
بغداد / 
دعت الهيئة العليا للحج والعمرة، امس السبت، الفائزين بقرعة 
الع��ام احلال��ي إلى اإلس��راع ف��ي تس��ليم جوازاتهم وتس��ديد ما 
بذمتهم من كلفة احلج وإكمال متطلبات احلصول على التأشيرة.
وق��ال املتحدث باس��م الهيئة حس��ن الكناني ، إن عل��ى الفائزين 
بقرعة احلج لهذا العام االس��راع إل��ى مراجعة مكاتب الهيئة في 
بغداد واحملافظات لغرض تس��ليم جوازاتهم وتس��ديد ما بذمتهم 
م��ن كلفة احلج وإكم��ال متطلبات احلصول على التأش��يرة.  على 
صعي��د آخر وقع الع��راق مع اململك��ة العربية الس��عودية مذكرة 
تفاهم تقضي بدعم التجار وتشجيع التجارة البينية بني البلدين.
ومذك��رة التفاه��م التي وقعها ع��ن العراق رئيس وف��د غرفة جتارة 
بغ��داد ال��ى اململكة العربية الس��عودية عب��د اهلل صالح اجلبوري 
وعن السعودية رئيس غرفة جتارة الرياض عجالن العجالن، بحضور 

سفير العراق لدى السعودية قحطان اجلنابي.         تتمة ص3

لبغداد حصة كبرية منها.. )                                   ( تنفرد بنشر احلالة اجلوية خالل االيام املقبلة.. مطر ورياح وسيول.. فحذار.. حذار

»هيئة احلج« توجه دعوة للفائزين بقرعة العام احلالي.. والعراق يوقع مذكرة تفاهم مع الس��عودية لتنش��يط التجارة

من موقع احلدث.. عبد املهدي يعلن احلداد العام ويشكل خلية ازمة وزارية ويأمر بفتح حتقيق فوري ويطلب من الربملان اقالة حمافظ نينوى ونائبيه
مرجعية النجف تطالب مبحاسبة املقصرين.. ورئيس اجلمهورية متوعدا: ما حصل فاجعة وطن وهي نتاج جشع وسوء ادارة وفساد 

السيسي : ملست خالل مباحثاتي مع عبد املهدي رغبة حقيقية لبناء عراق جديد قوي وواعد

يف جلسة سادتها الفوضى.. جملس نينوى يفشل بطرد احملافظ ويكتفي بإحالته للتحقيق.. والغليان الشعيب يف املوصل يف اعلى درجاته
الرئاسات الثالث ختتتم اجتماعا طارئا يف قصر السالم بشأن احلادثة.. والقضاء االعلى يوعز باختاذ اجراءات حبق املتسببني
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العراق يصحو على فاجعة غرق عبارة في الموصل راح ضحيتها نحو )100( شخص أغلبهم نساء وأطفال والعشرات مازالوا في عداد المفقودين

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 

دول عربية وأجنبية على رأسها أمريكا وروسيا تعزي العراقيني بفاجعة العبارة!

ش��هدت جزي��رة الغاب��ات الس��ياحية ف��ي 
املوص��ل ي��وم اخلمي��س املاض��ي 21/ 3/ 2019 
انق��الب عبارة كان عل��ى متنها عدد كبير من 
املواطن��ني جلهم من النس��اء واالطفال االمر 
الذي اودى بحياة نحو )100( شخص في حني 
ان هناك العشرات  اعتبروا مفقودين حلد اآلن 
وان عمليات البحث بش��أنهم مستمرة وقد 
كانت تداعيات احلادث كبيرة على املس��تويني 
الرس��مي والش��عبي حيث طالبت املرجعية 

الديني��ة عب��ر وكيلها ف��ي كربالء املقدس��ة 
الس��يد )احمد الصافي( خ��الل خطبة صالة 
اجلمع��ة ف��ي كرب��الء مبحاس��بة املقصري��ن 
وتقدمي اس��تقاالتهم فوراً واش��ار الصافي ان 
احلادث يؤش��ر الى وجود خلل كبير في الدولة 
واضاف انه البد من حتمل املس��ؤولية في مثل 
هذه احلوادث الكبي��رة »غرق العبارة« من قبل 
م��ن وقعت احلادثة في نطاق الدائرة في وزارته 
او مديريته فليقدم اس��تقالته ويضع نفسه 

حتت تصرف اللجنة التحقيقية.
في وقت عزى رئيس اجلمهورية )برهم صالح( 

ال��ذي زار املوص��ل وتعرض موكبه الى رش��ق 
باحلجارة من قبل متظاهرين غاضبني بضحايا 
حادث��ة غ��رق العب��ارة ف��ي املوص��ل متوعداً 
املتسببني مبحاسبة عس��يرة واضاف صالح 
ان فاجع��ة املوصل هي فاجع��ة وطن مؤكداً 
ان كل العراقي��ني م��ع املوص��ل وان الفاجعة 
لم تأت من فراغ بل من جش��ع فس��اد وسوء 
ادارة وتقصي��ر موضحاً ان رئي��س الوزراء وجه 
بتش��كيل جلنة حتقيقية بسرعة وستنتهي 

من اعمالها قريباً.
م��ن جانب��ه ام��ر رئي��س ال��وزراء )ع��ادل عبد 

امله��دي( باع��الن احل��داد الع��ام ف��ي جميع 
انح��اء الع��راق عل��ى ضحاي��ا العب��ارة في 
املوصل وتعزية ذوي الضحايا بأس��م جميع 
العراقي��ني كم��ا ام��ر بفت��ح حتقي��ق فوري 
باحلادث فض��اًل عن رفع تقرير له بذلك خالل 
)24( س��اعة الظهار احلقيقة والكشف عن 
املس��ببني كما وجه عبد املهدي باس��تنفار 
كل جهود الدول��ة ومتابعة عمليات االنقاذ 
والبح��ث ع��ن الغرق��ى واملفقودي��ن وتقدمي 
العالج واستنفار الكوادر الصحية والطبية 
واالغاثية وبحسب املصادر فأن عبد املهدي 
طلب من البرملان في جلس��ته املقررة اليوم 
االحد مبناقش��ة اقالة محافظ نينوى )نوفل 

العاكوب( ونائبيه على خلفية الفاجعة.
)رئي��س  الث��الث  الرئاس��ات  عق��دت  كم��ا 

اجلمهوري��ة ، رئي��س ال��وزراء ، رئيس مجلس 
الن��واب( اجتماع��اً طارئ��اً في قصر الس��الم 
ملناقش��ة ح��ادث العب��ارة كم��ا اوع��ز رئيس 
مجلس القضاء االعلى القاضي )فائق زيدان( 
باتخاذ احملاكم اخملتصة اجراءات عاجلة بشأن 

ح��ادث غرق العب��ارة في املوصل واملتس��ببني 
بذلك.

وفي التطورات ايضاً فشل مجلس محافظة 
نينوى ام��س بطرد احملافظ )نوف��ل العاكوب( 
واالكتف��اء باحالت��ه للتحقي��ق في جلس��ة 
س��ادتها الفوضى يجري ذلك وس��ط تصاعد 

الغليان الش��عبي في املوصل الذي وصل الى 
درج��ات غي��ر مس��بوقة وان اجلمي��ع بانتظار 
ق��رارات حكومية م��ن ش��أنها ان تصب املاء 
البارد على احلديد وهو ساخن وسط اتهامات 
نيابية وشعبية بأن ما حصل هو جراء حاالت 

االهمال والفساد والتراخي االداري.

كتب املحرر السياسي
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املوارد حتذر املتجاوزين على حوض دجلة وتتحدث عن احتمالية ورود موجات فيضانيةا
صحيفة : متديد اعفاء العراق من عقوبات ايران جاء لتاليف احراج واشنطن

2جملس القضاء األعلى يناقش عددا من القضايا املدرجة على جدول اعماله يف جلسته الثالثة لعام 2019
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الرئيس املصري يلتقي عبد املهدي في القاهرة 

اجلدي��دة«  ل�«البين��ة  وردت 
مناشدة فحواها اآلتي:

بعد أيام س��تحل مناس��بة 
زي��ارة االمام الكاظم )ع( في 

ذكرى استش��هاده، وجس��ر 
الگريعات املستخدم لعبور 
الكاظمي��ة  إل��ى  املش��اة 
انه مخالف لشروط   يُعتقد 

الس��المة واألم��ان بس��بب 
زي��ادة مناس��يب دجلة وقوة 
تدف��ق املياه وزخ��م الزائرين، 
اجله��ات  تتعه��د  ان  فإم��ا 

االع��الم  ام��ام  املس��ؤولة 
بسالمته وقدرته على حتمل 
زخ��م الزائرين، أو تب��ادر الى 

غلقه ملنع كارثة أخرى.

قبيل حصول احملذور.. »                                             « حتذر من خماطر جسر الكريعات

األنبار / 
النائ��ب ع��ن كتل��ة  كش��ف 
البرملانية  واالعم��ار  االص��الح 
عل��ي البديري، ع��ن معلومات 
مخط��ط  بوج��ود  تفي��د 
لتهريب قادة دواعش يحملون 
جنس��يات مختلف��ة من أحد 
األنب��ار  محافظ��ة  س��جون 
مقابل ماليني الدوالرات، داعياً 
اجلهات املعنية إلى نقل هؤالء 

القادة إلى بغداد فوراً.
وض��ع  إن   ، البدي��ري  وق��ال 
محافظ��ة األنب��ار ف��ي خطر 
بحس��ب معلوم��ات وصل��ت 
الين��ا ، مش��يراً إل��ى أن هناك 
جهات حتاول تهريب قادة كبار 
من داع��ش اإلرهابي من داخل 
تس��فيرات الش��رطة مقاب��ل 

ماليني الدوالرات.
ضم��ن  م��ن  أن��ه  وأض��اف، 

املعلوم��ات الت��ي وصلت الينا 
أن الوض��ع في منطقة جويبة  
خطر جداً، كما أن هناك بعض 
اإلرهابية  داع��ش  زمر وخالي��ا 
تخطط خل��رق األمن في قضاء 
الفلوجة ومركز مدينة الرمادي 
بغية تهريب قيادات كبيرة من 
داع��ش بالتنس��يق مع بعض 

ضعاف النفوس.

نائب يكشف عن خمطط لتهريب قادة 
دواعش من أحد سجون األنبار

  بغداد / 
وع��د رئيس ال��وزراء املاليزي مهاتير محم��د، بزيارة 
العراق قريب��اً تلبية لدعوة من رئي��س الوزراء عادل 
عبد املهدي.وقال مكتب مستش��ار األمن الوطني 
فال��ح الفي��اض ، إن األخي��ر التق��ى رئي��س الوزراء 
املالي��زي مهاتي��ر محم��د ف��ي كواالملبور وس��لمه 
دعوة رئيس ال��وزراء عادل عبد املهدي لزيارة العراق.
وأضاف البيان، أن الطرفني بحثا العالقات الثنائية 
بني البلدين وآفاق التعاون املش��ترك، مشيراً إلى أن 
رئيس الوزراء املاليزي رح��ب بالدعوة املوجهة اليه 

ووعد بتلبيتها قريباً.

مهاتري حممد يزور العراق قريبًا

  بغداد / 
أك��د النائ��ب ع��ن حتال��ف س��ائرون عالء 
الربيعي،ام��س  الس��بت، مض��ي البرملان 
والق��وى السياس��ية بتش��ريع القوان��ني 
التي حتج��م دور الفاس��دين، وفيما اعتبر 
مواجهة الفس��اد أمر صعب��اً لكنه ليس 
مس��تحيالً، أش��ار إلى أن الفرصة والوقت 
مناس��بان لرئيس الوزراء عادل عبد املهدي 

لضرب حيتان الفساد.

وق��ال الربيعي ، إن الفس��اد رس��خ جذوره 
بقوة طيلة السنوات السابقة وهناك من 
حيتان الفس��اد من أصب��ح لديهم أحزاب 
ومليش��يات ومافيات وعصابات، مبيناً أن 
مواجه��ة تل��ك احليتان أمر صع��ب لكنه 
ليس مس��تحيالً والبد أن تكون هناك إرادة 
قوية لدى احلكومة والبرملان للوقوف بوجه 
تل��ك احليت��ان وردعه��ا ب��كل قوة.وأضاف 
الربيع��ي، أن البرملان والقوى السياس��ية 

الوطني��ة ماضون بتش��ريع القوانني التي 
الط��رق  وتقط��ع  الفاس��دين  دور  حتج��م 
عليهم وصوالً إلى القضاء عليهم بشكل 
كامل واستعادة جميع األموال التي نهبت 
م��ن تلك املافيات الفاس��دة، الفت��اً إلى أن 
الفرصة والوقت مناس��بان لرئيس الوزراء 
للمضي بخط��وات جريئة مبلف مكافحة 
الفساد وضرب الفاسدين وحيتانهم بكل 
قوة.وتاب��ع، أن الفاس��دين لي��س عليه��م 

حجاب وهم معروفون للجميع وهي جهات 
عطلت مش��اريع كبيرة بامللي��ارات وعلى 
رئي��س ال��وزراء البح��ث عن اجله��ات التي 
أخذت مش��اريع تركت مهمل��ة ، وينبغي 
محاسبة من فعل هذا االمر وليس العودة 
لتغرمي األمانة والدولة، ناهيك عن مشاريع 
كبيرة يس��طو عليها مقاول��ون متنفذون 

لديهم كلمة قوية وتأثير على مسؤولني.

نائب:الفرصة والوقت مناسبان لعبد املهدي لضرب حيتان الفساد

- أحد ذوي الضحايا يناشد بلدية املوصل 
للتدخل من اجل تخفيض أس��عار الدفن 
عن��دي ثمان وفي��ات ومطل��وب مني على 

اجلثمان الواحد 300 ألف دينار.
- أحد املنقذين  بعدما أنقذ سبعة ركاب،  

ول��دى محاولته انق��اذ الثامن غ��رق جراء 
االعياء ومات!! 

- أح��د الناجني وهو صحفي اس��مه عبد 
اجلب��ار اجلب��وري: اآلن انتهي��ت م��ن دف��ن 
زوجت��ي وواحدة من بنات��ي وما زلت أبحث 

ع��ن الثانية، أم��ا الثالث��ة فوجدتها على 
قيد احلياة مبنطقة تبعد 10 كم عن مكان 
احل��ادث، جنت ألنها تش��بثت بجث��ة امرأة 

ظّنا منها أنّها أّمها.
منقول من صفحات التواصل االجتماعي 

اهلل اكرب.. ثالث حاالت قرأتها قبل قليل عن مأساة العّبارة 
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احلكيم: معاجلة الفكر واملنهج املؤدي إىل اإلرهاب أولوية قصوى وحادثة نيوزيالندا داء ابتليت به مجيع الدول

NO.3152.SUN.24.MAR.2019

بغداد / البينة الجديدة
أعلنت هيئة الكمارك، أمس السبت، عن ضبط ٣٤٠٠٠ لتر مواد كيميائية 
خط��رة في كمرك محط��ة بوابة البص��رة. وقالت الهيئة إن الس��لطات 
الكمركية في مركز كمرك بوابة البصرة متكنت، أمس السبت، بالتعاون 
مع جهاز اخملاب��رات الوطني وضابط مخابرات املين��اء من ضبط حاويتني 
حج��م ٤٠ قدم��اً حتتوي كل حاوي��ة عل��ى )٨٥٠ ( برميالً س��عة )٢٠( لتراً 
بإجمال��ي حمولة )٣٤٠٠٠( لتر مواد كيميائي��ة خطيرة. وأضافت الهيئة، 
أن احلاويتني متروكتان في ساحات امليناء منذ فترة طويلة بغية تهريبها، 
ول��م يثب��ت عليهما بلد املنش��أ وال تاريخ الصالحية، فض��ال على أنهما 

حتتاجان إلى موافقات خاصة كونهما من املواد اخلطرة جدا.

بغداد / البينة الجديدة
رأى رئي��س حتال��ف االص��الح واالعم��ار الس��يد عمار 
احلكي��م، ام��س الس��بت، ان معاجلة الفك��ر واملنهج 
املؤدي الى االره��اب اولوية القصوى، فيما لفت الى أن 
حادثة نيوزيالندا اثبتت ان التطرف داء ابتليت به جميع 
الدول والثقافات وال عالقة له بالدين او العقيدة. وقال 
احلكي��م خالل كلمته خالل فعالي��ات املنتدى العربي 
األفريق��ي ملكافحة اإلره��اب والتطرف ف��ي بغداد، إن 
معاجل��ة الفك��ر واملنهج امل��ؤدي الى االره��اب اولوية 
القص��وى. وأضاف احلكيم، أن التطرف آفة تعمل على 
تدمير املناهج الفكري��ة من الداخل اوالً، وتلحق االذى 
باتب��اع تلك املناهج قبل غيرهم، الفت��ا الى أن حادثة 
نيوزيالندا اثبتت ان التطرف داء تبتلي به جميع الدول 
والثقاف��ات وال عالقة ل��ه بالدي��ن او العقيدة.وأوضح، 
أن اإلسالم واملس��لمني حتملوا اتهامات باطلة لوجود 
متطرفني يّدعون االنتماء لهذه الش��ريعة السمحاء، 
مش��يرا الى أن التطرف يجد بيئته اخلصبة في ظروف 
عدم االس��تقرار السياس��ي، وفش��ل جهود التنمية 
وتق��دمي اخلدم��ات، وينتع��ش بانتش��ار مظاهر اجلهل 
والبطال��ة. وتابع، أن بناء االنس��ان الصالح في اجملتمع 
الصالح، هو املدخل االساس ملكافحة الفكر املتطرف، 
كما أن اخلطاب املعتدل ملرجعية االمام السيس��تاني 
كس��رت ش��وكة االرهاب. وانطلقت، امس الس��بت، 
فعالي��ات املنتدى العربي األفريق��ي ملكافحة اإلرهاب 

والتطرف في العاصمة بغداد.

الكمارك تعلن ضبط ٣٤٠٠٠ لرت مواد كيميائية خطرة يف حمطة بوابة البصرة

عالية نصيف تشيد بالتوضيح الذي أصدره رئيس الوزراء قبل سفره إىل مصر

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
 أش��ادت النائب��ة عالية نصي��ف بالتوضيح ال��ذي أصدره رئيس 
الوزراء عادل عبداملهدي الذي شرح فيه للشعب العراقي أسباب 
زيارته ملصر، مبينة ان هذا العرف اجلديد البد أن يجعل املسؤولني 

احلكوميني كافة يفصحون عن تفاصيل سفرهم.
وقال��ت في بيان ام��س: »ان التوضيح الذي أص��دره رئيس الوزراء 
والذي اعتذر فيه للش��عب العراقي الضط��راره لزيارة مصر وفقاً 
للدعوة املوجهة اليه خدمة ملصلحة العراق، هو عرف جديد البد 
ان يتبعه بقية املس��ؤولني احلكوميني مبختلف مستوياتهم، او 
تقوم مكاتبهم االعالمية على االقل بش��رح تفاصيل زياراتهم 
لل��دول قب��ل قيامهم به��ا واملواضيع التي س��تتضمنها الزيارة 
والشخصيات التي سيلتقي بها املسؤول«. وأضافت نصيف: ان 
قضية س��فر املس��ؤولني الى اخلارج والوفود احلكومية العراقية 
لطاملا أثارت جدالً في الشارع العراقي وداخل البرملان، ولعل هذا 
الع��رف اجلديد سيس��اعد في جعلنا نتمكن م��ن تقييم النفع 
الذي س��يعود على الش��عب العراقي من هذه الزيارات«، معربة 
ع��ن أملها في ان تثمر زي��ارة عبداملهدي ملصر عن أمور تصب في 

مصلحة الشعب العراقي.

بغداد / البينة الجديدة
دع��ا زعيم ائت��الف الوطني��ة اياد ع��الوي، الى عدم رك��ن نتائج 
التحقي��ق بحادث العبارة ب املوصل على الرف، معتبراً أن املوصل 
تق��ع ضحية الفس��اد واالهمال. وقال ع��الوي إن املوصل احلبيبة 
تقع ضحية الفس��اد واالهمال، معرباً عن تعازيه الهالي ضحايا 
عّب��ارة املوص��ل. ودعا الى اع��الن نتائج التحقيق بهذه املأس��اة 
وعدم ركنها على الرف، ومحاسبة املتسببني ب�فاجعة املوصل 
األليمة واالس��تهانة بارواح العراقيني، في يوم كان من املفترض 

ان يكون يوم فرح وسرور.

وكاالت / البينة الجديدة
كشف مصدر مسؤول ان زعيم تنظيم 
داع��ش ابا بكر البغ��دادي حاول مرارا 
الفرار الى العراق، فيما اش��ار الى انه 
ال يوجد في الباغوز. ونقلت صحيفة 
العرب��ي اجلدي��د عن املص��در قوله ان 
زعيم تنظيم داعش ابا بكر البغدادي 
ليس في الباغوز السورية، لكنه زارها 
أكثر من مرة قبل بدء الهجوم عليها 
من قبل ق��وات س��ورية الدميقراطية 
)قسد(، مبينا انه بحسب املعلومات 
التي ميلكها اجلهاز، فهو في منطقة 
س��ورية أخرى غير الباغوز، وهو حاول 

مراراً اللج��وء إلى العراق، لكن طيران 
التحال��ف وانتش��ار فصائل احلش��د 
الش��عبي عل��ى احلدود ب��ني البلدين، 
دفع��اه إلى التراجع ع��ن هذا. واضاف 
املص��در ال��ذي طلب عدم الكش��ف 
ع��ن اس��مه، ان احلدي��ث ع��ن متّكنه 
م��ن وصول��ه إل��ى العراق أم��ر صعب 
التصدي��ق، وهو ال يزال ضمن األراضي 
السورية، مش��يرا الى اننا تأكدنا من 
املعلوم��ات أن البغ��دادي غّير مظهره 
اخلارجي، وش��ّكل حليته من الطويلة 
إلى القصيرة، وبّدل لونها إلى األحمر، 
ويعاني حالياً من الس��منة بس��بب 

قّلة احلركة خ��الل العامني املاضيني، 
ويعتمد عل��ى األغلب في تنقله على 
سيارات مدنية عادية، وأحياناً يتنقل 
بس��يارات أج��رة صفراء م��ن حي إلى 
آخر، كم��ا لم تع��د ترافق��ه أي أرتال 
عس��كرية، ولكن مرافقيه ينتشرون 
الداعش��ي  ال��زي  تش��به  ال  بأزي��اء 
املع��روف، وهو اللباس األفغاني. وتابع 
ت��زال  الروس��ية ال  ان االس��تخبارات 
مص��رة على أنه��ا قتل��ت البغدادي، 
ولك��ن التنظي��م ال يعت��رف بذل��ك، 
والتحال��ف الدولي يعتقد أنه مصاب 
إصابًة بليغة، موضحاً أن داعش يعرف 

جغرافي��ة الع��راق ألن معظ��م قادته 
في الص��ف األول هم م��ن العراقيني، 
ويعرف األنفاق التي لم تُكشف بعد، 
ف��ي مناطق صح��راء األنب��ار، وميتلك 
ترتب��ط  أنفاق��اً ضخم��ة  التنظي��م 
باحل��دود ثم إل��ى األراضي الس��ورية؛ 
ولك��ن مع ذل��ك، فإن احتم��ال دخول 
البغ��دادي إل��ى العم��ق العراقي عبر 
تلك االنفاق ال ي��زال احتماالً ضعيفاً.

واكدت قي��ادة العمليات املش��تركة، 
ف��ي 16 ش��باط ٢٠19، ع��دم حتدي��د 
م��كان زعيم تنظيم داع��ش ابي بكر 

البغدادي حتى اآلن.

حاول مرارًا الفرار إىل العراق .. مصدر يكشف: البغدادي ليس يف الباغوز

عالوي يدعو إىل عدم ركن نتائج 
التحقيق حبادث العّبارة على الرف

بغداد / البينة الجديدة
عق��د مجل��س القضاء األعل��ى اجتماعه الدوري الثال��ث في 17/ ٣/ 
٢٠19 برئاس��ة رئيس محكمة التمييز االحتادية القاضي فائق زيدان 
ملناقش��ة عدد من القضايا املدرجة على جدول أعماله ومت خالله ما 

يلي:�
1- قراءة سورة الفاحتة على روح السادة القضاة رائد عرب عمر وعزت 

توفيق جعفر اللذين وافاهما األجل مؤخراً.
٢- اقر اجمللس ترقيته عددا من الس��ادة القضاة وأعضاء االدعاء العام 

وفق مقتضيات املصلحة العامة.
٣- من��ح عدد م��ن املناصب القضائية التي يس��توجب منحها إقرار 

التشكيالت القضائية في املناطق االستئنافية.
٤- ناق��ش اجمللس ما ورد في كتاب مجل��س النواب بخصوص إعطاء 
ال��رأي حول مقت��رح تعديل الفقرة )ثالثاً( من امل��ادة )6( من األمر رقم 
)٣٠( لس��نة ٢٠٠٥ )قان��ون احملكم��ة االحتادي��ة العليا( وق��رر اجمللس 
باإلجم��اع املوافق��ة وتأيي��د املقت��رح املذك��ور بغية توحيد الس��ن 
القانوني للتقاعد جلميع الس��ادة القضاة في الس��لطة القضائية 
عل��ى وفق أحكام قانون التنظيم القضائي رقم )16٠( لس��نة 1979 

وقانون متديد خدمة القضاة رقم )٣9( لسنة ٢٠1٢.
٥- ناق��ش اجملل��س كت��اب اللجن��ة القانوني��ة في مجل��س النواب 
بخص��وص اج��راءات تنفيذ مذك��رات القبض حتديداً ي��وم اخلميس 
بقصد سيء لذا وجه اجمللس السادة القضاة التعامل بدقة مع هذه 
القضايا وتخويل الس��ادة القضاة اخلف��ر االتصال بالقاضي اخملتص 
للنظر في إمكانية إطالق س��راح املته��م بكفالة حلني عرض أوراقه 

على القاضي اخملتص.
6- ناق��ش اجملل��س كت��اب اللجن��ة القانوني��ة في مجل��س النواب 
بخصوص التهديدات من بعض احملس��وبني على العش��ائر في حال 
اتخ��اذ االج��راءات القانوني��ة بحق املنتم��ني لهذه العش��ائر ووجه 
اجملل��س الس��ادة القضاة باتخاذ االج��راءات القانوني��ة الرادعة وفق 
القان��ون بحق كل من يهدد اجلهات اخملتص��ة واملواطنني عند تنفيذ 

واجباتهم.
7-  أكد اجمللس على اعمامه السابق بخصوص انتقال السادة قضاة 
التحقيق رفقة أعضاء االدعاء العام الى املواقف للقاء مع املوقوفني 

وتدقيق أوراقهم ميدانياً التخاذ القرارات احلاسمة وفق القانون.
امل��ادة 9٢ من الدس��تور نص��ت صراحه عل��ى اس��تقاللية احملكمة 

االحتادية ودمجها مخالف للدستور.

جملس القضاء األعلى يناقش عددًا من القضايا املدرجة 
على جدول أعماله يف جلسته الثالثة لعام 2019

بغداد / البينة الجديدة
كما اش��رنا س��ابقا الى اس��تمرار اندفاع 
الكت��ل القطبية نحو املنطقة خالل االيام 
القادمة حيث تس��يطر حالة من الطقس 
املضطرب خالل االيام الثالثة املقبلة نتيجة 
اندفاع اخدود بارد ف��ي طبقات اجلو العليا 
يتعزز بجبهة س��طحية يوم غد االثنني مما 
سيسبب تس��اقطات مطرية على معظم 
مناط��ق الع��راق تتميز بالغ��زارة خصوصا 
نه��ار غ��د االثنني حي��ث تب��دأ االمطار من 
مساء أمس الس��بت واليوم االحد وتشتد 

يوم غد االثنني بس��بب عب��ور جبهة باردة 
وتتوزع االمطار بشكل تراكمي كالتالي:

أمط��ار غزي��رة إل��ى غزي��رة ج��دا خصوصا 
نهار غد االثنني: نينوى، اربيل، س��ليمانية، 

كركوك، ميسان، بغداد، كربالء، حلة.
أمطار متوسطة الى غزيرة: واسط، االنبار، 

الناصرية، النجف، شرق البصرة.
أمط��ار خفيف��ة ال��ى متوس��طة: املثنى، 

الديوانية.
الرياح الس��طحية هي االخرى ستش��هد 
نش��اطا ملحوظا نظ��را لنش��وء منطقة 

جتمع للرياح عند مركز الضغط املنخفض 
ش��مال الع��راق لتندف��ع الري��اح اجلنوبية 
كبي��رة  بس��رعة  الش��رقية  واجلنوبي��ة 
خصوصا نه��اري اليوم االح��د وغد االثنني 
حي��ث من املتوق��ع ان تصل س��رعة الرياح 
نهار غد االثنني في واس��ط الى س��رعة 6٠ 

كلم  ساعة تقريبا مع االمطار الغزيرة.
مالحظات مهمة

 1- لبغداد حص��ة كبيرة من االمطار حيث 
م��ن املتوقع ان يفوق املتراكم منها ٥٠ ملم 
معظمه��ا نهار غ��د االثنني وخ��الل اوقات 

الدوام الرس��مي مما يس��تدعي السلطات 
اس��تثنائية  اج��راءات  اتخ��اذ  اخملتص��ة 

للحفاظ على ارواح وممتلكات املواطنني.
٢- طريق واس��ط- بغداد الذي تنتشر عليه 
اآلن خي��م اي��واء الزائرين ق��د يتعرض نهار 
غ��د االثنني ال��ى ري��اح عاتية وامط��ار بني 
متوس��طة ال��ى غزيرة ق��د ال تصمد معها 

هذه اخليم لذا يرجى اخذ احليطة واحلذر.
٣- بش��كل ع��ام كمي��ات االمط��ار الت��ي 
الع��راق  انح��اء  كاف��ة  عل��ى  س��تهطل 
ستس��بب زيادة كبيرة ومفاجئة في روافد 

نهر دجلة بشكل خاص من اقصى الشمال 
ال��ى العمارة جنوبا، كما وترد الس��يول من 
اجلان��ب االيران��ي باجت��اه الش��ويجة وبدرة 
وزرباطية وح��وض حمرين وش��رق العمارة 
ونأم��ل ان ال تصل الى علي الغربي وش��يخ 

سعد.
٤- محافظة ديالى تش��هد أمط��ارا فائقة 
في املنطقة احملصورة بني كفري واملقدادية 

خصوصا نهار غد االثنني.
عقيل غازي - جلنة التنبؤات الطقسية/
قسم علوم اجلو

لبغداد حصة كبرية منها.. »                      « تنفرد بنشر احلالة اجلوية 
خالل األيام املقبلة: مطر ورياح وسيول .. فحذار .. حذار

وكاالت / البينة الجديدة 
اس��تقبل الرئي��س املصري عبد 
الفتاح السيسي، امس السبت، 
رئي��س مجلس الوزراء عادل عبد 
امله��دي؛ حيث عقدت جلس��ة 
مباحثات لتعزيز التعاون الثنائي 
ب��ني البلدين وال��دور املصري في 
إع��ادة إعمار الع��راق. ومن املقرر 
أن يتح��دث الرئيس السيس��ي 
الع��راق لوس��ائل  وزراء  ورئي��س 
اإلعالم. وتتناول املباحثات احلرص 
على الدفع بأطر التعاون الثنائى 
نح��و آف��اق جدي��دة ومتنوع��ة 
في ش��تى اجملاالت السياس��ية 
والتجاري��ة  واالقتصادي��ة 
الحتياج��ات  وفًق��ا  والثقافي��ة 
الش��عب العراق��ي، خاص��ًة ما 
إع��ادة إعم��ار  يتعل��ق بجه��ود 
العراق.وترتب��ط مص��ر والع��راق 
بعالق��ات تاريخية كما يش��هد 
الوق��ت الراهن انفتاًح��ا مصريًا 
واضًح��ا باجت��اه إقام��ة عالقات 
وتوقيع مذك��رات واتفاقيات في 
العالق��ات مع  أوج��ه  مختل��ف 
اس��تعداد مصري في مساعدة 
ودع��م العراق في ميادين ش��تى 
والتأكي��د على املوق��ف املصري 
الثاب��ت والدائ��م الداعم لوحدة 

األراضي العراقية وعدم التدخل 
ف��ي ش��ؤونه الداخلي��ة وإجراء 
مصاحل��ة وطنية ش��املة ودعم 
شمول العملية السياسية في 
العراق جلميع األطياف العراقية 
دون اس��تثناء. فيم��ا أكد رئيس 
ال��وزراء ع��ادل عبد امله��دي أنه 
يتطل��ع للقم��ة الثالثي��ة  م��ع 
الرئيس عبد الفتاح السيس��ى، 
والعاهل األردن��ي امللك عبد اهلل 

الثاني لتعزيز وتنمية العالقات.
وأض��اف رئي��س وزراء العراق في 
كلمت��ه بقص��ر االحتادي��ة ف��ي 
القاهرة، أن العراق ال يوجد لديه 
اليوم أعداء سوى اإلرهاب والفقر 
مش��يداً  والبطال��ة،  واألمي��ة 
بحديث الرئيس السيسي، حول 
ضرورة ب��ذل اجلهد والعمل لبناء 
األمم. وأش��ار رئي��س ال��وزراء إلى 
ض��رورة جتفيف مناب��ع اإلرهاب، 

مؤك��داً أن التع��اون ب��ني مص��ر 
والعراق في هذا الشأن سيكون 
أساس��يا. وقال نحن في العراق 
مص��رون على اس��تغالل الوضع 
االس��تراتيجي لبلدنا في تنمية 
وتقوية العالقات مع دول العالم، 
مؤكداً أن اختيار القاهرة لتكون 
زيارت��ه اخلارجية األولى رس��الة 
لها دالل��ة كبيرة، بالنظر إلى دور 
مصر احملوري واإلقليمي والدولي.

أخبار موجزة
تهدي��دات .. ه��ددت مجموع��ة م��ن اليميني��ني 
املتطرفني رئيس��ة الوزراء النيوزلندية جاس��يندا 
اي��ردرن بالقتل على موقع تويتر بس��بب تعاملها 
باحترافي��ة وادانته��ا جلرمي��ة القت��ل املروعة التي 
ارتكبه��ا ارهاب��ي مييني متطرف على مس��جدين  
في صالة اجلمعة قبل اسبوعني. وذكرت صحيفة 
الديلي ميل البريطانية إن ”الشرطة النيوزيلندية 
جتري حتقيقا بش��أن تغريدتني على األقل، بالنظ��ر إلى ما ورد فيهما 

من تهديد صريح حلياة أرديرن.
حملة .. حّول ترامب 1.٣ مليون دوالر من أموال قدمها مانحون حلملة 
إع��ادة انتخاب��ه رئيس��ا للدول��ة إلى مؤسس��ات 
وش��ركات عائ��دة ل��ه ش��خصيا ومت تخصي��ص 
ه��ذا املبلغ لإليج��ار والغذاء واإلقام��ة وغيرها من 
النفق��ات منذ تول��ي ترامب منصب الرئاس��ة في 
الوالي��ات املتحدة. وذكرت فورب��س أن حملة إعادة 
انتخ��اب الرئيس األمريكي حّول��ت ٨٠٠ ألف دوالر 

إلى برج ترامب التجاري.

أن  االمريكي��ة  اخلزان��ة  وزارة  أعلن��ت   .. عقوب��ات 
الوالي��ات املتح��دة األميركي��ة فرض��ت عقوب��ات 
جدي��دة على باحث��ني إيرانيني في مج��ال الطاقة 
النووي��ة، موضحة أن هذا االج��راء هو مبثابة حتذير 
للباحثني الشبان من مغبة االقتداء بهم. بحسب 
بيان ال��وزارة. ونقلت وكالة االسوش��يتد برس عن 
وزي��ر اخلارجية االمريك��ي مايك بومبي��و  قوله إن  

العقوبات شملت 1٤ شخصا و 17 كيانا«.
تغي��رات .. أق��رت احلكومة األس��ترالية، تغيي��رات قانونية تقضي 
بخفض عدد املهاجرين الذين تس��تقبلهم، فيم��ا أعلنت تفاصيل 
خط��ة جدي��دة للتعامل م��ع الالجئ��ني والطلبة 
صحيف��ة  وبحس��ب  أس��تراليا.  ف��ي  األجان��ب 
“األستراليان”، فإن احلكومة أقرت التغييرات التي 
تقضي بخفض عدد املهاجرين الذين تستقبلهم 
أس��تراليا م��ن 19٠ ألف إلى 16٠ ألف في الس��نة. 
واخلطة اجلديدة تش��مل سياسة  لدفع املهاجرين 

إلى اإلستقرار في املناطق الريفية.

إعص��ار .. أعل��ن املتح��دث باس��م مفوضي��ة األمم 
املتحدة لش��ؤون الالجئ��ني، بابار بال��وش، أن أكثر 
من ٤٣٠ ش��خصا لقوا مصرعهم بس��بب إعصار 
“إي��داي” املدم��ر في موزمبي��ق وزميباب��وي ومالوي. 
واجتاح إعص��ار “إيداي” جنوب ش��رق إفريقيا في 
األس��بوع املاضي وشمل أراضي كل من موزامبيق 
وزميبابوي ومالوي، ملحقا أضرارا جس��يمة مبدينة 
بيرا ف��ي موزمبيق. وت��دل معلومات مفوضية األمم املتحدة لش��ؤون 
الالجئني أن حصيلة ضحايا اإلعصار في موزمبيق بلغت ٢٤٢ قتيال.

الج��والن .. اكدت وزارة اخلارجي��ة البريطانية ردا على ترامب بش��أن 
اجل��والن احملت��ل إن اململكة املتح��دة تعتبر هضبة 
اجلوالن أرض حتتلها إسرائيل. وقال املتحدث باسم 
وزارة اخلارجي��ة البريطانية في بي��ان، ان”اململكة 
املتحدة تعتبر هضبة اجلوالن أرض حتتلها إسرائيل. 
ضم األرض بالقوة محظور وفقا للقانون الدولي مبا 
في ذلك ميث��اق األمم املتحدة. واضافت إن بريطاينا 

ال تخطط لتغيير موقفها من هضبة اجلوالن.



دول عربية واجنبية على رأسها أمريكا وروسيا تعزي العراقيني بفاجعة العبارة

املوارد حتذر املتجاوزين على حوض 
دجلة وتتحدث عن احتمالية ورود 

موجات فيضانية

السيسي : ملست خالل مباحثاتي مع عبد املهدي رغبة حقيقية
  لبناء عراق جديد قوي وواعد

بغداد / البينة اجلديدة
السامرائي،  النائب مثنى عبدالصمد  املدني  رئيس حزب املسار  طالب 
احلكومة  بضرورة االعتناء باالم العراقية، داعيا الى تقدمي تعويض مادي 

ومعنوي لها عن تلك التضحيات هو واجب وطني وإنساني.
وقال السامرائي إن أعياد الربيع فرصة لتدعيم أواصر احملبة والتآخي بني 
وطني  واجب  الشهداء  أمهات  وتعويض  العراقي  الشعب  أبناء  جميع 

وإنساني، مطالبا احلكومة  بـضرورة االعتناء باالم العراقية.
ملا  الدعم  من  الكثير  تستحق  العراقية  االم  ان  السامرائي  واضاف 
قدمته من تضحيات من أجل عائلتها ووطنها وباألخص الالئي قدمن 
داعيا  االرهابية،  للتنظيمات  التصدي  معارك  خالل  جرحى  أو  شهداء 
إلى ضرورة استغالل مثل هذه الفرصة لتدعيم أواصر احملبة والتآخي بني 
جميع أبناء الشعب العراقي وتطبيع أوضاع اجملتمع الذي واجه ظروفاً 
استثنائية بسبب خطابات االستقطاب االثني والطائفي التي خيمت 

على البالد لسنوات طويلة.
هذه  استثمار  ويجب  قوة  مصدر  هو  والديني  اإلثني  التنوع  أن  واكد 
األهلي  السلم  على  احلفاظ  يضمن  مبا  التكاتف  من  ملزيد  املناسبة 
االقتصادية  البالد  أوضاع  بتحسني  ويسهم  اجملتمعي  واالستقرار 
مستوى  ويرفع  العراقي  اجملتمع  شرائح  جلميع  الكرمي  العيش  ويحقق 
أهم  أحد  باعتباره  يستحقه  الذي  املوقع  في  العراق  ويجعل  التنمية 

أقطار املنطقة.

وكاالت / البينة اجلديدة

ــبت،  ــن التحالف الدولي ملقاتلة داعش، امس الس اعل

ــاء النهائي على  ــه للتأكد من القض مواصلة عمليات

ــن التحالف  ــكاي نيوز عربية ع ــم. ونقلت س التنظي

ــنواصل عملياتنا للتأكد من القضاء  الدولي قوله، س

ــوريا  ــت قوات س ــم داعش.وكان ــى تنظي ــي عل النهائ

ــبت، أن داعش مني  ــس الس ــت، ام ــة أعلن الدميقراطي

ــوريا،  ــرق س بالهزمية النهائية في جيب في الباغوز ش

ــا التنظيم وامتدت  ــا ينهي دولة اخلالفة التي أعلنه مب

ــل إلى ثلث  ــاحة تص ــات على مس ــت من األوق في وق

العراق وسوريا .
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احلكيم : نعرب عن تأييدنا ملا تقدم به رئيس الوزراء باستجواب حمافظ نينوى

نائب يطالب احلكومة  باالعتناء باألم العراقية وتقديم التعويض هلا
مكتب مفتش الداخلية يعلن ضبط عنصر من عصابة متخصصة بسرقة النفط

بغداد  / البينة اجلديدة
ــيد   اعرب رئيس حتالف اإلصالح واالعمار الس
ــدم به رئيس  ــد ما تق ــار احلكيم عن تأيي عم
ــتجواب  مجلس الوزراء عادل عبد املهدي باس

محافظ نينوى لهدره املال العام.
ــيد عمار احلكيم عن التأكيد  كما اعرب الس
ــة إدراج ماحدث في مدينة املوصل  على أهمي
من تعرض العبارة للغرق والتي راح ضحيتها 
ــدول أعمال  ــن املواطنني على ج ــدد كبير م ع
ــة للوقوف  ــواب املرتقب ــس الن ــة مجل جلس
ــبة املقصرين بشدة  ــبابها ومحاس على أس
ــة املكلفة  ــر اللجنة النيابي ــة تقري ومناقش
ــة ، فضال عن  ــي أوضاع احملافظ ــق ف بالتحقي
ــة  ــر حملارب ــكل أكب ــي بش ــل دوره الرقاب تفعي

الفساد والفاسدين.
ــا ندعو  ــار احلكيم  كم ــيد عم ــاف الس واض
املؤسسات املعنية التخاذ اإلجراءات املطلوبة 
ــتقبال  ــذه احلوادث مس ــي وقوع مثل ه لتالف

واحلفاظ على أرواح املواطنني.

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

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

  بغداد / البينة اجلديدة
ــش العام في وزارة  أعلن مكتب املفت
ــس  ام ــدي،  االس ــال  جم ــة  الداخلي
السبت، عن ضبط عنصر من عصابة 
متخصصة بسرقة النفط من اخلط 
ــن محافظة البصرة  الناقل املمتد م

الى بغداد.
ــيق  ــب إنه متكن وبالتنس وقال املكت
والتعاون مع مديرية شرطة محافظة 
الديوانية من ضبط أحد أفراد عصابة 
متخصصة بسرقة النفط من اخلط 
ــن محافظة  ــد م ــه واملمت ــل ل الناق
البصرة الى بغداد، مبينا أن العملية 
ــة ميدانية من  ــراف ومتابع متت بإش
املفتش العام لوزارة الداخلية جمال 
األسدي، حيث مت التنسيق والتشاور 
ــة حول  ــرطة الديواني ــر ش ــع مدي م
ــب املفتش  ــواردة ملكت ــات ال املعلوم
ــام عصابة  ــادت بقي ــام والتي أف الع
ــن أنابيب اخلطوط  ــرقة النفط م بس
ــة البصرة  ــن محافظ ــه م ــة ل الناقل

ــى   بغداد عبر إحداث ثقوب ونصب  ال
ــى اخلطوط  ــات وحنفيات عل مضخ

الناقلة بغية سرقة وتهريب النفط.
ــر  دعا  ــب، أن هذا األم ــاف املكت وأض
ــوزارة الداخلية الى  ــام ل املفتش الع
ــب املفتش العام  ــف مدير مكت تكلي
قي مديرية شرطة الطاقة الى ترؤس 
ــيق مع  جلنة ملتابعة القضية بالتنس

ــرطة الديوانية بغية القاء  مديرية ش
ــني واملتجاوزين  ــى املهرب ــض عل القب

على املال العام وثروات البلد.
ــترك  املش ــل  العم ــق  فري أن  ــع،  وتاب
ــام الداخلية  ــّكله مفتش ع الذي ش
ــرطة  ــة وش ــية الداخلي ــن مفتش م
الديوانية قام بنصب كمني نتج عنه 
ــاً  ــط أحد أفراد العصابة متلبس ضب

ــد أنابيب نقل  ــة الوقود من أح بتعبئ
ــة حوضية مخصصة  بعجل النفط 
ــق العمل  ــب، كما الحظ فري للتهري
وجود خيمة بالقرب من اخلط الناقل 
ــتخدمونها  ــني يس ــد أن املهرب يعتق
ــات  ــم عملي ــا وتنظي ــت فيه للمبي

السرقة والتهريب من خاللها.

التحالف الدولي : سنواصل عملياتنا حتى القضاء النهائي على تنظيم داعش

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

أسسها الراحل  
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير
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  بغداد / البينة اجلديدة
ــس املصري عبد الفتاح  أكد الرئي
السيسي، امس السبت، أنه ملس 
ــالل مباحثاته مع رئيس الوزراء  خ
ــود رغبة  ــدي وج ــادل عبد امله ع
ــراق جديد قوي  حقيقية لبناء ع
ــى االتفاق على  ــيراً إل وواعد، مش
ــتوى  ــارات رفيعة املس تبادل الزي

بني البلدين.
وقال السيسي في مؤمتر صحفي 
ــدي بعد  ــد امله ــترك مع عب مش
ــد  ــع عب ــا م ــاء مباحثاتهم انته
املهدي، وفقاً ملوقع اليوم السابع 
ــعب  ــدم العزاء للش ــري، أق املص
ــة العراقية فى  العراقي واحلكوم

حادث غرق عبارة املوصل.

اعتزازه  السيسي عن،  وأعرب 
ــارة خارجية  ــون آول زي بأن تك
لرئيس وزراء العراق إلى مصر، 
وهو ما يعكس عمق العالقات 

بني البلدين.
ــس  ــه مل ــي، أن ــد السيس وأك
ــع رئيس  ــه )م ــالل مباحثات خ
ــد املهدي(، أن  الوزراء عادل عب
ــة نحو  ــة حقيقي ــاك رغب هن
ــد قوي وواعد يفتح  عراق جدي

ذراعيه ألبناء العراق كافة.
ــة  رغب ــس  مل ــه  أن ــاف،  وأض

ــى تعزيز العالقات مع  حقيقية ف
ــعة متكن  ــر، هناك آفاق واس مص
الدولتني من حتقيق طموحاتهما، 
ــاق على تبادل  ــدا أنه مت االتف مؤك

ــني  ــتوى ب ــة املس ــارات رفيع الزي
ــة العليا  ــد اللجن ــن، وعق البلدي

املشتركة.
ــوزراء عادل  ــار إلى أن رئيس ال يش

ــل، صباح امس  ــد املهدي وص عب
ــى  إل  ،)2019 آذار   23( ــبت  الس
ــة القاهرة في  ــة املصري العاصم

زيارة رسمية تستغرق يومني.   بغداد / البينة اجلديدة
ــة،  ــوارد املائي ــت وزارة امل وجه
ــى  ــراً إل ــبت، حتذي ــس الس ام
ــن على حوض دجلة،  املتجاوزي
ــة ورود  ــى احتمالي ــيرة إل مش
ــات فيضانية خالل األيام  موج
ــهر  ــة بداية ش ــة ولغاي احلالي

حزيران املقبل.
وقالت الوزارة ، نحذر املتجاوزين 
ــر دجلة كافة  ــى حوض نه عل
ــة واحلذر واالبتعاد  بأخذ احليط

عن محرمات النهر الحتمالية 
ــة خالل  ــات فيضاني ورود موج
ــة بداية  ــة ولغاي ــام احلالي االي

شهر حزيران القادم.
ــة بني احلني  ــن وزارة املائي وتعل
ــر عن ارتفاع او انخفاض  واآلخ
في مناسيب املياه، وتشير الى 
ــتفادة من هذه  ــة االس امكاني
ــات الواردة في االرتفاع،  الكمي
اضافة الى احلذر واالبتعاد عن 

محرمات مجرى املياه.

وكاالت / البينة اجلديدة
االوسط،  الشرق  صحيفة  ذكرت 
من  للعراق  اعفاء  واشنطن  منح  ان 
احلرج،  لتالفي  جاء  ايران  عقوبات 
الطاقة  اعتماد  ان  الى  اشارت  فيما 
الكهربائية من السعودية يحتاج الى 

املزيد من الوقت.
ونقلت الصحيفة عن مصدر حكومي 
رمبا  املتحدة  الواليات  ان  قوله  عراقي 
اجلديد؛  اإلعفاء  العراق  ملنح  اضطرت 
ألنها تعلم أن العراق ليس من السهل 
عليه االلتزام بالعقوبات، وأنه بحاجة 
فصل  في  خصوصاً  الطاقة،  إلى 

غير  الطاقة  من  فإنتاجه  الصيف، 
كاٍف لسد حاجته احمللية.

عدم  طلب  الذي  املصدر  واضاف 
الواليات  ان  اسمه،  عن  الكشف 
املتحدة تسعى من خالل إعطاء مهلة 
جديدة للعراق جتاه االلتزام بالعقوبات 
على إيران، إلى النأي بنفسها عن احلرج 
الذي قد يسببه لها عدم التزام العراق 
منع  على  أصرت  حال  في  بعقوباتها، 
إيران، خصوصاً  من  للطاقة  استيراده 
وهو على أبواب الصيف، مشيرا الى ان 
الواليات املتحدة تتعاون بروح إيجابية 
وترى  املهدي،  عبد  عادل  حكومة  مع 
استقرار  في  إيجابي  بدور  تقوم  أنها 

املنطقة وحل أزماتها.
استمرار  املتحدة،  الواليات  وأعلنت 
بالعقوبات  االلتزام  من  العراق  إعفاء 
شراء  ومواصلة  إيران  على  األمريكية 
يوما   90 ملدة  اإليرانية  الكهرباء 

إضافية.
االعتماد  على  العراق  قدرة  مدى  وعن 
من  الكهربائية  الطاقة  على 
إيران،  عن  بدال  والكويت  السعودية 
اكد املصدر أن األمر يتطلب مزيداً من 
الوقت واألموال لالستفادة من الطاقة 
اخلليجية، نظراً لقرب فصل الصيف، 
خطوط  مبد  املتعلقة  واملشكالت 

الطاقة الكهربائية.

صحيفة : متديد اعفاء العراق من عقوبات ايران 
جاء لتاليف احراج واشنطن

ومتثل مذكرة التفاهم اطارا استراتيجيا يرسم العالقة بني غرفة جتارة بغداد وغرفة 
البينية  التجارة  وتشجيع  التعاون  افاق  توسيع  على  التي ستعمل  الرياض  جتارة 
والتجارة  االعمال  قطاع  وتطوير  تنمية  املذكرة  وشملت  الشقيقني.  البلدين  بني 
الرؤى  توحيد  على  املسبق  والتنسيق  البلدين  بني  االقتصادي  العمل  ومفاصل 
واملواقف في املنتديات واملؤمترات، فضال عن القيام بالدراسات والبحوث االقتصادية 

لسد الثغرات في القوانني التجارية واالقتصادية واملعايير الدولية.
من  مشتركة  شركات  تأسيس  تشجيع  الى  السعي  التفاهم  مذكرة  وتدعم 
القطاع اخلاص بني البلدين ودعم املشاريع في البلدين إضافة الى تبادل املعلومات 
العراق والسعودية لتسهيل  في اجملال االقتصادي والتجاري وحث السلطتني في 

احلصول على التأشيرات لرجال االعمال لكال البلدين.
االتفاقية  رئيس غرفة جتارة بغداد السيد جعفر احلمداني توقيع  بارك  من جانبه 
الذي توقع ان تفتح مجال اقتصاديا كبيرا ممكن ان يخلق بيئة جاذبة لالستثمار 

في كل من البلدين .

»هيئة احلج« توجه دعوة للفائزين بقرعة العام 
احلالي.. والعراق يوقع مذكرة تفاهم

 مع السعودية لتنشيط التجارة

وكاالت / البينة اجلديدة
للشعب  ومواساتها  تعازيها  عن  واجنبية  عربية  دول  اعربت 
املاضي في  يوم اخلميس  انقلبت  التي  العبارة  العراقي بفاجعة 

نهر دجلة وراح ضحيتها العشرات من الشهداء واملفقودين.
فقد أعربت الواليات املتحدة، عن تعازيها لعوائل ضحايا حادثة 
غرق العبارة في املوصل. وقال القائم باعمال السفارة االمريكية 
التعازي  نقدم   ، هود  جوي  العراق  لدى  املتحدة  الواليات  وبعثة 
احلارة لعوائل وأصدقاء ضحايا حادث العبارة املأساوي الذي وقع 

علي نهر دجلة قرب املوصل. 
برهم  العراقي  نظيره  بوتني  فالدميير  الروسي  الرئيس  عزى  كما 
العبارة.  املواطنني بغرق  أحمد صالح في حادث مصرع عشرات 

وجاء في برقية التعزية التي نشرت على موقع الكرملني.
على  التعازي  خالص  بقبول  تفضلوا  الرئيس،  السيد  عزيزي 
ومصرع  دجلة  نهر  في  عبارة  لتحطم  املأساوية  العواقب 

العشرات من الركاب، مبن فيهم العديد من األطفال والنساء.
كما طلب بوتني نقل تعازيه ألسر وأصدقاء الضحايا، والتمنيات 

بالشفاء العاجل جلميع اجلرحى واملصابني.
ووجه امللك السعودي سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد 

بن سلمان، اجلمعة، برقية عزاء إلى الرئيس   برهم صالح، ورئيس 
غرق  في  القتلى  من  عدد  سقوط  بعد  املهدي،  عد  عادل  الوزراء 

عبارة في نهر دجلة.
ووفقا لوكالة األنباء السعودية واس، فقد بعث امللك سلمان بن 
صالح    برهم  للرئيس  ومواساة  عزاء  برقية  سعود  آل  عبدالعزيز 

إثر نبأ غرق عبارة في نهر دجلة.
دجلة،  نهر  في  عبارة  غرق  بنبأ  البرقية علمنا  في  وقال سلمان 
لفخامتكم  نبعث  إذ  وإننا  ومفقودين،  وفيات  من  عنه  نتج  وما 
وألسر املتوفني ولشعب جمهورية العراق الشقيق باسم شعب 
التعازي  أحر  وباسمنا  السعودية  العربية  اململكة  وحكومة 
وأصدق املواساة، لنرجو املولى سبحانه وتعالى أن يتغمد املتوفني 
بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، راجني 

عودة املفقودين ساملني. 
كما بعث ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان، برقية 
عبد  عادل  الوزراء  ورئيس  صالح  برهم  للرئيس  ومواساة  عزاء 
نتج  وما  دجلة،  نهر  في  عبارة  غرق  نبأ  تلقيت  بها  قال  املهدي، 
املتوفني  وألسر  لفخامتكم  وأعرب  ومفقودين،  وفيات  من  عنه 

كافة عن بالغ التعازي وصادق املواساة.

وقدم رئيس الوزراء اللبناني، سعد احلريري، امس السبت، التعازي 
لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد املهدي بفاجعة العبارة مبدينة 

املوصل، واصفا احلادثة بـ الصدمة.
الوزراء  مجلس  رئيس  إن   ، املهدي،  لعبد  اإلعالمي  املكتب  وقال 
اللبناني  الوزراء  رئيس  من  تعزية  برقية  تلقى  املهدي  عبد  عادل 
تعازي  خاللها  قدم  املوصل،  في  العّبارة  بحادث  احلريري  سعد 
مجلس  رئيس  الى  وشعبا  حكومة  الشقيق  لبنان  ومواساة 

الوزراء عادل عبد املهدي والى الشعب العراقي وذوي الضحايا.
وأعربت جمهورية مصر العربية، عن خالص تعازيها في ضحايا 
غرق عبارة في نهر دجلة في مدينة املوصل  ، ما أسفر عن وفاة 

العشرات.
وأعرب بيان صادر عن وزارة اخلارجية املصرية االربعاء 21 مارس آذار 

اجلاري، عن بالغ التعازي واملواساة ألسر الضحايا.
مع  وشعباً  حكومًة  ووقوفها  مصر  تضاُمن  على  البيان  وأكد 

حكومة وشعب جمهورية العراق في هذا احلادث األليم.
كما أعرب امللك االردني عبد اهلل بن احلسني، عن تعازيه والشعب 
االردن مع  العبارة في املوصل، مؤكدا وقوف  االردني بحادثة غرق 
الوزراء  رئيس  إن   ، املهدي  ل عبد  االعالمي  املكتب  العراق.وقال 

عادل عبداملهدي تلقى، اتصاال هاتفيا من ملك االردن عبداهلل بن 
احلسني.وأعرب بن احلسني، عن خالص تعازيه بإسمه ونيابة عن 
الشعب االردني ومواساته للشعب العراقي وذوي ضحايا فاجعة 
االردني  والشعب  وقوفه  املوصل، مؤكدا  العّبارة في مدينة  غرق 

مع الشعب العراقي في السراء والضراء.
بالغ  عن،  املهدي  عبد  عادل  الوزراء  رئيس  اعرب  جهته،  من 
شكره وتقديره ملوقف اململكة االردنية الهاشمية ملكا وشعبا 
الباري  املتضامن مع الشعب العراقي في هذه الفاجعة، سائال 

جلت قدرته ان يجنب الشعب االردني الشقيق كل مكروه.
للشعب  تعازيها  عن  التركية،  اخلارجية  وزارة  أعربت  وقت  في 
البالد. شمالي  املوصل  مبدينة  عبارة  غرق  ضحايا  في  العراقي 
وأضاف بيان صادر عن الوزارة نشعر بحزن شديد ملصرع العديد 
من األشقاء العراقيني جراء غرق قارب بنهر دجلة في العراق.وتابع 
البيان، نسأل من اهلل الرحمة للضحايا، ونقدم تعازينا للشعب 
الضحايا،  أسر  مقدمتهم  وفي  والشقيق،  الصديق  العراقي 

ونتمنى الشفاء العاجل للمصابني. 



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

  اإلمارات العربية املتحدة أيدت من قبل جهود الواليات 
املتحدة للتوسط يف إبرام صفقة سالم مع طالبان

هذه خطة ابن زايد »الغتيال« زعماء طالبان التي عرضها على أمريكا

وكانت اإلم��ارات العربي��ة املتحدة قد 
أيدت من قبل جه��ود الواليات املتحدة 
للتوس��ط في إبرام صفقة س��ام مع 
طالب��ان، واس��تضافت أول جول��ة من 
املفاوضات املباش��رة وجًه��ا لوجه بني 
اجلانبني في العش��رين من كانون األول 
م��ن العالم املاضي ف��ي أبوظبي. إال أن 
املعلومات تش��ير إلى أن ابن زايد شعر 
باإلحباط والسخط بسبب نقل جوالت 
احملادثات التالي��ة إلى الدوحة، عاصمة 
قط��ر، حتت إحل��اح طالبان أنفس��هم.
وبحسب مصدر ميدل إيست آي، حذر 
اب��ن زايد بومبيو كذلك من أن س��حب 
القوات األمريكية من أفغانستان يهدد 
بإعادة عقارب الس��اعة إلى عام 2001، 
إلى ما قبل الغ��زو الذي قادته الواليات 
املتحدة إلطاحة حكوم��ة طالبان في 
كابل.تأم��ل الوالي��ات املتح��دة في أن 
الصفقة التي يتم التفاوض عليها مع 
طالب��ان، الذين يس��تمرون في محاربة 
الدولية،  والق��وات  احلكومة األفغانية 
ميكن أن تس��مح لها قب��ل نهاية عام 
2019، بالبدء في س��حب ما يقرب من 

14 ألف جندي ما زال��وا في الباد. بداًل 
م��ن ذلك، اقترح محمد بن زايد تنظيم 
عملية على منط عملي��ات »باكووتر« 
اغتي��االت  حمل��ة  لش��ن  ومتويله��ا 
ض��د قي��ادات الص��ف األول لطالب��ان، 
وذل��ك ملنعه��م من حتقي��ق مطالبهم 
السياس��ية األساس��ية، حس��ب ما 
ق��ال املصدر.مع��روف أن باكووت��ر هي 
الش��ركة األمنية التي أسس��ها إريك 
وكال��ة  اس��تأجرتها  والت��ي  برين��س، 
اخملاب��رات األمريكية )س��ي آي إيه( في 
ع��ام 2004 للقي��ام بعمليات س��رية، 
تش��مل حتديد مواقع نشطاء القاعدة 
وتصفيتهم. اعترفت الواليات املتحدة 

بوجود ذل��ك البرنامج في ع��ام 2009، 
ولكنه��ا قال��ت إن��ه ل��م يت��م تنفيذ 
باكووت��ر،  صي��ت  عملي��ات.ذاع  أي 
واكتس��بت س��معة س��يئة بس��بب 
نش��اطاتها ف��ي الع��راق؛ حي��ث فتح 
عدد م��ن العاملني ف��ي صفوفها النار 
على مدنيني عزل في بغداد عام 2007؛ 
فقتلوا منه��م 14 وأصاب��وا 17 آخرين 
بجراح. اس��تقر برينس في ما بعد في 
أبوظب��ي، وكلفه محمد ب��ن زايد تبًعا 
لذلك ببن��اء جيش م��ن املرتزقة داخل 
اإلم��ارات العربي��ة املتح��دة للتصدي 
ألي انتفاض��ات محتملة قد يقوم بها 
العم��ال أو أنص��ار الدميقراطية.وكانت 
صحيف��ة نيوي��ورك تامي��ز قد نش��رت 
تقريًرا في عام 2011 جاء فيه أن كتيبة 
تتك��ون م��ن 800 مقات��ل أجنبي جيء 
بهم إل��ى اإلم��ارات العربي��ة املتحدة. 
كما أرس��لت اإلمارات العربية املتحدة 
مرتزق��ة أجانب للقتال بوصفهم جزًءا 
م��ن التحالف الذي تقوده الس��عودية 
داخ��ل اليم��ن، حي��ث نف��ذت برنامج 
اغتياالت اس��تهدف زعم��اء اإلصاح، 

الفرع احمللي جلماعة اإلخوان املسلمني.
وفي أكتوبر من العام املاضي، كش��ف 
أبراهام غوالن، وهو مقاول أمني يحمل 
مزدوجة،  إس��رائيلية مجرية  جنسية 
عن تفاصي��ل برنامج االغتياالت، وذلك 
في حدي��ث مع موق��ع »بازفي��د نيوز« 
اإلخباري. فقد وظفت اإلمارات العربية 

املتح��دة جنوًدا س��ابقني ف��ي القوات 
اخلاصة للقي��ام مبهام معينة، كما ورد 
ف��ي تقرير بازفيد. وعن ذلك قال غوالن: 
»كن��ت أدي��ر العملي��ة. وفع��ًا قمن��ا 
بتنفيذها. كنت أعمل لصالح اإلمارات 
التحالف«.قال  املتحدة ضمن  العربية 
التجم��ع اليمني لإلص��اح في آب من 

العام املاضي: إن تس��عة م��ن قياداته 
قتلوا منذ ع��ام 2015. وهم جزء من27 
رجل دين قتلوا، في الع��ادة بإطاق نار 
من عرب��ة منطلقة، وذلك ف��ي مدينة 
ع��دن اجلنوبية واملناط��ق احمليطة بها، 
عل��ى أيدي ميليش��يات غي��ر معروفة 
نفس��ها.وفي  الفت��رة  أثن��اء  الهوي��ة 

تصري��ح قال عض��و ف��ي التجمع في 
أكتوبر املاضي إنه يعتقد أن محمد بن 
زايد يقف م��ن وراء تلك االغتياالت.قال 
عضو التجمع اليمني لإلصاح محمد 
عبد ال��ودود: »أعتقد أن محمد بن زايد 
أقن��ع ولي العه��د الس��عودي محمد 
بن س��لمان بش��ن حرب على اإلخوان 
املس��لمني في اليمن، واألخير ال يتأخر 
عن إق��رار كل اخلطوات الت��ي تتخذها 
اإلمارات في اليم��ن«. ومع ذلك حافظ 
محمد بن زايد على عاقات وطيدة مع 
والذي اس��تضافهم  زعماء اإلص��اح، 
ف��ي محادثات ج��رت ف��ي أبوظبي في 
نوفمب��ر املاضي.وص��ف املص��در ف��ي 
تصريحه مليدل إيس آي مقترح ابن زايد 
باس��تهداف زعماء طالبان حتى أثناء 
إج��راء احملادث��ات معهم بأنه نس��خة 
طبق األصل مبا فعل��ه اإلماراتيون ضد 
زعماء اإلصاح في اليم��ن. وقال: »إنه 
التكتيك نفس��ه: اقتل وحتدث«. يبدو 
أن زعماء طالبان على دراية مبقترح ابن 
زايد القيام باغتيال القيادات العليا في 
اجلماعة.إال أن ناطًقا باسم طالبان في 

الدوحة قال إنه ليس بإمكانه التعليق 
على مدى صحة هذا الزعم. وقال: »أي 
تهديد وابتزاز من أي نوع ومن أي مصدر 
س��وف يُنهي الفرصة املتاح��ة حالًيا 
للتوص��ل إل��ى س��ام، وس��وف ينجم 
عن��ه حالة من ع��دم الثق��ة غير قابل 
لإلصاح«.ف��ي موقفه��ا املعلن، تدعم 

حكوم��ة اإلم��ارات العربي��ة املتح��دة 
الوالي��ات  جتريه��ا  الت��ي  املفاوض��ات 
املتحدة مع طالبان، فقد أعلنت وكالة 

وام لألنب��اء، وه��ي الوكالة الرس��مية 
في الباد، بعد محادثات ديس��مبر، بأن 
جوالت أخرى من احملادثات ستنعقد في 
املصاحلة  أبوظبي »الستكمال عملية 

في أفغانستان«.إال أن جولتي املباحثات 
التاليتني -لقاء اس��تمر س��تة أيام في 
يناي��ر وصفه بومبي��و عبر تويت��ر بأنه 
مش��جع، ومحادثات إضافية استمرت 
16 يوًم��ا في ش��باط و آذار انتقلتا إلى 

الدوحة، حي��ث يحتفظ طالبان هناك 
مبكتب سياس��ي لهم منذ عام 2013.

يق��ال إن بومبيو مض��ى قدًما في نقل 
احملادثات، رغم أن ذلك لم يسر ابن زايد، 
وقال له إن االنتقال جاء بناء على طلب 
م��ن طالبان، وأن اجلان��ب األمريكي في 
املباحثات ال يهتم مبكان احملادثات بقدر 
م��ا يهت��م بالتوصل إل��ى وقف إلطاق 
النار.يترأس وف��د املفاوضات األمريكي 
زمل��اي خليل زاد، الذي كت��ب عبر تويتر 
بع��د انتهاء آخ��ر جولة م��ن احملادثات 
ف��ي الثاني عش��ر من م��ارس، قائًا إن 
»ظروف حتقيق الس��ام قد حتس��نت«. 
وكتب خليل زاد يقول: »من الواضح أن 
جمي��ع األطراف ترغب في إنهاء احلرب. 
وبالرغ��م من التأرج��ح احلاصل ما بني 
تقدم وتراجع، إال أننا أبقينا على األمور 
في الطريق الصحي��ح وحققنا تقدًما 
ا«.وأف��اد املصدر ف��ي حديث أن  حقيقيًّ
محم��د بن زايد انزعج كذلك من إعان 
الرئي��س األمريكي، دونال��د ترامب، في 
ديس��مبر أنه يرغب في سحب جميع 
القوات األمريكية املوجودة في س��وريا 
وتعداده��ا ألف��ا مقاتل.حينم��ا التقى 
بومبيو وجون بولتون، مستشار ترامب 
لألمن القومي، م��ع ولي عهد أبوظبي، 
كانا يش��اركان في جولة في املنطقة 
ش��ملت 10 بل��دان لطمأن��ة احللفاء، 
والتخفيف من روعهم حيال التداعيات 
احملتملة لانسحاب األمريكي املفاجئ 
م��ن س��وريا. قبل ذل��ك بيوم��ني، وفي 
كلم��ة رئيس��ية ألقاها ف��ي القاهرة، 
تعه��د بومبيو »بط��رد كل مقاتل تابع 
إليران« من س��وريا.إال أن خطابه، الذي 
صمم في األس��اس ليش��كل هجوًما 
على سياسات باراك أوباما في الشرق 
األوس��ط، قرئ فيه تراج��ع ضمني عن 
إع��ان ترامب في ديس��مبر بأن جميع 
القوات األمريكية في س��وريا س��يتم 
س��حبها خال 30 يوًم��ا، وهو اإلعان 
الذي جنم عنه صدام مع تركيا، وكذلك 
اس��تقالة ماتي��س، وزي��ر الدف��اع في 
إدارة ترامب. أعل��ن بومبيو من القاهرة 
م��ا يلي: »عندم��ا تتراج��ع أمريكا فإن 
الفوض��ى تتوالى«.م��ا فعل��ه محم��د 
ب��ن زايد هو تأكيد الرس��الة نفس��ها 
ف��ي حديثه م��ع بومبيو، إذ ق��ال لوزير 
اخلارجي��ة األمريك��ي: »أنت��م تتركون 
س��وريا لتكون حتت هيمن��ة اإليرانيني 
واألت��راك، وهذا س��يجلب اجلميع تارة 
أخرى. س��وف يتصرف��ون ضدكم وضد 
مصاحلنا«. مد محمد ب��ن زايد في يده 
ج��زرة، حينما قال إن��ه إذا ما تراجعت 
الوالي��ات املتح��دة ع��ن قراره��ا ف��إن 
اإلمارات العربية املتحدة ستكون على 
استعداد لتمويل تكلفة إبقاء القوات 
األمريكي��ة في س��وريا م��ن ميزانيتها 
األمريكية  اخلارجي��ة  اخلاصة.رفض��ت 
التعلي��ق حينما تواص��ل معها موقع 
ميدل إيس��ت آي، الذي طلب أيًضا من 
احلكومة اإلماراتية التعليق، ولكن لم 

يصله منها رد حتى وقت النشر.

* كاتب وصحفي اوربي

ابن زايد أخرب بومبيو 
بأن واشنطن تخاطر 
بالسماح ألفغانستان 
بأن تسقط مرة أخرى 
يف أيدي امللتحني 
األشرار واملتخلفني

اقرتح محمد بن زايد تنظيم عملية على نمط عمليات »بالكووتر« 
وتمويلها لشن حملة اغتياالت ضد قيادات الصف األول لطالبان

برنس

بن زايد

بومبيو

محمد بن زايد ولي عهد 
أبوظبي، عرض تنظيم 
برنامج اغتياالت سري 
يستهدف كبار القيادات 
في طالبان، وذلك أثناء 
لقائه بوزير اخلارجية 
األمريكي، مايك بومبيو، 
في وقت مبكر من هذا 
العام. قدم ابن زايد 
العرض أثناء زيارة بومبيو 
إلى اإلمارات العربية 
املتحدة في 12 يناير، 
وسط خافات بني االثنني 
بشأن تقدم محادثات 
السام بني مفاوضني من 
الواليات املتحدة، ومن 
طالبان.وبحسب مصدر 
توفرت لديه معلومات 
مفصلة عن اللقاء، 
أخبر ابن زايد بومبيو 
بأن واشنطن تخاطر 
بالسماح ألفغانستان 
بأن تسقط مرة أخرى 
في أيدي »امللتحني 
األشرار واملتخلفني«، 
واقترح استئجار مرتزقة 
لقتل زعماء طالبان 
بهدف إضعاف املوقف 
التفاوضي للمجموعة. 
يقول املصدر إن بومبيو 
صدم مبا سمعه من ابن 
زايد، ولكنه لم يعلق على 
العرض.

* ديفيد هريست

    ال نريد ان نقلب اوراق الوجع املضمخ باأللم فما حصل 
في دجلة وغرق العبارة من جهة ونزيف الدم اليومي من 
جهة اخرى ينذر بان الفرح ال مكان له في العراق  مرت 
ذكرى والدة أمير املؤمنني )عليه الس��ام( بسرعة ففي 
ش��هر رجب االصب توالت االفراح واالتراح وعلى وتيرة 
واحدة من��وت ونحيا كل يوم . االم ذه��ب يومها وبكت 
العيون على ضحايا العبارة الذين ارادوا الفرح وانتهى 
يومهم مبأساة . مع دموع دجلة اال ان النهر ناشف يود 
ان يبكي مبرارة وحسرة على ما فاته من مياه واناس لم 
يك��ن مصيرهم افضل منه ومن الفرات . عينان جتريان 
عني املياه وعني الدماء وما بينهما ضحايا يتوس��دون 
املوت طوال حياتهم املليئة باملأس��اة واخلوف واحلزن . 
شهداء جسر االئمة وشهداء سبايكر وغرقى العبارة 

وغيره��ا كلها مرت 
وس��تمركأن ش��يئا 
ل��م يكن ول��ن يفيد 
م��ن  املزي��د  فت��ح 
ملعرفة  التحقيقات 
اجلاني ف��كل بقعة 
الع��راق ضحية  في 
ش��اخصة لكل من 
يري��د ان يتفرج على 
س��وق املوت اليومي 
رج��ب  ضحاي��ا   .
االمر  بداية  ليس��وا 
ول��ن يك��ون هن��اك 

من نهاية ملسلس��ل املوت واخلسارة فسيأتي شعبان 
وبعده ش��هر رمض��ان الك��رمي والعيد ال��ذي لن يكون 
سعيدا وبعض القادة يضحكون بعد استام رواتبهم 
املعلنة على الش��عب الذي ما زال يس��تلم اجلثث من 
النهر او من االرض او من اجلو . أسئلة بحجم السماء 
وما م��ن مجيب فاذا خ��ان الراعي االمان��ة فلن تكون 
م��ن عني حترس الغنم واذا نام��ت كل العيون فان عني 
اهلل تعال��ى ل��ن تنام أبدا ولكن ال مزي��د من االنهار من 
رحل ف��ي العبارة ترك لنا رس��الة مفاده��ا : ان دجلة 
سينش��ف ومي��اه الفرات ف��ي طريقها لل��زوال بينما 
االمط��ار انحس��رت وذه��ب بريقها في ج��وف احلوت 
الراح��ل نحو اجمله��ول . فهل هناك من رس��الة اخرى 

توجهها للشعب ايها القاتل املعلوم اجملهول؟.

دمـــوع دجـلــــــة

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

عينان تجريان عني 
املياه وعني الدماء 
وما بينهما ضحايا 
يتوسدون املوت طوال 
حياتهم املليئة باملأساة 
والخوف والحزن
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ميسان / البينة اجلديدة / هيثم مجيد 
الدكتور  الكهرباء،  وزير  السيد  بحث 
ميسان،  محافظ  مع  اخلطيب،  لؤي 
املهندس علي دواي الزم، سبل النهوض 
بتطوير قطاع الطاقة الكهربائية في 
الوزير  زيارة  خالل  ذلك  احملافظة.جاء 
محافظة  له  املرافق  والوفد  اخلطيب، 
ميسان مؤخرا، واجتماعه باحملافظ في 
ديوان احملافظة، بحضور موسع للمالك 
الوزارة  ومديريات  شركات  في  املتقدم 
فضال  وميسان،  اجلنوبية  املنطقة  في 
مجلس   في  الطاقة  جلنة  رئيس  عن 
محافظة ميسان املهندس عامر نصر 
اهلل، وكال من املعاون الفني واملستشار 
الفني للمحافظ.ونوقش في االجتماع 
اخلاصة  املهمة  املواضيع  من  العديد 
بقطاع الكهرباء واالستعدادات لفصل 
الصيف املقبل.وقال وزير الكهرباء، في 

بداية االجتماع، اقدم شكري وتقديري 
دواي  علي  ميسان  محافظ  للسيد 
الزم وللسادة اعضاء مجلس احملافظة 
احملافظة.ومت  في  الوزارة  مالكات  ولكل 
صيف  خطة  مناقشة  االجتماع  في 
مستويات  ستحقق  والتي   ،٢٠١٩ عام 
من  الكهربائية  للطاقة  افضل  ووضع 
صيف عام ٢٠١٨، ومن ثم الوقوف على 
اختناقات  فك  في  اجلذرية  املعاجلات 
احملافظة من الطاقة الكهربائية وزيادة 
االحمال  وتصريف  التوليدية  السعات 
.وقد  الكهربائية  الشبكة  على 
استمع، السيد وزير الكهرباء الى شرح 
ميسان  محافظ  السيد  من  مفصل 
وأصحاب االختصاص، حول واقع التيار 
الكهربائي في احملافظة واملشاريع التي 
سيادته  وابدا  االجناز،  قيد  والتي  أجنزت 
احللول  كافة  لدعم  التام  استعداده 

استلم  وقد  اإلنتاجية.  القدرة  لتعزيز 
السيد  من  احملافظة  طلبات  سيادته 
الزيارات  هذه  مؤكداً،تكرار  احملافظ، 
ملراقبة مستويات االجناز، والسعى حلل 

ازمة الكهرباء ليس فقط في محافظة 
ميسان، بل في عموم البالد، من خالل 
حلول  تتضمن  ناجعة  خلطط  وضعنا 
والعمل  ترقيعية،  وليست  جذرية 

تضامنية  فاملسؤولية  اجلماعة  بروح 
انه  حتملها.مبيناً،  اجلميع  على  ولزام 
والتحديات  املوزازنة  محددات  وبسبب 
في  نسبي  التحسن  سيكون  املالية 
 ،٢٠٢٠ عام  سيكون  ولكن  العام،  هذا 
خالل  من  العام  هذا  من  حالة  افضل 
حتقيق طفرة نوعية وصوالً  الى نهاية 
احلكومة  فترة  ظل  في  الكهرباء  ازمة 
اجلباية  موضوع  الى  احلالية.مشيراً، 
الكهربائية(  الطاقة  استهالك  )اجور 
االمر  هذا  في  التكنلوجيا  تدخل  وان 
ملنع تعامل املستهلك مع املوظف.من 
السيد  احملافظ،  السيد  شكر  جهته، 
الوزير، مشيداً بتوجهات الوزير وزياراته 
نوايا  عن  تنبثق  كونها  امليدانية، 
على  وعملياً  ميدانياً  للوقوف  سليمة 
تنفيذ  في  الزمن  الختزال  االحتياجات 
اخلطط، مبدياً، استعداده السناد عمل 

احملافظة.  في  الوزارة  مالكات  جميع 
جولته  ضمن  ومن  متصل  سياق  وفي 
زار  اجلنوبية،  احملافظات  في  امليدانية 
كهرباء  محطة  الكهرباء  وزير  السيد 
محافظة  في  الغازية،  العمارة  
األعمال  سير  على  لإلطالع  ميسان،  
الهندسية  املالكات  بها  تقوم  التي 
لفصل  استعدادا  احملطة  في  والفنية 
في  سيادته  املقبل.وجتول  الصيف 
أروقة احملطة برفقة مفتش عام الوزارة 
السيد حسني جبارة، واطلع على عمل 
السيطرة،  ومركز  التوليدية،  وحداتها 
 )٣٦٠( حالياً  البالغة  االنتاج  وكمية 
الوزير  السيد  زيارة  ميكاواط..وتأتي 
ملتابعة عمل احملطات وتذليل املعوقات 
الصيف  قبل  العمل  تواجه  قد  التي 

املقبل.
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واهلل حيرة يا ناس يا أمم
الدولة  وزراء  رئيس  حضر 
مت  العراق  الى  الفالنية 
دولة  من  بآخرين  االتصال 
مع  االتفاق  ومت   ، اخرى 
الى  امريكا  من  اجلميع 
بفتح  جيبوتي  الى  فرنسا 
مشاريع االستثمار واالعمار 
يارب  رحمتك  يا  العراق  في 
الشركات  هذه  العاملني 
بالعمل  تبدأ  جميعها 
اقصى  من  العراق  في 
الغراء  جبالنا  الى  اجلنوب 

 ، الغربية  الصحراء  الى 
الشركات؟  هذه  اين  ولكن 
في  العمل؟  ستبدأ  ومتى 
الشتاء؟  في  ام  الصيف 
قلت لعجوزي ان الشركات 
من  العراق  الى  ستدخل 
فيها  وسأعمل  صوب  كل 
تقدير  اقل  على  الصبح 
ضحكت  وهنا  عاما.  مديرا 
كله  هذا   : وقالت  العجوز 
باللهجة  وتعني  )يلخ( 
رجال  يا  كوم   ، العراقية  
جيبلنا خبز وشكر ماعدنا 

مديرا  تصير  ان  من  احسن 
عاما .

طالب العقابي 

أمنيات مشروعة 

وزير الكهرباء وحمافظ ميسان يبحثان سبل النهوض بقطاع الطاقة الكهربائية يف احملافظة

الستار  عبد  اجلديدة/  البينة 
محسن

النقل  وزير  توجيهات  ضوء  على 
املهندس عبد اهلل لعيبي   بتطوير 
مواردها  وتعظيم  السكك  واقع 
الشركات  من  وجعلها  املالية 
عام  مدير  ومبتابعة  الرابحة 
جواد  طالب  األستاذ  السكك 
الكوادر  استنفرت  كاظم  
املنطقة  في  والفنية  الهندسية 
السكة  خطي  بتأهيل  اجلنوبية 
اجلنوبي  للميناء  لرصيف)7و8(  
الواحد  للخط  امتار   )310( بطول 
متر    )620( اخلطني  طول  ليبلغ 
الرئيسة   الشبكة  ضمن  الواصل 

..واجلدير  العراقية  احلديد  للسكك 
العمل تتضمن  أن طبيعة  بالذكر.. 
 UIC60 نوع   السكة  قضبان  مد  
الكونكريتية  العوارض  نصب  مع 
من  اخلط  هذا  ويعتبر  املثبتات  ذات 
اخلطوط احليوية لنقل احلاويات من 
وان    )8/7 رصيف)  اجلنوبي   امليناء 
العمل جار على قدم وساق من قبل 
لتحقيق  املنطقة   في  العاملني 
األخيرة  للمرحلة  إيجابية  نتائج 
من عملية اللحام احلراري لقضبان 
قطارات  سير  النسيابية  السكة 
شاحنات  بواسطة  احلاويات   نقل 
املوانيء  من  التخصصية  السكك 

الى كمارك الشاجلية .

سكك املنطقة اجلنوبية  تضاعف جهودها بتأهيل خطوط  رصيفي امليناء اجلنوبي 

صالح الدين / البينة اجلديدة
عقدت الشركة العامة لالسمدة الشمالية اجتماعا 
موسعا مع قائد عمليات صالح الدين الفريق الركن 

جمعة عناد سعدون .
وجرى خالل االجتماع االتفاق على استالم الشركة 
من قبل االدارة العليا وتوجيه كتيبة اجلهد الهندسي 
ألزالة االلغام والقنابر غير املنفلقة واخمللفات احلربية. 
بالتنسيق  الدين  صالح  عمليات  قائد  السيد  ووجه 
بتوفير  الشعبي  احلشد  في  رساليون  لواء  امر  مع 
العراقي  اجليش  قوات  قبل  من  للشركة  حماية 

املقدس.  الشعبي  احلشد  ابطال  مبساندة  البطل 
استعدادا  والتنفيذات  التوجيهات  تلك  وتاتي 
اجلاري  الشهر  خالل  الشركة  باستالم  للمباشرة 
ليتسنى ملنتسبي الشركة للمباشرة بالعمل واعادة 
بواقع  والنهوض  ملصانعها  االنتاجية  العمليات 
وزارة  ان  .يذكر  عهدها  سابق  الى  واعادتها  الشركة 
الصناعة واملعادن بدأت باستعادة اغلب التشكيالت 
التابعة لها بعد حتريرها من عناصر داعش االرهابية 
الصناعة  وزير  قبل  من  مستمرة  ومتابعة  وبجهود 

واملعادن الدكتور صالح عبد اهلل اجلبوري .

االمسدة الشمالية تعقد اجتماعا  مع قائد عمليات صالح الدين
 متهيدا الستالم الشركة واعادة العمل ملصانعها

بغداد / البينة اجلديدة / شهاب عبد الرزاق
متكنت السلطة الكمركية في كمرك ام قصر اجلنوبي 
شعبة  مع  بالتعاون   2019/3/21 املاضي  اخلميس  يوم 
الكمارك من ضبط  املنفذ وشرطة  االستخبارات في 
28( سيارة   ( قدم حتتوي على   )40( )7( حاويات حجم 
دون املوديل  غير املسموح بدخولها الى العراق . وافادت 
السيارات  ان   ، لها  بيان  للكمارك في  العامة  الهيئة 
في  وهمي  حاجز  خلف  احلاويات  داخل  اخفاؤها  مت 
النافذة  والقوانني  محاولة لتهريبها خالفا للضوابط 
القانونية  االجراءات  باتخاذ  قامت  انها  قالت  فيما 
العامة  الهيئة  ان  يذكر   ، للقضاء  واحالتها  بحقها 
تهريب  حملاوالت  احباطها  عن  يوميا  تعلن  للكمارك 
مختلفة والتي يحاول ضعاف النفوس القيام بها من 
اجل مكاسبهم اخلاصة متناسني السلطات الرقابية 

ودورهم الفعال في ردعهم .

الكمارك .. ضبط ) 28( سيارة دون املوديل 
بغداد / البينة اجلديدة/ ابتهال العربي يف ميناء ام قصر اجلنوبي

اذار/2019   20 املاضي   االربعاء  يوم  عقد 
رئيس  زاير  عبد  داود  السيد  بني  اجتماع 
العراق  GIZ(في   ( منظمة  وممثلة  اجمللس 
السيد  دوفر.بحضور  ادلني  السيدة 
االدارة  مجلس  عضو  زهير  مشتاق 
التنفيذي  املدير  زنكنة  حسني  والسيد 

للمجلس.
استعرضت السيدة ادلني اهم نشاطات 
السابقة،  للفترة  العراق  في  املنظمة 
لتطوير   2019 لسنة  االولويات  وايضا 
باملشاريع  واخلاصة  اخلاص  القطاع 
من  تتكون  والتي  واملتوسطة،  الصغيرة 
ثالثة اعمال سوف تنفذ في 2019 )دعم 
االبتكار  تشجيع   ، االعمال  مجتمع 
والتي  العاملية(  الشركات  مع  والتعاون 
وهذه   ، االعمال  مجتمع  تعزز  سوف 
البرامج الثالثة ستنتهي في نوفمبر من 

االعمال  مجلس  وسيكون  العام،  هذا 
لبناء  البرامج  هذه  ضمن  من  واعضاء 
على  والعمل  االعضاء  الشركات  قدرات 
الشركات  مع  التعاون  وتطوير  تعزيز 
ومنو  التوظيف  فرص  لزيادة  العاملية 
الشركات ، بالنسبة للعرض املقدم من 
اجمللس لتاسيس معهد للتطوير املهني 
باملشروع   GIZ ممثلة  ،رحبت  والتقني 
والعرض اجليد املقدم من اجمللس, ووعدت 
فيه  املساهمة  وامكانية  مبراجعتة 
بعد  ثم   ، املتاحة  االمكانيات  وحسب 
ملخص  اجمللس  رئيس  السيد  قدم  ذلك 
تاسيس  وفكرة  اجمللس  باهتمامات 
والتقني  املهني  للتديب  عالي  معهد 
واهميتة في تطوير القدرات في مجاالت 
اخلريجني  الشباب  وخاصة  مختلفة 
في  فرصهم  ولزيادة  البطالة  المتصاص 
في  اللقاء  على  االتفاق  .مت  العمل  سوق 

برلني على هامش املؤمتر العراقي االملاني 
للفترة من 25-  برلني  والذي سيعقد في 
الغرف  جمعية  برعاية   2019/ اذار   26
 ،  DIHK(( االملانية  والصناعية  التجارية 
والذي من املتوقع ان توقع مذكرة تفاهم 

العراقي  الوطني  االعمال  مجلس  بني 
والصناعة  التجارة  غرف  وجمعية 
التاكيد  مت  اللقاء  ختام  .في  االملانية 
على اهمية التواصل واملتابعة لتحقيق 

االهداف املشتركة.

لقاء بني جملس االعمال الوطين ومنظمة GIZ االملانية

بغداد / البينة اجلديدة / وسام 
جنم

وزارة  وكيل   السيد  استقبل 
الشرطة  لشؤون  الداخلية 
عبد  موفق  الدكتور  الفريق 
مكتبه   في  توفيق   الهادي 
الصليب  منظمة  وفد  مؤخرا 
بحضور  الدولية  االحمر 
العميد احلقوقي مدير الشؤون 
احلقوقي  والعميد  القانونية 
وبعد  الوكالة  اعالم  مدير 
كلمات  وتبادل  االستقبال 
القضايا  بحث  مت  الترحيب 
وملف  املشترك  االهتمام  ذات 
بقضايا  واحملتجزين  املعتقلني 
السيد  بني  حيث  االرهاب 
ان  الضيف  للوفد  الوكيل 
املعتقلني هم مطلوبون  كافة 
رباعية  باسماء  للقضاء 
وال  امهاتهم  واسماء  ولقب 
مطلوب  على  القبض  ميكن 
احالتهم  ويتم  اشتباه  مبجرد 
قبض   مبذكرات  القضاء  الى 
كما  العادل  جزاءهم  لينالوا 
االجهزة  التزام  سيادته  بني 

االمنية بقواعد القانون الدولي 
كما  االنسان  حقوق  ومراعاة 
الوزارة  استعداد  سيادته  اكد 
الدولية  املنظمة  مع  للتعاون 
بصدد زياراتهم وتامني احلماية 
توجيه  بعد  لهم   الالزمة 
واستحصال  رسمي  خطاب 
املوافقات االصولية ، كذلك مت 
بحث ملف النازحني والالجئني 
للوفد  سيادته  اكد  حيث 
الضيف بامكانية استقبالهم 

الدوائر  قبل  من  وايوائهم 
التدقيق  واجراء  العالقة  ذات 
بلغت  مهما  بصددهم  االمني 
اعدادهم، هذا وفي ختام الزيارة 
السيد  الضيف  الوفد  شكر 
الوكيل على حسن االستقبال 
متمنني  الضيافة  وكرم 
والتنسيق  بالتعاون  االستمرار 
املشترك بني اجلانبني لتحقيق 
وحماية  اجلنائية  العدالة 

حقوق االنسان.

وكيل وزارة الداخلية  لشؤون الشرطة يستقبل وفد منظمة 
الصليب االمحر الدولية

بغداد / البينة اجلديدة
)فوق  لها  التخطيط  نتائج  ظهور  نتيجة  اعتراضاتها  قدمت  التي  اجلديد  للشمول  املتقدمة  األسر  عدد  بلــغ 
مستوى خط الفقر( )19465( اسرة من مجموع )110506( أسر نشرت اسماؤها عبر موقع الوزارة الرسمي وذلك منذ 
فتح باب االعتراضات في 2019/2/17.وقال مدير عام احلماية االجتماعية في وزارة العمل املهندس محسن طعمة 
محسن ان اقسام احلماية االجتماعية في بغداد واحملافظات عدا اقليم كردستان استقبلت طلبات )19465( اسرة 
معترضة ومت تدقيق معلوماتها وتوحيدها ورفعها الى اللجان العليا للبت فيها.وبني طعمة ان مالكات االقسام 
تواصل تنفيذ توجيهات وزير العمل رئيس هيئة احلماية االجتماعية الدكتور باسم عبد الزمان القاضية بضرورة 
استمرار الدوام طيلة ايام االسبوع من اجل استقبال االسر التي تنوي تقدمي االعتراض واكمال اجراءات رفعها الى 
اللجان العليا حلسم موضوع الشمول اجلديد الذي بدأ منذ عام 2016.ودعا املهندس محسن جميع االسر التي 
مراجعة  الى  للوزارة  االلكتروني  املوقع  عبر  املنشورة  القوائم  في  اسماؤها  االعتراض ممن ظهرت  تقدمي  لها  يحق 
اقسام احلماية املنتشرة في بغداد واحملافظات عدا اقليم كردستان لتقدمي طلباتها للبت فيها من اللجان العليا، 
مشيدا مبالكات االقسام حلرصها على تأدية العمل املطلوب منها بروح عالية املسؤولية وطوال ساعات متتد الى 
ما بعد انتهاء الدوام الرسمي وذلك من اجل اجناز هذا امللف في اسرع وقت ممكن.وزارة العمل تدعو املواطنني الذين 

لديهم استفسار او شكوى الى االتصال بالرقم )1018( خالل اوقات الدوام الرسمي حصرا.

أقسام احلماية االجتماعية تتسلم )19465( طلب اعرتاض 
من األسر الواقعة فوق مستوى خط الفقر

   بغداد / البينة اجلديدة
 أقامت دائرة العيادات الطبية الشعبية ورشة 
عمل عن الرصد الدوائي وكيفية ملء استمارة 
في  الشعبية  الطبية  العيادات  ملدراء  الرصد 
عام  مدير  معاون  الكرخ.وقال  جانب  بغداد 
والقانونية  واملالية  اإلدارية  للشؤون  الدائرة 
الدكتور عباس صعب أقامت دائرتنا ومن خالل 
تدريب  وشعبة  الصيدلة  قسم  بني  التنسيق 
الدوائي  الرصد  عمل  ورشة  املالكات  وتطوير 

الدوائي  للرصد  العراقي  املركز  عمل  وتوضيح 
وكيفية ملء االستمارات املوزعة من قبل وحدة 
احلاالت  عن  لإلبالغ  اخملصصة  الدوائي  الرصد 
اخلطرة في حالة حدوثها.وأشار إلى أن الورشة 
للدواء  اجلانبية  باألعراض  التعريف  تضمنت 
وما  العاملية  الصحة  منظمة  تعريف  حسب 
ما  إلى  إضافة  توثيقها  يتم  التي  األدوية  هي 
توثيقها  يتم  التي  اجلانبية  األعراض  أنواع  هي 

بالتقرير ومالحظات عامة.

دائرة العيادات الطبية الشعبية تقيم ورشة عمل عن الرصد الدوائي

بغداد / البينة اجلديدة / قاسم حوشي
اجرى فريق طبي جراحي خافر في مستشفى النعمان التعليمي التابع لصحة الرصافة عملية 
جراحية  طارئة ملريضة ثمانينية راجعت وحدة الطوارئ ليالً وهي تعاني ألم حاد في البطن مع 
فقر  دم وجفاف شديدين.وقال مدير املستشفى الدكتور صالح حردان العزي مت فحص املريضة 
وارسالها الجراء الفحوصات اخملتبرية والشعاعية التي اظهرت وجود جتمع هوائي حتت احلجاب 
احلاجز مما يعني وجود ثقب في قناة الهضم اجلهة اليمنى من البطن  وتطلب االمر القيام بعملية 
طارئة لفتح البطن واستكشافها.رئيس الفريق اجلراحي الدكتور محمد عبد الرحمن /اخصائي 
جراحة عامة أوضح انه اجريت عملية فتح بطن استكشافي وتبني وجود قرحة سرطانية نازفة 
في املعدة ارسلت الى الفحص النسيجي بعد استئصالها وخياطة املعدة استمرت العملية 
اكثر من ساعة حتت التخدير العام بالرغم من ارتفاع مستوى السكر والضغط للمريضة الذي 
يشكل خطورة على وضعها الصحي حيث استمرت مراقبة حالتها الصحية  حلني استقرارها 

ومتاثلها للشفاء التام.

فريق جراحي يف مستشفى النعمان جيري عملية 
طارئة ملريضة مصابة بقرحة املعدة السرطانية 

شكرا نقولها من االعماق لطبيب االسنان االستاذ 
العمل  في  لدقته  االسود(   داود  )فواز  الدكتور 
ومهنيته العالية وتعامله االنساني الرائع وعلميته 
في مجال اختصاصه وهو حاصل على البكالوريوس 
االسنان  وجراحة  طب  في  والدكتوراه  واملاجستير 
حفظ  وطنية..  ثروة  كونهم  لنا  فخر  مبعث  وهؤالء 

اهلل االستاذ الدكتور فواز االسود وسدد خطاه .

صباح الشيخلي
كاتب وإعالمي

شكر وتقدير
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اخلروج من 
اإلخفاق السياسي 

يف ليبيا

 أط��راف كثي��رة تتحدث وتتح��رك كأنها تريد غس��ل أياديها مما 
يجري في ليبيا من صراعات وخالفات، لعبت القيادات املسلحة 
والسياسية والبعثة األممية دورا كبيرا في تغذيتها، رمبا من خالل 
مواءمات فاضحة وأخطاء إدارية ساذجة، وهو ما ظهرت جتلياته 
في كثير من التطورات املتضاربة.وفي خطاب س��بها التي ذهب 
إليه��ا، األحد، املبعوث األممي عل��ى رأس اللجنة اخلاصة باجلنوب 
ألول مرة، انتقد صراحة تدخالت بعض الدول. اخلطوة كانت جيدة 
في مجملها وحتسب له، حتى لو تأخرت كثيرا، لكن بامكانه أن 
يشير بالتحديد إلى أسماء الدول التي مترح في ليبيا، ومصممة 
على اس��تكمال عبثها حتت س��مع وبصر املبعوث األممي، ويعلم 
ماذا فعلت س��فن امل��وت التركية احململة باألس��لحة في ليبيا، 
وإل��ى من تذه��ب من الكتائب املس��لحة، ولديه قوائم بأس��ماء 

القوى السياسية التي تعمل لصالح جميع املتشددين؟
أنقرة ال تزال تعمل على اس��تمرار النزاعات في طرابلس، وهناك 
اتهامات واضحة لشخصيات معروف أنها تتنقل بني اسطنبول 
والدوح��ة، ومذك��رة م��ن النائب العام ف��ي ليبيا حتوي عش��رات 
األس��ماء، غالبيتهم يقيمون في تركيا وقطر، وهو نفس��ه ميلك 
قائمة معلنة، وأخرى سرية مدونا بها قادة امليشليات من الصف 
األول والثاني. من املمكن أن يصبح غس��ان س��المة أهم مبعوث 
أمم��ي في العص��ر احلديث، لو امتلك ش��جاعة املواجهة وأفصح 
ع��ن ال��دور الذي تلعب��ه تركيا مثال ف��ي ليبيا، واألط��راف احمللية 
واخلارجية، التي تدعي العمل على أمنها واس��تقرارها، وهي أحد 

أسباب التوتر والفوضى واالنفالت احلاصل في طرابلس.
النقط��ة املهم��ة األخ��رى أن خطاب��ه األخي��ر في س��بها حتدث 
بوض��وح ع��ن أن املؤسس��ات التي حتك��م البالد سياس��يا دون 
املس��توى، وطال��ب بالتفكي��ر في بدائ��ل، وهو كالم يب��دو جيدا 
ويصب شكال في صالح املبعوث األممي. رسائل امتعاض متعددة 
وصل��ت إلى املنظمني من قوى وطنية ف��ي أنحاء ليبيا، منها من 
أعل��ن املقاطع��ة صراحة، ومنها من قرر املش��اركة كتس��جيل 
موق��ف، وق��د ينتهي األمر ب��أن ينعقد املؤمتر في حضور غس��ان 
س��المة ورفاق��ه الدبلوماس��يني، ومش��اركة قوية م��ن القيادي 
اإلخواني علي الصالبي، الذي يسعى بدعم من تركيا إلى توحيد 
التيار اإلس��المي بأطياف��ه اخملتلفة حتت عنوان »تكتل الس��الم 
واملصاحلة«. االنتقادات الصارمة التي وجهت إلى الدول املتدخلة 
في ليبيا والطبقة السياس��ية، يراها البعض حق يراد به باطل، 
فاملطل��وب مترير املؤمت��ر اجلامع، ومحاولة احلص��ول على تأييد له 
م��ن اجلهات املمانعة واملتحفظة واحملايدة، وهي ليس��ت بحاجة 
إل��ى اعترافات نظرية، أو محاوالت ملس��ك العصا من منتصفها، 
بل ق��راءة واعية لألزمة وطرق حلها. اخلط��وة التي ميكن أن تعيد 
الثقة في املبعوث األممي حتتاج حصافة ورش��ادة وحكمة كبيرة، 
وحتم��ل كل طرف مس��ئوليته ب��ال مواربة، ويبتعد ع��ن األلفاظ 
املطاطة التي حتمل تفس��يرات متباينة، يجد فيها كل طرف ما 
يريده، ألن العبارات الفضفاضة حمالة أوجه وشوهت الكثير من 
التحركات التي بدا فيها سالمة صاحب نوايا حسنة وأضعفت 

مصداقيته في ليبيا.

محمد ابو الفضل

رأي

وكاالت / البينة الجديدة
أعلن��ت وزارة اخلزان��ة األميركي��ة 
اجلمعة عن حزمة عقوبات جديدة 

على إيران.
وقال��ت وزارة اخلزان��ة األميركي��ة 
ف��ي بيان نش��رته عل��ى موقعها 
»العقوب��ات  إن  الكترون��ي، 
تس��تهدف 31 عاملا وفنيا وشركة 
في إي��ران، مش��اركني جميعا في 
برام��ج البحث والتطوي��ر النووي 
بحس��ب  اإليراني«،  والصاروخ��ي 

قناة احلرة احمللية.
وأضاف��ت أن »األفراد والش��ركات 
املس��تهدفة بالعقوب��ات ينتمون 
الدفاع��ي  االبت��كار  ملنظم��ة 
والبحث«، موضحة أن »العقوبات 
ش��ملت 14 ش��خصا و17 كيان��ا 

إيرانيا«.
وأعل��ن الرئيس األميرك��ي دونالد 
ترامب، انسحاب بالده من االتفاق 

النووي مع إيران في مايو/أيار 2018 
وأعاد ف��رض عقوب��ات اقتصادية 
قاس��ية على طهران بدأ تنفيذها 
الع��ام  م��ن  أغس��طس/آب  ف��ي 
املاضي وهدد ال��دول التي تتعامل 
معها جتاري��ا بالعقاب االقتصادي 

أيضا.
اخلارجية  ب��وزارة  وق��ال مس��ؤول 
األميركي��ة اجلمع��ة إن الوالي��ات 
املتحدة حتتفظ باحل��ق في اتخاذ 
إجراءات ضد أي ش��خص يساعد 
إيران في التملص م��ن العقوبات 

على شحنات الطاقة.
ال��ذي حت��دث  املس��ؤول  وأض��اف 
شريطة عدم نشر اسمه »الواليات 
املتحدة في تنس��يق مع حلفائنا 
كث��ب  ع��ن  تراق��ب  وش��ركائنا، 
للتهرب  اإليراني  النظام  مساعي 

من العقوبات األميركية«.
وق��ال إن واش��نطن حتتفظ باحلق 

في اتخاذ إجراءات، وفقا للقوانني 
األميركية، ضد أي شخص يشارك 
األنش��طة،  ف��ي تس��هيل ه��ذه 
مؤك��دا في مؤمتر عب��ر الهاتف أن 
»أي فرد يواصل االرتباط باملنظمة 

أو هؤالء األف��راد يجازف بالتعرض 
لعزلة دولية على املستوى املهني 

والشخصي واملالي«.
وكان املس��ؤول ي��رد عل��ى تقري��ر 
ذكر أن ناقلت��ني اثنتني على األقل 

متكنت��ا من نقل كمي��ات من زيت 
الوق��ود اإليران��ي إل��ى آس��يا في 
األش��هر القليل��ة املاضي��ة على 
الرغم من عقوبات أميركية حتظر 

مثل هذه الشحنات.

وكاالت / البينة الجديدة
الّنهض��ة  حرك��ة  دع��ت 
اإلسالمية التونسية  اجلمعة، 
إلى تعديل موع��د االنتخابات 
الرئاس��ية ف��ي الب��الد لتفادي 
تزامنه��ا مع تاريخ إحياء ذكرى 

املولد النبوي.
وج��اء ذل��ك ف��ي بي��ان ص��ادر 
ع��ن احلرك��ة اإلس��المية التي 
تس��تحوذ على 68 مقعدا في 
البرمل��ان التونس��ي م��ن أصل 
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وق��ال البي��ان »تلتمس احلركة 
م��ن الهيئ��ة الوطنّي��ة العليا 
التعديالت  إدخال  لالنتخابات، 
رزنامته��ا  عل��ى  الضروري��ة 
تزام��ن  لتف��ادي  االنتخابّي��ة، 
الرئاس��ي  االس��تحقاق  تاريخ 
مع تاريخ إحي��اء املولد النبوي 

الشريف«.
العلي��ا  الهيئ��ة  وح��ّددت 
لالنتخاب��ات  املس��تقلة 
أكتوب��ر/  6 ي��وم  تون��س  ف��ي 

تش��رين األول الق��ادم، موع��دا 
لالنتخاب��ات التش��ريعية و10 
نوفمبر/تش��رين الثاني املقبل، 
موع��دا لالنتخابات الرئاس��ية 
ف��ي دورتها األولى. وي��وم املولد 

النب��وي عطل��ة رس��مية ف��ي 
تونس، يت��م االحتف��ال به في 
12 ربي��ع األول ال��ذي يص��ادف 
ه��ذا العام الس��بت 9 نوفمبر/

تش��رين الثان��ي. ول��م تتخ��ذ 

الهيئة العليا لالنتخابات بعد 
ق��رارا بخصوص موع��د إجراء 
االنتخاب��ات الرئاس��ية، ال��ذي 
يتزام��ن م��ع احتف��االت املولد 
النبوي والذي يستمر ألكثر من 

أس��بوع وهي مناس��بة دينية 
يش��ارك ف��ي احتفاالتها كبار 
السياس��يني مبن فيهم رئيس 
االحتفال  يت��م  وع��ادة  الدولة. 
باملولد النبوي في جامع عقبة 
بن نافع في محافظة القيراون 
التونس��ي  الرئي��س  ويحض��ر 
الدولة  وكبار الشخصيات في 
وفي األحزاب السياس��ية هذه 
االحتفاالت. وفي وقت س��ابق، 
دع��ت جمعي��ة املول��د النبوي 
الشريف في تونس )مستقلة( 
إل��ى مراجع��ة تاري��خ االقتراع 
القادمة  الرئاسية  لالنتخابات 
لتزامن��ه م��ع ذك��رى االحتفال 
باملول��د النبوي مبدينة القيروان 
قبل��ة  تع��ّد  الت��ي  )وس��ط( 
للتونس��يني واألجان��ب خ��الل 

هذه الفترة.
ودأب��ت القيروان عل��ى تنظيم 
باملول��د  خاص��ة  احتف��االت 
انتعاش��ة  م��ا يخلق  النب��وي 
اقتصادي��ة وحركي��ة ثقافي��ة 

وجتاري��ة وس��ياحية ألكث��ر من 
أسبوع. وتستدعي االحتفاالت 
اس��تعدادا أمنيا ولوجيس��تيا 
املواطن��ني  س��المة  لتأم��ني 

والوفود األجنبية.
وفي تصريحات سابقة لرئيس 
جمعية مهرجان املولد النبوي 
الش��ريف بالقي��روان عل��ي بن 
سعيد، قال إّن »تزامن االحتفال 
باملولد النبوي مع يوم االقتراع 
سيتسّبب في حرمان العائالت 
التونس��ية، إّم��ا م��ن حض��ور 
االحتف��ال أو م��ن أداء واجبه��ا 
»كم��ا  مضيف��ا  االنتخاب��ي«، 
سيتس��بب احلدثان مبضاعفة 
اجمله��ود واالحتياط��ات األمنية 

لتأمني جناحهما«.
أن  إل��ى  س��عيد  ب��ن  ولف��ت 
االحتفالي��ة مبهرج��ان املول��د 
له��ذا العام تس��تهدف مليون 
زائر وأّن القيروان شهدت خالل 
الدورة السابقة توافد 700 ألف 

زائر من كافة أنحاء البالد.

واشنطن حتاصر إيران باملزيد من العقوبات

النهضة تدفع لتعديل موعد االنتخابات الرئاسية

وكاالت / البينة الجديدة
أثار اعت��راف الرئيس االميرك��ي دونالد 
ترامب ببس��يادة اسرائيل على اجلوالن 
ف��ي تغري��دة نش��رها اخلمي��س عل��ى 
صفحته بتويتر ردود افعال دولية منددة. 
وقال ترامب في تغريدته: »بعد مرور 52 
عاما، حان الوقت لكي تعترف الواليات 
املتح��دة بس��يادة إس��رائيل الكاملة 
عل��ى مرتفع��ات اجلوالن، التي تتس��م 
بالنسبة  وأمنية  بأهمية استراتيجية 

إلى إسرائيل واالستقرار اإلقليمي«.
واض��اف ترامب ان »الوقت قد حان« من 
أج��ل اعتراف بالده بس��يادة إس��رائيل 

على مرتفعات اجلوالن.
اس��تكماال  ترام��ب  تغري��دة  وتأت��ي 
ملؤش��رات عديدة ف��ي اآلون��ة األخيرة، 
تظهر انقالبا في موقف واش��نطن من 
هذه املرتفعات التي احتلتها إسرائيل 
ف��ي حرب ع��ام 1967. وكانت اخلارجية 
األميركي��ة أس��قطت ف��ي تقرير صدر 
منذ أقل من شهر صفة »االحتالل« عن 

مرتفعات اجلوالن.
ويش��كل قرار الرئيس االميركي حلقة 
جدي��دة ف��ي اخل��روج ع��ن السياس��ة 
اخلارجية التقليدي��ة للواليات املتحدة 

االميركية خاصة بع��د اعالنه القدس 
عاصمة موحدة الس��رائيل في اطار ما 

يعرف بصفقة القرن.
احلكوم��ة  ن��ددت  فع��ل  رد  اول  وف��ي 
الس��ورية اجلمعة بتصريح��ات ترامب 
وأك��دت أن الش��عب الس��وري »أكث��ر 
عزمية وتصميما وإصرارا على حترير هذه 
البقع��ة الغالي��ة من الت��راب الوطني 

السوري بكل الوسائل املتاحة«.
وفي بيان نش��رته وكالة األنباء العربية 
الس��ورية س��انا قال مصدر ف��ي وزارة 
الرئي��س  تصريح��ات  إن  اخلارجي��ة 
األميركي »تؤكد مجددا انحياز الواليات 

املتحدة األعمى« إلسرائيل لكنها »لن 
تغير أب��دا من حقيق��ة أن اجلوالن كان 

وسيبقى عربيا سوريا«.
ونددت اجلامع��ة العربية بإعالن ترامب 
أّن عل��ى الوالي��ات املّتح��دة االعت��راف 
بسيادة إسرائيل على مرتفعات اجلوالن 
احملتّلة، معتبرها أنها »خارجة بشكل 
كامل عن القان��ون الدولي« ومؤكدة أن 

»اجلوالن أرض سورية محتلة«.
وقال األمني العام جلامعة الدول العربية 
أحم��د أبو الغي��ط مس��اء اخلميس إن 
»التصريح��ات الص��ادرة ع��ن أقط��اب 
اإلدارة األميركي��ة والت��ي متهد العتراف 

رسمي أميركي بسيادة إسرائيلية على 
اجلوالن الس��وري احملت��ل تعتبر خارجة 

بشكل كامل عن القانون الدولي«.
وتابع في تصريحات صحافية »كما انه 
اعتراف -إن حصل- ال ينشىء حقوقاً او 
يرت��ب التزامات ويعتب��ر غير ذي حيثية 
قانونية من أي نوع« مؤكدا ان »اجلوالن 
هو أرٌض س��ورية محتلة بواقع القانون 
الدولي وق��رارات األمم املتحدة ومجلس 

األمن وباعتراف اجملتمع الدولي«.
 وتاب��ع أن »قرار مجلس األمن 497 لعام 
1981 ص��در باالجماع وأك��د بصورة ال 
لبس فيها عدم االعتراف بضم إسرائيل 
للجوالن الس��وري، ودعا إس��رائيل إلى 
إلغاء قانون ض��م اجلوالن الذي أصدرته 

في نفس ذاك العام«.
وأك��د ابو الغي��ط أن »اجلامعة العربية 
تق��ف بالكامل وراء احلق الس��وري في 
أرض��ه احملتل��ة .. ولدينا موق��ف واضح 
مبني علي قرارات في هذا الش��أن، وهو 
موقف ال يتأثر اطالقا باملوقف من االزمة 
في سوريا« داعيا الواليات املتحدة الى 

مراجعة موقفها.
وقال »أدعو الواليات املتحدة إلى العودة 
ع��ن هذا النهج الذي يدمر ما تبقي من 

رصي��د ضئي��ل لوس��اطة أميركية قد 
تنهي الن��زاع سياس��ياً.. أدعوهم الي 
مراجعة هذا املوقف اخلاطئ، والتفكير 

بعمق في تبعاته القريبة والبعيد«.
وأك��د عضو جلنة الش��ؤون الدولية في 
مجل��س االحتاد الروس��ي أولي��غ مورو-

زوف أن روس��يا لن تعترف أبدا بس��يادة 
اجل��والن  مرتفع��ات  عل��ى  إس��رائيل 

السورية احملتلة.
وق��ال م��ورو-زوف إن الرئي��س األميركي 
يعم��ل على إثارة غضب اجملتمع الدولي 
والعالم العرب��ي مؤكدا أن ترامب لديه 
ثالث��ة أه��داف وراء ه��ذا اإلع��الن ه��ي 
»تعزي��ز االرتباط بإس��رائيل وتقس��يم 
العالم العربي وضرب سوريا والشراكة 

الروسية معها في هذا الشأن«.
املفاوض��ني  كبي��ر  ق��ال  ب��دوره 
الفلس��طينيني صائب عريق��ات على 
توتي��ر »أم��س اعت��رف الرئي��س ترامب 
بالق��دس عاصم��ة إلس��رائيل، واليوم 
يق��ول: من أجل أم��ن املنطقة يجب أن 
تكون هضبة اجلوالن الس��ورية احملتلة 
حتت سيادة اس��رائيل، ما الذي سيأتي 
به الغد؟ عدم اس��تقرار وش��الل دم في 

منطقتنا«.

أكراد سوريا يعلنون
زوال )دولة اخلالفة(

اعرتاف ترامب بسيادة إسرائيل على اجلوالن يثري سخطًا دوليًا

وكاالت / البينة الجديدة
اخلارجي��ة  وزارة  اس��تدعت 
القائ��م  )اجلمع��ة(  الفرنس��ية 
باألعمال اإلس��رائيلي في باريس 
بع��د »اقتح��ام« ق��وات أمني��ة 
املرك��ز  )اخلمي��س(  إس��رائيلية 
الثقاف��ي الفرنس��ي في القدس 
احملتلة إللغاء معرض  الش��رقية 
جلمعي��ة نس��ائية، ف��ي ح��دث 
وغي��ر  »خطي��ر  بأن��ه  وصفت��ه 

مقبول«.
وأفادت الوزارة في بيان بأن »مثل 
هذه األعمال متثل تهجماً خطيراً 
وغير مقبول على عمل شبكتنا 
الثقافية في القدس. اس��ُتدعي 

باألعمال اإلسرائيلي في  القائم 
باريس ح��ول هذا األمر هذا اليوم 

للوقوف على الوضع«.
وأك��د البي��ان، ف��ي إش��ارة إل��ى 
الفعالي��ة الثقافي��ة مع نس��اء 
ألغته��ا  الت��ي  فلس��طينيات 
القوات اإلس��رائيلية، أن »فرنسا 
تطوي��ر  عل��ى  احلف��اظ  تعت��زم 
والطويل��ة  الوثيق��ة  العالق��ات 
األم��د الت��ي تربطه��ا باجملتم��ع 

املدني الفلسطيني«.
كان  ال��ذي  احل��دث  ُنظ��م 
الفرنسي  املركز  سيس��تضيفه 
في القدس الشرقية مع جمعية 
الت��ي  املقدس��يات«  »الفتي��ات 

تتهمها إس��رائيل بأنها نظمت 
»فعالية غير مرخصة« و »حتظى 
برعاي��ة ومتوي��ل م��ن الس��لطة 

الفلسطينية«. 
وكان��ت الش��رطة االس��رائيلية 
اخلمي��س  صب��اح  اقتحم��ت 
املعه��د ف��ي الش��طر احملتل من 
املدينة املقدس��ة، وأمرت بخروج 
م��ن كانوا يعمل��ون على اإلعداد 
للمعرض، وفق ما ذكر مصدر في 

القنصلية العامة الفرنسية.
وحتظر إس��رائيل أي نشاط ترعاه 
ف��ي  الفلس��طينية  الس��لطة 
وأوضح��ت  الش��رقية.  الق��دس 
اجلمعية املشاركة في الفعالية 

مديرته��ا  أوقف��ت  الش��رطة  أن 
إنع��ام الشخش��ير واملتطوع��ة 
نرمني حجاوي ثم أفرجت عنهما 

بعد الظهر.
وصرح��ت إحدى املش��اركات في 
الفعالي��ة مفضل��ة ع��دم ذك��ر 

اسمها »لقد كان حدثاً متعلقاً 
بعي��د األم وببي��ع قط��ع فني��ة 
صنعته��ا نس��اء مقدس��يات«. 
ه��ذه  مث��ل  أن  إل��ى  وأش��ارت 
ش��هر  كل  تنظ��م  الفعالي��ات 

تقريباً.
الق��دس  إس��رائيل  واحتل��ت 
الش��رقية عام 1967 ثم ضمتها 
إليها في خط��وة لم يعترف بها 

اجملتمع الدولي، عدا واشنطن.
وتعتبر إسرائيل املدينة بأكملها 
عاصم��ة له��ا، بينم��ا يس��عى 
اجل��زء  إلع��الن  الفلس��طينيون 
لدولته��م  عاصم��ة  الش��رقي 

املنشودة.

باريس تستدعي القائم باألعمال االسرائيلي بعد »اقتحام« الشرطة املركز الثقايف الفرنسي يف القدس

وكاالت / البينة الجديدة
س��وريا  ق��وات  قال��ت 
الدميقراطي��ة املدعوم��ة من 
ام��س  املتح��دة  الوالي��ات 
السبت إن تنظيم داعش مني 
بالهزمي��ة النهائية في جيب 
في الباغوز بش��رق سوريا مبا 
ينه��ي دولة »اخلالف��ة« التي 
أعلنه��ا التنظي��م وامت��دت 
ف��ي وقت م��ن األوق��ات على 
مس��احة تص��ل إل��ى ثل��ث 

العراق وسوريا.
وق��ال مصطفى بال��ي مدير 
املركز اإلعالمي لقوات سوريا 
تويت��ر  عل��ى  الدميقراطي��ة 
والنص��ر  حت��ررت،  »الباغ��وز 
داع��ش  ض��د  العس��كري 
حتق��ق«، وذل��ك بع��د س��تة 
أش��هر من اطالقها هجوماً 
واس��عاً بدعم من التحالف 
الدولي بقيادة أميركية على 
للجهاديني في  آخ��ر جي��ب 

شرق سوريا.
وأعل��ن تنظي��م داع��ش في 
ع��ام 2014 »اخلالف��ة« عل��ى 
مناطق شاس��عة في سوريا 
والع��راق، قبل أن ينكفئ في 
جي��وب صغي��رة، إال أنه رغم 
يواص��ل مقاتلوه  انكفائ��ه، 
القت��ال عب��ر خالي��ا نائم��ة 
وش��ن هجمات دامية. ويعد 

الهج��وم عل��ى آخ��ر جي��ب 
األخيرة  املرحل��ة  للتنظي��م 
للعملي��ة الت��ي أطلقت في 
 2018 أيلول/س��بتمبر   10
لطرده من آخر معقل له في 
س��وريا، ومت إبط��اء الهجوم 
بس��بب وج��ود آالف املدنيني 
إلى حني خروجه��م من هذا 
أن  الرغ��م من  اجليب.وعل��ى 
هزمي��ة الدول��ة ف��ي الباغوز 
التنظي��م  س��يطرة  تنه��ي 
عل��ى األراض��ي الشاس��عة 
التي سيطر عليها في 2014 
وقت إع��الن دول��ة »اخلالفة« 
إال أن التنظي��م املتش��دد ال 
يزال يش��كل تهديدا. وهناك 
التنظيم  بع��ض مس��لحي 
الذين يتحصنون في مناطق 
نائية في الصحراء السورية 
كما ت��واروا ع��ن األنظار في 
م��دن عراقية حيث يش��نون 
أو  الن��ار  بإط��الق  هجم��ات 
عمليات اختطاف في انتظار 
فرص��ة للخروج م��ن جديد.

وتعتق��د الوالي��ات املتح��دة 
أن زعي��م التنظي��م أبو بكر 
البغدادي موجود في العراق. 
وكان البغ��دادي هو من أعلن 
دول��ة اخلالفة م��ن على منبر 
جام��ع الن��وري الكبي��ر في 

املوصل عام 2014.



جسام محمد السعيدي

يوم الربيع، تاريخ بدأ السنة العراقية الشمسية في 21 
آذار، واقت��راب بدأ التقومي العراقي)الشمس��ي - القمري( 

يوم 1 نيسان القادم املوافق)7319/1/1 كلداني بابلي(.
ي��وٌم حتتفل به األمة العراقي��ة منذ أكثر من 50 وقيل 73 
قرناً، ف��ي جميع أنحاء العراق بح��دوده التاريخية، وهي 
ذات بع��د دولي بعد أن اس��تخدمتها ش��عوب أخرى في 

العالم كبدء لسنته القومية.
 وق��د وجدنا أن من املناس��ب أن نضع الي��وم في متناول 
قرائنا عرضاً لألصول التاريخية لهذه املناسبة الشعبية 
العراقية، حيث أدرجناها في نقاط تس��هيالً للمتابعة.

األس��اس العلمي ليوم )زكموك، أكيت��و، نيروز( في علم 
الفلمف��ي 21 آذار م��ن كل ع��ام، وف��ي إح��دى س��اعات 
ه��ذا الي��وم أو قبل��ه أحياناً – حس��ب ال��دورة الفلكية 
للش��مس- تدخل الش��مس في برج احلمل)1(، حس��ب 
حس��ابات علم الفلك الذي برع به اسالفنا، واكتشفوا 
من خالله انقالبات الش��مس األربعة )الربيعية)21 آذار(، 
الصيفية)21حزي��ران(، اخلريفية)22أيلول(، الش��توية)21 

كانون األول((.
وتتحدد ساعات ودقائق هذه االنقالبات الفلكية سنوياً 
من خ��الل املراكز الفلكي��ة التخصصي��ة، ومنها مركز 

البحوث الفلكية التابع ملكتب املرجع الديني األعلى.
أساسه في وثائق التاريخ العراقية

• ظ��ل أجدادن��ا ف��ي الع��راق يحتفل��ون به في )س��ومر 
وآش��ور وبابل(، خالل 3 آالف عام قبل ان تتبناه الشعوب 
الهن��دو أوربية ومنها )االخمينيون( ف��ي بالد فارس، بعد 
احتاللهم بابل عام 539 ق.م، حيث سّموه )نيروز( وتعني 
بالفارسية القدمية )رأس الس��نة( وهي ترجمة فارسية 
 )Zagmuk � حرفية الس��مه الس��ومري األصلي)زغموك
وباألكدي)راس ستيم � rêš-šattim، باالضافة الى )أكيتو 

� االحتفال( .
• م��ا زال العراقي��ون اليوم بكل اثنياته��م يحتفلون به، 

وليس غريباً انهم ما زالوا ملتزمني بكثيٍر من طقوس��ه 
وخاصة في اجلنوب والوس��ط، ألنهم ج��زء من هويتهم 
الثقافية، رغم دخولهم املس��يحية في القرون امليالدية 

األولى ثم االسالم سنة 13 ه�.
إذ يهي��أون صينية فيها عدد من الش��موع )7( نباتات او 

اكالت نباتية تبدأ بحرف السني.
ورق��م )7( يرم��ز لع��دد كواك��ب اجملموع��ة الشمس��ية 
وفق��اً لتقس��يمات البابلي��ني، والت��ي تف��رع عنها عدد 
أي��ام األس��بوع الت��ي يرم��ز كالً منها لكوكب م��ا، مثالً 
 )Monday(وه��و ي��وم الش��مس، اإلثن��ني)Sunday(األحد

اختصار لكلمتي )يوم القمر Moon day( وهكذا.
وه��ذا الرق��م مميز ف��ي احلض��ارات العراقي��ة، فمنه عدد 
طبق��ات برج باب��ل، واجلنائن املعلقة، وزق��ورات املدن في 

اجلنوب، وامللوية في سامراء وغيرها.
• )21 آذار( حس��ب التق��ومي العراقي القدمي )الشمس��ي 

� القم��ري( يك��ون اول ش��هر نيس��ان )ويكت��ب ويُلفط 
)نيش��انو( باللغ��ة األكدي��ة( آلخت��الف عش��رة أيام بني 

التقوميني الشمسي والقمري.
وذك��ر بعض املؤرخني أن أول تقومي بش��ري على أرض وادي 
الرافدين، وعلى يد الكلدانيني أو الفراتيني األوائل، بدأ في 
1 نيس��ان عام 5300ق.م، والذي أرّخ لبداية تأس��يس أول 

دولة في العالم هي مملكة أريدو)3(.
• 21 آذار هو يوم املنقلب الربيعي وأول ايام السنة العراقية 
اذا ما اخذنا بنظر االعتبار احلس��ابات الشمسية عليها 

دون تعديل فرق القمر )الكلدانية واآلشورية.
• اس��تخدم نف��س التق��ومي العراق��ي م��ع اضاف��ة فرق 
احلس��اب القمري، كتقومي مس��يحي مي��الدي حتى عام 
1564م وكانت أعياد رأس الس��نة املسيحية تكون ليلة 
31 آذار وأول أيام السنة امليالدية هو 1 نيسان حتى سنة 
1564م عندما غيرها ش��ارل التاسع ملك فرنسان إلى 1 

كانون الثاني .
• تبن��ت الدولة احلديثة التي اُنش��ئت في العراق س��نة 
1920م رسمياً االحتفال ب� 21 آذار، باسم )عيد الشجرة( 
وجعلته عطلة رس��مية، ولكنها لم حتاول اعطائه بعدا 
تاريخي��اً وتراثي��اً كما يس��تحق كون الع��راق هو اول من 

اتكره وفقاً ألسس علمية.
• مواطنينا الكرد يحتفلون بنوروز باعتباره ذكرى انتصار 
)كاوه احلداد( على املل��ك الطاغية)الضحاك(. لكن يبدو 
أن احلكاية ليس��ت كردية، بل فارس��ية، وأول من ذكرها 
امل��ؤرخ البغدادي )املس��عودي(، ثم فصلها)الفردوس��ي( 
باعتبارها حكاية فارس��ية، ولم يذكر أي مؤرخ عالقتها 
باالكراد، قد تبناها االكراد حديثا في القرن العشرين)4(.

أساس املناسبة في احلضارات األجنبية
• انتش��ر هذا العيد باس��مه الفارس��ي )نيروز( املترجم 
ع��ن البابلية بعد احت��الل العراق من قب��ل االخمينيني 
س��نة 539ق.م بني ش��عوب آس��يا اآلرية والتركستانية، 
التي خضعت لألمبراطوريات الفارس��ية)االخمينية ثم 

البارثية ثم الساسانية(.
• عندما جاء الفتح االسالمي من اجلزيرة العربية، عرفوه 
باس��مه الفارس��ي)نيروز( ولي��س العراق��ي، باعتب��ار أن 
العرب وجدوه كاحتفال رس��مياً في الدولة الساسانية، 
حيث كان س��كان العراق القدماء وأرضهم حتت احتالل 
الساس��انيني،وكانت دولتهم املس��تقلة البابلية قد مت 

ازالتها من قبل الدولة االخمينية.
• احتفل��ت ب��ه الدولة العباس��ية وانتش��ر اس��مه في 
العال��م االس��المي، وحت��ى اقب��اط مصر اس��تخدموا 
اسمه، وقُدسه الكثير من طوائف املسلمني، وهناك في 
هذا اجمل��ال روايات عن فضله، وال عل��م لنا بصحتها من 

عدمه.
• االحتف��ال بالربي��ع، عموم��ا س��ائد ب��ني الكثي��ر م��ن 
الش��عوب، في بلدان الش��ام احتفل ب��ه باعتباره )عيد 

بعل(، وفي مصر)عيد شم النسيم(..

مصطفى زين

يس��أل برينتون تارانت، منفذ مجزرة 
نيوزيلندا نفسه في بيان جرميته: »هل 

أنت م��ن مؤيدي دونال��د ترامب«؟ 
رم��ز  ويجي��ب: »بالتأكي��د فه��و 
لتجدي��د الهوية البيضاء وهدفنا 
مشترك«، ويضيف: »عندما كنت 
صغيراً كنت شيوعياً، ثم فوضويًا 
وأخي��راً ليبيرالياً، قب��ل أن أصبح 
فاش��ياً«. ويتابع: »ق��رأت كتابات 
دي��الن روف والكثي��ر م��ن الكتب 
األخرى، لكنني اس��تلهمت حقاً 

من نايت جوستيسار بريفيك«.
وامتدح عدد كبير من مستخدمي 
اإلنترن��ت بيان��ه، م��ع تعليق��اٍت 
مث��ل: »بالتوفي��ق... الفيديو رائع 

للغاية«.
اجلرائ��م العنصري��ة اإلرهابية في 

الغرب ال يرتكبها ذئب منفرد أو ضال 
إنها نتاج ثقافة متجذرة عبر التاريخ. 
ثقافة اش��ترك ف��ي نش��رها اليمني 
املتط��رف واملعتدل واليس��ار. يكفي 
أن تس��تعيد بع��ض حق��ب التاريخ 
االستعماري ألوربا وأميركا كي تتأكد 
م��ن ذل��ك. االس��تعمار ف��ي أدبياته 
وبالتعريف هو احلط من ثقافة اآلخر 
اخملتلف املتخلف. على هذا األس��اس 
كانت الغزوات البريطانية والفرنسية 
أيام اإلمبراطوريتني. الطرفان ش��اركا 

في إبادة الهنود احلمر وماليني األفارقة 
واآلسيويني بوحش��ية تصفها كتب 
التاريخ بتفصيلها، واحلجة واضحة: 
الشعوب املتخلفة ال حضارة لديها. 
عليها أن تتعلم كيف تنش��ئ الدول. 
وإنش��اء ال��دول ترافق��ه س��رقة ثروة 
ه��ذه الش��عوب وإغراقه��ا بالدي��ون 
بالق��وة.  واس��تتباعها  وإخضاعه��ا 
فلنتذك��ر ما فعل��ه البريطانيون في 
الهن��د والص��ني، في جن��وب إفريقيا 
وم��ا كان يس��مى روديس��يا )يكف��ي 

اسم إيان سميث للتذكر(، وما فعله 
البلجيكي��ون أيضاً. والهولنديون في 
إندونيس��يا، وهما دولت��ان صغيرتان 
في احلج��م وفي التاري��خ واجلغرافيا 

واحلضارة.
الفاشية والنازية والصهيونية كلها 
ثقاف��ة غربي��ة قائم��ة على أس��اس 
تف��وق العرق األبي��ض. ثقافة أنتجت 
جماع��ات وأحزاب��اً م��ا زال بعضه��ا 
فاعالً في القارة القدمية وفي الواليات 
املتح��دة حتى الي��وم، ويطل��ق على 

هذه اجلماعات اسم اليمني املتطرف، 
لك��ن ال اليم��ني يعت��رف ويعتذر عن 
جرائ��م املاضي واحلاضر، وال اليس��ار 
يعتذر. بريطانيا حتى اليوم ال تعترف 
بجرمية العصر التي ارتكبتها في حق 
الفلسطينيني، بل ما زالت تدافع عما 
ارتكبته وتستقبل نتنياهو بالترحاب 
جن��راالت  محاكم��ة  م��ن  وتته��رب 
إس��رائيليني متهم��ني بجرائم حرب. 
وحتتف��ل بذكرى وعد بلف��ور. الرئيس 
ماكرون هدد مبحاكمة كل من يساوي 
والعنصرية. هذه  بني الصهيوني��ة 
الثقافة أنتجت ش��عار جورج بوش 
االب��ن: إما معنا أو ضدن��ا. وأنتجت 
فك��رة البح��ث ع��ن ع��دو بعدم��ا 
س��قط االحتاد السوفيتي، و»صدام 
احلضارات« )هانتيغتون( وفلس��فة 
»نهاية التاري��خ« ) فوكوياما( وكان 
املس��لمون هم العدو البديل، فدبر 
»احتواء« بعض دولهم وتدمير أخرى 
واس��تتباع غيرها بالتهديد واحلرب 
الت��ي  الثقاف��ة  »الناعمة«.إنه��ا 
أوصلت ترامب إل��ى البيت األبيض، 
وهو ليس ذئباً منفرداً، بل انتخبته 
اجلماهير التي تعش��ش وس��طها 
كل األفكار العنصرية والعنجهية 
الت��ي متي��ز األميركي عن غي��ره. إنها 
الثقاف��ة الت��ي أف��رزت »ب��الك ووتر« 
وما فعل��ه املرتزقة في الع��راق. وهي 
الثقافة التي أوصلت أوربان إلى سدة 
وبفضلها  املس��ؤولية في هنغاري��ا. 
أصبح مستش��ار الرئي��س األميركي 
الس��ابق ستيف بانون رس��ولها إلى 
أوربا لتفكي��ك احتادها وزرع املزيد من 
العنصري��ة في بلدانه��ا. وهي ثقافة 
»كل��و كلوك��س كالن« والصهيونية 

املسيحية في املدن األميركية.

عن مستـقبـل التحالفات يف احمليط الدولي

 عبد العزيز التويجري 

شاركت في الدورة السابعة ملنتدى باكو 
العامل��ي، الذي ص��ار اليوم م��ن اإلجنازات 
الثقافي��ة واحلضارية املتمي��زة لعاصمة 
ف��ي  وحتدث��ت  آذربيج��ان،  جمهوري��ة 
احملور اخلاص ب��� »مس��تقبل التحالفات 
وحوافزه��ا«، ال��ذي هو أح��د املوضوعات 
املهم��ة التي تدخل في إطار السياس��ة 
الدولي��ة الت��ي ينطل��ق م��ن قواعده��ا 
ويتبعه��ا منت��دى باك��و العامل��ي من��ذ 
تأسيسه، وذلك لصلته الوثيقة باملرحلة 
التاريخية الصعبة التي يجتازها عاملنا، 
والت��ي ت�ت�زاي�د فيها األس��باب وتت�قّوى 
احلوافز التي تؤدي إلى نش��وء التحالفات 
بني الدول على أكثر من صعيد، وألهداف 

تختلف من حتالٍف إلى آخر.
ناحي��ة  م��ن   )Alliance( التحال��ف  إن 
القانون الدولي، هو عالق��ٌة تعاقديٌة بني 
دولت��ني أو أكث��ر، يت�ّم م��ن خاللها اتخاُذ 
خطوات الدعم املتبادل في حالة حدوث 
حرب. وهي بديٌل لسياسة االنعزال التي 
ترف��ض أيَّ مس��ؤولية جتاه س��المة دولة 
أخرى. ولقد ارتبطت سياس��ُة التحالف 
ارتباطاً تاريخياً بسياس��ة توازن القوى. 
وان�ُت�قدت هذه السياسُة من حيث املبدأ 
والدالئل التاريخية، باعتبار أنها تزيد في 

احتمال وقوع احلرب وانتشارها.
املرحلت��ني  ف��ي  العال��م  ع��رف  ولق��د 
واملعاصرة، حتالفات سياس��ية،  احلديثة 
وعس��كرية، وأمني��ة، واقتصادي��ة، ب��ني 

دولت��ني تَ�َت�طابَ���ُق وجه��ات نظرهم��ا، 
وتلتق��ي مصاحلهم��ا، أو ب��ني مجموعة 
م��ن الدول تنهج سياس��اٍت متقاربًة في 
مجاالت حيوية ع��دة، وإْن كان التحالف 
في حد ذاته، يجم��ع بطبيعته، بني هذه 
األن��واع م��ن التحالف��ات الت��ي تضمن 

املصالَح احليوية للحلفاء.
ولك��ن الس��ؤال ال��ذي يطرح��ه فقهاء 
القانون الدولي، وأراه بالَغ األهمية، وأعيد 
طرح��ه ف��ي هذا الس��ياق، ه��و: هل قام 
النظام العاملي بع��د احلربني العظميني، 
عل��ى قاع��دة التحالف، أم عل��ى قاعدة 
التوافق الذي يؤدي إلى االرتباط مبيثاٍق هو 

عالقٌة تعاُق�ديٌة بني دول العالم؟
�س��ة  املؤسِّ القواع��د  أرس��يت  لق��د 
الدولي��ة املعاص��رة مبوج��ب  للعالق��ات 
معاه��دة صل��ح ويس��تفاليا املنعق��دة 
ف��ي 1648، التي انته��ت إلى عقد حتالف 
أَرس��ى املب��ادئ احلاكم��ة ِلِب�ْن�َي�ة الدول 
�مة للعالقات  القومي��ة والقواع��د املنظِّ
الدولي��ة، وأنهت حرب الثالثني عاماً التي 
اندلعت ف��ي 1618، والت��ي كانت صراعاً 
ديني��اً ب��ني الكاثولي��ك والبروتس��تانت، 
فهذه املعاه��دة التاريخي��ة التي دخلت 
�ست للصيغة  تاريخ القانون الدولي أسَّ
احلديث��ة التي عرفها التحالف بني الدول 

من أجل السالم.
والواقع أن »عصبة األمم« التي تأسس��ت 
مبوجب معاهدة فرساي )28 يونيو 1919(، 
الت��ي ميك��ن اعتبارها، من وج��وه كثيرة، 
تطوراً ملعاهدة ويستفاليا، والتي ُح�لَّ�ت 
في 20 أبريل 1946، كانت شكالً متقدماً 
مناس��باً للمرحلة التاريخية، للتحالف 
بني مجموعة من الدول آمنت بالس��الم، 
واجتمع��ت إرادتُ�ها على العمل بش��تى 
الوس��ائل، للحيلولة دون تك��رار الويالت 
الرهيبة والك��وارث الفظيعة التي عانت 
منه��ا اإلنس��انية، والت��ي وقع��ت خالل 

احلرب العظمى األولى.

ث��م ج��اءت هيئ��ة األمم املتح��دة )1945( 
بصيغة حديثة للتحالف بني دول العالم 
الت��ي توافقت عل��ى أن يجمعها اس��م 
)األمم املتح��دة(، وإن كان ميث��اق الهيئ��ة 
الدولية يخلو م��ن مصطلح )التحالف( 
بهذا املفهوم الذي نقصد إليه، على رغم 
أن األمم الت��ي ت�تح��د وجتتمع على مبادئ 
دولية تشكل مصادر للقانون الدولي، هي 

بطبيع��ة احل��ال، دول متحالفة، باملدلول 
الشامل والعميق للتحالف.

وعل��ى هذا األس��اس النظري، واس��تناداً 
إلى ه��ذه اخللفية القانونية، تكون هيئة 
األمم املتح��دة حتالف��اً واس��ع األفق عالي 
الس��قف، بني مجموعة الدول األعضاء، 
يحكم��ه ميث��اق الهيئ��ة الدولي��ة، من 
منطل��ق أن األمم املتح��دة، الت��ي هي دول 
متح��دة، بطبيع��ة احل��ال، ه��ي أمم ودول 
متحالف��ة، جتمع بينه��ا عالقة تعاقدية 

يجسدها امليثاق.
إّن املتغّي�رات املتس��ارعة الت��ي يعرفها 
العالم على مختلف الُص�ُع�د، وما ينتج 
عنها من أزمات إقليمية ح�اّدة ومشاكل 
دولي��ة عويصة، على املس��تويني األمني 
واالقتص��ادي، ما أّدى إل��ى ت�صاع�د حّدة 

التهديدات التي تستهدف السالم العاملي 
ف��ي الصميم، إن ذلك ك�لَّ�ه من العوامل 
الدافعة واحلوافز القوية لنشوء حتالفات 
جدي��دة، إن عل��ى الصعي��د اإلقليمي، أو 
على الصعيد الدولي، ومن أبرزها وأقواها 
حض��وراً على الس��احة الدولي��ة اليوم، 
التحال��ف الدولي حملاربة اإلره��اب، الذي 
يس��تهدف التصّديَّ ل�»داعش« والقضاء 
علي��ه، فه��ذا التحال��ف نش��أ بقي��ادة 
الواليات املتحدة، وإن لم يكن له س���ند 
م��ن القانون الدول��ي من خالل ق��رار من 
مجلس األم��ن الدولي في إط��ار الفصل 
الس��ابع من ميثاق األمم املتح��دة، ولكن 
األهداف اإلنس��انية واألغراض السلمية 
الت��ي يعم��ل التحالف الدول��ي من أجل 
حتقيقه��ا تُكس��به الش��رعية الدولية، 
بغض النظر عن الغموض الذي يش��وب 

بعض تفاصيله.
واجلدي��ر باملالحظة في هذا الس��ياق، أن 
التحال��ف الدولي حملاربة اإلره��اب، الذي 
يضم في عضويته أكثر من 60 دولة، نشأ 
مع وجود حلف شمال األطلسي )الناتو(، 
الذي يعود تأسيس��ه إلى عام 1949، وأن 
الهدف الذي يعمل ل��ه التحالف الدولي 
ه��ذا، يدخل ضم��ن أه��داف الناتو. فهل 
هذا بديٌل ل��ذاك، أم أن الضرورات األمنية 
أخ��رى  سياس��ية  وحس��ابات  امللح��ة 
اقتضت إنشاء حتالٍف جديٍد يعمل خارج 

نطاق احللف؟
ه��ذا الس��ؤال يُحيلنا على استش��راف 
التي ستتوّس��ع  التحالفات  مس��تقبل 
دوائ�ُرها كلم��ا تأزمت األوض��اع األمنية 
في مناطق ش��تى من العالم، ونش��بت 
األزم��ات اإلقليمية والدولي��ة، من دون أن 
تكون هذه التحالفات متعارضًة، على أي 
نحو، مع ميثاق األمم املتحدة، ومع أهداف 
التكّت��الت اإلقليمي��ة، س��واء تلك التي 
له��ا الطابع االقتصادي، أم تلك التي لها 
الطابع األمني، التي نش��أت في عدد من 

املناطق اجلغرافية من العالم.
وإذا كانت الدواع��ي األمنية غالبًة على 
إنش��اء التحالف��ات، بحي��ث ارتبط��ت 
التحالف��ات عل��ى صعي��د السياس��ة 
الدولي��ة، ول��دى ال��رأي الع��ام العاملي، 
بقضاي��ا الدفاع العس��كري والتصّدي 
للتهدي��دات األمني��ة، فإن املس��تقبل 
جدي��دة  أمناط��اً  للعال��م  س��ُي�ظهر 
أخ��رى م��ن التحالف��ات، نذك��ر منه��ا 
عل��ى س��بيل املثال ال احلص��ر، وبحكم 
التخّص��ص األكادمي��ي: )التحال��ف بني 

احلضارات(، الذي يقوم على قاعدة متينة 
م��ن )التحالف ب��ني الثقاف��ات(، وملاذا ال 
)التحالف بني أتباع األديان(، وهو األوسع 
م��ًدى واألس��مى مضموناً، ال��ذي يهدف 
أساس��اً لتعزيز قيم األخوة اإلنس��انية، 
ولنش��ر ثقافة الع��دل والس��الم والوئام 

واحلوار والتعايش؟
وإن )التحالف بني احلضارات(، و)التحالف 
بني الثقافات( ينسجمان انسجاماً تاماً 
م��ع ميث��اق األمم املتحدة، ويس��تجيبان 
للمب��ادئ الواردة ف��ي قرار األم��ني العام 
األس��بق لألمم املتحدة بإنش��اء املمثلية 
الس��امية لتحال��ف احلض��ارات التابعة 
ل��ألمم املتحدة، ويلت��زم بالفصل األول من 
ميثاق األمم املتح��دة، الفقرة الثالثة، عن 
)حتقيق التعاون الدولي على حل املسائل 
االقتصادي��ة  الصبغ��ة  ذات  الدولي��ة 
واإلنس��انية،  والثقافي��ة  واالجتماعي��ة 
وعل��ى تعزي��ز احت��رام حق��وق اإلنس��ان 
واحلري��ات األساس��ية للن��اس جميع��اً، 
والتشجيع على ذلك إطالقاً من دون متييز 
بسبب اجلنس أو اللغة أو الدين وال تفريق 

بني الرجال والنساء(.
ولكي يت��ّم الوص��ول إلى بن��اء القواعد 
الثابت��ة للتحالفات اإلنس��انية الراقية 
وغي��ر التقليدية، يتوّجب ب��ذل املزيد من 
اجلهد، عل��ى جميع املس��تويات، لتعزيز 
واحلض��اري  الثقاف��ي  التحال��ف  قي��م 

والديني، ولنش��ر ثقافة التحالف املدني 
والس��لمي، ولترس��يخ قواع��د التفاهم 
ب��ني األمم والش��عوب حول بناء الس��الم 
العامل��ي، م��ن خ��الل ه��ذا الن��وع م��ن 
التحال��ف اإلنس��اني الراق��ي. وتلك هي 
الس��بيل إلح��داث تغيي��ر ف��ي مفاهيم 
السياس��ة الدولي��ة، من خالل توس��يع 
مس��احات التحالف، لتش��مل القضايا 
اإلنس��انية التي ترتقي، بقيمتها املثلى، 
والدفاعي��ة  األمني��ة  املس��تويات  ف��وق 

التقليدية.
إننا ندعو إلى كس��ر احتكار التحالفات 
دون  والعس��كرية  األمني��ة  للمس��ائل 
غيره��ا من املس��ائل العاملي��ة احليويّ�ة، 
ونؤك��د ض��رورة التأس��يس لتحالف��ات 
حضاري��ة وثقافية إنس��انية، وإلى جتاوز 
املفهوم الض�ّي�ق للتحالف الذي ينش��أ 

بني دولتني أو أكثر.
إن املرحل��ة التاريخي��ة الت��ي يجتازه��ا 
الفك��ر  جتدي��د  تس��تدعي  العال��م، 
السياس��ي العامل��ي، وحتدي��ث مفاهيم 
القانون الدولي، وتطوير اآلليات والوسائل 
للعم��ل مبقتضي��ات املواثي��ق والعه��ود 
ِص�َي���ٍغ  وابت��كار  الدولي��ة،  واإلعالن��ات 
متط��ورة م��ن التحالف متع��دد األوجه، 
تساير املتغّي�رات املتالحقة، وتستجيب 
والتنمي��ة  والس��لم  األم��ن  ملتطلب��ات 
الشاملة املستدامة، من أجل بناء نظام 
عاملي جديد على قاعدة القانون الدولي.

لقد كثرت احلواف��ز الضاغطة والدواعي 
املوجب��ة إلنش��اء حتالف��ات م��ن اجلي��ل 
اجلدي��د، تخ��دم األهداف اإلنس��انية في 
املقام األول، وتلّبي حاجات الشعوب إلى 
إحداث آليات عملية ومرنة لبناء السالم 
العامل��ي، وملواجه��ة موج��ات الكراهية 
األدي��ان  وازدراء  والتميي��ز  والعنصري��ة 
التط��رف  برموزه��ا، وحملارب��ة  واملس��اس 

العنيف واإلرهاب بكل أشكاله.
إّن ه��ذا ملمح من مالم��ح العهد اجلديد 
م��ن التحالف��ات التي ظهرت مؤش��رات 
كثيرة إلى تزايدها وإلى ضرورة إنش��ائها، 
ملواجهة التحّديات اجلديدة الناشئة عن 
الثورة الصناعية الرابعة، التي يصطلح 
عليه��ا ب��� »العوملة 4«، الت��ي يرى بعض 
املراقبني املتابعني للتحوالت السياسية 
واالقتصادية العاملية، أنها ستكون أوسع 
اكتساحاً وأش��ّد تأثيراً على اقتصاديات 
ال��دول النامي��ة وال��دول الصاع��دة معاً. 
وهو األمر الذي يس��تدعي تغيير املفهوم 
التقليدي املت��وارث للتحالفات، والعمل 
عل��ى اإلب��داع ف��ي الفك��ر السياس��ي 
العاملي، إلنتاج صي��غ متقدمة لتوظيف 
القدرات املتاحة من خالل إقامة حتالفات 
متطورة ومرنة ومتعددة اجملاالت، تستند 
إل��ى الش��رعية الدولية، للقض��اء على 
تتفاق���م  أصبح��ت  الت��ي  التهدي��دات 
مخاطُره��ا ، وتهدف إل��ى اإلخالل باألمن 

الدولي والسالم العاملي.

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

يتوجـّب بذل املزيد 
من الجهد على 
جميع املستويات 
لتعزيز قيم 
التحالف الثقايف 
والحضاري والديني

الجرائم العنصرية 
اإلرهابية يف الغرب ال 
يرتكبها ذئب منفرد 
أو ضال إنها نتاج 
ثقافة متجذرة عرب 
التاريخ

)21 آذار( حسب التقويم العراقي 
القديم )الشمسي ـ القمري( 
يكون اول شهر نيسان )ويكتب 
ويـُلفط )نيشانو( باللغة األكدية( 
آلختالف عشرة أيام بني 
التقويمني الشمسي والقمري
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تغريــدة  أنقــذت  كيــف  اإلندبندنــت 
ترامب حــول الجوالن حملــة نتنياهو 

االنتخابية؟

نش��رت اإلندبندنت عبر موقعه��ا االلكتروني 
حتليال ملراس��لتها ف��ي القدس بل ت��رو تتناول 
فيه أثر تغريدة الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
اخلاص��ة باالعت��راف بس��يادة إس��رائيل على 
هضبة اجلوالن احملتل��ة على نتائج االنتخابات 

اإلسرائيلية املقبلة.
وتق��ول ت��رو إنه رغ��م االنقس��ام الكبير على 
الساحة السياسية اإلسرائيلية إال أن اجلميع 
يتفق��ون عل��ى أن موق��ف ترام��ب وتزامنه مع 
األس��ابيع القليل��ة املتبقية عل��ى التصويت 
يه��دي بنيام��ني نتنياهو، رئيس ال��وزراء، فترة 

رابعة في املنصب.
وتوضح ترو أن املرحلة التي مرت كانت شديدة 
الصعوبة على نتنياهو وتكتل الليكود احلاكم، 
حيث أوضحت استطالعات الرأي املتعاقبة أن 
الليكود يخسر التأييد العام بشكل متواصل 
لصال��ح التحالف الذي يتزعمه رئيس األركان 
الس��ابق وصاحب الش��عبية الكبي��رة بيني 

غانتس.
وتضيف ترو أن نتنياهو وس��ط كفاحه لتأمني 

دخول التاريخ كأطول رئيس وزراء في اخلدمة 
في تاريخ إسرائيل تعرض التهامات متعددة 
بالفس��اد وتلقي الرشى وكان قريبا جدا من 
أن يصب��ح أول رئي��س وزراء ف��ي تاريخ البالد 

يتم عزله من املنصب قضائيا.
وتق��ول إن نتنياه��و املعروف بإث��ارة األزمات 
وخوض احلروب قبيل أي انتخابات يخوضها 
تع��رض  اليم��ني  أص��وات  حش��د  به��دف 
النتقادات هذه املرة لعدم إصداره أوامر بشن 

عملية عسكرية على قطاع غزة.

الغارديــان : تزايــد جرائــم معــاداة 
اإلسالم يف بريطانيا

نشرت الغارديان تقريرا لفيكرام دود بعنوان 
“تزايد جرائم معاداة اإلس��الم في بريطانيا 

بعد إطالق النار في كرايست تشيرتش”.
ويقول دود إنه حس��ب اإلحصاء الذي أصدرته 
منظمة حقوقية مس��تقلة فإن معدل جرائم 
معاداة املس��لمني املبلغ عنها عب��ر البالد زاد 
خالل األس��بوع املاضي مبع��دل 593 في املائة 
بعدما قام متعصب بإطالق النار على املصلني 

في مسجدين في نيوزيالندا.
وتنقل اجلريدة عن منظمة “أخبر ماما” ملراقبة 
حقوق اإلنس��ان أن نس��بة الزيادة في معدالت 
جرائم معاداة اإلسالم قد زادت خالل األسبوع 

الذي تلى هجوم كرايس��ت تشيرتش مبا يفوق 
معدله��ا خالل األس��بوع الذي تب��ع هجمات 

مدينة مانشستر عام 2017.
وحسب املنظمة فإن 89 في املائة من البالغات 
الت��ي تلقتها في الفترة ب��ني 21-15 مارس/آذار 
كانت مرتبطة مرتبطة بش��كل مباشر أو غير 
مباش��ر بهجوم كرايس��ت تش��يرتش، مبا في 
ذلك ترديد عبارات ساخرة حتوي ألفاظا موحية 

بإطالق الرصاص على املسلمني.
وتضيف اجلريدة أن املنظمة أكدت أن عدد وقائع 
مع��اداة املس��لمني املرتكبة خالل األس��بوع 

املاض��ي كان ثان��ي أكبر عدد م��ن نوعه خالل 
أس��بوع في تاري��خ إحص��اءات املنظمة منذ 
عام 2012، حتى أنه كان أكبر من عدد الوقائع 
التي س��جلت خالل األسبوع التالي لتصويت 
البريطانيني لصالح اخلروج من االحتاد األوروبي 

عام 2016.

بندقيــة  علــى  الطلــب  تزايــد  آي: 
“اإلرهابي”

ونش��رت آي تقري��را آخر يوضح تزاي��د الطلب 
في بريطانيا على البنادق الهجومية املماثلة 

لتل��ك املس��تخدمة ف��ي هج��وم كرايس��ت 
تشيرتش.

وتوضح اجلريدة أن أندي��ة التدريب على إطالق 
الن��ار عب��ر الب��الد تلق��ت طلب��ات هائلة من 
األعضاء الس��تخدام هذا النوع وأنواع مقاربة 
من البنادق الهجومية خالل األسبوع املاضي.
وتضي��ف اجلري��دة أن ه��ذه األندي��ة “تتضمن 
أه��داف  الرص��اص عل��ى  أنش��طتها إط��الق 
متحرك��ة ويكون له��ا رد فعل عن��د إصابتها 

بالرصاص”.
ويرك��ز التقرير، الذي أعده ت��وم مكارثي وجون 

س��واين من نيويورك، على التفاصيل التي قد 
يكشف عنها في وقت الحق ضمن التحقيق 
الذي سلمه احملقق اخلاص روبرت مولر للمدعي 
الع��ام األمريكي حول االتهامات حلملة دونالد 

ترامب االنتخابية بشأن العالقات مع روسيا.
ويحاول الصحفيان عدم استباق األحداث قدر 
اإلم��كان، لكنهم��ا رجح��ا أن التحقيق قد ال 

يخلص إلى توجيه اتهامات إلى ترامب.
ويوض��ح التقري��ر أن املدعي الع��ام األمريكي 
ولي��ام ب��ار ص��رح بع��د تس��لم التحقيق من 
مول��ر أنه ليس هن��اك إجراء يطلب��ه مولر في 
التحقيق يحظى مبعارضة بار، وهو ما يفسره 
الصحفيان ب��أن مولر في الغال��ب خلص إلى 

تبرئة ساحة ترامب وحملته.
ويضي��ف أن التحقيق مازال يحوي نقطة إثارة 
اخ��رى وهي نتيجة النظر ف��ي االتهامات التي 
طالت ترام��ب بإعاقة التحقيق خاصة بعدما 
أق��ال مدي��ر مكت��ب التحقيق��ات الفيدرالية 

السابق جيمس كومي.

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

)نريوز( .. األصل عراقي واملناسبة دوليةيف ثقافة الرجل األبيض



*امجد الخفاجي 

احترام��اً لقدر بغ��داد واصالته��ا وبعدها 
التاريخي وارثها احلضاري العميق املتجدد 
ورغبة في اعالء ش��أن الوظيفة وتوقيرها 

وهي جتم��ع حتت يافطتها العش��رات من 
عناوين اخلدمات العامة التي ارتقت بدولة 
االنسان واس��همت في ازدهار وتطور ومناء 
البش��رية . يس��عى مجل��س محافظ��ة 
بغداد الطالق )يوم سنوي للوظيفة( حتييه 
بكرنفاالت احتفالية بهيجة . مساهمات 
ثقافية وادارية وفكرية خملتلف مؤسسات 
الدول��ة العامل��ة محلي��ا ضم��ن محيط 
محافظة بغداد حيث تطمح املبادرة خللق 
فسح جمالية ترفيهية وفضاءات واسعة 
رحبة من التواص��ل االجتماعي بني زمالء 
املهنة وادامة صالت التقارب والود وااللفة 

والتاخ��ي بينهم والكش��ف عن الطاقات 
االبتكاري��ة للموظفني ومواهبهم الفنية 
والثقافية وهواياتهم ومهاراتهم االضافية 
خارج نطاق الوظيفة وتتضمن االحتفالية 
تذكيرا بلوائح الوظيف��ة وقوانني اخلدمة 
العامة وعرضاً حلق��وق ومطالب العاملني 
فيها فضالً عن محاربة مضاهر الفس��اد 
وتراج��ع االداء وص��ور التقاعس والتململ 
والضج��ر والالمب��االة املستش��رية داخل 
املؤسسة احلكومية فتلك الفعالية يراد 
لها ان تغ��دو موع��داً للتحريض الصريح 
على التفوق والبروز ودعوة صادقة لشحذ 

الهمم ومواصلة اجله��د والبذل والعطاء 
وفرص��ة ذكي��ة لالس��تثمار ف��ي طبق��ة 
املتميزي��ن حتقيق��ا للتنمي��ة الش��املة 
املس��تدامة حي��ث س��يتضمن االحتفال 
تكرمي��ا مركزيا لنخب ورم��وز ابداعية من 
املوظف��ني املتفانني واملثاليني يترش��حون 
ع��ن مؤسس��اتهم وف��ق معايي��ر تقييم 

مهنية وباشراف جلان متخصصة .
واملش��روع مبادرة وطنية ستش��ارك فيه 
اكث��ر م��ن 60 دائرة ومؤسس��ة حكومية. 
وه��ي مناس��بة س��نوية تذك��ر بلوائ��ح 
الوظيف��ة وقوانني اخلدم��ة العامة ويقدم 

الصح��اب الق��رار عرضا حلق��وق ومطالب 
العامل��ني ف��ي القطاع الع��ام ومن خالل 
هذه املبادره س��يتم اختيار افضل موظف 
مبدع في عمل��ة ومتميز في ادائه ومثالي 
ف��ي عطائه واس��هامه والتزام��ه عن كل 
دائرة ومؤسس��ة حكومية ووفق ضوابط 
ومعايير مهنية وموضوعية ليتم تكرميهم 
في كرنفال احتفالي بهيج يقام في تلك 

املناسبة.
* مدير عالقات واعالم مجلس محافظة 

بغداد

   

كاظم السعيدي  

ال احد ينكر فض��ل االنترنت واالفاق 
الواس��عة ، التي وفرتها الش��بكة 
جلميع االفراد من مثقفني ومتعلمني 
وطلب��ة وغيره��م.. لك��ن ولالس��ف 
الشديد ال يوجد شيء في هذا الكون 
م��ن غير ثمن ، واغل��ى ثمن ندفعه ، 
هي االخطاء الكبيرة التي نواجهها 
و يواجهها اطفالن��ا خالل عملهم 
املباشر على النت بال رقيب.. كما ان 
االطفال وحس��ب عقولهم يتلذذون 
باالشياء الغريبة، التي تظهر لهم، 
وكما تبدو اسئلتهم حولها ، ولكن 
انا اعتقد هي خطوة تتبعها خطورة. 
وهن��ا تكم��ن اخلط��ورة عل��ى تلك 
اخلطوات، ق��ال س��بحانه وتعالى:) 
ياايها الذين آمنوا ال تتبعوا خطوات 
خط��وات  يتب��ع  وم��ن  الش��يطان، 
الش��يطان، فان��ه يأمر بالفحش��اء 
واملنكر.. سورة النور.. آية- 21-( ولكن 
ما ت��زال الغالبي��ة العظمى، ونحن 
كاف��راد بالغني نع��ي مخاطر النت 

ونس��تطيع حماية انفسنا بشكل 
جيد، وعلينا االهم حمل مسؤولية 
وتوعيته��م،  اطفالن��ا  ارش��اد 
حلمايته��م م��ن ه��ذه اخملاط��ر.. وما 
ت��زال الغالبية العظم��ى من الكبار 
ف��ي عاملن��ا العرب��ي ، لم تس��مع او 
لم تس��تخدم ش��بكة الن��ت ،ورمبا 
يكون احلديث عن اطفال الش��بكة 
م��ن قبي��ل التطلع الى املس��تقبل 
القري��ب.. وامني��ة اطف��ال االنترنت 
اصبح��ت واقعا عن��د اآلخرين، فقد 
اظهرت احصائي��ة ان عدد االطفال 
االمريكي��ني قد تضاعف��ت اكثر من 
ثالث مرات خالل الس��نوات االخيرة، 
م��ن بداية العقد الثال��ث حيث بلغ 
عدد االطفال  مستخدمي االنترنت 
خمسني مليون طفل قفزوا الى اكثر 
من مائة وخمس��ني ملي��ون طفل.. 
ويتوقع الباحثون ان يزداد هذا الرقم 
لدى االمريكان في السنوات القادمة 
ال��ى اكثر من )80%( لك��ن في عاملنا 
العرب��ي تس��يراطفال  مص��ر على 
طري��ق ادمان االنترن��ت، فهي متتلك 
واحداً من اس��رع معدالت النمو في 
عدد مس��تخدمي النت في الش��رق 
االوسط. ويتوقع اخلبراء املصريون ان 
تشهد الس��نوات اخلمسة القادمة 
منواً كبي��راً، في اعداد مس��تخدمي 
النت، يربوا على عشرة امثال ما كان 

الش��رق  موجوداً.. املصدر )صحيفة 
االوسط..العدد-11009-( وهذا النمو 
املتزاي��د الذي يش��هده عالم النت ، 
ال يفرق بني الكب��ار والصغار، ورجح 
الباحث��ون ان الس��بب الرئي��س في 
ازدي��اد اقب��ال االطف��ال عل��ى النت 
يع��ود ال��ى ارتف��اع ع��دد االمه��ات 
الالئ��ي يدخلن الش��بكة العاملية.. 
لكن ه��ذا االقبال املتزاي��د لالطفال 
لم يخل من االخطار .. فقد اختلف 
زم��ن االبناء ع��ن زمن اآلب��اء، فصار 
بام��كان اطفالن��ا ممارس��ة العديد 
م��ن االنش��طة العصري��ة كاحملاورة 
م��ع االصدق��اء، وارس��ال الرس��ائل 
الفورية، واالس��تماع الى الكثير من 
الصوتيات على الشبكة، باالضافة 
الى مشاهدة االفالم وممارسة الكثير 
م��ن االلع��اب. فالش��بكة وّس��عت 
عالم االطف��ال ومداركهم، ووضعت 
املعلومات  ايديه��م مختل��ف  ب��ني 
الواف��دة، م��ن انحاء العال��م كافة. 
فه��ي تثري حياتهم بص��ورة عامة.. 
غير انه في ظل غياب الرقابة االبوية  
عل��ى االطفال، ي��زداد حجم اخملاوف 
الناجمة عن الشبكة، وهو ما اكدته 
دراسة بريطانية نشرها مركز بحوث 
اوربا. انته��ت الى ان واح��داً من بني 
كل س��بعة آباء في بريطانيا، ليس 
لديه فكرة عم��ا يتعرض له اطفاله 

بالدخ��ول الى عالم الش��بكة. وفي 
الواليات املتح��دة االمريكية اجريت 
دراس��ات ف��ي ع��ام )2005( بتوثي��ق 
مليون من الصور االباحية لالطفال 
على االنترنت، ه��ذا العدد قبل اكثر 
من عقد من الزمان ونيف، وممكن االن 
صارت مالي��ني من الص��ور االباحية 
على الشبكة.. وتفيد دراسة اخرى، 
نش��رها املرك��ز الوطن��ي لالطف��ال 
م(   2005( صي��ف  ف��ي  املفقودي��ن، 
ب��ان واح��دا م��ن كل اربع��ة اطفال 
يس��تخدمون النت يق��اد) دون قصد 

منه( ال��ى مواقع للص��ور االباحية.. 
وم��ن ثّم اضحى م��ن املألوف ان تقرأ 
الكثير في وس��ائل االعالم الغربية، 

ع��ن االخطار الت��ي ته��دد االطفال 
مث��ل:  الن��ت،  اس��تخدام  نتيج��ة 
التخريب، وارهاب البريد االلكتروني، 
والتهديد على الش��بكة، والتصوير 
االباح��ي لالطفال وغير ذل��ك.. ومن 
املؤس��ف ج��داً ان املواق��ع العربية 
عل��ى الش��بكة ل��م ت��ول اهتماما 
وال عناي��ة خاصة للطف��ل العربي.. 
قلته��ا  عل��ى  االطف��ال،  فمواق��ع 
تقتصر عل��ى الترفي��ه، الصداقات، 
وبع��ض القص��ص ,وبعضه��ا يتيح 
وي��ب(  )صفح��ة  انش��اء  للطف��ل 
لكنه��ا قلما تعتن��ي بالناحية 
التعليمي��ة بق��در م��ا تعتن��ي 
بالترفي��ه، ف��ي ح��ني ان املواقع 
االنكليزي��ة اخلاص��ة بالطف��ل 
تس��عى ال��ى رب��ط كل اوج��ه 
حي��اة االطفال بالن��ت، كاجملال 
الدراس��ي، الصداقات، وممارسة 
الترفيهية،  والوسائل  الهوايات 
والتحاور مع اآلخرين، وامكانية 
البحث واملس��اعدة في القيام، 
ه��ذا  املدرس��ية،  بالواجب��ات 
باالضافة للمواقع، التي تنش��ر 
بع��ض من��اذج اآلث��اث والغ��رف 
واملالب��س وااللع��اب وغيرها.. ما 
يث��ري حياة االطف��ال وينمي لديهم 
الق��درات االبداعية..)املصدر- مجلة 
الس��عودية(   – الري��اض  قصيم��ي- 

ومع ضعف اهتم��ام املواقع العربية 
باالطف��ال، وفي ظل غي��اب الرقابة 
االبوية، يك��ون احلديث ع��ن اخطار 
الش��بكة على االطفال أم��راً مبرراً 
ومهم��اً، ب��ل انن��ا واطفالنا لس��نا 
مبنأى عن خطر املواقع االباحية، وما 
تقدمه باستمرار خصوصاً، انها من 
االعمال النش��طة على الش��بكة، 
كم��ا ان الدخول اليها س��هل جداً، 
بل انها تبحث ع��ن زبائن في مجال 
ال حتكمه ضواب��ط او قيود..ومن هنا 
جت��در االش��ارة الى ان��ه ينبغي على 
االب��اء توجي��ه ابنائهم وارش��ادهم 
لالنترنت،  الصحي��ح  لالس��تخدام 
ومتابعتهم في هذا الشأن، كما انه 
ميكن لالباء ضبط االنترنت وتقييدها 
م��ن خالل احلاس��وب اخل��اص بهم.. 
بواس��طة برامج الترشيح واحلجب 
العديدة املتاحة، التي تقوم بحجب 
االتصال مبواقع الويب غير املالئمة.. 
مثل برنام��ج )net nanny( باالضافة 
ال��ى برامج التصفح، التي تس��مح 
لالطفال بتصفح الشبكة بطريقة 
آمنة من خالل قائمة محددة مسبقا 
باملواق��ع اجلي��دة. املص��در- اطفالنا 

واالنترنت بني الفوائد واالخطار.

احمد شاكر الحلفي

من��ذ اخلليقة االول��ى هناك بعض البش��ر 
قس��اة في افعالهم وجرائمهم الفظيعة 
التي ترتكب بدوافع غير مبررة والتنم عن اي 
س��بب ، وغالباً ما تكون عدوانية شاذة دون 
تأنيب من الضمير ، حيث ابتليت البشرية 
ف��ي مختل��ف العص��ور واألزمن��ة بأن��اس 
قس��اة ظاملني .. في البداية علينا ان نعرف 
القس��وة ، كم��ا جاء في  تعري��ف الكاتبة 
كاثلني تايلور في كتابها ) القس��وة : شرور 
اإلنس��ان والعقل البش��ري ( هي ))س��لوك 
إرادي غي��ر مبرر ، بس��بب املعاناة لضحية 
وتختل��ف   )) اليس��تحقونها  ضحاي��ا  او 
درجات القس��وة بدءاً من االهانة اللفظية 
ال��ى اإلقصاء بالقت��ل واإلب��ادة اجلماعية . 
نستذكر منها األش��د واألكثر ايالماً ، كما 

تناولها الكاتب فاروق الدملوجي في كتابه 
) تاري��خ االله��ة الكتاب الثان��ي ، اآللوهية 
ف��ي املعتقدات الوثنية ، اجل��زء الثاني ، في 
الديان��ة العربي��ة اجلاهلي��ة والفينيقي��ة 
والطوطمية  والبرهمية والصينية والبوذية 
والتبتية واليابان ، حيث حرص املؤلف على 
اعط��اء حملة ع��ن املعتق��دات الدموية التي 
جاء به��ا الكهن��ة والرهب��ان الفينيقيون 
بقواع��د وحش��ية ، بإقناع األبوي��ن بلزوم 
تق��دمي اوالدهما ذبائح لالله) مولوخ ( ليزداد 
س��روراً من مس��ح دماء األطفال احلار فوق 
جدار املذبح لكي تستكني حدته وغضبه، 
واعتق��د الش��عب الفينيقي عل��ى العادة 
بصح��ة ماقالوه ، ف��كان األب��وان يقدمان 
اوالدهم��ا ذبائح على مذب��ح اآللة عن رضا 
وطيبة ، وكان اجلالدون والرهبان يستحضرون 
الس��كاكني احلادة للقيام به��ذه العملية 
التعبدي��ة القاس��ية لقط��ع رأس الطفل 
بجرة واحدة ، وما قصدهم من هذه األفعال 
القاسية املؤملة إال ايقاع الرعب واخلوف من 
االلهة ليس��هل بعد ذل��ك العيش الهنيء 
والتذوقات والتلذذات اجلسمانية واالباحية 
في الهياكل واس��تالم الهبات واالعطيات 
م��ن ايدي املؤمن��ني الس��ذج ، واحلقيقة ان 
هذه البربري��ة لم تكن خاصة بالفينيقيني 
وحدهم وامنا كان��ت هذه موجودة في كثير 

م��ن االمم القدمي��ة ، ف��كان اه��ل احلبش��ة 
يذبح��ون فتيانه��م للش��مس وفتياته��م 
للقم��ر ، وكان املصريون يزفون في كل رأس 

سنة عروس��اً من اجمل بناتهم ويلقونها 
في النيل لكسب عطف االلة ، وكان الغرب 
يضحون البشر بضربة السيف او بدفنهم 
احي��اء ، واليوناني��ون والروماني��ون كان��وا 
يذبحون شخصاً واحداً قبل شروعهم في 
احلرب ولم تسلم انكلترا وفرنسا من تقدمي 

القرابني البش��رية  ، وانتشرت هذه العادة 
م��ن فنيقي��ة الى فلس��طني وال��ى اجلزيرة 

العربية .
عب��ود  املؤل��ف  كت��اب  ف��ي  ج��اء  وكم��ا 
الش��اجلي ) موس��وعة العذاب ( املكون من 
س��بعة اجزاء ضمنها وقائ��ع تاريخية في 
التعذي��ب  والقس��وة اإلنس��انية في زمن 
االمويني والعباسيني واملماليك واالمراء قد 
اليتصورها العقل من بش��اعتها ، كاخلنق 
وكت��م النفس ، دق املس��امير او األوتاد في 
اآلذان ، حتطي��م ال��رأس ،احل��رق بالن��ار ، او 
نخس��اً باحلراب ، دفن املعذب حياً ، قصف 
الظه��ر ، بق��ر البطن ، احلق��ن باملاء املغلي 
، دق املس��امير في الك��ف او القدم ، قطع 
األط��راف ، رش املل��ح او اخلل عل��ى اجلرح ، 
قرض حلم البدن باملقاريض ، تعليق املعذب 
بالكاللي��ب من فمه ، الى التس��مير ، هدم 
بناء على املعذب ، القتل بالس��م او اجلوع 
او العطش ، جذع األنف او قطع اللس��ان ،  
س��ل األظافر  ، التغطيس في املياة القذرة  
، وغيره��ا م��ن التعذيب ... كن��ا نعتقد بان 
تلك الصفح��ات املظلمة ف��ي التاريخ قد 
انطوت وجتددت احلياة وتغيرت س��لوكيات 
الن��اس نح��و التم��دن واالنفت��اح والتطور 
لبناء مجتمعات متحضرة يس��ودها احلب 
والعاطفة النبيل��ة والقيم واالخالق ، لكن 

سرعان ما تبدلت كل هذه االشياء اجلميلة 
الى العنف والتطرف والقتل وس��فك دماء 
األبرياء بحجج ومعتقدات التتناس��ب مع 
مب��ادئ وقيم جمي��ع االديان الس��ماوية .. 
ماجاءت به عصابات الظالم ) داعش( كانت 
ومازالت امتداداً لهؤالء القساة الظالميني 
ف��زادوا عليه��م م��ن اجلرائ��م الوحش��ية 
املروعة تفوق مخيلة اإلنس��ان في اجلرائم 
والقسوة واس��اليب التعذيب والقتل  وقد 
ذكر اهلل تعالى قس��وة القلب باكثر من ايه  
ق��ال تعالى ) ثم قس��ت قلوبك��م من بعد 
ذلك فهي كاحلجارة او اش��د قس��وة ( وفي 
آية أخرى ) ولكن قس��ت قلوبهم وزين لهم 
الش��يطان ما كان��وا يعمل��ون ( وال يفوتنا 
ان نذك��ر ان كل ان��واع الظالمي��ني اصدروا 
حكمهم م��ن تلقاء انفس��هم وما جاءت 
الش��رائع الس��ماوية اال من اج��ل احترام 
االنس��ان وحقنا للدماء فاالنسان هو سيد 
االرض حي��ث خلق��ه اهلل تعال��ى ليعمرها 
اول��ت  املريض��ة  النف��وس  بع��ض  ولك��ن 
النصوص مبا يخدم منهجها فالس��ماحة 
والصفح والعفو من سمات املؤمنني الذين 
حاولوا ويحاولون ارس��اء قواعد االنسانية 
فالدع��وة ال��ى املس��امحة والعقلنة اهم 
املرتكزات االنسانية التي وضعها االسالم 

للنهوض بواقع االمم.

ان اإلنسان ليقف عاجزاً في احلديث عن احلوراء زينب عليها السالم 
, ويعجز القلم عن الكتابة أمام هذا البحر املترامي األطراف، املليء 
باملعارف والصبر واجللد والعظم��ة والفصاحة ورباطة اجلأش وعن 
خير قدوة وأسوة للنس��اء املؤمنات، بل خير مقتدى ومهتدى لكل 

امرأة تبحث عن احلقيقة والسعادة في احلياة.
نقف اليوم لنرتش��ف من معني معارفها الدروس والعبر، لتنير لنا 
ال��درب في ظلمات عصرنا املادي الكالح، هذه املراة العظيمة التي 
تعرفت على البالء واملش��قات منذ صغرها وكانت في كل مصيبة 
وب��الء مثاالً للصب��ر والتواضع واحلركة في االجت��اه الذي يرضاه اهلل 

تعالى.
لقد نشات سيدتنا زينب عليها السالم في حضن النبوة، ودرجت 
ف��ي بيت الرس��الة ورضعت لب��ان الوحي من ثدي الزه��راء البتول، 
وغذيت بغذاء الكرامة من كّف ابن عم الرس��ول، فنش��أت نش��أة 
قدسية، وربيت تربية روحانية، متجلببة جالبيب اجلالل والعظمة، 
متردية رداء العفاف واحلش��مة، فاخلمسة أصحاب العباء )عليهم 
السالم( هم الذين قاموا بتربيتها وتثقيفها وتهذيبها، وكفاك بهم 

مؤدب��ني ومعلم��ني. 
ميك��ن  اذن  فكي��ف 
القالمن��ا ان تص��ف 
هذا اجلبل العظيم.

لقد صمدت موالتنا 
زينب عليها السالم 
التجّل��د  وأظه��رت 
وق��وة النف��س أمام 
أعداء اهلل وقاومتهم 
وش��موخ   بصالب��ة 
األح��داث  وقاوم��ت 
آمن��ة  بنف��س 
راضي��ة  مطمئن��ة 
تعالى  اهلل  بقض��اء 
وصاب��رة على بالئه، 
فلم يشهد التاريخ 

سيدة مثلها في قوة عزميتها وصمودها أمام الكوارث واخلطوب.
انن��ا الي��وم ونحن نعيش ذك��رى رحيله��ا الى عال��م االخرة نقف 
لنرتش��ف م��ن ذلك املع��ني الذي نح��ن بامس احلاج��ة اليه حيث 
نعي��ش التجرب��ة السياس��ية العراقي��ة اجلدي��دة بع��د ان تاهت 
علينا س��بل الوصول الى احلقائ��ق, واملنا ان ياخذ اجلميع درس��ا 
من دروس هذه املراة اجلليل��ة وينحنوا امامها خصوصا من تصدى 
الدارة احلكم والعملية السياس��ية , فبالرغم من استبداد احلاكم 
الظالم ومتاديه في طغيانه اس��تطاعت هذه امل��راة ان تكون بحق 
رائ��دة التغيير السياس��ي وصنع القرار بعد ان وقف��ت بوجه يزيد 
وهي تقول ِكْد كيَدك، واْس��َع س��عَيك، وناِصْب جه��دك، فَواهلِل ال 
متح��و ِذْكَرن��ا، وال مُتيت وحَينا، وال تُ��درُِك أَمَدنا، وهل رأيُ��ك إالّ َفَندا، 
وأيّامك إالّ َع��َددا، وجمعك إالّ بََددا!! يوم ينادي املنادي: أالَ َلعنُة اهلِل 

عَلى الظاملني.

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

زينب عليها السالم..
دروس وعرب
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يف ذكرى الوالدة املباركة ألمري املؤمنني)ع(

عبود مزهر الكرخي

من كان في حرم الرحمن مولده   
                    وحاطه اهلل من باس وعدوان؟

وهذه قصي��دة طويلة تب��ني فضائل االمام 
علي)ع( ويراد من بيت الشعر هذا من كانت 
والدته في الكعبة الش��ريفة والتي انش��ق 
ج��دار الكعبة لفاطمة بنت أس��د ودخلت 
في الكعبة املعظمة ث��م التأمت الفتحة 
لتخ��رج بع��د ثالث��ة أي��ام حامل��ة وليدها 
امليمون والذي كان والدته في مشرف البيت 
وبق��ت ملدة ثالثة أيام وأكلت من ثمار اجلنة، 
ولم ينفلق وه��ذه احلقيقة الناصعة اجمع 
وأثب��ت عليه��ا كل الفرق اإلس��المية وكل 
األحادي��ث والكت��ب حتدث��ت به��ذه الوالدة 
امليمون��ة لس��يد الوصي��ني وإم��ام املتقني 
س��يدي وموالي أبي احلس��نني علي بن ابي 
طالب)عليه الس��الم(وكان انفالق الكعبة 
من الرك��ن اليماني والذي ه��ذا األثر اخلالد 

النش��قاق الكعبة باق وحل��د االن ولم حتاول 
كل مح��اوالت الوهابي��ني ف��ي اخف��اء هذا 
االنف��الق للكعب��ة وق��د ذكر احلاك��م: وقد 
توات��رت األخبار أن فاطمة بنت أس��د ولدت 
أمي��ر املؤمنني علي بن أب��ي طالب كرم اهلل 

وجهه في جوف الكعبة.
وحك��ى احلاف��ظ الكنجي الش��افعي في 
)الكفاي��ة( من طريق ابن النجار عن احلاكم 
النيسابوري أنه قال: ولد أمير املؤمنني علي 
بن أبي طالب مبكة في بيت اهلل احلرام ليلة 
اجلمعة لثالث عش��رة ليلة خلت من رجب 
سنة ثالثني من عام الفيل ولم يولد قبله وال 
بعده مولود في بيت اهلل احلرام سواه إكراما 

له بذلك، وإجالال حملله في التعظيم.
وتبع��ه أحم��د بن عب��د الرحي��م الدهلوي 
الش��هير بش��اه ولي اهلل والد عب��د العزيز 

الدهلوي:
توات��رت األخبار إن فاطمة بنت أس��د ولدت 
أمير املؤمنني عليا ف��ي جوف الكعبة فإنه 
ولد في يوم اجلمعة الثالث عش��ر من شهر 
رج��ب بعد ع��ام الفي��ل بثالثني س��نة في 
الكعبة ولم يولد فيها أحد س��واه قبله وال 

بعده.
قال شهاب الدين السيد محمود اآللوسي 
صاحب التفسير الكبير في )شرح اخلريدة 
الغيبية في شرح القصيدة العينية( لعبد 
الباق��ي أفن��دي العم��ري ص 15 عن��د قول 

الناظم:
أنت العلي الذي فوق العلى رفعا   

                ببطن مكة عند البيت إذ وضعا
وكون األمير ك��رم اهلل وجهه ولد في البيت 
أم��ر مش��هور ف��ي الدني��ا وذكر ف��ي كتب 
الفريقني - إلى أن قال -: ولم يش��تهر وضع 
غيره ك��رم اهلل وجهه كما اش��تهر وضعه 

بل لم تتف��ق الكلمة عليه وما أحرى بإمام 
األئم��ة أن يك��ون وضع��ه فيم��ا ه��و قبلة 
للمؤمنني؟ وس��بحان من يضع األشياء في 

مواضعها وهو أحكم احلاكمني.
وقال في ص 75 عند قول العمري:

وأنت أنت الذي حطت له قدم  
               في موضع يده الرحمن قد وضعا

وقي��ل: أحب عليه الصالة والس��الم )يعني 
علي��ا( أن يكاف��ئ الكعب��ة حي��ث ولد في 
بطنه��ا بوض��ع الصنم عن ظهره��ا فإنها 
كما ورد في بعض اآلثار كانت تشتكي إلى 
اهلل تعالى عبادة األصنام حولها وتقول: أي 
رب حتى مت��ى تعبد ه��ذه األصنام حولي؟ 

واهلل تعالى يعدها بتطهيرها من ذلك.
ويقول نبينا األك��رم محمد)ص( في حديث 
طوي��ل مع جابر ع��ن والدة أمير املؤمنني عن 
فضائل هذه الشخصية العظيمة فيقول 
} ف��إّن لعلّي عن��د اهللهَّ من املنزل��ة اجلليلة، 
والعطاي��ا اجلزيل��ة م��ا ل��م يع��ط أحد من 
املالئكة املقّربني واألنبياء املرس��لني. وحّبه 
واجب على كّل مس��لم، فإنّه قسيم اجلّنة 
والنار، وال يجوز أحٌد على الصراط إاّل ببراءة 

من أعداء علّي عليه السالم {.
وعندم��ا خرج��ت فاطم��ة بن��ت أس��د من 
الكعب��ة فقال��ت: وإذا خرج��ت أن��ا فم��ن 
يرويه؟ قال رسول اهلل)ص(: أنا ارويه، فقالت 
فاطم��ة: أن��ت تروي��ه ؟ ق��ال: نع��م فوضع 
رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وآله لسانه في 
فيه فانفجرت منه اثنتا عش��رة عينا، قال: 
فس��مي ذلك اليوم ي��وم التروي��ة، فلما أن 

رجعت فاطمة بنت أسد رأت نورا قد ارتفع 
من علي إلى السماء.

وحدي��ث الوالدة مش��هور وجتمع ف��ي تواتر 
احلدي��ث عن بع��ض العلماء أنّ��ه نقله جّل 
أصح��اب التاريخ، واملش��هور ب��ني العاّمة 
واخلاّصة أنّه ولد بني العمودين على البالطة 

احلمراء.
ولهذا فهو ول��د اإلمام عل��ي)ع( في أقدس 
بق��ع اهلل في األرض ف��ي الكعبة املعظمة 
وله��ذه كان املعروف عن االمام علي أنه ولد 
ف��ي اطهر مكان )الكعب��ة(، ولد في افضل 
االي��ام )اجلمع��ة(، استش��هد ف��ي افضل 
الش��هور )ش��هر رمض��ان(، و ف��ي افض��ل 

الليالي )ليالي القدر(
وف��ي افض��ل اللحظ��ات )الص��الة(، و ف��ي 
افضل ح��ال من الص��الة )الس��جود(. وفاز 

اإلمام علي )ع( في الدنيا مبرتبة الش��هادة 
في س��بيل اهلل في اطهر بقعة في محراب 
الصالة، وفاز مبحبة البشر على مر العصور، 
واحلصول على املنزل��ة الرفيعة في اجلنان، 
»قسيم اجلنة والنار، وساقي ماء الكوثر...«، 

وهو الفوز احلقيقي.
فمن تلك الروايات، ما ذكره محّمد بن أحمد 
القّمي، املع��روف ب�)ابن ش��اذان( في كتابه 
)مائة منقب��ة(: ))حّدثنا جعف��ر بن محّمد 
ب��ن قولويه )رحمه اهلل(, ق��ال: حّدثني علي 
بن احلس��ن النح��وي، قال: حّدثن��ي أحمد 
ب��ن محّم��د, ق��ال: حّدثني منص��ور بن أبي 
العّباس, قال: حّدثني علي بن أس��باط, عن 
احلكم بن بهلول, قال: حّدثني أبوهما، قال: 
حّدثن��ي عب��د اهلل بن أُذينة, ع��ن جعفر بن 
محّمد, عن أبيه, عن علي بن احلس��ني, عن 

أبيه، قال: قام احدهم إلى النبّي)صّلى اهلل 
عليه وآله وسّلم(، فقال: إنّك ما تزال تقول 
لعلّي: أنت مّني مبنزلة هارون ]من موس��ى[ 
وقد ذك��ر ]اهلل[ هارون في الق��رآن ولم يذكر 
علّي��اً )عليه الس��الم(؟ فق��ال النبّي)صّلى 
م(: أما تسمع قول اهلل  اهلل عليه وآله وس��لّ

تعالى: )) َهَذا ِصَراٌط َعَليهَّ ُمسَتِقيٌم ((.
وفي كتاب )بصائ��ر الدرجات(، قال: ))حّدثنا 
أبو محّمد، عن عمران بن موسى بن جعفر 
البغدادي، عن علي بن أس��باط، عن محّمد 
بن فضيل، عن أب��ي حمزة الثمالي، عن أبي 
عبد اهلل)عليه الس��الم(: )) َهَذا ِصَراٌط َعَليهَّ 
ُمس��َتِقيٌم ((, قال: )هو واهلل علّي، هو واهلل 

علّي امليزان والصراط(((.
وهن��اك من يلومنا على حبك يا س��يدي يا 
علي. والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

ولد يف يوم الجمعة 
ثالث عشر من شهر 
رجب بعد عام الفيل 
بثالثني سنة يف الكعبة 
ولم يولد فيها أحد سواه 
قبله وال بعده

من خالل هذه املبادرة سيتم 
اختيار افضل موظف مبدع 
يف عمله ومتميز يف ادائه 
ومثالي يف عطائه واسهامه 
والتزامه عن كل دائرة 
ومؤسسة حكومية

الدعوة اىل املسامحة 
والعقلنة اهم 
املرتكزات االنسانية 
التي وضعها االسالم 
للنهوض بواقع 
االمم

اختلف زمن االبناء عن زمن اآلباء 
فصار بامكان اطفالنا ممارسة 
العديد من االنشطة العصرية 
كاملحاورة مع االصدقاء وارسال 
الرسائل الفورية واالستماع اىل 
الكثري من الصوتيات على الشبكة

صمدت موالتنا زينب عليها 
السالم وأظهرت التجّلد 
وقوة النفس أمام أعداء اهلل 
وقاومتهم بصالبة وشموخ  
وقاومت األحداث بنفس آمنة 
مطمئنة راضية بقضاء اهلل 
تعاىل وصابرة على بالئه

القسوة والدعوة اىل التسامح

السيد محمد الطالقاني

  اطفالنا بني فوائد واضرار االنرتنت وخطره 

يوم سنوي للوظيفة 
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وكان الرحي��ل م��ن )ام قص��ر( . ولك��ن 
الذي��ن رحل��وا ل��م يكن ف��ي مقدورهم 
ان يع��ودوا ال��ى )جن��د( بس��بب ثاراتهم 
القدمية هن��اك, وتوقفوا ف��ي منتصف 
الطريق ام��ام )الكويت( وكانت الكويت 
ق��د ب��رزت بس��بب مينائه��ا الطبيعي 
وتواج��د  مراكز التج��ارة البحرية على 
الطريق الى )فارس( والى )العراق( وتكّون 
فيه��ا مجتمعا من التج��ار كانت حياة 
معظمهم فوق السفن في البحار وكان 
قدرهم ان يتركوا عائالتهم في الكويت 
وان يذهب الرجال الى البحر في س��فن 
التجارة او لصيد السمك او اللؤلؤ وفي 
ظروف الغي��اب وراء البحر ف��ان عائالت 
املس��افرين )العوائ��ل كما يس��مونها( 
حتتاج ال��ى حماية, ووجد جت��ار الكويت 
ان )آل الصب��اح( يس��تطيعون القي��ام 
به��ذا ال��دور مؤمتن��ن علي��ه وكان ان مت 
االتفاق معهم والتراضي, لم تكن االسر 
احلاكمة ف��ي اخلليج باملعن��ى املعروف 
ولكنه��ا كان��ت مختارة ملهم��ة مقابل 
جزء معلوم م��ن ارباح التج��ارة وكانت 
)الكويت( في ذلك الوقت ميناء طبيعيا 
تواب��ع  م��ن  وكان  اخللي��ج,  راس  عل��ى 
)مين��اء البص��رة( واس��تخدم في بعض 
االوق��ات بدي��ال عنه وقام بج��واره مركز 
س��كاني صغير وبني فيه حصن اطلق 
عليه اس��م )الكوي��ت( تصغيرا لكلمة 
))الكوت(( وهي تعني )احلصن( او نقطة 
املراقبة والدف��اع. وبعد ان اعترى الوهن 
والضع��ف الدول��ة العثماني��ة بع��د ان 
كانت تصد عن القلب العربي االسالمي 
وال��ذي انقض��ى في��ه عه��د املمالي��ك 
العظ��ام من امثال )قط��ز( و)ببيرس( لم 
تعد الدولة العثمانية حاميا وس��ميت 
بالرجل املريض وحتولت الى )ارث( يطمع 
في��ه االخ��رون وينازعون��ه احل��ق فيم��ا 
ميل��ك من االقالي��م في القل��ب العربي 
االس��المي لدول��ة اخلالفة ذاته��ا, وكان 
العراق بتركيبته الش��هيرة في التاريخ 
والتي تضم واليات ))بغداد(( و))املوصل(( 
و))البصرة(( وكانت بغداد هي مقر الوالي 
في العراق, وكانت مسؤوليته ممتدة الى 
البصرة وبعد البصرة الى ماورائها جنوبا 
في اخلليج والى حيث تستطيع قوته ان 
متد س��لطانها في عمق الصحارى ولم 
يكن باقيا في ه��ذه الصحارى اال بعض 
قبائل ))جند(( التي تصل الى الش��واطئ 
بن ح��ن واخ��ر لتب��ادل منتجاتها مع 
الذي��ن انش��اءوا  البح��ارة والصيادي��ن 
مراكز جتمع صغيرة عند نقاط متباعدة 
ش��طآن اخلليج تزوره��م فيه��ا احيانا 
سفن قادمة من بحر العرب عبر مضيق 
))هرمز(( حتمل اليهم بضائع كاالقمشة 

والتوابل وغيرها..
يقول محمد حسنن هيكل في كتابه 
))ح��رب اخلليج اوه��ام الق��وة والنصر(( 
لعام 1991 وال��ذي اثار ضجة كبيرة في 
دول اخللي��ج وهوجم بش��دة وشراس��ة 
الحتوائ��ه عل��ى حقائق صادم��ة حول 
تاريخ دوي��الت اخللي��ج(( , ))كانت بداية 
العملي��ة ان ش��يوخ القبائ��ل النافذة 
في املواق��ع الغني��ة, او احملتملة الغنى 
اصبح��وا حكام��ا مبقتض��ى اتفاقيات 
قاموا بتوقيعها مع ممثلي حكومة الهند 
ووكالئه��ا ومبقتض��ى ه��ذه االتفاقيات 
الت��ي مت توقيعها في فت��رة االنتقال من 
القرن التاسع عشر الى القرن العشرين 
تعه��د الش��يوخ ب��ان يوالوا م��ن يوالي 
االمبراطورية البريطانية, وان يعادوا من 

يعاديها. 
واال يسمحوا بدخول قوة اجنبية اخرى 
الى موانئهم وشواطئهم الي ظرف اخر 

مهما كان! 
وكان بسط السيطرة على طرق التجارة 
الى الش��رق هو البداية, وت��اله الصراع 
م��ع ال��دول الطامعة في املس��تعمرات 
)بينها ف��ي ذلك الوقت روس��يا, واملانيا 
ايض��ا( , ثم اضيف الى ذلك عنصر اكثر 
اهمية واكثر اتصاال بالقرن العش��رين, 
وهو عنص��ر البترول, كان ه��ذا العنصر 

امللتهب هو الذي راح ي��ؤدي الى توترات 
حادة ليس فقط بن القبائل التقليدية 
في اخلليج, وبن الدول اجلديدة الناشئة 
حوله – وامنا بن الشيوخ انفسهم فقد 
دبت الفرقة بينهم على تعين حدودهم 
بعضهم م��ع بعض, وفي م��رات كثيرة 
جرى تخطي��ط احلدود بن املش��يخات 
اخملتلف��ة على اس��اس رواي��ات صيادين 
ع��ن املواقع التي كانوا ينش��رون فوقها 
بش��باك الصيد لتجف, او املواقع التي 
مش��ت فوقها قافلة اجلم��ال, او صدت 

عندها غارة بدو على مضرب خيام.
لم تكن املنطقة تع��رف احلدود, وكانت 
عل��ى حد تعبير ))روبرت همي((  ))املقيم 
البريطاني فيها اثناء اخلمسينات(( هي 
بحار م��ن الرمال تعبرها القوافل مثلما 
تعب��ر الس��فن بح��ار امل��اء دون ان تترك 

وراءها اثرا ((.
ول��م تكن فك��رة احل��دود من االس��اس 

موجودة تفصل كيانا عن كيان سياسي 
اخر. وكان الفصل في املنازعات ش��يوخ 
القبائل من اختص��اص حكومة الهند 
ومفوضه��ا املقيم في اخللي��ج )املصدر 
الدكتورة ))روزم��اري زحالن(( في كتابها 
ع��ن ))صنع الدول اجلدي��دة في اخلليج(( 

ص17
وكان مفوض حكومة الهند في اخلليج 
))برس��ي كوك��س(( وهو وقته��ا ضابط 
برتبة ميج��ور )رائد( , هو الذي امس��ك 
بقلم��ه االحمر, وجرى ب��ه على اخلرائط 
خطوطا ليق��ول بعدها للمش��ايخ : )) 

هذه حدودكم اجلديدة(( ..!
ولم يكن بعضهم راضيا, خصوصا في 
رس��م احلدود بن الكويت والس��عودية, 
وهنا خرج ))بيرسي كوكس(( باختراعه 
الشهير عن املناطق املتهادنه واملناطق 
احملاي��دة, وغي��ر ذل��ك م��ن التعبي��رات 

واالصطالحات..(
كانت هذه مقدمة حملمد حسنن هيكل 
التي اثارت حكام دول اخلليج وتوضح ان 

هذه احل��دود مصطنع��ة ووهمية وذلك 
بس��بب حتدي��د مناطق حق��ول النفط 
مش��ايخ  لتك��ون  توس��عت  وبعده��ا 
وحكام نعرض ه��ذه احلقائق لنعرف ان 
بريطانيا او امريكا كان همها السيطرة 
على منابع النفط وليس مصلحة احد 

بل مصالح بالدهم

مراحل تنفيذ العملية   الهجومية 
االسرتاتيجية االمريكية

- املرحلة االولى. استهداف راس القيادة 
للنظ��ام  والسياس��ية  العس��كرية 

العراقي في 2003/3/19
- املرحلة الثانية. تبدأ اعتبارا من 25-20 

اذار  2003
- املرحلة الثالثة. تبدأ اعتبارا من 31-26 

اذار 2003
- املرحل��ة الرابعة. تب��دأ اعتبارا من 9-1 

نيسان 2003
*قبل ش��ن هجوم املرحلة االولى قامت 
)كوندالي��زا رايس( باالتصال بالس��فير 
الس��عودي ))بندر بن سلطان(( : )بحدود 
التاس��عة مس��اء بتوقي��ت واش��نطن 
))جهن��م س��وف تنفج��ر(( وصديق��ك 
الرئي��س بوش اصر عل��ى اعالمك باالمر 
ف��ورا, اجابه��ا بن��در: قول��ي ل��ه )باننا 
س��نذكره في صلواتنا وقلوبنا كان اهلل 
في عونن��ا جميعا( وعل��ى الفور اخطر 
بن��در االمي��ر عبد اهلل ب��ن عب��د العزيز 
امللك الحقا, برس��الة مجف��رة فحواها 
))التوقعات تقول انه سوف يكون هناك 
امط��ارا غزيرة(( اجاب��ه االمير عبد اهلل : 
))فهمت ه��ل انت متأكد؟(( نعم متأكد 
عنده��ا اخذ ولي العهد نفس��ا عميقا 
وق��ال : ) رمبا ق��رر اهلل م��ا كان جيدا لنا 
جميعا( ثم سأل بندر: ) هل علمت متى 
تضرب العاصمة( وكان رد بندر : )سيدي 

ال اعرف لكن تابع التلفزيون(

بدء الهجوم الجوي على العراق
في الس��اعة الرابع��ة والنصف صباحا 
ليل��ة 20/19 اذار 2003 قام��ت الق��وات 
ضرب��ة  بتوجي��ه  االمريكي��ة  اجلوي��ة 
صاروخية )40 ص��اروخ كروز متاهوك من 
اربع س��فن حربية متمرك��زة في البحر 
مقات��الت  اس��قطت  بينم��ا  االحم��ر( 
الشبح )F-117( على مجمع الدورة قنابر 
موجه��ة باالقمار الصناعية اقلعت من 
القواعد اجلوية في قطر وُعمان, اطلقت 

عليها عملية )قطع الرأس( بعد اجناز 
الضرب��ة اجلوي��ة الهدافه��ا, ب��دأ بوش 
بالق��اء خطابه قائ��ال: ) املراحل املبكرة 
من جهود العس��كرين بدأت للتو( ودون 

ذكر اي��ة تفاصي��ل اخرى وتب��ن تقارير 
محاي��دة بفش��ل الضرب��ة االول��ى في 

حتقيق اهدافها اخملطط لها.
وبفش��ل حتقيق ه��ذه الضرب��ة, قامت 
قوات التحالف يوم 20 اذار 2003 بش��ن 
العملية الهجومية االستراتيجية التي 
اطلقت عليها ))حرب حرية العراق( دون 
التمهي��د له��ا بضربات جوية ش��املة 

كما اعتادت في حرب اخلليج الثانية.
ب��دأت العملي��ة م��ن كاف��ة االجتاهات 
االس��تراتيجية كم��ا خطط له��ا’ عدا 
الش��مالي بس��بب مستجدات  االجتاه 
الظروف السياس��ية مع تركي��ا ما ادى 
ال��ى ع��دم دفع الفرق��ة االلي��ة اجلبلية 

الرابعة الى شمال العراق 
حيث اس��تعيض عنها الحقا باللوائن 
173  والل��واء 194 املنقول��ة ج��وا ال��ى 
الع��راق مباش��رة بع��د منتص��ف هذه 
الليل��ة ولفج��ر الي��وم التال��ي ش��نت 
املئات من الطائرات القاصفة واملقاتلة 
هجومه��ا  والبريطاني��ة  االمريكي��ة 
الوحش��ي على بغداد وبع��ض االهداف 

االخرى خارجها, مع سلسلة طويلة من 
ضربات بالصواري��خ اجلوالة بلغ عددها 
)1000 صاروخ( مع )550( مقذوفا متنوع 
االغراض موجهة بالليزر تراوحت اوزانها 
م��ا بن )1-9 ط��ن( اطلقته��ا الطائرات, 
لقد ش��عر س��كان بغداد وكأن السماء 
انطبق��ت عليه��م م��ن ه��ول الصدمة 
وش��دة القص��ف في ذل��ك الوقت خرج 
الرئي��س االمريك��ي بوش على شاش��ة 
التلفزيون ليعلن بدء احلرب على العراق 
اس��ماها )ح��رب حرية الع��راق( ثم اكد 

بع��ده رئيس ال��وزراء البريطان��ي ))توني 
بلير(( مشاركة القوات البريطانية بهذه 
احل��رب العدوانية وبش��كل غير متوقع 
باش��رت القوات البريطانية واالمريكية 

هجومها املباشر على مدينة )ام قصر( 
العراقي��ة ومع انزال بح��ري على امليناء 
الواق��ع عل��ى )خليج عب��د اهلل( مدخل 
اخللي��ج العربي للع��راق, وكان الهجوم 
مباغتا للقي��ادة العراقي��ة, التي كانت 
تتوق��ع ان يك��ون بع��د )3-5( اي��ام م��ن 

الشروع بالعمليات اجلوية

 القوات العراقية 
قامت الق��وات العراقية ب��ادارة عملية 
دفاعي��ة اس��تراتيجية حيث متس��كت 
احليوي��ة  وااله��داف  الرئيس��ة  بامل��دن 
واالس��تراتيجية, دون التمسك بالدفاع 
عن احل��دود الدولية ف��ي محاولة جلذب 
ق��وات التحالف الى قت��ال املدن لتأخير 
تقدمه��ا واح��داث اكب��ر خس��ائر بها, 
باعتب��ار ذل��ك احل��ل االنس��ب في ظل 
التفوق الساحق لقوات التحالف الذي 
بل��غ اكثر م��ن )50:1( لصال��ح العدو ما 
س��يؤثر عل��ى معنوياته��ا, ث��م العمل 
على اس��تنزافها ومحاول��ة منعها من 
السيطرة الكاملة على العراق وبالتالي 
س��تضطر الى ايقاف القتال والتفاوض 

ويعتبر العراق منتصرا في احلرب..!!
اما االعتقاد السائد لدى قوات التحالف 
هو عدم مواجه��ة مقاومة عراقية  في 
اجلنوب وس��وف يس��تقبلهم الشعب 
العراقي في هذا اجلزء باالحضان والزهور 
كم��ا صور له��م ولكن ح��دث العكس 
متاما ما اربك خطط القيادة العسكرية 
االمريكية واضطرها ال��ى تعزيز قواتها 

بقوات اضافية الحقا.
م��ن جانب القوات النظامي��ة العراقية 
عل��ى الرغ��م م��ن التص��دي البطول��ي 
وامللحم��ي ال��ذي قام��ت به ف��ي كافة 
قواط��ع العمليات كما س��يتضح ذلك 
الحقا اال ان ه��ذا لم يؤثر على النتيجة 
النهائي��ة للمعرك��ة ف��ي ظ��ل التفوق 
الساحق لقوات التحالف كما اثر غياب 
التنسيق والتعاون وفقدان مبدأ القيادة 

والس��يطرة, ومبدأ وحدة القيادة, بعد 
ان تسبب القصف اجلوي والصاروخي 
املعادي  الى قطع املواصالت اضافة الى 
التش��ويش االيجابي عل��ى املواصالت 

الالسلكية وغير ذلك.

مراحل سري العمليات
املرحلة الرئيس��ة الثاني��ة 20-25 اذار 
2003 قام��ت ق��وات الضغط املباش��ر 
البريطاني��ة  الق��وات  م��ن  املؤلف��ة 
واالمريكي��ة باختراق احل��دود العراقية 

الكويتية وحققت ما يأتي:
- جناحات بسيطة في كل من ام قصر- 
الفاو كما اس��تولت على جزء من ابار 
النفط لكنها واجهت مقاومة عنيفة 
ام��ام دفاعات البصرة و ))الزبير(( و ))ابو 

اخلصيب(( و ))ام قصر((.
- لم تس��تطع الق��وة املهاجمة حتقيق 
جناح��ات ف��ي التوقيت��ات احمل��ددة له��ا 
بس��بب املقاوم��ة غي��ر املتوقع��ة التي 
كانت مفاجئة لقوات التحالف حيث 
كانت تعتقد بترحيب مواطني اجلنوب 

العراقي كما صور لهم !!
- فش��ل التنس��يق م��ا ب��ن الق��وات 
البريطاني��ة واالمريكي��ة ادى الى ترك 
الق��وات البريطانية لتكون مس��ؤولة 
عن عمليات اجلنوب ثم سحب الفرقة 
االولى مش��اة االمريكي��ة لتنظم الى 
الق��وة االمريكي��ة  اخملصصة لعملية 
باجتاه  الرئيس��ة  والتطويق  االحاط��ة 

بغداد.
- اس��تولت الق��وات البريطانية يوم 23 
اذار عل��ى قاع��دة ))الش��عيبة(( اجلوية 
واملطارات الثانوية القريبة, رغم ش��دة 

املقاومة العراقية

القوات العراقية

العام��ة للعملي��ات اجلنوبية  الفك��رة 
للقوات العراقية كانت مبنية على قتال 
الع��دو ف��ي املناطق التي تس��اعد على 
االختفاء وس��حب القطع��ات املعادية 
وقتاله��ا ق��رب او داخل امل��دن واالبتعاد 
عن االراض��ي الصحراوية واملكش��وفة 
للتف��وق اجل��وي املع��ادي الواس��ع فوق 
مساحة العمليات وفي نفس الوقت زرع 
حقول االلغام, واجراء التخريبات كلما 
كان ذلك ضروريا, اليقاع اكبر اخلس��ائر 
بالع��دو بالتركيز على قطعات املش��اة 
ملقاتل��ة الغ��زاة في املواض��ع الدفاعية 
باس��تخدام  امل��دن  وداخ��ل  املتعاقب��ة 

القاذفات والبنادق والرشاشات.

العمليات القتالية يوم 20 اذار 2003 
اندفع��ت القطع��ات الغازية الس��اعة 
0700 ي��وم 20 اذار 2003 وتص��دى له��ا 
املقاتل��ون ومقاتل��و لواء املش��اة )426( 
املس��ؤول عن حق��ل الرميل��ة اجلنوبي 
وقس��م م��ن ))الرقط��ة(( وق��د توقفت 
الق��وات االمريكي��ة والبريطانية لوقت 
قصي��ر ام��ام دفاعات ه��ذا الل��واء قبل 
وصوله��ا ال��ى حق��ول نف��ط الرميل��ة 
اجلنوبية وكانوا مرعوبن وخائفن, وقد 
متك��ن الل��واء 426 , من تدمي��ر عدد من 
املدرعات الغازية ام��ام احلافة االمامية 
لدفاعاته, استمر اللواء املذكور بالدفاع 
ومقاتل��ة العدو طيلة نهار 20 اذار 2003 
و احرق خنادق الدخان االس��ود الحداث 
مظلة من الدخان حلماية بعض قطعاته 
من الغارات اجلوية املكثفة.  في البداية 
اعتقد العدو ب��ان العراقين احرقوا ابار 

النفط, وادعوا ذلك في وسائل اعالمهم 
بعد ذلك جرى سحب اللواء  من حقول 
الرميلة اجلنوبية وانفتح الى اخللف قرب 
)البرجس��ية( مع وحدات الل��واء املدرع 
)41( وقد تكبد اللواء بعض اخلسائر في 
قوت��ه القتالية من الش��هداء واجلرحى 
بعد انس��حاب لواء املشاة )426( اصبح 
ج��زء م��ن املوض��ع الدفاع��ي الواس��ع 
املتمركز الل��واء املدرع)41( م��ن الفرقة 
)51( مكش��وفا, استمر العدو بالتماس 
مع الل��واء املذكور معقب��ا تراجعه الى 
اخلل��ف اي ))ل��واء (( )426( م��ا اث��ر على 
اللواء املدرع )41( ومتكن العدو من تدمير 
عدد من دبابات وعجالت اللواء في عموم 
البرجس��ية وجنوب الش��عيبة للتفوق 
الكبي��ر بالطائرات التي س��يطرت على 
اجواء املعركة بالكامل, في هذه االثناء 
دف��ع العدو رت��ال مدرع��ا مب��وازاة طريق 
البص��رة – الناصرية القدمي مس��تهدفا 

الوصول الى  الناصرية ثم بغداد 
- جنحت قوات املنطقة اجلنوبية املمثلة 
بقطع��ات الفيل��ق الثال��ث )الفرقة 51 
بألويته��ا   )18 والفرق��ة   11 والفرق��ة 
واحتياطاته��ا ف��ي تأس��يس التم��اس 
مع العدو واالش��تباك مبعارك مباش��رة 
ومحاولة جر العدو الى مناطق منتخبة 
س��لفا, باس��تخدام جميع االس��لحة 
واس��تطاعت  والصاروخي��ة  الس��اندة 
الفرق��ة 51 العراقي��ة من تلق��ن العدو 
درس��ا الينس��اه في بداية املع��ارك مع 
العدو في مناطق حقل الرميلة اجلنوبي 
واملنطق��ة احملص��ورة بن  والبرجس��ية 
الزبير وس��فوان وعلى طريق )الزبير – ام 
قصر( واستطاعت القوات العراقية في 
يوم 23 اذار 2003 من اس��ر سرية االدامة 
)ت��اراوا( االمريكي��ة وكان��ت على طريق 
)البصرة – الناصرية – الس��ماوة( وقعت 
ف��ي كمن نصبته القوات العراقية وقد 
ش��عر معظم االمريكي��ن بالرعب ازاء 
هذه االخبار وش��هد اجلن��ود االمريكين 
الشباب الذين يتم استجوابهم من قبل 
احملقق��ن العراقين, كانت )جيس��يكا( 
بعد  الس��جناء محظوظ��ن,  وزمالؤها 
ان لق��ي )11( جنديا امريكا حتفهم في 
الكم��ن وفقد ثمانية عش��ر من جنود 

املارينز حياتهم بعد ظهر هذا اليوم.

معركة ام قصر 
في نف��س الي��وم 2003/3/20 اندفع رتل 
بريطان��ي م��درع على مح��ور العبدلي- 
س��فوان هدف��ه الوصول ال��ى )ام قصر( 
واحتالله��ا لغ��رض تأمن قاع��دة امنة 
لعمليات االنزال البحري الواس��ع الذي 
س��تقوم ب��ه ق��وات بحري��ة- بريطانية 
وامريكي��ة في وق��ت الحق للس��يطرة 
الكامل��ة على منطق��ة اخلليج العربي 
خاص��ة موان��ئ )ام قصر( )خ��ور الزبير( 
ومنطقة )الفاو( لقد تصدى لهذا الرتل 
ل��واء مش��اة )45( التاب��ع للفرق��ة )51( 
ومتكن م��ن ادارة معرك��ة دفاعية دامية 
صدم��ت املهاجمن حي��ث كانت خارج 
تصوراته��م ب��ل خ��ارج تص��ور القيادة 
العراقي��ة الت��ي دفعت به��ذا اللواء في 
مدين��ة ام قص��ر قبل 72 س��اعة فقط 
م��ن بدء الهجوم حي��ث حترك من قاطع 
فرق��ة 11 ف��ي الناصري��ة ال��ى ام قصر 
واصب��ح بامرة الفرق��ة االلية /51 ضمن 
قاطع الفيلق الثالث, بحيث لم تتمكن 
القوات البريطانية من احتالل )ام قصر( 
سوى اكتاف س��واحلها بعد اسبوعن 
من القتال واس��تمر هذا اللواء بالدفاع 
ع��ن )ام قص��ر( حتى االي��ام االخيرة من 
املعرك��ة بالرغم من اس��تخدام جميع 
االس��لحة املعادي��ة ضده وه��و ال ميلك 
التعبي��ة  مف��ردات  اس��تخدام  س��وى 
الصغرى والالمركزية في اتخاذ القرارات, 
وبتصرف بطولي نادر اذهل االعداء, وقد 

اعترف بذلك )اجلنرال تومي فرانك( .

يتبع..

الى الشعب العراقي العظيم الصابر اجملاهد صاحب احلضارات العظيمة التي انارت للعالم طريق العلم 

واملعرفة واحلضارة الى ابطال جيش��نا الباس��ل الى ش��هداء العراق وش��هداء اجليش العراقي الى كل ام 

عراقية ذرفت دموعها الغالية على اعزاء فقدتهم في احلروب . والى االباء واالمهات املفجوعن واملفجوعات 

, وال��ى االرام��ل واالطفال اليتامى وال��ى كل احرار العالم وكل اصحاب الضمير احلي, لقد حتمل الش��عب 

العراقي اخطاء حكامهم وظلمهم وقراراتهم املهلكة, لعل التذكير بهذه املآس��ي واخليانة تكون دروسا 

لكل القادة والسياس��ين. تش��ير دائرة املعارف االسالمية )طبعة س��نة 1960( من اهم مراكز الدراسات 

االس��المية في اوربا الى ان فرع )آل الصباح( دخل في خصومات مع غيره من فروع ))العكوب(( و ))عنزه((, 

وكان إن ج��رى ابعادهم عن )جند( ومطاردته��م خارجها فرحلوا بخيامهم واغنامهم وابلهم ش��ماال الى 

منطقة )ام قصر( في العراق ولكنهم عادوا يواصلون غاراتهم على طرق القوافل,    ما دعا احلاكم باس��م 

اخلالفة في بغداد بطرد )ال الصباح( من )ام قصر(بسبب شكاوى الفالحن وسكان القرى .

احتالل العراق عام 2003 هو امتداد حلرب اخلليج االوىل والثانية عام )1990 - 1991( 

بدأت حرب احتالل العراق بقرار امريكي 
بريطاني خارج االرادة الشرعية الدولية 

الهداف معروفة وهو االستيالء على ابار النفط 
وانشاء قواعد عسكرية باملنطقة 

الفريق الركن / جليل خلف شويل 

بوشعبد العزيز ال سعودكوكس

لقد قاتل الجيش العراقي الشجاع يف معارك قل نظريها يف التاريخ 
بسبب عدم التوازن يف ميزان القوى .. انه قتال الرجال الشجعان 

املزودين باسلحة بسيطة صدوا عدوا يقاتل باحدث االسلحة 

كي ال ننسى .. مبناسبة الذكرى الـ )16( حلرب اخلليج الثالثة او احتالل العراق من 20-19 آذار 2003 لغاية 9 نيسان 2003
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حقق املنتخب االوملبي، فوزاً عريضاً على 
بخمسة  عليه  بتغلبه  اليمني،  نظيره 
مستهل  في  الشيء،  مقابل  اهداف 
املؤهلة  االسيوية  بالتصفيات  مشواره 

الوملبياد طوكيو 2020.
»شاهد  ملعب  على  اقيمت  املباراة 
لقاءات  ضمن  طهران،  في  دستكردي« 

اجلولة االولى من التصفيات.
وقص امير العماري، شريط اهداف املباراة 
ليضاعف حسني جبار   ،16 الدقيقة  في 
يعود  ان  قبل   ،36 الدقيقة  في  النتيجة 

في  الثالث  الهدف  ويسجل  العماري 
الدقيقة 44 من عالمة اجلزاء.

االوملبي  واصل  الثاني،  الشوط  وفي 
ليسجل  اليمن،  دفاعات  على  ضغطه 
من  مراد محمد  طريق  عن  الرابع  الهدف 
ليعود   ،65 الدقيقة  في  اجلزاء  عالمة 
اخلامس  الهدف  ويسجل  الالعب  نفس 

في الدقيقة 78.
وسيواجه االوملبي نظيره التركمانستاني 
اليوم  التصفيات  من  الثانية  اجلولة  في 

االحد .

 زار عضو مجلس إدارة نادري ريال مدريد 
مقر  أسكديرو،  كارلوس  اإلسباني 
الزوراء  في  بغداد، حيث كان في  نادي 

استقباله رئيس وأعضاء نادي الزوراء.
وقال عضو الهيئة اإلدارية لنادي الزوراء 
أن  الرحمن رشيد في تصريحات    عبد 
النادي اإلسباني  اعلن عن رغبته خالل 
الزيارة، بافتتاح عدد من املدارس الكروية 

في العراق.
بحفاوة  كبيرة  سعادة  ابدى  أسكديرو 
االستقبال ونقل حتيات رئيس نادي ريال 
مدريد فلورنتينو بيريز وقائد ريال مدريد 
سيرجيو راموس وبعدها توجه مع ادارة 
الرئيس   الزوراء  ملعب  الى  الزوراء  نادي 
واكد على حضوره افتتاح امللعب الذي 

من املؤمل أن يفتتح نهاية هذا العام.

كرار   ، املنتخب   العب  أكد 
أسود  بقائمة  تواجده  أن  نبيل، 
ودافع  له،  كبير  شرف  الرافدين 
مستوى  وتقدمي  لالجتهاد  قوي 
مميز، والبحث عن فرصة حقيقية 
في  املنتخب  مع  للمشاركة 
بدورة  األردن  أمام  املقبلة،  املباراة 

الصداقة، يوم الثالثاء املقبل.
 وقال نبيل في تصريحات خاصة  

في  املنتخب  مع  »التواجد  ان 
حلم  الدولية  الصداقة  بطولة 
على  أحصل  أن  وأمتنى  حتقق، 
فرصتي كاملة في املباراة املقبلة 
أمام منتخب األردن، إلثبات الذات 
في  بالتواجد  أحقيتي  وتأكيد 

القائمة«.
لن  األردن  مباراة  أن  إلى  وأشار   
ظهر  أن  بعد  سهلة،  تكون 
النشامى بشكل جيد في بطولة 

كأس آسيا األخيرة.
املباراة  صعوبة  »رغم  وتابع:   
على  عازمون  أننا  إال  املقبلة 
الصداقة،  بطولة  بلقب  التتويج 
الفوز  مقومات  ميتلك  وفريقنا 

بها«.
 يشار إلى أن املنتخب العراقي فاز 
في مباراة االفتتاح على منتخب 

سوريا بهدف دون رد.

خاضمنتخبن��ا الوطن��ي ، صباح  
اخلميس املاضي، الوحدة التدريبية 
في ملعب )C( باملدينة الرياضية، 
استعدادا ملالقاة املنتخب األردني 
يوم غد االثنني  ضمن منافس��ات 
الثانية،  الدولية  بطولة الصداقة 
حي��ث افتت��ح منتخبنا مش��وار 
البطول��ة  بف��وز عل��ى املنتخ��ب 
السوري الشقيق بهدف لالشيء، 
الالعب جيس��ن  بإمض��اء  ج��اء 

ميرام.
مغادرة احمد ياسني

واوض��ح املدي��ر االداري للمنتخب 
الوطن��ي، باس��ل كوركيس، حول 
مس��ألة مغ��ادرة الالع��ب احمد 
ج��اءت  انه��ا  بالق��ول:  ياس��ني، 
منتخبن��ا  م��درب  م��ن  مبوافق��ة 
بس��بب  كاتانيت��ش،  الوطن��ي، 
ارتباطه مبب��اراة مهمة مع فريقه 
ه��اكان الس��ويدي ف��ي بطول��ة 
ال��كاس، وه��ذا كان متفقا عليه 

قبل مجيء الالعب. 
املؤمتر الصحفي

الصحف��ي  املؤمت��ر  وعق��د  
للمنتخبني السوري واألردني، في 
قاعة الس��ياب  اجلمع��ة املاضية  
ب��دأه امل��درب الس��وري م��ع احد 
الالعبني، واعقبه املؤمتر الصحفي 
للم��درب األردني مع احد الالعبني 

عند الساعة 12 والنصف ظهرا.
اجلانب التنظيمي

بعد جناح العرس الكروي اجلميل،   
ف��ي افتت��اح بطول��ة الصداق��ة 
البص��رة  ف��ي  الثاني��ة  الدولي��ة 
الفيح��اء، ج��اءت االش��ادات من 
عم��ل  ح��ول  والدان��ي  القاص��ي 
اللجن��ة التنظيمي��ة للبطول��ة، 
والعم��ل خ��رج بش��كل إيجابي، 
وم��ن دون أية منغص��ات، واجلميع 
كان متعاون��ا قبل وبعد االفتتاح، 
حي��ث ن��ال حف��ل االفتت��اح وما 
بعده استحس��ان وثناء املتابعني 
اجله��ود  خصوص��ا  واملس��ؤولني، 
املش��رفني،  قب��ل  م��ن  املبذول��ة 
اللجن��ة  رئي��س  وبالتحدي��د 
ومدي��ر  جب��ار،  عل��ي  املنظم��ة، 
اخلالق،  البطول��ة، گوفن��د عب��د 

واملنس��ق الع��ام للبطولة، كامل 
ناظ��م س��كرتير  وزهي��ر  ع��داي، 
البطول��ة، حي��ث نال��ت البطولة 
إعجاب كل م��ن حضرها وتابعها 
م��ن الرياضيني واإلعالميني، فضالً 
عن الرس��الة املهمة التي أوصلت 
ال��ى العالم اجمع بأن العراق قادر 
على تنظيم البطوالت مستقبال.

م��ن جانب اخر حت��رص الدول عند 
رياض��ي  ح��دث  اي  اس��تضافة 
عل��ى تعريف اجلماهي��ر قبل فترة 
مناس��بة ع��ن الف��رق املش��اركة 
ومواعي��د املباريات عب��ر القنوات 
االع��الم  ووس��ائل  الفضائي��ة 
اخملتلف��ة ورف��ع اعالم ال��دول في 
الش��وارع واملناط��ق املهم��ة في 
املدين��ة‘ كل ه��ذه االم��ور ت��ؤدي 
الى حرص اجلمه��ور على احلضور 
ومتابعة االخب��ار لكن هذه االمور 
كلها غاب��ت عن بطولة الصداقة 
الق��دم  بك��رة  الثاني��ة  الدولي��ة 
التي حتتضن منافس��اتها مدينة 
البصرة اس��تطلعنا عددا من اراء 

الناس وسجلت التالي:
حت��دث محس��ن محم��د س��ائق 
تكسي من سكنة الزبير عن عدم 
معرفته بوجود بطولة بكرة القدم 
رغ��م انه يعمل لس��اعات طويلة 
في ش��وارع البصرة دون مشاهدة 
عل��ى  ت��دل  اش��ارة  او  اعالن��ات 
احتضاننا لهذه البطولة‘ السيما 
وه��ي عل��ى صعي��د املنتخب��ات 
الوطنية وليس مجرد مباراة ودية 

واحدة فقط قد تق��ام بني ناديني, 
مشيرا الى ان القنوات الفضائية 
يجب ان تاخذ على عاتقها عرض 
املباري��ات وتصوير وصول  مواعيد 
الوف��ود م��ن اج��ل فس��ح اجمل��ال 
امام اجلماهي��ر الرياضية لالطالع 
على اخب��ار الالعبني واراء املدربني 
كل ه��ذه االم��ور تدع��م الرياضة 

العراقية. 
وكش��ف محم��د ع��ن ان حرك��ة 
القادم��ني ملش��اهدة  املس��افرين 
ف��ي  كان��ت  مم��ا  اق��ل  املباري��ات 
النس��خة املاضي��ة اذ كان زخ��م 
املس��افرين كبيرا جدا واعتقد ان 
س��بب تكرار اس��ماء الدول التي 
نلع��ب معها ادى ال��ى قلة رغبة 
اجلماهي��ر في بغ��داد واحملافظات 
والتوجه  حتمل معان��اة الس��فر 

الى البصرة.
حض��وره  ع��دم  اس��باب  وع��ن 
ملباريات املنتخب الوطني اوضح 
محمد ان��ه يتوقع دائما ان ميتلئ 
ملع��ب الفيحاء الدول��ي عندما 
يحتضن مباريات الوطني ولذلك 
يخش��ى الذهاب رغم انه يتمنى 
رف��ع عل��م الع��راق والتش��جيع 
بهتافات عالي��ة مؤكدا انه اخذ 
عه��دا عل��ى نفس��ه ف��ي حال 
اس��تضافة البص��رة ملنافس��ات 
كاس اخللي��ج فانه يح��رص على 
التواجد منذ الساعات االولى في 
مدرجات ملعب الفيحاء من اجل 

مساندة املنتخب الوطني.

البصرة أم اخلير
ولقاؤن��ا كان م��ع غ��امن حس��ني 
خالل جتوالنا في منطقة العشار 
وعندما اس��تطلعنا رأيه عن هذه 
البطول��ة تب��ني ان��ه اح��د العبي 
بالس��باحة  الوطن��ي  املنتخ��ب 
واعت��زل اللعب في الع��ام 2003، 
وق��ال حس��ني: ان��ه مث��ل ن��ادي 
البحري من��ذ عام 1993 وش��ارك 
احمللي��ة  البط��والت  جمي��ع  ف��ي 
ولكن لم تس��نح له الفرصة في 
االس��تحقاقات  في  العراق  متثيل 
اخلارجية بس��بب قلة املشاركات 
في تلك الفترة. واشار حسني الى 

ان البصرة تنب��ض دائما باملواهب 
الرياضية  الفعالي��ات  ومبختل��ف 
وامتنى من الكشافني عمل زيارات 
الش��عبية  للمالع��ب  مس��تمرة 

وحض��ور بطوالت امل��دارس من 
اجل اختيار الالعبني املتميزين 
واالستفادة من طاقاتهم برفد 
االندي��ة واملنتخب��ات, مؤك��دا 
ان��ه يحرص عل��ى التواجد في 
كل البط��والت الت��ي تقام في 
البص��رة وحتى مباري��ات دوري 
الكرة الس��يما انه من متابعي 

امليناء.
وع��ن رأي��ه ف��ي دور اجلمه��ور 
اجلمه��ور  ان  حس��ني  اوض��ح 
والبص��ري  عام��ة  العراق��ي 
خاصة يعش��ق كرة القدم وان 
وج��ود املدين��ة الرياضي��ة هنا 
فس��ح اجمل��ال امامن��ا ملتابعة 
ونتمن��ى  املنتخ��ب  مباري��ات 
الرس��مية  البط��والت  احتض��ان 
ان اجلمي��ع  واالقليمي��ة‘ مؤك��دا 
يعلم ان اهل البصرة هم اصحاب 
الزائري��ن  ويس��تقبلون  ضياف��ة 
باالفراح ويحرصون على توفير كل 

مستلزمات الراحة.
سكن الوفود

هن��اك عدد م��ن االمور الس��لبية 
الت��ي ينبغي العم��ل على ضرورة 
جتاوزها مس��تقبال ومنها س��كن 
واالردن  وف��ود منتخب��ات س��وريا 
وحت��ى منتخبنا الوطن��ي, كونه 
بعي��د اع��ن املدين��ة الرياضية‘ اذ 

املس��افة تقريب��ا 8 كيل��و مترات 
ويج��ب عل��ى الباص��ات اجتي��از 
وقط��ع  املزدحم��ة  التقاطع��ات 
عدد من الش��وارع م��رورا مبنطقة 

صناعية وهذا يتم اصال مع وجود 
س��يارة للنجدة وللم��رور من اجل 
فكك االزدحامات وبالتالي يحتاج 
تقريبا الى نصف ساعة للوصول 
الى املدينة الرياضة من اجل اجراء 
الوحدات التدريبية‘ السيما خالل 
فت��رة املس��اء التي تش��هد زخما 

مروريا عاليا في املدينة.
وميكن التخلص من هذه املشكلة 
في حال س��كن وف��ود املنتخبات 
املدين��ة  فن��ادق  ف��ي  املش��اركة 
الرياضية التي التبعد عن املالعب 
س��وى دقيقتني فقط سيرا على 
االقدام وهذا االمر يس��هل عملية 
للوح��دات  والتوج��ه  االنتق��ال 
او  مش��قة  اي  ب��دون  التدريبي��ة 
االس��تعانة برج��ال االم��ن واملرور 
م��ن اجل فتح الطري��ق امام باص 

املنتخب .
م��ن جانبه اعرب م��درب املنتخب 
بوركليمانز، عن  فيت��ال  االردن��ي، 
الرياضي��ة  باملنش��آت  اعجاب��ه 
وعل��ى  الع��راق  ف��ي  املتواج��دة 
ب البصرة.وق��ال  اخلص��وص  وج��ه 
بوركليمانز ف��ي املؤمتر الصحفي 
اخلاص مبب��اراة االردن وس��وريا، إن 
»مباراتن��ا مهم��ة ام��ام املنتخب 
السوري، وسنحاول حتقيق نتيجة 
ايجابية في املباراة االولى لنا بعد 
بطولة اسيا«.واضاف ان منتخبه 
بدا االس��تعدادات ال��ى تصفيات 
كاس العال��م ، وجتديد عقده ملدة 
اربع سنوات سيعطيني الفرصة 
لتقدمي جيل جديد للكرة األردنية.

واوض��ح أن املنتخ��ب يعان��ي من 
ألس��باب  العب��ني  س��تة  غي��اب 
مختلفة، وس��ندخل املب��اراة من 
اجل الظف��ر بالعالم��ة الكاملة، 
األردنية.وع��ن  اجلماهي��ر  واف��راح 
مالعب الع��راق، اوضح بورليمانز، 
املنش��آت  »أدهش��تني  بالق��ول، 
الرياضي��ة في الع��راق، وكأننا في 
مالع��ب أوربي��ة، نق��دم الش��كر 
والتقدي��ر لالحت��اد العراق��ي على 
واالس��تقبال. الضياف��ة  حس��ن 

وسيواجه املنتخب االردني، نظيره 
الس��وري ف��ي بطول��ة الصداقة 

الدولية بالبصرة  .
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ريال مدريد يهدي عبد املهدي قميصًا حيمل توقيع جنوم »امللكي«

عادل  الوزراء  رئيس  استقبل 
اخلميس  صباح   املهدي،  عبد 
مدريد  ريال  نادي  وفد  املاضي، 
اقامة  لبحث  االسباني، 
االسباني  للنادي  اكادميية 
اجلانبان،  العراق.واتفق  في 
الرياضية  اخلبرات  تبادل  على 
أكادميية  وافتتاح  البلدين  بني 
أجل  من  العراق  في  للريال 

ان  العالم  الى  رسالة  إيصال 
كبيراً  انفتاحاً  يشهد  العراق 
حيث  اجملاالت،  جميع  في 
ستكون هذه املشاريع برعاية 

احلكومة العراقية.
الوزراء  رئيس  الوفد،  واهدى 
قميص نادي ريال مدريد . وكان 
وصل،  قد  االسباني  الوفد 
الى  املاضي،  االربعاء  مساء  
استقبالهم  في  وكان  بغداد 

العراق  في  االسباني  السفير 
وممثل عن مكتب رئيس الوزراء 
والنجم الدولي السابق نعيم 

صدام.
النادي  ان  مصادر  وذكرت 
االسباني سينشئ اكادميياته 
عراقية  محافظات  اربع  في 
وكربالء  واربيل  بغداد  وهي 

والبصرة.  

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 
 بغداد / 

خاص / 

منتخــبــنـــا الـــوطـــنــــي يــخـــوض مـــرانـــه االول بـــعـــد مـبــاراة سوريا
مــــدرب منتخب االردن يــعــرب عــــن اعـــجــابـــه بــمالعــب الـــبصــــــــــرة

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

كشف كالسيكو العراق بني الزوراء والقوة اجلوية عن حقائق قدمية جديدة، وبعد 
ان عش��نا الفرح ملا ش��اهدناه من س��يول جماهيرية تتجه صوب امللعب االثير 
واالثري “الش��عب”، بقدر ما تأججت املواجع وتعالت االهآت وخنقتنا “العبرة”، 
وفرحنا فالش��عب رغ��م املواجع واملصائب لم يزل يعش��ق الكرة ويتحمل عناء 
الس��فر من مسافات بعيدة، واخرى قريبة، ويدفع من “جيبه” اجور التذاكر ورمبا 
الفندق او اجرة الس��يارة، ال لشيء سوى ان يش��بع “نهمه” الكروي، وان سيول 
الش��عب تأتي للملعب وهي تدفع من “راحتها ومالها”، ولم جتذبها املغريات وال 
اجلوائز واحملفزات، وبالتالي جند ان الشعب “خذل” في ملعب الشعب النه افتقد 
الى النظام في الوصول الى املدرجات بانسيابية، وخاض ماراثونا ملتويا من اجل 
ان يصل الى غايته التي لم تتحقق وهي اجللوس على مدرجات ملعب الش��عب 
واالستمتاع مبا سيقدمه الزوراء املنتفض واجلوية الباحث عن الصحوة، كما ان 
“حنان ملعب الشعب، رفض مأساة الشعب” لو اقيمت املباراة، ونحمد اهلل على 
عدم اقامتها وتأجيلها الى وقت اخر، واال حلصلت “مأساة” ال سمح اهلل كبيرة، 
ونحن لسنا بحاجة الى مآسي،  شبعنا منها،  وشبعت منا، كون امللعب االثري 
غير قادر على ان يتحمل االمواج البش��رية التي كانت تود الدخول اليه، بعد ان 
انته��ى عمره االفتراضي منذ زمن بعيد بالرغم من الترميم الكس��يح الذي لم 
ميح آثار الزمن، واملؤلم واملوجع ان يحصل هذا في العراق بلد اخليرات واحلضارات 
الذي كان الكثير من جوارنا واالبعد منهم يتمنى ان ميلكوا ما لدى بالد الرافدين، 
حت��ى ملعبن��ا االثير كان قبل��ة لهم قب��ل ان يصبح اثرا من املاض��ي، ولكنهم 
عبرونا وس��بقونا في مس��افات طويلة جدا، ونحن تراجعنا الس��يما في جانب 

البنى التحتية التي تتمثل في 
املالعب ف��ي العاصمة احلبيبة 
بغداد، م��ع ان املدينة الرياضية 
في البصرة وملعب كربالء ابهر 
كل من شاهدهما، اال ان بغداد 
يتيمة كونها تفتقد الى ملعب 
يلي��ق بها كعاصم��ة تاريخية 
من��ذ االزل، يحصل هذا في بلد 
البت��رول ودجلة والف��رات، وبلد 
املقدسات، وبلد الزراعة واالرض 
اخلصبة، فيما شاهدنا مالعب 
عاملي��ة في دول لم حتظ مبا لدى 

الع��راق من خير، لالس��ف حتى جعلونا “نش��ك في ان نعم��ة النفط اصبحت 
نقم��ة” وهي م��ن اوصل البلد الى احل��ال الذي هو فيه، ج��راء اطماع الطامعني 
وفس��اد الفاسدين الذين ال يهمم س��وى مصاحلهم، وجعل من الرياضة والبنى 

التحتية في الدرك “االسفل” لالسف.
وهذا جعلني اتوقف عند ما قرأته عن نيجيريا وهي من أكثر الدول غنى بالثروات 
واملعادن، ومن أكبر دول العالم املصدرة للبترول.. ولكن انظر إلى حالها ووضعها.. 
والسبب أن اإلنسان فيها مش��بع باألحقاد العرقية ومحمل بالصراعات!.فيما 
س��نغافورة، البلد الذي بكى رئيس��ه ذات يوم، ألنه رئيس بلد ال توجد فيه مياه 
للش��رب، الي��وم يتقدم بلده على اليابان في مس��توى دخ��ل الفرد.هل تعلم أن 
إنس��انا واحدا مثل “بل غيتس” مؤسس شركة مايكروسوفت يربح في الثانية 
الواح��د 226 دوالرا، يعن��ي ما ميلك��ه العديد من ال��دول العربية م��ن احتياطي 
للثروات لن تس��تطيع مجاراة ش��ركة واح��دة لتقنية حاس��وب!. اين نحن من 
العقل الراجح الذي هو من يسير االمور الى املنطق والنجاح؟. اين نحن من مدن 
رياضية ال تقتصر على ممارسة الرياضة فيها بل هي اشبه باملنتجع للشعوب؟. 
اي��ن نحن يا وجعي مما وصل اليه االخرون والعقل العراقي هو االرجح في الكون 

كله؟.
نقطة اخيرة

“العلم قد وجد عالجا ملعظم الشرور، ولكن لم يعثر عليه ألسوأ شر “الالمباالة 
من البشر”.

“الشعب” يرفض 
مأساة “الشعب”!

وقفة 

جليل العبودي

نحن لسنا بحاجة اىل مآسي فقد 
شبعنا منها، وشبعت منا  كون 
امللعب االثري غري قادر على ان 
يتحمل االمواج البشرية التي كانت 
تود الدخول اليه  بعد ان انتهى 
عمره االفرتاضي منذ زمن بعيد

نادي الزوراء يستقبل عضو إدارة ريال مدريدكرار نبيل: حققت حلمي مع »أسود الرافدين«

االومليب يستهل التصفيات اآلسيوية خبماسية يف شباك اليمن

غياب االهتمام اإلعالمي عن بطولة الصداقة من يتحمله ؟

ميرام،  جستني  الدولي    أكد 
كولومبوس  فريق  ميدان  متوسط 
الذي  الهدف  أن  األمريكي،  كرو 
الرافدين  أسود  بقميص  سجله 
في  السوري،  املنتخب  شباك  في 
افتتاح منافسات بطولة الصداقة 
الدولية الودية، له خصوصية.وقال 
ميرام، ان»الهدف الذي أحرزته في 
افتتاح  في  قاسيون،  نسور  مرمى 

خصوصية،  له  الصداقة،  بطولة 
كونه جاء بعد ابتعاد عن املالعب 
تعرضت  التي  اإلصابة  نتيجة 
في  تسببت  والتي  مؤخرا،  لها 
بطولة  في  املنتخب  عن  إبعادي 
»السبب  آسيا«.وأوضح:  كأس 
انه جاء  الهدف،  اآلخر خلصوصية 
بني  الرياضية،  املدينة  ملعب  في 
كانت  التي  العراقية  اجلماهير 
بعد  مناسب  تعويض  عن  تبحث 

والهدف  آسيا،  بطولة  من  اخلروج 
املباراة،  من  متأخر  بتوقيت  جاء 
في  املنتخب  لفوز  كافيا  وكان 

مباراة االفتتاح«.
وكان منتخب العراق، خسر جهود 
بسبب  ميرام،  جستني  الالعب 
أثناء  اليمنى  القدم  في  إصابته 
كولومبوس  فريق  مع  مشاركته 

في الدوري األمريكي.

جستني مريام: هدف نسور قاسيون له خصوصية

عن  للرماية  املركزي  األحتاد  اعتذر 
الناشئة  العبته  مشاركة  عدم 
فاطمة عباس في الدورات املؤهلة 
بسبب   2020 طوكيو  ألوملبياد 
عدم توفر األموال اثر قرار مجلس 
جلنة  بتشكيل  األخير  الوزراء 
الشباب  وزارة  من  تتألف  ثالثية 
املالية  الرقابة  وديوان  والرياضة 

واللجنة األوملبية العراقية.
ان  نوري:  زاهد  األحتاد  رئيس  وقال 
ان  سبق  عباس  فاطمة  الناشئة 
أوملبياد  في  الرابع  املركز  حققت 
مشروع  وهي  للشباب  االرجنتني 
ان  مبينا  مقبل،  أوملبي  وسام 
للجنة  املالية  املنحة  توفر  عدم 
األوملبية من وزارة املالية، فضال عن 
بعض املعرقالت االخرى لدى عدد 
عن  االعتذار  الى  ادت  اجلهات  من 
الدورات  تلك  في  املشاركة  عدم 
والبطولة املؤهلة ألوملبياد طوكيو 

.2020

األوملبية  اللجنة  نوري:  واضاف 
جميع  امام  ايديها  فتحت 
بقرار  ورحبت  احلكومية  اجلهات 
بتشكيل  األخير  الوزراء  مجلس 
األسف  مع  انه  اال  ثالثية،  جلنة 
الشباب  وزارة  تبادر  لم  الشديد 
الكمال  االن”  “لغاية  والرياضة 
اللجنة،  لتلك  االدارية  اجراءاتها 
االوملبية  ابدت  ذاته  الوقت  في 
وديوان  الوزارة  مع  التام  تعاونها 

الرقابة املالية للغرض ذاته.وختم 
الرماية  في  ابطالنا  مشاركة  ان 
واالثقال واملصارعة والعاب القوى 
باأليقاف  مهددة  القدم  وحتى 
بسبب عدم وجود األموال الالزمة 
مناشدا  املشاركة،  لتحقيق 
بدعم  املعنية  اجلهات  جميع 
املصالح  عن  واالبتعاد  الرياضة 
ال  التي  واالختالفات  الشخصية 

تخدم الرياضة العراقية.

إحتاد الرماية يعتذر عن عدم مشاركة الناشئة فاطمة 
عباس يف الدورات املؤهلة ألوملبياد طوكيو



عدد  نصف  من  أكثر  هاردن  جيمس  سجل 
نقاط هيوستون روكتس، ليقوده للفوز 111-

105 على سان أنطونيو سبيرز، واالقتراب من 
األدوار اإلقصائية بدوري كرة السلة األمريكي 

للمحترفني، الليلة املاضية.
وقطع أوكالهوما سيتي ثاندر ولوس أجنلوس 
أيضا،  اإلقصائية  األدوار  نحو  خطوة  كليبرز 
بعد فوزيهما على تورونتو رابتورز وكليفالند 

كافاليرز على الترتيب.
على   109-116 لينتصر  ثاندر  وانتفض 
مستضيفه رابتورز فيما تغلب كليبرز 110-

108 على أرض كافاليرز.
األول  الشوط  في  نقطة   37 هاردن  وأحرز 
رقم  وهو  نقطة،   61 برصيد  املباراة  وأنهى 
قياسي لروكتس، كما عادل رقمه الشخصي 
لعدد النقاط في مباراة واحدة وهو ما فعله 
في الفوز 114-110 على نيويورك نيكس في 

يناير/ كانون الثاني .
نقطة   19 بفارق  تأخره  سبيرز  جتاوز  ومع 
النهاية  وتقدمه 96-91 قبل سبع دقائق من 
متتالية  نقطة   13 ليسجل  هاردن  انتفض 

ليتقدم روكتس 102-107.
ورفع روكتس رصيده إلى 46 فوزا و27 خسارة 

الغربي،  القسم  في  الثالث  املركز  في 
أورليانز  نيو  على  لالنتصار  بحاجة  وأصبح 
إلى  التأهل  لضمان  األحد،  غدا  بليكانز 
العب  رابع  هاردن  وأصبح  اإلقصائية.  األدوار 
في  األقل  على  نقطة   50 يحرز  التاريخ  في 
ثماني مباريات على األقل في موسم واحد، 
-2006 موسم  في  برايانت  كوبي  منذ  واألول 

2007. وقال هاردن في مقابلة بعد املباراة عن 
على  احملافظة  »أحاول  نقطة   61 تسجيل 

إيقاعي وسرعتي...«.
وأجاب عند سؤاله هل كان يتخيل أن يكون 
أول العب يسجل 61 نقطة أمام فريق يدربه 
جريج بوبوفيتش »ال، ليس في أكثر أحالمي 
أكون  لكي  أعمل  »لكني  جنونا«.وتابع 
به  حلمت  ما  هذا  ألن  التاريخ،  في  األفضل 

وأقوله لنفسي كل يوم ويجعلني أنافس«.
وسجل بريان فوربس 20 نقطة لسبيرز الذي 

تلقى اخلسارة الثانية على التوالي.
 ثاندر وكليبرز يقتربان

اخلامس  املركزين  وكليبرز  ثاندر  ويحتل 
والسادس على الترتيب في القسم الغربي، 
إذ ميلك كل منهما 43 فوزا و30 هزمية، بينما 
 42 برصيد  الثامن  املركز  إلى  سبيرز  تراجع 

فوزا و31 خسارة.
التاسع  املركز  في  كينجز  سكرامنتو  ويأتي 

برصيد 35 فوزا و36 خسارة.
التوالي  على  الرابعة  الهزمية  ثاندر  وتلقى 
والعاشرة في 15 مباراة، منذ عطلة أسبوع 
أمام   114-123 سقط  عندما  النجوم  كل 

رابتورز بعد وقت إضافي.

عبرت األميركية اخملضرمة فينوس وليامس بصعوبة الى الدور الثاني 
السلوفينية  على  بتغلبها  التنس،  في  األميركية  ميامي  لدورة 
من  ألكثر  استمرت  مباراة  في  األول  الدور  في  ياكوبوفيتش  دليلة 
في  و3-6   5-7 بنتيجة  منافستها  على  األميركية  ساعة.وفازت 
نافارو  املقبل اإلسبانية كارال سواريز  الدور  لتالقي في  دقيقة،   78
املصنفة 24 التي أعفيت من خوض الدور األول.ووجدت ياكوبوفيتش 
نفسها متقدمة في اجملموعة األولى وأمام فرصة للفوز بها في ما 
لو حافظت على إرسالها، اال أن خبرة فينوس املصنفة أولى عامليا 
مكنتها  الكبرى،  البطوالت  في  ألقاب  بسبعة  واملتوجة  سابقا 
إرسالها  أشواط على  ثالثة  أول  في  لإلرسال  تعويض كسرين  من 
التصفيات  من  الصاعدة  منافستها  لعادل  األولى،  اجملموعة  في 
للفوز  فرصة  أمام  وكانت  ثالثا  كسرا  حققت  األخيرة  4-4.لكن 
ان تنتفض فينوس وتفوز بثالثة  باجملموعة بعد تقدمها 5-4، قبل 
أشواط.أما اجملموعة الثانية، فكانت أسهل لفينوس السيما بعد 

أمام  القوية  تقدمها 5-1. وعلقت فينوس )38 عاما( على عودتها 
منافسة تصغرها بـ11 عاما »خالل نشأتي لم يكن يسمح لنا في 
املنزل بأن نكون ضعيفات، لم يكن ذلك خيارا متاحا اخليار الوحيد 
لسيرينا  الكبرى  الشقيقة  هي  قويات«.وفينوس  نكون  أن  كان 
املتوجة بـ23 لقب »غراند سالم«، والتي تستعد لبدء مشاركتها 
في ميامي في الدور الثاني ضد السويدية ريبيكا بيترسون الفائزة 
على األملانية الورا سيغموند 6-1، 5-7، و7-5. وفي أبرز مباريات الدور 
عاما(   18( أندريسكو  بيانكا  الكندية  السيدات، عانت  لدى  األول 
املتوجة األسبوع املاضي بلقب دورة إنديان ويلز، لتخطي الرومانية 

إيرينا-كاميليا بيغو 4-6، 7-6 )7-2( و2-6.
بترا  التشيكية  عامليا  ثانية  املصنفة  تخطت  الثاني،  الدور  وفي 
بينما فازت  اليونانية ماريا ساكاري بسهولة 6-1 و4-6،  كفيتوفا 
 4-6 شييو  وانغ  الصينية  على  السابعة  برتنز  كيكي  الهولندية 

و1-6.

دي  فريق  سائق  فيرن  إيريك  جان  الفرنسي  فاز 
شهد  الذي  الصني  في  سانيا  بسباق  تشيتاه  اس 
الكثير من احلوادث ليصبح الفائز السادس اخملتلف 
العالم  بطولة  ضمن  أقيمت  سباقات  ستة  في 

للسيارات الكهربائية فورموال ئي هذا املوسم.
خرق  بداعي  الفرنسي  السائق  مع  التحقيق  ومت 
الضوء  على  حصل  لكنه  األمان  سيارة  قواعد 

األخضر لالحتفال بانتصاره في النهاية على عكس 
الذي  ريسنج  فيرجني  سائق  بيرد  سام  البريطاني 
هوجن  في  انتصاره  بعد  السباق  عقب  عقوبة  واجه 
أوليفر  البريطاني  كوجن في اجلولة السابقة. واحتل 
أكمل  بينما  الثاني  املركز  نيسان  سائق  روالند 
بي.ام.دبليو  سائق  كوستا  دا  فليكس  انطونيو 
أندريتي منصة التتويج في املركز الثالث. وبدأ روالند 
حامل  فيرن  على  متفوقا  املنطلقني  أول  مركز  من 
اللقب في أول سباق ضمن بطولة فورموال ئي يقام 

في سانيا. وتصدر فيرن السباق قبل 21 دقيقة من 
النهاية بعدما تخطى روالند في املنعطف 11.

وخرج بيرد سائق فيرجني ريسنج والذي كان يتصدر 
الترتيب العام للبطولة من السباق في اللفة األولى 
بعد حادث تصادم مع ستوفل فاندورنه سائق اتش.
دبليو.ايه ريسالب الذي انسحب سائقه اآلخر جاري 
االبن  بيكيت  نلسون  سباق  وانتهى  مبكرا.  بافيت 

سائق جاجوار أيضا باصطدامه باحلاجز .

حقيقية  ثورة  مدريد،  ريال  جماهير  تترقب 
بعد  املقبلة،  الصيفية  االنتقاالت  في 
امليرجني  عاشه  الذي  الكارثي  املوسم 
البطوالت. كافة  في  املنافسة  عن  وغيابه 
إيدين  البلجيكي  الدولي  اسم  ويتصدر 
املرشحني  قائمة  تشيلسي،  العب  هازارد، 
ضمن  ليكون  مدريد،  ريال  إلى  لالنتقال 
الصفقات املنتظرة لقيادة املشروع اجلديد 
الدين  زين  الفرنسي  عودة  بعد  للنادي، 

زيدان، لتدريب الفريق.
رغبة متبادلة

زيدان يعرف هازارد جيًدا، وكان يتابعه خالل 
قد  وكان  الفرنسي،  ليل  فريق  مع  بدايته 
مدريد  ريال  رئيس  بيريز  فلورنتينو  نصح 
بضمه عام 2012، لكنه لم يستجب وقتها 

للنصيحة.
حني   ،2015 عام  زيدان  وصرح 

في  الرديف  لفريق  مدربا  كان 
ميسي  »هناك  مدريد:  ريال 
هازارد  أحب  لكني  ورونالدو، 
في  يفعله  ما  وكل  أكثر، 
سلوكه  وأحب  امللعب، 
وأحب  للمباريات  وحسمه 
عام«. كل  تطوره  أرى  أن 

يترك  لم  اآلخر،  اجلانب  وعلى 
للتأكيد  فرصة  أي  البلجيكي 

على حبه لريال مدريد، 

أسطورته  يعتبره  الذي  لزيدان  وعشقه 
بسببه،  القدم  كرة  مارس  وأنه  املفضلة 
أريد  »ال  هازارد:  معه.وقال  العمل  ويتمنى 
كنت  أن  منذ  حلمي  مدريد  ريال  أكذب،  أن 
طفال، وال أريد احلديث عن هذا األمر يوميا«.
قراره  حسم  بالفعل  أنه  البلوز  جنم  وأكد 
عن  احلديث  أجل  لكنه  مستقبله،  حول 
لصعوبة  نظًرا  احلالي،  الوقت  في  ذلك 
حلصد  الفريق  وسعي  تشيلسي،  موقف 
مركز مؤهل لدوري األبطال باملوسم املقبل، 

واملنافسة على لقب الدوري األوربي.
عقبة وحيدة

حتى  تشيلسي  مع  بعقد  يرتبط  هازارد 
إللزامه  البلوز  ويسعى   ،2020 صيف 
فشل  بعد  عقده،  نهاية  حتى  باالستمرار 
ويأتي  لتجديده.  السابقة  احملاوالت  كل 
لعقوبة  التعرض  بعد  اإلدارة  قرار 
صفقات  إبرام  من  احلرمان 
خالل فترتي انتقاالت بسبب 
التعاقد  لوائح  مخالفة 
ويحاول  قصر،  العبني  مع 
تشيلسي إلغاء هذا القرار.
تشيلسي  رفض  وبالفعل 
لضم  مدريد  ريال  من  عرضا 
يورو  مليون   82 مقابل  هازارد 
لتقارير صحفية  وفًقا  مؤخًرا 

إسبانية .

بنقاط  العالم  بطل  فرنسا  منتخب  عاد   
مولدافيا  أرض  على  نزهة  بعد  سهلة 
حيث تغلب عليها بسهولة 4-1، وسجل 
الى  إنكلترا  قادت  ثالثية  سترلينغ  رحيم 
فوز كبير على ضيفتها تشيكيا 5-صفر، 
العائد  رونالدو  كريستيانو  اكتفى  فيما 
مع  سلبي  بتعادل  البرتغال  منتخب  إلى 
أوربا  كأس  تصفيات  في  اجلمعة  أوكرانيا 

.2020
من  االولى  املرحلة  وضمن  كيشيناو،  في 
الزرق  منتخب  استهل  الثامنة،  اجملموعة 
االولى  النسخة  خوضه  بعد  التصفيات 
وراء  ثانيا  وحلوله  االوربية  االمم  دوري  من 

هولندا ومتقدما على أملانيا.
ضحية  غاب  االخيرة،  اللحظة  وفي 
املتتالية كينغسلي كومان عن  االصابات 
الصابته،  ديشان  ديدييه  املدرب  تشكيلة 
فلعب بدال منه بليز ماتويدي. كما شارك 
االيسر  الظهير  مركز  في  كورزاوا  اليفني 
ولوكا  هرنانديز  لوكاس  املصابني  من  بدال 

دينيي.
خاضوا  الذين  جنومه  بأبرز  ديشان  ودفع 
في  كرواتيا  أمام  روسيا  مونديال  نهائي 

موسكو.
كرة  بوغبا  بول  الوسط  العب  وصنع 
الى  وصلت  املدافعني،  وراء  من  ساقطة 
انطوان غريزمان تابعها يسارية طائرة من 

مسافة قريبة اخترقت قلب املرمى )24(.
و68  عاما   27( غريزمان  لعبها  ركنية  ومن 
رافايل  الدفاع  قلب  عكس  دولية(،  مباراة 
فاران رأسية أمام الدفاع شبه املستسلم 

هزت الشباك هدفا ثانيا )27(.
وأضاف أوليفييه جيرو الثالث من مسافة 
قريبة بيسراه متابعا عرضية بليز ماتويدي 

.)36(

دولية(  مباراة  و88  عاما   32( جيرو  وعادل 
هداف  أفضل  كثالث  تريزيغيه  دافيد  رقم 
وسجلت  هدفا(.   34( املنتخب  تاريخ  في 
توما  البديل  من  متريرة  بعد  الرابع  فرنسا 
ليمار الى جنم باريس سان جرمان الشاب 

كيليان مبابي الذي هز الشباك )87(.
وحصدت مولدافيا هدفا شرفيا بعد خطأ 
لفالدميير  لوريس سمح  احلارس هوغو  من 
اجلماهير  واسعاد  الشباك  بهز  أمبروس 

احمللية )89(.
وقال ديشان بعد املباراة لقناة »تي اف1«: 
»كان مبقدورنا تسجيل املزيد، لكننا نعرف 
أن هذا النوع من املباريات قد يكون صعبا. 

كانت مقاربة الالعبني جيدة«.
العالم  بطل  بني  سحيقة  هوة  وتفصل 
في  وذلك  عامليا،   170 املصنفة  ومولدافيا 

املواجهة األولى بينهما.
وفي اجملموعة عينها، عادت ايسلندا بالفوز 
وتركيا  2-صفر،  املتواضعة  أندورا  أرض  من 

بالنقاط من أرض ألبانيا )2-صفر(.

سترلينغ يلمع
وتابع منتخب إنكلترا بقيادة جنمه املتألق 
منذ  اجليدة  نتائجه  سترلينغ  رحيم 
مونديال روسيا، بفوزه الكبير على ضيفته 
تشيكيا 5-صفر على ملعب وميبلي، ضمن 

اجلولة االولى من اجملموعة االولى.
وسجل سترلينغ العب وسط مانشستر 
في  االولى  للمرة  ثالثية  الهجومي  سيتي 
مشاركته مع املنتخب وحصل على ركلة 

جزاء ترجمها القائد هاري كاين.
وبعد بلوغها الصيف املاضي نصف نهائي 
 ،1990 منذ  األولى  للمرة  العالم  كأس 
حققت إنكلترا مشوارا الفتا في دوري األمم 
وكرواتيا  إسبانيا  على  بفوزها  األوروبية 

فبلغت نصف النهائي.
والتأمت تشكيلة املدرب غاريث ساوثغيت 
تشيكيا  وكانت   ،2019 في  األولى  للمرة 
جتربتها األولى قبل رحلتها إلى مونتينيغرو 
تضم  التي  اجملموعة  ضمن  املقبل  االثنني 

أيضا بلغاريا وكوسوفو.

وفي شوط أول احادي االداء، تقدم االنكليز 
لقائده  الدفاع  ظهر  في  بينية  متريرة  بعد 
سانشو  جايدون  اليافع  إلى  كاين  هاري 
رحيم  تابعها  عرضية  فلعبها  عاما(   18(
هجمة  ليختم   ،)24( سهلة  سترلينغ 
من  االخيرة  الثواني  وفي  متريرة.   25 من 
الشوط االول، حصلت انكلترا على ركلة 
رحيم  على  مدافَعني  اطباق  بعد  جزاء 
سترلينغ ترجمها كاين هدفا ثانيا )2+45(، 
مباراة   36 في  هدفا   21 الى  رصيده  رافعا 
سترلينغ  تابع  الثاني،  الشوط  دولية.وفي 
لولبية  بكرة  الثاني  هدفه  فسجل  عزفه 
الثالث  أضاف  ثم   )62( اليسرى  بقدمه 
مجهود  بعد  لفريقه  والرابع  الشخصي 
من روس باركلي الذي دخل بدال باكرا بدال 
ورفع سترلينغ   .)68( داير  اريك  من املصاب 
رصيده الى 5 أهداف في آخر 3 مباريات مع 

انكلترا.
وفي الدقائق االخيرة حصلت إنكلترا على 
في  كاالس  توماش  املدافع  عبر  اخلامس 

مرمى فريقه )84(.
عاما   18( هادسون-أودوي  كالوم  واصبح 
مباراته  يخوض  العب  أصغر  يوما(  و135 
الدولية االولى مع إنكلترا ضمن مسابقة 
رسمية، بعد دنكان أدورادز )18 عاما و183 
تشكيلة  وضمت   .1955 عام  في  يوما( 
اقل  او  عاما   18 بعمر  العَبني  انكلترا 
االولى  للمرة  وسانشو(  )هادسون-اودوي 
املباراة  بعد  كاين  1881.وقال  عام  منذ 
ودوري  العالم  كأس  بعد  واثق  فريق  »نحن 
عن  عبر  والكل  جيدة  كرة  لعبنا  االمم. 
إنكلترا  مشوار  يكون  أن  نفسه«.ويُتوقع 
يستضيف  والتي   2020 أوربا  نحو  سهال 
منها السيما  عدة  مباريات  وميبلي  ملعب 

في األدوار األخيرة.
أمام  بلغاريا  تأخرت  اجملموعة عينها،  وفي 
ستيفان  بهدف  مونتينيغري  ضيفتها 
عندما   82 الدقيقة  حتى   )50( موغوسا 
جزاء  ركلة  من  نيديليف  تودور  لها  عادل 

احتسبت خلطأ خارج املنطقة!
رونالدو صائم

للمرة  رونالدو  كريستيانو  عودة  وبرغم 
منتخب  عجز  أشهر،  تسعة  في  االولى 
الفوز  حتقيق  عن  اللقب  حامل  البرتغال 
بتعادل  واكتفى  االوكراني  ضيفه  على 
اجملموعة  ضمن  لشبونة،  في  سلبي 

الثانية.
مباراة   155 في  هدفا   85( رونالدو  وخاض 
خرج  عندما  له  دولية  مباراة  آخر  دولية( 
منتخب بالده على يد األوروغواي )1-2( في 
وحتديدا   2018 روسيا  مونديال  نهائي  ثمن 

في 30 حزيران/يونيو 2018.
أعلن  املاضي،  متوز/يوليو  من  العاشر  وفي 
في  العب  أفضل  أن  اإلسباني  مدريد  ريال 
العالم خمس مرات سينتقل من صفوفه 
الى يوفنتوس اإليطالي، في صفقة بلغت 
قيمتها 100 مليون يورو، دفعت إبن ماديرا 

منتخب  عن  لفترة  باالبتعاد  قرار  التخاذ 
مع  التأقلم  عملية  يسهل  لكي  بالده 

فريقه اجلديد.
وأمام نحو 50 ألف متفرج على ملعب »دا 
لوش«، لعب رونالدو في تشكيلة أساسية 
مع جنم مانشستر سيتي االنكليزي برناردو 
املعار من  أندريه سيلفا  واملهاجم  سيلفا 

ميالن اإليطالي إلى أشبيلية االسباني.
سوى  تخسر  لم  التي  البرتغال  لكن 
مباراة على أرضها في التصفيات االوربية 

شيفرة  فك  عن  عجزت  سنة،   20 منذ 
أندريه  السابق  والنجم  املدرب  العبي 

شيفتشنكو.
وكانت البرتغال االفضل في الشوط 
االول، اذ انقذ احلارس أندري بياتوف كرة 

العارضة  فوق  بيبي  اخملضرم  للمدافع 
من  هدفني  من  رونالدو  حرم  ثم   ،)16(

مسافة قريبة )24 و28(.
تألقه  بياتوف  تابع  الثاني،  في 
بصدة مميزة بعد تسديدة التفافية 
جميلة من حافة املنطقة ألندريه 

سيلفا )57(.
مستمر  برتغالي  ضغط  ظل  وفي 

اوكرانيا  كادت  واضحة،  وسيطرة 
االخيرة  اخلمس  الدقائق  في  تفلت 
روي  احلارس  لكن  الفوز  بهدف 

اخلطر  ابعاد  تولى  باتريسيو 
ببراعة.

بعد  شيفتشنكو  قال 
خطتنا  »طبقنا  املباراة 

بنسبة  الدفاعية 
التقلي  عدم   .%100

على 
ض  ر ا
مل  حا

للقب  ا
نتيجة 

رائعة«.
 2016 أوربا  لكأس  بطلة  البرتغال  وتوجت 
بفوزها على فرنسا املضيفة 1-صفر بعد 
التمديد في مباراة اضطر رونالدو للخروج 
مع  يرفع  أن  قبل  اإلصابة،  بسبب  منها 
زمالئه كأس البطولة القارية، اللقب األول 

ملنتخب بالده.
في  فازت و عينها،  اجملموعة 

على  لوكسمبورغ 
ليتوانيا  ضيفتها 
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أكد تقرير صحفي بريطاني، أن األرجنتيني ليونيل 
ميسي، العب برشلونة، قد يربك حسابات الفريق 
ــتر يونايتد في  ــي قبل مواجهة مانشس الكتالون

ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوربا.
ــوض خالل  ــة في احل ــرض إلصاب ــي تع وكان ميس
ــال، والتي  ــع فنزوي ــة م ــني الودي ــة األرجنت مواجه
ــارة راقصي  أقيمت اجلمعة املاضية وانتهت بخس

التاجنو بنتيجة 3-1.

ــي  ــا لصحيفة »صن« البريطانية، فإن ميس ووفًق
أثار مخاوف برشلونة، وقد يعاني من أجل أن يكون 
ــتوى البدني في لقاء الذهاب أمام  الئًقا على املس

مانشستر يونايتد.
ــكل  ــاراة فنزويال بش ــي خاص مب ــم أن ميس ورغ
ــوض، ولذلك  ــعر بتفاقم آالم احل ــل، إال أنه ش كام
لن يشارك الالعب األرجنتيني في مباراة منتخب 

بالده املقبلة أمام املغرب.
وأشارت الصحيفة إلى أن مشاركة األوروجواياني 

ــاء  ــي لق ــلونة، ف ــم برش ــواريز، مهاج ــس س لوي
ــك، بعد أن تعرض الالعب  اليونايتد أيًضا محل ش
ــرة بالليجا أمام  ــا األخي إلصابة في مباراة البارس

ريال بيتيس.
ــد اليونايتد يوم  ــلونة ض ومن املقرر أن يلعب برش
10 أبريل/نيسان املقبل على ملعب »أولد ترافورد«، 
ــي دوري األبطال على  ــع نهائ ــام إياب رب ــا يق بينم

ملعب »كامب نو« يوم 16 من نفس الشهر.

رعب يف أوصال برشلونة بسبب ميسي وسواريز

 وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت /
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رباعية فرنسية ومخاسية النكلرتا وتعادل برتغالي يف تصفيات أوربا

سيناريو املتمرد يقرب هازارد من 
ريال مدريد

فرين يفوز بسباق سانيا للسيارات الكهربائية

فينوس تفلت بأعجوبة من فخ ياكوبوفيتش يف دورة ميامي للتنس

برشلونة  يُحضر 
من  ُمحكمة  خلطة 
أجل الظفر بخدمات 
جنم أتلتيكو مدريد، 
جريزمان،  أنطوان 
في فترة االنتقاالت 

الصيفية املقبلة.
جنم  ويسيل 
مدريد  أتلتيكو 
جريزمان  أنطوان 
أندية،  عدة  لعاب 
النجم  يعد  إذ 
الفرنسي واحداً من 
املهاجمني  أحسن 
في عالم الساحرة 
حالياً،  املستديرة 
ويأتي برشلونة على 
األندية  قائمة  رأس 
بخدمات  املهتمة 
صاحب القدم اليسرى 

الساحرة .
ويبدو أن النادي الكتلوني قد 

للوصول  وجد طريقة معينة 
إلى هدفه، فقد ذكر موقع »لو 
10 سبورت« الفرنسي أن جنم 
كوتينيو  فيليب  برشلونة 
احلصول  مفتاح  هو  سيكون 
أتلتيكو  جنم  خدمات  على 

مدريد .
برشلونة،  أن  املصدر  وأوضح 
بخدمات  متمسكا  يعد  لم 
كوتينيو،  البرازيلي  النجم 
بيع  الكتلوني  النادي  يريد  إذ 

العبه مببلغ 100 مليون يورو.
»البلوجرانا«  أن  وأضاف 
املبلغ  هذا  من  سيستفيد 
إدارة  إقناع  أجل  من  الكبير 
بالسماح  مدريد  أتلتيكو 
إلى  باالنتقال  جلريزمان 
املصدر  نفس  برشلونة.ونوه 
إلى أن مدرب البارسا إرنستو 
صعوبة  يجد  لن  فالفيردي 
جريزمان  دمج  في  كبيرة 
يعرف  إذ  الفريق،  كتيبة  في 
أجواء  الفرنسي  الدولي 

الدوري اإلسباني جيداً، فضالً 
في  لبرشلونة  مواجهته  عن 

أكثر من مرة.
 28( جريزمان  أنطوان  ويرتبط 
عاماً( بعقد مع أتلتيكو مدريد 
بيد   ،2023 صيف  حتى  ميتد 
»الروخيبالنكوس«  خروج  أن 
يد  أوربا على  أبطال  دوري  من 
النجم  يدفع  قد  يوفنتوس، 
وجهته  تغيير  إلى  الفرنسي 
إلى  واالنتقال  الكروية 
قريباً  كان  الذي  برشلونة، 
للغاية من ضم الالعب صيف 

السنة املاضية.
فيليب  يعيش  املقابل،  في 
فترة  عاماً(   26( كوتينيو 
صعبة في برشلونة، فقد الزم 
البدالء  دكة  البرازيلي  الدولي 
باإلضافة  مرة،  من  أكثر  في 
اإلصابة،  إلى  تعرضه  إلى 
املستطيل  عن  أبعدته  التي 

األخضر فترة طويلة.

هاردن املبهر يقرب روكتس من إقصائيات دوري السلة األمريكي برشلونة يضع خطة حمكمة لضم 
جريزمان



خ��رج املئ��ات م��ن أهال��ي املوصل 
اجلمع��ة ف��ي تظاه��رات مطالبني 
املس��ؤولني ع��ن غرق  باس��تقالة 
العب��ارة الذي أدى إل��ى مقتل أكثر 
م��ن مائ��ة ش��خص أغلبه��م من 

النساء واألطفال.
وعاد أبو س��الم اجلمعة إلى ضفة 
نه��ر دجل��ة ال��ذي اختط��ف منه 
زوجت��ه وطفليه الذين قضوا جراء 
غرق العبارة اخلميس، عندما كانوا 
وآخري��ن في طريقه��م إلى مجمع 
س��ياحي لالحتف��ال بعي��د نوروز 

وعيد األم.
ويق��ول ه��ذا الرج��ل اخلمس��يني 
»س��نتظاهر ونعتصم حتى نأخذ 

حقنا«.
وي��رى ه��ذا الرج��ل أنه »ف��ي حال 
تواصل جتاه��ل إج��راءات احلد من 
خ��رق القانون في املراف��ق العامة 
ول��م يت��م وض��ع قواع��د أمين��ة 
وصارمة س��تقع حوادث أخرى ألن 

الفساد يتزايد هنا«.
ويأت��ي الع��راق في املرتب��ة 12 بني 
الدول األكثر فس��ادا ف��ي العالم، 

وفقا ملنظمة الشفافية الدولية.
كما يأتي العراق في مقدمة الدول 
وأح��داث  الت��ي مزقته��ا احل��روب 
العنف على مدى عقود من الزمن، 
ما زاد من نس��بة احل��وادث الناجتة 
عن اإلهمال وبينها مأساة العبارة 
التي كان باإلمكان تفادي وقوعها.
وخسر العراق جراء الفساد خالل 
األع��وام ال�15 املاضي��ة 194 مليار 
يورو، متثل ضعف امليزانية السنوية 
للبالد تقريبا، وفق��ا جمللس النواب 

العراقي.
ويرى خبراء أن هذا الوضع املزري أدى 
إلى نقص كبير في البنى التحتية 

واملشاريع الصناعية والزراعية.

لكن حادثا مثل غرق العبارة يدفع 
للتساؤل عن أسباب وقوع حوادث 
مأس��اوية في منش��آت تستقبل 
مدني��ني وتدار م��ن قب��ل القطاع 

اخلاص.

وترى الش��ابة من املوصل شيماء 
محمود )25 عاما( أنه ملنع وقوع هذه 
احل��وادث »يجب تغيير املس��ؤولني 
ف��ي احملافظة ومحاس��بتهم على 

الفور«.
وتعال��ت هتاف��ات وصيحات لذوي 
بينه��ا  حوله��ا،  م��ن  الضحاي��ا 
»أخرج« و »اس��تقالة« في إش��ارة 
إل��ى موكب محاف��ظ نينوى الذي 
تع��رض لهج��وم من قب��ل بعض 

املتظاهرين.
عمه��ا  اب��ن  ش��يماء  وفق��دت 
الذين  الضحاي��ا  ب��ني  وصديقتها 
وص��ل عددهم إلى مائة ش��خص 
جراء غرق العبارة وانقالبها رأس��ا 
عل��ى عق��ب وهي حتمل عش��رات 

األشخاص.
وأضافت ه��ذه الش��ابة »يجب أن 
اإلهمال  ثم��ن  املس��ؤولون  يدف��ع 
والتقصي��ر جت��اه احملافظ��ة« التي 
اس��تعادتها الق��وات األمنية قبل 
أقل من عامني من سيطرة تنظيم 
الدول��ة  ومازالت أغل��ب مناطقها 

مدمرة.
وترى أن املوصل تعاني من »الفساد 
الذي وصل إلى حد استخدام عبارة 
ال تتوفر فيها ش��روط السالمة أو 

أطواق جناة«.
ويقول قصي عب��اس النائب في 
البرمل��ان ع��ن محافظ��ة نينوى، 
بصفت��ه أح��د املس��ؤولني ف��ي 
احملافظة »لقد سبق وأشرنا إلى 
املستش��ري«،  اإلداري  الفس��اد 
مضيف��ا »نوجه أصاب��ع االتهام 
اجلزي��رة  إدارة  إل��ى  بالتقصي��ر 
)مجمع( السياحية«، بينما كان 
القضاء قد أص��در أوامر اعتقال 

بح��ق أصح��اب العب��ارة وعدد من 
املسؤولني عن اجملمع السياحي.

وتأت��ي ه��ذه اخلط��وة ملن��ع هروب 
املس��ؤولني عن احل��ادث كما حدث 
خالل الس��نوات املاضي��ة، عندما 
فس��اد،  ته��م  ضده��م  وجه��ت 
لكنه��م ف��روا م��ن الب��الد قبل أن 

يضطروا للرد على تلك التهم.
بدوره يرى الرئيس برهم صالح الذي 
وص��ل صب��اح اجلمعة إل��ى موقع 
احل��ادث »الفس��اد وس��وء اإلدارة« 

مسؤوالن عن وقوع احلادث.
وفي الس��ياق نفس��ه قال املرجع 
الكبير آية اهلل علي السيس��تاني 

خ��الل خطبة اجلمعة ف��ي كربالء 
على لس��ان ممثله أحمد الصافي، 
إن »هذه احلادثة املؤملة تش��ير إلى 

خل��ل كبي��ر ف��ي النظ��ام اإلداري 
للدول��ة وهو ع��دم قي��ام األجهزة 
الرقابي��ة بدوره��ا وه��ذا ج��زء من 

الفساد املستشري«.
لكن ش��يماء التي تعي��ش حدادا 
كم��ا ه��و ح��ال غالبي��ة أهال��ي 
املوص��ل، ترى أن زيارة »املس��وؤلني 
فق��ط  إعالمي��ة  ألغ��راض  ه��ي 
ووعودهم مجرد تطمينات وال ترفع 

من معاناة الناس«.
وأص��در مجلس محافظ��ة نينوى 
شمالي العراق اجلمعة في جلسة 
طارئ��ة، مجموع��ة من الق��رارات 
على صل��ة بحادثة انقالب العبارة 

ف��ي اجلزيرة الس��ياحية بغابات 
املوصل، ش��ملت إحالة احملافظ 
نوف��ل حم��ادي العاك��وب إل��ى 
التحقيق على خلفية احلادثة 
واعت��داء رج��ال حمايته على 
املواطن��ني الغاضب��ني ودهس 
اثن��ني من أهال��ي ضحايا غرق 

العبارة.
وقال عضو اجمللس خلف احلديدي 
في مؤمتر صحف��ي، إن »مجلس 
ق��رر خالل جلس��ته  احملافظ��ة 
إحالة  )اجلمع��ة(  االس��تثنائية 
محافظ نين��وى نوفل العاكوب 
إل��ى التحقي��ق عل��ى خلفي��ة 
حادثة العبارة واعتداء حمايته 
على املواطنني الغاضبني بشأن 

احلادثة«.
ودهس موكب احملافظ  اجلمعة، 
اثنني من أق��ارب ضحايا عّبارة 
املوصل أثن��اء فراره من األهالي 
الغاضب��ني في موق��ع احلادث، 

حسب شهود عيان.
وت��داول نش��طاء عل��ى مواقع 
التواصل االجتماعي فيديوهات 
تظهر س��يارة احملافظ��ة تغادر 
مس��رعة وس��ط حش��د م��ن 
اجلموع الغاضبة التي رشقته 

باحلجارة.
وذكر شهود أنه لدى وصول موكب 
العاك��وب إل��ى موقع ح��ادث غرق 
العب��ارة ف��ي نه��ر دجل��ة مبدينة 
محتج��ون  هاجم��ه  املوص��ل، 
غاضب��ون م��ن أهال��ي الضحاي��ا 
باحلجارة وهتافات تندد بالتقصير.
احملتج��ني  صيح��ات  وأجب��رت 
الغاضب��ة العاكوب عل��ى الهرب 
م��ن موقع احلادث، فح��اول اخلروج 
م��ن احلش��د، إال أن موكب��ه دهس 
اثن��ني م��ن أهالي ضحاي��ا العبارة 

املنكوبة .
وتراجعت شعبية محافظ املوصل 

في اآلونة األخيرة بسبب انتقادات 
وجهت له من قبل أوساط متعددة 
في احملافظة ومسؤولني حكوميني 

وجهات سياسية.
وأعل��ن مجلس محافظ��ة نينوى 
ارتف��اع ع��دد ضحاي��ا حادثة غرق 
العّب��ارة في نه��ر دجل��ة إلى 103 
في أس��وأ كارثة تشهدها املوصل 
الت��ي كان��ت خاضع��ة ألكثر من 
ثالثة سنوات حلكم تنظيم الدولة 
اإلس��المية املتش��دد الذي ارتكب 
فظاعات في املدين��ة وفي مناطق 

أخرى مبحافظة نينوى.
وق��ال نائ��ب رئي��س اجملل��س ن��ور 
الدين قب��الن في بيان، إن »مجلس 
محافظة نينوى أصدر عدة قرارات 

على خلفية غرق العبارة في اجلزيرة 
السياحية بغابات املوصل«.

وأه��م القرارت »س��حب الرخصة 
االس��تثمارية وإحال��ة املس��تثمر 
واإلدارة إل��ى القض��اء وإنزال أش��د 

العقوبات حس��ب القانون، فضال 
عن اعتبار ضحايا العبارة شهداء 
وتعوي��ض الناجني مبا يالئم حجم 

الضرر«.
وأضاف قب��الن أن اجملل��س »طالب 
باس��تنفار كافة اجله��ات األمنية 
واملدني��ة لغ��رض انتش��ال جث��ث 
األم��وال  وتخصي��ص  الضحاي��ا 

الالزمة لعملهم«.
ودع��ا اجملل��س إل��ى »التحقيق مع 
جمي��ع اجلهات اإلداري��ة والرقابية 
في املوصل وهيئة الس��ياحة في 
نينوى واملوارد املائية ومشروع سد 
املوص��ل وش��عبة التفتيش املائي 
والنجدة النهرية وهيئة االستثمار 
الدولة  املوصل وعق��ارات  وبلدي��ة 

ومدير الدفاع املدني والكادر األمني 
للجزيرة«.
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صالحقصي عباس

الحديدي

دع��ا األمني الع��ام ملنظم��ة التعاون 
اجلمعة  العثيمني  يوسف  اإلسالمي 
خ��الل مؤمت��ر صحف��ي األمم املتحدة 
إلى إعالن 15 مارس/اذار تاريخ مجزرة 
املس��جدين في نيوزيلندا يوما دوليا 

للتضامن ضد اإلسالموفوبيا.
وطالب األمني العام ملنظمة التعاون 
االسالمي في ختام االجتماع الطارئ 
ل��وزراء خارجي��ة منظم��ة التع��اون 
اإلسالمي الذي انعقد في إسطنبول 
ال��ى »إق��رار تش��ريعات دولي��ة جترم 

اإلسالموفوبيا«.
وقال العثيمني إن البيان اخلتامي يدعو 
ايضا إلى دعم مرصد اإلسالموفوبيا 
التابع للمنظمة موضحا أن املنظمة 
حق��وق  مفوضي��ة  م��ع  س��تتعاون 
اإلنسان باألمم املتحدة إلنشاء مرصد 

عاملي يوثق جرائم الكراهية.
ولفت إلى أن وفدا من منظمة التعاون 
اإلس��المي س��يتوجه إلى نيوزيلندا 
نهاية مارس/آذار للمشاركة في تأبني 

ضحايا الهجوم اإلرهابي.
م��ن جهته أعلن وزير اخلارجية ونائب 
النيوزيلندي، وينستون  الوزراء  رئيس 
بيت��رز، أن اإلرهابي الذي نّفذ الهجوم 
على مس��جدين في مدين��ة كرايس 
تشيرش، »سيقضى بقية حياته في 

زنزانة انفرادية«.
وقال بيترز: »دولتنا تولي أهمية كبيرة 
للحري��ة الديني��ة، والهج��وم عل��ى 

املسلمني هجوم علينا جميًعا«.
وشّدد على أن نيوزيلندا أطلقت أكبر 
حتقيق في تاريخها لضمان التدقيق 
في كاف��ة أبعاد الهج��وم، »ولكن ال 
ميك��ن ألي عقوب��ة أن تع��ادل حجم 

قبح اجلرمية«.

وأوض��ح أن هدفه��م األساس��ي هو 
التأكي��د على إدانتهم للهجوم على 

املسجدين في نيوزيلندا.
النيوزيلندي:«نعي��ش  الوزي��ر  وتاب��ع 
في ظل ظ��روف صعب��ة للغاية، وقد 
جئنا إلى هنا إلدانة الهجوم اإلرهابي 

الشنيع«.
وأردف: »ح��اول ش��خص جب��ان قبل 
أس��بوع أن يرهبنا جميًع��ا، وأن ميّزق 
بالدنا.. وقد تعرض األش��خاص الذين 

ذهبوا إلى املس��جد لص��الة اجلمعة 
إل��ى  أدى  وش��نيع  جب��ان  لهج��وم 
مقت��ل 50 وإصاب��ة 50 آخري��ن، ويتم 
ع��الج العدي��د م��ن األش��خاص في 

املستشفيات«.
وبنّي أن احلكومة النيوزيلندية تسعى 
ألن يش��عر املس��لمون باألم��ان ف��ي 
البالد وقد كّلفت أفراًدا من الش��رطة 
حلراسة املساجد في هذا الصدد، وإن 

هذا أمر مهم للغاية«.
واجلمعة املاضية، اس��تهدف هجوم 
ب�«كرايس��ت  مس��جدين  دم��وي 
تشيرتش« النيوزيلندية، قتل فيه 50 

ش��خصا، أثن��اء تأديته��م الص��الة، 
وأصيب 50 آخرون.

فيما متكنت الس��لطات من توقيف 
املنفذ، وهو أس��ترالي يدعى بيرنتون 
هاريس��ون تاران��ت، وال��ذي مثل أمام 
احملكمة، الس��بت املاض��ي، ووجهت 

إليه اتهامات ب�«القتل العمد«.
وبدم بارد وجترد من اإلنسانية، سجل 
اإلرهابي تارانت، حلظات تنفيذه أعمال 
قتل وحش��ية، وبث مقتطفات منها 
عبر وس��ائل التواصل االجتماعي، 
في أعنف يوم ش��هده تاريخ البالد 
ال��وزراء  احلديث، حس��ب رئيس��ة 

النيوزيلندية جاسيندا آردرن.
ون��دد ش��يخ األزهر أحم��د الطيب 
اجلمع��ة باالعتدائ��ني مح��ذرا من 
»النتائ��ج  عل��ى  مؤش��ر  أنهم��ا 
الوخيم��ة« الت��ي قد تترت��ب على 

»انتشار ظاهرة االسالموفوبيا«.
وق��ال اإلمام الطيب في بيان نش��ر 
عل��ى املوق��ع الرس��مي لألزه��ر إن 
ه��ذا »الهج��وم اإلرهاب��ي امل��روع 
عل��ى  خطي��را  مؤش��را  يش��كل 
النتائ��ج الوخيمة الت��ي قد تترتب 
عل��ى تصاع��د خط��اب الكراهية 
ومع��اداة األجان��ب وانتش��ار ظاهرة 
اإلس��الموفوبيا في العديد من بلدان 
أوروب��ا، حتى تلك الت��ي كانت تعرف 

بالتعايش الراسخ بني سكانها«.
وشدد ش��يخ األزهر، بحسب البيان، 
عل��ى أن »ذل��ك الهج��وم اإلجرامي، 
اهلل  بي��وت  حرم��ة  انته��ك  ال��ذي 
وس��فك الدماء املعصومة، يجب أن 
يكون ج��رس إنذار على ض��رورة عدم 
التس��اهل م��ع التي��ارات واجلماعات 
العنصري��ة الت��ي ترتك��ب مثل هذه 

األعمال البغيضة«.
ودعا الى »بذل مزيد من اجلهود لدعم 

قيم التعايش والتس��امح واالندماج 
اإليجابي ب��ني أبناء اجملتم��ع الواحد، 
بغض النظر عن أديانهم وثقافاتهم.

باب��ا  التق��ى  األزه��ر  ش��يخ  وكان 
الفاتي��كان فرنس��يس في ش��باط/

فبراي��ر في اإلمارات ووقعا معا وثيقة 
»االخوة االنس��انية من أجل السالم 

العاملي.
كم��ا ن��ددت وزارة اخلارجي��ة املصرية 
باالعتدائ��ني  العب��ارات«  »بأش��د 
واعتب��رت في بي��ان أن »ه��ذا العمل 
اإلرهابي اخلس��يس يتناف��ى مع كل 
مبادئ اإلنسانية وميثل تذكيراً جديداً 
بض��رورة تواُص��ل وتكثي��ف اجله��ود 
الدولية حملاربة اإلرهاب البغيض الذي 

ال دي��ن ل��ه، ومواجه��ة كل أش��كال 
العنف والتطُرف.واعرب أمير الكويت 
الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح 
عن رفض بالده وإدانتها واستنكارها 
الشديد لإلعتداء اإلرهابي والوحشي 
ف��ي  مس��جدين  اس��تهدف  ال��ذي 

نيوزيلندا. 
ج��اء ذل��ك ف��ي برقي��ة بع��ث به��ا 
الصباح إل��ى حاكم ع��ام نيوزيلندا 
باتس��ي ريدي، حس��ب وكالة األنباء 

الكويتية. 
وأك��د موقف الكوي��ت الرافض لهذا 
العم��ل اإلجرامي ال��ذي أودى بحياة 
األبرياء اآلمن��ني والتعدي على حرمة 
دور العب��ادة وال��ذي يتنافى مع كافة 

الشرائع واألعراف والقيم اإلنسانية. 
وعزى الصباح أس��ر الضحايا، سائال 
املول��ى تعالى أن يتغمدهم بواس��ع 
عل��ى  مي��ن  وأن  ومغفرت��ه  رحمت��ه 
املصابني بسرعة الشفاء والعافية. 

وفي وقت الح��ق، أدان رئيس مجلس 
األمة الكويتي، مرزوق الغامن، االعتداء 
بش��دة، ووصفه بأن��ه »عمل إجرامي 

آثم، يثبت أن اإلرهاب ال دين له«. 
وأضاف ف��ي بيان صحف��ي: »العالم 
أجم��ع مطالب بالتكات��ف والتعاون 
الكراهي��ة  ثقاف��ة  عل��ى  للقض��اء 

والتعصب والتطرف«. 
وأدان عاه��ل األردن املل��ك عب��د اهلل 

الثاني، الهجوم اإلرهابي.

جاء ذلك في تغريدة له على »تويتر«، 
وص��ف خاللها الهج��وم ب�«املذبحة 

البشعة«.
وقال ملك األردن: »املذبحة البشعة، 
ي��ؤدون  مصل��ني  اس��تهدفت  الت��ي 
ف��ي مس��جدين  آمن��ني  عباداته��م 
إرهابي��ة  جرمي��ة  ه��ي  بنيوزيلن��دا، 

صادمة ومؤملة توحدنا لالستمرار في 
محاربة التطرف والكراهية واإلرهاب 

الذي ال دين له«.
وأض��اف: »الرحم��ة ألرواح الضحايا 
األبري��اء، والع��زاء ألس��رهم وأمتن��ا 

اإلسالمية جمعاء«.

وأدان الرئيس األميركي دونالد ترامب 
»اجمل��زرة املروع��ة« التي اس��تهدفت 

مسجدين في نيوزيلندا.
وق��ال ترام��ب عب��ر »تويت��ر« »أع��رب 
عن أح��ر مش��اعر املواس��اة وأطيب 
للنيوزيلندي��ني بعد اجملزرة  التمنيات 
املروعة التي استهدفت املسجدين«. 
وقبل حلظات، قالت املتحدثة باس��م 

البيت األبيض ساره ساندرز »نتضامن 
مع أهالي نيوزيلندا وحكومتهم ضد 
فعل الشر والكراهية هذا« الذي وقع 

في مدينة كرايست تشيرش.
وأك��د الباب��ا فرنس��يس »تضامن��ه 
النيوزيلندي��ني  كل  م��ع  اخلال��ص« 
واملسلمني منهم بشكل خاص بعد 

االعتداءين.
وق��ال وزير خارجي��ة الفاتكيان بيترو 
بارول��ني ف��ي برقية إن البابا »يش��عر 
باإلصاب��ات  لعلم��ه  عمي��ق  بح��زن 
واخلس��ارة ف��ي األرواح الناجم��ة عن 

أعمال العنف العبثية«.
وتنامت ظاهرة العداء ضد املسلمني 
او ما بات يعرف باالس��الموفوبيا في 
الدول الغربية حيث تعرضت جاليات 
عربية ومس��لمة لهجم��ات من قبل 

متطرفني غربيني.
وف��ي اغس��طس/اب 2018 اقتحمت 
سيارة مجهولة عمدا بوابة مسجد 

»الوفاق«، دون وقوع إصابات.
وقالت صحيفة لوباريزيان الفرنسية 
أن »كامل هيكل السيارة كان داخل 
املس��جد، دون وجود سائقها«، فيما 
أعلنت الش��رطة بعد ذل��ك التوصل 
إل��ى هويته، وأن أعم��ال البحث عنه 

مستمرة الستكمال التحقيق.
ويتعرض املسلمون لهجمات كراهية 
في فرنس��ا، تنامت من��ذ االعتداءات 
اإلرهابي��ة لتنظيم داع��ش، وتصاعد 
تصريحات اليمني املتطرف الفرنسي 

احملرضة على املسلمني املهاجرين.
وتعرض مس��جد »يونس إمره« الذي 
يش��رف عليه احتاد األتراك األوربيني، 
في مدينة كاس��يل بوالية هاس��ني 

األملانية الى هجوم باملولوتوف.
وأظه��رت مش��اهد ملتقط��ة عب��ر 
كامي��رات املراقب��ة املوج��ودة عل��ى 
أطراف املس��جد، ضلوع 4 أشخاص 

في حادثة االعتداء.
وتعرض مس��جد كيببك بكندا في 
2017 لهجوم مسلح أدى إلى مقتل 

6 مسلمني من أصول مختلفة.
وش��هدت نفس السنة هجوما على 
مس��جد ف��ي لن��دن أدت إل��ى مقتل 
بريطان��ي م��ن أص��ل بنغال��ي يدعى 

»مكرم علي«.

فاجعة غرق العبارة تفجر موجة غضب في الموصل

الصايف :  احلادثة املؤملة تشري إىل خلل كبري يف النظام اإلداري للدولة 
وهو عدم قيام األجهزة الرقابية بدورها وهذا جزء من الفساد املستشري

مجلس محافظة نينوى يدعو 
للتحقيق مع جميع الجهات 

اإلدارية والرقابية وهيئة السياحة 
واملوارد املائية 

عباس : أصدر القضاء 
أوامر باعتقال بحق 

أصحاب العبارة وعدد 
من املسؤولني عن 
املجمع السياحي

ندد شيخ األزهر أحمد 
الطيب باالعتدائني محذرا 
من أنهما مؤشر على 
النتائج الوخيمة التي قد 
ترتتب على انتشار ظاهرة 
االسالموفوبيا

التعاون اإلسالمي يطالب بيوم دولي للتضامن ضد اإلسالموفوبيا

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

الطيب بيرتز يوسف

رئيس الوزراء النيوزيلندي : اإلرهابي الذي نّفذ 
اهلجوم على مسجدين يف مدينة كرايس تشريش 

سيقضى بقية حياته يف زنزانة انفرادية

احلكومة النيوزيلندية تسعى ألن يشعر املسلمون باألمان 
يف البالد وقد كلف أفراد من الشرطة حلراسة املساجد



وفي تقري��ر مبجلة »فورين بوليس��ي« 
األمريكي��ة يرس��م الصحفيان توجبا 
ب��وزكادا وفوتين��ي كريس��تيا خريطة 
جغرافي��ة النتش��ار حرك��ة غولن في 

الشارع التركي ودوالب الدولة.
في تركيا، أوش��كت مئ��ات احملاكمات 
متهم��ن  ومدني��ن  أم��ن  لرج��ال 
باملش��اركة في االنقالب الفاشل ضد 
الرئي��س التركي رجب طي��ب أردوغان 
عل��ى االنتهاء، وه��و انق��الب اتهمت 
احلكوم��ة التركية الت��ي جنت منه إلى 
حد كبي��ر رجل الدين فت��ح اهلل غولن 

بالوقوف وراءه وتدبيره.
عل��ى  بالقض��اء  احلكوم��ة  تعه��دت 
حركت��ه الديني��ة واس��عة االنتش��ار، 
املعروف��ة باس��م »جماع��ة اخلدمة«. 
ونتيجًة لذلك، أغلقت أنقرة نحو 800 
ش��ركة، و1100 مدرس��ة، و850 سكن 
طالبي، و1400 جمعي��ة مدنية، فضاًل 
عن اعتقال أكثر من 38 ألف ش��خص، 
وإيق��اف أكث��ر م��ن 100 أل��ف موظف 
مدني في قطاعات الشرطة والقضاء 
والتعليم والصحة، كما أُلقي القبض 
على عاملن ف��ي القطاعات التجارية 
واملالية واإلعالم، بحسب تقرير »فورين 

بوليسي«.
ويش��ير التقرير إل��ى أن��ه مثلها مثل 
اإلس��المية،  احل��ركات  م��ن  العدي��د 
حصل��ت جماع��ة غول��ن عل��ى دعم 
املواطنن بتقدمي اخلدمات لهم. وأضاف 
أن��ه إل��ى جان��ب ه��ذا الدع��م، تُظهر 
املعلوم��ات احلكومي��ة املوثق��ة التي 
ُكش��فت بع��د محاول��ة االنقالب في 
2016 أن سيطرة احلركة على اخلدمات 

االجتماعية كانت ملحوظة.

ويشرح التقرير العملية التي ُعرِّف عن 
طريقها العمق احلقيقي لتأثير حركة 
غول��ن: »فحصن��ا البيان��ات املتاح��ة 
للجمهور حول حملة تطهير حكومة 
أردوغان، وتتبعها لبؤر انتشار احلركة، 
وقي��اس مدى تغلغ��ل جماعة اخلدمة 
في املناطق التركية البالغ عددها أكثر 

من 900 مقاطعة«.
وأضافا: »اس��تخدمنا كذل��ك بيانات 
املواق��ع احلكومي��ة الرس��مية ح��ول 

ف��ي  احمللي��ة  العام��ة  االس��تثمارات 
واملؤسس��ات  والصح��ة  التعلي��م 
الديني��ة، فضاًل عن بيان��ات جمعيات 
رجال األعمال غي��ر التابعن للخدمة، 
الديني��ة، ومعلوم��ات م��ن  واألوق��اف 
واالنتخاب��ات  الس��كاني  التع��داد 

التركية«.
وتابع��ا: »اكتش��فنا أن وج��ود أنص��ار 
غولن ف��ي مختلف قطاع��ات اخلدمة 
املدنية يت��راوح بن 1.5% إلى 11.3% من 
جميع موظفي الدول��ة. كان وجودهم 

في القط��اع التعليم��ي ملحوًظا، إذ 
كان ل��ه تأثي��ر عل��ى حوال��ي 18% من 
جميع مساكن الطلبة اخلاصة، و%11 

من جميع املدارس اخلاصة«.
التعليمي��ة  املؤسس��ات  وش��هدت 
املرتبط��ة باحلركة من��ًوا ملحوًظا مبرور 
الوقت، واكتس��بت س��معة حس��نة 
في إخراج الطالب املتفوقن، وش��ددت 
احلرك��ة في املق��ام األول عل��ى اجلمع 

بن التدريب الدين��ي والعلمي، وكانت 
املؤسس��ات  باس��تخدام  معروف��ًة 
التعليمي��ة، كوس��يلة لكس��ب والء 

العديد من الش��باب ونش��ر أفكارها، 
وفًقا لتقرير توجبا وفوتيني.

وب��ن كب��ار البيروقراطي��ن، يب��دو أن 
نس��بة انتش��ار احلركة وصل إلى %30 
في القضاء، و50% في قوات الش��رطة، 
وهم��ا القطاعان البيروقراطيان اللذان 
يُزع��م أنهم��ا ينطوي��ان عل��ى أكب��ر 
ش��بكات احلرك��ة، بحس��ب التقرير، 

الذي أضاف أنه عل��ى صعيد التباين 
اإلقليم��ي، كان وج��ود احلرك��ة ف��ي 
منطقتي األناضول الش��رقية وإيجة 
هو األعلى، والذي كان مفاجًئا، فقبل 
هذه الدراس��ة، كان االعتقاد السائد 
أن املناطق احملافظ��ة األكثر حًظا من 

خدمات اإلسالمين.
ال  االختالف��ات  أن  الكاتب��ان  وي��رى 
توض��ح ق��درة الدول��ة، بقدر م��ا تبرز 
االنتهازي��ة؛ الزحف إل��ى حيث كانت 
اخلدمات احلكومية رديئ��ة، وقاال: إنه 
»يبدو أن تقدمي اخلدم��ات من جماعة 
غول��ن ارتبط بوج��ود نخبة من رجال 
باحلرك��ة  ارتبط��وا  الذي��ن  األعم��ال، 
بنش��اط، ما أضفي بعض املنطقية«. 
وأش��ار التقري��ر إل��ى أن العدي��د م��ن 
األعم��ال التي س��بقت انق��الب يوليو 

)متوز( 2016 تق��ول: »إن فتح اهلل غولن 
دعم منذ الس��نوات األولى لتأس��يس 
حركته اقتصاد الس��وق احلر كوسيلة 
إلنت��اج الثروة التي ميك��ن حتويلها إلى 

خدمات«.
وعل��ى ه��ذا النح��و، يق��ول التقرير إن 
حرك��ة غول��ن ُوجهت خللق مس��احة 
تتواجد فيه��ا الرأس��مالية جنًبا إلى 
جن��ب مع الدين، حي��ث ميكن لرجال 

بينم��ا  أتقي��اء،  يكون��وا  أن  األعم��ال 
االقتص��ادي  التح��رر  م��ن  يتربح��ون 
التركي في الثمانين��ات، عندما عززت 

تركيا روح املبادرة.
في ح��ن ذهب علم��اء مث��ل غابرييل 
بريك��ي أبع��د م��ن ذل��ك، مبقارن��ة دور 
حركة غولن في حش��د رجال األعمال 
األتقياء، بدور البروتس��تانتية في ريادة 
األعمال ف��ي العالم املس��يحي، وفًقا 

للتقرير.
وأش��ار التقري��ر إل��ى أن حرك��ة غولن 
دوائ��ر  البداي��ة  من��ذ  اس��تخدمت 

اخلطاب الديني والت��ي كانت موجودة 
ب�»الصحب��ة«،  واملع��روف  مس��بًقا، 
كوس��يلة للجم��ع ب��ن املتدينن من 
رجال األعم��ال، ذوي الفك��ر التجاري، 
للتج��ارة والش��راكة، وف��ي املقاب��ل، 
كان متوقًع��ا أن يتبرع��وا باملال، كنوع 
من املكافأة لالس��تفادة من ش��بكات 
احلرك��ة، موضًحا أنه في نفس الوقت، 
وفرت روابط األعمال بيئة مؤسس��ية 
للحفاظ على هذه االجتماعات، التي 
كانت مصيدًة جلذب األعضاء احملتملن. 
عل��ى  الرس��مي  الطاب��ع  زاد  وكلم��ا 
ه��ذه الروابط، أصبح جم��ع التبرعات 
لتوفير الرعاية واخلدمات أس��هل على 

مسؤولي احلركة.
وق��ال الكاتبان: »إن وص��ول مجموعة 
ذات دوافع دكتاتورية مثل حركة غولن 
إلى إمكانات هائل��ة في البيروقراطية 
واخلدمات االجتماعية س��يكون مثيًرا 
للقل��ق ل��دى أي حكوم��ة، لكنهم��ا 
أضاف��ا أن��ه ف��ي حال��ة حرك��ة غولن 
تظه��ر أيًض��ا أن ضمان حري��ة اجملتمع 
املدني واحلد م��ن التمييز في قطاعات 
األعم��ال والتوظيف الع��ام، أمر مهم 
للغاي��ة للحك��م الثاب��ت، للتأكد من 
ع��دم س��يطرة أي حرك��ة عل��ى هذه 

القطاعات«.
واختتما تقريرهما بالقول: إنه »ينبغي 
أن تض��ع تركي��ا ه��ذا ف��ي احلس��بان، 
وه��ي تواج��ه أزمات متع��ددة مبا فيها 
االضطرابات املالية الناجتة عن ضعف 
الليرة، والتهديدات األمنية الناجتة عن 

الصراعات في سوريا والعراق«.

لماذا يشبه البعض بيرني ساندرز بستالين؟ 

وتقول اجمللة إن هذا التاريخ لم يكن 
سًرا، إذ جرى تداوله خالل عام 2016 
عندم��ا رُش��ح س��اندرز النتخابات 
احل��زب  ع��ن  األمريكي��ة  الرئاس��ة 
البع��ض  واس��تغله  الدميقراط��ي، 
لتشويه ساندرز باعتباره »ستالينًيا 

صريًحا«.
وبحس��ب اجملل��ة فق��د ح��ث تقرير 
»س��ي إن إن« التي��ار اليمين��ي على 
ش��ن مزي��د م��ن الهجم��ات ض��د 
ع��ن  اجملل��ة  ونقل��ت  الش��يوعية. 
مايكل أرينز املتحدث باسم اللجنة 
الوطني��ة للحزب اجلمه��وري قوله: 
أن  ف��ي  ش��ك  أي  هن��اك  كان  »إذا 
الدميقراطين هم حزب االشتراكية، 
فإن مرشحهم متصدر استطالعات 
الرأي النتخابات ع��ام 2020 دعا إلى 
س��يطرة احلكوم��ة الكامل��ة على 

صناعات بالدنا«.
لك��ن احل��زب اجلمهوري فس��ر األمر 
بش��كل خاطئ، حس��بما أوضحت 
اجملل��ة. إذ أك��دت أن تقرير »س��ي إن 
إن« ال يذكر أي ش��يء من قريب أو من 
بعيد عن احلزب الدميقراطي، إال على 
النقيض التام، وأنه في الواقع هناك 
ع��دد قليل فقط م��ن الدميقراطين 
البارزي��ن مس��تعدون لتأيي��د توفير 
»ميديكي��ر«  الصح��ي  التأم��ن 
للجمي��ع والكلي��ات املعف��اة م��ن 
الرس��وم الدراس��ية، وأن القليل��ن 
املطال��ب  ه��ذه  يدعم��ون  الذي��ن 
اليوم جرى استقطابهم  الشعبية 
إل��ى التي��ار اليس��اري ف��ي أعق��اب 

مغادرة بيرني.
وعلى العكس من ذلك، تشير اجمللة 
األمريكية إلى أن تقرير »س��ي إن إن« 
يكشف عن بيرني كونه ناشًزا بارزًا 
في مجال سياس��ي يع��ج باملرتزقة 
من الش��ركات. ويح��ارب بيرني ضد 
واس��تغالل  الش��ركات  س��يطرة 
العمالة ط��وال حياته. وتقول اجمللة 
إن الش��عب األمريكي بال��كاد كان 

بحاج��ة إل��ى املزيد م��ن األدلة على 
ذلك، لك��ن هكذا كان األمر على أية 

حال.

فقد  اجملل��ة  وبحس��ب 
كان تبرير بيرني القتراحه عام 1973 
بتأمي��م ش��ركات الطاق��ة ه��و أنه 
»من غير املنص��ف أن يُجبر محدودو 
الدخ��ل والعاملون على املس��اهمة 
باملزيد م��ن األرب��اح للخزائ��ن التي 
تفيض بالفعل ألصحاب املليارات«، 
مضيًفا أنه »يجب أن تكون صناعة 
النف��ط وصناعة الطاق��ة بأكملها 
مملوكة للدولة وتُس��تخدم للصالح 
العام، وليس لتحقيق أرباح إضافية 

للمليارديرات«.
ورغم أن البعض قد يرى هذه الفكرة 

احلالية،  بأجندته  مقارن��ة  متطرفة 
ف��إن السياس��ات الت��ي تؤيدها هي 
نفسها سياس��ات بيرني مبا ال يدع 

مجااًل للشك.
وال ب��د من ق��ول إن��ه جرت دراس��ة 

مقت��رح توفي��ر »التأم��ن الصح��ي 
للجمي��ع«، وه��و املقت��رح األبرز في 
سياس��اته، قب��ل أن ي��روج له خالل 
حملت��ه االنتخابية الرئاس��ية عام 

.2016
وس��يؤدي برنام��ج »ميديكي��ر« إلى 
تأمي��م صناع��ة التأم��ن الصحي، 
لتجري االس��تعاضة عن الشركات 
اخلاصة الهادفة للربح ببرنامج عام 
واحد يتحم��ل تكاليف التأمن بداًل 
م��ن املواطن��ن، متاًما مثلم��ا اقترح 
بيرني تطبيقه على شركات النفط 

في سبعينيات القرن املاضي.
وفي ع��ام 1993، وبع��د 20 عاًما من 
انضمامه إلى حزب احتاد احلرية، قدم 

بيرني أول مش��روع قانون له بش��أن 
تأميم صناعة الرعاية الصحية إلى 
الكونغرس، وق��ال بيرني في تقدميه 
ملشروع القانون: »ال يحتاج نظامنا 
إلى املساعدات املؤقتة أو الترقيع أو 
مفاهيم مثل املنافسة املدارة. نحن 

بحاجة إلى نظام جديد«.
وصفه البعض باجلن��ون، لكنه كان 
في مهمة محددة، إذ أضاف »يعتقد 
الرعاي��ة  أن  األمريك��ي  الش��عب 
الصحية يجب أن تكون حًقا جلميع 
امتيازًا  وليس��ت فق��ط  املواطن��ن 

لألثرياء«، وفق اجمللة.
وت��رى مجلة »جاكوبن« أن رس��الة 
ساندرز ظلت متسقة في العقدين 
التالي��ن، إذ كت��ب ع��ام 2013، ف��ي 
الفك��ري،  غموض��ه  فت��رة  بداي��ة 

قائاًل: »يج��ب أن تكون الرعاية حًقا 
وليس��ت امتيازًا«، مضيًف��ا: »يدرك 
الشعب األمريكي أن نظامنا احلالي 
للرعاي��ة الصحية ال يج��دي نفًعا، 
وأن احل��ل طويل األجل الوحيد ألزمة 
الرعاي��ة الصحي��ة ف��ي أمريكا هو 
وض��ع برنام��ج وطني ع��ام للرعاية 

الصحية«.
وف��ي غض��ون بض��ع س��نوات، بعد 
أن اس��تمر ف��ي ه��ذا املس��ار م��دة 
نصف ق��رن، ش��ق س��اندرز طريقه 
إل��ى النجاح بفضل هذه الرس��الة، 
ليصبح السياس��ي األكبر شعبية 
في الواليات املتحدة، بحسب اجمللة 

األمريكية .

وذكرت أن س��اندرز أيد السياس��ات 
للطبق��ة  الداعم��ة  الطموح��ة 
العامل��ة حت��ى عندما كان��ت تُعد 
غري��زة  ب��أن  مقتنًع��ا  هامش��ية، 
الشعب جتاه العدالة ستتجاوز في 
نهاية املطاف تشاؤمه بشأن ما هو 

ممكن سياسًيا.

تاريخ حافل
وفي السباق الرئاسي األولي للحزب 
التاري��خ  ه��ذا  كان  الدميقراط��ي، 
احلافل هو ما مييز بيرني س��اندرز عن 
للمجلة.  وفًقا  اآلخرين.  املرش��حن 
فعندم��ا كان بيرني ف��ي الثالثينات 
م��ن عم��ره، كان يحاول بن��اء حزب 
سياس��ّي مس��تقل هدفه على حد 
قول��ه، »توفي��ر وض��ع يحص��ل فيه 
املواطنون العامل��ون العاديون على 

ما يحق لهم«.
عندما كانت السياسية األمريكية 
كاماال هاريس، التي أعلنت ترشحها 
لالنتخابات الرئاسية عام 2020 عن 
احلزب الدميقراطي، في الثالثينات من 
عمرها، كانت تعم��ل مدعية عامة 
ف��ي مكت��ب املدعي الع��ام ملنطقة 
سان فرانسيسكو، وحترز تقدًما في 
مس��يرة مهنية سياسية من خالل 

إرسال األشخاص إلى السجن.
وعندم��ا كان السياس��ي األمريكي 
بيتو أورورك، الذي أعلن ترش��حه هو 

اآلخ��ر النتخاب��ات 2020 ع��ن احلزب 
الدميقراط��ي، ف��ي الثالثين��ات م��ن 

عم��ره، كان ينصب نفس��ه ليبرالًيا 
اجتماعًيا في أثناء استطباق األحياء 
الالتينية منخفض��ة الدخل مبدينة 
إل باس��و، داعًي��ا إلى »ف��رض رقابة 
أفضل على املساومة اجلماعية في 
القطاع العام«، واستمالة املؤيدين 

األثرياء للجمهورين.
بينما كانت السيناتور الدميقراطية 
إليزابيث وارن، التي أعلنت ترشحها 
أيًضا النتخابات ع��ام 2020، تنتمي 
إل��ى احلزب اجلمه��وري عندما كانت 
ف��ي الثالثينات من عمره��ا. وغيرت 
وارن انتمائه��ا احلزب��ي فقط عندما 
أصبحت تش��عر بالقلق من أن عدم 
انتباه احل��زب اجلمهوري بالش��روط 

املثالية للمنافس��ة في السوق من 
ش��أنه أن يعرض الرأس��مالية، وهو 
النظ��ام االقتص��ادي ال��ذي تؤي��ده، 

للخطر.
في حن كان السياسي الدميقراطي 
جو باي��دن، ال��ذي يعتزم الترش��ح 
ض��د  يح��ارب   ،2020 النتخاب��ات 
مس��اعي إلغاء التميي��ز العنصري 
في امل��دارس العامة عندما كان في 

الثالثينات من عمره.
ل��م يك��ن باي��دن سياس��ًيا بع��د، 
وكان معارًض��ا قويً��ا لنقل األطفال 
باحلافالت إلى مدارس خارج مناطق 
ت��وازن  )بغ��رض حتقي��ق  إقامته��م 
عنصري في هذه امل��دارس(، مطلًقا 
عليه »أكبر مش��كلة مدمرة ميكن 
أن حت��دث لوالي��ة ديالوي��ر«. وفيم��ا 
يتعلق بالعنصرية، ق��ال بايدن: »أنا 
لست مسؤوالً عن خطايا والدي، أنا 

مسؤول فقط عن خطاياي«.

وعلى عكس بايدن في ش��بابه، كان 
ساندرز في ش��بابه ناشًطا يحارب 
التعليم،  العنص��ري ف��ي  التميي��ز 

بحسب مجلة »جاكوبن«.
وبع��د عق��وٍد، تق��ول اجملل��ة إن ردود 
فع��ل باي��دن وس��اندرز ب��رزت جت��اه 
ه��ذه القضايا مرة أخ��رى، إذ تباينت 
مواقفهما بش��أن سياسة اجلرمية، 
مناقش��ة  ف��ي  أن��ه  إل��ى  مش��يرة 
بالكونغرس ع��ام 1994، أبدى بايدن 
تخوفه من اجملرمن املفترسن وقال 
إن الب��الد بحاج��ة إل��ى »اس��تعادة 
السيطرة على ش��وارعنا من خالل 
املزيد من قوات الش��رطة واملزيد من 

السجون«.

في حن حتدث ساندرز في املناقشة 
حم��الت  عل��ى  معترًض��ا  ذاته��ا 
االعتقال اجلماع��ي، داعًيا إلى فرض 
نظام عدالة جنائية بعقوبات أخف، 
وطالب الكوجنرس مبكافحة اجلرمية 

من خالل احلد من الفقر اجلماعي.
وتخت��م اجملل��ة تقريره��ا قائل��ة إنه 
األمريك��ي ج��اًدا  الش��عب  إذا كان 
بشأن انتزاع القوة الهائلة للنخبة 
احلاكم��ة وبناء مجتم��ع قائم على 
العدالة والدميقراطي��ة، فينبغي له 
النظر إلى تاريخ املرشحن وسؤالهم 
أي منهم يضع ه��ذه األولويات حًقا 

في اعتباره .

13 ما وراءالحدث

شق ساندرز طريقه إىل النجاح بفضل طروحاته ليصبح السياسي االكثر شعبية يف الواليات املتحدة
سلطت مجلة »جاكوبن« األمريكية الضوء على تقرير نشرته شبكة »سي إن إن« األمريكية عن فترة السياسي األمريكي بيرني ساندرز حن كان عضًوا في حزب سياسي يساري 
مس��تقل في والية فيرمونت يُدعى حزب احتاد احلرية.ويتحدث التقرير عن كيف أن دعوة بيرني س��اندرز في س��بعينيات القرن املاضي لتأميم معظم الصناعات األساس��ية القت 
إعجاب االش��تراكين، لكنها لم حتظ بإعجاب اجلميع.ووفًقا ملا نقلته مجلة »جاكوبن« عن تقرير ش��بكة »س��ي إن إن«، دعا حزب احتاد احلرية إلى تأميم صناعة الطاقة وامللكية 
العامة للبنوك وشركات االتصاالت والكهرباء واألدوية ومعظم وسائل اإلنتاج مثل املصانع ورأس املال، فضاًل عن مقترحات أخرى مثل فرض ضريبة دخل بنسبة 100% على أصحاب 
أعلى الدخول في أمريكا.ترشح ساندرز ملنصب حاكم والية فيرمونت وعضوية مجلس الشيوخ عن حزب احتاد احلرية أربع مرات بن عامي 1972 و1976، وكان رئيًسا للحزب لفترة 

قصيرة. وأدى استياء ساندرز من جمود احلزب خالل فترات ما بن االنتخابات إلى رحيله عام 1977.

االختالفات ال توضح قدرة الدولة بقدر ما تربز االنتهازية 
والزحف إىل حيث كانت اخلدمات احلكومية رديئة

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

لطاملا كانت حركة 
اخلدمة وزعيمها فتح 
اهلل غولن صداًعا في 
رأس حكومة »حزب 

العدالة والتنمية«، وها 
هي احملاكمات اجلماعية 

بتهمة االنقالب على 
الرئيس رجب طيب 

أردوغان توشك على 
االنتهاء، لكنها تنتهي 
كاشفة معها حقيقة 

صادمة: حركة غولن 
تتغلل في مفاصل 

الدولة وأرجائها.

قدم بريني أول مشروع قانون له بشأن تأميم صناعة 
الرعاية الصحية إىل الكونغرس مؤكدا : ال حيتاج 

نظامنا إىل املساعدات املؤقتة أو الرتقيع
إذا كان الشعب األمريكي 
جادًا بشأن انتزاع القوة 
الهائلة للنخبة الحاكمة 
فينبغي له النظر إىل تاريخ 
املرشحني وسؤالهم أي منهم 
يضع هذه األولويات حًقا يف 
اعتباره

استخدمت حركة غولن منذ البداية دوائر 
اخلطاب الديين واليت كانت موجودة مسبًقا 

واملعروف بالصحبة كوسيلة للجمع بني 
املتدينني
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وزير الداخلية الرتكي

غولناردوغان

بايدنآرنز

ترامب

ماذا تعرف عن أتباع فتح اهلل غولن يف تركيا؟ 



منهج 
املرتضى
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    ف��ي )مصلح��ة املبايع��ات احلكومية( لم يتس��ن لي حينما 
كنت موظفا فيها  البقاء في أي قس��م من اقسامها أكثر من 
ش��هرين، عقوبة النقل بني اقس��امها لم تفاجئني، ألن حمى 
اوامر التنقالت الش��هرية تتصاعد في اج��واء مخازن ومكاتب 
الدائ��رة كلم��ا تتصاع��د في االج��واء رائحة اليس��ار، في أحد 
االيام ص��در  أمر نقلي الى )دائرة املعلبات( هكذا كان اس��مها 
وتش��غل بناية صغيرة في شارع اجلمهورية. قدمت اوراقي الى 
املدير الذي اش��ار الى غرف��ة صغيرة مليئ��ة باالضابير وحتتوي 
على ثالث مناضد معدنية ش��غل اثنان منها.. ش��اب وش��ابة 
اش��ارا الى املكتب الفارغ وجلس��ت.. بعد الترحيب واجملامالت 
ادركت من أول حلظة أنهما متصاحلان جدا مع نفس��يهما ومن 
املؤكد أنهما عاش��قان، الشابة س��مراء بقامة فارعة وعينني 
واسعتني بكحل خفيف ومكياج بسيط، بقصة َشْعر والدية، 
مرحة س��ريعة النكتة، رشاقتها مذهلة تنسجم مع اناقتها 
السبعينية.. بلوزة بيج ضيقة تظهر جمالها االنثوي وبنطلون 
بل��ون  القهوة التي كان��ت تتفنن في اعدادها، الش��اب كان ال 
يقل عنها أناقة، يطيل س��الفيه وبش��عر مفروق من الوس��ط 
وبط��ول يصل ال��ى طولها، كان انيقا وتف��وح منه رائحة عطر 
زكي. كنا ندخن نحن الثالثة ونتبادل الس��كائر بيننا وتوليعها 
لبعضن��ا البع��ض. رمبا كان��ا حذرين من��ي ف��ي أول االمر لكن 
احادي��ث بس��يطة عن الرواي��ات واالفالم واملس��رحيات.. فضال 
عن جريدة طريق الش��عب الت��ي كانا يحرصان على ش��رائها 
كل يوم كذلك بعض النقاش��ات التي كنت اش��اركهما فيها 
كانت كفيلة بإزالة حذرهما، كان واضحا ذكاء الشابني وسعة 
اطالعهم��ا، والغري��ب انهم��ا كانا ميتل��كان املوهب��ة والقدرة 
عل��ى الغناء، فكانا يغني��ان وبالتناوب باص��وات خافتة اغلب 
اغاني عبد الوهاب وكنت اس��مع تلك االغاني بأنبهار وشجن 
ينس��يني كل همومي. كنت كلما اصاب بالكآبة، أجد نفسي 
منبهرا مبوسيقى انسانية هائلة بطلتها تلك الشابة االنيقة 
وحبيبه��ا، ندخن ونحتس��ي القهوة والش��اي ونس��مع فيروز 
ونغن��ي للوطن والناس، رغ��م ما يصلنا من أخب��ار عن اجلبهة 
التي ب��دأت تتضح معال��م تهالكها وضعفها عب��ر التضييق 
علينا نحن من كنا نحس��ب على اليس��ار عبر لعبة التنقالت 
والتجمي��د ع��ن العمل، حتى الصب��اح الذي وصل��ت فيه الى 
مكان عملي، وجدت الش��اب وحيدا يدخن وهو صامت.. لم يرد 
عل��ى حتيتي وحينما س��ألته ما به.. اجابني وهو س��اهم: لقد 
اعتقل��ت اليوم صباحا.. قل��ت: ملاذا؟ لم يجبن��ي لكنه واصل 
فيما بعد دون أن يتوق��ف عن التدخني: هذه املرة الوحيدة التي 
اخاف عليها منهم، فالقوة التي وصلت صباح هذا اليوم وهي 
تط��وق املبنى والطريقة التي اقتادوها جتعلني افكر بأن دوري او 
رمبا دورك س��يأتي قريبا.. حاولت أن اطمئنه.. لكني فهمت منه 
انها تقود تنظيم نس��وي كبير وانه��ا تعرضت لعدة اعتقاالت 
وقدم��ت الكثي��ر م��ن التعه��دات.. وفهمت منه انه��ا واصلت 
عمله��ا احلزبي ف��ي ذات املنظمات وهي مكش��وفة للبعثيني 
وعيونهم.. قلت له ال تخف.. انهم س��يكتفون بالتعهد ايضا.. 
غادرنا الدائرة وبدأنا بالتس��كع في شارع الرشيد.. وكنا جنلس 
حينا في احد املقاهي ونس��ير في اغل��ب االحيان باجتاه الباب 
الش��رقي كانت وجهتنا شارع ابي نؤاس.. وهناك اخترنا مكانا 
استرحنا فيه.. وفي تلك اجللسة اسرني انه رمبا سيتعرض الى 
االعتق��ال قريبا، كان موقنا بانهم س��يعتقلونه، رغم صراخي 
ب��ه .. »واجلبهة« لدينا جبهة معهم، رمبا اعتقالها جاء اليصال 
رس��الة ال أكثر وال أقل.. لكنه كان يدرك م��ا يقول.. لم يقل لي 
بانه س��يهرب.. لكني عرفت فيما بعد انه غادر بغداد في تلك 
الليلة الى البصرة وبقي متخفيا هناك.. وتذكرت خوفه، حينما 
وصلت في اليوم التالي الى الدائرة وأنا أرى حركة غير طبيعية 
فيها وحولها، س��ألوا عن��ه مديره وباقي املوظف��ني.. ولكنهم 
لم يس��ألوني وامن��ا اكتفوا بالنظ��ر الي بنظ��رات متفحصة.. 
بعد س��نوات التقيته في شارع الرشيد وقد اطال حليته وقص 
ش��عره الطوي��ل.. ضمني اليه ول��م اترك له فس��حة للكالم، 
سألته عنها.. حينها انهمرت دموعه بحرارة وهو يخبرني انها 
أعدمت بعد شهور من ذلك اإلعتقال وكما اخبره أحد اجلالدين 

من معارفه: »انها ماتت وهي تضحك«.

الشاعرة  اليت 
ماتت وهي تضحك

a

جدار ازرق 

محمد علوان جرب 

ومضات

أَلِْعْلُم  يَْشَهُد  َوالّتاريُخ  َواأْلََدُب

ْراُب َوالنََّسُب يُف يَْفَخُر َواْلِ َوالسَّ

َوالّناُس تَْسَتْلِهُم اإْلِنْصاَف ِمْن رَُجٍل

َواأْلَرُْض تَْنِطُق َواأْلَْجياُل َواحْلَِقُب

ِبَعْدِلِه الَْيوَم َقْد َقرَّْت ِبال ُنِكٍر

أَلُْفرُْس َوالُْكرُْد َواأْلَتْراُك َوالَْعَرُب

ُ تَْتَبُعها
ْ

َوالرُّوُم تُْعِلُن َواإْلِْفَرن

َوالْكوُن َواأْلَُمُ الُْكْبرى ِبِه َعِجبوا

َصوُت الَْعدالِة َوالُْقرْآُن َمرِْجُعُه

َوِسنَُّة امْلُْصَطفى في ُحْكِمِه جَتُِب

َلوالُه ما قاَم ِلْلِْسالِم قاِئَمٌة

 َواْلَْلُق ما أُلِْهموا َحّقاً َوال اْكَتَسبوا

في َمْنَهِج امْلُرْتَضى اإْلِنْساُن غايَُتُه

َفال تَُكْن َعْبَد َغْيِر اهلِل حَتَْتِسُب

َوالّناُس في اْلَْلِق َكاألَْسناِن شاِكَلٌة

َوالّناُس في الّديِن َواأْلَْعراِق تَْنَشِعُب

أَّما َنظيٌر َلَك اإْلِنْساُن َوْهَو أٌَخ

َفاحْلَقُّ في اأْلَْصِل َوالَْتْفضيُل ُمْكَتَسُب

ْلُم قانوُنُه ِدْستورُ َدوَلِتِه َوالسِّ

رِّ تُْنَتَدُب َواحْلَرُْب ُكرٌْه ِلَدْفِع الشَّ

يَوَم الِْقياَمِة َفوَق احْلَوِض َليَس ِسوى 

راِط َقسيِم الّنارِ يَْنَتِصُب  َعلى الصِّ

ِنْعَم اإلِماُم َوِنْعَم األَْصُل َواحْلََسُب

ٌر َقَصَرْت َعْن ِمْثِلِه الَْعَرُب  ُمَفكِّ

ما طاَلُه بََشٌر في ُكلِّ َمْكَرَمٍة 

أَبْدى َفضاِئَلُه الُْقرآُن َوالُْكُتُب

قراءة / عبد الكريم حسن مراد 

لذا خلق��ت املناف��ي والهجرة 
اجلماعية، ليك��ون املالذ اآلمن 
للخالص، فم��دن اهلل ما عادت 
آمنة بوجود قوى شريرة اتخذت 
الدين غطاء لتمرير مخططات 
نهائيا  وتهميش��ه  اآلخر  قتل 
بغية السيطرة عليه وحتويله 
ال��ى اداة، حلرق كل م��ا حوله، 
صور مؤملة وموجعة تقشعر له 
االجساد رس��مها لنا الكاتب 
كاظ��م الس��عيدي م��ن خالل 
ش��خوص قصص��ه املعنونة/ 
تقاسيم عباءة / والتي تراوحت 
بقصصها الثماني والعشرين، 
ما بني صور مؤملة جسد فيها 

ابطال تل��ك القصص، واخرى 
جميلة فيها التفاؤل. وكذلك 
صور فيها م��ن املفارقة، التي 
كانت تصدم القارئ، الذي كان 
يقرأ س��طور تل��ك القصص..
ففي /تقاس��يم عباءة/ رس��م 
لن��ا محن��ة االنس��ان املعوز، 
ال��ذي تضط��ره الظ��روف ألن 
يقتحم الش��ارع ف��ي الوقت 
العصي��ب، غير اآلمن من اجل 
احلصول على املال. لس��د رمق 

اولئك اجلي��اع، كما هي بطلة 
القصة، التي كان��ت تبيع ورق 
الشارع  )األكلينكس( وس��ط 
امللغ��وم،  حتت في��ض حرارة ال 
حتتم��ل، ف��ي مخيلته��ا صور 
بترق��ب  املنتظري��ن  ألبنائه��ا 
الطع��ام،  جلل��ب  األم  ع��ودة 
تتراق��ص ف��ي  راح��ت  والت��ي 
اف��ق فضائها الم��ل بالبارود، 
الذي أتى نتيج��ة انفجار قوي 

م��زق س��كون امل��كان، وحمل 
جس��د امل��رأة، لتس��تقر على 
مقربة من رصيف صبغ باللون 
األحمر م��ن دم الضحية، والى 
جانبه��ا كي��س ورق��ي يحوي 
)سندويش��ات( اغرق��ت بالدم 
الفجيعة حللم  لترسم صورة 
كاد يتحقق بسد جوع األبناء. 
لوال ذل��ك ال��دوي. لقد رس��م 
لن��ا الكات��ب لوحة انس��انية 
مؤمل��ة ف��ي )تقاس��يم عباءة( 

وكذل��ك ف��ي بقي��ة القصص 
حمل��ت  الت��ي  للمجموع��ة، 
عناوين مختلفة مثل../ بطاقة 
لعبة  فيه��ا  والت��ي  احلافل��ة، 
املفارق��ة، وكذل��ك في قصص 
الس��لم/  الره��ان/  القائ��د/ 
متاه��ة  الغري��ق/  املعج��زة/ 
الطريق، وعناوي��ن اخرى.. لقد 
اس��تخدم الكاتب في كتابته  
مدرس��ة التحلي��ل النفس��ي 

في التش��خيص، والغوص في 
اعم��اق الش��خصيات.. الت��ي 
وقلقاً،  مأزوم��اً  كان معظمها 
ومن خالل لغة فيها من العمق 

اإلنساني، 

الكات��ب كاظ��م  اج��اد  لق��د 
الس��عيدي في ه��ذه اجملموعة  
ب��كل  الس��ردي  الي��ط  ادارة 
معظ��م  ف��ي  مفاصله��ا، 
القص��ص. الت��ي تراوح��ت ما 

اللغ��ة الش��عرية اللقة  بني 
والتقريرية املباشرة واحلكائية. 
التي اعطت الطابع الش��عبي 
لبع��ض قص��ص ال��ف ليل��ة 
وليل��ة، وكذل��ك هيمنت صور 
الصحراء والبداوة في قصصه 
متش��ابهات  وهناك  األخ��رى، 
ان  اال  الثيم��ة  حي��ث  م��ن 
احداثه��ا تختل��ف اال /كارين/ 
فه��ي القص��ة اجلميل��ة التي 
كان له��ا حضور ممي��ز في هذه 
اجملموع��ة، حلداث��ة موضوعها 
وجمالي��ة صور ش��خصياتها 
تش��كلت  وروحيتها.الت��ي 
في لوح��ات جميلة رس��مها 
بريشة فنان متمرس في لعبة 
األلوان، يقينا لقد جنح القاص 
/كاظ��م الس��عيدي/ في هذه 
اجملموعة لغًة واسلوباً واحداثاً 
نف��س  ف��ي  ومؤمل��ة  جميل��ة 
الوق��ت، واجلميل ف��ي الكاتب 
اجلمل��ة  كتاب��ة  يجي��د  ان��ه 
الطويلة. بضمائر  القصصية. 
ع��دة وايقاع��ات هادئ��ة معاً. 
وه��ذا يعطي انطباع��ا يؤهله 
لكتاب��ة رواي��ة لعم��ق فك��ره 
السردي، لقد جنح الكاتب في 
ه��ذه اجملموعة،  واض��اف رقماً 
للمش��هد القصصي العراقي 

في عمله اإلبداعي هذا.

ما بني صور مؤملة جسد فيها أبطال تلك 
القصص وأخرى مجيلة فيها التفاؤل وكذلك 

صور فيها من املفارقة

االديب ضمد كاظم الوسمي

ملناسبة والدة اإلمام علي )ع( قصيدة

أجاد الكاتب كاظم السعيدي يف هذه اجملموعة إدارة اخليط السردي
بكل مفاصلها يف معظم القصص

اجملموعة القصصية »تقاسيم عباءة« للقاص كاظم السعيدي

متابعة / البينة الجديدة
بابليون«،  حت��ت ش��عار »كلن��ا 
افتتح مهرج��ان بابل للثقافات 
بنس��خته  العاملي��ة  والفن��ون 
الثامن��ة في املس��رح التاريخي 
مس��اء  االثري��ة  باب��ل  ملدين��ة 
 ،2019/3/21 املاض��ي  المي��س 
وبرعاي��ة الدكت��ور برهم صالح 
الع��راق  جمهوري��ة  رئي��س 
ومبشاركة املبدعني في مجاالت 

جمي��ع  م��ن  اخملتلف��ة  الفن��ون 
الدول، لتؤكد الع��راق للعالم أن 
العراقي��ة قادمة بقوة  الثقاف��ة 
إل��ى حضنها العرب��ي وأصالتها 
العاملية. وش��ارك ف��ي املهرجان 

عدد كبير من ال��دول منها مصر 
وس��وريا ولبنان والكويت وُعمان 
والس��عودية  والبحري��ن  وقط��ر 
وتون��س واملغ��رب واجلزائر واليمن 
وتركي��ا واي��ران وعدد م��ن الدول 
االوربية والواليات املتحدة اضافة 

واحتف��ى  الرافدي��ن.  ب��الد  إل��ى 
املهرج��ان بيوم الش��عر العاملي 
ش��عرية  بق��راءات  اذار   22 ي��وم 
كب��ار  م��ن  لع��دد  اس��تثنائية 
والضيوف  العراقي��ني  الش��عراء 
بث��الث أمس��يات وتق��دم 4 فرق 

مس��رحية »مس��رحيات عراقية 
وس��ورية« ف��ي 27 اذار باملس��رح 
العاملي، وفي فعاليات الس��ينما 
تعرض عدة أفالم عراقية وعربية 
وعاملية وثائقي��ة وروائية جديدة، 
وفي فعاليات املوس��يقي تنشد 

عدة فرق موسيقية ومغنون جنوم 
عراقيون وعرب وات��راك وايرانيون 
ومالي��زي وأمريك��ي س��يقدمون 
س��يعرض  كم��ا  فعالياته��م، 
55 تش��كيليا عراقي��ا مرموًق��ا 
أعمالهم في قاعة رممت خصيصا 

وبتقني��ات واض��اءة جديدة لهذا 
احلدث ومع��رض للكتاب وندوات 
ع��ن الس��رد العرب��ي. وتس��تمر 
ب��ني  أي��ام  عش��رة  الفعالي��ات 
املس��رح البابلي ومعب��د ننماخ 
واملسرح اجلنوبي »قاعة العرش« 
والبيت البابلي وصوال ألسد بابل، 
فضال عن العروض الس��ينمائية 
الت��ي تع��رض ف��ي أح��د املوالت، 
حتت إدارة الش��اعر الدكتور علي 
الشاله الذي س��بق وأسس وادار 
مهرجان املتنبي الثقافي العاملي 
الس��نوي ف��ي سويس��را 2000- 
2014 ومؤسسات عربية وعاملية 

أخرى.

على إيقاع الزمن اآلتي احململ بكل اش��كال الهلع، واخلوف االنس��اني يغرق السكون بصراعات وانقالبات، هنا وهناك يكون 

ضحية كل ذلك هو اإلنس��ان، ألنه س��يكون االداة لقتل اآلخر. الغرض منه بقاء الساسة في السلطة لذا ال جند بارقة أمل، 

فبدال من ان يكون هناك سالم دائم، وحضور الوئام بني الناس يكون هناك قتل والغاء اآلخر..

متابعة / البينة الجديدة 
انطلق��ت فعاليات مهرجان 
االمام علي للبداع الشعري 
في النجف االش��رف، والذي 
االدبي��ة  املكتب��ة  ينظم��ه 
اخملتصة بالتعاون مع العتبة 
ي��وم  املقدس��ة  العباس��ية 
الميس 2019/3/21، وشارك 
ف��ي املهرجان اكث��ر من 120 
14 محافظ��ة  م��ن  ش��اعرا 
عراقي��ة. وش��هدت جلس��ة 
حض��ور  املهرج��ان  افتت��اح 
ل��ؤي  النج��ف  محاف��ظ 
الياس��ري وممث��ل ع��ن احت��اد 
االدب��اء والكتاب ف��ي العراق 
وعدد كبير من الشخصيات 
واالكادميي��ة  العلمائي��ة 
واالعالمي��ة.  والثقافي��ة 
وقال مدي��ر املكتب��ة االدبية 
اخملتص��ة ان »مهرجان االمام 
عل��ي للب��داع الش��عري له 

واولها  اهداف مهم��ة  اربعة 
ان االحتف��اء باإلم��ام عل��ي 
وج��وده  يكتن��زه  م��ا  ب��كل 
دينية  املقدس من حم��والت 
وبالغية  وانسانية  واخالقية 

ومعرفي��ة وحياتية«. واضاف 
»اما الهدف الثاني فهو اثراء 
احلرك��ة الثقافية والس��يما 
الع��راق  ف��ي  الش��عرية 
وحتويله��ا الى كيان حي قادر 

والتعبير عن  التفاع��ل  على 
االنفص��ال  وجت��اوز  اجملتم��ع 
الذي تعيشه احلركة االدبية 
بينها وبني اجملتمع مبا استقر 
في��ه من اع��راف ومواضعات 

خضعت بأثرها احلركة االدبية 
االجتماعي  االنبتار  ملعوقات 
والثقافي«. وتابع اما »الهدف 
فه��و  للمهرج��ان  الثال��ث 
االميان باألب��داع كونه طاقة 
حضاري��ة فاعلة ف��ي تغيير 
اجملتم��ع ويتمك��ن م��ن نقل 
اجلم��ود  م��ن  مجتمعاتن��ا 
ال��ى  واالنع��زال  واالنكس��ار 
الري��ادة الفكري��ة والثقافية 
ل��ذا علين��ا اظه��ار الوج��ه 
الفصيح  للش��عر  احلقيقي 
بوصفه ممثال للبنية الثقافية 
متطلب��ات  م��ع  وتالزمه��ا 
الواق��ع«. واكد »ام��ا الهدف 
التأكي��د على  الراب��ع فه��و 
تواصلي��ة االبداع الش��عري 
واحتفاظه بزي��ه امللتزم غير 
املعاص��رة من  البعي��د ع��ن 
خ��الل الق��راءات الش��عرية 

الفاعلة«.

نصيف علي وهيب

أشاهد في حفلة الصمت، 
القصي��دة،  مس��رحية 

بطله��ا الوحي��د ح��رف ذو 
استنس��اخ  عل��ى  ق��درة 
نفس��ه ومرافق��ة الكلمة 
إل��ى أي جمل��ة، اجلمه��ور 
أن��ا واله��دوء، ال أح��د من��ا 
يصف��ق، نحدق ف��ي براعة 
احلرف املتحرك يرافق حرفا 
س��اكنا؛ استنس��خه اآلن 
الوحدة  إن  لسبب خفيف، 
قاسية، قالها وهو يتماوج 

في فضاء املسرح، الصديق 
بداي��ة الكتش��اف حركتك 
داخل سكونه، هل يتحرك؟ 
سأرافقه متحركا، جميلة 
هي احلرك��ة، لكنها ثقيلة 
بالتعب، أن��ادي على احلرف 
يجمعن��ا  وت��د  الس��اكن، 
في خيمة حب، تس��كنها 
لغة املشاعر، نعدو واحلرف 
نتف��رق  بينن��ا،  الس��اكن 

ألن تكت��ب أن��ت قصي��دة؛ 
أش��اهد حرفي س��ردا  وأنا 

تعبيريا.

لحظات الشوق
احلكايات الت��ي رقدت على 
الس��طر، ال زال��ت تصح��و 
سردا، بتعبير املشاعر رؤى، 
بني نقرة وأخرى، أتخلى عن 

نغمتي، ألتب��ع دقات قلبي، 
نبض��ي يتس��ارع ملهوفا، 
للت��ي ربت��ت عل��ى كتفي، 
وأن��ا أصغر من حل��م، أكبر 
بعين��ي  تكب��ر  بعينيه��ا، 
جنة، أحل��م بعودتها يوما، 
أرح��ل إليها بإمي��ان، حتتاج 
اجلنة حبا، يس��مو عشقا، 
أمي قالت ذل��ك يوما، مرت 

عليها اللحظات شوقا.

انطالق مهرجان اإلمام علي لإلبداع الشعري يف النجف األشرف

مسرحية القصيدة 

انطالق مهرجان بابل للثقافات والفنون العاملية بنسخته الثامنة

البين��ة الجدي��دة /حمودي 
الحديدي

عم احلزن واألس��ى شارع 
املتنبي واألماكن اليطة 
به ي��وم أول أمس اجلمعة 
 2019/3/22 املص��ادف 
حداداً على أرواح ضحايا 
العب��ارة املنكوب��ة حيث 
توق��ف بي��ت امل��دى عن 
إقامة أنش��طته املعتادة 
وكذل��ك  أس��بوع  كل 
الثقافية  النخ��ب  قاعة 
أوقفت نش��اطها املعتاد 
فيما ش��وهدت س��احة 
القشلة خالية من كافة 
والفعالي��ات  االنش��طة 
والثقافي��ة  الفني��ة 
والقصائد  واملوس��يقية 
والع��روض  الش��عرية 
كاف��ة  املس��رحية 
واالس��تعاضة ع��ن ذلك 
بق��راءة س��ورة الفاحت��ة 
التجم��ع  ف��ي  رس��يما 
الذي  الرياضي  الثقاف��ي 
الرياض��ة  رواد  أقام��ه 
الكابنت  بقيادة  العراقية 
جن��م  فرط��وس  مجب��ل 
الكرة العراقية الس��ابق 

كش��كول  رزاق  والكابنت 
عن رواد الك��رة العراقية 
فيما عم الصمت بيت آل 
العطار وتعطيل نشاطه 
االس��بوعي وكان املرك��ز 
قد  الثقاف��ي  البغ��دادي 
أوقف معظم النشاطات 
ولوحظ��ت  والفعالي��ات 
قد  املنعق��دة  جلس��اته 
تخلله��ا احل��زن العميق 
واالسى من كافة االطراف 
احلاض��رة  وقراءة س��ورة 
الفاحت��ة ألرواح الضحايا  
ال��وردي  عل��ي  بقاع��ات 
ون��ازك  س��ليم   وج��واد 
املالئك��ة وحس��ني علي 

محف��وظ وس��امي عبد 
احلميد ومصطفى جمال 
الدين وقاعة الشناشيل 
بس��ورة  ب��دأت  وف��د 
الفاحتة وارس��ال برقيات 
التعازي واملواس��اة بهذه 
االستاذ  وأعلن  املناسبة. 
البير  البيضاني  جاسم 
الس��ياحي بأمانة بغداد 
البغدادي  املتح��ف  مدير 
إيقاف املنهاج املوسيقي 
إقامته.. وع��دم  والفن��ي 

ل�)البين��ة اجلديدة(  وكان 
كاف��ة  ف��ي  حضوره��ا 
األروق��ة  الت��ي ش��هدت 

احلداد العام.

شارع املتنيب يعلن احلداد
ويوقف أنشطته الثقافية والفنية



قريبًا في قاعة مؤسسة بغداد للسينما والفنون .. الفيلم السينمائي )زيانة( للمخرج العماني خالد الزدجالي

متابعة / البينة اجلديدة
يب��دو أن النجم��ة املصرية ش��يربن 
عب��د الوهاب س��تواجه ه��ذه املرة 
مصي��راً صعب��اً بع��د تصريحاته��ا 
األخيرة واملثي��رة للجدل التي أدلت 
به��ا في حف��ل غنائ��ي بالبحرين، 
حي��ث قال��ت: »الل��ي بيتكلم في 
مص��ر بيتس��جن«، األمر ال��ذي أثار 
ضج��ة كبير على مواق��ع التواصل 
االجتماعي وش��غل الرأي العام في 
مصر. وأرس��ل أح��د احملام��ن إنذاراً 
لنقاب��ة امله��ن املوس��يقية، طالب 
م��ن خالله بض��رورة إيقاف ش��يرين 
نهائًي��ا عن الغناء، مؤكًدا إنها وجه 
فني يس��يء ملصر واملصرين ويهدد 
اس��تقرار الدولة. وأضاف في اإلنذار 
أن »ش��يرين تس��تغل احلفالت التي 
تش��ارك به��ا ف��ي ال��دول العربي��ة 
وغي��ر العربية لإلس��اءة ملصر التي 
تواج��ه مؤام��رات عدي��دة لزعزعة 
اس��تقرارها«. وبعد س��اعات من 
إرس��ال هذا اإلنذار، قررت نقابة 
املهن املوسيقية إيقاف شيرين 
عن الغناء، وأكد الفنان هاني 
شاكر نقيب املوسيقين أن 
تصريحاته��ا األخيرة تضر 
األم��ن القومي، كم��ا قّرر 
النقاب��ة  إدارة  مجل��س 
التحقي��ق معه��ا يوم 

األربعاء املقبل.

س��يتم عرض الفيل��م والول مرة في 
الع��راق وذلك ف��ي صالة املؤسس��ة 
التي س��تحتفي باخمل��رج الذي يصل 
العاصمة بغداد خالل االيام القادمة 
وهو أول مخرج عماني قام بإخراج أول 
فيلم سينمائي روائي طويل في تأريخ 
سلطنة عمان عنوانه )البوم( بطولة 
الراحل الفنان املصري سعيد صالح 
)الزدجالي( ش��غل   الق��ادم  والضيف 
مناص��ب ع��دة في الس��لطنة حيث 
ترأس لعدة سنوات اجلمعية الُعمانية 
للس��ينما، وعمل مستشارا للهيئة 
العامة باإلذاعة والتلفزيون العماني..

واخملرج خال��د الزدجالي ص��رح ألكثر 
من مرة عن فيلمه اجلديد )زيانة( وهو 
إنتاج مش��ترك بن الهند وس��لطنة 
عمان قائالً لوسائل اإلعالم: إن فيلم 
)زيانة( هو تعاون سينمائي بن الهند 
وسلطنة ُعمان الغرض منه من أجل 

النهوض بالسينما ألن مجال التعاون 
م��ع بلدان متقدمة في هذا اجملال البد 
منه، فكانت الفرصة مؤاتية لنا بعد 
االتف��اق مع  أح��د املنتج��ن الهنود، 
تناول الفيلم قضايا املرأة خاصة في 
منطق��ة الش��رق ف��ي كل ثقافاتها. 
فاملرأة مازال��ت تعاني من الدونية في 
جميع مجاالت احلياة وقد عاجلُت هذه 
املشاكل في الكثير من أعمالي، كما 
هو احلال في فيلمي اجلديد املش��ترك 
»زيان��ة« الذي يس��لط الض��وء على 
مشاكل املرأة والذي شارك به أبطال 
من عمان والهند. الدمج بن اللغتن 
ل��م يك��ن س��هالً حي��ث احتفظت 
باللغات األصلي��ة لكي أحافظ على 
الثقاف��ة والهوية لكل بل��د. وأضاف 
)الزدجالي( لهذه التجربة الثالثة في 
األفالم الروائي��ة الطويلة هي إضافة 
جديدة للسينما العمانية وبداياتها 

من��ه  إنطلق��ت  الت��ي  اجلي��دة 
للس��ير قدماً نحوالتط��ور األكثر 
واالحت��كاك مع صناع الس��ينما 
في العالم. السيما عندما أقدمت 
على تأس��يس مهرجان مس��قط 
الس��ينمائي الدولي والذي قطفنا 
ثماره من خ��الل التق��دم والتطور 
امللح��وظ بع��د اس��تقطابه أهم 
األف��الم املش��اركة في��ه واخملرجن 
واالس��تفادة م��ن تب��ادل اخلب��رات 
والكف��اءات ف��ي كاف��ة مج��االت 
صناع��ة الس��ينما وه��ذا يص��ب 
ملصلح��ة العاملن به و إب��راز دورهم 
في ه��ذا الش��أن وفتح آف��اق جديدة 
عم��ان  س��لطنة  ف��ي  للس��ينما 
اجلمهور  واس��تقطاب  وتش��جيعها 
لها وهذا ما ش��اهدناه في السنوات 
االخيرة خالل قيامي بتجربتي االولى  
بإخ��راج وتألي��ف فيل��م س��ينمائي 
روائ��ي طويل )الب���وم( عام  2006 من  
إنتاج اجلمعية العمانية للس��ينما، 
بإخ��راج  الثاني��ة  التجرب��ة  وك��ررت 
وتأليف الفيلم الس��ينمائي )أصيل( 
2012 إنت��اج الهيئ��ة العامة لإلذاعة 
الفيلم  إخ��راج  وآخرها  والتلفزي��ون. 
إنت��اج   2019 )زيان��ة(  الس��ينمائي 
شركة املاس��ة لألعمال، وأضاف عن 
دور السينما وأهميتها في بيان تأريخ 
س��لطنة عمان وتراثها وتأريخها من 
خ��الل إخراجه لفيلمه التس��جيلي 
اجلدي��د »س��فينة س��لطانة« حيث 

يقول: قد ن��رى اليوم أن العالم يتغير 
بحك��م عالق��ات املصالح وم��ا تؤول 
عنها من نتائج معروفة لدى معظم 
الش��عوب، ففي فيلمي التسجيلي 
اجلديد )س��فينة س��لطانة( وهي أول 
س��فينة عماني��ة غ��ادرت س��واحل 
الس��لطنة ال��ى نيويورك ع��ام 1848 

وعل��ى متنه��ا الس��فير العماني 
ومس��افرين من جنس��يات وأديان 

ومذاهب مختلفة، يرمز العمل فيها 
ال��ى وحدة اجملتمع��ات مقارنة مبا نراه 
اليوم من متغيرات ونحن نعيش القرن 
احلادي والعش��رين وذلك التأريخ قبل 
)171( عاما.. وهكذا للس��ينما دورها 
الرائ��د في نق��ل االح��داث والقضايا 
التي تهم االنس��انية جمعاء.. فجاء 
فيلم )زيانة( ليطلق تعاون بيننا وبن 

الهند وهي ثاني أكبر منتج سينمائي 
في العالم ولها جمهور واس��ع على 
امت��داد العال��م، وعن ه��ذه التجربة 
حتقيق��ه   امل��راد  الفن��ي  والطم��وح 
ه��و مبش��اركة التجرب��ة العماني��ة 
الهندي��ة.. النه يؤكد على العمل في 
مجال السينما ضروري جداً وال ميكن 

التخلي عنه الننا نتعاون مع دول لها 
جتارب بصناعة الس��ينما، والتجارب 
الفردي��ة الش��خصية ال تق��دم لن��ا 
ش��يئا بل تقف عند ح��دود معينة..
ون��وه اخمل��رج خال��د الزدجال��ي: ب��أن 
الس��ينما العمانية تتقدم بخطوات 
واثق��ة م��ن خ��الل الفيل��م القصير، 
والتعاون املشترك يضيف لنا الكثير 

“نحن في ُعمان الس��يما لدينا نقص 
في ع��دد الكتاب واملمثلن والتقنين 
والنتيجة ستكون الفائدة للجميع، 
وتط��رق ع��ن فيلم��ه )زيان��ة( حي��ث 
يصفه بأن��ه فيلم  يتح��دث  قضية 
املرأة وحريتها وعن عملها والتحرش 
بها وعن كيفية دفاعها عن نفسها، 

وإس��ماع صوتها، وكي��ف أن البعض 
حقوقه��ّن.  ينل��ن  ال  النس��اء  م��ن 
وت��دور أح��داث الفيلم ف��ي مجتمع 
عرب��ي إس��المي، ومجتمع يش��بهه 
ف��ي الهند، وق��د اخت��ار الزدجالي أن 
يك��ون موض��وع الفيل��م ع��ن املرأة 
ومشكالتها، لكونها كما يؤكد على 
ذلك “احمل��ور األهم في احلياة، س��واء 

في اجملتمع��ات العربي��ة أو العاملية، 
ونحن أردنا بالفيلم أن نسلط الضوء 
على بعض ما تعانيه عندنا”. وفيلم 
)زيانة(  هو من تأليف خالد الزدجالي 
ميران،  وفيص��ل  الس��املية  وفاطمة 
وقد جسدت شخصية زيانة الفنانة 
الُعمانية الشابة نورا الفارسية في 
أول جتاربه��ا الس��ينمائية وتش��ارك 
البطولة م��ع الفنان عل��ي العامري 
في تعاون ثان له مع اخملرج الزدجالي، 
محم��د  طال��ب  الفنان��ن  ومتثي��ل 
البلوشي وسلطان األحمد، مع عدد 
كبي��ر من جن��وم الس��ينما الهندية، 
وصورت املش��اهد بع��دة مواقع بكال 
البلدي��ن منه��ا 70 باملئة ف��ي والية 
)كي��رال( جن��وب الهند.واخمل��رج خالد 
 1964/9/20 موالي��د  م��ن  الزدجال��ي 
س��لطنة عمان كانت له اهتماماته 
من��ذ الصغ��ر بالس��ينما، درس ف��ي 
املعه��د العالي للس��ينما في مصر 
وتخرج منه ع��ام 1989، وأجنز العديد 
والبرامج  الدرامية  املسلس��الت  من 
واألف��الم التلفزيونية في ُعمان، وأول 
أفالمه الت��ي أخرجها فيل��م )ألبوم( 
ع��ام 2006 من بطولة الفنان املصري 
س��عيد صال��ح وفنان��ن ُعماني��ن، 
وه��و أول فيلم روائي طويل في تاريخ 
ُعمان، ث��م جاء فيلمه الروائي الثاني 
)أصيل( وفيلم��ه الثالث )زيانة( الذي 
يعرض اآلن بعدة صاالت عاملية والذي 

سيعرض قريباً ببغداد.
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البينة الجديدة / حمودي عبد غريب

املخرج العماني

صرح رئيس مؤسسة بغداد للسينما والفنون الدكتور حكمت البيضاني قائالً: قريباً وخالل مطلع الشهر املقبل سيحل بيننا 
ضيف كرمي عزيز من الش��قيقة س��لطنة عمان هو  الكاتب املسرحي والتلفزيوني واخملرج الس��ينمائي القدير د. خالد الزدجالي 

مبناس��بة انطالق فيلمه الس��ينمائي )زيانة( الذي يعد باكورة اإلنتاج الس��ينمائي املشترك بن الهند وسلطنة 
ُعمان والفيلم أحد أهم األفالم التي تتناول قضية املرأة ومعاناتها في الوقت احلاضر..

ألول مرة يف العراق فيلم سينمائي روائي طويل من سلطنة عمان 
سيشاهده اجلمهور

الفنانة الُعمانية 
الشابة نورا الفارسية 

يف أول جتربة 
سينمائية هلا 

وتشارك البطولة مع  
الفنان علي العامري

متابعة / البينة اجلديدة
كشفت جيهان عالمة، زوجة السوبر ستار راغب عالمة، عن شّدة إعجابها بأغنيات زوجها القدمية، مشيرًة 
إلى أنّها ال زالت حتّقق صدى ممّيزا لدى اجلمهور في كّل مّرة يقّدمها على املس��رح، في حن أّن لديها ذكريات 
خاصة مع هذه األعمال. وعن سّر جنومية راغب 35 عاماً، تقول عالمة أّن زوجها لديه الكثير من األسرار التي 
كّرست جنوميته من بينها الصوت والكاريزما واحلضور والقدرة على التمّيز والتواجد وحيداً من دون أن تأسره 

أي جهة أو شركة.

جيهان عالمة: هذه أسرار جناح راغب عالمة
35 عامًا .. وأعشق أغنياته القدمية

متابعة / البينة اجلديدة
أعلنت جنم��ة البوب واملمثلة واملنتجة 
األميركي��ة جنيف��ر لوبي��ز خطوبتها 
على أليكس رودريغيز العب البيسبول 
الس��ابق في فريق »نيوي��ورك يانكيز« 
م��ن خالل نش��ر صورة خل��امت اخلطوبة 
على وس��ائل التواصل االجتماعي يوم 
الس��بت 9 آذار/مارس. من جهته، كتب 
رودريغي��ز عبر حس��ابه ف��ي »تويتر«: 

»قال��ت نع��م« م��ع رم��ز قل��ب تعبيري 
وص��ورة له وهو ميس��ك بي��د لوبيز، في 
إش��ارة من��ه إل��ى موافقة لوبي��ز على 
اخلطوب��ة. يُذك��ر أن لوبي��ز تزوجت قبالً 
ث��الث مرات. في امل��رة األولى تزوجت من 
أوجاني ن��وا، واملرة الثاني��ة من الراقص 
كريس جاد، وفي املرة الثالثة من املغّني 
م��ارك أنطوني، الذي أجنبت منه طفلن 
توأم��ن أصبحا اليوم في س��ّن احلادية 

عشرة. أما أليكس رودريغيز فقد اعتزل 
لعب البيسبول عام 2016 بعد مسيرة 
طويل��ة أمضاها خصوص��اً في صفوف 
فري��ق »نيوي��ورك يانكيز« للبيس��بول. 
وق��د تلّطخ��ت س��معته بعدم��ا أق��ّر 
باستخدامه مواد منّش��طة، وُمنع من 
اللعب في موس��م 2014. جتدر اإلشارة 
إل��ى أن رودريغيز تزوج قبالً من س��ينتيا 

سكورتيس، وله منها ابنتان.

خطوبة جنيفر لوبيز وأليكس رودريغيز

متابعة / البينة اجلديدة
نش��رت النجمة ياسمن عبد العزيز من خالل حسابها على »إنستغرام« صورة مكتوبا فيها: 
»ال لالحتفال بعيد األم في املدارس»، وأكدت أن س��بب مش��اركتها في هذه احلملة هو رغبتها 
في مراعاة مش��اعر األطفال األيتام، الذين حرموا من أمهاتهم، مطالبة وزارة التربية والتعليم 
ف��ي مص��ر بضرورة إصدار قرار بوقف أي احتفاالت بعيد األم ف��ي املدارس. وتفاعل الكثيرون من 
رواد ال�«سوشيال ميديا« مع مبادرة ياسمن عبد العزيز مؤكدين أن االحتفال بعيد األم يصيب 
األطفال األيتام بأزمات نفس��ية. من ناحية أخرى، تواصل ياسمن تصوير مشاهدها مبسلسل 
»امللكة«، الذي تخوض من خالله س��باق الدراما الرمضاني املقبل، ويش��اركها البطولة أحمد 

العوضي وفتحي عبد الوهاب وإيهاب فهمي والعمل من إخراج حسام علي.

يامسني عبد العزيز 
تطالب بإلغاء االحتفال بعيد األم



لالستفســـــار واالعالن االتصـــــــــال باالرقـام التاليــــــة : 07906318109 - 07702872273

albaynanew@yahoo.comalbaynanew@yahoo.com

الستقبال آرائكم ومقرتحاتكم 
الطبية والعلمية وذلك لنشر 
الوعي الصحي يرجى ارسالها 

على الربيد االلكرتوني 

www.albayyna-new.com

العدد )3152( االحد  3/24/ 2019 

16 استراحة 

عملوا هنا في )                    ( ورحلوا

albaynanew@yahoo.com

املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب



17 إعالنات

  
Gazprom Neft Badra B.V 

 .GAZPROM NEFT BADRA B.V نفت بدرة بي في مشركة غاز برو
 TENDER ANNOUNCEMENT مناقصةالعالن إ

  
شركات ("مقدمي تدعو منطقة عقد بدرة في  نتاجاإلطوير وتللنفت بدرة بي في ("المشغل") بموجب عقد الخدمة  مغاز بروتدعو شركة 

 :التالية اتعطاءات") للمشاركة في المناقص
 

Gazprom Neft Badra B.V., the Operator under the Development and Production Service Contract for the 
Badra Contract Area (the “Operator”), hereby invites the companies (the “Bidders”) to participate in the 
following Tenders: 

  
 TENDER No. 1154 1154 رقم المناقصة

 TENDER NAME: WIRELINE LOGGING SERVICES FOR SIDETRACKS (SPLIT SERVICES) )نفصلةالسبر الجيوفيزيائي لألذرع الفرعية لآلبار (خدمات م خدماتاسم المناقصة: 
  
 TENDER No. 1155 1155 رقم المناقصة

 TENDER NAME: CEMENTING SERVICES FOR SIDETRACKS (SPLIT SERVICES) )منفصلة(خدمات حقن اآلبار بالسمنت لألذرع الفرعية  خدمات اسم المناقصة:
  
 TENDER No.  1163 1163 رقم المناقصة

 TENDER NAME: MUD LOGGING SERVICES FOR SIDETRACKS (SPLIT SERVICES) )منفصلةخدمات (لألذرع الفرعية لآلبار  جمع وتحليل خصائص الحفرخدمات  اسم المناقصة:
  
 TENDER No.  1164 1164 رقم المناقصة

 TENDER NAME: H2S SERVICES FOR SIDETRACKS (SPLIT SERVICES) )خدمات منفصلة(لألذرع الفرعية لآلبار  H2S خدمات اسم المناقصة:
  

 TENDER No.  1165 1165  . رقم المناقصة
 TENDER NAME: DOWNHOLE & FISHING TOOLS SERVICES FOR SIDETRACKS (SPLIT (خدمات منفصلة)خدمات معدات قاع البئر وسحب األدوات من البئر لألذرع الفرعية  اسم المناقصة:

SERVICES) 
  1166 رقم المناقصة

 TENDER No.  1166 (خدمات منفصلة)الفحوصات لدعم عمليات الحفر المائل خدمات  -الجزء األول  اسم المناقصة:
 TENDER NAME: LOT 1 - INSPECTION SERVICES FOR SUPPORT OF SIDETRACKING (خدمات منفصلة)ورشة المكائن لدعم عمليات الحفر المائل خدمات  -الجزء الثاني  اسم المناقصة:

OPERATIONS (SPLIT SERVICES) 
 TENDER NAME: LOT 2 – MACHINE SHOP SERVICES FOR SUPPORT OF SIDETRACKING 

OPERATIONS (SPLIT SERVICES) 
  

الشركة موقعة من تحمل ترويسة نود اعالمكم بأن مقدمي العطاءات يمكنهم الحصول على وثائق المناقصة عند تقديم طلب خطي (يقدم على ورقة 
عنوان البريد اإللكتروني إلرسال وثائق المناقصة واالسم الكامل لمقدم العطاء والهاتف والفاكس وعنوان البريد، يذكر فيها  قبل الممثل المخول)

 :الوارد أدناه واالسم الكامل ومنصب الشخص المسؤول عن االتصال إلى عنوان البريد اإللكتروني الخاص بالمشغل
 

Please be informed that the Bidders may receive the Tender Documentation under these Tenders upon 
submission of a written request (made on the Bidder’s letterhead and signed by the authorized 
representative) indicating the full name of the Bidder, phone, fax, post address, e-mail address for 
sending the Tender Documentation and full name and position of the contact person to the following 
Operator’s e-mail address: 

  
Tenders-Services@gazpromneft-badra.com. Tenders-Services@gazpromneft-badra.com. 

  
 مسؤولية أيأن يتحمل  دون اإللكتروني البريد طريق عن العطاء مقدم إلى المناقصة وثائق المشغل سيرسل العطاء، مقدم من خطي طلب استالم عند
 التسليم في التأخر أو الخسارة عن

Upon receipt of a written request from the Bidder, the Operator will send the Tender Documentation to 
such Bidder by e-mail without any responsibility for loss or late delivery. 

  
يحدد  )(سند عطاء ابنكي اضمان أن تقدم الشركة وهودنى من شروط التأهيل أن تلبي الحد األ يجب على الشركات الراغبة في المشاركة بالمناقصة

 :مقداره على النحو التالي
 مريكيدوالر أ  15,000.00 – 1154للمناقصة رقم 
 مريكيدوالر أ  10,000.00 – 1154للمناقصة رقم 
 مريكيدوالر أ  10,000.00 – 1163للمناقصة رقم 
 دوالر أمريكي  10,000.00 – 1164للمناقصة رقم 
 دوالر أمريكي  5,000.00 –– 1165للمناقصة رقم 
 دوالر أمريكي  5,000.00 ––، الجزء األول 1166للمناقصة رقم 
 دوالر أمريكي  5,000.00 ––، الجزء الثاني 1166للمناقصة رقم 

Please note that in order to be considered for further evaluation under these Tenders, the Bidder as a 
minimum shall provide the bank guarantee (bid bond) in the amount of: 
For Tender No. 1154 – 15,000.00 USD 
For Tender No. 1155 – 10,000.00 USD 
For Tender No. 1163 – 10,000.00 USD 
For Tender No. 1164 – 10,000.00 USD 
For Tender No. 1165 – 5,000.00 USD 
For Tender No. 1166 LOT 1 – 5,000.00 USD 
For Tender No. 1166 LOT 2 – 5,000.00 USD 

  
 .Bidders may submit their bids for any number of tenders and lots وأجزائها.عطاءاتهم ألي عدد من المناقصات ن ولمشاركأن يسلم ايمكن و

  

المشغل المبلغ المحدد في وثائق المناقصة والخاص بإعالن المناقصة من الفاتورة األولى بموجب العقد الموقع مع يستقطع للضوابط العراقية،  وفقا
 فائز العطاء

In accordance with the Iraqi regulations, the Operator will deduct an amount specified in the Tender 
Documentation for tender announcement from the first invoice under the contract signed with the 
successful Bidder. 

  
 ةيأالعقد دون تحمل أية مسؤولية تجاه  حالةإفي أي وقت قبل  المناقصةإلغاء و أ، بموجب المناقصة له الحق في قبول أو رفض أي عطاء شغلن المإ

 .ذلكودون تقديم مبررات لعطاءها  تقدمشركة 
 

The Operator reserves the right to reject any bid submitted by the Bidder under the Tenders, or 
terminate any or all abovementioned Tenders, at any time prior to award of the contract, without 
incurring any liability towards any Bidder submitted the bid or justifying the grounds for such actions. 

  
هي كالتالي: اتالمواعيد النهائية لتقديم العطاءات بموجب هذه المناقص  

 )(UTC/GMT+3:00 17:00، الساعة  2019 أيار 16 هو 1154للمناقصة رقم الموعد النهائي لتقديم العطاءات 
 )(UTC/GMT+3:00  17:00، الساعة  2019 أيار 7 هو 1155الموعد النهائي لتقديم العطاءات للمناقصة رقم 
 )(UTC/GMT+3:00  17:00، الساعة  2019 أيار 16 هو 1163الموعد النهائي لتقديم العطاءات للمناقصة رقم 

 )(UTC/GMT+3:00  17:00، الساعة 2019 نيسان  30 هو 1164النهائي لتقديم العطاءات للمناقصة رقم  الموعد
 )(UTC/GMT+3:00  17:00، الساعة 2019  أيار 7 هو 1165الموعد النهائي لتقديم العطاءات للمناقصة رقم 
 )(UTC/GMT+3:00 17:00، الساعة  2019 أيار 16 ، الجزء األول هو1166الموعد النهائي لتقديم العطاءات للمناقصة رقم 
 )(UTC/GMT+3:00  17:00، الساعة  2019 أيار 16 ، الجزء الثاني هو1166الموعد النهائي لتقديم العطاءات للمناقصة رقم 

 

The deadlines for submission of bids under the Tenders are the following: 
For Tender No. 1154 – Bid Due Date & Time is 17:00 (UTC/GMT +3:00) May 16, 2019 
For Tender No. 1155 – Bid Due Date & Time is 17:00 (UTC/GMT +3:00) May 7, 2019 
For Tender No. 1163 – Bid Due Date & Time is 17:00 (UTC/GMT +3:00) May 16, 2019 
For Tender No. 1164 – Bid Due Date & Time is 17:00 (UTC/GMT +3:00) April 30, 2019 
For Tender No. 1165 – Bid Due Date & Time is 17:00 (UTC/GMT +3:00) May 7, 2019 
For Tender No. 1166 LOT 1 – Bid Due Date & Time is 17:00 (UTC/GMT +3:00) May 16, 2019 
For Tender No. 1166 LOT 2 – Bid Due Date & Time is 17:00 (UTC/GMT +3:00) May 16, 2019 

  
./  قسم العقود والمشترياتفينفت بدرة بي  ازبرومغ شركة  Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department 

 

تنويه
ورد س��هوًا يف صحيف��ة »البين��ة الجدي��دة« يف ي��وم الثالث��اء 
2019/3/19 يف العدد )3150( خطأ )اس��رْا عبد الس��ادة 

كاظم( والصحيح هو )اسره عبد السادة كاظم(.
لذا اقتضى التنويه.

وزارة املالية 
الهيئة العامة للكمارك 

مديرية كمرك املنطقة الوسطى 
إعالن كمركي

تعلن مديرية كمرك املنطقة الوسطى – املبيعات عن بيع عجالت 
ودراجات نارية واجهزة موبايل مختلفة ومواد متنوعة استنادا 
اىل نظام 14 لس��نة 1985 وقان��ون بيع وايجار اموال الدولة 
رقم 21 لس��نة 2013 وقانون 41 لس��نة 2008 يف ساحة 
هذه املديرية وساحة مصفى الدورة وساحة حجز مركز شرطة 
النفط وس��احة حجز االبراهيمية يف كربالء املقدس��ة والنجف 
االشرف والديوانية وواس��ط ودياىل يف تمام الساعة العاشرة 
صباح��ا لالي��ام الثالث��اء واالربع��اء والخميس فعل��ى الراغبني 
باملزايدة الحضور يف الزمان واملكان املعينني مستصحبني معهم 
التأمين��ات البالغة 20% من قيمة االموال مع املستمس��كات 

القانونية.
د.علي نعمة بيتي
مدير كمرك املنطقة الوسطى

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة: 2018/3066
التاريخ: 2019/3/19

إع����������الن 
تبيع مديرية تنفيذ الكوت العقار تسلس��ل األرض الزراعي��ة يف العقار املرقم 32/2م/37 أم حالنة يف الكوت العائدة اىل 
املدين )كريم عبد اهلل عزيز( املحجوزة لقاء طلب الدائن )جمعية التعاونية االس��كان / موظف صحة واس��ط /شيماء صباح 
محمد / رئيس��ة مجلس ادارة جمعية االس��كان اضاف��ة لوظيفته البالغ )300.000.000( ثالثمائ��ة مليون دينار فعلى 
الراغب بالشراء مراجعة هذه املديرية خالل مدة )30 يوما( تبدأ من اليوم التالي للنشر مستصحبا معه التأمينات القانونية 

عشرة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على املشرتي.
املنفذ العدل

عقيل خليل خلف الخرسان 
املواصفات:�

1- موقعه ورقمه:- االرض الزراعية يف العقار املرقم 32/2 م 37 أم حالنة كما مثبت يف صورة القيد.
2- جنسه ونوعه:- كوت / طريق بغداد / كوت خلف البوابة. 

3- حدوده واوصافه: ارض زراعية تسقى بالواسطة مملوكة للدولة.  
4-مشتمالته :- 

5-درجة العمران : 
6- مساحته:- 30 دونم  

7-  الشاغل :-
8- القيمة املقدرة: 480.000.000 اربعمأئة وثمانون مليون دينار فقط.

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 بدر الدعوى املرقمة أعاله والذي يطلب دعوتك للمرافعة 
والحكم بإعادة الحال اىل ما كان عليه قبل التعاقد وملجهولية محل اقامتك حسب 
اش��عار مخت��ار قرية الدريع / ناحية واس��ط واملرفق بكتاب مركز ش��رطة الهندية 
بالعدد 455 يف 2019/3/6، عليه تقرر تبليغكم بواس��طة صحيفتني محليتني 
للحض��ور أمام هذه املحكمة صباح يوم 2019/3/31 الس��اعة التاس��عة صباحا 
ويف حال��ة ع��دم حضوركم او من ينوب عنكم قانونا س��وف تج��ري املرافعة بحقكم 

غيابيا وعلنا وفق القانون.
القاضي محمد عبد الرضا مهدي

NO.3152.suN.24.MAR.2019 العدد )3152( األحد 3/24/ 2019 
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تقنيات عسكرية 

NO.3152.SUN.24.MAR.2018 العدد )3152( األحد 24 / 3 / 2019  ــ

1. دبابة »تي-90« الروسية
ولفت��ت اجمللة، في تقري��ر صدر عنها 
، إلى أن الدبابات م��ن طرازي »تي-90 
إس« و«ت��ي-90 إم إس« حتت��ل مكانة 
هامة للغاية في صادرات األس��لحة 
بع��ض  يوج��د  ولك��ن  الروس��ية، 
الدبابات الغربية التي تتساوى معها 
باخلصائص.أصبحت دبابات »تي-90«، 
املصنعة على أساس سابقاتها »تي-

72« الس��وفيتية، مش��روعا ناجحا 
مالي��ا ف��ي قطاعها على املس��توى 
العاملي في القرن ال�21.وبحس��ب ما 
أكدته ش��ركة »أورال فاغ��ون زافود« 
الروس��ية، اخلاص��ة بتصميم وإنتاج 
ه��ذه اآللي��ات العس��كرية، فقد مت، 
خ��ال الس��نة املاضية فق��ط، إبرام 
عقدين جديدي��ن لتوريد دبابات »تي-

90 إس« إل��ى اخلارج، األول مع العراق، 
الذي من املتوقع أن يحصل على ما ال 
يقل عن 73 دبابة، والثاني مع فيتنام، 
الت��ي س��تمنح 64 دبابة.وباإلضافة 
إلى ذل��ك تخطط الش��ركة لتوقيع 
عقد لتوريد 146 دبابة من نوع  »تي-
90 إم إس« احملدث��ة إل��ى الكويت في 
املس��تقبل القري��ب، وكذل��ك بن��اء 
مصنع إلنتاج هذه الدبابات في مصر، 
التي م��ن املتوقع، حس��ب تقديرات 
»Forbes«، أن حتصل عن هذا الطريق 
عل��ى 200-300 دبابة من هذا الطراز.

وبغ��ض النظر عن غي��اب معلومات 
رس��مية ع��ن قيم��ة ه��ذه العقود، 
بحس��ب التقرير، فإن الصفقتني مع 
العراق وفيتنام فحس��ب ستجلبان 

لروسيا 400-500 مليون دوالر. 

2. دبابة »Leopard 2« األملانية
يعتب��ر اخلب��راء الكثي��رون، حس��ب 
التقري��ر، دبابة »Leopard 2« األملانية 
األفض��ل ف��ي العال��م، وبالرغم من 
س��عرها العال��ي مت تصديرها إلى 21 
دولة.وتصل قيمة ه��ذه الدبابات من 
نوع »A6« ماي��ني دوالر، فيما يتجاوز 
س��عر نوعه��ا احملّ��دث، »+A7«، أكثر 
من 10 ماي��ني دوالر.وقد مت بيع 2800 
آلية من طراز »Leopard 2« بش��كل 
عام منذ العام 1979، إال أن املشكلة 
األساسية بالنسبة ملبيعاتها تكمن 
في عق��د صفقات جدي��دة.وكان من 
املتوق��ع إب��رام عقد مع الس��عودية 
لبي��ع م��ن 600 إلى 800 دباب��ة، إال أن 
احلكومة األملانية فرضت حظرا على 

ذلك بسبب دوافع سياسية.

»Abrams M1« 3. دبابة
عل��ى الرغ��م م��ن مس��توى التطور 
التكنولوجي، الذي تتميز بها دبابات 
»Abrams M1« األمريكية ويعتبر رمبا 
األفضل ف��ي العالم الغربي، س��عر 
 M1A2«( آلية محدثة م��ن هذا النوع
SEP«( ال يق��ل ع��ن 8.2 مايني دوالر، 
األمر ال��ذي يعرق��ل بيعه��ا بحجم 
كبير.ولقد مت، بشكل عام، بيع 2217 
دبابة من مختلف أنواع هذه الدبابة 
األمريكية األسطورية ل�6 دول )فضا 
ع��ن الوالي��ات املتحدة ذاته��ا(، إال أن 
غالبيته��ا كانت من ط��رازات قدمية.

ويواج��ه ه��ذا املش��روع ف��ي الوقت 
احلالي مأزقا من حيث آفاق التصدير 
بيعه��ا  صفق��ات  غي��اب  بس��بب 

اجلديدة.
 »Al-Khalid/2000-MBT« 4. دبابة

الصينية
لق��د مت تصني��ع ه��ذه الدباب��ة ف��ي 
البداية لتصديرها إلى باكستان في 
املق��ام األول وقد أرس��ل، اعتبارا من 
العام 2001، 415 آلية إلى هذه الباد، 
فضا عن 150 إل��ى املغرب و150 إلى 
ميامن��ار و22 إلى س��يرالنكا و44 إلى 
بنغ��ادش. ومن املتوق��ع توقيع عقد 
في املس��تقبل القريب مع باكستان 

إلرس��ال املزي��د منه��ا إل��ى اجلي��ش 
الباكس��تاني.وميثل هذا العدد إجنازا 
 ،»Forbes« جيدا ويعود سببه، حسب
إلى املعادل��ة اجليدة للقيمة واجلودة، 
حيث يبلغ سعر دبابة من هذا النوع 

4.7 مايني دوالر.
 »Leclerc 56-AMX« 5. دبابة

الفرنسية
تعتبر هذه الدباب��ة متطورة للغاية، 
إال أن بيعه��ا جرى فق��ط، فضا عن 
احلكومة الفرنس��ية، لإلمارات، التي 
اش��ترت 388 آلي��ة من ه��ذا الطراز.
وعل��ى الرغ��م م��ن أن ه��ذه الدبابة 

القتالي��ة اجليدة  أظه��رت قدراته��ا 
خال مشاركة القوات اإلماراتية في 
الن��زاع الدائر باليمن، إال أن س��عرها 
الكبير جدا حتى بالنس��بة للعالم 
الغرب��ي، 9.3 ماي��ني ي��ورو، من��ع من 

التوقيع على عقود جديدة لبيعها.

الــدبـابـــات الـخـمـســـة األكـثــــر طـلـبــا فـــي الـعـالــــــــم
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انطلقت أضخم سفينة نووية حربية 
ف��ي العال��م إل��ى البح��ر املتوس��ط، 
لدعم األس��طول الروسي بالقرب من 
سواحل سوريا، وغادر الطراد »بطرس 
األكبر«، قاعدة أس��طول الشمال في 
مدينة سيفيرومورس��ك، إل��ى البحر 
املتوسط، لينضم إلى السفن احلربية 
الروس��ية املتواجدة هناك، حيث يعد 
هذا الط��راد من مش��روع 1144 فعاال 
الس��احلية. العمليات  ف��ى  للغاي��ة 

ومن املق��رر أن تقوم روس��يا بتحديث 
 ،2019 ع��ام  ف��ي  األكب��ر«  »بط��رس 
ونتيجة لذلك في عام 2021 س��يكون 
في خدمة األسطول البحري الروسي 
طرادان صاروخيان محدثان نوويان من 
مشروع 1144.ويعد »بطرس األكبر« أو 
بالروسية )بيوتر فيليكي( إحدى أكبر 
السفن احلربية في العالم غير احلاملة 
للطائ��رات والت��ي ال تزال ف��ي اخلدمة 
حتى اآلن منذ عهد االحتاد السوفيتي، 
اله��دف الرئيس��ي للط��راد ه��و إبادة 
س��فن األع��داء احلامل��ة للطائ��رات.

ويعتبر الساح الرئيسي لهذا الطراد 
الن��ووى اجلبار ه��ي الصواريخ املضادة 
أس��لحة  ميتل��ك  كذل��ك  للس��فن، 
مضادة للطائرات ومضادة للغواصات، 
مم��ا يؤهل��ه للقي��ام مبختل��ف املهام 

القتالي��ة. كما أنه م��زود بالعديد من 
ال��رادارات ومنظوم��ات اإلن��ذار املبكر. 
وفي عام 2012 وعام 2013، أبحر طاقم 
الطراد في خطوط ع��رض عالية جدا 
من احمليط املتجمد الش��مالي.ويعتبر 
»بط��رس األكب��ر« هو الط��راد العامل 
بالطاق��ة الذرية وه��و الوحيد الباقي 

في اخلدمة الفعلية من نوع الطرادات 
النووي��ة الثقيل��ة الت��ي انتج��ت من 
1144.ويع��د  الس��وفيتي  املش��روع 
ه��ذا الطراد م��ن اجليل الثال��ث الناجت 
ع��ن املش��روع الس��وفيتي 1144 وهو 
مش��روع عبارة عن سلس��لة مكونة 
من أربعة ط��رادات نووية ثقيلة ابتداء 

من ع��ام 1973 إلى عام  1989 على يد 
املصمم الس��وفيتي الشهير فادميير 
يوه��ني مت بناء أربعة طرادات نووية إلى 
ع��ام 1989، ومت إلغ��اء اخلام��س الذي 
كان مقررا ومت تشغيل واحد فقط هو 
الطراد الثقيل »بطرس األكبر«.مت بناء 
»بطرس األكبر« عام 1986 في مصنع 

Baltic Shipyard أو مصن��ع البلطي��ق 
لبناء الس��فن، ودخل اخلدمة في عام 
1998.ويبل��غ ط��ول الس��فينة 251.1 
مت��ر، وعرضها 28.5 مت��ر، أما االرتفاع 
فهو 59 مترا، وتستطيع حمل 25860 
طنا، وتبلغ س��رعتها 31 عقدة بحرية 
)60 كلم/ساعة(، ويوجد 655 فرداً مبن 
فيهم 105 ضباط يعملون على متنها، 
كما يس��تطيع الطراد العمل ملدة 60 
يوما بدون تشغيل املفاعل.ويستطيع 
ط��راد »بط��رس األكبر« العم��ل على 
الطاق��ة النووية ولدي��ه مفاعل نووي 
يس��تطيع مده بطاقة كبيرة جدا من 
ط��راز KN3 الذي أصله يعود للمفاعل 
عل��ى  يعم��ل   900-OK الش��هير 
 ،)%70( التخصي��ب  عالي  اليوراني��وم 
وعمره االفتراضي يص��ل إلى 50 عاما 
وهو يستطيع تزويد مدينة مكونة من 
150 إلى 200 ألف شخص بالكهرباء، 
ويصل إل��ى 600 ميغاوات.ويعمل على 
منت الس��فينة العديد من املنظومات 
مث��ل S300، والنس��خة البحرية من 
صواري��خ »ت��ور«، والنظ��ام الدفاع��ي 
»كاش��تان« ونظام الصواريخ املضادة 
للسفن Granit 700-P، النظام املضاد 
 ،1-UDAV والطوربي��دات  للغواص��ات 
 6-RPK نظام مكافحة سفن السطح

VodopadK، ومروحيات كا 27.

m 51 slbm الصاروخ الباليسيت الفرنسي
متابعة / البينة الجديدة

برنام��ج تطوي��ر M51 هو جزء من تط��ور قوة ردع الفرنس��ية، التي 
بدأها الصواري��خ M1 دخلت اخلدمة في عام 1971.اس��تلزم تطوير 
اجليل جديد من الصواريخ الباليس��تية الت��ي مت البدا فيه في عام 
1992 وأكد في فبراير 1996،حش��د ما يقرب من ألف مهندس وفني 
ملدة 4 س��نوات، وب��دأ تطوير نظام تنفيذ في قاع��دة عمليات لونغ 
آياند في عام 2000.يطلق من الغواصات النووية اإلس��تراتيجية او 
 M45 منصات ارضية مبدى يصل الى 10000 كلم صمم ليحل محل
SLBM مت نش��ره في 2010 مت تصميمه وصناعته من طرف الشركة 
EADS Astrium Space Transportation ، يحم��ل كل صاروخ بني 6 
ال��ى 10 رؤوس نووية من ن��وع TN 75 )اختصار   »الرأس احلربي 75«( 
وهو نس��خة مصغرة بقدرة kt 150 مت جتربته س��نة 1995 او قبلها 
كم��ا تقول بعض املصادر ، يعمل الصاروخ على ثاث مراحل بثاثة 
محركات بالوقود الصلب كما أن لديه قدرة تعدد األغراض يس��مح 
له ضرب أهداف متعددة في وقت ومس��افة مختلفني مع التباعد. 
وتكلف��ة الص��اروخ الواح��د 120 مليون يورو ، دخ��ل اخلدمة في 27 
ايلول 2010 ، دفع مبحركات تعمل بالوقود الصلب عبر ثاث مراحل 

، طول 12 متر ، العرض 2،3 متر ، الوزن 50 طنا الى 56 كحد أقصى، 
مقابل 35 طنا للصاروخ M45 ، سرعة مصادر تقول ماخ 15 )000 19 
كم / س��اعة( و مصادر اخرى تقول Mach 25 ، املدى من 8000 كلم 
ال��ى 10000 كلم ، دقة الص��اروخ 200 متر . متت اول جتربة للصاروخ 
 Biscarrosse )Landes( ع��ام 2006 ف��ي مركز اإلختب��ار الفرنس��ي
جنوب غرب فرنسا ،  وصل الصاروخ خال 20 دقيقة الى هدفه في 
الش��مال الغربي للمحيط األطلسي ، ثم جتربة في 21 حزيران من 
عام 2007 و اخرى في 13 تش��رين الثاني 2008. في 27 كانون الثاني 
2010 مت اطاق الصاروخ من حتت س��طح املاء وصل الصاروخ املكان 
املستهدف على بعد 4500 كيلومتر قبالة والية كارولينا اجلنوبية. 
الرحلة كيلومتر اس��تغرق أقل من 20 دقيقة ، وفي 2010 مت اختباره 
 EADS ،2015 في ع��ام ، Triomphant عل��ى الغواصة النووية فئ��ة
تستعد إلصدار M51.2 يحمل الرؤوس النووية اجلديدة )TNO(، وأكثر 
 M(M51( تخف��ي، مع ق��درات اختراق افضل ، وهناك ن��وع جديد من
51.3 ه��و قيد البح��ث والتطوير. وهذا الص��اروخ مت زيادة مداه بعدة 
مئ��ات من الكيلومت��رات. ويجري التحقق من صح��ة هذا اإلصدار 

فيما يتعلق M51.2 من قبل املديرية العامة للDGA التسلح.

أضـــخــم سـفـيـنــــة نـــوويــــة روسـيـــة فـــي الــعـالــــم 
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أفادت وكالة األنب��اء الهولندية »دي تيلغ��راف«، أن »هولندا تريد 
ش��راء طائرات مقاتلة إضافية من ط��راز إف 35 وتعد هذه واحدة 
من اخلط��ط التي على احلكوم��ة اتباعها لرف��ع ميزانية الدفاع 
إلى معيار الناتو املطلوب«.وأضاف اخلبر، »ألزمت هولندا نفس��ها 
بوضعها 2 باملائة من الناجت القومي اإلجمالي. واآلن هذه النسبة 
ال تزال 1.17 في املئة. وزيرة الدفاع أنك تفكر في ش��راء 15 طائرة 
إضافية، والتي ينبغي أن تكون سرب إضافي«.وتابع اخلبر »وقالت 
وزيرة الدفاع أنك بايفيل��د محذرة أن أوروبا اآلن أصبحت معرضة 
للخطر والتهديدات، لذلك من الضروري تقاسم األعباء بني الدول 
بش��كل متوازن. ولذلك سنزيد استثمارنا الدفاعي لتعزيز قواتنا 
املس��لحة. حتى نتمكن من االستجابة للنزاعات بشكل أسرع 
وأفضل«.يذك��ر أن الرئي��س األمريكي دونالد ترام��ب طالب الدول 
األعضاء وحلفاء الناتو في قمة حلف شمال األطلسي في شهر 
متوز املاضي بزيادة االستثمار في الدفاع، نظرا ألن واشنطن تدفع 
2 باملئة في الدفاع مع الناتو. وقام احللفاء بالعمل على حتس��ني 

وزيادة االستثمار الدفاعي. 

متابعة / البينة الجديدة
س��يتم بن��اء أرب��ع غواصات م��ن ط��راز S20 فى الصني وس��يتم 
تسليمها إلى البحرية الباكستانية عام 2022-23 بينما ستبنى 
الغواصات االربعة الباقية فى باكستان فى حوض كراتشي لبناء 
السفن فى وسيتم تسليمها الى البحرية الباكستانية فى عام 
2028. وتقدر الصفقة ما بني 4 و 5 مليار دوالر أمريكي.مت الكشف 
ع��ن غواصة الديزل الكهربائية من ط��راز S20 الديزل )SSK( ألول 
 039A Typeتس��تند إل��ى S20 2013 مرة خ��ال معرض آيديكس
SSK من س��اح البحرية الصينية، التي يشار إليها ايضا بإسم 
فئة يوان. وهو تصميم حديث نسبيا مت تشغيله ألول مرة في عام 
2008 م��ع إزاحة3،600 طن وطول 75 مترا.وس��وف حتل الغواصات 
الصيني��ة اجلديدة مح��ل غواصات االس��طول احلال��ى للبحرية 
الباكس��تانية من طراز اجوس��تا الفرنس��ية، وقد مت شراء اثنني 
 STM منها فى الس��بعينات وثاثة فى التسعينات. فازت شركة
التركية بعقد لتحديث هذه الغواصات القدمية.الطول: 66 متر ، 
العرض: 8 أمتار ، السحب : 8 أمتار ، اإلزاحة )مغمورة(: 2،200 طن 
، السرعة القصوى: حوالي 20 عقدة ، الطاقم: 40 ، األسلحة قد 
تختلف وفقا ملتطلبات العماء ولكن S20 قد تس��توعب س��تة 
انابيب الطوربيدات والصواريخ املضادة للس��فن و نش��ر األلغام 

.)AIP( والقوات اخلاصة. كما ميكن تركيب نظام الدفع املستقل
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أظه��ر ح��ادث أن عربة »كوب��را« املدرعة التركية الصنع ليس��ت 
محصن��ة ضد املتفجرات م��ن صنع يدوي.ووقع احل��ادث في دولة 
بوركين��ا فاس��و، حي��ث انقلبت إح��دى عربات اجلي��ش من نوع 
»كوبرا« واحترقت بعدما اصطدمت مبتفجرات زرعها اإلرهابيون.
وُقت��ل 3 أش��خاص من املوجودي��ن داخل العرب��ة، بينما أصيب 4 
آخرون بجراح.يذكر أنها ليس��ت املرة األولى التي يتم فيها تدمير 
مركبات »كوبرا«. فمثا، َفَق��د اجليش اجلورجي مركبتني من هذا 
الن��وع حني حاول غزو جمهورية أوس��يتيا اجلنوبية في آب 2008.
وتكب��دت وحدات اجليش الترك��ي املزودة مبركب��ات »كوبرا« أيضا 
خسائر. فمثا، قتل 5 جنود في تفجير إحدى عربات »كوبرا« في 
صي��ف الع��ام 2016.وُصنعت عربة »كوبرا« في ع��ام 1997. عربة 
»كوبرا« من صنع أوكراني ويتجاوز وزنها 6 أطنان.وتتس��ع العربة 
ل�9 أشخاص.وتقّدر قوة محركها ب�190 قوة حصانية.وتستطيع 
»كوبرا« أن تس��ير بس��رعة 115 كيلومترا في الساعة.وُصممت 
دروعها ملقاومة الرصاص.وتعتبر هذه العربة اليوم من الس��يارات 

التي عفا عليها الزمن، ويجدها خبراء غير قابلة للتحديث.

دروع »كوبرا« الرتكية ال تنفع 

احلكومة اهلولندية تنوي شراء 
طائرات مقاتلة من طراز »إف35« 

 s20 الصني ستسلم )8( غواصات
اىل البحرية الباكستانية 
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نشرت مجلة »Forbes« قائمة تتضمن 5 دبابات هي األكثر طلبا على املستوى 
العامل��ي، قائل��ة إن املركب��ات الروس��ية من طراز »ت��ي-90« تتف��وق على جميع 

منافسيها من حيث هذا املعدل.

القناصة صاحبة الرقم القياسي يف أبعد إصابة قاتلة يف التاريخ
متابعة / البينة الجديدة

إس��تطاع قناص كندي يستخدم 
قناصة من ط��راز “ماكملني تاك – 
McMillan 50-Tac(  ”50(  من حتقيق 
رقم قياسي جديد هو “أبعد إصابة 
قاتلة” وفق ما أفادت “ذا غلوب أند 
مي��ل” الكندية.ونقلت الصحيفة 
الكندي��ة عن مص��ادر قوله��ا، إن 
القناص الكندي، الذي لم تُكشف 
هويت��ه، متكن م��ن إصاب��ة هدفه 
م��ن مس��افة 3450 مت��راً، وهو ما 
لم يُحّقق��ه أي قناص من قبل. ومت 
تأكيد ه��ذا الرقم القياس��ي عبر 
تصوير العملّية إلى جانب بيانات 
أخ��رى، وف��ق تصريح��ات مص��در 
عسكري للصحيفة.يُذكر أن الرقم 

القياس��ي الس��ابق، كان مسّجاً 
باس��م القّن��اص البريطاني كريغ 
هاريس��ون عام 2009، بعد أن جنح 
في قن��ص أحد عناص��ر “طالبان” 
م��ن مس��افة 2475 متراً.قناص��ة 
 50-Tac(  ”50– ت��اك  “ماكمي��ان 
McMillan(  هي بندقية قنص بعيدة 
امل��دى، من عيار 12.7 ملم وس��اح 
مض��اد لألف��راد ومض��ادة للعت��اد. 
يت��م انتاجه��ا ف��ي “فينيكس” � 
أريزون��ا ف��ي الوالي��ات املتحدة من 
قبل ماكميان لصناعة األسلحة 
تصميمه��ا  ويس��تند  الناري��ة، 
عل��ى التصامي��م الس��ابقة م��ن 
الش��ركة نفس��ها، والتي ظهرت 
للمرة األولى ف��ي أواخر 1980.متلك 

القناص��ة س��جاً طوي��اً وحافاً، 
فف��ي ع��ام 2002 وخ��ال عملي��ة 
تدعى “اناكوندا” في افغانس��تان 
استهدف قناص كندي يدعى “روب 
فورلون��غ” دوري��ة تابع��ة لتنظيم 
“القاعدة” من مس��افة 2430 متراً 
وحق��ق اصابة قاتلة م��ن الطلقة 
الثالثة.املواصفات العامة: العيار: 
12.7 ملم.ال��وزن: 26.0 رط��ل )11.8 
كلغ(.الط��ول: 57.0 بوص��ة )1.448 
ملم(. مخزن الساح يحتوي على 
5 طلق��ات كم��ا حتت��وي القناصة 
عل��ى منظار او ميك��ن وضع منظار 
“رؤي��ة ليلية” على الس��اح وفي 
اجليش الكندي يستخدم الناظور 

األساسي للساح 16x للتقريب.
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إخوت��ي أخواتي ب��دًء نق��ّدم التعازي 
الى أهلنا في املوصل ونواس��ي األسر 
العزي��زة املنكوبة م��ن ذوي الضحايا 
في احلادث املأس��اوّي -حادث العّبارة-، 
وفي نفس الوقت نطالب بالكش��ف 
ع��ن مالبس��ات ما حدث ومحاس��بة 
املسؤولني عن هذه احلادثة املأساويّة، 
وهن��ا ن��وّد أن ُنش��ير ال��ى موضوَعنينْ 

مهّمني:
األّول: أنّ��ه البُّد من حتّمل املس��ؤولّية 
في مثل هذه احلوادث الكبيرة من ِقَبل 
َمننْ وقع��ت احلادثُة في نط��اق الدائرة 
املرتبط��ة بوزارت��ه أو مديريّته، فيقّدم 
اس��تقالته ويضع نفسه حتت تصّرف 
الّلجنة التحقيقّية، لكش��ف كامل 

املالبس��ات وحتّمل نتائج أّي قصور أو 
تقصي��ر، علماً أّن ه��ذا التصّرف الذي 
هو س��ائٌد في كثيٍر م��ن الدول يبعث 
برس��الٍة الى املواطنني بأّن املس��ؤول 
يش��عر مبس��ؤولّيته، ولي��س مج��ّرد 
صاحب منصٍب يفّكر مبصلحة نفسه 

ويتشّبث مبوقعه مهما أمكن.
األم��ر الثان��ي: إّن هذه احلادث��ة املؤملة 
تش��يُر ال��ى خل��ٍل كبير ف��ي النظام 
اإلدارّي ف��ي الدول��ة، وه��و ع��دُم قيام 
األجه��زة الرقابّية بدوره��ا، وهذا جزٌء 
م��ن منظومة الفس��اد املستش��ري 
ف��ي البلد، وهناك حاجة ماّس��ة الى 
تفعيل الدور الرقابّي مبختلف مراتبه 
من الدوائر الدنيا ال��ى الدوائر الُعليا، 

إّن الكثي��ر من جل��ان املتابعة والرقابة 
ال تعمل بواجباتها إّما تس��امحاً وإّما 
بإزاء أخذ الرش��وة، وه��ذا خطيٌر جّداً 
وهو السبُب الرئيس في وقوع حوادث 

مفجعة في مختلف اجملاالت.
يس��مع  أن  اإلخ��وة  أيّه��ا  نتمّن��ى 
املس��ؤولون ويش��عروا فع��الً باخلل��ل 
ويفّكروا فعالً في معاجلته، نسأل اهلل 
س��بحانه وتعالى أن يُبع��د بلَدنا عن 
كّل كارثٍة وعن كّل س��وٍء وأن يحميه 
م��ن الك��وارث الطبيعّي��ة أو احلوادث 
املأس��اويّة، وأن يُبعد عّنا وعنكم كّل 
س��وٍء مبحم��ٍد وآل��ه، وآخ��ر دعوانا أن 
احلمد هلل رّب العاملني وصّلى اهلل على 

محّمٍد وآله الطّيبني الطاهرين.

كربالء املقدسة / البينة الجديدة / جسام السعيدي
تقّدم��ت املرجعّي��ُة الدينّي��ُة الُعليا بتعازيها لذوي ضحاي��ا حادثة العّبارة في املوصل، التي راح ضحّيتها العش��رات م��ن املواطنني، كما طالبت 
بالكش��ف عن مالبس��ات ما حدث ومحاسبة املسؤولني عن هذه احلادثة املأس��اويّة، ووصفت احلادثة بأنّها جزٌء من منظومة الفساد املستشري 
في البلد.جاء ذلك خالل اخلطبة الثانية من صالة اجلمعة املباركة هذا اليوم )14 رجب األصّب 1440ه�( املوافق ل�)22 آذار 2019م(، التي أُقيمت في 

ها: الصحن احلسينّي املطّهر وكانت بإمامة السيد أحمد الصافي وهذا نصُّ

الصايف:كثري من جلان املتابعة والرقابة ال تعمل بواجباتها اما تساحما واما 
بأخذ الرشوة وهذا خطري جدا وهو السبب الرئيس يف وقوع حوادث مفجعة

المرجعية الدينية العليا تواسي اسر ضحايا فاجعة العبارة وتطالب بكشف مالبسات غرقها ومحاسبة المسؤول عنها

الصايف

كم��ا اك��دت التقارير ان��ه في عام 
2014، وبعد عاٍم من تولي نيكوالس 
مادورو رئاس��ة البالد، عانت فنزويال 
م��ن ع��دة أزم��اٍت متفاقم��ة، كان 
وال��دواء،  الغ��ذاء  نق��ص  أهمه��ا 
وانقطاع التيار الكهربائي املتكرر، 
إضاف��ة إل��ى الفس��اد، والتضخم 
املتصاع��د،  امله��ول  االقتص��ادي 
وذل��ك بع��د أن كان��ت فنزوي��ال من 
أغنى دول أمريكا الالتينية بس��بب 
ثروته��ا النفطي��ة غير احمل��دودة، إال 
أنه ونتيجة لتراجع أسعار النفط، 
بدأت البالد تش��هد أزمة اقتصادية 
واجتماعي��ة، أصبحت عل��ى إثرها 
م��ن أفق��ر الدول.فه��ل نيك��والس 
مادورو رجاًل س��يًئا اجته ببالده نحو 
الهاوي��ة، أم ضحية حرب تش��نها 
الوالي��ات املتح��دة األمريكية على 
النظم االش��تراكية؟في العاصمة 
الفنزويلية، أينم��ا ذهبت جتد صورًا 
للرئيس الفنزويلي الس��ابق هوجو 
شافيز، »ش��افيز هو قلب الوطن«، 
الفنزويل��ي،  الش��عب  رأى  هك��ذا 
وخاص��ًة أبن��اء األحي��اء الفقي��رة، 
حكوم��ة ش��افيز. يق��ول عنه أحد 
أتباع��ه ماركوس لوب��وس، إنه كان 
أكثر من رمز ثوري، وإن أفكاره الثورية 
ما زال��ت حية، حتى بعد وفاته عام 
2013 إثر إصابته بالسرطان. يشير 
لوب��وس وعائلته إلى أن ش��افيز قد 
إلى  الفنزويلي��ة  السياس��ة  نق��ل 
الش��عب، وأن مادورو هو ابن شافيز 
األثير، وإرثه ال��ذي يجب أن يحافظ 
الفنزويلي.عندما  الش��عب  علي��ه 
توفى ش��افيز ف��ي 5 آذار عام 2013، 
كان م��ادورو هو الش��اب الذي خرج 
ليعلن هذا النبأ القاسي للشعب، 
وعندم��ا أجريت انتخاب��ات خاصة 
املتبقي��ة م��ن  الرئاس��ية  للفت��رة 
رئاس��ة الراحل ش��افيز، فاز مادورو 
بواقع 51% من مجمل األصوات، وأدى 
اليمني الدس��تورية في 19 نيس��ان 
من العام نفس��ه.أتباع شافيز في 
فنزويال، رأوا في مادورو ابًنا لشافيز، 
وهم على استعداٍد للموت من أجل 
احلفاظ عليه، فتقول عن ذلك ميرنا 
زوج��ة مارك��وس لوب��وس: »األزمة 
اإلقتصادي��ة ف��ي فنزوي��ال ليس��ت 
خطأ ارتكبه نيك��والس مادورو، بل 
ه��ي تخطي��ط م��ن اإلمبراطوري��ة 
-في إش��ارة إل��ى الوالي��ات املتحدة 
خ��الل  م��ن  وذل��ك  األمريكي��ة- 
العقوبات االقتصادية التي أنزلتها 
عل��ى فنزوي��ال، ومعارضتهم حلكِم 

كان��ون  االش��تراكي«.في  م��ادورو 
األزم��ة  وصل��ت   ،2019 الثان��ي 
السياسية واالجتماعية الطاحنة 
ف��ي فنزوي��ال إل��ى مرحل��ة جديدة، 
وأعلن خ��وان غايدو، اليميني زعيم 
اجلمعية الوطنية، نفس��ه رئيًس��ا 
للدول��ة عل��ى الرئي��س املنتخ��ب، 

نيكوالس م��ادورو، وقد ح��از غايدو 
تأييد الوالي��ات املتحدة األمريكية، 
إضافًة إل��ى بعض أنظم��ة اليمني 
ف��ي العالم، منها حكومة البرازيل 

وكولومبي��ا. تقول ع��ن ذلك جريدة 
اليس��ارية:   »social working«
»ه��ذا جزء م��ن احلمل��ة األمريكية 

طويل��ة األم��د لتقوي��ض احلكومة 
الفنزويلي��ة، والتي يع��ود تاريخها 
إلى س��لف مادورو، هوجو شافيز«.
تش��ير اجلري��دة اليس��ارية إل��ى أن 
اليميني��ة  الفنزويلي��ة  املعارض��ة 
تس��عى من خالل الس��يطرة على 

ا  البرمل��ان إلى عزل م��ادورو دميقراطيًّ
عن منصبه، وهو األمر الذي حاولوا 
فعل��ه م��ع الراح��ل ش��افيز، إال أن 
شافيز استطاع س��حق محاوالت 
املعارضة النيل منه، عكس مادورو. 
وتضيف إل��ى أن األزمة االقتصادية 
الت��ي بدأت ع��ام 2014، وب��دأت في 

تغيير حياة الفق��راء والعاملني في 
فنزويال، كان س��ببها الرئيسي هو 
انخفاض أس��عار النف��ط العاملية، 
ف��ي ح��ني يلق��ي الن��اس بطبيعة 

احل��ال الل��وم عل��ى احلاك��م وحزب 
الس��لطة، وال��ذي هو ف��ي حالتنا 
هذه »احل��زب االش��تراكي املوحد«، 

املتمثل في نيك��والس مادورو، كما 
أمريكي��ا طوي��ل  أن هن��اك دعم��ا 
األمد للجناح اليميني في فنزويال، 
وذل��ك من��ذ عه��د ش��افيز، والذي 
رأت الوالي��ات املتحدة في��ه تهديًدا 
ف��ي منطقة  لنفوذه��ا ومصاحلها 

أمريكا الالتينية.الفارق الوحيد بني 
ومادورو  العادلة  سياسات ش��افيز 
هو أس��عار النفط بحسب التقرير 
ا  لدول��ة اعتم��دت اعتماًدا رئيس��يًّ
عل��ى عائ��دات النف��ط الس��تيراد 
حاجات الغذاء والدواء األولية، كان 
س��عر النفط في عهد شافيز 120 

دوالرًا للبرمي��ل، مما مكنه من توزيٍع 
عادل للثروات على الش��عب، وسد 
احتياج��ات أكث��ر من اثن��ني مليون 
مواط��ن، في ح��ني أن عه��د مادورو 
ش��هد انخفاًضا في أسعار النفط 
وصل إلى تس��عة دوالرات للبرميل، 
مم��ا أش��عل أزم��ة اقتصادي��ة ف��ي 
البالد حت��اول األمبريالية األمريكية 
استخدامها الس��تعادة مصاحلها 
 The« في املنطقة.في تقريٍر لشبكة
Real news« اإلخبارية، أشير إلى أن 
معارضة م��ادورو، م��ن الفنزويليني 
الذي��ن نزلوا ف��ي احتجاج��اٍت عبر 
الش��وارع، ال يرون في غايدو س��وى 
أم��ل للتخل��ص من س��وء األحوال 
االقتصادية، ويرفضون حتى التدخل 
األمريكي في البالد، ويش��يرون إلى 
أن ترامب ال يهتم برفاهية الشعب 
ا  ا، لكن ما يريده حقًّ الفنزويلي حقًّ
هو الس��يطرة على النفط، فيقول 
أنطوني��و من املعارض��ة: »ترامب ال 
يهتم بشعب فنزويال، لكنه مهتم 
اجليوسياس��ي«،  فنزوي��ال  مبوق��ف 
ُمضيًف��ا أن ترام��ب ال يري��د نظاًما 

ا، ويحتاج إلى االحتياطي  ش��يوعيًّ
النفطي، وهو ش��يء س��يجده في 
 World socialist« فنزويال.أما شبكة
web site« اليس��ارية، فقد نش��رت 
تقريًرا بعنوان: »ترامب يش��ن حربًا 
عاملي��ة على االش��تراكية«، أش��ير 

إل��ى أن الرئي��س األمريك��ي احلالي 
دونالد ترامب، أطل��ق حملة عاملية 
ض��د االش��تراكية، وفنزويال خاصًة 
بوصفه��ا الواجهة له��ذه احلملة، 
وفي خطاٍب ألقاه داخل حرم جامعة 
فلوريدا، أمام جمهور مختار بعناية 
من اجلمهوريني، وميينيني فنزويليني 

منفيني؛ وبينم��ا الهتافات لترامب 
والواليات املتحدة تهز القاعة، أعلن 
ترام��ب إنذاره للجي��ش الفنزويلي، 
إم��ا باالستس��الم لتغيي��ر النظام 
وإما الذبح.يش��ير التقرير أيًضا إلى 
أن واشنطن تنظر إلى االنقالب على 
الرئي��س الفنزويلي م��ادورو؛ خطوة 
أولى فقط في حرٍب واسعة النطاق 
الغرب��ي،  الك��رة  نص��ف  تش��مل 
اإلطاح��ة بحكومتي  إل��ى  وتهدف 
والقضاء على  وكوب��ا،  نيكاراج��وا 
النف��وذ املتزايد ملنافس��ي الواليات 
أمريكا  ف��ي  السياس��يني  املتحدة 
الالتيني��ة، وهم »الصني وروس��يا«، 
لدعمهم النظم االشتراكية.وِصف 
خطاب ترامب ب�»الفاشي«؛ إذ أشار 
التقري��ر إلى أن��ه ال يعيد فقط لغة 
املكارثية والتخوين التي س��يطرت 
على سياس��ات الوالي��ات املتحدة 
ف��ي خمس��ينات الق��رن املاض��ي، 
لكنه يعيد أيًضا لغة موس��وليني 
وهتلر في أوروبا قبل احلرب العاملية 

الثانية.
هل يدعم ترامب التخريب واإلرهاب 

في فنزويال؟
ف��ي 4 آب عام 2018، تعرض الرئيس 
الفنزويلي نيك��والس مادورو حملاولة 
اغتي��ال، وذلك أثن��اء إلقائه خطاب 
للح��رس   81 بالذك��رى  احتف��ال 
ك��راكاس،  العاصمة  ف��ي  الوطني 

وقد اس��تخدم اإلرهابي��ون طائرات 
بدون طيار ُمحملة باملتفجرات في 
محاولة االغتيال. ف��ي الوقت ذاته، 
أصي��ب س��بعة أف��راد م��ن أعضاء 
احلرس الوطني في احلادث، في حني 
أطلق القناصة النار على الطائرات، 
لينجح إنق��اذ الرئي��س مادورو.لقد 

حاول��وا قتل��ي الي��وم، وكل ش��يء 
يش��ير إلى القوى اليمينية. هكذا 
صرح الرئيس مادورو عقب محاولة 
اغتياله، كما أش��ار إلى أن محاولة 
اإلغتيال قد مولت من والية ميامي 
األمريكي��ة،  املتح��دة  بالوالي��ات 
في ح��ني نف��ى البي��ت األبيض أي 
صل��ة تربط��ه مبحاول��ة االغتي��ال. 
وف��ي الوقت ال��ذي أدان��ت فيه دول 
العالم واملنظمات السياسية هذا 
الهجوم، قللت املعارضة اليمينية 
من ش��أن محاولة االغتي��ال، إال أن 
بعضه��م قد ندم على فش��لها؛ إذ 
صرح »حزب العدال��ة األول« -حزب 
مييني متطرف- أن هجوًما مشابًها 
قد يحدث ف��ي الفترة املقبلة، وعن 
ذل��ك قال��ت املعارض��ة املتش��ددة 
ماري��ا كورينا ماتش��ادو: »س��يتم 
التخلص من م��ادورو، حتى وإن كان 
ذلك بالقوة«.في الوقت ذاته أعلنت 
»احلركة  وه��ي  جماع��ة مجهولة، 
القمصان«  يرت��دون  القومية جلنود 
للحكوم��ة  معارض��ة  -حرك��ة 
مواطن��ني  تض��م  الفنزويلي��ة 

مدني��ني وعس��كريني، إضاف��ًة إلى 
املتمردين- مس��ؤوليتها عن  بعض 
الهجوم، والذي أطلقت عليه اسم 
»عملي��ة فينيكس«، ومن ش��ركة 
إخبارية خاصة مقرها والية ميامي 
األمريكي��ة، أعل��ن بي��ان املتمردين، 

وال��ذي يص��رح مبس��ؤوليتهم عن 
احلادث، إضاف��ًة إلى بعض املطالب 
م��ن حكوم��ة م��ادورو، كان بينه��ا 
اإلذعان ملطال��ب اجلمعية الوطنية 
اليميني��ة، وإج��راء انتخاب��ات حرة 
وحقيقية. دعت اجملموعة الش��عب 
للنزول إلى الشوارع وتولي السلطة 
االنتقالي��ة،  احلكوم��ة  وتثبي��ت 
وأشاروا إلى أن محاولة االغتيال قد 
جاءت الستعادة النظام الدستوري، 
وإن لم تتحقق املطالب، سيتبعها 
عملي��ات جدي��دة الحقة.ع��ن ذلك 
 »Pambazuka« وكال��ة  تق��ول 
اإلخبارية: »من الغباء قبول السرد 
مجهول��ة  مجموع��ة  إن  القائ��ل 
م��ن اجلن��ود الس��ابقني ق��د نفذوا 
تطل��ب  الهج��وم  إن  إذ  الهج��وم؛ 
مجموع��ات مدربة جي��ًدا، كما أنه 
كان ش��بيًها خملطط��ات الهج��وم 
بطائ��راٍت ب��دون طيار عل��ى قواعد 
روسية في س��وريا«، تشير الوكالة 
أيًض��ا إل��ى أن األه��م م��ن ذل��ك أن 
الطائرات بدون طيار قد تباع بحرية 
في الس��وق؛ إال أنه��ا ال تأتي مليئة 
باملتفجرات، وله��ذا ميكن ربط هذا 
الهجوم بحركة املعارضة اليمينية 
األمريكي��ة. املتح��دة  والوالي��ات 
يؤك��د التقرير أن هن��اك الكثير من 
عمليات االغتيال املشابهة املتورط 
فيها اليم��ني املعارض بدول أمريكا 
الالتينية، مثل اإلكوادور وجواتيماال 
وش��يلي، في ح��ني أن جميع القادة 
السياس��يني الذين اغتيل��وا كانوا 
اإلمبريالية  للسياس��ات  معادي��ن 
صحي��ح،  بش��كٍل  األمريكي��ة 
وه��و ما يش��ير إلى متوي��ٍل أمريكي 
لعملي��اٍت إرهابية مماثلة.بحس��ب 
الوكالة، كان قتل مئات املناهضني 
لإلمبريالية جزًءا من عمل واشنطن 
من��ذ ق��رون، حلماي��ة مصاحلها في 
أن  ويضي��ف  الالتيني��ة،  أمري��كا 
عمليات االغتيال تأتي بدياًل عندما 
يفش��ل اإلمبرياليون في إيجاد حل 
دميقراط��ي لتغيير النظ��ام، بنظٍم 
أخرى تب��دو في ظاهرها دميقراطية، 
إال أن جوهرها إمبريالي. وفي فنزويال 
فش��ل اليمني املعارض حتى نهاية 
الع��ام الس��ابق فش��اًل ذريًع��ا في 
حش��د قوى اجتماعي��ة، أو تأجيج 
واالقتصادية  االجتماعي��ة  األزمات 
ال��ذي  األم��ر  وه��و  واس��تغاللها، 
قادهم إلى أعمال العنِف واإلرهاب، 
بحس��ب التقرير، بدع��ٍم كامل من 

الواليات املتحدة األمريكية.

البينة الجديدة / متابعة
اكدت تقارير صحفية ان نيكوالس مادورو، وهو رئيس واحدة من أفقر دول أمريكا الالتينية، فنزويال، ينظر إلى واشنطن، وخاصة وكالة االستخبارات 
املركزية )CIA(، كونها السبب الرئيس في املتاعب التي تواجهها فنزويال، قائاًل إن الواليات املتحدة ومنظمة »أوبك« -وهي منظمة عاملية تضم 
الدول املصدرة للبترول- تشنان حربًا لإلطاحة بحكومته اليسارية. وقد كان مادورو واحًدا ممن وقفوا في وجه تدخل الواليات املتحدة في شؤون 

دول أمريكا الالتينية، وذلك عن طريق التحالف مع بعض الدول املثيرة للجدل؛ مثل روسيا، والصني، وإيران، وكوبا.

بعد عام من تولي نيكوالس مادورو رئاسة البالد
 عانت فنزويال من عدة أزمات متفاقمة

كان قتل مئات املناهضني لإلمربيالية جزًءا من عمل واشنطن منذ قرون 
حلماية مصاحلها يف أمريكا الالتينية

الفارق الوحيد بني سياسات شافيز العادلة ومادورو هو أسعار النفط 
لدولة اعتمدت اعتماًدا رئيسيًّا على عائدات النفط

هل مادورو رجل طيب تحصره أمريكا بشكٍل ممنهج في أدوار الشر؟
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يَب��دو أن قدرنا أال نغادر الفواجع والويالت، ويبدو أن وطناً اس��مه 
العراق ُكتب عليه أن يعيش على وقع صدمات ال نس��تفيق منها 

إال على دوي أخرى، وهكذا تستمر النكبات..
غرق العّبارة في نهر دجلة يوم اخلميس املاضي )2019/3/21( وهي 
تنوء فوق طاقتها بأناس جلهم نساء وأطفال ذنبهم أنهم كانوا 
فرح��ن في يوم كهذا بهيج، ولكن من دون أن يدور في خلدهم أن 
الق��در يتربص بهم وأن النهر اخلالد الذي ابتلع املئات في فاجعة 
جس��ر األئمة عام )2005( وجثث شهداء س��بايكر املغدورين في 

)حزيران 2014( هو ذاته!!
غ��رق العب��ارة أث��ار كوامن غضب، وه��ز بقوة مش��اعر ليس ذوي 
الضحايا فقط ب��ل كل العراقين على امتداد خارطة الوطن وإن 
تباين��ت ال��رؤى واألفكار، فالكل أجمع على أن ما حصل مأس��اة 
تس��تحق أن تعلن احلكومة بس��ببها احل��داد وأن جتتمع ألجلها 

الرئاسات الثالث في قصر السالم!!
احلصيلة الرس��مية للضحايا تقول إنهم أكث��ر من )100(، وثمة 
مفقودون م��ازال البحث عنهم جارياً على قدم وس��اق ومبتابعة 
من أعلى املس��تويات.. رئي��س الوزراء عادل عب��د املهدي كان أول 
املس��ؤولن الذين حط��وا رحالهم في )س��احة الق��در( متفقداً 
ومستجلياً دقائق ما حصل، ثم تبعه مشكوراً رئيس جمهورية 
العراق الدكتور برهم صالح الذي تعرض موكبه مع األسف لرشق 
باحلجارة من قبل األهالي الغاضبن في املوصل وكأنهم بفعلهم 
ه��ذا أرادوا أن يوصل��وا رس��ائل عاجلة بأن الطبقة السياس��ية 
عليه��ا أن ت��درك أن كل الذي يج��ري هو نتاج سياس��ات أدمنت 
الفس��اد وحمته، وه��ا هم يدفعون فاتورة احلص��اد املر.. محافظ 
نينوى نوفل العاكوب وبسبب )ابتساماته( غير احملتشمة )شبع 
ط��ن( رزايل وكان مادة دس��مة ل�)الفيس��بوكين(.. وما زاد الطن 
بل��ة أن موكبه دهس اثنن من الغاضبن بينما كان يحاول الفرار 
بجلده من املكان!! وأن مجلس احملافظة فشل في إقالته واكتفى 

بإحالته إلى التحقيق فقط.
القضاء العراقي ممثالً برئيسه القاضي فائق زيدان دخل على خط 
الفاجعة بقوة وكانت قراراته تصدر بس��رعة البرق عبر مذكرات 
قبض بحق مالك العّبارة ومالك اجلزيرة التي اس��تبدل اس��مها 
مجل��س احملافظة من جزي��رة أم الربيعن إلى )جزيرة الش��هداء( 

وفاًء ملن لقوا مصارعهم في هذا احلادث اجللل..
لقد أظهر ش��عبنا مرة أخرى نخوته وش��هامته، والكل ش��اهد 
كيف يتدافع املس��عفون بش��رف ورجولة إلنقاذ الغرقى.. وكيف 
تدخلت مروحيات اجلي��ش العراقي وكيف حضر أكثر من عثمان 

العبيدي في هذه اللحظة.. لكن أسئلتي األخيرة هي:
هل ستطوى قضية العّبارة كما سبقتها من قضايا؟

وه��ل سيس��جل احلادث قض��اًء وقدراً حت��ت ش��عار )عثرنا على 
املقتول وهرب القاتل(؟

وهل سنحدد األس��باب ونعالج كل مظاهر القصور واخللل التي 
تودي بحياتنا بشجاعة؟

وهل سنس��مع عن استقاله بعض املس��ؤولن أم أن االستقالة 
بالنسبة لهم )عيب(؟!

نتمنى س��ماع قرارات تعي��د للدولة هيبته��ا وللعراقي كرامته 
ول��أرواح حرمته��ا.. ألي��س الصبح بقري��ب؟!.. وكف��ى مزايدات 

ومتاجرة بأرواحنا..
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أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

تنويـــــه

كاريكاتري

)السنة الرابعة عشرة( العدد )3152( - األحد - 24 - آذار - 2019

عبد الزهرة البياتي*

وجع يومي

*رئيس التحرير التنفيذي

َعْن َفاِجَعِة َعبَّاَرٍة َوَغْرَقى 
ِعَراِقيِّْيَ َأَتَكلَُّم

صحي��ح أن ال راد لقض��اء اهلل وق��دره، ولك��ن أعتق��د أن تطبي��ق القوانن 
والتعليمات والوصايا واإلرش��ادات واملعايي��ر والضوابط لعمل كل ما يدور 
حولن��ا من ش��أنه أن يقلل من احلوادث املؤس��فة التي يذه��ب ضحيتها 
األبرياء.. وإن احلادث املأس��اوي لغرق العّب��ارة يقودنا إلى تلك احلقيقة التي 
أشرت لها آنفاً، أي مبعنى أدق لو كانت العّبارة حديثة وغير متهالكة وذات 
مقاع��د نظامية لعدد الركاب ومزودة بس��تر جناة وطواف��ات وفيها جرس 
إن��ذار، ولو توفرت املهارة واخلبرة مبن يقودونها، ملا وقعت الكارثة وملا حصل 

ما حصل..
وه��ذا يقودنا إل��ى أكثر من قضي��ة وأكثر من جهة تتحمل مس��ؤولية ما 
حصل، ابتداًء من وزارة الثقافة والس��ياحة واآلثار وبعدها احملافظ بوصفه 
املس��ؤول األول ف��ي محافظ��ة نين��وى، وغيره م��ن املس��ؤولن فيها وفي 
املقدمة مجلس احملافظة واجلهات الرقابية األخرى الس��يما في يوم شهد 
زي��ادة إط��الق املياه من س��د 
املوص��ل وه��و األمر ال��ذي زاد 
من منسوب نهر دجلة، وكان 
على من يعنيه األمر أن يأخذ 
ذل��ك باحلس��بان وأن يراع��ي 

تلك اخملاطر ولكن...
أن  اجلس��يم  اخلط��أ  م��ن  إن 
متر ه��ذه احلادث��ة املؤملة التي 
ذه��ب ضحيته��ا أكث��ر م��ن 
آخر  )105( أشخاص بحسب 
إحصائي��ة وأغلبه��م نس��اء 
الك��رام كما  وأطف��ال م��رور 
حص��ل م��ع حوادث س��ابقة 

على هذه الشاكلة..
وهنا ال بد أن نش��يد باإلجراءات احلكومية الس��ريعة التي كانت تتناسب 
وجس��امة الكارثة من خالل قيام رؤس��اء اجلمهورية والوزراء والنواب بزيارة 
إل��ى محافظة نينوى للوقوف على ما حص��ل ومتابعة مجريات التحقيق. 
وحسناً فعل رئيس الوزراء عادل عبد املهدي عندما طلب من مجلس النواب 
مناقشة إقالة محافظ نينوى نوفل العاكوب وإحالته إلى التحقيق ليكون 
ِعبرة ملن اعتبر ولكي ال يفلت أي مسؤول مباشر من العقاب الذي يستحق، 
وال ننس��ى هنا دور القضاء من خالل رئيس��ه القاضي األس��تاذ فائق زيدان 
الذي أوعز لقضاة التحقيق املباشرة بعملهم وسرعة التحقيق وصوالً إلى 

كافة التفاصيل حفاظاً على حقوق الناس من الضياع..
وختام��اً يس��تحضرني هن��ا احلديث النبوي الش��ريف للرس��ول األعظم 
محم��د صل��ى اهلل عليه وآله وس��لم »بالغري��ق واحلري��ق وصاحب الهدم 
واملبطون والش��هداء في س��بيل اهلل«، وهو حديث صحيح.. الرحمة لكل 
شهداء العّبارة وشهداء العراق جميعاً ومثواهم اجلنة، ويكفي أن العالم 
ق��د تعاط��ف جميعاً مع هذا احل��ادث األليم الذي ندفع آالم��ه بإنا هلل وإنا 

إليه راجعون.

*عضو نقابة الصحفيني العراقيني

َتْطِبْيُق الَقَواِنْيِ َوالتَّْعِلْيَماِت 
اَيِة َأْرَواِح النَّاِس َأَساُس ِحَ

بال مجاملة

صباح الشيخلي*

يكفي أن العالم قد 
تعاطف جميعًا مع هذا 

الحادث األليم الذي 
ندفع آالمه بإنا هلل وإنا 

إليه راجعون.

ال منلك إال أن نقول )إنا هلل وإنا إليه راجعون، وحسبنا اهلل ونعم الوكيل، اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلف لنا خيراً منها( إنه سميع 
مجي��ب.. يتقدم اإلعالمي والكات��ب الصحافي عاصم جهاد املتحدث باس��م وزارة النفط، باإلصالة عن نفس��ه وباإلنابة عن عائلة 
املرحوم احلاج جهاد مطر البياتي وعن اإلخوة )باسم وغامن ورائد، وأوالد املرحوم كل من علي ومرتضى(، بأسمى آيات الشكر والتقدير 

والعرفان إلى جميع من شاركنا مصابنا بوفاة املرحوم أخينا )األديب والكاتب واخلبير الدولي زاحم جهاد( وهم كل من:
1- السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر عباس الغضبان.

2- السيد وزير النفط السابق د.إبراهيم بحر العلوم.
3- السيد فياض حسن نعمة وكيل الوزارة لشؤون االستخراج.

4- السيد كرمي حطاب وكيل الوزارة لشؤون التوزيع.
5- السيد عالء الياسري مدير عام شركة تسويق النفط.

6- السيد كاظم مسير مدير عام شركة توزيع املنتوجات النفطية.
7- السيد زيد كاظم مدير عام شركة مصافي الوسط.

8- السيد د.هشام ياس شعالن مدير عام الدائرة االقتصادية.
9- السيد سعد نوري مدير عام شركة مصافي الوسط األسبق.

10- السيد كاظم اليعقوبي معاون مدير عام شركة االستكشافات النفطية للشؤون اإلدارية.
11- السيد علي حسن الشديدي معاون مدير عام الدائرة االقتصادية.

12- السيد عباس رشدي كبة مدير مركز تقنيات املعلومات واالتصاالت.
13- السيد علي السنيد الكرعاوي - شركة مصافي الوسط.

فضالً عن اإلخوة والزمالء في وزارة النفط والش��ركات النفطية احمللية والعاملية، وجميع من حضر مجلس العزاء أو اتصل أو أرس��ل 
بطاقات التعزية.

فق��د كانت لتعزيتكم ومش��اركتكم لنا في مصابنا أبلغ األثر في نفوس��نا، فلكم منا خالص الش��كر والتقدي��ر واالمتنان، مقروناً 
بص��ادق ال��ود والوفاء، س��ائلن املولى عز وجل أن يحفظ اجلميع ويوفقهم للخير كله، ويبعد عنهم كل س��وء، نس��أل اهلل تعالى أن 

يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه، إنه سميع مجيب.

الكاتب واإلعالمي عاصم جهاد
عن عائلة املرحوم احلاج جهاد مطر البياتي

ال منلك إال أن نقول )إنا هلل وإنا إليه راجعون، وحس��بنا اهلل ونعم الوكيل، اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلف لنا خيراً منها( إنه س��ميع 
مجيب..يتقدم كل من اإلعالمي زاهد جهاد والكاتب والصحافي عاصم جهاد باألصالة عن نفسيهما وباإلنابة عن عائلة املرحوم احلاج 
جه��اد مطر البياتي وعن اإلخوة )باس��م وغامن ورائد، وأوالد املرحوم كل من علي ومرتضى( بأس��مى آيات الش��كر والتقدير والعرفان إلى 
جميع من ش��اركنا مصابنا بوفاة املرحوم أخينا )األديب والكاتب واخلبير الدولي زاحم جهاد( من الس��ادة الوزراء وأعضاء مجلس النواب 
ورجال الدين األفاضل واملراجع الدينية وشيوخ العشائر والقيادات األمنية والعسكرية واحلشد الشعبي والزمالء في نقابة الصحفين 
والزمالء رؤساء حترير الصحف وشبكة اإلعالم العراقي وجميع الزمالء في وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملكتوبة، احمللية والعاملية، 
والس��ادة الس��فراء والزمالء في مكتب االتصال احلكومي في األمانة العامة جمللس الوزراء ومكتب إعالم الس��يد رئيس مجلس الوزراء 
ومؤسس��ة الش��هداء وهيئة احلج والعمرة، وهيئة التقاعد الوطني��ة، فضالً عن اإلخوة والزمالء في وزارة النفط والش��ركات النفطية 

احمللية والعاملية، وجميع من حضر مجلس العزاء أو اتصل أو أرسل بطاقات التعزية.
فقد كانت لتعزيتكم ومشاركتكم لنا في مصابنا أبلغ األثر في نفوسنا، فلكم منا خالص الشكر والتقدير واالمتنان، مقروناً بصادق 
الود والوفاء. سائلن املولى عز وجل أن يحفظ اجلميع ويوفقهم للخير كله، ويبعد عنهم كل سوء، نسأل اهلل تعالى أن يتغمد الفقيد 

بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه، إنه سميع مجيب.

الكاتب واإلعالمي زاهد جهاد
عن عائلة املرحوم احلاج جهاد مطر البياتي

شكر على تعزية
من عائلة املرحوم زاحم جهاد البياتي

شكر على تعزية من عائلة املرحوم زاحم جهاد البياتي

بغداد / البينة الجديدة
عدسة / حمودي غريب 

في وقفة احتجاجية سادها 
احل��زن واألس��ى وتصاعدت 
بالقصاص  املطالب��ة  فيها 
من املقصرين الذين يقفون 
العشرات  استش��هاد  وراء 
من األبرياء أغلبهم نس��اء 
وأطفال جراء غ��رق العّبارة 
ف��ي نه��ر دجل��ة باملوصل، 
أوقدت أس��رة حتري��ر جريدة 
»البين��ة اجلدي��دة«، وعل��ى 
رئي��س  الزمي��ل  رأس��ها 
الوه��اب  )عب��د  التحري��ر 
الس��بت،  أم��س  جب��ار(، 
س��ورة  وق��راءة  الش��موع 

أرواح  الفاحتة ترحم��اً على 
ضحاي��ا العّبارة، كما قررت 
أن تؤطر  »البينة اجلدي��دة« 
صفحته��ا األول��ى بعالمة 
املناس��بة  به��ذه  احل��داد 
التحرير  املؤملة. وأكد رئيس 
)عب��د الوهاب جبار( أن هذه 
الفاجعة يج��ب أال متر مرور 
أن تتخ��ذ  الك��رام ويج��ب 
بح��ق  الالزم��ة  اإلج��راءات 
كل املتس��ببن واملهمل��ن 
الذي��ن يقف��ون وراء احلادث، 
كما أعل��ن تضامن »البينة 
اجلدي��دة« مع ذوي الضحايا 
حتى ني��ل كامل حقوقهم 

املشروعة.

يف وقفة احتجاجية سادها احلزن واألسى وتصاعدت فيها املطالبة بالقصاص من املقصرين

أسرة حترير »                            « توقد الشموع
 على أرواح ضحايا »العّبارة« يف املوصل

بَدع��وة كرمي��ة م��ن عمادة 
كلي��ة التربي��ة ابن رش��د 
يلقي  اإلنس��انية،  للعلوم 
س��ماحة الش��يخ قاسم 
الهاش��مي أمن عام مركز 
الدراسات التخصصية بن 

احل��وزة واجلامعة محاضرة 
الدينية  )املعاجلات  بعنوان 
على  لإلحل��اد(،  والفكري��ة 
ابن رش��د الس��اعة  قاعة 
العاش��رة صباح��ا الي��وم 

األحد.

املعاجلات الدينية والفكرية 
لإلحلاد .. اليوم


