
بغداد / 
علم��ت »البين��ة اجلدي��دة« من مص��ادر مطلع��ة ان اجتماعاً 
موس��عاً س��يعقد برئاس��ة رئيس الوزراء )عادل عبد املهدي( 
وحض��ور وزير االعم��ار واالس��كان )بنكني ريكان��ي( وعدد من 
الن��واب وال��وزراء اآلخرين لوضع آليات  تنفيذ مبادرة الس��كن 
التي اطلقها السيد رئيس الوزراء )عادل عبد املهدي(.وبحسب 
املصادر فإن االجتماع س��يتمخض عن جمل��ة قرارات مهمة 
واط��اق أول دفع��ة م��ن االراضي.»البينة اجلدي��دة« تبارك كل 
اجلهود التي يبذلها الس��يد رئيس ال��وزراء )عادل عبد املهدي( 
ووزي��ر االعم��ار واالس��كان )بنك��ني ريكاني( من اج��ل خدمة 
املواطنني وفي املقدمة منهم ش��ريحة الفق��راء وذوي الدخل 

احملدود لتأمني سكن الئق وكرمي لهم.

نائب يدعو لإلستعانة مبكافحة االرهاب وشن صولة فرسان على املنافذ احلدودية

مصادر لـ)                                    (: اجتماع موسع األحد املقبل برئاسة عبد املهدي ووزير اإلعمار واإلسكان ونواب لبحث آلية مبادرة السكن

نصيف تكشف آخر اخبار “بورصة” الكابينة الوزارية.. عالوي قدم بديال عن اجلربا وهذا ما حصل بشأن الفياض
ستجد يا أبا هاشم اطنانا من االموال املسروقة وذهبا وماسا كي تعيدها اىل بيت املال وليفرح الشعب املعقودة آماله عليك يارجل

خالل استقباله روحاني.. السيستاني : مكافحة الفساد وحصر السالح بيد الدولة أهم التحديات اليت يواجهها العراق

مؤكداً عدم وجود قواعد عسكرية.. عبد املهدي: وجود القوات االمريكية يف البالد وحتركاتها هو بطلب وموافقة من احلكومة العراقية
واضعًا آلية للحد من “الفوضى” والنقاش البيزنطي.. الربملان يعقد جلسته اليوم وهذه تفاصيل جدول االعمال
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افعلها يارئيس الوزراء كما فعلها نظيرك الماليزي مهاتير محمد واقتحم من دون استئذان بيوت اللصوص الذين افقرونا

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 

العمل: ذوي اإلعاقة واالحتياجات اخلاصة سيشملون بقرار األراضي السكنية!

ألنن��ا نؤازر كل اج��راء وكل خطوة يقدم 
عليه الس��يد رئيس ال��وزراء )عادل عبد 
امله��دي( ومن هذا املنطلق فإننا نطالبه 
مخلص��ني أن يحذو حذو ما فعل نظيره 
وزراء ماليزي��ا احلال��ي )مهاتي��ر  رئي��س 
محم��د 92 عاماً( والذي اعي��د انتخابه 
لوالية خامس��ة عندما اوعز مؤخراً الى 
الس��لطات القضائية اخملتصة في باده 
باقتحام منزل رئيس وزراء ماليزيا السابق 
)جنيب عبد الرزاق( املتهم بقضايا فساد 
مال��ي خطير احلق ض��رراً بالباد والعباد 
وبالفع��ل فق��د مت اقتحام من��زل جنيب 
العامر بأم��وال الش��عب املاليزي حيث 
عثر على اطنان من الدوالرات والعمات 
النقدي��ة والذه��ب واالمل��اس واجملوهرات 
والهب��ات اآلتية اليه من ش��تى اجلهات 
واملنزوع��ة من جلود العباد وبذلك يكون 
مهاتي��ر قد حقق ضربة اس��تباقية في 
بداية معركته ضد الفساد وهكذا عادت 
ماليزي��ا بلداً معافى وكي��ف ال ومهاتير 
محمد ه��و رائ��د النهضة فيه��ا.. لقد 
اس��تطاع هذا الطبيب اجلراح ان يداوي 
جراح باده من خال سلس��لة اجراءات 
كانت في مقدمتها ضرب رأس الفس��اد 
وركائزه وقام بتخصيص ميزانية عالية 
للتعلي��م ولقط��اع التصني��ع وحق��ق 

قف��زات بالناجت القومي وان��ه امتنع عن 
تطبيق تعليم��ات صندوق النقد الدولي 
ويذك��ر ان رئي��س وزراء ماليزيا الس��ابق 
)جني��ب عب��د ال��رزاق( متورط بس��رقات 
تصل الى 4.5 مليون دوالر وحتويل مايني 
الدوالرات من املال العام خارج الباد عبر 

حساباته املصرفية بطرق غير مشروعة.
وعليه فأننا نق��ول لرئيس الوزراء )عادل 
عبد امله��دي( افعلها كما فعل نظيرك 
املاليزي واقتحم من دون استئذان بيوت 
اللصوص ال��ذي افقروا الباد وس��تجد 
ياابا هاشم اطناناً من االموال املسروقة 

وذهبا وماس��ا كي تعيدها الى بيت املال 
وليفرح الشعب العراقي املعقودة آماله 
عليك يارجل.. س��ر الى االمام والشعب 

خلفك ياعبد املهدي.
على صعي��د آخر كش��فت النائبة عن 
دولة القان��ون )عالية نصي��ف( عن آخر 
اخبار بورصة الكابينة الوزارية   بالقول 
بأن رئيس ائت��اف الوطنية )اياد عاوي( 
قام بتقدمي مرش��ح جديد لوزارة الدفاع 
بدالً من فيصل اجلربا فيما اش��ارت الى 
ان )فالح الفياض( س��ينال استحقاقه 
االنتخابي ف��ي احلكومة وقالت نصيف 
ان املفاوض��ات ب��ني الكتل السياس��ية 
لم تس��فر لغاية اآلن عن تفاهم نهائي 
بش��أن اس��تكمال الكابينة الوزارية اال 
ان بعض التفاهمات وصلت الى مراحل 
نهائي��ة واضاف��ت ان )فال��ح الفي��اض( 
االنتخابي كنائب  اس��تحقاقه  سينال 
لرئي��س ال��وزراء للش��ؤون االمنية فيما 
س��يتم تقدمي قائد حرس احلدود الفريق 
حلقيب��ة  احلس��يني(  )حام��د  الرك��ن 
تثبي��ت  مت  الع��دل  وزارة  وان  الداخلي��ة 
حصتها لاحتاد الوطني الكردستاني اال 
انه لم يقدم مرشحاً مقبوالً لدى احلزب 

الدميقراطي الكردستاني.
وف��ي التط��ورات ايضاً اك��د النائب عن 
حتال��ف االص��اح )بدر الزي��ادي( امس ان 
رئاس��ة مجل��س الن��واب وضع��ت آلية 

جديدة في حتديد جدول اعمال اجللسات 
وامل��دة الزمنية ملداخات الن��واب داخل 
قاعة البرملان كما قررت رئاس��ة البرملان 
اع��ان ج��دول اعم��ال اجللس��ات قب��ل 
اسبوع من انعقادها ملناقشة مضامني 
اجلدول داخل الكتل السياسية واللجان 
واختيار مواضيع النقاش وان املداخات 
ستتم من خال وضع شاشة الكترونية 
حتمل وقتاً مخصصاً لكل كتلة حسب 
الكت��ل  وان  االنتخاب��ي  اس��تحقاقها 
السياس��ية س��تحدد متحدثيه��ا من 
النواب الجراء املداخ��ات بغية احلد من 

الفوضى داخل جلسات البرملان.
وم��ن املق��رر ان يعق��د مجل��س النواب 
جلس��ته اليوم اخلميس والتي تتضمن 
الق��راءة االول��ى ملقت��رح قان��ون الغ��اء 
مكاتب املفتش��ني العموميني )اللجنة 
القانونية( والقراءة االولى ملقترح قانون 
تعديل قانون احملكمة االحتادية رقم )30( 
لس��نة 2005 )3 مادة( وتقرير ومناقشة 
مش��روع قان��ون التعدي��ل االول لقانون 
صن��دوق اس��ترداد ام��وال الع��راق رقم 
)9( لس��نة 2012 )جلن��ة النزاه��ة ، جلنة 
املالي��ة(. )7 م��ادة( كم��ا يتضمن جدول 
االعمال تقرير ومناقشة مشروع قانون 
جرائم املعلوماتية )جلنة االمن والدفاع 
، جلنة التعليم العالي والبحث العلمي 
، اللجن��ة القانوني��ة ، جلن��ة الثقاف��ة 

واالعام والسياحة واآلثار ، جلنة حقوق 
االنسان واملرأة واالسرة والطفولة ، جلنة 
اخلدم��ات واالعم��ار(. )31 م��ادة( وكذلك 
تقرير ومناقشة مش��روع قانون تعديل 
قانون الش��ركات رقم )21( لسنة 1997 

)جلنة االقتصاد واالستثمار(. )11 مادة(.
رئي��س  اك��د  ايض��اً  التط��ورات  وف��ي 
ال��وزراء )عادل عبد امله��دي( خال املؤمتر 
االول  ام��س  عق��ده  ال��ذي  الصحف��ي 
الثاثاء ان وجود الق��وات االمريكية في 
الع��راق وحتركاتها هو بطل��ب وموافقة 
م��ن احلكوم��ة العراقي��ة وان��ه ال توجد 
قواعد عس��كرية وكان عبد املهدي قد 
تلق��ى اتصاالً هاتفياً م��ن وزير اخلارجية 
االمريكي )مايك بومبيو( اكد فيه االخير 
ان ه��دف وج��ود الق��وات االمريكية هو 
حملاربة داعش وتدري��ب القوات العراقية 

وال يوجد هدف آخر نحو دول اخرى.
من جانبه اكد رئي��س الوزراء عادل عبد 
املهدي، امس االول الثاثاء، اباغ اجلانب 
االميركي باولويات الع��راق ازاء التواجد 
االراض��ي  عل��ى  العس��كري  االجنب��ي 

العراقية.
واض��اف ان ” الع��راق لن يك��ون منطقة 
اقتت��ال ونزاع اقليم��ي مطلقاً”.واوضح 
ان ” الع��راق اليتحم��ل ماخلفه داعش 
من دم��ار والعالم مطال��ب بالوقوف مع 

العراق”.

يف الهدفكتب املحرر السياسي

ال اعت��راض مطلق��اً عل��ى أي اج��راء او خط��وة م��ن 
ش��أنها ان تضع فاس��داً او متطاوالً عل��ى املال العام 
ف��ي قفص االتهام واس��تجوابه اصولي��اً وال اعتراض 
مطلقاً على أي اجراء قانوني يلوي اعناق املس��ؤولني 
ايّاً كانت حجومهم ومراكز نفوذهم واالحزاب والقوى 
السياس��ية الت��ي تق��ف خلفه��م لكنن��ا نعترض 
ونتحفظ بش��دة على اس��تجوابات يجريها البرملان 
وفق سيناريوهات معدة مسبقاً وبصيغة مسرحيات 
هزيل��ة تنته��ي دائم��اً ب�«الش��يء« وهدفه��ا االبتزاز 
والتسقيط ليس إال.. نعم يا اخوة ياسادة يانواب بودنا 
ان نسألكم ما الذي جنيناه كشعب من استجوابات 

ال��وزراء  م��ن  لع��دد 
عديدي��ن  ومس��ؤولني 
انته��ت باقالتهم فقط 
واسدل الس��تار وانتهى 
الفيل��م الهن��دي.. ف��ي 
االس��تجوابات  كل 
تتحقق  ل��م  الس��ابقة 
النتيح��ة املرج��وة م��ن 
االس��تجوابات وه��ي ان 
اح��داً من املس��ؤولني او 
املس��تجوبني  ال��وزراء 

الذي��ن ثبت تقصيرهم قد ذهب الى القضاء او حوكم 
او استعيدت اموال مس��تباحة او مسروقة بسببه.. 
نعم لقد ُصدعت رؤوس العراقيني بتلك االستجوابات 
الت��ي تبني الحق��اً انها كان��ت تُعد اعداداً مس��رحياً 
وباخ��راج متقن بهدف خداع الش��عب الذي عادة ما 
يخرج من املولد با حمص.. ونطالب رئاس��ة البرملان 
بالتص��دي له��ذه األالعيب ووق��ف املتاج��رة بقضايا 
الشعب فكفانا مهازل لم نقبض منها غير جعجعة 
اما الطحني فا.. ومن يريد ان يكش��ف فساداً فعليه 
ان مي��ارس دوره الش��رعي والقانون��ي ويص��رخ باعلى 
صوته وس��ط البرملان.. هذا فاس��د.. هذا فاس��د كي 
يس��اق بعدها للقض��اء اما طنني الذب��اب فليس ذي 

جدوى ورحم اهلل امرءا جب الغيبة عن نفسه.

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

عبد الوهاب جبار 

 نطالب رئاسة الربملان 
بالتصدي لألالعيب ووقف 
املتاجرة بقضايا الشعب 
فكفانا مهازل لم نقبض 
منها سوى جعجعة

ال تكرروا »لعبة« 
االستجوابات يانواب
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                                        ‘‘ تواصل نشر إق
احملاضرات املهمة اليت القيت يف 

ورشة العمل التدريبية للصحفيني

الوطـــين يتجمــع يف 
البصــرة وكاتانيتــش 
يشاهد كالسيكو الشعب

7
هل ميكن أن تتخلى 
الواليات املتحدة عن 

عالقتها مبحمد بن سلمان؟

لقاء قريب بني موسكو وواشنطن 
حول أفغانستان وال خطط روسية 
حاليا إلجراء اتصاالت مع طالبان
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الرافدين : ال يوجد نية لفتح فروع جديدة يف دول اجلوارا
الضرائب : حاولنا فرض الضرائب على املوالت والصالونات لكنها الغيت لعدم تعاون املواطننيال

2اجلمعيات الفالحية تطالب احلكومة بتعويض املتضررين من انهيار سدة ابو الفلني
3
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االموال الضخمة التي ضبطت بمنزل رئيس وزراء ماليزيا السابق 

بغداد / 
أعل��ن مجل��س محافظة بغ��داد, ام��س االربعاء، 
أن وزارة االعم��ار ومجالس احملافظات سيش��كان 
جلان��ا لتوزيع االراضي وف��ق الضوابط التي حددها 
مجلس الوزراء، مش��يرا إلى أنه س��يتم استماك 
بعض االراض��ي داخل حدود االمانة م��ن قبل وزارة 
االس��كان الت��ي خوله��ا القان��ون بذل��ك وتغيير 
جنس��ها م��ن زراع��ي ال��ى اس��كاني.وقال عضو 
اجمللس س��عد املطلب��ي ، إن “اغل��ب االراضي التي 

سيتم توزيعها بني املواطنني ستكون ضمن حدود 
امانة بغداد بعد ان يتم استماك عدد من االراضي 
من قبل اش��خاص ومؤسس��ات وقد خول مجلس 
الوزراء وزارة االسكان واالعمار باستماك االراضي 
وتعوي��ض اصحاب االراضي املس��تملكة”.واضاف 
املطلب��ي، أن “الوزارة خولت بتغيير جنس االراضي 
من زراعية الى سكنية لغرض توفير عدد ممكن من 
قط��ع االراضي خاصة االراض��ي الزراعية التي تقع 

ضمن حدود االمانة”.

االعمار وجمالس احملافظات تعتزمان تشكيل جلان لتوزيع األراضي

بغداد /  
ص��ادق وزي��ر النقل عب��د اهلل لعيب��ي، امس 
األربعاء، على منح موظفي الشركة العامة 
مخصص��ات  العراقي��ة  احلدي��د  للس��كك 

اخلطورة وبنسبة 20٪ من الراتب األسمي.
وأكد لعيبي “اهمية اس��تمرار دعم موظفي 
ال��وزارة ف��ي اجمل��االت كاف��ة، وال��ذي ب��دوره 
س��يصب في زيادة اإلنتاجي��ة وتوفير افضل 
اخلدم��ات للمواطن��ني”، الفت��ا أن “موظفي 

قط��اع الس��كك أصابه��م احليف س��ابقا 
وس��تعمل الوزارة لتقدمي كافة سبل الدعم 

لهم والسعي لتطوير القطاع”.
ووجه لعيبي “إدارة الشركة على العمل مبنح 
املوظفني وعوائلهم تذاكر سفر مجانية على 
منت قطارات الش��ركة للتخفيف عن كاهل 
املوظفني وتوثيق صلتهم بالش��ركة لتكون 

السكك وسيلة النقل اآلمن والرخيص”.

وزير النقل يصادق على منح موظفي السكك خمصصات اخلطورة 

لوح��ظ في اآلون��ة االخيرة ع��دم بيان 
عدد النواب الذين يحضرون جلس��ات 
البرمل��ان ك��ي يت��اح للن��اس معرف��ة 
الغائبني منهم.. فهل مايحصل سهواً 

أم فيها مآرب وألف حساب؟!

نقطة نظام
بغداد /  

تس��جل جريدة »البين��ة اجلديدة« 
ش��كرها وتقديره��ا للس��يد مدير 
عام الشركة العامة إلنتاج الطاقة 
الكهربائي��ة/ املنطق��ة الوس��طى 
لتعاون��ه م��ع الصحاف��ة وايع��ازه 

بصرف مستحقاتنا املالية كجريدة 
مترتبة بذمة الش��ركة جراء نش��ر 
الفت��رة املاضي��ة  اعان��ات طيل��ة 
لك��ن املفارقة انه رغ��م ايعاز املدير 
العام بالصرف لكن مدير حسابات 
الش��ركة املذكورة ميارس املماطلة 

والتس��ويف ويتذرع بحجج واعذار 
واهي��ة وال��كل يعرف بأنن��ا جريدة 
مت��ول نفس��ها ذاتياً وان الس��يولة 
النقدي��ة ضرورية لتمش��ية امورنا 
كافة دعوة مخلصة للس��يد املدير 

العام بالوقوف معنا.

مدير عام الشركة العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية / املنطقة الوسطى 
يأمر بالصرف.. ومدير احلسابات ميتنع!!

وكاالت / 
كش��ف تقري��ر نش��رته صحيف��ة 
اإلندبندن��ت البريطاني��ة ع��ن قيام 
داع��ش باختط��اف نح��و ثاثة آالف 
فت��اة إيزيدي��ة، مؤكدا ان��ه لم يعد 
س��وى  اخملطوف��ات  الفتي��ات  م��ن 

العشرات.
موض��وع  الصحيف��ة  وتناول��ت    
اإليزيدي��ات اللواتي وقع��ن في أيدي 
مس��لحي تنظيم داع��ش االرهابي 

خال األعوام السابقة،
وذك��ر تقري��ر الصحيف��ة، إن اآلمال 
في العثور عل��ى اإليزيديات اللواتي 
وقع��ن في أي��دي مس��لحي داعش 

بع��د اس��تعادة كل األراض��ي التي 
سيطر عليها التنظيم في السابق 
أصبحت قليل��ة جدا وت��كاد تكون 
مس��لحي  أن  موضح��ا  منعدم��ة، 

التنظي��م أخ��ذوا نح��و ثاث��ة آالف 
فتاة إيزيدي��ة عندما اجتاحوا القرى 
الواقع��ة ف��ي ح��وض نه��ر الفرات 
ش��مال الع��راق وم��ع ب��دء اجله��ود 

الستعادة هذه املناطق من التنظيم 
كان��ت اآلم��ال كبي��رة ف��ي العث��ور 
عليهن وإعادتهن إلى أس��رهن لكن 

ذلك لم يحدث.
ونقلت الصحيفة ف��ي تقريرها عن 
مدير مركز يازدا االستش��اري حلقوق 
اإليزيدي��ني أحم��د بورغ��وس، القول 
بأن امالهم كان��ت مرتفعة بتحرير 
الكثي��ر م��ن اإليزيديني ف��ي باغوس 
لكن لم يعد إال ما بني خمس��ني الى 
س��تني ش��خصا فقط، االم��ر الذي 
يؤش��ر اكثر م��ن عامة اس��تفهام 
ح��ول مصي��ر االيزيدي��ن مبختل��ف 

فئاتهم.

اإلندبندنت : داعش اختطف 3 آالف فتاة إيزيدية ومل يعد منهن اال العشرات

 بغداد / 
اكد نائب عن محافظة البصرة، 
ام��س االربع��اء، أن العديد من 
امللف��ات املش��تركة التي تهم 
احملافظ��ة متت مناقش��تها مع 
برئاس��ة حسن  االيراني  الوفد 
روحاني، فيما اشار الى ان ملف 
ش��ط العرب والكهرباء والغاز 
والتج��ارة كان��ت اب��رز امللفات 

الت��ي تهم احملافظة ومت التطرق 
وق��ال  اللق��اءات.  خ��ال  له��ا 
حسن خاطي   إن زيارة الرئيس 
االيران��ي الى الع��راق حتمل في 
طياتها جنبات ايجابية كثيرة 
ف��ي عدة مجاالت ته��م العراق 
خصوص��ا،  والبص��رة  عموم��ا 
مبين��ا ان هن��اك العدي��د م��ن 
البص��رة  ب��ني  املش��تركات 

وايران وخاص��ة مايتعلق منها 
مبش��اركة ش��ط العرب وتزويد 
البصرة بالكهرباء والغاز الازم 
لتشغيل احملطات الكهربائية.

واضاف خاطي، ان هناك ملفات 
جتارية واقتصادية مهمة تربط 
البص��رة باي��ران بينه��ا مل��ف 
املنافذ املش��تركة م��ع اهمية 
تنظيم العمل املش��ترك، الفتا 

ال��ى ان الوف��ود العراقية التي 
التقت الوفد االيراني برئاس��ة 
روحان��ي ناقش��ت جميع تلك 
النقاط وهي جزء من النقاشات 
واللق��اءات التي حصلت والتي 
نتائ��ج  حتقي��ق  منه��ا  نام��ل 
اكثر  احملافظة  تدع��م  ايجابية 

باملرحلة املقبلة.

نائب عنها : ملفات تهم البصرة نوقشت مع روحاني
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بغداد / البينة الجديدة
أعلن��ت الهيئ��ة العامة للكم��ارك، ام��س األربعاء، عن إع��ادة إصدار 
6 إرس��اليات محمل��ة مب��ادة ب��ورك إيراني املنش��أ بس��بب فش��لها 
بالفحوصات في منفذي جمرك الش��يب واملنذرية. وأوضحت الهيئة ، 
أن إعادة االصدار جاءت بعد فش��ل اإلرساليات بالفحص اخملتبري الذي 
يجريه جهاز التقييس والسيطرة النوعية العامل في املنفذين، حيث 
اظهرت الفحوصات أن اإلرساليات غير مطابقة للنسب املعتمدة التي 
يج��ب ان تتوفر في املادة. يذكر أن الهيئ��ة العامة للكمارك تعلن بني 
احلني واآلخر عن إعادة إصدار إرس��اليات في عدد من املنافذ الكمركية 

بسبب فشلها بالفحوصات.

بغداد / البينة الجديدة
هاج��م عضو جلنة اخلدم��ات النيابية عالء الربيعي، 
ام��س األربع��اء، رئي��س الوزراء ع��ادل عب��د املهدي، 
معتبراً األخير ضعيف االداء في التعامل مع األزمات 
التي تس��ببت بتراجع اجلانب اخلدمي وغير حازم في 
محاسبة املس��ؤولني الفاسدين، فيما وصف بعض 
الوزراء احلاليني بأنهم غير مؤهلني إلدارة أنفس��هم 
ولي��س إلدارة وزارات مهمة.وق��ال الربيعي، وهو نائب 
عن كتلة سائرون ، إن احلكومة احلالية فشلت حتى 
االن بتق��دمي اخلدم��ات وعك��س ص��ورة إيجابية عن 
رغبتها بتغيير الواق��ع املرير، منتقداً رئيس مجلس 
ال��وزراء على ضع��ف أدائه في التعام��ل مع األزمات 
التي تسببت بهذا التراجع في اجلانب اخلدمي وعدم 
حزمه في محاسبة ومعاقبة املسؤولني الفاسدين 
وغي��ر املؤهلني إلدارة بعض املراف��ق اخلدمية.وأضاف، 
أن نه��ج عبد امله��دي احلالي لم يكن في مس��توى 
الطموح وَلم يتغير عن احلكومات الس��ابقة فضالً 
ع��ن أن��ه ل��م يس��تطع أن يثب��ت أن حكومت��ه هي 
حكوم��ة خدمات كما ُوصفت وكل ما يقوم بطرحه 
هو تنظي��ر وليس واقعي��ا، محذراً من أن بق��اء إدارة 
عبد املهدي بهذا املس��توى الضعيف س��يؤدي إلى 
مش��اكل جمة قد تتس��بب بانهيار األوضاع وعودة 

التظاهرات املشروعة املطالبة باخلدمات.

الكمارك : إعادة إصدار ٦ إرساليات فشلت بالفحوصات يف منفذي الشيب واملنذرية

تنظيم داعش االرهابي يعدم احد ابناء الرطبة بعد 23 يوما على اختطافه

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
ص��اروخ  .. ص��رح مصدر ف��ي مجم��ع الصناعات 
احلربية الروسية في حديث أدلى به لوكالة “تاس” 
الروس��ية بأن صاروخ “تس��يركون” فرط الصوتي 
الروسي، س��يطلق مع نهاية العام اجلاري.وأوضح 
املصدر أن اختبار صاروخ “تسيركون” فرط الصوتي 
س��يتحقق من فرقاط��ة “األميرال غورش��كوف” 
الروسية احلاملة للصواريخ، والتي تدخل تشكيلة 
األس��طول الش��مالي الروس��ي، مع العلم أن االختبارات الس��ابقة 

للصاروخ أجريت قبل ذلك من منصات ساحلية فقط.
مس��اعدات .. أف��ادت صحيف��ة ) تامي��ز اوف اس��رائيل( العبرية، بأنه 
وعل��ى الرغم من تخفيض��ات االنفاق في امليزانية 
االمريكية لكنها خصص��ت 3.3 مليار دوالر قيمة 
املساعدات العس��كرية للكيان الصهيوني لعام 
2020 .وذك��رت الصحيفة أن “اخلطة املالية للبيت 
االبيض والتي ارس��لها الى الكونغرس للمصادقة 
تتضم��ن كام��ل املبل��غ املذكور والت��ي تنص على 

االستمرار بتقدمي املساعدات للكيان الصهيوني.

إصابة .. أُصيب معلم فلسطيني وعشرات الطلبة 
باالختن��اق، ام��س األربع��اء، عقب اقتح��ام قوات 
االحتالل الصهيوني مدرس��ة اخلليل األساس��ية 
في البلدة القدمي��ة مبدينة اخلليل بالضفة احملتلة. 
وذك��رت مص��ادر فلس��طينية، أن ق��وات االحتالل 
داهمت املدرس��ة أثن��اء توجه الطلبة واألس��اتذة 
للدوام، وأطلقت قنابل الغاز السام داخل أسوارها، 
ما أس��فر عن إصابة املعلم هاني احلدوش وعشرات الطلبة بحاالت 

اختناق، نقلوا على إثرها إلى مستشفى قريب، لتلقي العالج. 
استباحة .. اقتحمت قوات االحتالل “االسرائيلية” اخلاصة، املسجد 
األقص��ى املبارك بأع��داد كبيرة واعت��دت بالضرب 
املبرح واله��روات على املصلني والنس��اء واحلراس 
وموظف��ي األوق��اف ف��ي صح��ن قب��ة الصخ��رة 
واعتقلت أربعة مواطنني بينهم س��يدتان. وذكرت 
مص��ادر فلس��طينية، أن االحت��الل أغل��ق جميع 
بوابات املسجد األقصى وطرد املصلني منه بالقوة 

بعد االعتداء عليهم.

اعتق��ال .. اعتقل��ت ق��وات االحت��الل الصهيوني، 
ام��س األربعاء، 17 فلس��طينيا بينه��م نائب في 
اجمللس التش��ريعي من مناط��ق متفرقة بالضفة 
الغربية احملتلة. ونقلت وكالة “فلسطني اآلن” عن 
مصادر محلية قوله��ا: إن قوات االحتالل اعتقلت 
النائ��ب عن حماس الش��يخ محمد أب��و طير من 
منزله في مدينة البيرة. كما اعتقلت ثالثة ش��بان 
م��ن منازلهم في مدين��ة قلقيلة، فيما اقتحمت ق��وات العدو بلدة 

اخلضر جنوب بيت حلم. 
قرار .. يصوت مجلس الش��يوخ األمريكي، ام��س األربعاء، على قرار 
إلنهاء دع��م واش��نطن للعدوان الس��عودي على 
اليمن، فيما يضغط مشرعون على الرئيس دونالد 
ترام��ب لكي يش��دد سياس��ته جتاه الس��عودية.

وس��يكون هذا ثاني تصويت في مجلس الشيوخ 
عل��ى القرار اخلاص بس��لطات احلرب خ��الل أربعة 
أشهر، وسبق أن وافق اجمللس على القرار بتأييد 56 

صوتا ومعارضة 41 في كانون األول املاضي.

االنبار / البينة الجديدة
اف��اد مصدر امني في االنب��ار، امس االربعاء، ب��أن تنظيم داعش 
اعدم احد ابناء الرطبة بعد 23 يوما على اختطافه. وقال املصدر   
ان تنظيم داع��ش قام بإعدام احد ابن��اء الرطبة الذي اختطفه 
قب��ل 23 يوما اثن��اء جمعه للكمأ في منطق��ة جالبات التابعة 
للقضاء.واضاف املصدر الذي طلب عدم الكش��ف عن اسمه، ان 
التنظيم قام بذبح اخملتطف.وأفاد مس��ؤول محلي في محافظة 
االنبار، في االول من آذار احلالي، بأن تنظيم داعش أعدم خمس��ة 
مختطفني من ابن��اء الرطبة والنخيب رميا بالرصاص، مش��يرا 

الى العثور على جثثهم في الصحراء غربي احملافظة.

بغداد / البينة الجديدة
طال��ب االحت��اد الع��ام للجمعي��ات الفالحي��ة، ام��س االربعاء، 
احلكومة بتعويض املتضررين من انهيار سدة ابو الفلني، مشيرا 
الى ان الفيضان الذي احدثته الس��دة غير مس��يطر عليه.وقال 
رئيس االحتاد حس��ن نصي��ف التميمي ان عل��ى احلكومة اتخاذ 
كافة االجراءات لتعويض الفالحني املتضررين من انهيار سدة ابو 
الفلني احلدودية القدمية التي تفصل بني العراق وايران.واضاف ان 
انهيار الس��دة ادى الى اغراق االراضي الزراعية املزروعة باحلنطة 
والتي اوش��كت على موسم احلصاد في ش��مال البصرة )قضاء 
القرنة وناحي��ة الثغر ( واالراضي القريبة م��ن هور احلويزة والتي 
تق��در باكثر من ثالثني الف دومن، مش��يرا ال��ى ان الفيضان الذي 
احدثته الس��دة غير مس��يطر عليه بالرغم من مساندة اجلهد 

الهندسي و قوات احلشد الشعبي.

اجلمعيات الفالحية تطالب احلكومة 
بتعويض املتضررين من انهيار سدة ابو الفلني

منخفض جوي يسبب تساقط 
أمطار متوسطة وخفيفة يف املناطق 

الشمالية والوسطى من البالد
بغداد / البينة الجديدة 

اعلنت هيئ��ة االنواء اجلوية، امس االربع��اء، عن قدوم منخفض 
جوي يس��بب تس��اقط أمطار متوس��طة وخفيفة في املناطق 
الش��مالية والوس��طى م��ن البالد.وق��ال رئيس منبئ��ني جويني 
أقدم محمود عبد اللطي��ف إن منخفضا جويا ناجتا من اندماج 
منخفض��ني جويني األول م��ن البحر املتوس��ط والثاني ضعيف 
من البحر األحمر يس��بب تس��اقط أمطار متوس��طة إلى غزيرة 
في ش��مال البالد وخفيفة إلى متوسطة في املنطقة الوسطى 
مصحوبة بعواصف رعدية يس��بقها نش��اط في سرعة الرياح 
ليتصاعد الغبار وتردي مدى الرؤية.وأضاف أن تأثير هذا املنخفض 
يضعف يوم اجلمعة املقبل في املنطقتني الوس��طى واجلنوبية، 
ثم يعود ليتعمق السبت ويسبب تساقط أمطار في املنطقتني 

الشمالية والوسطى ويستمر لغاية صباح االثنني.

بغداد / البينة الجديدة
اعتب��ر النائب ع��ن محافظة نينوى محمد إقب��ال الصيدلي، امس 
األربعاء، أن القرارات الصادرة عن احلكومة مؤخراً تؤشر بعض احملاباة 
واجملامالت حملافظة على حس��اب محافظات أخرى، داعياً احلكومة 
إلى إعادة النظر في حتديد 4 آالف وحدة سكنية فقط لنينوى.وقال 
الصيدل��ي، إنه رغ��م الدمار الش��امل الذي تعرضت ل��ه محافظة 
نينوى من حيث املنازل واملنش��آت واملرافق اخلدمية والصحية اال ان 
القرارات التي تصدر عن اجلهات احلكومية في اآلونة األخيرة تؤشر 
بعض احملاباة واجملامالت حلس��اب محافظة عل��ى محافظات أخرى 
بش��كل واضح.وأض��اف الصيدلي أن احلكومة أغفل��ت في املوازنة 
التعويض املباش��ر للمواطنني عن دورهم املهدمة ومصاحلهم التي 
ه��درت، داعياً احلكوم��ة إلى إع��ادة النظر في حتدي��د 4 االف وحدة 
س��كنية فقط لنينوى في حني حصل��ت محافظات اخرى على ٨ 

االف وحدة وهي اصغر مساحة واقل تعدادا للسكان.

نائب: القرارات احلكومية األخرية 
تؤشر بعض احملاباة واجملامالت

بغداد / البينة الجديدة
دعا نائب عن ائتالف دولة القانون، امس 
االربعاء، رئيس الوزراء عادل عبد املهدي 
ال��ى ت��رك جمي��ع خط��وات مكافحة 
الفساد واالس��تعانة بجهاز مكافحة 
االره��اب ملس��ك املناف��ذ احلدودي��ة في 
صولة فرس��ان جديدة، مشددا على ان 
مس��ك احل��دود وايقاف تهري��ب النفط 
الفاس��دين  متوي��ل  ط��رق  س��يقطع 
ويضعفه��م وحينه��ا ميك��ن مكافحة 
الفس��اد بشكل اكبر.وقال عبد الهادي 
موحان السعداوي، ان مكافحة الفساد 

ينبغي ان تبدأ من الرؤوس الكبيرة نزوال 
ال��ى صغار الفاس��دين وليس العكس، 
مبين��ا ان عب��د امله��دي كان االحرى به 
التركيز على ملفني بدل اربعني ملفا في 
مج��ال مكافحة الفس��اد وهما قطاع 
النفط واملنافذ احلدودية، الن السيطرة 
الفس��اد  عل��ى  والقض��اء  عليهم��ا 
فيهم��ا س��يحجم دور رؤوس الفس��اد 
بش��كل كبير جدا.واضاف السعداوي، 
ان الس��يطرة عل��ى املناف��ذ احلدودي��ة 
بش��كل جيد وباجهزة متقدمة الميكن 
لالم��وال ان تخ��رج خ��ارج البل��د او ان 

واملستلهكة  املضروبة  البضائع  تدخل 
واالدوي��ة  والكريس��تال  واملس��رطنة 
منتهي��ة الصالحي��ة وغي��ر النظامية 
وغيره��ا م��ن البضائع غي��ر القانونية، 
الفتا ال��ى ان االمر االخر هو الس��يطرة 
على تهريب النف��ط الذي تعتمد عليه 
اح��زاب كثي��رة لتموي��ل نفس��ها الن 
االعتم��اد عل��ى مقاوالت وعق��ود داخل 
املوازنة والوزارات سيدخلها بحسابات 
التدقيق وغيرها من االمور التي قد تؤثر 
عليه��ا س��لبا.ولفت ال��ى ان التعامل 
اليوم ليس مع اش��خاص ب��ل مع دولة 

داخ��ل الدول��ة م��ن خالل مؤسس��ات 
متش��عبة ولي��س ش��خوصا او جهات 
بسيطة،موضحا ان حماية البيت تبدأ 
من الس��ور اخلارجي بالتالي فان حماية 
العراق تبدأ من تام��ني املنافذ احلدودية.

وتابع، ان هنالك تس��عة منافذ حدودية 
في اقليم كردستان اربعة منها رسمية 
وخمس��ة غير رس��مية كما ان هنالك 
منافذ اخرى جنوب العراق وجميع تلك 
املنافذ غير مس��يطر عليها   بش��كل 
كامل، كما ان املناف��ذ البرية ايضا غير 
مسيطر عليها وهناك جهات مسيطرة 

عليها ومن يق��ول غير ذلك فهو يكذب 
عل��ى الش��عب العراقي،مش��ددا على 
ان مكافح��ة الفس��اد ينبغ��ي ان تبدأ 
باس��لوب مش��ابه ملكافح��ة االره��اب 
وداعش. وبني السعداوي، ان هناك هيئة 
للمناف��ذ احلدودية لكن بواقع احلال فان 
تلك الهيئة ليس لديها صالحيات على 
جمي��ع املناف��ذ كما ان هن��اك مطارين 
فق��ط ضمن مس��ؤولية الهيئ��ة وهما 
مطاري البصرة والنجف فقط اما مطار 
بغداد وهو بالعاصمة فخارج س��يطرة 

الهيئة.

بغداد / البينة الجديدة
ردت احملكم��ة االحتادي��ة العلي��ا، امس 
بصح��ة  للطع��ن  دع��وى  األربع��اء، 
محم��د  س��ميعة  النائب��ة  عضوي��ة 
خليف��ة الغ��الب مؤك��دة أن الهيئ��ة 
الوطني��ة العليا للمس��اءلة والعدالة 
لم تشملها بإجراءاتها.وقال املتحدث 
الرس��مي للمحكمة إياس الس��اموك 
، إن احملكم��ة االحتادي��ة العلي��ا عقدت 
جلس��تها برئاس��ة القاض��ي مدحت 
احملمود وحضور القضاة األعضاء كافة 
ونظرت دعوى للطعن بصحة عضوية 
النائبة سميعة محمد خليفة الغالب 
بحجة ش��مولها بإجراءات املس��اءلة 
والعدالة.وأضاف الس��اموك، أن املدعي 

خاصم في دعواه رئيس مجلس النواب 
إضاف��ة لوظيفت��ه، والنائب��ة املعترض 
ورئي��س  عضويته��ا،  صح��ة  عل��ى 
مجل��س املفوضية العليا املس��تقلة 
لالنتخابات إضاف��ة لوظيفته، ورئيس 
الهيئ��ة الوطني��ة العليا للمس��اءلة 
لوظيفته.ولف��ت  إضاف��ة  والعدال��ة 
الس��اموك، إلى أن املدعي طلب احلكم 
بعدم ش��رعية ودس��تورية قرار الهيئة 
واإلبقاء  والعدالة،  الوطنية للمساءلة 
على ش��مول املدع��ى عليه��ا بقانون 
املس��اءلة والعدالة.وتاب��ع، أن املدع��ي 
طلب أيضاً احلكم بعدم دستورية قرار 
مجلس الن��واب في جلس��ته املرقمة 
)20( لسنة 201٨، وعدم صحة عضوية 

املدع��ى عليه��ا وإلزام رئي��س مجلس 
بإبط��ال  لوظيفت��ه  إضاف��ة  الن��واب 
عضويتها وإزالة اآلث��ار املترتبة عليها 
قانون��ا، وقبول عضويته للدورة الرابعة 
ومنح��ه املقعد النياب��ي عن محافظة 
األنبار ع��ن التجمع املدن��ي لإلصالح - 
املنضوي حتت ائتالف الوطنية.وذكر، أن 
احملكمة دققت عريضة الدعوى وأقوال 
األطراف ووجدت أن اللجنة السباعية 
في الهيئة الوطنية العليا للمساءلة 
والعدال��ة كانت قد قررت عدم ش��مول 
النائبة املعترض على صحة عضويتها 
أن  والعدالة.وب��ني،  املس��اءلة  بقان��ون 
اللجنة الس��باعية للهيئ��ة كانت قد 
ش��ملت النائبة املعت��رض على صحة 

عضويتها بإجراءاتها كونها لم حتضر 
ف��ي بداية األم��ر أمامه��ا، ولكنها بعد 
ذل��ك حض��رت وقدم��ت م��ا لديها من 
دفوع، وأس��فر ذلك عن ص��دور قرار ثان 
بعدم ش��مولها بإج��راءات املس��اءلة 
والعدالة.وأوض��ح أن، املدعي قدم كتاباً 
من املفتش العام بهذا اخلصوص، لكن 
احملكم��ة االحتادية العليا أك��دت أن ما 
يتم اعتماده بش��أن شمول األشخاص 
بقانون املس��اءلة والعدال��ة من عدمه 
هو قرار اللجنة السباعية في الهيئة.
وأشار املتحدث باسم احملكمة االحتادية، 
إلى أن احملكمة االحتادية العليا قررت رد 
الدعوى لعدم اس��تنادها إلى سند من 

الدستور.

االحتادية .. رد دعوى الطعن بصحة عضوية النائبة مسيعة حممد خليفة الغالب

نائب يدعو لإلستعانة مبكافحة االرهاب وشن صولة فرسان على املنافذ احلدودية

بغداد / البينة الجديدة
بحث وزي��ر االعمار واالس��كان والبلديات 
العامة بنَكني ريكاني مع عدد من أعضاء 
مجل��س الن��واب عن محافظ��ة كركوك 
آلية وخطط الوزارة في مجال اس��تئناف 
العم��ل ف��ي املش��اريع املتوقفة وس��بل 

بالواق��ع اخلدم��ي فيها.وجرى  النه��وض 
خالل اللقاء مناقش��ة اس��تئناف العمل 
في تنفيذ املشاريع اخلدمية في احملافظة 
للمش��اكل  املناس��بة  احلل��ول  ووض��ع 
واملعوق��ات الت��ي تواجهه��ا مب��ا يضمن 
تنفيذها وفق املواصفات الفنية املطلوبة 

والتوقيت��ات احمل��ددة لها.م��ن جانبه ثمن 
الوف��د الزائ��ر جه��ود الس��يد الوزير في 
متابعة تنفيذ املشاريع خاصة وان بعض 
املش��اريع املتعلق��ة بال��وزارة تعان��ي من 
التوق��ف والتلكؤ ألس��باب عديدة خالل 

الفترة السابقة. 

بنكني ريكاني مع عدد من أعضاء مجلس النواب عن محافظة كركوك



الرافدين : ال توجد نية لفتح فروع 
جديدة يف دول اجلوار

خالل استقباله روحاني.. السيستاني : مكافحة الفساد وحصر السالح 
بيد الدولة أهم التحديات اليت يواجهها العراق

بغداد / البينة اجلديدة
األربعاء،  امس  الزاملي،  عباس  الفتح  حتالف  عن  النائب  عزا 
سبب تأخير إدراج مشروع قانون إخراج القوات األميركية على 
بشأن  احلكومة  موقف  وصول  تأخر  الى  اجمللس  أعمال  جدول 
األول  املعني  هي  “احلكومة  ان  الزاملي  األجنبي.وقال  التواجد 
واألخير مبلف التواجد األمريكي ونحن جهة داعمة للحكومة 
بشأن الرفض ألي تواجد أجنبي “.وأضاف ان “تاخر البرملان في 
إدراج القرار على جدول األعمال يعود الى تأخر وصول املوقف 
احلكومي بهذا الشأن”، مشيرا الى ان “امريكا اخلت باالتفاقية 
األمنية التي وقعت عام ٢٠١١ وان تلك االتفاقية ال قيمة لها 
 ٢٠١٤ عام  بعد  األمريكية  اخلروقات  بسبب  احلالي  الوقت  في 
تلتزم بتعهدها  األمريكية لم  املتحدة  الواليات   ” ان  “.واوضح 

أمام العراق، اضافة الى أنها خرقت الكثير من القرارات”.

بغداد / البينة اجلديدة

أكد عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في ايران 

علي آقا محمدي، امس األربعاء، أن صادرات الكهرباء 

والغاز تبل��غ نحو 3.5 مليار دوالر للعراق س��نويا.وقال 

محمدي ، إن “اجمالي الصادرات للعراق تبلغ ١٢ مليار 

دوالر، حيث تشكل السلع غير النفطية 8.6 مليار دوالر 

من هذا احلجم والبقية يختص بتصدير الطاقة مثل 

الكهرباء والغاز”.وأضاف، أن “الصناعات الغذائية في 

صدارة الس��لع االيرانية املتدفقة عل��ى العراق تليها 

امل��واد االنشائية واالدوي��ة”، مؤك��دا “إمكانية انتاج 

السيارات االيرانية في العراق، داعيا الى تبني التجارة 

احلرة بني البلدين”.
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السيستاني خالل اللقاء بروحاني  : اصدقاء العراق هلم دور كبري يف دحر تنظيم داعش

الفتح : تأخر املوقف احلكومي تسبب بعدم إدراج قانون إخراج األمريكان جبلسات الربملان
يف األجواء العراقية  MAX 737 الطريان املدني يعلن إيقاف منح موافقات املرور لطائرات

 بغداد / البينة اجلديدة
 أك��د املرج��ع الديني االعلى الس��يد علي السيس��تاني، امس االربع��اء، على دور 
ال��دول الصديقة للعراق في دحر تنظيم داعش االرهابي، مبينا، خالل اس��تقباله 
الرئي��س االيراني، أه��م التحديات التي تواج��ه احلكومة العراقي��ة اجلديدة.وقال 
مكتب املرجع، ، ان “س��ماحة السيد السيستاني استقبل قبل ظهر امس االول 
الرئي��س االيراني حس��ن الروحاني والوفد املرافق له”، مبين��ا ان “الرئيس الضيف 
ش��رح لس��ماحته جانباً من نتائ��ج مباحثاته مع املس��ؤولني العراقي��ني، وما متّ 
التوصل اليه معهم في اطار تطوير عالقات الصداقة وحسن اجلوار بني البلدين”.

وأبدى السيستاني، بحسب البيان، “ترحيبه بأي خطوة في سبيل تعزيز عالقات 
الع��راق بجيرانه وفقاً ملصالح الطرفني وعلى اس��اس احترام س��يادة الدول وعدم 
التدخ��ل في ش��ؤونها الداخلي��ة”، مشيرا الى “احل��رب املصيري��ة التي خاضها 
الشع��ب العراقي لدحر العدوان الداعشي”.كما اس��تذكر، “التضحيات الكبيرة 
الت��ي قدمها العراقي��ون االبطال في االنتصار على ه��ذا التنظيم االرهابي وإبعاد 
خطره عن املنطقة كلها”، منوها الى “دور االصدقاء في حتقيق ذلك”.وأشار املرجع 
أيض��اً الى “أهم التحديات التي يواجهها الع��راق في هذه املرحلة وهي مكافحة 
الفساد وحتس��ني اخلدمات العامة وحصر السالح بيد الدولة واجهزتها االمنية”، 
مبدي��اً أمله أن “حتقق احلكوم��ة العراقية تقدماً مقبوالً في هذه اجملاالت”.وش��دد 
سماحته على “ضرورة أن تتسم السياسات اإلقليمية والدولية في هذه املنطقة 
احلساس��ة بالتوازن واالعتدال، لتجنب ش��عوبها مزيداً من املآسي واالضرار”.وبدأ 
رئي��س اجلمهورية االيرانية حس��ن روحاني، صباح يوم  امس االول، زيارة رس��مية 
ال��ى العراق، بدعوة من نظيره  برهم صالح حي��ث اجرى لقاءات منفصلة مع كل 
م��ن رئي��س اجلمهورية و رئيس الوزراء ، الى جانب رئي��س مجلس النواب وعدد من 

النخب السياسية واالجتماعية ووجهاء العشائر.

)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 س��لطة الطيران املدني، 
من��ح  إيق��اف  االربع��اء،  ام��س 
موافق��ات امل��رور لطائ��رات 737 
العراقي��ة  األج��واء  ف��ي    MAX
وذل��ك لوج��ود تقيي��دات فني��ة 
ودولي��ة باس��تخدام ه��ذا النوع 
الطائرات.وقالت الس��لطة  م��ن 
، انه��ا ق��ررت ي��وم ام��س إيقاف 
من��ح موافق��ات امل��رور لطائرات 
العراقي��ة  األج��واء   MAX  737
وذل��ك لوج��ود تقيي��دات فني��ة 
ودولي��ة باس��تخدام ه��ذا النوع 
من الطائ��رات، مبين��ة أن القرار 
جاء بتوجيه من قسم السالمة 
اجلوي��ة ف��ي س��لطة الطي��ران 
املدني العراقي وذلك للتأكد من 
االس��تخدام اآلمن له��ذا النوع 
م��ن الطائ��رات للحف��اظ عل��ى 

اجراءات الس��المة ف��ي األجواء 
أن  العراقية.وأض��اف الس��لطة، 
القرار يع��د نافذاً اعتبارا من يوم 
ام��س االربع��اء في ايق��اف منح 
 MAX  737 لطائ��رات  املوافق��ات 
او  العراقية  املطارات  الستخدام 

دخ��ول األج��واء العراقية وحتى 
إش��عار اخ��ر له��ذا الن��وع م��ن 

الطائرات.
يشار الى انه على الرغم من إبداء 
شركة بوينغ األمريكية قناعتها 
التامة بسالمة طائراتها من طراز 

737 ماك��س، تلغ��ي دول أوروبية 
واحدة تلو أخ��رى مجالها اجلوي 
أمام ه��ذا النوع م��ن الطائرات، 
على خلفية حتط��م ثاني طائرة 
من هذا النوع خالل أربعة أشهر 

في إثيوبيا األحد املاضي.

العراق يستورد غاز وكهرباء من إيران بقيمة 3.5 مليار دوالر سنويا

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

أسسها الراحل  
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير
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بغداد / البينة اجلديدة
أب��دى املرج��ع الدين��ي االعلى علي 
ام��س  السيس��تاني،  احلس��يني 
االربع��اء، ترحيب��ه ب��أي خطوة في 
الع��راق  عالق��ات  تعزي��ز  س��بيل 
أه��م  ان  اك��د  فيم��ا  بجيران��ه، 
التحديات التي يواجهها العراق في 
هذه املرحلة هي مكافحة الفساد 

وحصر السالح بيد الدولة.
إن  السيس��تاني  مكت��ب  وق��ال 
س��ماحته اس��تقبل، قب��ل ظه��ر 
امس االول الرئيس االيراني حس��ن 
الروحاني والوفد املرافق له، وش��رح 

الرئيس الضيف لس��ماحته جانباً 
من نتائج مباحثاته مع املس��ؤولني 
العراقي��ني، وم��ا متّ التوص��ل الي��ه 
معهم ف��ي اط��ار تطوي��ر عالقات 
ب��ني  اجل��وار  وحس��ن  الصداق��ة 

البلدين.
السيس��تاني،  الس��يد  وأب��دى 
بحسب البيان، ترحيبه بأي خطوة 
ف��ي س��بيل تعزيز عالق��ات العراق 
بجيران��ه وفق��اً ملصال��ح الطرفني 
س��يادة  احت��رام  اس��اس  وعل��ى 
ال��دول وعدم التدخل في ش��ؤونها 
الداخلي��ة، مشي��را ال��ى أن احلرب 

الشعب  التي خاضه��ا  املصيري��ة 
العراقي لدحر العدوان الداعشي.

السيس��تاني،  الس��يد  وذّك��ر 
ب�التضحيات الكبيرة التي قدمها 
العراقي��ون االبط��ال ف��ي االنتصار 
االرهاب��ي  التنظي��م  ه��ذا  عل��ى 
وإبع��اد خطره ع��ن املنطقة كلها، 
ودور االصدق��اء ف��ي حتقي��ق ذل��ك، 
مش��ددا عل��ى ض��رورة أن تتس��م 
السياسات االقليمية والدولية في 
ه��ذه املنطقة احلساس��ة بالتوازن 
واالعتدال، لتجنب ش��عوبها مزيداً 

من املآسي واالضرار.

وأش��ار الس��يد السيس��تاني الى، 
أه��م التحدي��ات الت��ي يواجهه��ا 
الع��راق ف��ي ه��ذه املرحل��ة وه��ي 
مكافحة الفساد وحتسني اخلدمات 
العامة وحصر الس��الح بيد الدولة 
واجهزتها االمني��ة، مبدياً أمله بأن 
حتق��ق احلكوم��ة العراقي��ة تقدماً 

مقبوالً في هذه اجملاالت.
وكان املرجع الديني االعلى الس��يد 
السيس��تاني  احلس��يني  عل��ي 
اس��تقبل، امس االربع��اء، الرئيس 
االيراني حس��ن روحان��ي في منزله 

بالنجف.

  بغداد / البينة اجلديدة
اعل��ن مص��رف الرافدي��ن، ام��س 
االربع��اء، انه ال يوج��د نية لفتح 
فروع جديدة في دول اجلوار، مبينا 
ان فتح الف��روع مرهون بالظروف 
االقتصادي��ة العام��ة واملشتركة 
بني البلدان. وقال املكتب اإلعالمي 
للمصرف ان افتتاح فروع جديدة 
االقتصادي��ة  بالظ��روف  مره��ون 

البلدان،  ب��ني  واملشتركة  العامة 
مبين��ا ان أولوي��ة افتت��اح ف��روع 
جديدة ترتكز على دراسة السوق 
واحلاج��ة والطلب.وتاب��ع انه في 
الوقت احلال��ي التوجد نية لفتح 
اجل��وار  دول  ف��ي  جدي��دة  ف��روع 
والس��يما ان لدى املصرف سبعة 

فروع خارجية.

بغداد / البينة اجلديدة
والشؤون  العمل  وزارة  أعلنت 
ان  االربعاء،  امس  االجتماعية، 
قرار مجلس الوزراء بشأن توزيع 
سيشمل  السكنية  االراضي 

فئات ذوي االعاقة واالحتياجات 
“قرار  ان  الوزارة،  اخلاصة.وقالت 
اراض  بتوزيع  الوزراء  مجلس 
سكنية مخدومة مبساحة ٢٠٠ 
متر مربع سيشمل املشمولني 

وكذلك  االجتماعية  باحلماية 
واالحتياجات  االعاقة  ذوي 
“الوزارة  ان  اخلاصة”.وأوضحت 
ستشرع بوضع االجراءات التي 
بالتنسيق  ذلك  حتقيق  تسهل 

واالعمار”. االسكان  وزارة  مع 
أمس  الوزراء،  مجلس  وأصدر 
االول قرارا بتوزيع قطع األراضي 
في عموم احملافظات بإستثناء 

إقليم كردستان.

 بغداد / البينة اجلديدة
االربعاء،  امس  للضرائب،  العامة  الهيئة  اعلنت 
املوالت وصالونات  الضرائب على  انها حاولت فرض 
فيما  املواطنني،  تعاون  لعدم  الغيت  لكنها  احلالقة 

شددت على ضرورة نشر الوعي الضريبي.
وقالت مديرة الهيئة ناجحة عباس علي ، ان الهيئة 
التجارية  املوالت  على  الضرائب  تفرض  ان  حاولت 
العام  تطبيقها  املقرر  من  وكان  احلالقة  وصالونات 
املاضي، لكن عدم التعاون من قبل املواطنني اضطر 

الدائرة الى الغائه في موازنة العام ٢٠١9.
النقال  واضافت عباس ان ضريبة املبيعات للهاتف 

ع��دا  كافة  واملطاعم  بالفنادق  املقدمة  واخلدمة 
على  االبقاء  مع  معني  اعمال  رسم  لها  الشعبية، 
الضرائب اخملصصة لشريحة املوظفني وفق النسب 
املعينة سابقا على الراتب االسمي ح��ص��را، الفتة 
شركات  على  الضرائب  ف��رض  اس��ت��م��رار  الى 
بشكل  يجري  تسديدها  وان  التراخيص  ج��والت 
املوظفني  كبار  بقسم  شمولها  مت  اذ  منتظم، 
التقدير الذاتي، اي نستلم صك الضريبة وندققه من 
الشركة.وشددت على ضرورة نشر الوعي الضريبي، 
الن اجملتمع يفتقر لهذه الثقافة والدراية بان العائدات 

الضريبية تعد ساندة للعائدات النفطية.

الدول  إيرادات  من  اساس  جزء  الضرائب  وتعتبر 
تتناسب ضرائبها  والتي  منها  الرأسمالية  وخاصة 
فان  وباملقابل  االقتصادية  احلالة  طبيعة  مع 
في  الضرائب  دافعي  مع  شفافة  تكون  احلكومات 
كل فلس تنفقه، اال ان الضرائب في العراق لم حتظ 
غني  بلد  العراق  أن  اعتبار  على  املطلوبة،  باملتابعة 
سياسة   ٢٠١7 عام  ومنذ  العراق  بالنفط.وانتهج 
العامة  فرض الضرائب بشكل كبير ضمن موازنته 
غير  اإليرادات  ولزيادة  النفط  أسعار  انخفاض  بعد 

النفطية.

العمل : ذوي اإلعاقة واالحتياجات اخلاصة سيشملون بقرار األراضي السكنية

بغداد / البينة اجلديدة
لالمن  االعلى  اجمللس  امني  اكد 
شمخاني،  علي  االيراني  القومي 
الثورة  قطار  أن  األربعاء،  امس 
سيتحرك بسرعة اكبر نحو حتقيق 
اخلطوة الثانية للثورة االسالمية اي 
مشيرا  القادمة،  االربعني  اعوامها 
إلى أن قطار الثورة حول بلدا عدوا 

مثل العراق إلى حليف.
شمخاني  عن  “فارس”  ونقلت 
بلدا  حّول  الثورة  “قطار  إن  قوله، 
بلد حليف”،  الى  العراق  وهو  عدوا 

عاما   ٤٠ “مرت  أنه  إلى  مشيرا 
ودخلنا  االسالمية  الثورة  على 
اخلطوة الثانية للثورة وال بد من 
التحرك على السكة الداخلية 

واالقليمية للثورة”.
سقوط  “ومنذ  انه  وأضاف، 
الداعني  جبهة  اعلنت  الشاه 
عن  املنطقة  في  لالستقرار 
محور  تبلور  ومنها  ظهورها 
االنتصار  حقق  الذي  املقاومة 
مواجهة  هنالك  كانت  اينما 
“من  أنه  مبينا  قليلة”،  وبكلفة 
جانب اخر ظهر مزعزعو االمن في 
مدعومني  املنطقة  انحاء  مختلف 
ان  اال  داعش  اوجدت  دولية  بقوى 
هو  عاما   ٤٠ بعد  احلاسم  االمر 

هزمية مزعزعي االمن هؤالء”.
الثورة  بقطار  املضي  “ضرورة  واكد 
حتى نهاية العام االيراني )يبدا في 
اكبر  بسرعة  القادم  اذارمارس(   ١9
حتى حتقيق اخلطوة الثانية للثورة

مشخاني : هكذا حتول العراق 
من عدو إليران إىل حليف

بغداد / وكاالت / البينة اجلديدة
ذكرت صحيفة العربي اجلديد، امس 
االربعاء، ان حكومة اقليم كردستان 
توحيد  اتفاقية  تنفيذ  في  متاطل 
التعرفة الكمركية بني بغداد وأربيل، 
فيما اشارت الى ان هناك اجتماعا 
من  اخملتصة  اجلهات  بني  سيعقد 
الطرفني ملعرفة األسباب التي تقف 

وراء عدم تطبيق توحيد التعرفة.
مصدر  عن  الصحيفة  ونقلت 
حكومي قوله ان سلطات حكومة 
تنفيذ  في  متاطل  كردستان  إقليم 
اتفاقية توحيد التعرفة الكمركية 
بني بغداد وأربيل ورفع نقاط الكمرك 
قد  املماطلة  ان  مبينا  املوجودة، 
التي  االتفاقات  أهم  أحد  تنسف 

متت بني الطرفني قبيل إقرار املوازنة 
العامة للبالد الشهر املاضي.

عدم  طلب  الذي  املصدر  واضاف 
اجلهات  ان  اسمه،  عن  الكشف 
الكردية في أربيل ما زالت تتقاضى 
البضائع  على  كمركية  رسوماً 
وإيران  تركيا  من  إليها  الداخلة 
باجتاه بغداد أو من بغداد إلى أسواق 
اإلقليم، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار 
البضائع الواصلة للسوق العراقية.

مسؤول  عن  الصحيفة  ونقلت 
ودائرة  املالية  اللجنة  إّن  قوله  بارز 
سوف  الوزراء  ومجلس  الكمارك 
مسؤولي  مع  اجتماعا  يعقدون 
األسباب  ملعرفة  كردستان  إقليم 
املنافذ  وراء عدم تطبيق  التي تقف 

توحيد  بشأن  اإلقليم  في  احلدودية 
التعرفة.

وتابع ان بغداد قد تعاود فرض اجلباية 
تنطبق  ال  التي  الشاحنات  على 
احلكومية،  التعليمات  عليها 

اذا  موضحا ان هناك مهلة محددة 
فإن  القرار  هذا  اإلقليم  يطبق  لم 
بغداد سيكون لها موقف حازم من 

هذا األمر.
في  العام  الكمارك  مدير  وكان 

إقليم كردستان العراق سامال عبد 
الشهر  مطلع  أعلن  قد  الرحمن 
التعرفة  توحيد  سيتم  أنه  املاضي 
العراق  مستوى  على  الكمركية 
في  كردستان  إقليم  ضمنه  ومن 
نقاط  ورفع  شباط،  شهر  من   ١7
قبل  واملركز  اإلقليم  بني  الكمرك 

ذلك التاريخ.
يفرضها  التي  الرسوم  وتبلغ 
بني  ما  البضائع  على  العراقيون 
املائة  في   3٠ ولغاية  املائة  في   ٠.5
والدولة  البضائع  نوع  بحسب 
السجائر  عدا  منها،  القادمة 
متثل  التي  الروحية  واملشروبات 

رسومها ضعف سعرها احلقيقي.

صحيفة : كردستان متاطل يف تنفيذ اتفاقية توحيد التعرفة الكمركية بني بغداد وأربيل

الضرائب : حاولنا فرض الضرائب على املوالت والصالونات لكنها ألغيت لعدم تعاون املواطنني

بغداد / البينة اجلديدة
دعا النائب األول لرئيس البرملان حسن الكعبي، امس األربعاء، خالل 
لقائه رئيس احلكومة املغربي الى فتح السفارة املغربية في بغداد 
بيان  .وذكر  للعراقيني  الدراسية  املنح  وزيادة  الفيزا  منح  وتسهيل 
الكعبي  كرمي  برئاسة حسن  البرملاني   “الوفد  ان  اإلعالمي  ملكتبه 
الدين  بسعد  امس،  التقى  النواب  مجلس  لرئيس  االول  النائب 

العثماني رئيس احلكومة املغربي”.
وقال الكعبي بحسب البيان ان “الهدف الرئيس الذي يسعى اليه 
العراق حاليا عبر مشاركاته الدولية هو تسليط الضوء على خطر 
متطرف  كفكر  و  إرهابي  كتنظيم  سواء  اإلرهابي  داعش  تنظيم 
الذي كان  أساء لإلسالم  وفكريا كونه فكرا  امنيا  ان يحارب  يجب 
وال زال دين محبة وتسامح”.ودعا الكعبي اململكة املغربية ل�”دعم 
العراق في مساعي عودته للحاضنة العربية واإلسالمية والعاملية”.

الثنائية املتعلقة  واوضح الكعبي انه “مت بحث جملة من امللفات 
بإعادة فتح سفارة اململكة املغربية ببغداد ومناقشة ملف التعاون 
مشاركة  وضرورة   ، األمنية  األجهزة  تدريب  مجال  في  العسكري 
، واهمية هذه املشاركة  العراق  إعادة إعمار  املغربية في  الشركات 

نظرا للخبرات الكبيرة التي تتمتع بها الشركات املغربية “.

الكعيب يدعو احلكومة املغربية اىل فتح 
سفارتها ببغداد وتسهيل منح الفيزا
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اململكة املتحدة تطمح إىل عقد صفقات جتارية تقف 
عضويتها يف االحتاد األوربي عائقا أمامها

جحيم البريكست  .. االعتقاد بأنك لست بحاجة إلى أشخاص آخرين

كان��ت جرمي��ة تاس��ك الكبرى هي 
تق��دمي حقيق��ة مبتذل��ة يعرفه��ا 
اجلمي��ع س��واء اكنت ف��ي لندن أم 
واش��نطن، أم في أي مكان آخر، فال 
يُنصح أب��دا بالدخول في مفاوضة 
دون أن تك��ون لديك أهداف واضحة 
وفكرة ع��ن كيفية رد اجلانب اآلخر. 
ولهذا الس��بب، كان رج��ال الدولة 
عل��ى م��ر التاري��خ، مثل أوت��و فون 
بسمارك، ينظرون إلى الدبلوماسية 
باعتباره��ا لعب��ة ش��طرجن. وكم��ا 
يعلم بس��مارك جيدا، ف��إن مجرد 
حتري��ك القط��ع ليس كافي��ا؛ على 
املرء أيضا توقع ما سيحدث الحقا.
أما بالنس��بة للصياغة الالهوتية 
في اتهام تاس��ك، فيمك��ن القول 
بأنه من املناسب متاما للسياسيني 
إل��ى ح��د  أورب��ا، العلماني��ة  ف��ي 
كبي��ر، أن يتحدث��وا ع��ن اجلحيم. 
فعلى أي��ة حال، حت��ى العديد من 
رجال الدين املس��يحي ق��د جتاوزوا 

مرحلة االعتقاد في العذاب األبدي 
ف��ي اآلخ��رة. وتخل��ت الكنيس��ة 
املطه��ر  فك��رة  ع��ن  اإلجنليكي��ة 
أو ع��ذاب الب��رزخ عق��ب اإلص��الح 
الذي مت في القرن الس��ادس عش��ر.
ف��ي مس��رحية كريس��توفر مارلو 
الكالس��يكية »دكتور فوستوس« 
الت��ي نش��رت ع��ام 1592، يس��أل 
الشيطان  ش��خصية  فوس��توس 
»مفس��توفيليس« ما الذي يفعله 
ش��يطان ف��ي مكتبت��ه ب��دال م��ن 
أن يك��ون ف��ي اجلحي��م. ويجيب��ه 
ه��و  ه��ذا  »ألن  مفس��توفيليس: 

اجلحيم، وأنا لم أبرحه«. وعلى نحو 
مماثل، صاغ امللحد جان بول سارتر 
مفهومه الش��مولي: »اآلخرون هم 
اجلحيم«.لك��ن يظ��ل املقصود من 
اجلحي��م في الس��ياق السياس��ي 
احلديث أمرا مفتوحا للنقاش، على 
األقل حت��ى يصبح لدينا دانتي في 
الق��رن الواح��د والعش��رين ليقدم 
لنا إطارا ش��امال لعل��م األخرويات 
وخريطة جدي��دة للجحيم. فعلى 
س��بيل املثال، وفي ضوء دفاع وزيرة 
الس��ابقة  األميركي��ة  اخلارجي��ة 
مادل��ني أولبرايت عن حملة هيالري 
كلينت��ون الرئاس��ية املعيب��ة عام 
الوجه��ة  اجلحي��م  ميث��ل   ،2016
ال  اللوات��ي  »للنس��اء  النهائي��ة 
يساعدن بعضهن بعضا«. وأفترض 
أن أولبراي��ت ال تعني أن مس��تقبال 
حارق��ا ينتظ��ر 42٪ م��ن الناخبات 
اللوات��ي دعمن ترم��ب. في غضون 
الصحفي��ني  بع��ض  زع��م  ذل��ك، 

اإليطالي��ني، ع��ن طري��ق اخلطأ، أن 
الباب��ا فرانس��يس ق��د تخلى عن 
فك��رة اجلحيم. ف��ي الواق��ع، لقد 
وضع فرانسيس اجلحيم في مركز 
رؤيته للبش��رية. حي��ث يذكرنا بأن 
اجلحيم نشأ عن غرور املالك املتمرد، 

أو الكبري��اء. ويوض��ح فرانس��يس 
ف��ي ع��ام 2015 أن الغ��رور خطيئة 
لة في النفس البشرية، وهي  متأصِّ
أن تقول للرب »اعنت بنفسك، ألنني 
وبناء عليه،  بنفس��ي«.  س��أعتني 
فهم »ال يأخذونك إلى اجلحيم، بل 

إنك تذهب إليه ألنك اخترت طوعا 
أن تكون هناك«.ميثل بريكست هذا 
املس��لك بالضبط. إذا كان اجلحيم 
هو االعتقاد بأنك لست بحاجة إلى 
أشخاص آخرين، وأنك حتتاج فقط 
إلى االعتناء بنفس��ك، فإن مؤيدي 

بالفعل.  قابعون هناك  بريكس��ت 
أولئك الذين ال يؤمنون إال بأنفسهم 
ال ي��رون ض��رورة للتف��اوض، ألنهم 
يفترض��ون أن اجلانب اآلخر س��وف 
ينحن��ي إلرادته��م بكل بس��اطة.

لك��ن في العالق��ات الدولي��ة، فإن 
افتراض املرء بأنه يستطيع تنظيم 
كل شيء بنفس��ه يخلق جحيما 
يتوجب عل��ى اآلخرين العيش فيه 
أيض��ا. اجلحيم، من ه��ذا املنطلق، 
ه��و ما يح��دث عندما يستس��لم 
»الس��يادة«  إلغ��راءات  الن��اس 
وتقري��ر مصائرهم بأنفس��هم، ما 
يخل��ق دائرة مفرغة م��ن العالقات 
واملدم��رة جلميع  املتوترة  األحادي��ة 
األط��راف. وبالفعل، غالب��ا ما تدوم 
هذه النس��خة م��ن اجلحيم لفترة 
طويلة، ألن كل ط��رف لديه ذاكرته 
االنتقائية اخلاصة ويسعى ملعاقبة 
اآلخ��ر. وفي ح��ني يب��دو أن التأكيد 
على الس��يادة يستحضر إمكانات 

جدي��دة ال نهاي��ة له��ا، كما حدث 
بشكل واضح مع مؤيدي بريكست، 
فإنه ف��ي الواقع يقيد خيارات املرء. 
على س��بيل املث��ال، يدع��و أولئك 
الذي��ن ينبذون املعاه��دات اآلخرين 
إلى القيام باملث��ل، وعندها يصبح 

من الصع��ب التوصل إل��ى أي نوع 
م��ن االتف��اق عل��ى اإلط��الق. أم��ا 
أولئك الذين أقنعوا أنفس��هم بأن 

بإمكانهم االختيار بحرية بني عدد 
ال نهائي من الفرص التي لم تتحقق 
بعد، فهم يعيش��ون غالبا في ندم 

مستمر على ما كان ليحدث. وهذه 
ه��ي املصي��دة الت��ي ينصبه��ا لنا 
الغرور. وهكذا، مثلما كان تانتالوس 
متعلقا بثم��رة بعيدة املن��ال، فإن 
اململكة املتح��دة تطمح إلى عقد 

تق��ف عضويتها  صفق��ات جتارية 
في االحتاد األوربي عائقا أمامها. من 
غير املعروف ماذا سيعني ذلك على 
أرض الواقع. ميكن أن تهدف اململكة 
املتحدة إل��ى حتقيق أقصى قدر من 
االزده��ار م��ن خالل الس��عي إلزالة 
القي��ود التنظيمية ق��در اإلمكان. 
لك��ن مع ذل��ك، ومن أجل ممارس��ة 
التج��ارة بش��كل مربح م��ع الدول 
األخ��رى أو االحتاد األوربي، س��يكون 
التنظيمية  باملعايير  الوفاء  عليها 
لتلك الدول فيما يتعلق بالسالمة 
واجلودة وما إل��ى ذلك. كما أن حرية 
بريطاني��ا اجلدي��دة خ��ارج اإلط��ار 
التنظيم��ي لالحتاد األوربي تقتضي 
أيضا التزامات جديدة بتقدمي لوائح 
تنظيمي��ة حتمي س��كان اململكة 
املتح��دة. ل��ذا فالس��ؤال احلقيقي 
هن��ا ه��و م��ا إذا كان اله��روب أمرا 
محتمال باألس��اس. إذا أرادت تيريزا 
م��اي أن تتحلى باجلرأة، فبمقدورها 
إص��دار البيان التال��ي: »اخلروج من 
االحت��اد األوربي خطأ ف��ادح. لقد مت 
التوص��ل إلى هذا القرار بعد حملة 
م��ن األكاذي��ب والتأثي��ر األجنب��ي 
اخلبي��ث، ومن الواض��ح أن تكلفته 
لذلك  بكثي��ر.  س��تتجاوز منافعه 
ق��ررت حكومت��ي ع��دم اتخ��اذ أي 
إج��راءات أخ��رى ف��ي ه��ذا الصدد. 
وب��دال من ذل��ك، س��نلتزم بالعمل 
مع االحتاد األورب��ي ملواجهة اخملاوف 
البريطانية واالس��تعداد ملستقبل 
ال ميكن التنبؤ به«.من املس��تحيل 
أن يصدر مثل ه��ذا البيان بالطبع، 
ألن م��اي دفع��ت الثم��ن بالفع��ل 
من خ��الل خياراتها الس��ابقة. ما 
ينتظره��ا واململك��ة املتح��دة هو 
املزي��د م��ن العق��اب. ف��ي البداية، 
سينكشف الواقع املرير، وسيكون 
مختلف��ا متام��ا عم��ا كان ميكن أن 
يحدث. ثم سيتوجب على شخص 
ما أن يتحمل املسؤولية. لكن إلقاء 
اللوم ه��و عقاب في ح��د ذاته. في 
رواية دانتي، تقضي فرانشيس��كا 
دا رمييني، املدانة بتهمة الزنا، بقية 
حياتها األبدي��ة وهي حتّمل اجلميع 
أفعاله��ا،  وكل ش��يء مس��ؤولية 
ين��ذر  نفس��ها.  تل��وم  ال  لكنه��ا 
خ��روج بريطانيا م��ن االحتاد األوربي 
مبصير مماثل على املس��توى احمللي. 
ف��ال يبدو أن النقاش��ات الدائرة في 
ويستمنس��تر وواي��ت هول س��وف 
تنته��ي أب��دا، والس��بب ف��ي ذلك 
يزداد وضوح��ا أكثر فأكثر: فاخلروج 

البريطاني هو العذاب األبدي.

* أستاذ التاريخ والشؤون الدولية 
بجامعة برينستون 

إذا كان الجحيم هو 
االعتقاد بأنك لست 
بحاجة إىل أشخاص 
آخرين وأنك تحتاج فقط 
إىل االعتناء بنفسك فإن 
مؤيدي بريكست قابعون 
هناك بالفعل

مددت ماي موعدها النهائي لعقد تصويت فعال على صفقة الخروج من 
االتحاد األوربي مؤكدة بذلك أنها ستظل بدون خطة حتى اللحظات األخرية

فرانسيس

ماي

تاسك

أثار رئيس اجمللس 
األوربي، دونالد تاسك، 
اجلدال مؤخرا حني 
قال إنه »يوجد مكان 
مخصص في اجلحيم 
ألولئك الذين دعوا 
إلى خروج بريطانيا 
من االحتاد األوربي 
بدون خطة«. من 
منظور مؤيدي اخلروج 
من االحتاد األوربي 
)بريكست( الغاضبني، 
فإن هذا التصريح 
يلخص املوقف املتزمت 
والالمبالي الذي تتبناه 
حكومة االحتاد األوربي 
التكنوقراطية في 
بروكسل. وردا على ذلك، 
أصدرت رئيسة الوزراء 
البريطانية تيريزا ماي 
بيانا وبخت فيه تاسك 
بسبب تعليقه. لكن رد 
ماي ال يهم كثيرا. فقد 
مددت بالفعل موعدها 
النهائي لعقد »تصويت 
فعال« على صفقة 
اخلروج من االحتاد 
األوربي، مؤكدة بذلك 
أنها ستظل بدون خطة 
حتى اللحظات األخيرة. 
وعلى هذه الوتيرة، رمبا 
يستمر تأخير ومتديد 
املواعيد النهائية 
للخروج البريطاني إلى 
أجل غير مسمى.

* هارولد جيمس

   ف��ي خض��م الفنت املتالحق��ة التي تعص��ف بالبلد وبني 
حاقد وناكر وسعيد وضاحك وباك تبرز مواقف تتنامى في 
ش��دة لذعتها وسخونة موادها ، صوت التظاهرات اختفى 
تقريبا من الس��احة بعد اس��باب كثيرة منه��ا عدم االمل 
بالتغيير والتس��قيط م��ن بعض اجلهات الت��ي ال تنفعها 
اص��وات التظاهرات النها تزعج النائ��م الكبير ذي الفراش 
الوثي��ر وألن العي��د آت فيحاول البع��ض تأجيل االعالن عن 
التحالفات حتى يس��تمر الوضع بازماته لفترة اطول ففي 
كل حس��اب دقيق . ترامب يريد اخ��ذ نفط العراق وجيراننا 
يذلونا بس��رقة املاء وتوريد االسلعة والبضائع مع سيناريو 
محبك حمل��ق الصناع��ة العراقية وترى البع��ض يدافع عن 
اجله��ة الفالنية بغض��ب كأنه )مكوك( ويعم��ل عن بعد . 
الفراغ الدس��توري يستس��يغه البعض وصرنا اضحوكة 
للناس فما من سياس��ي قادر على ل��وي ذراع االعداء وهذه 

مع مستقبل  صورتنا 
ه��ل   . ق��امت  غام��ض 
المري��كا راي ف��ي كل 
؟  املس��ائل  ه��ذه 
تركيا  عل��ى  احلص��ار 
واي��ران ه��ل يذكركم 
العراق؟  على  باحلصار 
العراقي  احلصار  لكن 
ملاذا  واش��د..  اقس��ى 
يتف��وق الع��راق حتى 
بحصاره على العالم؟ 

هل هناك س��ر ف��ي هذه البقعة م��ن االرض ؟ ملاذا ال يصرخ 
البع��ض على ح��ال العراقيني املقموع��ني بامتياز امريكي 
ويتصارخ على فالن وفالن ؟ مغنية احلي ال تطرب وهذا مثل 
نس��تطيع ان نطبقه حرفي��ا هنا حج��م الصراعات كبير 
ودماء الش��هداء واصوات االرامل واليتامى لم يعد ذا قيمة 
بل كل الفضل ملن ساعد العراق هل يصح هذا؟ ملاذا السيد 
مس��عود اختفى من االعالم؟ هل يدبر أمرا فمن شانه هذا؟ 
هل األذرع الداخلية املرتبطة بآخرين تس��تعد لإلنقضاض 
على الفقراء كما حصل في التفجير االخير ملدينة الصدر؟ 
ماهي االمور التي س��تظهر بعد سلسلة املؤامرات اخلفية 
عل��ى بلدنا املنك��وب؟ هل تس��تمر الكهرب��اء باالنقطاع 
لتزودنا الكوي��ت مبغذيات بالية منتهي��ة الصالحية لتنور 
س��ماء بغداد؟ هل نس��تورد من موريتانيا قناديل زيت ؟ ام 
نذهب بأفواج سياحية الى الهماليا لنسقط كل العمالء 

والفاسدين؟ اشك في كل هذا.

نفطنا و ترامب

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

هل نستورد من موريتانيا 
قناديل زيت ام نذهب 
بأفواج سياحية اىل 
الهماليا لنسقط كل 
العمالء والفاسدين؟ اشك 
يف كل هذا
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بغداد/ البينة اجلديدة
من  اكثر  ازالة  عن  بغداد  امانة  اعلنت   
املاء  شبكات  على  متجاوز  منفذ   )2000(
الصافي بعموم   بغداد«.وذكر بيان المانة 
تنفذ  البلدية  الدوائر  مالكات  ان   « بغداد 
على  التجاوزات  إلزالة  يومية  حمالت 
الصافي وتشكيل  املاء  خطوط وشبكات 
وازالتها  التجاوز  لرصد حاالت  فرق جوالة 
امانة  مالكات  ان  .واضاف:  فوري  بشكل 

بغداد تعمل على تقوية ضخ املياه الصاحلة 
للشرب بعدد من احملالت السكنية وحتويل 
املاء  شبكات  على  واحلدائق  املتنزهات  ري 
في  والكسور  النضوح  واصالح  اخلام 
بغداد  ماء  دائرة  ان  الى  الشبكات.واشار  
الكهربائية  املنظومات  صيانة  اكملت 
وربط  املياه  حتلية  جملمعات  وامليكانيكية 
بجانبي  املناطق  من  لعدد  تقوية  خطوط 

الكرخ والرصافة .

امانة بغداد: ازالة اكثر من )2000( 
بغداد / البينة اجلديدة / قاسم حوشيمنفذ متجاوز للماء الصايف

أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة تفويج أكثر 
لغاية   املقدسة،  الديار  إلى  معتمر  ألف   32 من 
تذكر.وقال  معوقات  دون   ، املاضي  االثنني  يوم 
الكناني،  فهد  حسن  الهيئة  باسم  املتحدث 

في تصريح   ان« الهيئة أكملت تفويج )32766( 
املطارات  عبر  احلالي  العمرة  موسم  في  معتمرا 
العراقية اخلمسة وبواقع )بغداد 23073– البصرة 
 -   572 األشرف  النجف   –  3558 أربيل   -  5205
أدوا  املعتمرين  أن«  إلى  358(«.وأشار  السليمانية 

النبوي  املسجد  وزيارة  املفردة  العمرة  مناسك 
الشريف وأئمة البقيع وباقي الزيارات والطقوس 
معوقات«. حدوث  ودون  بسالمة  اإلسالمية، 
املوسم  هذا  خالل  وضعت  الهيئة  أن«  وأضاف 
خطط وإجراءات جديدة لتسهيل سفر املواطنني 

الراغبني بالذهاب للعمرة من خالل فتح مكاتبها 
في بغداد واحملافظات والشركات املعتمدة لديها 
الستيعاب جميع املتقدمني، وكذلك طرح عروض 
وذويهم  للموظفني  األقساط  كعمرة  جديدة 

وتنوع اخلدمات املقدمة لهم«.

هيئة احلج والعمرة تعلن تفويج أكثر من 32 ألف معتمر للديار املقدسة

البينة اجلديدة / علي شريف
الهندسة  كلية  من  العراقي  الطالب  فاز 
البكري  برتو  فريد  أمير  بابل  بجامعة 
األمريكية  كنتاكي  جامعة  إلى  املبتعث 
بـ)جائزة اخملترع الشاب( في املؤمتر العاملي 
األمريكية  العاصمة  في  الصرع  ملعاجلة 
واشنطن من بني )1300( مشارك لتمكنه 
لتشخيص  مبتكر  جهاز  تصنيع  من 
بحثه  اختيار  ومت  الصرع  أمراض  وعالج 
مستوى  على  بحثا   )20( أفضل  كأحد 
الهندسة  كلية  عميد  العالم0وقال 
أن  محمود:  بالسم  مصطفى  الدكتور 
برتو  الطالب  منحت  األمريكية  املنظمة 
ببعثة  يتمتع  كان  حينما  اجلائزة  هذه 
كنتاكي  بجامعة  للدكتوراه  دراسية 
طريقة  تقدمي  في  جلهوده  األمريكية 
هندسية دقيقة ألخذ إشارات دماغية من 
سطح الرأس ويتم إدخالها ضمن برنامج 

خاص لتحليلها ثم الكشف التقريبي عن 
املكان املسبب للصرع في الدماغ نفسه، 
إجراء  على  اجلراح  الطبيب  يساعد  مما 
املسبب  املكان  وإزالة  جراحية  عملية 
املريض  وتخليص  قدراملستطاع  للصرع 
من نوبات الصرع املتكررة0مؤكدا أن جائزة 
  Young Investigator( الشاب  اخملترع 
Award( تعد من اجلوائز العلمية األكادميية 
الصرع  منظمة  عن  تصدر  التي  العاملية 
األمريكية من خالل جلنة علمية مختصة 
وتعطى  األمريكية،  املتحدة  الواليات  في 
أصيلة  يقدم فكرة  الذي  الشاب  للباحث 
تتعلق  مشكلة  على  تساعد  وجديدة 
خالل  من  واألعصاب  الدماغ  بإمراض 
البحوث  جميع  مع  يتنافس  بحث  تقدمي 
املتقدمة فضال عن منحه مكافأة مالية 
العاصمة  في  واإلقامة  السفر  ونفقات 

واشنطن0

طالب عراقي مبتعث يف جامعة كنتاكي 
االمريكية يفوز بأفضل ابتكار لعالج الصرع

الناصرية  / البينة اجلديدة / حسني باجي 
الغزي

للمؤمتر  باالعداد  املكلفة  اللجنة  جتري   
مابني  جلاموس  االول  الدولي  العلمي 
والنهوض  التنمية  )مسار  النهرين 
سيقام  النهرين(..والذي  مابني  جلاموس 
مابني  جاموس  )حماية  شعار  حتت 
االخيرة  اللمسات  (..بوضع  النهرين 
..والذي  الكمال فعاليات هذا املؤمتر الهام 
الدولي  االحتاد  في  العراق  ممثلية  تقيمه 
والزراعة  االغذية  منظمة  مع  للجاموس 
للفترة  العراق  في  )الفاو(  املتحدة  لالمم 
من 22-23 اذار اجلاري في محافظة ذي قار 
.الدكتور االستاذ خالد كاطع الفرطوسي 
قار..ممثل  ذي  جامعة  العلوم  كلية  من 
قال  للجاموس  الدولي  االحتاد  في  العراق 
ان املؤمتر سيشهد حضور نخبوي متميز 

من العلماء والباحثني الذين ميثلون صدارة 
العالم في قطاع اجلاموس وبالتعاون مع 
منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة في 
العراق الذي سيكون برعاية ممثلية العراق 
وبالتعاون  للجاموس  الدولي  االحتاد  في 
لالمم  والزراعة  االغذية  منظمة  مع 

اللجنة  .. ولقد قامت  العراق  املتحدة في 
االستعدادات  كافة  باكمال  املشرفة 
قدومهم  وتسهيل  الضيوف  الستقبال 
وتهيئة اماكن اقامة اجللسات الصباحية 
على  سيستمر  والذي  للمؤمتر  واملسائية 

مدار يومني .

استعدادات لعقد مؤمتر مسار التنمية والنهوض
 جلاموس مابني النهرين يف ذي قار 

بعقوبة / البينة اجلديدة
وضمن  ديالى  مجلس  خصص 
املوازنة املالية للعام احلالي / 100 
املتوقفة  للمشاريع  دينار  / مليون 

بعد عام 201٤ .
مجلس  في  مطلع  مصدر  وقال 
ديالى ان مجلس احملافظة خصص 
للمشاريع  دينار  مليون   /  100/
عام  بعد  بها  العمل  توقف  التي 

مليون   /  ٤0 وتخصيص/   ,  201٤
اجل  من  املدرسية  لالبنية  دينار 
في  التعليم  مبستوى  االرتقاء 
احملافظة .واضاف  ان املبلغ املتبقي 
احلالي  للعام  املالية  املوازنة  من 
اجلديدة  للمشاريع  سيكون 
مجلس  طاولة  على  تناقش  التي 

احملافظة في الفترة املقبلة .

جملس دياىل خيصص  ١00  مليون دينار للمشاريع 
املتوقفة بعد عام 20١٤

بغداد / البينة اجلديدة 
االجتماعية  احلماية  قسم  افتتح 
لهيئة  التابع  الدين  صالح  في 
وزارة  في  االجتماعية  احلماية 
الفرعية  اللجان  من  عدداً  العمل 
امرلي   , العلم   ( أقضية  في 
تنفيذا   ) وبيجي   , الصمود   ,
لتوجيهات وزير العمل رئيس هيئة 

احلماية االجتماعية الدكتور باسم 
القاضية بسرعة اجناز  الزمان  عبد 
معامالت املواطنني وعدم تكليفهم 
عناء املراجعة في اماكن بعيدة عن 
قسم  مدير  سكناهم.وقال  محال 
صالح الدين بشار كاظم ان العمل 
املستلزمات  لتهيئة  ومستمر  جاٍر 
اللجان  تلك  لعمل  الضرورية 

للمواطنني  فضلى  خدمة  لتقدمي 
إلجناز  أمامهم  الصعوبات  وتذليل 
، مضيفا  بأسرع وقت  معامالتهم 
قريبا  عملها  ستبدأ  اللجان  أن 
لتجنيبهم  املراجعني  باستقبال 
مركز  في  القسم  مراجعة  عناء 
احملافظة الذي يكبدهم جهداً ووقتاً 
كبيرين وخسائر مادية خصوصا أن 

واملرضى  السن  كبار  من  أكثرهم 
وفقراء احلال.وكان وزير العمل قد زار 
محافظة صالح الدين واعلن اطالق 
املتقدمة  لألسر  امليداني  املسح 
البالغ   2016 عام  منذ  للشمول 
أسرة  ألف   )17( من  أكثر  عددهم 
تفقدية  بجولة  قيامه  خالل  وذلك 

حملافظة صالح الدين.

بغداد / البينة اجلديدة
 عقدت رئيسة مؤسسة الشهداء 
االمير  عبد  ناجحة  السيدة 
املديرين  مع  اجتماعاً  الشمري 
رئيس  نائب  وبحضور  العامني 
املؤسسة, وجرى خالل االجتماع 
الوظيفية  الدرجات  مناقشة 
مبوجب  للمؤسسة  منحت  التي 
لسنة   )2( رقم  النافذ  قانونها 
2016 وقانون رقم )57( لسنة 2015, 
التنسيق  موضوع  ومناقشة 
االعمار  ووزارة  املالية  وزارة  مع 
العامة  والبلديات  واالسكان 

ملنح  التسهيالت  تقدمي  لغرض 
الشهداء.  لذوي  االسكان  قروض 

على  املؤسسة  رئيسة  وأكدت 
والعمل  املديريات  عمل  متابعة 

على وضع احللول املناسبة جلميع 
تواجه  التي  واملعوقات  املشكالت 
واجنازاتها  املؤسسة  عمل  سير 
.وحضر  الشهداء  لذوي  خدمة 
املؤسسة  رئيس  نائب  االجتماع 
عام  ومدير  مسعود,  عويد  كاظم 
دائرة شهداء ضحايا جرائم حزب 
عام  ومدير  قاسم,  ايوب  البعث 
واالخطاء  احلربية  العمليات  دائرة 
االرهابية  والعمليات  العسكرية 
دائرة  عام  ومدير  املندالوي,  طارق 
علي  الشعبي  احلشد  شهداء 

املبرقع.

العمل تشكل جلانًا فرعية يف اقضية  ) العلم وأمرلي والصمود وبيجي (

رئيسة مؤسسة الشهداء تناقش الدرجات الوظيفية املمنوحة للمؤسسة

بغداد / البينة اجلديدة / صبا كرمي
للتنمية  العامة  املديرية  تواصل 
وزارة  تشكيالت  إحدى  الصناعية 
إجازات  منح  واملعادن  الصناعة 
مشاريع  إلقامة  أراض  وقطع 
، وقال مدير عام  صناعية جديدة  
سعيد  سالم  املهندس  الشركة 
للمكتب  تصريح  في  احمد 
املديرية  إن  الوزارة  في  اإلعالمي 

وتخصيص  إجازة   )30( منحت 
هوية    )65( ومنح  ارض  قطع    )8(
لتأسيس  واحدة  اكمال  وشهادة  
مليون   )162( برأسمال  املشاريع 
حرص  مبينا  عمال,  و)3(  دينار 
العمل  مجريات  على  املديرية 
داخل املشاريع الصناعية ومعرفة 
خالل  من  مشروع  كل  احتياجات 
التي  الدورية  الكشوفات  عمل 

الفنية  اللجان  بها  تقوم 
مكثف  بشكل  املتخصصة 
الصناعية  املشاريع  ولكافة 
)21( مشروعا  مت كشف  حيث 
املديرية  ان  مشيرا  صناعيا  
اجلهات  مع  تعاونها  أبدت 
إعداد  خالل  من  العالقة  ذات 
لغرض  الرسمية  اخملاطبات 
أو  املهنة  رسم  من  اإلعفاء 
الكهربائي  التيار  إيصال 
تسهيل  إلى  باإلضافة 
ونقل  القانونية  اإلجراءات 
اخرى  جهة  من   ، امللكية 
املديرية  دور  عن  سالم  افصح 
املشاريع  على  اشرافها  في 
لتشهد  املتميزة  الصناعية 
باالنتاج  الكامل  االرتقاء  مرحلة 
تكثيف  على  جهودها  ومتحورت 
املشاريع  اصحاب  معرفة  وتطوير 
لإلسهام  وواجباتهم  بحقوقهم 
مختلف  خلدمة  احللول  ايجاد  في 
بكيفية  وتعريفهم   املشاريع 

حماية منتوجهم .

املديرية العامة للتنمية الصناعة تواصل منح إجازات تأسيس مشاريع صناعية جديدة

العمارة /  البينة اجلديدة
عن  ميسان  محافظة  شرطة  اعلنت 
بالقتل  بالشروع  متهما   15٤ إعتقال 
بينهم 17  والتهديد من  والسرقات  العمد 
قانون  من   ٤/2 املادة  وفق  متهما  شخصا 
إطالق  الرتكابهم جرمية  اإلرهاب  مكافحة 
النار على دور املواطنني مبا يعرف بـ »الدكة 
ومواد  نارية  أسلحة  وضبط  العشائرية«، 
مخدرة وعجالت ودراجات مخالفة للقانون.
وقالت قيادة الشرطة في تصريح صحفي 

ان اعتقال املتهمني جاء ضمن إطار تنفيذ 
من  الصادرة  والتحري  القبض  مذكرات 
املواطنني  حقوق  لضمان  العراقي  القضاء 
في  احملافظة،  شرطة  قائد  إشراف  وحتت 
مناطق متفرقة من احملافظة وفق معلومات 
جرت  املعتقلني  جميع  إن  دقيقة.واضافت 
اخملتصة  الطلب  جهات  إلى  إحالتهم 
القانونية  اإلجراءات  باقي  الستكمال 

الالزمة بحقهم.

الستار  عبد   / اجلديدة  البينة 
محسن

مؤخرا   الشركة  مقر  شهد   
عقد اجتماع موسع برئاسة 
االستاذ  السكك   عام  مدير 
طالب جواد كاظم  ملناقشة  
اهمها  االمور   من  جملة 
خالل  من  االيرادات  تعظيم 
منفذ  من  اكثر  عن  البحث 
النفقات   وتقليل  تسويقي 
املسائل  مناقشة  عن  فضال 

على  واملطروحة  الهامة 
حللها  االجتماع  طاولة 
لها  مناسبة  قرارات  واتخاذ 
في  الدؤوب  العمل  ملواصلة 
سبيل حتقيق الهدف املنشود  
وفق الضوابط  الذي ينعكس 
افضل  توفير  على  ايجابا 
الكرمي  للمواطن  اخلدمات 
وحتسني األداء   واهم السبل 
املوارد  لتعظيم  الكفيلة 
مفاصل  كافة    في  املالية  

الشركة واستعرض مدير عام 
خطوط  وضع  عن   السكك 
الشؤون  جلنة  لبيان  عريضة  
التي  الوزارية  اإلقتصادية 
الزام اجلهات احلكومية  قررت 
ناقال  السكك  باعتماد  كافة 
النهج  هذا  واستثمار  وطنيا 
النقل  وزير  دعم   خالل  من 
لعيبي   اهلل  عبد  املهندس 
مصاف  في  لتكون  للسكك 
من  بدال  الرابحة  الشركات 

خاسرة..وقد وجه املدير العام 
بشأن  كافة  األقسام  مدراء 
تهيئة وتعزيز قدرات العاملني 
ضمن الفريق الواحد ومحاربة 
وبذل  انواعه  بكل  الفساد 
القطارات   بتأهيل  اجلهود  
واألحواض  والشاحنات 
اللجنة  قرار  ملواكبة  كافة 
االقتصادية الوزارية واستنفار 
كل الطاقات من اجل  سكك  

رابحة .

نقولها باحترام بالغ، شكرا ملدير مستشفى االمام علي)ع( وكذلك 
املعاون   / باطنية  الدكتور عمار قحطان رحيم اختصاص  لألطباء 
من  يبذلونه  ملا  كسور  ممارس   / شكارة  اهلل  عبد  والدكتور  الفني 
واالعتداءات  املستشفى  في  الزحام  رغم  العمل  في  وتفان  جهد 
اخالقي..  وازع  دون  املراجعني  بعض  قبل  من  االطباء  بعض  على 
نبارك لهم تلك اخلدمات التي يقدمونها البناء مدينة الصدر دون 

كلل او ملل.
عنهم 

قاسم حوشي

شكر وتقدير
أصالة عن نفسي ونيابة عن األهالي من سكنة 
البلديات  منطقة  في  العبور  حي    738 احمللة 
نتقدم بخالص الشكر والتقدير للسيد وكيل 
كرمي  األستاذ  البلدية  للشؤون  بغداد  أمانة 
ناصر البخاتي إلستجابته السريعة في جتهيز 
منطقتنا بعشرين شحنة من  مادة السبيس 
لَفرشها وتَسويتها في الطريق العام الداخل 
وكذلك  الغدير  بلدية  دائرة  قبل  من  للَمحلة 
الشكر موصول لألستاذ محمد ابراهيم املدير 

العام للدائرة خدمة للصالح العام .
احلاج ابو شفيع العلياوي

شكر وتقدير
املوصل / البينة اجلديدة 

نينوى  محافظة  في  والبلديات  البلدية  مديريتا  اعادت 
.وقال رئيس  اعمار منطقة باب لكش باملوصل القدمية 
 : الوكاع   الرحمن  عبد  املتضررة  املناطق  اعمار  جلنة 
اعادت  الدائرتني  في  والفنية  الهندسية  ان«الكوادر 
وهي  القدمية  املوصل  في  تاريخية  منطقة  اقدم  اعمار 
هذا  اجناز   ان«مدة  الوكاع  لكش.واضاف  باب  منطقة 
 10 استغرقت  القدمية  املوصل  وسط  التاريخي  احلي 
اشهر من بدء العمل فيه حيث متت اعادة عوائل سكان 
منازلهم  وتاهيل  ترميم  انتهاء  بعد  بالكامل  احلي  هذا 

وعودة كافة اخلدمات اليه  .

اعادة اعمار منطقة ) باب لكش (التارخيية وعودة احلركة التجارية اليها يف املوصل القدمية

بغداد / البينة اجلديدة 
نفذت دائرة الثروة احليوانية وبالتعاون والتنسيق مع مديرية زراعة البصرة ودائرة 
املزرعة  حيوانات  سالالت  متييز  حول  عمل  ،ورشة  الزراعي  والتدريب  االرشاد 
البيطريني  االطباء  من  وعدد  البيطري  املستشفى  مدير  بحضور  العراقية  
الوراثية  .تناولت الورشة محاضرة تعريفية عن املصادر  واخملتصني في احملافظة 
كما  احليوانية،  الوراثية  للموارد  العاملية  العمل  خطة  حول  مفصل  وشرح 
وموضوع  العراقية  احملافظات  في  املبكر  واالنذار  الرصد  حول  مقدمة  تضمنت 
الفروسية  احتاد  ضوابط  وفق  اخليول  تربية  وكيفية  االصيلة  العربية  اخليول 
الدولي .وجاءت هذه الورشة  لضرورة النهوض بواقع موضوع السالالت الوراثية 
حليوانات املزرعة العراقية و احملافظة عليها وزيادة انتاجها كماً ونوعاً مبا يخدم 

النهوض بقطاع الثروة احليوانية .

الزراعة تناقش موضوع السالالت 
الوراثية للحيوانات

شرطة ميسان: اعتقال متهمني باإلرهاب وآخرين 
جبرائم جنائية خمتلفة
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وكاالت / البينة الجديدة
قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا 
ماي مؤخرا إن الس��عي لتمديد املدى 
الزمن��ي للتفاوض بش��أن انس��حاب 
بريطانيا من االحتاد األوربي سيجعل 
التحك��م ف��ي ه��ذه العملي��ة حتت 
س��يطرة االحتاد.ومن املقرر أن يصوت 
ن��واب البرمل��ان عل��ى االتف��اق ال��ذي 
توصلت إليه ماي في وقت الحق قريبا 
وإذا صوت النواب برفضه فإن اقتراعا 
آخر سُيجرى بش��أن إمكانية اخلروج 
اتف��اق. وس��يجرى  دون  االحت��اد  م��ن 
تصويت آخر بش��أن احتم��ال تأجيل 
االنس��حاب يوم اخلميس.وقالت ماي 
أمام البرملان بش��أن التأجيل احملتمل 
»ل��ن يغير النق��اش أو املس��ائل التي 
حتت��اج إل��ى تس��وية، ب��ل س��يكون 
الس��يطرة  لدف��ة  تس��ليم  مج��رد 
»س��يقررون  األوربي«.وأضافت  لالحتاد 
امل��دى الزمن��ي املتاح، مبعن��ى أننا قد 
ال نحصل على م��ا نطلبه. قد يكون 
بإمكانهم أيضا فرض ش��روط بشأن 
هذا التمدي��د. هذا رمبا يعني التحرك 
نحو اخلروج من االحتاد األوربي بصورة 
ال تف��ي بتوقع��ات الذي��ن صوتوا من 

أجل��ه أو حت��ى التحرك نح��و إجراء 
اس��تفتاء ثان«.وميك��ن أن يؤدي رفض 
البرمل��ان مج��ددا مل��ا توصل��ت إلي��ه 
ماي م��ع االحت��اد األوربي إل��ى فوضى 
اقتصادية، ألن لندن قد تواجه عندها 
في التاس��ع والعش��رين م��ن مارس/

اذار احتم��ال اخلروج من دون اتفاق من 
االحتاد الذي يعتبر أكثر ش��ريك جتاري 

لها، بعد عضوية استمرت 46 عاما.
وأعلنت رئيس��ة ال��وزراء البريطانية 
أنها حصلت عل��ى »تعديالت ملزمة 
قانونيا« لطاملا طالب بها النواب في 

مسألة احلدود مع إيرلندا.لكن النائب 
الع��ام البريطان��ي الناف��ذ جيف��ري 
االستش��ارة  بتقدمي  املكلف  كوكس 
القانوني��ة للحكومة ق��ال إن احملاذير 
القانونية في النقط��ة األكثر خالفا 
في اتفاق االنس��حاب املكون من 585 

صفح��ة ال��ذي مت االتف��اق علي��ه مع 
االحتاد األوربي »مات��زال على حالها«.
وتع��رض االتف��اق األول ال��ذي أبرمته 
ماي مع بروكس��ل بش��أن انسحاب 
بريطاني��ا م��ن التكت��ل إل��ى هزمي��ة 
س��احقة في البرملان في يناير/كانون 
الثاني مع تشكيل النواب املناهضني 
لبريكست واملدافعني عنه حتالفا غير 
األبحاث  متوقع.وأعلن��ت مجموع��ة 
ف��ي  لبريكس��ت  املؤي��دة  األوربي��ة 
حزب م��اي احملافظ واحل��زب الوحدوي 
الدميقراطي الذي يوفر لرئيسة الوزراء 
الغالبية التي حتتاج إليها في البرملان 
الثالث��اء عن رفضهم��ا لالتفاق، الذي 
يرفضه كذلك حزب العمال املعارض.
وتس��بب نش��ر كوكس الستشارته 
اجلني��ه  س��عر  بهب��وط  القانوني��ة 
اإلسترليني بعدما اجته نحو االرتفاع 
في أعقاب إع��الن ماي عن التعديالت 
التي مت إدخالها على اتفاق بريكست.
ويعارض أشد أنصار بريكست خطة 
»ش��بكة األمان« بش��أن احل��دود مع 
إيرلن��دا واملصمم��ة لتجن��ب اندالع 
العنف الطائفي مج��ددا في إيرلندا 

الشمالية التابعة لبريطانيا .

ماي أقرب للهزمية يف آخر معاركها على طريق بريكست

وكاالت / البينة الجديدة
أعربت اإلم��ارات العربي��ة املتحدة عن 
أس��فها لقرار االحتاد األورب��ي إدراجها 
للم��الذات  الس��وداء  القائم��ة  عل��ى 
الضريبية، مؤكدة أنها قدمت للتكتل 
جدوال زمنيا مفصال بش��أن سلس��لة 
اإلج��راءات الت��ي مت تنفيذه��ا في هذا 
اجملال.وأف��اد البي��ان ال��ذي ص��در ف��ي 
وق��ت متأخ��ر ام��س االربعاء ونش��رته 
وكالة األنب��اء اإلماراتية »وام« أن »هذه 
اخلطوة ج��اءت على الرغم من التعاون 
الكبير والوثي��ق الذي أظهرته اإلمارات 
مع االحت��اد األورب��ي وس��عيها احلثيث 
لتلبية كاف��ة املتطلبات اخلاصة بهذا 
الشأن«.ووّس��ع االحت��اد األوربي قائمته 
الس��وداء للم��الذات الضريبية مدرجا 
عشر دول جديدة إليها بينها اإلمارات.

لك��ن أبوظبي أك��دت »حرصها الدائم 
على تطبيق أعلى درجات الش��فافية 
والتزامه��ا  الضريبي��ة  اجمل��االت  ف��ي 
املس��تمر باإلجراءات الدولي��ة املتبعة 
عل��ى الصعيدي��ن احملل��ي والدولي، مبا 
ف��ي ذل��ك معايي��ر منظم��ة التع��اون 
االقتص��ادي والتنمية واالحت��اد األوربي 
اخلط��وة  الضريبي«.ه��ذه  اجمل��ال  ف��ي 
جاءت على الرغم م��ن التعاون الكبير 
والوثي��ق ال��ذي أظهرت��ه اإلم��ارات مع 
االحت��اد األوربيوأض��اف البي��ان »تأكيداً 
عل��ى إيفائها بالتزاماته��ا، قامت دولة 
اإلمارات بتزويد االحت��اد األوربي بجدول 

سلس��لة  يتضم��ن  مفص��ل  زمن��ي 
اإلجراءات التي يتم تنفيذها ومبا يتوافق 
م��ع اإلج��راءات القانوني��ة الس��يادية 
الدس��تورية«.ووضعت  واملتطلب��ات 
الالئحة التي بات��ت تضم اآلن 15 دولة 
عام 2017 على خلفية ما أثير من جدل 
حول«وثائ��ق بنما« و«لوك��س ليكس« 
الت��ي دفعت االحتاد األورب��ي لبذل مزيد 
من اجلهود ملكافحة التهرب الضريبي 

من جانب الشركات متعددة اجلنسيات 
واألثرياء.وأف��اد بيان االحت��اد األوربي أنه 
متت إضاف��ة اإلمارات وبارب��ادوس وجزر 
مارشال بسبب سياساتها الضريبية.

وكان��ت روم��ا طالبت بوض��ع اإلمارات 
عل��ى القائم��ة الرمادي��ة لل��دول التي 
تعه��دت بإبق��اء قوانينه��ا الضريبية 
متالئم��ة م��ع املعايي��ر الت��ي حددتها 
بروكس��ل.وقال وزي��ر املالي��ة اإليطالي 

جيوفاني تريا إن »كل ش��يء سيحل« 
عندم��ا تق��ّر اإلم��ارات قانون��ا جديدا 
ف��ي ه��ذا اجمل��ال، مضيفا أنه س��يتم 
ش��طب الدولة اخلليجية من الالئحة 
»ف��ورا« بعد ذلك. وعب��رت اإلمارات عن 
»دهشتها وخيبة أملها من قرار االحتاد 
األوربي بإدراجها ف��ي قائمة الدول غير 
املتعاونة في اجملاالت الضريبية« س��نة 
2017، متوقعة أن يتم رفع اسمها في 

وقت س��ريع من قائمة االحت��اد األوربي 
الس��وداء للم��الذات الضريبية.وأكدت 
»التزامه��ا الت��ام والدائم ف��ي احلفاظ 
عل��ى أعلى املعايي��ر الدولي��ة للرقابة 
املالية والتنظيم الضريبي، كما اكدت 
مواصلة العمل مع شركائها الدوليني 
لتحقي��ق ذلك«.وقال��ت »عمل��ت دولة 
اإلم��ارات عل��ى االس��تيفاء مبتطلبات 
تب��ادل  بخص��وص  األورب��ي  االحت��اد 
املعلومات الضريبية«. وأشارت اإلمارات 
إلى أنه ومنذ بداية العام 2017، عملت 
اجله��ات املعني��ة ف��ي دولة اإلم��ارات 
وبكل شفافية مع نظرائها في االحتاد 
األوربي لضم��ان تطبي��ق املعايير التي 
وضعته��ا ال��دول األعضاء ف��ي االحتاد. 
إضاف��ة إل��ى كونها عملت م��ع االحتاد 
األوربي منذ أوائل 2017 في تلبية معيار 
الش��فافية.وقالت دول��ة اإلم��ارات في 
بيانه��ا إن القضية الوحي��دة العالقة 
بني الطرفني تتمثل في اتفاقية معايير 
تآكل الوعاء الضريب��ي وحتويل األرباح.
وأوض��ح البي��ان أن االحت��اد األوربي وفي 
تصريحات سابقة ملمثليه، أكد أن دولة 
اإلمارات عاجل��ت كل قضية أثارها، في 
الوقت الذي عملت في��ه على صياغة 
تش��ريعات وتنفي��ذ إصالح��ات مهمة 
لضم��ان حتقي��ق التنس��يق والتع��اون 
التام مع شركائها في منظمة التعاون 
االقتص��ادي والتنمي��ة وتطبيق أفضل 

املعايير الدولية.

أسف إماراتي على قرار أوربي بإضافتها لقائمة املالذات الضريبية

بعد طّي 
صفحة

 بوتفليقة

طوت اجلزائر صفحة عبدالعزي��ز بوتفليقة، مبا له وما عليه. 
م��ا الذي حتمل��ه مرحلة ما بع��د بوتفليقة بعدم��ا تبنّي انّه 
يس��تحيل اجبار اجلزائريني على القبول ببوتفليقة رئيس��ا 
ولو لس��نة واحدة، الله��ّم ااّل اذا كان مطلوبا التمهيد لثورة 
ش��عبية، ليس معروفا من سيتس��تغّلها، تتخّللها مرحلة 
جديدة من عدم االس��تقرار ش��بيهة بتلك التي س��ادت بني 
العامني 1988 و1998. س��ّميت تلك املرحلة »سنوات اجلمر« 

او »سنوات الرماد«.
املش��كلة، كم��ا يراها اجلزائري��ون، هي مش��كلة اجلزائر في 
نهاي��ة املط��اف. األكي��د انّه��ا ليس��ت مش��كلة احمليطني 
ببوتفليقة الذين يحاولون إيجاد من يضمن عدم مالحقتهم 
قانونيا لدى خروجهم من قصر الرئاس��ة. ال ينسى هؤالء ان 
بوتفليقة نفس��ه تعرض ملالحقة قانونية بع��د وفاة هواري 
بومدين وخسارته الس��باق على الرئاسة ملصلحة الشاذلي 
بن جدي��د. وج��د خصوم الرئي��س اجلزائ��ري احلالي أس��بابا 
ملالحقته في قضية اختالس��ات في وزارة اخلارجية التي كان 
مسؤوال عنها بني 1965 و1978. قد يكون ذلك صحيحا، كما 
قد ال يكون كذلك. لكّن بوتفليقة اضطر وقتذاك الى العيش 
منفي��ا خارج اجلزائ��ر وامضى فترة طويلة ف��ي دولة االمارات 

برعاية الشيخ زايد، رحمه اهلل، وضيافته.
هل من ام��ل بجزائر افضل، 
بعد انتهاء عهد بوتفليقة، 
ام سيس��عى النظ��ام الى 
تكرار نفس��ه عب��ر البحث 
عن مسكنات بدل محاولة 
لدول��ة  مؤسس��ات  بن��اء 
حقيق��ة  تهت��ّم  حديث��ة 
واجلزائريني.  اجلزائر  مبشاكل 
املس��ألة ليس��ت مس��ألة 
تغيير رئي��س مبقدار ما انّها 
مس��ألة تغيير ذهنية نظام 
في حال هروب مستمّرة الى 
خارج اجلزائر بحثا عن غطاء 

ملمارس��اته في الداخل.قبل كّل شيء، كان اختيار العسكر 
لعبدالعزي��ز بوتفليق��ة في الع��ام 1998، متهي��دا النتخابه 
رئيس��ا في 1999 مبثابة بحث عن مسكنات. ال شّك ان كبار 
الضباط، في مقدمهم محمد مدين )توفيق( والعربي بلخير، 
ال��ذي كان متقاع��دا، وغيرهما اتفقوا في الع��ام 1998 على 
إع��ادة بوتفليقة ال��ى الواجهة بعدما عرضوا كّل األس��ماء 
األخ��رى الت��ي كان ميك��ن ان تتولّى موقع رئي��س اجلمهورية. 
عمل عبدالعزي��ز بوتفليقة الكثير للجزائر، لكّنه لم ينجح 
ف��ي تغيير ما يجب تغييره، أي جعل النظام في اجلزائر يهتّم 
باجلزائري��ني بدل التله��ي مبعارك خارجية م��ن اجل اثبات ان 
للجزائر دورا إقليميا وانّها القّوة املهيمنة في منطقة شمال 
افريقيا. بقي بوتفليقة اسير العقد اجلزائرية التي تعني اول 
ما تعني العجز عن تطوير اقتصاد البلد واحلياة السياس��ية 
في��ه. اعتقد ان في اس��تطاعته ش��راء الس��لم االجتماعي 
عن طريق رش��وة أبناء الش��عب بأموال النف��ط والغاز. مثله 
مثل النظام االيراني، لم يس��تطع استغالل اجلزائر وثرواتها. 
بقي االقتصاد اجلزائري يعتم��د على دخل النفط والغاز بدل 
ان يكون اقتصادا متنوعا. لم يس��تطع تغيير نظام التعليم 
ال��ذي ينتج اش��باه امي��ني ومتطرف��ني اس��الميني، كما لم 

يستطع تطوير الزراعة او السياحة.

خرياهلل خرياهلل

رأي
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بوتفليقة اسري العقد 
الجزائرية التي 
تعني اول ما تعني 
العجز عن تطوير 
اقتصاد البلد والحياة 
السياسية فيه

فقدان هوية
فقدت مني الهوية باسم )فاطمة 
جمعة حسن( الصادرة من وزارة 
الكهرباء املديرية العامة لتوزيع 
الرج��اء مم��ن  الص��در  كهرب��اء 
يعث��ر عليها تس��ليمها اىل جهة 

االصدار.
مع التقدير.

جمهورية العراق
وزارة الداخلية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
مديرية احوال بغداد/ الرصافة 

قسم شؤون احوال بغداد/ الرصافة 
العدد:2778
التاريخ:2019/3/11

م/ اعالن
قدم  املواطن )حازم محس��ن نعمه( طلبا لتبديل  )اس��م ابنه( وجعله )سيف( بدال من )شهيد( فمن لديه اعرتاض 
مراجعة هذه املديرية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ النشر وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية بطلبه استنادا 
اىل احكام املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية رقم )3( لس��نة 2016 املعدل على ان يكون النش��ر باسم مدير 

عام الجنسية املحرتم.. مع التقدير.
اللواء هيثم فاضل الغرباوي
املدير العام/ وكالة

فقدان هوية
فقدت من��ي الهوية باس��م )عبد 
اله��ادي جمعة حس��ن( الصادرة 
املديري��ة  الكهرب��اء  وزارة  م��ن 
العام��ة لتوزيع كهرب��اء الصدر 
الرجاء ممن يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار.
مع التقدير

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى 

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف بني سعد

العدد: 1314
التاريخ: 2019/3/12

م/ نشر مفقود
تقدمت املواطنة )هناء كريم ص��دام( بطلب اىل محكمتنا لغرض 
نصبه��ا قيمة على املفق��ود )عماد وارد كاظم( ال��ذي فقد بتاريخ 
2006/10/4 ل��ذا نرجو نش��ر اع��الن لتبليغ املفق��ود بما يلي 
)تقرر تبليغك بواس��طة الصحيفة املحلية بوجوب حضورك امام 
محكمتنا خالل )خمس��ة عش��ر( يوما ويعترب هذا التبليغ قانونيا 
وان ع��دم حضورك خ��الل الف��رتة املذكورة س��وف نمنح صاحب 
الطلب ح��ق ان يكون قيما عليك واصدار حج��ة قيمومة له.مع 

فائق التقدير.
القاضي احمد خضري عباس

اعالن بيع مستهلكات للمرة االوىل
تعلن دائرة صحة بغداد/ الرصافة

عن بيع املس��تهلكات العائدة اىل مستش��فى الكندي التعليمي عن طريق 
املزاي��دة العلني��ة وفق قانون بي��ع وايجار اموال رقم )21( لس��نة 2013 
املعدل فعلى الراغبني باالشرتاك يف املزايدة الحضور يف اليوم الثالثني من 
اليوم التالي لنشر االعالن الساعة العاشرة صباحا واذا صادف يوم املزايدة 
عطل��ة رس��مية يكون الي��وم التالي موع��دا للمزايدة مس��تصحبني معهم 

املستمسكات التالية:�
1-كتاب عدم ممانعة من الدخول يف املزايدة من الهيئة العامة للضرائب 

نافذ لسنة 2019 باسم املشرتك يف املزايدة. 
االف  وثماني��ة  )اربعمائ��ة   )408,300(  )%20( بمبل��غ  2-تأمين��ات 
وثالثمائة دينار( ألمر املستش��فى بصك مصدق او نقد يودع لدى محاسب 

املستشفى بموجب وصل امانات.
3-هوية االحوال املدنية + بطاقة الس��كن+ البطاقة التموينية )اصل مع 
صورة( لن يسمح بدخول قاعة املزايدة اال املزايدين حاملي الشروط اعاله 
ويتحمل من ترس��و عليه املزايدة اجور نشر االعالن الذي رست به املزايدة 

ونسبة 2% اجور خدمة. 
املدير العام

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة:2018/1892
التاريخ : 2019/3/13

إعالن 
تبيع مديرية تنفيذ الكوت حصة املدين يف العقار املرقم 9/2 م 28 الرميلة والدبية الواقعه يف الكوت العائد 
للمدي��ن )جالل كاظم عودة ( املحجوز لقاء طلب الدائن )عمار عبد الحس��ني لفتة (البالغ )375,000,000( 
مليون  دينار فعلى الراغب بالش��راء مراجعة هذه املديرية خالل مدة )15 يوما (   تبدأ من اليوم التالي للنش��ر 
مس��تصحبا معه التأمينات القانونية عش��رة من املائة من القيمة املقدرة وش��هادة الجنسية العراقية وان رسم 

التسجيل والداللية على املشرتي.
املنفذ العدل
كريم ابراهيم عنكود
مدير تنفيذ الكوت 

املواصفات 
1-موقعة ورقمه :- كوت /طريق عمارة كوت /قرب الجسر الحولي رقمه 9/2 م28 الرميلة والدبية .  

2-جنس��ه ونوعه:- ارض زراعية تسقى بالواس��طة مملوكة للدولة وحق التصرف للش��ركاء ويسجل باعتبار 
4032 س��هم منها 504 س��هم للمدين )جالل كاظم عودة ( والعقار بصورة عامة مش��يد عليه عدد من الدور 
السكنية ومحالت تجارية بالواجهة االمامية ويف الجانب االخر مقر للشركة املنفذة للطريق الحولي )كرفانات ( 

والقطعة املحجوزة خالية من املشيدات واملغروسات وقت اجراء الكشف . 
3-حدوده واوصافه : 

4-مشتمالته :- 
5-درجة العمران : 

7مساحتة :-  املساحة الكلية للعقار 110 دونم  
8– الشاغل :الشركاء 

9_القمية املقدرة :- 687,500,000 س��تمائة وس��بعة وثمانون مليون وخمس��مائة الف دينار عن قيمة 
504 سهم مايعادل 13 دونم و 1875 أولك.

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة : 2018/1355
2018/1354
التاريخ : 2019/3/12

إعالن 
تبي��ع مديري��ة تنفيذ الكوت العقار تسلس��ل ارض الدار م��ع بنائها واملرقم��ة 1677/1 م 45 أم حالنة 
الواقع��ة يف الكوت العائد للمدي��ن )محمد جواد تعبان ( املحجوزة لقاء طل��ب الدائن )احمد جواد تعبان( 
البالغ )115500(مائة  وخمس��ة وعش��رون مليون وخمس��مائة مائة  الف دينار فعلى الراغب بالشراء 
مراجع��ة ه��ذه املديري��ة خالل مدة) 30يوم��ا(  تبدأ من اليوم التالي للنش��ر مس��تصحبا مع��ه التأمينات 
القانونية عش��رة من املائة من القيمة املقدرة وش��هادة الجنس��ية العراقية وان رس��م التسجيل والداللية 

على املشرتي.
املنفذ العدل
علي طالب عزيز الجليلي 

املواصفات 
1-موقعة ورقمه :- ارض الدار مع بنائها واملرقمه 1677/1 م 45 ام حالنه 

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-مساحتة :-  200م2

7- الشاغل :-خالي من الشواغل  
8-القمية املقدرة :-  القيمه التقديريه للعقار ارض بناء بمبلغ )50000000(خمسون مليون دينار  



)خال��د  الدكت��ور  االس��تاذ  الق��ى 
)دور  بعن��وان  احلس��ون( محاض��رة 
الصحفي��ن ف��ي مواجه��ة جتنيد 
االطفال في الصراعات املس��لحة 
وبعد انته��اء الصراع��ات( قال في 

مستهلها :
تعمل وتكافح احلكومات العراقية 
االح��زاب  عليه��ا  تهيم��ن  الت��ي 
السياس��ية الت��ي كانت تش��كل 
املعارض��ة الس��ابقة, لفرض االمن 
من��ذ وصولها ال��ى الس��لطة في 
الع��راق في س��نة 2003 وفي غمرة 
عن��ف طائف��ي ش��ديد, اس��تولى 
تنظيم داعش على اجزاء واس��عة 
م��ن العراق ف��ي ع��ام 2014, وبقي 
مس��يطرا عليه��ا ال��ى ان طرد من 
اغلب هذه املناط��ق في عام 2016. 
واس��تمر الصراع املس��لح في عام 
2017 لطرد هذا التنظيم من بقية 
جي��وب اراضيه في ش��مال العراق, 
املوص��ل  وبخاص��ة ف��ي مدينت��ي 
وتلعفر ومواجهة االثار التي خلفها 
هذا التنظيم بس��يطرته على هذه 
املناط��ق مع وج��ود ع��دد كبير من 
الس��كان من الذين انقطعت بهم 
الس��بل ولم يتمكنوا م��ن مغادرة 
مدنه��م, وم��ن بن اهم ه��ذه االثار 
ه��و التجني��د الذي حص��ل العداد 
كبي��رة م��ن االحداث )م��ن هم اقل 
من 18 سنة من العمر حسب نص 
امل��ادة االولى م��ن اتفاقي��ة حقوق 
الطفل لسنة 1989( , لكن باعتبار 
ان التنظي��م ظه��ر كحرك��ة مترد, 
يبدو انه س��يعتمد اس��تراتيجية 
جدي��دة بع��د فقدان��ه الس��يطرة 
عل��ى االراضي الى الس��يطرة على 
عقول قس��م من االطفال او فروعه 
اجلدي��دة التي لم تظه��ر بعد التي 
لرمبا ستش��كل تهديدا مس��تمرا 
لس��نن متعددة قادم��ة ان لم يتم 
مواجهة هذه االستراتيجية بصيغ 

سليمة ووسائل ناجعة وواقعية.
وتق��ع عل��ى كاه��ل الع��راق ايضا 
مهم��ة مضنية ه��ي اع��ادة اعمار 
واع��ادة ادماج املناط��ق التي كانت 
داع��ش,  تنظي��م  س��يطرة  حت��ت 
الت��ي  املوص��ل  مدين��ة  والس��يما 
عان��ت دمارا واس��ع النط��اق ونحو 
3 مالي��ن عراق��ي كانوا مش��ردين 
لغاي��ة 31 كان��ون االول ديس��مبر 

2016, التحدي��ات الرئيس��ة الت��ي 
تواجه العراق بعد هزمية داعش هي 
حتقيق مصاحلة سياسية حقيقية 
بن اجملتمع��ات الكردي��ة والعربية 
الس��نية  والعربي��ة   الش��يعية 
وداخل كل من هذه اجملتمعات, وهذا 
يش��مل تفكي��ك كل املؤسس��ات 
العس��كرية غير احلكومي��ة وبناء 
مؤسس��ات حكومية اكث��ر مرونة 

واستقاللية وشمولية.

املطلب االول- مب��ادئ االعالم 
الصالح

االع��الم احل��ر واملس��تقل والنزي��ه 
والكفء واملتعدد, هو ركن اس��اس 
من اركان احلكم الصالح الذي نعني 
ب��ه حك��م القان��ون والنزاهة الذي 
هو احلكم الرش��يد وس��ائله متكن 
املواطن��ن من االطالع على االخبار 
واالجتاه��ات,  واالف��كار  واالح��داث 
والتعليقات,  والتحليالت  واالحوال 
وتس��اعدهم عل��ى تكوي��ن ال��رأي 
وع��ي  وعل��ى  عن��ه  واالفص��اح 
واالجتماعية  السياس��ية  احلقوق 
والثقافي��ة, خصوص��ا احل��ق ف��ي 
واملناقش��ة  واملعرف��ة  املش��اركة 
احلرة, واملراقبة واحملاس��بة, وكشف 
املمارس��ات الس��يئة ف��ي االدارات 
العامة واخلاصة, وس��وء استخدام 
االنته��اكات  وفض��ح  الس��لطة 
االس��تقاللية , النزاه��ة , الكفاءة 
هي ثالث��ة مبادئ رئيس��ة متعارف 
عليها عامليا, كمقومات اساسية 
لالع��الم الصالح حاولنا ان نش��ير 
ال��ى هذه املبادئ والى مبادئ فرعية 
لتكون مبجموعه��ا, ادبيات االعالم 
الصالح, ومؤش��رات مراقبة تطوره 

وقياسه في العراق.
هذه املبادئ الفرعية قد ال تش��كل 
قائمة مكتملة وش��املة للعناصر 
القياسية كافة ولكنها, بالتأكيد 
جتمع الصفات االساسية لصحافة 
والع��الم قادر عل��ى تأدي��ه دوره في 
قيام دولة القانون واحلكم الرشيد 
من دون ان حتول��ه الى اعالم منمط 

فاقد لهويته الشخصية.
املب��دأ  ه��ي  مث��ال  فاالس��تقاللية 

االعم واالشمل في تفرعاته, لذلك 
ج��اء ترتي��ب ه��ذا املبدأ االس��اس 
اوال ضمان��ات ه��ذه االس��تقاللية 
الدس��تورية والقانوني��ة, في املبدأ 
الفرع االول الذي تبت مؤشراته وفق 
االولويات, وملا كانت احلرية هي اولى 
ه��ذه االولويات جاءت ف��ي الترتيب 
االول, وملا كانت حري��ة التعبير في 
االصل وحري��ة االعالم ف��ي الفرع, 
تقدم��ت حرية التعبي��ر على حرية 
الصحاف��ة.. ولك��ن, جمي��ع ه��ذه 
املؤشرات تؤلف كال واحدا داال على 

املبدأ.
النزاه��ة مث��ال , مبدأ اس��اس اخر 
, ه��و املب��دأ املكمل لالس��تقاللية 
وهو الوج��ه االخر له��ا, اذ ال نزاهة 
بدون استقاللية وملا كانت النزاهة 
مرتبط��ة بنظ��ام القي��م كان البد 
م��ن ان يك��ون املؤش��ر االول الدال 
عليها هو وجود معايير واخالقيات 
ومواثيق واضح��ة ملهنة الصحافة 

واالع��الم, فج��اء ه��ذا املؤش��ر في 
الترتيب االول في س��لم املؤشرات 
الدالة على مبدأ النزاهة, وملا كانت 
النزاهة تعب��ر عن ذاتها بالتنوع, او 
ملا كان التنوع ش��رطا رئيس��ا من 
ش��روط توافره��ا, منع��ا لالحتكار 
والهيمن��ة, جاء التنوع مبدأ فرعيا 
ثانيا له��ا, توزعت مؤش��راته على 

امللكية والتغطية.
وم��ن مب��ادئ الصحاف��ة واالع��الم 
كان��ت  ومل��ا  الكف��اءة,  الصال��ح 
الكفاءة مشروطة باملؤهالت فكان 
منطقي��ا ان يأتي هذا الش��رط في 
الترتيب االول ..ومل��ا كانت الكفاءة 
تعب��ر عن ذاتها في اجمل��ال العملي, 
ج��اء اجملال املفت��وح لدخول املهنة 
مب��دأ فرعيا ف��ي الترتي��ب الثاني.. 
اذاً , ثم��ة منطق يتحك��م بترتيب 
املبادئ ومؤشراتها, واعتمده اخلبراء 
اخملتصون ف��ي التفري��ع والتجميع 

والتقدمي والتاخير..
1. االس��تقاللية: وه��و املبدأ االعم 
واالشمل في تفرعاته , ثبت تفرعاته 
في مجموعة مبادئ فرعية تتمحور 
حول م��ع ض��رورة وج��ود ضمانات 
االع��الم  الس��تقاللية  اساس��ية 
)دس��تورية وقانوني��ة واالحكام, او 
انواع اخرى من االجراءات الرسمية 

وغير الرسمية واالعراف(.
املكم��ل  املب��دأ  النزاه��ة:   .2
لالس��تقاللية والوجه االخر لها, اذ 
ال اس��تقاللية بدون نزاهة وال نزاهة 
ب��دون اس��تقاللية اش��تمل عل��ى 
واخالقي��ات واضحة ملهنة  معايير 
الصحافة مع مناقشة : هل هناك 
للمؤسس��ات  اخالقي��ة  مواثي��ق 
الصحفية واملمنش��ورات الفردية؟ 
ومن يضع ه��ذه املواثيق؟ من عليه 
وض��ع املواثي��ق؟ مع ف��رض معايير 

واضحة لالحتراف الصحفي 
كش��ف املعلومات الكلي )بشكل 
كشف املعلومات مسبقا( وسرية 

املصادر وحماية املبلغن 
• الصدق 

• املوضوعية
• الثق��ة مبص��در املعلوم��ة وتقدمي 
ودق��ة  النظ��ر  وجه��ات  مختل��ف 

املعلومة
• االتزان والعدل

3.  الكف��اءة: ه��ي املبدأ املؤس��س 
واالس��تقاللية,  النزاه��ة  ملب��دأي 
فاالعالمي الكفء ال تتبلور كفاءته 
ما ل��م يك��ن نزيها ومس��تقال مع 
لالعالمي��ن  مناس��بة  مؤه��الت 
العاملن, فضال عن معايير واضحة 
وموضوعي��ة ليصبح الفرد اعالميا 
وش��هادات متخصص��ة في مجال 
االعالم وضرورة منح الش��هادة ملن 

يستحقها.

ومن ب��ن مب��ادئ االع��الم الصالح 
او  احلكوم��ة   تض��ع  اال  ينبغ��ي 
املؤسس��ات االعالمي��ة , قي��ودا او 
ان تك��ون متحي��زة, ف��ي موض��وع 
للمهن��ة  االنس��ب  االش��خاص 
االعالمي��ة ومعايي��ر الكفاءة وعدد 

املتخرجن
• ق��درة احلصول عل��ى تدريب دوري 

منظم 
• تدريب خاص او عام

• تدريب متواصل )تدريب في مكان 
العمل( 

• تدريب على كتابة التحقيقات, او 
انواع متخصصة اخرى في االعالم 

• مجال مفتوح لدخول املهنة 
• شهادة تدريب اجبارية 

• العضوية في مؤسس��ة اعالمية 
او ض��رورة احلص��ول عل��ى بطاق��ة 

االعالمي
غي��اب التمييز وع��دم احملاباة وعدم 
التمييز على اس��اس اجلندر واالراء 

السياسية وامليول اجلنسية 
كي��ف تنظ��ر ال��ى ظاه��رة جتني��د 

االطفال في الصراعات؟ وهل تراها 
جرمي��ة ترقى الى مس��توى اجلرائم 
الت��ي حت��ال ال��ى احملكم��ة الدولية 
االلي��ات  ان  ت��رى  وه��ل  اجلنائي��ة؟ 
القانوني��ة تتيح ذل��ك؟ وما جدوى 
االتفاقي��ات ف��ي حال ع��دم القدرة 

على التطبيق؟

تعزي��ز  يف  الصحفي��ن  دور 
استقالل القضاء 

واضاف احلس��ون ان املطلب الثاني 
يتمح��ور ح��ول دور الصحفين في 
تعزي��ز اس��تقالل القض��اء حي��ث 
احمل��اور  ان  واملتاب��ع  املهت��م  يج��د 
الثالث��ة املتجس��دة ف��ي البرمل��ان 
والقضاء واالعالم, تش��كل الركائز 
وللحكم  للدميقراطية  االساسية, 
تش��خيص  فينبغ��ي  الرش��يد, 
واق��ع البرمل��ان والقض��اء واالعالم, 
وذل��ك به��دف التوصل الى رس��م 

تأخ��ذ في  اس��تراتيجية اص��الح, 
االعتبار املعوقات وجتد طريقها الى 
التنفي��ذ عبر خطة عم��ل تترجم 
ببرامج يتم تنفيذها وفق منهجية 
علمي��ة, تنطلق من حتدي��د املبادئ 

االساس��ية والفرعية واملؤش��رات, 
الواج��ب توافره��ا ف��ي كل محور, 
لقي��اس مدى اس��هامه في حتقيق 
احلك��م الرش��يد, ولق��د اعتم��دت 
واملؤش��رات  واملب��ادئ  املنهجي��ة 

باالستناد الى واقع عملي.
مجتم��ع  ه��و  املعرف��ة  مجتم��ع 

اعالم��ي ومعلوم��ات تعب��ر ق��ارات 
العال��م بس��هولة يس��رتها ث��ورة 
االتص��االت وان اجملتمع��ات العربية 
املعرف��ة  مجتمع��ات  دون  ه��ي 
مستوى بسبب ما لديها من قصور 
ف��ي اجملالن االعالم��ي واملعلوماتي 
علة هذا القصور تعود في جذورها 
االصلي��ة لرمبا الى نقص منس��وب 
احلريات العامة, في الدول العربية, 
واالع��الم  التعبي��ر  حري��ة  ومنه��ا 

واس��تقاء املعلومات من مصادرها 
االساس��ية, بدون قط��ع او رقابة او 
عقوبة متعددة الدرجات اشكالية 
مجتمع املعرف��ة او االعالم احلر في 
ال��دول العربية عموم��ا, هي واحدة 
م��ن اش��كاليات احلري��ة ف��ي هذه 
ال��دول, انه��ا اش��كالية مجتم��ع 
معل��ول حتكم��ه قي��م وس��ياقات 

بحاجة الى اعادة نظر 
اذا كانت فلس��فة الدس��تور تنظر 
الى املواطنن, نظرتها اليهم ابناء 
رعاي��ا, فحقوقه��م تبق��ى مقننة 
وحدود الس��لطة تبقى غير مقننة 
الى حد ما, وهنا تكمن اش��كالية 
ال��دول  ف��ي  واالع��الم  الصحاف��ة 
العربي��ة فه��ي اش��كالية معقدة 
والدستورية,  الثقافية  بخلفياتها 
وما ينجم عنها من اعراف وقوانن, 
باتت في حاج��ة الى اصالح بنيوي 
ش��امل, يعي��د االعتب��ار ال��ى حق 
املواط��ن العرب��ي في االع��الم احلر 
التطور  تكنولوجيا  واملفتوح, على 
واحلداث��ة, وف��ي االعالم املس��تقل 
ال��ذي يعمل ضم��ن اط��ار قانوني, 
يع��زز التعددية ويحميه��ا ويصون 
حرية التعبير, وميّكن املواطنن من 
املش��اركة ومناقش��ة االراء بحرية 
هذا ال��دور يجعل االعالم وس��يلة 
للمحاسبة ولدعم تعددية االفكار, 
فعبر االعالم يس��تطيع املواطنون 
احلصول عل��ى كل املعلومات, التي 
هي حق له��م من اجل املش��اركة 
ف��ي ادارة احلكم الصالح وتطويره.. 
كذلك ان االصالح البنيوي الشامل 
يعي��د االعتب��ار ال��ى ح��ق املواطن 
في اعالم معاصر يتقن االس��اليب 
للتكنولوجي��ا  العائ��دة  اجلدي��دة 
املعلوماتية, خصوصا الس��اتاليت 
نظ��ام  ف��ي  ويدخ��ل  واالنترني��ت 
بس��رعة  ويتوص��ال  العومل��ة, 
احمللي��ة  املعلوم��ات  مص��ادر  م��ع 

واالقليمي��ة والدولي��ة, وان الواق��ع 
العراق��ي يس��تلزم تطوي��ر حك��م 
القانون وتعزيز قيم النزاهة وتعزيز 
ثقة اجملتمع بالقضاء حتى ال نكون 
بحاجة الى القانون املوازي, وينبغي 
على الصحافة واالع��الم ان يأخذا 
على عاتقهما تعزيز هذه الثقة من 

خالل زيادة مفهوم احلرية االعالمية, 
والتدريب على تكنولوجيا التواصل 
وتعميق مفهوم  النوعية,  وحتسن 
االستقاللية والنزاهة والكفاءة, في 
وس��ائل االعالم العراقي��ة اخملتلفة 
, الن الصحافة واالعالم املس��تقل 
والنزيه والكفء هما يشكالن ركنا 
اساسيا من اركان احلكم الصالح, 
القائم على املش��اركة واحملاس��بة 

والشفافية.

املطل��ب الثال��ث – دور الصحفيون 
واالعالم في تعزيز املعرفة باتفاقية 
 1989 لس��نة  الطف��ل  حق��وق 
بوصفه��ا االتفاقي��ة االهم حلقوق 
االنسان وكون االطفال ثروة الدولة 

ومستقبلها وسبب زوالها.

ينبغ��ي ان يق��وم الصحفي��ون 
واالعالم بتس��ليط الضوء على 
العناص��ر الجوهرية يف حماية 
ال��دول  ب��ان  واالق��رار  الطف��ل 
تتحمل املسؤولية االساسية يف 
حماية حقوق االنسان الخاصة 
ب��كل االش��خاص املقيم��ن يف 
اراضيه��ا, ويتقاس��م االطف��ال 
حقوق االنسان الشاملة املحمية 
م��ع كل االش��خاص االخري��ن, 
لكن لهم حقوق��ا اضافية اخرى 
وقابلي��ة  تبعيته��م  بس��بب 
واحتياجاتهم  لالذى  تعرضهم 

التنموية
ان االس��س القانونية للعمل الذي 
يحظ��ى باولوية لصال��ح االطفال 
له��ا اس��اس وطي��د ف��ي القانون 

الدولي.
الدول��ي  القان��ون  معرف��ة  تعتب��ر 
ِمل واجب��ات الدول  مهم��ة النها جتجُ
الالجئ��ن  االطف��ال  حماي��ة  ف��ي 
والنازح��ن, كم��ا انها توف��ر االطار 
ال��ذي يج��ب ان يعمل م��ن خالله 
العاملون لصالح االطفال حتى من 
الذي��ن اصبحوا ضحاي��ا او اهدافا 
او جانح��ن خالل حقب��ة الصراع 

املسلح.
واالعالمي��ن  الصحفي��ن  وعل��ى 
تس��ليط الض��وء والتركي��ز عل��ى 

نقاط التعلم االساسية التالية: 
• تق��دم اتفاقي��ة حق��وق الطف��ل 
اعل��ى معايير احلماية واملس��اعدة 

لالطفال في اية وثيقة دولية 

• تق��دم اتفاقي��ة حق��وق الطف��ل 
احتمال احلماية لالجئن والنازحن 
االطفال بس��بب قبولها  واجملندين 

شبه العام .
• تس��تند اتفاقية حق��وق الطفل 
توجيهي��ة:  مب��ادئ  اربع��ة  عل��ى 
ع��دم التميي��ز، واملصالح الفضلى 

للطف��ل, واحل��ق باحلي��اة والبق��اء 
والنمو, واحلق باملشاركة 

الطف��ل  اتفاقي��ة حق��وق  تعتب��ر 
بالنس��بة لقانون حقوق االنس��ان 

الدولية: 
• مجموع��ة ش��املة م��ن قوان��ن 
حقوق االطفال تقدم اعلى معايير 
احلماي��ة واملس��اعدة لالطفال في 
اي وثيق��ة دولي��ة وتتج��اوز معايير 
احلماية الضمانات املعتادة للصحة 
وتتضم��ن  والرف��اه,  والتعلي��م 
بالش��خصية  تتعل��ق  ضمان��ات 
الفردي��ة للطف��ل وحق��وق حري��ة 
التعبي��ر والدين واالنتماء والتجمع 

واخلصوصية 
• تعك��س رؤي��ة جدي��دة للطف��ل 
فاالطفال ليسوا ملكا الهلهم وال 
كيانات عاجزة تس��تحق االحسان 
انه��م ان��اس ولهم حق��وق خاصة 
بهم وتقدم االتفاقية رؤية للطفل 
كفرد وكعضو في االس��رة واجملتمع 
, يتمتع بحقوق وعليه مسؤوليات 

تتالءم  مع سنه ومرحلة تطوره, 
كاف��ة  االطف��ال  عل��ى  تنطب��ق   •
ضمن الوالي��ة القضائية للبلد, مبا 
فيهم االطفال الالجئن والنازحن 

واالطفال اجلنود
االجماع��ي  ش��به  القب��ول  ان 
لالتفاقي��ة يرس��خها كمجموعة 
م��ن املعايير الدولية التي تش��كل 
احلق��وق االساس��ية الدني��ا الت��ي 

يستحقها االطفال 
واك��د الدكت��ور خالد احلس��ون ان 
اتفاقي��ة حق��وق االطف��ل تع��رف 
))الطف��ل(( بان��ه كل انس��ان ل��م 
يتج��اوز الثامن��ة عش��رة » م��ا لم 
يبلغ سن الرش��د قبل ذلك مبوجب 
القان��ون املنطبق علي��ه« )املادة 1( 
ويعني ذلك لالغ��راض العادية انها 
ميكن ان تنطبق على كل ش��خص 
حتى الثامنة عشرة من العمر , ما 
لم يتم اثبات انه بلغ س��ن الرش��د 
مبوج��ب القانون الوطن��ي املطبق, 
وف��ي ه��ذه احلالة ميكن��ه املطالبة 
باالس��تفادة من بلوغ سن الرشد, 
في حن يبق��ى بوس��عه املطالبة 

بحماية اتفاقية حقوق الطفل.

املطلب الرابع – دور الصحفين 
واالعالم يف الرتكيز على الجنود 

االطفال
بالرغم من س��نوات من املش��اركة 
والتق��دم ف��ي ه��ذه القضي��ة فان 
واس��تخدامهم  االطف��ال  جتني��د 
م��ن  الكثي��ر  ف��ي  م��ازال يح��دث 
الصراعات وه��ؤالء اطفال يؤخذون 
ومجتمعاته��م  عائالته��م  م��ن  
احمللي��ة, محرومن م��ن طفولتهم, 
وتعليمه��م ورعايته��م الصحي��ة 
وم��ن فرص��ة للنمو ف��ي بيئة آمنة 
ومؤاتية, عندما يتم اطالق س��راح 
االطفال يجب ان ندفع كل اجلهات 
املعني��ة م��ن خ��الل االع��الم وكل 
وسيلة تواصل لدعم هؤالء الفتيان 
والفتي��ات مب��ا في ذل��ك العمل من 
اجل منع تكرار الصراع وبناء سالم 
مستدام بنزع فتيل االزمات وبلغة 
خطاب هادئة ومنسجمة مع تعزيز 
روح املواطن��ة وتعزي��ز ثقة املواطن 
بالدول��ة ومواصل��ة العمل لضمان 
ادم��اج حق��وق االنس��ان لالطفال 
بش��كل كامل في العم��ل العاملي 
وبن��اء  الصراع��ات  مبن��ع  املتعل��ق 

السالم والوساطة والتعمير .

يتبع .. 

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

االستاذ الدكتور )خالد احلسون( يؤكد يف حماضرة حتت عنوان )دور الصحفيني يف جتنيد االطفال يف الصراعات املسلحة وبعد انتهاء الصراعات( :
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االطفال هم ثروة الدولة ومستقبلها وسبب زواهلا والصحافة واالعالم يسلطان الضوء على العناصر اجلوهرية االساسية 
يف محاية الطفل واالقرار بان الدول تتحمل املسؤولية االساسية يف محاية حقوق االنسان اخلاصة

للصحفيني واالعالم دور كبري يف الرتكيز على )اجلنود االطفال ( والتحذير من استخدامهم من قبل اطراف النزاع

 االطفال الذين اختطفوا ومت جتنيدهم واستخدامهم 
وتعريضهم للعنف يف سن مبكرة جيب اال يكونوا ضحية مضاعفة 

جيب ان تكون اعادة التأهيل واعادة االندماج اهلدف االساس 
جلميع االطفال اخلارجني من بيئات مؤملة  

اربيل / عبد الزهرة البياتي 
رئيس التحرير التنفيذي

جانب من احملاضرات 

الدكتور )خالد احلسون(جانب من احملاضرات 

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

العراقية – منظمة من 
 IRAQ اجل وحدة العراق

LOW FIRM بالتعاون 
مع نقابة الصحفين 

العراقين ورشة تدريبية 
للصحفين في فندق 
اربيل الدولي بحضور 

)21( صحفيا واعالميا 
من مختلف وسائل 

االعالم احمللية )املقروءة 
واملسموعة واملرئية( وفي 
اطار سياستها ونهجها 

في تنوير الرأي العام 
وتسليط الضوء على 

القضايا اخلطيرة التي 
اثيرت تواصل ))البينة 
اجلديدة(( نشر مالقي 

فيها من محاضرات 
قيمة تباعا 

ح1



علي قاسم الكعبي 

متُر على اإلنس��ان ُذكريات بطبيعتها 
اخملتلف��ة من حلوه��ا ومرها ولكن ما 
يبقى خالداً وعالقاً في االذهان تاركا 
أثرا  هي تلك الذكريات التي حتمل أملاً 
و قس��اوًة ومرارًة  خصوصاً تلك التي 
تهم طيفا واس��عا م��ن اجملتمع  وما 
عداه  يتناثر ويتساقط كما تتساقط 
اوراق الشجر مع بدء اخلريف فال تقوى 
تلك الوريقات  على املقاومة وتصبح 
فتاتاً  فتحمله��ا  الريح بعيدا خارج 
منظومة التفكير والش��يء بالشيء 
يذك��ر  فحت��ى عند املس��لمني مثال  
تراهم  يخل��دون احداثا مؤملة وثورات 
ذك��رى  وال��م  باس��ى  ويس��تذكرون 
استشهاد اإلمام احلسني.ع. أكثر مما 
يس��تذكرون اإلمام احلس��ن عليهما 
السالم مع انهم من نهر واحد ، وفي 
األدب أيضا فإن  ما يّخلد من الروايات 
هي تلك التي حتمل طابعاً تراجيدياً ، 

اكثر من الروايات الساخرة .
وهنال��ك العديد م��ن الروايات خلدت 
في الذاك��رة وماتزال في أوج عطائها  
كونه��ا حتمل حزنا وامل��ا على عكس 

الس��اخرة التي تبخرت ولم يبق لها 
اثر

ونحن نعيش واحدة من تلك الذكريات 
الثقيلة املؤملة  والتي مايزال جرحها 
ين��زف و لم يضمد حت��ى اليوم البتة 
انها ذكرى انتفاضة  ش��عبية عارمة 
وشجاعة فائقة وتضحيات  ال حدود 
لها انه��ا صورة أريد لها أن ال تكتمل 
ألنه��ا املول��ود الذي اجه��ض او تلك 
املوءودة التي س��ألت ب��أي ذنب قتلت 
انها الم الثكالى وال��م األبناء الذين 

ل��م يبصروا الن��ور وميتع��وا ناظرهم 
برؤية ابائهم الذين  فقدوهم مع تلك 
العظام املتناثرة في املقابر اجلماعية  
أنه ثورة اجّلي��اع و املذبحة العظيمة 
التي س��تبقى محفورة بذاكرة تاريخ 
تك��ون  ال  وكي��ف  املعاص��ر  الع��راق 
انه��ا االنتفاضة الش��عبانية   ذل��ك 
املباركة  وعل��ى الرغم من كونها لم 
حتق��ق كام��ل أهدافه��ا ومت وأدها من 

قب��ل   النظام املباد مس��تخدما كل 
الوس��ائل اخلبيث��ة آنذاك مس��تغال 
الصم��ت الدولي املطب��ق   حتى من 
قب��ل البكائني عليها الي��وم اال انها 
حققت أكبر أهدافها املعنوية بانها 
أزال��ت جمهوري��ة اخل��وف واقتلعت 
جذوره��ا ورمت��ه ف��ي البح��ر وكانت  
مقدم��ة لتعجي��ل ورحي��ل و ه��الك 
النظام البائد بعد الفرقة التي حدثت 
داخل العائلة املالكة املتمثلة مبقتل 
حس��ني كام��ل وما تلته م��ن أحداث 
خطي��رة . ومبا أن تلك احلقبة طويت 

بال رجعة
 كن��ا نأم��ل أن ن��رى ف��ي حكوم��ة 
م��ا بع��د التغيي��ر انصاف��ا لتل��ك 
التضحيات والدم��اء الزكيات التي 
ذهبت على مذب��ح احلرية من خالل 
انتفاض��ة ش��عبية عام��ة الن��اس 
الفقراء الذين ذاقوا املر من سياسة 
البع��ث آن��ذاك انها نقطة س��وداء 
س��تبقى حاضرة في ضمي��ر االمة  
عندم��ا يقلب األبن��اء تاريخ آبائهم 
ولكن ما يؤس��فنا الي��وم هو خيبة 
األم��ل الت��ي من��ي به��ا الش��عب 
العراقي بع��د التغيير  فالكثير من 
املتضررين مازالوا ينتظرون من يطرق 
ابوابه��م الت��ي تآكل��ت م��ن الصدأ 
 ، تغييره��ا  يس��تطيعون  ال  النه��م 
ولك��ن تبقى القل��وب قب��ل  العيون 
تنظ��ر ذل��ك الضي��ف ال��ذي يخفف 
عن ه��ذه العوائ��ل الم الف��راق ويتم 
تعويضهم ولو باليس��ير فإننا لسنا 
بدولة تستجدي من أحد أننا العراق.  

محمد حسن الساعدي

أصب��ح م��ن املس��لمات واملش��هور في س��لوكيات 
مواقفه��ا  التظه��ر  انه��ا  االمريكي��ة  السياس��ة 
احلقيقية وخططها االس��تراتيجية في التعامل مع 
بل��دان العالم ، ولعل اخملفي من ه��ذه املواقف ما هو 
اعم��ق وأكبر من مجرد التدخل بش��ؤون هذه الدولة 
او تل��ك ، ب��ل ه��و عبارة ع��ن جيش متح��رك يجوب 
العال��م، ويحقق الغاي��ات واألهداف التي تدرس��ها 
الدوائر املغلقة في البيت االبيض ، ولعل داعش احد 
هذه االدوات التي استطاعت من تغيير املعادالت في 
الش��رق االوس��ط ، ولكنها س��قطت في مستنقع 
الع��راق وس��وريا ، لتوق��ض امري��كا م��ن غفلتها ان 
الشعوب احلرة الميكنها ان تخضع ألهواء او مزاجيات 

مراهقي السياسة ، وهواة رعاة البقر ) الكابوي ( .
االن وم��ع اقت��راب الوالي��ات املتح��دة وحلفائها في 
املنطقة القضاء نهائياً على داعش في آخر معاقلها 
في ش��رق الفرات بس��وريا يأتي الس��ؤال املهم :عن 
هوية العدو اجلديد الذي ستطرحه واشنطن كالعب 
في املنطقة ، كما يبدو ان الدوائر الغربية منش��غلة 
متاماً بحفظ امن املنطقة وحماية مصالح الشعوب 
وحياتهم ، لهذا تس��عى بش��تى الطرق من تسخير 
كاف��ة االمكانيات والترس��انة العس��كرية من أجل 

حماية الشعوب العربية واملسلمة ؟!!

االم��ر لي��س به��ذه الص��ورة الت��ي يح��اول الغ��رب 
تصويرها للح��كام العرب ، والذين تعودوا على حياة 
النوم الهنيئ��ة بوجود القواعد العس��كرية يجنب 
كراس��يهم ، ب��ل ان الص��ورة احلقيقي��ة تظه��ر من 
خالل الس��يطرة الكاملة على مقدرات الش��عوب ، 
والتحكم مبصيره��م بذريعة حمايته��م كذباً وزوراً 
، وأن م��ا تعطي��ه الوالي��ات املتحدة بيده��ا اليمني 
تأخذه اليس��رى ، لذلك فهناك عدة أطراف مرشحة 
لكي تك��ون قائمة العداء وأهمها إي��ران والتي بدأت 
واش��نطن بتضيي��ق اخلناق عليها ، ومحاولة كس��ر 
التحالفات بينها وبني س��وريا وح��زب اهلل في لبنان، 
ال��ى جان��ب تقوي��ض حركته ف��ي املنطق��ة ، االمر 
ال��ذي يفضي ال��ى فتح الباب عل��ى مصراعيه لعدة 
احتم��االت اهمها املواجهة في الش��رق االوس��ط ،  
البيت االبيض يعلم جيداً َمن يُسّهل دخول املقاتلني 
إلى العراق وسوريا، ويعرف الذي يزّود ساحات القتال 
بالس��الح، لكن��ه يغ��ض الط��رف ، كما ان وس��ائل 
إع��الم مطلعة رص��دت حاالت تقدمي الس��الح واملال 
ليست بقليلة من قبل السلطات التركية جلماعات 
تكفيرية وداعش خاصة، نظرا حلدودها الواسعة مع 

العراق وسوريا .
التحال��ف الذي تق��وده أمريكا ض��د »داعش« كذبة 
سياس��ية كبيرة يعلمه��ا القاص��ي والداني والدول 
املش��اركة تدرك هذا جيداً. لذل��ك، فإن داعش باٍق ما 
بقي هذا التحال��ف الذي تقوده أمري��كا التي تّدعي 
احل��رب على اإلره��اب وه��ي متنعها، وال ش��ك في أن 
حت��ركات »داعش« في العراق لم تعد لغزاً . واحلش��د 
الش��عبي الذي يضم مئات اآلالف من الشباب وأكثر 
من 42 من الس��رايا القتالي��ة املهمة ، قادر على جلم 
داعش وس��حقه، ولكن ف��ي العراق َم��ْن ال يريد ذلك 
اآلن، أو لم يؤذن له بعد وواش��نطن حتاول اعادة تكرار 
جترب��ة »طالب��ان« التكفيري��ة ف��ي منطقة الش��رق 
األوس��ط، وتَُطّبق قاع��دة »نتركه��م يتقاتلوا ونحن 
ننظ��ر وبعدها نق��رر« كما أن التنظيم��ات اإلرهابية 
ل حالها الي��وم. ومن املؤكد أنها صارت وس��ائل  تب��دَّ

لتنفيذ مشاريع أمريكية وإسرائيلية في املنطقة .

عباس البخاتي 

بأهمية  املؤسس��اتي  العمل  يحظى 
كبي��رة ل��دى الس��يد محم��د باق��ر 
احلكيم، فهو يراه ضرورة ملحة ألجل 
إجناز املهام التي من ش��أنها تسهيل 

مهمة الوصول للهدف .
إن الوعي الرس��الي للشهيد احلكيم 
وفهمه العميق ملقاصد القرآن الكرمي 
ودقة إدراكه حلركة أهل البيت صلوات 
اهلل عليه��م، كل ذل��ك مكن��ه م��ن 
إستشعار أهمية )النظم والتنظيم( 
بإعتبارهم��ا م��ن الصف��ات الالزم��ة 

للعمل .
بع��ض املهتم��ني بالش��أن الفك��ري 
الرس��الي يعتب��رون الس��يد احلكيم 
من املؤسس��ني للحراك اآليديولوجي 
اإلس��المي، برغم م��ن قراءته الواعية 
وتص��وره  الع��ام  اإلس��المي  للواق��ع 
الش��امل للحالة العراقية اخلاصة ملا 

تنطوي من تعقيدات .
بناء على ذلك البد من معرفة التصور 
اإلس��المي ع��ن النظ��ام ف��ي حركة 

األمة.
من املعلوم إن لإلسالم رؤية تنظيمية 
تخص الش��أن الف��ردي واإلجتماعي، 
من خالل ربطهما بالقيادة الشرعية 
س��واء كان��ت معصوم��ة )النب��ي أو 
اإلم��ام( أوغير معصوم��ة )املرجعية( 
وإعتمادهما على دور اجلماعة الواعية 
الت��ام  بل��زوم اإلنقي��اد  الت��ي تؤم��ن 
وفاعليتها في بناء حالة مؤسساتية 

تعمل ضمن هذا اإلطار.
ي��رى الس��يد احلكي��م أن الدولة هي 

املؤسس��ة األم وله��ا صالحية نظم 
األم��ور ف��ي إطاره��ا إعتم��اداً عل��ى 
بتنظيم ش��ؤون  مؤسس��ات معنية 
الناس، وفي ح��ال غيابها فاملرجعية 
الديني��ة ه��ي اجلهة املؤهل��ة للقيام 

بهذا الدور .
التصور اإلس��المي ينطلق في فهمه 
للمؤسس��ة من إجتاه��ني، أُطلَق على 
األول )املؤسس��ة الثابتة( املعبرة عن 

رؤية إس��المية حلاجة اجملتمع بصورة 
ثابت��ة كاملس��جد الذي يك��ون ثبات 
املمارس��ات التي تقام فيه معبرة عن 

ثباته في الوجدان اإلسالمي .
من املؤسس��ات الثابت��ة أيضاً ماكان 
يض��اف  ع��ام   

ٍ
إجتماع��ي طاب��ٍع  ذو 

إليه اجلان��ب العبادي كص��الة العيد 
وفريضة احلج وكل ممارسٍة حتمل بعداً 

إجتماعياً عباديا .
أه��م  م��ن  العلمي��ة  احل��وزة  تعتب��ر 
تق��ع  حي��ث  الثابت��ة،  املؤسس��ات 
عل��ى عاتقها مس��ؤولية التفقه في 
الش��رعي،  احلك��م  ومعرف��ة  الدي��ن 
واملوق��ف العملي حلرك��ة األمة، فهي 
حاج��ة ملحة م��ن حاج��ات اجملتمع 
للحف��اظ عل��ى املنظوم��ة القيمية 
م��ن خ��الل الدع��وة إل��ى اهلل تعال��ى 
واالم��ر باملع��روف والنهي ع��ن املنكر 
وتش��خيص املصلحة العامة وقيادة 
األمة ملواجهة األعداء ورعاية االماكن 
املقدس��ة واإلش��راف على بي��ت املال 

وحتدي��د جه��ات اإلنف��اق، كله��ا تدار 
بص��ورة مركزي��ة م��ن قب��ل القي��ادة 

الشرعية .
كذلك البد من اإلش��ارة الى مؤسسة 
القضاء املعنية باحلفاظ على احلقوق 
العام��ة واخلاصة .يوج��د منط آخر من 
املؤسسات، وهو ماعبر عنه الشهيد 
احلكيم باملؤسس��ة )املتحركة( التي 
تك��ون نت��اج املتغي��رات اإلجتماعية 

والسياسية .
حدد الس��يد احلكيم مهم��ة إبتكار 
مثل هك��ذا مؤسس��ات بول��ي االمر 
أو اجلماع��ة الواعي��ة العامل��ة ضمن 
اإلط��ار الش��رعي، بحس��ب تقديرها 
القائمة،  الظ��روف  وفهمها لطبيعة 
كاإلحتفاالت والتظاهرات واجلمعيات 
اخليري��ة، وإنش��اء األح��زاب واحلركات 
بش��رط  واجلهادي��ة  السياس��ية 
إنس��جامها التام مع األُطر الشرعية 
وع��دم تقاطعها مع إنس��يابية عمل 

املؤسسات الثابتة .

في وقت مبكر من عام 2007 , طرحت مش��روعني امنيني شاملني 
في مجلس الوزراء فتم تبنيهما من قبل مجلس الوزراء باالجماع، 
احدهما ملنع الهجم��ات االنتحارية والهجمات باملفخخات وكان 
م��ن املق��رر ان ينفذ ف��ي بغداد كمرحل��ة اولى و في امل��دن االخرى 
والط��رق اخلارجي��ة كمرحلة ثانية، والثاني كان م��ن املقرر تنفيذه 
على احلدود العراقية الس��ورية ملنع اإلرهابيني من القاعدة وداعش 

من دخول البالد من بالد الشام.
لو مت تنفيذ هذين املش��روعني، كان ميكن ألحدهما ان يجهز بغداد 
واملدن االخرى بأعلى مس��توى م��ن املراقبة االمنية مثل ما لدى اي 
مدينة عصرية؛ فمثال اولئك الذين كانوا مس��ؤولني عن تفجيرات 
املاراثون في مدينة بوسنت في نيسان من عام 2013 مت كشفهم في 
غضون س��اعات . وميكن لنا ان نحقق نفس الشيء لبغداد واملدن 
االخرى مع امكانية كش��ف اخلالي��ا االرهابية النائمة املس��ؤولة 
ع��ن االعتداءات التي احدثت اآلالف م��ن االصابات في بغداد واملدن 

االخرى منذ عام 2003 حتى يومنا احلالي.
اما اجلزء الثاني من املشروع كان لتحصني احلدود العراقية السورية 
ملن��ع اإلرهابي��ني من العبور ب��ني البلدين . ولو مت هذا املش��روع في 

املستحيل  لكان من  وقته 
م��ن  يدخل��وا  أن  لداع��ش 
س��وريا إلى العراق، ولكان 
م��ن االس��تحالة عليه��م 
احتالل مدينة املوصل، أما 
احلالي فهو استحالة  أثره 
رجوعهم إل��ى العراق بعد 
القضاء عليه��م وطردهم 
من املوصل بل من كل مدن 

العراق مبشيئة اهلل.
ل��كال  الكلي��ة  الكلف��ة 
 2 ب��ني  ه��ي  املش��روعني 
امريك��ي  دوالر  ملي��ار  و3 
بالتقني��ات اجلدي��دة االن . 
وقد مضى ما يقارب االثني 

عش��ر عاماً م��رت منذ املصادق��ة على هذين املش��روعني من قبل 
مجلس الوزراء العراقي ، ولكننا نكتشف إن املرحلة االستشارية 

هي حلد االن في قيد االجناز.
الي��وم, احلكومة بعد القض��اء على الكثير من مفاصل الفس��اد 
في البلد مطالبة بأحياء هذين املش��روعني، وهناك تعاطف دولي 
لتزوي��د الع��راق مبن��ح او قروض ميس��رة إلجنازه هذين املش��روعني 
اللذي��ن يحدان من فاعلية داعش وقدراتهم بش��كل كبير ويوجه 
 Facial – ضربة قاصم��ة خلالياهم النائمة بطريقة ) متيي��ز الوجه
Recognition ( فل��ن ميكنهم حينه��ا االفالت من يد العدالة إال إذا 
اختفوا من وجه االرض، حيث ان هذين املش��روعني سيكونان ذوي 
فائ��دة كبيرة لكافة بلدان العالم املتحض��رة فى محاربة االرهاب 
اليوم؛ فض��الً عن أنه في حالة توفر األمان فسيش��جع ذلك األمر 
على جذب رؤوس األموال لالس��تثمار وتطوير البلد واحداث نهضة 
كبي��رة نحن اح��وج ما نكون لها ف��ي هذه املرحل��ة املصيرية من 

تاريخ العراق.

*وزير االتصاالت االسبق

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

 هل ميكن توجيه ضربة قاصمة
إىل داعش بطريقة الكرتونية
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هل تبقى املخدرات كآفة تنخر اجملتمع العراقي؟

عبد الخالق الفالح

ان احلال��ة الش��اذة  الت��ي اخ��ذت تغ��زو 
العراق هي اخملدرات وظاهرة غزوها ال يقل 
خط��ورة ع��ن اإلرهاب بع��د ان كان وقعه 
نضيفاً منها الى بضع س��نوات سبقت 
عام 2003 وليس بعيدا ان يصبح س��وقاً 
رئيس��ة ف��ي املنطقة لتعاط��ي اخملدرات 
واإلجتار بها من والى الدول اجملاورة ، اذا لم 
يتم مكافحته بشكل علمي ومنع وروده 
من اخل��ارج وتقوي��ة الداخ��ل وتطهيره، 
وق��د أكدت مصادر مطلع��ة وجود مزارع 
للمخ��درات في بعض م��دن العراق وتقع 
على الدولة مس��ؤولية مباشرة بتفعيل 
واملؤث��رات  اخمل��درات  مكافح��ة  قان��ون 
العقلية رقم )50( لس��نة 2017. حيث أن 
املواجهة التش��ريعية لظاه��رة اخملدرات 
حتت��ل الصدارة بني املواجهات األخرى في 
جميع الدول مادام ان هذه اآلفة تنتش��ر 
بط��رق س��ريعة بفض��ل متت��ع عصابات 

اخملدرات بحماية املافيات القوية .

احلقيقة ان ه��ذه املواد تصن��ع من  مواد 
طبيعية او مصنع��ة حتتوي على عناصر 
مخدرة او مسكنة او منبهة او مهلوسة 
تدخل كمادة اساس��ية لتحقيق أغراض 
طبية باالس��اس ، وفي حالة اس��تخدام 
ه��ذه امل��واد لتحقيق أغ��راض غير طبية 
فإنها ت��ؤدي الى التعود عل��ى تعاطيها 
او االدم��ان عليه��ا . ه��ذا الظاه��رة التي 
بدأت تستحوذ على شرائح من الشباب 
بشكل واسع منهم ما دفع البعض الى 
االنحراف واالبتعاد عن التعليم والتفرغ 
لالستماع الى غير املفيدة والذي يعيش 
مجتمعن��ا  منذ عقود حتت طائلة اخلوف 
والفق��ر  واحل��روب  والبط��ش  واإلره��اب 
والبطالة واخلدمات البائس��ة من صحة 
وتعليم وش��ؤون اجتماعي��ة مختلفة ، 
و اخذت تهدد االس��رة العراقية بس��بب 
ضع��ف املراقبة م��ن العائل��ة و اإلهمال 
و الفس��اد والظروف احمليط��ة بالبلد من 
والقان��ون  احلكومي��ة  الرقاب��ة  ضع��ف 
وضع��ف اصح��اب الق��رار ف��ي احلد من 
متريره��ا وادخاله��ا ما يجعلها س��هلة 
احلص��ول عليه��ا وتناوله��ا ويتطلب من 
اجلهات االمنية التعاطي معها بش��كل 
حازم ووزارة الصحة في تهيئة مصحات 
خاصة إلي��واء املنزلق��ني بالتعاطني بها 

وتنقسم اخملدرات الى:

1-اخملدرات الطبيعية: لقد عرف االنسان 
املواد اخمل��درة ذات االصل النباتي منذ امد 
بعيد ولم نس��مع عن ظهور مواد مخدرة 
من اصل حيواني، وبالدراس��ات العلمية 
ثب��ت ان املواد الفعالة تترك��ز في جزء او 
اجزاء من النبات اخملدر. أ-نبات اخلشخاش 
..االفي��ون.. تتركز املواد الفعالة في الثمر 
غي��ر الناضج��ة ب-القن��ب تترك��ز املواد 

الفعالة في االوراق والقمم الزهرية
ج-القات... تتركز املواد الفعالة في االوراق 
د-الكوكا تتركز املواد الفعالة في االوراق 
وهناك نباتات اخرى يتم استخراج انواع 

اخرى منها .
2-اخمل��درات نص��ف تخلقي��ة: ه��ي مواد 
او  او مضاف��ة  او ممزوج��ة  مس��تخلصة 
محضرة من نباتات موجودة في الطبيعة 
حتتوي على عناصر مخدرة فعالة مثل .أ- 
املورفني : يس��تخرج م��ن االفيون وتأثيره 

اقوى منه بعشرة اضعاف
ب- الهيروين ال��ذي ينتج من تفاعل مادة 
املورفني املس��تخلصة م��ن نبات االفيون 
م��ع م��ادة كيميائي��ة تس��مى اس��تيل 

كلوريدو تأثيره اقوى منه بثالثني ضعفا.
3-اخملدرات التخلقية: ولها عدة تسميات 
املواد النفس��ية واملؤثرات العقلية، املواد 
املؤث��رة على النفس والعق��ل، وهي التي 
تأخ��ذ في معظم االحي��ان صورة حبوب 

م��ن  وتنت��ج  كبس��والت.  او  اق��راص  أو 
تفاعالت كيميائية معقدة بني املركبات 
الكيميائية اخملتلفة مثل مسكنات االم، 
مهدئات االعص��اب، كالثديني وامليثادون 
واملهدئ��ات الكب��رى والصغ��رى ومض��اد 

السعال مثل الكودائني،
بس��بب انتش��ار اخمل��درات بش��كل غير 
مس��بوق، انب��رت العديد م��ن املنظمات 
واجلماع��ات املعني��ة واألجه��زة األمنية 
والنواب للتحذير من خطورة تفشي هذه 

الظاهرة والدعوة لوضع احللول العاجلة 
لها

وقد كش��فت اح��دى منظم��ات حقوق 
االنس��ان ف��ي احصائي��ة مبوق��ع مع��ني 
تظهر مستوى االدمان للمخدرات الى ان 
الذكور اكثر تعاطياً بنسبة تبلغ %89,79 

اما االناث فتبلغ %10.2 .
املعلوم ليس اإلدم��ان أو االعتمادية على 
اخملدر ه��ي املش��كلة الوحي��دة التي قد 
تس��ببها اخمل��درات. فبعض األش��خاص 
م��رة  أول  ف��ي  مش��كالت  يواجه��ون 
يس��تخدمون فيه��ا اخملدر أو رمب��ا تظهر 
للمخ��در  اس��تخدام  م��ع  املش��كالت 
لعدد أكب��ر من املرات. فق��د يؤثر تعاطي 
اخملدرات على صحتة اجلس��دية والعقل، 
وحياة االس��رة  والعالق��ات االجتماعية 

، والعم��ل والدراس��ة . كم��ا أن تعاط��ي 
اخملدرات احملظورة قد يوقع االنس��ان أيضاً 
في مش��كالت مع القانون أو يس��بب له 

مشكالت مالية .
رات تع��رف على أنّها م��واّد تؤثّر في  اخمُل��دّ
، إذا مت  وظائف اجلس��م بش��كٍل س��لبيٍّ
تناولها ألغ��راض غير طبّي��ٍة أو عالجّية، 
وتتس��ّبب بإحداث تأثيراٍت خطيرٍة وغير 
متوّقع��ة، ويعتم��د تأثيرها ن��وع وكمية 
امل��ادة املس��تهلكة ف��ي اجلس��م عل��ى 
عّدة عوام��ل باإلضافة إل��ى مكان ووقت 
دت األنواع املُسَتهلكة  التعاطي، واذا تَعدُّ
ودمجها معاً، ما تسبب في التأثير على 
الدماغ ، وزيادة في سرعة نبضات القلب 
، وكذل��ك توث��ر عل��ى بنية املس��تهلك 
له��ا جس��مياً حيث تالحظ الش��حوب 

واالصف��رار بادي��ا على وجهه وجس��مه 
ومنعزالً عن االخرين.

و يتفق اخملتصون على استحالة القضاء 
على ه��ذه الظاه��رة دون توجه احلكومة 
الى وض��ع العالجات الس��ريعة للقضاء 
ضعيف��ة  الدول��ة  دام��ت  وم��ا  عليه��ا 
وعاجزة والفساد ينخر أجهزتها واحلدود 
املفتوح��ة مع دول اجلوار، م��ع وجود قوى 
تس��تفيد من عائدات اخمل��درات الطائلة، 
وس��ط قناعة لدى الكثيري��ن بأن بعض 
اجلهات غير مبالية بانش��غال الش��باب 
باخملدرات وال تعطيها اهمية  فهل تبقى 

اخملدرات كاَفة تنخر اجملتمع العراقي ؟

املواجهة التشريعية 
لظاهرة املخدرات 
تحتل الصدارة بني 
املواجهات األخرى 
يف جميع الدول

يرى السيد الحكيم أن 
الدولة هي املؤسسة األم 
ولها صالحية نظم األمور 
يف إطارها إعتمادًا على 
مؤسسات معنية بتنظيم 
شؤون الناس

تبقى القلوب قبل  العيون 
تنظر ذلك الضيف الذي 
يخفف عن هذه العوائل الم 
الفراق ويتم تعويضهم ولو 
باليسري فإننا لسنا بدولة 
تستجدي من أحد أننا العراق

يف حالة توفر األمان 
فسيشجع ذلك األمر 
على جذب رؤوس األموال 
لالستثمار وتطوير البلد 
واحداث نهضة كبرية نحن 
احوج ما نكون لها

 املؤسسة الفاعلة يف فكر شهيد احملراب

محمد توفيق عالوي*

 االنتفاضة الشعبانية .. جرح مل يندمل داعش صناعة البيت االبيض

 محمد صادق الهاشمي

اوال : نقاط القوة املشتركة بني البلدين
- االسالم والقران والقبلة واملذهب.

- اجلغرافيا الطبيعية .
- اجلغرافيا السياسية.

- التاريخ .
- العتبات املقدسة واالضرحة .

- املواقف املشتركة )جهاديا وسياسيا ومصيريا(.
- احلوزات العلمية .

- بعض العادات والتقاليد.
- طبيع��ة النظام السياس��ي الدميقراط��ي املماثل 
ف��ي البلدين ويقابله نظم خليجي��ة ملكية بدوية 

متخلفة .
ثانيا : ماذا تريد امريكا من العراق بخصوص ايران ؟

امري��كا عملت من��ذ ان انتصرت الثورة االس��المية 
عل��ى اضعاف ه��ذه الث��ورة كونها ت��درك ان الثورة 
االس��المية تعمل ب��كل جدية لنهضة املس��لمني 
وتقويض املش��روع االمريكي ف��ي املنطقة فكانت 

مراحلها مايلي :.
- محاص��رة الثورة االس��المية في اي��ران اقتصاديا 

وسياسيا وامنيا وغير ذلك منذ انتصارها وفشلت
- محاولة منع ايران من التطور العلمي والتقني .

- خلق املش��اكل له��ا واحلروب وق��د حرضت صدام 
واخلليج ضدها وفشلت.

- احتلت افغانستان والعراق لتطويقها وفشلت .
- ارس��لت داع��ش والقاع��دة والبعثي��ني ثانية عام 

2014وفشلت.
- حاول��ت ان جتبر هزميتها العس��كرية ف��ي العراق 
وسوريا بان تقوم بالسيطرة السياسية على العراق 
من خالل ارس��ال ماكيغورك ليشكل احلكومة عام 

2018 اال انها ايضا فشلت .

- انتقلت الى مرحلة الضغط على العراق للتفكيك 
بينه وبني ايران اقتصاديا وفشلت.

- االن تنتق��ل امري��كا ال��ى محاص��رة املقاومة كما 
فعل��ت مع النجباء ومن قبلها الكتائب والعصائب 

وحزب اهلل لبنان.
� حتشيد املوقف الدولي واالقلمي في مؤمتر )وارشو( 
ض��د اي��ران ث��م مؤمتر )ش��رم الش��يخ( ث��م حتريض 
الس��عودية واالمارات والكويت على اتباع سياسة 
عزل ايران عن العراق من خالل تبني سياس��ة ))املد 

العربي((.
ثالثا : زيارة روحاني وابعادها

في ظل ماقدمناه كان��ت لزيارة الرئيس روحاني الى 
العراق اهمية كبرى في مايلي :

- تعميق العالقات االقتصادية والتجارية والثقافية 
واالمني��ة واالس��تراتيجية بني الع��راق وايران وخلق 

تكامل اقتصادي كبير بينهما  .
- افشال املشروع اخلليجي واالمريكي والصهيوني 

الهادف الى تفكيك العالقات بني ايران والعراق .
- من��ح احلوزتني القمي��ة والنجفية عالق��ات اكثرا 

عمقا .
- منح الشعبني حبا وتالصقا مصيريا راسخا.

- من��ح التب��ادل التقني والعلم��ي واالكادميي عمقا 
ودورا مهما.

- من��ح خط املقاومة )ايران س��وريا لبن��ان والعراق( 
قوة وفاعلية اكثر ورسوخا على االنتصار وقدرة في 

التاثير في احملور االقليمي والدولي.

- ربط اخلط االمني االس��تراتيجي بني ايران والعراق 
وص��وال الى لبنان ومجاورة اس��رائيل وفق اجلغرافيا 

العسكرية بنحو منهجي دقيق ومؤثر.
- رب��ط اخلط التج��اري بني بحر قزوين ف��ي ايران ثم 

اخلليج ثم البحر املتوسط .
- خل��ق تكام��ل ولوب��ي اقتص��ادي فاعل ب��ني ايران 
والع��راق ملا ميتلك البلدين من الغاز والنفط واملنافذ 

االستراتيجية جتاريا وعسكريا.
- االس��تفادة القص��وى من التح��والت الكبيرة في 
عقلي��ة وثقافة الش��عوب املقاومة الت��ي انتصرت 
على داعش وأمريكا حت��ى تتوحد اكثر وهذا جانب 
سياس��ي اجتماع��ي ميك��ن ان يخل��ق تفاع��ال في 

االجتماع السياسي لهذه الشعوب .

اضواء على زيارة الرئيس االيراني اىل العراق



ل��ه  س��نحت  كلم��ا  وح��اول 
الفرص��ة احلصول عل��ى بضع 
دقائ��ق م��ن وق��ت أي م��ن كبار 
اظه��روا  الذي��ن  املوظف��ن 
مع��ه.  للحدي��ث  اس��تعداداً 
وبينم��ا كان ينتظ��ر ان يج��ري 
عرض وظيف��ة رفيعة عليه في 
البيت االبي��ض كان يبدو واثقاً 
بنفس��ه ومؤكداً والءه وحيازته 
لروح الفريق ولطاقة فريدة من 
نوعه��ا. كان واثقاً جداً بش��أن 
مس��تقبله الى درجة انه عقد 
االس��تثمار  ش��ركة  صفق��ة 
اخلاصة به سكيريدج كابيتال 
Skybridge Capital ، جملموع��ة 
الصيني��ة   )HNA( إي  إن  إت��ش 

الضخمة.
ان احلم��ات السياس��ية التي 
تقوم على اس��اس املس��اعدة 
التطوعي��ة جتت��ذب مجموعة 
من الش��خصيات الس��خيفة 
ورمب��ا  واالنتهازي��ة.  واحملتاج��ة 
كانت حملة ترامب االسوأ في 
ه��ذا اجمل��ال. فموش مث��اً اكثر 
املتطوع��ن غراب��ة ف��ي حملة 
اجلمهوري��ة  لرئاس��ة  ترام��ب 
ولكنه ُعرف بن الكثيرين بأنه 

االكثر صفاقة.
ل��م يكن ذلك فق��ط؛ ألنه قبل 
ان يصبح مؤيداً محسوباً على 
معارض��اً  كان  ترام��ب  دونال��د 
س��لبياً مكرس��اً كما انه كان 
مؤيداً الوباما وهياري كلينتون. 
كان��ت املش��كلة حق��اً تكمن 
ف��ي ان��ه غي��ر محب��وب بتاتاً. 
فف��ي السياس��ة كان عني��داً 
ومّدعياً ال تهمه سوى مصاحله 
الذاتية وغالب��اً ما يدلي بيانات 
متناقض��ة ع��ن اش��خاص ما 
مس��بباً  آخري��ن  الش��خاص 

مشكات ال حصر لها.
لم يكن سكاراموتش��ي مجرد 
مروج ذاتي وقح، بل تضاف الى 
صفاته تلك انه فخور بنفسه. 
كان يعتب��ر ان��ه اس��تطاع ان 
يبن��ي ش��بكة عاق��ات رائعة. 
)ه��ذا التفاخ��ر كان صحيح��اً 
بالتأكي��د ألن س��كاي بري��دج 
كابيتال عب��ارة عن صندوق من 
االموال االس��تثمارية ولم يكن 
عمله��ا يتطلب منه فطنة في 
االس��تثمار ب��ل معرف��ة بكبار 
مدي��ري الصناديق والقدرة على 
وقد دفع  االس��تثمار معه��م(. 
م��ا يص��ل ال��ى نص��ف مليون 
دوالر ليع��رض ش��عار ش��ركته 
 Wall( 2 في ِفل��م وول س��تريت
2( وليش��تري لنفس��ه   Street
الفلم.  ف��ي  ولش��ركته حي��زاً 
وعق��د مؤمت��راً س��نوياً ملمولي 
االستثمار اخلارجي والذين كان 
هو جنمه��م. وكان لديه برنامج 
تلفزيون��ي حي في قناة فوكس 
بيزنس اخلاص��ة باالعمال. كما 
كان معروفاً في اجتماع دافوس 
السنوين وشوهد يرقص هناك 
ج��ذالً ال��ى جان��ب اب��ن معمر 

القذافي.
اما بخصوص احلملة الرئاسية 
فعند وقوفه م��ع دونالد ترامب 
بعد ان كان اساساً ضده وصف 

نفسه بأنه نسخة عن ترامب 
ورأى انهم��ا هم��ا االثن��ان نوع 
جديد م��ن رجال االس��تعراض 
والتواص��ل الذي��ن س��يقومون 

بصنع حتول في السياسة.
بالرغم من ان اصراره وضغطه 
الشخصي املستمر لم يدفعا 
اح��داً الى حب��ه لكنهما دفعا 
ال��ى س��ؤال مح��دد كان الب��د 
م��ن االجاب��ة عنه وه��و: »ماذا 
في  بسكاراموتش��ي؟«.  نفعل 
محاولة من بريب��وس للتعامل 
مع مش��كلة موش والتخلص 

منه ف��ي الوق��ت نفس��ه وقد 
اقت��رح منح��ه وظيف��ة جمع 
االم��وال كمدي��ر مال��ي للجنة 
الوطنية للحزب اجلمهوري وهو 
رفضه سكاراموتش��ي  اقتراح 
ترام��ب  جن��اح  ف��ي  بغض��ب 
وه��و يش��تم بريب��وس بصوت 
مرتف��ع وبلغة بذيئ��ة. صحيح 
ان سكاراموتش��ي اراد وظيفة 
ف��ي ادارة ترامب لكنه كان يريد 
على وج��ه التحديد واحدة من 
الوظائ��ف التي من ش��أنها ان 
تقدم اليه بعض االعفاءات من 
الضرائ��ب ل��دى بيع ش��ركاته. 
ذلك ان البرنامج االحتادي ينص 
عل��ى تأجي��ل دف��ع الضرائ��ب 
املترتب��ة على االرب��اح في حال 
بيع املمتل��كات وذل��ك لتلبية 
كان  االخاقي��ة.  املتطلب��ات 
سكاراموتشي احلسود يحتاج 
الى وظيفة من شأنها ان تقدم 
اليه »ش��هادة تصفي��ة« متاماً 
مثل التي حص��ل عليها غاري 
كوه��ن عن��د بيع اس��همه في 

غولدمان.
االفتت��اح  م��ن  اس��بوع  قب��ل 
ُعرضت الوظيفة املناسبة على 
سكاراموتش��ي: مدي��ر مكتب 

للمش��اركة  االبي��ض  البي��ت 
العام��ة والش��ؤون احلكومي��ة 
الدولية. وسيكون ممثل الرئيس 
ذات  اجلماع��ات  ومش��جع 
املصال��ح اجلزئي��ة م��ع ترامب. 
لك��ن مكت��ب االخاقي��ات في 
ان  اعلم��ه  االبي��ض  البي��ت 
ستس��تغرق  اعماله  تصفي��ة 
شهوراً الستكمالها وان عليه 
ان يتف��اوض مباش��رة مع كيان 
تس��يطر عليه جزئياً احلكومة 
الصينية. وألن سكاراموتش��ي 
كان يحظ��ى بدع��م اق��ل مم��ا 

يحظ��ى ب��ه أي ش��خص آخ��ر 
فقد جرى حظره فعلياً. واش��ار 
سكاراموتش��ي باس��تياء الى 
انها احدى احلاالت القليلة في 

حكوم��ة ترامب الت��ي تتداخل 
فيها صراعات جتارية لشخص 
البي��ت  ف��ي  تعي��ن  م��ع  م��ا 

االبيض.
ولك��ن موش��ي تاب��ع ضغوطه 
مبثاب��رٍة واص��رار. ع��ّن نفس��ه 
س��فير ترام��ب م��ن دون ملف 
تعي��ن. واعل��ن نفس��ه رج��ل 
ترامب في وول ستريت حتى ولو 
انه عملياً لم يكن رجل ترامب 
كما انه كان يُخرج شركته من 
وول س��تريت. وبقي ايضاً على 
اتص��ال دائم بأي ش��خص من 
دائرة ترامب كان على استعداد 

ليكون على اتصال به.
واستمر الس��ؤال: »ماذا نفعل 
مبوش؟«. وقد س��اعد كوش��نر 
الذي ش��اركه سكاراموتش��ي 
ضب��ط النف��س الن��ادر خ��ال 

احلملة والذي س��مع باستمرار 
من اتصاالت اخرى في نيويورك 
املتواصل  سكاراموتشي  بوالء 
بالدف��ع للحص��ول على اجابة 

عن هذا السؤال.
ح��اول بريبوس وآخ��رون ايقاف 
ح��دود  عن��د  سكاراموتش��ي 
معين��ة حتى ش��هر حزي��ران/ 
يوني��و. وبع��د ذلك ع��رض على 
اخي��ر  سكاراموتش��ي ع��رٌض 
ب��ه  يقب��ل  ان  علي��ه  توج��ب 
رغ��م انفه وهو ع��رض تعيينه 
وكبي��ر  االول  الرئي��س  نائ��ب 

التصدير  لبنك  االستراتيجين 
واالس��تيراد االميركي وهو فرع 
تنفيذي كانت وكالة ترامب قد 
تعه��دت طوياً بالقضاء عليه. 

ولكن موش لم يكن مس��تعداً 
للتخل��ي ع��ن املعرك��ة. وبعد 
املزيد من الضغوط عرض عليه 

بتحري��ض م��ن بان��ون منصب 
التعاون  س��فير لدى منظم��ة 
االقتص��ادي والتنمي��ة. وجاءت 
هذه املهمة مصحوبة بش��قة 

من عش��رين غرفة في السن، 
وطاق��م كام��ل م��ن املوظفن 
لكن لم يكن لسكاراموتشي 
عبرها أي تأثير او مس��ؤوليات، 
وه��و االمر ال��ذي وج��ده بانون 

مسلياً للغاية.
وف��ي الوق��ت نفس��ه، ظه��ر 
س��ؤال آخر ثاب��ت: »م��ا الذي 
يجب القيام به مع سبايسر«، 
لتشمله الكارثة الناجمة عن 
اخبار اجتماع حزي��ران/ يونيو 
ب��ن دون جاريد االب��ن والروس. 
ومب��ا ان الرئي��س اثناء س��فره 

عل��ى م��ن طائرة الرئاس��ة قد 
امل��ى فعلي��اً عل��ى صحيف��ة 
تامي��ز رد دون وجاري��د االبن على 
االجتم��اع. فإن اللوم على ذلك 

كان ينبغي ان يقع على كتفي 
ترامب وه��وب هيك��س فالذي 
املى هو ترامب ودونت هيكس. 

ولكن ألن من غير املمكن القاء 
الل��وم على الرئي��س فقد جرى 
انق��اذ هيك��س ايض��اً. وعل��ى 
الرغ��م م��ن ان سبايس��ر ق��د 

اس��ُتبعد بش��كل واض��ح من 
ازم��ة ترامب فإن��ه حمل عبء 
الل��وم كله وخصوصاً بس��بب 
الشك في والئه، فكان البد من 
استبعاده واس��تبعاد موظفي 

مكتب االعام واالتصاالت.
وفي ه��ذا الص��دد، اعتبر فريق 
معادي��اً  واالتص��االت  االع��ام 
ملصالح جاري��د وايفانكا؛ فقد 
فش��ل سبايسر ومن حوله في 
الدفاع الشامل عنهما كذلك 
ل��م يدافع هذا الفريق بش��كل 
مناس��ب ع��ن البي��ت االبيض. 

ورك��ز هذا بطبيع��ة احلال على 
النقطة االساسية والواضحة 
االول  الثنائ��ي  ذاك  ان  اآلتي��ة: 
االصغ��ر قد ظ��ن انه ج��زء من 
الكيان الرئاس��ي وتصرف على 
ه��ذا االس��اس؛ رغ��م ان ذينك 
الزوج��ن كانا مج��رد موظفن 
املكان��ة  م��ن  ج��زءاً  وليس��ا 
االبي��ض.  للبي��ت  املؤسس��ية 
وقد جنم غضبهما وشعورهما 
باملرارة من تردد بعض املوظفن 
والذي كان ف��ي الواقع مقاومة 
عميقة ومكثفة في معاملتهم 
كج��زء ال يتجزأ من الرئاس��ة. 
)قام بريبوس ف��ي احدى املرات 
بأخذ ايفانكا جانباً للتأكد من 
انها قد فهمت دورها الرسمي 
مج��رد  كونه��ا  ف��ي  املتمث��ل 
موظفة. واص��رت ايفانكا على 

انها موظفة باالضافة الى انها 
االبنة االولى(.

الع��ام  عدوهم��ا  بان��ون  كان 
ولم يتوقعا ش��يئاً منه. ولكن 
بريب��وس وسبايس��ر يعتب��ران 
م��ن املوظف��ن وكان��ا عليهما 
االبيض  البي��ت  اه��داف  دع��م 
والتي ش��ملت اه��داف الثنائي 
ومصاحله. كان سبايسر محط 
سخرية وس��ائل االعام لردوده 
الس��خيفة ف��ي الدف��اع ع��ن 
البيت االبي��ض ولوالئه املغفل. 
وقد اعتبره الرئيس منذ االفتتاح 
غير مواٍل مبا فيه الكفاية وليس 
عدوانياً كما ينبغي له ان يكون 
ف��ي الدفاع عن ترام��ب او كما 
يرى جاريد وايفانكا في الدفاع 
عن اس��رته. »ما ال��ذي يقوم به 
املولف��ون  سبايس��ر  موظف��و 
من اربعن عض��واً حقاً؟«. كان 
هذا هو س��ؤال االس��رة االولى 

املستمر.
منذ البداية تقريباً، كان الرئيس 
قد اجرى مقابات مع مرشحن 
ملنص��ب س��كرتير الصحاف��ة. 
ويب��دو انه قد عرض هذه املهمة 
مختلف��ن  اش��خاص  عل��ى 
غيلفوي��ل  كيمبرل��ي  كان��ت 
واح��دة منهم وهي مذيعة على 
قن��اة فوك��س ني��وز واملضيفة 
املش��تركة في برنامج اخلمسة 
غيلفوي��ل  كان��ت   .The Five
للدميقراطي  الس��ابقة  الزوجة 
الكاليفورن��ي غاف��ن نيوس��وم 
واش��يع انها عش��يقة انطوني 
سكاراموتش��ي. كان��ت حي��اة 
سكاراموتشي الشخصية في 
طريقها ال��ى الدمار بالرغم من 
عدم معرفة البيت االبيض ذلك. 
وفي 9 يولي��و/ متوز، رفعت زوجة 
قضية  علي��ه  سكاراموتش��ي 
طاق، وهي في الش��هر التاسع 

من حملها بطفلهما الثاني.
ان  تع��رف  غيلفوي��ل  كان��ت 
سبايسر كان في طريق املغادرة 
لكنها قررت عدم اخذ مكانه او 
وفقاً لآلخرين في البيت االبيض 
لم يعرض العمل عليها اساساً، 
وقامت بترشيح سكاراموتشي 
له. ب��دأ سكاراموتش��ي يعمل 
عل��ى اقناع جاري��د وايفانكا ان 
مش��كلتهما هي الى حد بعيد 
مش��كلة في العاقات العامة 
وان فري��ق االتص��االت احلالي ال 
يخدم مصاحلهما بشكٍل جيد.

مراس��اً  دع��ا سكاراموتش��ي 
يعرف��ه ليدفعه ال��ى التصعيد 
في قضية كوش��نر واالتصاالت 
الروس��ية. ثم تابع بالطلب من 
بين��ه وبن  ش��خص مش��ترك 
املراس��ل  يكل��م  ان  املراس��ل 
القص��ة  تصعي��د  ان  ويخب��ره 
سيس��اعد م��وش عل��ى دخول 
االبيض وس��وف يسمح  البيت 
بالتواص��ل  للمراس��ل  ذل��ك 
بش��كٍل مباش��ر مع موش. ثم 
اك��د موش جلاري��د وايفانكا انه 
بهذه الطريقة الذكية، قد منع 

نشر القصة.

ملف

احلمالت السياسية اليت تقوم على اساس املساعدة التطوعية جتتذب جمموعة من الشخصيات السخيفة واحملتاجة واالنتهازية

عيـّن موتشي نفسه سفري ترامب من 
دون ملف تعيني واعلن نفسه رجل 
ترامب يف وول سرتيت حتى ولو انه 

عمليًا ليس كذلك

احللقة )65(

قبل ان يصبح موتشي مؤيدًا محسوبًا على 
دونالد ترامب كان معارضًا سلبيًا مكرسًا كما 

انه كان مؤيدًا الوباما وهيالري كلينتون

موتشي
اوباما

هياري

هيئة التحرير

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

مايكل وولف
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التعاقد  النفط،  نادي  إدارة  أعلنت 
قاسم،  باسم  املدرب  مع  رسمًيا 
لقيادة الفريق في املرحلة الثانية 
نتائج  تراجع  بعد  الدوري،  من 
الفريق، وعدم القدرة على تذوق 
مباريات   7 في  الفوز  طعم 

توالياً، منذ كانون ثان املاضي.

إن  تصريحات   في  قاسم،  وقال 
ووقعنا  النادي،  إدارة  مع  مت  االتفاق 
وسنباشر  رسمي،  بشكل  العقد 
بشكل  التدريبات  في  العمل 
التقارب  أن  إلى  الفًتا  رسمي،  
اإلدارة،  وبني  بيننا  النظر  بوجهات 

سّهل إبرام العقد بني الطرفني.

التدريبي  الطاقم  أن  وأوضح 
املساعد، يتألف من أحمد خضير، 
خميس  وهاشم  جاسم،  ومحمد 
إلى  مشيرا  املرمى،  حلراس  مدربًا 
معه  عمل  وأن  سبق  الطاقم  أن 
انسجام  وهناك  اجلوية،  القوة  في 

وتفاهم بني عناصر اجلهاز اجلديد.

الصفقة  عن  اإلعالن  أن  إلى  يشار 
تأخر بسبب متسك اإلدارة بطاقمها 
اعتبارهم  على  املساعد،  الفني 
النفط،  بوزارة  رسمًيا  موظفني 

ومفرغني للعمل  في النادي.

السابع  املركز  النفط  ويحتل 
العراقي،  الدوري  ترتيب  على سلم 
من  جمعها  نقطة،   26 برصيد 
الفوز في 6 مباريات، والتعادل في 8 
آخرين، فيما تكبد الفريق البترولي 

5 هزائم.

  
التقى وزير الشباب والرياضة 
الدكتور احمد رياض، الهيئة 
الرياضي  عنة  لنادي  االدارية 
الشباب  واقع  عن  للحديث 

والرياضة في املدينة.
واكد رياض ان الرياضة وواقع 
الشباب في محافظة االنبار 
ومنها قضاء عنة بحاجة الى 
الى  الرياضيني  لعودة  اولوية 
مزاولة العابهم وفعالياتهم 

في  اشراك شبابهم  عن  فضال 
تقام  التي  واالنشطة  املبادرات 
هناك إلعادة زجهم في اجملتمع 

بعد حترير مناطقهم.
جاهدين  نسعى  واضاف، 
في  الرياضة  الى  الروح  العادة 

املنشآت  وتأهيل  عانة  قضاء 
من  االمكان  قدر  الرياضية 
االنبارية  الرياضة  عودة  اجل 
لسابق عهدها التي عرفت عنه 
خملتلف  كثر  العبني  بتخريجها 

االلعاب والفعاليات.

بعد التنظيم الرائع والصورة البهية التي بدا عليها ملعب 
كربالء الدولي  باحتضانه مواجهة الزوراء والوصل االماراتي 
جمال  مع  العربية  اجلماهير  تفاعلت  آسيا،  أبطال  بدوري 
بعض  تفتقده  الذي  الغفير،  اجلماهيري  واحلضور  امللعب 

الدوريات العربية ال سيما في اخلليج العربي.
متفرج،  الف  لـ30  يتسع  الذي  الدولي،  كربالء  ملعب 
الزوراء  فيها  انتصر  التي  اجلميلة  االبطال  ليلة  في  امتأل  
مع  ليتفاعل  االماراتي،  ضيفه  على  تاريخية  بخماسية 
تغريدة:  في  نشر  حني  االسيوي  االحتاد  الساحرة  اجواءه 
القدم..  كرة  عشاق  من  كنت  ان  اليوم،  املناسب  »املكان 
ملعب كربالء الدولي يستضيف أول مباراة في دوري أبطال 

آسيا تقام في العراق«.

اكــد املديــر االداري للمنتخــب 
ــــل كوركيس, ان  ــي, باس الوطن
ــــود,  ــر الفني لكتيبة االس املدي
ــش,  كاتانيتــ ــــكو  ستريش
ــــيصل   بغــداد في ١٤ مــن  س
الشــهر اجلاري متهيدا ملشــاهدة 
ــوة  والقــ ــزوراء  ال ــة  مواجهــ

ــــيضيفها  التي س ــة  اجلويــ
ــي ١5  ــــعب ف ــب الش ملعــ

منه.
ــن املدير  ــس : اعل ــال كوركي وقــ
ــي,  الوطن ــب  للمنتخ ــي  الفن
ــش, القائمــة املتضمنة  كاتانيت
ــــات  منافس ــوض  خل ــا  العب  23
ــة الدولية التــي  بطولة الصداق
ــا في 20 من  ــن املزمع انطالقه م
ــــاركة كل  الشــهر اجلاري مبش

من سوريا واالردن. 
 واضــاف: غدا ســيكون موعدا 
ــى  بغداد  ــش ال ــول كاتانيت لوص
ــــاهدة مواجهة  ــن اجل مش مــ
ــزوراء والقــوة اجلويــة التــي  الــ
ســيضيفها ملعــب الشــعب 
ــد اجلمعــة,  ــد غــ ــي بعــ الدول
ــرة  ــى البــص ــه ال ــل التوج قبــ
ــدات  الوحــ ــى  اول ــادة  لقيــ
ــــتعدادا النطالق  ــة اس التدريبي

بطولة الصداقة.
ــع  جمي ــاء  انهــ ــم  تــ ــني:  وبــ
ــول  بوص ــة  اخلاص ــراءات  االج
مــن خــالل  ــني  احملترفــ الالعب 
التــي  ــــمية  الرس ــات  املوافقــ
وصلــت الينا من ادارات االنديــة 
ــا العبونــا,  ــي يحــترف به التــ
حيث من املتوقع ان يصل جميع 

احملترف قبل موعد التجمع االول
ــالً:  قائــ ــه  حديث ــم  .واختتــ
ــوء االخــضر حملترف  ــح الضــ من
ــوري  الكــ ــد  يونايت ــــون  انش
اجلنوبي, جيلوان حمــد, مرتبــط 
ــي لنقل  ــاد الدول ــة االحت مبوافقــ
معلوماتــه من االحتاد السويدي 
الى االحتاد العراقي التي لم تصل 
ــر الذي يجعل  ــى اليــوم االم حت

مشاركته مهددة.

من جانب اخر

ــط في  النفــ ــر  تذكــ ــا  عندمــ
اخــر 3 مواســم، البــد ان تذكــر 
ــب  ــذا الالع ــاض، فه ــازن في مــ
ــارات  انتص ــع  ــــاهم في صن س
ــت له بصمة كبيرة  الفريق، وكان
ــات فريقه في  ــي حتقيــق جناح ف
ــث اصبح  االخــيرة، حي ــرة  الفت
ــــم  بإس ــــجلة  مس ــة  مارك
ــتويات  النفــط عطفا على املس
ــة  الثالث ــوال  ط ــا  قدمه ــي  الت
ــإن لم  ــت، ف ــي مض ــم الت مواس
يسجل في مباراة ما تــراه يصنع 
ويترك بصمة حتــى اصبح احد 
ــوقي(    اهــم العبي فريق  )ابو ش
ــد اثارة  ــض يتعم ــراه البع ــد ي ق
املباريات  املشاكل، خصوصا في 
ــض االخر يرى  اجلماهيرية، والبع
ــه طبيعيــة ازاء ما  ان ردة فعلــ
ــاوزات .. وبني  ــرض لــه من جت يتع
ــت بجعبتنا عدة  ــذا وذاك، كان ه
ــام طاولة  ــئلة وضعتها امــ اس
ــث  ــاض، حيــ ــازن في ــب م الالع
ــح قلبه عبر هذا احلوار  اجاب وفت

الذي امامكم .
ــــم عــدة أنهــى  * بعــد مواس

احمد،  ارتباطه بحســن  النفط 

كيف تفسر ذلك ؟ 
ــذا  بهــ ــت  ــة فوجئــ - حقيقــ
ــــن  حس ــدرب  املــ  ، ــر  اخلــب
ــــان  ــة فذة وانس ــد عقلي احمــ
ــن النفط يعــد  رائع، وابتعاده ع
ــــارة كبيرة ، فهــذا املدرب  خس
ــر حقق ما لم يحققه احد  الكبي
غيره مع النفط، لكــني اقول ان 
ــة، وادارة الفريق  لكل بداية نهاي
ــس الزم الفريق هذا  ــرى ان النح ت
ــن التغيير،  ــد م ــــم، وال ب املوس
ــق للمدرب  التوفي ــى  ــك امتن لذل

حسن احمد اينما يحل .
ــذا  ه ــط  للنف ــري  يج ــاذا  م  *  

املوسم؟
 - النفــط هــذا املوســم عانــى 
كثيرا الغيابــات الكثيرة نتيجــة 
ترافق  التي  ــة  املتالحق االصابات 
ــث وصــل احلــال ان  الالعب، حي
ــات  ــاراة بغيابــ ــب كل املب نلعــ
ــى 6 او 7 العبــني مــن  تصــل ال
ــــية، ناهيك عن  الركائز االساس
ــرت  ــي اض ــكام الت ــاء احل اخطــ
ــى  ــف ال ــرا ، اض ــا كثــي بفريقن
ــذي الزمنا في  ــك النحس ال ذلــ
الكثير مــن املباريات، هذه االمور 
ــتوى  ــــاهمت في تراجع مس س
ــث ارى ان هذه الفترة  الفريق، حي
ــحابة صيف ستمر  ما هي إال س
ــوى خالل  اق ــنعود  ــريعا، وس س
ــــيما بعد  ــة الثانية، الس املرحل
ــب املصابني  ــودة بعــض الالع ع

للتدريبات .
ــرى ان اصابة محمد  ــض ي * البع

داود قصمت ظهر الفريق؟

ــب  الالع ان  ــق  يتف ــع  اجلميــ  -  
ــو رئة  ــد داود ه ــوب محمــ املوه
ــد اهــم  ــط، وأحــ النف ــق  فريــ
ــق، وحقيقة  ــب مــع الفري الالع
اصابته رمبا اصابتنا ببعض مــن 

ــي  ــذا ال يعن ــن ه ــاط، لك باإلحب
ــي االيدي،  ــنقف مكتوف ــا س انن
ــود  نع ان  ــى  عل ــا  تعاهدن ــد  فق
ــكة االنتصارات، وان ندخــل  لس
ــن جديد خالل  ــــة مــ للمنافس

مباريات املرحلة الثانية . 
ــع  ــــكلة م ــك مش ــت ل * حصل
ــي  ف ــرطــة  الش ــدالء  ب ــة  دك
ــرة، حدثنا عنها  ــاراة االخــي املب

بالتفصيل؟ 
ــاراة بدقائق  ــة املبــ ــل نهاي - قب
ــالء  ــب عــ ــع الالعــ ــت مــ حتدث
ــاوي الذي تربطني به عالقة  مهــ
اخوية وعندما رأيته يتعمد تأخير 
ــرف )) العب  ــت قلت له باحل الوق
ــنو ممصدكني  ــالء ش ــرعة ع بس
ــا (( ، عند ذلك رأيت  ــن علين فايزي
ــم ّعلي  ــا يتهج ــــم رضــ هاش
واخذ يتجاوز باالشارة الى حذائه 
ــدت اجلمهــور  ــك وجــ بعــد ذل
ــتم والدتي في موقف  برمته يش
جعلني انهار بالبكاء، واخرج من 

امللعب دون فعل اي شيء .
ــازن  ــال ان م ــض قــ ــن البع * لك
ــدالء  ــة ب ــى دك ــاوز عل ــاض جت في

الشرطة ؟ 
- هذا الكالم عار عن الصحة، لم 

ــيء ومثلما قلت  ــأي ش اتلفظ ب
ــث جمعني فقط  ــم ان احلدي لك
ــو  ــاوي وه ــالء مهــ ــب ع الالعــ
ــي ، لكن  ــث جانبي وطبيع حدي
ــرطة  ردة فعل  املدير االداري للش
ــر  غــي ــت  كان ــا  رض ــــم  هاش
ــــتغربها،  طبيعية، واجلميع اس
ــا اتصــل  ــــم رض حتى ان هاش
ــذرا  معتــ ــط  النف ــإدارة  ب
كان  ــة  وحقيق ــل،  حص ــا  عم
باستطاعتي تصعيد املوقف عبر 
التصريح لالعالم بكل ما حصل، 
لكن ادارة النفط وبعــض املقرب 
ــزام الصمت،  ــي التــ ــوا من طلب
ــة انتظر  ــى اللحظ ــا زلت حت وم
ــذاره، النه بصراحة  اعت تقديــم 
أخطأ بحقــي، واجلماهير بسببه 

اخذت تشتمني . 
ــة اجلماهير  ــر حفيظ ــاذا تثي * مل

دائما؟
ــرف، لكــن رمبا   - صدقنــي ال اع
ــا  دائمــ ــاري  ــب املهــ الالعــ ان 
ــتهدفا من قبل  ــون مس مــا يك
ــة  ــى االندي ــوب عل ــض احملس بع
ــة، لذلك جتدني كثــير  اجلماهيري
ــات، ثم ان  ــرض للمضايقــ التع
الالعب ايضا انسان وله ردة فعل 

 .
* مــازن فيــاض يقدم مســتويات 
ــه قليل  ــط، لكن ــع النف ــرة م كبي

الظهور مع املنتخب الوطني ؟
ــؤال بدأ يؤرقني،  - حقيقة هذا الس
ــد االجابــة  ــم اجــ ــي ل وصدقنــ
عليه، لكننــي اســتطيع القــول 
ان مازن فياض لــو كان العبا ألحــد 
ــة اجلماهيرية  لرأيتني ركيزة  االندي

اساسية مع املنتخب الوطني !. 
ــــطر االخيرة لك مــاذا تود  * االس

ان تقول ؟ 
- امتنــى ان ارى كل العــب مجتهد 
وهــو ينــال نصيبــه مــع املنتخب 
ــب  املنتخــ ــوة  فدع ــي،  الوطنــ
ــة الصداقة خلت  االخيرة لبطولــ
ــت  ــرة قدمــ ــــماء كبــي ــن اس م
ــــتويات متميزة خالل املرحلة  مس

االولى . 
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دي ماريو: فرصة النفط بالتتويج مازالت قائمة
ا

احملترف  السلة،  لكرة  النفط  فريق  العب  اكد 
زالت  ما  النفط  فرصة  أن  ماريو،  دي  االميركي 
آسيا  غرب  ببطولة  التتويج  في  القائمة 
الشهر  خالل  بغداد  في  منافساتها  املقامة 
اجلاري.وخسر النفط امام بيتروشيمي االيراني 
بنتيجة )77-67( في اجلولة الثانية من البطولة، 
االثنني.وقال دي ماريو في تصريح نشره  امس 
»املباراة  إن  السلة،  الحتاد  الرسمي  املوقع 

قارية  سمعة  له  كبير  فريق  مع  قوية  كانت 
ومتكنا  قوية  جسمانية  ببنية  العبني  وميتلك 
السلة  كرة  هي  هذه  ولكن  مجاراتهم  من 
أن  نقاطها«.واوضح  لتكسب  الكثير  حتتاج 
ممكنة،  الزالت  بالبطولة،  بالتتويج  »الفرصة 
اخر  ايراني  وفريق  اجليش  مع  مباراتان  فلدينا 
هو شيميدور، وبتروشيمي كذلك وقد تخدمنا 
وكل  االيرانيني  الناديني  بني  املواجهه  نتيجة 

شيء ممكن«.

 بغداد / 

وكاالت / 

وكاالت / 
وكاالت / 

 بغداد / 

 بغداد / 

مازن فياض : لو كنت العبا لفريق مجاهريي لوجدتين 
ركيزة مع املنتخب الوطين  

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

ــكة االنتصارات، وان يحقق فوزاً  ــم يتوقع افضل املتفائلني ان يعود الزوراء لس  ل
كبيراً على الوصل االماراتي وبخماسية نظيفة، وينقل صورة ايجابية عن الكرة 

العراقية في اقوى بطوالت القارة االسيوية.
ــتحقاق  ــق املصادفة او بضربة حظ، بل انه اس ــق النوارس لم يأت عن طري حتلي
جنح في صناعته املدرب حكيم شاكر لعميد االندية العراقية، بعد ان مر بوضع 
صعب خالل اجلوالت االخيرة من الدوري املمتاز وخرج بتعادالت مخيبة وبخسارة 
ــبب استقالة مدربه  ــية وغير متوقعة امام اربيل، بعد أزمة عصفت به بس قاس
ــم، وبوقت حرج، وقبل  ــب من املوس ــو في وقت غير مناس ــابق ايوب اوديش الس

مشاركته بدوري ابطال اسيا.
ــبوع االخير في كال املباراتني امام ذوب آهن االيراني  إن ما حتقق للزوراء خالل االس
ــب إلدارة الفريق وجهود املالك  والوصل االماراتي، فاق التوقعات وهو جناح يحس
ــي في إعادة الثقة للزوراء والكرة العراقية من اجل اخذ مكانتها الالئقة  التدريب
بها، وهو ما نأمل ان يتواصل خالل املباريات املقبلة من البطولة، السيما مباراة 
ــيكون  ــي اذا حتقق فيها الفوز، فإن التأهل للدور املقبل س ــعودي الت النصر الس

قريبا للفريق االبيض، ويبشر بعودته اجلديدة للصراع القوي بالقارة الصفراء.
ــالة قوية للقائمني على الكرة  فوز الزوراء على الوصل كان مهماً النه اعطى رس
ــابقاتها  ــا ان تلعب دوراً مهماً في مس ــرق العراقية بإمكانه ــيوية بأن الف االس
ــق، وكذلك احلضور  ــه الفري ــتوى املتميز الذي قدم ــد املس ــيما بع املقبلة، الس
ـــ 30 الف متفرج   ــع ل ــب كربالء الذي يتس ــأل مدرجات ملع ــري الذي م اجلماهي
ــتوى الفرق العراقية  ــوز الكبير الذي اعاد لالذهان مس ــعداء بهذا الف خرجوا س

في عصرها الذهبي.
إن املدرب حكيم شاكر جنح بامتياز في ثاني جتربة له مع النوارس، واعاد لالذهان 
ــنوات املاضية،  ــي كان يحققها مع املنتخبات الوطنية في الس االنتصارات الت
علماً انه حمل عصا سحرية جعلت الفريق يعيد ترتيب اوراقه سريعاً، ويحقق 

انتصارا ً كبيراً على فريق ميلك خبرة، وسبق ان شارك بالعديد من البطوالت.
ــاكر، قدموا كرة قدم جميلة  ــاب القمصان البيضاء، بقيادة احلكيم ش إن اصح
ــنوات  ــمة مميزة للفريق بالس ــع والذي كان س ــهل املمتن ــلوب الس امتازت بأس
املاضية، واليوم عادت له بإسم وهوية جديدة ابهرت اجلميع، بعد ان قدم الفريق 

أمام الوصل االماراتي مباراة لن تنسى ومبتعة كروية كاملة.
ــرح احداث  ــات هذا املدرب الوطني، الذي قبل التحدي، وصعد على مس إن بصم
ــدرات العبي الزوراء  ــرى، تناغمت أفكاره التدريبية مع ق ــيوية مرة أخ الكرة االس
ــن خاللها حقيقة  ــوا م ــن جنحوا في امتحان ملعب كربالء الدولي وعكس الذي

القيمة الفنية التي قدموها في املباراة.
إن البعض انتقد القائمني على كرة القدم االسيوية مبواقع التواصل االجتماعي، 
وطالبهم بأن يكون للعراق اكثر من مقعد بالبطولة االسيوية النه عكس صورة 
ــارات( والتي متلك املال واملالعب  ــة عنها، وبعكس دول اخلليج )قطر واالم ايجابي
ــل جماهير الكرة العراقية  ــآت، لكنها ال متلك جمهورا كبيرا ومثاليا مث واملنش
ــالة مهمة الى االحتادين االسيوي والدولي، واكدت انها  الراقية التي ارسلت رس
ــعب  ــل عن كل املدن العراقية، الن هذا الش ــل ان يرفع احلظر الكام ــت تأم مازال
ــق كرة القدم ويتنفسها، وان هذه املباراة اعادت للكرة العراقية بعضا من  يعش

بريقها املتوهج الذي فقد نتيجة ابتعاد االندية عن دوري ابطال اسيا.
ــدد  ــرمي العبي الفريق، وتس ــن اآلن بتك ــزوراء ان تبدأ م ــادي ال ــى ادارة ن ــى عل امتن
ــأن  ــم النادي ورفعوا من ش ــتحقاتهم املالية النهم كانوا رجاال اوفياء إلس مس
ــيوية مازالت في  ــن الغرور الن البطولة االس ــى ان يبتعد الفريق ع ــق، وامتن الفري
ــوا جاهزين للمباريات املقبلة  ــا، وكذلك الدوري احمللي، وعليهم ان يكون بداياته
ــيوي يليق  ــعى للقب اس من اجل ان يبقى الزوراء عميداً لالندية العراقية، ويس

بتاريخه وبقيادة مدربه اجلديد.

النوارس حتلق آسيويًا

وقفة 

اكرام زين العابدين

مازن فياض 

وزير الشباب والرياضة :  نسعى إلعادة رمسًيا.. باسم قاسم يقود ثورة تصحيح النفط
الروح اىل الرياضة يف عنة

 وكاالت /
لكرة  العراق  شباب  منتخب  دخل 
الصاالت، معسكراً تدريبياً في   النجف 
عشر  التاسع  لغاية  يستمر  األشرف 
من هذا الشهر، حتضيراً لنهائيات آسيا 
التي ستقام في الثاني عشر من شهر 

حزيران املقبل في إيران .

ملنتخباتنا  الفني  املستشار  وقال 
الوطنية حسام املؤمن، إن »املدرب علي 

لالنخراط  العباً   2٤ استدعى  طالب 
الذي سيكون فرصة  في هذا املعسكر 
الوجوه  بعض  مستويات  على  لالطالع 
خلفية  على  دعوتها  متت  التي  الشابة 
دوري  منافسات  في  املتميز  ادائها 

الشباب واختيار االفضل منهم«.
تدريبية  وحدتني  »إجراء  مت  واوضح  
اللياقة  رفع  صباحية ومسائية، بهدف 
البدنية واملهارية لالعبني، حيث يسعى 
الوحدات  تكثيف  الى  التدريبي  املالك 
التدريبية، من اجل الوقوف على جاهزية 

األساسية  التشكيلة  وإختيار  الفريق 
النهائيات  غمار  في  الدخول  قبل 
على  خاللها  من  نبغي  التي  األسيوية، 
على  كمنافس  املنتخب  مكانة  تأكيد 

إحد املراكز األولى« .
الالعبني  اختيار  »مت  أنه  املؤمن  وبني 
التي  الفنية  املستويات  خالل  من 
ودوري  املمتاز  الدوري  منافسات  افرزتها 
»القائمة  ان  الى  مشيراً  الشباب«، 
األولية التي مت دعوتها ملعسكر النجف 
ضمت 2٤ اسما، سيتم تقليصهم إلى 

١8 العب ليكونوا جاهزين للمعسكرات 
القادمة«.

نافذة  عبر  املنتخب  استعدادات  وعن 
الفني  اجلهاز  مدير  ذكر  املعسكر،  هذا 
علي  الصاالت،  بكرة  الوطني  ملنتخبنا 
طالب محمد، أن »متارين املنتخب تقام 
وسط  اليوم  في  مرتني  مبعدل  بإنتظام 
ان  إلى  مشيراً  الالعبني«،  جميع  التزام 
»تركيز اجلهاز الفني ينصب على بعض 
تخصيص  مع  التكتيكية،  اجلوانب 
شق ال بأس به لتمارين اللياقة البدنية 

بإشراف املالك املساعد«.
التمارين،  لسير  ارتياحه  طالب  وابدى 
مؤكداً أن »الباب سيبقى مفتوحاً أمام 
في  خصوصاً  قدراته  يثبت  العب  أي 
على  مشدداً  املنتخب،  قميص  ارتداء 
استبعاده  او  العب  أي  »استدعاء  أن 
يجري وفق معايير واحصائيات يلمسها 
الالعبون فعلياً سواء في التمارين او في 
االختبارات  عن  فضالً  الودية،  املباريات 
التي يخضعون لها«، موضحاً  اجلانبية 
من  الكثير  لديه  الفني  »اجلهاز  ان 
النقاط للبناء عليها في املرحلة الثانية 
تكثيف  االستعدادات حيث سيتم  من 
التمارين والذي ياتي وفق البرنامج الذي 
بأبهى صورة  املنتخب  ليكون  مت وضعه 

في النهائيات اآلسيوية«.

ملعب كربالء الدولي حتفة منتخب شباب الصاالت يعسكر يف النجف حتضرياً للنهائيات اآلسيوية
عاملية ازدادت مجااًل 

جبماهري األمة الزورائية

الوطـــني يتجمــع في البصــرة وكاتانيتــش يشاهد كالسيكو الشعب

وفدي  وصول  موعد  الثالثاء،  امس  القدم،  لكرة  العراقي  االحتاد  اعلن 
للمشاركة في بطولة  العراق متهيداً  الى  واالردني  السوري  املنتخبني 
اجلاري.وستقام  الشهر  البصرة  في  اقامتها  املقرر  الدولية  الصداقة 
البطولة في البصرة مبشاركة منتخبات العراق وسوريا واالردن، للفترة 
من 20 ولغاية 26 من آذار اجلاري، حيث سيالقي املنتخب الوطني نظيره 
السوري في افتتاح البطولة في العشرين من الشهر اجلاري على ان 
جتري في الثالث والعشرين منه مباراة االردن وسوريا وتختتم البطولة 
منه. والعشرين  السادس  في  ستجري  التي  واالردن  العراق  مبباراة 

بغداد  في  سيتواجد  كاتانيتش  ستريشكو  الوطني  املنتخب  مدرب 
اليوم اخلميس، قبل املغادرة الى البصرة يوم االحد املقبل، ومن املؤمل 
املنتخب  يصل  فيما  املقبل،  السبت  يوم  السوري  املنتخب  يصل  ان 

االردني، يوم الثالثاء من االسبوع املقبل.

  موعد وصول املنتخبني السوري واالردني 
اىل العراق



اجملموعة  صدارة  على  السعودي  الهالل  تربع   
إثر  القدم  لكرة  آسيا  أبطال  لدوري  الثالثة 
ملعب  على   ،  1-3 القطري  الدحيل  على  فوزه 
جامعة امللك سعود بالرياض ضمن منافسات 
املرحلة الثانية ملنافسات دور اجملموعات.سجل 
وعلي   )25( إدواردو  كارلوس  البرازيلي  للهالل 
غوميس  بافيتيمبي  والفرنسي   )77( البليهي 
.)75( ناكاجيما  شويا  الياباني  وللدحيل   )79(

فوزين  من  نقاط  إلى ست  رصيده  الهالل  ورفع 
على العني اإلماراتي والدحيل الذي تراجع ملركز 
بقي  حني  في  نقاط،  ثالث  برصيد  الوصافة 
والرابع  الثالث  املركزين  في  واالستقالل  العني 
طهران. في   1-1 تعادلهما  بعد  واحدة  بنقطة 

وبعد مرور خمس دقائق على انطالقة الشوط 
ولكن  األهداف  يقص شريط  الهالل  كاد  األول، 

رأسية إدواردو علت العارضة بقليل )6(.
الهاللي  املرمى  على  خطورة  الدحيل  وشكل 
انقض  قوية  كرة  ناكاجيما  صّوب  عندما 
ومن   .)8( للركنية  وأبعدها  البليهي  عليها 
مرر  العب،  من  أكثر  تناقلها  منسقة  هجمة 
لزميله  جوفينكو  سيباستيان  اإليطالي 
أول  كهدف  املرمى  داخل  لعبها  الذي  إدواردو 
ملضاعفة  محققة  فرصة  الهالل  وأهدر   .)25(

بكرة  الدوسري  سالم  انطلق  عندما  النتيجة 
تصويب  من  بدالً  ولكن  األيسر  الطرف  على 
للفرنسي  متريرها  فضل  املرمى  داخل  الكرة 
غوميس ليتدخل الدفاع ويلغي خطورتها )32(.
النتيجة  يعادل  الدحيل  كاد  عرضية  كرة  ومن 
فوق  الكرة  لعب  العربي  يوسف  املغربي  ولكن 
وفي   .)35( محققة  فرصة  مهدراً  العارضة 
الدقيقة األخيرة من الشوط االول انقذ عبداهلل 
لكرة  تصدى  عندما  محققاً  هدفاً  املعيوف 
بأطراف  وحولها  جونيور  ادميلسون  البرازيلي 
الهجمة  تتحول  أن  قبل  للركنية  أصابعة 
املرمى  أمام  نفسه  جوفينكو  ويجد  للهالل 

اخلارجي.وتواصلت  الشباك  في  الكرة  ويصوب 
الهالل  وكاد  الثاني  الشوط  بداية  مع  اإلثارة 
يسجل هدفاً ثانياً لوال تألق احلارس كلود أمني 
.)50( للركنية  البريك  محمد  كرة  حول  الذي 

وواصل جوفينكو محاوالته على مرمى الدحيل 
عندما صوب كرة قوية ارتطمت بالعارضة قبل 
فرصة  )52(.والحت  الدفاع  ويبعدها  تعود  أن 
فوق  الكرة  أطاح  بوضيف  كرمي  ولكن  للدحيل 
العارضة )65(.واستغل ناكاجيما هفوة دفاعية 
عندما خطف الكرة من أمام ديجينيك قبل أن 

يصوبها إلى يسار املعيوف )75( .

كشف تقرير صحفي إسباني، عن الراتب الذي سيتقاضاه 
خالل  مدريد،  ريال  مع  زيدان،  الدين  زين  الفرنسي  املدرب 

فترة واليته الثانية داخل قلعة سانتياجو برنابيو.
فإن  اإلسبانية،  ديبورتيفو«  »موندو  لصحيفة  ووفًقا 
زيدان سيحصل على 12 مليون يورو في العام، باإلضافة 
مع  القدمي  راتبه  من ضعف  يقترب  ما  وهو  املكافآت،  إلى 
الصحيفة،  وأشارت  يورو.  مليون   7.5 والبالغ  املرينجي، 
سيزداد  امللكي،  الفريق  مع  الفرنسي  املدرب  راتب  أن  إلى 
تدريجًيا حتى الوصول إلى نهاية العقد في صيف 2022.

وأوضحت أن املدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي كان في 
منافسة مع زيدان لقيادة ريال مدريد، يبلغ راتبه السابق 

مع مانشستر يونايتد 20 مليون يورو.
مدريد  ريال  أن  إلى  زيدان،  راتب  زيادة  الصحيفة  وأرجعت   

قيادة  عرض  على  للموافقة  الفرنسي  إغراء  على  عمل 
النادي امللكي، خاصة أنه كان يحظى باهتمام من أندية 

مانشستر يونايتد، باريس سان جيرمان، ويوفنتوس.
وأفادت الصحيفة أن راتب زيدان في ريال مدريد، زاد خالل 4 
سنوات من 2.5 مليون يورو، عند تصعيده إلى الفريق األول 

إلى 5.5، عقب الفوز باللقب الـ11 في دوري أبطال أوربا.
األولى،  بالفترة  مدريد  ريال  مع  زيدان  مواسم  آخر  وفي 
أن  إال  املكافآت،  إلى  باإلضافة  يورو،  مليون   7.5 راتبه  بلغ 
استمالة األسطورة الفرنسية لقيادة ثورة التصحيح في 
النادي امللكي، فرضت توفير راتب يليق بصاحب الكؤوس 

األوربية الثالثة.

غير  وإقليمية  عاملية  منظمات  حثت   
على  القدم  لكرة  الدولي  االحتاد  حكومية 
لدى  اإلنسان  حقوق  مسألة  بعني  األخذ 
املنتخبات  عدد  سيرفع  كان  إذا  ما  تقريره 
 32 من   2022 قطر  مونديال  في  املشاركة 
من  ذلك  عن  يتوجب  وما  منتخبا،   48 الى 
لبعض  املنطقة  في  أخرى  دول  استضافة 
مباريات البطولة. وفي رسالة مفتوحة الى 
إنفانتينو،  جاني  السويسري  فيفا  رئيس 

بأنه  علنا  يتعهد  أن  املنظمات  اشترطت 
احترام  موضوع  االعتبار  عني  في  سيأخذ 
الكروية  السلطة  قررت  إذ  اإلنسان  حقوق 
في  املشاركة  املنتخبات  عدد  رفع  العليا 
مونديال قطر من 32 الى 48. وقالت املنظمات 
تتطلب  أن  احتمال  الى  »نظرا  الرسالة  في 
دول  من   2022 في  املوسعة  العالم  كأس 
البطولة، نذّكر فيفا  أن تستضيف  إضافية 
باحترام  نفسه  على  قطعه  الذي  بااللتزام 
واالستدامة...  والشفافية  اإلنسان  حقوق 

الترشح«.وتابعت  ملفات  عرض  عملية  في 
التأكيد  )إنفانتينو(الى  »ندعوك  الرسالة 
احملتملني  للمضيفني  تقييم  أي  بأن  علنا 
ملونديال 2022، سيأخذ في احلسبان عملية 
الرسالة  املعايير«.ووقعت هذه  تتضمن هذه 
فيفا  مجلس  اجتماع  قبل  أرسلت  التي 
منظمة  قبل  من  ميامي،  في  األسبوع  هذا 
العفو الدولية، مجموعة »فوتبول سوبورترز 
اإلنسان،  حلقوق  اخلليج  مركز  يوروب«، 
هيومن رايتس ووتش، االحتاد الدولي لنقابات 

االحتاد  الدولية،  الشفافية  العمال، منظمة 
الدولي للعاملني والفنيني واملديرين والرابطة 
العاملية لالعبني . وستكون قضية رفع عدد 
من   2022 مونديال  في  املشاركة  املنتخبات 
32 الى 48 عوضا عن انتظار تطبيق ذلك في 
املتحدة  الواليات  في  املقررة   2026 نسخة 
وكندا واملكسيك، على جدول أعمال مجلس 
أن  املتوقع  غير  من  لكن  ميامي،  في  فيفا 
يصدر أي قرار بشأن هذه املسألة إال في وقت 

الحق من العام احلالي.

 
لو لم يكن شارل لوكلير من إمارة موناكو، 
قبل  حتى  فرنسيا  وليس  إيطاليا  لكان 
احلظيرة  مع  الشاب  السائق  يوقع  أن 
اإليطالية األسطورية فيراري التي سيقود 
لها الى جانب األملاني اخلبير سيباستيان 
بطولة  من  احلالي  املوسم  خالل  فيتل 

العالم لسباقات الفورموال واحد.
وبعد موسم وحيد، يجد إبن موناكو البالغ 
خلف  نفسه  فقط  عاما   21 العمر  من 
بطولة  في  املشاركة  الفرق  أعرق  مقود 
األحد  من  اعتبارا  وذلك  األولى،  الفئة 
حلبة  من   2019 موسم  يفتتح  عندما 
لوكلير  وكشف  األسترالية.  بارك  ألبرت 
في أواخر موسمه األول في الفورموال واحد 
حني كان يدافع عن ألوان ساوبر )ألفا روميو 
رايسينغ حاليا(، في حديث لوكالة فرانس 

برس »رمبا تكون إيطاليا البلد الذي قضيت 
سباقات  في  كان  إن  وقتي،  معظم  فيه 
األعوام  أحد  وفي  التجارب.  أو  الكارتينغ 
االنتقال  من  أدنى  أو  قوسني  قاب  كنت 
للعيش هناك ألكون قريبا من الفريق«، في 
إشارة الى جتاربه السابقة مع فرق إيطالية 
في الكارتينغ وفورموال 2 وحتى دوره كسائق 
ذلك  »بالتالي،  وتابع  فيراري.  في  جتارب 
أمثل  أن  جدا  يسعدني  لي،  الكثير  يعني 
فريقا إيطاليا في 2019 وهذا العام )2018( 
الى الشراكة بني فريقه  ايضا« في إشارة 
في  اإليطالية.  روميو  وألفا  السابق ساوبر 
الرابعة من عمره، لم يشعر في أحد األيام 
شارل  فقام  املدرسة،  الى  الذهاب  برغبة 
جنوب  في  وذلك  احللبة  على  لفاته  بأول 
شرق فرنسا، في برينيول، على بعد حوالي 
فيليب  حلبة  على  موناكو،  من  كلم   140
جول  املستقبلي  السائق  والد  بيانكي، 
هنا،  ومن  لوالده.  صديق  وأفضل  بيانكي 
الى  قادته  التي  القصة  بدأت   ،2005 في 
املشاركة في بطوالت إقليمية ووطنية في 
فرنسا، قبل أن يعبر جبال األلب في 2010 
لسباقه األول على املستوى الدولي، كأس 
»ساوث  األسطوري  املضمار  على  الشتاء، 
غاردا«، جنوبا من بحيرة غاردا بني بريشيا 

وفيرونا )شمال إيطاليا(.

املمكن  ومن  بالتأهل،  نؤمن  »دعونا 
فعل شيء لكننا بحاجة ملساعدتكم، 
والفوز«،  األهداف  تسجيل  وسنحاول 
البرتغالي  رسالة  هي  تلك  كانت 
يوفنتوس،  جنم  رونالدو،  كريستيانو 
مباراة  قبل  العجوز،  السيدة  جلماهير 
وعد  حيث  مدريد،  أتلتيكو  ضد  اليوم 

الدون فأوفى بثالثية رائعة.
وسجل يوفنتوس 3 أهداف نظيفة عن 
بطاقة  منحته  ،الثالثاء،  رونالدو  طريق 
العبور لدور الثمانية من دوري األبطال، 
في   )0-2( بنتيجة  خسر  وأنه  السيما 

مباراة الذهاب.
العجوز،  السيدة  عربة  رونالدو  ودفع 
الهدف  حتقيق  نحو  إضافية  خطوة 
حصد  وهو  للفريق،  بسببه  أتى  الذي 

لقب دوري أبطال أوربا.
ورقة جديدة

لعب  طريقة  على  أليجري  اعتمد 
حراسة  في  تشيزني  بوجود   )3-3-4(
كانسيلو،  الرباعي  أمامه  املرمى، 
وفي  سبينازوال،  كيليني،  بونوتشي، 
وماتويدي،  بيانيتش،  تشان،  الوسط 
بيرنارديسكي،  الهجوم  وفي 

ماندزوكيتش ورونالدو.
وقرر أليجري االعتماد على ورقة جديدة 
مركز  في  سيبنازوال  بالالعب  بالدفع 
يشارك  لم  والذي  األيسر،  الظهير 
األبطال،  بدوري  مباراة  أي  في  قبل  من 
والذي قدم أداًء رائًعا وكان أفضل بديل 
لساندرو، ليمنح رونالدو احلرية للتواجد 

اجلزاء، حيث  أكبر في منطقة  بشكل 
كان خيارًا موفًقا.

وكثف أليجري اعتماده على الظهيرين 
وانطالقتهما  وسيبنازوال  كانسيلو 
على األطراف، وإمداد الهجوم بالكرات 
الضغط  على  االعتماد  مع  العرضية، 
تراجع اخلصم  واالستحواذ، واستغالل 

املتوقع لتأمني انتصاره في الذهاب.
الكرات  على  البيانكونيري  واعتمد 
لتفادي  الطولية  والتمريرات  العالية 
الضغط  هذا  ظل  في  البدني،  اإلرهاق 
الدقائق  في  ظهر  والذي  املتواصل، 

األخيرة من الشوط األول بالفعل.
رونالدو الفضائي

أليجري  تكتيك  رونالدو  استغل 
العرضية،  الكرات  على  باالعتماد 
الهائلة في  لقدراته  نظًرا  بشكل مميز 
بالرأس،  والتسجيل  العالي  االرتقاء 
ضربتي  من  هدفني  اقتناص  في  وجنح 

رأس.
رقابة  من  الهروب  في  رونالدو  وجنح 
خوانفران لتسجيل الهدف األول، حيث 
الروخيبالنكوس  مدافع  يستطع  لم 
من  وقاتل  مشابه  خطأ  ومن  إيقافه، 
قلبي الدفاع جودين وخيمينيز اقتنص 

البرتغالي الهدف الثاني.
اجلزاء  ركلة  لتنفيذ  املسؤولية  وحتمل 
وقت  في  فريقه  عليها  حصل  التي 

قاتل، لتسجيل الهدف الثالث، وقيادة 
السيدة العجوز لربع النهائي برميونتادا 

تاريخية.
وقتل رونالدو سيميوني بنفس السكني 
الذي استخدمه في نصف نهائي دوري 
األبطال موسم 2016-2017 حني خسر 
امليرجني في اإلياب )2-1(، بعد أن سجل 
في  »هاتريك«  الذهاب  في  رونالدو 

البرنابيو.
مرونة تكتيكية

ممتازة،  تكتيكية  مباراة  أليجري  قدم 
وجنح في اختيار التشكيلة األساسية 
والبدالء، ورمبا تكون أفضل مباراة له مع 
السيدة العجوز، نظًرا للضغط الكبير 

حوله.
وقرر أليجري إجراء تغيير بإشراك ديباال 
طريقة  لتتحول  سبينازوال،  من  بدال 
اللعب إلى )4-4-2( وحول كانسيلو إلى 
مركز الظهير األيسر وتشان ظهير أمين، 
وترك الثنائي رونالدو وماندزوكيتش في 

الهجوم .
وقرر تنشيط الهجوم بإشراك الشاب 
مويس كني بدال من ماندزوكيتش، وبعد 
تسجيل الهدف الثالث رفض إجراء أي 

تغييرات أخرى.
بشكل  كانسيلو  أليجري  واستغل 
ثاني  أفضل  كان  حيث  رائع،  من  أكثر 
سواء  رونالدو،  بعد  املباراة  في  العب 
أو أيسر، وأيًضا إميري كان  كظهير أمين 

الذي لعب في 3 مراكز مختلفة.
سذاجة إسبانية

لعب  طريقة  على  سيميوني  اعتمد 
املرمى  حراسة  في  وتواجد   ،)2-4-4(
خوانفران،  الرباعي  أمامه  أوبالك، 
جودين، خيمينيز، وأرياس، وفي الوسط 
ليمار، ساؤول، رودريجو، وكوكي، وثنائي 

في الهجوم جريزمان وموراتا.
وجلأ مدرب الروخيبنالكوس إلى الصالبة 
منه  سعًيا  البداية،  منذ  الدفاعية 
العكسية  الهجمات  على  لالعتماد 
واستغالل أي هفوات للخصم، لكن 

فشل في ذلك متاما.
في  الكارثية  األخطاء  وتسببت 
استقبلها  التي  الثالثة  األهداف 

والتي  املباراة،  في  األتلتي 
األرض  أصحاب  استغلها 

بشكل ممتاز.

الروخيبالنكوس  وفشل 
على  واضح  بشكل 
الهجومي،  املستوى 
فكان أول تهديد صريح 

الثواني  في  ألتلتي 
من  األخيرة 
ط  لشو ا
برأسية  األول 
تا  ا ر مو

مستغاًل 
الرقابة  غياب 
من بونوتشي.
الشوط  وفي 
 ، ني لثا ا
ستقبل  ا
يق  لفر ا
ف  لهد ا
ني  لثا ا

 ، ا ُمبكًر
حماس  قتل  ما 

ودفع  للعودة،  الالعبني 
من  بدال  بفيتولو  سيميوني 
إلى  خوانفران  ونقل  أرياس، 
اجلبهة اليمنى، ووضع ساؤول 
محاولة  في  أيسر،  كظهير 
للتصدي لهجوم البيانكونيري دون 

أي جدوى.
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ــا دورة إنديان  ــندر زفيريف املصنف ثالث ــي ألكس  ودع األملان
ــترز لأللف نقطة، من الدور  ــز األميركية، أول دورات املاس ويل
الثالث بخسارته أمام مواطنه يان-لينارد شتروف 3-6 و6-1، 
فيما أوقفت األمطار مباراة الصربي نوفاك ديوكوفيتش مع 

األملاني اآلخر فيليب كولشرايبر.
ــا عندما كان  ــي بدايته ــاف املباراة ف ــن املنظمون إيق واعل
ــوط واحد  ديوكوفيتش املصنف أول في العالم متقدما بش
ــان لدقائق  ــد أن بقي الالعب ــا، وبع ــف 39 عاملي ــى املصن عل
جالسني حتت املظالت قبل العودة الى غرف تبديل املالبس.

ــني بعد انتظار دام 55 دقيقة  وجاء القرار النهائي للمنظم
ــني أن املباراة  ــقوط، معلن ــار لم تتوقف عن الس وألن األمط
ستستأنف الثالثاء على أن يلتقي الفائز فيها مع الفرنسي 
الصلب غايل مونفيس الذي أقصى اإلسباني ألبرت راموس 
ــهولة 6-صفر و6-3. وكان مونفيس احرز اللقب الثامن  بس
ــباط/فبراير في دورة روتردام  في مسيرته بتتويجه أواخر ش
ــقط في نهائي  ــن جانبه، عزا زفيريف الذي س الهولندية.م
ــترالي نيك كيريوس  ــيكية أمام األس دورة أكابولكو املكس
نهاية األسبوع قبل املاضي، اخلسارة أمام شتروف الى »أني 
ــبوع« دون أن يغير األسبوع الذي سبق  كنت مريضا ملدة أس

ــات إنديان ويلز في األمر شيئا »لألسف، لم  انطالق منافس
يتبدل أي شيء«.

ــترز والذي لم  ــة ألقاب في دورات املاس ــاف صاحب ثالث وأض
ــز، »أظن بأني  ــي إنديان ويل ــوغ ربع النهائي ف ــبق له بل يس
ــت محظوظا. التقطت فيروسا في مكان ما، وهذه هي  لس
ــترز  ــتعداد لدورة املاس ــيبدأ االس احلال اآلن«، مؤكدا أنه س
ــل لعله  ــبوع املقب ــي التي تنطلق األس ــي ميام ــة ف الثاني
ــر في  ــق نتيجة أفضل من لقب الوصيف بعد أن خس يحق

نهائي العام املاضي أمام األميركي جون إيسنر.

زفرييف يودع دورة إنديان ويلز للتنس من الباب الضيق
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حتليل : ورقة أليجري وسالح رونالدو املعتاد يقتالن سيميوني

الفرنسي لوكلري سعيد 
بالدفاع عن ألوان فرياري

خماطر واضحة لـ)حقوق اإلنسان( يف املونديال القطري

الكشف عن راتب زيدان اجلديد مع ريال مدريد

أبدى مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ، قلقه 
رغم  ليفربول،  جنم  صالح،  محمد  خطورة  من 

أرقامه املتراجعة في الفترة األخيرة.
وقال نوير، خالل تصريحات أبرزتها صحيفة 
مواجهة  قبل  البريطانية،  ميل«  »ديلي 
أوربا  أبطال  دوري  في  والريدز،  البافاري 
في  وحيد،  لهدف  صالح  »تسجيل 
آخر 8 مباريات مع ليفربول، ال يعني 

أي شيء في مباراته أمامنا«.
وأضاف: »ليفربول ميكنه أن يسجل 
أنه  أعتقد  مكان،  أي  من  أهداًفا 
ونحن  للدفاع..  يلجأ  ولن  سيهاجم 

سنكون أكثر مياًل للهجوم أيًضا«.
، على  بايرن،  ويحل ليفربول ضيًفا على 
الـ16  دور  إياب  في  أرينا«،  »أليانز  ملعب 

لدوري األبطال.
وكانت مباراة الذهاب بني الفريقني، على ملعب 

»أنفيلد«، قد انتهت بالتعادل السلبي.

اهلالل يرتبع على صدارة جمموعته يف أبطال آسيا بعد اسقاط الدحيل نوير ال يأمن 
مكر صالح

تركزت اهتمامات صحف أملانيا، الصادرة صباح 
املهني  شالكه  إقصاء  على  األربعاء،  امس 
املواجهة  إلى  باإلضافة  أوربا،  أبطال  دوري  من 
ليفربول  وضيفه  ميونخ  بايرن  بني  املرتقبة 
نهائي  ثمن  إياب  في  أرينا،  أليانز  ملعب  على 
 ،»Abendzeitung« وأشارت صحيفة  البطولة. 
على  ميونخ  بايرن  اعتماد  إلى  غالفها  عبر 
ليفاندوفسكي،  روبرت  البولندي  مهاجمه 
األربعاء،  اإلجنليزي،  ليفربول  مواجهة  عند 
 »Sport Bild« صحيفة  الـ16.أما  دور  إياب  في 
والعواقب«،  »االنفجار  عنوان:  غالفها  فحمل 
يواكيم  قرار  على  الضوء  إللقاء  عادت  حيث 
البايرن،  ثالثي  استبعاد  بشأن  الصادم،  لوف 
توماس مولر، جيروم بواتينج، وماتس هوميلز، 
إلى  الصحيفة  األملاني.وأشارت  املنتخب  من 
حتلي مولر باإلميان، بشأن عودته مجدًدا لقائمة 
منتخب املاكينات األملانية، رغم الصدمة التي 

تلقاها من مدرب املانشافت.
بينما جاءت صحيفة »WAZ« بعنوان: »رحيل 
حزين لألزرق امللكي«، في إشارة لتوديع شالكه 
اخلسارة  بعد  النهائي،  ثمن  من  األبطال  دوري 
سيتي  مانشستر  يد  على   )7-0( اإلياب  في 

اإلجنليزي.

زلزال شالكه وتوابع لوف 
يف صدر صحف أملانيا



انتهت الثالثاء املاضي جولة املفاوضات 
االقتصادي��ة والتجاري��ة والسياس��ية 
ب��ن الب��الد واي��ران، اث��ر زي��ارة الرئيس 
اإليران��ي حس��ن روحان��ي ال��ى البالد 
ف��ي زيارة رس��مية لتكثي��ف التعاون 
والصناعية  على املس��تويات األمنية 
واالقتصادية  والسياس��ية  والتجارية 

اخملتلفة.
واثمرت املفاوضات بن البلدين، توقيع 
22 اتفاقا صناعيا وجتاريا بن البلدين، 
فيم��ا ق��رر الوف��دان الب��دء بعمليات 
مشتركة لتنظيف وكري شط العرب 
به��دف اعادة قن��اة املالحة الرئيس��ة 

)التالوك( وفق اتفاقية سنة 1975.
وعق��ب انته��اء اجلول��ة ب��ن الوفدين 
العراقي واإليراني، اصدر اجلانبان بيانا 

ختاميا اكدا فيه عمق العالقة احلميمة 
بن البلدين، مبا يؤم��ن نقطة حتّول في 
بن��اء ش��راكة اس��تراتيجية، وتطوي��ر 
والش��عبن  البلدي��ن  ب��ن  للعالق��ات 
الش��قيقن ف��ي كاف��ة اجمل��االت على 
أس��اس التعاون العميق وعدم التدخل 
في الش��ؤون الداخلية للبلدين، سيما 
وان الطرفن اكد عزميتهما الراس��خة 
ملكافح��ة االره��اب واجلرائ��م املنظمة 
العاب��رة للح��دود والت��ي ته��دد االمن 
والس��الم في املنطقة، كما شددا على 
توظي��ف كاف��ة اجلهود للقض��اء على 

االرهاب سياسياً ومالياً وفكرياً.
وكان أكد الرئيس االيراني حسن روحاني 
على رفع حجم التبادل االقتصادي بن 
اي��ران والعراق ال��ى 20 ملي��ار دوالر في 
تصري��ح ادلى به في مط��ار “مهرآباد”، 
قبيل مغادرته الى بغداد على راس وفد 
سياسي واقتصادي رفيع املستوى في 

زيارة تستغرق 3 ايام.
واش��ار الى ان “ايران تعد العالقات مع 
جيرانه��ا اه��م قضي��ة ف��ي العالقات 
اخلارجية وكذلك يريد جيرانها ان تكون 
له��م عالق��ات وثيقة وطيب��ة معها”، 
مؤك��داً: “لنا اليوم عالق��ات مع العراق 
ف��ي جمي��ع اجمل��االت تقريب��ا، كالنقل 
والترانزيت والسياحة والزيارة والتجارة 
واالس��تثمارات والقضايا السياس��ية 

واالقليمية والدولية، وان حجم التبادل 
االقتص��ادي ب��ن البلدي��ن يبل��غ اليوم 
نح��و 12 ملي��ار دوالر وباالم��كان رفعه 
بس��هولة ال��ى 20 ملي��ار دوالر خ��الل 

االعوام املقبلة”.

أورد  م��ا  حس��ب  املفاوض��ات  وج��رت 
الرئيس روحاني، اذ اكد البيان اخلتامي 
س��عي البلدين ملضاعف��ة التبادل في 
مجاالت التجارة واالستثمار واالقتصاد 
والهندس��ية  الفني��ة  واخلدم��ات 
والصناعي��ة ، مبا يع��زز التنمية فيهما 
واملنطق��ة، اذ وقع وزير الصناعة صالح 
هاش��م  محم��د  والتج��ارة  اجلب��وري 
العان��ي أم��س االثن��ن 22 اتفاق��ا في 
مج��ال الصناع��ة والتج��ارة، م��ع وزير 
الصناع��ة واملناجم والتج��ارة اإليراني 

رضا رحماني.
االتفاق��ات، مختل��ف  وتش��مل ه��ذه 
اجمل��االت التجاري��ة والصناعي��ة، ومب��ا 
يجعل منها خط��وة مهمة ومؤثرة في 
وتيرة زي��ادة التع��اون الثنائ��ي وتنمية 
التج��ارة بن إي��ران والعراق، بحس��ب 

وكالة األنباء اإليرانية.
وأعل��ن رحماني على هام��ش احملادثات 
مع اجلانب العراق��ي، أن طهران تطمح 
إليص��ال حجم التب��ادل التج��اري مع 
العراق إلى 20 مليار دوالر سنويا، مؤكدا 
عل��ى اس��تعداد إيران لوض��ع خبراتها 
حتت تص��رف العراق في قط��اع تنمية 

وحتديث الصناعات.
وكان الرئي��س اإليراني حس��ن روحاني 
قد وصل إلى بغداد في زيارة استغرقت 
3 أيام، تلبية لدعوة رسمية من الرئيس 

العراق��ي بره��م صالح ورئي��س الوزراء 
عادل عبد املهدي.

وقال الرئيس روحاني حسب بيان صدر 
عن رئاس��ة اجلمهورية: “ان للعراق دوراً 
مهم��اً ف��ي املنطق��ة وف��ي إمكانه ان 
يلع��ب دوراً اكبر في حتقيق االس��تقرار 
م��ع  نك��ون  ان  نري��د  فيه��ا،  واالم��ن 
العراقين متحدين وسنبقى معهم ال 
ضد اآلخرين، بل نري��د ان نكون ارضية 
جللب اآلخرين ويهمنا اس��تقرار العراق 
والدميقراطية فيه”. وأضاف: “اننا نبذل 
جهدن��ا لتعزيز العالقات ب��ن البلدين 
ومتتن املصال��ح املش��تركة وان هناك 
مجاالت واس��عة للتع��اون بينهما في 
اجملاالت االقتصادية والتجارية والطاقة 
وحركة الزوار ومصارف وخدمات الطرق 

واملوارد املائية”.
البيان اخلتام��ي أورد أيضا عزم البلدين 
اجلارين اجلاد على تنفيذ اتفاقية احلدود 
وحسن اجلوار بن العراق وايران املؤرخة 
ف��ي 13 حزي��ران 1975 والبروتوك��والت 
واالتفاقات امللحقة بها ، بحس��ن نية 

وبدقة.
وجاء يف البيان الختامي :

رئي��س  فخام��ة  الع��راق  اس��تقبل 
اجلمهورية االسالمية االيرانية الدكتور 
حسن روحاني والوفد الرفيع املرافق له 
في زيارة اس��تغرقت ثالث��ة ايام بتاريخ 
2019/3/11 بن��اء عل��ى دعوة رس��مية 
من اجلان��ب العراقي ، حيث اس��ُتقبل 
اس��تقباالً ودياً يعّبر عن مدى العالقات 
احلميمة بن البلدين كونها نقطة حتّول 

في بناء شراكة استراتيجية ، وتطوير 
والش��عبن  البلدي��ن  ب��ن  العالق��ات 
الش��قيقن ف��ي كاف��ة اجمل��االت على 
أس��اس التعاون العميق وعدم التدخل 

في الشؤون الداخلية للبلدين .

وق��د ثّم��ن الع��راق موق��ف اجلمهورية 
االس��المية اإليرانية في مساعدته في 
محاربة االرهاب كونها أول املس��ارعن 
اللوجس��تي  الدع��م  تق��دمي  ال��ى 
واالستش��اري، والوقوف معه في حربه 
ضد االرهاب. وقد أشاد الطرف االيراني 
بق��رار الع��راق بانه لن يك��ون جزءا من 
منظوم��ة العقوبات. وق��د عّبر اجلانب 
االيراني ع��ن موقفه الثاب��ت جتاه دعم 
العملية السياس��ية في العراق والتي 
متث��ل جمي��ع ابن��اء الب��الد، وس��يادته 
الوطني��ة ، ووح��دة أراضي��ه ، وكاف��ة 
االج��راءات التي يتخذه��ا في مواجهة 

االرهاب.
وقد اج��رى الطرفان مباحث��ات مهمة 
ف��ي أجواء أخوية وودي��ة وبّناءة ، وأعربا 

ع��ن رغبتهما ف��ي تطوي��ر العالقات 
السياس��ية واالمني��ة واالقتصادي��ة 
والثقافي��ة  والتجاري��ة  والصحي��ة 
والعلمية والتقنية وغيرها. وأكدا على 
عم��ق التراب��ط التاريخي والش��عبي 
والثقافي والديني واجلغرافي بينهما. 
الثقاف��ي  التق��ارب  عل��ى  ش��ددا  و 

واحلض��اري ب��ن البلدين وأش��ادا بدور 
اجلامعات واملراكز الثقافية والعلمية 
والفني��ة واالكادميي��ة في ه��ذا اجملال 
وأب��دى اجلان��ب االيران��ي اس��تعداده 
لتزوي��د اجلان��ب العراقي مب��ا لديه من 
خب��رات علمي��ة وتقني��ة وبحثي��ة ، 
وقابله اجلانب العراقي باس��تعدادات 
وعل��وم  إمكاني��ات  لتطوي��ر  مماثل��ة 

وخبرات البلدين.
وتباح��ث اجلانب��ان ف��ي جمل��ة م��ن 
والتحدي��ات  االقليمي��ة  القضاي��ا 
املشتركة ومحاربة االرهاب والتعاون 
واس��تقرار  أم��ن  تعزي��ز  أج��ل  م��ن 
املنطق��ة وبناء ش��راكات اقتصادية 
تعود بالنفع والرفاه على ش��عوبها . 
كما تطرق الطرفان الى أمن املنطقة 
ودورهم��ا األساس��ي ف��ي ازدهاره��ا 
االقتص��ادي ورقيها التج��اري وأكدا 
عل��ى أن إرس��اء األمن ف��ي املنطقة 
هو مسؤولية ابنائها. واكد الطرفان 
على عزميتهما الراس��خة ملكافحة 
العابرة  املنظم��ة  واجلرائم  االره��اب 
للحدود والتي تهدد االمن والس��الم 
في املنطقة، كما ش��ددا على توظيف 
كاف��ة اجله��ود للقضاء عل��ى االرهاب 

سياسياً ومالياً وفكرياً .
و تباح��ث الطرف��ان ف��ي جمل��ة م��ن 
القضايا ذات االهتمام املشترك وتوقيع 
مذك��رات تفاه��م ف��ي مج��االت عدة ، 
منها: النفط والتجارة والصحة والنقل 
إلنشاء السكك احلديد بن الشالمجة 
والبصرة ، وتس��هيل التأشيرات لرجال 
االعمال واملس��تثمرين ل��كال البلدين. 
كم��ا ناقش الطرفان مس��ودة اتفاقية 
امني��ة عل��ى ان تق��دم رس��ميا ال��ى 
القنوات الدبلوماسية لتمريرها واتخاذ 
االجراءات االدارية والقانونية بشأنها .

وأكد اجلانبان على أهمية إنشاء منافذ 
حدودي��ة جديدة بينهم��ا، واقامة مدن 

صناعي��ة مش��تركة وتنفي��ذ النق��ل 
املباش��ر للبضائ��ع ب��ن البلدي��ن دون 
تفريغه��ا في احل��دود الدولية بينهما . 
وتن��اول الطرفان إجراءات انتقال القوى 
العامل��ة املاهرة ب��ن البلدين والتعاون 
الصحي والعالجي والتعليمي والطبي 

تس��جيل  وتس��هيل  االدوي��ة  وجت��ارة 
شركات االدوية بن البلدين.

س��عيهما  عل��ى  اجلانب��ان  ويؤك��د 
ملضاعف��ة التبادل في مجاالت التجارة 
واخلدم��ات  واالقتص��اد  واالس��تثمار 
الفني��ة والهندس��ية والصناعية ، مبا 
يعزز التنمي��ة في البلدي��ن واملنطقة. 
وفي هذا اجملال أعرب اجلانب االيراني عن 
دعمه العم��ار العراق من خ��الل تقدمي 
اخلبرات ومش��اركة الشركات االيرانية 
ف��ي اجملاالت املذكورة اع��اله ، وقد رحب 
اجلانب العراقي مبش��اركة الش��ركات 
االيراني��ة واملس��تثمرين االيراني��ن في 
هذا الصدد وطالب بتسهيالت مقابلة 
األعم��ال  ورج��ال  الش��ركات  لعم��ل 
العراقين ف��ي إيران مبا يحقق املصالح 

املشتركة.
وقد ناقش الطرفان سبل تسهيل منح 
البلدي��ن ألغراض  لرعاي��ا  التأش��يرات 
السياحة والزيارة والتجارة والسياحة 
العالجي��ة والزي��ارات الديني��ة . كما مت 

االتف��اق في هذا الصدد على تس��هيل 
منح التأشيرات لرجال االعمال في كال 
البلدي��ن . واعلن الطرف االيراني إلغاءه 
رسوم التأشيرات للمواطنن العراقين 
اعتباراً من تاريخ 1 نيسان 2019 ، كما 
اعلن الطرف العراق��ي املعاملة باملثل 

بالتزامن مع الطرف اآلخر.
وبالنسبة لشط العرب، أعلن الطرفان 
عن عزمهم��ا اجلاد على تنفيذ اتفاقية 
الع��راق  ب��ن  اجل��وار  احل��دود وحس��ن 
واي��ران املؤرخة ف��ي 13 حزي��ران 1975 
والبروتوكوالت واالتفاقات امللحقة بها 
، بحس��ن نية وبدقة، ولذا قرر الطرفان 
الب��دء بعملي��ات مش��تركة لتنظيف 
وكري ش��ط العرب بهدف اع��ادة قناة 
املالحة الرئيسة )التالوك( وفق اتفاقية 
والبروتوك��ول املعن��ي  1975 املذك��ورة 

بذلك في اسرع وقت.
ووفق��ا للفق��رة اع��اله تبق��ى منص��ة 
العمية منصة عراقية كما كانت، دون 
ان يؤثر ذلك على مباحثات الطرفن في 

حتديد احلدود البحرية بن البلدين .
وق��د عّبر اجلان��ب اإليراني عن ش��كره 
وامتنانه ملا تلقاه من حسن االستقبال 
وكرم الضيافة في الع��راق، متمنيا له 

حكومة وشعبا دوام الرقي واالزدهار.
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عبد املهديرحماني

العاني

قال علي شهابي في تقرير له على 
موقع مجلة »فورين بوليس��ي« إنه 
ال بديل أمام الواليات املتحدة سوى 
التعامل مع ولي العهد الس��عودي 
محمد بن س��لمان إذا أرادت احلفاظ 
عل��ى حتالفه��ا االس��تراتيجي مع 

اململكة.
وأوض��ح التقري��ر أن��ه ف��ي الثان��ي 
م��ن أكتوب��ر )تش��رين األول( 2018، 
ف��ي  الس��عودي  الصحف��ي  ُقت��ل 
بوس��ت«  »واش��نطن  صحيف��ة 
جمال خاش��قجي ف��ي القنصلية 
السعودية في إسطنبول. ورًدا على 
اجلرمية، ح��ث سياس��يون الواليات 
املتحدة وحلفائها على حتميل ولي 
العه��د األمي��ر محمد بن س��لمان 
املس��ؤولية عنه��ا. كتبت س��وزان 
راي��س، مستش��ارة األم��ن القومي 
الس��ابقة، ف��ي صحيف��ة نيويورك 
تاميز تعليًقا على ما جرى: »يجب أن 
تس��عى الواليات املتحدة، بالتعاون 
م��ع حلفائن��ا، إل��ى تهمي��ش ولي 
العه��د من أجل زيادة الضغط على 
العائل��ة املالكة إليج��اد بديل أكثر 

انضباًطا«.
ماذا ميكن أن يحدث للس��عودية إذا 

قررت أمريكا التخّلي عنها؟
وفي الوقت نفسه، كانت هيئة حترير 
بنجاح  بوس��ت متفائلة  واشنطن 
ه��ذه االس��تراتيجية. كتبت هيئة 
التحرير ف��ي الصحيف��ة: »ما يزال 
من املمكن ج��ًدا معاقبة وجتّنب بن 

س��لمان، مع احلفاظ على العالقات 
مع السعودية. ففي نهاية املطاف، 
ال ميكن للعائلة املالكة السعودية 

بتدمي��ر  وتس��مح  تتحم��ل  أن 
العالقات مع الواليات املتحدة«. بل 
ذه��ب الس��يناتور األمريكي كريس 
مورف��ي إل��ى أبعد من ذل��ك، عندما 
ح��ذر إدارة ترامب م��ن أنه »يجب أن 
يعيدوا توجيه سياستهم بسرعة 
جتاه اململك��ة العربية الس��عودية 
وإال ف��إن الكونغرس س��يفعل ذلك 

بدالً عنهم«.
وي��رى التقري��ر أن��ه ال ش��ك في أن 
مقت��ل خاش��قجي كان جرمية من 
تدبي��ر الس��عودية. لكن فك��رة أن 
أن  تس��تطيع  املتح��دة  الوالي��ات 
تفص��ل اململكة بطريقة س��حرية 

ع��ن ولي عهدها فك��رة خيالية. إذا 
بقي محمد بن سلمان، فلن تتمكن 
واشنطن من تهميشه دون اإلضرار 

مبصاحلها احليوية.
اتخ��ذ  ق��د  املل��ك س��لمان  كان 
خط��وة كبي��رة بتعي��ن محم��د 
بن س��لمان ولًيا للعه��د في عام 
لي��س  ابن��ه  فّض��ل  لق��د   .2017
فقط على العديد من املرش��حن 
اآلخرين في اجليل الثاني والثالث 
من عائلة آل س��عود، ولكن أيًضا 
على ثالثة من إخوته األكبر سًنا، 
جميعه��م لديه��م س��يرة ذاتية 
مثي��رة لإلعج��اب. ول��م يكن من 
الس��هل على امللك، وه��و ممارس 
محن��ك للسياس��ة من��ذ أوائ��ل 
القرار.  اتخاذ هذا  اخلمس��ينيات، 
الس��ابقة  التعيين��ات  فجمي��ع 
اتبعت منًط��ا واضًحا يعتمد على 
العمر واألقدمية بن أبناء مؤسس 
الب��الد. وبعد أن اتخ��ذ خطوة هامة 
في خرق هذا النظام، س��يكون من 
غير املعقول أن يغي��ر امللك رأيه. إن 
القي��ام بذلك س��يعيد فت��ح مربع 
اخلالف��ة بن األجي��ال، وه��و ما من 
ش��أنه زعزع��ة اس��تقرار النظ��ام 

امللكي بأكمله.
ول��م يه��در ول��ي العه��د وقًت��ا في 
إثب��ات رغبت��ه ف��ي احلكم -يش��ير 
التقري��ر- فمنذ تعيينه ولًيا للعهد، 
حترك بس��رعة لتوطيد سلطته من 
خ��الل وضع أجهزة األم��ن الداخلي 
األكث��ر أهمي��ة، مبا في ذل��ك جهاز 
اخملاب��رات احملل��ي والق��وات اخلاصة، 

حتت سيطرته املباشرة. في املاضي، 
كانت ه��ذه الكيان��ات موزعة على 
امللكية.  الش��خصيات  العديد من 
كما ق��ام محمد بن س��لمان أيًضا 
بتعين ش��خص م��واٍل له رئيًس��ا 
للحرس الوطن��ي وعن أخاه مؤخًرا 
نائًب��ا لوزي��ر الدف��اع، م��ا مينح��ه 
جمي��ع  عل��ى  فعلي��ة  س��يطرة 
املؤسس��ات األمنية ف��ي اململكة. 
وفي الوقت نفسه، استبدل حلفاء 
مقربن بالعديد من أم��راء املدن. إن 
سيطرته على جزء كبير من الدولة 

الس��عودية يعني أنه س��يكون من 
املستحيل عملًيا ألي فصيل داخل 
العائل��ة املالك��ة أن يتح��رك ضده، 
حت��ى لو هددت��ه الوالي��ات املتحدة 
بقط��ع العالقات. ع��الوة على ذلك، 
تصط��ف  األزم��ات،  أوق��ات  خ��الل 

العائلة املالكة خلف العرش.
وهك��ذا، ف��إن اعت��الء ول��ي العهد 
العرش مجرد مس��ألة وقت، يشدد 
ش��هابي. وقد يتقاطع مس��تقبله 
ومس��تقبل الس��عودية بشكل ال 
ينفص��ل. ونظًرا ألن اململكة حليف 
مهم للوالي��ات املتح��دة من حيث 
تنظي��م أس��واق الطاق��ة العاملية، 
والتعاون األمن��ي، فإن التخلص من 
محمد بن س��لمان ل��ن يخدم على 

األرجح املصالح األمريكية.
عل��ى كل ح��ال، عل��ى الرغ��م من 
الش��ائعات عن فظاعة ولي العهد 
»وص��ف املس��ؤوالن الس��ابقان في 
ميل��ر  ديفي��د  آرون  اخلارجي��ة  وزارة 
وريتشارد سوكولسكي بن سلمان 
بأنه زعيم ال يرحم ومتهور ومندفع«، 
فإن بعض التغيي��رات التي أدخلها 
على بلده تصب في صالح الواليات 
املتحدة. ليس أقلها جهوده الرامية 
إلى تقليص التأثير الديني الوهابي 
بش��كل كبير ف��ي الس��عودية من 

خالل احتجاز العش��رات من رجال 
الدين املتطرفن واحلد بشكل كبير 
من ق��وة الش��رطة الدينية ومتكن 
املرأة الس��عودية من خالل دمجها 

بشكل أفضل في القوى العاملة.
وعل��ى الرغم من اعتق��اد الكثيرين 
ف��ي الغ��رب أن ابن س��لمان ارتكب 

أخطاًء فادحة -مب��ا في ذلك التورط 
ف��ي ح��رب اليم��ن، وحص��ار قطر، 
واحتج��از رئي��س ال��وزراء اللبناني 
س��عد احلري��ري، وس��جن وتعذيب 
نش��طاء حق��وق امل��رأة، واحتج��از 
والنخب  الس��عودين  السياسين 
املالي��ة، والن��زاع الدبلوماس��ي مع 
كن��دا- إال أن اململكة اس��تخدمت 
واملالي  الدبلوماس��ي  أيًضا نفوذها 
الكبير لدعم السياسات األمريكية 
الرئيس��ة في جميع أنحاء الش��رق 
األوس��ط. وتش��مل ه��ذه اجله��ود 

عملية السالم في الشرق األوسط 
وإع��ادة اإلعمار في العراق وش��مال 

شرق سوريا.
ال يجب أن تنس��ى الواليات املتحدة 
أن محمد بن س��لمان ما يزال شابًا 
–يضي��ف التقري��ر- فه��و يبلغ من 
العمر 33 عاًما، وهو ما يجعله أقرب 

لتلبي��ة احتياج��ات ورغب��ات وآمال 
بلد تبلغ فيه نسبة السكان الذين 
تق��ل أعماره��م ع��ن 35 عاًم��ا عن 
70%. يتميز الش��باب باجل��رأة وزيادة 
الرغبة في اخملاط��رة، وهي الصفات 
األساسية لدى القائد الذي يحاول 
إحداث نوع من التحول االجتماعي 
واالقتص��ادي الكلي ال��ذي حتتاجه 

اململكة.
ولك��ن الش��باب أيًض��ا تنقصه��م 
اخلبرة، وهو أمر ينبغي على منحنى 
التعلم احلاد الذي خضع له محمد 
بن س��لمان أن يخففه في النهاية، 
أن تخض��ع جمي��ع  ينبغ��ي  كم��ا 
املقترحات املقدم��ة من ولي العهد 
املناس��بة.  املؤسس��ية  للمراجعة 
وفي نهاية املطاف، ينبغي أن يكون 
للسعودية سياس��ة خارجية أكثر 

حكمة وعمًقا في املستقبل.
قد يبدو توبيخ الس��عودية طريقة 
خالي��ة من التكلفة للسياس��ين 
والنقاد األمريكين -يختتم التقرير 
بالق��ول- »واإلش��ارة إلى اس��تنكار 
رئيس الواليات املتحدة الذي حافظ 
عل��ى عالقات حميمة م��ع العائلة 
املالك��ة«. ولك��ن س��تكون هن��اك 
الوالي��ات  همش��ت  إذا  تكالي��ف 
القدامى.  املتحدة أح��د حلفائه��ا 
إن ل��دى أمريكا مصالح حاس��مة 
م��ع اململك��ة وحص��ة حيوية في 
مس��تقبل املنطق��ة. لذل��ك يجب 
السعودية  القيادة  إش��راك  عليها 
بدالً من جتنبها دون التوهم بقدرتها 
على اختيار من يصعد إلى العرش. 
ق��د يب��دو ذل��ك صعًبا ف��ي أعقاب 
اغتيال خاش��قجي. لكن استعداء 
ملك الس��عودية املس��تقبلّي بدالً 
من توجيهه، والذي قد تستمر فترة 
حكمه 50 عاًما، ليس��ت سياس��ة 

ذكية.

بعد الزيارة االخيرة للرئيس االيراني للعراق .. اتفاقيات صناعية وتجارية وتعاون اقتصادي وتكثيف التعاون على المستويات كافة

الرئيس االيراني : للعراق دور مهم يف املنطقة ويف إمكانه ان يلعب 
دوراً اكرب يف حتقيق االستقرار واالمن فيها

اصدر الجانبان بيانا ختاميا اكدا فيه 
عمق العالقة الحميمة بني البلدين 

بما يؤمن نقطة تحوّل يف بناء 
شراكة اسرتاتيجية

روحاني : ايران تعد العالقات 
مع جريانها اهم قضية يف 
العالقات الخارجية وكذلك 
يريد جريانها ان تكون لهم 
عالقات وثيقة وطيبة معها

رايس: يجب أن تسعى 
امريكا بالتعاون مع حلفائنا 
إىل تهميش ولي العهد من 
أجل زيادة الضغط على 
العائلة املالكة إليجاد بديل 
أكثر انضباًطا

هل يمكن أن تتخلى الواليات المتحدة عن عالقتها بمحمد بن سلمان؟

ما يزال من املمكن جًدا معاقبة وجتّنب ابن سلمان 
مع احلفاظ على العالقات مع السعودية

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

ابن سلمان خاشقجي رايس

إذا بقي حممد بن سلمان فلن تتمكن 
الواليات املتحدة االمريكية من تهميشه 

دون اإلضرار مبصاحلها احليوية



وأضاف: "قريبا س��يكون هناك اتصال 
مع األميركيني، حينها سنرى"، مشيراً 
إلى أنه، على األرجح ، سيكون لقاء مع 
املمثل األميركي اخلاص ألفغانس��تان 

زملاي خليل زاد.
وق��ال كابول��وف، بأن موس��كو ترغب 
ف��ي التوصل إل��ى اتفاق ب��ني الواليات 
املتحدة وطالبان لك��ن من املبكر اآلن 

احلديث عن اتفاق وطيد.
عل��ى  معلق��ا  كابول��وف،  واختت��م 
املفاوضات في الدوح��ة: "حتى اآلن ال 
يوجد شيء لنقيمه، ألنهم يتحدثون 
عن نوع من مسودة اتفاقية، لم نرها، 
حت��ى اآلن، م��ن الواضح أن��ه لم يتم 

التوصل إلى أي اتفاقات".
 وأعل��ن املمث��ل األمريك��ي اخلاص إلى 
أفغانس��تان، زملاي خلي��ل زاد، مؤخرا 
عن العمل على صياغة مسودة اتفاق 
مع طالبان عقب جولة من املفاوضات 
م��ع طالب��ان ف��ي الدوح��ة، وخاصة، 

بشأن انسحاب القوات األمريكية من 
البالد. ومع ذلك ، أشار إلى أنه ال توجد 

اتفاقات نهائية بعد.

ال��ى ذل��ك أعلن��ت كل م��ن الوالي��ات 
املتح��دة األمريكي��ة وحرك��ة طالبان 
التوصل التفاق حول "انسحاب القوات 
األجنبي��ة وع��دم اس��تخدام األراضي 
األفغانية في هجمات إرهابية"، فيما 
رحبت احلكومة األفغانية باملس��اعي 
األمريكي��ة وعب��رت ع��ن أمله��ا ببدء 

املباحثات املباشرة مع طالبان.
وقال زملاي خليل زاد املبعوث األمريكي 
أفغانس��تان  ف��ي  للس��الم  اخل��اص 
بتغريدات على تويتر: "يتطلب السالم، 
االتف��اق على أرب��ع قضاي��ا: ضمانات 
مكافحة اإلرهاب، انس��حاب القوات، 
احلوار بني األفغان، ووقف شامل إلطالق 
النار. ف��ي محادثات يناي��ر اتفقنا من 
حيث املبدأ على هذه العناصر األربعة 
ونحن اآلن متفقون على مشروع أولي 

على البندين األول والثاني".
وأضاف خليل زاد ذو األصول األفغانية 
عق��ب انته��اء جول��ة ماراثوني��ة من 
املباحثات استمرت 17 يوما بضيافة 
القطري��ني بأن��ه "عل��ى الرغ��م من 
الصعود والهبوط أبقينا األمور على 
املس��ار الصحي��ح واتخذنا خطوات 

كبيرة".
واستطرد قائال: "عندما يتم االنتهاء 
من االتفاق في مس��ودة حول اجلدول 
والتدابي��ر  لالنس��حاب  الزمن��ي 
الضامن��ة ملكافحة اإلرهاب س��تبدأ 
طالب��ان وغيرها من األفغ��ان، مبا في 
ذل��ك احلكومة، مفاوض��ات أفغانية- 
أفغانية للتوصل لتسوية سياسية 

ووقف إطالق نار شامل".
وتابع: "خطوتي التالية هي املناقشات 
في واش��نطن وأج��راء املش��اورات مع 
الشركاء اآلخرين. سنلتقي مرة أخرى 

قريب��ا وال يوجد اتف��اق نهائي حتى 
يتم االتفاق على كل شيء".

الرئاس��ة  رحب��ت  كاب��ول  وف��ي 
بالتطورات احلاصلة على  األفغانية 
صعيد عملية الس��الم، وعبرت عن 

أملها ببدء احلوار املباشر بني احلكومة 
وحرك��ة طالب��ان الت��ي مات��زال عن��د 
موقفها املتصلب ع��دم التفاوض مع 

إدارة كابول.
املتحدث  وكتب هارون تشخانسوري، 
باس��م الرئيس األفغاني تعليقا بعد 
انتهاء جولة املباحثات بني األمريكيني 

وطالبان:

املتح��دة  الوالي��ات  بجه��ود  نرح��ب 
األفغاني��ة.  الس��الم  عملي��ة  ح��ول 

نأم��ل أن نش��هد وقفا ش��امال طويل 
األج��ل إلطالق الن��ار مع طالب��ان، وأن 
تب��دأ املفاوضات املباش��رة جلمهورية 
أفغانستان اإلسالمية وطالبان قريبا.

م��ن جانبها، جددت طالب��ان موقفها 
الرافض للحوار مع احلكومة األفغانية، 
وأشار بيان للحركة أوردته قناة "متدن" 
التلفزيونية اخلاصة عن إحراز تقدم في 
ملفي انس��حاب القوات األجنبية من 

أفغانس��تان وضمان عدم استخدام 
"الواليات  األفغاني��ة ض��د  األراض��ي 
املتحدة وحلفائها"، مش��يرة إلى أنه 
لم يت��م التوصل إل��ى أي اتفاق حول 
التفاوض مع أدارة كابول ووقف إطالق 

النار.
وكان وفدا الواليات املتحدة األمريكية 
برئاس��ة زمل��اي خلي��ل زاد املبع��وث 
األمريك��ي اخلاص للس��الم ومندوبني 
ع��ن حركة طالبان حتت إش��راف املال 
عبد الغني برادر معاون زعيم احلركة 
ورئي��س مكتبها السياس��ي في قطر 
ب��دؤوا ف��ي 25 فبراير/ ش��باط اجلولة 
اخلامس��ة من املباحثات بهدف إنهاء 

الصراع الدامي في أفغانستان.
الى ذلك أعلنت روس��يا امس االربعاء 
اجلدي��دة  منظومته��ا  نش��رت  أنه��ا 
للدفاع اجلوي املضادة للصواريخ "أس-

400" ف��ي منطقة لينينغراد ش��مال 
غرب��ي الب��الد، الت��ي تضّم ثان��ي أكبر 

مدنها سان بطرسبورغ.
وأفادت وزارة الدفاع الروس��ية ب� "نشر 
أنظمة الدفاع اجلوي األحدث أس-400 

في حالة تأهب في منطقة لينينغراد، 
حلماي��ة املواقع العس��كرية واإلدارية 

واملدنية".
وقال مس��ؤول في الوزارة إن املنظومة 
منظوم��ة  م��كان  س��تحّل  اجلدي��دة 
"أس-300"، لكن��ه رفض كش��ف عدد 

الصواريخ التي سُتنشر.
ويُتوق نش��ر منظوم��ة "أس-400" هذا 
الشهر في جيب كالينينغراد الروسي 

في أوربا.

اخلارجي��ة  وزي��رة  دع��ت  ذل��ك،  ال��ى 
ال��ى  كنايس��ل  كاري��ن  النمس��اوية 
احلف��اظ عل��ى "عالق��ات قوي��ة" م��ع 
روس��يا. واشادت خالل لقائها نظيرها 
الروسي سيرغي الفروف في موسكو، 
ب� "عالقات ثنائي��ة ممتازة تقليدياً" بني 
موس��كو وفيين��ا. وأضاف��ت: "نطّبق 
مب��ادئ االحت��اد االورب��ي )ال��ذي فرض 
عقوب��ات عل��ى موس��كو(، لكننا في 
الوق��ت ذات��ه نح��اول احلف��اظ عل��ى 

عالقات قوية مع روسيا".
وتعتزم النمس��ا فتح قنصلية عامة 
في سان بطرسبورغ، وقنصلية فخرية 

في نوفوسيبيرسك في سيبيريا.
أم��ا الف��روف فذكر ان "النمس��ا تبقى 
بالنس��بة  مهماً  اقتصادي��اً  ش��ريكاً 
ال��ى روس��يا"، وزاد: "نح��ن راضون عن 
نتائ��ج احملادثات وس��نتابع االتصاالت 

الوثيقة".
وتنتمي كنايس��ل الى "ح��زب احلرية" 
اليميني املتطرف، وأثارت فضيحة في 
آب )اغس��طس( املاضي بعدما رقصت 
الفالس مع الرئيس الروس��ي فالدميير 
بوتني، خ��الل احتف��ال بزواجها، فيما 
كان��ت بالدها تتولى الرئاس��ة الدورية 
لالحتاد االوربي. وتأتي زيارتها موس��كو 
بعد 4 اش��هر على فضيحة جتّس��س 
ف��ي النمس��ا، إذ اتُهم عقيد س��ابق 
بالعم��ل طيلة عقود حلس��اب أجهزة 

االستخبارات الروسية .

تنظيم "داعش" يحتضر ويرثي أطالل "دولته" الزائلة

من جانبه، أش��ار "املرصد الس��وري 
حلقوق اإلنسان" إلى أن االشتباكات 
تتواص��ل ف��ي ش��كل متقط��ع في 
أراضي الباغوز الزراعية بني "قس��د" 
و"داع��ش"، إضاف��ة إل��ى "عملي��ات 
قصف صاروخ��ي متواصلة من قبل 
قس��د عل��ى مواق��ع ضم��ن م��زارع 
الباغ��وز عن��د الضف��اف الش��رقية 
لنه��ر الفرات، في محاولة متواصلة 
للضغط عل��ى من تبقى من عناصر 
تنظيم داعش هناك وإجبارهم على 

االستسالم".
وق��ال مدي��ر "املرص��د" رام��ي عب��د 
الرحم��ن إن "نحو 200 ش��خص من 
عوائل تنظيم داع��ش ومقاتلني من 
التنظيم خرجوا م��ن مزارع الباغوز 
م��ا ب��ني االثنني املاض��ي ال��ى اليوم 
بالتزام��ن مع اش��تباكات  االربع��اء 
متواصل��ة هناك أدت إل��ى مقتل 19 
عنص��راً م��ن التنظي��م، كما قضى 
خالل االش��تباكات ذاتها 5 مقاتلني 
م��ن قس��د"، وف��ي ما يخ��ص اتهام 
الرئي��س الس��وري وبع��ض وس��ائل 
إع��الم املعارض��ة التحال��ف الدولي 
بارتكاب مجزرة ف��ي الباغوز مؤخرا 
نقل املرصد عن خارجني من الباغوز 
قولهم إنه ال يوجد قتلى من النساء 

في مخيم الباغوز .
وأعل��ن مس��ؤول دفاع��ي أميركي أن 
"الواليات املتح��دة ال تعتقد أن كبار 
قادة داع��ش ال يزالون ف��ي الباغوز"، 
وتأكيده أن العس��كريني األميركيني 

"عل��ى يق��ني كبي��ر م��ن أن القيادة 
ليس��ت في هذه املنطقة الصغيرة 

ف��ي  املس��ؤول  أع��رب  املنكوب��ة"، 
تصريح��ات نقلتها عنه "رويترز" عن 
ثقت��ه "أن معظم )القي��ادة( انتقلت 
ملناط��ق أخ��رى ف��ي إط��ار تقييمنا 
تنفي��ذ هجمات  لتحركه��م نح��و 
ح��رب عصاب��ات أو اإلع��داد ملعركة 

قادمة عندما ال تعود لهم س��يطرة 
على أراض".

ومع انحسار حدود "دولة البغدادي" 
ف��ي أقل م��ن نصف كيلومت��ر مربع 

محاص��ر م��ن جمي��ع اجله��ات، أقر 
تنظي��م "داع��ش" عملياً بس��قوط 
وأش��ار  املزعوم��ة  اخلالف��ة"  "دول��ة 
التنظي��م في فيديو نش��رته وكالة 
أعماق ووكاالت أخرى تابعة للتنظيم 
اإلرهاب��ي إن ما يحدث "خس��ارة في 
مي��زان الدني��ا وب��الء من عن��د اهلل" 
وخت��م التنظي��م إصداره بنش��يد " 

كل شيء صائر نحو الزوال".
ومعلوم أن "قسد" أطلقت في أيلول 
)س��بتمبر( املاضي املرحل��ة األخيرة 
م��ن حملة "عاصف��ة اجلزيرة" بدعم 
من التحالف النه��اء وجود "داعش" 
ش��رق الف��رات، ومتكنت م��ن حصر 
مس��لحي التنظيم في مزارع بلدة 

الباغوز.
وكان "داع��ش" أعلن ف��ي 29 حزيران 
)يونيو( 2014 دول��ة اخلالفة ومبايعة 
أبو بكر البغدادي زعيماً بعد سيطرة 
التنظي��م اإلرهابي على مس��احات 
واس��عة في س��وريا والعراق وإلغاء 

احلدود بني املوصل والرقة.
إل��ى ذل��ك، أعل��ن املدي��ر اإلقليم��ي 
ملنطقة الشرق األوسط في اللجنة 

الدولي��ة للصليب األحم��ر فابريزيو 
كاربوني أنه "من املتوقع إعادة قرابة 
20 أل��ف عراق��ي في س��وريا بينهم 
نس��اء وأطف��ال فروا م��ن آخر جيب 
ل� "داع��ش" إلى بلده��م في غضون 
أس��ابيع مبوج��ب اتفاق م��ع بغداد"، 
مشيراً الى أنه "يوجد عدد كبير من 

أصل عراقي بني من وصلوا إلى مخيم 
الهول. األرقام ليست رسمية لكننا 
نتحدث عل��ى األرجح عن حوالى 20 
ألف شخص، بينهم نساء وأطفال"، 
وأك��د كاربون��ي في حدي��ث لوكالة 
"رويترز" أن "احلكومة العراقية عبرت 
ع��ن رغبتها في إعادة هؤالء الناس"، 
مس��تدركاً "من الواض��ح أن الوضع 
ينطوي على حتديات. ... هؤالء الناس 
يُعتبرون تهديداً أمنياً، وهذا بالتالي 
يعني أنه سيتعني عليهم املرور عبر 
عملية فحص"، ولم يحدد املسؤول 
لعملي��ة  رس��مياً  موع��داً  الدول��ي 
االنتق��ال، وزاد: "عل��ى ح��د فهمنا، 

مسألة أسابيع أو شهور".
ش��عيب،  حس��ام  الدكت��ور  وق��ال 

ش��ؤون  ف��ي  الس��وري  الباح��ث 
اجلماعات والتنظيمات املسلحة، 
إن القضاء عل��ى تنظيم "داعش" 

اإلرهاب��ي ف��ي قرية الباغوز ش��رقي 
البالد ال تعني نهاية التنظيم.

وأضاف شعيب : امريكا لن تقبل أن 
تنته��ي أوراق الضغط والذرائع، التي 

تستخدمها للتدخل في سوريا".
ولف��ت ش��عيب إل��ى أن "داعش" لم 
تنته��ي متام��ا والبقع��ة اجلغرافية 
املوج��ودة به��ا بقرية الباغ��وز، هي 
منطق��ة صغي��رة ج��دا ال يتع��دى 
عدد العائ��الت بها ع��ن 180 عائلة، 
األمريكي��ة  "اإلش��ارة  مضيف��ا: 
للقضاء على التنظيم تعني جتهيز 
يقاع جغرافية ووالدة جديدة لداعش 

مختلفة متاما عن السابق".
وتاب��ع ش��عيب: "أمري��كا حريص��ة 
على عدم دخول أي وس��يلة إعالمية 
الدراس��ات  إلي��ه، وتكش��ف مراكز 
حقيقة مايجري هناك، وال اعتقد أن 
االستراتيجية األمريكية تريد إنهاء 
داعش من املنطقة ألن ذلك يعني أن 
الواليات املتحدة لم يعد لها أي أوراق 
ضغ��ط س��واء أمنية أو سياس��ية 
وعس��كرية الس��تخدامها ذريعة أو 
حج��ة للبقاء عل��ى أراض��ي الدولة 

السورية أو حتى في العراق".
أن  إل��ى  الس��وري  الباح��ث  وأش��ار 

القي��ادات احلقيقية لداعش لم تعد 
أساسا موجودة في الباغوز، واعتقد 
أن الق��وات األمريكي��ة وم��ن خ��الل 
التحال��ف الدولي قام��ت بعمليات 

إنزال ونقلت كل القيادات األجنبية، 
مشيرا إلى أن كل الدالئل والشواهد 
بنق��ل  قام��ت  أمري��كا  أن  تؤك��د 
الدواعش الفرنس��يني إل��ى بالدهم، 
وه��ذا بالتأكيد ينطب��ق على بعض 

الدول األوربية األخرى.
وأكد ش��عيب أن القيادات األجنبية 
لداعش انتقل��ت فعليا من األراضي 
املوجودين  املقاتل��ني  أما  الس��ورية، 
على األرض فال يوجد حتى اللحظة 
ح��ول  واضح��ة  أمريكي��ة  رؤي��ة 
مصيره��م، وأمري��كا اآلن تبحث عن 

مأوى ومالذ جديد للدواعش.
وتاب��ع: "ش��مال أفريقي��ا مرش��حة 
لتكون بدائل جديدة للدواعش مثل 
ليبيا، ولعل اجلزائر معرضة اآلن ملثل 
لبعض  إضاف��ة  االختراق��ات،  تل��ك 
احل��ال". بطبيع��ة  األوربي��ة  ال��دول 

وكانت "قسد" املدعومة من الواليات 
أعلن��ت،  ق��د  األمريكي��ة  املتح��دة 
اس��تئناف عملياته��ا العس��كرية 
ضد تنظيم "داعش" اإلرهابي، أواخر 

فبراي��ر / ش��باط املاض��ي، بعد نحو 
ش��هر من توقفها ألس��باب تتعلق 
بتحرير األس��رى، وإجالء املدنيني من 

املدينة شرقي سوريا.

13 ما وراءالحدث

معظم القيادة انتقلت ملناطق أخرى يف إطار تقييمها لتحركهم حنو تنفيذ هجمات حرب عصابات أو اإلعداد ملعركة قادمة 
مع اقتراب حس��م معركة الباغوز وانهاء آخر جيب لتنظيم "داعش" ش��رق الفرات، أعلنت "قوات س��وريا الدميقراطية" )قس��د( أنها قتلت 38 مقاتالً من التنظيم في أربع 

وعشرين ساعة، وفي مؤشر إلى قرب انتهاء "دولة البغدادي" نشرت معرفات التنظيم اإلرهابي تسجيل فيديو ختمته بأغنية "كل شيء صائر نحو الزوال".
وأعلن ناطق باسم "قسد" ذات الغالبية الكردية واملدعومة من التحالف الدولي أن عملية الباغوز "منتهية أو في حكم املنتهية"، وأفادت القوات في بيان بأن اشتباكات 
عنيفة اندلعت في محاور عدة، وزاد أنها "قصفت قواتنا مواقع اإلرهابيني مبختلف صنوف األسلحة، اخلفيفة منها والثقيلة، فيما استخدم اإلرهابيون الصواريخ املوجهة، 
متكن مقاتلونا خالل االش��تباكات من قتل أعداد كبيرة منهم". وأش��ار البيان إلى أن طيران التحالف الدولي نفذ 20 ضربة جوية في الس��اعات ال� 24 األخيرة مس��تهدفاً 

"حتصينات وجتمعات اإلرهابيني" في الباغوز.

موسكو ترغب يف التوصل إىل اتفاق بني الواليات املتحدة 
وطالبان لكن من املبكر اآلن احلديث عن اتفاق وطيد

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

صرح مدير القسم 
اآلسيوي الثاني بوزارة 

اخلارجية الروسية، مبعوث 
الرئيس الروسي اخلاص إلى 

أفغانستان، زامير كابولوف، 
امس األربعاء، أنه ال يوجد 

بعد تخطيط التصاالت 
روسية مع طالبان لكن في 

املستقبل القريب سوف يتم 
عقد اجتماع مع الواليات 
املتحدة بشأن أفغانستان.

وقال كابولوف، رداً على 
سؤال وجود خطط إلجراء 
اتصاالت مع طالبان عقب 

اجلولة األخيرة من املفاوضات 
مع الواليات املتحدة في 

الدوحة: "ال ، ليست هناك 
حاجة لذلك بعد".

أعلن ناطق باسم قسد ذات الغالبية الكردية 
واملدعومة من التحالف الدولي أن عملية 

الباغوز منتهية أو يف حكم املنتهية

ال تعتقد امريكا أن كبار 
قادة داعش ما يزالون يف 
الباغوز وتؤكد أن العسكريني 
األمريكيني على يقني كبري 
من أن القيادة ليست يف هذه 
املنطقة املنكوبة

زامري : ال يوجد بعد ختطيط التصاالت روسية مع 
طالبان لكن يف املستقبل القريب سوف يتم عقد 

اجتماع مع امريكا بشأن أفغانستان
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بوتني

عبد الرحمنترامباملجرم البغدادي

لقاء قريب بني موسكو وواشنطن حول أفغانستان وال خطط روسية حاليا إلجراء اتصاالت مع طالبان
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   الثقاف��ة جتس��يد لطاقات الفعل البش��ري ف��ي كيفي��ة التعبير عن 
االفكار بشتى صورها والوانها االبداعية..لذا فهي ليست فكرة عرضية 
انبثقت من دهاليز الوعي االجتماعي وتصويرها النش��اط االنساني في 
حركته التاريخية من اجل التاس��يس ملا ه��و حضاري.. ابداعيا ومعرفيا 
واجتماعيا...وهذا ال يكتمل اال بتوفير احلرية التي هي)وعي الضرورة( والتي 
تعتبر املعادل املوضوع��ي للثقافة..والتي تخلق الفعل الثقافي املتجاوز 
ال��ذي هو )اجملال التعبيري لالبداع مبا يتضمنه م��ن رؤى وافكار وتصورات 
واقعية وخيالية جتسد اشكال ووسائل مبتكرة يقترحها املبدع )الذات 
املثقف��ة ف��ي واقعها وموقعه��ا في ضوء مرتك��زات عل��م االجتماع..(..

بالرغم مما يعانيه من تهميش اجتماعي فرضه عليه الواقع االجتماعي 
ك��ون اجملتمع اعت��اد على ان النخب السياس��ية هي احملور االس��اس في 
التغيير االجتماعي..باعتبار النخب الثقافية نخب غير حاكمة ولكنها 
فاعلة مؤثرة في الوس��ط االجتماعي حسب نظرية باريتو..اال ان ضوءها 
م��ا زال خافتا في مجري��ات التغيير اجملتمعي��ة العراقية..النها  تعرضت 
النكس��ارات متعددة بحكم االحتالالت املتعاقبة التي وس��مت الثقافة 
العراقي��ة بانها ثقافة صراع.. فكان حال املثقف اما منس��ابا ملعطيات 
السياس��ة او مختارا لالنكف��اء والعزلة واما مس��تعينا بالغربة مالذا..

بسبب املشكل الراهن بكل  مفاصله االجتماعية وما يواجه الفرد على 
املس��تويني العقلي والس��لوكي..كونه واقع ازمة ملتصقة به اجتماعيا 
وسياس��يا واقتصاديا..)ازمة ثقافة لدى السياس��ي وازم��ة ثقافة داخل 

الوجود االجتماعي(.. 
  ولغرض تلمس هذه االزمة كان علينا ان ننطلق من بؤرة مفهوم الثقافة 
مبا حتمله من خصوصية الداللة وتنوع الرؤى..كتعبير للوجود االنس��اني 

في حركته االرتقائية وتنوع فضاءاته الثقافية واالجتماعية..
    فاملثق��ف والس��لطة )ليس��ا اال كتل��ة تاريخية � اجتماعي��ة واحدة 
تصطرع داخلها االختالفات الفكري��ة والظاهرات والذهنيات وانه ليس 
للمثقف يد اال تكوين س��لطته الثقافية وليس للمؤسس��ة من غائية 
تاريخي��ة واجتماعي��ة اال تكوين مثقفه��ا وثقافتها..( عل��ى حد تعبير 

االيطالي انطونيو غرامشي..
   وبعد التغيير اس��تمرت احلال ال بل ازدادت سوءا اذ صار املثقف ضحية 
الواق��ع فكان يخوض وس��ط غمار ازم��ة خانقة حتاول تكبي��ل الثقافة 
بقي��ود السياس��ة والتكفير فكان البد له ان يخ��وض جتربة الصراع بني 
الفك��ر والواق��ع من اجل حتري��ك عملية اخلل��ق االبداعي عبر مس��ارات 
ثقافية تعتمد االتصال والتواصل..    نعم هناك ازمة تعيش��ها الثقافة 
العراقية اال ان تلك االزمة ليس��ت ازمة ثقافة بقدر ما هي ازمة مثقفني 
حيث ان الثقافة والدات متج��ددة دائمة ملبدعني محافظني على الهوية 
مبواجهة محاوالت التغري��ب والتخريب....رغم احملاوالت االحتاللية ابتداء 
م��ن هوالكو واحلك��م العثماني ومرورا باالس��تعمار البريطان��ي وانتهاء 

باالرهاب السياسي والفكري والعسكري االمريكي..
   وما زالت الثقافة العراقية تعاني من ازمة في اجناز مشروعها الثقافي 
ال��ذي توارى خل��ف مجاهيل الس��لطات التي تبنت ثقافة التس��ييس..

وال��ذي يتطلب  حتدي��ث البنى السياس��ية واالقتصادي��ة واالجتماعية 
وامناط الس��لوك والتفكي��ر لصياغة هوي��ة سياس��ية وثقافية وطنية 
..كونه مشروعا حداثويا ال يعادي الطائفة النها وجود اجتماعي تاريخي 
بل يعادي الطائفية النها معيقة له.. لذا فتش��كيل جبهة ثقافية على 
نحو دميقراطي � حر وتفعيل دور املثقفني في التاس��يس ملشروع تنموي 
انتاجي ثقافي والعمل على ارس��اء دعائم ثقاف��ة التنوير والتغيير..صار 

امرا ملحا النهاء تلك  االزمة التي الزمته سرطانيا مع امتداد االزمان.

ازمة الثقافة العراقية 
بعد التغيري

a

فنارات

 علوان السلمان

قصة قصرية

يا آنسة النغم 
املسموع.

ظلك مازال 
يعانقني في كل 

االدوار..
يا تاج امللك 

املسروق..
اسمك حلن ال 
تعزفه االوتار..

يا فاتنة احلاضر 
واملاضي

انت اول َمْن َغيَر 
قلعة افكاري.. 

ال اخشى شيئا من 
عينيك ان يهدم 

أسواري..
اقرأ فيهْن لغة 

اخلوف وسر مكتوم 
في باقة اشعاري..

أكتب للتاريخ 
جرائم كبرى فيها 
خارطتي موقدة 

للنار..
والليل يقيد 

احساسي يانون 
فتشيع العتمة في 

االنوارِ..
جائع مازال يغني..

طاغ مينع عطشان 
ان ال يشرب من 

آبارِ..
فنان يرسم لوحة 
تقسيم االوطاِن.. 
ويشيد نصبا في 
دائرة استعماري..

وامرأة تلبس ثوب 
احلزن تغازلني 

تدعوني ان احمل 
اسفاري..

تضحك في وجهي 
عارية

تغضب لو غضت 
عيناي عن االبصارِ..

ال اعرف كيف 
أقاوم شوقا قادما 

كاالعصارِ..
كموج البحر 
يهاجم سفن 

االبحار..
أعددت اليك هدية..

وكتبت آالف 
الكلمات عن حبك 

ليس قراري..
ال ادري كيف يكون 
احلب المرأة شبح 

كالشيطاِن..
يذاع للعالم ٍسرك..

وانا احفظ كل 
االسرارِ..

يا ثورة عصري..
بعدك يحمل صورة 
عشق اخر تلعب 

فيه االقدار..
يساورني قلق 

مبهم في ليل داج 
ال يعدو حتى ينهار..

ومحطات املدن 
املسلوبة مازالت 

حتت االنظار..

البينة الجديدة /
 عدنان جبار القريشي

وبعد الترحي��ب بالضيف الكرمي 
والس��ادة الضيوف من قبل ادارة 
اجللس��ة أن��ا والش��اعرة زين��ب 
الصافي التي قرأت سيرة الشاعر 
الضيف ..جاءت كلمات الترحيب 
من منص��ة االلقاء حي��ث ألقى 
االقتصادي د.عالء الدين القصير 
رئيس نادي رجال األعمال الثقافي 
كلمت��ه ف��ي املناس��بة مرحب��اً 
بالضي��ف الكرمي واحلضورالكرام 
بتق��دمي  املناس��بة  مس��تهالً 
للم��رأة  والتبري��كات  التهان��ي 
العراقي��ة ف��ي عيده��ا العامل��ي 
...وأش��اد بالشاعر نائل الشمري 
وفعالياته  الش��عرية  ومبنجزاته 
بالع��راق  فيه��ا  ش��ارك  الت��ي 
وبالغرب��ة مضيف��اً أن االحتفال 
مببدعينا هو تكرمي لشخوصهم 
ومنجزهم املتميز.. مؤكداً بعودة 
أنش��طة رج��ال االعم��ال بع��د 
انقط��اع لفت��رة وجي��زة نتيجة 
ظروف خاص��ة خارج ارادة النادي 
وم��ا آل��ت له��ا االج��واء العامة 
الثقافية  بالفعالي��ات  احمليط��ة 
التي جت��رى هنا وهن��اك منوهاً .. 
ثم جاءت كلمة الش��اعر مهدي 
احليدري رئيس امللتقى والتي عبر 
فيها ع��ن امتنان��ه الكبير بهذا 
احلضور البهي وبهذه االحتفالية 
املقام��ة ملب��دع عراقي وش��اعر 
امل��رأة واالحس��اس ال��ذي يزورنا 
وه��و يحم��ل ب��ني طيات��ه لوعة 
الغربة والفراق عن محبيه وأهله 

وأصدقائ��ه في مدينت��ه البصرة 
وفي كل امل��دن العراقية احلبيبة 
أن امللتقى س��يحتفي  ..مضيفاً 
ب��كل املبدع��ني العراقيني داخل 

وخ��ارج الع��راق . ووس��ط توافد 
املدعوين وتواجدهم في الصالة 
كانت هنالك لقاءات جانبية على 
هامش اجللسة لتغطية اجللسة 
من قبل القنوات الفضائية وفي 
مقدمته��ا )العراقية( الس��باقة 
في احلضور ومراسلها الصحفي 

)املس��ار(  وقناة  املوس��وي  مناف 
واخملرج ج��واد الالمي .. ثم جاءت 
فق��رة دع��وة الضي��ف للجلوس 
واحل��وار  الش��عر  عل��ى منص��ة 

مع��ه وحدي��ث الذكري��ات وق��د 
القي��ت العدي��د م��ن القصائ��د 
الش��عرية التي كتبها مفتتحاً 
فيه��ا  .. حي��ا  أياه��ا بقصي��دة 
امل��رأة العراقية بعيده��ا العاملي 
وكل نس��اء املعمورة  منوهاً في 
بداية حديثه  ل��كل احلضور بأن 

جلسته للمرأة وقصائد احلب لها 
واليتقب��ل أي موضوع  خصيصاً 
خ��ارج هذا النطاق النن��ا نريد أن 
يكون حبنا للم��راة هو االول في 
حياتن��ا اليومية والبدي��ل لها ... 
لنكت��ب ونلق��ي ش��عراً ونغني 
ونصف��ق لألم وللزوج��ة ولألخت 
واحلبيب��ة  والصديق��ة  وللبن��ت 
والزميلة وكل نس��اء العراق من 
ش��ماله الى جنوبه.. ث��م تلتها 
)زغيره  الشهيرة ومنها  قصائده 
وما تعرف احتب وال دغدغ كلبهه 
الش��وك( وتبعته��ا أبي��ات م��ن 
القصائ��د العاطفي��ة الغزلي��ة 
تفاعل اجلمه��ور واملدعوين معه 
وهو يعيدها بع��د ورود الطلبات 
اليه  وهو  يقرأ القصائد اجلميلة 

..وخ��الل محاورت��ه حت��دث ع��ن 
ذكريات��ه وقفش��اته الش��عرية 
وأس��رار  امل��رأة  م��ع  وحكايات��ه 
تعلقه بكتابة نصوص ش��عرية 
جوان��ب  وهنال��ك  أجله��ا  م��ن 

رافق��ت قصيدت��ه )زغي��ره( حني 
ق��رأت م��ن قب��ل ش��قيقه فرات 
الشمري وحينها نسبت له ..وما 
نظمت م��ن قصائد م��ن بعدها 
رداً عل��ى م��ا ج��اء فيه��ا .. ول��ه 
دي��وان مايزال يحتفظ بنس��خة 
واحدة منه عنوان��ه )ترف(.. كما 
حتدث عن بع��ض التفاصيل عن 
قصيدت��ه الش��هيرة )زغيره وما 
تعرف احت��ب( التي نالت ش��هرة 
واسعة مطلع سبعينيات القرن 
املاض��ي ..كما اس��تذكر قصص 
وحكايات الشعر الشعبي وأثره 
في حياتنا اليومي��ة .وذكر أن ما 
تغنى ب��ه املطربون فؤاد س��الم 
وقحط��ان العط��ار وأس��ماعيل 
وامللح��ن كوك��ب حمزة  غيت��ار 
عدداً من االغاني التي كتبها هي 
من أجمل األشعار التي نظمتها 

ولها حس مرهف خاص .. وأوضح 
أن الشاعر حني ينقل صور حياته 
اخلاصة بالقصيدة التي يكتبها 
هي االصدق من بني كل ما يكتبه 
وهذه حال��ة عامة ل��دى العديد 
من الش��عراء الذي��ن كتبوا مثل 
هك��ذا قصائد وأصبح��ت ذاكرة 
الوجدانية في مسيرة  القصائد 
الشعر الشعبي في العراق وفي 
اخلتام مت تكرمي الش��اعر احملتفى 
ب��ه ب��درع ن��ادي رج��ال األعمال 
العراق��ي .. وقام بتس��ليمه أياه 
د.ع��الء الدي��ن القصي��ر كم��ا مت 
والش��اعرة  امللتقى  رئيس  تكرمي 
زينب الصافي بالدرع ذاته عرفاناً 
بدوره��م ومتيزهم ف��ي التواصل 
الفن��ي والثقافي والش��عري مع 

املبدعني .

الشاعر حني ينقل صور حياته اخلاصة بالقصيدة 
اليت يكتبها هي االصدق من بني كل ما يكتبه

د.عبداالله جاسم جاسم

قصيدة

قصيدة

الشمري: أمجل أشعاري غناها فؤاد سامل وقحطان العطار
 وأمساعيل غيتار وامللحن كوكب محزة

جمموعة رضا علوان الثقافية ونادي رجال األعمال الثقايف   حيتفون  بشاعراملرأة نائل الشمري 

عادل املعموري
بق��َي طوال فت��رة غيابها ، 
يرتاد املقهى لوحده، اعتاد 

فنجانيهما،  وض��ع  النادل 
وزُهري��ة تُس��َتبدل أزهارها 
كل ليلة ، غاَب في بلد آخر 
لظروف عم��ل ثم عاد وجد 
الطاولة ف��ي مكانها كما 
ه��ي محجوزة باس��مه، إالّ 
أن��ه وج��د ازهاره��ا ذابلة ، 
وصاَح  استش��اط غضب��اً 

بالنادل :

 .. _ الثمن مدفوع مقدماً 
ما الذي جعلَك ال تستبدل 
الزهوركل ليلة كاملعتاد؟ !

أطرَق الن��ادل قليالً وهمَس 
بأدِبِ جم :

_عفواً سيدي..كنُت اظنَك 
س��تغيب كثي��را . أدرُك أن 
األزهار على طاولتك  وجود 
يُعطي��َك زخماً م��ن األمل 

وسأس��تبدلها  حلظ��ات   ..
...س��امحني  بجدي��دة 

لي . سيدي لتطفَّ
أشارَ للنادل أن يقترَب منه 

ليهمس في أذنه :
_نع��م س��يدي..كلي أذان 

مصغية. 
_ أصدقن��ي الق��ول باهلِل 
عليك......ه��ل أنا مجنون... 

كما يُشاع عنَّي ؟
..حاشاك  سيدي  _العفو 
..من يقول عن��ك مبثل هذا 

الكالم ؟ 
الزهور  _إذاً.. هّيا استبدل 
لن��ا قهوة س��اخنة  وهات 
فه��َي ال حت��ُب أن تش��ربها 

باردة !

 / الجدي��دة  البين��ة 
علي شريف

املنت��دى  احتف��ى 
في  اإلبداعي  األدب��ي 
احت��اد ادب��اء وكت��اب 
بابل بتوقيع اجملموعة 
للش��اعر  الش��عرية 
الت��ي  الص��واف  والء 
 ( بعن��وان  ص��درت 
أغاني الصموت ( في 
قاعة مؤسسة أبجد 
وس��ط  الثقافي��ة 
احللة0وق��ال  مدين��ة 
الصواف  الشاعروالء 
أن  ل��ه:  كلم��ة  ف��ي 
اس��مي والء حس��ني 
ابراهي��م  عل��ي 
الصواف في سجالت 
الدوائر الرس��مية أما 

اسمي احلقيقي فهو 
ح��رب  كل  ف��ي  »ال« 
يس��قط ح��رف م��ن 
يب��ق لي  اس��مي لم 
س��وى ال متمس��كا 
بال س��أقاتل من أجل 
الش��عر وال .ث��م ق��رأ 
ع��ددا م��ن نص��وص 
الش��عرية  اجملموعة 
اجلدي��دة. بع��د ذل��ك 
قرأ االس��تاذ الدكتور 
اس��عد النج��ار ورقة 
نقدي��ة أك��د خاللها 
على ظاه��رة التكرار 
الصواف  ف��ي ش��عر 
أن  تعن��ي  الت��ي 
الش��اعر يأتي مبفردة 
مبعنى معني ويكررها 
مبين��ا  آخ��ر  مبعن��ى 

إن التك��رار يكش��ف 
النفس��ية  احلال��ة 
للش��اعر وقت كتابة 
القصي��دة م��ا جعل 
الص��واف  نص��وص 
متميزة باالبداع. كما 
قدما الناقدان محمد 

جودة العميدي وعبد 
عل��ي حس��ن ورقتني 
نصوص  في  نقديتني 
الش��عرية.  الصواف 
ان  وجتدراالش��ارة 
حياته  ب��دأ  الصواف 
بدايات  ف��ي  األدبي��ة 

العقد التسعيني من 
القرن املاضي ونشرت 
واجملالت  الصحف  له 
والعراقي��ة  العربي��ة 
قصائد ش��عرية وقد 
اكث��ر  عن��ه  كتب��ت 
رس��ائل  عش��ر  م��ن 
اضاف��ة  ماجس��تير 
دكتوراه  أطروحة  الى 
بعنوان« بنية الغياب 
واحلضور في نصوص 
وصدرت   .« الص��واف 
له نصوص » كاميكاز 
» عام  ومخطوطان » 
كف��ن ش��هريار » و » 

مطر مايو » عام.

عن دار الرس��ا للطباعة والنشر 
الع��راق/  والترجم��ة,  والتوزي��ع 
بغ��داد/ ش��ارع املتنب��ي صدرت 
اجملموعة الش��عرية )حب وازهار 
ومترد( للش��اعر احمد رسن وهي 
م��ن القطع املتوس��ط جاءت ب� 
)133( صفحة وتضمنت نصوص 

نثرية 
السيرة الذاتية 

• عض��و االحت��اد الع��ام لالدب��اء 

والكتاب في العراق
• عضو الرابط��ة العربية لالداب 

والثقافة
• فاز باجلائزة االولى في مسابقة 
الق��اص )زمن عبد زي��د( للقصة 

القصيرة جدا
• درس العل��وم السياس��ية في 
بدرجة  وتخ��رج  بغ��داد  جامعة 

بكالوربوس
صدر للمؤلف 

• في من��زل االح��الم )مجموعة 
قصصية( 

النوعية.. كتاب  الدميقراطي��ة   •
في الفكر السياسي 

• سمو االمير انا )قصص قصيرة 
جدا(

• س��يصدر ل��ه قريب��ا )رس��الة 
الوج��دان( كت��اب في فلس��فة 

احلب واجلمال

البينة الجديدة / خاص
عن دار الورشة الثقافية للنشر 
والتوزيع في بغداد صدر للكاتب 
عبد الكرمي ابراهيم كتاب جديد 
حتت عن��وان )عالم زاير حنتوش( 
وهو عبارة عن مجموعة مقاالت 
وميكن ان نصف كتاب عالم زاير 
حنت��وش على التراث الش��عبي 
النه وثق بعض العادات والتقاليد 

العراقية ضم الكتاب 22 مقالة 
س��رد فيها الكاتب هموم وطن 
بثها ف��ي زاير البطل الذي حتمل 
معاناة االهل وامل��وروث الثقافي 
الذي جس��ده مبواق��ف بطولية 
وحكيم��ة . عالم زاي��ر حنتوش 
دقائق  بالول��وج ملعرف��ة  جدي��ر 
تفاصيله واالستفادة من جتاربه 

وحكاياه.

قـهـوة بـاردة جـداً 

تزامناً مع عيد املرأة العاملي )8 آذار( نظمت مجموعة رضا علوان الثقافية وبالتعاون مع نادي رجال األعمال الثقافي العراقي جلسة 

ثقافية شعرية فنية لالحتفاء بالشاعرالعراقي البصري املغترب)نائل الشمري( الذي يزور الوطن خالل هذه األيام والتي أقيمت في 

مقهى رضا علوان يوم الس��بت املاضي املصادف 9 /3 / 2019 وبحضورعائلة احملتفى به وعدد من الش��عراء واالدباء والكتاب ووسائل 

اإلعالم وأعضاء امللتقى ورجال االعمال ومحبي الشعر الشعبي  وكان حلضور النسوة متميزاً وملحوظاً باملناسبة.

اصدارات 

  
  

حسني نهابة 

أتلظى ش��وقاً  زل��ُت  م��ا 
لدفء يٍد

ُخطوطه��ا  ف��ي  تتعب��ُد 
مالئكة الرحمة

ب��ني  الفج��ر  ويس��تكنُي 
وشاحها، 

تالواٌت ومآذن
ُس��اللة  م��ن  وأس��تحي 

عينني
تس��ابيح  منهما  تف��وُح 

ارض بابل
ومعابد آشور

أم��الً ف��ي ُهدن��ِة ُمدن��ِك 
املُتواطئة.

        وأعّف��ر م��ا تبقى من 
ذنوبي

ف��داء خمل��اِض رحل��ٍة ل��م 
تبتدئ بعد.

هل انتهت رحلتنا، 
ام تُخططني بصوت عاِل، 

لفراق عني عن عني 
وتطلبني الّي ان ال أرد؟ 

م��ا  كل  ان  أدرك  ب��دأت 
قبلِك 

لم يكن اال وهما
الت��ي  الرعش��ة  وان 

اعترتني 
وانا ابتسم امام الناس، 

إن ه��ي االّ بقاي��ا من وجد 
أذلني،

وانني رجل محكوم 
لم يعد لديه ما يقوله 

حوري��ات  حض��رة  ف��ي 
اآللهة، 

والقيد يتألأل س��نانه بني 
األمل 

والال لقاء.  

 طفليت امُلدّللة

الزميل احملاور مع الشمري

عبد الكريم ابراهيم يف .. عامل زاير حنتوش

حفل توقيع جمموعة شعرية )أغاني الصموت( للشاعر والء الصواف



المصمم زياد العذاري : احب استخدام االقمشة البارزة التي تظهر جمال المرأة

متابعة / البينة اجلديدة
وجه��ت الفنانة س��يرين عبد النور رس��الة 
غامضة وكلمات غريبة لش��خص مجهول 
من خالل صفحتها على تطبيق انستغرام 
عبر خاصية الستوريز.وجاء في الرسالة: 
»ملا اثنني بيتعرفوا على بعض اقله يكون 
في بينات��ن لباقة بالتعام��ل. واوقات 
بتتوقع من االشخاص يللي بتكنلهن 
يبادلوك باهتمامن  احملبة واالحترام 
»لألس��ف،  وتقديرهن«.واضاف��ت 
القصة مش تبادل مش��اعر بقدر 
ما ه��ي تقصد للتجاهل. برأيهن 
هيك هني مهمني او غرور ما بعرف 
على شو!«.وتابعت في صورة ثانية القول 
»املعلوم��ة املهم��ة هي: يللي م��ا عنده قدر 
من احملبة والتواضع ما عندو ش��ي وال شي«. 
وارفقت كالمها بهاشتاغ »عيد حساباتك«.

اث��ارت هذه الكلم��ات اس��تغراب املتابعني 
الذي احتاروا عن س��ببها ومن تقصد بها. 
واعتب��ر البع��ض انها قد تك��ون موجهة 
ألح��د العامل��ني معه��ا في مسلس��ل 
»الهيب��ة 3« او اح��د اصدقائها.يذكر أن 
س��يرين تس��تكمل تصوير مشاهدها 
ف��ي اجلزء الثالث من »العيبة« ويحمل 
ويتول��ى  احلص��اد«  »الهيب��ة  عن��وان 

إخراجه السوري سامر البرقاوي.

*  كيف بدأت خطواتك االولى في 
تصميم األزياء؟

�  بدأت باملسرح وخاصة مسرح 
األطف��ال الذي يعتمد على اللون 
وعنصر األبهار وبس��بب انتمائي 
له��م  كان  فني��ة  عائل��ة  ال��ى 
الفض��ل في صق��ل موهبتي في 
أزياء املس��رح وعملت معهم في 
تصميم أزياء جمي��ع انواع الفن 

الدرامي مسرح ، اوبريت ، سينما 
فأعطت لي هذه التجربة الثقافة 
واخليال ودراسة الشخصية قبل 

الشروع بالتصميم .
*   هل يعتمد تصميم االزياء على 

اخلبرة ام على الدراسة؟
�   الش��غف ، اخلي��ال ، االبت��كار 
موهبة ربانية بعي��دة كل البعد 
عن الدراس��ة كون دراس��تي في 

ان  أال  البيط��ري  الط��ب  مج��ال 
حبي وشغفي باألزياء ثم اكملت 
دراستي بالفنون اجلميلة ودرست 
تصمي��م  باختص��اص  املاس��تر 
اللبنانية  اجلامع��ة  ف��ي  األزي��اء 
في بي��روت لكني اكتش��فت أن 
باملعلومات  زيادة  الدراسة مجرد 
الب��ذرة  ه��ي  املوهوب��ة  وتبق��ى 
األس��اس التي تصقل بالدراسة 

وتتحول مع املمارس��ة الى خبرى 
واحتراف .

 *  ه��ل واجه��ت صعوب��ات ف��ي 
البص��رة  اب��ن  كون��ك  بدايات��ك 
العراق  أكثر محافظات  الفيحاء 

التزاما بالعادات والتقاليد؟
 �  أكي��د األزي��اء ثقاف��ة جدي��دة 
على اجملتم��ع وخاصة في العراق 
والبص��رة بالتحدي��د ولي الفخر 
أن اكون اول من زرع هذه الثقافة 
مدينت��ي  ف��ي  االحت��الل  بع��د 

بالعم��وم  والع��راق  باألخ��ص 
وواجه��ت الكثير م��ن املصاعب 

في مواجهة الع��ادات والتقاليد 
بدءا من التقيد في تصميم الزي 

وانتهاء بالبحث عن مودل .
*   ما االقمش��ة وااللوان الدارجة 

لهذه السنة ؟
التواص��ل  وس��ائل  لكث��رة    �  
االجتماعي وازدياد عدد املصممني 
في العال��م تع��ددت األفكار في 
موض��وع األل��وان األ انني أفضل 
األل��وان الفاحت��ة له��ذه الس��نة 
وخاصة الل��ون النود واألوف وايت 
وتدرجاته��م وهذا ما أطلقته في 
مجموعتي األخيرة التي عرضتها 

في العاصمة احلبيبة بغداد.
  *  ه��ل الرج��ل اكثر ق��درة على 
تصميم االزياء من املرأة نفسها؟
  �  الرجل مكمل للمرأة يفهمها 
ويحس بها ويق��رأ افكارها وهذا 
هو املهم والرجل يحب ان ترتدي 
املرأة اجمل واروع فستان للتميز 

به وتقول هذا من توقيع رجل .
*    ممك��ن لزياد الع��ذاري اخلوض 
في تصميم خ��ط خاص للرجال 
بص��دد االنفت��اح الكبي��ر ال��ذي 
يشهدها الس��وق العربي لالزياء 

الرجالية؟
 �   طبع��ا م��ن املمك��ن وكان��ت 

لي جت��ارب كثي��رة ف��ي األزياء 
الرجالية وس��أكررها ان شاء 
اهلل قريبا في رمضان القادم 
بصورة  الرج��ل  وس��أقدم 

مختلفة وأنيقة .
*   ماه��و جديد العذاري 

لعام ٢٠١٩؟
كثي��ر   اجلدي��د     �
تون��س  واقربه��ا 
ف��ي  ومش��اركتي 
أيام قرطاج لألزياء 
باري��س  وكذل��ك 
وأكيد في مدينتي 

احلبيبة البصرة .
*   كلمة أخيرة ؟

 �  أمتن��ى لكم كل 
والتقدي��ر   احل��ب 

اق��دم  أن  واح��ب 
نصيحة للمصممني 

ف��ي الع��راق .، أق��رأوا 
.. تثقف��وا .. اطلع��وا .. 

ابتكروا .

سريين عبد النور تشغل الناس 
برسالة نارية جملهول

albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة  

ال ترتبط بحزب أو حركة
 أو أية جهة دينية أو سياسية
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ال
حاورته / وقار النداوي

تتمي��ز تصاميم زي��اد العذاري بنمط غي��ر تقليدي من حيث األقمش��ة والقصات املتداخلة، يهت��م بعنصر اإلبهار والفخامة ويحب إس��تخدام 
األقمش��ة البارزة والتي تظهر جمال وأنوثة املرأة، جند تصاميمُه كالس��يكية تارة وعصرية تارة أخرى بحيث يجذب كافة األذواق،في 
كل مجموعة يس��توحي أزياءه من أفكار إبداعية غير مألوفة مع االس��تعانة بفولكلور بلده املتواجد تقريبا في أغلب القطع..وعن  

تفاصيل أكثر كان لي هذا احلوار معه.

بدأت باملسرح وخاصة مسرح األطفال الذي يعتمد على اللون وعنصر األبهار وأنتمي اىل عائلة فنية 
كان هلا الفضل يف صقل موهبيت يف أزياء املسرح

الرجل مكمل للمرأة 
يفهمها وحيس بها 
ويقرأ افكارها وهذا 

هو املهم والرجل حيب 
ان ترتدي املرأة امجل 

وأروع فستان  

بغداد / البينة اجلديدة
برعاية وزير الثقافة والسياحة واآلثار 
الدكتور عبد األمير احلمداني أقامت 
العام��ة ومبش��اركة  الفن��ون  دائ��رة 
الدكت��ور جن��م عب��د حي��در وضمن 
فعالي��ات املنت��دى الثقاف��ي للف��ن 
اس��تذكارية  جلس��ة  التش��كيلي 
للفن��ان الراح��ل قاس��م حي��در يوم 
امس االول  الثالثاء ١٢أذار ٢٠١٩ على 
قاعة عش��تار في مقر ال��وزارة .وأدار 
الفنان قاس��م العزاوي اجللسة التي 

الدكت��ور جنم تن��اول فيه��ا 

عب��د حيدر حي��اة الش��اعر وإعماله 
التي قدمها خالل األعوام الس��ابقة 
والتي تعد مدرس��ة فنية تشكيلية 
باإلضاف��ة إل��ى توقيع كت��اب حمل 
العراقي(  التشكيل  )ملحمة  عنوان 
م��ن تأليف علي الدليم��ي .وعن هذه 
الفعالية صرح مدير عام دائرة الفنون 
العام��ة الدكت��ور علي عوي��د قائاَل: 
تقام هذه الفعالية ضمن نش��اطات 
املنت��دى الثقافي التش��كيلي الذي 
أس��س مؤخ��راً, ومن واجبن��ا كدائرة 
إن نحتف��ي به��ذه القام��ة الكبيرة 

التي أبدعت وأنتج��ت وأعطت جليل 
الف��ن التش��كيلي الش��يء الكثير.
وأضاف عويد: اليوم نحن سعداء بان 
نحتضن هذه االحتفالية بحضور من 
املثقفني واإلعالميني والتش��كيليني 
وس��تكون هذه البداية الثانية حيث 
سبق وان احتفلنا بفنان سابق ولدينا 
العديد من النش��اطات والفعاليات 
ضمن املشروع نفس��ه وهو املنتدى 
الثقافي التش��كيلي, وسنتناول في 
املس��تقبل القريب قامة فنية أيضا 
وسنتوجه إلى عدد من التشكيليني 

والفنان��ني واألكادميي��ني واإلعالميني.
م��ن جانبه ق��ال الدكتور جن��م عبد 
حي��در: نظمت دائ��رة الفنون العامة 
في وزارة الثقافة معرضاً استذكارياً 
ع��ن الفن��ان الراح��ل كاظ��م حيدر 
فهذا الفنان يس��تحق أكثر من هذا 
املوضوع إذ ان��ه يعد أهم جتريبي في 
الفن التشكيلي العراقي، فهو فنان 
مج��دد في األس��لوب ول��ه إضافات 
رائعة في إعماله تذكر عبر السنني, 
وهذا الفنان توف��ي وهو بعمر قصير 
ولكنه أجن��ز اجنازات ممك��ن إن تدرس 

في التش��كيل واملسرح فهو أول من 
ادخل فن السينوغرافيا احلديثة في 
املس��رح .وعلي هامش احلفل افتتح 
مدير عام دائرة الفن��ون العامة علي 
عوي��د معرض��ا لإلعم��ال املتحفية 
للفن��ان الراح��ل كاظم حي��در التي 
ضم��ت )١4( لوحة فنية تش��كيلية 
متيزت باحلداثة واألس��لوب الس��لس 
وتناس��ق األل��وان والفك��رة لتعطي 

حتول دائم في الفن التشكيلي.

دائرة الفنون العامة تستذكر الفنان كاظم حيدر

البينة اجلديدة / زينب ياس
اكد الس��يد فالح حس��ن ش��اكر مدير عام 
دائ��رة العالق��ات الثقافية ف��ي حديث خالل 
احتفالي��ة الوزارة باليوم العامل��ي للمرأة »ان 
امل��رأة متثل وطن��ا انتمي اليه واس��تكن اليه 
مل��ا لها من اثر بالغ في بن��اء مجتمع معطاء 
يس��تلهم منه��ا كل معان��ي التضحي��ات 
ونكران الذات والقيم االنس��انية ،والس��يما 
املرأة العراقية الت��ي واجهت ما واجهته من 
صعوب��ات وضغوط��ات احلي��اة متجس��د مبا 
قدمت��ه م��ن صبر وصم��ود على م��دى عقود 
م��ن الزمن وال��ى وقتنا احلاضر ه��ذا ، اننا من 
هذا املنب��ر نوجه رس��الة الى اجلي��ل القادم 
وببس��اطة ش��ديدة نحن نضع االمل فيكم 
لتعظيم دور املرأة وتقدي��ر كل ما تقدمه من 
عط��اء باعتباره��ا هي مص��در الق��وة للفرد 
والنصف االخ��ر للمجتم��ع واملربي للنصف 
االخر ، وهذا ما اكدته الرس��ائل الس��ماوية 
وف��ي مقدمته��ا رس��الة الدي��ن االس��المي 

ال��ذي اعطاء للم��رأة املكانة العلي��ا والريادة 
وجعله��ا تتمت��ع باحلقوق بعد م��ا نالت من 
اضطهاد وتعسف في فترة ما قبل االسالم . 
االحتفالية التي اقيمت برعاية وزير الثقافة 
والس��ياحة واالث��ار د. عبد االمي��ر احلمداني 
حتت ش��عار ))املرأة ش��ريان احلي��اة (( تضمن 
تكرميا لبعض النس��اء العامالت بتشكيالت 
الوزارةكاف��ه وم��ن ضمنه��ا دائ��رة العالقات 
الثقافي��ة ،اذ عب��رن عن فرحه��ن واعتزازهن 
بهذا التكرمي والتقدير الذي يدل على احترام 
وتقدي��ر دور املرأة العاملة ، ،اذ قالت الس��يدة 
زينب ج��الل موظف بدرجة مع��اون مدير في 
دائ��رة العالقات الثقافي��ة العامة ان التكرمي 
ال��ذي حصلت عليه بعد ترش��يحي من قبل 
دائرت��ي ممثلة مبديره��ا العام ال��ذي اتقدم له 
بالش��كر والعرف��ان له��ذه اخلطوة ه��و رفع 
ملعنوي��ات امل��رأة العامل��ة وتقدي��ر اجله��ود 
املبذولة والعطاء في العمل وقد احسس��ت 
بف��رح غامر لهذا التكرمي ال��ذي كان مفاجأة 

لي ،وقالت السيدة اخالص عبد عون موظف 
بدرجة مترج��م اقدم قد اغرورقت عيناي وانا 
اس��تلم الش��هادة التقديرية والهدية التي 
رفعت م��ن معنوياتي وجعلتن��ي ازداد عزمية 
واص��رار عل��ى العط��اء وابذل قص��ار جهدي 
للمحافظ��ة عل��ى ه��ذا التقدي��ر والتميي��ز 
ال��ذي منحتني اياه ال��وزارة عموم��ا ودائرتي 
خصوص��ا، وكان للس��يدة صبيح��ة ماهود 

موظف خدمات اقدم كالم يتسم بالبساطة 
اذ عب��رت بالصمت والدعاء لكل من س��اهم 
ف��ي ادراج اس��مها ضم��ن قائم��ة املكرمات 
واملتميزات وقالت انا لس��ت عل��ى قدر كاف 
م��ن الثقافة ولكني اوجه ش��كري وامتناني 
للس��يد وزي��ر الثقاف��ة والس��ياحة واالث��ار 
والس��يد مدير عام دال��رة العالقات الثقافية 

العامه لترشيحي لهذا التكرمي .

 املسرح الوطين يشهد احتفالية تشكيالت وزارة الثقافة باليوم العاملي للمرأة

البينة اجلديدة / حمودي احلديدي
مع بدء اإلستعدادات اجلارية لتصوير املسلسل 
العراقي اجلدي��د )الفندق( تأليف حامد املالكي 
وإخراج حسن حس��ني لصالح قناة الشرقية 
اس��تضاف امللتقى اإلذاع��ي والتلفزيوني مدير 
اإلنت��اج الفن��ان واملنتج علي جعفر الس��عدي 
للحديث عن جتربته اجلديدة ومس��تجدات هذا 
العم��ل الدرامي ال��ذي يجمع الثالث��ي املؤلف 

واخمل��رج واملنتج للم��رة الثانية بعد مسلس��ل 
)فوبيا بغداد( أحد أه��م األعمال العراقية التي 
عرضت ف��ي رمضان ٢٠٠7 وكان مس��ك اخلتام 
تق��دمي درع اجلواهري من قبل رئيس أدباء العراق 
د.جن��اح املعموري الى الضي��ف احملتفى به علي 
جعفر الس��عدي .فيم��ا قلد د.الصح��ن قالدة 
امللتقى لالبداع للفرسان الثالثة املؤلف واخملرج 

واملنتج .

رئيس إحتاد األدباء يهدي الفنان علي جعفرالسعدي درع اجلواهري والصحن يقلده بقالدة االبداع 
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albaynanew@yahoo.comalbaynanew@yahoo.com

الستقبال آرائكم ومقرتحاتكم 
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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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مصرف الرافدين
وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف الشعب

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة : 8225/1    
املحلة او رقم واسم املقاطعة : م9 ثعالبه

الجنس: دار
النوع : ملك صرف

رقم الباب: 
رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

املساحة : ــــ,3 اولك
 املشتمالت:  الدار تحتوي على غرفة واستقبال ومطبخ وخدمات صحية تحتاني وثالث غرف وهول وخدمات صحية 

فوقاني وبيتونة وتواليت خارجي.
املزروعات او املغروسات:
 واردات املبيع السنوية:

الشاغل: مالك العقار
مقدار املبيع: السهام البالغة كل منها )304920 / 360360 سهم ( من االصل االعتيادي الكلي  66528سهم.    
خضري  عبداهلل  للراهن  العائد  اعاله  املوصوف  العقار  العلنية  باملزايدة  الشعب  يف  العقاري  التسجيل  دائرة  ستبيع 
جويد لقاء طلب الدائن املرتهن مصرف الرافدين البالغ )14,796,297(دينارًا اربعة عشر مليون وسبعمائة وستة 
الراغب يف االشرتاك فيها مراجعة هذه  املبالغ واملصاريف  فعلى  الف ومائتان وسبعة وتسعون دينار عدا  وتسعون 
نقدية  قانونية  تأمينات  معه  مستصحبًا  االعالن  هذا  نشر  لتاريخ  التالي  اليوم  من  اعتبارًا  يومًا   )30( خالل  الدائرة 
او كفالة مصرفية ال تقل عن 10% من القيمة املقدرة للمبيع البالغة )121250( دينارا وان املزايدة ستجري يف 

الساعة )12( ظهرًا من اليوم االخري.
دائرة التسجيل العقاري يف الشعب

مصرف الرافدين
وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف الزهور / بغداد

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة : 18608/6    

املحلة او رقم واسم املقاطعة : 10 الحسينية
الجنس: دار

النوع : ملك صرف
رقم الباب: 

رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

املساحة : ــــ,2
من  سقف  صحية  ومرافق  وحمام  ومطبخ  نوم  وغرفة  وهول  صالة  على  تحتوي  الدار  املشتمالت:    

الكونكريت املسلح االعتيادي وجزء خالي من البناء
املزروعات او املغروسات:
 واردات املبيع السنوية:

الشاغل: 
مقدار املبيع: حصة الراهن

ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف الزهور /بغداد باملزايدة العلنية العقار املوصوف اعاله العائد للراهن 
ايمان جاسم كاطع لقاء طلب الدائن املرتهن مصرف الرافدين البالغ )29,666,668(دينارًا تسعة 
وعشرون مليون وستمائة وستة وستون الف وستمائة وثمانية وستون دينار فعلى الراغب يف االشرتاك 
فيها مراجعة هذه الدائرة خالل )30( يومًا اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا االعالن مستصحبًا 
البالغة  للمبيع  املقدرة  القيمة  من   %10 عن  تقل  ال  مصرفية  كفالة  او  نقدية  قانونية  تأمينات  معه 

)19,000,000( تسعة عشر مليون وان املزايدة ستجري يف الساعة )12( ظهرًا من اليوم االخري.
دائرة التسجيل العقاري يف الزهور / بغداد

شركة املشاريع النفطية /هيأة مشاريع الجنوب
اعالن املناقصة رقم )2019/1 (

تنظيف وصبغ يف مشروع تأهيل خزان R2 يف PS1 يف الرميلة الشمالية  
يسر شركة املشاريع النفطية /هيأة مشاريع الجنوب دعوة كافة املقاولني من ذوي الخربة واالختصاص لألشرتاك يف املناقصة  وفق الوثائق القياسية و الشروط والتفاصيل أدناه:-

1-يقدم العطاء يف ظرفني مغلقني ومختومني مثبت عليهما اسم املناقصة ورقمها ونوع العرض أحدهما عرض )فني(  ويشمل كافة التفاصيل الفنية وجداول الكميات  مع كافة املستمسكات 
املطلوبة وكاالتي:-

1-1/ التأمينات األولية تبلغ )7694967( )سبعة ماليني وستمائة واربعة وتسعون الف وتسعمائة وسبعة وستون دينار  عراقي (  على شكل صك مصدق أو سفتجة أو خطاب ضمان نافذ املفعول 
ملدة ثالثة أشهر من تأريخ غلق املناقصة وبأسم مقدم العطاء حصرًا او اي من املساهمني يف الشركة او الشركات املشاركة بموجب عقد مشاركة وسيهمل العطاء الذي لم ترفق به التأمينات األولية 

وال تقبل التأمينات املقدمة من املصارف املذكورة أدناه :ـ
أ- املصرف األهلي العراقي ب- مصرف املتحد لالستثمار ج ـ مصرف دار السالم لالستثمار  د- مصرف الرواحل االسالمي لالستثمار والتمويل هـ ـ مصرف دجلة والفرات للتنمية واالستثمار  و ـ 

مصرف البصرة الدولي لالستثمار زـ بنك اسيا الرتكي  ح ـ مصرف الوركاء لالستثمار   ط- مصرف الشمال  ي– مصرف ايالف االسالمي. 
1-2/كتاب عدم املمانعة من االشرتاك يف املناقصة صادر من الهيأة العامة للضرائب           1-3/ عقد مشاركة  مصادق اصوليًا من  قبل الكاتب العدل يف حالة التقديم  للعطاء اكثر من مناقص                      
1-4/.بطاقة السكن       1-5/هوية تسجيل مقاولني نافذة من الدرجة العاشرة كحد ادنى  1ـ 6 / بيان مؤهالت الجهاز الفني للشركة واالختصاصيني املتفرغني وغري املتفرغني العاملني لديها 
عند تنفيذ مشاريع املقاوالت بمختلف انواعها            1-  7 / وثائق تأسيس الشركة تشمل شهادة التأسيس+ عقد التأسيس +النظام الداخلي للشركة + كتاب التخويل باملراجعة والتوقيع + 

اجازة ممارسة املهنة 1 – 8/ وصل شراء املناقصة.
1-9/ تقديم الحسابات الختامية مصادق عليها من قبل محاسب قانوني ألخر سنتني ماليتني  1-10/ قائمة باالعمال املماثلة وعقود مصدقة من الجهات املستفيدة.  

1-11/جدول تقدم العمل  1ـ 12 / سيولة نقدية بمبلغ ) 102599560(مائة واثنان مليون وخمسمائة وتسعة وتسعون الف وخمسمائة وستون دينار . 1ـ13 / تنفيذ عقود مماثلة 3 سنوات 
بمبلغ ال يقل عن ) 128249450() مائة وثمانية وعشرون مليون ومائتان وتسعة واربعون الف واربعمائة وخمسون دينار الغريها ( .

2-إما العرض الثاني )التجاري( يثبت فيه السعر وأي تفاصيل أخرى تخص التسعري مع نسخة من جداول الكميات  وتوضع العطاءات يف صندوق العطاءات يف موعد أقصاه نهاية الدوام الرسمي 
ليوم 2019/3/31 وهو تأريخ غلق املناقصة وعلى العنوان التالي:-

محافظة البصرة /شركة املشاريع النفطية / هيأة مشاريع الجنوب/ قرب مصفى البصرة يف الشعيبة.
3 ـ يتم ملء القسم الرابع )استمارات العطاء( من قبل مقدم العطاء الكرتونيًا ومن ثم يتم طباعته لغرض ختمه بالختم الحي لشركتنا ومن ضمنها جداول الكميات املسعره  علمًا بأنه سيهمل اي 

عطاء لم يتم ختمه .
4- تشرتى العطاءات من الدائرة الوارد عنوانها يف أعاله وبمبلغ )150000( مائة وخمسون الف دينار غري قابل للرد.

5- على املقاول الذي يقبل عطاؤه الحضور خالل يومني من تاريخ تبليغه بقرار االحالة لغرض توقيع العقد   .
6 ـ على املقاول عند توقيع العقد تقديم ضمان التنفيذ بموجب شروط املقاولة واذا امتنع املقاول عن ذلك فللدائرة حق سحب العمل ومصادرة التأمينات األولية دون الحاجة اىل انذار او اي اجراء 

قانوني اخر .
7- إن الدائرة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات أو أي عطاء آخر ولها الحق يف إلغاء املناقصة دون ان يكون ملقدمي العطاءات حق املطالبة بأية تعويضات.

8- إن املناقصة مبنية على أساس التسعري للفقرات الواردة يف جدول الكميات كجزء من وثائق املناقصة.
9- على مقدم العطاء قبل تقديم عطائه إجراء التحريات الكافية عن طبيعة العمل والظروف املحيطة به.

10- على مقدم العطاء التوقيع على كل ورقة أو وثيقة يف العطاء املقدم من قبله.
11- يبقى العطاء نافذًا وملزمًا ملقدم العطاء وملدة )90( يومًا من تأريخ غلق املناقصة.

12- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر االعالن.
13- العقد خاضع للضريبة والرسوم.

14- يعترب هذا األعالن جزء من مستندات املقاولة و جزء اليتجزء من العقد وملزمًا للمقاول بكل فقراته بمجرد تقديم العطاء.
15.أذا صادف موعد غلق املناقصة عطلة رسمية يمدد االعالن اىل اليوم التالي.

16 ـ الكلفة التخمينية تبلغ ) 256498900() مائتان وستة وخمسون مليون وأربعمائة وثمانية وتسعون الف وتسعمائة دينار عراقي ال غريها ( . 
17- ملزيد من املعلومات يمكن الرجوع اىل موقع الشركة او الوزارة على األنرتنت.

      HTTP://WWW.SCOP.GOV.Oil.IQ
                     www.oil.gov.iq

                                                                        E-mail:south.oper@scop.oil.gov.iq
املدير العام



هموم الناس

من يؤمن األدوية 
والكوادر الطبية؟!

من النافذة

   عندما نقارن واقع اخلدمات الطبية التي تقدم للمواطنني 
، نعلم ان اخلدمات الطبي��ة على قلتها متفوقة على بقية 
اخلدمات خصوصا الكهرباء واملاء والبلديات ، لكننا نطمح 
ال��ى تقدمي األفضل كون هذه اخلدمات تتعلق بحياة البش��ر 
واحلفاظ عليها . ان املعاناة في اغلب املستشفيات واملراكز 
الصحي��ة هو بس��بب غي��اب األدوي��ة والعقاقي��ر لألمراض 
املزمن��ة مثل ام��راض القلب وقرحة املع��دة والتهاب الكبد 
الفايروس��ي والس��رطان واإللته��اب احلاد ألم��راض العيون 
والثالس��يميا والس��كري والضغ��ط ، حي��ث اصبح نقص 
األدوي��ة واملس��تلزمات الطبي��ة ظاه��رة ملفت��ة للنظر في 
اجملتمع ، نعلم ان القطاع الصحي األكثر تضرراً بعد احتالل 
العراق ع��ام 2003 وذلك نتيجة لإلهمال الذي حلق به اذ بات 
املواطن البس��يط عرضة للوفاة بسبب نقص األدوية ، اذ ان 
مصادر طبية عديدة ومتخصصة افادت ان نقص األدوية في 
املستشفيات واملراكز الصحية في بغداد وبقية احملافظات 
يش��كل مش��كلة كبي��رة لدى املرض��ى مع وج��ود تقاعس 
لبعض املس��ؤولني عن الش��أن الصحي بتوفيره��ا ، اما عن 
نق��ص العالج الكيميائي فانه كارثة اخرى تهدد حياة اآلف 
املصابني بالس��رطان نتيجة خمللفات مقذوفات احلروب التي 
ج��رت على العراق ، اغلب املستش��فيات التتوفر فيها هذه 
العالج��ات الكيمياوية مما يضطر املواط��ن املريض للبحث 
عنها في الصيدليات األهلية والتي تكون اسعارها باهضة 
الثمن مما تتس��بب باثق��اق كاهله من الناحي��ة املادية ، اما 

موض��وع تكالي��ف الع��الج 
والعملي��ات اجلراحي��ة ف��ان 
الطبيب  مراجع��ة  تكلف��ة 
عيادت��ه  ف��ي  االختص��اص 
اخلاص��ة تبل��غ م��ن ) 25 الى 
70 ( ال��ف دين��ار فيما تصل 
تكاليف العمليات اجلراحية 
ف��ي املستش��فيات األهلية 
 )  6000 ال��ى   2000  ( م��ن 
دوالر ناهي��ك ع��ن تكالي��ف 
التحالي��ل الطبي��ة والصور 
الش��عاعية اذ يصعب على 
املري��ض وخصوص��ا اذا كان 

من ذوي الدخل احملدود او )صاحب بسطية ( اجراء اي عملية 
جراحية اال من بعد ان يقترض او يخاطب اصحاب اخلير كي 

يساعدوه.
مش��كلة اخرى تضاف الى نقص األدوية وارتفاع اس��عارها 
هو افتقار الطبيب الى اخلب��رات واملعارف احلديثة في علوم 
الط��ب ، فف��ي كل يوم هن��اك اجلديد في تقني��ات اجلراحة 
وظهور عقاقير جديدة واكتش��افات متطورة ، فهناك اطباء 
يعتمدون على جهودهم اخلاصة في احلصول على املعلومة 
الطبي��ة اجلدي��دة وهم من الن��وادر ، هناك اهم��ال وتقصير 
واض��ح في عدد م��ن املستش��فيات واملراك��ز الصحية في 
بغ��داد وبقي��ة التخصص او اطباء اخلف��ر ، اذ هم يتواجدون 
ف��ي عياداته��م اخلاصة اثن��اء وقت اخلفارة عل��ى الرغم من 
تقاضيه��م مخصصات اخلف��ارات .. كل ماذكرن��اه يدفعنا 
للتس��اؤل؟. متى تت��م معاجلة هذه األم��ور؟ ومتى يتم وضع 
احلل��ول الناجعة لها؟ حتى يحص��ل املرضى على عالجهم 

دون عناء او مكابدة.

نقص األدوية يف 
املستشفيات واملراكز 
الصحية يف بغداد 
وبقية املحافظات 
يشكل مشكلة كبرية 
لدى املرضى
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أحمد البياتي

حض��ر الى مقر جريدتنا املواطن ) حس��ني 
عل��ي خلي��ل ( وذك��ر بان��ه لدي��ه مظلمة 
يطرحها امام انظاركم عله يجد حال لها 

وفي مايلي ننشر نص شكواه:�
في دع��وى ازالة الش��يوع املرقم��ة 1091/

ب/2012 ل��دى محكمة ب��داءة الرصافة متّ 
بيع العقار املرقم 6980/3 مقاطعة3وزيرية 
باملزايدة العلنية بتاريخ 2014/11/2 ورست 
املزايدة على املزايد )صالح خلف محمد( ، 
لم يسدد املش��تري بدل العقار خالل املدة 
القانونية التي تنتهي بتاريخ 2014/11/16 
حي��ث قام بتس��ديد باق��ي الب��دل بتاريخ 
املرقم5533/ سفتجة  2014/11/17بالصك 
وعش��رون  ثالثمائ��ة   )320050000( مببل��غ 
مليون وخمس��ون الف دينار وهوصك مزور 
من قبل موظفني ف��ي مصرف الرافدين27/
بتاري��خ  الص��ك  حرره��ذا  حي��ث  كف��اح 
)16ولي��س 2014/11/17( حتى يكون ضمن 
املدة القانونية لتس��ديد باق��ي بدل مبلغ 
العقار والبالغة )15( يوم من تاريخ املزايدة 
وق��د مررهذا الصك من قب��ل موظفني في 
محكم��ة ب��داءة الرصاف��ة بادخ��ال مبلغ 
الصك ايرادا« بتاري��خ 2014/11/16 خالفا« 
للقانون كونه مس��تلم من قبل حسابات 
احملكمة في 17/ 2014/11 ولكون املش��تري 
ناكل ف��ان اج��راءات البيع غي��ر قانونية ، 
حاولن��ا اثبات حالة التزوير اعاله وكما يلي 

 -:
1-طعنن��ا ف��ي إج��راءات محكم��ة بداءة 
الرصافة بالالئحة املؤرخة في 2014/11/16 
، االّ اّن ه��ذا الطع��ن رّد بالق��رار التميي��زي 

544/ت/2014 في 2014/12/18.
2- حاولنا عدة مرات اثبات حالة التزوير عن 
طري��ق املصرف الذي اص��در الصك بالرغم 

م��ن تبدل مدي��ر املصرف وبالرغ��م اعتراف 
احد موظفات املصرف )وتدعى يست امل( 
ب��ان الص��ك منظ��م بتاري��خ 2014/11/17 
وهذه حقيقية مثبتة في حاسبة املصرف 
املش��كو من��ه ، اال ان ادارة املص��رف ق��د 
غيرت هذه احلقيقة على حاس��بة املصرف 
واجابت احملكم��ة بكتابها املرقم 1914/27 
ف��ي 2016/5/22 رداَ عل��ى كت��اب محكمة 
ب��داءة الرصافة املرق��م 1091/ب/2012 في 
2016/5/18 ب��ان تاري��خ تنظي��م الصك هو 
2017/11/16 وقامت بنقل خدمات املوظفة 

امل الى مصرف آخر .
3- بتاري��خ 2016/6/1 اقمنا الدعوى املرقمة 
حتقي��ق  محكم��ة  ل��دى  ق/2016   /1213
النزاهة في الرصافة اال ان قاضي التحقيق 
بتاري��خ 2017/8/30 غل��ق التحقيق نهائيا 
اس��تنادا الى امل��ادة 130/أ اصولي��ة دون اي 
خط��وة حتقيقي��ة للكش��ف ع��ن اوليات 
تنظيم الصك وخالل املدة القانونية بادرنا 
الى متيي��زه لدى محكمة جنايات الرصافة 
بصفته��ا التمييزية بالئحتن��ا التمييزية 
املؤرخ��ة ف��ي 2016/9/25 ، ق��رار محكم��ة 
ف��ي  937/ت2016/1  الرصاف��ة  جناي��ات 
2016/10/10 قد نقض قرار محكمة حتقيق 
النزاهة ووجه بضرورة التعمق في التحقيق 
بعد احالتها الى احملكمة اخملتصة حس��ب 
االختص��اص النوعي وبتاري��خ 2016/12/4 
قرر قاض��ي محكمة حتقيق النزاهة احالة 
اوراق الدعوى الى محكمة حتقيق الرصافة 

الثانية حسب االختصاص النوعي .
4- في محكمة حتقيق الرصافة قدمنا اكثر 
من طل��ب للتعمق في التحقيق حس��ب 
ق��رار محكم��ة جناي��ات الرصاف��ة اعاله 
للكش��ف على دفترالصك��وك الذي نظم 

منه الصك محل البحث ومقارنته بتاريخ 
تنظي��م الصكوك الس��ابقة والالحقة له 
اوالكش��ف على س��جل االي��داع اليومي 
ملعرف��ة تاريخ ايداع املبل��غ من قبل طالب 
تنظي��م ص��ك الس��فتجة حي��ث الميكن 
التالعب بهذا الس��جل اليومي وهو يفتح 
يومي��اَ ويغلق مبيزان حس��ابي كما طالبنا 
باملوافقة على االس��تعانة بخبير مصرفي 
ان ل��زم االمرللنظ��ر باولي��ات الص��ك االان 
احملكمة وخالل اكثر من ستة اشهر اكتفت 
بطلب اص��ل الصك وتدوين اق��وال املمثل 
القانون��ي للمص��رف  وه��ذا ق��دم التقرير 
االداري املعد من قبل االدارة العامة ملصرف 
الرافدي��ن على اث��ر الش��كوى املقامة من 
قبلنا في 2014/12/28 ل��دى الداراة العامة 
ملص��رف الرافدي��ن ، االان احملكم��ة اكتفت 
مبقارن��ة التاريخ املكت��وب على الصك مع 
الئح��ة الش��كوى والغري��ب ان احملكم��ة 
فاحت��ت املصرف بكتابه��ا املرقم 5827 في 

2017/6/12 وفي نفس التاريخ وقبل انتظار 
االجاب��ة من املصرف ق��رر قاضي التحقيق 
غل��ق التحقيق نهائيا وارجاع اصل الصك 
الى جهة اص��داره دون الكش��ف امليداني 
عل��ى اولي��ات الص��ك ف��ي مح��ل احلادث 

للوصول الى حقيقة تاريخ تنظيمه.
5- بتاري��خ 2017/7/10 قدمن��ا وضمن املدة 
القانوني��ة للتمييز قدمن��ا الئحة متييزية 
مفصلة الى محكمة اس��تئناف الرصافة 
بصفته��ا التمييزي��ة اال ان ه��ذه الالئحة 
التمييزي��ة ق��د حجبت من قب��ل موظفة 
)تدعى ست زينة( في ادارة محكمة حتقيق 
الرصاف��ة ومت رفعها بكتاب احملكمة املرقم 
11836 ف��ي 2017/10/17، واض��ح ج��دا ان 
محكمة التحقيق تعمدت في تأخير تقدمي 
الالئحة التمييزية الى اجلهة املمييزة اكثر 
من ثالثة اش��هر ولوال متابعتنا للموضوع 
وتهديدن��ا للموظفة زينة بالش��كوى لدى 
رئيس احملكمة ملا رُوجت الالئحة الى اجلهة 
املميزة وهذا دليل قاطع بان محكمة حتقيق 
الرصاف��ة على عالقة وثيقة باملوظفني في 
مصرف الرافدين /27كف��اح واملوظفني في 

محكمة بداءة الرصافة.
6- اص��درت محكمة اس��تئناف الرصافة 
 /16 ف��ي  1187/ت2017/1  املرق��م  قراره��ا 
2017/11 برد الالئح��ة التمييزية وتصديق 

قرارمحكمة حتقيق الرصافة.
7- كن��ا ق��د قدمن��ا ش��كوى ال��ى هيئ��ة 
االش��راف القضائي برق��م ق.ش/2015/276 
في 2015/11/30 وقدمنا ش��كوى أخرى الى 
نفس الهيئ��ة برق��م ق.ش /2017/521 في 
2017/12/7ولكال الش��كوتني اعاله ابلغتنا 
هيئ��ة االش��راف القضائي برد الش��كوى 

وغلق موضوع الشكوى .

8- بتاري��خ 2018/1/29طلبن��ا من محكمة 
التميي��ز االحتدي��ة التدخ��ل التمييزي في 
املوضوع محل الش��كوى لالسباب الواردة 
ف��ي الالئحة ، صدر ق��رار محكمة التمييز 
3880/ه�2018/2ف��ي  املرق��م  االحتادي��ة 
ق��رار  وتصدي��ق  الطل��ب  ب��رد   2018/8/19
محكم��ة اس��تئناف الرصاف��ة االحتادي��ة 

بصفتها التمييزية . 
س��يادة رئي��س مجل��س القض��اء االعلى 
احملت��رم . واضح جداَ م��دى املعاناة والضرر 
ال��ذي اصابن��ا ج��راء ص��ك مزور م��ن قبل 
موظف��ني قي مصرف الرافدي��ن/27/ كفاح 
ومتري��ر هذا الص��ك من قب��ل موظفني في 
ادارة وحس��ابات محكمة ب��داءة الرصافة 
وال��ذي ادى الى ضي��اع حقوقنا في العقار 
املرق��م 6980/3 وزيري��ة . وعل��ى م��دى اربع 
س��نوات وبالرغم من عرض ش��كوانا امام 
محكم��ة حتقيق النزاهة ومحكمة حتقيق 
الرصاف��ة الثانية ومحكمة اسس��تئناف 
املركزي��ة  التميي��ز  ومحكم��ة  الرصاف��ة 
واالش��راف القضائي وكلها محاكم تابعة 
الى مجلس��كم املوقر اال انها لم تنصفنا 
ف��ي ارج��اع حقوقنا ولم نلم��س اي اجراء 
حقيقي للكش��ف عن اوليات الصك املزور 
من قبل محكمة حتقيق النزاهة ومحكمة 
حتقيق الرصافة الثانية طوال هذه الفترة... 
راجني تدخلكم االبوي واالداري باعتباركم 
راع��ني للعدال��ة وتنس��يبكم م��ا ترون��ه 
مناسبا من اجل كشف حالة التزوير هذه 

.. مع بالغ االحترام والتقدير.  
املشتكي حســني علي خليل 

عنوان السكن / بغداد / العطيفية / 
محلة 407 شارع 10 رقم الدار 80

موبايل / 07702623930

   ردت وزارة الداخلي��ة / دائ��رة العالقات واالعالم 
بكتابه��ا ذي العدد/ 1336 ف��ي 2019/3/13 على 
م��ا نش��رته جريدتن��ا بعدده��ا املرق��م )3128( 
الص��ادر بتاري��خ 2019/2/17 بخص��وص ضب��ط 
)10( معامالت الصدار بطاقات موحدة ملواطنني 
موقعة من دون حضور اصحابها وفيما يلي نص 
الرد:� اش��ارة ال��ى اخلبر الصحفي املنش��ور في 
صحيفتكم بعددها )3128( في 2019/2/17 وحتت 
عنوان )مكت��ب املفتش العام ل��وزارة الداخلية 
يضبط )10( معامالت خاص��ة باصدار البطاقة 
الوطني��ة املوحدة في الرم��ادي موقعة من قبل 
مدي��ر الدائ��رة ومروج��ة دون حض��ور اصحابها 

االصليني(.بين��ت لن��ا مديري��ة االح��وال املدنية 
واجل��وازات واالقام��ة بع��دم صح��ة املعلوم��ات 
ال��واردة ف��ي املنش��ور الصحفي م��دار البحث 
اعاله وبينت من املعلوم لدى اجلميع اس��تحالة 
اصدار البطاق��ة الوطني��ة دون حضور اصحاب 
العالق��ة كم��ا اوضح��ت ان هنالك اس��تمارات 
اصدار بطاقة وطنية مع املستمسكات يتركها 
بعض املراجعني لكثرة االزدحام واحلضور نهاية 
الدوام الرس��مي او في يوم اخر حيث مت الترويج 
لها عل��ى ان هذه املعامالت ه��ي الصدار بطاقة 
وطنية الش��خاص دون حضور اصحاب العالقة, 
كم��ا اكدت ان هذه االس��تمارات تنظم من قبل 

املواطنني خ��ارج الدائرة واضاف��ت على الفور مت 
االتصال باحدى القنوات الفضائية التي نشرت 
اخلبر ومت تنفيذ هذه احلال��ة وحضور كادر القناة 
في اليوم التالي وتصوير طبيعة العمل واالطالع 
عل��ى كيفية اصدار البطاقة الوطنية باالضافة 
الى وضع املعامالت انفة الذكر في مكان خاص 
باملفقودات لغرض تسليمها الى اصحابها عند 

مراجعتهم الى الدائرة.
)البينة اجلديدة( تتقدم بالشكر واالمتنان لدائرة 
العالق��ات واالعالم عل��ى تفاعله��ا الصميمي 
ف��ي متابعة ما تنش��ره من موضوع��ات.. وركت 

جهودكم ايها النشامى.

   املعوق��ون / االرام��ل/ املطلق��ات/ العاطلني 
ع��ن العمل/ اس��ماء لها غصة ف��ي قلب كل 
عراق��ي وف��ي بل��د يطفو عل��ى بحي��رات من 
النف��ط  والث��روات االخرى, ه��ؤالء يعانون من 
الفقر والع��وز.. بدءا نحن نعل��م جيدا حجم 
الزخ��م الكبير للمراجعني لك��م, كما نعلم 
ان هن��اك تعاونا واس��تجابة م��ن قبلكم مع 
جريدة )البينة اجلديدة( وبخاصة الزميل )جنم 
العقاب��ي( والزميل��ة )آم��ال ام اس��امة( .. ترد 
الى جريدتنا مناش��دات كثيرة من قبل هؤالء 
يطالب��ون بش��مولهم باملنح��ة االجتماعية 
وتأخذ اجلريدة على عاتقها نشرها في صفحة 

هموم الناس التي تصدر يوم االثنني واخلميس 
من كل اسبوع وبودنا ونتمنى ان يكون هنالك 
ردود على هذه املناشدات الى جريدتنا )حصرا( 
وحتديدا لصفحة هموم الناس ليكون بامكان 
الزميل محرر الصفح��ة االجابة بخصوصها 
مع اصحاب املناش��دات.. علم��ا ان اغلب هذه 
املناشدات ذهبت ادراج الرياح ونبقى نحن في 

اجلريدة في موقف ال نحسد عليه.
الصحفي 

طالب العقابي
محرر يف جريدة البينة الجديدة 

موبايل/07715589818

   حض��ر الى مقر جريدتن��ا املواطن )علي حافظ 
كاظ��م( من س��كنة محافظ��ة بغ��داد/ مدينة 
ش��علة الصدري��ن وذكر بان��ه مت��زوج ولديه )3( 
اطفال ويس��كن في غرفة مع والده الذي تكلف 
باعالت��ه واطفال��ه وان��ه ش��خص كبير الس��ن 
يناشدكم باس��م االنسانية ان تنظرون به بعني 
العط��ف والرحمة ام��ا بتخصيص رات��ب رعاية 

اجتماعي��ة او تعيين��ه في احدى دوائ��ر وزارتكم 
ليتمكن من تأمني مصدر له ولعائلته.

)البينة اجلديدة( اذ تضع هذا االمر امام انظاركم 
له��ي على ثقة تامة ب��ان حتققوا له هذه االمنية 
ليشعر بوجوده كانسان على هذه االرض وفقكم 
الباري وسدد خطاكم ملا فيه خير البالد والعباد

موبايل/ 07717079880

   اش��هر مض��ت وس��كنة احملل��ة 830 زق��اق 16 
منطق��ة ال��دورة يعان��ون م��ن انقط��اع التي��ار 
الكهربائي  بسبب رفع احملولة العاطلة ولم يتم 
نص��ب واحدة بديلة عنها حت��ى اآلن بالرغم من 

الش��كاوى واملراجعات العديدة  .. إال أن أحدا لم 
يستجب .. دعوة خالصة السعاف طلبنا  سيما 

واننا مقبلون على فصل الصيف.
عنهم االعالمي غانم السعدي

   حضر الى مقر جريدتنا املواطن )خضير حسني 
عبد( من سكنة محافظة بغداد/ مدينة شعلة 
الصدري��ن وذكر بانه قد جتاوز الس��تني من العمر 
ولي��س لديه اي راتب او تقاع��د او مورد مالي اخر 
ويناش��دكم باس��م االنس��انية ان تخصص��وا 

له راتب رعاي��ة اجتماعية ليس��تطيع مواصلة 
حيات��ه كونه ليس لديه الق��درة على العمل.وملا 
عرف عنكم من شهامة وانسانية تأمل )البينة 
اجلديدة( ان تشملوه براتب الرعاية االجتماعية.

موبايل/ 07714000758

   بعث��ت جلريدتنا عبر البريد االلكتروني املواطنة 
نضال محمد حسن برسالة ذكرت بانها مطلقة 
ولديها ولدان  االول بس��ام عب��د االمير عمره )11( 
س��نة والثاني وانس عبد االمير عمره )9( سنوات 
تس��كن في محافظة النجف االشرف / منطقة 
العباس��ية مقابل مدرسة اس��وان وليس لديها 

س��كن وامنا تس��كن مع اخيها في غرفة وترجو  
م��ن معاليكم ان تش��ملوها برعايتك��م االبوية 
وتنظرون لها بعني العطف بتخصيص راتب رعاية 
اجتماعية لها كي تستطيع ان يؤمن معيشتها 

واوالدها.وفقكم الباري لكل عمل خير
موبايل/ 07719319456

عباس كريم العلياوي
س��يادة الوزير احملت��رم نعتقد أن م��ن أولويات اي 
حكومة وطني��ة هي اإلهتمام بش��بكة الطرق 
واملواص��الت وخاص��ة الط��رق اخلارجي��ة كونها 
حاج��ة  األكث��ر  والوس��يلة  احلي��وي  العص��ب 
وس��هولة لنق��ل كافة امل��واد والس��لع احليوية 
ال��واردة للبلد م��ن الدول اجملاورة والب��د للوزارة ان 
تولي اهتماما خاصا في هذه املرحلة .في مجال 

تطوي��ر وتإهي��ل الط��رق املدمرة 
بعد القضاء على تنظيم داعش 
األعم��ال  وانحس��ار  االرهاب��ي 
احلربي��ة واليوم جند ان��ه البد من 
اإللتف��ات للطري��ق الع��ام الذي 
يربط محافظة بغداد مبحافظة 
الذي  للمقطع  كركوك وحتدي��داٌ 
ميتد من منطق��ة قضاء اخلالص 
ولغاي��ة اط��راف كرك��وك كونه   
اصب��ح مصدر خطر عل��ى حياة 
املواطن��ني وممتلكاته��م لكث��رة 
يومي��ا  حتص��ل  الت��ي  احل��وادث 
الت��ي  االض��رار  نتيج��ة  علي��ه 

أحلقت فيه طيلة الس��نوات املاضي��ة والبد من 
الش��روع باالجراءات الكفيلة التي تعيد احلياة 
له للحفاظ عل��ى ارواح املواطن��ني واملُمتلكات 
التي تكل��ف االقتص��اد الوطني س��نويا مبالغ 
هائلة وال سيما هناك ضرائب جتبٰى من اصحاب 
املركب��ات الناقلة للبضائع وكذل��ك أثناء البيع 
والشراء لغالبية انواع وأحجام املركبات اخلاصة 

وبالنتيجة هي خدمة للصالح العام.

امام انظار وزير العمل والشؤون االجتماعية

امام انظار وزير العمل والشؤون االجتماعية

امام انظار السيد وزير االعمار واالسكان

أمام أنظار وزارة الكهرباء  وكهرباء الكرخ  و كهرباء الدورة

امام انظار وزير العمل والشؤون االجتماعية 
م/ راتب رعاية اجتماعية او تعيـني 

س��بق وان نش��رت )البين��ة اجلدي��دة( بعددها 
املرق��م )3075( الص��ادر بتاري��خ 2018/11/29 

تخصيص راتب رعاية اجتماعية لكل من 
1.املواطن )قاسم حسن قاسم(

2.املواطن )محمد عباس امبيت( 
3.املواطن )قاسم فنجان حسني(

4.املواطن )علي شريف عبد احلسني( 
5.املواطن )جمعة محسن( 

والذين رجوا معاليكم بتخصيص راتب رعاية 
اجتماعية لهم كونه��م يعانون من االمراض 
املزمن��ة وكذل��ك عدم وجود م��ورد مالي لهم, 
وق��د مت الرد م��ن قبلكم مبوج��ب كتابكم ذي 

العدد )20330( في 2018/12/11 والذي مت نشره 
في عددنا املرقم )3096( في 2018/12/31 والذي 
تضمن ))ال ميكننا استقبال طلبات املواطنني 
في الوقت احلاض��ر لعدم وجود التخصيصات 
املالية, وعند فتح باب الش��مول سوف نعلن 
ذلك الحقا(ونتساءل هل مت فتح باب الشمول 
بع��د ان مت اقرار امليزاني��ة وهل هنالك اجراءات 
جديدة اس��تحدثت ك��ي نخبر به��ا اصحاب 
الش��أن الذي��ن يستفس��رون دائم��ا .. نتمنى 
ان يكون هنال��ك اهتمام مبا تنش��ره جريدتنا 
وتقبل��وا فائ��ق االمتن��ان والتقدير وش��اكرين 

تعاونكم معنا.

امام انظار وزير العمل والشؤون االجتماعية
ومدير قسم االعالم واالتصال احلكومي

امام انظار مدير قسم االعالم واالتصال 
احلكومي يف وزارة العمل والشؤون االجتماعية 

للمرة الثالثة تعيد »                              « تنشره  .. امام انظارالسيد رئيس جملس القضاء االعلى احملرتم          

   املواط��ن املعاق )عبد اجلليل هاش��م عريبي( 
يناشدكم للموافقة على مقابلته لغرض شرح 
قضيت��ه التي اس��تعصى حلها  وتس��توجب 
تدخلكم الش��خصي حيث توقف صرف راتبه 
من��ذ اكثر من س��نة نتيجة مالبس��ات يطول 
شرحها هنا«.»البينة اجلديدة« تتوسم بالسيد 
مدير عام هيأة التقاع��د الوطنية كل خير بأن 
ميد يد العون النهاء معاناة هذا املواطن متمنني 

له التوفيق والسداد. موبايل07733510631

مناشدة اىل السيد املدير 
العام هليأة التقاعد الوطنية

NO.3147.thu.14.MAR.2019 العدد )3147( الخميس 3/14/ 2019 

    مازلن��ا ننتظر او رمبا  لم نس��مع او نق��را بان هناك جهة 

قد تبنت مشروعا للقضاء على ازمة السكن من خالل بناء 

مجمعات س��كنية يتم توزيعها على كافة شرائح اجملتمع 

العراقي . ولهذه اللحظة ايضا لم يظهر مس��ؤول حكومي 

يتح��دث بخصوص هذا املوضوع باس��تثناء الدكتور )عادل 

عبدامله��دي( رئيس مجلس الوزراء ووزير االس��كان واالعمار 

والبلديات الس��يد )بنكني ريكاني( الذي  تبنى هذا املشروع 

حيث س��ينقذ العش��رات بل املئات من الفقراء والكادحني 

واحملتاجني من ازمة الس��كن. والش��يء بالش��يء يذكر فإن 

مؤس��س جمهورية العراق الزعيم اخلالد عبد الكرمي قاسم 

هك��ذا كان يعمل من اجل الب��الد والعباد وهمه الوحيد هو 

شعبه  ابناء  سعادة 

والقضاء على الفقر 

اصبح  حيث  واجلوع 

الع��راق ف��ي عه��ده 

باجلم��ال  مزده��را 

واالقتص��اد  واحلري��ة 

وكل متطلبات احلياة 

الت��ي كان يحتاجها 

املواط��ن حتققت في 

فترة وجيزة.

أخيراً:

تأكي��د   ب��كل 

اج��الال  س��ننحني 

القبع��ات  ونرف��ع 

للس��يد عبد املهدي 

بنك��ني  والس��يد 

النهم��ا  ريكان��ي 

الل��ذان  الوحي��دان 

تلمس��ا هموم العراقي��ني ومعاناتهم من جراء س��كنهم 

في العش��وائيات او الدور املس��تأجرة التي لم يتمكنوا من 

تس��ديد اجوره��ا للمالكني وليذهب الس��راق ال��ى ) حاوية 

النفاي��ات ( وليب��دأ  بناء الدور في احملافظ��ات واملناطق التي 

حتتاج الى اع��ادة جماليتها من جديد الننا بلد متقدم وبلد 

الكف��اءات والبترول ف��ال نري��د ان نعود )ذاك الط��اس وذاك 

احلمام( بل نريد الس��ير الى االمام فخطوة بخطوة ستعيد 

االبتسامة الى ابناء الوطن اجلريح فال نريد صراعا سلطويا 

مجددا .. شكراً عبد املهدي .. شكراً ريكاني.

شكرا عبد املهدي .. 
شكرا ريكاني

حسني السومري

بــــوابـــــة

 سننحني اجالال 
ونرفع القبعات 

للسيد عبد املهدي 
والسيد بنكني 
ريكاني النهما 

الوحيدان اللذان 
تلمسا هموم 

العراقيني 

الــداخـلـيـــــــــــة تـــــــــرد عـلــــــــــــــــى »                              «

   اعل��ن وزي��ر االعم��ار واالس��كان والبلدي��ات 
واالش��غال العام��ة الس��يد بنك��ني ريكان��ي 
ب��ان الوزارة بص��دد توزيع قطع اراض س��كنية 
للمواطن��ني كافة وهي بانتظ��ار البت من قبل 
رئاس��ة مجل��س ال��وزراء باملوض��وع ، وعندما 
تق��دم املواطن��ون بطلب��ات لهذا الغ��رض الى 

وح��دة بلدية الك��رادة قيل لهم ب��ان االراضي 
التي س��توزع مخصصة للعسكريني ، بينما 
الوزارة تؤكد ان التوزيع س��يكون ش��امال ومن 
دون حتديدات تذكر .. دعوة مخلصة للسيد وزير 
االعمار واالس��كان باص��دار تعليمات واضحة 

لوضع حد للتفسيرات.

امام انظار السيد وزير االسكان واالعمار احملرتم
وحدة بلدية الكرادة تفسر القرارات على هواها

لفي��ف م��ن املتقاعدي��ن العس��كريني من 
اجلي��ش الس��ابق بعث��وا جلريدتنا برس��الة 
اوضح��وا فيه��ا انه حلد االن ل��م يتم صرف 
مكاف��أة نهاي��ة اخلدم��ة له��م واضافوا ان 
املبلغ قد مت رصده خ��الل موازنة 2019 ووفق 
امل��ادة )36( التي اقرت بصرفها لهم, ومضى 

عل��ى مراجعته��م لغ��رض االس��تالم اكثر 
من )3( اش��هر ولك��ن دون جدوى اذ قال لهم 
رئيس الهيأة بحسب ادعائهم انه اليتمكن 
من صرف  اكثر م��ن مليوني ونصف املليون 
دينار.. ويأملون ان يتم  انصافهم وتس��هيل 

اجراءات منحهم املكافأة.

امام انظار رئيس هيأة التقاعد الوطنية
مكافأة نهاية اخلدمة



اخ��ذت تزداد , وتقوى , وقد نش��ب  اثر 
ذل��ك, احت��كاك ب��ن البرمل��ان وامللك 
غي��ر ان البرملان كان ف��ي ايامه االولى 
ضعيفا وكان مل��وك )نيودور( املوروثة 
من اس��رته قادرين على سيطرة على 
الب��اد, وكانوا  يتجنب��ون االصطدام 
العني��ف م��ع البرملان وجن��ت انكلترا 
وحده��ا مم��ا وقعت ب��ه بل��دان القارة 
االوربي��ة من ح��روب ديني��ة طاحنة, 
س��ادت فيها القس��وة واالضطرابات 
حت��ى ان ع��ددا م��ن النس��اء اتهمن 
بالس��حر والش��عوذة, ومت احراقه��ن 
وهن احياء.. وملا اعتلى )هنري الثامن( 
الع��رش اصب��ح االنفصال ع��ن روما 
كليا, وقد جنم عن ذلك قيام التهديد 
باملظاه��رات واالضطراب��ات املعادي��ة 
ض��د )البابا( , وق��د مت في عهد امللكة 
)اليصابات( ابن��ة )هنري الثامن( على 
فت��ح الط��رق البحري��ة الى الش��رق, 
وال��ى امريكا, م��ا فتح اع��ن التجار 
االنكليز ال��ى املكاس��ب التي كانت 
تنتظره��م , والت��ي س��بقهم اليه��ا 
ورك��ب  والبرتغالي��ون,  االس��بانيون 
االنكليز البحر وراح )فرنسيس دريك( 
القراصن��ة, يهاجمون  وامثال��ه م��ن 
بكنوز  احململ��ة  االس��بانية  الس��فن 

امري��كا وق��د ق��ام )دريك( بع��د ذلك 
بالدوران حول العالم, وقطع )الس��ير 
وولتردال��ي( احمليط االطلس��ي وحاول 
ان يؤس��س مستعمرة على الشاطي 
الش��رقي مما يعرف الي��وم ب� )الواليات 
املتح��دة االمريكي��ة والت��ي عرف��ت 
باس��م )فرجينيا( اي العذراء نس��بة 
ال��ى امللك��ة االنكليزي��ة )اليصابات( 
التي كانت عذراء.ومع ان هذه الشؤون 
اخلارجية قد ش��غلت عق��ول الناس.. 
اال ان عوامل القلق كانت تس��اورهم 
خ��ال م��دة حك��م اس��رة )ني��ودور( 
وتعتبر فت��رة امللك��ة البصابات, هي 
م��ن الفت��رات الزاهي��ة ف��ي انكلترا 
وكانت هذه امللكة عظيمة الى درجة 
كبي��رة, كما ظهر ف��ي عهدها )رجال 
عظام( واعظم من امللكة وفرس��انها 

املغامرين .. هم الش��عراء, والروائيون 
الذين نبغ��وا في ه��ذا العصر, وعلى 
)ويلي��ام  اخلال��د  الش��اعر  رأس��هم 
شكس��بير( الذي ال يعرف العالم عن 
حياته ش��يئا اال القليل.. بينما يعلم 
الكثير من الناس عن رواياته العاملية.. 
وكان شكس��بير احد النوابغ الكبار 
اتخ��ذوا اللغ��ة االنكليزي��ة )بال��درر 
الثمين��ة( الت��ي تدخ��ل الس��رور الى 
نفس كل من يتذوقها.توفيت )امللكة 
اليصاب��ات( عام 1603 وقد ورثها على 
الع��رش مل��ك اس��كتلندا )جيمس 
االول( ال��ذي وح��د البلدي��ن )انكلترا 
واس��كتلندا( بتاج ملك��ي واحد ولم 

يك��ن )جيمس( محن��كا مثل امللكة 
بحق��ه  مفتون��ا  وكان  )اليصاب��ات( 
املق��دس, فوقع في خاف مع البرملان, 
وتوفي املل��ك جيمس االول عام 1625 
فخلف��ه ابنه )ش��ارل االول( واش��تد 
اخلاف بن هذا املل��ك والبرملان, وقدم 
االخير )ملتمس احلق��وق ( عام 1628, 
وطال��ب في��ه املل��ك بع��دم التصرف 
في بعض الش��ؤون الداخلية كفرض 
الضرائ��ب على الش��عب االنكليزي, 
واالمر بالسجن خارج حدود القانون, 
يتمت��ع  ال  املل��ك  ان  اعتب��ار  عل��ى 
املطلقة وهك��ذا.. كانت  بالس��لطة 
انكلترا في القرن السابع عشر تقف 
بوجه ملكها ومتنعه من اتيان االوامر 
الت��ي كان يفعله��ا.. وم��ن اث��ر ذلك, 
فقد غض��ب امللك )ش��ارل االول( من 

حتدي البرملان له, فق��ام بحل البرملان 
وحكم الب��اد بدونه.. وبعد س��نوات 
قليل��ة احت��اج ال��ى املال, مم��ا اضطر 
املل��ك ش��ارل ال��ى اس��تدعاء برملان 
جديد ليوافق له على فرض الضرائب.

ولكن البرملان اجلديد هنا.. كان شديد 
النقمة على ش��ارل بعد حل البرملان 
السابق, فوقف بوجه امللك مرة اخرى 
ونش��بت  اثر ذلك )نار احلرب االهلية( 
ع��ام 1642 بن امللك ش��ارل ومن آزره 
من النباء, ورجال اجليش, وفرس��انه, 
وب��ن البرمل��ان ال��ذي وق��ف بجانب��ه 
التجار واالغنياء, واهالي مدينة لندن 
بكاملها.. واستمرت احلرب الى ان برز 

على مس��رحها رجل حديدي اسمه 
)كرموي��ل( وامت��از هذا الرج��ل بقوة 
التنظيم, واحلماس الديني, وقد جهز 
)كرمويل( جيش��ا جديدا, دعا رجاله 
)باحلديدي��ن( وبث فيهم احلماس��ة  , 
واش��تبك جن��ود البرمل��ان م��ع جنود 
امللك ش��ارل امللقبن ب� )الفرس��ان( , 
وانتصر البرملان ف��ي هذه احلرب, ووقع 
امللك شارل اس��يرا بيد كرمويل, وقرر 
مجل��س العم��وم محاكم��ة املل��ك 
)ش��ارل( ول��م يلتفتوا ال��ى معارضة 
مجل��س اللوردات, وحكم على امللك, 
باملوت, ج��زاء على طغيانه , وخيانته 
, وقتل��ه الن��اس, وعدائ��ه للش��عب 
االنكلي��زي , ومت تنفي��ذ االع��دام ب��ه 
في ع��ام 1649 ف��ي )وايتهول(..وهنا.. 
فان امللوك ميوت��ون, كما ميوت غيرهم 
من الناس وكثيرا منهم يلقى اس��وأ 
مصي��ر, وال عج��ب ف��ي ذل��ك, ف��ان 
القتل  تولدان  وامللكية  االوتوقراطية, 
واالغتي��االت, ولك��ن  وج��ه الغراب��ة 
ف��ي قضية امللك )ش��ارل االول( هو ان 
مجلس العموم قام بدور احملكمة وقد 
حكم على امللك باالعدام حتى املوت, 
وقطع رأس��ه.والغريب هنا.. ان شعبا 
محافظ��ا مثل )الش��عب االنكليزي( 
الذي يك��ره التغيي��ر املفاجئ باتخاذ 
مث��ل ه��ذه الوس��يلة ف��ي معامل��ة 
الطغ��اة .. النه يضع مث��اال لغيره من 
الشعوب وقد افزع هذا العمل ملوك 

اورب��ا وقياصرته��ا وامراءه��ا وكي��ف 
يكون مصيرهم اذا نهجت شعوبهم 
ه��ذا النه��ج ف��ي معاملته��م؟ وقد 
متكن كثي��ر من ملوك اوروبا بالس��ير 
ال��ى انكلت��را, واخض��اع ش��عبها , 
ولكن ل��ن يردعهم عن ذل��ك اال قيام 
اجلمهوري��ة ف��ي انكلترا )حت��ت امرة 
ديكتات��ور قوي وه��و )كرمويل( والذي 
لقب فيم��ا بعد )حام��ي اجلمهورية( 
واس��تطاعت انكلترا ان تصبح على 
يده )س��يدة البح��ار( بع��د ان هزمت 
االس��اطيل الهولندي��ة والفرنس��ية 
اجلمهوري��ة  ولك��ن   .. واالس��بانية 

االنكليزية, لم تعمر سوى احد عشر 
عام��ا, اذ توف��ي كرموي��ل ع��ام 1658 
وسقطت اجلمهورية االنكليزية بعد 
ذلك بعامن وعاد الى انكلترا )ش��ارل 
الثاني( ابن امللك املعدوم )شارل االول( 
من مهج��ره , وقد اس��تقبل بحفاوة 
بالغة, وتوج ملكا على الباد, ولكنه 
كان ضعيف االرادة, سيئ السمعة, ال 
يهمه م��ن امللك اال املرح واللهو وكان 

يتجنب االصطدام م��ع البرملان,وكان 
معظ��م اعتماده على ملك فرنس��ا, 
ويتس��لم منه معونة مالية س��رية.
ومن اثر ذل��ك.. ضعف مرك��ز انكلترا 
ال��ذي اوصلها اليه ه��ذا امللك.. حتى 
وصل��ت احلال��ة ال��ى ان الهولندي��ن   
احرقوا االس��طول االنكليزي املرابط 
في نه��ر التاميز.وخلف امللك )ش��ارل 
الثان��ي( اخوه )جيم��س الثاني( الذي 
ورط نفس��ه في خ��اف م��ع البرملان 
وكان ه��ذا كاثوليكيا متعصبا, فاراد 
ان يخضع انكلترا حت��ت نفوذ )البابا( 
في روما ومع ان الشعب االنكليزي لم 

يكن لديه االدراك العميق في ش��ؤون 
الدي��ن.. اال انه كان ش��ديد الكراهية 
للبابا والبابويه وهكذا عادى )جيمس 
الثان��ي( كا من الش��عب االنكليزي 
والبرملان  فلم يج��د مناصا, اال الفرار 
الى فرنسا.وانتصر البرملان مرة ثانية, 
وكان االنتصار ف��ي هذه املرة بطريقة 
س��لمية, وظلت انكلترا ب��دون ملك 
.ويق��ال ان االنكليز يحبون من يفرض 

س��يادته عليه��م ويعجب��ون كثي��را 
مبظاهر االبه��ة والروعة التي تصحب 
امللكي��ة, ولذلك ص��ار البرملان يفتش 
عن ملك جديد للب��اد فوقع اختياره 
عل��ى اح��د اف��راد اس��رة )اورجن( التي 
اجنب��ت )ويليام( الصام��ت الذي تزعم 
حرب االراض��ي احملاذية مع اس��بانيا, 
اورجن(  )ويلي��ام  اجلدي��د  املل��ك  وه��ذا 
ال��ذي تزوج من ماري وهي من االس��رة 
امللكي��ة االنكليزية واصب��ح )ويليام 
وماري( ملكن عل��ى انكلترا في عام 
للبرمل��ان  النج��اح  مت  وهك��ذا   1688
والثورة, الن الس��لطة انتقلت الى يد 

الشعب املتمثل في مجلس العموم, 
وصارت امللكي��ة االنكليزية منذ ذلك 
الي��وم ال جترؤ على مجابهة البرملان او 
حتدي��ه غير ان املل��وك وامللكات كانوا 
يلجأون الى اساليب متلوية للوصول 
واس��اءة  اهدافه��م كاملؤامرات  ال��ى 
اس��تخدام الق��وة ونرى مما س��بق ان 
انتص��ار البرملان على املل��ك, لم يعن 
اال انتصار حفنة من االغنياء جلبهم 
اقطاعي��ون   وبعضه��م جت��ار.. بينما 
ظل الش��عب االنكلي��زي اجماال غير 
ذي اث��ر ف��ي املوضوع فهن��ا.. البد من 
ذك��ر بعض الش��يء ف��ان اجلمهورية 
الهولندي��ة الت��ي ولدت بع��د احلروب 
بن هولن��دا مع اس��بانيا , كان لهذه 
اجلمهورية  احتكار لعدد من االثرياء.
وبع��د وفاة امللكن.. ص��ار البرملان من 
جديد  يفتش ع��ن ملك للباد, فوقع 
االختي��ار ه��ذه امل��رة عل��ى )منتخب 
هانوف��ر( االملاني الذي توج ملكا على 
انكلت��را باس��م )ج��ورج االول( ولعل 
املؤه��ات الت��ي نظ��ر اليه��ا البرملان 
االنكلي��زي في )ج��ورج االول( البادة, 
والغباء..الن اه��داف البرملان كان يريد 
مل��وكا ضعف��اء, ال يناصبونه العداء 
وكان )جورج االول( ملكا على انكلترا 
وه��و ال يتكلم االنكليزي��ة وكان ابنه 
)ج��ورج الثان��ي( قليل الفه��م للغة 
االنكليزية وسميت هذه االسرة فيما 
بعد )باسرة هانوفر( وما زالت حاكمة 

في انكلترا حتى هذا اليوم.

19من الماضي
االنكليز حيبون من يفرض سيادته عليهم ويعجبون كثريا مبظاهر 

األبهة والروعة اليت تصحب امللكية
تاريخ انكلترا في القرون الوسطى من االلفية, ال يثير اهتماما كبيرا, وكانت متخلفة بعض 
الشيء عن فرنسا وايطاليا غير ان جامعة اكسفورد اصبحت مركزا مهما للعلم كله, وتلتها 
جامعة كامبرج.. وان اهم مراحل التاريخ االنكليزي تدور حول تطور البرملان , فقد بذل النباء 
)امليثاق االعظم( عام 1215,  منذ فترة مبكرة جهودا جبارة للحد من سلطة امللك.وقد صدر 
وكان فاحتة عهد البرملان االنكليزي, ولم تكن هذه البداية حسنة.. فشكلوا ما يعرف )مبجلس 
اللوردات(, وكان البد من اختيار مجلس اخر يكون انتخابيا, ويضم الفرسان وصغار اصحاب 
االراضي , وممثلي املدن, وكان هذا اجمللس هو نواة ما يعرف اليوم )مبجلس العموم( وملا كان للمال 

اعظم سلطة في الدولة.. فان قوة البرملان وخصوصا )مجلس العموم(.. 

فالح الربيعي

يــــوم قـطـعـــــــت انـكـلـتــــــــــــرا رأس مـلـكـهـــــــــــــــا 

قطع )السري وولرتدالي( احمليط االطلسي وحاول ان يؤسس مستعمرة 
على الشاطي الشرقي مما يعرف اليوم بامريكا اليت عرفت باسم )فرجينيا(

م��ن املأثور العراقي القدمي قص��ة يتداولها الناس فيها من العبر 
والعظات الشيء الكثير فيحكى انه حضر مجنون إلى مجلس 
إمام املس��جد وكان عنده ضيوف , فأحضر اإلمام متراً, وطلب من 
اجملنون أن يقس��مه ب��ن احلضور , فقال اجملنون إلمام املس��جد : 
أأقس��مه كقس��مِة الناِس أم كقس��مِة اهلل؟!.فقال له اإلمام : 
اقس��مه كقس��مِة الناِس.فأخذ اجملنون طبق التمر, وأعطى كل 
واحٍد م��ن احلضور ثاث مت��رات, ووضع بقية الطب��ق أمام اإلمام.

عندها قال اإلمام: أقس��مه كقس��مة اهلل!.فجمع اجملنون التمر 
, وأعط��ى األول مت��رة, والثاني حفن��ة , والثالث ال ش��يء , والرابع 
م��أ حج��ره !  فضح��ك احلاض��رون طوي��اً ..لق��د أراد اجملنون أن 
يق��ول لهم إن هلل حكمة في كل ش��يء , وإن أجمل مافي احلياة 
التف��اوت , لو أُعطي الن��اس كلهم املال لم يعد ل��ه قيمة ...ولو 
أُعط��ي كلهم الصحة ما كان للصحة قيمة ..ولو أعطي كلهم 
العلم ما كان للعلم قيمة.. سّر احلياة أن يُكمل الناس بعضهم 
, وأن هلل حكم��ة ال ندركه��ا بعقلنا القاص��ر , فحن يعطي اهلل 
امل��ال له حكمة , وحن ميس��كه ل��ه حكمة , وأن��ه ليس علينا 
أن نش��تكي اهلل كما نش��تكي موزع التمر إذا حرمنا !! ألن اهلل 
س��بحانه وتعال��ى إذا أعطانا فقد أعطانا ماه��و له , وإذا حرمنا 
فقد حرمنا مما ليس لنا أساس��اً !ولو نظرنا إلى احلياة لوجدناها 
غير متساوية , لهذا نعتقد أن فيها إجحافاً, ولكن هنالك مبدأ 
أس��مى من املس��اواة , هو العدل , واهلل عادل , لهذا وزع بالعدل 
ال باملس��اواة , ألن املساواة حتمل في طياتها إجحافاً أحياناً, ومن 
أُعط��ي املال نحن ال نعرف م��ا الذي أُخذ منه في املقابل , ولنكن 
على يقن أن اهلل لو كشف لنا ُحجب الغيب ما اخترنا ألنفسنا 
إال م��ا اختاره س��بحانه لنا , ولكننا ننظر إل��ى الدنيا كأنها كل 
ش��يء, وأنها احملط��ة األخيرة لنيل النصيب وال��رزق , هناك آخرة 
, س��تأتي المحالة , وس��نرى كي��ف تتحقق العدال��ة املطلقة , 
وأن العط��اء احلقيق��ي هناك , واحلرمان احلقيق��ي هناك.املال لم 
يك��ن يوماً معياراً حل��ب اهلل للعبد, فقد أعطى امل��ال وامللك ملن 
أبغضه��م وأحبهم , ولكن��ه لم يعِط الهداي��ة إال ملن أحّب, ولو 
كان امل��ال دلياً على محب��ة اهلل للناس ملا مل��ك النمرود األرض 
من مش��ارقها إلى مغاربها , وملا مضت األشهر وال توقد في بيت 
النبّي ) صل اهلل عليه واله وس��لم ( نار لطعام!!.األشياء التي ال 
تصلك وأنت حتتاجها بش��دة ، هي أش��ياء قدر اهلل عز وجل لها 

التأجيل لتأتيك في وقتها املُناسب.
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اعداد / البينة الجديدة
 من املعروِف أنَّ الع��اداِت والتقاليَد هي 
صورٌة عاكسٌة لتاريِخ وثقافِة وحضارِة 
ومع��ارَف مجتمٍع ما، وتتك��وُن نتيجَة 
جتارِب افراِده، ومبرورِ الزمِن تكتسُب نوعاً 
م��ن الثباِت والقدس��يِة جتع��ُل عمليَة 
تغييِرها أو عدِم االلتزاِم بها صعبًة جداً، 
وأوضُح جّتلي لتلَك الع��اداِت والتقاليَد 
ه��ي )االمثاُل الش��عبيُة( الت��ي بدورِها 
وليدُة جترب��ٍة حياتيٍة مرَّ بها فرٌد أو أفراٌد 
في مكاٍن ما وزماٍن ما، لتكّوَن بالنهايِة 
الذاكرَة اجلمعيَة للشعِب وتؤثُر بشكٍل 
كبيٍر على سلوِك افرادِه أيجاباً أو سلباً، 
ثم يؤدي اجملتمُع نفس��هُ دوراً كبيراً في 
انتش��ارِها وتأصيُله��ا لتصب��َح منط��اً 
أساسياً للتفكيِر والسلوِك.ان خطورَة 
بع��ض االمث��اِل يتمثُل بترس��ِخها في 
العق��ِل الباطِن، وانتقاِلها بالاش��عورِ 
اجلمعي ال��ى األجياِل الاحقِة لتتحوَل 
 مسيطٍر، 

ٍ
الى س��لوٍك ونسٍق اجتماعي

وقوان��َن ش��فاهيٍة تنظ��ُم العاق��اِت 
االجتماعي��َة ب��َن االف��راِد وتكتس��ُب 
سطوًة كبيرًة تفوُق املقدَس نفَسه، بل 
وتكوُن حاس��مًة عنَد اختاِف وجهاِت 
النظ��ِر، حي��ُث يُذَك��ُر املث��ُل باعتب��ارِه 
ش��اهداً على تأييِد فك��رٍة أو تفنيِدها، 

والقياُم بعمٍل معٍن أو عدِم القياِم بِه.

االمثاُل التي جتعُل الف��رَد يعيُش يوَمُه 
فق��ط وال يفك��ُر بغ��دِه أو مس��تقبلِه، 
فضاً عن التخطيِط للحياِة بأكمِلها، 
وه��ذا ما انعكَس عل��ى التخطيِط في 
البلِد ايضاً ف��ا توجُد لدينا مثاً خطٌة 
للس��نتِن القادمت��ِن! بينم��ا في جزرِ 
البهام��اس، الت��ي ال يَع��رُف موقَعه��ا 
البعض هناَك خطٌة لغايِة عام )2040(، 
وف��ي رواندا خط��ٌة لع��اِم )2050)، وفي 

االماراِت اخلطُة املئويُة لغايِة )2071)!
ف��ي ادناه من��اذٌج من ه��ذِه االمث��اِل وما 
يعارضها من آي الذكر احلكيم:شبعني 
الي��وم وجوعن��ي باچ��ر، بيض��ة اليوم 
أحس��ن من دجاج��ة باچر، أص��رْف ما 
ف��ي اجليِب يأتي��َك ما في الغي��ِب، منو 
نَْيا  أبو باچ��ر .َواَل تَنَس َنِصيَبَك ِم��َن الدُّ
، الگ��ّدر م��ا گ��در، ال حتير له��ا مدير، ال 
تفّك��ر له��ا مدبّر )ذك��َر الق��رآُن كلمة  
��ُروَن  ومش��تقاتها »19« مرة(، لو  يََتَفكَّ
ترك��ض رك��ض الوحوش غي��ر رزقك ما 
حت��وش }اعمْل ِلُدنْي��اَك كأنَّ��َك تَعيُش 
أبَ��داً{، الب��اب التجيك منه ريح س��ده 
وأس��تريح، إمشي ش��هر وال تطفر نهر 
)ومل��اذا ال نتعل��ُم الس��باحَة؟ أو نبن��َي 
جس��راً؟(. هناك  االمثاُل التي تش��جُع 
واالناني��ِة،  الفرداني��ِة  عل��ى  االنس��اَن 
وحتُث��ه عل��ى االنع��زاِل ع��ن اجملتم��ِع، 

واالهتم��اِم بنفس��ِه ومصاحل��ِه عل��ى 
حس��اِب مصالِح اجلماعِة، وهذِه مناذٌج 
َا  منها:م��ا يح��ك جلدك إال ظف��رك .إمِنَّ
امْلُْؤِمُن��وَن إِْخَوٌة ، كل لش��ه تتعلگ من 
كراعه��ا }اَل يُْؤِمُن أََحُدُك��ْم َحتَّى يُِحبَّ 
{، مرگتنا على  أِلَِخيِه َما يُِحبُّ ِلَنْفِس��هِ
زياجنا }امْلُْؤِمُن ِلْلُمْؤِمِن َكالُْبْنَياِن يَُشدُّ 
بَْعُضُه بَْعض��اً{، الگوي يأكل الرچيچ، 
ال أرحم��ك وال أخل��ي رحم��ة اهلل تنزل 

عليك }ارَْحُموا َمْن ِفي األَرِْض يَرَْحْمُكْم 
��َماِء{، كلم��ن يح��وش  ِف��ي السَّ َم��ْن 
ُك��ْم رَاٍع َوُكلُُّكْم  الن��ار لگرصت��ه }ُكلُّ
َمسؤوٌل َعْن رَِعيَِّته{.االمثاُل التي تقاوُم 
التغيي��َر، وتدفُع الفرَد واجملتمَع إلى قتِل 
اإلرادِة، وتعتبُر الطم��وَح وتطويَر الذاَت 
وكأنه��ا جرمي��ٌة كب��رى، وله��ذا يج��ُب 
عل��ى االنس��اِن، وفَق ه��ذِه االمث��اِل، أن 
يك��وَن راضي��اً بواقعِه ويتعاي��َش معُه 

حت��ى ولو كان مأس��اوياً ال يُطاُق، وهذِه 
مناذُج مَنها: الطبع يغلب التطبع، ذيل 
الچلب أبد ما ينعدل، عگب ما ش��اب 
وّدوه للُكّتاب }اطلب��وا الِعلَم من املَهد 
إلى اللَّحِد{، مد رجلك على گد غطاك، 
العن ما تعل��ه ع احلاجب، لو بيه خير 
چان ظل بواليت��ه »ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم 
اأْلَرَْض َذُل��واًل َفاْمُش��وا ِف��ي َمَناِكِبَها«، 
)الرسول »ص« هاجَر من »واليته« مكة 
ال��ى املدين��ِة(، ما ط��ار طي��ٌر وارتفع اال 
كما طار وقع، الش��ن التعرفه أحسن 
م��ن الزين املا تعرفه )وه��ذا اعتراٌف إنّه 
»زين« ومع ذلك يقوُل املثُل إن »الشن« 
أحس��ن منه(،  حش��ٌر مع الن��اِس عيٌد 
»َوأَْكَثُرُه��ْم ِلْلَحقِّ َكارُِهوَن«، َمن ش��ب 
على شيء شاب عليه، الطبع البلبدن 
ما يغي��ره اال الچفن.في قبالِة ذلَك نرى 
انَّ القرآَن يحُث عل��ى التغييِر لأفضِل 
ويجعُل��ُه من مس��ؤوليِة االنس��اِن اوالً 
ٍم َحتَّى يَُغيُِّرواْ   الَ يَُغيُِّر َما ِبَق��وْ

َ ّ
ط��ِإنَّ اهلل

َم��ا ِبأَنُْفِس��ِهْم«، كما يجع��ُل عمليَة 
اتخاِذ القرارِ تبدأ من الفرِد نفسُه  »َفِإَذا 
ِ«، وال ننسى قوَل 

ْل َعَلى اهللَّ َعَزْمَت َفَتَوكَّ
صاح��ِب الناق��ِة لرس��وِل اهلِل )ص(: }يَا 
ُل أَوْ أُْطِلُقَها  ِ أَْعِقُلَها َوأَتَ��َوكَّ

رَُس��وَل اهللَّ
ْل{. ُل؟ َقاَل: اْعِقْلَها َوتََوكَّ َوأَتََوكَّ

خطورة بعض االمثاِل تتمثل برتسخها يف العقِل الباطِن وانتقاِلا بالالشعوِر اجلمعي
 اىل األجياِل الالحقِة لتتحوَل اىل سلوٍك ونسٍق اجتماعٍي

تأثير األمثال الشعبية على شخصيةِ الفردِ العراقي

إعـــــــــالن
ــي )ثائر عبد  ــن قبل املدع ــوى املقامة م ــاء على الدع بن
ــل لقبه( من )البكري(  ــن علي( يطلب )تبدي الواحد حس
اىل )املعموري( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
ــه سوف تنظر هذه  خالل مدة اقصاها )15( يوم وبعكس
ــادة )22( من قانون  ــة يف الدعوى وفق احكام امل املديري

البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 2016.
اللواء 

هيثم فاضل عباس 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة

إعـــــــــالن
ــاره  ــل املدعي )خس ــة من قب ــوى املقام ــاء على الدع بن
ــرد( من  ــمها املج ــل اس ــب )تبدي ــة( يطل ــوني نعم حس
ــاره( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه  ــارة( اىل )س )خس
ــوف  ــه س املديرية خالل مدة اقصاها )15( يوم وبعكس
ــة يف الدعوى وفق احكام املادة )22(  تنظر هذه املديري

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

هيثم فاضل عباس 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة

تنويه
ــدة«  ــه الجدي ــة »البين ــهوا يف صحيف ورد س
ــدد  ــد 2019/2/10 يف الع ــوم االح يف ي
ــواء مهدي نعيمة الوائلي  )3123( خطأ )الل
ــو  ه ــح  والصحي ــام(  الع ــية  الجنس ــر  /مدي
ــوال املدنية  ــم فاضل عباس/مدير االح )هيث

والجوازات العام/وكالة(.
لذا اقتضى التنويه 



تفعيل قانون االدعاء العام خطوة 
على طريق مكافحة الفساد

من حقنا ان نبارك ونؤازر كل خطوة تصب باجتاه محاربة الفساد 
واملفسللدين وألجللل حماية املال العللام وثروة البللاد من النهب 
املنظم الذي مارسته ومتارسه مافيات فساد اصبحت من القوة 
والتأثير انها باتت عصية على كل االجراءات احلكومية اخلجولة 
التللي تتخذ بني احلني واآلخر ضد ظاهرة الفسللاد.واعتقد ان اهم 
خطوة هي دعللم مجلس النواب للقضاء العراقي وجهاز االدعاء 
العللام الذي اكللد قانونلله املرقم )49( لسللنة 2017 فللي فقراته 
ومواده توسلليع صاحيات االدعاء العام بحيث اعطي حق حتريك 
الشللكوى ضد املفسدين وبذلك اصبح ال شللأن لوجود مكاتب 
املفتشني العموميني في الوزارات والدوائر احلكومية اخملتلفة بعد 
ان اصبحللت تلك املكاتب عبئاً على وزارة املالية وميزانية الدولة 
اضافة الى حتولها الى حلقة زائدة وهذا ما يؤكده ممثلو الشعب 
النواب  السادة  من بعض 

مؤخراً.
حتقيللق  ولغللرض  اننللا 
النجاح فللي احلملة التي 
حيتللان  ضللد  اآلن  تقللاد 
الفسللاد نشللد علللى يد 
رئيس جهاز االدعاء العام 
من خال تفعيل القانون 
 2017 لسللنة   )49( رقللم 
وتشللكيل الهيئات التي 
الرقابللة على  لهللا حللق 
لغللرض  الللوزارات  عمللل 
القضللاء علللى الفسللاد 
بأنواعلله السلليما وان القانون آنف الذكر قد منللح جهاز االدعاء 
العللام مهام جسللام ونحن على ثقة اكيدة بللأن القضاء وجهاز 
االدعللاء العام على حد سللواء لللن يألوا جهداً فللي اداء الواجب 
املنللاط بهما واجناز املهمللات امللقاة على عاتقهمللا على اكمل 
وجه وان الشللعب العراقي الذي يكن االحترام والتقدير للقضاء 
وجلهاز االدعاء العام ينتظر قرارات واجراءات ضد املفسدين تثلج 
الصدور.والبد ان نشللير هنا الى ان املللادة )2( من القانون بينت ان 

اهدافه تتمحور وفق اآلتي:
أوالً: حمايللة نظللام الدولة وأمنها واحلرص علللى املصالح العليا 

للشعب واحلفاظ على اموال الدولة والقطاع العام.
ثانيللاً: دعللم النظللام الدميقراطللي االحتللادي وحمايللة اسسلله 

ومفاهيمه في اطار احترام املشروعية واحترام تطبيق القانون.
وفي اخلتام ال يسعنا إال ان نشيد باالفكار والطروحات واملاحظات 
السللديدة التي ابداها رئيللس مجلس القضللاء االعلى القاضي 
االسللتاذ فائق زيدان في اجللسللة االولى جمللس النواب من فصله 

التشريعي بخصوص الفساد واملفسدين.

*عضو نقابة الصحفيني العراقيني

بال مجاملة

صباح الشيخلي*

اليسعنا إال ان نشيد باالفكار 
والطروحات واملالحظات 

السديدة التي ابداها رئيس 
مجلس القضاء االعلى القاضي 
االستاذ فائق زيدان يف الجلسة 
االوىل ملجلس النواب من فصله 

التشريعي بخصوص الفساد 
واملفسدين

هيئة التحرير: 07901195815ــ 07707011113لإلعالن يف الجريدة: 07906318109 ــ 07707011114رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني العراقيني )134(رقم االيداع يف دار الكتب والوثائق ) 970 ( لسنة 2007 لالتصال باالدارة: 07830780748
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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 )3147( - الخميس - 14 - آذار - 2019

البينة الجديدة / خاص
بحضور ورعاية نائب رئيس الوزراء 
لشللؤون الطاقة وزيللر النفط ثامر 
عبللاس الغضبللان يقيللم املكتب 
االعامي في وزارة النفط احتفالية 
 . ملناسللبة عيللد املللرأة  العاملللي 
الللوزارة  باسللم  املتحللدث  وقللال 
عاصللم جهاد لل) البينللة اجلديدة( 
عرضللا  تتضمللن  االحتفاليللة  ان 
مسللرحيا بعنوان   )سبايا بغداد(  
تأليف وإخللراج الفنانة د. عواطف 
نعيم ومتثيل سمر محمد، سوسن 
شكري ، بيداء رشيد ،مياد سري، 
اميان عبد احلسللن ، شيماء جعفر 
، ريتللا كاسللبر، واضللاف جهاد ان 
االحتفاليللة تتضمللن مقطوعات 

موسلليقية للفنان سللامي نسيم 
احلبايللب  سللت  موطنللي،  منهللا 
،سللوالف  كذلللك سلليقام حفللل   
التوقيللع لكتللاب تخصصللي في 
النفللط والطاقللة بعنوان   مجللال 
ادارة اخلطر والتأمني في املشللاريع 
النفطية تأليف السلليدة بشللرى 
محمللد رضللا السللورميري وكتاب 

اخر بعنوان شللعراء من العراق. من 
جهتها أشادت الفنانة د. عواطف  
نعيللم مببللادرة املكتللب االعامللي 
تنظيللم  فللي  النفللط  وزارة  فللي 
التي  واملسللرحية  الفنية  العروض 
تسللهم في دعم ورعايللة الثقافة 
والفللن والفنانني مبا يعللزز الذائقة 
للمجتمللع  ، وعللن جتربللة عللرض 
املسللرحية علللى مسللرح الللوزارة 
أكدت نعيم انها با شك ستكون 
جتربللة غنيللة ونحللن نعللرض هذه 
املسللرحية امللام جمهللور نوعي ، 
خصوصا وان املسللرحية  تتصدى 
ملوضوع انسللاني وطني، وهذه هي 
رسالة املسرح اجلاد 

للمجتمع .

وزارة النفط حتتفل بعيد املرأة العاملي بعرض مسرحية سبايا بغداد

خارطة حتليلة متوقعة تبني موقع اجلبهة الباردة باللون االزرق

وكاالت / البينة الجديدة
يقتحم بطل املاكمة العاملي، مايك تايسللون، 
السينما العربية ألول مرة، من خال مشاركته 
في فيلم مصري. تعاقد املنتج محمد السبكي 
بشللكل رسللمي مع تايسون، للمشللاركة في 
بطولة فيلم حملة فرعللون، املقرر طرحه بدور 
العرض السينمائي في عيد الفطر، بحسب ما 

ذكرته العديد من التقاريللر احمللية. ويبدأ مايك 
تايسللون تصوير أول مشللاهده في الفيلم في 
19 مللارس آذار اجلاري، إذ يصللل القاهرة يوم 17 
مارس، ثم يسللتعد للتصوير مع أبطال الفيلم 
مباشللرة، بصحبللة املنتللج السللبكي واخملرج 

رؤوف عبد العزيز، وباقي فريق املمثلني.

الرجل احلديدي يقتحم السينما العربية

 بغداد / البينة الجديدة
بعدما شح نظرها منذ كانت فتية، بات بإمكان السيدة الستينية أن تبصر من جديد. سيدٌة عراقية 
قصدت لبنان بعدما ضاقت بها السبل الطبية. حيث أجرى لها الطبيب عصام حمادة عملية »مياه 
زرقاء«، باسللتخدام تقنية الليزر.ولكن تكمن اخلطورة، ليس في العملية بحد ذاتها، بل في حالة 
العللني التللي باتت وكأنها »متحّجللرة« نظراً لقدم املشكلة.كسللٌل في العللني اليمنى، منذ 
الصغر، أدى مع الوقت إلى فقدان البصر فيها منذ سللن الل 15 تقول السلليدة. وتتابع أن 
العديد من األطباء تهربوا من إجراء العملية خوفاً من أي فشللل أو نتيجة معاكسللة. 
ولكللن ُكتب لعينهللا التعافي بعدما قصللدت لبنان مؤخراً.وتقللول أنها في صغرها، 
كانت تقرأ وتتابع دروسها على ضوء »املصباح األصفر«، األمر الذي زاد من سوء احلالة. 

ولطاملا عانت حيث كانت مدرسة لغة عربية.

عراقية تستعيد نظرها بعد 50 عاما

متابعة / البينة الجديدة
حتتفل باربي دمية األزياء املشللهورة عاملياً 
بعيد ميادها الستني، مبجموعات جديدة 
جتسللد مناذج حقيقية يحتذى بها. ويعد 
هذا جزءاً من تطور باربي على مدى عشرات 
السنني منذ ظهورها ألول مرة في معرض 
الدمى بنيويورك في التاسع من مارس عام 

1959، وفقللا لوكالة رويترز. واحتفاال بهذه 
املناسبة صنعت شركة ماتيل نسخاً من 
باربي لعشللرين امرأة متثل إلهاماً ألخريات 
ابتللداًء من جنمة التنللس اليابانية نعومي 
أوسللاكا إلللى عارضللة األزياء والنشللطة 
البريطانيللة أدوا أبواه. وطرحت الشللركة 
أيضاً سللت دمى متثل رائللدة فضاء وقائدة 

طائللرة والعبة قللوى وصحفية 
وإطفائية،  وسيلللللاسية 

وكلهللا مجللاالت قالت 
إن  ماتيللل  شللركة 
النسللاء لم متثل فيها 

بالقدر الكافي.

باربي حتتفل بعيد ميالدها الستني  

السليمانية / البينة الجديدة
افاد مصللدر امني فللي السللليمانية، امس  
االربعاء، بأن السلللطات االمنيللة باحملافظة 
بانتظللار  شللهرين،  منللذ  بغللا  احتجللزت 
محاكمته.وقللال املصللدر ، ان »السلللطات 
االمنيللة فللي السللليمانية احتجللزت بغا 
منللذ شللهرين، بعدما 

اسللتخدمه مهللرب إيرانللي بتهريللب كبللد 
الدجاج من إيران لكردستان«.واضاف املصدر 
الذي طلللب عدم الكشللف عن اسللمه، ان 
»املهللرب تللرك البغل وهللرب عندما الحقته 
السلطات االمنية«، مشيرا الى ان »االخيرة 
احتجللزت البغللل وبانتظللار صدور قللرار من 
احملكمة بحقه«.يذكر ان السلللطات االمنية 
العراقيللة فللي اقليللم كردسللتان تقوم بني 
فترة واخرى باحباط عمليات تهريب خملتلف 
البضائللع عبللر احلللدود، حيللث تتمكللن من 
اعتقال املهربني واحتجللاز البضائع املهربة 
ووسائل نقلها.وتناقل ناشطون على مواقع 
التواصللل االجتماعي صللورا للبغل احملتجز 

لدى السلطات في السليمانية .

احتجاز بغل يف السليمانية منذ شهرين بانتظار حماكمته 

األطبللاء دائما حتت مجهر االعللام  ويتم انتقادهم  
مللن قبله ألسللباب عديللدة منها غاء كشللفيات 
بعض األطباء  العالية والغالية واملبالغ بها وكتابة 
طاسم الوصفات الطبية لبعضهم  وعدم فكها 
اال في صيدليات خاصة يتعاملون معها. لتصريف 
بعض األدوية  لقاء عموالت خاصة اضافة  لسللوء 
تصللرف  البعض في املستشللفيات احلكومية مع 
املراجعني والعكس صحيح في عياداتهم  اخلاصة. 
وغيرها من األمور املعروفة والتي هي بحاجة ماسة 
للمعاجلللة والوقوف على اسللبابها مللن قبل وزارة 
الصحللة ونقابة األطباء  .لكللن هناك بعض األمور 
التي  قد تكون احدى تلك األسللباب او بعيدة عنها 

مهمللة  لكنهللا 
جللدا كونها متس 
واسعة  شللريحة 
من األطباء  اجلدد 
مللن  وخصوصللا 
فللي  املقيمللني  
ت  ملستشللللفيا ا
حتديدا   احلكومية 
معروف  هو  فكما 
اول  فللي  انهللم 
الوظيفي  السلم 
متدنية   ورواتبهم 

واملفروض ان تكون هناك مخصصات خطورة لهم  
توازي مللا يتعرضون له من خطللورة حقيقية اثناء 
ممارسللتهم ملهنة الطب وتواجدهللم في مختلف 
الردهللات ولكللون إقامتهللم تتطلللب مبيتهم في 
املستشللفيات اليام معدودة فهم بحاجة ماسللة 
ملللكان إقامللة ومبيت نظيللف يليق بهللم وإطعام 
بنوعية جيدة ال ان يقدم لهم طعام ردئ  لقاء مبلغ 
شللهري قدره 250 الف دينار يستقطع من رواتبهم  
الشللهرية القليلة املطلوب االعتنللاء بهم ومبكان 
إقامتهم  وطعامهم   ألنهم أطباء املستقبل والذي   
نحرص جميعا ان يكونوا مبسللتوى املسؤولية  وان 
يغيللروا الصللورة النمطيللة املأخللوذة عللن األطباء   
دعوة مخلصة للسيد وزير الصحة ونقابة األطباء 
ملعاجلة املوضوع وحسللمه  بالسرعة املمكنة  من 
خال زيادة نسبة اخلطورة وحتسني نوعية اإلطعام 

وتوفير مكان للمبيت.

خطورة وإطعام    

وقفة

د. ناظم الربيعي

دعوة مخلصة للسيد وزير 
الصحة ونقابة األطباء 
ملعالجة املوضوع وحسمه  
بالسرعة املمكنة  من خالل 
زيادة نسبة الخطورة 
وتحسني نوعية اإلطعام 
وتوفري مكان للمبيت

متابعة / البينة الجديدة
 تعود الفنانة شلليري عادل للسينما 
بعللد غيللاٍب طويللل من خللال فيلم 
»طلعت حرب 2« املقرر انطاق 
وهللي  قريبللاً.  تصويللره 
تشللارك فللي البطولة 
النسللائية مللع منللة 
وياسللمني  فضالللي 
أولللى  فللي  اخلطيللب 
السللينمائية.  جتاربهللا 
فيمللا تللدور األحللداث من 
خللال 4 حكايللات منفصلة 
تصويللره  وسلليتم  متصلللة 

بالكامل داخل مصر.  

شريي عادل تعود للسينما
عقيل غازي* 

مدفللوع  جبهللوي  منخفللض 
بكتلللة هوائية شللبه قطبية 
يندفع باجتللاه املنطقة والعراق 
يتوقع ان يبدأ تاثيره على العراق 
ليلللة االربعللاء علللى اخلميس 
ويتعمق نهار ومسللاء اخلميس 
املنخفللض  يتمركللز  حيللث 
الضغطي شللمال غرب العراق 
لتنشللا منطقة جتمللع للرياح 
السللطحية ممللا يسللبب تيارا 
اجلنوبيللة  للريللاح  سللطحيا 
الشللرقية النشللطة جدا )قد 
تصللل الللى اكثر مللن 60 كلم  
سللاعة ( فللوق جنوب ووسللط 

العراق وصوال الى شللمال غرب 
العراق . االمطار حاضرة وبقوة 

حيث تتوزع كالتالي: 
امطللار غزيللرة الى غزيللرة جدا  
دهوك - اربيل - شللمال نينوى - 

سليمانية - كركوك
امطللار متوسللطة الللى غزيرة  
املوصل - صللاح الدين - ديالى 

- بغداد - شمال
غللرب واسللط وشللرقها ايضا 
شللمال   - بابللل   - كربللاء   -

الديوانية
امطار خفيفة الى متوسللطة  
السللماوة - شللمال البصللرة - 
غرب املوصل ماحظات مهمة  

االمطللار  ان مجمللوع كميللة 
املتوقعللة في بغللداد قد تصل 
الللى 30 ملم وهي كمية حتتاج 
الللى جهد بلللدي اسللتثنائي. 
منابع الزابني االعلى واالسللفل 
كبيللرة  واردات  تشللهد  قللد 
الغزيللرة  االمطللار  نتيجللة 
كذلك حللوض حمريللن الرياح 
السللطحية ستشهد نشاطا 
كبيرا خصوصللا نهار اخلميس 
لللذى يرجى اخللذ االحتياطات 

الازمة.

*لجنة التنبؤات الطقسية - 
قسم علوم الجو

عاصم جهاد

بغداد / البينة الجديدة
اتفق السللفير التونسللي في العراق 
ابراهيللم الرزقي ونقيللب الصحفيني 
العراقيني مؤيد الامي، امس االربعاء، 
علللى تسللهيل دخللول الصحفيللني 
العراقيللني لتونس وتخفيض رسللوم 
التأشيرة.وقالت النقابة ، إن السفير 
التونسللي في العراق إبراهيم الرزقي 
زار مقر نقابللة الصحفيني العراقيني 
والتقللى نقيللب الصحفيللني مؤيللد 
الامللي، مبينللة أن السللفير عبر عن 
إعجابلله بالدور الفاعللل واملهم الذي 
تقللوم به النقابة سللواء فللي العراق 
أو علللى الصعيدين العربللي والدولي 

متميللزة. بعاقللات  حتظللى  كونهللا 
وأضافللت النقابللة أن الرزقي والامي 
اتفقللا علللى وضللع آليات لتسللهيل 
دخللول الصحفيللني العراقيللني إلللى 
رسللوم  تخفيللض  وكذلللك  تونللس 
)الفيزا(.وقللدم  الدخللول  تأشلليرات 
شللرحاً  البيللان،  بحسللب  الامللي، 
مفصللاً عللن طبيعة عمللل النقابة 
على صعيد العمللل املهني والعاقة 
العاملة  املؤسسللات اإلعاميللة  مع 
فللي العراق، معبرا، نيابة عن األسللرة 
الصحفية عن شكره لسفير تونس 
في العللراق علللى زيارته مقللر نقابة 

الصحفيني العراقيني.

السفري التونسي والالمي يتفقان على تسهيل دخول 
الصحفيني لتونس وختفيض رسوم التأشرية


