
بغداد / 
أعلن��ت ه�يئ��ة التقاع��د الوطنية، ام��س الثالثاء، املباش��رة بدفع 
مكاف��أة نهاية اخلدمة ملنتس��بي اجليش العراقي الس��ابق.وقالت 
الهيئة، انها “تباش��ر دفع مكافأة نهاية اخلدمة ملنتس��بي اجليش 
العراق��ي الس��ابق الدفعة األولى بواقع مليونني وخمس��مائة ألف 
دينار”.وأضاف��ت، انه “بإم��كان املتقاعدين حامل��ي بطاقات الدفع 
اإللكترون��ي مراجع��ة مناف��ذ الصرف الس��تالم مس��تحقاتهم”، 
مش��يرة الى ان “متقاعدي الصرف اليدوي في املصارف سيتم دفع 

املكافأة مع قائمة الراتب”.
وأش��ارت الهيئة ال��ى ان “هنالك وجبات تش��مل فئ��ات أخرى من 
اجليش العراقي الس��ابق س��يتم صرفها لهم حال اكتمال اجلرد”، 
مبينة انه “س��يتم اإلعالن عن بقية املش��مولني الحقا عند إكمال 
اجلرد”.ونوه��ت الى ان “املبل��غ املذكور ميثل الدفعة األولى وس��يتم 

صرف بقية الدفعات الحقا”.

احللبوسي يلتقي جيفري.. وواشنطن: على بغداد االمتثال للعقوبات االمريكية وعليها أال توفر غطاًء نقديا إليران

»التقاعد« تعلن املباشرة بدفع مكافأة نهاية اخلدمة ملنتسيب اجليش العراقي السابق.. وهذه التفاصيل

الكونغرس االمريكي يطالب ترامب باالبقاء على الوجود العسكري االمريكي يف العراق.. ونائب يعد الـ)PKK( تنظيما ارهابيا ومواجهته واجبة على احلكومة
رئيس الوزراء يكلف العامري رمسيا باالشراف على ملف خدمات البصرة وحمافظها يطالب الداخلية بتنفيذ منفذ سفوان احلدودي

ألول مرة منذ )4( سنوات.. الكهرباء تعود ملناطق األنبار احلدودية مع سوريا.. والبصرة ختصص مبالغ ضخمة لتنفيذ مشاريع كهربائية فيها

“النصر”: “ال” نية السقاط احلكومة.. والصحة تؤكد: الوزير قدم استقالته قبل شهر لكن عبد املهدي رفضها
على ذمة موقع “ديبكا”: خماوف اسرائيلية من عملية عسكرية )سورية - ايرانية - عراقية( مشرتكة هلذا السبب
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إلعطاء اعضائه المحتفلين بعيد النوروز يومًا اضافيًا.. البرلمان يقرر عقد جلسته األحد المقبل بداًل من السبت

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 

مركز قانوني خياطب رئاسة الربملان حول خُمالفة دستورّية يف عمل امُلساءلة والعدالة!

قررت رئاس��ة مجلس النواب عقد جلسة اجمللس 
املقبلة ي��وم االحد بدالً من الس��بت وقالت مقررة 
اجمللس )خديجة محمد علي( في تصريح صحفي 
إن رئاسة مجلس النواب قررت عقد جلسة اجمللس 
االعتيادية اخلامسة من الفصل التشريعي الثاني 

يوم األحد املوافق ٢٤ آذار بدالً من السبت.
من جهته ع��زا مصدر نيابي قرار تأجيل اجللس��ة 

الى اعطاء احملتفلني بعيد نوروز يوماً اضافياً آخر. 
على صعيد آخر اكد حتالف الفتح امس الثالثاء ان 

رئيس الوزراء )عادل عبد املهدي( كلف رئيس حتالف 
البناء )هادي العامري( رسمياً باالشراف على ملف 
اخلدم��ات في محافظ��ة البصرة وق��ال النائب عن 
الفت��ح )فاضل الفت��الوي( ان التكلي��ف جاء نظراً 
للظ��روف الس��يئة الت��ي تعيش��ها احملافظة من 
ملوحة املياه وانقطاع التيار الكهربائي في فصل 
الصي��ف وس��يتولى العام��ري متابعة املش��اريع 
املتلكئة واالشراف عليها بشكل مباشر السيما 
مش��اريع حتلية املياه والكهرباء حلل ازمة اخلدمات 
بش��كل كام��ل قب��ل الدخ��ول ف��ي ذروة الصيف 
وكش��ف مجل��س محافظ��ة البص��رة ام��س عن 
اطالع رئيس حتال��ف الفتح )هادي العامري( رئيس 

الوزراء )عادل عبد املهدي( على تطورات الوضع في 
محافظة البصرة فيما اش��ار ال��ى ان الصالحيات 
املمنوح��ة للعام��ري التتعارض م��ع عمل مجلس 

احملافظة.
وفي الس��ياق ذاته طالب محافظ البصرة )اسعد 
العيدان��ي( امس وزارة الداخلية بضرورة االس��راع 
في تنفيذ منفذ سفوان احلدودي مشيراً الى وجود 

مخاطبة الى الوزارة بخصوص املوضوع.
وفي التطورات ايضاً طالب اعضاء في الكونغرس 
االمريك��ي الرئي��س )دونالد ترام��ب( بعدم تقليص 
احلض��ور االمريكي ف��ي العراق وقال رؤوس��اء جلان 
شؤون القوات املسلحة واخلارجية واالستخبارات 

ف��ي مجلس النواب االمريكي ف��ي بيان لهم انه 
في هذه اللحظة احلاسمة من اخلطأ االنسحاب 
م��ن الع��راق ألن��ه يس��عى حلماية س��يادته من 
التهديدات الداخلي��ة واخلارجية ولتحويل البالد 
ال��ى دميقراطية مزده��رة وقابلة للحي��اة واضاف 
الن��واب ندع��و االدارة الى مواصل��ة التعامل مع 
الكونغ��رس بهدف ضمان مس��تقبل مس��تقر 
للش��عب العراق��ي ورحب الن��واب بني��ة االدارة 
االمريكية تخصيص )3٤0( مليون دوالر ملساعدة 

العراقيني.
من جانبه عد عضو جلنة االمن والدفاع البرملانية 
)علي الغامني( امس حزب العمال الكردس��تاني 
م��ارس نش��اطات  ارهابي��اً  تنظيم��اً   )PKK(���ال
اثرت س��لبياً على الع��راق واملنطق��ة معتبراً ان 
مواجه��ة احلزب اصبحت واجب��ة على احلكومة 
بعد املش��اكل التي س��ببها للبالد وقال الغامني 

ان ح��زب العم��ال تنظي��م محظ��ور ومرفوض من 
دول عدة ولديه نش��اطات واعمال ارهابية وسلبية 
قبل ظهور داعش اثرت بشكل سلبي على العراق 
واملنطق��ة مبين��اً ان الدس��تور والقان��ون العراقي 
يرفض��ان وج��ود اي ق��وات اجنبية عل��ى اراضينا 
دون موافق��ة احلكومة والغ��راض محددة وان اليتم 

استخدام اراضينا باالعتداء على دول اجلوار.
وف��ي تطور الفت اكد موقع »ديبكا« االس��تخباري 
االسرائيلي ان طهران ودمشق وبغداد اتفقت على 
تنفي��ذ عملية عس��كرية مش��تركة بهدف فتح 
احلدود الس��ورية/ العراقية في خطوة تعزز اخملاوف 
االمنية االس��رائيلية واالمريكية بحس��ب املوقع 
ال��ذي ذكر ف��ي تقرير له ان هذا الق��رار اتخذ خالل 

االجتماع االول من نوعه بني قيادات جيوش الدول 
الثالث في دمش��ق مؤخراً ومت خالله حتديد طبيعة 
واالقتصادي��ة  العس��كرية  املس��اعدات  وحج��م 
االيرانية للحكومة الس��ورية للفترة املقبلة يذكر 
ان كل املعابر على احلدود املمتدة بني سوريا والعراق 
ل�)615( كم اغلقت اثر سيطرة تنظيم داعش على 
مناطق ش��مال وغرب العراق خ��الل العامني ٢013 
و٢01٤.وفي الشأن السياسي وصف ائتالف النصر 
برئاسة رئيس الوزراء السابق )حيدر العبادي( امس 
لق��اء االخير بالس��يد )جعف��ر الص��در( ب�«املهم« 
مش��يراً ال��ى ان اجلانب��ني ناقش��ا تق��ومي املس��ار 
السياسي فيما نفى وجود نوايا السقاط حكومة 
رئيس الوزراء )عادل عبد املهدي( وقالت النائبة عن 
االئتالف )ندى شاكر جودت( ان لقاء السيد )جعفر 

الص��در( برئيس االئتالف )حيدر العب��ادي( هو جزء 
من عدة لقاءات اجراه��ا الصدر مع قيادات الصف 
االول مبين��ة ان لقاء الص��در والعبادي كان االطول 

وقتاً عن بقية اللقاءات.
عل��ى صعي��د آخ��ر اص��درت وزارة الصح��ة امس 
توضيحاً حول استقالة وزير الصحة والبيئة )عالء 
العلون( مش��يرة الى ان الوزير قدم اس��تقالته الى 
رئيس ال��وزراء )عادل عبد املهدي( مند ش��هر لكن 
االخير رفضه��ا وذكر بيان لل��وزارة ان وزير الصحة 
قدم اس��تقالته منذ ش��هر مضى بسبب ضغوط 
غي��ر منصفة وجت��اوزات وتدخالت س��افرة بعمله 
وعقبات مستمرة التزال توضع لتمنعه من تنفيذ 
خارطة الطريق واالدارة الرش��يدة التي مت اعتمادها 

والعمل بها خالل هذه الفترة.

كتب املحرر السياسي
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الدفاع النيابية : التحالف الثالثي سينفذ ضربات جوية خمتارة داخل العمق السوريا
تداعيات »قانون اجلنسية«.. الربملان يرفض التعديالت عليه بصيغته احلالية ونواب: لن نسمح بعرضه للقراءة الثانيةال

2أسعار النفط ترتفع بفعل ختفيضات أوبك والعقوبات األمريكية
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احللبوسي يلتقي املبعوث الرئاسي األميركي اخلاص للتحالف الدولي ملكافحة اإلرهاب جيمس جيفري

   بغداد / 
اجلي��ش  جرح��ى  رابط��ة  حمل��ت 
العراقي، امس الثالثاء، الس��لطتني 
مسؤولية  والتنفيذية  التش��ريعية 
تهميش ش��ريحة مهمة تصل إلى 
أكثر م��ن ٤5 الف جري��ح في عموم 

البالد، فيما طالب��ت بتعديل القانون 
اخلاص بهذه الشريحة.

وقال املتحدث باس��م الرابطة، عباس 
“الس��لطة  ان   ، الس��اعدي  حم��ود 
التش��ريعية ل��م جت��ر أي تعديل على 
قان��ون جرح��ى اجلي��ش منذ ال��دورة 

البرملانية األول��ى”، مطالبا ب�”تعديل 
قان��ون جرح��ى اجليش رقم 3 لس��نة 
٢010 وتنفي��ذ مق��ررات جلن��ة األم��ن 
واللجنة  الس��ابقة  النيابية  والدفاع 

املالية ضمن موازنة ٢01٨”.
وأض��اف، ان “إهم��ال هذه الش��ريحة 

الت��ي تصل الى ٤5 ألف جريح يدفعنا 
غي��ر  حكومي��ة  أب��واب  ال��ى ط��رق 
للحصول على مستحقتنا كاجلرحى 
من الدرجة األولى الذين قاتلوا االرهاب 
من��ذ ع��ام ٢003 ولغاي��ة اآلن، وعل��ى 
السلطة التنفيذية االلتفات لذلك”.

رابطة تطالب الربملان بتعديل قانون جرحى اجليش ودفع مستحقات )45(ألف جريح

  بغداد/ 
اكد النائب ع��ن حتالف الفتح محمد 
ان  الثالث��اء،  ام��س  البل��داوي،  ك��رمي 
احلديث عن عودة رئيس الوزراء السابق  
رئي��س ائت��الف النصر حي��در العبادي 
لتولي رئاس��ة الوزراء م��رة اخرى بعد 
اقال��ة حكوم��ة ع��ادل عب��د املهدي 
هو س��يناريو ل��م يطرح، مش��يرا الى 
ان��ه ال ميكن الع��ودة الى ال��وراء، فيما 
شدد ان س��يناريوهات الوالية الثانية 
او الثالث��ة انتهى.وق��ال البل��داوي ، ان 
حتال��ف الفت��ح م��ازال داعم��ا وبقوة 

حلكومة ع��ادل عبد املهدي وس��نعمل 
مع الش��ركاء السياس��يني على تقوية 
النق��اط االيجابية فيها وبنفس الوقت 
تق��ومي االخطاء لضم��ان جناح احلكومة 
وحتقيقها تطلعات الش��عب في تقدمي 
اخلدمات وجت��اوز االخفاقات الس��ابقة، 
مبينا ان احلديث عن اس��تبدال حكومة 
عبد املهدي او االطاحة بها هو امر بعيد 
كل البع��د ول��م ول��ن يتم طرح��ه الننا 
نعتق��د ان هذه احلكومة ه��ي الفرصة 
االخيرة لكس��ب ثقة الشعب العراقي 

وحتقيق تطلعاته.     تتمة ص3

نائب : سيناريو تولي العبادي رئاسة 
الوزراء مل يطرح ولن نعود للوراء

 بغداد / 
عقد وزير النق��ل املهندس عبد اهلل لعيبي  ، 
امس الثالثاء ، اجتماعا موسعا مع مستشار 
االمانة العام��ة جمللس الوزراء الس��يد هادي 
حس��ن طالب رئيس جلنة االمر الديواني رقم 
) 10 ( لس��نة ٢013 ، والوف��د املراف��ق له من 
طائف��ة البهرة ف��ي الهند .وناقش س��يادته 
خ��الل االجتماع اهم املعوق��ات التي تواجه 
اجملامي��ع الس��ياحية وتفويجه��ا م��ن اجلو 
والبر ، قائال  باش��رنا بتجاوز العراقيل وتوفير  
س��بل النجاح من خالل تسخير االمكانيات 

واجله��ود خدمة لزوار العتبات املقدس��ة في 

العراق  .            تتمة ص3

انسجاما مع التوجه الحكومي 
  النقل تباشر بتذليل الصعاب  اليت تواجه جماميع 

السياحة الدينية واحلج والعمرة برا  وجوا 

بغداد / 
استش��هد )3( م��ن اف��راد اجليش   
بينه��م ضابط واصاب��ة )5( آخرين 
امس الثالثاء، اث��ر تعرض دوريتهم 

لهج��وم مس��لح  أثن��اء عملي��ة 
الطارمي��ة  قض��اء  ف��ي  تفتي��ش 
ش��مال بغداد. وذكر مص��در امني 
في بغداد إن هجوماً مس��لحاً وقع 

أثن��اء تنفي��ذ عملي��ة تفتيش في 
قضاء الطارمية ش��مال بغداد، ما 
أسفر عن استش��هاد )3( من افراد 
اجليش وإصاب��ة )5( .وأضاف أن قوة 

أمنية طوقت م��كان احلادث، فيما 
مت نقل جثث الش��هداء إل��ى دائرة 
الطب العدل��ي واجلرحى إلى أقرب 

مستشفى لتلقي العالج.

استشهاد واصابة )8( عسكريني جراء هجوم مسلح يف الطارمية
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فهمي: عبد املهدي سيستبدل 5 آالف درجة خاصة بالوكالة يف حزيران

2

النزاهة تضبط حاالت تالعب ببيع العملة املخصصة للمسافرين يف كربالء املقدسة

NO.3151.WeD.20.MAR.2019

بغداد / البينة الجديدة
كش��ف مجلس محافظة البصرة، امس الثالثاء، عن اطالع رئيس حتالف الفتح هادي 
العام��ري رئيس الوزراء عادل عبد املهدي على تط��ورات الوضع في محافظة البصرة، 
فيما اشار إلى أن الصالحيات املمنوحة للعامري ال تتعارض مع عمل مجلس احملافظة.
وق��ال عضو اجمللس غامن حمي��د إن “العامري عقد خالل االس��بوع املاضي اجتماعات 
مع اعضاء مجلس محافظة البصرة والكتل السياسية في احملافظة الطالعها على 
تطورات احملافظة وابرز احتياجتها اخلدمية”. وأضاف حميد، أن “العامري ابلغ مجلس 
محافظة البصرة بامتالكه صالحيات من رئيس الوزراء بش��أن املش��اريع اخلاصة في 
احملافظة”، مؤكدا أنه “وعد بالعمل على زيادة مخصصات احملافظة وحتس��ن واقعها 
اخلدمي”. وتاب��ع أن “العامري توجه إلى بغداد عقب تلك اللقاءات الطالع عبد املهدي 
عل��ى تط��ورات زيارته وتس��ليمه ابرز مطال��ب البص��رة”، الفتا إل��ى أن “الصالحيات 

املمنوحة للعامري ال تتعارض مطلقا مع عمل مجلس احملافظة”.

بغداد / البينة الجديدة
نها من  أعلن��ت هيئة النزاهة، ام��س الثالثاء، عن متكُّ
صة  صَّ ضبط حاالت تالعٍب في عمليات بيع العملة املخُ
للمسافرين في أحد فروع مصرف الرافدين مبحافظة 
كربالء.وقال��ت الهيئ��ة إن “مالكاته��ا ف��ي احملافظة 
متكنت من ضبط موظفٍة أقدمت على تس��لُّم مبلٍغ 
ماليٍّ قدرخُهخُ )429,000,000( مليون ديناٍر  من املواطنن؛ 
لشراء كميَّات الدوالر املطروحة للمسافرين بأسعاٍر 
ض��ٍة، واالس��تفادة من فرق الس��عر بعد بيعها   خفَّ مخُ
”. وأضافت  في السوق السوداء حلسابها الشخصيِّ
أن “التحقيقات األولية قادت إلى الكش��ف عن قيام 
جلنة بيع الدوالر في املصرف بصرف مبلغ )1,896,000( 
س��تفيداً بواق��ع )3000( دوالٍر  ملي��ون دوالر ل���)632( مخُ
بيِّنًة قي��ام املخُتَّهمة باالس��تفادة  س��تفيٍد، مخُ ل��كلِّ مخُ
منها ملصلحتها الش��خصية، الفتًة إلى أنه متَّ خالل 
العمليَّ��ة، التي نخُفَِّذت مبوجب مذكرٍة قضائيٍة، ضبط 
قوائم الوجبات املصروف��ة من قبل املصرف”.وتابعت 
الهيئ��ة، أن “مالكاتها في احملافظ��ة نظمت محضر 
أصول��يٍّ باملواد املضبوط��ة، وعرضته رفق��ة املخُتَّهمة 
الت��ي متَّ تدوين أقواله��ا وفقاً ألحكام امل��ادَّة 335 من 
؛  تصِّ قان��ون العقوب��ات، على قاض��ي التحقي��ق املخُ

التِّخاذ اإلجراءات القانونيَّة املناسبة«.

العامري يطلع عبد املهدي على تطورات الوضع يف حمافظة البصرة

وزير اإلعمار يبحث مع حمافظ بابل سبل تنفيذ مشروع جماري احللة الكبري

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  

بغداد / البينة الجديدة
بحث وزير االعمار واالس��كان والبلديات العامة االس��تاذ بنكن 
ريكان��ي في مكتبه مع محافظ بابل والوفد املرافق له وبحضور 
كل من مدير عام مديرية اجملاري العامة ومدير عام دائرة التخطيط 
واملتابعة اهم املش��اريع التي تنفذها ال��وزارة في احملافظة. واكد 
الوزير اهمية توحيد الرؤى بخصوص تنفيذ مشروع مجاري احللة 
الكبير وادراجه بش��كل مشروع موحد يضم جميع املراحل من 
ش��بكة تصريف مجاري ومحطات التصفي��ة ومحطات الضخ 
واخلط��وط الناقلة وعلى اهمية اخلطوات التي ميكن اتباعها من 
اجل تنفيذ املشروع واالس��تفادة من جتارب الوزارة السابقة في 
هذا اجملال وكذلك جتاوز املعوقات واملش��اكل التي اخرت واعاقت 
تنفي��ذ باق��ي املش��اريع لغرض جتن��ب الوقوع فيها مس��تقبال 
ولضمان املضي بخطوات عملية واثقة تراعي احلاجة احلقيقية 
وامللح��ة للمواط��ن البابلي.وبن الس��يد الوزير ال��ى اخذ عامل 
الزم��ن بنظر االعتبار مع ضرورة اس��تخدام آخ��ر ماتوصلت اليه 
الكوادر التخصصية والتأكيد على التنسيق العالي بن الوزارة 
واحملافظة من اجل اجناز املش��اريع  التي تخص احملافظة ، مشيرا 
ال��ى حرص الوزارة على اكمال املش��اريع  وخاص��ة في قطاعات 
البلديات وامل��اء واجملاري وفي عموم احملافظ��ات ضمن التوقيتات 

الزمنية املعده لها.

نائب: مرشحو الوزارات الشاغرة 
سيتم اختيارهم وفق هذه املعايري

بغداد / البينة الجديدة
بن النائب عن حتالف س��ائرون سالم الشمري، امس الثالثاء، ان 
اجلميع ينتظر طرح شخصيات يرشحها رئيس الوزراء عادل عبد 
املهدي للحقائب الوزارية الش��اغرة في االسبوع املقبل، مؤكداً 
ان هن��اك معايير اتفق عليها الفتح وس��ائرون وس��يتم اختيار 
الوزراء وفق هذه املعايير. وقال الش��مري ان “الكتل السياس��ية 
ل��م تطرح اي اس��ماء مرش��حة للكابين��ة الوزاري��ة ولم تصل 
البرملان اي اس��ماء بعد من قبل رئيس الوزراء عادل عبد املهدي”، 
مبين��ا أن “اجلميع ينتظر ان يطرح رئيس الوزراء ويعرض اس��ماء 
املرش��حن للحقائب الوزارية، خاصة ان االتفاق نص على طرح 
االس��ماء من قبل رئيس الوزراء بعد عطلة الفصل التش��ريعي 
للبرملان”.وأض��اف الش��مري، أن “جدول اعمال اجللس��ة املقبلة 
للبرملان س��يخلو م��ن الكابينة الوزارية، وم��ن املنتظر ان يطرح 
رئيس الوزراء االس��ماء املرش��حة للمناصب الوزارية الش��اغرة 
خالل االس��بوع املقبل”. وبن ان “هناك معايير وثوابت مت االتفاق 
عليها بن الفتح وس��ائرون ومتفق عليها ايضا عند منح الثقة 
لع��ادل عبد املهدي فيم��ا يخص منح الش��خصيات الثقة في 
الكابينة الوزارية، حيث نصت املعايير على ان يكون الش��خص 
املرش��ح للوزارة مستقالً والينتمي الي جهة او حزب سياسي او 
ميثل طائفة معينة وان يعمل بعيداً عن احملس��وبية، شريطة ان 

يكون من ذوي االختصاص او من مفاصل الوزارة”.

بغداد / البينة الجديدة
رفض الشيخ صالح العبيدي املتحدث باسم زعيم التيار الصدري 
الس��يد مقتدى الصدر، امس الثالث��اء، التعليق على التحركات 
األخيرة للس��يد جعفر محمد باقر الصدر، مؤكدا أنه ليس لديه 
علم بذل��ك، فيما نفى وجود عودة قريب��ة لزعيم التيار الصدري 
الس��يد مقتدى الصدر الذي يتواجد خارج العراق. وقال العبيدي 
إنه “لي��س لدي علم بالتحركات األخيرة للس��يد جعفر الصدر 
ولقاءاته بعدد من املسؤولن وزعماء الكتل السياسية”. وأضاف 
العبيدي أنه ال يس��تطيع نفي او تأكيد االنب��اء التي حتدثت بأن 

السيد جعفر الصدر ميارس دور املبعوث للسيد مقتدى الصدر.

العبيدي: ليس لدي علم بتحركات 
جعفر وال عودة قريبة للسيد مقتدى 

بغداد / البينة الجديدة
ارتفعت أس��عار النفط، ام��س الثالثاء، مدعوم��ة بتخفيضات 
اإلم��دادات التي تقودها أوب��ك والعقوبات األميركي��ة على إيران 
وفنزوي��ال. وبلغت العقود اآلجلة خلام غرب تكس��اس الوس��يط 
األميرك��ي 59.84 دوالراً للبرمي��ل، مرتفعة 45 س��نتاً أو ما يعادل 
0.77%، فيم��ا صعدت العقود اآلجلة خل��ام القياس العاملي برنت 
إل��ى 68.12 دوالراً للبرميل، مرتفعة 56 س��نتا او ما يعادل %0.83.
وألغت منظمة البلدان املصدرة للبترول )أوبك( اجتماعها املزمع 
في نيس��ان، مما ميدد فعليا تخفيضات اإلمدادات الس��ارية منذ 
كان��ون الثان��ي حتى حزيران عل��ى األقل، حن م��ن املقرر انعقاد 
االجتم��اع القادم.وتدع��م العقوبات األميركي��ة املفروضة على 
إيران وفنزويال األسعار، لكن املتعاملن يقولون إن ارتفاع اإلنتاج 

األميركي رمبا يكبح السوق.

أسعار النفط ترتفع بفعل ختفيضات 
أوبك والعقوبات األمريكية

بغداد / واشنطن / البينة الجديدة
جدد املبعوث الرئاس��ي األميركي اخلاص 
للتحال��ف الدول��ي ملكافح��ة اإلره��اب 
جيمس جيفري، دع��م الواليات املتحدة 
للع��راق ف��ي مجالي مكافح��ة االرهاب 
واعادة االعمار. وقال مكتب احللبوسي ، إن 
رئيس مجلس النواب محمد احللبوسي 
اس��تقبل، امس االول، املبعوث الرئاسي 
الدول��ي  للتحال��ف  اخل��اص  األميرك��ي 

ملكافحة اإلرهاب جيمس جيفري والوفد 
املرافق له، مبينا أن اللقاء حضره القائم 
بأعمال الس��فارة األميركي��ة في العراق 
جوي هد، ومس��اعد املبع��وث األميركي 
كف��ن غرير، ومدير القس��م السياس��ي 
العس��كري في السفارة األميركية ليام 
وس��لي، واملستش��ار التنفي��ذي األقدم 
للقائ��م باألعمال علي حس��ون.وأضاف 
املكتب، أن اجلانبن اس��تعراضا تطورات 

الوضع السياس��ي واألمني ف��ي العراق 
واملنطق��ة، وتنس��يق اجله��ود الثنائي��ة 
بش��أن ملف محاربة داعش في املناطق 
احلدودي��ة م��ع س��وريا، والتأكي��د على 
ضرورة إكمال احلرب ضد داعش والقضاء 
عل��ى اإلره��اب نهائي��ا وتق��دمي التدريب 
والدع��م الفني للق��وات األمنية، وايضا 
دعم الوالي��ات املتحدة األميركية جلهود 
االس��تقرار م��ن خ��الل إع��ادة النازحن 

وإعم��ار املنطقة احمل��ررة، فضال عن دعم 
برنامجها  لتنفي��ذ  العراقية  احلكوم��ة 
نها من تقدمي اخلدمات  احلكومي الذي ميكِّ
والقضاء على الفس��اد. ونقل البيان عن 
احللبوسي قوله، نشيد بجهود الواليات 
املتح��دة األميركية ف��ي محاربة داعش 
واملس��اهمة بإعمار املناطق احملررة ودعم 
الع��راق في اجمل��االت كاف��ة. على صعيد 
ذي صل��ة طالبت واش��نطن امس بغداد 

باالمتثال للعقوبات االمريكية املفروضة 
عل��ى ايران وعليها أال توف��ر غطاًء نقدياً 
الي��ران. وكان مس��ؤولون امريكي��ون قد 
قالوا بأن محاالوت اي��ران لاللتفاف على 
العقوب��ات االمريكي��ة قد فش��لت وان 
وزارة اخلزانة االمريكية تطالب احلكومة 
العراقية باالمتثال للعقوبات للحيلولة 
دون توفي��ر غطاٍء نقدي بالعملة لصالح 

ايران بسبب استيراد الكهرباء.

بغداد / البينة الجديدة
طالب��ت النائبة ع��ن ائتالف دول��ة القانون 
عالية نصي��ف، امس الثالثاء، رئيس الوزراء 
ع��ادل عب��د امله��دي بدع��م بع��ض وزرائه 
االكفاء والنزيهن ملواجهة حتديات الفساد 
املال��ي واإلداري داخ��ل وزاراته��م والدوائ��ر 
التابعة لها، مبينة أن العدو األول للشعب 
العراقي حالياً هو الفس��اد وإن مكافحته 
ليس��ت سهلة، مش��ددة على ضرورة دعم 
وزي��ر الصح��ة الدكت��ور عالء العل��وان في 
تطهير وزارته من الفس��اد. وقالت نصيف، 
إن “الفس��اد مازال ميثل التحدي األكبر في 
طريق نهوض البلد اقتصادي��اً واجتماعياً، 

والنبالغ اذا قلنا أنه الس��بب الرئيسي في 
الفق��ر وحرم��ان املواطنن م��ن حقهم في 
العيش الكرمي، باإلضاف��ة الى بقاء العديد 
من وزارات ومؤسس��ات الدولة وقطاعاتها 
املهمة في مكانها ب��ال أي تقدم وال تنمية 
حقيقي��ة«. وأوضحت نصي��ف، أن “احلرب 
على الفساد تبدأ بخطوات جدية يتخذها 
الوزير النزيه املهني باعتباره في أعلى هرم 
الوزارة، فإذا كان ميتلك الشجاعة الكافية 
الت��ي تؤهل��ه خلوض احل��رب ض��د مافيات 
الفس��اد داخل وزارته والدوائ��ر التابعة لها 
بح��زم وقوة فقد يتمكن م��ن القضاء على 
نس��بة ليس��ت قليلة من الفساد املوجود 

في البلد«.وتابعت، أن “هذه اخلطوة تتطلب 
دعماً وإس��ناداً مباش��راً من رئي��س الوزراء، 
فعلى س��بيل املث��ال وزير الصح��ة احلالي 
الدكت��ور عالء العلوان أعلن عن عزمه على 
تطهير وزارت��ه من الفس��اد والنهوض بها 
الى املس��توى الذي يجعله��ا تقدم افضل 
اخلدم��ات للمواطن��ن، باعتباره��ا من أهم 
ال��وزارات لكونها تتعلق بحي��اة املواطنن 
وس��المتهم، وبالتال��ي فإن ه��ذه اخلطوات 
تتطلب دعماً وإس��ناداً مباش��راً من رئيس 
ال��وزراء” ، مؤك��دة ان “الش��عب العراق��ي 
وأعض��اء مجلس النواب م��ع اي وزير يخدم 

شعبه بصدق ويحمل هموم بلده«.

نصيف تطالب عبد املهدي بدعم »وزرائه األكفاء«
يف مواجهة حتديات الفساد

احللبوسي يلتقي جيفري .. وواشنطن: على بغداد االمتثال للعقوبات
األمريكية وعليها أال توفر غطاًء نقديًا إليران

بغداد / البينة الجديدة
أكد عضو جلنة متابعة البرنامج احلكومي 
النيابية رائد فهمي، أن رئيس الوزراء عادل 
عبد املهدي سيش��رع باس��تبدال 5 آالف 
درجة وظيفية بالوكالة قبل نهاية حزيران 
املقب��ل، فيما بن أن اغل��ب تلك الدرجات 
مت تعيينه��ا وف��ق احملاصصة السياس��ية 
الضيقة.وق��ال فهم��ي إن “عب��د امله��دي 
سيشرع باستبدال 5 آالف درجة وظيفية 
بالوكالة لكل من منصب وكيل وزير ومدير 

عام ومعاون إداري ورئيس هيئة قبل نهاية 
حزيران املقب��ل”، الفتا إلى إن “اس��تبدال 
تلك الدرجات يأتي ضمن االلتزام القانوني 
لرئي��س ال��وزراء ك��ون مل��ف إنه��اء إدارة 
املناصب بالوكاالت مدرج ضمن في موازنة 
2019”. وأضاف أن “اغلب الدرجات اخلاصة 
مت تعيينه��ا وف��ق احملاصصة السياس��ية 
الضيق��ة والتي عملت على س��رقة املال 
العام وتوسع آفة الفساد اإلداري واملالي”، 
مبينا أن “عبد املهدي سيتعرض لضغوط 

كبيرة لبق��اء بعض املناص��ب إال انه ابلغ 
جمي��ع كتل السياس��ية بع��دم رضوخه 
ألي محاول��ة ضغط تعيق اس��تبدال تلك 
الدرجات”. وبن أن “عبد املهدي يعمل في 
الوقت احلالي على إكمال آلية االستبدال 
واختي��ار الب��دالء لتلك املناص��ب اخلاصة 
وفق الكفاءة واملعاير املتعلقة باملنصب”، 
موضحا ان “اس��تبدال تلك الدرجات تعد 
اولى مراحل مكافحة الفس��اد والقضاء 

عليه”.

عبد املهدي سيشرع باستبدال 5 آالف درجة وظيفية بالوكالة

أخبار موجزة
اس��تقالة .. أعلن رئيس كازاخس��تان، نور سلطان 
نزاربايف، امس الثالثاء، تنحيته من منصبه. وقال 
نازارباي��ف ف��ي كلم��ة متلفزة وجهها للش��عب 
“اتخذت الق��رار بوقف صالحيات��ي بصفة رئيس 
الدول��ة”. وس��يتولى رئيس مجلس الش��يوخ في 
برملان البالد، قاسم جومار توكايف، مهام القائم 
بأعم��ال الرئيس حتى انتخاب رئيس جديد خلف 
نازاربايف.وتولى نازاربايف رئاسة كازاخستان منذ العام 1990، وفي 

2015 انتخب لفترة رئاسية خامسة.
اعتقاالت .. ش��نت قوات االحتالل اإلسرائيلي، امس الثالثاء، حملة 
مداهم��ات واعتق��االت ف��ي مناط��ق متفرقة من 
الضف��ة الغربي��ة احملتل��ة، فيما تواص��ل البحث 
ع��ن الش��اب املته��م بتنفي��ذ عملية س��لفيت.
وذكرت القناة الس��ابعة العبرية، أن قوات اجليش 
اإلس��رائيلي اعتقل��ت فج��ر ام��س الثالث��اء، 15 
فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية 
احملتلة يشتبه بضلوعهم في نشاطات شعبية.

احتجاج��ات .. أض��رم أس��رى فلس��طينيون النار 
ب���14 زنزانة في س��جن “رميون”، وهو م��ا أدى إلى 
إصابة أس��ير، وس��ّجان من مصلحة الس��جون 
اإلس��رائيلية؛ وذل��ك احتجاج��اً عل��ى إج��راءات 
االحت��الل القمعي��ة ضده��م، وتركيبه��ا أجهزة 
تش��ويش داخ��ل الس��جن. وأك��دت هيئ��ة البث 
اإلس��رائيلية “مكان” أن األس��رى الفلسطينين 
أضرموا النار بزنازينهم، بعد تركيب أجهزة تش��ويش على األجهزة 

اخللوية داخل السجن.
غرق .. غمرت املياه قاعدة “أوفات” العس��كرية األمريكية في والية 
نبراس��كا غرب��ي البالد، حي��ث يقع مق��ر القيادة 
االس��تراتيجية للقوات األمريكي��ة، بعد فيضان 
نهر ميسوري. ونش��ر قائد اجلناح 55 لسالح اجلو 
األمريك��ي ماي��كل مان��ون على فيس��بوك صورة 
للقاع��دة. وتعتبر ه��ذه القاعدة واح��دة من أهم 
القواع��د بالنس��بة للجي��ش األمريك��ي، حي��ث 

تتمركز فيها طائرات بيونك.

ادع��اءات .. ادعى طيار س��ابق أن الرحلة املفقودة 
“MH370” مت نقلها باجتاه مدرج س��ري في أعقاب 
عملي��ة اختطاف مرعب��ة في اجلو، ق��ام بها أحد 
أف��راد الطاق��م. وقال املوظف الس��ابق لش��ركة 
“يونايتد إيرالينز”، راندي ريان، إنه طور نظريته بعد 
حتليله للرحلة الغريبة للطائرة املنكوبة التي لم 
يعثر عليها رغم مرور أربع سنوات على اختفائها. 
وكش��ف الطيار الس��ابق في تصريح لصحيفة “ديلي س��تار” أنه 

يعتقد أن طائرة الركاب نقلت إلى موقع “مخطط له مسبقا.
مش��روع .. قال عضو مجلس النواب املصري أحمد بدوي، إن مشروع 
القانون، الذي يناقش��ه البرملان، يهدف إلى حماية 
البيان��ات الش��خصية للمواطن��ن. وق��ال ال��ذي 
يشغل منصب رئيس جلنة االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات في البرملان املصري  حصلوا على موافقة 
ملناقش��ة هذا القانون من حيث املبدأ. ولفت بدوي 
إلى أن مش��روع القانون يض��م 49 مادة في اجلرمية 

اإللكترونية أكثر من اجلرمية اجلنائية مؤخرا.



تداعيات »قانون اجلنسية«.. الربملان 
يرفض التعديالت عليه بصيغته احلالية 
ونواب: لن نسمح بعرضه للقراءة الثانية

ألول مرة منذ )4( سنوات.. الكهرباء تعود ملناطق األنبار احلدودية مع 
سوريا.. والبصرة ختصص مبالغ ضخمة لتنفيذ مشاريع كهربائية فيها

بغداد / البينة اجلديدة
مينح  الذي  اجلنسية  قانون  تعديل  من  التميمي،  علي  القانوني  اخلبير  حذر 
ان  موضحاً  له،  جنسية  ال  من  وكل  والدواعش  لليهود  العراقية  اجلنسية 
العالم،  في  اجلنسية  قوانني  كل  يخالف  البرملان  به  يقوم  الذي  التعديل 
وبالتالي فأنه يحتاج الى دراسة من قبل مختصني بهذا الشأن قبل التصويت 

عليه.
واخلطأ  احملظور  وقع في   26 رقم  اجلنسية  قانون  “تعديل  ان   ، التميمي  وقال 
الذي يخالف كل قوانني اجلنسية في العالم، والتي تعتمد على مبدأ استثمار 
اجلنسية في منحها، حيث ان القاهرة متنح اجلنسية لالجنبي مقابل مبلغ 
400 الف دوالر وبعد اقامة ملدة خمس سنوات، كما انها متنح مجاناً للعباقرة 

والعلماء بسبب الفائدة التي سيحصل عليها البلد املانح للجنسية”.
واضاف ان “اجلنسية ال متنح في الدول اال مبوافقة الرئيس او رئيس الوزراء، اال 
في العراق فأنها متنح من قبل مديريات اجلنسية، لهذا السبب فأن تعديل 
قانون اجلنسية يحتاج الى مراجعة ودراسة معمقة من قبل البرملان”، مبينا 
النواب،  أن “اجلنسية ينبغي ان متنح مبقترح من وزارة الداخلية الى مجلس 
ثم يوافق اجمللس ومن بعدها تأتي موافقة رئيس اجلمهورية، من اجل ضبط 

عملية منح اجلنسية، وضمان عدم منحها لكل من هب ودب”.
واوضح التميمي، أن “فقرة منح اجلنسية لكل مهجر، تتيح منح اجلنسية 
آمناً لكل من  لكل مواطن ولد خارج العراق، وبالتالي قد يكون العراق مالذاً 
ال جنسية له، االمر الذي يتيح لليهود العودة كما ان الدواعش قد يحصلون 

على اجلنسية العراقية بسهولة”.

  بغداد / البينة اجلديدة

اعلن اجلهاز املركزي لالحصاء، امس الثالثاء، عن انخفاض اسعار اللحوم احلمراء 

والبيض��اء لعام 2018.وقال اجله��از التابع لوزارة التخطيط في تقرير ان اس��عار 

اللح��وم احلمراء لس��نة 2018 مقارنة بعام 2017 منها  حل��م املاعز، وحلم االبقار 

انخفضت بنسبة 1.8% و1,4% على التوالي.

واضاف ان اسعار اللحوم البيضاء سنة 2018 مقارنة بسنة 2017 منها الدجاج 

واالس��ماك النهرية انخفضت ايضا وبنس��ب 4.0% و2.8% على التوالي، مش��يرة 

ال��ى ان االس��ماك البحرية الوحيدة التي ارتفعت وبنس��بة 0.3% عن العام الذي 

سبقها.وكانت احلكومة  أطلقت مبادرة شاملة للنهوض بالواقع الزراعي بالبالد 

في اب من عام 2008، فيما حددت سقفا زمنيا قدره عشر سنوات لبلوغ العراق 

مرحل��ة االكتفاء الذاتي من احملاصيل اإلس��تراتيجية، مبا فيه��ا منتجات الثروة 

احليوانية.

NO . 3151 . WED  . 20 . FEB . 2019السنة الرابعة عشرة العدد )3151( االربعاء 20 / 3  / 2019

العاكوب يوجه رسالة لعبد املهدي وللربملان ويبدي استعداده للمثول امام القضاء 

خبري قانوني حيذر من تعديل قانون اجلنسية ملنح اليهود و”الدواعش” اهلوية العراقية
نائب يدعو اىل ضرورة تشريع قانون موحد لتنظيم األنشطة الرياضية والشبابية

  بغداد / البينة اجلديدة
وج��ه محافظ نينوى نوف��ل العاكوب، امس الثالثاء، رس��الة 
ال��ى رئيس الوزراء عادل عبد املهدي وجمللس النواب، فيما ابدى 
اس��تعداده للمثول امام القضاء به��ذه احلالة.وقال العاكوب 
ف��ي مؤمتر صحف��ي ، اوجه رس��الة ال��ى رئيس ال��وزراء عادل 
عبد املهدي وهيئة رئاس��ة البرملان والن��واب جميعا، ان جلنة 
تقص��ي احلقائق بش��أن نين��وى حاولت بكل الط��رق تضليل 
العدال��ة ورئيس ال��وزراء والبرملان من خالل ام��ور ليس لها اي 
مب��رر وال يوج��د لها اي واقع من الصحة.واض��اف العاكوب ان 
ه��ذه اللجنة اجت��زأت ما يخدمه��ا في س��بيل تهييج الرأي 
الع��ام ضد احملاف��ظ وحكومة نين��وى احمللية، مش��يرا الى ان 
الهدف االساس من ذلك هو استبدال احملافظ.وابدى العاكوب 
اس��تعداده للمثول امام القضاء العراقي اذا كان لدي فساد، 
وس��أكون مس��ؤوال ام��ام كل العراقيني وخاصة ام��ام اهالي 

نينوى والقضاء سيكون الفيصل بجميع املشاكل.
واكد العاكوب ل��دي اخطاء ادارية ولكن ملقتضيات املصلحة 
العام��ة، ام��ا هدر بامل��ال العام واعم��ال وهمي��ة للمنظمات 
او اخت��الس فانا املس��ؤول ام��ام كل العراقيني وام��ام نينوى، 

وسأكون مجرما بسقوط نينوى ايضا.

)البينة اجلديدة( نريدها أن تكون مشروعاً لنقل صوت 
الناس الفقراء في بالدنا بحيث تكون منبرهم اخمللص 
لنقل معاناتهم إلى من يهمه األمر لذا سنستمر في 
طرق أبواب السادة املسؤولني حتى يستمعوا لصوت 
العراقي الذي اتخذ من )البينة اجلديدة( وسيلة أمينة 
جتس��د أمله اليومي، وعلى هذا األساس لن يهمنا زعل 
من يزعل من مسؤولينا املهم أن ال يزعل علينا املواطن 

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

  بغداد / البينة اجلديدة
دعا النائب عن محافظة صالح الدين 
مثنى الس��امرائي، الى ضرورة تشريع 
االنش��طة  لتنظي��م  موح��د  قان��ون 
الرياضية والشبابية، فيما اكد دعمه 

الكامل للجنة االوملبية الرياضية.
وقال مكت��ب الس��امرائي ، إن النائب 
ع��ن محافظ��ة ص��الح الدي��ن مثنى 
عبدالصمد الس��امرائي التقى  رئيس 
اللجن��ة األوملبية الوطني��ة العراقية 
رعد حم��ودي، حيث جرى حوار صريح 
بش��أن أوضاع الرياضة والش��باب في 
الب��الد عموم��ا وف��ي محافظة صالح 

الدين على وجه اخلصوص.
ونقل املكتب تأكيد الس��امرائي على 
دعم��ه الكام��ل للجن��ة األوملبية ومبا 
يخ��دم احلرك��ة الرياض��ة والش��باب، 
مش��يرا إلى ض��رورة العمل لتش��ريع 
األنش��طة  لتنظي��م  موح��د  قان��ون 
الرياضية والش��بابية مب��ا ينهي حالة 
ب��ني  الصالحي��ات  ف��ي  التقاطع��ات 

املؤسس��ات املس��ؤولة عن هذا امللف 
احليوي املهم.

من جانبه، اكد رئيس اللجنة األوملبية 

الرياض��ة  ل�قط��اع  اللجن��ة  دع��م 
والش��باب في محافظة صالح الدين.

وتاب��ع املكت��ب، أن الس��امرائي رافقه 

وفد ميثل عدد من األندية الرياضية في 
محافظة صالح الدين.

املركزي لالحصاء : اسعار اللحوم احلمراء والبيضاء اخنفضت عام 2018

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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وكاالت / البينة اجلديدة
القائ��م  قض��اء  قائممق��ام  اعل��ن 
مبحافظ��ة االنب��ار احم��د احمل��الوي 
،ام��س الثالث��اء، ع��ن ايص��ال التيار 
الكهربائي الى املناطق احلدودية مع 
سوريا غربي االنبار للمرة االولى منذ 
اكثر م��ن اربع��ة اعوام.وقال احملالوي 
، إن “الك��وادر الفني��ة والهندس��ية 
ف��ي وزارة الكهرباء وبالتنس��يق مع 
مديري��ة كهرب��اء االنب��ار متكنت من 
ايصال التي��ار الكهربائي )الوطنية( 
ال��ى قض��اء القائ��م احلدودي��ة م��ع 
سوريا غربي االنبار، بعد اعادة اعمار 
وتأهي��ل خ��ط 400 املغ��ذي لألحياء 
السكنية للمرة االولى منذ اكثر من 
اربع��ة اعوام بعد قيام فرقة معاجلة 
املتفجرات برفع العبوات الناس��فة 
وامل��واد املتفج��رة من مح��اور اخلط 
املس��تهدف”.واضاف ان “عناصر من 
االجرامي��ة قامت  داع��ش  عصابات 
بوضع ع��دد من العبوات الناس��فة 
بالق��رب من اخل��ط املذك��ور ومن ثم 

تفجي��ره ع��ن بع��د م��ا ادى الى 
ان  مبين��ا  بالكام��ل”،  تدمي��ره 
“قض��اء القائم لم يش��هد منذ 
حتريره اع��ادة التي��ار الكهربائي 
)الوطنية( الى االحياء السكنية 
جراء االضرار الكبيرة التي حلقت 
الكهربائية  املنظومة  بش��بكة 
جراء تدميرها م��ن قبل داعش”.

واشار احملالوي إلى أن “هذا االجناز 
يع��د االول من نوعه ف��ي تغذية 
املناط��ق القريب��ة من الش��ريط 
بالتي��ار  س��وريا  م��ع  احل��دودي 

الكهربائ��ي )الوطنية(”.على صعيد 
ذي صل��ة أعل��ن مجل��س محافظة 
البصرة،امس  الثالثاء، املصادقة على 
تنفيذ مش��اريع بعش��رات مليارات 
انتاج  تتعل��ق بقطاع��ات  الدناني��ر 
ونقل وتوزي��ع الطاق��ة الكهربائية، 
وم��ن املقرر متويل تلك املش��اريع من 
تخصيصات احملافظة للعام احلالي.

وقال رئيس جلنة التخطيط واملتابعة 
في اجملل��س نش��أت املنص��وري ، إن 

اجمللس عق��د جلس��ة اعتيادية في 
مقره مت خاللها التصويت على تنفيذ 
مش��اريع ضمن خط��ة العام احلالي 
والنقل  االنتاج  لتحس��ني قطاعات 
والتوزيع، مبيناً أن اجمللس صوت على 
تنفي��ذ 18 مش��روعاً تخ��ص قطاع 
التوزيع بقيم��ة 84 مليار دينار، كما 
صوت على تنفيذ عش��رة مش��اريع 
لنقل الطاقة بقيمة 66 مليار دينار، 
وكذل��ك مت التصوي��ت عل��ى تنفيذ 

ثالثة مش��اريع تتعلق بقطاع انتاج 
الطاق��ة بقيم��ة خمس��ة مليارات 

دينار.
يذكر أن محافظة البصرة ش��هدت 
حتس��ناً في واقع انتاج ونقل وتوزيع 
الطاق��ة الكهربائي��ة ف��ي غض��ون 
األع��وام الثالثة املاضية، إال أن مبالغ 
طائلة مت صرفها على شراء الطاقة 
الكهربائي��ة م��ن مس��تثمرين بدل 

انفاقها على بناء محطات جديدة.

 
اعتب��ر مجلس النواب، ام��س الثالثاء، أن 
مشروع التعديالت على قانون اجلنسية 
العراقي��ة مرفوض��اً بصيغت��ه احلالي��ة. 
وقال ش��اكر حامد املتحدث باسم رئيس 
البرمل��ان ، إن »اجملل��س ي��رى أن مش��روع 
التعديالت على قانون اجلنسية العراقية 
املرقم 26 لسنة 2006 مرفوٌض بصيغته 
احلالية«، موضحاً أن »القوى السياسية 
في مجلس الن��واب تؤيد التصويت على 
مش��روع التعدي��الت في األي��ام املقبلة؛ 
لغرض إعادته إلى احلكومة، ودراسته مرة 
أخرى«.م��ن جانبه أكد النائب عن ائتالف 
دول��ة القان��ون منص��ور البعيجي، امس 
الثالث��اء، أن اجلنس��ية العراقية ليس��ت 
للبي��ع أو للمس��اومة من قب��ل البعض 
التقلي��ل م��ن قيم��ة  الذي��ن يحاول��ون 
أجلنس��ية ألعراقي��ة، مش��ددا على عدم 

السمامح ملنحها لكل من هب ودب.
وقال البعيجي ، إن “اجلنس��ية العراقية 
لها قيمتها ومكانتها اخلاصة بني بلدان 
العال��م جميع��ا ولن نس��مح بالتالعب 
بالقان��ون اجلدي��د ال��ذي س��يطرح قريبا 
على جدول أعمال البرملان وس��يكون لنا 
موق��ف  جتاه ه��ذا  لقانون  ل��ذي نعتبره 
من  لقوانني املهمة خصوصا وهو يرتبط 
بس��معة  لبلد”.وأضاف أن “جميع بلدان  
لعالم  لتي حتترم نفسها وحتترم شعبها 
ال متن��ح جنس��يتها أي مواطن أجنبي اال 
وفق ش��روط وقوانني صعبة جدا يخضع 
له��ا املواطن الذي يرغ��ب باحلصول على 
اجلنسية ألي بلد من بلدان العالم فلماذا 

هذا التهاون بقانون اجلنس��ية العراقية 
وملصلح��ة م��ن”، مؤك��دا “انن��ا نتهاون 
اجلنس��ية  ومن��ح  بالتالع��ب  ونس��مح 
العراقية من قبل أي جه��ة كانت”.وأكد 
البعيجي، “اننا لسنا ضد منح اجلنسية 
العراقية للراغبني باحلصول عليها ولكن 
يجب التعامل مبنح اجلنس��ية العراقية 
وفق الش��روط والضوابط الت��ي تتعامل 
بها جميع بلدان العالم مبنح جنسيتها 
ويج��ب التش��دد مبنحه��ا عل��ى أعتبار 
قيمتها”.على  له��ا  العراقية  اجلنس��ية 
صعي��د ذي صلة اكد النائ��ب عن حتالف 
س��ائرون عالء الربيعي، ام��س الثالثاء، ان 
قان��ون التعدي��ل االول لقانون اجلنس��ية 
لن يتم الس��ماح بعرضه للقراءة الثانية 
ما لم يت��م تعديل الفق��رات واملواد التي 
فيها اضعاف وتقليل من هيبة اجلنسية 

العراقية.
الن��واب  مجل��س  إن   ، الربيع��ي  وق��ال 
اس��تكمل ف��ي جلس��ته الت��ي عقدت 
االثن��ني الق��راءة االول��ى ملقت��رح قان��ون 
التعدي��ل االول لقانون اجلنس��ية، مبينا 
ان القان��ون يتضم��ن اش��كاالت عدي��دة 
بحاجة ال��ى وقفة جدي��ة ومعاجلة قبل 

متريره بشكله احلالي.
واض��اف الربيع��ي، ان امل��ادة اربعة ج من 
مش��روع القان��ون اعط��ت احل��ق لوزي��ر 
الداخلية ملن��ح اجلنس��ية العراقية الي 
مقيم داخ��ل البلد حت��ى وان كانت مدة 
اقامت��ه س��نة واح��دة فقط، الفت��ا الى 
ان ه��ذه امل��واد تقلل من هيبة اجلنس��ية 
العراقي��ة وجتع��ل احلص��ول عليه��ا امرا 

يسيرا الي شخص.

بغداد / البينة اجلديدة
القانونّية،  للتنمية  العراق  وّجه مركز 
امس الثالثاء، كتاباً إلى رئاسة مجلس 
الفة الدستوريّة لنص  النواب حول اخملخُ
املادة )13٥( الواردة ضمن باب األحكام 
اإلنتقالية في دستور جمهورية العراق 
الهيئة  عمل  تابعة  مخُ عملية  بشأن 

ساءلة والعدالة. الوطنّية العليا للمخُ
نصوص  وجود  عن  املركز  وكشف 

قانونية  وأخُخرى  صريحة  دستورية 
إلى  تخُشير  الهيئة  قانون  تضّمنها 
النواب  مبجلس  الهيئة  ارتباط 
ومسؤوليته عنها في رسم سياساتها 
عملها  تقييم  أو  مهامها  حتديد  أو 
راقبتها بل ومخُحاسبتها إذا إقتضى  ومخُ
والقرارات  التشريعات  خالل  من  األمر 

التي يصدرها اجمللس.
ألزم  قد  الدستور  أن  إلى  املركز  وأشار 

وإنهاء  الهيئة  بحلِّ  النواب  مجلس 
قانون  تشريع  خالل  من  أعمالها 
تضمينه  ضرورة  مع  ذلك  على  ينصُّ 
التي  العناصر  مبخُحاكمة  صريحاً  اً  نصَّ
طالباً  مخُ وشعبه،  العراق  بحقِّ  أجرمت 
احلاصل  التقصير  بتدارك  اجمللس 
ملدة  انتقالية  مادة  أحكام  باستمرار 
ثالثة عشر عاماً دون حتقيق الغاية من 

تشريعها.

الفة دستورّية  مركز قانوني خياطب رئاسة الربملان حول مخُ
يف عمل املخُساءلة والعدالة

واضاف لعيبي  نس��عى الى تطبيق آلية التعاون  مع جميع دول 
العالم لتفويج اجملاميع السياحية ، مضيفا ، ان الوزارة ستكون 
مرن��ة في اجراءات النق��ل، وتفتح افاقها على املس��توى اجلوي 
والبري ، كما وضعنا خططا س��تراتيجية لفتح خط بحري عن 

طريق ام قصر لتنشيط احلركة الدينية في العراق .
من جانبه ثمن رئيس اللجنة السيد هادي حسن طالب  اجلهود 
الكبيرة التي تقدمها وزارة النقل في عملية تفويج زوار العتبات 
املقدسة في الزيارات املليونية والزيارات االخرى،  مقترحا، حتديد 
صال��ة خاصة في مطار بغداد الدولي لتس��هيل االجراءات   في 
عملي��ة االس��تقبال واملغ��ادرة للمجامي��ع الس��ياحية لوضع 

انطباع إيجابي ورؤية عامة لعالقات مستقبلية.     

نائب : سيناريو تولي العبادي رئاسة الوزراء مل يطرح ولن نعود للوراء
انسجاما مع التوجه احلكومي .. النقل تباشر 
بتذليل الصعاب  اليت تواجه جماميع السياحة 

الدينية واحلج والعمرة برا  وجوا 

بصورة  البعض  تخمينات  ان  البلداوي  واضاف 
متفق  فاجلميع  حتقيقها  الميكن  واقعية  غير 
اليوم على دعم احلكومة ودفع اي مخاطر عنها، 
مشددا على ان اجلميع ال يسير باجتاه السلطة 
دميومة  طريق  خارطة  فان  بالتالي  املناصب  او 

والهدف  املعيار  هو  وجناحها  احلالية  احلكومة 
االهم لدينا خالل هذه املرحلة.

واكد البلداوي ان احلديث عن عودة حيدر العبادي 
يطرح  لم  امر  هو  الوزراء  مجلس  رئاسة  لتولي 
شخصية  العبادي  الن  سيطرح  انه  اعتقد  وال 

تعلم جيدا  سياسية نحترمها وهي شخصية 
اننا  على  مشددا  الوراء،  الى  العودة  الميكن  انه 
نقبل  ولن  احلالية  للحكومة  داعمون  جميعا 
بالعودة الى اخللف من جديد او فتح باب الصراع 
والتنافس على السلطة ومن هي الكتلة االكبر 

والية  عن  االحاديث  غادر  اجلميع  ان  خاصة 
قناعة  بعد  املسميات  من  وغيرها  وثالثة  ثانية 
متسك  دون  للسلطة  السلمي  بالتداول  اجلميع 

باملناصب.

بغداد / البينة اجلديدة
احلكومة  أن  النيابية،  والدفاع  األمن  جلنة  أكدت 
بتنفيذ  السوري  للجانب  طلبا  أرسلت  العراقية 
السوري  العمق  داخل  مختارة  جوية  ضربات 
الستهداف مواقع حيوية لعصابات داعش اإلرهابية، 
فيما بينت أن اجتماع رئاسات أركان اجليش العراقي 
والسوري واإليراني يعد مبثابة رسالة لتوحيد اجلهد 

ضد اإلرهاب.
اجليش  “طيران  إن  الزيادي  بدر  اللجنة  عضو  وقال 

من  عددا  القريبة  األيام  خالل  سينفذ  العراقي 
السوري  العمق  داخل  اخملتارة  اجلوية  الضربات 
داعش  لعصابات  احليوية  املواقع  بعض  الستهداف 
ستنفذ  الضربات  “تلك  إن  إلى  الفتا  اإلرهابية”، 
احلكومة  طلب  على  السوري  اجلانب  موافقة  بعد 

العراقية بهذا اخلصوص”.
الثالثي  التحالف  بني  املشترك  “التعاون  أن  وأضاف 
على  القضاء  في  مهم  أمر  سوريا(  إيران  )العراق 
عصابات داعش اإلرهابية وحتقيق األمن في املناطق”، 

العراقي  اجليش  أركان  رئاسات  “اجتماع  أن  مبينا 
والسوري واإليراني األخير يعد مبثابة رسالة لتوحيد 

اجلهد ضد اإلرهاب”.
وبشأن التواجد األجنبي في البالد أوضح الزيادي، أن 
“مجلس النواب عازم بشكل كبير على إدراج مسودة 
قانون إخراج القوات األجنبية من البالد وعلى رأسها 
القوات األمريكية على جدول أعمال إحدى جلساته 
ليس  “العراق  أن  مبينا  التصويت”،  لغرض  املقبلة 
العراقية،  األراضي  داخل  أجنبية  قوات  ألي  بحاجة 

القوات  بها  تقوم  مهام  أو  ضرورة  غياب  عن  فضال 
األمريكية بعد دحر عصابات داعش اإلرهابية”.

أمس  قدو،  حنني  البناء  حتالف  عن  النائب  واعتبر 
وسوريا  العراق  بني  الثالثية  املناورات  إجراء  األحد، 
الطريق  لقطع  وضروري  ملح  أمر  احلدود  على  وإيران 
أمام واشنطن لفرض نفوذها، فيما أكد أن احلكومة 
العراقية عازمة بشكل جاد على إجراء تلك املناورات 
امللف  مسك  في  األمنية  قواتها  جاهزية  ملعرفة 

احلدودي دون التدخل األجنبي.

الدفاع النيابية : التحالف الثالثي سينفذ ضربات جوية متارة داخل العمق السوري
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ما يشهده العامل من جتارب فاشلة لألنظمة التوتالورية 
والسلطوية جيعل الدميقراطية تبدو هي املنتصرة

مأزق التجارب الديمقراطية .. األسباب وسبل العالج

غير ان ما نشهده في الوقت احلاضر من اثارة 
ناجت��ة عن احداث كتلك الت��ي في العاصمة 
االوكراني��ة كان��ت ممتزج��ة بالقلق بس��بب 
النم��اذج املس��ببة للمش��اكل الت��ي كررت 
نفسها في عاصمة بعد اخرى. الشعب نزل 
الى الساحات العامة، والنظام فقد اعصابه 
والتغطي��ات  الش��عبية  الضغ��وط  ام��ام 
االخباري��ة العاملي��ة. رح��ب العال��م بانهيار 
النظام وابدى استعداده للمساعدة في بناء 
الدميقراطي��ة. غي��ر ان االطاح��ة باالوتوقراط 
بدت أس��هل م��ن بن��اء حكوم��ة دميقراطية 
قابلة للحياة. النظام اجلديد تهاوى االقتصاد 
ينازع والبالد وجدت نفسها في وضع ليست 
أفض��ل مما كانت عليه من قبل. هذا ما حدث 
ايضا في معظم دول الربيع العربي وفي ثورة 
اوكراني��ا البرتقالي��ة قب��ل عقد. ف��ي 2004 
اطي��ح بيانوكوفيتش باحتجاجات واس��عة 
في الش��وارع لكنه اعيد انتخابه عام 2010 
بعدما ش��عر املعارض��ون الذي��ن اطاحوا به 
انه��م محبطون.انهي��ار االحتاد الس��وفيتي 
خل��ق العديد من الدميقراطي��ات الوليدة في 
اوربا الوس��طى. ف��ي ع��ام 2000 صّنف بيت 
احلري��ة وهو مجموعة من اخلب��راء االمريكان 
حوالي 120 دولة بالدميقراطية وهو ما يعادل 
نس��بة 63% م��ن مجم��وع دول العالم. وفي 
تلك الس��نة اجتمع ممثلون عن اكثر من 100 
دول��ة في املنت��دى العامل��ي للدميقراطية في 
وارش��و لالّدعاء بان »رغبة الش��عوب« كانت 
»االس��اس ف��ي س��لطة احلكوم��ة«. تقري��ر 
حكوم��ي ص��در ف��ي امري��كا صرح ب��ان ما 

يش��هده العالم من جتارب فاشلة لألنظمة 
التوتالورية والسلطوية يجعل الدميقراطية 
تبدو ه��ي املنتصرة. هذه الثق��ة املفرطة رمبا 
ميك��ن فهمه��ا بع��د تل��ك النجاحات.لكن 
انتص��ار الدميقراطي��ة بدا اق��ل حتمية بعد 
من��وذج  اول  ش��هدت  الت��ي  اثين��ا  س��قوط 
دميقراطي، دخل ذلك النموذج السياسي في 
حالة س��بات حتى مج��يء التنوير بعد اكثر 
من 2000سنة. في القرن الثامن عشر كانت 
الث��ورة االمريكي��ة ه��ي فق��ط م��ْن انت��ج 
دميقراطية مس��تدمية. ف��ي النصف االول من 
الدميقراطي��ات  انه��ارت  العش��رين  الق��رن 
الوليدة في املانيا واسبانيا وايطاليا. في عام 
1941 كان��ت هن��اك فق��ط 11 دميقراطي��ة 
متبقية حني أعلن الرئيس االمريكي روزفلت 

»بان��ه م��ن غي��ر املمك��ن حماي��ة ش��علة 
الدميقراطية من ظ��الم البربرية.التقدم الذي 
حصل في اواخر القرن العش��رين توّقف في 
القرن الواحد والعش��رون ورمبا يتراجع. حيث 
ان 40% فقط من سكان العالم يعيشون في 
دول فيه��ا انتخابات حرة وعادلة. بيت احلرية 
يتوقع ب��ان ع��ام 2013 كان الس��نة الثامنة 
على التوالي تتراجع فيها احلرية في العالم، 
وان ذروة التق��دم كانت في بداي��ة القرن. بني 
عامي 1980 و2000 شهد طريق الدميقراطية 
عدد محدود من النكس��ات ولك��ن منذ عام 
2000 ب��رز العديد منها، واصبحت مش��اكل 
الدميقراطي��ة أعم��ق مم��ا تش��ير ل��ه االرقام.

العديد من الدميوقراطيات االس��مية انزلقت 
نح��و االوتوقراطي��ة، حي��ث حافظ��ت على 
الش��كل اخلارج��ي للدميقراطي��ة م��ن خالل 
االنتخاب��ات، ولكن بدون حقوق ومؤسس��ات 
والت��ي هي املظه��ر املهم في عم��ل النظام 
الدميقراطي. االميان في الدميقراطية برز فجأة 
في حلظات االنتصار، اثناء االطاحة باألنظمة 
غير الش��عبية ف��ي القاه��رة او كيف وبدأت 
االص��وات ترتفع عاليا م��رة اخرى. وفي خارج 
دول الغرب، كان��ت الدميقراطية تتقدم فقط 
لتنهار الحق��ا، بينما ارتبط��ت الدميقراطية 
ف��ي دول الغ��رب ع��ادة بالديون والش��لل في 
الداخ��ل. للدميقراطية دائم��ا نقادها، ولكن 
اآلن يج��ري التعام��ل مع الش��كوك القدمية 
باحترام متج��دد ألن ضعف الدميقراطية في 
فضاءه��ا الغرب��ي، وهشاش��ة نفوذه��ا في 
اماكن اخرى اصبح واضحا وبش��كل متزايد. 

مل��اذا اذا فق��دت الدميقراطي��ة زخمه��ا ف��ي 
التقدم نحو االمام؟.الس��ببان الرئيسيان ملا 
تقدم هم��ا االزمة املالية العاملي��ة في العام 
2007-2008 وصع��ود الصني. كان الضرر الذي 
س��ببته االزمة العاملية سايكولوجيا وماليا 
ايض��ا. انه��ا كش��فت الضعف االساس��ي 
املتأصل ف��ي االنظمة السياس��ية الغربية، 
وأضعفت الثق��ة بالذات الت��ي كانت واحدة 

م��ن اعظ��م االص��ول ل��دى تل��ك االنظم��ة. 
احلكومات وّسعت باستمرار احلقوق على مر 
العق��ود فخلق��ت مس��تويات خطي��رة من 
الديون، والسياس��يون اعتقدوا انهم أوقفوا 
دورات الصعود والهبوط في االقتصاد وقّللوا 
كراهية اخملاط��رة في االس��تثمار.العديد من 
الن��اس اصبح��وا مرتبكني جت��اه انظمتهم 
السياسية خاصة عندما رأوا ان حكوماتهم 
متول املصارف من اموال دافعي الضرائب ومن 
ثم وقفوا محبطني عندما اس��تمر املمولون 
بدف��ع املكافئات الضخمة ألنفس��هم. أدت 
االزم��ة كذلك ال��ى خلق حالة من الش��عور 

العارم باالستياء والغضب في العالم النامي 
جتاه قرارات إجماع واشنطن. في تلك االثناء، 
كس��ر احل��زب الش��يوعي الصين��ي احتكار 
العال��م الغرب��ي للتق��دم االقتص��ادي. الري 
س��مرس من جامعة هارفرد الحظ ان امريكا 
عندما كان��ت تنمو بس��رعة فهي ضاعفت 
مستويات املعيشة فيها خالل ثالثني سنة، 
اما الصني فقد ضاعفت مستويات املعيشة 

كل عقد في الثالثني س��نة املاضية. النخبة 
الصينية جادلت بان منوذجهم من السيطرة 
القوي��ة للحزب الش��يوعي تراف��ق مع جهد 
مكث��ف لتش��غيل الن��اس املوهوب��ني ف��ي 
الطبق��ة العليا م��ن احلزب ف��كان ذلك أكثر 
فاعلية م��ن الدميقراطية واقل ميال للجمود. 
القي��ادة السياس��ية في الص��ني تتغير كل 
عقد وهناك ضخ مس��تمر للمواهب اجلديدة 
ألن كوادر احلزب يتم اختيارها وفقا لقابليتها 
ان  تق��ول  الص��ني  االه��داف.  عل��ى حتقي��ق 
منوذجه��ا اكثر كفاءة م��ن الدميقراطية واقل 
عرض��ة للجمود.منتق��دو الص��ني يّتهم��ون 
الع��ام  ال��رأي  بالس��يطرة عل��ى  احلكوم��ة 
مبختل��ف ان��واع الط��رق، ب��دءاً م��ن س��جن 
املعارض��ني وحت��ى مراقب��ة النقاش��ات في 
االنترني��ت. مع ذل��ك ومن املفارق��ة ان افراط 
النظام في الس��يطرة تعن��ي انه يصغي عن 
ق��رب للرأي العام. وفي نفس الوقت كان قادة 
الصني قادرين على معاجلة بعض املش��اكل 
الكبي��رة لبن��اء الدول��ة التي ميك��ن ان تأخذ 
عق��ودا للتعام��ل معه��ا في ظ��ل االنظمة 
الدميقراطي��ة. فق��ط خالل س��نتني متكنت 
الص��ني من توس��يع نظ��ام التقاعد ليغطي 
240 ملي��ون ش��خص اضافي من الس��كان 
الكل��ي  الع��دد  م��ن  اكث��ر  وه��و  الريفي��ني 
للمش��مولني بنظ��ام التقاع��د االمريك��ي. 
العدي��د م��ن الصينيني مس��تعدون للقبول 
 PEW بنظامهم اذا كان يخلق منوا. استبيان
لع��ام 2013 لألوضاع العاملية بنّي ان 85% من 
الصيني��ني كانوا »راضني ج��دا« جتاه بلدهم 
مقارنة ب� 31% من االمريكيني.بعض املثقفني 
الصينيني اصبحوا فخورين جدا. مفكر آخر 
الح��ظ ان »العديد م��ن ال��دول النامية التي 
استوردت القيم والنظم السياسية الغربية 
تش��هد حالة من االضطراب والفوضى« وان 
الصني تقدم النموذج البديل. دول من افريقيا 
)رواندا( مرورا في الش��رق االوسط )دبي( حتى 
جن��وب ش��رق اس��يا )فيتن��ام( تأخ��ذ بهذه 
الوصفة على محمل اجل��د. التقدم الصيني 
كان ل��ه التأثير الكبير في س��ياق سلس��لة 
االخفاق��ات التي مني بها الدميقراطيون منذ 
ع��ام 2000.كانت النكس��ة االول��ى الكبيرة 
حدثت في روس��يا. بعد س��قوط جدار برلني 
ع��ام 1989 بدت دمقرطة االحتاد الس��وفيتي 
القدمي كأنها حتمية. في اعوام التسعينات 
اتخذت روس��يا خطوات في ذلك االجتاه حتت 
حكم بوريس يلس��ن. ولكن ف��ي نهاية عام 
1999 اس��تقال يلسن وس��لم السلطة الى 
فالدميي��ر بوت��ن الرئيس الس��ابق للمخابرات 
KGB ال��ذي كان من��ذ ذل��ك الوق��ت رئيس��ا 
للوزراء ثم رئيس��ا للدولة مرت��ني. هذا االجتاه 
حط��م جوهر الدميقراطية في روس��يا حيث 
ج��رى منع الصحافة وس��جن املعارضني مع 
ابقاء املظهر اخلارجي في امكانية التصويت 
لكل ف��رد. القادة االوتوقراطي��ون في فنزويال 
واوكراني��ا واالرجنت��ني واماكن اخ��رى اتبعوا 
م��ن  مقنع��ة  وغي��ر  فاس��دة  اس��اليب 
الدميقراطية وبهذا اساءوا لها أكثر.النكسة 
الثاني��ة الكبيرة كانت ح��رب العراق. عندما 
ل��م تثب��ت ادل��ة اس��لحة الدمار الش��امل 
لصدام بع��د غزو امريكا للع��راق عام 2003، 
اجته الرئيس بوش لتبرير احلرب ككفاح ألجل 

احلري��ة والدميقراطية. »اجلهد املش��ترك لألمم 
احلرة لتعزي��ز الدميقراطية هو البداية لهزمية 
اعدائن��ا«. ه��و ذك��ر ف��ي الذك��رى الثاني��ة 
لتس��لمه الرئاس��ة ان ه��ذا اكثر م��ن مجرد 

ان الش��رق  ب��وش  فرص��ة نفعي��ة، اعتق��د 
االوس��ط س��يبقى مرتعا لالرهاب طاملا بقي 
حت��ت حك��م الدكتاتوري��ني. جناح اليس��ار 
ان  عل��ى  بره��ان  ب��وش  خط��ة  ان  اعتب��روا 

الدميقراطية هي مجرد ورقة توت لالمبريالية 
االمريكي��ة. واقعي��و السياس��ة اخلارجي��ة 
اعتبروا الفوضى املتصاعدة في العراق برهانا 
عل��ى ان قي��ادة امري��كا للدمقرط��ة كان��ت 
وصف��ة لعدم االس��تقرار. بينم��ا محافظون 
جدد مثل فوكايام��ا اعتبر ذلك دليال على ان 

الدميقراطية ال ميكنه��ا مد جذورها في بيئة 
غير مالئمة.النكسة الثالثة كانت في مصر. 
ان انهي��ار نظام حس��ني مبارك ع��ام 2011، 
واالحتجاج��ات الت��ي ترافقت م��ع ذلك عزز 
االم��ل ب��ان الدميقراطي��ة س��تعم الش��رق 
االوس��ط. لك��ن اآلمال س��رعان م��ا تبخرت. 
االنتخاب��ات املصري��ة الالحقة ل��م يفز بها 
كان��وا  )الذي��ن  النش��طاء  الليبرالي��ون 
منقسمني الى عدة احزاب كوميدية ساخرة( 
وامن��ا ف��از بها محمد مرس��ي رج��ل االخوان 
املس��لمني. تعامل مرس��ي مع الدميقراطية 
باعتب��اره رابحا ل��كل الدولة التي س��خرها 
خلدم��ة اه��داف االخ��وان املس��لمني فمنح 
نفسه س��لطات المحدودة مؤسسا لبرملان 
بأغلبية اسالمية دائمة. في متوز 2013 متكن 
اجليش م��ن االطاح��ة بالنظ��ام واعتقل اول 
رئي��س مص��ري منتخب دميقراطي��ا، كما زج 
القادة االعضاء في حزب االخوان املس��لمني 
بالس��جون وتعامل بقس��وة م��ع املئات من 
املتظاهري��ن. وال��ى جانب احلرب في س��وريا 
والفوض��ى ف��ي ليبي��ا كل ه��ذا جعل بعض 
املنتمني الى املعس��كر الدميقراطي يفقدون 
بريقهم.من��ذ إدخ��ال الدميقراطية عام 1994 
الى جنوب افريقي��ا جرى حكم البالد بنفس 
احلزب احلاك��م وهو املؤمت��ر الوطني االفريقي 
ال��ذي اصب��ح مب��رور الزم��ن اكث��ر اهتمام��ا 
مبصاحله الش��خصية. تركيا التي بدت تضم 
االس��الم املعتدل والدميقراطية انحدرت الى 
االوتوقراطية والفساد. في بنغالديش وتايلند 
وكمبوديا انسحبت املعارضة من االنتخابات 
االخيرة ورفضت القب��ول بنتائجها. كل هذا 
اظه��ر بان م��ا حتتاجه الدميقراطي��ة من بناء 
للمؤسس��ات كان في احلقيق��ة بطيء جدا، 
ب��ان  الش��عبية  الفك��رة  عل��ى  وقض��ى 
الدميقراطية س��تثمر تلقائيا وبسرعة حاملا 
تُلقى بذورها. وعلى الرغم من ان الدميقراطية 
»طم��وح عامل��ي« مثلما اش��ار ب��وش وبلير، 
لكنها ممارس��ة تتجذر ثقافيا. الدول الغربية 
تقريبا جميعها وّس��عت حق��وق التصويت 
بع��د تاس��يس انظم��ة سياس��ية معق��دة 
وحق��وق  فعال��ة  مدني��ة  خدم��ات  وتوفي��ر 
دستورية راس��خة في مجتمعات احتضنت 
برغبة وصدق افكار احلقوق الفردية والقضاء 
املس��تقل.لكن ف��ي الس��نوات االخيرة بدت 
املؤسسات التي تقدم منوذجا للدميقراطيات 
اجلديدة كأنها متقادم��ة وعاجزة عن القيام 
بذل��ك. الواليات املتحدة اصبحت مثاال حلالة 
اجلمود واالنس��داد بوجود مساعدي االحزاب 
واللوبي��ات حت��ى وصل��ت البالد ال��ى حافة 
اإلفالس وغرق��ت مرتني في الديون في الفترة 
االخيرة. دميقراطيتها هي ايضا فاسدة بفعل 
اس��اليب االحتيال التي تقوم بها الس��لطة 
االنتخابي��ة  املناط��ق  ح��دود  تغيي��ر  ف��ي 
وتوس��يعها لتضم اكبر عدد من الناس وهو 
ما يسمى gerrymandering. ان عملية رسم 
احلدود الدس��تورية لترسيخ سلطات مْن في 
احلكم ش��جع على التطرف ألن السياسيني 
يكتسبون الرضا فقط من االخالص للحزب 
وبالتالي اسُتبعد من العملية عدد كبير من 
الناخب��ني. ص��وت النق��ود كان أعل��ى من اي 
وقت مضى في السياس��ة االمريكية. اآلالف 
م��ن اللوبي��ات )اكث��ر م��ن 20 ل��كل عض��و 
بالكونغ��رس( زادوا م��ن ط��ول التش��ريعات 
وتعقيداتها، االفض��ل كان دائما هو املتاجرة 
باالمتي��ازات اخلاصة. كل ه��ذا خلق انطباعا 
ب��ان الدميقراطي��ة االمريكية ه��ي للبيع وان 
االغني��اء لديهم س��لطة اكبر م��ن الفقراء. 
النتيجة هي ان ص��ورة امريكا والدميقراطية 

ذاتها تعرضت للنقد العنيف.

النظام الجديد 
تهاوى فاالقتصاد 
ينازع والعالم وجد 
نفسه يف وضع ليس 
بأفضل مما كانت 
عليه من قبل

التقدم الذي حصل يف أواخر القرن العشرين 
توقف يف القرن الحادي والعشرون وربما يرتاجع

بوتني

روزفلت

فيكتور

كان للمحتجني الذين 
اطاحوا بحكومة اوكرانيا 
الكثير من الطموحات 
جتاه بلدهم. شعاراتهم 
دعت الى عالقات وثيقة 
مع االحتاد االوربي، وانهاء 
التدخل الروسي في 
السياسة االوكرانية 
وتأسيس حكومة 
نزيهة بدال من احلكومة 
الفاسدة للرئيس فيكتور 
يانوكوفيتش. غير ان 
مطالبهم االساسية هي 
ذاتها التي حفزت الناس 
عبر عدة عقود إلتخاذ 
موقف من احلكومات 
االوتوقراطية الفاسدة. 
هم ارادوا دميقراطية 
ذات قواعد ثابتة.من 
السهل ادراك ملاذا تكون 
الدميوقراطيات عادة 
أغنى من الالدميقراطيات 
واقل ميال للحروب 
ولديها سجل افضل 
في مكافحة الفساد. 
ما هو أساسي هو ان 
الدميقراطية تسمح 
للناس بالتحدث عما 
في أذهانهم وحتديد 
مستقبلهم ومستقبل 
اطفالهم. ان ما تبديه 
مختلف الشعوب في 
مختلف االماكن من تبّني 
لهذه الفكرة امنا يشكل 
دليال على جاذبيتها 
الدائمة.

حاتم حميد محسن

     حقيق��ة احت��رت كثيرا في االجابة عن هذا الس��ؤال 
احملرج فالذي  يرقص على جراحنا .. ماذا نسميه ؟ هل هو 
مجرم أم احمق ام انه من املس��تفيدين جدا مما يحصل؟   
ه��ل نعرف حق��ا من الع��ازف ومن هو الراق��ص ومن هم 
اجلمهور ؟ العراقيون ال يستخدمون معاطف للرقص بل 
اش��ياء اخرى واهازيجهم تدل على ذلك والبصرة املعلم 
الش��اخص للحضارة والتاريخ بات��ت عصفورة مذبوحة 
فنحرها صار مصدرا للنفط حيث تقتل كل يوم ويرقص 
البع��ض على اش��الئها الت��ي لم تنضب . يخ��رج علينا 
البعض من السياس��يني يتباكى على الوضع هناك وهو 
ضل��ع قومي من اضالع احلكوم��ة كأن االوضاع في العراق 
عامة والبصرة خاصة حتدث في جزر بعيدة عن س��يادته 
أو كأن البص��رة ه��ي الضلع االعوج في مي��زان يومياته . 

الفك��ر  يص��ب  ل��م 
العراقي  السياس��ي 
اله��زال  ه��ذا  مبث��ل 
املتق��ن الصنع وكأن 
املس��ؤولني  )بع��ض( 
ول��م  متام��ا  مخ��در 
يش��اهد كمية االلم 
البصرة  تنتجه  الذي 
إضاف��ة ال��ى النفط 
م��ع  يرق��ص  وراح 
جراح  عل��ى  اآلخرين 
البص��رة . صدقون��ي 
لو كنت امل��ك قرارا 
جعل��ت  مل��ا  فعلي��ا 
آثم��ا يتنف��س كم��ا 
حال العراقيني الذين 

بح��ت اصواتهم وما من مجي��ب . العتب كبير بل وصل 
االمر الى التخوين لبعض االطراف وصوال الى التس��ليم 
بفدرلة العراق وتقسيمه وفقا خملططات يعرفها اجلميع 
وباملناس��بة لم يعد خافي��ا على احد اش��تراك احملللني 
والسياسيني باملعرفة مع احد من الناس إال ان الفرق هو 
في )التس��فيط( ولبس الب��دالت الراقية ال اكثر . اخليانة 
كلم��ة ال تفي ح��ق البع��ض وال حتى الغدر والس��قوط 
االخالق��ي فم��ن كان يستش��عر ف��ي نفس��ه التقصير 
فليقتل نفس��ه في شط العرب او في العشار او بالقرب 

من متثال السياب ومع ذلك فانه لن ينجو مطلقا.

الرقص على اجلراح

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

لم يصب الفكر 
السياسي العراقي 
بمثل هذا الهزال املتقن 
الصنع وكأن )بعض( 
املسؤولني مخدر تماما 
ولم يشاهد كمية االلم 
الذي تنتجه البصرة 
إضافة اىل النفط
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يوم  املصادف   2019/3/13 بتاريخ 
 1,- الساعة  عن  وحتديدا  االربعاء 
مجموعة  منزلي  اقتحمت  ظهرا 
يتراوح  االمنية  القوات  من  كبيرة 
باالعتداء  وقاموا  شخصا   30 عددها 
واحفادي  واوالدي  عائلتي  امام  علي 
في  االصفاد  ووضعوا  ارضا  وطرحي 
رجال  منتسبو  انتشر  ان  بعد  يدي 
فيه  وعاثوا  املنزل  ارجاء  في  االمن 
خرابا وسرقة موبايل )عدد 4(  وحتديدا 
املدنيني منهم كل هذه الفوضى ولم 
وقام  االعتقال  لهذا  السبب  نعلم 
اوالدي  )االستخبارات( بضرب  املدنيون 
هذا  كل  للجميع  الشتائم  وتوجيه 
سكنة  من  غفير  جمع  انظار  امام 
املنطقة واصيب احد اجليران بكدمات 
النه  االن  حلد  اثارها  الزالت  عينيه  في 
حاول الوقوف بينهم وبني ضرب االوالد 
باطالق  قاموا  مهمتهم  اجناز  وبعد 
العيارات النارية على واجهة املنزل من 

يكونون  ما  اشبه  الذين  املدنيني  قبل 
بعصابات الشوارع من حيث التصرف 
تنم  وقذرة  جارحة  بالفاظ  والتلفظ 
عن سوء تربية ووضاعة خلق وتدخلت 
السن  في  كبيرة  سيدة  وهي  والدتي 
)80( عاما وقالت لهم هذا بيت االستاذ 
علي املشرف فما كان من  احدهم اال 
ان صرخ فيها ان تسكت واطلق بعض 
العيارات النارية فوق راسها.. حقيقة 
االمر اشد ايالما وقسوة من ان تصفه 
اقتيادي  مت  وبعدها  الكلمات  بعض 
الى  اليدين  موثق  العينيني  معصوب 
مديرية االستخبارات وتعرضت لشتى 
من  والضرب  والشتم  االهانات  انواع 
قبل افراد لم اشخصهم وقبل ان يتم 
التحقيق وبعدها مت الزج بي في قاعة 
االرهابيني  انواع  شتى  تضم  كبيرة 
واعطائي  مالبسي  اخذ  ومت  واجملرمني 
)بدلة  السجن  بنزالء  خاصة  مالبس 
حينها  علمته  ما  وكل  اللون(  جوزية 

وفق  علي  قبض  انني  املنتسبني  من 
ارهاب( الن هناك تشابه رقم   4( املادة 
سيارة فجرت من قبل االرهاب مع رقم 

سيارتي..
ان متتهن  السادة  ايها  يعقل هذا  هل 
بهذا  عائلته  وارعاب  االنسان  كرامة 
الناس  انظار  وامام  الوحشي  الشكل 
في  بها  يشاد  عائلة  من  وانا  خاصة 

العطرة  والسمعة  والثقافة  الدين 
مجال  في  مشرف  تاريخ  لدي  وانا 
االول  املشرف  االن  وكوني  التعليم 
مديرية  في  اختصاصي  مجال  في 

تربية الكرخ/3
وال اريد هنا ان انال من الشرفاء من 
قواتنا االمنية ورجال القضاء الذين 
وذلك  العدالة  وجود  على  برهنوا 
باخراجي فورا من السجن وتبرئتي 
مما نسب الي من تهمة ظاملة ،اخللل 
يكمن في عدم املهنية من افراد القوة 
املنفذة واالنفالت الواضح دون قيادة 
تلتزم بالقانون واملضحك املبكي في 

االمر ان يصرخ احد افراد االستخبارات 
امام الناس )اني ابن الشعلة( !! االمر 
اصبح االن بيد قادتنا االمنيني وكل ما 
ارجوه احقاق احلق وضرب يد الفوضى 
حتى  املأل  امام  اعتبار  ورد  والهمجية 
االمن  رجال  صورة  تشويه  يتم  ال 
االبطال من قبل بعض املسيئني الذين 

امام  املريضة  نفوسهم  يستعرضون 
الذي اضع فيه  الوقت  ، في  املواطنني 
هذه املشكلة امام السادة املسؤولني 
ينتصر  بان  املي كبير  الدولة فان  في 
لي من هو مسؤول عن حماية الناس 
وكرامتهم وذلك من خالل فتح حتقيق 
حق  ذي  كل  يأخذ  كي  وفوري  عاجل 
الى  يسيء  من  كل  ويحاسب  حقه 

صورة اجلهاز االمني املشرقة من خالل 
الى  اقرب  وهي  صبيانية  تصرفات 
التي   ) )الكابوي  البقر  رعاة  تصرفات 
وتقاليدنا  عاداتنا  الى  بصلة  متت  ال 
االشارة  من  بد  وال   ، بصلة  االصيلة 
الى انني طرقت ابواب القضاء القامة 
احلادث   لهذا  املنفذة  القوة  دعوى ضد 
العادل  للقضاء  والتقدير  الشكر  كل 
يتميزون  الذين  االمنيني  والقادة 
باجلهاز  الالئقة  واملهنية  بالنزاهة 

االمني .
/ اناشد السيد الوكيل االقدم  ختاما 
الداخلية  وزارة  في  االفراد  امن  ومدير 
فائق  مع  هذه  قضيتي  في  ينظر  ان 

التقدير ..
علي عبد الحسني عبد الرضا 

الفريجي
بغداد / الشعلة 
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املشرف الرتبوي علي عبد الحسنيالوكيل االقدم لوزارة الداخلية 

مشرف تربوي تعرض العتداء من قبل قوة مسلحة يطالب بانصافه
أمام أنظار السيد الوكيل األقدم ومدير أمن األفراد في وزارة الداخلية 

البينة اجلديدة/ ابتهال العربي 
الوطني  االعمال  جمللس  فاعلة  مبشاركة 
العراقيني  اقيم مؤمتر  رجال االعمال  العراقي 
وزيري  بحضور  القطريني  االعمال  ورجال 
التجارة العراقي والقطري يوم االحد املصادف 

2019/3/17 في بغداد .
وجرت مراسم االستقبال في فندق بابل حيث 
بكلمات  اجلانبني  بني  االجتماع  اعمال  بدأت 
والتي  والقطري  العراقي  التجارة  لوزيري 
لتعزيز  صادقة  رغبة  عن  الطرفان  فيها  عبر 
جديدة  صفحة  وفتح  التجارية  العالقات 

اجلانبني في  بني  التعاون  آفاق  وتطوير  لتنمية 
جميع اجملاالت.

وعلى هامش هذا االجتماع الهام جرى توقيع 
مذكرة تفاهم بني شركة القواس لالستثمارات 
العقارية احملدودة ميثلها عضو مجلس االعمال 
وشركة  لفتة  حيدر عيسى  العراقي  الوطني 
العزيز  عبد  ميثلها  الصناعية  بوليمير  قطر 

مبارك .
لقاءات جانبية  االجتماع جرت  وعلى هامش 
بناءة بني رئيس واعضاء اجمللس ورجال االعمال 

القطريني.

 البينة اجلديدة / اسامة مثنى صالح
 يعتبر برنامج بي بي للمغامرين الشباب إحدى املبادرات القيادية 
امت  وقد  اخلليج،  منطقة  في  الشباب  مهارات  لصقل  والتنموية 
بنجاح موسمه التاسع عشر إذ شارك في املعسكرات السبع 
اخلليج  دول  مختلف  من  وشابة   شاب    430 من  أكثر  اخملتلفة 
العربي. ومنذ إطالق البرنامج في عام 2000، استفاد من البرنامج 
و  املتحدة  العربية  واإلمارات  العراق  من  مشاركاً   7500 من  أكثر 
سلطنة عمان و اململكة العربية السعودية والكويت. ويخوض 
املغامرون العديد من التحديات البدنية والذهنية لتطوير مهارات 
القيادة والعمل اجلماعي. ويشمل البرنامج مجموعة متنوعة من 
األنشطة مثل التسلق والنزول من برج التسلق و قيادة الدراجات 
ببناء  املشاركون  التجديف. كما يقوم  بقوارب  واالبحار  اجلبلية، 
هذه  وجميع  واالخشاب،  واحلبال  البراميل  باستخدام  عوامات 
البرنامج  املتناسق.ويستهدف  الفريق  بناء  الى  االنشطة تهدف 

املمول من قبل شركة BP بي. بي. شريحة واسعة من الشباب 
اخلليجي.  ويشرف على البرنامج نخبة من املغامرين )املشرفني 
عن  ومتيزوا  البرنامج  في  شاركوا  الذين  والعمانيني(  اإلماراتيني 

البرنامج.  في  والعطاء  بالتطوع  الرغبة  لديهم  وكانت  اقرانهم 
مع مختلف  بي.  بي.  بتعاون شركة  املشاركني  اختيار  يتم  كما 
أحمد  السيد  اخلليج.وعلق  بدول  واجلامعات  والكليات  املدارس 
التميمي، مدير البرنامج، و مستشار إقليمي مبكتب الشركة في 
املغامرين هي مبادرة  للشباب  بي  بي  برنامج  إن   « قائالً  أبوظبي 
طويلة األمد، وواحدة من املبادرات االجتماعية الرائدة في منطقة 
املنطقة.  في  الشباب  بتنمية  ملتزمون  ونحن  العربي.  اخلليج 
ّكنا  ميمُ أيضاً  اآلمنة،  بالتحديات  مليئة  بيئة  البرنامج  يوفر  كما 
هذا البرنامج من تطوير وتوجيه القيادات الوطنية للمستقبل، 
ومن خالل البرنامج نقوم مبساعدة املشاركني على استكشاف 
مواهبهم وتنمية مهاراتهم. فنحن نطور من مهاراتهم الذهنية، 
و نشجعهم على العمل اجلماعي، ونساعدهم على استخالص 
إبداعاتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم - وهذه صفات أساسية في 

هذا العالم الديناميكي«.

برنامج »بي. بي. BP« للشباب املغامرين ُيلِهم قادة اجليل املقبل
بغداد/ البينة اجلديدة / جاسم كرمي الطائي

والبلديات  واإلسكان  األعمار  لوزارة  الفني  الوكيل  زار 
واالشغال العامة املهندس جابر عبد خاجي مشروع 
 ) سومو   ( النفط  تسويق  لشركة  السكني  اجملمع 
عليه  تشرف  والذي  النفط  وزارة  ملنتسبي  واخملصص 
دائرة االعمار الهندسي لألطالع على سير العمل فيه.
املهندسة  الهندسي  األعمار  دائرة  عام  مديرة  وقالت 
األعمار  لوزارة  الفني  الوكيل  ان  جواد  سعيد  أحالم 
واإلسكان والبلديات واالشغال العامة املهندس جابر 
عبد خاجي قام بزيارة ميدانية ملشروع اجملمع السكني 
لشركة تسويق النفط ) سومو ( واخملصص ملنتسبي 
وزارة النفط والذي تشرف عليه دائرة االعمار الهندسي 
لألطالع على سير العمل فيه.مبينة ان املشاريع التي 
حتظى  والفنية  الهندسية  كوادرنا  عليها  تشرف 
في  العليا  اجلهات  قبل  من  ورعاية  وأهتمام  مبتابعة 
الوكيل  ان السيد  الدائرة  .وأضافت مديرة عام  الوزارة 
وسرعة  العمل  بطريقة  أعجابه  عن  أعرب  الفني 
التنفيذ . موجها ان يستمر العمل بالروحية العالية 
الفنية  املواصفات  وفق  العمل  أجناز  وبضرورة  والدقة 
املطلوبة.وأشار معاون املدير العام في الدائرة الدكتور 
محمد حيدر الساكني ان مشروع مجمع سومو هو 
بغداد.  محافظة  في  املهمة  السكنية  املشاريع  من 
في  املسؤولني  قبل  من  املستمرة  املتابعة  ان  مؤكدا 
الوزارة من جهة والقيادة العليا في الدائرة للمشروع 

عن  أثمر  املطلوبة  املواصفات  وفق  العمل  سير  في 
مشروع  على  الهندسي  باالشراف  آخر  عقد  توقيع 
النفط  تسويق  لشركة  االداري  امللحق  بناية  أنشاء 
)سومو( باالضافة الى دراسة عقد ثالث لألشراف على 
النفط  تسويق  لشركة  املدني  الدفاع  بناية  مشروع 
الدائرة  في  املشاريع  قسم  مدير  أشار  فيما  )سومو(. 
أكثر  تبلغ  املشروع  كلفة  ان  حمدي  عادل  املهندس 
من )52( مليار دينار وينفذ على مساحة )64( الف متر 
مربع ومبدة أجناز )36( شهرا. مبينا أن املشروع   مجاور 
لنصب الشهيد في   بغداد. وتابع ان املشروع يتكون 
من )31( بناية عمودية ذات اربع وخمسة طوابق وبواقع 
)453( شقة تتراوح مساحاتها ما بني )125 م2 , 150م2, 
175م2, 200م2 (.مبينة ان البنايات صممت بأربع أنواع 
كل  طوابق  اربعة  من  عمارات  ستة   )A( نوع  بناية 
طابق يحتوي على شقتني ومبساحة 200م2 للشقة 
خمسة  من  عمارات  عشرة   )B( نوع  .وبناية  الواحدة 
ثالثة شقق ومبساحة  يحتوي على  طوابق كل طابق 
175م2 للشقة الواحدة. وبناية نوع )C( تسعة عمارات 
من خمسة طوابق كل طابق يحتوي على ثالثة شقق 
 )D( نوع  وبناية  الواحدة.  للشقة  150م2  ومبساحة 
يحتوي  طابق  كل  طوابق  خمسة  من  عمارات  ستة 
الواحدة. للشقة  أربعة شقق ومبساحة 125م2  على 

للتسوق  قاعتني ومحالت  املشروع على  يحتوي  كما 
وساحة لوقوف السيارات وملجأين.

الوكيل الفين لوزارة االعمار واالسكان يطلع 
على سري العمل يف مشروع جممع سومو السكين

البينة اجلديدة / عبد الستار محسن
 على ضوء توجيهات وزير النقل املهندس عبد اهلل 
لعيبي  بتفعيل جانب السياحة الدينية والتراثية 
املالية..   مواردها  لتعظيم  السكك  قطارات  في 
االستاذ  السكك  عام  مدير  من   ميدانية  ومبتابعة 
طالب جواد كاظم احلسيني وبالتنسيق مع مكتب 
الزهراء للسفر والسياحة .مت تسيير رحلتني األولى 

القطار من محطة قطار  انطلق  الثالثاء  امس  يوم 
البصرة الساعة )6( مساء متوجها الى محطة قطار 
كربالء املقدسة والعودة من كربالء الى محطة قطار 
الساعة  2019/3/22االنطالق  اجلمعة  يوم  البصرة  
)6( مساء بينما الرحلة الثانية يكون االنطالق فيها  
من محطة قطار البصرة  الى مدينة كربالء املقدسة 
اليوم األربعاء  املصادف2019/3/20الساعة )6(مساء  

2019/3/23الساعة  املوافق  السبت   يوم  والعودة 
الى  كربالء  قطار  من محطة  االنطالق    مساء   )6(
البصرة. واجلدير بالذكر  هناك برنامج سياحي ديني 
إختياري يتضمن زيارة املراقد الدينية كافة من قبل 
مكتب الزهراء السيما أن النقل  بالسكك له مزايا 
الراحة  عامل  منها  الرحالت  خالل  عديدة  خدمية 

والسرعة واألمان .

السكك تسري قطارات سياحية من البصرة اىل كربالء املقدسة

إعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالنات

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الزبري
رقم االضبارة:24/خ/2018
التاريخ:2019/3/19

إعــــــــــالن 
تبيع مديرية تنفيذ الزبري االالت واملعدات واملكائن املدرجة اوصافها 
ادناة واملوجودة يف معمل امليقات بصناعة البالط املتداخل و العائد 
للمدين )مصطفى عبد علي لفتة( املحجوزة لقاء طلب الدائن )عماد 
رحمن راشد (الدين البالغ )113.137.000( مليون دينار فعلى 
ــدة )10 أيام ( تبدأ  ــراء مراجعة هذه املديرية خالل م الراغب بالش
ــتصحبا معه التأمينات القانونية عشرة  ــر مس من اليوم التالي للنش
ــهادة  ــوال املدنية وش ــة االح ــة املقدرة وهوي ــن القيم ــن املائة م م

الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على املشرتي.
املنفذ العدل
حنان صالح معوق 

املواصفات 
1- موقعة :- منطقة الناظم قرب مرقد خطوة االمام علي )ع(

2- املواصفات ادناة:ـ
ــبعون  ــتة وس 3- القيمة التقديرية )176.000.000(مائة وس

مليون دينار.

إعالن
ــل املدعي )زينب  ــوى املقامة من قب ــاء على الدع بن
ــن ) املهلهل(  ــم(  يطلب )تبديل لقبه( م هالل بالس
ــرتاض مراجعة هذه  ــن( فمن لديه اع اىل ) الياس
ــه  ــالل مدة اقصاها )15( يوما وبعكس املديرية خ
ــوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام  س
ــة الوطنية رقم )3(  ــادة )22( من قانون البطاق امل

لسنة 2016.
اللواء 

هيثم فاضل عباس
مدير االحوال املدنية والجوازات 

واالقامة العامة

إعالن
ــل املدعي )جعفر  ــاء على الدعوى املقامة من قب بن
ــه( من )القرناوي(  ــوان بادي(  يطلب )تبديل لقب عل
ــرتاض مراجعة هذه  ــه اع ــارة( فمن لدي اىل )االم
ــه  ــالل مدة اقصاها )15( يوما وبعكس املديرية خ
ــوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام  س
ــة الوطنية رقم )3(  ــادة )22( من قانون البطاق امل

لسنة 2016.
اللواء 

هيثم فاضل عباس 
مدير االحوال املدنية والجوازات 

واالقامة العامة

إعالن
ــم  ــوى املقامة من قبل املدعي )باس ــاء على الدع بن
ــل لقبه( من ) القرناوي(  علوان بادي(  يطلب )تبدي
ــرتاض مراجعة هذه  ــن لديه اع ــارة ( فم اىل )االم
ــه  ــالل مدة اقصاها )15( يوما وبعكس املديرية خ
ــوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام  س
ــة الوطنية رقم )3(  ــادة )22( من قانون البطاق امل

لسنة 2016.
اللواء 

هيثم فاضل عباس 
مدير االحوال املدنية والجوازات 

واالقامة العامة

إعالن
ــجاد  ــاء على الدعوى املقامة من قبل املدعي )س بن
ــن )القرناوي(  ــادي( يطلب )تبديل لقبه( م علوان ب
ــرتاض مراجعة هذه  ــن لديه اع ــارة ( فم اىل ) االم
ــه  ــالل مدة اقصاها )15( يوما وبعكس املديرية خ
ــوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام  س
ــة الوطنية رقم )3(  ــادة )22( من قانون البطاق امل

لسنة 2016.
اللواء 

هيثم فاضل عباس
مدير االحوال املدنية والجوازات 

واالقامة العامة

إعالن
ــل املدعي )حازم  ــى الدعوى املقامة من قب بناء عل
ــه( من )القرناوي(  ــوان بادي(  يطلب )تبديل لقب عل
ــرتاض مراجعة هذه  ــارة ( فمن لديه اع اىل ) ااالم
ــه  ــالل مدة اقصاها )15( يوما وبعكس املديرية خ
ــوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام  س
ــة الوطنية رقم )3(  ــادة )22( من قانون البطاق امل

لسنة 2016.
اللواء 

هيثم فاضل عباس
مدير االحوال املدنية والجوازات 

واالقامة العامة

إعالن
ــل املدعي )احمد  ــاء على الدعوى املقامة من قب بن
ــه( من )القرناوي(  ــوان بادي(  يطلب )تبديل لقب عل
ــرتاض مراجعة هذه  ــن لديه اع ــارة ( فم اىل ) االم
ــه  ــالل مدة اقصاها )15( يوما وبعكس املديرية خ
ــوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام  س
ــة الوطنية رقم )3(  ــادة )22( من قانون البطاق امل

لسنة 2016.
اللواء 

هيثم فاضل عباس
مدير االحوال املدنية والجوازات 

واالقامة العامة

 السعر الوصف االسم

/ هوبر ٢سعة خمسين طن لخزن االسمنت  ٢/سايلو عدد ١لخبط االسمنت وتتكون من  خباطة مركزية
 اربعون مليون دينار ٤٠.٠٠٠.٠٠٠ ٤/ ماطور كهربائي عدد ٤/قايش لنقل الرمل والحصى ٣لجمع الرمل والحصى 

معامل لصناعة البالط 
 المتداخل (المقرنص)

فول اوتماتيك ويحتوي على غرفة سيطرة  ٢٠١٨اكنة صناعة تركية موديل نوع تسكلر م
 ثالثون مليون دينار ٣٠.٠٠٠.٠٠٠ (كابينة تحكم )

 البالط لصناعة معامل
 )المقرنص( المتداخل

 سيطرة غرفة على ويحتوي اوتماتيك فول ٢٠١٨ موديل تركية صناعة ماكنة تسكلر نوع
 دينار مليون ثالثون ٣٠.٠٠٠.٠٠٠ ) تحكم كابينة(

 سبع ماليين وخمسمائة دينار ٧.٥٠٠.٠٠٠ 410Kva/328kwسلندر الوقود كاز ٦نوع بيركنز صنع انكليزي  مولد كهرباء
 خمس ماليين ٥.٠٠٠.٠٠٠ الصناعة صيني بدون محرك عاطل عن العمل ٨٠حجم  شفل

 سبع ماليين وخمسمائة دينار٧.٥٠٠.٠٠٠ طن صالحة للعمل٢حجم TCMنوع  شوكية

 دينار وخمسمائة ماليين سبع٧.٥٠٠.٠٠٠ للعمل صالحة طن٢ حجمTCM نوع شوكية
 مليونان دينار ٢.٠٠٠.٠٠٠ طن عاطلة عن العمل بدون محرك والاطارات٢نوع هيلي حجم  شوكية

 دينار مليونان ٢.٠٠٠.٠٠٠ والاطارات محرك بدون العمل عن عاطلة طن٢ حجم هيلي نوع شوكية

 سبعة ماليين دينار٧.٠٠٠.٠٠٠ طن اللون ابيض١٦سعة الخزن نوع داف  دنكر ماء
 مليون وخمسمائة دينار١.٥٠٠.٠٠٠ طن ١٥لخزن الوقود حجم  خزان حديد

 خمسة ماليين دينار ٥.٠٠٠.٠٠٠ طن ٤سعة غربيل رمل ناعم  غربيل

والثانية  ٢٠١٢فول اوتماتيك تركية الصنع نوع تسكلر واحدة  ٢مكائن لكبس المقرنص عدد مكائن كبس
 ثالثون مليون دينار ٣٠.٠٠٠.٠٠٠ ٢٠١٤

تحتوي على عدد يدوية يستخدمها المدين للعمل (كوسرة / سكيبات حديد /براغي/ فالتر  حاوية
 مليون دينار ١.٠٠٠.٠٠٠ /ماكنة لحيم )
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اجلزائر .. حتى 
ال يكون احلراك 

ربيعًا عربيًا

مدد الرئيس اجلزائري عبدالعزيز بوتفليقة واليته الرئاسية الرابعة. 
قرر الرجل )أو من ينوب عنه( عدم الترش��ح ل�»العهدة اخلامس��ة« 
معلن��اً أنه ل��م يكن أصال ين��وي الترش��ح لها. ع��زف الرجل عن 
الترش��ح لكنها أطاح فوق ذلك، ورمبا بس��بب ذلك، بكل العملية 

االنتخابية، فتم بقرار منه تأجيلها إلى أجل بعيد غير مسمى.
كان من ش��أن انس��حاب مرش��ٍح ما )وهنا بوتفليقة( أال يؤثر ذلك 
عل��ى العملي��ة االنتخابي��ة الت��ي تتم دس��توريا مبن أق��ر اجمللس 
الدس��توري صالحية ترش��حهم. غير أن املنظومة الرئاسية التي 
أوحت بقرارات الرئيس املفاجئة ارتأت النهل من جس��امة احلدث 
في البالد في محاولة إلعادة التموضع بناء على الشروط الطارئة 

التي فرضها حرك اجلزائريني منذ 22 فبراير املاضي.
عل��ى أن ما س��معه اجلزائريون م��ن قرارات مس��اء اإلثنني املاضي، 
وعل��ى الرغم من طبيعته��ا الالفتة، تأتي ضمن س��ياق أرادت من 
خالل��ه الدائرة احلاكمة في الب��الد االعتبار بصدى الش��ارع الذي 
لطاملا كان غائبا ومهمش��اً في السنوات األخيرة. بدا أن انعطافة 
كب��رى جرت منذ خط��اب نائب وزي��ر الدفاع رئي��س أركان اجليش 
اجلزائري أحمد قاي��د صالح، في 5 مارس اجلاري. حذر الرجل آنذاك 
من »أطراف تريد أن تعيدنا إلى سنوات اجلمر«، مبا استبطن تهديدا 
برائح��ة التهويل. كان رئيس الوزراء )املس��تقيل( أحمد أويحي قد 
س��بقه في نفخ ذلك التهويل بالدع��وة الفطنة لالتعاظ بتجربة 
س��وريا وعدم نقلها إلى البالد. لكن قايد صالح أعاد في 11 مارس 
تصوي��ب لهجت��ه وإطالق خط��اب ودود يذّكر بأن اجلي��ش جزء من 
الشعب ال نقيضا له. ظهر أن »السلطة« لن تقفز في حلولها عن 
األمر الواقع على نحو ميث��ل اعترافا بأن حكم البالد وفق القواعد 

السابقة بات مستحيالً.
خاض��ت منظومة األمن والعس��كر حرباً ضروس��ا ض��د التيارات 
اجلهادي��ة خ��الل م��ا يطل��ق عليه ب��� »العش��رية الس��وداء« في 
تس��عينيات القرن املاضي. كانت تلك املنظوم��ة هي التي حتكم 
اجلزائ��ر منذ انقالب الرئي��س الراحل هواري بومدي��ن. تقبض تلك 
املنظوم��ة على مفاتيح البالد في كافة اجمل��االت )إقتصاد، ثقافة، 
إع��الم… إل��خ( أجاد بوتفليق��ة ذلك مب��ا يتمتع به من خب��رات وما 
ميتلكه من كاريزما تاريخي��ة لتوحيد اجلزائريني. وعلى قدر أهمية 
هذا اله��دف وما أحاط به م��ن بروباغندا طوباوي��ة، إال أن حتقيقه 
لم يكن صعباً، ولم يك��ن هناك أي قوى قادرة على معارضة نهج 

الرئيس ومراميه.
فشل »الربيع العربي« في نقل البالد من طور إلى طور أفضل. بدت 
النتائج كارثية في س��وريا وليبيا واليمن، وهي خاضعة للتقييم 
ف��ي مص��ر وتونس واملغ��رب. بدا أن اجلزائ��ر ال مت��ارس »ربيعها« وال 
تريده اس��تكماالً لربي��ع العرب، بل بالعكس ب��دا أن حراك اجلزائر 
اس��تخلص العبر من تلك التجربة، فال الش��ارع طالب باسقاط 
النظ��ام وال احلك��م جل��أ، كما توق��ع »العارف��ون« بش��ؤون اجلزائر 

ومنظومة احلكم فيه، إلى الصدام مع هذا الشارع.
يبق��ى أن الوض��ع الصح��ي لبوتفليق��ة يلقي ظ��الال ثقيلة على 
خريط��ة الطري��ق التي فرضها، ف��إذا ما غاب فإن ذلك من ش��أنه 

تغيير مسارات اخلريطة وإيقاعاتها.

محمد قواص

رأي

وكاالت / البينة الجديدة
ق��ال متح��دث باس��م تنظي��م 
داعش مؤخرا إن نزوح »الضعفاء 
واملس��اكني« من الباغوز بسوريا 

لن يضعف التنظيم.
وق��ال أب��و احلس��ن املهاجر في 
كلمة صوتية أذاعتها مؤسسة 
املرتبط��ة  اإلخباري��ة  الفرق��ان 
بالتنظي��م »أحتس��بون أن نزوح 
اخلارجني  واملس��اكني  الضعفاء 
م��ن الباغوز س��يفت في عضد 

مقاتلي الدولة )داعش(؟.. كال«.
إقليمي��ون  مس��ؤولون  ويق��ول 
وغربي��ون إن هزمي��ة داع��ش في 
الباغوز ستنهي سيطرتها على 
املناطق املأهولة بالس��كان في 
ثلث سوريا والعراق التي احتلتها 
عام 2014 لكن التنظيم سيظل 

ميثل تهديدا.
ويزداد اخلناق على بقايا التنظيم 

املتط��رف في آخر جي��ب له في 
ش��رق س��وريا، وس��ط أنباء عن 
بالتنظيم  تعصف  انقس��امات 
وإص��رار اإلرهابيني األجانب على 

القتال حتى املوت.
وتبدو تصريحات املتحدث باسم 
داعش في الباغوز مكابرة وعناد 
يناقض الوقائ��ع امليدانية حيث 
تتقدم قوات سوريا الدميقراطية 
وإن بب��طء ف��ي اجلي��ب األخي��ر 
للتنظي��م املتط��رف مع قصف 
ينفذه��ا  وغ��ارات  متواص��ل 

التحالف الدولي.
وقال مقاتلون تدعمهم الواليات 
املتح��دة، إنه��م س��يطروا على 
مواقع ف��ي آخر جي��ب لتنظيم 
وقالت  داع��ش بش��رق س��وريا. 
مص��ادر إن ضرب��ات جوية ُنفذت 
في البقع��ة الصغيرة التي تقع 
عل��ى ضفاف نه��ر الف��رات في 

ساعة مبكرة من صباح االثنني.
وتصاع��د الدخ��ان م��ن اجلي��ب 
بالطائرات  الصغير مع قصف��ه 
واملدفعي��ة. وقال ش��اهد آخر إن 
املتشددين شنوا هجوما مضادا 

في وقت سابق.
وقالت قوات سوريا الدميقراطية 
ف��ي بي��ان مح��دث إنه��ا قتلت 
التنظيم  عش��رات من أعض��اء 

عنيف��ة،  اش��تباكات  خ��الل 
مقاتليه��ا  أح��د  أن  مضيف��ة 

أصيب.
وتابعت أن تنظي��م داعش بعث 
بأربعة مفجري��ن انتحاريني إلى 

أماكن قريبة من خطوطها.
وفي وقت متأخر م��ن يوم األحد 
ق��ال مصطف��ى بال��ي املتحدث 
باسم قوات سوريا الدميقراطية 

على تويتر »الس��يطرة متت على 
عدة مواقع ومت تفجير مستودع 

للذخيرة«.
ويش��به اجلي��ب اخمليم وتنتش��ر 
في��ه س��يارات متوقفة ومالجئ 
مؤقت��ة م��ن األغطي��ة وقط��ع 
القم��اش الت��ي ميك��ن رؤيته��ا 
تتطاير بفعل الرياح فيما يسير 
أشخاص بينها خالل فترة هدوء 

في القتال.
وجنحت قوات سوريا الدميقراطية 
املدعوم��ة بق��وة جوي��ة وقوات 
ال��ذي  التحال��ف  م��ن  خاص��ة 
تقوده الواليات املتحدة، في دفع 
تنظيم داع��ش إلى التقهقر من 
الشرقي  الشمالي  الركن  أغلب 
من البالد وكبدت التنظيم هزمية 
في الرقة ف��ي 2017 ودفعته إلى 
اجليب األخير ف��ي الباغوز العام 

املاضي.

وكاالت / البينة الجديدة
جدي��دة  جزائري��ة  مجموع��ة  دع��ت 
برئاسة زعماء سياسيني وشخصيات 
معارضة ونشطاء الرئيس عبد العزيز 
بوتفليق��ة إل��ى التنح��ي ف��ي نهاية 
واليت��ه ف��ي 28 أبريل /نيس��ان وحثت 
اجليش على عدم التدخل في »خيارات 

الشعب«.
ووجهت التنسيقية الوطنية من أجل 
التغيير ف��ي بيانها دع��وة للحكومة 
إلى االستقالة بعد مظاهرات حاشدة 
على مدى أكثر من ثالثة أس��ابيع ضد 
حك��م بوتفليق��ة املس��تمر من��ذ 20 

عاما.
وحتدى بوتفليقة مجددا امس الثالثاء 
االحتجاجات احلاشدة في بالده والتي 
تطالبه بتقدمي اس��تقالته على الفور، 
مؤك��دا تصميمه عل��ى تنفيذ خطة 
النتخ��اب خليفة له بع��د عقد مؤمتر 

وطني واعتماد دستور جديد للبالد.
وفي األسبوع املاضي، أعلن بوتفليقة  
سحب ترشحه لفترة رئاسة خامسة، 

لكنه لم يعلن تنحيه عن احلكم.

وأج��ل الرئي��س اجلزائ��ري االنتخابات 
التي كانت مقررة الش��هر املقبل وهو 
ما يعني عمليا أنه مدد فترة رئاس��ته 
احلالي��ة، لكنه وع��د بدس��تور جديد 

ضمن خطة لإلصالح.
وك��رر بوتفليق��ة ف��ي رس��الة بثتها 
قن��اة النهار اخلاصة، ما ذكره س��ابقا 

عن خطة لعقد مؤمت��ر وطني إلصالح 
النظام السياس��ي وأن املؤمتر سيعقد 
قريب��ا. ونقل��ت القن��اة ع��ن الرئي��س 
اجلزائ��ري قوله إنه س��يتم قريبا عقد 
»ن��دوة وطنية جامعة« إلنه��اء األزمة 
السياس��ية الت��ي تش��هدها الب��الد. 
وأضاف أن هذه الندوة ستتخذ »قرارات 

حاس��مة«. وذكرت القناة أن الدستور 
اجلديد س��يمهد الطريق أم��ام اختيار 

رئيس جديد للبالد.
ويأتي إعالن بوتفليقة في الوقت الذي 
تواج��ه فيه اإلج��راءات الت��ي أعلنها 
االنتخاب��ات  تأجي��ل  ومنه��ا  مؤخ��را 
والتأس��يس ملرحلة انتقالي��ة لتغيير 
النظام رفضا ش��عبيا متصاعدا أربك 
حسابات السلطة وأعاد خلط أوراقها 

مجددا.
وجنح��ت االحتجاج��ات في إس��قاط 
الوالية اخلامس��ة لبوتفليق��ة وتقاوم 
حاليا إلس��قاط متديد الوالية الرابعة 
للرئيس الذي يعاني من تبعات جلطة 

دماغية أصابته في 2013.
وفي أحدت موجة احتجاج على قرارات 
االس��تقالل،  منذ  احلاكمة  الس��لطة 
دعا أطباء اجلزائر الحتجاجات حاشدة 
ضد بوتفليقة يوم امس الثالثاء خالل 
احتفاالت عيد االستقالل في تصعيد 
للضغ��وط على الرئي��س املريض الذي 
يتشبث بالسلطة. وحثت التنسيقية 
ف��ي  املقيم��ني  لألطب��اء  املس��تقلة 

بي��ان ط��الب الط��ب على املش��اركة 
ف��ي االحتجاجات وإدان��ة »العصابات 

احلاكمة«.
ويصر احملتجون على أن يحل قادة جدد 
مح��ل بوتفليقة ورفاقه ممن ش��اركوا 
في حرب االس��تقالل عن فرنس��ا بني 

عامي 1954 و1962.
وفي األسبوع املاضي، أعلن بوتفليقة 
سحب ترشحه لفترة رئاسة خامسة، 
لكن��ه لم يعل��ن تنحيه ع��ن احلكم. 
وأج��ل الرئي��س اجلزائ��ري االنتخابات 
التي كانت مقررة الش��هر املقبل وهو 
ما يعني عمليا أنه مدد فترة رئاس��ته 
احلالي��ة، لكنه وع��د بدس��تور جديد 

ضمن خطة لإلصالح.
ول��م يوقف ذل��ك االحتجاج��ات التي 
بدأت منذ أكثر من ثالثة أس��ابيع ضد 
النخب��ة احلاكم��ة التي ينظ��ر إليها 

البعض على أنها غائبة عن الواقع.
ون��ادرا ما ظه��ر بوتفليق��ة )82 عاما( 
على املأل منذ إصابته بجلطة في عام 
2013 ويقول احملتجون إنه لم يعد الئقا 

للحكم.

داعش يعاند يف آخر معركة ترسم نهايته يف شرق سوريا

اتساع رقعة الرافضني للتمديد لبوتفليقة

وكاالت / البينة الجديدة
تظاه��ر مئ��ات احملتج��ني ومعظمه��م 
م��ن الط��الب ف��ي ش��وارع العاصمة 
الس��ودانية اخلرطوم واملناطق القريبة 
منه��ا ملواصل��ة موجة م��ن املظاهرات 
بدأت قبل ثالثة أشهر ومتثل أخطر حتد 
حت��ى اآلن حلكم الرئيس عمر حس��ن 

البشير املستمر منذ 30 عاما.
ونش��طاء ومحتجون  ويش��ارك طالب 
بس��بب  بإحب��اط  يش��عرون  آخ��رون 
االقتصادية في مظاهرات  املش��كالت 
شبه يومية في أنحاء السودان منذ 19 
ديسمبر /كانون األول مطالبني البشير 

بالتنحي.
وقال ش��هود إن الش��رطة استخدمت 
الغ��از املس��يل للدم��وع لتفريق مئات 
الطالب من جامعة ش��رق النيل الذين 
كان��وا يتظاهرون في ش��مال اخلرطوم 
وكذلك مئ��ات املتظاهرين اآلخرين في 
ش��ارع الستني الذي مير عبر عدة أحياء 

راقية.
وق��ال ش��اهد عي��ان إن ق��وات األم��ن 
اعتقلت ما ال يقل عن أربعة متظاهرين 
ف��ي منطق��ة اخلرط��وم 2 الراقي��ة في 
قل��ب العاصمة حيث كان العش��رات 

يشاركون في احتجاج.
واس��تخدمت ق��وات األم��ن اله��راوات 
أش��عل  الذي��ن  املتظاهري��ن  لتفري��ق 

بعضهم النار في إطارات سيارات.
وتظاه��ر عش��رات آخ��رون في ش��ارع 

رئيسي في حي الرياض باخلرطوم.
وأجرى البش��ير قبل أس��بوعني تعديال 
وزاري��ا واس��عا ش��مل تعي��ني 15 وزيرا 

جديدا.
وأعلن رئيس الوزراء الس��وداني محمد 
طاهر ايال تش��كيلة حكومته اجلديدة 
التي عم��ل خاللها على تخفيض عدد 
وزراء الدولة من 27 وزيرا إلى 18 فقط، إال 
أن التعدي��ل اقتصر على عملية تبديل 
للوزراء بني الوزارات باس��تثناء تغييرات 
طفيفة في الوجوه، فيما احتفظ عدد 
من الوزراء بحقائبهم السابقة بينهم 
وزراء اخلارجية الدردي��ري محمد أحمد 
والع��دل محم��د أحمد س��الم والنقل 

حامت السر.
وقدم ايال قائمة أس��ماء تضم عشرين 
وزي��را احتادي��ا و18 وزي��ر دول��ة ميثل��ون 
ح��زب املؤمت��ر الوطني احلاك��م والقوى 
السياس��ية املتحالف��ة مع��ه إضافة 
إلى القوى املش��اركة في عملية احلوار 

الوطني املنتهية في 2016.
وه��ذا ثان��ي تعدي��ل حكوم��ي يجريه 
البش��ير في أقل من ش��هر ف��ي غمرة 
االحتجاجات على نظامه، حيث سبق 
أن أعلن في فبراير/شباط حل احلكومة 
الوالي��ات ضمن  املركزي��ة وحكوم��ات 

محاولة احتواء الغضب الشعبي.
وكان الرئيس الس��وداني قد أعلن قبل 
نحو شهر عن حالة الطوارئ في عموم 

الب��الد ملدة ع��ام وحل حكوم��ة الوفاق 
الوطن��ي وحكومات الوالي��ات وتكوين 
حكوم��ة تس��يير أعمال م��ن كفاءات 
وطني��ة، إلى جانب تعلي��ق التعديالت 
الدستورية التي تس��مح له بالترشح 
لالنتخابات الرئاسية في 2020، ليصدر 
اليوم األربعاء مرس��وما رئاسيا جديدا 
بإج��راء تعديل حكوم��ي جديد بنفس 
الوج��وه السياس��ية. وتريد الس��لطة 

احلاكمة في الس��ودان من��ذ نحو ثالثة 
عقود إنها تستهدف ضخ دماء جديدة 
في املؤسسات والوزارات من أجل اتخاذ 
إجراءات اقتصادية حازمة في مواجهة 
أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها السودان 
وكان س��ببا كافيا الندالع احتجاجات 
ش��عبية عارمة س��رعان ما حتولت إلى 

مطالب برحيل النظام.
ويحم��ل احل��راك الش��عبي مب��ا في��ه 
املعارضة، النظام السوداني املسؤولية 
ع��ن تفاق��م األزم��ة االقتصادي��ة وعن 
تدهور الوضع املعيش��ي وانهيار قيمة 
مع��دل  وارتف��اع  الس��وداني  اجلني��ه 

التضخم بشكل قياسي.
وفي أحدث تطورات األزمة االقتصادية، 
ع��اودت مع��دالت التضخم الس��نوي 
في الس��ودان صعودها بنس��بة 44.29 
باملائة خالل فبراير/شباط املاضي، بعد 
تراجعها إل��ى 43.45 باملائ��ة في يناير/

كانون الثاني.
وقال اجلهاز املركزي لإلحصاء السوداني 
ف��ي بي��ان الي��وم األربع��اء، إن مع��دل 
التضخم الشهري صعد بنسبة 1.93 
باملائ��ة مقارنة م��ع يناير/كانون الثاني 

.2019

روحاني يرفض اتهام 
حكومته بالتقصري

جتدد التظاهرات املطالبة بتنحي البشري

وكاالت / البينة الجديدة
قال��ت أربع��ة مص��ادر مطلع��ة 
مؤخرا إن دبلوماسيا أميركيا رفيع 
املس��توى أبلغ الرئيس األفغاني 
املس��ؤولني  ب��أن  غن��ي  أش��رف 
األميركيني لن يتعاملوا بعد اآلن 
مع مستش��اره لألم��ن القومي. 
ومن ش��به املؤك��د أن يثير القرار 
األميركي��ة  االتص��االت  بوق��ف 
م��ع حمد اهلل مهي��ب التوتر بني 
البلدين احلليفني بشأن استبعاد 
كابول م��ن املفاوضات التي تركز 
باألساس على انسحاب القوات 
األميركية وكيف ستمنع حركة 
طالبان اجلماعات املتش��ددة من 

قاعدة  أفغانس��تان  اس��تخدام 
مهي��ب  وكان  هجم��ات.  لش��ن 
قد وج��ه انتق��ادات علنية حادة 
املفاوض��ني  لكبي��ر  اخلمي��س 
األميركي��ني املمث��ل اخلاص زملاي 
إن  املص��ادر  وقال��ت  زاد.  خلي��ل 
ديفيد هيل وكيل وزارة اخلارجية 
األميركية للش��ؤون السياسية 
أبلغ غن��ي عبر الهاتف في اليوم 
التال��ي بأن��ه ل��ن يتم بع��د اآلن 
اس��تقبال مهيب في واش��نطن 
املدني��ني  املس��ؤولني  وب��أن 
ل��ن  األميركي��ني  والعس��كريني 
يتعامل��وا مع��ه. وقال مس��ؤول 
أفغان��ي كبير س��ابق طلب عدم 

الكشف عن اسمه، مثل املصادر 
األمر  األخرى، بسبب حساسية 
»اتصل هي��ل بغن��ي وأبلغه بأن 
مهي��ب لم يع��د مرحب��ا به في 
واش��نطن. الوالي��ات املتحدة لن 
تتعامل معه بعد اآلن في كابول 

أو في واشنطن«.
وتخشى كابول من عزم واشنطن 
األميركي��ة  الق��وات  س��حب 
للوف��اء بتعهد قطع��ه الرئيس 
يق��وض  فيم��ا  ترام��ب،  دونال��د 
قدرة الس��لطات األفغانية على 
الوصول إلى اتفاق سياس��ي مع 
طالب��ان يحفظ مكاس��ب، مثل 
تعليم املرأة، التي اكتسبت منذ 

الغ��زو األميركي في ع��ام 2001 
والذي أنهى حكم طالبان.

وقال املس��ؤول األفغاني السابق 
إنه يعتبر ه��ذه اخلطوة محاولة 
إلجب��ار غن��ي عل��ى »اإلطاحة« 
ال��ذي أصبح مستش��ار  مبهيب 
الرئي��س لألم��ن القوم��ي بعدما 

عمل مبعوثا له إلى واشنطن.
واتف��ق مصدر ثان، وهو مس��اعد 
عل��ى  مع��ه  الكونغ��رس،  ف��ي 
أن الضغ��ط عل��ى غن��ي لوقف 
االتص��االت م��ع مهي��ب »أح��د 
جوانب ه��ذا« ألن وزارة اخلارجية 
األميركية تقدم التمويل ملوظفي 

مجل��س األم��ن القوم��ي التابع 
للرئيس األفغاني.

وكان مهي��ب ق��د اته��م خلي��ل 
األميرك��ي  الدبلوماس��ي  زاد، 
املولود في أفغانستان، في مؤمتر 
صحف��ي ف��ي واش��نطن مبن��ح 
طالب��ان الش��رعية ف��ي الوقت 
ال��ذي »ينزع فيه الش��رعية عن 
احلكوم��ة األفغانية«. وأضاف ان 
خلي��ل زاد رمب��ا يحاول تش��كيل 
األعم��ال  لتصري��ف  »حكوم��ة 
يك��ون ه��و فيه��ا نائ��ب امللك«، 
في إش��ارة إلى اللقب الذي كان 
يطل��ق عل��ى حاكم الهن��د إبان 

االستعمار البريطاني.

واشنطن تضغط على كابول إلقالة مستشار األمن القومي

وكاالت / البينة الجديدة
اإليران��ي  الرئي��س  رف��ض 
انتق��ادات  روحان��ي  حس��ن 
تتهم حكومت��ه بالتقصير، 
أنها س��ترفع  ال��ى  مش��يراً 
دع��وى قانونية في بالده ضد 
أميركيني فرضوا  مس��ؤولني 
عقوبات على طهران، متهيداً 
لنق��ل الدعوى إل��ى محاكم 

دولية.
املتح��دة  الوالي��ات  وأع��ادت 
ايران،  عل��ى  فرض عقوب��ات 
الرئي��س  انس��حب  بعدم��ا 
دونال��د ترام��ب م��ن االتفاق 
النووي املُبرم عام 2015. وقال 
روحان��ي: »لألميركيني هدف 
واح��د فقط: يري��دون العودة 
يحكموه��ا  وأن  إي��ران  إل��ى 
ويعتق��دون  أخ��رى،  م��رة 
ب��أن ذل��ك ممك��ن م��ن خالل 
وف��رض  السياس��ات  ه��ذه 
العقوب��ات. لك��ن ذل��ك ل��ن 
يتحقق«. وأضاف بعد جلسة 
للحكوم��ة مؤخرا أن طهران 
جماح  »كب��ح  اس��تطاعت 
مستدركاً  الريال«،  س��قوط 
أن الت��وازن لم يع��د بعد إلى 

سوق العمالت األجنبية. في 
السياق ذاته، اتهم محافظ 
اإليران��ي  املرك��زي  املص��رف 
عب��د الناص��ر همت��ي وزي��ر 
اخلارجي��ة األميرك��ي ماي��ك 
بومبيو ومسؤولني أميركيني 
آخرين بشّن »حرب نفسية« 
إلثارة فزع في سوق العملة، 
مؤكداً أن املصرف »يس��يطر 

متاماً على السوق«.
ون��دد روحان��ي ب�»انتق��ادات 
أط��راف للحكومة واتهامها 
أداء مهماتها  في  بالتقصير 
أن  مؤك��داً  يج��ب«،  كم��ا 
حكومت��ه »تؤدي م��ا عليها 

في أكمل وجه«.
بأنه��ا  العقوب��ات  ووص��ف 
اإلنس��انية«،  »جرمي��ة ض��د 
مش��يراً ال��ى انه أم��ر وزيَري 
اخلارجي��ة والع��دل ب��� »رفع 
دع��وى قانونية ف��ي احملاكم 
اإليرانية عل��ى الذين فرضوا 
إي��ران في  العقوب��ات عل��ى 
أمي��ركا«. وتابع أن��ه إذا دانت 
املس��ؤولني  اإليرانية  احملاكم 
األميركي��ني، س��تنقل بالده 

الدعوى إلى محاكم دولية.



*بيري لوي ريمون

خالفا مل��ا دعا إليه س��قراط ح��ن قال »إعرف نفس��ك 
بنفسك«، ما يزال الطريق أمام الطبقة الوسطى طويال 
لتعرف نفس��ها بنفس��ها. وعلى الرغم من أن الطبقة 
الوس��طى متثل عص��ب التح��ول الدميقراط��ي للبلدان، 
سواء أكانت حتكمها أنظمة دميقراطية أصالً، أم أنظمة 
موصوفة باالستبدادية، أم � إن تعمقنا في عالقة احلكم 

باأليديولوجيا � الشمولية.
عل��ى ذلك ش��هد تاريخ أمري��كا الالتينية، على س��بيل 
املثال ال احلصر، وعلى ذلك أيضا ش��هد تاريخ شرق أوربا 
ووس��طها، كم��ا ظلت الطبقة الوس��طى عل��ى نطاق 

واسع ايضا معيارا للحراك الثوري العربي.
احل��ل  االنتقالي��ة،  احلكوم��ة  الدميقراط��ي،  التح��ول 
السياس��ي، مصطلح��ات يت��م تداوله��ا ف��ي وس��ائل 
اإلع��الم ، وي��دور معها احلدي��ث املتواصل ع��ن املعارضة 
مع تكثي��ف إطالالت املعارض��ن على الشاش��ات. هذا 
مش��روع نؤي��ده من دون حتف��ظ، لكن هناك س��ؤاال أقل 
طرح��ا نؤيد من يطرح��ه أيضا: كيف نصن��ع معارضة؟ 
أو بعب��ارة أخرى، كيف نصنع النظام الذي س��يأتي بعد 
»إس��قاط النظام«؟ حن رددت الش��عوب العربية شعار 
»الشعب يريد إس��قاط النظام«، أشك في أنها قصدت 
إسقاط التعليم والصحة واالقتصاد، واخلارجية والدفاع 
واملواص��الت، ووس��ائل اإلع��الم والعالقات م��ع البرملان، 
والرياضة والفنون ودور النشر . أكيد ال. الشعب أراد وضع 
حد للفس��اد واحملس��وبية وقمع احلري��ات الفردية ومنع 
التعددية وتكريس منطق االنتفاع من خيرات البالد على 
حساب املصلحة العامة، لكن بعد أن »سقط النظام« 
ل��م أج��د عربيا واح��دا قال ل��ي: »أخيرا، حتق��ق احللم«. 
كما لم أجد فرنس��يا واحدا، في دميقراطيتنا املوصوفة 
بالعريقة، قال لي الكالم ذاته بعد أن حتقق حلم الرئيس 

الشاب بالوصول إلى سدة احلكم.
ليس��ت البل��دان العربية فق��ط هي الت��ي تعيش أزمة 

الطبقة الوس��طى وتتساءل يوما بعد يوم عما إذا كانت 
األخيرة قادرة على قيادة البالد، األزمة أزمة عالم بالكامل 
يدرك متاًما أن الطبقة الوسطى شرط ال غنى عنه إلجناز 
االس��تحقاقات األساس��ية للتحول الدميقراطي، لكنه 
أيض��ا عالم ال يتصور املنظوم��ة الدميقراطية أبعد مدى 

من تأسيس أحزاب وإقامة دستور وإجراء انتخابات.
    تواج��ه الطبقة الوس��طى أكبر حتدياته��ا وهو قيادة 
الثورة الفكرية القادرة عل��ى تثبيت دعائم الدميقراطية 

احلديثة
من ثمة انعكاس��ات موجعة؛ تذمر الش��عب من غياب 
احل��وار االجتماعي مما يجبر القيادين على تدارك املوقف 
ف��ي آخر حلظ��ة، كما حص��ل ف��ي تونس، حي��ث أطلق 
للت��داول تعبير »احل��وار الوطني« بعد الث��ورة، ولوحظت 
فيه خطوات الفتة فعال، أو عبارة »النقاش الكبير« الذي 
فتحه الرئيس الفرنس��ي إميانويل ماكرون في احملافظات 

الفرنسية ملواجهة مآخذ متنامية على طبقة سياسية 
مقطوع��ة الصل��ة بالش��عب ومطالبه، لك��ن كان من 
املف��روض ملثل ه��ذه اخلط��وات املؤسس��ة للدميقراطية 
التش��اركية، أن يت��م اإلع��داد لها س��لفا، حتى تصبح 
ممارسة اعتيادية تكفلها الدساتير، وهو ما لم يحصل.

ف��ي فرنس��ا مث��الً، ثمة م��ن يدعو إل��ى إقام��ة جمعية 
ش��عبية موازي��ة للبرمل��ان، يناق��ش فيه��ا املواطنون ال 
ممثليهم، احتياجات ومشاريع وتطلعات، ال قوانن وبنودا 
وإجراءات، وهذا لم يتم. يرى كثيرون أن هذا اإلخفاق راجع 

خللل هيكلي مكمن��ه إخفاق أعمق، إنه إخفاق الطبقة 
الوسطى في إدراك مسؤوليتها من جهة، لكن من جهة 
أخرى أيضا في حتويل هذه املسؤولية إلى عنصر مؤسس 
لدميقراطب��ة حديثة. في مقال صدر في جريدة »األهرام« 
بتاري��خ 12 أكتوب��ر 2011، أي ثماني��ة أش��هر بعد رحيل 
الرئيس مبارك، كتب الدكتور وحيد عبد احلميد ما يلي: 
»الواض��ح أن الطبقة الوس��طى في مصر اآلن ليس��ت 
طبقة لذاتها مبعنى أنها ال تعي ذاتها الكلية وما يقترن 
بها م��ن مصلحة عامة.« هن��ا، عبارة »ال��ذات الكلية« 
مهم��ة جدا، تش��ير إلى الهوية السياس��ية املنش��ودة 
للطبقة الوسطى، التي لم تتمكن من اكتسابها بعد. 
والتفس��ير واضح »املش��كلة األكبر � يواص��ل الدكتور 
وحي��د عب��د احلميد – ه��ي أنها ال تبدو حت��ى طبقة في 
ذاته��ا في معظم األحيان، بل ت��كاد أن تتحول إلى فئات 
مبعث��رة يتف��اوت الوعي ف��ي داخل كل منه��ا بدوره في 
اللحظة الراهنة، »فئات مبعثرة.. ال تبدو حتى طبقة في 
ذاتها.. اخلط��اب واضح: يتوجه للصحاف��ي، للجامعي، 

للمحامي، للقاضي، للمصرفي.
والسؤال واحد: أين أنتم من التحول على املدى البعيد؟

و«تفاوت الوع��ي« في داخل كل من هذه الفئات املبعثرة 
إمنا هو مقياس احلرارة ذاته الذي حتتاجه ش��عوب العالم 
لت��درك أن ال ش��يء ميكن أن يتم لها م��ن دون أن يولد من 
رحمه��ا. نتف��ق مع توصي��ف ينطلق من مب��دأ أن »على 
الطبقة الوس��طى أن تتجاوز أزمته��ا وتعي مصلحتها 
الكلية وتقوم بدورها« وال ميكن ان يكون هذا التشخيص 
محصورا في املش��هد املص��ري، فهو لصي��ق بالطبقة 
الوس��طى ككل في كل دول العالم. ولكننا في املقابل، 
نختلف في ما يلي: »رمبا يجوز القول إن الش��رط الذاتي 
لفاعلي��ة دور الطبق��ة الوس��طى قاب��ل للتحقيق حن 
يس��مح الظرف املوضوعي العام بذل��ك، كما حدث في 
حلظة االنتخابات الرئاسية«. ال ميكن للطبقة الوسطى 
أن تنتظ��ر »الظ��رف املوضوعي العام« حت��ى تعد العدة 
خلوض استحقاقات تتجاوز الطابع االنتخابي من بعيد.

تواجه الطبقة الوسطى في الوقت الراهن أكبر حتدياتها 
وهو قي��ادة الثورة الفكري��ة القادرة عل��ى تثبيت دعائم 
الدميقراطية احلديثة، فإن لم تستعد لها، لن تخفق في 
أداء دورها فحس��ب، بل لن يعدو أي حتول يدعوه البعض 

دميقراطيا كونه حتوال سطحيا. واأليام بيننا.

*باحث أكاديمي وإعالمي فرنسي

علي الخياط

زي��ارة الرئي��س االيراني الش��يخ 
حس��ن روحاني الى العراق جاءت 
ف��ي وقت مالئم وحس��اس جلهة 
تصاع��د اخلط��اب احمل��رض ض��د 

ومحور  االسالمية  اجلمهورية 
الواضح  والتصعيد  املقاوم��ة 
في االج��راءات االمريكية ضد 
بعقوب��ات  واملتمثل��ة  اي��ران 
مس��بوقة،  غي��ر  اقتصادي��ة 
كما ان االستهداف يركز على 
احلشد الشعبي وقوى املقاومة 
الصهيون��ي  الكي��ان  ض��د 
ال��ذي  األمريك��ي  واملش��روع 
املنطق��ة  تدمي��ر  يس��تهدف 
والعال��م االس��المي بش��كل 
متدرج، وحتويل اس��رائيل الى 
ق��وة متنف��ذة وس��يدة عل��ى 

املنطقة وضم املزيد من االراضي 
اليه��ا بل والتاكي��د على احقية 
الكيان الغاص��ب باالراضي التي 
يس��يطر عليها خ��ارج جغرافيا 
او  االردن  ف��ي  فلس��طن س��واء 
لبن��ان او س��وريا وكانت آخر تلك 
االج��راءات الت��ي اعقب��ت زي��ارة 
لين��دزي  الس��يناتور اجلمه��وري 
احملتل��ة  االراض��ي  ال��ى  غراه��ام 
وتصريحاته الت��ي ادلى بها حن 

زار اجلوالن السورية رفقة نتنياهو 
الت��ي اك��د فيه��ا انه س��يعمل 
عل��ى رف��ع كلمة احملتل��ة ودفع 
ادارة الرئي��س دونالد ترامب الى 
االعتراف بكونها جزءا من دولة 
اس��رائيل وهو ماحص��ل بالفعل 
ال��ى واش��نطن.  مبج��رد عودت��ه 
تزامنت تلك التحركات مع عملية 
مفبرك��ة متثلت بقصف تل ابيب 

بصاروخ��ن ل��م يتم اس��قاطها 
واتهام حم��اس بها والرد بقصف 
االمني��ة  املق��رات  م��ن  العدي��د 
حل��ركات املقاومة ف��ي حن نفت 
حماس مسؤوليتها عن القصف 
الذي هو ف��ي احلقيقية لعبة من 
نتنياهو لتأجيج االوضاع وحشد 
ال��رأي الع��ام الصهيون��ي خلفه 
انتخابي��ة،  لتحقي��ق مكاس��ب 
وكل ذل��ك يتزامن م��ع تصريحات 

نارية ضد ايران والتهديد بضربها 
ومحاول��ة  اكث��ر   ومحاصرته��ا 
النفطي��ة،  صادراته��ا  تصفي��ر 
بنيته��ا  تدمي��ر  عل��ى  والعم��ل 
التحتي��ة، بينما هاج��م نتنياهو 
يعل��ن  ال��ذي  الترك��ي  الرئي��س 
تعاطفه مع ايران ورفضه للحصار 
عليها، ويؤكد دعمه لفلس��طن. 
في العراق تبدو احملاوالت االمريكية 
لنشر املزيد من القوات محاولة 
اكثر س��وءا الرغام بغ��داد على 
الس��ير ف��ي الرك��ب االمريكي 
وبن��اء  الق��وات  عدي��د  وزي��ادة 
ص��ورة  العس��كرية  القواع��د 
لذل��ك بينم��ا ته��دد ت��ل ابيب 
بقصف مواقع احلشد والتلويح 
بعواقب وخيمة ض��د اي تعاون 
دف��ع  يرافق��ه  ايران��ي  عراق��ي 
باجتاه التواصل بن العراق ودول 
زيارات املس��ؤولن  وم��ا  اخلليج 
الس��عودين بعد زي��ارة الرئيس 
روحاني اال تأكيد على محاوالت 
الرياض جر العراق الى محورها 
اقتصادي��ة  مبكاس��ب  واغرائ��ه 
خاصة وان زيارات مس��ؤول ملف 
منطق��ة اخلليج ثامر الس��بهان 
تزام��ن مع زيارة لوف��د جتاري كبير 
رأسه وزير التجارة صالح القصبي 
وهو اش��ارة الى نوع االستقطاب 
احل��اد ال��ذي يس��تهدف الع��راق 
والذي يتطل��ب التصرف بحكمة 
متناهية لضمان مصالح الشعب 

العراقي اوال وقبل كل شيء .

شبح احلروب االمريكية على بلدان الشرق االوسط 

فالح الربيعي

املعادلة السياسية التي فرضها شبح 
احل��روب االمريكية على بلدان الش��رق 
االوس��ط حتديدا, ودفع��ت تلك البلدان 
الكيل مكيال��ن واصبحت على حافة 
الهاوية, من تل��ك املعادلة القذرة التي 
ق��ام بها االمريكان .. ب��دأ من االجتياح 
االمريكي الفغانس��تان منذ عام 2001 

وهي متمركزة في احتاللها حلد االن.
وجاء من بعدها الغ��زو واالحتالل الذي 
قام��ت به الواليات املتح��دة االمريكية 
م��ع حلفائها للعراق ع��ام 2003, وجاء 
بعد ذلك االعتداء الس��افر, الذي خلف 
منه استهداف بعض البلدان العربية, 
وما حصل بها من اثر ذلك في س��قوط 
انظمته��ا, ودم��ار كيانه��ا.. واخرى قد 
اش��تعلت بها ن��ار الث��ورات الداخلية, 
الديكتاتوري��ة  االنظم��ة  وازهق��ت 
فيه��ا بعد قت��ال عنيف حت��ى انتهت 

بالسقوط.
وم��ن هن��ا.. ف��ان كل املصائ��ب الت��ي 
وضرب��ت  االس��تقرار,  بدني��ا  حدث��ت 
الش��رق االوس��ط برمته ضربة قاضية 
ومميت��ة بع��د ان قام بها ش��بح احلروب 
االمريكية املمنهج على تلك البلدان.. 
فالواليات املتحدة االمريكية االن, ومن 
دون نقاش هي الدولة العظمى واالولى, 
بعد فرض قوتها اخلارقة, وس��يطرتها 

الواسعة على العالم كله, وهي حتاول 
االن جاهدة كل ما بوسعها االحتفاظ 
والتمس��ك به��ذه الق��وة م��ن خ��الل 
اس��اطيلها احلربي��ة والبحري��ة الت��ي 
امنتها بنشر السيطرة على االخرين.. 
ومكنته��ا م��ن خ��الل ذلك عل��ى بناء 
امبراطوريتها املس��تحوذة على عرض 

احمليطات وطولها.
ومع ذل��ك.. ف��ان االس��طول االمريكي 
اجلوي, الذي يلعب هذه االيام دورا مهما 
في مجال احلروب التي تقوم بها امريكا 
على دحر االنظم��ة الديكتاتورية التي 
يتزعمه��ا الطغ��اة وله��ذا االس��طول 
اجلوي ال��ذي يفوق اس��طولها البحري 
اكث��ر اهمي��ة وتقدم��ا .. حت��ى وصلت 
احملصل��ة النهائية الى ذل��ك بعد قيام 
االمريكان على اس��تحداث , وتسمية 
وزارة خاصة بالسالح اجلوي االمريكي, 

وقواته اجلوية.
ومن هن��ا.. فان العال��م اصبح خليطا 
عجيبا, يتش��ابك فيه الصراع القائم, 
والدائ��م الذي ولدته الوالي��ات املتحدة 
االمريكية بن دول العالم واالمم, وتتزايد 
ب��ه االجتاه��ات اجلديدة املبهم��ة لهذا 
الص��راع.. ومن خالل ذل��ك.. نرى ان في 
كل قارة م��ن القارات, وفي كل بلدا من 
البلدان.. ان الضعفاء واملضطهدين من 
املنكوبن.. ه��م يحاولون ان يش��ركوا 
انفسهم في معظم القضايا الطيبة 
واالمينة, والش��ؤون احلسنة والصادقة 

في مجمل الظروف من هذه احلياة.
الذي��ن  ه��ؤالء الضعف��اء املظلوم��ون 
يطالب��ون دوم��ا )بالدين الق��ومي( الذي 
كرس حياتهم في الطريق املس��تقيم 
خالل القرون الطويلة واستحقت هذا 

االداء منذ زمن بعيد..

وق��د اتخ��ذت هذه احمل��اوالت م��ن هذه 
املطال��ب ش��كال عنيف��ا وقاس��يا في 
بع��ض االماك��ن.. وش��كال اخ��را هادئا 
وناعم��ا ف��ي اماك��ن اخ��رى.. ان ث��ورة 
بع��ض  ف��ي  واملظلوم��ن  الضعف��اء 
البل��دان احملافظة.. ه��ي نقضا موجعا 
للطبق��ات الغنية ف��ي كل مكان, ومن 

خالل ذلك.. ه��ل نلوم هؤالء الفقراء اذا 
س��لكوا طري��ق الغض��ب واحلقد على 
الذي��ن عاملوه��م باس��وأ معاملة؟ ومت 
ملدة  اس��تغالل  بأبش��ع  اس��تغاللهم 
طويل��ة من الزمن, وق��د مضت عليهم 
م��دة طويل��ة وه��م مهمل��ون, وينظر 
اليه��م )الق��ادة العظ��ام( ف��ي الدولة 
باحتقار, ولم يكلف احدا منهم نفسه 
بالعن��اء اليه��م, ويعلمهم الس��لوك 
الصحي��ح, وابعاد اجلهل عنهم .. وهنا 
تختف��ي العب��ارات, واالقاوي��ل البراقة 
التي تن��ال وتنطق عن نظرية اس��مها 
الكاذبة  الدميقراطي��ة  )الدميقراطي��ة( 
الت��ي ادخله��ا االمري��كان ف��ي بلدان 
متعصبة دينيا, وفي الوقت نفسه هي 

محتلة وغازية.
تل��ك البل��دان احملتلة بع��د ان ظهر في 
الت��ي ميأله��ا  القس��اوة  االن  وجهه��ا 
احلدي��د والنار, بعد ان ط��ال القتال في 
الب��الد العربية, وفي كل م��كان منها, 
واصبح��ت النهاي��ة بوج��ود كاب��وس 
املوت, وبعيدة عن االستقرار في احلياة, 
عندم��ا وقعت تلك الش��عوب بن يدي 
االنظم��ة اجلديدة القائم��ة, وبن قوات 
اجلي��ش االمريكي اجمل��رم وحلفائه ومن 
خالل ذلك.. نرى ان في كل مكان, سواء 
ف��ي اوربا, او ف��ي امريكا, وه��ي خالية 
م��ن النزع��ات الداخلي��ة فيه��ا, اال ما 
ندر, وتقوم بدوره��ا احلقير على زعزعة 
البلدان البعيدة عنها, وهذا ما خطط 
ل��ه النظام الراس��مالي االس��تعماري 
ومن هنا.. ف��ان كل هذه املنازعات التي 
نش��بت, وهي مس��تمرة في نش��وبها 
س��واء كان��ت سياس��ية او اقتصادية 
او عنصري��ة فانها بقي��ت قائمة على 
عال��م )الش��رق االوس��ط( ويظهر من 
خالله��ا )ش��بح احل��روب( الت��ي قامت 
بها امري��كا وحلفائه��ا, وان اكبر هذه 
املنازعات الدائرة, واهمها.. هو الناشب 
االمريك��ي وحلفائه  ب��ن االس��تعمار 
من جهة, وب��ن روس��يا وحلفائها من 
جهة اخ��رى.. فهات��ان اجلبهتان اللتان 
يتقابالن بعضهما االخر في كل مكان 
م��ن العال��م.. وال مج��ال حل��ل وس��ط 
بينهم��ا, الن الرأس��مالية الفوضوية.. 
واالش��تراكية الش��يوعية لن يتوحدا 
يوم��ا, وهي قائمة بالض��د بينهما الى 
يومنا ه��ذا.. وان معظم البلدان التي ال 
حول له��ا, وال قوة.. هي التي وقعت في 
مس��تنقع احلروب, ودفعت الثمن غالبا 
من خ��الل الغ��زوات واالحت��الالت التي 

فرضت عليها.
ومن اث��ر ذلك.. فان االقوال املش��هورة 
التي خلدها التاريخ العاملي حيث قال 

)جورج بوناردشو( في مكان ما..
)ان الف��رح احلقيق��ي في احلي��اة.. هو 
ان تك��ون في خدمة ه��دف ما, تعتقد 
ان��ه عظي��م, وان ال ترمي ب��ه جانبا .. 
اال بع��د ان تك��ون قد عمل��ت جاهدا 
وافني��ت عم��رك, وان تك��ون ق��وة من 
قوى الطبيعة بدال من ان تكون كتلة 

من االم��راض والهموم( وهن��ا.. يذكرنا 
التاري��خ به, كيف كان العالم س��ابقا 
واجزاؤه متقارب��ة بعضها من البعض, 
وكان كل جزء من��ه يعتمد على االخر, 
وكان العال��م في ذلك الوقت.. فعال انه 
وح��دة كاملة ال تنفص��ل عنه معظم 
االج��زاء القائمة ب��ه, واصبح من خالل 
ذلك.. لكل امة من االمم لها تاريخ ثابت 
وم��ن هن��ا.. فقد عبرن��ا تل��ك املرحلة 
الذهبي��ة, ودخلن��ا ف��ي فت��رة مظلمة 
وامل��رض,  واجله��ال,  الفق��ر,  يس��ودها 
وب��دأ التاري��خ ال يكت��ب احلقيق��ة, اال 
ليصف حوداث العالم وجمع خيوطه, 
الت��ي  احلقيقي��ة  الق��وى  واكتش��اف 
حتركه ظهور التناف��ر واالختالفات بن 
قوى االس��تعمار الغربي والش��يوعية 
الش��رقية.. وق��د تبن من خ��الل ذلك, 
ان الق��وى العاملي��ة االن, ق��د وضع��ت 
احلواج��ز الطبيعي��ة الت��ي تفصل بن 
االمم املس��املة, وهذا يدل على ان القوى 
الدولية هي بعيدة عن االخالق السامية, 
الن العامل االنس��اني هن��ا.. مهم جدا 
في تكييف مصير الش��عوب.. وهذا ما 
نراه اليوم عن هذه القوى الهائلة التي 
حترك, بل تبطش بعش��رات املالين من 
البش��ر, وهي ماضية في طريقها بكل 

قس��وة وعن��ف, وكأنها زل��زال عظيم 
يغير بها شكل االرض.

الش��عوب  ف��ان   .. ذل��ك  خ��الل  وم��ن 
املظلومة واملضطهدة , لن تس��تطيع 

ايقاف هذا اجلبروت مهما حاولت.. 
ومع ذلك.. فان السالم في القرن احلادي 
والعش��رين املضطرب ونحن في بداية 
س��نواته االولى.. مضافا اليه س��نوات 
الق��رن العش��رين كلها ال��ذي انقضى 
في��ه 3/1 ثل��ث س��كان االرض بع��د ان 
اخذ حصته كاملة وغير منقوصة من 
اث��ار احلربن العاملت��ن )االولى والثانية( 
والث��ورات الت��ي تلتها, بع��د ان خلفت 

منها الدمار الشامل..
وقد قال موس��وليني م��رة ) ان العالم 
كل��ه .. ه��و ث��ورة.. واحلوداث نفس��ها 
تدفعنا الى اي اجتاه تريد, دون ان نلتفت 

الى رغباتنا(.
م��ن خ��الل ما ق��ال ب��ه العظم��اء من 
الرجال.. فان السالم والطمأنينة باتت 
بعي��دة ف��ي ه��ذا الق��رن.. واصبح من 
الواض��ح ان )القرن احلادي والعش��رين( 
ومن��ذ البداي��ة منه ه��و اكث��ر القرون 
دموية التي مرت على االنس��ان وكثرت 
فيه قسوة االضطرابات املستمرة, ولم 

يحل به نور احلرية, واالستقرار ابدا.

ان العال��م كله يتمخض االن, وش��بح 
احل��روب والثورات الكارثي��ة التي حلت 
ب��ه, جعل��ت الظل��م ان يك��ون ظلما 
عس��يرا واذا كان االنس��ان اليستطيع 
اله��روب م��ن املصي��ر احملت��وم , فم��اذا 
يعم��ل؟ ايخف��ي رأس��ه كم��ا يفع��ل 
النع��ام..؟ ام يلع��ب دورا مش��رفا بكل 
شجاعة ويبرز تأثيره على احلوادث التي 

ترتكب بحقه.
وم��ن هذا الباب.. فان احل��روب قد افنت 
البشرية, ودمرت املدنية احلاضرة.. هذا 
هو احلاضر اما املس��تقبل.. فس��يكون 
من صنع االجي��ال القادمة التي تصنع 
املالين م��ن االبن��اء في جمي��ع انحاء 
العال��م وه��م يكب��رون االن بالتدريج, 
ويس��تمدون لالش��تراك في بناء وضع 

هذا املستقبل.
واخيرا.. فان االنس��ان ف��ي هذا العالم, 
وفي الوقت نفسه ان لم يشترك احدا 
في ه��ذا العمل النبيل, وتكون االواصر 

مع االخر جنبا الى جنب..
فس��تبقى احلروب القاس��ية مستمرة 
ال��ى اجل غير مس��مى ويدخل العالم 
ف��ي نف��ق مظلم مت��ر ب��ه كل االجيال 

الالحقة.  

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

العالم اصبح خليطا 
عجيبا يتشابك فيه 
الصراع القائم والدائم 
الذي ولدته الواليات 
املتحدة االمريكية بني 
دول العالم واالمم

زيارات املسؤولني 
السعوديني بعد زيارة 
الرئيس روحاني اال تأكيد 
على محاوالت الرياض جر 
العراق اىل محورها واغرائه 
بمكاسب اقتصادية

ليست البلدان العربية فقط 
هي التي تعيش أزمة الطبقة 
الوسطى وتتساءل يوما بعد 
يوم عما إذا كانت األخرية 
قادرة على قيادة البالد
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الغارديان: ولي العهد السعودي “الغائب” 
يـُجرد من بعض سلطاته

أول��ت صحيف��ة الغاردي��ان ف��ي عدده��ا الصادر 
الثالثاء اهتمام��ا كبيرا بالش��أن العربي، خاصة 
الشأن السعودي، حيث أفردت تقريرا موسعا عن 
التحالف��ات الس��رية بن إس��رائيل ودول اخلليج، 
خاصة الس��عودية، إضافة إلى تقرير موس��ع عن 
تغيب ول��ي العهد الس��عودي األمي��ر محمد بن 
س��لمان عن عدد من اللقاءات املهم��ة فيما يراه 

بعض احملللن تقليصا لسلطاته.
أم��ا فيم��ا يتعل��ق بالش��أن احملل��ي، فم��ا زال��ت 
القضية الرئيس��ية التي تشغل جميع الصحف 
البريطانية ه��ي أزمة خ��روج بريطانيا من االحتاد 
األوربي، خاصة بعد تصريحات جلون بيركو، رئيس 

مجلس العموم.
نبدأ من صحيف��ة الغارديان، وتقرير لس��تيفاني 
كيرش��غزنر ون��ك هوبكنز من واش��نطن بعنوان 
“تقارير ع��ن جتريد ولي العه��د الغائب من بعض 
العه��د  ول��ي  إن  الكاتب��ان  ويق��ول  س��لطاته”. 
الس��عودي تغيب عن سلس��لة من االجتماعات 
املهمة في الس��عودية في األسبوعن األخيرين، 
وتوج��د تقاري��ر عن جتري��ده من بعض س��لطاته 

املالية واالقتصادية، كما علمت الصحيفة.

أن املل��ك  إن��ه يُعتق��د  وتضي��ف الصحيف��ة 
الس��عودي س��لمان بن عبد العزيز كشف عن 
تقليص مسؤوليات ولي العهد، ولو مؤقتا، في 
لق��اء مع مجموع��ة من كبار الوزراء األس��بوع 
املاضي.ويقول الكاتبان إنه على الرغم عن عدم 
اإلع��الن بصورة علنية ع��ن تقليص صالحيات 
ولي العهد، إال أن الصحيفة علمت أن مساعد 
العيب��ان، وهو مستش��ار للعاهل الس��عودي 
تلقى تعليمه في جامعة هارفارد املرموقة في 
الواليات املتحدة، سيشرف بصورة غير رسمية 
عل��ى قرارات االس��تثمار بالنيابة ع��ن العاهل 

السعودي.
وتقول الصحيفة إن الس��فارة الس��عودية في 

واشنطن رفضت مرارا التعليق على األمر.
وت��رى الصحيفة أن العالقة بن امللك س��لمان 

وول��ي العهد أصبحت في بؤرة االهتمام منذ قتل 
الصحفي جمال خاشقجي، الذي تقول تقارير إنه 
جاء بأمر من األمير محمد بن سلمان وتسبب في 
إدانات دولية واسعة لولي العهد. وهي االتهامات 

التي تنفيها الرياض.
وعلمت الغاردي��ان أن ولي العهد لم يحضر اثنن 
من أحدث اجتماعات مجلس الوزراء، التي يرأسها 
امللك س��لمان. وتقول الصحيف��ة إنها علمت أن 
العاهل الس��عودي أع��رب عدم رض��اه عن تغيب 
ولي العهد عن اجتماع مجلس الوزراء الذي ُعقد 

الثالثاء املاضي.

كم��ا أن ول��ي العهد تغيب األس��بوع املاضي عن 
اجتماعات هامة لزوار أجانب، ومن بينها اجتماع 

مع وزير اخلارجية الروسي سرغيه الفروف.
وتقول الصحيفة إن معظم املراقبن يتوقعون أن 
يتولى ولي العهد العرش، ولكن توجد مؤش��رات 

على أن امللك سلمان يسعى لكبح جماحه.

التايمز: “قنبلة بريكو”
الت��ي ج��اءت  التامي��ز،  إل��ى صحيف��ة  وننتق��ل 
افتتاحيته��ا بعن��وان “قنبل��ة بيرك��و”. وتق��ول 
الصحيف��ة إن رئيس مجل��س العموم البريطاني 
ج��ون بيركو لم يعر احلكومة أي انتباه عندما قرر 

أن يلقي قنبلة تنس��ف اس��تراتيجيتها للخروج 
من االحتاد األوروبي.

وتضيف أن رئيس��ة الوزراء تريزا ماي علمت باألمر 
مثلم��ا عل��م اجلميع بع��د أن قرر رئي��س مجلس 
العم��وم أنه وفقا لس��ابقة تاريخي��ة وقعت منذ 
415 عام��ا ال ميك��ن لرئيس��ة ال��وزراء أن تع��رض 
خطته��ا للخروج من االحت��اد األوربي على البرملان 

مجددا حتى “يتم تغيرها تغييرا جذريا”.
وتق��ول الصحيفة إن ذلك ميث��ل ضربة كبيرة ملاي 
الت��ي تعتمد اس��تراتيجيتها الكامل��ة للخروج 
عل��ى اعتقادها على أنها ميكنها تخويف البرملان 

عن طري��ق التصويت مجددا عل��ى خطتها التي 
رفضت مرتن بالفعل حتى يقترب ش��بح اخلروج 
بال اتفاق أو ش��بح عدم اخلروج بالدرجة التي جتبر 

البرملان على اإلذعان.
وتق��ول الصحيف��ة إن بيرك��و جن��ح في أم��ر بدا 
مستحيال حتى اآلن: فقد جنح في توحيد جانبي 
البرمل��ان، اجلانب املؤيد للخ��روج واجلانب املعارض 
ل��ه. فقد أيده مؤيدو اخل��روج ألنه بث روحا جديدة 
ف��ي احتمال اخل��روج ب��ال اتفاق. كم��ا أنه حصل 
على تأييد املعارضن للخروج ألنهم يرون أن قراره 
س��يجبر رئيس��ة الوزراء على متديد العمل باملادة 

خمسن من اتفاقية ليشبونة املتعلقة بإجراءات 
العضوية واالنفصال عن التكتل األوروبي.

آي: “إذا وافقت على االستقالة”
وفي صحيفة آي نطالع تقريرا جلورج باركر وهنري 
مان��س بعنوان “مؤيدو اخلروج س��يدعمون خطة 

رئيسة الوزراء إذا وافقت على االستقالة”.
وتق��ول الصحيفة إن كبار زمالء م��اي أبلغوها أن 
عليها أن تضع جدوال زمنيا لالس��تقالة إذا كانت 
تأمل في إقناع أعضاء البرملان من حزب احملافظن 

املؤيدين للخروج من االحتاد األوروبي بخطتها.
ووردت تقاري��ر ع��ن أن جوليان س��ميث، مس��ؤول 
االنضب��اط في حزب احملافظن، أبلغ ماي أن بعض 
مؤي��دي اخل��روج من ب��ن أعضاء ح��زب احملافظن 
س��يصوتون لصال��ح خطتها للخ��روج إذا كانوا 
متأكدين من أنها لن تبقى لتقود احلزب في جولة 

جديدة من التفاوض مع االحتاد األوربي.
وكانت ماي قالت إنها لن تقود حزب احملافظن في 
االنتخابات العامة املقبلة التي من املقرر إجراؤها 
عام 2022، ولكنها لم تعط أي مؤشر عن التاريخ 

الذي قد تستقيل فيه من منصبها .

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

عنها .

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

الطبقة الوسطى .. رهان اجملتمعات والقرنالعراق واإلستقطاب احلاد



*فراس زوين

من��ذ فترة ليس��ت بالقصيرة والع��راق يعاني 
من خلل ف��ي هيكليته االقتصادي��ة وبصورة 
تعكس مدى ابتعاد البالد عن النهج التنموي 
ال��ذي يضم��ن البن��اء االقتص��ادي الس��ليم، 
باإلضاف��ة ال��ى ب��روز العدي��د م��ن املش��اكل 
االقتصادي��ة واالجتماعية مثل ارتفاع نس��ب 
البطالة والتضخم وارتفاع مستويات الفقر، 
باإلضاف��ة ال��ى الكثي��ر م��ن املش��اكل التي 
خلفه��ا ه��ذا اخلل��ل الهيكلي، وال��ذي ميكن 
ارجاعه الى عوامل عديدة لعل أهمها هيمنة 
القط��اع الع��ام عل��ى العملي��ة االقتصادية 
والتنموي��ة خالل العقود الس��ابقة واهمالها 
القط��اع اخلاص، بصورة أدت ف��ي النهاية الى 
ضمور النشاطات االقتصادية اخلاصة وانعدام 
هويته��ا، وحتوله��ا بالتدريج ال��ى تابع صغير 
للقطاع الع��ام .ان هيمنة اح��دى القطاعني 
س��واء العام او اخلاص في مج��ال التأثير على 
النش��اط االقتصادي هي مش��كلة ذات طابع 
دول��ي ع��ام وال تخت��ص ببلد دون اخ��ر، فنجد 
ان هناك بعض الدول فش��لت ف��ي تدخالتها 
احلكومية في النش��اط االقتصادي عن طريق 
القط��اع الع��ام مثل الع��راق في س��بعينات 
وثمانين��ات القرن املاضي وغيره��ا العديد من 
ال��دول ذات النه��ج االش��تراكي، وف��ي أحيان 

أخرى جند ان دوال أخرى تفشل في تطبيق الية 
السوق احلر عبر القطاع اخلاص فقط في إدارة 
النش��اط االقتصادي كما هو حال الكثير من 
الدول الرأس��مالية ف��ي الفترة التي س��بقت 
الكساد املالي الكبير عام 1929 والذي أدت في 
النهاية الى التأس��يس لفكرة ضرورة التدخل 
املباشر للدولة في بعض النواحي االقتصادية 
ذات الطاب��ع الع��ام.   ان املس��ار االقتص��ادي 
للعراق مل��ا قبل عام 2003  يؤش��ر الى ضعف 
القطاع اخلاص وعجزه عن االس��هام بشكل 
فاعل في دعم العملية التنموية وخلق حالة 
من التوازن االقتصادي فيما بينه وبني القطاع 
العام، ويعود ذلك ألس��باب عديدة يعود قسم 
منها الى طبيعة الفكر االش��تراكية للنظام 
السياس��ي الذي كان س��ائداً لفت��رة طويلة، 
باإلضاف��ة ال��ى مجموعة قوانني وتش��ريعات 
التأمي��م التي قيدت القط��اع اخلاص وكبلته 
ومنعته م��ن القيام بدوره التنم��وي، فبالرغم 
من تفاوت واختالف نس��ب التدخل احلكومي 
بحس��ب املرحلة الزمنية التي م��ر بها ابتداء 
م��ن منتصف الق��رن العش��رين اال ان الهدف 
املعل��ن دائماً ما كان حتفي��ز االقتصاد الوطني 
ف��ي حدود فلس��فة امللكية العام��ة لعوامل 
اإلنتاج، والذي يضمن سيطرة وتوجيه الدولة 
للمس��يرة التنموية للب��الد، ولكن املفارقة ان 
النتائ��ج كانت بعي��دة عن ه��ذا الطموح في 
كثي��ر من األحي��ان، فق��د اودى الدعم املطلق 
للقطاع العام  واضع��اف القطاع اخلاص الى 
العدي��د م��ن النتائج الس��لبية الت��ي اخذت 
البالد بعيداً عن س��كة التنمي��ة االقتصادية 
واالجتماعي��ة املنش��ودة، حيث تس��بب هذا 
اإلهم��ال الى قت��ل روح التنافس ف��ي اإلنتاج 

ب��ني القطاع��ني وتهمي��ش الربحي��ة والعائد 
احلقيق��ي للعدي��د م��ن املش��اريع احلكومية 
حت��ت ذريعة حتقي��ق املنفعة العام��ة لينتهي 
احل��ال بالقط��اع العام الى مس��تويات عالية 
م��ن التره��ل الوظيفي وتش��وهات عديدة في 
نظام اإلنتاج وارتف��اع التكاليف االقتصادية 
م��ا أدى الى انخفاض حج��م العائد املتحقق 
عل��ى رؤوس األموال املس��تثمرة في منش��آت 
القط��اع الع��ام، وق��د تكرر هذا املش��هد في 
معظم القطاع العام مثل القطاع الصناعي 
والزراعي والتحويلي واملالي واملصرفي والتجارة 
اخلارجي��ة، وما زاد في ضع��ف القطاع اخلاص 
س��يطرة الدول��ة على كل ال��واردات النفطية 

من خ��الل عملية التأمني حي��ث اودى ذلك 
ال��ى اس��تغناء الدولة ع��ن ال��واردات التي 
يدرها هذا القطاع بسبب ضخامة إيرادات 
القط��اع النفطي، والش��عور املتنامي عند 
الدولة لفترة طويل��ة بعدم وجود فائدة من 
دعم وتطوير القطاع اخلاص مع ما ميكن ان 
يشكله من حافز ودافع لرفض او على األقل 
مناقش��ة ومجادل��ة الق��رارات احلكومي��ة 
والتي كانت متوجهة نحو التفرد واملركزية 
في عقودها الس��ابقة .لق��د حمل التغيير 
ف��ي 2003 العديد من االف��كار اجلديدة في 
املنهج االقتصادي )ولو من حيث والنظرية(، 
حيث تعال��ت اص��وات العديد م��ن اخلبراء 
والباحث��ني واملهتمني بالش��أن االقتصادي 
والتنموي العراقي بضرورة اش��راك القطاع 

اخلاص ف��ي العملية التنموي��ة وإعادة التوازن 
الى الهيكلية االقتصادي��ة للبالد، وخصوصاً 
بع��د ضع��ف دور القط��اع الع��ام م��ن جهة، 
واإلخفاقات املتتالي��ة للنهج الريعي في إدارة 

امللف االقتص��ادي الذي اعتمدت��ه احلكومات 
املتعاقب��ة من جهة أخ��رى، مع وج��ود عامل 
مه��م وجوهري يتمثل بتواض��ع خبرة وكفاءة 
متخذي القرار السياس��ي واالقتصادي والذين 
تعاقبوا على إدارة البالد في س��نواته االخيرة، 
باإلضاف��ة ال��ى االنقس��امات اجملتمعي��ة وما 
تبعها من نتائج سلبية على املستوى األمني 
للب��الد، ب��ل ان األم��ور زادت تعقي��داً ف��ي ظل 
الفس��اد املالي واإلداري الذي استش��رى داخل 
أروقة دوائر الدولة وادى الى هدر املال العام دون 
حتقيق أي نتائج فعلية على الواقع املعاش��ي، 
فلم يك��ف قرابة تريلي��ون )الف ملي��ار( دوالر 
انفقه الع��راق خالل موازناته من��ذ عام 2004 

ولغاية االن في بناء واقع اجتماعي واقتصادي 
وامني يبشر بخير ، بل العكس هو الصحيح 
فماي��زال العراق يتخبط ف��ي مكانه غارق في 
بحر من االزمات االقتصادية والسياس��ية بل 

وحتى االجتماعية املتتالي��ة دون ان يرى ضوء 
النجاة في نهاية النفق املرعب الذي يعيشه. 
لق��د أدت هذه العوام��ل مجتمعة وغيرها من 
العوامل الى ضعف املوارد احلكومية وعجزها 
ع��ن القي��ام بالعملي��ة التنموي��ة مبفرده��ا، 
ل��ذا فان احلاج��ة توجب علين��ا االعتماد على 
القطاع اخلاص كداعم رئيس لالقتصاد احمللي 
ميك��ن من خالله جتاوز الس��لبيات الس��ابقة، 
حيث يركز القطاع العام كل اهتماماته على 
بن��اء الصناع��ات االس��تراتيجية التي حتقق 
النفع العام بعيدا عن األهداف الربحية، تاركا 
باقي املش��اريع التنموية ال��ى القطاع اخلاص 
الذي س��يدخل بصفته شريك للقطاع العام 
وبعق��د يت��م االتفاق على ش��كله وصيغته 
للقيام وتنفيذ باقي املشاريع االستراتيجية، 
باإلضافة الى االس��تفادة م��ن خبرة القطاع 
اخلاص في تنفيذ وإجناز املش��اريع احلكومية 
التي غالباً ما تكون خاس��رة وسلبية او غير 

ذات جدوى.
بالرغم م��ن أهمية القطاع اخلاص في قيادة 
العملي��ة التنموي��ة في الع��راق اال ان هذا ال 
يعني تهميش القط��اع العام، بل ان الواقع 
االقتص��ادي واالجتماع��ي احلال��ي يتطل��ب 
إعط��اءه فرص��ة اكب��ر للنه��وض بالعملية 
التنموية والبنائية للبالد من خالل الشراكة 
بني القطاع��ني، ويكون ذلك من خالل حتقيق 

النقاط التالية:-
• إنش��اء هيئ��ة مس��تقلة مرتبطة مبجلس 
الوزراء مهمتها التنسيق مع اجلانب احلكومي 
ألجل التنس��يق مع القطاع اخلاص مبا يفضي 
إلى ضمان إقامة وجناح الش��راكة مع القطاع 

العام .

• اعادة رس��م السياس��ة التجارية احلكومية 
مب��ا يخ��دم الصناع��ة الوطني��ة م��ع ضب��ط 
عملية االستيراد ووضع حد لسياسة اإلغراق 

السلعي والباب املفتوح للمنتج األجنبي .
• العمل عل��ى بناء بيئة اس��تثمارية ص�احلة 
ومش���جعة وجاذب���ة ل��رؤوس األم��وال م��ن 
خ��الل إع��ادة صياغ��ة الن�واح��ي القانوني�ة 
والتش���ريعية والتمويلي��ة مب��ا يخ��دم ه��ذا 

التوجه.
• العم��ل على تطوير النظ��ام املصرفي وخلق 
بيئ��ة مالي��ة تعم��ل عل��ى تس��هيل عملي�ة 
التموي��ل واإلق��راض، م��ع الس��رعة ف��ي اجناز 
  •. املصرفي��ة  اخل�دم��ات  م��ن  املزي��د  وتق��دمي 
التأكيد عل��ى وضع برنامج ج��ذب الكفاءات 
العلمي��ة امله�اج��رة ورؤوس األم���وال، ودع��م 
مش��اركتها لتقدمي عطاءاته��ا وخبراتها ف�ي 

البن�اء والتط�وير.
•    وضع حد للفساد املالي واإلداري في أجهزة 
الدول��ة وتس��هيل عمل مؤسس��ات القطاع 
اخلاص بإصدار قوانني جديدة وإزالة التعقيدات 
الروتينية وحتس��ني فرص القط��اع اخلاص في 

احلصول على متويل ودعم من قبل الدولة .
• العمل على بن��اء ثقافة عامة تؤمن بأهمية 
القط��اع اخلاص ودوره ف��ي العملية التنموية 
م��ن خ��الل التركي��ز عل��ى امل��دارس واملعاهد 
والكلي��ات ف��ي بي��ان أهمي��ة العم��ل اخلاص 
ومنافس��تها للوظيف��ة احلكومي��ة ف��ي بناء 

مستقبل للشباب.

*محلل اقتصادي

املحامي / اسماعيل شاكر الربيعي

ان مراكز البح��وث االجتماعية املتخصصة 
ل��و قامت باجراء مس��ح ميدان��ي اجتماعي 
لس��كان الع��راق لتحديد نس��بة املطلقات 
واالرام��ل والعوانس لوج��دت ارقاما مخيفة 
ومذهل��ة وبالنس��بة ال��ى ظاه��رة الط��الق 
فانه��ا اصبحت كثي��رة جداً ومنتش��رة في 
كافة محاكم االحوال الش��خصية حيث ان 
هذه احملاكم اصبحت موج��ودة في النواحي 
واالقضية ومراكز احملافظات وجميعها تصدر 
ق��رارات بالط��الق او التفريق القضائ��ي بناًء 
عل��ى طل��ب االزواج املتداعني وقس��م منها 
يرجع الى اس��باب مهمة تستوجب انفصال 
الرابط��ة الزوجي��ة وقس��م منها يع��ود الى 
اسباب بس��يطة بسبب تدخل اهل الزوج او 
الزوجة ف��ي الوصول الى هذه النهاية املؤملة، 
او قس��م منها بس��بب الظروف االقتصادية 

الت��ي يعاني منه��ا الزوج والت��ي تتقاطع مع 
طلبات ورغبات الزوجة ما ينعكس ذلك على 
حياتهما الزوجية ، وال اريد االن في هذا املقال 
اخلوض في املآس��ي الت��ي تت��رك اثارها على 
االوالد وتش��ردهم في الش��وارع وانخراطهم 
في اجلرمية ف��ي حالة ك��ون الزوجني لديهما 
اوالد م��ن حياتهما الزوجي��ة ، املهم في هذا 
املوضوع ان اعداد املطلق��ات واالرامل بازدياد 
واصبحن يشكلن ارقاماً كبيرة ، والدليل على 
هذا الكالم االزدحام الش��ديد الذي تش��هده 
مديري��ات التنفيذ ف��ي وزارة الع��دل ملطالبة 
املطلقات بحقوقهن الزوجي��ة من ازواجهن 
الذي��ن تنكروا لهذه العالقة املقدس��ة . ومن 
امللف��ت للنظر ان هؤالء املطلقات في مقتبل 
العمر ولم ميض على زواجهن اكثر من ش��هر 
او ثالثة اش��هر او س��نة او س��نتني ، ويضاف 
ال��ى اع��داد املطلق��ات االن النس��اء اللواتي 
اصبح��ن ارامل لفقدانه��ن ازواجهن نتيجة 
احل��روب العبثية وما راف��ق احتالل العراق من 
قبل امريكا وبريطاني��ا او االرهاب او االعمال 
االجرامي��ة الطائفي��ة الت��ي حصل��ت ف��ي 
الع��راق في عام��ي 2006 و2007 وما تالها من 
تفجيرات اجرامية ، اذاً ان اعداد االرامل كبير 
ج��داً ، ه��ذا باالضافة الى ظاهرة العنوس��ة 
املنتش��رة ف��ي البلد نتيجة عزوف الش��باب 
عن الزواج بسبب البطالة من اخلريجني وغير 

اخلريجني وقلة مواردهم ، يضاف الى ذلك انه 
باالساس ونتيجة للحروب العبثية اصبحت 
النس��بة منذ ثمانينيات الق��رن املاضي غير 

متوازن��ة ب��ني الذك��ور واالن��اث ، وام��ام هذه 
الظواهر االجتماعية اخلطيرة التي اصبحت 
تهدد كي��ان اجملتمع من االنهيار الن النس��اء 
املطلقات واالرامل اصبحن يزاحمن النس��اء 
غير املتزوجات على طل��ب الزواج الن احلاجة 
بني الرجل واملرأة هي ليس��ت حاجة كمالية 

وامن��ا حاج��ات عضوي��ة واساس��ية البد من 
والقانوني��ة  الش��رعية  بالط��رق  اش��ياعها 
، يقاب��ل ه��ذه االع��داد الكبيرة من النس��اء 
احملروم��ات من الرج��ال تطور وس��ائل االعالم 
من خ��الل الفضائي��ات التي تبث املش��اهد 
الساخنة التي حتاكي الغريزة اجلنسية ... اذاً 
ما هو احلل ... ؟ هل يترك املوضوع هكذا لكي 
ينه��ار اجملتمع من خ��الل استش��راء ظاهرة 
الفس��اد في��ه ، وال اري��د هن��ا ان احت��دث عن 
ظاهرة الزواج الس��ري ف��ي الكليات االهلية 
والرس��مية وغير ذلك من الظواهر املدانة، ام 
يكم��ن احلل في حلول جذري��ة للقضاء على 
ه��ذه الظواه��ر من قب��ل الس��لطات الثالث 
التش��ريعية والتنفيذية والقضائية وبصورة 
س��ريعة قبل ف��وات االوان.. فيقع عبء كبير 
على الس��لطة التشريعية من خالل تشريع 
القوانني التي تعالج البطالة وتعالج شؤون 
االس��رة والشباب احملتاج الى الزواج وان تقوم 
ايض��اً باصدار التش��ريعات الالزم��ة ملعاجلة 
ه��ذه الظواهر وكذلك بالنس��بة للس��لطة 
القضائي��ة الت��ي يق��ع عليها ع��بء كبيرة 
م��ن خالل االقت��راح على تقلي��ص النصوص 
القانوني��ة التي جتي��ز للمرأة طل��ب التفريق 
وكذل��ك االقتراح بالغاء الفق��رة )4( من املادة 
الثالثة من قانون االحوال الش��خصية التي 
تض��ع القي��ود عل��ى زواج الرج��ل باكثر من 

زوج��ة واحدة او وض��ع النص��وص القانونية 
الت��ي تعطي احلواف��ز املادية للرج��ال للزواج 
م��ن االرام��ل واملطلق��ات كم��ا يج��ب ايضاً 
الغ��اء النصوص التي تعاق��ب الرجل جزائياً 
عندم��ا يعق��د زواج��ه خ��ارج احملكم��ة النه 
بامكان احملاكم تصدي��ق الزواجات اخلارجية 
وال يوج��د ضير ف��ي ذلك وهذا ينس��جم مع 
 . يتقاط��ع معه��ا  الش��كلية وال  تبس��يط 
وهكذا االمر بالنسبة للحكومة او السلطة 
التنفيذي��ة الت��ي ينبغ��ي عليه��ا ان تفك��ر 
باعط��اء املنح املالية الس��خية لتش��جيع 
الش��باب على الزواج باكث��ر من زوجة واحدة 
م��ع توفير الس��كن اجملاني له��م وغيرها من 
االمتيازات لغرض القضاء على هذه الظواهر 
االجتماعي��ة اخلطي��رة ، ه��ذا باالضافة الى 
توجيه االع��الم لتثقيف امل��رأة العراقية من 
اجل التحرر من انانيتها في امكانية العيش 
مع زوجة ثانية تشاطرها احلياة وافهامها ان 
ذلك ينسجم مع احكام الشريعة االسالمية 
باعتبارها امراة مسلمة ، السيما ان النخب 
السياس��ية التي تقود العملية السياسية 
في الوق��ت احلاضر هي من االح��زاب الدينية 
التي يهما تطبيق الشريعة االسالمية لكي 
تتطابق مع اهدافها وبرامجها السياس��ية 
التي ناضلت من اجلها ولكي ال تتناقض بني 

النظرية والتطبيق .

  كل االحصائي��ات  تش��ير الى احتالل الع��راق مرتبة متقدمة في منو 
استخدام الهواتف النقالة واالنترنت في املنطقة وشبكات التواصل 
االجتماع��ي !!! والميكن باي حال من األح��وال أن يبقى هذا األمر بدون 
قان��ون ينظ��م حرية اس��تخدام االنترنت ونش��ر املعلوم��ات ويحمي 
املواط��ن ومؤسس��ات الدول��ة م��ن االخت��راق  واالبتزاز ونش��ر اجلرمية 
كتروي��ج اخملدرات وتش��جيع االره��اب وغيرها واحلد م��ن الفوضى في 
نش��ر املعلومة أو اخلبر وهذا األمر مس��لم به وال يختلف عليه اثنان . 
ولو دققنا النظر ببعض  نصوص مش��روع القانون جند نصوصا يجب 
التوق��ف والتأمل والتفكير  بها كثيرا من قبل املش��رع  قبل اقرارها 

والتصويت عليها  خلطورتها ونلخص البعض منها  :-
اوالً- جاء في املادة – 3 – اوالً – من القانون مانصه :-

) يعاقب بالسجن املؤبد وبغرامة ال تقل عن   25000000  دينار خمسة 
وعش��رين ملي��ون دينار وال تزيد عن  50000000 دينار خمس��ني مليون 
دينار كل من اس��تخدم عمدا أجهزة احلاس��وب وش��بكة املعلومات 

بقصد ارتكاب احدى األفعال اآلتية :-
 )))أ – املس��اس باس��تقالل الب��الد ووحدتها وس��المتها او مصاحلها 

السياس��ية  او  االقتصادية 
االمني��ة  او  العس��كرية  او 

العليا .
 ب – االش��تراك او التفاوض 
او  اوالتعاق��د  التروي��ج  او 
التعامل مع جه��ة معادية 
ب��اي ش��كل من االش��كال 
بقصد زعزعة األمن والنظام 
الب��الد  تعري��ض  او  الع��ام 

للخطر (((
غي��ر  النص��وص  ه��ذه 
واضح��ة وفيه��ا )مطاطية  
وفضفاضة( ومبوجبها  ميكن 
تأوي��ل أي منش��ور أو خب��ر 

ينش��ر على مواقع التواصل االجتماعي أو اذاعة خبرا مستندا لتلك 
املواقع  لهذا النص القانوني وس��يكون ناشر اخلبر عرضة للمساءلة 
القانوني��ة وتف��رض بحقه عقوب��ة تصل الى الس��جن املؤبد وغرامة 
التق��ل ع��ن 25000000 ملي��ون دينار  وتص��ل ال��ى 50000000 مليون 
دينار وبس��بب ع��دم رصانة تلك النصوص س��يكون اي مواطن عادي 
او اعالمي يتعامل مع مواقع التواصل االجتماعي بجميع اش��كالها 
إمام مس��اءلة قانونية وعقوبات جس��يمة ورمبا هو مي��ارس عمله وال 

يعلم بانه يرتكب جناية !!!
بس��بب ضبابية وعدم وض��وح النص ومن املمكن جداً ان يس��تخدم 
هذا النص للتس��قيط السياسي وبذلك نكون امام اعالم موجه من 
قبل الس��لطة فقط واليتجرأ احد إن ينشر رأيا شخصيا قد ميس أي 
شخصية سياس��ية واال فانه سيعرض نفسه للمساءلة القانونية 
ولو سلمنا بهذا القانون وصوت عليه مجلس النواب كما هو السمح 
اهلل  س��يكون  هذا القانون مبثابة طلقة الرحمة التي ستقضي على 
النظام الدميقراطي وحرية التعبير عن الرأي في العراق وس��نعود إلى 

نقطة الصفر .

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

وليست مكتوبة بخط اليد. 
مع اإلعتزاز واحملبة

تنويــه..إلى كتابنا األعزاء

 خارطة طريق

 مشروع قانون جرائم
املعلوماتية طلقة الرمحة
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أسس الدولة املدنية يف العراق

  د. عالء إبراهيم الحسيني

العراق دولة تتميز بالتنوع األثنيواإليدلوجي 
والفك��ري بش��كل واس��ع فال ت��كاد توجد 
مدينة أو قرية تخلو م��ن انتماءات متباينة، 
ويٌعّد االختالف بني بني البش��ر سنة إلهية 
حي��ث قال تعالى في محك��م كتابه العزيز 
))يَا أَيَُّها النَّاُس إِنَّ��ا َخَلْقَناُكم مِّن َذَكٍر َوأُنَثٰى 
َوَجَعْلَناُك��ْم ُش��ُعوبًا َوَقَباِئ��َل ِلَتَعارَُف��وا، إِنَّ 
ِ أَتَْقاُكْم((، فالتنوع نعمة 

أَْكَرَمُكْم ِعن��َد اهللَّ
من نع��م اهلل تعالى اختص بها اإلنس��انية 
عموما والعراق خصوص��اً، فالبد من احترام 
التنوع واحلف��اظ على كل الهويات الفرعية 
باالنطالق نحو األسس املشتركة لتنميتها 
وم��ن خالله��ا ميك��ن احملافظة عل��ى الدولة 
ومصالح الش��عب العام��ة، والدولة املدنية 
هي أحد أهم اخلطوات التي ميكن أن توصلنا 
إلى الغاية التي تتمثل بالتعايش الس��لمي 
ب��ني مكونات الش��عب كاف��ة وحتويل حالة 
االختالف في الهويات إلى طاقة ايجابية من 

شأنها أن تسهم في بناء البلد.
 من هنا كان واجباً على املؤسس��ات العامة 
واخلاص��ة املمثلة بالس��لطات الفاعلة في 
الشأن العام السيما التشريعية والتنفيذية 
والنقاب��ات واالحت��ادات واألح��زاب ومنظمات 
اجملتم��ع املدني واجلهات الديني��ة والثقافية 
والعشائرية أن تؤمن مبشروع الدولة املدنية 
بوصفه اخليار االس��تراتيجي، وهذا املشروع 
من شانه أن يحلحل كل األزمات واملشكالت 
ويض��ع لها احلل��ول اجلذرية ف��ال نحتاج إلى 
اإللغ��اء أو اإلقص��اء، ب��ل اعتماد سياس��ة 
التقري��ب والتركي��ز على نقاط مش��تركة، 
ولس��نا بذل��ك بعيدي��ن ع��ن التطبيق��ات 
اإلس��المية الرائدة في هذا اخلصوص، فأمير 
املؤمنني علي عليه الس��الم ح��ني آلت إليه 

اخلالف��ة ل��م يت��وان ف��ي التأس��يس لدولة 
تفصل ب��ني املتطلبات األساس��ية للحياة 
احل��رة الكرمية وب��ني االختالف��ات أو الهويات 
الثانوية، بدليل إن االمام علي عليه السالم 
لم يش��كل عل��ى بعض عمال��ه اختالفهم 
العقائدي معه بل كان ينظر إلى اجلانب املنير 
من سيرتهم وتفوقهم على من سواهم في 
العمل اإلداري والقضائي نذكر من هؤالء زياد 
ابن ابيه وشريح القاضي وغيرهما، فقد ولى 
األول عل��ى البصرة وخراس��ان وأبقى الثاني 
كقاض للقضاة ف��ي العاصمة الكوفة ولم 
يعزال م��ن منصبهم��ا طلية خالفت��ه التي 
امتدت قرابة )5( س��نوات ب��ل بقيا كونهما 
يحم��الن مؤهالت معينة بينم��ا عثمان ابن 
حنيف رغم انتمائه العقائدي لم يسلم من 
اإلقالة من املنصب كونه لم يتمكن من إدارة 
الش��أن العام مبا يتفق مع املصلحة العامة 
ومقاصد الشرع في الرئاسة، وهكذا جند إن 
األديان األخ��رى والعقائد اخملالف��ة ملا يتبناه 
االم��ام علي كاخلوارج كانوا يعيش��ون بأمن 
وأمان بني الناس بال متييز وكان االمام يحرص 

على مساواتهم مع الناس في العطاء.
إن العالق��ة ب��ني الدول��ة والف��رد قانوني��ة 
ويرس��م  القان��ون  ينظمه��ا  أي  تنظيمي��ة 
املش��رع الدس��توري أس��س ه��ذه العالقة 
التي تتميز باالس��تمرار والتفاع��ل املتبادل، 
إذ يؤس��س الف��رد مبعية اآلخرين س��لطات 
الدول��ة باالختيار )االنتخاب��ات( وتتولى هذه 
املؤسس��ات نياب��ة عن��ه اإلش��راف واإلدارة 
للمال العام وتس��عى إل��ى حتقيق املصلحة 
العامة فينبغي أن نضع نصب أعيننا أهمية 
التأسيس لدولة مدنية محايدة، واألخيرة ال 
تساوي إال ما يس��اويه موظفوها والعاملون 

فيها وهم من فئات اجملتمع جميعا.
 وللوصول ملا تقدم البد من التأسيس ألسس 
محددة جتعل الفرد يشعر ان انتمائه للدولة 
ناب��ع من ش��عور داخل��ي متأص��ل وانه جزء 
من مجتمع متن��وع وعليه ان يؤدي واجباته 
كاملة ليحصل عل��ى حقوقه كاملة بعيداً 
ع��ن التفكي��ر ب��أي متيي��ز وألي س��بب كان، 
وميكننا أن نحدد بعض هذه األسس ونعرض 

لها باآلتي :

األسس القانونية: 
1- سيادة القانون: فأساس نظام احلكم في 
الدولة يبنى على وفق سيادة حكم القانون 

على اجلميع وبال استثناء.
2- احترام اإلرادة الش��عبية بوصفها املعبر 
ع��ن ضمي��ر األمة وه��ذا يتحقق م��ن خالل 
قان��ون انتخابي ع��ادل وممارس��ة دميقراطية 

انتخابية حرة ونزيهة.
3- الس��عي لوضع منظومة قانونية متفقه 
ف��ي جزيئياته��ا م��ع الدس��تور ومترجم��ة 
باجملتم��ع  املتعلق��ة  الكلي��ة  لفلس��فته 
ومؤسس��ات الدولة، وه��ذا ال يتحقق إال من 
خالل إعادة النظر بكل التش��ريعات النافذة 
الت��ي تعرقل اإلنتق��ال التام باجت��اه اجملتمع 

املدني .
4- استكمال املؤسس��ات العامة الضامنة 
الش��عب  وإرادة  القان��ون  حك��م  لس��يادة 

كمجلس االحتاد، واحملكمة االحتادية العليا.
5- االنتقال الس��لس نح��و نظام عدم تركيز 
السلطة االحتادية في العاصمة بنقل القدرة 
عل��ى الب��ت النهائي ف��ي املس��ائل واتخاذ 
القرارات من خالل ممثلي تلك الس��لطة في 
احملافظ��ات وتفعي��ل النظ��ام الالمركزي مبا 
ميثله من محاولة حقيقية لترسيخ التداول 
للمب��ادئ  وترس��يخاً  الس��لمي للس��لطة 

الدميقراطية على املستوى احمللي.
6- احترام حقوق وحريات الش��عب العراقي 
كافة وفق ما رس��م الدستور وكل اإلعالنات 
واالتفاقي��ات الدولي��ة ذات الصل��ة والعمل 
على ترسيخها نهجاً وتطبيقاً من خالل ما 

يصدر من تشريعات وقرارات يومية.
7- حياد املؤسس��ات العام��ة واخلاصة التام 
جت��اه املواطن العراق��ي والتعامل معه بهذه 
الصفة فقط، والنأي بهذه املؤسس��ات عن 
التح��زب والهيمن��ة م��ن قبل ش��خصيات 
أو  السياس��ي  للعم��ل  واجه��ة  تتخذه��ا 

احلزبي.
8- تأكي��د أهمي��ة ال��دور احملوري للس��لطة 
القضائي��ة بوصفها احلارس األمني للحقوق 
واحلريات والس��لطة الوحيدة الق��ادرة على 
التش��ريعية  الس��لطتني  بوج��ه  الوق��وف 
اخملالف��ة  أعمالهم��ا  وإلغ��اء  والتنفيذي��ة 

للدستور وللمشروعية .
ب��ني  التكامل��ي  ال��دور  عل��ى  التأكي��د   -9
السلطات الرسمية وغير الرسمية بضمنها 
املنظمات غير احلكومية التي تضطلع بدور 
الرقابة واملتابعة اليومية ألعمال السلطات 
العامة وتنبيه الرأي العام إلى اخملالفات التي 

ترتكب من قبل ممثليها وموظفيها.
10- اعتم��اد الش��فافية والعدالة في س��ن 
قان��ون املوازنة وإش��راك الفعالي��ات احمللية 
واحلكومات الالمركزية بصياغة السياس��ة 
العام��ة واخلط��ط العام��ة مبا يضم��ن لها 
التنفيذ الس��ريع والفاعل ملعاجلة املشاكل 
والتحدي��ات الت��ي تواجه الدولة والش��عب 

مبختلف مكوناته. 

األسس اإلقتصادية:
1- إص��الح االقتص��اد العراق��ي وف��ق ما أمر 
ب��ه الدس��تور العراق��ي في املادة اخلامس��ة 
والعش��رون وف��ق أس��س اقتص��اد الس��وق 
وتش��جيع االس��تثمار م��ع توفي��ر الضمان 
االجتماعي والصحي للمواطنني من الفئات 
األكث��ر ضعفاً كاألرام��ل واأليت��ام والعجزة 

وغيرهم. 
2- إص��الح النظ��ام الوظيف��ي ف��ي الع��راق 

في ضوء سياس��ة أش��مل تتمث��ل بإصالح 
االقتصاد العراقي ككل، وتشجيع القطاع 
اخلاص ليأخ��ذ زمام املبادرة بإق��رار ضمانات 
متماثل��ة للعامل��ني ف��ي القطاع��ني العام 
واخل��اص وتش��جيع األخير على اس��تيعاب 

األيدي العاملة للقضاء على البطالة.
3- التنمي��ة املتوازن��ة جلميع أنح��اء العراق 
بتأس��يس مجالس إعمار أو تش��كيل جلان 
ذات صالحي��ات حقيقي��ة تعم��ل بالتعاون 
مع الهي��أة الوطنية لضمان حقوق األقاليم 
واحملافظ��ات غي��ر املنتظمة ف��ي إقليم رقم 

)26( لس��نة 2016، وتفعي��ل دور هذه الهيئة 
لضم��ان توزي��ع ع��ادل وش��فاف لإلي��رادات 

اإلحتادية في العراق.
4- الت��وازن ف��ي بن��اء املوازن��ات العامة في 
العراق وإعط��اء األولوية للتنمية البش��رية 
واملادية باعتماد سياس��ة اس��تثمارية متهد 
لتقليل اإلنفاق العسكري وحتويله تدريجيا 

إلى اإلنفاق التعليمي والصحي واخلدمي.
5- احلد من سياس��ة االقتراض والتوسع في 

سياسة االستثمار.
6- إعطاء احملافظ��ات واألقاليم دور اقتصادي 
واض��ح ميكنه��ا م��ن أخ��ذ املب��ادرة لتنمية 
موارده��ا الذاتي��ة وحتويلها نح��و املصلحة 

العامة.
7- التأكي��د عل��ى أهمي��ة تفعي��ل اجلهات 
الرقابي��ة مث��ل جهاز التقييس والس��يطرة 
النوعي��ة، الت��ي تراق��ب الس��لع واخلدمات 
املس��توردة قب��ل أن تص��ل ليد املس��تهلك 
العراق��ي ملنع الغش والتدلي��س وتبديد ثروة 

الفرد العراقي.

األسس املتصلة بالسياسة الخارجية:
محاي��دة  خارجي��ة  سياس��ة  اعتم��اد   -1
ومتوازنة بعي��دة كل البعد عن االنحياز ألي 
طرف على حس��اب األطراف الدولية األخرى 
وألي سبب كان والنأي بالنفس عن سياسة 
وثقاف��ة احمل��اور، باالعتم��اد عل��ى سياس��ة 
حسن اجلوار والتعامل املتكافئ على أساس 

املصالح املتبادلة واالحترام التام للسيادة.
2- العم��ل عل��ى املس��توى الدول��ي وفق ما 
رس��مته القواعد القانونية الس��يما ما ورد 
بالدستور من أن العراق بلد مؤسس جلامعة 
ال��دول العربي��ة وملت��زم مبيثاقه��ا واألم��ر 
ينس��حب إلى منظمة األمم املتحدة وغيرها 
من املنظمات واالتفاقيات التي من شأنها أن 

ترسخ حلحلة املش��اكل بالطرق السلمية 
واالبتع��اد عن الق��وة أو التهدي��د بالقوة في 

العالقات الدولية.

األسس االجتماعية:
1- ترسيخ مبدأ املساواة بني العراقيني على 

جميع األصعدة.
2- ترس��يخ مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم 
والتعي��ني ف��ي الوظائ��ف العامة الس��يما 
الوظائ��ف العلي��ا واخلاص��ة الت��ي تتول��ى 
احلكومة أو مجلس النواب اختيار شاغليها 
وان يكون االختيار مبنأى عن احلزبية واالنحياز 

ألي معيار سوى الكفاءة.
3- العم��ل عل��ى صيان��ة كرام��ة الش��عب 
العراقي الس��يما الفئ��ات الفقي��رة بإعادة 
النظ��ر بالبطاق��ة التموينية الت��ي يفضل 
نقلها إلى احملافظات بالتنس��يق مع اجلهات 
االحتادي��ة وإخضاعه��ا لنظ��ام رقاب��ي مينع 
الفس��اد من التغلغل والتربح على حساب 
لقم��ة عيش العراقيني، والتأس��يس لنظام 
تكاف��ل اجتماعي حقيق��ي وتوفير الضمان 

للعراقيني.
4- االعت��راف بان األس��رة العراقي��ة هي نواة 
اجملتمع وهي اللبنة األساسية قوامها الدين 
واألخالق والقيم اإلنسانية والوطنية، وعلى 
الدول��ة احملافظة عل��ى األس��رة ودرء كل ما 

ميكن أن يتهددها.

األسس اإلدارية:
1- س��ن قانون يبني الوص��ف الوظيفي لكل 
الوظائف العامة في العراق ملعرفة الوظائف 
الفائض��ة ع��ن احلاج��ة واالس��تغناء ع��ن 
الوظائف املتشابهة واملكررة في الوزارات مبا 
يسهم في احلد من الترهل الوظيفي ويقلل 

من الهدر في املال العام.
2- إع��ادة صياغة القوان��ني اخلاصة باخلدمة 

واالنضباط وهج��ر ثقافة االحتكام للرئيس 
اإلداري وتقوية مرك��زه نحو وضع الضمانات 
القانوني��ة الكفيلة باطمئنان املوظف على 

مستقبله باالحتكام للقانون والقضاء.
3- إع��ادة النظر بال��وزارات والهيئات العامة 
في ضوء النظ��ام االقتصادي احلر في العراق 
ومبا مينح احملافظات واإلدارات احمللية سلطات 
حقيق��ة من ش��أنها أن تس��هم ف��ي حترير 
املواطن العراق��ي من النظ��ام البيروقراطي 

القدمي.
4- النص صراحة عل��ى مبدأ حياد الوظيفة 
واملوظ��ف العام، ومنع العم��ل احلزبي داخل 
املؤسسات العامة ومنع استغالل الوزراء أو 
الرؤساء اإلداريني ملناصبهم لتحقيق منافع 
سياس��ية بأي طريق بإيراد نصوص صريحة 
مبنع ذلك في قانون األحزاب رقم )36( لس��نة 

.2015
5- ض��رورة إج��راء إصالح��ات من ش��أنها أن 
العراقية  والقنصلي��ات  بالس��فارات  تن��أى 
ع��ن العمل الفئوي أو احلزب��ي والتوجه نحو 
العمل املهني املس��تهدف ملصلحة العراق 

فحسب.
6- تفعي��ل قان��ون مجلس اخلدم��ة العامة 
االحتادي رقم )4( لسنة 2009 املعدل املعطل 
منذ العام 2009 ولغاية اآلن وحصر صالحية 
التعي��ني وإع��ادة التعي��ني وس��ائر ش��ؤون 
الوظيف��ة باجمللس وإخراجها م��ن يد الوزراء 

الذين طاملا استغلوها لغايات انتخابية.
7- إع��ادة النظ��ر بس��لم الروات��ب وحتقي��ق 
العدال��ة الت��ي ابتغاها الدس��تور والش��رع 
املق��دس بني فئ��ات املوظفني اخملتلف��ة، وان 
ينس��حب ذلك على املتقاعدين باالحتكام 

لسنوات اخلدمة واألعباء العائلية.

العالقة بني الدولة والفرد 
قانونية تنظيمية أي 
ينظمها القانون ويرسم 
املشرع الدستوري أسس 
هذه العالقة التي تتميز 
باالستمرار والتفاعل 
املتبادل

توجيه االعالم لتثقيف املرأة 
العراقية من اجل التحرر من 
انانيتها يف امكانية العيش مع 
زوجة ثانية تشاطرها الحياة 
وافهامها ان ذلك ينسجم مع 
احكام الشريعة االسالمية 
باعتبارها امراة مسلمة

هناك بعض الدول 
فشلت يف تدخالتها 
الحكومية يف النشاط 
االقتصادي عن طريق 
القطاع العام مثل 
العراق

لو دققنا النظر ببعض  
نصوص مشروع القانون 
نجد نصوصا يجب التوقف 
والتأمل والتفكري بها 
كثريا من قبل املشرع  قبل 
اقرارها والتصويت عليها  
لخطورتها

املطلقات واالرامل والعوانس ... االسباب واملعاجلات

احمد محمد العبادي

القطاع اخلاص.. بني االهمال واملشاركة



الفصل الثاني والعشرون
الجنرال كيلي

غ��ادر  اغس��طس،  آب/   4 ف��ي 
الرئيس واعضاء اجلناح الغربي 
الرئيس��يون ال��ى ن��ادي ترامب 
بدمينس��تر  ف��ي  للجول��ف 
ورافقهم رئيس املوظفني اجلديد 
اجلنرال كيلي. لكن لم يطلب من 
االس��تراتيجيني ستيف  رئيس 
بان��ون مرافقته��م. كان ترامب 
حانقاً على الرحلة اخملطط لها 
لس��بعة عش��ر يوماً ومنزعجاً 
الت��ي  اجلدي��ة  الطريق��ة  م��ن 
تس��جل فيها وس��ائل االعالم 
مواعي��د لعب��ه للغولف. لذلك 
اطل��ق على هذه الرحلة اس��م 
رحلة »عمل«، وهذا وجه آخر من 
غرور ترام��ب الذي يتلقى بعض 
العبوس وه��ز الرأس بتعجب او 
استخفاف من املوظفني الذين 
االح��داث  بتخطي��ط  اتهم��وا 
لتب��دو وكأنها عم��ل، حتى مع 
لت��رك  تعليم��ات  اعطائه��م 

مساحة من الوقت للغولف.
الرئيس  ف��ي غي��اب  س��يجري 
جتديد اجلناح الغربي ألن ترامب 
س��يد الفنادق والديكورات كان 
يشعر »باالشمئزاز« من حالته. 
ولم يكن يرغب في االنتقال الى 
مبنى املكتب التنفيذي القريب 
حي��ث تُعق��د اعم��ال اجلن��اح 
الغرب��ي مؤقت��اً، وحي��ث جلس 
ستيف بانون في انتظار دعوته 

للذهاب الى بدمينستر.
اخبر بانون اجلميع بأنه كان على 
وش��ك املغادرة الى بدمينستر، 
ولكنه لم يتلق دعوة. ولم يكن 
بانون، الذي نس��ب الفضل الى 
نفس��ه بأن��ه جلب كيل��ي الى 
االدارة في املق��ام االول، متأكداً 
من مكانته مع رئيس املوظفني 
اجلديد. وفي الواقع حتى الرئيس 
لم يكن متأكداً من املكان الذي 
يقف فيه هو نفس��ه بالنسبة 
الى كيلي؛ وظل يسأل الناس إن 
كان كيلي يحبه. وبشكل عام، 
لم يكن بان��ون متأكداً متاماً مما 
كان كيل��ي يق��وم ب��ه، بخالف 
واجب��ه. وأي��ن يتموض��ع رئيس 
املوظفني اجلديد بالضبط على 

عالم ترامب.
اما كيلي فق��د وقف في مكان 
م��ا ال��ى مي��ني مرك��ز الطي��ف 
السياس��ي وكان م��ن مؤي��دي 
فرض قيود صارمة على الهجرة 
في االمن الداخل��ي. لكنه كان 
بعيداً جداً ع��ن ميينية بانون او 
ترام��ب. »ليس متش��دداً«، كان 
تقييم بانون املؤس��ف له. وفي 
الوقت نفس��ه لم يك��ن كيلي 
بالتأكي��د وثي��ق الصل��ة ب��أي 
شكل من االشكال بالليبراليني 
النيويوركي��ني املوجودي��ن ف��ي 
البيت االبيض، فالسياس��ة لم 
تك��ن من اختصاص��ه. بصفته 
مدي��راً لألم��ن الداخل��ي نظ��ر 
كيلي الى الفوض��ى في البيت 
االبي��ض باش��مئزاز وفك��ر في 
االستقالة. لكنه اآلن وافق على 
محاولة تروي��ض هذه الفوضى. 
كان كيلي رج��الً حازماً وصارماً 

والستني  الس��ابعة  في  وجدياً 
من عم��ره. »ه��ل يبتس��م في 
حياته؟« سأل ترامب، الذي كان 
قد بدأ بالفعل في التفكير انه 
قد خ��دع بطريقة م��ا في هذا 

التعيني.
اعتقد بعض املدعني، من الذين 
لديهم س��هولة الوص��ول الى 
الرئي��س على وج��ه اخلصوص، 
ان ترام��ب قد ُخ��دع للقيام مبا 
ال يش��به نهجه املعه��ود. وبدأ 
روجر س��تون، احد االش��خاص 
ال��ذي ح��ال كيل��ي اآلن بينهم 

وب��ني الرئيس، باطالق ش��ائعة 
عن س��يناريو اتفق فيه ماتيس 
وماكماس��تر وكيلي على االمر 
اآلتي: ل��ن يجري اتخاذ أي عمل 
عس��كري ما ل��م يتفق��وا هم 
الثالثة، وان واح��داً منهم على 
االقل سيظل دائماً في واشنطن 

اذا كان اآلخران بعيدين.
باقال��ة  كيل��ي  ق��ام  ان  بع��د 
سكاراموتش��ي، كان��ت هناك 
قضيت��ان فوريتان على الطاولة 
ف��ي بدمينس��تر، هم��ا: اقارب 
الرئي��س وس��تيف بان��ون. كان 
من الواضح انه البد من مغادرة 

احد الطرفني، او كليهما.
لكن ل��م يكن م��ن الواضح ما 
اذا كان بام��كان رئيس موظفي 
البيت االبيض الذي رأى وظيفته 
كعملية تأسيس قيادة، وتنفيذ 
تنظي��م هرم��ي، ان يق��دم امراً 
قمعي��اً الى القائد االعلى، او ان 
يعمل بش��كل فّعال في البيت 
الطف��ال  كان  حي��ث  االبي��ض 
القائ��د االعل��ى وص��ول خاص 
وتأثي��ر كبي��ر. وبقدر م��ا كانت 
ابن��ة الرئي��س وزوجه��ا يكنان 
للقائ��د  صاغ��راً  احترام��اً  اآلن 
االعلى اال انهم��ا وتبعاً للعادة 

بالتأكي��د  س��عيدان  وامل��زاج، 
الى جت��اوز س��يطرة كيلي على 
اجلن��اح الغربي. ل��م يكن لهما 
تأثي��ر خ��اص واض��ح فقط في 
الرئي��س ولكن اعض��اء مهمني 
من املوظفني رأوا تأثيرهما هذا، 
وبالتال��ي اعتق��دوا انهما على 
رأس س��لطة اجلن��اح الغرب��ي 

وقوته.
وم��ن الغري��ب ان كالً من جاريد 
القليلي اخلب��رة، قد  وايفان��كا 
اصب��ح له وجود مخي��ف جداً، 
واصبح اآلخرون يخشون منهما 

بالقدر نفس��ه الذي يخش��يان 
هما فيه بانون. وما هو اكثر من 
ذلك ان جاريد وايفانكا اصبحت 
لهم��ا ق��درة تنافس��ية كبيرة 

وفرضا سيطرتهما على جميع 
اجلبهات االمامية واخللفية. قال 
احد كبار املوظفني: »لو سمعا 
شخصاً يتحدث عنهما، ألنهما 
كانا حذرين جداً على صورتهما 
صاغاه��ا  الت��ي  الش��خصية 
بحذر، او حاول أي ش��خص قول 
ش��يء ضد هذه الصورة العتبرا 
هذا االمر مشكلة كبيرة، وقررا 

مالحقته«.
م��ن ناحية اخ��رى، وفي حني ان 
قضي��ة هذي��ن »الطفل��ني« قد 
جتعل من عمل كيلي مستحيالً، 
ل��م يك��ن لالبق��اء عل��ى بانون 
معن��ى او فائ��دة. فمهما تكن 
مواهب��ه يظل مج��رد مخطط 
بائ��س ومتذمر ناق��م، قد يدفع 
بأي منظمة نح��و الهاوية. الى 
جانب ذلك وس��واء اكانت ثغرة 

بدمينس��تر دلي��الً أم ل��م تكن، 
فإن بانون ق��د اصبح مرة اخرى 

على قائمة الرئيس املكروهة.
اس��تمر الرئي��س ف��ي الغليان 
م��ع  »صفق��ة  بخص��وص 
الشيطان« كتاب جوشوا جرين 
ال��ذي اعط��ى لبان��ون الفضل 
ف��ي الف��وز باالنتخاب��ات. وفي 
الوقت ال��ذي حاول فيه الرئيس 
الوق��وف الى جان��ب بانون ضد 
تأثي��ر  ثم��ة  كان  ماكماس��تر، 
حلملة الدفاع عن ماكماس��تر، 
بدع��م م��ن جاري��د وايفان��كا. 

كان م��ردوخ الذي جن��ده جاريد 
للمس��اعدة ف��ي الدف��اع ع��ن 
ماكماس��تر يضغط شخصياً 
الرئيس للحص��ول على  عل��ى 

رأس بان��ون. ورأى انص��ار بان��ون 
انه��م مضط��رون للدف��اع عن 
بانون ضد حترك متهور يقوم به 

الرئي��س. لذلك لم يقتصر االمر 
على وسمهم ماكماستر مبيله 
الكبير الى اسرائيل، بل اقنعوا 
بالضغط  اديلس��ون  ش��يلدون 

عل��ى ترام��ب م��ن اج��ل بقاء 
للرئيس،  اديلسون  وقال  بانون. 
ان��ه الش��خص الوحي��د الذي 
يؤمنه على اسرائيل في البيت 
االبيض. لطامل��ا اعجب ترامب 
مبليارات اديسون وبعناده، وكان 
تأيي��ده، هو ما ع��زز من موقف 

بانون بشكل كبير.
كيل��ي  ادارة  بتج��اوز  لك��ن 
امل��روع، كان  الغربي  للجن��اح 
واهميت��ه، كما  جن��اح كيل��ي 
ابلغ��ه من يس��تطيعون ابداء 
آرائهم، يعتمدان على حتقيقه 

للتحدي الرئي��س في وظيفته، 
ادارة  كيفي��ة  كان  وال��ذي 
ترام��ب، او في الواق��ع، كيفية 
العي��ش م��ن دون التمك��ن من 

ادارة ترام��ب. كان الب��د لرغباته 
واحتياجات��ه ودوافعه التي تقع 
خ��ارج الهي��كل التنظيمي ان 

حتض��ر. كان ترام��ب ببس��اطة 
املتغي��ر الوحيد ال��ذي ال ميكن ، 
السيطرة  االدارية،  الناحية  من 
عليه. كان يشبه طفالً متمرداً 

حاول��ت  اذا  عام��ان.  عم��ره 
الس��يطرة عليه، لن حتصل اال 
عل��ى تأثير معاك��س. وفي مثل 
ه��ذه احل��االت ال ب��د للمدير من 

ادارة توقعاته اخلاصة .
ف��ي لق��اء مبك��ر م��ع الرئيس، 
وض��ع اجلن��رال كيل��ي جاري��د 
وايفان��كا على ج��دول اعماله: 
كي��ف رأى الرئي��س دورهما: ما 
باعتق��اده يجدي معهما  الذي 
تص��ور  وكي��ف  يج��دي؟  ال  او 
تط��ور العالق��ة معهم��ا؟ كان 
قص��د كيل��ي م��ن كل ذلك ان 

يكون وس��يلة سياسية لفتح 
مناقش��ة حول ابعادهما. لكن 
الرئي��س كان، كما اخبر كيلي، 
مس��روراً جداً بجمي��ع جوانب 
ادائهما في اجلناح الغربي. وقد 
يصبح جاريد ف��ي وقت ما وزير 
الدول��ة. كان ه��ذا ه��و التغيير 
الوحي��د الذي يب��دو ان الرئيس 
يتنب��أ ب��ه. وكان اكث��ر ما متكن 
كيل��ي م��ن القيام به ه��و نيل 
موافق��ة الرئيس ال��ذي يبدو ان 
الرئيس يتنب��أ به. وكان اكثر ما 
متك��ن كيلي من القي��ام به هو 
نيل موافق��ة الرئي��س على ان 
الزوجني يجب ان يلتزما بشكل 
اكبر االنضب��اط التنظيمي في 
اجلناح الغربي، ويجب اال يتعديا 

احلدود بسرعة.
وكان ه��ذا، عل��ى االقل، ش��يئاً 

ميكن ان يح��اول اجلنرال فرضه. 
بدمينس��تر، كان  ف��ي عش��اء 
الرئي��س يتن��اول الطع��ام م��ع 
ابنته وزوجها، وفوجئت االسرة 
االول��ى عندم��ا ظه��ر كيل��ي، 
وجب��ة  ليش��اركهم  وانض��م 
الطع��ام. االمر الذي ل��م يكن، 
كم��ا فهم��وا بعده��ا، محاولة 
تواص��ل اجتماع��ي لطي��ف، او 
نوعاً من االلف��ة غير املبررة، بل 
كان عبارة عن تنفيذ للسلطة: 
اصب��ح عل��ى جاري��د وايفانكا 
امل��رور بكيل��ي للتح��دث ال��ى 

الرئيس.
لكن ترامب قد اوضح ش��عوره 
مبكراً، بأن��ه يعتق��د ان االدوار 
الت��ي يق��وم بها »طف��اله« في 
ادارته حتتاج فق��ط الى تعديل 
طفي��ف. وق��د مث��ل ه��ذا اآلن 

مشكلة كبيرة لبانون.
اعتق��د بان��ون حق��اً ان كيل��ي 
سيجد وسيلة البعاد جارفانكا، 
ومل��اذا ال يفعل؟ في الواقع اقنع 
بانون نفسه بأن ايفانكا وجاريد 
ميث��الن اكبر خط��ر على ترامب. 
وانهم��ا يس��حبان الرئيس الى 
االس��فل. كما اعتقد بانون انه 
ال يس��تطيع البق��اء في البيت 

االبيض اذا بقيا هما فيه .
وبعي��داً ع��ن اس��تياء ترام��ب 
احلالي من بان��ون، والذي اعتقد 
الكثي��رون ان��ه مجرد اس��تياء 
وش��كوى اعتادوها من الرئيس 
جت��اه بان��ون، فقد ش��عر انصار 
بان��ون ان زعيمه��م، على االقل 
من حيث السياسة، قد اصبح 
اليد العليا. فجارفانكا مهمش 
فق��دت  اجلمهوري��ة  والقي��ادة 
صدقيتها بع��د قضية الرعاية 
الصحي��ة. وكانت خطة كوهن 
ومنشني للضرائب فاشلة. وبدا 
املس��تقبل لبان��ون، م��ن خالل 

نافذة واحدة، شبه وردي.
اعتق��د س��ام نانب��رغ، املوالي 
الس��ابق لترام��ب والذي اصبح 
اآلن موالياً لبانون بشكل كلي، 
ان بان��ون س��يبقى ف��ي البيت 
االبي��ض مل��دة عامني ث��م يغادر 
ليدي��ر حمل��ة اع��ادة انتخ��اب 
ترام��ب. »اذا اس��تطعت اجناح 
ه��ذا االحم��ق ف��ي االنتخابات 
ملرتني« عل��ق نانب��رغ باعجاب، 
س��تكون قد حققت ما يشبه 

اخللود في السياسة«.
ولكن من خ��الل نافذة اخرى، ال 
ميكن ان يبقى بانون في مكانه. 
فق��د ارتف��ع كثي��راً ال��ى درجة 
سمحت له ان يرى كيف اصبح 
البي��ت االبيض س��خيفاً. كان 
بالكاد يستطيع البقاء صامتاً، 
وهو في الواقع ال يستطيع. لم 
يع��د بامكانه رؤية مس��تقبل 
ادارة ترام��ب. وعل��ى الرغم من 
ان العدي��د من انص��ار بانون قد 
جادلوا بعدم ج��دوى جارفانكا 
وعدم اهميت��ه، اال انهم طلبوا 
من بان��ون جتاهل��ه. ولكن صبر 
بان��ون كان ينفذ. ومع اش��تداد 
الغض��ب واحلقد العام، لم يعد 

بوسعه حتمله اكثر من ذلك .

ملف

مل يرغب ترامب يف االنتقال اىل مبنى املكتب التنفيذي القريب حيث ُتعقد اعمال اجلناح الغربي مؤقتًا

لم يكن بانون الذي نسب الفضل اىل 
نفسه بأنه جلب كيلي اىل االدارة يف 

املقام االول متأكدًا من مكانته مع رئيس 
املوظفني الجديد

احللقة )69(

ال يمكن ان يبقى بانون يف مكانه فقد ارتفع 
كثريًا اىل درجة سمحت له ان يرى كيف 

اصبح البيت االبيض سخيفًا

ترامب
بانون

كيلي

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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املنتخب  مشاركة  االردني  االعالم  اعتبر 
الدولية  الصداقة  بطولة  في  الوطني 
التي ستنطلق اليوم في مدينة البصرة، 
من  الكثير  يحدد  حساس  طرق  مفترق 
وصوال  النشامى  مسيرة  في  املعطيات 
إلى التصفيات املشتركة -مونديال 2022 
في  ستنطلق  التي   -2023 آسيا  وكأس 
الرأي  املقبل.وقالت صحيفة  أيلول  شهر 
استطاع  أن  وبعد  املنتخب؛  ان  االردنية، 
التصنيف  سلم  على  موقفه  حتسني 
الدولي والتقدم للمركز 97 عاملياً، واخلامس 
يعني  ما  القارة،  مستوى  على  عشر 
بالتالي استقراره حتى اآلن في املستوى 

)الصداقة(  خالل  من  يسعى  الثاني، 
في  والثبات  العاملي  مركزه  لتحسني 
إلى  -آسيويا-  اإلنزالق  وعدم  مستواه 
املستوى الثالث وهو األمر الذي لن حتمد 
عقباه مع قادم األيام.واضافت الصحيفة،   
املركز  فإن  القاري،  املستوى  إلى  بالنظر 
15 آسيويا ليس بالسيئ إذا ما نظرنا إلى 
املنتخب  خاضها  التي  االستحقاقات 
املاضية،  السنوات  خالل  النتائج  ومرارة 
واملنتخبات التي تتقدمه وإمكاناتها، أو اذا 
ما رجعنا ملا قبل املشاركة في النهائيات 
حقق  والتي  باإلمارات  األخيرة  اآلسيوية 
من  خروجه  رغم  إيجابية  نتائج  خاللها 
الدور الثاني وخوضه ألربع مباريات فقط.

البطولة مبسماها  ان  الصحيفة  واكدت 
بداية  مبثابة  فعالً  ستكون  »الصداقة« 
بني  و«الصداقة«  احلب  عالقة  لتوثيق 
املتعطشة  واجلماهير  »النشامى« 
في  واملشاركة  االجنازات  ملباركة  فعلياً 
املنتظرة،  اإليجابية  بالنتائج  االحتفاالت 
االردني  املنتخب  سيخوض  حيث 
في  السلوفاكي  نظيره  مع  ودية  مباراة 
السابع من حزيران املقبل، في العاصمة 
تأمني  الى  النية  تتجه  فيما  براتيسالفا، 
عمان،  العاصمة  في  ثانية  ودية  مباراة 
مباشرة،  سلوفاكيا  من  العودة  بعد 
وضمن أيام »فيفا« التي متتد من 3 -11 من 
الشهر ذاته.واوضحت الصحيفة االردنية، 
قد  النشامى  يكون  املشاركات،  بهذه  ان 
لينتظر  املشوار،  من  األقل  اجلزء  قطع 
التصفيات  قرعة  إلى  وينظر  ذلك  بعد 
األمر  وهو  املقبل-  متوز  -أواخر  املشتركة 
بنوع  جديد  من  الطريق  سيحدد  الذي 
الكروية،  واملواعيد  املواجهات  من  آخر 
املدى  -على  املنتخب  سيشارك  حيث 
أربيل  املنظور- في بطولة غرب آسيا في 
من   14-2 بني  ما  الفترة  خالل  بالعراق 
اإلمارات،  منتخبات  مع  املقبل  آب  شهر 
البحرين،  سوريا،  قطر،  السعودية، 

العراق، عمان، فلسطني، الكويت، لبنان، 
ان  والنشامى.وختمت الصحيفة،  اليمن 
بعد كل ما ذكر، يبرز السؤال األقوى.. هل 
على  القادمة  املواجهات  نتائج  ستأثر 
التصفيات  قرعة  في  »النشامى«  وضع 
تأثيرها؟.نعم،  وكيف سيكون  املشتركة 
املنتخب  فأن  مبسط،  وبشكل  ستؤثر؛ 
االردني وهو في هذا املوقف ستكون حاله 

حسب السيناريوهات التالية:
اوالً: اذا حقق املنتخب الفوز في املباراتني 
»الصداقة«،  في  سيخوضهما  اللتني 
سترفع  النتائج  فإن  سلوفاكيا  ودية  أو 
عاملياً  التصنيف  وستحسن  الرصيد 

ويستمر في املستوى الثاني آسيوياً.
الصداقة  »في  التعادالت  حال  في  ثانياً: 
في  كما  سيكون  الناجت  فإن  والودية«، 

االحتمال األول.
في  باخلسارة  املنتخب  تعثر  إذا  ثالثاُ: 
املباريات املذكورة، فإن الرصيد سيتراجع 
العاملي  التصنيف  على  وينعكس 
الثالث  املستوى  إلى  اإلنزالق  وبالتالي 
آسيوياً، وهو األمر الذي سيصّعب نتائج 
الطريق  املنتخب  إلزام  وبالتالي  القرعة 

االجباري الوعر.

أنَّ  الوطني،  املنتخب  العب  طارق،  همام  د  أكَّ
تنطلق  التي  الودية  الدولية  الصداقة  بطولة 
اليوم األربعاء، في البصرة فرصة ألسود الرافدين، 

ملصاحلة اجلماهير العراقية.
سبق  الذي  الصحفي  املؤمتر  في  همام  وقال 
البطولة  الستثمار  »نسعى   : سوريا  مواجهة 
كأس  من  خرجنا  بعدما  األمثل  الشكل  على 

آسيا بسيناريو لم يكن مقنًعا جلماهيرنا«.
تقدمي  عبر  الصداقة  ببطولة  »الفوز  ان  وأوضح 

ملصاحلة  فرصة  سيكون  رفيع،  فني  مستوى 
اجلماهير«.

وأضاف »خاض الفريق أمس تدريباته، والالعبون 
تامة  دراية  على  واملدرب  مرتفعة،  معنوياتهم 
مبستوى الالعبني وجاهزيتهم البدنية. منتخب 
عازمون  لكننا  السهل،  بالفريق  ليس  سوريا 

على حتقيق نتيجة إيجابية«.
البطولة   سيفتتح  العراقي،  املنتخب  أنَّ  يُذكر 
مبواجهة سوريا، ويختتمها مبواجهة األردن يوم 

26 من الشهر اجلاري.

عماد  الناشئني،  منتخب  مدرب  اعلن 
من  الثانية  املرحلة  موعد  عن  محمد، 
ملنتخب  جدد  العبني  ضم  اختبارات 
جلنة  مع  االجتماع  أن  مبيناً  الناشئني، 
املنتخبات،  االثنني املاضي، كان مثمراً حيث 
مت تقدمي املنهاج الكامل لرحلة االستعداد 
املقبلة.وقال محمد  اسيا  لتصفيات كاس 
في بيان الحتاد الكرة، إن »االجتماع مع جلنة 
عبد  الكرة  احتاد  رئيس  بتواجد  املنتخبات 
تقدمي  مت  حيث  جيداَ،  كان  مسعود  اخلالق 
يتضمن  والذي  للمنتخب  الكامل  املنهاج 

رحلة االستعداد الى تصفيات كاس اسيا، 
التي  بالزيارات  كامل  جدول  الى  باالضافة 
سيقوم بها الكادر التدريبي الى محافظات 
يوم  اعتبارا من  والتي ستبدأ  العراق كافة، 
غد اخلميس وستشمل محافظات الكوت 
احملافظات  وبقية  والديوانية  والناصرية 
تعتبر  والتي  تدريجية،  بصورة  االخرى 
االختبارات  عملية  من  الثانية  املرحلة 
على  املاضية  الفترة  في  التركيز  مت  ان  بعد 

الالعبني املتواجدين في بغداد«.
رسمياً  طلباً  »قدم  انه  الى  محمد  واشار 
داوود  اخلبراء  بتسمية  االجتماع  الى  خالل 

للعمل  محمد،  احلسني  وعبد  العزاوي 
ككشافني للمنتخب خالل فترة االختبارات 
من  واالستفادة  العراق،  محافظات  في 
خبراتهم السيما انهم استطاعوا تخريج 
املنتخبات  الى  الالعبني  من  كبير  عدد 

الوطنية خالل الفترة املاضية«.
الدولي  النجم  سمى  الكرة  احتاد  ان  يذكر 
ملنتخب  مدربا  محمد  عماد  السابق 
الى  اضافة   ،)2004-2003( تولد  الناشئني 
كمساعدين  والي  واحمد  تركي  حسان 
البدنية  للياقة  مدربا  سليم  واسماعيل 

وهشام علي مدرباً للحراس.

الوطن��ي  منتخبن��ا  أج��رى 
لك��رة الق��دم في الس��اعة 
أمس  السادس��ة من مساء 
وحداته  اول��ى  االثن��ني  االول 
امللع��ب  ف��ي  التدريبي��ة 
الرياضية  للمدين��ة  الثانوي 
في البصرة مبشاركة جميع 
احملترف  باس��ثناء  الالعب��ني 
التونسي  الصفاقس��ي  في 
أمين حسني, في وقت التحق 
فيه مدافع نادي الكرخ عدي 
ش��هاب بصف��وف املنتخب 
ابراهي��م,  ألحم��د  بدي��ال 
س��وريا  ملواجه��ة  حتضي��را 
الي��وم   األربعاء ف��ي افتتاح 
بطول��ة الصداق��ة الدولي��ة 

بنسختها الثانية.
االعالم��ي  املنس��ق  وق��ال 
الزميل  الوطن��ي  للمنتخب 
تدريبات  ان  محم��د خل��ف، 
اندفاع��ا  ش��هدت  األم��س 
واضح��ا م��ن قب��ل جمي��ع 
الالعب��ني حرصا منهم على 
حج��ز مقع��د اساس��ي في 
ان  املنتخ��ب, مبينا  قائم��ة 
صفوف الوطني باتت ش��به 
مكتمل��ة بعد التحاق العب 
بيرس��بوليس االيراني بشار 
طه��ران  واس��تقالل  رس��ن 
همام طارق واحمد ياس��ني, 
فضال عن احملترف في الدوري 

األميركي جستني ميرام.
الع��ب  ان  ال��ى  واش��ار 
الصفاقس��ي التونسي أمين 
حس��ني من املؤمل ان يكون 
آخ��ر الواصلني ال��ى البصرة 
صب��اح امس الثالث��اء, وذلك 
اللتزامه مع ناديه الذي خاض 
مب��اراة م��ع ايتوج��و ينجرز 
ال��كأس  النيجي��ري ضم��ن 

الكونفدرالية األفريقية.
واض��اف ان اجله��از الطب��ي 
للمنتخ��ب اطلع على تقرير 
الذي  العربي  الن��ادي  طبيب 
اثب��ت تع��رض املدافع احمد 
ابراهي��م ال��ى اصاب��ة على 
الكت��ف وحاجته  مس��توى 
الى الراحة ملدة اسبوعني في 
أقل تقدير, منوها بان املدرب 
سيتريش��كو  الس��لوفيني 
كاتانيتش وج��ه الدعوة الى 
مدافع الكرخ عدي ش��هاب 
املدين��ة  ال��ى  وص��ل  ال��ذي 
واشترك في تدريبات األمس.

ح����ط  اخ��ر  جان��ب  م��ن 
االوملب����ي  منتخبن����ا 
العاصم��ة  ف��ي  رحال����ه 
قادم��ا  طه����ران  االيراني��ة 
القطري��ة  العاصم����ة  من 
انه��ى  ان  بع��د  الدوح����ة 
التدريب����ي  معس����كره 
الدخ��ول  ام��ل  هناك، على 
االوملبية  التصفي����ات  ف��ي 

نهائي����ات  ال��ى  املؤهل����ة 
اس����يا ف��ي تايلن��د 2020، 
سيس����تهل  حي����ث 
في  مباريات����ه  منتخبن����ا 
يقابل  عندم��ا  مجموعت��ه 
املنتخب اليمني يوم اجلمعة 

املقبل. 
القرع����ة  اوقع��ت  وق��د 
ف��ي  االوملب��ي  منتخبن��ا 
ال��ى  الثالث����ة  اجملموع����ة 
اي��ران  منتخب��ات  جان����ب 
واليم��ن  املضي��ف  البل����د 
وتركمانس����تان، ع��ل��ى ان 
يتأه����ل بط��ل اجملموع����ة 
الى النهائي��ات مب��اش��رة، 
فيم��ا س����ينتظر صاح��ب 
باق��ي  نتائج  الثاني  املرك��ز 
اجملموع��ة، عل��ى اعتب��ار ان 
يس����مح  التصفيات  نظام 
بتأهل ابط��ال اجملامي��ع الى 
جانب ارب��ع افضل ثوان من 

كل اجملاميع.
 العب����و منتخبن��ا اك��دوا, 
انهم على ات����م اجلاهزي��ة 
التصفي��ات  وينتظ��رون 
بف��ارغ الصبر بغية خطف 

بطاقة التأهل. 
ثقتنا عالية

كان  املتحدث����ني  اول   
الالع��ب املوهوب حس����ني 
جب��ار ال��ذي حت��دث قائ��ال: 
تدريباتن����ا جت��ري على قدم 

وس��اق من اج��ل الدخ��ول 
االس����يوية،  للتصفي��ات 
املهم��ة  ان  ن��درك  حي��ث 
ليس��ت س����هلة، عطف��ا 
على تأه��ل فري��ق واحد من 
لكنن����ا  مجموع����ة،  كل 
عل��ى  بقدرتن��ا  مؤمن����ون 
التأه��ل وخط����ف بطاق��ة 
اجملموعة حيث لدين��ا اصرار 
كب��ي��ر عل��ى تخط��ي فرق 
اجملموعة، الس����يما بعد ان 
انهين��ا املعس��كر التدريبي 

بنجاح.
س����ندخل  واض��اف:   
بش����عار  التصفي��ات 
التأه����ل، وس����نحاول قدر 
املس����تطاع املضي قدم��ا 
نح��و النهائي����ات االوملبية 
التي س����تقام في تايلن��د، 
الكاب��ن  ان  خصوص��ا 
يعم��ل  ش��هد  عبدالغن��ي 
معنا بج��د واخ��الص بغية 
حتضيرن����ا بأفضل ما يكون 

قبل الدخول للتصفيات. 
وختم قائ��ال: مباراتنا االولى 
س����تكون  اليم��ن  ام��ام 
مدخ��الً لن��ا نح��و التأه��ل، 
حيث ن��درك متام����ا اهمية 
الف����وز ف��ي املب��اراة االولى، 
لذل��ك س����نجتهد حت��ى 
نحق��ق النقاط الث��الث في 

اول مباراة.

املعنويات مرتفعة 
رائ����د  حس����ن  الالع����ب 
حت����دث ع����ن حتض��ي��رات 
املنتخ��ب قائ��ال: كل شيء 
يس��ير بالطري��ق الصحيح، 
حي��ث اصبحنا على اب��واب 
ويجب علينا  التصفي����ات، 
التركي��ز جي��دا، الس����يما 
ان اجله����از الفن��ي بقي��ادة 
الكابن عبدالغني ش����هد 
وجه��ازه املع��اون عم��ل كل 
ما بوس����عه بغي��ة حتضير 
املنتخ����ب بأفض��ل ص��ورة 
الدخ��ول  قب����ل  ممكن��ة 
للتصفيات، برغم ان اجلميع 
يتفق على ان اعداد املنتخب 
ش��هد تعثرات كث��يرة بدءا 
م����ن ع��دم تف��رغ الالعبني 
ناهي��ك ع��ن االصابات التي 

طالت بعضهم. 
واضاف: ان معس��كر الفريق 
جي��داً  كان  الدوح��ة  ف��ي 
كثي��را،  من��ه  واس����تفدنا 
حيث حققنا الفائدة املرجوة 
وسنحاول  املعس����كر،  من 
ق��در املمكن تطبيق مفردات 
املباري��ات.  ف��ي  املعس��كر 
لدين��ا فري��ق  رائ��د:  وخت��م 
ميتلك مجموعة رائع��ة من 
املواهب، وس��نجتهد كثيرا 
بغية الوصول ملبتغانا، حيث 
س����نقاتل حت��ى نحص��ل 

على بطاقة التأهل. 
بطاقة التأهل هدفنا 

العب����اس  عب��د  الالع����ب 
اي����اد حتدث ع��ن حتضيرات 
املنتخ��ب قائ��ال: حتضيراتنا 
عل��ى  وجت����ري  مس����تمرة 
ق��دم وس����اق في س����بيل 
الوصول الى اق��صى درجات 
اجلاهزي��ة قب����ل الدخ��ول 
للتصفي��ات، حي��ث ينتابنا 
التأهل  ش����عور كب��ير في 
بط��ال للمجموع��ة، برغ��م 
انن��ا ن��درك ان احلصول على 
بطاق����ة التأه��ل مباش��رة 
تركي����ز  ال��ى  حتت����اج 
الكاملة  العالم��ة  وحتقي��ق 

من املباريات الثالث.
 واض��اف: نأم����ل ان نحقق 
الف��وز في اول مب��اراة ام��ام 
س����نعتبرها  التي  اليم��ن، 
مفت����اح التأه��ل، حي����ث 
تركيزن��ا ينص��ب عل��ى هذه 
املباراة بالدرجة االساس، الن 
الف����وز في املب����اراة االولى 
مينحن��ا الثقة قب��ل الولوج 
واض��اف:  الثاني��ة.  للمباراة 
كل الالعب��ني ع��لى اهب��ة 
االس����تعداد للمش����اركة 
في املباري��ات، وهناك تفاؤل 
وان  اجلمي��ع،  يس��ود  كبي��ر 
لبغداد  ش��اء اهلل س��نعود 
وفي جعبتنا بطاقة التأهل.
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مدرب سوريا: سنعيد شخصية املنتخب يف بطولة الصداقة

امس  ابراهيم،  فجر  السوري،  املنتخب  مدرب  حتدث 
في  املشاركة  من  بالده  منتخب  هدف  عن  الثالثاء، 
ابراهيم  بالبصرة.وقال  الدولية  الصداقة  بطولة 
في املؤمتر الصحفي ملباراة العراق وسوريا   »سعيد 
بتواجدي بني اهلي في بصرة اخلير، والعراق على وجه 
»اتينا  واحد«.واوضح  بلد  والعراق  وسوريا  العموم، 
للعراق ليس من اجل املشاركة فقط، بل بغية إظهار 
اننا  من  بالرغم  افضل،  بصورة  السوري  املنتخب 

سنالقي منتخبني قويني، وهما العراق واألردن«.وتابع 
صفوف  في  الشباب  الالعبني  من  الكثير  »ادخلنا 
منتخبنا، وسنعتمد على الالعبني احملليني، سنعيد 
املنتخب  شخصية  اعادة  وايضا  جلماهيرنا،  الثقة 

السوري من خالل بطولة الصداقة الثانية«.
ادارة  الى  يحتاج  الناجح  »العمل  ان  الى  واشار 
ناجحة، وال ميكن ان تعمل بأجواء غير مناسبة، وأبرز 
غياباتنا السومة وخريبني واخلطيب، واليوم سيؤكد 

لنا املالك الطبي مشاركتهم من عدمها«.

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 
 بغداد / 

خاص / 

منتخبنا الوطين يواجه اليوم املنتخب السوري يف انطالق بطولة الصداقة 
التفاؤل يسود العيب منتخبنا األومليب خلطف بطاقة التأهل والذهاب اىل تايلند 2020

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

تعتب��ر بطولة الصداق��ة من االحداث االيجابي��ة لكل القائمني 
على اقامتها من احتاد ووزارة الشباب ومحافظة البصرة وجميع 
االطراف التي اجنحت البطولة في نسختها االولى ،    ستنطلق  
الي��وم النس��خة الثانية مبش��اركة منتخب��ات س��وريا واالردن 
والعراق وتعد هذه البطولة  نقطة شروع للمنتخبات املشاركة 

والتحضير لتصفيات كأس العالم .
نعل��م ان اهمي��ة اقامة املباري��ات في العراق اصبحت الش��غل 
الشاغل للجميع اليصال رس��ائل اطمئنان للعالم باننا قادرون 
على تنظيم البط��والت واقامتها فوق ارضنا وجماهيرنا الوفية، 
اما اجلانب االخر فهو التصنيف العاملي للمنتخبات التي سوف 
تلع��ب في اي��ام )الفيف��ا دي ( وجميع املنتخبات تس��عى للفوز 
لتحسن  ترتيبها ومما الشك فيه ان منتخبنا هو اول املستفيدين 
من هذه البطولة كونها  على ارضنا وجمهورنا لكي يحسن من 
ترتيبه في التصنيف ، فتلك اجلوانب التي ذكرناها تهيئ القامة 
بطولة غرب اسيا التي س��وف تقام في اربيل وكربالء خالل هذا 
العام وتكون اول اختبار حقيقي لالحتاد وتنظيمه لبطولة فيها 

وذات  كثي��رة  منتخب��ات 
مس��تويات عالي��ة ف��ي 
الق��ارة االس��يوية وعلى 
االحت��اد ان يك��ون في امت 
االستعداد في التحضير 

لها . 
فما نطلبه من االحتاد   هو  
املستلزمات  كافة  توفير 
للمنتخب��ات والضي��وف 
والتركيز اليصال البطولة 
ال��ى االع��الم العاملي اوال 

واالسيوي ثانيا ورس��ائل التطمني للمنتخبات جميعا باننا بلد 
يعش��ق كرة القدم وما حدث مؤخرا في مباراة كالسيكو الدوري 
بني الزوراء  واجلوية يجب ان ميحى من ذاكرة اجلميع الن التنظيم 
كان س��يئا جدا وهناك ورقة عمل صرح بها وكيل وزير الش��باب 
م��ع االحتاد بخص��وص املتطلب��ات التي حتتاجه��ا اي مباراة كرة 
ق��دم وكأنن��ا النعلم بانها وبصري��ح العبارة ام��ور بديهية لكن 
ه��ذا ح��ال الرياضة في بلدن��ا ، نحن اليوم لس��نا بصدد العتب 
والتنكيل لكن امام اختب��ار  حقيقي ان تكون بطولة الصداقة 
اختبار حقيقي النهاء ملف احلظر على بعض محافظات العراق 
واهمها بغ��داد والنظر باكمال املنش��آت  املتلكئة وبناء ملعب 
يتس��ع ل�70 الف متف��رج على االقل يزي��ن العاصمة وهذا ليس 
بالصعب على بلد ميزانياته انفجارية ونتمنى من املسؤولني في 
وزارة الشباب واالحتاد ومحافظة البصرة ان تنجح هذا الكرنفال 
كما فعلوا في السابق واخراجه بافضل صورة تظهر وجه العراق 
احلقيقي ومتحو الصورة املش��وهة التي  يتناولها االعالم املغرض 

جتاه عراقنا احلبيب . 

بطولة الصداقة   
اإلنطالقة احلقيقيةللتنظيم

وقفة 

هشام كاطع الدلفي 

ما نطلبه من االتحاد هو توفري 
كافة املستلزمات للمنتخبات 
والضيوف والرتكيز اليصال البطولة 
اىل االعالم العاملي اوال واالسيوي 
ثانيا ورسائل التطمني للمنتخبات 
جميعا باننا بلد يعشق كرة القدم 

همام طارق: بطولة الصداقة فرصة ملصاحلة اجلماهريعماد حممد يعلن موعد انطالق املرحلة الثانية من اختبارات منتخب الناشئني

االعالم االردني يطالب بلقب الصداقة .. ويضع احتماالت النتائج من قرعة تصفيات كاس العامل  

فاهم حسن فتاح

التي  املؤملة  االحداث  ينسى  ال  اجلمهور 
االفراح  الن  القدم  كرة  ومنها  بها  مير 
على   القائمني  والسبب  قليلة  فيها 
الكرة من عدم وجود برنامج يعمل عليه 
ومن االحداث التي ستبقى في الذاكرة 
من  رافقه  وما  االخير  االسيوي  احلدث 
وعوقب  واتهامات  وتخبطات  تصرفات 
يستحق  الذي  النظيف  وابعد  اجليد 
فانيلة املنتخب وال اريد ان اذكر االسماء 
اجلمهور  يعرفه  والذي  اخملفي  والكثير 
لكن احلقيقة التي ال ميكن اخفاؤها من 
بعد  املبكر  خروجنا  على  نتأسف  اننا 
تصاعد اخلط البياني للمستوى الفني 
يرحل  ان  يجب  وكان  الوطني  ملنتخبنا 
املنتخب الى دور الثمانية على اقل تقدير 

ونستمر في الصعود حتى بلوغ القمة 
ولكن لالسف الشديد يجب علينا ان ال 
يكون هنالك اي لوم وعتب على الالعبني 
فمستواهم كان في تصاعد من مباراة 
الى اخرى اي ان الصعود تدريجي يبشر 
قادمة  االيام وحتى لسنني  لقادم  بخير 
في  الالعبني  فمجموعة  اهلل  باذن 
االحتياط  دكة  على  هم  ومن  الساحة 
متيز  اي  هنالك  وليس  واحد  مبستوى 
وتفضيل العب على اخر لكن التوظيف 
استمرار  مع  وخاصة  صحيح  غير 
االسيوية  والدورة  التجريبية  املباريات 
ومن غير املعقول البقاء واالعتماد على 
العب واحد في الهجوم وهو مهند علي 
لكافة  فنية  نظرة  ومن   سبق  حيث 
كان  حيث  والعرب  العراقيني  املدربني 
ومن  ناقص  الهجوم  ان  على  التأكيد 
حال  هكذا  على  البقاء  الصحيح  غير 
العراقي  التلفاز  قنوات  على  وخاصة 
اجمللس  ومنها  العربية  القنوات  وعلى 
في قطر ومجالس اخرى في السعودية 
والكويت والقاهرة وغيرهما الكثير حيث 
اكد احملللني العرب بان املدرب كاتانيش 
من  اكثر  الدفاع  على  لعبه  في  يؤكد 
ان  وعليه  والوسط  بالهجوم  اهتمامه 

اعطوا  ومساعديه  لكنه  ذلك  يتدارك 
االذن التي ال تستقبل النصح واالرشاد 
وشاهدنا مهند علي وهو يركض ويناور 
بعض  وشكل  االجتاهات  كافة  في 
التي  الفرق  جميع  على  اخلطورة  من 
العاب  صانع  معه  يكن  ولم  العبناها 
وماجرى  اسيا  من  اخلروج  وبعد  وعليه 
كتانيش  املدرب  وعلى  قطر  مباراة  في 
االستماع واخذ املشورة من مساعديه 
احدا من مساعديه كما  ال يهمش  وان 
خلف  احمد  السابق  مساعده  همش 
الدوري  مباريات  حضوره  بعد  وخاصة 
مكانا  يستحقون  العبني  وبروز  املمتاز 
الدوري  هداف  ومنهم  املنتخب  في 
علي  الهداف  سابقا  املنتخب  وكابن 
عبد الزهرة وهو في صدارة الدوري واالخر 
تكون  وان  الهدافني  ثاني  حسني  مروان 
التغيير  عن  واالبتعاد  ثابتة  تشكيلة 
االستقرار  اليخدم  الذي  املستمر 
ومساعديه  كاتانيش  الى  ونصيحة 
متابعة االعالم املطبوع الن له جمهوره  
التعالي على االعالم  واسع والكف عن 
السابق  فكره  على  كاتانيش  بقى  واذا 
علينا ان ال جندد عقده ونحترم انفسنا 

امام العالم.

اقرأ وامسع االعالم يا كاتانيش 



ستايت  غولدن  فريقه  كوري  ستيفن  قاد 
الفوز  إلى  املاضيني،  املوسمني  بطل  ووريرز 
على أوكالهوما سيتي ثاندر 110-88، ليضمن 
أوف«  »بالي  النهائية  األدوار  في  املشاركة 
ملوسم دوري كرة السلة األميركي للمحترفني.
ومنح كوري فريقه الفوز بتسجيله 33 نقطة 
التي  املباراة  من  الثالث  الربع  في   11 منها 
طوال  تقدمهم  الضيوف  فيها  يخسر  لم 
مراحلها، بينما أضاف زميله كالي طومسون 

23 نقطة.
وحقق ووريرز املتوج بلقب الدوري ثالث مرات 
الثاني  فوزه  األخيرة،  األربعة  املواسم  في 
في  متفاوتاً  أداء  يقدم  بأنه  علماً  توالياً، 
آخر  في  مرات  أربع  وخسر  املاضية،  الفترة 
رصيده  ستايت  غولدن  مباريات.ورفع  ثماني 
صدارة  في  خسارة   21 مقابل  فوزاً   47 الى 
الفرق  أول  ليصبح  الغربية،  املنطقة  ترتيب 
التي تضمن تأهلها عن هذه املنطقة. ويتأهل 
إلى األدوار النهائية أصحاب املراكز الثمانية 
الشرقية  املنطقتني  من  كل  في  األولى 
الدوري  إنهاء  بفوزه،  ووريرز  والغربية.وضمن 
املنتظم في أحد املراكز الثمانية األولى على 
مبارياته  كل  خسارته  حال  في  حتى  األقل 

الـ14 املتبقية، اذ أن في رصيد صاحب املركز 
فوزاً   33 حالياً  كينغز  ساكرامنتو  التاسع 
و35 خسارة.وهو املوسم السابع توالياً الذي 
يشارك فيه غولدن ستايت في »البالي أوف، 
املواسم  في  الدوري  نهائي  خاض  بأنه  علماً 
كافالييرز  كليفالند  ضد  األخيرة  األربعة 
لوس  العب  جيمس  ليبرون  السابق  وجنمه 
في  سوى  يخسر  ولم  حالياً،  ليكرز  أجنلس 
عام 2016. وكانت مباراة السبت فرصة لعودة 
الالعب السابق ألوكالهوما كيفن دورانت الى 
غولدن  جنوم  أحد  لكن  القدمي،  فريقه  أرض 
اللقاء  عن  غاب  احلالية  الفترة  في  ستايت 
بسبب إصابة في الكاحل. وعانى أوكالهوما 
الذي  وستبروك  راسل  جنمه  أداء  ضعف  من 
بعدما  فقط  نقاط  سبع  بتسجيل  اكتفى 

بأنه  علما   ،16 أصل  من  محاولتني  في  جنح 
محاوالته  من  أي  تسجيل  من  يتمكن  لم 
تسع  وستبروك  السبع.وأضاف  الثالثية 
في  وبرز  متابعات.  وثماني  حاسمة  متريرات 
صفوف املضيف بول جورج مع 29 نقطة و13 
متابعة، بينما أضاف دينيس شرودر 15 نقطة 
جناح  نسبة  أسوأ  أمس  حقق  الذي  للفريق 
املوسم،  هذا  القوس  داخل  من  الرميات  في 
أوكالهوما  وتلقى  باملئة فقط.  بـ32  مكتفيا 
املركز  يحتل  وهو  توالياً،  الثانية  خسارته 
برصيد  الغربية  املنطقة  ترتيب  في  اخلامس 
42 فوزاً و28 خسارة، متقدما مبركز واحد على 
سان أنتونيو سبيرز الذي حقق السبت فوزه 
الـ41 )مقابل 29 خسارة(، وأتى على حساب 

بورتالند ترايل باليزرز بنتيجة 103-108.

 اختار الفنلندي فالتيري بوتاس توجيه رسائل الذعة 
الى منتقديه واملشككني به، بعد فوزه بجائزة أستراليا 
للفورموال  العالم  بطولة  من  األولى  املرحلة  الكبرى، 
العالم  بطل  مرسيدس  في  زميله  على  متفوقا  واحد، 
من  البالغ  الفنلندي  حقق  هاميلتون.  لويس  البريطاني 
العمر 29 عاما، الفوز الرابع في مسيرته االحترافية، واألول 
له منذ سباق أبوظبي 2017، وذلك على حلبة ألبرت بارك 
املركز  من  انطلق  بعدما  األسترالية،  ملبورن  مدينة  في 
الثاني، وجتاوز هاميلتون أول املنطلقني، عند املنعطف األول.
زميله  عن  ثانية   21 نحو  بفارق  النهاية  خط  بوتاس  وعبر 
موسم  وحّول   ،21 من  سباقا   11 بـ  املاضي  العام  فاز  الذي 
الفنلندي الى ذكرى سيئة السيما في جائزة روسيا الكبرى 
)وتاليا الفوز( لزميله  عندما طلب منه فريقه منح الصدارة 
اخلامس  العاملي  لقبه  بإحراز  حظوظه  لتعزيز  البريطاني، 

وتوسيع الفارق عن سائق فيراري األملاني سيباستيان فيتل.
وقال الفنلندي بعد فوزه بالسباق األسترالي »الى من يهمه 

األمر، تبا لكم!«.
السائق الذي أفاد الى احلد األقصى من سرعة سيارته التي 
تفوقت بشكل كبير على فيراري رغم أن السيارة اإليطالية 
انطالق  قبل  للفرق  الشتوية  التجارب  في  األفضل  كانت 
بطولة 2019، أوضح في تصريحات الحقة إن االنتقاد الالذع 

الذي وجهه كان مخصصا لكل من لم يؤمن بقدراته.
ورفض بوتاس ذكر أي اسم، مؤكدا أن »الالئحة طويلة جدا«، 
كنت  ألنني  الكالم  هذا  عني  »صدر  بسخرية  يتابع  أن  قبل 
أريد توجيه أطيب حتياتي« لهم. وتابع »هذا كل ما في األمر. 
صدر  لقد  له.  أخطط  أو  )مسبقا(  بذلك  أفكر  لم  صراحة 
الذين  الناس  من  العديد  ثمة  بالطبع  ببساطة.  الكالم  هذا 

يدعموني، وأقدر ذلك بشكل كبير«.

لكرة  العالم  كأس  نهائيات  قرعة  أسفرت 
شينزين  مدينة  في  سحبت  والتي  السلة 
املنتخبني  العرب  ممثلي  وقوع  عن  الصينية، 
صعبتني  مجموعتني  في  والتونسي  األردني 
ستستضيفها  التي  البطولة  في  للغاية، 
الصني في 31 آب/أغسطس املقبل وحتى 15 
املنتخب  وبلغ  احلالي.  العام  أيلول/سبتمبر 
تاريخه  في  الثانية  للمرة  النهائيات  األردني 
بعد األولى عام 2010 في تركيا، بحلوله ثالثاً 

املتصدرة  نيوزيلندا  التصفيات، خلف  في مجموعته خالل 
وكوريا اجلنوبية. وانضم املنتخب األردني إلى نظيره التونسي 

الذي يشارك أيضاً للمرة الثانية في تاريخه بعد 2010.
وسيكون املنتخب األردني في اجملموعة السابعة التي تضم 
فرنسا وجمهورية الدومينيكان وأملانيا، أما تونس، فستكون 
وتقام  وإيران،  وبورتوريكو  إسبانيا  مع  الثالثة  اجملموعة  في 

مبارياتها في مدينة غوانغجو.
النسختني  في  اللقب  حاملة  املتحدة،  الواليات  وستكون 
األخيرتني، املرشحة األوفر حظاً لتحقيق إجناز غير مسبوق 
مع  اخلامسة  اجملموعة  في  حلت  وهي  توالياً،  ثالث  بلقب 

تركيا، اجلمهورية التشيكية، واليابان.
وكانت الواليات املتحدة قد توجت بلقب 2014 على حساب 
مع  الرابعة  اجملموعة  في   2019 قرعة  أوقعتها  التي  صربيا 

إيطاليا والفيليبني وأنغوال.
الثاني  الدور  إلى  ووصيفه  مجموعة  كل  متصدر  ويتأهل 
بأن أفضل سبع منتخبات في البطولة  من البطولة، علماً 
التي   2020 الصيفية  األوملبية  األلعاب  دورة  إلى  ستتأهل 

تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو.
وجاءت القرعة التي ضمت 32 منتخباً على الشكل التالي:

اجملموعة األولى: كوت ديفوار، بولندا، فنزويال، الصني

اجملموعة الثانية: روسيا، األرجنتني، كوريا، نيجيريا
اجملموعة الثالثة: إسبانيا، إيران، بورتوريكو، تونس
اجملموعة الرابعة: أنغوال، فيليبني، إيطاليا، صربيا

اجملموعة اخلامسة: تركيا، تشيكيا، أميركا، اليابان
البرازيل،  نيوزيالندا،  اليونان،  السادسة:  اجملموعة 

مونتينيغرو
اجملموعة السابعة: دومينيكان، فرنسا، املانيا، األردن
اجملموعة الثامنة: كندا، السنغال، ليتوانيا، أستراليا

نحو  مفاجئ  بشكل  التحرك  أوربي  عمالق  قرر 
اإلسباني،  مدريد  ريال  جنم  بيل،  جاريث  الويلزي 
املقبلة،  الصيفية  االنتقاالت  فترة  خالل  لضمه 
بعدما تراجع دوره بشكل كبير مع الفريق امللكي 
»صن«  صحيفة  وذكرت  احلالي.  املوسم  خالل 
البريطانية، أن بايرن ميونخ يخطط جديًا للتقدم 

الدولي  عن  بالتخلي  الريال  إلقناع  بعرض، 
الويلزي.

البايرن  استعداد  إلى  الصحيفة  وأشارت 
املقدر  السابق،  توتنهام  العب  مع  للتعاقد 
سعره بحوالي 150 مليون جنيه إسترليني، 

يبلغ  أسبوعي  راتب  لتقاضيه  باإلضافة 
650 ألف جنيه إسترليني. ورغم ارتفاع 

القيمة السوقية لالعب، إال أن البايرن 
من األندية القليلة القادرة على شراء 

نادي  مع  عقده  ينتهي  الذي  بيل، 
صيف  في  اإلسبانية  العاصمة 

2022. وتأتي هذه التقارير مع قرب 
البايرن من إبرام صفقة تاريخية 
لرعايته   »BMW« شركة  مع 
وهو  يورو،  مليون   300 مقابل 

رغباته  تلبية  على  يساعده  ما 
بيل  أن  يذكر  االنتقاالت.  في سوق 

ارتبط مؤخًرا بالرحيل عن مدريد، في 
ظل تقارير تشير إلى اهتمام كبار الدوري اإلجنليزي 

بضمه في امليركاتو الصيفي.

يأمل بيب غوارديوال مدرب مانشستر 
من  ساملني  العبيه  عودة  في  سيتي 
الشهر  هذا  الدولية  التوقف  فترة 
ملواصلة املنافسة على ثالث جبهات 
في  حاسمة  مباريات  وخوض  أخرى 
الدوري  لقب  عن  الدفاع  مشوار 
هذا  القدم  لكرة  املمتاز  اإلنكليزي 
ثماني  سيتي  وسيخوض  املوسم. 
مباريات في غضون 29 يوما بعد فترة 
التوقف الدولية حيث ينافس النادي 
على ثالث جبهات هي الدوري املمتاز 
وكأس االحتاد االنكليزي ودوري أبطال 
هذا  الرابطة  بكأس  فوزه  بعد  أوربا 

الشهر .
الثاني  املركز  حاليا  سيتي  ويحتل 
في الدوري وله مباراة مؤجلة ويتأخر 
بنقطتني عن ليفربول املتصدر بينما 
قبل  الدور  غوارديوال  املدرب  فريق  بلغ 
االنكليزي  االحتاد  كأس  في  النهائي 

ودور الثمانية في دوري األبطال.
على  سيتي  موقع  غوارديوال  وأبلغ 
ساملني.  عودتهم  »أمتنى  االنترنت 
سيلعبون مع منتخباتهم .. أدعوهم 

لالستمتاع بأداء الواجب الوطني 
أفضل  في  عودتهم  أمتنى  لكني 
اآلن«. عليها  هم  مثلما  حالة 

كامل  في  عودتهم  في  »أرغب  وتابع 
لياقتهم .. بالنظر إلى املباريات التي 
نحتاج  فاننا  ابريل  في  سنخوضها 

اجلميع.  جهود  ستكون إلى 
ة  فتر

الالعبني  أن  غوارديوال  مجنونة«.وأكد 
منتخبات  إلى  ينضموا  لن  الذين 
راحة  على  سيحصلون  بالدهم 
إلى  العودة  قبل  أسبوع  ملدة 
عودة  على  يعول  لكنه  التدريبات 
الفريق  ملساعدة  املصابني  الالعبني 
غوارديوال  وأضاف  بأخرى.  أو  بصورة 
بروين  دي  كيفن   .. سيلعب  »الكل 
وبنجامني  ستونز  وجون  وفرناندينيو 
قريبا  سيعودون  كلهم  ميندي.. 
ونحتاج إلى جهودهم. حتى لو لعب 
وتابع  دقيقة«.   15 أو  عشر  بعضهم 

الى  إلى اجلميع الننا وصلنا  »نحتاج 
مرحلة ننافس فيها على ثالثة ألقاب 
أخرى. نحتاج إلى اجلميع وليس فقط 
سيتي  مباراة  وستكون  العبا«.   11
املقبلة أمام مضيفه فولهام املتعثر 

في 30 مارس/اذار.
املنتخب  مدرب  حذر  اخر  جانب  من 
الفرنسي ديدييه ديشان أبطال العالم 
ينتظرهم  الذي  األول  االختبار  من 
ضد   2020 أوربا  كأس  تصفيات  في 
في  وذلك   ، شيسيناو  في  مولدافيا 
الثامنة. اجملموعة  منافسات  افتتاح 

في  ثانية  حلت  التي  فرنسا  وتعتبر 
األولى  النسخة  ضمن  مجموعتها 
هولندا  خلف  األوربية  األمم  دوري  من 
األخيرة  مباراتها  خسارتها  بعد 
بهدفني  »البرتقالي«  املنتخب  أمام 
نظيفني، املرشحة األوفر حظا لتصدر 
مجموعتها في تصفيات كأس أوروبا 
2020 أمام مولدافيا وإيسلندا وتركيا 
شدد  ديشان  لكن  وأندورا.  وألبانيا 
ال  حذرين،  نكون  أن  »يجب  اإلثنني 
ندرك  مثالية.  مباراة  هناك  توجد 
بنا،  مرتبطا  سيكون  األمر  بأن  متاما 
املولدافي سيختبر  الفريق  لكن هذا 
حظوظه على أرضه«. وحتتل مولدافيا 
املركز 170 في التصنيف العاملي ولم 
مباراة في مسابقة رسمية  بأي  تفز 
العام  اثنتني  باستثناء   2013 منذ 
ضد  األوربية  األمم  دوري  في  املاضي 
سان مارينو املتواضعة. وتوقع ديشان 
األرجح  على  هناك  يكون  »ال  بأن 
أن  لنا  سبق  املساحات.  من  الكثير 
واجهنا هذا النوع من املواقف واألمور 
)امتحانات  . تتخطى  ليست سهلة 
التحرك  بالدقة،  النوع(  هذا  من 
والتنوع. األمور ليست سهلة لكننا 
نعلم ما يجب أن نتوقعه«. ويعود الى 
الصيف  الفائز  املنتخب  تشكيلة 
جناح  الثاني  العاملي  بلقبه  املاضي 
كينغسلي  األملاني  ميونيخ  بايرن 

تشرين  منذ  األولى  للمرة  كومان 
بسبب  وذلك   ،2017 الثاني/نوفمبر 
اإلصابات التي الحقته. وعلق ديشان 
اإليطالي  يوفنتوس  العب  عودة  على 

بالقول »عانى من اصابة  السابق 
بسلسلة  مر  ثم  خطيرة، 

أثرت  التي  االصابات  من 
العبا  كان  عليه. 

لبايرن  جدا  مهما 
هذا  ميونيخ 

. » سم ملو ا
ض  خا و
ن  ما كو
من   6

ت  يا ر ملبا لسبع ا ا
لفرنسا في كأس أوربا 2016 

على أرضها، بينها 62 دقيقة 
التي  النهائية  املباراة  في 
خسرتها أمام البرتغال صفر-1 

الـ22  ابن  لكن  التمديد،  بعد 
أربع  في  سوى  يشارك  لم  عاما 
ورأى ديشان  مباريات منذ حينها. 

أن كومان »كان غير محظوظ قبل 
كأس العالم بسبب تعرضه إلصابة 
خطيرة. مرت فترة طويلة منذ أن كان 

في  قدراته  أظهر  معنا.  كينغسلي 
كأس أوربا 2016«.

الثانية في  وتخوض فرنسا مباراتها 
باريس  في  املقبل  اإلثنني  التصفيات 
ضد إيسلندا، وذلك في إعادة 
ملواجهتهما في الدور ربع 
أوربا  لكأس  النهائي 
2016 حني فاز »الديوك« 
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ــارة أتلتيكو  ــباني، أن خس ــف تقرير صحفي إس كش
ــي بطولة دوري أبطال أوربا، لم  مدريد أمام يوفنتوس ف
تكن السبب وراء رغبة الفرنسي أنطوان جريزمان، في 
ــلونة، الصيف املقبل.ووفًقا  ــال إلى صفوف برش االنتق
لصحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية، فإن جريزمان 
وجه رسالة خفية عن طريق ممثليه إلى برشلونة، قبل 
ــوس من دوري أبطال أوربا،  ــم إقصاء الروخي بالنك أن يت
ــتيانو  ــة قادها البرتغالي كريس ــد رميونتادا تاريخي بع

رونالدو.

ــالة تضمنت اعتذارًا من  ــادت الصحيفة، بأن الرس وأف
النجم الفرنسي على رفض العرض األول من برشلونة، 
ــعيًدا إذا حصل على  ــيكون س مع التأكيد على أنه س
ــا. وأوضحت، أن  ــص البارس ــداء قمي ــة أخرى الرت فرص
الالعب لم ينتقل إلى برشلونة بعد أن تعرض للضغط 
ــي للروخي  ــن واجلهاز الفن ــني واملديري ــل الالعب من قب

بالنكوس، من أجل االستمرار رفقة الفريق املدريدي.
ــم بلعب نهائي دوري  ــي يحل كما كان الالعب الفرنس
ــيقام على ملعب  ــم، والذي س ــال أوربا هذا املوس أبط
ــت رغبة جريزمان  ــدا ميتروبوليتانو«. وحتول فريقه »وان

ــلونة،  ــو إلى االنتقال لبرش ــتمرار مع أتلتيك من االس
ــى  ــة عل ــن املنافس ــد ع ــه يبتع ــد أن أدرك أن فريق بع
ــه األرجنتيني  ــاد مدرب ــى اعتم ــة إل ــاب، باإلضاف األلق
ــي، جنًبا إلى جنب  ــيميوني على نهج دفاع دييجو س
مع الرحيل احملتمل لعدد من أصدقائه في الفريق خالل 

الصيف املقبل.
ــلونة في  ــا من االنضمام إلى برش ــان قريًب وكان جريزم
ــا  ــل أن يقرر إعطاء ظهره للبارس ــف املاضي، قب الصي
ــتمرار مع نادي العاصمة، من خالل التوقيع على  واالس

عقد جديد حتى 2023.

جريزمان يوجه رسالة خفية لربشلونة

 وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت /
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مدرب سييت خيشى إصابة العبيه يف فرتة التوقف الدولية و ديشان حيذر أبطال العامل 
من اختبارهم األول يف تصفيات كأس أوربا

عمالق أوربي خيطط 
لتحرك جمنون حنو بيل

سحب قرعة كأس العامل لكرة السلة

بوتاس يوجه رسائل الذعة للمشككني بقدراته

أندريسكو  بيانكا  الكندية  باتت   
دورة  لقب  حترز  دعوة  ببطاقة  مشاركة  أول 
النهائي  في  بفوزها  األميركية،  ويلز  إنديان 
األملانية  سابقا  عامليا  أولى  املصنفة  على 
الالعبة  و6-4.وتخطت   ،6-3  ،4-6 كيربر  أجنيليك 

األملانية،  منافستها  عاما   18 العمر  من  البالغة 
في  إرسالها  كسر  من  األخيرة  متكن  رغم  على 
كيربر  وحترم  بها  وتفوز  لتعود  الثالثة،  اجملموعة 
على  فوزها  منذ  لها  لقب  بأول  التتويج  من 
نهائي  في  وليامس  سيرينا  اخملضرمة  األميركية 
العام  صيف  مطلع  اإلنكليزية  وميبلدون  بطولة 
املركز  في  مصنفة  الدورة  بدأت  وبعدما   .2018
الستني عامليا، سيتيح اللقب األول في مسيرتها 
االحترافية ألندريسكو التقدم الى املركز 24. ولم 
حسمها  لدى  فرحتها  اليافعة  الالعبة  تخف 
اذ سقطت على  باملباراة،  للفوز  الرابعة  الفرصة 
»اذا  عريضة.وقالت  ابتسامة  مع  امللعب  أرض 
علما  ممكنا«،  يصبح  شيء  كل  بنفسي،  أمنت 
تتوج  التي  األصغر سنا  الالعبة  بأنها أصبحت 
بلقب إحدى دورات »البرميير« للسيدات.أضافت 
»جنون هي الكلمة األمثل لوصف هذه الدورة 
بالنسبة إلي«. ولدى الرجال، حرم النمساوي 
دومينيك تييم السويسري روجيه فيدرر من 
لقب سادس في دورة إنديان ويلز األميركية 
للماسترز في التنس، بتغلبه عليه 6-3، 
.وأحرز  النهائية  املباراة  في  و5-7   3-6
عاما،   25 العمر  من  البالغ  النمساوي 
أول لقب له في دورات املاسترز لأللف 

مدريد،  دورة  في  فاشلتني  محاولتني  بعد  نقطة، 
محققا فوزه الثالث على اخملضرم السويسري في 
تقدم  الذي  تييم  بينهما.وقال  مواجهات  خمس 
من املركز الثامن الى الرابع عامليا بعد هذا اللقب، 
»ما حصل خالل األيام العشرة املاضية ال يصدق  
كنت أعاني على مختلف الصعد، وحاليا أنا بطل 

دورة إنديان ويلز«.
وأصبح تييم أول منساوي يحرز لقب دورة للماسترز 
منذ توماس موستر في ميامي 1997. وفي املباراة 
اجملموعتني  في  الفوز  الالعبان  تبادل  النهائية، 
األولى والثانية، قبل أن متيل دفة اجملموعة الثالثة 
الفاصلة لصالح تييم إثر كسره إرسال منافسه 
السويسري في الشوط احلادي عشر. وقال فيدرر 
النمساوي  لصالح  الرابع  تصنيفه  خسر  الذي 
حتت  هادئا  »بقي  األخير  إن  للخامس،  وتراجع 
وهي  ودقيقتني.  الساعتني  مباراة  في  الضغط« 
املرة الثانية تواليا يفشل حامل الرقم القياسي 
إحراز  من   )20( الكبرى  البطوالت  ألقاب  عدد  في 
خسر  بعدما  ويلز،  إنديان  في  السادس  لقبه 
نهائي العام املاضي أمام األرجنتيني خوان مارتن 

دل بوترو.

أوف« »البالي  يف  ستايت  غولدن    NBA الشابة أندريسكو أول مدعوة تتوج بلقب 
كبري يف إنديان ويلز



لم متِض أي��اٌم على مغ��ادرة – الرئيس 
اإليراني حس��ن روحاني – أرَض العراق، 
حت��ى وصل وف��ٌد س��عودي اقتصادي 
رفيُع املستوى، العاصمَة بغداد، باحثاً، 
بحس��ب مص��ادر إعالمية س��عودية، 
تعزيَز التب��ادل التجاري ب��ن البلدين، 
لتعلن الدوحة، األحد، انضمامها إلى 
سباق الوفود االقتصادية التي تزدحم 

بها العاصمة بغداد.
“قطر.. آخر الواصلني”

ووصل يوم )17 اذار 2019(، “وفٌد قطرٌي 
جت��ارٌي كبير العاصمَة بغداد، يرأس��ه 
وزير التجارة القط��ري، علي بن أحمد 
الكواري، ملناقش��ة إبرام اتفاقيات بن 

قطر والعراق”.
وعقب وصول��ه إلى بغ��داد، أعلن وزير 
التجارة والصناعة القطري، عن ارتفاع 
نسبة التبادل التجاري مع العراق إلى 
120% خالل السنتن املاضيتن، فيما 
بحث مع رئيس مجل��س الوزراء عادل 
وتبادل  اجمل��االت  عبدامله��دي، جمي��ع 
والتجاري��ة  االقتصادي��ة  املصال��ح  
واالستثمارية وتقوية أواصر العالقات 
املشتركة خدمًة للش��عبن العراقي 

والقطري .
كم��ا ش��دد الك��واري عل��ى أن “بالده 
عازم��ة على زيادة التع��اون مع العراق 
اجمل��االت  ف��ي  العالق��ات  وتوس��يع 
والبن��اء  والتجاري��ة  االقتصادي��ة 
واالس��تثمار وتبادل الزيارات بن رجال 
األعم��ال واملس��تثمرين”، معرب��ا عن 
“الرغب��ة بتوقي��ع اتفاقية جت��ارة حرة 
م��ع العراق لتبادل وتش��جيع وحماية 
االستثمارات بن البلدين”، وفقا لبيان 
َنشَرُه املكتب االعالمي لعبد املهدي .

وفي هذا الصدد يلفت الناطق الرسمي 
باس��م وزارة التجارة، محم��د حنون، 

في حدي��ث إل��ى “وجود اس��تثمارات 
قطري��ة في الع��راق قبل زي��ارة الوفد 
القطري منها في ش��ركة آسياسيل 
البالس��تيك  النق��ل  عملي��ات  وف��ي 
ب��ن قط��ر والع��راق؛ لكنه��ا قليل��ة 

ج��داً”، مس��تدركا بالق��ول “اآلن ب��دأ 
مجلس األعم��ال العراقي يضع خطة 

لالستثمار اخلارجي في البالد”.
وزير التجارة القطري: التبادل التجاري 

بن الدوحة وبغداد ارتفع إلى %120
وع��ن زيارة الوفد القط��ري االقتصادي 
إلى بغداد، يضيف حنون أنه “حصلت 
وس��يتم  قطري��ة،  عراقي��ة  لق��اءات 
االتف��اق عل��ى مش��اريع اس��تثمارية 
كبيرة مش��تركة في مج��ال القطاع 
اخل��اص، وكذلك هن��اك اتفاقات على 
مس��توى اإلعالم والثقافة”، الفتا إلى 
“مش��اركة قطر مبلي��ار دوالر لصندوق 

دعم تنمية العراق”.
وأكد الناطق باس��م الوزارة أنه “في 
اخلط��وة األول��ى يش��كلون مجلس 
أعم��ال مش��ترك بن الع��راق وقطر؛ 

بهدف تطوير القطاع اخلاص”.
“شركات سعودية تبحث عن زبائن”

وبع��د زي��ارة الرئيس اإليراني حس��ن 
روحاني إلى العاصمة بغداد، أعلنت 
وس��ائل إعالم س��عودية، زي��ارة وفد 

س��عودي اقتص��ادي رفي��ع املس��توى 
إل��ى الع��راق؛ به��دف تعزي��ز التب��ادل 
أعلنت  البلدين،حي��ث،  ب��ن  التجاري 
هيئ��ة تنمي��ة الصادرات الس��عودية، 
في الري��اض ي��وم )16 اذار 2019(، أنها 
“تنظ��م أعم��ال البعث��ة التجارية 
الس��عودية – العراقية، مبش��اركة 
أكثر من 130 منش��أة سعودية من 
قطاعي مواد البن��اء واألغذية وعدد 
من الش��ركات العراقية ملدة يومن؛ 
لبحث واستكش��اف فرص تصدير 

املنتجات السعودية إلى العراق”. 
وحس��ب الوس��ائل فإن ذلك “يأتي 

ف��ي إطار اس��تراتيجية هيئ��ة تنمية 
الصادرات السعودية الرامية إلى تنمية 
الصادرات غي��ر النفطية وتعزيز فرص 
وجود املنتج��ات احمللية في األس��واق 
الدولي��ة؛ ما يع��زز مكان��ة املنتجات 

السعودية كأحد أهم روافد االقتصاد 
الوطني وتنويع مصادر الدخل ترجمة 

لرؤية اململكة 2030”.
وتقوم “الصادرات الس��عودية” ضمن 
أعم��ال البعث��ة التجاري��ة بتنظي��م 
اجتماع��ات مطابق��ة األعم��ال ب��ن 
م��ن جه��ة،  الس��عودين  املصدري��ن 
واملش��ترين احملتمل��ن من الع��راق من 

جهة أخ��رى لتحقيق وصول أفضل 
للمنتجات الس��عودية إلى السوق 
الصفق��ات  ولعق��د  العراقي��ة، 

التجارية بينهم.
“اتفاقات إيران”

وعلى غ��رار العالقات االقتصادية 
س��ارعت  والع��راق،  األردن  ب��ن 

إيران، أخيراً للبحث عن مس��اراتها 
ف��ي العراق، فقد وّق��َع اجلانبان عدة 
اتفاق��ات جتاري��ة أولية، بع��د زيارة 
الرئيس اإليراني حس��ن روحاني إلى 

بغداد.
وتضمن��ت االتفاق��ات خط��ة لبناء 
خط للسكك احلديدية يربط العراق 
بإيران، والنفط والتجارة والصحة 
وخ��ط للس��كك احلديدي��ة يربط 
الشالمجة  مبدينة  البصرة  مدينة 
احلدودية مع إيران وكذلك إجراءات 
تس��هيل حص��ول رج��ال األعمال 
تأش��يرات  عل��ى  واملس��تثمرين 
الس��فر، كما مت االتفاق على عدم 
فرض رسوم على تأشيرات السفر، 
فضال عن إلغاء رسوم التأشيرات 
ب��ن البلدين عل��ى غ��رار اتفاقية 
“طريبي��ل” م��ع األردن الت��ي أثارت 

جدال واسعا.
“اتفاقية طريبيل”

وفي وقت س��ابق زار رئيس الوزراء عمر 
ال��رزاز، العاصمة بغداد والتقى نظيره 
العراقي عادل عبد املهدي، حيث اتفق 
اجلانب��ان على العديد من القضايا في 
مجال النقل والزراعة والتجارة واملالية 

واالتصاالت.
وذك��ر بي��ان ملكتب رئي��س ال��وزراء أن 
”عب��د امله��دي عقد م��ع رئي��س وزراء 
اململكة األردنية الهاشمية عمر الرزاز 
اجتماعا ثنائيا قبل أن يتوجها لترؤس 
املباحثات الرس��مية بحض��ور الوزراء 

في الوفدين العراقي واألردني”.

اتفاقي��ة س��تراتيجية “كب��رى” ب��ن 
العراق واالردن ب� 13 بنداً

بح��ث  ”اللق��اء  أن  البي��ان،  وأض��اف 
بش��كل موس��ع امللفات السياسية 
واألمني��ة واالقتصادية، وُس��ُبَل تعزيز 
التع��اون املش��ترك في اجمل��االت التي 
تخ��دم مصالح الش��عبن”، الفتاً إلى 
أن ”اجلانب��ن اتفق��ا عل��ى العديد من 
النقاط احليوية حول مختلف القضايا 
التي نوقش��ت في جلس��ة املباحثات 
وخط��وات تنفيذها وفق جداول زمنية 

محددة”.
وأش��ار البي��ان، إل��ى أن��ه “مت االتف��اق 
في قط��اع النقل على ”فت��ح املعابر 
احلدودية األردني��ة العراقية )الكرامة- 
 Door( أم��ام حركة النق��ل )طريبي��ل

الرح��الت  بتس��يير  للب��دء   )to Door
للبضائع سريعة التلف في 2019-2-2 
عل��ى أن تش��مل أنواع الس��لع كافة 
بعد ذلك، فضال عن منح التسهيالت 
للبضائ��ع العراقي��ة املس��توردة ع��ن 

مقصده��ا  الت��ي  العقب��ة  طري��ق 
النهائ��ي العراق خصم��ا مقداره  %75 
من الرس��وم التي تتقاضاها س��لطة 

العقبة االقتصادية”.
وف��ي الس��ياق أف��ادت وكال��ة األنباء 
خت��ام  “ف��ي  أن��ه  “بت��را”،  األردني��ة، 
مباحث��ات رئي��س ال��وزراء عم��ر الرزاز 
مع نظيره العراق��ي عادل عبداملهدي، 
وبحضور وزراء ومسؤولن من اجلانبن 
املنطق��ة  ف��ي  البلدي��ن،  وس��فيري 
احلدودي��ة املش��تركة، مت االتفاق على 
جمل��ة م��ن امللف��ات االقتصادية بن 

اجلانبن”.
وقّررت احلكومة األردنية إعفاء البضائع 
العراقية املس��توردة ع��ن طريق ميناء 
العقب��ة م��ن )75%( من الرس��وم التي 

تتقاضاها س��لطة منطق��ة العقبة 
االقتصادي��ة اخلاص��ة، بحيث يصبح 
املبلغ الذي يدفعه املس��تورد العراقي 

وفق نسبة )25%( من رسوم املناولة.
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روحانيعبد املهدي

الكواري

أعاد الرئيس اللبناني ميشال عون »التشديد 
على أن »معركة الفس��اد ب��دأت وال حصانة 
فيها ألح��د«، الفتاً إلى أن��ه »النموذج ألكبر 
مّتَه��م في لبن��ان لم يدافع عن نفس��ه، بل 
بّرأه القضاء وعل��ى كل مّتَهم املثول أمامه«. 
وأعل��ن أن »علينا الي��وم أن نقاوم لنحّس��ن 
اقتصادن��ا«، الفتاً إل��ى ان »املقاومة ال تكون 
دائم��اً بهدف احلصول على احلرية والس��يادة 
واالستقالل، الشعب املقاوم هو الذي يشتري 
م��ن إنتاج��ه، وال يعمل عل��ى تهريب اخلضار 
م��ن اخلارج«، متمني��اً من جمي��ع اللبنانين 
أن يكون��وا س��معوا نداءه، »وم��ن املؤكد أننا 
نستطيع، وبأس��رع مما تتصّورون أن نتخطى 

األزمة االقتصادية«.
كالم عون جاء خ��الل إطالق احلملة الوطنية 
الس��تنهاض االقتصاد اللبنان��ي حتت عنوان 
»فّك��ر بلبن��ان« التي أطلقته��ا جمعية جتار 
بيروت وتبّنتها الهيئات االقتصادية ودعمها 
بنك لبنان واملهجر، ونالت مباركة السلطات 
اللبناني��ة مؤخرا في قصر بعبدا، في حضور 
وزراء اخلارجي��ة واملغترب��ن جب��ران باس��يل، 
الداخلي��ة والبلدي��ات ري��ا احلس��ن، الع��دل 
ألب��رت س��رحان، االتصاالت محمد ش��قير، 
االقتص��اد والتج��ارة منصور بطي��ش، وعدد 
م��ن الن��واب، ووزراء ون��واب س��ابقن، حاكم 
مص��رف لبنان رياض س��المة ونواب��ه، عميد 
الس��لك القنصلي جوزف حبي��س، عدد من 
أركان الس��لك القضائ��ي وم��ن احملافظ��ن، 
الرئيس الفخري لالحتاد العام لغرف التجارة 
والصناع��ة والتج��ارة للبالد العربي��ة الوزير 
الس��ابق عدنان القصار، عدد من نقباء املهن 
احلرة ورؤساء غرف الصناعة والتجارة ورؤساء 
البلدي��ات وجمعي��ات التج��ار ف��ي لبن��ان، 
رؤس��اء مجالس عدد من املص��ارف اللبنانية 
وفاعليات اقتصادية ومالية وجتارية ونقابية، 
إضاف��ة الى املدير العام لرئاس��ة اجلمهورية 
أنطوان ش��قير وعدد من املستشارين وكبار 

املوظفن.
وكان احلفل بدأ بعرض شريط مصّور ترويجي 
لالقتصاد اللبناني حتت عنوان »فّكر بلبنان«، 
ث��م ألق��ى رئيس جمعي��ة جتار بي��روت نقوال 
شماس كلمة اشار فيها الى أن »اجلمعية ال 
تتأخر عن حتم�ّ�ل مس��ؤولياتها اإلقتصادية، 
واإلق��دام عل��ى إس��تنباط احلل��ول وإبت��كار 
الطروحات للمساهمة في إنقاذ املوقف عند 

الضرورة، وحتريك العجلة اإلقتصادية«.
واض��اف: »ها نحن اليوم أمام معضلة بالغة 

ّ���ل بتس��ّرب غير مس��بوق  اخلط��ورة تتمث��
للموارد املالي��ة اللبنانية نحو اخلارج، وذوبان 
م��واٍز لإلقتصاد اللبناني. فإن احلملة الراهنة 
ته��دف إل�ى ح��ث اجملتم���ع اللبن�اني، بك�ل 
أطياف�ه، للمش���اركة في إنق���اذ اإلقتص�اد 
الوطن���ي، م���ن خ���الل تفعي��ل الش���عور 
باملس�ؤولية الكبي�رة الت�ي تق�ع عل�ى عات�ق 
ك�ل مواطن، بإعط�اء األولوي�ة، واألفضلي�ة، 
للتوظيف والتبّضع واإلنف�اق داخ�ل األس�واق 
اللبناني���ة، به�دف إع�ادة إنع���اش الركائ�ز 
األرب���ع األس�اس���ية لإلقتص���اد اللبنان�ي، 
أال وه���ي: التج���ارة الداخلي��ة، الس���ياحة 
البيني�ّ�ة ،الصناعة والزراعة الوطنية والقوى 
العاملة اللبنانية«. وقال: »أن�ا مطمئن البال 
بأن اجملتم���ع اللبنان���ي س���وف يرق�ى إل�ى 
مس���توى املس���ؤولي�ة التاريخي��ة امللق��اة 

عل��ى عاتقه م�ن أج�ل إجن���اح ه�ذه احلمل�ة 
اجلامع��ة، وإخ���راج اإلقتص�اد م���ن كبوت�ه، 
وإنقاذ لبنان من إنهيار كاد أن يكون محتوماًً. 

فلنقل لبعضنا بعضاً فك�ّ�ر بلبنان«.
ث��م القى أزه��ري كلمة لف��ت فيه��ا الى ان 
الرئي��س  املم��ول  »القط��اع املصرف��ي ه��و 
للقطاع��ات املنتج��ة م��ن زراع��ة وصناع��ة 
وس��ياحة وجت��ارة، اذ فاقت قروض��ه في هذه 
اجمل��االت ال��� 100 ف��ي املائة من الن��اجت احمللي 
االجمال��ي وبلغ��ت الق��روض املدعومة منها 
م��ا يقارب ال�15 بلي��ون دوالر كما تبلغ حصة 
الش��باب ومن هم دون سن االربعن اكثر من 
60 في املئة من موظفيه. ونتمنى في املقابل 
ب��ان يقوم اجلمهور اللبناني مبختلف اطيافه 
وقدراته بلعب دوره الوطني في حتقيق اهداف 

هذه احلملة واملس��اهمة في انقاذ وتشجيع 
االقتص��اد في هذه املرحلة«. وقال: »ال يخفى 
عل��ى اح��د صعوب��ة االوض��اع االقتصادي��ة 
واملالي��ة الت��ي تتطل��ب معاجلته��ا جه��ودا 
متواصلة م��ن مختلف اجلهات املعنية. وفي 
هذا االطار ان حملة » فكر بلبنان« ليست اال 
حلقة واحدة من سلسلة مبادرات واصالحات 
ش��املة ومطلوب��ة به��دف االس��تفادة من 
مؤمت��ر« س��يدر« وحتديث االقتص��اد الوطني. 
واهم ه��ذه االصالحات ه��ي االصالحات في 
املالي��ة العام��ة، حيث ارتفع عج��ز امليزانية 
كنس��بة الى الناجت ال��ى 11 في املئة في عام 
2018 نتيجة سلسلة الرتب والرواتب ويجب 
خفض��ه الى 8 في املائة او اقل في عام 2019 
للتقي��د بش��روط مؤمت��ر »س��يدر«. ويعتب��ر 
االص��الح املال��ي املدخ��ل الرئيس��ي للنم��و 
االقتصادي الش��امل وخلل��ق فرص عمل اذ 
انه يرفع من التصنيف االئتماني ويخفض 
اس��عار الفائدة ويوفر املزيد م��ن التمويل 
للقطاع اخلاص، باالضافة الى حتسن اداء 
املرافق العامة. وال ابالغ بالقول، بان خالص 
االقتص��اد اللبناني يعتمد بالدرجة االولى 

على خالص املالية العامة«.
بدوره، ألقى الوزير شقير كلمة قال فيها: 
»جنتم��ع اليوم على ه��ذه املب��ادرة الرائدة 
التي تأتي في الوقت املناسب مع انطالقة 
العمل احلكومي العادة االعتبار لالقتصاد 
الوطني. علينا جميع��ا كمجتمع لبناني 
بكل قياداته وفئاته وناسه ان ننخرط في 
هذه احلمل��ة الوطنية بقوة وم��ن دون تردد 
وه��وادة. اليوم جميعنا ومن دون اس��تثناء 
في س��فينة واح��دة... مصانعن��ا مهددة 
باالقف��ال متاجرن��ا على ش��فير االفالس، 
مؤسس��اتنا الس��ياحية تعبت وانهكت، 
زراعتنا ال حول وال، شبابنا عاطل عن العمل 
ويس��تجدي الس��فر، ومالي��ة الدول��ة حدث 
وال حرج«.واض��اف: »نعم نحن في س��فينة 
واحدة... لكن به��ذه اجلمعة املميزة، وبقيادة 
الرئيس ميش��ال ع��ون ومعه الرئي��س نبيه 
بري والرئيس سعد احلريري، وبعزمية القطاع 
اخلاص وبهمة اللبنانين، ان شاء اهلل ستصل 

السفينة الى شاطئ االمان«.
وتابع: »نريدها صرخة مدوية، والتزاما وطنيا، 
النق��اذ بلدن��ا واقتصادن��ا وهذه مس��ؤولية 
اجلمي��ع م��ن دون اس��تثناء... الن االقتص��اد 
اللبنان��ي س��يبقى اوال، وبالتأكيد صناعتنا 

جتارتنا سياحتنا زراعتنا وعمالنا اوال«.
اح��د  كان  االحزم��ة  ش��د  »مطل��ب  وزاد: 
البنود االساس��ية التي تضمنته��ا الوثيقة 

الصادرة عن ق��وى االنتاج املتمثلة بالهيئات 
االقتصادية واالحت��اد العمالي الع��ام واملهن 
احلرة واجملتم��ع املدني في لقائها االخير الذي 
عقد ف��ي 25 ايلول)س��بتمبر( 2018 في مقر 
االحتاد العمالي الع��ام. ونحن اليوم امامكم 
نعود ونش��دد على هذا البن��د، الذي يجب ان 
ال يطال فقط الدولة بكل اداراتها العامة امنا 
ايضا جميع اللبنانين. فلنقلها بصراحة ان 
ما وصلنا اليه من عجوزات كبيرة في امليزانية 
العام��ة وف��ي مي��زان املدفوع��ات والتراج��ع 
اخلط��ر في مختل��ف املؤش��رات االقتصادية 
واملالي��ة، يجعلنا بحاج��ة لل��دوالر الواحد. 
وهذا يستدعي اوال من كل مؤسسات الدولة 
واداراته��ا ان تلتزم بالبيان الوزاري جلهة وقف 
التوظيف وخفض النفقات. كما يقتضي من 
كل لبناني ش��د االحزمة، خصوصا تقليص 
االنفاق في اخلارج وحصره بالضروري«. وقال: 
»إنن��ا في ضائق��ة اقتصادية ومالي��ة لم مير 

فيه��ا بلدنا باي يوم من االي��ام، وال ينقذنا اال 
تضامننا والتفافنا حول بعضنا وحول دولتنا 
ومؤسس��اتنا الشرعية الرس��مية واخلاصة. 
واغتن��م ه��ذه املناس��بة ألدعو م��ن القصر 
اجلمهوري الى القيام بحملة مركزة وشاملة 
القفال املؤسس��ات غير الشرعية التي باتت 
تتوسع وتكبر على حساب اقتصادنا الوطني 

ومؤسساتنا الشرعية وماليتنا العامة«.
ث��م الق��ى رئي��س اجلمهورية كلم��ة وفيها: 
»يدرك اجلميع اننا نعيش اليوم تراكم أزمات 
وليس أزم��ة واح��دة، ولكن عندم��ا نحللها 
نع��رف كيفي��ة مداواته��ا. في افطار ش��هر 
رمضان املاض��ي، اعلنت ان املرحل��ة املقبلة 
س��تكون مرحل��ة بن��اء االقتص��اد اللبناني، 
ومكافحة الفس��اد، ومعاجلة وضع النازحن 
الس��ورين ف��ي لبنان. هذه امللف��ات تتكامل 
العادة استنهاض االقتصاد اللبناني. األزمات 

املتراكمة ناجتة عن اسباب عدة:

»- أوالً األزم��ة االقتصادية الدولي��ة، التي وان 
كنا قد اس��تفدنا منها قليال في بدايتها اال 

اننا ما لبثنا ان تأثرنا بها سلباً.
»- األزم��ة الثاني��ة ناجت��ة عن الظ��روف التي 
ادت الى اقفال مداخل الش��رق االوس��ط في 
وجهن��ا، وبتنا محاط��ن باحلدي��د والنار من 
الش��مال والشرق، اضافة الى وجود اسرائيل 
جنوب��اً. وبات كل ما نري��د تصديره الى الدول 

العربية مكلفاً بالنسبة الينا.
»- الس��بب الثالث هو االرث الكبير والسيئ 
ال��ذي ورثن��اه من اعتم��اد سياس��ة اقتصاد 
ريعي، لس��نن عديدة، ما اوقف منو االقتصاد 
الداخل��ي، زراعي��ا وصناعي��اً، فبتن��ا س��وقا 

استهالكية ولم نعد سوقاً انتاجية«.
واضاف: »طبعا من الصعب علينا حن نكون 
في الهاوية ان نصعد ال��ى القمة، ولكن في 
بلدنا جب��ال، ونحن نعرف كيفية التس��لق، 
وس��نبلغ القم��ة ان ش��اء اهلل. ال اق��ول ذلك 

الخافتكم بل الؤكد انه بامكاننا الصعود«.
وتاب��ع: »امللفات الثالثة الت��ي ذكرتها نعمل 
على معاجلتها معاً. اوال في اجملال االقتصادي، 
بنين��ا خط��ة اقتصادية وخطة الس��تكمال 
البني��ة التحتي��ة للدول��ة الضروري��ة للنمو 
االقتصادي. كم��ا حققنا االرضية التي تبنى 
عليه��ا ه��ذه اخلطة وه��ي اساس��ية، وذلك 
عبر ط��رد االرهاب من لبن��ان وتنظيف االرض 
اللبنانية من اخلاليا النائمة، وتعرفون جميعاً 

اننا واحلم��دهلل لم نتعرض ألي حادث ارهابي. 
اما بالنسبة الى اجلرمية في لبنان، فال حتصل 
جرمية على االرض اللبنانية اال ويلقى القبض 
على الفاعلن خالل اقل من 48 س��اعة . واود 
هن��ا ان أهنئ القوى االمنية وس��ائر االجهزة 
الت��ي تعالج املش��اكل االمنية م��ن الداخل 
واخل��ارج. واعتبر ان قوتنا العس��كرية وقوتنا 
ف��ي احملافظ��ة عل��ى االم��ن بات��ت كافي��ة، 

وتتطور«.
وأك��د عون أن »ما يش��كل خالف��اً حاليا، هو 
مسألة معاجلة مشكلة النازحن السورين، 
الذين رفعوا نسبة البطالة لدينا، كما رفعوا 
نس��بة اجلرمي��ة مبع��دل 30 في املائ��ة، حتى 
صارت س��جوننا غير قادرة على االستيعاب. 
االجتماعي��ة،  املش��اكل  بس��ببهم  وزادت 
ومش��اكل البنى التحتية. وأحدثوا ضرراً في 
الس��وق التجارية الصغيرة، من خالل احملالت 
الت��ي يبيع��ون فيه��ا. فاللبناني��ون يدفعون 

الضرائ��ب فيما هم ال يدفعونه��ا. اذاً اصبح 
الن��زوح عنص��را مؤثرا س��لبا ف��ي اقتصادنا 

ومضرا مبصلحة عمالنا وجتارنا الصغار«.
واضاف: »يبقى ايضا الفساد الذي هو السبب 
األكب��ر للضرر في لبنان. طبعا الفس��اد عاد 
باخلير على الفاس��دين واملفس��دين، ولكنه 
تس��بب بالش��قاء ملن يدفعون الضرائب، وال 
يتلقون اخلدمات الالزمة التي يس��تحقونها 
من الدولة. اآلن بدأت معركة الفس��اد، وهذا 

عه��د قطعت��ه على نفس��ي، وان ش��اء اهلل 
قبل ه��الل رمض��ان املقبل، س��يكون هناك 
قس��م كبير منه قد صححناه. اآلن نس��مع 
اعتراض��ات، ولك��ن ف��ي ه��ذه املعركة ليس 
هناك حصانة ألحد، وهذا ما يجب ان يعرفه 
اجلمي��ع. ان��ا اول ش��خص كن��ت متهما في 
اجلمهورية اللبنانية، وكان كلما طرح سؤال 
على املس��ؤولن في لبنان عن سبب ابعادي 
كان اجلواب نفس��ه: اني مته��م مبلف مالي، 
والقض��اة املوج��ودون هنا يعلم��ون جيدا ان 
املل��ف فارغ. كن��ت بريئاً ولم أتوس��ط ألحد 
إلظهار براءت��ي وطالبت التي��ار الوطني احلر 
ال��ذي كان يتظاه��ر بوجه الوجود الس��وري 
في لبن��ان ويقاومه يومي��اً، أال يتظاهر ألجل 
املطالب��ة ببراءت��ي التي بّينه��ا القضاء بعد 

عودتي الى لبنان«.
وق��ال رئي��س اجلمهوري��ة: »أنا من��وذج ألكبر 
مّته��م في لبن��ان، وعلى كل مته��م ان ميثل 
أمام القضاء، وإال نكون أمام مشكلة كبيرة. 
والش��عب اللبنان��ي عليه ان يصبح ش��عبا 
مقاوم��ا. فاملقاوم��ة ال تك��ون دائم��اً بهدف 
احلصول على احلرية والس��يادة واالستقالل، 
وه��ذه اعتدن��ا عليه��ا وقدمنا دم��اً ألجلها، 
لنحّس��ن  نق��اوم  أن  الي��وم  علين��ا  ولك��ن 
اقتصادنا. لدينا انتاج جيد وعلينا تصريفه، 
فال ميكن دائماً أن نستمر باستيراد كل شيء 
م��ن اخلارج ونزيد بذلك م��ن قيمة العجز في 

ميزان املدفوعات«.
»حربنا اليوم اقتصادية«

ولفت الى ان لبنان يتميز بقطاعه السياحي 
الذي س��يمنحه مردوداً ماديا مرتفعا بسبب 
االستقرار االمني الذي يتمتع به »ولكن ليس 
بالضرورة أن يص��رف اللبنانيون االموال على 
السياحة في اخلارج، فاملطلوب من اللبناني 
أن يس��تغني مل��رة واحدة عن الس��ياحة في 
اخلارج ك��ي يخفف من العج��ز املالي ومينح 
هذا القطاع مناعة قوية. هذا هو الش��عب 
املق��اوم، ال��ذي يش��تري من انتاج��ه، ويأكل 
م��ن ارض��ه، وال يعم��ل على تهري��ب اخلضار 
من اخل��ارج ال��ى االس��واق اللبنانية بحجة 
أن اس��عارها أدن��ى. ومن املعل��وم أن انتاجنا 
الزراع��ي كما احلرف��ي هما م��ن االفضل في 
العالم، وأنا أرتدي ثيابا صنعها خّياط لبناني، 
كما أن أث��اث منزلي لدى عقد قراني صنعته 
في بعلبك .هذه هي املقاومة احلقيقية التي 
من املمكن ان تبني وطن��اً. لقد حاربنا كثيراً 
في املاضي، ولكن حربنا اليوم هي اقتصادية 
وعلين��ا جميعاً املش��اركة فيه��ا، كل على 

قدره«.

مطارها مزدحم بالضيوف الرسميين وبغداد قبلة اآلتين اليها من عواصم دول الجوار

اتفاقيات سرتاتيجية كربى بني العراق واالردن بـ)13( بندا 
واجتماع طريبيل أسس لعالقات جتارية متينة

ايران تسارع للبحث عن مساراتها 
يف العراق وشركات سعودية تبحث 
عن زبائن وقطر تبحث رفع التبادل 

التجاري مع بغداد

الكواري : بالدنا عازمة 
على زيادة التعاون مع 

العراق وتوسيع العالقات 
يف املجاالت االقتصادية 

والتجارية والبناء واالستثمار

ما يشكل خالفًا حاليا هو 
مسألة معالجة مشكلة 
النازحني السوريني الذين 
رفعوا نسبة البطالة يف 
لبنان كما رفعوا نسبة 
الجريمة بمعدل 30 %

عون: ال حصانة ألحد في معركة الفساد ولنقاوم لتحسين اقتصادنا 

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

باسيل بطيش شقري

شقري: علينا مجيعا كمجتمع لبناني بكل 
قياداته وفئاته وناسه ان ننخرط يف هذه 

احلملة الوطنية بقوة ومن دون تردد وهوادة

رئيس اجلمهورية: يدرك اجلميع اننا نعيش اليوم تراكم أزمات 
وليس أزمة واحدة  ولكن عندما حنللها نعرف كيفية مداواتها



ويق��ول التقرير: »إن التح��رك لتقييد 
مس��ؤوليات ول��ي العهد، ول��و لفترة 
مؤقت��ة، ج��اء خ��ال لق��اء املل��ك مع 
ال��وزراء البارزين، وقي��ل إن امللك طلب 
من ولي عهده حضور اجللس��ة، لكنه 

فشل في احلضور«.
ورغم ع��دم اإلعان عن ه��ذه اخلطوة، 
إال أن »اجلاردي��ان« علم��ت أن مس��ؤول 
األمن القومي وخريج جامعة هارفارد، 
العيبان، س��يتولى ش��ؤون  مس��اعد 
االستثمار والقرارات املتعلقة باإلنابة 
ع��ن املل��ك، فيم��ا رفضت الس��فارة 
السعودية في واشنطن التعليق على 
ما ورد ف��ي التقرير، حيث طلبت منها 
»اجلارديان« ذلك في يوم امس الثاثاء.

ويكش��ف التقري��ر ع��ن أن العاق��ات 
بني امللك وابن��ه تتعرض للتدقيق منذ 
مقت��ل الصحفي جمال خاش��قجي، 
الذي يعتق��د أنه قتل بأوام��ر من ولي 
العه��د؛ م��ا أدى إلى ردة فع��ل عاملية، 
وش��جب لولي العهد، وه��و ما تنفيه 

احلكومة السعودية.
ويفي��د التقرير بأن احملللني في ش��ؤون 
ح��ول  انقس��موا  األوس��ط  الش��رق 
أس��باب اخلاف بني امللك وولي عهده، 
وفيما إن كانت تتعل��ق بجرمية القتل 
أو مظاه��ر القل��ق م��ن ح��رب اليمن، 
مشيرين إلى أنه في الوقت الذي يتفق 
في��ه املراقب��ون على وراث��ة محمد بن 
س��لمان عرش والده، إال أنهم يشيرون 
إل��ى مح��اوالت امللك احلد م��ن نزعات 
ابنه املثيرة للج��دل، في وقت تتعرض 

فيه السعودية للنقد والتدقيق.
وتنقل الصحيفة ع��ن مصادر، قولها 
إن محمد بن سلمان لم يحضر مرتني 

اللق��اء األس��بوعي للحكوم��ة، الذي 
عادة ما يترأس��ه املل��ك، باإلضافة إلى 
أن ابن س��لمان لم يظه��ر في لقاءات 
مع مس��ؤولني كب��ار زاروا اململكة في 
األيام املاضية مثل زيارة وزير اخلارجية 

الروسي سيرغي الفروف.
ويلف��ت التقري��ر إل��ى أن محم��د ب��ن 
س��لمان لم يحضر اللقاء األسبوعي 
واالقتصاديني،  املاليني  مع املس��ؤولني 

ولق��اء بني امللك واملفت��ي العام، ولقاء 
م��ع رئيس منظمة الصح��ة العاملية، 
ولقاء مع رئيس الوزراء اللبناني، ولقاء 

مع سفيري الهند والصني.
وين��وه التقرير إلى أن متحدثا باس��م 
احلكوم��ة الس��عودية في واش��نطن 
رف��ض التعلي��ق على غي��اب األمير، أو 
تقدمي معلومات عن مكان وجوده، ولم 
يعلق أيًضا على ق��رار جتريد األمير من 
بعض مس��ؤولياته املالي��ة، وتكليف 
العيبان مبهمة االستثمارات نيابة عن 

امللك.
وتذك��ر الصحيف��ة أن تغي��ب األمي��ر 
محمد ع��ن املناس��بات املهمة كلها 
الرس��مية  البيان��ات  م��ن  يظه��ر  ال 
احلكومية ع��ن نش��اطات امللك وولي 
عهده، مشيرة إلى أنه لم يظهر في أي 
صور نش��رت في األيام األخيرة، وال في 
البيانات الصحفية، باس��تثناء ما ورد 
في بيان صحفي م��ن مكاملة هاتفية 
بين��ه وب��ني رئي��س ال��وزراء اليابان��ي 

تشينزو آبي في األسبوع املاضي.
وبحسب التقرير، فإن املتحدثة باسم 
وزارة اخلارجي��ة الروس��ية أكدت عدم 
مقابل��ة األمير محمد وزي��ر اخلارجية 

الف��روف، وأكدت ف��ي الوق��ت ذاته أنه 
لم يج��ر التخطيط ملقابل��ة بينهما 

مقدما.
ويس��تدرك التقري��ر بأنه رغ��م تغيب 
ول��ي العهد ع��ن لقاءات س��ابقة، إال 
أن مصدرًا مطلًعا عل��ى عمل الديوان 
امللك��ي قال: »إن هناك دهش��ة عامة 
م��ن ع��دم ظه��وره خال األس��بوعني 

املاضيني«.

وتق��ول الصحيف��ة إن املل��ك بدا أنه 
كان منزعًج��ا م��ن تغي��ب ابن��ه عن 
لق��اء احلكوم��ة ي��وم ام��س الثاثاء، 
حيث متت مناقش��ة التحديات التي 
تواج��ه اململك��ة، مش��يرة إل��ى أنه 
ف��ي اجتماع اس��تمر س��اعتني عبر 
املل��ك ع��ن قلقه م��ن اخلس��ائر في 
االس��تثمارات في السعودية، وهو ما 
دعا إلى إش��راف امللك على القرارات 
املالية، وضرورة موافقته على أي قرار 
في املس��تقبل، واعتبر القرار س��اريًا 
ويتعلق باس��تثمارات اململكة وبقية 

العقود.
أن صحيف��ة  إل��ى  التقري��ر  ويش��ير 
انهي��ارًا  كش��فت  تامي��ز«  »نيوي��ورك 
فوضويًا الس��تثمارات الس��عودية مع 
مس��تثمر في هوليوود، الذي قرر وقف 

التع��اون، وأع��اد 400 ملي��ون دوالر من 
االس��تثمار الس��عودي عق��ب مقتل 

خاشقجي.
ويفيد التقرير بأن الس��عودية نفت أي 
دور لألمير في جرمية قتل خاش��قجي، 
اخملاب��رات  في��ه  توصل��ت  وق��ت  ف��ي 
األمريكي��ة إلى تقييم يق��ول إن األمر 
بالقتل ص��در من ول��ي العهد، الفتني 
إلى أن الس��عودية تواجه نق��ًدا دولًيا 

انتهاك املعتقلني وتعذيبهم،  بش��أن 
وبينهم املواطن الس��عودي األمريكي 
وليد الفتيحي، املعتقل دون تهم منذ 

العام املاضي.
وكانت »الغارديان« قد نشرت األسبوع 
املاضي عن ن��وع من الصدع بني امللك 
وابن��ه، حيث ظه��ر التوتر ف��ي قرارين 
اتخذهما األمير محمد بعد س��اعات 
من مغادرة والده إلى مصر للمشاركة 
في قمة عربية أوربية هناك، واشتمل 
القراران تعيني رميا بنت بندر بن سلطان 

واش��نطن،  ف��ي  للمملك��ة  س��فيرة 
وتعي��ني ش��قيقه األمي��ر خال��د ب��ن 
سلمان نائًبا لوزير الدفاع، ووقع األمير 
على القرارين بصفته »نائًبا للملك«، 
مش��يرة إلى أن محمد بن س��لمان لم 
يكن بني املس��تقبلني عند عودة والده 

إلى اململكة.
ويورد التقرير نقًا عن متحدث باس��م 
الس��فارة الس��عودية في واش��نطن، 
قول��ه إن »تفوي��ض الس��لطات لولي 
العهد في حال سفر امللك إلى اخلارج 
أمر مع��روف، وهو ما ح��دث عند زيارة 
املل��ك س��لمان إل��ى مص��ر«، وأكد أن 
الق��رارات الت��ي اتخذها ول��ي العهد 
جاءت بصفته نائًبا للملك، وأضاف أن 

»أي تلميح خلاف ذلك ال أساس له«.
ويب��ني التقري��ر أن خب��راء في الش��رق 
األوسط يرون أن احلديث عن صدع في 
العاقة بني امللك وابنه مبالغ فيه، وأن 
محمد بن س��لمان »ه��و ملك في كل 
ش��يء باس��تثناء االس��م«، مشيرين 
إلى قول األس��تاذة في مدرس��ة لندن 
لاقتص��اد مضاوي الرش��يد، إن امللك 
س��لمان دعم ابنه في أعق��اب مقتل 
خاش��قجي، وس��افر معه إل��ى املدن 
السعودية، مرسًا رس��الة قوية بأنه 

ما يزال يدعم ابنه.
وتختم »الغارديان« تقريرها باإلش��ارة 
إل��ى أن هن��اك من ق��ال: »إن األمير رمبا 
تغيب لعدد من األس��باب، وبأن تغيبه 
ال يعني أن��ه فقد الدعم م��ن الديوان 

امللكي«.

االحتجاجات ليست أكبر مخاوفه.. ملك األردن قد يفقد إدارة الحرم القدسي

ويقول التقرير إنَّ األمور بلغت ذروتها بشكٍل 
اس��تثنائي عندم��ا اش��تدت املعرك��ة م��ع 
ا منذ يناير )كانون الثاني(  الش��عب تدريجيًّ
2018، عندم��ا وافق��ت احلكوم��ة األردني��ة 
عل��ى امليزانية التي خفضت الدعم، ورفعت 
الضرائ��ب، وتس��ببت ف��ي ارتف��اع أس��عار 

الوقود.
التظاه��رات  حقق��ت  التقري��ر  بحس��ب 
ان بعض أهداف املتظاهرين،  العاصفة في عمَّ
لكنَّها لم تخفف حالة الغضب. وفي يونيو 
)حزيران( املاضي، وفي خطوٍة روتينية تهدف 
إل��ى تهدئ��ة الوضع، أق��ال املل��ك عبد اهلل 
رئي��س ال��وزراء، هاني امللق��ي، ليحل محله 
االقتص��ادي الب��ارز عمر الرزاز، الذي ش��كل 

حكومًة جديدة.
بي��د أنَّ تغيي��ر احلكوم��ة ل��م يُج��ِد كثيًرا. 
م  ففي خال األش��هر الثاث��ة املاضية، نظَّ
مئاٌت من الش��باب من جمي��ع أنحاء األردن 
اعتصام��اٍت بالقرب من القص��ر امللكي في 
عمان، مع نهاية كل أس��بوع. أقاموا اخليام، 
وأش��علوا النيران في الهواء الطلق لتدفئة 
الليالي الباردة، وأقس��موا على عدم العودة 
إل��ى بيوتهم حت��ى يحصلوا عل��ى وظائف 

لهم.
وفي املقاب��ات اإلعامية التي أجروها، قالوا 
إنَّهم ل��م يتمكنوا م��ن العث��ور على عمٍل 
منذ ش��هور، وبعضهم منذ سنوات. وأولئك 
الذين لديهم عمل ينفد راتبهم قبل نهاية 

الشهر.
القل��ة احملظوظة هي الت��ي تتلقى تصاريح 
للعمل في إسرائيل، كما يقول التقرير وكان 
م��ن األحرى أن يعمل��وا ف��ي األردن، لكنَّهم 
ا إلى إيات. ويقول إنَّ إسرائيل  يتنقلون يوميًّ
متنح تصاريح عمل أللفي أردني فقط، بينما 
يوجد في اململكة أكثر من 300 ألف شخص 
عاطل عن العمل. ال تس��تطيع الش��ركات 
األردني��ة القضاء على معدل البطالة البالغ 
18%، وال��ذي يص��ل إل��ى 30% بني الش��باب 

وسكان املدن الصغيرة.
ويعيش حوال��ي 450 ألف أردني في اململكة 
العربي��ة الس��عودية التي وع��دت بتوظيف 
املزيد من األش��خاص م��ن اململكة األردنية. 

وقطعت قطر وعًدا مماثًا.
لك��نَّ الضائق��ة االقتصادي��ة، واالختافات 
الطبقي��ة الهائل��ة، واملايني م��ن الاجئني 
الس��وريني الذي��ن حل��وا مح��ل العديد من 

العم��ال األردني��ني واملصري��ني ف��ي مجاالت 
الزراع��ة واخلدمات والصناع��ة، وحقيقة أنَّ 
احل��دود الس��ورية كانت مغلق��ة حتى وقٍت 

عوام��ل  جميعه��ا  قري��ب، 
فاقم��ت م��ن الش��عور بالي��أس والعج��ز، 

بحسب كاتب املقال.
وأضاف أنَّه في وقٍت س��ابق من هذا الشهر، 
نش��ر أعضاء من عش��يرة بني حسن، أكبر 
عش��يرة ف��ي األردن، عريضًة عب��ر اإلنترنت 
تدعو إلى تغيير الدس��تور. ودع��وا أيًضا إلى 
اعتص��ام مفت��وح ومس��يرة مليوني��ة ف��ي 

جميع أنحاء اململكة.
وج��اء في بي��ان القبيلة: »يعان��ي األردن من 
أزمة حقيقي��ة تتطلب التخل��ص من وهم 
مطال��ب اإلص��اح؛ ويتطل��ب ذل��ك تغيي��ر 
نظام احلكم بأكمل��ه«. واقترحت العريضة 
تشكيل حكومة وحدة وطنية مدتها سنة 

واحدة، تتأل��ف من 31 عضًوا يتم اختيارهم 
بعناية، وميثلون جميع شرائح اجملتمع.

بحس��ب التقرير ميثل ه��ذا االلتماس تطورًا 
جدي��ًدا. وما يثي��ر القلق أنَّه يأت��ي من قلب 
قاعدة الدع��م القبلي للملك. بي��د أنَّ قادة 

القبيلة نددوا بذلك سريًعا، قائلني إنَّ حفنة 
م��ن األش��خاص الذي��ن ال ميثل��ون القبيلة 
ه��م الذين كتبوا العريضة، وأنَّ بني حس��ن 
س��تظل دائًما مخلصة للمل��ك واململكة. 
وم��ع ذلك، يرى بارئيل أنَّه ال ميكن جتاهل وقع 

تأثير هذه العريضة.
فبعد فترٍة وجيزة، ُنش��رت خطابات مسربة 
وس��ائل  عل��ى  احلكومي��ة  ال��وكاالت  م��ن 
التواص��ل االجتماع��ي، تش��ير إل��ى تعيني 
ثاث��ة من كب��ار املس��ؤولني اجلدد ف��ي وزارة 
الع��دل برواتب هائل��ة تتراوح م��ا بني 2800 
ا، كل ذلك دون وجود  دوالر، و4500 دوالر شهريًّ

عملية تعيني تنافسية معلنة.
هذا باإلضافة إلى الكشف عن قيام أعضاء 
ف��ي البرمل��ان بتعي��ني أقاربهم ف��ي وظائف 
مربح��ة، لذلك غرَّد امللك عل��ى تويتر، معربًا 

ع��ن اس��تيائه م��ن غي��اب الش��فافية في 
التعيين��ات، وتس��ريب الوثائ��ق الرس��مية. 
��د تعيينات وزارة العدل، لكن لم يفعل  وجمَّ

أي شيٍء بشأن وظائف أقارب البرملانيني.
وي��رى التقرير أنَّ الفس��اد العميق في األردن 
ال يتمثل فقط في الرشاوى التي يتقاضاها 
البيروقراطي��ون للحص��ول عل��ى تصاري��ح 
عم��ل أو مصالح أخرى، ب��ل يظهر أيًضا في 
الدائ��رة املغلقة لكب��ار املس��ؤولني والوزراء 
ومستش��اري امللك، الذين يتمتعون بتداول 
ا، وكلهم في النهاية يأتون  املراكز تداواًل دوريًّ

من الدائرة الداخلية نفسها.
وأضاف أنَّ اإلعام الرس��مي، اململوك للدولة 
يُغط��ي االحتجاج��ات  ��ا، ال  أو جزئيًّ ��ا  كليًّ
بالكام��ل. وتق��وم بذل��ك وس��ائل التواصل 
االجتماع��ي التي أصبح��ت نوًعا من »برملان 
الش��وارع«، الذي ميع��ن النظر ف��ي جتاوزات 
احلكوم��ة. وهن��اك ميك��ن للم��رء أن يج��د 
قصًصا مثيرة حول سلوك كبار املسؤولني، 

مث��ل قص��ة الع��ام املاضي التي ع��ادت إلى 
الظهور مؤخًرا.

وفًقا لهذه القصة، أوقف أحد مستش��اري 
املل��ك، وه��و عص��ام الرواب��دة، جن��ل رئيس 
الوزراء الس��ابق عبد الرؤوف الروابدة، سائق 
حافلة اعتقد أنَّه كان يقود بتهور. استدعى 
املستشار ضابط ش��رطة، والذي قام بدوره 
بتغ��رمي الس��ائق أكث��ر م��ن راتب ش��هرين. 
تواصل بعد ذلك ق��ادة القبيلة التي ينتمي 
إليها بالديوان امللكي، وأسفر ذلك عن إقالة 

املستشار.
ويق��ول التقرير إنَّ��ه في الوق��ت الذي تغذي 
فيه مثل هذه القصص احلوار العام، بجانب 
اجله��ود املبذول��ة لتنظي��م احتج��اٍج كبير 
في الثاني من مايو )أي��ار(، يحاول امللك عبد 
اهلل استجداء مس��اعداٍت أجنبية إضافية 

لتمويل ديون الب��اد، والتي تتجاوز 40 مليار 
دوالر. ونتج من مؤمتر للدول املانحة في لندن 
الشهر املاضي تعهدات بقيمة ملياري دوالر. 
لكن حتى إذا وصلت هذه األموال، فس��ُتوزع 

على مدى ثاث إلى خمس سنوات.
وفي يوني��و )حزيران( املاضي، وعدت اململكة 
العربي��ة الس��عودية والكوي��ت واإلم��ارات 
العربية املتحدة مببلغ 2.5 مليار دوالر لألردن، 
لت مبل��غ 340 مليون دوالر  لك��ن الرياض حوَّ
هذا الش��هر فقط، وليس من الواضح متى 

سيصل باقي املبلغ.
عاوًة عل��ى ذلك، عادًة ما تأتي املس��اعدات 
الس��عودية بشروٍط دبلوماس��ية، بحسب 
التقري��ر. فق��د طلب��ت قبل ذلك الس��ماح 
للطائ��رات الس��عودية بالعمل في س��وريا 
انطاًق��ا م��ن املط��ارات األردني��ة؛ وعندم��ا 
رفض املل��ك عبد اهلل، ُجمِّدت املس��اعدات. 
وستس��عى الرياض هذه امل��رة على ما يبدو 
ألن تصبح شريًكا في إدارة األماكن املقدسة 

في القدس.
أش��ارت صحيفة »هآرتس« إلى هذا الطلب 
منذ عدة أش��هر، لكن يبدو أنَّ��ه أصبح اآلن 
أكثر واقعية. ووفًقا لتس��ريباٍت غير مؤكدة، 
ف��إنَّ »صفقة القرن« الت��ي طرحها الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب ستش��مل مشاركة 
املغ��رب والس��عودية ف��ي إدارة مواق��ع مثل 
جبل الهيكل، أو احلرم القدس��ي الشريف، 
والس��يادة اإلس��رائيلية عليها، واملشاركة 

الفلسطينية في احلفاظ عليها.
ي��رى التقري��ر أنَّ إدارة احل��رم القدس��ي خط 
أحم��ر لألردن، والذي س��بق أن تلق��ى التزاًما 
ا بالس��ماح ل��ه بإدارة احل��رم عبر  إس��رائيليًّ

إدارة األوقاف. ويش��ير إل��ى أنَّ امللك عبد اهلل 
وناق��ش  املاض��ي،  األس��بوع  واش��نطن  زار 
قضية القدس م��ع وزير اخلارجية األمريكي، 

ماي��ك بومبي��و، واملبعوث اخلاص، جيس��ون 
جرينب��ات، وصه��ر ترامب، جاريد كوش��نر. 
وبحس��ب مصادر أردنية، ق��ال إنَّه لن يوافق 
على مش��اركة إدارة األماكن املقدس��ة مع 

السعودية واملغرب.
مكانة احلرم القدس��ي الشريف ومسؤولية 
األردن عنه ليست مجرد قضايا دبلوماسية، 
بل تق��ع في قل��ب الصراع السياس��ي في 
داخل األردن، حس��بما يرى بارئيل. وأي تنازل 
إلس��رائيل بخص��وص إدارة احل��رم ميك��ن أن 
يش��عل الرأي العام، ويضع امللك في صراٍع 

مع البعض من شعبه.
ويوضح التقرير أنَّ قوة هذا الضغط الداخلي 
كان��ت واضحة في ش��هر أكتوبر )تش��رين 
األول(، عندما أعلن امللك عبد اهلل، دون حتى 
عرض األم��ر للتف��اوض، أنَّه س��يتوقف عن 
تأجير األراضي في منطقتي الباقورة والغمر 

إلى إس��رائيل في وقٍت الحق من هذا العام، 
عندما ينتهي ش��رط معاهدة الس��ام ذات 

الصلة.
وكان��ت تصريح��ات املل��ك القاس��ية حول 
الص��راع األخير عل��ى احلرم، والت��ي تُعارض 
فيها إس��رائيل قرار إدارة الوقف بإعادة فتح 
ب��اب الرحم��ة، أو الباب الذهب��ي، هي أيًضا 
ج��زء من جه��وده الس��ترضاء خصومه في 
الداخل، والذين يطالبون بإنهاء التطبيع مع 

إسرائيل، وحتى طرد السفير اإلسرائيلي.
وأش��ار التقرير إلى مؤمت��ٍر للبرملانيني العرب 
انعق��د في عمان ه��ذا الش��هر، أعلن فيه 
رئي��س مجل��س الن��واب األردن��ي عاط��ف 
الطراون��ة، أنَّ »الش��عوب العربي��ة ترفض 
رفًضا تاًما التقارب والتطبيع مع إسرائيل«. 
حت��ى أنَّ��ه دع��م بنًدا ف��ي البي��ان اخلتامي 
يطالب بإنه��اء التطبيع، على عكس مصر 
والس��عودية واإلم��ارات العربي��ة املتحدة، 

والتي عارضت جميًعا هذا البند.
ويقول التقرير إنَّ امللك عبد اهلل غير س��عيد 
بالصراع على إدارة احلرم القدسي الشريف، 
ويح��اول التوصل إلى اتفاقاٍت مع إس��رائيل 

بش��أنه، لكنَّ��ه يرف��ض بالكام��ل اقت��راح 
إس��رائيل إغاق ب��اب الرحمة فت��رة طويلة 
إس��رائيل  ويطال��ب  التجدي��دات،  بس��بب 

بالسماح لألوقاف بإدارة املوقع دون عوائق.
ووفًقا ملصادر أردني��ة، فقد التقى امللك عبد 
اهلل مؤخًرا مع مدير املوساد، يوسي كوهني، 
ملناقش��ة صيغة متنح األردن السيطرة على 
الب��اب، إلى جان��ب س��يطرته احلالية على 
املس��جد األقصى، وبحس��ب الكاتب، أخبر 
عب��د اهلل كوهني أنَّ قضية احلرم القدس��ي 
الش��ريف ته��دد األمن الداخلي ل��ألردن، وأنَّ 

على إسرائيل أن تفهم مدى خطورة ذلك.
ويرى التقرير أنَّه من الصعب تخمني متى قد 
تندلع عاصفة جديدة من االحتجاجات في 
األردن، أو ما قد يش��علها. هل هم الش��باب 
الذي��ن ينام��ون حتت اجلس��ور في عم��ان، أم 
العاملون بأجر الذين ال يس��تطيعون إعالة 

أسرهم، أم رمبا احلرم القدسي الشريف؟
اهلل،  ورام  الق��دس  ف��ي  نظرائه��م  ومث��ل 
ينتظر املس��ؤولون األردنيون بش��دة نتيجة 
االنتخاب��ات البرملانية املبكرة في إس��رائيل 
الش��هر املقبل، ومن املتوقع بعدها أن ينشر 

ترامب خطته للسام.
تفي��د  بالفع��ل  األردن  ف��ي  تقاري��ر  هن��اك 
بأنَّه��ا ستش��مل اس��تثماراٍت ضخمة من 
قبل الوالي��ات املتحدة ودول أخ��رى ميكن أن 
يس��تفيد منه��ا األردن، مبا ف��ي ذلك خطط 
لبناء خط س��كة حديد يربط حيفا وبغداد 
عبر مدينة إرب��د األردنية. وأضاف أنَّه يبدو أن 
احللم اإلسرائيلي بتناول الفافل في دمشق 

سُيستبدل بتناولها في بغداد.
واختت��م التقرير مقاله مازًح��ا بأنَّ األردنيني 
لديه��م بالفع��ل فاف��ل ممت��ازة، لكنَّه��م 
س��يكونون س��عداء بوجود طعام حقيقي 
عل��ى طاوالتهم بعد حتس��ن االقتص��اد إثر 

اتفاقيٍة كتلك.

13 ما وراءالحدث

ان بعض أهداف املتظاهرين لكنَّها مل ختفف حالة الغضب حققت التظاهرات العاصفة يف عمَّ
نش��ر موقع صحيفة »هآرتس« اإلس��رائيلية مقااًل للصحفي تسفي بارئيل، محلل شؤون الشرق األوسط في الصحيفة، يكشف فيه عن الضغوطات الداخلية 
واإلقليمية التي حتيط بامللك عبد اهلل الثاني، وتداعياتها على عاقة األردن بإس��رائيل، وبعض الدول العربية مثل املغرب والس��عودية.في بداية مقاله استش��هد 

تسفي بارئيل بجزٍء من رسالة أرسلتها 84 شخصية عامة أردنية، مبن فيهم وزير سابق، إلى امللك عبد اهلل الشهر املاضي.
جاء فيها على لسانهم: »على مر السنني، وصلتكم رسائل ونداءات من كل شريحة من شرائح اجملتمع األردني تطالبكم بإجراء إصاحات وحتسني الوضع، لكن 
كل هذه الدعوات ذهبت أدراج الرياح. عاوًة على ذلك، جتاهلتها عن عمد مع االس��تمرار في اتباع نظام سياس��ي واقتصادي قائم على الفس��اد والطغيان، والذي 

يقوض مصالح الشعب، ويهدد أمن الدولة واستقرارها، ويوصلها إلى حافة الهاوية«.

العالقات بني امللك وابنه تتعرض للتدقيق منذ مقتل الصحفي 
مجال خاشقجي الذي يعتقد أنه قتل بأوامر من ولي العهد

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

نشرت صحيفة »الغارديان« 
البريطانية تقريًرا أعده كل 

من ستيفاني كيرتشجاسنر 
ونيك هوبكنز، يقوالن 

فيه: »إن تغيب ولي العهد 
السعودي محمد بن سلمان 

عن سلسلة من اللقاءات 
املهمة غذى الشائعات عن 

وجود خاف بينه ووالده امللك 
سلمان بن عبد العزيز«.

ويشير التقرير، إلى أن 
محمد بن سلمان لم يحضر 

خال األسبوعني املاضيني 
سلسلة من اللقاءات الوزارية 

والدبلوماسية املهمة، 
فيما هناك مزاعم تقول 

إنه جرد من سلطته املالية 
واالقتصادية.

القلة احملظوظة هي اليت تتلقى تصاريح للعمل 
يف إسرائيل كان من األحرى أن يعملوا يف األردن 

لكنَّهم يتنقلون يوميًّا إىل إيالت
يعيش حوالي 450 ألف 
أردني يف السعودية 
التي وعدت بتوظيف 
املزيد من األشخاص من 
االردن وقطعت قطر 
وعدًا مماثل

تغيب األمري حممد عن املناسبات املهمة كلها 
ال يظهر من البيانات الرمسية احلكومية عن 

نشاطات امللك وولي عهده
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العيبان

الفروفالخاشقجي

العاهل االردنيالروابدة

بومبيو

أدلة جديدة على خالفات بني امللك سلمان وابنه تصل إىل تخفيض صالحياته
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وس��ط عالم ميور بالعن��ف وصناعات��ه الثقيلة يبحث 
الكائ��ن عن مالذات ش��عرية ليطمئن على خزائن روحه 
من اخلراب، وعلى ما تبق��ى من توازنه الوطني واللغوي، 
اذ يصطن��ع احملارب��ون حروبا في اجله��ات اخلمس.. لعبة 
البح��ث تبدو االق��رب الى طقس ادويس��ي، واالقرب الى 
ممارسة نوع من التطهير الرمزي، فما يحدث االن اليشبه 
كل احل��روب الت��ي قرأنا عنها، او رمبا التي عش��نا بعض 
حرائقها، انها توغل فنطازي في اخلطيئة، وتعرية لكل 
االقنع��ة التي كان يتقنع بها )مش��علو احلرائق( فليس 
في االم��ر تعبير عن محنة تاريخ ما، او حتى اس��تعادة 
الوهام مفقودة عند الس��لطة اواملعارضة، بقدر ما يبدو 
االمر وكأنه تعبير عن هواجس مرضية، وعن احس��اس 
بالعص��اب الرهابي ال��ذي تتمثل اعراض��ه اجلرمية، تلك 
الت��ي حتول��ت ال��ى جرائ��م اخالقي��ة وديني��ة ووطنية 
وقيمية واضطهادية.. املالذ الش��عري ليس هروبا باجتاه 
العن��ف املضاد، او حتى ليس تخلص��ا من ازمة التعبير 
عن )الوعي الش��قي( بل هي محاول��ة ملراجعة عالقتنا 
بقاموس لغتنا الش��عرية التي عرفنا اس��راراها كثيرا، 
والتي باتت اليوم وكأنها غريبة عنا، مثلما هي مراجعة 
معرفية لكل تاريخ االطمئنانات املغشوش��ة، ولالفكار 
الت��ي كن��ا نس��ّوقها على اس��اس انها جوه��ر الوعي، 
وجوهر االس��ئلة.. فما  الذي يجري حقا؟ مثقفون وثوار 
سابقون وانصاف فالسفة ومعلمون وعارفون يتحولون 
الى حكواتيني لتاري��خ الطوائف، والى مدونني ليوميات 
تاريخ كان محض الش��ك دائما، الن��ه تاريخ احلاكميات 
املرعب��ة.. ه��ذا التح��ول املثي��ر للغرابة يفق��د املثقف 
وظيفت��ه احلقيقية في املعرفة، وف��ي فصل الوهم عن 
احلقيق��ة، وفي توصيف االش��ياء في س��ياق عالئقها، 
مثلما يعيده الى السرير )الفرويدي( بوصف هذا املثقف 
مريض��ا، وان اعترافات��ه هي تعبير ع��ن هواجس الوعيه 
النكوصي املضطرب، والذي يتخلى فيه عن االحساس 
باالطمئن��ان، مقاب��ل ان تتحول اللغ��ة بوصفها اجلهاز 
التعبيري الى ممارس��ة في الكش��ف عن طبيعة اخللل 
النفس��ي والثقاف��ي واالنس��اني الذي يعان��ي منه هذا 
املثقف..العدي��د من االس��ماء، ومن مرجعي��ات ثقافية 
مختلفة- عرب وعراقيني- وقعوا في هذا املأزق الفرويدي، 
حيث الص��راع العميق بني االنا العلي��ا، واالنا العائلية 
الالوعية، والذي تكشفت من خالله الكثير من املظاهر 
غي��ر املضبطة لتش��كيل مظاهر الوع��ي الثقافي بدءا 
قراباته اللغوية، وانتهاء بالتعبير عن منط التفكير وبناء 
االح��كام واملواقف..فم��ا نقرأه في الكثي��ر من املدونات 
الثقافية يستدعي مراجعة وفحص عميقني، ليس الننا 
نعيش ازمة صراع مجتمعي، بقدر ما اننا جند انفس��نا 
ام��ام غرائبية )م��وت املثق��ف القدمي( مثق��ف املطابخ 
احلزبي��ة والطائفي��ة، والذي فقد رهان وعي��ه العضوي، 
اذ لم يستطع- لالس��ف- مواجهة االسئلة التاريخية، 
وال حت��ى التخلص من فوبيا القرابات الالوعية الكامنة 
في ذهنية التحرمي، وذهنية الس��لطة، وذهنية التاريخ، 
وذهنية الطائف��ة او القومية، والحتى ذهنية الضحية، 
او ذهني��ة الوهم.. ازاء ه��ذا املعطى تبدو عملية البحث 
عن امل��الذات االمنة في اللغة اكثر رعب��ا مما نتصور، الن 
اللغ��ة، وبوصفها جهاز التفكي��ر والتعبير، حتولت الى 
س��رير مرضي، وال��ى منطقة لتوليد املزي��د من االوهام، 
باعتبار ان هذه االوهام  هي التعبير الالشعوي عن اللذة 
املفقودة، وعن االحس��اس اآلثم ب�)قتل االخ( الذي يعني 

قتل الشريك االخالقي والوطني واملعرفي.

مالذات 
واهمة

a

فنارات

علي حسن الفواز

قصيدة

صرخت بظلمهم ام قد صمتا
ولم تبصم لهم ام قد بصمتا

ولم تعرف لهم مجدا وفضال
سواء ام شهدت وان عرفتا

فهم اوالء انفسهم عليكم
رضيت بحكمهم ام قد رفضتا

وتأخذ ارنبا ان شئت رمبا
وارتب نفسها ان كنت شئتا

ورأيك ليس رأيك فلتصنه
خياال ما حلمت وما رأيتا

عالم حتارب الصندوق جهال؟
هو القدر )املزحلق( ان علمتا

وتأكل من خشاش االرض زهدا
وحتمد ما اكلت وما شربتا

وال تسأل عن السلطان يوما
تكن رجال الفقك قد خرقتا

وما خلف احلدود لهم بنوك
ستبقى ان علمت وان جهلتا

ومجلسهم الى النواب حقا
ام التجار اصدق ان وصفتا؟

وما حفظوا لكم ارضا وعرضا
وما صانوا لكم ولدا وبنتا!

وال شيخا كبيرا او صبيا
وال امرأة تقول لهم: خسئتا

وال صانوا مياها او هواء
وقد باعوا النخيل فهل سممتا؟

اال هلل يا زمن اخملازي
بربك عن بالدي اين كنتا؟

واهلي الطيبون سنام عز
وما هونوا ولكن انت هنتا

وشعبي درة الدنيا مصون
وقد دروا ولكن ما دررتا!

وهم بيت ويجمعهم جميعا
فكيف تفرقوا شيعا وشتى؟

ولوال الكيد واالطماع تغلي
ملا حققت رسما قد رسمتا

وقد يجلى من االدوا دواء
يعت البرء لالرواح عتا

من احلاجات تفكير اختراع
ولوال االحتياج ملا اخترعتا!

ويا من قد هربت مبال سحت
فهل صدقت انك هربتا؟

جنوت مؤقتا وركبت وعرا
وانك في احلقيقة ما جنوتا!

وال الدنيا لكم تزهو بدنيا
وفي االخرى تؤوب وقد خزيتا

وال اعقابكم اعقاب خير
وال عقباك اال ما زرعتا

قال الظاملني الى تباب
فليت تراك قبل الفوت تبتا!

*مسؤول القسم االدبي يف ديوان الصويرة 
الثقايف

قراءة / كريم عبد اهلل

واس��تيقاظ   احلض��ور  ه��ذا 
احل��واس وح��رارة املش��اعر زاد 
الن��ّص  ف��كان  املعان��اة  م��ن 
عبارة ع��ن كتلة متوّهجة من 
فتخّلت  الصادق��ة,  املش��اعر 
املعن��ى  نق��ل  ع��ن  االلف��اظ 
نق��ل  وظيفته��ا  واصبح��ت 
االحس��اس, فهن��ا نح��ن نرى 
ه��ذه االحاس��يس واملش��اعر 
ونتلم��س طراوتها وهي تبّللنا 
بفي��ض نداوتها وعطرها, ومن 
خالله��ا اصبحنا نستش��ّف 
ق��وة املفردة وس��طوة املعاني 
وحركية املشاعر واالحاسيس. 
من خ��الل العن��وان / وراء هذا 
قناديل��ي  تتك��ورُ  الغم��وض 
راعشة / هناك صرخة مكبوتة 
حاولت الش��اعرة ان تصرخها 
بصمت مدّوي لتصل الى ابعد 

مدى, صرخ��ة مبحوحة على 
وط��ن ظ��ّل بعي��دا عّنها كل 
هذا الزم��ن, ما أحوجها اليوم 
اليه بع��د ان تيّقنت حضوره 
املل��ّح بعد كل هذه الس��نني 
الضي��اع, صرخة  املريرة م��ن 
تفضحها قناديلها / سنوات 
اصابه��ا  ان  بع��د   / عمره��ا 
الي��أس وتراءى ام��ام احالمها 
قنوط وخيبة ف��ي حتقيق ولو 
بع��ض احالمها املس��تباحة 
والقس��وة  الطغي��ان  ام��ام 
كل  بع��د  مازال��ت  واجمله��ول. 
هذا العن��اء واخليب��ة حتلم ان 
يهبها / الوط��ن / حق اللجوء 
الي��ه تتنّف��س حت��ت جناحيه 
وتنستنش��ق  ارض��ه  عط��ر 
عبير عش��قه وترمتي بكل قوة 
وحري��ة ب��ني احضان��ه تنعم 
وتس��تكني  واالم��ان  بال��دفء 
الروح عند اللقاء / هبني جنان 
اللجوء حتت عطر جّبتك / انه 
البحث عن اجلّنة املفقودة في 
هذا الوط��ن البعي��د / زمنيا / 
باجملد  احلافل  الوط��ن  مكانيا/ 
. مهما حاولت  واجلمال واحل��بّ
الهروب من مخيلتها  أطيافه 
خوفا من طغيان هذا العشق 
واالنتماء والتوّحد معه ستظّل 
آثارها  رقراقة ستقتفي  عذبة 
مرغم��ة تتل��ذذ برحيقها, انه 
التولّ��ه والتماه��ي م��ع الذات 
االخ��رى / فاطياف��ك الهارب��ة 

خيفَة عتّو طغياني اقتفيها 
بسالس��ة فراتها عذب اتلذذ 
رحيقه��ا/. انه��ا لغ��ة احللم 
والدائم في حضوره  املستمر 
الق��وي داخ��ل الن��ّص ولغ��ة 
مشبعة باالنزياحات وانسنة 
الطبيع��ة واضف��اء الصبغة 
االنس��انية عليه��ا, / كلم��ا 
ضحكاته��ا  نواف��ذي  راودت 
تنسج املواعيد رهافًة / .. جند 
هن��ا الدّقة واحلرص الش��ديد 
عل��ى تصوير اللحظ��ة بكل 
تفاصيلها وع��دم ترك ثغرات 
في اجلملة اللغوية وكما في 
باقي اجلم��ل والتركيز العالي 
والتخّلص  املقاط��ع  وضغ��ط 
الن��ّص.    ف��ي  النفاي��ات  م��ن 
املقط��ع االول زاخ��ر بالعطاء 
ُكتب بطريقة الكتلة الواحدة 

 – س��ردية  وبلغ��ة  )االفقي��ة( 
تعبيري��ة – جتريدي��ة منح��ت 
الش��اعرة كل ه��ذا الفض��اء 
الرح��ب ف��ي اس��تخدام اجملاز 
والع��زف ع��ن طري��ق اخلي��ال 
جعلن��ا  تصاعدي��ا  املتنام��ي 

نعي��ش داخ��ل اج��واء النّص 
ونتفاع��ل معه واس��تطاع ان 
القلق  فين��ا  ويثير  يقتحمن��ا 
والتساؤل عّما ارادته الشاعرة 
وصّورت��ه لن��ا من خ��الل صور 

س��ريعة متتالي��ة ف��ي بن��اء 
جملي متواصل حيث املقطع 
االول تكون من سبعة أسطر / 
فقرة واحدة /. اما املقطع الثاني 
من الن��ّص فتكّون من س��تة 
أس��طر ُكتب بنفس الطريقة 
واللغة ابت��دأ بالطلب والرجاء 

املمتش��ق  ايه��ا   / والتمن��ي 
ظل النب��وءة ! ../ الن��داء على 
الوطن البعيد الزاخر بالعطاء 
واجمل��د  / امنحن��ي نبضا يأوي 
منازل��ك املوحش��ة ../ طل��ب 
احلياة والعيش بأمان يس��كن 
لكث��رة  املقف��رة  تواريخ��ه 
النكب��ات واحملن والصراعات ../ 
يرن عذوبة بأراضيك الدامعة / 
هذا النب��ض رنينه عذب يغمر 
ارضه الباكية ش��وقا وحرقة , 
االخرين  املستباحة من  أرضه 
حي��ث عاثوا به��ا وزرعوا فيها 
الدم��وع  واصبح��ت  األل��م 
تسقيها ../ كيما أتلون سنبلة 
ج��دب  واهب��ًة  ناااااضج��ة 
واحاتك الركدة انهارا جذلى / 
ويستمر الطلب والرجاء حتى 
تلبس / الش��اعرة – س��نبلة / 
الفرح الزاهر تتلّون كس��نبلة 
امت��أت باخلير والعطاء وتعيد 
امل��اء  اجملدب��ة  واحات��ه  ال��ى 
يغمره��ا ك��ي تب��دأ احلياة من 
جدي��د. ان هذا الف��زع اخمليف 
من اجملهول والقل��ق والضياع 
والغرب��ة والتدهور م��ا كان ان 
التعّمق  ل��وال  يك��ون جمي��ال 
الذاتي باحملنة وهذه املس��احة 
الواسعة من السرد التعبيري 
منهجي��ة  منحته��ا  الت��ي 
التعبيرية  السردية  القصيدة 
وخصائصها وطريقة كتابتها 
فحّولت هذا اخل��راب الى فرح 

ه��ادىء مأ النف��س بكل هذا 
الش��عور والدهش��ة واجلمال. 
هنا نتس��اءل ه��ل كانت هذه 
وهذا  واملش��اعر  االحاس��يس 
اخليال العاص��ف حقيقية ام 
مج��رد حلظة فنتازي��ا لعبتها 
ومّررته��ا علينا الش��اعرة في 
هذا الن��ّص..؟ اجلواب عن ذلك 
اّن مج��رد التفكير باحملنة يدّل 
يقينيا على وجودها وحدوثها 
اذا كان ه��ذا  واس��تمراريتها, 
واقع��ا ملموس��ا, رمب��ا كانت 
املعاناة أخّف وطأة على ذاتها 
فيم��ا مضى وانه��ا كانت في 
سبات, لكنها اليوم استفاقت 
م��ن جديد واصبح��ت وطأتها 
أكث��ر ايالم��ا وقس��وة لكث��رة 
التفكير فيه��ا اثناء اليقضة 
ومداهمتها حتى  النوم  واثناء 
عن طريق االح��الم, انها حالة 
والتيّق��ن  الوجدان��ي  الوع��ي 
كث��رة  ان  ه��ذا,  كل  بح��دوث 
التفكير بالواق��ع املؤلم حّرك 
واالحاسيس  املش��اعر  جميع 
واالنفع��االت ل��دى الش��اعرة 
فاصبح��ت أكث��ر تأم��ال فيما 
حدث ويحدث , وسيطر عليها 
ول��م تتمكن م��ن اخلالص من 
قس��وة الواق��ع االّ بهذا البوح 
العميق عّل ذاته��ا تهدأ, انها 
حلظة اليق��ني والنظر ببصيرة 
التقبل الش��ّك ب��ان ما يحدث 

حالة يقني صادقة.

إّن جمرد التفكري باحملنة يدّل يقينيًا على وجودها وحدوثها 
واستمراريتها إذا كان هذا واقعًا ملموسًا رمبا كانت املعاناة 

أخّف وطأة على ذاتها

د. عبد اهلل ذيبان العكيدي*

بلغة سردية – تعبريية – جتريدية منحت الشاعرة كل هذا الفضاء الرحب
 يف استخدام اجملاز والعزف عن طريق اخليال املتنامي تصاعديًا

إطاللة على نّص )وراء هذا الغموض تتكوُر قناديلي راعشة( للشاعرة الفلسطينية رمحة عناب

متابعة / البينة الجديدة
أعلنت املنظمة اإلسالمية للتربية 
والعلوم والثقافة )االيسيس��كو( 
ع��ن فتح باب التق��دمي جلائزة عبد 
األطف��ال  ألدب  ش��ومان  احلمي��د 
لل��دورة )13( لع��ام 2019. ال��دورة 
العمري��ة  للفئ��ات  مخصص��ة 
املنظمة  واخت��ارت  )12�18س��نة( 
موض��وع )رواي��ة اخلي��ال العلمي 

والفتي��ات( بوصفه فنا  للفتي��ان 
ادبي��ا يعتم��د احلقائ��ق العلمية 
والتخم��ني  التنبؤي��ة  والرؤي��ة 
لأح��داث املس��تقبلية، ووضعت 
اللجن��ة املش��رفة عل��ى اجلائ��زة 
عدة ش��روط تتلخص في ان تكون 
الرواية باللغة العربية الفصيحة، 
وحتاك��ي الفئات العمري��ة احملددة، 
وال يتج��اوز العم��ل 30000 كلمة، 

وان يق��دم عمل واح��د بنوع اخلط 
وتس��تبعد   .14 بحج��م   arial
االعمال التي تقدم خارج املوضوع 
احملدد. واختارت اللجنة آخر موعد 
الستالم االعمال املشاركة نهاية 
ش��هر آذار 2019. عل��ى ان يك��ون 
التق��دمي املباش��ر عل��ى العن��وان 

االلكتروني التالي:
.)www.shoman.org( 

إّن اإلحساس اليقيني بفجيعة الغياب تفرض سطوتها على الشاعرة ان تتوارى وراء الغموض في محاولة للهروب واخفاء حقيقة املشاعر 
خوفا من / السلطة / اجملهول / القهر / الظلم، ولكن كيف الهروب واالختفاء والقناديل تفضح هذه املشاعر املتكورة براعشتها؟! اّن املعرفة 
اليقينية بفداحة وقس��وة هذا الغياب يتطلب املعرفة الواضحة به واالحساس والتعايش معه واحلضور الفعلي واحلقيقي والوجداني عند 
الش��اعرة، يبدو اّن هذا الغياب امتّد منذ مرحلة الطفولة الى مرحلة النضوج الفكري، فصار أكثر ايالما وقس��وة ووحشية في النفس، وكان 

يؤرّقها ويطاردها أنّى كانت وتكون هذا الواقع بسبب الصلة الوثيقة فيما بينهما..

البينة الجديدة/ 
محمد الفيصل 

واص��ل بيت البي��اع الثقافي 
الفكرية  نشاطاته  سلسلة 
واألدبية وه��ذه املرة للحديث 
حي��ث  الع��راق  تاري��خ  ع��ن 
إس��تضاف في مقّره الباحث 
الترب��وي املع��روف )محس��ن 
جب��ار عبدالرض��ا العارضي( 
في ن��دوٍة أداره��ا مدير البيت 
احلاج كمال عبداهلل العامري-  
توقف عن��د محطات  ال��ذي 
مهم��ة من س��يرة العارضي 
التأريخ  املؤلف واخملتص ف��ي 
املعاصر،  للعراق  السياس��ي 
بج��ذور  إهتم��ام  وكذل��ك 
ونس��ب قبيلة »بني عارض» 
في الع��راق  وه��و املولود في 
محافظ��ة النجف األش��رف 
نش��أ  وال��ذي    -1949 ع��ام 
وترعرع في مدينة الكاظمية 
املقدس��ة / األنباريني - عضو 
في }الهيئ��ة العامة لرابطة 

البغدادية،  الثقافية  اجملالس 
معظ��م  ف��ي  مس��اهم 
مجالس��ها، ومش��ارك ف��ي 
ادارة البعض منها )كجمعية 
النه��وض الفك��ري - رابط��ة 
جماع��ة   - الع��راق  بغ��داد- 
االحاس��ن ، احباب واصحاب 
ش��يخ بغ��داد حس��ني علي 
محفوظ- مؤسس��ة البيان{ 
املطبعي في موسوعة   ذكره 
الع��راق(  وعلم��اء  )اع��الم 
واحلمداني في » االصدقاء من 
العلم��اء واالدب��اء» - حاصل 
كت��ب  م��ن  العدي��د  عل��ى 
الش��كر والدروع والشهادات 
املؤسس��ات  من  التقديري��ة 
العلمي��ة والثقافية - نش��ر 
الكثير من االبحاث واملقاالت 
ف��ي الصحف واجمل��الت  - من 
)بن��و  املطبوع��ة  مؤلفات��ه 
ع��ارض - نافذة عل��ى التاريخ 
السياس��ي للع��راق املعاصر 
 - االحت��الل  مابع��د  ع��راق   -

90 عام��ا« على ث��ورة العراق 
- ابحاث  التحررية الوطني��ة 
في التراث العربي االس��المي 
  - س��عيد  باش��ا  ن��وري   -
صفحات م��ن تاري��خ العراق 
في القرن العشرين  - ابحاث 
مخت��ارة من ت��راث آل محمد 
بص��دوره  واحملتف��ى    - »ع» 
هذه االمس��ية.. ب��دأ حديثه 
بتفاصيل دقيقة مستعرضاً 
كتابه الذي تناول فيه احلديث 
)س��ايكس-  اتفاقي��ة  ع��ن 
عل��ى  وتداعياته��ا  بيك��و( 

اإلقلي��م العربي  وعالقة ذلك 
مبا يس��مى الحق��اً - بالربيع 
العربي- وما افرزه من سلبيات 
م��ا زال��ت املنطق��ة تعان��ي 
منها.وتضمن املبحث الثاني 
الوطنية  النشاطات  معظم 
انطلق��ت في ش��ارع  الت��ي 
الرشيد منذ التأسيس وحتى 
املاضي.  الق��رن  س��بعينيات 
وواصل الباحث الس��رد بهذا 
عن��د  ليتوق��ف  اخلص��وص 
موجات االحتالل التي تعرض 
له��ا العراق على م��ر التاريخ 

مع التركيز عل��ى االحتاللني 
واألمريك��ي،  البريطان��ي 
العراقي��ني منهما.  وموق��ف 
متن��اوالً ف��ي مبحث��ه الرابع 
موضوع استفتاء كرد العراق 
على االنفصال، وهل هو رغبة 
شعبية ام طموح سياسي؟ 
في حني جاء  املبحث اخلامس 
العراقي��ة  االنتخاب��ات  ع��ن 
بنس��ختها الرابع��ة، مؤكدا 
اس��تقاللية  وج��وب  عل��ى 
مفوضي��ة االنتخابات حرصا 
عل��ى س��المة نتائجه��ا من 
.اما املبحث السادس  التزوير 
فكان عن كيفية وصول حزب 
الس��لطة في  ال��ى  البع��ث 
الع��راق مرة ثاني��ة، ونهايته.
وأخيرا جاء املبحث الس��ابع 
على صيغ��ة هوام��ش على 
مس��ودتي البرنامج والنظام 
الداخل��ي املقدم��ة للمؤمت��ر 
للح��زب  الثام��ن  الوطن��ي 

الشيوعي العراقي.

قد جئُت يا بغداُد أرَضِك زائرا
والقلُب مضنى في رِحاِبك سائرا

أهوى العراَق وكلُّ نبٍض في دمي
عشق الثرى فأتى إليِك ُمسافرا

أنِت احلبيبُة إنّني أشتاقها
ذكرى فيرتعُش الفؤاُد ُمساِمرا

آتيِك من خلف احلدود ومهجتي

مثل النخيل بأرِض دجلَة ناضرا

وأبثُّ فيِك حروَف شعري والهوى

وتَلذُّ أنفاسي الفراَت العابرا

يرعاَك ربّي يا عراُق فإنّني

أستودع الرحمن حلماً ساحرا

لتظلَّ في أرض العراق منارٌة

للعلم تبني للسحاب منائرا

بيت البياع الثقايف وندوة عن تاريخ العراق احلديث

أهوى العراق

جائزة مؤسسة عبد احلميد شومان ألدب األطفال

رجاء الربيعي

مَع ارتف��اِع األذاِن، وتوّجِه 
الس��ابلِة إلى ذل��ك املرقِد 
ذي القّبِة املذّهبِة، هلعْت 
روح��ي وه��ي تس��بُح في 
أزّقٍة وشوارَع غريبٍة عّني، 
ال أعرُفها، كيَف س��أُوحي 
أع��رُف  أنّن��ي  لنفس��ي 
الط��رَق؟.. وه��ي تعرُفها.. 
تُعاجُل  وأقدام��ي  س��رُت 
تل��َك الس��ياراِت القادمَة 
مْن ب��الِد الفراِت والنخيِل، 
تل��َك الب��الِد الت��ي وّدعُت 
وحَبسُت  أنفاس��ي  فيها 
فيه��ا دموع��ي وخرج��ُت 
إل��ى م��اال نهاي��ُة وال قرارَ 
ل��ي بعَدك؟..  َمْن  معلوَم.. 
إيٍه أيّها الص��وُت البعيُد، 
أبحُث عنَك بقميِصَك ذي 
املكّعباِت البنّيِة، وأدورُ في 
البيِت أتب��ُع بقايا عطِرَك، 
وأج��ُد عينْي��َك ف��ي إطارِ 

النّظارِة القدميِة متوّجسًة 
خيف��َة أْن ال تراني وال ترى 
دموع��ي املنس��كبَة اآلن، 
إيٍه يا شمسي التي غابْت 
عن دنياَي وبيتي وما عادت 
لتضيَء سماواتي، إيٍه أيّها 
القم��ُر النّيُر.. هل تراُه اآلَن 
في تلَك املدينِة الغريبِة؟!.. 
-ه��ذا ما قالْتُه لي في آخِر 
مهاتف��ٍة معه��ا- .. كيَف 
س��أجُدها بنَي اجلموِع؟!.. 
يا إلهي دلّني على طريقٍة 
للغيمِة  قْل  أجُدها فيها، 
أْن تقَف على رأِس��ها، قْل 
للعصافيِر أْن تغّرَد قرِبها، 
قْل... قْل للزهورِ أْن تتطّيَب 
بعطِرها، قْل للداعنَي إيّاك 
أْن يبتهلوا إليك ألجَدها.. 
كي��َف أبح��ُث عن��ِك في 
األزّق��ِة، كي��َف أل��ُج تلَك 
زحاِم  وس��َط  اآلَن  القّب��ِة 
حلم��اً  كاَن  الص��الِة؟.. 
هامس��اً ف��ي أذن��ي ل��آن 
أتخّيُلُه من��ُذ الفجِر، هي 
البعيدِة  الزاوي��ِة  تلَك  في 
م��ْن تل��َك القّب��ِة، كي��َف 
يك��وُن للقّب��ِة زواي��ا وهي 
امل��دّورُة؟!.. ه��ل أل��ُج ذلَك 
املس��جَد الواسَع ألجَدها 
تبكي وتصّلي كما كانْت 
تفع��ُل ف��ي البي��ِت؟ تلك 

الزاوي��ُة البعي��دُة كان��ْت 
به��االٍت ال حدوَد  مضيئًة 
الزاوي��ُة كانِت  لها، تل��ك 
،مْن  اجلدراُن املكون��ةَ لها 
مبتس��مًة  هتفت  بعيٍد.. 
بوج��ٍع  بص��وٍت مته��ّدٍج 
ودمع��اٍت  بحن��اٍن  مم��زوٍج 
تتنافُس لتنزَّ مْن عينيها.. 
هن��ا.. هن��ا.. تع��اَل هن��ا.. 
إّن الض��وَء الذي اس��تباَح 
ظلم��َة حياِتك هن��ا، ألْم 
تش��تْق لرؤيِته��ا؟!.. أل��م 
حت��نَّ لصدرِه��ا الداف��ِئ؟! 
باملالئك��ِة  تش��عُر  أال 
مَعه��ا  يصّل��وَن  حوَله��ا 
م��ْن أجِل��ك؟!.. احتضنُت 
الزاويَة منهم��كاً بالبكاِء 

وأنا أرّدُد:
هذا  ف��ي حلم��ي  رأيُت��ِك 
الفجَر وأن��ِت تبحثنَي عْن 
ونظ��ارٍة  وعط��ٍر  قمي��ٍص 
شمسّيٍة ش��بيهٍة بالتي 
س��نواٍت،  قبَل  ��َرْت  تكسَّ
الش��معُة  تل��ك  أم��ي.. 
مَع��ِك  س��ارْت  كواك��ُب 
 لينيَر طريَق 

ُ
أرس��َلها اهلل

القدوِم إلّي، أّمي هبُة اهلِل 
لنا، كنُت كلَّ يوٍم آتي إلى 
مرقِد الس��ّيدِة زينَب عّلي 
أج��ُدِك م��ْذ أس��فرِت ذاَت 

حلٍم.

حلم ذات نهار قصة قصرية

الشاعرة  الفلسطينية  رمحة عناب

هدى الجاسم



المصور الفوتوغرافي محمد كلش في حوار مع )                         (: الصورة لحظة زمن مستمر

متابعة / البينة اجلديدة
املكي��اج  خبي��رة  ت��زال  ال  فيم��ا 
س��ارة الودعاني حت��اول الدفاع عن 
تصرفه��ا م��ع عاملة ف��ي منزلها، 
ق��ررت االعالمية مي العي��دان الرد 
على تبريره��ا لتصرفها بطريقتها 

العيدان اخلاصة.وكعادتها،  اعادت 
نس��ر 

مقطع 

الفيديو التبريري لسارة والتي قالت 
فيه��ا انها ش��خصية مش��هورة 
ومتتلك 4 عامالت و«كلهم أعاملهم 
كأنهم خواتي. ما بعرف كيف إنتو 
فهمتوا هذه الفكرة إنه أنا أهينها 
ال س��مح اهلل أو شي زي كدة«. لترد 
عليها االعالمية الكويتية بكلمات 
مقتضبة ولكنها كافية لتقصف 
فيها جبهته��ا، وقالت لها: »اللي 
جابلك يخليلك.. الصراحة إجناز«.
كانت كلماتها كفيلة للس��خرية 
م��ن تبري��ر او توضي��ح الودعان��ي 
وذلك بع��د هجومه��ا القوي على 
مقط��ع الفيديو اخلاص باالس��اءة 
ال��ى العامل��ة، حيث كتب��ت لها: 
»كان ممك��ن إنك تكون��ن مكانها 
لكن ق��رار رب العامل��ن إنها تكون 
بالش��رع  وترى  تش��تغل عندك. 
إنك الزم تش��ترين لها لبس مو 
فض��ل ورس��ولنا الك��رمي وصانا 
على اخلادم ألنه مس��تضعف«.
وكانت خبي��رة املكياج تعرضت 
للكثير من االنتقادات القاسية 
واالهان��ات بعدما نش��رت على 
حسابها على »س��ناب شات« 
مقط��ع ظه��رت في��ه العاملة 
وهي تنظم مالب��س املولود اجلديد 

اكثر من مرة.

* أي��ن تعلم��ت فن التصوي��ر؟ أم إنه��ا كانت 
هواية وتطورت في ما بعد؟

� تعلم��ت ف��ن التصوي��ر الفوتوغراف��ي اثناء 
مرافق��ة وال��دي ال��ذي كان يعم��ل مص��وراً 
صحفي��اً ف��ي جري��دة اجلمهوري��ة، وذهاب��ي 
برفقت��ه ال��ى ش��ارع املتنب��ي كن��ت أحم��ل 
الكاميرا وأنا صغير، ولم أكن أعرف أساسيات 
الكاميرا امليكانيكية التي يتحكم بها مثل 
فتحة العدس��ة وس��رعة الغال��ق، وفي ذلك 
الوق��ت أحببت الكاميرا كثي��راً ووجدتها أداة 
عظمية لنقل احلقيقة. ف��ي بداياتي اقتنيت 
كاميرا بسيطة من النوع اجلديد )الديجتال(، 
ناضلت كثي��راً من أجل احلصول على كاميرا, 
ورغ��م الظروف الصعبة كان األمل يتجدد في 

أج��ل حتقيق  ف داخل��ي من  ا ه��د أ

جميل��ة وانتق��االت إيجابية نح��و التصوير. 
وحتقق��ت أمنيتي في ش��راء كاميرا احترافية 
من نوع )كانون(. كب��رت وكبر حلمي وعملت 
في )جري��دة القلعة( التركماني��ة عام 2009، 

لتبدأ مسيرتي الفوتوغرافية فيما بعد.
* م��ن املص��ورون الذي��ن لفت��وا نظ��رك ف��ي 

بدايتك؟
�  بعدما وضعت قدمي في بداية املشوار ظل 
وال��دي هو معلمي األول م��ن خالل توجيهاته 
وتعليم��ي األساس��يات الفني��ة للتصوي��ر, 
ش��اهد أعمال��ي العديد من املصوري��ن وأبدوا 
إعجابه��م بأعمال��ي، منهم املص��ور الراحل 
فؤاد ش��اكر والراحل عادل قاس��م وعبد علي 
مناح��ي وصباح اجلماس��ي ونبيل الش��اوي، 
هؤالء املصورون هم من كانوا قدوة لي وتأثرت 

بأعمالهم كثيراً.
* هل تفوقت على والدك؟

� اآلب��اء هم م��دارس الف��ن الفوتوغرافي، 
وكما أسلفت في بداية حديثي فقد كنت 
هاوياً للف��ن الفوتوغراف��ي حيث تعلمت 
في بداية األمر من والدي الذي كان مصوراً 
معروف��اً وحصلت عل��ى نصائحه املفيدة 
و)من علمن��ي حرفاً ملكني عب��داً(، حتى 
وصل��ت الى درج��ة التفوق بش��هادة كبار 
املصوري��ن, ل��م اتفوق على أب��ي لكن كان 
التط��ور التكنولوجي في الصورة احلديثة 
ومعاجلته��ا وتط��ور موهبت��ي هم��ا م��ن 
أوصلن��ي ملا أنا علي��ه اآلن, احلكم هو فارق 
الوق��ت والزمن ف��ال أقول أن��ا متفوق على 
أبي وال على أي ش��خص م��ن املصورين الرواد 
والش��باب ومازلت أتعل��م م��ن رواد التصوير 

الفوتوغرافي ومن أقراني الشباب.
* قبل الش��روع في أخذ اللقط��ة.. هل هناك 

أفكار معّدة مسبقاً؟
� اللقط��ة في مج��ال االختصاص الصحفي 
تأتي صدفة او تكون حلظة تاريخية، فالصورة 
عن��د التقاطها ه��ي ايقاف حلظ��ة من الزمن 
وتاريخ يس��جل لكن في الف��ن الفوتوغرافي 
الب��د م��ن التخطيط كتقني��ة وبن��اء, وحن 
افكر ف��ي موضوع ما اذهب الى املكان وادرس 
مس��اقط الضوء وكتلة الظ��ل وانتظر الزمن 
الذي يح��دد صنع لقط��ة متكاملة, واجلميع 
يع��رف أن الصورة الفوتوغرافي��ة بنت الواقع 

ولكن للعيون ألواناً، وكل عن وما اكتس��بت, 
قد يك��ون الزمان واملكان عاملن مس��اعدين 
ومهم��ن ف��ي صناع��ة الص��ورة الفنية وهي 
حال��ة صعبة للمص��ور الذي يتمن��ى ايقاف 

الزمن في تلك اللحظة.
*  م��ن املؤك��د أن جمي��ع ص��ورك محّببة إلى 

قلبك، فما الصورة األقرب لك؟
�  هي ليس��ت صورة واحدة وامنا أغلب صوري 

هي قريبة مني, لذل��ك احب اعمالي جداً 
وح��ن أرفع الكاميرا ك��ي التقط الصورة 

تتكون قصته��ا في داخل��ي ولكل صورة 
لها قصة ما.

*  ه��ل هناك ص��ور التقطتها ولم تكن ترغب 

في نشرها؟
�  بالعك��س انا ذكرت ف��ي حديثي ان الصورة 
ه��ي ايقاف حلظ��ة م��ن الزمن لذل��ك جميع 
ص��وري محببة الى قلبي والى املس��تطلعن 
واملتابع��ن وهن��اك العديد من الص��ور قريبة 
من��ي جدا مث��ل ص��ور الواق��ع او الواقعية او 
الضوء والظل والعديد من احملاور. كنت امتنى ان 
جميع الصور التي التقطتها تكون منش��ورة 

ألن ل��كل صورة حكاية ينقله��ا املصور تعبر 
ش��يء  ما للعالم.عن 

*  لإلنترنت دور كبير في انتش��ار الصورة.. كم 
ساهم ذلك في انتشار أعمالك؟

�  أكيد لإلنترنيت دور مهم واساس في انتشار 
الصور إلى العالم أجمع فعندما تنقل صورة 
وتبث صورة على مواقع التواصل االجتماعي, 
فالعديد من املتلقن في العالم او في الوطن 
العربي س��وف يش��اهدون ما تنشر وما تنقل 

عدستك.

*  الس��احة الفوتوغرافية تزخ��ر بالكثير من 
الشباب، ما الذي مييز أعمالك عن اآلخرين؟

�  هناك العديد من املصورين الش��باب منهم 
م��ن اختص ف��ي مح��ور واحد أو مح��اور عدة 
ومنه��م من اخت��ص بجلس��ات التصوير, انا 
عن نفس��ي لم اخت��ص في مج��ال واحد بل 
أحبب��ت التصوي��ر بص��ورة عامة ف��ي جميع 
اجمل��االت والتصوير الصحفي ه��و األقرب الى 
نفس��ي لذلك كان��ت أعمالي تنق��ل وتتداول 
بن الصح��ف وبذلك متيزت ع��ن بقية أقراني 

املصورين.
مشاركات وجوائز:

عمل في جريدة القلعة التركمانية عام 2009، 
عمل مصوراً مع شركة Geely للسيارات عام 
2011، عمل في جريدة العرب اليوم عام 2013، 
عمل في جري��دة عن الصحافة ع��ام 2014، 
عم��ل مصوراً مع ائت��الف العراق ع��ام 2014، 
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حاوره / محسن ابراهيم

في وقت قصير جداً استطاع املصور محمد كلش أن يصنع له اسماً في عالم التصوير, فهو مصور مجتهد 
بأعماله وأفكاره, عش��قت أنامله الكاميرا ليلتقط أجمل الصور في محاور عدة, يعتقد أن مش��اركة الناس 

واقعهم هو جزء من روح الصورة. ورغم تاريخه الفوتوغرافي القصير إال أن سجله حافل باملشاركات 
واجلوائز.. املصور الشاب محمد كلش التقيناه وكان لنا معه هذا احلوار:

اللقطة يف جمال االختصاص الصحفي تأتي صدفة أو تكون حلظة تارخيية 
فالصورة عند التقاطها هي إيقاف حلظة من الزمن وتاريخ يسجل

هناك العديد من 
املصورين الشباب منهم 

من اختص يف حمور 
واحد أو حماور عديدة 

ومنهم من اختص 
جبلسات التصوير

متابعة / البينة اجلديدة
يبدو أن الفنانة سمية اخلشاب غير 
راضية بش��كل جس��مها من دون 
تعدي��ل، حيث حت��رص دائماً على 
تغييرها لتبدو أكثر نحافة. وباتت 
النجمة املصرية تلجأ في الفترة 
األخيرة إلى برنامج »الفوتوشوب« 
إلظهار صورها اجلديدة التي حترص 
على مش��اركتها م��ع متابعيها 
»انس��تغرام«  تطبي��ق  عل��ى 
بطريقة مثالي��ة حتى من خالل 

اعتماده��ا عل��ى اخل��داع البص��ري 
للظهور برش��اقة ونحافة مفرطة.

وباتت النجمة املصرية أكثر نشاطاً 
على السوشيال ميديا بالتزامن مع 
إطالق اغنتيها اجلديدة »بتستقوي« 
يوم��ي  بش��كل  صوره��ا  فتنش��ر 
وتسعى الى التواصل مع متابعيها 
وزمالئه��ا النج��وم م��ن خ��الل ترك 
التعليق��ات لهم والقل��وب.إال أنها 
تالعبه��ا  إخف��اء  يس��تطعن  ل��م 
بصوره��ا بش��كل كبير لتب��دو في 

غاي��ة النحاف��ة وذل��ك م��ن خالل 
إجراء مقارنة بس��يطة بن صورها 
ف��ي فت��رة زمني��ة قليل��ة، إضاف��ة 
الى مش��اهدها ف��ي الكليب التي 
أظه��رت وزنها احلقيقي. وامللفت ان 
اخلشاب ال تتمتع بزيادة مفرطة في 
ال��وزن وال ميكن اعتباره��ا مكتنزة، 
لذل��ك ي��رى العديد م��ن متابعيها 
أنها ال حتتاج ل��كل هذه التعديالت 
التي جتريها على شكلها لتبدو في 

غاية الضعف.

مسية اخلشاب ختدع الناس بصورها

البينة اجلديدة / صباح رحيمه
يروي ومضة بطولي��ة إختلطت حكايتها بن 
احلقيقة واخليال إختصر موضوعة فلس��فية 
في أقل من دقائق خمس من خالل بدايته عند 

نهاية معرك��ة خاضتها مجموع��ة قتالية 
م��ن احلش��د ويستش��هد إبراهي��م ومحمد 
رفيقا البطل ويظ��ل وحيداً بن مجاميع من 
الدواع��ش مش��اة وعل��ى دراجات وس��يارات 
منتش��رين ف��ي املنطق��ة وعلي��ه أن ينج��و 
بنفس��ه ويعود من حيث جاء ويفاجأ بوجود 
طفلة تقف أمامه حتم��ل لعبتها تنظر اليه 
وس��ط هذا اخل��راب والدخان وأزي��ز الرصافة 
فينظ��ر اليها بإس��تغراب ودهش��ة وبدل أن 
تتبع��ه راح يتبعها عندم��ا حتركت بن ركام 
البيوت املهدم��ة في لقط��ات جميلة وزوايا 
محس��وبة وتقطيع متناغم مع وإيقاع سير 
األح��داث وأداء للبطل��ن املقات��ل والطفل��ة 
في إس��ترخاء وعفوية منسجم مع مفردات 
الفلم قد أدت املوس��يقى دورها مثل املؤثرات 
الصوتي��ة )حركة الدراجة والس��يارة وصوت 
الرص��اص( ليتبعها خطوة خط��وة بعيداً عن 
الدواع��ش عبر تكوين��ات معب��رة وتقاطعات 
في حرك��ة الكتلتن حتى تص��ل الى باب دار 

تقف عنده ليتقدم املقات��ل داخالً الدار بحذر 
ش��ديد لتك��ون املفاج��أة في وج��ود الطفلة 
نفس��ها ميتة ف��ي حضن والده��ا حتت ركام 
ال��دار ولعبتها الى جانبها فيلتفت الى الباب 
ليع��رف ماذا يجري ويتأك��د من وجود الطفلة 
عند الباب ولكنه يش��اهد طف��ل يقف ينظر 
الي��ه ذات النظ��رة الطفولي��ة البريئ��ة. وهنا 
جعل املتلقي في تفس��ير فلسفي ومنطقي 
ميكن واضح وجلي بعد الصدمة التي حققها 
وهي املقوم األس��اس في بناء الفل��م الروائي 
القصي��ر الناج��ح وم��ده بزخم م��ن التفكير 
والتفس��ير والتأوي��ل بعد اإلس��ترخاء من ما 
شاهده من تشوقيق وخوف وقلق لينتهي بنا 
ال��ى أن أفعال اخلير دائما ما يكون لها إس��ناد 
خفي وتسديد إلهي السيما والفعل املفضي 
الى التضحية في سبيل اهلل والقيم النبيلة 
والوط��ن وأن اهلل يجعل لالنس��ان مخرجاً من 
حيث ال يحتس��ب وهو يق��دم حياته بن يدي 
خالقه من أجل س��عادة خلقه واحلفاظ على 

حياته��م والصدم��ة األخرى ف��ي وجود صبي 
ف��ي م��كان الطفلة أعطان��ا املعلوم��ة التي 
تقودنا ال��ى أن مصيبة هذه الطفلة ليس��ت 
هي الوحي��دة ولكنها مش��تركة للكثير من 
العوائ��ل الت��ي ابتليت بخيمة س��وداء حلت 
عل��ى بيوتها دم��رت الياب��س واألخضر ولكن 

مهم��ا يط��ول الظل��م أو 
ينتش��ر فهنالك هلل 

يقدم��ون  رج��ال 
ح  ا و ر ال ا
خيصة  ر
ء  ع��ال إل

كلمته.

)عودة الروح( ملهند الطيب حيصد اجلائزة الذهبية يف مهرجان واسط السينمائي

متابعة / البينة اجلديدة
خ��الل مش��اركة الفنان��ة ش��يماء س��يف في 
برنام��ج Carpool Karaoke م��ع الفنان حس��ن 
ال��رداد، جنحت في ارباك املذيع هش��ام الهويش 
بسبب بكائها بشكل مفاجئ. وظهرت الفنانة 
الكوميدي��ة وكأنه��ا فقدت اعصابه��ا وتغيرت 
حالته��ا املزاجية فجأة، وراحت تبكي بش��كل 
هستيري وطلبت من املذيع أن يحضر لها زوجها 
محم��د كارت��ر ليواس��يها. وبدا النجم حس��ن 
ال��رداد مصدوما من بكائها وح��اول تهدئتها، إال 

أنها ظلت متثل بأنها تبكي وطلبت من الهويش 
أن يوقف السيارة، األمر الذي زاد من توتره وحاول 
معاجلة االمر، اال ان املوقف اختلف، عندما قالت 
س��يف أنها طلبت تتناول الفط��ور، فإذا بالرداد 
يعلق باس��تغراب عليها ويدخالن معا في نوبة 
ضحك. وم��ن ثم التفت النجم��ان املصريان من 
املذيع وق��اال معا: »اللي حصل ده يا هش��ام زي 
م��ا انت ش��ايف اتصور لو عايز تذي��ع قول ذيع”، 
فضحك األخير بشدة مؤكداً لهما أنه وقع فعال 

باملقلب.

شيماء سيف تبكي وتربك املذيع على اهلواء

متابعة / البينة اجلديدة
تعرضت الفنانة إلهام ش��اهن ملوقف محرج ال حتس��د 
عليه، بعد انتش��ار مقطع فيدي��و قدمي يظهر التضارب 
ف��ي تصريحاته��ا، ناعتن اياه��ا بصفات س��يئة مثل 
»الكاذبة«، وطلب البعض منها توضيح االمر. وبدأ االمر 
بعد مش��اركة النجمة املصرية في برنامج »سهرانن« 
مع الفنان أمير كرارة االس��بوع املاضي، وحتدثت حينها 
عن دورها في فيلم »ريجاتا« حن ظهرت بإحدى املشاهد 
صلع��اء بالكام��ل بس��بب إصابتها مبرض الس��رطان. 
وكش��فت أنها حلقت شعرها بش��كل حقيقي ضمن 
أح��داث العم��ل، واصفة نفس��ها ب�«اجملنون��ة« وبأنها 

فعلت هذا األمر من أجل إتقان دورها. اثار حديثها ضجة 
كبيرة بن املش��اهدين، وقاموا بنشر مقطع فيديو قدمي 
قبل عام خالل حديثها عن اطاللتها في الفيلم نفسه 
من دون ش��عر عندما حلت ضيفة في برنامج »معكم« 
مع من��ى الش��اذلي، ونف��ت حينه��ا أن تك��ون حلقت 
ش��عرها متام��اً، مش��يرة إلى أنه��ا اس��تعانت بباروكة 
صلعاء م��ن أجل دورها. هذا التض��ارب في كالمها دفع 
البع��ض الى وصفها ب�«الكاذب��ة«. وطالب العديد من 
املتابعن بتغيير ما قالته او توضيحه الن هذا االمر ال 
يالئم مكانته الفنية، ال س��يما وان مواقع التواصل 

االجتماعي تكشف كل االشياء بسرعة.

إحراج إهلام شاهني بتصرحيات متناقضة

املصور الفوتوغرايف محمد كلش
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وزارة النقل
الشركة العامة لنقل املسافرين والوفود

إعالن
تعلن الش��ركة العامة لنقل املس��افرين والوفود احدى تش��كيالت وزارة النقل عن 
اجراء مزايدة علنية لتأجري س��قيفة يف الش��يخ عمر تقع على جزء من القطعتني 
املرقمت��ني 61/574 و62/574 فرج اهلل والبالغة مس��احتها )320م2( وفقا 
لقان��ون بي��ع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس��نة 2013 املع��دل فعلى الراغبني 
باالش��راك باملزايدة الحضور يف مقر الش��ركة الكائن يف بغداد/ شارع فلسطني/ 
حي املهندس��ني مجاور نادي الق��وة الجوية يف تمام الس��اعة 10 من صباح اليوم 
الثالثني تبدأ من اليوم التالي لنشر االعالن مستصحبني معهم التأمينات القانونية 
البالغ��ة 20% م��ن القيم��ة املقدرة على ان يتحمل من ترس��و علي��ه املزايدة فرق 
مبلغ التأمينات بما ترسو عليه املزايدة اضافة اىل املستمسكات الشخصية اصلية 
ومص��ورة ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس��مية تج��ري املزايدة يف اليوم 
التال��ي للعطلة ويتحمل من ترس��و عليه املزايدة اجور نش��ر االع��الن واملصاريف 
وكافة الرس��وم ويس��دد بدل االيجار الس��نوي خالل مدة )ثالثني يوم��ا( من تاريخ 

االحالة القطعية وبخالفه يعترب ناكال.
املهندس
كريم كاظم حسني
املدير العام/ وكالة 
2019/3/13

وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات واألشغال العامة
شركة الفاو الهندسية العامة

تمديد إعالن املناقصة املرقمة )2019/3( للمرة الثانية
تعل��ن ش��ركة الفاو الهندس��ية العامة احدى تش��كيالت وزارة االعمار واالس��كان والبلديات واالش��غال العامة ع��ن تمديد اعالن 
املناقصة املرقمة )2019/3( للمرة الثانية والخاصة بتجهيز )أنابيب دكتايل قطر 1500 ملم مع امللحقات( ملش��روع ماء كركوك/ 
املرحلة الثانية وللحصول على مس��تندات املناقصة والش��روط الخاصة بها مراجعة مقر الش��ركة )شعبة العقود( الكائن يف منطقة 
التاجي مقابل معهد النفط العربي لقاء مبلغ قدره )500,000( خمسمائة الف دينار غري قابل للرد وعلى الراغبني من الشركات 
واملقاولني ذوي االختصاص واملصنفني من الدرجة )خامسة ميكانيك/ كهرباء او غرفة تجارة/ ممتازة( تقديم هوية تصنيف الشركات 
واملقاولني )سارية املفعول- نسخة اصلية( عند شراء املناقصة وجلب كتاب تخويل موقع من قبل املدير املفوض للمكتب او الشركة 
الت��ي تروم ش��راء العطاء مع مراع��اة ايداع عطاءاتهم داخل ظرف مغلق ومختوم يكتب عليه اس��م ورق��م املناقصة وموعد غلقها 
واسم صاحب العطاء )الشركة او املكتب( ويحتوي بداخله على ثالثة ظروف منفصلة ومختومة ويتضمن االول جمع املستمسكات 
املطلوبة ويتضمن الظرف الثاني العرض الفني ويتضمن الظرف الثالث العرض التجاري مع صك مصدق )بقيمة التأمينات االولية( 
بمبلغ )11,000,000( احد عشر مليون دينار عراقي او خطاب ضمان نافذ ملدة )ثالثة اشهر( من تاريخ الغلق ووصل الشراء مع 
تقديم ما يثبت تنفيذ اعمال مماثلة مؤيدة من الجهات املس��تفيدة مع تقديم الحس��ابات الختامية مصادق عليها من قبل محاسب 
قانون��ي آلخر س��نتني ويودع يف صن��دوق العطاءات يف مقر الش��ركة الكائن يف التاجي، علما ان الش��ركة غري ملزم��ة بقبول أوطأ 
العطاءات واهمال العطاء غري املس��تويف للمستمس��كات املطلوبة وعدم قبول الوكاالت العامة الصادرة من املناقصني ويتم اعتماد 
الوكالة الخاصة باملناقصة يف حالة وجود عذر مش��روع مصدق اصوليا وس��يكون آخر موعد لتقديم العطاءات يوم )الثالثاء( املوافق 
2019/3/26 الساعة الثانية عشرة ظهرا ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون الغلق يف اليوم الذي يليه ويتحمل 
من ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعالن ويمكن االطالع على موقع الشركة االلكروني على االنرنيت وحسب ما مدرج يف ادناه 

علما ان مبلغ الكلفة التخمينية للمناقصة اعاله يكون )1,100,000,000( مليار ومائة مليون دينار عراقي ال غريها.
...مع التقدير. 

املدير العام 
 http://faoco.moch.gov.iq
E-mail:info@faoco.moch.gov.iq

رئاسة محكمة استئناف البصرة االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف الزبري

العدد: 510/ ش/2019
التاريخ: 2019/3/13  

إىل/ املدعى عليه )محمد سعود غانم(
إع����������الن

أقامت املدعية )نداء بري حاذور( الدعوى الشرعية أمام هذه املحكمة بالعدد 510/
ش/2019 بتاري��خ 2019/3/13 والتي تطلب فيه��ا الحكم لها بتصديق زواجها 
من��ك الواقع خارج املحكمة بتاريخ 2010/9/5 على مهر معجله مائة وخمس��ون 
ألف دينار ومؤجله مائتا ألف دينار حال كونك متزوج واملدعية مطلقة وثبوت نس��ب 
ابنته��ا املتولدة لها من فراش الزوجية القاصرة )رحاب( تولد 2011/7/1 وتصديق 
الط��الق الواقع خارج املحكمة بتاريخ 2011/5/22، ولدى تبليغك بموجب كتاب 
مركز ش��رطة املربد بالع��دد 1871 يف 2019/2/10 تبني أن��ك مرتحل إىل جهة 
مجهولة، لذا تقرر تبليغك بواسطة النشر بصحيفتني يوميتني محليتني للحضور أمام 
هذه املحكمة بتاريخ 2019/3/24 الس��اعة التاس��عة، ويف ح��ال عدم حضورك 

سوف تجري املرافعة بحقك غيابيًا.
القاضي عايد رضيو جاسم

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط

مديرية زراعة محافظة واسط
األراضي / التوزيع

م/ إنذار
إىل / ورثة الفالح املتوفى )هاشم لويذ سباهي(

نظ��رًا الرتحالكم عن األرض املوزعة عليك��م والبالغة 40 دونم ضمن أراضي 
الس��لف 3/1 مقاطع��ة 15/ العودة بموجب ق��رار التوزيع املرقم 5554 يف 
1978/6/14 واملربم وفق القانون 117 لس��نة 1970 لذا ننذركم بوجوب 
العودة والسكن واالس��تغالل وخالل فرة 15 يومًا من تاريخ نشر هذا اإلنذار 
وبخالف��ه يتم الغ��اء التوزيع عليك واس��رداد األرض وتأجريها وفق الضوابط 

والتعليمات.
م.ر مهندسني زراعيني
أركان مريوش حسني
مدير زراعة محافظة واسط

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة بداءة الكوت

العدد: 487/ب/2019
التاريخ: 2019/3/17

اىل املدعى عليه / حيدر حسن يبل 
إع����������الن

أقام املدعي صيوان زامل ب��در الدعوى املرقمة اعاله يطلب دعوتك للمرافعة 
والحك��م باعادة الحال اىل ما كان علي��ه قبل التعاقد، وملجهولية محل اقامتك 
حسب إش��عار مختار قرية الدريع/ ناحية واسط واملرفق بكتاب مركز شرطة 
الهندي��ة بالع��دد 455 يف 2019/3/6، علي��ه تق��رر تبليغك��م بواس��طة 
صحيفت��ني محليتني للحض��ور امام هذه املحكمة صباح ي��وم 2019/3/31 
الس��اعة التاس��عة صباحًا، ويف حالة عدم حضوركم او من ينوب عنكم قانونًا 

سوف تجري املرافعة بحقكم غيابيًا وعلنًا وفق القانون.
القاضي محمد عبد الرضا مهدي

فقدان هوية
فقدت هوية صادرة من وزارة الكهرباء/ 
الش��ركة العام��ة لتأهي��ل منظوم��ات 
الطاقة الكهربائية، باسم )حيدر جواد 
كاظ��م( قس��م الش��ؤون املالي��ة، على 
م��ن يعث��ر عليه��ا تس��ليمها اىل جهة 

االصدار.. مع التقدير.

فقدان مستمسكات 
فقدت م��ن املواط��ن )مهند محمد جاس��م 

راضي( املستمسكات التالية:
1- هوية وزارية صادرة من ش��ركة توزيع 
املنتج��ات النفطية/ هيئ��ة توزيع الجنوب/ 
ف��رع ميس��ان، تحم��ل الرق��م 20398/ 

صادرة بتاريخ 2017/2/28.
مديري��ة  م��ن  ص��ادرة  س��وق  إج��ازة   -2
الرق��م  تحم��ل  ميس��ان  محافظ��ة  م��رور 
IQDL01474423  يف 2002/4/26 

رقم املراجعة 2008654
3- هوية الضمان الصحي صادرة من شركة 

توزيع املنتجات النفطية فرع ميسان.
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تفاعل ايجابي 
املهندسة  املدنية  الناش��طة  تصف 
شيماء بهزاد ) الوقفة البنفسجية( 
بانها مبادرة س��لمية حملت ش��عار 
) عدها ح��ق( اطلقتها مجموعة من 
املس��تقالت  العراقيات  الناش��طات 
عل��ى  الضغ��ط  اهدافه��ا  واه��م   ،
البرملانيني لتش��ريع قان��ون ) العنف 
االس��ري ( املعطل داخل البرملان الذي 
يحتوي بني بنوده ضمانات حلقوق املراة 
والطفل..وع��ن م��دى التفاعل معها 
تقول بهزاد :« منذ اليوم االول النطالق 
الهاشتاك )عدها_ وانطالق  املبادرة 
حق ( كان هناك تفاعل ايجابي معها 
، وه��و م��ا ش��جعنا لالس��تمرار في 
مش��وارنا خصوص��ا ان مؤيديها من 
النس��اء والرج��ال ، الن هنالك قاعدة 
جماهيري��ة تع��ي ان للم��رأة حقوقا 
يج��ب ان تكتب كقانون مضمون وان 
حماي��ة اجملتم��ع تبدأ باحلف��اظ على 
حقوق املرأة واالس��رة«. واضافت :« ان 
اول��ى خطوات املب��ادرة كانت موفقة 
من خالل وقفة س��احة التحرير وقد 
مت تس��ليم بيان املب��ادرة للبرملان بيد 
النائب��ة هيفاء األمني ، عل��ى أمل أن 
يجد صدى لدى املشرعني ».والتعتقد 
به��زاد ان املب��ادرة س��ترفض النه��ا 
تضم مطالب جماهيرية مش��روعة 
وف��ي ح��ال مت تعطيله��ا م��رة اخرى 
ستكون هناك خطط اخرى للضغط 
،وجميعه��ا تعكس وع��ي ورقي املرأة 
العراقية.وتتحدث الناش��طة انسام 
سلمان املشاركة في الوقفة بقولها 
:« نح��ن جم��ع من النس��اء املدنيات 
املهتم��ات بحق��وق االنس��ان ، قمنا 
باط��الق مبادرة )عدها حق ( في وقفة 
بساحة التحرير بسبب تزايد حاالت 

العنف االس��ري بصورة مفرطة منذ 
اخلمس��ة عش��ر س��نة املاضية ضد 
املرأة واألطفال دون وجود رادع قانوني 
يحد م��ن االنته��اكات التي تطالهم 
يومياً . وش��عورنا باإلنس��انية دفعنا 

الى إعداد هذه الوقفة للضغط على 
السلطة التش��ريعية من اجل إقرار 
قانون احلماية من العنف االسري، وهو 
أهم أهدافها ، بالتعاون مع املنظمات 
احمللي��ة املهتم��ة بحقوق االنس��ان، 
لتش��كيل ق��وة ضاغط��ة اكبر على 
البرملان، ولكي نطالب العراق بالوفاء 
بالتزاماته الدولية فهو مصادق على 

اتفاقية مناهضة العن��ف ضد املرأة 
)س��يداو( لك��ن القوان��ني العراقي��ة 
اغل��ب موادها ال تت��واءم مع نصوص 
  : الناش��طة  وتضي��ف  االتفاقي��ة. 
استطعنا خالل اكثر من سبعة ايام 

وعبرالعمل املتواصل ، ان نستقطب 
والناش��طات  النس��اء  م��ن  ع��ددا 
واملنظمات املدنية من اجل مساندتنا 
في ه��ذه الوقفة ، وكانت ردود الفعل 
مش��جعة اذ حضروا وقفتن��ا والقوا 
بياناته��م املناصرة لقضية تش��ريع 
قانون العنف االس��ري . وان خطواتنا 
املس��تقبلية ه��ي االس��تمرار مبث��ل 

خط��وات  واتخ��اذ  مب��ادرات  هك��ذا 
اخ��رى كاج��راء لق��اءات مكثفة مع 
شخصيات دينية وشخصيات مؤثرة 
ف��ي اجملتمع م��ع اس��تمرار الضغط 
على السلطة التش��ريعية لتشريع 
هذا القانون اس��وة بأقليم كردستان 
ولبن��ان وتونس ، فامل��رأة العراقية من 
حقه��ا ان تعيش بكرام��ة وفي بيئة 
بكاف��ة حقوقها  وتتمت��ع  س��ليمة 
املدني��ة الت��ي ضمنها الدس��تور وان 
تتب��وأ املراك��ز املهم��ة ف��ي اجملتمع ، 
فهي ام االنسانية اجمع وبدونها لن 

يتكامل اجملتمع.

كرامة .. واعتدال
البنفس��جي  الل��ون  اختي��ار  وع��ن 
للمب��ادرة قال��ت الناش��طة انتصار 
جبار عجيل عضو املكتب التنفيذي 
لالحت��اد العام لنقابات العمال ،عضو 
في مسار كهرمانة لتمكني املرأة  ان 
ذل��ك يدل على الكرام��ة واالعتدال  ، 
مبين��ة  ان وج��ود الكثي��ر من حاالت 

العنف االسري ، ووجود نساء مشردات 
ومعنفات يجعل احلاجة ملحة القرار 
قانون احلد من العنف االس��ري الذي 
مت تأجيل��ه ال��ى ال��دورة االنتخابي��ة 
احلالية.وتابع��ت قائلة   طرقنا ابواب 
ع��دد من الن��واب ، ووضعنا مس��ودة 
القانون ب��ني ايديه��م وحصلنا على 
وع��ود بالتصويت لهذا القانون ، كما 

جرى طرح املس��ودة على املرجعيات 
الدينية ومتت املوافقة عليها ، وهكذا 
اخترن��ا الوقوف في س��احة التحرير 
للمطالب��ة  امل��رأة  عي��د  مبناس��بة 
بحماية االسرة ، ثم تسليم مطالبنا 
للنائب��ة هيفاء االمني رئيس��ة جلنة 
امل��رأة والطفل ف��ي مجل��س النواب 
لتعمل على تسليمها جمللس النواب، 
وان لم تتحقق مطالبنا خالل ش��هر 
س��نواصل مح��اوالت التأثي��ر عل��ى 
املس��ؤولني حلني اقرار القانون ، علما 
ومتويلن��ا  للعم��ل  متطوع��ات  انن��ا 
ذاتي ولي��س لنا جه��ة داعمة لكننا 
ب��دون توقف.اما  س��نواصل حملتنا 
الناش��طة والتدريس��ية ف��ي مجال 
الهندس��ة االء كرمي حس��ن فترى ان 
اله��دف م��ن الوقفة لي��س املطالبة 
باملس��اواة بني امل��رأة والرجل كما قد 
يفه��م البع��ض.. امن��ا هو لتش��ريع 
قانون حلماية املرأة من العنف املنزلي 
واجملتمعي بش��كل عام وبكل انواعه 

او  نفس��يا  جس��ديا،  أكان  س��واء 
لفظي��ا ، وحلماية البن��ات القاصرات 
من ال��زواج لغرض الس��تر ومنع هبة 
امل��رأة او ما تس��مى بالفصلية ومنع 
القتل بداعي غس��ل لعار، واملطالبة 
املغتصب��ات  االيزيدي��ات  بحق��وق 
ال��ى  اضاف��ة  والس��بايا،واملقتوالت، 
منح املرأة حري��ة االختيار في العمل 

اختي��ار  ف��ي  والدراس��ة،وحريتها 
الش��ريك او االض��راب ع��ن ال��زواج، 
االء  الطالق.وتش��ير  ف��ي  وحريته��ا 
ال��ى :« ان مثل هك��ذا جتمع و اندفاع 
بالتأكيد  للمطالبة باحلقوق سيجد 
تأثي��ره اإليجاب��ي ، ويب��ث روح الثقة 
واحلماس اكثر لدى النساء والتوعية 
بحقوقه��ن ، فق��د آن االوان للم��رأة 
العراقي��ة ان تع��رف ماهية حقوقها 
وآن االوان للمجتم��ع بأن ينظر للمراة 
كإنسانة لها كيان وليست سلعة او 

مستعبدة.

بنود مهمة 
ل��م يع��د االحتف��ال بالي��وم العاملي 
للمرأة كافيا – حس��ب الناش��طات 
العراقي��ات املش��اركات ف��ي مبادرة 
)عدها حق( – ل��ذا جعلن منه فرصة 
للتذكي��ر بحقوق املرأة العراقية التي 
ل��م تتحقق رغ��م صبره��ا والنضال 
املس��تمر لها من��ذ عق��ود وبضرورة 
والعدال��ة  املس��اواة  أس��س  إرس��اء 

والقضاء على كافة أش��كال العنف 
والتميي��ز ض��د النس��اء، ل��ذا ض��م 
بي��ان املب��ادرة عدة بنود ، م��ن اهمها 
تنفي��ذ التزامات الع��راق باإلتفاقيات 
الدولية التي ص��ادق عليها، وخاصة 
تلك الت��ي تتعل��ق مبكافح��ة كافة 
اش��كال العنف والتميي��ز ضد املرأة, 
واالس��راع بتش��ريع قانون مناهضة 

العنف األس��ري، واصدار التعليمات 
لتطبيق��ه،  الالزم��ة  واالج��راءات 
م��ن أج��ل ضم��ان دميوم��ة العالقات 
االس��رية وحتقيق إستقرار مجتمعي 
قائم على س��يادة القان��ون والعدالة 
وتش��كيل اجمللس الوطن��ي لتمكني 
امل��رأة كآلي��ة وطني��ة تض��م ممثلني 
التش��ريعية  الثالث  الس��لطات  عن 
والقضائي��ة ومنظمات  والتنفيذي��ة 
اجملتمع املدني ووسائل االعالم ومراكز 
والدراس��ات، ملتابعة تنفيذ  البحوث 
السياسات واخلطط الوطنية ملعاجلة 
أوضاع الفئات الهش��ة من النس��اء 
واألطفال خصوصاً، وحتس��ني أوضاع 
النس��اء العراقي��ات عموم��اً ، فضال 
ع��ن تعديل قانون العقوب��ات النافذ، 
الس��يما النصوص املتعلقة بالعنف 
والفتيات،  النس��اء  والتعس��ف ضد 
التي  وتس��حق كرامتهن وحقوقهن 
نص عليها الدس��تور,وتعيني النساء 
الكف��وءات ف��ي مراكز صن��ع القرار 
الس��يما في احلكومة ومؤسساتها 
ف��ي  النس��اء  وادم��اج  اخملتلف��ة، 
املفاوض��ات السياس��ية وف��ي ح��ل 
النزاعات وحتقيق األمن وبناء السالم 
على املستوى الوطني واحمللي واتخاذ 
االجراءات والتدابي��ر احلازمة من قبل 
مؤسس��ات العدالة وانف��اذ القانون 
لتطبيق قانون األحوال الش��خصية 
املع��دل، الذي يعتبر منج��زاً تاريخياً 
للنس��اء في العراق، و عدم التساهل 
ازاء عق��ود الزواج خارج احملاكم وزواج 
التعس��في،  والط��الق  القاص��رات 
العش��ائرية، كالنهوة  ومنع األعراف 
والفصلية ومايسمى بجرائم الشرف 

التي تتنافى مع حقوق االنسان.

إال أنن��ا في العراق ب��ات ذوو اإلعاقة من 
املكفوف��ني وضع��اف البصر م��ن أكثر 
الفئات البشرية املعّرضة خلطر الهالك، 
بسبب اإلهمال من قبل اجلهات املعنية 
التي من واجبها رعاية هذه الشريحة، 
ومث��ل القائم��ني على املتح��ف هناك 
عدة دول ابتك��رت أنظم��ة إلكترونية، 
ونظارات تس��اعد عدمي��ي البصر على 
عيش حياة خالية من اخملاطر، وتسهل 
لهم ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، 
وجتعله��م يندمج��ون باجملتم��ع ألنهم 
فاق��دو بصر وليس��وا فاق��دي بصيرة.
م��ن الش��خصيات العبقري��ة الف��ّذة 
اإلجنليزي��ة هيلني كيل��ر 1880 – 1968 
التي ول��دت صماء وكفيف��ة وهي تعد 
بالفع��ل أح��د الرم��وز املهمة ل��إرادة 
اإلنس��انية، فقد حصلت على دكتوراه 
ف��ي العل��وم ودكتوراه في الفلس��فة، 
وعل��ى غ��رار ه��ذه الش��خصية قامت 
مجموعة من األكادمييني والتدريسيني 
من فاق��دي وضعيفي البصر، بإنش��اء 
جمعية تعنى بشريحة املكفوفني في 
العراق، تق��وم بتعليمهم وتوجيههم 
واندماجه��م  حياته��م،  وتس��هيل 
باجملتمع. وبسبب حروب النظام البائد، 
زادت ه��ذه االنتكاس��ات م��ن هم��وم 
املكفوفني، وانتهاء آمالهم برؤية خيط 
أمل ملستقبل غير مظلم، وهذه اآلمال 
أضح��ت مهمل��ة من قب��ل احلكومات 
املتعاقب��ة الت��ي غّض��ت النظ��ر ع��ن 
االهتمام بهذه الفئة التي هي أكثر فئة 
حتت��اج الى الرعاية واالهتمام.األس��تاذ 
)ل��ؤي الس��عداوي( املس��ؤول اإلعالمي 
للجمعي��ة الوطنية لرعاية املكفوفني 

ف��ي العراق التي تأسس��ت عام 1987، 
وأحد أعضاء الهيئة التدريس��ية فيها 
التي يترأس��ها األس��تاذ جمعة طاهر 
الكناني، أكد لنا أن املكفوفني هم اكثر 

الفئات التي تواجه خطورة الهالك كل 
ي��وم، حيث يق��ول: “كان��ت جمعيتنا 
س��ابقاً حتت رعاية الدول��ة، حيث كان 
لنا مقر خاص في بغداد وهو منحة من 
الدول��ة لهذه اجلمعية، بعدها مت حتويل 
مكان اجلمعية من قبل الدولة بسبب 

أن امل��كان كان تابع��اً إلح��دى العوائل 
الكردي��ة املهجرة، ومن ع��ام 2005 الى 
اليوم نس��كن إحدى الش��قق املؤجرة 

املتهالكة في منطقة باب املعظم.

وعودٌ مؤجلة
تض��م اجلمعي��ة س��بعة تدريس��يني 
يقومون بإدراة اجلمعية مادياً ومعنوياً، 
حيث انعدم دعم الدولة لهذه اجلمعية 
الت��ي اعتم��دت كلي��اً عل��ى تبرع��ات 
أفراده��ا، او م��ن قبل بع��ض املتبرعني 

اخلارجيني، حيث كان��ت هناك تبرعات 
من قبل وزارة األوقاف، قبل أن تنقس��م 
الى قسمني، وهناك بعض املؤسسات 
التي تكون وس��اطة بني اجلمعية وبني 

املتبرعني، أم��ا بدل إيجار مقر اجلمعية 
ال��كادر  قب��ل  م��ن  بجمع��ه  فنق��وم 
التدريس��ي املتمث��ل بأعض��اء الهيئة 
بع��ض  وهن��اك  للجمعي��ة،  اإلداري��ة 
الع��روض م��ن قب��ل بعض املرش��حني 
لدعم اجلمعي��ة إال أنها ج��اءت ضمن 
خط��ة انتخاب ه��ذا املرش��ح، إال أننا 
قابلناه��ا بالرفض، لك��ون التبرع جاء 
على ش��كل مصالح، ولي��س من أجل 
رعاية املكفوفني فقط، أما الس��فرات 
التي نقوم بها وكان آخرها السفر الى 
دول��ة تركيا فقد كان��ت ممولة من قبل 
واملهرجات  للن��دوات  املنظم��ة  الدولة 
املكفوف��ني،  برعاي��ة  تخت��ص  الت��ي 
وحت��ى ال نظل��م حق أح��داً، فإن هناك 
قانون��اً ين��ص عل��ى أن تك��ون هن��اك 
خصوم��ات من قب��ل اخلط��وط اجلوية 
العراقية للمكفوفني املتمثلة بخصم 
50% من رس��وم الس��فر، وباق��ي املبلغ 
نق��وم بتحمله كهيئ��ة ادارية.يضيف 
السعداوي “أن هناك دعماً حكومياً في 

جانب إكمال الدراسة، فقد مت احلصول 
عل��ى اس��تثناء للمكفوف��ني من قبل 
وزارة التعليم العالي، وعدم االش��تراط 
على ذوي املعدالت التي ال تتماشى مع 

قوانني الكليات، حيث يتم قبولهم في 
كليات الش��ريعة والعلوم اإلس��المية 
وأقسامها، وبالتحديد اثنا عشر مقعداً 
مهيئاً للمكفوفني وذوي االعاقة، وكل 
ذلك بوساطة اجلمعية، حتى الكليات 
األخ��رى كانت تضم ع��دداً من الطلبة 
املكفوف��ني، إال أنها ف��ي اآلونة األخيرة 
قد رفض��ت تواجدهم ضم��ن طلبتها 
ألس��باب غي��ر معروفة، هن��اك بعض 
الوعود م��ن قبل النواب في مس��اعدة 
اجلمعية، وما نتمن��اه أن التكون وعوداً 

مؤجلة للمواطن الكفيف.

جمعيات ولكن!!
صار أغلب املهتمني في إنشاء جمعيات 
او منظم��ات مجتمع مدن��ي في اآلونة 
احلكوم��ي  الق��رار  وبس��بب  االخي��رة 
به��ذا اخلص��وص، حي��ث تتك��ون هذه 
املنظمات غير احلكومية من مجموعة 
من األش��خاص الطبيعي��ة اواملعنوية 
الش��خصية  واكتس��بت  س��جلت 
املعنوي��ة وفق��ا ألحكام ه��ذا القانون، 

تس��عى لتحقيق أغراض غي��ر ربحية، 
واملنظم��ات  اجلمعي��ات  بع��ض  أن  إال 
باتت ته��دف الى الربح املادي فقط من 
خالل استغاللهم شريحة معينة من 

ش��رائح الش��عب، ومن ضمنه��م ذوو 
اإلعاقة كاملكفوفني وضعيفي البصر، 
فصارت متتهن التالعب بهم بواسطة 
مبال��غ رمزية بس��يطة وبالتالي تكون 
هي الرابحة م��ن التبرع��ات او الدعم.
األستاذ لؤي الذي مازال يعمل كمعاون 
ملدرس��ة متوس��طة ط��الب مبصري��ن 
يوض��ح لن��ا “ان هن��اك العدي��د م��ن 
املؤسس��ات التي تفننت في الكسب 
غير املش��روع بواس��طة هذه الفئة إال 
أننا كجمعية تعنى برعاية املكفوفني 
فق��ط، خالية من رس��وم التس��جيل 
ومتعاون��ة متاماً على ق��در امكانياتها 
احملدودة مع ه��ذه الش��ريحة، ولكوننا 
نحن ايضاً كأعضاء هيئة ادارية منا من 
هو ضعيف البصر ومنا من فقد البصر 
متاماً، نش��عر مبا يش��عر به املكفوفون 
ومعاناته��م وخصوص��اً ف��ي بل��د قد 
انعدمت في��ه كل مظاهر اإلنس��انية 
والرحم��ة، ودام��ت فيه العناية ش��به 

معدومة من قبل الدولة.”

متقاعدون يف الخدمة
أقام��ت اجلمعية عدة ن��دوات تثقيفية 
بالتنمية  أغلبها يهت��م  ومهرجان��ات 
وتوجي��ه املكفوف��ني، ودورات تعليمية 
إلدم��اج املكفوف م��ع اجملتم��ع، وايضاً 
واحلرك��ة  الس��ير  لتعلي��م  دورات 
برام��ج  بواس��طة  ودورات  اإلرش��ادية، 
الهات��ف اجلوال في الكتابة بواس��طة 
براي��ل  ودورات  الصوتي��ة،  البرام��ج 
لتعلي��م القراءة، بواس��طة ملس كتب 
طبعت بشكل يس��تطيع من خاللها 
املكفوف ملس الكتابة واإلحساس بها 
وقراءتها، حيث يشرف كافة األساتذة 
على ه��ذه الدورات باجملان، أما ورش��ات 
العمل فهناك ورش��ة عمل عن الدمج 
اجملتمع��ي، وايض��اً إقام��ة ع��دة ندوات 
من أهمه��ا دعم امل��رأة الكفيفة التي 
أقيم��ت ف��ي دولة قط��ر، وهن��اك عدة 
بحوث به��ذا اخلصوص، أما املؤمتر الذي 
أقيم ف��ي تركيا املتمثل عن هاميروس، 
فقد كان��ت اجلمعية هي الوفد العربي 
الوحيد الذي كان هناك.أما املسرحيات 
اجل��ادة، كما يقول األس��تاذ ل��ؤي، فقد 
كان��ت هناك ث��الث مس��رحيات جادة 
إال أن العراقي��ل التي واجهتنا بس��بب 
انعدام الدعم كانت السبب في توقف 
العمل.يضيف الس��عداوي “أن أعضاء 
املدرس��ني  م��ن  التدريس��ية  الهيئ��ة 
املتقاعدي��ن الذي تفرغ��وا متاماً خلدمة 
اجلمعي��ة ومرتاديها من املكفوفني، أما 
فروع اجلمعية فبعدما كان هناك فرع 
للجمعية في كل محافظة، لكن بعد 
ع��ام 2003 ماتبقى هو ف��رق محافظة 

الناصرية وواسط وميسان.

البينة الجديدة / عدوية الهاللي
في الثامن من آذار من كل عام يحتفل العالم باملرأة .. بعطائها واجنازاتها ودورها السامي في صنع احلياة . فهي متثل نصف اجملتمع ألنها األم والزوجة 
واألخت واالبنة وزميلة العمل وشريكة الرجل في بناء الوطن .وفي هذا العام ، تزامن االحتفال بيوم املراة العاملي في العراق مع اطالق مجموعة من 
الناش��طات العراقيات مبادرة )عدها حق( للمطالبة بحقوقهن واقرار قانون مناهضة العنف االس��ري من قبل مجلس النواب ، والتي متثلت بوقفة 

سلمية اطلق عليها اسم )الوقفة البنفسجية(.

املرأة العراقية منذ عقود تطالب بضرورة إرساء أسس املساواة 
والعدالة والقضاء على كافة أشكال العنف والتمييز ضد النساء

تضم اجلمعية سبعة تدريسيني يقومون بإدراة اجلمعية ماديًا ومعنويًا حيث 
انعدم دعم الدولة هلذه اجلمعية اليت اعتمدت كليًا على تربعات أفرادها

مع االحتفال بيوم المرأة العالمي .. اطالق مبادرة »عدها – حق« للتذكير بحقوق المرأة العراقية

البينة الجديدة / ذو الفقار يوسف
متنع أغلب املتاحف العاملية زائريها من ملس اللوحات العاملية، إال أن متحف “برادو” في مدريد، أجاز لضعاف البصر واملكفوفني ملس أشهر 
وأغلى اللوحات في أحد املعارض التي أقيمت هناك، حيث ضّم أفضل ست لوحات عاملية، شكلت بطبع نسخ ثالثية األبعاد عن اللوحات 
األص��ل املوج��ودة في املتح��ف، وكل ذلك كان هدفه إعطاء الفرصة للمكفوفني لإحس��اس وتكوين صورة في خيالهم من خالل حاس��ة 

اللمس.

بات ذوو اإلعاقة من املكفوفني وضعاف البصر من أكثر الفئات البشرية 
املعّرضة خلطر اهلالك بسبب اإلهمال من قبل اجلهات املعنية

الجمعيُة الوطنية لرعايةِ المكفوفين.. نورٌ ممهدٌ في طريق الظالم
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مبادرة »عدها حق« يف وقفة بساحة التحرير بسبب تزايد حاالت العنف االسري بصورة مفرطة
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وقال في لقاء م��ع »القدس العربي« 
تعيد »البينة اجلديدة« نش��ره امتاما 
للفائ��دة، إن »املناصب التي تقلدتها 
توج��د  ال  أن��ه  تعن��ي  ال  بالوكال��ة، 
كف��اءات في ائتالف دول��ة القانون أو 
في بقي��ة الكتل السياس��ية أو في 
العراق عموم��اً غيري، لكن األمر كان 
القانوني.  الوض��ع  لطبيعة  خاضعاً 
عند انسحاب كتلة سياسية لديها 
متثيل في مجلس الوزراء )انس��حاب 
وزراء التيار الصدري في فترة حكومة 
املالك��ي 2014/10/10( يضطر رئيس 
ال��وزراء لتمش��ية األم��ور بتكلي��ف 
أح��د الوزراء بإدارة الوزارة وكالة، حلني 
ع��ودة الوزير أو تس��مية وزير آخر، لم 
أك��ن وحدي م��ن ُكلف ب��إدارة وزارات 
بالوكال��ة، كان إج��راء يضطر عليه 
رئيس ال��وزراء لعالج حال��ة طارئة«، 
موّضحاً أنه »في فترة العبادي )2014 
س��لمان  التخطي��ط  وزي��ر   )2018  �
وزارة  ب��إدارة  مكّلف��اً  كان  اجلميل��ي 
التج��ارة بالوكال��ة، فض��الً عن كون 
رئيس ال��وزراء كان مكلفاً بإدارة وزارة 
املالي��ة بالوكال��ة أيض��اً، وأنا ُكلفت 
بالوكال��ة،  الصناع��ة  وزارة  ب��إدارة 
إضاف��ة إل��ى مهام��ي كوزير ل��وزارة 

العمل والشؤون االجتماعية«.
وأض��اف »ف��ي كل وزارة تس��لمتها، 
الفس��اد  مل��ف  بتقيي��م  أوالً  أب��دأ 
فيه��ا بالتعاون م��ع الدوائر اخملتصة 
ومكت��ب  والرقابي��ة  كالقانوني��ة 
املفتش العام، ال��ذي عادة ما اعتمد 
عليه بشكل كبير جداً لتنفيذ هذه 
املنهجية«، مش��يراً إلى أن »في وزارة 
التجارة. الش��بهات حتوم حول ملف 
التعاق��دات لتوفير مفردات البطاقة 
»واحداً  ف��إن  له  التموينية«.وطبق��اً 
من أهم ملفات الفس��اد التي كانت 
في وزارة التجارة هو موضوع احلنطة 
املهرب��ة«، موّضحاً »كان��ت احلنطة 
تأتين��ا م��ن أوروب��ا. س��عر الطن في 
أوكرانيا ورومانيا يبلغ نحو 190 دوالراً، 

لكنه يه��ّرب إلى تركي��ا وإلى إقليم 
كردس��تان؛ وفي بع��ض األحيان إلى 
س��وريا، ليدخل العراق على أس��اس 
إنها حنطة ُمنتجة في داخل العراق، 
حيث إن س��عر طن احلنطة العراقية 
يبلغ نحو 650 دوالراً«.وتابع »في عام 
2014 كان لدينا نحو 4-5 ماليني طن 
مس��ّوق )مس��تلم( من احلنطة. بعد 

س��نوات م��ن التدقيق وضع��ت آلية 
بالتع��اون م��ع وزارة الزراع��ة واألم��ن 
الوطن��ي، حتى انخفض ه��ذا الرقم 
إل��ى مليون��ني و250 أل��ف ط��ن. هذا 
يعن��ي إن��ه كان هن��اك نح��و مليون 
ونصف املليون طن من احلنطة تهرب 
إلى العراق وتسّوق على إنها منتجة 
ف��ي داخ��ل البل��د. ه��ذا اس��تنزاف 
للعملة«، الفتاً إلى أن »الفساد حالة 

مجتمعية واضحة، يجب أن نتكلم 
عنه��ا بصراح��ة، إضافة إلى فس��اد 
ف��ي الطبق��ة املس��ؤولة«.حذر م��ن 
خطورة تسّلم بالده عددا من عناصر 
»الدولة« وعائالتهم من قوات »سوريا 
تسلم  الذي  الدميقراطية«السوداني 
لفترة معينة وزارة حقوق اإلنسان، رد 
على التقارير الدولية املتعلقة مبلف 

حقوق اإلنسان في العراق،
ق��ال مت »اس��تقبال جمي��ع التقارير 
للمنظمات املعنية بحقوق اإلنسان، 
رغ��م مالحظاتن��ا عليه��ا بكونه��ا 
انتقائية وتستمع لطرف دون الطرف 
احلكوم��ي«، منوهاً أن »ف��ي لقاء مع 
ممثل منظمة هيومن رايتس ووتش، في 
لندن وفي جنيف، وجهت للمنظمة 
دعوة لزيارة الع��راق واختيار أي موقع 

مش��خص لديهم وفقاً للمعلومات 
ال��واردة لهم عن س��جون س��رية أو 
عمليات تعذي��ب أو غيرها، وتعهدت 
لهم أن أصحبهم لزيارة املوقع ولهم 
مطلق احلرية في التجول والس��ؤال. 
ش��كروني على املبادرة حينها، لكن 
كن��ت أتفاجأ بعد مرور فت��رة بتقرير 

يتضمن معلومات مغلوطة«.
وأعتب��ر أن »هن��اك دوال إقليمية وفي 
املنطقة تدفع باجت��اه هذه التقارير«، 
رايت��س  هيوم��ن  »أي��ن  متس��ائالً 
ووت��ش ومنظمة العف��و الدولة، عن 
االنتهاكات التي حتدث في فلسطني 
احملتل��ة والكثي��ر من ال��دول األخرى؟ 
دائم��ا م��ا نتحدث م��ع ممثل��ي هذه 
املنظم��ات عن الس��بب ف��ي إهمال 
الضحايا؟ ملاذا ال تدين��ون اإلرهابيني 
الذين نف��ذوا عمليات قتل للمدنيني 
وترك��زون عل��ى اإلرهابي��ني الذي��ن مت 
مسكهم وهم يرتدون أحزمة ناسفة 
أثن��اء تنفيذه��م لعملي��ات  أو ف��ي 
إرهابي��ة«. ومض��ى إلى الق��ول »هذه 
املنظم��ات تريد الضمان��ات الواجب 
توفرها له��ؤالء، وهي موج��ودة وفقاً 
للدستور، العراق من الدول السباقة 

في املنطقة للدخول في االتفاقيات 
الدولة املعنّية بحقوق اإلنسان عدم 
وتترك  وغيره��ا،  والتعذيب  التميي��ز 
حق��وق الضحايا. هذا هو اإلش��كال 
»اس��تهداف  إن  مبين��اً  معه��م«، 

املنظمات بتقاريرها غير مهني«.

السجون تفتقر 
إىل البنى التحتية

وعلى الرغم من ذلك، الوزير   السابق 

أق��ر أن »الس��جون العراقي��ة تفتقر 
إلى البن��ى التحتي��ة. ال يوجد لدينا 
س��وى س��جن واحد )س��جن احلوت 

ف��ي محافظ��ة ذي ق��ار اجلنوبية(«، 
الفت��اً إل��ى أن »هناك بع��ض حاالت 
التج��اوز وعدم توفي��ر ضمانات لكن 
يقابلها إجراءات قانونية ومحاكمة 
وعقوبات انضباطية«.وعن ملف أسر 
تنظي��م »داع��ش «، قال الس��وداني 
»بعد االنتصار عل��ى التنظيم، برزت 

لدينا مش��كلة تتمثل بعثور القوات 
األمني��ة ف��ي أثن��اء العملي��ات على 
أطف��ال بأعم��ار مختلفة )أس��ابيع 
� 6 س��نوات(«، مضيف��اً  »مت نقلهم 
ب��ادئ  ف��ي  إقلي��م كردس��تان  إل��ى 
األم��ر، قب��ل أن يت��م حتويله��م إل��ى 
العاصم��ة بغ��داد، وحتدي��داً إلى دور 
الرعاي��ة التابع��ة لل��وزارة«. وأضاف 
»مت توفي��ر الرعاي��ة الصحي��ة لهم، 

بك��ون إن وضعه��م كان حرجاً جداً، 
وبدأن��ا بعملية فحص ال���)دي أن أي( 
وجتميع املعلومات عنهم. كان قسم 
منه��م يتكل��م فتمكن��ا م��ن أخذ 
بع��ض املعلومات منه��م«، موّضحاً 
إن »ه��ؤالء األطف��ال ينح��درون م��ن 
جنس��يات مختلفة، روس- شيشان 
)بالدرجة األولى(، وأتراك وفرنس��يني، 
والص��ني، وأوربيني من هولندا وأملانيا. 
وهنا بدأت سفارات دولهم بالتحرك 
جتاههم«.وزاد بالقول »هؤالء األطفال 
مجهول��و النس��ب )36 طف��الً ف��ي 
وقته��ا(، مت العثور عل��ى أغلبهم في 
املوص��ل«، منوه��اً أن »القض��اء ب��دأ 
إجراءاته أيضاً للتحقق من جنسيات 
األوراق  م��ن  والتحق��ق  األطف��ال، 
الثبوتي��ة ألقربائه��م. مبوج��ب هذه 
اإلجراءات القضائية والدبلوماسية، 
مت تسليم )12-16 طفالً( حينها، إلى 
السوداني  دولهم«.وأكمل  س��فارات 
حديثه قائالً »مع استمرار العمليات 
العسكرية برزت لدينا حاالت أخرى، 
تتمثل بوجود ألف و600 امرأة وطفل 
من أسر التنظيم من احملليني والعرب 
واألجانب- 600 منهم أطفال«، مؤكداً 

إن »جمع النساء )األمهات( متهمات 
باالنضمام إلى التنظيم وكانوا طرفاً 
ف��ي العملي��ات الت��ي ُنف��ذت، وفقاً 

العترافاتهم«.

حدود غري مسيطرة عليها
وتابع »ف��ي هذه الفت��رة أصبح األمر 
يفوق طاق��ة وزارة العمل والش��ؤون 
االجتماعي��ة، لذل��ك طرح��ت ه��ذا 
املل��ف بش��كل ط��ارئ ف��ي مجلس 

الوزراء، وأخبرتهم أن الوزارة ال ميكنها 
استيعاب هذه األعداد. ال توجد أماكن 
تكفي إليوائهم، وال تتوفر الضمانات 
القانوني��ة لألطفال، وعل��ى إثر ذلك 
مت تش��كيل جلنة من األمانة العامة 
جمللس الوزراء للنظ��ر في احتياجات 
ال��وزارة، وتوفي��ر أماكن بع��د إكمال 
التحقيق��ات. القانون العراقي يجيز 
لألم احملكومة أن يبقى طفلها معها 
داخل الس��جن في ح��ال كان عمره 
دون 3 سنوات أو تس��لمه إلى أهلها 
االجتماعية«.وأش��ار  الرعاي��ة  دور  أو 
إلى أن »ه��ؤالء )ألف و600( يتواجدون 
اآلن في مخي��م في محافظة صالح 
الدي��ن ومدين��ة املوص��ل«، منوهاً أن 
»اآلن بدأ احلديث عن عائالت التنظيم 
الذين قدم��وا من س��وريا. هذا ملف 
خطر«.وأكم��ل »طبيع��ة االتفاق بني 
العراق واجلانب الس��وري غير واضح 
ل��دي كنائ��ب حال��ي وفق��اً ألي رؤية 
يتحمل العراق تس��لم مواطني دول 
رفض��ت دولهم تس��لمهم بكونهم 
متورطني باالنتماء لعصابات داعش؟ 
م��ا الداعي إل��ى جلب ه��ذه القنابل 
املوقوت��ة إل��ى الع��راق ووضعها في 
س��راحها  إط��الق  أو  معس��كرات 
»احل��دود  أن  مؤك��داً  مس��تقبالً؟«، 
)العراقية � الس��ورية( غير مسيطر 
للتحال��ف  حت��رك  وهن��اك  عليه��ا 
الدولي«.وخت��م الس��وداني حديث��ه 
قائالً »من املمكن أن يستقبل العراق 
املواطنني العراقيني الذين اش��تركوا 
في عمليات إرهابية في سوريا، وتتم 
محاكمته��م وحتّمل مس��ؤوليتهم، 
لكن مس��ألة األجانب حتتاج إلى تأن 
ودراسة. يجب عدم التورط في إقامة 
معس��كرات أو مواق��ع إي��واء له��ذه 
العائالت اإلرهابية«، مرّجحاً أن يكون 
»دخول ه��ذه العائالت إلى العراق هو 
خ��ارج إرادة احلكومة، بحكم حركة 
التحالف الدولية بني العراق وسوريا. 

كأمنا احلال أمر واقع«.

* مل��اذا ل��م تكتم��ل حكوم��ة عادل 
عبداملهدي لغاية اليوم؟

السياس��ي  املش��هد  أن  اعتق��د   -
العراقي س��يبقى مشهد أزمات ومع 
نهاي��ة كل أزم��ة تبدأ أزم��ة جديدة، 
وبالتال��ي هناك العديد م��ن األزمات 
احلكوم��ة  أن  واملش��كلة  القادم��ة، 
احلالية تش��كلت بشكل غريب؛ وان 
امل��ادة 76 م��ن الدس��تور تقول يجب 
أن يكلف رئي��س اجلمهورية الكتلة 
احلكومة؛  بتش��كيل  ع��دداً  األكب��ر 
ويبقى السؤال من هي الكتلة األكبر 
ع��دداً، اجل��واب ال توج��د أي كتل��ة، 
وأن��ه ال أحد يعلم بان الس��يد عادل 
عبدامله��دي مرش��ح ألي كتلة، كما 
أن حتالف االصالح واإلعمار من جهة 
وحتالف البناء من جهة أخرى يّدعون 
بأنه��م الكتل��ة األكب��ر، والقضي��ة 
األخ��رى في حال اس��تقالة الس��يد 
عبدامله��دي ف��أن رئي��س اجلمهورية 
س��يكلف الكتل��ة الثاني��ة ولك��ن 
الس��ؤال من هي الكتلة الثانية في 
البرمل��ان. اآلن وبع��د مض��ي أكثر من 
120 يوم��اً ف��أن احلكوم��ة العراقية   
لن تكتم��ل في ظل وج��ود صراعات 
ش��يعية – ش��يعية عل��ى حقيب��ة 

الداخلية، وسنية – سنية على وزارة 
الدفاع والتربية، وكردية – كردية على 
وزارة العدل وأيضاً هناك خالفات بني 

الكتل املسيحية. 
* م��ن يتحم��ل املس��ؤولية وراء هذا 

التخبط؟
- لغاية اآلن لم نس��تطيع تأس��يس 
النظ��ام  وأن  املؤسس��ات؛  دول��ة 
الدميقراط��ي في الع��راق ومنذ 2003 
كان يتوج��ب وج��ود املعارضة داخل 

قبة البرملان وتش��كل حكومة الظل 
ومراقبة أخطاء احلكومة، وحالياً في 
العراق أغلب املوجودين في املش��هد 
السياسي كانوا ميثلون املعارضة في 
الس��ابق؛ وهم اآلن ال يقبلون بوجود 
املعارض��ة ف��ي املش��هد العراق��ي؛ 
وهم ي��رون أن وجودهم في املعارضة 
س��وف يحرمه��م من ني��ل املناصب 
لذلك جتد غالبيتهم يشّرع القوانني 
احلاجة  يتظاه��رون عند  وغالبيتهم 
وهذا مش��هد غريب.ولدينا مشكلة 
لدى احلكومة ومشكلة لدى البرملان 

أيضاً.
* هل تعتقد أن هناك ضغوطاً خارجية 

أثرت على املشهد العراقي؟
- من أوصل العراق إلى وضعه احلالي 
ه��و الالع��ب اخلارجي؛ وال��ذي يعتبر 
هو س��يد املوقف ويتحك��م برئيس 
اجلمهوري��ة ورئي��س ال��وزراء ورئيس 

البرملان ويتحكم بتش��ريع القوانني، 
ل��دورات  جلس��ات  خ��الل  وحص��ل 
برملاني��ة س��ابقة س��فراء دول كبرى 
مث��ل أمريكا وإيران دخل��وا إلى قاعة 
قوانني  بتش��ريع  البرملان وس��اهموا 

عراقي��ة ولك��ن املصلح��ة العراقية 
غائبة متاماً.

* أي��ن أصبح��ت مصلح��ة املواط��ن 
العراقي؟

- املصلحة السياس��ية ف��وق اعتبار 

املواط��ن العراقي كما أن العالقة بني 
النائب واملواطن تنتهي عند الساعة 
السادسة من غلق صناديق اإلقتراع 
االنتخابية على أن يتم جتديدها بعد 
أرب��ع س��نوات. أن ال��وزارات العراقية 
األح��زاب  حلك��م  اآلن  خاضع��ة 
والعش��ائر ومبجرد دخولك عبر بوابة 
أو  ألي ح��زب  تعل��م جي��داً  ال��وزارة 

عشيرة تعود تلك الوزارة.
* ه��ل املواط��ن العراقي عل��ى دراية 
الت��ي  العميق��ة  بالدول��ة  وعل��م 

حتكمه؟
-املواطن العراقي ميتلك الوعي التام 
ح��ول م��ا يحيط��ه لذل��ك يتظاهر 
ويحتج بطرق س��لمية ولكن ال تتم 
االس��تجابة له، وش��هدنا تظاهرات 
ف��ي البص��رة وبغ��داد ولك��ن تأت��ي 
االتهام��ات السياس��ية ب��أن ه��ذه 
أجندة  تق��ف خلفه��ا  التظاه��رات 
سياس��ية.  ومؤام��رات  خارجي��ة 
العراقي يس��عى للحصول  املواطن 
على أبس��ط اخلدمات من الكهرباء 
واملاء ولك��ن الوضع املواطن العراقي 
ال يحص��ل على أي م��ن حقوقه. وانا 
اح��ذر من ث��ورة اجلي��اع ق��د تطيح 

باملشهد السياسي العراقي.

متابعة / البينة الجديدة
   حّذر الوزير السابق والنائب احلالي، والقيادي في ائتالف »دولة القانون«، محمد شياع السوداني، من خطورة تسّلم العراق لعدد من عناصر »الدولة 
اإلس��المية« وعائالتهم من قوات »س��وريا الدميقراطية«، أخيراً، وفيما رّجح أن يكون دخول هؤالء إلى العراق هو خارج إرادة احلكومة، أش��ار إلى وجود 
ألف و600 طفل وامرأة من أس��ر التنظيم في العراق.وش��غل السوداني منصب وزير العمل والش��ؤون االجتماعية في حكومة رئيس الوزراء  السابق 
حيدر العبادي )2014 – 2018(، باإلضافة إلى كونه وزيراً للصناعة بالوكالة عام 2016، وش��غل لفترة منصب ووزير التجارة بالوكالة بعد إنهاء مهام 

الوزير السابق مالس الكسنزان، كما شغل منصب وزير حقوق اإلنسان   )2010-2014(، وهو اآلن نائب في مجلس النواب .

يف كل وزارة تسلمتها ابدأ اوال بتقييم ملف الفساد فيها بالتعاون 
مع الدوائر املختصة كالقانونية والرقابية ومكتب املفتش العام

املصلحة السياسية فوق اعتبار املواطن العراقي كما أن العالقة بني النائب 
واملواطن تنتهي عند الساعة السادسة من غلق صناديق اإلقرتاع االنتخابية

الوزير السابق والنائب الحالي محمد شياع السوداني في حوار تنشره »                «: 

متابعة / البينة الجديدة
حذر رئيس اجملموعة العراقية للدراس��ات االس��تراتيجية واثق الهاش��مي، من مغبة إندالع ثورة اجلياع واحتجاجات ش��عبية واسعة قد 
تطيح بالعملية السياس��ية في العراق في حال عدم اإلس��تجابة ملطالبه املشروعة.وقال الهاشمي، في حديث لشبكة رووداو اإلعالمية 
تعيد »البينة اجلديدة« نشره امتاما للفائدة إن دول كبرى تساهم في تشريع القوانني البرملانية العراقية، كما أن املصلحة السياسية فوق 

اعتبار املواطن العراقي.

املشهد السياسي العراقي سيبقى مشهد أزمات ومع نهاية كل أزمة 
تبدأ أزمة جديدة وبالتالي هناك العديد من األزمات القادمة

الخبير السياسي واثق الهاشمي:دول كبرى تساهم في تشريع القوانين البرلمانية العراقية  
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السوداني

الهاشمي

)1600(  امرأة 
وطفل من أسّر 

»داعش« يتواجدون 
يف العراق

وفقًا ألي رؤية يتحمل العراق تسلم مواطين دول رفضت 
دوهلم تسلمهم بكونهم متورطني باالنتماء لعصابات داعش



كث��ر احلديث عما أبرم العراق من اتفاقات وزيارات متبادلة بني 
كبار املسؤولني، ونبني رأينا في ضوء احلقائق واملعطيات:

1. نبدأ باألردن، حيث تش��غل موقعا استراتيجيا مهما وممرا 
إلى العقبة والبحر األحمر واالتفاق النفطي والتجاري مهمان 
جدا للبلدين ويعززان عالقات األخوة الراس��خة، ال س��يما أن 
العراق مقبل عل��ى مضاعفة صادراته النفطية ويحتاج الى 
تعدد املنافذ وتقليل مخاطر تصدير معظم النفط عن طريق 
اخللي��ج، والتع��اون بني البلدي��ن يجعل األردن أكث��ر قربا الى 

العراق ويفتح آفاقا مشرقة للمصالح املشتركة.
2. الكوي��ت، دولة اس��تقرار ومس��املة )ومس��تقلة متاما( عن 
تأثي��رات دول إقليمية، والتعاون التجاري والسياس��ي معها 
يعزز قوة البلدين، وكل ما قاله صدام عن كونها كانت السبب 
في س��حق قيمة الدينار كالم هراء ومثير للس��خرية أراد به 
وبغيره تبرير الغزو الظال��م، وإال كيف لدولة بحجم الكويت 
س��حق  عل��ى  الق��درة 
الع��راق اقتصادي��ا؟ وقد 
أب��دت الكوي��ت انفتاحا 
كبيرا عل��ى العراق وطي 

صفحة املاضي. 
3. إيران، لم أقرأ االتفاقات 
مص��در  م��ن  األخي��رة 
يعول  ومص��در  حكومي 
علي��ه ع��دا ما ذك��ر عن 
الت��زام الع��راق باتفاقية 
اجلزائر التي تنظم احلدود 
ب��ني البلدي��ن، وه��و قرار 
صحي��ح متاما، وللحقيقة فإن االتفاقي��ة كانت منصفة ولو 
اتفق على بنودها س��نة 1969 لوفر العراق عش��رات مليارات 
ال��دوالرات وحلقن دماء آالف الش��هداء في حرب الش��مال وملا 
حصلت حرب الس��نوات الثماني وغزو الكويت، والغاؤها من 
قب��ل صدام كان عمال متهورا. فكي��ف يُقَبل أن متر احلدود في 
شط العرب على اجلانب البري اإليراني من شط العرب بينما 
الدولتان متش��اطئتان؟ واالتفاقية تنص على ترسيم احلدود 
ف��ي خط األعماق، أي أن تكون حرك��ة املالحة حرة للطرفني، 
وقد عش��ت تفصيال ظروف االش��تباكات احلدودية بني قوات 
البلدين في زمن الشاه ووقوع عشرات القتلى. والشك في أن 
إيران قامت بدور كبير مبس��اعدة العراق في التصدي لداعش 
وهزميتها، والتعاون بني البلدين مهم للطرفني. لذلك، ينبغي 
أن ندع��م بقوة زي��ارات كبار املس��ؤولني التي بدأه��ا الرئيس 
وق��رارات احلكومة بتعزيز التعاون، )وأن( )ال( نصدق دعايات من 
يزعجه��م االنفتاح من أط��راف داخلية وإقليمي��ة. وال أطيل 

عليكم فسنأتي إلى دول أخرى في وقت آخر.

بصراح��ة، لم تتح لي فرصة زيارة األس��بوع الزراعي احلادي 
عش��ر الذي أقامت��ه وزارة الزراع��ة للفترة م��ن )14-21( آذار 
احلال��ي عل��ى أرض معرض بغ��داد الدول��ي تزامن��اً مع عيد 
الش��جرة ون��وروز، لكنني حرصت على تتب��ع كل ما دار في 
أجنحته من خالل عملية بحث وتقٍص يعرفها املشتغلون 
في مهنة الصحافة، وتوصل��ت إلى حصيلة من املعطيات 
تثير في النفوس الفرح والزهو، من تلك املعطيات املشاركة 
الواس��عة م��ن جمي��ع الدوائ��ر الزراعية في بغ��داد وأغلب 
احملافظ��ات، واحلض��ور الالفت لش��ركات القطاع��ني العام 
واخلاص واملواطنني، الس��يما تلك املعنية باجملاالت الزراعية 
وفي املقدمة منها شركة اجلود لتكنولوجيا الزراعة احلديثة 

التابعة للعتبة العباسية املقدسة.
وألن املع��رض يكتس��ب أهمي��ة اس��تثنائية فق��د ح��رص 
الس��يد رئيس الوزراء عادل عبد املهدي على زيارته والتجول 
ف��ي أجنحت��ه ليش��اهد عن ق��رب جت��ارب ومن��اذج وأصنافاً 

م��ن املنتج��ات الزراعي��ة 
يجع��ل  م��ا  واحليواني��ة 
ه��ذه  يطمئ��ن  العراق��ي 
امل��رة ب��أن الزراعة تس��ير 
الصحيح،  الطري��ق  على 
وإن عملي��ة النهوض من 
واقعها املتردي إلى ما هو 
أفض��ل تتصاع��د بوتائ��ر 

نوعية..
كلمة  اس��توقفتني  وقد 
مقتضب��ة، لكنها مهمة 
وأبعادها،  معانيه��ا  ف��ي 

قالها الس��يد رئيس الوزراء في أحد أجنحة املعرض: »لقد 
شاهدت ما يفرح، ووجدت أن شعار )الزراعة نفط دائم( يجب 
تبّنيه، ألن الزراعة أمر مس��تدام ويتوس��ع ويستوعب فرص 
عم��ل ضخمة، والبد من إيالء النش��اط الزراع��ي واحليواني 
أهمية وأن يكون أولوية م��ن أولويات العراق وهذه احلكومة، 

ألن النفط مادة ناضبة وال ميكن التعويل عليه طويالً«.
وب��ودي أن أق��ول إن معرض األس��بوع الزراعي احلادي عش��ر 
كان محطة، بل نقلة، تؤش��ر مبا ال يقبل الشك أننا ماضون 
على طريق األس��اليب احلديث��ة في الزراعة وف��ي الري وفي 
اإلنتاج والتس��ويق، وماضون على طريق مواجهة العقبات 
املعرقلة للنهوض بالزراعة، ومنها ملوحة التربة واجنرافها 
وش��ح املياه وانخفاض منس��وب مياه اآلبار.. واالس��تدامة 

االقتصادية لشبكة الري حتت السطحي.
باختصار، ما ش��اهدناه -وأكررها للم��رة الثانية- يزرع فينا 
األمل بأن الزراعة في العراق ستستعيد عافيتها وستندحر 
كل احمل��اوالت املش��بوهة التي تبذل من أج��ل موتها األبدي 

لغاية في نفس يعقوب!
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أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

تنويـــــه

كاريكاتري
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عبد الزهرة البياتي*

وجع يومي

*رئيس التحرير التنفيذي

َراَعُة ِنْفٌط َداِئٌم« »الزِّ
ُتُه ُب َتْرَجَ ِشَعاٌر َتِ

ما شاهدناه يزرع 
فينا األمل بأن 

الزراعة يف العراق 
ستستعيد عافيتها

ينبغي أن ندعم 
بقوة زيارات كبار 

املسؤولني التي 
بدأها الرئيس 

وقرارات الحكومة 
بتعزيز التعاون

البصرة / البينة الجديدة
ام��س  الثقاف��ة،  وزارة  أعلن��ت 
الثالث��اء، افتتاح متحف البصرة 
احلضاري بعد ثالثة أعوام بشكل 
جزئي، وأصبح يضم أربع صاالت 
جدي��دة تض��م مئ��ات القط��ع 
األثري��ة التي تعود إلى احلضارات 
واآلشورية.  والبابلية  السومرية 
وقال مدير هيئة اآلثار والتراث في 
البصرة قحطان العبيد، إن وزارة 
الثقاف��ة احتفلت باجناز متحف 
البصرة احلضاري في ضوء إضافة 
ثالث قاع��ات جديدة للحضارات 

الس��ومرية والبابلية واآلشورية 
تضم مئ��ات القطع األثرية التي 
مت تزويدنا بها من مخازن املتحف 
وأض��اف  بغ��داد.  ف��ي  الوطن��ي 
البص��رة أصبح��ت  أن  العبي��د، 
متتلك متحفاً بعد مرور 28 عاماً 
على إغالق متحفها الذي تعرض 
إلى النه��ب والتخريب في العام 
1991، مشيراً إلى أن جهودنا لن 
تتوقف عند هذا احلد، وامنا نعتزم 
للمؤمترات  وقاعة  انشاء مكتبة 
وورش��ة لصيانة اخملطوطات في 

املتحف.

بغداد / البينة الجديدة
حص��دت مؤسس��ة عل��وم نه��ج 
البالغة التابعة للعتبة احلسينية 
جائزة عاملية ألفضل كتاب بش��أن 
نهج البالغة التي متنح كل عامني.

م��ن  أكث��ر  إن  املؤسس��ة  وقال��ت 
140 مرك��زاً ومؤسس��ة وأكث��ر من 
1000 كت��اب مترجم��ة إلى اللغات 
)االنكليزي��ة، االملاني��ة، الروس��ية، 

التتري��ة،  الهولندي��ة،  الصيني��ة، 
العربي��ة،  النرويجي��ة،  الهندي��ة، 
الفرنس��ية( تنافست على اجلائزة.
وأضاف��ت أن كت��اب )فاطم��ة ف��ي 
نهج البالغة( ملؤلفه نبيل احلسني 
رئيس مؤسسة علوم نهج البالغة 
التابعة للعتبة احلس��ينية حصل 
على اجلائزة العاملية االولى ألفضل 

كتاب حول نهج البالغة.

حضور سومري بابلي آشوري يف متحف البصرة احلضاري

يف اليوم العاملي للتدرن .. العامل يصطف موحداً خلف شعار )حان الوقت لعامل خاٍل من السل(

العتبة احلسينية تنال جائزة عاملية

جعية مكافحة التدرن واألمراض الصدرية تقيم احتفالية كبرية بهذه املناسبة
بغداد/ هيثم مجيد القيسي 

ملناس��بة الي��وم العامل��ي للتدرن ال��ذي يصادف 
الراب��ع والعش��رين من ش��هر آذار م��ن كل عام 
وحتت شعار )حان الوقت لعالم خال من السل( 
أقام��ت جمعي��ة مكافح��ة الت��درن واألمراض 
الصدري��ة وبالتع��اون م��ع وزارة الصح��ة/ دائرة 
الصح��ة العام��ة/ املركز الوطن��ي التخصصي 
لالمراض الصدرية والتنفس��ية وشركاء آخرون 
في املنظمات الدولية كمظمة الصحة العاملية 
واملنظم��ة الدولية للهج��رة وأطباء ب��ال حدود، 
احتفالية يوم امس االول االثنني في مقر جمعية 
مكافحة التدرن واالمراض الصدرية في املنصور 
وبحضور جمع غفير من االطباء االختصاص في 
هذا املرض وعض��و جلنة الصحة والبيئة النائب 
الدكتور جواد املوس��وي ووزير الثقافة األس��بق 

مفي��د اجلزائري وممثل منظمة برنامج التدرن في 
العراق وممثلة منظمة الهجرة الدولية الدكتورة 
)برباره( وممثل منظم��ة أطباء بال حدود وبحضور 
وس��ائل االع��الم اخملتلفة. وفي بداي��ة االحتفال 
أش��ار الدكت��ور ظاف��ر س��لمان هاش��م رئيس 
جمعي��ة مكافح��ة التدرن واألم��راض الصدرية 
في كلم��ة له إلى أنه »حان الوق��ت لعالم خال 
من الس��ل من خالل ق��وة متكامل��ة يتصدرها 
واالجتماع��ي  واحلكوم��ي  السياس��ي  احل��زم 
ليك��ون رديفا الس��تراتيجية مكافحة الس��ل 
ف��ي الع��راق«. وأض��اف إن »دور الف��رد واجلماعة 
يبقى أساس��ياً خللق دميومة املناصرة واالعتزام 
إلس��نادها وتوثيق مقوماتها وحتقي��ق أهدافها 
وإن م��ن املب��ادئ االساس��ية الدع��م احلكومي 
وتشخيص املرض وتوفير االدوية الالزمة للعالج 

ومراقبة س��ير الع��الج وتقيي��م نتائج��ه دورياً 
وإن اس��تخدام ه��ذه الطريقة س��اعد في إنقاذ 
الكثيرين من موت محقق بس��بب املرض حيث 
تستخدم هذه االستراتيجية في اكثر من )180( 
دولة وس��اعدت في عالج )43( مليون مصاب في 
العال��م«. وأوضح الدكتور ظاف��ر أن »العراق قد 
جنح بجه��ود ادارة البرنام��ج الوطني ملكافحة 
االستش��ارية  وعيادات��ه  الع��راق  ف��ي  الت��درن 
املنتش��رة في كاف��ة احملافظ��ات، والعمل املميز 
أثمر نتائج جيدة، وكشف االصابات ومعاجلتها 
ومتابعته��ا حققت نتائج تفوق التصور بالرغم 
م��ن االحتي��اج غي��ر امللب��ى ملقوم��ات التصدي 
للس��ل«.. )البينة اجلدي��دة( تقول ش��كراً لكل 
الس��اعني والباذلني للجهود الطيب��ة للقضاء 

على هذا املرض اللعني.

االتفاقات والتعاون
بني العراق و)دول اجلوار(

من لندن

 وفيق السامرائي

تهنئ��ة مفعمة باحل��ب، مكللة بال��ورود، معطرة بعطر  
الياس��مني، حتملها أس��راب من الطيور لتحّلق بها في 
األفق البعيد لتتألق في سماء احللم السعيد بابتسامة 
عريضة نبعثها إلى السيد )ساهر صدر الدين( واآلنسة 
)دنيا صبحي عزت(، مبناسبة دخولهما القفص الذهبي، 
داعني املولى عز وجل أن يجعله زواجاً مباركاً وأن يرزقهما 

الذرية الصاحلة.. ألف ألف مبارك. 

اإلعالمي حيدر يادكار محمد البياتي

وكاالت / البينة اجلديدة
طرحت الفنانة التونس��ية لطيف��ة أغنيتها اجلديدة 
بعنوان »أمي« عبر قناتها على YouTube بالتزامن مع 

احتفاالت عي��د األم الذي يصادف في 21 مارس 
من كل عام في معظم الدول العربية. وهي 

م��ن كلمات أحمد س��امي وأحل��ان رامي 
جم��ال الدين وق��ام بتوزيعها اس��الم 

صب��ري، فيما حرص��ت لطيفة على 
نش��رها عب��ر جمي��ع منصاته��ا 

االجتماعية فور طرحها. يش��ار 
إل��ى أنها س��تحل ضيفة عبر 

اثير الراديو في برنامج »الراديو 
بيضحك ليه« مع االعالمية 
ف��ي  مصطف��ى  فاطم��ة 
حلق��ة اخلمي��س املقب��ل 
للحدي��ث ع��ن األغني��ة 
اجلدي��دة باإلضاف��ة إلى 
»حكاي��ات  برنامجه��ا 

لطيفة«.

وكاالت / البينة اجلديدة
مؤخ��را،  آث��ار،  علم��اء  أعل��ن 
عثوره��م عل��ى مومي��اء قدمية 
يص��ل عمرها إلى 1500 س��نة، 
داخل أحد الكهوف في منطقة 
مبنغولي��ا.  اجلبلي��ة  ألت��اي 
وبحس��ب ما نقل موقع ذا 
إب��وش تاميز، ف��إن البقايا 
الت��ي كان��ت ملفوف��ة 
ف��ي ثوب م��ن اخليش 

هي األولى من نوعها لس��كان 
الوس��طى.  آس��يا  منطق��ة 
وأوض��ح الباح��ث ف��ي متحف 
خوفد مبنغوليا، بي. شوخباتار، 

إن املومياء ال تعود لشخص من 
النخبة، والراجح حسب قوله، 
هو أن تك��ون المرأة، بالنظر إلى 
عدم وج��ود قوس الرماية داخل 
القب��ر. وأض��اف أن عملية إزالة 
الثوب عن املومياء جتري بعناية 
فائق��ة، ومبج��رد انته��اء ه��ذه 
الباحثون  العملي��ة، س��يكون 
قادرين على حتديد اجلنس، على 

نحو أكثر دقة.

متابعة / البينة الجديدة
تعتزم الصني زراعة محاصيل مخصصة 
لألفي��ال البري��ة للرع��ي، ف��ي محاولة 
لتوفير سبل العيش للمزارعني احملليني.
ويرجح أن تقوم محافظة يونان الواقعة 
جن��وب غرب��ي الب��الد بإنش��اء مزرع��ة 
خاص��ة في منطق��ة حماي��ة طبيعية 
مبقاطعة منغاي، حي��ث كثيرا ما يغير 
18 في��ال عل��ى محاصي��ل املزارعني من 

ق��رى في املنطقة. وتش��مل املزرع��ة البالغ 
مس��احتها 126 فدانا زراع��ة الذرة وقصب 
الس��كر واخليزران واملوز. ويؤكد مسؤول في 
مكت��ب رعاي��ة الغاب��ات احمللي��ة أن حماية 
السكان احملليني شيء أساس للحفاظ على 
األفيال اآلس��يوية. واألفيال البرية اآلسيوية 
من األنواع احملمية في الصني، وقد سمحت 
جه��ود احلفاظ عليها بارتف��اع أعدادها في 

البالد إلى حوالي 300 فيل.

تهنئة  لطيفة تطرح 
جديدها لعيد األم

مومياء عمرها 1500 عام

الصني تزرع حماصيل خاصة باألفيال!


