
بغداد / البينة اجلديدة
اعلن مصرف الرش��يد، عن منحه قروضا لش��راء س��يارات وبدون كفيل، 
مش��يرا ال��ى ان القروض التش��مل الس��يارات االنتاجية. وق��ال املكتب 
االعالمي للمصرف ان املصرف قرر منح قروض ملوظفي الدوائر احلكومية 
املوطن��ة رواتبهم ل��دى املصرف قروض لش��راء س��يارات ومركبات بدون 
كفيل.واوض��ح املكت��ب ان التعليمات تضمنت كافة الش��روط اخلاصة 
باملن��ح ومنها ان يكون طالب القرض موظف��ا على املالك الدائم وحامال 
بطاقة )نخيل( حصرا وقد تسلم راتبه مبوجب البطاقة وان اليوجد بذمته 
اي قرض اخر خاص بشراء السيارات من مصرفنا ولم يسدد بعد، مبينة 
ان تلك القروض التش��مل الس��يارات االنتاجية.يذكر ان مصرف الرشيد 
باش��ر ومنذ عام 2016 مبنح س��لف وقروض الى املوظفني واملواطنني وفق 

اليات وضوابط معينة.

لدعم صناعتنا الوطنية.. اصحاب معامل الطابوق يناشدون وزير النفط عرب )                                   (بتسهيل تزويدهم بالنفط االسود

مصرف الــــرشيد مينح قروضا لشراء سيارات من دون كفيل واليشمل السيارات االنتاجية 

صيغتان ملشروع قانون اخراج القوات االجنبية من البالد.. وجيفري يؤكد: داعش لديه )20( ألف عنصر يف العراق وسوريا
عبد املهدي يكشف عن زيارة قريبة للسعودية.. والدفاع النيابية تدعوه لزيارة ساحة التحرير بعد تسجيل حاالت اغماء طالت متظاهرين

“االحوال املدنية” تصدر توضيحا بشأن بعض الفقرات القانونية اخلاصة مبنح اجلنسية العراقية

جملس النواب يدرج القراءة االوىل ملقرتح قانون ختصيص قطع االراضي على جدول اعماله.. والصحة تؤكد: )90( شخصًا اصيبوا باالختناق يف الكوت
الكشف عن تقرير املرور اخلاص حبادثة وفاة رئيس هيئة النزاهة.. وعالوي: العراق خسر رأس الرمح يف حماربة الفساد واملفسدين
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البرلمان يرفع جلسته الى )23( آذار الحالي.. وقيادي في بدر: تجارة المخدرات في العراق تنفذ بإيدي ساسة

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 

املرجعية العليا تدعو السياسيني اىل االفاقة من الغفلة وأخذ العرب وأداء واجباتهم!

قررت رئاس��ة مجلس النواب رفع اجللسة 
ال��ى )23( م��ن ش��هر آذار احلال��ي بع��د ان 
ش��هدت اجللس��ة الرابعة تأجيل القراءة 
االولى ملقترح قانون الغاء مكاتب املفتشني 
العمومي��ني وقال مصدر برملان��ي ان رئيس 
مجل��س الن��واب )محمد احللبوس��ي( قرر 
رفع جلس��ة البرملان التي عقدت اخلميس 
املاض��ي الراب��ع عش��ر م��ن آذار احلالي الى 
يوم الس��بت املقبل ال� )23( من آذار احلالي.
على صعي��د آخر اكد القيادي في منظمة 
بدر فرع الش��مال )محمد مهدي البياتي( 
ان جت��ارة اخملدرات ف��ي العراق تنف��ذ بأيدي 
السياس��يني املرتبطني مع نفس مخطط 
االره��اب في العراق مبين��اً ان هذه التجارة 
تع��د حرباً اخ��رى على الش��عب العراقي 
وان عل��ى الدولة ان تخط��ط للقضاء على 
اخملطط��ني واملنفذين في اجهزتها وخاصة 
وزارة الداخلي��ة واال فإنه��ا س��تتحول الى 
ازمة اجتماعية واخالقية ونفس��ية حادة.
وفي التطورات السياس��ية كشف رئيس 
الوزراء )عادل عبد املهدي( عن زيارة مرتقبة 
ل��ه الى الس��عودية فيما اك��د العزم على 
املض��ي بتوس��يع العالق��ات الثنائية بني 
البلدين ج��اء ذلك خالل اس��تقبال رئيس 
مجل��س ال��وزراء )ع��ادل عبد امله��دي( في 
مكتب��ه الرس��مي ببغ��داد وزي��ر التجارة 

واالستثمار في اململكة العربية السعودية 
)ماج��د القصبي( والوف��د املرافق له وابدى 
عب��د امله��دي عزمه على املضي بتوس��يع 
العالق��ات الثنائي��ة وان تت��وج املباحثات 
املش��تركة بتوقيع اتفاقيات مهمة خالل 
زيارت��ه القريبة الى الس��عودية.من جانبه 
نقل الوزير الس��عودي حتيات خادم احلرمني 
الش��ريفني امللك )س��لمان بن عبد العزيز( 
وول��ي العه��د )محم��د بن س��لمان( لعبد 
امله��دي وح��رص القيادة الس��عودية على 
ام��ن واس��تقرار وازده��ار الع��راق وتعميق 

عالق��ات التع��اون معه في كاف��ة اجملاالت.
عل��ى صعي��د آخر دع��ا عضو جلن��ة االمن 
والدف��اع البرملانية )نايف الش��مري( امس 
القائد العام للقوات املسلحة )عادل عبد 
املهدي( لزيارة معتصمي س��احة التحرير 
من منتس��بي وزارت��ي الداخلي��ة والدفاع 
الش��مري  وق��ال  عقوده��م.  املفس��وخة 
ان��ه منذ اكث��ر م��ن اس��بوع واملفصولون 
واملفسوخة عقودهم من منتسبي وزارتي 
الدفاع والداخلية معتصمون في س��احة 
التحري��ر وان عودته��م مرهون��ة بقرار من 

القائد العام للقوات املسلحة. وقد سجل 
عدد من حاالت االغماء  وسط املتظاهرين 
املعتصم��ني في س��احة التحرير بس��بب 

شدة االمطار.
وفي التطورات ايضاً كشف مصدر برملاني 
ع��ن وجود صيغتني ملش��روع قانون اخراج 
الق��وات االجنبي��ة من العراق فيما اش��ار 
الى ان ق��رار اخراج تلك القوات سياس��ي 
وليس امنيا ونقل عن مصدر قوله ان هناك 
صيغتني لقانون اخ��راج القوات االجنبية 
من العراق قد اجنزتا من قبل جلنة مشتركة 

م��ع مالمح رفض ق��وي اخرى الي تش��ريع 
باخ��راج القوات االجنبي��ة مبيناً ان هناك 
م��ن يعتب��ر القرار سياس��يا ولي��س امنيا 
واضاف املصدر الذي طلب عدم الكش��ف 
عن اس��مه ان املس��ودة االول��ى تنص على 
انه��اء الوج��ود االجنبي في الع��راق بفترة 
التتجاوز )12( ش��هرا ومس��اعدة احلكومة 
عل��ى اجناز كاف��ة النواق��ص واالحتياجات 
الت��ي تتطلبها ق��وات اجليش والش��رطة 
العراقية مش��يراً الى ان املس��ودة الثانية 
تتضمن البدء بس��حب تدريج��ي للقوات 
االجنبي��ة من الع��راق في فت��رة   التتجاوز 
)36( ش��هراً وتلتزم احلكومة باس��تكمال 
متطلب��ات االعتم��اد الذات��ي ف��ي املل��ف 
االمني عل��ى الق��وات العراقية.من جانبه 
اعل��ن املبع��وث االمريك��ي اخلاص بش��أن 
س��وريا )جيمس جيفري( ع��ن وجود مابني 
)15 – 20( ال��ف عنصر م��ن عناصر داعش 
في سوريا والعراق وان كثيراً منهم يعدون 
خاليا نائمة وانه لي��س هناك جدول زمني 
النس��حاب القوات االمريكية من س��وريا. 
وف��ي التط��ورات احمللي��ة كش��ف مص��در 
مطل��ع ام��س الس��بت ع��ن تقري��ر املرور 
اخل��اص باحلادثة التي ادت ال��ى وفاة رئيس 
هيئ��ة النزاه��ة )ع��زت توفيق( ف��ي مدينة 
دهوك وبحس��ب املصدر املطلع فأن حادث 
وفاة رئيس هيئ��ة النزاهة وكالة هو قضاء 
وقدر طبق��اً لتقرير الكش��ف املروري على 

احل��ادث وان تقرير املرور اثبت ان التقصير ال 
تتحمله الس��يارة االخرى التي اصطدمت 
بها سيارة القاضي )عزت توفيق( مؤكداً ان 
كل الدالئل تشير الى ان سائق توفيق كان 
يسير بسرعة كبيرة.على صعيد ذي صلة 
ق��دم زعيم ائت��الف الوطنية )اي��اد عالوي( 
تعازيه بوف��اة القاضي )عزت توفيق( رئيس 
هيئ��ة النزاه��ة وكالة جراء ح��ادث مروري 
مؤس��ف واصف��اً اياه بأن��ه رأس الرمح في 
محاربة الفس��اد واملفسدين.في وقت افاد 
مصدر نيابي بأن رئاس��ة مجل��س النواب 
ق��ررت ادراج الق��راءة االولى ملقت��رح قانون 
تخصي��ص قط��ع اراٍض للمواطن��ني على 
ج��دول اعمال��ه وق��ال املص��در ان مجلس 
الن��واب ادرج القراءة االول��ى ملقترح قانون 
تخصيص قطع االراضي للعوائل العراقية 
واضاف املصدر الذي طلب عدم الكش��ف 
عن اس��مه ان مجلس الن��واب قرر تأجيل 
تقرير ومناقش��ة مش��روع قانون التعديل 
االول لقانون صندوق استرداد اموال العراق.

م��ن جانبه��ا اعلن��ت وزارة الصح��ة على 
لس��ان املتحدث باس��مها )س��يف البدر( 
ان حوال��ي )90( ش��خصاً اصيب��وا نتيجة 
تس��رب غ��از الكل��ور في اح��دى محطات 
تصفي��ة مياه الش��رب في مدين��ة الكوت 
في واسط وانه مت اس��تنفار كافة مالكات 
دائرة الصحة مش��يراً الى ان اغلب حاالت 

االختناق بسيطة الى متوسطة.

يف الهدفكتب املحرر السياسي

لوقت طويل اعتقدنا ان الدورة البرملانية التش��ريعية الرابعة 
أي احلالية س��تكون شيئاً مختلفاً عّما سبقه من اداء رقابي 
وتش��ريعي كان على ال��دوام متعثراً وغير منت��ج وغير فاعل 
واكبر دليل على ذلك هو العشرات من القوانني والتشريعات 
الت��ي ظل��ت تنام عل��ى رف��وف البرمل��ان رغم كونه��ا قوانني 
وتش��ريعات ذات اهمية س��واء للبالد أم العب��اد.. كنا نعتقد 
ان الدورة التش��ريعية احلالية س��وف تس��تفيد من االخطاء 
والكبوات التي طبعت الدورات الثالث املاضية لكن ثبت بأنه 
نف��س الطاس ونفس احلم��ام وخالل اربع جلس��ات متتالية 
من فصله التش��ريعي لم يفل��ح البرملان في اس��تكمال ما 
تبقى م��ن الكابين��ة الوزارية ول��م ينجز قانون��اً واحداً على 

وجه االس��تقالل كي نفرح 
باالجناز الذي حتقق.

وما اليسر أي عراقي صراحة 
ه��و ان البرملان ص��ار يتمتع 
وطويل��ة  قصي��رة  بعط��ل 
دومن��ا ادنى مس��وغ او مبرر 
عقالن��ي.. وألنن��ا النس��وق 
االتهام��ات جمل��رد التنفيس 
عّما يعتمل في صدورنا من 
قهر نق��ول ان البرملان اغلق 
ابوابه بعد اس��دال الستار 

عن جلس��ته الرابعة التي عقدها يوم اخلميس املاضي الرابع 
عش��ر من آذار احلالي ليفت��ح ابواب دكانه حت��ى يوم الثالث 
والعش��رين م��ن الش��هر نفس��ه وبعملي��ة حس��ابية على 
مستوى االبتدائية يتضح بأن البرملان متتع ب�)8( ايام بالكمال 
والتمام.. فهل يجوز ذلك؟ من الناحية القانونية والش��رعية 
والوطنية.. هل يجوز للبرملان ان يتمتع بعطلة طويلة نسبياً 
ونح��ن نحتاج ال��ى كل دقيقة لغرض اس��تثمارها في البناء 
واالعمار وتش��ريع القوانني؟.. هل صار الزمن ملغياً بالنسبة 
ألعض��اء البرمل��ان؟.. أم أن الزم��ن الش��يء في حس��ابات من 

يتصدون للسلطة التشريعية؟ 
من حقنا ان نطلب من الس��لطة التش��ريعية بيان اس��باب 
هذه العطلة وظروفها ومالبساتها كي يعرف الشعب جانباً 

مما يدور حوله بوضوح وبوضوح جداً.

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

عبد الوهاب جبار 

 هل يجوز للربملان ان يتمتع 
بعطلة طويلة نسبيًا ونحن 
نحتاج اىل كل دقيقة لغرض 
استثمارها يف البناء واالعمار 
وتشريع القوانني؟
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النفط..افتتاح )4( إق
حمطات للوقود ومستودع 

ومبنى يف نينوى

وزير الشباب والرياضة 
يوجه بفتح حتقيق يف 
احداث كالسيكو العراق

5
العراق يبدأ إجراءات 
قانونية حملاكمة 14 

ارهابيا فرنسيا

فاجعة يف نيوزيلندا واليمني 
املتطرف .. عشرات القتلى 

بهجوم على مسجَدين
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اجمللس االعلى ملكافحة الفساد يبحث قرار الغاء مكاتب املفتشني العمومينيا
مطالبات بفتح ملف النفط مع اربيل ومسؤول يؤكد: أموال بيعه السرائيل تودع ببنوك أوروبيةال
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استنكار عاملي واسع للجريمة النكراء بحق املسلمني يف نيوزلندا 

  بغداد / 
ح��ذرت وزارة الصح��ة، من أش��خاص يجمعون 
التبرع��ات بعن��وان دع��م وزارة الصح��ة ملرضى 
الس��رطان، مؤكدًة أنهم نصابون ومحتالون وال 
ميثلون الوزارة. وقالت الوزارة ،انه لوحظ في اآلونة 

األخي��رة قيام بعض األش��خاص بجمع تبرعات 
بعن��وان دع��م وزارة الصح��ة ملرضى الس��رطان 
أو غيرهم.وأك��دت، أن ه��ؤالء ميارس��ون النص��ب 
واالحتي��ال وال ميثل��ون ال��وزارة، مضيف��ًة  يرجى 

تبليغ اجلهات األمنية عن أية حالة مشابهة.

الصحة حتذر من أشخاص جيمعون التربعات لدعم مرضى 
السرطان : نصابون وحمتالون

لبع��ض  االلكتروني��ة  املواق��ع 
ال��وزارات تتع��رض ل�«التهكير« 
كونها مواقع غير رصينة وهشة 
وس��هلة االخت��راق مايفقده��ا 
الت��ي  االساس��ية  وظيفته��ا 
وج��دت من اجله��ا.. هل وصلت 

البرقية؟ اللهم فاشهد.

برقية اىل
ثب��ت بأن منفذ الهجومني على مس��جدين ف��ي نيوزيلندا  
اللذين اس��فرا عن مقتل )49( شخصا يوم اجلمعة املاضي 
االسترالي يرينتون تارانت )28(عاما استخدم اسلوب العبي 
البوبجي في تنفيذ جرميته  الوحش��ية. السؤال هنا .. هل 
ف��ي نية حكومتن��ا القيام مبنع هذه اللعب��ة التي ال جدوى 
فيها سوى تعليم االخرين القتل والعنف واشغال االطفال 

والشباب واملوظفني عن دروسهم واعمالهم ؟

من يتصدى للبوجبي ؟

بغداد / 
ح��ددت هيئة املناف��ذ احلدودية، موع��د افتتاح 
منفذ عرعر مع الس��عودية، مشيرة الى ضرورة 
أمتتة األجراءات الكمركية واألنتقال الى تطبيق 
نافذة التب��ادل التج��اري الواحدة.وق��ال رئيس 
هيئ��ة املناف��ذ احلدودية كاظ��م العقابي خالل 

لقائه وزير التجارة واالستثمار السعودي ماجد 
القصب��ي منه انه م��ن الض��روري العمل على 
توفير كاف��ة املتطلب��ات الالزم��ة لفتح منفذ 
عرع��ر احل��دودي مبوعد أقصاه  ش��هر تش��رين 
األول املقب��ل. واك��د العقابي رغب��ة العراق بأن 
يك��ون منف��ذ عرعر س��احة التب��ادل التجاري 

ف��ي اجلان��ب العراقي وذلك لتوفي��ر فرص عمل 
ألهالي محافظت��ي كرب��الء واالنبار.من جانبه، 
اب��دى القصب��ي اس��تعداد اململك��ة بتق��دمي 
الدعم الفن��ي واملادي وحتمل كاف��ة التكاليف 
املادية الالزمة لتطبي��ق نافذة التبادل التجاري 
الواحدة، ش��رط ان يتم انش��اء هذه الس��احة 

وفقاً للمعاير الدولية.وأعيد افتتاح منفذ عرعر 
أمام احلج��اج العراقيني وبع��ض حجاج الدول 
القريب��ة م��ن العراق.عق��ب إغالقه بع��د الغزو 
العراق��ي للكويت في العام 1991 كما ش��هد 
منفذ جديدة عرعر قبل عدة س��نوات ورود عدد 

من البعثات الدبلوماسية.

املنافذ احلدودية: افتتاح منفذ عرعر مع السعوديةمطلع تشرين االول املقبل  
  بغداد / 

االحتادي��ة  احملكم��ة  قدم��ت 
العلي��ا، تعازيه��ا بوفاة رئيس 
هيئ��ة النزاه��ة القاضي عزت 
توفي��ق جعفر، الفت��ة إلى أنه 
كان أح��د أعم��دة النزاهة في 
العراق.وق��ال رئي��س احملكم��ة 
القاض��ي مدح��ت احملم��ود إن 
احملكمة االحتادية العليا تنعى 
رئيس هيئ��ة النزاهة القاضي 
عزت توفيق جعفر الشخصية 

الوطنية الذي كان احد اعمدة 

النزاهة في العراق.
وأض��اف احملم��ود، أن احملكم��ة 
االحتادي��ة العليا تع��زي عائلة 
هيئ��ة  ومنتس��بني  الفقي��د 
جميعا  والعراقي��ني  النزاه��ة 
بهذا املص��اب االليم. واعلنت 
اخلمي��س  النزاه��ة،  هيئ��ة 
املاضي، وفاة رئيسها القاضي 
ع��زت توفيق اثر ح��ادث مروري 

في دهوك.

رئيس احملكمة االحتادية : القاضي عزت توفيق 
كان أحد أعمدة النزاهة يف العراق

بغداد/ 
كش��ف عضو جلنة النزاهة النيابية )ثابت 
محم��د س��عيد( امس الس��بت ع��ن تبني 
حتالف س��ائرون اعادة رئي��س هيئة النزاهة 
السابق القاضي )رحيم العكيلي( لتسلم 

منصب رئيس الهيئة مجدداً خلفاً لرئيسها 
الراحل )عزت توفيق( وقال سعيد ان حتالف 
سائرون يسعى منذ مدة العادة رئيس هيئة 
النزاهة الس��ابق القاضي )رحيم العكيلي( 
لرئاس��ة الهيئة مجدداً من خالل الضغط 

عل��ى بقية الكت��ل السياس��ية واضاف ان 
تبني س��ائرون ليس لرئاس��ة الهيئة فقط 
وامنا اس��ناد احد املناصب اليه التي تتعلق 
مبكافح��ة الفس��اد في حال ع��دم موافقة 

الكتل السياسية على اعادته للنزاهة.

وكاالت / 
وّجه مذيع قناة فوكس ني��وز ومقدم برنامج يحمل 
اس��مه، تاك��ر كارلس��ون، إهانات عنصري��ة للعراق 
والش��عب العراقي خالل نقاش سابق له مت تسريب 
 Media مقاطع صوتية له حديثاً.ونش��رت مؤسسة

Matters سلس��لة مقاط��ع صوتي��ة تُظه��ر املذيع 
كارلس��ون وهو يوجه عبارات مس��يئة خملتلف فئات 
اجملتم��ع. ومن بني التس��جيالت مقط��ع يعود للعام 
2008، وصف فيه العراق بأنه مكان مليء مبجموعة 
م��ن أنصاف القردة البدائية، لهذا الس��بب لم يكن 

األم��ر يس��تحق الغزو.وتاب��ع ليس ل��دي أي تعاطف 
م��ع العراقي��ني، ألنه��م ال يس��تخدمون ورق احلمام 
أو ش��وكات الطعام، مش��يرا ال��ى ان احلرب ميكن أن 
تتح��ول إذا قّرر العراقيون، بطريق��ة ما، أن يتصرفوا 

مثل البشر، على حد تعبيره في التسريبات.

مذيع يف فوكس نيوز يهاجم العراقيني ويصفهم بـالقردةسائرون يسعى إلعادة العكيلي لرئاسة هيئة النزاهة
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بغداد / البينة الجديدة
كش��ف عضو جلنة النفط والطاق��ة النيابية عدي عواد، ع��ن اغالق 172 مصفى 
غير قانوني في ش��مال العراق، مؤكدا ان الصوالت مس��تمرة لكش��ف الفس��اد 
واملفس��دين. وقال عواد، ان اهم واجبات النائب هو املراقبة وكش��ف الفس��اد في 
كل مفاصل الدولة، مبينا كما عاهدنا املرجعية الرشيدة وشعبنا الصابر بفضح 
الفاس��دين وتقدميهم للعدالة، فكانت اولى جوالتنا تسببت باغالق 172 مصفى 
غي��ر قانوني. واض��اف ان اغالق 172 مصفى غير قانوني في الش��مال يعد اخلطوة 
االول��ى النتصاراتنا على الفس��اد واملفس��دين، بعد فضحنا مللفات س��رقة نفط 
الشمال، الفتا الى ان املصافي التي مت اغالقها كانت تنتج منتوجات غير مطابقة 
للمواصفات العراقية.وتابع عواد ان املصافي هذه كانت من ضمن صفقات فساد 
شركتي كار وقيوان التي كشفنا ملفات فسادها، الفتا الى صوالتنا ضد الفساد 

واملفسدين مستمرة والزلنا في بداية الطريق.

بغداد / البينة الجديدة
   دع��ا رئيس الوزراء ع��ادل عبد املهدي دول العالم الى 
التص��دي بقوة لالره��اب والتطرف بجميع اش��كاله 
وذل��ك على خلفي��ة حادثة مس��جدي نيوزلندا. وقال 
عب��د املهدي إنه على ال��دول العالم اجم��ع التصدي 
بقوة لالرهاب والتطرف بجميع اشكاله وصوره والذي 
يس��تهدف االنس��انية جمع��اء، والتوح��د ملواجه��ة 
خط��ره في كل م��كان. واضاف أننا نعرب ع��ن ادانتنا 
واس��تنكارنا الش��ديدين لالعتداء االرهابي الذي طال 
املس��لمني ف��ي نيوزلندا خالل ادائهم ص��الة اجلمعة.
وأعلنت رئيس��ة حكومة نيوزيلندا جاس��يندا أرديرن، 
اخلميس، عن س��قوط 40 قتيال واصابة العشرات في 
هجوم ارهابي الذي اس��تهدف مس��جدين في بالدها، 
فيما اش��ارت ال��ى اعتقال ثالثة اش��خاص يش��تبه 

بتورطهم في الهجوم.

عواد: إغالق 172 مصفى غري قانوني يف مشال العراق .. والصوالت مستمرة

نائب: احملاصصة سبب انتشار الفساد وجتذره واحلل يكمن بتعديل الدستور

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
تعليق .. علق البابا فرنسيس على هجوم نيوزلندا 
الذي راح ضحيته عشرات القتلى واملصابني مؤخرا.

وأكد الباب��ا خالص تضامنه مع كل النيوزيلنديني 
اللذي��ن  االعتداءي��ن  بع��د  املس��لمني  وخاص��ة 
اس��تهدفا املصلني في مس��جدين في كرايس��ت 
تشيرش، حسبما نقل موقع vaticannews. وصرح 
وزي��ر خارجية الفاتكيان بيترو بارولني في برقية أن 
البابا “يش��عر بحزن عمي��ق بعد علمه باإلصابات وخس��ائر األرواح 

التي أسفرت عنها أعمال العنف العبثية”. 
تروي��ج .. ع��زا وزي��ر اخلارجي��ة اإليران��ي محمد جواد ظريف س��بب 
الهج��وم اإلرهاب��ي ف��ي نيوزيلن��دا لدميقراطيات 
الغرب التي تفس��ح اجملال لترويج التعصب بال أي 
عقاب حتت مس��مى حري��ة التعبير.وكتب ظريف 
على “تويتر”، أن دميقراطية الغرب وعدم محاسبة 
املروج��ني للتعصب، أدت إلى دخول اإلس��رائيليني 
إلى املساجد في فلسطني وإهانة املسلمني، كما 
أدت إلى وقوع حادث نيوزيلندا ومقتل 49 مسلما.

تسليم .. أكدت املتحدثة باسم وزارة اخلارجية 
الروس��ية ماريا زاخاروفا متسك روسيا بضرورة 
تسليم كافة املس��لحني األجانب الناشطني 
في س��وريا وذويهم للس��لطات الس��ورية في 
دمش��ق. وذكرت زاخاروفا: “يجب اإلش��ارة إلى 
وجود بعض االختالف في اآلراء داخل املعسكر 
الغربي ح��ول قضي��ة املس��لحني واإلرهابيني 

األجانب في سوريا والعراق«.
غل��ق .. أغلقت الس��لطات اجلزائري��ة الطرق املؤدية ملق��ر احلكومة 
والبرمل��ان، وس��ط ارتف��اع ع��دد املتظاهرين ض��د الرئي��س اجلزائري 
عب��د العزيز بوتفليق��ة في العاصم��ة اجلزائر إلى 
مئ��ات اآلالف. وقالت الوكالة أن ع��دد املتظاهرين 
ض��د الرئيس اجلزائ��ري عبد العزي��ز بوتفليقة في 
العاصمة اجلزائر امس االول ارتفع إلى مئات اآلالف.    
وف��ي اجلزائ��ر العاصمة، تنتش��ر ق��وات األمن في 
الساحات والش��وارع الرئيسية، على غرار ساحة 

اودان والبريد املركزي وأول ماي.

عقوبات .. وس��ع االحت��اد األوروبي قائم��ة عقوباته 
ضد روس��يا، لتضم 8 ش��خصيات روس��ية بينها 
مس��ؤولون أمني��ون، وذلك على خلفية اس��تفزاز 
أوكرانيا في مضيق كيرتش بالبحر األس��ود. ونشر 
الق��رار ام��س في اجلريدة الرس��مية لالحت��اد، وبني 
الش��خصيات التي مت إدراجها في العقوبات، قائد 
قوات الدائرة العسكرية اجلنوبية الروسية، وقائد 

قوات حرس احلدود في القرم.
اتهام��ات .. أكد مستش��ار وزير اإلعالم الس��وري، عل��ي األحمد، أن 
الواليات املتحدة حاولت على مدى ثماني س��نوات تغيير الس��لطة 
في س��وريا بالقوة املس��لحة، وبأي��دي اإلرهابيني. 
وق��ال األحم��د، ان”الوالي��ات املتح��دة االمريكية 
حتاول اآلن فرض شكل جديد من احلروب اإلعالمية 
واالقتصادي��ة والثقافية وحتاول حرم��ان دولتنا من 
استقالليتها”. وأضاف أن “نتائج احلرب االقتصادية 
ملموس��ة إل��ى حد كبي��ر، ويحاول��ون بالعقوبات 

حرماننا من الصناعة والزراعة«.

بغداد / البينة الجديدة
اكد النائب عن حتالف الفتح قصي عباس، امس السبت، أن احد 
االسباب االساسية في انتشار الفساد وجتذره داخل مؤسسات 
الدول��ة ه��ي احملاصص��ة. الفتا ال��ى أن القضاء عل��ى احملاصصة 
يكون من خالل تعديل الدس��تور. وقال عباس إن احد االس��باب 
االساس��ية في انتشار الفس��اد وجتذره داخل مؤسسات الدولة 
ه��ي احملاصص��ة التي ينبغي علين��ا اوال القض��اء عليها لنكون 
اق��وى ف��ي طريق مكافحة الفس��اد، مبينا ان اي جهة تس��عى 
جاه��دة للدفاع عن املس��ؤول التنفي��ذي التابع له��ا مما يعرقل 
اجراءات احملاسبة ويعمل على تشجيع الفاسدين في االستمرار 
دون خش��ية م��ن العقاب. واض��اف، أن القضاء عل��ى احملاصصة 
ينبغي ان يكون من خالل تعديل الدس��تور، الفتا الى ان تعديالت 
الدس��تور صعبة لكن البرملان ينبغي عليه الشروع بهذه الدورة 
عل��ى اجراء التعديل في بعض فقراته خاصة املواد التي تتحدث 
عن بناء الدولة والعملية السياس��ية والدس��تور على اس��اس 
املواطن��ة وليس على اس��اس املكونات كما هو موج��ود حاليا.

واكد، أن بناء الدستور على اساس املكونات كان السبب الرئيس 
في خلق احملاصصة السياس��ية التي بدورها كانت سبب خراب 
البلد وتدهوره امنيا واقتصاديا وسوء اخلدمات وانتشار الفساد، 
مش��ددا على ضرورة القضاء على احملاصصة احلزبية واملكوناتية 

وجعل املواطنة االساس بالعمل السياسي واجملتمعي.

بغداد / البينة الجديدة 
أصدر مكتب زعي��م التيار الصدري مقتدى الصدر، بيانا بش��أن 
حادثة اس��تهداف املصلني في نيوزيلندا، فيما طالب املنظمات 
الدولي واالنسانية واحلكومات بادانة العنف والتطرف والكراهية 
لغرض نش��ر ثقافة التق��ارب بني جمي��ع االديان. وق��ال املكتب 
االعالم��ي للص��در »يوما بع��د آخر يظهر وج��ه جديد للتعصب 
االعمى واالرهاب الذي تقف وراءه قوى الش��ر والظالم في العالم 
مرتدي��اً ثوباً جديداً، وف��ي داخله يكمن احلق��د البغيض ويظهر 
باش��كال ع��دة ليغرس مخال��ب الكراهية في وجه االنس��انية 
ويش��وه معالم التحضر االنس��اني ويس��يء الى االديان عموماً، 
واالهداف الس��امية لها وتسلب الطمأنينة واالمن والسالم في 
ربع املعمورة«. واضاف أن »ما حصل من اعتداء ارهابي جبان على 
مساجد املصلني املسلمني العزل في نيوزيلندا، ليس سوى صورة 
من ه��ذه الصور القبيحة«، مس��تنكرا هذه االعم��ال االرهابية 
واالجرامي��ة. وطال��ب املكت��ب املنظم��ات الدولية واالنس��انية 
واحلكومات بادانة العنف والتطرف والكراهية بجميع اشكالها 
والعم��ل على توفير االمن واالمان اجلاليات ودعمها حملاربة الفكر 

املتطرف، داعيا الى نشر ثقافة التقارب بني جميع االديان.
يذكر ان مس��جدين في مدينة كرايست تش��يرش النيوزيلندية 
تعرض��ا، يوم اجلمعة، لهجوم باألس��لحة النارية، ما أس��فر عن 

مقتل 49 شخصا وجرح العشرات.

مكتب الصدر يصدر بيانًا بشأن 
حادثة استهداف املصلني يف نيوزيلندا

السهيل يوافق على فصل املالكات 
التدريسية الصباحية عن املسائية

بغداد / البينة الجديدة
أعلن النائب جاسم جبارة، عن موافقة وزير التعليم العالي قصي 
السهيل على فصل املالكات التدريسية الصباحية عن املسائية، 
الفت��ا الى ه��ذا القرار يأتي التاح��ة الفرصة لبقية التدريس��يني 
اجلدد في اخذ دوره��م. وقال املكتب االعالمي للنائب بعد اجلهود 
احلثيث��ة للنائب اجلبارة وجمعه التواقي��ع داخل مجلس النواب، 
وافق وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي الس��هيل على 
فصل املالكات التدريس��ية في الدراستني الصباحية واملسائية 
في اجلامعات.وأضاف املكتب، أن هذا االجراء جاء إلتاحة الفرصة 
لبقية التدريسيني اجلدد في اخذ ادوارهم، الفتا الى أن هذا القرار 
س��يوفر وفق الدراسة اكثر من 84 ألف درجة وظيفية للخريجني 

من الشهادات العليا واملتوسطة.

البينة الجديدة / وكاالت
 ارت��دت رئيس��ة وزراء  نيوزيلن��دا احلج��اب تضامن��ا م��ع فاجعة 
املسلمني بحضور رؤساء جميع األحزاب, وتعهدت بتأمني جميع 
مس��اجد نيوزيلندا بشرطة مس��لحة لضمان سالمة املصلني، 
والغ��اء جميع اإلحتفاالت واألح��داث الرياضية واإلعالمية حدادا 

على ضحايا اإلرهاب.

 رئيسة وزراء  نيوزيلندا ترتدي احلجاب 
تضامنًا مع املسلمني بفاجعتهم

بغداد / البينة الجديدة
تلقت »البينة اجلديدة« رسالة مؤثرة جداً 
ناشدوا عبر سطورها السيد وزير النفط 
)ثامر الغضبان( بالتدخل الفوري إلنقاذ 
صناعة الطابوق في البالد واحليلولة دون 
تش��ريد آالف العمال الذين يعملون في 
املعامل االهلية اخلاصة بهذه الصناعة 
املرتبطة بالبن��اء واالعمار. ويقول هؤالء 

في رس��التهم أنه��م ينتخ��ون معالي 
الس��يد وزي��ر النفط من خ��الل اصداره 
تزويدهم  ق��رارات ش��جاعة لتس��هيل 
مبادة النفط االسود وهي املادة الرئيسة 
لتش��غيل معاملهم وايق��اف اخملالفات 
ملضم��ون قان��ون االس��تثمار الصناعي 
رق��م )20( لس��نة )1998( حي��ث لوحظ 
في اآلون��ة االخيرة قي��ام اجلهة املعنية 

بتزويده��م بهذه امل��ادة احليوية بايقاف 
جتهيزهم بس��بب او من دونه او ألسباب 
ال عالقة لها باالنتاج مثل عدم اشتغال 
كاميرات املراقبة بسبب انقطاع التيار 
او ح��دوث عط��ل طارئ باح��دى املكائن 
ج��اري اصالحه ف��وراً او ألي س��بب آخر 
خ��ارج ارادة املعام��ل واحيان��اً -والق��ول 
الزال الصحاب معام��ل الطابوق- ال يتم 

ايقاف التجهيز وامنا تترب عقوبة ايقاف 
جتهي��ز املعمل ش��هرا اضافي��ا من دون 
وجه حقيقي خالفاً لقانون االس��تثمار 
الصناع��ي الذي جع��ل مديرية التنمية 
الصناعية وحدها املسؤولة عن تنظيم 
شؤون املعامل. واختتم اصحاب معامل 
الطابوق مناش��دتهم بالقول اننا نضع 
ثقتنا بالس��يد وزير النفط وهو العارف 

بأهمية الصناعة الوطنية ونقول له ان 
توقف معامل صناعة الطابوق سيلحق 
ض��رراً باالقتص��اد الوطني ويش��رد آالف 
العم��ال الذين وجدوا في ه��ذه املعامل 
و»البين��ة  ارزاقه��م..  لكس��ب  فرص��ة 
اجلديدة« اذ تنش��ر املناش��دة فهي على 
ثقة اكيدة باجراء فوري وس��ريع من لدن 

وزير النفط احملترم.

بغداد / البينة الجديدة
البرملاني��ة،  والدف��اع  االم��ن  اك��دت جلن��ة 
اخلمي��س املاض��ي انها لن تش��رع اي قانون 
ينته��ك اجلنس��ية العراقية اطالق��ا، فيما 
اش��ارت الى ان هناك فقرة متن��ح احلق لوزير 
الداخلي��ة منح اجلنس��ية مل��ن أقام خمس 
س��نوات متتالي��ة. وق��ال عض��و اللجن��ة 
عدنان االس��دي في مؤمتر صحفي عقده في 
البرملان، ان مش��روع تعديل قانون اجلنسية 
العراقي��ة جاء ف��ي نهاية ال��دورة البرملانية 
الس��ابقة ولن نس��تطيع تش��ريعه، مبينا 
ان��ه قبل ثالثة أيام قرئ ق��راءة اولى. واضاف 
ان هذا املش��روع خلق جوا صاخبا لدى أبناء 
الشعب العراقّي، مطمئنأ العراقيني اننا لن 
نش��رع اي قانون ينتهك اجلنسية العراقية 
اطالقا. وتابع االس��دي ان هن��اك فقرات في 

القانون تعتبر مثل القنابل بينها اس��تثناء 
اجلنس��ية  مين��ح  ان  اجلمهوري��ة  لرئي��س 
العراقية ملن يراه مناس��با ملن أقام سنة في 
الع��راق، موضح��ا اننا لن نس��مح باي مادة 
في القان��ون ان مترر وهي تنتهك اجلنس��ية 
العراقية. واكد االس��دي ان قانون اجلنسية 
الناف��ذ احلالي، يعطي احل��ق لوزير الداخلية 
من��ح اجلنس��ية العراقية ملن أق��ام خمس 
س��نوات متتالي��ة، الفت��ا الى ان ه��ذه املادة 
سيتم تعديلها، وجنعل انه يرفع مقترح من 
وزير الداخلية ويوافق عليه رئيس الوزراء ثم 
مصادقة مجل��س النواب. عل��ى صعيد ذي 
صلة اكد عض��و اللجنة القانونية النيابية 
حس��ني العقاب��ي، وج��ود فق��رات بقان��ون 
تعدي��ل قانون اجلنس��ية تتضم��ن هفوات 
وثغرات، مش��ددا على ان جلنته لن تس��مح 

بتشريع قانون حتصل فيه ثغرات قد تنتهك 
االم��ن القوم��ي العراق��ي. وق��ال العقاب��ي 
ان مش��روع قان��ون التعدي��ل االول لقان��ون 
اجلنسية الذي طرح للقراءة االولى يتضمن 
ثغرات وهف��وات كثيرة، الفتا الى ان القانون 
بحاج��ة الى اعادة دراس��ته وفق رؤية تخدم 
املصالح الوطنية العليا والميكن ان نسمح 
بتش��ريع قانون حتصل فيه ثغ��رات ميكن ان 
ينتهك من خاللها االم��ن القومي العراقي.

وأض��اف العقابي، ان حصول ش��خص على 
اجلنسية بعد سكنة لعام واحد او حصول 
امرأة على اجلنسية الطفالها وقد جاءت من 
اخلارج جملرد ادعائها بانها عراقية دون معرفة 
ش��يء عنها خالل فترة تواجدها باخلارج او 
عن زوجها جميعها امور بحاجة الى دراسة 

ومعاجلة وال ميكن متريرها بهذا الشكل.

األمن والقانونية النيابيتان ترفضان تشريع أي قانون ينتهك اجلنسية العراقية واألمن القومي

لدعم صناعتنا الوطنية .. أصحاب معامل الطابوق يناشدون عرب »                     « 
وزير النفط لتسهيل تزويدهم بالنفط األسود

بغداد / البينة الجديدة
اس��تنكر رئيس اجلمهوري��ة برهم صالح، 
االعت��داء ال��ذي اس��تهدف مصل��ني ف��ي 
مس��جدين مبنطق��ة كراي��س تش��يرتش 
ف��ي نيوزيلن��دا، مؤك��دا ان االرهاب اصبح 
ظاهرة دولية. وقال صالح في بيان لرئاسة 
اجلمهوري��ة، إن اس��تهداف املصلني بهذا 
العن��ف والهمجي��ة إمنا هو اعت��داء على 

كل قي��م اخلي��ر والتآلف ب��ني اجملتمعات، 
مج��ددا تأكي��ده ب��أن مواجه��ة اإلره��اب 
والفكر التكفيري املتطرف يتطلب تعاونا 
وتنس��يقا وجه��ودا دولية للقض��اء عليه 
وجتفي��ف منابعه. واض��اف ببالغ الغضب 
واالستنكار تابعنا أنباء االعتداء اآلثم الذي 
ش��نه اإلرهابيون عل��ى مواطنني عّزل كان 
يؤدون فريضة صالة اجلمعة في مسجدين 

مبنطقة كرايس تش��يرتش في نيوزيلندا.
وتابع صالح، ان اس��تهداف املصلني بهذا 
العنف والهمجية إمنا هو اعتداء على كل 
قي��م اخلي��ر والتآلف بني اجملتمع��ات، جندد 
مرة أخرى تأكيدنا أن اإلرهاب أصبح ظاهرة 
دولية مما يتطلب تعاونا وتنسيقا وجهودا 
دولي��ة للحد من انتش��اره والقضاء عليه 

وجتفيف منابعه ومصادر متويله.

اعتداء على مصّلني داخل مسجد يف نيوزيلندا



املرجعية العليا تدعو السياسيني 
اىل االفاقة من الغفلة واخذ 

العرب وأداء واجباتهم

»االحوال املدنية« تصدر توضيحا بشأن بعض الفقرات القانونية 
اخلاصة مبنح اجلنسية العراقية

بغداد / البينة اجلديدة
الى  بغداد،  النواب عن محافظة  دعا عدد من اعضاء مجلس 
للعاصمة،  اخلدمي  بالواقع  للنهوض  ازمة  خلية  تشكيل 
عازين ذلك الى تدني مستوى اخلدمات فيها.وقال النائب عالء 
مؤمتر  في  بغداد  محافظة  نواب  من  عدد  جانب  الى  الربيعي 
بالواقع  للنهوض  ازمة  خلية  تشكيل  الى  ندعو   ، صحفي 
اخلدمي بالعاصمة بعد خروج تقارير دولية عن تدني مستوى 
وان  املتقدمة،  الدول  الى مصاف  بالعاصمة العادتها  اخلدمات 
للمناطق  خطة  وضع  ابرزها  مجاالت  عدة  على  التركيز  يتم 
الزراعية وتوفير سكن الئق للمواطنني واعادة النظر باملناطق 
االثرية واكمال املشاريع املتوقفة بالقرار ٣٤٧ لسنة ٢٠١٨ من 
مجلس الوزراء.كما دعوا الى تقدمي اخلدمات لالقضية والنواحي 
ومركز املدينة خصوصا مع حل املشاكل العالقة بني االمانة 
النظر بالتصميم االساس للعاصمة وتوفير  واحملافظة واعادة 
وخاصة  اخلدمية  الوزارات  لكل  الوزاري  واجلهد  التخصيصات 
واالعمار  والرياضة  والشباب  والصحة  والبلديات  الكهرباء 

للنهوض بتلك القطاعات.

  بغداد / البينة اجلديدة

أكدت الهيئة العامة للكمارك، امس الس��بت، عدم وجود مخالفة في عقد ميزان الش��يب، مش��يرة الى أن ثقتها عالية 

بالقض��اء، فيما اعتبرت إثارة موضوع كهذا جاء بعد البدء بحملة ملكافحة الفس��اد وتنظيم اإلجراءات الكمركية ومنع 

عمل األشخاص غير املُرخصني.وقالت الهيئة انها تعتبر املوازين اجلسرية جزءا اساسياً في عملها وأن لألدارة الكمركية 

الس��لطة التقديري��ة في تقرير مصلح��ة عمل املراكز الكمركية التي تس��تند لنتائج امليزان في حتديد الرس��وم الواجب 

اس��تيفاؤها حس��ب الوزن وخالفاً لذلك فإن الترسيم س��يكون تقديري وغير دقيق مما يس��بب هدراً للمال العام.وأضافت 

الهيئة، أن نصب امليزان اجلسري في منفذ الشيب احلدودي مت في عام ٢٠١٠ بناًء على عقد ابرمه مجلس محافظة ميسان 

مع صاحب امليزان وملدة ثالث سنوات وتعذر جتديده بعد انتهاء املدة بإعتباره عقداً فضولياً أبرمه اجمللس وهو جهة ليست 

ذات إختصاص، وأن صاحب امليزان تقدم بعدة طلبات إلى الهيئة العامة للكمارك يطلب فيها التعاقد معه لوجود حاجة 

إلى إستمرار عمله أيدتها إدارة املنفذ احلدودي واملركز الكمركي في منفذ الشيب بكتب رسمية لكن الهيئة لم تستجب 

لطلباته ولم تتخذ أي إجراء للتعاقد.وتابعت أن العقد الذي أبرمته الهيئة الحقاً في متوز ٢٠١٣ مت ابرامه بناًء على موافقة 

وزير املالية األسبق على طلب صاحب امليزان الذي قدمه إلى الوزير مباشرًة واستند إلى رأي الدائرة القانونية بإتباع أسلوب 

العطاء الوحيد وبالشروط التي حتددها الهيئة العامة للكمارك  وإن التعاقد لغرض تصحيح الوضع القانوني.
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نائب : اي اتفاقية يوقعها العراق جيب ان تصب مبصلحته اوال وآخرا من دون جمامالت

برملانيون عن بغداد يدعون لتشكيل خلية ازمة للنهوض بالواقع اخلدمي للعاصمة
عبد املهدي : احلكومة تضع يف مقدمة اولوياتها االنفتاح على دول اجلوار

بغداد / البينة اجلديدة
اكد النائب عن كتلة احملور الوطني فالح العيس��اوي ، انه ليس من 
مصلحة العراق التمحور او معاداة امريكا او ايران، فيما اش��ار الى 
أن اي اتفاقية يوقعها الع��راق ينبغي ان تصب مبصلحته اوال وآخرا 
دون مجامالت او تنازالت لالطراف االخرى.وقال العيس��اوي ، إن ايران 
وامريكا بينهما حالة صراع ومحاولة كل طرف فرض هيمنته على 
املنطقة، مبينا ان كل طرف منهما يريد ان يجعل العراق طرفا معه 
في الصراع احلاصل اليوم بينهما وحتى الصراعات املستقبلية ان 
تط��ورت، كما يح��اول كل منهما ان يجعل الع��راق يحارب الطرف 
اآلخ��ر بالنياب��ة عنه.وأض��اف العيس��اوي، أن الكتل السياس��ية 
مختلف��ة بوجه��ات نظرها ف��ي التعامل مع اي��ران او امريكا، لكن 
اجلمي��ع اصبح عل��ى دراية ونضوج كامل بأهمي��ة ابعاد العراق عن 
صراع��ات احملاور، الفتا ال��ى أن مصلحة العراق ل��ن تكون بالتمحور 
م��ع ايران ضد امري��كا او التمحور مع امريكا ضد اي��ران، فأي حرب 
ب��ني الطرفني ان ش��ارك العراق فيها س��يكون هو اخلاس��ر الوحيد 
واألكبر من ش��ماله الى جنوبه.ولفت العيساوي، الى أن اي معركة 
بني واشنطن وطهران س��واء اكانت عسكرية او حتى اقتصادية او 
أمنية فإنها س��تكون على االراضي العراقية بحال دخولنا كمحور 
او ط��رف بينهما، بالتالي فمصلحة العراق بأن يبعد السياس��يني 
العراقيني عن تلك املعركة، وان يرفع اجلميع ش��عار العراق اوال، فال 
مصلح��ة لنا بدع��م او معاداة اي طرف منهما، مش��ددا على ان اي 
اتفاقية يوقعها العراق مع اي طرف ينبغي ان تصب مبصلحة العراق 

وشعبه اوال واخرا دون اي مجامالت او تنازالت لالطراف االخرى.

)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
اكد رئيس الوزراء عادل عبد املهدي، ان 
حكومته تضع ف��ي مقدمة اولوياتها 
االنفت��اح على دول اجل��وار، فيما لفت 
ال��ى أن الع��راق حري��ص عل��ى تطوير 
العالق��ات م��ع بريطانيا واالس��تمرار 
بالتعاون في مجال مكافحة االرهاب 
وحتقيق االستقرار واالزدهار االقتصادي.

وقال املكتب االعالمي لعبد املهدي إن 
رئيس الوزراء ع��ادل عبداملهدي تلقى 
اتص��اال هاتفي��ا م��ن وزي��ر اخلارجية 
البريطان��ي جيرم��ي هن��ت، اكد فيه 
دع��م احلكوم��ة العراقية ومس��اندة 
جهودها بترس��يخ األمن واالس��تقرار 
وتعزي��ز مكان��ة العراق ف��ي محيطه 

العربي واالقليمي والدولي.
ونق��ل البيان عن عبد املهدي قوله، أن 
العراق حريص عل��ى تطوير العالقات 
م��ع بريطاني��ا واالس��تمرار بالتعاون 
في مجال مكافح��ة االرهاب وحتقيق 

االستقرار واالزدهار االقتصادي.
واض��اف عب��د امله��دي، أن احلكوم��ة 

العراقية تضع ف��ي مقدمة اولوياتها 
االنفتاح على دول اجلوار واقامة شبكة 
واالس��تقرار  االم��ن  تخ��دم  عالق��ات 
والتنمي��ة لش��عوب املنطق��ة، حيث 
استقبلنا في بغداد مؤخرا مسؤولني 
م��ن دول اجلوار بينهم الرئيس االيراني 
ووزي��ر التج��ارة الس��عودي ترافقهم 

وفود مسؤولة واقتصادية كبيرة.
وبش��أن املوق��ف م��ن تواج��د ق��وات 
التحالف في العراق، أكد رئيس الوزراء، 
تقدي��ر احلكوم��ة لدوره��ا )بريطانيا( 
التدري��ب  وتق��دمي  االره��اب  مبحارب��ة 
واملش��ورة، وانها موج��ودة بدعوة من 
احلكومة العراقية وتتحرك مبوافقتها 

وانه التوجد قواعد عسكرية اجنبية 
كم��ا التوج��د اه��داف اخ��رى له��ذه 
القوات س��وى محاربة داعش وتدريب 
القوات العراقية، مبينا أن العراق دولة 
دميقراطية تتعدد فيها اآلراء واملواقف 
حي��ال مختل��ف القضاي��ا التي تهم 

البالد.

الكمارك  : عدم وجود خمالفة يف عقد ميزان الشيب وثقتنا عالية بالقضاء

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
أص��درت مديري��ة األح��وال املدنية 
واجل��وازات واإلقام��ة التابعة لوزارة 
املاض��ي،  اخلمي��س  الداخلي��ة، 
توضيح��اً بش��أن بع��ض الفقرات 
القانوني��ة اخلاصة مبنح اجلنس��ية 
يرغ��ب  م��ن  أن  مبين��اً  العراقي��ة، 
املتزوج يش��ترط  بالتجن��س غي��ر 
اقامته ملدة عش��ر سنوات متتالية 
وفق قانون اجلنس��ية العراقية رقم 
٢6 لسنة ٢٠٠6 الذي ما يزال نافذاً.

وجاء في بيان للمديرية ، تود مديرية 
األحوال املدني��ة واجلوازات واإلقامة 
في وزارة الداخلية أن توضح بعض 
الفق��رات القانوني��ة اخلاصة مبنح 
اجلنس��ية العراقي��ة، موضح��اً أن 
قانون اجلنس��ية العراقية رقم )٢6( 
لس��نة ٢٠٠6 م��ا زال نافذا حيث أن 
الذي يرغ��ب بالتجنس غير املتزوج 
يش��ترط اقامته ملدة عشر سنوات 
متتالي��ة وفق الفق��رة )ج( من املادة 

)ل( من القانون أعاله.
وبين��ت املديري��ة، أن��ه فيما يخص 
م��دة الس��نة إقامة ال��واردة ضمن 
لقان��ون  االول  التعدي��ل  مش��روع 
اجلنس��ية العراقي��ة ال��وارد ذك��ره 
اعاله فقد ورد ضمن الفقرة )ج( من 
امل��ادة ) 6  اوال( حيث إن نص الفقرة 
اإلقام��ة  م��دة  اش��ترط  املذك��ورة 
لالجنب��ي ال��ذي يرغ��ب باحلص��ول 
على اجلنس��ية العراقي��ة بطريقة 

التجن��س أن يقيم ف��ي العراق مدة 
عشر سنوات متتالية سابقة على 

تقدمي الطلب.
وأضافت، أنه متت إضافة اس��تثناء 
للمهجرين )املس��فرين( قسرا ابان 
النظام البائد ولديهم معامالت في 
مديرية اجلنس��ية لم تنجز حينها 
بس��بب تس��فيرهم وع��دد كبي��ر 
منهم كان مسجال ضمن سجالت 
ع��ام ١٩٥٧، وبعد ع��ام ٢٠٠٣ صدر 

ق��رار مجلس ال��وزراء برفع اش��ارة 
الترق��ني والتجمي��د ع��ن قيودهم 
وحصل��وا عل��ى هوي��ات األح��وال 
املدنية ولم يتمكن��وا من احلصول 
العراقية  اجلنس��ية  على ش��هادة 
لع��دم وجود إقام��ة حديثة لديهم 
ملدة ١٠ س��نوات، ولغ��رض انصاف 
هذه الشريحة احملدودة مت وضع هذا 
االس��تثناء له��ؤالء عل��ى أن يكون 
لديه��م إقام��ة ال تقل عن الس��نة 
وال تش��مل اآلخرين، حيث أن شرط 
إقامة العشر سنوات ما زال ساري 

املفعول.
وكان عض��و مجل��س الن��واب عن 
محم��د  الوطن��ي  احمل��ور  حتال��ف 
الكربولي حذر، في وقت س��ابق من  
ي��وم اخلميس املاضي، من محاوالت 
لتمري��ر قان��ون يس��مح لألجنب��ي 
احلص��ول على اجلنس��ية بعد مرور 

سنة على وجوده بالعراق.

كربالء/ البينة اجلديدة
العليا،  الدينية  املرجعية  اعتبرت 
السياسية  الطبقة  إنش��غال  ان 
بني��ل املناصب أدى ال��ى الفوضى 
وضياع الفرص، داعية السياسيني 
الى االفاقة من الغفلة واخذ العبر 

واداء واجباتهم. 
وق��ال ممث��ل املرجعي��ة العليا في 
امله��دي  عب��د  الش��يخ  كرب��الء 
ف��ي خطب��ة ص��الة  الكربالئ��ي، 
اجلمع��ة الت��ي ألقاها م��ن داخل 
الصحن احلس��يني، إن إنش��غال 
بالنزاعات  السياس��ية  الطبق��ة 
واالختالف��ات عل��ى  والتجاذب��ات 
املواق��ع واملناص��ب أدخ��ل البل��د 
ف��ي دوام��ة من ع��دم االس��تقرار 
الش��عوب  بقية  والتخل��ف ع��ن 

وإهدار الطاقات والتأزم النفس��ي 
ملواط��ن اضافة ال��ى ضياع فرص 
تقدمي اخلدمات للمواطنني وتوفير 

فرص العمل والتطور له.
م��ن  نفي��ق  ان  اآلوان  آن  وأض��اف 
غفلتنا ونفك قيد اسرنا ألهوائنا 
ومطامعن��ا وان ناخ��ذ م��ن جتارب 
باملاض��ي ومعان��اة احلاض��ر وآمال 
املس��تقبل دروس��اً وعظ��ات مل��ا 
ينبغ��ي علين��ا القي��ام ب��ه جت��اه 
شعبنا ووطنا.ووجه ممثل املرجعية 
العلي��ا خطاب��ه ال��ى الكيان��ات 
السياس��ية قائ��ال لي��س هن��اك 
منتص��ر م��ن أي صراع وس��تهدر 
الطاق��ات وس��تضيع الفرص بدل 

ان تستثمر في خدمة الناس.

بغداد/ البينة اجلديدة
بيان  الى  االسدي،  جمال  الداخلية  وزارة  عام  مفتش  دعا 
االسباب املوجبة اللغاء مكاتب املفتشني العموميني، معتبراً 
مكلفة  وغير  منتجة  هي  الرقمية  الناحية  من  املكاتب  ان 
للدولة.وقال االسدي ، إن الكثير يتحدث عن مكاتب املفتشني 
املنطقية،  مسبباته  طرف  ولكل  ايجاباً  أو  سلباً  العموميني 
والبعض  بالغائها،  يطالب  البعض  محترمة،  الطروحات  وكل 
الى ان  زيادة الفساد، مشيراً  يتهمها بانها سبب من اسباب 
االخرين يتهمونها بانها تهدر املال باخملصصات والرواتب.وأضاف 
ملكافحة  املباشر  السالح  هو  وجودها  ان  يقولون  اخرين  أن 
االكثر  الذراع  هو  بل  ملكافحته  املهمة  االذرع  واحد  الفساد، 
فعالية لكون رقابته ميدانية وليست ورقية او عن بعد، واخرين 

اصل  وليس  املنظومة  شخوص  في  اشكالية  هناك  ان  يرون 
املنظومة أو بالعكس.ولفت الى أن كل هذه االراء محترمة لكن 
علينا ان نقدم كشفاً حقيقياً رقمياً بدون عواطف الصراعات 
البينية سواء كانت مصلحية أو منطقية أو سطحية ، وحتى 
ان  يجب  والتي  التقييم  اجراءات  في  وفعالني  دقيقني  نكون 
او مؤسسة  اي منظومة  تكون معيارا واضحا لنجاح وفشل 
سواء رقابية او تنفيذية او غيرها.وكشف االسدي الى أنه منذ 
٢٠١٩/٣/١كان  لغاية   ٢٠٠٤ سنة  املفتشني  مكاتب  تأسيس 
املوصى  أو  الهدر  من  واملمنوعة  املستردة  املبالغ  مجموع 
 ١٠٠  ( تقريبا   . دينار    تريلون   ١١٩ حوالي  يبلغ  باسترجاعها 
مليار دوالر (، موضحاً أن مجموع الرواتب وامليزانية التشغيلية 
حوالي ٨٠٠ مليار دينار   . تقريباً ) 6٥٠ ( مليون دوالر.واشار الى 

أن عدد موظفي مكاتب املفتشني العموميني الذين يتقاضون 
مخصصات اخلطورة البالغة ٧٥  %  من الراتب االسمي حوالي 
٣٠٠٠ موظف فقط ، وكل موظفي مكاتب املفتشني مبا فيهم 
االف  بحدود خمسة  اخلطورة  % ٧٥  اليتقاضى مخصصات  من 

)٥٠٠٠ ( موظف.
والداخلية  الدفاع  لوزارة  املفتشني  مكاتب  موظفي  أن  وأكد 
ان  باعتبار  البالغة  % ٧٥  اخلطورة  مخصصات  اليتقاضون 
الوزارات اصالً لديها مخصصات خطورة، موضحاً أنه بحساب 
نسبتها  املفتشني  مكاتب  جململ  والرواتب  التكاليف  بسيط 
أو  الهدر  من  املمنوعة  أو  املستردة  املبالغ  مجموع  من   %١.٤٩
الرقابة  الجهزة  عاملياً  احملددة  والنسبة  باستردادها،  املوصى 

على السلطة التنفيذية يجب ان التقل عن ٣  % .

بغداد / البينة اجلديدة
عبد  عادل  الوزراء  رئيس  مكتب  اعلن 
اجتماعا  ترأس  االخير  ان   ، املهدي 
ملكافحة  االعلى  اجمللس  للمجلس 
مكاتب  الغاء  قرار  لبحث  الفساد 
الى  اشار  فيما  العموميني،  املفتشني 

ضرورة تقييم عمل تلك املكاتب.
وقال املكتب ان اجمللس االعلى ملكافحة 
الفساد عقد جلسته السابعة برئاسة 
رئيس مجلس الوزراء عادل عبد املهدي، 
وممثل  واالعضاء  القضاة  وحضور 
مراقبا،  املدني عضوا  اجملتمع  منظمات 
مبينا انه مت بحث امللفات املدرجة على 
جدول اعماله، ومن بينها قرار مجلس 
إلغاء  بخصوص  االخير  املوقر  النواب 
وتفعيل  العموميني  املفتشني  مكاتب 

دور االدعاء العام.

هذه  ان  البيان  خالل  املهدي  عبد  واكد 
 ٥٧ االمر  مبوجب  مؤسسة  املكاتب 
االجهزة  احد  بوصفها   ٢٠٠٤ لسنه 
الرقابية ورمبا سجلت جناحا في بعض 
اخملرجات واخفقت في مخرجات اخرى 
لعملها  القانونية  التحديات  ورمبا 
الرؤية  وضوح  وعدم  الرقابة  وعمليات 
املكاتب  عمل  سياسات  لبعض 
املكاتب،  بعض  كبوة  في  ساهمت 
مشيرا الى انه من املفيد اعطاء الوقت 
ليصل  للعمل  املكاتب  لهذه  والفرصة 
الحقا الى تقييم عملها ليكون القول 
بجدوى عمل املكاتب من عدمه ضمن 
مؤسسا  الفساد  مكافحة  مشروع 
جهات  من  فنية  وتقارير  معايير  على 

متخصصة.
واكد اجمللس خالل البيان على سياساته 

باملفتشني  يتعلق  فيما  وإجراءاته 
انه  موضحا  ومكاتبهم،  العموميني 
قبل  من  املقدم  التقرير  الى  استمع 
هيئة النزاهة حول ضرورة نشر إيفادات 
مبا  مستوياتهم،  مبختلف  منسوبيها 

املوقع  وعلى  املعنيون،  الوزراء  فيهم 
كلف  متضمناً  للوزارة  اإللكتروني 
اإليفاد واجلهات التي تتحمله واجلهات 

املقصودة باإليفاد.
االجراءات  من  عددا  اجمللس  واستعرض 

اخلاصة املتخذة مبلفات تهريب النفط، 
عقارات  وتدقيق  احلدودية،  واملنافذ 
على  التشديد  الى  باالضافة  الدولة، 
توطني  ملف  بانهاء  اإلسراع  ضرورة 
منتسبي  و  الدولة  موظفي  رواتب 
وجه  انه  الى  مشيرا  األمنية،  األجهزة 
الوطنية  االستراتيجية  اجناز  بضرورة 
الوطني  واملؤشر  الفساد  ملكافحة 
ومنظمات  اجلهات  وإشراك  للنزاهة 
مبكافحة  املعنية  املدني  اجملتمع 
االجتماع  اجمللس  الفساد.وبحث 
موضوع آفة اخملدرات واالجراءات احلازمة 
الواجب اتخاذها للحد من هذه الظاهرة 
وعدم التهاون مع األطراف املعنية سواء 
اكانوا متاجرين أو مروجني او متعاطني 
او اي صفة أخرى، واوعز بتشكيل فريق 

لتقدمي توصيات بشكل عاجل.

اجمللس االعلى ملكافحة الفساد يبحث قرار الغاء مكاتب املفتشني العموميني

مفتش عام الداخلية : مكاتب املفتشني منتجة وغري مكلفة للدولة من الناحية الرقمية
وكاالت / البينة اجلديدة

بفتح  للحكومة  مطالبات  وجود  عن  بارز،  عراقي  مسؤول  كشف 
ملف النفط مع اربيل، وفيما اشار مسؤولون كرد الى انهم سلموا 
بغداد معلومات مهمة وخطيرة عن تهريب النفط، اكدوا ان أموال 

بيعه السرائيل تودع ببنوك أوروبية وتركية.
ونقلت صحيفة العربي اجلديد عن املسؤول قوله ان كتال سياسية 
طلبت من احلكومة فتح ملف النفط مع املسؤولني الكرد في إربيل 
ان  الى  التهريب، مشيرا  والسليمانية، وضرورة وضع حد لعمليات 
الذي  النفط،  عن  معلومات  بغداد  في  مسؤولني  سلموا  كرد  نوابا 
يهّرب إلى خارج اإلقليم عبر تركيا وكميته، واألشخاص املتورطني 
به، وكذلك عمليات التهريب بالصهاريج ملافيات وشبكات تركية أو 
إيرانية، وكثير منهم مقربون من احلزب الدميوقراطي بزعامة مسعود  

بارزاني.
ويستخرج هذا النفط من حقل نفطي بني كركوك وبلدة كويسنجق، 
وآبار في حقل بابا كركر النفطي، وحقول جنوب شرق إربيل تستثمر 

فيها شركات نفط إماراتية بالوقت احلالي، أبرزها شركة دانة غاز.
وتنتهي رحلة النفط من اإلقليم بكميات تصل إلى نحو ٣٠٠ ألف 
وجيهان  مرسني  ميناءي  إلى  العراقي،  املسؤول  وفق  يومياً،  برميل 
بعضها  يتبع  نفط  ناقالت  عبر  شحنه  يتم  هناك  ومن  التركيني. 
لشركات أجنبية إلى دول املتوسط، وقسم إلى اسرائيل في ميناء 

أشدود الفلسطيني احملتل، بحسب الصحيفة. 
والقوى  األحزاب  السياسية بني  أن تصاعد اخلالفات  وأكد املسؤول 
الكردية في اإلقليم، دفع إلى تسريبات خطيرة حيال ملف النفط 
املهرب. من جهته، قال مسؤول كردي طلب عدم الكشف عن اسمه، 
أوروبية  بنوك  في  تودع  السرائيل  بيعه  يتم  الذي  النفط  أموال  إن 
إلى  تصل  وأخرى  والسليمانية،  إربيل  في  قيادات  بأسماء  وتركية 
أن األميركيني يغّضون الطرف  إربيل وال يعرف أحد مصيرها، مبيناً 
عن النفط املهرب إلى تركيا، لكنهم يضغطون إليقاف التهريب إلى 
إيران، لكونهم يعلمون أن إسرائيل تستفيد من جزء من هذا النفط.

الكيان  مع  التعامل  أو  التعاون  العراقي على جترمي  الدستور  وينّص 
الصهيوني، وأدرج ذلك ضمن جرائم اخليانة العظمى.

ومسؤول  اربيل  مع  النفط  ملف  بفتح  مطالبات 
يؤكد: أموال بيعه السرائيل تودع ببنوك أوروبية



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

مشكلة كشمري  أوشكت أن تشعل حربا نووية بني الباكستان 
واهلند والسبب أن انتحاريا فجر نفسه يف املنطقة 

توازن الرعب النووي يكبل الهند والباكستان

وبس��بب وجود الس��فير فيليب تقال 
ف��ي باري��س، ف��إن االستفس��ار ع��ن 
الوض��ع اللبناني كان دائماً الس��ؤال 
ال��ذي يفتت��ح ب��ه الرئي��س ديغ��ول 
جلسات االستقبال الرسمي. وحدث 
مرة أن تطرق احلديث إلى املعاناة التي 
يكابده��ا اللبنانيون جراء االعتداءات 
املتواصلة عليهم وعلى  اإلسرائيلية 
الفلس��طينيني معاً، وبعد أن رس��م 
ديغول صورة قامتة ملش��كلة الش��رق 
األوس��ط، عل��ق قائالً: »هن��اك أزمات 
ميك��ن معاجلتها فق��ط، وإمنا يصعب 
حلها«، ث��م توقف عن ال��كالم قليالً 
فلس��طني...  »مث��ل  يزي��د:  أن  قب��ل 
تش��بيه  تقال  وكشمير«!واس��تغرب 
بالقضي��ة  كش��مير  مش��كلة 
ع��ن  يس��أله  وع��اد  الفلس��طينية، 
اجلامع بينهم��ا، فأجابه ديغول قائالً: 
»ألن مأساتيهما منبثقتان من خالف 
األنبياء في السماء، األمر الذي يصعب 
حله بواس��طة البش��ر عل��ى األرض. 
واإلس��الم  اليهودية  إنه��ا مش��كلة 
واملس��يحية في فلسطني... كما هي 

مش��كلة اإلس��الم والهندوسية في 
كشمير!«الس��بب األساس الذي دعا 
إلى اس��تعادة مقولة اجلن��رال ديغول 
يكم��ن ف��ي ح��دوث أمري��ن خطرين 
املس��تعجلة  باملعاجل��ة  يتعلق��ان 
لقضيتني تبحثان ع��ن حل منذ أكثر 
م��ن 70 س��نة، أي قضية فلس��طني 
وكش��مير.على اجلانب الفلسطيني، 
أعل��ن رئي��س وزراء إس��رائيل بنيامني 
نتنياه��و أن إع��ادة انتخاب��ه تعن��ي 
أن اجله��ود الدولي��ة الت��ي قامت بها 
الس��لطة الفلسطينية ليست أكثر 
م��ن مضيعة للوقت، ذل��ك أن تصوره 
حل��ل القضي��ة الفلس��طينية يت��م 

بإقام��ة دولة فلس��طينية في األردن، 
واإلبقاء على الس��يطرة اإلسرائيلية 
والق��دس  الغربي��ة  الضف��ة  عل��ى 
املوحدة.أما بالنس��بة إلى مش��كلة 
كشمير، فقد أوشكت الشهر املاضي 
أن تشعل حرباً نووية بني الباكستان 
والهن��د، والس��بب أن انتحاري��اً فّجر 
نفسه في منطقة كشمير وقتل 40 
جندياً هندياً، وتطور احلادث بس��رعة 
مذهل��ة أدت إلى امتالء األج��واء بأزيز 
 »16-F« الطائ��رات احلربي��ة من ط��راز
و»مي��غ-21«، وحب��س س��كان الهند 
أنفاس��هم خوف��اً من  والباكس��تان 
التصعيد بني دولتني متلكان س��الحاً 
نووي��اً، كما متلكان كمية ضخمة من 
دماء ثالث ح��روب.وكان من الطبيعي 
أن تثي��ر تداعيات ه��ذا احلادث اهتمام 
ال��دول الكب��رى التي رأت فيه ش��رارة 
ح��رب جدي��دة، لذل��ك تدخ��ل رئيس 
وزراء الباكستان عمران خان بقوة مع 
العسكريني إلطالق سراح طيار هندي 
أسره جنود باكستانيون بعد إسقاط 
طائرت��ه، ولق��د خف��ف ه��ذا الق��رار 

احلكي��م من ح��رارة األج��واء املتوترة 
التي سادت الشارع الهندي، علماً أن 
إس��الم أباد اتهمت رئيس وزراء الهند 
نارن��درا م��ودي بالضلوع ف��ي افتعال 
انتخابية.كذل��ك  ألس��باب  احل��ادث 
العربية السعودية،  تدخلت اململكة 
فأرسلت وزير الدولة للشؤون اخلارجية 

ع��ادل اجلبي��ر الذي حمل رس��الة من 
ولي العهد األمير محمد بن س��لمان 
إلى إس��الم أباد. وفيها يدعو القيادات 
إلى ضرورة  والعس��كرية  السياسية 
النف��س ومعاجلة املش��كلة  ضب��ط 
به��دوء ورويّة.ورمبا تكون الباكس��تان 
ف��ي مقدم الدول الت��ي تعاونت معها 

الس��عودية بصورة دائم��ة منذ عهد 
امللك فيصل بن عبدالعزيز. وبس��بب 
تلك الصداقة ارتفعت أعداد العاملني 
اململك��ة خالل  ف��ي  الباكس��تانيني 
وعندم��ا علمت  املاضيني،  العقدي��ن 
الري��اض باألزم��ة االقتصادي��ة الت��ي 
تعانيه��ا حكومة عمران خان، وعدته 

باستثمار 20 بليون دوالر في مشاريع 
الت��ي  السياس��ية  مختلفة.األزم��ة 
حّذرت األمم املتحدة من اتس��اع رقعة 
مخاطره��ا ال تنحصر بع��دد القنابل 
النووي��ة التي ميلكه��ا الفريقان، وإمنا 
تتعداها لتشمل ترس��انتي الدولتني 
ال��رؤوس  اآلس��يويتني. وال��ى جان��ب 
النووية الت��ي يصل عدده��ا إلى 150 
لدى كل فريق، فإن ترسانتي األسلحة 
التقليدي��ة كافية لترويع املس��لمني 
والهندوس في ش��به القارة الهندية، 
فالباكس��تان مثالً متل��ك 450 طائرة 
مقاتل��ة، في وق��ت متل��ك الهند 550 
مقاتلة. وفي ح��ني يفاخر رئيس وزراء 
الهن��د مودي ب��أن عدد أف��راد القوات 
املس��لحة يصل إلى ملي��ون ونصف 
مليون جن��دي، يّدعي قائ��د البحرية 
الباكس��تانية أن ل��دى ب��الده خمس 
غواص��ات تس��ير على ال��ذرّة، واملهم 
أن ه��ذه املبارزة الكالمية خلفت فترة 
م��ن اله��دوء لكنها لم ترِض إس��الم 
أباد الت��ي يتذكر س��كانها أول حرب 
جرت ب��ني الدولت��ني في مت��وز )يوليو( 

1949، وقد اس��تغلت يومها نيودلهي 
مناس��بة االنتصار لتحتل ما نسبته 
45 في املئة من أراضي جارتها.ويبقى 
الس��ؤال املتعلق بجذور ه��ذا النزاع 
عقب انس��حاب بريطانيا من ش��به 
القارة الهندية س��نة 1947، وبدالً من 
ضم كش��مير إلى الباكس��تان أثناء 

حدوث االنفصال، قام اللورد مونتباتن 
بضم كشمير إلى الهند، وإمنا بصورة 
مؤقتة ريثما تتف��ق الهند مع الدولة 

املنش��قة عنها أي الباكس��تان، وملا 
مرت الفترة االنتقالية من دون حتقيق 
وعد مونتباتن، ش��جعت الباكستان 
قبائل البشتون على غزو كشمير ذات 

الغالبية اإلسالمية، بحجة إنقاذ هذه 
الطائفة م��ن حك��م الهندوس.أثناء 
اندالع ه��ذا الصراع، طل��ب املهراجا 
هاري س��ينغ املعونة العسكرية من 
الهند، يومها ق��رر احلاكم البريطاني 

الل��ورد مونتبات��ن ضم كش��مير إلى 
الهن��د وإمنا بص��ورة مؤقت��ة بانتظار 
استفتاء بني سكانها في وقت الحق، 
لك��ن ه��ذا االس��تفتاء ل��م يحصل 
ألسباب شكلية تذرعت بها حكومة 
جواهر آلل نهرو، وقامت بنقل قواتها 
جواً إلى سريناجار عاصمة كشمير، 
وادع��ت أن املهراجا هاري س��ينغ هو 
ال��ذي وّقع على وثيقة ضم كش��مير 
إلى الهند.يومها طعنت الباكس��تان 
في ش��رعية القرار، وقال��ت إن وثيقة 
هاري س��ينغ مزّورة، وأثبتت أمام جلنة 
التحكيم أن سينغ هرب من كشمير، 
األمر الذي ال يس��مح ل��ه باتخاذ قرار 
على مس��توى مصي��ري، بالنيابة عن 
وس��واها،  األس��باب  الش��عب.لهذه 
ض��م  عملي��ة  الباكس��تان  تعتب��ر 
كشمير إلى الهند قابلة للطعن وقد 
أقامت دعوى لدى األمم املتحدة طالبة 
تثبيت كشمير إقليماً متنازعاً عليه.

ومبا أن هذا األمر لم يحسم بعد، ومبا أن 
كل فريق يؤمن بشرعية ضم كشمير 
إلي��ه، لذلك س��تظل ه��ذه املنطقة 
عرضة للتناحر والنزاع املسلح. ولقد 
شهدت هذه املسألة ثالث حروب منذ 
س��نة 1949، انته��ت أواله��ا بإقام��ة 
س��ياج عازل ميتد على مس��افة آالف 
الكيلومترات.وصف الرئيس األميركي 
الس��ابق بيل كلينتون أزمة كش��مير 
بأنها من أخطر األزم��ات التي عرفها 
العال��م، وق��ال ف��ي تفس��ير ذلك إن 
وصفه ال تنحصر أس��بابه باخلالفات 
الدينية والسياس��ية التي ولدت من 
اجملازر اجلماعي��ة - كما جاء في كتاب 
»أبالسة نصف الليل« ملؤلفه نيسيد 
هاج��اري - وإمن��ا تتعداه��ا لتصل إلى 
اخلالف على األمن املائي.س��نة 2005 
كادت الدولتان تتصادمان عس��كرياً، 
بس��بب إصرار الهند على بناء سدود 
عدة عل��ى نهر جناب، وه��و نهر ينبع 
من كش��مير اخلاضعة لنف��وذ الهند 
لكنه يصب في الباكس��تان، وادعت 
إسالم أباد أن جارتها تخالف بعملها 
هذا نص��وص االتفاق املائي املوّقع بني 
البلدي��ن س��نة 1960 بضمانة البنك 
الباكس��تان  أنهار  أن  الدولي.والالفت 
اخلمس��ة تنب��ع م��ن كش��مير، األمر 
ال��ذي دع��ا مؤس��س الدول��ة محمد 
علي جناح إلى وص��ف هذه الوالية ب� 
»رقبة باكستان وش��ريانها احليوي«.
امله��م، التذكي��ر ب��أن أول وآخر قنبلة 
ذرية اس��تخدمت ف��ي اليابان بهدف 
إجباره��ا على وقف احل��رب، ولكن في 
حال العداء املس��تحكم ب��ني الهند 
والباكس��تان، ف��إن القناب��ل النووية 
التي ميلكانها ليس��ت أكثر من أدوات 
تقييد يصعب استعمالها، ألن القاتل 
يتس��اوى فيها مع القتيل، خصوصاً 
في ح��االت االس��تنفار الدائ��م، كما 
بني الهن��د والع��دو املنش��ق عنها... 

الباكستان!.

* كاتب وصحفي لبناني

بداًل من ضم كشمري 
إىل الباكستان أثناء 
حدوث االنفصال 
قام اللورد مونتباتن 
بضم كشمري إىل 
الهند

تعترب الباكستان عملية ضم كشمري إىل الهند قابلة للطعن وقد أقامت 
دعوى لدى األمم املتحدة طالبة تثبيت كشمري إقليمًا متنازعًا عليه

مودي

نتنياهو

خان

ُعِرف عن السفير 
والوزير املرحوم 
فيليب تقال أنه أسس 
صداقة مع اجلنرال 
شارل ديغول خالل 
توليه حقيبة وزارة 
اخلارجية لسنوات ثم 
أثناء رئاسته بعثة 
لبنان إلى باريس. 
وقد ساعدته على 
تثبيت تلك الصداقة 
ذكريات احلنني التي 
كان يحملها ديغول 
للبنان، إذ أمضى 
فيه أكثر من سنتني 
تقريباً )1932-1929(. 
وكان يسكن في 
بناية مؤلفة من ثالث 
طبقات )رقم العقار 
37( تقع بني محلتي 
املصيطبة ومار 
الياس.وملا أزالت بلدية 
بيروت بعض املنازل 
العتيقة، تدخلت وزارة 
الثقافة للحفاظ على 
املبنى الذي سكن 
فيه اجلنرال ديغول، 
وبررت قرارها باملرسوم 
الصادر عن وزراة 
الثقافة والذي يقضي 
باحلفاظ على املعالم 
األثرية التاريخية.

* سليم نصار

    استطاع السيد اخملرج من إضعاف االنتماء الوطني 
ل��دى البع��ض بينما راح اآلخرون يس��بون ويش��تمون 
الع��راق بص��ورة علني��ة وعل��ى امل��أ بال وج��ع ضمير 
والس��بب معروف للجميع وليس م��ن داع لبيانه فاذا 
كان العراقيون في الداخل واخلارج يعانون   مبستويات 
متفاوتة فاملعاناة ال تع��رف مكانا وباالخص في البلد 
الذي صار يوزع املوت كهدايا مجانية ولكن من يتحمل 
هذا املسؤولية ؟ هل من شجاع يقول انه كان السبب 
في كل هذه املعاناة ؟ كل يحمل في جعبته سالال من 
الهموم التي تهد اجلبال هدا ومع ذلك يذهب الى العمل 
حت��ى وان تطلب من��ه جهدا جبارا ف��ي الوصول اليه 
فاالزدحام الفظيع واجلو الالهب والصياح املستمر في 
الشوارع واحلفر واملطبات واجور النقل والهالوس التي 

تنتقل كالعدوى في 
والعقول  الضمائ��ر 
كل هذا والتقش��ف 
ال  راس��خ  ثاب��ت 
ميوت  بينما  يتزحزح 
يوم  العراقي��ون كل 
دجل��ة  كأس��ماك 
ويرم��ون  والف��رات 
بعيدا حي��ث املقابر 
 . ل��ه  دار  ال  م��ن  دار 
م��ن يفك��ر به��ؤالء 
يعود  ؟ ه��ل  املاليني 

املهاجرون كطيور النوارس الى بلدهم األم ويشطبون 
أيام غربتهم؟ أم هل يعيش الذين اكتوا بنار التقشف 
وانعدام اخلدم��ات بصورة س��ليمة او حتى ألبنائهم؟ 
اجلو ق��امت جدا واالمور تس��ير ال��ى الهج��رة املليونية 
وحتول العراق الى صحراء قاحلة وبلد من املاضي حيث 
س��يباد كل ما يخص الع��راق وهذا ما يري��ده البعض 
وس��تصبح بغداد عاصمة الدنيا مخفية عن االنظار 
كما عاصمة االكدي��ني . لكن ملاذا يحدث هذا ومن هو 
اخملرج املسؤول عن هذا السيناريو ؟ هل ان امريكا ومن 
معها فقط املس��ؤولون ام ان هن��اك دوال وإرادات اخرى 
تس��عى لتحطيم العراق ؟ ال تخشوا شيئا فالعدس 

قادم وهو الذي سيخلصنا من اجلوع.

هــدايـا قـادمـــــة
واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

املعاناة ال تعرف 
مكانا وباالخص يف 
البلد الذي صار يوزع 
املوت كهدايا مجانية 
ولكن من يتحمل هذا 
املسؤولية؟
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البينة اجلديدة / علي شريف
الدكتور  النواب   مجلس  رئيس  نائب  كرم 
اكتفاء  الدكتورة  النائب  احلداد بحضور  بشير 
احلسناوي عن كتلة صادقون االستاذ الدكتور 
داخل ناصر طه الزركاني بدرع اجمللس وشهادة 
تقديرية تثمينا ملا حازه من براءات اختراع زادت 
املركزي  اجلهاز  لدى  مسجلة  براءة   )23( عن 
االستاذ  النوعية0وقال  والسيطرة  للتقيس 
)البينة  جريدة  ملندوب  الزركاني  الدكتور 
استقبال  خالل  تكرمينا  جاء  اجلديدة(:لقد 
الدكتور بشير حداد نائب رئيس مجلس النواب 
منتدى  من  وفداً  الرسمي  مبكتبه  العراقي 
أهمية  مناقشة  وجرى  العراقيني  اخملترعني 
قدراتهم  لتنمية  وتشجيعهم  اخملترعني  دعم 
التكرمي  حفل  والعلمية0كماشهد  الفكرية 
منح عدد من اخملترعني العراقيني درع مجلس 

النواب وشهادات تقديرية تكرمياً ملا حازوا به 
من براءات اختراع0من جانبه اكد نائب رئيس 
اجمللس الدكتور بشير احلداد على اهمية هذه 
التجارب  تطوير  في  تسهم  التي  الشريحة 
متكني  في  اإليجابي  واإلسهام  العلمية 
اجملتمع من اإلستفادة من التطورات احلاصلة 
عامة  الناس  خلدمة  التكنولوجيا  وتسخير 
الباحثني  ودعم  العلمي  البحث  وتشجيع 
واملؤسسات  الوزارات  قبل  من  واخملترعني 
النواب  مجلس  عزم  الى  احلكومية0وأشار 
تشريع قانون يدعم البحث العلمي ويحفظ 
حقوق الباحثني واخملترعني0داعياً املؤسسات 
وإحتضان  لرعايتهم  املعنية  واجلهات 
براءات االختراع  اختراعاتهم ودعمها وتثمني 
لتشجيعهم على االستمرار في مجال البحث 
والتطوير0من جانبهم منح الوفد درع منتدى 
الدكتور  الرئيس  لنائب  العراقيني  اخملترعني 
احلداد  تثمينا لدوره في املؤسسة التشريعية 
واهتمامه املباشر للطاقات الوطنية وأصحاب 
الكفاءات0 ومن جانبها أعربت النائب الدكتورة 
وامتنانها  شكرها  عن  احلسناوي  اكتفاء 
واهتمام  املثمر  اللقاء  لهذا  الفرصة  إلتاحة 
نائب الرئيس للتحاور مع أصحاب اإلختراعات 
اعرب  املناسبة  الكفاءات0وبهذه  وأصحاب 
رئيس جامعة بابل االستاذ الدكتورعادل هادي 
الدكتور  االستاذ  استقباله  خالل  البغدادي 
واعتزازه  فخره  عن  الزركاني  طه  ناصر  داخل 
من  فذ  عالم  عليه  حصل  الذي  التكرمي  بهذا 

علماء جامعة بابل0

نائب رئيس جملس النواب يكرم 
بغداد / البينة اجلديدةتدريسيا جبامعة بابل

  زار رئيس مجلس النواب محمد احللبوسي رئيس الهيئة العليا للحج 
والعمرة الشيخ د. خالد العطية لالطالع على عمل الهيئة واستعداداتها 
فهد  حسن  الهيئة  باسم  الرسمي  املتحدث  املقبل.وذكر  احلج  ملوسم 
عمل  اللقاء  خالل  استعرض  العطية  الشيخ  ان  تصريح  في  الكناني، 
التي  املعوقات  واهم  املقبل  احلج  ملوسم  املبكرة  واستعداداتها  الهيئة 
تكلف  وال  اخلاصة  مبيزانيتها  تعمل  الهيئة  ان  العطية  تواجهها.وأكد 
الدولة أية مبالغ مالية من املوازنات التي تقر سنويا منذ عام 2016، وذلك 
اقباال شديدا من  ان هناك  الذاتية.وأضاف  املالية  وارداتها  باالعتماد على 

كبيرة  صعوبة  تواجه  الهيئة  لكن  احلرام،  اهلل  بيت  حج  على  املواطنني 
باستيعاب هذه األعداد حملدودية مقاعد احلج اخملصصة من قبل اململكة 
مقاعد  على  باحلصول  عام  كل  في  نطالبهم  لذلك  السعودية،  العربية 
إضافية لشمول اكثر عدد ممكن من الفائزين بقرعة احلج.من جهته أشاد 
رئيس مجلس النواب بإجنازات الهيئة وتقدميها اخلدمة الالزمة للحجاج 
املقدسة،  الديار  في  وسالمتهم  لراحتهم  كوادرها  واستنفار  العراقيني 
التي  الصعوبات  تذليل  في  الهيئة  مع  للتعاون  التام  استعداده  مبديا 

تواجه عملها.

خالل لقائه الشيخ العطية.. احللبوسي يؤكد استعداده التام لدعم عمل اهليئة

املوصل / البينة اجلديدة
لالتصاالت  العامة  الشركة  من  جلنة  زارت 
واملعلوماتية محافظة نينوى والتقت باحملافظ 
نوفل حمادي السلطان تلبية لدعوة احملافظة 
بهدف مناقشة العديد من املواضيع والقضايا 
التي تخص مشاريع االتصاالت ومنها كاميرات 
لنصبها  حاليا  اجلهود  تتواصل  التي  املراقبة 
كاميرا   70 نصب  مت  بعد  املوصل  شوارع  في 
العمل  ويستمر  كاميرا   700 اصل  من  مراقبة 
بهذا  العمل  بدأ  ان  بعد  البقية  الستكمال 
احملافظ  وابدى  شهر  من  اكثر  منذ  املشروع 
مع  التعاون  لتعزيز  استعداده  الزيارة  خالل 
االجهزة الفنية لالتصاالت و تقدمي العون لهم 
العمل  سبل  تعترض  التي  املعوقات  وتذليل 
ابتغاء لتحقيق االهداف املنشودة من املشروع 

املوسعة  اللجنة  اطار  في  الزيارة  هذه  .وتاتي 
الشركة  عن  ممثل  الى  باالضافة  واملشكلة 
العامة لالتصاالت واملعلوماتية ممثل عن هيئة 
واالمن  النزاهة  وهيئة  واالتصاالت  االعالم 
احلاصلة  التجاوزات  قضية  لبحث  الوطني 
في احملافظة بخصوص خدمة االنترنت وتكرار 
اعمال التهريب احلاصلة في االونة االخيرة .هذا 
نينوى  اتصاالت  مديرية  مقر  الزيارة  وشملت 
املهندسني  من  وعدد  املعاون  و  باملدير  واللقاء 
والفنيني وابدت بعض التوجيهات الفنية التي 
وزير االتصاالت  تنسجم مع توجيهات السيد 
لتحقيق  قدما  املضي  حول  الربيعي  نعيم  د. 
االجنازات في مجال االتصاالت خدمة للصالح 

العام . 

االتصاالت تبحث مع حمافظ نينوى مشاريع 
البينة اجلديدة / خاص االتصاالت ومنها كامريات املراقبة

اكد السيد اثير العكيلي 
بن  هاني  مدرسة  مدير   /
وزارة  ان  االبتدائية  عروة 
دائرة   / والرياضة  الشباب 
 / الشباب  وفنون  ثقافة 
للعمل  الوطني  املركز 
مع  وبالتعاون  التطوعي 
لتربية  العامة  املديرية 
االولى  الرصافة   / بغداد 
العمل  جلنة  وبأشراف 
االمانة  في  التطوعي 
الوزراء  جمللس  العامة 
اإليثار  مشروع  تبنت 
لتعليم  التطوعي 
التالميذ مجانا مبشاركة 
٨0 مدرسة و)9000( تلميذ 

و ) 650( معلما في قاطع 
االولى وسيكون  الرصافة 
يوم  كل  الدروس  موعد 

الى  سبت من الساعة 9 
11 صباحا . وذكر بان هذه 
كثيرا  ستسهم  املبادرة 

في رفع مستوى التعليم 
وحتقق نسب جناح عالية 

للطلبة .

مشروع االيثار التطوعي لدروس التقوية اجملانية 

بغداد / البينة اجلديدة
الوزارة  جوالت  سلسلة  ضمن 
امليدانية أجرى مدير عام دائرة شؤون 
واملهجرين  الهجرة  وزارة  في  الفروع 
جولة  له   املرافق  والوفد  نوروز  ستار 
محافظة  في  الوزارة  لفرع  تفقدية 
دهوك لالطالع على نشاطات الفرع 
مخيمات  في  سيما  أعماله  وسير 

على  ولوقوف  باحملافظة  النازحني 
على  والتعرف  النازحني  احتياجات 
الناجعة  احللول  وإيجاد  مشاكلهم 
تضافر  ضرورة  على  وأكد   . لها 
كافة  بني  املشترك  والعمل  اجلهود 
مطالب  لتلبية  الوزارة  فروع  كوادر 
جميع  وحل  ومساعدتهم  النازحني 
عودتهم  دون  حتول  التي  مشاكلهم 

إلى مناطقهم األصلية ، موضحاً بأن 
جديدة  مرحلة  هي  القادمة  املرحلة 
إلى  العودة  على  النازحني  لتشجيع 
باجد  نوروز مخيم  زار  .فيما  ديارهم  
في  سميل  قضاء  إلى  التابع  كندال 
احملافظة واطلع على أوضاع النازحني 
في اخمليم ومستوى اخلدمات املقدمة 
لهم  ، مشيرا إلى ان فرق عمل الوزارة 

من  حصص  لتوزيع  حملة  اعدت 
في  للنازحني  اإلغاثية  املساعدات 
دهوك  محافظة  مخيمات  جميع 
وسلتني  غذائية  سلة  تضمنت 
صحيتني وأخرى مالبس لكل عائلة، 
ستشمل   التوزيع  حملة  ان  مبينا 
( الف عائلة نازحة في )17(   31.142(

مخيما للنازحني في احملافظة.

اهلجرة واملهجرين تشمل اكثر من 31 الف عائلة نازحة حبصص من املساعدات اإلغاثية يف دهوك

بغداد / البينة اجلديدة
واالسكان  االعمار  وزير  زار 
العامة  واالشغال  والبلديات 
السيد بنكني ريكاني محافظة 
ديالى والتقى محافظها السيد 
من  وعدداً  التميمي  مثنى 
النواب  مجلس  اعضاء  السادة 
واعضاء احلكومة احمللية ومديري 
في  واخلدمية  العمرانية  الدوائر 
االعالمي  املركز  احملافظة.وذكر 
للوزارة أن اللقاء تضمن مناقشة 
واملتلكئة  املتوقفة  املشاريع 
التي تنفذها الوزارة في قطاعات 
واملاء  واجلسور  والطرق  االسكان 
واجملاري, وبهذا الصدد بني السيد 

عقد  على  االتفاق  مت  بأنه  الوزير 
بغداد  في  مشترك  اجتماع 
املتعاقدة  الشركات  بحضور 
اجل  من  املقيم  املهندس  ودوائر 
الالزمة الجناز هذه  اخلطط  وضع 

املشاريع, مؤكداً ضرورة التكامل 
واحملافظة  الوزارة  بني  والتعاون 
الواحد  الفريق  بروح  والعمل 
خدمة للمواطنني. وشرح السيد 
مجلس  قرار  اللقاء  خالل  الوزير 

بتوزيع  اخلاص  االخير  الوزراء 
جديدة  مناطق  وانشاء  االراضي 
وفق املعايير احلديثة التي تضمن 
للمدن,  احلضاري  الوجه  اعادة 
مشيرا الى أن تطبيق هذا القرار 
يعد في مقدمة اولويات احلكومة 
في  الوزير  السيد  حاليا.واطلع 
من  عدد  على  ميدانية  جولة 
ومنها  احملافظة  في  املشاريع 
السكني  الكاطون  مجمع 
بني  الرابط  السندية  وجسر 
الدين  وصالح  ديالى  محافظتي 
املواطنني  التقى عددا من  , كما 
من ابناء احملافظة لالستماع الى 

شكاواهم وتلبية طلباتهم.

وزير االعمار واالسكان  يطلع على واقع املشاريع املتوقفة واملتلكئة
البصرة / البينة اجلديدة / هيثم مجيد يف دياىل 

ضمن جولته امليدانية في محافظة البصرة، 
لؤي  الدكتور  الكهرباء،  وزير  السيد  زار 
 /٣/ املاضي١٤  اخلميس  يوم  مساء  اخلطيب، 
٢٠١٩، مركز سيطرة توزيع كهرباء البصرة إحد 
كهرباء  لتوزيع  العامة  الشركة  تشكيالت 
الزيارة،  خالل  سيادته،  تفقد  اجلنوب.كما 
)سكادا(  بعد  عن  والتحكم  السيطرة  مركز 
والتي تعد من األنظمة املتطورة عاملياً، والذي 
يقوم باإلشراف على عمل احملطات ويشخص 
حمل  ويبني  حتصل  التي  الفنية  العوارض 
عن  فضال  مغذي،  كل  حمل  مع  محطة  كل 
البيانات.وتفقد  وجمع  اإلشرافية  السيطرة 
املواطنني  شكاوى  قسم  اخلطيب،  الوزير 
املواطن  بني  الوصل  حلقة  يعتبر  والذي 
 .)١٥٩( والشركة، عبر رقم الشكاوى اخملتصر 
كما تفقد بعدها قسم السيطرة واطلع على 
.واثنى على اجلهود  سير املنظومة واحمالها 
البصرة،  سيطرة  مركز  مالكات  من  املقدمة 

العمل،  في  ومهنية  حرص  من  ملسه  ملا 
العطاء  بهذا  االستمرار  على  اياهم  حاثاً 
واملراهنة  املواطنني،  راحة  على  والسهر 
محافظة  في  الكهرباء  ملف  اجناح  على 
البصرة واحملافظات االخرى .ورافق السيد وزير 
الكهرباء خالل جولته التفقدية كل من مدير 
اجلنوب  كهرباء  لتوزيع  العامة  الشركة  عام 
املهندس نشأت كاظم الكنعاني، ومدير عام 

علي  زياد  املهندس  اجلنوب  في  الطاقة  نقل 
في  الطاقة  انتاج  شركة  عام  ومدير  فاضل 
احللفي  االمير  عبد  محمد  املهندس  اجلنوب 
احملافظة  مجلس  في  الكهرباء  جلنة  ورئيس 
عام  مدير  ومعاون  احلساني  مجيب  السيد 
شركة توزيع اجلنوب املهندس كاظم عبد اهلل 
فرع  ومدير  البصرة  كهرباء  توزيع  فرع  ومدير 

توزيع كهرباء شمال البصرة.

وزير الكهرباء يزور مركز سيطرة توزيع البصرة ويشيد جبهود العاملني فيها 

البينة اجلديدة / خاص
حرص  التوزيع  لشؤون  النفط  وزارة  وكيل  أكد 
املقدمة  اخلدمات  مبستوى  االرتقاء  على  الوزارة 
وأعمار  تأهيل  خالل   من  احملررة  املدن  ملواطني 

جميع محطات تعبئة الوقود واملستودعات في 
محافظة نينوى .وقال وكيل وزارة النفط لشؤون 
التوزيع كرمي حطاب خالل افتتاحه )4( محطات 
لتعبئة الوقود في جانبيها االيسر واالمين من ، أن 

املالكات الوطنية الفنية والهندسية في شركة 
الساندة  واجلهات  النفطية  املنتجات  توزيع 
الوزراء  نائب رئيس مجلس  وبتوجيه من السيد 
لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر عباس الغضبان   
محطات  من  عدد  وأعمار  تأهيل  في  جنحت 
تعبئة الوقود في احملافظة التي تعرضت للتدمير 
تعبئة  محطة  ومنها   قياسية  بفترة  واخلراب 
بسعة  العراق  في  االكبر  تعد  التي  الثقافة 
مضخة   35 وتضم  لتر  الف   540 تبلغ  خزنية 
مزدوجة الذراع وبطاقة تعبئة 70 مركبة في كل 
مرة ، فضالً عن تأهيل وأعمار مستودع وخزانات 
وأن   ، احملافظة  في  التوزيع  شركة  فرع  ومبنى 
توفير  في  خططها  تنفيذ  في  ماضية  الوزارة 
املشتقات النفطية بإنسيابية عالية من خالل 
حطاب  .وأضاف  ونشاطاتها  خدماتها  توسيع  
الى  املبادرة  اجلهات  في مقدمة  الوزارة كانت  أن 
احملررة  واملدن  املناطق  ملواطنى  اخلدمات  تقدمي 
والصهاريج  احلوضيات  وكانت  نينوى  ومنها 

ترافق القوات االمنية لتوفير املنتجات النفطية 
ملواطني تلك املدن فضالً عن مخيمات النازحني، 
وامنا  احملافظة  على  اليقتصر  الوزارة  جهد  وأن 
يشمل جميع احملافظات .وتابع حطاب أن الوزارة 
وخسارة  واالقتصادية  االمنية  التحديات  ورغم 
من  باليوم  برميل  الف   )300( تصفية  طاقة 
مصفاة الصمود بيجي  فانها جنحت في توفير 
قال  جهته  .من  تلكؤ  دون  النفطية  املنتجات 
مدير عام شركة توزيع املنتجات النفطية كاظم 
متت  التعبئة  محطات  وتأهيل   أعمار  ان  مسير 
مراعاة  مع  القياسية  واملعايير  املواصفات  وفق 
بهذه  يليق  ومبا  واحلضارية  اجلمالية  اجلوانب 
الثقافية   ( هي  احملطات  وهذه  العزيزة  احملافظة 
وأن هذه احملطات  الشهداء(   ، نينوى   ، االثير  ،أبن 
سوف تقوم بتغطية جزء كبير من حاجة مدينة 
منحت  الشركة  أن  مسير  وأضاف   . املوصل 
املوافقات لبناء أربع محطات أهلية دعماً للقطاع 
توجيه  خالل  ومن  تعمل  الشركة  وأن   ، اخلاص 

وزير  الطاقة  لشؤون  الوزراء  رئيس  نائب  السيد 
النفط على دعم املبادرات والفعاليات االنسانية 
والثقافية في احملافظة .واشاد قائممقام املوصل 
النفط  وزارة  في  والعاملني  املسؤولني  بجهود 
وحرصهم على املساهمة اجلادة في دعم ورعاية 

املشتقات  وتوفير  احملافظة  وتأهيل  اعمار  أعادة 
النفطية .وحضر حفل االفتتاح عدد من السادة 
أعضاء مجلس النواب واحملافظة وقائد عمليات 
من  وجمع  احملافظة  وجهاء  من  وعدد  نينوى 

املواطنني .

والشؤون  العمل  وزير  السيد 
االجتماعية مع التقدير 

مباشرة  معك  سأتكلم  اليوم 
من  عرفتك  الني  الصريح  وبالعراقي 
واتصالي  الصحفي  عملي  خالل 
عراقي  بانك  الناس  مع  املباشر 
هذه  حليب  من  شرب  قد  اصيل 
باب   من  اقولها  وال  الطيبة  االرض 
احلقيقة  ولكنها  السلطان  مدح 

الساطعة كالشمس 
سيدي الكرمي

تأسيسها  ومنذ  جريدتنا  دأبت 
ومناشدات  هموم  ونشر  مبتابعة 
الناس تردنا مناشدات كثيرة يطالب 
باملنحة  بشمولهم  اصحابها  فيها 
االجتماعية وهم بني معاق / ومطلقة 

على  حصلوا  اغلبها  السن  وكبير   /
وزارتكم  قبل  من  التامة  املوافقة 
لهم  املنحة  صرف  يتم  ولم  املوقرة 
حلد االن وعلى سبيل املثال ال احلصر 

معاق  جمعة  حيدر  امير  الطفل   -١
طلب  بتقدمي  والده  وقام  الوالدة  منذ 
له وحصلت موافقة الوزارة ولم تنجز 

املعاملة حلد االن.
عباس  لطيف  حسناء  املطلقة   -٢
دور  في  والدها  مع  تسكن  وهي 
ويقوم  الشعلة  مدينة  في  احلواسم 

والدها بالصرف عليها .
كبير  وهو  جعاطة  محمد  املعاق   -٣

السن .
كلنا امل باهلل ورسوله وآل بيته وبكم 
شخصيا بحل مشكلة هؤالء واالمر 

بصرف املنحة االجتماعية لهم وهم 
يستحقونها واجلريدة حتتفظ بكافة 

اوراقهم االصولية لديها 
وانت اهال لذلك عمال وقوال.

طالب العقابي 
07715589818

أمنيات مشروعة 

مدير عام دائرة ضحايا اإلرهاب يلتقي مدير مديرية 
شهداء واسط

بغداد / البينة اجلديدة
الوطنية  الهيئة  استكملت 
لالستثمار اليوم الثالث من ورشة 
العملية  بدعم  اخلاصة  العمل 

التي  العراق   في  االستثمارية 
عقدت في مقر الهيئة بالتعاون مع 
والسفارة  األمريكية  التجارة  وزارة 
حيث   ، بغداد  في  األمريكية 

خصصت اليوم الثاني والثالث منها 
لتنشيط االستثمار في احملافظات 
العراقية بحضور ومشاركة رؤساء 
.واكد  هناك   االستثمار  هيئات 

رئيس  االعرجي  سامي  الدكتور 
في  لالستثمار  الوطنية  الهيئة 
الورشة  اعمال  بها  افتتح  كلمة 
ارض  هي  العراقية  احملافظات  ان 
خصبة لالستثمار ومتلك مقومات 
بإجناح  كفيلة  وبشرية  طبيعية 
يقوم  استثماري  مشروع  اي 
أهمية  الى  مشيرا   ، أرضها  على 
تهدف  التي  الورش  هذه  إقامة 
في  االستثماري  العمل  دعم  الى 
العراق والتي تأتي ضمن االتفاقية 
والواليات  العراق  بني  املوقعة 
هيئات  وان  األمريكية  املتحدة 
بحاجة  احملافظات  في  االستثمار 
تختصر  التي  اخلالقة  لالفكار 
في  االستثمار  تطوير  في  الزمن 
البالد. وقال ان كان رأس املال يبحث 

بعد  العراق  فان  اآلمنة  البيئة  عن 
حتققت  التي  الكبيرة  االنتصارات 
على يد أبنائه من القوات املسلحة 
لدخول  ومهيأة  آمنة  بيئة  أصبح 
للمساهمة  العاملية  الشركات 
اجلارية  االستثمارية  العملية  في 
دعم  على  تعمل  والهيئة  فيه 
ليساهم  العراقي  اخلاص  القطاع 
في عملية إعادة االعمار ، مبينا ان 
الهيئة وفرت بالتنسيق مع اجلهات 
تشريعية  بيئة  بالدولة  املعنية 
االستثمارية  للعملية  رصينة 
االستثمار  قانون  بتشريع  متمثلة 
رقم ١٣ لسنة ٢٠٠6 وتعديالته وهي 
حريصة كل احلرص على توفير كل 
املقومات الكفيلة بإجناح العملية 

االستثمارية .

رئيس اهليئة الوطنية لالستثمار .. احملافظات  ارض خصبة لالستثمار 

  بغداد / البينة اجلديدة
التقى مدير عام دائرة شهداء ضحايا اإلرهاب طارق املندالوي مدير مديرية شهداء محافظة واسط نصير 
علي حسني، وعقد اجتماع بني الطرفني وبحضور مدير قسم شهداء ضحايا االرهاب في مديرية شهداء 
واسط، وبحضور مدير قسم شؤون املديريات، ومت التباحث حول عمل املديرية ونسب اإلجناز من املعامالت 
التقاعدية لذوي الشهداء واجلرحى في احملافظة ومت حتديد املشكالت واملعوقات التي تواجه عملهم. ووجه 
املديرية  بعمل  .وأشاد  املديرية  عمل  تواجه  التي  واملعوقات  الصعوبات  كافة  لتذليل  املندالوي  األستاذ 
اراض  توجد قطع  واالن  واجلرحى،  الشهداء  لذوي  توزيعها  مت  التي  االراضي  وباخلصوص ملف منح قطع 
املندالوي على ضرورة  وأكد   . العالقة في محافظة واسط  ذات  والعمل متواصل مع اجلهات  اإلجناز  قيد 
استحصال قطع االراضي لذوي الشهداء الذين ضحوا باعز ماميلكون من اجل حترير االراضي العراقية من 

دنس اإلرهاب الداعشي .
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اجلزائر ..
 نزع فتيل  ازمة

ال احد يشكك في وطنية الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة وهويته العربية، 
فه��و احد زعماء جبه��ة التحرير الوطني اجلزائرية ترأس دبلوماس��ية 
بالده لسنوات فكان صوتها املنادي بتحرر الشعوب من مستعمريها، 
وه��و من اوصل ياس��ر عرفات ال��ى املنظمة االممي��ة للتعريف مبنظمة 
التحرير الفلسطينية وحضر الدورة 29 للجمعية لعامة، حيث ترأس 
بوتفليق��ة عندما كان وزيرا للخارجي��ة اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
الع��ام 1974 حي��ث تخل��ى ع��ن مس��كنه الوظيفي بصفته رئيس��ا 
للجمعي��ة إلى الرئيس الفلس��طيني الراحل ياس��ر عرف��ات، ليكون 
ضيفا على اجلمعية واملش��اركة فيها ونقل انش��غال الفلسطينيني 
ومعاناته��م للعالم، حيث كانت هناك إش��كالية حول إقامة عرفات. 
لق��د جيء بالس��يد بوتفليقة الى الس��لطة في الوق��ت احلرج، انهى 
حال��ة االقتتال الداخلي التي عرفت بالعش��رية الس��وداء والتي اودت 
بحياة عش��رات االالف من ابناء الشعب، وأنهكت اقتصاد البالد، عمل 
على اصالح ما امكن وهيأ الظ��روف املالئمة إلجراء مصاحلات وطنية، 
فاس��تتب االمن. الش��عب اجلزائ��ري قد انتخب رئيس��ه ألرب��ع دورات 
متتالية. املنافسون له لم يحظوا بثقة الشعب التي تؤهلهم لقيادة 
البالد، لذلك نرى العديد من املترش��حني للرئاس��ة، قد انس��حبوا من 
الس��باق إلدراكهم التام بش��عبية الرئيس. احلال��ة الصحية للرئيس 
اقعدت��ه ع��ن القيام بعمل��ه على اكمل وج��ه خالل الفت��رة الرابعة، 
وجن��زم يقينا بان الس��يد الرئيس زاهد في الس��لطة، راغب عنها، رمبا 
ارت��أى مستش��اريه انه من االفضل اعادة ترش��يحه حلف��ظ البلد من 
التقلبات اجلذرية التي تعصف باملنطقة، فهو وال شك رمز االمة واحد 
مجاهديه��ا. واحلالة هذه الب��د وان تكون هناك اخط��اء ارتكبت بحق 
الوطن في الشأن االقتصادي وانتشار الفساد وارتفاع االسعار، حيث 
ج��اوز التضخم 7%، مضيفا اعدادا جديدة الى ش��ريحة الفقراء، اكثر 
من ربع السكان يعيشون حتت خط الفقر ويشكل النفط والغاز اكثر 
م��ن ثالثة اربع االيرادات، مبعنى ان احلكومات املتعاقبة لم تس��هم في 
ايجاد موارد بديلة. التحرك الش��عبي ف��ي اجلزائر بغض النظر عما اذا 
كانت احزاب املعارضة قد اس��همت في جتييش��ه، ام انه حترك عفوي، 
رافضا الس��تمرار الفس��اد املستش��ري في كاف��ة قطاع��ات الدولة، 
مشككا في قدرة الرئيس على ادارة امور البلد وسط خضم التغيرات 
الت��ي تش��هدها املنطق��ة، موجها رس��ائل ال��ى احمليط��ني بالرئيس، 
احلاكمني بإس��مه، الذين افلحوا في التس��تر على مدى اربع س��نوات 
)دورة رئاسية(، بأنه قد طفح الكيل وبلغ السيل الزبى، وان على هؤالء 
مصارح��ة اجلماهي��ر، وتقدمي برامجه��م االنتخابية لتق��ول اجلماهير 
كلمته��ا عبر صناديق االقت��راع. لم يعد هناك بد من تلبية الرئاس��ة 
مطالب احملتجني بعدم الترشح، لكن االنتخابات التي مت تأجيلها الى 
اجل غير مسمى، ستكون رهنا مبدى جدية االطراف اخملتلفة من خالل 
املؤمتر اجلامع)!( لتهيئة الظروف بش��ان إج��راء انتخابات حرة ونزيهة، 
وتأسيس اجلمهورية الثانية بعد االس��تقالل. الشرفاء الغيورون على 
الوطن ال يرغبون في تكرار ما حصل، لكن تظل هناك اطراف خارجية 
تس��عى بكل ما اوتيت من خبث سياس��ي، الى زعزعة امن واستقرار 
البلد، نتمنى أال تكون هناك اطراف محلية تستخدم كمطية لتدمير 
البل��د ونهب خيراته وتفاقم ازماته ورهنه ملن اس��تعمروه ملا يربو على 

قرن من الزمن، ومن ثم التنكر لدماء شهداء االستقالل.

ميالد عمر املزوغي

رأي

وكاالت / البينة الجديدة
أنح��اء  ف��ي  الش��رطة  ش��ددت 
الوالي��ات املتح��دة إج��راءات األمن 
حول املس��اجد قبل صالة اجلمعة 
بعد ما قتل مس��لح 49 ش��خصا 
وأصاب أكثر من 40 في مس��جدين 

في نيوزيلندا.
وقالت الشرطة في نيويورك ومدن 
أخرى إنه��ا تكث��ف دورياتها حول 
كإج��راء  العب��ادة  ودور  املس��اجد 
احترازي على الرغم من عدم وجود 

مؤشرات على تهديد محدد.
وق��ال نهاد ع��وض مدي��ر مجلس 
العالق��ات األميركي��ة اإلس��المية 
)كي��ر( ف��ي مؤمت��ر صحف��ي ف��ي 
املس��لمني  ح��ث  إن��ه  واش��نطن 
الذي��ن س��يؤدون الصالة ف��ي أكثر 
م��ن ثالثة آالف مس��جد في أنحاء 
ع��دم  »عل��ى  املتح��دة  الوالي��ات 
هجر املس��اجد«. وألق��ى بيان من 

كير باملس��ؤولية جزئيا ع��ن تزايد 
جرائ��م الكراهية عل��ى ما وصفه 
»بسياس��ات إدارة )الرئيس دونالد( 
ترام��ب التي تنط��وي على نوع من 
اإلس��الموفوبيا والعنصرية وتفوق 

العرق األبيض«.
وقال ع��وض في املؤمت��ر الصحفي 
»اليوم اقتب��س اإلرهابي من أقوال 
أق��وى رجل في العالم وهو الرئيس 
ترام��ب... وأود أن أخاط��ب الس��يد 
ترام��ب. س��يد ترام��ب.. كلمات��ك 
تؤث��ر وسياس��اتك تؤث��ر. إنها تؤثر 
على حياة أبرياء في الداخل وحول 

العالم«.
وقدم الرئيس األميركي تعازيه في 
ضحاي��ا »املذبح��ة املروع��ة« التي 
وصفه��ا البيت األبي��ض ب�«جرمية 

كراهية شنعاء«.
ون��دد مجلس األم��ن التاب��ع لألمم 
املتح��دة اجلمع��ة بالهج��وم على 

مس��جدين ف��ي نيوزيلن��دا مما أدى 
إلى مقتل 49 شخصا ووصفه بأنه 
عمل »ش��ائن وجبان« وق��ال إن أي 
عمل إرهاب��ي هو عمل مجرم وغير 

مبرر.
 15 م��ن  املؤل��ف  اجملل��س  وق��ال 

دول��ة في بي��ان اقترحت��ه الكويت 
وإندونيسيا »يؤكد أعضاء مجلس 
األم��ن مج��ددا عل��ى أن اإلره��اب 
بكاف��ة صوره وأش��كاله ميثل أحد 
واألمن  للس��لم  التهديدات  أخطر 
ال��دول  ممثل��و  ووق��ف  الدولي��ني«. 

األعضاء باجمللس دقيقة حداد على 
أرواح الضحايا.

وأثار اعتداء اس��تهدف مسجدين 
ف��ي نيوزيلندا وأس��فر ع��ن مقتل 
49 ش��خصا عل��ى األق��ل خ��الل 
ص��الة اجلمعة حالة م��ن الصدمة 

واالستياء حول العالم.
وقالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية 
جاس��يندا أردي��رن »ال ميكن وصف 
ذلك س��وى بأنه هج��وم إرهابي«، 
متحدث��ة عن »أحد أحل��ك األيام« 

في تاريخ البالد.
وبث املهاجم ال��ذي أفادت التقارير 
بأن��ه أس��ترالي متطرف مباش��رة 
عبر اإلنترن��ت مقاطع من االعتداء 
الدامي، ما أثار الغضب والذعر من 

احتمال وقوع هجمات مشابهة.
وش��ددت بع��ض الدول اإلج��راءات 
األمنية في محيط املساجد عقب 

الهجومني.

وكاالت / البينة الجديدة
ق��ال خبراء ومصادر أمنية إنه متت إزاحة 
قائ��د تنظي��م داعش في غ��رب إفريقيا 
الفصي��ل التابع لتنظيم بوكوحرام في 
شمال شرق نيجيريا، واستبداله بقيادة 

جديدة.
ومن��ذ بداية مارس/اذار ي��روج عبر مواقع 
التواص��ل االجتماعي تس��جيل صوتي 
بلغ��ة الهوس��ا يعل��ن أن��ه مت اختي��ار 
>حاكم جديد< ليحل محل أبومصعب 
البرن��اوي جنل مؤس��س بوكوحرام الذي 
كان تنظي��م داع��ش ك��رس زعامته في 

.2016
ملواجه��ة  املش��تركة  الق��وة  وقال��ت 
بوكوحرام في حوض بحيرة تشاد )تشاد 
والكامي��رون والنيج��ر ونيجيريا( نهاية 
األس��بوع املاضي إن »مصادر موثوق بها 
أش��ارت إلى أزمة داخلية أدت إلى تغيير 

في القيادة«.
وج��اء ف��ي بي��ان حت��دث ع��ن حم��الت 
عس��كرية واس��عة النطاق جارية ضد 
اجلهاديني، أن التنظيم اجلهادي في غرب 
إفريقي��ا »أعلن إقال��ة القائد الس��ابق 

وتعي��ني أبوعب��داهلل بن عم��ر البرناوي« 
محله.

ولقب البرناوي يش��ير إلى منطقة بورنو 
ش��مال ش��رق نيجيري��ا معق��ل التمرد 
اجله��ادي الذي أوقع في عش��ر س��نوات 
أكث��ر من 27 ألف قتيل وأجبر 1.8 مليون 

نسمة على النزوح من ديارهم.
ولئ��ن اعتبر اخلبراء واملص��ادر األمنية أن 
تغيي��ر القي��ادة خبر »موثوق ب��ه جدا«، 
فإنهم ال يتفقون بش��أن هوي��ة القائد 

اجلدي��د. وقال يان س��انت بيير احمللل في 
مجال مكافحة اإلره��اب ببرلني »يجب 
توخي احل��ذر، لكن يبدو أن��ه كان لفترة 
طويلة، مجرد تابع وعلى هامش احلركة 

نسبيا«.
 وق��ال خب��راء آخ��رون إنه عل��ى األرجح 
خطي��ب مس��جد س��ابق مع��روف في 
منطق��ة باغا الت��ي تضم مين��اء صيد 
اس��تراتيجيا على ضفاف بحيرة تشاد. 
أما مصير الشاب العشريني أبومصعب 

البرن��اوي فق��د ع��رف اليوم. وبحس��ب 
مصدر أمني واس��ع االط��الع فهو »بني 

أيدي القيادة اجلديدة«.
لقب البرناوي يش��ير إلى منطقة بورنو 
ش��مال ش��رق نيجيري��ا معق��ل التمرد 
اجله��ادي الذي أوقع في عش��ر س��نوات 
أكث��ر من 27 ألف قتيل وأجبر 1.8 مليون 

نسمة على النزوح من ديارهم
ويب��دو أن قادة التنظي��م قدموا من عدة 
قرى في منطقة بحيرة تش��اد في زوارق 
واجتمع��وا ف��ي 28 فبراير/ش��باط ف��ي 
كوالرام أحد معسكرات التنظيم حيث 

قرروا باإلجماع تغيير القائد.
وق��ال املص��در األمني ال��ذي طلب عدم 
كش��ف هويته »كان انقالبا بدون إراقة 
دم��اء. لقد جعلوه يتنازل عن القيادة ثم 
حبس��وه«، مضيف��ا »لم يقتل��وه حتى 
ال ي��ؤدي ذل��ك إل��ى انش��قاقات جديدة 
في صفوفه��م«. والبرن��اوي ومامان نور 
مس��اعده املقرب الس��ابق األكثر خبرة 
احلقيق��ي  القائ��د  يعتب��ر  كان  وال��ذي 
لتنظي��م الدول��ة اإلس��المية في غرب 
إفريقيا، كانا ابتعدا في 2015 عن القائد 

التاريخي لبوكوحرام أبوبكر الش��كوي 
ال��ذي اعتب��ر وحش��يا أكثر م��ن الالزم 
بح��ق املدني��ني املس��لمني ومتخصصا 
واالعت��داءات  اجلماع��ي  النه��ب  ف��ي 

االنتحارية.
الش��كوي  ع��ن  املنش��قان  وفض��ل 
الهجمات على ق��وات األمن النيجيرية 
وكثف��ا ف��ي 2018 الهجم��ات املدم��رة 
على قواعد عس��كرية في شمال شرق 

البالد.
لك��ن ه��ذه القي��ادة )املعتدل��ة( كانت 
موض��ع احتجاج داخل��ي ومت اغتيال نور 
في اغسطس/آب 2018 بيد أعضاء أشد 

تطرفا. 
وبع��د خط��ف نح��و مئ��ة تلمي��ذة في 
دابش��ي ف��ي فبراير/ش��باط 2018، أخذ 
علي��ه خصوص��ا تفاوض��ه واحتفاظه 
لنفس��ه بالفدية املفترضة التي دفعت 

لقاء اإلفراج عن الطالبات.
وأكد مص��در أمني نيجيري آخر أن إقالة 
البرناوي كانت مسألة »شكلية«، لكنه 
»كان قد فق��د أهميته داخل اجملموعة« 

بعد مقتل نور ووجد نفسه مهمشا.

تشديد اإلجراءات األمنية حول املساجد بأمريكا

انقالب هادئ يطيح بزعيم داعش يف غرب إفريقيا

وكاالت / البينة الجديدة
ق��ال وزي��ر اخلارجي��ة األميركي مايك 
الرئي��س  إدارة  إن  اجلمع��ة  بومبي��و 
دونالد ترامب تعارض فرض قيود على 
املساعدات األميركية للتحالف الذي 

تقوده السعودية في اليمن.
وأضاف خالل مؤمتر صحفي »السبيل 
لتخفيف معاناة الش��عب اليمني ال 
يكون بإطالة أم��د الصراع عن طريق 
إعاق��ة ش��ركائنا في املعرك��ة لكن 
مبنح التحالف الذي تقوده السعودية 

الدعم الذي يحتاجه 
األميرك��ي  الش��يوخ  وكان مجل��س 
ال��ذي يقوده اجلمهوري��ون قد أقر يوم 
األربعاء مش��روع قانون ينهي الدعم 
الذي  للتحالف  األميركي  العسكري 
تقوده الس��عودية ف��ي احلرب باليمن 

ضد الثوار احلوثيني .
الن��واب  مجل��س  يق��ر  أن  وينبغ��ي 
مشروع القانون حتى يتسنى إرساله 
إل��ى البي��ت األبي��ض الذي ق��ال يوم 
األربع��اء إن ترامب يعتزم اس��تخدام 
ح��ق النقض ض��ده. وس��تكون هذه 
امل��رة األول��ى الت��ي يس��تخدم فيها 
الرئيس األميركي هذا احلق منذ توليه 

الرئاسة قبل عامني.
وصوت األعض��اء بأغلبي��ة 54 صوتا 
مقاب��ل 46 ف��ي اجملل��س املؤل��ف من 
100 عض��و لصال��ح القان��ون ال��ذي 
يس��عى ملنع اجليش األميركي من أي 
نوع م��ن املش��اركة في الص��راع مبا 
في ذل��ك توفير دعم للضربات اجلوية 
الس��عودية على صعيد االستهداف 

دون تفويض من الكونغرس.
وأودت احلرب اليمنية املس��تمرة منذ 
أربع س��نوات بحياة عش��رات اآلالف 
وفجرت ما تصفها األمم املتحدة بأنها 
أس��وأ أزمة إنس��انية ف��ي العالم، إذ 

تقف البالد على شفا اجملاعة.
وجادل مؤيدو مشروع القانون ومنهم 
ع��دد م��ن أعض��اء احل��زب اجلمهوري 
الذي ينتمي إليه ترامب ودميقراطيون 
بأن املش��اركة األميركي��ة في اليمن 
تنته��ك ما ينص عليه الدس��تور بأن 
الكونغ��رس ولي��س الرئي��س هو من 

يحدد متى تذهب البالد للحرب.
ف��إّن  القان��ون  مش��روع  وبحس��ب 
الرئي��س  »الكونغ��رس يطل��ب م��ن 
سحب القّوات املس��ّلحة األميركّية 
من العملّيات احلربّية في اجلمهوريّة 

اليمنّي��ة أو من تلك التي تؤثّر عليها، 
باستثناء« العملّيات العسكريّة ضّد 
تنظيم القاعدة، وذلك في غضون 30 

يوما من بدء سريان القانون.
كما ينّص املش��روع على أنّه بإمكان 
الرئي��س أن يطل��ب م��ن الكونغرس 

إرجاء تنفيذ هذا القرار.
وب��ات يتعنّي اآلن على مجلس النّواب 
الذي يُسيطر عليه الدميقراطيون، أن 

يُوافق على مش��روع القانون بشكل 
نهائي.

وكان مجل��س النّواب ق��د تبّنى نصا 
فبراير/ش��باط،   13 ف��ي  مش��ابها 
بغالبّي��ة 248 صوتا مؤيدا في مقابل 

معارضة 177 صوتا.
وتدع��م الوالي��ات املتح��دة احلمل��ة 
اجلوية بقيادة الس��عودية في اليمن 
مبهام إلع��ادة تزويد الطائرات بالوقود 

في اجلو فضال عن دعم يتعلق بجمع 
وكان تصوي��ت مجلس الش��يوخ في 
امل��رة   ،2018 األول  ديس��مبر/كانون 
األولى التي يقر فيها أحد مجلس��ي 
الكونغ��رس ق��رارا بس��حب القوات 
املش��اركة ف��ي عملي��ة عس��كرية 
مبوجب قانون سلطات احلرب الصادر 

في عام 1973.
وفي تطور آخر أعلنت وزارة اخلارجية 
األميركية اجلمع��ة أن وزير اخلارجية 
إل��ى  سيس��افر  بومبي��و  ماي��ك 
إس��رائيل ولبنان والكويت األسبوع 
املقب��ل حي��ث ستش��مل جولت��ه 
إج��راء محادثات م��ع زعماء قبارصة 
ويوناني��ني ف��ي القدس بش��أن أمن 

الطاقة في البحر املتوسط.
وقال روبرت باالدينو املتحدث باس��م 
اخلارجية في بيان إن بومبيو سيبحث 
ف��ي الكوي��ت تعزي��ز التع��اون ف��ي 
مج��االت الدفاع واألم��ن اإللكتروني 

والتجارة.
وأض��اف أن وزير اخلارجي��ة األميركي 
س��يجتمع في إس��رائيل مع زعماء 
قبارصة ويونانيني ملناقش��ة تصدير 

الغاز الطبيعي إلى أوروبا.

داعش يعرتف أخريا مبقتل 
الشقيقني كالن

إدارة ترامب ترفض إنهاء دعم السعودية يف اليمن

وكاالت/ البينة الجديدة
فج��ر انتحاري��ان م��ن تنظي��م 
اجلمع��ة،  نفس��يهما  داع��ش 
تش��هد  الت��ي  الباغ��وز  ف��ي 
اشتباكات عنيفة بني جهاديي 
التنظيم اإلرهابي وقوات سوريا 
م��ن  املدعوم��ة  الدميقراطي��ة 

الواليات املتحدة.
وق��وات س��وريا  وق��ال ش��اهد 
الدميقراطية إن هجوما انتحاريا 
اس��تهدف أناس��ا يغادرون آخر 
جيب لداعش في ش��رق سوريا 

اجلمعة.
وذك��ر الش��اهد أن ثالث نس��اء 
موق��ع  ف��ي  تفجي��رات  نف��ذن 

يستسلم فيه املغادرون للباغوز 
الطق��س  أح��وال  مس��تغلني 
الس��يئة ما أس��فر عن سقوط 

قتلى ومصابني.
وأفادت قوات سوريا الدميقراطية 
الت��ي حتاص��ر الباغ��وز بوق��وع 
لم  لكنها  االنتح��اري  الهجوم 

تذكر تفاصيل.
وتعد ه��ذه أول عملية انتحارية 
ينفذه��ا عناص��ر داع��ش عن��د 
معب��ر املدنيني على أطراف بلدة 
الباغ��وز، التي متث��ل آخر جيب 

للتنظيم في املنطقة.
ومن��ذ خمس��ة أس��ابيع أعنت 
الدميقراطي��ة  س��وريا  ق��وات 

)قس��د( ذات الغالبي��ة الكردية 
بدء هجومها في الباغوز، حيث 
مس��لحي  م��ن  اآلالف  أس��رت 
التنظي��م أثن��اء تقدمه��ا ف��ي 
يس��يطر  كان  الت��ي  املناط��ق 

عليها.
وق��ال مصطف��ى بال��ي رئي��س 
لقوات سوريا  اإلعالمي  املكتب 
مجموع��ة  إن  الدميقراطي��ة 
جديدة م��ن مقاتل��ي التنظيم 
خرجت من الباغوز واستسلمت 
اجلمعة. وكان الرئيس األمريكي 
دونال��د ترام��ب أعل��ن ف��ي 28 
فبراير/ش��باط أن التنظيم ُهزم 
بنس��بة »مئة باملئة«.  وُعلقت 

احلملة للس��ماح بإجالء أعداد 
كبيرة من الناس معظمهم من 
زوج��ات وأبناء مقاتل��ي الدولة. 
وأجلت قوات سوريا الدميقراطية 
آالف األش��خاص م��ن الباغ��وز 
لينضموا لعشرات اآلالف الذين 

اآلخذة  التنظيم  أراض��ي  تركوا 
في االنحس��ار خالل الش��هور 

القليلة املاضية.
وشهد الهجوم تعقيدات أيضا 
بسبب مقاومة أعضاء التنظيم 
األكث��ر تش��ددا الذي��ن حتصنوا 

في داخل الباغ��وز وآثروا القتال 
حت��ى امل��وت. وواج��ه التق��دم 
الكبير هذا األس��بوع هجمات 
مضادة ش��ملت مجموعات من 
املفجرين االنتحاريني الذين جنوا 
م��ن القصف املدفع��ي املكثف 
للتحال��ف  اجلوي��ة  والضرب��ات 
الدولي بقيادة الواليات املتحدة.

وتعتق��د »قس��د« أن التنظيم 
حف��ر خن��ادق ومالج��ئ كثيرة 
وهي تكتيكات استخدمها في 
مناطق أخرى مثل مدينة الرقة 
التي  معقله الس��وري السابق 
س��يطرت عليها قوات س��وريا 

الدميقراطية في 2017.

هجوم انتحاري يستهدف مغادرين آلخر جيب لداعش يف سوريا

وكاالت / البينة الجديدة
أق��ّر تنظي��م داع��ش مبقت��ل 
الفرنس��يني  االرهابي��ني 
وج��ان  فابي��ان  الش��قيقني 
ضرب��ات  ف��ي  كالن  ميش��ال 
بقي��ادة  الدول��ي  للتحال��ف 
أوردت  م��ا  وف��ق  واش��نطن، 
مجلة النبأ الدعائية التابعة 
ص��در  ع��دد  ف��ي  للتنظي��م 
حس��ابات  ونقلته  اخلمي��س 

جهادية على تطبيق تلغرام.
صفحتني  التنظيم  وخّصص 
بعنوان >قصة ش��هيد<، سرد 
فيه��ا مراحل حي��اة أبو أنس 
الفرنس��ي ف��ي إش��ارة إل��ى 
فابي��ان كالن، م��ن والدته في 
فرنسا وشبابه مرورا بتحوله 
إلى اإلس��الم ث��م وصوله إلى 
س��وريا بعد ش��قيقه امللقب 
والتحاق��ه  عثم��ان<  ب�<أب��و 
اإلس��المية  الدولة  ب�«جن��ود 

واجلهاد«.
»اس��تهدفته  املق��ال  وأورد 
طائرة صليبية فُقتل وحلق به 
ش��قيقه أبوعثم��ان بعد أيام 
قليلة بالطريقة نفسها« في 
ش��رق س��وريا، فيما يعد هذا 
أول إقرار رسمي من التنظيم 

مبقتل األخوين كالن.
الدول��ي  التحال��ف  وكان 
أعل��ن مقتل فابي��ان في غارة 
ش��نتها طائرة م��ن دون طيار 
ف��ي  فبراير/ش��باط   20 ف��ي 
بل��دة الباغ��وز، حيث تخوض 
الدميقراطي��ة  ق��وات س��وريا 
آخ��ر معاركه��ا للقضاء على 

التنظيم املتطرف.
وف��ي اخلام��س م��ن الش��هر 
احلالي وإثر خروجها من جيب 
الباغوز احملاصر، أكدت دوروتي 
ماكي��ر مقت��ل زوجه��ا ج��ان 

ميشال كالن وشقيقه.
وبحسب محققني فرنسيني، 

ف��إن فابي��ان )41 عام��ا( ه��و 
من س��ّجل التبن��ي الصوتي 
نوفمبر/تشرين   13 العتداءات 
الثاني 2015 في باريس والتي 
أسفرت عن 130 قتيال ومئات 
اجلرح��ى، فيما أدى ش��قيقه 
جان ميشال )38 عاما( أناشيد 

في التسجيل.
واعتن��ق فابيان اإلس��الم في 
املاض��ي  الق��رن  تس��عينات 
وكذل��ك  متش��ّددا  وأصب��ح 
كان��ا  واالثن��ان  ش��قيقه. 
مقّربني من اخللية التي نفذت 
اعت��داءات باريس وبروكس��ل 

في العامني 2015 و2016.
وذكر مقال >النب��أ< أن فابيان 
عم��ل »أكثر فت��رة جهاده في 
إذاعة البيان« الناطقة باسم 
التنظي��م وكان مس��ؤوال عن 
»تسجيل الدروس واحملاضرات 
العلمية والعناية بالهندسة 
الصوتية«، بينما كان شقيقه 
من »كوادر مؤسس��ة أجناد« 
الت��ي تولت إصدار األناش��يد 
والتس��جيالت  اجلهادي��ة 

الصوتية للتنظيم.
وتضم��ن ع��دد مجل��ة النب��أ 
رسما بيانيا بعنوان »أتظنون 
أنن��ا س��نرحل؟«، يش��ير إلى 
هجمات نفذها التنظيم خالل 
أس��بوع، بينه��ا اس��تهداف 
الدول��ي  للتحال��ف  دوري��ة 
السبت في  األكراد  واملقاتلني 
مدين��ة منب��ج )ش��ماال(، لم 

يسفر عن ضحايا.
ودعا التنظيم الذي يوشك أن 
يخس��ر آخر نقاط س��يطرته 
في شرق س��وريا، في شريط 
مص��ور لي��ل االثن��ني، أنصاره 
العالق��ني ف��ي الباغ��وز إل��ى 
الثبات، ف��ي مواجهة احلصار 
والقص��ف اللذي��ن يتعرضون 

لهما .



 

سوسن عبداهلل

  تبنى العالق��ة الزوجية على املودة 
والرحمة والعاطفة بني الش��ريكني، 
لتأس��يس  املتش��رك  باالهتم��ام 
نفس��يا  متوازن��ة  س��ليمة  أس��رة 
وصحيا، لهذا يتبادل االزواج االسرار 
املش��تركة بينهما سواء العاطفية 
أو االجتماعية وحتى تشمل جميع  
األم��ور املادي��ة حيث يطّل��ع الواحد 
عل��ى اآلخ��ر ،وتكون احلس��ابات في 
البن��وك مش��تركة ، وه��ذا الترابط  
والس��ر املش��ترك يعد م��ن االواصر 
الثق��ة  نتيج��ة  بينهم��ا  احملكم��ة 
والوفاء والصراحة ، ولكن قد يحدث

أن تنف��ك عرى ه��ذه الثق��ة ويختل 
االعتم��اد املتب��ادل نتيج��ة تع��رض 
بع��ض االس��رار الزوجي��ة ال��ى ماال 
يحم��د عقب��اه ، وخاص��ة الزواجات 
حديثة العهد أو ممن لم يخلق لديها 
االطمئنان بعد أوم��ن التأمتن زوجها 
كونه ال يعرف الوفاء وحفظ االمانة 
فيخون الشريك وهو ما تعلنه بعض 
املطلقات في مجتمعنا ، وهذا  يؤدي 
إلى ضعف العالقة الزوجية من حيث 
اعتماد االمانة والثق��ة، وفي الوقت  
الذي يخفي كثير من األزواج حقيقة 
حس��اباتهم املادية  مبا فيه رواتبهم 

إس��رافهن،  زوجاته��م بحجة  ع��ن 
عرض��ت هذه املس��ألة عل��ى بعض 
املتزوجني واملتزوجات  فكان احدهم 
يعمل موظفا حكوميا  يقول )جلأت 
أنا وزوجت��ي إلى قرار أن ندخر أموالنا 
ف��ي حس��اب واحد( ول��م نتخذ هذا 
الق��رار عبثا  ب��ل اميانا من��ا بأهمية 
التوفير في تأمني مستلزمات احلياة 
وجتاوز عوائقها خاص��ة وأننا عقدنا 
العزم على توفير مبلغ معني نشتري 
به عقارا يؤمن مستقبل أطفالنا  .إذا 
ما فكر الزوج��ان في عملية التوفير 
واالدخار للمس��تقبل ،توجد العديد 

من الوس��ائل احلديثة مثل احلساب 
املشترك للطرفني  ويكون بعلمهما 
مع��ا حتى ال تهت��ز الثق��ة بينهما، 
وبالتال��ي ال تتأثر العالقة الزوجية أو 
أن يكون االتف��اق على أحد الطرفني 

وبعلمهما معا .
 وبذلك س��وف يتم جتاوز املشكالت 
واالضطراب��ات الت��ي قد حت��دث بعد 

ذلك، السؤال الذي يطرح ملعرفة، هل 
احلس��اب هناك من يؤمن . املشترك 

يزيد من حب الزوجني؟
إن احلس��اب املشترك هو أكثر مرونة 
في حالة رغبة الزوجني باالدخار معا 
إذ بإم��كان كل منهم��ا التصرف في 

احلساب بحسب ما يتفقان عليه ،
لذل��ك احلس��اب املش��ترك يزيد من 
حبهم��ا وتضامنهم��ا ، خاصة وأنه 
أصب��ح بينهما هدف مش��ترك وهو 
ثم��رة عالقتهما  أبنائهما  مصلحة 
الزوجي��ة ، له��ذا جن��د ان احلس��اب 
املش��ترك يوف��ر رباطا آخ��ر إضافيا 
بينهما بحيث يوثق عالقتهما ليس 
ألن��ه يتعلق بامل��ال، بل ألن��ه يتعلق 
بكون��ه وس��يلة االندم��اج وتوح��د 
االف��كار واالدارة بينهم��ا وباملقاب��ل 
قد يكون حس��اب االدخار املش��ترك 
س��ببا في تعمي��ق خ��الف الزوجني 
إذا ل��م يكونا متقف��ني باألصل ، لذا 
نقول ينبغ��ي على كل واحد منهما 
حتديد إذا كان حساب االدخار مفيدا 
لهما أو من األفضل عدم االش��تراك 
ب��ه، ف��إذا كان��ت العالق��ة الزوجية 
بينهما مستقرة وثابتة فإن أخذهما 
لهذه اخلطوة هو أم��ر مهم وضروري 
والبعض يفه��م أن العالقة الزوجية 
هي اندماج وانصهار مبعنى ان تلغى 
لكال  معه��ا مفه��وم اخلصوصي��ة 
الطرف��ني، وتعتبر املعام��الت املالية 
من أه��م مصادر االزعاج واخلالف بني 
الزوج��ني ، اذا لم يتم التعامل معها 
بحكمة وقدر كبير من اخلصوصية .

د. عائشة الشهري

األنبياء واخللفاء والعلماء وامللوك 
والفرس��ان  وال��وزراء  واألم��راء 
وحت��ى الن��اس البس��طاء كانوا 
يتزوجون ويعددون مع وجود اإلماء 

فتج��د  عنده��م  اململ��وكات 
»الرجل« يتزوج األولى والثانية 
والثالث��ة والرابعة ومعه أيضاً 
مالذ وطاب من اإلماء يش��تري 
ويبيع منهن فيستمتع بقوته 
ويغي��ر  ورجولت��ه  ونش��اطه 
مراكبه فيزداد نشاطاً وحيوية 
وصحة فعاشوا رجاالً أصحاء 
له��م هيبته��م ووزنه��م .. ما 
جعلنا نقرأ ونس��مع هذا عن 
اجدادنا وتاريخنا ونحن نشعر 
بغّصة وألم.. ألن واقع »املوحد« 
يخالف طبيعة الرجل البدنية 
والنفس��ية فاهلل خلق الرجل 

اكبر عق��الً وقلباً وقوًة ونش��اطاً 
من املرأة فطبيعة الرجل العطاء 
واالنتشار ما شرع له اهلل التعدد 
م��ن الزوج��ات .ل��ذا تكث��ر عن��د 
االم��راض  »املوحدي��ن«  الرج��ال 
اجلسدية والوهن وضعف الهّمة 
حت��ى يص��ل ألرذل العم��ر ...فإذا 
تعبت زوجته تعّطل.. وإذا حاضت 
تعّطل.. وإذا نفست تعّطل .. واذا 
حمل��ت تعّط��ل... فيذه��ب ُجلُّ 

عمره »عاط��ال« ماؤه قد جف في 
صلبه فذهب عم��ره وقد لقي ما 
لقي من ندم وحس��رة.. عكس��ه 
متام��اً املُع��ّدد فهو يعط��ي دائماً 
وم��اؤه  واليتعط��ل  ويس��تمتع 
متجدد في صلبه...ووجهه طليٌق 
دائم��اً.. وبع��د بح��ٍث وتقِص في 
« الرجال من الزواج  س��بب »ُجبنْ
والتع��دد.. قمت مبقارنة س��لوك 

»الرج��ال« املعددين قدمياً وحديثاً 
و ب��ني الرج��ال املوحدين فوجدت 
أن الس��بب الرئيس لي��س مادياً 
والصحي��اً ب��ل هو يع��ود ))لكثرة 
مخالط��ة الرج��ل لزوجت��ه ف��ي 
البي��ت واجلل��وس معه��ا اوق��ات 
طويل��ة ومغالب��ة االوالد والعيال 
حت��ى أصبح كثي��ر م��ن الرجال 
امرأت��ه  م��ع  بيت��ه  ف��ي  داجن��اً 
مس��يطرة عليه فذهبت هيبته 

وقوته وُس��لبت إرادت��ه وفحولته 
مع كثرة جلوسه معها ما جعله 
رجالً مروض��اً حتت زوجته .. تعرف 
كل ش��ؤونه وأس��راره وأموال��ه(( 
عك��س املعددين متاماً فوجدتهم 
نس��ائهم  مجالس��ة  قليل��و 
..يخرجون للعمل والكد والسفر 
الى آخ��ره . فمخالطته لزوجاته 
جعل له هيبًة وقوة ش��خصية، 
وإرادًة كاملًة، فتجده يقدم على 
الزواج ب��كل »رجولة وفحولة« 
مضايق��ة  أو  معارض��ة  ودون 
م��ن زوجات��ه الالت��ي اقتنع��ن 
بطبيعته��ن وحق��وق ازواجهن 
بسبب سلوك ازواجهم معهم 
..فهم أكثر الرجال راحًة وهمة 
وفحولة وصحًة وس��عادًة وهذا 
الغالب عليهم  )وذهب السكر 

و البروستات والبرودة ...(
اآلن أدركنا ملا كان العرب يعيبون 
عل��ى الرجل كث��رة مكوثه في 

البيت..!!!
النتيجة أمامكم !!! فبس��بب 
ه��ذا »اخل��وف« كُثرت ف��ي بيوتنا 
العوان��س وامت��أت من النس��اء 
والبن��ات الالت��ي ال أح��د يس��أل 
أو يتج��رأ ليخطبه��ن.. وبس��بب 
»اجُل��ب« َكُث��ر فس��اد اجلبناء في 
الظل وانتشرت خطايا الضحايا 
ش��رع  من  معهم...!!فس��بحان 
حكمة التعدد ملنع الفس��اد في 

األرض !!.

أسواق العبودية تفتح أبوابها بإدارة جديدة

د . نضري الخزرجي

يس��تطيع اإلنس��ان أن يحبس نفسه في 
داره أليام وأش��هر بل وس��نني دون أن يخرج 
من باب الدار، يش��غل نفس��ه مبا هو مولع 
به، وليس��ت ه��ذه من األمور املس��تحيلة، 
فع��دد غي��ر قلي��ل م��ن مش��اهير العلماء 
مارس��وا هذا ال��دور دون ان يش��عروا بأدنى 
تع��ب أو نص��ب، ب��ل يج��دون ف��ي الوحدة 
منته��ى النش��وة والروعة في إجن��از ما هم 
عليه، ولكن ال يتحمل مثل هؤالء أن تفرض 
عليهم اإلقامة فرض��ا، ألنهم كما ارتضوا 
النفس��هم البق��اء في مكان واح��د لفترة 
طويلة وبرغبتهم وإرادتهم يرفضون البقاء 
ولو في بيوتهم حت��ت اإلقامة اجلبرية ألنها 
خ��الف إرادته��م، وهذه ه��ي قيم��ة احلرية 
فالبقاء في دائرة محدودة مع اإلرادة الذاتية 
هي حرية في أعلى رتبها والبقاء في الدائرة 
نفس��ها بالضد م��ن اإلرادة ه��ي العبودية 

األرضية في منتهى درجاتها.
في احلالتني، فإن الشخصية واحدة واملكان 
)البيت( واحد، لكن اإلختالف وقع في اإلرادة 
ب��ني أن تك��ون ف��ي مق��ام الفاعلي��ة أو أن 
تكون حتت وط��أة املفعولية، وليس الفاعل 
كاملفع��ول، فاألول مرف��وع القامة واحلركة 
ترفع معه��ا رأس صاحبها، والثاني مغلوب 
اإلرادة واحلركة تنصب صاحبها على أعواد 
العبودي��ة إن أصابته ب��أداة النصب وأخذته 

بداء الغصب.
وال تقتص��ر اإلرادة الفاعل��ة وضدها اإلرادة 
املس��لوبة عل��ى ذوات ال��روح العاقلة، وإمنا 
ه��ي فط��رة أودعه��ا اهلل ف��ي مخلوقات��ه، 
وه��ي دي��دن الطبيعة فيما ن��راه وما ال نراه 

م��ن الكائن��ات، ف��كل ينحو باجت��اه احلرية 
الذاتي��ة ورفض العبودية القس��رية، وألنها 
أمر فط��ري يدرك معناه��ا العالم واملتعلم 
واجلاه��ل ولك��ن بدرجات فكلم��ا ازداد املرء 
علم��ا أمكنه الوقوف عل��ى حقيقة احلرية 
والعبودية وتلمس جزئياتها، ومن يقع حتت 
س��نابك خيلها فهو أقدر على فهم معنى 
احلري��ة إن امتلك اإلرادة واحلافز وإن كان غير 
متعل��م، وحيث ال يعرف امل��رء قيمة البصر 
إال حينما يفقده، وال قيمة الس��مع إال حني 
يفق��ده، فإن املرء ال يعرف حقيقة احلرية إال 
حينما يقع في شباك العبودية وجتري عليه 
أحكامها، وإذا فقدها يعمل ما أمكنه على 
اخل��روج من عنق زجاجتها إلى فضاء احلرية 

الرحب وتنفس عبير التحرير من جديد.
من هنا فإن الفقه اإلسالمي حينما يعالج 
مس��ألة العبودي��ة، فإن��ه يطل��ق مفهوم 
)العتق( على من أخرج نفس��ه من دائرتها، 
ولهذه الكلم��ة مداليلها الوضاءة يتابعها 
الفقي��ه آي��ة اهلل الش��يخ محم��د ص��ادق 
الكرباس��ي في كراس »ش��ريعة التحرير« 
الص��ادر حديث��ا )2019م( ع��ن بي��ت العلم 
للنابهني في بيروت في 56 صفحة، في 120 
مسألة شرعية مع 67 تعليقة للفقيه آية 
ر  اهلل الشيخ حسن رضا الغديري الذي صدَّ
للكراس مبقدمة س��بقتها مقدمة الناشر 

وأعقبها متهيد الكرباسي.
لإلنس��ان أن يس��بح ف��ي فض��اءات اللغة 
كع��رض  عرضه��ا  فمعانيه��ا  العربي��ة، 
سماوات املفردات واللغة، تستوعب املفردة 
الواحدة العش��رات بل املئات م��ن املعاني، 
والرقب��ة من جس��م اإلنس��ان واح��دة من 
تلك املفردات التي تس��توعب كل جزئيات 
الفرد، فهي وإن كانت مربط الرأس باجلسد، 
لكنها متثل نه��ر احلياة ومركز اإلرادة ومبلغ 
شأن اإلنس��ان، وبتعبير الفقيه الكرباسي 
ف��ي التمهي��د: )ج��رت أدبيات الع��رب منذ 
الِق��دم على أن الرقب��ة تعني ما فيها حياة 
اإلنسان من جهة، وفيها كرامته من جهة 
أخ��رى، ومن هنا إذا قال احلاكم: إضرب عنق 
ف��الن، أراد قتله، فإزهاق ال��روح كان بضرب 

الرقبة(.
فالرقب��ة وإن كانت جزًءا من بدن اإلنس��ان 
ولكنها بالكناية واجمل��از لها أن متثل احلياة 
كلها من خير أو شر بل وكينونة املرء بقدِّه 
وقديده، ولذلك فإن القرآن الكرمي أش��ار إلى 
الرقبة لبيان مصير اإلنسان يوم احلشر أهو 
م��ن أهل اجلن��ة أم من أهل الن��ار، وذلك في 
َناُه َطاِئَرُه ِفي  قوله تعالى: »َوُكلَّ إِنَساٍن أَلنَْزمنْ

َم النِْقَياَمِة ِكَتاباً يَلنَْقاُه  ِرُج َلُه يَ��ونْ ُعُنِقِه َوُنخنْ
َمنُشوراً« [

وألن الرقب��ة دالة على احلي��اة، فإن العملية 
احليوي��ة إلخراج املرء من دائرة العبودية إلى 
دائ��رة احلرية يطلق عليها عتق رقبة، ولهذا 
كما يضيف الشيخ الكرباسي في تعريف 
العت��ق أنه��ا: )احلري��ة إذا ُقرئت مكس��ورة 
الع��ني، وتعني التحري��ر إذا قرئت مفتوحة 
الع��ني، والفقه��اء ال يبتعدون ع��ن املعنى 
اللغوي ب��ل أرادوا بالعتق اخل��روج من الرق، 
فالِعتق هو اململوك احمُلرَّر، رجال كان أو امرأة، 

وقد اصطلح عليه القرآن بالتحرير(.
وف��ي موق��ع آخ��ر يعبر الق��رآن ع��ن العتق 
ب�»الف��ك«، في قوله تعالى: »َوَم��ا أَدنْرَاَك َما 
النَْعَقَبُة. َفكُّ رََقَب��ٍة« [ وقد تواترت األحاديث 
أن م��ن أعتق رقب��ة في س��بيل اهلل أعتقه 
اهلل م��ن ن��ار جهن��م، وأدخله جن��ة اخللد، 

من هنا يتبني عظيم الرقبة وأنها ليس��ت 
في قبال احلي��اة الدنيا فحس��ب بل احلياة 
اآلخ��رة وخلودها وس��عادتها، وفي احلديث 
ِلًما،  َتَق رَُجال ُمسنْ ٍم أَعنْ ��لِ َا ُمسنْ الشريف: »أميُّ
ٍم ِمننْ ِعَظاِمِه،   َجاِعٌل َوَفاَء ُكلِّ َعظنْ

َ
ف��إنَّ اهلل

رأٍة  َا امنْ ما ِمننْ ِعظاِم ُمَحّررِِه ِمننْ النَّار؛ وأميُّ َعظنْ
 
َ
��ِلَمًة، فإنَّ اهلل َرأًة ُمسنْ َتَق��ِت امنْ ��ِلَمٍة أعنْ ُمسنْ

ما  ٍم ِمَن ِعَظاِمَها، َعظنْ َجاِع��ٌل َوَفاَء ُكلِّ َعظنْ
ِم��َن ِعظاِم ُمَحّررِها ِم��َن النَّار«، وفي حديث 
نبوي شريف آخر: »إنَّ َمن أعتق مؤمًنا أعتق 
اهلل العزي��ز اجلبار بكل عضو منه عضًوا له 

من النار«.
في الواقع ان تعظيم عتق الرقبة ووضعها 
ف��ي خان��ة احلي��اة وم��ا يعادلها م��ن حياة 
أخروية خالدة، تكش��ف في الوقت نفسه 
عن عظيم احلري��ة وجليل خطرها ووقعها 
في حي��اة اإلنس��ان، ومن يفقده��ا لطارئ 
عرض��ي أو مس��تدمي فه��و ح��ي ف��ي عداد 
األموات، ون��درك أهميتها بلحاظ ما فرضه 
اإلس��الم على القتل اخلطأ من وجوب حترير 
رقبة عبد مس��لم، إن وجد مثل هذا الظرف 
مثلم��ا كان عليه الوضع ف��ي العهد األول 
مبا فرضت��ه قوانني احلرب آن��ذاك، فالتحرير 
ِمناً َخَطأً  ف��ي قوله تعالى: »َوَم��ننْ َقَت��َل ُمؤنْ
ِمَنٍة« [ ه��و نقلة نوعية  ِري��ُر رََقَب��ٍة ُمؤنْ َفَتحنْ
من عالم العبودية الطارئ إلى عالم احلرية 
الثابت، وهو كما يؤكد الفقيه الكرباسي: 
)إن التحري��ر يع��ادل إحي��اًء لإلنس��ان، فإذا 
قتل ش��خص مت إحياء شخص آخر مكانه 
بالتحرير(، وقد عّبر القرآن أحسن تعبير عن 
احلياة واملوت في عتق الرقبة أو كسرها في 
ٍس أَونْ  س��اً ِبَغينِْر َنفنْ قوله تعالى: »َمننْ َقَتَل َنفنْ
َا َقَتَل النَّاَس َجِميعاً  َفَساٍد ِفي األَرنِْض َفَكأَمنَّ
َي��ا النَّاَس َجِميعاً«:  َا أَحنْ َياَها َفَكأَمنَّ َوَم��ننْ أَحنْ
فقت��ل النفس احملرم��ة هو قتل للبش��رية 
وإحياؤه��ا حياتها وكلم��ا أمعنا النظر في 
حقيقة العتق يزيدنا إميان��ا بأهمية احلرية 
وأنها حياة اإلنسانية وسعادتها في الدارين، 
وأن العبودية هي حالة طارئة على اإلنسان 
فرضته��ا تداعيات احل��رب وقوانينها، عمل 
اإلس��الم على التخلص منها بطرق كثيرة 

ألنه دين احلري��ة، ولهذا كما يؤكد الفقيه 
آية اهلل الش��يخ حس��ن رضا الغديري في 
تعليقه: »ُع��دَّ العت��ق والتحرير من أحب 
األعمال في الش��ريعة اإلس��المية الغراء 
ومن املس��تحبات املؤّكدة ليصبح اجملتمع 
اإلنساني على صعيد السعادة والرفاهية 
وال يكون اإلس��تعالء ألحد على اآلخر، بل 
حتكم املس��اوات الوجودية واحلقيقة بني 

أبناء البشرية بشكل عام«.
من يطالع كتب الفق��ه واحلديث القدمية، 
س��يجد ف��ي كل منها بابا لبي��ان أحكام 
احل��رب واجله��اد والتعام��ل م��ع األس��رى 

والسبايا وعموم العبيد، بلحاظ أن مسألة 
العبودي��ة إمن��ا تتحق��ق م��ع وق��وع احلرب 
وسقوط الرجال أس��رى واألطفال والنساء 
س��بايا، ولكن كتب الفق��ه من مدة طويلة 
وبخاصة لدى املدرسة اإلمامية تكاد تخلو 
من مناقشة أحكام احلرب والعبيد، إلميانهم 
ب��أن احلرب اإلبتدائية ال يج��وز إندالعها مع 
غيبة اإلم��ام املهدي املنتظ��ر )ع(، واحلروب 

الدفاعية لها أحكامها واشتراطاتها.
أم��ا ملاذا يذه��ب الفقهاء إلى بي��ان أحكام 
الرق ومسبباته وحيثياته والسبل الكفيلة 
للتخل��ص منه باعتبار أن احلرية أصيلة في 
حي��اة اإلنس��ان والعبودي��ة دخيل��ة ترتفع 

بارتفاع املسببات؟
الفقي��ه  يوضحه��ا  اإلجاب��ة  خالص��ة 
الكرباس��ي ف��ي التمهي��د حي��ث: )اختار 
الس��تيعاب  الط��رق  كأفض��ل  اإلس��الم 
األس��رى وما هو مترتب على اندالع احلروب 
عها مبس��ألة التحرير ب��كل ما أوتي  وش��فَّ
من ق��وة(، هذا من جهة: )وم��ن جهة ثانية 
أن احلكم اإلس��المي البد من بيانه لتتضح 
صورة اإلس��الم الناصع وترتف��ع الكثير من 
الش��بهات التي ألقاها األع��داء وباألخص 
الغ��رب ال��ذي كان إل��ى قب��ل أقل م��ن قرن 
يس��تعبد الناس من دون ح��رب(، فضال عن 
هذي��ن اإلعتباري��ن: )ف��إن احل��رب الدفاعية 
لم تنته إذ إنها واجبة على كل املس��لمني 
وال حاج��ة في ش��رعيتها األّولي��ة إلى إذن 
حاكم الش��رع، بل في كيفيتها ومبانيها 

وف��ي تفاصيلها وأس��اليبها حتتاج إلى إذن 
احلاكم باإلضافة إلى اندالع حروب داخلية 
وخارجية إن شئنا أو أبينا( وغيرها من األمور 
تلجأ الفقيه إلى بيان أحكامها حتى تكون 

األمة على بيِّنة منها.
وإلن حرية اإلنسان هي املفصل في مسألة 
العبودية الناش��ئة عن إندالع شرارة احلرب 
بني املس��لمني وغير املس��لمن فإن األس��ر 
اعتبره اإلس��الم أقصر الط��رق حلفظ حياة 
اإلنس��ان عل��ى خ��الف م��ا كان��ت تفعله 
اجملتمعات املتناحرة بينه��ا عندما يهاجم 
بعضه��ا البع��ض اآلخ��ر فتح��رق األخضر 
والياب��س وتقضي على حي��اة الذكور، وقد 
وّفر اإلسالم طرقا متعددة لتخليص العبد 
م��ن قيد العبودي��ة، وأضفى عليها س��مة 
العبادة والقدسية حتى يتجاوز املرء بصورة 
أثيرية محببة مس��ألة العبودية وإالنتقال 
إلى دائرة العتق والتحرير، فكان حترير العبد 
ص��ورة من ص��ور التكفير عن الذن��ب أو ما 

يعبر عنه بالكفارات.
وألن العت��ق ه��و حرية وحترير فإن اإلس��الم 
أخذ في نظر اإلعتبار قدرة املولى احمُلَرَّر على 
العيش دون ان يجل��س على قارعة الطريق 
يس��تعطي الن��اس، أو ينح��رف ع��ن جادة 
الص��واب، ولهذا ي��رى الفقيه الكرباس��ي 
أنه: )يُكره عتق من ال يقدر على اإلكتساب، 
إال إذا تكّف��ل بُقوِته، وفي��ه مزيد من األجر(، 
كما: )يُك��ره عتق م��ن يُحتم��ل إنحرافه(، 
ألن األص��ل كرامة اإلنس��ان وس��عادته في 
الدارين، والقدرة على اإلكتساب من عدمه 

هي واحدة من املصاديق، وهنا يعلق الفقيه 
الغدي��ري قائال: »بل وميك��ن أن يكون عتقه 
راجح��ا مبالحظة جهات أخ��رى غير القدرة 
على اإلكتساب وعدمه كاإللتحاق بالعائلة 
أو العشيرة واإلستفادة من احلريات األخرى 
اإلجتماعي��ة او من نفس احلري��ة احلاصلة 

له«.
رمب��ا يجد البع��ض صعوبة ف��ي فهم هذه 
املس��ائل وهضمها ونحن نعيش في القرن 
الواحد والعش��رين امليالدي، ولكن الوقوف 
عليها يق��دم لنا صورة غير مشوش��ة عن 
بديل القتل الذي أوجده اإلسالم بحسابات 
احلروب الس��ابقة، وما يدري��ك لعل قوانني 
احلروب الس��ابقة تعود من جديد وإن بصور 
مختلف��ة، بل ويعتقد الفقيه الكرباس��ي 
في بيان حيثيات كتابة »شريعة التحرير«: 
)إن الظروف املستقبلية غير واضحة إذ رمبا 
تتغير القوانني الدولية وتعود العبودية إلى 
الواجهة من جدي��د كنتائج للحروب(، وهو 
أمر غي��ر مس��تبعد ألبتة، وم��ا حصل في 
نهاية القرن العش��رين في بل��دان البلقان 
وف��ي أفريقي��ا م��ن ح��روب طحن��ت أرواح 
املالي��ني من البش��ر وم��وت األس��رى جوًعا 
إش��ارة دامغة بأن عصر العبودية له قابلية 
الع��ودة، وإن كان اليوم قد عاد بلباس جديد 
ظاهره التحرير وباطنه اإلس��تعباد وسرقة 
ثروات الش��عوب وإس��قاط احلكومات التي 

التتماشى مع سياسات القوى العظمى.

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

قتل النفس املحرمة 
هو قتل للبشرية 
وإحياؤها حياتها وكلما 
أمعنا النظر يف حقيقة 
العتق يزيدنا إيمانا 
بأهمية الحرية

واقع الرجل »املوحد« 
يخالف طبيعة الرجل 
البدنية والنفسية فاهلل 
خلق الرجل اكرب عقاًل وقلبًا 
وقوًة ونشاطًا من املرأة

الحساب املشرتك هو أكثر 
مرونة يف حالة رغبة الزوجني 
باالدخار معا إذ بإمكان كل 
منهما التصرف يف الحساب 
بحسب ما يتفقان عليه
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اليوم اللندنية: ماذا بعد انس��حاب عبد 
العزيز بوتفليقة من س��باق الرئاسة يف 

الجزائر ؟

ال تزال تداعيات قرارات الرئيس اجلزائري عبد العزيز 
بوتفليقة بعدم الترشح لوالية خامسة وتأجيل 
االنتخابات الرئاس��ية التي كان مقرراً أن جترى في 

الثامن عشر من شهر نيسان/إبريل املقبل.
وتنوّعت آراء الُكّت��اب في ذلك، فمنهم من رأى أن 
قرارات بوتفليقة تطوي صفحة من تاريخ اجلزائر 
احلديث، حيث س��تختار الب��الد خلفاً له، ومنهم 
من اعتبر اخلطوة “نصف انتصار” حلراك الشارع.

بينما ش��ّكك آخرون في اخلط��وة، معتبرين أنها 
جاءت ل�”ش��راء الوق��ت ال أكثر” وإعط��اء فرصة 
لضمان استمرارية النظام احلاكم “ولكن بشكل 
مختل��ف من خالل ش��خصية حتظ��ى باالحترام 

وتعرف كيف تتعامل مع التوازنات اجلديدة”.
وي��رى عب��داهلل راق��دي ف��ي صحيف��ة رأي اليوم 
اللندنية أن حراك الشارع كان مبثابة “إعالن بزوغ 
فجر جدي��د جملتمع قرر وضع حد ملس��ار االنحدار 
والفش��ل الذي رهن في��ه النظام احلال��ي الدولة 

اجلزائرية”.
ويقول جهاد اخلازن في احلياة اللندنية: “رمبا كانت 
املظاهرات التي ضمت مئات ألوف اجلزائريني، ورمبا 
املاليني ف��ي العاصم��ة وغيرها، أقنع��ت الرئيس 

املُقعد أنه ال يس��تطيع االس��تمرار في احلكم، 
أو رمب��ا وجد اجليش أنه ال يس��تطيع املضي في 
تأييده ضد املواطنني. املهم اآلن أن صفحة من 
تاريخ اجلزائر احلديث س��تطوى خالل أس��ابيع 

وستختار البالد خلفاً لبوتفليقة”.

الخلي��ج االماراتية : بوتفليقة وفتيل 
االزمة

ويرى صادق ناشر في اخلليج اإلماراتية أن قرارات 
بوتفليقة “نزعت فتيل أزمة عميقة في البالد، 
وإن لم تتمكن من إنهائها متاماً نظراً الستمرار 
الكثير من األطراف السياسية التشكيك في 
هدفه��ا، غير أنه��ا في نهاية املط��اف وضعت 
اجلزائ��ر أمام اس��تحقاق سياس��ي واجتماعي 
وحتى دس��توري جديد، من شأنه أن يغير وجه 
البالد بش��كل كامل خ��الل العق��ود القادمة”.

ويح��ّذر الكات��ب من أن اتس��اع رقع��ة الرافضني 
للخط��وة املُقّدم��ة م��ن الرئي��س “تضف��ي على 
املرحلة املقبلة الكثير من اخملاوف والقلق، خاصة 
وأن املعارض��ني ي��رون فيه��ا مخالفة دس��تورية، 
ويعتبرونها مبثابة متديد للوالية الرئاسية احلالية 
لبوتفليق��ة، م��ا يعن��ي أن األزم��ة ال ت��زال تراوح 

مكانها”.

الشروق الجزائرية : “نصف انتصار”
ي��رى قادة بن عم��ار في الش��روق اجلزائري��ة أن ما 
مت حتقيق��ه عقب رس��الة بوتفليق��ة هو “نصف 

انتصار، أس��قط العهدة اخلامس��ة التي لم تكن 
منطقي��ة أص��ال، ب��ل إن الرئيس نفس��ه اعترف 
بعدم رغبته في الترش��ح من��ذ البداية، لكن في 
الوق��ت ذاته، الب��د من املض��ّي قُدما ف��ي احتواء 
غضب الشارع، واالستثمار في سلميته من أجل 
االنتقال بالب��الد والعباد نحو تغيي��ر حقيقي، ال 

يكون للوجوه القدمية مكاٌن فيه وال دور”.
ويضي��ف الكاتب: “لقد حان الوقت ليكون صوُت 
العق��ل مرتفعا ل��دى اجلمي��ع، مبا ف��ي ذلك لدى 
الش��ارع الذي ب��دأ في االس��تنجاد بالنخب لعل 
وعسى يعثر على من يستحق التكلم والتفاوض 

باسمه في املرحلة املقبلة”.
في السياق ذاته، يقول فنيدس بن بلة في الشعب 
اجلزائرية إن “لغة العقل في هذا األمر هي القبول 
مببدأ احلوار حول أسس النظام السياسي اجلزائري 
اجلديد وم��ن يتولى زمام التس��يير في أعلى قمة 
الهرم وكيف الس��بيل لوضع رزنامة واقعية حتدد 
الس��بيل إلعداد دستور تس��تند إليه اجلمهورية 

اجلديدة وتعتمده خطة عمل للمرحلة املقبلة”.
يأتي هذا فيما ش��ّكك بع��ُض الُكّتاب في قرارات 
بوتفليق��ة األخيرة، حيث يق��ول خيراهلل خيراهلل 
في الع��رب اللندنية إن��ه من الواض��ح أّن “هدف 

احللق��ة الضيقة احمليط��ة ببوتفليقة هو ش��راء 
الوقت ال أكثر”.

ويضي��ف: “هذا يعني بكل بس��اطة أن أفراد هذه 
احللقة الضّيق��ة يريدون بقاء بوتفليقة رئيس��ا، 
ولو صوريا، حّتى نهاية الس��نة. يظل الهّم األّول 
واألخي��ر له��ؤالء البح��ث عن رج��ل يؤّم��ن لهم 
الضمانات املطلوبة في ح��ال لم يعد عبدالعزيز 

بوتفليقة رئيسا.
ف��ي كّل األح��وال، س��يبقى العن��وان العري��ض 
للمرحل��ة الراهن��ة، أي جزائ��ر بع��د طي صفحة 

بوتفليقة”.

ويُش��ير الكات��ب إلى احلاج��ة إلى “نظ��ام جديد 
تكون البداية فيه باالعت��راف بأن اجلزائر دولة من 
دول العالم الثالث وهي حتتاج إلى نظام مختلف 
يعي��د ترتي��ب األولويات، مبا في ذل��ك االهتمام مبا 

يريده املواطن العادي وحاجاته احلقيقية”.
على املنوال ذاته، يقول احلبيب األس��ود في نفس 
الصحيف��ة إن الرئي��س بوتفليق��ة بقراراته “إمنا 
أراد مهل��ة لترتي��ب األوراق من جدي��د، مبا يعطيه 
واحمليطني ب��ه فرصة لضمان االس��تمرارية ولكن 
بش��كل مختل��ف من خ��الل ش��خصية حتظى 
باالحت��رام وتعرف كي��ف تتعامل م��ع التوازنات، 

وهذا ما يرغب فيه احلرس القدمي”.
كذلك ي��رى توفي��ق رباحي ف��ي الق��دس العربي 
اللندني��ة أن النظام احلاكم ف��ي اجلزائر “ال ميكن 
أن يترك اللعبة السياسية واالنتخابية مفتوحة 

على اجملهول”.
ويضيف بأن مش��اركة م��ن وصفهم ب�”ش��هود 
ال��زور” في االنتخاب��ات الرئاس��ية املقبلة “متنح 
النظ��ام ش��رعية جدي��دة تكفيه أربع س��نوات 

أخرى”.

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

عنها .

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

احلسابات املالية املشرتكة بني الزوجنيالرجل ومرض اجلنب



باسم مصطفى الخليل

1. )ان��ا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طني( 
صدق اهلل العظيم هذه اجابة ابليس عندما سأله 
رب العزة ملاذا لم تسجد الدم عندما امرتك فاجاب 
ابلي��س ه��ذه االجابة وعندم��ا نزل ادم وح��واء الى 
االرض م��ع ابليس ف��ان صدى ه��ذه االجابة كانت 
تس��ري من ادم وحواء مجرى ال��دم في العروق ومن 

ذريتهما الى يوم القيامة .
2. وعندما تقبلت السماء قربان هابيل ولم تتقبل 
قرب��ان قابيل حق��د قابيل على اخي��ه هابيل النه 
خي��ر منه فكيف التتقبل الس��ماء قربانه فصمم 

عل��ى قتل اخي��ه فقتله 
النادم��ني  م��ن  واصب��ح 
كتفي��ه  عل��ى  وحمل��ه 
االرض  ف��ي  ب��ه  يس��ير 
يفع��ل  م��اذا  يعل��م  وال 
بجثته النه��ا اول جرمية 
قتل حتص��ل على االرض 
س��بحانه  اهلل  فارس��ل 
)الغراب(  طائ��ر  وتعال��ى 
يبحث ف��ي االرض ليريه 
ي��واري  كي��ف  ويعلم��ه 
س��وأة اخيه بدفن جثته 
وله��ذا يعتبر الغراب اول 
معلم عل��ى االرض علم 
ابن ادم كيف يدفن جثة 

اخيه وتستمر اسباب النزاع بني العشائر والقبائل 
والدول بسبب صدى اجابة ابليس 

)ان��ا خير من��ه خلقتني من ن��ار وخلقته من طني( 
ص��دق اهلل العظيم وخفى على ابليس ان )االملاس( 
اصله من الفحم العادي املضغوط ماليني السنني 
حت��ت االرض فاصب��ح من املعادن النفيس��ة ولو ان 

اصله وضيع .
3. والس��ؤال ال��ذي يطرح نفس��ه وهو ملاذا ارس��ل 
اهلل س��بحانه وتعالى الغراب لتعليم هذه املهنة 
وما هي طبيع��ة هذا الطائر وملاذا ل��م يختر طائرا 
اخر لم اس��تطع االجابة على هذا السؤال ولكني 
علم��ت بان عائل��ة الغراب عندما يبل��غ من العمر 
عتيا فان قبيلة الغراب جتتمع في مكان ما وساعة 
ما على احد االماكن العالية كاالش��جار واملنارات 
وغيره��ا ويق��وم احد اف��راد القبيلة بالق��اء كلمة 
يذكر فيه��ا املنجزات التي قام به��ا الغراب طيلة 
حيات��ه وما قدمه الف��راد القبيلة وبع��د ان تنتهي 
مراس��يم الترحيب يطبق )الغراب( جناحيه ويقفز 
في الفضاء وعليه ان ال يحرك جناحيه فيس��قط 
كاحلجر على االرض ويتمزق وبذلك ينتهي االحتفال 
بانتح��ار الغراب املعل��م االول 
جناحي��ه  الغ��راب  ح��رك  واذا 
بس��بب ان روح��ه عزي��زة ف��ان 
واج��ب القبيلة ه��و )نقر( رأس 
الغ��راب من قب��ل كاف��ة افراد 
القبيلة حتى ميوت وال اعلم ما 
صح��ة هذه احلكاي��ة املنقولة 
عن بع��ض علماء الطيور )واهلل 

اعلم( .
ان  املفارق��ات  وم��ن   .4
املس��ؤولني ع��ن دف��ن املوت��ى 
يتعامل��ون معاملة  )الدفان��ة( 
جاف��ة مع اه��ل املي��ت بصورة 
عام��ة ف��ي اي م��كان بالبل��د 
الكبيرة  ويتصفون بالش��راهة 
والكذب واكرر )على العموم( ويبدو ان هذه الصفات 
حال��ة طبيعي��ة الن معلمه��م االول ه��و )الغراب( 
واملثل الش��عبي يقول ان الذي يس��ير وراء الغراب 
يصل الى املقبرة وماي��زال الناس يصيحون )خير .. 
خير( عندما ينعق الغراب فيتش��اءمون من صوته 
وهذا في بلدان الش��رق ام��ا الكارثة العظمى فهو 

ان ميثل بعض املسؤولني الغراب في قيادة البلد .

 *جاسب الشريفي

يق��ع العراق ف��ي منطقة املن��اخ االنتقالية 
والتي يغلب فيها فصلي الصيف والش��تاء 

على فصل��ي اخلريف والربيع. والتي تتميز 
بس��قوط كميات مقبولة من االمطار في 
الش��تاء وارتفاع درجات احلرارة صيفاً. إن 
التط��ور العلمي والتكنولوجي وش��يوع 
ظاهرة االحتباس احل��راري أدت الى موجة 
جفاف وقلة سقوط االمطار على مستوى 
العالم. نتيج��ة لذاك, تأث��ر العراق بهذه 
املوجة. وكذل��ك قيام دول اجلوار بانش��اء 
س��دود حج��زت املي��اه على نه��ري دجلة 
والفرات باالضافة الى مرور نهر الفرات في 
في املنطقة الصحراوية. كل هذه العوامل 
,مجتمعة, ادت ال��ى تقليل كميات املياه 
بصورة كبي��رة في العراق وه��ذا انعكس 
الزراع��ي وجف��اف  الواق��ع  س��لباً عل��ى 
االراض��ي وزحف الصحراء نح��و االراضي 
الزراعية باالضافة الى عمليات التجريف 

املس��تمر لالراض��ي الزراعي��ة وحتويلها الى 
مناطق سكنية وهجرة الفالحني من الريف 
الى املدينة ألن الزراعة اصبحت بدون جدوى 
اقتصادي��ة للف��الح. ورغم خط��ورة املوقف 
احلالي وانعكاس��ه على واقع األمن الغذائي 
نالح��ظ غي��اب احلل��ول احلقيقي��ة ملعاجلة 
شحة املياه. وفي السنوات األخيرة شهدت 
س��قوط كميات كبيرة من االمطار. وحدوث 
موج��ات س��يول وخصوص��اً ف��ي املناط��ق 

احملاذي��ة إلي��ران. ونالحظ ان ه��ذه املياه يتم 
تصريفه��ا الى نهر دجلة ومنها الى ش��ط 
الع��رب ث��م اخللي��ج وال يس��تفاد منها اال 
بالنزر اليسير. كذلك موجات السيول, في 
املناط��ق الصحراوية والتي تذهب كمياتها 
هب��اء نتيجة التبخر. ل��ذا يجب العمل في 
الوق��ت احلاضر م��ن قبل وزارة امل��وارد املائية 
على حف��ر منخفضات كبيرة على ش��كل 
بحيرات, لتجميع مياه السيول في املناطق 
الصحراوي��ة كما معمول به في دول العالم 
واالس��تفادة م��ن جتاربه��م ف��ي ه��ذا اجملال 
وخصوص��اً الس��عودية. ه��ذا االمر س��وف 

يس��اهم بتوفير املياه للبدو الرحل والعمل 
عل��ى توطينه��م وزي��ادة مس��احة االراضي 
الزراعي��ة. اضاف��ة الى ذلك يس��اهم بزيادة 
كمية املياه اجلوفية وتلطيف املناخ و تثبيت 
التربة ومعاجلة العواصف الترابية و موجات 
الغب��ار ف��ي فص��ل الصي��ف. أما الس��يول 
القادمة من ايران فيجب اعداد دراسة لعمل 
منخفض كبي��ر في املنطق��ة احملصورة بني 
محافظة واس��ط وميس��ان وانش��اء سدود 

ونواظم يتم من خالله��ا التحكم بكميات 
املي��اه التي يت��م اطالقه��ا الى نه��ر دجلة. 
واالس��تفادة من هذا اخلزين املائي في فصل 
الصيف م��ن خالل اطالق كمي��ات من املياه 
وفق حس��ابات مدروسة مسبقا. وهذا يؤدي 
الى تعزي��ز الرصيد اخملزني للمي��اه والقضاء 
عل��ى امللوحة الت��ي تعكر مي��اه نهر دجلة 
وش��ط العرب صيف��اً وزيادة رقع��ة االراضي 
الزراعية و تنمية الثروة السمكية باالضافة 
ال��ى درء االخطاء املمكن حصولها واحلفاظ 
عل��ى حي��اة الس��كان وثرواته��م احليوانية 
واراضيه��م الزراعية م��ن االجن��راف. أما في 
املناط��ق الصحراوي��ة فيج��ب العمل على 
حتديد مكامن املياه اجلوفية و حتديد كمياتها 
بواسطة التقنيات احلديثة مبساعدة االقمار 
الصناعي��ة وحف��ر االب��ار االرتوازي��ة بحيث 
تكون كمية املياه املس��تخرجة من كل بئر 
تغط��ي 50 دومنا على االق��ل لكي تكون ذات 

جدوى اقتصادية.
وتب��ني الدراس��ات االخي��رة م��ن وزارة املوارد 
املائي��ة , املعلن عنها في االع��الم احمللي, أن 
بحيرات الس��دود تفقد حوال��ي من %30-20 
من طاقتها اخلزني��ة نتيجة لتراكم الطمى 
واالطي��ان ف��ي ق��اع البحي��رات, ل��ذا يجب 
العمل على صيانة الس��دود بص��ورة دورية 
ورفع الطمى واالطيان م��ن بحيراتها واعادة 
طاقته��ا اخلزنية ال��ى واقعه��ا التصميمي 

لتعزيز اخلزين املائي في السدود .
ان املرحلة املقبلة في ظل تطورات االوضاع 
العاملية يبني ان املياه س��يكون لها دور كبير 
في حس��م القضايا والنزاعات الدولية. لذا 
يجب على وزارة املوارد املائية واملهتمني بهذا 
الشأن ان يضعوا احللول الالزمة والدراسات 
املس��تفيضة لتأم��ني اخلزين املائ��ي وتالفي 

حدوث املشاكل مستقبال.

*رئيس فيزياويني

احمد شاكر الحلفي

كل احلقائ��ق واالدلة في كتب التاريخ 
تش��ير وبش��كل واضح ال��ى عظمة 
مل��وك حض��ارة وادي الرافدي��ن، مب��ا 
ميتلك��ون من عقلية في ادارة ش��ؤون 
الدولة وفي ش��تى القضايا ان كانت 
سياس��ية واقتصادي��ة واجتماعي��ة 
وكان اغلب امللوك يحاربون الفس��اد، 
حموراب��ي  ش��ريعة  حرم��ت  حي��ث 
العظيمة واعتب��رت االموال واحلبوب 
الت��ي يقدمه��ا البع��ض للموظ��ف 
الع��ام رش��وة تس��توجب العقوب��ة 
املقررة، واضاف امللك االش��وري آشور 

بانيب��ال عن��د اص��دار قان��ون يح��رم 
الرش��وة اال اذا كانت بهدف احلصول 
على املعلومات من العدو ، لكن انفرد 
املل��ك اوركاجيني��ا وهو اح��د ملوك 
مدينة لكش واالمراء السومريون في 
والسياسية  االقتصادية  االصالحات 
تاريخية  انتفاضة  وقاد  واالجتماعية 
في القضاء على الفساد املستشري 
ف��ي تل��ك املدين��ة ، ويذك��ر ان امللك 
اوركاجيني��ا جاء الى احلك��م بعد ان 
انتخ��ب من قبل ش��عب لكش وتقع 
هذه املدين��ة التاريخي��ة بالقرب من 
ش��ط احل��ي )الغ��راف( ، حي��ث عمل 
ه��ذا امللك عل��ى االطاح��ة بالرؤوس 
الكبي��رة الفاس��دة ، ومن��ع تس��لط 
اجلب��اة واللصوص عل��ى الفقراء كما 
اعاد العدل واحلرية للش��عب ، وعدم 
احل��كام  ب��ني  االجتماع��ي  التماي��ز 
الظل��م  وازال��ة  والفق��راء،  واالم��راء 
واالس��تغالل، كماخف��ف الضرائ��ب 
التي كانت مفروضة على الش��عب ، 

ثب��ت حقوق االرام��ل وااليتام ، وعالج 
اجلرائ��م والعقوبات. ما نريد االش��ارة 
اليه في هذا املقال الى اجمللس االعلى 
ملكافحة الفساد والنتائج التي خرج 
بها ه��ذا اجمللس بعد عقد جلس��ته 

ال��وزراء   رئي��س  برئاس��ة  الس��ابعة 
الدكتور عادل عب��د املهدي وبحضور 
القض��اة واالعض��اء وممث��ل منظمات 
اجملتم��ع املدني ، وم��ا متخض عن هذا 

االجتماع عن الغاء مكاتب املفتشني 
العموميني وتفعيل دور االدعاء العام 
حي��ث اكد رئيس مجل��س الوزراء في 
كلمة )هذه املكاتب مؤسسة مبوجب 
االم��ر 5٧ لس��نة 2004 بوصفها احد 
االجهزة الرقابية رمبا س��جلت جناحاً 
ف��ي بع��ض اخملرج��ات واخفق��ت في 

مخرجات اخرى( 
نؤك��د القول ال��ى رئيس ال��وزراء ، ان 
السنوات املاضية العجاف لن نلمس 
اي ارادة وطني��ة حملاربة الفس��اد رغم 
كل االنتقادات للحكومات السابقة، 
وبالتال��ي ع��دم رضا املواط��ن بعمل 
احلكومات في محاربة الفساد النها 
ل��م حتق��ق البن��اء الش��عب العراقي 
مطالبهم في القضاء على الفس��اد 
والتظاهرات  االحتجاج��ات  رغم كل 
التي عمت اغلب احملافظات العراقية 
ويعود هذا الى الضعف االداري وصراع 
البعض لالس��تحواذ عل��ى املناصب 

واملال العام .

لم تأت يا س��يدي الك��رمي بأي جديد 
س��وى رفع الش��عارات ف��ي محاربة 
ح��رج  ف��ي  الي��وم  وانت��م  الفس��اد 
كبي��ر اذا ل��م حتقق��وا البن��اء العراق 
الفرصة الكافية حملاربة الفساد وزج 
املفس��دين ف��ي الس��جون ومصادرة 
املنقولة،  وغي��ر  املنقول��ة  امواله��م 
والعم��ل مبب��دأ م��ن اي��ن ل��ك ه��ذا ، 
والعمل اجلاد في تعزيز الدور الرقابي، 
ووض��ع معايير تتناس��ب م��ع اختيار 
املناص��ب ، وتخفيف الروت��ني االداري 
القات��ل . ما يهمنا من ق��راءة املاضي 
هو اخ��ذ العب��رة وال��دروس فكيفية 
ادارة امللوك العراقيني االوائل لشؤون 
الدول��ة مبفاصله��ا كاف��ة هو محط 
اهتمام العالم فكيف بنا ونحن أبناء 
ه��ذا البلد ال��ذي ال بد م��ن النهوض 
به فنح��ن منلك الكف��اءات واخلبرات 
الالزم��ة لتجاوز اصع��ب املراحل في 

احلك الظروف .. أليس كذلك ؟ .

حينما ميس��ك ش��خص بعصا ويحاول ضرب ش��خص آخر يبعد عنه 
عش��رة أمت��ار ويضل يلوح بعص��اه، فإنه مهما جهد نفس��ه لن يؤثر 
بجس��د ذلك الشخص، ألن نظام االجس��ام يقتضي أن يكون هنالك 
متاس بني االجس��ام إلحداث األثر، وإال فلن يؤثر صاحب العصى س��وى 

بجسيمات الهواء التي المستها عصاه.
كذلك االمر بالنسبة لألشياء الالمادية، فالكلمة والتي هي مجموعة 
أصوات ممتزجة فإنها تؤثر مبلتقطات ومستشعرات أُذن االنسان فهذا 
أقص��ى أثر لها من حيث تأثيرها املادي أو ش��به امل��ادي، مبا أن األصوات 
ترج��ع لعالم امل��ادة، لكن األثر املعنوي للكلم��ة، وأقصد به ما تُخلف 
الكلم��ة من أث��ر في قلب الس��امع أو عقله أو تغّير ف��ي معتقداته أو 
تدفع��ه للحركة من نقطة الى أخ��رى، هذا التأثير قطعاً ليس لصوت 
الكلم��ة ألننا ذكرنا أن حّد الصوت هو ما يناس��به من اجلس��مانيات 
وهي املستش��عرات السمعية، إما األثر في ذلك التغيير فهو ملا حتمل 
الكلمة من الطاقة املعنوية اجملانسة ملستقبالتها املعنوية في كيان 
االنس��ان، فأثر الكلمة على تصرفات االنسان وعواطفه هو مبا ُحّملت 

تلك املقاطع الصوتية من طاقة معنوية .
ل الكلمة بطاقة  عندما حُتمَّ
معنوي��ة م��ن ن��وٍع م��ا فإن 
أثرها س��يكون ف��ي اجلانب 
املس��تقِبل لذلك النوع من 
كيان االنس��ان وعلى مقدار 
ما حتمل يكون مق��دار األثر، 
وكلما حملت الكلمة طاقة 
معنوي��ة أكب��ر كان تأثيرها 
أعظم ش��بيه العص��ا التي 
إن كان��ت حركتها قوية فإن 
أثره��ا على اجلس��م املتلقي 

سيكون أبلغ.
ف��ي  تفاوت��اً  ن��رى  له��ذا 
تأثي��ر الكلم��ات بالنس��بة 

للمس��تمعني على الصعي��د املعن��وي، والكثير منه ال جند ل��ه أي أثر 
تغييري في حياة السامع واجتاهه القلبي أو العقلي.

إن املتكلم الذي يحيي كلمته ببث روح املعنى فيها من خالل اميانه مبا 
ينطق به واعتقاده الراسخ بكلمته الناجت عن تطبيقه ملعناها، وجتريد 
كلمت��ه من املصالح الذاتي��ة الدنية ورفع مس��توى كلمته من خالل 
تطهيره��ا من لوث ح��ب الظهور وطلب املديح وغيره��ا، فإن هذا األثر 
املعنوي س��وف يتخلل تلك الكلمة وتك��ون أصواتها عبارة عن ظرف 
حلمل هذه املش��اعر واملعتقدات الى اجلانب املالئم لها والذي ُخصص 
الستقبالها وبالتالي ستولد أثراً لدى السامع، وكلما حملت الكلمة 
ق��وة معنوية عميقة كان أثرها اعمق لدى الس��امع، أما الكلمة التي 
خلت من معنوياتها فقد خلت من حياتها فستمس��ي أصواتاً فارغة 
ال يتأثر بها اال ما يناسبها وهي املستشعرات السمعية ، وهذا ما نراه 

مع شديد األسف في الكثير من كالم املتكلمني واخلطباء.
فعل��ى من أراد التأثير في املس��تمع وزرع الغايات الصحيحة في قلب 
مستمعه أو حتريكه من نقطة الى أخرى عليه أن ميأل كلمته بالطاقة 

املعنوية املناسبة واملوافقة لنظام التأثير. 

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

 التأثري الكالمي يف
النفس البشرية
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االستهداف السياسي للسلطة القضائية

القاضي/ سالم روضان املوسوي

تس��عى الفئ��ات املتنافس��ة ف��ي عالم 
السياس��ة إلى توظيف كل ما يتوفر لها 
من فرص تسوقها كبضاعة تدعم فيها 
طروحاته��ا، لذلك نرى ب��ني احلني واآلخر 
يظهر السياس��يون سعيهم للتدخل أو 
التأثي��ر عل��ى العمل القضائ��ي، إما عبر 
التصريحات أو عبر اس��تغالل مواقعهم 
الوظيفي��ة ، لك��ن جمي��ع محاوالته��م 
فش��لت وخابت وستبقى غير قادرة على 
حتقي��ق مراده��ا الن القض��اء مبنظومته 
الت��ي تنظ��م أعمال��ه وبقضات��ه الذين 
اقس��موا على أن يك��ون عملهم حياديا 
ومس��تقال ومهني��ا، ألنه��م يدرك��ون إن 
القض��اء لم يكن يوماً امتيازاً لش��خص 
أو جماعة بعينه��ا، وإمنا القضاء هو حق 
اإلنس��ان وحاج��ة اجملتم��ع وكان وظيفة 
األنبياء عندما أرسلهم اهلل عز وجل إلى 
البش��رية بالرحمة والعدل مبصداق قوله 
تعال��ى ))يا داود إنا جعلن��اك خليفة في 
األرض فاحكم ب��ني الناس باحلق وال تتبع 
(( ، ويرى 

ّ
اله��وى فيضلك عن س��بيل اهلل

البعض إّن مس��ألة »احلك��م بني الناس« 
أو القض��اء تعتبر م��ن األه��داف املهّمة 
األساسية للدين اإلسالمي، فهي تشغل 
نصف موضوع إدارة ش��ؤون اجملتمع التي 
وردت في الش��ريعة اإلسالمية، ومن هذه 
املهم��ة اجلس��يمة والعظيم��ة تتجلى 
صورة القضاء البهية التي يعمل اجلميع 
عل��ى احلفاظ عل��ى بهائه��ا ونصاعتها، 
وه��ذا األمر ل��م يكن ولي��د الي��وم ، وإمنا 
يتك��رر كلما احتدم الصراع السياس��ي 
ب��ني أط��راف العملي��ة السياس��ية في 
الع��راق، فنجدهم يذهب��ون إلى اجتاهات 
ش��تى لتش��تيت االنتباه عن املش��اكل 
التي يعان��ي منها البلد وتبرير للفش��ل 
السياسي الذي يعتري العمل السياسي 
أحيانا، وكانت إدارة الس��لطة القضائية 
بجناحيه��ا، احملكم��ة االحتادي��ة العلي��ا 
ومجل��س القضاء األعلى، ال��درع الواقي 

الذي يتص��دى لكل هذه احمل��اوالت، لكن 
يبدو إن بعض السياس��يني ل��ن يتوقفوا 
ع��ن محاوالته��م، م��ع علمه��م بأنه��ا 
س��وف لن حتق��ق مآربهم، الن الدس��تور 
ه��و من يحصن التش��كيالت الس��لطة 
القضائية جتاه كل تدخل سياسي، وهذا 
واضح في املبادئ الدس��تورية الواردة في 
دس��تور العراق لعام 2005، ومنها ما جاء 
في الفقرة )أوالً( م��ن املادة )19( التي جاء 
فيها اآلتي )القضاء مس��تقل ال سلطان 
عليه لغير القان��ون( املادة )4٧( التي جاء 
فيها اآلتي )تتكون الس��لطات االحتادية، 
من الس��لطات التش��ريعية والتنفيذية 
اختصاصاته��ا  مت��ارس  والقضائي��ة، 
ومهماتها على أس��اس مبدأ الفصل بني 
الس��لطات( واملادة )88( امل��ادة )88( التي 
ج��اء فيه��ا اآلت��ي )القضاة مس��تقلون، 
ال س��لطان عليه��م في قضائه��م لغير 
القان��ون، وال يجوز ألية س��لطة التدخل 
في القضاء او في شؤون العدالة( ، وهذه 
امل��ادة )88( كان��ت أكث��ر وضوح��ا إذ أنها 
لم تكتِف ببيان اس��تقالل القضاء، وإمنا 
زج��رت اجلميع ع��ن املس��اس أو التدخل 
في ش��ؤون القضاء، لكن طرق املس��امع 
عن طريق وس��ائل اإلعالم، بوجود مقترح 
مشروع لتعديل قانون احملكمة االحتادية 
العلي��ا، ع��رض عل��ى جلس��ة مجل��س 
الن��واب ف��ي األي��ام األخيرة ث��م رفع من 
ج��دول األعمال، وما يلف��ت النظر إن من 
اقترح هذا املشروع يبدو انه لم يستشر 
اجلهات ذات الصل��ة أو يتصل بها ليقف 
عن��د رأيها م��ع ان��ه يتعلق به��ا، واعني 
بذلك احملكمة االحتادي��ة العليا ومجلس 
القض��اء األعل��ى، الن م��ن ق��دم املقترح 
ل��و كان ق��د اتص��ل بجناحي الس��لطة 
القضائي��ة، مل��ا تق��دم مبش��روعه ال��ذي 
انطوى على مخالفة واضحة للدس��تور، 
حيث ج��اء في املقت��رح تعدي��ل الفقرة 
)ثالث��اً( من امل��ادة )6( من قان��ون احملكمة 
االحتادية العليا رقم 30 لسنة 2005 التي 
ج��اء فيها اآلتي )يس��تمر رئيس وأعضاء 
احملكم��ة االحتادي��ة العلي��ا باخلدمة دون 
حتديد حد أعلى للعم��ر إال إذا رغب بترك 
اخلدمة( ويقترح املشروع نص آخر مفاده 
أن يستمر أعضاء احملكمة االحتادية العليا 
حلني بلوغهم الس��ن القانونية على وفق 
قان��ون التنظيم القضائ��ي وقانون متديد 

خدمة القض��اة وللوقوف عل��ى اخملالفة 
الدس��تورية في املش��روع املقترح أتقدم 

باالتي:
1. ان مشروع قانون تعديل قانون احملكمة 
االحتادي��ة العليا ال يجوز متريره إال إذا اتبع 
السبل الدس��تورية التي نص عليها في 
ع��دة مواد ومنه��ا أن يكون على ش��كل 
مش��روع يق��دم م��ن احلكوم��ة الن املادة 
)60( ق��د فصلت آلي��ة التش��ريع وبينت 
طرقه اإلجرائية ومن��ح كل جهة ما لها 
من وس��يلة إلصدار القانون وإنتاجه عبر 
مجلس النواب، إذ حدد حصرا في حكم 
الفق��رة )أوال( من املادة )60( من الدس��تور 
حق تقدمي )مشروع القانون( في السلطة 
التنفيذي��ة بينم��ا منح مجل��س النواب 
عبر أعضائه وجلانه حق )اقتراح القوانني( 
عل��ى وفق حكم الفق��رة )ثانيا( من املادة 
أعاله النظام الداخلي جمللس النواب أشار 
في املادة )120( إلى وجوب إرس��ال مقترح 
القان��ون إل��ى احلكوم��ة، عندم��ا يتعلق 
بأمور مالية وعلى وفق النص اآلتي )يجب 
عل��ى اللجنة املالية أن تأخذ رأي مجلس 
ال��وزراء في كل اقت��راح بتعديل تقترحه 
اللجنة ف��ي االعتمادات الت��ي تضمنها 
تضم��ن  أن  ويج��ب  املوازن��ة،  مش��روع 
اللجن��ة تقريره��ا رأي احلكوم��ة في هذا 
الشأن ومبرراته، ويسري هذا احلكم على 
كل اقت��راح بتعديل تتقدم ب��ه أية جلنة 
من جلان اجمللس، أو أحد األعضاء إذا كانت 
تترتب علي��ه أعب��اء مالي��ة( والنظريات 
احلديثة ف��ي علم القانون تش��ير إلى أن 
كل قانون يش��كل كلفة مالية والبد من 
إيجاد مصادر متويل لتنفيذ ما ينص عليه 
في صلب القانون، وهذا ما أكدته احملكمة 
االحتادية العليا في أكث��ر من قرار ومنها 
قراريه��ا املرقمني )44/احتادية /2010 و 43/

احتادي��ة/2010( وقض��ى كل منهما بعدم 
دس��تورية بعض القوانني ألنها لم تصدر 
على وفق األصول التش��ريعية املنصوص 

عليها في الدستور العراقي .
2. ان تعدي��ل قان��ون احملكم��ة االحتادي��ة 
العلي��ا يكون ب��ذات اآللية الت��ي حددها 
الدستور إلصدار القانون أو إللغائه وعلى 
وفق م��ا جاء في الفقرة )ثاني��اً( من املادة 
)92( من الدس��تور التي اشترطت لتمرير 
القان��ون ان يحص��ل عل��ى ثق��ة وتأييد 
ثلثي أعض��اء مجلس النواب وليس ثلثي 

املصوتني احلاضرين في جلسة التصويت 
وعل��ى وفق النص االت��ي )تتكون احملكمة 
االحتادي��ة العلي��ا، من عدٍد م��ن القضاة، 
وخب��راء في الفق��ه اإلس��المي، وفقهاء 
القان��ون، يُحدد عدده��م، وتنظم طريقة 
اختيارهم، وعمل احملكمة، بقانوٍن يُس��ن 
بأغلبي��ة ثلث��ي أعضاء مجل��س النواب( 
لذل��ك الب��د م��ن التصويت عل��ى قراءته 
ق��راءة أولى من حي��ث املب��دأ، أن يحظى 
بتأييد أغلبية ثلثي أعضاء اجمللس البالغ 
عدده )219( نائبا حاضرين ومصوتني على 
تأييده في اجللس��ة، وهذا األمر قد قضت 
ب��ه احملكم��ة االحتادية العلي��ا العدد 33/

احتادي��ة/200٧ ف��ي 200٧/10/21 عندم��ا 
فسرت مفهوم األغلبية الذي طلبه منها 
مجلس الن��واب بكتابه الع��دد 266/3/1 
وق��رارات  أح��كام  والن   ،200٧/10/3 ف��ي 
احملكمة االحتادي��ة العليا ملزمة للكافة، 

وإنها باتة على وفق ما جاء في املادة )94( 
من الدس��تور، فان الواجب على مجلس 
النواب أن يوفر الغطاء الدس��توري لنيل 
ثق��ة ثلث��ي أعض��اء اجمللس ولي��س ثلثي 
األعضاء احلاضرين في اجللس��ة، وإال فان 
القانون س��يكون عرض��ة للطعن بعدم 
دستوريته، ويصيبه عوار عدم الدستورية 

او االنحراف التشريعي.
3. ان مش��روع التعدي��ل او املقت��رح كما 
يجب تس��ميته، فانه وق��ع في مخالفة 
دستورية أخرى ألنه ربط السن التقاعدي 

ألعضاء احملكم��ة االحتادية العليا بقانون 
التنظيم القضائ��ي وقانون متديد خدمة 
القض��اة ، وف��ات عل��ى مق��دم املقت��رح 
القانون��ني قابل��ني للتعدي��ل  إن هذي��ن 
باألغلبية البسيطة وليس حتى بأغلبية 
ثلثي احلاضرين واملصوتني، مبعنى إذا توفر 
للتصوي��ت على تعديله ثلث��ي األغلبية 
البس��يطة وه��ذه األغلبية حتس��ب من 
األغلبي��ة املطلقة التي مبوجبها يكتمل 
النص��اب الدس��توري جللس��ة مجل��س 
الن��واب وعلى وفق ما ج��اء في املادة )59( 
من الدس��تور،  مبعنى يحظى بتأييد )83( 
نائب��ا فقط ومي��رر القانون، بينم��ا قانون 
احملكم��ة االحتادي��ة العليا، وكما أش��رت 
إلي��ه س��لفاً يحتاج إل��ى أغلبي��ة ثلثي 
أعض��اء مجل��س النواب البال��غ عددهم 
عل��ى األق��ل )219( نائب��ا حاضري��ن ف��ي 
جلس��ة التصوي��ت، لذل��ك ف��ان تعديل 
قانون التنظيم القضائي الحقاً سيكون 
مع��دال لقانون احملكم��ة االحتادية العليا 
تلقائي��ا ألنه ربط املركز القانوني لس��ن 
التقاع��د بأحكامه، وه��ذا فيه مخالفة 
ألح��كام الدس��تور واضح��ة وجلية و ال 

حتتاج إلى تفسير. 
لذل��ك أرى بان االس��تهداف السياس��ي 
الس��تقالل القضاء سوف لن يتوقف، بل 
انه بدأ منذ حلظة كتابة الدستور حينما 
سعى واضعوه وهم من السياسيني إلى 
ربط عمل القضاة باملؤسسة التشريعية 
وهي مؤسسة سياس��ية بامتياز، ومثال 
ذلك جعل املصادق��ة على تعيني أعضاء 
محكم��ة التميي��ز االحتادي��ة تك��ون من 
خالل مجل��س النواب عل��ى وفق أحكام 
املادة )61/خامساً( من الدستور، وأعلنت 
السلطة القضائية منذ اللحظة األولى 

إلى وجوب تعديل هذا النص الدس��توري 
عل��ى وفق اآللي��ات الدس��تورية، الن فيه 
خرق واضح ملبدأ الفصل بني الس��لطات 
وآخر نداء أطلقه الس��يد رئيس مجلس 
القض��اء األعل��ى القاض��ي فائ��ق زيدان 
بضرورة تعديل هذا النص ملنع السياسة 
من التحكم في القضاء، واجلدير بالذكر 
إن عضوي��ة محكم��ة التميي��ز تتطلب 
قاضيا ميت��از بفكر قضائ��ي يعتمد على 
اجته��اد القاضي ال��ذي يتكون من خالل 
اخلب��رة واملواظبة على الق��راءة ومتابعة 
مستجدات القانون وفقه القضاء، وهذا 
األمر ال يستطيع عضو مجلس النواب أن 
يقرر مدى توفره ف��ي القاضي، ألنه عمل 
تخصصي بحت مثله مثل عمل الطبيب 
واملهن��دس وغي��ره م��ن امله��ن الفني��ة 
التخصصي��ة، لذل��ك أرى أن يتم تعديل 
هذه النصوص الدس��تورية ملنع تس��لل 
األيدي السياس��ية إلى مفاصل القضاء،  
كما كنت أمتنى أن يتولى مجلس النواب 
املوق��ر إص��دار قان��ون احملكم��ة االحتادية 
العلي��ا مبجمل��ه ال ان يس��عى لتق��دمي 
مقترح��ات جزئي��ة ال تتعل��ق بطبيع��ة 
العمل في القضاء الدس��توري وإمنا لرمبا 
له أهداف شخصية تتوجه نحو شخص 
رئيس وأعضاء احملكم��ة االحتادية العليا، 
حيث إن الواجب الدس��توري يحتم على 
أعض��اء مجل��س الن��واب إص��دار قانون 
للمحكم��ة االحتادي��ة العلي��ا يتضم��ن 
عدة أبواب، منها باب لتش��كيل احملكمة 
واليات اختيار أعضائها ومدة ممارستهم 
لعمل��ه فيها، م��ع العلم إن أق��دم واهم 
محكم��ة دس��تورية ف��ي العال��م وهي 
احملكم��ة العلي��ا ف��ي الوالي��ات املتحدة 
فيه��ا ن��ص مياث��ل ن��ص قان��ون احملكمة 

االحتادي��ة العليا في الع��راق، كذلك باب 
التي  واالختصاص��ات  آخر للصالحي��ات 
تتوالها احملكمة االحتادية العليا بوصفها 
محكم��ة قضاء دس��توري، وم��ن ثم باب 
يتضمن قواعد إجراءات املرافعة واإلثبات 
فيها الن الدعوى الدستورية ذات طبيعة 
خاصة تختلف عن الدع��اوى االعتيادية 
التي ميارس��ها القضاء االعتيادي وبذلك 
نك��ون قد وفينا بواجب دس��توري أوجبه 
الدس��تور الناف��ذ وألق��ى مهمت��ه على 
مجل��س النواب، ويذكر إن اغلب القوانني 
التي ش��كلت احملاكم الدس��تورية تكون 
قوان��ني متكامل��ة عل��ى ش��كل مدونة 
للقضاء الدس��توري فيها كل متطلبات 
عم��ل القضاء الدس��توري وم��ن االمثلة 
عل��ى ذل��ك قان��ون احملكمة الدس��تورية 
العلي��ا في مص��ر رقم 48 لس��نة 19٧9 

املعدل.
 ومن خالل ما تق��دم أرى بان هذا املقترح 
ولد ميتاً ولرمب��ا يعلم من قدمه ذلك متام 
العل��م وامنا القص��د منه لف��ت االنتباه 
ع��ن املش��اكل الت��ي مت��ر به��ا العملية 
السياسية، ونتمنى ان يكون نتاج العمل 
التش��ريعي ه��و اصدار القوان��ني امللحة 
الت��ي حتت��اج اليه��ا احلي��اة االقتصادية 
مكافح��ة  قوان��ني  ومنه��ا  والعام��ة 
الفس��اد. لذلك يجب مراعاة خصوصية 
القوانني املتعلقة بالس��لطة القضائية 
ومكوناته��ا الن تلك القوان��ني تعتبر من 
القوانني املكملة للدس��تور حيث اغلب 
فقه��اء القانون الدس��توري ف��ي العالم 
وفي الوطن العربي بان القانون الدستوري 
اتس��ع ليضم مس��احات تابعة لقوانني 

أخرى مثل القوانني املتعلقة بالقضاء.

القضاء لم يكن يومًا امتيازًا 
لشخص أو جماعة بعينها 
وإنما القضاء هو حق 
اإلنسان وحاجة املجتمع 
وكان وظيفة األنبياء عندما 
أرسلهم اهلل عز وجل إىل 
البشرية بالرحمة والعدل

عمل هذا امللك على االطاحة 
بالرؤوس الكبرية الفاسدة  
ومنع تسلط الجباة 
واللصوص على الفقراء كما 
اعاد العدل والحرية للشعب

التطور العلمي والتكنولوجي 
وشيوع ظاهرة االحتباس 
الحراري أدت اىل موجة 
جفاف وقلة سقوط االمطار 
على مستوى العالم

عندما ينعق الغراب 
يتشاءم الناس من صوته 
وهذا يف بلدان الشرق اما 
الكارثة العظمى فهو ان 
يمثل بعض املسؤولني 
الغراب يف قيادة البلد 

عندما تـُحمَّل الكلمة بطاقة 
معنوية من نوٍع ما فإن أثرها 
سيكون يف الجانب املستقِبل 
لذلك النوع من كيان االنسان 
وعلى مقدار ما تحمل يكون 
مقدار األثر

 اوركاجينيا ورئيس الوزراء

الشيخ منتظر الخفاجي

املياه .. الثروة املهدورة املعــلـم االول .. اقـدم دفـان على االرض



سكاراموتش��ي  ح��از  بذل��ك 
الزوج��ان:  فك��ر  اهتمامهم��ا. 
نحن نحتاج الى افكار جديدة. 
الى ش��خص يك��ون في صفنا 
حقيق��ة  وس��اعدت  اكث��ر. 
م��ن  كان  سكاراموتش��ي  ان 
نيويورك ومن وول ستريت وكان 
غني��اً عل��ى طمأنتهم��ا بأن��ه 
فهم اللعبة. وانه سوف يفهم 
حج��م اخملاط��ر وي��درك ضرورة 

اللعب بشراسة.
وم��ن ناحي��ة اخ��رى، ل��م يكن 
الزوجان يرغبان ان ينظر اليهما 
بعد  لذلك  انهم��ا متش��ددان. 
لسبايس��ر  الظالم  اتهامهما 
بع��دم الدفاع عنهما بش��كل 
كاٍف تراجعا فجأة واعلنا انهما 
كانا يهدف��ان فقط الى اضافة 
صوت جديد الى اخلليط. كانت 
وظيفة مدير االعالم واالتصاالت 
ف��ي البي��ت االبي��ض والذي لم 
يكن له اختصاص دقيق شاغرة 
منذ استقالة مايك دوبك منها 
ف��ي اي��ار/ ماي��و ف��رأى الزوجان 
ان بام��كان سكاراموتش��ي ان 
يتولى ه��ذه املهمة وميكنه في 
ه��ذا الدور ان يك��ون حليفهما 

ايضاً.
وعندما سأل سبايسر ايفانكا 
مدي��ر  تعيينه��ا  س��بب  ع��ن 
استثمار سابق كمدير اتصاالت 
في البي��ت االبيض اجابت »انه 
جيد عل��ى شاش��ة التلفزيون 

ورمبا استطاع مساعدتنا«.
ن��ال سكاراموتش��ي موافق��ة 
الرئي��س عندما قابل��ه متزلفاً 
الي��ه باالط��راء عل��ى طريق��ة 
اس��تطيع  )»ال  س��تريت.  وول 
اال ان امتن��ى ان احتل��ى ببع��ض 
عبقريتك ف��ي التواصل لكنك 
ه��ذا  كان  ومنوذج��ي«؛  مثال��ي 
مثاالً واحداً ع��ن جوهر طريقة 
االستجدائية(.  سكاراموتشي 
وكان ترام��ب هو الذي حث بعد 
ذلك ان يصبح سكاراموتش��ي 
احلقيق��ي  االتص��االت  رئي��س 
ويق��دم تقاري��ره مباش��رة الى 

الرئيس.
في 19 يولي��و/ متوز حاول جاريد 
وايفان��كا م��ن خالل وس��طاء 
جس نب��ض بان��ون: »م��ا رأيك 
بسكاراموتشي كمدير االعالم 

واالتصاالت؟«.
ب��دا ه��ذا االم��ر لبان��ون اخرقا 
واعتب��ره  للضح��ك  ومثي��راً 
صرخة للمس��اعدة ت��دل على 
ان الزوج��ن اصبح��ا ف��ي قمة 
اليأس الى درجة انه رفض حتى 
التفكير او الرد على الس��ؤال. 
اصبح بانون اآلن على يقن بأن 

جبهة جارفانكا بدأت جتن.
الفصل الحادي والعشرين

بانون وسكاراموتشي
ف��ي  بان��ون  ش��قة  كان��ت 
ارلينغتون، فرجينيا، التي تبعد 
ركوب��اً في الس��يارة 15 دقيقة 
ع��ن وس��ط مدينة واش��نطن 
تس��مى »البيت اآلم��ن«. كانت 
هذه التس��مية تشير بطريقة 
او باخ��رى الى ك��ون دوره مؤقتاً 
وال��ى الطبيع��ة الس��رية ورمبا 

وحبه  لسياسته  الرومنس��ية 
للمع��ارك السياس��ية. انتقل 
بان��ون ال��ى هن��ا بعدم��ا غادر 
مق��ر بريتب��ارت في الش��ارع 8 
ف��ي الكابيت��ول هي��ل. كان��ت 
الش��قة عب��ارة ع��ن غرفة نوم 
واحدة تشبه غرف الطالب في 
مبن��ى متعدد االس��تخدامات 
فوق مطع��م ماكدونالدز كبير، 
وكان بيته ه��ذا مبثابة تكذيب 
للش��ائعات التي ت��رددت حول 
ش��رائه. ك��دس بان��ون كتب��ه 
التي تبل��غ خمس��مائة كتاب 

او س��تمائة يرك��ز اغلبها على 
ال��ى جانب  الش��عبي  التاريخ 

اجلدار الذي ليس عليه رفوف.
كان��ت الكس��ندرا بري��ت وهي 
برتبة مالزم تس��كن في املبنى 
نفسه وكذلك احملامي االميركي 
ح��زب  زعي��م  ف��اراج  نايج��ل 
اليميني  البريطاني  االستقالل 
)Brexit(، ال��ذي كان ج��زءاً م��ن 

دائرة بريتبارت الكبرى.
ف��ي مس��اء ي��وم اخلمي��س 20 
التال��ي  الي��وم  يولي��و،  مت��وز/ 
للجلس��ة املثيرة للجدل حول 
افغانس��تان كان بان��ون يقيم 
عش��اء صغيراً نظمه بريت من 
الطعام الصيني. كان بانون في 
مزاج احتفالي. وم��ع ذلك كان 
يع��رف انه حتى عندما يش��عر 
امل��رء انه ف��ي القمة ف��ي ادارة 
ترامب فعلي��ه ان يتوق��ع دوماً 
ق��رب س��قوطه. كان ذل��ك هو 
النم��ط والثمن لك��ون القيادة 
بيد شخص يشعر بعدم االمان 
فهو يحتاج دوم��اً الى التقليل 
من شأن أي شخص آخر عظيم 

يقاسمه الغرفة نفسها.
شعر كثير من احمليطن ببانون 
انه في طريقه الى دورة س��يئة 

اخرى.
ل��ه عاقب��ه  اول جول��ة  فف��ي 
الرئيس بس��بب غ��الف مجلة 
التامي وبسبب عرض »ساترداي 
ناي��ت الي��ف« الذي حت��دث عن 
»الرئي��س بانون« فيم��ا اعتبره 
الرئيس الطعنة االقس��ى التي 
ُوجه��ت الي��ه. وق��د ص��در اآلن 
باس��م »صفقة  كتاب جدي��د 
مع الشيطان« يدعي وبكلمات 
بانون اخلاصة في احيان كثيرة 
ان ترامب لم يكن ليحقق شيئاً 
م��ن دون مس��اعدة بانون. وكان 

الرئيس مرة اخرى غاضباً جداً.
وم��ع ذل��ك، كان بانون يش��عر 
ان��ه ق��د ب��دأ يش��ق طريق��ه. 
ومهم��ا ح��دث، فق��د كان يرى 

بوض��وح. كان البي��ت االبي��ض 
يع��ج بالفوضى واذا ل��م يفده 
أي ش��يء آخر فإن هذا الوضوح 
لوحده س��يضعه على القمة. 
يش��غل  اعمال��ه  ج��دول  كان 
كان  بينم��ا  والوس��ط  االم��ام 
اع��داؤه على الهام��ش: جاريد 
للتعنيف  يتعرض��ان  وايفانكا 
كل ي��وم وهما اآلن مش��غوالن 
متاماً بحماية انفس��هما. دينا 
باول تبحث ع��ن وظيفة اخرى. 
ماكماس��تر اضاع فرصته في 
افغانستان. غاري كوهن، الذي 
كان يوماً عدواً خطيراً يس��عى 
بيأس لكي يُعن رئيس��اً جمللس 
االحتياطي  للنظ��ام  احملافظن 
لبان��ون  ويتمل��ق  الفيدرال��ي 
بحس��ب م��ا ق��ال بان��ون. وقد 
غازي  بان��ون حاج��ة  اس��تغل 

كوه��ن الى دعم��ه للفوز بتلك 
الوظيف��ة. ب��أن ح��از مواالت��ه 

الجندة اليمن التجارية.
لقد ُقضي على العباقرة. وحتى 
الرئيس ق��د يكون قضي عليه. 
لك��ن بانون كانت لدي��ه الرؤية 
واالنضباط كان واثقاً من ذلك: 
»أنا احاول جهدي كل يوم، لقد 
اقتربنا من حل مسألة الشؤون 
القومي��ة. س��أبقى هن��اك ما 

اقتضى االمر«.
قب��ل ذلك العش��اء بعث بانون 
برس��الة الكترونية ال��ى كثير 

بعبارة  مرفقة  االش��خاص  من 
واحدة مع الرابط: »بدأت اشعر 
بالتعب من الف��وز دائماً«. كان 
املقال م��ن جريدة جارديان وهي 

واحدة من الصحف الرائدة في 
اللغ��ة االجنليزي��ة والت��ي متيل 
الى حزب اليسار لكنها كانت 

رغم ذلك م��ن اجلرائد املفضلة 
عند بان��ون بخصوص الترددات 
العكسية للعوملة. اشاد املقال 
الذي كتبه الصحفي الليبرالي 

بالفك��رة  س��افال  نيكي��ل 
السياسية الشعبية املركزية 
لبان��ون بقوله: »إن املنافس��ة 
بن العمال في البلدان النامية 
واملتقدمة... قد س��اعدت على 
خف��ض االجور وحتقي��ق االمن 
الوظيفي للعاملن في البلدان 
ان  املقال  واعتب��ر  املتقدم��ة«. 
هذه السياس��ة ه��ي املعركة 
املمي��زة في عصرنا ه��ذا. كان 
داف��وس ميت��اً وكان بانون حياً 
ي��رزق. ثم تاب��ع: »لق��د اصبح 
كان��وا  الذي��ن  االقتصادي��ون 

في وقت م��ن االوق��ات مؤيدين 
للعوملة من ابرز منتقديها، وفي 
الوقت نفس��ه يعترف االنصار 
االق��ل جزئياً  الس��ابقون على 

ب��أن العومل��ة ق��د ادت الى عدم 
املس��اواة والبطال��ة والضغط 
الهبوطي على االجور. فالفوارق 

واالنتقادات التي يس��تخدمها 
االقتصاديون فقط في املؤمترات 
اخلاصة تُعلن اخيراً على املأل«.

اس��تمتع بانون بسرد الطريقة 

الرئي��س فيه��ا  الت��ي هاج��م 
مبن��اورات  وكذلك  ماكماس��تر 
الس��خيفة.  سكاراموتش��ي 
ولكن��ه كان قلق��اً ومتوتراً من 

شيء جرى في اليوم السابق.
ق��ام الرئيس، من دون علم كبار 
املوظف��ن او املكت��ب االعالمي 
فقط عن طريق مذكرة شكلية 
باج��راء مقابل��ة رئيس��ية مع 
صحيفة النيوي��ورك تاميز. اعد 
له��ا جاريد وايفان��كا مع هوب 
هيكس. وجرى استدعاء ماغي 
التاميز  هابيرمان من صحيف��ة 

التي ميقتها ترامب بشدة فهي 
)»الذعة جداً، وليس��ت ذكية«( 
مصحوب��ة  الرئي��س  لرؤي��ة 
بزميليه��ا بيتر بيك��ر ومايكل 
النتيج��ة  وكان��ت  ش��ميدت. 
اكث��ر  م��ن  مقابل��ة  واح��دة: 
واقلها حكمة  املقابالت غرابة 
في تاريخ الرئاس��ة اجريت مع 
الرئيس الذي س��بق ل��ه ولعدة 

مرات حتقيق هذا االجناز.
املقابل��ة، فاق��ت تصرفات  في 
ترام��ب كل اجلنون الذي وصلت 
الي��ه ابنته وزوجها من قبل في 
الصحاف��ة. فق��د واص��ل ومن 
او  مح��ددة  اس��تراتيجية  دون 
واضحة، مس��ار تهديد النائب 
الع��ام ليتنحى ولفت��ح الباب 
امام مّدٍع خاص. وسخر ترامب 
من سيشنز علناً، واستهزأ به 

بل دفعه بش��كل صري��ح الى 
االس��تقالة. وحتداه على البقاء 

في منصبه.
وعل��ى ق��در ما يب��دو ان هذا لن 
يحقق شيئاً الحد، فقد يساعد 
املدع��ي اخل��اص. »فل��ن يذهب 
جيفرسون بورغاد سيشنز الى 
أي م��كان«، قالها بان��ون الذي 
اعترت��ه دهش��ة كان��ت تتركز 
حول مقطع آخ��ر ملحوظ في 
املدعي  الرئيس  املقابلة: ح��ذر 
اخلاص من اخلوض في الش��ؤون 
املالية ألسرته قائالً: إن »قضايا 
اسرتي املالية هي خارج احلدود، 

اياك ان تذهب الى هناك«.
»أأوو، آآآه..! »ص��رخ بانون مقلداً 
صوت انذار الط��وارئ. »ال تنظر 
هن��اك! نع��م فلنخب��ر املدعي 
اال  علي��ه  يج��ب  اي��ن  الع��ام 

ينظر!«.
ثم وص��ف بانون احملادث��ة التي 
اجراه��ا م��ع الرئيس ف��ي وقت 
س��ابق من ذل��ك الي��وم، قائالً: 
»ذهبت اليه مباشرة وقلت له: 
ملاذا قل��ت ذلك؟« فق��ال: فيما 
ال،  قل��ت:  يتعلق بسيش��نز؟« 
هذا س��يئ ولكنه ي��وم آخر في 
العمل. ملاذا حذرته من التدخل 
املالي��ة؟  اس��رتك  ام��ور  ف��ي 
فاجاب: حس��ناً، أأأ... قلت له: 
س��وف يقوم��ون بتحديد مدى 
شرعيتها... قد ال يعجبك هذا، 
ولكنك ضمنت اآلن انه اذا اردت 
تعين أي ش��خص آخر في تلك 
اخلاص( فسوف  )اجمللس  احلفرة 
يق��وم كل عض��و م��ن مجلس 
القسم  باجباره على  الشيوخ 
ب��أن يك��ون اول م��ا يفعله هو 
الضريبية  االقرارات  اس��تدعاء 

اللعينة اخلاصة بك«.
ويستمر بانون، ذاهالً، في رواية 
تفاصي��ل قص��ة حديث��ة م��ن 
 Financial الفاينانش��ال تامي��ز
Times عن فيليكس ساتر، وهو 
الش��خصيات  من  ش��خصية 
االكثر ظالميًة املرتبطة بترامب 
ف��ي جانب��ه الظالم��ي، ورابطاً 
اساسياً ملتابعة املال الروسي، 
وكان عل��ى عالق��ة وثيق��ة مع 
الش��خصي  ترام��ب  محام��ي 
ماي��كل كوه��ن )ال��ذي اعتب��ر 
هدفاً لتحقيقات مولر(. س��اتر، 
»كن مس��تعداً، اعل��م ان هذا 
سيس��بب لك صدم��ة، ولكن 
تأه��ب«. س��بق ان واجه س��اتر 
القانون  مش��كالت صعبة مع 
القب��ض عليه  الق��ي  حينم��ا 
مع ش��خصن في ب��وكا، وهم 
يضعون املال الروسي في غرفة 
املرجل. واتضح ان »ساتر االخ« 
قد ج��رت محاكمت��ه من قبل 
»أوو انتظ��ر«، م��ن قب��ل ان��درو 
وايس��مان. )كان مولر قد وظف 
وايس��مان وه��و مح��ام رفي��ع 
املس��توى ف��ي واش��نطن كان 
يرأس قس��م التحقيق اجلنائي 
في عملي��ات االحتي��ال التابع 
»س��تتبعك  الع��دل(.  ل��وزارة 
التحقيقات في تبييض االموال 
بس��رعة فائقة ي��ا جارفانكا«، 

اشعر باحلماسة!«.

ملف

ملاذا نال سكاراموتشي موافقة الرئيس ترامب عندما قابله متزلفًا اليه باالطراء على طريقة وول سرتيت ؟

سبق ان واجه ساتر مشكالت صعبة 
مع القانون حينما القي القبض عليه 

مع شخصني يف بوكا وهم يضعون املال 
الروسي يف غرفة املرجل

احللقة )66(

كان البيت االبيض يعج بالفوضى واذا لم 
يفده أي شيء آخر فإن هذا الوضوح لوحده 

سيضعه على القمة

سبايسر
ايفانكا

سكاراموتشي

هيئة التحرير

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

داخل اجلناح الغربي في البيت االبيض وفي اخلتام الكتاب رحلة ممتعة لعالم فيه مافيه من الغموض واالسرار 

مايكل وولف
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عن  اسيا  غرب  احتاد  اعلن 
اربيل  مدينتي  جاهزية 
النواحي  كافة  من  وكربالء 
اسيا  بطولة غرب  الحتضان 
الصيف  انطالقها  املزمع 
كربالء  مالعب  على  املقبل 
واربيل مبشاركة 8 منتخبات 
املضيف  البلد  العراق  وهي 
وسوريا  واالردن  والكويت 
والبحرين  واليمن  وفلسطني 
ولبنان . وتوجه وفد من احتاد 
غرب اسيا الى ملعب كربالء 
على  العام  املشرف  يتقدمه 

قطيشات  احمد  البطولة 
االدارية  الشؤون  ومديرة 
للكشف   ، احلسيني  عروبة 
 ، امللعب  مرفقات  عن 
االحتاد  سر  امني  بحضور 
االحتاد  وعضو   ، رضا  صباح 

تفقد  حيث   ، كرمي  يحيى 
امللعب  مرفقات  كل  الوفد 
الوفد  وابدى   . به  يحيط  وما 
جهوزية  على  التام  رضاه 
امللعب ، بعد الكشف عليه 
والوصل  الزوراء  مباراة  خالل 

اسيا  بطولة  في  االماراتي 
من  الوفد  انبهر  حيث   ،
ترتيبات امللعب ، حيث ظهر 
مطابق للمواصفات العاملية 
والتقنية  الدولية  وللمعايير 
، كما مت زيارة الفنادق احمليطة 
ظهرت  والتي   ، بامللعب 
مبستوى مثالي حسب تقرير 
احتاد  ان  الى  يشار   . الوفد 
حق  العراق  منح  اسيا  غرب 
استضافة بطولة غرب اسيا 
، على ان  بنسختها اجلديدة 
مالعب  على  املباريات  تلعب 

اربيل وكربالء املرخصني .

البينة الجديدة خاص 
وجه وزير الشباب والرياضة، احمد 
ري��اض، اجلمع��ة املاضي��ة، بفتح 
حتقيق ف��ي احداث مب��اراة الزوراء 
والق��وة اجلوية  التي كان من املقرر 
اقامته��ا عل��ى ملع��ب الش��عب 

الدولي، مساء اجلمعة.
وقال مدي��ر إعالم الوزارة واملتحدث 
الرس��مي باس��مها موف��ق عب��د 
الش��باب  »وزي��ر  إن   ، الوه��اب  
والرياض��ة أحمد رياض وجه بفتح 
حتقيق ملعرفة أسباب سوء تنظيم 
ال��زوراء  مب��اراة الكالس��يكو بني 

والقوة اجلوية«.
وأوضح عبد الوهاب، أن »مسؤولية 
االخف��اق في التنظي��م يتحملها 
متعهد التذاكر ومش��رف املباراة، 
إذ كان يتوج��ب أن يك��ون هن��اك 
تنسيقاً بني اجلانبني لكن لألسف 

هذا األمر لم يحدث«.
وب��ني، أن��ه »كان يتوج��ب أن يت��م 
التنسيق مع قيادة عمليات بغداد 
والق��وات األمنية م��ن أجل إغالق 
الطرق املؤدية إلى امللعب بعد نفاد 
تذاكر املباراة والتي يبلغ عددها 35 
أل��ف، لكن هذا األمر لم يطبق في 

املواجهة «.
وأضاف، أن »مهمة وزارة الش��باب 
الرئيس��ية ه��ي تهيئة  والرياضة 

الدع��م  وتوفي��ر  املب��اراة  ملع��ب 
اللوجس��تي، فال��وزارة ال تتحمل 
مس��ؤولية أح��داث الكالس��يكو 
وحتى ق��وات أمن امللعب ليس��ت 
مس��ؤولة عن س��وء التنظيم ألن 
واجبها يقتصر على حماية األمن 

داخل امللعب«.
يشار إلى أن مباراة »الكالسيكو« 
ب��ني ناديي ال��زوراء واجلوي��ة والتي 
كان من املقرر أن تقام على ملعب 
الش��عب الدولي، تأجلت ألسباب 
تنظيمية.الى ذلك كشف مشرف 
ب��ني  الع��راق  كالس��يكو  مب��اراة 
الزوراء والقوة اجلوية، قيس محمد 
اس��ود، اجلمعة، انه ه��و من اتخذ 
ق��رار تاجي��ل املواجه��ة للحفاظ 
عل��ى س��المة الالعب��ني والكوادر 

التدريبية واالدارية.
الكالس��يكو  مب��اراة  والغي��ت 
قب��ل انطالقه��ا بس��بب الزخ��م 
واس��تقبال  الكبي��ر  اجلماهي��ري 
امللعب لعدد كبير م��ن اجلماهير، 
فاق طاقته االس��تيعابية، مما ادى 
الى تداف��ع اجلماهي��ر والنزول الى 
مايقارب  واصاب��ة  امللعب  مضمار 

ال�30 شخصاً.
وق��ال اس��ود  ، »انا م��ن اتخذ قرار 
التأجيل، وذلك الن امللعب لم يكن 
جاه��زاً للمباراة بوج��ود اجلماهير 

في مضمار امللعب«.
يعتب��ر  االم��ر  »ه��ذا  ان  واوض��ح 
خرقا للقان��ون ولم يكن بامكاننا 

اقامة املباراة«، مؤكداً ان »سالمة 
الكادر التدريبي واالداري والالعبني 
وطاق��م احل��كام واجلمه��ور اه��م 
م��ن كل ش��يء«.من جانب��ه، أكد 
رئي��س احل��كام صباح قاس��م أن 
»تأجيل املباراة جاء للحفاظ على 
سالمة العبينا والكوادر التدريبية 
اقامة  املس��تحيل  ومن  واالداري��ة 
املب��اراة واجلمهور داخ��ل امليدان«، 
التأجي��ل  »ق��رار  أن  إل��ى  منوه��اً 
ه��و الق��رار االفضل ف��ي ظل هذه 

الظروف«.
حكم املواجهة، علي صباح علق 
ايض��اً على ق��رار التأجي��ل، قائالً: 
»قانونياً ال يح��ق لي قيادة املباراة، 

الني حكم دولي والقانون واضح ال 
يجوز اقام��ة املباراة بهكذا ظروف 
وعدم اس��تيعاب امللع��ب لهكذا 

جمه��ور واالمر االهم احلفاظ على 
سالمة اجلميع«.

واعل��ن احتاد الك��رة تأجيل املباراة 
ال��ى اش��عار آخ��ر، فيما ق��رر وزير 
الش��باب والرياضة احم��د رياض، 

فتح حتقيق باسباب الفوضى.
م��ن جانب��ه ذك��ر مدي��ر منتخب 
العراق بكرة القدم باسل كوريس  
املنتخ��ب  م��درب  أن  اجلمع��ة، 
بع��د  متذم��را  كان  كاتانيت��ش 
انس��حابه من لقاء اجلوية والزوراء 
ن��زول  بس��بب  تأجيل��ه  مت  ال��ذي 

اجلمهور الى ملعب املباراة.
وقال كوركيس   ان كاتانيتش اكد 
ان س��وء التنظيم هو السبب في 

الفوضى الت��ي حدثت قبل اللقاء 
وكان على اجلميع ان يكون بشكل 

افضل«.

كاتانيت��ش  كان  لق��د   « واض��اف 
متذم��را بس��بب ضي��اع فرص��ة 
متابعة الالعبني ومشاهدة اللقاء، 
كما اك��د لي بان الك��رة العراقية 
متتل��ك جمه��ورا واس��عا علين��ا 
اس��تغالله ف��ي مباري��ات »فيفا« 
ولو اج��ري اللقاء بش��كل منظم 

الستمتع اجلمهور باللقاء«.
وكان احتاد الكرة قد اعلن في وقت 
س��ابق تأجيل لقاء اجلوية والزوراء 

بسبب نزول اجلمهور الى امللعب.
على صعيد ذي صل��ة ابدى رئيس 
مجلس محافظ��ة البصرة صباح 
البزون��ي، اجلمع��ة، عن اس��فه ملا 
حدث من فوضى في بوابات ملعب 

الش��عب الرياض��ي قب��ل انطالق 
ان  مؤك��دا  الع��راق،  كالس��يكو 
ملعب البصرة مستعد الستقبال 

اهم مباريات الدوري العراقي.
إن  بي��ان    ف��ي  البزون��ي  وق��ال 
القدم  »العراقيني يعش��قون كرة 
الت��ي يعتبرونها متنفس��ا وحيدا 
له��م«، منوه��ا ال��ى ان »ما حدث 
ف��ي ملعب الش��عب كان متوقعا 
نتيجة عشق املشجعني لقطبي 

الكرة العراقية الزوراء- اجلوية«.
واك��د البزوني »اس��تعداد ملعب 
الس��تضافة  الدول��ي  البص��رة 
كالس��يكو الع��راق ب��ني الصقور 
واهله��ا  فالبص��رة  والن��وارس، 
سيفتحون قلوبهم قبل ملعبهم 
ومدينتهم الخوتهم لنقدم صورة 
مثالية للعالم عن حب العراقيني 

للحياة والسالم«.
وذكر البزون��ي ان »البصرة اكملت 
الس��تضافة  االس��تعدادات 
ال��دورة الثاني��ة لبطولة الصداقة 
مبش��اركة االردن وس��وريا والعراق، 

االسبوع القادم«.
يشار إلى أن مباراة »الكالسيكو« 
ب��ني ناديي ال��زوراء واجلوي��ة والتي 
كان من املقرر أن تقام على ملعب 
الش��عب الدولي، تأجلت ألسباب 

تنظيمية.
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العراق يستعد الحتضان بطولة السالم الدولية للدرجات النارية

بطولة  منافسات  الحتضان  النارية،  للدراجات  العراقي  االحتاد  يستعد 
السالم الدولية للدرجات النارية، مبشاركة اكثر من 18 منتخباً وبواقع 100 
دراج من مختلف دول العالم.وذكر بيان عن مكتب وزير الشباب والرياضة 
زار  النارية،  للدراجات  املركزي  العراقي  األحتاد  من  »وفداً  أن  رياض،  احمد 
ترحيباً  رحب  الذي  بالوزير،  والتقى  والرياضة  الشباب  وزارة   ، امس  صباح 
والبطوالت  الفعاليات  ،بكل  الكبير  اعجابة  مبدياً  الزائر،  بالوفد  كبيراً 
الفترة  في  النارية  للدراجات  العراقي  االحتاد  نظمها  التي  واملسابقات 
االحتفاالت  ساحة  على  أجريت  التي  التحدي  بطولة  ومنها   ، املاضية 
الكبرى في  بغداد ،وكانت ناجحة على األصعدة واملستويات كافة«.وشدد 
الدراجات  لرياضة  للبيان، على »دعمه املستمر واملتواصل  العبيدي، وفقاً 

النارية، حتى تصل الى املبتغيات املرجوة في خلق قاعدة رياضية رصينة 
اخلارجية  البطوالت  في  املنافسة  على  قادرة  تكون  النهرين،  بالد  في  لها 
»دعمه  على  العبيدي  العاملية«.وأكد  احملافل  في  عالياً  العراق  اسم  ورفع 
الدولية  السالم  بطولة  تنظيم  في  للعبة  العراقي  لالحتاد  الالمحدود 
املفتوحة في  بغداد، والتي سيشارك فيها اكثر من 18 منتخبا بواقع 100 
ريست(،  والدراك  )املوتوكروس  ولفعاليتي  العالم  دول  مختلف  من  دراج، 
األولى  ال سيما هي  العراق،  في  احملركات  لرياضة  ملفتاً  تطوراً  تعد  والتي 
من نوعها تقام في بلدنا احلبيب العراق مع هذه املشاركة الواسعة التي 
خالل  من  في  ثابتة  بخطى  يسير  »االحتاد  أن  فيها«.واوضح  سيتتواحد 
األخرى  الفرق  كسب  مع  الرياضة  لهذه  الرياضية  فرق  كل  مع  التعامل 
االلتزام  الدراجات مع  ،ال سيما في احملافظات حتى تتسع رقعة  واجلديدة 

بقوانني االحتاد الدولي للعبة.

 بغداد / 

 بغداد /  بغداد / 

مشرف الكالسيكو: قررت تأجيل املباراة للحفاظ على سالمة الالعبني والكوادر التدريبية واالدارية
بعد االنسحاب من لقاء اجلوية والزوراء ..كاتانيتش : الكرة العراقية متتلك مجهورا  واسعا علينا استغالله

  البصرة تعلن استعدادها الستضافة كالسيكو العراق  وأهلها سيفتحون قلوبهم قبل ملعبهم 

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

ماحدث يوم اجلمعة املاضي من مأس��اة يندى لها اجلبني من هرج ومرج كش��ف 
عورة املس��ؤولني عن ملف رياضتنا ومن باس��تطاعته ان يكون مس��ؤوال عن رفع 
الظي��م  واحلي��ف عن العاصمة احلبيب��ة بغداد وهي تصدح بص��وت عال ملاذا لم 
يلعب كالس��يكو العراق بني القوة اجلوية والزوراء وهل هذه العبثية مقصودة ام 

قلة اخلبرة والشخص غير املناسب في املكان غير املناسب  . 
نحن االن احوج من اي وقت اخر ألن نظهر للعالم باننا بلد يستحق ان يكون من 
افضل البلدان على مستوى الرياضة التي نعتبرها املتنفس الوحيد الذي بقي لنا 
الننا فقدنا كل شيء كمواطنني ، لكن ما جرى في مباراة الكالسيكو بني الزوراء 
واجلوية كان مبثابة س��هم وجه الى قلب الع��راق، بغداد، وما دار من احداث دخول 
املشجعني الى ارض امللعب وعدم القدرة على  تنظيم مباراة في الدوري العراقي 
وعندما نتس��اءل من املس��بب فوزارة الش��باب لم توضح االمر واالحتاد يقول انا 
مسؤوليتي تنظيمية فقط والداخلية لم توفر العناصر االمنية الكافية ومتعهد 
املباراة يقول انه قد باع التذاكر اخملصصة للمباراة واجلميع كس��ر االبواب ودخل 
فمن املسبب اذا؟  وزارة الشباب اول املسؤولني عن عدم اقامة املباراة النها اجلهة 
الراعية للرياضة وهي مس��ؤولة عن املالعب واملتعهد الذي باع بطاقات الدخول 
الى امللعب وهل كان العدد الذي دخل اكثر من استيعاب امللعب وقد وصل العدد 
الى 45 الف علما ان امللعب اليستوعب سوى 30 الف متفرج فقط . من يحاسب 
املس��ؤولني على بيع التذاكر ؟ ام��ا اجلانب التنظيمي فإن االحت��اد له يد النه  هو 
املسؤول عن تنظيم املباراة والتنسيق مع اجلهات االخرى اما وزارة الداخلية فهي 

مسؤولة بشكل مباشر حلماية 
ارواح املشجعني الذين حضروا 
من جمي��ع محافظ��ات العراق 
ال��كل مس��ؤول وال ميكن ألحد 
ان يتنصل عن مسؤوليته، الننا 
ش��اهدنا ان كثيرا من اجلماهير   
جاءت وحتمل��ت العناء والتعب 
ك��ي  وبغ��داد  احملافظ��ات  م��ن 
الع��راق  كالس��يكو  تش��اهد 
ودفع��ت مبالغ الدخ��ول ولكن 
ما حدث من دخول املش��جعني 
الى ارض امللعب جعل مش��رف 

املب��اراة ان يؤجله��ا وه��ذا افضل  ش��يء عمله الننا لس��نا بحاجة ال��ى كارثة 
رياضية.

نحن النريد ان نصوب االتهامات الى جهة معينة لكننا نقول ان اجلميع مشترك 
في هذه املهزلة وما وصل الى االحتاد الدولي الفيفا من صورة سوداوية عن الوضع 
التنظيم��ي للعراق س��وف يؤجل رف��ع احلظر عن  بغداد ، وق��د صدحت حناجرنا 
ونحن نطالب ببناء ملعب البنائنا يليق بهم في بغداد لكن ال حياة ملن تنادي ظل 

ملعب الشعب وحيدا فريدا هو من يتحمل مأساة رياضتنا . 
رس��الة الى كل مس��ؤولي احلكومة واالحتاد كفاكم التالعب بشعبنا املسكني 
انهم يس��تحقون ان يش��اهدوا فرقه��م تلعب في ملعب يلي��ق باحلدث الكروي 
امله��م ، وهل اصبحنا اليوم ننتظر الهدايا من البلدان اجملاورة كي نفرح ش��عبنا 
ونحن لدين��ا موازنات انفجارية ولكن القلب يعتصر  أمل��ا على اجلماهير احلزينة 
التي خرجت ولس��ان حالها يقول :من يفرحنا وهل س��لب منا كل ش��يء حتى 
الرياضة ، رس��الة الى اعلى س��لطات في البلد عليكم ببناء ملعب يليق ببغداد 
التي دمرمتوها وان ماحدث في جمعة )خزي الكالس��يكو( للمسؤولني في جميع 
املفاصل يج��ب ان يصحح وان تكون مالعبنا عامرة بجمهورنا الوفي والف حتية 
ل��كل من حضر املب��اراة وال نريد ان تكون في البصرة نريده��ا في بغداد وبتنظيم  
بي��ع البطاق��ات قب��ل املب��اراة بأي��ام وان يعلن بان امللع��ب قد  اس��تنفد طاقته 

االستيعابية وان يكون هذا الدرس قد ايقظ من هم في سباتهم نائمني . 

الغاء كالسيكو العراق  
اصاب قلب بغداد 

وقفة 

هشام كاطع الدلفي 

نحن النريد ان نصوب االتهامات اىل 
جهة معينة لكننا نقول ان الجميع 
مشرتك يف هذه املهزلة وما وصل 
اىل االتحاد الدولي الفيفا من صورة 
سوداوية عن الوضع التنظيمي للعراق 
سوف يؤجل رفع الحظر عن  بغداد 

وزير الشباب والرياضة يوجه بفتح تحقيقا في احداث كالسيكو العراق

وزير الشباب والرياضةكاتانيشصباح البزوني

ابو ظبي/ سيف املالكي

خطف العراق الوسام الفضي في منافسات فعالية 
الدولية  االقليمية  للدورة  االول  اليوم  في  البوتشي 
لالوملبياد اخلاص والتي يشارك فيها 7000 رياضي من 
أوملبية  رياضة   24 في  يتنافسون  بلداً   170 من  أكثر 

وذلك من 14 إلى 21 شهر اذار احلالي.
الوسام  على  للبوتشي  الوطني  املنتخب  وحصل 
الفضي بقيادة املدربني وائل عبد املطلب وهند صباح 
والالعبني مرتضى جمال وعلي عالء ومروة عبد اجلليل 
ومرمي محمد ولعل املنتخب العراقي بطريقة اجملاميع 
التصفيات  خالل  ومن  وايرلندا  الصني  منتخبي  ضد 
وبعد  منتخبات  اربعة  قابل  ايام  الربعة  امتدت  التي 

انتهاء التصفيات حصلنا على الوسام الفضي 
مشاركة مثالية

واكد رئيس االحتاد العراقي لالوملبياد اخلاص سعد عبد 
ياسني ان العراق صاحب الريادة واحلضور القوي خالل 
عدد  وحققنا  السابقة  االقليمية  الدولية  الدورات 

كبير من االوسمة واالجنازات التي تفتخر بها الرياضة 
العراقية، ونسعى جاهدين ان تكون النسخة احلالية 
اذ  العراقية  املشاركة  حيث  من  كسابقاتها  مميزة 
من  املشاركني  الالعبني  تهيئة  على  جاهدين  عملنا 

اجل حتقيق عدد من االوسمة فضال ان يكون العراق 
املنتخبات  ام���ام  واحتراما  تنظيما  االكثر  البلد 
عن  يعرف  ما  وهذا  املنظمة  واللجنة  املشاركة 

العراق.
املنتخبات  مدربي  مع  اجتماعاً  عقد  انه  واكد 
على  فيها  احلديث  متحور  املشاركات  العراقية 
واالستفادة  القادمة  املرحلة  في  التركيز  اهمية 
االخطاء  ومعاجلة  التحضيرية  القترة  درس  من 
وتعزيز االيجابيات التي شهدتها املرحلة السابقة 
التي ستطرز صدور  واالوسمة  النجاحات  لتحقيق 

العبينا االبطال.
ضيق ذات اليد

من جهته اكد املدرب ماجد جهلول 
االقليمية  الدورة  في  املشارك  العراقي  الوفد  ان 
عددا  االكثر  الوفد  يعد  اخلاص  لالوملبياد  الدولية 

اذ  السابقة  تاريخ مشاركاتنا  صل في  و
الى  العراقي  الوفد  عدد 

اننا  اال  اشخاص   109
تفاجأنا بغياب الدعم 

املالي بعد ان فاحتنا مجلسي الوزراء و النواب فضال 
عن رئاسة اجلمهورية وطرقنا كل االبواب اال اننا لم 

جند اذانا صاغية لالستجابة.
  وهو ما دعا الرياضيني للمشاركة على حسابهم 
ال  ذهنيا  معاقا  رياضيا  ان  يعقل  فهل  اخلاص 
اقترض  ان  بعد  باالسوياء  اسوة  بالدعم  يحظى 

اجور  دوالر  الف   30 ياسني  عبد  سعد  االحتاد  رئيس 
موعد  حلني  االخرى  واملصاريف  والتأشيرات  التذاكر 
توجت جهودنا  االمر  هذا  ورغم  االمارات  الى  وصولنا 
الفوز بفضية البوتشي وسنكلل جهودنا بانتصارات 

مقبلة.
افتتاح مبهر

الدورة  ظبي  ابو  االماراتية  العاصمة  في  افتتحت 
يشارك  والتي  اخلاص  لالوملبياد  الدولية  االقليمية 
يتنافسون  فيها 7000 رياضي من أكثر من 170 بلداً 
اذار  إلى 21 شهر  وذلك من 14  أوملبية  رياضة  في 24 
انساني،  رياضي  عاملي  حدث  وأكبر  أهم  في  احلالي، 
العراق فيها بوفد   من 109 اشخاص  والتي يشارك 
ميثلون املنتخبات الوطنية بفعاليات ) كرة القدم وكرة 
والسباحة  الطائرة  والريشة  االثقال  ورفع  الطاولة 
وكرة  والبولنغ  والبوتشي  والدراجات  القوى  والعاب 
السلة وكرة اليد والكرة الشاطئية والتنس االرضي( 
حفل  ورعى  واالداري  التدريبي  الكادر  عن  فضال 
االفتتاح سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي 
املسلحة  للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد 
االفتتاح  حفل  وشهد  املتحدة  العربية  اإلمارات  في 
مشاركة عدد كبير من الشخصيات العاملية في كل 
اجملاالت، منهم شخصيات عاملية بارزة في السياسة 
واجملتمع وجنوم الساحرة املستديرة وسفراء األوملبياد 
ديكيمبي  كوان،  دروغبا، ميشيل  ديديه  مثل  اخلاص، 

موتومبو، فالدميير غربيتش، أبولو أوهنو.

األولمبياد الخاص يعلن التحدي
العراق يستهل مشاركته بالدورة االقليمية الدولية  باحلصول على فضية البوتشي وابناء الرافدين اصحاب الريادة والتميز يف ابو ظيب 2019

احتاد غرب اسيا يعلن جاهزية اربيل وكربالء الحتضان البطولة
ببطولة  الثالث  املركز  النفط  فريق  حصد 
منافساتها،    اختتمت  التي  آسيا،  غرب 
في  الشعب  قاعة  على  املاضي،  اخلميس 
شيميدور  البطل  أمام  خسارته  بعد  بغداد، 
االخيرة  اجلولة  في   )58-66( بنتيجة  االيراني 
االول  الربع  انهى  املسابقة.شيميدور  من 
النفط  لكن   ،12-15 بنتيجة  ملصلحته 
لكن   ،13-17 بنتيجة  الثاني  الربع  في  عاد 
شيميدور عاد ليبسط سيطرته على اللقاء 
بتمكنه من حسم الربع الثالث بنتيجة 23-

الذي  الرابع  الربع  في  سيطرته  ليواصل   19
لتنتهي   ،10-15 بنتيجة  ملصلحته  حسمه 

الفريق  لصالح  نقاط  ثمان  بفارق  املواجهة 
االيراني.وحصد شيميدور االيراني املركز االول 
في البطولة، فيما جاء مواطنه بيتروشيمي 
الثالث  املركز  في  والنفط  الثاني،  املركز  في 
وقلنديا  الرابع  املركز  في  السوري  واجليش 

الفلسطيني في املركز اخلامس.
مباريات،  اربع  البطولة  خالل  النفط  ولعب 
قلنديا  على  االولى  املباراة  في  تغلب  حيث 
امام  خسر  الثانية  وفي   )53-89( بنتيجة 
بيتروشيمي بنتيجة )77-67( وفي الثالثة فاز 
على اجليش السوري بنتيجة )88-60( قبل ان 

يخسر في اخلتام امام شيميدور .

النفط حيصد املركز الثالث يف غرب آسيا لكرة السلة

سعد عبد ياسني



)فيفا(  القدم  لكرة  الدولي  االحتاد  أوصى 
برفع عدد املنتخبات املشاركة في مونديال 
قطر 2022 من 32 الى 48، وقرر توسيع كأس 
اعتبارا  فريقا   24 لتشمل  لألندية  العالم 
من عام 2021 بدال من سبعة في الصيغة 
)مجلس  حلكومته  اجتماع  خالل  احلالية، 
االميركية.  ميامي  في  اجلمعة  فيفا( 
وصادق اجمللس أيضا على استخدام تقنية 
أيه  التحكيم »في  بالفيديو في  املساعدة 
آر« في كأس العالم للسيدات املقررة صيف 
هذا العام في فرنسا. واستخدمت التقنية 
للمرة األولى في بطولة دولية كبيرة الصيف 

املاضي في كأس العالم في روسيا.
خطوة كبرية نحو 48 منتخبا يف قطر

نحو  كبيرة  خطوة  الدولي  االحتاد  خطا 
بدءا من مونديال  الى 48 منتخبا  االنتقال 
عقب  مجلسه  بذلك  أوصى  بعدما  قطر، 
اجرتها  التي  اجلدوى  دراسة  على  تصويته 
عنها  ودافع  العاملية  الكروية  الهيئة 
رفع  اقر  اجمللس  بان  علما  بقوة،  إنفانتينو 
من  اعتبارا  لكن   48 الى  املنتخبات  عدد 
املتحدة  الواليات  في  املقرر   2026 مونديال 
أن  إنفانتينو  وأوضح  واملكسيك.  وكندا 

قرارا نهائيا في مسألة اعتماد 48 منتخبا 
مؤمتر  خالل  سيتخذ  قطر  مونديال  في 
أن  باريس في حزيران املقبل بعد  فيفا في 
احملتملة  الدول  بأسماء  وقطر  فيفا  تتقدم 
مجلس  إلى  االستضافة  في  للمشاركة 
إنفانتينو  وقال  الدولي.  االحتاد  وكونغرس 
اجتماع مجلس  في مؤمتر صحافي عقب 
أنا  سعيد.  فيفا  رئيس  »أمامكم  فيفا 
ألننا  اليوم  خصوصا  ولكن  دائما  سعيد 
وأضاف  املهمة«.  القرارات  بعض  اتخذنا 
»لقد توصلنا إلى نتيجة، نعم من املمكن 

كأس  في  منتخبا   48 إلى   32 من  االنتقال 
معينة«.  شروط  استيفاء  بشرط  العالم 
أنه   2017 يناير  في  قررنا  أن  »منذ  وتابع 
في  املنتخبات  عدد  زيادة  علينا  يتعني 
2026، وبناًء على طلب من احتادات أميركا 
املمكن  من  كان  إذا  ما  العشرة،  اجلنوبية 
أن  القيام بذلك في 2022. كان من واجبنا 
ننظر في األمر، 90 في املائة يؤيدون الزيادة 
أن  السهولة. علينا  بهذه  ليس  األمر  لكن 
مع  كثب  عن  ونعمل  بعناية  األمور  نحلل 

قطر«.

الروسي  على  نادال  رافايل  عامليا  ثانيا  املصنف  تغلب 
كارن خاتشانوف في الدور ربع النهائي لدورة إنديان ويلز 
موعدا  ليحجز  املضرب،  كرة  في  للماسترز  األميركية 
مرتقبا مع السويسري روجيه فيدرر في نصف النهائي. 
وتفوق اإلسباني على منافسه الروسي 7-6 )7-2( و6-7 
)7-2( اجلمعة، مباراة عاودته خاللها آالم الركبة اليمنى 
السابق،  في  املالعب  عن  أبعدته  أن  لها  سبق  التي 
اجملموعة  خالل  الفيزيائي  املعالج  تدخل  وتطلبت 
عامليا  رابعا  املصنف  الى  اإلسباني  وانضم  الثانية. 
قد  األخير  كان  بعدما  النهائي،  الدور نصف  في  فيدرر 
فاز على البولندي هوبرت هوركاتش 6-4 و6-4 اجلمعة. 
وسيحمل اللقاء بني الالعَبني اللذين يعدان من بني أبرز 

األسماء في تاريخ كرة املضرب، الرقم 39 بينهما، علما 
بأن األفضلية في اللقاءات السابقة تعود لصالح نادال 
)23 فوزا مقابل 15 للسويسري(.وأعرب نادال عن أمله 
في أن يكون »جاهزا« لنصف النهائي، السيما بعدما 
اضطر الى استدعاء املعالج في اجملموعة الثانية، ووضع 
»بالطبع  اليمنى.أضاف  ركبته  أسفل  الصقا  شريطا 
أن أكون جاهزا للغد«، بعد مباراة  والفكرة هي  هدفي 
دقيقة.ويعود  و17  ساعتني  استمرت  نهائية  نصف 
اللقاء األخير بني فيدرر ونادال الى نهائي دورة شنغهاي 
الصينية للماسترز ألف نقطة في تشرين األول 2017، 
رد.  دون  مبجموعتني  السويسري  لصالح  انتهى  والذي 
وعلى رغم تفوق نادال في إجمالي املواجهات املباشرة، 

اال أن فيدرر خرج منتصرا في آخر خمسة لقاءات.

اللقب  حامل  هاميلتون  لويس  تصدر 
أستراليا  جلائزة  األولى  احلرة  التجارب 
بطولة  موسم  افتتاح  في  الكبرى 
واحد  فورموال  لسباقات  العالم 
فيراري  ثنائي  على  متفوقا  للسيارات 
البريطاني  السائق  وحقق  اجلمعة. 
ثانية  و23.599  واحدة  دقيقة  قدره  زمنا 
غرميه  على  ثانية   0.038 بفارق  متقدما 

وكان  للقب.  املرشح  فيتل  سيباستيان 
متأخرا  ثالثا  فيتل  زميل  لوكلير  شارل 
هاميلتون.وجاء  عن  ثانية   0.074 بفارق 
املركز  في  فرستابن  ماكس  الهولندي 
الرابع مع رد بول بفارق أقل من 0.2 ثانية 
عن املتصدر. واحتل فالتيري بوتاس زميل 
اخلامس  املركز  مرسيدس  في  هاميلتون 
يواجه  الذي  الفنلندي،  السائق  لكن 
مهمة صعبة للحفاظ على مكانه في 

الفريق، أهدر فرصة حتسني زمنه عندما 
واحدة  في  السيارة  على  السيطرة  فقد 
للوصول  الفرق  عانت  إذ  حاالت  عدة  من 
بداية  وجاءت  جيدة.  متاسك  نسبة  إلى 
رينو  مع  ريتشياردو  دانييل  االسترالي 
احتل  بعدما  جماهيره  أمام  متواضعة 
هولكنبرغ  نيكو  زميله  17.وظل  املركز 
التجارب  فترات  الفريق ألغلب  مرأب  في 
في  كهربائية  مشكلة  بسبب  األولى 

سيارته لكنه نزل إلى احللبة ليحقق زمنا 
تقدم به إلى املركز العاشر.وكانت بداية 
التايالندي املبتدئ ألكسندر ألبون سيئة 
إذ فقد السيطرة على سيارته تورو روسو 
للكسر.وخرج  األمامي  اجلناح  وتعرض 
إلى  العائد  كوبيتسا  روبرت  البولندي 
سنوات  ثماني  غياب  بعد  واحد  فورموال 
مشاكل  دون  لكن  احللبة  حدود  عن 

واحتل املركز 19 مع وليامس املتعثر.

كافأ مانشستر سيتي، بطل ومتصدر 
القدم،  لكرة  اإلنكليزي  الدوري  ترتيب 
العب وسطه البرتغالي برناردو سيلفا 
على املستوى الذي يقدمه هذا املوسم، 
بتمديد عقده لستة أعوام إضافية حتى 
2025. ويعتبر صانع األلعاب البرتغالي 
من أفضل العبي فريق املدرب اإلسباني 
وقد  املوسم،  هذا  غوارديوال  جوسيب 
سجل 9 أهداف في 40 مباراة حتى اآلن. 
بتجديد  سعيدا  عاما  الـ24  إبن  وكان 
بحسب  املمتاز  الدوري  ببطل  ارتباطه 
ما نقل عنه بيان للنادي، قال فيه »إنه 
شرف لي أن أمدد عقدي مع مانشستر 
سيتي. هذا النادي يقدم لالعب كل ما 
الطموحات،  حتقيق  أجل  من  يحتاجه 
وليس هناك أي مكان 

آخر أريد التواجد فيه«. وأوضح »اتخذت 
قراري ما أن علمت بأن سيتي يريدني أن 
أبقى لفترة أطول. أحب النادي، املدرب، 
الذي  األسلوب  واملشجعني.  الالعبني 
نلعب به يثير حماستي، وأنا عازم على 
الفوز باملزيد من األلقاب. سيتي مينحني 
أفضل فرصة لتحقيق هذا األمر«. وتوج 
املمتاز  الدوري  بلقب  اآلن  سيلفا حتى 
رابطة  كأس  مسابقة  في  ولقبني 
الى  انضمامه  منذ  احملترفة  األندية 
سيتي من موناكو الفرنسي عام 2017 
مقابل قرابة 43 مليون جنيه استرليني 
دورا  سيلفا  ويلعب  دوالر(.  ميلون   56(
الذي يقدمه سيتي  هاما في املستوى 
هذا املوسم، آخر فصوله األربعاء حني 
دوري  ملسابقة  النهائي  ربع  الدور  بلغ 
األملاني  شالكه  باكتساحه  األبطال 
البرتغالي.  7-صفر، بينها هدف لالعب 
وما زال فريق غوارديوال في السباق على 
ألنه  املوسم،  هذا  ألقاب  بأربعة  الفوز 
الرابطة ويتصدر  توج حتى اآلن بكأس 
يتواجد  كما  املمتاز  الدوري  ترتيب 
كأس  ملسابقة  النهائي  ربع  الدور  في 
إنكلترا حيث يلتقي سوانسي سيتي 
نهائي  ربع  بلوغه  جانب  الى  السبت، 

دوري األبطال.

جنم  جونيور  نيمار  يسعى 
باريس سان جيرمان، للرحيل 
بنهاية  فريقه  صفوف  عن 
وذكرت  اجلاري.  املوسم 
اإلسبانية  ماركا  صحيفة 
خفية  حتركات  بدأ  نيمار  أن 
يقودها والده، بالتواصل مع 
ناديي ريال مدريد وبرشلونة. 
امللكي  النادي  أن  وأضافت 
بشأن  واضح  موقفه 
خاصة  نيمار،  مع  التعاقد 
تكررت  التحركات  هذه  أن 
العام  من  الفترة  نفس  في 
املاضي )ربيع 2018(. وأشارت 
إلى أن مسؤولي ريال مدريد 
طالبوا الالعب البرازيلي بأن 
إذا  وسعه  في  ما  كل  يبذل 
الفريق  إلى  االنضمام  أراد 
النادي  إدارة  ألن  املدريدي، 
اإلسباني لن تتحرك لضمه 
مباشر  تواصل  بعد  إال 
جي،  إس  بي  مسؤولي  مع 
اجليدة  للعالقة  احتراما 
املعسكر  وفي  الناديني.  بني 
جوسيب  فإن  الكتالوني، 
النادي  رئيس  بارتوميو  ماريا 
ال  اإلدارة،  في  ومساعديه 

يرغبون متاما في عودة نيمار، 
بسبب السيناريو الذي رحل 
به الالعب في صيف 2017، 
بينما يرحب ليونيل ميسي 
الالعب  مبزاملة  الفريق  جنم 
وأكدت  مجددا.  البرازيلي 
الباريسية  اإلدارة  أن  ماركا 
التحركات،  تعلم بكل هذه 
التي  الصدمة  جيدا  وتدرك 

يعيشها الالعب بعد اخلروج 
لذا  أوروبا،  أبطال  دوري  من 
بعقد  نيمار  تغري  أن  حتاول 
راتبه  حتسني  مع  جديد 
إضافية،  ملواسم  وربطه 
الرعاية  عقد  بخالف  وذلك 
الذي جعل البرازيلي سفيرا 
أشهر  منذ  البنوك  ألحد 
مضت. ولفتت إلى أن مهمة 

ريال مدريد في ضم نيمار ال 
املبلغ  تبدو سهلة، في ظل 
وارتباط  للصفقة،  الضخم 
الالعب مبشروع كبير لسان 
جيرمان، بخالف تردد الالعب 
ذاته في حسم موقفه، ألنه 
اخلليفي  ناصر  إبالغ  يود  ال 
بشكل  باريس،  رئيس 
مباشر، برغبته في الرحيل.

ركزت  ذلك  الى 
الصحف اإلجنليزية الصادرة 
صباح السبت، على اهتمام 
بخدمات  مدريد  ريال  نادي 
النجم اإلجنليزي في صفوف 
رحيم  سيتي،  مانشستر 
قرعة  بجانب  سترلينج، 
األبطال.  دوري  نهائي  ربع 
»ميرور«  صحيفة  وخرجت 

على  هجوم  »غارة  بعنوان 
»زيدان  وأضافت  رحيم«، 
يريد سترلينج حقا من أجل 

ة  عد ملسا في ا
ة  د عا ء إ بنا

الصحيفة  ونقلت  مدريد«. 
تصريحات  آخر  خبر  في 
يورجن  ليفربول  مدرب 
إن  فيها  قال  التي  كلوب 
بورتو  »احترام  فريقه  على 
أوقعت  بعدما  وذلك  وإال..«، 
مسابقة  نهائي  ربع  قرعة 
الفريقني  أوروبا  أبطال  دوري 

في مواجهة مرتقبة.
»ديلي  صحيفة  وسارت 
ذاته  النهج  على  ستار« 
على  ريال  »غارة  بعنوان 
ركزت  لكنها  رحيم«، 
وقوع  على  املقابل  في 
في  يونايتد  مانشستر 
مواجهة نارية مع برشلونة 
األبطال.  دوري  نهائي  بربع 
عنوانا  الصحيفة  ونشرت 
وذلك   »20  – »رؤية 20  يقول 
مواجهة  إلى  إشارة  في 
عاما   20 قبل  الفريقني 
مدرب  كان  عندما 
الفريق احلالي أولي جونار 
مهاجمها  سولسكاير 
يرتدي القميص رقم 20 في 
صفوف الفريق، ليسجل في 
مرمى برشلونة على ملعب 

»كامب نو«.
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ــكاير،  ــي جونار سولس ــط النرويجي أول لم يع
املدير الفني ملانشستر يونايتد، رًدا واضًحا حول 
ــة التعاقد  ــياطني احلمر من إمكاني موقف الش
ــال مدريد. وقال  ــزي جاريث بيل، جنم ري مع الويل
ــبكة  ــات أبرزتها ش ــي تصريح ــكاير، ف سولس
»سكاي سبورتس«: »اليونايتد يجب أن يتعاقد 
ــي التعليق  ــن ال ميكنن ــن، ولك ــع العبني مميزي م
ــل أو غيره  ــددة مثل جاريث بي ــماء مح على أس

ــع أندية أخرى«. وأضاف: »يجب  ألنهم يلعبون م
ــى جودة عالية،  ــون الصفقات اجلديدة عل أن تك
ــم املقبل«.  ــدرات الفريق في املوس ــني ق لتحس
ــل التي نعود  ــد من العوام ــع: »هناك العدي وتاب
ــد قبل التفكير في  ــتر يونايت إليها في مانشس
التعاقد مع العبني جدد«. وواصل: »جلب العبني 
ــل النادي،  ــهل علينا داخ ــدد ليس باألمر الس ج
ــالم أو ضمن  ــائل اإلع ــه عندما تكون في وس ألن
املشجعني، ميكنك التفكير على املدى القصير 
فقط«. وأكمل: »أما عندما تكون مسؤواًل عليك 

أن تفكر في أهمية الصفقة على املدى البعيد، 
ــادي«. وأمت:  ــخصية الن ــا مع ش ــة توافقه ودرج
»لذلك هناك الكثير من األشياء التي نحتاج إلى 
ــي امليركاتو الصيفي  ــر بها قبل البدء ف التفكي
ــل«. يذكر أن العديد من التقارير ربطت بيل  املقب
ــد، في الصيف  ــتر يونايت باالنتقال إلى مانشس
ــي  ــودة املدرب الفرنس ــة عقب ع ــل، خاص املقب
ــانتياجو برنابيو، رغم  ــى س ــن الدين زيدان، إل زي
ــزي برغبته في  ــم الويل ــات وكيل النج تصريح

البقاء مع امليرجني.

سولسكاير يراوغ بشأن صفقة بيل
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نيمار يطلب من والده التواصل مع ريال مدريد وبرشلونة
وصحف إجنلرتا تربز غارة امللكي وشرط جوارديوال

سييت يستبقي برناردو سيلفا
حتى منتصف العشرية املقبلة

هاميلتون يتصدر التجارب احلرة األوىل يف اسرتاليا

نادال وفيدرر يضربان موعداً يف نصف نهائي إنديان ويلز

 ستكون املواجهة بني أرسنال اإلنكليزي ونابولي 
من  النهائي  ربع  الدور  في  األبرز  اإليطالي 
لكرة  ليغ(  )يوروبا  األوروبي  الدوري  مسابقة 
القدم مبوجب القرعة التي سحبت في نيون 
اجلمعة. وكان نابولي تخطى عقبة سالزبورغ 
عليه  بفوزه  السابق  الدور  في  النمساوي 
قلب  في حني   ،3-1 امامه  اخلسارة  ثم  3-صفر 
أرسنال تخلفه ذهابا امام رين الفرنسي 1-3 الى 
فوز 3-صفر. والتقى ارسنال ونابولي في دور اجملموعات لدوري 
2-صفر. الفوز  وتبادال   2014-2013 موسم  اوروبا  ابطال 
اخملضرم  مدربه  بقيادة  اجلنوبي  االيطالي  الفريق  ويحتل 
)رقم  مرات  ثالث  االبطال  بدوري  الفائز  انشيلوتي  كارلو 
قياسي( املركز الثاني في الدوري احمللي، وخرج بصعوبة 
على  فوزه  بعد  اجملموعات  دور  في  االبطال  دوري  من 
باريس سان جرمان  من  التعادل  وانتزاعه  ليفربول 
املقابل،  في  املسابقة.  هذه  في  املشوار  ليكمل 
االمارات  ملعب  على  املنال  صعب  ارسنال  يبدو 
في لندن حيث فاز في 12 مباراة تواليا في الدوري 

املمتاز ويوروبا ليغ منذ تشرين الثاني املاضي.

مونديال األندية يتوسع .. ومونديال قطر على خطاه قمة نارية بني أرسنال 
ونابولي يف يوروبا ليغ

يسعى ريال مدريد إلبرام صفقة من صفوف 
روما اإليطالي، خالل فترة االنتقاالت الصيفية 
ديلو  »كورييري  صحيفة  وبحسب  املُقبلة. 
يُجهز  مدريد  ريال  فإن  اإليطالية،  سبورت« 
التعاقد مع الشاب  عرًضا مالًيا كبيًرا إلبرام 
أن  إلى  الصحيفة،  زانيولو.وأشارت  نيكولو 
إدارة امليرجني تُخطط للصفقة، منذ اللحظة 
زانيولو،  النادي  كشافو  فيها  رأى  التي 
ويدرسون حالًيا طرًقا ُمختلفة جللبه، وميكن 
ووكيل  روما  مع  قريًبا  املفاوضات  تبدأ  أن 

الالعب.
لرفض  يخطط  روما  رئيس  »بالوتا  وتابعت: 
ُمهم  العب  ألنه  لزانيولو،  العروض  جميع 
ميكن  حيث  النادي،  مستقبل  ومُيثل  جًدا، 
السنوات  في  محورية  كنقطة  استخدامه 

املُقبلة للجيالوروسي«.
لدوري  التأهل  في  روما  فشل  »إذا  وأمتت: 
مدريد  ريال  وقدم  املُقبل،  املوسم  األبطال 
عرًضا بقيمة 60 مليون يورو كما هو ُمقترح 
من اجلانب اإلسباني، فسيكون من الصعب 

على روما عدم التفكير في العرض«.

جنم روما يسيطر
على تفكري ريال مدريد



قال مص��دران قانوني��ان إن بغ��داد بدأت 
فرنس��يا   14 بح��ق  قضائي��ة  إج��راءات 
يش��تبه ف��ي انتمائهم لتنظي��م الدولة 
كانت ق��وات تدعمها الوالي��ات املتحدة 
قد أس��رتهم ف��ي س��وريا ونقلتهم إلى 

العراق الشهر املاضي .
وق��ال محام عينته احملكم��ة وعضو في 
الهيئة القضائية، إن الرجال مثلوا أمام 
قاض��ي التحقي��ق مبحكم��ة مكافحة 
اإلره��اب ف��ي بغداد ف��ي الس��ادس من 
مارس/آذار في خطوة إجرائية استعدادا 

حملاكمتهم.
وأضاف املصدران الل��ذان طلبا عدم ذكر 
اس��ميهما أن كل الفرنسيني املذكورين 
وقع��وا اعترافات تقول إنه��م كانوا في 
املوصل عندما كانت خاضعة لسيطرة 
الدولة في الفترة من 2014 وحتى 2017.

وقال عضو الهيئة القضائية، إنه إذا متت 
محاكم��ة املتهمني ف��ي الع��راق وأدينوا 
بارتكاب جرائم ضد البالد وضد الش��عب 

العراقي فإنهم قد يعاقبون باإلعدام.
وعب��ر احملام��ي ع��ن اعتق��اده بأن مس��ار 
التحقيق��ات والئح��ة االتهام ت��دل على 
أنهم س��يتلقون ف��ي النهاي��ة أحكاما 

باإلعدام.
وقال الرئيس  برهم صالح هذا الشهر إن 
املدانني من املسلحني األجانب قد تصدر 

بحقهم أحكام باإلعدام في العراق.
املتهمون الفرنس��يون ج��اؤوا ضمن 280 
أس��يرا عراقيا وأجنبيا س��لمتهم قوات 

سوريا الدميقراطية للعراق
وقالت مصادر أمنية إن اخملابرات العراقية 
تتهم الفرنس��يني األربعة عشر بارتكاب 
أعم��ال إرهابية في املوص��ل وإدارة بعض 

الشؤون املالية للتنظيم املتشدد.
الفرنس��ية  اخلارجي��ة  وزارة  ورفض��ت 
التعليق عل��ى األمر ووصفته بأنه ش��أن 

قضائي عراقي.
وتوش��ك قوات سوريا الدميقراطية حاليا 
على الس��يطرة على آخر جي��ب للدولة 
اإلس��المية ف��ي الباغوز ق��رب احلدود مع 

العراق.
إنه��م  عراقي��ون  مس��ؤولون  وق��ال 
م��ن  األجان��ب  األس��رى  سيس��اعدون 

التنظيم املتشدد على العودة لبالدهم أو 
سيحاكمون من يشتبهون في ارتكابهم 

جرائم بحق عراقيني.
وأش��ار اعت��راف مكتوب ألحد املش��تبه 
بهم إلى أنه فرنس��ي من أصل تونس��ي 

وخدم في اجليش الفرنسي من عام 2000 
حتى ع��ام 2010 مبا ش��مل إرس��اله إلى 

أفغانستان في 2009.
ويظه��ر االعت��راف أن��ه ق��رر االنضم��ام 
ملتش��ددين إسالميني في س��وريا بعد أن 
ش��اهد العديد من تس��جيالت الفيديو 
الت��ي أنتجتها جبهة النص��رة املرتبطة 
بتنظيم القاعدة وأنه شارك في معركة 

املوصل دون تفاصيل أخرى.
وأظه��ر اعت��راف آخر لرجل فرنس��ي من 
أص��ل جزائري أنه غادر فرنس��ا إلى تركيا 
ثم إلى س��وريا في 2013 بعد أن ش��اهد 
مقاطع فيديو ملتشددين عبر اإلنترنت ثم 

انضم للدولة اإلسالمية في املوصل.
وق��ال احملل��ل األمني ف��ي بغداد هش��ام 
الهاشمي الذي يقدم املشورة للحكومة 
العراقي��ة فيم��ا يتعلق بداع��ش، إنه من 
غير املرجح أن يكون األربعة عشر متهما 

من كبار قيادات داعش.
الى ذل��ك أعلن املوف��د األميركي املكّلف 
ملف س��ورية جيمس جيفري أن املعركة 
إلنه��اء آخ��ر جي��ب لتنظي��م »داع��ش« 
ش��رق الفرات باتت وش��يكة، مستدركاً 
أن املعركة س��تتواصل ضد إيديولوجية 
التنظيم، ومقدراً عدد أنصاره في س��وريا 

والعراق ب� 15-20 ألف.
تزام��ن ذل��ك م��ع إعالن »ق��وات س��وريا 
الدميقراطية« )قس��د( اس��تمرار املعارك 

ض��د »داعش« ف��ي بل��دة الباغوز ش��رق 
س��وريا، ونفيها معلوم��ات عن اتفاق مع 
احلكوم��ة العراقية لتس��ليمها عناصر 
التنظي��م وأف��راد عائالته��م، ممّ��ن  م��ن 
يحمل��ون اجلنس��ية العراقي��ة، علماً أن 
روس��يا اعتبرت أن احلل األمثل ملش��كلة 
املس��ّلحني األجانب في »داعش«، تكمن 

في تسليمهم إلى النظام.
ض��د  عملياته��ا  أن  »قس��د«  وذك��رت 
التنظيم مس��تمرة في الباغوز، مشيرة 
ال��ى استس��الم 1300 م��ن مس��ّلحيه 
وعائالته��م. أما املرصد الس��وري فأعلن 
أن 265 مس��لحاً خرج��وا م��ن الباغ��وز 
اخلميس، من جنس��يات سورية وعراقية 

وأجنبية.
وأشارت »قس��د« الى أن مقاتليها شّنوا 

هجوماً على مواقع »داعش« وجتّمعاته، 
بغط��اء م��ن غ��ارات طي��ران التحالف 
الدولي على حتصينات التنظيم، مؤكدة 
قت��ل 19 م��ن عناص��ره وج��رح آخرين، 

ومقتل أحد عناصرها.
ونف��ى الناط��ق باس��م »قس��د« كينو 
كبريئل تصريحات مس��ؤولني عراقيني 
عن »إبرام اتفاق« مع »قس��د« لتسليم 
بغ��داد »إرهابّي��ي داع��ش م��ن )حملة( 

اجلنسية العراقية وأفراد عائالتهم«.
وعّلق جيفري على مسار املعركة، قائالً: 

»نحن على وشك إنهاء احلملة على طول 
نهر الفرات السترداد آخر أراضي اخلالفة. 
لم يبَق س��وى بضع مئات من املسلحني 
وأق��ّل من كيلومت��ر من األراض��ي«. وأكد 
اس��تمرار املعركة من أجل »القضاء على 

فك��ر داعش« الذي »كان لديه 15-20 ألف 
مناصر في س��وريا والعراق«. ولفت الى أن 
ال إطار زمنياً النسحاب الواليات املتحدة 

من سوريا.
ودخلت موس��كو على خط السجال في 

ش��أن املس��لحني األجانب في سوريا، إذ 
قالت الناطقة باسم اخلارجية الروسية 
ماري��ا زاخاروفا: »يبدو أن واش��نطن بدأت 
الضغ��ط على ال��دول األوربي��ة إلجبارها 
عل��ى االهتم��ام مبصي��ر االرهابي��ني م��ن 

مواطنيه��ا«. وش��ددت عل��ى أن »احل��ل 
األمثل من الناحية القانونية والذي يصّر 
عليه اجلانب الروسي، يكمن في ضرورة 
تس��ليم جميع املس��لحني واإلرهابيني 
املتبقني في سوريا، لسلطات الشرعية 

في هذا البلد«.
وجددت زاخاروفا اتهامات لهيئة حترير 

الش��ام )النص��رة س��ابقاً( بالتحضي��ر 
وقال��ت:  جدي��دة«،  »مس��رحية  ل��� 
»نراق��ب الوضع عن كثب ف��ي منطقة 
وق��ف التصعيد ف��ي إدل��ب. اإلرهابيون 
الناش��طون هن��اك م��ن هيئ��ة حتري��ر 
الش��ام حلفاء النصرة، ال يتوقفون عن 
االس��تفزازات ضد القوات احلكومية، إذ 
ُس��ِجل 460 حادثاً منذ مطلع الس��نة، 
وبلغ��ت حصيل��ة ضحاياه��ا 30 قتيالً 

و100 جريح«.
م��ن  موس��كو  قل��ق  ع��ن  وأعرب��ت 
»معلوم��ات تفيد بتحضير مس��لحي 
هيئة حترير الشام، مبساعدة من اخلوذ 
البيض، مس��رحية جدي��دة من خالل 
استخدام أسلحة كيماوية، يحّملون 

القوات احلكومية مسؤوليتها«.
كما نفت ق��وات س��وريا الدميقراطية 
املدعومة م��ن الواليات املتحدة مؤخرا 
األس��رى  لتس��ليم  اتف��اق  أي  عق��د 
العراقيني من مسلحي تنظيم داعش 

أو أسرهم للعراق.
وق��ال املتح��دث باس��م قوات س��وريا 
إن  جبرئي��ل،  كين��و  الدميقراطي��ة 
مس��ؤولني عراقيني أدلوا بتصريحات في 
األيام املاضية قالوا فيها إن هناك اتفاقا 
لتس��ليم مس��لحي داع��ش العراقي��ني 

وأفراد أسرهم لبغداد.
وتاب��ع جبرئيل ف��ي بيان »إنن��ا في قوات 
س��وريا الدميقراطي��ة ننف��ي صحة هذه 
التصريح��ات، ونؤكد عدم وجود مثل هذا 

االتفاق بيننا وبني احلكومة العراقية«.
وقال مس��ؤولون عراقيون في ش��باط إن 
قوات س��وريا الدميقراطي��ة التي تخوض 
آخر معاركها ضد تنظيم داعش في آخر 
جيب حتت س��يطرته في ش��رق س��وريا، 
أجنبي��ا  وأس��يرا  عراقي��ا   280 س��لمت 
للجيش العراق��ي وإن هناك اتفاقا لنقل 

املزيد من األسرى من املتشددين.
وقالت اللجن��ة الدولية للصليب األحمر 

يوم االثن��ني إنه م��ن املتوقع إع��ادة نحو 
ألفي عراق��ي، بينهم نس��اء وأطفال ممن 
فروا م��ن جيب لدع��ش في س��وريا، إلى 
بالدهم خالل أس��ابيع مبوج��ب اتفاق مع 

بغداد.
وأسرت قوات س��وريا الدميقراطية اآلالف 

من مس��لحي داعش أثن��اء تقدمها منذ 
عام 2015 في املناطق التي كان التنظيم 
املتش��دد يسيطر عليها والذي بلغ ذروته 
بالهج��وم على آخر جي��ب للتنظيم في 

قرية الباغوز بشرق سوريا.
الباغ��وز  م��ن  اآلالف  عش��رات  وخ��رج 
واملناط��ق احمليط��ة بها منذ ب��دأت قوات 
سوريا الدميقراطية هجومها األخير على 
املنطق��ة الش��هر املاضي بينه��م أعداد 
كبي��رة من أنص��ار داعش وأفراد أس��رهم 

ومن بينهم عراقيون.
وتس��بب ذل��ك ف��ي أزم��ة إنس��انية في 
أُقيم��ت  الت��ي  النازح��ني  مخيم��ات 

لتستوعب أعدادا أقل من ذلك بكثير.
كما شكل مصير األجانب من بني هؤالء 
حتديا إذ اتهمت قوات سوريا الدميقراطية 
بع��ض ال��دول بالتقاعس عن اس��تعادة 

مواطنيها.
وقالت فرنسا إنها أعادت خمسة أطفال 
من مخيمات في ش��مال س��وريا، لكنها 
ك��ررت موقفها ب��أن املواطن��ني البالغني 

الذين انضموا لتنظيم داعش في اخلارج 
ينبغ��ي أن يظلوا حيث ه��م حملاكمتهم 

هناك.
وقالت وزارة اخلارجية في بيان إن األطفال 
إم��ا أيت��ام أو مت فصلهم ع��ن آبائهم في 
اخمليم. ولم تذكر أي تفاصيل عن صلتهم 

بفرنسا.
وتواج��ه دول غربية صعوب��ة في كيفية 
التعامل مع من يشتبه بأنهم متشددون 
وأسرهم الذين يريدون العودة من مناطق 
الصراع ف��ي الع��راق وس��وريا باإلضافة 
إلى م��ن مت احتجازهم مع اقتراب تنظيم 

داعش من الهزمية النهائية.
وانتهجت احلكومة الفرنس��ية سياسة 
تتمث��ل في رفض اس��تعادة املس��لحني 
وزوجاته��م، لك��ن مس��ؤولني يقولون إن 
إعالن الرئيس األميركي دونالد ترامب بأنه 
سيسحب قواته من س��وريا أجبر الدول 
عل��ى إع��ادة النظ��ر. وال توجد مؤش��رات 
حتى اآلن عل��ى أن هذه الدول قد توصلت 

إلى حل لهذه املعضلة.
وكان الع��راق قد منح تلك الدول وخاصة 
بإعالن��ه  األزم��ة  م��ن  فرنس��ا مخرج��ا 
اس��تعداده حملاكمة االرهابي��ني األجانب 
ال��ذي مت اعتقاله��م ف��ي س��وريا أو ف��ي 

األراضي العراقية .
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الهاشمي

قال وزير جزائري سابق على صلة 
باملقربني م��ن الرئيس عبدالعزيز 
بوتفليقة، إن الرئيس قد ال يصمد 
طويال نظرا لتزايد الضغوط عليه 
من كاف��ة الطبقات االجتماعية 
في البالد، فيما بدا أنه )بوتفليقة( 
ب��دأ بالفعل وبوتيرة متس��ارعة، 
يفقد حلفاءه حتى من قبل حزبه 

جبهة التحرير الوطني.
وش��هدت اجلزائ��ر اجلمع��ة أكبر 
االحتجاجات عل��ى اإلطالق منذ 
تفج��ر احل��راك الش��عبي في 22 
لترش��ح  رفض��ا  فبراير/ش��باط 
عبدالعزي��ز  اجلزائ��ري  الرئي��س 
بوتفليقة لوالية رئاسية خامسة 
رفض��ا  الحق��ا  اس��تمر  وال��ذي 
لتمدي��د الوالية الرابع��ة بعد أن 
قرر بوتفليقة تأجيل االنتخابات 

الرئاسية.
املش��اركة في  وعك��س حج��م 
االحتجاج��ات االخي��رة الرف��ض 
الس��تمرار  والقاط��ع  الواس��ع 
بوتفليق��ة ونظامه ف��ي احلكم، 
ضرب��ة  ش��ّكلت  رس��الة  ف��ي 
جلهود الس��لطة احت��واء احلراك 
الشعبي واس��ترضائه بتعهدات 
اعتبرها احملتجون تالعبا واحتياال 

مرفوضا.
وب��دأ بوتفليق��ة يفق��د حلفاءه 
األي��ام  ف��ي  متس��ارعة  بوتي��رة 
القليلة املاضي��ة بعد عودته من 

رحلة عالج في سويسرا .

م��ن  اآلالف  مئ��ات  وش��ارك 
املتظاهرين في وس��ط العاصمة 
أكب��ر  ف��ي  اجلمع��ة  اجلزائ��ر 

االحتجاجات ضد حكم الرئيس 
بوتفليق��ة منذ بدايتها الش��هر 

املاضي.
واحتش��د احملتجون في ش��وارع 
وميادي��ن العاصم��ة بع��د صالة 
اجلمعة ولف الكثير منهم العلم 
اجلزائ��ري على مالبس��هم. كما 
شهدت مدن أخرى مظاهرات من 
بينها بجاية ووهران وباتنة وتيزي 

وزو.
وأظه��رت ص��ورة مت تداولها على 
نطاق واسع عبر وسائل التواصل 
االجتماع��ي رج��ال يرت��دي ال��زي 
اجلزائري��ة  للش��رطة  الرس��مي 

مبحافظ��ة  املتظاهري��ن  وس��ط 
بجاية شرقي اجلزائر، رافعا الفتة 
مكت��وب عليه��ا »أنا م��ع صوت 
الش��عب، ال تأجي��ل، ال متدي��د، 
الش��رطة،  النظام.  رحيل  نريد 
ال��درك، اجليش، أبناء الش��عب 
خ��اوة خ��اوة )اخوة(، س��لمية، 

حتيا اجلزائر«.
وقال الطالب يزي��د عماري )23 
عام��ا( »يتعني عل��ى بوتفليقة 
ورجاله الرحي��ل في أقرب وقت 

ممكن«.
وقّدر صحفيون أعداد احلش��ود 
مبئ��ات اآلالف، لك��ن ل��م تصدر 
تقدي��رات له��ا م��ن الش��رطة. 
وتراجع��ت األع��داد إل��ى اآلالف 
قب��ل حل��ول الظ��الم ول��م ترد 

بالغات عن وقوع اشتباكات.
تقاري��ر متطابق��ة أكدت  لكن 
بالق��وة  فّرق��ت  الش��رطة  أن 
مسيرة كانت في طريقها لقصر 

الرئاسة.
ق��راره  ع��ن  بوتفليق��ة  وتراج��ع 
الترشح لوالية جديدة يوم االثنني 
املاضي بعد احتجاجات شعبية 
ض��ده، لكنه ل��م يعل��ن تنحيه 
عل��ى الفور، إذ يعت��زم البقاء في 
الس��لطة حلني صياغة دس��تور 

جديد وتأمني مرحلة انتقالية.
ورف��ض اجلزائري��ون بس��رعة هذا 
الع��رض وطالبوا الرئي��س البالغ 
م��ن العم��ر 82 عام��ا بالتنح��ي 
وتسليم الس��لطة جليل شباب 
القادة ممن سيتمكنون من إتاحة 

وظائف والقضاء على الفساد.
وقال طبيب يدعى ماجد بن زيده 
)37 عام��ا( »من يعتقد أننا تعبنا 
مخطئ. احتجاجاتنا مستمرة«، 
فيم��ا أغلق��ت الش��رطة الطرق 

املؤدية ملقر احلكومة والبرملان.
وب��دأ بوتفليق��ة يفق��د حلفاءه 
األي��ام  ف��ي  متس��ارعة  بوتي��رة 
القليلة املاضي��ة بعد عودته من 
رحل��ة عالج في سويس��را. وقال 
قي��ادي ب��ارز ف��ي احل��زب احلاكم 
خالل مقابلة مس��اء اخلميس إن 

بوتفليقة أصبح »تاريخا اآلن«.
وتع��د التصريح��ات الت��ي أدل��ى 
بها حس��ني خلدون لقناة النهار 
جدي��دة  ضرب��ة  التلفزيوني��ة 
يأم��ل  كان  ال��ذي  لبوتفليق��ة 
بالتعهد  اجلزائري��ني  تهدئ��ة  في 
باتخاذ خطوات لتغيير الساحة 
السياس��ية الت��ي يهيمن عليه 

هو واملقربون منه منذ عقود.
وه��و متحدث  وأصب��ح خل��دون 
س��ابق باسم احلزب احلاكم، أحد 
أهم املس��ؤولني في احل��زب الذي 
أعلن انش��قاقه ع��ن بوتفليقة. 
وق��ال إنه يتع��ني على احل��زب أن 
يتطلع إلى املس��تقبل وأن يدعم 

أهداف احملتجني.

وق��ال وزي��ر س��ابق عل��ى صل��ة 
إن  بوتفليق��ة،  م��ن  باملقرب��ني 
نظ��را  يصم��د  ال  ق��د  الرئي��س 
لتزايد الضغ��وط عليه من كافة 
ف��ي  االجتماعي��ة  الطبق��ات 

اجلزائر.
وق��ال الوزير الس��ابق الذي طلب 
عدم ذكر اسمه إن اللعبة انتهت 
وإن بوتفليقة ال ميلك خيارا سوى 

التنحي اآلن.
واصطحب بعض اآلباء أطفالهم 
وق��ال محمد كيميم��ي وهو في 

العاش��رة من عم��ره ووضع علم 
البالد على كتفيه »أريد مستقبال 

أفضل«.
ودع��ا أحد أب��رز رج��ال الدين في 
اجلزائ��ر إل��ى التحل��ي بالصب��ر. 
وقال محمد عبدالقادر حيدر في 
العاصمة »دعونا  أحد مس��اجد 

نتف��اءل. حتتاج اجلزائ��ر لتخطي 
أزمتها«.

اجلي��ش الذي عادة م��ا يلعب دورا 
سياس��يا م��ن وراء الكوالي��س، 
بقي مبنأى عن بوتفليقة وظل في 

ثكناته خالل األزمة
ون��ادرا م��ا يظه��ر بوتفليقة )82 
عاما( علن��ا منذ إصابته بجلطة 
في عام 2013 ويقول احملتجون إنه 

لم يعد الئقا للحكم.
واجلزائر منتج كبير للنفط والغاز. 
ول��م تتأث��ر حت��ى اآلن الصادرات 

وق��ال  االضطراب��ات.  بتل��ك 
مص��در في ش��ركة س��وناطراك 
اجلزائرية احلكومي��ة للطاقة، إن 
االحتجاجات ل��م تؤثر على أكبر 
حقل نفطي وهو حاسي مسعود 

وحقل حاسي الرمل للغاز.
ويق��ول الكثي��ر م��ن اجلزائري��ني، 

إن الرئي��س وش��خصيات أخ��رى 
م��ن قدام��ى احملارب��ني ف��ي حرب 
االستقالل ضد فرنسا بني عامي 
1954 و1962 أهملوهم لعشرات 

السنني.
وبقي اجليش الذي عادة ما يلعب 
دورا سياسيا من وراء الكواليس، 
مبن��أى ع��ن بوتفليق��ة وظل في 
ثكناته خالل األزمة. ومن املتوقع 
أن يحتفظ اجليش بنفوذ قوي في 

كل السيناريوهات احملتملة.
وجتنب��ت اجلزائ��ر إل��ى ح��د كبير 
صاحب��ت  الت��ي  االضطراب��ات 
انتفاض��ات الربي��ع العرب��ي في 
2011 الت��ي أطاحت بزعماء عرب 

آخرين في الشرق األوسط.
من  وحلف��اؤه  بوتفليقة  ومتك��ن 
جتن��ب وق��وع اضطراب��ات كبرى 
احلكوم��ة  ل��دى  كان  إذ  وقته��ا 
م��ا يكف��ي م��ن الس��يولة م��ن 
اإلحباط  النفط الحتواء  عائدات 
إذ مكنته��ا م��ن تق��دمي ق��روض 
بفائدة منخفضة وشراء السلم 

االجتماعي.
وينس��ب جزائري��ون م��ن اجلي��ل 
األكبر س��ّنا لبوتفليقة الفضل 
في إنهاء احلرب األهلية بني قوات 
األمن واإلسالميني في تسعينات 
القرن املاضي )العشرية السوداء( 
وحتم��ل الكثي��ر م��ن اجلزائري��ني 
حكم��ا قمعي��ا لفت��رة طويل��ة 

كثمن للحفاظ على االستقرار.
لكن اجلماهير فقدت صبرها في 
ظل تده��ور األوضاع االقتصادية 
وفش��ل احل��زب احلاكم ف��ي نقل 
السلطة جليل جديد على الرغم 
من تدهور احلالة الصحية للرئيس 
الذي أصيب بجلطة دماغية في 
2013 أبعدت��ه تقريبا عن احلكم 

والظهور عالنية لشعبه.

العراق يبدأ إجراءات قانونية لمحاكمة 14 ارهابيا فرنسيا

رئيس اجلمهورية برهم صاحل : إن املدانني من املسلحني األجانب قد 
تصدر حبقهم أحكام باإلعدام يف العراق

إذا تمت محاكمة املتهمني يف 
العراق وأدينوا بارتكاب جرائم ضد 
البالد وضد الشعب العراقي فإنهم 

قد يعاقبون باإلعدام

املتهمون الفرنسيون جاؤوا 
ضمن 280 أسريا عراقيا 
وأجنبيا سلمتهم قوات 

سوريا الديمقراطية للعراق

طالب الجزائريون 
الرئيس البالغ من 
العمر 82 عاما بالتنحي 
وتسليم السلطة 
لجيل شباب القادة

بوتفليقة لن يصمد طويال في تقدير وزير سابق

بدأ بوتفليقة يفقد حلفاءه بوترية متسارعة يف األيام 
القليلة املاضية بعد عودته من رحلة عالج يف سويسرا

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

بوتفليقة خلدون عبد القادر

عكس حجم املشاركة يف االحتجاجات 
االخرية الرفض الواسع والقاطع الستمرار 

بوتفليقة ونظامه يف احلكم 

صالح



كام ع��ون جاء خ��ال اس��تقباله رئيس حزب 
"التحال��ف م��ن اجل الس��ام االورب��ي" روبرتو 
في��وري على رأس وفد برملاني، ضم نوابا من دول 
اوروبي��ة عدة، نقلوا اليه "دعم احزابهم للبنان 
واملواق��ف التي تصدر عن رئي��س اجلمهورية، ال 
سيما في ما خص مسألة النازحني السوريني 
والس��ام في منطقة الشرق االوسط، وضرورة 
ب��ذل اجملتمع الدولي، خصوصا ال��دول االوربية، 

جهودا اضافية لتحقيق هذه العودة االمنة".
وأكد النائب فيوري "قلق االوربيني من مس��ألة 
النازحني"، مش��ددا عل��ى ان "الوق��ت قد حان 

اليجاد حل لها من قبل اجلميع".
ورد رئيس اجلمهورية على اسئلة النواب، فأكد 
ان "التقارير التي ت��رد واملعطيات املتوافرة لدى 
مس��ؤولي املنظم��ات الدولي��ة، تش��ير الى ان 
النازح��ني الس��وريني الذين عادوا ال��ى بادهم 
تتواف��ر لهم الظروف املناس��بة للع��ودة امنيا 
واجتماعي��ا وصحي��ا". وش��دد عل��ى "اهمي��ة 
دفع املنظم��ات الدولية املس��اعدات للنازحني 
العائدي��ن"، الفتا الى ان "مؤمت��ر القمة العربية 
ال��ذي  واالجتماعي��ة  االقتصادي��ة  التنموي��ة 
عقد في بيروت في ش��هر كانون الثاني )يناير( 
املاض��ي، اتخذ ق��رارا بضرورة دفع املس��اعدات 

للنازحني في اماكن عودتهم".
وفيما اقت��رح النائب فيوري "عق��د مؤمتر دولي 
للس��ام في بي��روت"، ابلغه الرئي��س عون انه 
ط��رح ام��ام االمم املتح��دة "انش��اء "اكادميي��ة 

االنسان للتاقي واحلوار" بهدف اطاق حوار بني 
مختلف احلضارات واالديان واالعراق والثقافات، 
وان ه��ذا املش��روع س��يطرح للتصوي��ت على 
اجلمعية العمومية املقبل��ة لامم املتحدة، وان 
التجاوب الدولي مع هذه املبادرة قطع ش��وطا 

بعيدا".وابدى الوفد البرملاني االوربي استعداده 
"لدع��م االقتراح اللبناني في احملافل االقليمية 
والدولية".الى ذلك، التقى الرئيس عون، املنسق 
اخل��اص اجلدي��د ل��امم املتح��دة في لبن��ان يان 
كوبيتش، قبيل س��فره الى نيويورك ملناقش��ة 
التقري��ر الرقم 39 ح��ول تنفيذ القرار 1701 في 
اجللس��ة املغلق��ة الت��ي س��يعقدها مجلس 
االمن ف��ي 27 آذار)مارس( اجلاري، وقد وضع عون 
املس��ؤول االممي ف��ي وجهة نظر لبن��ان "حيال 
املواضي��ع املتعلقة بالق��رار 1701 وماحظاته 
عل��ى مش��روع التقري��ر املع��د للعرض".وزاريا، 
ع��رض رئيس اجلمهورية مع وزير الصناعة وائل 
أب��و فاعور عم��ل ال��وزارة واالج��راءات الواجب 
اتخاذها "حلماية الصناع��ة اللبنانية ودعمها 
ف��ي مجاالت عدة"، موضح��ا أن "البحث تطرق 
ايضا الى التحضيرات اجلارية القامة قداس في 
دير القمر ف��ي 23 آذار اجلاري، تعزيزا للمصاحلة 

التي حتققت في اجلبل".
واطلع عون، من وفد "اجمللس اللبناني االميركي 
للدميقراطية" برئاسة ايلي عازار، على نشاطات 
اجملل��س ف��ي الوالي��ات املتح��دة االميركية، ال 
س��يما "التحرك الذي يق��وم به اعضاء اجمللس 
مع املس��ؤولني في االدارة االميركية ومجلسي 
الش��يوخ والنواب دعما لقضية لبنان ومواقف 

رئيس اجلمهورية".
وف��ي مل��ف النازح��ني اختت��م وزي��ر التربي��ة 
برنام��ج  ش��هيب  أك��رم  العال��ي  والتعلي��م 
مش��اركته في مؤمتر بروكسل 3 حول سورية 
واجل��وار، من ضمن الوفد الرس��مي برئاس��ة 
رئيس مجلس الوزراء س��عد احلريري، بكلمة 
ألقاها في اجللس��ة األخيرة للمس��ؤولني عن 
التربية والتعليم، مبشاركة جميع املسؤولني 
من ممثلي الدول واملنظمات والوكاالت الدولية 
املانحة. وش��دد ش��هيب، عل��ى حجم امللف 
الترب��وي واكافه وعلى "ضرورة التزام اجلهات 
الداعم��ة بتوفي��ر متويل لثاث س��نوات على 
االق��ل". ورأى "ان تعلي��م التام��ذة النازحني 
يبقى مبدأ إنس��انيا تق��ره املواثي��ق الدولية 
كاف��ة، وه��و مرتب��ط بح��ق كل إنس��ان في 
التعل��م، وكذل��ك بثقافة تعزيز احل��وار وقيم 
اإلعت��راف باآلخ��ر وص��وال إل��ى ع��ودة آمن��ة 
حقيقية في س��ورية". ولف��ت إلى ان "تعليم 
الس��وريني ال يج��وز ان يكون موض��ع جتاذب او 
خ��اف، فهو واجب إنس��اني ويج��ب التعاطي 
م��ع هذا امللف على هذا األس��اس، مع التأكيد 
ان تعليم النازحني مينع الشباب من اإلنغماس 
في التطرف والعنف، ويجمع الشعب السوري 

ح��ول القي��م والعم��ل التنموي واس��تنهاض 
الباد"، مشيرا إلى أعداد التامذة النازحني في 
امل��دارس الرس��مية وفي برنام��ج التعليم غير 
النظامي، "الذي يؤهله��م لالتحاق بالتعليم 
النظام��ي او دخول التعلي��م والتدريب املهني 

والتقني".... وحمادة يثّمن النتائج
الى ذلك ثمن عضو "اللقاء الدميقراطي" النائب 
مروان حم��اده "النتائج التي توصل اليها مؤمتر 
بروكسيل والتي حققها الوفد اللبناني بجهد 
ومثاب��رة الرئي��س احلري��ري والوزيرين ش��هيب 

وريشارد قويومجيان".
ونوه حماده بالبيان اخلتامي الصادر عن اجملتمع 
الدولي "الذي اكد على العودة اآلمنة والطوعية 
للنازحني الس��وريني، وذكر بوضوح باالس��باب 
املانع��ة راهنا لهذه العودة بفعل إصرار النظام 
السوري على تدابيره القمعية جلهة املاحقات 
والتجني��د االجب��اري وانت��زاع امللكي��ة واعادة 
التوزيع الدميوغرافي وتدمي��ر ما تبقى من مدن 
وقرى ن��زح عنه��ا ماي��ني الس��وريني".اضاف: 

"في ض��وء ما صدر عن مؤمتر بروكس��يل جلهة 
مساعدة لبنان على حتمل االعباء االجتماعية 
واالقتصادي��ة ال بد من التحذير من أن التهجم 
العش��وائي الذي يقوم به بع��ض اركان العهد 

على اجملتمع الدولي والدول املانحة سينعكس 
سلبا على برنامج س��يدر من جهة، وقد يؤدي 
من جهة اخرى الى بقاء النازحني الى اجل غير 
مسمى وهذه مصيبة، والى فقدان املساعدات 
الدولي��ة اليوائه��م وتعليمهم وهن��ا املصيبة 

االكبر".

بق��اء  تم��وّل  املؤتم��رات  باس��يل: 
النازحني

وكان رئي��س "التيار الوطني احلر" وزير اخلارجية 
جبران باس��يل ق��ال في احتفال ذك��رى 14 آذار 
مس��اء أمس)اخلمي��س( : "إن معركتن��ا الي��وم 
اصعب فنحن نس��تأصل الس��رطان املتفشي 
في كل اجلس��م وكما ربحنا معرك��ة التحرير 
س��نربح ه��ذه املعركة"، مش��يرا ال��ى انه "اما 
عودة نازحني او ال حكومة واما طرد الفساد عن 

طاولة مجلس الوزراء او ال حكومة واما صفر 
عجز كهرباء او احلكوم��ة صفر وال حكومة".

واضاف: "لن نسمح بسقوط لبنان حتت ذرائع 
االنسانية فيما اكبر عمل انساني هو باعادة 
النازحني الى وطنه��م ومنازلهم والعنصريّة 
ه��ي ببقائه��م غي��ر مندمج��ني مبجتم��ع او 
منعزلني بتجّمع ومقيمني بخيمة"، مؤكدا ان 
"دوال كبيرة تضغط ملنع عودة النازحني وليس 
صدف��ة ان��ي اليوم معك��م وليس ف��ي مؤمتر 
النازحني ببروكسل ألن هذه مؤمترات متّول بقاء 
النازح��ني في مكانهم ونح��ن نريدها ان متول 

عودتهم لبلدهم".
وتاب��ع ان "م��ن يريد ع��ودة النازح��ني عليه ان 
يوقف كذبة التطبيع مع س��وريا، ألن عاقتنا 
قائمة وليست مقطوعة معها، وال حتتاج الى 
تطبيع"، معتبرا ان��ه "ال يجب ان يعتقد احد 
انّه يقدر ان يغرينا مبساعدات مالية، او تهديدنا 
بحصار مالي فبالنسبة الينا "سيدر" هو رزمة 
اصاح��ات ملصلح��ة بلدن��ا، وفي الي��وم التي 

يس��تعملها احد ليفرض علينا قروضا مقابل 
الن��زوح، جنيبه: ما بّدن��ا ال قروضك وال نزوحك، 
فلبنان ارض��ه وهويته ورس��الته اغلى من كل 
اموالك".واوضح باس��يل من جه��ة ثانية "اننا 
منذ فترة نشتغل كخلّية ملقاومة الفساد وقد 
س��معتم مباحقات ومحاكمات وستسمعون 
اكث��ر والصراخ لن ينفع واالش��اعات لن حتجب 
احلقيق��ة واملذهبّي��ة لن تنجّي اح��دا". واعلن: 
"بإسم التس��ويّة لن نسكت عن احد، وباسم 
التفاه��م والتحالف لن نتهاون مع احد فنحن 
نري��د العه��د والدول��ة ان ينجح��ا لك��ن ليس 
بابتزازنا بأن كل م��ّرة يفتح ملف تخرب الدنيا 
والعهد والوفاق"، مضيفا ان "الدولة واصاحها 
اهم من اي تسوية وتفاهم وحتالف... واهم من 
العهد ومن الرئاس��ة فالدولة اهم من رئيسها 

وهو بخدمتها وليس العكس".وأكد أمني س��ر 
تكتل "اجلمهورية القوية" النائب السابق فادي 
كرم، "أن طرح باس��يل يعك��س طريقة تفكير 
تقوم عل��ى إما الفرض أو اإلقال��ة أو التعطيل، 
وق��د اعتمد هذا الطرح حتى م��ع وزراء تكتله. 
فإما الرضوخ للش��روط أو تقدمي اس��تقالتهم. 
والي��وم يس��تمر في ه��ذا املنط��ق، فإما فرض 
ش��روطهم ونظرتهم عل��ى كل امللف��ات وإما 
عرقل��ة احلكومة، الت��ي هي حكوم��ة العهد، 
والت��ي من املفترض ان يكون حريصاً عليها وان 
يتب��ع فيها سياس��ة انقاذية". ولف��ت الى "أن 
ما يطرحه باس��يل هو سّيئ جدا للجو العام. 

فهو يح��اول دائما ف��رض ش��روطه ومفهومه 
عل��ى كل امللف��ات وخاص��ة مل��ف الكهرباء، 
ال��ذي أصبح واضحاً انه يل��ف ويدور على مدى 
س��نوات لتمرير صفقة البواخ��ر التي ال تؤّمن 
احل��ّل ملوض��وع الكهرب��اء ف��ي لبن��ان كما ان 
هناك ش��بهات كثيرة وكبي��رة على الصفقة" 
سيش��ّل  بأن��ه  يه��دد  باس��يل  "أن  معتب��راً 
احلكوم��ة والعهد ويُدخل لبنان في أزمات أكبر 
م��ن االزمات التي مي��ر بها اليوم م��ن أجل مترير 
الصفقات التي ي��رى أنها ملصلحته ومصلحة 
فريقه. هذه مسألة يُسأل عنها الوزير باسيل، 
هل ه��ي مجرد كام يطلقه امام ش��عبيته ام 
يدخل ف��ي مجال الدمياغوجية ام هو جدي في 
هذا املوضوع. س��نراقب". وأضاف: "بالنس��بة 
لن��ا كق��وات لبنانية دخلنا ال��ى احلكومة كي 
ُنصِلح، وسنتخذ موقفاً إصاحياً من اي ملف 
يُطَرح. لن نعارض أي فريق سياسي يطرح ملفاً 
اصاحياً، ولن نؤيد اي��اً من حلفائنا او اي فريق 
جتمعنا مع��ه حتالف��ات او تفاهم��ات اذا طرح 
ملفاً غير اصاحي. سيكون موقفنا دائما قوياً 
وصامداً امام اي مفه��وم ملزرعة وحملاوالت ابقاء 
لبن��ان رهينة بيد أح��د االفرقاء السياس��يني. 
نريد ان نستمر ببناء مؤسسات الدولة وتقوية 
دوره��ا وعملها، واهمها دائ��رة املناقصات التي 
يحاول الوزير باسيل ان يلغيها ويضعها خارج 

العمل".
النائ��ب روال  أم��ا عض��و كتل��ة "املس��تقبل" 
الطب��ش ج��ارودي فأش��ارت الى "أنن��ا لم نعد 
نس��تغرب تصريح��ات الوزي��ر باس��يل، وكام 
املنابر جماهيري أكثر منه سياس��ي"، مشيرة 
ال��ى أن "م��ا يعنينا من كل املوض��وع هو عمل 
احلكومة وجناحها، ففي انتظارنا استحقاقات 
كبيرة، تتطلب من��ا احملافظة على ثقة اجملتمع 
الدول��ي، أما التجاذبات السياس��ية الداخلية 

فلن تؤدي الى أي نتيجة سوى خراب البلد".
وحول الغمز من قناة "املس��تقبل" مرة جديدة 
مبوضوع االتهامات بالفس��اد، قالت: "صحيح 
أن جميع الكتل أبدت تعاونا في ملف مكافحة 
الفس��اد، ولك��ّن معظمها كان مش��اركا في 
السلطة طيلة السنوات املاضية، والتجاوزات 
الت��ي حصل��ت كان��ت ف��ي تل��ك احلكومات"، 
مؤكدة "أننا مع رفع الغطاء عن كل من يطاله 

الفساد".

فاجعة في نيوزيلندا واليمين المتطرف .. عشرات القتلى بهجوم على مسجدَين

واش��ارت إل��ى "العثور عل��ى عبوتني 
ناس��فتني مثبتت��ني على س��يارتني 
وأعلنت  وتفكيكهما".  مشبوهتني، 
رفع مستوى اإلنذار األمني في الباد 
"من متدنٍّ إلى عاٍل وتعزيز رّد وكاالتنا 
على احل��دود وفي املط��ارات"، وزادت: 
"لدينا مس��توى رّد مش��دد على كل 

املستويات".
النور  االعتداءان مسجد  واستهدف 
وس��ط مدينة كرايس��ت تش��يرش، 
وأوقع 41 قتياً، ومسجداً في ضاحية 
لين��وود التابع��ة للمدين��ة. وأعل��ن 
مفّوض الش��رطة مايك بوش مقتل 
49 ش��خصاً في املسجدين، مشيراً 
الى أن ش��اباً في أواخر العش��رينات 

ُمتهم بارتكاب الهجوم.
وذكرت سلطات الصحة في نيوزيلندا 
بينه��م  ش��خصاً،   48 حوال��ى  أن 
أطفال، يعاجلون في مستشفى بعد 
الهجوم. وأضافت أن اجلروح تراوحت 
بني طفيفة وبالغة اخلطورة، علماً ان 
أرديرن حتدثت عن 20 شخصاً أُصيبوا 

بجروح بالغة.
أح��د  ف��ي  كان  فلس��طيني  وق��ال 
3 طلق��ات  "س��معت  املس��جدين: 
ناري��ة س��ريعة، وبع��د 10 ث��واٍن، بدأ 
كل ذل��ك. ال بّد وأنه س��اح آلي، اذ ال 
أحد يستطيع أن يضغط على الزناد 
بهذه الس��رعة. بعد ذلك بدأ الناس 
يخرجون وهم يركض��ون، وبعضهم 

كان مغطى بدماء".
وذكر شاهد كان داخل مسجد النور 
أن املسّلح أش��قر وكان يرتدي خوذة 
وس��ترة واقية من الرصاص واقتحم 
الرجل املس��جد فيما كان املصّلون 
راكعني. واضاف: "كانت معه بندقية 

كبيرة. دخل وفتح النار على اجلميع 
في املسجد في كل اجتاه". ولفت الى 
أنه متّكن من الفرار مع آخرين، بعدما 

حّطموا باباً زجاجياً.
ونش��ر أح��د مهاجمي املس��جَدين 
بيان��اً عنصري��اً عل��ى "تويت��ر"، قبل 
أن ينقل مباش��رة تس��جياً مصوراً 
الي��ف".  "فايس��بوك  عب��ر  جلرميت��ه 
واش��ارت الش��رطة الى "صور مؤملة 
جداً مرتبطة باحلادث يجري تداولها 

عل��ى االنترن��ت"، مضيف��ة: "نوصي 
بش��ّدة عدم مشاركة الرابط. نعمل 

على سحب تلك التسجيات".
في الس��ياق ذاته، قال ناطق باس��م 
النيوزيلندي��ة:  الداخلي��ة  وزارة 

"محتوى الفيدي��و مزعج وقد تكون 
له آثار غير مرغوب فيها على الناس. 
إنه��ا مأس��اة حقيقية م��ع ضحايا 
حقيقيني، وعلينا أن نش��ّجع الناس 
على عدم مش��اهدة أو مشاركة هذا 

الفيديو".
ويُظهر التس��جيل عبر "فايس��بوك 
الي��ف" رج��اً أبي��ض بش��عر قصير 
يصل بس��يارة إلى مسجد النور، ثّم 

يبدأ بإطاق النار لدى دخوله. كذلك 
أظهر التس��جيل مصّلني، رمبا كانوا 
قتلى أو مصابني، وه��م راقدون على 
أرضية املسجد. كما ظهرت أسلحة 
ُكتبت  الن��ار،  اس��تخدمها مطل��ق 
عليه��ا أس��ماء باللغ��ة اإلنكليزية 
وبلغات أوربية غربية، لش��خصيات 
أوربيون  تاريخية، بينهم  عس��كرية 
قاتلوا القوات العثمانية في القرنني 

اخلامس عشر والسادس عشر.
وُنش��ر "بيان" يشرح دوافع الهجوم، 
على حس��اب عل��ى "تويت��ر" يحمل 
الش��خصية  والص��ورة  االس��م 
ذاتهما حلس��اب "فايس��بوك" الذي 
وعن��وان  مباش��رة.  الهج��وم  نق��ل 
البي��ان الذي س��ّماه "مانيفس��تو"، 
"االس��تبدال الكبير"، ويش��ير نصه 

)73 صفح��ة( إل��ى أن املعت��دي أراد 
مهاجمة مس��لمني. ويب��دو عنوانه 
للكات��ب  نظري��ة  م��ن  مس��توحى 
الفرنس��ي رونو كامو في شأن اندثار 
"الشعوب األوربية"، التي "تُسَتبَدل" 
بش��عوب غير أوربية مهاجرة. وباتت 
هذه النظرية منتش��رة لدى أوساط 

اليمني املتطرف.
ويذك��ر املهاجم في النص أنه مولود 

في أستراليا من عائلة عادية وعمره 
28 سنة. وأضاف أن إحدى اللحظات 
التي دفعته إلى التطرف كانت هزمية 
زعيم��ة اليمني املتطرف في فرنس��ا 
ماري��ن لوبن في انتخابات الرئاس��ة 
ع��ام 2017، وهج��وم بش��احنة في 
ستوكهولم عام 2017، أوقع 5 قتلى 

بينهم طفلة عمرها 11 سنة.
"إنفني��ت  منت��دى  نش��ر  كذل��ك 
تش��ان"، املع��روف بتق��دمي محت��وى 
يتضّم��ن خط��اب كراهي��ة، تدوينة 
للب��ث  رابط��اً  مجهول��ة تضّمن��ت 
املباش��ر للهجوم، إضاف��ة إلى بيان 
ين��دد بالهجرة، ورد في��ه أن االختيار 
ل��م يق��ع عل��ى نيوزيلن��دا لتنفي��ذ 
الهجوم في البداية، لكنها اختيرت 
بعدما حت��ّدد أنها "هدف ث��ري وبيئة 

ال تّق��ل عن مثياتها ف��ي الغرب". 
وأض��اف البي��ان أن تنفي��ذ هجوم 
في نيوزيلندا سيثبت أن "ال مكان 

آمناً في العالم وأن الغزاة منتشرون 
ف��ي كل أراضين��ا، حت��ى ف��ي أبعد 
بقاع العالم"، وتابع: "لم يعد هناك 
موط��ئ قدم آم��ن خال م��ن الهجرة 

اجلماعية".
وأغلق��ت ق��وات األمن لفت��رة وجيزة 

محي��ط وس��ط مدين��ة كرايس��ت 
تشيرش، وطلب من املسلمني تفادي 
الذهاب إلى املساجد "في كل أنحاء 
نيوزيلندا". كذلك أغلقت كّل املدارس 
ف��ي املنطقة، وطلبت من الس��كان 
"االمتن��اع عن اخلروج إلى الش��وارع 
واإلب��اغ ع��ن أّي تص��رف مش��بوه". 
وأغلق��ت مبان عامة، مث��ل املكتبة 
الش��رطة  فّج��رت  كم��ا  املركزي��ة. 
حقيبتني، ب��دا أنهما متروكتان قرب 

نقطة حراسة في أوكاند.
وكان منتخ��ب بنغادش للكريكيت 
على وش��ك دخول أحد املس��جدين، 
حني بدأ إطاق الرصاص. وقال مدرب 

الفريق إن أعضاء الفريق بخير.
واثارت اجملزرة صدمة لدى سكان بلد 
يق��ع جنوب احمليط اله��ادئ، معروف 
باألمان والتسامح، يندر فيه العنف 
باستخدام األس��لحة النارية. وافاد 
تعداد للس��كان ص��در ع��ام 2013، 
بأن 46 ألف ش��خص ف��ي نيوزيلندا 
بأنه��م  أنفس��هم  ع��ن  يعّرف��ون 
مس��لمون، ويش��كلون حوالى 1 في 
املائ��ة من الس��كان أكثر م��ن ثاثة 

أرباعهم من مواليد دول أخرى.
وأظه��رت دراس��ة نش��رتها جامعة 
فيكتوريا ف��ي ويلينغتون عام 2011 
أن النظ��رة ال��ى املهاجرين اآلتني من 
دول تقطنه��ا أغلبية مس��لمة، أقل 
إيجابي��ة من النظرة ال��ى املهاجرين 

اآلتني م��ن بريطاني��ا ومناطق أخرى. 
واش��ارت ال��ى أن اخلط��اب اإلعامي 
يشير إلى أن كثيرين من النيوزيلنديني 
ال يثقون باملهاجرين املسلمني، ورمبا 

ال يحبذون استقبالهم.
وقال بول بيوكانن، وهو محلل سابق 
في ش��ؤون االس��تخبارات والدفاع، 
إن خط��ر جماع��ات النازي��ني اجل��دد 
في نيوزيلندا مع��روف. واضاف: "في 
كرايس��ت تش��يرش مجتمع نشط 
جداً للمؤمنني بتمّيز العرق األبيض، 
مجتم��ع هاج��م الجئ��ني وأصحاب 
مناس��بات  ف��ي  ملون��ة  بش��رات 
مختلفة خال الس��نوات العشرين 
املاضية. هذا يثبت أننا ال نعيش في 
بيئ��ة حميدة في هذا العصر واألوان. 
أصابنا فيروس التطرف وكان مصدره 
املؤمن��ون بتمّي��ز الع��رق األبيض، ال 
هدف  الذي اس��تُ اجملتمع اإلس��امي 

اآلن".
وأعلن قائد شرطة مكافحة اإلرهاب 
ف��ي بريطاني��ا ني��ل باس��و، أن أفراد 
اجلهاز مستعدون ملساعدة أقرانهم 
في نيوزيلندا "في التحقيق في شأن 

هذا الهجوم املرّوع". واشار الى تعزيز 
الدوريات قرب املس��اجد في اململكة 
املتح��دة، وتق��دمي إرش��ادات ألتب��اع 
كل األديان في ش��أن كيفية حماية 

أنفسهم في دور العبادة.

13 ما وراءالحدث

موريسون : أجهزة األمن األسرتالية حتقق يف شأن روابط حمتملة بني أسرتاليا واهلجوم ولسنا حليفني ولسنا شريكني 
فحسب حنن عائلة

شهدت نيوزيلندا جرمية مرّوعة هي األضخم في تاريخها، اذ ُقتل 49 شخصاً وُجرح آخرون في هجوم استهدف مسجدين خال صاة اجلمعة، اعتبرته رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن عملية 
"إرهابية".وأعلن رئيس الوزراء األسترالي سكوت موريسون أن واحداً من منفذي الهجوم هو أسترالي، وصفه بأنه "إرهابي متطرف مييني عنيف". وأشار الى أن أجهزة األمن األسترالية حتقق في 
شأن روابط محتملة بني أستراليا والهجوم، مؤكداً دعمه لنيوزيلندا. واضاف: "لسنا حليفني فحسب، ولسنا شريكني فحسب، نحن عائلة".وذكرت أرديرن أن الشرطة اعتقلت 4 اشخاص، 
بينه��م ام��رأة، لديه��م آراء متطرفة لكنهم لم يكونوا على أّي من لوائح املراقبة. واضافت: "الهجوم واحد م��ن أحلك أيام نيوزيلندا. رمبا كان كثيرون ممّن تأثروا به مهاجرين لنيوزيلندا. بل رمبا 

كانوا الجئني هنا. اختاروا أن تكون نيوزيلندا موطنهم، وهي كذلك. ال ميكن وصف ذلك سوى بأنه هجوم إرهابي، مت التخطيط له في شكل جيد وفق معلوماتنا".

عون : لبنان يصطدم مبواقف من بعض الدول اليت تقدم 
احلل السياسي لالزمة السورية على عودة النازحني

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

اخلاف حول مقاربة موضوع 
النازحني السوريني يتطور، اذ مايزال 

هذا امللف في صدارة الساحة 
الداخلية، ويشكل حال انقسام 

في لبنان حوله، وفريق "التيار 
الوطني احلر" ورئيس اجلمهورية 

ينتقدون اجملتمع الدولي. وفي هذا 
االطار اكد الرئيس ميشال عون، ان 

"لبنان يعمل مع املراجع الدولية 
لتحقيق عودة آمنة للنازحني 

السوريني الى املناطق السورية 
التي تشهد استقرارا وامنا"، الفتا 
الى ان "لبنان يصطدم مبواقف من 

بعض الدول، تقدم احلل السياسي 
لازمة السورية على عودة النازحني، 

وهذا ما ال نقبل به الننا استضفنا 
النازحني السباب انسانية نتيجة 
القتال الذي كان دائرا في سورية 
والنقص في املواد الغذائية، اال ان 

القتال توقف اليوم على نحو شبه 
كامل، فيما تداعيات النزوح السوري 

مستمرة منذ ثماني سنوات 
على مختلف القطاعات االمنية 

واالجتماعية والصحية وخصوصا 
االقتصادية".

استهدف االعتداءان مسجد النور وسط مدينة 
كرايست تشريش وأوقع 41 قتياًل ومسجداً يف 

ضاحية لينوود التابعة للمدينة

املسّلح أشقر وكان 
يرتدي خوذة وسرتة 
واقية من الرصاص 
واقتحم الرجل املسجد 
فيما كان املصّلون راكعني

فادي كرم : طرح باسيل يعكس طريقة تفكري تقوم 
على إما الفرض أو اإلقالة أو التعطيل
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فيوري 
عون

ابو فاعور

بولجاسينداموريسون

الخالف اللبناني حول عودة النازحني السوريني يتفاقم .. باسيل ينتقد مؤتمر بروكسل وحمادة يحذر من التهجم العشوائي
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سألته.. فيما هو مشغول باش��عال سيكارته: ماذا عن آذار؟ هل 
هو ربي��ع عراقي أم ذاكرة ممتلئة بصور مقحمة فيها؟! هز رأس��ه 
عالم��ة االيج��اب وقال بصوت ملس��ت في��ه الرغبة ف��ي أن يبقى 
متحدثا بال مقاطعات: »صحيح ان االوطان في آذار تش��رب مياهاً 
جدي��دًة، وتلبس االرض ثياب��اً خضراء وتنتعش األرواح بالنس��يم 
اللذي��ذ، لكني أقف عاج��زا عن وصف ما يجري في هذا الش��هر 
حتدي��دا في الوطن ش��ماله وجنوب��ه غربه وش��رقه لكني أنحاز 
كثيرا الى جبال وس��هول شمالنا اجلميل، وال أستطيع ان اتخيل 
نفسي بعيدا عنه خاصة في شهر ارتداء االرض حلتها اجلديدة». 
قاطعته وأنا أعلم أنه س��يمتعض من ذلك: »وكم آذارات عشتها 
في ش��مال الوطن؟« قال: في س��بعينات القرن املاضي، كان ذلك 
االذار مختلف��اً عن غيره من اذارات الوطن، حيث البوصلة تش��ير 
الى يوم 11 منه � كانت االشارة الى التاريخ واضحة � ... فالتاريخ 
يش��ير بوضوح الى بيان اقترن بتاريخ ايق��اف حرب االخوة ... بيان 
حاول��ت الدولة ان ترس��خه وطرحت��ه كبديل حل��رب طويلة دارت 
رحاها في جب��ال ووديان وكهوف الوطن، ح��رب كانت تتغذى في 
كل يوم بدماء ش��باب من ابناء الوطن الواحد، ش��باب يس��اقون 
الداء اخلدمة االلزامية، يقابلهم شباب يتخذون من اجلبال مالذات 
وممرات في ممارس��ة حياتهم قال.. »كان حظي ان اساق الى وحدة 
عس��كرية .. في اطراف مدينة الدب��س.. متاما في مكان قريب من 
الطري��ق املؤدي الى الس��ليمانية واربيل.. الش��مس في ظهورها 
االول الذي رأيته في ذلك الصباح منحتني ش��عورا هائال بالهدوء 
والطمأنين��ة، قلت اللعنة عليِك ايته��ا احلرب، رغم اني لم أعش 
حربا إال في اخمليلة، لكني كنت اخش��اها كثيرا، في ايامها كانت 
امل��رة االول��ى لي التي اكون فيها بعيدا عن االهل الكثر من ش��هر 
يعصرني احلنني الى امي والبيت.. س��لمونا جتهيزات عس��كرية.. 
وبندقي��ة روس��ية طويل��ة تس��مى »س��يمنيوف».. ودربونا على 
رشاش��ة عمالقة ومدفع هاون.. كنت ال أستطيع أن امتلك االتزان 
خاصة وانا اغرق في فوضى االس��لحة وروائحها املشبعة بالزيت 
والنف��ط.. ل��م اخ��رج كثيرا ال��ى البلدة الت��ي كان يذه��ب اليها 
اصدقائي اجلنود.. لذا كنت امضي وقتي وس��ط بستان قريب من 
املعس��كر.. يومها س��معت الصخب يتصاعد من غرف الضباط  
وحدي��ث عن بيان س��مي ب���11 آذار.. بني مؤي��د متحمس وبني من 
يق��ول ان االمر يحتاج الى الكثير من الوقت حتى نخرج من مأزق 
احلرب.. فرحت يومها وحزنت.. لوال االخبار التي توالت علينا.. بعد 
ان تقرر حتري��ك وحدتنا الى  مناطق لم تكن الطرق اليها معبدة.. 
وه��ذا االمر كان يس��بب الكثير من القلق مل��ن يقطع تلك الطرق 
خوفا من االلغام التي كانت مزروعة من الطرفني ،  الغام جرفتها 
س��يول طينية  متسك بعجالت السيارات بعضها ينفجر محدثا 
خراب��ا جدي��دا ودما مضافاً   يراق على ارض طينية هش��ة حتتجز 
العربات  ومتنعها من السير. حينها صمت قليال قبل أن يواصل » 
يبقى اذار يحمل طعما خاصا ورائحة خاصة .. حتى اذا كان االمر 
في قرية منس��ية قريبة من جبل عمالق الطرق تؤدي اليه س��وى 

تلك املمرات الزلقة واحملاطة بااللغام.

11 آذار 1970

a

جدار ازرق 

محمد علوان جرب 

قصيدة

1-  أنا والصبح 

قافيتي

وبيت الشعر 

 مجدافي

وشمس سراجنا 

زيت

ونور شعاعنا

 صافي

كالنا قطفه 

داني

كالنا ظاهر

 خافي

2- أمر عليك

 في صحوي

وفي غيمي

وأنسى أنني

راهب

وأنسى أنني 

غائب

وأنسى أنني أنت

فدليني على نفسي 

على صبح 

يجمعني

على قلب يلملمني

ويفرح باملدى 

الغائب

3- من بقايا الروح

يأخذني التأرجح 

في منارات

 الوصول

شعر تسربل

في فمي

كيما أناور 

شاطئية 

فتستجيب الى 

أقتحام الشدو 

أغنية البالبل 

في احلقول

4- للصبح اذ ميشي

على قدمني رأئحة 

األمل 

واذا تنفس باجلمال

أعاد للحسن 

اخلجل 

والشمس تشرق

في الصباح 

تقول: 

حي على العمل

5-ولي قلب اقاسمه 

هموم العمر 

أغفو في ثياب أبي

أنادم غربتي نغما

وأكتب قصتي

شعرا

وأنظمه بيوتا

للجوى تدمي

ألم قصيدتي 

بيدي

أتيه بقبلتي

عرقا 

أعود ظمي

* عضو إحتاد

كّتاب مصر

قراءة / وجدان عبد العزيز

يراه��ا  النث��ر، كم��ا  وقصي��دة 
وذات  ش��كل،  ذات  العارف��ون 
وح��دة مغلق��ة، فهي دائ��رة أو 
ش��به دائرة، كما نوه على هذا 
الناق��د محم��د بوكحي��ل، ثم 
ق��ال: )وإذا كان النثر الش��عري 
لغايات  الشعر  يَْس��َتْخِدُم  نثر 
نثري��ة خالص��ة، ف��إن قصيدة 
النثر هي شعر يَْسَتْخِدُم النثر 
لغاي��ات ش��عرية خالصة، وال 
ينبغي ان يكون الش��كل ”هو 
جوهر” املس��ألة، ب��ل املطلوب 
من الش��اعر، ان يقن��ع القارئ 
بجمالية م��ا يكتب، فمحتوى 
يعك��س  النث��ر”  “قصي��دة 
ثقافة ش��عرية واسعة وافكار 
فلس��فية بعيدة املتناول، كما 
يعكس النص النثري ترس��انًة 
ضخم��ة م��ن اللغ��ة وتناص��اً 
انس��انياً وحضارياً مع نصوص 
انس��انية وحض��ارات كثي��رة، 
فليس شاعر قصيدة النثر إذن، 
مجرد ش��خص يخرب��ش(، من 

هذه املسلمات خطت الشاعرة 
س��اناز خطواته��ا باجتاه رحلة 
جمالي��ة، عبر الكلم��ة تتوازن 
واحلي��اة  احل��ب  م��ن  ورؤيته��ا 
واملش��اركة، اي مشاركة االخر 

في حوارية مفتوحة .. تقول: 
؛ )حنَي بدأُْت احلبَّ

كاَن انْتهاؤُه بالنِّسبِة إِليَك،
ننُي والسِّ

.) كانْت ُمستمرًَّة بالنِّسبِة إِليَّ
فالعالقة تكاد تكون مفتوحة 
ومس��تمرة، حيث ج��اء املعنى 
معلقا في كلم��ات قليلة، بيد 
انه��ا متث��ل رؤي��ة واس��عة، ثم 

تقول في موضع اخر :
)إِذا ُقمَت بِإزالِة احُلدوِد
ني الهجرُة فيك تُهمِّ

بدوِن تأْشيرٍة
قضيَّتي لَيسْت سياسيًَّة

وهنا رس��مت لوحة فيها الوان 
انفعال وث��ورة ضد ازالة احلدود، 

وهي دعوة للحرية االنس��انية 
االنس��ان  حق��وق  واحت��رام 
اخالقي��ة  مب��ادئ  باعتباره��ا 
ومعايي��ر اجتماعي��ة، تعط��ي 

الذي  وصفا للسلوك البشري، 
يُفه��م عموم��ا بأن��ه حق��وق 
أساس��ية ال يج��وز امل��س بها، 
النها مس��تحقة وأصيلة لكل 
ش��خص جملرد كونه��ا أو كونه 
إنس��انا، مالزم��ة له��م بغض 
النظ��ر ع��ن هويته��م أو مكان 
وجودهم أو لغتهم أو ديانتهم 
أو أصله��م العرق��ي أو أي وضع 
بالكرام��ة  فاالعت��راف  آخ��ر، 
املتأصلة لدى األسرة البشرية 
وبحقوقها املتس��اوية الثابتة، 
يعتبر ركيزة أساس��ية للحرية 
والع��دل وحتقي��ق الس��الم في 
العالم، فكانت دعوة الشاعرة 
معا حل��دود بال وطن، وهي دعوة 
انس��انية عاب��رة للح��دود، هو 
مترين للعقل وتوازن مع احلداثة، 
اعط��ى تخي��ال ثريا للش��اعرة 
س��اناز انه قريبا منها لكن في 
حقيقة االمر قربه كان ال مرئيا، 

وفي املقطع الس��ادس صرحت 
مبا يكمن في دواخلها قائلة:

)وِلدُت وكنُت أَبِكي،
وِعشُت وأَنا أَصرُخ كثيًرا؛

أُريُد أَن أَرحَل مَع ابْتسامٍة
تُشِبُه ال�«ُموناليزا«(.

فالش��اعرة تبحث ع��ن النقاء 
والصدق، تبح��ث عن العالقات 
ع��ن  البعي��دة  الش��فافة 
التعقيد، واال فان احلياة يتصل 
نبضها باملشاعر واألحاسيس، 
فيش��عر اإلنس��ان أنّه حّي أي 
واحليوي��ة،  بالنش��اط  ممتل��ئ 
اإلنس��اني  نش��اطه  ومي��ارس 
بشكٍل طبيعي، وان احلياة هي 
الق��درة عل��ى العيش بس��الم 
وأمان داخلي��ني، وهذا ما يُطلق 
البع��ض علي��ه اس��م الراحة 
النفس��ّية أو الش��عوريّة، التي 
يُخت��زل تعريف احلياة بها على 
انها س��الم واطمئن��ان، فكان 
التخيل عند س��اناز عبارة عن 

تدف��ق موجات من األفكار التي 
ميكن��ك رؤيتها أو س��ماعها أو 
استش��عارها أوتذوقها، فنحن 
نتفاع��ل عقليا مع كل ش��يء 
عب��ر الص��ور.. والصور ليس��ت 
فقط بصرية، ولكنها قد تكون 
رائحة أو ملمس��ا أو »مذاقا« أو 
»صوتا«، بل ه��ي تعبير داخلي 
ع��ن جتارب��ك أو أوهام��ك ، هذا 
بالعالقة  والتوه��ج  التص��وف 
دفع به��ا ال��ى ان تق��ول : )وأَنا 
أَش��رُب  خيالك( وكانت تركض 
بجان��ب غياب��ه، ه��ذه الصورة 
الشعرية، وكما اسلفت أصلت 
والبحث في مساحات  رؤيتها، 
الغي��اب، وكأنه��ا تعم��ل ف��ي 
مختب��ر خ��اص للوص��ول الى 
نتيج��ة جمالية، قد تكمن في 

االكتشاف، اي اكتشاف الذات 
واكتشاف االخر، ومن ثم ايجاد 
عالقة انسانية، كصورة تقترب 
م��ن الواق��ع االفتراضي الكائن 
ف��ي ذهني��ة الش��اعرة س��اناز 
الغيرها .. واخلالصة من رحلتها 
الش��عرية االفتراضية، متثل مبا 

قالته في مقطع رقم )25( :
)خالَصتي كالَيعسوِب

الَّذي يجلُس عَلى حروِف قلِبَك 
ويذهُب.

مرر يديَك عَلْيها
سَتحبُل مْن يِدَك،
ثمَّ ستلُد كلماٍت.

بعِضه��ا  بجان��ِب  َضْعه��ا 
البعِض

فأَقرأُ(.
اليعس��وب  عرفن��ا  ول��و 
لوجدناه حش��رة تنتمي لرتبة 
»اليعس��وبّيات«، وهي حشرة 
له��ا عي��ون كبي��رة متع��ددة 
الوجوه، ف��ي كّل عني منها ما 
قرابت��ه الثالثني ألف عدس��ة، 
الّشكل ميكّناها  كرويتا  وهما 
م��ن الرؤية ف��ي كل اإلجتاهات. 
القوامي��س  اعط��ت  وق��د 
اليعس��وب  معن��ى  اللغوي��ة 
رئيس القوم، وكل هذه املعاني 
س��واء العلمي��ة او اللغوي��ة، 
جمعتها الش��اعرة في معنى 
المرئ��ي ومتثل ه��ذا املعنى في 
والدة كلم��ات، وجه��ت االخ��ر 

لقراءتها.

رمست لوحة فيها ألوان انفعال وثورة ضد إزالة احلدود 
وهي دعوة للحرية اإلنسانية واحرتام حقوق اإلنسان 

باعتبارها مبادئ أخالقية ومعايري اجتماعية

ناصر رمضان عبد الحميد*

قصيدة

قصة قصرية 

الشاعرة تبحث عن النقاء والصدق .. عن العالقات الشفافة البعيدة.. 
عن التعقيد.. وإال فإن احلياة يتصل نبضها باملشاعر واألحاسيس

ساناز داود زاده فر تصنع حواراً شبه سري مع اآلخر

منى فتحى حامد *

أُعجبُت من أفكاري،،
أَُعجبتنى آرائَك

َمدُحَك لهمساتي،،
زادني إعتزازاً.
َجَتنب فؤادى،،

ما أردُت عشقاً
ملشاعري تنادي،،

ما َمسسُت إشتياقاً
ها هي ذاتي،،

ما أعدَك غراماً
لُدنِوَك عذابي،،

لصمتى راحًة.
بأنيني و آلهاتي،،

رافقُت أسراً
فقدُت مشاعري،،

تبخرُت ُشهباً 
من عاٍم ماٍض،،

تريثُت فكراً
هل من بكائي،،

أحيا فراشًة

أهوى داللي،،
أداوى جرحاً

أحن لغروبي،،
أم أعاند رغبة

أقلعُت شراعي،،
أَبحرُت عمقاً

فتتبعت مشاعري،،
قرأتها عشق
طرقت بابى،،

وجدته مؤصد
ما رحلُت عني،،

ِبَت لي صادقاً
تَلمُح شفاهي،،
تراقصها فرحًة 

جَتذبُك نسماتي،،
من أعالي أسواراً

تُتوُق لهيامي،،،
ما وجدُت ُمدخالً

أهذا جناني،،

أم من ضعفي قوًة

من داخل محرابي،،

أحارب مهانًة

بأحاسيسيو بخيالي،،

تناغمُت زهرًة

* اديبة وشاعرة مصرية

بغداد / البينة اجلديدة
بحض��ور وكي��ل وزارة الثقاف��ة 
والس��ياحة واآلث��ار طاهر ناصر 
احلم��ود، أقامت دائرة الش��ؤون 
اجل��ودة  إدارة  قس��م  اإلداري��ة 
بالتع��اون م��ع األمان��ة العامة 
جملل��س ال��وزراء، دائ��رة التدقيق 
والرقابة، ورشة تثقيفية لنشر 
ثقافة تقومي األداء املؤسس��اتي 
احلكوم��ي،  ب��األداء  واالرتق��اء 
يقدمه��ا عضو جلن��ة اإلصالح 
ي��وم  البص��ري،  كم��ال  اإلداري 

اخلميس املاضي 2019/3/14.
عل��ى قاعة عش��تار ف��ي مقر 
ال��وزارة، حض��ر الورش��ة مدير 
عام دائ��رة العالق��ات الثقافية 
العامة فالح العاني، ومدير عام 
والنش��ر  املأم��ون للترجمة  دار 
س��اطع راجي، ومدير عام دائرة 
الدكتورة  واملس��رح  الس��ينما 
إقبال نعي��م، ومدير ع��ام دائرة 

الفن��ون العام��ة الدكتور علي 
عويد العب��ادي، وعدد من ممثلي 
مدراء عامني دوائ��ر الوزارة. وعن 
موض��وع الورش��ة ق��ال وكيل 
الوزارة طاهر ناصر احلمود، يعد 
اليوم الضعف املستش��ري في 
اجلان��ب اإلداري من مؤسس��ات 
الدولة هو مش��كلة أساسية، 
يج��ب القض��اء عليه��ا لرف��ع 
األداء في مؤسسات  مس��توى 
ال��وزارة، وه��ي مس��ألة غاي��ة 
باألهمي��ة، كما أش��ار احلمود، 
إن االرتقاء واإلص��الح والتطوير 
اإلداري يحض��ى باهتمام كبير 
املعني��ة  اجله��ات  قب��ل  م��ن 
االرتق��اء  ه��ذا  وان  خصوص��اً 
والتطوير مه��م جداً في تنفيذ 
فالب��د  احلكوم��ي،  البرنام��ج 
م��ن رف��ع مس��توى العامل��ني 
احلكومي��ة  باملؤسس��ات 
الق��رار  أصح��اب  خصوص��اً 

والك��وادر املعنية ف��ي اتخاذه، 
األمر الذي يحت��م علينا اقامة 
مث��ل ه��ذه ال��ورش التثقيفية 
والتطويرية وبالتأكيد سيكون 
له��ذه ال��ورش اث��ر ايجابي في 
رفع مس��توى الك��وادر املهمة 
ورف��ع املس��توى اإلداري له��م. 
م��ن جانب��ه ق��ال عض��و جلنة 
اإلصالح اإلداري كمال البصري: 

أن املش��كلة في الع��راق إدارية 
بحته وسياسية ليست مالية 
إن امل��ال متوف��ر نس��بيا ولكن 
الق��درة عل��ى اس��تخدام هذا 
تلكأ  امل��ال مح��دودة, هنال��ك 
إداري ف��ي أداء العدي��د من دوائر 
احلكومية،  واملؤسسات  الدولة 
وأن الهدف من هذه ألورشه رفع 
مس��توى األداء احلكوم��ي ف��ي 

وزارة الثقافة والوزارات األخرى، 
مؤكداً على ضرورة تش��خيص 
الت��ي  واملش��اكل  الصعوب��ات 
تعيق االرتقاء باملستوى األدائي 
احلكومي��ة،  للمؤسس��ات 
وبعده��ا تهيئ��ة دارس��ة لهذه 
م��ن  والصعوب��ات  املش��اكل 
واالس��تماع  التباح��ث  خ��الل 
إل��ى اآلراء واملقترحات ملن لهم 
مت��اس في تل��ك األم��ور وإيجاد 
احللول لهذه املش��اكل, وأضاف 
وبتكليف  اليوم  البصري، نحن 
جملل��س  العام��ة  االمان��ه  م��ن 
الوزراء س��نقوم بخل��ق ثقافة 
اإلص��الح والنه��وض بالقضية 
بالش��كل  لتصب��ح  اإلداري��ة 
املهني املطلوب وهو األمر الذي 
يؤدي إلى االرتقاء باجملتمع، وفي 
ختام الندوة مت تبادل األس��ئلة 
واالستماع إلى أراء احلضور حلل 

تلك املشاكل ومناقشتها.

)1(
ع��ن دار الرس��ا للطباعة والنش��ر والتوزيع 
ص��درت رواية )ذلك الذي انا( للروائية اطياف 
س��نيدح وهي من القطع املتوس��ط جاءت 
ب�)152( صفحة وتضمنت )3( لوحات وخامتة 
في مقطع من اللوحة الثانية ص 57 كتبت: 
ع��ادي جدا ه��ذا التغيير وبط��يء وهو احلل 
االمثل لالس��راع في اعادة الثقة بنفس��ي 

وعدم زجها مبغامرة حتى لو كانت جادة!

)2(
والنش��ر  للطباع��ة  اآلداب  دار  ع��ن 
ص��درت  بغ��داد،  الع��راق/  والتوزي��ع, 
اجملموعة الش��عرية )ع��زف على اوتار 
الصم��ت( للش��اعر احس��ان محمد 
علي وهي من القطع املتوسط جاءت 
ب� )129( صفحة وتضمنت العديد من 
النص��وص النثرية, ومما جتدر االش��ارة 

الي��ه ان الش��اعر اص��در العديد من 
النتاجات االدبية منها:

- الوقوف امام الذاكرة/ بغداد 2005
- قصائد صامته / دمشق 2007

- قطار الغربة/ بغداد 2016
- اغاني املنفى/ بغداد 2016

- هوام��ش م��ن دف��ت الغرب��ة/ بغداد 
2017

غراُم حبيب

الدي��وان بالكام��ل حمل خطابا الى اآلخر، لكنه خطاب في احلب والتصوف، حيث جتل��ى التكثيف في حصر املعاني الكثيرة بالفاظ قليلة، 
ف�)كلما اتس��عت الرؤيا ضاقت العبارة(، حس��ب التعبير الش��هير للنفري، لذا جلأت الش��اعرة س��اناز داودزاده فر في ديوانها )امش��ي على 
حروف ميتة( الى الترقيم، ومن هذا ممكن إعطاء تعريف لقصيدة النثر: انها نص تهجيني مفتوح على الش��عر وعلى الس��رد والنثر الفني، 
عاب��ر لالن��واع يفتقد الى البنية الصوتية الكمية املنتظمة، لكنه ميتلك ايقاعا داخليا غير منتظم من خالل توزيع عالمات الترقيم والبنية 
الداللي��ة املركبة وجدلية العالقات في النص.. ومن املعلوم ان النثر ال يس��مح الس��تقاللية الكلمة، غي��ر ان ادوات الترقيم )خطوط صغيرة 
وبياض وتعيني الكلمات ونقط التعجب…(، هي وس��ائل تفصل الكلمات عن الس��ياق وتطبعها بنوع من الداللة اخلاصة إلى جانب داللتها 

السياقية في اجلملة..

إصدارات 

عبدالرزاق السويراوي 
ما تبقى من خي��وط ظالم الفجر , لفظ 
أنفاس��ه األخي��رة أمام زحف األش��عة 
الذهبية لقرص الشمس اآلخذ باإلرتفاع 
التدريج��ي ف��ي اإلف��ق الش��رقي .ثّم��ة 
عصف��ور , بّك��َر هو اآلخر ف��ي التحليق 
لكنه لم يشأ الذهاب بعيدا في طيرانه 
ع��ن األش��جار الكثيفة التي تش��ّبعْت 
أوراقها اخلضر بندى الليلة املاضية. كانت 
األشجار أشبه بدائرة مفتوحة من أحد 
أطرافها وحتديداً عن��د بوابتها الوحيدة 
الداخلي��ة  فس��حتها  توس��ط  فيم��ا 
الواس��عة واملعشْوشَبة, بيت بطابقني. 
أوراق األش��جار املواجهة للش��مس من 
اجلهة الشرقية, تزداد تألّقاً وملعاناً كّلما 
إرتفع قرص الشمس في اإلفق فبدْت في 
ليْت بذرات ناعمة  ملعانها كما لو أنّها ُطُ
ملسحوق زجاجي مّلون. العصفور ما زال 
متواصالً في طيرانه, يرتفع مّرة أو يهبط 
, ليقت��رب كثي��را م��ن احلاف��ات العلي��ا 
لألش��جار في��كاد يالمس��ها بجناحيه 
لوال أنّه يتحاش��ى وببراع��ة أْن يصطدم 
بها فيسارع بالعودة الى اإلرتفاع عالياً. 

الس��كون قبضة محكمة تهيمن على 
امل��كان, إالّ م��ن حفيف ال يكاد يُس��مع 
لشجرة تقع الى يس��ار البوابة , بل الى 
جوارها حتديداً, بينما جهتها املعاكسة 
إلجتاه الشمس, حيث الفسحة الكبيرة 
للغابة من الداخل, فإنّها ما زالت تسبح 
بظلمة ظل خفيف لم تنله بعد سهام 
أش��عة الش��مس, وثم��ة صبي أس��ند 
ظهره الى جذعها الضخ��م. العصفور 
يواص��ل طيران��ه, ورأس الصبي يتحرك 
باحثا عن هدف ما, عيناه ترصدان كرادار 
يالحق هدفه بدقة متناهية. وفي حلظة 
مباغتة إنفصل��ْت عن جناح العصفور, 
ريش��ة صغي��رة راح��ت تهب��ط بب��طء 
ملح��وظ وه��ي ت��دور بش��كل حلزوني 
لتبتلعه��ا اغصان إحدى األش��جار. رّدة 
فعل العصفور كانت سريعة, فضاعف 
من حركة رفيف جناحي��ه في محاولة 
لإلرتفاع نح��و األعالي ,هرب��اً مْن خطر 
يستشعره, غير أّن ريش��ة أخرى ُنتفْت 
من جناحه اآلخر لتسقط كما الريشة 
األول��ى فأعقبته��ا بع��ض قط��رات من 
الدم بانت وهي تش��رب ضوء الش��مس 
, كحّب��اِت مس��بحة حم��راء إنفرط��ْت 
بغت��ة . إزداد رفي��ف جناح��ي العصفور 
أكث��ر م��ن ذي قبل ث��م تباطأ ليس��كن 
متاما وهو يهوي نحو األس��فل ليسقط 
فوق العش��ب , غير بعيد عن الش��جرة 
العمالق��ة الت��ي جت��اور البواب��ة حي��ث 
يجلس الصبي الذي رسمْت شفتاه في 
هذه الوهلة, إبتس��امة ي��درك مبعثها 
, وه��و يتاب��ع حرك��ة العصف��ور ف��وق 
العشب التي بدأْت بالتالشي التدريجي 

ثم لتنعدم كلّياً.

عصفور 

عزف على أوتار الصمت

وزارة الثقافة تقيم ورشة تثقيفية لالرتقاء باألداء احلكومي



المذيع طـــــــــه خليل في حوار مع )                         (: أبحث عن اإلنسان والحـب والجمــال

متابعة / البينة اجلديدة
اث��ارت الفنان��ة عبير صب��ري جدالً كبي��راً خالل 
تواجدها مع زوجها أمين البياع، وهما يرقصان 
بدلع وبحركات حميمة امام الناس والكاميرا 
على إحدى األغني��ات احتفاال بيوم ميالدها.

وحرص��ت صب��ري على مش��اركة متابعيها 
على تطبيق انستغرام بصور من احلفل املميز 
ال��ذي حضره العديد من اصدقائها من خارج 
الوس��ط الفني ومن داخل��ه. وعلقت صبري 
عل��ى صوره��ا بالق��ول: »النه��ارده عيد 
مي��الدي وانتوا عارفني بن��ات برج احلوت 
مجل��دات بق��ى في كل حاج��ة حلوة.. 
بش��كر ربنا على كل نعمة ادهالي وكل 
أمني��ة حل��وة احتققت بفضل��ه وكرمه«.

واضاف��ت »بتمن��ى الس��نة دي ربنا يخلي 
كل الل��ي بحبهم ويحفظه��م ليه زوجي 
حبيب��ي وإخوات��ي وأهل��ي وأصحابي ويخلي 
محبتك��م الغالية ي��اال ادعولي دع��وات حلوة«.

وكانت اإلعالمية بوس��ي شلبي ضمن املدعوين، 
ونش��رت عبر حس��ابها على تطبيق انستغرام 
مقطع فيديو لعبير وهي ترقص برومنسية مع 
زوجه��ا الذي قّبله��ا في نهاي��ة املقطع، االمر 
ال��ذي عرضهم��ا للكثير من 
القاس��ية  االنتقادات 
اعتب��رت  الت��ي 
تصرفهما في غاية 
اجلرأة ال سيما وانه 

في مكان عام.

* أين أنت اآلن؟
- يب��ث ل��ي حاليا برنام��ج »حتى 
العراقي��ة  رادي��و  عب��ر  نلتق��ي« 
وه��و مجموع��ة من منش��وراتي 
الش��عرية يقوم باخراج البرنامج 
اخمل��رج مش��رق الطيار وق��د القى 
البرنامج جناحا كبيرا في العراق. 

* ه��ل بالفعل منحك املوس��يقار 
محمد عبد الوهاب بأحد اللقاءات 

اخلاص��ة بكما لقب صوت الكروان 
العرب��ي؟ ص��ف لنا حمل��ات من ذلك 

اللقاء. 
- ف��ي ع��ام 1990 وقب��ل رحيل��ه 
بأشهر أجريت مقابلة اذاعية عبر 
الهات��ف م��ع موس��يقار االجيال 
محمد عب��د الوهاب وخالل احلوار 
ال��ذي دار بينن��ا فاجأن��ي بعبارة 
وقال لي »عل��ى فكرة، رنة صوتك 

جميلة وكنت فاكرك مطرب مش 
مذيع، انت )ك��روان اإلذاعة(«، وفي 
الي��وم التالي نش��رت العديد من 
والعربية نص  العراقية  الصحف 

اللقاء.
* ه��ل ب��دأت انعكاس��اً ملوهبتك 

الشعرية أم لتجربة؟ 
- منذ الصغر يس��تهويني الكالم 
الرقيق الذي يداعب االحاس��يس. 

وكانت لدي الرغبة لتتحول فيما 
بعد الى مش��روع شاعر يكتب ما 
يختلج في صدري وما يدور بخلده، 
حتى  وصلت ملرحلة القناعة بأنني 
ال اكتب الشعر بل الشعر يكتبني 
ويترجم احاسيسي بشكل انيق. 
فالشعر نبوءة والقصيدة انفعال 
وعزلة وانكس��ار وحلظ��ات صفاء 
وجن��ون. وانا اكتب احلزن من خالل 
الف��رح واكت��ب الفرح م��ن خالل 

احلزن هذه هي احلياة.

*هل وصلت الى مرحلة اضطررت 
من خالله��ا االختيار ب��ني كتابة 

الشعر ومغريات احلياة املادية؟ 
- لم أجد نفس��ي اكتب لس��بب 
صعوب��ات  واجه��ت  ب��ل  م��ادي 
وحتدي��ات ونق��دا كان في االغلب 
غي��ر منص��ف. عموما الش��اعر 
ولي��د بيئت��ه يتأثر ويؤث��ر مبا يدور 
حول��ه املوهب��ة واالب��داع فردي، 
وش��عري اص��الح وتوجي��ه وهذه 
رسالتي النني انتمي الى املشروع 
االبداع��ي وابح��ث عن االنس��ان 
واحلب واجلمال، وال ابحث عن املادة 
والشهرة، الن الشعر لدي هواية 
وليس مهنة  وعلى عكس بعض 
الش��عراء اذا لم اق��ول االغلبية 

والقريب مني يعرفني.
* م��ا اكثر املؤلفات ل��ك وكان لها 

تأثير كبير مبجالك الشعري؟  
� صدرت لي عدة مجاميع شعرية 
ف��ي القاه��رة ومنها بقاي��ا حب, 
ان��ا وانت والليل, ع��ن دار ومكتبة 
مدبولي الش��هيرة ث��م )اذكريني( 
عن املركز االعالمي العربي والدولي 
في القاهرة )وشكرا لعينيك( عن 
دار احلضارة للنشر والتوزيع. ايضا 
ف��ي القاه��رة وضعت اللمس��ات 

الش��عرية  جملموعت��ي  االخي��رة 
)حلظة ح��ب( فبال ش��ك املوهبة 
وحدها ال تكفي فينبغي صقلها 
مبزيد من املثابرة واجلهد لصقلها 
النج��اح.  رمب��ا اهلل وفقن��ي ف��ي 
وال��ذي اس��عى م��ن خالل��ه الى 
جعله مدرسة جديدة في الشعر 
املعاصر لكون��ي اعتمد الطريقة 
بأح��كام  اتقي��د  وال  السلس��ة، 
الش��عرية  الص��ورة  ب��ل  واوزان 
وايق��اع القصيدة املوس��يقي وال 
اعترض على تس��مية م��ا اذهب 

اليه من اس��لوب بأن يطلق عليه 
نثر او خاطرة املهم عندي ان يلقي 
قبوال لدى املتلقي.                                

* هل عرض علي��ك حتويل معظم 
ألعم��ال  الش��عرية  اعمل��ك 

غنائية؟
� ع��روض كثيرة لبع��ض اعمالي 
الت��ي يجدونه��ا صاحل��ة للغناء 
ولك��ن بخطوات بطيئ��ة فهناك 
قصيدة لي حلنه��ا الفنان محمد 
حسني كمر من احملتمل ان يؤديها 

الفنان ماجد املهندس.
* ن��رى في معظ��م قصائدك أنك 
تتحدث بصيغة اخملاطب وخاصة 

بديوان اذكريني؟ 
� ل��كل قصي��دة ظرفه��ا اخل��اص 
فاخمل��اض العس��ير يل��د القصيدة 
االكثر جماال وتبقى املرأة هاجسي 
الوحيد. وانا ف��ي حالة حب دائمة 
امي��ل الى مخاطبة امل��رأة واخلوض 
ف��ي تفاصيله��ا واعماقه��ا لذلك 

اقول في احدى كتاباتي: 
بحثت عنك... لست هناك وال 

هنا ... فانتابني ش��ك رمبا تكوني 
انت انا..

دث ضجة عبري صربي تحُ

albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة  

ال ترتبط بحزب أو حركة
 أو أية جهة دينية أو سياسية

العنـــــوان : بغداد -شارع فلسطني - مقابــل وزارة النقــل - خلف مسبح حي املهندسني
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ال
حاوره / قحطان جاسم جواد

املذي��ع ط��ه خليل أثبت وجوده منذ بداية في االذاعات العراقية، نتيجة لتمتعه مبواهب األداء احلس��ن وإجادته للغة العربية، وإتقانه مخارج احلروف على نحو 
سليم. ولم يكتف بعمله اإلذاعي كمذيع ناجح بل له خطوات جيدة في كتابة الشعر الرومانسي وقدم الكثير من البرامج االذاعية كان يكتب الشعر فيها 

ويقرؤه. ويفخر طه بأن موسيقار االجيال عندما اجرى حواره الشهير معه قال عنه »انك صاحب صوت جميل«.. مع طه خليل كان هذا احلوار:

أكتب بطريقة سلسة وال أتقيد بأحكام وأوزان بل أركز على الصور الشعرية
واملوسيقار حممد عبد الوهاب قال عين: رنة صوتك مجيلة

صدرت لي عدة جماميع 
شعرية يف القاهرة منها 
»بقايا حب«، »أنا وأنت 
والليل« عن دار ومكتبة 

مدبولي الشهرية

بغداد / البينة اجلديدة
اطلقت الدار العراقية لالزياء 
زي��ا خاصا للكابنت فريد لفته 
اطلق��ت علي��ه زي )فريد منو( 
وذل��ك ضم��ن حف��ل بهي��ج 
نظمته ال��دار تكرميا للمغامر 
العراقي الذي دخل موسوعة 
القياس��ية  لالرقام  غيني��س 
ول���10 م��رات وذل��ك ظهي��رة 
 2019/3/14 املاض��ي  اخلميس 
عل��ى قاع��ة اجلواه��ري مببنى 
الدار، حيث ب��دأ احلفل بعزف 
وتق��دمي  الوطن��ي  النش��يد 

مختص��ر ع��ن ال��زي ث��م القى 
مدي��ر عام الدار عقي��ل ابراهيم 
املن��دالوي كلم��ة عب��ر خاللها 
عن احتف��اء الدار بكل املبدعني 
واملتميزين والرموز العراقية وفي 
كل اجملاالت ومنها مجال الطيران 
ف��كان ه��ذا الزي تكرمي��ا جلهوذ 
لفته واجناراته الشخصية التي 
حتس��ب للع��راق وقد س��بقها 
ام  العراقي��ة  الس��يدة  تك��رمي 
قصي بزي من عمل الدار وشكر 
املن��دالوي جهودالعامل��ني ف��ي 
ال��دار م��ن مبدع��ني ومنفذي��ن. 

بعده��ا مت ع��رض فيل��م وثائقي 
عن مسيرة عطاء الكابنت فريد 
عنوان��ه )حالم ولكني اس��عى 
لتحقي��ق حلم��ي(. م��ن جانبه 
الق��ى لفتة كلمة عبر فيها عن 
ش��كره للدار بااط��الق هذا الزي 
الذي، صممته ش��روق اخلزعلي 
مبدع��ي  م��ن  طيب��ة  ونخب��ة 
ال��دار مؤك��دا رغبت��ه الدائم��ة 
ب��ان يك��ون ملهم��ا للش��باب 
مفاهيمهم  لتترسخ  واالطفال 
نح��و املس��تقبل وايج��اد الرمز 
ضرورة قص��وى لالنط��الق نحو 

هن��اك  كان��ت  كم��ا  االب��داع 
ش��هادات قدمها اصدقاء لفته 
وهم االعالميان غس��ان عدنان 
وع��الء االبراهيم��ي حتدث��وا من 
خالله��ا عن مس��يرته وعطائه 
وانسانيته، ثم قام لفته بعرض 
ال��زي ام��ام احلضور ال��ذي كان 
يض��م ع��دد من الش��خصيات 
والقن��وات الفضائية والوكاالت 
االخبارية احمللية ثم صعود كادر 
العمل واملش��اركني ف��ي انتاج 
الزي وتنفيذه ملش��اركة احلضور 

فرحة املناسبة.

دار األزياء تطلق )فريد منو( تكرميًا للمغامر العراقي فريد لفتة

البينة اجلديدة / صباح رحيمة
ع��رف الفن��ان أن��س املوس��وي بصناعة فلم 
االمنيش��ن عب��ر العدي��د م��ن االف��الم الت��ي 
شاركت في العديد من املهرجانات وحصدت 
اجلوائز واإلعجاب. وقد تفرد أو متيز هذا الفنان 
بإنت��اج هذه األف��الم التي تتمي��ز بالكثير من 
املمي��زات حي��ث أنه��ا تعتم��د على الرس��م 
والتخطيط في جتسيد الشخصيات والبيئة 
واالكسس��وار وهذا يتطلب دقة في التنفيذ 
وذكاء في اخلطوط وقدرة في الصبر والتحمل 
واالنفاق .واحلديث عن روليت الفلم الذي عرض 
على قاعة ال��ف ليلة وليلة ف��ي بناية املركز 
الثقافي البغ��دادي الول مرة يوم اجلمعة وهو 
واحد من أحدث أفالمه يفضي الى أن نقول ما 
نس��تطيع من تعبير عن الدهشة واإلندهاش 
ملا قدمته هذه الدقائق القليلة وهي تختصر 
احلرب والس��الم العاملي والتعايش اإلنساني 

في مكان واحد وش��خصيتني متقابلتني دون 
حرك��ة بتجس��يد نص صوري متن��ام وصراع 
واضح بني كتلتني كل كتلة تراهن على فوزها 
وانتصاره��ا من خ��الل لعبة امل��وت في وضع 
رصاصة واحد في مسدس ويحاول كل منهما 
أن يطلق الرصاصة على رأس��ه بتحد جنوني 
حتى تص��ل الرصاصة مل��كان إنطالقها وهو 
التحدي األخير يرمى املسدس جانباً ويتحول 
الى قطعة تراثية توضع على الرف وتس��تمر 
اللعبة والتح��دي ولكن بأدوات لهو أخرى من 
قطع شطرجن أو دومينو أو طاولة وهو التنافس 
الذي ينته��ي بإنتهاء اللعب��ة. اختصر حمى 
احلرب ف��ي ه��ذا املوضوع بفلس��فة جميلة 
واضحة وأدان مروجيها بش��كل بسيط ودعا 
الى الس��الم واحلب والتمت��ع حتى بالتنافس 
ولكن بش��كل سلمي. جتسدت هذه االحداث 
بش��خصيات كارتوني��ة اس��تطاع أن يحرك 

أعض��اءه ويغي��ر مالمحها مبا إس��تطاع 
من قدرة تكنيكية وتقنية مبا يتماش��ى 
واحلال��ة الش��عورية وإنتقل م��ن لقطة 
ال��ى أخرى بش��كل مدروس ومحس��وب 
في لقطة واحدة جمعت الش��خصيتان 
املتناقضت��ان ف��ي توجهاتها وش��كلها 
ومكياجه��ا أكث��ر األحي��ان ولم ينس��ى 
إن��ارة امل��كان والتحك��م في��ه بش��كل 
يتماش��ى واجل��و العام للموض��وع الذي 
إعتمد الصورة كالماً بليغاً مؤثراً ينتهي 
بتح��ول الص��ورة ال��ى حرك��ة متحولة 
بع��د  اللع��ب  ادوات  بتغيي��ر  س��ريعة 

االيقاع البطيء املم��ل عند وضوعة التحدي 
والصراع باجت��اه املوت والدمار وه��ذه التافتة 
ذكية حتس��ب لصانع الفلم برسالة قالت أن 
احلياة بإيقاعها البطيء املميت الذي البد وأن 
يختار اإلنسان الى أن ينبذ هذا السلوك وهذه 

الثقاف��ة الثقيلة ويتجه لثقاف��ة التغييرات 
الس��ريعة واملفرحة وترك املوت واحلروب على 
ال��رف وحتويلها الى مجرد ذك��رى تاريخ ننظر 
اليه لنأخذ منه عبرة تقينا شره كلما نظرنا 

اليه معلقاً على الرف.

أنس املوسوي وصناعة الفيلم الروائي القصري

البينة اجلديدة / رحيم هاشم
قدم وفد فني كبير من دائرة الس��ينما واملسرح فرع البصرة 
برئاسة األستاذ كاظم كزار وبدعوة من دار االوبرا السلطانية 
عروض��ا فنية حي��ث مت اس��تقبال الوف��د من قب��ل القائم 
بأعمال الس��فارة الدكتور حس��ني يونس حسني واألستاذ 
عبد اللطيف رائد داود مدير املراس��م واألس��تاذ بسام عبد 
اللطيف املراسم وكان استقباال مهيبا ورائعا من املطار الى 
سكن الفرقة وتوفير كل املستلزمات التي حتتاجها الفرقة 
من نقل وس��كن ف��ي الش��يراتون واهتمام ممي��ز حيث كان 
الدكتور حسني متواجدا معنا حتى في البروفات وتسهيل 
كافة األم��ور لذا حتية حب وتقدير للدكتور حس��ني القائم 

بأعمال الس��فارة والى جميع كادر الس��فارة وتش��رفنا بزيارة 
املنتج ص��ادق العزاوي في مقر إقامة فرقة الفنون الش��عبية 
ف��ي البصرة حي��ث غمرنا بكرمه وطيبت��ه وكان خير عون لنا 
في سلطنة عمان وأصر على أن يحضر حفل الفرقة وأعطانا 
بعض التوجيهات الفنية رغم وضعه الصحي وايضا ابدى لنا 
كل التسهيالت حول تسجيل انشودة وطنية تتغنى في حب 
الس��لطنة وبعض األعمال الفني��ة ووقفته مع الوفد لتمثيل 
العراق أحسن متثيل ورفع راية اهلل واكبر في سماء السلطنة 
كل الشكر والتقدير والتحية واالمتنان بوركت جميع اجلهود 
اخليرة وذلك كي نرفع راية اهلل واكبر في سماء سلطنة عمان 

الشقيقة لتمثيل العراق خير متثيل.

بدعوة من دار األوبرا السلطانية .. السينما واملسرح فرع البصرة تقدم عروضًا فنية

متابعة / البينة اجلديدة
م��رة ثاني��ة، وقع��ت الفنان��ة دني��ا بطم��ة ضحي��ة 
االس��تعراضات التي تصر على نشرها عبر صفحتها 
عل��ى تطبيق انس��تغرام والتي تنقل م��ن خاللها ابرز 
حف��الت االع��راس التي حتييه��ا والنش��اطات الفنية 
التي تش��ارك بها. وغالبا م��ا تتعرض لالنتقاد من قبل 
بعض متابعيها.وحرصت الفنان��ة املغربية على نقل 
االس��تعراض اجلدي��د التي كانت موج��ودة فيها بأحد 
االعراس املغربية، وبدت فيه كضيفة تتلقى الترحيب 
ف��ي الزفة بدالً من ان تزف العروس بنفس��ها بصوتها.

تعرض��ت بطمة بهذا التص��رف للكثير من االنتقادات 

الس��اخرة التي اتهمتها مبحاولة االس��تعراض ولفت 
النظر من خالل االحتفالية التي شاركت بها ونشرتها 
عب��ر صور ومقاط��ع فيديو. وكانت بطم��ة اعلنت في 
وقت س��ابق عن حصولها على جائزة الفنانة املغربية 
األكثر جماهيرية، حيث نش��رت ص��ورا لها من احلفل 
وأرفقته��ا بتعليق قالت فيه: »يش��رفني ويس��عدني 
وكلي فخر ان أكرم كأكثر الفنانات املغربيات شعبية 
وجماهري��ة باملغرب ال��ى جانب الفنان الكبير رش��يد 
الوال��ي والفنان القدير عبد الق��ادر مطاع وغيرهم من 
الرياضيني املهمني، ش��كًرا عل��ى تصويتكم وحبكم 

شكًرا les imperiales على اإلهتمام والتقدير«.

دنيا بطمة تتعرض للسخرية
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املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب
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لتقديم عطاءاتهم لتجهيز  الراغبني باالشرتاك  املجهزين  الشمال( دعوة  النفط/ شركة نفط  )وزارة     يسر 
 ))Handheld Thermal night vision Camera كامريات حرارية متنقلة محمولة مع ملحقاتها(

عدد/65  املنشأ: )صيني( وحسب الشروط اآلتية:ـ
املفوضني  املدراء  قبل  من  عرفة(   – الشمال  نفط  شركة  العقود/  )قسم  من  املناقصة  وثائق  شراء  يتم   -1
للشركات او وكالئهم املخولني رسميا عن طريق دائرة كاتب العدل للحصول على وثيقة املناقصة على شكل 

قرص )CD( مقابل مبلغ قدره )150.000( مائة وخمسون الف دينار غري قابل للرد. 
2- تقدم العطاءات من قبل الشركات التخصصية والتجارة العامة من ذوات الخربة ولغرض سحب الوثيقة  
يتطلب تقديم صورة ملونة من شهادة التأسيس للشركات العراقية او هوية غرفة التجارة نافذة وبالنسبة  
لدى   الشركة  تسجيل  تأييد  وكتاب  الشركة  تأسيس  شهادة  تقديم  باملشاركة  الراغبة  االجنبية  للشركات 

دائرة تسجيل الشركات/ وزارة التجارة.
3- يتم طلب سحب الوثيقة من قبل املدراء املفوضني او املخولني الرسميني بموجب وكالة صادرة من دائرة 

كاتب العدل، او تخويل مصدق من السفارة العراقية للشركات االجنبية. 
4- تقديم كتاب عدم املمانعة باالشرتاك يف املناقصات من الهيئة العامة للضرائب معنون اىل شركة نفط 

الشمال )النسخة االصلية(. 
5- تقديم كتاب تأييد حجب البطاقة التموينية للشركات العراقية. 

6- تقديم الحسابات الختامية آلخر سنتني املصادق عليها من قبل محاسب قانوني وبالنسبة لشركات القطاع 
العام تقديم الحسابات الختامية آلخر سنتني مصدقة من قبل ديوان الرقابة املالية االتحادي. 

7- تقديم عدد/3 من االعمال املماثلة التي قامت بانجازها الشركة التي قدمت العرض مع العرض التجاري 
مصدقة من الجهات التي انجزت لصالحها.

8- تقديم تأمينات أولية لضمان جدية املشاركة والبالغة )17.000.000( سبعة عشر مليون دينار على 
شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان )يتضمن االسم والعنوان الوظيفي للمخولني بالتوقيع وتدوين 
مبلغ الخطاب رقما وكتابة وذكر تاريخ النفاذية وشروطها والغرض من اصدارها مع ذكر اسم ورقم املناقصة( 
صادرين من املصارف املعتمدة لدى البنك املركزي العراقي نافذة ملدة )28( ثمانية وعشرون يوما بعد انتهاء 
البنك  ومتابعة  وتأهيل  ووصايا  واشراف  التصفية  )تحت  املصارف  عدا  للتمديد  قابلة  العطاء  نفاذية  فرتة 
العراقي  املركزي  البنك   )cbi@cbi.iq( االلكرتوني  الربيد  املعلومات مراجعة  العراقي( وملزيد من  املركزي 

دائرة مراقبة الصريفة.

9- الكلفة التخمينية للمناقصة هي )845.000.000( ثمانمائة وخمسة واربعون مليون دينار عراقي.
10-تكون العطاءات املقدمة نافذة ملدة )90( تسعون يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة قابلة للتمديد.

11- مدة تنفيذ املناقصة )60( ستون يوما.
12- يدخل العقد حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ مصادقة القسم القانوني يف شركتنا على العقد.

13- يعقد املؤتمر الفني الخاص باإلجابة عن استفسارات املشاركني الخاصة باملناقصة يف تمام الساعة 
)12.00( الثانية عشرة ظهرا من يوم الخميس املوافق 2019/4/4 يف قاعة السينما/ عرفة.

املوافق  االحد  يوم  من  ظهرا  عشرة  الثانية   )12:00( الساعة  تمام  يف  املناقصة  غلق  تاريخ   -14
.2019/4/14

15- اذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيكون يوم الدوام الرسمي الذي يليه هو تاريخ غلق املناقصة.
منطقة  دوائر  استعالمات  يف  الكائن  املحلي  بالتجهيز  الخاص   )2( رقم  صندوق  يف  العطاءات  تودع   -16

عرفة/ كركوك وقبل )12.00( الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم غلق املناقصة.
17- ال يسمح بتقديم العطاءات االلكرتونية، ويمكن استالم العطاءات عرب الربيد املسجل على ان يؤمن 

وصولها قبل موعد الغلق وسيتم رفض العطاءات التي ترد بعد موعد الغلق.
18- تفتح العطاءات بعد تاريخ الغلق مباشرة وبشكل علني وبحضور املجهزين املشاركني او وكالئهم.

19- تستبعد العطاءات التي ال تتضمن وصل شراء اوراق املناقصة.
20- الشركة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.

21- يف حالة عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبها الوثيقة القياسية بكافة اقسامها وبنودها سيتم استبعاد 
عطائه.

22- للشركة الحق يف الغاء املناقصة وقبل االحالة وحسب مقتضيات املصلحة العامة وال يحق للمناقصني 
املطالبة بأي تعويض جراء ذلك ويعاد ثمن وصل شراء وثائق املناقصة.

23- جميع املواد املجهزة يتم قبولها واستالمها نهائيا بعد اجراء الكشف والفحص واملطابقة الفنية.
تاريخ  اعتبارا من  املجهزة يتوجب رفعها وسحبها واستبدالها خالل )15( يوما  املواد  24- يف حالة رفض 

تبليغ بان املواد غري مطابقة للمواصفات املطلوبة.
25- يجب ان تكون املواد املجهزة خالية من اي تلوث اشعاعي وبعكسه يتحمل كافة التبعات القانونية.

26- تتحمل الشركة املحالة اليها املناقصة اجور النشر واالعالن.
املدير العام

جمهورية العراق 
وزارة النفط 

شركة نفط الشمال 
إعالن دعوة الشركات القطاع العام

م/ ] املناقصة املرقمة : 2/ 2019 [ )تجهيز كامريات حرارية متنقلة محمولة مع ملحقاتها(

وزارة الصناعة واملعادن
الشركة العامة لكربيت املشراق

إعادة إعالن مناقصة خارجية رقم 1/م/ك ب م /2019 
تشغيلية )إعادة للمرة األوىل(

عن  واملعادن  الصناعة  وزارة  تشكيالت  احدى  املوصل  املشراق/  لكربيت  العامة  الشركة  تعلن 
اعادة اعالن مناقصة خارجية لشراء 1500 طن من مادة )هيدروكسيد االملنيوم( ضمن املوازنة 
وسبعة  )سبعمائة   )787500( مقدارها  اجمالية  تقديرية  بكلفة   2019 لعام  التشغيلية 
الفنية املطلوبة واملرافقة  التعليمات والشروط  وثمانون الف وخمسمائة دوالر امريكي( وحسب 

ملستندات املناقصة )تعليمات اىل مقدمي العطاءات(.
للحصول على شروط املناقصة ومواصفاتها الفنية يمكن مراجعة مقر الشركة يف املشراق/ جنوب 
املوصل، او مكتب املتابعة يف بغداد الكائن يف البتاوين/ شارع مستشفى السعدون االهلي/ عمارة 
مائة  )فقط  دينار(   150000( قدره  مبلغ  لقاء  االول،  الطابق  املتحدة/  العربية  املالحة  شركة 
وخمسون الف دينار ال غريها( غري قابلة للرد على ان تقدم العروض داخل ثالثة ظروف مغلقة 
)سبعة   )7875( البالغة  االولية  التأمينات  معها  مرفقا  مستمسكات(  تجاري/  )فني/  ومختومة 
آالف وثمانمائة وخمسون وسبعون دوالر امريكي( من قيمة العرض بموجب صك مصدق او خطاب 
ضمان صادر من مصرف عراقي معتمد وتودع العروض يف صندوق العطاءات يف مقر الشركة يف 

املشراق وخالل موعد اقصاه الساعة الثانية عشرة ظهرًا ليوم االحد املوافق 2019/3/31.
ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية او منع للتجوال يكون الغلق يف الساعة نفسها من اول 

يوم يليه من ايام الدوام الرسمي مع مراعاة النقاط التالية:-
- تقدم العروض يف مقر الشركة يف محافظة نينوى حصرًا.

- سيتم اهمال اي عرض مقدم بالربيد االلكرتوني.
- يتم اهمال العروض التي ال تحتوي على تأمينات اولية.

- يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعالن.
- الشركة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات سعرًا أو أي عطاء آخر. 

- سيتم إهمال العروض غري املستوفية لشروط املناقصة.
- على املشاركني باملناقصة مراعاة معايري األرجحية واملواصفات الفنية املثبتة يف الشروط العامة 

للمناقصة.. ملزيد من املعلومات يرجى زيارة موقع شركتنا:ـ
www.mishraq.industry.gov.iq

www.industry.gov.iq -:او موقع وزارة الصناعة واملعادن
املدير العام
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ال��ى  دول  ع��دة  تس��عى  لذل��ك      
امتالكه��ا و اضافتها الى ترس��انتها 
البحري��ة، ومن تل��ك الغواصات نذكر 
الغواص��ة الهولندي��ة املتقدم��ة  من 
فئ��ة Walrus والعاملة ف��ي البحرية 
امللكي��ة الهولندي��ة فق��ط، من اكثر 
الغواص��ات الهجومية  غي��ر النووية 
تقدم��ا ف��ي العال��م، دخل��ت اخلدمة 
ف��ي اوائل تس��عينات الق��رن املاضي، 
و يوج��د حالي��ا 4 غواص��ات من تلك 
lS802 Wa الفئة ف��ي اخلدمة  و ه��ي

 rus، S803 Zeeleeuw، S808 Dolfijn
و Bruinvis 810 و بني��ت بالتوالي عن 
طريق ش��ركة بن��اء واصالح الس��فن 

 Rotterdamse Droogdok( النرويجية 
س��نة  الس��ابقة.خالل   Mij (RDM
2013 اطلق��ت احلكوم��ة الهولندي��ة 
برنام��ج تطوي��ر وحتدي��ث الغواص��ة 
Walrus ال��ذي ع��رف باس��م برنام��ج 
WalruslWalrusl بالغواصة  االكتفاء 
ومت   class sustainment programme
تطوي��ر وحتدي��ث الغواص��ات ملواكبة 
التقدم التقني والتكنولوجي احلالي، 
واعطائها القدرة على جمع املعلومات 
االس��تخبارية ف��ي اقاص��ي البح��ار 
م��ع الزيادة في مدة عملها الى س��نة 
2025، كم��ا مت حتديث نظام الس��ونار 
واجهزته��ا الدفاعي��ة والوقائي��ة عن 

طري��ق ش��ركات املانية خالل س��نتي 
 Walrus 2008 و 2009. تعمل الغواصة
في القوات البحري��ة امللكية فقط، و 
بدأت مش��روع صناعتها سنة 1978، 
لغواص��ة  احلاج��ة  اصبح��ت  حي��ث 
حديثة لتع��وض الغواصات املتقادمة 
م��ن ن��وع Dolfijn ملح��ة، و اتس��م 
البرنام��ج بالتعقي��د بس��بب الوقت 
الطوي��ل ال��ذي اس��تغرقته عملي��ة 
التموي��ل  التصمي��م،  و  الصناع��ة 
الضخ��م و احمل��دد ف��ي نف��س الوقت 
الذي تكلف و بس��بب ملف��ه املالي و 
السياس��ي الرفيع، انطلقت عمليات 
بناء الغواصة االولي في اكتوبر س��نة 

1979، و انته��ت عملية بناء الغواصة 
الرابعة و االخيرة سنة 1995 ، و انتهى 
معه برنامج الغواصات Walrus ببناء 
العدد املطلوب منها، خالل مس��توى 
اسعار السنة 1994، صرفت احلكومة 
الهولندي��ة م��ا مجموع��ه 2 ملي��ار 
Dutch guilders ، و شملت املصاريف، 
صناعة الغواصة، تكلفة الش��حن و 
الغواصات  تدريب طواق��م  التوصيل، 
املس��تقبليني و مصاري��ف احلص��ول 
عل��ى مراف��ق التدريب، ب��دأ صناعة ، 
الغواصة االولى S802 Walrus س��نة 
االنته��اء م��ن صناعته��ا  مت  و   ،1979
سنة 1985، لكن عمليات التجريب و 
االختبار تأجلت بس��بب حريق نشب 
به��ا، و بدأت بعدها بني س��نتي 1990 
و 1991، لتدخ��ل اخلدمة س��نة 1992 
مع البحرية امللكية الهولندية، لكن 
الغواصة االولى التي دخلت للخدمة 
كان��ت S803 Zeeleeuw ، حي��ث بدأت 
و   ،1981 س��نة  الصناع��ة  عملي��ة 
انتهت سنة 1987، ثم دخلت اخلدمة 
سنة 1990، الغواصة الثالثة من هذا 
الن��وع Dolfijn S808 ب��دأت صناعتها 
1986، و انتهت بعد اربع س��نوات ، ثم 
دخلت اخلدمة سنة 1993،   الغواصة 
lS810 Brui  االخي��رة من هذا الن��وع

vis مت��ت صناعتها بني س��نتي 1988 
و 1992، و دخل��ت اخلدمة مع البحرية 
الغواص��ة   .1994 س��نة  الهولندي��ة 
م��زودة ب 4 انابي��ب 533مل��م الطالق 
الطوربي��دات الثقيل��ة االمركي��ة من 
ن��وع Mk 48 بعدد 20 طوربيد ، و ميكن 

ان حتم��ل 40 لغم��ا بحري��ا عوض عن 
الطوربيدات.كذل��ك الWalrus ميك��ن 
ان ت��زود بصواري��خ الهارب��ون املضادة 
للسفن املطلقة من الغواصات، رغم 
ان البحرية الهولندية لم تش��تريها.
 52 الطاق��م:  العام��ة:  املواصف��ات 

ش��خصا ، عم��ق الغ��وص: 450 متر ، 
العم��ق االقص��ى: 620 مت��ر ، الطول: 
67،7 مت��ر ، االزاحة عند الطفو: 2390 
ط��ن ، االزاحة عند الغوص: 2740 طن 
، السرعة على الس��طح: 13 عقدة ، 

السرعة عند الغوص: 20 عقدة.

 Walrus الــغـواصــــة الـهـولـنـديــــــة مــــن فـئـــــــــــة

متابعة / البينة الجديدة
اجلي��ش  مدرع��ات  س��الح  اخت��ار 
 VT4 الباكس��تاني الدباب��ة الصيني��ة
 — (MBT3000 املعروفة س��ابقا باسم(
التي أنتجتها ش��ركة صناعات شمال 
الص��ني Norinco — لتلبي��ة متطلبات 
شراء مئات من دبابات القتال الرئيسية 
العس��كري مزمل  احمللل  اجلديدة.أعلن 
 Norinco حطام��ي عن اختي��ار دباب��ة
VT4 لزي��ادة أس��طول املركبات املدرعة 
الباكس��تانية.“مت تأكي��د VT4 كدبابة 
الباكس��تاني  للجي��ش  مس��تقبلية 
والدبابة الرئيس��ية الثاني��ة ‘اخلالد 2’ 
التي هي ف��ي مرحلة التطوي��ر ،” وفق 

م��ا قال مزم��ل حطامي خ��الل معرض 
 2018lIDEAS الدف��اع الدولي العاش��ر
ف��ي كراتش��ي ، باكس��تان.VT4 ه��ي 
دبابة قتال رئيسية متقدمة من اجليل 
الثال��ث مخصصة للتصدي��ر من قبل 
ش��ركة نورينك��و Norinco الصيني��ة. 
 Al-Khalid وهي تطوي��ر لدبابة اخلال��د
)املعروفة أيًضا ب��� 2000lMBT) ، والتي 
تعم��ل حالًيا مع اجليش الباكس��تاني 
، عل��ى الرغ��م من احتفاظه��ا باملدفع 
الرئيس��ي 125 مل��م ، ونف��س امللق��م 
اآللي carousel auto-loader ، وتشكيل 
طاقم املدرعة القدمية.ومع ذلك ، رفض 
التعلي��ق على  الباكس��تاني  اجلي��ش 

 VT4 اختي��ار دباب��ة القتال الرئيس��ية
الصيني��ة الصنع وطلب انتظ��ار بيان 
رس��مي. عل��ى الرغ��م م��ن حقيقة أن 
تفاصيل مناقصة الدبابة املستقبلية 
كانت س��رية ، فقد أفيد بأن باكستان 
قد تش��تري حوالي 100 دبابة من أجل 
تلبية نقص إنت��اج الدبابات في البالد.
أيض��ا وفقا للصور التي تس��ربت ، فإن 
اجليش الباكس��تاني )PA) قام بالفعل 
باختب��ار دباب��ات Norinco VT4. حيث 
ُنش��رت الص��ور بتاري��خ 6 يناي��ر 2017 
، وأظه��رت كي��ف ق��ام أف��راد اجلي��ش 
الباكس��تاني بفحص منصة VT4 في 

مكان مجهول.

متابعة / البينة الجديدة 
في ثمانينات القرن املاضي أنتج االحتاد السوفييتي 
مركبة القتال املدرع��ة »بي إم بي - 3«، وهي واحدة 
م��ن أقوى املدرع��ات احلربية ف��ي العالم.ذكر موقع 
»أرم��ي تكنولوج��ي« األمريكي أن املدرع��ة »بي إم 
ب��ي — 3« هي مدرع��ة برمائية دخل��ت اخلدمة في 
اجليش الروس��ي عام 1987 ومت تصدير أكثر من 900 
مركب��ة منها إل��ى العديد من الدول ح��ول العالم.

وفي عام 2007 أنتجت روسيا نسختني أكثر تطورا 
م��ن املركبة، إحداهما مركبة »بي إم بي — 3 كيه« 
الت��ي تعتمد على تصميم املركبة األساس��ية مع 
امتالكها أجهزة مالحة واتصاالت متقدمة تؤهلها 
آلداء مه��ام االس��تطالع والعم��ل كمرك��ز قي��ادة 
وسيطرة أثناء القتال، إضافة إلى نسخة أخرى هي 

»بي إم ب��ي — 3 إف« متتلك تقنيات متكنها من آداء 
مهامها بكفاءة أثناء عبور املوانع املائية.وتستطيع 
املدرعة الروسية االشتباك مع أهداف معادية أثناء 
تواجدها على اليابس��ة أو أثناء الطفو فوق سطح 
املاء.ولفت املوقع إلى أن النس��خة األكثر تطورا في 
مركبة القتال الروس��ية يطلق عليها »بي إم بي 3 
إم«، بنظ��ام رقمي للتحكم في إطالق النار، وتدريع 
ميكنه الصمود أمام هجمات مبدافع رشاش��ة عيار 
12.7 مم م��ن مس��افة 50 مترا.ووفق��ا ملوق��ع »أرمي 
ريكوغنيش« فإن تس��ليح املدرعة الروسية يضم 
مدف��ع 100 مم، ومدفع 30 مم، وثالث مدافع رشاش��ة 
7.62 مم، ويتجاوز وزنها 18 طنا، بينما تصل سرعتها 
إلى 70 كم / ساعة.ويتراوح عدد طاقم املدرعة بني 

3 إلى 7 أفراد، ويصل مداها إلى 600 كم.

 »BMP-3« مواصفات املدرعة الروسية 

VT4 باكستان ختتار دبابة القتال  الصينية

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

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

وطائرات ميراج.

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

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

العرض في يوم األسطول البحري الروسي.

متابعة / البينة الجديدة 
بندقي��ة القن��ص األمريكية باري��ت ام-82 املضادة 
لل��دروع عي��ار 12.7 مم والت��ي تعد من أكث��ر بنادق 
القن��ص انتش��ارا ف��ي العال��م حيث تخ��دم في 
أكثر من أربعني جيش��ا مع فرق الق��وات اخلاصة.. 
واكتس��بت س��معتها وصيتها بعد حرب اخلليج 
الثانية حي��ث حققت اجنازات كبيرة ضد املدرعات 
والش��احنات وال��رادارات العراقية..كما ش��اركت 
بقوة في حرب اخلليج الثالثة وحرب أفغانس��تان..
ترتك��ز فاعلية هذه البندقية عل��ى عيارها القوي 
ال��ذي مينحها ق��درة اخت��راق عالية واس��تثنائية 
متكنها من اس��تهداف املركب��ات وتدمير احلواجز 

اخلرس��انية واختراق الدروع اخلفيف��ة وقادرة على 
تهديد املروحيات التي حتلق على  س��احة القتال..
البندقية مصنوع��ة بالكامل من الفوالذ وميكنها 
استخدام ذخائر متفجرة وذخائر يورانيوم منضب 
)منع اس��تخدامها في اجليش االمريكي بس��بب 
مخاطره��ا عل��ى اجلن��ود).. م��زودة مبنظ��ار ميك��ن 
استبداله مبنظار رؤية ليلية أو رؤية باالشعة حتت 
احلمراء..ه��ي أفض��ل بندقية قن��ص والقت جناحا 
كبي��را.. يبلغ وزنها 14 كج��م ومزودة مبخزن ذخيرة 
يتس��ع ل� 10 رصاصات عيار 12.7 مم.. طولها يصل 
الى متر ونصف تقريبا... أما مداها الفعال فيتجاوز 

2000 متر مما يجعلها قاتل بعيد املدى.

بندقية القنص االمريكية باريت ام ـ 82

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

البحرية الروسية حتصل على ثالث 
سفن حربية جديدة 

متابعة / البينة الجديدة
متتل��ك القوات اجلوية الفرنس��ية مئات الطائ��رات املقاتلة طراز 
»مي��راج 2000«، الت��ي دخلت اخلدمة منذ ع��ام 1979، وأورد موقع 
»ميليت��ري فاكتوري« األمريك��ي مواصفات الطائرة الفرنس��ية، 
التي مازالت في اخلدمة في اجليش الفرنسي والعديد من جيوش 
العالم حتى اآلن.ولفت املوقع إل��ى أن »ميراج 2000« هي مقاتلة 
متع��ددة املهام وقاذفة، أنتجت فرنس��ا 611 طائرة منها، وتعمل 
في 7 دول، إضافة إلى فرنس��ا، بينها 3 دول عربية هي مصر وقطر 
واإلمارات.طول الطائرة 14.36 متر، واملسافة بني طرفي جناحيها 
9.13 مت��ر، وارتفاعه��ا 5.2 متر، ويصل وزنها دون تس��ليح إلى 7.5 
ط��ن، بينم��ا يصل وزنه��ا بكامل التس��ليح إل��ى 17 طنا.وتصل 
الس��رعة القصوى للطائرة إلى 2338 كم/ س��اعة، ومداها 1850 
كم، وميكنه��ا أن حتلق على ارتفاعات تتج��اوز 16400 متر.وميكن 
للطائ��رة أن تنطلق بس��رعة تتج��اوز 17 ألف متر ف��ي الدقيقة، 
ويتنوع تس��ليحها ب��ني صواريخ »جو — ج��و« للمعارك اجلوية، 
وقناب��ل الليزر، وأنواع أخرى م��ن القنابل اخملصصة لقصف ممرات 
الطائرات من اجلو.كما يش��مل تس��ليح الطائرة أنواعا أخرى من 
األسلحة تشمل صواريخ »جو — أرض« متكنها من قصف أهداف 

معادية، إضافة إلى أن بعضها مخصص لتنفيذ ضربات نووية.

متابعة / البينة اجلديدة
قالت وسائل إعالم رسمية إن اجليش الصيني دّشن طرازاً جديداً 
م��ن مدم��رة محلية الصنع ف��ي أحدث إضافة للق��وات البحرية 
الصينية اآلخذة في التوس��ع بش��كل س��ريع. املدمرة التي يبلغ 
وزنها عش��رة آالف طن ُدشنت في حوض جيانغ نان لبناء السفن 
في ش��نغهاي مما يجعله��ا أولى مدمرات “اجلي��ل اجلديد” جليش 
التحرير الشعبي الصيني.املدمرة “مزودة بأسلحة جديدة للدفاع 
اجلوي وأس��لحة مضادة للصواريخ وللسفن وللغواصات”. و من 
املعتقد أن هذه املدمرة هي األولى من طراز 055 الذي يعتبر اجليل 
التالي من الطراز األصغر 052دي املزود بصواريخ موجهة.وعرضت 
وسائل اإلعالم الصينية صوراً للمدمرة اجلديدة مغطاة بأشرطة 
وأعالم وحتيط بها صفوف من البحارة.وتنتج الصني سفناً حربية 
بوتيرة سريعة مع حتديثها قواتها البحرية التي تضطلع بدور بارز 
على نحو متزايد بني القوات املس��لحة الصينية.وقالت وس��ائل 
اإلعالم الرس��مية إن القوات البحرية أحلقت باخلدمة 18 سفينة 
تش��مل مدم��رات وطرادات وفرقاط��ات م��زودة بصواريخ موجهة 
.يُش��ار إل��ى أن الصني أطلق��ت مؤخراً بش��كل رس��مي حاملة 
طائرات ثانية تابعة لها، وذلك في احتفال ملناس��بة نقل احلاملة 
إلى املياه. وهذه الس��فينة األولى التي يتم صنعها بالكامل في 
الص��ني. ومتلك بك��ني حاملة طائرات أخرى ه��ي “لياونينغ” التي 
بُنيت في االحتاد السوفياتي.هذا ولم يتم حتديد أي موعد لدخول 

حاملة الطائرات اخلدمة.

“الوحش الصيين” أحدث 
وأضخم مدمرة حملية الصنع

مقاتلة مرياج فرنسية ميكنها 
تنفيذ هجوم نووي

متابعة / البينة الجديدة

تعتبر الغواصة من اهم و اخطر االس��لحة البحرية في عصرنا احلالي، بسبب 
صعوب��ة رصدها و امكانية التس��لل والتنق��ل في اعماق البح��ار، والمتالكها 
اس��لحة فتاكة ، مثل الطوربيدات البحرية والصواريخ املضادة للس��فن، فهي 
من اكبر اخملاطر التي تواجه القطع البحرية، ناهيك عن قدرة البعض منها على 

حمل واطالق الصواريخ البالستية والطوافة بعيدة املدى.

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة بداءة النعمانية

العدد:83 / ب / 2019
التاريخ: 2019/3/14

اعالن
اىل املدعى عليه / حميد عبد ناصر حسني

بالنظر ملجهولية محل اقامتك حس��ب كتاب قائمقامية قضاء الكوت واش��عار 
املخت��ار ملنطقة حي امليم��ون عليه تقرر تبليغك بالحض��ور امام هذه املحكمة 
بصحيفت��ني محليتني يوميتني بالدعوى املرقمة اعاله واملقامة من قبل املدعي 
)قاسم عبد الحسني كماز( والتي موعد مرافعتها يوم 2019/3/27 التاسعة 
صباحا ويف حالة عدم حضورك او ارس��ال من ينوب عنك قانونا س��وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول.مع التقدير.
القاضي
عمار عيدان ضمد 
قاضي محكمة بداءة النعمانية

وزارة التجارة 
الشركة العامة لتصنيع الحبوب 

تنويه

تم تعديل موعد غلق املناقصة رقم )2019/6( الخاصة بتحميل 
وتفري��غ وتعبئ��ة وتنضي��د ورزم وخياط��ة مواد الش��ركة داخل 
مطحن��ة كركوك من 2019/4/2 ليك��ون يف 2019/4/9 لذا 

اقتضى التنويه.

املهندس 
جاسم محمد عباس
املدير العام وكالة
رئيس مجلس االدارة 
2019/3/10
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ان اجملتم��ع  الطبيع��ي  واض��اف »م��ن 
البش��ري والفرد البش��ري في طبيعته 
االنس��انية يعي��ش حال��ة االخت��اف 
والتنازع وه��ذه من اجلبّلة االنس��انية 
وامر طبيعي ولكن املشكلة تكمن في 
كيفي��ة التعامل الصحيح الش��رعي 
والعقائ��ي إلدارة هذا االخت��اف وادارة 
هذا النزاع بحيث ال يتحول هذا النزاع 
الى تصعيد وتأزمي وتناحر وحتارب ويكون 
ض��اراً بأف��راد اجملتم��ع البشري.واش��ار 
الكربائي بقوله »ايها االخوة واالخوات 
اش��ارت اآلية القرآنية الى ان مس��ألة 
االختاف مس��ألة طبيعية في اجملتمع 
ًة  البشري )َوَلْو َشاَء رَبَُّك جَلََعَل النَّاَس أُمَّ
َواِحَدًة َوال يََزاُلوَن ُمْخَتِلِفنَي )118( إاِلَّ َمْن 
رَِحَم رَبَُّك َوِلَذِل��َك َخَلَقُهْم َوَتَّْت َكِلَمُة 
َِّك ألَْم��َأنَّ َجَهنََّم ِمْن اجْلِنَّ��ةِ َوالنَّاِس  رَب
أَْجَمِعنَي )119( – س��ورة هود-،مبينا ان 
مس��ألة االخت��اف مس��ألة طبيعية 
نابعة من االختاف بني افراد البشر في 
والعادات  والِطب��اع  واالفكار  الثقافات 
والتقالي��د وكذلك التناف��س بني افراد 
البش��ر ف��ي االم��ور املادي��ة والدنيوية 
والهيمنة  والس��لطة  وحب السيطرة 
وكذلك االمور االخرى مخلفات املاضي 
الذي قد ي��ؤدي الى النزاع بني املكونات 
اجملتمعي��ة وغي��ر ذلك من االم��ور التي 
ه��ي منش��أ وم��ادة لاختاف.ابت��داًء 
اخوان��ي من داخل االس��رة ال��ى مواقع 
العمل ال��ى املواق��ع اجملتمعية كامنا 
ايها االخ��وة واالخوات كي��ف نتعامل 
التعامل االيجابي مع هذه االختافات؟ 
وس��نبني انواعه��ا، كي��ف ُندي��ر حالة 
النزاع مس��ألة طبيعي��ة ان االختاف 
ن��زاع بحي��ث يجنبن��ا  ال��ى  يتح��ول 
القدر االكبر من الض��رر ونتجنب االثار 
الس��لبية في مختل��ف جوانب احلياة 
بس��بب ه��ذا الن��زاع  نذكر هن��ا ايها 
االخوة واالخوات ما هي اشكال وانواع 
الش��يخ  والنزاع.وتطرق  االختاف  هذا 
الكربائ��ي اوال   ال��ى  داخ��ل االس��رة 
ثم ف��ي مواقع العمل ث��م االختافات 
اجملتمعية. بقوله الش��ك ان االسرة من 
الزوج والزوجة واالوالد منش��أ االختاف 
موج��ود اختاف في مس��توى الثقافة 
وفي مس��توى التعليم وفي مس��توى 
الفهم وفي كيفية التعامل والتعاطي 
م��ع املش��اكل التي ت��ر بها االس��رة، 
كيفية انتهاج االس��لوب ف��ي التربية 

وكيفي��ة مواجه��ة احمل��ن واملش��اكل 
واملصاعب واالزمات التي تّر بها االسرة 
وكيفي��ة مواجهة الظروف املعيش��ية 
التي تّر بها االس��رة ه��ذه االختافات 
البد ان نتعاطى معها تعاطيا ايجابيا، 
الب��د ان كل واح��د من ال��زوج والزوجة 
الش��خص  وظ��روف  ِطب��اع  يتفه��م 
االخر يتفه��م طبيعة املش��اكل التي 

تّر بها االس��رة الب��د ان تش��يع اجواء 
احملب��ة واالحترام واالنس��جام بني افراد 
االس��رة والب��د ان يك��ون هن��اك حتمل 
وصبر للظ��روف الت��ي تّر بها االس��رة 
حينئذ ميكن ان نصل الى حالة تعاطي 
ايجاب��ي مع ه��ذه االختافات بحيث ال 
تتحول الى نزاع يدمر االس��رة والبد ان 
يكون هناك اس��لوب حكيم للتعامل 
مع هذه االختافات.وتابع »ايها االخوة 
االباء االزواج االخوات االمهات الزوجات 
كل اس��رة خصوصاً ف��ي وقتنا احلاضر 
حقيقة مع هذه الظروف التي تعيشها 
االس��رة وهذه االزم��ات وتعّقد االوضاع 
االجتماعية واالقتصادية البد ان يكون 

هناك طريق للتفاه��م واحلوار ازاء هذه 
االختافات والب��د ان يكون هناك صبر 
وحتمل والب��د ان يكون هناك تفهم من 
قبل الزوج والزوجة والبد ان يكون هناك 
احت��رام وتقدير لظ��روف االخر من اجل 
ان نتجاوز هذه املش��اكل وال نصل الى 
حالة التفكك االسري وحاالت الطاق 
اجملتمع.وبني  الت��ي يش��هدها  الكثيرة 

ممثل املرجعي��ة من خال األمر اآلخر ما 
يتعل��ق باختافات العم��ل بقوله في 
مختلف مواقع العم��ل هناك اختاف 
ف��ي الرؤي��ة وف��ي كيفية ادارة ش��ؤون 
العمل وفي كيفية حل مشاكل العمل 
هن��اك تناف��س ب��ني االف��راد العاملني 
وهن��اك اخت��اف ف��ي التعاط��ي م��ع 
املش��اكل التي مير بها العمل، النقطة 
املهم��ة ان ال يصل ه��ذا االختاف الى 
حالة التقاطع والتباغض والتش��احن 
والبغضاء بني افراد اجملموعة التي تعمل 
في هذا امل��كان الب��د ان يعمل اجلميع 
ب��روح الفريق الواحد كل واحد يش��عر 
ان اآلخ��ر مكّمل له وان��ه بحاجة اليه 

والكل يعمل بهذه ال��روح وهي تواجه 
هذه االختافات واملش��اكل في العمل 
بروح املواجهة للفريق الواحد حلل هذه 
املش��اكل م��ن اجل ان نص��ل الى احلل 
االخوة  ايه��ا  االهم  املناسب.املس��ألة 
واالخ��وات هي االختاف��ات اجملتمعية، 
وموضوعنا ال نتح��دث عن االختافات 
بس��بب املطالب��ة باحلقوق هذا ش��يء 
آخر الذي يؤدي الى النزاع احياناً او في 
مسألة االختاف في الدفاع عن القيم 
واملبادئ واحل��ق والعدل مع اهل الباطل 
والش��ر ه��ذا ش��يء، وكذلك مس��ألة 
الدفاع عن الوطن واملقدسات والعرض 
والذي يحصل بس��ببه النزاع والصراع 
لي��س حديثنا   فذلك ل��ه بابه اخلاص.
امن��ا حديثنا في املس��ائل االخرى التي 
ال تصل لهذه املرتب��ة و كيف ُندير هذا 
اجملتمعية  االختافات  االختاف عندنا 
احياناً اختاف بينك وبني اخيك املؤمن 
ق��د يص��ل ال��ى حال��ة الن��زاع احياناً 
اختاف ف��ي الكيانات اجملتمعية كيان 
مذهبي يختل��ف مع كيان مذهبي آخر 
كي��ان ديني يختلف مع كيان ديني آخر 
كي��ان اجتماعي كالعش��يرة تختلف 
مع عش��يرة اخرى ويصل االختاف الى 
حالة النزاع.اختاف بني كيان سياسي 

مع كيان سياس��ي آخر ق��د يصل الى 
حالة الصراع والنزاع.. كيف ُندير حالة 
االخت��اف هذه؟.ابتداًء اق��رأ لكم هذه 
اآلية القرآنية التي حتذرنا من ان يتحول 
االخت��اف الى نزاع والن��زاع الى صراع 
وتشتد االزمة بسبب التصعيد والتأزمي 
في حالة النزاع والذي يؤدي الى فش��ل 
اجلميع واضعاف اجلميع، اآلية القرآنية 
التي ح��ذرت من ذلك قول��ه تعالى في 
 َورَُسوَلُه 

َ س��ورة االنفال:  ))َوأَِطيُعوا اللَّ
َوال تََنازَُعوا َفَتْفَش��ُلوا َوتَْذَهَب رِيُحُكْم 
اِبِريَن((.الحظوا   َمَع الصَّ

َ إِنَّ اللَّ َواْصِبُروا 
احيان��اً حينم��ا يكون هن��اك نزاع بني 
طرف وط��رف آخر هذا االخت��اف الذي 

يتحول ال��ى نزاع كل ط��رف يحاول ان 
ينتص��ر عل��ى الط��رف اآلخ��ر ويهزمُه 
وحينئ��ذ س��يحاول االس��تعانة بكل 
الوس��ائل وبأي ثمن لك��ي ينتصر على 
اآلخ��ر م��ن خ��ال اضعاف��ه وهزميت��ه 
ق��درات  ل��ه  ط��رف  كل  ان  وحي��ث 
وامكانات وطاقات والنتيجة س��يكون 
اضع��اف اجلميع.نوّج��ه كامن��ا ال��ى 
العش��ائر نوجه كامنا ال��ى الكيانات 
اجملتمعية ونوجه كامنا الى الكيانات 
السياس��ية ُهنا، اآلية القرآنية تش��ير 
الى مجموعة امور )َفَتْفَش��ُلوا َوتَْذَهَب 
رِيُحُكْم( ليس هناك ُمنتصر بل نصيب 
اجلميع هو الفش��ل، ) َوتَْذَهَب رِيُحُكْم( 
وس��تهدر  قوتك��م  س��تذهب  يعن��ي 
كرامتكم وعزتكم وسيادتكم.. حينما 
تضعفون س��تكونون طعم��اً لاخرين 
خصوصاً  االخ��رون  سيس��تضعفكم 
اذا كان االختاف الذي يؤدي الى النزاع 
والص��راع والتش��احن والتح��ارب بني 
كيانات مجتمعي��ة مهمة كالكيانات 
السياس��ية  الكيانات  او  العش��ائرية 
او م��ن بيده��م مقالي��د وزم��ام االمور، 
توّظ��ف  ان  ب��دل  الطاق��ات  س��ُتهدر 
الطاقات واالمكانات خلي��ر البلد وخلير 
الشعب حينئًذ حينما يضعف اجلميع 

وينشغل بإدارة الصراع واالزمة حينئذ 
هذه الطاقات واالمكانات والقدرات بدل 
ان تس��تثمر خلدمة الناس وخير الناس 
حينئ��ذ س��يغيب عنه��ا ه��ذا اجلهد 
واالهتم��ام واالعتن��اء وتنش��غل ه��ذه 
الكيانات كل واح��د يحاول ان يُضعف 
اآلخر.ايضاً قد يلجأ البعض الى الوقوع 
في احملرمات كالتس��قيط االجتماعي 
والغيبة والبهتان وامل��راء املذموم وغير 
ذل��ك م��ن احملرم��ات وستس��ود حال��ة 
التشاحن والتباغض والتناحر والعداء 
والهج��ران بني افراد اجملتم��ع وبني هذه 
الكيانات بدل ان تس��ود حالة التعاون 
وااللفة والتكات��ف واحملبة من اجل اداء 

اخلدم��ة للجميع، حينئذ س��وف تُهدر 
الطاق��ات ويُحرم الناس م��ن اخلدمات 
وحتص��ل حالة التناحر الت��ي هي تؤدي 
ال��ى احل��اق الض��رر باجلميع.م��ا ه��ي 
اس��اليب التعامل الصحيح الشرعي 
والعقائي؟هن��اك خمس��ة طرق نرجو 

االلتفات اليها بحسب املراتب:
ه��و  االول  االيجاب��ي  1-التعام��ل 
حينم��ا  وذل��ك  والتجاه��ل  التجّن��ب 
يك��ون االختاف ألمر بس��يط وتافه او 
عندما يتوق��ع ان يكون الضرر اكبر من 
املنفعة لو حصلت مواجهة االختاف 
بش��ّدة وحّدة، فحينئذ يكون التجاهل 
لاحت��كاك م��ع اخملتلف معه أس��لم 
وأضم��ن للخ��روج بطريق��ة حكيم��ة 

وعقائية.
2- التس��وية للخاف واملصاحلة: وذلك 
بالدخول في احل��وار والتفاهم لتقريب 
وجهات النظ��ر وتصحيح بعض االمور 
الت��ي فهم��ت خطأ للوص��ول الى حل 

وسط يرضي االطراف جميعاً.
يك��ون  ب��أن  والتضحي��ة:  االيث��ار   -3
هنال��ك اس��تعداد للتضحي��ة بحيث 
يقدِّم احد االط��راف اهتمامات الطرف 
االخر ورغبات��ه ومصاحله وارضاءه على 
اهتمامات ورغبات نفسه وقد يتحمل 

من اجل ذلك الكثير من املعاناة وااللم 
االس��تحقاقات  ببع��ض  والتضحي��ة 
ولك��ن م��ا يكون ل��ه ف��ي مقابلها من 
اجر عظي��م ورفعة مق��ام وعلو منزلة 
م��ا يجعل هذا التنازل وهذه التضحية 
اغل��ى واثمن، ومن ذلك ما ينبغي فعله 
م��ن احد الزوج��ني لاخر او م��ن االوالد 
آلبائه��م وامهاته��م او ب��ني املؤمن��ني 
انفس��هم.عن االم��ام الص��ادق )عليه 
الس��ام( يق��ول س��معت اب��ي )عليه 
الس��ام( يقول: )اذا تنازع اثنان فعادى 
احدهم��ا اآلخ��ر فليرج��ع املظلوم الى 
صاحبه حتى يقول لصاحبه: أي اخي، 
انا الظالم، حتى يقطع الهجران بينه 

وب��ني صاحب��ه، ف��إن الل تعالى حكم 
عدل يأخذ للمظلوم من الظالم(.

4- قد يكون االختاف بس��بب احلقوق 
الت��ي للبعض من الن��اس او لتجاوزات 
وإساءات ينبغي العمل على احلد منها 
فهن��ا البد م��ن التحاكم ال��ى احلاكم 
الش��رعي ان كان��ت املس��ألة تتعل��ق 
بذل��ك والب��د من االذع��ان والتس��ليم 
والرضا بذلك، قال تعالى: )َفِإْن تََنازَْعُتْم 
ِ َوالرَُّس��وِل إِْن 

وُه إَِلى اللَّ ِفي َش��ْيٍء َف��ُردُّ
ِ َوالَْي��ْوِم اآلِخِر َذِلَك 

ُكنُت��ْم تُْؤِمُنوَن ِباللَّ
َخْي��ٌر َوأَْحَس��ُن تَأِْوي��اً(.او الرج��وع الى 
س��لطة القانون، اخوان��ي من دون هذه 
الطرق فإن الفوضى ستس��ود اجملتمع 
وتُه��در احلق��وق وكثير م��ن االضطراب 
يحصل ف��ي احلياة االجتماعية وتغيب 
االن احلياة املستقرة واآلمنة واملطمئنة 
عن مج��االت احلياة اخملتلفة.لذلك ايها 
االخ��وة واالخ��وات ُهن��ا دع��وٌة لننظم 
امورن��ا ونلجأ ال��ى الط��رق العقائية 
في جميع اجمل��االت في حل االختافات 
والنزاع��ات بينن��ا ام��ا ان نرج��ع ال��ى 
سلطة الش��رع او الى سلطة القانون 
او ال��ى التفاه��م واحل��وار والتضحي��ة 
النزاع��ات. وااليث��ار لك��ي حُت��ل ه��ذه 

وهن��ا ن��وّد ان نختم به��ذه التوصيات 
لذل��ك فاملأمول من عش��ائرنا الكرمية 
ومواطنين��ا االحّب��ة ان يعمل��وا عل��ى 
تنظيم امورهم واللجوء الى التحاكم 
الصحيح واالبتعاد ع��ن حل النزاعات 
بالق��وة والس��اح والعنف وتس��ليط 
االهواء الشخصية واالمزجة النفسية 
في اصدار االح��كام كيفما اتفق على 
االخرين فإن في ذلك ش��يوع للفوضى 
ب��ني افراد اجملتمع والدخول في حلقة ال 
تنتهي م��ن العنف والصراع.والتوصية 
االخيرة ان انشغال الطبقة السياسية 
بالنزاع��ات والتجاذب��ات واالختاف��ات 
على املواق��ع واملناصب أدخل البلد في 
دوامة من عدم االستقرار والتخلف عن 
بقية الشعوب واهدار الطاقات والتأزم 
النفس��ي للمواطن اضافة الى ضياع 
فرص تقدمي اخلدمات للمواطنني وتوفير 
فرص العم��ل والتطور له، وقد آن االوان 
ان نفيق من غفلتنا ونفك قيد أس��رنا 
ألهوائنا ومطامعنا وان نأخذ من جتارب 
املاضي ومعاناة احلاضر وآمال املستقبل 
دروس��اً وعظة ملا ينبغ��ي علينا القيام 

به جتاه شعبنا ووطننا.

  ولقي اآلالف بع��د ذلك مصرعهم 
بس��بب املضاعف��ات الناجمة عن 
الكيميائ��ي. اس��تخدام الس��اح 
الغ��ازات الت��ي اس��تخدمها نظام 
صدام ض��د املدين��ة كان من بينها 
غ��ازا اخل��ردل والس��ارين.وبأمر م��ن 
وزي��ر الدفاع األس��بق على حس��ن 
اجمليد، هاجم��ت الطائرات حلبجة 
التي كانت محتلة من قبل اجليش 
أي��ام احل��رب  أواخ��ر  اإليران��ي ف��ي 
 1988 آذار  اإليرانية.ف��ي  العراقي��ة 
دخل��ت قوات كردي��ة املدينة بدعم 
م��ن الق��وات اإليرانية، ف��رد صدام 
حس��ني بإرس��ال ثمان��ي طائ��رات 
أمطرت املدينة بالقنابل.وفي 2010 
قض��ت محكم��ة عراقي��ة بإعدام 
علي حسن عبد اجمليد الذي حصل 
على لقب »عل��ي الكيماوي« نظرا 
لضلوع��ه في تنفي��ذ اجملزرة.ونقلت 
منظمة هيومن رايتس ووتش روايات 
ش��هود عيان عاصروا هذا الهجوم، 
من بينهم طالب قال إنه كان يجد 
صعوبة ف��ي التنف��س وكان يتقيأ 
مادة لونها أخضر.البعض كان ميوت 
على الفور جراء استنشاق الغازات 

الس��امة والبع��ض كان يعاني من 
أعراض خطيرة قبل أن ميوت.هجوم 
حلبج��ة م��ن األح��داث التاريخية 

الت��ي ال ينس��اها العراقي��ون فقد 
لص��دام  حمل��ة  م��ن  ج��زءا  كان 
ضدهم قتل خاله��ا اآلالف منهم 

تقليدية،  وغير  تقليدية  بأس��لحة 
حسب هيومن رايتس وووتش.ورغم 
مرور نحو ثاثة عق��ود على مجزرة 
حلبج��ة إال أن الذاك��رة العراقية ال 
زالت مليئ��ة مبئات الص��ور املروعة 
الت��ي نقلت املاس��اة وه��زت ضمير 
أرواح  الدولي.وأزه��ت  اجملتم��ع 
خمس��ة أالف ش��خص معظمهم 
م��ن النس��اء واألطف��ال في قصف 
بالطائرات مبختلف أنواع األسلحة 
الكيماوية احملرمة دوليا، كما توفي، 
الحق��ا، املئ��ات من املدني��ني العزل 
م��ن تداعيات هذه األس��لحة جراء 
والعديد من  بالس��رطان  إصابتهم 
األم��راض األخرى.ومن تل��ك الصور 
الت��ي صنفت بني خم��س صور هي 
األكثر تاثيرا على مس��توى العالم 
كان��ت ص��ورة األب ال��ذي يحتضن 

رضيع��ه الوحي��د بكلت��ا يديه في 
محاول��ة للحؤول دون��ه ودون املوت 
لكنه سقط أمام باب داره ميتا مع 
ابنه ال��ذي كان ينتظ��ر والدته بعد 
س��بع بنات.كانت جث��ث اآلالف من 
األطفال والنس��اء والعجائز مرمية 
ف��ي الطرق��ات ويحتف��ظ متحف 
مدينة حلبجة اليوم بآلة التصوير 
الت��ي التقط��ت ص��ورة عم��ر هوار 
وابنه في متحف املدينة كش��اهد 
على اجلرمية املروع��ة التي ارتكبها 
النظام العراقي الس��ابق.والهجوم 
الكيم��اوي على حلبجة هو هجوم 
حدث ف��ي األي��ام األخي��رة للحرب 
العراقي��ة اإليراني��ة، حي��ث كانت 
مدين��ة حلبج��ة محتلة م��ن قبل 
اجليش اإليراني، وعندما تقدم إليها 
اجلي��ش العراقي تراج��ع اإليرانيون 

إلى اخللف وقصف اجليش العراقي 
الكيميائ��ي قب��ل  بالغ��از  البل��دة 
دخوله��ا مم��ا أدى إل��ى مقت��ل أكثر 
من 5500 من األك��راد العراقيني من 
أهالي املدينة. ولقد ادعى العراق أن 
الهج��وم قامت به القوات اإليرانية 
على السكان األكراد ببلدة حلبجة 
الكردي��ة. ولق��د حص��ل الهج��وم 
الكيميائ��ي ف��ي آخ��ر أي��ام ح��رب 
اخللي��ج األولى ب��ني الع��راق وإيران، 
من 16-17 م��ارس 1988. حيث ُقتل 
من س��كان البلدة فوراً 5000-3200 
وأصيب منه��م 7000-10000 وكان 
أغلبهم من املدنيني ولقد مات آالف 
من س��كان البلدة في السنة التي 
تل��ت الهجوم نتيج��ة املضاعفات 
األم��راض  وبس��بب  الصحي��ة 
والعيوب اخللقية.لقد كان الهجوم 

الكيميائ��ي، وال��ذي يع��رف أحيانا 
ب�)اإلب��ادة جماعي��ة(، أكب��ر هجوم 
كيمائ��ي ُوّجه ضد س��كان مدنيني 
من عرق واحد حت��ى اليوم. وهو أمر 
يتفق مع وصف اإلبادة اجلماعية في 
القانون الدولي والتي يجب أن تكون 
موجهة ضد جماعة أو عرق بعينه 
بقصد االنتق��ام أو العقوبة.في 23 
كانون األول/ديسمبر 2005، حكمت 
محكمة هولندية على فرانس فان 
Frans van Anraat رج��ل األعم��ال 
ال��ذي اش��ترى امل��واد الكيميائي��ة 
من الس��وق العاملية وق��ام ببيعها 
لنظام صدام حس��ني بالسجن 15 
الهولندية  عاماً. وحكمت احملكمة 
ارتك��ب جرمي��ة اإلب��ادة  أن ص��دام 
اجلماعي��ة ض��د ش��عب حلبج��ة؛ 
وكان��ت هذه املرة األولى التي تصف 
محكمة هجوم حلبجة كفعل من 
أفعال اإلبادة اجلماعية. وفي 12 آذار/
مارس 2008، أعلنت حكومة العراق 
اخلطط الرامية إلى اتخاذ مزيد من 
اإلج��راءات القانونية ض��د املوردين 
املس��تخدمة  الكيميائية  للم��واد 

في هجوم بغاز سام.
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انتقد ممثل املرجع السيس��تاني اداء الطبقة السياس��ية  معتبرا ان انش��غال هذه الطبقة السياس��ية بالنزاعات والتجاذبات واالختافات على 
املواقع واملناصب أدخل البلد في دوامة من عدم االستقرار والتخلف عن بقية الشعوب وقال الشيخ عبد املهدي الكربائي في اخلطبة الثانية من 

صاة اجلمعة ما نصه »ايها االخوة واالخوات موضوعنا في اخلطبة الثانية ما هي الُسبل الصحيحة الدارة االختافات والنزاعات اجملتمعية؟.

حلت في ال�16 من آذار الذكرى ال�30 للهجوم الكيماوي على مدينة حلبجة  التي استهدفها نظام   صدام حسني عام 1988.املدينة التي 
تبعد حوالي 240 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من  بغداد، استهدفت بالطائرات انتقاما منها لدورها في احلرب مع إيران.أدى الهجوم إلى 

مقتل حوالي خمسة آالف شخص في اليوم ذاته غالبيتهم من النساء واألطفال،وإصابة حوالي 10 آالف بجروح.

الكربالئي:التسوية للخالف واملصاحلة 
باحلوار والتفاهم لتقريب وجهات النظر وتصحيح االمور

اهلجوم أدى إىل مقتل حوالي )5000( آالف شخص يف اليوم ذاته 
غالبيتهم من النساء واألطفال وإصابة حوالي 10 آالف جبروح

  املأمول من عشائرنا الكرمية ومواطنينا االحّبة ان يعملوا على تنظيم امورهم 
واللجوء اىل التحاكم الصحيح واالبتعاد عن حل النزاعات بالقوة والسالح 

كان اهلجوم الكيمياوي  إبادة مجاعية وأكرب هجوم كيمياوي
 ُوّجه ضد سكان مدنيني من عرق واحد حتى اليوم

ممثل المرجع السيستاني:انشغال الطبقة السياسية بالنزاعات والمناصب أدخل البلد في دوامة من عدم االستقرار والتخلف

»               « تستذكر مأساة حلبجة.. مجزرة لن ينساها التاريخ
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بأس��ف بال��غ وحزن ش��ديد، 
تنع��ى أس��رة حتري��ر )البين��ة 
اجلديدة(، وعلى رأسها الزميل 
رئي��س التحرير عب��د الوهاب 
جب��ار، املغف��ور ل��ه القاضي 
)ع��زت توفي��ق جعف��ر( رئيس 
هيئة النزاهة وكالة إثر حادث 
مروري مؤس��ف في دهوك يوم 
اخلمي��س املاض��ي. إن )البينة 
اجلدي��دة( وه��ي تع��زي به��ذا 
املص��اب اجللل تؤك��د أن هذه 
الوفاة خسارة وطنية ال تعوض 
ملا ُعرف ع��ن القاضي الراحل 
م��ن مهني��ة ونزاه��ة والتزام 
وطني وصدق في أداء الواجب، 
حي��ث كان على الدوام محط 

ثقة واحترام كل الذين عملوا 
)البينة اجلديدة(  معه. وكانت 
قد أج��رت حواراً م��ع الفقيد 

الراحل من قبل رئيس حتريرها 
التنفي��ذي الزميل عبد الزهرة 
املرقم  البياتي، ونشر بعددها 

حي��ث   2019/2/7 ف��ي   3122
كش��ف عزمه عل��ى فتح كل 
امللف��ات وأن لعق��ارات الدولة 
أولوي��ة في ه��ذا امللف بهدف 
التص��دي للغ��ن وه��در املال 
العام. وأضاف رحمه اهلل »إننا 
ال نستهدف الناس البسطاء 
ذات  العق��ارات  نقص��د  ب��ل 
القيم��ة الكبيرة في املنطقة 
اخلض��راء ومجمع��ي اجلادرية 
اهلل  رح��م  والقادس��ية«. 
القاضي عزت توفيق الذي كان 
يك��ن ل�)البين��ة اجلديدة( كل 
االحترام والتقدير ويكبر فيها 
خطه��ا املهن��ي الثاب��ت في 

الدفاع عن حقوق الشعب.

املطالبة بحصر الس��اح بيد الدول��ة العراقية تتجدد بني 
احلني واآلخر الس��يما من قبل املرجعية الدينية العليا في 
النجف األشرف ممثلًة بس��ماحة آية اهلل العظمى السيد 
علي احلسيني السيس��تاني، حيث أكد مراراً وتكراراً على 
هذا املوضوع، ولعل من تابع حديثه خال استقباله مؤخراً 
في منزله البس��يط املتواضع في النجف األشرف للرئيس 
اإليراني حسن روحاني ووزير اخلارجية اإليراني جواد ظريف 
س��يجد أن س��ماحته قد قالها بوضوح، أن��ه يجب حصر 
الساح بيد الدولة العراقية وضرورة احترام سيادة العراق، 
وإن ه��ذا التأكي��د املتواصل ل��م ينطلق من ف��راغ بل نتاج 
حكم��ة ودراية ورؤي��ة مس��تقبلية ثاقبة ترى أن الس��اح 
املنفلت هو مظهر الا دولة والا قانون والا استقرار، وأكيد 
أن امتاك الس��اح املباح ألي ط��رف أو جماعة ال يصب في 

ويجعل  األمن  مصلحة 
الداخلي��ة  األوض��اع 
أو  لاهت��زازات  عرض��ة 
األمني��ة.  االنتكاس��ات 
وباملناس��بة فق��د أك��د 
قادة أمنيون بارزون، وفي 
الفريق  منه��م  املقدمة 
ال��ذي  فلي��ح  رش��يد 
يشغل اآلن منصب قائد 
العمليات ف��ي البصرة، 
أو مجموعات  أن جهات 
محلية مس��لحة باتت 

تس��تخدم الس��اح في النزاعات العش��ائرية التي حتصل 
ع��ادة ف��ي محافظاتن��ا اجلنوبي��ة، وعلى وج��ه اخلصوص 
البصرة العزيزة التي نريدها مس��تقرة ومزدهرة وآمنة ألنها 
خاصرة الع��راق االقتصادية وهي )أم اخلب��زة( كونها املنتج 
الرئي��س للنف��ط العراقي وم��ن إيراداته املالي��ة املتحققة 

تتغذى موازنة الباد االحتادية..
إن احلكوم��ة االحتادي��ة مطالب��ة اآلن قب��ل أي وق��ت مضى 
بوضع خطة أمنية اس��تراتيجية حتت عنوان عريض هو )ال 
ساح باليد غير الدولة( وعدم التعامل مع أمر خطير كهذا 
ب�)التفاطني(، والنقطة املهمة أن يحدد سقف زمني محدد 
وصارم لهذه االس��تراتيجية تكون الدولة خاله قد فرغت 
من التطبيق العملي لها، وأن يسبق ذلك وجود إرادة وطنية 
صادقة ونيات تؤمن باالس��تقرار وت��رى فيه خياراً البد منه.. 
أملن��ا كبير أن يتناخى كل محبي الوط��ن اآلمن ألجل هذا 
املطل��ب الوطني الذي نريده حقيقة تتجس��د على األرض 

وليس أمنيات وأحاماً وردية!
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أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

تنويـــــه

كاريكاتري
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خاص ب�)                    (

عبد الزهرة البياتي*

وجع يومي

*رئيس التحرير التنفيذي

ِح لاَ ْصُر السِّ لاَاذاَا حاَ
ْولاَِة؟ ِبياَِد الدَّ

امتالك السالح املباح 
ألي طرف أو جماعة 
ال يصب يف مصلحة 

األمن ويجعل األوضاع 
الداخلية عرضة 

لالهتزازات..

البينة الجديدة / ليلى مراد
برعاي��ة رئيس الوزراء لش��ؤون الطاقة 
أق��ام  الغضب��ان،  ثام��ر  النف��ط  وزي��ر 
املكت��ب اإلعام��ي ب��وزارة النفط يوم 
اخلمي��س املاضي 2019/3/14 احتفالية 
كبيرة مبناس��بة عيد امل��رأة العاملي في 
قاعة ومس��رح الوزارة. وأعلن املتحدث 
الرس��مي باس��م الوزارة عاصم جهاد 
عن بدأ احلفل بكلمة االفتتاح للسيد 
وزير النف��ط ثامر الغضب��ان الذي حيا 
فيها املرأة وأش��اد بدورها ببناء اجملتمع 
مشيداً مبنتسبات الوزارة متمنياً لهن 
اخلير والتوفيق واصفاً إياهن باملنتجات 
املثابرات واألمهات النجيبات واملربيات 
جليلن��ا احلاض��ر ليك��ون جي��اً فاع��اً 
قائ��اً:  الغضب��ان  وأض��اف  ومنتج��اً.. 
نعيش اليوم حالة سلم وأمان في الباد 
احلبيب��ة بعد أن س��طر أبناء الش��عب 
وقوات��ه املس��لحة البطل��ة واحلش��د 
الش��عبي البط��ل ماح��م البطول��ة  
بهزمي��ة اإلره��اب وأعت��ى عصاباته في 
التأري��خ احلدي��ث.. واآلن تتوفر الفرص 
واحلم��د هلل للبن��اء والتنمي��ة والتقدم 
الى االم��ام في عم��وم البلد الس��يما 
في مجال االقتص��اد والنفط والطاقة 
وأس��تثمار الغاز واملنتج��ات النفطية 

وتنوي��ع املصادر من خال بناء املصافي 
والبتروكيمياويات وفتح آفاق واس��عة 
في مج��ال الغاز والنف��ط واملنتوجات 
مستقباً.. وتوفير فرص العمل ألبنائنا 
الك��رام والكرميات.. مضيف��اً أن الوزارة 
بوزيره��ا وقيادته��ا ج��ادة وتعم��ل من 
أج��ل توفير فرص العمل لكل من أبدى 
للعم��ل بال��وزارة من املهندس��ني ومن 
خريجي معاهد النفط األربعة املوجودة 
في العراق وإن شاء اهلل نسعى ونعمل 
بكل قوة والقدرة املمكنة وإمكانياتنا 

وصاحياتن��ا بإيجاد فرص العمل لهم 
وال فرق ب��ني الذكور واالن��اث بل تكافؤ 
الف��رص ه��ي الفاص��ل... وق��د تضمن 
احلف��ل مقطوعات موس��يقية للفنان 
سامي نس��يم بعزف نش��يد موطني، 
ست احلبايب, الربيع  والعرض املسرحي 
بعنوان )س��بايا بغ��داد( تأليف وإخراج 
الفنانة د. عواطف نعيم ومتثيل س��مر 
محمد، سوس��ن شكري، بيداء رشيد، 
ش��يماء جعفر، اميان عبد احلسن، ريتا 
كاس��بر، وإش��راف عزيز خي��ون. وعلى 
هام��ش املهرجان أقيم حف��ل التوقيع 
لكت��اب تخصصي في مج��ال النفط 
والطاقة بعن��وان )ادارة اخلطر والتأمني 
في املشاريع النفطية( تأليف السيدة 
بشرى محمد رضا السورميري وكتاب 

آخر بعنوان ش��عراء من العراق. وألقت  
الفنان��ة د. عواط��ف نعي��م كلمته��ا 
باملناس��بة قائلة: التحية لسيادة وزير 
النفط احملترم والسادة احلضور الكرام..

س��ام العراق عليكم جميعاً.. س��ام 
املس��رح عليك��م جميع��اً.. مش��يدة 
مبب��ادرة باملكت��ب االعام��ي ف��ي وزارة 
النف��ط في تنظي��م الع��روض الفنية 
واملس��رحية الت��ي تس��هم ف��ي دعم 
ورعاية الثقافة والفن والفنانني مبا يعزز 
الذائق��ة للمجتمع، وأش��ارت للعرض 
املسرحي )س��بايا بغداد( التي تتصدى 
ملا عانت��ه امل��رأة العراقية م��ن املكون 
املس��يحي واملكون األيزي��دي من ظلم 
واالس��تباحة  واالرض  العرض  وانتهاك 
م��ن قبل عصاب��ات داع��ش االجرامية 
الت��ي اتخذت من االس��ام غط��اء لها 
واالس��ام منهم براء.. واملسرحية هي 
خطابن��ا اإلنس��اني واالخاق��ي ليس 
جملتمعنا العراقي فحس��ب بل للعالم 
ألبطالن��ا  وتقدي��ر  ح��ب  وكل  أجم��ع 
االش��اوس من قواتنا املس��لحة وقوات 
احلشد الش��عبي الذين حققوا النصر 
الكبير عل��ى قوى االره��اب وعصايات 
داعش االجرامي��ة.. ليبقى العراق وطن 

اجلميع.

عقيل غازي *
تتعرض املنطقة الش��مالية والوس��طى 
من الع��راق إلى تق��دم جبهة ب��اردة ذات 
تأثير س��ريع وقوي )يومي أمس الس��بت 
واليوم األح��د( على املناطق الش��مالية 
بش��كل خاص حيث تتشكل العواصف 
الرعدية املصحوبة بهطول أمطار غزيرة 

في املناطق التالية:
محافظ��ة نين��وى: تت��راوح األمطار بني 
متوس��طة إلى غزيرة ج��دا وقد تزيد قيم 

األمطار في بعض املناطق عن ٦0 ملم.
دهوك: أمطار غزيرة إلى غزيرة جداً.
أربيل: أمطار متوسطة الى غزيرة.

وديال��ى  كرك��وك  مناط��ق  تتع��رض 

والس��ليمانية وش��مال االنب��ار المط��ار 
متوس��طة عدا ش��رق ديالى حيث تكون 
األمطار غزيرة. امط��ار خفيفة في بغداد 
وص��اح الدي��ن والرمادي كما ستش��هد 
درجات احلرارة انخفاضا واضحا خصوصا 

غدا االثنني نتيجة عبور اجلبهة الباردة.
التركي��ة  العراقي��ة  احل��دود  ماحظ��ة: 
ستشهد أمطارا غزيرة جدا مما قد تعظم 
مخاطر السيول وارتفاع مناسيب األنهار 
ومنها روافد دجلة بش��كل مفاجئ كما 
أن محافظ��ة نين��وى قد تش��هد امطارا 
هي االغ��زر خال املوس��م لذلك اقتضى 

التنويه. 

لجنة التنبؤات الطقسية - قسم علوم الجو

نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزيرالنفط
ثامر الغضبان حييي الرأة العراقية بعيدها العالي

وأنا أس��مع اخلبر الصادم بوفاة القاضي املغفور له املرحوم عزت توفيق 
جعفر رئيس هيئة النزاهة وكالة في حادث مروري مؤس��ف في دهوك 
ي��وم اخلميس املاضي، اس��تعدت في احلال ش��ريط الذكريات اجلميلة 
الت��ي جمعتن��ي معه، حيث عرفته قب��ل أكثر من )20( عام��اً يوم كان 
يشغل منصب قاضي محكمة جنح الرصافة في عمارة شذى مقابل 
كلي��ة الفنون اجلميلة، وه��و ميتاز بقراراته العادلة والش��جاعة والتي 
كان يتخذه��ا بإميان مطلق بتطبيق القان��ون من دون انحياز أو خوف أو 
تردد من أحد، وكانت االبتس��امة مطبوعة على الدوام على محياه وال 

تكاد تفارقه حتى وفاته رحمه اهلل.
وأذكر أنني والش��هيد احملامي معن املوسوي منتدب غرفة احملامني وهو 
والد اللواء الدكتور )س��عد( املتحدث الرس��مي باس��م وزارة الداخلية 
ندخل عليه وهو في ذروة العمل، وكان دائم احلديث عن تطبيق القانون 
بحذافي��ره وأن يأخذ القانون مجراه عل��ى اجلميع من دون متييز، وكانت 
القاضية سعاد الدباغ التي 
شغلت يومها قاضية جنح 
الرصاف��ة وعضوة محكمة 
اجلنايات ورئيس��ة محكمة 
مت��اس  عل��ى  األح��داث 
بالعمل مع��ه، وكانا دائبني 
ف��ي النق��اش بش��أن كثير 
م��ن القوان��ني ذات الصل��ة 
بتطبي��ق العدال��ة وإحقاق 

احلق..
إنن��ي أرى أن فقدان القاضي 
عزت توفيق خسارة عراقية، 
وهذا ما جتس��د واقعاً حيث 
نعته األوس��اط السياس��ية والش��عبية عل��ى مختل��ف توجهاتها 
وانتماءاته��ا، كونه��ا ترى في��ه النزاه��ة واإلخاص في العم��ل، وكان 
يكافح الفس��اد اإلداري واملالي بضراوة ومن دون ه��وادة، ومازال حديثه 
ف��ي اجللس��ة األول��ى للفصل التش��ريعي الثان��ي جمللس الن��واب عن 
الفس��اد والفاسدين يرن في آذاننا.. وال منلك إزاء هذه اخلسارة الوطنية 

اجلسيمة إال أن ندفع آالمها بإنا هلل وإنا إليه راجعون..
لقد مات القاضي عزت توفيق ولكن عمله باٍق وس��يرته العطرة كلها 
تش��هد برجل أعط��ى للعدالة قيمته��ا وللواجب قدس��يته وللوطن 
محبت��ه، ويكفي أنه لم يهتز للضغوط التي مورس��ت عليه ولم تثنه 
عن قول احلق قيد أمنلة.. ويكفي أيضاً أن ابتسامته الواثقة واملعبرة عن 
النفس املطمئنة هي أنه عندما زار قبل س��نتني تقريباً دار القضاء في 
الرصافة وجدته هو نفس��ه قبل عشرين عاماً، بل زاد تواضعاً ومحبة 
م��ن قبل اآلخرين، وعندما ش��غل منصب رئيس هيئ��ة النزاهة وكالة 
كانت اآلمال معقودة عليه ألن يفتح كل امللفات املوجودة على طاولته 
برغم أنه غير مس��نود من كتلة أو حزب سياس��ي، وكان يستمد قوته 
وشجاعته من روحيته كعراقي وكقاض في تطبيق القانون.. رحم اهلل 
القاضي عزت توفيق وأس��كنه فسيح جناته وألهم كل أهله ومحبيه 

الصبر والسلوان، وإنا هلل وإنا إليه راجعون.

*عضو نقابة الصحفيني العراقيني

اِحُل القاَاِضي الرَّ
ْفُتُه راَ ا عاَ ت تاَْوِفْيق كاَماَ ِعزَّ

بال مجاملة

صباح الشيخلي*

لقد مات القاضي عزت 
توفيق ولكن عمله باٍق 

وسريته العطرة كلها 
تشهد برجل أعطى 

للعدالة قيمتها وللواجب 
قدسيته وللوطن 

محبته..

)                          ( تنـعى بأسف بالـغ 
رحيل القاضي عزت توفيق جعفر

تعزية

هيئة التحرير تلتقي القاضي )عزت توفيق جعفر( بتاريخ ٦/2019/2

بقل��وب يعتصره��ا احلزن واألس��ى ودََّعْت 
عامة  العريق��ة  العس��كرية  املؤسس��ة 
وقي��ادة عملي��ات بغداد البطل��ة خاصة، 
صباح أم��س، علماً م��ن أعامه��ا وبيرقاً 
ش��امخاً قاتل من أجل الع��راق من دون أن 
يلتفت إل��ى ال��وراء.. إنه العمي��د البطل 
)محمد موسى عيسى العلواني( آمر لواء 

املشاة 23 فرقة املشاة 17 )سابقاً(. 
لق��د قات��ل البط��ل الفقيد حت��ت قيادتي 
بضراوة وبسالة قل نظيرها، فلقد وجدته 
مطيعاً صاب��راً منضبطاً ل��م يناقش في 
أمر ولم يتردد في تنفيذ مهمة، ولقد كان 
له دور مهم في االس��تقرار الذي تش��هده 

منطقتا عرب جبور والبوعيثة حالياً.
أبا ميث��اق.. إن الكلم��ات أصابها الصمم 
وأصبحت ش��حيحة، واللسان والقلم ال 
يوفيانك حقك مهما ق��اال أو كتبا. كيف 
ال وإنني لم أرَ اخل��وف يوماً قد اقترب منك 
رغم أنني أقر وأعترف بأنني أرسلتك مراراً 

وتكراراً في مهمات وواجبات خطرة وفيها 
مجازفة كبي��رة أو أقل ما يقال عنها أنها 
ليست من صلب عملك كآمر لواء؛ وأنني 
كنت عل��ى يق��ني بأنها من مس��ؤوليات 

وواجبات ضباطك املرؤوس��ني، إال أن ما زاد 
حبي وتقديري لك )سابقاً( وحزني الشديد 
علي��ك )حالي��اً( ه��و ذل��ك اخلل��ق الدمث 
واالنضباط العالي الذي جعلك تنفذ بكل 

شجاعة وإقدام وبا أية مناقشة.
لن أنساك ما حييت، رحمك اهلل وأسكنك 
جن��ات النعي��م، وبرحيلك أش��عر بأنني 
فقدت أخ��اً عزيزاً مطيعاً مؤدب��اً لم تلده 
أم��ي، فلروحك نق��ول )إلى رض��وان اهلل يا 
أبا ميثاق، من قرير الع��ني فإننا على الدرب 
ثابت��ون وإن النص��ر قاب قوس��ني او أدنى(، 
وألهل��ك وعائلت��ك وذوي��ك نس��أل اهلل أن 
يلهمه��م الصبر والس��لوان وأن يتغمدك 
اهلل بفس��يح جنات��ه، وإن��ا هلل وإن��ا اليه 

راجعون.

اللواء الركن
جبار نعيمة كرم الطائي 

معاون قائد عمليات بغداد الكرخ

أوق��دت زميلتنا العزيزة 
)صفا القيسي( شمعة 
عمره��ا  م��ن  جدي��دة 
اجلدي��د وس��ط فرح��ة 
الزماء والزميات الذين 
ش��اركوا )أم مل���وك��ة 
فرحته��ا  ورض�����اوي( 
مبتهل��ني هلل تعالى أن 
الصحة  مبوفور  يغمرها 
ع��ام  وكل  والعافي��ة، 

وصفاوي بألف خير.

عيد ميلد 
سعيدًا

)                                ( تنشر احلالة اجلوية هلذا األسبوع


