
بغداد / 
كشفت عضو في اللجنة املالية البرملانية، عن سعي جلنته تقدمي مقترح قانون ينظم العمل الضريبي مبا يسمح 
زي��ادة واردات الدول��ة واليثقل كاه��ل املواطن او يطرد االس��تثمار وفق معايير معينة، فيما أش��ارت إل��ى أن النظام 
الضريبي بالعراق متأخر جدا ويفتقر الى االجهزة االلكترونية احلديثة التي تس��مح مبتابعة املتهربني من الضرائب.

وقال��ت النائب��ة اخالص الدليمي ، إن الضرائب ب��كل دول العالم تعتبر من املصادر الرئيس��ية لدعم موازنة الدولة، 
لكننا النستطيع في العراق السيطرة على الضرائب في ظل نظام ضريبي قدمي، مبينة ان النظام الضريبي بالعراق 
بحاج��ة ال��ى تطوير الن النظام مقارنة بالدول املتقدمة   س��يئ جدا  مقارنة بحجم الس��لع ال��واردة الى البلد من 
املنافذ احلدودية.واضافت الدليمي، ان النظام الضريبي بالعراق متأخر جدا ويفتقر الى االجهزة االلكترونية احلديثة 
التي تس��مح مبتابعة املتهربني من الضرائب، وبحال اردنا الس��يطرة فينبغي تزويد املنافذ باجهزة متطورة وموحدة 
واليات متقدمة تس��مح مبتابعة اي عمليات جتارية، الفتة الى ان اللجنة املالية تس��عى وبالتعاون مع باقي اعضاء 
البرملان ورئاس��ة اجمللس الى صياغة تعديالت بالقانون الضريبي يس��مح بتطوير النظام الضريبي مبا يسمح بزيادة 

واردات البلد حتى لو استلزم االمر توفير تخصيصات مالية لدعم هذا القطاع املهم.        تتمة ص3

مصادر مصرفية: تأخر صرف رواتب املتقاعدين سببه عدم وصول كشوفات الرواتب من “هيئة التقاعد” للمصارف يف الوقت احملدد

لتحقيق اهداف عديدة.. املالية النيابية تكشف عزمها تشريع قانون ينظم الضريبة وفق معايري معينة

مبوجب اتفاق مع بغداد.. )20( الف عراقي قد يعودون من سوريا خالل االسابيع املقبلة.. واحملكمة االحتادية تؤكد السعي لتطوير العمل بالدستور
اعتقال “العقل املدبر” ملقتل )27( من عناصر احلشد.. واالنبار حتذر من تسلل “داعشي” اىل مناطق غربي احملافظة

نائب عن البصرة : نواب وعشائر احملافظة يدعمون جهود العامري يف ملف اعمارها

جراء خلل يف االدارة.. جملس البصرة حيذر من ازمة تكدس البضائع يف املنافذ احلدودية للمحافظة
مصدر: حتليق كثيف للطريان االمريكي فوق اخلضراء بالتزامن مع تواجد روحاني.. ورئاسة اجلمهورية: العراق وايران يسعيان النهاء ملفات عالقة
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مجلس النواب يرفع جلسته الى غد الخميس.. واعمال شغب تعطل برلمان كردستان

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 

ليطلع شعبنا على ما جيري ويدور.. )                                   ( تطالب رئاسة الربملان ببث وقائع اجللسات بشكل مباشر وحي!

رفع��ت رئاس��ة مجلس الن��واب امس 
الثالثاء جلستها الثالثة التي عقدتها 
ام��س برئاس��ة رئيس اجملل��س )محمد 
احللبوس��ي( الى يوم غد اخلميس فيما 
ش��هد ج��دول اعم��ال اجللس��ة امس 
مناقش��ة تقرير مش��روع قانون االدارة 
املالية ومناقش��ة تقرير مشروع قانون 
التعديل االول لقانون صندوق اس��ترداد 
ام��وال الع��راق رق��م )9( لس��نة 2012 
وتقري��ر مش��روع قانون تعدي��ل قانون 
الش��ركات رقم )21( لسنة 1997 فيما 
رج��ح مص��در برملان��ي اس��تمرار عقد 
اجللس��ات حتى اخلميس املقبل الرابع 

عشر من آذار احلالي.
على صعيد آخر شهدت جلسة برملان 
اقليم كردس��تان امس فوضى من قبل 
اعضاء اجلي��ل اجلديد الذي��ن اعترضوا 
اللج��ان  اعض��اء  توزي��ع  آلي��ة  عل��ى 
البرملاني��ة حي��ث طلب اعض��اء اجليل 
اجلديد تسمية اعضاء من كتلتها في 
اللجنة  وبخاص��ة  الرئيس��ية  اللجان 
املالي��ة واالقتصادي��ة م��ن جانبه قدم 
نائ��ب رئي��س البرملان )هيم��ن هورامي( 
ش��رحاً آللي��ة توزي��ع اللج��ان واش��ار 
الى انه��ا متت وفق نظام س��انت ليغو 
1.4 ومبوافق��ة جمي��ع رؤوس��اء الكتل 

البرملاني��ة وعن��د محاول��ة س��كرتيرة 
البرملان قراءة اس��ماء اعض��اء اللجان 
اح��دث اعض��اء اجليل اجلدي��د فوضى 
العاقة التصويت على اللجان لتطلب 
منه��م رئيس��ة البرمل��ان )ف��اال فري��د( 
مغادرة اجللس��ة وفق النظام الداخلي 
الفقرة رابعاً.وفي التطورات ايضاً اعلن 
امر اللواء )56( حشد عشائري امس عن 
اعتقال العقل املدبر ملقتل )27( عنصراً 
م��ن احلش��د الش��عبي الع��ام املاضي 
وق��ال امر الل��واء )ابو جل��و اجلبوري( ان 
عملية مشتركة من الشرطة االحتادية 
واحلش��د العش��ائري ووف��ق معلومات 
اس��تخبارية الق��ي القبض ف��ي قرية 
امل��رزوق غربي كرك��وك عل��ى االرهابي 
)خال��د محمد خل��ف البط��وش( وهو 
العق��ل املدب��ر للهجوم ال��ذي ادى الى 
استش��هاد )27( عنص��راً من احلش��د 

الش��عبي في قرية السعدونية بتاريخ 
21 شباط من العام املاضي.

في وق��ت حذر عضو مجلس محافظة 
االنب��ار )ابراهيم الفه��داوي( امس من 
االجرام��ي  داع��ش  تنظي��م  محاول��ة 
التس��لل ال��ى املناط��ق الغربي��ة م��ن 
احملافظ��ة بع��د محاصرته��م من قبل 
)قس��د(  الدميقراطي��ة  ق��وات س��وريا 
في مناط��ق وقرى قريبة من الش��ريط 
احلدودي مع العراق وق��ال الفهداوي ان 
ه��ؤالء احملاصرين رمبا يدفعه��م اليأس 
الى محاولة اختراق احلدود والعبور الى 
املناطق الصحراوية حيث يتواجد عدد 
من خاليا التنظي��م االجرامي في تلك 

املناطق.
وكان مس��ؤول كبير في  جلنة الصليب 
االحمر قد توقع اع��ادة قرابة )20( الف 
عراقي في سوريا بينهم نساء واطفال 

آخر  من  فروا 
جي��ب لتنظيم داعش ال��ى بلدهم في 
غضون اسابيع مبوجب اتفاق مع بغداد 
وقال املدي��ر االقليمي ملنطقة الش��رق 
االوس��ط في اللجنة الدولية للصليب 
االحم��ر )فاب��ر يزي��و كاربون��ي( لوكالة 
رويت��رز انه يوج��د عدد كبي��ر من اصل 
عراقي بني من وصلوا الى مخيم الهول 
مبيناً ان االرقام ليس��ت رسمية لكننا 
نتح��دث على االرجح ع��ن حوالي )20( 

الف شخص بينهم نساء واطفال.
عل��ى صعي��د آخر اكد رئي��س احملكمة 
االحتادية العلي��ا )مدحت احملمود( امس 
اس��اليب  لتطوي��ر  الس��عي  الثالث��اء 
العم��ل ف��ي الدس��تور مش��دداً على 
اهمية التواصل م��ع التجارب الدولية 
وق��ال احملم��ود ف��ي بي��ان ص��در خالل 
اس��تقباله رئي��س معه��د احلكوم��ة 

الكندي )انتوني فايف( والوفد املرافق 
ل��ه ان احملكمة االحتادية العليا تعمل 
من خ��الل اختصاصاته��ا الى تطوير 
اس��اليب العمل بالدس��تور العراقي 
مش��دداً عل��ى اهمي��ة م��د جس��ور 
التج��ارب  م��ع  والتع��اون  التواص��ل 

الدولية املتطورة.
وف��ي التطورات ايضاً كش��ف مصدر 
مطل��ع عن قيام مروحي��ات امريكية 
مبن��ى  ف��وق  طلعاته��ا  بتكثي��ف 
الس��فارة االمريكي��ة ف��ي املنطق��ة 
بغ��داد  العاصم��ة  وس��ط  اخلض��راء 
ومحيطها بالتزامن مع تواجد الرئيس 
االيراني )حسن روحاني( بذات املنطقة 
طائ��رات   )6( نح��و  ان  املص��در  وق��ال 
مروحي��ة من نوع بالك ه��وك امريكية 
حلقت بشكل مس��تمر منذ الصباح 
الباكر ملراقبة الس��فارة االمريكية في 

املنطقة اخلضراء ومحيطها.
عل��ى صعي��د ذي صلة وص��ل الرئيس 
االيراني امس الى محافظة كربالء وكان 
في اس��تقباله عدد من املسؤولني في 

مقدمتهم احملافظ )عقيل الطريحي(.
عل��ى صعي��د ذي صلة اكدت رئاس��ة 
املتح��دث  لس��ان  عل��ى  اجلمهوري��ة 
باس��مها )لقم��ان الفيل��ي( ان العراق 
وايران يس��عيان النه��اء ملفات عالقة 
بني البلدي��ن منذ عقود واضاف الفيلي 

ان ملف��ات كثي��رة مت بحثها خالل هذه 
)حس��ن  الرئي��س  وج��ود  وان  الزي��ارة 
روحان��ي( في بغ��داد في ه��ذه املرحلة 
اهمي��ة  االس��اس  بالدرج��ة  يعك��س 

العالقات الثنائية.
وفي شأن محلي حذرت رئاسة مجلس 
محافظة البصرة امس من تفاقم ازمة  
تكدس البضائع املستوردة داخل املنافذ 
احلدودية البري��ة والبحرية الواقعة في 
احملافظة واعتبرت املشكلة ناجمة عن 
خل��ل ف��ي ادارة املناف��ذ احلدودية وقال 
رئيس مجلس احملافظة )صباح البزوني( 
ف��ي تصري��ح صحفي ان ازم��ة تكدس 
البضائع املستوردة في املنافذ احلدودية 
الواقعة ف��ي البصرة مازال��ت تتفاقم 
ولذلك جندد حتذيرنا م��ن تداعيات ذلك 
عل��ى الوض��ع االقتصادي مبين��اً ان ما 
يحصل ه��و نتيج��ة طبيعية لس��وء 
ادارة املناف��ذ احلدودي��ة وانه��ا بحاجة 
الى س��لطة موحدة تفرض سيطرتها 
على كافة املنافذ معتب��راً انه من غير 
املعقول ان تس��تورد بضائع من منافذ 
اقليم كردس��تان ثم تصل الى اس��واق 
البصرة بينما البضائع املس��توردة عبر 
املوانئ التجارية املوجودة في البصرة ال 

تصل الى احملافظة بسهولة.

يف الهدفكتب املحرر السياسي

تتصاعد الدعوات هذه االيام وعلى وقع وتيرة احلديث الدائر اآلن بشأن 
محارب��ة الفس��اد االداري واملال��ي املس��تفحل م��ن دون رادع من هذا 
الط��رف او تلك اجلهة التي تنادي بتش��كيل محكمة مختصة على 
غ��رار احملكمة اجلنائي��ة العراقية العليا التي حاكم��ت صدام واركان 
نظامه من خالل تش��ريع وتكون باشراف االمم املتحدة واالحتاد االوربي 
حملاكمة اللصوص والفاس��دين كما يقترح عضو الهيئة السياسية 
للتي��ار الص��دري القاض��ي )جعف��ر املوس��وي(.. ونح��ن ف��ي »البينة 
اجلدي��دة« ف��ي الوقت الذي نحي��ي كل الدعوات النبيل��ة لتخليصنا 
من ش��رور آفة الفس��اد والضرب على رؤوس كل احليتان الكبار منهم 
والصغار نقول اننا نطالب باس��تحداث محكمة يطلق عليها اسم 
)محكمة الشعب( ويخصص لها رئيس وطاقم من القضاة املشهود 

لهم بالش��جاعة والب��أس وان 
حت��ال للمحكم��ة كل ملف��ات 
الفس��اد املوجودة حت��ت اليد او 
تل��ك املنس��ية ج��راء املزايدات 
واملس��اومات احلزبي��ة وان تقوم 
جهات رس��مية باع��داد قائمة 
باسماء املتورطني بفساد مالي 
واداري وان يت��م احض��ار ه��ؤالء 
حتى لو كانوا هاربني الى اقصى 
بقاع االرض احياء يرزقون وحتى 
من مات ودفن قبل سنوات يتم 

احض��اره على ش��كل رفات بغية مس��اءلتهم عما س��رقوه من مال 
ع��ام وعما احلقوه من ضرر بهذا العراق.. وان تتخذ بحق هؤالء االحياء 
واالم��وات اجراءات قانوني��ة صارمة تلزمهم باع��ادة كل دينار او دوالر 
الى خزينة الدولة وان يس��جن هؤالء في س��جن خاص بعد اكتساب 
الق��رارات القضائية الص��ادرة بحقهم الدرجة القطعية وتكتس��ب 
صفتها القانونية وان يتاح للش��عب زي��ارة هؤالء كل يوم جمعة كي 
يق��وم برجمهم باحلجارة وبكل م��ا اتيح له م��ن ادوات جارحة.. نريد 
)محكمة شعب( يجري تشكيلها على عجل ونريد محاكمات فورية 
تنقل وقائعها على الهواء مباش��رة وليسمعها كل الشعب وتذكروا 
ان الش��عب متعط��ش لرؤية من س��لبوا ماله العام وافق��روه وخربوا 
وطناً اسمه العراق وهم في ارذل العمر وفي اسوأ حال.. الشعب يريد 
محكم��ة تزل��زل االرض بقراراتها ويرجتف لصوالته��ا كل من تطاولوا 

وجتاسروا على ثروتنا.. فماذا انتم فاعلون؟.

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

عبد الوهاب جبار 

الشعب يريد محكمة 
تزلزل االرض بقراراتها 
ويرتجف لصوالتها كل 
من تطاولوا وتجاسروا 
على ثروتنا 

نريد حمكمة بأسم الشعب 
حملاكمة اللصوص الفاسدين

دد 
الع

ذا 
 ه

يف
رأ 

اجلزائريون حيتفلون إق
بالنصر على الوالية 
اخلامسة لبوتفليقة

النوارس حتلق يف مساء أبطال آسيا 
خبماسية يف مرمى الوصل اإلماراتي 
و إدارة الزوراء: الدعم املالي انعكس 

إجيابيًا على نتائج الفريق
6

التخطيط النيابية: زيارة 
روحاني ستنهي أزمة املياه 
واحلقول النفطية املشرتكة

كم هي أعداد املدنيني الذين 
قتلتهم قنابل أمريكية 

وبريطانية يف اليمن ؟
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التغيري تكشف عن منفذ باإلقليم يدار من حزب بارزاني ويستحوذ على وارداتها
برملانيون يطالبون باعالن نتائج فساد الصفرة وجتار يطالبون التعويض عّما دفعوه فيها باالكراهال

2البنك املركزي يعلن انضمامه اىل شبكة االستدامة يف مؤسسة التمويل الدولية
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بغداد / 
اتفق العراق وايران، على الغاء رسوم 
تأشيرات الدخول بني البلدين ابتداًء 
من نيس��ان املقبل.ونقلت وكالة ارنا 
االيراني��ة خب��را مف��اده، أن الرئي��س 
روحان��ي اعلن خالل مؤمت��ر صحفي 
مش��ترك م��ع رئي��س ال��وزراء ع��ادل 
عبد املهدي، ام��س االول االثنني، عن 

اتفاق ايران والعراق علي الغاء رسوم 
تأشيرات الزيارة بني البلدين.

واوضح روحاني ان ايران اقترحت علي 
العراق بان يتم الغاء تاشيرات الزيارة 
لكن اجلانب العراق��ي طالب بالبقاء 
عليها، وعليه فقد اتفق البلدان علي 
التاش��يرات، لكنها س��تكون  ابقاء 

مجانا ومن دون اي رسوم.

وفي س��ياق متص��ل نقلت وس��ائل 
اعالم عراقية عن مساعد رئيس مركز 
رئاسة اجلمهورية لشؤون االتصاالت 
برويز اسماعيلي، بشان الغاء رسوم 
تاش��يرات الدخ��ول بالنس��بة للزوار 
والعراقي��ني  االيراني��ني  والس��ياح 

اعتبارا من الشهر املقبل.

العراق وايران يتفقان على الغاء رسوم التأشريات بني البلدين

بغداد / 
أعل��ن اجمللس العامل��ي للذهب، ام��س الثالث��اء، ان العراق 
حاف��ظ على مركزه اخلامس عربيا باكبر احتياطي للذهب 

لش��هر اذار، مبين��ا ان ال��دول العربية لم تش��تر اي كمية 
م��ن الذه��ب لغاية االن خ��الل هذا العام.وق��ال اجمللس في 
إحصائية نش��رها عل��ى موقعه ، إن  الع��راق حافظ على 
مرك��زه اخلامس عربيا باكبر احتياطي للذهب لش��هر اذار 
بعد كل من الس��عودية ولبنان واجلزائر وليبيا حيث بلغت 
هذه االحتياطيات 96.3 طن وهي متثل 7% من باقي العمالت 
االخرى، مش��يرا الى ان الدول العربية لم تش��تر اي كمية 
من الذه��ب لغاية االن خالل ه��ذا العام.واضاف اجمللس ان 
الع��راق حافظ كذل��ك على املرتبة 37 م��ن اصل 100 دولة 
مدرجة ف��ي االحص��اءات املالي��ة الدولي��ة لالحتياطيات 
العاملي��ة للذهب، مبينا ان اخر ش��راء للذهب للعراق كان 

في شهر ايلول من عام 2018 ومبقدار 6.5 اطنان.

العراق حيافظ على مركزه اخلامس عربيا
 بأكرب احتياطي للذهب لشهر آذار

بغداد / 
طال��ب ائتالف س��ائرون، امس الثالث��اء، احلكوم��ة  بالتدخل لدى 
الكوي��ت لصرف مس��تحقات مواطنني عراقيني عمل��وا في وزارة 

الدفاع الكويتية قبل العام 1991.
وقال النائ��ب عن االئتالف صادق الس��ليطي خالل مؤمتر صحفي 
عق��ده، امس مع عدد من ن��واب االئتالف، إنه »بعد ورود الكثير من 
الدعوات من مواطنني عراقيني  عاملني س��ابقا ف��ي وزارة الدفاع 
الكويتية قبل عام 1991، وبعد تس��ريحهم وعودتهم الى العراق 
لم يتم صرف مس��تحقاتهم اس��وة باقرانهم في وزارة الداخلية 
الكويتية«.وطال��ب »وزارة اخلارجي��ة واحلكوم��ة احلالي��ة مبفاحتة 
الكوي��ت للدف��اع عن حقوق ه��ؤالء وفق��ا للدس��تور بصفتهم 

مواطنني عراقيني وصرف رواتبهم ومستحقاتهم وهم باالالف«.

سائرون تطالب احلكومة بالتدخل 
لصرف مستحقات عراقيني عملوا 

بالدفاع الكويتية
بغداد / 

أكد الوكي��ل االقدم ل��وزارة الداخلية عقيل 
اخلزعل��ي، امس الثالثاء، أن الوزارة س��تعمل 
عل��ى إع��ادة تقييم عم��ل مراكز الش��رطة 
واختي��ار األفض��ل منه��ا، مش��يرا إل��ى أن 
الفس��اد يستش��ري في اغلب تل��ك املراكز.
وق��ال اخلزعل��ي إن “تطوير مراكز الش��رطة 
يس��توجب القض��اء عل��ى حاالت الفس��اد 
املستش��رية في أغلب تل��ك املراكز والعمل 

على اجناز معامالت املواطنني وعدم تأجيلها 
أو املماطل��ة ف��ي إجنازها”.وأض��اف، أن “قلة 

الب��الد  وانش��غال  املالي��ة  التخصيص��ات 
ف��ي محارب��ة عصاب��ات داع��ش االجرامية 
وطردها الى خ��ارج أرض الوطن كانت إحدى 
األس��باب التي حالت دون تطوي��ر واقع تلك 
املركز وإظهارها باملظه��ر الالئق والذي يلبي 
املس��توى االدنى لطموح الوزارة، الس��يما إن 
أجهزة ال��وزارة كانت إح��دى الركائز املهمة 
وقدم��ت  الظالمي��ة  الق��وى  تل��ك  حملارب��ة 
الكثي��ر من الش��هداء واجلرح��ى خالل تلك 

املعارك املصيرية”.وأكد اخلزعلي، أن “الوزارة 
س��تعمل عل��ى إع��ادة تقييم عم��ل مراكز 
الش��رطة واختي��ار األفضل منه��ا من خالل 
احللول واملعاجلات التي وضعت حلل مشاكل 
املواطن��ني وس��رعة اس��تجابة عناصره من 
ضباط ومنتس��بني، إضافة الى اختيار أسوأ 
مركز ش��رطة من حي��ث أداء العاملني فيه، 
لنتمك��ن بذلك من إع��ادة تقييم أداء جميع 

مراكز الشرطة العاملة ضمن الوزارة”.

يف موقف صريح وشجاع.. وكيل الداخلية االقدم يقر باستشراء الفساد يف اغلب مراكز الشرطة

  بغداد / 
اعلن��ت ش��ركة تس��ويق النف��ط العراقية  
سومو، امس الثالثاء، ان الصادرات النفطية 
لش��هر ش��باط س��جلت انخفاضا مبقدار 
0.11% ع��ن الش��هر الذي س��بقه، مبينة ان 

مع��دل س��عر بيع البرميل لش��هر ش��باط 
بلغت 60.83 دوالر.

وقال��ت الش��ركة ان الص��ادرات النفطي��ة 
لش��هر ش��باط س��جلت انخفاضا مبقدار 
0.11% ع��ن ش��هر كان��ون الثان��ي، مبينا ان 

معدل التصدير بلغ 3.621 مليون برميل يوم 
م��ن املرافئ اجلنوبية والش��مالية، وهو اكثر 
بنس��بة 3.87 %عما مت تصدي��ره خالل نفس 

الفترة من عام 2018.
واضاف��ت الش��ركة ان مع��دل س��عر بي��ع 

البرمي��ل بحس��ب البيانات االولية لش��هر 
ش��باط بلغت 60.83 دوالر بزيادة قدرها 4.58 
دوالر للبرميل عن ش��هر كان��ون الثاني وهو 
اعلى من املعدل السعري خالل نفس الفترة 

من عام 2018 مبقدار 0.77 دوالر.

بغداد / سومو : اخنفاض الصادرات النفطية لشهر شباط مبقدار 0.11% عن الشهر الذي سبقه
ق��دم رئيس ال��وزراء اجلزائري أحمد أويحيى، اس��تقالته للرئيس عبد العزيز 
بوتفليقة. وأفادت وكال��ة األنباء اجلزائرية بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 
اس��تقبل امس االول ب اجلزائر العاصمة، الوزير األول أحمد أويحيى الذي قدم 
له اس��تقالته.  وقالت الوكالة الرس��مية إن الرئيس شكر الوزير املستقيل 
على اجلهود التي بذلها أثناء أداء مهامه. وأعلن الرئيس اجلزائري عبد العزيز 

بوتفليقة، تأجيل االنتخابات الرئاسية وعدم ترشحه لوالية خامسة.

ياحوبة الشارع من يغلي بركانه 
استقالة رئيس احلكومة اجلزائرية

روحانيالعامريالبزونياملحمود

كش��ف مصدر نيابي فضل عدم االفصاح عن اس��مه انه بع��د يوم اخلميس 
املص��ادف 14/ 3/ 2019 س��ترفع اجللس��ات الى مابعد اعياد ن��وروز في 21/ آذار 
احلالي.. والسؤال هو هل يجوز ذلك شرعاً وقانوناً.. افتونا يا من تلهجون بذكر 

اهلل ليل نهار ويا من حتللون وحترمون اثابكم اهلل؟

افتونا اثابكم اهلل
هل جيوز للربملان رفع جلساته هلذا السبب؟
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السليمانية / البينة الجديدة
كشف مصدر امني، امس الثالثاء، تفاصيل سرقة رواتب موظفي مستشفى 
بالس��ليمانية والبالغ��ة مليار دين��ار. وقال املصدر ان مس��لحني مجهولني 
يس��تقلون سيارة نيسان نوع باترول اجلام مظلل مجهولة اللوحات، اوقفوا 
الس��يارة التي كانت تنقل رواتب موظفي مستشفى شار في السليمانية، 
وحولوا جميع املبالغ املالية الى س��يارتهم وهرب��وا جلهة مجهولة. واضاف 
املصدر الذي طلب عدم الكش��ف عن اسمه، ان احلادث وقع في منطقة مل 
كن��دي داخل مدينة الس��ليمانية بالق��رب من حديقة الش��هيد عبة ملة، 
مش��يرا الى انه مت نصب س��يطرات تفتيش في شوارع احملافظة للبحث عن 

السارقني واعادة املبلغ للمستشفى.

بغداد / البينة الجديدة
أكد رئيس ائتالف دولة القان��ون نوري املالكي، امس 
الثالث��اء، إمكانية أن يلعب الع��راق وإيران دورا مهما 
في دعم وارساء االس��تقرار في املنطقة، فيما اشار 
الرئيس االيراني حسن روحاني الى ان استقرار العراق 
واستباب أمنه يحظى باهمية بالغة بالنسبة اليران.

وق��ال مكتب املالكي ان رئيس ائت��الف دولة القانون 
ن��وري املالكي التقى صباح ام��س برئيس جمهورية 
ايران االس��المية حس��ن روحاني الذي ي��زور العراق 
حاليا، مبينا انه جرى خالل اللقاء بحث مس��تقبل 
العالقات الثنائية وسبل تعزيزها مبا يخدم مصلحة 
البلدي��ن اجلارين ، كما مت مناقش��ة الوضع اإلقليمي 
والتحديات الت��ي تواجهه��ا املنطقة.واكد املالكي 
خالل اللق��اء إمكاني��ة أن يلعب العراق وإي��ران دورا 
مهما في دعم وارساء االستقرار في املنطقة، داعيا 
ال��ى املزيد من التعاون والتنس��يق بني اجلانبني على 
مختلف األصعدة، و الس��يما في مجالي السياسة 
واالقتصاد.بدوره اكد روحاني استعداد بالده لتنمية 
عالقاتها م��ع العراق ف��ي جميع اجمل��االت، موضحا 
ان اس��تقرار العراق واس��تباب أمنه يحظى باهمية 
بالغة بالنس��بة للجمهورية االس��المية االيرانية.

ووصل الرئيس اإليراني حس��ن روحاني، صباح امس 
االثن��ني، إل��ى العاصم��ة بغ��داد ف��ي زيارة رس��مية 
تعتب��ر األولى له منذ تس��لمه منصب��ه، وعقد عدة 
اجتماعات مع الرئاسات الثالثة ومت توقيع اتفاقيات 

جتارية واقتصادية تخدم البلدين.

مصدر يكشف تفاصيل سرقة رواتب موظفي مستشفى يف السليمانية البالغة مليار دينار

على خلفية أزمة اللرية .. تركيا تدخل نفق الركود االقتصادي للمرة األوىل منذ عام 2009

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
تصعيد .. أفاد موقع “معاريف” اإلس��رائيلي، امس 
الثالثاء، بأن رئيس احلكومة اإلس��رائيلية بنيامني 
نتنياهو، يخش��ى من تبعات أي تصعيد عسكري 
في قط��اع غ��زة، قبي��ل االنتخابات التش��ريعية 
املقررة في 9 نيسان املقبل. وذكر املوقع، أن نتنياهو 
“يخش��ى من تبعات تصعيد عس��كري تبادر إليه 
حرك��ة حم��اس في قط��اع غ��زة خ��الل املعركة 
االنتخابية، وهو ما يجعل إس��رائيل عملي��اً عرضة لالبتزاز من قبل 

احلركة التي تستفيد من الوضع القائم لصاحلها«.
هزيمة .. حذر محللو احلروب العسكرية من أن الواليات املتحدة التي 
تعتقد أنها متلك أقوى جيش في العالم، س��تهزم 
في مواجهة روسيا والصني في حال اندلعت حرب 
عاملي��ة ثالثة. وذكر تقرير ملؤسس��ة راند البحثية 
العس��كرية أن��ه ”مت وحتت رعاي��ة البنتاغون وضع 
س��يناريوهات حملاكاة حالة ان��دالع احلرب الختبار 
م��دى قدرة القوات األميركية على مواجهة القوى 

العظمى العسكرية الرائدة األخرى في العالم«.

سحب .. أكد وزير اخلارجية األمريكي مايك بومبيو، 
امس الثالثاء، أن بالدة ستس��حب األسبوع اجلاري 
كل م��ن تبقى م��ن موظفيها الدبلوماس��يني في 
فنزوي��ال ألن وجوده��م هن��اك يح��د من سياس��ة 
الواليات املتحدة.وقال��ت وزارة اخلارجية األمريكية 
في بيان باإلشارة إلى بومبيو: “ستسحب الواليات 
املتح��دة جمي��ع موظف��ي الس��فارة األمريكي��ة 
املتبقني في كراكاس هذا األس��بوع”.وأضاف البيان: “كما كان احلال 

مع قرار 24 كانون الثاني/يناير بشأن سحب جميع الرعايا«.
اعتق��ال .. أعل��ن الرئيس الفنزويل��ي، نيكوالس م��ادورو، عن اعتقال 
ش��خصني بتهمة محاولة تنظي��م عمل تخريبي 
في مرافق شبكة الكهرباء في البالد. وقال مادورو 
في خطاب متلف��ز مت بثه على صفحته في تويتر: 
“اعتقلنا ش��خصني حاوال القي��ام بعمل تخريبي 
ف��ي نظام االتصال في خزان “غ��وري” املائي، وذلك 
م��ن أجل وق��ف عملي��ة االس��تئناف )اس��تئناف 

التزويد بالكهرباء(. ويجري استجوابهما”. 

صواريخ .. اعتبر سفير روسيا لدى أمريكا، أناتولي 
أنطونوف، أن انسحاب واشنطن من معاهدة إزالة 
الصواريخ متوس��طة وقصيرة املدى، قد يؤثر على 
العالقات الروسية األمريكية بشكل سلبي، وعلى 
العال��م أجمع. وق��ال أنطونوف، “أوك��د أننا قمنا 
بكل ما ميك��ن القيام به للحف��اظ على املعاهدة 
)التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة املدى( 
ألهميته��ا، وضرورتها أيضا لالس��تقرار في أوروب��ا وفي جميع أنحاء 

العالم”.
س��جن .. أك��دت القاضية هبة اهلل محمد س��يفو، رئيس��ة النيابة 
العام��ة اخملتصة بجرائ��م املعلوماتية واالتصاالت 
في القصر العدلي بدمش��ق، أن القانون الس��وري 
يف��رض عقوب��ات على كل من ينش��ر أخبار كاذبة 
وإش��اعات من ش��أنها أن “توهن نفس��ية األمة”. 
وقالت القاضية في لقاء أجرته معها إذاعة “نينار 
إف إم” قان��ون العقوب��ات نص في امل��ادة 286 منه 

على معاقبة كل من أذاع في سوريا.

وكاالت / البينة الجديدة
دخل��ت تركيا مرحلة الرك��ود االقتصادي للم��رة األولى منذ عام 
2009 بحس��ب بيانات نشرت ما يش��كل خبرا سيئا للحكومة 
قبل ثالثة أس��ابيع من االنتخابات البلدية. وتقلص الناجت احمللي 
اإلجمالي بنس��بة 3 في املئة بالربع األخير من عام 2018 مقارنة 
مع العام 2017، بحس��ب املكتب الوطني لإلحصاءات، وبنسبة 
2.4 ف��ي املئة في الربع الس��ابق.وفي الربع الثالث من 2018، كان 
الناجت احمللي اإلجمالي قد تقلص بنسبة 1.1 في املئة، وهذا يعني 
أن تركي��ا دخلت في مرحلة من الرك��ود االقتصادي للمرة األولى 
من��ذ عام 2009. ويعّرف الركود بأنه تراجع الناجت احمللي اإلجمالي 
لربع��ني متتاليني، ف��ي حني بلغ النمو عام 2018 نس��بة 2.6 في 
املئة، مقابل 7.4 في املئة س��نة 2017.ويع��ود هذا الركود بدرجة 
كبي��رة إلى تضخ��م كبير ش��هده االقتصاد عل��ى خلفية أزمة 
الليرة التركية في أغسطس املاضي نتيجة التوتر الدبلوماسي 
بني أنقرة وواش��نطن، فضال عن عدم ثقة األس��واق بالسياسات 
االقتصادية، التي تعتمدها الس��لطات في أنقرة.وخسرت الليرة 
التركية عام 2018 ما نس��بته 30 في املئ��ة من قيمتها، لكنها 
اس��تقرت منذ بداي��ة الع��ام احلالي، وبلغ س��عر ص��رف الدوالر 

األميركي عند الساعة 900 توقيت غرينيتش االثنني 5.44 ليرة.

بغداد / البينة الجديدة
أعل��ن املكتب االعالم��ي لرئيس ال��وزراء عادل عب��د املهدي، عن 
توقي��ع مجموعة من مذكرات التفاهم بني الع��راق وايران بينها 

مذكرة منح تأشيرات الدخول والتسهيالت لرجال االعمال.
وق��ال املكتب في بيان ، بحضور رئي��س الوزراء عادل عبد املهدي 
ورئيس جمهورية ايران االسالمية حسن روحاني جرى في بغداد، 
مس��اء اليوم، وفي ختام جلس��ة املباحثات املش��تركة التوقيع 
عل��ى عدد م��ن مذك��رات التفاهم.وأضاف املكت��ب، أن املذكرات 
كانت بش��أن مجاالت النفط والتجارة والصحة والنقل إلنشاء 
س��كك احلديد بني البصرة والشالمجة، اضافة الى مذكرة ملنح 

تأشيرات الدخول والتسهيالت لرجال االعمال واملستثمرين.

وكاالت / البينة الجديدة
نش��رت صحيفة اإلندبندنت أونالي��ن البريطانية، امس الثالثاء، 
تقري��را تن��اول موض��وع الفتي��ات اإليزيديات اللوات��ي وقعن في 
أيدي مس��لحي تنظي��م داعش خ��الل األعوام الس��ابقة. وقال 
تقرير الصحيف��ة، إن اآلمال في العثور عل��ى اإليزيديات اللواتي 
وقعن في أيدي مس��لحي داعش بعد استعادة كل األراضي التي 
س��يطر عليها التنظيم في السابق أصبحت قليلة جدا وتكاد 
تك��ون منعدمة.وأوض��ح التقرير الذي اعده مراس��ل الصحيفة 
في الش��رق االوس��ط، أن مس��لحي التنظيم أخذوا نحو 3 آالف 
فت��اة إيزيدي��ة عندم��ا اجتاحوا الق��رى الواقعة ف��ي حوض نهر 
الفرات ش��مال العراق وم��ع بدء اجلهود الس��تعادة هذه املناطق 
م��ن التنظيم كان��ت اآلمال كبيرة في العث��ور عليهن وإعادتهن 
إلى أس��رهن لكن ذلك ل��م يحدث.وتنق��ل الصحيفة عن أحمد 
بورغ��وس، مدير مركز يازدا االستش��اري حلق��وق اإليزيديني قوله 
كانت آمالن��ا مرتفعة بتحرير الكثير م��ن اإليزيديني في باغوس 
لكن لم يعد إال ما بني 50 و60 ش��خصا فقط. وتشير الصحيفة 
إلى أن اإليزيديني ليس��وا مس��تعدين لالستس��الم له��ذا األمر 
بس��هولة وأنهم يطالبون حاليا اجملتمع الدولي مبساعدتهم في 
العثور على آالف املفقودين واملفقودات وتوسيع منطقة البحث 
عنهم في س��وريا والعراق التدقي��ق في مخيمات الالجئني التي 

يعيش فيها املدنيون احملررون من قبضة تنظيم داعش.

العراق وإيران يوقعان مذكرات تفاهم بينها منح 
تأشريات الدخول والتسهيالت لرجال األعمال

اإلندبندنت: داعش اختطف 3 آالف 
فتاة إيزيدية ومل يعد إال العشرات

بغداد / البينة الجديدة
نش��ر البنك املرك��زي العراق��ي، ام��س الثالثاء، جدوال بأس��عار 
املس��كوكات والسبائك الذهبية لألس��بوع احلالي. وبني اجلدول 
ان س��عر مس��كوكة 22 غم بلغت 1.253 ملي��ون دينار، في حني 
بلغ سعر السبيكة عيار 5 غم 262 الفا. واوضح اجلدول ان سعر 
س��بيكة 10 غم بلغت 515 الف دينار، فيما بلغت س��بيكة 15 
غم سعر 775 الف دينار، فيما بلغت سبيكة 20 غم مليون و42 
الف دين��ار، في حني بلغت س��بيكة 25 غم س��عر مليون و310 
الف دينار. ادناه جدول باس��عار املسكوكات والسبائك الذهبية 

لالسبوع احلالي:

أسعار املسكوكات والسبائك 
الذهبية األسبوع احلالي

وكاالت / البينة الجديدة
اعلنت قوات س��وريا الدميقراطية، امس الثالثاء، عن استس��الم 
أع��داد كبيرة م��ن عناصر داعش وعائالتهم ف��ي الباغوز. ونقلت 
سكاي نيوز عربية، عن قوات سوريا الدميقراطية قولها، إن أعداد 
كبي��رة من مقاتلي داع��ش وعائالتهم استس��لموا في الباغوز. 
وس��بق أن أكدت قوات س��وريا الدميقراطية، قبل ايام، أس��ر 400 

داعشي حاولوا الفرار من الباغوز واستسالم مئات آخرين.

قوات سوريا الديمقراطية: 

استسالم أعداد كبرية من عناصر 
داعش وعائالتهم يف الباغوز

بغداد / البينة الجديدة
كش��فت مصادر مصرفي��ة ان تأخر صرف 
رواتب املتقاعدين والس��يما العس��كريني 
هذا الش��هر س��ببه يعود اص��الً الى عدم 
وصول كشوفات الرواتب من هيئة التقاعد 

الوطنية للمصارف في الوقت احملدد. واكدت 
املص��ادر ان مصرف��ي الرش��يد والرافدي��ن 
يقومان بتوزيع الرواتب التقاعدية في حال 
وصلت تلك الكش��وفات اخلاصة بالرواتب 
التقاعدي��ة وهذا يؤكد حقيقة ان التأخير 

ليس ذنب املصرفني املذكورين الذي اكدت 
املص��ارف انهم��ا يقوم��ان ب��اداء الواجب 
امللقى على عاتقهما بالس��رعة املمكنة 
وبس��ياقات منتظمة ج��داً تعكس حالة 
االنضباط والش��عور العالي باملس��ؤولية 

ازاء املواطن��ني الكرام الس��يما ش��ريحة 
املتقاعدين على وجه اخلصوص.

»البين��ة اجلديدة« تطال��ب هيئة التقاعد 
الوطني��ة بالعم��ل على س��رعة ارس��ال 
الكش��وفات اخلاصة بالرواتب التقاعدية 

في التوقيتات الصحيحة لتفادي حصول 
تأخي��ر ف��ي توزي��ع الروات��ب وخاص��ة ممن 
يس��تلمون وفق طريقة االس��تالم اليدوي 
وف��ي اخلت��ام نب��ارك لكل جه��د مخلص 

يصب في خدمة الناس.

البنك املركزي يعلن انضمامه لشبكة االستدامة يف مؤسسة التمويل الدولية

مصادر مصرفية: تأخر صرف رواتب املتقاعدين سببه عدم وصول كشوفات الرواتب من »هيئة التقاعد« للمصارف يف الوقت احملدد

بغداد / البينة الجديدة
أعلن البنك املركزي العراقي، امس الثالثاء، 
ع��ن انضمام��ه الى ش��بكة االس��تدامة 
في مؤسس��ة التمويل الدولية. وقال في 
بي��ان، تلق��ت )البين��ة اجلديدة( نس��خة 
منه، إن البنك املركزي انضم الى ش��بكة 
االستدامة في مؤسسة التمويل الدولية، 
مبينا أن إطار االس��تدامة يح��دد االلتزام 
الس��تراتيجي للمؤسس��ة جتاه التنمية 
املس��تدامة من خ��الل تبني معايي��ر أداء 
معنية باالستدامة البيئية واالجتماعية.
وأوضح البنك املرك��زي العراقي في بيانه 
أنه يح��اول جاه��داً م��ن خالل املب��ادرات 
اجملتمعي��ة التي يتبناه��ا وينفذها بصورة 
مباشرة وغير مباشرة ان يحقق هذا الهدف 
املنبث��ق م��ن قانونه، وع��ن طريق مجلس 
ادارته. وتابع أنه بهدف مواكبة التطورات 
الدولية في هذا اجملال يُعلن هذا البنك عن 
انضمامه الى )شبكة االستدامة التابعة 
ملؤسس��ة التمويل الدولي��ة(، التي تضم 
في عضويتها العديد من الدول )املتقدمة 
والنامية( وذلك حرصاً على تطبيق مبادئ 

االستدامة الوارد ذكرها في دليل احلوكمة 
املؤسساتية والبالغ عددها )9( مبادئ.

وأجمل البنك املركزي تلك املبادئ التسعة 
مبايلي:�

1. أنشطة االعمال إدارة اخملاطر املصرفية 
البيئي��ة  االعتب��ارات  دم��ج   – والبيئي��ة 
واالجتماعي��ة ف��ي عملي��ة اتخ��اذ القرار 
املتعلق بأنش��طة املؤسس��ة لتجنب او 

تقليل او تعويض االثار السلبية.
2. العملي��ات التجاري��ة البيئة والبصمة 
االجتماعي��ة – تفادي او تقليل او تعويض 
املؤسس��ة  لعملي��ات  الس��لبية  االث��ار 
التجاري��ة على اجملتمعات احمللية والبيئية 
الت��ي تعمل فيه��ا، وحيثم��ا امكن تعزيز 

االثار اإليجابية.
3. حقوق االنسان – احترام حقوق االنسان 
التجاري��ة  واألنش��طة  العملي��ات  ف��ي 

للمؤسسة.
4. التمك��ني االقتص��ادي للم��رأة – تعزيز 
التمكني االقتصادي للمرأة من خالل ثقافة 
مكان العمل لكال اجلنسني الذكر واالنثى 

في العمليات التجارية للمؤسسة. 

لتق��دمي  الس��عي   – املال��ي  الش��مول   .5
اخلدم��ات املالية لألف��راد واجملتمعات التي 
تعتبر تقليدية والتي متلك وصوالً محدوداً 
او ال تس��تطيع الوص��ول للقط��اع املالي 

الرسمي.
6. احلوكم��ة – تطبيق ممارس��ات حوكمة 

قوية وبشفافية في املؤسسات.
7. بن��اء الق��درات – تطوي��ر املؤسس��ات 
الفردي��ة والقطاعي��ة الالزم��ة لتحدي��د 
والبيئي��ة  االجتماعي��ة  اخملاط��ر  إدارة 
والفرص املرتبطة باألنش��طة والعمليات 

التجارية..
التع��اون   – التعاوني��ة  الش��راكات   .8
م��ع القطاع��ات كاف��ة واالس��تفادة من 
التق��دم  لتس��ريع  الدولي��ة  الش��راكات 
اجلماعي وحتسني القطاع كوحدة واحدة 
من اجل ضمان توافق رؤية املؤسس��ة مع 

املعايير الدولية. 
9. التقارير – استعراض ومراجعة التقارير 
بانتظام حول مس��ار التقدم ملقابلة هذه 
املبادئ على مس��توى املؤسس��ة الفردية 

والقطاعية.

بغداد / البينة الجديدة
اعتبر نائب ع��ن كتلة النه��ج الوطني، امس 
الثالث��اء، أن العالق��ة ب��ني اقلي��م كردس��تان 
واملرك��ز هي عالق��ة غير دس��تورية او قانونية، 
مش��ددا على اهمية اجلنوح حلوار جاد وواضح 
وصري��ح بني جمي��ع االط��راف. وقال حس��ني 
العقاب��ي إن العالق��ة ب��ني االقلي��م واملركز ال 
ميكن ضبطها ال بدس��تور والبقانون، مبينا ان 
طبيعة العالقة وبع��ض التصرفات االن فيها 

انتهاك كبير للدستور وظلم واضح للمواطن 
العراقي س��واء كان باالقليم او املركز. واضاف 
العقاب��ي، ان الوضع بحاج��ة الى حوار واضح 
وصريح بني جميع االطراف حللحة املش��كالت 
وايجاد نقطة تواصل بني اجلميع، مشددا على 
ان االقليم عليه االلتزام بتسديد ما مت االتفاق 
عليه ف��ي املوازنة م��ن كميات النف��ط يوميا 
وان ي��ودع في اخلزينة االحتادي��ة يقابلها التزام 
كامل من احلكومة االحتادية بتنفيذ ما عليها 

من التزام��ات جت��اه االقليم. ولف��ت العقابي، 
الى انه بحال حصول اي انتهاك للدس��تور او 
خرق للقوانني النافذة فينبغي اعالم الشعب 
العراقي بتلك التصرفات فورا وعدم ترك االمور 
للس��جاالت والتاويالت اجلانبي��ة، موضحا ان 
بقاء موظفني بال رواتب لعدة اش��هر او سنني 
هو ام��ر غير دس��توري وخرق حلقوق االنس��ان 
وهي تصرفات بحاجة الى حلول جادة وعملية 

وحقيقية لعدم االستمرار بها او تكرارها.



ليطلع شعبنا على ما جيري ويدور..                                  تطالب رئاسة الربملان ببث 
وقائع اجللسات بشكل مباشر وحي

لتحقيق اهداف عديدة.. املالية النيابية 
تكشف عزمها تشريع قانون ينظم الضريبة 

وفق معايري معينة

نائب عن البصرة : نواب وعشائر احملافظة يدعمون جهود العامري يف ملف اعمارها

البصرة / البينة اجلديدة
أعلن مجلس محافظة البصرة، امس الثالثاء، عن وصول مبعوث 
رئيس الوزراء رئيس مجلس اعمار احملافظة هادي العامري الى 
البصرة ، مشيرا الى ان العامري أكد عزم احلكومة على انهاء 
اجمللس  املقبل.وقال عضو  الصيف  اخلدمات خالل فصل  ملف 
مجيب احلساني إن “مبعوث رئيس الوزراء رئيس مجلس اعمار 
احملافظة هادي العامري الى البصرة عقد اجتماعا فور وصوله، 
املنصب  بشأن  وابلغهم  واحملافظ  احمللية  باإلدارة  امس  صباح 
ازمة  احلكومة  وعزم  االطراف  بني  تعاون  وبحث كيفية  اجلديد 
سيكون  “العامري  أن  احلساني،  واملاء”.وأضاف  الكهرباء 
والتمويل  احملافظة  مشاريع  ملراقبة  واسعة    بصالحيات 
احملافظة”. الى  اخلدمات  وجميع   الكهرباء  واعادة  الدولي 

انهاء  أهمية  على  اكدوا  احمللية  واحلكومة  “العامري  أن  وتابع 
واملاء قبيل الصيف، فضال عن توفير اخلدمات  ملف الكهرباء 
االسياسية جلميع البصريني”، مشيرا إلى ان “اجمللس يسعى 
الى عدم تداخل الصالحيات املمنوحة للعامري وبني احلكومة 

احمللية”.

  بغداد / البينة اجلديدة

اعتبر الرئيس االيراني حسن روحاني، امس الثالثاء، أن الشعب االيراني 

وق��ف في املقدم��ة حملاربة »داعش« ف��ي 2014، معرباً عن س��عادته بأن 

العالقات بني الش��عبني جي��دة جداً.وقال روحاني خالل لقائه بعش��ائر 

الفرات االوسط وس��ط كربالء »نحن نقدر عاليا كل العشائر العراقية 

التي وقفت بوجه االس��تعمار، واتقدم بالش��كر للعراقيني على حسن 

الضيافة وتقدمي اخلدمات للشعب االيراني خاصة في الزيارات املليونية«. 

وأضاف »نحن سعداء جدا أن نرى ان العالقات بني الشعبني جيدة جداً، 

وس��عداء جدا ان الش��عب العراقي معنا في كل الظروف«، مشيراً الى 

ان��ه »في عام 2014 بعد س��قوط املوصل وأصبح االره��اب يهدد جميع 

العراق فإن الشعب اإليراني وقف في املقدمة حملاربة داعش«.
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املسعودي : احلكومة العراقية تسدد سنويا )9( مليارات دوالر كفوائد لديونها اخلارجية

العامري من البصرة: عازمون على انهاء أزمة اخلدمات حبلول الصيف
اخلطوط اجلوية: 616 رحلة جوية نقلت على متنها 124 ألف مسافر يف شباط

بغداد / البينة اجلديدة
أك��د النائ��ب عن حتال��ف اإلص��الح رياض 
املس��عودي، ام��س الثالث��اء، أن احلكوم��ة 
العراقية تس��دد س��نويا تس��عة مليارات 
دوالر كفوائد لديونه��ا اخلارجية، فيما عزا 
ارتف��اع الدي��ون ال��ى الفس��اد الكبير في 
البالد.وقال املس��عودي إن “الفساد اإلداري 
واملال��ي تس��بب بارتف��اع حج��م الديون 
اخلارجية للبالد إلى مس��تويات كبيرة لم 
تتم الس��يطرة عليها”، الفتا إلى إن “نهج 
احلكومات الس��ابقة في مراقبة الوزير من 
نفس الكتل التي يعود لها تسبب بتوسع 
الفساد وارتفاع الديون اخلارجية”.وأضاف 
أن “احلكوم��ة العراقية تس��دد في الوقت 
احلالي تس��عة ملي��ارات س��نويا كفوائد 
لديونها اخلارجية”، مبينا أن “إطفاء الديون 
يحتاج إلى مكافحة الفساد بشكل جاد 
وحتري��ر ال��وزراء واملس��ؤولني م��ن الضغط 

للحد من سرقة املال العام”.

)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
أعلنت الش��ركة العامة للخطوط 
اجلوي��ة العراقي��ة، ام��س الثالث��اء، 
ع��ن حتقيقه��ا 616 رحل��ة جوي��ة 
لنق��ل اكثر م��ن 124 الف مس��افر 
خ��الل ش��هر ش��باط املاضي.وقال 
مدي��ر عام الش��ركة عب��اس ناصر ، 
أن “ع��دد الرح��الت الت��ي س��جلها 
الناق��ل الوطني ف��ي محطة بغداد 
الدولي��ة بل��غ 616 رحل��ة وبنس��ب 
امت��الء ايجابية لطائرات الش��ركة 
وخملتلف القطاع��ات التي يقصدها 
الطائ��ر االخضر”.وأض��اف ، ان “عدد 
املس��افرين   بلغ 124.24٧ مسافرا، 
منهم 62.24٩ مس��افرا مغادرا، في 
حني بل��غ عدد املس��افرين القادمني 
كان��ت  فيم��ا  مس��افرا،   61.٩٩٨
للرح��الت  فيه��ا  االكب��ر  النس��بة 
اخلارجية الى قط��اع دبي حيث بلغ 
ع��دد املس��افرين 10.14٥ مس��افرا 
في حني س��جل قط��اع اربيل اعلى 

الداخلية  بالرحالت  اخلاصة  االعداد 
مس��افرا”.واوضح   22.٨10 وبواق��ع 
ان “حتقيق هذه الزي��ادة جاء نتيجة 
للخدم��ات املتمي��زة الت��ي تقدمها 
وادخال  العراقي��ة  اخلطوط اجلوي��ة 
خدم��ات جديدة ضم��ن خطة عمل 
الش��ركة خ��الل ه��ذا الع��ام والتي 
تهدف الى توفي��ر جميع احتياجات 

ورغب��ات املس��افرين الك��رام ومنها 
االلكتروني وخدمة  خدمات احلج��ز 
نق��ل  ومكات��ب  اجملاني��ة  الزبائ��ن 
مناط��ق  ف��ي  املنتش��رة  احلقائ��ب 
الكترونية  آلي��ة  واعتماد  العاصمة 
متط��ورة في حجز واص��دار التذاكر 
فض��ال ع��ن األس��عار التنافس��ية 
مقارنة مع باقي الشركات األخرى”.

وتاب��ع ان��ه “م��ن املؤمل ان تش��هد 
هذه النس��ب زي��ادة ملحوظة خالل 
الفت��رة القادمة من خالل توجيهات 
وزير النق��ل عبد اهلل لعيبي بأهمية 
افتتاح قطاع��ات جديدة بني العراق 
وباق��ي بل��دان العالم وال��ذي يندرج 
ضمن سياسة احلكومة  باالنفتاح 

على احمليط االقليمي والدولي”.

روحاني من كربالء: الشعب االيراني وقف يف املقدمة حملاربة داعش يف 2014

جريدة يومية سياسية عامة  ال ترتبط بحزب او حر كة او اية جهة دينية او سياسية
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تتمة ص1

  بغداد / البينة اجلديدة
اك��د النائب عن محافظ��ة البصرة 
عبد السالم املالكي، امس الثالثاء، 
اهمية توفي��ر التخصيصات املالية 
والصالحيات الكاملة لفريق العمل 
املكلف مبتابعة ملف اعمار احملافظة 
برئاس��ة رئيس حتال��ف الفتح هادي 
العامري، مشيرا الى أن جميع نواب 

وعشائر احملافظة سيكونون داعمني 
وبق��وة للعام��ري في جه��وده بغية 
اعمار احملافظة والنهوض باخلدمات 
رئي��س  ان   ، املالك��ي  فيها.وق��ال 
مجل��س ال��وزراء عادل عب��د املهدي 
اجتم��ع مع العامري بحضور س��تة 
وزراء للتباح��ث حول ملف اخلدمات 
واالعم��ار ف��ي محافظ��ة البص��رة، 

مبين��ا ان االجتماع مت في��ه االتفاق 
رس��ميا بان العامري سيتولى مهام 
اعم��ار احملافظة وخدماته��ا وتنفيذ 
املالك��ي،  فيها.واض��اف  املش��اريع 
ان ن��واب وعش��ائر احملافظة جميعا 
يرحب��ون به��ذه اخلط��وة ويؤك��دون 
ف��ي  للعام��ري  الكام��ل  دعمه��م 
التص��دي له��ذا امللف امله��م بغية 

اخلدمية  احملافظة  باوضاع  النهوض 
بع��د س��نني م��ن املعان��اة ونق��ص 
اخلدمات، مشددا على اهمية توفير 
التخصيص��ات املالية والصالحيات 
الكامل��ة لفري��ق العم��ل املكل��ف 
مبتابع��ة مل��ف احملافظ��ة م��ن قبل 

السلطتني التشريعية والتنفذية.
ولفت��ت ال��ى ان هنال��ك عق��ارات تابعة 
للدول��ة تقدر باالالف لكنها مؤجرة مببالغ 
قليل��ة جدا والبع��ض منها لي��س له اي 
مردودات ،ماجعلنا نعمل على ادراج فقرة 
باملوازنة تتعلق بجرد تلك العقارات مهما 
كانت واينم��ا كانت بغية ضمان احلصول 
منه��ا عل��ى واردات خلزين��ة الدول��ة مب��ا 
يساهم في زيادة مردود العقارات ويقضي 
على الفساد املوجود بهذا امللف.وتابعت، 
ان زي��ادة الضرائ��ب ه��ي امر مه��م لكن 
ينبغي ان تقابلها خدمة مناس��بة وتلبي 
احتياجات املواطن وتس��اهم في ايرادات 
الدولة ،خاص��ة ان الوضع احلالي يتضمن 
ضرائ��ب قليلة لكنه��ا باملقاب��ل التقدم 
خدمة جيدة والتس��اهم في دعم خزينة 
الدولة،مشددة على ان زيادة الضرائب من 
خ��الل تش��ريع قانوني ينبغ��ي ان التكون 
على حس��اب املواطن البس��يط بل على 
الدخ��ل  ذوي  واملس��تثمرين  الش��ركات 
املرتفع ومقابلها خدمات متقدمة وبنفس 
الوق��ت ان التك��ون تلك الضرائ��ب طاردة 

لالستثمار.وتابعت ، ان املوازنات السابقة 
وضع��ت ضرائ��ب على صالون��ات احلالقة 
وقضاي��ا ترتب��ط باملواطن البس��يط وقد 
عملنا على الغاء تلك الضرائب والتوجه 
لدراس��ة مقترح قانون نسعى لتشريعه 
بالفت��رة املقبلة يتضم��ن تنظيم النظام 
الضريبي بالع��راق من خالل وضع ضرائب 
محددة لكن على اصحاب الشركات وذوي 
الدخل املرتفع وضمن معايير محددة تتبع 
والضريبة  واملناطقية  االجتماعية  احلالة 
العام��ة والربحية املتحقق��ة ومبا يخدم 
خزينة الدولة واملواطن البسيط وفق رؤية 
اقتصادية تنس��جم مع النظ��ام العاملي 
للضرائب،واوضح��ت الدليم��ي، ان تركنا 
الوض��ع بالضرائب على ماه��و عليه االن 
فسنكون مستقبال امام دولة مفلسة وان 
قمنا بزيادة الضرائب بشكل غير مدروس 
او ذي ج��دوى مهني��ة فس��نكون طاردين 
لالستثمار من جهة ومثقلني على كاهل 
املواطن البس��يط من جهة اخرى بالتالي 
فان التوازن مطلوب بهذا الصدد لتحقيق 

االهداف املرجوة من القانون.

كتب محرر الشؤون احمللية
من اج��ل اطالع ش��عبنا على تفاصي��ل ما يجري 
وي��دور م��ن نقاش��ات واب��داء اراء او مالحظ��ات او 
اعتراضات او تصويبات وحتى مشادات ومشاجرات 
حتصل في اجللس��ات التي يعقدها مجلس النواب 
فإن »البينة اجلديدة« تطالب رئيس البرملان السيد 
)محمد احللبوسي( احملترم بااليعاز لنقل وبث وقائع 

هذه اجللسات بشكل مباشر.
وتؤك��د »البينة اجلديدة« ان حجب هذه اجللس��ات 
او بثها على ش��كل مقاطع مجتزأة س��وف يخلق 
قطيعة مابني البرملان والش��عب وتؤك��د ايضاً بأن 
من حق الن��اس ان تعرف بالضبط ماهي انش��طة 
وفعالي��ات الن��واب الذي��ن انتخبوه��م وانتدبوهم 
للدفاع ع��ن قضاياهم.ان عدم اط��الع الرأي العام 

على جلسات البرملان مخالفة صريحة وفيها ظلم 
كبي��ر طاملا ترت��ب على ذلك عدم معرفة الش��عب 
بتفاصي��ل م��ا يج��ري حت��ت قبته.املنا كبي��ر بأن 
يقرأ السيد احللبوس��ي هذه املالحظات وسيكون 
لن��ا عتب كبي��ر في ح��ال جتاهلها ألي س��بب من 

االسباب.

بغداد / البينة اجلديدة 
اعلن وزير النقل املهندس عبد 
مجلس  ،مصادقة  لعيبي  اهلل 
املنعقدة  بجلسته  الوزراء، 
دعم  قرار  على  الثالثاء،  امس 
بكرة  الرياضي  الزوراء  نادي 
القدم، في بطولة دوري أبطال 

آسيا.
القرار،  تضمن   : لعيبي  وقال 
بإجراء  املالية  وزارة  قيام 
دينار  ملياري  مبلغ  مناقلة 

الشركات  )دعم  حساب  من 
األخرى( حلساب )منح حتويالت 

أخرى( ضمن فصول وزارة النقل 
االحتادية  العامة  املوازنة  في 
واوضح   ،201٩ لسنة  املالية 

اخلطوة  هذه  جاءت  سيادته 
مع   ، حثيثة  متابعة  بعد 
لتنفيذ  العالقة،  ذات  اجلهات 

الوزراء  مجلس  قرار  فقرات 
 ،201٧ لسنة   )2٨٩( املرقم 
املوضوع  بعرض  منه  ومطالبة 
الدولة،  مجلس  اجتماع  على 
بشكل استثنائي، واضاف وزير 
النقل اننا ماضون مبشوار دعم 
وجمهوره  العريق،  الزوراء  نادي 
يقدمه  ملا  واستمراراً  الكبير، 
من إسناد مباشر للنادي خالل 
أندية  بطولة  في  مشاركته 
أجل  من  وذلك  آسيا،  أبطال 
اإليجابية،  النتائج  حتقيق 
احملافل  في  العراق  اسم  ورفع 

الدولية.

وزير النقل : مصادقة جملس الوزراء على قرار دعم نادي الزوراء مبلياري دينار

بغداد / البينة اجلديدة
كشف النائب عن كتلة التغيير النيابية غالب محمد ، عن وجود 
منفذ حدودي في اإلقليم يدار من قبل احلزب الدميقراطي ويستحوذ 
باملوازنة  املنفذ  ادراج  الى  املركزية  احلكومة  داعيا  وارداته،  على 

العامة.
وقال محمد ان “معبر سيميلكا الواقع في منطقة فيشخابور بني 
اقليم كردستان وسوريا يدار من قبل شركتي ستير وصالح الدين 
اللتان تداران من قبل احلزب الدميقراطي الكردستاني وتذهب واردات 

هذا املعبر اليه دون ان يستفاد منه االقليم او احلكومة االحتادية”.
اللجنة  وجه  احللبوسي  النواب محمد  رئيس مجلس  ان”  واضاف 
على  الوقوف  اجل  من  احلدودية  املنافذ  هيئة  بإستضافة  املالية 
في  االحيان  بعض  في  الكمركية  التعرفة  تطبيق  عدم  اسباب 
اقليم كردستان وموانئ البصرة”، داعيا احلكومة املركزية الى “بيان 
أسباب عدم ادخال واردات هذا املعبر الى موازنة الدولة برغم كثرة 
البضائع التي تدخل من خالله، فضال عن بيان عدد املنافذ احلدودية 

في االقليم”.

التغيري تكشف عن منفذ باإلقليم يدار 
من حزب بارزاني ويستحوذ على وارداته

بغداد / البينة اجلديدة
نتائج  باعالن  الثالثاء،  النواب،امس   من  عدد  طالب 
الى  التجار  من  عدد  دعا  فيما  الصفرة،  منفذ  فساد 

تعويضهم عما مت دفعه الى هذه السيطرة باالكراه.
اثير  الذي  اللغط  من  الكثير  هناك  إن  البديري  وقال 
سابقا على موضوع سيطرة الصفرة وشكلت حينها 
عدة جلان حتقيقية واسفرت   الضغوط عن رفع تلك 
طرحت  التي  املواضيع  بني  من  ان  مبينا  السيطرة، 
والرشوة  الفساد  حاالت  من  العديد  تأشير  حينها 
واستغالل املنصب خلدمة اغراض خاصة وهي جميعا 
ملفات ينبغي ان يتم التحقيق فيها وحسمها وعدم 

االكتفاء برفع السيطرة فقط.
التحقيقية  اللجان  تشكيل  ان  البديري،  واكد 
سيئا  وانطباعا  مثاال  سيعطي  نتائجها  وتسويف 
والواجب علينا جميعا فتح جميع  اللجان  عن تلك 
التحقيقية  اللجان  وتفعيل  السابقة  امللفات 
مكافحة  خطوات  تدعم  فعلية  نتائج  الى  للوصول 

من  التجار  من  عدد  طالب  جهتهم  الفساد.من 
السيطرة  لهذه  دفعه  مت  عما  بالتعويض  احلكومة 

باالكراه.
لهذه  دفعه  مت  ما  ان  العاني   محمد  التاجر  وقال 
لبضائعنا  املرور  عملية  تسهيل  لغرض  السيطرة 
ان  مبينا  الدوالرات،  ماليني  بلغ   عرقلتها   من  بدل 
البقاء لعدة  الدفع سيضطر الشخص  االمتناع عن 
املنشأ  بلد  الى  االرسالية  ارجاع  ان  واحتمالية  ايام 

والسباب مفتعلة.
ما  كل  عن  التعويض  احلكومة  من  العاني  وطالب 
رشاوي  من  السيطرة  لهذه  التجار  قبل  من  دفعه  مت 
سجالت  السيطرة   هذه  لدى  ان  الى  الفتا  باالكراه، 
محفوظة بعدد التجار واسمائهم الذي يعبرون يوميا 

من خالل هذه السيطرة.
من جانبه، قال التاجر جاسم خلف ان الدولة كانت 
في  الفاسدين  هؤالء  محاسبة  عدم  في  مقصرة 
كمرك الصفرة سيئ الصيت النهم اضروا باالقتصاد 

العراقي.
واكد خلف ان محاسبة الفاسدين من قبل احلكومة 
املواطنني  على  اخرين  جتاوز  ملنع  حدا  سيضع 
وعدم  امللف  التغاضي عن هذا  ان  مستقبال، معتبرا 

احملاسبة سيدفع بآخرين الى السرقة واخذ الرشوة.
منطقة  في  يقع  الذي  الصفرة  كمرك  واشتهر 
الرشوة  واخذ  ب�الفساد  ديالى  مبحافظة  العظيم 
من اصحاب الشاحنات التي تنقل البضائع من دول 
ايام،  ولعدة  طويلة  طوابير  في  يقفون  والذين  اجلوار 
هذه  ادخال  مقابل  اموال  على  مساومتهم  لتتم 
في  احلكومة،  مراقبني.ووجهت  بحسب  البضائع، 
افتتحت  فيما  الصفرة،  بإلغاء سيطرة   ،201٨ اب   2
نقاط كمركية في محافظتي كركوك ونينوى حسب 

وثيقة صادرة من مكتب رئيس الوزراء.
وتضمنت الوثيقة والصادرة من مكتب رئيس الوزراء 
ورد  ما  الى  إشارة  إنه  العامة،  الكمارك  هيئة  الى 
201٨والی    ٧  1٥  )2331 س  ع  روق  )م  املرقم  بكتابنا 
کتاب قيادة العمليات املشتركة املرقم )ف.ع.م 314٨( 
بفتح  الوزراء  مجلس  رئيس  وجه   ،201٨   ٩ في23 
نقاط كمركية في محافظتي كركوك ونينوى وإغالق 

سيطرة الصفرة.

برملانيون يطالبون بإعالن نتائج فساد )الصفرة( وجتار يطالبون بالتعويض عّما دفعوه فيها باالكراه



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

ما حيصل يف اجلزائر من حراك شعيب معطوف على ما حيدث 
يف السودان أشّر على حتول جديد حيبس أنفاس حكام املنطقة

ربيع العرب الثاني .. اإلصرار على التغيير

ل��ن نبال��غ إذا قلن��ا إن م��ا يحص��ل في 
اجلزائر من حراك ش��عبي معطوف على 
ما يحدث في الس��ودان، أشّر على حتول 
جديد يحب��س أنفاس ح��كام املنطقة 
املتوترين املتخوفني من أي حراك شعبي، 
االنتفاض��ات  ب�«كاب��وس«  يذكره��م 
العربي��ة الت��ي عاش��تها املنطق��ة في 
2011. كم��ا يبعث هذا احلراك برس��الة 
أمل للشعوب العربية كلها، التي تتابع 
باهتمام وش��غف مس��ار هذا التحرك. 
ح��راك استمس��ك بس��لمية مذهلة، 
واحتفالي��ة جاذبة ومغري��ة، تعبيرا عن 
مطال��ب وأه��داف واضحة ف��ي التغيير 
واالنتقال ملرحلة جديدة في تاريخ اجلزائر. 
وما يحص��ل في اجلزائر حلظ��ة تاريخية 
حاسمة في تاريخ البالد واملنطقة بغض 
النظر ع��ن دوافع وحيثيات من وقف وراء 
إطالق ش��رارته ب��دءا، أو من ش��ارك فيه 
التحاق��ا، أو تعاط��ف معه بع��دا. فقد 
اس��تحال ه��ذا احل��راك إل��ى دينامكية 
شعبية حساباته تختلف، بل تتناقض 
متاما مع حسابات ودوافع من أراده مجرد 
صراع على السلطة. فالقوى الشعبية 
التي ش��اركت في االحتجاجات جنحت 
ف��ي االنتقال بها إل��ى ديناميكية تغيير 
ص��راع  إدارة  ديناميكي��ة  ب��دل  وث��ورة، 
وتداف��ع داخل منظوم��ة احلكم.واحلراك 
اجلزائري، املندفع باجتاه للمستقبل، عبر 

ف��رض االنتقال الدميقراطي، وتأسيس��ا 
إذا عطفن��اه عل��ى  ثاني��ة،  جلمهوري��ة 
االنتفاض��ة ف��ي الس��ودان، نصبح أمام 
»موجة ثانية« للربيع العربي. فالشعب 
الس��وداني خاض منذ أس��ابيع ملحمة 
من االحتجاجات الس��لمية في شوارع 
اخلرطوم وغيرها من املدن، مطالبا بشكل 
س��لمي بتغيير النظام، رفض��ا لتدهور 
الوضع االقتصادي واالجتماعي، عجزت 
الس��لطة ع��ن معاجلته، ف��ي ظل وضع 
سياس��ي تعطل فيه التداول السلمي 
عل��ى الس��لطة، واحتكر في��ه الرئيس 
عمر البش��ير احلكم لثالثة عقود، بدون 
أن يفس��ح الفرصة أمام البالد لتجديد 
النخب��ة احلاكم��ة، بل أحك��م قبضته 

على مقاليد الس��لطة، وضّيق هوامش 
عل��ى  حت��ى  السياس��ية،  املش��اركة 
التي��ار الذي جاء به إل��ى احلكم. إذ تضع 
كل التقاري��ر الدولي��ة واإلقليمية اليوم 
السودان في ذيل الدول األقل دميقراطية 
سياس��ة، واألضعف ش��فافية حكما، 
بدي��ون خارجي��ة جت��اوزت 50 ملي��ار دوال 
أمريك��ي. واحلقيقة أن احلراك الش��عبي 
اليوم ال يقتصر على اجلزائر والسودان، بل 
تش��هد دول عربية أخرى حراكا شعبيا 
متفاوتا، من موريتانيا ضد عهدة جديدة 
غير دس��تورية حملمد ولد عبد العزيز بعد 
ان اس��تنفد عهدتيه وفعال اضطر حتت 
ضغ��ط ح��راك ش��عبي وسياس��ي إلى 
الرضوخ، معلنا عن عدم عزمه الترشح. 
وفي املغرب لم يتوقف احلراك الش��عبي 
أكانت احتجاج��ات الريف ضد األوضاع 
فبراي��ر  ح��راك  جت��دد  أو  االجتماعي��ة، 
املطالب باإلصالح السياس��ي، كامتداد 
للحراك الذي عاش��ه املغ��رب في 2011، 
فرضت إصالحات دستورية، ال يبدو أنها 
فّعل��ت بالش��كل املطلوب وبالش��كل 
اجل��دي املعب��ر ع��ن إرادة ف��ي اإلص��الح. 
ليبيا ه��ي األخرى تعيش منذ س��نوات 
عل��ى وقع التدافع الش��رس ب��ني الثورة 
والث��ورة املض��ادة، وبقدر م��ا جنحت فيه 
قوى الثورة في إجهاض محاوالت أطراف 
داخلية وخارجية معادية للتغيير إلرباك 

جترب��ة التغيي��ر، بق��در ما بقي��ت البالد 
تعاني من حالة انقس��ام حاد، بس��بب 
التي  والدولي��ة،  االقليمي��ة  التدخ��الت 
بات��ت واضحة للعيان، عل��ى غرار التوتر 
والتنافس احملموم بني إيطاليا وفرنس��ا. 
أما الوضع في مصر فبقدر ما يبدو نظام 
السيس��ي يحكم قبضت��ه على البالد، 
بق��در ما تبدو ش��رعيته تتآكل بأس��رع 

من املتوقع، الس��يما بعد توسل النظام 
املقاربة األمنية احملضة في التعاطي مع 
اجملتمع. حالة من القمع غير مس��بوقة، 
انهارت فيها منظومة حقوق اإلنس��ان 
بالكام��ل، يفاقمه��ا وض��ع اقتص��ادي 
صع��ب، مع تراجع س��خاء املس��اعدات 
االقتصادي��ة اخلارجية، الس��يما من دول 
اخلليج، واستشراء الفس��اد، ما اضطر 
نظام السيس��ي إلى اقت��راض 12 مليار 
دوالر من صندوق النق��د الدولي، معمقا 
بذلك حجم الدين ال��ذي جتاوز 93 مليار 

دوالر نهاية عام 2018. ولعل تصدر شعار 
»إرحل يا سيس��ي« الهاشتاغات األكثر 
انتش��ارا ف��ي مص��ر، يعك��س تعطش 
املصري��ني لتغيير حقيقي للنظام، الذي 
أسسه السيسي على أنقاض التجربة 
الدميقراطية اجملهضة بانقالب عسكري.
كم��ا تعي��ش األردن أوضاع��ا اقتصادية 

صعبة، حيث وصل الدين اخلارجي ألكثر 
من 40 ملي��ار دوالر، ما يس��اوي 95% من 
مجم��ل اإلنتاج احمللي. وضع جعل البالد 
تعي��ش هشاش��ة اجتماعي��ة متزايدة، 
عب��رت عنه��ا االحتجاجات املس��تمرة 
املطالب��ة بإصالح��ات عميق��ة. وتب��دو 
الوضع  التدخ��الت اخلليجي��ة إلس��ناد 
تأمينا الس��تقراره،  األردني  االقتص��ادي 
باعتب��اره حاج��ة ملحة ل��كل املنطقة 
القلقة م��ن عدوى االحتجاج��ات. إال أن 
تلك املساعدات لم تخرج الوضع األردني 
من أزمته الهيكلية املستحكمة. أزمة 
تراك��م حال��ة م��ن الغضب الش��عبي 
واالحتق��ان االجتماعي، ال��ذي يعبر عن 
نفس��ه عبر احتجاجات ال تكاد تتوقف 
حت��ى تتج��دد. وحتى تون��س التي تبدو 
اس��تثناء، إل��ى حد م��ا، لم يس��عفها 
الوض��ع االقليمي والعرب��ي املتفجر بأن 
تتعافى متاما، بل على العكس من ذلك، 
تتداع��ى عليه��ا ه��ذه األوضاع س��لبا، 
م��ا جعلها تعيش جترب��ة قلقة بقدر ما 
تظهر واعدة واس��تثنائية بقدر ما تبدو 
هش��ة، متيل الس��تعادة عناص��ر األزمة 
واالنت��كاس. وتعان��ي تون��س كغيره��ا 
صعوب��ات اقتصادية واجتماعية جدية، 
بتفاق��م دينه��ا اخلارج��ي ليتج��اوز 35 
ملي��ار دوالر، ما يس��اوي 72% م��ن الناجت 
احمللي. وضع فّجر احتجاجات اجتماعية 
واضراب��ات عامة، ه��ددت أكث��ر من مرة 
استقرار البالد واحلكومة.املؤكد أيضا أن 
الدول اخلليجية هي األخرى تواجه اليوم 
حتدي��ات كبي��رة كغيرها م��ن نظيراتها 
في املنطق��ة. فتحدي��ات إقامة احلكم 
الرشيد والعادل، وتوفير مستوى عيش، 
قائ��م على الرفاه ومتناس��ب م��ع تزايد 
احلاجي��ات اجلدي��دة للمواطن اخلليجي، 
بات��ت مطالب ملح��ة. فتنام��ي الوعي 
السياسي واالجتماعي في ظل التحول 
اإلعالم��ي الذي تش��هده املنطق��ة وما 
متثله منص��ات التواصل االجتماعي من 
أدوات لض��خ املعلوم��ات، غي��ر القابلة 
للتحك��م والس��يطرة، ب��ات ميلي على 
أنظمة احلكم تغييرات كبرى تستوجب 
ح��د التخلي ع��ن املن��وال السياس��ي 
التقلي��دي،  واالقتص��ادي  واالجتماع��ي 
والتكيف مع التحوالت الكبرى في وعي 
املواط��ن اخلليجي واالس��تجابة  وحياة 
االقتص��ادي  فالتح��دي  النتظارات��ه. 
واالجتماعي الذي بات مطروحا بش��كل 
ج��دي، في ظل اختالل واض��ح بني تزايد 
حاجيات ومتطلبات الرفاه الذي تعيشه 
ه��ذه ال��دول، وتراجع واضح في أس��عار 
النفط إلى مس��تويات كبي��رة، هبطت 
بها من 120 دوالرا في السنوات املاضية 
إلى أقل من 70 دوالرا اليوم. هذا االختالل 
بتعمق��ه س��ترتبك مع��ادالت احلك��م 
والتوازن��ات داخله. وتواجه الس��عودية 
وضعا اس��تثنائيا في عملي��ة التحول، 
باعتباره��ا الدولة احملوري��ة في املنطقة، 

إذ ال تبدو قادرة إل��ى اليوم على التوصل 
لبن��اء معادل��ة حك��م مس��تقرة، ف��ال 
ه��ي جنحت ف��ي التخلص م��ن املعادلة 

التقليدي��ة )العائل��ة + الث��روة + الدي��ن( 
وأسس��ت ملعادل��ة حك��م حديث��ة، وال 
ه��ي أقام��ت معادل��ة توفيقي��ة، فتبدو 
في وضع غير مس��تقر، انعكس س��لبا 

وبشكل عميق على أوضاعها الداخلية 
)حال��ة قلق��ة( واخلارجي��ة )حال��ة توتر 
إقليميا ودوليا(. وضع يتداعى وبش��كل 
س��لبي عل��ى بقي��ة ال��دول اخلليجية. 
فالسعودية اليوم ما بني ترتيب وضعها 

الداخل��ي احملتق��ن باالعتق��االت، وملف 
الصحفي جمال خاش��قجي،  اغتي��ال 
والبحث عن منوال اجتماعي واقتصادي 
جديد، واجلم��وح اخلارجي الذي يكلفها 
في ح��رب اليم��ن لوحدها ما ب��ني 5 و6 
ملي��ارات دوالر ش��هريا، تواجه ضغوطا 
حلس��م  كبي��رة  وخارجي��ة  داخلي��ة 
خياراتها بحكمة، وبش��كل يستجيب 
لتطلعات الس��عوديني في حكم رشيد 
التي متلي  ولالس��تحقاقات اإلقليمي��ة 
عليه��ا سياس��ات رصين��ة، تتناس��ب 
فاألزم��ة  املنطق��ة.  ف��ي  ومحوريته��ا 
اخلليجي��ة مثال، وما أحدثته من ش��رخ 
ف��ي املنطقة، وما س��ببته من تش��ظي 
منظومة كانت توفر حدا من التماسك 
لبعضها بعضا، أمنا وسياسة واقتصادا 
واس��تقرارا، س��يجعل هذه الدول أكثر 
رخاوة في مواجهة التحديات الداخلية 
واخلارجية.الالفت أن هذا الوضع العربي 
احلام��ل عوام��ل انفج��ار كبي��رة، يأتي 
ف��ي ظل ما ميكن اعتب��اره انهيارا كامال 
للنظ��ام العربي. لم تع��د املنطقة منذ 
س��نوات محمولة مبرجعية ال ش��املة 
قومي��ة.  وال  اقليمي��ة  ال  جزئي��ة،  وال 
فاجلامع��ة العربي��ة في حال��ة عطالة 
كاملة، واالحتاد املغاربي في حالة شلل، 
ومجل��س التع��اون اخلليجي منقس��م 
على نفس��ه بش��كل غير مس��بوق في 
تاريخ املنطقة. وال يبدو الوضع السوري 
يتج��ه للح��ل في ظ��ل ص��راع دولي، ال 
تس��مح القوى الفاعلة فيه ال بانتصار 
النظ��ام وال بانهياره.هذا الوضع العربي 
ال ميكن��ه أن يس��تمر كم��ا ه��و لوق��ت 
طوي��ل، ألن اس��تمراره يعن��ي املزيد من 
التف��كك واالنهيار، بينم��ا غريزة البقاء 
تدف��ع ق��وى ودوال للتح��رك للخروج من 
حالة الفوض��ى والتفكك، إلى معادالت 
جديدة، إما بإراداتها الذاتية أو بترتيبات 
دولي��ة فوقية تفرض عليه��ا، مثلما هو 
الشأن مبا يسمى »صفقة القرن« بشأن 
والتسويات  اإلسرائيلي  العربي  الصراع 
في امللف الس��وري، التي ق��د تأتي على 
حساب اجلميع، بلدا وشعبا. في خضم 
ه��ذا الوضع يب��دو احلراك الش��عبي في 
اجلزائ��ر وف��ي الس��ودان وبدرج��ات أقل 
في البل��دان العربية األخرى اس��تمرارا 
لديناميكي��ة التحوالت التي تش��هدها 
املنطق��ة من��ذ ع��ام 2011. وهي حتوالت 
مس��تحقة وحتمية في س��ياق البحث 
ع��ن معادالت حكم واس��تقرار جديدين 
على املستوى الداخلي واخلارجي. واملثير 
في ه��ذه املوجة اجلديدة أنه��ا تأتي وقد 
املتطلع��ة  والق��وى  الش��عوب  خب��رت 
للتغيي��ر وتعلم��ت م��ن مس��ار املوجة 
األولى من االنتفاضات، لذلك بدا احلراك 
الش��عبي في اجلزائر الفتا في سلميته 
جاذبا ف��ي حضاريته.اخلالص��ة أنه ومع 
ما يح��دث ف��ي اجلزائر كدول��ة محورية 
ف��ي املنطق��ة والس��ودان وم��ا يعتمل 
ف��ي املنطق��ة العربي��ة، تب��دو مالم��ح 
املوج��ة الثاني��ة للربيع العربي ليس��ت 
فقط اس��تحقاقا ش��عبيا، وإمنا ضرورة 
اس��تراتيجية ملنطقة ل��م تعد تتحمل 

هذا الفراغ غير املسبوق.

* كاتب وباحث تونسي

تعيش األردن أوضاعا 
اقتصادية صعبة، حيث 
وصل الدين الخارجي 
ألكثر من 40 مليار 
دوالر ما يساوي %95 
من مجمل اإلنتاج املحلي

إقامة الحكم الرشيد والعادل وتوفري مستوى عيش قائم على الرفاه ومتناسب 
مع تزايد الحاجيات الجديدة للمواطن الخليجي باتت مطالب ملحة

الـبـشـيـر

عبد اهلل الثاني

بوتفليقه

مرة أخرى تنهض 
شعوب عربية من أجل 
التغيير، في احتجاجات 
ضد أنظمة احلكم، 
فيما ميكن أن نسميه 
»املوجة الثانية« من 
االنتفاضات العربية. 
فاملؤكد اليوم أن أوضاع 
املنطقة جتمعت فيها 
من عناصر االحتقان 
والغضب ما يجعل 
فكرة املوجة الثانية 
من االنتفاضات بادية 
ال تخطئها العني. 
فبقدر ما أربكت 
أنظمة احلكم العربية 
في اجململ، متضامنة 
ومنفردة، املوجة األولى 
من االنتفاضات ودعوات 
التغيير، التي انطلقت 
من تونس نهاية 2010، 
وجنحت في احتوائها 
واحلد من تطلعاتها، 
بقدر ما راكمت هذه 
السياسات املقاومة 
للتغيير من العوامل 
واألسباب الندالع 
انتفاضات جديدة، 
بسبب ما أشاعته من 
خيبة أمل وإحباط، 
وما كشفت عنه من 
عدم قدرة هذه األنظمة 
على االستجابة 
الستحقاقات املرحلة 
وال التكيف معها.

* جالل الورغي

   مع ش��ديد االسف ان الكذب هو احلالة السائدة في 
اجملتمع حيث يعد الكذب صورة تقابل صورة الفس��اد 
اللذيذ ل��دى البع��ض فالكذب صنو الفس��اد وعملة 
الزي��ف تتماث��ل باضطراد كبي��ر بعض الن��اس ادمنوا 
الكذب حتى صار طبيعة ال فكاك منها وال خالص اما 
الصادقون فقد نبذوا ولم يعبأ بهم احد وصاروا صفرا 
عل��ى ش��مال االرقام ب��ال قيمة حقيقية ملش��اعرهم 
النقية . ملاذا ادمن البعض على الكذب ؟ دوافع واسباب 
كثيرة وهنا اريد ان اقول ال ش��أن ل��ي مبن ادمن الكذب 
السياسي فهذا معروف لدى الكثير علما اننا سئمنا 
من السياس��ة واخبارها التي ال تسر احدا من الناس . 
م��ن يحمل الصدق اليوم خارج نطاق التغطية كالمه 
ال يس��معه احد ألنه ال يحب التمثيل واخلداع الذي ال 

بد للكاذب من ارتداء 
هذا الثوب القميء . 
الذي  ه��و  فالكاذب 
لألس��ف  يعي��ش 
ويتنع��م  الش��ديد 
والثن��اء  باملدي��ح 
ش��رير  وصولي  ألنه 
للص��دق  يع��رف  ال 
قلب��ه  ف��ي  مكان��ا 
ويعي��ش ف��ي اجواء 
تامة  بصورة  الظالم 
حي��اة الظ��الم التي 
ال��كاذب  يعيش��ها 
جن��ة  يتخيله��ا 
وحديقة غناء لكنه 

لالسف الشديد ال يدرك حجم االخطاء التي يرتكبها 
بح��ق نفس��ه والذي��ن معه الذي��ن يعيش��ون اجواءه 
الكاذب��ة . احلقيقة صادمة وقد تن��زل كالصاعقة الى 
ال��رؤوس ولكن هذا االمر ليس مهما بقدر االس��تفاقة 
التامة وعدم الرجوع الى العيش في الظالم . الشمس 
الكاذبة تقف قبالة الش��مس احلقيقية وش��تان بني 
الشمسني وش��تان بني العيون والقلوب الصافية من 
غيره��ا ولكن هل يبقى االغلب س��جناء الظالم ؟ هذا 

ما يقرروه هم .. أليس كذلك؟.

الكاذب .. هو الذي يعيش

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

بعض الناس ادمنوا 
الكذب حتى صار 
طبيعة ال فكاك منها وال 
خالص اما الصادقون 
فقد نبذوا ولم يعبأ بهم 
احد وصاروا صفرا على 
شمال االرقام بال قيمة 
حقيقية ملشاعرهم 
النقية 
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بغداد / البينة اجلديدة / قاسم حوشي
الدكتور  والبيئة  الصحة  وزير  برعاية    
السيد  وبأشراف  العلوان  الدين  عالء 
مدير عام صحة بغداد /الرصافة الدكتور 
وحتت  الساعدي  سعدون  عبدالغني 
طاقات  الواسطي  »مستشفى  شعار 
االمل«   لصناعة  مستمر  وإبداع  خالقة 
اقامت مستشفى الواسطي التعليمي 
يعني  والذي  السابع  العلمي  مؤمترها 
من  عدد  بحضور  التقوميية  باجلراحة 
وأعضاء مجلس  النواب  اعضاء مجلس 
املستشفيات  ومدراء  بغداد  محافظة 
االختصاصات  مبختلف  واالطباء 
العلمية.  وذكر مسؤول اعالم الواسطي 
/االستاذ وليد عبدالكرمي ان املؤمتر افتتح 
الذكر  من  آي  وتاله  الوطني   بالنشيد 
احلكيم ومن ثم كلمة ملدير مستشفى 
الدكتور عباس  املؤمتر  ورئيس  الواسطي 

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

جلسات املؤمتر العلمي.

 اختتام اعمال املؤمتر العلمي السابع 
بغداد / البينة اجلديدة / حسن املوسوي ملستشفى الواسطي

احدى  العامة  الزوراء  شركة  اعلنت 
عن  واملعادن  الصناعة  وزارة  شركات 
عدد  وصيانة  تأهيل  باعمال  قيامها 
احدى  لصالح  الكهربائية  احملوالت  من 
القطاع اخلاص.وافاد مدير عام  شركات 
عبدالزهرة  جاسب  املهندس  الشركة 
االعالمي  للمكتب  تصريح  في  ياسني 

التحدي  موقع  كوادر  بأن  الوزارة  في 
عدد  محوالت  وصيانة  بتأهيل  باشرت 
و)250  أي(  في  كي   400( سعة   )10(
الشركات  احدى  لصالح  أي(  في  كي 
اخلاصة ، مؤكدا ان الشركة متتلك البنى 
والفنية  الهندسية  واخلبرات  التحتية 
في مجال اعادة تأهيل وصيانة احملوالت 
الكهربائية ، مشيرا في ذات الوقت الى 

قيام كوادر موقع التحدي  باجناز اعمال 
تأهيل وتشغيل محرك جهد عالي قدرة 
بغداد  ماء  دائرة  )840( كيلوواط لصالح 
متصل  سياق  بغداد.في  المانة  التابعة 
افصح ياسني عن قيام شركته بتجهيز 
شركة كهرباء الوسط بصناديق حماية 
وفق   )576( عدد  امبير(   400( محوالت 
والقاضي  الطرفني  بني  املبرم  العقد 

بكمية  املذكورة  الشركة  بتجهيز 
اذ  للمحوالت  حماية  صندوق   )1120(
الكمية  لتجهيز  متواصل  العمل  ان 
املتبقية من العقد خالل االيام القادمة 
املباشرة  الى  نفسه  الوقت  في  الفتا   ،
سعة   )9( عدد  توزيع  صناديق  بتصنيع 
العمارة  مستودع  لصالح  امبير   )100(

اجلديد التابع لوزارة النفط.

شركة الزوراء العامة تباشر بتأهيل وصيانة عدد من احملوالت الكهربائية

 بغداد / البينة اجلديدة
الطبية  العيادات  دائرة  قررت 
الشعبية إضافة وحدتني لألسنان 
إلى ردهة اجلناح اخلاص في املركز 
األسنان  لطب  األول  التخصصي 
ضمن دائرة صحة البصرة وحسب 
ما تقتضيه مصلحة العمل.وقال 
حازم  الدكتور  الدائرة  عام  مدير 
استناداً  انه  اجلميلي  الرزاق  عبد 
 - الصحة  وزارة  من  الصادر  للبيان 
دائرة التخطيط وتنمية املوارد تقرر 
الدائرة إضافة وحدتي تقومي األسنان 

اجلناح  إلى  األسنان  وصناعة 
اخلاص في املركز التخصصي األول 
حيدر  )الشهيد  األسنان  لطب 
البعاج( ضمن دائرة صحة البصرة.

الدائرة  استمرار  ان  إلى  وأشار 
اخلاصة  لألجنحة  ردهات  بفتح 
يأتي  احلكومية  املستشفيات  في 
ملا  عليها  املراجعني  إقبال  لكثرة 
وفندقية  طبية  خدمات  من  يقدم 
في  يقدم  ما  تضاهي  متميزة 
وبأسعار  األهلية  املستشفيات 

مناسبة.

دائرة العيادات الطبية الشعبية .. إضافة وحدتني 
لتقويم وصناعة األسنان للمركز التخصصي األول  

بغداد / البينة اجلديدة يف  صحة البصرة
اعلن وكيل وزارة االعمار واالسكان والبلديات 
العامة املهندس استبرق الشوك عن جناح 
اخلطة اخلدمية اخلاصة بذكرى استشهاد 
األمام علي الهادي )ع( في مدينة سامراء. 
البلديات  مديرية  أن  الوكيل  السيد  وبني 
واجلهد  الوزارة  تشكيالت  احدى  العامة 
الساند لها من  مديريات البلديات لعموم 
احملافظات سبق وان باشرت باعداد وتطبيق 
محاور   )3( شملت   التي  اخلدمية  اخلطة 
األول محور مدينة الزائرين املدخل اجلنوبي 
الزائرين  مدينة  من  واملمتد  سامراء  ملدينة 
إلى سدة سامراء , والثاني من بادية السدة 
الثالث  احملور  اما   , اخلصيب  سيطرة  إلى 
املصرف  شارع  إلى  احلديد  اجلسر  من 
اخلدمات  لتقدمي  األمام   مرقد  مقابل  
املقدسة  املدينة  الى  الوافدين   للزائرين 
بأسناد عدد كبير من اآلليات التخصصية 
واسط   – ديالى  بغداد-   ( من  أرسلت  التي 

كربالء   – األشــرف  النجف   – احللــة   –
شملت  آلية   )  69  ( مبجمــوع   ) املقدسة 
 – القالبات   – الكابسات   – الكانسات   (
شفالت – تناكر ماء – احلوضيات – كريدرات 
( ومبا يزيد عن تشغيل  )227( عامل ومبعدل 
مدير  أوضح  جانبه  من   . عمل  وجبات   )3(
بدأت  اخلدمية  اخلطة  أن  العامة  البلديات 

انتهاء  من 3/5 واستمرت لغاية 3/12 حلني 
النفايات  رفع  وشملت  الزيارة،  مراسيم 
للشرب  الصالح  املاء  وتوفير  واالنقاض 
وتنظيف  احلسينية  املواكب  ألصحاب 
مراسيم  انتهاء  بعد  بالكامل  املدينة 
الزيارة وإظهارها مبا يليق مبكانتها الدينية 

والعلمية واألثرية والسياحية .

وكيل وزارة االعمار واالسكان يعلن جناح اخلطة اخلدمية اخلاصة 
بذكرى استشهاد اإلمام علي اهلادي )ع( يف سامراء

بغداد / البينة اجلديدة / شريف هاشم
املرحلة  طلبة  من  مجموعة  قام 
اجلامعة   / الطب  كلية  في  األولى 
املستنصرية مببادرة انسانية تطوعية 
املسنني  رعاية  دار  زيارة  تضمنت 
على  لالطمئنان  ببغداد  الرشاد  في 
للمسنني  والنفسي  الصحي  الوضع 
جمع  خالل  من  احتياجاتهم  وتلبية 
املتطلبات  بعض  وتوفير  التبرعات 
مما  وهدايا  ومالبس  غذائية  مواد  من 
والرحمة  اخلير  بذرة  تنمية  يسهم في 
في نفوس الطلبة األعزاء الذين نطمح 
االنسانية  مراتب  أعلى  الى  يرتقوا  ان 
املستقبل  في  أكفاء  أطباء  جلعلهم 
فئات  مع  روابطهم  تعزيز  خالل  من 

هذه  أسهمت  كما   ، اخملتلفة  اجملتمع 
الزيارة في رفع معنويات أهلنا من كبار 
بأبناء  ثقتهم  تعزيز  خالل  من  السن 
اجملتمع الذين يضعون رعايتهم وبرهم 

نصب أعينهم وبث روح التفاؤل لديهم 
مجتمعنا  في  عليا  غاية  باعتبارهم 
لقاء ما قدموه طيلة مسيرة حياتهم 
من عطاء وأنهم أهل للبر واإلحسان ، 

وقد احتضن هذه املبادرة وأسهم فيها 
الكلية  عميد  السيد  عليها  وأثنى 
عبد  إسماعيل  علي  الدكتور  األستاذ 
متمنياً  الطلبة  أيدي  على  وشد  اهلل 
والتوفيق في جميع  العطاء  دوام  لهم 
مجاالت احلياة ، كما أسهم فيها كل 
علي  الدكتور  املساعد  األستاذ  من 
شعبة  على  املشرف  جالب  كاظم 
أمني  الدكتور  واملدرس  التسجيل 
وحدة  على  املشرف  كاظم  محمد 
الدكتور  واملدرس  والشهادات  الوثائق 
فرع  مقرر  علي  صالح  مصطفى 
واملدرس  الطبية  والفيزياء  الفسلجة 
الدكتورة ثبات جمعة عبد التدريسية 

في فرع النسائية والتوليد.

طلبة كلية طب املستنصرية يزورون دار رعاية املسنني يف بغداد

بغداد / البينة اجلديدة
والشؤون  العمل  وزارة  اعلنت 
من  اخلريجني  عدد  ان  االجتماعية 
الدوارت التدريبية التي تقيمها مراكز 
بغداد  في  املنتشرة  املهني  التدريب 
واحملافظات بلغ )16680( متدربا خالل 
عام 2018. وقال مدير عام دائرة العمل 
والتدريب املهني املهندس عمار عبد 
الواحد ان العدد التراكمي للخريجني 
 2003-9-16 من  للمدة  الدائرة  من 

 )229104( بلغ   2018-12-31 لغاية 
االجتماعي  النوع  حسب  متدربا 
الذكور  من  متدربا   )109862( بواقع 
االناث.واوضح  من  متدربة  و)119242( 
عبد الواحد ان عدد اخلريجني توزعوا 
عن  باحثني  من  الفئات  حسب 
العمل وموظفني ومنظمات ونازحني 
ومقترضني، الفتا الى ان الدائرة تعمل  
على استغالل اوقات فراغ الطلبة من 
خالل  الدورات  في  بالدخول  الراغبني 

مؤهالتهم  لرفع  الصيفية  العطلة 
الدائرة  ان  املهارات.وبني  واكسابهم 
التدريبية  خدماتها  بتقدمي  تقوم 
لشرائح متعددة من اجملتمع وخاصة 
الباحثني عن العمل من خالل تطوير 
لتمكينهم  وقابلياتهم  مهاراتهم 
وايجاد  العمل  سوق  دخول  من 
فضال  امكانياتهم،  مع  تتالءم  فرص 
املوظفني  من  العاملني  تدريب  عن 
العمل  قطاعات  في  والعمال 

احلكومي واالهلي وتطوير كفاءاتهم.
يذكر ان دائرة العمل والتدريب املهني 
في وزارة العمل والشؤون االجتماعية 
تدريبية  دورات  اقامة  على  حترص 
من  العمل  عن  للباحثني  ومهنية 
الدائرة  بيانات  قاعدة  في  املسجلني 
وفق مناهج عاملية حديثة في مراكز 
بغداد  في  املنتشرة  املهني  التدريب 

واحملافظات.

بغداد / البينة اجلديدة
في  ترتفع  اإلجناز  نسب  بدأت 
اخلاص  السكني  اجملمع  مشروع 
النفط  تسويق  شركة  مبنتسبي 
النفط  وزارة  ومنتسبي  )سومو( 
الهندسية  الكوادر  واصلت  حيث 
و  ويل  )فروم  لشركتي  والفنية 
العامة احملدودة(  بيسان للمقاوالت 
للمشروع   أعمالهما  املنفذتني 
شركة  موقع  زيونة   في  الكائن 

التسويق .املشروع مجاز من هيئة 
مبتابعة  ويحظى  بغداد  إستثمار 
الهيئة  مالكات  قبل  من  مستمرة 
وإشراف  والفنية  الهندسية 
املهندس  رئيسها  من  مباشر 
شاكر الزاملي الذي يؤكد وفي أكثر 
املشاريع  أهمية  على  مناسبة  من 
السكنية  خصوصاً  اإلستثمارية 
الوطني  اإلقتصاد  منها في تطوير 
ملنتسبي  املالئم  السكن  وتوفير 

مبواصفات  احلكومية  املؤسسات 
بناء حديثة ومتطورة فضالً عن خلق 
أهم  من  وهو  للشباب  عمل  فرص 
أهداف الهيئة   .وقد أشرت مالكات 
الهيئة أن األعمال جارية في أبنية 
املباشرة  متت  حيث   A, B املشروع 
إنهاءات  وإجناز   األسس  بأعمال 
كما  الساللم  وجدران  األعمدة 
متت املباشرة باألعمال الكهربائية 
وإنهاءات  املصاعد  اخلاصة بجدران 

أعمال  مرحلة  وتهيئة  األعمدة 
بأعمال  البدء  مت  كما   ، السقوف 
طرق الركائز وحدل األرض وتهيئتها 

. C , D  للعمل في األبنية نوع
  _ من  يتألف  اجملمع  بأن  يذكر 
مناسبات  قاعات   _ بناية    )31(
أمني  مبنى   _ إداري  مبنى   _
فعاليات   _ سيارات  مواقف   _
حتتية  بنى  ذات  متنوعة  خدمية 

متكاملة .

العمل خترج اكثر من 16 ألف متدرب خالل عام 2018

  إستثمار بغداد  .. إرتفاع وترية العمل يف جممع سومو السكين    
بغداد/  البينة اجلديدة / جاسم كرمي 

الطائي
الهندسي  االعمار  دائرة  تواصل   
االعمار  وزارة  تشكيالت  أحدى 
واالشغال  والبلديات  واالسكان 
للتبرع  الوطنية  احلملة  العامة  
في  االمنية  للقوات  دعماً  بالدم 
ألنقاذ  باالضافة  االرهاب  مكافحة 
العمليات  من  واملصابني  املرضى 

العراق. وعموم  بغداد  في  االرهابية 
األعمار  دائرة  عام  مدير  وقالت 
املهندسة أحالم سعيد  الهندسي 
جواد أن الدائرة مستمرة مبشاركتها 
باحلملة الوطنية االنسانية للتبرع 
بالدم وبالتنسيق مع املركز الوطني 
الصحة   لوزارة  التابع  الدم  لنقل 
واخلدمات  الطبية  العمليات  دائرة 
املتخصصة  لغرض انقاذ املصابني 

شعبنا  ابناء  من  واجلرحى 
املسلحة  والقوات  العراقي 
لألعمال  يتعرضون  الذين 
في  والراقدين  واملرضى  اإلرهابية 
سيما  ال  كافة  املستشفيات 
احلاالت الطارئة واملزمنة والتي ال 
جتد من يتبرع لها للحاجة املاسة 
 . احلياة  مدى  وعلى  واملتكررة 
وأضافت مديرة عام الدائرة ان من 
منطلق احلس الوطني واالنساني 
الدائرة  شارك )60( من منتسبي 
بالتبرع بالدم راجني اهلل عز وجل 
املرضى  لكافة  العاجل  الشفاء 
العراقيني.  لكل  والسالمة 
خالل  من  فرحتهم  عن  معبرين 
الذي  ان  اكدوا  والذين  احلملة  هذا 
هو  بالدم  تبرعات  من  نقدمه  ما 
لقواتنا  نقدمه  ان  ممكن  شيء  اقل 
في  والراقدين  واملرضى  العسكرية 
مديرة  وأكدت  كافة.  املستشفيات 
عام الدائرة ان مشاركة الدائرة  هي 
في  عديد  مشاركات  ضمن  الـ)35( 

االعوام السابقة.

دائرة االعمار اهلندسي تواصل محالتها الوطنية للتربع بالدم

 بغداد / البينة اجلديدة
الدكتور مهدي  الزراعة  لوزارة  اإلداري  الوكيل  اطلع السيد 
سهر اجلبوري على مالحظات املزارعني واملربني في محافظة 
بغداد ، وقد أبدى تفهمه لهم وإيجاد احللول املناسبة لها 
شريطة أن ال تتعارض مع القوانني والضوابط املعمول بها 
لتحسني النشاط الزراعي وزيادة اإلنتاج .واستمع اجلبوري 
لعدد من املواضيع التي مت طرحها من قبل مربي الدواجن 
ملنطقة التاجي واملشاهدة والتي تسهم بتحسني العملية 
الزراعية فيما يخص مجال تربية الدواجن ، مبدياً تفهمه 
والضوابط  لإلجراءات  وفقاً  تذليلها  على  والعمل  لهم 
اللقاءات  سلسلة  ضمن  النشاط  هذا  ويعد  النافذة 
واملشاكل  املعوقات  تلك  إلزالة  يجريها  التي  والنشاطات 
والتي تصب في خدمة العملية الزراعية للنهوض بالقطاع 

الزراعي بشقيه النباتي واحليواني .

بغية تذليل معوقات ومشاكل المزارعين والمربين

بغداد / البينة اجلديدة
مجلس  واعضاء  رئيس  السادة  اشرف 
املفوضني والسيد رئيس االدارة االنتخابية 
اخلاصة  التدريب  ورش  على  ميدانيا 
وشعب  البيانات  ادارة  شعب  مبسؤولي 
واحملافظات  بغداد  مكاتب  في  التدريب 
مجلس  عضو  زار  حيث   ، االنتخابية 
وعضو  الرديني  حازم  السيد  املفوضني 
الورشة  املوسوي  معتمد  السيد  اجمللس 
واخلاصة  السليمانية  في  املقامة 
نظمتها  والتي  املذكورين  باملوظفني 
املفوضية من 10 الى 12 اذار احلالي وخالل 

الزيارة الى الورشة اطلع السيدان الرديني 
واملوسوي على سير العمل فيها واالجندة 
املوضوعة لها والتي تخص اليات التدريب 
مشيرين الى اهمية عقد مثل هكذا ورش 
تدريبية تسهم في تعزيز قدرات املوظفني 
واحلصول  اخلبرات  من  املزيد  واكتساب 
على املعلومات احلديثة التي تعطي زخما 
للموظفني  امليداني  العمل  في  مضاعفا 
التدريب  من  االول  املستوى  ان  الى  الفتني 
تدريبية  مستويات  اعداد  في  سيسهم 
احملافظات  مكاتب  ستبدأ  حيث   ، ثانية 
البالغ  التسجيل  مراكز  موظفي  بتدريب 

عددهم ) 6167( موظفا موزعني على عموم 
االسبوع  من  واعتبارا  احملافظات  مكاتب 
بارك  املتدربني  مع  اللقاء  وخالل   . املقبل 
اجلهود  واملوسوي  الرديني  السيدان 
موظفي  قبل  ومن  قبلهم  من  املبذولة 
االجناز  نسبة  رفع  في  التسجيل  مراكز 
واالسهام في وضع خطط جديدة للعمل 
على زيادة نسبة التسجيل والتوزيع حيث 
اشار السيد الرديني الى الدعم الكبير من 
قبل رئيس االدارة االنتخابية السيد احمد 
ومعنويا  ولوجستيا  ماليا  بشارة  رحيم 
فضال عن دراسة املقترحات واالفكار التي 

الورشة في مجال  قدمها املشاركون في 
لقسم  واالستجابة  والبيانات  التدريب 
منها لدعم العمل امليداني ووضع اخلطط 
اجلديدة واالفكار التي تبتعد عن الروتني في 
اجلوالة  الفرق  دعم  على  والتأكيد  العمل 
فتح  امكانية  مع  لها  عمل  آلية  ووضع 
واملعاهد  اجلامعات  في  للتسجيل  منافذ 
االنتخابات  مفوضية  ان  يذكر   . والوزارات 
التدريب  ورش  من  املزيد  عقد  تواصل 
من  املزيد  اكتساب  اجل  من  ملوظفيها 

اخلبرة ووضع خطط جديدة لها .

بعد غياب قاهر بسبب املرض العضال الذي 
العقابي يعود  بالزميل الصحفي طالب  ألم 
زاويته  كتابة  ومواصلة  عمله  الى  مجددا 
االحد  يوم  من  اعتبارا  مشروعة(  )امنيات 
املقبل .. اسرة التحرير تقول للزميل العقابي 

عودة ميمونة ايها الرائع .

الوكيل اإلداري لوزارة الزراعة يواصل استماعه لطلباتهم 
ومالحظاتهم

عودة ميمونة  سكرتير  البياتي  احمد  الزميل  يتقدم 
والتقدير  بالشكر  جريدتنا  في  التحرير 
الى املوظفة انتصار ماجد خضير)فاحص 
 / الرشيد  مصرف  فرع  في  اقدم(  نقد 
واجناز  العمل  في  لتفانيها  الصاحلية 
عن  بعيدا  وسهولة  بيسر  املعامالت 
القاتل.. بوركت اجلهود  الروتني  اساليب 
اخمللصة لكل موظف كفء يؤدي واجبه 

مبهنية واخالص .

شكر وتقدير
  بغداد / البينة اجلديدة

بغداد  معرض  واالعالم  العامة  العالقات  دائرة  وفد  زار 
العامة  الشركة  ادارة  مجلس  رئيس  والتقى  الدولي 
املهندس  العراقية  التجارية  واخلدمات  للمعارض 
امكانية  الطرفان  السوداني.وناقش  محمد  هاشم 
توفير مساحة من االرض تخصص لنشاطات مؤسسة 
معرض  ارض  على  تقام  التي  املعارض  في  الشهداء 
سيتم  انه  قائال   السوداني  رحب  .فيما  الدولي  بغداد 
على  الشهداء  ملؤسسة  خاصة  مساحة  تخصيص 
واالعمال  النشاطات  لعرض  الدولي  بغداد  أرض معرض 
معرض  في  تقام  التي  املعارض  في  باملؤسسة  اخلاصة 

بغداد الدولي .

وفد دائرة العالقات العامة واالعالم يزور معرض بغداد الدولي
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موجة تغيري 
جديدة يف العامل 

العربي

ثمة حراك ثوري في العالم العربي تتضح مؤشراته أكثر فأكثر 
بشكل يومي، ويُنبئ بوضوح أن ثمة موجة تغيير جديدة مقبلة 
على املنطقة ال محالة، وأن هذه املوجة ليس��ت بعيدة، بل هي 

أقرب من أي وقت مضى.
ثالث دول عربية، على األقل، تبعث بهذه االش��ارات الثورية التي 
تدف��ع لالعتقاد بأن رياح التغيير مقبلة، وأهم ما مييز هذه الدول 
العربية الثالث، أنها لم تكن قد شهدت أي حراك أو احتجاجات 
في إطار »الربيع العربي« الذي بدأ في تونس عام 2011، ما يعني 
أن ما يجري هناك ليس امتداداً حلراك س��ابق، أو إرهاصات لثورة 
حدث��ت، أو أنها تفاع��الت ما بعد الثورة، وإمن��ا هي مطالب حرة 
وصافي��ة ونقي��ة تدع��و للتغيير السياس��ي الس��لمي، وليس 
أي ش��يء آخر. احل��راك الثوري الذي بدأ في أكث��ر من دولة عربية 
يدل عل��ى أن الثورات املضادة التي نظمته��ا ومولتها ودعمتها 
أنظمة االستبداد العربية، تتجه إلى الفشل، بعد أن استنزفت 
ملي��ارات الدوالرات من خزائن الدول العربية الغنية، ومن جيوب 
الفاس��دين م��ن املس��ؤولني العرب، وم��ن مقدرات ال��دول التي 
س��قطت أنظمتها وحتاول »الدولة العميق��ة« فيها العودة إلى 
احلياة. فشل الثورات املضادة وعودة املطالب الشعبية العربية 
بالتغيير، يؤكد على أن إرادة الشعوب ال ميكن شراؤها باملال، وأن 
النظام السياس��ي � أي نظام سياس��ي- ميكن أن يوزع مليارات 
ال��دوالرات عل��ى الغالب��ة والفقراء واجلي��اع، من أج��ل تنظيم 
مس��يرة مدفوعة الثمن، أو إسكات احتجاج مطلبي، لكن هذا 
ال ميكن أن يغير إرادة ش��عب وال ميكن أن يشتري ضمير أمة، وإمنا 
ميكن فقط أن يحقق جناحاً مؤقتاً يستمر إلى ما شاء اهلل لذلك 
املال الفاس��د أن يس��تمر.. لكّن املؤكد أنه ال يس��تمر إلى األبد. 
رياح التغيير أصبحت ملموس��ة في أكثر من ناحية من العالم 
العربي، وأغلب الظن أن األنظمة االستبدادية الداعمة للثورات 
املض��ادة لن تكون قادرة هذه املرة على التصدي لهذه املوجة من 
التغيي��ر، ألن هذه األنظمة الغارقة باملال الفاس��د انكش��فت 
وأصبحت أس��اليبها معروفة ال تنطلي على أحد، ال بل فشلت 
في تخريب الثورة التونس��ية، على الرغم م��ن األموال الطائلة 
التي ضختها لبعض حلفائها هناك، كما فش��لت في أكثر من 

مكان في العالم العربي.
التجارب اإلنسانية عبر التاريخ تؤكد على أن االستبداد والقهر 
والظل��م إل��ى زوال، وأن دولة الباطل وإن قامت س��اعة فإن دولة 
احلق ستظل قائمة إلى قيام الساعة، وعليه فلن يخرج خاسراً 
من هذا التغيير س��وى من يقاومون إرادة الش��عوب، ويخالفون 
ضمير األمة ويس��يرون عكس التيار، س��واء كان هؤالء أفرادا أم 
جماعات أم أحزابا أم أنظمة سياسية. واخلالصة مفادها أن ثمة 
اس��تحقاقا عربيا يجري حالياً يتمث��ل في التحول الدميقراطي 
والتح��ول نحو االنفتاح واحلريات وإنه��اء مرحلة القهر والظلم 
والعبودية، وعلى األنظمة العربية أن تفهم بأن هذا االستحقاق 

ماض ال محالة.

محمد عايش

رأي

وكاالت / البينة الجديدة
الن��واب  مجل��س  رئيس��ة  قال��ت 
األميرك��ي نانس��ي بيلوس��ي ف��ي 
مقابل��ة م��ع صحيف��ة واش��نطن 
بوس��ت إنه ال يتعني اإلق��دام على 
أي محاولة ملساءلة الرئيس دونالد 
ترامب ما لم تكن األس��باب ملحة 
وبتأييد م��ن احلزبني نظ��را ألن ذلك 

سيؤدي النقسام شديد في البالد.
لكنه��ا ذك��رت للصحيف��ة خالل 
املقابلة التي أجريت في األس��بوع 
املاضي ونش��رت االثنني »أعتقد أنه 
غي��ر الئق ليك��ون رئيس��ا للواليات 
املتحدة. غير الئق أخالقيا وغير الئق 

فكريا«.
وقالت بيلوسي »ال أؤيد مساءلته«. 
تس��بب  »املس��اءلة  وأضاف��ت 
انقس��اما ش��ديدا في البالد لذلك 
م��ا لم يكن هناك أم��ر قهري وملح 
ويؤيده احلزبان فأعتقد أنه ال يتعني 

أن نقدم على ذلك«.
وج��اءت تصريح��ات بيلوس��ي في 
أعق��اب ش��هادة مدوي��ة أدل��ى بها 
الس��ابق مايكل  ترام��ب  محام��ي 
كوه��ني الذي ق��ال للكونغ��رس إن 
الرئيس ميارس نشاًطا غير قانوني، 
بينم��ا يناق��ش الدميقراطي��ون م��ا 

إج��راءات  س��يطلقون  كان��وا  إذا 
أم  الث��ري  العق��ارات  ع��زل قط��ب 
سيستخدمونه كقضية انتخابية 
رئيس��ية ف��ي س��باق االنتخاب��ات 

الرئاسية املقررة في العام 2020.
ويبح��ث احملقق اخل��اص روبرت مولر 
ف��ي التدخل الروس��ي ف��ي حملة 

االنتخابات الرئاسية األميركية في 
عام 2016 وما إن كانت حملة ترامب 
تواطأت مع احلكومة الروسية. كما 
يحقق أيض��ا فيم��ا إذا كان ترامب 
قد حاول عرقل��ة التحقيق. وينفي 
ترامب ارتكاب أي مخالفات ووصف 

التحقيق بأنه حملة اضطهاد.

ومن املنتظر أن يرسل مولر في وقت 
قري��ب تقريرا يش��مل النتائج التي 
توصل له��ا لوزير الع��دل وليام بار. 
وقد يس��عى الكونغ��رس للتحرك 
ارتكاب��ه  ثب��ت  إذا  الرئي��س  ض��د 

مخالفات.
وجتري عدة جلان في مجلس النواب 
ذي األغلبية الدميقراطية حتقيقات 

بشأن الرئيس أيضا.
وفي حال قرر مجلس النواب اتخاذ 
اخلط��وة النادرة ج��دا باملضي قدما 
ف��ي إج��راءات العزل، س��يصطدم 
بالغالبي��ة اجلمهوري��ة في مجلس 
الش��يوخ حيث سيكون التصويت 

نهائيا وحاسما.
ق��رر ع��زل  الن��واب  وكان مجل��س 
الرئي��س كلينت��ون ف��ي 1998 لكن 
مجل��س الش��يوخ أبط��ل الق��رار، 
بينما اس��تقال نيكسون في 1974 

بعد أن أصبح عزله مطروحا بقوة.

وكاالت / البينة الجديدة
خ��رج جزائريون إل��ى الش��وارع مؤخرا 
لالحتف��ال بإع��الن الرئي��س عبدالعزيز 
بوتفليق��ة تخليه عن قراره بالس��عي 
خامس��ة  رئاس��ية  لوالي��ة  للترش��ح 
مذعنا ملظاهرات حاشدة مستمرة منذ 

أسابيع ضد حكمه.
ش��به  مظاه��رات  اجلزائ��ر  وش��هدت 
يومية ش��ارك فيها عشرات اآلالف من 
مختل��ف الطبقات احتجاجا على قرار 
بوتفليق��ة خوض االنتخاب��ات رافضني 
النظ��ام السياس��ي ال��ذي يعان��ي من 
اجلمود وس��يطرة احملاربني القدامى منذ 

استقالل اجلزائر عن فرنسا عام 1962.
وعقب اإلعالن عن عدم الترش��ح لوالية 
جديدة خرج حشد من املتظاهرين إلى 
الشوارع يلوحون بعلم جزائري ضخم. 
وانضم إليهم مئات من الش��باب وكبار 
الس��ن. وأطلق��ت الس��يارات أبواقه��ا 
تعبيرا عن الفرح. وقال س��ائق س��يارة 

أج��رة يدعى محمد )50 عاما( »لقد أتت 
احتجاجاتن��ا ثمارها. لقد هزمنا أنصار 
الوالية اخلامس��ة«. كما عبرت فرنس��ا 
ع��ن ارتياحها لق��رار الرئي��س اجلزائري 
املنتهي��ة واليت��ه العدول عن الترش��ح 

لوالية رئاسية خامسة.
ورح��ب وزي��ر اخلارجية الفرنس��ي جان 
ايف لودريان بق��رار بوتفليقة وباتخاذه 
إج��راءات لتحديث النظام السياس��ي 

اجلزائ��ري. وتابع لودريان ف��ي بيان »غداة 
التظاهرات الكبرى التي حصلت بهدوء 
واحت��رام ف��ي كل أنحاء اجلزائ��ر، تعرب 
فرنس��ا عن أمله��ا في أن يتم س��ريعا 
إط��الق دينامي��ة جدي��دة م��ن ش��أنها 
تلبي��ة التطلع��ات العميقة للش��عب 
اجلزائ��ري«.  وق��ال الوزي��ر الفرنس��ي إن 
»فرنسا جتدد متّسكها بروابط الصداقة 
م��ع اجلزائر وتتمنى لش��عبها الس��الم 

وتقيم فرنس��ا  واالزدهار«.  واالس��تقرار 
واجلزائ��ر عالق��ات وثيق��ة إمن��ا معّقدة 
بسبب االستعمار الفرنسي للبالد منذ 
القرن التاسع عشر وحتى العام 1962. 
ويواجه الرئيس اجلزائري منذ أسبوعني 
مس��بوقة  غي��ر  احتجاجي��ة  حرك��ة 
وقد أعل��ن االثنني عدوله عن الترّش��ح 
لوالي��ة خامس��ة وإرج��اء االنتخاب��ات 
الرئاس��ية الت��ي كان��ت مق��ّررة في 18 
أبريل/نيس��ان إل��ى موعد غي��ر محدد. 
ويحك��م بوتفليقة )82 عام��ا( منذ 20 
عاما، لكن نادرا ما ظهر في مناس��بات 
عامة منذ إصابت��ه بجلطة عام 2013. 
ويقول معارضوه إنه��م ال يعتقدون أنه 
الئق إلدارة ش��ؤون البالد ويرون أن إبقاءه 
في الس��لطة هو من أجل حماية نفوذ 
اجلي��ش ونخب��ة رجال األعم��ال. وقالت 
الرئاس��ة إن االنتخاب��ات الت��ي كان��ت 
مقررة ف��ي األصل خالل أبريل/نيس��ان، 
سيتم تأجيلها، لكنها لم حتدد موعدا 

جديدا. كما سيطرح دستور جديد في 
استفتاء عام. ووعد الرئيس بإصالحات 
واستقال  أيضا.  واقتصادية  سياس��ية 
رئي��س ال��وزراء أحم��د أويحي��ى وجرى 
تعيني وزي��ر الداخلية ن��ور الدين بدوي، 
املعروف بأن��ه من أعضاء الدائرة املقربة 
من بوتفليقة، رئيس��ا جدي��دا للوزراء. 
كما عني رمط��ان لعمامرة املستش��ار 
الدبلوماس��ي لبوتفليقة، نائبا لرئيس 
الوزراء. واجتمع الرئيس أيضا مع رئيس 
أركان اجليش الفري��ق قايد صالح. ورأى 
بوتفليق��ة الذي عاد للجزائر األحد بعد 
رحل��ة عالجية ف��ي سويس��را، حلفاء 
قدامى ينضم��ون واحدا تل��و اآلخر إلى 
االحتجاج��ات التي تطالب��ه بالتنحي.

وقال أكثر من ألف قاض إنهم سيرفضون 
اإلش��راف على االنتخابات الرئاسية إذا 
ش��ارك فيها بوتفليقة. وقال رجال دين 
إنه��م لن يقبلوا أوامر رس��مية بش��أن 

توجيه خطب تؤيد احلكومة.

بيلوسـي ضد رئاســــة ترامـــــب وضــــــــد إقالتــــــه

اجلزائريون حيتفلون بالنصر على الوالية اخلامسة لبوتفليقة

وكاالت / البينة الجديدة
األميركي  الس��ناتور اجلمه��وري  قال 
الناف��ذ لين��دزي غراه��ام مؤخ��را إنه 
س��يضغط عل��ى إدارة الرئيس دونالد 
ترام��ب لالعت��راف بهضب��ة اجل��والن 

احملتلة تابعة إلسرائيل.
وجاءت تصريحات غراهام خالل جولة 
مع رئيس الوزراء اإلس��رائيلي بنيامني 
نتنياهو ف��ي اجلوالن الت��ي انتزعتها 
إسرائيل من سوريا خالل حرب 1967.

وفي خط��وة لم حتظ باعت��راف دولي، 
أعلنت إس��رائيل ضم اجل��والن فعليا 
في ع��ام 1981 عندما أقرت تش��ريعا 

بإخضاع املنطقة لقوانينها.
وقال غراهام للصحفيني »ال أستطيع 
أي  ف��ي  أو  اآلن  فك��رة  أي  أتص��ور  أن 
وقت في املس��تقبل بأن تتخلى دولة 

إسرائيل عن اجلوالن«.
الت��ي تش��هدها  احل��رب  واحتدم��ت 
س��وريا منذ نحو ثماني��ة أعوام قرب 

حدود اجلوالن في بعض األحيان.
وقال غراهام إنه سيتحدث مع ترامب 
بش��أن االعتراف باجل��والن التي حتتل 
موقعا استراتيجيا، جزءا من إسرائيل 
ألن��ه »م��ن غي��ر املتص��ور أن تتخلى 

إس��رائيل عنها ألحد أبدا بالنظر إلى 
التهديدات التي تواجه إسرائيل«.

وتقول إسرائيل إن املنطقة متثل عازال 
مهما للدفاع عن أراضيها وضغطت 
بالس��يادة  لالعت��راف  ترام��ب  عل��ى 

اإلسرائيلية عليها.
وف��ي ع��ام 2017 تخل��ى ترام��ب عن 
من��ذ  أمي��ركا  تنتهجه��ا  سياس��ة 
الق��دس  بش��أن  الس��نني  عش��رات 
واعت��رف به��ا عاصمة إلس��رائيل مما 
أغضب الفلسطينيني الذين يرغبون 
في أن تكون القدس الشرقية عاصمة 
لدولة لهم في املستقبل في الضفة 

الغربية وقطاع غزة.
لكن ترامب قال إنه ال يتخذ أي موقف 
للس��يادة  الدقيق��ة  احل��دود  بش��أن 

اإلسرائيلية في القدس.
وس��عى نتنياهو م��رارا خ��الل زيارات 
سابقة لواشنطن أو خالل استقباله 
مسؤولني أميركيني، إلى حشد الدعم 
النتزاع اعت��راف أميركي ب�«س��يادة« 
إسرائيل على اجلوالن احملتل .وفي تطور 
آخر قال��ت وزارة العدل اإلس��رائيلية 
اليوم االثنني إن اإلسرائيليني سيدلون 
الت��ي  االنتخاب��ات  ف��ي  بأصواته��م 

س��تجرى الش��هر املقبل قبل صدور 
قرار بش��أن ما إذا كان س��يتم توجيه 
اتهامات ض��د رئيس ال��وزراء بنيامني 

نتنياهو في ثالث قضايا فساد.
وأعلن املدعي العام اإلس��رائيلي يوم 
28 فبراير/ش��باط أن��ه يعت��زم اتهام 
نتنياه��و بالرش��وة والتزوي��ر وخيانة 
األمانة لكن إصدار االتهامات رسميا 
يعتمد على ما ستسفر عنه جلسة 

استماع.
ال��ذي  االقت��راع  اقت��راب  وبس��بب 
سيجرى في التاسع من أبريل/نيسان 
ثارت توقع��ات على نطاق واس��ع بأن 

اجللسة ستعقد بعد االنتخابات.
وقالت وزارة العدل في بيان إن املدعي 
الع��ام »ق��رر قب��ول طل��ب احملام��ني 
املوكلني عن نتنياهو تأجيل تس��ليم 
مواد التحقيق في القضايا املتعلقة 

برئي��س ال��وزراء إل��ى م��ا بع��د ي��وم 
االنتخاب«.

وأضاف��ت أن نتنياه��و ق��دم الطل��ب 
لقلق��ه م��ن أن تتس��رب األدل��ة إلى 
وس��ائل اإلعالم مع م��ا ينطوي عليه 
ذلك من احتم��ال التأثير على أصوات 
الناخب��ني. وقال��ت الوزارة إن جلس��ة 
االس��تماع ل��ن تتأخ��ر عن العاش��ر 
م��ن يوليو/مت��وز، بينم��ا يش��تبه بأن 
نتنياهو قبل عل��ى غير قواعد العدل 
هداي��ا قيمته��ا 264 أل��ف دوالر ق��ال 
أعضاء االدعاء إنها ش��ملت سيجارا 
وش��مبانيا من رجال أعمال والتخلى 
عن مزايا في مناقصات مقابل تغطية 
أفض��ل ألخباره ف��ي صحيفة وموقع 
إخباري. ويواجه رئيس الوزراء ما يصل 
إل��ى عش��ر س��نوات س��جنا إذا أدين 
بالرش��وة وثالث س��نوات بحد أقصى 

إذا أدين بالتزوير وخيانة األمانة.
الرأي منافسة  وتظهر اس��تطالعات 
محتدم��ة بني ح��زب ليك��ود بزعامة 
نتنياهو وحتالف يس��ار وس��ط يقوده 
بيني جانتس وهو قائد سابق للجيش 
بحكوم��ة  لإلس��رائيليني  تعه��د 

نظيفة.

تقليص حالة الطوارئ
يف السودان إىل ستة أشهر

غراهام حيّشد العرتاف أمريكي بسيادة إسرائيل على اجلوالن

وكاالت / البينة الجديدة
قال مصدر أميرك��ي مطلع إن 
بومبيو  اخلارجية ماي��ك  وزي��ر 
األبيض  البي��ت  ومستش��اري 
وجيس��ون  كوش��نر  جاري��د 
غرينبالت بحثوا فرص السالم 
بالش��رق األوس��ط م��ع عاهل 
األردن امللك عبد اهلل الثاني في 

واشنطن االثنني.
وأض��اف املص��در أن االجتماع 
ال��ذي اس��تمر 45 دقيقة جرى 
في مقر إقامة السفير األردني 

في واشنطن.
وعاد كوشنر وغرينبالت مؤخرا 
م��ن جول��ة ف��ي دول اخللي��ج 
العربية س��َعيا خاللها حلشد 
دع��م الزعم��اء العرب بش��أن 
اجل��زء االقتصادي ف��ي مقترح 

خطة سالم بالشرق األوسط، 
من املتوقع أن يكش��ف عنها 
الرئيس األميركي دونالد ترامب 
في الشهور املقبلة. لكن تلك 

اجلولة لم تشمل األردن.

وتأخ��ر إع��الن خط��ة ترام��ب 
للس��الم عدة مرات وال س��يما 
منذ ثار غضب الفلسطينيني 
الرئي��س  اعت��رف  عندم��ا 
عاصمة  بالق��دس  األميرك��ي 

إلس��رائيل في ديسمبر/كانون 
األول 2017. ويعتقد مسؤولون 
في البيت األبيض أن اخلطة لن 
تنش��ر إال بعد فت��رة من إجراء 
إس��رائيل االنتخاب��ات العامة 

والت��ي  أبريل/نيس��ان   9 ي��وم 
س��تحدد مصير رئيس الوزراء 

بنيامني نتنياهو.
واجتم��ع العاه��ل األردني مع 
ماي��ك بن��س نائ��ب الرئي��س 
األميرك��ي ي��وم االثن��ني. وقال 
مكت��ب بن��س إنهم��ا بحث��ا 
املعركة ضد متشددي تنظيم 
الدولة وقرار ترام��ب إبقاء قوة 

صغيرة في سوريا.
والتق��ى امللك عب��د اهلل أيضا 
بالقائ��م بأعمال وزي��ر الدفاع 
األميرك��ي باتري��ك ش��اناهان 
لبح��ث التع��اون العس��كري 
والدفاعي ب��ني األردن والواليات 

املتحدة.
وذك��رت الس��فارة األردنية في 
بيان أن االجتماع تناول أحدث 

التطورات في الشرق األوسط 
للتوص��ل  الرامي��ة  واجله��ود 
إلى حلول سياس��ية لألزمات 
اإلقليمي��ة، وجه��ود محارب��ة 
اإلرهاب في إطار نهج ش��امل، 
في  األردني-األميركي  والتعاون 

هذا الصدد.
الفلس��طينيون  ويرف��ض 
مناقش��ة أي مخطط للسالم 
م��ع الوالي��ات املتح��دة من��ذ 
األميرك��ي  الرئي��س  اعت��راف 
دونال��د ترامب في ع��ام 2017 
بالق��دس عاصمة إلس��رائيل، 
كم��ا أعلن ع��دد م��ن الزعماء 
الع��رب وبينه��م مل��ك األردن 
رفضه��م ألي اتف��اق ال يتناول 
وضع الق��دس أو حق الالجئني 

في العودة.

ملك األردن يناقش صفقة القرن ألقل من ساعة يف واشنطن

وكاالت / البينة الجديدة
صوت البرملان السوداني مؤخرا 
لصالح تقليص حالة الطوارئ 
الرئي��س عم��ر  أعلنه��ا  الت��ي 
البشير الشهر املاضي من عام 

إلى ستة أشهر.
ميك��ن للبرمل��ان جتدي��د حال��ة 
الط��وارئ مس��تقبال إذا قضت 

ذلك التطورات في البالد.
وأعلن الرئيس الس��وداني الذي 
يواجه أبرز حتد منذ وصوله إلى 
الس��لطة قبل 30 عاما، في 22 
ش��باط/فبراير، حال��ة الطوارئ 
ملدة عام في جميع أنحاء البالد 
أمال في إنهاء االحتجاجات التي 
باتت ش��به يومي��ة للمطالبة 

باستقالته.
كم��ا أعلن ع��ن ح��ل حكومة 
وحكوم��ات  الوطن��ي  الوف��اق 
حكوم��ة  وتكوي��ن  الوالي��ات 
تس��يير أعم��ال م��ن كف��اءات 
تعلي��ق  بجان��ب  وطني��ة، 
التعدي��الت الدس��تورية الت��ي 
ف��ي  بالترش��ح  ل��ه  تس��مح 

انتخابات 2020.
وكان مت تش��كيل جلنة برملانية 
للنظر في املرس��وم الرئاس��ي 
واقترح��ت تقليص م��دة حالة 
الطوارئ إلى س��تة أش��هر بدال 

من سنة واحدة.
ال��ذي يهيمن  البرمل��ان  وواف��ق 
عليه احلزب الرئاسي على هذه 

التوصية.
وقال نائب رئيس البرملان أحمد 
التجان��ي في تقري��ره باعتباره 
رئي��س اللجن��ة البرملانية التي 
بع��ض  إن  اإلع��الن،  ناقش��ت 
أعضاء اللجن��ة اعترضوا على 
ف��رض حال��ة الطوارئ بس��بب 
تبعات ذلك على احلريات بينما 
الب��الد مقبلة عل��ى انتخابات 

رئاسية في العام املقبل.
البرمل��ان  جلس��ة  وش��هدت 

نقاشا ساخنا بني نواب البرملان 
حلال��ة  والرافض��ني  املؤيدي��ن 
الط��وارئ، حيث أك��د املؤيدون 
الزمني��ة  بفترته��ا  للط��وارئ 
املعدل��ة عل��ى أهمي��ة اخلطوة 
للض��رب بيد من حدي��د، بينما 
رأى الرافض��ون أن اخلط��وة من 

شأنها أن تقوض احلريات.
الطارئ��ة  اللجن��ة  وقال��ت   
بالبرمل��ان، ف��ي تقري��ر له��ا، إن 
تعديل م��دة الط��وارئ من عام 
إلى س��تة أش��هر يأت��ي للحد 
من تأثير اخلطوة على العملية 
االنتخابي��ة اخملط��ط له��ا في 

.2020
وحسب اللجنة فإن »الفبركة 
الش��ائعات  وب��ث  اإلعالمي��ة 
للوقيعة بني األجه��زة األمنية 
ف��ي البالد أم��ر خطي��ر يكفي 

لوحده إلعالن الطوارئ«.
م��ن  جمل��ة  التقري��ر  وحم��ل 
التحفظ��ات والتخوفات بينها 
الط��وارئ على ممارس��ة  تأثي��ر 
وحري��ة  السياس��ي  العم��ل 
الصحافة فضال عن مطالبتها 
بتقييد فترة االعتقال املمنوحة 

لألمن مبدد محددة.
الط��وارئ  حال��ة  وتس��مح 
لألجه��زة  أوس��ع  بس��لطات 
املباني  األمني��ة ف��ي تفتي��ش 
األش��خاص  وتقيي��د حت��ركات 
واحتجاز  العام��ة  واملواص��الت 
املش��تبه بهم والتحفظ على 
خ��الل  واملمتل��كات  األم��وال 

التحقيق.
وف��ي األي��ام الت��ي تل��ت إعالن 
حالة الط��وارئ أعلن البش��ير 
عن عدد من اإلج��راءات األخرى 
محاك��م  تش��كيل  ش��ملت 
ونياب��ات ط��وارئ ف��ي مختلف 
أنحاء البالد. ويقول نش��طاء إن 
أكثر من 800 شخص حوكموا 

أمام احملاكم.



القاضي منري حداد

من��ذ 11 عاما، وأوالدي يرزح��ون حتت قلق الغرب��ة، في مهجر 
عميق.. ال تس��بر أغواره “على قلق كأن الريح حتتي.. توجهني 

ميينا او شماال”.
عائلة، ش��ردها والؤها للعراق.. س��ابقا والحقا؛ فعندما كنت 
يافع��ا، ف��ي ريعان الش��باب، أتلطم ب��ن املعتق��ات.. فردا ال 
ترتبط ب��ي عائلة، أما وقد بلغت من العمر عتيا، وإرتبطت بي 
مصائر أفراد عائلة، أنا حلمتها وس��داها؛ فاالمر بات مختلفا.. 
لن أطيق غبنا يلحق بهم من خالي. وألن رئاس��ة اجلمهورية، 
أعادت لي مس��تحقاتي بإصدار مرسوم يقضي بإحالتي على 
التقاعد، كعضو س��ابق ف��ي الهيئة التمييزي��ة للمحكمة 

اجلنائي��ة؛ فإنني اآلن اعود الى بغداد وقلبي يرفل بالفرح، بعد 
11 عام��ا، من النب��ض باحلزن؛ خوفا على مس��تقبل مجهول 
ياحقهم؛ بس��بب قطع مس��تحقاتي التقاعدي��ة، التي من 
ش��أنها أن حتميه��م م��ن مصاعب الزم��ن. رواتب��ي.. حقوقي 
التقاعدية، كانت محجوبة عن��ي، بإرادة غير منطقية، إال أن 
نبل املوقف االنس��اني، الذي أبداه دول��ة رئيس الوزراء د. عادل 
عب��د املهدي، ورئيس تيار احلكمة الوطني س��ماحة الس��يد 
عم��ار احلكيم، وضع مس��تقبل عائلت��ي في قم��ة اإلزدهار.. 
إش��راقا بالتفاؤل، وهو موقف يتقدم القانون.لذا.. أعود اليوم 
ال��ى بغداد، س��عيدا مطمئن��ا.. ال أقلق عل��ى عائلتي إال “من 
ق��در اهلل وبقدر اهلل الى قدر اهلل” فرمبا.. كأي إنس��ان.. اقتل أو 
ام��وت في الطريق، او أم��رض او أتعرض حلادث ما.. ال حيلة في 
امل��وت.. لكنني مطمئن الى مس��تقبل عائلت��ي، بعد أن أعاد 
عب��د املهدي واحلكيم، لي، مايحم��ي أبنائي.. الزهراء ومحمد 
الباقر، وامهم.. أمهم التي دفعت ثمنا كبيرا في زواج من رجل 
تهرأت روحها معه، في غمرة متاعب احلياة.. صراع ومداهمات 
ومضايق��ات، خ��ال حكم الطاغي��ة املقبور صدام حس��ن، 
وتف��ردي بإعدامه، وقب��ل االعدام محاكمت��ه التي خلقت لي 

اعداًء من محبي صدام وممن يدعي البطولة الدونكيش��وتية 
على حس��اب اجناز حققناه في احملكمة اجلنائية العليا.. رائد 
جوح��ي ورفاق��ه من قض��اة ومحققن، ورؤوف رش��يد ورفاقه 
في محكمة اجلنايات، ومنير حداد وعارف ش��اهن ورفاقهما 
ف��ي محكم��ة التميي��ز، التي اعط��ت االذن ك��ي انفذ حكم 
االع��دام باكب��ر طاغية عرف��ه تاريخ العراق، مس��نودا بحزب 
ظال��م وطائفي��ن مرضى نفس��يا، يرون فيه بط��ا يضطهد 
الش��يعة والكورد والتركمان، وكل من يخالفه الرأي أو يناوئه 
املوق��ف.. تصفيات مطلقة، من دون ترٍو.. ناس��ن ان صدام بدأ 
القتل بالسنة العرب ورفاقه البعثين، ممن له مشروع وطني 
واليس��تعمل املس��دس لتنفيذ مشروعه.. ش��كرا عادل عبد 
املهدي.. ش��كرا عم��ار احلكيم، من خالكم��ا توثقت صلتي 
بالوطن، ومن خال موقفكما االنساني، إطمأنت نفسي الى 
مستقبل عائلتي.شكرا اخوتي االسدي والزيدي واإلزيرجاوي، 
وأش��قائي من كردس��تان االخاء، لقد حصحص احلق، بصدور 
املرس��وم اجلمهوري الذي أعاد لي حقي بالتقاعد، كعضو في 
هيئة متييز احملكمة اجلنائية.. شكرا الى ابد اآلبدين، فاحلق من 

أسماء اهلل احلسنى.

امجد عبد االمام

اال تدل كلمة متقاعد من القعود 
او االجب��ار عل��ى القع��ود وعلى 
كاملتكاس��ل  )القعدة(  تصن��ع 
الذي يتصنع الكسل. هل ينتهي 
االنس��ان وهمته وعطاؤه  عمل 
وظيفت��ه  بانته��اء  وانتاج��ه 
احلكومي��ة ام انه قيد اخر طوق 
االنس��ان به نفس��ه م��ن حيث 
ال يش��عر. الوظيف��ة احلكومية 
التي يتبعها اجر ونهاية وقعود 

وتقاع��د هي واح��دة من عدة 
وظائف مت��ر بحياة االنس��ان 
الرس��الة  العام��ل صاح��ب 

والهدف واالسمى.
ينق��ل ان الصحابي عمار بن 
ياسر عندما عزم على القتال 
في معركة صفن كان طاعنا 
الس��ن اذ يقدر عم��ره باكثر 
من تس��عن س��نة وقد شد 
حاجبي��ه بعصابه م��ن كثر 
نزولهما على عينيه كان اخر 
طعامه فيها ش��ربة من لنب 
ث��م نزل لقت��ال املارقن حتى 
استشهد رضوان اهلل عليه.

الوظيفة والتقاعد من مخلفات 
ال��دول ذات النظام االش��تراكي 
الذي جعل الدولة متس��ك بكل 
مفاصل البلد ويحول الش��عب 
الى ربوتات تذهب صباحا وتعود 
مساء غالقا الباب امام االبداع 
واملهارات للفرد في عمله سواًء 
في القطاع املشترك او القطاع 
اخلاص وعنده��ا ينتهي املواطن 

بنهاي��ة الدولة والس��لطة ألي 
ط��ارئ يصي��ب البل��د كاحلروب 

واالنقابات وسقوط االنظمة.
يقت��رب تع��داد نف��وس امريكا 
ال��ى ٣٠٠ مليون نس��مة ويبلغ 
الرس��مين  موظفيه��ا  تع��داد 
حوال��ي ٧٥٠ الفا والبقية عقود 
ومجال واس��ع ومفتوح للعمل 
في القطاع اخلاص منها قطاع 
السيارات وقطاع االلكترونيات.

مصر ايضا تعداد نفوسها يبلغ 
اكثر من ٨٠ مليون نسمة بعدد 
موظفن يبلغ ٥ ماين دائمين 

و٥٠٠ الف عقود مؤقتة.
وف��ي الع��راق االرق��ام معروف��ة 
ورمب��ا  امل��أ  عل��ى  ومنش��ورة 
تس��تخدم بالض��د م��ن البل��د 

والتش��ويه  للتس��قيط 
لع��دد  نس��بة  والس��خرية 
املوظف��ن والعقود الى نس��بة 
تع��داد نفوس الش��عب نتيجة 
لثقافة التوظيف احلكومي التي 
تنتشر بن جميع فئات الشعب 

وحتى )الشّياب( منهم.
هذه القاعدة املنتش��رة في دول 
الشرق لها اس��تثناءاتها فهي 
ال تش��مل حكامها ف��ي قانون 

االمتي��ازات  م��ن  اال  التقاع��د 
واملغامن اخلاصة.

فالدكتاتور هدام حكم ٣٥ سنة 
تقريب��ا وتقاع��د مخلوع��اً الى 
بالقم��ل وماين  حفرة ممل��وءة 
م��ن االم��وال والذه��ب مبعثرة 

باالجتاهات االربع.
والقذاف��ي كذلك عن ٤٠ س��نة 
في نهاية دموية مملوءة باالكشن 
في انبوب مج��اري مخلفا ثروة 
ليبي��ا تقدر بحوال��ي ٦٠٠ مليار 

دوالر.
وعلي عبداهلل صالح رقص على 
رؤس الثعابن مل��دة اكثر من ٣٠ 
س��نة وقتل على قارعة الطريق 
م��ن مجموعة مس��لحة تاركا 
خلف��ه اس��طوال م��ن املركبات 
املمي��زة وصناديق م��ن االموال 

والذهب.
وتون��س  مص��ر  ف��ي  وهك��ذا 
عل��ى  اجلزائ��ر  ف��ي  واخره��م 
كرسي مدولب ومرشح لوالية 
رئاس��ية خامسة في حن انه 
لم يقل لش��عبه صباح اخلير 
منذ ثاث س��نوات حتى خرج 
الش��عب مبظاه��رات حملاول��ة 
والتقاعد  القعود  اجباره على 

عن الترشح للرئاسة.
فنحن ام��ام صياغ��ة جديدة 
والوظيف��ة  العم��ل  ملفه��وم 
لتق��دمي املنج��زات واخلدم��ات 
لتقلي��ل  وعجل��ة  وبس��رعة 
الفج��وة الت��ي تق��در بحوال��ي 
٥٠ س��نة ع��ن ال��دول احلديث��ة 
املتط��ورة، اخذين بنظر االعتبار 
فت��ح اجمل��ال تش��ريعيا واداري��ا 
وثقافيا امام القطاع اخلاص في 
ادارة جزء من هذا االس��تحقاق 
الضاغ��ط بش��دة عل��ى حالة 
املواط��ن والسياس��ي على حد 

سواء.

شركة هواوي وجريدة »سبوتنيك« عناوين تراجع ريادة الغرب

حسني مجدوبي

يعي��ش العالم مواجه��ة بن الغرب 
وروسيا والصن، وهي مواجهة تقود 
إلى تش��كل خريطة جيوسياس��ية 
السياس��ي  تش��مل  جدي��دة 
والعس��كري واالقتص��ادي واملعرفي. 
وم��ن ضم��ن عناوين الص��راع حاليا 
تكنولوجي��ا  الغربي��ة ض��د  احل��رب 
الصن وروس��يا، وتتلخ��ص أو تأخذ 
رمزيتها في شركة االتصاالت هواوي 

واملنبر اإلعامي الرقمي سبوتنيك.
خال األسابيع األخيرة، شن الرئيس 
األمريك��ي دونال��د ترام��ب هجوم��ا 
قويا على ش��ركة ه��واوي الصينية 
لاتصاالت، واتهمها بسرقة التقنية 
من الغرب، كما اتهمها بالتجسس 
عل��ى الدول الغربية، من خال برامج 
في هواتفها التي تكاد تصبح األكثر 
مبيعا ف��ي العالم، وكذلك من خال 
تشييد البنيات التحتية لاتصاالت 

ومنها اجليل اخلامس.
ويع��ود هج��وم الغ��رب عل��ى ه��ذه 

الش��ركة إلى املس��توى الرفيع الذي 
وصلته الصناعة الصينية في مجال 
تكنولوجيا االتصاالت، خاصة اجليل 
اخلامس. وب��دأ خبراء الغرب يعترفون 
بتف��وق الصن على الواليات املتحدة 
ف��ي ه��ذا اجمل��ال وتقدمه��ا بحوالي 
ثاث س��نوات، وقد تتسع الهوة بن 
الطرفن مس��تقبا. بينما دول أخرى 
مثل فرنس��ا وأملانيا وبريطانيا فهي 
على بعد قرابة عق��د من الزمان وراء 
الصناع��ة الصيني��ة. وه��ذا التقدم 
ه��و الذي جعل الصن تفوز مبختلف 
جدي��دة  بني��ات  إلنش��اء  الع��روض 
لاتص��االت، ومنه��ا اجلي��ل اخلامس 
في أوربا. ما جع��ل دوال مثل الواليات 
املتحدة ونيوزيلندا وأستراليا، وحتى 
اليابان، تعلن حظر مشاركة شركة 
هواوي في تش��ييد البنيات التحتية 
لاتصاالت اخلاص��ة باجليل اخلامس، 
وهن��اك تردد ف��ي فرنس��ا وبريطانيا. 
ه��ذا التقدم يعك��س تقدما آخر في 
مجال حس��اس للغاية، وهو الذكاء 
االصطناعي الذي يعتبر منعطفا في 
الصناعة الغربية، ويعتبر مبثابة ثورة 
جديدة، لكن الصن وفي ظرف وجيز 
للغاية جنحت في معادلة الغرب، بل 
التفوق عليه ف��ي بعض جوانب هذا 

اجملال.
ه��ذا الصراع لي��س وليد الس��نوات 
األخي��رة، بل يع��ود إلى س��نة 2٠٠٣ 

عندما صدر أول تقرير لاستخبارات 
األمريكية، يش��ير إل��ى خطورة هذه 
الش��ركة، واتهمه��ا وقتها بس��رقة 
التكنولوجي��ا الغربي��ة. وفي س��نة 
2٠12 ارتفع��ت االتهام��ات، وطالبت 
احللفاء  األمريكية من  االستخبارات 
الغربي��ن التعامل بحذر ش��ديد مع 
الشركة الصينية، إلى غاية املطالبة 

مبقاطعته��ا رس��ميا، بعدما حتولت 
الى أح��د أكب��ر الش��ركات العاملية 
وتصل معاماتها املالية س��نويا إلى 

12٥ مليار دوالرا.
أمري��ن  املتح��دة  الوالي��ات  وتط��رح 
مهم��ن بش��أن ه��واوي، األول وه��و 
الص��ن  س��يطرة  تف��ادي  ض��رورة 

عل��ى االتص��االت ف��ي العال��م عبر 
تقدمها التكنولوج��ي. وفي ارتباط 
آخر، ه��و اعتقادها في أن س��يطرة 
التجس��س  الصن تعني مباش��رة 
عل��ى الغ��رب. بداي��ة 2٠19، تعتب��ر 
منعطف��ا ف��ي الصراع بن الش��رق 
احلقيقي ال��ذي هو الص��ن والغرب 
بزعام��ة الوالي��ات املتح��دة. اخلبراء 
الغربيون يعترفون بتقدم الصن في 
االتصاالت والذكاء االصطناعي، وهو 
ما يعد ثورة حقيقية. لم تعد الصن 
مصنع العالم الرخيص، الذي ينتج 
البضائع الرخيصة الثمن، بل قفزت 

قفزة نوعية في مجال التكنولوجيا 
وتخيف الغرب اآلن بعدما أس��قطت 

هيمنته في هذا اجملال.
وهن��اك مل��ف آخ��ر يلخ��ص نوعية 
الصراع بن الغرب وهذه املرة روسيا، 
ويتعل��ق بالتأثي��ر على ال��رأي العام. 
طيلة فت��رة طويل��ة، ونقتصر فقط 
عل��ى اإلع��ام، هيم��ن الغ��رب على 
إنت��اج اخلبر ف��ي العال��م. والهيمنة 
تعن��ي التحك��م ف��ي ال��رأي العام، 
الغ��رب يتوف��ر عل��ى أكب��ر القنوات 
أنب��اء  وكاالت  وعل��ى  التلفزيوني��ة، 
تاريخية مثل »فرانس برس« و«رويترز« 
و«أسيوش��يتد ب��رس«. وفجأة، يعلن 
الغرب س��واء الكونغ��رس األمريكي 
ف��ي تصوي��ت ل��ه، وكذل��ك البرملان 
األوربي منذ 2٠1٦ على اعتبار اجلريدة 

الرقمي��ة »س��بوتنيك« ع��اوة على 
»روس��يا الي��وم« خطرا عل��ى األمن 
القومي الغربي. وعندما يتبنى القرار 
كل من أوربا والوالي��ات املتحدة، هذا 
يعن��ي نقاش��ات طويل��ة ج��رت بن 
الطرف��ن ف��ي تقييم  اس��تخبارات 
مخاطر وسائل اإلعام هذه. وتتجلى 
التهم��ة املوجهة إلى »س��بوتنيك« 
في البروباغندا ومحاولة التأثير على 
ال��رأي الع��ام الغرب��ي، خاصة خال 
والتشريعية.  الرئاس��ية  االنتخابات 
وجرت اإلشارة الى تدخل »سبوتنيك« 
ف��ي االنتخاب��ات األمريكي��ة، ثم في 
بريكس��يت، وكذل��ك ف��ي تط��ورات 
مل��ف كتالونيا ف��ي إس��بانيا. ويتم 
بالترويج لأخبار  اتهام »سبوتنيك« 
املغلوطة الت��ي تعرف ب� »فاك نيوز«. 
وخ��ال لقاء عم��داء االس��تخبارات 

األوربية ف��ي باريس بداية األس��بوع 
النق��اط  املاض��ي، كان م��ن ضم��ن 
الرئيس��ية، هو كيفية حتصن الرأي 
الع��ام عب��ر مواجهة ظاه��رة »فاك 
اإلع��ام  وس��ائل  وأساس��ا  ني��وز« 
»س��بوتنيك«  اجلدي��دة:  الروس��ية 

و«روسيا اليوم«.
ومن زاوية البحث العلمي في اإلعام، 
ال ميك��ن اعتبار »س��بوتنيك« مجرد 
بروباغندا كاس��يكية عل��ى الطراز 
القدمي، س��واء الغربي أو السوفيتي، 
بل هي ممارسة إعامية جديدة تتجلى 
في محاولة اس��تقطاب الرأي العام 
ل��دول أخرى، من خ��ال التركيز على 
األح��داث السياس��ية واالجتماعية 
والثقافية لهذا البلد إلحداث تغيير. 
وم��ن ضمن األمثل��ة، فقد خصصت 
الي��وم«  و«روس��يا  »س��بوتنيك« 

مج��اال كبي��را لظاه��رة »الس��ترات 
الصف��راء« ف��ي فرنس��ا، فه��ي تعد 
من منابرهم الرئيس��ة في مخاطبة 
الرأي العام الفرنسي. وبهذا، جنحت 
»سبوتنيك« في نسختها الفرنسية 
في اس��تقطاب قراء أكث��ر من منابر 
تاريخية مثل »ليبراسيون« و«نوفيل 
أوس��يرفاتور«، كما تفوقت على »بي 
بي سي« و«سي أن أن« كمصادر اخلبر 

األجنبية في فرنسا.
لم تع��د املواجهة تقتص��ر على من 
يصنع الصاروخ األسرع واألكثر فتكا، 
أو منظومة الدفاع األكثر فعالية، بل 
في قطاعات مثل االتصاالت والتقدم 
ال��رأي  الطب��ي وكيفي��ة مخاطب��ة 
الع��ام. وبدأ الغرب يفق��د الريادة في 

هذا اجملال.

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

شن الرئيس األمريكي 
دونالد ترامب هجوما 
قويا على شركة هواوي 
الصينية لالتصاالت 
واتهمها بسرقة التقنية 
من الغرب

هل ينتهي عمل االنسان 
وهمته وعطاؤه وانتاجه 
بانتهاء وظيفته الحكومية ام 
انه قيد اخر طوق االنسان به 
نفسه من حيث ال يشعر؟
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الغارديان: “نتنياهو اليعرف الخجل”

نشرت جريدة الغارديان افتتاحية انتقدت فيها 
رئيس ال��وزراء بح��دة تصريحات رئي��س الوزراء 
اإلس��رائيلي بنيام��ن نتنياه��و بش��أن يهودية 
الدول��ة، ووصف��ت تصرفات��ه بأنه��ا متعصبة 

وعمياء وتلعب على تغذية االنقسام.
وتنتق��د اجلري��دة التصريح��ات الت��ي أطلقها 
نتنياهو األحد املاضي وقال فيها إن “إس��رائيل 
ليس��ت دول��ة ل��كل مواطنيه��ا” معتب��رة أن 
تصريح��ات نتنياه��و “كان يفت��رض أن تك��ون 
صادم��ة لكنها في احلقيقة كش��فت بوضوح 
الهدف م��ن قانون هوية الدولة ال��ذي أقر العام 
املاض��ي وجع��ل الفلس��طينين مواطنن من 

الدرجة الثانية”.
وتضي��ف اجلري��دة أن “ه��ذه التصريح��ات كان 
ينبغي أن تك��ون مخزية ل��و كان يعرف اخلجل 
لكن حمل��ة نتنياهو للترش��ح لفت��رة جديدة 
في رئاس��ة الوزراء رغم االتهامات املوجهة إليه 
بالرش��وة والفساد توضح أنه ليس كذلك، وأنه 

يقوى بتعزيز االنقسام”.
وتوض��ح اجلري��دة أن تصرفات نتنياه��و األخيرة 
مبثاب��ة تعص��ب أعم��ى ومقيت وانح��راف نحو 
التطرف وكذلك ينطبق األمر على حتوله الشنيع 

لليمن وجمع األحزاب املتشددة ودمج القوى 
العنصرية اليهودية املعادية للعرب واألحزاب 
املس��اندة لاس��تيطان ومس��اعدتها عل��ى 
عبور عتبة التمثيل في البرملان اإلس��رائيلي 
)الكنيسيت( لدعمه بش��كل شخصي في 

رئاسة الوزراء .
وتضيف اجلري��دة أن نتنياهو ض��م لتحالفه 
ح��زب الق��وة اليهودي��ة ال��ذي يض��م أتباع 
احلاخام السابق مائير كاهانا في حركة كاخ 
احملظورة في إسرائيل والتي تعتبرها الواليات 

املتحدة منظمة إرهابية.

اإلندبندنت أونالين : أين االيزيديات 
املفقودات؟

اإلندبندنت أوناين نش��رت مقاال لريتش��ارد 
هول، مراس��لها في منطقة الشرق األوسط، 

يتناول فيه موضوع الفتيات االيزيديات اللواتي 
وقع��ن في أي��دي مقاتلي تنظي��م داعش  خال 

األعوام السابقة.
ويعتبر ه��ول أن اآلمال في العث��ور عليهن بعد 
اس��تعادة كل األراض��ي الت��ي س��يطر عليه��ا 
التنظي��م ف��ي الس��ابق أصبحت قليل��ة جدا 

وتكاد تكون منعدمة.
ويوض��ح هول أن مقاتلي التنظيم أخذوا نحو 3 
آالف فتاة ايزيدية عندما اجتاحوا القرى الواقعة 
في حوض نهر الفرات ش��مال الع��راق ومع بدء 

اجلهود الس��تعادة ه��ذه املناطق م��ن التنظيم 
كانت اآلمال كبيرة في العثور عليهن وإعادتهن 

إلى أسرهن لكن ذلك لم يحدث.
وتنق��ل اجلريدة عن أحمد بورغ��وس، مدير مركز 
يازدا االستشاري حلقوق االيزيدين قوله “كانت 
آمالنا مرتفعة بتحرير الكثير من االيزيدين في 
باغوس لكن لم يعد إال ما بن 50 و60 ش��خصا 

فقط”.
ويشير هول إلى أن االيزيدين ليسوا مستعدين 
وأنه��م  بس��هولة  األم��ر  له��ذا  لاستس��ام 
يطالبون حاليا اجملتمع الدولي مبساعدتهم في 

العثور على آالف املفقودين واملفقودات وتوسيع 
منطق��ة البح��ث عنهم ف��ي س��وريا والعراق 
التدقي��ق ف��ي مخيمات الاجئ��ن التي يعيش 
فيها املدنيون احملررون من قبضة تنظيم داعش 

أب��رز  اللندني��ة :  الش��رق األوس��ط”   
املستفيدين”

في “الش��رق األوس��ط” اللندنية، يرى فارس بن 
حزام أن من ش��أن املظاهرات في اجلزائر أن تعيد 

اجليش إلى احُلكم.
يق��ول الكات��ب “م��ا ل��ن يقب��ل املتظاه��رون 
اجلزائري��ون س��ماعه، املكتوب هن��ا؛ أن اجليش 

أبرز املستفيدين من حراكهم ضد والية جديدة 
للرئي��س، ألن��ه ب��اب س��تعود منه املؤسس��ة 
احلك��م  بزم��ام  اإلمس��اك  إل��ى  العس��كرية 

مجدداً”.
ويشير إلى أنه “على مدى أكثر من خمسة عقود 
أحك��م اجليش قبضت��ه على مقالي��د احلكم، 
أنتج الرؤساء وأطاحهم ولم يبلغ القصر رئيس 
خارج طوع��ه. هذا الع��رف السياس��ي أصابه 
الوه��ن في والية الرئيس عب��د العزيز بوتفليقة 
احلالية، إذ تعّرض اجليش لتدخات مّكنت رجال 
األعمال من السيطرة على قرار الرئاسة، وبدأوا 

في ط��رد جنراالت السياس��ة، وإحال جنراالت 
حتت القصر وليس فوقه”.

ويضيف “طبيعة القادة العسكرين، ممن ذاقوا 
طعم السياس��ة، ال تعينهم على حتمل البقاء 
خارجها. ولذا، جند أن الرياح في اجلزائر رمبا جتري 

مبا تشتهيه املؤسسة العسكرية”.
أما صحيفة “رأي اليوم” اإللكترونية اللندنية، 
فتعلق على الكلمة األخيرة لرئيس هيئة أركان 
اجلي��ش، الفريق قايد صالح، واصفة إياها بأنها 
كانت “ذات طابع تصاحلي”، وأنها أعقبت كلمة 
ل��ه قبل ثاثة أيام كانت “تنطوي على احلس��م 
والعزم والتلوي��ح بالقبضة احلديدة ملنع اجنراف 
الباد إلى عشرية سوداء أو حمراء أخرى إذا لزم 

األمر”.
وتضيف الصحيفة “عندما يقول الفريق صالح 
إّن اجلي��ش محظوظ بش��عبه، وأنهما ُمُتفقان 
ف��ي رؤيتهم��ا للمس��تقبل ف��إن ه��ذا يعن��ي، 
بشكل مباشر أو غير مباشر، اعتراًفا باملطالب 
املش��روعة للش��عب اجلزائ��ري ف��ي التغيي��ر، 

وشرعية هذه املطالب”.

تنويه: )البينة اجلديدة( تلتزم بش��روط نقل بعض 
النصوص اخلبرية من كبري��ات الصحف العاملية 
دون حتريف او اجراء اي تعديل على النص االصلي 
الذي يعبر عن وجه��ة نظر الصحيفة التي ننقل 

عنها .

الصحافـة األجنبيــة
ترســــم خارطــة املتغريات السياسيــة يف املنطقـــة العربيـــــة و الشرق األوســـط

شكرا عادل عبد املهدي .. شكرا عمار احلكيم متقاعد

توفيق رباحي

ال أملك أيَّ حس��اب على مواقع التواص��ل االجتماعي، بإرادتي. وال 
، ألطلقت »هاشتاغ«  خبرة لي في التعامل مع أيٍّ منها. لو كان لديَّ
ف��ي أحد احلس��ابات »أين بوتفليق��ة؟« من وحي »أي��ن اجلثة؟« في 

احللقة األخيرة من »ما خفي أعظم« على قناة اجلزيرة.
أقت��رح عل��ى اجلزائري��ن خصوصا أصح��اب ماي��ن املتابعن في 
احلس��ابات املتنوعة، إطاق ش��يء من هذا القبيل، للضغط باجتاه 
كش��ف مصير الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. ال تغّير كثيرا األخبار 
الغامضة عن عودته من سويس��را مس��اء األحد، ألن اجلزائرين لم 
ي��روا بعُد م��ا يثبت عودته حقا. وس��ط كل ما يح��دث ال يُعقل أن 
يس��تمر أفراد عائل��ة بوتفليقة في إخفاء رئي��س اجلمهورية وكأن 
األمر يتعلق بفضيحة عائلية أو شخصية في اجملتمعات احملافظة.. 
عائلة تس��تحي مبرض ابنها أو والدها، أو إخوة يش��عرون بالعار من 
طاق ش��قيقتهم، إل��خ. بوتفليقة لي��س ملكا لعائلت��ه. وكونه 
ِمل��كا للجزائرين بحكم منصبه، ال لش��يء آخ��ر، يصبح من حق 
هؤالء الس��ؤال عنه بإحلاح، ومن واجب أفراد عائلته الكش��ف عن 
مصيره. بعيداً عن السياس��ة وتداعياتها، وعن األشجان واألحزان 
التي يس��ببها املرض للرجل واحمليطن به، االس��تمرار في إخفائه 

يجعل اجلزائرين يشعرون وكأنهم يتابعون فيلما هنديا يستغبي 
ذكاءهم. أقول اس��تغباء ألن العائل��ة ال تكتفي بإخفاء الرجل، بل 

تصر على إرسال الرسائل السياسية للشعب باسمه!
ب��دأ بوتفليقة عمله الرئاس��ي مغموراً بثقة كثير م��ن اجلزائرين 
وحبه��م وثقتهم. كان مبثاب��ة اخملّلص، لكنه س��رعان ما أثبت أنه 
مج��رد رئي��س جاء ليصفي حس��ابات م��ع رفاقه الس��ابقن ومع 
التاريخ، على حس��اب ش��عب مكل��وم ومجتمع منك��وب يخرج 
لت��وه من حرب أهلية قصمت ظهره. توفرت لبوتفليقة كل عوامل 
النج��اح، لكن��ه أخفق. عاوة عل��ى تبني اجلزائرين ل��ه، توفرت له 
ظ��روف إقتصادية جد إيجابي��ة. حكم بوتفليق��ة 2٠ عاما، ظلت 
أس��عار النف��ط فوق خط ال���٨٠ دوالرا للبرميل خ��ال أكثر من 12 
س��نة منها. امتأت خزائن الدولة، لكن الرجل، وهو يقود البلد با 

مشروع، أغنى قّلة محدودة وأفقر األغلبية الساحقة، ودّمرها.
ال غراب��ة بعد ذلك أن يخرج املاي��ن مطالبن برحيله بكل اإلصرار 
الذي نش��اهد هذه األيام. بوتفليقة امتلك قدرة هائلة على توحيد 
اجلزائري��ن ضده، بع��د أن ألّبهم، س��نوات طويل��ة، على بعضهم 
وأفقدهم األمل في أنفس��هم ودفعهم إلى االستقالة من الشأن 
الع��ام واس��تباحة الفض��اء اجملتمعي.القاذورات في ش��وارع املدن 
والبل��دات هي عنوان تلك االس��تقالة. وهي تعبي��ر عن كفٍر بوضع 
مع��ن واالنتفاضة علي��ه. وبوتفليقة ونظامه هم��ا، بامتياز، رمزا 
ذل��ك الوضع البائس.الذي��ن يعتقدون أن اجلزائري��ن انتفضوا على 
بوتفليق��ة ونظام��ه في 22 املاض��ي فقط، مخطئ��ون وال يعرفون 
اجملتمع اجلزائري. االنتفاضة قائمة منذ س��نوات، بل منذ السنوات 
األول��ى حلك��م بوتفليقة.كيف؟ ق��وارب »احلرَّاقة« نحو ش��واطئ 
جنوب أوربا انتفاضة، وفعل ثوري، رغم مأس��اويتها. أن يلقي شاب 
بنفس��ه على م��ن قارب متهالك ال أمل في وصوله إلى الش��اطئ 

اآلخر، رس��الة كفر ببوتفليق��ة وكل ما ميثل��ه. إضرابات املعلمن 
واألطباء وأساتذة اجلامعات املستمرة منذ سنوات، ال ميكن وصفها 
إال بأنها انتفاضة وعصيان.األغاني الش��بابية املتمردة في ماعب 
الكرة منذ س��نوات، عامة أخرى على االنتفاضة. املفارقة هنا أنه 
كلم��ا تعمق الي��أس بن الش��باب كان التعبير عن��ه بأغان وأحلان 
أق��وى، بعضها تقش��عر له األب��دان. هذا النظ��ام، بوتفليقة على 
رأس��ه، حوَّل ماعب الك��رة إلى حقول لإلب��داع الغنائي. املقاتلون 
بالكلمة داخل الباد وخارجها، عنوان انتفاضة. بعضهم »يبلبل« 
)يثرثر كما كان يتهمهم انتهازيو النظام( منذ أكثر من 2٠ س��نة، 
وكيلت لهم االتهامات واستهدفتهم حمات التشهير والتشويه، 
لكنهم لم يفقدوا إميانهم بأنفسهم وبعدالة اختياراتهم. أشعر 

بالسعادة ألنهم عاشوا حتى رأوا اخلوف يغّير معسكره.
في مقابل مقاتلي الكلمة الصامدين، هناك املوالون الذين أبدعوا 
في امتهان كرامة اجلزائرين واس��تفزازهم منذ س��نن طويلة. في 
مقابل حضور الفئة األولى تصول وجتول في استوديوهات القنوات 
الفضائية، اختفى أيتام النظام الذين، إلى أيام قليلة خلت، كانوا 
يرفعون بوتفليقة إلى مرتبة الرسل واألنبياء؟ أين الذين متنوا املوت 
قب��ل بوتفليقة ومعه وألجل��ه؟ والذين قال��وا إن بوتفليقة يجلب 
املط��ر، وأن اهلل س��خره للجزائر؟ أي��ن الذين توعدوا ب��أن بوتفليقة 
س��يحكمنا إل��ى األب��د وبأنهم س��يصوتون له م��ن القبر؟ بعض 
األسماء: جمال ولد عباس، عمارة بن يونس، حمراوي شوقي، معاذ 
بوش��ارب، عمار غول.. وغيرهم. قبل ال�22 من الشهر املاضي، كان 
هؤالء يتس��ابقون لاس��توديوهات ليزايد أحدهم عل��ى اآلخر في 
التمل��ق آلل بوتفليقة. وكان التلفزيون اجلزائري فضاًء مس��تباحا 
له��م يخادعون فيه اجلزائري��ن ويطلقون عبره م��ا يحلو لهم من 

ترهات.

انتفاضة اجلزائريني قدمية والفضل فيها لبوتفليقة



علي فضل اهلل الزبيدي

داعش ذل��ك اجليل اإلرهاب��ي املتطرف، 
كان نتاج��ا حلركات س��لفية وجهادية 
س��بقته متسلس��لة ومتتابعة، وكان 
ما مييز تلك احلركات إنها كلما تالشت 
أنتجت حركة أش��د ضراوة وتعس��فا، 
وي��زداد مس��توى تأثي��ر تل��ك احلركات 
جغرافي��اً م��ع الزم��ن، كأن تالش��يها 
س��بات وسباتها منتج مع تقادم األيام 
وتب��دل التس��ميات، إس��تمكنت تلك 
احل��ركات اإلرهابية لتص��ل عبر داعش 
دولة-األم��ة  الدول��ة،  قي��ام  ملس��توى 
مبعناها السياسي ألن داعش أصبحت 
متتلك جغرافية واضحة ومحددة كانت 
قابلة للتم��دد، وبنية إقتصادية هائلة، 
فذلك التنظيم املتطرف أرس��ى نفوذه 
على أهم بقاع األرض، العراق وس��وريا، 
فكان حزي��ران عام 2014، ع��ام إنتقال 
اإلره��اب احلرك��ي إلى مش��روع الدولة 

السياسية.
وفعال أعلن وقتها زعيم داعش املكنى 
بأبي بكر البغدادي، الدولة الالإسالمية 
للع��راق والش��ام، دول��ة كان��ت متتلك 
التنظيم،  عالي��ة  تنظيمية  هيكلي��ة 
محكوم��ة بالدواوي��ن والوالي��ات م��ن 
ومتتل��ك  اإلداري،  التقس��يم  حي��ث 
إقتص��ادا  وقته��ا  املزعوم��ة  دولته��م 
هائ��ال، قائم��ا عل��ى مش��ارب كثي��رة 

ومتع��ددة، كالس��يولة النقدي��ة التي 
حتصل عليه��ا التنظيم م��ن املصارف 
الت��ي وقعت في قبضت��ه، واجلزية التي 
فرضها على غير املس��لمني بل صادرت 
فيما بعض ممتلكاته��م املنقولة وغير 
املنقولة، وجت��ارة النفط التي كانت من 
أهم الروافد، وال��ذي يباع لبعض الدول 
اإلقليمية، وكذلك األتوات وجتارة البشر 
ث��م جتارة االث��ار التي كانت ت��در أرباحا 
هائل��ة وموارد متعددة أخ��رى، ليتحول 
من الدعم اخلفي إلى الدعم املكشوف، 

أو ما يسمى بالتمويل الذاتي.
باإلضافة ل��كل تلك املقومات والثروات 
هنال��ك  كان  داع��ش،  متلكه��ا  الت��ي 
الصوت والص��ورة املرعبة املغرية، التي 
سخرها التنظيم ملاكنة حربه من أجل 
الهيمن��ة والنف��وذ،  عبر إع��الم موجه 
ومؤثر، فكانت إمكانياته كبيرة وهائلة 
التأثير على النفس البش��رية، سخرت 
للترغيب تارة من أجل كسب املقاتلني 
رجال ونس��اء وحتى األطف��ال كخزين 
بش��ري اس��تراتيجي، ومن كل أقطاب 
املعم��ورة، فكان��ت مواق��ع التواص��ل 
اإلجتماع��ي من أه��م تلك الوس��ائل، 
باالضافة إلى إص��دارات داعش املقروءة 
واملسموعة واملطبوعة، مع تبني بعض 
القن��وات الفضائية لبعض نش��اطات 
اجملاميع اإلرهابية لنشر سمومه، وتارة 
أخرى يب��ث مش��اهد الرعب م��ن قتل 
وذبح وتفجير، لهز احلالة املعنوية لكل 

من يواجهه.
كان املوعد العراق واملواجهة احلقيقية 
لداعش عبر فتوى اجلهاد الكفائي التي 
والتي  السيس��تاني،  الس��يد  أصدرها 
دع��ا فيه��ا املتطوع��ني لس��د النقص 
العسكرية  املؤسس��ة  واإلنكسار في 
العراقي��ة، ليكون الع��راق هو املتحمل 

ملواجه��ة اإلرهاب الداعش��ي نيابة عن 
العال��م، كون اإلره��اب أخذ يهدد األمن 
والس��لم الدولي، واس��تمرت املواجهة 
العسكرية قرابة األربع سنوات ليعلن 
العراق االنتصار العسكري على داعش 
ع��ام 2017، ولك��ن  احل��رب األمنية لم 
تنته، وما زالت املواجهة مستمرة، وما 
حصل في األيام السابقة  من خروقات 
أمني��ة لداعش ف��ي مناط��ق متفرقة، 
رافقه��ا تهوي��ل إعالم��ي م��ن بع��ض 
اجلهات املغرضة، يراد منها إعادة الروح 

جلسد اإلرهاب الداعش��ي الذي يعاني 
اإلحتضار، وذلك مس��تبعد على األقل 
للمستوى القريب من الزمن، رغم ذلك 

ال بد أن تدرس هذه اخلروقات وتعالج.
والع��الج الناج��ع ه��و أن نع��ود جل��ذر 
املشكلة، وأن نعتبر من تنامي اإلرهاب 
في العقود املاضية، وكيف إننا الحظنا 
إن��ه كلم��ا تالش��ت حرك��ة إرهابي��ة، 
أعقبته��ا حركة أبش��ع وأكث��ر تطرفا 
ودموي��ة، عل��ى إن داع��ش خس��ر أكبر 
مرتكزي��ن له، وه��و املاكن��ة اإلعالمية 

الت��ي قاربت على التصفي��ر، من خالل 
غلق عدد كبير من مواقعه األلكترونية 
عل��ى مواق��ع التواص��ل اإلجتماع��ي، 
وحتطم البن��ى التحتي��ة واإلقتصادية 
في العرق وس��وريا الت��ي مثلت عمقه 
العال��م  وكل  إنن��ا  إال  اإلس��تراتيجي، 
يج��ب أن نتج��ه للمعاجل��ة الفكري��ة 
الت��ي كانت األس��اس في إنتش��ار هذا 
الفكر املنحرف، كما وإن الفقر واجلهل 
والتهمي��ش، هي البيئ��ة اخلصبة التي 

تنمو وتتنامى فيها بذرة اإلرهاب.
علي��ه نحت��اج إل��ى حت��رك س��ريع من 
قب��ل احلكوم��ة العراقي��ة، م��ن أج��ل 
الفكر  وض��ع إس��تراتيجية ملواجه��ة 
املتطرف، يشرف على تلك املهمة فريق 
متخصص من أس��اتذة في التخطيط 
وعلم النف��س واإلجتم��اع واإلقتصاد، 
األمنية،  القي��ادات  ومتخصصون م��ن 
عل��ى أن تكون هنالك جلان س��اندة من 
مؤسس��ات الدولة، تعمل على تطبيق 
تل��ك األس��تراتيجية، وال يك��ون ذل��ك 
مبع��زل ع��ن اجملتمع الدولي ب��ل مدعوم 
بتحرك دبلوماس��ي بهذا اخلصوص من 
وزارة اخلارجي��ة، ألنن��ا بحاج��ة للدعم 
املالي واللوجستي من الدول الصديقة 
واملنظم��ات األممية، للمض��ي في كبح 
جم��اح اإلره��اب وجتذرات��ه، وفي اجململ 
ف��إن الس��لطات الثالث حتت��اج لغرفة 
عملي��ات مش��تركة، كي توف��ر الدعم 
ال��وزراء،  مجل��س  لرئي��س  احلقيق��ي 
بإعتب��اره واض��ع السياس��ات األمنية 
وصاحب اإلختصاص الدس��توري بهذا 
الص��دد، وال يك��ون ذل��ك إال م��ن خالل 
التع��اون واملراجع��ة الدائم��ة من قبل 
اجلميع، كي ال نفقد املكتسب ومنضي 

نحو النجاح.

اسماعيل شاكر الربيعي

انتهج��ت حكوم��ة العب��ادي 
سياس��ة  الش��ديد  لالس��ف 
اقتصادية ظامل��ة جتاه املواطن 
حي��ث خ��ول مجلس ال��وزراء 
ال��وزارات كافة جلب موارد الى 
هذه ال��وزارات من خالل جباية 
ام��وال دون وج��ه ح��ق وب��دون 
رقيب اضافة الى زيادة الرسوم 
املفروضة على املواطن مبوجب 
بحج��ة  الناف��ذة  القوان��ني 
ال��وزارات,  نفق��ات  تغطي��ة 
وش��رعت دوائر الدول��ة بفرض 
مبالغ جباي��ة مبوجب وصوالت 
م��ن املواطنني املراجعني التقل 
فمث��ال  دين��ار  االف   10 ع��ن 
وجه��ت وزارة الصح��ة بفرض 
اجور فت��ح طبلة للمريض في 
الط��وارئ ف��ي املستش��فيات 
قدرها )15( خمسة عشر الف 
دينار واملواط��ن الذي ال يتمكن 
م��ن دفع ه��ذا املبل��غ عليه ان 
يكون خارج نطاق املستشفى 
ال  جباي��ة مختلف��ة  ورس��وم 
املقال  ميك��ن حصره��ا به��ذا 
بحجة تضخيم موارد الدولة.. 
ما عدا زيادة الرسوم االعتيادية 

ومضاعفته��ا عل��ى املواط��ن 
العقاري  التس��جيل  دوائر  في 
ودوائ��ر االمانة وغيره��ا التي ال 
تقدم ل��ه اخلدمات مقابل هذه 
ان  ال��ى  باالضاف��ة  الرس��وم.. 
مجلس الوزراء لم يحدد اوجه 
صرف هذه املبالغ التي جتبيها 
املواط��ن بصورة  م��ن  الوزارات 
مخالفة للقانون الن الدستور 
ال يس��مح بفرض الرس��وم اال 
بقانون بينما نالحظ توجيهات 
س��محت  ال��وزراء  مجل��س 
للوزارات به��ذه اجلباية دون ان 
حت��دد اوجه صرفها ما س��مح 
بحص��ول فس��اد اداري ومالي 
له��ذه االم��وال النه��ا خ��ارج 
الرقاب��ة املالية علم��ا ان هذه 
املبالغ اصبحت تشكل رصيدا 
وتصرف  ال��وزارات  ل��دى  كبيرا 
حسب رغبات الس��ادة الوزراء 

بدون ضوابط للصرف.
احلكومة  تش��كيل  ومبناسبة 
الس��يد  نطال��ب  احلالي��ة 
رئي��س ال��وزراء االس��تاذ عادل 
عب��د امله��دي ملراجع��ة ه��ذه 
التوجيه��ات والغائه��ا النه��ا 
مخالف��ة للدس��تور والقانون 
وال تصب في خدمة وس��عادة 
املواطن وترهق كاهله وتشجع 

على الفساد االداري واملالي.

عبدالهادي مهودر

 زيارة روحاني للعراق حساسة من حيث 
التوقيت الي��ران والعراق مع��ا وقد تكون 
له��ا ارتدادات عل��ى ال��دول القريبة التي 
تقيس��ها مبقياس رختر او تتعامل معها 
كزي��ارة طبيعي��ة ضمن س��ياق االنفتاح 
العراقي على دول اجلوار وجميعها واحلمد 
هلل من ) امة محمد(  الذي اوصى بس��ابع 
جار حتى ظن انه س��يورثه ،  واملفاوضات 
ام��س وصل��ت خل��ط التالوك في ش��ط 
الع��رب واملتغيرات احلاصل��ة على االرض 
التي باتت تضر العراق وتستدعي العودة 

للخ��ط املرس��وم باتفاقي��ة 1٩75 رغ��م 
صعوب��ة الطري��ق ، وه��ي االتفاقية التي 
وقعها صدام حسني ثم مزقها ثم اعترف 

بها.
رمبا اهت��م االيرانيون بالبعد السياس��ي 
للزي��ارة ورك��ز العراقيون على الرس��ائل 
اخلارجة عنها للشقيق القريب  وللصديق 
القري��ب وللصدي��ق  البعي��د  االمريك��ي 
االوربي الذي يطرب كثيرا لتواصل العراق 
مع كل جيران��ه بأنظمتها السياس��ية 

املتباعدة ،
 وسياس��يا وفعليا اثبت العراق انه ليس 
ج��زءاً م��ن العقوبات وض��د فرضها على 
اي بلد وهذا قرار سياس��ي تأكد بوضوح 

امس 
ومن األفضل ان اليخ��ادع العراق جيرانه 
اخلليجيني واصدق��اءه االمريكان واليبقى 
في املنطق��ة الرمادية .. اما الش��كليات 
في االس��تقبال فتت��رك اثرها حتما على 
اجلانب الضيف وتعبر عن احتفاء واهتمام 
خاص بالشك لكنها بعثت رسائل بعدم 

امكاني��ة فك هذه العالقات وان الس��لم 
ابقى من حالة احلرب .

 رئيس اجلمهورية اس��تقبل روحاني دون 
تفتيش حرس ش��رف وال متثي��ل لصنوف 
القوات املس��لحة ويس��مى اس��تقباله 
اس��تقبال )حرس رئاس��ي( ولم تتم هذه 
املراسم اال من قبل رئيس مجلس الوزراء 
ع��ادل عبدامله��دي لكون��ه يحمل صفة 
القائ��د الع��ام للق��وات املس��لحة وهو 
ماحص��ل في القص��ر احلكوم��ي ، وقائد 
حرس الشرف نفسه الذي قاد كراديسه 
يعرف الف��رق بني االس��تقبالني واكد لي 
ذلك - وانا من النوع الذي يسأل - ، ونحن 
نصدع رؤوسنا كثيرا في هذه الشكليات 
الت��ي تغيرت كثي��را وال حتظ��ى باهتمام 
واسع من قبل وسائل االعالم كما يحدث 
ف��ي العراق ، الحظوا معي ان روحاني نزل 
مطار بغ��داد ولم يس��تقبله نظيره وامنا 
وزير ورئيس بعثة ش��رف ومس��ؤول دائرة 
مراس��م ، واليعد ذلك ع��ارا على روحاني 
ف��ي االعالم االيراني ، ففي اي��ران والعراق 

وامريكا واملانيا وفرنس��ا وايطاليا والهند 
والصني  وووو يس��تقبل رئيس اجلمهورية 
ورئي��س الوزراء ف��ي س��احة القصر وقد 
يج��ري االس��تقبال بعد وصول��ه بيوم او 
ليلة والتتوقف حرك��ة املطارات من اجل 
اس��تقبال رئيس وامنا ينق��ل على عجلة 

السرعة الى دار ضيافته  .
وف��ي كل االحوال الميك��ن ان تكون نتائج 
املفاوض��ات اينما حصل��ت كلها لطرف 
واح��د مائة في املائ��ة س��واء كان االردن 
او اي��ران او الس��عودية مس��تقبال ، فكل 
فريق يريد ان يس��جل اهداف��ا في مرمى 
الفري��ق اآلخ��ر وكل فع��ل يقابل��ه ثم��ن 
وربح وخس��ائر ايضا ، والميك��ن لدولة ان 
تتفاوض وتتن��ازل عن حق دون حق مقابل 
خاصة ف��ي دولة الميلك فيها قرار التنازل 
عن احلقوق اي شخص او سلطة ، وتعدد 
الق��وى العراقي��ة وتنوع وس��ائل االعالم 
العراقية وحريتها وضغوط الدول االخرى 
تخدم املصلحة العراقية واملفاوض الذي 
يضع حني يقترب من املناطق التفاوضية 

احلساس��ة حتت نظره ضغط الرأي العام 
والضغ��وط االخ��رى احمليط��ة بالعالقات 
العراقي��ة مع ايران وس��واها ، واس��تمرار 
كبي��رة  حس��نة  االعالمي��ة  الضغ��وط 
وليست س��يئة اذا كانت الدوافع حفظ 
احلق��وق والدف��اع عنها م��ن اجل حتقيق 

تكافؤ او رجحان لكفة العراق .
   قب��ل الزي��ارة اتص��ل ب��ي صدي��ق عزيز 
مستغربا من امتداد العلم االيراني على 

طريق املطار ،
يح��دث ذلك ف��ي كل زي��ارة رئي��س دولة 
لكنها زي��ارة رئيس ايران��ي ولذلك تخرج 
احلساس��يات من القمق��م .  ورغم ذلك 
تذكرت م��رة اني اس��تغربت م��ن امتداد 
العل��م العراق��ي على ط��ول طريق مطار 
بكني املؤدي ال��ى دار الضيافة وهو تقليد 
عاملي ف��ي االس��تقباالت . ان دول العالم 
لديها م��ن القماش مايكفي .. لتش��ِيم 
 ، عباءت��ه  وتأخ��ذ  والفارس��ي  العرب��ي 

ويحصل ذلك في احسن الدول .

إنس��انية الفك��ر املتحضر؛ بقوة الش��خصية،  وحب الوط��ن، يصل بك 
مبستوى حب الدين والعقيدة، هذا اإلميان احلقيقي يجعلك تكسب رهان 
الش��ارع العراقي، ما عمل عليه ذلك اجملاهد الشهيد في واحد من رجب 
، كان مشروع انس��اني وطني يجمع أبناء الوطن حتت خيمته، لكن يبدو 
ان��ه ال يرض��ي بعض  الدول ، والذين يبحثون عن مصاحلهم الش��خصية، 
والسياس��ية، والدينية، هذه احلقيقة امل��ُرة، لهذا فقدنا قادة بيدهم احلل 

واخلالص.
يوم حزين وانتهاك صارخ، تكميم األفواه بدأ من ذلك اليوم، كل من يقول 
احلق، ويطالب بحقوق البلد وال يجامل االحتالل، س��يكون مصيره القتل، 
مسلس��ل بدأ بقتل السيد محمد باقر احلكيم )قدس سره(، الن املشروع 
والثوابت التي يحملها، أكبر من عقلية سياسي يريد أن يحكم العراق، أو 
ش��خصية دينية يحمل فكر اجملتهد، يفتي باحلالل واحلرام، بل هو منهج، 

يعبر عن العدالة في احلكم.
من قتل شهيد احملراب، يدرك عمق قاعدته السياسية، وما يعطي من قوة 
لهذا البلد، ألنه مش��روع وحدة، ولديه قوة ارادة، ويتعاطى مع أي مشروع 
عراق��ي من أي ط��رف كان، هدفه وحدة العراق، والنهج الذي يس��ير عليه 
تخليص العراق من الظلم واالستبداد، واحلكم للجميع، شعار رفعه منذ 

دخول��ه أول ي��وم للبلد، طريق 
احلكي��م املتب��ع للمرجعي��ة 
الدينية، في النجف األشرف، 
مص��در قوت��ه، الت��ي أرعب��ت 
األع��داء، وه��ذا األم��ر أزع��ج 
بعض ال��دول اإلقليمية، التي 

ال تريد االستقرار للعراق.
األمر اآلخر الذي س��رع بقتل 
ش��هيد احملراب، ه��و تفكيك 
املش��روع الذي أعده االحتالل 
املرجعي��ة  فوقف��ت  آن��ذاك، 
بقوة، ضد املنه��ج األمريكي، 
والتي قادت مش��روعا بالضد 
االحت��الل،  سياس��ية  م��ن 
ن��ادت املرجعية بص��وت عال، 

أن أه��ل العراق هم من يحكمون أنفس��هم، وأهل مكة أدرى بش��عابها، 
ومت التنس��يق بني ممثل األمم املتحدة في ذلك الوقت )س��رجيو دميلو( وبني 
املرجعية، وتصاعدت األصوات بتشكيل هيئة إدارية تقدم اخلدمات للبلد، 
تؤدي واجباتها لتحل محل سلطة االحتالل، وهذا ما أغاضهما واعتبروه 
س��حب البس��اط من حتت أقدامهم، وفعال حتقق ذل��ك بفضل املرجعية 

وشهيد احملراب.
توالت اإلحداث س��ريعا وبدأ األمر باإلره��اب ولم ينج من القتل حتى ممثل 
األمم املتح��دة الذي دعم املش��روع، بق��وة وجنح العراقي��ون بذلك، وأصبح 
الص��وت العراق��ي أكثر ق��وة، الن الرؤي��ة كانت واضحة عند تيار ش��هيد 
احملراب الذي دعمه بعض السياس��يني، ومنهم الشهيد عز الدين سليم، 
الذي ذهب إلى ربه نتيجة تالحمه مع مش��روع احلكيم، فالتحق بشهيد 
احملراب، والقاتل واحد، التفاني من أجل املبادئ والثقة باملشروع، والكلمة 

احلرة، والشجاعة، عوامل جناح أي مشروع تقدم عليه.
في اخلتام؛  قتل ش��هيد احملراب هو اغتيال القي��ادة والرمزية لكنه تغلب 
عل��ى األع��داء بحضور مش��روعه الوطني وبفض��ل اجملاهدي��ن ، وأن غاب 

اجلسد الشريف.

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

وليست مكتوبة بخط اليد. 
مع اإلعتزاز واحملبة

تنويــه..إلى كتابنا األعزاء

 خارطة طريق

 شهيد القيادة
الغائب احلاضر
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هكذا مت حتطيم الدولة العراقية

الش��يخ/ حس��ن علي الرتيكي 
املحمدي

يستخدم  مايكل اوترمان و ريتشارد 
هي��ل وب��ول ويلس��ون ف��ي كتابهم 
خط��ة  الع��راق:  )مح��و  الش��هير 
متكامل��ة القت��الع ع��راق وزرع اخ��ر 
( مصطل��ح »اب��ادة اجملتم��ع« ال��ذي 
داوت  كي��ت  م��رة  ألول  اس��تخدمه 
ف��ي كتابه )فه��م الش��ر: دروس من 
البوس��نة( والذي ينطب��ق على عراق 
ما بعد عام 2003 وهي االس��س التي 
حددها كي��ت داوت لتحطيم الدولة 
مستعينا بتجربة يوغسالفيا سابقا 

التي حتولت الى ست دول  الحقا .
ان��ه الس��يناريو ال��ذي مت وضعه في 
مراك��ز االبحاث الغربية بعد دراس��ة 
لطبيعة اجملتمعات التي يراد متزيقها 

وتفتي��ت الدول��ة التي تعي��ش فيها 
مجاميع بش��رية مختلفة منذ قرون  

من خالل تفجير الكراهية .
ال يتم تدمير البيوت فحسب بل هيبة 
املنزل. ال يتم قتل النس��اء واالطفال 
فحسب بل املدينة ايضا بطقوسها 
ومناه��ج حياته��ا. ال تت��م مهاجمة 
مجموع��ة م��ن الناس فحس��ب، بل 
تاريخها وذاكرته��ا اجلماعية. ال يتم 
هدم النظام االجتماعي فحسب، بل 

ايضا اجملتمع نفسه.
يسمى العنف في احلالة االولى إبادة 
املنزل، وفي الثانية ابادة املدينة، وفي 
الثالث��ة االب��ادة اجلماعي��ة. اال ان من 
الض��روري ادخال تعبير جديد محدث 
على احلالة الرابعة وهو ابادة اجملتمع 

في عراق ما بعد  2003:
» حي��ث مت ه��دم كل قي��م التضامن 
وعالق��ات اجلوار واألحياء الس��كنية 
واملذاهب وبناء نظ��ام احلواجز املادية 
وس��يطرة  والديني��ة،  والنفس��ية 
االرتيابية واخلوف من االخر، واالخطر 
انق��الب املقايي��س بحي��ث يصب��ح 
الش��اطر ذكي��ا، والنبي��ل العفي��ف 
غبي��ا ألن��ه ال يش��ارك ف��ي الوليمة 

العامة والنهب ويصبح اللص سوياً، 
والش��ريف منحرف��اً .. وغيره��ا م��ن 
التناقض��ات الت��ي تقل��ب منظومه 
والسياس��ية  األخالقي��ة  القي��م 
نقيضه��ا. كيف  الس��وية لصال��ح 

يحدث هذا؟
يقول كي��ت داوت: )م��ن خالل خطة 
منسقة العمال مختلفة تهدف الى 
تدمير االسس االساسية للمجتمع 
تتضم��ن  وحش��ية.  ونتائجه��ا 
تدمي��ر: التضامن، الهوي��ة، العائلة، 
املؤسسات االجتماعية، وعي الذات.. 
لك��ي يصب��ح االرتياب وس��وء النية 

التوجهني السائدين لدى الناس(.
ويعلق مؤلفو الكتاب الثالثة مايكل 
اوترمان وريتشارد هيل وبول ويلسون 
عل��ى فقرات كتاب  كي��ت داوت هذه 

بالقول :
التدمير املقصود للعراق وشعبه الذي 
قامت به الواليات املتحدة االمريكية 
وحليفاتها ابان حرب اخلليج وحقبة 
اخلليج  الدولي��ة وح��رب  العقوب��ات 
الثاني��ة وخاصة في ضوء غزو العراق 
ف��ي نيس��ان  2003 الذي ح��دث دون 
تفويض اممي، ش��كل محاول��ة ابادة 

اجتماعي ليس للش��عب امنا للدولة 
العراقية رغ��م التاريخ الطويل لهذه 

الدولة وتعايش مكوناتها االثنية.
لكن كي��ف حتقق ذلك خالل 14 عاما  
من احلروب والدم��ار واالرهاب والنهب 

واملعتقدات  واملفاهيم  القيم  وتغيير 
وحتى كثير  من س��لوك االفراد التي 
جعل��ت نزع��ات االنفصال الس��باب 
غاض��ب  فع��ل  رد  أي  التثي��ر  إثني��ة 
م��ن احلكوم��ه والش��عب؟  ومصرع 

العش��رات س��واء بفع��ل االرهاب او 
احل��رب ض��د القاع��دة وداع��ش  امرا 
طبيعيا؟ وكذلك الرش��وة والس��رقة 
واالس��تيالء غير الشرعي على امالك 
الدولة وتدخل الدول األجنبية السافر 
ارض��ه  واقتط��اع  الع��راق   بش��ؤون 
ومياهه وتش��رد املاليني م��ن مناطق 
النزاع وهجرة اكثر من مليون عراقي 
خارج احلدود كيف حتقق هذا في ظل 
الدميقراطي��ة االمريكية ف��ي العراق 
؟ يجي��ب الكتاب الثالث��ة موضحني 

عملية متزيق الكيان العراقي:
ان مش��اعر االغتراب واليأس والكابة 
والقلق واملشاعر السلبية هي ظاهرة 
سائدة بني الناس الذين تنقلب أسس 

حياته��م بص��ورة عاصفة، ويش��عر 
الن��اس الذين يعرف��ون بعضهم قبل 
س��نوات انهم ف��ي احلقيق��ة غرباء 
ع��ن بعض، لي��س ألن ه��ؤالء خدعوا 
بعضه��م كم��ا يلوح في الس��طح، 
بل الن نظرة اجلمي��ع للحياة تغيرت، 
متاما واالسس االجتماعية والثقافية 
ورواب��ط  واالخالقي��ة،  والصحي��ة 
اللغ��ة والتاريخ والقراب��ة والصداقة 
ق��د حرثت، بل قلبت متام��ا، ولم يعد 
للناس ما يحكمون به على بعضهم 
بل على انفس��هم اال باحلقد واخلوف 
والنق��ص والكراهي��ة، وه��ي أعراض 
تدمي��ر البنية العضوي��ة للمجتمع 
وروابطه، وزعزعة االس��اس الداخلي 

لالنسان، وحتويله الى جيفة متنقلة، 
أو ال��ى مخلوق س��اخط يعوي على 
قمر بعيد، ويتعرى س��لوكاً ولغًة في 
الس��احات واملنابر العامة بوهم أنه 
حترر من كل القيود السابقة.س��وف 
تتصارع��ون  وانت��م  قواك��م  تنه��ك 
ويته��م كل مك��ون  بينك��م  فيم��ا 
اآلخر  بالعمالة لتلك اجلهة اوغيرها 
وتس��تنزف ثروات الع��راق، ودم االالف 
من ابنائه في حروب داخلية متهد في 
مجمله��ا  لتمزيق الدوله والش��عب 
العراق��ي وه��ذا ه��و جوهر مش��روع 
الش��رق االوس��ط اجلديد. يا ترى هل 
نعي اليوم م��ا حل بالعراق من خراب 

ودمار ؟.

ال تتم مهاجمة 
مجموعة من الناس 
فحسب بل تاريخها 
وذاكرتها الجماعية 
ال يتم هدم النظام 
االجتماعي فحسب بل 
ايضا املجتمع نفسه

استمرت املواجهة 
العسكرية قرابة األربع 
سنوات ليعلن العراق 
االنتصار العسكري على 
داعش عام 2017

قتل شهيد املحراب 
هو اغتيال القيادة 
والرمزية لكنه تغلب 
على األعداء بحضور 
مشروعه الوطني 
وبفضل املجاهدين

زيارة مبقياس رخرت

 باسم العجري

 سياسة تضخيم موارد الدولة..
واثارها السلبية على املواطن

داعش يتالشى ويضمحل

فاهم حسن فتاح

ال يجوز التعميم في كل االمور الن التعميم فيه ضرر 
كبير ولالس��ف انتش��رت عندنا من االكاذيب الكثيرة 
وم��ن الفه��م اخلاطئ م��ا أدى بالبعض ال��ى التعميم 

حي��ث يظهر املتح��دث ويقول ف��ي االع��الم املطبوع 
والقن��وات التلفزيوني��ة العراقية بان العراق وش��بابه 
وبوتي��رة متس��ارعة يتعاط��ى اخمل��درات املزروعة كما 
احلشيش��ة والقات والكرس��تال الصناعي واس��ماء 
اخرى الت��ي تقود الى منزلق خطير وه��ذا اتهام خطر  
وفي��ه من التجن��ي الكثير على الش��باب فعندنا من 
الش��باب الواع��ي وامل��درك ملس��ؤولياته وال يج��ب ان 
يك��ون مثل ه��ذا التوجه والظن بالش��باب . قد يكون 
ه��ذا احلديث مردوده س��لبي بهذا االته��ام املبالغ فيه 
على شريحة الشباب الواس��عة ونتشارك بالراي مع 
الكلم��ة الصادق��ة والهادفة جتاههم ونق��ول انه من 
املؤسف ما يجري لنا النه العراق  كان من ارقى البلدان 
في العالم م��ن ناحية عدم تعاطي اخملدرات وترويجها 

وهذا م��ا مثبت مبنظم��ة الصحة العاملي��ة ومنظمة 
االمم املتح��دة عند حالة التقييم الس��نوي حيث اكد 
احد املس��ؤولني ف��ي الداخلية في حدي��ث تلفزيوني 
ب��ان رجال الداخلية قد الق��وا القبض على اكبر تاجر 
للم��وز وف��ي داخل احلاويات س��تة عش��ر مليون حبة 
مخدرة وبعض اخملدرات تزرع في مساحات صغيرة من 
احلشيشة والقات في الش��مال وقرى أخرى ولالسف 
بع��د حصاد احلشيش��ة والقات مت��وت االرض املزروعة 
وال تصل��ح للزراعة م��رة اخرى لكن ومن املؤس��ف له 
اصبح الع��راق مخزنا للمخ��درات نتيجة فتح احلدود 
على مصراعيها فعلينا مسك احلدود بشكل جيد وال 
ميكن ان نتحول الى دول��ة منوذجية بني ليلة وضحاها 
ويجب ان تكون عندنا حلول رادعة حيث كانت سابقا 

تأتي اخملدرات من افغانس��تان عن ط��رق معروفة واالن 
من س��وريا وم��ن احل��دود املفتوحة بكثرة ب��ني العراق 
واجلي��ران ، اغل��ب حدودنا ومنافذنا وعلى لس��ان كبار 
املس��ؤولني حيث منها يكون دخول اخملدرات وتأتي الى 
شبابنا والبطالة تنتش��ر كالنار في الهشيم والقلة 
م��ن ش��بابنا يتعاطاها  حي��ث تتواجد ف��ي املقاهي 
والكوفيهات وهنا تكون الرقابة مطلوبة وهذه الرقابة 
من مسؤولية الداخلية والدفاع ونحن نضع الثقة في 
هاتني الوزارتني ورجاالتها من ضباط ومراتب ونتوس��م 
منهم الشدة في التعامل مع من يتعاطى الكرستال 
والقات واحلشيش��ة ونري��د املراقبة الدائم��ة وبزيارات 
ميداني��ة تضع حدا لهكذا اعمال ال يرضى عليها اهلل 
ويحاربها القانون والدولة عليها مسؤولية كبيرة في 

خلق ف��رص عمل وتش��غيل املصان��ع املتوقفة وفتح 
مصانع جديدة وتش��غيل الش��باب م��ن اجل القضاء 
عل��ى جتارة اخملدرات التي اصبح��ت اليوم دولية واغلب 
التجار تكون وجهتهم افغانستان ومن هنالك تشحن 
وت��ورد بطرق ملتوي��ة ونريد نص��ب االب��راج للمراقبة 
كل كيل��و مت��ر واحد فاجلي��ش والش��رطة فيهما من 
املنتس��بني الكثير الذين يستطيعون سد املساحات 
املتروك��ة بني برج واخر وبدأت عندن��ا ظاهرة التعاطي 
تنتش��ر ب��ني الطلبة وخاص��ة املتوس��طة واالعدادية 
وهنالك املئات من الش��باب داخل السجون يتعاطون 
اخمل��درات فتج��ارة اخمل��درات الي��وم يديره��ا جت��ار كبار 
يتخذون من املناطق الرخ��وة معامل للمخدرات وكان 
للس��امع او املتابع ان العراق اصبح سوقا للمخدرات 

حيث في تقرير لالمم املتحدة مؤخرا انه من كل عشرة 
هنالك ثالثة يتعاطون اخملدرات ونحن نعلم ان اجلهات 
االمني��ة تضبط املاليني من اخمل��درات بانواعها واصبح 
الكرس��تال يترب��ع على ع��رش اخملدرات الن��ه صناعي 
وانتش��ر خاصة بعد اغالق بعض مح��الت اخلمور في 
بغداد وه��ذا التعاطي له من االس��باب الكثيرة ومنه 
التف��كك االس��ري واصدق��اء الس��وء والبطالة حالة 
مأس��اوية لش��بابنا نتمن��ى العالج الس��ريع لها من 
احلكوم��ة ونؤك��د على التش��ديد ف��ي املراقبة وعلى 
اجله��د االس��تخباري ومن��ح االمتي��ازات واملكاف��آت 
للجه��ات االمنية في ح��االت القبض عل��ى املروجني 
لهذه البضاعة الرديئة وعدم ترك املس��يئني في تدمير 

الشباب منهم عماد البالد واساس عمرانها.

 برجالنا لن يصبح العراق خمزنا لتجارة املخدرات



عاد جن��م بانون الى الس��طوع 
مرة اخ��رى واس��تمتع بلحظة 

من الثقة الزائدة بالنفس.
هن��اك  ان  الثب��ات  وكوس��يلة 
ارس��ال  ب��دل  اخ��رى  خي��ارات 
املزيد م��ن القوات وبدل الهزمية 
املهنية، وهما رمبا كانا اخليارين 
اصبح  املنطقي��ن  الوحيدي��ن 
بان��ون راعي��اً لفكرة مؤس��س 
العس��كرية  بالكووتر  ش��ركة 
»إيري��ك براين��س« التي من دون 
ش��ك تتب��ع مصاحل��ه الذاتية 
يُس��تبدل  ان  تقت��رح  والت��ي 
بالقوات العسكرية االميركية 
مقاول��ون من ش��ركات خاصة، 
وان يس��تبدل بوكال��ة اخملابرات 
العملي��ات  املركزي��ة موظف��و 
اخلاص��ة. وقد اعج��ب الرئيس 
به��ذه الفكرة لفترة وجيزة الى 
وس��خر  اجلي��ش  احبطه��ا  ان 

منها.
اعتق��د بان��ون ان ماكماس��تر 
س��يصبح خ��ارج اللعب��ة في 
آب/ اغس��طس وكان على يقن 
م��ن ان الرئيس س��ُيبعده. كان 
ماكماس��تر  »يري��د  متأك��داً. 
ارس��ال املزيد من الق��وات الى 
افغانس��تان لذلك نحن سوف 
نرسله هو« قال بانون بانتصار. 
في سيناريو بانون يقدم ترامب 
ال��ى ماكماس��تر جنم��ة رابعة 
»رافعاً من رتبته العس��كرية« 
ليصب��ح اعلى قائد عس��كري 

في افغانستان.
ومتام��اً كم��ا كان��ت احل��ال في 
الهجوم الكيمياوي في سوريا 
كان��ت دين��ا ب��اول الت��ي بذلت 
جه��وداً حثيث��ة لتخ��رج م��ن 
البيت االبيض اما على مس��ار 
شيريل س��اندبرج او كسفيرة 
ل��دى االمم املتح��دة ه��ي اكث��ر 
من جاهدوا من اجل االس��هام 
ف��ي دعم النهج االق��ل تخريباً 
توف��ر  عل��ى  يحاف��ظ  وال��ذي 
اعتبرت  وال��ذي  بعض اخليارات 
ه��ذا  كان  ومل��ا  االس��لم.  ان��ه 
النهج معاكس��اً ملس��ار بانون 
فق��د متكنت من جتني��د جاريد 

وايفانكا من دون جهٍد يُذكر.
ان احل��ل ال��ذي اعتمدت��ه باول 
وال��ذي كان يهدف ال��ى جتميد 
املشكلة ملدة س��نة او سنتن 
او ث��الٍث اخ��رى م��ن املرجح ان 
يجعل موقف الواليات املتحدة 
ف��ي افغانس��تان اكثر س��وءا. 
فبدالً من ارس��ال خمسن الف 
جندي او س��تن الف��اً بتكلفة 
ال ميكن حتمله��ا واحتمال اثارة 
الغضب الوطني مع احتمال ان 
يعني ذلك الف��وز باحلرب يقوم 
البنتاغ��ون بارس��ال ع��دٍد اقل 
كثيراً وهو رقم لن يثير تساؤالت 
عدي��دة لكن��ه س��يمنعنا من 
ب��اول  كان  احل��رب.  خس��ارة 
وجارفان��كا يري��ان ان ه��ذا هو 
واالفضل  اعتداالً  النهج االكثر 
التوازن  ويحقق  وااليس��ر قبوالً 
س��يناريوهي  ب��ن  الصحي��ح 
اجلي��ش غي��ر املقبول��ن: ام��ا 
التراج��ع واخل��زي واما ارس��ال 

املزيد من القوات.

وقب��ل انقض��اء فت��رة طويل��ة 
اصبح��ت خطة ارس��ال اربعة 
آالف  خمس��ة  او  جن��دي  آالف 
او س��تة آالف عل��ى االكثر هي 
االس��تراتيجية املعتدل��ة التي 
االم��ن  مؤسس��ة  تدعمه��ا 
القوم��ي واالغلبي��ة م��ا ع��دا 
بان��ون والرئيس. حت��ى ان باول 
اس��همت في تصمي��م عرض 
تقدميي مجسم بدأ ماكماستر 
بعرض��ه عل��ى الرئي��س ص��ور 
كابول في الس��بعينات عندما 
كان��ت مدين��ة حديث��ة. واخبر 

الرئيس ان املدينة ميكن ان تعود 
الى ما كانت عليه اذا عزمنا.

بالرغم م��ن ان اجلمي��ع تقريباً 
كان��وا ض��د بان��ون؛ اال انه كان 
واثق��اً ان��ه س��يفوز. كان لديه 
موح��دة.  مييني��ة  صحاف��ة 
بحس��ب اعتق��اده كان لدي��ه 
ايض��اً مجموعة م��ن مناصري 
واطفاله��م  العم��ال  ترام��ب 
يصبح��وا  ان  يحتم��ل  الذي��ن 
اعالف��اً الفغانس��تان. وااله��م 
من ذلك كله كان لديه الرئيس 
الذي كان يش��عر بالغضب من 
تس��ليمه املش��كلة نفس��ها 
واخليارات نفس��ها التي س��بق 
ان قدم��ت ال��ى اوبام��ا. وواصل 
ترامب س��كب غضبه وغيظه 

على ماكماستر.
نظ��م كوش��نر وب��اول حمل��ة 
للدفاع ع��ن ماكماس��تر. ولم 
مؤيداً  دفاع��اً  يك��ن س��ردهما 
للق��وات؛ ب��دالً م��ن ذل��ك كان 
االم��ر يتعلق بتس��ريبات بانون 
االعالم  لوس��ائل  واستخدامه 
س��معة  لتلطي��خ  اليميني��ة 
ماكماس��تر »وهو من اكثر من 
االوس��مة م��ن اجلنراالت  تقلد 

واكثرهم احتراماً«.

ه��ي  افغانس��تان  تك��ن  ل��م 
املشكلة، بل املشكلة الكبرى 
كانت بانون. في هذا السرد، كان 
االستقرار،  منوذج  ماكماس��تر، 
ضد بان��ون، من��وذج االضطراب. 
وهبت صحيفت��ا نيويورك تاميز 
للدف��اع  بوس��ت،  وواش��نطن 
عن ماكماس��ترن ضد بريتبارت 

واصدقائها وتابعيها.
كان صراعاً بن طبقة السلطة، 
التي ترف��ض ان تصب��ح تابعة 
لترام��ب وعل��ى هيئت��ه وب��ن 
ش��عارات ترام��ب الت��ي تُنادي 

ب�«امي��ركا اوالً«. في العديد من 
النواحي كان بانون االقل تفوقاً. 
لكن��ه كان ما ي��زال يعتقد انه 
س��يفوز. وبفوزه س��يتم جتنب 

فصل آخر غبي ومؤلم في احلرب 
على افغانستان كما سيجري 
ايض��اً تصنيف جارفانكا وباول 
ومن تبعهم عل��ى انهم عدميو 

االهمية وضعفاء.
مع تقدم النقاش نحو التسوية 
ق��دم مجل��س االم��ن القومي 
مقت��رح  دور  ي��ؤدي  كان  ال��ذي 
اخليارات ب��دالً من الداعي اليها 
)عل��ى الرغ��م من ان��ه بالطبع 
كان يدع��و اليها ايض��اً(، ثالثة 
خي��ارات: االنس��حاب، جي��ش 
املقاول��ن ال��ذي اقترح��ه اريك 
براين��س، والزي��ادة التقليدي��ة 

احملدودة.
كان االنس��حاب اياً تكن مزاياه 
وكيفم��ا متك��ن م��ن تأخي��ر او 
تخفيف اس��تيالء طالبان على 
افغانس��تان يعن��ي ان دونال��د 

وهو  ترام��ب سيخس��ر حرب��اً 
موقف غير داعم للرئيس.

ام��ا اخلي��ار الثان��ي، وه��و قوة 
م��ن املقاولن ووكال��ة اخملابرات 
املركزي��ة فق��د كان ف��ي نظ��ر 
وكال��ة اخملاب��رات املركزي��ة امراً 
قض��ت  لق��د  مقب��ول.  غي��ر 
الوكالة س��تة عش��ر عاماً في 
بنج��اح.  افغانس��تان  جتن��ب 
يعرف��ون  فيه��ا  اجلمي��ع  وكان 
ان ال مج��ال له��م للتقدم في 
حياته��م املهنية هن��اك، كما 
ان الكثيري��ن ماتوا هناك لذلك 

لم يكن اح��د يريد الذهاب الى 
افغانستان.

نه��ج  م��ن  جع��ل  م��ا  ه��ذا 
ع��دد  ارس��ال  أي  ماكماس��تر 

متواضع من اجلند محط جدل 
وزير اخلارجية تيلرسون: ارسال 
املزي��د من القوات احمل��دودة الى 

والت��ي س��تكون  افغانس��تان 
هناك على اساس مختلف الى 
حد م��ا، ومبهمات مختلفة عن 
مهم��ات القوات املرس��لة الى 

هناك من قبل.
توقع اجليش ان يصادق الرئيس 
عل��ى اخلي��ار الثال��ث. ولك��ن 
بتاري��خ 19 مت��وز/ يولي��و، وفي 
اجتماع لفري��ق االمن القومي 
في غرفة االوض��اع في البيت 

االبيض جن جنون ترامب.
عل��ى م��دى س��اعتن اع��رب 
الرئي��س بغض��ب ع��ارم ع��ن 
اس��تيائه م��ن الفوض��ى التي 
تسلمها. وهدد بفصل جميع 
ف��ي  املوجودي��ن  اجلن��راالت 
سلس��لة القيادة. وقال انه ال 

يس��تطيع ان يفه��م كيف ان 
دراس��ات كثيرة دامت اش��هراً 
اوصلتهم الى اخلطة السابقة 

نفسها تقريباً.

قلل ترامب من ش��أن املش��ورة 
الت��ي قدمها اجلنراالت واش��اد 
اجملندي��ن.  الرج��ال  بنصيح��ة 

ان  علين��ا  كان  اذا  وتس��اءل: 
نكون ف��ي افغانس��تان فلَم ال 
ميكننا كس��ب املال م��ن ذلك؟ 
وتذم��ر اكث��ر قائ��الً: ان الصن 

وليس��ت الواليات املتحدة هي 
التعدين.  الت��ي متل��ك حق��وق 
)كان يش��ير الى صفقة مدتها 
عشر سنوات دعمتها الواليات 
املتحدة(. »ه��ذه القضية متاثل 
 .»Club  21 مطع��م  قضي��ة 
قال ترامب ه��ذه العبارة فجأة 
مربكاً اجلميع لدى اشارته الى 
احد مطاعم نيويورك املفضلة 
لدي��ه. »ج��رى اغ��الق املطع��م 
ع��ام 1980 مل��دة ع��ام ووظ��ف 
ع��ددا كبيرا من االستش��ارين 
ليحللوا كيف يجعلون املطعم 

اكثر ربحاً وف��ي النهاية كانت 
عل��ى  احلص��ول  نصيحته��م: 
مطبخ اكب��ر. بالضبط ما كان 
ميكن ألي ن��اٍد ان يقوله«، صاح 
ترام��ب. كان االجتماع في نظر 
بانون من افضل اوقات رئاس��ة 
ترام��ب حت��ى اآلن حي��ث كان 
اجلن��راالت يتلعثمون ويحاولون 
تقني��ة  التبري��ر مبصطلح��ات 
وبش��كل غير مجٍد ليحفظوا 
ماء وجههم. وفقاً لبانون، »كان 
ترامب يقف امامهم بشجاعة 
وق��وة وعدوانية«، لقد س��حق 
خططهم االفغانية. وعاد مراراً 
النقطة نفس��ها:  الى  وتكراراً 
نحن عالق��ون هناك ونخس��ر 
ولي��س عن��د أي منك��م خطة 

للقيام بعمل افضل«.
بالرغم من انه لم يكن هناك أي 

تلميح الى استراتيجية بديلة 
وقوية في افغانس��تان بعد، اال 
ان بان��ون كان واثق��اً من انه هو 
الفائز هنا، وان امر ماكماس��تر 

قد انتهى.
ي��وم  م��ن  الح��ق  وق��ت  ف��ي 
بقضي��ة  اخل��اص  االجتم��اع 
بانون عن  افغانس��تان س��مع 
مخطط آخر طائش جلارفانكا. 
لتوظي��ف  خطط��وا  لق��د 
انطوني سكاراموتشي امللقب 
ب�«موش«. بعد ان حصل ترامب 
على الترش��يح قب��ل اكثر من 
ع��ام كان سكاراموتش��ي وهو 
مم��ول خارج��ي ناب ع��ن ترامب 
في محطات االخبار )هي غالباً 
قن��اة فوكس بيزني��س واصبح 
ش��خصاً يحظى بثقة ترامب. 
ولك��ن ف��ي الش��هر االخير من 
احلملة ومع توقع استطالعات 
ال��رأي لهزمي��ة ترامب ل��م يعد 
للعيان  يظهر  سكاراموتش��ي 
ب��ل اصب��ح الس��ؤال املعهود: 
»أين موش؟« يش��ير الى نهاية 

شنيعة للحملة.
ف��ي اليوم التال��ي لالنتخابات، 
فوج��ئ س��تيف بان��ون ال��ذي 
كان يوش��ك ان يحص��ل عل��ى 
لقب االس��تراتيجي االساسي 
اخلام��س  املنتخ��ب  للرئي��س 
انتون��ي  بوج��ود  واالربع��ن 
جن��اح  ف��ي  سكاراموتش��ي 
ترامب وهو يق��دم اليه فنجاناً 

من قهوة ستارباكس.
على مدى االشهر الثالثة التالية، 
وج��ود سكاراموتش��ي  اصبح 
ثابت��اً في جن��اح ترام��ب على 
الرغ��م م��ن انه لم تع��د هناك 
حاج��ة الي��ه ف��ي االنتخابات 
او حت��ى ليق��وم ب��أي مهم��ة. 
كعادت��ه ق��ام سكاراموتش��ي 
مث��الً مبقاطع��ة اجتم��اع في 
مكت��ب كيليان كون��واي اوائل 
كانون الثاني/ يناير فقط ليؤكد 
لها ان ش��ركة زوجها واتش��ل 
ليبتون Wachtell,Lipton متثله. 
وبع��د ان اوص��ل ه��ذه الفكرة 
اش��اد بالش��ركاء الرئيس��ين 
عل��ى  جل��س  ث��م  للش��ركة 
اجتم��اع كونواي  كرس��ي في 
وبدأ يحدثها ه��ي وزائريها عن 
ترامب  دونالد  تفرد وحساسية 
وعن الناس الذي��ن ينتمون الى 
اغتنم  ث��م  العاملة،  الطبق��ة 
لتقدمي س��يرة  الفرص��ة  ه��ذه 
ذاتية عن شعبه في جزيرة لونغ 

آيالند الذي انتخب ترامب.
يك��ون  ي��كاد سكاراموتش��ي 
الباحث الوحيد عن وظيفة في 
املبن��ى، لكن اس��لوبه كان من 
االساليب االكثر اصراراً. قضى 
ايام��ه باحث��اً ع��ن اجتماعات 
ميكن ان يدعى اليها، او عن زوار 
ميكن��ه التحدث معه��م، وكان 
ذلك س��هالً، ألن كل باحث عن 
عمل كان يبحث عن ش��خص 
ليتح��دث معه. لذلك س��رعان 
ما اصبح سكاراموتشي اشبه 

مبرحب رسمي ليس رسمياً.

ملف

اصبح بانون راعيًا لفكرة مؤسس شركة بالكووتر العسكرية إيريك براينس اليت من دون شك تتبع مصاحله الذاتية

اصبحت خطة ارسال اربعة آالف جندي 
على االكثر هي االسرتاتيجية املعتدلة 
التي تدعمها مؤسسة االمن القومي 

واالغلبية ما عدا بانون والرئيس

احللقة )64(

ملاذا اعتقد بانون ان ماكماسرت سيصبح خارج 
اللعبة يف القريب العاجل وكان على يقني 

من ان الرئيس ترامب سيـُبعده؟

بانون
ماكماستر

ايريك

هيئة التحرير

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

داخل اجلناح الغربي في البيت االبيض وفي اخلتام الكتاب رحلة ممتعة لعالم فيه مافيه من الغموض واالسرار 
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فريــق  مرمى  حــارس  عــبر 
طالب,  فهد  اجلويــة,  القوة 
االحتاد  بقرار  فرحته  عــن 
باالكتفاء  االســيوي 
أشــهر   4 ملدة  بعقوبته 
تعاطــي  على  عطفا  فقط 
على  يحتوي  منحــف 
مشــيرا  محظورة,  مــواد 
انه  الى  ذاتــه  الوقت  في 
تدريبات  في  ســينخرط 

فرصة  اقرب  في  اجلوي  الفريق 
للذود  مستعدا  يكون  ان  على 
انتهاء  بعد  الصقور  عرين  عن 

املدة بشكل رسمي.
فترة عصيبة

: بال شــك مررت  وقــال طالب 
حياتي  في  جدا  عصيبة  بفترة 
عقوبة  انتظــر  كنت  ان  بعــد 
ان  بحكم  رحيمة،  تكون  ال  قد 
واالســيوي  الــدولي  االحتادين 
اخلاصة  اجلوانب  مع  يتعامــالن 
وهذا  كبير،  بحزم  باملنشطات 
من  العديد  في  شــاهدناه  ما 
ولكن  املماثلــة,  احلــاالت 
اطلعــت  الذي  التعمد  عدم 
في  اخملتصــة  اجلهات  عليه 
خــالل  من  االســيوي  االحتــاد 
من  املقدمة  الدفوعــات 
جعــل  بــي  اخلــاص  احملامــي 
 4 الى  تخفف  العقوبة  من 

اشهر فقط.
قد  االمــر  هذا  مثل  واضــاف:   
يحدد مصير ومســتقبل العب، 
عصيبــة  فــترة  خضت  لذا 
مــن  الرغم  عــلى  جــدا 

تلقيتها  التــي  التطمينات 
عزام  نــصر  املصري  احملامي  من 
الذي اعد ملفاً متكامالً يوضح 
من خالله مبا ال يدعو للشك ان 
عملية التعمد ال وجــود لهــا، 
لذلــك كان القرار منصفــاً الى 
انه  من  الرغم  على  بعيد  حد 
فترة  في  املالعب  عن  ابعدني 
اقــدم  ان  النفس  امنــي  كنت 
من خاللها ما يشــفع لي لبلوغ 
قصارى  وتقدمي  الوطني  قائمة 

اجلهود مع القوة اجلوية.
وبني: وكالة املنشطات الدولية 
الى  الوارد  الكتاب  خالل  ومن 
لن  الكرة  واحتــاد  النادي  ادارة 
بل  مطلقا،  القرار  تســتأنف 
ذلك  من  متاما  العكس  عــلى 
القرار الوارد يحق لي من خالله 
لرفع  باســتئناف  اتقدم  ان 
نتائج  جتلــب  وقد  العقوبة 
اكتفيــت  ولكني  افضــل، 
التي  احلاليــة  بالعقوبــة 
اني  بحكم  تقريبا  قضيتهــا 
 90 على  يربو  ما  منذ  متوقف 

يوما.

اعلــن املديــر الفنــي ملنتخب الشــباب, قحطــان جثير, 
في  فعــلي  بشــكل  عمله  ســيباشر  التدريبي  املالك  ان 
جولــة  الى  يصــار  ان  بعد  املقبــل  ايار  شــهر  من  االول 
املواهب  عــلى  لالطالع  العــراق  في مختلف محافظــات 
جتمع  في  الدخول  بغية  االفضــل  الى  الدعوة  لتوجــه 
املقبلة  القليلة  الفترة  خــالل  جثــير:  وقال  العاصمة. 
سيتم وضع خطة لعمل اجلهاز الفني ملنتخب الشباب من 
الشبابية  الكروية  النشاطات  خالل االطالع على مختلف 
مثلوا  الذين  الالعبني  جانب  الى  االكادمييات  او  لالندية 
اجــل  من  السابق  االستحقاق  في  الناشــئني  منتخب 
املنتخب  تخدم  ان  ميكنها  التي  االمكانات  على  االطالع 
خالل الفترة املقبلة. واضــاف: الالعبون املغتربون ســيكون 
لهــم حيز اكبر في عمليــة التعاطي التدريبي حيث تــم 
ابالغ جلنــة املغتربــني في االحتاد املركــزي لكــرة القــدم 
مــن اجــل اختيار مجموعــة مــن املواهب على ان تتــم 
اقامة جتمــع لالطالع على مســتواهم قبل توجيه الدعوة 
بشكل رسمي. وبني: في مستقبل االستحقاقات ستكون 
منتصف  فلسطني  ستضيفها  التي  اســيا  غرب  بطولة 
مســافات  نطوي  ان  جاهدين  ســنحاول  حيث  املقبل  اب 
نتائج  لتحقيق  جيد  بتحضير  البطولة  لبلوغ  االعــداد 
املتمثل  اهمية  االكثر  االستحقاق  الى  وصوال  ايجابية 

بتصفيات بطولة اسيا في تشرين الثاني املقبل. 

البينة الجديدة
هشام كاطع الدلفي 

ــس  ام ــزوراء  ال ــق  فري ــاف  اض
ــاط  نق ــالث  ث ــني،  االثن االول 
ــى  عل ــوز  الف ــد  بع ــده  لرصي
ــي 5-صفر في  ــل االمارات الوص
ــب كربالء،  لقاء جرى في ملع
ــة الثانية لفرق  ــاب اجلول حلس
ــدوري ابطال  اجملموعة االولى ل
ــم باالضافة  ــيا والتي تض اس
ــعودي  الس النصر  ــني  للفريق
ــدأ الزوراء  ــن االيراني.ب وذوب آه
ــار  املباراة بافضلية في االنتش
االطراف  الهجمات على  وبناء 
ــط على  ــاوالت للضغ مع مح
ــد النجار،فيما لم  مرمى حمي
تعاني ساحة لعب الزوراء من 
ــق الضيف،  ــط للفري اي ضغ
ــة اللقاء اي  ــهد بداي ولم تش
فعالية للحارس جالل حسن 
بعد التنظيم الدفاعي للزوراء، 
ومن هجمة زورائية ارتدت من 
ــا العب  ــدت له ــل ووج الوص
الزوراء سامال سعيد باملرصاد 
ــباك  ــددها قوية هزت الش س
ــدف جميل في  ــة به االماراتي
الدقيقة ٢٢ لم يتمكن حارس 
ــبب  الوصل التصدي لها بس
التي استقرت  والزاوية  قوتها 
فيها الكرة، واستمر الشوط 
ــي واضح  ــاب هجوم االول بغي
ــغاله بالتنظيم  للوصل النش
ــن الهزمية  ــا م ــي خوف الدفاع
ــاص  المتص ــاوالت  مح ــي  وف
ــاء دور  ــي، وج ــط الزورائ الضغ
ــزوراء  ــدف ال ــاس به ــالء عب ع
ــديدة قوية بعيدة  الثاني بتس
ــة ٣5،  ــد الدقيق ــة عن وجميل
ــل فابيو  ــرض العب الوص وتع
ــة 40 حلالة  ــو في الدقيق تاليب

طرد بعد ضربه املتعمد لالعب 
الزوراء مصطفى محمد مما زاد 
ــق االماراتي  ــاة الفري من معان
ــوم وهو يعتمد على  في الهج
ــة بناء  ــرف من ناحي ــذا احملت ه
ــوط  ــي الش ــة، لينته الهجم
ــة زورائية وهدفني  االول بهيمن

عراقيني من دون رد اماراتي.
ــع بداية  ــاس م ــاد عالء عب وع
ــوط الثاني بهدف الزوراء  الش

ــخصي  ــه الش ــث وهدف الثال
الدقيقة  ــاراة عند  باملب الثاني 
ــة  ــتمرار االفضلي ــع اس 51، م
ــص  ــتغال النق ــة مس العراقي
والسيطرة  ــه  ملنافس العددي 
ــات اللقاء  ــة على مجري التام
من دون ان يشهد حتى هجمة 
واحدة للوصل االماراتي، ليأتي 
الهدف الرابع للزوراء عن طريق 
ــم في الدقيقة 75،  مهند رحي

ــزاء  ــة ج ــن ركل ــا م وخامس
ــني جويد عند الدقيقة  حلس
ــوز  بف ــاء  اللق ــي  لينته  ،84

مستحق للزوراء 5- صفر.
وبهذا الفوز وبعيدا عن نتيجة 
مباراة النصر السعودي وذوب 
آهن اصفهان االيراني حلساب 
اجملموعة نفسها ،فان الزوراء 
ــة االولى  ــدر فرق اجملموع تص
بدوري ابطال اسيا بـ 4 نقاط، 
وكانت اجلولة االولى حلساب 
اجملموعة نفسها قد شهدت 
االسبوع املاضي، فوز الوصل 
ــادل الزوراء  ــر وتع على النص

وذوب آهن .
ــادي الزوراء،   ــا أكدت إدارة ن كم
ــذي تلقاه  ــي ال ــم املال أن الدع
ــر النقل  ــل وزي ــادي من قب الن
ــد اهلل لعيبي،  ــالت عب واملواص
ــاً على نتائج  ــس ايجابي انعك

الفريق آسيوياً.
ــة االدارية  ــو الهيئ ــال عض وق
للنادي عبد الرحمن رشيد   إن 

»ادارة نادي الزوراء تقدم الشكر 
ــل واملواصالت عبد  ــر النق لوزي
اهلل لعيبي على دوره في تذليل 

الصعاب املالية للفريق«.
ــي  املال ــم  »الدع أن  ــح  واوض
إيجابي على  انعكس بشكل 
وضع الفريق الذي استطاع ان 
ــيوياً«،  ــق نتائج مميزة اس يحق
ــتمرار  معرباً عن امله في »اس

دعم ممثل العراق آسيوياً«.
ــوارس نتائج  ــق الن وحقق فري
ــيا،  ــي دوري أبطال آس ــزة ف ممي
ــا تعادل مع ذوب اهن في  بعدم
ــوزاً كبيراً على  ــران وحقق ف اي
ــي في  االمارات ــل  الوص ــق  فري
كربالء وضع الفريق في صدارة 

اجملموعة االسيوية.
ــة علق  ــد ذي صل ــى صعي عل
ــيوي لكرة  ــع االحتاد االس موق
ــب كربالء  ــدم،   على ملع الق
ــتضاف مباراة  الدولي الذي اس
ــل االماراتي  ــزوراء أمام الوص ال
ــن دور  ــة م ــة الثاني ــي اجلول ف

اجملموعات بدوري أبطال آسيا.
ــابه  ــر حس عب ــع  املوق ــرد  وغ
الرسمي على »تويتر«: »املكان 
ــوم، ان كنت من  ــب الي املناس
ــدم.. ملعب  ــرة الق ــاق ك عش
ــتضيف أول  كربالء الدولي يس
ــيا  ــاراة في دوري أبطال آس مب
ــهدت  ــي العراق«.وش ــام ف تق
نتيجة  ــير  التي تش املواجهة 
ــدم  تق ــى  ال االول،  ــوطها  ش
النوارس بهدفني دون رد، باقدام 
ــعيد وعالء عباس،  سامال س
ــراً  كبي ــاً  جماهيري ــوراً  حض
ملساندة النوارس البيضاء في 

البطولة االسيوية االهم.
وعلق  املوقع  على هدف تقدم 
ــزوراء في مرمى الوصل  نادي ال
ــت  ــي جمع ــاراة الت ــاء املب اثن
ــى ملعب كربالء  الفريقني  عل
ــان  الفريق ــه  الدولي.ويتواج
الثانية  ــة  اجلول لقاءات  ضمن 
من دور اجملموعات بدوري أبطال 
ــجل سامال  ــيا، حيث س آس
ــدم للزوراء  ــعيد هدف التق س
ــر  ــن عم ــة ٢٢ م ــي الدقيق ف
ــتمرة حالياً.وعلق  املباراة املس
ــيوي عبر حسابه  املوقع االس
ــر« قائالً:  ــمي على »تويت الرس
»يا له من رائع ! سامال سعيد 
مينح التقدم لفريقه عن طريق 
ــة  مذهل ــارية  يس ــديدة  تس
ــير النتيجة الى تقدم  !«.وتش
ــني دون، إذ أحرز  النوارس بهدف
ــدف الثاني  ــاس اله ــالء عب ع

للنوارس في الدقيقة ٣6.
ــدم  تق ــتمر  اس ــال  ح ــي  وف
النوارس، فإن الزوراء سيعتلي 
ــة االولى بغرب  صدارة اجملموع

آسيا برصيد 4 نقاط.

10 NO. 3146 .WED . 13 . MAR .2019 العدد )3146( االربعاء  13 / 3 / 2019   

رمسيًا.. ادارة النفط تنهي التعاقد مع املدرب حسن امحد
الرياضي،امس  النفط  نادي  اعلن 
مدرب  مع  تعاقده  انهاء  الثالثاء، 
بعد  احمد  حسن  الكروي  فريقه 

اربعة مواسم.
الرسمي،  موقعه  عبر  النادي  وذكر 
أن »ادارة نادي النفط انهت تعاقدها 
وقد  هذا  احمد«.  حسن  املدرب  مع 
االونة  في  الفريق  نتائج  تراجعت 

االخيرة، حيث فشل بتحقيق الفوز 
في اخر سبع مباريات، ليحتل املركز 

السابع  .
النفط  قاد  احمد  حسن  أن  يذكر 
ان  واستطاع  مواسم  اربع  ملدة 
الدوري  في  الترتيب  وصافة  يحقق 
املمتاز وقاد الفريق للتأهل الى دوري 

أبطال العرب.

 بغداد / 

وكاالت / 

وكاالت / 

وكاالت / 

موقع االحتاد االسيوي يغرد بشأن استضافة العراق ألول مباراة يف دوري 
االبطال ويعلق على هدف سامال سعيد: يا له من رائع

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

ــا نتحدث هنا عن صعوبة املهمة فذلك الننا نلعب في مجموعة   عندم
ــتان،  تضم منتخب البلد املضيف وهو ايران الى جانب اليمن وتركمانس
ــة االولى فقط، وهو ما يعني  ــيكون التأهل من خالل صاحب البطاق وس
ــتقر فنيا، الذي يلعب على ارضه وبني جمهوره،  ان املنتخب االيراني املس
ــى ملنتخبنا  ــل، وعندها لن يبق ــح واالقرب الى التأه ــد يكون هو االرج ق
ــل اربعة  ــذي يتعلق بافض ــو ال ــون، وه ــل غير مضم ــبث بأم ــر التش غي
ــي اجملموعات الـ”11” التي تتنافس في  ــغل املركز الثاني ف منتخبات تش
ــي تايلند مطلع العام  ــيا املقررة ف هذه التصفيات املؤهلة لنهائيات اس

املقبل.
ــتبعد طبعا امكانية فوز منتخبنا على نظيره االيراني في مباراة  لن نس
ــبق ان حصل فعال  الفصل بهذه اجملموعة، خصوصا ان مثل هذا االمر س
ــي للفوز على  ــاكر منتخبنا االوملب ــاد ناظم ش ــنوات عدة يوم ق ــل س قب
ــتعدادات  منتخب ايران في عقر داره، لكننا نتحدث هنا عن طبيعة االس
ــرة التي واجهت وتواجه منتخبنا احلالي  ونتوقف عند الصعوبات الكبي
ومالكه التدريبي، الذي وجد نفسه مقيدا بطريقة غير مسبوقة فرضت 
ــماء مهمة كانت متثل رأس ماله احلقيقي في هذه  عليه التخلي عن اس
الرحلة، وذلك العتبارات تتصل باجلوانب التنظيمية وااللتزام بالضوابط 
العمرية، ثم يزداد االمر صعوبة بعد ان اختلطت االوراق بطريقة تسببت 
ــان املنتخب من العبني اخرين كان  ــكل هذا التوجس الذي قاد الى حرم ب
ــكان معاجلة وضعهم بطريقة او باخرى، اال ان احلذر املبالغ فيه رمبا  باالم
ــية الوقوع في احملظور وله  ــون قد ضرب اطنابه لدى احتاد الكرة، خش يك
ــك  ــق طبعا ما دام االمر لم يعد يحتمل التراجع عن التمس ــي ذلك احل ف
ــه اجلديد الذي يفترض ان  ــدي والصارم بخصوص االعمار وفقا للتوج اجل

نحرص عليه جميعا.
ــذا التوجه هو من صّعب املهمة امام  ــي تقديرنا ان توقيت االلتزام به وف
ــد املوقف امام جهازه التدريبي الى جانب  منتخبنا االوملبي، وهو من عّق
ما رافق ذلك من ضعف في جوانب اخرى، منها ما هو اداري ومنها ما هو 
ــتوى املهمة التي  تنظيمي اكثر منه فنيا، فبرنامج االعداد لم يكن مبس
تنتظرنا في طهران، حيث افتقر الى الكثير من التفاصيل التي كان البد 

منها للوصول بالعبينا الى اجلاهزية املطلوبة.
ــيما املغتربون  اداريا كانت هناك صعوبات جمة في جمع الالعبني وال س
ــل مصاحلها  ــن االندية التي تفّض ــف التعاون م ــم، الى جانب ضع منه
ــبق للكرة العراقية ان  على مصلحة املنتخب، وتلك طامة كبرى لم يس
ــتوى معسكرات االعداد  ــنوات االخيرة، اما على مس عانتها اال في الس
ــا وبدرجة غير مقبولة على االطالق، اذ لم  ــان االمر كان يبدو فقيرا ايض ف
تتوفر للمنتخب ما كان يحتاجه من املباريات التجريبية، فكانت رحلته 
ــتان  ــكره في كردس ــدودة الفائدة مثلما كان معس ــعودية مح الى الس
ــاراة جتريبية امام  ــة قبل التوجه الى الدوحة وخوض مب متواضعا للغاي
ــبب عدم التحاق اغلب  نظيره القطري، وهي مباراة غير مقنعة فنيا بس
ــيني، وبالتالي فان املنتخب سيتوجه الى طهران محمال  العبيه االساس
ــلحة التي يحتاجها فنيا  بدعاء االحبة اكثر من كونه مجهزا بكل االس

ومعنويا خلوض غمار هذه التصفيات.
ــاعد،  ــازه الفني املس ــهد وجه ــون عبدالغني ش ــي ع ــول، كان اهلل ف نق
ــع ويدركه احتاد  ــر يعرفه اجلمي ــن ان حتصى وهو ام ــر م ــات اكث فالصعوب
الكرة نفسه، وبالتالي فان ليس من حق احد ان يطالب منتخبنا مبا يبدو 
ــتمد قوتها كـ”العادة”  صعبا للغاية، حتى وان كانت االمال قائمة لتس

من شحذ الهمم ليس أكثر!.

لن نلومك يا شهد

وقفة 

صفاء العبد

محافظة  في  الرياضية  املدينة  حتتضن 
شهر  من  عشر  السابع  يوم  البصرة 
الداخلي  التدريبي  املعسكر  اجلاري  آذار 
القدم  لكرة  الوطني  ملنتخبنا  القصير 
منتخبي  جانب  الى  للمشاركة  حتضيراً 
سوريا واألردن في بطولة الصداقة الدولية 
جذع  ملعب  على  ستقام  التي  الثانية 
النخلة خالل الفترة من العشرين ولغاية 

في  ذاته  الشهر  من  والعشرين  السادس 
املشتركة  للتصفيات  استعداداته  إطار 
لبطولة كأس العالم ٢0٢٢ وبطولة كأس 

آسيا ٢0٢٣.
الالعبني  إن  الكرة:  احتاد  في  مصدر  وذكر 
علي فائز وعلي عدنان ووليد سالم وعلي 
حصني لن يتواجدوا في البطولة نتيجة 
رفض مجلس إدارة احتاد كرة القدم برئاسة 
التي  االستئنافات  مسعود  اخلالق  عبد 

قّدموها لرفع العقوبات األنضباطية التي 
طالتهم من قبل جلنة تقصي احلقائق التي 
مت تشكيلها بناًء على ما حدث ملنتخبنا 
الوطني في بطولة كأس آسيا ٢019 التي 
املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  ضيفتها 
للمدة من 5 كانون الثاني ولغاية األول من 
شباط املاضيني.وأضاف :«إن مهاجم فريق 
واحملترف  داوود  القدم محمد  لكرة  النفط 
البرتغالي  كالرا  سانتا  فريق  صفوف  في 
هوبرو  واحملترف في صفوف  رشيد  أسامة 
كانوا  ضياءبطرس  فرانس  الدمناركي 
تشكيلة  عن  الغائبني  الالعبني  أبرز  من 
كاتانيتش  ستريشكو  السلوفيني 
عنها  كشف  التي  العباً   ٢٣ من  املؤلفة 

إنتهاء  بعد  األثنني  االول  أمس  مساء 
الوصل  فريق  وضيفه  الزوراء  فريق  مباراة 
لبطولة  اجملموعات  دور  ضمن  اإلماراتي 
دوري أبطال آسيا ٢019 بسبب تعّرضهم 
عن  ستبعدهم  بليغة  اصابات  الى 
األقل«.وبني:«  على  شهرين  ملدة  املالعب 
ننتظر موافقة االحتاد الدولي لكرة القدم 
زيلوان  الدولية لالعب  البطاقة  على نقل 
حمد احملترف في صفوف انتشون يونايتد 
السويدي  االحتاد  من  اجلنوبي  الكوري 
لكرة  العراقي  االحتاد  الى  القدم  لكرة 
حسب  مؤهالً  يكون  ان  أجل  من  القدم 
عن  للدفاع  الفيفا  وتعليمات  ضوابط 
سمعة الكرة العراقية في االستحقاقات 

بطولة  مقدمتها  في  ويقف  املقبلة، 
بعد  السيما  الثانية  الدولية  الصداقة 
العراقية  الرسمية  أوراقه  أكمل  أن 
وحصل على جواز السفر من مدينة رانيا 
أقليم  في  السليمانية  محافظة  في 
احتساب  سيتم  كردستان«.وتابع:«إنه 
رصيد نقاط منتخبنا الوطني لكرة القدم 
تصنيف  في  واألردني  السوري  وشقيقه 
الذي سيصدر  القدم  لكرة  الدولي  االحتاد 
يوم الرابع من شهر نيسان املقبل على أثر 
الدولية  الصداقة  لبطولة  الفيفا  اعتماد 
لشهر  أيامه  خالل  تقام  لكونه  الثانية 
آذار اجلاري احملّددة من )18-٢6( التي يسمح 
فيها بإجراء مباريات دولية ودية أو رسمية 

عددها  البالغ  العاملية  املنتخبات  جلميع 
جانب  الى  لوائه  حتت  املنضوية   ٢11
الى  اخلارج  احملترفني في  أنضمام العبيها 
التدريبي  املالك  أن  الى  مشيراً  صفوفها، 
يعّول كثيراً على حتقيق الفوز في مباراتي 
يومي  ستجريان  اللتان  واألردن  سوريا 
العشرين والسادس والعشرين من شهر 
النخلة  جذع  ملعب  على  اجلاري  آذار 
البصرة  محافظة  في  الرياضية  باملدينة 
مبوجب اجلدول الذي مت وضعه من اللجنة 
مركز  حتسني  أجل  من  املنظمة  العليا 
العراق خالل هذا التصنيف على الصعيد 

العاملي والقاري والعربي«.

فهد طالب : وكالة املنشطات لن تستأنف قرار غيابات مؤثرة تربك استعدادات كاتانيتش للصداقة
العقوبة وانفقت من “جييب” تكاليف الدعوى القارية

 وكاالت /
النفط  في صفوف سلة  األمريكي  احملترف  قال 
حسم  اإلمكانيات  فارق  إن  ماريا،  دي  العراقي، 
بيتروشيمي  ملصلحة  االثنني،   االول  امس  لقاء 
آسيا.وأوضح  غرب  أندية  بطولة  اإليراني، ضمن 
مباراة  »قدمنا  خاصة  تصريحات  في  ماريا،  دي 
اإلمكانيات  فارق  يؤكد  احلال  واقع  لكن  كبيرة، 

ألندية  بطال  املتوج  اإليراني،  الفريق  ملصلحة 
بيتروشيمي،  مجاراة  »حاولنا  آسيا«.وأردف: 
أننا  رغم  املراس،  وصعب  كبير  فريق  لكنه 
متكنا في بعض األوقات من التفوق عليه، لكن 
مصلحته«.وواصل:  في  بالنهاية  تصب  اخلبرة 
املباراة  خالل  اخلسارة،  هذه  لتعويض  »نطمح 
بقوة  للمنافسة  السوري،  أمام اجليش  القادمة 
على التأهل لبطولة أندية آسيا«. الى ذلك قال 

حامتي  مهران  اإليراني  بتروشيمي  فريق  مدرب 
أدوار  ثاني  في  العراقي  النفط  على  الفوز    إن 
املقامة  السلة  لكرة  آسيا  غرب  أندية  بطولة 
في  حامتي  اللقب.وأضاف  من  قربنا  بغداد  في 
ولم  واجه خصًما عنيًدا  أن فريقه  تصريحات   
يكن لقمة سائغة، مشيًرا إلى أن النفط تطور 
األخيرة.وتابع:  الفترة  في  الفت  بشكل  كثيًرا 
من  واحدة  خطوة  بعد  على  وضعنا  »الفوز 
اللقب، لدينا مباراة مهمة  أمام شيميدور الذي 
ان  أوراقه«.وأكمل:  ونعرف  دقيق  بشكل  نعرفه 
بطولة  لقب  الغد سيمنحنا  مباراة  في  »الفوز 
أمام  ستكون  األخيرة  مباراتنا  ألن  آسيا،  غرب 
مباراتني«. أول  خسر  الذي  الفلسطيني  قلنديا 
وأثنى حامتي على حسن التنظيم وإدارة مباريات 
العراقي  االحتاد  أن  مؤكدا  وإداريا  فنيا  البطولة 
واألندية  ومنظمة  رائعة  بطولة  إخراج  جنح في 
أندية  بطولة  أن  إلى  كبيرة.يشار  براحة  تشعر 
غرب أسيا تقام في قاعة الشعب وتستمر حتى 

الرابع عشر الشهر اجلاري.
النفط  مدرب سلة  أرجع  ذي صلة  على صعيد 
بتروشيمي  أمام  فريقه  خسارة  يحيى  خالد 

اإليراني مساء اإلثنني املاضي، ضمن منافسات 
التي جتري منافساتها  أندية غرب آسيا  بطولة 
التي  الفردية  األخطاء  بعض  إلى  بغداد،  في 
»كنا  يحيى  املباراة.وقال  في  الالعبون  ارتكبها 
علمنا  مع  املباراة  في  الفوز  لتحقيق  نطمح 
آسيا  أندية  بلقب  املتوج  اإليراني  الفريق  بقوة 
لكن  املميزين،  الالعبني  من  نخبة  ويضم 
كفيلة  كانت  فريقنا  بها  وقع  التي  األخطاء 
»العبونا  الفوز«.وأضاف:  نقاط  بتروشيمي  ملنح 
عانوا من أسلوب الفريق اإليراني الضاغط، وهذا 
يتمتع  التي  الكبيرة  لإلمكانيات  متوقع  أمر 
من  كثير  في  جاريناه  ذلك  مع  بتروشيمي،  بها 
األوقات وحاولنا التخلص من الضغط واالنتقال 
ملنطقة الفريق املنافس، لكن واقع املباراة صب 
العودة  »حاولنا  وأشار:  بتروشيمي«.   ملصلحة 
بأسلوب  لعب  اإليراني  الفريق  لكن  للمباراة 
في  رغم سعينا  في مهمته  وجنح  املنافذ  غلق 
فريق  أن  إلى  النتيجة«.يشار  ملعادلة  املتواصل 
النفط العراقي خسر أمام بتروشيمي بنتيجة 

77 – 67 في مباراته أمام بتروشيمي.

خالد يحيى: األخطاء الفردية وراء خسارتنا من بتروشيمي

العب سلة النفط: فارق اإلمكانيات رجح كفة بيرتوشيمي وحامتي:  الفوز على النفط يقربنا من اللقب

جثري ومالكه يباشرون عملهم مطلع آيار 
املقبل واملغرتبون يتجمعون يف تركيا

النوارس تحلق في سماء أبطال آسيا بخماسية في مرمى الوصل اإلماراتي 
و إدارة الزوراء: الدعم المالي انعكس إيجابيًا على نتائج الفريق



أكثر  ليصبح  نقطة،   34 وليامز  لو  أحرز 
تاريخ  في  للنقاط  تسجيلاً  بديل  العب 
األمريكي للمحترفني،  السلة  دوري كرة 
خلل فوز لوس أجنليس كليبرز 115-140 

على بوسطن سيلتيكس.
النقاط  مسجلي  قائمة  وليامز  وتصدر 
لكنه  املوسم،  هذا  خلل  البدالء،  بني 
ا، ديل كوري كأكثر العب بديل  اجتاز أيضاً
تسجيلاً في تاريخ املسابقة، بعدما رفع 
رصيده إلى 11154 نقطة، مقابل 11148 

نقطة لكوري .
يسجل  التي  الثامنة  هي  املباراة  وهذه 
خلل  أكثر  أو  نقطة،   30 وليامز  فيها 
منذ  املباريات  هذه  وكل  اجلاري،  املوسم 

28 ديسمبر/ كانون أول املاضي.
في  نقطة   13 جاليناري  دانيلو  وسجل 
في  له  نقطة   25 أصل  من  األول،  الربع 
 20 هاريل  مونتريزل  أضاف  فيما  اللقاء، 
اخلامس  فوزه  كليبرز  ليحقق  نقطة، 
على التوالي، ويعزز سجله إلى 9-3، في 

آخر 12 مباراة.
في  السادس  باملركز  ينفرد  كليبرز  وبات 
إلى  التأهل  آمال  وعزز  الغربي  القسم 

األدوار اإلقصائية.
مسجلي  قائمة  روزير،  تيري  وتصدر 
 26 برصيد  سيلتيكس،  في  النقاط 

نقطة، لكن الفريق خسر بعد سلسلة 
من ثلثة انتصارات متتالية.

أحرزت  والروزنامة..  الفني..  التنظيم  احلوكمة..  اإليرادات..  توزيع   
مالكها  يريد  التي  واحد  الفورموال  مستقبل  حول  املفاوضات 
األميركي »ليبرتي ميديا« أن تكون أكثر عدال وقدرة على التنافس 
براون. روس  الرياضي  مديرها  بحسب  كبيرا«  »تقدما   2021 في 

اتفاقات  على  التفاوض  إعادة  هامش  على  لصحافيني  براون  قال 
كونكورد التي تنظم سباقات الفئة األولى حتى نهاية 2020 »هذا 
حتد. لم نعتقد أبدا أنه سيكون خلف ذلك«.وتابع »االتفاق بني 10 
ووضع  التنظيم  احلوكمة،  الدخل،  توزيع  حول  حلول  وإيجاد  فرق 
سقف للميزانيات هو حتد حقيقي. يستغرق األمر وقتا طويل لكن 
األمور تتقدم«. يضيف املهندس ومدير الفريق السابق مع بينيتون، 
واحد  للفورموال  التجارية  احلقوق  مالكي  أن  ومرسيدس  فيراري 
ما  مع  »يتماشون  القوانني  يسن  الذي  للسيارات  الدولي  واالحتاد 

يريدون حتقيقه«.
وفي ما يتعلق بتوزيع العائدات التجارية التي تفّضل راهنا األقدمية 

االحتفاظ  يريد  الكثير  يريد  »من  البريطاني  أضاف  النتائج،  على 
به، ومن ال ميلك شيئا يريد أكثر«.تابع »يجب ايجاد توازن صحيح، 
ألننا نعلم بأن التوزيع العادل سيحسن الفورموال واحد« ويسمح 
بـ«جذب فرق جديدة«. ويرى براون أن تغيير القيادة في فيراري بعد 
وفاة رئيسها سيرجيو ماركيوني، جعل من فريق احلصان اجلامح 
الفرق  باقي  ذلك  تفهم  »فيراري  اخلطاب  لهذا  تقبل  وأكثر  مدلل 

تفهم أيضا أن فيراري مميزة )كالفريق األقدم واألعرق(«.
الفورموال  بني  اجلامعة  االستراتيجية  اجملموعة  أن  براون  وأضاف 
القرارات  على  تفاوض  التي  العريقة  والفرق  الدولي  االحتاد  واحد، 

ينبغي أن تكون مفتوحة للجميع.
يكون  أن  يجب  الذي  الفني  التنظيم  مستقبل  يخص  ما  وفي 
محددا قبل حزيران/يونيو، أصر »يجب أن تكون السيارات أقرب إلى 
السائقون  به  يطالب  ملا  ترداد  في  تهاجم«،  وأن  البعض  بعضها 

وعشاق الرياضة بانتظام.

املصنف  زفيريف  ألكسندر  األملاني  ودع 
دورات  أول  األميركية،  ويلز  إنديان  دورة  ثالثا 
الثالث  الدور  من  نقطة،  لأللف  املاسترز 
شتروف  يان-لينارد  مواطنه  أمام  بخسارته 
مباراة  األمطار  أوقفت  فيما  و6-1،   6-3
الصربي نوفاك ديوكوفيتش مع األملاني اآلخر 
إيقاف  املنظمون  واعلن  فيليب كولشرايبر. 
املباراة في بدايتها عندما كان ديوكوفيتش 
بشوط  متقدما  العالم  في  أول  املصنف 

أن بقي  واحد على املصنف 39 عامليا، وبعد 
اللعبان لدقائق جالسني حتت املظلت قبل 

العودة الى غرف تبديل امللبس.
وجاء القرار النهائي للمنظمني بعد انتظار 
عن  تتوقف  لم  األمطار  وألن  دقيقة   55 دام 
ستستأنف  املباراة  أن  معلنني  السقوط، 
مع  فيها  الفائز  يلتقي  أن  على  الثلثاء 
الذي  مونفيس  غايل  الصلب  الفرنسي 
بسهولة  راموس  ألبرت  اإلسباني  أقصى 

6-صفر و3-6 .

في  الثامن  اللقب  احرز  مونفيس  وكان 
في  شباط/فبراير  أواخر  بتتويجه  مسيرته 

دورة روتردام الهلوندية.
في  سقط  الذي  زفيريف  عزا  جانبه،  من 
أمام  املكسيكية  أكابولكو  دورة  نهائي 
األسترالي نيك كيريوس نهاية األسبوع قبل 
املاضي، اخلسارة أمام شتروف الى »أني كنت 
األسبوع  يغير  أن  دون  أسبوع«  ملدة  مريضا 
الذي سبق انطلق منافسات إنديان ويلز في 

األمر شيئا »لألسف، لم يتبدل أي شيء«.

دورات  في  ألقاب  ثلثة  صاحب  وأضاف 
ربع  بلوغ  له  يسبق  لم  والذي  املاسترز 
لست  بأني  »أظن  ويلز،  إنديان  في  النهائي 
ما،  مكان  في  فيروسا  التقطت  محظوظا. 
سيبدأ  أنه  مؤكدا  اآلن«،  احلال  هي  وهذه 
االستعداد لدورة املاسترز الثانية في ميامي 
يحقق  لعله  املقبل  األسبوع  تنطلق  التي 
أن  بعد  الوصيف  لقب  من  أفضل  نتيجة 
خسر في نهائي العام املاضي أمام األميركي 

جون إيسنر.

آرسنال،  أوزيل جنم  األملاني مسعود  سخر 
فوز  عقب  يونايتد،  مانشستر  العب  من 
اجلانرز بثنائية نظيفة، أمس األحد، في إطار 
البرمييرليج. وكان  الثلثني من عمر  اجلولة 
مانشستر يونايتد قد انتصر على آرسنال، 
نهاية   ،)1-3( بنتيجة  اإلمارات،  ملعب  في 
يناير/كانون ثان املاضي، في منافسات الدور 
مباراة  في  اإلجنليزي،  االحتاد  بكأس  الرابع 
لينجارد صاحب  احتفال جيسي  شهدت 
الهدف الثاني، بالرقص في معقل اجلانرز.
مبانشستر  أحلق  فريقه  أن  أوزيل،  واستغل 
يونايتد أول هزمية في البرمييرليج، منذ تولي 
الفنية  املهمة  سولسكاير،  جونار  أولي 
وسخر  مورينيو،  جلوزيه  ا  خلفاً لليونايتد 
من لينجارد. وكتب أوزيل عبر حسابه 
الرسمي على موقع التواصل تويتر 
نتيجة  رائع،  أداء  الرقص؟  »حلبة 
في  للجماهير  شكراًا  مميزة، 
بكوني  فخور  اإلمارات،  ملعب 
وأرفق  املدفعجية«،  كتيبة  من 
رغبته  إلى  تُشير  بعلمات  التغريدة 

في إسكات لينجارد.
في  نقطة   60 إلى  آرسنال  رصيد  وارتفع 
املركز الرابع، بينما جتمد رصيد مانشستر 
اخلامس  املركز  في  نقطة   58 يونايتد عند 

بجدول ترتيب البرمييرليج .

عودته  أن  زيدان  الدين  زين  الفرنسي  أكد 
الدوري  ثالث  مدريد  ريال  تدريب  إلى  اإلثنني 
من  أشهر   9 بعد  القدم  لكرة  اإلسباني 
واليته  من  أكبر«  »حتديا  تعتبر  استقالته، 
مؤمتر  في  زيدان  وقال   .)2018-2016( األولى 
النادي  لتدريب  عودته  إعلن  بعد  صحفي 
املرة  إنها  بالتأكيد،  أكبر،  حتد  »إنه  امللكي 
>أال  للتو:  سئلت  »لقد  مضيفا  الثانية«، 
أعود.  لن  هذا،  إلى  نظرنا  إذا  لكن  تخاطر؟< 
متحمس  أنا  العودة،  فقط  هناك  ليس 
لي،  بالنسبة  ثان  مشروع  إنه  آخر،  لشيء 
ألنني  التحدي  سأقبل  للنادي.  بالنسبة 
التدريب  إلى  أن أعود  أريد  أرغب ذلك بشدة، 
>لقد  لي:  قال  قلبي  بأن  أعتقد  أخرى.   مرة 

استرحت جيدا<«.
وهنا أبرز ما جاء في املؤمتر الصحفي:

»سعيد بالعودة إلى بيتي«
قال زيدان »إنه يوم خاص بالنسبة للجميع، 
سعيد  األهم،  هو  وهذا  جدا،  سعيد  أنا 
بالعودة الى بيتي. أريد العودة للعمل وقيادة 
يستحقها.  التي  املكانة  إلى  النادي  هذا 
اآلن  لي  بالنسبة  املهم  الوحيد  الشيء 
سعيد  أنا  أخرى.  مرة  العمل  استئناف  هو 
بعيدا  أذهب  لم  أيضا  لكنني  بالعودة، 

)ابتسامة(«.
»لدي رغبة في استئناف العمل«

كنت  ألنني  النادي  تركت  »لقد  وأضاف 
بحاجة إلى ذلك، التشكيلة كانت بحاجة 
إلى تغيير بعدما فزت بكل شيء، ليس معي 
بيريز(  )فلورنتينو  الرئيس  ألن  هنا  أنا  فقط. 
وهذا  الرئيس  هذا  أحب  أنني  ومبا  بي  اتصل 
تسعة  بعد  األهم،  هو  هذا  هنا.  أنا  النادي، 
أشهر، أرغب في استئناف التدريب. ال أنسى 
لم  التي  األشياء  أيضا  ولكن  به،  فزنا  ما 

املاضي،  املوسم  بها بشكل جيد. في  نقم 
الدوري  منافسات  من  بسرعة  خرجنا 
وكأس امللك، على الرغم من أننا فزنا بلقب 
رحلت،  وعندما  أوربا.  أبطال  دوري  مسابقة 
التغيير  كان  للرحيل.  املناسب  الوقت  كان 
ضروريا. عشت احلياة اليومية هنا، وأعرف أن 
األمور لم تكن سهلة دائما. لكنني كنت في 
راحة ملدة تسعة أشهر، وأرغب في استئناف 

العمل«.
»لقد اْسترحت جيدا اآلن«

وتابع »لو فكرت في مسألة وضع )سجلي( 
النادي. لم أفكر  في خطر، لن أعود لتدريب 
بهذا الشكل أبدا. أفكر فيما قاله لي قلبي: 
الرئيس  هناك  اآلن،  جيدااً  اْسترحت  >لقد 
شيئا  وال  العودة  أريد  يدعوانك<.  ومدريد 
آخر. الشيء الوحيد الذي يحفزني هو أنني 

أربعة  أو  ثلثة  قبل  رمبا  العودة.  في  أرغب 
أشهر، لم أكن ألعود، واآلن أريد أن أعود ألنه 
هذه  فهناك  املناسب،  الوقت  األرجح  على 
ذلك  أفعل  وأنا  النادي،  إلى  للعودة  الفرصة 

وبكثير من الرغبة«.
»إنه حتد كبير، بالتأكيد«

وأردف قائل »إنه حتد كبير، بالتأكيد، هذه هي 
املرة الثانية. لقد سئلت للتو: >أال تخاطر؟< 
لكن إذا نظرنا إلى هذا، لن أعود. ليس هناك 
إنه  آخر،  لشيء  متحمس  أنا  العودة،  فقط 
للنادي.  بالنسبة  بالنسبة لي،  ثان  مشروع 
سأقبل التحدي ألنني أرغب ذلك بشدة، أريد 

أن أعود إلى التدريب مرة أخرى«.
»يجب تقبُّل التغيير«

اعتبارا  احملتملة(  )التغييرات  »سنرى  وتابع 
لقد  اللعبني.  مع  أكون  أن  أريد  الثلثاء.  من 

إلى  هنا  الى  جئت  بأكمله،  املوسم  تابعت 
امللعب. اللعبون هم أول من يعرفون أن هذه 
السنة صعبة. ال ميكننا دائما القيام باألمور 
هي  القدم  كرة  دائما.  والفوز  جيد،  بشكل 
تقبل  أن  عليك  األحيان  بعض  وفي  هكذا 
أن  يجب  القمة،  في  نكون  عندما  التغيير. 
تعرف أن هناك أشياء سيئة وهذا ما حدث 
في  الصعب  من  كان  اخلارج،  من  لفريقنا. 
الوحيد  الشيء  ذلك.  رؤية  األحيان  بعض 
الذي أريده هو أن أكون مع اللعبني وأستمر 
في العمل. هذا ما سيسمح لنا بأن نكون 
على  ذلك  في  أفكر  مجددا«.»ال  منافسني 

اإلطلق )االنتقاالت الصيفية(«
ال  اآلن،  ليس  ال،  الصفوف؟،  »تعزيز  وختم 
بأن هذا  أعتقد  أفكر في ذلك على اإلطلق. 
بالنسبة  سعيدا  لي،  بالنسبة  مهما  يوما 

لي. أعود إلى النادي، أفكر فقط في املباريات 
الليغا(. بعد ذلك،  لنا )في  التي تبقى  الـ11 
من  لنرى.  الوقت  لدينا  سيكون  البقية، 
أيضا  مهمة  الـ11  املباريات  هذه  أن  املؤكد 

للتحضير للموسم القادم«.
الواجهة مجددا  الى  اخر ظهرت  من جانب 
استضافة  حق  قطر  مبنح  تتعلق  شبهات 
مونديال 2022، وذلك بعدما زعمت صحيفة 
»صنداي تاميز« األحد أن االحتاد الدولي لكرة 
شبكة  مع  سريا  عقدا  وقع  »فيفا«  القدم 
قبل  القطرية،  الدولة  من  اململوكة  اجلزيرة، 
ثلثة أيام من التصويت على نهائيات 2022.
صحيفة  نشرتها  التي  الوثائق  وتظهر 
من  تنفيذيني  مديرين  أن  تاميز«  »صنداي 
التلفزيوني  العقد   2010 في  وقعوا  اجلزيرة 
مع انتهاء حملت الترشح الستضافة كأس 
العالم. وقد تضمن العقد املزعوم رسما قدره 
100 مليون دوالر )77 مليون جنيه إسترليني( 
يدفع في حساب معني لفيفا، إذا فازت قطر 
في  النهائيات  استضافة  على  السباق  في 
التصويت الذي أجري عام 2010. وفي كانون 
قطر  تفوقت  العام،  ذلك  من  األول/ديسمبر 
املتحدة  الواليات  على  مفاجئ  بشكل 
ونالت  واليابان  اجلنوبية  وكوريا  وأستراليا 
اجلزيرة  النهائيات.وكانت  استضافة  حق 
بن  حمد  الشيخ  قطر  أمير  من  مملوكة 
خليفة آل ثاني الذي كان القوة الدافعة وراء 
»صنداي  2022.وزعمت  ملونديال  بلده  ملف 
تاميز« أيضا أن قطر قدمت مبلغ 480 مليون 
ودعا  بثلث سنوات.  ذلك  بعد  إضافية  دوالر 
داميان كولينز، رئيس جلنة الرقمية والثقافة 
واإلعلم والرياضة في احلكومة البريطانية، 
الفيفا إلى جتميد املبالغ التي دفعتها اجلزيرة 
وإجراء حتقيق في العقد الذي »يبدو أنه خرق 
اإللكتروني  بالبريد  رد  للقواعد«.وفي  واضح 
على أسئلة من »صنداي تاميز« ، كتب االحتاد 

املرتبطة  »املزاعم  أن  الدولي 
مت  قد   2022 العالم  بعرض كأس 
مكثف  بشكل  عليها  التعليق 
بنشر  قام  الذي  فيفا،  قبل  من 
على  بالكامل  غارسيا  تقرير 
يونيو  في   FIFA.com موقع 
االحتاد  وتابع   .»2017 )حزيران( 
الدولي في رده »علوة على ذلك، 
فيفا  أن  بالعلم  األخذ  يرجى 
قدم شكوى جنائية الى مكتب 
سويسرا،  في  العام  املدعي 
فيفا  معلقة.  تزال  ما  والتي 
يتعاون وسيواصل تعاونه مع 
السلطات«. وقد صدرت هذه 
االدعاءات ألول مرة في كتاب 
الثاني/ كانون  في  أصدرته 

ملف  في  العاملت  إحدى  يناير 
بونيتا   ،2022 ملونديال  أستراليا 
مرسياديس. وزعمت مرسياديس 
املسؤولني  أن  كتابها  في 
شعروا  الفيفا  في  التنفيذيني 

بالقلق من أن فوز قطر باستضافة 
بعجز  سيتسبب  النهائيات، 
مالي في السلطة الكروية العليا 
عام 2022.إال أن قناة اجلزيرة، التي 

سبورتس«،  إن  »بي  اآلن  أصبحت 
على  املزاعم  بحسب  اتفقت  قد 
في  قطر  فازت  إذا  السري  العقد 
الدفع،  على  االتفاق  ومت  التصويت. 
مبشاركة  الكتاب،  يزعم  كما 

حينها  في  فيفا  عام  أمني  ومعرفة 
الذي عوقب  الفرنسي جيروم فالك 
سنوات  تسع  ملدة  باإليقاف  الحقا 

بكرة  علقة  له  نشاط  أي  عن 
القدم بتهمة الفساد.
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ــتيان  ــي سيباس ــم الفرنس ــل العال ــق بط حق
ــي من أصل ثلثة  ــيتروين( فوزه الثان أوجييه )س
ــة العالم  ــت حتى اآلن في بطول ــباقات أقيم س
ــيك في  ــه رالي املكس ــك بانهائ ــات، وذل للرالي
ــتوني أوت تاناك )تويوتا( الذي  الصدارة أمام االس

بقي متصدرا للترتيب العام.
ــة العائد  ــتة املاضي ــوام الس ــدم بطل األع وتق
ــيتروين، بفارق  ــم الى فريق بداياته س هذا املوس

ــباق املاضي  ــاك، الفائز بالس ــة عن تان 30.2 ثاني
ــي إلفني  ــاء البريطان ــا ج ــيك، فيم ــي املكس ف
ــام البلجيكي تيري نوفيل  ــز )فورد( ثالثا أم إيفان
ــم  املوس ــتهل  اس ــه  أوجيي وكان  ــداي(.  )هيون
ــرة األولى منذ 2014  ــوزه في مونتي كارلو للم بف
ــم مواطنه  ــادل رق ــيرته )ع ــابعة في مس والس
ــتيان لوب بعدد االنتصارات  ــطورة سيباس األس
في اإلمارة(، لكنه تنازل في املرحلة التالية التي 
ــدارة الترتيب لتاناك  ــويد عن ص أقيمت في الس

بعد انسحابه من السباق.

ــيرته واخلامس في  ــي مس ــوز الـ47 ف ــم الف ورغ
و2015  و2014   2013 ــوام  أع ــد  بع ــيك،  املكس
ــبورت،  ــفاغن و2018 مع فورد أم-س مع فولكس
ــن نصيب تاناك  ــدارة الترتيب العام م بقيت ص
ــي  لكن بفارق 4 نقاط فقط عن البطل الفرنس
ــحاب  ــباق اجلمعة بعد انس ــدر الس ــذي تص ال
ــداي(، كما  ــن )هيون ــي أندرياس ميكلس النروج
حصد النقاط اخلمس اخملصصة للفائز باملرحلة 
االستعراضية اخلاصة »باور ستايج« التي خرج 

منها تاناك خالي الوفاض.
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زيدان يعترب تدريب ريال مدريد )حتديا أكرب( من واليته األوىل
 و الفساد املالي حياصر فوز قطر بتنظيم مونديال 2022

أوزيل يسخر من جنم 
مانشسرت يونايتد

زفرييف يودع دورة إنديان ويلز للتنس من الباب الضيق

هل تصبح فورموال واحد أكثر عدال يف 2020؟

هاليب،  سيمونا  صمدت 
املصنفة الثانية على العالم، في 
وجه األوكرانية كاترينا كوزلوفا، 
الصاعدة من التصفيات، لتفوز 
الثالث  الدور  في  و5-7   6-7
املفتوحة  ويلز  إنديان  لبطولة 
للتنس، الليلة املاضية. وجنحت 
اإلجهاز  في  الرومانية  اللعبة 
 ،114 املصنفة  كوزلوفا  على 
بعدما حصدت 8 نقاط متتالية 
في اجملموعة الثانية، وحسمت 
االنتصار بضربة خلفية ناجحة 
اجملموعة  في  فعلت  مثلما 
األولى. وفقدت البطولة، سيرينا 
أمام  انسحابها  بعد  وليامز، 
جاربني موجوروزا بسبب ما قال 

منظمون إنه عدوى فيروسية.
اإلسبانية  اللعبة  وكانت 
عندما  و0-1،   3-6 متقدمة 

أعلنت وليامز انسحابها.

منافستها  إن  هاليب  وقالت 
كان من الصعب هزميتها.

من  »كان  الصحفيني  وأضافت 
حسم  لي  بالنسبة  الصعب 
كنت  عندما  اجملموعتني.  هاتني 
هي  لعبت  املباراة  في  متقدمة 

بل خوف«.
وتأهلت بطلة فرنسا املفتوحة، 
ويلز  إنديان  بلقب  الفائزة 
للمرة  الرابع  للدور   ،2015 في 
سنوات.  6 في  اخلامسة 
وكانت املواجهة هي األولى بني 
في  حتوالاً  وشهدت  اللعبتني، 
وبعد  مرات.  عدة  اللعب  سير 
تقدم كوزلوفا 3-2 في اجملموعة 
 3 بـ  هاليب  فازت  األولى، 
أشواط متتالية، لتحصل على 
عند  اجملموعة  حسم  فرصة 
اللعبة  إرسال  شوط  في   3-5

األوكرانية.

وليامز يسجل رقًما تارخيًيا يف دوري السلة األمريكي هاليب تسرد كواليس الصمود 
أمام كوزلوفا

يواجه برشلونة أزمة محتملة في خط هجومه، 
خلل مباراة ليون املقرر لها، اليوم األربعاء، بإياب 
ا  ووفقاً أوربا.  أبطال  دوري  بطولة  من  الـ16  دور 
فإن  اإلسبانية،  ديبورتيفو«  »موندو  لصحيفة 
الفرنسي عثمان دميبلي يواجه شبح الغياب عن 
في  إصابته  بسبب  ليون،  أمام  برشلونة  هجوم 
فايكانو  رايو  أمام  لها  تعرض  التي  الركبة،  أوتار 
اإلسباني  أن  الصحيفة  وأوضحت  بالليجا. 
في  لبرشلونة،  الفني  املدير  فالفيردي،  إرنستو 
حلول  عدة  بني  يفاضل  حيث  أمره،  من  حيرة 
مقدمتها  وفي  احملتمل،  دميبلي  غياب  لتعويض 
فيليب  مشاركة  مع   3-3-4 خطة  على  احلفاظ 
. وأشارت إلى  كوتينيو بدال من النجم الفرنسي 
أن البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا يأتي في الترتيب 
األخير  يقرر  لم  إذا  فالفيردي،  باختيارات  الثاني 
تغيير اخلطة األساسية للفريق. وفي حالة تغيير 
فالفيردي اخلطة إلى 4-4-2 مع تأمني خط دفاعه 
الظهير  مبركز  سيميدو  بنيلسون  سيدفع  فإنه 
أو قد يلعب األخير  األمين وأمامه سيرجي روبرتو، 
أمامه  يكون  على  الدفاع  في  الطبيعي  مبركزه 

أرتورو فيدال .

فالفريدي حائر بسبب 
موقف دميبلي



التخطي��ط ومتابع��ة  اك��دت جلن��ة 
البرنام��ج احلكوم��ي النيابي��ة امس 
الثالث��اء، ان زي��ارة الرئي��س اإليران��ي 
حسن روحاني الى العراق ستسهم 
ف��ي انهاء بع��ض القضاي��ا العالقة 
منذ زمن طويل سيما ملفي احلقول 
واملياه، مشيرا  املش��تركة  النفطية 
إلى ان تعزيز العالقات االقتصادية بني 

البلدين تصب في صالح الشعبني.
وق��ال عضو اللجنة رائ��د فهمي في 
العراقي��ة  “املفاوض��ات  إن  تصري��ح 
اإليرانية خالل زي��ارة الرئيس اإليراني 
إلى بغ��داد تهدف إلى ايج��اد حلول 
جدية ونهائي��ة الزمة املياه واحلقول 

النفطية املشتركة”.
وأض��اف فهم��ي، أن “االنفتاح على 
إي��ران اقتصادي��ا وسياس��يا وامنيا 
يصب في صالح الش��عبني س��يما 
بع��د موق��ف الع��راق الراف��ض الي 

عقوبات ضد الشعب اإليراني”.
وأوض��ح فهم��ي أن “روحاني وخالل 
زيارت��ه إلى بغ��داد ط��رح اتفاقيات 
كبرى مع الع��راق في حال مت االتفاق 
عليها مثل الربط السككي وانشاء 
املصانع املش��تركة وإلغاء تأش��يرة 

الدخول”، مبينا ان “العراق مقبل على 
انفتاح دولي واقليمي كبير سيما مع 

محيطه”.
وأكد الرئيس اإليراني حس��ن روحاني، 
امس الثالثاء، أن الشعب العراقي هو 
املنتصر الوحيد في حربه ضد تنظيم 
“داعش” اإلجرامي مش��يرا إلى أنه لن 
نسمح لدول االس��تكبار ادعاء هزمية 

التنظيم.

ولف��ت روحاني إلى انه “ال بد ان نكون 
مستعدين للتصدي لإلرهاب ألنه لم 

ينته حتى االن”
الى ذلك أكد الرئيس اإليراني حس��ن 

روحان��ي، امس الثالث��اء، أن العالقات 
بني العراق وإيران ليست موجهة ضد 
اي بلد آخر، فيما ش��دد على أن وحدة 
الش��عب العراقي أمر مهم بالنسبة 

لبالده.
وق��ال روحاني ف��ي كلم��ة القاها بني 
ع��دد من النخب والعش��ائر العراقية 
“إنن��ا نري��د ان تكون لدين��ا آصرة بني 
الع��راق واي��ران يكون��ان فيه��ا ال��ى 

جانب بعضهم��ا البعض”، مؤكدا أن 
“عالقاتنا مع العراق ليس��ت موجهة 

ضد أي بلد آخر”.
وأض��اف، أن “وحدة الش��عب العراقي 
أمر مهم بالنس��بة إليران وهو يصب 
ف��ي مصلحة إيران”، معتب��را أنه “اذا 
لم تكن هناك وحدة فان ال ميكن لذلك 
اجملتم��ع ان يظهر قوته في اللحظات 

احلرجة”.
م��ن جان��ب آخ��ر أك��د روحان��ي، أن 
“اقتص��اد البلدين يكم��ل بعضهما 
البعض اآلخر”، مبينا أنه اقترح “على 
اجلان��ب العراقي ب��أن يك��ون التبادل 
املالي بني البلدين وفق العملة احمللية 

بينهما”

في صعي��د ذي صل��ة انتق��د النائب 
السابق عن املكون التركماني جاسم 
محمد جعفر، ام��س الثالثاء، صمت 
احلكومة املركزية ازاء اتفاقات االكراد 
بشأن مس��تقبل محافظة كركوك، 
مبين��اً ان اخل��وف عاد م��ن جديد الى 
كركوك بعد 15 ش��هراً من االستقرار 
النس��بي، حيث هناك قل��ق من عودة 

البيشمركة واالسايش واالغتياالت.

وقال جعفر في تصريح ان “التركمان 
قلقون م��ن االتفاقات الت��ي جتري بني 
الوطن��ي  االحت��اد  الكردي��ني  احلزب��ني 
والدميقراط��ي وزج كرك��وك ف��ي تلك 

االتفاقات، حيث التوجد اي مداخالت 
من قبل احلكومة بش��ان مس��تقبل 

كركوك”.
واض��اف ان “هن��اك س��كوت مطب��ق 
من قب��ل احلكوم��ة، االمر ال��ذي يثير 
التساؤالت بشأن املصالح مع الكرد، 
وبالتال��ي ف��أن التركم��ان والعرب في 
كركوك قلقون من التحركات الكردية 

بشأن مصير كركوك”.

االم��وال  “رؤوس  أن  جعف��ر،  وب��ني 
والتجار في محافظة كركوك عادت 
ال��ى احملافظة بع��د زوال العصابات 
تهدده��م  كان��ت  الت��ي  الكردي��ة 

وتعمل عل��ى خطف البعض منهم، 
واليوم فان اخل��وف عاد الى احملافظة، 
ما يتطلب تدخالً حكومياً حول كل 

حديث يتم تداوله حول كركوك”.
ال��ى ذل��ك اعل��ن النائب ع��ن كتلة 
النه��ج الوطن��ي جمال احملم��داوي، 
امس الثالثاء، عن جمع تواقيع الدراج 
مش��روع قان��ون نقاب��ة املبرمج��ني 
العراقيني ف��ي جدول اعمال مجلس 

النواب.
وقال احملمداوي في بيان إنه “جمعنا 
اكثر م��ن 5٤ توقيع��ا الدراج قانون 
)نقابة املبرمجني العراقيني(  ضمن 
ج��دول اعم��ال جلس��ات البرمل��ان 

املقبلة للقراءة االولى”.
واضاف، “نس��عى لتشريع القانون 
كونه ميثل ش��ريحة كبيرة ومهمة 
تعم��ل ضم��ن القطاع��ني الع��ام 
واخلاص لالرتقاء مبستواهم والدفاع 
ع��ن حقوقه��م ومواكب��ة التطور 
التقني واالرتقاء بقطاع احلاس��وب 
وتكنولوجي��ا املعلومات في العراق 
واملس��اهمة ف��ي دع��م احلكوم��ة 
واملؤسس��ات ف��ي تنفي��ذ احلكوم��ة 
الصناع��ة  وتطوي��ر  االلكتروني��ة 

البرمجية في البلد”.
االمن��ي صب��اح  اخلبي��ر  ح��ذر  كم��ا 
العكيلي، امس الثالثاء، من مخطط 
اميركي الدخال خمسة االف داعشي 
من س��وريا الى العراق، ومن ثم تنفيذ 
عملي��ة لتس��ريبهم م��ن الس��جون 
الع��ادة الفوضى الى الب��الد، مبيناً ان 

احلكومة الس��ورية كان يجب عليها 
ان تتس��لم ه��ؤالء الدواع��ش كونها 
صاحب��ة الش��أن وهم يقاتل��ون على 

اراضيها.
وقال العكيلي ف��ي تصريح ان “قوات 
س��وريا الدميقراطية التابعة الميركا 
حصل��ت على ض��وء اخض��ر اميركي 
لتس��ليم الدواعش الى العراق، ليس 
حباً بشعبه بل ان هناك نية اميركية 

مبيت��ة ض��ده، خاصة انه��ا تعلم ان 
البرمل��ان ع��ازم عل��ى تش��ريع قان��ون 
الخراج القوات االميركية من البالد”.

م��ن  تنصل��ت  “امي��ركا  ان  واض��اف 
اتفاقي��ة االط��ار االس��تراتيجي التي 
تن��ص عل��ى حماي��ة امن واس��تقرار 
العراق وجتهيز القوات االمنية بالعتاد 
والس��الح، والي��وم هن��اك مخط��ط 
للجي��ش االميركي الدخال خمس��ة 

االف داعشي من سوريا الى العراق”.
وب��ني العكيل��ي، أن “الع��راق تس��لم 
دواعش على اس��اس انه��م يحملون 
اجلنس��ية العراقية في حني ان هناك 

يحمل��ون  معه��م  دخل��وا  دواع��ش 
اجلنسية الفرنسية، االمر الذي يثبت 
ان امي��ركا تس��عى الن يك��ون العراق 
س��احة صراع��ات ومك��ب للنفايات 
االرهابي��ة، مايحت��م عل��ى احلكومة 
ع��دم القبول ف��ي اس��تالم الدواعش 
من قسد املدعومة اميركياً”. واوضح 
وبكونه��ا  الس��ورية  “احلكوم��ة  ان 
صاحبة الش��أن يج��ب عليها هي ان 

تتس��لم الدواعش من قس��د خاصة 
ان ه��ؤالء االرهابي��ني يقاتل��ون عل��ى 
ارضه��ا ويقتل��ون ش��عبها، وم��ن ثم 
يتم تصفية احلسابات فيما بينهم”.
واك��د العكيل��ي، ان “اميركا تخطط 
لس��يناريو خطي��ر في الع��راق، حيث 
الدواع��ش  ادخ��ال  بع��د  س��تعمل 
وزجهم في الس��جون العراقية على 
اع��ادة اح��داث س��جن التاج��ي وابو 
غري��ب بهدف تس��ريب الدواعش مرة 
اخرى الى خارج اسوار السجن العادة 

الفوضى في العراق مرة اخرى”.
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روحاني املحمداويفهمي

جعفر

ال��وزراء  رئيس��ة  أعلن��ت 
الثالث��اء  ام��س  البريطاني��ة 
التوص��ل لضمان��ات »ملزم��ة 
قانوني��ا« م��ن االحت��اد األوربي 
لتمري��ر اتّف��اق بريكس��ت في 
وجتن��ب  البريطان��ي  البرمل��ان 
للن��دن  فوض��وي  انس��حاب 
م��ن التكت��ل. وأعلن��ت م��اي 
ذل��ك بعد لق��اءات متأخرة في 
ستراس��بورغ م��ع كب��ار قادة 
االحتاد األوربي، في وقت بدأ العد 
التنازلي ملوعد خروج بريطانيا 
م��ن االحتاد واملقرر ف��ي 29 آذار/

مارس. وحض رئيس املفوضية 
األوربي��ة ج��ان كل��ود يونك��ر 
النواب البريطانيني على تأييد 
اتفاق بريكست الذي مت إدخال 
ضمانات قانونية عليه، عشية 
تصويت جدي��د جمللس العموم 
الذي  البريطاني عل��ى االتفاق 
توصلت اليه ماي مع بروكسل.

وق��ال يونك��ر للصحفيني في 
مؤمتر صحف��ي مع ماي »اخليار 
واض��ح: إم��ا هذا االتف��اق وإما 
ع��دم اخل��روج. فلنض��ع نهاية 
منّظم��ة النس��حاب اململكة 
يكون  »ل��ن  وتاب��ع  املتح��دة«. 

هناك خيار ثالث«.
ماي لستراسبورغ  زيارة  وتأتي 
بعد مس��اع بذله��ا في نهاية 
األسبوع مسؤولون بريطانيون 
لضمان احلص��ول على تنازالت 
م��ن االحت��اد األوربي عل��ى أمل 
البريطاني��ني  الن��واب  إقن��اع 

بتأييد االتفاق.

وته��دف حزم��ة تعدي��الت من 
ثالث��ة أج��زاء إلى ح��ل نقطة 
بالنس��بة  رئيس��ة  خ��الف 
البريطاني��ني بش��ان  للن��واب 
»شبكة األمان«، اإلجراء الوارد 
ف��ي اتف��اق بريكس��ت بهدف 
تف��ادي ع��ودة احل��دود فعلي��ا 
بني جمهوري��ة إيرلندا العضو 
ف��ي االحتاد االورب��ي ومقاطعة 

البريطانية.  الشمالية  إيرلندا 
وقال��ت ماي بعد لقائها يونكر 
ووكبير مفاوضي االحتاد األوربي 
في ملف بريكس��ت ميش��ال 
بارنييه »اليوم ضمنا تعديالت 
قانونية«. وتابعت »حان الوقت 
للعم��ل س��ويا، لدع��م اتفاق 

بريكست احملسن«.
العم��وم  مجل��س  وكان 
البريطان��ي رف��ض ف��ي كانون 
الثاني/يناي��ر بغالبي��ة كبي��رة 
االتفاق ال��ذي يتوّقع ان يواجه 

الثالث��اء املصير نفس��ه ما لم 
يت��م إدخ��ال تعدي��الت كبيرة 

عليه.
إعادة  األورب��ي  ويرفض االحت��اد 
»ش��بكة  بش��أن  التف��اوض 
األمان«، اإلجراء الوارد في اتفاق 
بريكس��ت بهدف تفادي عودة 
ب��ني جمهورية  احل��دود فعليا 
إيرلن��دا العض��و ف��ي االحت��اد 
األورب��ي ومقاطع��ة إيرلن��دا 
لكن  البريطانية،  الشمالية 
املستش��ارة األملاني��ة أنغيال 
ميركل قالت إن التكّتل قدم 

عرضا في نهاية األسبوع.
وقد تؤدي هزمية جديدة التفاق 
إلى  البرمل��ان  في  بريكس��ت 
قط��ع بريطانيا عالقاتها مع 
أقوى ش��ريك جت��اري لها في 
29 آذار/مارس دون أي ترتيبات 
سيتس��بب  م��ا   ، جدي��دة 
ف��ي اضطرابات كبي��رة لدى 

الطرفني.
س��يثير ذلك أيض��ا احتمال 
تأجيل بريكس��ت، خصوصا 
بعد ان وعدت ماي بالسماح 
للن��واب بالتصوي��ت في وقت 
الحق من هذا األس��بوع بشأن 
قب��ول س��يناريو »ال اتف��اق« أو 
طلب تأجيل قصير لبريكست 
من االحت��اد األوربي. وقال يونكر 
أوص��ى مجل��س االحت��اد  إن��ه 
ال��دول  ميث��ل  ال��ذي  األورب��ي، 
االتف��اق،  بقب��ول  األعض��اء، 
مشيرا إلى أّن الوزراء اإليرلندي 
عل��ى  واف��ق  ف��ارادكار  لي��و 
أدخلت على  الت��ي  الضمانات 

االتفاق.

البرمل��ان  أعض��اء  وتفاع��ل 
يدعم��ون  الذي��ن  البريطان��ي 
خروج بالدهم من االحتاد األوربي 
بحذر مع أنباء االتفاق لكنهم 
قالوا إنهم يريدون التدقيق في 

التفاصيل.
وق��ال نايغ��ل دودز م��ن احل��زب 
ف��ي  الوح��دوي  الدميقراط��ي 
ايرلن��دا الش��مالية، وهو جزء 
م��ن احلكوم��ة االئتالفية ملاي 
»بالتأكي��د س��وف نحلل ذلك 

بعناية شديدة«.
ويعد دعم احل��زب الدميقراطي 
الوحدوي أمرا حاس��ما لتمرير 

االتفاق في مجلس العموم.
وقد أث��ارت الزيارة املتأخرة ملاي 
لدى  مخ��اوف  لستراس��بورغ 
الذي��ن  البريطاني��ني  الن��واب 
اش��تكوا من عدم توفر الوقت 
الكاف��ي للتدقيق في أي اتفاق 
ميك��ن أن توافق عليه ماي قبل 

التصويت الثالثاء.
وتس��اءلت النائب��ة ع��ن حزب 
العم��ال املع��ارض إيفات كوبر 
»هل هذا ع��دم كفاءة أم ازدراء 

بالبرملان؟«.
م��ع  التف��اق  م��اي  وتوّصل��ت 
مفاوض��ات  بع��د  بروكس��ل 

ش��اقة اس��تمّرت ألكث��ر م��ن 
عام ويش��مل التسوية املالية 
واحل��دود  املغترب��ني  وحق��وق 
ملرحلة  والتحضير  اإليرلندي��ة 

انتقالية.
البريطاني��ني  الن��واب  لك��ّن 
رفض��وا االتف��اق ف��ي كان��ون 
الثاني/يناي��ر وقد ص��ّوت ضده 
٤23 نائب��ا مقاب��ل 202. وق��د 
ص��ّوت ض��د االتفاق ع��دد من 
ن��واب ح��زب احملافظ��ني الذي 

تنتمي إليه رئيسة الوزراء.
العموم  وقد فّوضها مجل��س 
التفاوض بش��ان إجراء  بإعادة 

»ش��بكة األمان« الهادف غلى 
إبق��اء احل��دود مفتوح��ة ب��ني 
إيرلن��دا الش��مالية املقاطعة 
إيرلندا  وجمهورية  البريطانية 

العضو في االحتاد األوربي.
ويبق��ى إج��راء ش��بكة األمان 
اللج��وء  عل��ى  اتف��ق  ال��ذي 

الي��ه كح��ل أخي��ر ف��ي حال 
ع��دم التوصل ال��ى بديل آخر، 
االحتاد  املتحدة ضمن  اململكة 
اجلمركي لالحت��اد االوربي على 
أن تطب��ق إيرلن��دا الش��مالية 
بش��كل أكثر تش��ددا معايير 
يونك��ر  األوربي.وق��ال  االحت��اد 
إنّ��ه وم��اي اتفقا عل��ى »آلية 
قانوني��ة« لتخفي��ف مخاوف 
البريطانيني بش��ان »ش��بكة 
املؤي��د  النائ��ب  األمان«.وق��ال 
ريس-موغ  لبريكست جاكوب 
»مغادرة شبكة األمان أصعب 
من مغادرة االحتاد األوربي«.ويرى 

البريطانيني  الن��واب  كثير من 
في هذا اإلج��راء »فخا« يبقي 
اململك��ة ضم��ن االحت��اد رغم 
وض��ع  ويطلب��ون  بريكس��ت. 
مهلة زمني��ة او ضمان إمكان 
التخل��ي عن اإلجراء بش��كل 
أحادي.وتعّه��دت م��اي بخروج 

بريطاني��ا م��ن االحت��اد األوربي 
ف��ي 29 آذار/مارس لكن العديد 
م��ن الن��واب يخش��ون تبعات 
اقتصادي��ة كارثي��ة للخ��روج 
م��ن دون اتّفاق. وقد يؤدي رفض 
االتفاق إلى حالة من الفوضى 
في 29 آذار/مارس بعد ٤6 عاًما 
م��ن العالق��ة العاصف��ة التي 
تخللتها صعوبات في كثير من 
األحيان. كما ميكن أن يؤدي الى 
تأجيل املوعد املق��رر للخروج.

وإذا مت رف��ض الن��ص مرة أخرى 
امس الثالثاء، قررت ماي إجراء 
تصوي��ت األربع��اء على إمكان 
اخل��روج من االحتاد األوربي بدون 
النواب  رف��ض  اتفاق.وفي حال 
هذا اخليار، سيصوتون اخلميس 
على اقتراح بتأجيل »محدود« 
للخروج من االحتاد األوربي بعد 
29 آذار/مارس. ويتعني احلصول 
على موافقة دول االحتاد األوربي 
ال���27 في قمته��م املقررة في 
آذار/مارس  بروكسل في 22-21 
قبل أس��بوع واح��د من حلول 
موع��د بريكس��ت، فق��د حّذر 
أي  أن  م��ن  األوربي��ون  الق��ادة 
تأجي��ل يجب ان يك��ون مبررا 
حت��ى يوافق��وا علي��ه. وق��ال 
نايغل ف��اراج الذي قاد احلملة 
التي أس��فرت عن بريكس��ت 
ف��ي الع��ام 2016 عل��ى تويتر 
ومعاني  »األمر كل��ه كلم��ات 
شيء.رفض. يتغير  ملتوية.لم 

رفض.رفض«.من جانبه، هاجم 
حزب العم��ال املعارض االتفاق 
اجلدي��د. وقال زعيم��ه جيرمي 
كورب��ن إّن »اتفاق هذا املس��اء 
مع املفوضية األوربية ليس به 
أي شيء يقارب التغييرات التي 
وعدت بها تيريزا ماي البرملان«.

التخطيط النيابية: زيارة روحاني ستنهي أزمة المياه والحقول النفطية المشتركة

الرئيس االيراني : الشعب العراقي هو املنتصر الوحيد يف حربه 
ضد تنظيم داعش اإلجرامي

فهمي : االنفتاح على إيران اقتصاديا 
وسياسيا وامنيا يصب يف صالح الشعبني 

سيما بعد موقف العراق الرافض الي عقوبات 
ضد الشعب اإليراني

روحاني يطرح اتفاقيات كربى 
مع العراق يف حال تم االتفاق 

عليها مثل الربط السككي 
وانشاء املصانع املشرتكة 

وإلغاء تأشرية الدخول

تفاعل أعضاء الربملان 
الربيطاني الذين يدعمون 
خروج بالدهم من االتحاد 
األوربي بحذر مع أنباء االتفاق 
لكنهم قالوا إنهم يريدون 
التدقيق يف التفاصيل

بريكست محسن بضمانات أوربية ملزمة

حض رئيس املفوضية األوربية جان كلود يونكر 
النواب الربيطانيني على تأييد اتفاق بريكست 

الذي مت إدخال ضمانات قانونية عليه

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

يونكر ميشال ماي

تهدف حزمة التعديالت االخرية من ثالثة 
أجزاء إىل حل نقطة خالف رئيسة بالنسبة 

للنواب الربيطانيني بشأن شبكة األمان



هكذا اس��تهل التقري��ر البريطاني الذي 
اك��د ان أنب��اٌء أف��ادت ب��أن ول��ي العه��د 
الس��عودي األمي��ر محم��د بن س��لمان 
أق��ر بحق الصني في التعام��ل مع أقلية 
اإليغور املس��لمة بالطريق��ة التي تراها 
باس��م محارب��ة  ذل��ك  وكل  مناس��بة، 

التطرف اإلسالمي.
إن فشل ولي العهد في الدفاع عن حقوق 
املس��لمني ف��ي الص��ني ميكن تفس��يره 
بس��هولة في س��ياق حاجته حللفاء من 
أجل تلمي��ع صورته الدولي��ة في أعقاب 
االش��مئزاز العاملي من ضلوعه الواضح 
ف��ي عملية القت��ل الوحش��ي وتقطيع 
جم��ال  الس��عودي  الصحف��ي  أوص��ال 
خاش��قجي في القنصلية الس��عودية 

في إسطنبول.
أن��ه ميثل حت��والاً أعم��ق للعال��م العربي 
ا عن الغ��رب الليبرالي ونحو القوى  بعيداً

السلطوية في روسيا والصني.
ا، ركز الفكر السياسي  على مدار 150 عاماً
العربي بش��كل أساس��ي على التوفيق 

بني ماضيه اإلس��المي واحلداث��ة، وترافق 
اإلصالح السياس��ي مع اإلصالح الديني 
ا بيد، ورغم طرح أن��واع مختلفة من  ي��داً
اإلصالح الديني، ميكن حتديد هذه األنواع 

بس��هولة عل��ى أنه��ا مماثل��ة الجتاهات 
الفكر الدميقراطي في الغرب.

إن تأثير الفكر الليبرالي، مبا يشمل فكر 
كارل مارك��س، عل��ى الفكر اإلس��المي 
احلديث في العالم العربي لم يولّد فقط 
مجموعة واس��عة من مشاريع اإلصالح 
الدين��ي –بدءاًا من الدعوة إلى خصخصة 
الدي��ن، ث��م إل��ى مش��روع نيوليبرال��ي 
حلكومة دستورية محدودة تعزز امللكية 
اخلاص��ة للممتلكات من أج��ل الدعوة، 
ثم إلى إعادة توزيع ج��ذري للثروة- لكنه 
ا عالق��ة انفصام م��ع الغرب  أنت��ج أيضاً

الليبرالي.
م��ن جه��ة، أُعج��ب املس��لمون العرب 
اإلصالحيون بإجن��ازات الغرب في احلكم 
وامل��ادي،  العلم��ي  والتق��دم  الليبرال��ي 
لكنهم من جهة أخرى أبدوا استياءهم 
م��ن الغرب الس��تغالل تقدمه النس��بي 
لتعزيز طموحاته اإلمبريالية التي عملت 
بنش��اط عل��ى تقويض قدرة الش��عوب 
العربية عل��ى حتقيق اإلص��الح والتقدم 

احلكم الذاتي الفعال.
خالل احلرب الباردة كان العداء الواسع 
النمط  النطاق للشيوعية س��وفيتية 
سبباًا في رفض الدول العربية املناهضة 
لإلمبريالية، مثل مصر في حقبة جمال 
عب��د الناص��ر، االنضمام إل��ى الكتلة 
الس��وفيتية، وبدالاً من ذلك، س��اعدت 
هذه الدول في إنش��اء حركة »دول عدم 

االنحياز«.
ميكن قول الش��يء نفس��ه ع��ن الدول 
العربي��ة احملافظة. فبينم��ا كانت تلك 
جلوان��ب  باالرتي��اح  تش��عر  ال  ال��دول 
معينة م��ن احلداث��ة الليبرالي��ة، فقد 
وجدت الكثير من القواس��م املشتركة 
م��ع الغ��رب الليبرالي أكثر م��ن االحتاد 
السوفيتي، ولذلك ألقوا بثقلهم ناحية 

الغرب.
م��ع انهي��ار االحت��اد الس��وفيتي ونهاية 
احل��رب الباردة، ب��دا من احملت��م أن يتطور 

العالم العرب��ي تدريجياً��ا نحو حكومة 
دس��تورية تقوم على نوع من التس��وية 

بني اإلسالميني والليبراليني.
في الواقع، يبدو أن هذا كان املسار املتبع 
في العدي��د من الدول العربي��ة في فترة 
ما بعد احل��رب الباردة، إذ تخلت األنظمة 
االس��تبدادية تدريجياًا عن مساحة أكبر 
لصال��ح اجله��ات الفاعل��ة ف��ي اجملتمع 
املدني وس��محت بانتخابات أكثر حرية 
نس��بياًا في مجاالت مختلفة من الدولة 
ب��دون  ذل��ك  كان  وإن  املدن��ي،  واجملتم��ع 

السماح بأي حتديات فعالة للحاكم.
م��ن هذا املنظ��ور، ميك��ن اعتب��ار الربيع 
العرب��ي لع��ام 2011 ذروة قرن ونصف من 
الفكر السياس��ي والديني الذي س��عى 

إلى حتقيق نظام حكم دس��توري محدود 
ف��ي العالم العرب��ي ميك��ن أن يوفق بني 

اإلسالم واحلداثة الليبرالية.
بينم��ا قد يرغ��ب البع��ض ف��ي الدفاع 

عن الث��ورة املضادة على أس��اس حماية 
الدولة من التطرف، فمن الواضح اآلن أن 
األطراف التي تقود ه��ذا االجتاه، اململكة 
العربي��ة الس��عودية واإلم��ارات العربية 
املتح��دة، ال ت��رى أي مصلح��ة في إقامة 

حكم دميقراطي في العالم العربي.
بدالاً من ذل��ك، تروج تلك ال��دول لنموذج 
في��ه  يوج��د  ال  للسياس��ة  س��لطوي 
مواطن��ون، ب��ل مس��تهلكون فقط. وأي 
محاولة للمطالبة باحلقوق السياس��ية 
توَص��م بتهمة التحريض عل��ى الفتنة. 
ف��ي ه��ذا الصدد، ف��إن موق��ف اململكة 
املعارض��ة  م��ن  واإلم��ارات  الس��عودية 
السياس��ية ه��و املؤش��ر األكث��ر دق��ة 

ملستقبل السياسة في العالم العربي.

من ناحي��ة أخرى، مصر بص��دد تعديل 
دستورها رسمياًا لتمديد حكم الرئيس 
عبد الفتاح السيس��ي حتى عام 2034 
وتكري��س الس��يادة العس��كرية على 
املضادة  الث��ورة  ف��إن  الدولة.وبالتال��ي، 
للدميقراطي��ة  رف��ض  مج��رد  ليس��ت 
االنتخابي��ة على أس��اس أنه��ا مكنت 
اإلس��الميني املناهض��ني للدميقراطي��ة 
حس��ب زعمهم، بل باألحرى هو تنصل 
من اجتاهات الفكر السياس��ي والديني 
العربي الس��ائدة خ��الل ال�150 س��نة 

املاضية.
ا به  لم تع��د الدميقراطي��ة أمراًا مس��لماً
ا مرغوباًا في السياس��ة  باعتباره��ا هدفاً
العربية ب��ل ينظر إليها على أنها تهديد 

مواجهت��ه  يج��ب  للمجتم��ع  وج��ودي 
واحت��واؤه في كل منعط��ف. وينظر إلى 
أي ن��وع من السياس��ة الش��عبية على 
أنه تهديد »للوح��دة الوطنية«، وبالتالي 

يجب قمعه بقوة.
عل��ى عكس سياس��ات ما قب��ل الربيع 
العرب��ي، عندم��ا كان��ت هن��اك مهادنة 
عل��ى األق��ل للمث��ل السياس��ية مث��ل 
ف��إن  اإلنس��ان،  وحق��وق  الدميقراطي��ة 
القيم��ة الوحي��دة التي تتبناه��ا الثورة 

املضادة هي بقاء الدولة.
وب��دالاً من الت��زام الدولة بتوفي��ر احلقوق 
السياسية، أصبح التزام الدولة الوحيد 
هو حماية س��كانها التعساء من خطر 

االنهي��ار االجتماع��ي ال��ذي ق��د ينجم 
عن أي ش��كل من أش��كال الدميقراطية. 
وف��ي مقابل التن��ازل التام ع��ن الوكالة 
السياسية لصالح الدولة، تلتزم الدولة 
مبحاولة حتس��ني مس��تويات املعيش��ة 
ملواطنيه��ا، لكن دون الن��ص على أي بند 
حملاس��بة الدولة عند الفشل في حتقيق 

هذا الطموح.
ه��ذا املفه��وم البائس للسياس��ة كان 
، س��واء أثناء احلرب الباردة أو  مس��تحيالاً
في فت��رة الهيمنة األمريكي��ة األحادية 

االحت��اد  انهي��ار  تل��ت  الت��ي  القط��ب 
السوفيتي.

لكن في عالم العالق��ات الدولية اجلديد 
متع��دد األقطاب والصفق��ات الذي تروج 
له إدارة ترامب، ترى األنظمة االستبدادية 
العربية في روس��يا والصني مناذج دائمة 
للسياس��ات الس��لطوية القائمة على 
القيم��ة املش��تركة الزدراء الدميقراطية 
ا  التعددية والتنافسية باعتبارها تهديداً

لسالمة الدولة.
كان صعود الصني جذاباًا بش��كل خاص 
لألنظم��ة االس��تبدادية العربي��ة ألن��ه 
يجس��د أملهم في حتقي��ق التنمية دون 
التخلي عن أياًا من سلطاتهم. ومع ذلك 
ستكون هذه األنظمة االستبدادية أكثر 
س��عادة عند التضحية بالتنمية إذا رأوا 

أنها ستؤدي إلى مطالب بالدميقراطية.
إن اس��تعداد محمد بن س��لمان لتأييد 
األقلي��ات  جت��اه  الصيني��ة  السياس��ة 
املس��لمة، من هذا املنظور، هو أكثر من 

مجرد قرار تكتيكي.
إنه ميثل صعود حتالف جديد من األنظمة 
االستبدادية العاملية املتحدة في اعتقاد 
مشترك بأن الدميقراطية أمر خطير، وأنه 
يجب منح الدول س��لطة مطلقة إلدارة 
التغيي��ر االجتماعي والسياس��ي داخل 
حدودها اخلاصة دون إزعاج املساءلة من 
قبل شعوبها، أو فكرة أن احلقوق الفردية 

ميكن أن تقف في طريق خططهم.
ليس م��ن املس��تغرب إذااً أال يعترض ولي 
العهد الس��عودي عل��ى معاملة الصني 
ألقلياتها املسلمة: األيديولوجية اجلديدة 
لألنظمة االستبدادية العربية ترفض أي 
نوع من التضامن العابر للحدود، س��واء 

كان ليبرالياًا أو إسالمياًا.
وبالتالي، فإن الالمب��االة مبعاناة اإليغور، 
املس��تبدين  الع��رب  احل��كام  ودع��م 
لإلسالموفوبيا في الغرب، هي نذير وتنبؤ 
ملس��تقبل احلكم السياسي في العالم 

العربي.

كم هي أعداد المدنيين الذين قتلتهم قنابل أمريكية وبريطانية في اليمن ؟

وتنق��ل الصحيف��ة عن روه��ان ناغرا، من 
الشبكة اجلامعية حلقوق اإلنسان، قولها: 
ا م��ن الغارات  »يظه��ر ه��ذا التقرير منوذجاً
اجلوي��ة غير القانونية مت فيها اس��تخدام 
األس��لحة الغربي��ة من التحال��ف، وهذا 
دليل على قيام كل م��ن الواليات املتحدة 
واململكة املتح��دة بدور في القتل والدمار 

الذي يحصل في اليمن اآلن«.
اململك��ة  ف��ي  احلدي��ث  »إن  وأضاف��ت: 
املتح��دة كان إل��ى اآلن ح��ول )مخاط��ر( 
أن تس��تخدم األس��لحة البريطاني��ة في 
غ��ارات غير قانونية.. ويظه��ر هذا التقرير 
أن األم��ر ل��م يع��د يتعل��ق مبخاط��ر، ب��ل 
البريطاني��ة اس��تخدمت،  إن األس��لحة 
بشكل متكرر، والشركتان اللتان أنتجتا 
تلك األس��لحة )رايثيون( و)جي إي س��ي – 
ا«.  مركون��ي دايناميك��س( متورطتان أيضاً
ويذك��ر التقري��ر أن التحالف ال��ذي تقوده 
الس��عودية ق��ام بش��ن حمل��ة قص��ف 
على اليمن في م��ارس )آذار( 2015، إلعادة 
حليفه الرئيس اليمن��ي عبد ربه منصور 
هادي الذي مت طرده من السلطة على أيدي 

الثوار احلوثيني.
يق��ول التقري��ر إن��ه بعد خمس س��نوات 
م��ن بداية الن��زاع فإنه ليس��ت هناك أي 
مؤش��رات على نهاية هذا الص��راع الذي 
تس��بب مبقتل أكثر من 60 ألف ش��خص، 
ودف��ع بأربعة عش��ر مليون ش��خص إلى 
شفير اجملاعة، مشيرة إلى أن وزير اخلارجية 
البريطاني جيرمي هانت قام بزيارة حملاولة 

إنقاذ آخر خطة سالم لألمم املتحدة.
وتفيد الصحيف��ة بأن خبراء األمم املتحدة 
اتهموا األط��راف كلها، بينه��ا احلوثيون، 
بارت��كاب ما ميك��ن اعتب��اره جرائم حرب، 
مش��يرة إلى أنه متت مهاجم��ة التحالف 
الذي يضم الس��عودية واإلمارات بس��بب 
غاراته اجلوية، التي اس��تهدفت، بحسب 
ع��زاء  وبي��وت  ا  أس��واقاً املتح��دة،  األمم 
ا ومعتقالت وقوارب مدنية، وحتى  وأعراساً
مستشفيات، ولطاملا أنكر التحالف تلك 

االتهامات أو ارتكاب أي أخطاء.
ويش��ير التقرير إل��ى أن التقرير األخير لم 
يق��م بتفصيل ت��ورط أمري��كا وبريطانيا 

احملتمل، لكن��ه أبرز أن عدد الغارات اجلوية 
التي ميك��ن أن تكون غي��ر قانونية تتزايد، 
الفتاً��ا إلى أن منظم��ة »مواطنة« اليمنية 

قامت بتوثيق 128 غارة غير 
قانوني��ة عام 2018، تس��ببت مبقتل ما ال 
 ، يق��ل ع��ن 418 مدنياًا، بينه��م 181 طفالاً
وه��ذا إضاف��ة إلى حوال��ي 90 غ��ارة غير 
قانوني��ة وثقته��ا »مواطنة« ع��ام 2017، 
وتس��ببت مبقتل 350 مدنياً��ا، بينهم 161 

طفالاً و45 امرأة.
إن التقري��ر الذي يحث على وقف مباش��ر 
لبي��ع األس��لحة للس��عودية واإلم��ارات 
 )CAAT( يضيف أدلة جديدة لدعم حملة

وتقرير مجلس اللوردات.

»إن احملكم��ة العلي��ا بالغت ف��ي حقيقة 
محدودي��ة منظمات حقوق اإلنس��ان في 
الوصول إلى احلقائق في اليمن، إال أن هذا 
التقرير مت إع��داده باس��تخدام معلومات 
 70 لديه��ا  ميني��ة  منظم��ة  جمعته��ا 

��ا يغطون اليمن كل��ه، قاموا بزيارة  موظفاً
مواقع الغارات، وص��وروا ما تبقى، وحللوا 
الهجم��ات ف��ي وقته��ا«، مش��يرة إلى أن 
ا إضافياًا لتقرير جلنة  التقرير »يعطي دعماً
مجلس الل��وردات البريطاني، الذي توصل 
البريطاني��ة  أن تصدي��ر األس��لحة  إل��ى 

مخالف للقانون«.
وتلف��ت الصحيفة إل��ى أنه من��ذ اندالع 
احل��رب اليمنية ف��ي 2015، ف��إن اململكة 
املتح��دة قام��ت بترخيص م��ا قيمته 4.7 
ملي��ار جني��ه إس��ترليني م��ن مبيع��ات 
األسلحة للسعودية، وحوالي 585 مليون 
لإلمارات، بحسب حملة )CAAT(، مشيرة 

إلى أن الس��عودية واإلمارات شكلتا أكبر 
مس��توردين لألس��لحة األمريكية، فعلى 
م��دى العام��ني املاضي��ني فق��ط، قام��ت 
أمريكا بتنفيذ عقود بيع أس��لحة بقيمة 
27.9 مليار دوالر للسعودية، بحسب وزارة 

اخلارجية.
ويفيد التقرير بأن أمريكا قدمت للتحالف 
والتدري��ب،  االس��تخباراتية  املعلوم��ات 
وكانت تقوم حتى ش��هر نوفمبر )تشرين 
الثان��ي( 2018، بتزويد طائ��رات التحالف 

بالوقود في اجلو.
وجت��د ترو أن األدلة التي أبرزها التقرير تزيد 
الضغط عل��ى اإلدارتني اللت��ني تواجهان 
طلب��ات متزايدة من أعضاء مجالس��هما 
العالق��ات  ع��ن  للتخل��ي  التش��ريعية 
العس��كرية مع دول اخلليج، مش��يرة إلى 
أن تيريزا ماي واجهت على مدى األسابيع 
القليل��ة املاضي��ة في اململك��ة املتحدة، 
دع��وات حلظر بيع األس��لحة بع��د صدور 

تقرير مجلس اللوردات.
وتذك��ر الصحيفة أن��ه في الوق��ت ذاته، 
أص��در مجل��س الن��واب األمريكي ق��راراًا 
الش��هر املاضي بإلغاء الدعم العسكري 
للحملة في اليمن، فيم��ا يتوقع أن يقوم 
مجل��س الش��يوخ بالتصويت عل��ى قرار 
م��واٍز لذلك الش��هر الق��ادم، الفتة إلى أن 
إدارة ترامب هددت باس��تخدام حقها في 

نقض قرارات مجلس الشيوخ.
وينوه التقرير إلى أن وزارة التجارة الدولية 
البريطاني��ة دافع��ت ي��وم األربع��اء ع��ن 
مبيعات األس��لحة، وقالت ل�»إندبندنت« 
إن احلكوم��ة حتمل مس��ؤوليتها »محمل 

اجل��د«، وق��ال متح��دث باس��م ال��وزارة: 
»نس��تخدم أح��د أكث��ر أنظم��ة ضب��ط 
ونبق��ي  العال��م،  ف��ي  متان��ة  التصدي��ر 
حت��ت  للس��عودية  الدفاعي��ة  صادراتن��ا 

مراجعة دائمة ودقيقة«.
وأضاف املتحدث: »تتم دراس��ة كل طلب 
ترخيص للتصدير بصفته طلباًا منفصالاً، 
بحس��ب معايي��ر موحدة لالحت��اد األوربي 
تصدي��ر  لترخي��ص  الوطني��ة  واملعايي��ر 
االعتب��ار  األس��لحة، آخذي��ن ف��ي ع��ني 
العوامل ذات الصلة كلها في وقت تقدمي 

الطلب«.
رفض��ت  األمريكي��ة  اخلارجي��ة  وزارة  إن 
التعلي��ق مباش��رة عل��ى التقري��ر، لك��ن 
مسؤوالاً في وزارة اخلارجية األمريكية قال 
للصحيفة بأن��ه مت تقيي��م كل املبيعات 
لتفحص  املقترحة  األمريكي��ة  الدفاعية 
قضايا مثل »األمن اإلقليمي، ومنع انتشار 
األسلحة، واالهتمامات املتعلقة بحقوق 

اإلنسان«.
وأضاف املس��ؤول: »لقد اتخذت أمريكا 
عدداًا من اإلجراءات ملس��اعدة التحالف 

الذي تقوده الس��عودية لدع��م احلكومة 
اليمنية، والدفاع عن األراضي السعودية، 
م��ع إبق��اء اإلصاب��ات املدني��ة إل��ى أق��ل 
مس��توى، مبا ف��ي ذل��ك التدري��ب وتوفير 
مع��دات أفضل، وتقدمي املش��ورة للجيش 
السعودي ملساعدته على حتسني عملية 

االستهداف«.
تقري��ر يوم األربعاء كش��ف ع��ن أن كثيراًا 
ا ع��ن أي  م��ن الهجم��ات وقع��ت بعي��داً
ه��دف عس��كري محتم��ل، ف��ي الوق��ت 

الذي تس��ببت فيه أخرى ب��أذى للمدنيني 
يتج��اوز أي فائ��دة عس��كرية محتمل��ة، 
وق��ال التقرير إنه لم يظهر في أي حالة أن 
قوات التحالف اتخذت احتياطات كافية 
للتقليل من األذى للمدنيني، كما يتطلب 

القانون اإلنساني الدولي.
ويش��ير التقرير إلى أن م��ن بني الهجمات 
الت��ي قام التقري��ر بالتحقي��ق فيها غارة 
وقع��ت ف��ي أبري��ل )نيس��ان( 2018 على 
محافظ��ة حج��ة ف��ي ش��مال اليم��ن، 
استخدمت فيها قنبلة من صنع أمريكي 
م��ن طراز جي بي يو 12 بيفواي 2 املوجهة 
باللي��زر، أطلق��ت على ع��رس، فقتلت 21 
ش��خصا، وجرحت 97 آخري��ن، بينهم 60 

طفالاً.
وينق��ل التقري��ر ع��ن أم العري��س، أمينة 
الشهب )50 عاما(، قولها: »كانت الدماء 
في كل مكان، وذهبت األصابع واألمعاء في 
االجتاهات كلها«، وأضافت: »وجدت أجزاء 
من األشالء على األشجار والصخور، وقام 
الن��اس مبحاولة جمع أكبر كمية من تلك 

األشالء، وما تبقى أكلته الكالب«.
ب��ني  م��ن  أن  إل��ى  الصحيف��ة  وتلف��ت 
فيه��ا  اس��تخدمت  الت��ي  الهجم��ات 
هن��اك  كان  البريطاني��ة  األس��لحة 
هجوم��ان ف��ي محافظة صنع��اء، حيث 

اس��تخدمت قذائف دقيق��ة التوجيه من 
نوع حكيم سلس��لة أ، مش��يرة إلى قول 
التقرير بأن إحداها اخترقت مصنع ردفان 
للس��يراميك، حيث قتل ش��خص وجرح 
طفل في س��بتمبر )أيل��ول( 2015، وأخرى 
ا ف��ي منطقة  أصاب��ت كلي��ة أهلية، أيضاً
صنع��اء في يناي��ر )كانون الثان��ي( 2016، 

مدمرة البناية.
وي��ورد التقرير نقالاً عن ش��هود العيان في 
كلتا احلالتني، قوله��م إنه لم تكن هناك 

أي أهداف عسكرية في املنطقة املباشرة 
للضربتني، مش��يراًا إل��ى ق��ول التقرير إن 
الضربتني على ما يبدو كانتا عشوائيتني.

وتنق��ل الصحيفة عن املدير العام ملصنع 
الس��يراميك غال��ب أحمد الس��واري )40 
عاما(، قوله عن الغ��ارة: »فقد 700 عامل 
وظائفه��م.. لقد خس��رنا كل ش��يء في 

رمشة عني«.
البرمل��ان  عض��و  أن  الصحيف��ة  وتذك��ر 
البريطاني عن ح��زب العمال والعضو في 
اللجنة البرملانية لتصدير األسلحة لويد 
راسل مويل، دعا إلى التعليق املباشر لبيع 
األس��لحة للرياض، وق��ال ل�»إندبندنت«: 
»إن احلكوم��ة البريطانية تق��دم عقودها 
التجارية مع السعودية لتوفير الطائرات 
والقنابل والصيانة على واجبها بااللتزام 
بالقانون البريطاني، ال��ذي مينع بصراحة 
بي��ع األس��لحة لل��دول الت��ي ق��د تخرق 

القانون الدولي اإلنساني«.
وي��ورد التقري��ر نق��ال ع��ن عض��و البرملان 
احملافظ أندرو ميتش��يل، قوله: »إن أثبتت 
ه��ذه التحقيق��ات انته��اكات للقان��ون 
الدول��ي وقواع��د احل��رب فإن��ه يج��ب أن 
يحاسب املسؤولون عن ذلك، بغض النظر 
 )CAAT( عن هويتهم«. وتقول ترو إن حملة
البريطانية بتس��هيل  تته��م احلكوم��ة 

حصول تل��ك »اجلرائم« ومتكينها. وتختم 
»اإلندبندن��ت« تقريرها باإلش��ارة إلى قول 
س��ميث من حمل��ة )CAAT(: »لقد قضى 
جيرميي هانت األسبوع املاضي في الدعوة 
حلل للص��راع، وأفضل ش��يء يس��تطيع 
أن يفعل��ه ه��و أن يوق��ف بيع األس��لحة 
للتحالف الذي تقوده الس��عودية، وينهي 

تواطؤ احلكومة البريطانية في األزمة«.

13 ما وراءالحدث

تقرير يكشف ألول مرة عن أن األسلحة الربيطانية رمبا استخدمت فيما ال يقل عن )5( ضربات غري قانونية يف اليمن
نشرت صحيفة »اإلندبندنت« تقريراًا ملراسلتها في الشرق األوسط بيل ترو، تقول فيه إن القنابل األمريكية والبريطانية تسببت مبقتل وجرح ما يقارب 1000 مدني في اليمن، بينهم حوالي 120 طفالاً منذ بدء احلرب، بحسب ما كشفه تقرير جديد.ويشير 
التقرير إلى أن هذا الكش��ف أثار دعوات جديدة لكال البلدين للتوقف عن بيع األس��لحة واملس��اعدات العس��كرية لكل من السعودية واإلمارات، اللتني استخدمتا األسلحة في حرب مدمرة على مدى أربعة أعوام.التقرير املؤلف من 128 صفحة صدر عن 
الشبكة اجلامعية حلقوق اإلنسان، التي مقرها أمريكا )UNHR( ومنظمة مواطنة اليمنية، وحقق في 27 ضربة غير قانونية مت شنها في اليمن من التحالف اخلليجي في الفترة ما بني أبريل )نيسان( 2015 وحتى أبريل 2018.وتقول الصحيفة إنهم وجدوا 
أنه في كل حادثة رمبا اس��تخدمت األس��لحة البريطانية أو األمريكية، إذ قتل 203 أش��خاص على األقل وجرح حوالي 750، وكان هناك أكثر من 120 طفال و56 امرأة من بني القتلى واجلرحى. كما أن هذا التقرير كش��ف ألول مرة عن أن األسلحة البريطانية 
رمبا استخدمت فيما ال يقل عن 5 ضربات غير قانونية في اليمن ضربت كلية أهلية وعدداًا من املتاجر املدنية ومخزناًا، أسفرت عن مقتل مدني وإصابة طفل.وينوه التقرير إلى أن هذا الكشف يأتي بعد أسابيع فقط من توصل جلنة العالقات الدولية في 

مجلس اللوردات إلى أن مبيعات األسلحة البريطانية للسعودية وصلت إلى 4.7 مليار جنيه إسترليني منذ بدء احلرب في اليمن، وأنها تسببت ب�»إصابات كثيرة بني املدنيني«، ولذلك فهي رمبا تكون غير قانونية.

مل تعد الدميقراطية أمًرا مسلما به باعتبارها هدفا مرغوبا يف 
السياسة العربية بل ينظر إليها على أنها تهديد وجودي للمجتمع

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

رغم أن إقرار ولي العهد 
السعودي محمد بن سلمان 

بحق الصني في اضطهاد 
مسلمي اإليغور األقلية 

ا  كيفما تشاء كان صادماً
للكثيرين، فمن منظور آخر 
ا. وال  قد ال يكون كذلك حقاً

يزيد ذلك اإلقرار عن كونه 
حلقة في سلسلة حتول 
ا عن  العالم العربي بعيداً

الغرب الليبرالي ونحو قوى 
أكثر سلطوية ممثلة في 

روسيا والصني، لتعصف 
بذلك الدول العربية بأكثر 
ا أمضتها في  من 150 عاماً

محاولة محاكاة الليبرالية 
الغربية في سياساتها، 

وتعكس رغبتها املتزايد في 
أن تصبح صورة من )النموذج 
الصيني السلطوي الناجح(«.

بعد مخس سنوات من بداية النزاع فإنه ليست 
هناك أي مؤشرات على نهاية هذا الصراع الذي 

تسبب مبقتل أكثر من 60 ألف شخص

األسلحة الربيطانية 
استخدمت بشكل متكرر 
والشركتان اللتان أنتجتا تلك 
األسلحة )رايثيون( و)جي إي 
سي – مركوني دايناميكس( 
متورطتان أيضـًا

فشل ولي العهد يف الدفاع عن حقوق املسلمني يف 
الصني ميكن تفسريه بسهولة يف سياق حاجته 

حللفاء من أجل تلميع صورته الدولية
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بوتنيالسيسي

جني بينغ

عبد ربهابن سلمانابن زايد

كيف خسر العالم العربي معركة الديمقراطية على مدار 150 عامـًا؟



أحالم ورثتها 
عقيمة جداً 
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ال ش��ك أن احلفاظ على التراث، والعمل على نش��ره؛ أمٌر له 
ة لدى أيَّة أمة من األمم، أو شعب من الشعوب؛  أهميته امللحَّ
وأمتن��ا العربي��ة لديها م��ن تراثه��ا العلمي ف��ي مجاالته 
اخملتلف��ة الش��يء الكثير، وق��راءة هذا التراث ق��راءة واعية؛ 
ت��ؤدي بالضرورة إلى فهم خباياه، ومعرفة دقائقه، والتمكن 
م��ن التعامل مع أطروحاته بطريقة صحيحة، من ش��أنها 
. فاملعوَّل كله  أن ت��ؤدي إلى املزيد من البناء والتق��دم والرقيِّ
ف��ي طريقة التعامل مع ذلك التراث؛ من أجل احلفاظ عليه، 
واإلف��ادة منه؛ وذلك م��ن خالل تناوله بالتحقي��ق والتعليق 
والنقد البنَّاء؛ القائم على أسس علمية تنظيرية وتطبيقية 
صحيح��ة. وقد انتش��رت ف��ي العقود األخيرة مؤسس��ات 
َصى كثرة، وكثي��ٌر منها يعمل  بحثي��ة ودور نش��ر ال تكاد تحُ
في مجال تقيق التراث، لكن بطريقة عش��وائية أو عبثية 
ال تؤدي الغرض املطلوب كما ينبغي أن يكون؛ فمعظم هذه 
املؤسس��ات تفتقد املنهج الصحي��ح، وتنقصها القدرات 
العلمي��ة واخلبرات البحثية، وكثيٌر م��ن القائمني على هذه 
املؤسس��ات والعاملني فيها ال يحسنون العربية، ويزعمون 
أنهم علماء في مجاالت قوامها الرئيس هو اللغة العربية!!.

إن اهلل عز وجل أنزل القرآن الكرمي على أهل اللغة ولم ينزله 
على أهل كتابَ��نينْ كانوا مجاورِين لهم؛ فال بد ملن يعمل في 
ا، ميتد  ا بلغتنا العربية إملاًما واس��عً ه��ذا اجملال أن يكون ملمًّ
إلى فروعها املتعددة؛ إذنْ ال ميكن ملن يجهل العربية أن يفهم 
النَّصَّ فهًما صحيًحا، ومن ال يحس��ن الفهم فلن يحس��ن 
لها من  التفس��ير أو االس��تنباط، حتى النُّقول جتده قد حوَّ
كالم علم��يٍّ إل��ى كتلة من احل��روف ال معنى له��ا، فال هي 
بالكالم الواضح، وال هي منس��وبة إلى قائليها، وال وحُِضعت 
في موضعها الصحي��ح.  إن التحقيق العلمي ليس معناه  
النقل العش��وائي ملادة علمية من مخطوط إلى كتاب، دون 
ق��راءة واعية أو موازنٍة أصولية دقيقة بني النُّس��خ املتاحة، 
أو إعماٍل للعق��ل من خالل النقد والتحليل والتعليق، الذي 
يعتم��د على أس��س صحيحة؛ فاحملقق إذا ل��م تتوافر لديه 
آليات العمل الصحيح؛ س��يكون عمله إس��اءة إلى املؤلف 
وإلى القارئ؛ ألنه سينس��ب إل��ى املؤلف أخطاء ال عالقة له 
بها؛ وإمنا هي ناجتة عن فهمه الس��قيم لكالم املؤلف؛ كما 
أن��ه يقدم للق��ارئ معلومات مغلوط��ة ال يقصدها املؤلف.

أم��ا احملقق املدقق، ال��ذي ينظر  إلى اخلبايا، ويل��مُّ بالدقائق، 
ويفه��م الغرائب؛ فتجده يق��رأ النَّصَّ ق��راءة توافق قواعده 
الصحيحة، ويستشفُّ العلل ويستنبط األحكام، ويعرض 
كل شيء على أصل قاعدته، ويتمكن من توجيه النص إلى 
ي  مساره الصحيح، وتراه دقيًقا في التتبُّع واالستقراء وتقصِّ
الشواهد واملتابعات، وإلزامها مواضعها الصحيحة؛ فترى 
فضله بيًِّنا ينطق مب��ا لديه من علٍم وحكمٍة؛ وهو لن يكون 
كذل��ك إال إذا توافرت لديه اللغة الفصيحة، واإلبداع اجليد، 
فه��و يحوِّل امل��ادة الرديئة إل��ى مادة مفهوم��ة، كما يحوِّل 

املتطفل املادة الصحيحة إلى كالم عبثي ال معنى له.

* عضو اتحاد كتاب مصر

تراثنا العربي بني 
التحقيق والتلفيق

a

فنارات

*حسن الحضري

ليس لي موسم 
للفرح,

ليس لي موسم 
للتكاثر

ليس لي موسم 
للموت

انا خال من كل جنوم  
الفرح

وفي كل ليلة اعيد 
شكل خطواتي 

وارسمحُ قيامة جديدة 
لي..

ارسم قيامة قبل 
املغرب

وبعد املغرب بقليل
فلست اجيد الصالة

اال على نايات 
االنتظار ودموع 

االرامل,
    ****

حلمتحُ ذات يوٍم
ان زوجتي تمل 

جنينا
اسمه الوطن

قالت لي
انه كبير جدا

ال يتسع هذه االرض
    قلت:

اذن دعيه في بطنك
ال أريد ان يخرج 

ليشترك
بهذه احلروب 

ليقتل
   ****
حلمت

انني امضغ شيئا
من املاء

قلت علها دموع 

الفقراء
على االرض...

قالوا
سنحقق في حلمك 

غدا
فسمعت النحيب 

املر
  ****

كل الزنابق
في  بلدي غصنها 

يابس
   ***

ال تفتش
عني كي تذبحني
فتش عني كي 
تييني من جديد

انا انسان افهم ما 
معنى الصالة في 

ضريح احلسني
ما معنى ان الوذ 

برائحته
هذه هي عاداتي ..
انا البالغ بحبه 

اتلذذ  بالبكاء تت 
قبته القيامة 

  ****
كرهتحُ

احلروب املفترسة
التي روضتها امريكا..

كرهتحُ امريكا
وكرهت غددها 

السامة
يا اهلل 
يا اهلل

متى تطم مخالبها
كي ال تفترس 

جيناتنا
  ***

البينة الجديدة / 
تضامن عبد املحسن

أدار الن��دوة االعالم��ي عامر عبود 
اس��تهلها  ال��ذي  الش��يخ علي 
بالقول )متثل عمارة احلداثة جزءاً 
مهم��اً من تاري��خ الع��راق، والتي 
أث��رت عل��ى طابعه��ا املعم��اري 
بش��كل ملح��وظ للخ��روج عن 
التقليدي، كما  العمراني  النمط 
انها متثل ظاه��رة حضارية ميزت 
واضاف��ت بصمة  بغ��داد،  مدينة 
عمرانية على النسيج احلضري(.
من جانبها اكدت الدكتورة شذى 
أهمية عم��ارة احلداثة  العام��ري 
ف��ي العراق، خاص��ة وانها تعاني 
اليوم اهماال شديدا، سواًء كانت 
العم��ارة تراثي��ة او حديث��ة. كما 
تناول��ت مفهوم العمارة احلديثة، 
واملقص��ود منها ما بن��ي وصمم 
بفك��ر حديث ومن قبل معماريني 
حداثويني. مشيرة الى ان العمارة 
احلداثوية، واملتمثلة باالبنية التي 
بنيت في مقتبل القرن العشرين، 
غير محسوبة على االرث الثقافي 
املعم��اري! طاملا ان قوان��ني اآلثار 
والتراث تعتبر األبنية التراثية هي 
التي متتد الى الفت��رة العثمانية 
تدي��دا. وم��ا بع��د تل��ك الفترة 
يعتبر حديث��ا حتى لو كان قد مر 
علي��ه اكث��ر من خمس��ني عاما. 
الفتة ال��ى ان حتى تل��ك االبنية 
التراثي��ة تعان��ي االهم��ال وق��د 
تتعرض لإلزالة على ما تمله من 
العامري  تناولت  تاريخية.  اهمية 

اهداف محاضرتها بالقول )تمل 
ثقافي  االول  محاضرتنا هدف��ني، 
للتع��رف على االبني��ة في بغداد 
واهميتها  العراقي��ة،  واحملافظات 
ومصمميه��ا والى اي فكر تنتمي 
والى اي تاريخ تع��ود،  اما الهدف 
الثان��ي، فه��و توجي��ه ن��داء الى 
اجلهات اخملتصة واملسؤولة لنقول 
ان ه��ذا النوع من العم��ارة الذي 
بدأ من مطل��ع القرن العش��رين 
ال��ى اآلن ميثل ارث وطن��ي وهوية 
البل��د وعلين��ا احلف��اظ عليه��ا 
وإدخاله��ا في الس��جل الوطني 
للم��وروث(. وللتع��رف اكث��ر على 
العمارة احلديثة، البد من التعرف 
على املعماري��ني العراقيني الرواد، 
الدكت��ورة  قس��متهم  والذي��ن 
ش��ذى، حس��ب احلقب الزمنية، 
االول  الرعي��ل  معماري��ي  ال��ى 

ابراهيم،  واولهم احم��د مخت��ار 
عبداهلل احس��ان كام��ل، مدحت 
علي مظل��وم، جعفر عالوي، وقد 
س��بقهم في العم��ارة العراقية 
ولس��ون  االنكلي��ز  املهندس��ون 
وميس��ون وكوب��ر، الذي��ن احتلوا 
منصب معماري الدولة، بحسب 
ما جاء به )مجلس اعمار الدولة( 

لذل��ك يعتب��ر املهن��دس احم��د 
معم��اري  اول  ابراهي��م  مخت��ار 
عراقي جاء من ليفربول واس��تلم 

منص��ب معم��اري الدول��ة ع��ام 
1935، ليك��ون معماري احلكومة.

ش��ذى  الدكت��ورة  تطرق��ت  ث��م 
ال��ى اعماله، والت��ي اولها النادي 
االوملبي في االعظمية الواقع في 
س��احة عنتر، ويعد ه��ذا النادي 
مهم جدا كونه اول بناء حداثوي 
ف��ي الع��راق، إذ تؤكد ش��ذى )أن 
البناء في السابق كان كالسيكيا 
ول��ه عالق��ة بالت��راث والعم��ارة 
العباسية والعثمانية، وله اصول 
تاريخي��ة، لكن املهن��دس احمد 
اول م��ن بدأ بتطبي��ق احلداثة في 
العمارة العراقية، لذلك اكتسب 
ذل��ك املبن��ى صفة الري��ادة، وهنا 
تكم��ن اهميت��ه(. مش��ددة على 
ان ال ميك��ن اعتب��اره كبناء منطي 
وميكن التج��اوز عليه. ومثل ذلك 
كل االبني��ة التي بني��ت في تلك 
الفت��رة عل��ى ي��د اول معماري��ي 
العام��ري  تناول��ت  العراق.كم��ا 
َم��ن جاء بعد الرعي��ل االول، وهم 
محم��د مكي��ة، ونعم��ان منيب، 
بي��ردار،  وس��امي  نام��ق  ح��ازم 

تصاميمه��م  كذل��ك  وتناول��ت 
املعماري��ة والتي تع��رض اغلبها 
الى االهمال والتشويه االضافات 

والتغلي��ف. وأش��ارت ال��ى بيوت 
بعض املهندس��ني ال��رواد، حيث 
مت التج��اوز عليه��ا بع��د بيعه��ا 
من مالكه��ا او مصادرتها، داعية 
ال��ى ض��رورة اقتنائه��ا م��ن قبل 
هيئ��ة الس��ياحة واآلث��ار لغرض 
تس��جيلها ف��ي س��جل احلفاظ 
الوطن��ي كونه��ا مصممة بطرق 
حداثوية، او تويلها الى متاحف 
وعدم السماح ألصحابها احلاليني 
باجراء اي تغييرات على مالمحه 
االولى.وتطرق��ت ش��ذى العامري 
ال��ى التغلي��ف العش��وائي التي 
االبنية احلديثة، بس��بب  تش��وه 
س��وء اختيار االلوان ون��وع املواد 
املس��تخدمة وه��ي )الكابون��د(، 
خاصة وانه��ا غير مالئمة للبيئة 
العراقية مما يؤدي الى تساقطها 
وزيادة التش��وهات احلاصلة على 

االبني��ة. فيم��ا طرح��ت احملاضرة 
تس��اؤال عن س��بب اهم��ال تلك 
ن��درة  رغ��م  احلداثوي��ة،  االبني��ة 
قيمته��ا املصممة عاملي��ا، قائلة 
)ان املهندس��ني ال��رواد ملا خرجوا 
للدراسة الى خارج العراق، عادوا 
محملني باف��كار احلداثة ومزجوا 
معها احلداثة احمللية او البغدادية 
لتعط��ي للمدينة هويتها(. اغنى 
احلاض��رون اجللس��ة باحلديث عن 
اهمي��ة العم��ارة العراقي��ة التي 
التق��ل اهمية ع��ن اآلث��ار، والتي 
متس الهوي��ة الوطنية. واختتمت 
الش��هادة  بتق��دمي  اجللس��ة 
التقديرية للدكتورة شذى عباس 
العام��ري م��ن قبل جتمع ش��ارع 
املتنبي الثقافي تثمينا لدورها في 
تسليط الضوء على اهم مرحلة 

معمارية في تاريخ العراق.

املهندسون الرواد عندما خرجوا للدراسة إىل خارج العراق 
عادوا حمملني بأفكار احلداثة ومزجوا معها احلداثة احمللية 

أو البغدادية لتعطي للمدينة هويتها

حيدر حاشوش العقابي

قصيدة

قصيدة

د. العامري أكدت أهمية عمارة احلداثة يف العراق السيما أنها تعاني 
اليوم إهمااًل شديداً سواًء كانت العمارة تراثية أم حديثة

العمارة احلداثوية وأهميتها التارخيية والوطنية .. حماضرة لتجمع شارع املتنيب الثقايف

د. زينب الخفاجي 

وعيون��چ  اخلّي��ال  أن��ا 
ميادين  

وأن��ا املش��تاگ وعيون��ي 
سهاره

 
هذا البي��ت مجتزأ لنص 
ق��د يك��ون والدة خمل��اض 
عس��ير ح��اول ش��اعرها 
ترجم��ة حلظ��ة الغي��اب 
فاختزل  تكتنف��ه  الت��ي 
اخملتلطة  مش��اعره  دفني 
واحلي��اة  احل��ب  ب��ني  م��ا 
األيام  واخلوف م��ن ق��ادم 
والوله اجلنوني الذي يليق 
بفارس خيال من زمن ولى 
غير راجع خيال ال يرضخ 
إلنكسارات احلياة ويذهب 
بلغت��ه  اس��تطاع  م��ا 
لفظه  وانتق��اء  اجلاذب��ة 
املالئم لصوره  املكتسية 
معاني��ه املتنقل��ة مابني 
والواقعي��ة  الرمزي��ة 
وشوق  والغياب  واحلضور 
جتس��د ف��ي رم��ز حبيبة 
قناع��ا لوطن بعيد لكنه 
غير مفقود.. هو الذي رأى 
كل ش��يء فغن��ي بذكره 
يا ب��الدي هو ال��ذي نقش 

على حج��ر احلياة معاناة 
س��نوات ط��وال، خارجه 
صلد مغوار قد ال يناسب 
ل��ني قلبه ورقة الش��عور 
الس��ومري  ذاك  في��ه 
املكتنز بالعنفوان يحمل 
تأري��خ بلده س��اعيا الى 
ف��ي كل  وكأن��ه  اخلل��ود 
نص من نصوصه يسعى 
ظاف��را في لغ��ة  احلضور 
والغي��اب ال��ى احلص��ول 
السرمدية  على عش��بة 
والبقاء يبح��ر في خفايا 
النفس اإلنسانية بانتقاء 
مفردة وجدانية ال يختلف 
عليه��ا أثن��ان  فيضم��ن 
بذكاء ق��وة التأثير وبقاء 
احلضور في ذهن متلقيه 
ه��و كلكام��ش العص��ر 
يترجم لوعته وغيره تلك 
اللوع��ة الت��ي ال تبرح أن 
مجددا  فتظه��ر  تختفي 
إذ ال س��بات لها، شاعرنا 
ينح��ت صوره الش��عرية 
عل��ى صخرة احلي��اة وهو 
يردد أنا هنا حيث ال طريق 
لنس��يان نظم��ي، وكأنه 
تيه أبدي في فلك املغفرة 
وثيمة وجودية إنس��انية 
تترجم احس��اس الفقد، 

والضي��اع,  والغرب��ة 
الضياع ف��ي كنف أراض 
أخرى مهما طال مكوثه 
فيه��ا ال مت��ت ل��ه بصلة 
وال ج��ذر منه ميت��د اليها 
فترويه هي فق��ط مبثابة 
او  امل��كان األليف  امل��الذ، 
احملبب عوضا عن املفقود 
.في نصه يثبت للمتلقي 
إال  تلي��ق  ال  الس��يادة  أن 
ب��ه وبعنف��وان خي��ال او 
ف��ارس مس��افر دوما في 
بحر الشعر بال عودة. هو 
حرف��ك املتألق الذي يرتل 

آيات اجلمال إرثا س��ومريا 
وعش��ب اخلل��ود أو لعله 
التائه  اليهودي  أسطورة 
مائ��ة  كل  يع��ود  ال��ذي 
عام لكن��ه ال ميوت.. نص 
مأم��ون النط��اح ال ميوت 
عش��ب خالد في ضمير 
املتلق��ي عل��ى اخت��الف 
االذواق واالعمار بل وحتى 
مس��تويات التعلم فهذا 
الش��فيف  العنف��وان 
الش��عرية  والص��ورة 
املتأنقة التي ترتدي خياال 
متنقال من غرض  عميقا 

آلخ��ر من دون إس��فاف أو 
تره��ل فتتوال��د اخلياالت 
توح��د  عالي��ة  بلغ��ة 
ضمن  املتع��ددة  الص��ور 
إطار الصورة األم ضامنة 
للنس��يج الش��عري قوة 
الس��بك وعم��ق املعن��ى 
وضمان حدوث التأثير في 
اآلخر وال جنده يتكلف في 
نظمه أو يغرقه مجتهدا 
بالوان البديع  والبالغة بل 
يأتيه طيعا  القري��ض  ان 
كيفما شاء وأراد أما صورة 
الفارس تكاد ال تغيب عن 
سفر أش��عاره فضال عن 
توظيفه لص��ور من واقع 
وم��وروث متواجد  معاش 
ح��ي ...تعال��ي أرقيج من 
ش��ر الش��ياطني.. وأحط 
بعني كل حاس��د شراره 
أعانه اهلل على حاسديه 
بدعاء  الن��ص  يختم  .ثم 
معل��ن ال يخلو من خوف 
ف��راق مضم��ر ق��د يكون 
جتس��يدا   اخل��وف  ه��ذا 
لشعور خفي بالبعد عن 
وط��ن محبب اغترب عنه 
مكرها وأرض شربت دماء 
ابنائها وال زالت عطشى 

للمزيد.

البينة الجديدة / ياسمني خضر حمود 
صدر ع��ن دار الش��ؤون الثقافي��ة العامة 
مجلة التراث الشعبي وهي مجلة نصف 
س��نوية تعن��ى بالدراس��ات الفلكلورية 
احمللي��ة والعربية تضمن الع��دد مواضيع 
املعم��اري  )التصمي��م  منه��ا  متنوع��ة 
للبيوت البغدادية( للدكتورة منى سلمان 
محم��د. واحت��وى الع��دد عل��ى )االمثال 
واالستش��هادات( للدكتور خليل إبراهيم 
العطي��ة. بربي��ع املصطفى خي��ر البرية 

تتباهى بالس��رور االعظمية ويش��ع النور 
من ارجائها ويفيض اجل��ود منها واحلمية 
هذا ما استهل به الكاتب الدكتور هيثم 
عب��د الس��الم محمد ف��ي  موضوعه عن 
النب��وي(.  االحتف��ال  مرك��ز  )االعظمي��ة 
الثقاف��ي  دوره��ا  كرادي��ة  و)ش��خصيات 
واالجتماعي في العراق( لألستاذ الدكتور 
)األس��طورة  الس��عدي.  فاض��ل  عب��اس 
والعلم دراسة لقنديل ام هاشم( للكاتب 
احم��د ش��مس الدين احلجاج��ي. وضمن 

باب إعالم التراث الش��عبي كتب الباحث 
أ. د. عباس فاضل السعدي، والشيخ علي 
اخلاقاني. وف��ي ب��اب آراء وتعقيبات كتب 
الدكت��ور محمد مول��ود موضوعاً بعنوان 
)م��ن ال ت��راث ل��ه ال هوي��ة له( وف��ي باب 
حكاية ش��عبية كانت )حكاية بغدادية( 
لألب انس��تانس ماري الكرملي، و)الثمرة 
الس��حرية( لرجاء خضير عباس. اما باب 
تراث الش��عوب فقد احت��وى على )القمر 
ف��ي معتقدات الش��عوب( ترجم��ة طارق 

حيدر العاني، )حكاية ش��عبية من الهند 
خوف��اً من الري��ح( ترجمة ع��ادل العامل. 
وفي مسك اخلتام جاء باب مكتبة التراث 
الش��عبي ليضم )حكايات م��ن بالد الف 
ليلة وليلة( احمد ياس سلطاني و)األعياد 
في الديانات السماوية( ملصطفى محمد 
عل��ي، )فهارس مجل��ة التراث الش��عبي 
للس��نوات 1983 � 2013( ج7 م��ن اع��داد 
قاس��م خضير عباس.جاءت اجمللة ب� 167 

صفحة من القطع املتوسط.

مأمون النطاح ولإللقاء حكايا أخر

نظرا ملا تتعرض له العمارة العراقية من اهمال، والى اضافات عشوائية تؤثر على الذوق العام، وملا كان خطر هذا االهمال ال 

يقل اهمية عن املواضيع التي متس حقوق االنس��ان، فقد نظم جتمع شارع املتنبي الثقافي محاضرة بعنوان )احلفاظ على 

عم��ارة احلداث��ة في العراق( قدمتها الدكتورة ش��ذى عباس العامري، صباح يوم 8 آذار اجلاري، عل��ى قاعة نازك املالئكة في 

املركز الثقافي البغدادي في املتنبي..

جملة الرتاث الشعيب .. يف عدد جديد

هدى الجاسم

لمنْ تَك��ننْ يوم��اً َحبيبي في 
احلياةنْ

إمنا َصفقة َ بَيعنْ ،..

وِدي باملئاتنْ قحُ َوعحُ

ترفَت احلَب فيكنْ ؛؛ وأنَت  احنْ

من ِضمَن الهواةنْ 

؛؛  َحبيب��ي  الدني��ا  هك��ذا 

طني .. أعنْ

بَلنْ أعطني ؛؛ ثحُم وهاتنْ

لمنْ تٌك ش��يئاً ِبَوقتي ، ماذا 

؟؟ قلتنْ

الذكريات!!!

كل ش��يء ق��د مض��ى في 

ِحينه ؛؛ َمَر وفاتنْ

بَك مني الثواني  َحسنْ

من ِحساب السنواَت

لَم غرام��ي ؛؛ بَلنْ  لم ت��ٌك ححُ

أماني … تحُرهاتنْ

..فوداعا  ليلتي قد اننْقضتنْ

يا حبيبي
وسالمي للغفاةنْ

؛؛  تخاريف��ا  ِمن��َك  وكف��ى 
فأوهام دعاكنْ

ققنْ ِبصالة  ال تحُ

ِعبَئ َعذَب الني��ل ؛؛؛ وأثملنْ 

بالزالَل من فراتنْ

ِته ؛؛ َكقيس ف��ي البراري ؛؛ 
الةنْ وتَشردنْ في الفحُ

أقنِْرَض الشعَر ِبعشقي…

و تَوسلنْ باملماتنْ

فأن��ا ؛؛ مننْ َدقنْ آخَر ِمس��ماٍر 
ِبنعشكنْ

ثََم عاَد ؛؛ في َنبش الرحُفاتنْ 

ِحنَي قالْت 

د. زينب اخلفاجي مع الشاعر مأمون النطاح 



متابعة / البينة اجلديدة
جتمه��ر مجموعة م��ن محب��ي الفنانة 
هيف��اء وهبي أمام منزله��ا في بيروت، 
وكان��وا حامل��ن البالون��ات امللون��ة 
ويافط��ات عليه��ا صوره��ا به��دف 
االحفال بي��وم ميالدها ومعايداتها 
ف��ي  ويظه��ر  طريقته��م.  عل��ى 
املقطع عدد من الفتيان والفتيات 
ويصرخون  البالون��ات  يحملون 
باس��م النجمة اللبنانية، 
التي س��ارعت للخروج 
الش��رفة  م��ن 
له��م  والتلوي��ح 
الص��ور  والتق��اط 
له��م وبدت ف��ي غاية 
واالنده��اش  الس��عادة 
م��ن املفاج��أة اجلميلة التي 
مت اعداده��ا له��ا. ووثق��ت وهبي 
اللحظ��ات املمي��زة م��ن خالل 
الفيدي��و  مقاط��ع  التق��اط 
بنفس��ها لالحتف��االت الت��ي 
قام به��ا الش��باب وإطالقهم 
البالونات في اجلو، وكيف غنوا 
لها أغنية امليالد ورقصوا وسط 
البالون��ات امللون��ة املتطايرة في 

الشارع.

إن م��ا يحقق��ه }منع��م احليال��ي{ م��ن إب��داع 
متج��دد، وحض��ور فاع��ل دائ��م ف��ي املعارض 
الفنية احمللية العراقية والعربية، يثير الدهشة 
واإلعجاب. لم يتكون هذا التميز إال بعد مسيرة 
تراكمية للفن التشكيلي اجلميل بعد أن تعب 
في تكوين وتطوير ذاته، دخلنا إلى عامله الفني 
احلر مبش��غله وتهنا في مكنونات مرسمه بن 
نتاجاته، وحصلنا من��ه على هذه اإلجابات من 

هدوئه املعروف وثقافته وتلقائية احملببة..
* عرفن��ا بالفنان التش��كيلي منع��م احليالي.. 

كيف وجدت نفسك في الفن التشكيلي؟
�  ول��دت وف��ي داخلي عالم مس��كون بش��رط  
الرس��م.. حيث ب��دأت منذ الطفولة برس��م اي 

شيء يقع أمامي وبإحساس جميل..
 * أترى نفس��ك من جيل مع��ن ام من الفنانن 

اجلدد؟
� مرحل��ة النض��ج بدأت ف��ي مرحل��ة الثانوية 
والتأث��ر ب��رواد الفن التش��كيلي العراقي أمثال 
جواد س��ليم وفائق حس��ن وحاف��ظ الدروبي.. 
عامليا تأث��رت بالفنان النوار ومعانيه وس��لمان 
بيكاس��و، وفي الس��بعينات من القرن املاضي 
بدأت بدراس��ة الفن دراس��ة ش��خصية عندما 
كان األستاذ الفنان املرحوم خضير الشكرجي 
مدرس��ا للرس��م في الثانوي��ة واإلعدادية، وبدأ 
التأث��ر علينا واضحا من خ��الل اللون واخلطوط 
حي��ث كان فنان��ا له بصم��ة أس��لوبية راقية 

وجميل��ة ف��ي املش��هد التش��كيلي العراقي 
واسم كبير.

* أول مجموعة تشكيلية بلورت شكلك الفني 
ودورها في حتقيق نشاطك امللحوظ..؟

 � ف��ي ع��ام ١٩٧٨ وف��ي دائرة اإلع��الم الداخلي 
وخ��الل املش��اركات الفني��ة تبل��ورت مس��ألة 
تكوين جماعة فني��ة على غرار اجلماعات التي 
أسسها في اخلمس��ينات الفنان الراحل جواد 
س��ليم حس��ن، س��ميت بجماع��ة الش��باب 
املكون��ة من وحيد ماهي ومنعم احليالي وضياء 
ادمون واملرح��وم أنظر اجلزراوي وعمر احلس��ك.. 
ثم��رة ه��ذه اجلماعة أكث��ر من عش��رة معارض 

متنوعة بن بعقوبة وبغداد وكركوك.
* هل تهتم مبفردات املوضوع والتكوين؟

 � انا فنان خلقت لذاتي ركائز فنية منفردة تطل 
عل��ى العالم واحلياة وهذا نابع من خالل صليت 
لتراث وحض��ارة ما بن النهري��ن. انا أهتم على 
تبني القيم املالي��ة ملفردات املوضوع والتكوين 
من خالل اس��تلهام مدلوالت فلكلورية وتراثية  
من أج��ل أبراز الهوية الوطني��ة العراقية للفن 
وبش��كل حداثوي معاصر والفن��ان عليه إعادة 
كل م��ا يثير اهتمام اإلنس��ان باحلياة من خالل 
انفعاالت احلياة الواقعية. والفنان التش��كيلي 
ال ميكنه أن يقدم منجزا ابداعيا دون اس��تيعاب 
تراثه والتأكيد على دور املرأة فهي طاقة إيجابية 
قادرة على أفكار الكثير من حقائقها الوجودية 

وهي أغنى ما ميكن رؤيته في الواقع.

* ه��ل ترك الفنان التش��كيلي احليالي بصمات 
خاصة من خالل تراكم عمله الفني؟

� لكل فن��ان مب��دع رؤية خطابية تش��كيلية 
يتمي��ز بها وفكر إنس��اني جمال��ي داخل فنان 
فاع��ل ومؤث��ر ف��ي مجتمعه.. حي��ث أصبحت 
من خالل خب��رة فنية ومش��اركات في معارض 
جماعية منجزا ابداعيا كبيرا، األسلوبية مميزة 

في منهجية البحث والتجديد للفن.
* م��ا املعارض التي ش��اركت فيها داخل العراق 
وخارجه.. ومعارض الشخصية، واالطالع الذي 

خرجت به..؟
� هن��اك مش��اركات ف��ي مع��ارض جماعي��ة 

ومعارض جمعية التش��كيلين ه��ذه معارض 
مهمة تضي��ف للفنان خب��رة ولها خصوصية 

وتن��وع في الط��رح واألس��اليب املعاص��رة في 
التنوع والتنكيك في صياغة وماهية اللوحة.

* حدثنا عن املعارض الشخصية التي اقمتها؟
 /١٩٨٣ ع��ام  األول  الش��خصي  املع��رض   �
بعقوب��ة، وهناك فراغ أو انحس��ار في املعارض 
الش��خصية.. وكان املعرض الشخصي الثاني 
في بعقوبة عام ٢٠٠٩.. قاعة احلزب الش��يوعي. 
املعرض الثالث ع��ام ٢٠١٤ قاعة احت��اد االدباء.. 
السراي.. املعرض الش��خصي الرابع عام ٢٠١٥ 
في قاعة عش��تار..وزارة الثقافة/بغداد. املعرض 
الش��خصي اخلامس عام ٢٠١٧ قاعة شناشيل 
للفنون.. بعقوبة..والتهيئة للمعرض السادس 

في بغداد قريبا.
* مش��اركاتك وتفاعالت��ك مع نقاب��ة الفنانن 
ضم��ت  واملش��اركات  الفني��ة  واجلمعي��ات 

انشطتها.. كونك عضوا مميزا فيها؟
�  نع��م.. انا عض��و نقابة الفنان��ن العراقين.. 
عض��و جمعية التش��كيلين. عض��و جمعية 
اخلطاطن العراقين /بغداد. من املعارض املهمة 
مع��رض الف��ن املعاص��ر /قاع��ة وزارة الثقافة..
معرض الواسطي الثاني بغداد . جميع معارض 
ذكرى تأسيس احلزب الشيوعي العراقي. معرض 
جماع��ة ٣ من ديالى األول والثاني في محافظة 
باب��ل.. ثالثة معارض مش��تركة لثالث��ة فنانن 
املقامة في إقليم كردس��تان عام ٢٠١٠/٢٠٠٨.. 
معرض احلش��د الش��عبي ف��ي قاع��ة املتنبي/
بغ��داد.. جميع معارض وزارة التربية. النش��اط 

املدرسي.
* م��ا رأيك الصريح مبس��يرة الفن التش��كيلي 

واألسباب املعرقلة لتطور هذا املشهد؟
أصب��ح  التش��كيلي  للمش��هد  بالنس��بة   �
نخبوبي��ا ومقتص��را عل��ى قاع��ات مح��دودة 

بس��بب قلة القاعات احملس��وبيات والعالقات.. 
الس��بب في عدم اهتمام احلكومة واملسؤولن 
في دعم مس��يرة االب��داع والثقافة وتش��جيع 
التربية الفني��ة كدرس له اهتم��ام علمية في 
تنمية الذائق��ة اجلمالية ألطفالن��ا وبناء جيل 
واع مثق��ف. وهذا ناجت م��ن نوعية نظام احلكم 
وم��ا آل��ت الي��ه هج��رة الفنانن وه��ذه خلقت 
حالة من الركود الفني والثقافي في الس��احة 

التشكيلية.

* الرس��م ه��و معب��ر ع��ن وج��ودك.. ه��ل ل��ك 
اهتمامات أخرى؟.. واين جتد جيلك؟

� بالنس��بة الهتماماتي األخرى هي كرة القدم 
حيث كنت العبا مميزا ف��ي منتخب التربية في 

السبعينات والعب ناشئة منتخب ديالى.

* الى اي جيل ميكن تصنيفك؟
� ان��ا من جي��ل الثمانينات من الق��رن املاضي.. 
حيث احلروب واألزمات السياسية التي وضعت 
الب��الد في م��أزق م��ن الصرع��ات السياس��ية 

واالجتماعية.
* كلمة أخيرة؟

� وصيتي للفنانن اجلدد هو االخالص واالهتمام 
بالتراث وحضارة وادي الرافدين. االس��تمرار في 

مشاهدة املعارض والرسم.

مفاجأة غري متوقعة من مجهور هيفاء وهيب

albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة  

ال ترتبط بحزب أو حركة
 أو أية جهة دينية أو سياسية

العنـــــوان : بغداد -شارع فلسطني - مقابــل وزارة النقــل - خلف مسبح حي املهندسني
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ال
حاوره / د. عباس الجبوري

الفنان التشكيلي منعم الحيالي الذي ولد وفي داخله عالم الرسم في حوار خص به )                          (:

م��ن أرض الرافدين - الع��راق ومن محافظة ديالى ومن مدينة البرتقال بعقوبة الش��هيرة التي 
حتتضن التاريخ واحلضارة القدمية مملكة اش��نونا ذراع اإلس��هام في تقدم احلضارة اإلنسانية، 

التقينا فنانا تش��كيليا مميزا يجمع بن اللون والرؤيا واالساليب األخرى، يتنقل بن 
األلوان والكلمات لينسج في ذاكرتنا إبداعه لوحات مميزة تصف سمات التراث واحلداثة والبيئة 

الشعبية بكل ما فيها من قيم..

لكل فنان مبدع رؤية خطابية تشكيلية يتميز بها وفكر إنساني مجالي داخل فنان فاعل ومؤثر يف جمتمعه

مرحلة النضج بدأت يف 
مرحلة الثانوية والتأثر 

برواد الفن التشكيلي 
العراقي أمثال جواد 

سليم وفائق حسن وحافظ 
الدروبي

البينة اجلديدة / اخالص العامري
تصوير / علي محسن 

برعاية وزير الثقافة والس��ياحة واآلث��ار الدكتور عبد 
األمير احلمداني وبإشراف مديرها العام الدكتور نوفل 
ابو رغي��ف وبحضور عدد من الش��خصيات الثقافية 
والسياس��ية والتربوية ومنظمات اجملتمع املدني غير 
احلكومية واملهتمن بش��ؤون الطفل وحتت شعار )الن 
الطفولة مستقبلنا( انطلقت في دار ثقافة األطفال 
فعاليات مهرجان ربيع األطفال الثقافي السنوي في 
موسمه احلادي عشر فكان بحق رسالة محبة وجمال 
وحتد دونتها ال��دار على أوراق زهر الربيع وعلى اجنحة 
احلمام��ات التي حلقت في س��ماء بغدادن��ا احلبيبة � 
وب��دء االحتفال بعزف النش��يد الوطن��ي ومن ثم تالوة 
اي من الذكر احلكيم للقارئ محمد س��الم القريشي 
ليقف اجلميع لقراءة س��ورة الفاحتة ترحما على ارواح 
ش��هداء الع��راق من اجليش وابناء احلش��د الش��عبي 
املقدس ممن احتضنتهم األرض قبل ان يشاركونا فرح 
االنتص��ار وزهوه � وفي كلمته التي القاها باملناس��بة 
عب��ر الدكت��ور نوف��ل اب��و رغي��ف ع��ن جزيل ش��كره 

وامتنانه لكل من ش��اركنا فرح هذا الكرنفال الكبير 
من شخصيات ومنظمات وطلبة كما عبر عن شكره 
لك��وادر ال��دار التي لم تدخر جه��دا اال وقدمته الجناح 
مهرج��ان ربيع األطف��ال. وأضاف:- في اجواء املوس��م 
احلادي عش��ر ملهرجان ربيع األطف��ال وعلى الرغم من 
تواضع الدع��م املادي واملعدوم وحالة التقش��ف التي 
انعكس��ت على واقع العم��ل اال ان العزمي��ة واإلصرار 
الذي جتذر في نفوس كوادر الدار دفع بهم لتجاوز كافة 
العقبات ولينطلق املهرجان بأبهى صوره بعد شهرين 
من العم��ل والتخطيط واملتابعة وان ش��اء اهلل تبقى 
حياة أطفالنا ربيعا دائم اخلضرة وارف الظالل � بعدها 
كان ملعال��ي وزير الثقافة والس��ياحة واآلث��ار الدكتور 

عبد األمير احلمداني كلمة قال فيها :-
س��عيد بوجودي في هذا املهرجان الذي ينبض بحياة 
الطفولة وبراءتها فالعراق الذي انتج احلضارة في األلف 
اخلام��س قادرا على ان يصنع احلياة من جديد ويهديها 
ال��ى األجي��ال قالئد تزي��ن جيدهم، س��أكون س��اندا 
لهذه الدار مامتكنت من ذلك وس��أدعم كل املش��اريع 
الت��ي تقدمها خدمة للطفولة، ش��كري موصول لدار 

ثقاف��ة األطفال ومديرها العام النهم متكنوا من تقدمي 
الف��رح على بطاق��ات حب ملون��ة ومثلم��ا احتفينا 
بالنصر س��نواصل أفراحنا أينما يك��ون للفرح عنوان 
�واختت��م معال��ي الوزي��ر حديثه بالق��ول:- أعلن ومن 
دار ثقاف��ة األطفال عن قرب افتتاح س��احة االحتفال 
الكبرى مبسرحها وباس��م جديد ) اكيدو ( وستسعى 
الوزارة وبش��كل جاد على ان يك��ون للمثقف العراقي 
دورا حقيقي��ا في رس��م معال��م الثقاف��ة العراقية � 
وعل��ى هامش املهرج��ان وفي الوقت ال��ذي احتضنت 
حديقة الدار مجموعة من طالبات مدرسة املتميزات/ 
الرصافة األولى وهن يقدم��ن لوح رياضي حمل عنوان 
) دم��وع الف��رح ( الذي يؤكد على وح��دة الدم العراقي 
بعي��دا ع��ن الطائف��ة واملذه��ب والدي��ن زين��ت اروقة 
ال��دار مجموعة معارض فنية للرس��م  ش��ارك فيها 
مديريات النش��اط املدرسي والرياضي ومعرضا للصور 
الفوتوغرافي��ة ملراكز الدار في احملافظات باإلضافة الى 
معرض مطبوعات الدار من مجلتي واملزمار والسلسلة 
القصصي��ة وورش��ة للرس��م احلر فضال ع��ن معارض 

للفلكلور العراقي.

أبو رغيف يعلن انطالق فعاليات مهرجان ربيع األطفال احلادي عشر

البينة اجلديدة / قحطان جاسم جواد
انتهى التصوير في الفيلم الروائي القصير )شاهن( 
ف��ي الناصرية، وهو من تألي��ف الكاتب علي الغزي 
وبطول��ة واخ��راج الفن��ان محمد االمارة، وش��ارك 
ف��ي اداء ادواره الرئيس��ة الفنانون س��لوى اخلياط 
وعل��ي البحر ومجموع��ة من فناني فرقة ش��باب 
ذي ق��ار. الكاتب هدابي قال جملل��ة البينة اجلديدة:- 
الفيل��م اجتماعي قصي��ر يعالج ظاه��رة العنف 
ضد االطفال والتسيب بسبب اخللل ،الذي يصيب 
العوائل نتيجة فقدان االب او االم مما يؤدي الى ترك 

الدراس��ة والتوجه الى الشارع حيث يكون عرضة 
لضعاف النفوس. وقد كتبت الس��يناريو والقصة 
واحلوار ومثلت الش��خصية الرئيسية في الفيلم. 
من جهة اخرى يقول الغزي سنبدأ بتصوير الفيلم 
الوثائق��ي ال��ذي يتناول حي��اة وادب ونضال اجملاهد 
الكبير محمد س��عيد احلبوبي، كتب الس��يناريو 
له الكاتب سمير النش��مي ويخرجه الفنان علي 
الش��واك وميثله الفنان علي الغزي.وسيتم تصوير 
اح��داث الفيلم ف��ي محافظتي ذي ق��ار والنجف 

االشرف.

فيلم شاهني يعاجل ظاهرة العنف
متابعة / البينة اجلديدة 

مص��ر  جمهوري��ة  ف��ي  اقيم��ت 
االوسكار لالعالم  العربية مسابقة 
السياس��ي العرب��ي وقد ف��از بهذه 
املس��ابقة االعالم العراقي س��امي 
اجلاب��ري ع��ن فيلم��ه ال��ذي قدم��ه 
باملس��ابقة بعن��وان )باب��ل حضارة 
الدنيا( والذي كان من انتاجه واعداده 
واالخراج وكتابه النص وقد اثمر هذا 
اجلهد عن حصول الفنان املذكور على 

)جائ��زة القلم الذهب��ي( املتميز في 
كتابة التقارير السياحية من ضمن 
اجلوائ��ز العربية التي س��توزع قريبا 
وقد اهدى الفنان س��امي هذا الفوز 
لوطن��ه احلبي��ب العراق وملؤسس��ة 
شبكة االعالم العراقي وبدوره شكر 
اعضاء جلنة التحكي��م في االعالم 
الس��ياحي العربي ورئيسه شبكة 
صوت العرب الدكتورة ملياء محمود 

لدعمها وجهودها.

مسابقة األوسكار لإلعالم السياسي العربي

التشكيلي الحيالي  
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املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب
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وزارة النقل
الشركة العامة لنقل املسافرين والوفود

)إعالن(
تعلن الشركة العامة لنقل املسافرين والوفود احدى تشكيالت وزارة النقل عن اجراء مزايدة علنية عن بيع املواد املبينة تفاصيلها ومكان تواجدها 
يف الجدول املرافق ربطا واستنادا لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم  21 لسنة 2013 املعدل فعلى الراغبني باالشرتاك باملزايدة الحضور اىل 
مقر الش��ركة الكائن يف بغداد/ ش��ارع فلس��طني /حي املهندسني مجاور نادي القوة الجوية الس��اعة 10 من صباح اليوم الخامس عشر تبدأ من 
اليوم التالي لنش��ر االعالن مس��تصحبني معهم التأمينات القانونية والبالغة 20% من القيمة املقدرة اضافة اىل املستمسكات الشخصية اصلية 
ومصورة ويف حالة مصادفة اليوم الخامس عش��ر عطلة رس��مية تجري املزايدة يف اليوم التالي للعطلة ويتحمل من ترس��و عيله املزايدة اجور 
نش��ر االعالن واملصاريف وكافة الرس��وم ويلزم املشرتي بالنقل خالل خمسة عش��ر يوما من تاريخ االحالة القطعية وبعكسه تستوفى منه اجور 
خزن بنس��بة )2/1%( من بدل البيع عن كل يوم تأخري وملدة ثالثون يوم فاذا انتهت هذه املدة ولم يقم املزايد بنقل املال جاز للدائرة االعالن عن 
بيعه ثانية وفق احكام هذا القانون علما ان املزايدة ستجري يف املوقع اعاله. علما ان املزايدة ستجري يف مقر الشركة يف شارع فلسطني حصرا 

وبامكان الراغب بالشراء الذهاب اىل موقع تواجد املواد ملعرفة تفاصيلها. 
املهندس كريم كاظم حسني 
املدير العام/ وكالة

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة: 2018/1355
التاريخ: 2019/3/12

إع�����الن 
تبي��ع مديرية تنفيذ الكوت العقار تسلس��ل ارض ال��دار مع بنائها واملرقم��ة 1677/1 م 45 أم حالنة 
الواقع��ة يف الك��وت العائد للمدين )محمد ج��واد تعبان( املحجوزة لقاء طلب الدائ��ن )احمد جواد تعبان( 
البالغ )115500( مائة وخمسة وعشرون مليون وخمسمائة الف دينار فعلى الراغب بالشراء مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة )30 يومًا( تبدأ من اليوم التالي للنشر مستصحبا معه التأمينات القانونية عشرة 

من املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على املشرتي.
املنفذ العدل

علي طالب عزيز الجليلي 
املواصفات:� 

1-موقعه ورقمه:- ارض الدار مع بنائها واملرقمة 1677/1 م 45 ام حالنة 
2- جنسه ونوعه:- كوت محلة زين القوس دار سكن ذات طابق واحد مسلح ومشيد من حواشي الطابوق 

واالسمنت مساحة العقار املرقم 200م2 ذات باب خارجي 
3-حدوده واوصافه 

4-مشتمالته :- 
5-درجة العمران : 

6-مساحته :-  200م2
7- الشاغل:-خالي من الشواغل  

8-القيمة املقدرة:- القيمة التقديرية للعقار ارض بناء بمبلغ )50000000( خمسون مليون دينار

وزارة الدفاع 
دائرة املستشار القانوني العام
املحكمة العسكرية الخامسة

إعالن حكم 4
اىل املحكومني الغائبني املدرجة أسماؤهم أدناه ملا كنتم محكومني 
غيابيا وفق املواد من قانون العقوبات العس��كري رقم 19 لس��نة 
2007 املعدل وبما ان محل اقامتكم مجهول لذا اقتضى تبليغكم 
يف الصح��ف املحلية عل��ى ان تحضروا امام املحكمة العس��كرية 
الخامس��ة خالل مدة )ثالثة اش��هر( من تاريخ نش��ر هذا االعالن 
وعند عدم حضوركم س��وف يكتس��ب الحك��م الدرجة القطعية 
استنادًا ألحكام املادة 243 من قانون اصول املحاكمات الجزائية 

رقم 23 لسنة 1971 املعدل.
العميد الحقوقي
رئيس املحكمة العسكرية الخامسة

فقدان هوية

باس��م  هوي��ة  فق��دت 
)س��عد جس��ام محم��د( 
صادرة من وزارة العدل.
فالرج��اء على م��ن يعثر 
عليها تسليمها إىل جهة 

االصدار.

مع التقدير.

فقدان هويتني
فقدت هويتان باسم )فاطمة 
جمعة حسن( و)عبد األمري 
جمعة حسن( صادرتان من 
املديري��ة  الكهرب��اء/  وزارة 
كهرب��اء  لتوزي��ع  العام��ة 
يعث��ر  الص��در، عل��ى م��ن 
عليه��ا تس��ليمها اىل جهة 

االصدار.

مع التقدير

 

مبلغ التثمين للقطعة  العدد مكان التواجد المادة ت
 المبلغ االجمالي الواحدة

١ 
مقاعد من البالستك 

مقوى بقواعد حديدية 
 (بوري)

مقر الشركة في الوزيرية 
دينار للمقعد  ٢٥٠٠ ٣٠٠ (وحدة الحدادة)

 الواحد
سبعمائة  ٧٥٠٠٠٠

 وخمسون الف دينار

براميل حديد فارغة  ٢
 لتر قديمة ٢٢٠سعة 

مقر الشركة في الوزيرية 
دينار للبرميل  ٦٠٠٠ ٢٤٧ (المخازن المركزية)

 الواحد
مليون  ١,٤٨٢٠٠٠

واربعمائة واثنان 
 وثمانون الف دينار

اطارات مستهلكة قياس  ٣
)1100R22.5( 

فرع شركتنا في محافظة 
دينار للقطعة  ٢٠٠٠ ٢٦٠ بابل

 الواحدة
خمسمائة  ٥٢٠٠٠٠

 وعشرون الف دينار

اطارات مستهلكة قياس  ٤
)1100R22.5( 

في منطقة كمب  ٢٠قطاع 
دينار للقطعة   ٢٠٠٠ ١٠٠ سارة كراج االمانة

 الواحدة
مائتان الف  ٢٠٠٠٠٠

 دينار

 



18حوارات

* كيف ترى تهديدات ساس��ة العراق 
حول نشوء جيل جديد من داعش؟

- أن ه��ذه التصريح��ات حتم��ل بع��داً 
سياس��ياً وزمني��اً، ولدين��ا في كل 25 
س��نة هناك جي��ل جديد؛ وإل��ى اآلن 
ل��م ينته جيل تنظي��م القاعدة الذي 
نش��أ في ع��ام 1996، ولكن من حيث 
التس��مية ظهر تنظي��م القاعدة في 
الع��راق بفروع��ه »الدولة اإلس��امية 
ف��ي العراق والش��ام« ومن ث��م متردت 
مجموعة عل��ى القاع��دة األم ُعرفت 
بتس��مية »داعش«، ولكن هل ننتظر 
جي��اً جدي��داً ؟ إل��ى اآلن داع��ش لم 
تغ��ادر العراق وس��وريا ولديها 7 فروع 
في غرب أفريقيا وش��رق آس��يا، وهذه 
إرهابي��ة،  بعملي��ات  تق��وم  الف��روع 
بأنه��ا  يوح��ي  حص��ل  م��ا  وجمي��ع 
انكمش��ت عس��كرياً ولكنها لغاية 
اليوم متتلك املبادرة الزمنية واملكانية 
واالس��تخباراتية وداعش ق��ادرة على 

النهوض من جديد.
* ماهي اخملاوف التي يتذرع بها ساسة 

العراق بشأن عودة داعش؟
- هذه اخملاوف جادة ومنطقية بس��بب 
املعلوم��ات املتواف��رة ح��ول انتش��ار 
مس��لحي داعش في املناطق الغربية 
ه��ذه  تأت��ي  وبالتال��ي  الع��راق،  م��ن 
التحذي��رات حل��ث احلكوم��ة أن تكون 
جادة ف��ي مرحل��ة متكني االس��تقرار 

وعودة الثقة بالهوية الوطنية.
* اذا كان��ت ل��دى احلكوم��ة العراقية 
املعلوم��ات الكامل��ة ح��ول حت��ركات 

داعش في صحراء األنبار.. ملاذا ال تعمل 
احلكومة على إنهاء هذا امللف؟

- اعتق��د أن��ه لي��س هن��اك أس��باب 
حتم��ل البع��د الطائف��ي أو القوم��ي 

أو السياس��ي، ولك��ن أرى أن الق��وات 
العسكرية العراقية تعاظمت قدرتها 
في ط��رد مس��لحي داعش م��ن املدن 
وهي انتقلت حالي��اً حملاولة طرد فلول 

داعش »خفيفة احلركة« وعلى خاف 
والثقيلة  التقليدية  العراقية  القوات 
ف��ي حتركاته��ا، وأن الف��رق واضح بني 
ط��رد الفل��ول أو ماحقته��ا، كما ان 

هذه اجلماع��ات لديها القدرة الكبيرة 
على التكيف م��ع البيئة الصحراوية 
القاسية واملناخ الصعب وهي تتكيف 

لشن هجمات مسلحة.

* وه��ل متلك الق��وات العراقية القدرة 
العس��كرية جملابهة داع��ش في هذه 

البيئة؟
- من��ذ 60 يوماً وهي تفش��ل بتحقيق 
اجن��ارات عس��كرية في ه��ذه املناطق 
بالرغ��م م��ن التكلف��ة الباهظة، ومت 
ش��ن العدي��د م��ن الهجم��ات لك��ن 
مس��توى اإلجناز كان ضئي��اً جداً من 
خال العثور عل��ى العبوات واالحزمة 
الناسفة. أن القوات العراقية بحاجة 
إلى حتقيق الثقة مع املواطن العراقي 
وتوفي��ر الطائرات املس��يرة وتأمني دور 
اخلاص��ة  والتقني��ات  االس��تخبارات 
بالتجس��س، وجمي��ع تل��ك العوامل 
س��وف تس��اعد ف��ي توجي��ه ضربات 

قاصمة لداعش.
* اال تعتق��د أن العراق م��ازال بحاجة 

جلهود التحالف الدولي؟
ضروري��اً  الدول��ي  التحال��ف  دور  أن   -

ف��ي تق��دمي التدري��ب وتوفي��ر الدعم 
اللوجستي واإلس��ناد اجلوي بطائرات 
م��ن دون طي��ار ومقات��ات التحال��ف 
الدول��ي. أن الع��راق س��يبقى بحاجة 
إل��ى 5 س��نوات قادم��ة جلمي��ع هذه 

اجلهود في تطوير القدرات العسكرية 
للقوات العراقية.

* لكن احلكومة حملت إلى عدم رغبتها 
إل��ى بق��اء الق��وات األمريكي��ة على 

األراضي العراقية؟
السياس��ية  اجملموع��ة  ع��دا  م��ا   -
ف��أن  الش��عبي  للحش��د  الس��اندة 
جمي��ع املعطيات العس��كرية تؤكد 

حاج��ة الع��راق إلى جه��ود التحالف 
الدول��ي؛ وأن الع��راق بحاجة ماس��ة 
لهذه اجله��ود، وأن احلكومة العراقية 
ت��درك جي��داً إلى حاجته��ا الضرورية 

للتحالف الدولي وأنها س��وف متضي 
إلى عدم جاء تلك القوات من العراق.
* إلى أي مدى يقف احلش��د الش��عبي 
العس��كرية  الق��وات  خان��ة  ضم��ن 

النظامية؟
- مبوج��ب قانون 2016 أصبح احلش��د 
الق��وات  جس��د  ضم��ن  الش��عبي 
العس��كرية الرسمية ولكنه بحاجة 
إل��ى إزال��ة العدي��د م��ن منتس��بيه 
الذي��ن يدفعون إل��ى اإلس��اءة لقوات 
احلش��د وهذا م��ا مت فعلي��اً من خال 
حمل��ة كبرى في بغ��داد مؤخراً لغلق 
املق��ار الوهمية، ولك��ن يجب تعريف 
احلشد الش��عبي ضمن أي مؤسسة 
عس��كرية وهنا يأتي دور القائد العام 

للقوات املسلحة.
* م��ن أصدر أوامره بغلق مقار احلش��د 

الوهمية؟
- ال اعتق��د أن احلمل��ة ج��اءت بإيعاز 
أمريكي ولكن قادة احلش��د الشعبي 
أبدوا رغبتهم منذ عدة ش��هور لغلق 
تلك املق��ار التي مت��ارس اإلتاوات على 
الس��كان واملكاتب االقتصادية وجرد 
اخملازن العس��كرية خارج نطاق هيئة 

احلشد الشعبي.
* هناك سعي واضح لامريكان بإنهاء 

وجود احلشد الشعبي؟
- هن��اك دور واض��ح لامري��كان ودول 
اخلليج العربي لدمج احلشد الشعبي 
ضم��ن ق��وات الدول��ة النظامي��ة وأن 
عس��كرية  كمؤسس��ة  يبق��ى  ال 
مس��تقلة كوزارة الدفاع أو الداخلية، 
فا تس��تطيع أي دولة إنهاء احلش��د 
الش��عبي بع��د أن أصب��ح ل��ه قانون 
برملاني وبلغ عدد جنوده نحو 152 ألف 

مقاتل.

متابعة / البينة الجديدة
أكد اخلبير في الش��أن األمني العراقي هشام الهاش��مي، أنه ليس هناك أي دولة تستطيع إنهاء ملف احلشد الشعبي في العراق.
وقال الهاشمي خال حديث مع شبكة رووداو اإلعامية تعيد »البينة اجلديدة« نشره امتاما للفائدة  إن » هناك دورا واضحا لامريكان 
ودول اخلليج العربي لدمج احلشد الشعبي ضمن قوات الدولة النظامية وأن ال يبقى كمؤسسة عسكرية مستقلة كوزارة الدفاع 

أو الداخلية، فا تستطيع أي دولة إنهاء احلشد الشعبي بعد أن ُشرع له قانون برملاني وبلغ عدد جنوده نحو 152 ألف مقاتل.«

هناك خماوف جادة ومنطقية بسبب املعلومات املتوافرة 
حول انتشار مسلحي داعش يف املناطق الغربية من العراق

العراق سيبقى حباجة يف الـ 5 سنوات قادمة جلهود التحالف الدولي 
يف تطوير القدرات العسكرية للقوات العراقية

الخبير األمني هشام الهاشمي في حوار صحفي:ال تستطيع أي دولة إنهاء ملف الحشد الشعبي

NO.3146.WED.13.MAR.2019 العدد )3146( االربعاء 3/13/ 2019 

* ال��ى اي م��دى وصل��ت اف��كار نظري��ة 
الاواقعي��ة العلمي��ة الت��ي تتبناها دار 

شريدا؟
� بعد تخ��رج الدورة االولى كان تفكيرنا 
هو االهتمام بالنش��ر ولك��ن مقترحات 
الثقافي��ة  الش��خصيات  م��ن  ع��دد 
والعلمية التي تدع��و الى ضرورة تنمية 
املمي��زة  وخاص��ًة  العلمي��ة  االف��كار 
منها, حيث اس��تقر ال��رأي على االكثار 
واالس��تمرار بافتتاح ال��دورات العلمية 
وق��د مت ذلك وفتحت ال��دورة الثانية في 
2018/8/4 وانضم اليها )82( ش��خصية 
اغلبهم م��ن حملة الش��هادات العليا 
ومنه��م  في مواقع مس��ؤوليات مهمة 

في اجهزة الدولة اخملتلفة.
* وم��اذا كانوا ينتظرون من هذه النظرية 

وما هي استفادتهم منها؟
� بالنس��بة لي لم يكن امامي سوى ان 
اق��ارن بني العل��وم املعاص��رة وبني هذه 
النظري��ة ويترت��ب عل��ى ذل��ك ان ادعو 
اس��اتذة جامعيني من ذوي االختصاص 
ليطرحوا م��ا لديهم اخر املس��تجدات 
او ما وصل الي��ه العلم في االختصاص 
الذي ميارس��ونه, ثم اط��رح وجهة نظر 
الاواقعي��ة العملية ف��ي ذات املوضوع 
وه��و ما جرى خال محاضرات ش��هرية 
ضم��ن جدول ثابت وق��د افتتحنا الدورة 
في حينها وفي الشهر التالي اعلنا عن 
محاضرة حول االجناس شبه البشرية 
التي س��بقت ادم عليه الس��ام والقى 
االستاذ الدكتور صاح رشيد الصاحلي 
حسب اختصاصه موضوعاً رائعاً حول 
تطور االجناس شبه البشرية. واوضحت 
م��ن جانب��ي وجه��ة نظ��ر الاواقعي��ة 
العلمي��ة ف��ي ه��ذا املوض��وع )التطور( 

وعاقته باجلنس البش��ري احلالي وامام 
جمع غفير من االكادمييني واملثقفني متت 
مناقش��ته من جميع اجلوانب العلمية 
والدينية والفلسفية... اما في احملاضرة 
الثاني��ة اس��تضافت الدار ف��ي القانون 
االستاذ الدكتور علي املشهداني والقى 
محاض��رة في موض��وع وظيفة القانون 

في اجملتمع واوضحت من جانبي مفهوم 
العدالة في الاواقعية العلمية مبعادلة 
رياضي��ة لم يتطرق اليه��ا احد من قبل 
توض��ح كي��ف تس��رق احلق��وق دون ان 
يتمك��ن صاح��ب احل��ق م��ن املطالب��ة 

بالغنب ال��ذي حلقه. وف��ي معادلة اخرى 
اوضح��ت كي��ف تت��م االدارة احلقيقية 
للمؤسس��ات اخملتلفة ع��ن طريق مثال 
هندس��ي رياض��ي تن��اول توزي��ع زواي��ا 
املكع��ب داخل ك��رة هندس��ية لتمثل 
االراء احلقيقية واملش��اهد التي تتمكن 
م��ن تغطي��ة س��طح الكرة ح��ني متثل 

الكرة قضية معيني��ة. يضاف الى ذلك 
محاضرات في علم النفس والفلسفة 
والديان��ات القدمي��ة س��اهم فيه��ا كل 
من االس��تاذ الدكتور حيدر كرمي س��كر 
واالستاذ  حس��ام الدين محمد سلمان 

ف��ي الديان��ات القدمية والدكت��ور فراس 
محمود في الفلسفة.

* هل ش��ملت محاضرات الدورة الثانية 
قضايا علمية؟

� ان النظري��ة اطلق عليه��ا الاواقعية 
العلمي��ة ومب��ا يعن��ي انها تس��تند في 
كل خط��وة ال��ى العل��م النه��ا تعتب��ر 
العل��م اجلن��اح املهم ف��ي املعرفة بعد 
العقائد. فباالضافة الى دعوتنا من قبل 
عدد م��ن الكلي��ات القام��ة محاضرات 
عامة في قاعاتهم مثل كلية الس��ام 
االهلي��ة واالكادميية العلي��ا فقد اقمنا 
الفيزي��اء  تناول��ت  مهم��ة  محاض��رة 
الدكتور  االس��تاذ  واس��تضفنا  النووية 
احمد فاضل, وقد عقبت على املوضوع 
املط��روح بنقاط مهمة تط��رح الول مرة 
شهد بها كل العلميني الذين حضروها 
واعقبتها في الش��هر التالي محاضرة 
االس��تاذ الدكتور عدي حامت شعبان في 
علوم الفضاء وبنفس الطريقة اوضحت 
وجه��ة نظ��ر الاواقعي��ة العلمية في 
الثقوب الس��وداء والنظرية من جانبها 

ستطرح مصطلحاً جديداً هو )الثقوب 
البيض��اء( والت��ي س��تكون واح��دة من 

افكار نظرية الاواقعية العلمية.
* ولك��ن ه��ل تهت��م النظري��ة بعل��وم 

احلياة؟
� ان عل��وم احلي��اة ه��ي اه��م رك��ن من 

اركان النظري��ة وق��د اس��تضافت الدار 
ف��ي منهجه��ا اس��تاذين فاضلني هما 
االس��تاذة الدكت��ورة نهل��ة عبدالرض��ا 
اخللي��ة  ف��ي موض��وع عل��م  البك��ري 
والدكت��ور حس��ني عب��د املنع��م ف��ي 
موض��وع التطور, واق��ول للتاريخ ان من 
سيس��تفيد من ه��ذه النظرية هم كل 

الذي��ن يبحث��ون في علوم احلياة س��واء 
على املس��توى االجتماع��ي او الصحة 
العام��ة او احلي��اة النباتي��ة واحليوانية 

والبيئة بوجه عام.
  * ما هي مشاريعكم في املستقبل؟

� مت اكم��ال فصل��ني هم��ا 1-مناقش��ة 
العلوم االنس��انية. 2-مناقش��ة العلوم 
الصرف��ة. فانن��ا س��نتوجه ال��ى طرح 
مبادئ الرياضيات الاواقعية في الفصل 
الثالث وهو يخص طلبة الدورة العلمية 
فقط وميتد الربعة اش��هر يتلقون فيها 
محاض��رات مهمة ي��ؤدي فهمه��ا الى 

فه��م اف��كار نظري��ة الاواقعي��ة التي 
تس��تند على معادالت رياضي��ة, وبدون 

تلك املعادالت الميكن فهمها.
* ه��ل ميك��ن ان نتع��رف عل��ى االف��اق 

املستقبلية لهذه النظرية؟

� م��ن اه��م افاقه��ا ه��و الس��عي الى 
ترس��يخ اجلانب العلم��ي احلقيقي في 

تناول املعرفة على االسس التالية:
1- رف��ض االفكار املطروح��ة والنظريات 
املعاصرة, والتي تثبت هذه النظرية خطأ 
اغلبها العن طريق احال رأي مبكان رأي 
اخر ب��ل بتبصير املتلق��ي بأخطاء تلك 
النظري��ات ومبع��ادالت رياضي��ة ال تقبل 

اخلطأ.
البدائ��ل وتوضي��ح مميزاته��ا  2- وض��ع 
مب��ا يخ��دم الفك��ر االنس��اني العلمي 
والفلسفي والعقائدي واثبات طروحاتها 

في اكتشاف امليدان املعرفي املوحد.
3- كش��ف العراقي��ل واحلواجز من اجل 
ازالتها والتي وقفت امام التقدم العلمي 
والتي اثرت على تفكير علماء الطبيعة 
ووضعتهم في م��أزق المخرج منه وترى 
نظرية الاواقعية العلمية انهم اسرى 

في سجن اسمه )الكون(.
4- هذه النظرية ستنقل البحث العلمي 
الى مي��دان ارح��ب لم يكتش��فه احد 
من قبل وس��تخدم املراص��د الفضائية 
ومختب��رات التج��ارب الذري��ة والنووية 
عندما تضع في ايديهم مفاتيح االبواب 
املوص��دة ف��ي طريقه��م ال��ى اجملاهيل 
املس��تعصية وعندها س��يتمكنون من 
االجاب��ة عل��ى جميع التس��اؤالت التي 

تشغلهم.
النظري��ة  ه��ذه  اخ��ذت  ان  بع��د   -5
مساحة واس��عة من املناقشات اجلادة 
وعل��ى مختل��ف املس��تويات العلمية 
املتخصص��ة س��تكون جاهزة للنش��ر 
على النط��اق العاملي خال ه��ذا العام  
2019 ان ش��اء اهلل بع��د ترجمته��ا الى 

اللغات العاملية.

حاورته / سعاد الجوهري
التقت مندوبتنا س��عاد حسن اجلوهري بالباحث العراقي االستاذ مخلف ش��ريده صاحب نظرية الاواقعية العلمية ومؤسس دار شريدا للدراسات والبحوث الاواقعية العلمية والتي 
اقامت دورتني علميتني لشرح افكار هذه النظرية العلمية التي ارست دعائم فكر جديد لم يتطرق اليه احد وهذا الفكر الذي يعد اليوم طارئا على املناهج العلمية اجلامعية والدراسات 
العليا ليس في العراق وحس��ب, بل وفي جامعات رصينة ومؤسس��ات علمية عاملية تش��هد له باحلداثة وقد تزايد االهتمام به  وخاصًة بعد ان طرق ابواب الكليات العراقية ومش��اركة 
العديد من االس��اتذة واالكادمييني في مناقش��ة افكار هذه النظرية وفي مختلف االختصاصات منهم االس��تاذ الدكتور جعفر جابر املوسوي عميد كلية السام والدكتور علي الكناني 
املعاون العلمي للكلية واكثر من اربعني اس��تاذاً كما ش��ارك عدد من اس��اتذة كلية العلوم الصرفة منهم االس��تاذ الدكتور كرمي علي جاسم رئيس قسم الفيزياء في الكلية واالستاذ 

الدكتور خاطف احلديثي معاون عميد االكادميية العليا للدراسات العلمية واللواء الركن جبار نعمة والعميد يوسف البيرماني وعدد كبير من الشخصيات االخرى .

نسعى لرتسيخ اجلانب العلمي احلقيقي يف تناول املعرفة 
على وفق اسس منها رفض االفكار املطروحة والنظريات املعاصرة

هذه النظرية ستنقل البحث العلمي اىل ميدان ارحب مل يكتشفه احد
 من قبل وستكون جاهزة للنشر على النطاق العاملي خالل العام احلالي 2019

المفكر و الباحث صاحب نظرية الالواقعية العلمية ومؤسس )دار شريدا( للدراسات والبحوث الالواقعية العلمية يؤكد في حوار لـ »                   «:

الزميلة املحررة مع شريده
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وزارة الدفاع / دائرة املستشار القانوني / املحكمة العسكرية الرابعة
املوضوع / اعالن حكم غيابي

اىل املتهمني الغائبني املدرجة اسماؤهم ادناه والساكنني يف العناوين املؤشرة ازاءهم ملا كنتم متهمني وفق املواد املبينة 
ازاء اسم كل منكم من قانون العقوبات العسكري وقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 والقوانني العقابية االخرى 
يف القضايا املؤشرة ازاء اسمائكم وبما ان محل اقامتكم مجهول لذا اقتضى تبليغكم يف الصحف املحلية ولكم الحق 
يف تمييز القضايا خالل ثالثني يوما بالنسبة للمخالفات وثالثة اشهر بالنسبة للجنح وستة اشهر بالنسبة للجنايات 
واعتبارا من تاريخ النشر دون ان تقدموا انفسكم اىل محكمتنا او اىل أي مركز شرطة ودون ان تعرتضوا عليه خالل 
املدة املذكورة فان الحكم باالدانة والعقوبات االصلية والفرعية بمنزلة الحكم الوجاهي استنادا الحكام املادة )243( 

ق أ م ج رقم 23 لسنة 1971 واملادة )81( من قانون اصول املحاكمات الجزائية العسكري رقم 22 لسنة 2016.
العميد الحقوقي
داود سلمان فهد
رئيس املحكمة العسكرية الرابعة

NO.3146.WED.13.MAR.2019 العدد )3146( االربعاء 3/13/ 2019 

إعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالنات

   حل مش��كلة انتشار النفايات في 
الشوارع ووس��ط االحياء السكنية 
بحاجة الى تس��ريع اخلطوات وجتاوز 
فتب��ادل   ، االداري  الروت��ن  عقب��ات 
االتهامات بتحمل مسؤوليات عرقلة 
املشاريع االستثمارية اخلدمية وتاخير 
تنفيذه��ا اصبح احد هم��وم الواقع 
اخلدم��ي في حياة املواط��ن العراقي . 
امانة بغداد ناش��دت االمانة العامة 
جمللس الوزراء بضرورة االسراع بحسم 
احالة قطاع النفايات الى االستثمار 
ألهميته للواق��ع اخلدمي للعاصمة.
في احياء ومناطق مختلفة في مدن 
الش��عب والصدر والطالبية وحي اور 
تنتشر اكداس النفايات قرب احلاويات 
لتجاوزها على االرصفة والش��وارع ، 
فكمياتها تفوق حجم احلاويات التي 
لم تعد تكفي الس��تيعاب الكميات 
الكبيرة التي تطرحها احملال والبيوت 
واملعامل والورش، باالضافة الى املهن 
واالحي��اء العش��وائية الت��ي تكتظ 
ف��ي اغلب احي��اء العاصم��ة بغداد ، 
يقول علي عب��د الواحد )32( صاحب 
اس��واق بقالة في منطقة الش��عب   
إن اغل��ب احملال والبي��وت القريبة من 
الس��وق تق��وم برم��ي النفاي��ات في 
اجلزرة الوسطية من الشارع  بعد ان 
متتلئ احلاوي��ة الصغيرة خالل نصف 
نهار ، وبعد امتالئها تنتشر النفايات 
ف��ي الش��ارع ويصبح امل��كان مرتعا 
للحيوان��ات في اللي��ل والنهار وبعد 
مرور 24 ساعة فقط تتوسع مساحة 
االزبال الى جانبي الش��ارع مبنظر مزٍر 
مع اخلط��ورة الصحية والبيئية التي 

ميكن م��ن خاللها ان تنتش��ر امراض 
فص��ل  ف��ي  وخصوص��ا  مختلف��ة 
الصيف.رف��ع النفايات من الش��وارع 
واالحياء السكنية مازال يتم بوسائل 
بدائية بواسطة سيارات حمل اهلية 

مكش��وفة بعضه��ا غي��ر مخصص 
حلم��ل النفايات باالضاف��ة الى وجود 
متخصص��ة  كابس��ات(  س��يارات) 
تابع��ة لالمان��ة ، لك��ن اعدادها غير 
االحي��اء  جمي��ع  لتغطي��ة  كافي��ة 

واالزق��ة ف��ي بغ��داد ، احمد حس��ن 
الس��راي باح��ث ف��ي مج��ال البيئة 
بن ان مش��كلة تراكم النفايات في 
الش��وارع واالزق��ة س��ببها طرف��ان 
: املواط��ن وامان��ة بغ��داد، فاجلان��ب 

املتعل��ق باملواطن هو غي��اب الثقافة 
العامة واجملتمعية التي ال متنع االفراد 
م��ن إلقاء النفايات بطرق عش��وائية 
في الس��احات العامة وف��ي اجلزرات 
الوسطية والشوارع، المشكلة لدى 

املواطن في اخراج النفايات من بيته 
والقائه��ا في اقرب مكان على قارعة 
الطريق.واضاف السراي وإن ما يخص 
امان��ة بغداد فهو متس��كها باحللول 
الترقيعية على مدى 15 عاما مضت 
م��ن دون ان تضع خطة س��تراتيجية 
النفاي��ات  عمالق��ة حل��ل مش��كلة 
ومش��اكل اخرى كثيرة، فهي مازالت 
تتح��دث عن خطط ومش��اريع لم تر 
النور واستس��هلت الط��رق البدائية 
بالبيئة وس��ينعكس  الت��ي اض��رت 
ضرره��ا الصح��ي عل��ى املواطن من 
خالل انتش��ار اوبئ��ة وامراض الحصر 
له��ا ، وحتى مواق��ع الطمر الصحي 
التي تنتش��ر ف��ي مناط��ق مختلفة 
من اطراف العاصمة هي اصال مواقع 
غير مدروسة والميكن ان تتوافر فيها 
ش��روط صحية ميكن ان جتنب البيئة 
واالنسان خطر التلوث.  برغم اطالع 
امانة بغداد على جتارب دول مختلفة 
ف��ي عملي��ة اع��ادة تدوي��ر النفايات 
واالستفادة منها في الطاقة بدال عن 

التلوث البيئي الذي ميكن ان تس��ببه 
م��ن عملي��ات الطمر في مس��احات 
واسعة من التربة ، اال انها لم تستفد 
من اي جتربة ولم تتنب مشروعا محددا 
ف��ي الس��نوات الس��ابقة ، الباحث 

املهندس في مج��ال الطاقة والبيئة 
سلمان حسن قال : ال يوجد تنسيق 
مش��ترك بن املؤسس��ات احلكومية 
في تبني مشاريع مشتركة ، فالبيئة 
عندما كانت وزارة مستقلة بذاتها او 
بعد ان دمجت مع الصحة، لم تلتفت 
او تضغ��ط حل��ل مش��كلة النفايات 
بشكل حقيقي، فما هي االعذار من 
عدم نص��ب معامل تدوي��ر النفايات 
وحتويلها الى طاقة كهربائية واعالف 
حيوانية على مدى س��نوات مضت ، 
سواء عن طريق املستثمرين االجانب 
او الش��ركات، حتما ان الفس��اد هو 
احد االس��باب التي عطلت مشاريع 
عدي��دة متس حي��اة املواطن��ن، لكن 
مع اس��تمرار االنتش��ار العش��وائي 
للنفاي��ات وس��ط الش��وارع واالزقة 
ورفعها بطرق واساليب بدائية مثيرة 
للس��خرية، الب��د م��ن ايج��اد حلول 
جذرية وسريعة عن طريق االستثمار،  
ب��دال م��ن الدراس��ات واخلط��ط التي 
نس��مع عنها ف��ي االع��الم ، واضاف 

حسن أن ما كشفته امانة بغداد من 
عروض لش��ركات تش��تري النفايات 
وحتويلها الى طاقة كهربائية، البد ان 
يتم استغاللها في اسرع وقت وعدم 
متيي��ع ه��ذه العروض بس��بب رغبات 

وخالف��ات مصال��ح  تس��د االب��واب 
امام الش��ركات واملستثمرين وتبقي 
عل��ى اوضاع اصبحت ال تليق ببغداد 
كعاصم��ة والعراق كدول��ة. الباحث 
االقتصادي سلمان علي الغامني ابدى 
االجانب  املس��تثمرين  اعطاء  ضرورة 
فرصة كبيرة في مجال شراء النفايات 
وابداء كافة التس��هيالت االدارية من 
اج��ل التخلص م��ن انتش��ار مواقع 
الطمر غير الصحية واالستفادة من 
بناء مصانع للطاقة الكهربائية التي 
تعتمد على غاز امليثان املستخرج من 
حرق النفايات، فهناك دول استفادت 
م��ن ه��ذه املش��اريع من��ذ س��نوات 
وحافظ��ت عل��ى نظ��ام بيئي صحي 
مت��وازن ، لدين��ا مئ��ات االف االطنان 
تتكدس شهريا في احياء العاصمة 
بغداد لوحدها بغض النظر عن باقي 
املدن العراقية االخرى ، فما هو املانع 
من تعطيل مثل هكذا مشروع اصال 
، خصوص��ا وان الش��ركات االجنبية 
ه��ي التي س��تدفع االم��وال وتنتج ، 

واضاف الغامني أن مشكلة النفايات 
ليس��ت لها عالق��ة بالتخصيصات 
املالي��ة والحتت��اج س��وى ال��ى جراءة 
بيئ��ة  عل��ى  حري��ص  بق��رار  وح��زم 
وصحة املواطن العراقي. امانة بغداد 

كشفت عن تقدمي 28 شركة اجنبية 
عروضا لشراء النفايات وحتويلها الى 
طاق��ة كهربائي��ة، وناش��دت االمانة 
العامة جمللس الوزراء بضرورة االسراع 
بحس��م احالة قط��اع النفايات الى 
االس��تثمار ألهميت��ه للواقع اخلدمي 
للعاصمة، معاون مدي��ر دائرة البيئة 
واخمللفات الصلبة في االمانة وسمي 
عب��د االمير ق��ال : إن االمان��ة تدرس 
عروضا مقدمة من 28 شركة اجنبية 
لش��راء النفايات وحتويلها الى طاقة 
كهربائي��ة، كاش��فا ع��ن مناش��دة 
االمان��ة العامة جمللس الوزراء بضرورة 
االس��راع باحال��ة قط��اع النفاي��ات 
ال��ى االس��تثمار بعد ترش��يح ثالث 
ش��ركات متخصصة قدمت طلبات 
ان  واض��اف  النفاي��ات.  الس��تثمار 
العروض االس��تثمارية تش��مل ثالثة 
اش��كال: االول  بتحوي��ل 2000 ط��ن 
يومي��ا، والثاني حتويل خمس��ة االف 
طن يومي��ا، الى جانب العرض االخير 
ال��ذي ين��ص عل��ى اس��تثمار جميع 
نفاي��ات العاصم��ة التي تت��راوح بن 
)8 – 9( االف ط��ن يوميا لس��د حاجة 
بغداد كليا م��ن الطاقة الكهربائية. 
وبن عب��د االمير ان الهدف من احالة 
قط��اع النفاي��ات ال��ى االس��تثمار، 
ه��و توفير االموال اخملصصة ش��هريا 
لطمر النفاي��ات والبالغة 250 مليون 
دين��ار بالرغم من ع��دم احلصول على 
موافق��ات بيئي��ة م��ن وزارة الصحة 
ملوقعي اب��و غريب والنباع��ي اللذين 
يس��تقبالن يومي��ا اكثر م��ن ثمانية 

االف طن من النفايات.

متابعة / البينة الجديدة
أصبح االنتشار العشوائي ألماكن جتمع النفايات على اجلزرات الوسطية وفي الساحات العامة قرب املدارس والبيوت من املناظر املألوفة في أغلب أحياء  بغداد ، ومازالت 
الطرق البدائية في رفع النفايات بواس��طة س��يارات احلمل املكشوفة وتناثر البعض منها في الطرقات اثناء عمليات النقل ألماكن  ) الطمر الصحي( ، وهذه هي االخرى 
تش��وبها مخالفات صحية وبيئية كثيرة ، لقربها من مناطق س��كنية وصناعية خصوصا مع تكدس آالف األطنان وتوس��ع مساحتها بشكل يومي ، األمر الذي ال يخلو 

من وجود تلوث بيئي غير معلن سيعود بضرر كبير على الوضع الصحي مع تباطؤ فرص حل مشكلة النفايات بشكل جذري. 

رفع النفايات من الشوارع واألحياء السكنية بوسائل بدائية بواسطة 
سيارات محل اهلية مكشوفة غري خمصصة حلمل النفايات

الباحث االقتصادي سلمان علي الغامني ابدى ضرورة اعطاء املستثمرين االجانب فرصة كبرية يف جمال 
شراء النفايات وابداء كافة التسهيالت االدارية من اجل التخلص من انتشار مواقع الطمر غري الصحية

فرصة لتحويل النفايات إلى كهرباء

فقدان هوية
التابعة لشركة  التخطيط  وزارة  الصادرة من  الهوية  مني  فقدت 
)هبة الفرات للمقاوالت العامة( بأسم املدير املفوض )محمود عبد 
زيد حمزة( واملرقمة 1278 يف 15 / 5 / 2017 فالرجاء على 

من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار.مع التقدير.



برغم احلديث املكرر مثل اس��طوانة مشروخة، وبرغم 
الش��عارات الوردي��ة التي رفعت من قبي��ل )صناعتنا.. 
هويتنا( و)صن��ع في الع��راق(، إال أن الصناعة الوطنية 
بش��قيها احلكوم��ي واخلاص ظل��ت أس��يرة األمزجة 
واإلرادات غير البريئة والالوطنية، مثلما ظلت متأرجحة 
وخائفة بل ونائمة وهي تغط في سبات بفعل اخملدر!!

وم��ا يحز ف��ي نفوس��نا أن م��ن يتحدثون ع��ن إنعاش 
الصناعة العراقية، الس��يما القطاع العام، ينسون أو 
يتناس��ون أن هناك أكثر م��ن )200( معمل ومصنع في 
الب��الد أكل )الزجنار( مكائنها وغطت األتربة خطوطها 
اإلنتاجي��ة في ظل غي��اب الناطور، ولي��ت األمر توقف 
عند حدود ذلك، بل صرنا نس��مع كالماً )مو زين( بشأن 
نيات بيع املصانع احلكومية التي ظلت طوال السنوات 

م��ا  تؤّم��ن  املاضي��ة 
نحت��اج إليه من مواد، 
والكالم الذي يتصاعد 
الدخان من  اآلن مث��ل 
فيه  مخنف��س(  )تنور 
مطال��ب ودعوات لبيع 
احلكومية  مصانعن��ا 
في امل��زاد حت��ت الفتة 
اس�����مها  عريض���ة 
)اخلصخص��ة( من دون 

أدنى خجل.
إن خطوة كهذه تعني 

إه��دار أموال الدولة التي أنفقت على إعادة تأهيل تلك 
املصانع واملعامل من حيث النهوض ببناها التحتية أو 
خطوطها اإلنتاجية اجلديدة، ناهيك عن التفريط بآالف 
العمال املهرة واملهندس��ني والفنيني الذين سيأخذون 
طريقهم إلى البيوت في حال اخلصخصة ألن من يتولى 
أم��ر تلك املعامل واملصانع ال تعني��ه املصلحة العامة 

بقدر ما ميهمه حتقيق الربح وليس غير الربح..
إنني أدعو كل الشرفاء إلى أن يبذلوا قصارى جهودهم 
إلع��ادة احلي��اة إل��ى كل مصانعن��ا ومعاملن��ا الت��ي 
أستش��عر كما يستش��عر غيري أنها تتعرض ملؤامرة 
قذرة جداً جلعلها )ميتة سريرياً( لتوفير مبررات بيعها 
بامل��زاد.. وأدع��و كل وطني عراقي غي��ور إلى أن ينهض 
بصناعتنا الوطنية لتقوى على اإلنتاج من أجل تأمني 
احتياجات السوق احمللية.. كفى مزايدات.. كفى تالعباً 
مبقدرات الدولة.. كفى نهباً للمال العام.. كفى س��لباً 

لكل مصانعنا ومعاملنا..
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جريدة 
يومية 
سياسية 
عامة
مستقلة

أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

تنويـــــه

كاريكاتري

)السنة الرابعة عشرة( العدد )3146( - األربعاء - 13 - آذار - 2019

خاص ب�)                    (

عبد الزهرة البياتي*

وجع يومي

*رئيس التحرير التنفيذي

َمَصاِنُعَنا احُلُكْوِميَُّة 
َل َتْعِرُضْوَها ِبـ)امَلَزاِد(

أدعو كل الشرفاء إىل أن يبذلوا 
قصارى جهودهم إلعادة 
الحياة إىل كل مصانعنا 
ومعاملنا التي تتعرض 

ملؤامرة قذرة جدًا لجعلها 
)ميتة سريريًا(..

بغداد / البينة الجديدة
وجه وزير الثقافة والساحة واآلثار 
عب��د األمي��ر احلمدان��ي مبفاحتة 
املركز االستشاري الهندسي في 
جامع��ة بغداد إلجراء الكش��ف 
إي��وان  الهندس��ي عل��ى موق��ع 
كس��رى في قضاء املدائن، ووضع 
احللول املناسبة له. وقالت الوزارة 
إن وزير الثقافة والسياحة واآلثار 
عبد األمير احلمداني تفقد )إيوان 
كسرى(، بصحبة املفتش العام، 
والش��ركة التش��يكية املنف��ذة 

ألعم��ال الصيان��ة، ومدي��ر ع��ام 
الصيان��ة األثرية ملعرفة اس��باب 
تساقط اآلجر التي وضعت خالل 

أعمال الصيانة السابقة، مبينة 
التشيكية  )افرس��ت(  أن شركة 
وقعت  الصيانة  بأعمال  املكلفة 

في بعض األخطاء خالل عمليات 
صيانة املوقع، واللجان السابقة 
رفض��ت اس��تالم املوق��ع املذكور 
بس��بب تل��ك االخط��اء. ووج��ه 
احلمداني، بحسب البيان، مبفاحتة 
املركز االستشاري الهندسي في 
جامع��ة بغداد إلجراء الكش��ف 
الهندس��ي عل��ى موق��ع )اي��وان 
كسرى( في قضاء املدائن، ووضع 
احللول املناس��بة له بعد سقوط 
)بعض اآلج��ر( منه وضعت خالل 

أعمال الصيانة السابقة.

رغ��م امل��رح، وحالة الف��رح التي يب��دو عليها أح��د الزمالء 
الصحفي��ني، ورغم عدائي، ومقتي الش��ديد له إال إنني حني 
رأيت��ه في عيادة طبيب نفس��ي في احلارثي��ة ببغداد، ترددت 
كثيرا في الس��الم علي��ه، وتأملت حلاله، وتأكدت من ش��يء 
كنت أؤمن به هو إن أغلب صانعي الفرح يكونون على أعلى 
درجات احل��زن الداخلي، هو لم يس��تغرب حني رآني في ذات 
العي��ادة، وطلب مني اجللوس إلى ج��واره، واحلديث دون تردد، 

ألن.. احلال من بعضه.. كما قال، وكما يقال في العادة.
كان زميلي يشكو من كآبة حادة، لكنه ال يفكر في االنتحار، 
على العكس مني، فأنا أقل إميانا منه، ولذلك افكر غالبا في 
إنه��اء حياتي بطريقة ما، وال أعرف كيف ميكن أن ينتهي بي 
احلال، وهو ما يؤرقني كثيرا فال أنام حتى ساعة الفجر، ورمبا 
كان نومي متقطعا، وتنتابني الكوابيس، وأشعر أن ال جدوى 
من حياتي، س��واء تلك التي قضيتها س��الفا، أو احلالية، أو 
تلك التي سأعيشها، أو قد ال أعيشها أبدا فكلها في نظري 
تفاه��ة وق��د ش��بعت 
والص��داع  األل��م  م��ن 
واحلرم��ان والقلق فيها، 
اطيقه��ا،  أع��د  ول��م 
مواصلته��ا  أري��د  وال 
إطالق��ا، فهي ليس��ت 
أمثالن��ا،  للمعذب��ني 
بالس��عادة  واحلامل��ني 
الت��ي ال تتحقق أبدا إال 
لقلة قليلة من البش��ر 
سيضطرون في النهاية 

ملغادرة احلياة.
ما هو الدواء الذي ميكن 
أن يش��في مريضا نفس��يا مثلي غ��رق في احل��زن والعذاب 
واحلرمان والصدمات املتكررة التي جتتاحني أهوالها من حني 
آلخ��ر وكأنها مكلفة بتدمي��ر روحي م��ن الداخل، وحتطيم 
ش��عوري، وحتويلي إلى مجرد ماكينة تتحرك كل يوم لتنتج 
ش��يئا ليس لي، وأظل أحلم في النهار بشيء جديد، بينما 
يك��ون نصيبي املزي��د من الكوابيس ليال، تل��ك التي تأتيني 
بوجوه نس��اء قبيحات، ومجموعات من الش��ياطني األشد 

قبحا؟
عيادتي الوحيدة رمبا هي قبري ألنه سيسحبني الى الهاوية 
املظلمة حيث ال أجد الذين يسرقون حياتي، والذين ينهشون 
حلم��ي، ويدقون عظمي، ويطحنون مش��اعري بال رحمة، بال 
ت��أن وكأني قتل��ت أوالدهم، وس��بيت نس��اؤهم كما يفعل 
اخلوارج والدواعش، بينما هم في احلقيقة يركضون من أجل 
أحالمهم، ولك��ن الفرق بيننا إنهم يركض��ون ويحاولون بال 
شرف وال أخالق وإنس��انية، والتخلص منهم يكون برحيلي 

عنهم.

يف عيادة طبيب نفسي
وقفة

فراس الغضبان الحمداني

عيادتي الوحيدة 
هي قربي ألنه 
سيسحبني إىل 

الهاوية املظلمة 
حيث ال أجد الذين 

يسرقون حياتي

وزير الثقافة يوّجه مبفاحتة مركز استشاري هندسي 
إلجراء كشف على موقع إيوان كسرى

منتسبو معمل نسيج الكوت يتظاهرون للمطالبة حبقوقهم ودعم اإلنتاج الوطين

تش��كر عائل��ة الش��هيد »عب��د 
القادر صباح رزوقي« السيد رئيس 
محكمة استئناف بغداد الرصافة 
االحتادية القاض��ي )عماد اجلابري( 
الش��هداء  عوائ��ل  الس��تقباله 
واالستماع إلى مطالبهم وتذليل 
الصع��اب أمامه��م وفت��ح أبوابه 
أم��ام كل ذي حاجة، فبارك اهلل به 

وأيده بتوفيق منه.

أتقدم بالتهنئة والتبري��كات إلى األخ العزيز )مصطفى حامت 
طه احلمداني( ملناسبة دخوله عش الزوجية، متمنياً له زواجاً 

سعيداً وبالرفاه والبنني .. وشايف خير ومستاهلها. 
أخوكم / فرات عبد الخالق

تظاه��ر العش��رات م��ن منتس��بي 
معمل نسيج الكوت، أمس الثالثاء، 
للمطالب��ة بإل��زام ال��وزارات األمنية 
ومنحه��م  املعم��ل  م��ع  بالتعاق��د 
مخصص��ات خط��ورة. وق��ال مصدر 
مطل��ع أن العش��رات من منتس��بي 
معمل نسيج الكوت تظاهروا أمس 
التش��ريعات  بتفعي��ل  للمطالب��ة 
وإلزام ال��وزارات األمنية بالتعاقد مع 
مصان��ع املعمل. وأض��اف املصدر أن 
املتظاهرين طالبوا أيضاً برفض دمج 
الش��ركات ومنحه��م مخصص��ات 

خطورة وتثبيت العقود.

متابعة / البينة الجديدة
أثارت ش��ركة إس��بانية تصنع س��يارات 
فاخرة تش��به »رول��ز روي��س« أو »بنتلي«، 
إعجاب املتابعني بسبب تصميم سيارتها 
اجلدي��دة، التي تأمل من خالله��ا أن تعيد 
للشركة سمعتها العاملية. ومن املنتظر 
أن تطلق ش��ركة »هيس��بانو سويس��ا« 
سيارة »كارمن« احلديثة، املصنعة بشكل 
ش��به كامل من ألياف الكرب��ون، وتعتمد 

كلي��ا عل��ى الكهرب��اء، وف��ق م��ا ذك��رت 
صحيف��ة »ديلي مي��ل« البريطانية. ووفق 
الصحيف��ة فإن ثم��ن الس��يارة الفاخرة 
إس��ترليني  ملي��ون جني��ه   1.3 س��يبلغ 
)1.69 مليون دوالر(، في حني س��تكون قوة 
محركها 1005 أحصنة. ومبقدور الس��يارة 
أن تصل إلى سرعة 62 ميالً )100 كيلومتر 
في الس��اعة( في زمن أقل م��ن ثالث ثوان 
انطالقا من الس��كون، علما أن س��رعتها 

القصوى تبل��غ 250 كيلومترا 
في الساعة.

سيارة بقلب كهربائي !

شكر وتقدير

تهنئة

القاهرة / وكاالت / البينة الجديدة
 احتفل��ت الفنانة يس��را بعيد ميالدها مس��اء أمس بأجواٍء 
غنائية استمرت حتى الساعات األولى من الصباح مبشاركة 
عدد كبير من الفنانني منهم س��مير صبري، هالة صدقي، 
أمينة، ش��ريف منير، إلهام ش��اهني، السيناريس��ت تامر 
حبيب، اخملرجة اين��اس الدغيدي باإلضافة إلى اإلعالمية 
بوس��ي ش��لبي. فيما حرص بعض الفنانني على النقل 
احلي من االحتفال الذي أُقيَم في منزلها بوجود والدتها 
وزوجه��ا. ثم قطع��وا قالب احللوى ال��ذي حمل صورها 

ت خصيصاً للمناسبة. ضمن مجموعة قلوب أُعدَّ

متابعة / البينة الجديدة
جن��ت ام��رأة بريطانية م��ن املوت إث��ر تعرضها لهجوم 
بنصل س��كني حاد، بفضل ارتدائها لشالها الصوفي 
في اللحظة األخيرة قبل خروجها إلى العمل. وذكرت 
صحيفة ميرور، أن ألكسندرا فيغنون، 25 عاما، من 
مدينة ساوث إند أون سي البريطانية، قررت ارتداء 
شالها اجلديد في آخر حلظة قبل ذهابها إلى العمل 
كمندوبة مبيعات. وتعرضت ألكسندرا لهجوم من 
الش��اب، جيمس توماس، البالغ من العمر 24 عاما، 

بسكني حاد، لدى توقفها عند أحد املنازل.

متابعة / البينة الجديدة
الش��مس  مش��روع  أن  الص��ني،  أعلن��ت 
االصطناعي��ة الذي كش��فت عنه ف��ي نوفمبر 
املاضي، سيكون جاهزا مع نهاية العام اجلاري. 
وف��ي نوفمبر املاض��ي، أعلن باحث��ون صينيون 
وه��و ش��مس   ،)EAST( توكام��اك  أن مفاع��ل 
اصطناعية، مصمم لتقلي��د عملية االندماج 
النووي التي تس��تخدمها الش��مس احلقيقية 
لتولي��د الطاق��ة، بل��غ نقطة حتول ع��ن طريق 
حتقي��ق درجة ح��رارة إلكترون تبل��غ 100 مليون 
درجة درج��ة مئوي��ة. ومتكن الباحث��ون حينها 

مبعه��د الصني للفيزي��اء البالزمية من الوصول 
بدرج��ة ح��رارة البالزما في املفاع��ل التجريبي 
للموصل فائق التط��ور أو توكاماك، الذي أطلق 

100 عليه اسم الشمس الصناعية،  إلى 
مليون درجة مئوية، وهي 

درجة احلرارة املطلوبة 
عل��ى  للحف��اظ 
االندم��اج  تفاع��ل 
ال��ذي ينت��ج طاقة 
أكب��ر مم��ا يتطلب��ه 

األمر لتشغيله.

بغداد / البينة الجديدة
أفاد مركز االعالم الرقمي، امس الثالثاء، 
بتقدمي برملان روس��يا تشريعات قوانني 
جديدة لضبط س��لوك املس��تخدمني 
على مواق��ع التواصل االجتماعي، في 
اطار مس��اعيها لتشديد الرقابة على 
االنترنت واحلد من نشر االخبار املزيفة. 
وقال املركز ان القانون اجلديد سيسمح 
للس��لطات الروسية بس��جن او تغرمي 
من يقوم بنش��ر اخب��ار مزيفة او يهني 

املس��ؤولني احلكوميني على ش��بكات 
التواص��ل. واض��اف املرك��ز ان القانون 
املقت��رح، ال��ذي مت متري��ره م��ن مجلس 
الدوم��ا وينتظ��ر التوقي��ع الرئاس��ي، 
سُيجّرم مستخدم مواقع التواصل في 
حالة نش��ر بوس��تات غير الئقة والتي 
تُظهر عدم االحترام للمجتمع والدولة 
ورموزها والشخصيات احلكومية مثل 

الرئيس بوتني.

قانون جديد يعاقب ناشري األخبار املزيفةيسرا حتتفل بعيد ميالدها

مشس صناعية! )شال( ينقذ بريطانية
 من 11 طعنة قاتلة!


