
بغداد / 
تلق��ت »البين��ة اجلدي��دة« وعلى مدى اس��بوع كام��ل املئات م��ن املكاملات 
الهاتفية والرس��ائل النصية من متقاعدين عسكريني جلهم من منتسبي 
اجليش العراقي السابق يقولون فيها انهم يتعرضون للمماطلة والتسويف 
جراء ع��دم صرف مكافأة نهاي��ة اخلدمة التي صرفت لهم حس��ب االصول.
واضاف��وا ان هيئة التقاعد الوطنية ه��ي اجلهة املعنية رقم )1( لم تعلن حلد 
اآلن في وس��ائل االعالم عن االس��باب احلقيقية لعرقلة انس��يابية مكافأة 
نهاية اخلدمة املصروفة للمتقاعدين العس��كريني.»البينة اجلديدة« تناشد 
رئي��س هيئ��ة التقاعد الوطنية االس��تاذ )أحم��د عبد اجلليل( ال��ذي عرفناه 
متابع��اً وحريص��اً ألن يخ��رج علينا لكش��ف احلقائق وعدم ت��رك اآلالف من 
املتقاعدين العس��كريني/ منتس��بي اجليش العراقي الس��ابق وهم يضربون 
االخماس باالسداس.. نعم مطلوب ايضاح لكي يعرفوا رأسهم من رجليهم 

وهذا ما نأمله من هيئة التقاعد الوطنية بالسرعة العاجلة.

يف مؤمتر مشرتك بني وزيري االعمار واالسكان والنقل.. بنكني: سنوزع األراضي جمانًا لفئتني ونسعى للحصول على ترليون دينار لتمويلها

تطالب التقاعد الوطنية باالفصاح عن اسباب عرقلة انسيابية منح مكافأة نهاية اخلدمة املصروفة لـمتـقاعدي  اجليش السابق

واشنطن تتخرص جمددا على احلشد الشعيب.. ووفد جتاري كبري يصل بغداد.. والقضاء: قضية سيارات املتسوبيشي مل تصل الينا
ألن شعبنا )فايخ جدًا( والوطن يزهو والقوانني خبري.. نائب: جلسات الربملان ستعقد بني اسبوع وآخر

حرب: يف كل دول العامل متنح اجلنسية من قبل رأس السلطة إال يف العراق فإنها متنح من قبل “مديرية”

الصاحلي: منصب كركوك استحقاق تركماني وأي خلل يف احملافظة يعين انقسام العراق.. والصقور االستخبارية تقبض على مبتز الكرتوني يف النجف
روحاني: ليس بإمكان احد املساس بالعالقات بني العراق وإيران والسيستاني من مفاخر الشيعة يف العامل
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آخر تطورات استكمال الكابينة الوزارية.. سحب ترشيح الفياض واتفاق على شخصية البديل.. ونفي ايقاف عمل رئيس ديوان الرئاسة

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 

بارزاني لألجهزة األمنية يف كردستان : استقبلوا السّياح العراقيني بإبتسامة مجيلة ووجه بشوش!

افاد مص��در سياس��ي مطلع ب��أن حتالفي 
سائرون والفتح اتفقا على سحب ترشيح 
)فالح الفياض( حلقيبة الداخلية ش��ريطة 
تقدمي ش��خصية مقبولة وبحسب املصدر 
فإن االتفاق مت شريطة ان يقدم حتالف البناء 
مرشحاً آخر ينال قبوالً لدى سائرون مؤكداً 
ان )فال��ح الفياض( س��يبقى ف��ي منصبه 
مستش��اراً لألمن الوطني واض��اف املصدر 
ان كل من احلزب الدميقراطي الكردس��تاني 
واالحت��اد الوطني الكردس��تاني اتفقا على 
ان يقدم االخير مرش��حاً ملنصب وزير العدل 
مبين��اً ان هذين االتفاقني س��ينفذان خالل 

بدء جلسات البرملان بعد 21 آذار احلالي.
عل��ى صعي��د آخ��ر نف��ى مكت��ب رئي��س 
اجلمهورية )برهم صالح( ايقاف رئيس ديوان 
الرئاسة )نصير العاني( كاشفاً عن تخويل 
نائ��ب رئي��س الدي��وان مبه��ام وصالحي��ات 
مح��ددة ضم��ن برنام��ج االصالح��ات التي 
تقوم به��ا الرئاس��ة وكانت بع��ض مواقع 
التواص��ل االجتماع��ي ق��د تناول��ت اخباراً 
غير دقيقة مفادها قيام رئاس��ة اجلمهورية 
بايق��اف عمل رئيس ديوان الرئاس��ة )نصير 
العان��ي( واعتبار ذلك حس��ب ه��ذه املواقع 
وس��حب  الس��ني  للمك��ون  اس��تهدافاً 
املناص��ب اخملصصة له واض��اف املكتب انه 
مت تخوي��ل )نعي��م الس��هيل( نائ��ب رئيس 
الدي��وان للقيام مبه��ام وصالحيات محددة 

مله��ام معينة ضم��ن برنام��ج االصالحات 
التي تقوم بها رئاسة اجلمهورية في تطوير 
منظومة العمل فيه��ا واالرتقاء بواجباتها 
وترش��يقها وضم��ان انضب��اط موظفيه��ا 
وحماية املال العام وتقليل الهدر فيها.وفي 
تط��ور الفت ب��ني النائب ع��ن حتالف الفتح 
)حن��ني الق��دو( امس االلي��ة اجلديدة جمللس 
النواب التي تتعلق بعقد جلس��اته للدورة 
احلالية مشيراً الى ان رئاسة البرملان اتفقت 
على ان تكون اجللس��ات بني اس��بوع وآخر 
بحس��ب اتفاق بهذا اخلص��وص وباالمكان 
ان يعق��د البرملان جلس��ات يومي��ة او اكثر 
من جلس��ة ف��ي اليوم الواحد م��ن اجل ان 
يتفرغ النواب في االس��بوع التالي للعمل 
في اللجان ومتابع��ة محافظاتهم ولكننا 

في »البين��ة اجلديدة« نق��ول ان هذه االلية 
ممكن العم��ل بها لو كان ش��عبنا العراقي 
)فايخ ج��داً( وان الوطن يزه��و وان القوانني 
بخير وان كل ش��يء على مايرام س��واء من 
حي��ث الواقع االمن��ي واملعيش��ي ولكن ان 
يحصل ذلك في بلد يحتاج الى كل دقيقة 
فأن هذه االلية مرفوضة جملة وتفصيال اذا 
ما عرفنا بأن هناك ما ال يقل عن )17( قانوناً 
تنام على رفوف البرملان.وفي التطورات ايضاً 
هاجم املتحدث الرس��مي بأسم اخلارجية 
االمريكي��ة )روب��رت بالدينو( قوات احلش��د 
الش��عبي مج��دداً ف��ي تخ��رص س��خيف 
واصف��اً اياها ب� »الق��وات الطائفية« ونقل 
موق��ع وزارة اخلارجية االمريكية في االيجاز 
الصحف��ي للمتحدث بالدينو قول��ه: »اننا 

قلقون للغاية بشأن اي انتهاكات ترتكبها 
الق��وات املس��لحة الطائفية« في اش��ارة 
الى قوات احلش��د الشعبي وزعم بالدينو ان 
قوات احلش��د الشعبي »تس��عى لتقويض 

امن العراق واستقراره وسيادته«.
م��ن جان��ب آخ��ر وص��ل ام��س وف��د جتاري 
قطري كبير برئاس��ة وزير التجارة )علي بن 
احم��د الك��واري( الى العاصم��ة بغداد في 
زي��ارة التقى خالله��ا عددا من املس��ؤولني 
العراقي��ني على رأس��هم وزي��ر التجارة .من 
جانبه اعلن مجل��س القضاء االعلى امس 
ان قضية س��يارات املتسوبيشي لم تصل 
ال��ى القضاء بعد. مبيناً ان القضية مازالت 
ف��ي هيئ��ة النزاهة وق��ال املتحدث باس��م 
القض��اء )عبد الس��تار البيرقدار( ان قضية 

ل��وزارة  املتسوبيش��ي  اس��تيراد س��يارات 
الداخلي��ة ه��ي اآلن في مرحل��ة التحقيق 
االداري مبكت��ب مفتش ع��ام وزارة الداخلية 

ولم تقدم للقضاء كقضية.
على صعيد آخر قال الرئيس االيراني )حسن 
روحان��ي( ان العالق��ات العراقي��ة/ االيرانية 
متينة وال ميكن ألحد املس��اس بها واش��ار 
روحاني في اجتماع اجمللس االعلى للتنسيق 
االقتصادي الذي عقد قبل يومني الى زيارته 
االخي��رة الى العراق وثمن حس��ن الضيافة 
من قبل احلكومة والش��عب العراقي واكد 
على التنفيذ الس��ريع للتوافقات احلاصلة 
ب��ني البلدي��ن خاصة في اجمل��ال االقتصادي 
معتب��راً هذه الزي��ارة بأنها كان��ت ايجابية 
جداً وشكلت منعطفاً في عالقات البلدين.

وعد روحاني في كلمة له امس امام حشد 
جماهي��ري ف��ي مدين��ة بوش��هر جن��وب 
اي��ران العالقات بني اجلمهورية االس��المية 
االيرانية والعراق بأنها امنوذجا في املنطقة 
واعتبر روحاني االمام السيستاني بأنه من 
مفاخر الشيعة في العالم واضاف ان ارادة 
جميع املراجع الكب��ار والنخب في البلدين 
تتمثل في تعميق العالقات الودية والطيبة 
بني اي��ران والعراق وس��نعمل عل��ى تطوير 

العالقات مع اجليران يوماً بعد آخر.
وف��ي التط��ورات ايض��اً قال رئي��س اجلبهة 
التركماني��ة )ارش��د الصاحل��ي( ان اي خلل 
سياس��ي وامني في كركوك يعني انقسام 
الع��راق واض��اف في تصريح ل��ه ان منصب 

محافظ كركوك هو استحقاق تركماني.
ف��ي وق��ت كش��ف السياس��ي التركماني 
)اك��رم فوزي ت��رزي( امس عن تش��كيل وفد 
تركمان��ي رفي��ع املس��توى للتح��رك على 
قيادات محلي��ة واقليمية واممي��ة لتفعيل 
مطل��ب التركمان مبنصب محافظ كركوك 
وقال ترزي ان اع��الن اجلبهة التركمانية عن 
مطلبه��ا مبنص��ب محافظ كرك��وك هذه 
املرة لش��خصية تركمانية اسوة مبكونات 
احملافظ��ة الكرد والعرب مبين��اً ان القومية 
التركماني��ة اصابه��ا التهمي��ش بتعم��د 
صريح ومكش��وف من قبل املكون الكردي 
في احملافظة بسبب مخاوفهم من العقلية 
التركمانية التي تفكر ب��إدارة دولة ال بإدارة 

سلطة بحسب توصيفه.
وف��ي تط��ور امني اعلن��ت خلي��ة الصقور 
االستخباراتية في النجف امس عن اعتقال 
متهم باالبت��زاز االلكتروني وجد في هاتفه   
آالف الصور لطالبات كلية عن طريق اختراق 
حس��ابات في الفيس��بوك وقال��ت اخللية 
ف��ي بيان لها انه وجد ف��ي هاتف هذا املبتز   
اكث��ر م��ن )7( آالف صورة اغلبه��ا لطالبات 
كلي��ة التربية للبنات وبعضه��ا عن طريق 
اختراق حسابات الفيس��بوك في محاولة 
البتزازه��ن ع��ن طريق ه��ذه الص��ور ودعت 
اخللية املواطنني لتغيير ارقام حس��اباتهم 
ملواق��ع التواصل االجتماعي في حال مت بيع 
اخلط فيمكن للمش��تري ان يس��ترجع كل 

احلسابات من خالله.

كتب املحرر السياسي
يف الهدف

)15( س��نة مرت على ذلك الس��قوط املّدوي للنظام البائد.. ومئات 
املليارات انفقت او خصصت او اهدرت او سمها ماشئت منذ العام 
)2003( وحلد اآلن على مش��اريع قيل لنا انها س��تحول العراق الى 
واحة  خضراء يعيش في افيائها العراقي وسط نعيم ورخاء وخير 
عمي��م وطز بدبي وطز بنيويورك وكل عواصم العالم.. وقيل لنا ان 
العراقي س��يحصل على ما يريده ويتمناه من خدمات اساس��ية 
في كل مجاالت احلياة جتعله يعيش اللحظة وينسى كل سنوات 
القه��ر والضيم لك��ن العراقي يصح��و ليجد  ان كل م��ا قيل له 
مجرد ش��عارات الس��تمالة العواط��ف والعيش ف��ي الوهم ليس 
إال.. الش��عب يريد خدمات ترقى الى مس��توى تضحياته اجلسام 
الت��ي قدمها الجل ه��ذا العراق والش��عب يريد خدمات تش��عره 

ووجوده  وكرامته  بانس��انيته 
ككائ��ن بش��ري يعي��ش فوق 
ادمي وط��ن قيل ل��ه مذ ابصرت 
عين��اه النور انه ع��راق النفط 
واخلي��رات  والنخي��ل  والغ��از 
الكثيرة التي يس��يل الجلها 

اللعاب..!!
يارئي��س  العراق��ي  املواط��ن 
ال��وزراء ع��ادل عب��د امله��دي 
مستش��فيات  يريد  احملت��رم.. 
ومراكز صحية يكون مستوى 

اخلدم��ة الطبي��ة والصحية فيها عل��ى غرار ارقى م��ا موجود في 
العواصم املتمدنة ويريد جامعات ومدارس ورياض اطفال لينهض 
التعليم بعد كبوة وانتكاسة اصابته بالصميم ويريد انفاقاً وطرقاً 
سريعة ووس��ائل مواصالت حديثة كالطائرات والقطارات واحدث 
م��ا وصل اليه العالم ف��ي مجال النقل والعراق��ي يريد مجمعات 
س��كنية يش��عر بني جدرانها انه مواطن درجة اولى ومن دون قلق 
وال هموم التش��رد او دفع فاتورة االيجار القاس��ية.. واملواطن يريد 
صناعة وطنية مزدهرة لتؤمن احتياجات س��وقه احمللية وتشغيل 
اآلالف املؤلف��ة م��ن العاطلني واخلريجني الذي��ن ضاعت احالمهم 
وتبخرت حال مغادرتهم احلرم اجلامعي.. واملواطن العراقي يارئيس 
الوزراء يريد مدناً نظيفة فيها ماء وكهرباء وهواتف وخدمات ادارية 
لينجز معاملته وهو في بيته خالل س��ويعات.. وما يريده العراقي 

ليس بطراً بل احتياجات واجبة السداد.

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

عبد الوهاب جبار 

نريد صناعة وطنية 
مزدهرة تؤمن احتياجات 
السوق  املحلية وتشغيل 
اآلالف املؤلفة من 
العاطلني والخريجني 

املواطن.. يريد خدمات 
يارئيس الوزراء
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املهندس سعد الدين حممد امني   مدير عام إق
شركة محورابي للمقاوالت االنشائية العامة لـ : 

:)                                               (

)                             (  اجرت استطالعا 
موسعا حول احداث  ملعب الشعب 

االخرية يف كالسيكو العراق 
5

الغامني يشارك 
باجتماع ثالثي يف 

سوريا ملكافحة اإلرهاب

ما هو القرار الذي  أصدره 
أوباما وقد يعرض ترامب 

للمساءلة السياسية؟
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املــــوارد املــــائـــيــــة تــسيطـــر عـــلـــى سيــــول املـــــوصــــــلا
إحباط عملية تهريب خمدرات للخارج مع مسافر أجنيب يف كردستانال

2ممثل املرجعية العليا : الشعب رصيدنا يف األزمات وحيدد معركة قادمة
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هل سيغادر العراقي مشهد بيوت الصفيح والعشوائيات اىل االبد ؟

بغداد / 
كش��ف مصدر سياس��ي، امس األحد، عن حراك س��يقوم به 
رئي��س الوزراء ع��ادل عبداملهدي ملنع مترير قان��ون إلغاء مكاتب 
املفتش��ني العموميني.وقال املصدر، بحس��ب صحيفة عربية، 
إن مجل��س مكافحة الفس��اد الذي يرأس��ه عب��د املهدي، بدأ 
حراكاً من جانبني ملنع التصويت على إلغاء مكاتب املفتشني، 
من خ��الل محاوالته الضغ��ط على هيئة رئاس��ة البرملان ملنع 
التصوي��ت عل��ى القانون، إضاف��ة إلى التواصل مع الس��لطة 
القضائية لنقض أي قانون يُصّوت عليه البرملان.وأضاف، أن عبد 
املهدي يصر على ع��دم مترير هذا القانون، خصوصاً أن مجلس 
مكافح��ة الفس��اد يق��وم بتقييم عم��ل مكاتب املفتش��ني، 

ويجب االنته��اء من تلك التقييمات رس��مياً ليتم في ضوئها 
اتخ��اذ القرار املناس��ب جتاه تلك املكات��ب بإبقائها أو إلغائها، 
مبين��ا أن عب��د امله��دي ال يقبل بأن يتج��اوز البرمل��ان مجلس 
مكافحة الفس��اد.ولفت املصدر، إلى أن رئيس احلكومة يرى أن 
عمل البرملان يجب أال يتعارض مع مجلس مكافحة الفس��اد، 
ويج��ب أن يكون هناك تنس��يق وتعاون بينهم��ا، ال تعارض في 

التوجهات، كون ذلك ال يصب في صالح محاربة الفساد.
على صعيد ذي صلة اكد نائب عن حتالف سائرون، امس االحد، 
أن حتالف��ه مع عدم الغ��اء مكاتب املفتش��ني العموميني وفق 
ش��روط معينة، فيما اش��ار ال��ى ان مكاتب املفتش��ني حلقة 

مهمة وضرورية ملكافحة الفساد.

مصدر : عبد املهدي يتحرك ملنع مترير قانون إلغاء 
مكاتب املفتشني.. وسائرون: ندعم بقاءها بشروط

  وكاالت / 
اعلن رئيس منظمة احلج والزيارة االيرانية 
علي رضا رشيديان، امس االحد، عن حتديد 
موع��د بدء الغاء رس��وم تاش��يرة الدخول 
للعراق.ونقل��ت وكالة ف��ارس االيرانية عن 
رش��يديان قوله، إنه من املؤم��ل بدء الغاء 
رس��وم تاش��يرة الدخ��ول للع��راق ي��وم 5 
نيس��ان القادم، مبينا ان تاش��يرة الدخول 

للس��فر بني اي��ران والع��راق لم تل��غ إال ان 
رس��وم التاش��يرة ق��د الغي��ت .واضاف أن 
رسوم التاشيرة للعراق كانت قبل شهرين 
40 دوالرا وارتفعت قبل شهر الى 50 دوالرا، 
مش��يرا الى انه من املؤمل ان نش��هد في 
بداي��ة النصف الثان��ي من نيس��ان الغاء 
رسوم التاشيرة.واقترحت ايران على العراق 
بان يتم الغاء تاشيرات الزيارة لكن اجلانب 

العراق��ي طال��ب بالبق��اء عليه��ا، وعليه 
فقد اتفق البلدان على ابقاء التاش��يرات، 
لكنها س��تكون مجانا ومن دون اي رسوم.
على صعيد ذي صلة نفت هيئة السياحة 
األنباء التي حتدثت عن إلغاء التأشيرة بني 
العراق وإيران، مش��يرة إلى ان بغداد ماتزال 
تتعام��ل م��ع طه��ران بنف��س اإلج��راءات 

السابقة.

ايران: )5( نيسان املقبل موعد إلغاء رسوم تأشرية الدخول اىل العراق وهيئة السياحة العراقية تنفي

 بغداد /  
النق��ل  وزي��ر  أعل��ن 
اهلل  عب��د  املهن��دس 
 ، باه��ض  لعيب��ي 
ام��س االحد ،ف��ي لقاء 
مشترك مع وزير االعمار 
الس��يد  واالس��كان 
بنكني ريكاني مصادقة 
االخير عل��ى التصميم 
مدينة  النشاء  االساس 
اقتصادية متكاملة في 

شبه جزيرة الفاو.
وقال لعيبي ان  مشروع 

الفاو الكبير هو تصميم 
وس��ينفذ  ايطال��ي 
ومعايي��ر  مبواصف��ات 

عاملي��ة”، موضح��ا ان ” 
س��يتضمن  املش��روع 
بن��اء مناط��ق صناعية 

وسكنية وجتارية كبيرة 
لتعزيز التبادل بش��كل 

اوسع مع دول اخلليج”.
ان  س��يادته   واض��اف 
وزارة النقل ارتأت تطوير 
سواحل العراق البحرية 
بع��د الش��روع باكمال 
الف��او ،مؤكدا ان  ميناء 
الفاو الواجهة البحرية 
الع��راق  ف��ي  الوحي��دة 
املطل��ه عل��ى اخللي��ج 

العربي . تفاصيل اخرى 

النقل تعلن مصادقة وزارة االعمار واالسكان على التصميم 
االساس ملشروع master plan شبه جزيرة الفاو

بغداد / 
أك��د عضو جلنة اخلدمات النيابية، عب��اس يابر، امس األحد، 
أن البرمل��ان سيش��رع خ��الل اجللس��ات املقبل��ة مبناقش��ة 
ثالث��ة قوانني ذات صل��ة مباش��رة باملواطن العراق��ي ابرزها 
العش��وائيات ومتلي��ك األراضي.وق��ال ياب��ر، ان “اجللس��تني 
املقبلتني ستش��هد عرض جملة من القوانني املهمة والتي 
تخدم ش��ريحة كبيرة من املواطن��ني”، موضحا ان “أبرز تلك 
القوان��ني هو قان��ون العش��وائيات، وقانون متلي��ك األراضي 
ومشروع قانون العشوائيات داخل األراضي الزراعية”.وأضاف، 
ان “جلنة اخلدمات في مجلس النواب تس��عى لإلس��راع في 
تشريع قانون متليك العش��وائيات لشاغليها شريطة ان ال 

يتعارض ذلك مع التصميم األساسي للمدن”.

اخلدمات النيابية : قانونا العشوائيات ومتليك 
بغداد / األراضي سيناقشان يف اجللستني املقبلتني

العقابي،  امج��د  النائ��ب  ح��ذر 
ام��س االح��د، وزارة الصحة من 
العراق��ي وعدم  املواطن  جتاه��ل 

واملس��تلزمات  االدوي��ة  توفي��ر 
الطبية في اغلب املستشفيات. 
وقال العقاب��ي ، إن وزير الصحة 
املواط��ن  بحي��اة  مب��ال  غي��ر 

العراقي لكونه ل��م يوفر األدوية 
الالزمة في اغلب املستشفيات 
بحس��ب وصفه.ودع��ا العقابي، 
وزير الصح��ة واجله��ات املعنية 

ال��ى االهتم��ام ال��الزم واالعتناء 
بحياة املواط��ن العراقي، محذرا 
من عدم توفير األدوية وخصوصاً 

لألمراض املزمنة.

نائب يتهم وزير الصحة بـ)الالمباالة( حبياة املواطن وعدم توفري األدوية

 بغداد / 
اإلص��الح  حتال��ف  رئي��س  بح��ث   
واإلعم��ار، الس��يد عم��ار احلكي��م، 
مع اس��امة النجيف��ي رئيس حتالف 
الق��رار العراقي احد مكونات حتالف 
االصالح واالعمار مستجدات الوضع 

السياس��ي واس��تكمال الكابين��ة 
احلكومية ودعم احلكومة في تنفيذ 
برنامجها.وذك��ر بي��ان ملكتب��ه ، ان 
السيد عمار احلكيم والنجيفي بينا 
»أهمي��ة اختي��ار وزراء اكفاء إلكمال 
الكابينة الوزارية واع��ادة النظر مبن 

او  قانوني��ة  مالحظ��ات  تش��وبهم 
شبهات فس��اد، واكدنا ضرورة حتلي 
الش��خصيات املرش��حة بالنزاه��ة 
والكفاءة والق��درة على االدارة، فيما 
جددنا دعمنا الكامل للحكومة في 
تنفيذ برنامجها اخلدمي والتنموي«.

وأكد الس��يد عم��ار احلكي��م خالل 
اللقاء »على حيادية العراق وابتعاده 
احمل��اور  وجتاذب��ات  سياس��ة  ع��ن 
استعرض  والدولية«.كما  االقليمية 
املس��تقبلية  »االف��اق  اجلانب��ان 

لتحالف االصالح واالعمار، 

احلكيم والنجيفي يؤكدان أهمية إعادة النظر بالوزراء 
ملن تشوبهم مالحظات قانونية أو فساد
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بغداد / البينة الجديدة
أك��د النائب عن حتالف اإلصالح علي البديري، امس األح��د، أن رئيس الوزراء عادل 
عبد املهدي حّمل الكتل السياسية فشل احلكومة إذ لم يتم مترير الوزراء األربعة 
املتبقني خالل جلسة السبت املقبل، فيما بني أن الكتل السياسية اتفقت على 
جميع األس��ماء املطروحة إلنهاء أزمة تعطي��ل البرنامج احلكومي. وقال البديري، 
إن “جمي��ع الكتل السياس��ية اتفقت على األس��ماء املطروح��ة للتربية والعدل 
والدفاع والداخلية إلنهاء أزمة تعطيل البرنامج احلكومي”، الفتا إلى إن “جلس��ة 
الس��بت املقبل ستحس��م التصويت على جميع الوزراء دون العودة للخالفات”.

وأضاف أن “عبد املهدي حمل الكتل السياس��ية مسؤولية إي فشل حكومي قد 
يح��دث خالل املرحلة املقبلة إذ ل��م يتم مترير الوزراء املتبق��ني”، مبينا أن “الكتل 
السياسية تسارع في الوقت احلالي إلجناح جلسة السبت املقبل وحتقيق إكمال 

الكابينة الوزارية”.

كربالء املقدسة / البينة الجديدة
دعا ممثل املرجعية الدينية العليا الشيخ عبد املهدي 
الكربالئ��ي، امس االح��د، اإلعالميني ووس��ائل اإلعالم 
ال��ى إبراز اجلوانب اإلنس��انية التي حملها املتطوعون 
والق��وات األمنية أثن��اء خوضهم احل��رب ضد داعش، 
مبينا ان من وصايا السيس��تاني توثيق جرائم داعش 
دولي��ا ومحليا. وق��ال الكربالئي خالل مش��اركته في 
افتت��اح املع��رض الفوتوغراف��ي االول للص��ور احلربية 
مبدين��ة كرب��الء ف��ي بي��ان للعت��ب احلس��ينية “م��ن 
الض��روري ان يهتم املوثقون واملعني��ون بتوثيق جميع 
اجلوانب اخملتلفة في املعركة لتبيان احلقائق وكش��ف 
زيف اإلع��الم املغرض ال��ذي يحرف احلقيقة حلس��اب 
مصاحله”. واضاف ان “من وصايا الس��يد السيستاني 
توثي��ق جرائ��م داعش دولي��ا ومحليا وتطب��ع وحتفظ 
إلبرازها جلمي��ع املنظمات املتخصصة”، مش��يرا الى 
ان “املتطوع��ني والق��وات االمنية الذين ش��اركوا في 
احلرب انتصروا إلميانهم بعدال��ة قضيتهم وأحقيتها 
باإلضافة الى أنهم منش��أ للسالم ومبعث للمحبة”.

واوض��ح الكربالئي “من املعروف اغل��ب احلروب جاءت 
للبح��ث ع��ن الهيمنة ونه��ب اموال الش��عوب على 
عك��س حرب العراقيني ضد داعش التي حملت معها 
اس��مى مفاهيم الدفاع عن االنس��ان واإلنس��انية”، 
مبين��ا ان “العراقيني ل��م يحموا الع��راق في حربهم 
بل حم��وا املنطقة وحتى دول أجنبية وأوربية لذا على 

اجلميع ان يوثقوا لكي ال تتحرف القضية”.

عبد املهدي حيّمل الكتل السياسية مسؤولية أي فشل حكومي خالل جلسة السبت املقبل

العدل توافق على تعليمات موازنة 2019 اخلاصة باألجراء اليوميني واملتعاقدين

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
اقتحام .. اقتحم عش��رات املستوطنني املتطرفني 
املسجد األقصى املبارك من باب املغاربة بحراسة 
مش��ددة م��ن ش��رطة االحت��الل. وقال��ت مصادر 
مقدسية إن 67 مستوطًنا اقتحموا األقصى خالل 
الفترة الصباحية، ونظموا جوالت في باحاته بدءاً 
من دخولهم عبر باب املغاربة، وحتى خروجهم من 
باب السلسلة. ويواصل املستوطنون اقتحاماتهم 
اليومية املتكررة للمسجد األقصى، وسط حراسة مشددة من قبل 

قوات االحتالل.
قص��ف .. أصيب مواطن��ان مينيان اثن��ان، امس األح��د، جراء قصف 
صاروخي س��عودي اس��تهدف املناط��ق احلدودية 
استهدف املديريات احلدودية في محافظة صعدة. 
وذكر موقع “املس��يرة ن��ت” أن “مواطنني اثنني من 
س��كان منطقة ذويب ف��ي مديرية حي��ران اصيبا 
بقصف صاروخي س��عودي اس��تهدف املنطقة”. 
وأضاف املوقع، أن “قرى آهلة بالسكان في مديرية 
رازح احلدودية تعرضت لقصف صاروخي سعودي.

غلق .. أفادت وكال��ة “رويترز”، امس األحد، بأن 
شرطة نيوزيلندا اغلقت مطار دانيدن بعد بالغ 
عن عبوة. وذكرت الوكالة في خبر أن “ش��رطة 
نيوزيلن��دا اغلقت مطار داني��دن بعد بالغ عن 
عب��وة مريب��ة”. يأت ه��ذا بعد مرور 48 س��اعة 
على هجوم إرهابي اس��تهدف مس��جدين في 
نيوزلن��دا راح ضحيته العش��رات م��ن االبرياء 

العزل بني قتيل وجريح.
قرارات .. أصدرت احملكمة اإلسرائيلية في القدس قرارا بإغالق مصلى 
ب��اب الرحمة في املس��جد األقصى. وذكرت وس��ائل إعالم عبرية، أن 
محكم��ة “الصل��ح” اإلس��رائيلية أص��درت قرارا 
يقض��ي بإغالق مصلى باب الرحمة، بعدما أوقفت 
“ع��دم الب��ت” في طلب ش��رطة االحت��الل إغالق 
املصلى خالل األسبوع املاضي. يذكر أن مقدسيني 
أقدم��وا في ال�22 من ش��باط  املاض��ي، على فتح 
مصل��ى باب الرحمة اجملاور لباب الرحمة الذي يقع 

بالسور الشرقي للمسجد األقصى.

ص��اروخ .. كش��فت صحيفة يوميوري ش��يمبون 
الياباني��ة ، أن وزارة الدفاع اليابانية تخطط للبدء 
في إنش��اء صاروخ كروز يبلغ م��داه 400 كيلومتر، 
سيسمح الصاروخ الذي يتم إطالقه جواً مبهاجمة 
سفن العدو في حالة وجود تهديد مباشر ألراضي 
الدولة. وذك��رت الصحيفة، ن “هذا أول صاروخ من 
هذا النوع ف��ي البالد، ومن اخملطط أن يتم إنش��اء 
الصاروخ على أس��اس طراز كروز األسرع من الصوت  ASM3، الذي مت 

تطويره في عام 2017.
مصرع .. لقي 42 ش��خصاً على األقّل مصرعهم جّراء فيضانات في 
إقليم بابوا في ش��رق إندونيس��يا، كما تس��ببت 
أمط��ار غزيرة ف��ي منطقة س��ينتاني القريبة من 
جايابورا، عاصمة اإلقليم، في إصابة 21 ش��خصاً 
بجروح. وقال س��وتوبو ب��وروو نوغروه��و املتحدث 
باس��م الوكالة الوطني��ة ملكافحة الك��وارث، إن 
عشرات املنازل تضررت بسبب الفيضانات. وأضاف 

أنه “من املرجح أن يزداد عدد الضحايا«.

بغداد / البينة الجديدة 
 اعل��ن وكيل وزارة العدل للش��ؤون االدارية واملالية عبد الكرمي 
فارس السعدي، امس االحد،  مصادقة وزير العدل، وكالة بنكني 
ريكاني، على تعليمات املوازنة لسنة   2019، اخلاصة بتحويل 
االجراء اليوميني كافة املستمرين باخلدمة الى عقود  وتكييف 
اوضاع املتعاقدين بالشكل الذي ينطبق على موظفي املالك 
مبوجب  القوان��ني والقرارات النافذة. وأوضح الوكيل انه »وفقا 
للقرار )603(  لسنة 1987 حتتسب خدمة العاملني املستمرين 
بالعمل من املش��مولني بهذا  القرار الغراض العالوة والتقاعد 
ويعفون من دفع املس��اهمات التقاعدية لغاية   2018/12/31«.
وبني: »على ان تتولى وزارة املالية س��داد تلك املساهمات بناء 
عل��ى  مطالبة دائ��رة التقاعد والضمان االجتماع��ي في وزارة 
العمل والشؤون  االجتماعية وصندوق تقاعد موظفي الدولة 
على ان تس��تقطع نس��بة )5%( من  اجرهم الش��هري اعتبارا 
من 2019/1/1 للس��ماهمات التقاعدية«. وأش��ار الى ان »وزارة 
 املالية تتولى تس��ديد نسبة 12% املتبقية تدفعها كل نهاية 
س��نة«.  وتابع انه »س��يتم وفقا  لهذا القرار احتساب اخلدمة 
التقاعدية للمشمولني بالوصف املذكور  باالمتيازات واحلقوق 
الت��ي يحص��ل عليه��ا موظفي امل��الك الدائم مث��ل القروض 
 واالراضي السكنية وااليفادات والدورات التطويرية واملكافئات 
وتك��ون له��م  االولوية بالتعي��ني على املالك الدائم بحس��ب 

االقدمية من تاريخ املباشرة  واحلاجة الى االختصاص«.

بغداد / البينة الجديدة
أك��د وزير التج��ارة والصناع��ة القطري، علي بن أحم��د الكواري، 
امس االحد، ان نس��بة التجارة مع العراق ارتفعت الى 120%. وقال 
الكواري عقب االجتماع العراق��ي القطري في بغداد في تصريح 
صحفي ان نس��بة التجارة م��ع العراق ارتفعت ال��ى 120% خالل 
الس��نتني املاضيتني. وأش��ار الى ان الوفد القطري جاء الى بغداد 
لتعزي��ز التعاون بني البلدين. وكان وف��د اقتصادي وجتاري كبير من 
قطر وصل العاصمة بغداد صباح امس األحد برئاسة وزير التجارة 
والصناعة القطري، علي بن محمد الكواري. وعقد في فندق بابل 
ام��س امللتقى االقتص��ادي العراقي القطري مبش��اركة عدد كبير 

رجال االعمال العراقيني والقطريني واستمر ليوم واحد.

وزير التجارة والصناعة القطري:

ارتفاع نسبة التجارة مع العراق إىل %120

الصاحلي حيّذر من إشعال جملس 
املفوضني »فتنة« جديدة يف كركوك

كركوك / البينة الجديدة 
ح��ذر النائب ع��ن كركوك ارش��د الصاحلي، من اش��عال مجلس 
املفوض��ني »فتنة« جديدة في احملافظ��ة. وذكر الصاحلي، أنه »مرة 
اخرى، يثير مجلس املفوضني ازمة جديدة في كركوك بعد تورطه 
باالنتخاب��ات املزورة والتي متت تغطيتها حتت عدة ذرائع من خالل 
ابعاد ممثل عن املفوضية من القومية التركمانية اثناء تشكيلها«. 
وتاب��ع أن »مجلس املفوض��ني يلجأ الى اش��عال فتيل االزمة في 
كرك��وك بعد تقس��يم عق��ود املفوضي��ة بني مكون��ات كركوك 
التركماني��ة والعربي��ة والكردية بداف��ع االنتقام م��ن التركمان 
والعرب بتقليل نسبة موظفيهم بدال من التوزيع املتساوي طبقا 
لقرار مجلس الوزراء القاضي بتقس��يم كل املناصب والوظائف 
بنس��بة 32% لكل مكون واربعة للمسيحيني«. وحمل الصاحلي، 
»مفوضية االنتخابات مس��ؤولية حصول اية نعرة قومية حتصل 
ب��ني مكوناتها، وان هذا االم��ر هو متهيد النتخاب��ات مزورة اخرى 

جملالس احملافظات«.

عمليات بغداد ترد على بيان اتهمها باقتحام 
مقر لـحزب احلل يف العاصمة بغداد

بغداد / البينة الجديدة 
ردت قي��ادة عمليات بغداد، امس األح��د، على بيان حزب احلل الذي 
اتهمه��ا باقتح��ام مقر احل��زب في منطق��ة األعظمية ش��مالي 
العاصمة، مؤكدًة أن قواتها لم تدخل إلى املقر. وقال القيادة إنه رداً 
عل��ى بيان حزب احلل الذي اتهم فيه قوة من اللواء )44( في الفرقة 
)11( التابعة لقيادة عمليات بغداد باقتحام مقر احلزب في منطقة 
األعظمية، ولبيان احلقائق نود أْن نوضح ما يلي: بالساعة السابعة 
والنصف من صباح يوم الس��بت )أمس االول( قامت قوة مشتركة 
من وحدات متجحفلة تابعة للفرقة )11( بعملية تفتيش اعتيادي 
ملنطق��ة األعظمي��ة، وهو س��ياق عمل تق��وم به الق��وات األمنية 
بش��كل دوري ومنتظم. وأضاف البيان، أن أفراد القوة الحظوا وجود 
عجالت مدرع��ة ومظللة مركونة على الرصيف وبش��كل عرضي 
مما يس��بب إعاقة حركة الس��ابلة، وكذلك وجود )كرفان( موضوع 
على الرصيف أمام أحد املنازل في األعظمية محلة )316(، مما حدا 
بالقوة إلى االس��تعالم عن مرجعية هذا العج��الت والكرفان، مع 
العل��م أن الدار ل��م تكن عليه أية عالمة تش��ير إلى أنه مقر حلزب 

معني، ولم يتم الدخول إلى الدار مطلقاً.

بغداد / البينة الجديدة 
أك��د وزي��ر اإلعم��ار واإلس��كان بنكني 
ريكان��ي، امس االحد، أنه س��يتم توزيع 
قط��ع األراض��ي مجان��ا عل��ى فئت��ني، 
مشيراً إلى سعي وزارته للحصول على 
ترلي��ون دين��ار لتمويل ه��ذه الوحدات.

وق��ال ريكان��ي ف��ي مؤمتر مش��ترك مع 

وزي��ر النق��ل عب��د اهلل لعيب��ي باهض، 
إن »هن��اك حاجة لبن��اء 3 ماليني وحدة 
س��كنية للقض��اء على أزمة الس��كن 
نهائي��اً«، مبين��اً أن »ه��ذه الوح��دات ال 
ميك��ن توفيرها في ظل هذه اإلمكانيات 
احمل��دودة«. وأض��اف ريكان��ي، أن »الوزارة 
تس��عى اآلن لتوفي��ر أراٍض ف��ي جميع 

احملافظ��ات وتوزيعه��ا ومتوي��ل ما ميكن 
متويله ألغراض البناء«، مؤكداً »س��عي 
ال��وزارة للحص��ول عل��ى ترلي��ون دينار 
لتموي��ل هذه الوحدات على األقل لذوي 
الدخل احملدود«. وأوضح، أنه »مت تقسيم 
املس��تفيدين م��ن األراض��ي إل��ى ثالث 
فئات، تشمل الفئة األولى والتي سيتم 

توزي��ع األراضي لها مجاناً املش��مولني 
بش��بكة الرعاية االجتماعية وشبكة 
احلماي��ة وذوي االعاق��ة، فيما س��توزع 
األراض��ي مجاناً أيض��اً للفئ��ة الثانية 
والتي صنفت بالفئة املتوس��طة والتي 
س��يؤخذ منها مبالغ اخلدم��ات فقط، 
فيم��ا صنفت الفئ��ة الثالث��ة باملترفة 

والتي سيتم أخذ مبالغ األراضي منها، 
والتي ستكون بأسعار مناسبة«. وأشار 
وزير اإلعمار واإلسكان، إلى أنه »بإمكان 
الفئات االستفادة من صندوق اإلسكان 
للحصول على ق��روض لبناء وحداتهم 
الس��كنية والتي تصل إل��ى 50 مليون 

دينار في العاصمة بغداد«.

كربالء املقدسة / البينة الجديدة
الديني��ة  املرجعي��ة  ممث��ل  اس��تعرض 
العلي��ا ف��ي كرب��الء خ��الل اس��تقباله 
الس��فير الفرنس��ي ف��ي الع��راق برونو 
أوبير طبيعة الوضع ف��ي البالد وموقف 
الش��عب العراقي إزاء االحداث واالزمات 
واس��تحقاقات امل��دن املدم��رة. واش��ار 
الش��يخ عب��د امله��دي الكربالئي خالل 
اللقاء الى ان الع��راق مر بظروف صعبة 
ابان سيطرة اجملاميع التكفيرية }داعش{ 
على أجزاء واسعة ووصولها الى أطراف 
العاصم��ة بغ��داد. واض��اف، ان فت��وى 
الدف��اع الكفائ��ي للمرجعي��ة الدينية 
العليا قلبت املعادلة وانقذت العراق من 
الضياع. وش��دد الشيخ الكربالئي على 
ضرورة التعاون ملكافحة الفكر املتطرف، 
العراقية  الفرنس��ية  بالعالقات  مرحبا 
ودور فرنس��ا بدع��م الع��راق ملكافح��ة 

اإلره��اب. واك��د ان الع��راق حتم��ل عبء 
احلرب لوحده في حني ان االرهاب والفكر 
املتشدد يهدد العالم كله مبا فيه اوروبا.
ويرى ممث��ل املرجعية الديني��ة العليا ان 
املعركة القادمة ليس��ت عس��كرية بل 
هي معرك��ة دعم وبناء املواطن العراقي 

ال��ذي حتم��ل اعب��اء التص��دي للفك��ر 
املتطرف، مش��يرا الى ان املواطن العراق 
حرم من ابسط وس��ائل العيش الكرمي 
والس��كن الصحة التعلي��م مما يجعله 
عرض��ة الس��تهداف جدي��د م��ن قب��ل 
اصحاب الفكر املتطرف. وقال الش��يخ 

الكربالئ��ي ان رصيدن��ا ف��ي االزمات هو 
الش��عب، مبين��ا انه في ع��ام 2014 لم 
تك��ن الق��وات االمني��ة ق��ادرة لوحدها 
عل��ى مواجهة خطر داع��ش فتوجهت 
فتوى املرجعية العليا مباشرة للشعب 
العراقي للدفاع عن البلد. وجدد تأكيده 
على ان الش��عب العراقي يس��تحق ان 
يبقى قويا وان تدعمه احلكومة بكل ما 
تستطيع. ووجه بضرورة التعاون في ما 
يتعلق بإعادة إعم��ار املدن التي خربتها 
احل��رب واع��ادة النازح��ني والتع��اون في 
جميع اجملاالت. من جانبه، نقل السفير 
الفرنس��ي برون��و أوبير دع��م احلكومة 
الفرنس��ية للعراق في جمي��ع اجملاالت، 
مبينا ان احلكومة الفرنس��ية تش��اطر 
الع��راق القل��ق نفس��ه فيم��ا يتعل��ق 
باستقرار البالد. واضاف ان فرنسا تؤكد 
على شركائها ضرورة الوقوف مبواجهة 

االره��اب وم��ا بع��د االره��اب م��ن دعم 
للناس و اعادة االعمار. وأش��اد أوبير بدور 
املرجعي��ة الديني��ة العليا ف��ي احلفاظ 
عل��ى وحدة البالد من خ��الل حترير ارضه 
م��ن أي��دي اجلماع��ات اإلرهابية.واكد ان 
فرنسا على اس��تعداد تام لتقدمي كافة 
االقتصادي��ة  للمش��اريع  التس��هيالت 
والثقافي��ة والتعليمي��ة والتربوية التي 
تديره��ا العتب��ة احلس��ينية املقدس��ة 
خلدم��ة ابناء كرب��الء. يذكر ان الس��فير 
الفرنس��ي ووفدا كبيرا من فرنسا ضم 
عدة ش��خصيات اقتصادية و سياسية 
فض��ال عن امللح��ق الثقاف��ي والتجاري 
وبعض من اركان الس��فارة الفرنس��ية 
في بغداد عقد عدة لقاءات في العتبتني 
املقدس��تني وغرفة جتارة كربالء ولقاءات 
موسعة مع عدد من شخصيات كربالء 

اجلامعية والثقافية والتجارية.

ممثل املرجعية العليا حيدد معركة مقبلة: الشعب رصيدنا يف األزمات

في مؤتمر مشترك بين وزيري اإلعمار واإلسكان والنقل..

بنكني: سنوزع األراضي جمانًا على فئتني ونسعى إىل احلصول على ترليون دينار لتمويلها

بغداد / البينة الجديدة
اعتب��ر رئيس جلنة االمن والدف��اع البرملانية 
عدنان االس��دي، امس االحد، ان عدم توفير 
البيئة املناس��بة لع��ودة النازح��ني واعمار 
امل��دن احمل��ررة وتنمي��ة الش��عور باالنتم��اء 
للوطن س��يكون س��ببا في زيادة العمليات 
االرهابية، فيما اش��ار ال��ى ان تكرار اخلطط 
الس��ابقة وانتشار الفس��اد في املؤسسة 
العس��كرية واخلدمية في نينوى كان سببا 
ف��ي تعاطف بعض الناس م��ع داعش. وقال 
االس��دي إن داع��ش انته��ى عس��كريا ولن 
يتس��طيع او ميل��ك الق��وة ملس��ك االرض او 

الس��يطرة على بقع��ة ارض محددة لتكون 
كيانا او دويلة له كما حصل س��ابقا، مبينا 
ان م��ا يق��وم ب��ه داع��ش حاليا ه��و القيام 
بعمليات بس��يطة هنا او هناك مستغلني 
بعض الثغ��رات او املناطق الهش��ة للقيام 
بعملي��ات ارهابي��ة من خالل انغماس��يني 
يتم زجهم داخل املدن. واضاف االس��دي، ان 
نينوى مازالت فيها حواضن لداعش اضافة 
الى الفس��اد في احملافظة بكل املؤسسات 
وخاص��ة االمنية والعس��كرية واخلدمية ما 
خل��ق تعاطفا للناس مع داع��ش، الفتا الى 
ان اس��تمرار نفس اخلطط والشخوص كان 

سببا في تكرار االخطاء وعدم االتعاظ منها.
واكد االسدي، ان احلل يكون من خالل تغيير 
الش��خوص واخلطط وتوفير البيئة اخلدمية 
املناسبة واعادة النازحني واحتواء ابناء تلك 
املدن وتقوية الش��عور باالنتماء للوطن من 
خالل بث الش��عور بح��رص الدولة عليهم 
وعل��ى مصلحتهم والتفاعل مع معاناتهم 
وتوفير العمل وبناء املناطق املهدمة وتوفير 
س��بل احلياة الكرمية، مش��ددا على انه دون 
توفي��ر تلك الش��روط فل��ن ينته��ي داعش 
وسيبقى خطرا يهدد احملافظة واملنطقة من 

وقت آلخر وستزداد العمليات االرهابية.



املوارد املائية تسيطر على 
سيول املوصل

حرب: يف كل دول العامل متنح اجلنسية من قبل رأس السلطة
 إال يف العراق فإنها متنح من قبل »مديرية«

  نينوى / البينة اجلديدة
كشف مصدر في حكومة نينوى احمللية، ان متنفذين استولوا 
على مساحات واسعة من األراضي باحملافظة، فيما اشار الى 

ان األتاوه لم تستثن أّي جهة حتى املنظمات اإلنسانية.
ونقلت صحيفة العربي اجلديد عن املصدر قوله ان أشخاصاً 
استولوا  عدة  جهات  من  مدعومني  ومستثمرين  متنفذين، 
خالل األشهر املاضية على مساحات واسعة من األراضي التي 

يتبع بعضها للدولة في نينوى.
هذه  ان  اسمه  عن  الكشف  عدم  طلب  الذي  املصدر  واضاف 
وهم  كبير،  بشكل  احملليني  السكان  تستفز  بدأت  التصرفات 
أن  إلى  الفتاً  تستباح،  وهي  مدينتهم  أراضي  على  يتفرجون 
جتلب  التي  والشاحنات  التّجار،  على  أتاوات  يفرض  من  هناك 
جهة  أّي  تستثن  لم  األتاوات  ان  املوصل.واكد  إلى   البضائع 
في  مساعدات  بتوزيع  تقوم  التي  اإلنسانية،  املنظمات  حتى 

املوصل.

بغداد / البينة اجلديدة

دعا عضو اللجنة القانونية النيابية حسني العقابي، امس األحد، احلكومة 

إل��ى إعادة النظر بقانون متليك األراضي الزراعية وتضمينه تفاصيل عملية، 

مش��يرا إلى أن القان��ون ال يعالج أزمة العش��وائيات وتوفي��ر الغطاء املالي 

إلنش��اء اجملمعات الس��كنية.وقال العقابي إن “احلكوم��ة مطالبة بتوحيد 

جمي��ع القوان��ني اخلاص��ة بتمليك قط��ع االراض��ي والوحدات الس��كنية 

للمواط��ن بتش��ريع واحد من اجل توحي��د اجلهود”.وأض��اف ان “القوانني ال 

تتطرق إلى حل ازمة العشوائيات ومتليك األراضي الزراعية لشاغلها فضال 

ع��ن عدم احلديث ع��ن أي تخصيص مالي للمش��اريع التي تن��وي احلكومة 

إقامته��ا في األراضي اجلديدة”.وبني العقاب��ي، أن “القانون يجب ان يتضمن 

اخلارطة االساس��ية للمدن وما هي املس��احة املس��موح بتوزيعها في كل 

مدينة ووضع جدول  ملش��اريع خدمي��ة وصناعية  في تلك األراضي من اجل 

توفير فرص عمل، فضال عن إنشاء طرق سريعة”.
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الدفاع تنفي توجيه ضربة جوية على موقع لداعش يف كركوك

مصدر حبكومة نينوى : متنفذون استولوا على مساحات واسعة من األراضي باحملافظة
إيران تعلن اختاذ قرارات مهمة بشأن اتفاقية اجلزائر مع العراق

بغداد / البينة اجلديدة
نفت وزارة الدفاع ، بيانا خللية االعالم االمني بشأن تنفيذ 
القوة اجلوية ضربة استهدفت مواقع ل�داعش بكركوك.
وذك��ر بيان لل��وزارة انها تنف��ي قيام قي��ادة القوة اجلوية 
 F16 العراقي��ة بتنفي��ذ ضربة جوية بواس��طة طائ��رات
اس��تهدفت موقعا لعناصر داعش اإلرهابية في منطقة 
وادي ابو خناجر وبداخله مجموعة ارهابية مكونة من ٩ 
إرهابي��ني، من بينهم اإلرهاب��ي املدعو خالد عربيد، حيث 
كان��ت هذه اجملموع��ة تنفذ عمليات ارهابية تس��تهدف 

املواطنني ضمن حدود مدينة كركوك.
واعلن��ت خلي��ة االعالم االمن��ي في بيان ص��در اخلميس 
املاض��ي، والذي تضم��ن انه وفقا ملعلومات اس��تخبارية 
جله��از مكافحة االٍرهاب و بالتنس��يق م��ع القوة اجلوية 
العراقية و طيران التحالف الدولي مت تدمير موقع لعناصر 
داع��ش اإلرهابية في منطقة وادي اب��و خناجر و بداخله 
مجموع��ة ارهابي��ة مكونة م��ن ٩ إرهابيني م��ن بينهم 
اإلرهاب��ي املدعو خالد عربي��د، حيث كانت هذه اجملموعة 
تنفذ عمليات ارهابية تس��تهدف املواطنني ضمن حدود 

مدينة كركوك.

)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

وكاالت / البينة اجلديدة
أعل��ن رئي��س البرمل��ان اإليران��ي علي 
الريجان��ي، ام��س األح��د، ع��ن اتخاذ 
ق��رارات مهمة بش��أن اتفاقية اجلزائر 
خ��الل زي��ارة الرئيس اإليراني حس��ن 

روحاني األخيرة إلى العراق.
وقال الريجاني في تصريحات ، إنه “مت 
اتخاذ ق��رارات مهمة بش��أن اتفاقية 

اجلزائر خالل زيارة روحاني للعراق”.
وأض��اف أن��ه “من��ذ أن ق��ام الع��راق 

بإس��قاط ص��ّدام کّن��ا إل��ی جان��ب 
العراق��ي، وحینم��ا هاجم  الش��عب 
الع��راق، وطلب��ت احلکوم��ة  داع��ش 
العراقیة املس��اعدة قمنا مبّد أیدینا”، 
مؤكدا “اننا نعتب��ر العراق دائماً دولة 

مهّمة ودیمقراطیة في املنطقة”.
ولف��ت روحان��ي إل��ى أن “م��ا ق��ام به 
اجلی��ش العراقي واحلش��د الش��عبي 
اللذیْن وّجها صفعة قویّة لإلرهابیین 

أمر مهّم للمنطقة بأسرها”.

نائب : قانون متليك األراضي للمواطنني يفتقد إىل التفاصيل األساسية 

جريدة يومية سياسية عامة  ال ترتبط بحزب او حر كة او اية جهة دينية او سياسية
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وكاالت / البينة اجلديدة
)طارق  القانوني  اخلبير  قال 
حرب( انه في كل دول العالم 
للمواطنني  اجلنسية  متنح 
من قبل رأس الس��لطة إال 
في الع��راق فإنها متنح من 
قبل »مديرية« ويعني بذلك 
مديري��ة اجلنس��ية العامة 

التابعة لوزارة الداخلية.
واض��اف حرب ف��ي تصريح 
املوض��وع  كان  إذا  متلف��ز 
فلم��اذا  االنتم��اء  يخ��ص 

حتص��ر االقام��ة بس��نة 
وان هن��اك من  واح��دة؟ 
يريد منح )خبز الفقراء( 
واشار  للغير..  العراقيني 
حرب ان النظام السابق 
اجلنس��ية  مين��ح  كان 
العراقي��ة وهذا صحيح 
مين��ح  عندم��ا  ولك��ن 
لش��خص  اجلنس��ية 

للتجني��د  يس��وقه 
ويقول  بندقي��ة  ويس��لمه 
له اذه��ب للجبهة لتقاتل 

وان الدول��ة كانت في فترة 
رجال  الى  معينة بحاج��ة 
جتندهم فانها تلجأ لذلك.

وتس��اءل ح��رب اذا كان��ت 
هن��اك رغبة ش��ديدة لدى 
يري��د احلصول  البعض ممن 
العراقية  اجلنس��ية  عل��ى 
ملاذا لم يأت هؤالء ليقيموا 
في العراق )10( سنوات منذ 
الس��ابق  النظام  س��قوط 
حل��د اآلن اذا كان��وا يريدون 
احلص��ول عل��ى اجلنس��ية 
العراقي��ة واذا كان��وا فعالً 
الوط��ن ويحب��ون  يحب��ون 

ترابه ومياهه؟!

  بغداد / البينة اجلديدة
اعلنت وزارة املوارد املائية، امس 
االح��د، ع��ن س��يطرتها عل��ى 
س��يول املوصل، مبينة ان املياه 
املتجمع��ة في الش��وارع داخل 
مدينة املوصل هي بسبب غزارة 
املتس��اقطة.وقالت  االمط��ار 
خلية االع��الم احلكومي ان وزارة 
امل��وارد املائية تؤكد س��يطرتها 
على الس��يول التي وردت مؤخراً 
نتيجة تس��اقط كميات كبيرة 
من االمطار ف��ي مدينة املوصل، 

مبينة انه مت حتويل السيول الى 
منخفض الثرثار. 

واضافت ان املياه املتجمعة في 
الش��وارع داخل مدينة املوصل 
االمط��ار  غ��زارة  بس��بب  ه��ي 

املتساقطة.
يذكر ان مدينة املوصل شهدت 
تس��اقط امطار غزيرة تسببت 
بغرق اغلب ش��وارعها، وحدوث 
س��يول ادت الى تض��رر عدد من 

اجلسور.

}بغداد  / البينة اجلديدة
دعا رئس حكومة اقليم كردستان، نيجيرفان 
املعنية  والسلطات  األمنية  االجهزة  بارزاني، 
باقي  من  السياح  استقبال  الى  االقليم  في 
احملافظات العراقية واألجانب خالل عيد نوروز 

األسبوع املقبل بشكل الئق.
خالل  ألقاها  التي  كلمته  في  بارزاني  وقال 

للسياحة  األوسط  الشرق  معرض  افتتاحه 
ويُقبل  نوروز،  بينما نقترب من عيد  أربيل  في 
اآلالف من أخواتنا واخواننا العراقيني من املدن 
الدول  من  وآخرون  األخرى،  العراقية  واملناطق 
السفر  ألغراض  كردستان  إقليم  إلى  اجلارة 
وكافة  األمنية  األجهزة  ندعو  والسياحة، 
إلى  كردستان  إقليم  في  املعنية  املؤسسات 
والترحيب  احلدود،  أبعد  إلى  معهم  التعاون 
ووجه  جميلة  بابتسامة  كردستان  بضيوف 
مع  ومريح  رقيق  كردستاني  وتعامل  بشوش 
ضيوف كردستان األعزاء في املنافذ واملطارات 

جميعاً.
نيجيرفان  قال  بغداد،  مع  العالقات  وبشأن 
مستقبل  إلى  بأمل  نتطلع  نحن  بارزاني 
عالقاتنا مع بغداد، ونريد حل جميع مشاكلنا 
مع احلكومة االحتادية العراقية خطوة فخطوة 
حتسن  يصبح  أن  ونأمل  الدستور،  إطار  وفي 

عالقات أربيل وبغداد حافزاً آخر للمستثمرين 
وأصحاب رؤوس األموال لينتهزوا فرص العمل 
إنهم  كردستان،  إقليم  في  واالستثمار 
يستطيعون من هنا، من إقليم كردستان، أن 
األخرى  املناطق  صوب  بخطواتهم  ينطلقوا 

من العراق ويوسعوا نطاق استثماراتهم.
وبينما  بالعراق،  صلة  ذي  سياق  وفي  وتابع 
نقترب من عيد نوروز، ويُقبل اآلالف من أخواتنا 
وأخواننا العراقيني من املدن واملناطق العراقية 
إقليم  إلى  اجلارة  الدول  من  وآخرون  األخرى، 
ندعو  والسياحة،  السفر  ألغراض  كردستان 
املعنية  املؤسسات  وكافة  األمنية  األجهزة 
إلى  معهم  التعاون  إلى  كردستان  إقليم  في 
كردستان  بضيوف  والترحيب  احلدود،  أبعد 
وتعامل  بشوش  ووجه  جميلة  بابتسامة 
كردستاني رقيق ومريح مع ضيوف كردستان 

األعزاء في املنافذ واملطارات جميعاً.

البصرة / البينة اجلديدة
صباح  البصرة    محافظة  مجلس  رئيس  اعلن 
حسن البزوني امس االول ، تخصيص مبالغ جيدة 
من موازنة ٢01٩ لقطاع الكهرباء في مجال النقل 
والتوزيع، جاء ذلك خالل استقباله وزير الكهرباء 
لؤي اخلطيب.وأكد البزوني  ان اخلطط احمللية التي 
االحتادية  واخلطط  البصرة  حكومة  بها  تضطلع 
فضال  سارية،  الكهرباء  وزارة  قبل  من  املقدمة 
عن التسهيالت التي قدمها وزير الكهرباء خالل 
جلسات مجلس رئاسة الوزراء للحكومات احمللية 
العام  في جعل صيف  أمور ستساهم  جميعها 

احلالي أفضل من سابقه.
منوها الى ان احلكومة احمللية في البصرة خصصت 
في  الكهرباء  قطاع  لتطوير  جيدة  مالية  مبالغ 

مجالي النقل والتوزيع ضمن موازنة ٢01٩ فضال 
خالل  الكهرباء  دوائر  طلبته  ما  كل  تسهيل  عن 

جلسات غرفة عمليات الكهرباء في البصرة.
اخلطيب،  لؤي  الكهرباء  وزير  جدد  جانبه  من 
تأكيده على ان العام احلالي سيكون أفضل حاال 
التي  للتحديات  الوزارة  جتاوز  بعد  سابقه  من 
وضعها  طريق  عن  املاضي  العام  خالل  واجهتها 
عام  ليكون  الطاقة  ملف  جذرية ملشكلة  حلوال 

٢0٢0 أفضل من العام احلالي.
ميدانية  بجولة  حاليا  يقوم  انه  اخلطيب  وقال 
البصرة  من  ابتدأها  واجلنوب  الوسط  حملافظات 
لالطالع على أعمال الصيانة اجلارية في احملطات 

الكهربائية لتلك احملافظات.

خالل استقباله وزير الكهرباء  
البزوني : البصرة خصصت مبالغ يف موازنة ٢٠١٩ لتطوير قطاعات الكهرباء

بارزاني لألجهزة االمنية يف كردستان : استقبلوا السّياح العراقيني 
بابتسامة مجيلة ووجه بشوش

السليمانية / البينة اجلديدة
أعلنت مديرية اآلسايش في محافظة السليمانية، امس األحد، عن إحباط 
مدير  بك  أمین  جالل  العميد   اخملدرة.وقال  املواد  من  كمية  لتهريب  محاولة 
خالل  السليمانية  مبحافظة  اآلسايش  مديرية  في  اخملدرات  مكافحة  قسم 
إن قوات اآلسايش متكنت من إحباط عملية تهريب اكثر من  مؤمتر صحفي 
مت  انه  كردستان.واضاف  اقليم  اراضي  عبر  اخلارج  الى  اخملدرة  املواد  من  كغم 
اعتقال احد املتهمني وهو يحمل جنسية اجنبية وبحوزته املواد اخملدرة التي 
الى  اخلارج.واشار  الى  تهريبها  محاولته  واثناء  اجلوار  دول  احدى  من  جلبها 
ان املتهم قام بوضع املواد اخملدرة داخل زجاجات مختلفة من العطور، لكن 
بفضل متابعة وجهود منتسبي اآلسايش متكننا من اعتقال املتهم ومصادرة 
املواد اخملدرة.ودعا مدير قسم اخملدرات، جميع املواطنني الى االبالغ عن اية حالة 

مشبوهة او اي شخص يشتبهون به.

بغداد / البينة اجلديدة
اعلنت وزارة الداخلية، امس االحد، القبض على أحد سماسرة جتار االعضاء 

البشرية في محافظة الديوانية.
قسم  إلى  التابعة  بالبشر  االجتار  مكافحة  شعبة  مفارز  إن   ، الوزارة  وقالت 
مكافحة اإلجرام في محافظة الديوانية متكنت من إلقاء القبض على أحد 

السماسرة من جتار االعضاء البشرية.
وأوضحت الوزارة أن املعتقل يقوم باستغالل الوضع املادي السيئ الذي يعاني 
منه أغلب الناس لبيع الكلى مقابل مبلغ من املال يصل إلى 10 ماليني دينار، 
مشيرة الى أن املتهم اعترف أثناء التحقيق معه بتنفيذه عددا من جرائم بيع 

االعضاء البشرية.

إحباط عملية تهريب خمدرات للخارج 
مع مسافر أجنيب يف كردستان

اعتقال أحد مساسرة جتار االعضاء 
البشرية يف الديوانية



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

عندما خيفق النظام السياسي يف تقديم ما هو متوقع منه 
فإن اجملتمعات قد تنّظم أنفسها وجتد حلواًل مبفردها

جيل جديد من الشباب يلتف على الشلل السياسي في العراق

زرت بغداد بني تش��رين األول وش��باط االوىلالحلقة
ألبحث في العملية الصعبة والطويلة 
لتشكيل احلكومة، والتي لم تكتمل 
بعد. تركيب��ة احلكومة جديدة لكنها 
لألسف مألوفة أيضاً. لقد شكل تعيني 
تكنوقراط بدالً من أعضاء في الطبقة 
السياس��ية ف��ي املناص��ب الوزاري��ة 
انتقالي��ة  محاول��ة إلط��اق مرحل��ة 
تبتعد عن نظام سياسي معطل. غير 
أن التكنوقراط يظلون معتمدين على 
الشخصيات السياسية القدمية التي 
ليس لها مصلحة كبي��رة في إصاح 
نظ��ام يخدمه��ا. وبذلك املعن��ى، فإن 
الع��راق يق��ف على مفترق ط��رق. ثمة 
ش��عور باألمل واالس��تعداد لإلصاح 
مبوازاة اعتقاد عنيد بأن نظاماً معطاً 
املتعثرة.لقد  سيستمر في مس��يرته 
أدت محاول��ة واش��نطن بع��د الغ��زو 
إلع��ادة تش��كيل العراق إلى ترس��يخ 
السياسات الطائفية في الباد؛ حيث 
مكنت األحزاب السياس��ية املنظمة 
على أسس عرقية أو طائفية، وجعلت 
من ش��به املستحيل على أي شخص 

االرتقاء في املناصب احلكومية دون أن 
يك��ون عضواً ف��ي أحد ه��ذه األحزاب. 
كم��ا دفع��ت السياس��ات العرقية – 
الطائفية، إضافة إلى االقتصاد القائم 
عل��ى النف��ط، إل��ى إحب��اط إمكانية 
الترقي��ة عل��ى أس��اس اجل��دارة ف��ي 
القط��اع العام، الذي يوظ��ف غالبية 
الس��كان العاملني. بل إنها شجعت، 
بدالً من ذلك، الرعاية واحملسوبية التي 
تدفع موظفي القطاع العام و)بشكل 
غير مباشر( اجلميع إلى االعتماد على 
الطبق��ة السياس��ية للوص��ول إل��ى 
والتعليم  اجلي��دة،  الصحية  الرعاي��ة 
الطبق��ة  اجلي��دة.  والوظائ��ف  اجلي��د 

السياسية فاقدة ملصداقيتها إلى حد 
كبير، وسياس��اتها غي��ر فعالة وغير 
ش��عبية، لكن العراقيني يش��عرون أن 
النظام لن يعمل بدونها.وألن الطبقة 
السياس��ية تستفيد بشكل عام من 
هذه احللق��ة املفرغة، فإنن��ي ال أفاجأ 
عند يق��ول بعضهم بصراح��ة: »نريد 
أن نحافظ على الوض��ع كما هو. هذا 
أكث��ر ماءم��ة للجمي��ع«. إال أن بعض 
التكنوقراط املعينني حديثاً متلهفون 
للخ��روج م��ن ه��ذه احللقة. وأن��ا هنا 
ألفه��م كي��ف ميك��ن فع��ل ذلك.يبدأ 
أسبوع معتاد باجتماع مع وزير جديد 
مع��ني ف��ي احلكومة. يرس��ل س��يارة 
مصفح��ة لتقّلن��ي، ما يس��ّهل عبور 
احلواجز الكثيرة ف��ي املدينة. يأخذني 
الس��ائق إلى املنطقة اخلض��راء، وهي 
منطق��ة محصنة يعي��ش العديد من 
املس��ؤولني العراقيني ويعملون فيها، 
رغ��م أن معظم ال��وزارات موجودة في 
أماك��ن أخرى م��ن املدين��ة. منذ وقت 
طويل ال يس��مح بالوص��ول إلى أجزاء 
منها، لكن منذ الغزو األميركي، ُفصل 

هذا اجلزء عن باقي أجزاء بغداد.عندما 
يح��ني املوعد يقودنا الوزي��ر إلى غرفة 
اجتماعات ونبدأ باحلديث حول دوره في 
احلكومة. إنه رجل تكنوقراطي، ويّدعي 
أنه لم يكن يرغب بهذا املنصب، لكن 
رئيس الوزراء اجلديد، عادل عبد املهدي، 
وه��و صدي��ق قدمي ل��ه، ضغ��ط عليه 

ليقبل. إنه حريص على حتس��ني تقدمي 
اخلدم��ات، لكن��ه يصف نفس��ه على 
أن��ه محك��وم بالفش��ل أو أن فرصته 
في النج��اح ضئيل��ة. ويص��ر على أن 
كبار املسؤولني في وزارته سيحبطون 
جه��وده، ألن له��م مصاحلهم اخلاصة 
الت��ي تقض��ي باحملافظة عل��ى األمور 

كما ه��ي متاماً.ويق��ول: »مهما كانت 
اإلصاحات التي ق��د تكون في ذهني، 
فإنني ال أستطيع تنفيذها في وزارتي. 
قبل أن أش��رع بأي إص��اح من القمة، 
جمي��ع  اس��تبدال  عل��ي  س��يترتب 
امل��دراء العام��ني ]مناص��ب رفيعة في 
اإلدارة العراقي��ة[ أو تكليفه��م مبهام 

مختلف��ة. ع��دد منهم حصل��وا على 
مناصبه��م من خ��ال عضويتهم في 
أحزاب قوية في البرملان من املستحيل 
إقالتهم«. النظام مترس��خ إلى درجة 
أنه ما من خيار أمامه سوى املشاركة 
ف��ي نف��س اللعبة.كما يترت��ب عليه 
حماي��ة ظه��ره، واحل��رص عل��ى عدم 
اس��تعداء آخرين ف��ي احلكومة ميكن 
أن يصبح��وا خصوم��اً يحمل��ون ل��ه 
الضغين��ة، أو أن يتخ��ذ خط��وة غي��ر 
محس��وبة ميكن خلصم أن يفس��رها 
على أنها ممارس��ة للفس��اد. في نظام 
حاف��ل باالنته��اكات، ف��إن االتهامات 
بالفس��اد – س��واء أكانت مب��ررة أم ال 
– تش��كل طريقة مألوف��ة للتخلص 
م��ن اخلصوم السياس��يني. ويقول لي، 
مشيراً إلى حقيبة سوداء على األرض: 
»انظري إلى تلك احلقيبة. في الساعة 
اخلامس��ة والنصف من بعد ظهر كل 
يوم، تأتي سيارة إلى منزلي وفيها أوراق 
ينبغي أن أوقعها. علي أن أقرأ كل ورقة 
بعناية، وأحرص على أال تشكل أي من 
األوراق الت��ي أوقعه��ا وثيق��ة تدينني 

الحقاً. هذا نصف يوم عمل يضيع في 
توقيع األوراق ... دون حتسني أي شيء«.
العراقي��ون، وخصوص��اً الذي��ن بلغوا 
مرحلة الش��باب عند مطلع األلفية، 
نشأوا في نظام سياسي ال يوفر درجة 
كبيرة م��ن املش��اركة والتمثيل. لكن 
بص��رف النظر عن حتصيلهم العلمي، 

فإن كثيرين طوروا أيضاً تطلعات إلجناز 
احلقوق املدنية واملس��اءلة، التي غذى 
غيابه��ا خيب��ة األمل واإلحج��ام عن 

املش��اركة في كافة ش��رائح اجملتمع.
بصفتي امرأة عاملة بشكل احترافي، 
ف��إن ل��دي حساس��ية خاص��ة حيال 
هذا التحدي. العديد من نس��اء جيلي 

أصيبوا بخيبة األمل من املؤسس��ات 
املقاوم��ة  املتحج��رة  السياس��ية 
للتغيير. ف��ي ش��بابنا، تعلمنا اإلميان 
بتكاف��ؤ الف��رص. لكننا وم��ع تقدمنا 
ف��ي العمر، جن��د أن التغيير يس��تغرق 

وقت��اً أطول بكثير مما توقعنا، حتى في 
املؤسس��ات الت��ي تدع��ي الدفاع عن 
تكاف��ؤ الفرص.ف��ي س��ياق بحثي في 
كيفية كس��ر مأزق النظام السياسي 
العراقي، أرى أمناطاً مشابهة. إن مجرد 
احلديث عن اإلصاح السياسي لن يوفر 
احللول. ف��ي معظم األحيان، تس��ّخر 
بعض الكتل السياسية هذه األفكار 
خلدمة أغراضها اخلاصة، وتفرغها من 
محتواه��ا. معظم القادة الذين أحتدث 
إليه��م ميتلك��ون س��مات متماثل��ة؛ 
فه��م ذك��ور، وف��ي منتص��ف العمر، 
ومتت��د جذورهم في نفس املؤسس��ات 
السياسية. وهذه ليست البيئة التي 
س��تخرج منه��ا احلل��ول للتحدي��ات 
العراق.مع  يواجهه��ا  الت��ي  العميقة 
اقتراب أيام اجتماعاتي من األس��بوع، 
أتساءل عن ماهية القوة اجلديدة التي 
من شأنها أن حتدث التغيير. أعتقد أن 
علي أن أنظر إلى السياس��ة العراقية 
م��ن منظور جديد. قد يكون الوقت قد 
ح��ان لتحدي��د القوة املوج��ودة خارج 
الطبق��ة السياس��ية والت��ي ميكن أن 
تدف��ع التغيير.من الواض��ح أن اجملتمع 
ال يقف متفرجاً، بل إنه ينظم نفس��ه 
من القاع��دة إلى القم��ة. والعراقيون 
متمرس��ون في هذا. خال تس��عينات 
القرن العش��رين، العقد الذي فرضت 
في��ه األمم املتح��دة عقوباته��ا عل��ى 
ر العراقيون ق��درة مثيرة  الع��راق، ط��وَّ
لإلعجاب على التكيف مع الصعوبات 
وتعلم اجليل الش��اب م��ن جتربة أهله.
من املؤكد أن أزمة التمثيل السياسي 
ل��م حتفز جمي��ع األش��خاص في هذا 
اجليل اجلديد. بالنسبة للبعض، عززت 
هذه األزم��ة مناخ عدم املش��اركة، إن 
لم يك��ن العدمية. ه��ذا االغتراب هو 
الذي دف��ع الكثير من الش��باب حلمل 
الس��اح – ضد عراقي��ني آخرين خال 
احلرب األهلية ب��ني عامي 2005 و2007 
ومحارب��ة تنظي��م داعش ب��ني عامي 
2014 و2017 – أو إل��ى مغ��ادرة الب��اد.

لكن بالنس��بة آلخري��ن، أحدثت أزمة 
التمثيل رداً براغماتياً بّناًء. ش��اب في 
الثانية والعش��رين من العمر قال لي: 
»إذا لم تقم احلكومة بذلك، س��نقوم 
به نحن«. الشباب والنساء العراقيات، 
الذي��ن يواجه��ون الصعوب��ة األكب��ر 
ف��ي الوصول إل��ى العمل السياس��ي 
الرسمي والبقاء مستقلني في الوقت 
نفسه، وجدوا في اجملتمع املدني فرصاً 
للمشاركة السياس��ية، وقد انضموا 
إل��ى مب��ادرات تض��ع حلوالً ملش��اكل 
الطبق��ة  تتمك��ن  ل��م  السياس��ات 
السياس��ية من معاجلتها. بعض هذه 
املنظم��ات يعمل منذ س��نوات، لكن 
العديد منها تش��كل في العام 2014، 
املتراكمة  اإلخفاقات  عندما سمحت 
في احلكم، س��محت لتنظيم الدولة 

باحتال مساحات واسعة من الباد.
* مستشارة االتحاد األوروبي 

ومحللة للسياسات الشرق اوسطية
يتبع...

ثمة شعور باألمل 
واالستعداد لإلصالح 
بموازاة اعتقاد 
عنيد بأن نظامًا 
معطاًل سيستمر يف 
مسريته املتعثرة

شكل تعيني تكنوقراط بدال من أعضاء يف الطبقة السياسية يف املناصب 
الوزارية محاولة إلطالق مرحلة انتقالية تبتعد عن نظام سياسي معطل

عبد املهدي

هناء ادور

اردوغان

أمضيت جزءاً من 
مسيرتي املهنية – 
كأكادميية ومستشارة 
لاحتاد األوروبي ومحللة 
للسياسات – أحتدث 
مع كبار صناع 
السياسات في العراق. 
وفي االجتماعات 
العديدة التي عقدتها 
معهم، حاولت أن أفهم 
الهيكليات السياسية 
املعقدة لبلد دمرته 
احلرب، والعقوبات، 
واالحتال األجنبي 
والصراع الداخلي. من 
السهل أن ينجّر املرء 
إلى تخصيص أكبر 
قدر من التدقيق ملا 
يحصل على القمة، 
والتركيز على احلكومة، 
والتحديات التي 
تواجهها داخل العراق 
وخارجه، وعيوب النظام 
السياسي الذي نشأ 
بعد الغزو الذي قادته 
الواليات املتحدة للباد 
في العام 2003. إننا 
ننزع إلى نسيان أنه 
عندما يخفق النظام 
السياسي في تقدمي 
ما هو متوقع منه، فإن 
اجملتمعات قد تنّظم 
أنفسها وجتد حلوالً 
مبفردها.

* ماريا فانتابيه

   ت��روي لن��ا الروايات عن املاحم احلربي��ة القدمية واملعارك 
الضارية التي سجلها التاريخ وعن انواع كثيرة من اخلطط 
العس��كرية التي يقوم بها الفريقان املتحاربان وصوال الى 
الفوز في تلك املعركة وم��ن تلك اخلطط والتدابير عملية 
حف��ر خندق او مجموعة خن��ادق .. تفاديا القتحام اجليش 
املقابل الصفوف . كثرة اخلنادق في العراق تدعو الى الريبة 
والش��ك في صاحي��ة كل ه��ذه اخلنادق وم��دى قابليتها 
عل��ى تأمني فرصة واح��دة للنجاة .. اذا فاخلن��ادق هنا هي 
فكرية وروحية وهي متداخلة بش��كل رهيب قابل للزيادة 
والتكثي��ف وصوال الى غاية أال وهي احلفاظ على ش��يء .. 
ما هو هذا الش��يء ؟ وهل يس��تحق من��ا أن نحفر اخلنادق 
ونبهرجه��ا للحفاظ عليه ؟ اوال هو ليس ش��يئا واحدا بل 
ع��دة اش��ياء وثانيا في اطار ه��ذه احلرب الزمني��ة التي لن 
تنته��ي علينا ان نقوم بايجاد خن��دق خيالي يحيط بكل 

م��ا نح��ب ان يبق��ى 
رحلتنا  ويراف��ق  معنا 
تبرز  الانهائي��ة وهنا 
التدابير  وضع  عملية 
للحف��اظ  الازم��ة 
على ه��ذا اخلندق من 
واالنهي��ار  التص��دع 
اجلمع��ي  الوع��ي   ..
البش��رية  يق��ود 
خنادقه��ا  لوض��ع 
وغير  من��ه  الضرورية 
حفاظ��ا  الضروري��ة 
املكتس��بات  عل��ى 

وبص��ورة دائمة هنا علين��ا ان نتوخى احلذر م��ن اي خندق 
نري��د بن��اءه .. ال بد لنا م��ن وضع خندق نحفظ ب��ه اوالدنا 
من تخندقات اآلخرين الذي��ن يحاولون جّر هذا النشء الى 
مديات خطيرة وال ننسى انفسنا فالدفاعات ال بد ان تكون 
مبستوى الهجوم الفكري والثقافي املعادي وتاتي حصيلة 
الوع��ي اجلمعي بثماره��ا إذا ما تعاون اجلميع في كش��ف 
خنادق الذين يريدون الس��وء بهذا الوط��ن . الافت للنظر 
هو ان االطفال لديهم خنادق وبنادق ويس��عون الى حتصني 
دفاعاتهم بكل ش��يء يرونه مناسبا لعملية اللعب التي 
سرعان ما تتطور وتنمو وتزدهر لتصبح خندقا او مجموعة 
خن��ادق بني��ت منذ الصغ��ر لتتنامى مع الكائن البش��ري  
لتحطمه ولتقيده ليقضي بقية حياته محصورا في زاوية 

ال تعطيه من احلياة سوى ان يتمنى ان ميوت.

حـقـيـقـة الـوهـم
واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

االطفال لديهم خنادق 
وبنادق ويسعون اىل 
تحصني دفاعاتهم بكل 
شيء يرونه مناسبا 
لعملية اللعب التي 
سرعان ما تتطور وتنمو
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بغداد / البينة اجلديدة
الدكتور  العمل  وزير  أعلــن 
تقدمي  عن  الزمان  عبد  باسم 
دراسة وجدوى اقتصادية النشاء 
عن  الباحثني  لتأهيل  جامعة 
شعبية  عيادات  وإنشاء  العمل 
احمللية  احلكومة  ابداء  بعد 
هذا  في  للتعاون  استعدادها 
جزء  الستثمار  وذلك  اجملال 
والضمان  التقاعد  اموال  من 
عن  للباحثني  عمل  فرص  خللق 
العمل. والتقى الوزير عبد الزمان 
بابل  محافظة  زيارته  خالل 
لدائرتي  العامني  املديرين  برفقة 
والتدريب  والعمل  الضمان 
 /  3  /  13 املاضي  االربعاء  يوم 
صباح  كرار  بابل  محافظ   2019
العبادي بحضور عدد من أعضاء 
مجلس النواب واحلكومة احمللية 
توسيع  امكانية  بحث  وجرى 
االجتماعية  باحلماية  الشمول 
مبديا  الصغيرة،  والقروض 
اهتمامه مبطالب احملافظة، كما 
اقسام  منسوبي  الوزير  التقى 
الوزارة في احملافظة في اجتماع 
ان 1٨٨0 من  الوزير  وقال  موسع. 

والعسكريني  املدنيني  املعاقني 
متفرغ،  معني  راتب  يستلمون 
منذ  متقدما   1٥2 ان  مضيفا 
في  يستلمون  سوف   201٦ عام 
على  مشددا  الرابع،  الشهر 
ضرورة االهتمام بهم وادماجهم 
هذه  حقوق  وإعطاء  اجملتمع  في 
ان  الزمان  عبد  وذكر  الشريحة. 
الى  تقدم  ممن   11322 هنالك 
االنترنت  عبر  اجلديد  الشمول 
بعد  استحقاقاتهم  سياخذون 
القانونية  االجراءات  اكتمال 
والفنية. وفيما يخص القروض ، 
اكد وزير العمل ان حصة احملافظة 
التقدمي  ضمن  حصة   3٧0 تبلغ 
الشمول  مجال  وفي  اجلديد. 
الوزير  باحلماية االجتماعية اكد 
ان احملافظة مستوفية حصتها، 
مبديا استعداده للنظر في بحث 
الذين لم يتم بحثهم ممن تقدموا 
شمولهم  وسيتم   201٦ عام 
املالي.  التخصيص  توفر  حال 
ويبلغ عدد االسر املشمولة  هذا 
في  االجتماعية  االعانة  براتب 
بابل  ٧٧٥٤0 الدفعة االولى 2019 

من احلصة املقررة للمحافظة.

وزير العمل يعلن إنشاء مشاريع 
استثمارية خللق فرص عمل للباحثني 

عن العمل
بغداد / البينة اجلديدة 

واالسكان  االعمار  وزارة  تواصل 
والبلديات واالشغال العامة العمل في 
مشروع بناية ثانوية جمال عبدالناصر 
في محافظة صالح الدين, بتمويل من 
املتضررة,  املناطق  اعمار  إعادة  صندوق 
عن   , دينار  مليون   )٥00( بلغت  بكلفة 
ألعامه  الهندسية  الفاو  طريق شركة 

املركز  الوزارة.وذكر  تشكيالت  إحدى 
االعالمي للوزارة ان املدرسة تتكون من 
وغرفة  ومخزن  ادارة  وبناية  صفا   )12(
والساحات  الصحية  واجملاميع  احلرس 
الداخلية واخلارجية مع سياج خارجي   
تضمنت  احلالية  االعمال  ان  مبينا 
يحيط  الذي  اخلارجي  السياج  اجناز 
االسس  جميع  صب  مع  باملدرسة 

الفاو  شركة  ان  الدفن.يذكر  واعمال 
اجنزت  و  لها  سبق  العامة  الهندسية 
وهي  الصندوق  لصالح  مدارس    )3(
نينوى  الشورى في محافظة  )مدرسة 
ومدرسة األشاوس في محافظة صالح 
الدين وإعدادية صناعة الصقالوية في 

محافظة االنبار (. 

وزارة االعمار واالسكان تواصل العمل يف مشروع بناية ثانوية مجال عبدالناصر 

نينوى / البينة اجلديدة
للحماية  نينوى(  )سهل  قسم  مدير  ذكـر 
االجتماعية في وزارة العمل خالد امجد ان عدد 
ولم   201٦ عام  منذ  للشمول  املتقدمة  االسر 
العمل رئيس هيئة  وزير  التي وجه  يجر بحثها، 
احلماية االجتماعية الدكتور باسم عبد الزمان 
البحث  بإطالق  نينوى  محافظة  زيارته  خالل 
امليداني لها بلغ )1٧3٤( اسرة، مضيفا ان املسح 
اكتمال  مع  بالتزامن  يأتي  االسر  لتلك  امليداني 
البيان  حملة  ضمن  املستفيدة  لألسر  املسح 
االجتماعيني  الباحثني  ان  امجد  السنوي.وقال 
ومنذ  يوميا  العمل  يواصلون  القسم  في 
الساعات املبكرة رغم الظروف اجلوية القاسية 
مؤكدا  املدة،  هذه  خالل  احملافظة  بها  متر  التي 
من  مباشرة  مبتابعة  يجري  الباحثني  عمل  ان 

مسؤولي الهيئة وحتت اشراف مباشر من رئيس 
القسم )املتحدث(.وكان وزير العمل رئيس هيئة 
البحث  بإطالق  وجه  قد  االجتماعية  احلماية 
امليداني لألسر املتقدمة للشمول براتب االعانة 
االجتماعية منذ عام 201٦ من اجل استكمال 
ابناء  لظروف  مراعاة  وذلك  الشمول  اجراءات 
نينوى التي حتررت من عصابات داعش االرهابية 
بفضل سواعد ابناء قواتنا االمنية وابطال احلشد 
الشعبي املقدس.يذكر ان عدد االسر املشمولة 
الوزير  الذي يجري وفق توجيه  امليداني  بالبحث 
الزمان في نينوى يبلغ )39(  الدكتور باسم عبد 
االجتماعية  احلماية  هيئة  ان  اسرة.علما  الف 
او  استفسار  لديه  من  تدعو  العمل  وزارة  في 
شكوى الى االتصال بالرقم )101٨( خالل اوقات 

الدوام الرسمي حصرا.

قسم محاية سهل نينوى ينجز املسح امليداني 
 لـ)1734( أسرة  ضمن الشمول اجلديد

 ميسان / البينة اجلديدة / علي قاسم 
الكعبي 

فعاليات   االحد  امس  يوم  انطلقت 
الدين  لعلماء  االول  العلمي  املؤمتر 
مركز  برعاية  اقيم  والذي  ميسان  في 
والدراسات  للتنمية  )ع(  الباقر  اإلمام 
عدة  املؤمتر  ناقش  وقد  الستراتيجية  
وقد  اعماله   جدول  على  مواضيع 
بعض  مناقشة   بعنوان  املؤمتر  كان 
منها  اجملتمع  في  السلبية  الظواهر 
على  ومخاطره  اإلحلاد(  ظاهرة) 
الشباب املسلم،•وقد أدار محاور املؤمتر  
وناقش  هذيلي  حسن  علي  الدكتور 
املؤمترين ظاهرة اإلحلاد من جوانب عدة 
وأسبابها وطرق الوقاية منها وتأثيرها 
اجملتمع  على  وخطورتها  الفرد  على 

الى  العودة  الى  الشباب  داعني  ككل 
بها  والتمسك  اإلسالمية  القيم 
املستقيم  الطريق  إلى  تأخذك  فهي 
اخرى  مواضيع  مناقشة  متت  بعدها 
الشيخ  االستاذ  فضيلة  إلقى  حيث 
ظاهرة  في  محاضرة  املوالي  حيدر 

إلقى  بعدها  التعليمي(  الواقع  )تردي 
فضيلة اإلستاذ الشيخ محمدالالمي 
)الطالق(  ظاهرة  حول  محاضرة 
االسباب واحللول ،ثم اعقبه    الشيخ 
مبحاضرة  العقيلي  احمد  االستاذ 

أخرى بهذا اخلصوص .

مؤمتر علمي يف ميسان ملناقشة ظاهرة االحلاد 

البصرة / البينة اجلديدة / هيثم مجيد
لؤي  الدكتور  الكهرباء  وزير  السيد  وجه 
الجناز  العقبات  جميع  بتذليل  اخلطيب، 
الوحدات  على  قياسي  بوقت  الصيانات 
الزمن،  اختزال  اجل  من  التوليدية، 
واالستفادة من عملها في اشهر الصيف 
املقبل.جاء ذلك خالل زيارة سيادته صباح 
حملطة   ،2019  /3/  1٥ املاضي  اجلمعة  يوم 
البصرة. مدينة  شمال  الغازية  الرميلة 

املتكونة  احملطة  اروقة  في  وجتول سيادته 
على  واطلع  توليدية،  وحدات  خمس  من 
حاثاً  االولى،  للوحدة  الصيانة  اعمال 
من  براحتهم  اإليثار  على  فيها  العاملني 
للمواطنني. خدمة  الصيانات  إجناز  اجل 

 )٦00( يبلغ  احلالي  احملطة  انتاج  ان  يذكر 
عاملة.كما  وحدات  ثالث  من  ميكاواط 
زار السيد وزير الكهرباء  محطة الرميلة 
البصرة،  مدينة  شمال  االستثمارية، 
وأوصي خالل جتواله بأروقة احملطة، بضرورة 
اسناد عمل الشركات االستثمارية، كّون 
إنتاجية  طاقات  تضيف  محطاتها  عمل 
الوطنية،  الكهرباء  منظومة  الى  جديدة 
ساعات  بزيادة  إيجاباً  تنعكس  وبالتالي 
محطة  ان  للمواطنني.يذكر  التجهيز 
الرميلة االستثمارية، يبلغ إنتاجها احلالي 
قبل  وسيبلغ  ميكاواط،   )٦00( بحدود 

الصيف املقبل )900( ميكاواط.

وزير الكهرباء يوجه بتذليل مجيع العقبات إلجناز الصيانات بوقت قياسي

الستار  عبد   / اجلديدة  البينة 
محسن

ضمن توجيهات  وزير النقل املهندس 
سفرات  بإقامة  لعيبي   اهلل  عبد 

تراثية  دينية  سياحية   ترفيهية 
وتشجيع السفر بالقطارات.. 

مدير  قبل  من  ميدانية  ومبتابعة      
جواد  طالب  األستاذ  السكك  عام 

العامة  الشركة  حققت  كاظم  
بالسفرة  باهرا  جناحا  للسكك 
الدينية  السياحية  العائلية  
العامة  الشركة  أقامتها  التي 
يذكر  العراقية   احلديد  للسكك 
ان السكك  شهدت  جناحا مثمرا  
الشركة  مقر  من  الوافدين  بنقل 
الى  محطة قطار كربالء املقدسة 
األثرية  بابل  الى  األخرى  والسفرات 
حديثة    قطارات  توفير  خالل  من 
مدير  الوفد.  باستقبال  كان   DMU
محطة قطار كربالء..  و ضمت هذه 
الشخصيات  من  العديد  الرحلة 
العاملة في مؤسسات الدولة منها.
في  التربوي  املتحف  مدير  معاون 
اربيل  محافظة  تربية  ومدير  اربيل 
للجنة  العليا  اللجنة  واعضاء 

األشقاء   ملهرجان  التحضيرية 
املتحف  ومدير  العامة  املرور  وإعالم 
الفضائية  والقنوات  البغدادي 
من  غفيرة  وجموع  اإلعالم(  )شبكة 
الزائرين. وعبر الزائرون عن ابتهاجهم 
املوفقة  الرحلة  لهذه  وشكرهم 
واهتمام  الطاهرين  املرقدين  لزيارة 
الوزير بهذه السفرات الدينية فضال 
عن رعاية مدير عام السكك بتوفير 
الكرام    للزائرين  اخلدمات  أفضل 
الستقبال  استعداد  على  والسكك 
واملدارس  واملعاهد  الكليات  إدارات 
بإقامة  احلكومية  واملؤسسات 
سفرات الى املزارات الدينية والتراثية 

في احملافظات بالقطارات احلديثة.

السكك تنجح بإقامة السفرات على منت قطاراتها وتشهد إقباال واسعا من املواطنني   

بغداد / البينة اجلديدة
شهداء  دائرة  عام  مدير  اجتمع 
في  املندالوي  طارق  اإلرهاب  ضحايا 
مكتبه مبدراء أقسام شهداء ضحايا 
واسط  محافظتي  ملديريات  اإلرهاب 
حول  اجملتمعون  وتباحث   . وكربالء 
التامة  واملتابعة  املتواصل  العمل 
التقاعدية  املعامالت  إجناز  لتسهيل 
مبهنية  والعمل  واجلرحى  للشهداء 
وتعاون بني األقسام والشعب التابعة 
املندالوي  األستاذ  .وأكد  للمديريات 
على تدقيق البيانات اخلاصة بسالمة 

األمنية  اجلهات  من  األمني  املوقف 
واالستخباراتية والدوائر ذات العالقة 
قبل تصديق اي قرار حفاظا على املال 
تكون  وان  األموال  هدر  وعدم  العام 
فقط  الشهداء  لذوي  االستحقاقات 
واملصابني وقطع الطريق على ضعاف 
النفوس من املزورين وكشفها وإحالة 
لينالوا  األمنية  اجلهات  إلى  املزورين 
بتذليل  املندالوي  ووجه  عقابهم. 
تواجههم  التي  كافة  املعوقات 
املعامالت  جميع  إجناز  إلمتام  بالعمل 

خدمة لذوي الشهداء .

مدير عام دائرة شهداء ضحايا اإلرهاب جيتمع مع مدراء أقسام ضحايا شهداء 
اإلرهاب يف  واسط وكربالء

البينة اجلديدة / قاسم حوشي
االنشائية  للمقاوالت  حمورابي  شركة  اعلنت 
واالسكان  االعمار  وزارة  تشكيالت  احدى 
املرحلة  العامة عن اجنازها  والبلديات واالشغال 
عفك   – ديوانية  لطريق  الثاني  املمر  من  االولى 
املؤسفة  احلوادث  لكثرة  املوت  بطريق  واملعروف 

التي راح ضحيتها عشرات املواطنني.

امني  محمد  الدين  سعد  املهندس  واوضح 
للمقاوالت  العامة  حمورابي  شركة  عام  مدير 
ان   , اجلديدة«  »البينة  مع  لقاء  في  االنشائية 
اهتمام وزير االعمار واالسكان والبلديات والعامة 
النواب  مجلس  وعضو  املتواصل  ريكاني  بنكني 
والفنية  الهندسية  املالكات  دفع  البديري  علي 
في الشركة الجناز املشروع بوقت قياسي كونه 

اجلنوبية  للمحافظات  احليوية  املشاريع  من 
وكثرة احلوادث املرورية عليه, مشيرا الى ان طول 
املقطع يبلغ )20( كم حيث مت اجناز العمل بتايخ 
)عفك  ديوانية  طريق  يعد  واضاف   2019/3/1٥
في  والستراتيجية  املهمة  الطرق  من  بدير(  آل 
ربط محافظات  اهمية في  له من  ملا  احملافظات 
والنواحي  واالقضية  وميسان  قار  ذي  اجلنوب 
السريع  املرور  طريق  مع  احملافظة  في  املهمة 
النجف  محافظتي  الى  مرورا  احملافظة  ومركز 
لكثرة  املوت(  )طريق  ويسمى  املقدسة  وكربالء 
من  الطريق  يبدأ  فيه,  احلاصلة  املرورية  احلوادث 
عفك  قضاء  الى  وصوال  السريع  املرور  تقاطع 
دينار  مليار   )13,٧٤2,٧30,000( اجمالية  وبكلفة 
املوجود  للطريق  ثان  ممر  انشاء  عن  عبارة  وهو 
ترابية  اعمال  وهي  فقرات عمل  متضمنا  حاليا 
واعمال  320,000م3  وبكمية  الدفن(  )اعمال 
طبقات تبليط متمثلة بطبقة ما حتت االساس 
بكمية )9٤000 م3( وطبقة اساس قيري سمك 
رابطة  وبطبقة   ) م2   1٨1100( )1٥ سم( بكمية 
وطبقة  )1٧٥100م2(  بكمية  سم(   ٧( سمك 
)٧3100م2(  وبكمية  )٥سم(  سمك  سطحية 

وصندوقية  انبوبية  قناطر  اعمار  الى  باالضافة 
كونكريتية  جسور  ثالثة  انشاء  مع  ومنهوالت 
هي جسر نفر وجسر في احملطة )٥00+1٦( وجسر 
الثرمية متت املباشرة به نهاية عام 2012 ووصلت 
نسبة االجناز الفعلية اكثر من اخملطط والتوقف 
احلاصل في املشاريع بسبب االزمة املالية للبلد   
وبجهود اخليرين من ابناء العراق الغيارى سعت 
الوزارة جاهدة وبالتعاون مع وزارة  التخطيط في 
مت  وبالفعل  املشروع  الكمال  مبالغ  تخصيص 
احلصول على تخصيص اول 1,٥ مليار دينار  ومت 
اجناز ٨ كم بعدها تخصيص مبلغ 2 مليار دينار 
مت خاللها اجناز ٧ كم اضافية وبفترة قياسية ال 
ونهارا  ليال  العمل  استمر  حيث  الشهر  تتعدى 
قبل  العمل  اجنز  الرسمية  والعطل  اجلمع  وايام 
على  احلصول  مت   201٨ عام  وخالل   201٧/12/31
تخصيص 10 مليارات دينار  الجناز املرحلة االولى 
بالكامل بطول 20 كم وشركة حمورابي العامة 
التابعة لوزارة االعمار من الشركات الرائدة التي 
لها باع طويل في تنفيذ مشاريع الطرق واجلسور 
ومالكاتها  الذاتية  امكانيتها  على  باالعتماد 
الشركة  وان  احملافظات  اغلب  في  املنتشرة 

لديها من اخلبرات واالمكانيات املادية والبشرية 
اجلودة  الطرق مبواصفات عالية  لتنفيذ مشاريع 
في بغداد واحملافظات وتتواصل ادارة الشركة مع 
امليدانية  الزيارات  خالل  من  التنفيذية  كوادرها 
وتأمني متطلبات العمل وبصورة يومية من خالل 
اوضح  اخرى  جهة  من  املستمرة.  التوجيهات 
الشركة  مشاريع  مدير  عاجل  حيدر  املهندس 

العاملني  جميع  ان  ط٦(  )مشروع  الديوانية  في 
في املشروع عملوا بجهود استثنائية وبوجبات 
متواصلة الجنازه  بفترة قياسية كونه من الطرق 
الى  الوصول  املواطنني  بامكان  حيث  احليوية 
مبمر  كان  ان  بعد  ممرين  ذي  بطريق  بأمان  عفك 

واحد.

اهلل  حكم  شلون  واشوف  اصبر 
وياي 

بحدود  اجلريدة  عن  انقطاع  بعد 
بحادث  اصابتي  بعد  الشهرين 
ها  واحلمد هلل  منه  مؤسف جنوت 
اخرى  مرة  عمودي  الى  عدت  قد 
اهلل  يقضي  ان  الى  به  وسأستمر 

امرا هو فاعله. 
مع  وباالتفاق  االسبوع  هذا  قررت 
التنفيذي  التحرير  رئيس  الزميل 
ان انقل في كل يوم )سالفة( من 
اقصد  وال  العزيز  جنوبنا  اعماق 
احدا بالذات سواء اكان مسؤوال او 
غيره وسالفتنا اليوم عن  )گطان 

السيد احميد( 

وسيد احميد هذا كان ساكنا في 
السن  كبير  وكان  اجلنوب  اهوار 
البصر يخرج فجرا بعد  وضعيف 
يعثر على  الهور عله  الى  الصالة 
الگصب  بني  حصر  قد  گطان 

ليأتي به الى عائلته .
خرج  وكاملعتاد  صباح  وذات 
ومن  الهور  الى  احميد  السيد 
سمكة  هناك  ان  الحظ  بعيد 
في  محصورة  كبيرة  گطان  نوع 
القصب فرش عباءته وتقدم اليها 
ومد يده النتشالها واذا بها افعى 
وليست  املاء  افاعي  من  كبيرة 
سمكة فرماها وهرب .. متام اغاتي 
اي  وليست  گطان  افعى  طلعت 

على االقل تطلع بنية او ابو الزمير 
مو افعى ..ز

ادگ على راسي  ؟؟
دگ عيني دگ

طالب العقابي 
07715589818

أمنيات مشروعة 

تعزية 

واسط / البينة اجلديدة 
واسط  محافظ  استقبل 
جميل  محمد  الدكتور 
التجارة  وزير  املياحي 
هاشم  محمد  الدكتور 
نواب  بحضور  عبداجمليد 
سلمان  السيد  احملافظة 
يوسف  والسيد  الغريباوي 
الدكتورة  والنائبة  الكالبي 
إيناس ناجي والنائب الثاني 

رشيد  السيد  للمحافظ 
عيدان البديري ورئيس جلنة 
في  املائية  واملوارد  الزراعة 
السيد  احملافظة  مجلس 
ومعاوني  العوادي  هاشم 
السيد احملافظ ورؤساء دوائر 

الوزارة في احملافظة. 
الكامل  دعمه  الوزير  وأكد 
ما  في  واسط   حملافظة 
التسويق  مبوسم  يتعلق 

في  احلنطة  حملصول  املقبل 
أن  يتوقع  الذي  احملافظة  
هذا  عالية  مبعدالت  يكون 

العام.
طبيعة  على  اطلع  كما 
استعدادات  وحجم 
إمكانية  مؤكدا   ، احملافظة 
تسويقية  منافذ  فتح 
الكميات  الستالم  جديدة 

التي يتوقع انتاجها.

حمافظ  واسط يلتقي وزير التجارة 

بسم اهلل الرحمن الرحيم
)) كل نفس ذائقة املوت(( 
صدق اهلل العلي العظيم

العام  املفتش  الدكتور علي حميد كاظم  يتقدم االستاذ املساعد  ببالغ احلزن واالسى  
النزاهة القاضي )عزت توفيق  التربية  بخالص العزاء واملواساه بوفاه رئيس هيأة  لوزارة 

جعفر( الذي وافاه األجل إثر حادث مروري في محافظة دهوك. 
لقد كان الفقيد رمزاً وقامة من قامات مكافحة الفساد الوطنيَّة ونتضرع إلى اهلل عّز وجلَّ 

أن يسكن الفقيد واسع جنانه ويلهم ذويه الصبر والسلوان، وإنا هلل وإنا إليه راجعون.
مكتب املفتش العام يف وزارة الرتبية

شركة محورابي  تنجز املرحلة االوىل من املمر الثاني لطريق ديوانية- عفك 
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صعيد عسكري 
وهدنة مثرية 

للفتنة

حالة التوتر وتهديد إسرائيل لغزة وحركة حماس بالويل والثبور بعد 
إطالق ثالثة صواريخ من القطاع باجتاه تل أبيب باألمس الرابع عشر 
من مارس سرعان ما هدأت بعد تَنُكر كل الفصائل الفلسطينية من 
املس��ؤولية عن إطالقها وقبول إس��رائيل تفسير حركة حماس عبر 
الوس��يط املصري بأن الصواريخ انطلقت باخلطأ وبالتالي تراجعت 

إسرائيل عن تهديدها.
ق��د تك��ون الرواية صحيح��ة، ولكن تبق��ى الش��كوك قائمة حول 
مالبسات هذا التصعيد الذي لم يستغرق سوى ساعات، وإذا وضعنا 
هذا التصعيد في س��ياق جتارب س��ابقة من تصعيد عسكري كان 
مقصودا وموجها خلدمة أهداف سياس��ية آنية أو استراتيجية كما 
ه��و احلال مع كل ما تس��مى احلروب على غزة بعد س��يطرة حماس 
عل��ى القطاع، وقد س��بق أن كتبنا وحتدثنا مطوال ع��ن هذه احلروب 
واملواجهات بأنها جزء من صناعة دولة غزة وتكريس االنقسام. أيضا 
إذا وضعنا هذا التصعيد الغامض وامللتبس في س��ياق ما يجري من 
أح��داث في قطاع غ��زة وخصوصا خروج الناس ف��ي تظاهرات ضد 

حركة حماس، فإن األمر يثير القلق ويستدعي وقفة تفكير.
هذا التصعيد الذي وظفته إسرائيل وحركة حماس لتحقيق أهداف 
خاص��ة بكل منهم��ا وبعضها متفق عليه ميك��ن قراءته بعيدا عن 
اإلعالم الرس��مي، سواء الصادر عن إس��رائيل أو عن حركة حماس، 
وهو إع��الم عودنا على إخفاء احلقيق��ة، ومالحظاتنا عما جرى كما 

يلي:
    تصعي��د إس��رائيل وتهديده��ا ب��رد ق��اس أدى لتنك��ر الفصائ��ل 
الفلس��طينية م��ن املس��ؤولية عن إط��الق الصواري��خ وكأن إطالق 
الصواريخ أصبح رجس��ا من عمل الش��يطان وش��كال م��ن اخليانة 
الوطنية، بينما كانت الفصائل سابقا تسارع إلى تبنيها والترحيب 

بها حتى وإن لم تكن هي مطلقتها.
    أدت العملي��ة الت��ي ج��رت ي��وم اخلمي��س إل��ى وقف املس��يرات 
والفعاليات الفلس��طينية على احلدود والتي كان مخطط لها يوم 
اجلمعة، ونعتقد أن هذا ُمنجز مش��ترك لكل من إس��رائيل وحركة 
حم��اس ألنه مَتَفق عليه مس��بقا ف��ي اتفاق الهدن��ة بني الطرفني 

والذي مت برعاية مصرية قطرية أممية.
     أدى التصعيد للتغطية على املظاهرات التي اندلعت في أكثر من 
مكان في القطاع ضد حركة حماس بس��بب مس��ؤوليتها عما آل 
إليه احلال من فقر وبطالة وفرضها للضرائب ولكل أش��كال اجلباية 
باإلضافة إلى اعتقالها لكل من ينتقدها، وهي مظاهرات مت قمعها 

بوحشية.
     التغطي��ة على صفقة الهدنة بني حماس وإس��رائيل بوس��اطة 
مصرية وقطرية وأممية والتي متت بسرية وصمت، وستكشف األيام 

خطورتها.
     كي وعي الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من خالل ترهيبه بأن 

أي صواريخ يتم إطالقها من غزة سيعرض القطاع حلرب مدمرة.
    اس��تمرار التركي��ز على العنف في قطاع غ��زة للتغطية على ما 
يجري في القدس والضفة عموما من اقتحامات للمسجد األقصى 
وقط��ع املال ع��ن الس��لطة الوطني��ة والتضييق عليه��ا ومحاولة 

تصفيتها.

د. ابراهيم ابراش

رأي

وكاالت / البينة الجديدة
ُمني حتال��ف »اإلخوان املس��لمني 
والسلفيني« في الكويت بخسارة 
فادحة في االنتخابات التكميلية 
جملل��س األمة )البرملان( التي أجريت 
السبت لش��غل مقعدي النائبني 
الس��ابقني جمعان احلربش ووليد 

الطبطبائي.
وفاز ف��ي االنتخاب��ات التي أعلنت 
نتائجها رس��ميا فجر امس األحد 
في الدائ��رة الثانية ب��در املال على 
حساب مرشح اإلخوان املسلمني 

حمد املطر بفارق بسيط.
أم��ا في الدائ��رة الثالث��ة ففاز في 
الكن��دري  اهلل  عب��د  األول  املرك��ز 
متقدما بفارق كبير على املرش��ح 

السلفي عمار العجمي.
وبه��ذه النتيج��ة ح��ل مرش��حا 
املركز  ف��ي  والس��لفيني  اإلخ��وان 
الثاني ولم يس��تطيعا اس��تعادة 

الس��ابقني  النائب��ني  مقع��دي 
جمعان احلربش )إخوان مسلمني( 

ووليد الطبطبائي )سلفي(.
مس��تقلني  مرش��حني  وبوص��ول 
نف��وذ  يتراج��ع  األم��ة،  جملل��س 
املعارض��ة التي ال يزي��د نوابها عن 
15 من أص��ل 50 نائبا منتخبا و16 
وزيرا األعض��اء في البرمل��ان طبقا 
قدرتها على  لتتراج��ع  للدس��تور 

إجازة التشريعات التي تتبناها.
وكانت املعارضة الكويتية شاركت 
في انتخابات اجملل��س احلالي التي 
أجري��ت في عام 2016 منقس��مة 
بع��د مقاطع��ة االنتخاب��ات التي 
س��بقتها احتجاجات على تغيير 
خ��ارج  م��ن  االنتخاب��ي  النظ��ام 

اجمللس.
ح��ول  املعارض��ة  انقس��ام  وأث��ر 
املش��اركة في انتخاب��ات البرملان 
عل��ى  كبي��ر  بش��كل  احلال��ي 

حظوظه��ا بالفوز بأغلبية مقاعد 
البرمل��ان لتأت��ي ه��ذه االنتخابات 
التكميلية وس��ط انقس��ام أكبر 
حول جدوى املشاركة. ويرى بعض 

املراقب��ني أن من أس��باب خس��ارة 
التيارات اإلسالمية في االنتخابات 
التكميلية تنافس أكثر من مرشح 
من نف��س التي��ار كما ح��دث في 

الدائرة الثالثة مما أدى إلى تش��تت 
أصوات مؤيديهم.

تدن��ي  ان  اآلخ��ر  البع��ض  وي��رى 
احلماس للمش��اركة ف��ي اجمللس 
احلال��ي رغ��م التحش��يد احلزب��ي 
والقبل��ي والطائف��ي يعد س��ببا 
ثانيا خلس��ارة مرش��حي التيارات 
اإلس��المية املعارض��ة حي��ث لم 
تزد نسبة املش��اركة عن 42% في 
أعالها وفق ما اعلن املستشار أنور 

بورسلي السبت. 
وتناف��س عل��ى املقع��د الش��اغر 
ف��ي الدائ��رة الثانية 18 مرش��حا 
واحدة للحصول  بينهم مرشحة 
على أص��وات الناخبني في الدائرة 
واملق��در عددهم بحوال��ي 63 الف 

ناخب.
أما الدائ��رة الثالثة فتنافس فيها 
29 مرش��حا بينهم أربع س��يدات 

للفوز بأصوات 97 الف ناخب.

وكاالت / البينة الجديدة
أك��دت الس��لطات املغربي��ة الس��بت 
موقفها »ع��دم التدخل« في الش��ؤون 
خلفي��ة  عل��ى  للجزائ��ر  الداخلي��ة 
التظاهرات التي يش��هدها ه��ذا البلد 
منذ 22 ش��باط/فبراير، بحسب ما أفاد 

وزير اخلارجية ناصر بوريطة.
وق��ال بوريط��ة أن »اململك��ة املغربي��ة 
قررت اتخ��اذ موقف بع��دم التدخل في 
التطورات األخي��رة باجلزائر وعدم إصدار 

أي تعليق حول املوضوع«.
يتدخ��ل  أن  للمغ��رب  »لي��س  وأض��اف 
في التط��ورات الداخلية الت��ي تعرفها 
اجلزائر، وال أن يعلق عليها بأي شكل من 

األشكال«.
ولم تصدر احلكوم��ة املغربية أي تعليق 
عل��ى التطورات ف��ي اجلزائر من��ذ بداية 
التظاه��رات الرافضة لترش��ح الرئيس 

عبد العزيز بوتفليقة لوالية خامسة.
ويح��رص املغرب على ع��دم التدخل في 
الش��ؤون الداخلية لدول اجلوار ولغيرها 
من دول العالم ضمن دبلوماسية هادئة 
تق��وم على احترام س��يادة ال��دول رغم 

التوتر ال��ذي يطبع العالق��ات اجلزائرية 
املغربية عل��ى خلفية الدع��م اجلزائري 

جلبهة البوليساريو االنفصالية.
وتتابع وس��ائل اإلعالم املغربية تطورات 
الوضع ف��ي البلد اجل��ار. وكتبت مجلة 
>تيل كي��ل< الصادرة بالفرنس��ية على 
»بوتفليق��ة،  األس��بوع  ه��ذا  غالفه��ا 
األفول«، بينما تساءلت يومية >املساء< 
»هل جتر قرارات بوتفليقة الش��ارع إلى 
املزيد من االحتقان؟«. وكانت تتحدث عن 

قرار الرئيس اجلزائري الذي أعلنه االثنني 
بالعدول عن الترش��ح لوالية خامس��ة 
حتت ضغط الش��ارع، لكن��ه في الوقت 
نفس��ه أرجأ االنتخابات الرئاسية التي 
كانت مق��ررة في 18 ابريل/نيس��ان إلى 
موع��د غير محدد، ما يعني متديد واليته 

الرابعة حكما.
 ووصف��ت يومي��ة >أخب��ار الي��وم< قرار 
الرئي��س اجلزائري ف��ي صفحتها األولى 
بأنه »نصف انتص��ار« للجزائريني الذين 

فبراي��ر/  22 من��ذ  الش��وارع  يجوب��ون 
ش��باط رفضا الس��تمرار بوتفليقة في 
احلك��م وحتدثت ع��ن »تأجي��ل ملغوم« 
لالنتخاب��ات. وكان اجلزائري��ون احتفلوا 
بإع��الن بوتفليقة عدوله عن الترش��ح، 
قب��ل أن يدرك��وا ف��ي الي��وم التال��ي أن 
»اخملرج« ال��ذي قدمه يعني عمليا بقاءه 

في السلطة سنة إضافية على األقل.
وكتب املؤرخ والناشط احلقوقي املعطي 
منج��ب ف��ي تدوين��ة عل��ى صفحت��ه 
»أش��عر بس��عادة  االثنني،  بفيس��بوك 
االنتص��ار  الليل��ة له��ذا  غام��رة ه��ذه 
الدميقراطي��ني  كل  وأهن��ئ  العظي��م، 

واحلقوقيني واملثقفني اجلزائريني«.
ولم يش��هد املغرب تظاه��رات تضامنا 
مع ح��راك اجلزائ��ر على خ��الف تنظيم 
تونسيني وجزائريني مظاهرة محدود في 
العاصمة التونسية مؤخرا تضامنا مع 

احلراك الشعبي اجلزائري.
ويطبع التوتر العالقات الدبلوماسية بني 
الرباط واجلزائر منذ عقود بسبب الدعم 
اجلزائري جلبهة البوليساريو االنفصالية 
في قضي��ة النزاع بالصح��راء املغربية. 

كما أن احلدود البرية بني البلدين املمتدة 
على ط��ول 1500 كيلومتر، مغلقة منذ 

.1994
ف��ي املقابل، يرتب��ط الش��عبان بأواصر 
متينة على املستوى الثقافي ويتحدثان 
تقريبا اللغة العامية العربية نفسها، 
كما تتش��ابه األمازيغي��ة املتداولة في 
البلدين. وسجلت وسائل إعالم مغربية 
تغن��ي بع��ض املتظاهري��ن ف��ي اجلزائر 
بأغني��ة جماهير نادي الرجاء البيضاوي 
لكرة القدم »في ب��الدي ظلموني« التي 

اشتهرت في اآلونة األخيرة.
 ودع��ت الهيئ��ة التي تنس��ق أعمالها 
الناش��طة احلقوقي��ة املغربية خديجة 
الدميقراطي��ة  الق��وى  »كل  رياض��ي 
باملنطق��ة املغاربي��ة ال��ى التضامن مع 
الش��عب اجلزائ��ري ف��ي انتفاضته ضد 
االس��تبداد ونضال��ه من أج��ل الكرامة 

واحلرية وتقرير مصيره«.
كما عمم الناش��ط ف��ي اجملتمع املدني 
كمال احلبيب نداء على فيسبوك يؤكد 
على »الدعم الكامل« للشعب اجلزائري، 

محذرا من »مخاطر تشتيت« حركته.

إسالميو الكويت خيسرون االنتخابات التكميلية للربملان

املغرب يلتزم عدم التدخل يف شؤون اجلزائر

وكاالت / البينة الجديدة
املوريتان��ي  ال��وزراء  رئي��س  أعل��ن 
السابق س��يدي محمد ولد بوبكر 
لالنتخاب��ات  ترّش��حه  مؤخ��را 
املق��ررة ف��ي حزي��ران/ الرئاس��ية 

يوني��و املقب��ل بصفته »مرش��حا 
مس��تقال«، وذلك عل��ى الرغم من 
حصوله على دع��م حزب التجمع 
والتنمي��ة  لإلص��الح  الوطن��ي 

»تواصل« االسالمي.
وس��يواجه ول��د بوبك��ر البالغ 61 
عام��ا في االس��تحقاق الرئاس��ي 
الذي ل��م يتم إع��الن موعده احملدد 
حلي��ف الرئي��س احلال��ي محم��د 
ولد عب��د العزي��ز اجلن��رال محمد 
ولد الش��يخ محمد أحمد امللقب 
بولد الغزواني، الذي اس��تقال من 
منصبه كوزير للدفاع وأعلن مطلع 

آذار/مارس ترّشحه للرئاسة.
وال يح��ق للرئيس ول��د عبد العزيز 
إن  إذ  جدي��دة  لوالي��ة  الترّش��ح 
الدس��تور يح��دد واليت��ني كح��د 

أقصى للبقاء في سدة الرئاسة.
فاجلنرال السابق الذي قاد في عام 
2008 انقالب��ا أوصل��ه إل��ى احلكم 

وانتخب رئيس��ا في 2009، فاز في 
2014 بوالية رئاسية ثانية.

وأكد ول��د بوبكر في بيان نش��رته 
مواق��ع إخبارية أن ترّش��حه »جاء 
بناء على دراسة ش��املة ألوضاع 
التن��اوب  إل��ى  وحاجت��ه  البل��د، 

الدميقراطي السلمي«.
وأض��اف أن��ه »انطالقا م��ن نتائج 
املشاورات الواسعة التي أجريتها 
مع مختلف األطياف السياس��ية 
والق��وى احلي��ة ف��ي البل��د، والتي 
كان��ت مثمرة للغاي��ة، فقد قررت، 
مترش��حا  بصفت��ي  أترش��ح  أن 
مستقال، لالستحقاقات الرئاسية 

املقبلة«.
وأش��ار ول��د بوبكر في بيان��ه، إلى 
أن��ه »س��يعرض رؤيت��ه ملش��اكل 
البلد وطرق عالجه��ا، خالل حفل 
إع��الن الترش��ح الرس��مي ال��ذي 
سينظم في غضون األيام القليلة 

املقبلة«.
وتول��ى ول��د بوبكر رئاس��ة الوزراء 
ب��ني 1992 و1996 في عهد الرئيس 
األس��بق معاوية ولد سيدي أحمد 
الطائ��ع. كما ت��رأس احلكومة في 

فترة انتقالية إثر انقالب عام 2005 
تولّ��ى مبوجبه س��يدي محمد ولد 

الشيخ عبد اهلل الرئاسة.
حل��زب  التنفي��ذي  املكت��ب  وق��رر 
»تواص��ل« التاب��ع لتي��ار االخ��وان 

املسلمني »دعم املرشح للرئاسيات 
القادمة سيدي محمد ولد بوبكر«. 
وول��د بوبكر س��فير س��ابق لبالده 
في ع��دة عواصم آخره��ا القاهرة، 
ف��ي  ملوريتاني��ا  س��ابق  ومن��دوب 

جامعة الدول العربية.
أما منافس��ه األبرز حتى االن »ولد 
الغزواني«، فينظر إليه منذ أشهر 
باعتب��اره »اخلليف��ة املع��ني« م��ن 

الرئيس احلالي.
وولد اجلن��رال محمد ولد الش��يخ 
محمد أحمد عام 1956 في بومديد 
)وس��ط جنوب( ويتحدر من أس��رة 
صوفي��ة. وكان والده زعيما إلحدى 

الطرق الصوفية.
ودخل اجليش في 1978 وكان رفيقا 
مالزم��ا لول��د عبد العزيز وش��ارك 
معه في انقالبني في 2005 و2008. 
وكان يتول��ى منص��ب قائد األركان 
م��ن 2008 حتى دخول��ه احلكومة 

في تشرين الثاني/نوفمبر 2018.
م��رارا  عبدالعزي��ز  ول��د  ونف��ى 
اتهام��ات املعارض��ة له بالس��عي 
للترش��ح لوالية ثالثة، لكنه أكد 
أن��ه س��يواصل العمل ف��ي اجملال 

السياسي بعد نهاية واليته.
وقال في تشرين الثاني/نوفمبر إنه 
ال ميكنه الترشح لوالية ثالثة على 
التوال��ي لكن سيترش��ح مجددا 

للرئاسة حاملا يسمح الدستور.

ترامب يوّقع أول »فيتو« 
خالل عهده لتمويل اجلدار

مرشح اإلخوان ينافس مرشح الرئيس يف انتخابات موريتانيا

وكاالت / البينة الجديدة
وقع��ت أول الصدام��ات وأعمال 
ج��ادة  عل��ى  مؤخ��را  النه��ب 
الش��انزيليزيه ف��ي باريس التي 
انتش��رت فيه��ا ق��وات األم��ن، 
خ��الل الي��وم ال���18 لتظاهرات 
احتجاجا  الصفراء«  »السترات 
احلكوم��ة  سياس��ة  عل��ى 

الضريبية واالجتماعية.
بنه��ب  مش��اغبون  وق��ام 
ج��ادة  عل��ى  جتاري��ة  مح��ال 

الشاننزيليزيه.
وقال وزير الداخلية كريس��توف 
كاس��تانير »خبراء ف��ي النهب 
الفوضى تسللوا وهم  وإشاعة 

ملثمون الى املظاهرة«.
بحسب مش��اهد بثها اإلعالم 
مهاجم��ة  محتج��ون  ح��اول 
ش��احنة للدرك في ح��ني أقام 
آخرون حواجز على اجلادة حيث 
جتمع آالف »السترات الصفراء« 

منذ الصباح.
واس��تخدمت قوات االمن الغاز 
املسيل للدموع وخراطيم املياه 

لتفريق املتظاهرين.
الش��رطة 31 شخصا  وأوقفت 
نش��رتها  حصيل��ة  بحس��ب 
ف��ي الس��اعة 10,30 بتوقي��ت 

غرينتش دائرة شرطة باريس.
ووعد مسؤولون عن هذا التحرك 

»بتجدي��د التعبئ��ة« الس��بت 
رغبة منهم في إثبات عزميتهم 

بعد أربعة أشهر على اطالقه.
وبعد توجيه »مهلة« للحكومة 
دعوا أنصارهم إلى التجمع في 

باريس.
وق��ال اري��ك دروي��ه وهو س��ائق 
شاحنة في املنطقة الباريسية 
»ننتظ��ر أش��خاصا م��ن تولوز 
وبوردو ومارسيليا وروان« مشيرا 
إلى مناصرين وصلوا من إيطاليا 

وبلجيكا وهولندا وبولندا.
ووعد ماكسيم نيكول املسؤول 
اآلخ��ر ف��ي الس��ترات الصفراء 
و«بنهاي��ة  ينس��ى«  »ال  بي��وم 

أس��بوع تعد األكثر أهمية منذ 
بدء التح��رك«. ويأتي هذا اليوم 
اجلدي��د م��ن التظاه��رات بع��د 
نقاش��ات نظمت في كل أنحاء 
فرنس��ا مببادرة من الس��لطات. 
وترغ��ب احلكوم��ة بذل��ك ف��ي 

ضبط مش��اعر الغضب وتقدمي 
مقترحات في حني يشهد عدد 
املتظاهرين تراجعا مستمرا في 

األسابيع األخيرة.
وبحس��ب أرقام الداخلية التي 
ترفضه��ا احلرك��ة، كان عددهم 

الس��بت  فرنس��ا  ف��ي   28600
املاض��ي أي أق��ل ب�10 م��رات مما 
كان��وا ف��ي 17 تش��رين الثاني/
التحرك  انط��الق  ل��دى  نوفمبر 
)282 ألفا(. وتفاديا لالضطرابات 
وأعم��ال النه��ب الت��ي تخللت 
ونقلته��ا  التظاه��رات  بع��ض 
قن��وات عاملي��ة، نش��رت أعداد 

كبيرة من قوات األمن.
ومت نش��ر خمس��ة آالف عنصر 
وس��ت آلي��ات مدرع��ة لل��درك 
ف��ي العاصمة حيث س��تنظم 
خصوص��ا  أخ��رى  تظاه��رات 
»مسيرة القرن« من أجل املناخ.

الصغيرة.

أعمال عنف يف احتجاجات جديدة للسرتات الصفراء

وكاالت / البينة الجديدة
ال�����رئي��س  اس��تخ��دم 
ترام��ب  دونال��د  األميرك��ي 
للم��رة األولى ح��ق النقض 
ق��رار  لتعطي��ل  )الفيت��و( 
تبّن��اه الكونغرس، من أجل 
الدف��اع ع��ن ج��دار يعتزم 
تش��ييده على احل��دود مع 

املكسيك.
تبّن��ى  ذل��ك بعدم��ا  ج��اء 
الكونغ��رس ق��راراً برف��ض 
حال طوارئ أعلنها لتمويل 
 12 بدع��م  وذل��ك  اجل��دار، 
س��يناتوراً جمهوري��اً ف��ي 
مجلس الشيوخ. ويُستبعد 
الكونغ��رس  يتج��اوز  أن 
الفيت��و الرئاس��ي، ألن ذلك 
يستلزم غالبية الثلثني في 

مجلَسيه.
»الكونغرس  ترام��ب:  وقال 
حّر في التصويت على هذا 

الق��رار، ومن حق��ي اللجوء 
إلى الفيت��و«. وأضاف خالل 
التوقيع محاطاً بأعضاء من 

فريقه: »إنه قرار خطر«.
وداف��ع عن دس��تورية قراره 
اللج��وء إل��ى ه��ذا اإلجراء 
االس��تثنائي لني��ل متوي��ل 
دوالر،  بلي��ون   8.6 قيمت��ه 
وقال في إشارة الى الهجرة 
غي��ر الش��رعية: »الناس ال 
غزو،  كلم��ة  تس��تهويهم 
لك��ن تل��ك ه��ي حقيق��ة 

األمر«.
وق��ال نائب الرئي��س مايك 
بن��س: »أعتق��د بأنن��ي لم 
بالفخ��ر كما  يوماً  أش��عر 
إل��ى  للوق��وف  الي��وم  أن��ا 
وزيرة األمن  أم��ا  جانبكم«. 
كريس��تيني  الداخل��ي 
نيلس��ن فقالت: »ال ش��ك 

في أن هذا الوضع طارئ«.



ياس الشمخاوي

غداة قمة وارس��و، ترام��ب ونتنياهو يعّوالن على 
حلفائه��م الع��رب لتمري��ر ما يُس��مى بصفقة 
الق��رن، ف��ي خط��وة معلن��ة لتميي��ع القضية 
الفلس��طينية، واخلالص باملرة م��ن الرعب الذي 
تس��ببه جمهوري��ة اي��ران اإلس��المية للكي��ان 
الصهيون��ي واإلمبريالي��ة العاملي��ة وأذنابها في 

املنطقة.
ترم��ب  وإدارة  نتنياه��و  وكان ضم��ن حس��ابات 
الليك��ود  لطروح��ات ح��زب  املتحمس��ة ج��دا 
وخصوصا أعضاء اليمني املتطرف في الكنيست 
اإلسرائيلي، اّن الفرصة قد اصبحت مؤاتية جدا 
لتس��ويق مش��روع الصفق��ة بع��د اْن حظيت 
العالق��ات العربي��ة اإلس��رائيلية ب��دفء غي��ر 
مس��بوق خفف من ب��رودة الطقس ف��ي بولندا 
عل��ى حد تعبير رئيس وزراء اس��رائيل في احدى 

تغريداته على حسابِه في تويتر.
وكان من املزمع أْن يُفصَح اليهودي األرثوذكسي 
األمريك��ي  الرئي��س  )جاري��د كوش��نر(، صه��ر 
ومستش��اره ع��ن تفاصي��ل خط��ة الصفق��ة 
للمؤمترين في وارس��و، الذي تخلفْت عنه دولتان 
مهمتان مثل روسيا والصني، ولكن يبدو اّن ثمة 
تعدي��الت قد أجري��ت على الطبخ��ة وتوقيتات 
اإلع��الن عن تفاصيلها بش��كل رس��مي، ولعل 
انتظ��ار نتائ��ج تألي��ب ال��دول اجملتمع��ة عل��ى 
جمهورية ايران اإلس��المية كان من أبرز اسباب 
ه��ذا التأجيل أمال في احلص��ول على تأييٍد كاٍف 
لتوجيه اقس��ى العقوبات لها حتت غطاء دولي 
وشرعي ورأي عاملي. إذ اّن أميركا وإسرائيل باتت 

على يقني من أنَّ العقوبات اإلقتصادية غير كافية 
وليس��ت مجدية إلخضاع شعب وحكومة ايران 
وازاحتهم عن طريقها؛ كي يحكموا سيطرتهم 

التامة على املنطقة برمتها.
صفق��ة القرن مش��روع جتاري وسياس��ي طويل 
األم��د والبد ألميركا اْن تخرج بحصة األس��د من 
الوليم��ة حت��ى لو كان على حس��اب اس��رائيل 

صاحبة املشروع نفسها.
لذلك ف��أن حلب دول اخللي��ج خصوصا، والوطن 
العرب��ي عموما تُع��د مقايضة امريكي��ة عربية 

حلماي��ة ع��روش حاكميه��ا حت��ت ذريع��ة امل��د 
اإلس��المي الش��يعي واخلطر الفارس��ي املزعوم، 
وه��ذا يأتي ضم��ن برنامج الصفق��ة. ومن جهة 
اخرى، فه��ي تبادل منفع��ة، ومقايضة امريكية 
اس��رائيلية لتخليصها من املقاومة الش��عبية 
الفلس��طينية وخصوص��ا احل��ركات واألح��زاب 
ذات التوجهات الوطنية واإلس��المية احلقيقية، 
وكل مْن يق��ف الى جانبها؛  لتتمكن اس��رائيل 
م��ن حتقيق حلمه��ا التلم��ودي في بن��اء دولتها 

اليهودية مبباركة اميركية عربية. 
اجتم��اع نخبة م��ن ح��كام ال��دول العربية في 
حضي��رة واح��دة م��ع اس��رائيل ضم��ن مصالح 
واهداف مش��تركة، خصوصا في عدائهم املعلن 
ملذهب التشيع ودولة ايران بالتحديد، كان حافزا 
قويا لطرح مش��روع صفقة القرن. وهذا ما أكده 
بالفعل محمد بن سلمان في حوار له مع مجلة 
)The Atlantic( األمريكي��ة: »جتمعن��ا مصال��ح 
كثي��رة مع اس��رائيل، وعدونا مش��ترك«. يردد ما 
قاله غ��ادي إيزنكوت، رئي��س األركان العامة في 
إس��رائيل »أن البلدين لهما مصلحة مش��تركة 

في معارضة إيران«.
مضيفا محمد بن س��لمان »إذا كان هناك سالم، 
س��يكون هناك الكثير من املصالح بني إسرائيل 

ودول مجلس التع��اون اخلليجي، ودول مثل مصر 
واألردن«.

رمب��ا ي��رى الرج��ل، أنَّ إيران ه��ي التي حتت��ل أولى 
القبلت��ني منذ ع��ام 1948، ولعله يعتق��د اّن مْن 
أهدى فلس��طني »للمساكني اليهود« عام 1915 
في رس��الته املوجهة ملندوب بريطانيا )بيرس��ي 

كوكس(، هو جد حسن روحاني وليس جدُه!
وبع��د تل��ك املعطي��ات الواقعي��ة ف��أن املن��اخ 
السياس��ي بالنسبة ألميركا واس��رائيل أصبح 
مهيأ جدا لتسويق الصفقة وبيعها على حكام 

العرب، ه��ذا فضال عن بعض اإلغ��راءات والوعود 
اإلقتصادية والتجارية والدفاع األمني املش��ترك 
التي وعد بها )كوشنير( األردن ومصر والسعودية 
وغيره��م م��ن الالعب��ني الرئيس��يني ف��ي تل��ك 
الصفقة سرا وعالنية على حساب ضياع حقوق 

الشعب الفلسطيني ومسخ هويتهم!
ولك��ن في واقع األمر أّن البنود الرئيس��ة من تلك 
الصفق��ة، اْن يتم انش��اء الدولة الفلس��طينية 
اجلدي��دة )New state( عل��ى أجزاء م��ن أرض غزة 
وش��به جزيرة سيناء وقس��م من أراضي الضفة 
الغربي��ة، ول��ن يط��ال ه��ذا الترس��يم معظ��م 
للقان��ون  اخملالف��ة  اإلس��رائيلية  املس��توطنات 
الدول��ي واملدانة من قب��ل األمم املتح��دة بقرارات 
سابقة، بل حتى العشوائية املبنية حديثا. ومع 
ذلك يتعهد العرب أنفس��هم ببن��اء تلك الدولة 
املس��لوبة الس��يادة واإلرادة والس��الح واحلق��وق 
وتقوميه��ا بأموالهم ال��ى جانب ال��دول املانحة، 
ك��ي تعيش اس��رائيل آمن��ة مطمئن��ة مكتنزة، 
عاصمتها القدس، وفقا ملا كشفت عنه التقارير 
اإلسرائيلية نفس��ها، والتي عرضت جانبا منها 

قناة مصر األولى. 
أليس��ت صفقة الق��رن التي تعهّد ول��ي العهد 
بها إلس��رائيل وكوشنير أْن يُقنَع الفلسطينيني 
قبوله��ا، ه��ي امت��داد لعه��د امللك عب��د العزيز 

لبيرسي كوكس؟
وعد أب��ا مازن أْن يضاعف له��م العطايا امللكية 
واملس��اعدات ش��ريطة اْن يوقِّع عل��ى الصفقة، 
خالل زي��ارة محمود عب��اس للرياض ف��ي الثامن 
م��ن نوفمب��ر 2018 بحس��ب تصريح ملس��ؤولني 
 Middle East( فلس��طينيني للموقع البريطان��ي

.)Eye
َد ولي العهد إلس��رائيل أْن يس��تثمر  كذلك تعهَّ
وإجن��اح  إمت��ام  أج��ل  أم��وال طائل��ًة م��ن  رؤوس 

الصفقة.
الرح��الت املكوكي��ة التي ق��ام بها بن س��لمان 
وكوش��نير ومبعوث الش��رق األوس��ط جيسون 
غرينبالت، ومباحثات بنيامني وترمب، فضحت كل 
شيء، ولم يعد بحاجة الى اإلعالن عن الصفقة 
رسميا كما صرح احد املسؤولني الفلسطينيني، 
فقد امست اخملططات الصهيونية األمريكية ال 

تخفى على لبيٍب عاقٍل حر.
اضع��اف اي��ران عس��كريا واقتصادي��ا، وإبعادها 
ع��ن دعم قضاي��ا األمة اإلس��المية والش��عوب 
فلس��طني  قضيت��ي  والس��يما  املس��تضعفة، 
ومحاربة اإلرهاب والتكفي��ر؛ هو الطريق الوحيد 
ال��ذي يحقق اح��الم بن��ي صهيون وش��يطانها 
األكبر في ابتالع املنطقة. ولن تتم صفقة القرن 

وينجح مشروعها قبل أْن يتخلصوا من ايران.

توفيق رباحي

أْن تش��ارك ف��ي انتخاب��ات الرئاس��ة املقبل��ة 
ف��ي اجلزائ��ر، فأنت ش��اهد زور عل��ى الكثير من 
القبح. س��تكون ش��اهد زور على مشهد جديد 
من مسلس��ل مس��تمر من التدليس واغتصاب 
السلطة وانتهاك أبس��ط حقوق اجلزائريني في 
اختيار م��ن يحكمهم. وأن تكون صاحب قاعدة 
شعبية عريضة يُحَسب حسابها، كاإلسالميني، 
ث��م تقرر املش��اركة في تل��ك االنتخابات، فأنت 
ش��اهد زور بامتي��از وال��وزر عليك أكب��ر مما على 
اآلخري��ن من ش��هود الزور اآلخرين. ش��اهد الزور 
سيكون أيَّ أحد يترشح لالنتخابات »منافسا« 
للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ويس��عى إلقناع 
اجلزائري��ني بوج��ود »ف��رص حقيقي��ة« للتغيير 
وبإمكاني��ة فوزه في االقت��راع. وهو في احلقيقة 
لم يفعل غير منح ش��رعية ملذبح��ة انتخابية 
بش��عة تقود البالد خطوة أخرى نحو اجملهول. ال 

مكان للنوايا احلسنة مع هذا النظام.
ش��هادة الزور ف��ي االنتخابات اجلزائري��ة ثقافة 
متفش��ية، أرس��ى جذورها النظام احلاكم منذ 
زمن بعيد، لكنه أخرجها للوجود في انتخابات 
تش��رين الثاني )نوفمبر( 1995 التي ترشح لها، 
وف��از، الرئي��س آن��ذاك اليم��ني زروال. كان زروال 
يومذاك مرش��ح النظ��ام بكل مكونات��ه. وكان 
ذلك أكثر من كاٍف ليفوز بأي طريقة، وكل الذين 
ترش��حوا منافسون له، وعلى رأس��هم الراحل 
محف��وظ نحن��اح ونورالدي��ن بوكروح وس��عيد 
س��عدي، كان��وا مج��رد ممثل��ني في مس��رحية 
محس��ومة نهايته��ا س��لفا. قد يُغض��ب هذا 
الكالم اإلسالميني، لكنه احلقيقة التي يعرفها 

كثيرون ويجاهر بها قليلون.

اليوم نحن أمام مشهد متكرر النتخابات 1995 
يُوصف في عل��م النفس ب�déjà vu. وكذلك كّنا 
في كل االنتخابات الرئاسية التي أعقبتها. فرق 
بسيط حدث في 1999 هو أن النظام كان سيجد 
صعوب��ة أكثر في فرض مرش��حه، عب��د العزيز 
بوتفليق��ة، بالنظ��ر إل��ى اجلدية الت��ي أضفتها 
عل��ى االقت��راع مش��اركة مرش��حني م��ن طراز 
مختل��ف قادرين على إزعاج النظام ومرش��حه 
)انسحب املرش��حون حسني آيت أحمد ومولود 
حمروش وأحمد طالب اإلبراهيمي قبل س��اعات 
من بدء االقتراع فأفسدوا »العرس« على مرشح 

النظام(.
    كي��ف يج��د النظام لكل انتخابات رئاس��ية 
ش��هود زور بهذه الس��هولة؟ وملاذا يصّدق هؤالء 
الش��هود النظ��ام وفي كل مرة يقع��ون في فخ 
جدي��د؟ ومل��اذا يعجزون عن رؤي��ة احلقيقة؟ هذه 
احلقيق��ة البس��يطة املتمثلة ف��ي أن النظام ال 
ميك��ن أن يترك اللعبة السياس��ية واالنتخابية 
مفتوح��ة عل��ى اجملهول، وأن مش��اركة ش��هود 
الزور متنح النظام ش��رعية جدي��دة تكفيه أربع 
س��نوات أخرى املش��هد من اآلن إلى 17 نيسان 
)أبري��ل( املقبل، س��يكون ذا وجهني. األول: نظام 
متعنت يصر على الدفع مبرشحه بإصرار يقترب 
م��ن الغباء، فتنحاز له وس��ائل اإلع��الم واجلهاز 
البيروقراط��ي واملؤسس��ة األمني��ة والنقاب��ات 
وهيئات اجملتمع املدني واألحزاب اجملهرية، ويطارد 
األص��وات القليلة احل��رة ويضيِّق على وس��ائط 
اإلعالم االجتماعي بالقانون وبالدسائس. الوجه 
الثاني سيكون أبطاله شهود الزور الذين اختاروا 
منافس��ة بوتفليقة وباع��وا للجزائري��ني وْه�َم 
التغيير »هذه املرة« ككل مرة. سنس��مع يوميا 
ش��كاويهم من املضايقات اإلدارية والسياسية 
ومن انحياز وس��ائل اإلعالم ضدهم. سنس��مع 
انتقادات حادة للتلفزيون احلكومي على انحيازه 
لبوتفليقة، كأن هذا التلفزيون انحاز يوما لغير 
مرش��ح النظ��ام! وهذا كله ين��درج أيضا ضمن 
ال������ déjà vu ألنه مألوف إلى حد امللل في كل 

اقتراع.
أما في يوم 19 نيسان )أبريل( فسيسدل الستار 
على املسرحية ويُطلب من كل واحد من شهود 
ال��زور العودة من حيث أتى. س��يكون املش��هد، 
مرة أخ��رى ذا وجهني: نظام يحتف��ي ب�»العرس 

الدميقراط��ي ال��ذي أبه��ر العالم«، وش��هود زور 
يندبون حظهم ويصرخ��ون التالعب باألصوات، 
بينم��ا احلقيق��ة ه��ي أن التزوير ف��ي الصناديق 
مس��تبعد ألن مصير االنتخابات يُحَسم بعيداً 
عن الصناديق وقبل يوم التصويت بكثير بحيث 
تنتف��ي احلاج��ة إلى س��رقة األص��وات لصالح 

مرشح النظام.
آن��ذاك ال أحد س��يصّدق تباهي النظ��ام وأذرعه 
س��يصّدق  أح��د  وال  الدميقراط��ي«.  ب�»الع��رس 
شكاوى ش��هود الزور من »انتش��ار التزوير على 
نطاق واسع«. يومذاك س��يقال لهم: تشتكون 
م��ن التزوي��ر ألنك��م انهزمت��م.. لو ف��زمت ما كنا 
لنسمع منكم ش��كوى.يحق للمرء أن يتساءل 
كيف يج��د النظ��ام ل��كل انتخابات رئاس��ية 
ش��هود زور بهذه الس��هولة؟ وملاذا يصّدق هؤالء 
الش��هود النظ��ام وفي كل مرة يقع��ون في فخ 
جدي��د؟ ومل��اذا يعجزون عن رؤي��ة احلقيقة؟ هذه 
احلقيق��ة البس��يطة املتمثلة ف��ي أن النظام ال 
ميك��ن أن يترك اللعبة السياس��ية واالنتخابية 
مفتوحة على اجملهول، وأن مشاركة شهود الزور 
متنح النظام شرعية جديدة تكفيه أربع سنوات 
أخ��رى. ببس��اطة أكثر: م��ن املعيب سياس��يا 
أن يص��ّدق أح��د، بال��ذات إذا كان م��ن محترفي 
السياس��ة واملعارضة، أن النظ��ام احلاكم يدعو 
النتخابات رئاس��ية وال يكون له فيها مرش��ح.. 
س��يكون هذا انتحارا لنظ��ام منغلق كمحفل 
س��ري. وم��ن املعي��ب أكث��ر أن يجه��ل محترف 
ال  النظ��ام  مرش��ح  أن  مع��ارض،  أو  سياس��ة، 
يترش��ح ليخس��ر االنتخابات )ف��ي اجلزائر وفي 
غيرها من ال��دول املأزومة سياس��يا(. قد يُقَب�ل 
ه��ذا من »واف��د« جديد على السياس��ة يريد أن 
يجرَّب بنفسه، لكن أن يتكرر األمر مع شخص، 
أو تنظي��م، اكتوى في مرات س��ابقة ويصر على 
العودة من جديد، فذلك ما يدعو فعال للتساؤل.

ال ش��ك أن حلضور شهود الزور بعض املزايا منها 
حتريك املس��رح وإخراج الب��الد من مللها بضعة 
أسابيع، وكذلك إتاحة الفرصة لهؤالء الشهود 
للب��روز اجتماعيا واختب��ار قدراته��م التعبوية 
واخلطابية أمام عدسات التصوير. لكن األهم أن 
هذا النظام يحتضر، ومش��اركته في أي عملية 
سياس��ية أو انتخابية تش��به إلق��اء حبل جناة 

لكائن مؤٍذ في هالكه خالص للجميع.

دروس تعّسر املفاوضات األمريكية – الكورية الشمالية

محمد بدر الدين زايد

عل��ى رغ��م م��رور نح��و أس��بوعني 
على جول��ة املفاوض��ات األميركية 
– الكورية ش��مالية بقيادة رئيسي 
البلدي��ن، إال أنه��ا تس��تحق وقف��ة 
من عاملن��ا العرب��ي، ومحاولة فهم 
دروس��ها ودالالته��ا بالنس��بة إل��ى 
أدائن��ا الس��لوكي اخلارج��ي عموماً 
والتفاوضي الدولي خصوصاً. فكما 
هو معروف فشلت هذه اجلولة التي 
عقدت ف��ي العاصم��ة الفيتنامية 
االجتم��اع  اختص��ار  ومت  هان��وي، 
وبع��ض جوانبه املراس��مية، وخرج 
ترام��ب معرب��اً ع��ن عدم س��عادته 
لإلخفاق ف��ي التوصل إلى اتفاق بني 
اجلانبني، ولعل أهم أبعاد اخلالف أمر 
مع��روف إعالمي��اً، فق��د كان ترامب 
يس��عى للخ��روج بش��كل س��ريع 
مبوافق��ة كوري��ا الش��مالية عل��ى 
النووية، واشترط  لترس��انتها  إزالة 
الط��رف اآلخ��ر أي الرئي��س الكوري 
رف��ع العقوب��ات أوالً، وم��ع ذل��ك لم 
تك��ن تصريحات الطرف��ني حادة بل 
مجامل��ة بش��كل واض��ح، وحرص 

ترامب على مواصلة اللهجة الودية 
جت��اه كون ج��وجن أون، مؤك��داً أنه أي 
الرئي��س الكوري م��ا زال على وعده 
بع��دم إجراء جت��ارب نووي��ة، وهو ما 
حتيط به تس��اؤالت حالي��اً، وأكمل 
ترامب أن��ه ال حاجة لفرض عقوبات 
إضافية على كوريا الشمالية، رغم 
أن��ه لم يتف��ق اجلانبان عل��ى موعد 

الجتماع مقبل.
ف��ي مرحل��ة س��ابقة وحتدي��داً يوم 
انعقاد القمة األولى بني الرئيس��ني 
ترام��ب وي��وجن، أش��رت ف��ي موضع 
آخ��ر إل��ى بع��ض ال��دروس املهمة، 
وأبرزها كيفي��ة التصعيد األميركي 
كتكتي��ك  الش��مالي  الك��وري   –
تس��اومي، بدا للبع��ض وكأننا على 
أعتاب مواجهة نووية بني الطرفني، 
بينما كان األمر في احلقيقة ضغوطاً 
وتصعيداً متب��ادالً بهدف التفاوض، 
واقتن��اع اجلان��ب األميرك��ي بندية 
وق��وة الط��رف الك��وري الش��مالي، 
ضغوط��ه  تكثي��ف  ترام��ب  ف��أراد 
وتهديداته الكالمية إلخراج مشهد 
النظ��ام  وكأن  املش��ترك  التن��ازل 
الكوري سيبدأ التفاوض من خشية 
ولقي��اس  األميركي��ة،  التهدي��دات 
مدى صالب��ة الطرف اآلخ��ر، وهو ما 
جنحت كوريا الشمالية في إفشاله 
باقتدار وحرفية عالية، وعودة كوريا 
الش��مالية للتصعيد واملن��اورة أمر 
يؤكد اس��تمرار تأكيده��ا لنديتها. 
كما أش��رت أيضاً إلى أن الش��واهد 
تش��ير إل��ى أدوار دولي��ة عديدة في 

والتطمين��ات  الرس��ائل  تب��ادل 
والوس��اطة ب��ني اجلانب��ني، خاص��ة 
الصني وكوريا اجلنوبية وروسيا، ورمبا 
أط��راف أخرى، وأش��رت إل��ى أنه من 
املهارة السياس��ية لبكني تشجيع 
الكوري��ة على تس��وية  حليفته��ا 
تضعها في مس��ار جتربة مشابهة 
ملسار الصني السياسي االقتصادي، 

وحتقيق تهدئة دولية وإقليمية أكبر، 
تتيح لها القدرة على مواصلة منوها 
واس��تنزاف طاقات خصمه��ا الذي 
ال تريده خصم��اً تقليدياً، أي ترامب، 
فحس��اباتها أن خدم��ة مصاحله��ا 
تك��ون مبزي��د م��ن العومل��ة وحري��ة 

التجارة الدولية.
على أن التعس��ر احلالي يؤكد درساً 
مهم��اً رمبا لم يت��م تناوله في بداية 
األزمة فترام��ب أدرك طبيعة األزمة 

والص��راع مع كوريا الش��مالية، وأن 
هذا الصراع محمل بأبعاد وضغوط 
نفسية هائلة على الطرفني خاصة 
العزلة  بتأثي��ر  الش��مالي  الك��وري 
والشكوك واستمرار العقوبات، وهو 
ما كش��فت عنه تصريحات عديدة 
جل��وجن تستش��هد بتج��ارب عربية 
كالع��راق والقذاف��ي، تعتب��ر إزال��ة 
س��الحها من أمناط الدمار الشامل 
مقدمة لإلطاحة بهذه النظم، ومن 
ثم جل��أ ترامب إلى نه��ج إدارة أغلب 
خيوط األزمة بيده، مبعنى التصعيد 
النفس��ي وإح��داث ضج��ة عالي��ة 
تعطي االنطباع بأنه لن يتوقف ولو 
شن حرباً نووية – وكأن هذا احتمال 
ممكن– ثم بدأ التفاوض بنفسه في 
موض��وع بال��غ الصعوب��ة وال بد أن 
تتف��رع منه تفاصي��ل فنية معقدة 
حتت��اج إل��ى مفاوض��ني محترف��ني 
ومتخصص��ني ف��ي مج��االت ن��زع 
السالح، ما يهم ترامب في املراحل 
األول��ى كأي صان��ع ق��رار رئيس في 
مفاوض��ات دولية مهم��ة أن يخرج 
منها منتصراً داخلياً في بالده، وألن 
ترام��ب أيضاً يواجه أزم��ات داخلية 
عدي��دة تقترب من حتدي��ات حلكمه 
حالي��اً فهو بحاج��ة لنصر خارجي 
كبير، خاصة أن كل وعوده اخلارجية 
لم يتحق��ق منها إال كل ما س��بب 
مزيداً من االنتقاد اخلارجي له والكثير 
من الداخلي كذلك، من ذلك اخلروج 
من اتفاق التغير املناخي، اس��تمرار 
التأجيل في املوضوع الفلسطيني، 

تعس��ر بل ودرامي��ة موضوع اجلدار 
بني حدود بالده واملكس��يك، والذي 
دخل أطواراً معقدة، االنسحاب من 
سوريا ثم اإلبقاء على بعض الوجود 
بعد غضب داخلي وخارجي واسع، 
وأيضاً أزمة العالقة مع روسيا، كل 
ما س��بق يعني أن الرج��ل يحتاج 
إل��ى إجناز خارجي ضخم، وال ش��ك 
أن ن��زع س��الح كوري��ا الش��مالية 
الن��ووي – ل��و كان ممك��ن احلدوث – 
فسيعني إجنازاً خارجياً ضخماً في 

العالم الغربي، ول��دى كثير من دول 
آس��يا. وضع ترامب نفس��ه بالتالي 
في قل��ب أخط��ر من��اذج مفاوضات 
القمة التي أثارت قلق بعض اخلبراء 
تقلقهم مشاركة  الذين  والباحثني 
الق��ادة في التف��اوض، ما ق��د يؤدي 
إلى تورطهم، أو اضطرارهم بس��بب 
ع��دم صبرهم عل��ى التفاصيل إلى 
عمل تنازالت غي��ر مريحة لبالدهم، 
أو اتخاذ إج��راءات تصعيدية عندما 
ال يتحمل��ون ضغ��وط ه��ذا الن��وع 
م��ن التف��اوض الصع��ب، فضالً عن 
أنه��م، أي القادة، أكثر حساس��ية 
لل��رأي الع��ام ف��ي بالده��م مقارنه 
مبندوبيه��م للتفاوض س��واء اكانوا 
ساس��ة أو دبلوماسيني، وهذا طبعاً 
ف��ي مواجهة رأي آخر ي��رى أن القادة 
أق��در على صن��ع الق��رار التفاوضي 
الس��ريع واحلس��م، وعموماً أياً كان 
ه��ذا اجلدل وعل��ى األق��ل اآلن خرج 
ترامب هادئ��اً، ومس��تعيناً بخبرات 
تفاوضية طويلة ف��ي مجال حياته 

كرجل أعمال ناجح، بإعالن التعسر 
وت��رك الب��اب مفتوح��اً، وكان ه��ذا 
تصرف��اً حكيماً يس��تحق التنويه، 
ويعني أيضاً أنه أدرك أكثر إلى أي حد 
صبر وح��ذر الطرف اآلخ��ر، وأن على 
واش��نطن أن تقدم املزيد، وال يكفي 
الوعود مبس��تقبل اقتص��ادي مبهر 
ينتظ��ر بيونغ يان��غ إذا جتاوبت معه. 
على أن ع��دم حتدي��د موعد يضيف 
لسجل ترامب اخلارجي قلقاً إضافياً 
وعدم يقني من إمكانية حتقيق إجناز 
خارجي سريع يساعده في مواجهة 

حتدياته الداخلية.
م��ن ال��دروس املهم��ة كذل��ك لكل 
دول اجلن��وب، أن املفاوضات حتكمها 
اعتبارات كثيرة، وأن القوة نس��بية، 
ترس��انة  ل��دى كوري��ا  أن  صحي��ح 
نووي��ة مخيفة، ولك��ن لديها أيضاً 
عوام��ل ضع��ف عدي��دة، ولكنها ال 
ترك��ز عليها ب��ل تركز عل��ى قوتها، 
وال تره��ب القوة الدولية األولى ليس 
فق��ط ألنها تعلم أنه��ا تتراجع عن 

ص��دارة العال��م، فرمب��ا يعل��م ذلك 
أغلب ق��ادة العالم، وإمن��ا أيضاً ألنه 
ليس لديها أفكار وش��عور بالدونية 
جتعل قادة بعض ال��دول غير قادرين 
على توظيف أدواتهم بشكل فعال، 
مبعنى آخر ال أقلل بالقطع مما متلكه 
كوري��ا الش��مالية، ولكني أؤكد من 
ناحي��ة أخ��رى أن الكثيرين، ومنهم 
نح��ن العرب وكثير م��ن دول العالم 
منلك أوراقاً وبدائل للحركة ولكنها 

حتتاج إلى من يوظفها.
وأخي��راً كل م��ا س��بق ال يعني عدم 
تس��وية  إل��ى  التوص��ل  إمكاني��ة 
للمس��ألة الكوري��ة، ب��ل رمب��ا كان 
هذا هو األقرب للتوق��ع، ولكنها لن 
تكون س��هلة، وتؤكد الش��واهد أن 
احتماالت حتقيق كوريا الش��مالية 
نتائج إيجابية م��ن هذه املفاوضات 
ستزيد على تلك السلبية بالنسبة 
له��ا، وأن التس��اومات واملناورات قد 
ع��ادت إل��ى الس��احة، وأن األمر قد 

يستغرق بعض الوقت.

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

ترامب أدرك طبيعة 
األزمة والصراع مع 
كوريا الشمالية وأن هذا 
الصراع محمل بأبعاد 
وضغوط نفسية هائلة 
على الطرفني

صفقة القرن مشروع تجاري 
وسياسي طويل األمد والبد 
ألمريكا اْن تخرج بحصة 
األسد من الوليمة حتى لو 
كان على حساب اسرائيل
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صنداي تلغراف: هذا هو اإلسالم الذي نادرا ما 
تعكسه الثقافة الشعبية يف الغرب

م��ا ي��زال الهجوم امل��روع على املس��جدين في كرايس��ت 
تشيرتش في نيوزيلندا يلقى اهتماما ملحوظا من جانب 
الصح��ف البريطاني��ة التي ظه��رت فيها أص��وات تنتقد 
“تقصير” الغرب في تقدمي اإلس��الم الصحيح، ومقترحات 
مح��ددة ملكافحة التط��رف اليمني التي قال��ت تقارير إن 
ش��ركة أمازون العمالقة تس��تفيد ماليا من الكتب التي 

تنشر أفكاره.
كما ُكشف عن “وثيقة” تشير إلى أن االحتاد األوربي يتأهب 
لس��قوط رئيس��ة الوزراء البريطانية بس��بب سياستها 
ف��ي معاجلة أزمة البريكس��ت. واهتم��ت الصحف كذلك 
مبا يح��دث داخل نادي ليفربول ورأي جنمه س��ادو ماني في 
جنوم الفريق، وب� “إجناز طبي” رمبا يسهم في حل مشكلة 

ماليني الرجال في العالم.
تعبر صحيفة صنداي تلغراف عن ثقتها في أن الفاش��ية 
ل��ن تنتصر. وتق��ول في مق��ال افتتاحي إن االعت��داء على 
مسجدي كرايست تشيرتش تذكير ب� “شيطان الفاشية 

الدائم”.
واس��تعرضت الصحيف��ة م��ا دار، حس��ب التقاري��ر، بني 
العجوز املس��لم الالجئ م��ن أفعانس��تان داوود نبي الذي 
رحب بالقاتل عند باب املس��جد قائال “أهال أخي”، وعندما 

فتح املعتدي النار، تلقاها الرجل املسن ذو ال� 71 عاما.
وتق��ول صن��داي تلغراف “هذا هو اإلس��الم ال��ذي رمبا نادرا 

ج��دا ما ينعكس في الثقافة الش��عبية )ف��ي الغرب(، 
إس��الم كرم الضيافة، والعطف واإلحس��ان والتضامن 

والسماحة والرحمة”.
وتطالب الصحيفة أنه “من الضروري مواجهة الفاشية 
لي��س فق��ط باألمن الص��ارم والعمل الش��رطي، ولكن 
أيضا بالنقاش الفكري التفصيلي، فهو ككل األكاذيب 
ال يصم��د أم��ام النقاش الدقيق. وقد هزم��ه العالم من 

قبل وسوف يفعلها مرة أخرى”.
تكش��ف صحيفة صنداي تاميز النقاب عن أن ش��ركة 
أمازون العمالقة جتني أرباحا من بيع الكتاب التي ألفها 

“السفاحون القتلة” من اليمني املتطرف.
وتق��ول الصحيف��ة إنها أجرت حتقيقا ف��ي األمر واتبني 
أن الش��ركة ما تزال تبيع مطبوعات كتبها قادة مينيون 
متطرفون في أمري��كا مثل دايالن روف وأوربا مثل أندريه 

بريفيك.
ويق��ول تقرير للصحيفة، ع��ن نتائج التحقي��ق، إن توزيع 
هذه املواد املتطرفة “أثار االنزعاج ألن برنتون تارانت املتهم 
الرئيسي في اعتداء نيوزيلندا قال إن اعمال بريفيك- الذي 
قت��ل 77 ش��خصا في ع��ام 2011 )في النروي��ج(- ألهمته، 

فضال عن تأثره باإلرهابيني اليمينيني”.
ونقل��ت الصحيفة عن سياس��يني ونش��طاء في حمالت 
مناهضة لليم��ني املتطرف دعوتهم ألم��ازون بإزالة كتاب 

بريفيك من قائمة مبيعاتها.

آي: جرس إنذار
وفي مقال مشترك في صحيفة صنداي تاميز، اعتبرت لويز 
كاسي ومارك رولي، االعتداء على املسجدين في نيوزيلندا 

جرس إنذار للغرب.
وفي مقالهم��ا بعن��وان “جهودنا لوقف التط��رف تُقوض 
عن��د كل منعطف”، قال الكاتبان إن : “هجوم كرايس��ت 
تش��يرتش يجب أن يكون إنذار لتنبيه اجلميع في مجاالت 
السياس��ة والش��رطة واخلدمة العامة ف��ي أنحاء العالم 

الغربي”
ويذكر أن لويز هي مستشار احلكومة البريطانية السابقة 
التي كان��ت مكلفة مبلف االندماج. أما م��ارك فهو رئيس 

إدارة مكافحة اإلرهاب في الشرطة البريطانية سابقا.
وبن��اء عل��ى خبرتهم��ا الواس��عة في ه��ذا اجملال، يش��ير 
الكاتب��ان إل��ى أن “اللغة اخلطابي��ة التي تثير االنقس��ام 

ومناخ الكراهية يغذان التطرف واألعمال اإلرهابية املروعة 
التي متزق العائالت وتشق الوحدة بني اجلاليات”.

وينصح اخلبيران بالتمس��ك بالقيم الغربية في مواجهة 
التط��رف. ويقوالن “ لن يهزمنا اإلرهابيون طاملا نرد عليهم 
بتأكيد قيمنا في احلرية والتس��امح والدميقراطية وتوفير 

امللجأ اآلمن ) لالجئني(”.
ونتقد املقال بش��دة ما يعتب��ره إهماال من جانب احلكومة 
وانش��غالها ووس��ائل اإلعالم بقضية خروج بريطانيا من 
االحت��اد األوروبي ع��ن هموم الناس . وأش��ار إلى “التحديات 
التي تواجه اجملتمع وأدت ألن يشعر الناس بأنهم مهملون، 

وأن جتد اشكال الكراهية طريقها إلى القتل”.

األوبزرفر :”وثيقة مسربة” عن الربيكست
ورغ��م اهتم��ام كل الصح��ف البريطاني��ة بأزم��ة خروج 
اململك��ة املتح��دة من االحت��اد األورب��ي “بريكس��ت”، فإن 
صحيفة األوبزرفر تنفرد بنشر ما تقول إنها وثيقة مسربة 
تكش��ف عن “اس��تعداد االحتاد األوربي لسقوط” رئيسة 
الوزراء البريطانية تيريزا ماي وسط انهيار كامل في الثقة 

فيها بعد أسبوع من الفوضى بشأن البريكست”.
وتق��ول الصحيف��ة إن الوثيق��ة ه��ي مذكرة دبلوماس��ية 
تتضم��ن محض��ر اجتماع للس��فراء لدى االحت��اد األوربي 

ومسؤولني كبار في االحتاد.
وتش��ير إلى أن الوثيقة “تكش��ف ع��ن محاولة لضمان أال 

يتخلى أي رئيس وزراء جديد عن اتفاق االنسحاب في حالة 
تغيير ماي في الشهور القادمة”.

وتقول األوبزرفر إنه وفقا للمحضر فإن “ مارتن س��يلماير، 
الس��كرتير العام للمفوضية األوربية، واملعروف بأنه خبير 
في االستراتيجية، سأل : تخيلوا أن لديهم ) البريطانيني( 
وزي��را جدي��دا للبريكس��ت أو رئي��س وزراء جدي��دا، م��اذا 
س��يحدث حينئذ؟. لق��د مت االتفاق على تفعي��ل البند 50 
والعملي��ة انتهت. يجب أن يكون واضحا أن نقطة البداية 

ليس هي إعادة التفاوض بشأن اتفاق االنسحاب”.
ويشار إلى أن بعض مؤيدي البريكست املتشددين يسعون 
إلس��قاط ماي كي يحل محلها ش��خصية أكثر تش��ددا 

يعمل على االنفصال التام عن بروكسل.
وتش��ير الصحيف��ة إلى أن موق��ف االحتاد األوربي، املش��ار 
إليها، يأت��ي قبيل أن جتدد م��اي محاولتها للم��رة الثالثة 

لتمرير اتفاق االنسحاب في مجلس العموم.
وتق��ول معلوم��ات الصحيف��ة إن حزب العم��ال املعارض 
سوف يس��تغل الفرصة إلعادة طرح فكرة إجراء استفتاء 
ث��ان على اخلروج من االحت��اد األوربي أو ع��رض االتفاق الذي 

تصر عليه ماي في استفتاء شعبي.

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

صفقة القرن وُحْلم اسرائيلشهود الزور يف االنتخابات الرئاسية اجلزائرية



جمال االسدي

يتح��دث الكثي��ر ع��ن مكات��ب 
أو  املفتش��ني العموميني س��لباً 
ايجاب��اً ول��كل طرفاً مس��بباته 
الطروح��ات  وكل   ، املنطقي��ة 
يطال��ب  البع��ض   ، محترم��ة 
بالغائها ، والبعض يتهمها بانها 
سبب من اسباب زيادة الفساد ، 
واالخرين يتهمها بانها تهدر املال 
باخملصص��ات والروات��ب ، واخرين 
يقول��ون ان وجودها هو الس��اح 
 ، الفس��اد  ملكافح��ة  املباش��ر 
واح��د االذرع املهم��ة ملكافحته 
ب��ل ه��و ال��ذراع االكث��ر فعالية 
لك��ون رقابته ميدانية وليس��ت 

ورقي��ة او عن بع��د ، واخرين يرون 
ان هناك اش��كالية في شخوص 
املنظومة ولي��س اصل املنظومة 

أو بالعكس.
كل االراء محترمة لكن علينا ان 
نقدم كشفاً حقيقياً رقمياً بدون 
عواطف الصراعات البينية سواء 
أو منطقي��ة  كان��ت مصلحي��ة 
نك��ون  وحت��ى   ، س��طحية  أو 
دقيق��ني وفعال��ني في اج��راءات 
التقيي��م والت��ي يج��ب ان تكون 
معي��ارا واضح��ا لنجاح وفش��ل 
اي منظومة او مؤسس��ة س��واء 
رقابي��ة او تنفيذية او غيرها  ، اود 

ان ابني لكم االتي :-
ماحظة )) ه��ذه االرقام معتمدة 
مكات��ب  كل  لعم��ل  ورس��مية 
املفتش��ني  العموميني حس��ب 

التقارير السنوية لعملهم ((
من تأس��يس مكاتب املفتش��ني 

سنة 2004 لغاية 1/3/2019 .
املس��تردة  املبال��غ  مجم��وع   -1

واملمنوع��ة من اله��در أو املوصى 
باس��ترجاعها يبل��غ حوالي 119 
تريل��ون دينار عراقي . تقريبا )100 

مليار دوالر (
2- مجم��وع الروات��ب وامليزاني��ة 
التش��غيلية حوال��ي 800 مليار 
دينار عراقي  . تقريباً )650( مليون 

دوالر 
مكات��ب  موظف��ي  ع��دد   -3
الذي��ن  العمومي��ني  املفتش��ني 
اخلطورة  مخصص��ات  يتقاضون 
البالغة 75  %  من الراتب االسمي 
حوالي 3000 موظف فقط ، وكل 
موظف��ي مكات��ب املفتش��ني مبا 
فيهم من اليتقاضى مخصصات 
اخلط��ورة  % 75 بح��دود خمس��ة   

االف )5000( موظف .
4- موظف��و مكات��ب املفتش��ني 
والداخلي��ة  الدف��اع  ل��وزارة 
اخلطورة  مخصصات  اليتقاضون 
البالغة  % 75 باعتب��ار ان الوزارات 
اصاً لديها مخصصات خطورة .

5- بحس��اب بس��يط التكاليف 
والرواتب جململ مكاتب املفتشني 
مجم��وع  م��ن   %1.49 نس��بتها 
املبالغ املس��تردة أو املمنوعة من 

الهدر أو املوصى باستردادها .

6- النس��بة احملددة عاملياً الجهزة 
الرقابة على السلطة التنفيذية 

يجب ان التقل عن 3  %  .

ان  العلم��ي يج��ب  باملنط��ق   -7
الرقاب��ة  موظف��ي  ع��دد  يك��ون 
في اجه��زة الرقاب��ة العاملة في 
الع��راق )النزاه��ة والرقابة املالية 
ومكاتب املفتش��ني(  % 3 نس��بة 
ال��ى ع��دد موظف��ي الدول��ة 
عدده��م  والبال��غ  العراقي��ة 
تقريب��اً مليونني وتس��عمائة 
موظ��ف  ال��ف  وخمس��ون 
غي��ر  وه��ذا   ،  )2950000(
متحق��ق باملطلق باعتبار  ان 
عدد موظفي اجلهات الرقابية 
الث��اث )النزاه��ة ، والرقاب��ة 
املفتش��ني  ومكاتب  املالي��ة 
مبجملهم ( اليتجاوز عش��رة 
االف موظف ، بينما النسبة 
تتج��اوز  ان  يج��ب  العاملي��ة 

عشر اضعاف هذا العدد .
8- مكافحة الفس��اد التكون 
بالش��عارات وامنا يجب ان تكون 
وفق منهج مرسوم واستراتيجية 
سياس��ية  وارادة  واضح��ة 

واجتماعية واضحة وجدية .
واخي��راً امتن��ى ذك��ر التضحيات 
املفتش��ني  مكات��ب  لش��هداء 
بالعش��رات  وه��م  العمومي��ني 
والذي��ن ضح��وا باغل��ى ماميكن 
للنف��س التضحية ب��ه من جراء 

اعمالهم الرقابية او بسببها .
امتنى من الس��ادة الذي��ن ينادون 
املفتش��ني  مكات��ب  بالغ��اء 
العمومي��ني وق��د يكون��ون على 
حق ، ان يبينوا اسبابهم املوجبة 
باالرق��ام ، حت��ى يت��م اس��تبيان 
ع��ن  النظ��ر  بغ��ض  احلقيق��ة 
املاحظ��ات عن اعم��ال مكاتب 
املفتش��ني ، باعتب��ار ان املكاتب 
من الناحية الرقمية هي منتجة 
وغير مكلفة للدولة على عكس 
من الكثير من املؤسس��ات التي 
تتقاضى اج��ور ورواتب لكن بدون 

ناجت رقمي فعلي .

نجاح بيعي

لم يكن املُنصف ليشك ولو للحظة واحدة 
بأن األص��داء اإلعامية الضخم��ة واملُبهرة, 
الت��ي صاحب��ت زي��ارة رئي��س اجلمهوري��ة 
اإلس��امية اإليرانية )روحاني( للعراق, بأنها 
س��تصطدم وتتوقف عند عتبة بيت املرجع 
األعلى الس��يد )السيس��تاني( الكائن في 
أح��د أزقة النج��ف األش��رف العريقة جوار 

سيد املوحدين اإلمام )علّي( عليه السام.
ألن الذي س��يجتاز تلك العتب��ة يعلم علم 
اليقني بأنه يلج إل��ى عاَلم  لم تكن أجواؤه 
لتش��به أج��واء أي عال��م آخ��ر عل��ى وجه 

البسيطة.
عال��م خ��ال  ِمن الس��لطة وامل��ال والنفوذ, 
عال��م  يضع النق��اط على احل��روف, ويعلم 
جي��دا  أن الرضا كل الرضا م��ا ارتضاه � وأن 
الس��خط كل الس��خط ما أس��خطه ذلك 
العاِلم الدينّي اجلليل القابع في الدار ويلفه 

الزهد العلوّي من كل جانب.
فإن ارتضى أمراً ما � إرتضاه حتى لو سخط 
عليه العالم بأس��ره ووقف ضده, والعكس 
صحيح فإن س��خط على أمر ما � س��خط 
عليه حتى ل��و ارتضاه العالم بأس��ره, ألنه 
ببس��اطة ش��ديدة رجل � ال يخ��اف في اهلل 

لومة الئم قط.
البي��ان املُقتصب حول تل��ك الزيارة والصادر 
من مكتب س��ماحة املرجع األعلى الس��يد 

)السيستاني(
األربع��اء   � -1440 ه���(  رج��ب   -5( األربع��اء 
2019/3/13م عل��ى إيجازه, كان قد اختزل ما 
بجعب��ة الرئيس الزائر )روحان��ي( كلية  وما 
يتص��ل به وله عاق��ة مع الوض��ع العراقي 

واإلقليمي والدولي.
مبعن��ى أن القضاي��ا اخمُلتلفة الت��ي تناولها 
الس��يد املرجع األعلى مع الرئيس الضيف, 

كانت إيران مركزها ومحورها.
ومن اخلطأ أن نعتبر بأن السيد )السيستاني( 
قد أرسل رسائل ما � الى احلكومة العراقية 
أو غيرها عبر زيارة الضيف.ألن املرجع األعلى 
ال يُعج��زه أرس��ال خطاب��ه إل��ى احلكوم��ة 
العراقية بش��كل ُمباش��ر, بل قادر ولو شاء 
لفع��ل م��ن غي��ر إرس��الها مبعّي��ة ضيوفه 
الزائري��ن. ف��كل م��ا دار م��ن حدي��ث يتعلق 
باجل��ارة إي��ران وإن كان القضية مدار البحث 

تخص الشأن العراقي أو غيره.
� كيف؟. نعرف ذلك تباعا  مبحطات )4( أربع 

وحسب ما أورده البيان املُقتضب:
أوال : كان الس��يد )السيس��تاني( ق��د أبدى 
ترحيبه لنتائج ُمباحث��ات الرئيس الضيف 
)روحاني( مع املسؤولني العراقيني سياسيني 
وحكوميني و)م��ا متّ التوصل اليه معهم في 
إطار تطوير عاقات الصداقة وحسن اجلوار 
بني البلدين(, ولكن ترحيبه هذا )بأي خطوة 
في سبيل تعزيز عاقات العراق بجيرانه( قد 

أوقفها على )3( ثاثة نقاط هي:
1� أن تكون وفقا  ملصالح الطرفني.

2� وعلى أساس احترام سيادة الدول.

3� وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
الس��يد املرج��ع األعلى وجري��ا  على نهجه 
اإلرش��ادي يك��ون قد أمل��ح بأن تؤخ��ذ تلك 
النق��اط الثاث��ة بنظ��ر االعتبار ب��أي اتفاق 

يكون بني البلدين اجلارين .
ثانيا : تطرق سماحة املرجع األعلى باحلديث 
)حول احلرب املصيرية التي خاضها الشعب 
العراقي لدح��ر العدوان الداعش��ي( ُمذكرا  

ملن نسَي أو تناسى أمورا  )3( ثاثة هي:
قدمه��ا  الت��ي  الكبي��رة  التضحي��ات   �1
العراقي��ون األبطال في اإلنتص��ار على هذا 

التنظيم اإلرهابي.
2� بتل��ك التضحي��ات العراقي��ة مت )إبع��اد 

خطره � أي داعش � عن املنطقة كلها(.
3� ونّوه س��ماحته بدور األصدقاء في حتقيق 

ذلك.
وحسبي هذا الترتيب األبجدي الذي ينفض 
الغب��ار ع��ن أركان إيقون��ة النص��ر املُقدس 

ويضعه��ا بالش��كل الصحيح بع��د ُقلبت 
رأس��ا على عقب ألجل أهواء هذا ومصلحة 

وذاك.
وحسبي ضمانة حق فتوى الدفاع املُقدسة 
ض��د )داع��ش( أوال , م��ن أن تُص��ادر من قبل 
عناوين زائفة شتى, وتثبت بأن لوالها ملا كان 

نصر هناك أبدا .
ويضمن أيضا حق التضحيات العراقية ثانيا  
التي لوالها ملا انتصرت الفتوى املُقدسة قط 
, واإلشادة بدور كل َمن ساعد والتحق بركب 
الفتوى املُقدس��ة ضد عصابات )داعش( من 

األصدقاء واألشقاء وغيرهم ثالثا .
ثالث��ا : أش��ار س��ماحة املرج��ع األعلى في 
اللقاء مع الضيف )الى أهم التحديات التي 
يواجهها الع��راق في هذه املرحلة( وجعلها 

في )3( ثاثة هي:
1� مكافحة الفساد.

2� حتسني اخلدمات العامة.

3� حص��ر الس��اح بي��د الدول��ة وأجهزتها 
األمنية.

وأب��دى س��ماحته عن أمل��ه ف��ي )أن حتقق 
احلكومة العراقي��ة تقدما  مقبوال  في هذه 

اجملاالت(.
� هنا ال مُيك��ن للمرجع األعلى أن يُبدي أمله 
في قضية تخص الشان العراقي أمام رئيس 
دولة أجنب��ي إن لم يكن لتلك الدولة عاقة 
من قريب أو بعيد بتلك التحديات التي اشار 
اليه��ا املرجع األعلى. وهنا يس��تحضر ذهن 
املُتلق��ي مدى ق��وة ونفوذ الدول��ة اجلارة في 
الش��أن العراق��ي وباقي الدول ممّ��ا ال يخفى 

لهذا.
رابعا : ش��دد س��ماحتة املرجع األعلى على 
ض��رورة )أن تتس��م السياس��ات اإلقليمية 
والدولي��ة ف��ي ه��ذه املنطق��ة احلساس��ة( 

مببدأين مهمني هما:
1� التوازن.

2� واإلعتدال.
واجلارة إيران احلاضرة معنّية بشكل ُمباشر 

بهذا الكام كما باقي الدول.
� فدعوة الس��يد املرجع األعلى لتبني هذين 
املبدأين الس��لميني, لي��س حلفظ املصلحة 
السياس��ية لتل��ك الدول املتنافس��ة فيما 
بينه��ا ومنها اجل��ارة إي��ران, وإمن��ا )لتجنب 
شعوبها مزيدا  من املآسي واألضرار(. وبهذا 
يك��ون الرجل القاب��ع في الدار البس��يطة 
في أحد أزق��ة النجف العريقة ويلفه الزهد 
العل��وّي م��ن كل جان��ب هو رجل الس��ام 
املقه��ورة  الش��عوب  وص��وت  بح��ق  األول 

واملضطهدة.

ل��ن اتكل��م عن قبل وبع��د ونضال وتاريخ ،س��ادخل مباش��رة 
الكت��ب مايجول في خاطري عن عش��رين الف روح ، عش��رين 
الف جسد ،عش��رين الف اسم وقد تتكرر بعض االسماء ،اما 
حلظ��ات فراقهم عن بعض ال اع��رف توقيتها ،وحلظات موتهم 
وش��عورهم باالل��م وان��ني الع��ذاب وامنيات الع��ودة واخلاص 
،واس��ئلة راودتهم ،ملاذا؟ وماذا؟ وكيف؟ ،بقيت حائرة با اجوبة 
وظلوا حائرين معلقني في الس��ماء ينظرون رفاتهم وهي تراب 
،ينتظ��رون اخلطب��اء ان ينهوا خطبهم ليغرس��وا اكفهم في 
الت��راب باحثني عن تراب ،امهات علي وعباس وس��مير وفاضل 
وجابر ومحمد وقاسم ،واكتبوا ماشئتم من االسماء فالقائمة 
تطول الكثر من عش��رين الفا ،في القرن الواحد والعشرين مع 
كل التقنيات التي اكتشفتها باد الغرب ،عجزوا عن اكتشاف 
بقايا اجس��اد لم يقتلوا في حرب البس��وس والطراودة وال في 
احل��رب العاملية االول��ى او الثانية ،بل قبل ث��اث عقود ،انتهت 
احام وايام اكثر من عش��رين الف ش��اب ومن ضمنهم صبية 
لم يتجاوزوا اخلمسة عشر ربيعا ،انهم عراقيون كورد فيليون 

،ذنبهم تس��ميتهم التي 
العال��م  عنه��ا  صم��ت 
ويتبخ��روا  ليقتل��وا 
نح��و  وارواح��ا  اجس��ادا 
نظرية  ،لنضيف  السماء 
االجس��اد  بتبخر  جديدة 
اس��عد  نح��ن  ،والي��وم 
الن��اس الننا بع��د نضال 
عشر سنوات ،استطعنا 
ان نبره��ن للعالم بوضع 
اكثر من عشرين الفا من 
االجساد في ضريح  تلك 
كل  يس��ع  ،قب��ر  واح��د 
تلك االس��ماء ،لن تضطر 

ان تبحث عن مقابر الش��هداء ،ولن تضط��ر ان تنادي اصحاب 
املدافن وعش��ائر املوتى ،فكل املوت��ى صارو ملتصقني ،في ذاك 
القبر ،كم نحن محظوظون فلدينا قبر لكل اولئك الش��هداء 
،ولن نضطر ان ننهي قراءة يس ،لنكمل وجنامل بقراءة والعصر، 
فكل القرآن سنقرأه في قبر ،وسيسمعه كل املوتى ،ويتفسح 
به��م القبر ،خجل انا من ذاك القبر ،اس��تطاع ان يحضن كل 
شبابنا بعد ان اضعناهم طول الدهر، هم فرحني فقد اجتمعوا 
بعد ان علقوا بني السماء واالرض الكثر من ثاث عقود،وسنلقي 
عليهم التحية يوميا كل صباح وسنمس��ي عليهم باماسي 
بغداد ،انهم في مدينة السام التي لم تعرف السام يوما ،ولو 
كانت بغداد مس��املة ماكانوا حتت االرض،وكانوا كهلوا ودفنوا 
في وادي الس��ام ،فعذرا س��يدي ياعلي ،نعلم كلنا يتمنى ان 
يكون بجوارك ،ولكن ش��بابنا لم يختاروا ذلك بل فعلها االثم 
دكتات��ور العصر،اجنزنا قب��را لنجمعهم ،فعزاؤن��ا فيهم تأخر 
بعض الوقت ،ثاثة عقود مرت دون رثاء دون عزاء دون بكاء ،فلك 

ان تأخذهم عندك اوان تأتي لترتل لهم النصر.

به��دف تافي الوق��وع في األخط��اء النحوي��ة واإلمائية، 
واحلفاظ على سامة 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

 مرقد
 العشرين الفا
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أثر متغري النفط يف مستقبل العالقة بني احلكومة االحتادية وإقليم ُكردستان

 *د. سليم كاطع علي

يحت��ل النف��ط أهمي��ة كبيرة، كون��ه مصدراً 
رئيساً للطاقة، وشريان احلياة االقتصادية في 
اجملتمعات الصناعية الكب��رى، ويحتل العراق 
مكان��ة متقدمة من حي��ث حجم االحتياطي 
النفطي العاملي، إذ يأت��ي باملرتبة الثانية بعد 
اململكة العربية الس��عودية باحتياطي يقدر 
بنحو )143( مليار برميل حس��ب االحصائيات 

األخيرة الصادرة عن وزارة النفط العراقية.
وال ش��ك، فإن مكانة النفط بالنسبة للعراق 
تختل��ف عن مكانت��ه في ال��دول األخرى التي 
تنع��م بتن��وع إنتاج��ي اقتص��ادي، فصناعة 
النف��ط ذو خصوصي��ة اقتصادي��ة مختلف��ة 
ع��ن بقية الصناعات العراقي��ة، فهي صناعة 
تختل��ف ع��ن صناع��ة اإلنش��ائيات والتم��ور 
واملواد الغذائية والصناعات الكهربائية .. الخ. 
وه��ي ذات خصوصي��ة اجتماعي��ة، إذ يعتمد 
عليها نس��بة كبيرة من الشعب العراقي غير 
املنت��ج في توفير معيش��ته، وانه��ا أيضا ذات 
خصوصية سياسية في جمع طوائف العراق 
اخملتلف��ة، وفي رب��ط مناطق الع��راق ببعضها 

حفاظاً على وحدة األرض.
إن طبيع��ة النظ��ام السياس��ي العراقي بعد 
العام 2003 حمل في طياته العديد من عوامل 
التوت��ر بني األط��راف السياس��ية س��يما مع 
إقليم ُكردس��تان، فقيام العاقة بني احلكومة 
االحتادية وإقليم ُكردس��تان يدفعنا إلى حتديد 
بعدي��ن لتل��ك العاق��ة: أحدهما دس��توري، 
واآلخر سياس��ي. وكان ذل��ك جلياً في عدد من 
مواد الدس��تور، منه��ا تلك الت��ي رجحت رأي 
األقالي��م واحملافظات عل��ى احلكومة االحتادية، 
وف��ي عدم ش��مول إدارة النف��ط بالصاحيات 
االحتادي��ة احلصري��ة، )األم��ر ال��ذي أص��ر عليه 
اجلانب الُك��ردي(، فقد حددت امل��ادة )111( من 

الدستور العراقي: ملكية النفط والغاز بأنها 
ملك للش��عب العراق��ي، وبذلك ف��إن عائدية 

النفط جلميع املواطنني.
)أوال(:  بفقرت��ني:  فج��اءت   )112( امل��ادة  أم��ا   
تق��وم احلكومة االحتادية ب��إدارة النفط والغاز 
املس��تخرج من احلقول )احلالية( مع حكومات 
األقالي��م واحملافظ��ات املنتجة، عل��ى أن توزع 
وارداتها بش��كل منصف يتناسب مع التوزيع 
الس��كاني في جميع أنحاء الب��اد، مع حتديد 
حصة مل��دة محددة لألقاليم املتض��ررة، والتي 
حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام 
الس��ابق، والت��ي تض��ررت بعد ذلك، مب��ا يؤمن 
التنمية املتوازنة للمناطق اخملتلفة من الباد، 
وينظ��م ذلك بقان��ون. )ثانياً(: تق��وم احلكومة 
واحملافظ��ات  األقالي��م  وحكوم��ات  االحتادي��ة 
املنتجة معاً برسم السياسات اإلستراتيجية 
الازم��ة لتطوير ثروة النف��ط والغاز مبا يحقق 

أعلى منفعة للشعب.
يبدو واضح��اً أن الفقرة األول��ى ال تتحدث عن 
احلق��ول املكتش��فة الحق��اً كم��ا ال تش��مل 
بقي��ة الث��روات الطبيعية وإمن��ا نصت على أن 
تق��وم احلكومة االحتادية ب��إدارة النفط والغاز 
املس��تخرج من احلقول احلالي��ة مع حكومات 
اإلقلي��م، م��ا يجعلها من صاحي��ات اإلقليم 
وحده��ا وفقاً للم��ادة )115(، األم��ر الذي يعني 
قوة لإلقليم في اس��تغال الثروات الطبيعية، 

وبالنتيجة زيادة قوتها االقتصادية.
أم��ا الفق��رة الثانية، فذهبت إل��ى إضعاف دور 
احلكوم��ة االحتادية س��يما في قضي��ة تطوير 
الث��روة النفطي��ة والغازي��ة من خ��ال اإلدارة 
املش��تركة للث��روة النفطي��ة والغازي��ة، وهو 
ما يعن��ي تعزيز مكان��ة اإلقلي��م االقتصادية 
وهيمنتها على احلكومة االحتادية واستخدام 
ه��ذه الث��روات في تهيئ��ة البن��ى االقتصادية 

لإلقليم.
للنف��ط  فق��ط  تتس��ع  املش��تركة  ف��اإلدارة 
املس��تخرج م��ن احلق��ول املنتجة حالي��اً، أما 
والعملي��ات  املس��تقبلية  احلق��ول  ش��ؤون 
االستكش��افية فهي تقع ضمن اختصاصات 
األقاليم واحملافظات، على أس��اس كونها غير 
منص��وص عليها ف��ي الصاحي��ات االحتادية 
احلصري��ة وال م��ن صاحيات مجل��س الوزراء. 
ل��م  )امل��ادة 115(: كل م��ا  للدس��تور  ووفق��اً 
ين��ص علي��ه ف��ي االختصاص��ات احلصري��ة 
للس��لطات االحتادي��ة يك��ون م��ن صاحي��ة 
األقاليم واحملافظ��ات غير املنتظمة في إقليم، 
والصاحيات املشتركة بني احلكومة االحتادية 

واألقاليم تكون األولوية فيها لقانون األقاليم 
واحملافظ��ات غير املنتظمة في إقليم في حالة 

اخلاف بينهما.
وعلى مدى الس��نوات السابقة، فقد شكلت 
إش��كالية النفط س��بباً للتوتر املس��تمر بني 
احلكومة االحتادية وحكومة إقليم ُكردس��تان 
وترك��ت بصماته��ا عل��ى تأخ��ر إع��داد وإقرار 
املوازن��ة االحتادي��ة س��نوياً، وإيق��اف تدفقات 
النفط عبر اإلقلي��م إلى تركيا، وقيام حكومة 
ُكردس��تان بعيداً عن عل��م احلكومة االحتادية 
باالتفاق مع احلكومة التركية ملد أنبوب نفطي 
لنقل النفط )التي هي من اختصاص احلكومة 
االحتادية حصراً بحس��ب امل��ادة 110( ما ترتب 
علي��ه مجموعة م��ن التداعي��ات االقتصادية 

هي:
أ - ع��دم تكافؤ عوائد البرميل الواحد: إذ قامت 
حكوم��ة إقلي��م ُكردس��تان بتوقي��ع العديد 
من عق��ود االستكش��اف والتطوي��ر للحقوق 
العق��ود  ه��ذه  طبيع��ة  وكان��ت  النفطي��ة، 
املش��اركة في اإلنتاج، وترى احلكومة االحتادية 
ب��أن غي��اب ش��فافية ه��ذه العقود ح��ال دون 
االعت��راف بها، ومن ثم القب��ول بدفع تكاليف 
اس��تخراج النفط ضم��ن هذه العق��ود. كما 
تقدر الطاقة االنتاجية حلق��ول اإلقليم بنحو 
)300( أل��ف برميل يومياً بحس��ب تصريح وزير 
الثروات الطبيعية في ُكردس��تان، في حني أن 
بيانات اإلقليم التي تقدم للحكومة االحتادية 
تق��در بنحو )175( أل��ف برميل يومي��اً، وعليه 
فهناك فرق قدره )125( أل��ف برميل يومياً. من 
جان��ب آخر قي��ام حكوم��ة اإلقلي��م بتحديد 
مس��اهمتها باإليرادات العامة االحتادية بأقل 

من احملافظات األخرى املنتجة.
ب - أدت ممارس��ات اإلقليم إلى تش��جيع بعض 
احملافظات املنتجة للنف��ط للمطالبة بعوائد 
)بترو- دوالر( حتت ادعاء بأن هذه العوائد ضرورية 
لتغطية التكالي��ف االقتصادية واالجتماعية 
املتحققة من إنتاج النفط متمثلة باالندثارات 
ف��ي البن��ى التحتي��ة، والضيق في مس��احة 
األراضي املتاحة لإلسكان أو العمران أو الزراعة 

ومشكلة التلوث.. الخ.
وازاء ذل��ك، ف��إن األبع��اد السياس��ية لتل��ك 
مبي��ل  تتجس��د  الع��راق  داخ��ل  اإلش��كالية 
احملافظات املنتجة للنفط للس��ير على خطى 
اإلقلي��م، وهو ما يترتب عليه نتائج س��يكون 
محصلته��ا النهائي��ة في غير صال��ح وحدة 
الع��راق كدولة قوي��ة ذات س��يادة. فإن مضي 
اإلقلي��م بهذا االجتاه يس��تلزم تعزي��ز عاقته 

السياسية بتركيا والتي هي بدورها مستعدة 
ألن تط��ور عاقته��ا مع��ه مقاب��ل تخليصها 
من األزمة الكردي��ة الداخلية، ومقابل أن يزداد 
دور تركي��ا في إيص��ال النفط والغ��از إلى قارة 
أورب��ا. م��ن جان��ب آخر، ف��إن حص��ول البصرة 
على اس��تقاليتها في السياس��ة النفطية 
مثاً يتطلب بن��اء عاقة اقتصادي��ة مع إيران 
لاس��تفادة من خبراتها. أما املنطقة الغربية 
فس��وف جت��د نفس��ها عل��ى حالة ال حتس��د 
عليها وقد جت��د بناء عاقة مع الس��عودية أو 

األردن أمراً ضرورياً.
إن الواق��ع يؤش��ر وجود خلل واض��ح في بنية 
النظام السياس��ي العراقي بعد العام 2003، 
إذ إن إقرار الدستور العراقي الدائم لعام 2005 
وم��ا تضمنه م��ن مواد ونصوص دس��تورية لم 
تضم��ن علوي��ة االختصاص��ات االحتادية على 
اختصاصات وصاحيات اإلقليم، وضمان عدم 
تبعية احلكومة االحتادية إلى حكومة اإلقليم، 

أو إقام��ة عاقة تعاون ب��ني اإلقليم واحلكومة 
االحتادي��ة، ولم تضمن وجود حال��ة من التوازن 
ف��ي العاقة بني احلكوم��ة االحتادية واإلقليم، 
بل جن��د أن النص��وص الدس��تورية بالغت في 
االس��تقال الذاتي لإلقليم، ما أدى إلى عاقة 
سادها التوتر والصراع بني الطرفني فضاً عن 
غياب الثقة املتبادلة، وهذه العاقة س��تكون 
هي السائدة ما لم يتم تعديل الدستور سيما 

ما يتعلق بالصاحيات الدستورية.
فضاً ع��ن ذلك، فإن م��ا يثار من أزم��ات وتوتر 
ب��ني احلني واآلخر بني احلكومة االحتادية وإقليم 

ُكردستان بخصوص توزيع الثروة النفطية إمنا 
هي ف��ي احلقيقة فرص��ة لانتف��اع منها من 
جانب حكومة اإلقليم على حساب املصلحة 
الوطنية العراقية العليا، إذ إن البعد اجليو���� 
اقتصادي هو املفهوم املهيمن على الس��لوك 
السياس��ي ف��ي الوق��ت احلاض��ر س��يما وأن 
االحتياطي النفطي في اإلقليم يقدر بنحو )45( 
مليار برميل، وهو ما يجعل من معركة النفط 
معركة تتجاوز اخلافات واحلس��ابات الطارئة، 
إل��ى معرك��ة اخلي��ارات السياس��ية واملصير. 
فحكومة اإلقليم تعلم علم اليقني أن حتقيق 
فكرة اس��تقال إقليم ُكردستان عن العراق ال 
ميك��ن حتقيقها من الناحي��ة اجليوبوليتيكية 
للموقع الهش الذي يتمتع به اإلقليم، كما أن 
املشكات الراهنة وتكاليف حتقيقه أكبر من 
العوائد املتحققة منه، م��ا يعني البحث عن 
املزيد من االمتيازات واملكاس��ب من احلكومة 
االحتادية سواء بزيادة النسب املالية اخملصصة 
لإلقليم أو مبنح الصاحيات الواسعة حلكومة 
اإلقلي��م إلدارة ش��ؤونه الداخلي��ة بعي��داً عن 

احلكومة االحتادية. 
وه��و ما يؤش��ر ف��ي النهاي��ة نتيج��ة مؤداها 
أن حكوم��ة اإلقلي��م تعل��م أن بقاءه��ا ضمن 
احلكوم��ة الفدرالي��ة العراقي��ة احلالي��ة أكثر 
نفعاً لها مع اس��تمرار مطالبته��ا باملزيد من 
االمتيازات ومحاولة انتهاز الفرص التي تتاءم 
مع طموحاتها اخلاصة على حساب املصلحة 
العام��ة، وه��و ما يتض��ح من تأكي��د حكومة 
اإلقليم املس��تمر عل��ى حصولها على حصة 
أكبر من عائدات النفط العراقي قدمياً وحديثاً، 
ومطالبته��ا باملزيد من االمتي��ازات الواضحة 
عب��ر مش��اركتها في الس��لطة السياس��ية 
ومؤسس��ات احلكوم��ة االحتادي��ة ومزي��د من 
الصاحي��ات إلقام��ة العاق��ات الثنائية عبر 
قنصلياته��ا م��ع ال��دول األخ��رى، فض��اً عن 

سعيها لضم مناطق جديدة مثل كركوك إلى 
إقليم ُكردستان، سيما بعد انشغال احلكومة 
االحتادية مبحارب��ة تنظيم داعش اإلرهابي عام 

.2014
وال ش��ك ف��إن املتتب��ع للعاقة ب��ني احلكومة 
االحتادية وإقليم ُكردس��تان ي��درك أن العاقة 
بينهم��ا قائمة على أس��اس اقتناص الفرص، 
فعندما تضعف الس��لطة في بغ��داد تتقدم 
عليه��ا س��لطة اإلقلي��م، وعندم��ا تضع��ف 
س��لطة اإلقلي��م تتق��دم عليها بغ��داد، وهو 
ما عكس��ته ظروف وتداعيات ظه��ور تنظيم 
داعش اإلرهابي وإنتش��اره في بعض احملافظات 
العراقي��ة. وأن الق��ول ب��أن إش��كالية توزي��ع 
الثروة النفطية والغازية تقع على مس��ؤولية 
احلكوم��ة االحتادية وحدها هو نوع من الهروب 
من املش��كلة وعدم مواجهته��ا، وإمنا حقيقة 
األم��ر يعود إلى تنام��ي الطموح��ات القومية 
الُكردية بهدف االستحواذ على أكبر مساحة 
م��ن املناط��ق املنتجة للنف��ط لتك��ون بوابة 
انط��اق نح��و بن��اء قاع��دة اقتصادي��ة تكون 
دعامة الستقال إقليم ُكردستان عن احلكومة 

االحتادية مستقباً.
وللحد من التداعيات السياسية واالقتصادية 
س��يما التي أفرزتها صياغات الدس��تور، ال بد 
أوالً من الركون إلى تشريع قانون للنفط والذي 
مبوجب��ه يع��د النفط ث��روة س��يادية وصناعة 
إستراتيجية من اختصاص احلكومة االحتادية 
بش��كل رئيس على أن تتعاون م��ع احملافظات 
أو األقالي��م ف��ي تخطيط السياس��ات، وثانياً 
تفعيل املادة الدستورية )106( التي تنص على: 
)تؤسس بقانون، هيئة عامة ملراقبة تخصيص 
ال��واردات االحتادية، وتتك��ون الهيئة من خبراء 
واحملافظ��ات  واألقالي��م  االحتادي��ة  احلكوم��ة 
وممثلني عنه��ا(، والتي مبوجبها ميكن تش��ريع 
قانون النفط والغاز والذي من أجله مت تأسيس 

الهيئ��ة. أم��ا موض��وع تعوي��ض احملافظ��ات 
املنتجة فيج��ري تعويضها احتادي��اً من خال 

تقدير حجم األضرار أو اخلسائر املتحققة.
وفي ض��وء ما تق��دم، وفي إطار إس��تراتيجية 
االس��تحواذ التي يعتمدها إقليم ُكردس��تان 
س��يما ف��ي بُعده��ا النفط��ي فإن��ه ال ميك��ن 
اس��تبعاد أن تتج��ه العاق��ات ب��ني احلكومة 
االحتادي��ة وإقلي��م ُكردس��تان في املس��تقبل 
إل��ى حال��ة من عدم االس��تقرار ورمب��ا الصراع 
ف��ي مرحل��ة الحق��ة، إذا ل��م تت��م معاجل��ة 
الثغرات واألخط��اء التي رافقت بنية العملية 
وإيج��اد   ،2003 الع��ام  بع��د  السياس��ية 
خارط��ة طريق تكون هي املتحكم بالس��لوك 
السياس��ي جلميع األطراف، وه��ذا لن يتحقق 
ما ل��م ي��درك اجلمي��ع أن املكس��ب احلقيقي 
ليس ربح طرف على حس��اب ط��رف آخر، وإمنا 
العي��ش في إطار الوطن الواح��د واالبتعاد عن 
احلس��ابات املصلحية الضيقة على حس��اب 
املصلح��ة الوطنية العليا هو املعيار احلقيقي 

لتلك املعادلة. 
فمن اخلطأ الف��ادح أن يخض��ع النفط كثروة 
السياسي  واالبتزاز  للمس��اومة  إستراتيجية 
واحملاصص��ة اللذي��ن م��ن ش��أنهما األض��رار 
بالعوائد املالية للنفط كونه ملكا للش��عب 
العراقي حس��ب الدس��تور، كم��ا أن الضرورة 
الراهنة  املرحل��ة  اإلس��تراتيجية ومعطي��ات 
تتطلب إناطة مس��ؤولية إدارة ش��ؤون النفط 
إل��ى جهة متخصصة تعتمد في تش��كيلها 
وإدارته��ا احلك��م الرش��يد مل��ا لها م��ن أبعاد 
سياس��ية واقتصادية عل��ى الوضع في البلد، 
فضاً عن أهمية وج��ود حكومة احتادية قوية 
إلدارة العملي��ات النفطي��ة اخملتلف��ة وضم��ن 

نطاق إستراتيجية متفق عليها.

*مركز املستقبل للدراسات والبحوث

ذهبت الفقرة الثانية 
إىل إضعاف دور الحكومة 
االتحادية سيما يف قضية 
تطوير الثروة النفطية 
والغازية من خالل اإلدارة 
املشرتكة للثروة النفطية 
والغازية

كل االراء محرتمة لكن 
علينا ان نقدم كشفًا 
حقيقيًا رقميًا بدون 
عواطف الصراعات 
البينية سواء كانت 
مصلحية أو منطقية أو 
سطحية

عزاؤنا فيهم تأخر بعض 
الوقت ثالثة عقود مرت 
دون رثاء دون عزاء دون 
بكاء فلك يا ابا الحسن 
ان تأخذهم عندك اوان 
تأتي لرتتل لهم النصر

ماذا قال السيد السيستاني للرئيس روحاني؟

 صالح شمشري البدري

  مكاتب املفتشني العموميني  اتهامًا أو اثباتا



ربت بان��ون، متاماً، على خاصرته 
ث��م ع��اد الكم��ال حديث��ه م��ع 
الرئي��س: »هذا ليس من حقهم 
الي��س كذلك يا ص��اح؟«. وضع 
بري��ت الطع��ام الصين��ي على 

الطاولة، وقال: 
»لم يكن من حقهم التس��بب 
ف��ي اف��الس آرثر اندرس��ن خالل 
فضيح��ة ان��رون Enron ، ولكن 
هذا ل��م يوقف اندرو وايس��مان 

وهو واحد من محامي انرون.
»انت ت��درك الى اين يوصل هذا« 
تاب��ع بان��ون. »هذا كل��ه يتعلق 
بتبيي��ض االم��وال؛ فق��د اختار 
مول��ر فايس��مان اوالً وه��و مم��ن 
ان  االم��وال.  تبيي��ض  يعمل��ون 
طريقه��م لاليق��اع بترام��ب مير 
مباشرة من خالل بول مانافورت، 
ودون جونيور، وجاريد كوش��نر... 
انه��ا واضحة كوضوح الش��عر 
عل��ى وجهك .. وس��يحدث كل 
هذا م��ن خ��الل البن��ك الدولي 
وجمي��ع   ،Deutsche Bank
مش��كالت كوش��نر. مشكالت 
كوش��نر كبي��رة. س��وف يكون 
عليه��م امل��رور عب��ر كل ذل��ك. 
بانه��اك هذين  يقومون  س��وف 
اآلخيري��ن ويخيرونهم��ا. لكن... 
»امتيازنا التنفيذي!« قلد بانون 
امتيازات  »لدينا  الرئيس«  صوت 

تنفيذية!«.
»لي��س هن��اك امتي��از تنفيذي! 

لقد اثبتنا ذلك في ووترغيت«.
رج��ل  بان��ون  ان  م��ن  بالرغ��م 
معبر فق��د بدا فج��أة في قمة 
االس��تنزاف. واضاف بع��د فترة 
توق��ف: »انهم يجلس��ون على 
ايق��اف  ويحاول��ون  الش��اطئ 

اعصار من الفئة اخلامسة«.
امام��ه  يدي��ه  بان��ون  ح��رك 
مقل��داً حرك��ة َمن يبن��ي حقالً 
مغنطيسياً حوله من شأنه ان 
يعزله عن اخلط��ر. واضاف »إنها 
ليس��ت عمليتي، لديه خمسة 
م��ن حول��ه: جارفانكا،  عباقرة 
هوب هيكس، دين��ا باول، جوش 

ورافل«.
رفع بانون يديه مرة اخرى، وكأنه 
يق��ول هذه املرة ال ش��أن لي بأي 
ش��يء. »أنا ال اع��رف الروس، وأنا 
ال اعرف ش��يئاً عن »أي ش��يء«. 
أن��ا لس��ت ش��اهداً وال احت��اج 
ال��ى محام ولن اك��ون من يجب 
عل��ى  امليكروف��ون  ميس��ك  ان 
التلفزي��ون الوطني ليجيب عن 
االسئلة. هوب هيكس قد ُدمرت 
متام��اً ولكنها ال تعرف هذا بعد. 
سوف يسلخون جلدها. وسوف 
عل��ى  جوني��ور  دون  يجل��دون 
التلفزيون الوطني الى ان ينهار. 
س��بق ان انهار ماي��كل كوهن. 
»اخبرن��ي الرئيس مس��بقاً بأن 
اجلميع س��وف يصدق��ون فكرة 
ضاب��ط في البحري��ة ولن اعقد 
اجتماعاً مع الرعايا الروس، ولن 
افعل ذلك في املقر الرئيس، هل 
انت مجن��ون؟ ويق��ول الرئيس: 
لكن��ه ول��د طيب. ل��م تُعقد أي 
اجتماعات من هذا القبيل، بعد 

ان توليت أنا احلملة«.
وحتول��ت نب��رة بانون م��ن اليأس 

واالستحالة الى االستسالم.
»اذا ق��ام بفصل مول��ر فإن ذلك 
يق��رب االتهام بش��كل اس��رع. 
لك��ن ال.. دعونا نفعل ذلك، ماذا 
سأفعل؟ هل س��أذهب النقاذه؟ 
ان��ه دونال��د ترامب وسيس��تمر 
في القيام بأش��ياء كهذه. يريد 
محامياً عاماً غير متنح. قلت له 
ان ذهب جيف سيشنز فسوف 
ث��م  روزنش��تاين،  رود  يذه��ب 
تذهب راتش��يل براند«ان النائب 
الع��ام املس��اعد التال��ي بع��د 
روزنش��تاين، »سوف نكون كمن 

يستخرج رجال اوباما املهنيني. 
س��يكون واحدا من رجال اوباما 
هو النائ��ب العام. قل��ت له: لن 
حتصل عل��ى رودي«، كان ترامب 
يتمن��ى ان يتب��وأ اح��د مواليه، 
مث��ل رودي جوليان��ي، او كريس 
املنصب، فقلت:  كريستي، هذا 
»ألنهما كانا في احلملة، وسوف 
يضطران الى تنحية انفسهما. 
انه��ا مج��رد اوهام ف��ي عقلك 
التخلص  يا صديق��ي، وعلي��ك 
منه��ا. إن أي ش��خص س��يعني 
س��يكون  املنص��ب  ه��ذا  ف��ي 
ان  ويتعه��د  ان يقس��م  علي��ه 
االمور س��تمضي قدماً، وانه لن 
يقوم بفصل أي ش��خص، ألنك 
قلت له��م باالم��س: »أأه...أأأو... 
قضايا اس��رتي املالية هي خارج 
احلدود، بل انهم سوف يطالبون 
س��يتولى  ال��ذي  الش��خص 
املنصب كائناً م��ن يكن ان يعد 
ويلت��زم جع��ل قضايا اس��رتك 
املالية جزءاً م��ن هذا التحقيق. 
قل��ت له واع��دت علي��ه ان ذلك 
محتم وان افض��ل ما يحدث له 

هو بقاء سيشنز هنا«.
قالت بريت »كان يتصل بالعديد 
م��ن االش��خاص ف��ي نيوي��ورك 

الليل��ة املاضي ليس��ألهم عّما 
يج��ب القي��ام ب��ه«. واضاف��ت: 
»تابع اغلب االشخاص الذين في 
البيت االبيض تفكير ترامب من 
خالل تتُبع الشخص الذي تكلم 

معه في الليلة السابقة«.
جلس بانون، وشعوره باالحباط 
يتزايد. كان يش��به شخصيات 
واوض��ح  املتحرك��ة،  الرس��وم 
املش��ابهة  القانوني��ة  خطت��ه 
خلطط كلينتون. ذهبوا الى حيث 
االنضباط، »ولكن ترامب«، كما 
اشار بانون الى ما يعرفه اجلميع، 

»هو الرجل االق��ل انضباطاً في 
السياسة«.

الواض��ح  م��ن  ان  بان��ون  ق��ال 
اي��ن س��يتجه مول��ر وفريق��ه، 

س��يتتبعون اثر امل��ال من خالل 
بول ماناف��ورت، وماي��كل فلني، 
ومايكل كوهن، وجاريد كوشنر، 
ثم يؤلبون احدهم او يؤلبونهم 

جميعاً ضد الرئيس.
قال انها مسرحية شكسبيرية، 
وه��و يق��وم بتع��داد النصائ��ح 
الس��يئة التي جاءت م��ن دائرة 
العباق��رة،  »إنه��م  اس��رته: 
الناس انفس��هم الذين اقنعوه 
بفصل كومي، وهم االش��خاص 
انفسهم الذين حالوا بينه وبني 
فريق��ه القانون��ي اخلارج��ي في 
الرئاس��ية مع علمهم  الطائرة 
بوجود وانتش��ار تلك الرس��الة 
االلكترونية ب��أن االجتماع كان 
دع  اخلي��ارات،  ح��ول  يتمح��ور 
التصري��ح الذي يتحدث عن دون 
جونيور جاني��اً... إنهم العباقرة 

يحاول��ون  الذي��ن  انفس��هم 
التخلص من سيش��نز وفصله 

من عمله.
»اس��مع: كان كاس��ويتز يعرف 
ترامب منذ خمس��ة وعش��رين 
عاماً. وقد قام مبس��اعدته على 
التخل��ص م��ن مختل��ف انواع 
املش��كالت. كم��ا ان كاس��ويتز 
انتبه متاماً جلميع النسوة الالتي 
كن في احلملة، واهتم بهن؛ كن 
حوال��ي مائة ام��رأة. ولكنه اآلن 
كم اس��تطاع الصم��ود؟ اربعة 
اس��ابيع؟ اصبح مجرد شخص 

س��كير، وضعيف. نحن نتكلم 
عن افضل محامي نيويورك، انه 
محطم. مارك كورالو، من اقوى 
م��ن قابلتهم. ال ميكن��ه القيام 

بذلك.
لق��د اعتق��د جاري��د وايفان��كا 
انهم��ا، اذا دعي��ا ال��ى اص��الح 

برنامج االجراء  وانقاذ  السجون 
املؤج��ل للقادم��ني ف��ي مرحلة 
الطفول��ة DACA، وه��و برنامج 
حلماي��ة اطف��ال املهاجرين غير 

يق��وم  فس��وف  الش��رعيني، 
عنهما«.  بالدف��اع  الليبراليون 
باختص��ار  بان��ون  واس��تطرد 
التش��ريعية  الفطنة  لوص��ف 
اليفان��كا ترام��ب، والصعوبات 
التي تعترضه��ا التي اصبحت 
من الش��واغل الرئيسة للبيت 
االبي��ض، وهي حت��اول احلصول 
على راٍع ملش��روعها األُس��ري: 
»وله��ذا الس��بب، اس��تمر في 
ان مش��روعك  اخباره��ا قائ��الً 
لي��س في��ه أي دوائ��ر انتخابية 
سياس��ية، انِت تعرفني كم من 

الس��هل احلص��ول عل��ى رعاية 
احمق  ف��أي  قانون��ي،  ملش��روع 
ميكن��ه القي��ام ذل��ك. أتعرف��ني 
مل��اذا ال ميكن��ك احلص��ول على 

راٍع ملش��روع قانونك؟ ألن الناس 
ه��ذا  حماق��ة  م��دى  يدرك��ون 
القانون«. وقال بانون، مع حركة 

اندهاش بعينيه وفمه: »إن فكرة 
جارفانكا في محاولة مقايضة 
العفو العام باجلدار احلدودي، لم 
تك��ن في الواق��ع الفكرة االكثر 

حماقة ف��ي احلض��ارة الغربية، 
الث��الث  االف��كار  م��ن  لكنه��ا 
االكث��ر حماقة. هل يعرف هؤالء 

العباقرة من نحن حتى؟«.
هن��ا تلقى بان��ون مكاملة اخبره 
فيها املتصل ان سكاراموتشي 
على وشك احلصول على وظيفة 
املدير االعالمي. فق��ال: »ال متزح 
مع��ي يا ص��اح« ، وضحك مردداً 
»ال متزح معي بهذا الشأن ابداً«.

انه��ى االتصال معرب��اً عن مزيد 
م��ن التعجب من عال��م اخليال 
الذي يعيش في��ه العباقرة، قال 

بنبرة تقطر س��ماً: أن��ا فعلياً ال 
احت��دث معهم. اتعرف مل��اذا؟ أنا 
اقوم بعملي وه��م ال دخل لهم 
ب��ه وال يهمني ما يقومون به.. ال 
اهتم.. أنا لن اكون وحيداً معهم 
انا ل��ن اك��ون في غرف��ة واحدة 
معهم. لقد دخلت ايفانكا الى 
املكتب البيضاوي اليوم.. ومبجرد 
دخولها، نظ��رت اليها وخرجت 
م��ن املكت��ب ف��وراً... ل��ن اكون 
ف��ي الغرف��ة نفس��ها... ال اريد 
ان افع��ل ذل��ك... وعندما تدخل 
هوب هيكس الى أي غرفة اخرج 

منها«.
ق��ال بريت: »لق��د ادخل مكتب 
وال��د  الفيدرال��ي  التحقيق��ات 
جاريد الى السجن، اال يفهمون 

انك ال تستطيع العبث..«.
ش��هق بانون وضرب على رأسه 

قائالً: »ش��ارلي  لعدم تصديقه 
يص��اب  ي��كاد  ان��ه  كوش��نر، 
باجلن��ون ألنهم س��يدخلون في 
تفاصي��ل كيفي��ة متويل��ه لكل 
شيء .. احلاخامات واملاس، وكل 
ما يخرج من اسرائيل من ذلك... 
وجميع اولئ��ك الرجال القادمني 
من اوربا الش��رقية... وكل هؤالء 
الرج��ال ال��روس... والرج��ال في 
كازاخس��تان... وهو يجلس في 
مكتبه في املبنى 666 في اجلادة 
اخلامس��ة. وعندم��ا يظه��ر كل 
شيء في العام املقبل، لن يعود 
لديه أي ضمانات... لقد انتهى... 

ُدّمر... نخبكم«.
وض��ع بان��ون وجه��ه ب��ني يديه 
للحظة، ثم رفع نظره مرة اخرى 
وتاب��ع: »ل��دي قدرة ممت��ازة على 
التوصل ال��ى حلول، وصلت الى 
ح��ل حلملته التي كان��ت تنهار 
في يوم واحد. ولكنني اآلن ال ارى 
اي خط��ة لتخطي ذل��ك«. لقد 
قدمت اليه خطة قلت له اغلق 
املكتب البيضاوي، قم بارس��ال 
هذي��ن الطفلني ال��ى منزلهما، 
وتخل��ص من هوب وم��ن جميع 
الفارغني. اس��تمع  االش��خاص 
ال��ى فريقك القانوني، اس��تمع 
الى كاسويتز، ومارك دود، وجاي 
سيكولو، ومارك كورالو،. فهؤالء 
متمرس��ون  مهنيون  جميعهم 
وق��د قام��وا بهذا العم��ل مرات 
عدة. اس��تمع الى هؤالء الرجال، 
وال تتح��دث ع��ن هذه االش��ياء 
م��رة اخرى واجل��س في مكانك 
اخملصص كقائد عام لتستطيع 
ان تك��ون رئيس��اً مل��دة ثمان��ي 
س��نوات. اذا ل��م تفع��ل، فبكل 
بس��اطة لن تكون ذلك الرئيس 

ولتلك املدة.
لكن��ه هو الرئي��س ولديه خيار. 
ومما ال ش��ك فيه انه يس��ير في 
طري��ق آخ��ر... وال ميك��ن ايقافه. 
س��وف يقوم هذا الرجل بكتابة 
ن��ص مس��رحيته اخلاص��ة. انه 

ترامب...«.
تلقى بانون مكاملة اخرى، وكانت 
هذه املرة من س��ام نانبرغ، وكان 
سكاراموتش��ي  ع��ن  يتح��دث 
ايض��اً. وتس��ببت كلمات��ه في 
ذهول وانش��داه بان��ون: »ال هذا 

مستحيل، الميكن«.
اغل��ق بانون الهات��ف، وقال: »يا 
اعرف  ال  الهي، سكاراموتش��ي 
كي��ف اس��تجيب له��ذا؟ ه��ذا 
وايفان��كا  جاري��د  كان  رهي��ب. 
بحاج��ة الى ش��خص مثلهما 
ف��ي قضيتهم��ا. ه��ذا جنوني. 
س��وف يقف على تل��ك املنصة 
يوم��ني وس��وف يتلق��ى ضربات 
عنيفة وس��ينزف كثيراً س��وف 
يج��ري تدمي��ره خالل اس��بوع. 
هذا هو الس��بب في انني ال آخذ 
هذه االش��ياء على محمل اجلد. 
توظي��ف سكاراموتش��ي؟ ان��ه 
غير مؤهل للقيام بأي شيء. انه 
يدير بعض صناديق االس��تثمار. 
ه��ل تع��رف م��ا ه��ي صنادي��ق 
انها ليست امواالً  االس��تثمار؟ 
فع��الً، ه��ذا جن��ون. نح��ن نبدو 

كاملهرجني«.

ملف

طريق البعض لاليقاع برتامب مير مباشرة من خالل بول مانافورت ودون جونيور وجاريد كوشنر

بانون : أنا لست شاهدًا وال احتاج اىل 
محام ولن اكون من يجب ان يمسك 
امليكرفون على التلفزيون الوطني 

ليجيب عن االسئلة

احللقة )67(

كان ترامب يتصل بالعديد من االشخاص
 يف نيويورك الليلة املاضي ليسألهم عمـّا 

يجب القيام به

وايسمان
اندرسون

مولر

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 واالربعني في الكتاب تس��ليط ضوء س��اطع على صراعات عنيفة ودسائس وتسريبات 

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

مايكل وولف

9 NO.3149.mON.18.mAR.2019 العدد )3149( االثنين 3/18/ 2019 



وسام    / اجلديدة  البينة 
العبيدي 

األشقاء  لقاء  امس  جرى 
الشباب  وزير  مع  العرب 
عن  وحتدثوا  والرياضة 
بني  العالقات  تطوير 
ونقل  اجملاورة  البلدان 
الوضع  عن  جيدة  صورة 
دعم  وكيفية  العراق  في 
رياضة  وتطوير  السياحة 
في  النارية  الدراجات 
العراق. ومت تكرمي األشقاء 
العرب بشهادات تقديرية 

الداخلية  وزارة  قبل  من 
للشؤون  الوزارة  وكالة 
الشرطة مديرية الشرطة 
الوزير  وقال  اجملتمعية 
ارحب  االشقاء   مخاطبا 

بكم وأفتخر بكم اخوتي 
الكويت  من    العرب 
ولبنان واألردن والسعودية 

يحفظكم اهلل..

البينة الجديدة  /
 هشام كاطع الدلفي 

يوسف فعل

ق��رص  كمش��اهدة  واض��ح،  فش��ل 
الش��مس ف��ي ع��ز الظهي��رة بتم��وز، 
واخف��اق متواصل ومتراكم بني س��وء 
ادارة وزارة الش��باب والرياضة وجش��ع 
املتعهد، وس��لبية احتاد الكرة وتراخي 
اجله��ات االمني��ة في ملعب الش��عب 
الدولي في مباراة كالسيكو الوطن بني 

النوارس والصقور.
  الثغ��رات في عمل تل��ك االطراف ادت 
ال��ى الفوضى مبب��اراة ال��زوراء واجلوية 
موع��د  ال��ى  بتأجيله��ا  واس��همت   ،
اخر   والتأجي��ل انقذ ارواح العديد من 
جمهورن��ا احلبيب، لبي��ع  تذاكر  اكثر 
من عدد الكراس��ي بأرقام خيالية،  مع 
تواف��د اجلمهور بأع��داد غفيرة وهائلة 
لم تنقط��ع تتراكض لدخ��ول امللعب 
القتن��اء بطاق��ات الدخ��ول، فحدث��ت 
الفوض��ى ،وكادت ان تذهب ارواح ابرياء 
من اجلمهور احلبيب لغياب التنس��يق 

والتفاهم بني جميع االطراف.
الش��باب  وزارة  ان  املش��كلة  اص��ل 
والرياضة، فاقدة الوعي وشاردة الذهن، 
تركت االمر س��ائبا من دون تخطيط او 
تش��كيل جلنة تناق��ش وتضع خريطة 
طري��ق لضمان جناح املب��اراة واظهارها 
الك��رة  احت��اد  م��ع  الالئ��ق  باملظه��ر 
واملتعه��د واجله��ات االمني��ة ، غاب��ت 
تلك املفردات، من فك��ر الوزارة ،وحلت 
والتخبط، وعدم  العش��وائية  محلها 
احت��رام االنس��انية، وكأنه��ا تتعامل 

م��ع اجلمهور، كس��لعة او ام��وال البد 
ان تدف��ع وتخرج من دون متابعة ملباراة 
ال��زوراء واجلوية، يرافق فش��ل الوزارة ، 
جتاهل احتاد الكرة وجلنة املسابقات من  
عدم متابعة القضية واالش��راف على 
اللج��ان الت��ي تنظم املب��اراة ،فاالحتاد 
يشرف عليها، والميكن القبول مبوقفه 
املتف��رج حتت اي اعذار، فقد افتقد الى 
الرؤي��ة الصحيح��ة إلخ��راج املباريات  
وكان عل��ى رئي��س االحتاد عب��د اخلالق 
الدخ��ول  االعض��اء  وبقي��ة  مس��عود 
برحلة التحدي وبي��ان جودة التنظيم 
ملب��اراة النوارس والصقور، ولكن االحتاد 
ت��رك االمور عل��ى الغارب وت��وارى على 
االنظ��ار، وتهرب من التنس��يق ،باجتاه  
اعالن تأجيل املباراة واص��دار البيانات 
املتعلقة بالتبري��رات غير املوضوعية ، 
النه ابتعد عن ضفاف احلقيقة، والقى 
الالئم��ة على وزارة الش��باب التي ردت 
مبف��ردات بيان مضاد، دافعت فيه  على 
نفس��ها بق��وة، وتخلت ع��ن اجلمهور 
الوفي واملعايير واملراقبة الرصينة التي 
بينت  اخللل الواضح والكبير في عمل 
وزارة الشباب والرياضة ، وعدم قدرتها 
على االمس��اك بخيط التنظيم بقوة 
بالتعاون مع املتعهد الذي اليحاس��به 
اح��د وال يقت��رب منه اي مس��ؤول في 

الوزارة .
القضية ان اموال اجلمهور ذهبت بجيب 
املتعهد ، والوزارة ساكتة ، واحتاد الكرة 
صام��ت، م��ع التلويح بتش��كيل جلان 
ملعرف��ة اص��ل الفوضى الت��ي الحتتاج 
الى تش��كيل جلان او الدخول في حرب 
البيانات ،الن اس��باب الفش��ل بائنة،  
تتك��ون م��ن وزارة الش��باب والرياضة 

واحتاد الكرة واملتعهد واجلهات االمنية 
لغي��اب االع��داد والتهيئة والتنس��يق 
قبل املباراة  بني تلك االطراف، التي ادت 
الى س��رقة اموال االبرياء من اجلمهور 
الذين عادوا الى بيوتهم بشق االنفس 
ساملني من دون مشاهدة الكالسيكو.

جمعة ثامر

س��وء التنظيم امر لي��س بجديد على 
مالعبن��ا فنحن مازلنا بدائيني جدا في 
عملي��ة التنظيم وماح��دث كان ممكن 
ان يفضي ملا هو اسوأ . اجلميع يتحمل 
املس��ؤولية ب��دءا م��ن وزارة الش��باب 
الى احت��اد الكرة مرورا مبتعه��د املباراة 
وموضوع تنظي��م مباريات الدوري البد 
ان يكون  نقطة توق��ف لنفكر بآليات 
وحت��ى  املباري��ات  لتنظي��م  جدي��دة 
ادارات االندي��ة مس��ؤولة في ذلك وهي 

مش��جعيها  لرواب��ط  اباح��ت  الت��ي 
الشحن العدائي عبر مواقع التواصل 
االجتماع��ي . الب��د م��ن وقف��ة ج��ادة 
وتدخل حكومي من اعلى املس��تويات 
لك��ي الحت��دث كارث��ة الينف��ع معها 
الندم ويجب ان ت��وكل مهمة تنظيم 
املباريات جلهة مهني��ة حتى وان جلأنا 
الى االستعانة بشركات مختصة من 
خالل استخدام البطاقات االلكترونية 
وع��دم  اجلماهي��ر  مقاع��د  وترقي��م 
الس��ماح لدخول اكثر من املس��موح 
به وايضا االسراع ببناء ملعب بطاقة 
استيعابية كبيرة في العاصمة بغداد 
وبخ��الف ذل��ك واذا مابق��ي احلال على 
ماهو عليه من فوضى فالقادم اليبشر 
بخير والكارثة قادمة المناص من ذلك

سالم املناصري 

املوض��وع لي��س بجديد بل بالنس��بة 
كان متوقع��اً ألننا في بلد ال يتعلم من 
األخطاء أضف لذلك منح املسؤوليات 
حس��ب العالق��ات والتأثي��رات، كلن��ا 
يعل��م أن اجلمهور س��يحضر بضعف 
عدد مقاعد ملعب الش��عب وهنا كان 
ال ب��د م��ن تش��كيل خلية عم��ل بني 
ادارة ملعب الش��عب »وزارة الشباب« 

الك��رة«  »إحت��اد  املب��اراة  ومنظم��ي 
واألجه��زة األمني��ة »وزارة الداخلي��ة« 
وهذا شيء متعارف عليه في املباريات 
ذات الطاب��ع الرس��مي والفيف��ا يصر 
على هذه الشروط في إقامة أية مباراة 

حتى وأن كانت غير رسمية!!. 
البعض أته��م اجلمهور بأنه »همجي« 
عندما كس��ر األبواب وتسلق اجلدران، 
صح ه��ذا الفعل مرف��وض ولكن ملاذا 
غابت القوات األمنية عن هذا املشهد،   
لس��ُت مب��رراً لفع��ل اجلمه��ور ولكن 

بعضه��م لدي��ه تذاكر وال يس��مح له 
بالدخول وبعضهم وجد نفس��ه وصل 
بعد مشوار لساعات خصوصاً سكنة 
احملافظات، أنا أقيم في أوروبا وفيها من 
التنظيم والنظام والثقافة ولكن عند 
املباراة القوات األمنية تكون مستنفرة 
وتدقق في كلِّ ش��يء فكيف ببلد مثل 
العراق يفتقد جلميع ما ورد وغاب رجال 

األمن!!!. 
أن نوح��د الصف��وف  ختام��اً: علين��ا 
ونطالب احلكومة باإلسراع في تشييد 

مالعب تلي��ق بالعاصمة وجماهيرها، 
فلي��س معقوالً ان  فرق��ا جماهيرية ال 

متلك مالعب!!!!.

نوار نزار 

ما ح��دث قب��ل مب��اراة الق��وة اجلوية 
والزوراء ه��و انعكاس واض��ح وصريح 
ملا تعانيه العملي��ة الرياضية االدارية  
وادارة  التنظي��م  ان  يعل��م  اجلمي��ع 
امللفات هو النقطة الرئيس��ة لنجاح 
اي ح��دث ... وهذا املوض��وع كان غائبا 
ع��ن املنظم��ني النه��م ل��م يدرس��وا 
املوضوع بصورة صحيحة ولم يقدروا 
حجم هذا اللقاء وتوقيته ..الكل كان 
يتوقع تواجد اعداد كبيرة اال املنظمني  
واقص��د باملنظمني ه��و كل جهة لها 
عالقة بهذا اللق��اء من متعهد املباراة 
ال��ى الوزارة واالحتاد الك��روي ... البعض 
حمل اجلماهير جزءا من املشكلة وانا 
اقول ان النظام والقانون لو تواجد لكان 
اجلميع التزم به ولكن العشوائية كان 
كان��ت حاض��رة وبالتالي  انعكس��ت 
على بعض اجلماهير التي حتملت هذه 

املهزلة التنظيمية.
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االومليب يتوجه اليوم اىل إيران خلوض التصفيات القارية

في  التدريبي  معسكره  األوملبي  املنتخب  اختتم 
االول  أمس  مساء  الدوحة  القطرية  العاصمة 
السبت مبواجهة املنتخب العسكري القطري حيث 
من املؤمل أن يشد الرحال صوب العاصمة اإليرانية 

طهران صباح اليوم االثنني.
الغني  عبد  األوملبي  للمنتخب  الفني  املدير  وقال 
أمام  املنتخب  نتيجة  عن  النظر  بغض  شهد: 
خوض  تعذر  بعد  جاءت  التي  القطري  العسكري 
لالطالع  فرصة  لنا  قدمت  املباراة  سوريا،  مواجهة 

أكثر على املستوى الفردي لالعبني وهذا هو الهدف 
األهم.

النقطة  يكون  قد  الدوحة  معسكر  أن  إلى  مشيرا 
شهدت  التي  حتضيراتنا  خالل  الوحيدة  اإليجابية 
الرياضي  الوسط  اضطرابا مستمرا السباب يعيها 

متاما.
ذلك  شابه  ما  او  االعذار  أقدم  أن  أود  ال  وأضاف، 
املناسبة  تتوفر له االستعدادات  املنتخب لم  ولكن 
املنتخب  أرض  على  تأتي  التي  األهم  للتصفيات 
الظروف  برغم  إنه  مبينا  جماهيره،  وبني  اإليراني 
الالعبني  فإن  اإلعداد  مرحلة  رافقت  التي  الصعبة 

عازمون على اخلروج بصورة مشرفة للكرة العراقية.
بالبعثة  التحقوا  والنفط  الزوراء  العبي  ان  وبني 
باستثناء مصطفى علي الذي التحق ولديه اصابة، 
االستعداد  غياب  واقعية  يعكس  ما  أن  موضحا 
أولى  أن املنتخب بجميع افراده سيخوضون   اجليد، 
مباراة  ألي  خوضهم  دون  من  اليمن  أمام  مبارياتهم 

جتريبية سابقة.
قائمة  حسم  سيتم  اليوم  قائال  حديثه  واختتم 
طهران  اإليرانية  العاصمة  الى  للتوجه  متهيدا   23
للدخول في التصفيات الرسمية أمام اليمن في 22 

من الشهر اجلاري.

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

يوسف فعل : ماحدث يف الكالسيكو االخري هو عدم ختطيط و تشكيل جلنة  تضع خريطة طريق لضمان جناح املباراة واظهارها باملظهر الالئق عرب احتاد الكرة واملتعهد واجلهات االمنية
مجعة ثامر : البد من وقفة جادة وتدخل حكومي من اعلى املستويات لكي الحتدث كارثة الينفع معها الندم وجيب ان توكل مهمة تنظيم املباريات جلهة مهنية

نوار نزار :  البعض محل اجلماهري جزءا من املشكلة وانا اقول لو توفر النظام والقانون لكان اجلميع التزم به

سالم املناصري:  علينا أن نوحد الصفوف ونطالب احلكومة باإلسراع يف تشييد مالعب تليق 
بالعاصمة ومجاهريها فليس معقواًل ان فرقا مجاهريية ال متلك مالعب

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

)                             (  اجرت استطالعا موسعا حول احداث  ملعب الشعب االخيرة في كالسيكو العراق 

جمعة ثامر نوار نزار سالم املناصرييوسف فعل

تنفيذ  شركة  مدير  منفي  فالح  قال 
السبت  االول  امس  احلبيبة،  ملعب 
عن  مسؤول  كبير  فساد  »حوت  ان 

عرقلة العمل مبلعب احلبيبية«.
وذكر منفي في تصريحات تلفزيونية، 
جتهيز  مت  حيث  البلد،  نبني  ان  »نريد 
املالعب بصورة جيدة من اجل اظهار 
بدأنا  كما  يكون،  ما  بأفضل  بغداد 
من  العديد  وانشأنا  كردستان  في 
ان »هنالك حوت  الى  املالعب«، الفتا 
في  املدراء  بعض  على  يؤثر  فساد 

عرقلة العمل«.
دفع  حلني  العمل  »اوقفنا  اننا  وبني، 
وان  للشركة،  املالية  املستحقات 
بامللعب 21  الوزارة خصصت للعمل 
مليار دينار، على الرغم من محاوالت 

الوزير في تسهيل االمر«.

مؤكدا، اننا »منتلك سلفة مبقدار 12 
 30 قرابة  الدولة  بحق  وديون  مليار 
اثر بشكل  املوازنة  وتاخر  دينار  مليار 
في  اجلهات  بعض  ونحمل  كبير، 

العمل«،  عرقلة  مسؤولية  الوزارة 
مبينا ان »هنالك الكثير من الوزارات 
تعرقل العمل واننا لن نتقدم لبناء أي 

مشروع للدولة في املستقبل«.

وصلت  االجناز  نسبة  ان  على  وشدد 
مرحلة مهمة ومتقدمة، حيث وصلت 
االعمال اخلاصة بارضية امللعب التي 
أسبوعني  خالل  زراعتها  يستوجب 

الزراعة االن فان فترة  وإذا تأخرنا عن 
الشهر  في  تكون  القادمة  الزراعة 
سنضطر  اننا  يعني  وهذا  التاسع 
لتأخير افتتاح امللعب لبداية السنة 

القادمة!.
واكمل فالح منفي حديثه، اما فيما 
الذي  االوملبي  الكوت  ملعب  يخص 
مت افتتاحه قبل ثمانية اشهر والذي 
يعتبر من أرخص املالعب في العالم 
وكما  املباريات  عليه  واقيمت  سعرا 
أفضل  من  فهو  االن  تشاهدونه 
املالعب في العراق، اال ان اغلب امواله 
محجوزة ولم تصرف وتقدر مبا يقارب 

مببلغ 21 مليار دينار .
وفي اخلتام قدم منفي شكره اجلزيل 
احمد  الدكتور  الشباب  وزير  الى 
باستمرار  ويحاول  حاول  الذي  رياض 
والسريعة  املناسبة  احللول  ايجاد 

حول ذلك.

منفي: حوت فساد متنفذ وراء عرقلة العمل مبلعب احلبيبية
  وهذه قصة ملعب الكوت  

وزير الشباب والرياضةيلتقي بوفود الكويت ولبنان واالردن 
والسعودية باحتاد السيارات والدراجات 

أكد مدرب كرة الزوراء حكيم شاكر 
النصر  بفريق  لإلطاحة  يخطط  أنه 
الثالث  الدور  مباراة  في  السعودي 
واملقرر  أسيا  أبطال  أندية  دوري  من 
نيسان  من  السابع  في  إقامتها 
في  فهد  امللك  ملعب  في  املقبل 

السعودية.
وقال شاكر “ ان املباراة املقبلة امام 
ستكون  السعودي  النصر  فريق 
ثمن  الدور  فريقنا  لبلوغ  البوابة 
لإلطاحة  نخطط  حيث  النهائي، 

، رغم  واالقتراب كثيرا  النصر  بفريق 
بعد  سهلة  تكون  لن  املباراة  أن 

أمام  مباراتيه  النصر  فريق  خسارة 
الوصل وذوب اهن “.

الزوراء  سيمنح  الفوز  ان   ”: واوضح 
خلطف  كبيرة  وفرصة  الصدارة 
كون   ، النهائي  لثمن  املرور  بطاقة 
العودة   مباريات  سيخوض   الفريق 
وبالتالي  جمهوره  وبني  ملعبه  في 

الفرصة ستكون أكبر”.
يشار إلى أن الزوراء يتصدر اجملموعة 
تعادل  من  نقاط  أربع  برصيد  األولى 
الوصل  على  وفوز  أهن  ذوب  أمام 

اإلماراتي.

حكيم شاكر : الفوز على النصر السعودي سيقربنا من مثن نهائي آسيا

اجرت البينة اجلديدة استطالعا موسعا مع بعض الصحفيني اخملتصني بالشان 
واجلوية  الزوراء  بني  العراق  كالسيكو  رافقت  احداث  من  جرى  ما  حول  الرياضي 
وماحدث من فوضى وسوء تنظيم وفلتان االمور ودخول اجلماهير الى ارض امللعب 
حيث مت تأجيل املباراة وحرمان اجلماهير من االستمتاع بفرقهم »البينة اجلديدة« 

تسلط الضوء على ما جرى وتستمع  لالراء حول ذلك .

بعدسة عمار الجزائري

املنتخب  وفد  األحد  امس  مساء  وصل 
للشروع  البصرة  إلى   القدم  لكرة  الوطني 
منافسات  غمار  خلوض  حتضيرا  بتدريباته 
الثانية  بنسختها  الدولية  الصداقة  بطولة 
في  الرياضية  املدينة  ستحتضنها  التي 
البصرة للفترة من العشرين لغاية السادس 
والعشرين من الشهر احلالي مبشاركة سوريا 
واألردن باالضافة الى منتخبنا, في وقت وصل 
البصرة  الى  أمس  عصر  السوري  املنتخب 
اللجنة  وكان في استقباله عدد من أعضاء 
للمنتخب  اإلداري  املدير  املنظمة.وقال 
املنتخب  وفد  ان   : كوركيس  باسل  الوطني 
سيشهد  البصرة  الى  اليوم  سيتوجه  الذي 
في  ينشطون  الذين  الالعبني  التحاق جميع 
الدوري احمللي, فيما سيكتمل عقد الالعبني 
اليوم  االثنني بالتحاق احملترفني في البطوالت 
السلوفيني  املدرب  ان  الى  اخلارجية.واشار 
واحدا  تغييرا  أجرى  كاتانيتش  سيتريشكو 
على التشكيلة التي مت االعالن عنها سابقا, 
لالعب  األصولية  األوراق  اجناز  تعذر  بعد 

جيلوان حمد, ليتم تعويضه بتوجيه الدعوة 
صعيد  على  جالل.  أحمد  الزوراء  العب  إلى 
متصل وصل وفد املنتخب السوري إلى مطار 
البصرة عصر أمس وكان في استقباله رئيس 
ناجي  سامي  احملافظة  في  الفرعي  االحتاد 
للبطولة.  املنظمة  اللجنة  أعضاء  وعدد من 
جتدر االشارة الى ان منتخبنا سيالقي نظيره 
سيقام  الذي  االفتتاح  لقاء  في  السوري 
املنتخبان  يلتقي  فيما  املقبل,  االربعاء  يوم 
من  والعشرين  الثالث  في  واألردني  السوري 
بلقاء  املنافسات  وتختتم  احلالي,  الشهر 

منه. والعشرين  السادس  في  واألردن  العراق 
كل  الى  الدعوة  وجه  قد  كاتانيتش  وكان 
ومحمد  حميد  ومحمد  حسن  جالل  من 
صالح حلراسة املرمى, وسامح سعيد وعالء 
مهاوي وريبني سوالقا واحمد ابراهيم وسعد 
وضرغام  كاظم  وحسام  جبار  وميثم  ناطق 
اسماعيل خلط الدفاع, واحمد ياسني وهمام 
وحسني  عطوان  وامجد  هادي  وصفاء  طارق 
واحمد  ميرام  وجستني  رسن  وبشار  علي 
الوسط, ومهند علي  نبيل خلط  وكرار  جالل 

وعالء عباس وامين حسني خلط الهجوم.

عقد العيب الوطين يكتمل اليوم بالتحاق احملرتفني

ملعب  في  حصلت  التي  الشغب  احداث  بعد 
الشعب الدولي مؤخرا جراء عدم استيعاب االعداد 
الغفيرة من املشجعني.. يطالب اجلمهور الرياضي 
بالكشف  الرياضة  قطاع  برعاية  املعنية  اجلهات 
بغداد  مشاريع  اكبر  في  التلكؤ  اسباب  عن 
الرياضية او ما يسمى مشروع التاجيات الرياضي 
شمال بغداد املعطل عمدا منذ )7( سنوات حيث 
العام 2012 ولم تتجاوز نسبة  العمل به منذ  بدأ 
االجناز حلد االن 40% وحتول امللعب بسبب االهمال 

الى مكب للنفايات.

وينكم يا اهل الرياضة؟ 
ملعب التاجيات حتول اىل 

مكب نفايات 



ألغيت املباراة املرتقبة بني اإلسباني رافايل 
الدور  في  فيدرر  روجيه  والسويسري  نادال 
األميركية  ويلز  إنديان  لدورة  النهائي  نصف 
املاسترز  دورات  أولى  التنس،  في  الدولية 
لأللف نقطة، بإعالن األول انسحابه بسبب 
إصابة في الركبة اليمنى.كان مقررا أن يلتقي 
نادال مع فيدرر للمرة الـ39 في مسيرتيهما 
االحترافية، واألولى منذ تشرين األول/أكتوبر 
أعلنوا  بيانا  نشروا  املنظمني  2017.لكن 
فيه انسحاب املاتادور اإلسباني الذي خرج 
بعدها في مؤمتر صحفي ليؤكد عدم قدرته 
على خوض اللقاء املرتقب. وعانى نادال من 
آالم في الركبة اليمنى في الدور ربع النهائي 
تطلبت  خاتشانوف  كارن  الروسي  أمام 
تدخل املعالج الفيزيائي لوضع رباط الصق 
أسفلها، علما بأن اإلصابة في الركبة سبق 
في  املالعب  عن  فترات  نادال  أبعدت  أن  لها 

مراحل سابقة .
شعرت  اجلمعة،  مباراة  »بعد  نادال  وقال 
اليمنى، لم أرغب في  بشيء ما في ركبتي 
احلديث كثيرا عن ذلك ألنني كنت أرغب في 
أن أحاول فعل كل ما ميكن كي أكون قاردا 

على املنافسة«.

السبت  باإلحماء  قمت  »بعدما  وأضاف 
باللعب  لي  تسمح  لن  ركبتي  أن  وشعرت 
هذه  مثل  للعب  أحتاجه  الذي  باملستوى 

املباراة« ضد فيردرر.
سابقة فالشينغ ميدوز 2018

وأوضح نادال )32 عاما( أنه سيعود إلى بلده 
دورات  ثاني  ميامي،  دورة  في  يشارك  ولن 
دون  املقبل  األسبوع  تنطلق  التي  املاسترز، 
أن يكشف عن مدى خطورة إصابته أو مدة 

غيابه.
وأبدأ  املنزل  إلى  »سأذهب  قال  لكنه 
املالعب  على  للعب  لالنتقال  االستعدادات 

الترابية كي أكون جاهًزا للمشاركة في دورة 
مونتي كارلو« )13-21 نيسان/أبريل املقبل(.
وتابع ملك املالعب الترابية املتوج في إنديان 
ويلز 3 مرات »ميكنكم أن تتخيلوا أنني لست 
أمر  إنه  القرار،  هذا  اتخاذ  بضرورة  سعيًدا 
صعب ومحبط، ألنني لعبت جيًدا في هذه 
الدورة، إنها دورة أحب أن أشارك فيها«.ويبدو 
املاضي  العام  دروس  من  استفاد  نادال  أن 
فعله  ما  عكس  على  اجملازفة  عدم  واختار 
املفتوحة،  املتحدة  الواليات  بطولة  خالل 

آخر البطوالت األربع الكبرى، العام املاضي.

املنطلقني  أول  لويس هاميلتون  البريطاني  العالم   سيكون بطل 
األحد في سباق جائزة أستراليا الكبرى، املرحلة األولى من بطولة 
العالم للفورموال واحد لعام 2019، بعد تصدره على منت سيارته 
مرسيدس التجارب الرسمية السبت، بينما حل زميله الفنلندي 
مرات  العالم خمس  وثبت بطل  الثاني.  املركز  بوتاس في  فالتيري 
سيطرته على التجارب الرسمية لسباقات الفئة األولى، بتحقيقه 
املركز األول في أستراليا للمرة الثامنة، وذلك بزمن 1:20,486 دقيقة، 
فيراري  سائق  حل  بينما  ثانية،   0,112 بفارق  بوتاس  على  متقدما 
األملاني سيباسيتيان فيتل ثالثا بفارق 0,704 ثانية عن هاميلتون، 
متقدما على الهولندي ماكس فيرشتابن سائق ريد بول. ويحمل 
من  االنطالق  مرات  عدد  في  القياسي  الرقم  عاما(   34( هاميلتون 
املركز األول، وهو حقق ذلك اليوم للمرة 84 في مسيرته، والثامنة 
في السباق األسترالي الذي يقام على حلبة ألبرت بارك في مدينة 
و2015(.  2008( مسيرته  في  مرتني  البريطاني  فاز  حيث  ملبورن، 

وبعد اللفة السريعة التي انتزع من خاللها صدارة االنطالق، قال 
هاميلتون »انا أرجتف، لقد كانت املنافسة قريبة«.وكان البريطاني 
الباحث عن لقبه العاملي السادس ليصبح بفارق لقب واحد فقط 
ميكايل  األملاني  األسطوري  السائق  القياسي  الرقم  حامل  عن 
في  للموسم  التحضيرية  التجارب  إثر  على  شكا  قد  شوماخر، 
برشلونة خالل الفترة املاضية، من أن فريق فيراري يقدم أداء أسرع 
بشكل  يهيمن  الذي  مرسيدس  فريق  أن  يبدو  احللبة.لكن  على 
مطلق على املنافسات منذ العام 2014، قد متكن من تخطي هذا 
األمر، ما انعكس تفوقا لهاميلتون في التجارب الرسمية، وأيضا 
في اجلوالت الثالث للتجارب احلرة. وأوضح هاميلتون »بعد برشلونة، 
قمنا بخطوات كبيرة على صعيد إعداد السيارة في األيام القليلة 
املاضية. يبدو أن األمر جنح لم أتوقع فعال أن يكون الفارق باألداء الى 
هذا احلد« مع فيراري، علما بأن زميل فيتل اجلديد، شارل لوكلير، 

حل خامسا بفارق ثانية تقريبا عن املتصدر .

 حقق فريق يوتا جاز فوزا مثيرا 
نتس،  بروكلني  ضيفه  على 
املباراة  في   ،98/114 بنتيجة 
ضمن  بينهما،  جرت  التي 
السلة  كرة  دوري  منافسات 

األمريكي للمحترفني .

وسجل رودي جوبرت 23 نقطة 
فيما  جاز،  ليوتا  متابعة،  و17 
تكفل زميله دونوفان ميتشيل 

بتسجيل 24 نقطة.
ديريك فافورز 13 نقطة  وأحرز 
الذي  جاز  ليوتا  متابعة،  و12 
على  الثالث  فوزه  حقق 
بأريحية  جتاوز  بعدما  التوالي، 

عقبة بروكلن نتس.
دينويدي،  سبنسر  وتصدر 
بروكلن  هدافي  قائمة 
وأحرز  نقطة،   22 بتسجيله 
 20 روسل  أجنيلو  دي  زميله 

نقطة .
للهزمية  نتس  بروكلن  وتعرض 
بعدما  التوالي،  على  الثانية 

انتصارات  أربعة  حقق 
الربع  انتهى  حيث  متتالية، 
 ،21/28 جاز  يوتا  بتقدم  األول 
الثاني  في  الهيمنة  وواصل 
42/59، وتابع في الثالث التألق 
بنتيجة، 64/83، لينهي املباراة 

فائزا بفارق 16 نقطة .

إجنليزي،  صحفي  تقرير  كشف 
يونايتد  مانشستر  ناديي  اهتمام 
ومانشستر سيتي بالظفر بخدمات 
االنتقاالت  برشلونة، خالل فترة  جنم 

الصيفية املقبلة.
صن«  »ذا  صحيفة  وبحسب 
مدينة  قطبي  فإن  اإلجنليزية، 
مع  بالتعاقد  مهتمان  مانشستر 
مدافع  أومتيتي  صامويل  الفرنسي 

البلوجرانا.
إدارة  أن  إلى  الصحيفة،  وأشارت 
عن  للتخلي  مستعدة  برشلونة 
إلى  واالستماع  الفرنسي،  خدمات 
في  إليه  ستصل  التي  العروض 

الصيف.
التخلي  ميكنه  »برشلونة  وتابعت: 
حلسم  األموال  لتوفير  أومتيتي  عن 
مدافع  ليخت  دي  ماتياس  صفقة 
مع  جديدة  شراكة  ليكون  أياكس، 
يوجن  دي  فرينكي  وصديقه  مواطنه 
الذي سينضم للبارسا في الصيف«.
املوسم  هذا  عانى  أومتيتي  أن  يُذكر 
ورغم  الركبة،  في  إصابات  عدة  من 
في  بالده  ملنتخب  استدعاؤه  مت  ذلك 
معسكر شهر مارس/ آذار اجلاري على 
حساب زميله في البارسا كليمونت 

لينجليت.

بالعالقة  إسباني،  صحفي  تقرير  أشاد 
التي جتمع زين الدين زيدان، املدير الفني 

لريال مدريد، بالعبه إيسكو.
أن  اإلسبانية،  »ماركا«  صحيفة  وذكرت 
زيدان قرر الدفع بإيسكو في التشكيلة 
األساسية أمام سيلتا فيجو، ضمن عدد 
من الالعبني الذين يتمتعون بثقة املدرب 

الفرنسي مثل كيلور نافاس ومارسيلو.
وأكدت الصحيفة أن إيسكو كافأ مدربه 
في سانتياجو برنابيو، بعدما أحرز هدًفا 
في شباك سيلتا فيجو وسهم في فوز 

امليرجني بنتيجة )0-2(.
وأشارت إلى أن العالقة اجليدة بني زيدان 
 ،2017-2016 موسم  إلى  تعود  وإيسكو 
عندما قدم الالعب اإلسباني أفضل أداء 

له على اإلطالق حتت قيادة »زيزو«.
منذ  زيدان  مع  إيسكو  توهج  وانطلق 
بيل  جاريث  الويلزي  تعرض  إثر  موسمني 
األخير  أن  إلى  باإلضافة  وقتها،  إلصابة 
لم يكن مناسًبا خلطة املدرب الفرنسي 
في  رباعي  وجود  على  اعتمدت  التي 
النجم  الوسط، وهو ما رجح كفة  خط 

اإلسباني.
هي  فيجو  سيلتا  مباراة  أن  وأوضحت 
الدوري  في  إيسكو  يبدأها  التي  األولى 
برشلونة  أمام  اخلسارة  منذ  اإلسباني 
أول  أكتوبر/تشرين  في   5-1 بنتيجة 

املاضي حتت قيادة جولني لوبيتيجي.
ودافع زيدان في مؤمتره الصحفي، اجلمعة 
الالعب  أن  مؤكًدا  إيسكو  عن  املاضي، 
في  يتواجد  وأنه  للتحقيق،  يخضع  لن 
القدم  كرة  للعب  برنابيو  سانتياجو 

فقط.
إيسكو  رفض  إلى  التحقيق  يعود  وكان 
إلى  فالديباس  من  الفريق  مع  االجتاه 
مباراة  خوض  قبل  بيرنابيو،  سانتياجو 
بدوري  الـ16  دور  في  أياكس  أمام  اإلياب 

أبطال أوروبا بعد استبعاده من القائمة.
مع  إيسكو  مصير  زيدان  عودة  وأنقذت 
امليرجني، بعد أن مت تهميشه هذا املوسم 
سانتياجو  السابق  املدرب  قبل  من 
على  دائم  بشكل  ووضعه  سوالري، 

مقاعد البدالء أو في املدرجات.
أن  مؤكدة  تقريرها  الصحيفة  وأمتت 
إيسكو سجل هدفه اخلامس هذا املوسم 
فصاعًدا  اآلن  ومن  فيجو،  سيلتا  أمام 
زيدان  سيكون جزًءا أساسًيا في خطط 

بقلعة سانتياجو برنابيو.

سيتي  مانشستر  قطع  اخر  جانب  من 
هذا  الثاني  لقبه  احراز  نحو  شوطا 
املوسم من أصل رباعية محتملة، بقلب 
تأخره أمام سوانسي بثنائية إلى فوز 2-3 
وحجز بطاقة نصف نهائي كاس إنكلترا 
وغرميه  جاره  ودع  فيما  القدم،  لكرة 
السبت  بخسارته  يونايتد  مانشستر 
وبقي   .2-1 ولفرهامبتون  أرض  على 
ومتصدر  لقب  مانشستر سيتي، حامل 
حتى  بهدفني  متأخرا  احمللي،  الدوري 
الدقيقة 69 قبل أن يقلب تأخره إلى فوز 
سوانسي  مضيفه  على  الصعوبة  بالغ 
سيتي 3-2. وتقدم سوانسي الذي يحتل 
املركز اخلامس عشر في املستوى الثاني 
ضغط  لكن  االول،  الشوط  في  بهدفني 
بيب  االسباني  مدربه  وتبديالت  سيتي 

سيتي  حظوظ  على  أبقت  غوارديوال 
املوسم،  هذا  تاريخية  رباعية  باحراز 
اعترض العبو سوانسي  بثالثية متأخرة 
على بعضها من دون القدرة على اللجوء 
التحكيم  ملساعدة  الفيديو  تقنية  الى 
مالعب  سوى  اعتمادها  عدم  بسبب 
على  غوارديوال  وعلق  البرمييرليغ.  اندية 
اجلدليني  اغويرو  وهدف  اجلزاء  ركلة 
تكن  لم  اذا  أشاهدهما.  لم  »بصراحة 
فانا  تسلال  )الهدف(  وكان  جزاء  ركلة 
اسف«. لكني  الفوز  استحقينا  آسف. 

والقى غوارديوال باللوم على االندية التي 
سوى  الفيديو  تقنية  تطبيق  عارضت 
»سألوا  البرمييرليغ  اندية  مالعب  في 
االندية اذا ارادت في ايه آر وهي متواجدة 
تسألوا  ان  يجب  هنا.  اال  اوروبا  كل  في 

كانت  اذا  اخسر  ان  احب  ال  املسؤولني... 
معرضون  احلكام  لكن  خاطئة،  القرارات 
مساعدتهم.  ويجب  االخطاء  الرتكاب 
اذا فزنا بهذه الطريقة ولم تكن االهداف 
انا اسف«. وكان الطرف األزرق  صحيحة 
من مدينة مانشستر بلغ ربع نهائي دوري 
أبطال أوروبا الثالثاء بعد فوز كاسح على 
شالكه االملاني 7-صفر وسيواجه مواطنه 
توتنهام، يتصدر الدوري اإلنكليزي بفارق 
نقطة عن ليفربول، وتّوج بكأس الرابطة 
على حساب تشلسي في النهائي. وقال 
للتمريرة  »افتقدنا  املباراة  بعد  غوارديوال 
سبحة  كرت  التسجيل  وبعد  االخيرة 
برناردو  البرتغالي  الفرص«.واستهل 
من  سانحة  بكرة  املباراة  فرص  سيلفا 
ابعدها  ضعيفة  سددها  قريبة  مسافة 
احلارس السويدي كريستوفر نوردفيلدت 
جزاء  ركلة  على  سوانسي  )13(.حصل 
الويلزي  على  دلف  فابيان  من  خطأ  بعد 
في  غراميز  مات  ترجمها  روبرتس،  كونور 

شباك احلارس البرازيلي إيدرسون )20(.
وصدم سوانسي العبي غوارديوال بهدف 
ثان من العب سابق في صفوف سيتي، 
إذ استلم الكوسوفي بيرسانت سيلينا 
الكرة بعد لعبة جماعية رائعة، سددها 
في  االولى  اللمسة  من  جميلة  لولبية 
الزاوية البعيدة ملرمى ايدرسون )29(.حاول 
سوانسي  حارس  لكن  العودة،  سيتي 
االسباني  ثم   )32( سيلفا  برناردو  حرم 
دافيد سيلفا )35(، ليحافظ على نقدمه 

بهدفني.
غوارديوال  دفع  الثاني،  الشوط  في 
الكسندر  واالوكراني  سترلينغ  برحيم 
زينتشنكو واالرجنتيني سيرخيو اغويرو، 

سانيه  لوروا  واالملاني  دلف  من  بدال 
سيتي  قلص  محرز.  رياض  واجلزائري 
اخلارجية  باجلهة  رائعة  الفارق بتسديدة 
بعد  سيلفا  لبرناردو  اليسرى  القدم  من 
متريرة من أغويرو، مسجال هدفه العاشر 

هذا املوسم في جميع املسابقات )69(.
حصل بعدها رحيم سترلينغ على ركلة 
الشاب  االميركي  من  خطأ  بعد  جزاء 
أغويرو  ترجمها  كارتر-فيكرز،  كاميرون 
اذ  نوردفيلدت،  من  كبيرة  مبساعدة 
الى قدمه  االمين  القائم  الكرة من  ارتدت 
بعدها  سيتي  شن   .)78( الشباك  وهزت 
هجوما كاسحا على منطقة سوانسي 
وصدات  مدافعيه  من  استبسال  وسط 

تعجيزية من احلارس وفرص باجلملة 
االخيرة. العشر  الدقائق  في 

سوانسي  معجزات  لكن 
سجل  عندما  توقفت، 

برأسه  الثالث  اغويرو 
زاوية ضيقة جدا  من 
جميلة  عرضية  بعد 
من برناردو فيما كان 

في  االرجنتيني 
تسلل  موقع 

. )8 8 (

حتصل  »احيانا  الفوز  بعد  اغويرو  وقال 
بأن  دوما  وثقنا  السيناريوهات.  هذه 
وسط  العب  وغرد  ستحصل«.  العودة 
»وقف  غوندوغان  ايلكاي  االملاني  سيتي 
احلظ بجانبنا قليال الليلة الكون صريحا. 
نصف  لبلوغ  جدا  سعداء  نحن  لكن 

النهائي« .
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ــتر  ــد دي خيا، حارس مرمى مانشس ــباني ديفي عاد اإلس
ــد، اخلاصة  ــال مدري ــات ري ــة اهتمام ــى قائم ــد، إل يونايت
ــا لصحيفة  ــي املقبل. ووفًق ــات امليركاتو الصيف بصفق
»ميرور« البريطانية، فإن الفرنسي زين الدين زيدان، املدير 
ــترليني من  ــص 75 مليون إس ــال مدريد، خص ــي لري الفن
ميزانية الصفقات بالصيف املقبل، من أجل التعاقد مع 
ــماء التي يريد زيدان  دي خيا.وأوضحت أن دي خيا من األس
بناء الفريق حولها، للعودة إلى القمة في املوسم اجلديد، 

عقب تراجع النتائج وخسارة األلقاب هذا املوسم.
وأشارت الصحيفة إلى أن زيدان غير معجب بأداء احلارس 
ــك فإنه قرر  ــع امليرجني، ولذل ــو كورتوا م ــي تيب البلجيك
ــتاريكي  البحث عن بديل له. ودفع زيدان باحلارس الكوس
ــيلتا  ــي مبباراة س ــكيل األساس ــور نافاس في التش كيل
ــي في  ــي تعد األولى للمدرب الفرنس ــبت، الت فيجو الس
واليته الثانية. ويعاني دي خيا حالًيا من أزمة بشأن جتديد 
ــم املقبل،  ــذي ينتهي في املوس ــع اليونايتد وال ــده م عق
ــى تقاضي 350  ــم يوافق حتى اآلن عل ــث أن احلارس ل حي

ألف إسترليني كراتب أسبوعي بالعقد اجلديد.

دي خيا يعود إىل طاولة ريال مدريد بأمر املدير الفين 
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مشس إيسكو تشرق يف حضرة زيدان و مانشسرت سييت يف نصف نهائي كأس إنكلرتا

جنم برشلونة يسيل لعاب 
قطيب مانشسرت

يوتا جاز يقهر بروكلن نتس يف دوري السلة األمريكي

هاميلتون أول املنطلقني يف سباق جائزة أسرتاليا الكربى

مدريد  ريال  أن  بريطاني،  صحفي  تقرير  كشف 
من  امللكي،  الفريق  بجناح  للتضحية  مستعد 
إيدين  البلجيكي  الدولي  مع  التعاقد  أجل 
املوسم  في  تشيلسي،  فريق  جنم  هازارد، 

املقبل .
فإن  البريطانية،  »صن«  لصحيفة  ووفًقا 
الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، يريد 
عقد مبادلة مع تشيلسي تقضي برحيل الويلزي 

جاريث بيل مقابل قدوم هازارد.
وأشارت إلى أن زيدان غير متأكد من أن بيل لديه 
املدرب  أن  خاصة  امللكي،  النادي  مع  مستقبل 
الفرنسي يهدف للتعاقد أيًضا مع اجلناح اإلجنليزي 
سيتي.  مانشستر  صفوف  من  سترلينج،  رحيم 
تشيلسي  مع  عقده  ينتهي  الذي  هازارد  ويعد 
مدريد  ريال  أهداف  أبرز  أحد  املقبل،  املوسم  في 
إدارة  تصنفه  كانت  حيث  املاضي،  الصيف  منذ 
املرينجي كأحد األسماء املرشحة لتعويض رحيل 

البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس.

استياء يف إنديان ويلز بانسحاب نادال بسبب اإلصابة
ريال مدريد يضحي بالعبه 

األغلى من أجل هازارد

رسمية  بشكوى  التقدم  سموحة،  إدارة  مجلس  قرر 
اعتراضا على احتساب نتيجة مباراة  اليد،  الحتاد كرة 
باجلولة  بنتيجة 27/27  بالتعادل  الزمالك،  أمام  الفريق 
العاشرة لدوري اليد للمحترفني، مساء أمس اجلمعة. 
بفارق هدف وحيد، قبل  بفوز سموحة  املباراة  وانتهت 
هدف  احتساب  عدم  على  الزمالك  العبو  يعترض  أن 
النهاية،  التعادل، مبررين تسجيله قبل اطالق صافرة 
ليعود حكم املواجهة ويحتسب الهدف ويعلن تعادل 

الفريقني في واقعة مثيرة. 
وعلم  أن مجلس سموحة برئاسة محمد فرج عامر، 
اعتماد  فيها  يطلب  رسمية،  شكوى  إرسال  بصدد 
النتيجة بفوز الفريق السكندري، معتمدا في شكواه 
على شريط املباراة، الذي يظهر فوز الفريق األزرق وإعالن 

صافرة النهاية قبل ادراك الزمالك هدف التعادل.

تعادل الزمالك يدفع مسوحة 
للشكوى إىل احتاد اليد



الس��ورية  العاصم��ة  احتضن��ت 
دمش��ق، امس األحد، اجتماعا ثالثيا 
يض��م العراق وإيران وس��وريا لبحث 

مكافحة اإلرهاب.
وش��ارك ف��ي االجتم��اع، بحس��ب 
وس��ائل إعالم إيراني��ة، رئيس اركان 
اجليش عثم��ان الغاني ورئيس هيئة 
املس��لحة  للقوات  العام��ة  االركان 

االيرانية اللواء محمد باقري.
وناق��ش االجتم��اع تطوي��ر التعاون 
واج��راء  العس��كري  الدفاع��ي 
مش��اورات تتعلق مبكافحة االرهاب 
والتنس��يق بني ايران والعراق وسوريا 
في مواصل��ة مكافح��ة اجملموعات 
االرهابي��ة فضال عن متابعة وتلمس 

احدث آليات ايجاد االس��تقرار واالمن 
باملنطقة.

الى ذلك كش��فت مص��ادر صحفية، 
ام��س األحد، عن ب��دء اجمللس األعلى 
ملكافحة الفساد الذي يرأسه رئيس 
ال��وزراء عادل عبد امله��دي حراكاً من 
جانب��ني ملن��ع التصويت عل��ى إلغاء 

مكاتب املفتشني.
وقال��ت صحيف��ة “العرب��ي اجلديد” 
في تقرير له��ا إن “مجلس مكافحة 
الفساد الذي يرأسه عبد املهدي، بدأ 

حراكاً من جانبني ملنع التصويت على 
إلغاء مكات��ب املفتش��ني، من خالل 
محاوالته الضغط على هيئة رئاسة 
البرملان ملن��ع التصويت على القانون، 
إضاف��ة إل��ى التواصل مع الس��لطة 
القضائي��ة لنقض أي قان��ون يُصّوت 

عليه البرملان”.

وأضافت، أن “عب��د املهدي يصر على 
عدم متري��ر ه��ذا القان��ون، خصوصاً 
أّن مجل��س مكافحة الفس��اد يقوم 
املفتش��ني،  بتقيي��م عم��ل مكاتب 
ويجب االنتهاء من تل��ك التقييمات 
رسمياً ليتم في ضوئها اتخاذ القرار 
املناس��ب جتاه تلك املكاتب بإبقائها 

أو إلغائها”.
“عب��د  أن  الصحيف��ة،  واوضح��ت 
امله��دي ال يقبل بأن يتج��اوز البرملان 
مجلس مكافحة الفس��اد”، مشيرة 
إلى أن “رئي��س احلكومة يرى أن عمل 
البرملان يجب أال يتعارض مع مجلس 

مكافحة الفس��اد، ويج��ب أن يكون 
هن��اك تنس��يق وتع��اون بينهم��ا، ال 

تعارض ف��ي التوّجهات، كون ذلك ال 
يصب في صالح محاربة الفساد

وعلى صعي��د متصل انتقدت عضو 
مجلس النواب اقبال عبد احلس��ني 
“اهم��ال”  األح��د،  ام��س  امل��اذي، 
املفس��وخة  العتص��ام  احلكوم��ة 
الداخلي��ة  وزارت��ي  ف��ي  عقوده��م 
والدف��اع منذ اس��بوع في س��احة 
التحري��ر، داعي��ة الى ض��رورة وضع 

حلول سريعة لهم.
وقالت املاذي في بي��ان إن “احلكومة 
مطالب��ة بوض��ع حل س��ريع وناجع 
للمفسوخة عقودهم من منتسبي 

وزارتي الداخلية والدفاع وامكانية 
اعادته��م باس��رع وق��ت ممكن الى 

وظائفهم في الوزارتني”.
وأضاف��ت، ان “احلكوم��ة الميكن 

ان تنكر تضحيات هذه الش��ريحة 
املاضي��ة  الس��نوات  م��دى  عل��ى 
وتعاقبهم بفس��خ عقودهم خلطأ 
ارتكبوه”، داعية  اياها الى “ضرورة 
احتضان هذه الش��ريحة وارس��ال 
م��ن ينوب عن القائد العام للقوات 
املسلحة ملنحهم وعود العادتهم 
اهم��ال  م��ن  ب��دال  وزارته��م  ال��ى 
اعتصامهم املس��تمر منذ اسبوع 
وابعاد وس��ائل االعالم التي حتاول 

تغطيته”.
وأك��دت امل��اذي “ض��رورة ان يكون 
باعادة  ايجابي  للحكومة موقف 
ه��ؤالء الش��باب ال��ى وظائفهم، 
النهوض  في  واالس��تفادة منهم 
والش��رطة  اجلي��ش  وتطوي��ر 
خصوصاً انهم امضوا العديد من 
السنوات في خدمة البلد ولديهم 
الكثي��ر من التج��ارب واخلبرة في 
ذلك،بدالً من تركهم ارقاماً تضاف 
الى معدالت البطالة في العراق”.
ال��ى ذل��ك أعل��ن النائب ع��ن حتالف 
الفت��ح فالح حس��ن، ام��س األحد، 
ع��ن تق��دمي طلب رس��مي مش��فوع 
بع��دد م��ن تواقي��ع النواب للش��روع 
باس��تجواب وزي��ر اخلارجي��ة محمد 
علي احلكيم، عازيا االس��تجواب الى 

وجود “خروقات” داخل الوزارة.
وقال حس��ن في تصري��ح إن “عملنا 
الرقاب��ي والتش��ريعي يحت��م علينا 
وم��ن  ال��وزراء  ومحاس��بة  مراقب��ة 
بدرجتهم ولهذا شرعنا بتقدمي طلب 
إل��ى رئاس��ة  اجمللس مش��فوع بعدد 
م��ن تواقيع النواب ال س��تجواب وزير 

اخلارجية محمد علي احلكيم”.
وأضاف أنه “اس��تنادا إل��ى املادة ) ٦١ 
( م��ن الدس��تور العراق��ي ) ج( واملادة 
) ٥٦( م��ن النظ��ام الداخل��ي جملل��س 
النواب العراقي يجوز لنا اس��تجواب 

وزير اخلارجية وذلك خملالفته القوانني 

النافذة”.
وأكد أن جميع اإلجراءات الش��كلية 
والقانوني��ة م��ن تواقي��ع قدمت إلى 
رئاس��ة مجلس النواب”، الفتا إلى أن 
“هناك عدد م��ن اخلروقات داخل وزارة 
اخلارجي��ة الب��د م��ن مس��اءلة الوزير 

عنها
كم��ا ح��ذر النائ��ب ع��ن محافظ��ة 
ميس��ان جم��ال فاخ��ر، األح��د، عن 
تعرض احملافظة الى “هجمة شرسة” 
اخطر من “داعش” بس��بب انتش��ار 
اخمل��درات، داعيا األجهزة األمنية إلى 
تعقب جت��ار اخمل��درات ومالحقتهم. 
وقال فاخر في تصريح إن “محافظة 
هجم��ة  إل��ى  تتع��رض  ميس��ان 
شرس��ة أخط��ر من هجم��ة داعش 
االرهاب��ي بس��بب انتش��ار اخملدرات 
بكل انواعه��ا بني فئة  الش��باب”.
ودع��ا فاخ��ر األجه��زة األمني��ة إلى 
“تعق��ب جتار اخمل��درات ومالحقتهم 
والض��رب بي��د م��ن حدي��د كل من 
تس��ول له نفسه ادخل اخملدرات إلى 
البالد عموما وميس��ان خصوصا”، 
محذرا من أن “اخملدرات بدأت تنتش��ر 

بشكل غير مسبوق داخل احملافظة”.
وكانت املرجعي��ة الدينية حذرت في 
وقت سابق، من انتش��ار آفة اخملدرات 
بشكل كبير وعدم متابعتها من قبل 
األجه��زة املعنية وانش��غال الطبقة 

السياسية بالصراعات.
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باقرياملاذي

الغانمي

بإعالنه رس��مًيا ترشحه لالنتخابات 
املتح��دة  الوالي��ات  ف��ي  الرئاس��ية 
األمريكي��ة، انض��م عض��و »احل��زب 
الدميقراط��ي«، بيت��و أورورك لس��باق 
املنافس��ة في حزبه إلزاح��ة الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب في انتخابات 

.2020
وكان أورورك، البالغ من العمر 4٦ عاًما، 
قد أعل��ن ترش��حه ف��ي االنتخابات 
األمريكية في تسجيل مصور أوردته 
وس��ائل اإلعالم األمريكي��ة اخملتلفة، 
قائاًل إن »السبيل الوحيد لنا لتحقيق 
الوع��د األمريكي ه��و أن نبذل كل ما 

لدينا، وأن نبذله من أجلنا جميًعا«.
وبإعالنه الترش��ح س��يدخل أورورك 
باملرش��حني  مكتظ��ة  س��احة 
الدميقراطي��ني الس��اعني لإلطاح��ة 
دونال��د  اجلمه��وري  بالرئي��س 
ترام��ب؛ وم��ن ب��ني هؤالء املرش��حني 
الدميقراطيني الذين أعلنوا ترشحهم 
أيًضا إليزابي��ث وارن، وكماال هاريس، 
وك��وري بوكر، وكيرس��ن جيليبراند، 
وإمي��ي كلوبوش��ار، ونائ��ب الرئي��س 
األمريكي الس��ابق، جو باي��دن، وفي 
مقدمته��م يأتي املرش��ح الليبرالي 

بيرني ساندرز.
الرئي��س  انتق��د  ق��د  أورورك  كان 
األمريكي احلالي، دونالد ترامب، قائاًل 
أم��ام بعض احلش��ود في والي��ة أيوا، 
بع��د وق��ٍت قليٍل من إعالن ترش��حه 
»أي  العنكبوتي��ة  الش��بكة  عل��ى 
مرشح رئاسي من احلزب الدميقراطي 
س��يكون بالتأكيد أفضل ممن يحكم 
في البي��ت األبي��ض اآلن«، داعًيا إلى 
االحتاد والوحدة من أجل هزمية دونالد 
ترامب، وهو الهدف األساس��ي الذي 
يجتم��ع علي��ه مع بقية املرش��حني 
ا أنه »ُولد كي  الدميقراطيني، ومؤك��دً

يُشارك في هذه االنتخابات«.
بيت��و  الدميقراط��ي،  ويع��د املرش��ح 
أورورك، املرش��ح رق��م ١٥ ف��ي قائمة 
مرش��حي الرئاس��ة األمريكي��ة من 
»احلزب الدميقراطي« النتخابات 2020؛ 
ويبلغ م��ن العمر 4٦ عاًما فقط، وُولد 
في مدينة إل باس��و، بوالية تكساس 
األمريكي��ة، وه��ي املدين��ة التي تقع 

على احلدود مع املكسيك.
وفي س��ن املراهقة عزف أورورك على 

العديد من اآلالت املوسيقية اخملتلفة، 
إذ انض��م لفرقة »فوس« ملوس��يقى 
»ال��روك« في عام ١99١؛ وش��ارك مع 
الفرقة في جوالت وعروض في أماكن 
مختلف��ة ح��ول الوالي��ات املتح��دة 
األمريكي��ة، كما أنه عم��ل طبَّااًل في 
بع��ض األحيان؛ وق��ام كذلك بتأليف 

األغاني، وتلحني املوسيقى.
ومن��ذ صغ��ره، كان دائًم��ا م��ا يرافق 
وال��ده ف��ي االنتخابات التش��ريعية، 
والرئاس��ية األمريكية، ب��ل ويتطوع 
من حنٍي آلخر في حمالت املرش��حني 
الدميقراطي��ني ف��ي مدينة إل باس��و، 
وذلك مثلما حدث بتطوعه في حملة 

خوس��يه رودريج��ر، عض��و مجل��س 
والية تكس��اس عام 2002، باإلضافة 
تطوع��ه في حملة إليوت ش��ابليج، 
عض��و مجلس الش��يوخ ع��ن والية 
تكساس أيًضا في عام 2002، وصواًل 
إل��ى منتصف ع��ام 200٥، عندما قرر 
أورورك بنفسه الترشح في انتخابات 
مجلس مدينة إل باس��و، حتت شعار 
»إصالح احلدود«؛ وبالفعل فاز حينها 
على صاحب الواليتني السابقتني له 
أنطوني كوبوس، بنس��بة ٥7% إلى 
43%، وأُطل��ق عل��ى أورورك حينه��ا 
لق��ب »التقدمي الصغي��ر«، وذلك 
نظ��ًرا ألن��ه أصغر أعض��اء مجلس 
مدينة إل باسو على اإلطالق، ثم فاز 
في االنتخابات التي تلتها بنسبة 
70%، إلى أن قرر الترشح النتخابات 
الكوجن��رس في عام 20١2، ليصبح 

بذلك ممثل والية تكساس.
رمبا تك��ون بداية احت��كاك أورورك 
بالعال��م م��ن حول��ه كان��ت عب��ر 
املوس��يقى؛ لك��ن ف��ي الواقع فإن 
البداية احلقيقي��ة التي فتحت له 
أبوابًا كثيرة في عالم السياس��ة، 
وأح��د أه��م النق��اط الفارق��ة في 
مس��يرته؛ كانت اخمل��درات، وحتديًدا 

احلشيش.
فمنذ حوال��ي ١0 س��نوات؛ اندلعت 
حرب دموية في مسقط رأس أورورك، 
مبدينة إل باسو األمريكية، التي تقع 
على احلدود األمريكية املكس��يكية؛ 
ويفصل بينها وبني املكس��يك فقط 
نهر ريو، على مقرب��ة من إحدى أكبر 

املدن املكسيكية؛ سيوداد خواريز.
العنيف��ة  الدموي��ة  احل��رب  وكان��ت 
التي وقع��ت على مقرب��ة من احلدود 
بس��بب  وقع��ت  ق��د  األمريكي��ة 
اخملدرات، وتس��ببت في موت عشرات 
اآلالف، ف��ي الوقت ال��ذي اقترح فيه 
الساسة األمريكيون حينها التدخل 

العس��كري ف��ي املنطق��ة، حلماي��ة 
حدود الواليات املتحدة، اقترح أورورك 
حينه��ا، انطالًقا من دوره في مجلس 
املدينة، اقتراًحا آخر حلل الصراع في 
املنطق��ة؛ إذ رأى إضف��اء الش��رعية 
على ه��ذا »املنت��ج« وتنظيمه؛ ودعا 
إل��ى التركيز على تقن��ني املاريجوانا 
واحلش��يش من أجل وق��ف الصراع، 
داعًيا إلى نقاش وطني صريح بش��أن 
إنه��اء حظ��ر اخمل��درات ف��ي الواليات 

املتحدة األمريكية.
مجل��س  أعض��اء  واف��ق  وبالفع��ل، 
مدينة إل باس��و على اقت��راح أورورك 
بنس��بة تصويت 8-0، ثم ُمرر املقترح 
إل��ى العمدة من أج��ل توقيعه، إال أن 
عض��و »احلزب الدميقراط��ي« احملافظ 

عن والية تكساس، سلفستر رايس، 
دع��ا العمدة إلى وقف املقترح، فضاًل 
ع��ن الضغ��ط على أعض��اء مجلس 
املدينة على انف��راد لالعتراض عليه، 
وذلك نظًرا لألموال التي ستخسرها 
البلدة في حال��ة رفض العمدة لقرار 
مت املوافق��ة علي��ه باإلجماع من ِقبل 
مجل��س املدين��ة، إلى أن ق��ام اربعة 
أعضاء م��ن الثماني��ة بتغيير رأيهم 

واالعتراض على مقترح أورورك.
ل��م يك��ن أورورك يعلم م��ا حدث في 
ذل��ك اليوم، وال س��بب تراجع أعضاء 
مجل��س املدينة عن دع��م مقترحه، 
حت��ى تب��نيَّ أن من وراء ذل��ك كان هو 
الدميقراطي«،  رايس، عض��و »احل��زب 
م��ن خالل تقرير ُنش��ر ف��ي صحيفة 

األمريكي��ة،  بوس��ت«  »هافنجت��ون 
وعنده��ا ق��رر أورورك الترش��ح ض��د 
الداخلي��ة  االنتخاب��ات  ف��ي  راي��س 
للحزب، لتمثيل والية تكس��اس في 
الكوجن��رس، وفاز علي��ه بالفعل في 

عام 20١2.
كان أورورك أح��د أعض��اء الكونغرس 
الس��تة الذي��ن ُدع��وا إلى إس��رائيل 
ف��ي ع��ام 20١٥، وذلك لقضاء س��تة 
أي��ام كاملة، تش��مل اجتماعات مع 
اإلس��رائيليني  الس��الم  مفاوض��ي 
السياسيني  والقادة  والفلسطينيني 
إال أن ق��رارات واقتراح��ات  اآلخري��ن؛ 
أورورك ل��م تك��ن دائًم��ا ف��ي صالح 

إسرائيل.
فق��د ع��ارض أورورك متوي��ل الواليات 

املش��روط  غي��ر  ودعمه��ا  املتح��دة 
إلس��رائيل؛ وذل��ك بالتصوي��ت ض��د 
التموي��ل األمريك��ي لنظ��ام الدفاع 
املع��روف  اإلس��رائيلي  الصاروخ��ي 

باسم »القبة احلديدية«.

وكان أورورك ق��د انتق��د رئيس الوزراء 

اإلس��رائيلي، بنيام��ني نتنياهو، أمام 
الكوجنرس، بسبب طلبه دعًما إضافًيا 
من الواليات املتحدة األمريكية، حتى 
يتمكن من مهاجمة »حماس«، التي 
كانت تطلق الصواريخ على إسرائيل 

بني احلني واآلخر في هذا الوقت.
إال أن أورورك رف��ض التمويل اإلضافي 
إلس��رائيل، وص��وَّت ضده، قائ��اًل: »ال 
أس��تطيع دع��م إرس��ال 22٥ مليون 
دوالر إل��ى إس��رائيل دون نق��اش ف��ي 
انتق��اد  إل��ى  أدى  م��ا  الكوجن��رس«، 
أعضاء الكوجنرس اليهود له بس��بب 
هجومه على إس��رائيل، إال أن أغلبية 
الكوجن��رس وافق��وا عل��ى التموي��ل 
حينه��ا بنس��بة 39٥ صوتً��ا مقابل 
رف��ض ثماني��ة أص��وات فق��ط، كان 

أوروك من ضمنهم.
»جنم احل��زب الدميقراطي«: هل ميكن 

ألورورك الفوز بترشيح احلزب؟
موخًرا أُطلق عل��ى بيتو أورورك، لقب 
»جن��م احل��زب الدميقراط��ي«، وذل��ك 
جملهودات��ه في السياس��ة األمريكية 
الت��ي ترفع��ه درجات يوًم��ا بعد يوم؛ 

رمبا كان أكبر إجناز استطاع حتقيقه، 
وأثب��ت أن��ه جنم ف��ي س��ماء »احلزب 
الت��ي  التبرع��ات  ه��و  الديقراط��ي« 
حص��ل عليها من أجل الترش��ح في 
إذ  املاضي��ة؛  الكوجن��رس  انتخاب��ات 
اس��تطاع احلصول على رقم قياسي 
من التبرعات، أمام املرشح اجلمهوري 
تيد كروز، الذي ميتاز بش��عبية كبيرة 
ف��ي تكس��اس أيًضا؛ وبلغ��ت قيمة 
التبرع��ات حوال��ي 80 ملي��ون دوالر؛ 
وه��و الرقم ال��ذي ُوصف بأن��ه األكبر 
على اإلط��الق لإلنفاق في االنتخابات 
املتوقَّع  ولذل��ك فم��ن  التش��ريعية، 
أن تص��ل تبرعات��ه ف��ي االنتخاب��ات 
الرئاس��ية أيًض��ا إل��ى رقم قياس��ي 

جديد.
وكانت حملته ق��د أكدت أنه حصل 
عل��ى أم��وال التبرع��ات م��ن حوالي 
أل��ف ش��خص؛ وذل��ك بعدم��ا   800
رفض احلصول عل��ى تبرعات من ِقبل 
ش��ركات، وتلقاها جميًع��ا من قبل 

أفراد صغار، ومساهمات فردية.
الف��وز  ألورورك  ميك��ن  ه��ل  ولك��ن 
بترش��يح احل��زب الدميقراط��ي حًقا؟ 
ف��ي الواق��ع وبالرغ��م من أن��ه عضو 
الكوجن��رس لث��الث دورات، ويتخذ من 
موض��وع تش��ريع املاريجوانا قضية 
سياس��ية كب��رى له ميكن��ه الدفاع 
عنه��ا ط��وال حيات��ه، لدرج��ة أن��ه 
أعل��ن أول أمس، بعد إعالن ترش��حه 
للرئاسة، مطالبته مرة أخرى بتقنني 
وباإلضافة  واحلش��يش؛  املاريجوان��ا 
إل��ى ه��ذا وذاك، فإنه يدع��م حقوق 
املرأة، والتغير املناخي، ويدعو التخاذ 
قرارات فعالة من أجل إيقافه، إال أنه 

ال ميلك إجنازات تشريعية كبرى.
لكن؛ قد يك��ون إتقانه الس��تخدام 
وس��ائل التواص��ل االجتماع��ي في 
جمع التبرعات؛ دور كبير في حملته 
الرئاس��ية بالطبع، وبحسب وسائل 
اإلعالم األمريكية، فإن أورورك سيبدأ 
م��ن اآلن س��باًقا، مليئ��ا بتضاري��س 
السياسة األمريكية، وعليه أن يثبت 
أن��ه ميل��ك املواه��ب واخلب��رة الالزمة 
لتخطي كل هذه العقبات والعوائق.

الغانمي يشارك باجتماع ثالثي في سوريا لمكافحة اإلرهاب

جملس مكافحة الفساد الذي يرأسه عبد املهدي بدأ حراكًا من 
جانبني ملنع التصويت على إلغاء مكاتب املفتشني

املاذي : الحكومة مطالبة بوضع حل 
سريع وناجع للمفسوخة عقودهم 

من منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع 
وامكانية اعادتهم لوظائفهم

فاخر : محافظة ميسان 
تتعرض إىل هجمة شرسة 
أخطر من هجمة داعش 
االرهابي بسبب انتشار 

املخدرات

يعد املرشح الديمقراطي 
بيتو أورورك املرشح رقم 
15 يف قائمة مرشحي 
الرئاسة األمريكية من 
الحزب الديمقراطي

بيتو أورورك.. منافس دونالد ترامب على تذكرة »الحزب الديمقراطي« في 2020

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

اورورك ترامب ساندرز

كان أورورك أحد أعضاء الكونغرس 
الستة الذين ُدعوا إىل إسرائيل يف عام 

2015 وذلك لقضاء ستة أيام كاملة

فاخر

بإعالنه الرتشح سيدخل أورورك ساحة مكتظة باملرشحني 
الدميقراطيني الساعني لإلطاحة بالرئيس اجلمهوري ترامب  



التقرير الذي كلَّف الرئيس السابق 
باراك أوباما بإصداره سنويًا مبوجب 
قراٍر تنفيذي عام 2016، كان يلقي 
على األقل ق��درًا ضئيًل من الضوء 
على تداعيات استمرار )احلرب على 
اإلرهاب( عبر مناطق شاس��عة من 
آس��يا وأفريقي��ا، من بينه��ا بلدان 
رمب��ا لم يس��مع عنه��ا كثي��ٌر من 
األمريكيني مطلًقا، ورمبا في أماكن 
أنَّ  ال يعل��م معظ��م األمريكي��ني 

بلدهم تشن حربًا فيها«.
مش��يًرا إل��ى أنَّ إدارة ترامب جتادل 
بأنَّ��ه ال توجد حاج��ة إلصدار مثل 
هذا التقرير، ألنَّ ثمة تقرير منفصل 
األمريكي��ة  الدف��اع  وزراة  يُل��زم 
بتكليٍف م��ن الكوجنرس بإحصاء 
أع��داد الضحاي��ا املدني��ني الذي��ن 
س��قطوا ج��راء جميع األنش��طة 

العسكرية.
م��ا ل��م يقله ترام��ب ه��و أنَّ قراره 
س��يترتب علي��ه إبق��اء أي ضربات 
جوي��ة تش��ّنها وكاالٌت أمريكي��ة 
ط��ي  ف��ي  الدف��اع  وزارة  بخ��لف 
الكتم��ان، ف��ي وق��ٍت يُع��د في��ه 
اس��تخدام ضربات الطائرات بدون 
طي��ار أح��د مكون��ات ه��ذه احلرب 
اجلوية العاملي��ة، التي تفيد تقارير 
بأنَّ إدارة ترامب تتوّسع فيها، على 

األقل في أفريقيا.
ويرى التقرير أنَّه حتى إذا استثنينا 
هذه املعلومة الرئيسة التي أغلفها 
ترام��ب، ف��إنَّ األس��اس املنطق��ي 
إللغاء التقرير يتجاهل حقيقة أنَّ 
سياسات احلرب، ومن ثمَّ القرارات 
املُّتخذة في دولٍة دميقراطية بشأن 

استمرار أية حرب، ال تعتمد فقط 
على معلوم��اٍت أُخفيت في مكاٍن 
ما في تقرير أكبر، لكن على التأثير 
على الوع��ي اجلماهيري واملفاهيم 
العامة بشأن ما إذا كانت العملية 

ق هدفها أم ال. العسكرية حتقَّ
نشر تقرير ُمخّصص إلحصاء عدد 
الضحاي��ا املدنيني خ��ارج مناطق 
احل��رب ق��د يس��اعد عل��ى نح��ٍو 
هامشي في زيادة إدراك الرأي العام 
لهذا البعد املُتعّلق باالس��تخدام 
الفّتاك��ة،  للق��وة  األمريك��ي 
باإلضافة إلى أنَّه قد يفيد أيًضا في 
ضبط وتهذيب اس��تخدام أي إدارة 
لهذا الش��كل من القوة. وأرس��ى 
نف��س األمر التنفي��ذي الذي كّلف 
فيه أوباما بنش��ر التقرير السنوي 
قواع��د اش��تباك صارم��ة خاصة 
باستخدام ضربات الطائرات بدون 
طيار عندم��ا يّتضح وجود مدنيني 

في اجلوار.
ولفت التقرير إل��ى أنَّه على الرغم 
من انتقاد بع��ض احملللني األجانب 
أرقام الضحايا املدنيني الواردة في 
تقارير إدارة أوباما باعتبارها أقل من 
األعداد الفعلية على أرض الواقع، 
لكنَّ نش��ر مثل ه��ذا التقرير كان 
عل��ى األقل خطوًة نحو املس��اءلة 

والشفافية.
ح��ذر التقرير م��ن تداعيات جتاهل 
ض��رورة احلد م��ن خس��ائر األرواح 
س��قوط  أنَّ  مؤك��ًدا  البش��رية، 
ضحايا أجان��ب، حتى لو كانوا من 
املدنيني، لن يش��غل اهتمام الرأي 
العام األمريك��ي بنفس قدر وقوع 

خسائر في األرواح األمريكية.
وم��ع ذل��ك فق��د ينط��وي مقت��ل 
مدني��ني ج��راء ضرب��ات الطائرات 
بدون طيار على تكلفٍة بالنس��بة 
البعيد  امل��دى  لألمريكي��ني عل��ى 
األساس��ية  االعتب��ارات  تتج��اوز 
واإلنس��انية.  األخلقية  للمب��ادئ 
فس��قوط قتل��ى مدني��ني أبري��اء 
ومش��اعر االس��تياء الت��ي تعقب 
وفاتهم يغذي اجلماعات املُتطّرفة 

الت��ي تبث رس��الة كراهية وعنف 
وانتق��ام، ال س��يما االنتقام من أي 
دولٍة تس��ببت في هذا القتل. وفي 
هذا الصدد تؤدي ضربات الطائرات 

ب��دون طيار التي تس��فر عن مقتل 
نتائ��ج  إل��ى  املدني��ني  م��ن  ع��دٍد 
عكس��ية فيما يتعل��ق مبكافحة 

اإلرهاب.
إدارة  كل  »إنَّ  التقري��ر:  وأض��اف 
اس��ة جتاه  أمريكية بالتأكيد حسَّ
التداعيات السياس��ية الس��لبية 
لقضي��ة تكالي��ف احل��رب، لك��نَّ 
ترام��ب، أكث��ر من معظم رؤس��اء 

الس��ابقني،  املتح��دة  الوالي��ات 
يبدو أنَّه يول��ي اهتماًما للناحية 
السياسية من القضية أكبر من 
والفعالية في  بامللءمة  اهتمامه 

استخدام القوة العسكرية«.
ويدلل التقرير على ذلك باإلش��ارة 
إلى أنَّه على الرغم من أنَّ ش��جب 
الس��ابق في  األمريكي  االنخراط 
حروب الشرق األوس��ط كان أحد 
شعارات حملة ترامب االنتخابية، 
لكن��ه ق��رَّر مبج��رد وصول��ه إل��ى 
متش��ددي  تعي��ني  الس��لطة، 
واشنطن مثل جون بولتون ومايك 
بومبيو، اللذين يحاوالن إثارة حروٍب 
مماثلة أخرى. أما بالنسبة لضربات 
الطائرات بدون طيار، فيستخدمها 
ترامب بصورٍة أكبر كثيًرا من باراك 

أوباما.
وم��ن وجهة نظر التقري��ر تبرز هنا 
مقارنة وثيقة الصلة مع سياسة 
إدارة ترام��ب في ما يتعلق بالقوات 
األرض  عل��ى  املوجودة  األمريكي��ة 
ف��ي إفريقي��ا، التي ُنش��رت هناك 
باعتباره��ا جزًءا م��ن نفس مهمة 

مكافحة اإلرهاب.

فعل��ى الرغ��م م��ن أنَّ إدارة ترامب 
تس��تخدم غارات الطائ��رات بدون 
طيار أكثر من أي وقٍت مضى، فإنَّها 
القوات األمريكية.  تُواصل سحب 
لذا يبدو أنَّ االختلف يتمحور حول 
ومكانتهم  األمريكي��ني  الضحايا 
وأهميته��م اجلماهيري��ة؛ إذ جذب 
مقت��ل أربعة جن��ود أمريكيني في 
كم��نٍي نصبه لهم مس��لحون في 
النيجر في ش��هر أكتوبر )تش��رين 
األول( 2017 قدرًا كبيًرا من اهتمام 

أن  ويّتض��ح جلًي��ا  الع��ام.  ال��رأي 
ز تس��ريع انسحاب  احلادث قد حفَّ
إنَّه  إل��ى  التقري��ر  القوات.ويلف��ت 
عل��ى الرغم م��ن مش��روعية إثارة 
التس��اؤالت حول هدف وجود تلك 
الق��وات األمريكية في أماكن مثل 
النيجر بناًء عل��ى اعتبارات أخرى، 
ف��إنَّ عملي��ات التدريب واإلرش��اد 
التي تقّدمها تلك القوات للقوات 
احمللي��ة أتاحت على األق��ل فرصًة 
جيدة لتحقيق جناٍح ما في قضية 
مكافحة اإلرهاب، مع عدد أقٍل من 
املدنية غي��ر املقصودة  اإلصاب��ات 
مقارنًة بضحايا غ��ارات الطائرات 
بدون طيار، الت��ي تطلق الصواريخ 
م��ن عل��ى بع��د آالف األمي��ال في 
األج��واء. واختتم التقري��ر بالقول 
مؤك��ًدا أنَّ��ه من الصع��ب صياغة 
مبرٍر منطق��ي قوي لتكثيف حرب 
الطائرات بدون طي��ار في عمليات 
ف��ي  بينم��ا  اإلره��اب،  مكافح��ة 
الوقت نفس��ه يج��ري تخفيض أو 
إنهاء الدعم لق��وات األمن احمللية، 
والتي يتعني عليها بالضرورة حتمل 
أغل��ب العبء والعمل الش��اق في 

جهود مكافحة اإلرهاب.
ويضيف التقري��ر أنَّه في حال كان 
ال��رأي الع��ام واجلانب السياس��ي 
هم��ا مح��ل االعتبار األساس��يني 
ف��ي الوقت احلال��ي، ولي��س وضع 
إستراتيجية سليمة طويلة األمد، 
فمن ثمَّ ال تُثير سياس��ات وقرارت 

ترامب أي دهشة.

هل يعود رجال بن علي قريبا إلى حكم تونس؟

وب��رأي مراقب��ني، ف��إن رجال ب��ن على 
في هذا احل��زب وجدوا مرتًع��ا خصيًبا 
مواربً��ا إلى حد ما للعم��ل في احللقة 
الوس��طى والصغ��رى باحل��زب، وم��ع 
حرص نداء تونس على عدم وصم هذا 
الوج��ود بأنهم أزالم النظام الس��ابق، 
فقد غلف وجود هؤالء بغطاء سميك 
من العناصر اليس��ارية الفاعلة على 
وق��د  السياس��ي،  العم��ل  مس��توى 
عم��ل احل��زب عل��ى الترويج لنفس��ه 
لدى النخب��ة والعامة التونس��ية أنه 
احلزب األقدر على إنقاذهم من سطوة 
بق��وة  انضم��وا  الذي��ن  اإلس��لميني 
حت��ت راية ح��زب النهضة اإلس��لمي، 
وجنحوا بذلك حتى م��ع قيادة الباجي 
قائد السبس��ي للح��زب، رجل احلرس 
اللجن��ة  الق��دمي، وعض��و  التونس��ي 
املركزية في احل��زب احلاكم قبل الثورة 
حت��ى 2003، والرئيس األس��بق جمللس 

النواب بني 1990 و1991.
وبذل��ك كان التجمعيون )نس��بة إلى 
حزب التجمع الدس��توي الدميقراطي 
املنح��ل( بع��د أق��ل م��ن ع��ام عل��ى 
انكفائه��م إثر الثورة، قد اس��ترجعوا 
ووظف��وا  السياس��ية،  حياته��م 
حنكتهم الس��ابقة في إرساء دعائم 
احل��زب اجلدي��د، فحت��ى إذ م��ا حل��ت 
والرئاس��ية  البرملاني��ة  االنتخاب��ات 
التونس��ية في ع��ام 2014، كان »أزالم 
بن عل��ي« الذين منع��وا، أو لم يجرؤوا 
على خ��وض انتخابات عام 2011 التي 
منحت حزب النهضة التونسي تولي 
احلك��م حت��ى يناي��ر )كان��ون الثاني( 
2014، قد طوروا خطابهم السياس��ي 
ليناس��ب املرحل��ة، مدعوم��ني بإعلم 
ا، حتت راية  قوي يس��اندهم علًنا أو سرًّ

نداء تونس.
من��ذ  أن��ه  بي��د  التقاري��ر  واوضح��ت 
انتخاب��ات ع��ام 2014 الت��ي انته��ت 
بتصدر نداء تونس، دخل هذا احلزب في 
أزمة ناجمة عن افتقاده لوحة التحكم 
في املنظومة السياس��ية التونسية، 

وكان أح��د أخط��ر انعكاس��ات ذل��ك 
العمل على شيطنة الثورة التونسية، 
والتروي��ج لكون املنظومة القدمية هي 

الق��ادرة على اس��ترجاع 
عافية الوضع االقتص��ادي في تونس، 
وكان من نتائج ذلك توقيع أول اتفاقية 
حتكيم ومصاحلة بني املكّلف العام في 
حق أملك الدولة والش��ؤون العقارية 
وصهر بن علي، رجل األعمال التونسي 
سليم شيبوب في مايو )أيار( عام 2016، 
وذلك طبًقا لقانون العدالة االنتقالية، 
حيث عرض شيبوب 11 مليارًا ل�»جبر 
الضرر«، لذلك ال غرابة أن نري شيبوب 
يعلن في ديس��مبر )كانون األول( 2018 
نيت��ه خوض جتربة سياس��ية جديدة، 
م��ن بوابة ح��زب مبرجعي��ة قريبة من 

التجمع الدستوري املنحل.
وفي خطوة أكبر، أقدم البرملان التونسي 
في سبتمبر )أيلول( 2017، على إزاحة 
13 وزيًرا من أص��ل 24، واملفاجئ كانت 
خطوة استبدال وزراء من رجال بن علي 

بهم، فقد عاد إلى احلكومة التونسية 
وزيران سبق وأن تقلدا حقبة وزارية في 
النظام الس��ابق، هما وزير املالية رضا 
ش��لغوم، ووزير التربية حامت بن سالم، 
ول��م ميض س��وى ثلثة أي��ام على هذا 
اإلج��راء حتى م��رر البرملان التونس��ي 
م��ا عرف ب�»قان��ون اإلص��لح اإلداري«، 
الذي طرح املصاحلة منذ ش��هر يوليو 
)مت��وز( 2015، وهو قان��ون مثير للجدل 
مينح العفو لعدة موظفني حكوميني، 
ويخوِّل القانون احلكومة إيقاف جميع 
التحقيقات املوجه��ة ضدهم، وتذرع 
السبس��ي الذي اقترح القانون بزيادة 
حج��م االس��تثمارات الت��ي حتتاجها 
تون��س ملواجه��ة البطال��ة، فالقانون 

يسمح لهؤالء بالتفاوض على صفقة 
مع الهيئة املعنية إلرجاع األموال التي 
حصلوا عليها بطريقة غير مشروعة 

إلى اخلزينة.
لم يعبأ الساس��ة التونسيون برفض 
الش��ارع التونس��ي قان��ون »اإلصلح 
اإلداري« وصم��وا آذانهم عن ش��عارات 
احملتجني »مانيش مسامح« و»السماح 
ف��ي احملكمة«. حتى إذا ما مر عام على 
مترير البرملان التونس��ي لهذا القانون، 
كان السبس��ي ق��د منح عف��ًوا عاًما 
لبرهان بسّيس في 10 ديسمبر 2018، 
املنضوي حت��ت لواء حزب ن��داء تونس 
منذ مارس 2017، بوصفه مستش��ارًا 
ا للحزب، وامل��دان في قضية  سياس��يًّ
فس��اد تعود إلى م��ا قبل ع��ام 2011، 
حك��م عليه فيها بعامني س��جن مع 

النف��اذ العاجل وبغرام��ة مالية، كما 
اس��تجاب مجلس االحتاد األوروبي في 
28 يناي��ر 2019، لطلب رف��ع التجميد 
عن أصول صهر بن علي، رجل األعمال 
مروان مبروك، بناًء على طلب حكومي 
تونس��ي، وذلك رغم أن دائرة احملاسبات 
التونس��ية أك��دت أن مبروك س��يطر 
دون وج��ه ح��ق على ش��ركتني؛ ما أدى 
إلض��راره بحقوق الدولة واملس��اهمني 

التونسيني.
هذه اخللفية الس��ابقة، أسهمت في 
جع��ل انتخاب��ات البلدي��ة الت��ي متت 
ف��ي 6 مايو 2018، محط��ة مهمة في 
مسلس��ل خروج التجمعيني للظهور 
ش��رط  كان  إذ  مهاب��ة،  دون  العلن��ي 

الهيئة العليا املس��تقلة للنتخابات 
أال »يك��ون املترش��ح قد حتم��ل إحدى 
املسؤولیات في حزب التجمع املنحل 
أو  احل��زب  بدي��وان  عض��ًوا  أو  رئيًس��ا 
عض��ًوا باللجنة املركزية أو املس��ؤولة 
السیاس��یة ب��اإلدارة املركزي��ة«، وهو 
م��ا أضحى مجرد حبر عل��ى ورق، فقد 
عاد عدد كبير من الش��خصيات التي 
تنتمي إلى ح��زب التجمع املنحل الى 
واجه��ة الفعل السياس��ي ف��ي ثوب 
جديد من خلل تلك االنتخابات، على 
قوائ��م ح��زب ن��داء تونس ف��ي أغلب 

األوقات.
وبدت األمور أكث��ر وضوًحا في نوفمبر 
)تش��رين الثان��ي( 2018، عندم��ا أقدم 
رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد 
عل��ى إحداث تعدي��ل وزاري جديد بعد 

أزمته مع السبس��ي الت��ي أدت إلى 
جتمي��د عضويته ف��ي ن��داء تونس، 
فض��م التعدي��ل ال��وزاري أكث��ر من 

ش��خصية جتمعية؛ ما جعل املراقبني 
يرون أن وف��رة التجمعني العائدين إلى 
احلك��م عبر التحوي��ر ال��وزاري األخير 
توح��ي بأن هناك خطوة من الش��اهد 

على درب املصاحلة الشاملة.
احت��دام  م��ع  اآلن  األم��ور  وتفاقم��ت 
ظ��ل  ف��ي  السياس��ية  التجاذب��ات 
ق��رب موع��د االنتخابات التش��ريعية 
والرئاس��ية املق��ررة نهاي��ة 2019، إلى 
درجة أن جلنة النظام الداخلي والقوانني 
االنتخابية والقوانني البرملانية مبجلس 
نواب الش��عب التونس��ي صادقت في 

30 يناي��ر 2019، بأغلبية، على مقترح 
تنقيح القانون األساسي للنتخابات 
عدد 19 لسنة 2018، والقاضي بحذف 
الفق��رة اخلامس��ة من الفص��ل 121، 
التي تنّص على إقص��اء كل من حتّمل 
مسؤولية في حزب التجمع الدستوري 
مكات��ب  عضوي��ة  م��ن  الدميقراط��ي 
االقتراع، ووصلت األمور إلى تهديد كل 
من رئيس��ي كتلة حركة ن��داء تونس، 
وكتلة مشروع تونس باالنسحاب من 
لفائدة  التصوي��ت  وعدم  التوافق��ات، 
التنقيح��ات في حالة منع التجمعني 
السابقني من املش��اركة في مختلف 

مراحل العملية االنتخابية.
هل انتهى الربيع التونسي؟

بقيت أحزاب »الترويكا« -وهي األحزاب 
الت��ي ش��كلها االئت��لف احلاكم في 
تونس عقب س��قوط نظ��ام بن علي-، 
تؤكد أنها لن تس��مح بعودة رجال بن 
علي إلى الس��احة السياس��ية. لكن 
يبدو أن الواقع ال يتفق مع تلك الوعود، 
ففي 27 من يناير 2019، أعلن تأسيس 
حزب »حتي��ا تونس«، وهو حزب دعا إلى 
توحي��د املوال��ني لنب عل��ي والوطنيني 

سياس��ية  ق��وة  ف��ي  الدميقراطي��ني 
الدي��وان  مدي��ر  كل��ف  ب��ل  موح��دة، 
الرئاس��ي الس��ابق، س��ليم العزابي، 
القانونية والسياسية  بتسيير األمور 
االنتخاب��ات،  تت��م  حت��ى  للح��زب 
واملفاج��أة األكب��ر كان��ت ف��ي تأكيد 
السياس��يني التونس��يني أن الشاهد 
يقف خلف تأسيس احلزب، بعد خلفه 
مع حزب نداء تونس، وبذلك يكون حتيا 
تون��س احلزب الذي انبث��ق من االئتلف 
احلكومي احلالي قد ع��دّ أزالم بن علي 
جزًءا من عملية البناء، وليسوا مجرد 

رصيد انتخابي يتم توظيفه.
حزب آخر س��بق حتيا تونس وكان أكثر 
صراحة في نهجه السياسي باالرتكاز 
على نهج النظام السابق، إنه »احلزب 
الدس��توري احل��ر« اآلخ��ذ بالصع��ود، 
والذي حم��ل جزًءا من اس��م حزب بن 
عل��ي املنحل، تترأس ه��ذا احلزب عبير 
موس��ى، وه��ي تعمل بش��كل واضح 
عل��ى جتمي��ع التجمعي��ني، وخاص��ة 
املتضرري��ن منه��م م��ن انهي��ار نظام 
ب��ن علي لتغير املش��هد السياس��ي، 
فهي كانت تش��غل منصب أمني عام 
مساعد حزب التجمع املنحل، ولعبير 
تصريح��ات كثي��رة ال تك��ف وس��ائل 
اإلعلم اإلماراتية عن االحتفاء بها، كأن 
تقول: »الربي��ع العربي انتهى والعمل 
اآلن ه��و إنق��اذ تون��س م��ن منظومة 
اخلراب التي جاءت بها الثورة الوهمية 
التي أجنزت في الغ��رف املغلقة لدوائر 
اخملاب��رات األجنبي��ة إلس��قاط الب��لد 

وحتويلها الى دولة فاشلة«.
ويس��تعد احلزب الدستوري اآلن خلوض 
االنتخاب��ات التش��ريعية املق��ررة في 
أكتوبر )تشرين األول( 2019، للفوز بأكبر 

عدد ممكن من املقاعد في مجلس نواب 
الش��عب، ل��ذي ال يس��تبعد املراقبون 
ا لنداء  أن يك��ون هذا احلزب بدي��ًل جديًّ
تونس إذا لم يتجاوز خلفاته، إذ تعمل 
عبي��ر بجد عل��ى اس��تقطاب الفئات 
الغاضبة من النهضة ومن نداء تونس، 
وال يستبعد احملللون أن تستطيع عبير 
موس��ى بفضل أزالم بن عل��ي إحداث 
املفاج��أة بالوصول إلى ال��دورة الثانية 

في االنتخابات القادمة.

13 ما وراءالحدث

رجال بن على يف هذا احلزب وجدوا مرتعًا خصبًا مواربًا إىل حد ما للعمل يف احللقة الوسطى والصغرى باحلزب
اكدت تقارير صحفية انه ومنذ أطاحت الثورة التونسية عام 2011 نظام زين العابدين بن علي ورجاله من احلكم، أو »أزالم بن علي« كما عرفوا في اجملتمع التونسي، 
ا أحمر يحرم جتاوزه في السنوات األولى للثورة. لكن ما ال ميكن إنكاره أن »احلماسة الثورية« خفتت شيًئا  وأصبحت عودتهم إلى احللبة السياسية التونسية خطًّ
فشيًئا جتاه هؤالء، حتى وصل األمر مؤخًرا إلى حد تهديد رؤساء األحزاب األكبر في البرملان التونسي مبخالفة البرملان، في حال منع هؤالء من املشاركة في مختلف 

ا إثر الثورة. مراحل العملية االنتخابية التي منعوا منها قانونيًّ
كما اكدت التقارير تأسس حزب »نداء تونس« في 16 من يونيو )حزيران( 2012، وضم بني صفوفه خليًطا غير متجانس من التيارات اليسارية والنقابية مع منتمني 

سابقني إلى حزب »التجمع الدستوري الدميقراطي«، وهو احلزب احلاكم في عهد بن علي الذي حكم تونس، ومت حّله بقرار قضائي في مارس )آذار( عام 2011.

مثة زيادة كبرية يف استخدام ضربات الطائرات بدون طيار يف 
فرتة والية ترامب عما كان الوضع عليه يف عهد باراك أوباما

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

ألغى الرئيس األمريكي دونالد 
ترامب قرارًا تنفيذيًا كان يُلزم 

بإصدار تقريٍر سنوى يُفصح فيه 
علًنا عن عدد الهجمات التي 

ُنفّذت باستخدام طائراٍت أمريكية 
يقودها طيار أو بدون طيار خارج 
مناطق احلروب املعلنة في إطار 

اجلهود األمريكية ملكافحة اإلرهاب 
حول العالم، باإلضافة إلى ذكر 

العدد التقديري للضحايا املدنيني 
الذين سقطوا جراء هذه الغارات.

وفي هذا الصدد نشر موقع مدونة 
»لوب لوج« األمريكية نقريرا 

للكاتب بول بيلر، الباحث الكبير 
في مركز الدراسات األمنية 

بجامعة جورجتاون األمريكية 
واملسؤول السابق في وكالة 

االستخبارات املركزية األمريكية، 
يصف فيه قرار ترامب بأنَّه محاولة 
إلخفاء تكاليف حربه على اإلرهاب 

لتجنُّب املساءلة السياسية، 
مشيًرا إلى أنَّ ثمة زيادة كبيرة في 
استخدام ضربات الطائرات بدون 

طيار في فترة والية ترامب عما كان 
الوضع عليه في عهد باراك أوباما.

تفاقمت األمور اآلن مع احتدام التجاذبات 
السياسية يف ظل قرب موعد االنتخابات 
التشريعية والرئاسية املقررة نهاية 2019

ال يستبعد املحللون أن 
تستطيع عبري موسى 
بفضل أزالم بن علي 
إحداث املفاجأة بالوصول 
إىل الدورة الثانية يف 
االنتخابات القادمة

ما مل يقله ترامب هو أنَّ قراره سيرتتب عليه إبقاء 
أي ضربات جوية تشّنها وكاالٌت أمريكية خبالف 

وزارة الدفاع يف طي الكتمان
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اوباما

جيمس ماتيس

عبري موسىالسبسيبن علي

ما هو القرار الذي  أصدره أوباما وقد يعرض ترامب للمساءلة السياسية؟
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لكل أمة من األمم وشعب من الشعوب، على اختالف 
تلك األمم والش��عوب، ثقافتها اخلاص��ة بها، من إرث 
منق��ول ومن حضارة تس��ير على روابط ومقاس��ات 
تلك األمم والش��عوب، م��ا يعبر عنهما أو نس��تطيع 
تس��ميتها بأنها هويتها الثقافي��ة التي تُعرف بها، 
فمثالً إذا أردنا أن نقول: الثقافة العربية واإلسالمية، 
فنعن��ي ب��ه إرثه��ا احلض��اري وعلومه��ا اإلنس��انية 
والفلسفية، وبقية العلوم األخرى اخملتصة بها على 
طول تاريخها املرتبط بها لعشرات أو مئات السنني.
ونح��ن، بوصفنا عرباً ومس��لمني، كان��ت وال تزال لنا 
ثقافتن��ا اإلنس��انية، بطابعه��ا املتع��ارف عليه بني 
األمس واليوم، وتشكل ثقافتنا اإلطار العام لهويتنا 
احلقيقي��ة، والت��ي تختلف جداً عن بقي��ة الثقافات 
األخرى، لدى تلك األمم والش��عوب مبا متتاز به من رونق 
وبعد إنس��اني عريق، يضفي عليه حقيقة مستقاة 
من واقعنا الذي ُعرفنا به عرباً أوَل، ومس��لمني ثانياً، 
ولنا طابعنا اخلاص، املنسجم مع بيئتنا التي عشنا 
ونعيش عليها، وكذلك على أرضنا املعطاء، البعيدة 
ج��داً عن بقي��ة البلدان األخ��رى النائي��ة، والتي هي 
األخرى متت��از بثقافة قلنا إنها تختل��ف عن ثقافتنا 
نحن م��ن نواح عدي��دة. فكما أن اآلخري��ن يفتخرون 
بثقافته��م، نح��ن كذل��ك نفتخ��ر بثقافتن��ا، هذه 
الثقاف��ة األصيلة، الت��ي متتاز بكونها إنس��انية، بل 
موغلة في اإلنسانية والقضايا األخالقية والتربوية، 
والتي هدفها اإلنس��ان ال غير، فاإلنسانية هي امليزة 
أو الس��مة له��ذه الثقاف��ة، كونها انعكاس��اً حلالة 
فريدة قد استوعبت كل األطر األخالقية واإلنسانية، 
وعّبرت عن أبعاد لها قيمتها في التاريخ اإلنس��اني.
واإلنس��ان، صحيح هو ابن بيئته، وإنه مفروض عليه 
أن يحمل هويته الثقافية ويس��ير بها حيثما ذهب، 
إال أنه في الوقت نفس��ه وجب علي��ه أن يحترم تلك 
الهوية، التي هي جزء من حياته، كأن يكون ش��اعراً 
أو مس��رحياً أو فناناً تش��كيلياً أو نحات��اً أو باحثاً أو 
غي��ر ذلك، وس��وى ذلك من املوهب��ة، التي جتعل منه 
أن تنطب��ق عليه عب��ارة »ثقاف��ة« أو »مثقف«. وثمة 
قضية أخرى، أال وه��ي تعريف الثقافة، ومن الواضح 
للعيان أن لعبارة »ثقافة« عدة معان، لس��نا هنا في 
ص��دد اخلوض مبفهوم تعريفه��ا، أي تعريف الثقافة، 
لكن في بعض القواميس يعرفونها على أنها تعني: 
احلض��ارة؛ لكن في عصرنا الراهن ي��ردد هذا املفهوم 
كثيراً، فص��ار حتى من ميتهن حرف��ة لها مدلول في 
الثقاف��ة أصبح يطلق عليه مثقفاً، كالرس��ام مثالً، 
وإن كان هذا الرسام تعوزه العديد من أدوات الثقافة.
وإذاً، فثقافتن��ا هي كما قلنا ج��زء من هويتنا، أو هي 
باألحرى هويتنا التي نفتخر بها، حينما نروم احلديث 
في أي محفل ثقافي، وال نطأطئ رؤوس��نا س��اكتني، 

حينما يحمى الوطيس في موضوع ثقافي بحت.

ثقافتنا

a

فنارات

داود السلمان

قصة قصرية

أرْنو لعْينَك حّتى 
راشني الّسَهُم

ا  أْفديَك نْفسي مبمِ
نْفسي لُه َسَلُم
ربّاُه آٍه على َمْن 

بْعدُه َنَصٌب
وَمْن بقْلبي وقرْبي 

عْندُه عَدُم
إنّي أكابُد شْوقاً 

قْد جرى بدمي
يوماً سيْفضحني 

إْن سّطَر القَلُم
كْم ظّل يُْنعشنا 

عْطٌر بروْضتهمِ
في خاطرْي كأُقاح 

الْورْدمِ يرْتَسُم
قْد عْدتُُه ودمْوُع 

الْعنْيمِ باردٌة
وقْد لثْمُت مَلاُه 

والّدموُع َدُم
فكاَن أْجمَل ثْغرمِ 

الْورْدمِ مْيسُمُه
وصارَ أْجمَل ما في 

امْلْيسممِ الْوَشُم
قْلُب اخلليِّ الّذي 

ترجو موّدتَُه
في بْعدهمِ وَجٌع في 

قرْبهمِ ألُم
أْسكْنَت قْلَبَك داراً 

لْيَس يأْلفُه
سُه كفٌّ  إْذ ال ياُلممِ

وال قَدُم
أكّلما ذْقَت وْجداً 

فاْنلى فشالً

تنّفسْت بَك في 
رْعشاتهمِ الرمَمُ

تْصبوا الى ظْبيٍة 
ْن َشَبٍح تْلتاُث ممِ
كيف الْوصاُل 
وأنَْت الّليُث 

يْبَتسُم
تُريُد وّدهُم في كّل 

سانحٍة
وما أرادوا بكْم 
وْصالً إذا قدموا

هاّل حتاكَم دْهراً 
كْنَت تُْشجبُه

ْن هوًى  وحتْتمي ممِ
يرْتادُه الّسقُم

ال حتْسنّب الّليالي 
إْن بكْت كتمْت
سّرا إذا رّن في 
أوتارها النغُم
بالْفْجرمِ بانْت 
سماٌء عانقْت 

قمراً
يضيُء درْباً بهمِ 
اأْلْقدارُ تْختصُم

ْن  فاْخترْ لدنْياك ممِ
ها َوَسطاً أيّاممِ

واْسلْك سبيالً 

مداُه ليَس 

يْنَقسُم

كْي ال جتّدَد كأْساً 
قْد سقى أجالً

وال مُييَت أوارَ 

الرْغبةمِ الندُم

قراءة / سعد عباس السوداني
تخلل ذل��ك ))مقاطع مجتزأة 
من بانوراما الذاكرة(( ولم تكن 
هذه الس��يرة ملتزم��ة بالزمن 
الطبيع��ي املتسلس��ل، وامنا 
تداخل��ت فيه��ا االزمنة على 
نحو جعلها مجموعة قصص 
انها تسلس��لت  ولو  قصيرة, 
ف��ي الزمن التقليدي لكنا ازاء 
رواي��ة متكامل��ة ممتعة، وعود 
على ب��دء نقول لس��نا بصدد 
نقدها ولكن م��ا يعنينا قوله 
ان النص الروائي او القصصي 
بصرام��ة  يقي��د  ان  ميك��ن  ال 
قواعد النح��و، مثلما موجود 
ف��ي بع��ض نص��وص الكتب 
الدراس��ية فه��و ن��ص بلي��غ 
يوصل املعن��ى من دون تكلف 
او جمود، فالروائ��ي او القاص 
للق��ارئ  ادبي��ا  نص��ا  يب��دع 
ص��ف  ف��ي  لتلمي��ذ  ولي��س 
دراس��ي والف��رق شاس��ع بني 
النص االدبي والنص املدرسي 

التعليمي.
االس��ماء  م��ن  الت��ي  ال��ذي، 
املوصول��ة يفس��ر داللتها ما 
يليها من كالم هي موضوعتنا 
االن وهي ما لفت انتباهنا في 
مجموعة الكات��ب اجملر, فقد 
جردن��ا فيها كل م��ا تضمنه 
من االسماء املوصولة ))الذي, 
التي(( حصرا واهملنا مثناها 
واالن��اث  للذك��ور  وجمعه��ا 
اللت��ني,  الذي��ن,  ))الل��ذان, 
اللوات��ي...(( فكانت احلصيلة 

كما يأتي:

تظه��ر  اع��اله  االحصائي��ات 
بال ش��ك افراط��ا واضحا في 
املوصول  االس��م  اس��تعمال 
ورمب��ا يقول البع��ض وماذا في 

ذلك؟.. فنقول:
 )223( ذل��ك  كل  تدقي��ق  ان 
يظه��ر بص��ورة ال ب��أس فيها 

ان م��ا يق��رب م��ن 85% منها 
كان غير موفق ولو ان الكاتب 
ح��ذف االس��م املوص��ول مل��ا 
اخل ذلك بالن��ص, بل الخفى 

عليه ش��اعرية وبالغة, ولعل 
انغم��اس الكات��ب اجمل��ر ف��ي 
العم��ل الصحفي ق��د افقده 
بعضا من شاعريته وطراوته, 
ورمبا غلب االس��لوب املباش��ر 
التقلي��دي عل��ى نصوصه  او 

الروائية والقصصية, 

نؤكد مج��ددا ان قواعد اللغة 
العربي��ة اجلاف��ة احيانا ترهل 
النص االدب��ي وتفقده الكثير 
من رونق��ه وبالغت��ه ومن هنا 

كان حرصن��ا على بي��ان ذلك 
في مجموعة اجملر.

وهذه بعض النماذج:
1- دخ��ان املبخ��رة التي اعدتها 
ق��د تعال��ى ع��ن الب��اب تقريبا 
حي��ث الفس��حة الت��ي نلس 
عل��ى البس��ط املتقابلة حول 
املوق��د الذي تع��د عليه طعام 

العشاء...
2- يولي وجهه صوب املسطح 
املائ��ي ال��ذي تدفع��ه االهوار 
التي تختنق باملاء عند الربيع 
فيحي��ط قريتنا لتغدو ش��به 
جزي��رة يخترقه��ا النهر الذي 

يرفسه ماؤه...
ال��ذي  واخ��ي  اصبح��ت   -3
يصغرن��ي بنح��و عامني نكره 
نقيق الضفادع الذي يتقاطع 
عند حافات املسطح املائي...

نقي��ق  لس��ماع  فنتهي��أ   -4
الضفادع الذي نصغي اليه...

5- راح وجه��ه ال��ذي رس��مت 
احليرة عليه ش��كل الس��جن 

الذي لم يجربه...
6- النباتات التي تفتش االرض 
الت��ي  الصغي��رة  والس��واقي 

حتاصرها...
7- فرحت��ه الت��ي اع��ادت اليه 
شيئا من طفولته التي رفرفت 

امامه...
8- يبن��ي بيت��ا لطي��ره ال��ذي 
منح��ه رتب��ة عري��ف وبعد ان 
وضع��ه ف��ي القف��ص ال��ذي 

علقه...
الت��ي جففه��ا  9- االجس��اد 
احلرم��ان باجت��اه ال��دروب التي 

افضت بهم...
ال��ذي اس��لموا  10- اجمله��ول 
مصيره��م الي��ه كان الطي��ر 

الذي اطلقه...
الت��ي  الس��يارة  كان��ت   -11

تقلني مع ضابط آخر..

12- ف��ي احدى الليال��ي التي 
عدت فيها متعبا...

13- واتابع الص��ور التي يبثها 
التلفاز....

ال يتسع اجملال هنا الستعراض 
)الت��ي , الذي( وعدده��ا )223( 
ولك��ن فق��ط وع��ذرا للكاتب 
اجملر اقول ماذا لو اعدنا صياغة 

الفقرات )11,12,13( وكاآلتي:

11. صع��دت ف��ي س��يارة مع 

ضابط آخر وشرطيني...

12. ف��ي اح��دى الليالي كنت 

متعبا بعد جولة...

يبثه��ا  ص��ورا  اتاب��ع   .13

التلفاز...

هل اخ��ل ذلك باملعنى بعد ان 

تخلصنا من التي!!؟

قواعد اللغة العربية اجلافة أحيانًا ترهل النص 
األدبي وتفقده الكثري من رونقه وبالغته

ضمد كاظم الوسمي

قصيدة

قصيدة

الروائي أو القاص يبدع نصًا أدبيًا للقارئ وليس لتلميذ يف صف دراسي 
والفرق شاسع بني النص األدبي واملدرسي التعليمي

اليت والذي .. يف ما ال يتبقى للنسيان!!

البينة الجديدة / 
علي شريف

الثقافي  البي��ت  ش��ارك 
الصوي��رة  قض��اء  ف��ي 
مؤخرا في املعرض الفني 
والعلمي لطلبة مدرسة 
مالك االش��تر االبتدائية 
وعل��ى حدائق املدرس��ة. 
وق��د عرض��ت ف��ي ه��ذا 
املعرض االعم��ال الفنية 
والعلمية للطلبة والكادر 
للمدرس��ة  التدريس��ي 
اعم��اال  تضمن��ت  كم��ا 
فنية  ورس��ومات  يدوي��ه 
متطورة  علمي��ة  وجتارب 
والرياضيات  العل��وم  في 
ولوحات علمية معمولة 
بإتقان قدم فيها الطلبة 
املتميزي��ن به��ذا العمل 

ش��رحا مفصال عن هذه 
تنم��ي  الت��ي  االعم��ال 
الفكر لديهم. وقال مدير 

املدرس��ة االستاذ قاسم 
دائم��ا  نس��عى  مطي��ر: 
التعليمية  االس��رة  م��ع 

وبجه��ود ذاتي��ة القام��ة 
هك��ذا معارض تس��هم 
مواه��ب طلبتنا  بتنمية 

االعزاء وتخ��دم العملية 
التربوي��ة، كم��ا نش��كر 
البيت الثقافي الذي كان 
للمش��اركته  الس��باق 
ف��ي ه��ذا املع��رض. م��ن 
جانبه اش��ار مدير البيت 
الثقافي بالس��م محمد 
البي��ت  دور  ال��ى  خل��ف 
احتضان  ف��ي  الثقاف��ي 
والطاق��ات  املواه��ب 
وتق��دمي ي��د الع��ون لهم 
معنويا وارشاديا وحسب 
توجيه��ات وزارة الثقافة 
والس��ياحة واآلثار ودائرة 
الثقافي��ة  العالق��ات 
العام��ة اذ انه��م امل��رآة 
للثقاف��ة والف��ن والعلم 
ل��كل مدين��ة حيث هم 

متواجدون فيها.

متابعة / البينة الجديدة 
ص��در حديثا لألس��تاذ املس��اعد الدكتورة 
ن��دى خزع��ل كاظ��م هن��دي التدريس��ية 
ف��ي كلية التمري��ض بجامع��ة بابل كتاب 
)األحي��اء اجملهرية للممرض��ني( برقم إيداع 
محلي ودولي ISBN. وقالت الدكتورة هندي: 
يعتب��ر الكت��اب منهج��ا دراس��يا لطلب��ة 
كلي��ة التمري��ض مل��ادة األحي��اء اجملهري��ة 

الطبي��ة ويضم ثمانية فص��ول تناول فيها 
مقدم��ة ع��ن االحي��اء اجملهرية وفس��لجة 
االحي��اء اجملهري��ة والبكتري��ا والفطري��ات 
والفايروس��ات والطفيلي��ات املرضية وطرق 
تش��خيصها وعالجها والوقاية منها. كما 
تضم��ن الكتاب املناع��ة املرضية وعالقتها 
باملس��ببات املرضية وكذلك أسئلة عن كل 

فصل من الفصول.

بينم��ا كنت أمتش��ى عند ش��اطئ 
البحي��رة، رأي��ت صديق��ي )جوني( 
مستلقيا على العشب ويبدو عليه 
انه غارق في تفكير، وارتسمت على 

وجهه مالمح حزن وحيرة.
بعد تردد باالقتراب منه لئال ازعجه، 
قلت في نفس��ي، رمبا العكس، انه 
محتاج ملن يشاركه همومه. قررت 

ان اس��لم عليه وارى ان كان يفضل 
ان ابقى معه ام ال:

� صب��اح اخلي��ر يا صديق��ي.. كيف 
احوالك؟

لم يجبني!
كررت سالمي:

� يا صديقي جون، كيف احوالك؟
فل��م يجبن��ي، وه��ذا م��ا هيج في 

نفسي نوعا من الغضب والتحدي، 
فاجته��ت الي��ه ورب��ت عل��ى كتفه 

قائال:
� عيني جوني، ان ش��اء اهلل امورك 

ماشية؟
وعيون��ه  نح��وي  يلتف��ت  ب��ه  وإذا 
جاحظ��ة بحم��رة غض��ب ويفتح 
شدقية مزمجرا واللعاب يسيل من 

انياب��ه املرعبة. وقب��ل ان امتكن من 
ابع��اد يدي عن��ه اذا به يعضني من 
معصمي، وه��و يصرخ بي بكلمات 

غريبة لم افهمها:
� عو عو.. اوووم م.. عو عو.. اوووووووم 

م ..
حينها ادرك��ت ان صاحبي ال بد ان 

يكون سكرانا!

وتأكد ش��كي، بعد ان نادته سيدة 
مسنة:

� ج��ون.. تع��ال هنا.. ك��ن عاقال وال 
تزع��ج الناس.. تع��ال هن��ا .. تعال 

هنا..
 تعجب��ت ان صديقي لم يس��تطع 
النه��وض عل��ى قدمي��ه، ب��ل ظل 
يترن��ح زاحف��ا على يدي��ه ورجليه 

حتى بلغ الس��يدة واضطجع ذليال 
عل��ى االرض. فما كان منه��ا اال ان 
وضع��ت القي��د على عنق��ه، وهي 

تربت على رأسه. 
 فابتعدت آس��فا مستغربا واضعا 
منديال عل��ى معصم��ي وانا احس 
بألم في جرحي وغضب في نفسي 

من سلوك صاحبي جوني.

م��ا ال يتبقى للنس��يان مجموعة قصص قصيرة للكاتب عبد االمير اجملر, اصدار دار الش��ؤون الثقافي��ة العامة 2015, احتوت على 
احدى عشرة قصة قصيرة, ولسنا هنا بصدد نقدها, فاجملموعة ممتعة ال شك, هي سيرة ذاتية للكاتب انطلق فيها من قريته ))اجملر 
الصغير(( التي عاش فيها سنوات طفولته االولى وتعلم القراءة والكتابة في ))مدرسة دمشق الريفية(( في اهوار جنوب العراق, ثم 

الهجرة الى العاصمة بغداد في رحلة شاقة مع اهله, اكمال دراسته, االعدادية, اخلدمة العسكرية في اثناء احلرب..

حسن الساعدي
عاَ جَراحَه َواضمِ
فَوَق أُكّف الليل

َوبنَي أوتارهاَ
شَغٌف

يُخَبئ أحزانَه 
ّل تراَتيل قدِّيٍس حَتَت ظمِ

َعزَف أحلاَنُه
عَلَى خاَصرمِةمِ الغَضب..

َراحَه  عا جمِ َواضمِ
فوَق رَأس َغرير

ر َجبينَه بَدم الّضمير َعفَّ
ومداد ُكتٍب صَهَلْت

ثُم َسارَْت تَتلوى
ثَملة فيمِ الَنّزعمِ األَخير

قا متى تُستردُّ ناَطمِ
ر ْن كرُوشمِ الدساتيمِ ممِ

حقوُق الَفّقيمِر؟!
عا جَراحَه َواضمِ

فَوَق بَقاياَ َنهٍر أْشيب
مُصاب بالّدوار

ار ْن هَمَجيةمِ احلومِ ممِ
َوتصادم األَفْكار
هُم فيمِ َمَداراٍت
َوهو فيمِ َمَدار

يا عَلّيه ثُم َسقط َمْغشمِ
ْن تَزاحم الغُبار.. ممِ

عا جَراحَه َواضمِ
فَوَق أوجاع رَقَصْت
رمِيق عَلَى قاَرعَة الطَّ

ر ُحزَنهاَ يُشاطمِ
َضوء َدقيمِق

حُتدُِّق َمليا فيمِ الوُجوه
فَهي فيمِ شّدة َوضيق
يق! لَعلَها تَفوز بصدمِ

َراحَه عا جمِ َواضمِ
فَوَق َجسدمِ َشمْس

لْسًة تَخرمُِج خمِ
ُف َودَق قَمَر تُكْفكمِ

َسلَب حلمَه
رَأٌس َخرٌف

ُق النهاَر! ال يَعشَّ
َراحَه عا جمِ َواضمِ
فَوَق َدم َساخٍن

ْن َنهايةمِ لسان َساَل ممِ

َشدا بقضيتهمِ

) إنَّ اهلل يأَمُر بالعَدلمِ
َواإلحسان (

تَبسَم املَكان
قَطعُوا لَسانَه
وأثاروا َضجّة
ثُم كَمّموا

مُتنَفَسه بامِلّدخان..
عا جَراحَه َواضمِ

عَلَى أْجنحَة نَوارس
مٍت َسارَْت بصمِ

رمِ حَلْن َحزمِين
عَلَى أوتاَ

زمِف
نَد أْحالم عاَ ثُم رََسْت عمِ

ُجَن جنُونُه
ني. وَعتَه بنَيَ املاَء والطمِ نَي رَمَى َمقطُّ حمِ

َواِضعًا جراحه  إصدار جديد .. األحياء اجملهرية للممرضني

 صديقي السكران

ثقايف الصويرة يشارك يف املعرض الفين لطلبة مدرسة مالك األشرت

عبد األمير اجملر

سليم مطر

مجاراة قصيدة املتنبي

ُم ((  )) َوا َحّر َقْلباُه ممّْن َقْلُبُه َشبمِ



اختتام الدورة الرابعة لمهرجان واسط السينمائي الدولي لألفالم القصيرة

متابعة / البينة اجلديدة
إحتفل��ت الفنانة دينا الش��ربيني بي��وم ميالدها 
في أح��د املقاهي اخلاصة وذلك وس��ط عدد من 
أصدقائها ومعجبيها وبغياب ملحوظ للنجم 
املصري عمرو دياب. ونش��ر الفنان عمر السعيد 
مقط��ع فيدي��و لالحتفال ظهرت في��ه الفنانة 
املصرية وهي متس��ك ش��علة االحتفال وسط 
تصفيق أصدقائها وعزف املوسيقى، وعلق 
عل��ى الفيديو بقوله: »كل س��نة وأنت 
طيب��ة ي��ا دودو.. وعل��ى رأي الهضبة.. 
يتعلم��وا يتعلم��وا«، ف��ي إش��ارة إلى 
أغني��ة النج��م املص��ري التي س��بق 
وأهداها للشربيني في إحدى حفالته.
وتعد هذه املرة األولى منذ فترة طويلة 
التي تظه��ر فيها الش��ربيني في أي 
احتفال يخصها دون وجود »الهضبة« 
بصحبته��ا وه��و ما أثار التس��اؤالت 
حول س��بب غيابه، ال سيما وأنهما 
يتواج��دان مع��ا ف��ي الكثي��ر م��ن 
احلف��الت والس��فريات.يذكر أن دينا 
تواصل تصوير مسلس��لها اجلديد 
»زي الش��مس« ال��ذي تخ��وض به 
س��باق الدرام��ا الرمضان��ي بع��د 
النجاح ال��ذي حققته في العام 

املاضي مبسلسل »مليكة«.

رئيس جلنة مس��ابقة السيناريو 
الكاتب صب��اح رحيم��ة أكد ان 
ف��ي  هنال��ك تقدم��اً ملحوظ��اً 
املهرجان نفس��ه كونه��ا الدورة 
الرابع��ة وه��ذا واض��ح من خالل 
واالف��الم  ونوعيته��م،  احلض��ور 
الضيوف ولوجستيات املهرجان، 
إذ استقبلت الدورة الربعة قرابة 
تصفي��ة  وج��رت  س��يناريو،   91
10 س��يناريوهات عل��ى م��دى 3 
املراكز  عل��ى  للتناف��س  اش��هر 
الثالث االولى، ك��ي يتم انتاجها 

وكان��ت  للمهرج��ان،  حصري��ا 
االولوي��ة ف��ي االختي��ار للفيلم 
الذي يحمل الرس��الة االنسانية 
اللجنة  رئي��س  العاملية.واطل��ق 
التحكيمي��ة اخملرج عزام صالح، 
ال��ى  داعي��ا  اخلتام��ي،  البي��ان 
االهتمام بإقامة الورش والدورات 
والتصوير  بالس��يناريو  اخلاص��ة 
واملونتاج للش��باب مبا يتناس��ب 
واملشاركة في املهرجانات، وعدم 
عرض االف��الم املك��ررة والتي مّر 
عليه��ا أكثر من س��نتني، واحلث 

الش��باب  اخملرج��ني  لدع��م 
لتنش��يط احلراك السينمائي 

في احملافظة.
مسابقة الفيلم العراقي 

حملت اس��م الفن��ان الراحل 
عب��د اجلب��ار عب��د اهلل، واعلن 
الدكتور  االكادمي��ي  نتائجه��ا 
الفيل��م  ش��دهان.  س��الم 
العراقي عودة الروح، للمخرج 
مهند الطي��ب، خطف اجلائزة 
مس��ابقة  ضم��ن  الذهبي��ة 
األفالم العراقية، فيما مت حجب 
اجلائزة الفضية والبرونزية، بينما 
حص��ل فيلم الهاوي��ة للمخرج 
س��امي كاكا على جائزة أفضل 
إخراج، وفيل��م إثر للمخرج علي 
املنير على جائزة أفضل سيناريو، 
وفيلم القطعة األخيرة  للمخرج 
البيضان��ي عل��ى جائ��زة  عل��ي 
أفض��ل مونت��اج، وحصلت على 
لقب افضل ممثل��ة ميادة عبدون 
ع��ن دورها ف��ي فيل��م القطعة 

األخيرة.

مسابقة األفالم العربية واألجنبية
حمل��ت اس��م الفن��ان الراح��ل 
اجلوائز  واعل��ن  خلي��ل ش��وقي، 
رياض شهيد،  الدكتور  االكادميي 
فقد حصل فيل��م رويا للمخرج 
هيدام��وس  كارل��وس  اللبنان��ي 
على اجلائ��زة الذهبية ضمن فئة 

االف��الم العربي��ة، فضالً عن 

جائزة أفضل تصوير، وافضل 
ممثلة ف��ي الفيل��م جوي��ا جبو، 

وحص��ل فيلم ليم��ون بالنعناع 
للمخ��رج املصري عمر املنش��د 
عل��ى اجلائ��زة الفضي��ة ، بينما 
حص��ل فيل��م ص��راع للمخرج 
الس��وري ماج��د العثم��ان على 
البرونزي��ة، وحصل فيلم   اجلائزة 
اضيئوا الظالم للمخرج السوري 

س��مير كللي عل��ى لقب افضل 

إخراج، وحص��ل فيلم قصر يأبى 
اليمن��ي  للمخ��رج  النس��يان، 
يوس��ف احلس��ني عل��ى لق��ب 
افضل مونتاج، وافضل سيناريو، 
وحص��ل فيلم  مين��ور للمخرج 
املغربي عبد العزيز مضمون على 

جائزة التحكيم.
مسابقة سينما األطفال

الراحل  الفنان  حملت اسم 
اعلن��ت  اجلميل��ي،  راس��م 
نتائجه��ا الكاتب��ة املصرية 
مرمي حنا، وحصل فيلم ذهان 
الكعب��ي،  عل��ي  للمخ��رج 
على اجلائ��زة الذهبية ضمن 
االطفال،  س��ينما  مسابقة 
وحجب��ت جلن��ة التحكي��م 

اجلائزة الفضية والبرونزية.
مسابقة السيناريو

حملت اس��م الكاتب صباح 
رئي��س  واعلنه��ا  عط��وان، 
اللجنة الكاتب صباح رحيمة 
والكاتب��ان والء املانع وس��عد 
الهداب��ي، فق��د حصل س��يناريو 

فيلم مس��تند للكات��ب العراقي 
منتظر املس��لماوي عل��ى اجلائزة 
األولى، وحصل س��يناريو  الفيلم 
املص��ري جزمة وورني��ش للكاتب 
محمد احمد محمود على اجلائزة 
الثاني��ة، وذهب��ت اجلائ��زة الثالثة 
لس��يناريو الفيلم الس��وري 1٢3 

للكاتب ناصيف شلش.
أفالم خارج املنافسة

كما شهد املهرجان عرض فيلم 
االفتت��اح بعنوان وج��ع بصمت 
للمخرج عب��اس العبودي، فضالً 
عن فيلم بورتريه للمخرج حيدر 
الشاجلي، وجلسة نقدية قدمها 
االكادمييان د. صباح املوسوي ود. 
صال��ح الصح��ن، وتوقي��ع رواية 
اغتي��ال للكاتب��ة املصري��ة مرمي 
حنا، وجرى خالل املهرجان تكرمي 
والناقد  الربيع��ي  زه��رة  الفنانة 
واعلن  الس��لوم،  كاظم مرش��د 
مدير املهرجان ان الدورة اخلامسة 
ستحمل اسم املوسيقار نصير 

شمة.

هكذا احتفلت دينا الشربيين 
مبيالدها بدون عمرو دياب

albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة  

ال ترتبط بحزب أو حركة
 أو أية جهة دينية أو سياسية
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البينة الجديدة / وسام قصي

ش��هدت مدينة واس��ط صباح يوم اجلمعة املاضي ٢019/3/15، اختتام فعاليات مهرجان واس��ط الس��ينمائي لألفالم القصيرة بدورته الرابعة، والتي حملت اس��م الناقد 
السينمائي كاظم مرشد السلوم. وأكد مدير املهرجان الفنان واخملرج عباس العبودي ان املهرجان الذي نظمته مؤسسة سنتر فن للسينما واملسرح، استقبل 
أكثر من 600 فيلم س��ينمائي قصير ألكثر من 30 دولة خضعت للجنة مش��اهدة وفرز، ضمت نخبة من اخملرجني والنقاد وصناع االفالم عراقيني وعرب، إذ افرزت 
اللجنة 45 فيلماً ، ٢0 منها عراقية وتنوعت البقية ما بني عربي واجنبي، فضالً عن مشاركة 13 فيلما ضمن مسابقة سينما االطفال، خضعت للجنة حتكمية 
برئاسة اخملرج عزام صالح وعضوية محمد املوسى من اململكة العربية السعودية، والدكتور رياض شهيد من العراق، والروائية مرمي حنا من مصر، والفنان ناصر 
عثمان من مصر، والفنان عمار جمال من العراق، فضال عن مسابقة السيناريو التي ترأسها الكاتب صباح رحيمة وعضوية الكاتبان سعد هدابي ووالء املانع..

رئيس جلنة مسابقة السيناريو الكاتب صباح رحيمة أكد أن هنالك تقدمًا ملحوظًا 
يف املهرجان نفسه كونها الدورة الرابعة

الفيلم العراقي 
)عودة الروح( 

للمخرج مهند الطيب 
خطف اجلائزة 

الذهبية يف مسابقة 
األفالم العراقية

البينة اجلديدة / قحطان جاسم جواد 
فاز فيلم دهان للكاتب س��عد 
هدابي باجلائزة الذهبية ملهرجان 
الس��ينمائي كافضل  واس��ط 
سيناريو وهو من اخراج الفنان 
علي الكعب��ي. من جانب »آخر 
انتهى هدابي من كتابة فيلمه 
اجلديد امان��ي، ويخرجه الفنان 
الفنانة  ماهود.ومتثل��ه  فاض��ل 
املوسيقى  قاسم.وكتب  اماني 
للفيل��م الدكتور دري��د فاضل، 
فيم��ا مت التصوي��ر ب��ني العراق 
واس��تراليا وصوره الفنان خالد 

عبداهلل وبكلفة عشرين مليون 
دينار حتملها اخملرج. ويس��تغرق 
وقت الفيلم حوالي 45 دقيقة. 
مؤلف��ه  يق��ول  كم��ا  الفيل��م 
االرادة  ع��ن  يتح��دث  هداب��ي 
احلديدي��ة لالنس��ان، وطموحه 
الذي ال يقف عند حدود معينة.

ذلك ان االنس��ان يرتبط ارتباطا 
وثيقا مبا يت��رك من اثر. والفيلم 
ديكودرام��ا وثائق��ي. ويتح��دث 
ع��ن فت��اة طالته��ا ن��ار احلرب 
لتنت��زع قدميه��ا، ورغ��م ذلك 
اس��تطاعت هذه الفتاة ان حترز 

جوائ��ز عاملي��ة في رم��ي الرمح 
وقهر عجزه��ا. الفيلم يتضمن 
رس��الة بليغ��ة اراد هداب��ي ان 
يقول م��ن خاللها ان االنس��ان 
هو احمل��ور الرئيس ف��ي بناء كل 
القي��م.. والدعوة ال��ى أحقيته 
في ان يتنفس نقاء انسانيته.. 
ان��ه مرك��ز الوج��ود.. وينبغ��ي 
احترام مش��روعية هذا الوجود 
مبع��زل عن االنتم��اء واللون. من 
جهة اخرى ص��در لهدابي.. اول 
كت��اب يض��م س��بعة نصوص 
مس��رحية )ذات دمار.. العباءة.. 

كوليرا.. بنيران صديقة.. رماد... 
ابصم بسم اهلل( ويقع الكتاب 
ف��ي ثمان��ني صفحة.. االس��م 
مس��تمد م��ن نص مس��رحية 
هن��اك  اهلل(..  بس��م  )ابص��م 
قاس��م مش��ترك يجمع مابني 
ه��ذه النص��وص الت��ي حتاكي 
الواقع ع��ن كثب ويتمحور هذا 
القاس��م املش��ترك في الغربة 
الكبيرة التي يعيشها االنسان 
في ظل االنعطافات احلادة التي 
عصف��ت ب��ه .. ووح��د نفس��ه 

ضحية الظرف القاهر.

فيلم دهان للكاتب سعد هدابي يفوز باجلائزة الذهبية ملهرجان واسط السينمائي كأفضل سيناريو

متابعة / البينة اجلديدة
اس��تضافت اإلعالمي��ة راغ��دة ش��لهوب في 
برنامجها »قطع��وا الرجالة« املذاع على قناة 
»النه��ار«، الفنان��ة س��اندي الت��ي حتدثت عن 
تفاصيل حياتها الشخصية والفنية. وأكدت 
في إجابتها على سؤال مع من تخرج إذا أرادت 
إثارة غضب حبيبها هل تامر حس��ني أم عمرو 
دياب فاخت��ارت تامر. وع��ن النصيحة اخلاصة 
بالعالقات العاطفية ممن تأخذها هل من أنغام 
أم من أصالة أكدت أنها تختار أصالة ألن أنغام 
تقودها عواطفها وهي ال حتب ذلك، وأكدت أنها 

باركت ألحمد إبراهي��م على زواجه منها. وفي 
إجابتها حول سؤال هل أنغام أخطأت بزواجها 
من ش��اب يصغرها في الس��ن قالت إن أحمد 
ناض��ج وأن أنغ��ام اختارت صح كم��ا أن أحمد 
وسيم، ولذلك فهي اختارت أخذ النصيحة من 
أصالة. وحول الفنانة الت��ي تقلق من وجودها 
في أي حفلة حتضرها هل هي ريهام حجاج أم 
ياسمني عبد العزيز أكدت أنها تقلق في وجود 
ياس��مني .وعن املمثل املفض��ل لديها هل هو 
عمرو يوس��ف أم هاني سالمة أكدت أنها حتب 
أداء االثن��ني لكن عمرو يوس��ف األق��رب لألداء 

الطبيعي.وعن األقرب لها في املالمح هل 
هو أمي��ر كرارة أم أحمد الس��قا أكدت أن 
أمير األق��رب لها ألنه يش��به إخوتها في 
مالمحه.وع��ن األغنية املفضل��ة لها من 
ب��ني أغني��ة املطربة جنات »ح��ب جامد« 
والثاني��ة أغنية روبي »ليه بي��داري كده«، 
أك��دت أن »حب جامد« هي األقرب لها.أما 
عن الش��خص الذي ترتاح له من زوجيها 
الس��ابقني حس��ام وحازم أك��دت أنها لو 
طلب��ت النصيحة س��تطلبها م��ن حازم 

والد ابنها.

ساندي تتحدث عن استغالهلا لتامر حسين

متابعة / البينة اجلديدة
هاجم��ت اإلعالمي��ة الكويتية فجر الس��عيد 
املطرب��ة اليمني��ة أروى مقدم��ة برنامج »حتت 
الس��يطرة« على قناة »النهار«، وذلك بس��بب 
احللق��ة التي اس��تضافت فيه��ا الفنانة هالة 
فاخ��ر، وعرض��ت خالله��ا ملنش��ور كان��ت قد 
تكلم��ت فيه فجر عن حواجب فاخر، التي ردت 
بدوره��ا بقس��وة. وقال��ت فجر على حس��ابها 
اخلاص بإنستغرام: »أوالً البوست اللي عرضته 
املطرب��ة اليمني��ة اللي صارت مذيع��ة لبنانية 
وحتولت من س��مراء إل��ى ش��قراء!! كتبته من 
أربع س��نوات أو أكثر وال أعلم س��ر تفتيش��ها 
في بوس��تاتي القدمية لتأخذ رأي من انتقدته.. 
واضح أن اس��مي صار ترن��د ألي واحد أو واحدة 
تبي برنامجها يضرب«. وتابعت: »أما بخصوص 

رد الفنان��ة هالة فاخر فع��ادي حلو على قلبي 
ومنس��جم مع طريق��ة الس��ؤال، بصراحة ما 
ألومها مهم��ا قالت... هالة صدمت بالس��ؤال 
وجاوب��ت... لك��ن....«. وأضاف��ت: »نرجع لألخت 
اللي قاعدة تنبش في بوس��تاتي القدمية جداً... 
شنو نوع املرض اللي تعاني منه، فهل حواجب 
هال��ة اآلن كما كان��وا من أربع س��نني، ملاذا لم 
تذك��ري تاري��خ التغري��دة القدمي��ة ج��داً ؟!...«. 
وتابعت: »س��بحان اهلل أغلب اللي يهاجموني 
عندهم ازدواجية في اجلنس��ية واضطراب في 
الهوي��ة الوطنية بس��بب جتميع ع��دد ال بأس 
منه من اجلناس��ي«، وهو ما عده البعض إشارة 
إل��ى املطربة الس��ورية أصالة والت��ي هاجمت 
الس��عيد من��ذ أي��ام بس��ب انتقاده��ا بعد أن 

طالبت بإعطائها اجلنسية املصرية.

فجر السعيد تهاجم أروى وتصفها بأبشع الصفات

بغداد / البينة اجلديدة
تقدم فرق��ة هوار كركوك املس��رحية بالتعاون مع 
دائرة السينما واملسرح / منتدى املسرح التجريبي 
مس��رحية )الكراس��ي( تألي��ف يوجني يونس��كو 
إخراج جن��اة جنم.. وذل��ك يومي االربع��اء واخلميس 
املقبلني في الس��اعة السادسة مساء في منتدى 
املس��رح التجريب��ي. ويأت��ي هذا الع��رض متناغما 

م��ع خطة الدائ��رة العامة بفتح أبوابها مش��رعة 
أمام العروض املس��رحية احملترفة والش��ابة للفرق 
املس��رحية اخملتلف��ة والتي تتمتع بصف��ة اإلبداع 
في الفك��رة والطرح واألداء واحتض��ان عروض فرق 
احملافظات املسرحية واس��تضافة كوادرها الفنية 
كي يقدموا إبداعهم للجمهور اخملتص واملتذوق في 

بغداد.

فرقة هوار كركوك املسرحية بالتعاون مع دائرة 
السينما واملسرح / منتدى املسرح التجرييب 

تقدم مسرحية )الكراسي( 
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املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب
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رئاسة محكمة استئناف البصرة االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املعقل

العدد : 3627 / ش / 2018
التاريخ : 27 / 02 / 2019

م / إعـــــــالن
إىل / املدعى عليه )محمد طعمه الزم(

ــرعية املرقمة اعاله  ــدرت هذه املحكمة حكمًا غيابيًا بحقك بالدعوى الش أص
بتاريخ 2018/12/11 يقضي الحكم بالتفريق القضائي بينك وبني زوجتك 
ــة صغرى وال يحل لك  ــني( طالقًا بائنا بينون ــة )كاثرين علي عبد الحس املدعي
ــا اىل عصمتك اال بعقد ومهر جديدين قرارًا قابال لالعرتاض والتمييز  اعادته
ــغ املفوض )ربيع أحمد  ــرح القائم  بالتبلي ــب ش وملجهولية محل اقامتك حس
ادريس( بتاريخ 2019/2/2 من مركز شرطة الرباط وحسب تأييد املجلس 
ــر بصحيفتني  ــطة النش ــه تقرر تبليغك بواس ــة العطريية علي ــدي ملنطق البل
محليتني يوميتني رسميتني ولك حق األعرتاض والتمييز خالل املدة القانونية 

وبعكسه سوف يكتسب القرار الدرجة  القطعية.
القاضي نوري قادر حنون املالكي

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة بداءة الكوت

العدد:247/ب/2019
التاريخ : 2019/3/10

اىل املدعى عليه / عالء محمد سالم 
اعــــــــــالن

ــة لوظيفته الدعوى املرقمة اعاله  ــام املدعي املدير املفوض ملصرف الخليج اضاف اق
والذي تطلب دعوتك للمرافعة والحكم بالزامك بدفع مبلغ قدره )65.000.000( 
ــب اشعار مختار  ــتون مليون دينار عراقي وملجهولية محل اقامتك حس ــة وس خمس

منطقة الخاجية األوىل واملرفق بكتاب مركز شرطة الخلود بالعدد 2360 يف 
ــطة صحيفتني محليتني للحضور امام  ــه تقرر تبليغكم بواس 19/ 2 / 2019 علي
هذه املحكمة صباح يوم 13 / 3 / 2019 الساعة التاسعة صباحا ويف حالة عدم 
ــة بحقكم غيابيا وعلنا وفق  ــوف تجري املرافع حضوركم او من ينوب عنكم قانونا س

القانون.
القاضي عمار حسن عبد علي

فقدان هوية
ــد االدارة /الرصافة   ــن معه ــة الصادرة م ــدت مني الهوي فق
ــم املعلومات التي  ــح( مرحلة اوىل قس ــم)اية محمد فال باس
فقدت قبل اسبوعني على من يعثر عليها تسليمها اىل جهة 

االصدار.
مع التقدير

فقدان هوية
ــركة تعبئة الغاز  فقدت  مني الهوية الصادرة من ش
ــواد( فالرجاء ممن يعثر  ــم )هناء عبد الواحد ج باس

عليها تسليمها إىل جهه االصدار.
مع التقدير
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* سمري النصريي
ان من املهام االساس��ية في البرنامج 
احلكومي هو تقوي��ة االقتصاد واعادة 
بنائ��ه وف��ق س��تراتيجية اصالحي��ة 
وسياس��ات  زمني��ة  برام��ج  تعتم��د 
واج��راءات تنفذها ال��وزارات واجلهات 
املعني��ة وفق مب��دء خدمة الش��عب 
واالس��تقرار  االص��الح  وحتقي��ق 
االقتصادي واالعمار وتنش��يط الدورة 
االقتصادية وحتقيق الرفاهية للشعب 
الذي عانى خالل خمس��ة عشر سنة 
من عدم االس��تقرار واالرهاب وفقدان 
للخدمات االساس��ية  ولكي تتمكن 
احلكوم��ة اجلدي��دة م��ن حتقي��ق هذه 
االه��داف واالمني��ات  يج��ب ان يقود 
حلقاتها االساسية قيادات اقتصادية 
وطنية في املرحلة املقبلة إلن النخب 
االقتصادي��ة الوطني��ة ف��ي مختلف 
االختصاص��ات الب��د أن يك��ون له��ا 
دور فاع��ل في حتليل وتقيي��م  الواقع 
االقتص��ادي ف��ي الع��راق بع��د ٢٠٠٣ 
وحتديد االخفاقات والتحديات وحتديد 
واالصالح��ات  والسياس��ات  ال��رؤى 
االضاف��ة  م��ع  لالقتص��اد  املطلوب��ة 
واالغناء للتج��ارب الناجحة والنقاط 
املضيئ��ة  الت��ي ب��رزت خ��الل معاناة 
العراق م��ن االزمة املالية واالقتصادية 
التي مي��ر بها منطلقني من حس��هم 

الوطني وحبهم للعراق وشعبه على 
ان يت��م منحه��م الفرصة املناس��بة 
لقيادة عجلة التغيي��ر واالصالح  الن 
االقتصاد العراقي اليبنيه واليصلحه 
اال ابناؤه خصوصا خب��راؤه ومفكريه 
التجربة  ذوو  احلقيقيني  والتكنوقراط 
العملية السابقة في العمل الناجح 
محلي��ا وخارجيا.ان املتتب��ع واملراقب 
خ��الل  احلكوم��ة  مؤسس��ات  ل��دور 
السنوات العجاف التي مر بها العراق 
وم��ازال مي��ر بها  فيم��ا يخ��ص  ادارة 
االقتص��اد العراقي يالح��ظ ان هناك 
اخفاقات وحتديات وصفحات س��وداء 
تتعل��ق بفق��دان املنهجي��ة ووع��دم 
والبرامج وعدم  وض��وح السياس��ات 
انسجام االس��تراتيجيات التي اعدت 
باملشاركة مع منظمات دولية وخبراء  
مع واق��ع االقتصاد العراق��ي االحادي 
املوارد والذي يعتمد بش��كل اس��اس 
على الريع النفطي وماسس��ببه ذلك 
من خلل بنيوي وهيكلي في االقتصاد 
وع��دم حصول اس��تقرار ف��ي النظام 
املالي والنظام النقدي  بسبب العجز 
ف��ي االيراد  غير النفط��ي والعجز في 
ميزان املدفوعات والعجر املستمر في 
التنس��يق  العامة وضعف  املوازن��ات 
ب��ني السياس��تني املالي��ة والنقدي��ة 
يضاف الى ذلك س��وء ادارة املال العام  

القي��ادات  ف��ي  الواض��ح  والضع��ف 
املؤسس��ات  الغل��ب   االقتصادي��ة 
الى  االقتصادي��ة احلكومية ويض��اف 
ذلك عدم اش��راك واعط��اء دور فاعل 
للقطاع اخلاص ف��ي صناعة القرارات 
البيئ��ة  والقص��ور ف��ي  االقتصادي��ة 

التشريعية التي تنظم ادارة االقتصاد.
ان جمي��ع  االخفاقات  اع��اله يضاف 
اليه��ا ع��دم االس��تقرار السياس��ي 
واالمني واحلرب عل��ى االرهاب ادى الى  
عدم االس��تقرار االقتصادي والقصور 
في ال��رؤى لبناء اقتص��اد وطني متني 

قادر عل��ى رس��م مقدم��ات االنتقال 
الى اقتصاد الس��وق االجتماعي الذي 
وفق��ا العتق��ادي بان��ه احل��ل لواقعنا 
اع��اله  التحدي��ات  ان   االقتص��ادي. 
خلقت الضبابية والنظرة املتشائمة 
ملس��تقبلنا االقتصادي ل��دى العديد 

م��ن نخبنا االقتصادي��ة، ولكني اؤمن 
ويؤم��ن الكثير م��ن خب��راء االقتصاد 
وامل��ال ان هناك  نقاط وجت��ارب واعده 
ومضيئة قامت بها بعض املؤسسات 
االقتصادي��ة  وبش��كل واضح وفاعل 
خ��الل الس��نوات )٢٠15-٢٠18( وه��ي 
س��نوات االزم��ة االقتصادي��ة واملالية 
اخلانقة.م��ن اب��رز النق��اط املضيئ��ة 
ف��ي ه��ذه املس��يرة هي جترب��ة البنك 
املركزي ف��ي دعم االقتص��اد الوطني 
مع محافظته على وظائفة  واهدافه 
احمل��ددة في قانون��ه، وان اهم ما حتقق 
ف��ي البن��ك املرك��زي هو مس��اهمته 
االقتص��ادي  الصم��ود  حتقي��ق  ف��ي 
وتعزيز النصر احلاس��م على االرهاب.
ال أريد أن اوض��ح االجراءات التنفيذية 
والتطويرية وبناء العالقات املتوازنة مع 
البنوك العربية واالقليمية واالجنبية 
اخلمسة  للس��نوات  واس��تراتيجيته 
املقبلة، فان النتائج  املتحققة  على 
نط��اق تطبيقات السياس��ة النقدية 
املالي��ة  املنظم��ات  واقن��اع  داخلي��ا 
العاملي��ة واهمها التقارير الرس��مية 
الص��ادرة عنها توكد جناح سياس��ة 
البن��ك املرك��زي ف��ي حتقي��ق انتقالة 
مهم��ة لالقتصاد العراق��ي وحتقيقه 
االستقرار في س��عر الصرف وتعافي 
الدينار العراقي ورفع قدرته الشرائية 

وه��و اح��د اه��داف تقوي��ة االقتصاد 
إضاف��ة  احلكوم��ي.  البرنام��ج  ف��ي 
املتعددة  ومبادرات��ه  الى مس��اهماته 
لتنش��يط ال��دورة االقتصادية وتعزيز 
الس��يولة لدى املصارف والتوصل الى 
اعادة م��د اجلس��ور التنس��يقية بني 
والنقدية واقتراح  املالية  السياستني 
سياس��ات اقتصادية وبنيوية جديدة 
الع��داد  املوازن��ات العامة للس��نوات 
املقبلة ومحاوالت اعادة الثقة باجلهاز 
املصرفي.لق��د اثب��ت البن��ك املركزي 
التفاع��ل  الواضح��ة عل��ى  بقدرت��ه 
وحتليل معوقات العمل وخلق الظروف 
لتجاوز التحدي��ات، وان الطريق مازال 
طويال ام��ام البنك املرك��زي واجلهات 
احلكومية اخملتصة لكي يتم التوصل 
الى بناء اقتصاد وطني س��ليم  لذلك 
فاني ادعو النخب االقتصادية الوطنية 
ان يتفاعل��وا  م��ع النق��اط والتجارب 
ورؤاهم  املضيئة ويغنوه��ا بافكارهم 
ومقترحاته��م لبن��اء اقتص��اد وطني 
مت��ني وجت��اوز التحدي��ات وتصحي��ح 
املس��ارات اخلاطئة وبحوارات شفافة 
استهدافات شخصية  وبدون  وهادئة 
وحزبية، الن االس��اءة الى مؤسساتنا 
االقتصادية  الس��يادية الوطنية هي 

اساءة للعراق وشعبه األبي.

* خبري اقتصادي ومصريف

االصــــالح اإلقـتـصــادي تـحـقـقـه قـيــادة اقـتـصـاديــة فــاعـلـــــــــــــــــــــــة

متابعة / البينة الجديدة
أعل��ن وزير النق��ل املهندس عب��د اهلل لعيبي، ام��س االحد، عن 
مصادقة وزير االعمار واالس��كان بنك��ني ريكاني على التصميم 
االس��اس النش��اء مدينة اقتصادي��ة متكاملة في ش��بة جزيرة 
الفاو.وقال لعيبي في بيان تلقت »البينة اجلديدة«، نسخة منه، 
إن “مشروع الفاو الكبير هو تصميم ايطالي وسينفذ مبواصفات 
ومعايير عاملية”، موضحا ان ” املش��روع سيتضمن بناء مناطق 
صناعية وس��كنية وجتارية  كبيرة لتعزيز التبادل بشكل اوسع 
م��ع دول اخلليج”.واض��اف أن “وزارة النقل ارتأت تطوير س��واحل 
الع��راق البحرية بعد الش��روع باكمال ميناء الف��او”، مؤكدا ان 
“الفاو الواجهة البحرية الوحيدة في العراق املطلة على اخلليج 
العربي”.وتابع لعيبي أنه “مت التعاقد مسبقا مع شركة تكنتال 
االستش��ارية االيطالية ألعداد )ماستر بالن( للمنطقة يتضمن 
توزيع املس��احات بش��كل يضمن االس��تغالل االمث��ل لالراضي 

لتجاوز العشوائيات في تنفيذ املشاريع”.

متابعة / البينة الجديدة
اعل��ن محاف��ظ ذي قار يحي��ى الناصري، 
ام��س االح��د، ان وزارة الكهرب��اء وع��دت 
بتلبية طلبات احلكومة احمللية وان يكون 
مع��دل التجهيز خ��الل الصي��ف املقبل 
افض��ل من الس��نوات الس��ابقة، موكدا 
اهمي��ة التعاون املش��ترك لتج��اوز ازمة 
الكهرب��اء ووضع حلول جذري��ة لها.وقال 
يحي��ى الناص��ري خ��الل مؤمت��ر صحفي 
مش��ترك مع وزير الكهرباء لؤي اخلطيب 
عقد في دي��وان احملافظة وتابعته »البينة 
اجلدي��دة«، ان��ه »مت��ت مناقش��ة جمي��ع 
قط��اع  دوائ��ر  واحتياج��ات  متطلب��ات 
الكهرب��اء ف��ي احملافظ��ة خ��الل الفت��رة 
املقبل��ة والتأكي��د على اهمي��ة التعاون 

املش��ترك من خالل التواص��ل مع جميع 
كوادر الوزارة من اجل جتاوز ازمة الكهرباء 
خ��الل موس��م الصي��ف املقبل«.واضاف 
انه »مت التوصل لنتائ��ج ايجابية في هذا 
اجلانب والوزارة استجابت لطلبات ذي قار 
وتلقينا وعودا بان تكون نس��بة التجهيز 
افضل م��ن الصي��ف املاض��ي وبالتاكيد 
نحتاج لتعاون املواطن في هذا اجملال«.من 
جانبه ذك��ر وزير الكهرباء ل��ؤي اخلطيب 
ان »نس��بة التحسن في جميع قطاعات 
االنت��اج والنق��ل والتوزيع س��تكون 15 % 
ع��ن الع��ام املاضي في اط��ار احللول التي 
ال��وزارة وضم��ن صالحياته��ا  وضعته��ا 
ان  العام«.وتاب��ع  له��ذا  وتخصيصاته��ا 
»هذا التحسن لن يتوقف عند حد معني 

الن اخلط��ط واالتفاقي��ات مع الش��ركات 
العاملية وم��ع الدول الصديق��ة واملانحة 
س��يكون له��ا دور ف��ي تس��ريع عملي��ة 
اعمار قطاع الكهرب��اء في ظل توجهات 
احلكومة املركزية احلالية«.واشار اخلطيب 
الى ان »وزارة الكهرباء وقفت على اولويات 
محافظ��ة ذي قار ف��ي قط��اع الكهرباء 
م��ن خالل ه��ذه الزيارة، وس��يكون جتهيز 
الكهرباء واستقرار عملية التوزيع العام 
احلال��ي افض��ل حاال م��ن الع��ام املاضي، 
وس��يتم اش��راك ادارة ذي ق��ار بخطتها 
لهذا العام ووضع معاجلات انية وسريعة 
ومهمة تفضي الى حلول جذرية من اجل 
انه��اء ازم��ة الكهرباء في عم��وم العراق 

ومحافظة ذي قار خصوصا«.

جملس البصرة يناقش مشاريع خطة عام ٢٠١٩
البصرة / البينة الجديدة

ناقش مجلس محافظة البصرة مع ممثلي دوائر 
التربي��ة واملاء والكهرباء مش��اريع خطة عام 
٢٠1٩ اس��تعدادا القرارها.وقال رئيس مجلس 
محافظ��ة البصرة صب��اح حس��ن البزوني : 
» ان االجتم��اع م��ع ممثلي دوائ��ر التربية واملاء 
والكهرب��اء كان مثم��را النه خ��رج مبقترحات 
وتعدي��الت مهمة الفتا الى:ان الهدف من هذه 

االجتماعات اخلروج بخطة مش��اريع سريعة 
التنفي��ذ ومفي��دة وخدمية«.واكد :« ان خطة 
مش��اريع ٢٠1٩الت��ي قدمها دي��وان احملافظة 
خطة كبيرة وجيدة ، لكنها حتتاج الى بعض 
التش��ذيب والتعديل ».م��ن جانبه ذكر رئيس 
جلنة التخطيط واملتابعة في اجمللس نش��أت 
املنصوري انه :« مت في االجتماع بحث طبيعة 
ه��ذه املش��اريع وتوزيعه��ا واس��عارها ومدى 

حاج��ة احملافظة لها ، فض��ال عن اجراء بعض 
التعدي��الت على االخطاء ال��واردة فيها ، كي 
نصل لصيغ��ة نهائية لعرضها في جلس��ة 
اجملل��س القادمة م��ن اجل التصوي��ت عليها 
واقرارها«.وبني املنصوري انه س��يتم التواصل 
مع ممثل��ي دوائ��ر خدمي��ة اخ��رى كالبلديات 
والط��رق واجلس��ور والبلدية وغيره��ا الكمال 

املناقشات لكل مشاريع ٢٠1٩.

متابعة / البينة الجديدة
كشف األمني العام لهيئة تنمية الصادرات 
الُس��لمي،  الس��عودية املهن��دس صالح 
ام��س  األحد، عن تصدير ب��الده ما قيمته 

٣15 ملي��ون دوالر من املنتج��ات الغذائية 
واالنشائية الى العراق خالل العام املاضي.

وقال السلمي في تصريح اوردته صحيفة 
واطلعت  الس��عودية  األوس��ط«  »الشرق 

إن “ص��ادرات  اجلدي��دة«،  »البين��ة  علي��ه 
اململك��ة غير النفطية إل��ى العراق خالل 
اخلم��س س��نوات املاضية وصل��ت إلى ما 
يق��ارب ال���1٠ مليارات ريال س��عودي )6.٢ 

مليار دوالر(”.وأض��اف أن “صادرات اململكة 
إلى العراق خالل عام ٢٠18 بلغت ما قيمته 
٢.4 ملي��ار ريال س��عودي، وأن قطاع املواد 
الغذائي��ة احتل املرتبة األول��ى للصادرات 

الس��عودية إلى العراق بقيمة 66٢ مليون 
ريال س��عودي »165.86 دوالر أميركي« تاله 
قط��اع مواد البناء بقيمة تصديرية بلغت 

565 مليون ريال )15٠.6 مليون دوالر(”.

البينة الجديدة / وكاالت
قفز اجلني��ه االس��ترليني في أواخ��ر التعامالت 
مس��جال أعلى مس��توى خالل اجللس��ة بعد أن 
رف��ض مش��رعون بريطاني��ون مغ��ادرة عضوية 
االحت��اد األوروبي من دون التوصل إلى اتفاق في أي 
حال من األحوال.وس��جل االسترليني في أحدث 
قراءة ارتفاعا بلغ 1.٣٩ باملائة إلى 1.٣٢6 دوالر بعد 
هبوط وصعود خالل األسبوع، حيث حترك السعر 
في نطاق بلغ ٣.5 س��نت مقابل الدوالر، بحسب 
رويترز.وم��ا زال��ت العملة البريطاني��ة دون أعلى 
مس��توى خالل اجللس��ة بقلي��ل، والبالغ ٣٢8.1 

دوالر، ال��ذي بلغته على الفور بع��د التصويت إذ 
ما زالت هناك ضبابية بش��أن العملية واملس��ار 
القادم.وانخف��ض ال��دوالر األمريك��ي  األربع��اء 
املاضي بع��د أن عززت بيان��ات جديدة للتضخم 
احتم��ال عدم رفع أس��عار الفائدة ف��ي الواليات 
املتحدة قريبا.ونزل مؤش��ر ال��دوالر، الذي يقيس 
أداء العملة األمريكية مقابل سلة تضم عمالت 
منافسة، ٠.4٣ باملائة إلى ٩6.515.وتراجع الدوالر 
األس��ترالي بعد أن أث��ار انخفاض مؤش��ر لثقة 
املستهلكني إلى أدنى مستوى في أكثر من عام 

خالل آذار مخاوف بشأن تباطؤ االقتصاد.

االسرتليين يقفز بعد رفض خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي دون اتفاق

تعرف على قيمة صادرات السعودية إىل العراق خالل العام ٢٠١8

الكهرباء تتعهد بتحسني تزويد ذي قار بنسبة ١5% عن الصيف املاضي

متابعة / البينة الجديدة
قرر مصرف النهرين االسالمي، امس االحد، املباشرة مبنح قروض 
للمواطنني بواقع 1٠ ماليني دينار، مبينا ان فترة تس��ديد القرض 
هي 5 سنوات وبفائدة تبلغ 7%.وقال بيان للمصرف تلقت »البينة 
اجلديدة« نس��خة منه، إن »املصرف اص��در تعليماته بخصوص 
متويل املش��اريع الصغي��رة للمواطنني وح��ددت التعليمات احلد 
االعلى لش��راء البضاع��ة )1٠( مليون دينار بنس��بة مرابحة %7 
وملدة )5( س��نوات«.وأضاف البيان، أن »الضمان هو كفيل موظف 
حكوم��ي او اكث��ر عل��ى ان ال يقل صاف��ي راتبه ع��ن )5٠٠( الف 
دينار ويتم التس��ديد خالل ٣٠ يوما من تاريخ االس��تالم«.وأوضح 
املصرف، بحس��ب البيان، أن »املستمسكات املطلوبة للراغبني 
باحلصول على القرض هي املستمسكات الثبوتية تأييد مجلس 
بلدي عقد ايجار وهوية غرفة جتارة مع عرض للمواد املراد شراؤها 

من مجهز مختص«.

مصرف النهرين يباشر مبنح قروض 
للمواطنني بواقع ١٠ ماليني دينار

املصادقة على التصميم االساس 
النشاء مدينة اقتصادية يف الفاو



هموم الناس

مشكلة تشابه األمساء 

من النافذة

   الكثير من املوقوفني لدى مراكز الشرطة اودعوا السجون 
بسبب تشابه االس��ماء, وليس من العدل و االنصاف ايداع 
االخري��ن الذين تتش��ابه اس��ماؤهم بس��بب مج��رم واحد 
اس��مه مشابه السمائهم  وهذا ما يتس��بب بأذى ومعاناة 
يتعرض لها املواطن كفقدان مصدر رزقه وعائلته فضال عن 
الضرر النفسي واالجتماعي للفرد والعائلة, أحد املواطنني 
مصادف��ة التقيته ذكر بأنه يعاني منذ ما يقارب العش��رين 
عاما وحتديدا من العام 1996 حتى هذه اللحظة من مالحقة 
اجله��ات القضائية على خلفي��ة قضايا وجرائ��م ارتكبها 
ش��خص آخر يحمل نفس االس��م ولكن هناك اختالف في 
اس��م اجلد وأضاف واحلس��رة متلؤه انه ق��د حصل على كف 
طل��ب من التنفي��ذ القضائي في الع��ام 2008 أال انه اليزال 
مطلوبا ال��ى االجهزة االمنية وذكر ان هذا االمر قد تس��بب 
ل��ه بالكثير من املش��اق, قرأنا واطلعنا عبر وس��ائل االعالم 
وشاش��ات الفضائيات ان رئيس الوزراء الس��ابق د. العبادي 
ق��د وافق عل��ى مقت��رح تقدمت ب��ه وزارة الداخلية بش��أن 

وااليع��از  االس��ماء  تش��ابه 
ال��ى كاف��ة الدوائ��ر املعنية 
االلت��زام مبا صدر م��ن اعمام 
من مجل��س القضاء االعلى 
واتخاذ االج��راءات القانونية 
بحق م��ن يخالف مضمونه, 
اعم��ام  بع��دم  تضم��ن  اذ 
مذكرات القبض اال اذا كانت 
مش��تملة عل��ى املعلومات 
التي نصت عليها املادة )93( 
من اصول احملاكمات اجلزائية 
رقم 23 لسنة 1971 واهمها 
)االس��م الرباعي � اسم االم 
� اللقب( .وهنا نود االش��ارة 

الى ان��ه مازالت هذه القضية ش��ائكة والبعض من الدوائر 
االمني��ة املعنية غي��ر ملتزمة وهذا بطبيع��ة احلال يتطلب 
امتالك قواعد بيان��ات صحيحة للمطلوبني بأوامر القبض. 
اذ اكد الس��يد وزير الداخلية قاسم االعرجي ان أمر القبض 
يجب ان يتضمن االسم الرباعي واسم االم واللقب , ونقترح 
ايضا اضافة س��نة التولد لتكون املعلومات دقيقة .ختاما 
كلن��ا أمل ب��ان يتخ��ذ القض��اء العراقي واجله��ات االمنية 
اجراءات حقيقية وناجعة لتف��ادي اعتقال املواطنني الذين 
تتشابه اسماؤهم ملنع زج االبرياء في السجون مما يؤدي في 
بعض االحيان لتحولهم الى التش��دد نتيجة احساسهم 
بالظلم.ونح��ن اذ نط��رح ه��ذا املوضوع كلنا ثق��ة بكفاءة 
ونزاه��ة القضاء واالجهزة األمني��ة اخملتصة ونتمنى ان تقام 
دورات بخصوص هذا املوضوع ليكون اإلداء س��ليما ويجنب 
اجلهات املس��ؤولة واملواطنني واجلهات املعنية بتنفيذ اوامر 

القبض بصورة صحيحة وجتنب اإلشكاالت.

ليس من العدل 
و االنصاف ايداع 
االخرين الذين 
تتشابه اسماؤهم 
بسبب مجرم واحد 
اسمه مشابه 
السمائهم  
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أحمد البياتي

وردتنا الرسالة التالية من املدير املتقاعد  
حبيب زيدان عطية ننش��رها كما وردت 
ونأم��ل ان حتظ��ى باهتمامك��م وجتدون 

احلل االمثل واالجنع ملا ورد فيها 
نص الرسالة:�

الس��ادة رئيس واعضاء )اللجنة املالية( 
في مجلس النواب  

حتية طيبة:� 
املطلوب: تعديل مواد قانونية في قانون 

التقاعد املوحد اجلديد
اود ان اعلمك��م ان قانون رواتب موظفي 
الدولة والقطاع العام رقم )22( لس��نة 

.2008
االعدادي��ة  الدراس��ة  خريج��ي  من��ح 
 )%25( مخصص��ات ش��هادة نس��بتها 
خمس��ة وعش��رون باملائ��ة م��ن الراتب 
االخرى   الش��هادات  وحاملي  الوظيفي, 
كانت النسب املمنوحة لهم تتراوح ما 

بني )35%( الى )%100( .
ام��ا قان��ون التقاع��د املوح��د اجلدي��د 
فلم مين��ح خريجي الدراس��ة االعدادية 
وحامل��ي  للش��هادة,  مخصص��ات  اي 
النس��ب  كان��ت  االخ��رى  الش��هادات 
املمنوحة لهم في ه��ذا القانون تتراوح 

م��ا ب��ني )5%( ال��ى )20%( وه��ي نس��ب 
قليلة جدا مقارنة بحاملي الش��هادات 

الوظيفية.
الس��ادة رئيس واعضاء )اللجنة املالية( 

احملترمني
ذكرت املادة )14( من الدستور )العراقيون 
متساوون امام القانون دون متييز في كافة 
اجملاالت ومن ضمنها اجمل��ال االقتصادي( 
وهذا يتطلب تعديل املادة )35(- عاش��را 
من قانون التقاعد املوحد رقم )9( لسنة 
2014. ومنح خريجي الدراسة االعدادية 
 )%25( مخصص��ات ش��هادة نس��بتها 
خمس��ة وعش��رون باملائ��ة م��ن الراتب 
التقاعدي مع زيادة مخصصات حاملي 
الش��هادات االخ��رى نفس النس��بة اي 
)25%( ايض��ا لكي تس��ود العدالة وتتم 

املساواة ولكم الشكر والتقدير 
حبيب زيدان عطية 

مدير متقاعد 
2018/12/18

املرفقات: 
1-املادة )11( اوال مخصصات الشهادات 

الوظيفية
مخصص��ات  عاش��را  2-امل��ادة)35( 

الشهادات التقاعدية 
املادة -11- اوال-

متنح مخصصات ش��هادة وفق النسب 
االتية:

أ -)100%( مائ��ة م��ن املائ��ة م��ن الرات��ب 
حلاملي شهادة الدكتوراه او ما يعادلها.

ب -)75%( خم��س وس��بعون م��ن الراتب 
م��ا  او  املاجس��تير  ش��هادة  حلامل��ي 

يعادلها.

ج -)55%( خمسة وخمسون من املائة من 
الراتب حلاملي ش��هادة الدبلوم العالي 
التي ال تقل الدراسة فيها عن )1( سنة 

دراسية واحدة بعد الدراسة اجلامعية.
د -)45%( خم��س واربع��ون م��ن املائة من 
الش��هادة اجلامعي��ة  الرات��ب حلامل��ي 

االولية )البكالوريوس(.
ه���- )35%( خمس وثالث��ون من املائة من 
الرات��ب حلاملي ش��هادة الدبلوم الفني 

اي  عل��ى  احلاصل��ني  غي��ر  واملعلم��ني 
م��ن الش��هادات املنص��وص عليها في 

الفقرات )أ(و)ب(و)ج(و)د( من هذا البند.
و -)25%( خمس��ة وعش��رون م��ن املائ��ة 
م��ن الراتب حلاملي الش��هادة االعدادية 
بفروعه��ا كاف��ة مب��ا فيه��ا االعداديات 

املهنية.  
امل��ادة –)35(- عاش��را- متن��ح للمتقاعد 
يعادله��ا  م��ا  او  ادن��اه  اخملصص��ات 
للش��هادات احلاصل عليها قبل او اثناء 
الوظيفة وفق النس��ب االتية من الراتب 

التقاعدي.
أ -الدبل��وم ومين��ح مخصصات ش��هادة 

بنسبة )5%( خمسة من املائة.
مخصص��ات  ومين��ح  ب -البكالوري��وس 

شهادة بنسبة )10%( عشرة من املائة.
ج- الدبل��وم العالي واملاجس��تير ومينح 
 )%15( بنس��بة  ش��هادة  مخصص��ات 

خمس عشرة من املائة.
د- الدكتوراه ومينح مخصصات ش��هادة 

بنسبة)20%( عشرين من املائة.

حبيب زيدان عطيه
07719423546

امــــــام انـظــــــار وزيـــــر الـكـهـربـــاء الـمـحـتـــــــــــــرم
حتي��ة طيبة نش��كركم على جهودكم 
الواضحة في خدم��ة املواطن واملوظف 

في وزارتكم على حد السواء. 
إما بعد :-

فق��د أص��درمت أمرك��م ال��وزاري بالعدد 
8377 في 2019/2/12 بتشكيل جلنة في 
مقر ال��وزارة وكذلك تش��كيل جلان في 
املديريات والشركات العامة للنظر في 
احتساب الفروقات املالية لكبار السن.

وحل��د ه��ذا التاريخ ل��م يتم اتخ��اذ إي 

إج��راء بهذا اخلصوص م��ن قبل اللجان 
املكلفة بذلك بدع��وى إن األمر يتطلب 
حصول قرار قضائي من احملكمة اإلدارية 
باحتس��اب هذه الفروقات.علما إننا قد 
حصلنا على قرارات قضائية باحتساب 
خدماتنا السابقة وشهاداتنا الدراسية 
إلغ��راض العالوة والترفي��ع والتقاعد إال 
إن الفترة التي خدمن��ا فيها في الوزارة 
ومديرياتها والتي كانت التقل عن ثالث 
س��نوات والت��ي اس��تغرقتها إجراءات 

الدع��وى القضائي��ة حلني إص��دار األمر 
اإلداري بتعدي��ل الدرج��ة ل��م نس��تلم 
فروقاته��ا مم��ا كان في��ه غ��ن حلقوقنا 
املس��تحقة واغلبن��ا أصح��اب عوائل 
كبي��رة. إن اس��تحقاق الفروق��ات ف��ي 
ه��ذه احلالة يعتب��ر حقا مكتس��با لم 
نس��تلمه بسبب تعرضنا لغن أو خطا 
إداري لي��س لنا ذنب في��ه وإمنا يتحمله 
اإلداري املس��ؤول ولذلك فان رأي اللجنة 
القانوني��ة باس��تصدار ق��رار جديد من 

احملكمة باحتس��اب الفروقات ليس له 
مبرر أو س��ند قانوني م��ا دامت احملكمة 
ق��د اق��رت بالغ��ن احلاص��ل علينا الن 
اخلطأ الذي تعرض له املوظف ال يتحمل 
هو مس��ؤوليته ويجب اس��تيفاء كافة 

حقوقه املشروعة.
   لذل��ك فق��د طرقنا بابك��م وال يضيع 
ه��ذه  بص��رف  لإليع��از  عندك��م ح��ق 
الفروقات علما إن مديرية كهرباء الفرات 
األوسط قد صرفت هذه الفروقات  علما 

إننا نعاني من هذه املشكلة منذ أربعة 
أعوام ول��م يتم معاجلتها حل��د االن.مع 

فائق الشكر والتقدير. 
 

م. مدير
شاكر محمود شاكر

الشركة العامة لتوزيع لكهرباء
بغداد / فرع الكرخ

عن 1175 منتسبا من كبار السن

امــــــــام انـظـــــار الـسـيــــد وزيـــــــــــر الـصــحـــــــــــــــــــــــة 
   ل��ن نضيف جديدا عل��ى ما آل اليه 
الوض��ع عندنا من اهم��ال متعمد او 
غير متعمد في جميع مجاالت احلياة 
عندنا لكننا مازلن��ا نرفع ايادينا الى 
السماء تضرعا وندعو اهلل ملعاجلة ما 
نتعرض له من اضرار فنحن لالس��ف 
نعيش في ازم��ة اخالق يجتهد فيها 
البع��ض واحيان��ا التباه��ي بها جتاه 
وضعن��ا املأس��اوي ووص��ل بن��ا احلال 
الى ان نصف هك��ذا امور باملقصودة 
والعاق��ة االم��ور احلياتي��ة فكبيرن��ا 

منه��ك وصغيرن��ا ضائ��ع ومريضن��ا 
متعب وافواج من اجلياع تفترش قاع 
املدن ومرضى عجزت املستش��فيات 
عن اس��تقبالهم النهم فقراء ومبدأ 
ادفع او متوت وش��حة في الدواء وهنا 
تقف الدولة عاجزة تبحث عن حلول 
ومن ه��ذه احلل��ول معاجل��ة االمراض 
املس��تعصية خارج العراق وهذا باب 
م��ن ابواب الرحمة بع��د يأس املريض 
من وج��ود عالج له داخل العراق لكن 
من املؤسف هنالك من االخبار الواردة 

من وزارة الصحة وبالذات من اللجان 
الطبي��ة ان��ه هنال��ك من��ع لبع��ض 
االمراض ومنه��ا داء الفيل وصوال الى 
باق��ي االم��راض التي حتت��اج للعالج 
خارج الع��راق ورمبا هنال��ك امراض ال 
حتتمل للتأخير واملنع ومنها هذا املرض 
الغامض داء الفيل والذي لو ترك بدون 
عمليات دورية وحسب تقارير االطباء 
حيث ي��ؤدي ال��ى التضخ��م والوفاة 
ويعالج هذا املرض في مراكز متطورة 
في العالم اال انه من املؤسف ان وزارة 

الصحة مرتبطة فقط بتركيا والهند 
وكانت الوزارات الس��ابقة لها ارتباط 
للع��الج م��ع املاني��ا الغربي��ة وه��ذا 
امل��رض من االم��راض الن��ادرة ووقعها 
ش��ديد على املري��ض وعائلته واجراء 
العمليات املتعددة فيها من تخفيف 
الورم اللمفاوي راحة وفائدة ملموسة 
للمريض ولو طبق او ان املوافقة على 
ع��دم ع��الج مرض��ى داء الفيل خارج 
القط��ر فس��وف يك��ون وقع��ه على 
املريض كبيرا وهو املوت وتضخم هذا 

املرض ورجاء انس��اني الى معالي وزير 
الصحة الدكتور عالء العلواني احملترم 
مناش��دته بالغاء اي توجه مبنع عالج 
هذا املرض خارج القطر الن هذا املرض 
الوحيد ال��ذي ال يوجد له عالج وراثي 
ودواؤه العملي��ات املتعددة والتداخل 
اجلراحي فق��ط وكل املرضى ينظرون 

ملعاليكم بعني العطف والرحمة.

فاهم حسن فتاح
موبايل/07711143937

البينة الجديدة / علي محسن علوان
باتت مش��اكل القطاع الزراعي حتتاج ملعاجلة جذرية 
تتمث��ل في تغيير السياس��ات الزراعية ، والتأكد من 
جودة املنتج الذي يس��اعد في فتح مزيد من األسواق 
اخلارجية.وال بد من تعديل شروط التصدير، مبا يسهل 
عملي��ة التصدير من غير تعقيدات وصعوبات، ولذلك 
كثرت املناش��دات وتعالت الصرخ��ات بدعم املزارعني 
لتطوي��ر إنتاجه��م من حي��ث الكم والن��وع واجلودة 
لتك��ون متوافقة مع املواصفات الدولية.و عند لقائنا 
باح��د املزارعني قال : إن مش��اكلهم حتت��اج ملعاجلة 
جذرية تتمثل ف��ي تغيير السياس��ات الزراعية التي 
باتت التس��اعد على تطوير الزراع��ة ودعم الفالحني 
واملزارع��ني في الوقت احلاضر، فيما قال مزارع اخر انه 
م��ن الضرورة فح��ص التعديالت املطلوب��ة على أرض 

الواقع، بش��كل يضم��ن للمزارعني فرص��ة التصدير 
من غي��ر تعقيدات وصعوبات ال تنس��جم مع الواقع، 
ورمبا تكون ش��روطا ال مبرر لها وليست واقعية وأقرب 
للتعجيزية«. ويناش��دون احلكومة ووزارة الزراعة إلى 
النظر ملطال��ب القطاع بواقعية لتحديد أوجه اخللل 
والضع��ف واقتراح حلول واقعية ميكنها أن تس��هم 
بإيجاد قطاع زراعي جاذب يخفف البطالة ويحد من 
الفقر ويكون مصدرا لزي��ادة مداخيل الدولة.وطالبوا 
ايضا بضرورة تعومي العمالة الزراعية ، ووضع إجراءات 
رادع��ة ملنع تس��ربها للقطاع��ات األخ��رى، وتفويض 
صالحي��ات أكب��ر ملديري��ات الزراع��ة ف��ي احملافظات.
والعمل عل��ى تنظيم حمالت رش للمناطق الزراعية، 
وتخفي��ض أس��عار الطاق��ة اخملصص��ة للزراع��ة من 

كهرباء ومحروقات.

بغداد / البينة الجديدة
يّع��د الط��الق م��ن املش��اكل الرئيس��ة الت��ي 
تواج��ه اجملتمع بصورة عام��ة واجملتمع العراقي 
بصورة خاصة فلقد اس��تفحلت هذه الظاهرة 
بش��كل كبير في الس��نوات االخيرة وألسباب 
متنوع��ة ,لذا بات م��ن الض��روري الوقوف على 
هذه املشكلة لتس��ليط الضوء على االسباب 
واحللول للس��يطرة عليها ومن هنا جاءت ندوة 
)مش��كلة الط��الق في ظ��ل متغي��رات احلالة 

االجتماعي��ة املعاص��رة ( الت��ي عقدها قس��م 
الدراس��ات االجتماعي��ة في بي��ت احلكمة يوم 
اخلميس املوافق 2019/3/14 وتراس��ها االس��تاذ 
الدكتور افراح جاس��م محمد.تضمنت الندوة 
مجموع��ة اوراق بحثية طرحت هذه املش��كلة 
ووقفت على االسباب ووضعت احللول فالبحث 
االول كان للدكت��ورة فوزي��ة العطي��ة بعن��وان 
)االثار االجتماعية للطالق في اجملتمع العراقي( 
والبحث الثاني لألس��تاذ قاسم الدباغ بعنوان 

) القرارات والرغب��ة الفاعلة في حاالت الطالق( 
ثم بحث االستاذ املساعد الدكتور ذكرى البناء 
ببحثها املعن��ون ) التفكك االس��ري – الطالق 
امنوذج��اً( واخيرا بحث االس��تاذة نهال الصافي 
املعنون )اس��باب وتداعي��ات الطالق في العراق( 
وف��ي اخلت��ام دع��ا الباحثني ال��ى عق��د ندوات 
وورش عمل اخرى للوقوف على هذه املش��كلة 
وعالجه��ا اجتماعي��ا وذلك خلط��ورة هذه االفة 

على اجملتمع.

مازالت مشاكل القطاع الزراعي حباجة اىل حلول جذرية 

مشكلة الطالق يف ظل متغريات احلالة االجتماعية املعاصرة

البينة الجديدة / كمال حسني عبد اهلل
همومن��ا كثي��رة ومش��اكلنا أكث��ر , والهم��وم ه��ي 
املشاكل على اختالف أنواعها وأشكالها واحجامها. 
الهموم واملش��كالت االجتماعية تتطل��ب التعامل 
بشكل علمي مدروس يعرف بواطن النفس البشرية 
حي��ث إن املش��كالت االجتماعية ما ه��ي إال تصرف 
إنس��اني خاطئ يؤثر على حياة وسلوكيات اآلخرين 
ويولد ردود أفعال س��يئة. وال نبالغ إذا قلنا إن الهموم 
واملشاكل التي جتتاح العالم في هذا الوقت ما هي إال 
نتاج مش��كالت اجتماعية. وحينما نقول هذا الفرد 
يعاني من مش��كلة فهذا يدل عل��ى أن الفرد يعاني 
من وضعية معينة مثل الفقر أو األزمة في العالقات 
االجتماعية.ومن املش��كالت املعاصرة والهامة أيضاً 

مشكلة البطالة ، ومن آثارها السلبية انعدام فرص 
العمل مم��ا توجد اجلرائم وحترم الناس من اس��تغالل 
الق��درات البش��رية ، اذ يحت��اج اإلنس��ان للحاجات 
النفس��ية وهي ان يعي��ش في أمان مع نفس��ه ومع 
اآلخرين متحررا من كل الضغوط النفسية، ومن أهم 
هذه احلاجات الش��عور باألمن واحلاج��ة إلى التقدير، 
واحلاج��ة إل��ى الش��عور بالعطف واحملبة أي اش��باع 
اجلان��ب الوجدان��ي للفرد، فهو محت��اج دائماً إلى أن 
يعت��رف ب��ه ويحس أن��ه ذو نفع للجماع��ة وأنها في 
حاجة إليه مبا يؤدي إلى احساسه بكيانه.  واحلاجات 
ون عالقات  االجتماعي��ة هي التي يتطلبها الفرد ليكِّ
اجتماعي��ة س��وية م��ع األفراد م��ن أج��ل ان يعيش 

متوافقاً مع محيطه بقيمه ونظمه ومؤوسساته.

اهلموم واملعاناة متى يتم حتجيمها 

للمرة الثانية .. امام انظار السادة رئيس واعضاء )اللجنة املالية( يف جملس النواب
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ان��ي ش��قيق املالزم املفق��ود االس��ير مجيد عبدربه ش��في 
الفرطوس��ي الذي فقد في احلرب العراقي��ة االيرانية )الفاو( 
عام 1986 ولكن بعد فقدانه بأيام س��معناه سلم عن طريق 
راديو طهران  آنذاك والدليل القاطع قبل سنة او اكثر نشرت 
صورته احدى املنظمات االنسانية عبر التواصل االجتماعي 
اثناء االسر واضعا صورة االمام اخلميني ضمن مجموعة من 
االسرى العراقيني فالسؤال املطروح متى يحسم هذا امللف 
االنساني الشائك الذي تنتظره الكثير من العوائل العراقية 
خصوص��ا ان العالقات العراقية االيراني��ة  جيدة جدا ولكن 

هذه املشكلة هي قيد النسيان واملماطلة. 
علي عبدربه الفرطوسي

شقيق املالزم املفقود مجيد عبدربه الفرطوسي

   املواط��ن )لفتة جامغ يوس��ف( بعث برس��الة مناش��دة للس��يد وزير 
الصناعة واملعادن السيد صالح اجلبوري يقول فيها انه كان منتسبا الى 
ش��ركة التحدي التابعة لهيئة التصنيع العسكري منذ العام )1987( 
وفي العام )2001( قدم اس��تقالته من الدائرة الرس��مية بسبب ظروف 
قاه��رة وان مجموع خدمته 16 س��نة ولديه نس��بة عجز 70%وصاحب 
عائل��ة كبي��رة املواطن يضع ش��كواه ام��ام انظار وزي��ر الصناعة بغية 
مقابلت��ه واالط��الع عل��ى احواله وااليعاز حلل مش��كلته م��ن منطلق 
انس��اني ونحن ف��ي )البينة اجلديدة (على ثقة اكيدة بان الس��يد الوزير   
ل��ن يألو جهدا في تقدمي يد العون له وترويج معاملة تقاعدية ليحصل 

على حقوقه املشروعة.

الموضوع/ تغيير لقب
   حضر الى مقر جريدتنا املواطن )حسني سبع حميد( الذي 
يروم تغيير لقبه من )املعيدي( الى )العامري( اس��وة باعمامه 

كونه الوحيد الذي يحمل هذا اللقب. 
موبايل/07703425067

بغداد /كمب االرمن/ م133 ز28 د34

عباس كريم العلياوي
من اهم القطاعات اخلدمية 
بغداد  امان��ة  توليها  الت��ي 
ودوائره��ا اخلدمي��ة قط��اع 
حيوي��ا  كون��ه  النظاف��ة 
ومهم��ا بالنس��بة لنظافة 
واحملافظة  وجماليتها  املدن 
العام��ة  البيئ��ة  عل��ٰى 
العم��ود  احل��ال  وبطبيع��ة 
الفقري والعنصر األس��اس 
له��ذا القط��اع يق��ع علٰى 
عاتق اجلهد البش��ري والذي 
اليومية  ميثله عمال األجور 
بنسبة 99% غير مشمولني 
األجتماع��ي  بالضم��ان 
اس��وة  التقاعدية  واحلقوق 
ف��ي  املوظف��ني  بأقرانه��م 
ح��ني ل��وال  عم��ال   األجور 
هن��اك  فلي��س  اليومي��ة 
نظافة وخاص��ة في مدينة 
ان  املؤس��ف  وم��ن  بغ��داد  
يذهب بني احلني واالخر  أحد 
نتيج��ة  ضحي��ة  العم��ال 
الده��س من قب��ل اصحاب 
املركب��ات أثن��اء أداء واجبه 
لتنظيف  الش��ارع  نهر  في 
الَكترات الت��ي تتجمع بها 
األتربة واالوس��اخ وقبل يوم 
امس ودع��ت مدينة الصدر 
احد ابنائها شهيدا العامل 
ال��ذي  محيس��ن(  )س��الم 
تعرض حلادث دهس في حي 

بلدية  قاطع  احلارثية ضمن 
الكرخ   املغفور له يس��كن 
العش��وائيات خلف السدة 
ت��رك خلف��ه زوج��ة واثنني 
م��ن البنات القاص��رات دون 
اي معي��ل وحقوق تَقاعدية 
تش��ييع  ل��ه  اقي��م  وق��د 
وش��عبي  رس��مي  مهي��ب 
اجملل��س  قاط��ع  قب��ل  م��ن 
ومثقفني  للمدين��ة  البلدي 
وناش��طني ورجال العشائر 
وجم��ع كبير م��ن املواطنني 
مَلث��واه األخير ف��ي   النجف 
يجعلن��ا  مم��ا   ، األش��رف 
نطالب اجلهات التشريعية 
والتنفيذية من خالل جريدة 
»البين��ة اجلدي��دة« الغ��راء 
بتأم��ني  الفق��راء  ص��وت 
احلق��وق التقاعدي��ة له��ذه 
الش��ريحة الواس��عة م��ن 
العمال وباسرع وقت ممكن.

امام انظار السيد وكيل 
وزارة الداخلية االقدم

شهداء أمانة بغداد

امام انظار وزير الصناعة واملعادن

امام انظار رئيس الوزراء
قضية انسانية عالقة

مواطن يناشدكم لتوفري راتب االعانة االجتماعية او التعيني
املواط��ن )علي جاس��م محمد حميد(، مت��زوج واب لثالثة اطفال 
يقول انه يعاني االمرين في س��بيل حصول��ه على لقمة العيش 
الطفاله وزوجته ناهيك عن توفير مبلغ بدل االيجار حيث يسكن 
دارا مؤجرة .. وهو يناشد السيد وزير العمل والشؤون االجتماعية 
ش��موله براتب احلماية االجتماعية اس��وة باقرانه .. وفقكم اهلل 

وسدد خطاكم.
رقم املوبايل /  07709138360

امام انظار  وزير العمل والشؤون االجتماعية
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رحليكم محتم 
السياس��ي  الكات��ب  افتت��ح 
راش��د  د  البحرين��ي  واملع��ارض 
الوقف��ة  كلم��ات  الراش��د 
التضامنية مع شعب البحرين, 
وخلص الراش��د جهاد الش��عب 
الس��لطة  ام��ام  البحرين��ي 
القمعي��ة الغاش��مة املتمثل��ة 
بالعائل��ة اخلليفية التي حاولت 
م��ن  حلفائه��ا  ومبس��اعدة 
قب��ر  واالماراتي��ن  الس��عودين 
الص��وت البحريني احلر املطالب 
بحقوق��ه العادل��ة واملش��روعة 
والتي أقرتها االمم املتحدة وجميع 
الش��عب  وظ��ل  العال��م,  دول 
ثم��ن مطالبته  يدفع  البحريني 
باحلرية والكرامة من خالل القتل 
والتهجي��ر  بالس��جون  وال��زج 
القسري, وسحب اجلنسية وما 
ش��ابه ذل��ك امام صم��ت عربي 
مطبق, واكد الراشد ان الشعب 
البحريني ش��عب ح��ي ال ميوت, 

وانتصاره واقع ال محالة. 

وقفة مشرفة 
وق��ال الش��يخ محم��د القبلي 
ممث��ل أنص��ار اهلل احلوثي��ة ف��ي 
الع��راق »أحييك��م ي��ا ش��عب 
باس��م أخيك��م عب��د  الع��راق 
امللك احلوثي، وباس��م الش��عب 
اليمني اجلس��ور الصاب��ر، وانتم 
تقف��ون هذه الوقفة الش��ريفة، 
الش��عب  إرادة  ع��ن  واملعب��رة 
العراق��ي ب��كل مكونات��ه ض��د 
الع��دوان والعنجهي��ة، وتعبرون 
ع��ن تضامنك��م م��ع إخوانكم 
وه��م  اليم��ن،  ف��ي  واهليك��م 
يتعرض��ون إل��ى أش��رس عدوان 
اإلنس��اني، وعلى  التأريخ  عرفه 
م��دى أربع��ة أع��وام م��ن القتل 

واحلصار والتدمير، أشكر شعب 
الع��راق وق��واه احلي��ة التي متثل 
الش��جاعة واإلباء في هذا البلد 
الشامخ، والتي تشد على أيدي 
احلركات التحررية التي تس��عى 
الس��تعادة الكرام��ة ونيل كافة 

احلق��وق ودفع األخط��ار وامتالك 
السيادة، ومن هنا اشكر حركة 
14 فبراير البحرينية التي نظمت 
هذا املهرجان«، وأضاف )القبلي( 
واألخوات  اإلخ��وة  »أيه��ا  قائ��ال 
لق��د بره��ن النظام الس��عودي 
عدوانيت��ه  عل��ى  واالمارات��ي 
للصهيونية،  وتبعيت��ه  وتآم��ره 
العروب��ة  اس��م  واس��تخدام 

املش��اريع  لتمري��ر  واإلس��الم 
التخريبية في املنطقة، وش��راء 
الذمم وتزوير احلقائق، فهم الذين 
انتج��وا داع��ش ف��ي املنطق��ة 
م��ن  االنتحاري��ن  آالف  وش��راء 
مختل��ف أنح��اء العال��م، وكان 

للعراق وس��وريا النصيب األكبر 
منها.

لعبة قتل األطفال 
من جهته أك��د أبو والء الوالئي 
الع��ام لكتائب س��يد  األم��ن 
الش��هداء )ع( أنن��ا في فصائل 
املقاومة قطعنا على أنفس��نا 
عهدا بأننا مع املقاومن وحتى 
آخر قط��رة دم كما أكدها أيضا 

الش��يخ قي��س اخلزعل��ي ف��ي 
خط��ب كثي��رة، والب��د لن��ا في 
هذا امللتقى بأن جنعله ونحوله 
إل��ى إرادة فعالة وقوة حقيقية 
لرف��ع الظل��م الذي وق��ع على 
الشعبن الشقيقن في اليمن 
)الوالئ��ي(  وش��دد  والبحري��ن، 
بقوله »لسنا بقادرين ان نفعل 
ذلك إال بتوحي��د كلمتنا وزيادة 
رس��وخ موقفن��ا، وأن ال نقاب��ل 
الظالم إال بق��وة تردع طغيانه 
وجبروته، ولذا فإننا باس��مكم 
أيه��ا احلف��ل الك��رمي، نطال��ب 
قوات ما يس��مى ب��درع اجلزيرة 
بأن تنسحب من أرض البحرين 
والقوات املرتزقة باليمن اجلريح، 
ولتخجل طائرات الس��عودين 
من أن متارس لعبة قتل األطفال 
أم��ام  الي��وم  إنن��ا  والنس��اء، 
أم��ر مه��م وغريب وهو س��عي 
حكوم��ة البحري��ن في جتنيس 
مئات اآلالف من غير البحرينن 

والعمل عل��ى حصولهم على 
اجلنسية البحرينية، عاش بيرق 
النصر ال��ذي يحمله اجملاهدون 
في اليم��ن والبحرين ولتنتصر 

إرادة األحرار«.

 الدعوة إىل محاربة إسرائيل
 فيم��ا ناش��د فضيلة الش��يخ 
عام��ر البياتي الناطق الرس��مي 
لدار اإلفتاء، طائرات الس��عودية 

واإلم��ارات توجي��ه ضرباتها الى 
اس��رائيل بدال م��ن توجيها إلى 
اليم��ن  ف��ي  الع��رب  اخوته��م 
والبحري��ن، قائال: »أيه��ا اإلخوة 
واألخ��وات لق��د أنابني الش��يخ 
الصميدعي حلضور هذه الوقفة 

العروبة  الش��ريفة ف��ي بغ��داد 
واإلسالم، أحييكم جميعا على 
هذه الوقفة األصيلة من شعب 

العراق الشجاع«.

الصمت العربي
إلى ذلك استشهد السيد محمد 
الطابطبائي مبس��يرة الثوار في 
كافة أنحاء العالم بعزمية صورة 
اإلمام احلسن )ع( في محاربتها 

الظلم وسلب حقوق املواطنن، 
وأش��ار )الطباطبائ��ي( أيض��ا أن 
أقوى ش��يء يه��دد ب��ه الظالم 
ه��و امل��وت، ولكن��ه عن��د الثوار 
ال يزيده��م إال صم��ودا وعزمي��ة، 
مصداق��ا لقوله تعال��ى )وأعدوا 

لهم ما استطعتم من قوة ومن 
رباط اخليل ترهب��ون به عدو اهلل 
وعدوكم( فعندما اتخذت مملكة 
الش��ر الس��عودية، قبل ثمانية 
سنوات قرار إرس��ال قواتها إلى 
البحري��ن واليمن كانت تعلم أن 
قرارها سيؤدي إلى توتر العالقات 
م��ع ال��دول الغربية، مم��ن يرعون 
ارهابه��ا ويغذونه، مث��ل أمريكا 

وبريطاني��ا، ويدرك��ون جي��دا ان 
السماح ألي تغيير في األوضاع 
الداخلية ألي بلد عضو مبجلس 
التع��اون اخلليجي س��تكون له 
تبع��ات إقليمية كبيرة س��تؤثر 
عل��ى كل ق��وى االس��تكبار، أو 
س��تجعل أمري��كا ف��ي م��أزق، 
رعاية حقوق  تبجحها  بس��بب 
اإلنس��ان، وه��ي أبعد م��ا تكون 
عن ذلك، أيها اإلخوة ان الصمت 
العرب��ي الذي صاح��ب التدخل 
واالماراتي  السعودي  العسكري 
ف��ي البحري��ن، م��ازال يتس��يد 
املشهد العربي، ولكن في الوقت 
ذات��ه فإن مفاعيل ه��ذا التدخل 
وما تبعه من مش��اركة غاشمة 
في حرب التحال��ف على اليمن 
أصبح اآلن عامل خطورة رئيسي 
الس��عودية، خصوصا في  على 
ظل حكامها احلالين، ولذا فإننا 
نطال��ب بإط��الق س��راح جميع 
املعتقلن الذي��ن صدرت أحكام 

ضدهم زورا وبهتانا«.

 طريق الحق والجهاد 
وق��ال اجملاه��د حام��د اجلزائ��ري 
التي  البطولية  الوقف��ة  »أحيي 
انطلق��ت من مي��دان اللؤلؤة  او 
ميدان الشهداء, واحيي الوقفة 
التضامني��ة الي��وم م��ن بغ��داد 
السالم - س��احة الواثق-  والتي 
حتم��ل ذات النص��ب الت��ذكاري 

للشهداء.
هذا وقد حضرت وسائل اإلعالم 
املرئي��ة واملس��موعة واملق��روءة 
الوقف��ة  فعالي��ات  لتغطي��ة 
غص��ت  فيم��ا  التضامني��ة، 
الساحة بالشباب العراقي احلر  
األبط��ال م��ن كافة  واملقاتل��ن 

تشكيالتنا  اجلهادية.

ج��اء اختي��ار املركز لطرح ه��ذا امللف 
امله��م في بناء الدولة من على لس��ان 
مجموع��ة م��ن املعين��ن ف��ي ه��ذه 
واالعالمي��ة  االداري��ة  االختصاص��ات 
ومستشارية رئاس��ة الوزراء وبحضور 
مجموعة كبيرة من النخب االكادميية 
واإلعالمية والبحثية واملالية واالدارية، 
وقدم لهذا االجتم��اع الدكتور عدنان 
الس��راج رئيس املركز مشيراً فيه الى 
أن عراقنا مير اآلن مبفصل تاريخي يحدد 
مس��اراته للمس��تقبل ويراه��ن على 
أن الفترة القادم��ة هي مرحلة احلكم 
الرش��يد وممك��ن أن تتحقق م��ن مبدأ 
أن التغيي��ر حاصل إن ل��م يكن اليوم 
فبالغد القريب ملا يتطلبه التغيير من 
وسائل بحلقات متصلة حتى القضاء 
التام على الفساد وهذا يتطلب الهمة 
العالية والش��جاعة ووسائل التغيير 
كلها م��ن دون تردد تك��ون فاعلة فيه 
لنص��ل الى اله��دف املنش��ود وحيث 
يتوجب علينا االمي��ان بحقيقة ما في 
الس��ؤال الذي يطرح نفسه هل نحن 
أمام بناء دولة فعالً ملكافحة الفس��اد 
وأهمية دور اإلعالم في البناء والكشف 
عن هذا األخطبوط في حاالت الفساد 
بعمومها واشكالها وعن مدى احلاجة 
بخب��راء مبجال  لإلس��تعانة  الفعلية 
املكافحة محلي��اً وعامليا وفي احلاجة 
لدعم بن��اء الدولة حق��اً وكيف يفكر 

املستشارون واملسؤولون في الكيفية 
التي تؤدي ال��ى اجناح هذا الهدف وفي 
بن��اء الدولة عموم��اً، الثقافات مهمة 
ونلتق��ي هن��ا لنُقن��ع ولنقَتن��ع ب��أن 

للثقاف��ات أهمية بالغة ف��ي مواكبة 
ب��كل  اجلمي��ع  يك��ون  وأن  العملي��ة 
عناوينهم قريبا من الثقافة ووسائلها 

في كل مجاالتها وسبلها الصحفية 
واالعالمية وفي غير هذا فإن الرس��الة 
ل��ن تصل وتك��ون ضبابي��ة ال نتوصل 
من خالل ضبابيتها الى رؤية احلقيقة 

التي نصل بها ال��ى الهدف الذي نريد 
وهو بناء الدولة، ثم قدم الزميل باسم 
الش��يخ رئيس حترير جريدة الدس��تور 

وس��يرهم،  بعناونه��م  املتحدث��ن 
ليتحدث الدكتور ليث كبة مؤكدا أنه ال 
بد من التعشيق بالبرنامج السياسي 
إلص��الح اجلهاز االداري وكيف يتم هذا 

وليكون اإلصالح فعالً وواقعاً من جراء 
التعش��يق ه��ذا وأن يك��ون البرنامج 
السياس��ي مكتوب��ا بوض��وح ليأخذ 
الواقع مبا فيه، لقد اكتشفنا أن دوامة 
العمل السياس��ي املستمر أصبحت 
تغذي نفسها بنفسها والكل يعيش 
املشكلة والكل يش��تكي منها إذاً ال 
بد م��ن إمياننا بض��رورة ه��ذا التداخل 
حيث أصبح اجلميع جزءا من املشكلة 
)برمل��ان، أح��زاب، حكوم��ة، الثقاف��ة، 
ومنها ما تسمى باسم الدين وبعناوين 
مختلف��ة( نؤكد إن ل��م يكن التداخل 
ب��ن البرنام��ج السياس��ي واإلصالح 
اإلداري فل��ن يكون التغيير ولرمبا يكون 
األس��وأ وأن يك��ون ه��ذا التداخل وفق 
رؤيا تقول »أن هناك عزلة للسياسين 
الفاعلن وإراداتها والطاقات املوجودة 

لدى اجملتمع وتفعي��ل نخبة على هذه 
الرؤي��ة وال ب��د م��ن تدخ��ل اجملتمعات 
الفاعلة، وهنا نس��أل وجنيب هل ممكن 
ان ينج��ح؟ جنيب بنعم، وهل جرب من 

قب��ل؟ نقول نعم، ولكن مدى جناحه أو 
ال فإن أية محاولة للتدخل ما لم حترك 
ش��يء ما في أعماقه للتعلق بالعراق 
وبأم��ل كبي��ر فلم تكن هن��اك حركة 
للتغيي��ر، ال��كل مش��حون باملعان��اة 
ولك��ن ال تربط��ه ه��ذه املعان��اة وعلى 
النخ��ب إجراء الرب��ط بينها وأن تكون 
لدينا وعلى أنفس��نا وجود العراق في 
عم��ق أنفس��نا حي��ث أن الع��راق عبر 
التاريخ هو األكث��ر حضارة فيه وممتدة 
ثقافات��ه حت��ى قبل االس��الم، العراق 
إرث حض��اري كبير ال بد من نقل ذهني 
عراق��ي للتعبئ��ة م��ن أج��ل التغيير 
فعلى النخب أن تصطف وتكون رقماً 
صعب��اً ف��ي املعادلة السياس��ية في 
الع��راق فالع��راق حضارة ونف��وذ أكبر 
ح��دوده وبغير هذا التوج��ه والتفكير 

ال نس��تطيع أن ننمي الش��باب لبناء 
العراق وأن يُطرح خطاب للمس��تقبل 
يُعّش��ق برنامجا سياسيا في برنامج 
حكوم��ي ينق��ل العراق ال��ى األفضل. 

وباحلديث عن اإلعالم حتديث االس��تاذ 
فض��ل عب��اس رئيس ش��بكة اإلعالم 
العراقي عن ما يتعلق بالشبكة ودورها 
وم��ا تطم��ح اليه وه��و الذي اس��تلم 
رئاس��تها م��ع مطل��ع ه��ذا الش��هر، 
وافصح بوض��وح عن مش��اكلها وما 
تعانيه��ا دوائره��ا والتراكم��ات الت��ي 
تعيق تطلعها الى األفضل حيث أشار 
الى أنه��ا واملش��اكل ص��ارت تتفاقم 
وتزداد وقد عرض في أول حديثه ش��يئاً 
مهما أال وهو خطاب الش��بكة من أن 
اجلانب الرس��مي يغلب عل��ى املهني 
أي إعالمها حكومي وليس إعالم دولة 
كما هو املطلوب وال أخفي أن التخلص 
من هذا ليس بالش��يء السهل ولكن 
أكد أن��ه يج��د فرصة وبفت��رة مقبلة 
للعمل عل��ى ما يس��اعدنا ألن نعمل 

به��ذا اإلجتاه أي إعالم دول��ة، وأن يكون 
املهني��ة  ب��ن  املزاوج��ة  عل��ى  ق��ادراً 
والوطني��ة وش��عاري ال��ذي أرفعه في 
عمل الش��بكة أن يكون عملها إعالم 
دول��ة وبالبث العام وتغيي��ر اخلطابات 
م��ا وج��دت ووف��ق املهني��ة والوطنية 
العالي��ة م��ن الرس��مي ال��ى الوطني 
وهي مهمتن��ا للفترة القادم��ة وبدأنا 
عملن��ا به��ذا االجتاه فع��الً ومن خالل 
الفريق ولي��س بالفرد الواحد، واش��ار 
ال��ى أنه ال بد وأن القارئ خالل اليومن 
املاضين قد وجد نوعا من التحول في 
اخلط��اب في جري��دة الصباح لنجعل 
منه��ا جري��دة للجميع جاذب��ة لهم 
مهنية ووطنية ونستمر بهذا دورياتنا 
الصحفية واالعالمية ومنها القنوات 
التلفزيونية األخبارية والعامة األخرى، 
وأك��د أن ذل��ك س��يكون واضح��اً من 
خ��الل دورات البرامج اجلديدة ونطمح 
أن تك��ون متمي��زة فيها م��ن البرامج 
ذات بصمة واقعي��ة وطبيعية ومنها 
م��ا يؤثر ف��ي برامج العائل��ة والطفل 
وامل��رأة وس��تكون هن��اك مس��ؤولية 
كبي��رة عل��ى العراقية في ه��ذا اجملال 
وهذا التحول طبع��اً ال يأتي من خالل 
ي��وم أو يومن لكننا بدأن��ا العمل من 
أول يوم استالمي إدارة مهام الشبكة 
وسنستمر وبأي طريقة حتقق جناحنا 

في إعالم أفضل.

البينة الجديدة / علي صحن عبد العزيز

البينة الجديدة / فالح املرسومي 

 نظم ائتالف شباب ثورة 14 فبراير في بغداد - ساحة الواثق دوار الشهداء، اجلمعة املاضية، وقفة تضامنية مع الشعب البحريني والشعب اليمني في الذكرى السنوية 
للغزو السعودي - االماراتي للبحرين الشقيق، بحضور نخب سياسية وثقافية ووجهاء عشائر من العراق وبعض الدول العربية، وجاءت هذه الوقفة للتضامن مع شعب 
البحرين احلر املطالب بحقوقه املش��روعة والعادلة، هذا الش��عب الذي قدم ويقدم اليوم املئات من الشهداء والسجناء واملهجرين قسرا علن بلدهم بسبب السياسات 
القمعية حلكام البحرين الذين لم يتعظوا من النهاية اخملزية ألكبر طاغية بالش��رق االوس��ط، املقبور صدام، وبدأت االحتفالية بقراءة س��ورة من الذكر احلكيم، س��ورة   
الفاحتة، ترحما على ش��هداء احلق والبطولة في العراق والبحرين واليمن، بعدها ألقيت كلمات املش��اركن. )البينة اجلديدة( كانت حاضرة في هذه الفعالية التضامنية.. 

لتوثق هذا احلدث..

اس��تضاف املرك��ز العراق��ي للتنمية اإلعالمية في اجتماعه نصف الش��هري الوطني مس��اء يوم اخلمي��س 2019/3/14 الدكتور ليث كبة 
مستش��ار رئي��س الوزراء واالس��تاذ فضل عباس فرج اهلل رئيس ش��بكة اإلعالم العراقي والدكتور جمال األس��دي املفت��ش العام في وزارة 
الداخلية ملناقش��ة ملفات بناء الدولة ومكافحة الفساد والسبل الكفيلة بتحقيق هذا الهدف من خالل ترابط املسؤوليات الوطنية في 

هذا االجتاه إعالمياً وادارياً وحكومياً ومجتمعياً..

ممثل أنصار اهلل: أشكر شعب العراق وقواه احلية اليت متثل الشجاعة 
واإلباء يف هذا البلد الشامخ الذي يشد على أيدي احلركات التحررية

د. عدنان السراج: عراقنا مير اآلن مبفصل تارخيي حيدد مساراته 
للمستقبل ويراهن على أن الفرتة املقبلة هي مرحلة احلكم الرشيد

الشيخ عامر البياتي يناشد الطائرات السعودية واإلماراتية توجيه ضرباتها 
إلسرائيل بداًل من توجيهها إىل إخوتهم العرب يف اليمن والبحرين

د. ليث كبة: ال بد من التعشيق بالربنامج السياسي إلصالح اجلهاز اإلداري 
وكيف يتم هذا وليكون اإلصالح فعاًل وواقعًا من جراء التعشيق هذا

بمناسبة الذكرى السنوية للغزو السعودي اإلماراتي .. حركة 14 فبراير تنظم وقفة في بغداد السالم

المركز العراقي للتنمية اإلعالمية في اجتماعه نصف الشهري يطرح ملفات بناء الدولة للمناقشة

NO.3149.mON.18.mAR.2019 العدد )3149( االثنين 3/18/ 2019 

د. ليث كبة



متابعة / البينة الجديدة
جنا رجل أس��ترالي من املوت بأعجوبة، 
في مواجهة مس��لح بقوس وأس��هم 
أم��ام منزل��ه، إذ اخترق س��هم أطلقه 
ال��ذي كان  املس��لح هاتف��ه احملم��ول 
ميس��كه لتصوير الواقعة. وكان الرجل 
الذي يبلغ من العمر 43 عاما عائدا إلى 
منزله، فوجد رجال مس��لحا يعرفه في 
انتظ��اره خ��ارج املنزل في بل��دة نيمنب 
الصغي��رة عل��ى الس��احل الش��رقي 
للبالد، جنوبي برزبني. وذكرت الش��رطة 
ف��ي بيان أن الرجل رف��ع هاتفه احملمول 
اللتق��اط صورة للمس��لح ال��ذي رفع 

عندها قوس��ه وكان مستعدا 
إلط��الق الس��هم. وأضافت أن 

املرج��ح ه��و أن املس��لح أطلق 
الرجل  فاخترق هاتف  الس��هم 

احملم��ول واصط��دم بذقن��ه مم��ا 
سبب جرحا صغيرا لم يستدع 

عناية طبية.

منذ يوم أمس األول وأنا أتصفح برقيات التعزية واملواساة والرثاء التي قالها 
كبار املس��ؤولني العراقيني في الس��لطات الثالث وفي حكومة كردستان 
العراق وفي مختلف األوس��اط وحتى في الش��ارع العراقي بحق القاضي 
الراح��ل رئيس هيئ��ة النزاهة عزت توفيق جعفر ال��ذي وافاه األجل احملتوم 
ي��وم اخلميس املاضي الرابع عش��ر من ش��هر آذار احلالي إثر ح��ادث مروري 
مؤسف في دهوك.. لقد وجدت صراحًة إجماعاً رسمياً وشعبياً على أن ما 
حصل هو خسارة وطنية وفاجعة لها وقع مؤلم في النفوس، بوصفه -أي 
القاضي عزت توفيق جعفر- أحد أعمدة النزاهة وله خبرة وجتربة في مجال 
اختصاص��ه عززتها دراس��ته األكادميي��ة، فقد حصل عل��ى البكالوريوس 
ف��ي القانون ع��ام )1992( في جامعة املوصل والدبل��وم العالي في العلوم 
القضائية عام )2000( وعمل في س��لك احملاماة من��ذ العام )1992( ولغاية 
)1997( ودرس ملدة س��نتني في املعهد القضائي ببغ��داد عام )1999-1998( 

وتخرج فيه عام )2000( حيث عنينّ قاضياً في محاكم بغداد.
ومن يستعرض سيرته الوظيفية سيتوقف أمام محطات بارزة، إذ عمل في 
محكم��ة جنح الرصافة ببغداد ومحكمة حتقيق مدينة الصدر ومحكمة 

جن��ح الك��رادة ومحكمة بداءة 
جن��ح  ومحكم��ة  األعظمي��ة 
بغداد اجلديدة، وفي عام )2005( 
انت��دب م��ن مجل��س القض��اء 
األعل��ى للعمل مبجل��س الوزراء 
في قس��م االستش��ارات لغاية 
عام )2007(، وف��ي العام )2008( 
نقل��ت خدمات��ه ال��ى مجل��س 
قض��اء إقليم كردس��تان حيث 
أصبح )قاضياً أول( في محكمة 
بداءة ده��وك، وفي العام )2009( 
عنينّ نائباً لرئيس هيئة النزاهة. 
ثقافت��ه  للرج��ل  ويحس��ب 

القانوني��ة والقضائية املمتازة ولديه بحوث قضائي��ة، وفي 2018/7/5 عنينّ 
رئيساً لهيئة النزاهة.

وعل��ى امتداد )26( عاماً، وهي خالصة خدمته املش��رنّفة، كان مثاالً يحتذى 
به في األداء والنزاهة والش��جاعة واألمان��ة والغيرة على املال العام، حيث 
أش��رف على العديد من التحقيقات واسترداد األموال املنهوبة إلى اخلارج 

واألعمال القانونية واإلفصاح عن األموال واملمتلكات..
بتاريخ 2019/2/6 التقيته أنا وزميلي قاس��م حوش��ي لغ��رض إجراء حوار 
صحف��ي معه، وبرغم أنه قد ع��اد للتو رحمه هلل من زيارة صباحية مبكرة 
لدائرة عقارات الدولة ببغداد اجتمع خاللها مع مديرها العام، إال إنه أبدى 
اس��تعداده للحوار، قائالً بابتس��امته املعه��ودة »يا أهالً.. ي��ا أهالً بالبينة 
اجلديدة.. شرفتونا«.. وقد حتدث الرجل عن أمور وقضايا كثيرة تدور في رأسه 
نش��رتها في اليوم التالي على أمل أن يكون لنا معه لقاء آخر مستفيض 

ليبوح بأسرار ومعلومات ذات ثقل كبير..
ما يؤسف أن النجم قد هوى، وأن الرمح الذي كنا نعول عليه قد خسرناه 
بالفعل.. أملنا كبير بش��رفاء ومخلصني ونزيهني وش��جعان آخرين، وهم 
كث��ر إن ش��اء اهلل.. الرحمة لك أيه��ا القاضي، ومثواك اجلن��ة، وإن )كارتك 
الش��خصي( الذي أعطيتني إياه س��أحتفظ به ما دمت حياً، وفاًء إلنسان 

رائع أحبه العراقيون حتى وإن لم يلتقوه.
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أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

تنويـــــه

كاريكاتري

)السنة الرابعة عشرة( العدد )3149( - االثنني - 18 - آذار - 2019

خاص ب�)                    (

عبد الزهرة البياتي*

وجع يومي

*رئيس التحرير التنفيذي

ت َتْوِفْيق..  الَقاِضي ِعزَّ
ٌم َهَوى َنْ

على امتداد )26( عامًا، 
وهي خالصة خدمته 

املشرفة، كان مثااًل 
يحتذى به يف األداء 
والنزاهة والشجاعة 

واألمانة والغرية على املال 
العام..

بغداد/ البينة الجديدة 
وافانا مندوبنا من مقر االحتاد العام 
لنقابات العمال في العراق السيد 

)سلمان احلسيناوي( مبا يلي:
على برك��ة اهلل وبإش��راف ورعاية 
األستاذ س��تار دنبوس براك رئيس 
االحتاد الع��ام لنقابات العمال في 
الع��راق نائب األم��ني العام لالحتاد 
الدولي لنقابات العمال العرب، عقد 
صباح يوم اخلميس املاضي 14 من 
الش��هر اجلاري املؤمتر التأسيسي 
العامة  ل�)النقابة  العامة  للهيئة 
للتمري��ض العراقي��ة( على قاعة 

العراقي��ني  النقابي��ني  ش��يخ 
الس��يد حاج��م كاط��ع العبودي 
الذي ت��رأس اللجن��ة التحضيرية 
إلج��راء  انتخ��اب رئي��س وأعضاء 
مكتب النقابة حيث تقدم عشرة 
مرشحني من عدد )51( وهم جميع 
احلاضرين من أصل )87( ش��خصاً 
ميثلون الهيئ��ة العامة في جميع 
احملافظ��ات عدا إقليم كردس��تان، 
وجرت االنتخابات بأجواء شفافة 
األس��تاذ  وبحض��ور  ودميقراطي��ة 
رحي��م  الس��يد  ونائب��ه  )ب��راك( 
الغامن��ي واملمث��ل القانون��ي ف��ي 

االحتاد احملامية )س��مية الشمري(. 
وبع��د فرز األصوات فاز الس��يدات 
والس��ادة املدرجة أس��ماؤهم في 

أدناه:
1- الس��يد س��تار عب��د الرس��ول 

رئيساً للنقابة.
2- الس��يد بش��ار جمع��ة نائب��اً 

للرئيس.
3- الس��يد س��الم حس��ن أمين��اً 

للمالية.
4- السيد مهند حسني عضواً.

5- السيدة بلقيس حسن عضواً.
6- السيد زهير محسن عضواً.

7- السيد فالح حسن عضواً.
8- السيدة خلود داود عضواً.

9- السيد محسن حسني عضواً.
عض��واً  ح��امت  وداد  الس��يدة   -10

احتياطاً.
م��ن جانبها تتق��دم أس��رة حترير 
)البين��ة اجلدي��دة( بأح��ر التهاني 
وأصدق األماني للس��ادة الفائزين، 
س��ائلني اهلل أن يوفقهم ويس��دد 
خطاهم خلدمة شعبهم ووطنهم 
وه��م يعمل��ون ف��ي ه��ذا اجمل��ال 
احلي��وي في حياة اجملتمع واهلل ولي 

التوفيق.

لتقديم أفضل الخدمات الطبية
تأسيس )النقابة العامة للتمريض العراقية(

)                         ( تهنئ اإلخوة الصابئة املندائيني بعيد اخلليقة العلوي - الربونايا )البنجة(
بغداد/ البينة الجديدة

بعي��د  احتفاله��م  ملناس��بة 
)البينة اجلديدة(  تتقدم  البرونايا، 
بالتهنئة والتبريكات الى اإلخوة 
وتتمن��ى  املندائي��ني،  الصابئ��ة 
لهم احتف��االت يس��ودها األمن 
واالس��تقرار والعي��ش الكرمي في 
ظ��ل عراق يحت��وي اجلميع. وتعد 
ه��ذه األي��ام أياماً طاه��رة ونقية 
وفيها يقوم الصابئ��ة بالتعميد 
وعمل طعام الغف��ران الى املوت 
الدع��وات  فيه��ا  وتس��تجاب 
وبالعودة  املصلنّ��ني.  الصادقة من 
الى معن��ى هذه املناس��بة، يقع 

عيد اخلليقة ف��ي آذار، وهو ذكرى 
اخللق وتكوين عوالم النور واألرواح 
األثيري��ة األول��ى بحس��ب ديانة 
الصابئ��ة. وتُفت��ح بواب��ات النور 
وتنزل املالئك��ة واألرواح الطاهرة 
لتصب��ح  األرض  نوره��ا  فيع��م 
جزءاً من عالم النور. ويُعتبر عيد 
البروناي��ا أح��د أعي��اد الصابئ��ة 
املندائي��ني الديني��ة األربع��ة. مع 
العي��د الكبير »ده��وا ربا« ومدته 
يوم��ان، والعي��د الصغي��ر »دهوا 
هنين��ا« ومدته يوم واح��د، وعيد 
التعميد الذهبي »دهوا اد دميانة« 

ومدته يوم واحد أيضاً.

نيوزلندا دولة خارج نشرات االخبار لكنها قفزت الى صدارة االخبار العاملية 
فجأة بس��بب مواطن اس��ترالي عبث بأمنها وتس��لى بقتل املسلمني في 
مس��اجدها بطريقة العاب الكومبيوتر القتالية، ونيوزلندا الدولة الهادئة 
الت��ي تقع جنوب احمليط الهادئ بعدد نفوس يبلغ خمس��ة ماليني نس��مة 
ليس بينهم س��وى خمس��ني الف مسلم اي بنس��بة واحد باملائة، اي فئة 
قليلة وجدت لها قدما على ارضها البعيدة حني هاجر اليها مس��لمون من 
الصني ش��كلوا اول وجود لهذه الديانة الوافدة.. ونيوزلندا ال ميكن ان يكون 
اختياره��ا كموقع لتنفيذ عمل ارهابي كبير نتاج تفكير فرد بس��يط جاء 
من اس��تراليا لينتقم.. هو مواطن يكرهنا مثل مئات اآلالف ورمبا املاليني من 
االستراليني واالوربيني واالمريكيني مثلما نحن نكرهم.. نعم نكرههم اذ ال 
يأمن أي اجنبي على نفسه في بالد املسلمني وغالبا ما تنصحهم سفارات 
دولهم بتجنب الس��فر لبلداننا وعدم اخلروج الى مدننا، فال تس��تغربوا من 
الكراهي��ة املتبادلة فه��ي واقع حال، ول��و اخذنا العراق مث��االً فنحن دولة 
ط��اردة لألجنب��ي حتى اذا كان مس��تثمراً يبني ويعمر فهو متهم بس��رقة 
نفطن��ا وترابنا الوطني وعليه ان يخدم ثم يرحل، حتى العمالة اآلس��يوية 
الرخيص��ة غير مرحب بها رغم ان العامل اآلس��يوي يعمل وكأنه في بيت 
أبي��ه مقابل أج��ر رخيص، ونحن ال نعمل نصف س��اعات العمل املقررة لنا 
وظيفيا، وكمس��لمني )لم نقصر( بزراعة بذور الكراهية في نفوس البش��ر 
م��ن كل االجناس وقبل ذلك زرعناها في داخل امتنا االس��المية التي تكره 
بعضه��ا بعضا وهي اليوم من اكثر االمم تفككا وتخندقا، أمة مس��تهلكة 
للس��الح ال حتارب خارج حدوده��ا الدولية وتأكل اكثر مم��ا تنتج وتلعن االمم 
التي تطعمها وتصنع لها التكنولوجيا، أمة ال تعرف عدوها من صديقها.. 
أم��ة مصدومة مباضيه��ا وحاضرها لكنها ايضا اصاب��ت العالم بالصدمة 
فاملس��لم يهرب بنفس��ه ودينه الى الغرب ويعيش هناك افضل مما يعيش 
في بالده، ثم يلف جس��ده الش��ريف بحزام ناس��ف ليقتل من آواه ونصره، 
ال تتص��وروا ان هذا اجلحود مير بس��الم فمثلما لدينا تش��دد وتطرف لديهم 
تشدد وتطرف أشد، وهم اصحاب نظرية الفعل ورد الفعل، ونحن اصحاب 
نظري��ة البادي اظلم، لكن من هو البادئ؟ ال ن��دري، ال أحد يلقي اللوم على 
نفسه، واملس��لم والعربي خصوصا ال يفرق بني حكامه ومحتليه االجانب 
فكالهما يحتل الوطن لنفس��ه وعائلته ويت��رك املواطن يعيش على بقايا 
املوائد ويجوع ليش��بع الزعيم ويعيش الزعيم، وصدمنا انفس��نا والعالم 
م��رة اخرى بنموذج القاعدة التي ولدت بحضن اخملابرات الدولية حني رعتها 
)أمريكا الكافرة( في حرب حترير افغانس��تان من )االحتادالسوفيتي الكافر(، 
ومن رحمها ولدت داعش النموذج اآلخر، وهذا اخلط اجلهنمي هو اآلخر متاهى 
مع مخط��ط تدمير هذه األمة املفككة ومتاهى مع بوصلة حتويل العدو في 
منطقة الش��رق االوسط بنظرية الدفاع عن املذهب التي ما تبناها مذهب 
اسالمي اال قضت على مذهبه ودينه وسمعته، ونحن كمسلمني جربنا كل 
التجارب وخرجنا مثقل��ني باجلراح والهزائم الى درجة ان كل انتصار يحرزه 
املس��لم شخصا كان ام دولة اس��المية هو هزمية كبرى ألنه انتصار داخل 
األم��ة الواحدة والبيت الواحد الذي يتقاتل ب��ه االخوة على االرض والعرش 
واملي��راث. لو فكرنا بنظرية املؤامرة فإن وق��ف الهجرة قد يكون هو الهدف 
األبع��د للهجوم االرهاب��ي في نيوزلندا فهناك الكثير م��ن التداعيات التي 
رافق��ت موجات املهاجري��ن الذين اجبرتهم )دولة اخلالف��ة( على النزوح من 
بالد املس��لمني في العراق وسوريا وليبيا، وقد يكون نتاج موجات الكراهية 
بس��بب املتشددين االسالميني التي شملت كل املسلمني بال استثناء الى 
درجة ان العربي واملس��لم بات مس��تهدفا مرتني، مرة م��ن اخيه في الدين 
العربي واملس��لم املتش��دد ومرة من اخي��ه في االنس��انية املواطن الغربي 
املتش��دد حتى لو جلأ الى نيوزلندا او احلبش��ة، فلم يعد للمهاجر املس��لم 

مكان آمن وال ملك ال يُظلم عنده أحد.

لندا .. نيوز
وقفة

عبدالهادي مهودر

وكاالت / البينة الجديدة
نفت الفنانة س��مية اخلش��اب ش��ائعات طالقها بطرح 
رة اجلدي��دة الت��ي حتم��ل عن��وان  أغنيته��ا املص��ونّ
بتس��تقوي وتتط��رق فيه��ا لعن��ف الرج��ل ضد 
للم��رأة. ما أثار الش��ائعات حولها بربط مضمون 
وس��اهم  الش��خصية،  بحياته��ا  كلماته��ا 
بانتش��ار التحلي��الت والتكهن��ات بانفصالها 
عن زوجها. وجاء طرح األغنية ليؤكد أن رسالتها 
فني��ة واجتماعية. حيث نفت ه��ذه األخبار بطريقٍة 
غي��ر مباش��رة عبر توجي��ه الش��كر لش��ريك حياتها 
أحمد س��عد في نهاية ش��ارتها، كما فعلت في أغنيتها 
الس��ابقة. علماً بأنها من كلمات هش��ام ص��ادق وتوزيع 

محمد عباس، وأحلانها.

 وكاالت / البينة الجديدة
ف��ي عام 2017، ش��وهد جس��م غام��ض وهو يطير 
عبر نظامنا الشمس��ي، ما أثار مخاوف من كونه 
س��فينة فضائي��ة غريبة. وه��ذا الكائن الغريب 
املدعو أومواموا )Oumuamua(، تصرف بش��كل 
مخالف متاماً ألي ش��يء آخر متت رؤيته من قبل، 
م��ا دفع اخلب��راء لتصنيفه على أن��ه مذنب، ثم 
كويك��ب، وأخيرا ككائن بينجم��ي. واآلن، وبعد 
ما يقارب عامني من اكتشافه، يدعي باحثون من 
جامعة ييل ومعه��د كاليفورنيا للتقنية، أنه من 
األفضل اعتبار أومواموا مذننّب��ا. وقال املعد الرئيس 
للدراسة، داريل سيليجمان لقد ترك العديد من األلغاز 
في أعقاب ظهوره. ويتمتع أومواموا بتسارع صغير لكنه 

مستمر، كافح العديد من علماء الفلك لفهمه.

بغداد / البينة الجديدة
أعرب الفنان العراقي كاظم الساهر، 
في رسالة وجهها الى مجلس النواب 
ع��ن اس��تعداده ألداء كلمات نش��يد 
وطني جدي��د للعراق. وقال��ت النائبة 
ريحان حن��ا إن »كاظم الس��اهر وفق 
الرس��الة الت��ي كتبه��ا بخ��ط ي��ده 
وأرس��لها ي��وم 14 آذار ال��ى مجل��س 

الن��واب، أع��رب ع��ن اس��تعداده ألداء 
نشيد )س��الم عليك( نش��يداً وطنياً 
جديداً للعراق«. وقالت حنا »إن غالبية 
الكتل ف��ي البرملان رحب��ت باملقترح، 
إال أن املس��ألة حت��ى اآلن ف��ي إط��ار 
التحقيق والبحث«. وكشفت حنا أن 
»عدداً من النواب حتى اآلن مع أن يكون 
ش��عر محمد مهدي اجلواهري بعنوان 

)سالم على هضبات العراق( نشيداً 
وطني��اً جدي��داً للع��راق، اال انه في 

الدورة املاضية رفضت اللجنة 
واالعالمي��ة  الثقافي��ة 

املقترح«.

مسية اخلشاب 
تنفي شائعة طالقها

الربملان يتلقى رسالة من الساهر

يف هجوم نيوزيلندا .. عراقي يتحول إىل ساتر أمام نليه
متابعة / البينة الجديدة

 gulfnews صحفي��ة  س��لطت 
قص��ة  عل��ى  الض��وء  اإلماراتي��ة 
العراقي أديب س��امي الذي أصيب 
وهو يحاول حماية جنليه الهجوم 
املسلح الذي استهدف مسجدين 
في نيوزيلندا وأوقع عشرات القتلى 
واجلرح��ى. وقالت الصحيفة، وفقاً 

لوكال��ة روس��يا اليوم، إن س��امي 
مواطن نيوزيلندي من أصل عراقي 
يبلغ من العمر 52 عاما، ويعمل في 
اإلم��ارات في مجال االستش��ارات 
الهندس��ية، غطى بجسده ولديه 
عبد اهلل 29 عام��ا، وعلي 23 عاما، 
عندم��ا اقتحم املس��لح اإلرهابي 
املس��جد أثناء ص��الة اجلمعة وبدأ 

بإط��الق النار بش��كل عش��وائي.
ونقل��ت الصحيفة ع��ن هبة ابنة 
أديب قولها »والدي بطل حقيقي.. 
لقد أصيب بعي��ار ناري في الظهر 
الفق��ري  عم��وده  م��ن  بالق��رب 
أثن��اء محاولت��ه حماي��ة أخ��وي، 
ول��م يس��مح أن يح��دث لهما أي 

مكروه«.

صورة تنقذ صاحبها من املوتمــــــخــــــاوف!


