
متابعة /
يب��دو جلي��اً ان مقتل رئيس هيئ��ة النزاهة 
القاضي )ع��زت توفيق جعفر( »رحمه اهلل« 
جراء حادث مروري مؤسف ليلة 14/ 15 آذار 
اجل��اري على طريق دهوك ب��ات يثير الكثير 
من التس��اؤالت، ه��ل هو مدب��ر أم صدفة؟ 
وان قاب��ات االي��ام حبلى باملفاج��آت التي 
ستكش��ف حقيق��ة ما حص��ل بالضبط 

وان لكل حادث حديث.وقد بدأت الش��كوك 
تطفو على السطح شيئاً فشيئاً وهذا ما 
اماط عنه اللثام امس تقرير مديرية شرطة 
محافظ��ة ده��وك ف��ي اقلي��م كردس��تان 
والذي يتمحور بش��أن مابسات وفاة رئيس 
هيئة النزاه��ة االمر الذي يفت��ح بوابة من 
احلكوم��ة  ل��دى  والش��كوك  التس��اؤالت 
ومايستتبع ذلك من تشكيل جلنة حتقيقية 

ذهبت بالفعل الى دهوك الستجاء املوقف 
ميدانياً وقال ش��خص مق��رب من القاضي 
الراحل ان اللجنة باشرت مهامها وجمعت 
االدلة الازمة فيما اعلنت الش��رطة ان من 
ص��دم س��يارة القاض��ي بس��يارته هو من 
املك��ون العربي وف��ي التفاصي��ل ايضاً انه 
ف��ي الس��اعة 945 من مس��اء ي��وم 14/ 3/ 
2019 وقع حادث تصادم في ش��ارع )مالتا( 

مبدين��ة دهوك ب��ني س��يارتني احداهما من 
نوع تويوت��ا الندكروز والثاني��ة هيوندا كان 

يس��تقلها رئيس هيئة النزاهة وهو كردي 
م��ن اهالي دهوك حيث لق��ي مصرعه في 
احلادث فيما اصيب س��ائق سيارة التويوتا 
بجروح كما تس��بب احلادث باضرار لسبع 
سيارات اخرى وقال املقدم )علي نوري( وهو 
ابن عم رئي��س هيئة النزاهة )عزت توفيق( 
ان املرح��وم كان يقيم في ده��وك وقد عاد 
للمحافظ��ة مبناس��بة اعي��اد ن��وروز وكان 

يقود السيارة بنفس��ه وقت حدوث احلادث 
مضيف��اً ال نعل��م كيف وقع احل��ادث بدقة 
لكنه ليس محل ش��ك لدين��ا حالياً.بدوره 
قال املتحدث بأس��م ش��رطة م��رور دهوك 
املقدم احلقوقي )ازاد ط��ه( بدأنا بالتحقيق 
فور وق��وع احلادث وتبني ان الس��يارة كانت 

تسير بسرعة كبيرة 

تتمة ص3

بغداد /  
استجابة ملا نشرته »البينة اجلديدة« في اعدادها السابقة بخصوص مكافأة نهاية اخلدمة ملنتسبي 
اجليش الس��ابق كش��فت الهيئة الوطنية للتقاعد مشكورة امس االول االحد عن الفئات املشمولة 
به��ذه املكافأة. وقال رئيس الهيئة الوطنية للتقاعد العامة الس��يد )أحمد عبد اجلليل الس��اعدي( 
ان امل��ادة )36( من قان��ون املوازنة االحتادية للعام احلالي )2019( نصت على صرف مكافأة نهاية اخلدمة 
ملنتس��بي اجليش العراقي الس��ابق ممن يقع حتت مس��مى اجليش العراقي الس��ابق فق��ط أي انها ال 
تشمل منتسبي االجهزة القمعية واالمنية املنحلة مثل فدائيي صدام واالمن اخلاص والعام واجهزة 
اخملابرات وغيرها من االجهزة التي ال ينطبق عليها توصيف اجليش العراقي الس��ابق. واكد الساعدي 
ان املس��ميات او الفئ��ات املش��مولة حص��راً باملكافأة يت��م تدقيقها اآلن لدفع املس��تحقات وان من 
تشمله املادة والقانون هم املراتب من )اجلندي والنائب ضابط ورئيس العرفاء والضباط من رتبة مازم 
الى فريق بش��رط ان تكون له خدمة )30( س��نة.. مش��يراً بأن خدمة منتس��بي اجليش العراقي تكون 
مضاعفة »حركات فعلية« أي تضرب في )2( ومثال ان من لديه خدمة )15( سنة يكون مشموالً ألنها 

تعد )30( سنة مع احلركات الفعلية.

على خلفية حريق منفذ زرباطية..)                                  ( تطالب بالتصدي لكل العابثني بـ”بواباتنا اخلارجية” وهدر مالنا العام واخضاعها للسيطرة املركزية

استجابة ملا طرحته )                                 (.. التقاعد: هذه هي الفئات املشمولة مبكافأة نهاية اخلدمة ملنتسيب اجليش السابق وهذه شروطها

احلشد الشعيب يوضح بشأن زيارة املهندس اىل نينوى.. والرتكمان حيذرون من موقف آخر يف حال تهميش حقوقهم
اجليش العراقي يشتبك مع حزب العمال الكردستاني يف شنكال.. واجتماع قرب حدودنا مع سوريا ملناقشة االحداث والتوصل اىل حلول 

مهددة مبن اليلتزم باعتماد “البطاقة املوحدة”.. اجلنسية العامة : ما اشيع عن منح اجلنسية خالل سنة غري صحيح

امانة جملس الوزراء تكلف الغضبان برئاسة جملس مبادرة الشفافية وحميي الدين مديرا تنفيذيا هلا
خبري كردي: مناصب حكومة االقليم شبه حمسومة ولكن.. ونصيف تلوح بأستجواب وزيري اخلارجية والكهرباء
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مصدر: االسدي والياسري يتنافسان على الداخلية.. والدفاع حسمت للحريري.. والعراق يراقب حدوده مع سوريا بكاميرات متطورة

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 

مستشار اإلعمار يكشف تفاصيل مدينة السياب وتوزيع األراضي باجملان.. ووزير العمل يعلن بدء التسجيل على قروض اخلدمات الصناعية!

اف��اد مصدر ف��ي حتالف الفت��ح امس بأن 
التناف��س عل��ى منص��ب وزي��ر الداخلية 
انحص��ر بني الفري��ق الركن )عب��د الغني 
االس��دي( واللواء )ياس��ني الياسري( فيما 
كش��ف عن حس��م منصب وزارة الدفاع 
لصال��ح املرش��ح )ص��اح احلري��ري( وقال 
املصدر ان الكتل السياسية توصلت الى 
شبه اتفاق نهائي بالتوافق على تسمية 
مرش��حي الدف��اع والداخلية مؤك��داً ان 
حسم املنصبني س��يتم االسبوع املقبل 
خال جلس��ات مجلس النواب وبحسب 
املص��در فأن االس��دي يعتب��ر االوفر حظاً 
حالي��اً في حني ُحس��م منص��ب الدفاع 
لصالح )ص��اح احلريري( وهو ش��خصية 

عسكرية.
على صعي��د آخر اف��اد مصدر ف��ي قيادة 
ح��رس ح��دود محافظة االنب��ار امس بأن 
القوات االمنية نصبت منظومة كاميرات 
متط��ورة عل��ى ط��ول الش��ريط احلدودي 
م��ع س��وريا لرصد أي حالة تس��لل باجتاه 
االراض��ي العراقي��ة واض��اف املص��در انه 
اضاف��ة الى منظوم��ة كامي��رات املراقبة 
املتط��ورة فقد مت انش��اء حتصينات امنية 
منها وضع اساك شائكة وابراج مراقبة 
ونشر دوريات على طول الشريط احلدودي 
مع س��وريا غربي االنبار في خطوة تهدف 

الى زي��ادة التحصينات االمنية وان طيران 
تقوم��ان  املس��يرة  والطائ��رات  اجلي��ش 
بعمليات مراقبة الشريط احلدودي بشكل 
مستمر بالتزامن مع قصف مواقع ارتكاز 

داعش داخل العمق السوري.
وفي التط��ورات ايضاً اش��تبكت قوة من 
اجليش العراقي امس مع عناصر من حزب 
العم��ال الكردس��تاني )PKK( ف��ي قضاء 
ش��نكال )س��نجار( بعد محاولة عناصر 
احلزب تنفي��ذ عملية تهري��ب عبر احلدود 
العراقية/ السورية وقال مصدر ان اجليش 
العراق��ي املرابط عن��د احل��دود العراقية/ 
الس��ورية اوقف عملية التهريب املنظمة 
لك��ن عناصر احلزب املذك��ور فتحوا نيران 
اس��لحتهم عل��ى اجلي��ش العراق��ي م��ا 

اس��فر عن اصابات في صف��وف الطرفني 
وفي هذا الصدد اص��درت قيادة العمليات 
املش��تركة امس بياناً اش��ارت فيه الى ان 
االش��تباك ادى ال��ى استش��هاد جنديني 
واصابة ع��دد آخر اضافة ال��ى عناصر من 
قوة حماية سنجار وان االعتداء قد حصل 
عل��ى نقطة تفتي��ش للجيش ف��ي قرية 

حصاويك بسنجار.
وف��ي املوضوع ذاته افاد مصدر امني امس 
بأنه س��يتم عق��د اجتم��اع مرتقب قرب 
احل��دود العراقي��ة/ الس��ورية ب��ني اجليش 
العراقي ووحدات حماية سنجار ملناقشة 
االحداث الت��ي وقعت والتوصل الى حلول 
للحيلول��ة دون تفاق��م االم��ر وان الوضع 

مستقر في قضاء سنجار ومحيطه.

م��ن جان��ب آخ��ر اك��دت هيئ��ة احلش��د 
الشعبي امس ان زيارة نائب رئيس الهيئة 
)ابو مهدي املهندس( الى محافظة نينوى 
تفقدية اعتيادية وليس��ت من اجل اعادة 
انتش��ار الوية احلش��د مش��يرة الى عدم 
وجود صل��ة بني الزيارة والتطورات االمنية 
الت��ي حصل��ت مس��اء ام��س االول ف��ي 

سنجار. 
في وق��ت اكد املهن��دس وقائ��د عمليات 
نينوى اللواء )جنم اجلبوري( امس دعمهما 
للبرنامج احلكومي لرئي��س الوزراء )عادل 
عبد املهدي( واحلفاظ على امن واس��تقرار 
املناط��ق احمل��ررة. ويذك��ر ان )اب��و مه��دي 
املهن��دس( ق��د زار قيادة عملي��ات نينوى 
لبحث التنس��يق املش��ترك حلف��ظ امن 

واستقرار احملافظة.
وكان��ت خلية االعام االمني قد قالت في 
بي��ان لها ان قوة من ال�)PKK( اعتدت على 
س��يطرة امنية ودهس��ت احد اجلنود في 
قضاء س��نجار بع��د ان طالب احد اجلنود 
املوافق��ات  باس��تحصال  الق��وات  تل��ك 
االمني��ة بغي��ة الس��ماح له��ا باجتي��از 
الس��يطرة.من جانب آخر حذر النائب عن 
املكون التركماني )مختار املوسوي( امس 
من اجراءات وموقف آخر في حال استمرار 
احلكوم��ة ومجل��س النواب ف��ي تهميش 
حقوق ابناء املكون فيما اش��ار الى سعي 
ممثل��ي التركم��ان العادة تفعيل مش��روع 
قانون حق��وق التركمان بغي��ة التصويت 
علي��ه باقرب وق��ت ممكن.وف��ي التطورات 
السياس��ية اكد )كفاح محم��ود( اخلبير 
في الشأن الكردي امس ان التوصل التفاق 
ح��ول الرئاس��ات واملناص��ب القيادية في 
اقليم كردس��تان اصبح قريباً بعد توصل 
احلزب��ني الكبيرين الى صيغ تفاهم ترضي 
اجلمي��ع مش��يراً ال��ى ان رئاس��ة االقليم 
واحلكوم��ة  اصبحت ش��به محس��ومة 
لكنه ملح بأن حزب االحتاد الوطني يتحمل 

تأخير تشكيل حكومة االقليم.
عل��ى صعي��د آخ��ر ه��ددت عض��و جلن��ة 
النزاه��ة النيابي��ة )عالي��ة نصيف( امس 
باس��تجواب وزيري اخلارجية )محمد علي 
احلكيم( والكهرباء )لؤي اخلطيب( بسبب 
عدم ردهما على االس��ئلة البرملانية التي 

وجه��ت اليهم��ا مؤك��دة توجي��ه س��تة 
اس��ئلة للحكيم باالضافة الى س��ؤالني 
لوزي��ر الكهرباء منذ م��دة لكن لم حتصل 
على اجابة منهما االمر الذي س��يدفعنا 
الى اس��تجوابهما بعد ان يتم استكمال 

كافة االجراءات القانونية لاستجواب.
وفي تطور آخر اعلنت امانة مجلس الوزراء 
امس تكليف وزير النفط )ثامر الغضبان( 
برئاس��ة مجلس مبادرة الشفافية و)عاء 
محي��ي الدين( مديراً تنفيذي��اً لها وقالت 
االمان��ة ف��ي بيان له��ا انها اص��درت امراً 
ديواني��اً بتكلي��ف نائ��ب رئي��س مجلس 
الوزراء وزير النفط )ثامر الغضبان( برئاسة 
مجل��س االمن��اء في مب��ادرة الش��فافية 
ف��ي الصناع��ات االس��تخراجية وجتدي��د 
تكلي��ف )ع��اء محي��ي الدي��ن( مبنصب 
املدي��ر التنفي��ذي لها.واضافت، كما جدد 
األم��ر الديواني تش��كيلة اجمللس ليتألف 
م��ن س��تة أعض��اء بدرج��ة مدي��ر ع��ام 
ميثلون احلكومة تختاره��م وزارات النفط 
والصناع��ة واملعادن واملالي��ة والتخطيط 
ودي��وان الرقابة املالية االحت��ادي وحكومة 
إقليم كردستان. وستة أعضاء تختارهم 
الشركات االستخراجية العاملية العاملة 
ف��ي الع��راق والش��ركات االس��تخراجية 
العام��ة اململوك��ة للدول��ة. كم��ا يض��م 
اجملل��س س��تة أعض��اء ميثل��ون اجملتم��ع 
املدني تنتخبهم منظمات اجملتمع املدني 

واالحتادات املهنية.

كتب املحرر السياسي
يف الهدف

لم يعد س��راً القول بأن العراق بات س��وقاً استهاكية شغالة 
ونش��طة لكل م��ا يحيطنا من دول ج��وار او حت��ى دول العالم 
البعيدة جداً وان كل هذه الدول في س��عي دائب للحصول على 
موط��يء قدم في ه��ذه الس��وق املغرية في ظل غي��اب صناعة 
وطنية قادرة على سد االحتياجات احمللية وفي ظل قطاع زراعي 
ينهض من س��باته رويداً رويداً.. وقد نس��لم باالم��ر ونعتبر ذلك 
م��ن قبيل حركة التجارة واالقتص��اد العابرة للحدود لكن ماهو 
غير صحيح وغير مقبول هو ان يتحول العراق الى مكب نفايات 
لبضائ��ع وس��لع غذائي��ة ودوائية وحت��ى صناعي��ة غير صاحلة 
لألستهاك البشري يوردها لنا من فقدوا الذمة والضمير والذين 
اليهمهم س��وى ارض��اء نزواته��م واتخام جيوبهم بالس��حت 

احل��رام اما مصلح��ة الوطن 
وصح��ة املواط��ن فه��ي في 

خبر كان..
ام��س االثنني اعلن��ت هيئة 
الكم��ارك اعادة اص��دار )24( 
طن��اً من مادة اجل��ن االيراني 
ال��ى جهة القدوم لفش��لها 
ف��ي الفحوص��ات اخملتبري��ة 
واوضح��ت الهيئ��ة ان اعادة 
االص��دار ج��اءت بن��اء عل��ى 
تقري��ر جلنة الصحة العاملة 

في منفذ الش��يب احلدودي مبحافظة ميس��ان في وقت اعلنت 
هيئ��ة املنافذ احلدودية ام��س ايضاً اتاف حمول��ة )75( طناً من 
م��ادة صدر الدجاج في منفذ طريبي��ل احلدودي مبحافظة االنبار 
لعدم صاحيتها لاس��تهاك البش��ري وبالفعل فقد مت اتاف 
امل��ادة وفقاً لق��رارات احملكم��ة الكمركية للمنطق��ة الغربية.. 
الس��ؤال هنا: ملاذا ال يص��ار الى معاملة من يورد لن��ا هذه املواد 
معاملة الداعش��ي؟ ألن الداعشي ومن يس��تورد لنا مادة تالفة 
مغشوش��ة كاهما مي��ارس القتل بحق العراقي.. وكم نخس��ر 
يومياً وش��هرياً من مال عراقي بسبب هذا االستيراد العشوائي 

من قبل حفنة من النصابني القتلة؟!

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

عبد الوهاب جبار 

 ملاذا ال يصار اىل معاملة من يورد 
لنا هذه املواد معاملة الداعشي؟ 
ألن الداعشي ومن يستورد لنا  
مادة تالفة مغشوشة كالهما 
يمارس القتل بحق العراق

صحة الناس.. امانة 
ياحكومة.. اوقفوا التالعب بها
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اهلجرة : عودة اكثر من إق
100 نازح ملناطقهم يف 

الصقالوية

وزير الداخلية الرتكي سليمان سويلو 
: سنشن عملية مشرتكة مع إيران 

ضد حزب العمال الكردستاني
5

ساحة القشلة حتتضن 
الفنون وتتحول إىل فضاءات 

تسع كل املواهب اإلبداعية

املتحدث األسبق للحكومة  
علي الدباغ يف حوارتنشره 
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سدود االقليم متتلئ باملياه ألول مرة منذ 25 عاماا
ظريف ملراجع الدين يف قم : زيارتنا للعراق كانت ناجحة للغايةال
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بعد نيوزلندا ..هولندا تصحو على وقع حادث ارهابي

قابالت االيام حبلى بالمفاجآت.. وسط تساؤالت حيرى هل الحادث مدبر أم صدفة؟
مقتل رئيس هيئة النزاهة القاضي )عزت توفيق( وراء االكمة ما وراءها و)                              ( تنشر نص ما قاله قبيل وفاته

من هو البطل الذي 
سيكمل مشروع محاربة 

الفساد ويتصدى 
بشجاعة لكل الحيتان؟

امستردام / وكاالت / 
 قال��ت وكالة رويترز لألنباء، ام��س االثنني، إن إطاقا للنار 
ف��ي مدينة أوتريخت الهولندية أس��فر عن س��قوط عدد 
كبير من اجلرحى.ونقلت وس��ائل إعام أن قوات مكافحة 
اإلرهاب مت اس��تدعاؤها إلى موقع إط��اق النار في املدينة 

الت��ي تعد راب��ع أكبر املدن الهولندية م��ن حيث الكثافة 
الس��كانية.ولم تتضح بع��د طبيعة الهج��وم، أو دوافع 
منفذه.ويأت��ي ه��ذا احل��ادث بع��د ثاث��ة أيام م��ن هجوم 
إرهاب��ي على مس��جدين في مدينة كرايس��ت تش��ريش 

النيوزيلندية، اجلمعة املاضية.

عشرات الضحايا بإطالق نار كثيف يف هولندا

بغداد / 
أعلن رئي��س غرفة التجارة القطرية خليفة بن جاس��م بن 
محم��د آل ثاني، ام��س االثنني، عن اس��تيراد ب��اده اخلضار 
والفواكه واجهزة كهربائية من العراق، فيما أكد وجود نحو 
210 شركات قطرية عراقية مشتركة تعمل حالياً في السوق 
القطري.وقال آل ثاني ف��ي تصريح اوردته صحيفة “العرب” 
القطرية إن “التجارة البينية مع العراق ال تزال دون مس��توى 
الطموحات واإلمكانيات املتوافرة لدى البلدين الش��قيقني، 
وذلك بالرغم من النمو الافت في املبادالت بنسبة 52% في 
الع��ام املاضي، حيث بلغت قيمة التب��ادل التجاري في عام 
2018 املاضي نحو 473 ملي��ون ريال، مقابل 310 مايني ريال 

في عام 2017”.وأضاف أن “أهم الواردات القطرية من العراق 
تتمث��ل في اخلض��ر والفاكهة وبعض األجه��زة الكهربائية 
اخلاصة بشبكات الهاتف، في حني أن أبرز صادرات قطر إلى 
العراق تتمث��ل في زيوت النفط، ومنظف��ات عضوية، ومواد 
إس��منتية، وأكي��اس للتعبئ��ة والتغليف، ومس��تحضرات 
تس��تخدم في الصناع��ات الكيميائية”.وأوضح آل ثاني، أن 
“غرفة قط��ر ترحب بالش��ركات العراقي��ة الراغبة بدخول 
السوق القطري”، الفتاً إلى “وجود نحو 210 شركات قطرية 
عراقي��ة مش��تركة تعمل حالي��اً في الس��وق القطري، من 
بينها ثاث شركات عراقية مبلكية كاملة، وباقي الشركات 

برؤوس أموال مشتركة”.

قطر تكشف مفأجأة: نستورد اخلضار واالجهزة الكهربائية من العراق وشركاته تعمل لدينا

بغداد / 
اك��د رئيس مجل��س الوزراء ع��ادل عبد امله��دي، ان 
مصال��ح العراق مع جيرانه، مش��ددا على ان العراق 
لدي��ه ارادة قوي��ة لانفتاح والتعاون م��ع دولة قطر، 
فيما اعرب وفد قطري زائر لبغداد عن الرغبة بتوقيع 

اتفاقي��ة جت��ارة حرة م��ع الع��راق لتبادل وتش��جيع 
وحماي��ة االس��تثمارات ب��ني البلدين.وق��ال املكتب 
االعامي لرئاس��ة الوزراء ، إن رئي��س مجلس الوزراء 
اس��تقبل مبكتب��ه الرس��مي ام��س وزي��ر التج��ارة 
والصناع��ة في دول��ة قطر علي بن احم��د الكوراي، 

والوف��د املرافق ل��ه. واضاف املكت��ب، أن عبد املهدي 
رحب بالوفد القطري، واكد ان العراق صديق اجلميع 
وعنصر س��ام يخدم املنطقة وهو ملتقى االش��قاء 
واالصدقاء من كل دول وش��عوب العال��م، ولن نعود 

لسياسات احلروب املدمرة والتمحور.

ونق��ل املكتب عن عبد املهدي قوله، إن مصاحلنا مع 
جيراننا ولدينا ارادة قوية لانفتاح والتعاون مع دولة 
قطر في جميع اجملاالت وتب��ادل املصالح في اجملاالت 
االقتصادية والتجارية واالس��تثمارية وتقوية اواصر 

العاقات املشتركة خلدمة بلدينا وشعبينا.

عبد املهدي : مصاحلنا مع جرياننا ولدينا إرادة قوية لالنفتاح والتعاون مع قطر

وكاالت / 
أعلن نائب رئيس دولة اإلمارات رئيس مجلس الوزراء، محمد 
بن راش��د، عن املوسم الثالث ملبادرة صناع أمل، التي تهدف 
ملساعدة الناس في اجملاالت التعليمية والصحية واإلنسانية 
والثقافية. وس��يتم تكرمي الفائزين ف��ي إطار املبادرة مبكافأة 
تصل إلى مليون درهم، وصناع أمل مبادرة تأتي ضمن مبادرات 

محم��د بن راش��د العاملية.ونش��ر على صفحته ف��ي تويتر 
مطل��وب للعمل معنا.. صناع أمل ف��ي عاملنا العربي.. نذروا 
أنفسهم ملساعدة الناس ومنفعة الناس.. نريد قصصهم.. 
لتكرميهم وليكونوا قدوات لغيرهم.. أي صانع أمل في اجملال 
التعليم��ي أو الصحي أو اإلنس��اني أو الثقاف��ي أو البيئي أو 

غيره هو رصيد لنا جميعا في بنك اخلير واألمل.

حاكم دبي يعلن عن مكافأة قيمتها مليون درهم .. تعرف على الشروط
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عمار احلكيم وجعفر الصدر يؤكدان أولوية اخلدمات ومكافحة الفساد

NO.3150.tue.19.MAR.2019

بغداد / البينة الجديدة
بينت عضوة جلنة االس��تثمار واالقتصاد النيابية ندى ش��اكر، امس االثنني، أن مشروع 
توزيع قطع األراضي للعائالت الفقيرة سيفشل إذا لم يسلم للشركات االستثمارية، 
عازي��ة األم��ر إلى عدم قدرة تلك العائ��الت على تكلفة مبالغ البناء. وقالت ش��اكر، إن 
“توزي��ع قطع األراضي للعائالت الفقيرة ستتس��بب مبش��كلة جديدة ك��ون األراضي 
اخملصصة ملشروع السكن زراعية وهذا يعد هدرا للثروة الزراعية وتقليصا للمساحات 
اخلصب��ة”، الفتة إل��ى إن “حتويل األراضي الزراعية إلى س��كنية س��يجعل من العراق 
سوقا للتجارة الزراعية اخلارجية وهذا األمر خطير”. وأضافت أن “املشروع بحاجة إلى 
أراضي غير زراعية تسلم للشركات االستثمارية لتحقيق جناحه من خالل بناء وحدات 
س��كنية رصينة ومالئمة للعيش البش��ري”، مبينة أن “منح األرض للعائالت الفقيرة 
س��يكلف الدولة أمواال طائلة من الق��روض، فضال عن خلق مناطق غير منتظمة كون 

العائالت الفقيرة ليس لديه األموال الكافية لتحقيق بناء رصني«.

بغداد / البينة الجديدة
 اس��تقبل رئي��س حتال��ف اإلص��الح واإلعمار، الس��يد عمار 
احلكيم، الس��يد جعفر الصدر جنل الشهيد السيد محمد 
باقر الصدر، واس��تذكر معه السفر اخلالد آلل الصدر الكرام 
في مجال العلم والش��هادة. وذكر بي��ان ملكتبه، ان اجلانبني 
تناوال »مس��تجدات الوضع السياس��ي ومكان��ة العراق في 
املنظومة االقليمية والدولية، واالنتصارات التي حتققت على 
عصابات داعش االرهابي واالنتصار السياسي واالجتماعي«.

كم��ا بينا، ان »الع��راق يخطو خطوات مهمة جتاه ترس��يخ 
الدميقراطية ومراكمة االيجابيات وحّملنا اجلميع مسؤولية 
اخلروج من االنسداد السياسي«. وأكد السيد عمار احلكيم 
والس��يد جعفر الص��در ان »املرحلة احلالية الب��د أن تتصدر 
فيه��ا اخلدمات وفرص العمل ومكافحة الفس��اد كأولويات 

مهمة«.

االقتصاد النيابية: مشروع توزيع األراضي على العائالت الفقرية سيفشل إذا مل يسّلم لالستثمار

الفتح وسائرون يكمالن كتابة تقرير نهائي بشأن الوجود العسكري األجنيب

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
“كوميرس��انت”  صحيف��ة  .. أف��ادت  مقاتللالت 
الروس��ية، امس االثن��ني، بأن روس��يا تعاقدت مع 
مصر لتزويدها بعشرات املقاتالت الثقيلة متعددة 
األغراض من طراز “سوخوي 35”. ونقلت الصحيفة 
عن مصدرين رفيعني بقطاع التصنيع العسكري 
الروس��ي قولهم��ا، إن العقد ال��ذي يقتضي توريد 
أكثر من 20 مقاتلة وعتاد عسكري بقيمة حوالي 
ملي��اري دوالر، دخ��ل حيز التنفيذ في نهاية ع��ام 2018، على أن تبدأ 

اإلمدادات في عام 2020 أو 2021.
تخطيط .. أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال”، نقالً عن مسؤولني 
ف��ي البيت األبيض، بأن اجلي��ش األمريكي يخطط 
إلبق��اء نحو ألف جن��دي في س��وريا، وذلك خالفا 
للوعود األميركية بحس��ب القوات من سوريا. وأن 
اجليش يخطط لالحتفاظ مبا يقرب من ألف جندي 
ل باملوقف يأتي بعد ثالثة أشهر  بسوريا، ضمن حتوُّ
من أمر الرئي��س دونالد ترامب بانس��حاب لقواته 

بالكامل من سوريا. 

احتجاجللات .. ق��ام املتظاه��رون بتش��كيل حلقة 
حول مقر الرئيس الصربي ألكس��ندر فوتشيتش، 
ملنعه من مغادرة مقر اإلقامة، مرددين هتافات تندد 
باستقالة الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش. 
ووفق��ا لوس��ائل اإلع��الم الروس��ية، جتم��ع آالف 
األش��خاص بالقرب من املبنى، وانتش��رت عناصر 
الق��وات اخلاصة على أس��طح القص��ر. وأوضحت 
وس��ائل األعالم أن الوضع في القصر ال ي��زال متوترا، ومت حظر حركة 

املرور وإيقاف تشغيل خدمة الواي فاي في الشوارع.
السفاح .. اعلن برينتون تارانت منّفذ االعتداء اإلرهابي على مسجدي 
كرايست تشيرش بنيوزيلندا رفضه دفاع احملامني 
عن��ه، وطالب مبنحه حق الترافع عن نفس��ه أمام 
احملكم��ة وكأنه متهم بريء مما ينس��ب إليه. وقال 
احملامي ريتشارد بيترز الذي عينته احملكمة للدفاع 
عن تارنت أثناء جلسة استماع أولية في احملكمة  
إن األخي��ر رفض تعيني محام ل��ه. وأضاف بيترز أن 

تارانت يريد أن يترافع عن نفسه في احملاكمات.

موجللة .. أكد الرئيس التونس��ي الس��ابق محمد 
املنصف املرزوقي امس االثنني، أن أموال اإلمارات لن 
تنج��ح في وقف “موجات الربي��ع العربي الثانية” 
التي جتري في اجلزائر والس��ودان. وقال املرزوقي، في 
تصري��ح اورده موق��ع “اخلليج أونالي��ن” إن “أموال 
األنظم��ة الت��ي دعم��ت الدولة العميق��ة في دول 
الربيع العرب��ي جنحت في إيقاف الثورة، لكنها لم 
تنجح في اقتالع روحها من نفوس الشعوب”. وأضاف أن “الشعوب 

العربية حّية«.
قوات .. أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن شرطتها العسكرية هيأت 
الظروف املناس��بة لعم��ل الق��وات األممية حلفظ 
الس��الم ف��ي منطقة فص��ل القوات ف��ي اجلوالن 
الس��وري احملتل. وقال فالدميير ايفانوفس��كي قائد 
الشرطة العسكرية الروسية للصحفيني: “نحن 
متواج��دون اآلن في منطقة مرتفعات اجلوالن على 
خط برافو، على اجلانب السوري الشرقي، حيث مت 

إنشاء ستة مراكز مراقبة منذ نهاية العام«.

بغداد / البينة الجديدة
كش��ف النائب عن حتالف س��ائرون ب��در الزيادي، ام��س االثنني، 
عن اكمال اللجنة املش��كلة بني حتالفي الفتح وسائرون كتابة 
التقري��ر النهائ��ي بش��أن تواجد الق��وات األجنبية ف��ي العراق، 
مش��يرا إلى أن التقرير س��يقدم الى رئاس��ة مجلس النواب في 
اجللس��ة املقبلة. وقال الزيادي إن “اللجنة املشكلة بني حتالفي 
الفت��ح وس��ائرون انه��ت أعمالها من كتاب��ة التقري��ر النهائي 
بش��أن التواجد األجنبي”، مبينا أن “التقرير س��يقدم عن طريق 
الفتح وسائرون إلى رئاس��ة اجمللس في اجللسة املقبلة. وأضاف 
الزي��ادي، أن “رئاس��ة مجلس النواب س��تحول التقرير إلى جلنة 
االمن والدفاع النيابية لقراءة التقرير امام النواب، مشيرا إلى أن 
“التقري��ر يتضمن عدم بقاء قوات بري��ة داخل االراضي العراقية.

واوض��ح الزيادي وهو عضو جلنة األمن والدفاع النيابية أن قضية 
التدري��ب واالس��ناد اجلوي من��اط باحلكومة وهي م��ن تقرر مدى 
حاجتها”، متوقعا “الشروع بقراءة مشروع قانون إخراج القوات 

األجنبية خالل اجللسات القليلة املقبلة«.

القانونية النيابية تؤكد مباشرتها 
باستكمال صياغات قانون النشيد الوطين

بغداد / البينة الجديدة
اكد عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الغزي، امس االثنني، 
ان اللجن��ة ستباش��ر االس��بوع املقب��ل اس��تكمال الصياغات 
القانوني��ة ملقترح النش��يد الوطني العراقي، فيما اش��ار الى ان 
هنالك بعض التعديالت التي اجريت من مؤلف القصيدة باضافة 
بع��ض الكلمات لضمان التنوع املكوناتي. وقال الغزي ان اللجنة 
القانونية اس��تلمت بشكل رسمي مقترح قانون تعديل النشيد 
الوطني على اعتبار انه مطلب جماهيري لتغيير النشيد السابق 
كون النش��يد ميثل هوي��ة للبلد ونحن بحاجة الى نش��يد وطني 
يالم��س واقع الع��راق اجلديد، مبين��ا ان اللجنة س��تعمل وخالل 
االجتماعات االسبوع املقبل على استكماله قانونيا واعادته الى 
جلنة الثقاف��ة بصفتها اللجنة اخملتصة باالمر بغية اس��تكمال 
باق��ي االجراءات للتصويت عليه. واض��اف الغزي ان هنالك بعض 
املقترح��ات التي مت تقدميها على صياغة النش��يد كي يتالءم مع 
التن��وع املكونات��ي للبلد، حيث ق��ام مؤلف القصيدة مش��كورا 
بتعدي��ل واضافة بعض املفردات التي تش��ير الى جميع مكونات 
الع��راق واطيافه كجزء من جمالية هذا البلد، الفتا الى ان هنالك 
رغبة كبيرة لتمرير النش��يد باس��رع وقت ممكن رغم وجود بعض 
االعتراضات على اختيار هذه القصيدة دون غيرها وخاصة بوجود 
مطالبات اخرى الختيار قصائد من ش��عراء آخرين وهي اختالفات 
طبيعية على اساس اختالف املزاجيات في اغلب القضايا وليس 

على النشيد فقط لكن اجلميع متفق على الفكرة.

بدأنا بنصب منظومات 
للكامريات يف كل احلدود

حـــرس الـحــــدود:

بغداد / البينة الجديدة
اعل��ن قائد قوات حرس احلدود الفري��ق الركن حامد عبد اهلل عن 
الب��دء بنص��ب منظومات للكامي��رات في كل احل��دود واألولوية 
منه��ا للحدود للس��ورية. وقال عبد اهلل إن احلدود الس��ورية هي 
التحدي األكبر بالنس��بة لنا كقوات ح��رس احلدود ووضعنا لها 
أولوي��ات وبدأنا بعم��ل كبير ج��داً عليها م��ن التحصينات الى 
انتش��ار األلوي��ة م��ع بداية حتريره��ا. وأكد أن العم��ل االن يجري 
بش��كل جيد ج��داً ولم يكن هن��اك أي خرق لدين��ا خالل عملنا 
على احلدود السورية خالل هذه الفترة وبالعكس وجهنا ضربات 
قوي��ة الى داعش عندم��ا حاولوا العبور، مش��دداً بالقول عملنا 
منظوم��ة متكاملة وهو اخلندق ثم الس��اتر الترابي وابدعنا في 
قضي��ة نصب أبراج املراقبة ففي كل كيل��و متر مربع برج وبدأنا 
من منطق��ة الباغوز.وأضاف بدأنا نص��ب منظومات للكاميرات 
ف��ي كل احلدود واعطين��ا أيضاً األولوية للحدود الس��ورية وعدد 
الكامي��رات االن جت��اوز ال��� 80 واغلبها كامي��رات حرارية وتعتبر 
هذه قفزة رئيس��ية ونحن مس��تمرون ببرنامجنا، مؤكداً نش��ر 
أربعة الوية ولدينا قوات اجليش العراقي مشترك معنا على بعد 
50 كيلو من ش��مال القائم وبعض املناطق تش��ترك معنا قوات 
احلش��د الش��عبي وهذا التنس��يق فوت الفرصة ان يكون هناك 

جتاوزا على احلدود العراقية.

بغداد / البينة الجديدة
 ح��دد املعهد القضائ��ي التابع جملل��س القضاء األعل��ى موعدا 
لالمتح��ان التحري��ري للمتقدمني عل��ى املنافس��ة للقبول في 
مقاع��ده الدراس��ية. وذك��ر بي��ان للمعه��د أن مجل��س املعهد 
القضائي قرر في جلسته السادسة أن يقام االمتحان التحريري 
للقبول في املعهد للدورة }42{ في يوم اجلمعة املوافق 2019/6/28 
على قاعات كلية التراث اجلامعة، الفتا إلى أن االمتحان يش��مل 

كافة املتقدمني.

املعهد القضائي حيدد موعد ومكان 
االمتحان للمتقدمني على مقاعده

بغداد / البينة الجديدة
طرح��ت قضي��ة احلري��ق الذي نش��ب 
امس ف��ي منفذ زرباطي��ة احلدودي في 
محافظة واسط وطال قسم االرشيف 
االساس��ي الكثير من التس��اؤالت عن 
سبب بقاء منافذنا وبواباتنا اخلارجية 
حت��ت س��طوة العابث��ني والعصاب��ات 
الت��ي باتت تتالع��ب مبقدراتها. وكانت 

مصادر قد كشفت بأن احلريق اتى على 
االرشيف االساسي وهو مخزن للكمرك 
يضم اهم الوثائق واجازات االس��تيراد 
باملستمس��كات  املهم��ة  واالضابي��ر 
ان  يفت��رض  الت��ي  واملنافيس��يتات 
تخض��ع للتفتيش في اطار سياس��ة 
احلكومة العراقية في محاربة الفساد 
واملفس��دين.وعلى خلفي��ة هذا احلريق 

فإن »البينة اجلديدة« تطالب احلكومة 
وكل اجلهات الرقابية بالتحرك الفوري 
لوقف حاالت االنفالت التي حتصل في 
ه��ذه املنافذ وضبط ايقاع الس��يطرة 
عليه��ا وادارتها بعيداً ع��ن التدخالت 
من قبل جماع��ات ال عالقة لها بعمل 
املنافذ احلدودية وغيرها من مش��اكل 
»البين��ة  وتؤك��د  االخ��رى.  الفس��اد 

اجلديدة« ان تزامن احلريق مع وجود جلنة 
من الرقاب��ة املالية لتدقي��ق ما يجري 
في املنفذ دليل جازم بأن احلريق بفعل 
فاع��ل وان احل��ل يكمن في الكش��ف 
عن كل اس��باب ومسببات احلريق كي 
ال يفل��ت اجلن��اة كما حص��ل في امور 
مماثلة اخرى كثيرة. وفي الس��ياق ذاته 
كش��فت الهيئ��ة العام��ة للكمارك 

ام��س مالبس��ات حريق الكرف��ان في 
املنفذ عازية س��بب احلريق الى حدوث 
مت��اس كهربائي م��ع هط��ول االمطار 
وس��وء االح��وال اجلوي��ة. وفيما اكدت 
عدم وجود خس��ائر للوثائق الرسمية 
بين��ت ان زي��ارة ممثل��ي دي��وان الرقابة 
املالية للمنفذ كانت قبل خمسة ايام 

من احلريق.

بغداد / البينة الجديدة
أعلن��ت امان��ة بغ��داد، ام��س االثنني، 
عن توجيه إن��ذار الصحاب األبنية في 
ش��ارع الكرادة داخل وسط العاصمة 
مدت��ه 45 يوماً إلدام��ة وصبغ أبنيتهم 

واع��ادة اعمار الواجهات العش��وائية 
واملتهالك��ة، مح��ذرة م��ن الغرام��ات 
والتبعات القانونية. وقالت االمانة إنه 
مت توجيه إن��ذار الصحاب األبنية كافة 
ضم��ن ش��ارع الك��رادة داخل وس��ط 

بغ��داد مدت��ه 45 يوم��اً يق��وم خالله 
صاحب البناية بإدامة وصبغ أبنيتهم 
واع��ادة اعمار الواجهات العش��وائية 
واملتهالكة ومبا يناس��ب ال��ذوق العام 
وبخالف��ه يتحم��ل املال��ك الغرام��ات 

والتبعات القانوني��ة. وأضافت االمانة 
في بيانها، أن ه��ذا اإلجراء هو إلظهار 
املدين��ة بافضل ص��ورة خصوصا بعد 
رفع الكت��ل الكونكريتية عنها وفتح 
اغل��ب أزقتها وش��وارعها الرئيس��ية 

والفرعي��ة. يش��ار ال��ى أن امانة بغداد 
التج��اوزات  الزال��ة  باش��رت بحمل��ة 
والبسطات والعشوائيات من منطقة 
الكرادة وس��ط العاصمة في التاسع 

من آذار احلالي.

بغداد / البينة الجديدة
أعلن��ت هيئة االع��الم واالتص��االت، امس 
إجراءاته��ا الط��الق  آلي��ات  ع��ن  االثن��ني، 
الرخص��ة الرابعة للهات��ف النقال. وقالت 
في بيان، إنها استكملت اجراءاتها الطالق 
الرخصة الرابعة للهاتف النقال، مبينة أن 

ذلك جاء عقب الورش��ة النقاش��ية التي 
عق��دت في بغ��داد برعاي��ة رئي��س الوزراء 
تنفي��ذا لق��رار مجلس ال��وزراء رق��م 216 
لس��نة 2018. وأوضحت أن الورشة عقدت 
واجله��ات  املستش��ارين  هيئ��ة  بحض��ور 
الرقابية وع��دد من اعضاء مجلس النواب، 

وممثل��ي الوزارات، وش��هدت ايض��ا حضورا 
دبلوماس��يا رفيع املس��توى، مش��يرة الى 
مناقشة االعمال املطلوبة واجلدول الزمني 
املتوق��ع ملنح الرخص��ة الرابع��ة من قبل 
الش��ركة االستش��ارية العاملية املشرفة 

على عملية املزاد.

أمانة بغداد توجه إنذارًا ألصحاب األبنية يف الكرادة داخل إلدامة أبنيتهم

اإلعالم واالتصاالت تعلن آليات إجراءاتها إلطالق 
الرخصة الرابعة للهاتف النقال

على خلفية حريق منفذ زرباطية.. »                       « تطالب بالتصدي لكل 
العابثني بـ»بواباتنا اخلارجية« وهدر مالنا العام وإخضاعها للسيطرة املركزية

بغداد / البينة الجديدة
اس��تقبل رئيس اجلمهوري��ة برهم صالح، 
ام��س االثن��ني، ف��ي مدینة الس��لیمانیة ، 
اخل��اص  االمریك��ي  الرئاس��ي  املبع��وث 
اإلره��اب  ملكافح��ة  الدول��ي  للتحال��ف 
جیمس جیف��ري والوفد املراف��ق له. وذكر 
بيان رئاسي تلقت )البينة اجلديدة( نسخة 
من��ه انه ج��رى خ��الل اللقاء اس��تعراض 
آخر التطورات السياس��ية واالمنية على 
الصعيدي��ن العربي واالقليم��ي، والتأكيد 

على ض��رورة حتقيق الس��الم واالس��تقرار 
وايج��اد احللول لالزم��ات والصراعات التي 
تعصف باملنطق��ة. وأك��د الرئيس صالح 
خ��الل اللقاء ح��رص العراق على توس��يع 
آفاق التعاون املشترك بني العراق والوالیات 
وأهمي��ة  كاف��ة،  اجمل��االت  ف��ي  املتح��ده  
التنس��يق بني اجلانبني بشأن املستجدات 
االمني��ة والسياس��ية، مش��دداً عل��ى ان 
العراق ينطلق في بناء عالقات مع االشقاء 
واالصدقاء على حتقي��ق املصالح الوطنية 

العليا. وأش��اد رئي��س اجلمهوري��ة بدعم 
الوالي��ات املتح��دة للع��راق ف��ي مختلف 
اجمل��االت الس��يما في احلرب عل��ى االرهاب 
ومس��اهمتها في إعمار املناطق املتضررة. 
من جهته جدد جيفري تصميم بالده على 
استمرار دعمها للعراق ومساندتها له في 
حتقيق التقدم والنهوض في امليادين كافة، 
واخ��ذ دوره الري��ادي في املنطقة، مش��يداً 
باإلنتصار الذي حتقق ضد عصابات داعش 

اإلرهابية.

برهم صالح مع املبعوث الرئاسي األمريكي الخاص للتحالف الدولي ملكافحة اإلرهاب جيمس جيفري والوفد املرافق له



مستشار اإلعمار يكشف تفاصيل مدينة 
السياب وتوزيع األراضي باجملان.. 

ووزير العمل يعلن بدء التسجيل على 
قروض اخلدمات الصناعية

مهددة من اليلتزم باعتماد »البطاقة املوحدة«.. اجلنسية 
العامة : ما اشيع عن منح اجلنسية خالل سنة غري صحيح

بغداد / البينة اجلديدة
 اكتشفت جلنة تفتيشية تابعة ملكتب املفتش العام لوزارة الداخلية 
تنفيذ  وعدم  دعوى حتقيقية  تأخر حسم 155  في محافظة كركوك 
112 أمر قبض صادر عن قضاة التحقيق اخملتصني من قبل مركز شرطة 

رحيم آوه في احملافظة.
التفتيشية    اللجنة  ان  الداخلية  عام  مفتش  ملكتب  بيان  وذكر 
والقضايا  الدعاوى  عن  وأضابيره فضالً  املركز  بتدقيق سجالت  قامت 
التحقيقية احملالة لضباط التحقيق في املركز، حيث وجدت أن ادارة 
 ، املركز لم تقم بتسجيل 275 دعوى حتقيقية في سجلها األساس 
فضالً عن عدم اجناز ضباط التحقيق لـ 155 دعوى حتقيقية على الرغم 
من مضي املدد الزمنية احملددة لها، كما لم ينفذ املركز 112 مذكرة وأمر 

قبض بحق متهمني صادرة عن قضاة التحقيق اخملتصني.
ادامة  ضرورة  الى  املركز  ادارة  وجهت  التفتيشية  اللجنة  ان  وأضاف 
سجالتها وحسم دعاواها التحقيقية ضمن السقوف الزمنية احملددة 
والتعامل  اخملتصني،  القضاة  أومر  تطبيق  خالل  من  القانون  وانفاذ 
وعكس  املركز  الى  احملالة  والشكاوى  القضايا  مع  وحرفية  مبهنية 
الصورة املشرقة للشرطة احمللية بوجه خاص واجلهاز الشرطوي بوجه 

عام.
تقريرا  كركوك  محافظة  في  العام  املفتش  مكتب  قّدم  جانبه  من 
مفصالً بالزيارة الى مديرية تفتيش احملافظات موصيا باتخاذ االجراءات 

القانونية واالدارية بصدد احلاالت والسلبيات املشخصة بالتقرير.

بغداد / البينة اجلديدة

ــاع اخلزين املائي  ــة، امس االثنني، عن ارتف ــت وزارة املوارد املائي أعلن

ــى 34 مليار متر مكعب،  ــدود واخلزانات و االهوار ال ــراق في الس للع

ــتاء املقبلني.وقال  ــمي الصيف والش ــة ان اخلزين يكفي ملوس مبين

ــر املركز الوطني للموارد املائية في الوزارة عون ذياب عبداهلل ان  مدي

“اخلزين املائي في العراق ارتفع خالل املوسم الشتوي احلالي الى 34 

ــدود واخلزانات  مليار متر مكعب”.وأضاف ان “مقدار اخلزين في الس

ــيرا  املقامة على دجلة والفرات يقدر بـ 29 مليار متر مكعب”، مش

الى ان “مقدار اخلزين املائي في االهوار يقدر بـ 5 مليار متر مكعب”.

وأوضح ان “هذه الكميات كافية ملوسمي الصيف والشتاء املقبلني 

ــرية والثروة احليوانية”،  لتغطية احتياجات العراق الزراعية والبش

ــم اإلطالقات املائية  ــة لدى الوزارة لتنظي ــا الى ان “هناك خط الفت

للحفاظ على اخلزين املائي من الهدر”.
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نائب يؤكد اهمية انشاء جهاز يضاهي جهاز مكافحة االرهاب يعنى مبكافحة الفساد

مفتشية الداخلية تكتشف عدم تنفيذ 112 أمر قبض بأحد مراكز شرطة كركوك
املالكي يدعو ألن تعكس وزارة اخلارجية صورة العراق املشرقة

  بغداد / البينة اجلديدة
ــاء  ــوري، امس االثنني، اهمية انش ــائرون برهان املعم ــد النائب عن حتالف س اك
جهاز يضاهي جهاز مكافحة االرهاب ويعنى مبكافحة الفساد واستئصاله من 
جذوره ، فيما اشار الى اهمية تفعيل العمل املشترك بني السلطتني التنفيذية 

والتشريعية لتفعيل القوانني املشرعة واخملصصة ملكافحة الفساد.
ــابقة ومن خالل  ــيء عانينا منه خالل الدورات الس ــوري ، ان اكثر ش ــال املعم وق
ــرعة  ــدم التطبيق للقوانني املش ــل احلكومي هو ع ــتمرة للعم ــات املس املتابع
ــاون مع مجلس  ــا ان احلكومة احلالية بالتع ــة دون تفعيل، مبين ــا مركون وتركه
ــترك بغية تفعيل القوانني النافذة  ــيق اجلهود والعمل املش النواب عليها تنس
ــاد.واضاف املعموري  ــون داعمة مللف مكافحة الفس ــريع قوانني اخرى  تك وتش
ــابقة عانت كثيرا من صراع السلطتني التشريعية والتنفيذية  ان الدورات الس
ــبب بعدم تنسيق اجلهود والعمل املشترك في سبيل مكافحة الفساد،  ما تس
ــابقة واملضي  ــا الى اننا باملرحلة احلالية عازمون على جتاوز االخفاقات الس الفت
ــتركة لدعم خطوات القضاء على آفة  ــلطة التنفيذية بتفاهمات مش مع الس

الفساد.
ــدا ان ال طريق  ــية عليها ان تعي جي ــوري ان جميع القوى السياس ــد املعم واك
اليوم اال طريق مكافحة الفساد، وكانت لدينا رغبة شديدة في ان يتم تشكيل 
ــاد واستئصاله من  جهاز مكافئ جلهاز مكافحة االرهاب يعني مبكافحة الفس

جذوره.

)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 
ــد أمله اليومي، وعلى هذا األساس لن يهمنا زعل  جتس
من يزعل من مسؤولينا املهم أن ال يزعل علينا املواطن 

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

   بغداد / البينة اجلديدة
ــة  دول ــالف  ائت ــم  زعي ــا  دع
ــي،  املالك ــوري  ن ــون  القان
ــى اهمية أن  ــني، ال ــس االثن ام
وزارة اخلارجيَّة صورة  ــس  تعك
ــرقة.وقال املكتب  العراق املش
ــة ،  ــوزارة اخلارجي ــي ل  االعالم
ــة محمد علي  إن وزير اخلارجّي
ــى بزعيم ائتالف  احلكيم التق
ــّي، وجرى في  دولة نوري املالك
ــتعراض عمل وزارة  ــاء اس اللق
ــح  ــي فت ــا ف ــة، ودوره اخلارجّي
ــة،  اخلارجيَّ ــراق  الع ــات  عالق
ــاع  رات األوض ــوُّ ــح تط وتوضي
ــراز مواقفه إزاء  في العراق، وإب

القضايا اإلقليميَّة، والدوليَّة.
ــّي  املالك أن  ــان  البي ــاف  واض
ــس  ــة أن تعك يَّ ــى أهمِّ ــا إل دع
ــورة العراق  ــة ص وزارة اخلارجيَّ
ــرقة، وحجم املُنَجز الذي  املش

العراقّي على  الشعب  حققه 
ــم الوطنيَّة،  ــق تثبيت ِقَي طري

وترسيخ أسس الدميقراطيَّة.

ومن جانبة أكد احلكيم على أنَّ 
تكامل السلطات السياسيَّة 
في العراق من شأنه أن يُحقق 

مصالح العراق الستراتيجيَّة، 
ومُيّكنه من ُمواَجهة التحدِّيات 

الداخليَّة، واخلارجيَّة.

املوارد املائية : 34 مليار مرت مكعب خزين العراق املائي بالسدود واألهوار

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

أسسها الراحل  
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير
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  بغداد  / البينة اجلديدة

اعلنت مديرية اجلنسية العامة، امس 
االثنني، ان ما اشيع عن منح اجلنسية 
ــيرا  ــر صحيح، مش ــنة غي ــالل س خ
ــو مقترح قانون في  ــى ان ما اعلن ه ال

البرملان ولم يصوت عليه لغاية االن.
وقال معاون مدير عام شؤون اجلنسية 
ــر في مؤمتر  ــال عبد االمي العميد كم
صحفي عقده امس مببنى البرملان ، ان  
ــية العراقية لغير املتزوج  منح اجلنس
ــالل اقامته في البالد ملدة  يكون من خ
ــيع عن  ــنوات، مبينا ان ما اش )10( س
ــنة فهو خبر  ــية ملدة س ــح اجلنس من

غير صحيح.
ــرح  مقت ــو  ه ــوع  املوض ان  ــاف  واض
ــان ولم  ــى البرمل ــل مت طرحه عل تعدي
ــيرا  يتم املوافقة عليه حتى االن، مش
ــمولني بقانون  الى ان الغجر غير مش

التعديل اذا مامت التصويت عليه.
ــم التجنس  ــه، رد مدير قس من جانب

ــؤال  العميد فاضل علوان على س
ــرح هذا  ــباب ط ــأن ماهي اس بش
ــية؟،  ــل على قانون اجلنس التعدي
ــون  ــل قان ــرح تعدي ــرح مقت ان ط
ــود  ــاء لوج ــة ج ــية العام اجلنس
ــر  ــا الغج ــانية منه ــاالت انس ح
ــة االيرانية حتى يتمكنوا  والتبعي
ــية بعد  ــن احلصول على اجلنس م

معاناتهم لسنوات.
ــددت مديرية  ــياق ذاته ه وفي الس
ــس االثنني،  ــة، ام ــة العام اجلنس
ــزم  ــم تلت ــة ل ــبة اي جه مبحاس
باعتماد البطاقة املوحدة في اجناز 
معامالت املواطنني، مبينة ان هذه 
ــة  ــة صادرة بأمر من رئاس البطاق

الوزراء.
ــق املركزي  ــم التدقي ــال مدير قس وق
باملديرية العميد سرمد حسن كاظم 
ــر صحفي عقده ، ان عدم  ، خالل مؤمت
ــة البطاقة  ــض دوائر الدول اعتماد بع
ــي اجناز معامالت املواطنني،  املوحدة ف

ــدة البيانات،  ــود لعدم اكتمال قاع يع
ــددا على ضرورة اعتماد البطاقة  مش

النها صادرة بامر من رئاسة الوزراء.
ــبة  ــيتم محاس واضاف كاظم انه س
ــاد البطاقة  ــة لم تلتزم باعتم اي جه

املوحدة عند اكتمال قاعدة البيانات.

ــر الدولة ال تعتمد  ــر ان بعض دوائ يذك
ــدة في اجناز  ــة الوطنية املوح البطاق
معامالت املواطنني، حيث يطالبوهم 
باظهار هوية االحوال املدنية السابقة 
ــليم البطاقة  التي مت اتالفها بعد تس

املوحدة.

بغداد / البينة اجلديدة
واإلسكان  االعمار  وزير  مستشار  كشف   
عن  مهمة  تفاصيل  إسماعيل،  احمد 

مدينة السياب وتوزيع األراضي باجملان.
رئيس  ملبادرة  تنفيذاً  انه  إسماعيل  وذكر 
تصاميم  بإعداد  املهدي،  عبد  عادل  الوزراء 
في  احلاصل  التطور  تواكب  حديثة  مدن 
العالم، حيث اوعز عبد املهدي لوزارة االعمار 
وتوزيعها  املدن  هذه  بتصميم  واالسكان 

على املواطنني في عموم احملافظات.
االعمار  وزير  اوعز  جانبه  من  وأضاف 
واإلسكان بنكني ريكاني باملباشرة الفورية 
مبحافظة  والبدء  األراضي،  بتخصيص 
البصرة بإنشاء )مدينة السياب( التي توازي 

مساحتها جانب الكرخ من بغداد. 
وتابع حيث ستكون الية التوزيع مبساحات 
و1000م2{،  م2  و400  م2  و300  }200م2 
مفصالً 200م2 ستخصص حملدودي الدخل 
املتوسط،  الدخل  لذوي  و300م2  مجاناً، 
ميسوري  على  ستوزع  و1000م2  و400م2 
ان  الى  مشيرا  دينار،  ألف   75 بثمن  احلال 

املعايير ستكون بالتنسيق مع احملافظة. 
وكشف مستشار وزير االعمار ان احملافظات 
وبغداد{،  وواسط  }االنبار  ستكون  القادمة 

املدن ستبعد عن  ان مركز هذه  الى  منوها 
مركز احملافظة حوالي }5 – 10{كم.

على صعيد آخر اعلن وزير العمل والشؤون 
الزمان  عبد  باسم  الدكتور  االجتماعية 
التسجيل  بدء  18ـ3ـ2019  املوافق  االثنني 
على قروض اخلدمات الصناعية عبر املوقع 

االلكتروني للوزارة وملدة شهر.
وبني ان دائرة العمل والتدريب املهني فتحت 
تخضع  التي  القروض  الى  التقدمي  باب 
30 لسنة  رقم  الصناعية  اخلدمات  لقانون 

2000 عن طريق موقع الوزارة االلكتروني.
شملت  العمل  آلية  ان  الوزير  واوضح 
بعد  املهن  اساس  على  النقاط  احتساب 
نقطة،   40 )أ/  فئات  اربع  الى  تقسيمها 
نقطة(،  د/20  نقطة،  ج/30  نقطة،  ب/35 
الفتا الى ان احلاصلني على أعلى نقاط لهم 

االولوية في استالم القروض.
اجراء  على  تعمل  الدائرة  ان  الى  واشار 
ان  على  للمشروع  املوقعي  الكشف 
اخلاصة  الكشف  استمارة  تستخدم 
توصيات  ذكر  مع  الصناعية  باخلدمات 
كون  حال  في  القرض  مبنحه  اللجنة 

املشروع قائماً ومستمراً بالعمل.

قم / البينة اجلديدة
جواد  محمد  اإليراني  اخلارجية  وزير  قال   
ظريف، إن زيارة رئيس اجلمهورية االسالمية 
حسن روحاني الى العراق األسبوع املاضي 
كانت ناجحة للغاية مؤكداً إن هذه الزيارة 

حققت إنفراجاً في العالقات بني البلدين.
للصحفيني  تصريح  في  ظريف  وأضاف 
قم  مدينة  إلى  زيارته  خالل  االثنني  امس 
لقاء  الزيارة هو  الغرض من  إن  إيران،  وسط 
زيارة  إجنازات  وتوضيح  التقليد  مراجع 
األخرى  والتطورات  للعراق  روحاني  الرئيس 

على الصعيد الدبلوماسي.
العالقات  في  واسعة  آفاق  فتح  على  وأكد 

بني طهران وبغداد خالل زيارة الوفد اإليراني 
للعراق مشيراً الى إن جتريف نهر اروند }شط 
الدخول  تأشيرة  من  الرسوم  ورفع  العرب{ 
للزوار بني البلدين وايضا مد خطوط سكة 
احلديد بني الشالمجة والبصرة، من املشاريع 

بني  ولسنوات عديدة  كانت مطروحة  التي 
البلدين ومت االنتهاء منها خالل هذه الزيارة.

يذكر ان الرئيس االيراني حسن روحاني قام 
ثالثة  استغرقت  العراق  الى  رسمية  بزيارة 
خاللها  التقى  اجلاري{  آذار   6-4 }من  ايام 
التوقيع  وجرى  العراقيني  املسؤولني  بكبار 
التفاهم  ومذكرات  االتفاقيات  22 من  على 

بني البلدين.
روحاني  برئاسة  اإليراني  الوفد  زار  كما 
للعراق  زيارته  ختام  في  األشرف  النجف 
األربعاء املاضي وألتقى املرجع الديني األعلى 
آية اهلل العظمى اإلمام السيستاني وبقية 

مراجع الدين في املدينة.

ظريف ملراجع الدين يف قم : زيارتنا للعراق كانت ناجحة للغاية

بغداد / البينة اجلديدة
اقليم كردستان،  املائية في حكومة  واملوارد  الزراعة  لوزارة  إحصائية   كشفت 
انه ومنذ بداية فصل اخلريف لهذا العام وحتى شهر اذار اجلاري وبسبب ارتفاع 
نسبة االمطار والثلوج، ارتفع مستوى املياه فوق سطح االرض في االقليم الى 
فان  الوزارة،  احصائية  املاضي.وبحسب  بالعام  مقارنة   %10 الى  واقترب   %20
مستوى املياه حتت سطح االرض ارتفع في بعض املناطق اكثر من 10 أمتار وان 
نسبة االمطار مقارنة بالعام املاضي ارتفعت من 70% الى 80%.ويقول اكرم احمد 
املدير العام للسدود واملوارد املائية في وزارة زراعة االقليم ان جميع السدود في 
اقليم كردستان امتألت باملياه خالل تساقط االمطار في هذا الفصل وحتى االن 
اقليم  في سدود  املياه  يتم جتميع  لم  املياه بشكل  من  كبيرة  وجتمعت نسبة 
كردستان والول مرة خالل 25 عاما املاضية.واوضح احمد، ان سد دوكان يحتوي 
االن على اكثر من ستة مليار متر مكعب من املياه وان املياه في البحيرة ارتفعت 
املاضي. بالعام  مقارنة  امتار   10 املياه  ارتفعت  أمتار عن مستواها، حيث   5،08

باملياه،  امتالت  والصغيرة  واملتوسطة  الكبيرة  السدود  غالبية  ان  الى  واشار 
دربنديخان، في وقت بقي شهرين  املياه في سد  وجتمعت اكثر من 2 مليار من 

لفصل جتميع املياه.

سدود االقليم متتلئ باملياه 
ألول مرة منذ 25 عامًا

قابالت االيام حبلى بالمفاجآت.. وسط تساؤالت حيرى هل الحادث مدبر أم صدفة؟

مقتل رئيس هيئة النزاهة القاضي )عزت توفيق( وراء االكمة ما وراءها  
و)                              ( تنشر نص ما قاله قبيل وفاته

ــي )عزت  ــيارة القاض ــم اصطدمت بس ــن ث وم
ــيارتني  ــاً الى جانب هاتني الس توفيق( مضيف
ــيارات اخرى كانت مركونة  ــبع س تعرضت س
ــدر مطلع في  ــار مص ــرار واش ــي املكان الض ف
ــيارة  ــائق الذي صدم س ــرطة دهوك ان الس ش
ــوف اآلن  ــو موق ــروح وه ــب بج ــي اصي القاض
ــرطة وان  ــري التحقيق معه من قبل الش ويج
التحقيقات مستمرة والميكن االدالء بتفاصيل 
اكثر حالياً.وكان القاضي )عزت توفيق( قد ادلى 
ـــ)6( ايام وفيما يأتي  بتصريحات قبيل وفاته ب
ــة النزاهة مراجعة  ــا في هيئ ــا: )ان لدين نصه
ــات وان  ــة جململ السياس واعادة تقييم ودراس
ــج وتوصيات هي  ــن نتائ ــا خرجنا به م اهم م

ــل عليها هيئة  ــات كبرى تعم ــه هناك ملف ان
النزاهة منذ اسبوع او عشرة ايام منها: »ملف 
ــتقات  العقارات، املنافذ احلدودية، تهريب املش
ــب، الخ  من  ــام، الضرائ ــكل ع ــة بش النفطي
القطاعات املهمة« هذا اوالً اما النقطة الثانية 
فأن السياسة العامة ملكافحة الفساد كأطر 
ــرع بها وان  ــة هنالك متطلبات ألن يش قانوني
ــريع حزمة من التشريعات ومراجعة  يبدأ بتش
ــة من القوانني ومنها اوالً من اين لك هذا؟  حزم
ــتضافة قبل  ــة اس ــرت في جلس ــي حض وانن
حوالي شهر ونصف حيث ناقشنا هذا القانون 
ــة النزاهة وتعديل  ــك تعديل قانون هيئ وهنال
قانون صندوق استرداد االموال العراقية اضافة 

الى حزمة من التشريعات لكني اقول اننا في 
هيئة النزاهة شخصنا وخالل شهرين العديد 
من امللفات التي تتعلق باملشاريع املتلكئة من 
ــتطعنا  اقصى مدينة املوصل الى البصرة واس
ــؤ واملبررات  ــبب التلك ــس اخللل وس حتديد اس
ــاد او  ــب مالية او فس ــق بجوان ــا مايتعل منه
ــة وهناك متطلبات على االدارات احمللية  قانوني
وعلى احلكومة املركزية وحتى على السلطات 
ــروة واملال  ــتنزاف الث ــيما وان اس الرقابية الس
ــة التي  ــاريع املتلكئ ــن خالل املش ــي م العراق
ــتدعي  ــة النزاهة ما يس ــن هيئ ــخصت م ش
ــات او على  ــة وضعية مجالس احملافظ مراجع
ــة اعمار  ــكيل جلن ــرح تش ــذ مبقت ــل االخ االق

ــررة من عصابات تنظيم  اقلها في املناطق احمل
ــة البصرة أي  ــي وحتى من مدين داعش االرهاب
ــا يقال جلنة  ــكيل مجلس اعمار او اقل م تش
ــة ميثل فيها  ــي كل محافظ ــار مركزية ف اعم
ــالة اطمئنان  احملافظ واالدارة احمللية لبعث رس
ــوال اخملصصة للمحافظة  للمواطنني بأن االم
ــاً مقترحاً  ــة وقدمنا ايض ــتكون بأياد امين س
ــاد قبل  ــاه اجمللس االعلى ملكافحة الفس وتبن
ــا ان نقول من هو  ــرة ايام(.وفي اخلتام بودن عش
ــب رئيس هيئة  ــغل منص ــل الذي سيش البط
النزاهة ويستكمل مشروع مكافحة الفساد 
ــط التي  ــورات واالراء واخلط ــذ كل التص وتنفي

وضعها الراحل القاضي )عزت توفيق(.



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

إصالح النظام السياسي ومتكني النساء 
من املشاركة السياسية مرتابطان بعمق

جيل جديد من الشباب يلتف على الشلل السياسي في العراق

  ف��ي النهاية اس��تعادت احلكومة تلك االخريةالحلقة
املناطق، مبس��اعدة الق��وات الرديفة. إال 
أن الطاق��ة التنظيمي��ة الت��ي ولّدته��ا 
صدمة الع��ام 2014 اس��تمرت، وقد بدأ 
جي��ل جديد من نش��طاء اجملتمع املدني 
بالظهور.يدع��و العدي��د م��ن نش��طاء 
اجملتمع املدني هؤالء إلى عقد اجتماعي 
جديد قائم عل��ى املواطنة واجلدارة بدالً 
من الرعاية وال��والء املطلق. لقد وضعوا 
أجن��دة للحقوق املدني��ة واالجتماعية، 
ومنح��وا األولوي��ة القصوى لتحس��ن 
التعلي��م والرعاي��ة الصحي��ة والتركيز 
م��ن جديد عل��ى التغي��ر املناخي.قررت 
أن ألتق��ي مجموع��ة من الناش��طات، 
منظم��ات  ف��ي  أعض��اء  وجميعه��ن 
مجتم��ع مدني تعمل على كل ش��يء، 
من حتس��ن حقوق املرأة إلى املش��اركة 
السياس��ية. وس��يعقد هذا االجتماع 
في من��زل ومكت��ب هن��اء إدوار في حي 
الك��رادة البغدادي. تق��ود هناء جمعية 
>أم��ل< وهي جمعي��ة ملتزم��ة بتطوير 
واحت��رام حق��وق النس��اء ف��ي العراق.

وس��رعان ما تقابلني شيماء وترحب بي 
)جميع أس��ماء النش��طاء والناشطات 
املذكورة أدناه أس��ماء مس��تعارة(، وهي 
امرأة في الثامنة والعش��رين من العمر 

تخرج��ت حديث��اً من كلي��ة احلقوق في 
بغ��داد. ب��دأت ش��يماء، بالتع��اون م��ع 
محاميات شابات أخريات، بالتطوع في 
الع��ام 2016 ومن ثم أسس��ت منظمة 
غي��ر حكومية مكرس��ة للدفع بأجندة 
حق��وق النس��اء ف��ي البرمل��ان. تش��رح 
قائلة: »منذ زمن طويل والنساء ينتظرن 
أن مينح��ن حقوقه��ن. نري��د ]أن جنع��ل 
النس��اء[ جزءاً فعاالً م��ن احلل من خالل 
املهارات واملعارف التي نقدمها«. تعمل 
اجملموعة على تسريع مترير قانون العنف 
املنزل��ي في البرمل��ان، بحيث يتم تعديل 
امل��واد التمييزي��ة في قان��ون العقوبات 
وتق��ول ل��ي: »نح��ن نعمل أيض��اً لكي 

تصب��ح النس��اء قاضيات ف��ي احملكمة 
الفيدرالي��ة، التي ليس فيه��ا أي متثيل 
للنساء«.تطلعني شيماء على القانون 
املعن��ي م��ادة م��ادة: تلك هي مش��اريع 
القوان��ن التي أقرها البرملان، وتلك التي 
تتم صياغتها وتل��ك مواد أخرى ينبغي 
تعديلها أو اس��تبدالها. لكنها تقول إن 
التعاون م��ع البرمل��ان كان صعباً: »لقد 
فقدت جلنة املرأة أهميتها تدريجياً. في 
البرمل��ان اجلديد ]املنتخب ف��ي أيار/مايو 
2018[، مت إدماج اللجنة مع جلنة حقوق 
اإلنسان، حيث لم يهتم سوى عدد قليل 
من املش��رعن في االنضمام إليها«.ثمة 
نقص حاد ف��ي متثيل املرأة ف��ي النظام 
السياسي العراقي، رغم حصة النساء 
في البرمل��ان )حيث يخصص الدس��تور 
25% م��ن املقاع��د للنس��اء(. إن إصالح 
النظام السياس��ي ومتكن النس��اء من 
بعمق.  مترابطان  السياسية  املشاركة 
العدي��د م��ن الناش��طات ف��ي اجملتمع 
املدن��ي متدينات، واس��تناداً إلى إميانهن 
بالتحدي��ث فإنهن يُِدنَّ بع��ض األحزاب 
التي تستخدم الهوية الطائفية والدين 
كأدوات إلدامة س��لطتها. تعبر شيماء 
عن ه��ذا على النحو اآلت��ي: »طاملا ظل 
هن��اك نظام سياس��ي ي��وزع املناصب 

على أس��اس االنتماء العرق��ي والديني، 
س��تظل نف��س األح��زاب السياس��ية 
في الس��لطة. س��تمأل ه��ذه األحزاب – 
والعديد منها إسالمي – حصة النساء 
فقط بنس��اء مرتبطات به��ذه األحزاب، 
مم��ن ال مصلحة لهن بالدفاع عن حقوق 
النس��اء بصفتهن مواطن��ات. إن غياب 

إصالح النظام السياسي والتمييز ضد 
امل��رأة هما ج��زآن من نفس املش��كلة«.

اجتماعي التالي مع جيل اجملتمع املدني 
اجلديد هو ف��ي مقر مبادرة التضامن مع 
اجملتم��ع املدني العراق��ي. ويقع املقر في 
منزل عادي في وس��ط الكرادة مت حتويله 
إلى مس��احة عم��ل مش��تركة خملتلف 
املبادرات. أحد مشاريع املبادرة مخصص 
حلماية م��وارد الع��راق املائي��ة. تنخرط 
احلكومة ف��ي مفاوضات مع تركيا حول 

مي��اه دجل��ة والفرات – حي��ث ينبع كال 
النهرين من تركيا – ومع إيران حول مياه 
وروافد نه��ر دجلة. تق��وم كل من تركيا 
وإي��ران بتغيير مس��ار النهري��ن وتبنيان 
الس��دود، ما يقلص بش��دة تدفق املياه 
إل��ى العراق. وبالنظر إلى أن احلكومة لم 
حتق��ق تقدماً يذكر في مجال اس��تعادة 

ه��ذا التدف��ق. ف��إن حس��ن، وه��و أحد 
املتطوع��ن، يق��ول إن منظمت��ه ركزت 
جهودها على إدارة املياه داخل العراق.»إن 
فكرة النش��اط في اجملال البيئي جديدة 
نس��بياً في العراق«، كما يقول حسن، 
الذي ما يزال في العش��رينات من العمر 
وفي العام 2016 أصبح املدير التنفيذي 
ملبادرة حلماي��ة نهر دجلة. ويالحظ: »قد 
تنته��ي الطائفي��ة واإلرهاب م��ع تطور 
احلي��اة السياس��ية، لكن قضي��ة املياه 
ستستمر. إن حماية املوارد املائية ستؤثر 
بوجود العراق ذاته. علينا أن جنعل الناس 
مسؤولن عن الطريقة التي يديرون فيها 
املي��اه ويس��تخدمونها«. يتمث��ل هدف 
حس��ن، من خالل منظمته، في العمل 
م��ع املزارعن الذين يعتمدون في س��بل 
عيش��هم على النهرين لتحسن الري، 
والتوعية بأهمية إدارة املياه.تتمثل إحدى 
أنشطة منظمته في إقامة معسكرات 
ش��بابية في األهوار العراقية اجلنوبية، 
التي توفر للش��باب من مختلف أنحاء 
البالد فرصة ملراقبة املمارسات الزراعية 
في هذا النظام البيئي احلساس. ويعلن 
حس��ن: »إننا نتحاور أيضاً مع نشطاء 
من كردس��تان الع��راق ونأت��ي بهم إلى 
اجلنوب. عندم��ا يتعلق األمر بالطبيعة، 
علين��ا أن نعمل معاً بص��رف النظر عن 
االختالفات السياس��ية«. أس��أل علي، 
وهو ناش��ط آخ��ر، عم��ا أث��ار اهتمامه 
بحماي��ة البيئ��ة. يقول إن��ه تأثر بعمق 
بزي��ارة قاموا بها إلى أس��رة ف��ي األهوار 
ماتت بقرتها بس��بب ع��دم وجود املياه.

أثار األم��ر اهتمامي وفضول��ي، وأردت أن 
أعرف ما إذا كان لنش��اط الش��باب في 
مجال قضية املياه يوازيه اهتمام مساٍو 
من جان��ب احلكومة. يرتب لي حس��ن 
موعداً ف��ي وزارة امل��وارد املائية.في أحد 
أقس��ام وزارة املوارد املائية وسط بغداد 
ترحب بي مروة، وهي مهندس��ة زراعية 
ف��ي الثاني��ة والثالثن م��ن عمرها. لقد 
طلبت موعداً مع املدير الوطني ملشاريع 
ال��ري. رحب��ت بي ف��ي بهو االس��تقبال 
ورافقتن��ي إل��ى مكت��ب املدي��ر الع��ام. 
املكت��ب مزدحم بال��زوار. وعندما قدمت 
طلبي اخلاص لسكرتير املدير، رد عليها 
بش��كل بيروقراط��ي: »إذا كان��ت تري��د 
مقابلة املدي��ر العام، س��يترتب عليها 
أن تق��دم ل��ي طلب��اً خطياً«. نس��تدير 
ونغ��ادر الغرفة املليئ��ة بالضجة وراءنا.

تدعون��ي مروة إلى مكتبه��ا في الطابق 
الثاني. منشي عبر ممرات معتمة نوافذها 
مكسرة، تنيرها أضواء النيون املتقطعة 
ويغطيها سقف من الكرتون. تتقاسم 
مروة مكتب��اً مع إح��دى زميالتها. ويئن 
مكتبهما حت��ت األوراق. خرائط املمرات 
املائي��ة في العراق موضوعة على األرض 

ق��رب غالية، وجه��از كمبيوتر صنع عام 
1998 م��ع لوحة مفاتيح قدمي��ة. تريني 
بفخ��ر أش��كال األوريغام��ي التي زينت 

به��ا مكتبها. وتقول ل��ي عن موهبتها: 
»لق��د تعلم��ت ه��ذا م��ن اليوتي��وب«.
تش��ّغل مروة الغالي��ة وتقدم ل��ي كوباً 
م��ن القهوة. وتق��ول: »أن��ا محرجة من 

دعوت��ك إلى مكتب��ي. كما تري��ن، فهذا 
م��ا نفعل��ه فعلي��اً م��ن التاس��عة إلى 
الثاني��ة: إننا ننتج األوراق ط��وال اليوم. 
بوسعنا استخدام جهاز كمبيوتر واحد 
ولوحة مفاتيح مكس��ورة.  للطباع��ة، 

نركض من طاب��ق إلى طابق للطلب من 
املدراء واملدراء العامن توقيع هذه األوراق، 
وم��ن ثم نعود إل��ى مكتبنا«.لدى الوزارة 
مبادرته��ا اخلاص��ة في إدارة املي��اه. إنها 
تختار أفراد محلين وجتعلهم مسؤولن 
ع��ن توزيع املياه. املبادرة ش��بيهة بتلك 
التي أطلقها نش��طاء اجملتم��ع املدني، 
إال أن نس��خة الوزارة تش��رك عادة قادة 
محلين قريبن من القوى السياس��ية 
الرئيس��ية، ويبدو أنها في النهاية تعود 
بالفائ��دة على بعض املقرب��ن أكثر من 
ممثل��ي األح��زاب احمللية.وبينم��ا تص��ف 
لي األثر احمل��دود للمب��ادرة، تتوقف مروة 
لتق��ول: »تطوعت باملش��اركة في جلنة 
مس��ؤولة ع��ن التع��اون م��ع مب��ادرات 
اجملتمع املدني فيم��ا يتعلق باملياه. على 
األقل، نس��تطيع أن ن��رى بعض النتائج 
م��ن خاللها. كثيراً ما أس��تخدم بيانات 
الوزارة وأمررها للنش��طاء. قد يتمكنون 
من استخدامها بش��كل أفضل مني«. 
تبتس��م. إن عمق التعاون م��ع مبادرات 
اجملتم��ع املدن��ي يعتمد على املس��ؤول 
احلكومي. تشكل مروة استثناء إلى حد 
م��ا. العديد من املس��ؤولن العراقين ال 
يثق��ون مبنظمات اجملتم��ع املدني ألنهم 
يش��ّكون بأنها ممولة من اخلارج وألنهم 
ال يستسيغون اإلش��راف اخلارجي على 
عملهم.ل��م أمتك��ن من احلص��ول على 
موع��د مع املدي��ر الع��ام. لك��ن عندما 
تصحبني م��روة عائدة إلى البهو، تريني 
صوراً عل��ى هاتفها ملب��ادرة خاصة بها 
في ال��وزارة. لقد وزعت دبابيس بعالمات 
حم��راء متثل احلملة لوق��ف العنف ضد 
املرأة، وجالت على كل املكاتب، ووصلت 
إلى جميع األش��خاص في الوزارة. تقول 
لي وهي تودعني: »أنا حقاً ال أس��تطيع 
أن أحتمل عدم القيام بش��يء«.بصفتها 
موظف��ة ف��ي القط��اع الع��ام وتعمل 
ناش��طة بدوام جزئي، فإن مروة تصارع 
ضد رهانات كبيرة على جس��ر الفجوة 
التي تزداد اتساعاً بن احلكومة واجملتمع، 
وترب��ط بيروقراطي��ة كس��ولة مببادرات 
اجملتم��ع املدن��ي. وفي ح��ن أن مبادرتها 
تبق��ى مب��ادرة ش��خصية، ف��إن رب��ط 
القواعد باجلهاز البيروقراطي في الدولة 
ميثل ابتعاداً عن سنوات من اإلصالحات 
الفاش��لة م��ن أعل��ى إلى أس��فل.لقد 
ح��ان الوقت اآلن كي تزي��د احلكومة من 
مش��اركتها، وأن جتع��ل م��ن القضاي��ا 
التي يدافع عنها اجملتم��ع املدني أولوية 
لها هي نفس��ها، وأن تعمل بالتنسيق 
مع املنظم��ات واألفراد الذين التقيتهم. 
ف��ي احملصلة، ف��إن هذه القضاي��ا – من 
مس��اواة املرأة بالرجل إل��ى إدارة املياه – 
قضايا محورية ملس��تقبل العراق. ومن 
خ��الل العمل عل��ى معاجلته��ا، ينبغي 
عل��ى الق��ادة السياس��ين ف��ي البالد 
معرفة أن لديهم حلفاء. وهؤالء احللفاء 
ليسوا موجودين في عواصم بعيدة، بل 
بالقرب منهم، وفي مجتمعاتهم احمللية 

نفسها، ومستعدون للمساعدة.
* مستشارة االتحاد األوروبي ومحللة 

للسياسات الشرق اوسطية

ينبغي على القادة 
السياسيني يف البالد 
معرفة أن لديهم 
حلفاء وهؤالء الحلفاء 
ليسوا موجودين يف 
عواصم بعيدة

طاملا ظل هناك نظام سياسي يوزع املناصب على أساس 
االنتماء العرقي فستظل نفس األحزاب السياسية يف السلطة

عبد املهدي

هناء ادور

اردوغان

أمضيت جزءاً من 
مسيرتي املهنية – 
كأكادميية ومستشارة 
لالحتاد 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، 
واالحتالل 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 للبالد 
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

    هي أمنية وطلب بس��يط ل��كل الناس وباالخص 
االخوة من السياسين فكم هو جميل ان تنظر الى 
نفس��ك في املرآة ولكن دعك من النظر الى هندامك 
وقيافتك ومالبسك بل انظر جيدا الى نفسك وحاول 
ان ت��رى ش��يئا صاحلا لتعم��ل على نهج��ه وتثمره 
ليس��تطيب ذكرك فيما بعد وتلتذ بالعمل الصالح 
وان كنت عملت س��وءا فعلي��ك ان تتركه وان تفعل 
ش��يئا حسنا فرمبا يتركك الكدر فسعادة الناس مبا 
تقدم��ه لهم من مواقف جميل��ة . هذا الكالم بدأت 
به قبل ان اقوله واس��تحضرت ق��ول االمام علي )ع(   
انظ��ر وجه��ك كل وقت في امل��رآة فاذا كان حس��نا 
فاس��تقبح ان تضي��ف الي��ه فعال قبيحا وتش��ينه 
ب��ه وان كان قبيحا فاس��تقبح ان جتمع بن قبحن. 

فمن فع��ل هذا من 
مرآة  ؟  السياسين 
تختل��ف  النف��س 
امل��رآة  ع��ن  كثي��را 
من  ولكن  العادي��ة 
يعتبر م��ن احلكمة 
ونفعها  وجدواه��ا 
ان كان قلبه مغلفا 
وزخرفه��ا  بالدني��ا 
الكاذب ؟ هي دعوة 
كرمية ملن يستطيع 
جم��اح  يكب��ح  ان 
متزنا  ويبق��ى  هواه 
وس��ط العواص��ف 
الت��ي  واالعاصي��ر 
االنس��ان  تض��رب 

يوميا ال اريد ان يكون الناس انبياء او حكماء كلقمان 
ولكن من ينقي نفسه ويعرف ذاته ال يسرق وال يكذب 
وال يقت��ل وال ي��زرع الفتن��ة وال يفعل ام��ورا منكرة 
ويحبه الناس الخالصه وامانته وبشاشته عند رؤية 
م��ن حوله . ال اظن البعض مم��ن ميتلك حزبا ومقعدا 
في البرملان والس��يارات ذات الدف��ع الرباعي وحماية 
منتش��رون وراتب ضخم وعقارات يس��تطيع ان يرى 
نفس��ه في مرآة احلقيقة بل يس��ارع الى حتطيمها 
الن منظره يكون عندها بشعا وقبيحا ليعيب املرآة 

وال يعيب نفسه كما يفعل معظم الناس.

الـنـظـر فـي الـمـرآة

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

ال اظن البعض ممن 
يمتلك حزبا ومقعدا 
يف الربملان والسيارات 
ذات الدفع الرباعي 
وحماية منتشرون 
وراتب ضخم وعقارات 
يستطيع ان يرى نفسه 
يف مرآة الحقيقة
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بغداد / البينة اجلديدة
شهداء  دائرة  عام  مدير  اجتمع 
املندالوي  طارق  اإلرهاب  ضحايا 
أقسام  مبدراء  مكتبه  في 
اإلرهاب  ضحايا  شهداء 
واسط  محافظتي  ملديريات 
اجملتمعون  وتباحث   . وكربالء 
واملتابعة  املتواصل  العمل  حول 
املعامالت  إجناز  لتسهيل  التامة 
واجلرحى  للشهداء  التقاعدية 
بني  وتعاون  مبهنية  والعمل 
التابعة  والشعب  األقسام 
للمديريات .وأكد األستاذ املندالوي 
اخلاصة  البيانات  تدقيق  على 

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

لذوي الشهداء .

مدير عام دائرة شهداء ضحايا اإلرهاب 
جيتمع مع مدراء أقسام ضحايا شهداء 

اإلرهاب حملافظيت واسط وكربالء

بغداد / البينة اجلديدة / صبا كرمي
الصناعي  والتطوير  البحث  هيأة  حصلت 
واملعادن  الصناعة  وزارة  تشكيالت  احدى 
 )GMP( اجليد  التصنيع  ممارسة  شهادة  على 
شركة  قبل  من  الطبية  للمستلزمات 
الدولية لتصبح منافسا عامليا في   )VIXEL(
، وقال مدير عام  جتهيز العدد التشخيصية 
الهيأة املهندس عبد الغني فخري ال جعفر 

في تصريح للمكتب االعالمي في الوزارة  ان 
وألول  حصل  الهيأة  الى  التابع  الرازي  مركز 
مرة في العراق على شهادة  ممارسة التصنيع 
الشروط  من  املواصفة  هذه  معتبرا  اجليد 
مصانع  في  عامليا  املعتمدة  االساسية 
التشخيصية  العدد  انتاج  ومصانع  االدوية 
بها  اخلاصة  البحوث  ومختبرات  الطبية 
مضيفا ان الكادر العلمي والفني املتخصص 

احلصول  متطلبات  كافة  انهى  املركز  في 
ان  الى  مشيرا  العاملية  الشهادة  هذه  على 
الوحيدة  املرخصة  اجلهة  اصبحت  الهيأة 
التشخيصية  العدد  بتجهيز  العراق  في 
الوراثية  واجراء التجارب اخلاصة بالهندسة 
أجراؤها مختبرات متخصصة  يتطلب  التي 
 )GMP( مختبرات  مثل  ومتطورة  وحديثة 

املوجودة في الهيأة.

هيأة البحث والتطوير الصناعي حتصل على شهادة ممارسة التصنيع اجليد )GMP( للمستلزمات الطبية

بغداد / البينة اجلديدة 
وتنمية  التخطيط  دائرة  عقدت 
اجتماعا  الصحة  وزارة  في  املوارد 
الدائرة  عام  مدير  معاون  برئاسة 
علي  عباس  فاضل  الدكتور 
وبحضور مدير قسم السياسات 
ومدير  حميد  حسن  الدكتور 
االستراتيجي  التخطيط  شعبة 
هاشم  محمد  الدكتور  بالقسم 
في  العالقة  ذات  اجلهات  مع 
وحتديث  ملناقشة  الوزارة    مركز 
الوطنية  الصحية  السياسة 
لالعوام 2014 – 2023.وافاد الدكتور 
فاضل ان دائرة التخطيط تسعى 

السياسة  على  حتديثات  الجراء 
العديد  الوطنية حلدوث  الصحية 
من التغييرات في توجهات الدولة 
احلكومة  وتوجهات  العراقية 
انعكاسات  لها  والتي  اجلديدة 
وبرامج  خطط  على  واضحة 
على  بظاللها  تلقي  والتي  الوزارة 
املستقبلية  السياسات  رسم 
ومبا يضمن تقدمي افضل اخلدمات 
وبالشكل  والطبية  العالجية 
الذي يضمن وصول تلك اخلدمات 
في  للمواطنني  املطلوبة  باجلودة 

عموم العراق.

الصحة تعقد اجتماعا ملناقشة حتديث السياسة 
الصحية الوطنية لالعوام 2014- 2023

بغداد / البينة اجلديدة / قاسم حوشي  
حتت شعار ) حان الوقت لعالم خال من السل 
( اقامت وزارة الصحة / دائرة الصحة العامة / 
الصدرية  لالمراض  التخصصي  الوطني  املركز 
والتنفسية وجمعية مكافحة التدرن واالمراض 
الصدرية وبالتعاون مع الشركاء في املنظمات 
املنظمة  ـ  العاملية  الصحة  )منظمة  الدولية 
الدولية للهجرة ، واطباء بال حدود( ، احتفالية 
مكافحة  جمعية  مقر  في  املناسبة  بهذه 
التدرن واالمراض الصدرية في املنصور يوم امس 
عضو   ، النواب  مجلس  عضو  بحضور  االثنني 

املوسوي  جواد  الدكتور  والبيئة  الصحة  جلنة 
منظمة  وممثل  اجلزائري  مفيد  السابق  والوزير 
مسؤول  اكبر  علي  الدكتور  العاملية  الصحة 
برنامج التدرن في العراق وممثلة منظمة الهجرة 
الدولية الدكتورة برباره وممثل منظمة اطباء بال 
اضافة  االختصاص  االطباء  من  وجمع  حدود 
وتخلل  اخملتلفة  والصحف  االعالم  وسائل  الى 
احلفل آي من الذكر احلكيم وقراءة سورة الفاحتة 
الدكتور  وقد رحب   ، العراق  ارواح شهداء  على 
مكافحة  جمعية  رئيس  هاشم  سلمان  ظافر 
حفظ  مع  باحلضور  كلمته  القاء  اثناء  التدرن 

خال  لعالم  الوقت  حان   : بالقول  وبدأ  االلقاب 
من السل ، ومن خالل قوة متكاملة يتصدرها 
احلزم السياسي واحلكومي واالجتماعي ليكون 
رديفا لستراتيجية مكافحة السل في العراق 
ويبقى دور الفرد واجلماعة  اساسيا خللق دميومة 
مقوماتها  وتوثيق  واالعتزام السنادها  املناصرة 
املبادىء  من  وان   ، اهدافها  وحتقيق  ولتوثيقها 
وتشخيص  احلكومي  الدعم  هي  االساسية 
ومراقبة  للعالج  الالزمة  االدوية  وتوفير  املرض 
ان   ، دوريا  العالج  نتائج  وتقييم  العالج  سير 
انقاذ  في  ساعد  الطريقة  هذه  استخدام 

الكثيرين من موت محقق بسبب املرض حيث 
 ( من  اكثر  في  االستراتيجية  هذه  تستخدم 
180( دولة في العالم وساعدت في عالج اكثر 
واوضح   ، العالم  في  مصاب  مليون   )43  ( من 
الدكتور ظافر ان العراق قد جنح   وحقق   بجهود 
في  التدرن  ملكافحة  الوطني  البرنامج  ادارة 
بكافة  املنتشرة  االستشارية  وعياداته  العراق 
احملافظات والعمل املميز  نتائج جيدة بكشف 
ان  بل  ال   ، ومتابعتها  ومعاجلتها  االصابات 
البرنامج حقق نتائج تفوق التصور بالرغم من 

االحتياج غير امللبي ملقومات التصدي للسل .

البينة اجلديدة حتضر احتفالية وزارة الصحة باليوم العاملي ملكافحة التدرن 

هيثم   / اجلديدة  البينة   / البصرة 
مجيد

الدكتور  الكهرباء  وزير  السيد  اجرى 
لؤي اخلطيب، يوم اخلميس املاضي 14 
/3/ 201٩، جولة ميدانية في محافظة 
البصرة، زار فيها محطة شط البصرة 
الغازية، وجتول في اروقة احملطة واطلع 
على عمل وحداتها التوليدية العشرة، 
ميكاواط،   )12٥0( البالغة  وطاقتها 
املركبتني  الوحدتني  عمل  وموقع 
اللتني يتم بناؤهما داخل احملطة لزيادة 
بتذليل  موجهاً،  االنتاجية،  قدرتها 
الزمن  اختزال  اجل  من  الصعاب  كل 
احلفاظ  عن  فضالً  املشاريع،  إلجناز 
قائالً،  حالياً،  املتحقق  االنتاج  على 
الطاقة  أزمة  من  املواطنني  معاناة  ان 
ستنحسر تدريجياً بهمة كوادر وزارة 
واعدة  مشاريع  وسننجز  الكهرباء، 
شعبنا.وتضمنت  بخدمة  نبخل  ولن 
اجلولة زيارة موقع عمل لصيانة خط 
)هارثة  الفائق  الضغط  الطاقة  نقل 

سيادته  وأكد  ك.ف(،   400( خور(   -
بضوابط  االلتزام  العمل،  موقع  من 
العاملية  واملعايير  املهنية  السالمة 
مشرقة  صورة  وعكس  العمل،  في 
حيث  من  الكهرباء،  وزارة  جهد  عن 
والكفاءة  والتنظيم  والتقنية  األداء 
والنزاهة، وارسال رسالة الى كل دول 
بلد  العراق  ان  فيها  تؤكدون  العالم 
حي بأهله وبسواعد كفاءاته، فمثلما 
انتصر على االٍرهاب وحارب نيابة عن 
ويبني  يعمر  اليوم  العالم،  شعوب 
الى  احلياة  ويعيد  الصيانات  ويجري 
مفاصل ومفردات اخلدمات االساسية 
آمناً. بلداً  العراق  ليعود  ارضه  داخل 
مجلس  اخلطيب،  الوزير  زار  كما 
رئيسه  والتقى  البصرة،  محافظة 
جلنة  ورئيس  البزوني،  صباح  السيد 
الطاقة السيد مجيب احلساني، وعدد 
املديرين  يرافقه  اجمللس،  أعضاء  من 
وزارة  ومديريات  لشركات  العامني 
سيادته  وقال  اجلنوب،  في  الكهرباء 

خالل اللقاء، ان محافظة البصرة لها 
املهني  املستوى  على  كبيرة  أهمية 
تضامنية  واملسؤولية  واالقتصادي، 
احملافظة  بهذه  للرقي  اجلميع  من 
مهمة  الطاقة  أمن  ان  واهلها.مبيناً، 
سيتم  الكهرباء  أزمة  وانهاء  كبيرة، 

احلالية  احلكومة  فترة  مدة  خالل 
بالتزام اجلميع شروط هذه املسؤولية 
اخلطط  فسنعتمد  التضامنية، 
االستراتيجية  والتعاقدات  العلمية 
ونتجاوز سوء  الرصينة  الشركات  مع 
تطور  عطلت  التي  والتعثرات  االدارة 

متالزمة  الكهرباء  كون  القطاع،  هذا 
االهلي  والسلم  الوطني  األمن  مع 
بحاجة  والبالد  العمرانية،  والنهضة 
بأبنائه  تصل  معرفية  نهضة  الى 
سيادته  واعدة.واستمع  نتائج  الى 
بدراستها  ووجه  اجمللس،  الى مطالب 
مقدمتها  وفي  لتنفيذها،  متهيدا 
مشروع محطة الفاو احلرارية بطاقة 
املياه  مشروع  مع  ميكاواط   )3000(
مكعب.وعقد  قدم  مليون  بسعة 
السيد  مع  مشتركاً،  صحفياً  مؤمتراً 
على  واثنى  اشاد  الذي  البزوني، 
واهتمامه  اخلطيب  الوزير  توجهات 
املتميزة  وجهوده  البصرة  مبحافظة 
البالد.وتضمنت  محافظات  بقية  في 
ديوان  زيارة   ، الوزير  السيد  جولة 
مبحافظها  واالجتماع  احملافظة 
ان  مشيراً،  العيداني،  اسعد  السيد 
البصرة لديها مقومات دول ملا متلكه 
جغرافي  وموقع  حضاري  ارث  من 
وكفاءات  واعدة  طبيعية  وثروات 

نوعية، ولزاماً على اجلميع الرقي بها، 
املالكات  في  وفرة  منتلك  اننا  قائالً، 
واالختصاصات  واإلدارية  الفنية 
وضع  في  شحة  لدينا  لكن  االخرى، 
وهذا  والستراتيجيات  السياسات 
ان  بإصالحه.مشدداً،  سنقوم  ما 
بتقدمي  افضل  سيكون   ،201٩ عام 
من  املواطنني  الى  الكهرباء  خدمة 
 ،2020 عام  وسيكون  املاضي،  العام 
االن  فنحن  احلالي،  العام  من  افضل 
وفق  إيجابي  بشكل  بالعمل  نسير 
خطط ممنهجة ومتكاملة وسياسات 
العيداني،  شكر  جهته  مدروسة.من 
اإليجابية  لتوجهاته  اخلطيب،  الوزير 
ومساعيه اجلادة في حل أزمة الطاقة 
الكهربائية، ورؤيته االقتصادية املبنية 
متعهداً،  عالية،  ودراية  خبرة  على 
وزارة  ومديريات  بإسناد عمل شركات 
الكهرباء في محافظة البصرة خدمة 

البنائها والصالح العام.

لطم مشهوده... 
والباقي يأتي

كانت  امللكي  العهد  في 
اجلنوب  في  امرأة  هناك 
صاحبة  شمهوده  اسمها 
وكانت  وعرض  طول  قالفة 
اللطم  باجادتها  مشهورة 
الفواحت  في  النساء  مع 
وعندما ميوت شيخ عشيرة 
على  يرسل  وجيه  او 
نساء  لقيادة  شمهودة 
وملا   ، اللطم  في  الباشوات 

كانت شمهودة هذه  فقيرة 
في  لها  يسمح  فال  احلال 
مع  باالكل  الغداء  وقت 
نساء الباشوات وال يسمح 
لها باالكل مع باقي الناس 
ان  آنذاك  العادة  وكانت 
تأكل شمهودة مع االطفال 
)لطم  املثل    فأاشتهر 
شمهودة تلطم ويه الكبار 
فهل   ، الصغار(  ويه  وتاكل 
نحن  مثلها  اصبحنا 
ليصعد  ننتخب  االغلبية 
فالن وعالن ويفوز زيد وعبيد 
يفوز  هو  تكون  والنتيجة 
مع  ناكل  ونحن  باصواتنا 

اجلهال ؟ .
وارد للناصرية ردود مخنوگ 

بألف عبرة 

طالب العقابي 
07715589818

أمنيات مشروعة 

بغداد / البينة اجلديدة
قحطان(  يعرب  املهندس)  تسنم 
للمديرية  عاما  مديرا  رسميا  مهامه 

العامة للمجاري احدى تشكيالت وزارة 
االعمار واالسكان والبلديات واالشغال 
العامة يوم االحد املاضي   واكد اخالل 
االقسام  مدراء  مع  االول  اجتماعه 
للمجاري بضرورة  العامة  املديرية  في 
وروح  اجلماعية  القيادة  بنمط  العمل 
الفريق الواحد تنفيذا لتوجيهات  وزير 
ضرورة  على  واكد   واالسكان  االعمار 
والعمل على  السابقة  االخطاء  جتاوز 
غايتنا  كون   ، املتلكئة  املشاريع  اجناز 
الذي  الرئيس  وهدفنا  االساسية 
املواطنني  خدمة  هو  اليه  نسعى 

كافة٠ومت خالل االجتماع االتفاق على 
اخلطوط  وحتديد  طريق  خارطة  وضع 
واالداري  الفني  للعمل  العريضة 
والتنسيق  املتبادل  التعاون  واسس 
املشترك فيما بني االقسام مبايسهم 
ينعكس  ومبا  الروتني  من  التقليل  في 
ايجابيا على حتريك عجلة العمل الى 
االمام. ) البينة اجلديدة ( تبارك وتهنىء 
املهندس يعرب لتسنمه منصبه هذا 
والنجاح  التوفيق  كل  لك  وتتمنى 

خلدمة شعبه ووطنه .

املهندس )يعرب قحطان( يتسنم مهامه مديرا عاما 
للمديرية العامة للمجاري 

وزير الكهرباء جيري جولة ميدانية يف البصرة يزور فيها ديوان احملافظة وجملسها وحمطة شط البصرة 

الستار  عبد   / اجلديدة  البينة 
محسن

النقل  وزير  لتوجيهات  استنادا 
لعيبي(   )عبداهلل  املهندس 
الوزراء  مجلس  قرار  بتفعيل 
154بازالة التجاوزات على اراضي 
منطقة  سكك  قامت  الدولة 
في  تثقيفية  بحملة  الناصرية 
رمي  ظاهرة  من  للحد  املدارس 
القطارات..  عربات  على  احلجارة 
السكك  عام  مدير  ومبتابعة 
كاظم  جواد  طالب  االستاذ 
القانون  قوة  بفرض  وتوجيهاته  
احلضارية  الظواهر غير  واحلد من 

النظامية  غير  معابر  بإنشاء 
الصبية  قبل  من  احلجارة  ورمي 
بادر  النفوس.    ضعاف  وبعض 
مدير منطقة الناصرية  بالتعاون 
مع إعالم السكك  بزيارة الى إدارة 
مدرسة قتيبة االبتدائية املتمثلة 
،حيث  املدرسة  ومعاون  مبديرها  
بحملة    التربوية  اجلهات  بادرت 
رمي  بعدم  وتعليمه   تثقيفية 
عربات  زجاج  على  احلجارة 
القطارات  سير  أثناء  املسافرين 
وملك  عامة  ممتلكات  لكونها 
احلي  في  زمالئهم  وحث  اجلميع 
للقطارات.السيما  اإلساءة  بعدم 

للسكك  العامة  الشركة  أن 
التي  الظاهرة  هذه  من  تعاني 
بعض  في  مؤخرا  استفحلت 
املناطق والقصبات دون رادع والتي 
تكلف الشركة مبالغ طائلة وان 
مدير  بها  قام  التي  املبادرة  هذه 
االعالم  مع  بالتنسيق  املنطقة 
بالزيارات امليدانية إلدارات املدارس 
حالة  انها  الشك  الناصرية  في 
باملسؤولية  والشعور  حضارية 
اجتاه تلك الشركة العريقة التي 
هدفها دوما توفير أفضل اخلدمات 
هذه  الكرمي.وستعمم  للمواطن 

التجربة على كافة املدارس.

سكك  الناصرية  تقوم حبملة تثقيفية للحد من ظاهرة رمي احلجارة على عربات القطارات
  بغداد / البينة اجلديدة

امس  واملهجرين،  الهجرة  وزارة  أعلنت 
االول االثنني، عن عودة اكثر من1٠٠ نازح 
من مخيمات النزوح في عامرية الفلوجة 
في  األصلية  سكناهم  مناطق  إلى 
مدينة الصقالوية مبحافظة األنبار.وقال 
مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة 
ستار نوروز ، إنه متت إعادة 1٠2 نازح من 
السياحية  املدينة  في  النزوح  مخيمات 
في  األصلية  سكناهم  مناطق  إلى 
األنبار. مبحافظة  الصقالوية  منطقة 
في  الوزارة  فرع  كادر  أن  نوروز،  وأضاف 
العائدين  استقبل  األنبار  محافظة 
ومحافظة  النقل  وزارة  مع  بالتنسيق 

استكمال  بعد  األمنية  والقوات  األنبار 
وزارة  واألمنية.وتعلن  اإلدارية  اإلجراءات 
واآلخر،  احلني  بني  واملهجرين،  الهجرة 
إعادة عوائل نازحة إلى مناطق سكناها 

في محافظة األنبار.

اهلجرة : عودة اكثر من 100 نازح ملناطقهم يف الصقالوية

شكر وتقديرشكر وتقدير 
اتقدم بالشكر والتقدير الى السيد 
الكاظمية  ضرائب  فرع  مدير 
علي  )محمد  السيد  املقدسة 
السيد  الفرع  مدير  ووكيل  جابر( 
الست  والى  حسان(  سليم  )علي 
)شذى روضان علي( اخملمنة في ذات 
الواجب  اداء  في  لتفانيهم  الدائرة 

بكل اخالص وممنونية 

ناظم الربيعي /عضو مجلس 
نقابة الصحفيني العراقيني 

يتقدمون  املواطنني  من  لفيف 
مصرف  إلى  والتقدير  بالشكر 
على   81 احلرية  فرع   – الرافدين 
أمور  ومتشية  اجليد  التعامل 
املراجعني بسرعة ويخصون بالذكر 
جبر  نعمة  صالح  السيد  من  كل 
الكرمي  السيد عبد  املدير،  – معاون 
مجيد علي – معاون املدير ، السيدة 
 . مالحظ   – حسني  ناصر  وداد 
خدمة  عملكم  في  اهلل  وفقكم 

للصالح العام .

واسط / البينة اجلديدة
رشيد  للمحافظ  الثاني  النائب  برفقة  املياحي  جميل  محمد  الدكتور  واسط  محافظ  تفقد 
الكوت  العام في  الزهراء  الياسري مستشفى  الدكتور جبار  ومدير عام صحة واسط  البديري 
ملتابعة املصابني بالتسمم واالختناق جراء حدوث تسرب لغاز الكلور في مشروع اسالة النسيج. 

وهلل احلمد جميع احلاالت متت السيطرة عليها وغادر املصابون املستشفى.

حمافظ واسط يتفقد مستشفى الزهراء العام

راتب رعاية اجتماعية 
بانه  وذكر  كاظم(  سعد   )رسول  املواطن  جريدتنا  مقر  الى  حضر 
رجل كبير السن  وليس لديه مورد مالي يؤمن به قوته وقوت عائلته 
املبلغ  لدفع  االمكانية  لديه  وليس  دار مستأجرة  في  وانه يسكن 
ويناشدكم  بان تشملوه برعايتكم االبوية وشموله مبنحة احلماية 

االجتماعية وفقكم الباري وسدد خطاكم خلدمة ابناء بلدكم .
رسول سعد كاظم
بغداد/ مدينة الصدر/ قطاع/50
م/339 ز/15 د/63
موبايل/07700708139

امام انظار وزير العمل 
والشؤون االجتماعية 
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هل يعلن 
بوتفليقة احلرب 

على الشعب؟

حتمل ش��ابة جزائري��ة في مظاه��رة 8 مارس الكبرى ض��د العهدة 
اخلامس��ة لبوتفليقة الفتة كتبت عليها عبارة ش��هيرة بالدارجة 
اجلزائري��ة ميكن ترجمته��ا هكذا »أواه أنت إنس��ان ثقي��ل الظل يا 
بوتفليقة!« في احلقيقة لق��د أصابت البنت اجلميلة كبد حقيقة 
بوتفليق��ة وجماعت��ه، خلص��ت مسلس��ل االس��تغباء املس��تمر 
ومحاولة تس��يير التمرد الش��عبي ضد النظام عن طريق الرسائل 
املش��فرة تارة وعن طريق هراوة القوى االمنية ت��ارة أخرى وعن طرق 

التالعب القانوني واللفظي.                
أن��ه ملن الس��خف والغباء أن يحاول هؤالء خداع الش��عب اجلزائري 
بالتظاهر بالعدول عن ترش��يح رئيس شبه ميت للعهدة اخلامسة 
وث��م العودة ألى فكرة التمديد للعهدة الرابعة التي حاولوا فرضها 
قبل احلديث عن اخلامس��ة ورفضها اجلزائريون رفضا مطلقا. وليس 
هذا فحسب بل رفض ربع العهدة اخلامسة التي جاؤوا يشحذونها 
من الش��عب. وم��ن املضحك املبكي أن تتوس��ل الغرفة الس��وداء 
بعض ش��هور من عهدة خامسة تكون عبر انتخابات رئاسية يفوز 
فيه��ا ضحيته��ا وحينما يقول مالي��ن اجلزائري��ن »ال« قاطعة في 
ش��وارع اجلزائر، يعود هؤالء املناورون إلى محاولة فرض متديد عهدة 
بوتفليقة الرابعة املنتهية ي��وم 19 ابريل القادم وإلغاء االنتخابات 

الرئاسية في خرق فاضح للدستور وقانون االنتخابات.
والس��ريالي في كل ه��ذا أن الرئي��س بوتفليقة في هذه الرس��الة 
االخي��رة املنس��وبة إلي��ه والتي يعلن فيه��ا اس��تمراره في احلكم 
يعترف هو نفس��ه بأنه غير قادر على االضالع مبهامه الدس��تورية 
بس��بب املرض والش��يخوخة، وليس هذا فحس��ب بل انه لم يكن 
ينوي الترش��ح لعهدة خامس��ة على االطالق! فما هذا االستهتار 
بعقول الناس؟ وما هذا االنقالب املفضوح على الشرعية؟             

ورغ��م االعت��راف بالوه��ن والتقدم ف��ي الس��ن، ال يري��د - أو ال تريد 
اجلماع��ة- أن يتنحى وينصب نفس��ه راعيا ملرحلة انتقالية يحضر 
فيها دس��تورا جديدا للدخول في جمهورية ثانية! فكأن القوم لم 
يلتفت��وا على االطالق إلى نداءات الش��عب في الش��وارع والرفض 

الفصيح لبوتفليقة وحاشيته.
الس��ؤال الذي وجه��ه املتظاهرون ليال فور االع��الن عن هذا التوجه 
الغريب ه��و: ملاذا لم يفعل بوتفليقة ذلك خالل العش��رين س��نة 
الت��ي قضاها رئيس��ا؟ هل جاءه الوحي في آخ��ر أيامه؟ كيف ميكن 
ان يش��رف على ورش��ة بهذا احلجم وهو مقعد غير قادر حتى على 
الكالم اذ لم يكلم اجلزائرين منذ 2012؟ أليس هذا النظام هو الذي 
ه��دم م��ا كان موجودا من مؤسس��ات فاعلة؟ وكي��ف ميكن لرجل 
من املاضي قدمي فش��ل في كل مهماته الدولية مثل الس��يد خلضر 
االبراهيمي أن يضمن مستقبل اجلزائر ويكون رجل مرحلة انتقالية 

في بلد يتنفس شبابا وذكاء؟         
يع��رف اجلميع أن بوتفليق��ة اعتبر اجلزائر مزرعت��ه اخلاصة وال يزال 
يعتبر نفس��ه هو الدولة كلويس الرابع عش��ر وق��د داس عدة مرات 
على الدس��تور الذي انتخب حلمايته. ولكن االم��ر واالدهى ان يورث 
هذا الش��عور إلى عائلته متمثلة ف��ي أخويه وأخته واالحفاد والتي 
تراوغ اليوم وتفعل كل ش��يء من أجل أن تبقى اجلزائر فريس��ة بن 

أيديها.

حميد زنار

رأي

وكاالت / البينة الجديدة
رفض��ت 13 نقاب��ة جزائرية دعم 
مس��اعي رئي��س ال��وزراء املع��ن 
حديث��ا نورالدين بدوي لتش��كيل 
حكوم��ة يأم��ل أن تس��اعد على 
تهدئة احملتج��ن الذين يضغطون 
على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 

ودائرته الداخلية كي يتنحى.
ومن��ذ إع��الن ترش��ح بوتفليق��ة 
ف��ي فبراير/ش��باط املاضي لوالية 
رئاسية خامس��ة، تشهد اجلزائر 
احتجاج��ات وتظاه��رات من��ددة 
بترش��حه، كان أقواه��ا اجلمع��ة 
املاضي��ة والرابع��ة عل��ى التوالي 
ف��ي  اآلالف  مئ��ات  مبش��اركة 
مظاهرات غير مس��بوقة وصفت 

ب�«املليونية«.
واالثنن املاضي أعلن بوتفليقة في 
رس��الة وجهها للشعب، سحب 
ترش��حه لوالية رئاسية خامسة 

وتأجيل انتخابات الرئاس��ة، التي 
كانت مقررة في 18 أبريل/نيس��ان 
املقبل، وذلك »اس��تجابة ملطالب 
الش��ارع« بعد ثالثة أس��ابيع من 

التظاهر.
أح��د  عم��ورة  بوع��الم  وق��ال 
رؤس��اء نقاب��ات قط��اع التعليم 
للصحفي��ن إن النقابات لن جتري 
مناقش��ات مع هذا النظام ألنها 
تنتم��ي للش��عب والش��عب قال 

»ال« للنظام.
النقابات لن جتري مناقش��ات مع 
هذا النظام ألنها تنتمي للشعب، 

والشعب قال ال للنظام.
وكان ب��دوي ق��د دعا لعق��د لقاء 
تشاوري ولفترة انتقالية بحكومة 

وفاق وطني.
مس��تقل  نقاب��ي  تكت��ل  وكان 
للتعلي��م في اجلزائ��ر رفض ايضا 
هذه الدعوة األحد، وذلك في بيان 

للتكت��ل ال��ذي يض��م 6 نقاب��ات 
للتعلي��م ف��ي اجلزائ��ر، قائ��ال ان 

لقط��اع  املس��تقلة  النقاب��ات 
التعلي��م ق��ررت عدم املش��اركة 

في اللقاء الذي دعت إليه رئاس��ة 
الوزراء مساء األحد.

وبررت رفضها بكونها »منخرطة 
ف��ي احل��راك الش��عبي الراف��ض 
للقرارات التي تضمنتها رس��الة 
رئي��س اجلمهوري��ة«. كما اتهمت 
االكت��راث«  ب�«ع��دم  الس��لطات 
ألص��وات املالي��ن م��ن الش��عب 
اجلزائري التي خرجت في مسيرات 

الرفض يوم 15 مارس/آذار.
النقاب��ي عل��ى  وش��دد التكت��ل 
رفض��ه متدي��د الوالية الرئاس��ية 
احلالية لبوتفليقة وكل »محاوالت 
االلتف��اف« على مطال��ب احلراك 

السلمي.
ودعا بيان النقابات املستقلة إلى 
مرحلة انتقالية تسيرها حكومة 
انتقالي��ة بوج��وه جدي��دة تكون 
مح��ل قبول ش��عبي للخروج من 

الوضعية »غير الدستورية«.

وكاالت / البينة الجديدة
أعلنت وزيرة النق��ل اإلثيوبية مؤخرا أن 
معطيات الصندوقن األسودين للطائرة 
بوين��غ 737 ماكس 8 التابعة للخطوط 
اجلوي��ة اإلثيوبي��ة والت��ي حتطم��ت في 
العاشر من مارس/اذار شرق أديس أبابا، 
أظهرت وجود »تشابه واضح« مع حتطم 
طائ��رة من الطراز نفس��ه ف��ي أكتوبر/

تشرين األول 2018 لش��ركة >ليون إير< 
اإلندونيسية.

وقال��ت الوزي��رة داغماويت موجيس في 
مؤمتر صحافي »خ��الل حتليل معطيات 
الصن��دوق الذي يحوي بيان��ات الرحلة، 
لوحظ تش��ابه واضح ب��ن الرحلة 302 
 610 والرحل��ة  اإلثيوبي��ة  للخط��وط 
للي��ون إير«، موضح��ة أن التقرير األولي 
عن أس��باب حتط��م الطائ��رة اإلثيوبية 

سيصدر خالل ثالثن يوما.
وحتّطم��ت الرحل��ة 302 ف��ي حقل في 
جنوب ش��رق أديس أباب��ا بعد دقائق من 
إقالعها إلى نيروبي م��ا أدى إلى مصرع 
157 ش��خصا كانوا على متنها وحظر 
اس��تخدام ط��راز بوين��غ 737 ماك��س 

8 عاملي��ا. وحت��ى قب��ل كش��ف بيانات 
الصندوق األس��ود، وجدت دول وشركات 
تش��ابها بن حتّطم الطائرتن اإلثيوبية 
واإلندونيس��ية وطالب��ت بإخ��راج هذا 
الط��راز من اخلدم��ة. وتفي��د تقارير بأن 
مسار الطائرتن أظهر ارتفاعا وهبوطا 
حادي��ن بش��كل متكرر وغي��ر منتظم 

قب��ل  التحلي��ق  ف��ي س��رعة  وتقّلب��ا 
حتّطمهم��ا بع��د دقائق م��ن إقالعهما. 
ودارت تس��اؤالت ح��ول نظ��ام آلي ملنع 
الس��قوط خالل التحليق )ام س��ي ايه 
إس(، مت إدخاله على طراز 737 ماكس 8، 
مصمم لتوجيه مقّدم��ة الطائرة نزوال 
في حال كانت تواجه خطر الس��قوط. 

وبحس��ب تس��جيالت بيان��ات الرحلة 
فإن طيارَي »لي��ون إير« واجها صعوبات 
ف��ي الس��يطرة عل��ى الطائرة بس��بب 
نظام »ام س��ي ايه اس« الذي أنزل مرارا 
مقّدمة الطائرة بعد اإلقالع. ومت تسليم 
الصندوقن األسودين للطائرة اإلثيوبية 
املنكوبة إلى مكتب التحقيق والتحليل 

س��المة  ف��ي  املتخص��ص  الفرنس��ي 
الطي��ران وال��ذي يعم��ل م��ع محّققن 
وإثيوبين لتحديد الس��بب  أميركي��ن 
ال��ذي أدى إلى س��قوط الطائرة. وتلقت 
بوين��غ ضربات متتالية وغير مس��بوقة 
ف��ي تاريخ الطيران املدن��ي بعد حظر أو 
تعليق عش��رات الدول آخره��م أميركا 
حتلي��ق جيله��ا اجلدي��د م��ن الطائرات 
بع��د حتطم إحداها في اثيوبيا في ثاني 
حادث في بضعة أش��هر. وكان الرئيس 
األميرك��ي دونالد ترامب أعل��ن األربعاء 
املاضي من��ع كل طائ��رات البوينغ 737 
ماك��س 8 وماكس 9 من التحليق وذلك 
بعد أن س��بقه إلى ذلك عدد ضخم من 
دول العال��م، على خلفية حادثي حتطم 
يعتقد أن س��ببهما خل��ل فني في هذا 

اجليل من طائرات البوينغ.
والكارثة التي قتل فيها 157 ش��خصا 
ه��ي الثانية في أقّل من س��تة أش��هر 
بعد س��قوط طائرة بوين��غ 737 ماكس 
8 تابعة للخطوط اإلندونيسية »اليون 
اير« في أكتوبر/تش��رين األول 2018 وقد 

أودى بحياة 189 شخصا.

نقابات اجلزائر ترفض التهدئة مع النظام

تشابه بني حادثيت حتطم بوينغ ماكس اإلثيوبية واإلندونيسية

وكاالت / البينة الجديدة
أعلنت قوات سوريا الدميقراطية مؤخرا 
أن ال مهل��ة زمني��ة مح��ددة النته��اء 
معركتها ضد تنظيم داعش في ش��رق 
سوريا، مش��يرة إلى أن املقاتلن الذين 
ال يزالون محاصرين ف��ي جيب الباغوز 

يقدرون باآلالف.
ه��ذه  كثف��ت  الع��ام،  مطل��ع  ومن��ذ 
الفصائل الكردي��ة والعربية املدعومة 
من التحالف الدولي بقيادة واش��نطن، 
عملياتها العس��كرية ضد آخر معقل 
للتنظي��م في بل��دة الباغوز ف��ي إطار 
هجوم تشّنه منذ سبتمبر/أيلول 2018 

في ريف دير الزور الشرقي.
وب��ات التنظي��م حالي��ا محاص��را في 
بقعة محدودة داخ��ل الباغوز الواقعة 
عل��ى الضفاف الش��رقية لنهر الفرات 

قرب احلدود العراقية.
وق��ال املتح��دث باس��م قوات س��وريا 
خ��الل  غابرئي��ل  كين��و  الدميقراطي��ة 
مؤمتر صحفي ُعقد في بلدة السوسة 
القريبة من الباغوز »ليس لدينا جدول 
زمني دقيق إلنهاء العملية. لنقل أياما«، 
مضيف��ا »آم��ل أال تس��تغرق أكث��ر من 
أسبوع، لكن هذا تقديري الشخصي«. 

وف��ي أواخ��ر يناير/كانون الثان��ي، توقع 
القائ��د الع��ام له��ذه الق��وات مظلوم 
كوبان��ي انته��اء الوج��ود العس��كري 
لدول��ة >اخلالفة< املزعومة التي أعلنها 
تنظي��م الدول��ة في الع��ام 2014 على 
مس��احات واسعة من س��وريا والعراق 
تُقدر مبس��احة بريطاني��ا، خالل مهلة 
ش��هر. إال أن املعركة ال تزال مس��تمرة 
حت��ى اآلن م��ع خروج أع��داد كبيرة من 
التنظيم  احملاصري��ن ورف��ض مقاتل��ي 

املتبقن داخل اجليب االستسالم.
 وأوض��ح غابرئي��ل أن��ه »لي��س هن��اك 
معلوم��ات دقيق��ة ومؤك��دة حول عدد 
األش��خاص الذين ال يزال��ون في اخمليم 
احملاصر«، إال تلك املستقاة »من إرهابيي 

داعش أو أفراد عائالتهم«.
وأش��ار إلى أن »األع��داد األولية التي مت 
إعالمنا به��ا من قبل اجملوع��ة األخيرة 
التي خرجت، تُقدر بنحو خمس��ة آالف 
ش��خص«، إال أنه ش��دد عل��ى أن »هذا 

الرقم ليس مؤكدا وليس رسميا«.
وال متل��ك ق��وات س��وريا الدميقراطي��ة 
تصورا واضح��ا لعدد مقاتلي التنظيم 
الذين م��ا زالوا محاصرين ف��ي الباغوز 
بعدم��ا فاق��ت أع��داد اخلارج��ن ف��ي 

األسابيع األخيرة كل التوقعات.
ودف��ع ذل��ك به��ذه القوات إل��ى تعليق 
هجومها مرارا للسماح بخروج خروج 
عش��رات آالف األش��خاص غالبيته��م 
من عائالت مقاتل��ي التنظيم وبينهم 

ع��دد كبير م��ن األجان��ب. وقالت قوات 
س��وريا الدميقراطية إن ما يربو على 60 
ألف��ا معظمهم مدنيون ف��روا من آخر 
جيب لتنظيم داعش في ش��رق سوريا 
منذ ب��دأ الهجوم النهائي للس��يطرة 

عليه قبل أكثر من ش��هرين. وبحسب 
غابرئيل، استسلم نحو 30 ألف عنصر 
من التنظيم وعائالتهم لقوات س��وريا 
الدميقراطية، بينهم أكثر من خمس��ة 
آالف مقات��ل من��ذ التاس��ع م��ن يناير/

كانون الثاني إضافة إلى إجالء 34 ألف 
مدني من آخر جيب للتنظيم.

وذك��رت الق��وات املدعوم��ة أميركيا أن 
»إرهابي��ن« قتل��وا فض��ال ع��ن   1306
إصاب��ة كثيرين في احلمل��ة التي بدأت 
ف��ي التاس��ع م��ن يناير/كان��ون الثاني 
بينما قتل 82 مقاتال من قوات س��وريا 
الدميقراطي��ة فض��ال ع��ن إصاب��ة 61 
آخرين. وقالت القوات إن 520 متش��ددا 
آخرين أس��روا خالل العمليات اخلاصة 
التي جرت في آخر معقل للمتشددين 
وال��ذي يض��م مجموع��ة م��ن الق��رى 

حتيطها األراضي الزراعية. 
مئ��ات  إن  س��ابقون  س��كان  ويق��ول 
املدنين القوا حتفهم على مدى شهور 
من القصف اجلوي العنيف الذي شنه 
التحالف الذي تقوده الواليات املتحدة 
بع��د أن س��ويت ق��رى صغي��رة عديدة 
باألرض في املنطق��ة على طول احلدود 

مع العراق.

داعش يتبنى ذبح تونسي 
يف جبل مغيلة

ال جدول زمنيًا حلسم املعركة ضد داعش يف الباغوز

 وكاالت / البينة الجديدة
قال مس��ؤولون محلي��ون إن 50 
على األقل م��ن أفراد قوات األمن 
حلركة  استس��لموا  األفغاني��ة 
طالب��ان ف��ي معرك��ة م��ن أجل 
الس��يطرة على إقليم بادغيس 
ف��ي غرب أفغانس��تان. وعادة ما 
تش��هد البالد زيادة ف��ي العنف 

خالل فصل الربيع.
واحتدم القتال في أفغانس��تان 
على الرغم من انتهاء آخر جوالت 
محادثات الس��الم بن مسؤولي 
طالب��ان والوالي��ات املتحدة يوم 
الثالث��اء بحدي��ث الطرف��ن عن 
إح��راز تق��دم. وق��ال عبدالعزيز 

ب��ك رئي��س اجملل��س اإلقليم��ي 
ف��ي بادغي��س إن نح��و مئة من 
أفراد األمن األفغ��ان الذين كانوا 
جزء من ش��رطة احلدود التابعة 
ل��وزارة الداخلية حاول��وا الفرار 
من مواقعهم إلى تركمانس��تان 
اجمل��اورة ي��وم الس��بت، إال أنهم 

ُمنعوا من دخول البالد.
وأض��اف أن نحو 50 من ش��رطة 
احلدود األفغانية استسلموا، في 
حن يواصل اخلمس��ون الباقون 
القت��ال ف��ي ح��ي ب��اال مرغ��اب 
ال��ذي يع��د أكثر أحي��اء اإلقليم 
س��كانا. وقال بك »يقاتل هؤالء 
اجلنود ضد طالبان منذ س��نوات 

وإذا استس��لموا، فس��تقتلهم 
طالبان«.

وق��ال عب��داهلل أفضال��ي عضو 
اجملل��س اإلقليمي ف��ي بادغيس 
ي��وم الس��بت إن احل��ي مع��رض 
خلطر السقوط في أيدي طالبان 
إال إذا حصلت القوات األفغانية 

على تعزيزات جوية وبرية.
كيان��ات  اإلقليمي��ة  واجملال��س 
منتخبة أحيان��ا تربطها صالت 
ع��ن  احمللي��ن  بالس��كان  أوث��ق 

مسؤولي احلكومة. 
وقالت طالبان إن 90 من ش��رطة 
احل��دود استس��لموا للحرك��ة. 
ونشرت صورا على تويتر لطابور 

الذي��ن  الرج��ال  عش��رات  م��ن 
قالت إنهم أس��رى من ش��رطة 
قتل��ت  أنه��ا  احل��دود مضيف��ة 
كثيري��ن آخرين. وقال جمش��يد 
ش��هابي املتحدث باسم حاكم 
بادغيس، إن طالبان ضخمت من 

تقديراتها للقوات التي أسرتها. 
أو  القتل��ى  ع��دد  يتض��ح  ول��م 
املصابن من القوات األفغانية أو 
مقاتل��ي طالبان في املعركة من 

أجل السيطرة على احلي.
لكن اللجن��ة الدولية للصليب 

تغري��دة قالت  األحم��ر نش��رت 
فيها، إن هجمات في باال مرغاب 
قتل��ى كثيري��ن،  ع��ن  أس��فرت 
مضيفة أنها س��هلت تس��ليم 
جث��ث 20 جندي��ا إل��ى اجلي��ش 

الوطني األفغاني.
الدف��اع األفغانية  وزارة  وقال��ت 
في تغري��دة، إن قواتها قتلت 12 
مس��لحا في ب��اال مرغاب ضمن 
أقالي��م  عملي��ات ف��ي عش��رة 
خالل األربع والعش��رين س��اعة 
املاضية. واش��تد القتال في حي 
باال مرغاب في الشهور األخيرة. 
وقتلت طالبان 20 جنديا أفغانيا 
وأسرت 20 قبل أقل من أسبوع.

طالبان تأسر )50( جنديًا يف غرب أفغانستان

وكاالت / البينة الجديدة
اإلرهابي  داع��ش  تنظيم  تبنى 
تونسي  »ذبح« مواطن  عملية 
مبحافظ��ة  مغيل��ة،  بجب��ل 
س��يدي بوزي��د )وس��ط(، قبل 

نحو شهر. 
األميركي  وأفاد مركز »سايت« 
االرهابي��ة،  املواق��ع  ملراقب��ة 
أن تنظي��م داع��ش أعل��ن عبر 
تطبيق تلغرام مسؤوليته عن 
قتل تونس��ي كانت س��لطات 
بالده قد عثرت قبل شهر على 

جثته.
األميرك��ي  املرك��ز  وأوض��ح 
الس��بت  نش��ر  التنظي��م  أن 
تس��جيل فيدي��و التق��ط في 
جبل مغيل��ة لقطع رأس رجل 
محم��د  إن��ه  التنظي��م  ق��ال 

األخضر مخلوفي.
ف��إن  »س��ايت«  وبحس��ب 
تنظي��م داع��ش اتّه��م الرجل 
ألجه��زة  »جاس��وس«  بأن��ه 

االستخبارات التونسية.
وجت��ري قوات األمن التونس��ية 
غالب��ا عملي��ات متش��يط في 
منطق��ة جبل مغيلة الفاصل 
بوزي��د  س��يدي  واليت��ي  ب��ن 
والقصرين لتعق��ب االرهابين 

املتحصنن فيها.
وأعلنت وزارة الدفاع التونسية 
ف��ي  عث��رت  األم��ن  ق��وات  أن 
املنطقة في 21 فبراير/ش��باط 

على جثة رجل يحمل االس��م 
نفسه املبّن في الفيديو.

وقال املتحدث باس��م القطب 
اإلرهاب  ملكافح��ة  القضائ��ي 
مت  إن��ه  الس��ليطي  س��فيان 

تكليف اجلهاز بالتحقيق.
وهذه ليس��ت أول عملية قطع 
رأس في املنطق��ة، ففي 2015 
متطرفة  مجموع��ة  قطع��ت 
رأس الفتى مبروك السلطاني 
)17 عاما( في عملية قتل هزت 

الرأي العام.
وبعد س��نتن ُعث��ر على جثة 
خليف��ة  األكب��ر  ش��قيقه 
عملي��ة  أثن��اء  الس��لطاني 
متشيط إثر اإلعالن عن تعرضه 
لالختط��اف بي��د »مجموع��ة 
وزارة  بحس��ب  إرهابي��ة«، 

الدفاع.
داع��ش  تنظي��م  تبن��ى  وق��د 

عمليتي القتل.
وتنش��ط »كتيب��ة عقب��ة بن 
بتنظي��م  املرتبط��ة  ناف��ع« 
املغ��رب  ب��الد  ف��ي  القاع��دة 
اجلبلية  املناطق  اإلسالمي في 
وف��ي الغابات عل��ى احلدود مع 
اجلزائ��ر مبحافظ��ات جندوب��ة 
وتش��ن  والقصري��ن،  وال��كاف 
عناصره��ا املس��لحة من حن 
آلخر عمليات مداهمة وخطف 
في املناطق السكنية القريبة 

من اجلبال.



انه وفي س��ياق يزداد فيه تعقيد 
الصراع��ات , يع��د التع��اون بني 
والقض��اء  واالع��ام  الصحاف��ة 
ام��را سياس��يا لضم��ان افضل 
للفتي��ان  ممكن��ة  اس��تجابة 
والفتيات الذين يتم استغالهم 
واس��اءة معاملته��م م��ن خال 
الصراع��ات املس��لحة, على مر 
ل��كل   « الس��نني حت��ت ش��عار 
طف��ل احلق ف��ي احلص��ول على 
التعلي��م والفرصة التخ��اذ قرار 
وينبغ��ي  مس��تقبله«  بش��أن 
العم��ل على دع��م وباس��تمرار 
جتني��د  ملن��ع  املبذول��ة  اجله��ود 
ف��ي  واس��تخدامهم  االطف��ال 
النزاع, وضمان اطاق سراحهم 

, وضمان اعادة ادماجهم.
الصحفيني  ينبغ��ي عل��ى  وهنا 
ان يوجه��وا عناية  واالعامي��ني 
احلكومات االحتادي��ة واحمللية بان 
تتولى بشكل متزايد املسؤولية 
الطف��ل  حق��وق  حماي��ة  ع��ن 
خاصة االطف��ال الذين اصبحوا 
التنظيم��ات  م��ن  مجندي��ن 
االرهابية واجلهات املس��لحة ملا 
يش��كل ذل��ك من خط��ورة على 
مس��تقبل الدولة واستمراريتها 
ب��ل ان للحكوم��ات احمللي��ة دورا 
محوريا تلعب��ه في تقدمي الدعم 
ملقدم��ي اخلدمات االخ��رى, وفي 
مجاالت تنظي��م حقوق الطفل 
ايض��ا  ومراقبته��ا  وتنفيذه��ا 
ويتزاي��د ه��ذا الدور عندم��ا تركز 
الصحاف��ة واالعام جهودها في 
حتدي��د خطورة االس��تراتيجيات 
املعادي��ة الت��ي تتبن��ى تنفيذها 
مجاميع م��ن االطفال )االحداث(  
وف��ي الكثي��ر م��ن ه��ذه احلاالت 
اصبح��ت هذه االس��تراتيجيات 

محل مراهنة  على فشل الدولة 
ولرمب��ا محاولة فنائها الس��مح 
اهلل وينبغي ان يقوم الصحفيون 
احلكوم��ة  بدف��ع  واالعامي��ون 
االحتادية بان تتحمل املس��ؤولية 
القانوني��ة لاس��تجابة بافضل 
م��ا ميكنه��ا الوض��اع االطف��ال 
الذين ه��م حتت واليتها مبختلف 
اوضاعه��م ومراكزهم القانونية 
ان  عل��ى  التركي��ز  ينبغ��ي  واذ 
مسألة اعادة ادماج االطفال امر 
حاس��م لضمان السام  واالمن 
والتنمية املس��تدامة على املدى 
الطوي��ل ف��ي الدول��ة, وان يقوم 
بتش��جيع  واالعام  الصحفيون 
التدابي��ر  اتخ��اذ  عل��ى  الدول��ة 
املناسبة, من خال دعم اجلهات 
الفاعلة املعنية بحماية الطفل, 
الع��ادة ادم��اج ه��ؤالء االطف��ال 
الذي��ن ارتبط��وا م��ع اجلماع��ات 
املسلحة ,مع اياء اهتمام خاص 
الحتياج��ات الفتيات, كما تدعو 
جميع املعنيني الى توفير ما يلزم 
من س��بل الدعم الفن��ي واملالي 

لبرامج اعادة االدماج 
االطف��ال  جتني��د  ان  واض��اف 
اطراف  قبل  واس��تخدامهم من 
الن��زاع ليس��ت ظاه��رة جديدة 
م��ن اجلماع��ات املس��لحة م��ن 
تس��تخدم  الت��ي  ال��دول  غي��ر 
العنيفة  املتطرفة  التكتي��كات 
وليس��ت هي الوحي��دة باي حال 
من االح��وال ف��ي ارت��كاب مثل 
ه��ذه االنتهاكات, وم��ع ذلك فان 
جتني��د االطفال واس��تخدامهم 
من قب��ل ه��ذه اجملموع��ات يثير 
اهمي��ة جدي��دة للتحدي��ات من 
منظور حماية الطفل ويضاعف 
الوضع من قبل الطبيعة العابرة 
للح��دود م��ن التط��رف العنيف 
الذي فضل ظه��ور التجنيد عبر 
احل��دود واش��راك االطف��ال ف��ي 

ظاهرة املقاتلني االجانب.
وهنا يستلزم ان نبني ان االطفال 
او اجملندي��ن كمقاتل��ني اجان��ب 
وان كان��وا ضحايا االس��تخدام 
والقتل والتش��ويه واالس��ترقاق 
واالس��تغال اجلنس��ي واخل��وف 
والضغ��ط  والتلق��ني  املس��تمر 
النفس��ي فحس��ب, بل ميكن ان 
يستفاد منهم ايضا كشهود او 

مزعوم ارتكاب االنتهاكات.
 العن��ف ل��ه تأثير ش��ديد على 
والعقلي��ة  البدني��ة  الصح��ة 
لهؤالء االطف��ال وال يقتصر هذا 
على االطف��ال في مناطق النزاع 
ب��ل ينطبق ايضا عل��ى االطفال 
العائدين من تلك املناطق سواء 
سافروا مبفردهم او مت اخذهم من 
قبل البالغني اما طواعية او غير 

ذلك.
االطف��ال الذي��ن مت اختطافه��م 
واس��تخدامهم  وجتنيده��م 
وتعريضه��م للعن��ف في س��ن 
مبكرة يجب ان ال يكونوا ضحية 
مضاعفة وينبغي ان يكون اعادة 
الهدف  االدماج  واع��ادة  التأهيل 
االطف��ال  جلمي��ع  االساس��ي 
اخلارجني من بيئات مؤملة من هذا 
القبي��ل اذا كان االعتق��ال مبررا 
فيجب ان يكون دائما املاذ االخير 
القصر وق��ت ممكن  وتسترش��د 
مبصال��ح الطف��ل الفضل��ى اذا 
يته��م االطفال بارت��كاب جرمية 
من خال ارتباطه��م باجلماعات 
املس��لحة باس��تخدام اساليب 
املتطرف��ني العنيفني, وينبغي ان 
يعاجلهم نظام قض��اء االحداث 
بدال من احملاكم العسكرية, التي 
تفش��ل في كثير من االحيان في 
تطبيق املعايي��ر الدولية لقضاء 

االحداث.
واش��ار ان اجلمعي��ة العامة, في 
قرارها 291/70 بشأن استعراض 
املتح��دة  االمم  اس��تراتيجية 
العاملية ملكافحة االرهاب, اكدت 
ان��ه ينبغ��ي معامل��ة كل طفل 
يدعى انه انتهك القانون او متهم 
ب��ه ان يعامل بطريق��ة تتفق مع 
حقوق��ه وكرامت��ه واحتياجاته, 
وفق��ا للقانون الدول��ي املنطبق, 
والس��يما االلتزام��ات املنصوص 

عليها في اتفاقية حقوق الطفل 
وم��ع مراع��اة املعايي��ر الدولي��ة 
ذات الصل��ة بحق��وق االنس��ان 
في مجال اقام��ة العدل في هذا 
الصدد حتث ال��دول االعضاء في 
التدابير  اتخ��اذ  االتفاقي��ة على 
ذات الصلة العادة ادماج االطفال 

بشكل فعال.
كم��ا ينبغ��ي ان يش��دد االعام 
والصحافة عل��ى آليات العدالة, 
خاص��ة من اجل تعزي��ز القضاء 
بش��كل ع��ام وقض��اء االحداث 
بش��كل خاص, ويج��ب تعزيزها 
في احملافظات املتأثرة لاستجابة 

لتلك التحديات.
وهذا يتطلب في جملة امور شن 
حمل��ة اعامية بض��رورة حتديد 
سن ادنى للمس��ؤولية اجلنائية 
يت��م تطبيق��ه ب��دون اس��تثناء 
بصرف النظر عن خطورة اجلرم او 
ما اذا كان يتعلق باالرهاب ويّذكر 
كل م��ن االع��ام والصحافة بان 
عل��ى البرملان العراقي وباس��رع 

ما ميك��ن تعدي��ل قان��ون رعاية 
االحداث رقم )76( لس��نة 1983 
لس��ن  االدن��ى  احل��د  بتحدي��د 
املس��ؤولية اجلنائي��ة مب��ا ال يقل 
عن 12 س��نة وحتث البرملان على 

جعلها اعلى.
االطف��ال الذي��ن يتج��اوزون احلد 
االدنى لس��ن املسؤولية اجلنائية 
ولكن تقل اعمارهم عن 18 عاما 
وفصلهم  محاكمته��م  يج��ب 

االح��داث  نظ��ام قض��اء  فيه��ا 
املتخص��ص دون اس��تثناء بن��اء 
عل��ى خط��ورة االتهام��ات كما 
يشير كل من االعام والصحافة 
الى انه مبوج��ب القانون الدولي, 
م��ن احملظور عليه ف��رض عقوبة 
االع��دام على االش��خاص الذين 
تقل اعمارهم عن 18 س��نة في 

وقت ارتكاب اجلرمية.
الصحاف��ة  تق��وم  ان  ويج��ب 
واالع��ام بلف��ت نظ��ر احلكومة 
وتعزيز توجهات مجلس القضاء 
ال��دول رعاياه��ا م��ن  بتس��ليم 
االطف��ال وينبغ��ي لل��دول التي 
س��افر مواطنوه��ا ال��ى مناطق 

النزاع لانضمام  الى اجلماعات 
االرهابية املس��لحة باستخدام 
العنيفة  املتطرفة  التكتي��كات 
ان تس��هل عودة جميع االطفال 
جنس��يتهم  يحمل��ون  الذي��ن 
واعادة  التأهي��ل  اع��ادة  الغراض 
االندماج م��ع االمتث��ال الكامل 
للقان��ون الدولي مبا في ذلك احلق 
في محاكمة عادل��ة ومبدأ عدم 
االع��ادة القس��رية ينبغي رفض 
مح��اوالت فصل االطف��ال الذين 
تهديدا  انهم يشكلون  يعتبرون 
امنيا محتم��ا الهدف هو اعادة 
تأهي��ل جمي��ع االطف��ال واعادة 
ادماجه��م ف��ي اجملتم��ع, مث��ل 
الذين تعرضوا للعنف الش��ديد 
من خال اس��تخدامهم كجنود 
في الص��راع وم��ا هو املب��رر من 
بقائه��م ف��ي الع��راق ويكون��وا 
مصدر خطر في املستقبل على 
ودولهم هي  والش��عب,  الدول��ة 
صاحب��ة االختص��اص االصي��ل 
بردهم والقي��ام باعادة تأهيلهم 

وه��م ف��ي حاج��ة ماس��ة ال��ى 
رعاي��ة صحي��ة بدني��ة وعقلية 
وخدمات اخرى لضمان ان ياخذوا 
مكانهم كاعضاء مس��املني في 
اجملتمع يجب اياء اهتمام خاص 
للتأثي��ر الض��ار لوصم��ة الع��ار 
جت��اه ه��ؤالء االطف��ال العائدين 
او  احمللي��ة  مجتمعاته��م  ال��ى 
مناطق اخرى خوفا من ارتدادهم 
التنظيم��ات  الحض��ان  ثاني��ة 

االرهابية, وخطر االيذاء الثانوي, 
واخمل��اوف املتزاي��دة م��ن احلماية 
الت��ي يواجهه��ا االطف��ال غي��ر 

املصحوبني بذويهم.

دور   – الراب��ع  املطل��ب 
الصحافة واالع��ام يف اعادة 

دمج االحداث الجانحني
احلس��ون  الدكت��ور خالد  وق��ال 
ان توفي��ر برام��ج اع��ادة االدماج 
الكافي��ة واملس��تدامة واملمولة 
ام��را  يع��د  موث��وق  بش��كل 
يس��تفيد  ان  لضم��ان  ضروري��ا 
االطف��ال الذي��ن يت��م جتنيدهم 
واستخدامهم من جانب اطراف 
الدع��م الضروري  الص��راع م��ن 

والس��ماح  حياتهم  الس��تعادة 
ف��ي  االندم��اج  باع��ادة  له��م 
مجتمعاتهم وكم��ا هو موضح 
ف��ي اس��تراتيجية االمم املتحدة 
بالش��باب  للنهوض  اخملصص��ة 
يصبح��وا  ان  لاطف��ال  ميك��ن 
عوامل التغيير االيجابية والتأكد 
م��ن ان جميع االطف��ال املتأثرين 
بالص��راع ميكنه��م الوصول الى 
برامج اعادة االدماج لفترة زمنية 
مناس��بة تس��اهم ف��ي حتقيق 
التنمية املستدامة على  اهداف 
النح��و احمل��دد في ق��رار مجلس 
واملب��ادئ   )2018(  2427 االم��ن 
املؤسس��ات  مبرك��ز  املتعلق��ة 
الوطنية لتعزي��ز وحماية حقوق 
االنس��ان )مبادئ باري��س(, يجب 
ان تك��ون برام��ج اع��ادة االدماج 
ومس��تدامة  االج��ل  طويل��ة 
ومراعية لاعتبارات اجلنس��انية 
ياخ��ذ  ان  وينبغ��ي  والعمري��ة 
االعام والصحافة دوره في تبني 
مثل هذه البرامج ومواكبة االداء 

والتط��ور احلاص��ل ف��ي موضوع 
اعادة دم��ج االطفال اجلانحني او 
االطفال اجملندين وتزويد االطفال 
باحلصول على الرعاية الصحية 
والدع��م النفس��ي واالجتماعي 
يق��وم  ان  يج��ب   . والتعلي��م 
بالتركي��ز  والصحاف��ة  االع��ام 
عل��ى ان موض��وع اع��ادة تأهيل 
هؤالء االطفال هو اداة حاس��مة 
ومهمة ملنع تك��رار اندالع وجتدد 

الصراع املسلح وجتنيب اجملتمع 
اية ازمة جديدة تكون مصاحبة 
النزالق��ه نحو اجملهول ومن االمور 
احليوي��ة زي��ادة اجله��ود املبذولة 
الستخدام اعادة االدماج لكسر 
دوائر العنف والتصدي لتحديات 
اع��ادة االدماج س��واء في العراق 
ام ف��ي الدول االخرى التي ينتمي 
قس��م من ه��ؤالء االطف��ال لها 
)يحملون جنس��يتها( ومع ذلك 
ففي عالم يواجه ازمات متعددة 
ومعقدة ظل التمويل الذي ميكن 
االعتماد عليه والذي ميكن التنبؤ 
به لدعم االطفال الذين يتعافون 
م��ن صدم��ة احل��رب يتناقص��ان 

باضطراد, في حني ان احلاجة الى 
اع��ادة االدم��اج وتعقيدها اخذة 

في االرتفاع بشكل ملحوظ.
 االطفال الذي��ن كانوا مرتبطني 
في السابق بالقوات او اجلماعات 
املسلحة الذين مت االفراج عنهم, 
او قام��وا بتجميده��م ذاتي��ا او 
انقاذه��م , يواجهون مس��تقبا 
اذا كان��ت املس��اعدة  مجه��وال 
غي��ر واردة او قصي��رة  فان هؤالء 
االطف��ال يتعرض��ون خلطر اعادة 
التجني��د بس��بب االفتق��ار الى 
البدائ��ل, والوص��م باالفتقار الى 
املصاحل��ة واالدان��ة حلي��اة يكون 
للبق��اء فيه��ا االس��بقية على 
التعلي��م  لنق��ص  التطلع��ات 
وبش��كل متزاي��د تباط��ؤ جهود 
اعادة االدماج بس��بب الطبيعة 
للتجني��د  للح��دود  العاب��رة 
واالس��تخدام وكذلك عن طريق 
اطاق سراح االطفال في اماكن 

بعيدة عن مصدرها.
وينبغي على االعام مع الصحافة 

التكام��ل م��ع مجل��س القضاء 
املعنية في  الدولة  ومؤسس��ات 
تعزيز قدرة الدولة مبؤسس��اتها 
اخملتلف��ة والتأكيد عل��ى اصالة 
ثقافة اجملتم��ع العراقي االصيلة 
النق��اذ  املؤس��س  بالتصمي��م 
االجي��ال املقبلة من ويات احلرب 
والتش��ديد على الدبلوماس��ية 
واملساعي  والوس��اطة  الوقائية 
الس��ام وصنع  احلميدة وحفظ 

الس��ام وبناء السام واحملافظة 
على دميومته.

على مدار هذا العام والعام املقبل 
ينبغي حش��د اجلهود االعامية 
ف��ي  واالجتماعي��ة  والقانوني��ة 
بيان نطاق ومب��ادئ وهيكل آلية 
شاملة ومستدامة لدعم جميع 
االطف��ال القادمني من اجلماعات 
والق��وات املس��لحة مث��ل هذه 
اآللي��ة في حش��د ه��ذه اجلهود 
ستس��تفيد من املعرفة والعمل 
احلاليني لدول وجتارب في دول اخرى 
ودور التنظي��م الدول��ي املعاصر 
في ذل��ك, و استكش��اف طرائق 
التموي��ل احلالي��ة واس��تقطاب 

اجملتمع الدول��ي واجلهات املانحة 
في االش��تراك بهذه اجلهود كون 
اصبح مشتركا  االنساني  االمن 
وبحدود مفتوح��ة الى حد كبير 
وكذلك الطرائق اجلديدة املمكنة 
وستسمح هذه العملية جلميع 
اصحاب املصلحة الذين ميكنهم 
والفهم  املعرفة  املس��اهمة في 
العامني لبرمجة اع��ادة االدماج 
باجلم��ع بني الدروس املس��تفادة 
وس��وف  املمارس��ات  وافض��ل 
يستكش��ف االعام والصحافة 
دور اجهزة الدولة ومؤسس��اتها 
ف��ي اع��ادة االدم��اج ف��ي جدول 
اعمال يتم تبنيه وفق سياس��ة 
السياس��ات  مع  بتماس  وطنية 
املش��ابهة  والتوجهات  املناظرة 
في دول اخرى تخش��ى ان تواجه 
ذات االزمة الت��ي واجهها العراق 
خ��ال حقب��ة الصراع املس��لح 
مع التنظيم��ات االرهابية, وبناء 
الس��ام والتنمية باوسع نطاق, 
ويلقي الضوء على الوضع احلالي 
لبرامج اعادة االدماج, وجناحاتها 
وحتدياتها ويس��لط الضوء على 
ضع��ف االطف��ال واحتياجاتهم 
واالندماج في  التعليم,  ش��روط 
اجملتم��ع واع��ادة االندم��اج ف��ي 
اجملتمعات املرنة, وسيستكشف 
كذل��ك  والصحاف��ة  االع��ام  
الثغرات املوج��ودة واالحتياجات 
الناشئة العادة االدماج من حيث 
االجتماع��ي  النفس��ي  الدع��م 
املع��زز  والتعلي��م واحتياج��ات 
التدري��ب والدع��م اجملتمعي مع 
اخلاص��ة  االحتياج��ات  مراع��اة 

للفتيات والفتيان .
واك��د ان��ه ينبغي ان ينس��جم 
االع��ام والصحاف��ة م��ع ق��رار 
اجلمعية العام��ة 245/72, حيث 
ف��ي  اخلاص��ة  املمثل��ة  اعلن��ت 
تقريره��ا االخي��ر ال��ى مجل��س 
حقوق االنسان انها كانت تهدف 
الى تعزيز االنش��طة املقررة لها 
س��واء م��ن حي��ث زي��ادة الوعي 
العام مبا في ذلك عن طريق جمع 
املعلومات تقييم ونش��ر افضل 
املمارس��ات والدروس املستفادة, 
وفيم��ا يتعل��ق مبش��اركتها مع 
املتح��دة  االمم  وهيئ��ات  ال��دول 
ووكاالته��ا واملنظمات االقليمية 
وخاصة املنظمات دون االقليمية 

حلشد العمل العاملي.
البرتوك��ول االختي��اري التفاقية 
حق��وق الطفل بش��أن اش��راك 
االطفال في املنازعات املسلحة 

والذي اخذ حيز التنفيذ الفعلي  
مبوج��ب ق��رار اجلمعي��ة العامة 
ل��امم املتحدة 263 الدورة الرابعة 
واخلمس��ون امل��ؤرخ ف��ي 25 ايار/ 
مايو 2000  وان الدول االطراف في 
ه��ذا البروتوكول, اذ يش��جعها 
التأييد الساحق التفاقية حقوق 
الطفل )1( مما ي��دل على االلتزام 
الواس��ع بالعم��ل عل��ى تعزي��ز 

حقوق الطفل وحمايتها 
واذ تؤك��د م��ن جدي��د ان حقوق 
االطفال تتطلب حماية خاصة, 
وتستدعي االستمرار في حتسني 
حال��ة االطف��ال دون متييز, فضا 
ع��ن تنش��ئتهم وتربيته��م في 

كنف السلم واالمن
واذ تش��عر باجلزع ملا للمنازعات 
املسلحة من تأثير ضار ومتفش 

عل��ى االطفال وما له��ذا الوضع 
من عواق��ب في االج��ل الطويل 
على اس��تدامة الس��لم واالمن 

والتنمية 
واذ تدي��ن اس��تهداف االطف��ال 
في ح��االت املنازعات املس��لحة 
عل��ى  املباش��رة  والهجم��ات 
اهداف محمي��ة مبوجب القانون 
الدول��ي, مبا فيها اماكن تتس��م 
عموم��ا بتواجد كبي��ر لاطفال 
واملستش��فيات  امل��دارس  مث��ل 
النظ��ام  اعتم��اد  تاح��ظ  واذ 
اجلنائية  للمحكمة  االساس��ي 
ادراجه��ا  )2( وخاص��ة  الدولي��ة 
التجني��د االلزام��ي او الطوع��ي 
اخلامس��ة  س��ن  دون  لاطف��ال 
اس��تخدامهم  او  عش��رة 
لاشتراك النش��ط في االعمال 
احلربي��ة بوصفه جرمية حرب في 
املنازعات املسلحة الدولية وغير 
الدولي��ة على الس��واء واذ تعتبر 
لذل��ك ان مواصل��ة تعزيز اعمال 
احلقوق املعترف بها في اتفاقية 
حق��وق الطف��ل يتطل��ب زي��ادة 
حماي��ة االطفال من االش��تراك 

في املنازعات املسلحة 
واذ تاحظ ان املادة 1 من اتفاقية 
حقوق الطفل حت��دد ان املقصود 
بالطفل الغ��راض تلك االتفاقية 
ه��و كل انس��ان يقل عم��ره عن 
18 س��نة ما لم يكن قد بلغ سن 
الرشد قبل ذلك مبوجب القانون 
املنطب��ق على الطف��ل واقتناعا 
بروتوك��وال اختياريا  ب��ان  منه��ا 
لاتفافية يرفع السن التي ميكن 
عنده��ا جتني��د االش��خاص في 
القوات املس��لحة واش��تراكهم 
ف��ي االعمال احلربية سيس��هم 
مساهمة فعالة في تنفيذ املبدأ 
الذي يقضي ب��ان تكون مصالح 
اوليا  اعتب��ارا  الفضلى  الطف��ل 
في جميع االجراءات التي تتعلق 
باالطف��ال واذ تاح��ظ ان املؤمتر 
والعش��رين  الس��ادس  الدول��ي 
للصليب االحمر والهال االحمر 
املعقود في كانون االول / ديسمبر 
1995 اوصى ف��ي جملة امور بان 
تتخذ اطراف النزاع كل اخلطوات 
املمكن��ة لضمان عدم اش��تراك 
االطفال دون سن الثامنة عشرة 
في االعم��ال احلربي��ة واذ ترحب 
باعتماد اتفاقية منظمة العمل 
الدولي��ة رق��م 182 بش��أن حظر 
االطفال  اش��كال عم��ل  اس��وأ 
للقض��اء  الفوري��ة  واالج��راءات 
باالجم��اع ف��ي حزيران    عليه��ا 
1999 وه��ي االتفاقية التي حتظر 
ضم��ن جمل��ة ام��ور التجني��د 
القس��ري او االجب��اري لاطفال 
املنازع��ات  الس��تخدامهم ف��ي 
املس��لحة واذ تدين ببالغ القلق 
وتدريبه��م  االطف��ال  جتني��د 
واستخدامهم داخل وعبر احلدود 
الوطني��ة ف��ي االعم��ال احلربية 
من جانب اجملموعات املس��لحة 
املتمي��زة عن القوات املس��لحة 
للدول��ة, واذ تعت��رف مبس��ؤولية 
االطف��ال  بتجني��د  القائم��ني 
وتدريبه��م واس��تخدامهم ف��ي 

هذا الصدد .

يتبع..

االستاذ الدكتور )خالد احلسون( يؤكد يف حماضرة حتت عنوان )دور الصحفيني يف جتنيد االطفال يف الصراعات املسلحة وبعد انتهاء الصراعات( :
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جيب ان تقوم الصحافة واالعالم بلفت نظر احلكومة وتعزيز توجهات جملس القضاء لتسليم الدول رعاياها من االطفال 
وحقوق االطفال تتطلب محاية خاصة وتستدعي االستمرار يف حتسني حالة االطفال دون متييز وتربيتهم يف كنف السلم واالمن 

هذا ما جيب على الصحافة واالعالم فعله والقيام به من ادوار
 كبرية وخطرية ترتقي اىل مستوى املسؤولية 

اربيل / عبد الزهرة البياتي 
رئيس التحرير التنفيذي

جانب من احملاضرات 

جانب من احملاضرات 

الدكتور )خالد احلسون(

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

العراقية – منظمة من 
 IRAQ اجل وحدة العراق

LOW FIRM بالتعاون 
مع نقابة الصحفيني 

العراقيني ورشة تدريبية 
للصحفيني 

في فندق اربيل الدولي 
بحضور )21( صحفيا 
واعاميا من مختلف 
وسائل االعام احمللية 
)املقروءة واملسموعة 

واملرئية( وفي اطار 
سياستها ونهجها 
في تنوير الرأي العام 

وتسليط الضوء على 
القضايا اخلطيرة التي 
اثيرت تواصل ))البينة 
اجلديدة(( نشر مالقي 

فيها من محاضرات 
قيمة تباعا 

كنا قد نشرنا بعددنا املرقم 
 2019/3/14 ف��ي   )3147(
االولى من محاضرة  احللقة 
الصحفي��ني  )دور  بعن��وان 
ف��ي جتني��د االطف��ال ف��ي 
الصراعات املس��لحة وبعد 
والتي  الصراع��ات(  انته��اء 
)خال��د  الدكت��ور  القاه��ا 
نستكمل  واليوم  احلسون( 
احللق��ة الثانية منها حيث 

اكد احلسون فيها :

ح
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خالد الناهي

ه��ل قطع االوكس��جني عنا ؟ أم ان هن��اك انباء عن 
حدوث إعص��ار قادم؟ او رمبا س��يحدث خس��ف في 
الس��ماء وتقوم الساعة؟ هذا ما يفهمه أي شخص 
يفتح صفحته في الفيس او املاس��نجر، ويش��اهد 
مئات الرسائل التي تقول له ابعثها جلميع اصدقائك 
واال سيغلق حسابك، وأخرى تقول أرسلها لعشرين 
وجتنب تهكير حسابك، اما صفحات الفيس، جتدها 
مضحكة مبكية، عندما جتد أصحابها يستجدون 

التعليق كأن حياتهم تتوقف على ذلك.
لكن عندما تعرف السبب، يبطل العجب، احلمد هلل 
ل��م تقم القيامة، ولن يكون هن��اك إعصار، فكل ما 

في االمر ان الفيس بوك توقف لساعات معدودة.

رمبا البعض يقول ماذا في ذلك! فالشباب شعرت ان 
أحد وس��ائل التواصل مع العالم االخر قد فقدها، 

لذلك كانت ردة فعلهم بهذه الطريقة.
ان عال��م التواص��ل االجتماع��ي، عال��م افتراضي، 
وش��خصياته غالبا وهمية او انها تظهر نفس��ها 
خ��اف حقيقتها من اجل غاي��ات واهداف معينة، 
لذلك جعلها مس��يطرة بهذا الشكل، لدرجة اننا 
شعرنا بالرعب عندما احسس��نا اننا سنفقدها، 
ه��ذا يدل عل��ى تبعيتن��ا لوه��م يحركن��ا، ويحدد 

خيارتنا، دون ان نشعر بذلك.
اما الرس��ائل التي اس��تخدمت )أرس��لها لعشرة، 
واال س��يحدث ل��ك ذل��ك ومثيلته��ا( وتفاعل عدد 

غي��ر قليل معها، والبعض منها ش��خصيات تعتبر 
نفسها قادة مجتمع، ينبئ بأننا مجتمع كثير منه 
جاهل، بالرغم من كثرة الشهادات التي فيه، فهذه 
التصرف��ات تذكرنا بأيام الدجل والش��عوذة، عندما 
يطلب املش��عوذ من املرأة أن تأتي بدجاجة س��وداء، 
وش��عرة من اب��ط زوجها، ومن ثم تس��لم نفس��ها 

للمشعوذ، من اجل منع زوجها من الزواج بأخرى.
ف��ي نفس الوقت ردة الفعل ه��ذه، وتفاعل كثير من 
الشعب مع الرسائل، بهذه الكيفية، جواب لسؤال، 
طاملا يطرح ملاذا الشعب لم يستطع اختيار االصلح 

ليمثله في البرملان؟ 
ش��عب يحركه عالم افتراض��ي، ويتفاعل مع كام 

جميعنا يدرك بأن��ه غير صحيح، كيف له ان يختار 
قائ��دا ناضجا ليخلصه ما يعان��ي منه، كيف له ان 
ميي��ز بني من يقول العراق أوال، ويجب ان يكون العراق 
س��يدا ال تابعا، وبني من يحاول افهام الش��عب، بأن 

بقاءه مرتبط ببقاء الدولة الفانية، وتبعيته لها؟!
من الواضح ان ما حدث في الفيس من انقطاع، وما 
جاءت من رس��ائل ه��ي مقياس لدرج��ة الوعي لدى 
الش��عب، ومعرفة ردود افعاله مع الشائعات، ونحن 
متأكدين ان النتائج كانت مفرحة ومبهرة بالنسبة 
لهم. فق��د اثبتنا ب��أن اجلهل معش��عش فينا، ولن 

نقبل ان يفارقنا.

د عبد الحسني العطواني

إن السقوط التاريخي , وبغض 
والظروف  العوام��ل  النظر عن 
الت��ي تش��ترك في  والدواف��ع 
إحداث��ه , يجب أن ال يس��تثمر 
ايجابيا , بالتصفيق والتهليل 
والفرح الفارغ بزوال عهد بائد 
وقي��ام عهد جدي��د أو بانتصار 
وال  ع��رش  وس��قوط  ث��ورة 
بصراعات املصالح الشخصية 
, ب��ل بالعمل  واإليديولوجي��ة 
اجلاد عل��ى تخليص نفس��ية 
االستس��ام  م��ن  اإلنس��ان 
ملمارس��ات االستغال املغلف 
بألوان احلري��ة والتغيير  , فقد 
تتعالى العروش وتصعد الدول 
وتنبعث احلضارات ثم ما تلبث 
أن تتهاوى وتتس��اقط وتندثر , 
ف��ي حركة عكس��ية المناص 
من االستسام لها , لتبدأ دورة 
صمود جديد على أنقاض ذلك 

الس��قوط , وب��ني ميكانيكية 
الصعود  والسقوط أو االنبعاث 
واالندث��ار تتداخل في تس��يير 
هذا احلراك التاريخي يد البشر 
املتأرجحة  وهي   , املستخلفة 
ب��ني الس��داد والتخب��ط وبني 
الي��د  م��ع   , واحلي��ف  الع��دل 

اآللهية  .
 الي��وم وم��ن خ��ال متابع��ة 
اح��داث املش��هد السياس��ي 
العراقي , لم يشر الواقع على 
ان��ه يحم��ل في جوفه ش��يئا 
م��ن االيجابي��ات , الن بع��ض 
األحزاب والكت��ل أو الزعامات, 
ق��د توضحت حقيقة صورتها 
اخملتبئة وبهذا انقش��ع الكثير 
من الغش عن بصائر الش��عب 
اخل��داع  وب��دأ يع��ي حج��م   ,
الذي  والتضبي��ب  والتضلي��ل 
مورس ضده منذ تغيير النظام 

عام 2003 . 
وكما هو واضح وينقل التاريخ 
أن املهمات التغييرية الصانعة 
للتح��والت العظم��ى , دائم��ا 
ما حتمل أعباءها ش��خصيات 
قيادي��ة , فقد يكون��ون أحيانا 
مصلح��ني , وأحيان��ا يكونون 
قادة سياس��يني أو عسكريني, 
رمبا تختل��ف لديهم اخللفيات 
والدوافع واالستعدادات وامليول 

, ولكنه��م  والقي��م  واملب��ادئ 
يتفقون في حركتهم جميعا 
باجت��اه اله��دف , وف��ي عقلية 
التغيي��ر , وف��ي آلي��ة العم��ل 
م��ن   اخل��روج  الن   , التغيي��ري 
املغامرة بأقل اخلسائر املمكنة 
املمكن��ة  املكاس��ب  وبأكب��ر 
إال ب��ذكاء حض��اري  ال يتأت��ى 
احلقيقي��ة  بالرغب��ة  يتس��م 
ف��ي املس��اهمة احلضارية مع 
التحلي بالق��درة على التمييز 
الرش��يد واالنتقائية احلكيمة 
, وم��ن خ��ال إخض��اع جميع 
تقيي��م  لعملي��ة  املدخ��ات 
وس��ريعة  ودقيق��ة  ممنهج��ة 
اجملتم��ع  قي��م  عل��ى  مبني��ة 
وثوابته وثقافته وخصوصياته  
, كم��ا تفعل جميع اجملتمعات 
الت��ي مت��ارس نوعا  املتقدم��ة 
اإلعام��ي  التعتي��م  م��ن 
عل��ى  الفكري��ة  واالنتقائي��ة 
تاريخها احلضاري , ولكن ليس 
بأس��لوب إغاق األج��واء أمام 
البيئات  القادمة من  املدخات 
االجتماعية األخرى , بل بضخ 
إنتاج��ي ثقافي وإعامي  زخم 
وفكري ال يدع مس��احة زمنية 
أو معرفية كافي��ة للمدخات 
القادمة م��ن خارجها لتمارس 
النفس��ي والفك��ري  تأثيره��ا 

والثقاف��ي املباش��ر والكامل , 
وه��ذا كله يحتاج في حد ذاته 
إل��ى أرضية م��ن األصالة  ومن 
املعرفة ومن الثقافة العميقة 
ومن املهارات البشرية اخمللصة 
يك��ون  ال  ,وان  واملتمكن��ة 
باحلكم   التمس��ك  االهتم��ام 
وبقائ��ه في الهرم السياس��ي 
ألط��ول فت��رة ممكن��ة , وعل��ى 
تفاع��ل النظ��ام مع الش��عب 
كحكوم��ة  ولي��س  كح��ارس 
لدولة , وعلى تبعية سياسية 

واس��تراتيجيات  توجهات  إلى 
فغالب��ا   , العظم��ى   الق��وى 
م��ا تك��ون مش��كلة األنظمة 

عندما تُه��زم أنها تبقى تقيم 
في التاري��خ إال بع��د أن تكون 
األحداث ق��د جتاوزته��ا , فهي 
ال تق��دم عل��ى التن��ازل بخيار 
حّر منها , وعندما تقدم عليه 

يكون الوقت قد فات  .
 وجت��در اإلش��ارة هن��ا أن م��ن 
أول��ى أخط��اء احلك��م عندما 
إدارة  ف��ي  بقدرت��ه  يعتق��د 
واللعب  الداخلية  الصراع��ات 
,فيما هذه  تناقضاته��ا  عل��ى 
ف��ي  تتوح��د  املتناقض��ات 
معاناتها م��ن نظام حكم 
احل��زب الواحد . فق��د قام 
التقدمية  الدول��ة  مفهوم 
العربية على أساس ضرب 
من التصنيفات األمنية بني 
األصدقاء واألعداء, وأهملت 
املش��روع  الدول��ة  ه��ذه 
الليبرالي الس��ابق عليها, 
ب��ل وتنك��رت ل��ه وحاولت 
تغييب��ه . كم��ا أن التواطؤ 
الش��عارات  تصديق  عل��ى 
يؤول إلى إظهار العجز عن 
التغيي��ر , فالذي يصدق أن 
االس��تقرار ال يتناسب مع 
إط��اق احلري��ات أمنا يعيش 
ف��ي الوهم الذي أرس��اه نظام 
م��ن  والب��د   , االس��تخبارات 
االنطاق نحو هذا التغيير من 

ض��رورة فه��م م��ا كان يحدث 
الت��ي  وذل��ك تبع��ا للقاع��دة 
اعتمده��ا كارل مارك��س الذي 
كان ي��رى أن ) لي��س باإلمكان 
تغيي��ر العال��م إال بعد فهمه 
ع��ن  التغاض��ي  أن  كم��ا   ,  )
ملمارس��ة  األس��اس  الش��رط 
الدولة لس��يادتها واحتكارها  
في اس��تعمال عناصر القوة , 
ث��م االرتباط  املل��زم باألنظمة 
اإلقليمي��ة , لتصب��ح الدول��ة 
قوي��ة وق��ادرة عل��ى أن تعي��د 
االس��تقالية  ق��رار  امت��اك 
كل ه��ذه األم��ور تتناقض مع 
االلتزام بالس��ياق العام وباحلد 
األدنى الذي تفرضه املسلمات 
األساس��ية لوج��ود أي دول��ة , 
وبالتالي من شأن ذلك أن يعيد 
ط��رح املش��اركة احلزبية التي 
إذ ذاك م��ن املمك��ن أن تق��اس 
عليه��ا أحج��ام الق��وى , أم��ا 
التعددية  اس��تخدام  يت��م  أن 
احلزبية عندما حتدث التحوالت 
السياس��ية والتغيير في إطار 
يعاكس لقي��ام الدولة وتأمني 
مرتكزاته��ا , فذل��ك يعن��ي أن 
هذه األس��اليب س��وف تخدم 
نظام��ا يناقضها وهو آخذ في 

التشكيل .

مارد عبد الحسن الحسون

م��ا زل��ت اتذك��ر بالكثي��ر م��ن التقدير 
واالمتن��ان ق��ول وال��دي لي و ان��ا صغير، 
ان املضي��ف و الديوان ه��و الوجه الثاني 
كرمه��ا  م��أوى  و  للعش��يرة  احلقيق��ي 
واعرافها االخ��رى و منذ ذلك الوقت كان 
وال��دي رحم��ه اهلل يحثن��ي دائم��ا على 
االعتناء باملضي��ف وتقدمي اخلدمات التي 
تلي��ق بالضي��وف م��ن منطل��ق ان لكل 
ضي��ف كرامت��ه، و من االص��ول ان تكون 
هن��اك مراع��اة حازم��ة له��ذه الكرامة 
ومعنى مضاف ان يكون صاحب املضيف 
او الديوان على دراية ذكية بحاجة الذين 
يأمون هذه الدواوي��ن و املضايف، و كانت 
املضايف واس��عة وبس��يطة و ليس��ت 
معق��دة البن��اء متاش��يا م��ع حقيقة ان 

البساطة توفر االمان النفسي لإلنسان 
و جتعله عل��ى مقربة ودية م��ن اآلخرين، 
اش��ير ال��ى ذلك و ان��ا ارى كي��ف تبدلت 
بع��ض املضايف و الدواوي��ن حني تخلت 
عن البس��اطة و االلفة واصبحت كأنها 
ق��اع ال��ى ح��د م��ا بذريع��ة ان ذلك من 
التأثي��ر  و  الق��وة  و  الهيب��ة  متطلب��ات 
وهي ليس��ت كذل��ك ألن الق��وة والتأثير 
العظيم��ني تأت��ي من البس��اطة و ليس 
التعقيد، وحتضرني هنا كيف ان عددا من 
االش��خاص استثمروا ما لديهم من ثروة 
هبطت عليهم س��ريعا نتيجة صفقات 
ما فبدل م��ن ان ينفقون��ه على االعمال 
اخليري��ة ش��يدوا لهم مضاي��ف و دواوين 
راحت مضربا لألمث��ال في عروض للجاه 
الزائ��ف وانتش��رت صورها عل��ى مواقع 
االنترن��ت و كأن اهمي��ة مكانة املضيف 
او الديوان هي االس��اس ألهمية االنسان 

وموقفه العام و ليس العكس.
انا هنا ال امنع ان تك��ون بنايات الدواوين 
تتناس��ب  حديث��ة  بص��ورة  واملضاي��ف 
والتط��ورات الت��ي حصلت ف��ي املناطق 
العش��ائرية و غيره��ا، و لك��ن لي��س ان 
تك��ون الدواوي��ن هي الواجه��ة املكملة 
املواطن سواء  العش��ائرية لش��خصية 

كان املواطن رئيس عش��يرة، او وجيه من 
الوجهاء .

وهكذا قطعا ليس م��ن املقبول ان يبنى 

مضيفا كبيرا كان ميكن ان يكون بهيكل 
مع��ني مقابل ان يت��م معاجل��ة عدد من 
املدارس الطينية التي ما زالت قائمة وهي 
على مقربة منه، و كيف يقبل البعض ان 
يكون مضيفه غني��ا باآلثاث الباهرة في 

حني ال يجد تلميذ في عش��يرته مقعدا 
دراس��يا الئقا يواصل عليه الدراسة في 
مدرس��ة ابتدائية او متوسطة او اعداية 

او معهد او كلية.
و قد يقول البعض بناء املدارس و املعاهد 
و اجلامعات و املراكز الصحية من مهمات 
احلكوم��ة و هذا صحيح و لكني اس��أل 
اي��ن هامش املب��ادرة و التضامن و االخوة 
وقيم الوحدة العشائرية و الوطنية لدى 
ش��خص ثري و هو يجد ان هناك مدرسة 
طيني��ة م��ا زال��ت قائم��ة ف��ي املنطقة 
الفانية و انه��ا تنتظر ان تتوفر امليزانية 
املالي��ة اخلاصة للبناء، م��ا هذا التصرف 
ل��دى البعض مم��ن يصرف ملي��ارات على 
بناء مضيف له و مين��ع يده ان متتد باملال 

الى بناء مدرسة بسيطة.
لق��د بني��ت مضايف ش��اهقة واس��عة 
غني��ة بالت��رف البنائي ف��ي محافظات 
العراق كافة و صرفت عليها مليارات من 
الدنانير لكن البعض لم يكلف نفس��ه  
لدع��م مدرس��ة حتت��اج ال��ى الترميم او 
مركز صحي يحتاج ال��ى اعادة بناء، اين 
هي الوطنية في ذلك و لي ان اسأل ايضا 
و من ذات االلم الذي اعيشه ايهما افرض 
ملنطقة عشائرية ان يبنى فيها مضيف 

او دي��وان مبواصفات معق��دة ضخمة ام 
تبنى فيها مدرس��ة ثم اني اس��أل و من 
ذات االلم الذي اعان��ي منه ايهما افرض 
عل��ى صاحب امل��ال الكثي��ر ان يبني له 
مضيف��ا مبواصف��ات غريب��ة او يتك��رم 
انس��انيا على مواط��ن ال يجد ما يحمي 

به عائلته سكنيا.
ان الش��رع و االخ��اق و قي��م الرجول��ة 
وشرف املواطنة تدعونا اوال ان نكون على 
مقربة حقيقية من احلاجات االنسانية و 
التعليمية و الصحية للمواطنني، وكفى 

هذه األبهة التي يريدها البعض لهم 
وان الف��رد الذي يبحث عن تكوين اهمية 
ل��ه من خال بن��اء مضيف امن��ا يقع في 
احملظ��ور االخاق��ي الوطن��ي و ان علي��ه 
حترير نفس��ه كما اقترح ايضا و من ذات 
االجت��اه ان تك��ون هناك صنادي��ق تتولى 
منظم��ات مجتم��ع مدن��ي ادارتها وفق 
س��جات و ترتيب��ات حس��ابية ضامنة 
م��ن اج��ل املس��اهمة في تعبي��د طريق 
ريف��ي او ترميم مدرس��ة او مركز صحي 
او مس��اعدة فقراء و غيرها من االجنازات 
االنسانية احلقيقية، وكفى هذا التبذير 

الذي نشاهده في بناء املضايف.

    الرئي��س اإليراني ف��ي العراق .. تلك الصورة الكبيرة لهذا اإلس��بوع، فهي جاءت بعد 
أح��داث كبيرة م��ر بها الع��راق واملنطقة، أبرزها إنته��اء صفحة اإلره��اب، واإلنتخابات 
العراقي��ة التي انتجت صبغة سياس��ية جدي��دة، وتطور املواجهة بني إي��ران والواليات 

املتحدة، وإصرار العراق أن ال يكون جزءا منها.
   الرئيس اإليراني يزور الكاظمية املقدسة قبل مراسيم اإلستقبال في القصر الرئاسي، 
حرصا من الرئيس اإليراني على إثبات هويته اإلس��امية ، قبل هويته الرسمية، ولطاملا 
حرص اإليرانيون على التعامل مع شعوب املنطقة وفق البعد اإلسامي العابر للحدود، 
وتفاعلهم مع امللفات املهمة في املنطقة، سواء في العراق أو سوريا او فلسطني وحتى 
اليم��ن، فليس غريبا أن نرى مثل ه��ذا التصرف احلذق من روحاني.  اإلنحناءة أمام العلم 
العراقي ! لم يفعلها بعض املس��ؤولني الذين زاروا العراق، بل إن بعض العراقيني اليدرك 
املعنى العظيم لعلم دولته، رمبا جها أو تذمرا، لكن حركات الرئيس اإليراني املدروس��ة 
بعم��ق، جعلت الكثير يدركون أن العراق س��يدا التابعا وال خاضعا، ذو س��يادة ومنفتح 
على اجلميع دون ش��روط وإماءات، وأن املرحلة القادمة ستشهد عراقا جديدا، يكون له 

الدور األبرز في املنطقة.
  لعل صورة جلس��ة املباحثات املش��تركة بني اجلانب اإليراني برئاسة روحاني، واجلانب 
العراقي برئاس��ة عب��د املهدي هي األهم، فقد أس��فرت هذه املباحث��ات عن جملة من 
اإلتفاقي��ات اإلقتصادي��ة ه��ي األكب��ر في املنطقة، بس��بب ع��دم تفاعل أغل��ب الدول 

االقليمية واجملاورة للعراق مع قضاياه 
في الفترة املاضية، بل رمبا إن بعضها 
كانت س��ببا فيما حص��ل في العراق 
من مآسي، لذلك جاء موسم احلصاد 
وجن��ي ثم��ار اإلنتص��ار ال��ذي حتقق، 
فص��ار العراق وإي��ران ميتل��كان أقرب 
وأوثق العاقات في املنطقة سياسيا 

وشعبيا.
    روحاني يجتمع في مقر إقامته، مع 
زعم��اء األحزاب والكتل السياس��ية 
األبرز في الس��احة العراقية كاً على 
ح��دة، بغي��اب زعيم الكتل��ة األكبر، 
ص��ور متعددة في إطار واحد،  روحاني 

ف��ي كرباء.. طبيعي جدا، فأكثر من ثاثة مايني إيراني يزورون كرباء س��نويا، فكيف ال 
يزورها الوفد االيراني ؟ وما إلغاء مبالغ التأش��يرة بني البلدين إال لتس��هيل حركة الزوار، 
الذي سيعود باملنفعة على كا الشعبني ويزيد حركة التبادل التجاري وإنعاش االسواق 
العراقي��ة واإليرانية.الصورة األبرز روحاني في حضرة املرجع الس��يد السيس��تاني، أبرز 
وأقوى شخصية عراقية على اإلطاق في العراق رغم إنه لم يحصل على جنسيته الى 
االن – مرجع اإلعتدال واحلوار، صاحب الفتوى التي غيرت موازين القوى في املنطقة، وهو 
أول لقاء يجمع رئيس إيراني مبرجعية النجف األشرف منذ قيام اجلمهورية، ومما ال شك 
فيه س��تكون ل��ه تأثيرات إيجابية على وضع اإلصاحيني ف��ي الداخل، والوضع اإليراني 
بص��ورة عامة وطبيعة العاقة بني الع��راق وايران.زيارة روحاني تع��د تغييرا واضحا في 
ش��كل العاقة بني العراق وإيران. العراق لن يكون ش��ريكا للواليات املتحدة في احلصار 
املف��روض على إيران، من أجل احلصول على صفقة القرن واإلعتراف بإس��رائيل، كما إنه 
س��يكون املنطقة االقتصادية األهم في منطقة الش��رق األوس��ط، بعد إنضمام األردن 
ومصر اللتان س��تدخان الس��احة العراقية أيضا، فتوثيق العاقة مع إيران ال يعني أن 
العراق سيغلق بابه جتاه الدولة األخرى. على احلكومة العراقية إستغال مكانة العراق 
ف��ي املنطقة، لتعزيز عاقاته مع اجلميع وفقا للمصالح املتبادلة، املبنية على أس��اس 
إحت��رام س��يادة الدول وع��دم التدخل في ش��ؤونها، فا نريد للع��راق أن تبقى فيه صور 

الرئيس االيراني فقط، وإمنا محطة للجميع وساحة لإللتقاء.

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

صور أبلغ من الكالم
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اإلنساُن وغائّية الّتكامل الوجودي 

د . اكرم جالل

دائ��م  يَ��زل  َوَل��م  كاَن  اإلنس��ان  إّن 
الس��ؤال والّبحث في املنهج الفكري 
اإلبس��تومولوجي أو م��ا يُطل��ق َعليه 
بالرؤي��ة الَكونّية، فيس��أل عن الّس��ر 
واحِلكَمة ِم��ن َوراء َخلِقه ، وَعن الغايَة 
التي ِمن أجِلها ُخلق وِلَم ُخلق، َوَكيف 
ر هذا الَكون الَفسيح  أّن اهلل قد َس��خّ
وال��ذي تَعَج��ز َع��ن َوصف��ه الكلمات 
وتتوقف عن الَغورَ في أس��رارِه الُعقول 
مِلا يَحويه من دّقة َوَعَظَمة وإبداع )أََلْم 
َماَواِت  ا ِفي السَّ َر َلُكم مَّ  َسخَّ

َ تََروْا أَنَّ اهللَّ
َوَما ِف��ي اأْلَرِْض َوأَْس��َبَغ َعَلْيُكْم ِنَعَمُه 
َظاِه��َرًة َوبَاِطَنًة  َوِمَن النَّاِس َمن يَُجاِدُل 
ى َواَل ِكَتاٍب  ِ ِبَغْيِر ِعْلٍم َواَل ُه��دً

ِف��ي اهللَّ
ِنيٍر ( . مُّ

َوَجَعل��ه  اإلنس��اَن  َخَل��َق  اهلل  أّن  ثُ��م 
الُقط��ب واملَركز واحملور في هذا الوجوَد 
الَعظيم َفكاَن الَسبَب الذي ِمن أجله 

َخل��ق كّل ش��يء وألجل��ه َس��ّخر كل 
شيء، وقد أشار القرآن الكرمي الى هذه 
احلقيق��ة حينما أس��ماه خليفة اهلل 
ِّي َجاِعٌل ِفي  )َوإِْذ َقاَل رَبُّ��َك ِلْلَمَاِئَكِة إِن
اأْلَرِْض َخِليَفًة(. إّن ُمفردة اخَلليفة التي 
جاءت في اآلية القرآنية إمّنا هَي إشارَة 
ال��ى اإلنس��ان اخلليفة وهو اإلنس��ان 
الكّلي أو اإلنس��ان الّنوع، لَيكوَن احملور 
واملرك��ز والوس��يط في ه��ذا الوجود، 
َفَجَعَله اهلل نبياً وإماماً وجعله خلياً 
وكليماً وحبيب��اً، فهو خليفة اهلل في 
العوالم جميعاً.  واهلل جل جاله الذي 
هو واج��ب الوجود لذات��ه وهو الوجود 
املُطلق الكامل واجلامع ملُنَتهى ومطلق 
الّصف��ات الكمالّية ، والذي ِمن َكماله 
املُطل��ق تََتَجّل��ى صفات��ه َوتَنعك��س 
أس��ماؤه في أش��رف مخلوقاته ، كٌل 
َحَس��ب َدرََجته َوَمرتََبت��ه ، وأّن األعلى 
َمرتَبة واألش��رف كماالً واألكث��ر جَتَلّياً 
َوَحماً لصفات اهلل وأسمائه احلسنى 
ه��و اإلنس��ان الكّلي الذي ه��و َمظَهٌر 
ألس��ماء اهلل وصفات��ه وجماله والذي 
جَتَّس��د في َش��خص النبّي املُصطفى 
محم��د صل��ى اهلل عليه وآله وس��لم 
كم��ا في قوله تعالى )ثُ��مَّ َدَنا َفَتَدلَّٰى * 

َفَكاَن َقاَب َقْوَسنْيِ أَوْ أَْدَنٰى( 
من هنا يَّتضح أن س��ّر َخلق اإلنس��ان 

ُمرتَبٌط بغائي��ة الّتكامل الوجودي وأّن 
اهلل أراَد له أن يَطوي َمراحل الُسُمو في 
َمدارج الوجود ِلَيصل الى أعلى َمراتب 
الكم��ال، وهذه الغائية جاءت في قول 
اهلل عز وجل: )َوَما َخَلْقُت اجِلنَّ َواإلنَْس 
ِلَيْعُبُدوِن( فاآلي��ة الكرمية أوَضَحت  إالّ 

 
ُ
ُعم��ق َوَحقيقة الَهَدف ِم��ن َخلِق اهلل

اإلنس��اَن، فقد ورد ع��ن اإلمام الصادق 
}إالّ  اهلل  ق��ول  ف��ي  الس��ام(  )علي��ه 
ِلَيْعُبُدوِن{ )ق��ال( أي: إالّ ليعرفون1. لذا 

َفإّن أعلى َمراِتَب العبادة هَي تلك التي 
أساس��ها املَعرفة والتي م��ن خالها 
يَرتَق��ي اإلنس��ان َويَصل أعل��ى مراتب 
الَكمال بل ويك��ون الُقطب واحملور في 
هذا الوجود، َفَمراتب الكمال ال تُنال إاّل 
مِلَ��ن َعَرَف اهلل  َحّق َمعرفته َفَعَبده َحّق 

عبادته.
 َخلق اإلنس��ان األول من 

ُ
َلَق��د بَ��َدأ اهلل

عنصري املاء َفْلَيْنُظِر اإلنسان ِمَّ ُخِلَق * 
)ُخِلَق ِمْن َماٍء َداِفق( والتراب )َوِمْن آيَاِتِه 
أَْن َخَلَقُكم مِّن تَُراٍب ثُمَّ إَِذا أَنُتم بََش��رٌ 
تَنَتِش��ُروَن(  ثُّم َصّير املاء والُتراب طيناً 
َوبََدأَ َخْلَق اإْلِنَس��اِن ِمن ِطنٍي  ثُّم أنَتَزع 
ِمَن الطني ُسالة َوَلَقْد َخَلْقَنا اإْلِنَساَن 
ِمن ُسَاَلٍة مِّن ِطنٍي  ثم حتول هذا الطني 
ْفِتِهْم أَُهْم أََش��دُّ  الى طني الزب َفاْس��تَ
ْن َخَلْقَنا  )إِنَّا َخَلْقَناُهم مِّن  َخْلًقا أَم مَّ
زٍِب( ثم الى صلص��ال من حمأ  ِط��نٍي الَّ
مس��نون )َوَلَق��ْد َخَلْقَنا اإْلِنَس��اَن ِمن 
ْس��ُنوٍن(   أي تغيَّر  َصْلَص��اٍل مِّْن َحَمٍإ مَّ
لوُن��ه وص��ار ُمنتن��اً، ثّم م��ن صلصال 
كالفخار )َخَلَق اإْلِنَس��اَن ِمن َصْلَصاٍل 
أو  التصوي��ر  ث��م مرحل��ة  ��ار(  َكالَْفخَّ
يُْتُه َوَنَفْخُت ِفيِه  التس��وية  )َفِإَذا َس��وَّ
ِمن رُّوِحي َفَقُعوا َلُه َساِجِديَن( وفي آية 
رَْناُكْم ثُمَّ  أخرى )َوَلَقْد َخَلْقَناُكْم ثُمَّ َصوَّ
ُقْلَنا ِلْلَمَاِئَكِة اْسُجُدوا آِلَدَم َفَسَجُدوا 

��اِجِديَن(  إاِلَّ إِبِْلي��سَ َل��ْم يَُكن مَِّن السَّ
وبعدها تب��دأ مرحلة َنفخ ال��روح )ثُمَّ 
اُه َوَنَف��َخ ِفيِه ِمن رُّوِح��ِه(  فصيَّره  َس��وَّ

 تعالى بقدرته إنساناً سويَّاً.
ُ
اهلل

كاَن هذا َخلق اإلنس��ان األول، َخلق آدم 
وحّواء عليهما الس��ام وبعدها بدأت 
َعملّي��ة التكاث��ر عن طريق الَتناس��ل 
ِمن ِخ��ال الّتاقح بني امل��اّدة الّذكرية 
)احلومين( وامل��اّدة األُنثوي��ة )الُبويضة(، 
كما َوّضَحها القرآن الكرمي في العديد 
م��ن اآليات: )الَِّذي أَْحَس��َن ُكلَّ َش��ْيٍء 
َخَلَقُه  َوبََدأَ َخْلَق اإْلِنَساِن ِمن ِطنٍي * ثُمَّ 
ِهنٍي(  اٍء مَّ َجَعَل َنْسَلُه ِمن ُسَاَلٍة مِّن مَّ
وامل��اء امله��ني هي إش��ارة ال��ى نطفُة 
الرجل التي تنعقد في رَِحم املرأة َكما 
أوَضَحته��ا اآلية الُقرآني��ة، ثم تتوالى 
التكاملية لانس��ان،  األط��وار  باق��ي 
واآلية التالي��ة تَُبنّي َمراح��ل الّتكامل 

اجَلنين��ي داخل رَِحم األم: )ثُ��مَّ َخَلْقَنا 
ْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا الَْعَلَقَة ُمْضَغًة  النُّ
َفَخَلْقَن��ا امْلُْضَغ��َة ِعَظاًما َفَكَس��ْوَنا 
الِْعَظاَم حَلًْم��ا ثُمَّ أَنَش��أَْناُه َخْلًقا آَخَر  

 أَْحَسُن اخْلَاِلِقنَي(.
ُ َفَتَبارََك اهللَّ

وتَُع��ّد َمرحلة َنفخ ال��ّروح من املَراحل 
الت��ي يَت��ّم من خاله��ا إيج��اد حالة 
الّتماي��ز واألفضلي��ة الَبَش��ريّة عل��ى 
فباإلضاف��ة  اخمّللوق��ات،  م��ن  غي��ره 
ال��ى َعَظَمة النش��أة اإللهي��ة وأطوار 
التكوين اإلنس��اني َوَكيف أّن اهلل جّل 
َوَعا َقد أحَس��َن وأبدع في اخللق َفقد 
تََكّرم بأن أعطى اإلنس��اَن فكراً وَعقاً 
َوَنفساً إنس��انية يَسَتطيع أن يَسعى 
ُمس��تعيناً به��م لَيصل ال��ى َمصاف 
املائك��ة بل وأعلى، وف��ي املقابل فإنه 
ق��د أُوِدَع َغرائ��َز وَش��َهوات وَنَزعات إْن 
َلم يُرّوَضها ويُحِكَم الّس��يطرة َعليها 

فإنّها َسَتس��ير به َنحو مسالك الذّل 
واإلنحدار واخلسران املبني.

 في هذا اإلنساَن الطيني 
ُ
َلَقد أودع اهلل

النش��أة رُوحاً إلهية )أو ما يُطَلق عليه 
بالنَّفخ��ة الربّاني��ة(، مُتَّكن��ه من طّي 
 
ُ
َمراتب الّرقي والّكم��ال. َلَقد َخلق اهلل
اإلنساَن ِعبَر هذه األطوار بأحسن تَقومي 
َوَجَعل له��ذا الّتمازج الطينّي الّروحي 
ُق��درة مُتَّكَنه من احَلَركة والّس��ير َنحو 
بلوغ أعل��ى منازل الكم��ال الوجودي، 
َلق��د َخَلَقن��ا َوَصّورَن��ا من أج��ل غاية 
عظيمة وحكمة كرمية وهي التكامل 
وَني��ل َمرتَب��ة خاف��ة اهلل ف��ي أرض��ه 

ولنكون جتلياً ألسماء اهلل وصفاته .

اهلل  تعاىل خـََلقَ اإلنساَن 
وَجـَعـَله الُقطب وامَلركز 
واملحور يف هذا الوجودَ 
العـَظيم َفكاَن السـَببَ الذي 
مـِن أجله خـَلق كّل شيء 
وألجله سـَخـّر كل شيء

كانت املضايف 
واسعة وبسيطة 
و ليست معقدة 
البناء تماشيا مع 
حقيقة ان البساطة 
توفر االمان النفسي 
لإلنسان

عالم التواصل االجتماعي 
عالم افرتاضي وشخصياته 
غالبا وهمية او انها تظهر 
نفسها خالف حقيقتها من 
اجل غايات واهداف معينة

تتعاىل العروش 
وتصعد الدول وتنبعث 
الحضارات ثم ما تلبث 
أن تتهاوى وتتساقط 
وتندثر  يف حركة 
عكسية المناص من 
االستسالم لها

اإلتفاقيات اإلقتصادية هي 
األكرب يف املنطقة، بسبب عدم 
تفاعل أغلب الدول االقليمية 
واملجاورة للعراق مع قضاياه 
يف الفرتة املاضية، بل ربما إن 
بعضها كانت سببا فيما حصل 
يف العراق من مآسي

 املضايف واجلاه

ثامر الحجامي 

التحوالت السياسية وأساليب التغيري

توقف الفيس بوك .. فتوقفت احلياة



ش��هد الي��وم االول م��ن اي��ام 
سكاراموتش��ي  انتون��ي 
العش��رة، وهو 21 مت��وز/ يوليو، 
سبايس��ر.  ش��ون  اس��تقالة 
وقد بدا ان هذه االس��تقالة قد 
فاجأت اجلمي��ع. ففي اجتماع 
مع سكاراموتشي، وسبايسر، 
وبريب��وس، اعل��ن الرئي��س عن 
توظيف سكاراموتشي كمدير 
اعالم��ي وق��ام بذل��ك بترقي��ة 
سكاراموتشي ليس فقط الى 
موقع اعلى من موقع سبايسر 
ب��ل اعلى م��ن بريب��وس ايضاً، 
رئيس��ه. ث��م اقت��رح ان يعمل 
الرجال على حل مش��كالتهم 
معاً. عاد سبايسر الى مكتبه 
وطب��ع رس��الة اس��تقالة، ثم 
اعاده��ا الى الرئي��س الذي بدا 
مشوشا والذي اخبر سبايسر 
مرة اخرى انه يريده حقاً كجزء 
م��ن الفري��ق. ولكن سبايس��ر 
الذي تعرض لس��خرية  الرجل 
كبيرة ادرك انه قد تسّلم هدية 
رائع��ة، لقد انته��ت ايامه في 

البيت االبيض.
فق��د  سكاراموتش��ي،  ام��ا 
اآلن.  انتقام��ه  وق��ت  ح��ان 
الق��ى سكاراموتش��ي بالئمة 
االش��هر الس��تة املهينة التي 
عاش��ها في هذا اجلحيم على 
راين��س بريبوس. فبع��د ان قرر 
ان مستقبله  سكاراموتش��ي 
في البيت االبيض، وباع اعماله 
حتسباً لهذا املس��تقبل شعر 
بأنه لم يربح اي ش��يء او على 
االقل لم يربح ش��يئاً ذا قيمة. 
ولكن��ه اآلن ف��ي تغيي��ر يالئم 
سيداً حقيقياً للكون يليق في 
الواقع بترامب نفس��ه، اصبح 
البي��ت  ف��ي  سكاراموتش��ي 
االبيض وفي وضع اهم وافضل 
مما كان يتخيل او يتوقع. وسوف 

يقضي على بريبوس.
كان هذا اش��ارة الى ان الرئيس 
سكاراموتش��ي  ارس��ل  ق��د 

ليتعامل مع الوضع املزري.
يرى ترامب ان املش��كالت التي 
واجهها حتى اآلن كانت مجرد 
مشكالت في الفريق. واذا ذهب 
الفريق، ذهبت املشكالت معه. 
وهكذا تس��ّلم سكاراموتشي 
تعليم��ات مس��يرته. لك��ن ما 
غاب عن ذهن سكاراموتش��ي 
ه��و حقيق��ة ان الرئي��س كان 
يق��ول االش��ياء نفس��ها ع��ن 
فريق��ه الفاس��د من��ذ الي��وم 
االول، وان ه��ذا االنقس��ام كان 
ثابتاً م��ن ايام احلمل��ة حينما 
كان الرئي��س يقول انه يريد من 
اجلمي��ع الذه��اب، ث��م يتراجع 
ويق��ول ان��ه ال يري��د م��ن احد 
الذهاب. كل ذل��ك اصبح على 

عاتق سكاراموتشي اآلن.
بدأ سكاراموتش��ي يس��تهزئ 
ببريب��وس علن��اً. وف��ي داخ��ل 
اجلن��اح الغرب��ي تبن��ى موقف 
الرجل القوي جتاه بانون، واعلن 
»لن اقبل تفاهاته«. بدا ترامب 
س��عيداً بهذا السلوك ما دفع 
سكاراموتش��ي الى الش��عور 
يش��جعه  كان  الرئي��س  ب��أن 

عليه. كما كان جاريد وايفانكا 
س��عيدين ايض��اً؛ فق��د كان��ا 
يعتق��دان انهما ف��ازا بامتنان 
سكاراموتش��ي وكان��ا واثقني 
انه سيدافع عنهما ضد بانون 
والباقني. لم يكن من الس��هل 
عل��ى بانون وبريب��وس تصديق 
م��ا يحدث حولهم��ا او حتمله، 
وهما بكامل قواهما العقلية. 
كان  الرجل��ني  كال  نظ��ر  ف��ي 
سكاراموتش��ي اما حلقة من 
الهلوسة، متس��ائلني عما اذا 
اغ��الق عيونهما  كان عليهما 

كان  ان��ه  او  انتهائه��ا،  حل��ني 
مس��يرة اضافي��ة عل��ى طريق 

اجلنون.
باملقارنة مع االس��ابيع  حت��ى 
العصيب��ة االخرى ف��ي البيت 
االبي��ض من عه��د ترامب كان 
اسبوع 24 متوز االسبوع االسوأ. 
أوالً اس��ُتهلت احللق��ة التالية 
من اجلهد الهزلي اللغاء قانون 
»أوباما كير«  الرعاية الصحية 
في مجلس الشيوخ وكما هي 
احلال في مجلس النواب اصبح 
هذا املوض��وع عبارة عن صراع 
بني اجلمهوريني في الكونغرس 
من جهة وب��ني القيادة والبيت 
االبيض من جه��ة اخرى، اكثر 
من كونه عن الرعاية الصحية. 
واصب��ح التفوي��ض بالتوقي��ع 
احلزب اجلمهوري  الى  بالنسبة 

اآلن رمزاً حلربه االهلية.
وفي ي��وم االثنني من ذاك، وقف 
صهر الرئيس امام ميكروفونات 
اجلن��اح الغرب��ي لع��رض بيانه 
امام محققي مجلس الشيوخ 
حول اتص��االت حمل��ة ترامب 
وروسيا. لم يقم جاريد مسبقاً 
وق��د  امل��أ.  عل��ى  بالتح��دث 
نفى املس��ؤولية ف��ي الفوضى 

الروس��ية عن نفسه من خالل 
ادعائه بعدم اخلبرة والسذاجة. 
كان يتح��دث بصوت رقيق ينم 
عن الشفقة على الذات، وصّور 
ش��بيهة  ش��خصية  نفس��ه 
كاندي��د  رواي��ة  بط��ل  بب��راءة 
Candide ال��ذي اصيب بخيبة 

امل من العالم القاسي.
في ذلك املساء، سافر الرئيس 
ال��ى والي��ة فرجيني��ا الغربية 
لتق��دمي خط��اب ام��ام فتي��ان 
الكش��افة. وم��رة اخ��رى كان 
خطاب��ه متناقضاً م��ع الزمان 

وامل��كان، واحلس الس��ليم. ما 
تطلب على الف��ور اعتذاراً من 
فرق��ة الكش��افة العضائه��ا، 

والهاليهم، وللبلد ككل.

لم يبُد ان هذه الرحلة السريعة 
قد حس��نت من م��زاج ترامب. 
ففي صباح اليوم التالي وللمرة 
الثانية، هاجم الرئيس بغضب 
وعل��ى العلن محامي��ه العام، 
من دون س��بب واض��ح، واطلق 
تغري��دة عن حظره للمتحولني 
جنس��ياً م��ن دخ��ول اجلي��ش. 
)وج��رى ع��رض اربع��ة خيارات 
مختلف��ة تتعلق بالسياس��ة 
املتبعة مع املتحولني جنس��ياً 
في اجلي��ش على الرئيس. وكان 
الهدف م��ن الع��رض هو وضع 
اطار للنقاش اجلاري. ولكن بعد 
عش��ر دقائق من تلق��ي نقاط 
املناقش��ة، وم��ن دون مزيد من 
املشاورات اطلق ترامب بتغريدة 

حظره للمتحولني جنسياً(.
ي��وم  أي  التال��ي،  الي��وم  ف��ي 

االربعاء، علم سكاراموتش��ي 
ان احد اشكال كشوفه املالية 
قد تسرب. وافترض ان هذا عمل 
تخريب��ي اق��دم علي��ه اعداؤه؛ 
بالقاء  سكاراموتش��ي  فق��ام 
الل��وم بش��كل مباش��ر عل��ى 
اي��اه بارتكاب  بريبوس، متهماً 
جناية. في الواقع كان كش��ف 
سكاراموتش��ي املال��ي وثيقة 

عامة ومتاحة للجميع.
وبع��د ظهر ذل��ك الي��وم، ابلغ 
بريب��وس الرئيس ان��ه فهم ان 
علي��ه ان يس��تقيل وان علي��ه 

البح��ث عن بديل ل��ه. في ذلك 
املساء كان هناك عشاء صغير 
ف��ي البي��ت االبي��ض حض��ره 
العاملني احلاليني  العديد م��ن 

والس��ابقني في فوك��س نيوز، 
مبن فيه��م كيمبرلي غيلفويل 

وجرى تسريب اخلبر.

اكث��ر  ش��رب سكاراموتش��ي 
املعتاد، ودفعت��ه محاولته  من 
تفاصي��ل  الحت��واء  اليائس��ة 
انهيار حياته الش��خصية )إن 

ربطه بغيلفويل لن يس��اعده 
ف��ي مفاوضات��ه م��ع زوجته(، 
فض��الً ع��ن احت��واء االحداث 
اجلارية التي تتجاوز قدراته، الى 
دعوة احد مراسلي النيويوركر 

وافراغ ما في قلبه امامه.
س��ريالية،  املقال��ة  ج��اءت 
غريب��ة، وواضح��ة ج��داً ف��ي 
امله��ا وغضبها، ال��ى درجة ان 
م��ا يقرب م��ن اربع وعش��رين 
س��اعة قد انقضت من دون ان 
يتمكن أي ش��خص من االقرار 
بأن سكاراموتشي قد ارتكب 

انتح��اراً علنياً. نقل��ت املقالة 
قول��ه  سكاراموتش��ي  ع��ن 
املوظف��ني:  لرئي��س  الصري��ح 
»إذا كنت تريد تس��ريب ش��يء 

فسوف يطلب منك االستقالة 
ف��ي القري��ب العاج��ل«. وقال 
ان��ه قب��ل وظيفت��ه اجلدي��دة 

»خلدمة البالد«، وانه »ال يحاول 
صنع اس��م له« كما اس��تهزأ 
بانون  بستيف  سكاراموتشي 
علن��اً عندما قال: »انا لس��ت 

ستيف بانون، ولست متبجحاً 
ومدعي��اً مثل��ه«. )ف��ي الواقع، 
عل��م بان��ون به��ذا التعلي��ق، 
مدقق��و  ب��ه  اتص��ل  عندم��ا 
احلقائ��ق ف��ي اجملل��ة، للتعليق 
على اتهام سكاراموتش��ي له 

بأنه متبجح ومدٍع(.
كان سكاراموتشي الذي اقدم 
ف��ي الواقع على فصل بريبوس 
علن��اً يتص��رف بغراب��ة، اذ انه 
لم يكن م��ن الواضح من الذي 
س��يكون الرجل الذي سيبقى 
ال��ذي  بريب��وس  وادرك  واقف��اً. 

يُفص��ل  ان  كان عل��ى وش��ك 
من العم��ل انه ق��د وافق على 
االس��تقالة ابكر ما كان يجب 
علي��ه، فل��و انتظر ل��كان من 
احملتمل ان يحصل على فرصة 

فصل سكاراموتشي!
عن��د  اجلمع��ة،  ي��وم  وف��ي 
الغ��اء  عل��ى  التصوي��ت 
مش��روع الرعاي��ة الصحي��ة 
ف��ي مجلس الش��يوخ انضم 
بريبوس الى الرئيس على منت 
الطائ��رة الرئاس��ية في رحلة 
ال��ى نيوي��ورك التي س��يلقي 
فيه��ا ترام��ب خطاب��اً. وكان 
سكاراموتشي قد سبق على 
تداعيات  لتجنب  النيويورك��ر 
ذل��ك، قائ��الً ان��ه ذه��ب ال��ى 
ولكنه  والدته؛  لزيارة  نيويورك 
كان ف��ي الواق��ع يختب��ئ في 

فن��دق ترامب بواش��نطن. اما 
اآلن فها هو في الطائرة ومعه 
حقائب��ه )ال ب��د انه س��يبقى 
اآلن في نيويورك ويزور والدته(، 
ورغم ذل��ك يتصرف كما لو ان 

شيئاً لم يحدث.
في طريق الع��ودة من الرحلة، 
حتدث بريب��وس والرئيس على 
منت الطائرة، وناقش��ا توقيت 
الرئي��س على  وحثه  رحيل��ه. 
بالطريق��ة  بذل��ك  القي��ام 
الصحيحة اعطاء االمر وقته.

قال له ترام��ب: »أنت اخبرني 
يناس��بك، فلنعم��ل على  مبا 

ذلك بطريقة جيدة«.
بعد دقائق، وقف بريبوس على 
الطائرة فوصله اشعار  مدرج 
بتغريدة ترامب على تويتر بأن 
هناك رئي��س موظفني جديداً 
لوزارة االمن الداخلي هو جون 
كيل��ي، وب��أن بريب��وس اصبح 

خارج اللعبة.
كان عمر رئاس��ة ترامب ستة 
اش��هر، ولك��ن مس��ألة م��ن 
الذي س��يحل مح��ل بريبوس 
كان موض��وع مناقش��ة م��ن 
وكان  تقريب��اً.  االول  الي��وم 
من املرش��حني ب��اول وكوهن، 
جارفان��كا،  عن��د  املفضل��ني 
ومدير مكتب االدارة وامليزانية 
مي��ك مولفان��ي، م��ن اختيار 

بانون، وكيلي.
في الواقع، لم جتِر استش��ارة 
كيلي، الذي سوف يعتذر قريباً 
م��ن بريب��وس، بس��بب نقص 
اللياق��ة ف��ي طريق��ة فصله، 
بخصوص تعيين��ه. بل كانت 
تغري��دة الرئيس هي ما اعلمه 

بهذا التعيني.
ولك��ن ف��ي الواق��ع ل��م يكن 
هن��اك وق��ت الضاعت��ه. فقد 
كان��ت القضي��ة االه��م امام 
حكوم��ة ترام��ب ه��ي وجوب 
ان يقوم ش��خص م��ا بفصل 
ان  ومب��ا  سكاراموتش��ي. 
تخلص  ق��د  سكاراموتش��ي 
فعلياً من بريبوس الش��خص 
ان  املنطق��ي  ال��ذي كان م��ن 
يعل��ن فصل سكاراموتش��ي 
فهناك حاجة فورية الى رئيس 
موظف��ني جدي��د، للتخل��ص 
م��ن م��وش. وبعد س��تة ايام، 
وبالكاد بعد ساعات من ادائه 
اليمني اعلن كيلي قرار فصل 

سكاراموتشي.
االوالن  الزوج��ان  ش��عر 
االصغ��ران، عبقري��ا توظي��ف 
ألن  بالذع��ر  سكاراموتش��ي 
اللوم س��يقع عليهما بسبب 
واح��دة م��ن اكب��ر واس��خف 
كوارث التوظي��ف في التاريخ 
احلديث للبيت االبيض؛ وهرعا 
تأييدهم��ا بقوة لقرار  لتأكيد 
سكاراموتشي.  من  التخلص 
وقد علق شون سبايسر على 
بلكمك  »اق��وم  قائ��الً:  ذل��ك 
اق��ول:  ث��م  وجه��ك،  عل��ى 
»ي��ا الهي، عل��ّي اخ��ذك الى 

املستشفى!«.

ملف

اعلن الرئيس ترامب عن توظيف سكاراموتشي كمدير اعالمي وقام بذلك برتقية سكاراموتشي

بعد ان قرر سكاراموتشي ان مستقبله يف 
البيت االبيض وباع اعماله تحسبًا لهذا 
املستقبل شعر بأنه لم يربح اي شيء او 

على االقل لم يربح شيئًا ذا قيمة

احللقة )68(

حتى باملقارنة مع االسابيع العصيبة االخرى 
يف البيت االبيض من عهد ترامب كان 

اسبوع 24 تموز  االسبوع االسوأ

سبايسر
بريبوس

سكاراموتشي

هيئة التحرير

تستعرض كتاب نار وغضب الذي كشف فضائح البيت االبيض والذي سعى دونالد ترامب جاهدا ملنعه
ظل وسيظل هاجسنا وديدننا هو البحث عن اجلديد وعن املعلومة واالسرار واالشياء املثيرة والساخنة والتي نرى 
ضرورة اطالع القارئ العزيز عليها وتلك هي احدى مهمات الصحافة ..  البينة اجلديدة ومن منطلق هذه احلقيقة 
تس��لط الض��وء على الكتاب الذي كش��ف فضائح البيت االبيض والذي س��عى الرئيس االمريك��ي دونالد ترامب 
جاه��دا ملنع��ه بكل ما اوتي من دهاء وقوة انه كتاب » نار وغضب » البيت االبيض في عهد ترامب » ملؤلفة الباحث 
والصحف��ي االمريك��ي » مايكل وولف » وهو من مواليد )1953( والذي حاز عل��ى جوائز تقديرية عدة في الصحافة 
وع��رف بكون��ه يكتب عمودا في صحف امريكي��ة عديدة ابرزها » نيويورك » و » فايني فير » و » يو اس اي تودي » و« 
الغارديان » وش��ارك وولف في تاس��يس موقع » نيوزر » جلمعه االخبار وله عدة كت��ب في مجالي االعالم واالعمال 
السياس��ية باختص��ار هذا الكتب هز العال��م وحاول ترامب منعه بش��تى الطرق واعتبر قنبل��ة القيت في وجه 
الرئيس االمريكي اخلامس 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
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والرياضة  الشباب  وزارة  استجابت 
املنتخب  مدرب  لصرخة  العراقية، 
األوملبي عبد الغني شهد، وخصصت 
حلل  دينار  مليون   50 قدره  مبلًغا 
املنتخب  تنتظر  التي  املالية  األزمة 

وزير  اآلسيوية.وقال  التصفيات  في 
رياض  أحمد  والرياضة  الشباب 
مبعاناة  تشعر  »الوزارة  ان  العبيدي 
عبر  باتت  الصرف  وآلية  الرياضيني 
تشكيل  بعد  الرسمية  القنوات 
»نحن  الثالثية«.وأضاف:  اللجنة 

كوزارة ندعم منتخباتنا بكل األلعاب 
تنتظره  الذي  األوملبي  املنتخب  ومنها 

مشاركة مهمة في تصفيات آسيا.
جلميع  أبوابها  تفتح  »الوزارة  وتابع: 
املصاعب  لتذليل  وتسعى  الرياضيني 
لن  وبالتالي  طريقهم،  تعترض  التي 

خصوصا  منتخباتنا  دعم  في  نتأخر 
باتت  األوملبي  املنتخب  مشاركة  وأن 
املنتخب  أن  إلى  جدا«.يشار  قريبة 
قطر  في  حاليا  يعسكر  األوملبي 
طهران  إلى  الثالثاء   اليوم  وسيغادر 

للمشاركة في تصفيات آسيا.

توج فريق القوة اجلوية بدوري الرديف، 
في   1-2 بغداد  امانة  على  بتغلبه 
االحد  بينهما  جمعت  التي  املباراة 

بغداد. امانة  ملعب  على  املاضي 
وسجل ثنائية الصقور كل من صادق 
ليحصد  جبر،  محمد  وعلي  حسني 
حساب  على  اللقب  الصقور  فريق 

ابناء العاصمة.
وبهذا الفوز توج الصقور باللقب برصيد 
25 نقطة، فيما جتمد رصيد امانة بغداد 

عند النقطة 22 في املركز الثاني.

والرياضة  الشباب  وزير  قرر 
جلنة  تشكيل  رياض،   احمد 
إعالن  خلفية  على  حتقيقية 
الشركة املنفذة ايقاف العمل 
في ملعب احلبيبية )سعة 30 
الف متفرج(، وإحالة املقصرين 
إن وجدوا وثبت تقصيرهم الى 

القضاء.
قرر  انه  بيان    في  رياض  وقال 
املفوض  املدير  »استدعاء 
املنفذة  كوبلر  اردان  لشركة 
منفي،  فالح  احلبيبة    مللعب 
العمل  ايقاف  اعالنه  عقب 

لبعض  املالي  الفساد  بسبب 
في  املوجودين  األشخاص 
الوزارة  ايفاء  وعدم  الوزارة، 
املالية«.وطالَب  مبستحقاته 
املنفذة  الشركة  مدير  الوزير 
الذين  »االشخاص  بتسمية 

واكمال  عمله  يعرقلون 
وإتهمهم  الرياضي  املشروع 

بالفساد«.
تشكيل  »مت  انه  واضاف 
مع  للتحقيق  برئاسته  جلنة 
التي  واالطراف  االشخاص 

املدير  قبل  من  ذكرها  سيتم 
املنفذة  للشركة  املفوض 
مللعب احلبيبية، وفي حال ثبت 
إحالتهم  سيتم  تقصيرهم 

إلى القضاء مباشرة«.
يسمح  »لن  انه  رياض  واكد 
مهما  مشروع  اي  بايقاف 
تبذل  والوزارة  االسباب  كانت 
قصارى جهدها الكمال جميع 
التوقيتات  الوزارة في  مشاريع 
لشبابنا  خدمة  لها  احملددة 

ورياضيينا«.

وص��ل يوم ام��س ال��ى مدينة 
منتخبن����ا  وف����د  البص��رة 
الق��دم  بك����رة  الوطن��ي 
اس����تعدادا النطالق بطول��ة 
تفتتح  التي  الثانية  الصداقة 
يوم غد االربعاء   العشرين من 
الشهر اجلاري، وتشارك فيه��ا 
منتخب��ات الع��راق وس��وريا 

واالردن.
وكان وفد املنتخب الس����وري 
ال��ذي س����يواجه منتخبن��ا 
ق��د  االفتت����اح  ف��ي مب��اراة 
وص����ل الب��ص��رة امس االول 
واج��رى وح����دة تدريبي��ة له 
كما اجرى يوم امس وحدت��ني 
صباحي����ة  تدريبيت��ني 

ومس��ائية.
املنتخب����ان  وس����يتقابل   
ي��وم  واالردن����ي  الس����وري 
والعشرين  الثالث  الس����بت 
من الش��هر اجل����اري، بينم��ا 
يختت����م منتخبن��ا الوطني 
واملنتخ����ب االردن��ي مباريات 
البطول����ة ي��وم الس����ادس 
والعشرين من الش��هر ذاته. 

يش����ار ال��ى ان املدي��ر الفني 
ستريش��كو  ملنتخبن��ا، 
 23 دع����ا  ق��د  كاتانيت��ش، 

العب��ا لتمثي��ل املنتخب في 
البطولة هم: جالل حس����ن 
ومحمد حميد ومحمد صالح 
وللدف��اع  املرم��ى،  حلراس��ة 
س��امح سعيد وعالء مهاوي 
وريبني سوالقا واحمد ابراهيم 
وس��عد ناطق وميث����م جبار 
وضرغ��ام  كاظ��م  وحس����ام 
اس����ماعيل، وللوسط احمد 
ياس����ني وهمام طارق وصفاء 
هادي وامجد عطوان وحس��ني 
علي وبش��ار رس��ن وجس��ن 
مي��رام واحم��د ج��الل وك��رار 
نبي��ل، وللهج��وم مهند علي 
وع��الء عباس وامين حس��ني. 

على صعيد ذي صلة حط��ت 
طائ��رة املنتخ��ب الس����وري 
ارض مط����ار البصرة ال��دولي 

اج��ل  م����ن  االول،  ام����س 
بطول����ة  ف��ي  املش����اركة 
الثاني��ة  الدولية  الصداق��ة 
الت��ي م��ن املؤم��ل له����ا ان 
تنطل����ق ف��ي الب��صرة في 
الفت��رة م��ن 20ال��ى 26 م��ن 
الش��هر اجل��اري، مبش��اركة 
منتخب����ي س����وريا واالردن 
منتخبن����ا  جان����ب  ال��ى 
نس����ختها  ف��ي  الوطن��ي، 
الثاني����ة بعد ان حقق الفوز  
بالنس��خة االولى املنتخ��ب 

القط��ري العام امل��اضي.
اول  الس����وري  املنتخ��ب   
البص��رة،  ألرض  الواصل����ني 

فن��دق  م��ن  اتخ��ذ  حي��ث 
الش����يراتون مقرا له، ع��لى 
ان يلعب مباراته االولى ام��ام 

منتخبنا في افتتاح البطولة.
الس����وري  املنتخب  ، كاب��ن 
فراس اخلطي����ب حتدث حيال 
واج��واء  البطول����ة  اج����واء 
البصرة بش��كل ع��ام قائ��ال: 
حقيق����ة ل����م نس����تغرب 
م��ن ه��ذا االهتمام وحس��ن 
االس����تقبال م��ن اخوتنا في 
الع����راق، فهو لي��س بجديد 
على اهل الع��راق، اهل الكرم 
وجدن����ا  حي����ث  والطي��ب، 
االذرع مفتوح��ة كما كل مرة، 
ونتمن��ى ان نش��ارك جماهير 

الع��راق افراحه��م ف��ي ه��ذه 
البطولة.

 واض��اف: س����بق ان لعبن��ا 
الصداق��ة  بطول����ة  ف��ي 
وق��د  االول��ى،  بنس����ختها 
كانت االجواء غاية في اجلمال 
البص��رة  فمدين��ة   ، والرق��ي 
رائع����ون  واهله��ا  رائع����ة 
واج��واء البطولة س��احرة من 
حي��ث روعة ملع����ب ج��ذع 
النخل����ة الى روع��ة اجلمهور 

احلاضر. 
واش����ار الى ان منتخب بالده 

يعي����ش اج��واء مثالي��ة في 
مق��ر اقامت��ه ف��ي الب��صرة، 
البهج��ة  ان نرس��م  ونأم��ل 
اجلماه��ي��ر  محي��ا  ع��ل��ى 
العراقي��ة والس����ورية مع��ا 
الن  البطول����ة،  ه����ذه  ف��ي 

العراق وس��وريا بل��د واحد.
 وختم: جمي��ع الالعبني على 
اهبة االس��تعداد للمش��اركة 
في هذه البطول��ة اجلميل��ة، 
حي��ث هن��ا ش����غف كبي��ر 
لالعبني للعب حتت صيح��ات 
واهازي��ج اجلمه��ور العراقي. 
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مهنـــد قاســــم الـــى الكويــــت

 يغادرن��ا اليوم  الثالثاء الى الكويت احلكم 
في  للمش��اركة  قاس��م  مهند  الدولي 
االس��يوية  اجملموع��ة  قي��ادة تصفي��ات 
تايلند  لنهائيات  املؤهل��ة  اخلامس��ة 
والعشرين  الثاني  من  للمدة  تقام  التي 
ولغاية الس��ادس والعشرين من الش��هر 

اجلاري. 
في  نوف��ق  ان  نأمل  قاس��م:  وقال 

احلك��م  ع��ن  متمي��زة  صورة  عكس 
التي  اجملموع��ة  تصفيات  في  العراق��ي 
واالردن  وسوريا  الكويت  منتخبات  تضم 

وقرغيزستان. 
الوحيد  العربي  احلكم  :سأكون  واضاف 
ب��ني احلكام الذين س��يقودون مباري��ات 
ساحة  حكام  اربعة  وهم  اجملموع��ة 
الص��ني  م��ن  مس��اعدين  وخمسة 

والهن��د وكوريا وباكستان فضالً عني. 

 بغداد / 

 بغداد /  بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

األسود ونسور قاسيون يصلون البصرة إستعدادا إلنطالق بطولة الصداقة غدا االربعاء 
فراس اخلطيب: اإلستقبال الرائع ليس جبديد على أهل العراق وبطولة الصداقة مهمة للوصول اىل اجلاهزية التامة 

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

ف��ي اكثر دول العالم تطورا، وف��ي اكثر دول العالم تخلفا، يتم اتخاذ 
الق��رارات بتأجيل مباريات كرة القدم الس��باب معلومة او مجهولة، 
ويت��م اتخ��اذ الق��رارات بالتعاون م��ا بني اجه��زة الدول��ة واالحتادات 
الوطنية لكرة القدم، الن املبدأ االس��اس في كرة القدم هو السالمة، 
وتلك السالمة تعني س��المة العبي الفريقني واحلكام واجلمهور، وال 
ميكن ان يتم تقدمي مس��وؤلية احلماية لالعبي الفريقني على حساب 
احل��كام او حماية اجلمهور على حس��اب الفريقني وهك��ذا، والبد ان 
القرار الذي مت اتخاذه بتأجي��ل مباراة القوة اجلوية والزوراء يقع ضمن 

هذا املفهوم.
ولك��ي تكون الفائدة في املس��تقبل للجميع الب��د من تثبيت بعض 
االم��ور املهم��ة التي متت االش��ارة اليها س��ابقا مرات وم��رات، اال ان 
املعني��ني باالمر يس��معون ما يحلو لهم من كالم، ويس��دون اذانهم 
عما ال يرغبون سماعه!، والجل الفائدة البد من تكرار ما قلناه سابقا 
وان نؤك��د ان املباريات الت��ي جتمع بني فرق الزوراء والش��رطة واجلوية 
الب��د ان حتظ��ى مبتابعة ودراس��ة م��ن املتخصصني في احت��اد الكرة، 
وان يت��م اوال حتدي��د موعد املباراة وامللعب الذي تق��ام عليه قبل مدة 
مناس��بة، بعد دراسة مستفيضة من كل اجلهات وبتنسيق عال بني 
االجهزة االمنية واحتاد الكرة، كما البد من التنسيق مع وزارة الشباب 
والرياض��ة، واجهزته��ا اخملتلفة، لضم��ان اقامة املباري��ات، وان تناط 

مهم��ة بيع تذاكر املباريات 
وحريصة  معروفة  بجهات 
ب��أمت  واجبه��ا  اداء  عل��ى 
صورة وليس التفكير ببيع 
تذاكر املباريات في السوق 
الس��وداء ومن ثم التفكير 

باحلصول على ربح وفير.
ان مالعبن��ا جميع��ا ف��ي 
وف��ي  واجلن��وب  الش��مال 
م��ن  والغ��رب  الش��رق 
عراقن��ا الغالي غير كافية 
الستيعاب اجلمهور اجملنون 

بحب كرة القدم، لكن الظروف والس��يطرة س��تكون افضل في حال 
اقامة املباريات في ملعب جذع النخلة في البصرة الغالية، وسيكون 
االس��تيعاب بالنس��بة للجمهور افضل من ملعب الشعب الدولي، 
والس��يطرة على اجلمه��ور ودخوله امللع��ب ومغادرته س��تكون في 
متناول ايدي اجلهات االمنية، وميكن خلطوط س��كة احلديد تش��غيل 
اكثر من خط لتامني نقل اجلمهور، ومثلما يفعل العالم املتمدن البد 

من جتنيد كل امكانات الدولة الجناح مباراة بكرة القدم.
ومن املهام احلديثة في تلك الدول التي قطعت اشواطا من التقدم في 
كل اجمل��االت، البد من التأكيد على انه آن االوآن للتفكير جديا بنصب 
شاشات عمالقة في الساحات والفضاءات القريبة من مالعب الكرة 
والبعي��دة عنها التاح��ة الفرصة للجمهور الك��رمي مبتابعة املباريات 
عبر تلك الشاش��ات بدال من تش��كيل ثقل كبير عل��ى امللعب الذي 
تقام عليه املباراة، واقترح انشاء عدد من الساحات اجملهزة بشاشات 
عمالق��ة ف��ي اكثر من مكان واحد في بغداد واقت��رح ان تكون مدينة 
الص��در، والش��علة ومدين��ة احلرية والبي��اع والس��يدية وغيرها من 
مناطق بغداد، وان تقوم ش��ركات عراقنا واسيا سيل والبيبسي كوال 
والس��فن اب وغيرها بانشاء ساحات خاصة بها ليس لنقل مباريات 

كرة القدم فحسب بل استغاللها للنشاطات اخملتلفة. 

تأجيل مباراة
وقفة 

عادل العتابي

لضمان اقامة املباريات  تناط 
مهمة بيع تذاكر املباريات 
بجهات معروفة وحريصة على 
اداء واجبها باتم صورة وليس 
التفكري ببيع تذاكر املباريات يف 
السوق السوداء ومن ثم التفكري 
بالحصول على ربح وفري

كاتانيشفراس الخطيب 

ابو ظبي/ سيف املالكي
اوسمة  بستة  العراقي  اخلاص  األوملبياد  ظفر 
ذهبية ووسامني فضيني وووسامني من البرونز في 
ثالث ايام  دورة األلعاب العاملية  لألوملبياد اخلاص 
اذ حصل منتخب  ابو ظبي  بالعاصمة االماراتية 
كان  ذهبية  اوسمة  اربعة  على  القوى  العاب 
نصيب الالعب رامي جوزيف اثنني منها بفعالية 
غازي سعيد  زهراء  زميلته  م وحصلت  و50  م   25
على وسامني ذهبيني بفعالية 25 م و50 م ونالت 
بفعالية  فضيا  وساما  يوسف  فاطمة  الالعبًة 
50 م ووساما برونزيا بفعالية 25 م وحصل احمد 
25م،  بفعالية  البرونزي  الوسام  على  صالح 
وتواصلت افراح البعثة العراقية بحصول ابطال 
حصل  اذ  وفضية  ذهبيتني  على  الطاولة  تنس 
على  هاشم  الهدى  ونور  راضي  مروان  الالعبني 
وسامني ذهبيني فيما كانت الفضية من نصيب 
الوطني  املنتخب  وتغلب  احمد  حنان  الالعبة 
املنتخب  على  القدم  بكرة  اخلاص  لالوملبياد 

االماراتي.

احترام العراقيني
وقال مدرب فريق البوتشي وائل عبد املطلب:

العراقي  اخلاص  االوملبياد  ان  احد  على  يخفى  ال 
يعد في طليعة االحتادات الرياضية التي حتققت 
خالل  من  اخلارجية  مشاركاتها  في  االجنازات 
يعتمدها  التي  والستراتيجية  النهج  صحة 
فضال  ياسني  عبد  سعد  رئيسه  وحتديدا  االحتاد 
الكبير  واجلهد  والعمل  االحتاد  اعضاء  باقي  عن 
ملدربي املنتخبات والالعبني والالعبات االفذاذ  وزاد 
بالقول: عملنا ان تكون مشاركتنا في منافسات 

األوملبياد اخلاص األلعاب العاملية »أبوظبي 2019 » 
مختلفة عن سابقاتها ونحقق نتائج طيبة رغم 
انعدام الدعم ملشاركتنا اذ حقق ابطالنا االوسمة 
العراقية  املنتخبات  تلو االخر واكتسبت  الواحد 
احترام اللجنة التنظيمية بفعل النظام وااللتزام 
املعاقني  الالعبني  ونوعية  واللوائح  بالنظام 
ذهنيا الذين مت اختيارهم لهذه املشاركة املهمة  
وختم قائال: ان دورة االلعاب العاملية اظهرت قوة 
شارك  العراق  ان  رغم  العراقي  اخلاص  االوملبياد 
بالعبني من اصحاب االعاقة الذهنية في حني ان 
اسوياء  العبني  جلبت  االخرى  املنتخبات  بعض 
بالرغم  القليل  الذهني  التخلف  اصحاب  من  او 
متكني  الى  يهدف  للبطولة  االبرز  العنوان  ان  من 
وامكانياتهم  بقدراتهم  واإلميان  الهمم  اصحاب 
بلدانهم  قدرات  لتطوير  االهمية  ومنحهم 
الذهني  العوق  رغم  مجتمعاتهم  في  وزجهم 

الذين يعانون منه.
ذهبيات باجلملة

شهاب  القوى  اللعاب  الوطني  املنتخب  مدرب 

االلوسي:
االوسمة  على  وحصلوا  املراد  حققوا  العبينا  ان 
التخطيط  عبر  حساباتنا  في  وضعناها  التي 
له  خضع  الذي  املكثف  والتدريب  املبرمج 
الرياضيون االبطال وانا سعيد جدا للنتائج التي 
ترعى  ان  الرياضية  املؤسسات  ونطالب  حتققت 
انواع  كل  لهم  وتقدم  اخلاص  االوملبياد  رياضيي 
التي يحققون  اخلارجية  الدعم في مشاركاتهم 
فيها أفضل النتائج فهل يعقل ان يشارك العراق 
وبجهود  دعم  دون  من  عاملي  محفل  اكبر  في 
شخصية من رئيس االنحاد االستاذ عبد ياسني 

الذين تكفل بكل شيء.
واوضح ان دعم فئة رياضيي االوملبياد اخلاص واجب 
يسعى  اخلاص  لالوملبياد  العراقي  واالحتاد  وطني 
االحترام  تشمل  التي  اإلنسانية  القيم  لنشر 
والتسامح بني اجملتمع لدمج هؤالء الرياضيني في 
اجملتمع وجعلهم ادوات فاعلة ومهمة في العراق.

فوز كروي
وقال مدرب فريق كرة القدم د. علي شاكر

ان منتخب كرة القدم حقق االنتصار على االمارات 
بهدفني نظيفني وسنلعب  املباراة النهائية امام 
نيجيريا وهدفنا ان نحرز اللقب بفعل مجموعة 
وعملنا  الفريق  يضمهم  الذين  االبطال  الالعبني 
على تهيئة الالعبني نفسيا ومهاريا لتحقيق ما 
نصبو اليه وهو اللقب.وأشار الى ان احتاد االوملبياد 
على  الكبيرة  االسماء  من  يعد  العراقي  اخلاص 
االجنازات  بفعل  واالقليمي  القاري  الصعيدين 
بالدورة  املشاركة  تكون  ان  ونأمل  يحققها  التي 
العاملية في أبو ظبي مثالية ونحرز االوسمة وفق 
رياضي  حدث  أكبر  تعتبر  كونها  لها  مرسوم  ما 

إنساني ستشهده املنطقة العربية.
حركة انسانية

الذهنية  اإلعاقة  بفئة  اخلاص  األوملبياد  ويعنى 
ذوي  إجمالي  من  األكبر  النسبة  متثل  التي 
األلعاب  تشتمل  حيث  العالم  في  اإلعاقة 
حزمة  على  اخلاص  لألوملبياد  الصيفية  العاملية 
املسابقات  إلى  باإلضافة  املصاحبة  البرامج  من 
 15 من  ألكثر  فعالياتها  تستمر  والتي  الرياضية 

آالف العب والعبة و2500 مدرب   7 يوما مبشاركة 
وإداري وأكثر من 8 آالف من األسر وضيوف الشرف 
وكبار الشخصيات كما يشارك فيها أكثر من 30 
نسخة  اجملاالت.وتشتمل  كافة  في  متطوع  ألف 
برامج صحية موجهة  العاملية  أبوظبي لأللعاب 
واملتابعة  والعالج  الكشف  أجل  من  لالعبني 
 3 من  العمرية  للفئة  الصغار  الالعبني  وبرامج 
إلى 8 سنوات وبرامج املبادرات التي تشتمل على 
فعاليات موجهة لألسر تهدف إلى تبادل اخلبرات 
أقيم  كما  الذهنية  لإلعاقة  العام  الوعى  وزيادة 
مؤمتر  الصيفية  العاملية  األلعاب  هامش  على 

تأهيلهم  أجل  من  لالعبني  الرياضية  القيادات 
حتى يكونوا متحدثني رسميني .

الدولي  اخلاص  األوملبياد  حركة  أن  بالذكر  جدير 
وأسستها  الستينات  مطلع  في  انطلقت  قد 
أول  أقيمت  فيما  كندي  يونيس  الراحلة  السيدة 
بالواليات  عاملية صيفية مبدينة شيكاغو  ألعاب 
املتحدة األمريكية عام 1968 مبشاركة اآلالف من 
واستضافت  الذهنية  اإلعاقة  ذوي  من  الالعبني 
لوس أجنلوس النسخة املاضية لأللعاب العاملية 

الصيفية عام 2015.

العراق يتعملق في ابو ظبي
االوملبياد اخلاص يظفر بـ)6( اومسة ذهبية ووسامني فضيني ومثلهما من الربونز ومنتخب الكرة يتغلب على اصحاب االرض

وزارة الرياضة تصرف 50 مليون دينار للمنتخب األومليبوزير الشباب والرياضة يرتأس اللجنة التحقيقية  بشأن ملعب احلبيبية

القوة اجلوية يتوج بدوري الرديف بفوزه على امانة بغداد

االوملبي  منتخبنا  يغادر  أن  املقرر  من 
العاصمة  الثالثاء  اليوم  القدم  لكرة 
 ، إيران  الى  متوجها  الدوحة  القطرية 
اآلسيوية  التصفيات  في  للمشاركة 
املقرر  القارة  نهائيات  الى  املؤهلة 

إقامتها في تايالند 2020 .
وقال املدرب املساعد ملنتخبنا االوملبي 
أنهى  منتخبنا  ان  عبيد:  عباس 
بفوزه  قطر  في  التدريبي  معسكره 
على منتخب قطر العسكري بهدفني 
جمعت  التي  املباراة  في  هدف  مقابل 
الدحيل   نادي  ملعب  على  الفريقني 
املنتخب  ان  املاضي.وأضاف  السبت 
أمام  جتريبية  مباراة  خاض  وأن  سبق 
نظيره القطري ومتكن من حتقيق الفوز 
فيها بهدف من دون رد خالل املعسكر 
ان  عبيد  وأكد  قطر.  في  التدريبي 
يعد  اآلسيوية  للبطولة  االستعداد 

ان  مبينا  مثاليا،  ليس  لكنه  جيدا 
صعبة  كانت  الالعبني  جتميع  عملية 
التي  األندية  مع  الرتباطهم  للغاية 
مشددا  احمللي،  الدوري  في  ميثلونها 
املالك  طموح  ان  نفسه  بالوقت 
زعامة  واعتالء  التفوق  دائما  التدريبي 
التي  صعوبتها  رغم  الثالثة  اجملموعة 
الفرق  واحد من  فريق  تأهل  تكمن في 
األربعة التي تضم إيران والعراق واليمن 

وتركمانستان. 
البطولة  طبيعة  ان  الى  عبيد  وأشار 
من  ثوان  أربع  أفضل  بتأهل  تقضي 
األمر  ان  موضحا   ،11 ال�  اجملموعات 
استضافة  مع  سهال  يكن  لم  أيضا 
الثالثة،  اجملموعة  لفرق  إيران  منتخب 
التي  مباريات  الثالث  السيما 
ضمن  ستكون  منتخبنا  سيخوضها 
جدول مضغوط جدا أي انها ستكون 
أيام 22 و24 و26 من الشهر احلالي وهذا 
يعني أن منتخبنا سيخوض 3 لقاءات 

خالل أربعة أيام فقط، آمال من جميع 
يليق  مستوى  يقدموا  أن  الالعبني 
باسم الكرة العراقية وتاريخها، الفتا 
الى ان اجلهاز الفني بقيادة املدرب عبد 
الغني شهد يعّول على جميع الالعبني 
الوجوه  بعض  على  يعتمد  أن  دون  من 

رائعة  نخبة  يضم  الذي  الفريق  في 
اجلهاز  وصف  جهته،  الالعبني.من  من 
التدريبي ملنتخبنا األوملبي بكرة القدم 
امس  اختتم  الذي  الدوحة  معسكر 
باإليجابي وقد أسهم بتكوين األفكار 
الالعبني  مستويات  بشأن  والرؤى 

الذين استجابوا للكثير من اجلوانب 
اخلططية والتنظيمية التي أعطيت 
التدريبية  الوحدات  خالل  لهم 
مباراتي  في  تطبيقها  على  وحرصوا 
العسكري  وقطر  العنابي  األوملبي 
وقد حقق فيها اسود الرافدين فوزين 
الغيابات  من  الرغم  على  متتاليني 
دون  حالت  التي  اإلدارية  والعوائق 
من  اذ  املهجر،  بعض العبي  انضمام 
رحالها  الوفد  بعثة  حتط  ان  املؤمل 
الثالثاء  اليوم  طهران  العاصمة  في 
في  التصفيات  ستحتضن  التي 
الفترة من 22-26 اذار احلالي مبشاركة 
واملؤهلة  وتركمانستان  واليمن  إيران 
إلى نهائيات بطولة كأس آسيا 2020 
األلعاب  دورة  الى  وبدورها  تايالند،  في 

األوملبية 2020 في طوكيو.
في  املساعد  املدرب  جنم  حيدر  وقال   
املنتخب  على  املشرف  الفني  اجلهاز 
األوملبي، إن » جتمع الدوحة كان مفيداً 

التدريبات  جودة  حيث  من  لالعبني 
وادراكهم  اخلططية  الواجبات  وفهم 
واجواء  االسيوية  البطولة  بقرب 
تطوير  بشأن  وايجابيا  منافساتها 
اللياقي  واخملزون  البدنية  النواحي 
في  املباريات  أداء  حتمل  على  والقدرة 
وقت قصير .وأضاف ان املعسكر الذي 
مواجهتني  إقامة  تخلله  امس  اختتم 
األوملبي  املنتخب  امام  كانت  االولى 
الفوز  القطري وقد حقق فيها فريقنا 
وركز  املستوى  في  جيدة  حملات  وقدم 
الطاقم التدريبي خاللها على التنظيم 
الدفاعي في حال فقدان الكرة وطريقة 
مهاجمة الفراغات بني خطوط اللعب 
والشروع  احليازة  على  احلصول  عند 
العديد  تطبيق  على  عالوة  بالهجوم، 
ببناء  تتعلق  التي  اللعب  أساليب  من 
الالعبني  وانتشار  وتدوير  الهجمة 

ومتركزهم اثناء التحضير«.

االومليب يغادر اليوم إىل ايران ويواجه اليمن اجلمعة املقبل يف باكورة التصفيات



زميله  على  بوتاس  فالتيري  الفنلندي  تفوق 
بجائزة  وفاز  هاميلتون  لويس  العالم  بطل 
األولى من بطولة  املرحلة  الكبرى،  أستراليا 
أثبت  سباق  في  واحد،  للفورموال  العالم 
خالله فريق مرسيدس سرعته على حساب 
بالسباق  فاز  الذي  بوتاس  فيراري.ومتكن 
الرابع في مسيرته واألول منذ أبوظبي 2017، 
األول  املنعطف  عند  هاميلتون  جتاوز  من 
لسباق حلبة ألبرت بارك في ملبورن، ومضى 
بعد  السيما  انتظاره  طال  فوز  لتحقيق 
خيبات املوسم املاضي، وأبرزها طلب الفريق 
جائزة  في  لهاميلتون  اجملال  إفساح  منه 
البريطاني  حظوظ  لتعزيز  الكبرى،  روسيا 
بالتتويج باللقب العاملي اخلامس. وحل ثالثا 
في أستراليا سائق ريد بول الهولندي ماكس 
فيرشتابن رابع املنطلقني، والذي جتاوز الثالث 
فيتل. سيباستيان  األملاني  فيراري  سائق 
بوتاس  الطائر«  »الفنلندي  لـ  الفوز  وسمح 
بتصدر ترتيب السائقني املوقت للمرة األولى 
في مسيرته برصيد 26 نقطة، بعدما أضاف 
نقطة   ،)25( للفائز  متنح  التي  النقاط  الى 
وهو  السباق،  في  لفة  أسرع  بعد تسجيله 
»فيا«  للسيارات  الدولي  االحتاد  أقره  كان  ما 

على لوائح البطولة هذا العام.
أعرف  »ال  بالقول  فوزه  الفنلندي على  وعلق 
كان  لقد  أقول.  ماذا  أعرف  ال  حصل...  ماذا 

بالتأكيد أفضل سباق لي على اإلطالق«.
بإدارة  يتعلق  األمر  كان  البداية  »في  أضاف 
أنني  أعرف  كنت  الفارق.  وتوسيع  السباق 

قادر على ذلك، لقد قمت بذلك سابقا«.
املنعطف  زميله عند  بوتاس في جتاوز  وجنح 
على  قبضته  ليحكم  االنطالق،  بعد  األول 
السباق ويجتاز خط النهاية بفارق 20،9 ثانية 
أفضل  فيتل  حظ  يكن  ولم  هاميلتون.  عن 
بتجاوزه  فيرشتابن  جنح  إذ  البريطاني،  من 
ثنائي مرسيدس  إلى  لينضم  السباق  خالل 

على منصة التتويج، علما بأن األملاني بطل 
بفارق  النهاية  خط  عبر  مرات،  أربع  العالم 
زميله  فيتل  وتقدم  الفائز.  عن  ثانية   57,1
شارل  الشاب  السائق  الفريق  في  اجلديد 
لبوتاس  اإليجابية  البداية  وتأتي  لوكلير. 
مسيرته،  في  األسوأ  من  يعد  موسم  بعد 
وعانى  سباق  بأي  الفوز  في  خالله  فشل 
الفنلندي  ويدرك  امليكانيكية.  املشاكل  من 
»األسهم  مع  الثالث  موسمه  يخوض  الذي 
لئال يخسر  أداء مميز  أهمية تقدمي  الفضية« 
الفرنسي  االحتياطي  للسائق  مقعده 

إستيبان أوكون )22 عاما(.

 يراهن يواكيم لوف مدرب املنتخب األملاني لكرة القدم على 
التشكيلة  أوربا وذلك من خالل  الشباب في تصفيات كأس 
التي استدعاها اجلمعة للمباراة ضد هولندا في 24 آذار/مارس 

احلالي والتي ضمت ثالثة وجوه جديدة.
وهي التشكيلة األولى التي يستدعيها لوف بعد قراره قبل 
10 أيام إنهاء املسيرة الدولية لثالثة عناصر ساهمت بشكل 
 2014 العالم  كأس  بلقب  املانشافت  تتويج  في  أساسي 
بواتنغ  جيروم  املدافعان  ميونيخ  بايرن  بثالثي  األمر  ويتعلق 
وماتس هوملس واملهاجم توماس مولر. وخالل مؤمتر صحفي، 
بينما  الثالثة،  و«تقديره« لالعبني  »امتنانه«  املدرب عن  أعرب 
واستدعى  وغضبهم.  أملهم  خيبة  عن  علنا  األخرون  عبر 
لوف للمرة األولى ثالثة العبني شباب هم العب وسط فيردر 
برمين ماكسيميليان إيغشتاين )22 عاما( ومدافعا هرتا برلني 
نيكالس ستارك )23 عاما( واليبزيغ لوكاس كلوسترمان )22 

عاما(.

هولندا  مواجهة  قبل  ودية  مباراة  األملاني  املنتخب  ويخوض 
أطاحت  هولندا  وكانت  احلالي.   20 في  صربيا  ضد  ستكون 
حيث  األوربية  األمم  دوري  ملسابقة  اجملموعات  دور  من  بأملانيا 
في   2-2 وتعادلتا  أمستردام  في  3-صفر  عليها  تغلبت 
فيما  األول،  املستوى  إلى  أملانيا  وهبطت  غيلسنكيرشن. 
بفارق  األولى  اجملموعة  بتصدرها  األربعة  دور  هولندا  بلغت 
املواجهات املباشرة أمام فرنسا بطلة العالم بعدما تبادلتا 
و2-صفر  األولى،  اجلولة  في  باريس  في  لألخيرة   1-2 الفوز 

للمنتخب البرتقالي في فينورد.
في  وأملانيا  هولندا  أوربا  كأس  تصفيات  قرعة  وأوقعت 
الشمالية  إيرلندا  جانب  إلى  )الثالثة(  واحدة  مجموعة 

وإستونيا وبيالروسيا .

يرغب نادي يوفنتوس اإليطالي، في ترميم صفوفه بصفقة 
مميزة، خالل فترة االنتقاالت الصيفية املقبلة.

سيراقب  يوفنتوس  أن  ميركاتو«،  »كالتشيو  موقع  وذكر 
أمستردام،  أياكس  مدافع  ليخت  دي  ماتياس  الهولندي 
الودية  املباراة  في  أملانيا،  أمام  بالده  منتخب  مواجهة  خالل 
سيرسل  اليوفي  أن  املوقع  وأضاف  الفريقني.  ستجمع  التي 
ليخت  دي  ماتياس  ملتابعة  أمستردام  إلى  الفريق  كشافي 
بشكل دقيق. ويعد ماتياس دي ليخت، مطمًعا للعديد من 
سان  وباريس  اإلسباني  برشلونة  خاصة  األوربية،  األندية 

جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد اإلجنليزي.
وأوضح املوقع أن مينو رايوال وكيل أعمال دي ليخت، هو أيًضا 
يُقال بأنه  وكيل أعمال مويس كني مهاجم يوفنتوس، الذي 
قد  ما  اإلعارة،  سبيل  على  أياكس  إلى  االنتقال  من  قريب 

يسهل من انضمام دي ليخت للبيانكونيري.
إلعادة  األول  اخليار  هو  ليخت  دي  بأن  تقريره  املوقع  وختم 
ميتلك  اليوفي  لكن  اإليطالي،  للفريق  الدفاعي  اخلط  ترميم 
خيارات بديلة أمثال روبن دياز من بنفيكا، وسافيتش مدافع 

أتلتيكو مدريد.

سيلفا،  دا  نيمار  البرازيلي  كشف 
عن  جيرمان،  سان  باريس  جنم 
وعودته  اإلصابة،  من  تعافيه  موعد 

تدريبات  في  للمشاركة 
فريقه الفرنسي.

نيمار  غياب  ويستمر 
يناير/ نهاية  منذ 
كانون الثاني املاضي، 

أصيب  بعدما 

اليمنى،  القدم  مشط  في  بكسر 
خالل مواجهة ستراسبورج ببطولة 

كأس فرنسا.
أن  »سبورت«،  صحيفة  وذكرت 
سان  مباراة  خالل  الفيديو  كاميرات 
الدوري  إطار  في  ومارسيليا،  جيرمان 
سرية  محادثة  التقطت  الفرنسي، 
املدير  زوبيزاريتا  وأندوني  نيمار  بني 

الرياضي ملارسيليا.
ويتمتع نيمار دا سيلفا بعالقة طيبة 
تواجًدا  بعدما  زوبيزاريتا،  أندوني  مع 

مًعا لفترة داخل جدران برشلونة.
وأضافت الصحيفة أن زوبيزاريتا سأل 
يكن  لم  حيث  تامة،  بسرية  نيمار 
يعلم أنه مت تسجيل محادثتهما، عن 
والعودة  اإلصابة  من  تعافيه  موعد 

للمشاركة في التدريبات.
أخبر  نيمار  أن  الصحيفة  ونوهت 
خالل  للتدريبات  بعودته  زوبيزاريتا 
سيعود  فيما  املقبل،  األسبوع 
خالل  املباريات  في  للمشاركة 

أسبوعني.

االحتفاظ  نحو  بثبات  برشلونة  مضى 
لكرة  اإلسباني  للدوري  بطال  بلقبه 
 2009 سيناريو  تكرار  ومحاولة  القدم 
بفوزه  وذلك  الثالثية،  باحراز  و2015 
بفضل   1-4 بيتيس  ريال  مضيفه  على 
ثالثية رائعة لنجمه األرجنتيني ليونيل 
والعشرين  الثامنة  املرحلة  في  ميسي، 

من الدوري اإلسباني لكرة القدم.
أمام  أرضه  على  ذهابا  سقط  أن  وبعد 
النادي األندلسي 3-4 في املرحلة الثانية 
عشرة، كان برشلونة عازما على حتقيق 
ثأره واإلفادة على أكمل وجه من سقوط 
أمام  السبت  مدريد  أتلتيكو  مالحقه 
الفارق  لتوسيع  صفر-2  بلباو  أتلتيك 
الذي يفصله عن نادي العاصمة الى 10 

نقاط.
فالفيردي،  إرنستو  املدرب  رجال  وجنح 
القادمون من انتصار كاسح األربعاء على 
ليون الفرنسي 5-1 في اياب ثمن نهائي 
مبتغاهم  حتقيق  في  أوربا،  أبطال  دوري 
االحتفاظ  من  اضافية  خطوة  واالقتراب 
 2009 سيناريو  تكرار  أمل  على  باللقب، 
و2015 حني توج بالدوري والكأس احملليني 
الكتالوني  النادي  ووصل  األبطال.  ودوري 
للموسم  الكأس  مسابقة  نهائي  الى 
باللقب  الفوز  ويأمل  تواليا،  السادس 
يلتقي  حني  تواليا  اخلامسة  للمرة 
فيما  املقبل،  أيار/مايو   25 في  فالنسيا 
اإلنكليزي  يونايتد  مانشستر  سيكون 
عقبته التالية نحو محاولة الفوز بلقب 
 2015 منذ  األولى  للمرة  األبطال  دوري 

والسادسة في تاريخه.

على  اخلامس  بفوزه  برشلونة  ويدين 
الطريق  مهد  الذي  ميسي  الى  التوالي 
في  التقدم  هدف  بتسجيله  أمامه 
ثم  رائعة،  حرة  ركلة  من   18 الدقيقة 
من  الثانية  الدقيقة  في  مجددا  ضرب 
بعد  األول  للشوط  الضائع  بدل  الوقت 
األوروغوياني  من  بالكعب  رائعة  متريرة 
الضربة  برشلونة  ووجه  سواريز.  لويس 
الثاني،  الشوط  في  لبيتيس  القاضية 
الهدف  سواريز  لويس  أضاف  عندما 
وفاصل  رائع  فردي  مجهود  بعد  الثالث 
ميني  على  يسدد  أن  قبل  املراوغة  من 
الى  رافعا رصيده   ،)63( لوبيز  باو  احلارس 
على  مباشرة  ميسي  خلف  هدفا   18

الئحة الهدافني.
أفضل  سواريز  أصبح  الهدف،  وبهذا 

الدوري  تاريخ  في  أوروغوياني  هداف 
اإلسباني مشاركة مع دييغو فورالن )128 
لكل منهما(. وبعدما قلص لورين مورون 
من  رائعة  بتسديدة  لبيتيس  الفارق 
مشارف املنطقة )82(، رد ميسي بهدفه 
الثالث الذي جاء من كرة مذهلة لعبها 
من حدود املنطقة تقريبا »ساقطة« فوق 
احلارس باو لوبيز فارتدت من العارضة الى 
الشباك )85(، رافعا رصيده الى 29 هدفا 
في صدارة ترتيب هدافي الدوري و39 في 
بينها  املوسم،  هذا  املسابقات  جميع 

ثنائية األربعاء في مرمى ليون.
مليسي  وصفق  بيتيس  جمهور  ووقف 
اعترافا مبوهبته وأهدافه الرائعة، وهو أمر 
»لم أختبره كثيرا في السابق« بحسب 
اللقاء،  بعد  األرجنتيني  النجم  أشار  ما 

مضيفا »أعتقد أن رد فعل اجلمهور كان 
فوز  إنه  ذلك.  على  أشكرهم  جميال، 
جميل. خرجنا بالعالمة الكاملة وكانت 

فرصة جيدة لرفع الفارق مع أتلتيكو«.
واعتبر أن برشلونة واجه »فريقا يتعامل 
ويبني  بيتيس  مثل  الكرة  مع  جيدا 
املدرب  أن  أعتقد  اخللف.  من  الهجمات 
نكون  أن  يجب   .. للمباراة  جيدا  خطط 
األيام  في  يأتي  ما  لكل  مستعدين 

القادمة«.
النادي  وتوجه  للفارق  بالنسبة  أما 
باللقب،  االحتفاظ  نحو  الكتالوني 
علينا  يعتمد  شيء  »كل  ميسي  قال 
من  الكثير  هناك  زال  ما  كبرشلونة، 

املباريات لكن فارق العشر نقاط كبير«.
وكاد أن يختتم ميسي املباراة بهدف رابع 

األمين  القائم  من  محاولته  ترتد  لم  لوال 
في الثواني األخيرة التي شهدت اصابة 

لويس سواريز في ربلة ساقه.
إشبيلية ينفض الغبار القارية

ونفض إشبيلية عنه غبار اخلروج اخمليب 
»يوروبا  ملسابقة  النهائي  ثمن  الدور  من 
ليغ« التي يحمل رقمها القياسي بعدد 
مضيفه  على  بفوزه  وذلك   ،)5( األلقاب 

إسبانيول 1-صفر.
فخ  من  ليفربول  جنا  اخر  جانب  من 
بصعوبة  عليه  وتغلب  فولهام  مضيفه 
2-1 ليتصدر ترتيب بطولة انكلترا مؤقتا، 
مستغال غياب مانشستر سيتي حامل 
في  النشغاله  الـ31  املرحلة  عن  اللقب 
مسابقة الكأس، في الوقت الذي فرمل 
ايفرتون زحف تشلسي نحو احد املراكز 
بهدفني  عليه  بفوزه  االولى  االربعة 
 76 الى  رصيده  ليفربول  ورفع  نظيفني. 
نقطتني  بفارق  االول  املركز  في  نقطة 
يلعب  الذي  سيتي  مانشستر  عن 
ضد  املرحلة  هذه  في  املؤجلة  مباراته 
جاره مانشستر يونايتد في 24 نيسان/
ابريل املقبل. وقال مدرب ليفربول االملاني 
يورغن كلوب »بدأنا املباراة بشكل جيد 
سرعان  لكن  جيدة  بأشياء  وقمنا  جدا 
الثاني  الشوط  في  االيقاع.  فقدنا  ما 
كان باالمكان حسم املباراة في صاحلنا 
وعندما ال تفعل والنتيجة 1-صفر ميكن 
فولهام  )ادراك  يحصل  ان  األمر  لهذا 
التعادل  فولهام  يستحق  للتعادل(. 

لكننا نستحق النقاط الثالث«.
واعتبر بانه ليس قلقا من الشد العصبي 
الذي قد ينتاب بعض العبيه في االمتار 
الدوري  لقب  نحو  السباق  من  االخيرة 

وراءه منذ عام 1990،  الذي يلهث فريقه 
هذا  في  حلظة  ولو  لدي  شك  »ال  بقوله 
ان  بالزخم، ال ميكن  يتعلق  االمر  الصدد. 
نكون بالزخم ذاته في ثالث مباريات في 

مدى أسبوع واحد«.
ببلوغه  منتشيا  املباراة  ليفربول  ودخل 
اوربا  ابطال  دوري  من  النهائي  ربع  الدور 

ميونيخ  بايرن  على  الصريح  بفوزه 
االخير،  دار  عقر  في   1-3 األملاني 
ضد  مرضيا  اداء  يقدم  لم  لكنه 

الفريق اللندني.
السنغالي  مهاجمه  وافتتح 
بعد  التسجيل  مانيه  ساديو 

مع  رائعة  مشتركة  لعبة 
روبرتو  البرازيلي 

مينو  فير
بعها  ليتا
األول داخل 
 ، ك لشبا ا

مسجال 
فه  هد
التاسع في 

تسع  اخر 
في  مباريات 

احمللي  الدوري 
.)26(

ورفع مانيه رصيده الى 17 
الثاني  املركز  في  هدفا 
هدافي  الئحة  على 
بالتساوي  الدوري، 

العبني  ثالثة  مع 
زميله  هم  اخرين 
محمد  املصري 
كاين  وهاري  صالح 

امييريك  بيار  والغابوني  )توتنهام( 
يحتل  حني  في  )أرسنال(،  اوباميانغ 
األرجنتيني سيرخيو أغويرو )مانشستر 

سيتي( الصدارة برصيد 18 هدفا.
وسدد املصري محمد صالح كرة من 25 
مترا تصدى لها حارس فولهام االسباني 
ريكو  سيرخيو 

بسهولة )28(.
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ــن حل أزمة  ــالن اإليطالي، م ــادي إنتر مي اقترب ن
ــكاردي، الغائب عن  ــاورو إي ــي م ــه األرجنتين العب
املشاركة مع الفريق، منذ منتصف فبراير/شباط 

املاضي.
ــتيفن  ــيو ميركاتو«، أن س ــع »كالتش ــر موق وذك
ــاجن رئيس إنتر ميالن، مستعد حلل أزمة ماورو  تش

إيكاردي هذا األسبوع.
ونوه املوقع أن يوم اجلمعة املقبل قد يكون موعد 
ــالن وماورو  ــني رئيس إنتر مي ــم ب االجتماع احلاس

إيكاردي.
في املقابل، صرحت واندا نارا زوجة ووكيلة أعمال 
ــول لي أن هناك  ــكاردي »لم يتصل بي أحد ليق إي

مناقشات، رمبا يجتمعون مع ماورو«.
وتابعت واندا »ال أعرف من يجب أن يتحدث معه، 
ــت بحاجة ألن أكون هناك، حتدثنا مع  لكنني لس

ماروتا، نحن قريبون من التوافق والسالم«.
وختمت »ماورو يتعافى، مشكلة إيكاردي لم تكن 

في األموال أو عالقته مع زمالئه في الفريق«.

اجتماع حاسم حلل أزمة إيكاردي يف إنرت ميالن

 وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت /
 وكاالت /

 وكاالت /
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برشلونة ميضي ثابتا حنو اللقب بثالثية رائعة مليسي  و ليفربول ينجو بصعوبة من فخ فوهلام

حمادثة سرية تكشف موعد 
عودة نيمار لسان جريمان

يوفنتوس ينصب شباكه إلحباط برشلونة

لوف يراهن على الشباب يف تصفيات كأس أوربا

صانع  رودريجيز،  خاميس  الكولومبي  عبر 
بقيادة  سعادته  عن  ميونخ،  بايرن  ألعاب 
فريقه لدك ماينز بسداسية نظيفة، في 

اجلولة الـ26 من الدوري األملاني.
ثالثية  إحراز  الكولومبي  الدولي  واستطاع 
من  البايرن  مكنت  التي  املباراة،  في  »هاتريك« 
مواصلة تصدر ترتيب الدوري األملاني برصيد 60 
بوروسيا  عن  األهداف  بفارق  متقدًما  نقطة، 
الرسمي  للموقع  رودريجيز  دورمتوند.وحتدث 
أول  بتسجيل  سعيد  »أنا  قائاًل:  للبوندسليجا، 

هاتريك لي هنا، وآمل بأن أضيف املزيد الحًقا«.
وأكمل: »الشيء األهم هو أننا لعبنا بشكل جيد، 
وسجلنا الكثير من األهداف في املباريات القليلة 
أشعر  السبب  لهذا  بالبوندسليجا،  املاضية 
موسمه  يقضي  رودريجيز  أن  بالسعادة«.يذكر 
النادي  الثاني معارًا من ريال مدريد اإلسباني إلى 
نهاية  مع  شرائه  أحقية  ميلك  الذي  البافاري، 

املوسم مقابل 42 مليون يورو.

بوتاس خيالف التوقعات ويتفوق على هاميلتون يف سباق أسرتاليا
خاميس ُيظهر ردة فعله بعد 

أول هاتريك مع بايرن ميونخ

كلوب يشعر باإلطراء.. ويرد 
على اهتمام بايرن ميونخ

رد يورجن كلوب، املدير الفني 
لليفربول، على اهتمام بايرن 
ميونخ بالتعاقد معه، ليحل 
مدرب  كوفاتش،  نيكو  محل 

البافاري احلالي.
بايرن  على  الريدز  فوز  وأدى 
أليانز  ملعب  في  ميونخ 
أرينا، بنتيجة )3-1(، إلى زيادة 
الضغط على نيكو كوفاتش، 
حتى كشف فرانس بيكنباور، 
أسطورة كرة القدم األملانية، 
كلوب  عودة  في  رغبته  عن 

إلى أملانيا.
تصريحات  في  كلوب،  وقال 
صن«  »ذا  صحيفة  أبرزتها 
هناك  »ليس  البريطانية: 
من  أكثر  أملانيا  في  أسطورة 
عظيم  شعور  إنه  بيكنباور، 
مثله  شخص  يتحدث  أن 

عني بشكل إيجابي«.
ما  كل  فعل  »بايرن  وأضاف 
 15 ألو  الـ10  في  صواب  هو 
أن يرتكب  سنة األخيرة، دون 
لكنني  األخطاء،  من  الكثير 

في  هنا  بخير  أنني  أشعر 
ليفربول«.

هنا،  التواجد  »أحب  وتابع 
الفرص  من  الكثير  هناك 
بالفعل،  جيد  فريق  لتطوير 
لكي  الكافية  الثقة  لدي 
املناسب  املدرب  أنني  أقول 
احلالي،  بالوقت  لليفربول 
رغم أنه في كرة القدم علينا 

جميًعا إثبات أنفسنا«.
حتى  »جنحت  كلوب  وواصل 
هذا  إليه  وصلنا  فيما  اآلن 
املوسم، ونأمل في أن نستمر 
ذلك  سيكون  أطول،  لفترة 
سعداء  ونحن  رائًعا،  أمًرا 
للغاية  وإيجابيون  بالوضع، 
باملستقبل،  يتعلق  فيما 
املوسم  إنهاء  علينا  يتعني 

بأفضل طريقة ممكنة«.
فرصة  »إنها  كلوب  وختم  
كثيًرا،  حتسنا  لقد  كبيرة، 
خالل  من  حتكم  الناس  لكن 
نعرف  نحن  باأللقاب،  الفوز 
في  تغييره  وميكننا  ذلك، 

املستقبل«.



العراقي��ة  الدف��اع  وزارة  أعلن��ت 
ام��س اإلثن��ني مقت��ل جنديني خالل 
اشتباكات اندلعت األحد مع عناصر 
الكردس��تاني،  العم��ال  من ح��زب 
في قض��اء س��نجار ش��مال غربي 

محافظة نينوى.
وقالت خلية اإلعالم احلربي التابعة 
لوزارة الدف��اع العراقية في بيان أن 
»عناصر من ب��ي كا كا اعتدت على 
س��يطرة أمنية تابعة للفوج األول/
ل��واء 72 بع��د ان طالبه��م جن��دي 
باستحصال املوافقات األمنية بغية 

السماح لها باجتياز النقطة«.
وأض��اف »قامت تلك القوات بدهس 
اجلن��دي واالعتداء على الس��يطرة 

ونش��ب عل��ى إثره��ا اش��تباك بني 
استش��هاد  ع��ن  أس��فر  الطرف��ني 
جنديني من قوات الفوج األول وإصابة 

خمسة من عناصر بي كاكا«.
وفي وقت سابق األحد أفادت مصادر 
االش��تباكات  أن  محلي��ة  أمني��ة 
اندلعت ش��مال قضاء سنجار وأدت 
إلى مقتل عنصرين من ميليش��يات 
م��ا تس��مى ب��� »وح��دات مقاوم��ة 
س��نجار« املقربة من ح��زب العمال 

الكردستاني وإصابة إثنني آخرين.
وأضافت أن االش��تباكات كذلك أدت 
إلى مقت��ل جندي عراق��ي وإصابة 4 

آخرين بجروح متفاوتة اخلطورة.
وأعلن��ت تركيا قبل أس��بوعني أنها 
تأم��ل في إط��الق عملية مش��تركة 
مع إيران ضد متم��ردي حزب العمال 
الكردس��تاني ال��ذي يقات��ل أنق��رة 
منذ أكثر من ثالث��ني عاما. وقال وزير 
الداخلية التركي س��ليمان س��ويلو 
»إن شاء اهلل سنشن عملية مع إيران 

ضد حزب العمال الكردستاني«.
وأضاف أن »ش��ن عملية مش��تركة 
اقتراح تدافع عن��ه منذ فترة طويلة 
الدول��ة التركي��ة منذ فت��رة طويلة 

نحاول معا التقدم في هذه القضية 
وهناك مب��ادالت عديدة ب��ني أجهزة 

استخباراتنا«.
ول��م يذك��ر الوزير الترك��ي تفاصيل 
إضافي��ة لك��ن أنق��رة حتدث��ت مرارا 
ف��ي الس��نوات األخيرة ع��ن عملية 
ض��د  إيراني��ة  تركي��ة  عس��كرية 
املتمردين األكراد في ش��مال العراق 

احملاذي لتركيا وإيران.
العم��ال  ح��زب  م��ن  كل  وميل��ك 
الكردس��تاني وحزب احلياة احلرة في 
كردس��تان )بيجاك( اإليراني املرتبط 

به قواعد خلفية في العراق.
وف��ي 2017، ص��رح الرئي��س التركي 
زي��ارة  اردوغ��ان بع��د  رج��ب طي��ب 
لرئي��س األركان اإليراني إلى أنقرة، أن 
عملية عس��كرية ضد حزب العمال 

الكردستاني في العراق مطروحة.
ودائما ما يدعو الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان احلكومة العراقية إلى 
مهاجم��ة القواع��د اخللفي��ة حلزب 

الكردس��تاني في ش��مال  العم��ال 
ل��م  إذا  بالتدخ��ل  الع��راق، مه��ددا 

يحصل ذلك.
من جه��ة أخ��رى، تنجز تركي��ا بناء 
»ج��دار أمني« على حدودها مع إيران 
ملن��ع تنق��ل املتمردي��ن األك��راد في 

االجتاهني بني البلدين.
الكردستاني  العمال  ويخوض حزب 
حركة مترد ض��د الدولة التركية منذ 
1984. وقت��ل أكث��ر م��ن أربعني ألف 
شخص بينهم عدد من املدنيني في 
املواجه��ات ب��ني قوات األم��ن وحزب 
العمال الكردس��تاني ال��ذي تعتبره 

الوالي��ات املتح��دة واالحت��اد األورب��ي 
أيضا »منظمة إرهابية«.

وبعد ف��راره لوقت طوي��ل، عثر على 
أوجالن في كينيا حيث قبضت عليه 
االستخبارات التركية في 15 فبراير 
1999 أم��ام الس��فارة اليونانية في 

نيروبي.
ومت نقل��ه إلى تركيا بع��د ذلك حيث 
يقض��ي حكم��اً مل��دى احلي��اة ف��ي 
س��جن جزي��رة إميرال��ي القريبة من 

إسطنبول.
وعل��ى صعي��د آخر باش��رت فرق من 
الطب العدل��ي العراقي فتح مواقع 

في قرية قرب بلدة س��نجار ش��مال 
البالد، مت حتديدها عل��ى انها »مقابر 

االمم  وأك��دت  لاليزيديني،  جماعي��ة« 
املتخصص��ة  فرقه��ا  ان  املتح��دة 
س��تدعم عمل احلكومة ف��ي إجراء 
عمليات استخراج الرفات املتعلقة 

بضحايا جرائم »داعش«.
وافاد بي��ان انه »انطلق��ت، في قرية 
كوجو التابعة الى بلدة سنجار غرب 
املوص��ل، 450 كل��م ش��مال بغداد، 
بحضور ذوي الضحايا، مراسم فتح 
املقاب��ر اجلماعية الت��ي تضم رفات 
عشرات االيزيديني الذين قضوا على 
يد تنظيم داعش االجرامي«. وأش��ار 
ال��ى ان »عملي��ة فت��ح املقاب��ر تتم 

باش��راف االمان��ة العام��ة جمللس 
الصحة ومؤسس��ة  ووزارة  الوزراء 
الش��هداء، بالتعاون والتنسيق 
مع االمم املتحدة وفريق التحقيق 

الدول��ي«. واعتبر فري��ق التحقيق 
لتعزي��ز  املتح��دة  ل��أمم  التاب��ع 
املساءلة عن اجلرائم املرتكبة من 
جانب »داع��ش« املعروف مبختصر 
»يونيت��اد« ف��ي بي��ان ب��أن »اليوم 
سيشكل حلظة مهمة ومنعطقاً 
حاس��ماً: حيث سيتم استخراج 
املقاب��ر  الول��ى  الضحاي��ا  رف��ات 
م��ن ب��ني العدي��د م��ن املقابر في 
س��نجار التي حتت��وي على رفات 
ضحاي��ا داعش«. وي��درك الفريق 
صب��ر ومرونة الناجني وأس��رهم 
الذين انتظ��روا فترة طويلة لبدء 
ه��ذه العملي��ة، الطري��ق نح��و 
املس��اءلة طويل وهن��اك العديد 
م��ن التحدي��ات الت��ي تنتظرن��ا 
وعل��ى رغم ذلك فإن روح التعاون 
ب��ني مجتمع الناج��ني وحكومة 
العراق تستحق الثناء«. وأوضح: 
أولوية فري��ق يونيتاد  »س��تكون 
خ��الل ه��ذه العملية ه��ي جمع 
األدلة بطريقة تفي باملعايير الدولية 
مع املراعاة الكاملة حلقوق ومصالح 

الناجني وأسر الضحايا«.
وأكد البيان »س��تتولى دائرة ش��ؤون 
املنطوية  املقاب��ر اجلماعية  وحماية 
حت��ت مؤسس��ة الش��هداء وكذلك 
دائرة الطب العدلي التابعة الى وزارة 
الصحة العراقية عملية استخراج 
واس��ترجاع األدل��ة اجلنائي��ة، فيما 
س��يتم إجراء هذه العملية بتوجيه 
ودع��م م��ن فري��ق يونيت��اد«. وتابع: 
»س��يتم رف��ع الرفات املس��تخرجة 
وأي أدل��ة أخرى يتم اس��تردادها من 

املوق��ع من اجل اج��راء حتليل الطب 
الش��رعي، يش��كل هذا اجلهد جزءاً 
م��ن التحقيق في اجلرائ��م املرتكبة 
م��ن جان��ب داع��ش من أج��ل حتديد 
ومعرف��ة املس��ؤولني عن ذل��ك، كما 
أنه س��يصب في مصلحة الكشف 
ع��ن هوي��ة الضحايا بحي��ث ميكن 
إع��ادة رفاتهم إلى أس��رهم لدفنها 
وفًقا للطريقة التي يرغبون بها، مع 
االحترام التام ملمارس��اتهم الدينية 
أو الثقافي��ة«. ولفت الى ان »الدالئل 
تشير إلى أن املئات من سكان كوجو 
- رجاال وفتيانا بسن املراهقة ونساء 
ينظر اليهن ممن فاتهن س��ن اإلجناب 
- ُقتل��وا على يد مس��لحي »داعش« 
ف��ي ش��هر أب ع��ام 2014، بينم��ا مت 
اختطاف أكثر من 700 امرأة وطفل«. 
وأفاد بأن »النساء والفتيات فوق سن 

التاس��عة قد أجبرن على االسترقاق 
اجلنس��ي حيث عانني من مجموعة 
واس��عة م��ن االنته��اكات ويقال إن 
الصبيان الذين جتاوزوا سن السابعة 
قد مت جتنيدهم قس��راً للقتال كجزء 

من داعش«.

وقال��ت عض��و »مجل��س مفوضية 
حقوق االنس��ان ف��ي الع��راق« فاتن 
احللفي في بيان ان »املقابر اجلماعية 
للعراقي��ني اإليزيدي��ني االبري��اء ف��ي 
محيط قرى كوجو س��تظل ش��اهد 
أثب��ات وإدانه عل��ى جرائ��م تنظيم 
داع��ش اإلرهابي اجملرم ووس��ام فخر 
وانتماء للضحايا العراقيني األيزيديني 
األبرياء من النس��اء واألطفال الذين 
رووا بدمائهم الطاه��رة الزكية أرض 
سنجار بسهولها وجبالها«، ودعت 
املقرر الدولي اخلاص ل� »توثيق جرائم 
تنظي��م داعش االرهاب��ي« كرمي خان 
ال��ى »تضمني ص��ور بش��اعة اجرام 
تنظيم داعش بحق النساء واالطفال 
ادان��ة ه��ذا  االيزيدي��ني ف��ي مل��ف 
التنظي��م اجملرم«. وطال��ب احلكومة 
»باعتم��اد  القضائي��ة  والس��لطة 

االدل��ة اجلرمية كدليل ادانة لعناصر 
التنظيم االرهابي الذين تسلمتهم 
من س��وريا مؤخرا لينال��وا جزائهم 
العادل ولضمان جبر الضرر للضحايا 

املدنيني العراقيني األبرياء«.
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سويلوعبد املهدي

اردوغان

ملكافح��ة  األول  األورب��ي  املؤمت��ر  دع��ا 
التط��رف واإلره��اب، الذي اس��تضافه 
البرملان الفيدرال��ي البلجيكي، مؤخرا 
ف��ي بروكس��يل، ال��دول إل��ى ض��رورة 
إنش��اء آلي��ات ومراكز خاص��ة ملراقبة 
التنظي��م الدول��ي لإلخوان املس��لمني 
وكل اجلماع��ات املتطرف��ة الت��ي تروج 
خلطاب العنف والكراهية ونش��ره في 

اجملتمعات.
وش��ارك ف��ي املؤمت��ر الذي نظ��م حتت 
شعار »تأثير اجلماعات اإلسالمية على 
املهاجرين واملس��لمني ف��ي أوربا« أكثر 
من 90 شخصية وجمعية من 22 دولة 

بينهم 18 دبلوماسياً ميثلون 12 بلدا.
وأعل��ن املؤمت��ر بع��د مداخ��الت لنواب 
وسياس��يني وخب��راء ميثل��ون مختلف 
التوجهات السياس��ية من س��ت دول 
أوربي��ة، عن عش��رة توصيات رئيس��ة 
كانت أهمها ضرورة متابعة اجلماعات 
اإلس��المية، وإنش��اء مرك��ز جامع��ي 
متخصص ف��ي إطار متابعة ودراس��ة 
تل��ك اجلماع��ات، إل��ى جان��ب إنش��اء 
هيكلية أوربية خاصة لإلسالم األوربي 

تعمل على تأهيل األئمة.
كما دعا املؤمت��ر إلى ضرورة اتخاذ إجراء 
س��ريع لوقف تناس��ق عمل التنظيم 
الدول��ي لإلخ��وان املس��لمني املدع��وم 
سياس��ياً من تركيا وماليا وإعالميا من 

دولة قطر.
وعرض إبراهيم ليتوس مدير األكادميية 
األوربية للتنمية واألبحاث في بلجيكيا 
خ��الل املؤمت��ر تقري��ر خ��اص ع��ن واقع 
اجلماعات اإلسالمية في أوربا، وكشف 
م��ن خالل��ه تزايد أع��داد اإلس��الميني 
بش��كل كبير في أوربا والترابط الكبير 
ال��ذي يجم��ع أعضاء تنظي��م اإلخوان 

املسلمني هناك.
وقال ليت��وس في تقريره إن قطر قدمت 
دعم��ا كبيرا مالي��ا وإعالمي��ا لإلخوان 

املسلمني في السنوات املاضية.
وأضاف أن قطر قدمت دعم للعديد من 
اجلماعات اإلسالمية عبر جمعية قطر 
اخليرية منها دعم 150 مركزا إس��الميا 
ف��ي إس��بانيا، مش��يرا إل��ى خط��ورة 

األجندة السياسية اخلفية للدوحة.
وف��ي نفس الس��ياق أك��د ج��ان فالير 
البح��ث  دائ��رة  رئي��س  بالداكين��و، 
والتحليل اجليوسياسي في باريس، أن 
قطر ما انفكت حتاول الس��يطرة على 

اجلمعي��ات واملؤسس��ات الديني��ة في 
فرنس��ا، مس��تغلة قوانني العلمانية 
في الب��الد الذي مينع التمويل احلكومي 

ملراكز العبادة.
وأوضح بالداكينو أن هذا الفراغ سهل 
لقطر عملية متويل اجلمعيات مرتبطة 
تتحكم  املس��لمني وجعلها  باإلخوان 
مبفاصل الشؤون الدينية فيها.  وأضاف 
أنه��ا دعم��ت العدي��د م��ن اجلماعات 
اإلرهابية في العالم كس��وريا والعراق، 
ووصلت أيضا إلى فرنس��ا التي دعمت 
فيه��ا ع��دد م��ن املس��اجد املتطرف��ة 
واجلمعيات عبر جمعي��ة قطر اخليرية 
وأيض��ا مراك��ز أبح��اث يديره��ا ط��ارق 

رمضان.
وعرض خالل املؤمتر فيلم قصير بعنوان 
» التروي��ج اإلعالم��ي للتط��رف، مث��ال 
اجلزي��رة« أش��ار إلى آلي��ة تروي��ج قناة 
اجلزي��رة القطرية لتنظي��م داعش في 

سوريا والعراق.
واعتبر كوين متسو، النائب البلجيكي 
والرئي��س الس��ابق للجن��ة مكافحة 
اإلرهاب في البرملان البلجيكي، أن هذا 

النوع من الترويج هو غير مقبول.
وأك��د متس��و خ��الل مداخلت��ه، أن 
للجماع��ات  امللح��وظ  التنام��ي 
املتطرفة يعود باألساس إلى انتشار 
املس��اجد غير املرخصة واملمولة من 
جه��ات أجنبي��ة ورفض املس��ؤولني 
عنها لالندماج ونبذ خطاب الكراهية 
أو القبول بالقوانني املعتمدة بها في 

بلجيكا مثال.
وش��دد متسو على »ضرورة أن تقطع 
قطر متويل األخوان املسلمني وأدواتها 
الدعائية خصوصا اإلعالمية ملا متثله 

من خطر جتاه اجلاليات املسلمة«.
وأشار إلى أن قطر مولت في السنوات 
املاضية العديد من املساجد التابعة 
لإلخوان املس��لمني في أوربا وخاصة 

في أملانيا.
وأضاف النائب أن »القانون في بلجيكا 
غي��ر جاهز حالي��ا للتعامل مع عائالت 
املتطرفني واملقاتل��ني البلجيكيني في 
صفوف داعش في سوريا والعراق لكن 
بالده ميكن أن تساعد األطفال دون سن 

العاشرة«.
من جانبها حتدث��ت بوريانا آبرغ النائب 
في البرملان الس��ويدي ورئيس��ة بعثة 
الس��ويد في مجلس أوربا، عن التطرف 
املتغلغل في ضواحي املدن السويدية 
التي تعيش كلي��ا في حالة انعزال عن 
اجملتم��ع بعيدا عن أي اندم��اج وحتولت 
إل��ى بؤر للمتطرفني اإلس��الميني وتؤثر 

بشكل كبير على باقي املسلمني.

وف��ي حديثه��ا ع��ن ط��رق متوي��ل هذه 
اجملموع��ات املتطرف��ة والبل��دان الت��ي 
تدعمها، قالت آبرغ إن »أموال التبرعات 
تأتي خصوصا من تركي��ا، حيث هناك 
ارتب��اط كبي��ر بني بعض السياس��يني 
السويديني وتركيا وكذلك أموال اجلرمية 

املنظمة«.
وعب��رت آب��رغ ع��ن أس��فها ألن »حرية 
أصبح��ت  الس��ويد  ف��ي  التعبي��ر 
مقيدة، حيث أصب��ح أي انتقاد لهؤالء 
املتطرفني يعتبر كانتقاد  اإلس��الميني 

لإلسالم بشكل عام«.
ش��بكات  مراقب��ة  إل��ى  دع��ت  كم��ا 
التواصل االجتماعي التي يستعملها 
اإلس��الميون وخاص��ة جماعة اإلخوان 
املس��لمني للحد من خط��اب التطرف 

والكراهية في اجملتمع.
وف��ي حديث��ه ع��ن خط��ورة توظي��ف 
الدين في السياس��ة ومس��اهمة ذلك 
ف��ي تنامي األيديولوجيات اإلس��المية 
املتطرفة ق��ال جاك مي��ارد، وهو عضو 
شرف في البرملان الفرنسي، إن اخلطاب 
املزدوج الذي تعتم��ده جماعة اإلخوان 
املسلمني س��اعدها على مترير خطاب 

الكراهية والتطرف في أوربا.
وحذر املش��اركون في املؤمت��ر الذي يعد 
األول من نوعه في أوربا، من خطر تنامي 
فك��ر اجلماع��ات اإلس��المية املتطرف 

على املهاجرين واملسلمني في أوربا.
واعتب��ر العض��و الس��ابق ف��ي جلن��ة 
اإلس��الم  إن  اخلارجي��ة،  الش��ؤون 
السياس��ي ال��ذي بدأ مع حس��ن البنا 

واإلخوان املس��لمني وص��وال إلى داعش 
هو عبارة عن دكتاتورية حتاول أن تفرض 
إيديولوجيته��ا ونظرته��ا على اجملتمع 

دون األخذ بعني االعتبار أي تنوع.
وأوض��ح مي��ارد أن ازدواجي��ة اخلط��اب 
ساهمت إلى حد كبير في جناح جماعة 
اإلخوان املسلمني في انتخابات تونس 
ومصر ما بعد الربي��ع العربي، في حني 
أن اإلس��الم السياس��ي يتمتع بنظرة 
س��لطوية جتاه احلكم، حي��ث ال ميكن 
باحلري��ة  تقب��ل  أن  اجملموع��ات  له��ذه 
الش��خصية والنظرة الفردية لإلنسان 
ألنه يج��ب أن يكون ملزما باألمة. وهذا 
املفه��وم بحد ذاته هو مفهوم متطرف 

ويلغي االنسان لصالح اجملموعة.
اس��تغالل  خط��ر  م��ن  مي��ارد  وح��ذر 

املهاجرين في قضايا ومش��اكل تخص 
اجملتمع��ات الذي��ن أتوا منه��ا وبالتالي 
يصبح��ون على حالة من رفض اجملتمع 
اجلديد الذي استضافهم، مشددا على 
ضرورة فك��رة املواطنة التي تفصل بني 
الدين كش��أن خاص والشأن العام وهو 
أم��ر يخ��ص اجلمهوري��ة والقانون كما 

فرنسا.
بدوره��ا اعتبرت آن��ا س��ورا النائب في 
البرملان األس��باني أن التطرف واإلرهاب 
يس��يء  أن  إال  ميكن��ه  ال  اإلس��المي 
لإلسالم ويشجع األحزاب املتطرفة في 
أورب��ا التي تع��ادي املهاجرين من أصول 

إسالمية.
وش��ددت س��ورا عل��ى ض��رورة اندماج 
املهاجري��ن عب��ر االنفت��اح والتواص��ل 
والعي��ش م��ع اآلخري��ن بس��الم ضمن 
احت��رام القوان��ني والدس��تور ف��ي كل 
بلد، داعي��ة إلى ضرورة فصل الدين عن 
السياسة بشكل قاطع حملاربة تغلغل 

اجلماعات اإلسالمية.
الهج��رة  وزي��ر  فرانك��ن  تي��و  وق��ال 
الس��ابق في احلكوم��ة البلجيكية إن 

اإلس��الم السياس��ي هو اخلط��ر الذي 
أصب��ح يحدق بجميع ال��دول، ألنه عبر 
اجملموعات املتطرفة يحاول التأثير على 
اجملتمعات وحتويلها عبر فرض الشريعة 

ومبادئها.
وأوضح فرانكن أن اجملتمعات املس��لمة 
نفس��ها تعتبر الي��وم ج��زء كبيرا من 

املعرك��ة فه��ي مطالب��ة باملس��اعدة 
ف��ي محاربة هذه اجلماع��ات املتطرفة 
ملواجه��ة البروباغن��دا والدعاي��ة جتاه 

املسلمني.
وح��ذر الوزي��ر الس��ابق م��ن الدعاي��ة 
الت��ي تنش��ر الفكر املتط��رف لإلخوان 
املسلمني جتاه باقي املسلمني، والتي متر 
عبر قنوات اإلعالم والكتب واملس��اجد، 
داعي��ا احلكوم��ات األوربي��ة للتح��رك 

بشكل عاجل ملواجهة هذا اخلطر.
وش��به ميغلي��ور غرين��ارو النائ��ب في 
البرمل��ان اإليطال��ي انتش��ار اجلماعات 
والفيروس��ات«  ب�«الوب��اء  اإلس��المية 
مح��ذرا من حتوله��ا إلى ظاه��رة تهدد 

الشباب األوربي.
خط��ر  مواجه��ة  إن  غرين��ارو  وق��ال 
التطرف اإلسالمي يكون عبر مواجهة 
البروباغندا والتعاون بني الدول األوربية 
ودول حوض املتوسط وتبادل املعلومات 
ونش��ر ثقافة التنوع، داعيا إلى العمل 
على إنشاء مؤسسة أوربية تكون قادرة 
عل��ى التواصل م��ع كاف��ة دول العالم 
في ه��ذا اإلطار ومراقب��ة التطرف على 
اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي.

وعرض  جون ديهيغ كبير مستش��اري 
األوربي��ة  املنظم��ة  ف��ي  السياس��ات 
للدميوقراطي��ة ف��ي بروكس��يل خ��الل 
املؤمتر تقرير خاص باملهاجرين في أوربا.

أم��ا الباح��ث ف��ي معه��د واش��نطن 
األدن��ى، ماغنوس  الش��رق  لسياس��ة 
نوريل فتحدث عن مش��اكل االندماج 
في السويد منذ سنوات الثمانينيات، 
حي��ث تغلغل��ت اجملموع��ات املتطرفة 
املرتبطة باإلخوان املسلمني وجماعات 
تركية ف��ي مجتمع دميقراط��ي وبدأت 
بتش��جيع املهاجري��ن للعي��ش فيما 

بينهم دون االكتراث لبقية اجملتمع.
وأرج��ع نوريل التح��والت الت��ي طرأت 
على اجملتمع الس��ويدي إلى عدم تدخل 
احلكومات الس��ويدية املتعاقبة باسم 
التعددية الثقافية من جهة ومن جهة 
أخ��رى إل��ى األخ��وان املس��لمني الذين 
خطط��وا بعناي��ة إلى هذه الس��يطرة 
على اجملتمع في السويد كما في باقي 

الدول األوربية.

مقتل جنديين عراقيين في اشتباكات مع حزب العمال الكرستاني

وزير الداخلية الرتكي سليمان سويلو : سنشن عملية مشرتكة 
مع إيران ضد حزب العمال الكردستاني

بحضور ذوي الضحايا .. انطلقت يف قرية 
كوجو مراسم فتح املقابر الجماعية التي 
تضم رفات عشرات االيزيديني الذين 
قضوا على يد تنظيم داعش االجرامي

الجيش العراقي يؤكد أن 
املواجهات اندلعت بعد أن 

طالب جندي عناصر كردية 
باستحصال املوافقات األمنية 

بغية السماح لهم باجتياز 
إحدى النقاط يف سنجار

فالري : قطر ما انفكت 
تحاول السيطرة على 
الجمعيات واملؤسسات 
الدينية يف فرنسا مستغلة 
قوانني العلمانية يف البالد

مؤتمر أوربي يطالب بإنشاء مركز خاص لمراقبة تنظيم اإلخوان

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

فالري ليتوس متسو

متسو : التنامي امللحوظ للجماعات 
املتطرفة يعود باألساس إىل انتشار املساجد 

غري املرخصة واملمولة من جهات أجنبية

أعلن املؤمتر بعد مداخالت لنواب وسياسيني وخرباء عن عشرة 
توصيات رئيسة كانت أهمها ضرورة متابعة اجلماعات اإلسالمية



ونقل��ت الصحيف��ة ع��ن مصدري��ن 
لع��ن أصرَّا على عدم الكش��ف  ُمطَّ
ع��ن هويتهم��ا ملناقش��ة مس��ائل 
قانوني��ة س��رية قولهم��ا إن هيئ��ة 
ُمحلَّفن كبرى ف��ي نيويورك طلبت 
احلصول على نس��خٍة من س��جالت 
شركتن على األقل من أبرز شركات 
تصنيع الهوات��ف احملمولة واألجهزة 
األخرى. ودخلت هاتان الشركتان في 
شراكاٍت مع فيسبوك سمحت لهما 
بالوصول إلى املعلومات الشخصية 
ملئات املالين من مستخدمي املوقع، 

بحسب الصحيفة.
الش��ركتن  أنَّ  الصحيف��ة  وذك��رت 
كانتا م��ن بن أكثر من 150 ش��ركة 
أبرم��ت صفق��ات للحص��ول عل��ى 
بياناٍت مع فيس��بوك الت��ي تعد أبرز 
منصة تواصل اجتماعي في العالم، 
ومن ب��ن هذه الش��ركات »أم��ازون« 
و»سوني«،  و»مايكروسوفت«  و»أبل« 
مضيف��ة أن ه��ذه الصفق��ات تتيح 
للشركات رؤية أصدقاء املستخدمن 
البيانات  االتصال وبعض  ومعلومات 
األخرى اخلاصة بهم، دون موافقتهم 
في بعض األحيان. وقد فكت شركة 
فيس��بوك معظم هذه الش��راكات 

تدريجًيا على مرِّ العامن املاضين.
وقال متحدٌث باسم شركة فيسبوك 
الصحيف��ة:  بحس��ب  بي��اٍن،  ف��ي 
»نتع��اون م��ع احملققن ونأخ��ذ هذه 
التحقيقات عل��ى محمل اجلد. لقد 
أدلينا بش��هادٍة عام��ة، وأجبنا على 

دنا مبواصلة ذلك«. األسئلة، وتعهَّ
لك��ن الصحيف��ة قال��ت إنَّ��ه ليس 
من الواض��ح متى ب��دأ حتقيق هيئة 

احمللفن الكبرى، الذي يش��رف عليه 
مدع��ون عامون ل��دى مكتب املدعي 
محكم��ة  ف��ي  األمريك��ي  الع��ام 
املقاطع��ة الش��رقية م��ن نيويورك، 
أو م��ا ال��ذي يرك��ز علي��ه بالضبط، 
مضيفة أنَّ شركة فيسبوك تخضع 
بالفع��ل لتدقي��ٍق من جان��ب هيئة 
التج��ارة الفيدرالي��ة وهيئ��ة األوراق 

املالية والبورصات األمريكية.
وأشارت كذلك إلى أنَّ وحدة االحتيال 
املتعلق باألوراق املالية التابعة لوزارة 
الع��دل بدأت التحقيق في أنش��طة 
الشركة بعد تقارير أفادت بأنَّ شركة 
»كامبري��دج أناليتيكا« املتخصصة 
السياس��ية  االستش��ارات  ف��ي 
س��ليمة  غي��ر  بطريق��ٍة  حصل��ت 
عل��ى بيان��اٍت خاص��ة ب���87 مليون 
ش��خص من مستخدمي فيسبوك، 
أدواٍت  تطوي��ر  ف��ي  واس��تخدمتها 
س��اعدت حملة الرئي��س األمريكي 

دونالد ترامب االنتخابية.
وقالت »نيويورك تامي��ز« إنَّ التحقيق 
كامبري��دج  ش��ركة  قضي��ة  ف��ي 
أناليتي��كا، الذي ما زال س��اريًا يُديره 
املقاطع��ة  مدع��ون م��ن محكم��ة 
الش��مالية في كاليفورني��ا. ونقلت 
الصحيف��ة ع��ن موظٍف س��ابق في 
ش��ركة كامبريدج قوله إنَّ احملققن 

استجوبوه مؤخًرا 
وذكرت أنَّ هذا املوظف وثالثة شهود 
آخري��ن ف��ي القضية، الذي��ن حتدثوا 
ش��ريطة عدم كش��ف عن هويتهم 
حت��ى ال يُغِضب��وا املدع��ن العامن، 
قالوا إنَّ خيًطا مهًما من التحقيقات 
��ن ادعاءاٍت من فيس��بوك بأنَّ  يتضمَّ

شركة كامبريدج ضلَّلتها.
وقال بع��ض املس��ؤولن التنفيذين 
بحس��ب  فيس��بوك،  ش��ركة  ف��ي 
الصحيف��ة، إنَّ ش��ركة كامبري��دج 
أخبرت شركتهم بأنَّها جتمع بيانات 
املستخدمن ألغراٍض أكادميية فقط. 
لكنَّ اجلملة املكتوب��ة بخطٍّ صغير 
التي كان��ت مرافق��ة لتطبيق جمع 
املعلوم��ات قال��ت إنَّ املعلوم��ات قد 

تُستخدم ألغراٍض جتارية أيًضا.

وعل��ى الرغ��م م��ن أن بي��ع بيان��ات 
املس��تخدمن كان منافًي��ا لقواعد 
فيسبوك آنذاك، لم يبُد أن املوقع كان 
ق بانتظام م��ن أنَّ التطبيقات  يتحقَّ

املوجودة عليها تلتزم بالقواعد، وفق 
الصحيف��ة، الت��ي قالت إن��ه حذف 
تطبي��ق جم��ع املعلوم��ات ه��ذا في 
ديسمبر )كانون األول( من عام 2015.

ودفعت التقارير، التي كش��فت بيع 
البيانات لشركة كامبريدج في العام 
املاضي، فيسبوك إلى أسوأ أزمة في 
تاريخه��ا. ث��م وردت تقاري��ر إخبارية 
في شهري يونيو )حزيران( وديسمبر 

فيس��بوك  ب��أنَّ  أف��ادت  املاضي��ن 
منحت بعض شركائها من بينهم 
ش��ركاٍت لتصنيع الهواتف الذكية 
واألجهزة اللوحية واألجهزة األخرى- 
معلوماٍت شخصية خاصة بالعديد 
من املس��تخدمن، ما أت��اح لبعض 
الشركات جتاوز إعدادات خصوصية 

املستخدمن جتاوزًا كبيًرا.
ن��ت  ووفًق��ا للصحيف��ة، فق��د مكَّ
ُمح��رِّك  البيان��ات  بي��ع  صفق��ات 
البح��ث »بين��ج« التاب��ع لش��ركة 
مايكروسوفت من معرفة تفاصيل 
ع��ن أصدق��اء جميع مس��تخدمي 
دون موافقتهم  تقريًب��ا  فيس��بوك 
لش��ركة  وس��محت  الصريح��ة، 
أمازون باحلصول على أس��ماء بعض 
االتصال  ومعلوم��ات  املس��تخدمن 

اخلاصة بهم ع��ن طريق أصدقائهم. 
نت ش��ركة أبل من إخفاء  بينما متكَّ
جميع املؤش��رات التي تش��ير إلى أن 
أجهزتها كان��ت تطلب البيانات عن 

مستخدمي فيسبوك.
املدافع��ون ع��ن اخلصوصية،  وق��ال 
ه��ذه  إنَّ  الصحيف��ة،  بحس��ب 
انتهك��ت  أنَّه��ا  يب��دو  الش��راكات 
اتفاًق��ا ين��ص على وج��وب موافقة 

املس��تخدمن على أي إج��راء يتعلَّق 
بكشف بياناتهم أُبِرَم في عام 2011 
بن شركة فيسبوك وهيئة التجارة 
الفيدرالية األمريكية، وذلك بس��بب 
ادعاءاٍت بأنَّ الشركة سرَّبت البيانات 

بطرٍق خدعت املستخدمن.
ويب��دو كذل��ك أنَّ ه��ذه الصفق��ات 
م��ارك  تصريح��ات  م��ع  تتناق��ض 
املس��ؤولن  م��ن  وغي��ره  زوكربي��رج 
التنفيذين التي ذكروا فيها أنَّ شركة 
فيس��بوك اتخذت إج��راءاٍت صارمة 

من��ذ ع��دة س��نوات ملنع مش��اركة 
املس��تخدمن  أصدق��اء  بيان��ات 
مع جه��اٍت خارجي��ة، وفًق��ا لتقرير 

»نيويورك تاميز«.
وجاء في تقرير الصحيفة األمريكية 
أنَّ مسؤولي هيئة التجارة الفيدرالية، 
الذي��ن قض��وا الع��ام املاض��ي ف��ي 
التحقي��ق في م��ا إذا كانت ش��ركة 
فيسبوك قد انتهكت االتفاق املُبَرم 
في ع��ام 2011، يحاولون اآلن معرفة 
حج��م صفقات مش��اركة البيانات 
بينما يتفاوضون عل��ى فرض غرامٍة 
على الش��ركة قد تصل إلى مليارات 
الدوالرات. وستكون هذه أكبر عقوبة 
تفرضها هيئة التجارة على اإلطالق.

ودافعت شركة فيس��بوك بقوة عن 
هذه الشراكات، قائلة إنَّها سمحت 
به��ا مبوجب بنٍد ف��ي االتف��اق املُبَرم 
مع هيئ��ة التجارة الفيدرالية يتعلق 
مبقدم��ي اخلدم��ات، وهي الش��ركات 
التي تع��د مبثابة امتدادات لش��ركة 

فيسبوك .
إنَّ  وأثن��اء ه��ذا، تق��ول الصحيف��ة 
الش��ركة اتخذت في الع��ام املاضي 
خط��واٍت من أجل التصدي إلس��اءة 
استخدام البيانات ونشر املعلومات 
املضلِّل��ة. وف��ي األس��بوع املاض��ي، 
كش��ف زوكربي��رج ع��ن خط��ة من 
ش��أنها أن تب��دأ ف��ي حتوي��ل موق��ع 
فيس��بوك م��ن منصة للمش��اركة 
ز تركيًزا أكبر  العامة إل��ى منصة تُركِّ

على االتصاالت اخلاصة .

كيف روج اإلعالم العالمي لليمين المتطرف في تغطية هجوم نيوزيلندا؟

لقد أدت هذه اجملزرة  التي أس��فرت 
عن مقتل 49 ش��خًصا- إلى تركيز 
وس��ائل اإلعالم العاملية على نشر 
أف��كار القاتل ف��ي جمي��ع أنحاء 
العالم، وبذلك تنقله��ا إلى كافة 
الناس. ويب��دو أن هذا ضمن خطة 
املنفذ، ال��ذي يبدو أنه ش��ارك في 
بع��ض اجملتمعات اجملهول��ة األكثر 
س��مية عب��ر اإلنترن��ت. »ح��ددت 
الشرطة املشتبه به بأنه أسترالي 
يبلغ م��ن العم��ر 28 عاًم��ا يدعى 

برينتون تارانت«.
كل هذا يطرح أسئلة صعبة حول 
كيفية اس��تجابة وسائل اإلعالم 
ملذبح��ة تب��ث عبر اإلنترن��ت، كما 

يشير التقرير.
يق��ول روب��رت إيفان��ز، الصحف��ي 
بش��كل  كت��ب  ال��ذي  والباح��ث 
املتطرفة  اجلماع��ات  مكثف ع��ن 
على اإلنترنت: »إن وس��ائل اإلعالم 
جيدة في التعامل مع مجموعات 
مثل القاع��دة«، التي تتمتع ببنية 
تنظيمي��ة وقيادي��ة واضح��ة. أما 
مجتمعات اإلنترنت غير املنظمة، 
مثل تلك التي شارك فيها مطلق 
الن��ار، فه��ي تش��كل حتديً��ا أكثر 

صعوبة.
ترك��زت اس��تراتيجية اجمل��رم على 
وسائل اإلعالم، عبر مقطع مصور 
اله��واء  عل��ى  دقيق��ة   17 مدت��ه 
مباش��رة م��ن كامي��را مثبتة على 
خ��وذة عس��كرية. ظهر املش��تبه 
به في الوقت احلقيق��ي وهو يقود 
سيارة سوبارو إلى هدفه، املسجد، 

وبدأ في إطالق النار.
كان متابع��وه عل��ى علم مس��بق 
بأنه س��ينفذ اجملزرة -وحقيقة أنه 
س��يبثها عل��ى الهواء مباش��رة- 
عل��ى موق��ع 8chan، وه��و موق��ع 
لتبادل الصور يفخر باس��تضافته 

للمحت��وى ال��ذي يعتب��ر مس��يًئا 
مواق��ع  إل��ى  بالنس��بة  للغاي��ة 

اإلنترنت األخرى. جنًبا 
إلى جنب مع رابط لصفحته على 
فيسبوك -ينوه جرول- نشر مطلق 
الن��ار روابط لبيان��ه املكون من 74 
صفح��ة عل��ى مواق��ع متع��ددة، 
للمس��تخدمن  ميك��ن  بحي��ث 
اآلخرين احلصول على نسخة قبل 
حذفه. »نش��أ موق��ع 8chan بدياًل 
ملوق��ع 4chan بعد أن اعتقد بعض 
مستخدمي هذا األخير أنه أصبح 
امل��روج  معاديً��ا ج��ًدا للمحت��وى 

للكراهية والعنصرية«.

ف��ي الس��اعات الت��ي تل��ت اجملزرة 
العاملي��ة  اإلع��الم  وس��ائل  بث��ت 
ه��ذه امل��واد عل��ى نط��اق واس��ع. 
ذا ص��ن  فق��د نش��رت صحيف��ة 

البريطانية مقتطفات من الفيديو 
على صفحتها الرئيس��ية، وزودت 

صحيفة ديلي مي��ل قراءها برابط 
عرض��ت  بينم��ا  البي��ان.  لتنزي��ل 
س��ي«  ب��ي  إن  إس  »إم  ش��بكة 
األمريكي��ة البي��ان في م��كان بارز 

على الهواء.
يوض��ح التقري��ر أن الفيدي��و ظل 
متاًحا على يوتيوب ساعات تالية 
قبل حذفه. وكان متاًحا أيًضا على 
فيسبوك، حيث مت بثه في األصل، 
فترة قبل إزالت��ه. وعلى الرغم من 
أن الفيدي��و غير مت��اح حالًيا على 
املواقع الرئيس��ية، إال أن��ه ما يزال 
إنترن��ت  مس��تخدم  أي  بإم��كان 

مغامر العثور عليه.
ل��م تكن مجزرة اجلمع��ة هي املرة 
األولى التي يت��م فيها بث عملية 
قتل وحشية على فيسبوك، فقد 

اس��تخدم أح��د مقاتل��ي تنظيم 
التكنولوجي��ا لالعت��راف  الدول��ة 
الفوري بقتل قائد شرطة فرنسي 

وشريكه في عام 2016.
لكن البيان الذي نشره مطلق النار 
ومقاطع الفيديو ووسائل توزيعها 
كانت مذهلة بالنس��بة للطريقة 
الت��ي انتش��رت بها ف��ي املنصات 
العام��ة واملواق��ع الثقافي��ة على 
اإلنترنت. وهي تشير إلى أن القاتل، 
الذي قيل إنه معج��ب بالنرويجي 
أندرس برينغ بريفيك، الذي قتل 77 
ش��خًصا في عام 2011 في مجزرة 
قت��ل جماعي، أراد أساًس��ا حتقيق 

نوع من االنتشار الواسع.
في بداي��ة الفيدي��و، يحث مطلق 
النار املش��اهدين على االش��تراك 
في قن��اة PewDiePie على يوتيوب 
-يواصل التقرير- التي سخرت من 
معاداة السامية، وأدلت بتعليقات 
مهينة عن النس��اء. ومع وجود ما 
يق��رب من 90 مليون مش��ترك في 
القن��اة، فهي األكثر ش��عبية في 

العالم.
لك��ن فيلك��س جيلبي��رج -مالك 
القناة املذكورة- أص��در بيانًا يدين 
الهجوم، وعمل على إبالغ متابعيه 

بتطورات ما حدث في نيوزيلندا.
وباإلضافة إلى اإلشارة إلى مرتكبي 
اجمل��ازر الس��ابقن م��ن املتطرفن 
البيض، ف��إن بيان منف��ذ املذبحة 
مل��يء باإلش��ارات إل��ى امليم��ات، 
والص��ور والنصوص التي تش��كل 
ملس��تخدمي  املش��تركة  اللغ��ة 
اإلنترن��ت. في جوهره، ف��إن البيان 
هو صيحة دفاع عن قتل األوربين 

غير البيض.
في بعض األحيان، يس��تفز املؤلف 
عن عمد القراء غير املعتادين على 
ثقاف��ة اإلنترنت من خ��الل إصدار 
بيانات غريبة ق��د يأخذها الغرباء 
على محمل اجلد -يقول جرول- ففي 
أح��د املقاطع البارزة الت��ي يتناول 
فيه��ا القاتل م��ا إذا كان قد تعلم 
العن��ف من ألع��اب الفيديو، كتب 

أنه تعلم »القومي��ة العرقية« من 
 Spyro the Dragon لعب��ة الفيديو
3، وأن لعبة الفيديو Fortnite دربته 
»ليك��ون قاتاًل ويرق��ص على جثث 
أعدائه« في إش��ارة إل��ى الرقصات 
االحتفالي��ة التي هي جزء من هذه 

اللعبة.
يتضم��ن البيان الكثي��ر من أنواع 
الن��كات املتداولة عل��ى اإلنترنت، 
وتوضح أن اجملرم هو عضو مخضرم 
في ه��ذه اجملتمع��ات. كانت صورة 
حس��اب القات��ل عل��ى املوقع هي 
 Australian علي��ه  يطل��ق  مي��م 
إل��ى  تش��ير  الت��ي   ،Shitposters
»الص��ورة النمطية الش��ائعة عن 

على  األس��ترالين  املس��تخدمن 
موق��ع 4chan م��ن أنه��م يغرقون 
وب��ال  تافه��ة  مبنش��ورات  املوق��ع 

فائدة«.
عند إعالن��ه الهج��وم على موقع 
8chan، كتب مطلق النار :حس��ًنا 
يا ق��وم لقد حان الوق��ت للتوقف 
عن نش��ر التفاهات ونش��ر ش��يء 

حقيقي.
ويؤكد التقرير أنه مثلما أدى جتمع 
شارلوتس��فيل الدموي للقومين 
البي��ض إل��ى إخ��راج األمريكي��ن 
املتطرفن م��ن مخابئهم املظلمة 
على اإلنترنت إلى شوارع فيرجينيا، 
فإن إط��الق النار يوم اجلمعة أخرج 
م��ن  العنصري��ة  أش��كال  أكث��ر 
موق��ع 8chan إلى مس��جدين في 

كرايستشيرش.
متث��ل كيفي��ة تغطي��ة مث��ل هذه 

اإلنترن��ت حتديً��ا  عل��ى  الظواه��ر 
اإلعالمي��ة  للمنص��ات  عميًق��ا 
التقليدي��ة. ف��ي تقرير خ��الل عام 
2018، درس الباحث��ون في منظمة 
منظم��ة  وه��ي   ،Data & Society
بحثي��ة غي��ر ربحي��ة، كي��ف أدت 
اإلنترن��ت  مجتمع��ات  تغطي��ة 
وأيديولوجيته��ا للعنصري��ة إل��ى 

رواجها.
وقد خلص الباحث��ون إلى أنه »من 
خ��الل القي��ام بوظائفه��م عل��ى 
النح��و احمل��دد، لع��ب الصحفيون 
الذين يغط��ون التط��رف اليميني 
-ال��ذي اس��توعب كل ش��يء م��ن 
منظ��ري املؤام��رات احملترف��ن إلى 

مؤيدي ترامب، ووصواًل إلى النازين 
الفعلين- دورًا مباشًرا في الترويج 
لهذه اجملموعات. في هذه العملية، 
صبت ه��ذه التغطية البنزين على 

النار املشتعلة بالفعل«.
يختتم التقري��ر بالقول إنه عندما 
ينتق��ل أعضاء م��ن أقصى اليمن 
م��ن فض��اء اإلنترنت، ويش��اركون 
في أعم��ال عنف جماعي��ة، فمن 
املس��تحيل على وس��ائل اإلعالم 
أال تغط��ي القضي��ة. إن مقتل 49 
ش��خًصا، ف��ي لغة اإلع��الم، خبر. 
ويكم��ن التح��دي ف��ي س��رد هذه 
القصة دون توجي��ه عدد كبير من 
الن��اس إل��ى مجتمع��ات اإلنترنت 

العنصرية التي ألهمت الهجوم.

13 ما وراءالحدث

الفيديو ظل متاًحا على يوتيوب ساعات تالية قبل حذفه وكان متاًحا أيًضا على فيسبوك حيث مت بثه يف األصل فرتة قبل إزالته
قال إلياس جرول في تقرير له على موقع مجلة »فورين بوليس��ي« إنه في األيام والس��اعات التي س��بقت مجزرة املسجدين في نيوزيلندا، يوم اجلمعة -التي 
تس��ابق اإلعالم على نقلها- ترك القاتل سلس��لة من األدلة الرقمية التي أظهرت غرًضا واحًدا واضًحا: جذب أنظار مرتادي مواقع التواصل االجتماعي، عبر 
بث مقطع مصور على الهواء مباش��رة، لينتش��ر كالنار في الهش��يم. وأوضح جرول أن حتى مكان تنفيذ اجلرمية -نيوزيلندا- قد اختير على ما يبدو إلرس��ال 
رس��الة أراد أن يت��ردد صداها عل��ى الفور عبر العالم الرقمي األكثر قتام��ة: ال مكان على األرض في مأمن من املتطرفن البي��ض وعقائدهم، الذين بنوا حياة 

جديدة ألنفسهم على اإلنترنت.

بيع بيانات املستخدمني كان منافًيا لقواعد فيسبوك مل يبُد أن املوقع كان 
يتحقَّق بانتظام من أنَّ التطبيقات املوجودة عليها تلتزم بالقواعد

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

في ظل العديد من الفضائح 
التي طالت شركة فيسبوك 

مؤخًرا لتسريبها بيانات 
مستخدمن لشركاٍت أخرى، 

نشرت صحيفة »نيويورك تاميز« 
األمريكية تقريًرا ذكرت فيه 

أنَّ صفقات بيع البيانات التي 
أبرمتها الشركة أصبحت موضع 

حتقيق جنائي، وتستعرض فيه 
مدى تأثير ذلك في فيسبوك.

وأشارت الصحيفة إلى أنَّ بعض 
املدعن العامن الفيدرالين 

يُجرون حتقيًقا جنائًيا في 
صفقات بيع البيانات التي 

أبرمتها شركة فيسبوك 
مع بعٍض من أكبر شركات 

التكنولوجيا في العالم، مما 
يكثَّف التدقيق في املمارسات 
التجارية للشركة في الوقت 

الذي تسعى فيه إلى التعافي 
بعد عاٍم من الفضائح 

والنكسات.

أدت هذه اجملزرة  اليت أسفرت عن مقتل 49 
شخًصا إىل تركيز وسائل اإلعالم العاملية على 

نشر أفكار القاتل يف مجيع أحناء العامل
لعب الصحفيون الذين 
يغطون التطرف اليميني  
دورًا مباشرًا يف الرتويج 
لهذه املجموعات 
االرهابية املتطرفة

منحت فيسبوك بعض شركائها من بينهم شركاٍت 
لتصنيع اهلواتف الذكية معلوماٍت شخصية خاصة 

بالعديد من املستخدمني
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التحقيق يف صفقات بيع البيانات التي أبرمتها فيسبوك.. وشركات كربى متورطة
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نع��م.. الكرمل��ي )ظاه��رة( ثقافي��ة بالذي حتمل��ه هذه املف��ردة من 
الدالالت كله��ا، ظاهرة ثقافية كبيرة فاضت آني��ة وجودها املعطاء 
على آف��اق الثقاف��ة العراقي��ة، وف��ي مختلف مجاالت تش��كلها، 
فترك��ت في مناحيها ما يش��ير إليه��ا، وبذكر بها، ويس��تعاد معه 
وجودها التاريخي واملعرفي عالي النبل والعطاء، ومنذ إطاللة حركة 
اإلحياء أواخر القرن التاس��ع عشر وحتى منتصف القرن العشرين. 
ليتوطد ل��ه � ضمن جيله م��ن املثقفني العراقيني � حض��وره املائز، 
كون��ه األبرز فيهم اس��ماً واألكثر بينهم عطاًء ف��ي تلك احلقبة من 
تاري��خ الثقاف��ة العراقي��ة. ارتدى ه��ذا العالم اجلليل ث��وب الراهب 
ومس��وحه، فلم يكن س��ابغاً لفيوض ش��خصيته، ف��كان أن دلف 
من��ه وبه ك��ي يصنع لش��خصيته رهبن��ة مضافة تبتل��ت بالعلم 
واملع��ارف واللغة والتراث واألدب والتاري��خ والصحافة، وكتبت بآفاق 
ال��درس الثقاف��ي التي قد ال تخطر على وعي س��واه م��ن أهل زمانه 
واشتغاالتهم، بل لعله لم يترك مجاالً معرفياً إال وقال فيه كلمته، 
ووضع بصمات وعيه، فصار جديراً حقاً بلقب )املثقف املوس��وعي(. 
لقد كان الش��غف بالق��راءة والكتابة دأباً لرجل دين ن��ّزه أوقاته عن 
االنش��غاالت اليومية املكرورة، وواحدة من فضائل احلياة الكنس��ية 
عليه، ليقرأ ويتأمل، وينجز مش��اريعه الثقافية، وينهمك في جمع 
مصادر املعرف��ة من الكتب واجملالت والوثائق واخملطوطات. حتى مت له 
أن يؤس��س في ديره مكتب��ة ضخمة ال نظير لها عند س��واه. وكان 
حلق بذلك � أو س��بقه � ما أنضجته عنده رحالته املتعددة وتواصله 
م��ع احمليط الروحي والثقافي ألكثر م��ن بلد ومكان � في أوربا خاصة 
� س��نوات ذهابه للدراسة الكنسية، وإتقانه لعدد كبير من اللغات 
إجادة تامة: العربية والفرنسية والالتينية واليونانية، أو قريباً منها: 
الس��ريانية، العبرية، احلبش��ية، الصابئي��ة، الفارس��ية، التركية، 
اإلنكليزي��ة، اإليطالية، اإلس��بانية. وذلك كله مما ش��رع آفاق رؤيته 
على توجهات قرائية بال حدود تسورها، وال معيقات اكتشاف ترتهن 
إليه��ا. لقد أخلص هذا األب املتنور� ابن الرج��ل اللبناني الذي أحب 
)بغداد( فس��كنها وتزوج اح��دى بناتها � لوج��وده العراقي الذي لم 
يصنع له انتماء مكاني��اً غيره، وأحب أهله. وكان تفاؤله مبا ميكن أن 
ينج��زوه كبيراً، على رغم مما يترع واقعهم من س��وء أحوال ألقى هو 
بأوزارها على من يسوس��ون أمور الناس من احل��كام، يقول � واضعاً 
اصبعه على حد اليقني: »أما في عهدنا هذا فإذا كان العراقيون لم 
يشبهوا الس��لف بجالئل ِمآثرهم فليس الذنب ذنبهم وإمنا اجلريرة 
جريرة ) املربي ( � بكس��ر الياء املش��دودة - وح��ال )املربى( بفتح الباء 
اخلفيف��ة ليس إال». وألج��ل أن يري اآلخرين كي��ف ميكن للمثقف أن 
يؤك��د دوره التنويري املتفاعل مع احتياجات أهله فقد وظف قدراته 
كلها خلدمة الثقافة العراقية، وتهيئتها الس��تقبال ما ميكنها من 
االنض��واء في آفاق ثقافة العص��ر احلديث ومعارف��ه. أدرك الكرملي 
أهمي��ة الصحافة، فبادر إلى إصدار أكث��ر من صحيفة ومجلة ومنذ 
العام 1905م. وألن إمكانات الطباعة السائدة في العراق لم تناسب 
طموحه فقد س��افر إلى أوربا لشراء مطبعة خاصة به ومبا يصدره، 
واص��ل من خاللها جه��ده اإلعالمي املهم الذي أهل��ه ألن يكون من 
ب��ني رواد الصحاف��ة العراقي��ة، إن لم يكن ه��و رائده��ا األول. أصدر 
الكرمل��ي مجلته )لغ��ة العرب( التي يحمل اس��مها داللة واضحة 
على توجهاتها، وقد كرسها لنهج معرفي متعدد االهتمامات.والى 
جانبه��ا فقد كان يواصل دأبه في ألكتاب��ة واجملادلة املوضوعية في 
أكث��ر من مجلة وصحيفة داخل العراق وخارجه، فضالً عما س��عى 

إلى حتقيقه من كتب التراث العربي التي وجدها جديرة بذلك.
*  *  *

يف الصحو املنهمر الدفء
بأقصى الروح

تكتب ذاكرة املعنى قصتها 
وتعيد تراتيل األمس 
لعل األمس يصري غدًا 

فتكاشفه الكلمات 
بما حّط على بيض أصابعها

من أدران الوجع الالئب 
فوق شفاه 

تتمنى لو قالت ما تضمره .. ومضت.

ظاهرة ثقافية عراقية امسها:
األب أنستاس ماري الكرملي

a

ضوع ثقايف

د.علي حداد

 1
عطرها القدمي 
يجعل روحي 

معلقة 
في طرف ثوبها 

 2
كيف أصل إليك 

وفي كل زوايا البيت 
حية تسعى؟

 3
لم أقلها ابدا لغيرك 

في قلبي حنني 
كهل 

يستيقظ كلما رأى 
حلم البالد 

يوقد مصابيحه 
 4

عانقيني 
القصيدة 
مسافة 
شوق 

 5
ليس لي من خالص 
كلما حاولت نسج 

خيوط املعنى 
إكتوت روحي 
بنار السؤال 

 6
وحيدا أمضي 

كقارب مهجور 
نسي عناوين املرافئ 

 7
كفي عن التلويح 

تداخل حزني 
وهواء غيابك 

 8
احترت في عنوانها 
هذه القصيدة التي 

هربت 
من صدري 

لتطلب اللجوء إلى 
شفتيك 

 9
لم يعد يجدي 

التطلع 
إلى توقيت هذيانها 
ساعة هذي البالد 
مكسورة األميال

حاورته / وفاء شهاب الدين

* كيف بدأت رحلة الكتابة؟
- بدأت رحلتي ف��ي هذا العالم 
لس��احر منذ حوال��ي 20 عاما 
بدأته��ا كهواي��ة م��رورا بعصر 
املدون��ات واملنتدي��ات ثم بعض 
اجملالت وأخيرا إصدارات رسمية 
مع دور النشر..كنت أشعر دائما 
إن الكتابة حياتي وأردد لنفسي  

ولكم في الكتابة حياة.
الكتابة بالنسبة لي واقع مواز 
أعيش فيه وأجد نفس��ي أكثر 
بني الش��خصيات التي أخترت 

أن أخلقها بني أوراقي.
تنوع��ت مج��االت كتابات��ك   *
فف��ي أي إجتاه وجدت نفس��ك 
ام  الرواي��ة  ام  القص��ة  أكث��ر.. 

األدب الساخر؟
� الرواي��ة أصع��ب اختبار فهي 
حتتاج مدة زمنية طويلة وخلق 
ش��خصيات وأح��داث وعق��دة 
ق��د  القصي��رة  وحل..القص��ة 
تكون مش��هدا ف��ي فصل في 
عال��م الرواي��ة.. واخل��روج م��ن 
وارتباطك  الرواية  ش��خصيات 
به��ا قد يك��ون صع��ب أحيانا 
فأن��ت متعل��ق بش��خصياتك 
الت��ي خلقته��ا وه��ذا الكائن 
احلبري ملدة قد تصل لس��نوات 
كي يخرج عمل على مس��توى 
يلي��ق ب��األدب املص��ري. وجدت 
نفسي في الرواية ولكن األعمال 
الساخرة لها بريق خاص عندي 
أيض��ا وأتذكر مقول��ة تقول إذا 
أردت توصيل حقيقة فأس��هل 
الس��خرية..جند  ه��ي  طريق��ة 
الكثي��رة  الس��اخرة  البرام��ج 
أم��ورا  وتناق��ش  الغ��رب  ف��ي 

هامة  واجتماعي��ة  سياس��ية 
بطابع كوميدي.. لكني ال أحب 
التصني��ف عموم��ا فالكات��ب 
قد يأخ��ذ أي طريق في أي وقت 
ه��م  أعمال��ي  كل  أن  وأش��عر 
أوالدي وأحبه��م جميع��ا على 

نفس املستوى.
* حدثنا ع��ن عملك القادم في 

معرض الكتاب. 
- س��تكون مجموعة قصصية 
بعن��وان موس��م الهج��رة إلى 

متنوع��ة  وه��ي  الياس��مني 
األح��داث واألفكار م��ن جرائم 
قتل إلى قص��ص حب وفانتازيا 

وتدور أحداثها في 19 قصة.

* َمن كّتابك املفضلون؟
- القائم��ة طويل��ة فأن��ا أحب 
الق��راءة م��ن الش��رق والغ��رب 
محف��وظ  جني��ب  فأح��ب 
والس��باعي  ادري��س  ويوس��ف 
وتوفيق احلكيم وخيري ش��لبي 
وإبراهي��م عب��د اجملي��د وعب��ده 
خال وواس��يني األعرج وأشرف 
والعش��ماوي  اخلمايس��ي 
وهش��ام اخلشن ويوسف زيدان 
وعز الدين ش��كري فش��ير ونور 

عبد اجملي��د والعظيمة الراحلة 
الباقي��ة رض��وي عاش��ور. ومن 
الغرب بالطبع شكسبير وزوال 
وبيرل باك وبرنارد ش��و وايزابيل 

وايل��د  وأوس��كار  اللين��دي 
وهمينجواي وغيرهم الكثير.

* هل تؤثر الكت��ب اإللكترونية 
في الورقية؟

- الكتب اإللكترونية حاليا هي 
املصير احلتمي للكتب الورقية 
مبعنى أن كل كتاب س��يتحول 
نس��خة  إل��ى  م��ا  وق��ت  ف��ي 
للجميع  متاح��ة  أليكتروني��ة 
وهو ما يحقق انتش��ارا أوس��ع 
للكاتب ف��ي املس��تقبل.. كي 
نتحدث بصراحة التكنولوجيا 
احلديث��ة طغت بش��كل كامل 
مع انتشار أجهزة مثل التابلت 
الكثير  أع��رف  فأنا  والكين��دل 
ممن ميتلك��ون مكتبة رقمية وال 
ميلك��ون مكتب��ة ورقي��ة ولكن 
رونقه  الورق��ي  يبقى للكت��اب 
وطابع��ه اخلاص ولكن س��رعة 
اإلنتشار ستبقى في مصلحة 
فبضغطة  اإللكتروني  الكتاب 
زر ق��د حتص��ل على أعم��ال أي 

كاتب من العالم.
* كي��ف جاءت��ك فك��رة رواي��ة 

املسخ يعشق مرمي؟
- رواي��ة املس��خ يعش��ق م��رمي 
م��ن أق��رب األعمال إل��ى قلبي 
وأحببت أن أغ��وص في النفس 
البشرية من خاللها وأصل إلى 
أعمق مش��اعر الش��خصيات. 
أعدت النهاية أكثر من 10 مرات 
لكي أصل إلى النهاية واخلامتة 
النموذجية في تخيلي.الفكرة 
جاءتني من لوحة لرسام يرسم 
نفس��ه وه��و يرس��م نفس��ه 
فأحبب��ت أن أكتب رواية بنفس 
الطريقة الغريبة وجاءتني ردود 

فعل إيجابية.
* ه��ل لك طق��وس معينة قبل 

الكتابة؟
- أحت��اج إلى عزلة تامة ومكان 
هادئ متام��ا.. أتذكر عنوان رواية 
ب��ول اوس��تر إخت��راع العزل��ة 
هذا ه��و ما احتاج��ه بالضبط 
أن أخترع عزلت��ي اخلاصة قبل 
الش��روع ف��ي كتاب��ة أي ورقة 
بس��بب اإلندم��اج الكامل مع 

الشخصيات.
* كيف رس��مت تفاصيل احلب 

في أعمالك؟
- أقول دائما أن احلب هو أن نقفز 
بال س��بب لكي نقب��ل يد اهلل.. 
النعمة..  نقبله بس��بب ه��ذه 
وليس احلب مقتصرا على حب 
الرج��ل للم��رأة ولك��ن في كل 
جوان��ب احلي��اة.. ح��ب العالم 
بأسره وعيشوا للحب. في كل 
عمل س��تجد قصص��ا للحب 
مختلف��ة وأيض��ا التركيز على 
رؤية جم��ال العال��م.. فاجلمال 
هو ما خلقت أعيننا لكي نراه.

* هل تكتسب اخلبرة مع الوقت 
ف��ي عال��م الكتاب��ة؟ وهل هي 

موهبة فقط؟
- القل��م يت��م صقله م��ع مرور 
الس��نوات فالكات��ب ال��ذي ال 
يتعل��م من اخطائه الس��ابقة 
وم��ن النقد اإليجابي س��يظل 
مس��تواه كم��ا ه��و والكتاب��ة 
ممارس��ة دائمة وعمل ال ينتهي 
الكتاب��ة  روح  ه��ي  والق��راءة 
فكل كاتب تظه��ر ثقافته من 
الكتابة موهبة  خالل كتاباته. 
رباني��ة وقد تظهر ف��ي أي وقت 
وليست في عمر محدد فبعض 
الكت��اب الغربيني لهم قصص 
متع��ددة عن الكتابة في س��ن 
كبي��رة.. ولك��ن املوهبة وحدها 
غي��ر كافية الب��د م��ن القراءة 
ع��ن عناص��ر الرواي��ة وعناصر 
القصة وش��روطها وأمثلة لها 
من جمي��ع الكتاب ك��ي تقوم 

بعملك علي أكمل وجه.
ف��ي  التوفي��ق  ل��ك  نتمن��ي   *
أعمالك القادمة ونود أن نسمع 

منك كلمة أخيرة..
- س��عدت باللق��اء وأمتنى لكل 
الكتاب املشاركني في املعرض 
القادم التوفي��ق ومواصلة روح 
العط��اء واإلبداع دائم��ا وأقول 
لهم احلموا فاحللم حق واحللم 

وطن.

القلم يتم صقله مع مرور السنوات فالكاتب الذي ال يتعلم من 
أخطائه السابقة ومن النقد اإلجيابي سيظل مستواه كما هو 

والكتابة ممارسة دائمة وعمل ال ينتهي والقراءة هي روح الكتابة

طالب حسن

قصيدة

الرواية أصعب اختبار فهي حتتاج إىل مدة زمنية طويلة وخلق شخصيات وأحداث 
وعقدة وحل .. والقصة القصرية قد تكون مشهداً يف فصل بعامل الرواية

يستعرض أهم إجنازاته وإصداراته األدبية .. معتز هاني: عامل األدب ساحر وأجد نفسي فيه

البينة الجديدة / محمد رسن
احتف��ت وزارة الثقاف��ة والس��ياحة 
واآلث��ار دائ��رة قص��ر املؤمت��رات وعلى 
قاع��ة اجلواهري في املرك��ز الثقافي 
املتنب��ي مؤخ��را  البغ��دادي ش��ارع 
بالش��اعرة املغتربة )لبن��ى احلديثي( 
مجموعته��ا  ص��دور  مبناس��بة 
الش��عرية )خريفك أجمل الفصول(. 
حضَر احلفل نيابة ع��ن وزير الثقافة 

والس��ياحة واآلث��ار الدكت��ور )عب��د 
األمي��ر احلمدان��ي( األس��تاذ )حميد 
ف��رج حمادي( مدير عام دار الش��ؤون 
الثقافية العامة  واألس��تاذ )محمود 
أس��ود( مدير عام دائرة قصر املؤمترات 
وجمهور غفير م��ن األدباء واملثقفني 
الشاعر  أدارها  الشعرية.  األصبوحة 
جب��ار املش��هداني. ش��هدت قراءات 
ش��عرية ومداخ��الت نقدي��ة وحفل 

توقيع اجملموعة الش��عرية للشاعرة 
لبن��ى احلديث��ي. وف��ي مس��ك ختام 
األصبوحة الش��عرية قدَم األس��تاذ 
)حمي��د ف��رج حم��ادي( نياب��ة ع��ن 
معالي وزير الثقافة والسياحة واألثار 
الدكتور )عبد األمي��ر احلمداني( درع 
التمي��ز للمحتفى به��ا متمنياً لها 
املزيد م��ن التألق واإلب��داع ودرع متيز 

آخر للشاعر )جبار املشهداني(.

معت��ز هاني كات��ب وروائي من محافظة الدقهلية في مصر، حاصل على بكالوريوس جتارة قس��م لغة اجنليزية وماجيس��تير إدارة 
أعمال من األكادميية البحرية ودبلوم من إجنلترا..  يرى إصداره السادس النور في معرض الكتاب 2019.. تنوعت أعماله ما بني الكتابة 
الساخرة والقصة القصيرة والرواية والنثر ومن أعماله السابقة -آخر أحالم الدانتيل نصوص نثرية – الضفادع ال تشرب املاريجوانا 

ساخر - خمارة الشيخ مرسي مجموعة قصصية - املسخ يعشق مرمي رواية - بطريق سينجل ال يأكل السوشي ساخر..

الكاتب معتز هاني

متابعة / البينة الجديدة
بابليون«،  »كلنا  حتت ش��عار 
باب��ل  مهرج��ان  يفتت��ح 
للثقاف��ات والفن��ون العاملية 
ف��ي  الثامن��ة  بنس��خته 
ملدين��ة  التاريخ��ي  املس��رح 
باب��ل االثرية مس��اء بعد غد 
اخلمي��س 21 اذار، حتت رعاية 
رئيس  بره��م صالح  الدكتور 
جمهورية العراق ومبش��اركة 
الفنون  املبدعني في مجاالت 
اخملتلف��ة م��ن جمي��ع الدول، 
أن  للعال��م  الع��راق  ليؤك��د 
قادم��ة  العراقي��ة  الثقاف��ة 
بق��وة إل��ى حضنه��ا العربي 
وأصالته��ا العاملية. يش��ارك 
ف��ي املهرجان ع��دد كبير من 

ال��دول منهم مصر وس��وريا 
ولبنان والكويت وُعمان وقطر 
والبحرين والسعودية وتونس 
واملغرب واجلزائر واليمن وتركيا 
وايران وعدد من الدول االوربية 
اضاف��ة  املتح��دة  والوالي��ات 
إلى ب��الد الرافدي��ن. ويحتفي 
املهرجان بيوم الشعر العاملي 
يوم 22 اذار بقراءات ش��عرية 
اس��تثنائية لع��دد م��ن كبار 
الشعراء العراقيني والضيوف 
 4 وتق��دم  أمس��يات  بث��الث 
»مسرحيات  مس��رحية  فرق 
 27 ف��ي  وس��ورية«  عراقي��ة 
اذار باملس��رح العامل��ي، وف��ي 
فعاليات السينما تعرض عدة 
أف��الم عراقية وعربية وعاملية 

وثائقي��ة وروائية جديدة، وفي 
فعاليات املوس��يقي تنش��د 
عدة فرق موس��يقية ومغنون 
جن��وم عراقيون وع��رب واتراك 

وايراني��ون ومالي��زي وأمريكي 
س��يقدمون فعالياتهم، كما 
سيعرض 55 تشكيليا عراقيا 
مرموًق��ا أعماله��م في قاعة 

وبتقني��ات  خصيص��ا  رمم��ت 
واض��اءة جديدة له��ذا احلدث 
ون��دوات  للكت��اب  ومع��رض 
عن الس��رد العربي. تس��تمر 
الفعالي��ات عش��رة أي��ام بني 
املسرح البابلي ومعبد ننماخ 
»قاع��ة  اجلنوب��ي  واملس��رح 
البابل��ي  والبي��ت  الع��رش« 
وصوال ألس��د بابل، فضال عن 
الع��روض الس��ينمائية التي 
تعرض في أح��د املوالت، حتت 
إدارة الش��اعر الدكت��ور علي 
الش��اله الذي س��بق وأسس 
وادار مهرجان املتنبي الثقافي 
العاملي السنوي في سويسرا 
ومؤسس��ات   2014  -2000

عربية وعاملية أخرى.

بعد غد .. انطالق مهرجان بابل للثقافات والفنون العاملية بنسخته الثامنة

دائرة قصر املؤمترات حتتفي بالشاعرة املغرتبة لبنى احلديثي

البينة الجديدة / 
اسراء يونس 

الثقاف��ة  وزارة  تس��عى 
والس��ياحة واآلث��ار م��ن 
خ��الل اطالقه��ا  جائ��زة 
ال��ى  العراق��ي  االب��داع 
اهتمامه��ا  تأكي��د 
ثقافيا  العراقي  بالنمجز 
وفني��ا وفكري��ا وض��رورة 
رعايته مبا يليق به ووصل 
اليه من مكانه في شتى 
صنوف املعرفة ومن اجل 
منح املثقف العراقي من 
الداخ��ل واخل��ارج فرصة 
نتاج��ه  الب��راز  جدي��دة 

واالعتراف من  االبداع��ي. 
بالعط��اء  الثقاف��ة  وزارة 
الثر للمثقف العراقي في 
التخصص��ات  مختل��ف 
فق��د مت تقيي��م النت��اج 

للمتقدم��ني  االبداع��ي  
لني��ل اجلائ��زة على  وفق 
معايي��ر معين��ة  ب��دون  
تدخ��ل ب��اي ش��كل من 
االش��كال م��ن اعض��اء 
اللجن��ة العلي��ا وكانت 
اجلائ��زة االولى للش��اعر 
ص��الح حس��ن الفائ��زة 
في مج��ال الش��عر عن 
احلل��زون  بي��ت  كتاب��ه 
الص��ادر عن دار الش��ؤون 
الثقافي��ة العامة وبدوره 
قدم شكره وتقديره للدار 
ولكل العاملني على جناح 

هذا املنجز الثقافي.

في دار الشؤون الثقافية العامة
)بيت احللزون( يقتنص جائزة اإلبداع

منفى الزرازير .. رواية جديدة للكاتب خالد الوادي طقوس ساخنة 
 عن دار ألرس��ا للنش��ر والتوزيع، 
ص��درت رواي��ة )منف��ى الزرازي��ر( 
للكات��ب العراق��ي خال��د الوادي 
مبائت��ني وث��الث وس��تني صفحة. 
اعتم��د كاتبها على ابع��اد عدة 
في س��رد األحداث، اذ وضع أمامه 
والفلس��في  الفك��ري  البعدي��ن 
ف��ي النظ��رة إل��ى العال��م الذي 
يحي��ط البط��ل. فيما رك��ز على 
جع��ل  رئيس��يني  مصطلح��ني 
من بطل��ه يبحث عنهم��ا طوال 

األح��داث الت��ي تتصاعد ش��يئا 
فش��يئا، انهما )الثق��ة الناقصة 
والثقة املطلق��ة( ومدى تأثيرهما 
عل��ى احلي��اة العام��ة بالنس��بة 
جملتم��ع متوجس من ذات��ه. فيما 
ابتع��د ال��وادي ع��ن التراتبية في 
س��رد األحداث، وهذا ما اقتضته 
الضرورة الس��ردية التي تناغمت 
م��ع الك��م الهائل م��ن األحداث 
انها  والكبي��رة مع��ا،  الصغي��رة 
رواية لبطل بساق واحدة، تدفعه 

الظروف السياسية واالجتماعية 
والنفسية الى البحث عن منفى 
داخ��ل الوطن، هربا من املتربصني 
ب��ه. يذك��ر ان ه��ذه الرواي��ة ه��ي 
الثاني��ة الت��ي ص��درت للكات��ب 
سبقتها رواية )كاشان( عام 2012 
فيم��ا ص��درت له ث��الث مجاميع 
قصصي��ة وهي )مذك��رات طفل( 
مجفف��ة  وفاكه��ة   2004 ع��ام 
عام 2009 و أن��ت اجمل امرأة في 

العالم عام 2011.

حسن لفتة

لم تف بوعودها وهي كاذبة
كرياح الشتاء عندما تطرق 

االبواب والشبابيك

 خذلت الشاعر القصيدة 
اش��جار  الفق��راء  اح��زان 

باسقة
 في كل يوم ترتفع مع الدعاء 

حتلق في السماء
الوطن نحالت  دعاء شهداء 

عسل 
وفراشات ملونة تطير وسط 

جنات النعيم
 وفي الفراديس العالية

نهر اجلفاء الذي بيني وبينك 
ياحبيبي 

االبالزهر  ضفت��اه  ماحملت 
الكاذب واالشجار العقيمة 
عندما يراك القلب يطير من 

دون جناح 
العش��ق  مب��اء  يتعم��د 

كالناسك الولهان 
حينما تسللت تبحث عنك 

ذات القد املياس
الش��بوي  بأري��ج  اجملبول��ة   

واألس
 وكنس��مة عاب��ر مي��د له��ا 

الندى ذراعه 

ويفتح لها القمر جفونه
 لتن��ام حت��ت ظ��ل النخيل 
كفاكهة الصيف الناضجة 

من ضمن غابة اخطائي
 هو االميان بالطالع واالبراج 

وس��وء  بالن��ار  واللع��ب 
االختيار 

اخ��ذت اس��أل نفس��ي هل 
اصابني مس من العشق

 اي كما تص��اب الناقة بداء 
الهيام 

الش��مس  اراق��ب  فغ��دوت 

كشجر عباد الشمس 
من الصباح الى الغروب الى 

الليل ثم الشروق والانام
بون شاسع مابني النسيم 

حينما ميوء كالقطة
 وبني الري��اح عندما تصهل 

كاخليول اجلامحة
انا بيضة من بيوض امي

 واهن القش��رة حينما نادى 
املنادي الى الرحيل

 س��قطت عل��ى حجر صلد 
وانكسرت

نص 



ساحة القشلة تحتضن الفنون وتتحول إلى فضاءات تسع كل المواهب اإلبداعية

متابعة / البينة اجلديدة
بعد اخلالف الذي دام لس��نوات بني 
النجمتني السوريتني اصالة نصري 
وس��الف فواخرجي ق��ررت االخيرة 
فتح صفحة جديدة مع مواطنتها 
وقررت مس��امحتها عل��ى ما كان 
بينهما في الس��ابق. وفي مقابلة 
فواخرج��ي  وجه��ت  تلفزيوني��ة 

رس��الة ألصالة، بعد خالفهما 
اس��تمر  ال��ذي  السياس��ي 

طوي��ال قالت فيه��ا: »اهلل 
يسامحك وكل شيء راح 

نفكر  وتعالي  ومض��ى 
ف��ي الي��وم ألن هناك 
س��وريا  اس��مها  أم 
أوالدها«.  بتح��ب كل 

»أصالة  وأضافت: 
يه��ا  لد

طريق��ة ح��ادة ف��ي احلدي��ث ع��ن 
اآلخرين، وأتوق��ع كل ما تقوله من 
هجوم على اآلخرين، وأنا أوالد اليوم 
وعل��ى الس��وريني أن يفكروا في ان 
يتوحدوا مع بعض«. وتابعت: »أقول 
لكل السوريني نحن فقط، القادرون 
على إعادة تعمير سوريا وليس أحد 
آخر، وعلينا أن ننس��ى كل ش��يء 
ق��دمي، والنظر لبك��را، واهلل 
كل  عل��ى  يس��امحها 
شيء قالته وعملته«.
وكانت سالف فجرت 
قب��ل اي��ام مفاج��أة 
جديدة بحديثها عن 
محاولة مربية املنزل 
بقتلها  لديه��ا 
خط��ف  و
ه��ا  د ال و ا

الثالثة.

جمي��ال  فيه��ا  ش��يء  كل  وجدن��ا 
ويس��ر النظر والس��مع حيث كثرت 
فيه��ا الع��روض الفنية م��ن الغناء 
اخملتلف��ة..  والرس��وم  واملوس��يقى 
رس��وم  الكاريكاتي��ر،  التش��كيل، 
االطف��ال باله��واء الطل��ق، معارض 
رائعة، نش��اطات الش��عر الشعبي 
تصدح، جلس��ات العازفني املنفردة 
والوافدي��ن بأع��داد غفي��رة جلن��اح 
تش��عرك  ت��كاد  اجل��وال  املتح��ف 
ببهجة املشهد وهم يطوفون بكافة 
أجنحت��ه املزدحمة بصن��اع اجلمال 

والفن املبهر مبج��ال النحت واخلزف 
والرسم والنقش واالبتكارات احلديثة 
بتحويل املواد املستهلكة واالحجار 
واحلصى والبالس��تيك وقط��ع غيار 
االش��جار  وحت��ى قطع  الس��يارات 
الى أش��كال هندسية جميلة تسر 
الناظرين من جراء وضع اللمس��ات 
الفني��ة الدقيق��ة عليه��ا وحتويلها 
الى اش��ياء جميل��ة ج��داً بألوانها 
البراق��ة املبه��رة مما جع��ل الزائرين 
يقتن��ون ه��ذه الصناع��ات احلرفية 
اليدوية ويش��ترونها بأسعارها التي 

الفنان��ون.. أصحابه��ا  يضعه��ا 
وبعد خروجنا م��ن بوابة املتحف 
الرس��امني  أمام مش��هد  توقفنا 
وهم يرسمون وجوه زوار القشلة 
)ارس��م  ش��عار  حت��ت  باملباش��ر 
صورت��ك عاملاش��ي(.. وهناك بائع 
االق��راص واص��وات زهور حس��ني 
وياس خضر ورياض أحمد تنبعث 
م��ن موق��ع البي��ع جل��ذب الناس 
لهم.. ومن بني االنشطة كانت لنا 
وقفة مع الط��رب والغناء االصيل 
واملوس��يقى في بيت العط��ار الذي 
الفنان  وعش��اق  يحتض��ن محب��ي 
قحطان العطار ويغني فيه عدد من 
جن��وم الغناء واملواه��ب املبدعة ذات 
االصوات اجلميل��ة وكانت لنا فرصة 
لق��اء واحد م��ن تلك االص��وات وهو 
املوه��وب صاحب الصوت الش��جي 
)ج��الل الس��ومري( ال��ذي كان يؤدي 
وص��الت غنائي��ة رائع��ة لع��دد من 
املطربني العراقيني ومن بينها أغنية 
)رحلة قطار العمر( للمطرب محمد 
الس��امر وق��د نال إعج��اب اجلمهور 

الذي أح��اط بالفعالية من جهاتها 
االربع.. ويقول جالل الس��ومري: هنا 
أش��عر بالس��عادة وأنا أغن��ي حملبي 
الط��رب االصيل وما أقدمه هو إهداء 
ل��رواد موقع محبي بي��ت آل العطار 
والذي يش��رف عليه الفنان هاش��م 
العطار وف��ي ذات الوقت أصبح يوم 

اجلمعة يوماً تقليدياً للتواجد هنا 

والتواصل مع عشاق الطرب األصيل، 
ولم تخل حدائق القشلة من الفنون 

بكل مجاالتها حيث جتمهر اجلمهور 
حول العرض املس��رحي )في انتظار 
النتيج��ة( بطول��ة وإخ��راج عقي��ل 
النجمة  البطولة  عالوي وتش��اركه 
الفنان��ة د.هدى محمود التي حتدثت 
لصحيفتنا قائلة: »مس��رحية )في 
انتظ��ار النتيج��ة( يتح��دث نصها 

عن رغبة ش��خص بكس��ر ونس��ف 
القاع��دة ال��ي تنص عل��ى ان ١+١=٢ 

العم��ل  اح��داث  وت��دور 
حول هذه القاعدة ويأس االنسان من 
كس��رها... ففي محاولته لكسرها 
يج��ب عليه اتباعه��ا أيضا.. وهكذا 
جاءت املعاجل��ة االخراجية للمخرج 
املب��دع عقيل ع��الوي بقلب احداث 
العم��ل م��ع احلفاظ عل��ى كينونته 

االساس��ية وهي املعادل��ة وكيفية 
نس��فها. اال ان��ه وظفه��ا توظيف��ا  

يتالءم مع عروض مس��رح الش��ارع 
معان��اة  ووظ��ف  االحتجاج��ي.. 
الش��عب ال��ذي م��ر عليه اقس��ى 
انواع احلكم والظل��م ابان النظام 
البائد وترك نهاية العمل مفتوحة 
ووض��ع مفاتيح خالص املواطن بيد 
املواطن نفس��ه. ويبق��ي القرار في 
كس��ر تل��ك القاعدة واخل��روج عن 
املألوف بيد الشخصية املتحكمة 
بالقرار  والت��ي متثلت داخل احداث 
الن��ص بش��خصية اخمل��رج والت��ي 
لعب��ت دوره��ا وأديته��ا مش��اركة 
مع البط��ل«. وكانت لن��ا وقفة مع 
مخ��رج العمل عقيل ع��الوي الذي 
حتدث قائ��اًل: »س��عيد ج��داً بهذا 
وهذا اجلمهور  املس��رحي  النشاط 
ال��ذي حض��ر واح��اط امل��كان فقد  
بارتياح��ه وإعجاب��ه مما  اش��عرني 
زادني حيوية في أدائي لش��خصية 
البطل التي مثلتها واتقدم بجزيل 
الش��كر والتقدي��ر عل��ى القائمني 
عل��ى انش��طة وفعاليات س��احة 

القشلة«.

بعد حماولة قتلها.. ملن قالت سالف 
فواخرجي: »اهلل يساحمك؟«
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البينة الجديدة / حمودي عبد غريب

كان لصحيفتنا )البينة اجلديدة( جوالت عديدة معتادة اس��بوعيا كل يوم جمعة بش��ارع املتنبي وس��احة القش��لة واملركز 
الثقاف��ي البغ��دادي واالماكن القريبة منها وخالل هذه اجلولة ش��اهدنا الكثير من االنش��طة والفعالي��ات التي تقام هناك 

وتنوعت معارضها وجلس��اتها وأصبوحاتها ومناس��باتها.. وفي أحد هذه املواقع التي اخترناها هي )س��احة 
القشلة( لتكون محور حديث زيارتنا لها ونحن نتجول بأطرافها وعمقها متجهني بكل جهاتها االربع..

الوافدون بأعداد غفرية جلناح املتحف اجلوال تكاد تشعرك ببهجة املشهد
وهم يطوفون بكافة أجنحته املزدمحة بصناع اجلمال والفن املبهر

مسرحية )يف انتظار 
النتيجة( حتدث عن 

رغبة شخص بكسر 
ونسف القاعدة اليت 

تنص على ١+١=٢

املحرر مع د.هدى محمود

البين��ة اجلدي��دة / وق��ار 
النداوي

العراقي  الفن��ان  ط��رح 
مؤخرا  ابراهي��م  هم��ام 
اغني��ة س��نكل بعنوان 
)ه��اي العراقي��ة( اهداء 
منه لكل ام��راة عراقية 
امل��رأة  ي��وم  مبناس��بة 
االم،  وعي��د  العامل��ي 
كاعت��زاز وتقدي��ر من��ه 
وع��ن  بل��ده،  لنس��اء 

تفاصي��ل ه��ذا العم��ل 
ابراهيم  هم��ام  حدثن��ا 
العم��ل  »بداي��ًة  قائ��ال: 
من احل��ان رامي وكلمات 
وتوزي��ع  هن��دي  احم��د 
احم��د املهندس واخراج 
س��فيان ناص��ر،  فبع��د 
الصحفي  م��ن  اتص��ال 
والصديق حيدر النعيمي 
والش��اعر احم��د هندي 
كانت بداية ورشة العمل 

لالغنية مع فكرة اخملرج 
املب��دع س��فيان ناص��ر 
وصلن��ا له��ذه النتيجة 
ومبش��اركة  الرائع��ة 
نس��اء عراقيات وفنانات 
والتوقيت كان  مبدعات، 
مناس��باً ج��داً بالتزامن 
مع احتف��االت عيد املرأة 
وعيد األم، هذا العمل هو 
تقييم بسيط لدور املرأة 
العراقي��ة في مجتمعنا 

معه��ا  والتضام��ن 
للمطالب��ة بحقوقه��ا، 
وبذات الوقت هي رسالة 
توض��ح  العال��م  ل��كل 
العراقية«،  املرأة  عظمة 
هم��ام  جدي��د  وع��ن 
بخبر  ابراهي��م خصن��ا 
جديد هو مشاركته في 
ختام فعاليات مهرجان 
بابل الدول��ي يوم ٢9 من 

هذا الشهر.

همام إبراهيم يكّرم املرأة العراقية على طريقته

متابعة / البينة اجلديدة
بعد انقطاع دام لس��نوات طوال تعود فرقة آبا 
ABBA الس��ويدية التي نالت ش��هرة واس��عة 
خ��الل فترتي الس��بعينات والثمانيات للظهور 
مرة أخ��رى بأغنيتني جديدت��ني كتبتها الفرقة 
 I still faith )إحداهم��ا بعنوان )ما زلت أؤم��ن بك
in you خ��الل الع��ام ٢0١9 ف��ي الصيف املقبل 
في مش��روع ترفيه��ي رقمي جديد. واس��تبعد 
املتحدث باسم اجملموعة بشكل قاطع إمكانية 
إع��ادة توحيد األربعة على املس��رح مرة أخرى – 

على الرغم من أن )جولة اآلفات الرقمية( مازالت 
في طور اإلعداد.نشرت فرقة آبا ABBA بياناً على 
موقعهم على اإلنترنت: أن قرار املضي قدماً في 
مش��روع جولة جدي��دة جعلنا نش��عر جميعاً 
وبعد م��رور أكث��ر من 35 عام��اً من��ذ انفصالنا 
تقريب��اً ف��ي الع��ام ١983، قد يكون م��ن املمتع 
مشاركتنا مرة أخرى والدخول الى استوديوهات 
التس��جيل معا.. هكذا فعلن��ا وكأن األمر كما 
لو كان الوقت قد توقف ولم تكن س��وى عطلة 
قصي��رة وجتربة ممتعة للغاية.انتش��رت فرقة آبا 

وحقق��ت ش��هرة عاملية واس��عة ف��ي أوائل 
الس��بعينات إثر مش��اركتها في مس��ابقة 
األغاني األوروبي��ة Eurovision في عام ١974 
 Waterloo )وفازت حينه��ا أغنيتهم )واترل��و
التي أوصلته��م الى املرتب��ة االولى وحققوا 
جناح��ات منقطعة النظير ف��ي كافة أنحاء 
العالم حتى انقس��امهم ف��ي العام ١983. 
وم��ن املق��رر أن تقوم اجملموعة أيض��اً بإصدار 
برنامج تلفزيوني خاص بعنوان )ش��كراً لك 

على املوسيقى(.

فرقة آبا ABBA.. الرباعي األيقوني وعودة من جديد بتقنية حديثة

متابعة / البينة اجلديدة
بع��د مقط��ع الفيدي��و احلزين الذي نش��رته 
على السوش��يال ميديا وحديثها عن منعها 
من الس��فر حلضور زفاف ابنه��ا في اململكة 
اإلعالمي��ة  حظي��ت  الس��عودية،  العربي��ة 
بس��مة وهبة بتعاطف كبير من الناس حول 
حزنه��ا الى فرحة ومتكن��ت أخيراً من حضور 
زفاف جنلها. وسافرت اإلعالمية املصرية بعد 

تطور س��ريع لألحداث إلى السعودية حلضور 
حفل عقد قران ابنها، في االحتفال اخملصص 
للسيدات.وحرصت على مشاركة متابعيها 
عل��ى تطبي��ق »انس��تغرام« مبجموع��ة من 
الصور ألجواء احلفل، على حس��ابها اخلاص. 
كما نش��رت صورة أخرى وهي حتتضن ابنها، 
دون أن تكش��ف ع��ن وجه��ه، وأرفقت الصور 
بتعلي��ق قالت فيه: »أحلى فرحة«. ونش��رت 

وهب��ة أيضاً فيدي��و للحظة رؤيته��ا لعروس 
ابنها الس��عودية للمرة االولى. ونشرت أيضاً 
صورة مع العروس وهي تعانقها بقوة وعلقت 
على هذه اللقطة اللطيفة لتقول: »عروسة 
ابن��ي وعروس��ة قلب��ي وروح قلب��ي«. وكانت 
وهبي نش��رت قبل أيام مقطع فيديو، ظهرت 
في وه��ي تبكي، معبرة عن حزنها الش��ديد 

حلرمانها من حضور حفل عقد قران ابنها.

بسمة وهيب تنتصر وحتضر زفاف ابنها

متابعة / البينة اجلديدة
اس��تعرضت احللقة اخلامس��ة من برنامج الفنانة 
ح��ال الترك الواقع��ي تواجده��ا م��ع والدتها منى 
السابر وجدتها في احد املطاعم الفخمة في دبي، 
وذلك بع��د انتهاء حفلها الضخ��م هناك. واكدت 
حال في املقط��ع انها جائعة وال تري��د احلديث بأي 
موضوع آخر. وبدت الش��ابة بكامل عفويتها وهي 
تأكل الكركند واس��تخدمت املطرقة اكثر من مرة 
لكس��ره واخ��ذ اللحم من داخله، وس��ط مطالبة 
جدتها باله��دوء وتناول طعامه��ا بطريقة أفضل.

وامللفت ان حال لم تكترث ملالحظة جدتها ونظرات 
والدتها وأكملت تناول طعامها بحماس وشراهة، 
وذل��ك بعدما وضعت الكف��وف النايلون في يديها 
وهجومها عل��ى الكركند بكل عفوي��ة وتلقائية، 
غي��ر آبهة للتصوي��ر والكاميرات.تفاع��ل اجلمهور 
بش��كل واسع مع املقطع وانقس��مت التعليقات 
بني م��ن اعتبر تصرفها عف��وي وطبيعي ويقوم به 
أي ش��خص في منزله وب��ني عائلت��ه وحتى داخل 
املطع��م. وهناك من انتقده��ا ورأى طريقة تناولها 

للطعام »مقرفة« وغير مناسبة لفنانة.

حال الرتك تصدم اجلميع بطريقة أكلها

متابعة / البينة اجلديدة
ال يزال مقطع الفيديو الذي نش��رته مصممة األزياء بس��مة 
بوسيل وهي تغني أغنية زوجها ثامر حسني »ناسيني ليه«، 
يحدث جدالً واسعاً بني املشاهدين. وأثار املقطع ضجة كبيرة 
ب��ني املتابعني الذين أعربوا عن حبهم الكبير لها وش��وقهم 
لصوته��ا، حيث انها توقفت عن الغناء بع��د فترة قليلة من 
خروجه��ا من برنامج »س��تار اكادمي��ي« وارتباطه��ا بالنجم 
املص��ري ال��ذي طلب منها االبتع��اد عن عالم الف��ن والتفرغ 
ألس��رتها. وأعرب��ت بوس��يل عن س��عادتها م��ن التعليقات 

املمي��زة التي وصلت لها بعد س��ماع صوته��ا وحرصت على 
نش��ر بعضها عبر خاصية الستوريز على تطبيق انستغرام. 
وكان من بينها صورة ألحد متابعيها قال فيها: »ثامر وبسمة 
أحس��هم حينجب��وا آالت موس��يقية«، وردت عليه باميوجي 
لوج��وه ضاحكة. وكانت زوجة حس��ني أث��ارت ضجة كبيرة 
بص��ورة جدي��دة لها خ��الل تواجدها في دبي، حي��ث اختارت 
مالب��س »كاجوال« أنيقة، ولفتت األنظ��ار بحذائها الرياضي 
الضخ��م باللون األس��ود مع كعب عال بأل��وان متعددة، وهو 

املوضة السائدة في العالم لهذا العام.

بسمة بوسيل حتدث ضجة بأدائها أغنية زوجها
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 واسط في الشيعي الوقف مديرية
 النــــاع

 
 /الكوت مدينة في الواقعة السعدي رضا وقف اربعة عدد محالت اليجار علنية مزايدة اجراء عن واسط في الشيعي الوقف مديرية تعلن

 الساعة واالستثمار الموقوفة األمالك شعبة مديريتنا مراجعة بالمزايدة الراغبين فعلى ادناه في تفاصيلها والمبينة المشروع لةحم
 والمصاريف والداللية االعالن اجور دفع المزايدة عليه ترسو ومن الرسمية الصحف في النشر من أيام سبعة بعد صباحا العاشرة
 .األخرى
 وجدت ان التجاوزات رفع عن مسؤولة غير مديريتنا:ـ مالحظة

 
 القيمه المقدرة مساحة المحل رقم المحل ت
 ٣.٠٠٠.٠٠٠ ٢م٢٥ ١ ١
 ٣.٦٠٠.٠٠٠ ٢م٤٠ ٢ ٢
 ٣.٦٠٠.٠٠٠ ٢م٤٠ ٣ ٣
 ٣.٦٠٠.٠٠٠ ٢م٤٠ ٤ ٤

 
 د.عبد الرحمن كريم عبد الرضا
 مدير الوقف الشيعي / واسط
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 اعالن
 المحمودية/  شركة انتاج االلبسة الجاهزة والتجارة العامة

استنادا الى قرار مجلس االدارة المتخذ في الجلسة (الثانية) 
تقرر دعوة كافة الشركات المحلية  ١١/٣/٢٠١٩بتاريخ 

واالجنبية لالستثمار او المشاركة في صناعة االلبسة 
ومكمالتها وبموجب العسكرية والمدنية الخارجية والداخلية 

، وتعديالته مع العلم ٢٠٠٦) لسنة ١٣قانون االستثمار رقم (
) متر مربع ولديها ٩٧٥٠٠ان الشركة تقع على مساحة (

قاعات ومخازن وخدمات ومعارض واراضي شاغرة وحسبما 
 ـمدرج ادناه:

فعلى الراغبين االطالع على مواقع الشركة المختلفة وتقديم 
عطائتهم مشفوعة بدراسة جدوى فنية واقتصادية لخطوط 

وطاقاتها االنتاجية وبرنامج تنفيذ مؤشر عليها  االنتاج
مواعيد التأهيل والتنفيذ والمباشرة باالنتاج في موعد اقصاه 

 .٥/٥/٢٠١٩لمصادف نهاية الدوام الرسمي ليوم االحد ا
 المدير المفوض
 المهندس/ عدنان فرحان محمد

١٧/٣/٢٠١٩ 

 ٢المساحة/م اسم الموقع ت
 ٩٠٠٠ قاعة انتاجية ١
 ٩٤٥ قاعة انتاجية ٢
 ١٦٠٠ اد االوليةمخزن للمو ٣
 ١٦٠٠ مخزن لالنتاج التام ٤
 ٦٠٠ مخزن للمواد المساعدة ٥
 ١٠٧٥ قاعة تصلح كمطعم ٦
 ٦٨٠ مخزن المتنوعات ٧
 ١٨٢٤ يناية لسكن العمال مع حضانة ٨
 ٢٤٠٠ ساحة وقوف سيارات ٩

 ١٠٠٠٠ ساحة خلف المعمل ١٠

ابنية في الواجهة االمامية للشركة  ١١
 ٣٢٥ منتجاتتصلح كمعرض 

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكوت

العدد: 1060/ش/2019
التاريخ: 2019/3/18

إعـــــــــــالن
اىل املدعى عليها / )اسراء عبد السادة كاظم(

ــد( الدعوى  ــة )جميلة خليف عب ــت املدعي أقام
ــدد 1060 /ش/2019، وملجهولية محل  بالع
ــني محليتني   ــرر تبليغك يف صحيفت ــك تق اقامت
يف يوم املرافعة املوافق 2019/3/24 الساعة 
التاسعة صباحًا أمام محكمة االحوال الشخصية 
يف الكوت، ويف حال تخلفك عن الحضور ستجري 

املرافعة بحقك غيابيًا وفق القانون.
القاضي رائد كامل الياسري

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف الكوت

العدد: 646/ش/2019
التاريخ: 2019/3/18

إعالن
اىل املدعى عليه/ سجاد ناجي داخل

يسكن/ الكوت- قضاء شيخ سعد
ــعد( الدعوى  ــت املدعية علية )زهراء خزعل س أقام
ــدد 646 /ش/2019 القائمة  ــاله الع ــة أع املرقم
ــوت،  الك يف  ــخصية  الش ــوال  األح ــة  محكم يف 
ــرر تبليغك يف  ــل إقامتك تق ــة مح ــر ملجهولي وبالنظ
ــور للمرافعة يف  ــني وعليك الحض ــني محليت صحيفت
ــاعة التاسعة صباحًا ويف حالة  2019/3/24 الس
عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونيًا سوف 

تجري املرافعة بحقك غيابيًا حسب األصول.
القاضي صابر جماغ سلمان

فقدان وثيقة مدرسية 

ــد ناصر(  ــم )أحمد محم ــية باس ــدت وثيقة مدرس فق
صادرة من املديرية العامة للرتبية يف محافظة بغداد/ 
الرصافة الثانية، معنونة إىل وزارة الداخلية، على من 

يعثر عليها تسليمها إىل جهة اإلصدار.
مع التقدير

جمهورية العراق
وزارة الداخلية 

مديرية األحوال املدنية والجوازات واإلقامة
مديرية احوال بغداد/ الرصافة

قسم شؤون احوال بغداد/ الرصافة
العدد: 3016
التاريخ: 2019/3/17

م/ إعالن
قدم املواطن )حسني عبود طاهر( طلبًا لتسجيل لتبديل )لقبه( وجعله )السوداني( بداًل من )الجبيناوي( 
فعلى من لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ النشر وبعكسه سوف 
ــنة  ــتنادًا اىل احكام املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية رقم )3( لس ــذه املديرية بطلبه اس ــر ه تنظ

2016 املعدل .. مع التقدير.
اللواء هيثم فاضل الغرباوي
املديرالعام / وكالة

فقدان وثيقة مدرسية

ــن داخل فليح( ــم )صابري ــية باس فقدت وثيقة مدرس
ــجود للبنات، معنونة إىل جامعة  صادرة من ثانوية الس
بغداد/ كلية اآلداب، على من يعثر عليها تسليمها إىل 

جهة اإلصدار.
مع التقدير
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اسباب تضخم 
الربوستاتا الحميد

يُعتبر تضخم البروستاتا احلميد جزء 
من عملية الش��يخوخة الطبيعية، 
حيث تصل نس��بته ف��ي الرجال فوق 
الس��تني أكث��ر م��ن 30%، و تصل إلى 
90% في الرجال ف��وق 85 عاما، و رغم 
أن الس��بب التفصيل��ي وراء تضخم 
البروستاتا احلميد غير واضح بشكل 
كامل بعد، إال أن هناك بعض النقاط 
األساسية في آليات حدوث التضخم 

و الت��ي توضح جزءا كبيرا من س��بب 
حدوث التضخم.

آليات عمل تضخم 
الربوستاتا الحميد

ح��دوث خل��ل ف��ي برمج��ة احلمض 
النووي خلاليا أنس��جة البروستاتا مما 
ي��ؤدي لعدم م��وت اخلاليا ف��ي نهاية 
دورة حياتها الطبيعية و تس��تمر في 
التراك��م م��ع اخلاليا اجلدي��دة . وجود 
إنزمي خاص في أنس��جة البروس��تاتا 
يؤدي لتحويل هرمون التستوستيرون 
إل��ى مرك��ب هرمون��ي آخ��ر يرتب��ط 
مبس��تقبالت خلوي��ة موج��ودة ف��ي 
البروس��تاتا تؤدي لزي��ادة التضخم و 

تفاقم األعراض.

االعراض
وم��ن  عدي��دة  البروس��تات  أع��راض 

أهمه��ا الكثرة في ع��دد مرات التبول 
ألن املثان��ة ال تف��رغ البول بالش��كل 
الطبيعي، والسرعة في رغبة التبول 
حت��ى لو كان��ت كمية الب��ول قليلة، 

وأحياناً يصل األمر إلى س��لس البول 
حيث يفق��د املريض البول دون حتكم، 
كم��ا يجد املري��ض صعوبة ف��ي بدء 
التبول واس��تمرار تدفق تيار البول )أي 
يحدث تقط��ع في التب��ول( وصعوبة 
أيضا في إنهاء التبول مبعنى أنه بعد 
االنته��اء م��ن التب��ول يظل يس��قط 
بع��ض القطرات، وكل ه��ذه األعراض 
نتيجة مباش��رة لوجود انس��داد في 
مجرى الب��ول، كما أن ه��ذه األعراض 
ق��د تكون مقبولة ف��ي النهار إال أنها 
تش��كل مش��كلة أثناء الليل، حيث 
ينزعج املريض بالذهاب للتبول مرات 
كثي��رة فيؤث��ر عل��ى االس��تفادة من 
الن��وم، وبالتالي عل��ى أدائه في اليوم 

التالي بل يؤثر على نوعية حياته.

تشخيص تضخم 
الربوستاتا الحميد

 يتم تش��خيص تضخم البروس��تاتا 
احلميد عن طريق:�

1-االع��راض: تتضم��ن بع��ض أو كل 
األعراض املذك��ورة باألعلى و اخلاصة 
بخلل في انتظام عمل اجلهاز البولي 

بشكل طبيعي . 
املباشر: فحص  السريري  2-الفحص 
خارجي للبط��ن في منطقة العانة و 
ما حولها الكتش��اف أي تضخم غير 
طبيع��ي في حج��م املثان��ة ناجت عن 
انس��داد بها . فحص ع��ام للوظائف 
احلركي��ة و العصبي��ة للتأك��د من أن 

املش��كلة لي��س له��ا عالق��ة بخلل 
ف��ي الوظيف��ة الطبيع��ي للمثان��ة 
أو البروس��تاتا . الفح��ص الش��رجي 
و  حجمه��ا  لتحدي��د  للبروس��تاتا 

طبيعة التضخم بها .
3-الفحوص��ات اخملتبري��ة و تش��مل: 
حتلي��ل البول : من أجل اكتش��اف أي 
التهاب��ات في البول م��ن خالل وجود 
صدي��د، أم��الح، أو دم . حتالي��ل أورام 
البروستاتا : رغم أن تضخم البروستاتا 
احلميد ال يعني وجود س��رطان، إال أن 
التوصيات الطبية تش��ير إلى أهمية 
إجراء اختبار األجسام املضادة اخلاصة 
بالبروس��تاتا، و التي تعتبر من حتاليل 
بالبروس��تاتا،  األورام اخلاص��ة  دالالت 

و ذلك من أج��ل االطمئنان في املقام 
األول، و االكتشاف املبكر ألي مشاكل 
سرطانية ال قدر اهلل في املقام الثاني . 
حتاليل وظائف الكلى : تهدف للتأكد 
من عدم وجود مضاعفات لدى املريض 

في عمل الكلى بشكل طبيعي .
4- السونار و تقنيات التصوير الطبي 
ته��دف  التقني��ات  ه��ذه  اخملتلف��ة: 
لتحدي��د حجم البروس��تاتا و املثانة 

بشكل دقيق . 
5-عين��ة أنس��جة : عينة األنس��جة 
معمل��ي  لفح��ص  تخض��ع 
بامليكروس��كوب للتأك��د م��ن ع��دم 

وجود خاليا سرطانية. 

طرق عالج تضخم 
الربوستاتا الحميد

يتم التعامل مع تضخم البروس��تاتا 
م��ن خ��الل ع��دة خط��وط  احلمي��د 
عالجي��ة بالترتيب التال��ي : املتابعة 
الطبية املنتظمة مع بعض تعديالت 
 . األع��راض  لتخفي��ف  احلي��اة  من��ط 

العالجات الدوائية التي تساعد على 
تخفيف األعراض . اجلراحات الصغرى 

. اجلراحات املتقدمة . 

الوقاية
جتنب تناول األطعمة التي حتتوي على 
الكثير من البه��ارات والتوابل. جتنب 
اإلصابة باإلمس��اك. جتن��ب التدخني, 
الغازي��ة  املش��روبات  الكافي��ني, 
تأخي��ر عملية  والكحولي��ات. ع��دم 
التب��ول عن��د احلاج��ة امللح��ة حيث 
يؤثر ذلك س��لبًيا على عضلة املثانة. 
إجراء فحص طبي بش��كل دوري بعد 
سن األربعني. تخفيف الوزن وممارسة 
التمارين الرياضي��ة بإنتظام وخاصًة 
متاري��ن كيج��ل والت��ي تس��اعد على 
السيطرة على التبول عن طريق شد 
والتمارين  وتقوية عض��الت احل��وض, 
الهوائية كاملش��ي, اجل��ري, باإلضافة 
إل��ى متارين املقاومة مث��ل رفع األثقال 

والسباحة.

* ماجستري احياء مجهرية طبية
كلية الطب – جامعة بابل

تــضــخـــم الـبـروسـتـاتـا .. اهـم اسـبـابـه واعـراضـه وعـــالجـــــه 

اعراضه أهمها الكثرة يف عدد مرات التبول ألن املثانة ال تفرغ البول 
بالشكل الطبيعي والسرعة يف رغبة التبول حتى لو كانت كمية البول قليلة

البروس��تاتا هي غدة صغيرة تقع أس��فل املثانة عند الذكور فقط وتتصل مع مجرى البول 
عب��ر قناة اتصال بينهما, وتضخم البروس��تاتا مش��كلة صحية تصيب الرجال بعد س��ن 
اخلمسني وحتدث عند انقسام اخلاليا التي تتكون منها أنسجة البروستاتا مما يؤدي إلى زيادة 
حجمها وتضخمها, ويؤدي تضخم البروس��تاتا إلى إنس��داد في عنق املثانة باإلضافة إلى 
زيادة في نشاط خاليا البروستاتا العضلية الالإرادية. وتشير الدراسات إلى أن مرض تضخم 
البروستاتا مرتبط بالتقدم في السن حيث يصيب ماليني الرجال الذين جتاوزوا سن 50 عاًما, 
وبنسبة تقدر بحوالي 40% عند الرجال بعد سن 60 عاًما, وبعد سن 85 عاًما بنسبة %90. 

* نزار علي شريف
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العملي��ة  عل��ى  محك��وم  مل��اذا   *
السياسية في العراق بالفشل؟

- ق��د أختل��ف مع��ك؛ وميك��ن وصفه 
بع��دم النج��اح بس��بب التحدي��ات 
الكبيرة التي مر بها العراق، ولو تقارن 
الظ��روف بالنس��بة للعراق م��ع دول 
اخرى إلنهارت تلك الدول، في س��وريا 
هناك ش��به انهيار، وفي ليبيا حصل 
انهي��ار كام��ل، بينم��ا الع��راق صمد 
بس��بب ش��جاعة ش��عبه وال ميكن 
وصفه بالفش��ل بقدر ارتباطه بعدم 
النجاح ولكن الناس اليوم يتطلعون 
إل��ى املس��تقبل وتطال��ب احلكوم��ة 
ملزم��ة  وه��ي  مطالبه��ا  بتحقي��ق 
بإعطاء جرعة تطمينية إلى الشارع 

العراقي بأنها تعمل ملصلحته.
* هل هذه اجلرع��ة موجودة فعالً لدى 

احلكومة العراقية؟
- هن��اك أمل ف��ي احلكوم��ة   احلالية 
لوجود توافق سياسي وهذا مهم جداً، 
وعلى نقي��ض احلقب��ة املاضية التي 
أوجدت التجاذب والصراع السياسي 
وخلق الفرص��ة أمام داع��ش، وهناك 
أيض��اً توافق اقليمي جي��د من خالل 
اإلنفت��اح عل��ى دول اجل��وار، وبالرغم 
من األوضاع التي تش��هدها املنطقة 
والصراع األمريكي – اإليراني وأحداث 
س��وريا، ولك��ن هن��اك بصيص��ا من 
األمل ويجب أن يتحول ذلك إلى فعل 
ملموس لدى املواط��ن العراقي والذي 

يبحث عن اخلدمات وفرص العمل.
* تولي��ت منصبا حكومي��ا من خالل 
منصب املتحدث حلكومة املالكي هل 

كانت معان��اة املواطن العراقي تصل 
إلى رئيس احلكومة؟

- املالكي لم تكن لديه رؤية ومشروع 

املواط��ن  معان��اة  قضي��ة  ملعاجل��ة 
وخاص��ة خالل فت��رة واليت��ه الثانية، 
حيث حتول األمر إلى قرارات فردية من 

املالكي وفش��ل في بناء مؤسس��ات 
الدولة، ومس��ك زمام األم��ور للملف 
األمني والذي تسبب بفشل كبير فيه 

نتيجة الرأي الواحد وبعيداً عن الرأي 
املؤسس��اتي أو رأي الدول��ة، وبالرغم 
من األداء اجليد للس��يد املالكي خالل 
واليته األولى وه��ذا من باب اإلنصاف، 
ولكن ف��ي فت��رة واليت��ه الثانية كان 
املس��ؤول األول ع��ن س��قوط املوصل 
واحلكوم��ة  داع��ش،  س��يطرة  حت��ت 
امض��ت 8 س��نوات في زم��ن املالكي 
ولم جتد احللول ألزمات الكهرباء واملاء 
خاص��ة ف��ي محافظة البص��رة التي 
تطف��و عل��ى بح��ر م��ن النفط.نحن 
وصلنا إلى احلك��م لتحقيق العدالة 
إل��ى الن��اس وإنصافهم وه��ذا احللم 
كان يراودنا طيلة حياتنا ولكن أحيانا 

جتري الرياح مبا ال تشتهي السفن.
* خ��الل دورت��ن م��ن احلك��م ..م��ازال 
املواط��ن العراقي يس��أل أي��ن ذهبت 

أموال الدولة؟
الكهرب��اء  إل��ى قط��اع  اذا نظرن��ا   -

على س��بيل املثال والذي شهد هدراً 
كبيراً ف��ي األموال ولكن م��اذا كانت 
النتيج��ة؟ هن��اك س��وء ف��ي اإلدارة 

والتخطيط ولقد مت استيراد مولدات 
للكهرباء بنح��و 10 مليار دوالر ولكن 
ل��م تكن هناك القدرة على تش��غيل 

ه��ذه املولدات، ومش��روع م��اء بغداد 
الذي ُش��رع ب��ه ف��ي 2008 ونحن في 
2018 ولغاي��ة الي��وم ل��م يت��م اجنازه 

ونح��ن لدين��ا نه��را دجل��ة والفرات. 
فيما تخش��ى الكتل السياسية من 
أصح��اب العقول ف��ي الع��راق ألنها 

تخشى الفشل كما أنها تبحث عن 
الش��خصيات املطيع��ة لتوجهاتها 
واحلصول على املكاسب املالية، لذلك 

ت��رى أن أغل��ب الش��خصيات البارزة 
وأصحاب العقول تفر من سلطة هذه 

األحزاب.
* الع��راق يصدر يومياً نح��و 4 مليون 
برمي��ل نفط بينم��ا هن��اك 8 مليون 

عراقي يعيشون حتت خط الفقر؟
- هناك بلدان ال متتلك النفط ونسبة 
الفق��ر لديه��ا ال تصل إل��ى ما وصل 
الي��ه العراق، ونحن نفتق��ر إلى توزيع 
املوارد ف��ي العراق، ولم منلك س��ابقاً 
النف��ط بينم��ا كان يس��مى الع��راق 
بأرض الس��واد ويفيض بخيراته على 
دول اجل��وار، بينما الي��وم منلك النفط 
ولكن   هذه النس��ب اخمليفة واملرعبة 
من مس��توى الفقر، وهن��اك أزمة في 

احلكم بالنسبة للعراق.
* هل فش��لت األحزاب اإلسالمية في 

حكم العراق؟
-  هذه األحزاب فشلت فشالً ذريعاً في 
إدارة الس��لطة، وجاءت بالنقمة على 
أحزابه��ا من قبل الش��عب العراقي، 
وفشلت بتقدمي األفضل للبالد، ألنها 
قام��ت باملتاجرة بالدي��ن وهي بعيدة 
كل البعد عن الدين بعد أن مارس��ت 

الكذب والغدر.
* هل حزب الدعوة من بن تلك األحزاب 

التي فشلت في حكم العراق؟
-  دون اس��تثناء، ألن حزب الدعوة كان 
ل��ه اجل��زء األكبر م��ن الس��لطة بعد 

توليه للحكم ل�4 دورات متعاقبة.

متابعة / البينة الجديدة
أكد املتحدث األسبق للحكومة   علي الدباغ، أن احلكومات السابقة أهدرت أمواالً طائلة على مشاريع لم جتد نفعاً، مشيراً إلى أن هناك بلدانا ال 
متتلك النفط ونسبة الفقر لديها ال تصل إلى ما وصل اليه العراق. وفي حديث لشبكة رووداو اإلعالمية، قال الدباغ إن األحزاب اإلسالمية فشلت 
فش��الً ذريعاً في إدارة الس��لطة، وجاءت بالنقمة على احزابها من قبل الشعب العراقي، وفشلت بتقدمي األفضل للبالد، ألن هذه األحزاب الدينية 

قامت باملتاجرة بالدين وهي بعيدة عن الدين بعد أن مارست الكذب والغدر . »البينة اجلديدة« تعيد نشره امتاما للفائدة.

العراق صمد بسبب شجاعة شعبه وال ميكن 
وصفه بالفشل بقدر ارتباطه بعدم النجاح

وصلنا إىل احلكم لتحقيق العدالة  للناس وإنصافهم وهذا احللم كان 
يراودنا طيلة حياتنا ولكن أحيانا جتري الرياح مبا ال تشتهي السفن

المتحدث األسبق للحكومة  علي الدباغ في حوارتنشره »                      «:

   ابرز املتهمن امللقى القبض عليهم 
العسكري واإلداري والناقل وآمر إحدى 
الكتائ��ب لقاط��ع احلم��زة ف��ي والية 
اجلنوب فضالً ع��ن آخرين والتي تتخذ 
من مناطق حزام بغ��داد اجلنوبي مقراً 
لها.قاضي محكمة التحقيق املركزية 
اخملتصة بقضايا اإلرهاب جبار عبد دلي 
احلجام��ي  واخملتص بنظر قضايا قيادة 
عملي��ات بغداد يكش��ف ع��ن املهام 
التي أوكلت لهذه الشبكة واخملططات 
التي كان من املزمع تنفيذها فضالً عن 
دور كل عنص��ر ضمن الش��بكة.يقول 
القاضي احلجامي : إن جهوداً قضائية 
اس��تثنائية وبتنفيذ من استخبارات 
ل��واء 24 ف��ي قي��ادة عملي��ات بغداد 
متكنت من اإلطاحة بش��بكة إرهابية 
مكون��ة م��ن 16 عنصراً بينه��م امرأة 
ضب��ط بحوزتها بريد يع��ود للتنظيم 
اإلرهابي، مشيراً إلى أن البريد يتضمن 
أس��ماء قتلى ومعتقلن من التنظيم 
فضالً عن كفاالتهم وأسماء املقاتلن.

ويضي��ف عب��د دلي ان هذه الش��بكة 
كان��ت تتواجد في مناطق حزام بغداد 
اجلنوب��ي عند س��يطرة التنظيم على 
بعض احملافظات ليتمكنوا من تنفيذ 
عمليات داخ��ل العاصمة لكنهم لم 
يت��ح لهم ذل��ك، وبعد حتري��ر األراضي 
انتقل��وا الى اماكن متع��ددة كالقائم 
وسوريا.وأشار القاضي إلى أن اعترافات 
املتهم��ن ذكرت أن أوامر صدرت بإعادة 
هيكل��ة والية اجلنوب وجمع اكبر عدد 
من املقاتلن والسالح لتنفيذ سلسة 
من الهجم��ات االنتحارية واالغتياالت 
داخ��ل العاصمة بغ��داد واوكلت هذه 
املهمة لعناصر هذه الش��بكة ، مبيناً 
ان االرهابي��ن كان��وا يعمل��ون ضمن 
م��ا يس��مى قاط��ع احلمزة ف��ي والية 
اجلن��وب. ولفت ال��ى ان االوام��ر كانت 
تقضي باالنتق��ال للتواجد واالندماج 

داخ��ل بغ��داد للتموي��ه وجم��ع اكبر 
ع��دد من املقاتل��ن والس��الح، مؤكداً 
ضبط 4 مضافات حتتوي على أسلحة 
وعبوات الصقة وأجهزة كامتة وأحزمة 

ناس��فة بكميات كبي��رة كانت معدة 
لتنفي��ذ هجماتهم اإلرهابي��ة.وزاد ان 
والية اجلنوب ف��ي داعش اإلرهابي يبدأ 
قاط��ع مس��ؤوليتها م��ن محافظ��ة 
البص��رة ولغاي��ة مناطق ح��زام بغداد 
اجلنوب��ي وبعدها اوكلت مهمة تنفيذ 
العملي��ات داخل بغداد له��ذه الوالية 
بع��د ان كان تنفي��ذ ه��ذه العملي��ات 
من مهام ما يس��مى والية بغداد قبل 
والقب��ض عل��ى  يت��م تفكيكه��ا  ان 
القاضي اخملتص  أفرادها.وب��ن  اغل��ب 
االس��تثنائية  القضائي��ة  اجله��ود  ان 

الش��بكة  ه��ذه  بعناص��ر  أطاح��ت 
االرهابي��ة فضال ع��ن جه��ود القوات 
االمني��ة واملتمثلة باس��تخبارات لواء 
24 في قي��ادة عمليات بغ��داد، منوهاً 

ب��ان  عناصر الش��بكة كانوا يتنقلون 
باستخدام هويات احوال مدنية مزورة.

ابو نور وهكذا يكنيه التنظيم والبالغ 
م��ن العم��ر 33 عاما يش��غل منصب 
القائ��د العس��كري لقاط��ع احلم��زة 
في والي��ة اجلنوب يروي ف��ي اعترافاته 
أمام القاضي اخملت��ص كيفيه انتمائه 
للتنظيم��ات االرهابية وابرز العمليات 
التي نفذها وكيفية تكليفهم بإعادة 
هيكلية الوالية.يقول اإلرهابي انتميت 
مل��ا يعرف باجلي��ش اإلس��المي مطلع 
ع��ام 2012 واعتقلت من قبل األجهزة 

األمنية وأودعت في س��جن ابو غريب 
ومتكنت من الهرب اثناء الهجوم على 
الس��جن خالل ع��ام 2013 مكثت في 
الرضواني��ة في إح��دى املضافات ملدة 

ثالثة أشهر.وأضاف انتقلت إلى األنبار 
لساحات االعتصام آنذاك التي كانت 
تدار بش��كل س��ري من قب��ل عناصر 
تنظيم داعش عب��ر خيم خاصة بهم 
تتوفر فيها أسلحة، على الرغم من أن 
الناس في الظاهر كانت تعتقد بأنها 
واعتصامات س��لمية.وتابع  تظاهرات 
بايعت التنظيم بعد دخوله محافظة 
األنب��ار ثم انتقلت ال��ى الفلوجة ومن 
ثم كلفت بالرج��وع الى مناطق حزام 
بغ��داد وحتدي��داً الرضواني��ة لتنفي��ذ 
عمليات داخ��ل بغداد، وبالفعل نفذنا 
العديد من العمليات ابرزها االغتياالت 
واستهداف قوات اجليش ، بحسب ما 
يروي االرهابي اب��و نور.ويضيف بعد ان 
سيطرت القوات العسكرية واالمنية 
العراقية على جميع املناطق انتقلت 
ال��ى القائ��م وبعده��ا ص��درت اوام��ر 
بالرج��وع الى بغ��داد وإع��ادة هيكلة 
والية اجلن��وب وتهيئة مقاتلن لتنفيذ 
عملي��ات داخ��ل العاصم��ة. وأكم��ل 
الكريع��ات  منطق��ة  ال��ى  انتقل��ت 
والتقي��ت بآمر إح��دى الكتائب ضمن 
قاط��ع احلم��زة والي��ة اجلن��وب ومتكنا 
م��ن تأم��ن اتص��االت م��ع القي��ادات 
وم��ع العناص��ر املوجودة ف��ي مناطق 

حزام بغداد.وب��ن اإلرهابي متت تهيئة 
املقاتلن واألسلحة متهيداً الستهداف 
مناط��ق داخ��ل العاصمة بسلس��لة 
تفجي��رات انتحاري��ة واغتي��االت بعد 

خسارة التنظيم جلميع املناطق التي 
كان يسيطر عليها.ويكشف اإلرهابي 
ف��ي مع��رض اعترافات��ه ع��ن دوره في 
التفجي��ر االنتحاري الذي اس��تهدف 
متنزه��اً ف��ي مدين��ة الش��علة خالل 
ش��هر رمضان ع��ام 2018 حي��ث أفاد 
اتصل بي املكنى )أبو حس��ن( وهو من 
يقوم بنقل االنتحارين من القائم الى 
بغداد وطلب مني احلضور الى املضافة 
الواقعة جنوب بغ��داد في الرضوانية 
ليطلب مني نق��ل انتحاري الى داخل 
بغداد .واستطرد  قمت بنقل االنتحاري 

الذي يبلغ من العمر 19 او 20 عاما وهو 
عراقي اجلنس��ية وكان مجهزا باحلزام 
الناسف ويرتدي مالبس واسعة حتى 
ال يتمكن احد من مشاهدته، أوصلته 

الى جس��ر ص��دام في ال��دورة ومن ثم 
اس��تأجرت له سيارة أجرة وطلبت من 
الس��ائق إيصاله إلى مدينة الش��علة 
ليطل��ب مني اجرة مقدراه��ا 10 االف 
دينار ، مبين��اً ان االتفاق مع االنتحاري 
كان هو اس��تهداف الش��علة وحتديد 
الش��ارع التج��اري اما اختي��ار مكان 
التفجير تركن��ا اخليار لالنتحاري على 
ان يك��ون مكانا مكتظ��ا باملواطنن.

واستكمل عدت الى املكان الذي كنت 
امكث فيه في الكريعات وتأكدت في 
املس��اء من تفجير االنتحاري لنفسه 

اإلعالم.إرهاب��ي  وس��ائل  خ��الل  م��ن 
آخر وه��و ابو ب��الل كما يكن��ى داخل 
التنظي��م، يبلغ م��ن العم��ر 46 عاما 
يروي ف��ي اعترافاته ش��غلت منصب 
اداري قاط��ع احلمزة والية اجلنوب وكان 
القاط��ع يش��مل مناط��ق احل��ركاوي 
وكرط��ان  والرضواني��ة  واليوس��فية 
انتمي��ت  أيض��ا  وكراغول.ويضي��ف 
لتنظيم القاعدة عام 2010 عن طريق 
احد االصدقاء، وبعد س��يطرة تنظيم 
داعش بايعت��ه وانتقلت الى الفلوجة 
ومن ثم ع��دت الى مناطق حزام بغداد 
للمش��اركة بتنفي��ذ عملي��ات داخل 
بغداد بحس��ب ما يروي اإلرهابي.وعن 
عمليات��ه، ذكر أب��و بالل قم��ت بنقل 
األم��وال من الفلوجة  إلى القائم عند 
الس��يطرة عليه��ا م��ن قب��ل اجليش 
العراقي وإدارة ش��ؤون أف��راد التنظيم 
فضالً عن تكليفن��ا بتهيئة مضافات 
للمقاتلن متهي��دا لتنفيذ العمليات.
م��ن جانب��ه، أف��اد اإلرهابي اب��و عبد 
البالغ م��ن العمر 37 ال��ذي يقوم بدور 
الناق��ل في والية اجلن��وب بالقول عند 
خروجي من السجن عام 2007 وجدت 
مدينتي جرف الصخر تشهد صدامات 
مسلحة بن عدة فصائل وبعدها متكن 
اجليش اإلس��المي من السيطرة على 
املدين��ة، انتميت بعد ذلك إلى صفوف 
األخير.وتاب��ع عند س��يطرة التنظيم 
عل��ى بعض احملافظ��ات انتقل��ت الى 
صح��راء االنب��ار وم��ن ثم ال��ى القائم 
حتى بايعت التنظيم هناك، بحسب 
ما يذكر اإلرهابي.وتش��ير التحقيقات 
ال��ى ان االرهابي ابو عب��د اوكلت اليه 
مهم��ة الناق��ل ضم��ن والي��ة اجلنوب 
كون��ه لديه معرفة جي��دة بالصحراء 
والطرق النيس��مية ما مكنه من نقل 
االنتحارين واالسلحة من القائم الى 

بغداد.

بغداد / البينة الجديدة
يحاول داعش اعادة ترتيب أوراقه بعد القضاء على اغلب أفراده وحترير كامل األراضي عبر إعادة هيكلة والية اجلنوب بحسب قاض مختص 
مبكافحة اإلرهاب. ويكشف القاضي االطاحة بشبكة إرهابية مكونة من 16 عنصراً كانت مهمتها إعادة هيكلة والية اجلنوب في داعش 
واستهداف مناطق من العاصمة بغداد عبر تنفيذ سلسلة من الهجمات االرهابية، فيما اشار الى ان أفراد هذه الشبكة نفذوا العديد من 

العمليات اإلرهابية أبرزها التفجير االنتحاري الذي استهدف متنزهاً في مدينة الشعلة خالل شهر رمضان  من عام 2018.

 الشبكة تتواجد يف مناطق حزام بغداد اجلنوبي 
أثناء سيطرة التنظيم على بعض احملافظات 

متكنت االجهزة االمنية  من اإلطاحة بشبكة إرهابية مكونة 
من 16 عنصراً بينهم امرأة ضبط حبوزتها بريد يعود للتنظيم اإلرهابي

اإلطاحة بشبكة إرهابية من )16( متهمًا حاولت إحياء والية الجنوب
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هذا ما ميكن قوله ملشروع تعديل قانون اجلنسية رقم )26( لسنة 
2006 العراقي، فالعراق في قانون التعديل من الكرماء األسخياء 
لألجانب والدول االخرى من األشللحة البخللاء للعراقي ال متنحه 
اجلنسية كما فعل تعديل قانون اجلنسية ال بل ال تعطيه االقامة 
وكثير من الدول ال تعطي العراقي الفيزا، مجرد تأشلليرة دخول ال 
متنحهللا بعض الدول للعراقي حيث تضمللن قانون التعديل منح 
اجلنسللية لألجنبي حتى اذا كانت اقامته سنة واحدة، ومبعرفتي 
املتواضعة لم أجد في قوانني جميع الدول من مينح اجلنسللية من 
إقامللة لهذه املدة القليلة )سللنة( وليتفضل علينا املسللؤول في 
اجلنسية من أعد مشروع القانون الى دولة واحدة في الكون متنح 
اجلنسللية إلقامة ملدة سللنة مجاناً كما يرى التعديل حتى الدول 
التي في حاجة للسللكان ال تعطي هذا االمتيللاز فكيف بالعراق 
الذي يزداد سللكانه سللنوياً مليون شللخص في االقل وقد تعطي 
الللدول مثل ما أعطاه التعديل للعلماء املعدودين بأصابع اليد في 
التعديللل اجلديد  ان  حللني 
يقبللل حتللى مللن ال يعرف 
وقوانني  والكتابللة  القراءة 
الللدول متنح اجلنسللية ملن 
ميلللك االمللوال والتعديللل 
اجلنسللية  مينللح  اجلديللد 
لألجنبي حتى ولو كان با 

مال يكفيه ألكل وجبة.
لقللد تطرقت الللى القليل 
الللذي مينع قبللول التعديل 
وهنالللك الكثير مللن زيادة 
عللدد االجانب فللي اجملتمع 
العراقللي مبللا يحمله ذلك 
مللن آثار اجتماعية واقتصادية والسياسللية وكللم كنا نتمنى أن 
يكون التعديللل لتقليص حاالت منح اجلنسللية لألجانب الواردة 
في قانون اجلنسية احلالي وليس توسيع منح االجانب للجنسية 
ففي قانوننا احلالي من حاالت منح اجلنسية لألجانب مما ال يوجد 
في دول كثيرة منها منح اجلنسللية البنللاء العراقية املتزوجة من 
اجنبللي في حني ان دولللة كلبنان مللا زالت اللبنانيللات يتظاهرن 
للحصول على اجلنسللية لألبناء والقانون النافذ مينح اجلنسللية 
لاجانب بشللكل يفوق أي قانون آخر اذ بقراءة بسلليطة للقانون 
النافللذ حاليللاً جتد احلللاالت العديدة التللي فتح القانون واسللعاً 
امللام منح اجلنسللية لألجانب ولو كانللت امور العراق مسللتقرة 
ولللوال االرهاب لكان منحت اجلنسللية للمايني لكن االرهاب منع 
االجانب من طلب اجلنسية العراقية. كم كان األولى إعداد تعديل 
إلعادة اجلنسية للعراقيني الذين أسقطت عنهم سنة 1950 وما 
بعدهللا الذين هم عراقيون من آالف السللنني وليس مينح لاجانب 

كما وارد في القانون احلالي وقانون التعديد!

احلديللث عن انهيللار البنللى التحتيللة لقطللاع التربية 
والتعليللم في العراق ذو شللجون، كما يقولللون، وإن كل 
عراقللي صللار يحفللظ قصصاً عن هللذا الواقللع املفجع 
والذي ظل طوال السللنوات القليلة املاضية مثل مريض 
يحتضر أو سفينة خشبية متهالكة تتاقفها األمواج 
املتاطمة بينما ظل مللن يعنيه األمر في موقف ال حول 

له وال قوة!!
ال أستطيع هنا أن أستعرض كل أوجاع التربية والتعليم، 
فهي كثيرة ال شك، وإن حيزاً بهذا احلجم ال يستوعب كل 
)الللدرد( الذي يجول في اخلواطر ويطفللو على قلوبنا مثل 
)اجلالي(، ولكن سللأتناول موضوعة األبنية املدرسية التي 
هي أحد أسللس العملية التربوية ومهماز جناحها، حيث 
تؤكد املعلومات املتاحة لنا أن الباد تواجه نقصاً حاداً في 
عدد األبنية املدرسللية في الوقت احلالي، ناهيك عن كون 
مللا هو قائم منها إما متهالللك أو إنه لم يعد يصلح وفق 

احلديثة  األبنيللة  معايير 
املتمللدن،  العالللم  فللي 
يتمثللل  وباختصللار 
النقص فللي هذه األبنية 
مدرسللة   )3000( بواقللع 
عللداً ونقللداً، وهللذا أحد 
أسللباب ابتداع مللا بات 
يعرف عندنا بدوام ثنائي 

أو ثاثي ورمبا رباعي..
لكن رئيس جلنة التربية 
فللي مجلللس محافظة 
)علللي  السلليد  بغللداد 

العيثللاوي( يبث خبراً فيه ما يفرح، حيث يقول إن اجمللس 
يسللعى لبناء )300( مدرسللة وفق الطراز العاملي احلديث 
هللذا العام.. وتقول رئيس جلنة التربيللة البرملانية النائبة 
)هللدى اجلبوري( فللي تصريحللات صحفيللة إن منظمات 
دولية )ِفزَْعْت( وأبلغت اللجنة بوجود دعم كامل لقطاع 
التربية السلليما بناء املدارس وتعويللض النقص احلاصل 

فيها.. ألف خلف اهلل على ابهاتكم!
وجدير بالذكر أن وزارة التربية قد كشللفت العام املنصرم 
عللن حاجتها إلى أكثر من )20( ألف مدرسللة بحلول عام 

)2020( في ظل تنامي أعداد السكان..
والشيء بالشيء يذكر، فإن منظمة األمم املتحدة لألمومة 
والطفولة )اليونيسلليف( قد أعلنللت هي األخرى عقدها 
مؤمتراً في بغداد يوم غد األربعاء ملناقشللة الواقع التربوي 

في العراق إضافة إلى املياه..
وال أملك إزاء ذلك إال أن أقول: شكراً لك أيها العالم، فقد 
انتخيت لنا في محنتنا لبناء مدارس ألطفالنا.. أما أنتم 

أيها املتقاعسون فل)عساها ابّختكم(!!
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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 )3150( - الثالثاء - 19 - آذار - 2019

خاص بل)                    (

عبد الزهرة البياتي*

وجع يومي

*رئيس التحرير التنفيذي

الَعاَلُ َيْنَتِخي َلَنا
ِلِبَناِء َمَداِرَس أَلْطَفاِلَنا

البالد تواجه نقصًا حادًا 
يف عدد األبنية املدرسية 

يف الوقت الحالي، 
ناهيك عن كون ما هو 

قائم منها إما متهالك أو 
إنه لم يعد يصلح..

كم كان األوىل إعداد 
تعديل إلعادة الجنسية 

للعراقيني الذين أسقطت 
عنهم سنة 1950 وما بعدها 

الذين هم عراقيون من 
آالف السنني

 متابعة / البينة الجديدة
العراقيللة  اخلطاطللة  صدمللت 
عللزت،  عدنللان  جنللة  املعروفللة، 
بخبللر وفللاة ابنها حسللني خال 
هجللوم نيوزيلنللدا اإلرهابي، الذي 
تبللني الحقللا أنلله كان ممللن وقفوا 
بشجاعة في وجه اجملرم. وعاشت 
عزت أيامللا عصيبة بعللد احلادث، 
بعد أن فشلللت مساعيها مبعرفة 
مصير ابنها حسني العمري، الذي 
ذهللب لصللاة اجلمعللة فللي ذلك 
اليللوم، حتى جاءهللا اخلبر اليقني 
بأن حسني كان من ضمن ضحايا 

الهجللوم. وتابللع العراقيون قصة 
ابن اخلطاطة العراقية الشللهيرة 
التواصللل  وسللائل  عبللر  بأسللى 

االجتماعي، خللال األيام املاضية، 
وأصبللح اخلبللر األكثر تللداوال على 
العراقية  الفيسللبوك  صفحللات 

ذات الشللعبية الكبيللرة. وأعلنت 
عزت على حسللابها الشللخصي 
مبوقللع فيسللبوك، بعللد أيللام من 
الترقب واحلللزن، خبر وفللاة ابنها، 
وكتبللت: »البشللرى باستشللهاد 
ولدنا حسللني حازم حسللني باشا 
مصطفى العمللري«. وأضافت في 
املنشللور: »هنيئللا لك ايهللا االبن 
البللار، كنللت علللى وضللوء وعلى 
سللجادة الصاة في بيت اهلل وفي 
صللاة اجلمعة. نرجو لللك من اهلل 
املغفللرة وبيتا في اجلنة. أبشللر يا 

ضناي والداك راضيان عنك«.

تداول نشللطاء علللى موقع 
االجتملللاعللي  التواصللللل 
ألحد  صللورة  “فيسللبوك”، 
جللدران مرقللد اإلمللام علي 
بللن موسللى الرضللا )عليه 
السام( في مدينة مشهد 

بإيران تزينه جدارية للحشد 
فللي  ويظهللر  الشللعبي. 
الصورة عناصر في احلشللد 
يلوحللون  وهللم  الشللعبي 
توسط  فيما  بأسلللحتهم 
الصورة شعار هيئة  أسفل 

وبحسب  الشعبي.  احلشد 
النشللطاء الذيللن تناقلللوا 
تأتللي عرفانا  أنها  الصللورة 
وتقديرا بتضحيات وبطوالت 
قوات احلشللد الشعبي في 

مقارعة اإلرهاب.

رسالة مؤثرة من أم البطل العراقي
الذي واجه سفاح نيوزيلندا بشجاعة

جدارية للحشد الشعيب تزين جدران مرقد اإلمام الرضا )ع(

مغلق منذ عام 2003 .. افتتاح شارع رئيس يف الكرادة 
بغداد / البينة الجديدة

أعلنللت أمانللة بغداد عن فتح شللارع 
وسللط  الكللرادة  مبنطقللة  رئيللس 
العاصمللة ضمللن احمللللة )903( مغلق 
منذ العللام 2003. وذكر بيان لألمانة ان 
دائللرة بلدية الكرادة بالتعاون مع قيادة 
عمليات بغللداد افتتحت صباح امس  
شللارعاً حيوياً عند مدخل محطة ابو 
اقام ضمن محلة )903( يربط منطقة 
الكرادة داخل بالكللرادة خارج. وأضاف 
كمللا مت افتتللاح زقاق )1( ضمللن احمللة 
)905( في منطقللة الكرادة داخل. وبني 
ان ماكات بلدية الكرادة باشرت برفع 

اخمللفات وتنظيف املوقع.

كرم ال يليق 
بشحيح

وقفة

طارق حرب

وكاالت / البينة الجديدة
  تخللوض الفنانة وفللاء عامر جتربة 
الغناء للمرة األولى من خال أغنية 
)اشللبع منها( التي ستطرحها 
بالتزامللن مللع احتفللاالت عيد 
األم وسللتكون برفقللة ابنهللا.
االغنيللة اجلديللدة مللن كلمات 

احمد حسن راؤول واحلان مصطفى 
العسال فيما قام بتوزيعها محمد 
مجدي وسلليتم تصويرها بطريقة 
علللى  لطرحهللا  كليللب  الفيديللو 
الشاشللات بالتزامللن مللع طرحها 
على اثيللر االذاعات اخملتلفة. وتعتبر 
هللذه املللرة االولى التي تقللدم فيها 

املمثلة املصرية جنلها الوحيد عمر 
في عمل فنللي برفقتهللا علماً بأن 
والللده هو املنتج محمد فوزي. عامر 
تصور خللال الفترة احلاليللة دورها 
في مسلسل حكايتي مع ياسمني 
صبري وهو العمل املقرر عرضه في 

رمضان املقبل.

وكاالت / البينة 
الجديدة

“فينتج  موقللع  أفاد 
أمللس  البريطانللي،  نيللوز” 
القطعة  بللأن  االثنني، 
البابليللة  االثريللة 
التي مت ضبطها 

فللي مطللار هيثرو في لندن سللتتم 
اعادتها الى السللفارة العراقية في 
لندن اليوم التاسللع عشر من شهر 
آذار اجلاري. وذكر املوقع في تقريره أن 
“تاريللخ القطعة االثريللة التي يبلغ 
ارتفاعها 12 بوصة تعود الى االلف 
الثاني قبللل املياد ومنقوش عليها 

نللص باللغللة املسللمارية ويُعتقد 
أنلله مت التنقيب عنلله بطريقة غير 
قانونيللة من موقع أثللري في جنوب 
العراق. على الرغم من أن احلجر قد 
تعرض للتلف فللإن قيمته كعنصر 
تاريخي نللادر يضمن له مكانًا على 

رفوف املتاحف”.

وكاالت / البينة الجديدة
افتتح الرئيس التركي رجب 
بالعاصمة  أردوغللان،  طيللب 
أنقرة، مستشللفى بيلكنت 
الذي يعد أكبر مستشللفى 
علللى  والثالللث  أوروبللا  فللي 
ويضللم  العالللم.  مسللتوى 
و633  آالف   3 املستشللفى 
سريراً، و131 غرفة عمليات، 
عيللادات   904 إلللى  إضافللة 
خارجية. كما يتميز بقدرته 
اسللتقبال  علللى  اليوميللة 
آالف  و8  مريللض،  ألللف   30
حالللة طللوارئ. وسلليحتوي 
»بيلكنللت«  مستشللفى 
على أكبللر معمل )طبي( في 
تركيا، عاوة على منطقتني 

املروحيات.  وإقللاع  لهبللوط 
وفي خطابه بحفل االفتتاح، 
التهنئة بيوم  أردوغللان  وجه 
الطللب الذي حتتفل به تركيا 

فللي 14 مللارس آذار مللن كل 
عللام، وقللال إن العاملني في 
اجملال الطبي يحظون مبكانة 

عالية طوال أيام العام.

وفاء عامر تغين للمرة األوىل

مبارك انطالق قناة NRT عربية جمددًا

سللامات تقولهللا مللن األعماق 
أسللرة حتريللر )البينللة اجلديللدة( 
)رياض خلف حسللني(  للزميللل 
العقاري،  املصللرف  إعللام  مدير 
جراحيللة  عمليللة  إلجرائلله 
تكللت بالنجاح، مع دعواتنا له 
بالصحللة والعافية والعودة إلى 

عمله ساملاً غامناً معافى.

سالمات 

قطعة أثرية بابلية تعود إىل العراق .. اليوم

وكاالت / البينة الجديدة
رصدت وكالللة الفضاء األمريكية ناسللا 
حترك كويكب بسرعة كبيرة يحمل اسم 
EA2 جتللاه كوكب األرض. ووفقللا ملا نقلته 

وكالللة الفضللاء األمريكية فللإن الكويكب 
يتحرك بسللرعة تصل إلى 5 كم في الثانية، 
وبأنه سلليكون أقرب ما ميكللن لألرض في 22 

آذار اجلللاري. وأضافللت ناسللا أن الكويكب 
سيطير على مسافة 305 آالف كيلومتر 
من األرض، وهي مسافة أقل من املسافة 
بللني األرض والقمللر بحوالللي 80 ألللف 

كيلومتللر. وأوضحللت أن احلجللم 
الدقيللق للكويكللب اليللزال 

غير معروف، إال أنها قدرت 
طوللله مللا بللني 18 إلى 

40 متللرا. وبالرغم من 
أن املسللافة كبيرة إال 
أنه في حللال حدوث 
تصللادم مللع األرض 
سيؤدي ذلك لنتائج 

كارثية كبيرة.

البينة الجديدة / قحطان جاسم 
انطلقللت مسللاء أمللس 2019/3/18 قنللاة )NRT عربيللة( بعد 
توقف دام عشللرة أشللهر. وقد كانت الللل)NRT عربية( قد بثت 
برامجها من السليمانية ثم توقفت لظروف خاصة. وهي قناة 
إخبارية تعنى بالشللأن العراقي وتقدم برامج حوارية وثقافية 
واجتماعيللة، امتازت الل)NRT عربية( مبواجهة الفسللاد واخلبر 
اجلللريء مع اعتمللاد املصداقية واحليادية منهجللاً في عملها.. 

نتمنى لها املزيد من النجاح في عملها املهني.

ناسا تعلن موعد 
اقرتاب كويكب 
ضخم من األرض

متى يتحقق حلم العراقيني؟!
أردوغان يفتتح أكرب مستشفى يف أوروبا


