
بغداد / 
طال��ب مصرف الرافدين، املقترضني بتس��ديد اقس��اط قروض 
الس��يارات لدى فروع املصرف حصراً، مؤك��داً أنه لم يخول أي 
ش��ركة متعاقد معها لبيع الس��يارات باألقساط للمواطنني 
ح��ق تقاضي األقس��اط.وقال املكتب اإلعالم��ي للمصرف ، إن 
عل��ى الزبائ��ن املس��تفيدين م��ن خدماتنا املصرفي��ة اخلاصة 
بقروض السيارات االلتزام بتسديد دفعات األقساط الشهرية 
ل��دى ف��روع املص��رف حص��راً لضمان حقه��م في التس��ديد 
أصولي��اً وفق وص��والت مصرفية معتمدة.وأض��اف، أن املصرف 
لم يخول أية ش��ركة متعاقد معها لبيع السيارات باألقساط 
للمواطنني حق تقاضي األقس��اط واملصرف غير مس��ؤول عن 
مصير تس��ديد أي دفعات خارج عمل فروعه، داعياً املقترضني 
إلى اإلس��راع بتس��ديد ما بذمتهم من أموال تلك الس��يارات 

لتفادي األوض��اع القانونية بحقهم.عل��ى صعيد آخر أعلنت 
وزارة التعلي��م العال��ي والبح��ث العلم��ي، ام��س األحد، عن 
تخفي��ض أجور الدراس��ات العلي��ا بنس��بة 50 باملئة للطلبة 
االحتي��اط املتقدمني على القناة العامة املدورة مقاعدهم إلى 
قناة النفقة اخلاصة قبل التوس��عة الت��ي صدرت مؤخراً.وقال 
مدي��ر دائ��رة البحث والتطوي��ر بالوزارة إن وزي��ر التعليم قصي 
الس��هيل وافق على تخفي��ض اجور طلبة الدراس��ات العليا 
)املاجستير والدكتوراه( بنسبة 50 باملئة. وأضاف، أن هذا القرار 
يش��مل الطلبة االحتياط املتقدمني على القناة العامة الذين 
مت تدوير مقاعدهم الى قناة النفقة اخلاصة قبل قرار التوسعة 
ال��ذي صدر مؤخرا، مراع��اة لظروف الطلب��ة املادية وخلق روح 
املنافس��ة فيما بينهم، منبها ان تخفيض االجور الدراس��ية 

للطلبة االحتياط يشمل فقط العام الدراسي احلالي.
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البرلمان يثأر لضحايا العبارة ويوجه صفعة لـ)العاكوب( بإقالته ونائبيه بـ)اجماع وطني(.. ومعلومات: العبيدي مرشح قوي كمحافظ لنينوى

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 

للمرة الثانية.. الشعب يسأل احللبوسي عرب )                                 (.. ملاذا ال تبث وقائع جلسات الربملان مباشرة عرب االعالم؟!

وجه مجلس النواب  خالل جلس��ته امس االحد 
صفعة ال��ى محافظ نين��وى )نوف��ل العاكوب( 
وذل��ك من خالل قرار اقالت��ه ونائبيه )عبد القادر 
س��نجاري( و)حس��ن الع��الف( بناء عل��ى طلب 
رئيس الوزراء )عادل عبد املهدي( وقال البرملان في 
بيان له انه قرر في جلس��ته اخلامسة املنعقدة 
بتاري��خ 24/ آذار / 2019 م��ن الفصل التش��ريعي 
ال��دورة  االول��ى/  التش��ريعية  الس��نة  الثان��ي/ 
االنتخابية الرابعة واس��تناداً ال��ى احكام املادة 

)2/59( من الدستور مايأتي:
املوافق��ة عل��ى اقال��ة محاف��ظ نين��وى )نوفل 
حمادي س��لطان العاك��وب( ونائب��ه االول )عبد 
القادر عبداهلل بطوش س��نجاري( ونائبه الثاني 
)حس��ن ذنون س��ليم العالف( وق��ال النائب عن 
محافظ��ة نين��وى )ناي��ف الش��مري( امس في 
مؤمت��ر صحف��ي ان البرمل��ان ص��وت عل��ى اقالة 
احملاف��ظ ونائبيه باجماع وطن��ي ونحن لن نقبل 
فق��ط باالقالة بل جمعنا تواقي��ع )121( توقيعاً 
حلل مجلس نين��وى وليس فقط جتميده واحالة 
جميع املتورطني بالفس��اد ال��ى القضاء.وكانت 
معلوم��ات قد تس��ربت قبي��ل ق��رار االقالة عن 
اقام��ة بورصة ف��ي اربيل لبيع منص��ب احملافظ 
اجلدي��د مبوج��ب صفق��ة بي��ع وصلت ال��ى )10( 
مالي��ني دوالر دومنا خجل او وجل من الكارثة التي 

حلت باحملافظة وبالعراق.
على صعي��د ذي صلة كش��فت معلوم��ات بأن 
وزير الدفاع االس��بق والنائب ف��ي البرملان )خالد 
العبيدي( هو املرشح االوفر حظاً لتولي منصب 

محافظ نينوى.

وكان رئيس مجلس النواب قد اعلن عن استالمه 
طلباً موقعاً من )121( نائباً يتضمن حل مجلس 
محافظة نينوى واحالتهم الى القضاء مش��يراً 
ال��ى احال��ة الطل��ب ال��ى الدائ��رة القانوني��ة 
واملستشار القانوني في اجمللس لغرض النظر به 
عل��ى ان يتم عرضه الحق��اً على اجمللس وتضمن 
الطل��ب توحي��د القي��ادة والس��يطرة للق��وات 
العس��كرية واكمال وجود القوات العس��كرية 
مب��ا يضمن تطويع ابناء احملافظة واعادة انتش��ار 
القوات العس��كرية ويتول��ى القائد العام اتخاذ 
كاف��ة االج��راءات الغالق املقرات غير الرس��مية 
مهم��ا كانت صفته��ا وتوفير كاف��ة االمكانات 
للجهاز القضائي من احملقق��ني والقضاة واعادة 
فت��ح احملاك��م وايق��اف كل اش��كال التهري��ب 
وخاص��ة احلدي��د والس��كراب والنف��ط والقيام 
احلكوم��ي  اجله��د  م��ن  مس��تعجلة  بحمل��ة 
واحملل��ي الع��ادة اعم��ار احملافظ��ة وغل��ق مل��ف 
الن��زوح وتس��ريع اج��راءات تعوي��ض املتضررين 
واطالق التخصيصات املالية للمحافظة وباقي 
احملافظات االخرى واكمال التحقيقات االصولية 
بخصوص العبارة ومحاس��بة املقصرين واعتبار 
ضحاي��ا احلادث ش��هداء وتعويضهم مع ضمان 
حق ذويه��م باللجوء للقضاء م��ع اضافة كافة 
القضايا اخلاصة بالفساد املالي واالداري وغيرها 
م��ن االمور.وف��ي التط��ورات ايض��اً ق��رر مجلس 
القضاء االعلى تش��كيل هيئة حتقيقية خاصة 
للتحقيق في حادث غ��رق العبارة في نهر دجلة 
ف��ي محافظة نين��وى الت��ي راح ضحيتها عدد 
م��ن املواطن��ني االبري��اء وان الهيئة تض��م عدداً 
من الس��ادة القضاة واعضاء االدع��اء العام في 
املوصل في وقت قال الناش��ط )سليمان الفهد( 

ف��ي تغريدة له ان التحقيق��ات االولية اثبتت ان 
هناك فصيالً مس��لحاً يس��مى )كتائب البعث 
املق��اوم( يق��ف وراء حادث��ة اغ��راق العب��ارة في 
املوص��ل الرجاع احملافظ��ة الى املرب��ع االول بعد 
حتريره��ا م��ن داع��ش وتأليب ال��رأي الع��ام ضد 
اجلي��ش العراق��ي والش��رطة وان ه��ذا الفصيل 
مس��نود من جناح )ع��زة ال��دوري( وهيئة علماء 
املس��لمني وان على اجهزة الدولة متابعة االمر.
وف��ي التطورات ايضاً اعلنت هيئة النزاهة امس 
عن تس��نم رئيس ديوان الرقاب��ة املالية االحتادي 
الدكتور )صالح نوري خلف( رئاسة الهيئة وكالة 
اضافة الى مهام عمله رئيس��اً لدي��وان الرقابة 
وقالت الهيئة في بيان له��ا ان امراً ديوانياً صدر 
بتكلي��ف رئيس دي��وان الرقابة املالي��ة االحتادي 
مبهام رئاس��ة الهيئ��ة وكالة مبينة مباش��رته 
اداء مهامه ليكون س��ابع رئيس لهيئة النزاهة 
من��ذ تأسيس��ها ع��ام 2004 وان الرئيس اجلديد 
عق��د اجتماع��اً باملديري��ن العامني ف��ي الهيئة 
متت خالله مناقش��ة آلية عم��ل دوائر ومديريات 
ومكاتب حتقيق الهيئة وس��بل تسيير اعمالها 
بانس��يابية واتخاذ القرارات الالزمة بصدد ذلك.
وف��ي تطور امني اكد املتحدث بأس��م الوحدات 
الكردي��ة )نوري محمود( ان قوات��ه لم تعثر على 
زعيم تنظيم داعش )ابو بكر البغدادي( وقيادات 
التنظي��م ف��ي بل��دة الباغ��وز بع��د حتريرها من 
قبضة االرهابيني واض��اف محمود ان املعلومات 
تفي��د بفرار االرهابي البغدادي وقيادات التنظيم 
ال��ى محافظة ادلب في ش��مال س��وريا كونها 
منطق��ة تقع حتت س��يطرة اجملاميع املس��لحة 
التابع��ة للمعارضة الس��ورية وان اغلب قيادات 

التنظيم وارهابييه فروا الى تلك املنطقة.

وفي التطورات ايضاً نفذت قوة امريكية عملية 
انزال جوي على منزل مدني في منطقة العودان 
ش��مال قضاء الرطبة بذريعة االش��تباه بوجود 
عناص��ر تنظي��م داع��ش االجرام��ي بداخله وان 
الق��وة اعتقلت عددا من افراد االس��رة في املنزل 
املس��تهدف واقتادهم الى جه��ة مجهولة وقد 
اس��فرت عملية االنزال الت��ي وقعت دون معرفة 
الدواع��ي احلقيقي��ة لها الى استش��هاد طفلة 

واصابة مدني.
عل��ى صعيد ذي صل��ة اعلنت القي��ادة املركزية 
االمريكية السبت املاضي عن قيام قواتها ب�)7( 
مهام امنية في العراق وذك��رت القيادة في بيان 
لها ان قوة املهام املشتركة تقوم بعملية )العزم 
الصلب( بتقدمي املشورة والدعم الى قوات االمن 
العراقية في )7( مجاالت امنية اساس��ية وهي: 
السياسة االمنية والعمليات االمنية والتدريب 

واالستدامة واالس��تخبارات ومكافحة االرهاب 
والطي��ران وان اكث��ر م��ن )189( ال��ف منتس��ب 
م��ن القوات العراقي��ة تلقوا تدريب��ات من قوات 
التحالف.وف��ي التطورات ايضاً افاد مصدر امني 
امس بأندالع اش��تباكات مس��لحة ب��ني قوات 
احلش��د الش��عبي وعناص��ر من تنظي��م داعش 
ش��رق ناحي��ة القيروان ف��ي نينوى وق��ال مصدر 
ان ق��وة م��ن الل��واء )29( في احلش��د الش��عبي 
اش��تبكت صب��اح ام��س م��ع مجموع��ة م��ن 
عناصر داعش وان االش��تباكات ماتزال مستمرة 
ولم تع��رف بع��د حصيلتها.وفي الش��أن احمللي 
كش��فت الكويت مؤخراً عن فتح باب اس��تيراد 
)الصلب��وخ( وه��و احلص��ى الكبي��ر م��ن العراق 
اعتب��اراً من ي��وم امس للش��ركات املتخصصة 
لك��ون الصلبوخ العراقي االج��ود وقالت مصادر 
معني��ة ان وزارة الصناع��ة والتج��ارة الكويتية 
فتحت باب اس��تيراد الصلبوخ م��ن العراق بعد 
ان كان يت��م س��ابقاً اس��تيراده ع��ن طريق دولة 
االم��ارات العربية املتح��دة واكدت ال��وزارة انها 
بصدد تخفيف االجراءات الكمركية لتس��هيل 
عملية انسيابية االس��تيراد لهذه املادة احليوية 
للكويت.على صعيد آخر اعلنت وزارة التخطيط 
امس عن توقيعها مذكرة تفاهم لدعم مشاريع 
املي��اه مببلغ )250( الف يورو فيما اعلنت فرنس��ا 
ان هذه املنحة ستساعد احلكومة العراقية في 
اعادة بن��اء البلد وقال وكيل وزارة التخطيط انه 
مت توقي��ع مذكرة تفاهم مع الوكالة الفرنس��ية 
للتنمي��ة كمنح��ة مببلغ )250( الف ي��ورو مبيناً 
ان املذك��رة تخص تقدمي مس��اعدات فنية فيما 

يتعلق بقطاع املياه في العراق.

يف الهدفكتب املحرر السياسي

ق��رأت بامع��ان االخب��ار العاجلة بش��أن تعرض س��فينة او 
باالحرى الس��فينة الس��ياحية العمالقة )Viking sky( امس 
االول الس��بت خلل��ل ميكانيكي اص��اب محركاتها وادى بها 
للجنوح صوب الس��واحل النرويجية حيث كان على متنها 
)1300( راكب بينهم )378( مواطناً س��ويدياً وما زاد الطني بلة 
ان االح��وال اجلوية كانت حينها س��يئة للغاية وهو مازاد من 
نسبة اخملاطر، لكن مت بنجاح اتخاذ اجراءات السالمة وأخلي 
ركاب الس��فينة البال��غ عددهم كم��ا قلن��ا )1300( فرداً في 
عملية انقاذ قام بها س��الح اجلو النرويجي وخفر السواحل 
وهيئة االنقاذ الوطنية النرويجية وباملناسبة فقد متت عملية 
االخالء جواً وبحراً وبسرعة فائقة من خالل طائرات هيلكوبتر 

االنق��اذ  ف��ي  متخصص��ة 
االس��تعانة  ال��ى  اضاف��ة 
بط��راد بح��ري متخص��ص 
ملواجهة االح��وال املناخية 
الس��يئة وقد مت توجيه )25( 
طائرة للبدء   بانقاذ الركاب 
الس��فينة  م��ن على م��ن 
العمالق��ة وكان��ت اولوي��ة 
النقل لالطفال وكبار السن 
الرجال  النس��اء ثم  يليهم 
وعن��د صب��اح ام��س االحد 

انتهى كل شيء باستثناء )12( راكباً اصيبوا بحروح طفيفة.. 
ما نريد قوله ان املس��ؤولية واجب وشرف ومن ال يحترق قلبه 
على ش��عبه وال يتحرك من وحي وجدانه وضميره ال ميكن ان 
حتركه حتى اعتى العواصف الهوجاء.. واملسؤولية احساس 
باالنتماء الى الوطن والغيرة على ناسه والذود عنهم في كل 
الظروف واحلاالت.. واملسؤولية ايضاً عمل استباقي واحترافي 
ولكي تنقذ الناس من الكوارث واملصائب عليك ان متتلك كل 
املع��دات واملس��تلزمات التي تعينك ف��ي اداء مهمتك وان اي 
تقاعس او المباالة هي استهانة بحياة الشعب وارواح افراده 
ولع��ل ما حصل م��ع )عبارة املوص��ل( خير دلي��ل على غياب 
كل االش��تراطات التي قلناه��ا ومنها ما فعلت��ه تلك الدول 
مع السفينة الس��ياحية العمالقة.. انها مقارنة غير عادلة 

وشتان بني هذا وذاك.

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

عبد الوهاب جبار 

 املسؤولية عمل استباقي 
واحرتايف ولكي تنقذ الناس من 
الكوارث واملصائب عليك ان 
تمتلك كل املعدات واملستلزمات 
التي تعينك يف اداء مهمتك

املسؤولية شرف.. 
وعمل استباقي
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منتخبنا يستعد غداً إق
ملالقاة األردن سعيًا 

للتتويج باللقب

عبد املهدي يبحث مع نظريه 
املصري ايالء االقتصاد أهمية 
اكرب يف العالقات بني البلدين 10

ما مستقبل القضية 
الفلسطينية حال فوز 

كل مرشح من هؤالء يف 
انتخابات إسرائيل؟

االم والربيع ..عنوان 
واحد للعطاء والنماء 

واستمرارية احلياة
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ترامب : حررنا كل أراضي سوريا والعراق اليت سيطر عليها داعشا
حقوق االنسان : جسر السويس يف املوصل ينذر بكارثة جديدةال

3انصاره يلقبونه بـالشبح وحماط بثالثة اشخاص فقط..الكشف عن مكان اختباء البغدادي
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اختتام القمة الثالثية بني العراق ومصر واالردن يف القاهرة  

بغداد / 
كش��فت مديرية امل��رور العامة، 
ام��س األحد، ع��ن توجي��ه صدر 
مؤخ��راً من رئي��س ال��وزراء عادل 
عب��د امله��دي يقض��ي بالتعامل 
مع مواكب املسؤولني مثلما يتم 
التعامل مع املواطنني بالنس��بة 
للمخالف��ات وااللتزام باالش��ارة 
املمنوع.وقال  والوق��وف  املروري��ة 
الرائ��د ف��ادي عم��اد م��ن إع��الم 

املديري��ة، إن��ه مت اإليع��از لكافة 
مفارزن��ا في عموم جانبي الكرخ 
والرصافة بالعمل بهذا التوجيه 
والذي ورد مؤخراً من رئيس الوزراء 
والذي يح��ث عل��ى التعامل مع 
طبيعي��ة  بص��ورة  مس��ؤول  أي 
اخملالف��ات  ملوض��وع  بالنس��بة 
املروري��ة  باإلش��ارة  وااللت��زام 
إلى  باإلضافة  املمن��وع  والوقوف 

اخملالفات األخرى.

رئيس الوزراء لـ »املرور العامة«: 
تعاملوا مع مواكب املسؤولني مثل 

تعاملكم مع املواطنني

  بغداد / 
أكد رئيس الوزراء عادل عبد املهدي، امس االحد، أن اتفاق 
العراق ومصر واالردن س��يفرح الكثي��ر للدور الكبير الذي 
تلعب��ه هذه الدول الث��الث. وقال عبد امله��دي في كلمته 
بافتت��اح القمة الثالثية، إن انعقاد القمة الثالثية نقطة 
حتول كبيرة في مس��تقبل العالقات املشتركة ومصالح 
ش��عوبنا. واضاف أن اتفاقنا س��يفرح به  كثي��رون للدور 

الكبير الذي تلعبه الدول الثالث. واش��ار الى أن املش��اريع 
االقتصادي��ة واالعمار واالس��كان والكهرب��اء في مقدمة 
اهتماماتن��ا واحتياج��ات ش��عبنا.هذا وقد ب��دأت، ظهر 
ام��س االحد، اعم��ال القم��ة الثالثية العراقي��ة املصرية 
االردني��ة في القاهرة بحضور رئي��س مجلس الوزراء عادل 
عبداملهدي والرئيس املصري عبدالفتاح السيسي وامللك 

االردني عبداهلل الثاني .

عبد املهدي يف القمة الثالثية: اتفاقنا سيفرح 
الكثري للدور الذي تلعبه الدول الثالث

  البصرة / 
دعا محافظ البصرة أس��عد العيداني، وزير 
الصح��ة والبيئة ع��الء الدين العل��وان الى 
التمع��ن في قانون احملافظ��ات وقراءة قانون 

املوازن��ة بدقة، وذلك عل��ى خلفية اعتراض 
الوزي��ر عل��ى أم��ر إداري للمحاف��ظ يقضي 
بإعفاء مدي��ر دائرة الصح��ة وتكليف مدير 

آخر بالوكالة.                   تتمة ص3

حمافظ البصرة يدعو وزير الصحة اىل تدقيق 
قانون احملافظات وقراءة املوازنة بتمعن

 القاهرة / وكاالت / 
ق��ال رئيس الوزراء ع��ادل عبد املهدي، امس 
األح��د، إن الع��راق يس��ير عل��ى الطري��ق 
الت��ي  الصعوب��ات  كل  رغ��م  الصحي��ح 
تواجه��ه، فيما أع��رب ش��يخ األزهر أحمد 

الطيب عن رغبته بزيارة بغداد والنجف.

وج��اء ف��ي بي��ان للمكتب اإلعالم��ي لعبد 
امله��دي تلق��ت ) البينة اجلديدة ( نس��خة 
من��ه، إن رئي��س مجلس الوزراء ع��ادل عبد 
األزه��ر الش��ريف  التق��ى ش��يخ  امله��دي 
الشيخ أحمد الطيب. ونقل البيان عن عبد 
املهدي تأكيده أن احلكومة العراقية تعمل 

على تعزي��ز الوحدة بني العراقي��ني وإقامة 
عالق��ات مع جمي��ع ال��دول العربي��ة ودول 
اجل��وار ومحارب��ة الفقر واجله��ل والتخلف 
وحتقي��ق النهوض االقتصادي واالعمار الذي 
يتطلع اليه جمي��ع العراقيني. وأضاف عبد 
املهدي، وفقاً للبيان، أن العراق يس��ير على 
الطريق الصحيح رغم كل الصعوبات التي 
تواجه��ه، واس��تطاع بوحدة ش��عبه دحر 
عصابة داع��ش اإلرهابية، وكان للمرجعية 
الدينية الدور الكبير ف��ي الوحدة الوطنية 
وحفظ الس��لم األهلي. م��ن جانبه، أعرب 
شيخ األزهر عن رغبته بزيارة العراق ومدينة 
النجف األشرف وعن س��روره للتطور الذي 
يش��هده الع��راق ووحدة ش��عبه وانتصاره 
على اإلره��اب، مؤك��داً أن الرواب��ط القوية 
تستدعي توحيد دولنا وشعوبنا وجتاوز كل 
اخلالف��ات وإح��راز تقدم لصالح الش��عوب 

املسلمة والبشرية جمعاء.

شيخ األزهر يعرب عن رغبته بزيارة بغداد والنجف األشرف

انن��ا نعول كثيراً عل��ى انتاجنا 
احملل��ي من االلبان لس��د حاجة 
ولك��ن م��ا  العراقي��ة  الس��وق 
بالك��م اذا كان  القيم��ر واجلنب 
املنتجني ف��ي مصانع ابو غريب 
تتعرض��ان للتلف بع��د )3( ايام 
من االنتاج وبعد التدقيق اتضح 
عدم اس��تخدام م��واد حافظة 
تضم��ن س��المتها عل��ى االقل 
ملدة شهر مثلما هو حاصل مع 
املس��توردة..  املماثلة  املنتجات 
فما هو الس��ر وراء ه��ذا الفعل 

املقصود ياترى؟

من يعرف السر؟

 وكاالت / 
أف��اد ناش��طون على مواق��ع التواصل 
االجتماع��ي، امس االح��د، بنجاة نحو 
1000 عراق��ي م��ن ح��ادث م��روع كاد 
يسببه اهمال سائق تريلة في بغداد. 

وكت��ب أح��د الناش��طني عب��ر موق��ع 
فيسبوك، قد س��تر اهلل العراقيني من 
مأساة جديدة كاد يروح ضحيتها أكثر 
من ألف عراقي بريء، موضحاً أن سائق 
تريلة وضع عجلته فوق سكة القطار 
بتقاط��ع مدينة الكاظمي��ة )جكوك( 

والنص��ف  الثامن��ة  الس��اعة  عن��د 
م��ن صب��اح ام��س، وذهب ال��ى مكان 
مجهول.وأض��اف بع��د وص��ول القطار 
حيث كان الس��ائق نبه��ا ومتابعا الى 
الطريق توقف توقفا س��ريعا ومفاجئا 
وال��ركاب  القط��ار  انق��اذ  واس��تطاع 
بصعوبة شديدة، مشيرا الى أن دوريات 
املرور والشرطة حضرت فورا ومت معاجلة 

املوقف بسالم. 
كما نشر ناشطون صورا توضح موقع 

توقف سائق التريلة عن القطار !!

ناشطون : جناة )1000( عراقي من 
حادث مروع كاد يسببه سائق تريلة  



السنة الرابعة عشرة / العدد )3153( االثنني 25 / 3 / 2019

عبد املهدي يدعو من القاهرة لتأسيس شركات مشرتكة يف القطاعات الصناعية والزراعية

2

احملكمة االحتادية تصدر حكمًا بشأن اختصاصها التفسريي املتعلق بنصوص الدستور

NO.3153.mON.25.mAR.2019

بغداد / البينة الجديدة
اكد رئيس حتالف اإلصالح واالعمار الس��يد عمار احلكيم ضرورة ادراج حادثة املوصل 
ومناقشة تقرير اللجنة املكلفة بالتحقيق. جاء ذلك خالل لقاء السيد عمار احلكيم، 
ام��س االول برئي��س مجلس النواب محمد احللبوس��ي. وذكر بي��ان ملكتبه، انه جرى 
خالل اللقاء بحث مستجدات الوضع السياسي السيما في محافظة نينوى. وشدد 
الس��يد عمار احلكيم بض��رورة ادراج ما حدث في مدينة املوص��ل على جدول اعمال 
مجلس النواب فضال عن دعوتنا ملناقش��ة تقرير اللجنة النيابية املكلفة بالتحقيق 
في اوضاع املدينة. كما اكد على تفعيل الدور الرقابي والتش��ريعي جمللس النواب مبا 
ينس��جم ويواكب ضرورات املرحلة احلالية واولوياتها، داعياً الى التكاتف والتعاضد 
بني السلطات الثالث لتفويت الفرصة على كل من يريد بالعراق سوءاً، مجدداً الدعم 

حلكومة عبد املهدي في تنفيذ برنامجها احلكومي اخلدمي والتنموي.

بغداد / البينة الجديدة
أكدت احملكمة االحتادية العليا أن اختصاصها التفس��يري 
يتعلق بنصوص الدس��تور، مش��يرة إلى أن ذلك ال يش��مل 
نص��وص القوانني والتعليم��ات. وقال املتحدث الرس��مي 
للمحكم��ة إياس الس��اموك إن احملكم��ة االحتادية العليا 
عقدت جلس��تها برئاسة القاضي مدحت احملمود وحضور 
القضاة األعضاء كافة، ونظرت دعوى خاصم املدعي فيها 
رئيس مجلس النواب اضافة لوظيفته. واضاف الساموك، 
أن املدعي طلب من احملكمة تفسير املادة )2 أوالً( من قانون 
اع��ادة املفصول��ني السياس��يني رق��م )24( لس��نة 2005، 
وتفسير املادة )6( من تعليمات تسهيل تنفيذ ذلك القانون.

وأش��ار، إلى ان احملكم��ة االحتادي��ة العليا أك��دت أن طلب 
تفس��ير القان��ون أو التعليمات اخلاصة بتس��هيل تنفيذ 
القان��ون يخرج ع��ن اختصاصاتها املنص��وص عليها في 
املادة )4( من قانون احملكمة االحتادية العليا رقم )30( لسنة 
2005.وبني، أن احملكمة أكدت ان اختصاصها في التفس��ير 
يتعلق بتفسير مواد الدستور، وذلك وفقاً للمادة )93 ثانياً( 
منه، وهي ال تختص بتفسير والقوانني والتعليمات، حيث 
تتواله اجله��ة اخملتصة قانوناً، وبناء علي��ه تقرر رد الدعوى 

لعدم استنادها إلى سند من الدستور.

احلكيم للحلبوسي: ضرورة إدراج حادثة املوصل ومناقشة تقرير اللجنة املكلفة بالتحقيق

األعرجي: إقالة حمافظ نينوى ليست كافية إلجياد االستقرار باحملافظة

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
اعتب��ر نائب رئيس الوزراء الس��ابق بهاء األعرج��ي، امس االحد، 
أن اقال��ة محاف��ظ نينوى نوفل العاكوب ليس��ت كافية اليجاد 
االس��تقرار باحملافظ��ة، مش��ددا على ض��رورة إبع��اد الصراعات 
السياس��ّيةالكرديّة العربي��ة عنه��ا. وق��ال االعرج��ي إّن إقالة 
محاف��ظ نين��وى لوحده��ا ال تكفي إليج��اد إس��تقرار في هذه 
افظة، وعليه فمن الالزم القيام بإجراءاٍت س��ريعة وبعكسه  احملحُ
فس��نجدحُ احملافظة في يوٍم من األيام خارج سلطة الدولة مثلما 
حصل س��ابقاً.إّن م��ن أهم اإلجراءات التي يج��ب القيام بها هو 
حتديد اجلهة املس��ؤولة عن امللف األمنّي، مع ض��رورة إعطاء دور 
افظة بذلك، كما ويجب إبعاد الصراعات السياس��ّية  ألبن��اء احملحُ
افظة، وخاص��ة الكرديّة العربية منه��ا، مع اتخاذ  ع��ن ه��ذه احملحُ

افظة بالسرعة املمكنة. إجراءات استثنائية إلعادة إعمار احملحُ

بغداد / البينة الجديدة
اعتب��ر عضو جلنة العالقات اخلارجية النيابية دانا الكاتب، امس 
األحد، أن التقدم مبلفي مكافحة اإلرهاب والفس��اد س��يكونان 
الداعم األكبر للعراق في مجال كسب االستثمارات واالستفادة 
القصوى من الزيارات التي يقوم بها املس��ؤولون العراقييون إلى 
الدول األخرى. قال الكاتب ، إن الزيارات التي يقوم بها املسؤولون 
العراقييون وآخره��م رئيس مجلس الوزراء إلى مصر، إضافة إلى 
زيارات أخرى يقوم بها مس��ؤولون عراقيون إلى بلدان عديدة هي 
زي��ارات مهمة ونتمنى أن تثمر عن حتقي��ق نتائج إيجابية تصب 
مبصلح��ة الع��راق بش��رط أن تكون مبني��ة على أس��اس تبادل 
املصالح وليس التبعية لطرف أو التمحور مع جهة على حساب 
أخ��رى. وأضاف، أن أية زيارات يكون األس��اس منها عقد صفقات 
اس��تثمارية تصب مبصلح��ة البلدين، ونعتق��د أن هناك ثوابت 
ينبغ��ي املضي بها إلجناح جميع تلك االس��تثمارات واملضي بها 
للفائ��دة القصوى وأهمه��ا املضي مبكافحة اإلرهاب والفس��اد 
كونهما طاردين ألي استثمار.وش��دد الكاتب، على أن االستقرار 
السياس��ي واألمن��ي واالقتصادي ه��ي األرضية األه��م للتقدم 
والبناء ألية دولة وهي تتطلب جهداً منظماً وتعاوناً من األحزاب 

ملساعدة احلكومة لتحقيق هذه األهداف.

بغداد / البينة الجديدة
ضمن جه��وده الداعمة لعم��ل دوائر ال��وزارة والرامية ال��ى مكافحة كل 
أشكال الفساد، متكن مكتب املفتش العام لوزارة الداخلية في محافظة 
نينوى من ضبط أحد جتار اخملدرات في قضاء مخمور متلبساً بحيازة 1000 
ق��رص مخدر لغرض االجتار بها. ومتت العملي بن��اء على معلومات مصادر 
مكتب املفتش العام اخلاصة والتي افادت بوجود تاجر مخدرات في قضاء 
مخمور أحد أقضية مدينة املوصل وبحوزته كمية كبيرة من اخملدرات يروم 
بيعه��ا على متعاطيها في القض��اء. األمر الذي دعا مكتب املفتش العام 
الى التحرك الس��ريع لضبط املتهم قبل فراره أو بيع بضاعته وتش��كيل 
فريق عمل، حيث قام الفريق باس��تحصال أمر قضائي بالقبض والتحري، 
وقد متكن الفريق من نصب كمني للمتهم وضبطه متلبساً بحيازة 1000 
حب��ة من مادة )الترامادول( اخملدرة. حي��ث نظم فريق العمل محضر ضبط 
اصول��ي ودون اف��اد املتهم الذي اعت��رف بجرميته ونيته بي��ع اخملدرات على 
متعاطيها في القضاء، ومت تقدمي��ه الى القاضي اخملتص الذي قرر توقيفه 
��ّلم الى اجله��ات اخملتصة بغية  عل��ى ذم��ة القضية للتحقي��ق معه، وسحُ
اس��تكمال االجراءات القانونية بحه.يذكر أن مكتب املفتش العام لوزارة 
الداخلي��ة كثيراً ما ينفذ مهمات خ��ارج اختصاصه ولكنها تندرج ضمن 
املب��ادرات الداعمة ملفاصل الوزارة اخملتلفة والتي تهدف الى حفظ النظام 

ومطاردة اجلرمية ورص وتوحيد اجلهود من أجل ذلك.

مفتشية الداخلية تضبط أحد جتار املخدرات 
متلبسًا حبيازة 1000 قرص خمدر يف حمافظة نينوى

برملاني: التقدم مبلفي مكافحة اإلرهاب 
والفساد سيدعمان العراق بكسب االستثمارات

البينة الجديدة / وكاالت
أكدت الوالي��ات املتحدة االميركية، امس االحد، ان ايران تتحدث 
عن التعاون مع العراق ولكن اجراءاتها تهدف لتقويض السيادة 
العراقية. ونقلت السفارة االميركية في بغداد عن نائب املتحدثة 
باس��م اخلارجية ان الواليات املتحدة حتترم حق العراق السيادي 
في إدارة عالقاته اخلارجية مبا فيه صالح ش��عبه. واضاف انه من 
املؤس��ف أن جيران العراق ال يرون األمور بهذه الطريقة، مش��يرا 
ال��ى ان النظام اإليراني يتح��دث عن التعاون م��ع العراق، ولكن 
تهدف إجراءات��ه إلى تقويض الس��يادة العراقية.ح��ذر املبعوث 
األمريك��ي اخلاص بإيران براين هوك، في وقت س��ابق، العراق من 
النظام املصرفي اإليراني، واصفا اياه ب� األس��ود وغير الش��فاف، 
فيم��ا توقع أن متتثل بغداد للعقوبات األمريكية ضد إيران، كونه 

من مصلحة العراق بحسب وصفه.

واشنطن: طهران تتحدث عن التعاون مع بغداد 
ولكن إجراءاتها تهدف لتقويض السيادة العراقية

بغداد / البينة الجديدة
استجابة ملا أثارته »البينة اجلديدة« 
في عددها الصادر امس برقم )3152( 
في 2019/3/24 وحتديداً في صفحتها 
االول��ى حتت عن��وان: »قبيل حصول 
احمل��ذور.. »البينة اجلدي��دة« حتذر من 
مخاطر جس��ر الكريع��ات«. اجابت 
امان��ة بغ��داد خ��الل بي��ان اصدرته 
ام��س قالت فيه: »ان��ه على خلفية 
الكريعات  بتأهيل جسر  املناشدات 
اس��تعدادا لزي��ارة االم��ام الكاظ��م 

)ع( ولتجنب وق��وع كارثة كفاجعة 
العب��ارة مبدين��ة املوص��ل فإنه��ا أي 
االمان��ة تتابع بعناية م��ا يصدر من 
املواطنني من مطالبات ومناش��دات 
وتتفاعل معه��ا خصوصاً ما يتعلق 
يرب��ط  ال��ذي  الكريع��ات  بجس��ر 
باالعظمي��ة  الكاظمي��ة  مدينت��ي 
مردف��ة بالق��ول: »ن��ود ان نب��ني ان 
اجلس��ر املذكور م��ن اختصاص وزارة 
االعمار واالس��كان وهو خارج نطاق 
عملن��ا واك��دت انه��ا س��تتابع مع 

والق��وات االمنية  ال��وزارة اخملتص��ة 
ووزارة امل��وارد املائية وجهات محلية 
بال��غ  باهتم��ام  املوض��وع  اخ��رى 
ملواكبة الزيارة الرجبية وكل حسب 
اختصاصه ومهام��ه ومبا يخدم امن 
وس��المة املواطن«. وكان��ت »البينة 
مناش��دات  تلق��ت  ق��د  اجلدي��دة« 
م��ن مواطنني قال��وا فيه��ا انه بعد 
ايام س��تحل مناس��بة زي��ارة االمام 
الكاظم )ع( في ذكرى استش��هاده 
وجس��ر الكريعات املستخدم لعبور 

املش��اة الى الكاظمي��ة يعتقد انه 
مخالف لش��روط الس��المة واالمان 
بس��بب زيادة مناس��يب نه��ر دجلة 
وقوة تدفق املياه وزخم الزائرين فإما 
ان تتعه��د اجله��ات املس��ؤولة امام 
االعالم بسالمته وقدرته على حتمل 
زخ��م الزائري��ن او تبادر ال��ى اغالقه 
ملنع كارثة اخرى. وتس��جل »البينة 
اجلدي��دة« ش��كرها المان��ة بغ��داد 
لسرعة االس��تجابة ملا ينشر فيها 

من قضايا ذات اهمية خاصة.

البينة الجديدة / وكاالت
1. عق��دت ف��ي القاهرة ام��س في 24 
م��ارس 2019 قم��ة ثالثي��ة مصري��ة 
اردنية عراقية ضم��ت فخام��������ة 
الرئي��س / عب��د الفت��اح السيس��ي 
العربي��ة،  مص��ر  جمهوري��ة  رئي��س 
وجالل��ة امللك عب��د اهلل الثاني عاهل 
اململك��ة االردنية الهاش��مية، ودولة 
الرئي��س ع��ادل عب��د امله��دي رئيس 
وزراء جمهوري��ة العراق لبحث س��بل 
التع��اون والتنس��يق والتكامل فيما 

بني البلدان الثالثة.
2. ثم��ن الق��ادة العالق��ات التاريخية 
الوطيدة بني بالدهم، مؤكدين اهمية 
العم��ل لتعزيز مس��توى التنس��يق 
بني ال��دول الث��الث، واالس��تفادة من 
االمكان��ات الت��ي يتيحه��ا تواصلها 

مصاحله��ا  وتكام��ل  اجلغراف��ي 
االستراتيجية واالقتصادية، باالضافة 
واالجتماعي��ة  التأريخي��ة  للرواب��ط 
والثقافية بني الشعوب الثالثة، وذلك 
لتطوير التعاون ب��ني جمهورية مصر 
العربية واململكة االردينة الهاشمية 
مختل��ف  ف��ي  الع��راق  وجمهوري��ة 
اجملاالت، في ظل ظروف دقيقة متر بها 
االمة العربية وحتديات غير مس��بوقة 

يواجهها االمن القومي العربي.
3. اس��تعرض الق��ادة آخ��ر التطورات 
الت��ي تش��هدها املنطق��ة، مؤكدين 
عزمه��م عل��ى التع��اون والتنس��يق 
االستراتيجي فيما بينهم، ومع سائر 
االشقاء العرب، الستعادة االستقرار 
في املنطقة، والعمل علي ايجاد حلول 
جملموعة االزمات التي تواجه عدداً من 

البلدان العربية وعلى رأسها القضية 
الفلسطينية، قضية العرب املركزية، 
ودعم حصول الش��عب الفلسطيني 
على كاف��ة حقوق��ه املش��روعة، مبا 
فيه��ا اقامة دولته على ترابه الوطني 
وعاصمته��ا الق��دس الش��رقية وفق 
قرارات الشرعية الدولية واملرجعيات 
املعتمدة، واألزمات في س��وريا وليبيا 
واليم��ن وغيرها، وأعرب��وا عن التطلع 
الن تؤدي القم��ة العربية القادمة في 
تون��س الس��تعادة التضام��ن وتعزيز 
العم��ل املش��ترك في اط��ار جامعة 

الدول.
4. كم��ا أكد الق��ادة اهمية مكافحة 
ومواجه��ة  ص��وره  بكاف��ة  االره��اب 
كل م��ن يدع��م االره��اب بالتمويل أو 
التس��ليح أو توفي��ر امل��الذات اآلمنة 

واملناب��ر اإلعالمي��ة، مش��ددين عل��ى 
أهمية اس��تكمال املعركة الشاملة 
على االرهاب، خاصة في ضوء االنتصار 
الذي حققه الع��راق في املعركة ضد 
تنظيم داعش اإلرهابي، والتضحيات 
التي بذلها أبناء الشعب العراقي في 
هذا االطار، وانتهاء السيطرة املكانية 
لتنظيم داعش في س��وريا، ومؤكدين 
دعمه��م الكامل للجه��ود العراقية 
اإلعم��ار وع��ودة  إع��ادة  الس��تكمال 
النازح��ني، وضم��ان حقوق��ه وحقوق 
مواطني��ه التي انتهكته��ا عصابات 
داعش االرهابية الت��ي عدتها قرارات 
مجل��س االم��ن الدول��ي ذات الصلة 
جرائم حرب وجرائم ضد االنس��انية 

وابادة جماعية.
5. وأكد القادة أهمية العمل املكثف 

واملنس��ق لتعزيز مؤسس��ات الدولة 
الوطنية احلديثة في املنطقة العربية، 
بوصفه��ا الضمان��ة احلقيقي��ة ضد 
مخاطر التش��رذم واإلرهاب والنعرات 
الطائفي��ة واملذهبية الت��ي تتناقض 
واملؤسس��ات  املواطن��ة  روح  م��ع 
اس��تقالل  وحماي��ة  الدميقراطي��ة 
البل��دان العربي��ة ومن��ع التدخل في 

شؤونها الداخلية.
6. ناق��ش الق��ادة ع��دداً م��ن االفكار 
والتعاون االقتصادي  التكامل  لتعزيز 
بني ال��دول الثالث، وم��ن بينها تعزيز 
وتطوير املناطق الصناعية املشتركة، 
والتعاون في قطاعات الطاقة والبنية 
التحتي��ة واعادة االعم��ار وغيرها من 
قطاعات التعاون التنموي، باإلضافة 
وتعزي��ز  التج��اري  التب��ادل  لزي��ادة 

وتطوي��ر  املش��تركة  االس��تثمارات 
فيم��ا  الثقاف��ي  التع��اون  عالق��ات 

بينهم.
7. اتف��ق القادة على أهمية االجتماع 
املواق��ف  لتنس��يق  دوري��ة  بصف��ة 
والسياس��ات فيما ب��ني الدول الثالث 
من اجل حتقيق مصالح شعوبهم في 
االستقرار وحتقيق االهداف املشتركة 
من خالل التعاون مع الدول الصديقة 

وبناء عالقات دولية متوازنة.
8. كما قرر القادة تشكيل فريق عمل 
ملتابعة أعمال هذه القمة، حتت رعاية 
القادة الثالثة لتنسيق أوجه التعاون 
والسياس��ي  واالمنائ��ي  االقتص��ادي 
واالمن��ي والثقافي كم��ا اتفقوا على 
مع��اودة االجتماع ف��ي موعد ومكان 

يتم االتفاق عليه فيما بينهم.

»                     « تنشر البيان اخلتامي املشرتك للقمة الثالثية املصرية األردنية العراقية

جسر الكريعات خارج نطاق عملنا وهو من اختصاص »اإلعمار واإلسكان«

القاهرة / البينة الجديدة
دع��ا رئي��س ال��وزراء ع��ادل عب��د 
املهدي، ال��ى ايالء االقتصاد أهمية 
العراقي��ة  العالق��ات  ف��ي  اكب��ر 
املصرية، مقترحا تأسيس شركات 
مشتركة في القطاعات الصناعية 
والزراعية. وقال مكتب عبد املهدي 
إن جلسة من املباحثات املشتركة 
برئاس��ة رئي��س مجل��س ال��وزراء 
عادل عبد امله��دي ونظيره املصري 
مصطف��ى مدبول��ي عق��دت مبقر 
احلكومة املصري��ة بحضور الوزراء 
من اعضاء الوفدي��ن. ونقل البيان 
ع��ن عبد املهدي دعوت��ه، الى ايالء 
االقتصاد أهمية اكبر في العالقات 
العراقي��ة املصري��ة والتركيز على 
مش��اريع محددة قابل��ة للتنفيذ، 
وضرورة العم��ل على عقد اللجنة 
العليا املشتركة العراقية املصرية 
اجتماعا في بغداد خالل الش��هر 
املقبل. وأض��اف يجب ان تكون لنا 
رؤى واضح��ة ومح��ددة ومش��اريع 
قابلة للتنفي��ذ والعمل على منح 
تس��هيالت لدخ��ول املس��تثمرين 
والتعاون بني املؤسس��ات الدينية 
والتربوية وبناء منظومة لتحصني 
مقترح��ا  ومجتمعاتن��ا،  دولن��ا 
تأس��يس ش��ركات مش��تركة في 
والزراعية. الصناعي��ة  القطاعات 

م��ن جانب��ه عّب��ر رئي��س ال��وزراء 
املصري عن الرغبة برفع مس��توى 

والتب��ادل  االقتص��ادي  التع��اون 
التجاري ال��ى اعلى مس��توى ومبا 
يتناس��ب مع العالقات التأريخية 
بني الش��عبني، موضحاً كلنا امل 
بتحقي��ق العراق منوا اقتصاديا وان 
يزداد قوة واس��تقرارا وان تس��هم 
اللقاءات بدف��ع العالقات الثنائية 
الى امام. وفي سياق متصل اعتبر 
رئيس مجل��س الوزراء ع��ادل عبد 
امله��دي، ان ارتف��اع مع��دل النمو 
االقتص��ادي في مصر خب��ر يفرح، 
مش��يرا الى ان الع��راق ومصر مّرا 
بتط��ورات سياس��ية متماثلة في 
مختلف العهود. وقال عبد املهدي 

في كلمته في امللتقى االقتصادي 
لرجال االعمال العراقي – املصري، 
بحض��ور رئي��س ال��وزراء املص��ري 
ارتف��اع  ان  مدبول��ي،  مصطف��ى 
ف��ي  االقتص��ادي  النم��و  مع��دل 
مصرخبر يفرحنا الن العراق ومصر 
م��ّرا بتطورات سياس��ية متماثلة 
ف��ي مختل��ف العه��ود، مبينا ان 
ذل��ك يبع��ث األم��ل فينا ويبش��ر 
بارتفاع مع��دالت النمو في العراق 
اذا وضعنا يدا بيد وتعاونّا بش��كل 
اكب��ر ف��ي اجمل��االت االقتصادي��ة.

وق��ّدم عب��د امله��دي عرض��ا ع��ن 
العراق��ي  االقتص��اد  تط��ورات 

ومس��توى اإلنفاق ف��ي القطاعني 
الع��ام واخلاص ومس��توى العرض 
والطل��ب، داعيا الى حتقيق قفزات 
كبي��رة في مج��االت ع��دة بإتباع 
االساليب واملناهج العلمية. واكد 
عب��د امله��دي ان نه��ج احلكوم��ة 
االصالح��ي اس��هم ف��ي حتري��ك 
واملتوقف��ة،  املتلكئ��ة  املش��اريع 
مبينا ان سوق العمل واالعمار في 
العراق واعمدة وفرص االس��تثمار 
كبيرة، وال ش��يء يق��ف عقبة في 
ظل توفر االرادة والرغبة املشتركة 
واتاح��ة الفرصة لرج��ال االعمال 

واملستثمرين.

أخبار موجزة
تخطي��ط .. تعمل األمم املتح��دة على وضع خطط 
ملس��اعدة بنغالدش على نقل اآلالف من الالجئني 
الروهينغا إلى إحدى اجلزر النائية قبالة سواحلها، 
في خطوة يعترض عليها كثير من الالجئني. وتقول 
بنغ��الدش إن نق��ل الالجئ��ني إلى جزيرة “باس��ان 
تشار” س��يخفف التكدس املزمن في مخيماتها 
ف��ي “كوكس ب��ازار”، حيث يوجد أكث��ر من مليون 
من الروهينغا املس��لمني الفارين من ميامنار. وتقع اجلزيرة في خليج 

البنغال وميكن الوصول إليها باستخدام القوارب.
ص��اروخ .. أفادت وكالة س��بوتنك الروس��ية، ب��أن وزارة الدفاع جتري 
اختب��ارات لص��اروخ موجه جديد حتمل��ه طائرات 
الهلكوبتر م��ن طراز مي 28 او م��ا تدعى بالصياد 
الليل��ي عل��ى اجلبهة الس��ورية. وذك��رت الوكالة 
الروس��ية أن الصاروخ املوجه اجلديد والبعيد املدى 
يدعى (ايزيديليا 305 ( يعمل بنظام توجيه مشترك 
يتم اختباره في س��وريا. واضافت أن الصاروخ قادر 

على ضرب مركبات مدرعة ومنتجات خرسانية.

انتخاب��ات .. توجه امس االحد، ماليني التايالنديني 
لصناديق االقت��راع التي فتحت أبوابها الس��اعة 
الثامنة بالتوقيت احمللي، ف��ي أول انتخابات عامة 
بع��د خم��س س��نوات م��ن االنقالب العس��كري. 
وصّوت��ت تايالند امس في انتخابات طال انتظارها 
وضع��ت حزبً��ا مدعوًم��ا عس��كريًا ض��د الق��وى 
السياس��ية الش��عبية التي أطاح بها اجلنراالت. 
ويصوت نحو 51 مليون ناخب في 92 الفا و300 مركز اقتراع، الختيار 

أعضاء مجلس النواب في مملكة تايالند.
مقتل .. أعلنت وزارة الصحة الفلس��طينية، امس األحد، عن مقتل 
فلس��طيني، متأث��را بإصابت��ه  برص��اص جي��ش 
االحتالل اإلسرائيلي، خالل مشاركته في فعاليات 
مس��يرة )العودة( شمالي قطاع غزة.وقالت الوزارة 
بغزة في بيان مقتضب، إن الش��اب حبيب املصري 
(24 عاما( استش��هد متأث��راً بجراحه التي أصيب 
به��ا أم��س، بالصدر برصاص إس��رائيلي ش��مالي 

القطاع.

زل��زال .. ضرب زلزال 6.3 درج��ة، امس األحد، قبالة 
أرخبيل امللوك بإندونيسيا، حسبما أعلنت هيئة 
املس��ح اجليولوجي األمريكية.وذك��رت الهيئة، مت 
تس��جيل الزلزال عن��د الس��اعة 04.37 بالتوقيت 
احمللي، ويقع مركز الزلزال على بعد 141 كلم شمال 
ش��رق مدينة بيتوجن. بأرخبيل امللوك اإلندونيس��ي 
وعلى عمق 37.4 كيلومت��ر. هذا وضرب فجر امس 
زل��زال بقوة 5.8 درجة في جزيرة سوالويس��ي بإندونيس��يا على بعد 

129 كيلومترا جنوب شرقي مدينة بالو.
تحذي��رات .. ح��ذرت وزارة اخلارجية البريطانية رعاياها من الس��فر 
إل��ى املغرب بس��بب خطر التعرض حل��ادث إرهابي 
أو اخلط��ف على يد جماع��ات إرهابي��ة. وخاطبت 
اخلارجية مواطنها الراغب في السفر إلى املغرب، 
أم��س االول قائلة: من املرجح أن يحاول اإلرهابيون 
ش��ن هجمات في املغرب. يجب أن تكون متيقظا 
في جميع األوق��ات. وأضافت: هناك تهديد متزايد 

لهجوم إرهابي عاملي ضد املصالح البريطانية.

استجابًة لما أثارته »               « .. أمانة بغداد:

عبد املهدي يف القاهرة مع السيسي وعبد اهلل الثاني



ترامب : حررنا كل أراضي سوريا والعراق اليت سيطر عليها داعش

حقوق االنسان : جسر 
السويس يف املوصل ينذر 

بكارثة جديدة

)                                (تطالب احلكومة بالكشف عن اسباب توقف العمل 
مبستشفيني احدهما للنسائية واالطفال واآلخر للمعاقني يف الكرخ

بغداد / البينة اجلديدة
رحيم  احمد  االنتخابات  مفوضية  في  االنتخابية  االدارة  رئيس  اعلن 
بشارة، امس االحد، عن موعد افتتاح مراكز حتديث سجل الناخبني في 
عموم العراق، داعيا شركاء العملية االنتخابية من االحزاب السياسية 
ومنظمات اجملتمع املدني واالعالميني وجميع الفعاليات االجتماعية الى 
واستعدادا  االنتخابات  ان مفوضية  املفوضية.وقال بشارة  التعاون مع 
العملياتية  اخلطط  وضعت  احملافظات  مجالس  انتخابات  الجراء 
عموم  في  الناخبني  سجل  حتديث  مراكز  الفتتاح  واالدارية  واالعالمية 
العراق عدا محافظات اقليم كردستان، الفتا الى ان اليوم االثنني املوافق 
املراكز  افتتاح  فيه  سيتم  الذي  االول  اليوم  هو  احلالي،  اذار  من  الـ25 

ولغاية الـ20 من نيسان املقبل.
 906 بلغت  افتتاحها  سيتم  التي  التسجيل  مراكز  عدد  ان  واضاف 
ان  الى  مشيرا  باقليم،  املنتظمة  غير  العراق  محافظات  في  مراكز 
املفوضية هيأت جميع االمور اللوجستية للمراكز ودربت موظفي مراكز 
التسجيل لهذا احلدث.وتابع ان جميع املوظفني مستعدين الى العمل 
بكل طاقاتهم الستقبال الناخبني واملواطنني لغرض حتديث سجالتهم 
االنتخابية، داعيا شركاء العملية االنتخابية من االحزاب السياسية 
االجتماعية  الفعاليات  وجميع  واالعالميني  املدني  اجملتمع  ومنظمات 
مراجعة  الى  واملواطنني  الناخبني  وحث  املفوضية  مع  التعاون  الى 
بياناتهم  حتديث  لغرض  مناطقهم  في  الناخبني  سجل  حتديث  مراكز 

بايومتريا.

  بغداد / البينة اجلديدة

ــمري، امس  ــن محافظة نينوى عبد الرحيم الش ــم النائب ع اته

ــى منصب  ــاومة عل ــوى بـاملس ــي مجلس نين ــاًء ف ــد، أعض األح

احملافظ، معتبراً أن مطلب حل مجلس احملافظة ال يقل أهمية عن 

ــمري في مؤمتر  ــب إقالة احملافظ.وقال النائب عبد الرحيم الش طل

صحفي ، إن مطلب حل مجلس احملافظة ال يقل أهمية عن طلب 

إقالة احملافظ، ولكن لم يُدرج امنا ُعرض للتصويت وحصل إشكال 

ــاء مجلس احملافظة في  ــمري، أن بعض أعض قانوني.وأضاف الش

ــع حادثة غرق  ــب احملافظ بالتزامن م ــاومون على منص ــل يس أربي

ــع توصيات في  ــان صوت على تس ــني، أن البرمل ــارة املائية.وب العب

ــس مجلس النواب محمد  ــة تقصي احلقائق، داعياً رئي تقرير جلن

ــة  ــل مجلس احملافظة في اجللس ــي إلى عرض طلب ح احللبوس

املقبلة.
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عبد املهدي والسيسي وعبد اهلل الثاني جيرون “مباحثات تارخيية” يف القاهرة

املفوضية تعلن عن موعد افتتاح مراكز حتديث سجل الناخبني يف عموم العراق
فرقة االمام علي القتالية تصدر بيانا بعد اتهامها بعرقلة عمل املستثمرين يف النجف

القاهرة / وكاالت / البينة اجلديدة
 شهد مقر رئاسة اجلمهورية املصرية )قصر االحتادية(، يوم امس األحد، جلسة 
ــي،  ــة أردنية عراقية، بني كل من الرئيس  عبد الفتاح السيس ــات مصري مباحث
وامللك األردني عبد اهلل الثاني بن احلسني ورئيس الوزراء عادل عبد املهدي.ووصفت 
وسائل إعالم مصرية املباحثات التي ستجرى بني عبد املهدي والسيسي وعبد 
ــي وعبد اهلل وعبد  ــة”، نظرا الهميتها.ويبحث السيس ــي بـ”التاريخي اهلل الثان
ــاب، والقضايا  ــترك، وجهود مكافحة اإلره ــز العمل العربي املش ــدي، تعزي امله
اإلقليمية والدولية ذات االهتمام املشترك، إضافة إلي تنسيق الرؤي قبل انعقاد 
ــي  ــي تونس.ومن املقرر أن يتحدث السيس ــة اذار اجلاري ف ــة العربية نهاي القم
ــائل اإلعالم، عقب انتهاء  ــك األردن ورئيس الوزراء عادل عبد املهدي إلي وس ومل
ــير  ــد رئيس مجلس الوزراء، عادل عبداملهدي، ان العراق يس ــا  أك املباحثات.فيم
ــي تواجهه.وذكر بيان ملكتبه ،  ــح رغم كل الصعوبات الت ــى الطريق الصحي عل
ــريف أحمد الطيب، ان العراق  ــيخ األزهر الش ان عبد املهدي أكد خالل لقائه ش
استطاع بوحدة شعبه دحر عصابة داعش االرهابية، وكان للمرجعية الدينية 
ــاد عبد املهدي  ــلم االهلي.وأش ــي الوحدة الوطنية وحفظ الس ــدور الكبير ف ال
بروح االعتدال والوسطية لعلماء الدين االفاضل من مختلف الطوائف.وأكد ان 
ــعب العراقي واقامة  احلكومة العراقية تعمل على تعزيز الوحدة بني أبناء الش
ــوار ومحاربة الفقر واجلهل والتخلف  ــات مع جميع الدول العربية ودول اجل عالق
ــع العراقيني.من  ــار الذي يتطلع اليه جمي ــق النهوض االقتصادي واالعم وحتقي
ــيخ األزهر عن رغبته بزيارة العراق ومدينة النجف االشرف وعن  جانبه أعرب ش
سروره للتطور الذي يشهده العراق ووحدة شعبه وانتصاره على االرهاب مؤكدا 
ــعوبنا وجتاوز كل اخلالفات واحراز  ــتدعي توحيد دولنا وش ان الروابط القوية تس

تقدم لصالح الشعوب املسلمة والبشرية جمعاء.

)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
ــدرت قيادة فرقة االمام علي املنضوية  اص
ــد الشعبي ، بيانا بعد اتهامها  في احلش
ــري  ــن قبل محافظ النجف لؤي الياس م
بـعرقلة عمل املستثمرين في احملافظة. 

ــة ، إنه على خلفية الكتاب  وقالت الفرق
الذي وجهه لؤي الياسري محافظ النجف 
االشرف الى هيئة احلشد الشعبي ويتهم 
فيها فرقة االمام علي )ع( القتالية اللواء 
ــة  ــعبي بعرقل ــد الش ــي احلش ــي ف الثان
ــدرت الفرقة بيانا  ــتثمرين أص عمل املس
ــوع، مبينة انه  ــات املوض ــح مالبس يوض
ــة االمام علي  ــنوات وفرق ــذ خمس س من
ــد  ــي في حش ــواء الثان ــة الل )ع( القتالي
ــي الذي  ــي اخلندق األمن ــعبي ترابط ف ش
ــون  ــرف ويتحمل ــف االش ــط بالنج يحي
مختلف أنواع املصاعب والظروف اجلوية 
ويواصلون الليل بالنهار من أجل احملافظة 
ــذه احملافظة  ــتتباب األمن في ه على اس
ــة من أهمية  ــة، ملا لهذه احملافظ املقدس
ــي نفوس اجملاهدين، ولم  ومكانة كبيرة ف
ــرة اي خرق أمني،  ــدث طوال تلك الفت يح
ــى  ــة عل ــجيل اي مالحظ ــم تس ــم يت ول
ــرف، وال  الفرقة، ال في داخل النجف االش

ــدق وقاطع ابراج  ــي الطوق األمني واخلن ف
املراقبة، بل كانت الفرقة من أول املبادرين 
ــى نفقتها  ــدق األمني عل ــر اخلن ــي حف ف
ــاعدة ديوان الوقف الشيعي  اخلاصة مبس
ــرف، وكان هناك  ومحافظة النجف االش
ــرور هذه  ــترك وتواصل على م ــل مش عم
ــة يرابطون  ــدو الفرق ــنوات ،ومجاه الس

على مسافة ٤0 كم في عمق الصحراء.
ــاك عمليات أمنية  واضافت الفرقة، وهن
منظمة مشتركة في محور البادية وايضا 
ــة مع القوات  ــني الزيارات املليوني في تأم
ــة  ــا واملتمثل ــف صنوفه ــة مبختل األمني
بقيادة الشرطة، ولكن ولالسف الشديد 
ــاب املوجه من  ــا بصدور هذا الكت فوجئن
ــة  ــى هيئ ــرف ال ــف االش ــظ النج محاف
ــعبي دون أن يتروى ويتحقق  ــد الش احلش
ــاك فعال آمر صادر من قبل الفرقة  هل هن

مبنع املستثمرين.
ــو يبني لنا  ــا حبذا ل ــة، وي ــت الفرق وتابع
ــتثمرين الذين  ــؤالء املس ــن ه ــظ اي احملاف
يستثمرون في هذه املناطق ومت منعهم من 
قبل الفرقة. نعم هناك بعض التحوطات 
ــع القوات األمنية  األمنية اتخذتها جمي
مبا فيها الفرقة بعد حادثة االعتداء على 

ــهداء املغدورين في النخيب من قبل  الش
ــركات لتلك  ــرى من حت ــا ج ــش وم الدواع
ــراء النجف  ــر اإلرهابية في صح العناص
ــل حركة املدنيني خصوصا  وجهنا بتقلي
ــي واملزارعني حلني السيطرة  مربي املواش
ــن التي  ــركات الدواعش واألماك ــى حت عل
ــديد  ــف الش ينطلقون منها ولكن لالس
ــرع بكتابه هذا دون  ــيد احملافظ تس الس
ــتمر  ــن التواصل املس ــا برغم م معرفتن
ــد  فيما بيننا ووجه كتابا الى هيئة احلش

ــف له  ــتغرب ويأس ــعبي وهذا  مس الش
ــد الشعبي  اجلميع خصوصا هيئة احلش
ــاب من  ــذا الكت ــف له ــول نحن نأس تق
ــم أن فرقة  ــف ونحن نعل ــظ النج محاف
ــواء الثاني  ــي )ع( القتالية الل ــام عل االم
حشد شعبي من انزه تشكيالت احلشد 
ــا اي عالقة  ــدس وليس له ــعبي املق الش
ــب وال من بعيد في  ــتثمار ال من قري باالس

النجف االشرف وال غيرها.

نائب يتهم أعضاًء مبجلس نينوى بـ)املساومة(على منصب احملافظ

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
تطالب »البينة اجلديدة« وانطالقاً 
ــة  الوطني ــؤوليتها  مس ــن  م
ــة احلكومة    ــالتها الصحفي ورس
وعلى رأسها السيد رئيس الوزراء 
)عادل عبد املهدي( بالكشف عن 
ــباب ومالبسات توقف العمل  اس
للنسائية  احدهما  مبستشفيني 

ــر للمعاقني في  ــال واآلخ واالطف
منطقة الكرخ ببغداد.

ــواردة  ال ــات  املعلوم ــب  وبحس
ــأن  ف ــدة«  اجلدي ــة  لـ«البين
ــائية واالطفال  مستشفى النس
ــه  ــاز في ــبة االجن ــد نس ــم تتع ل
ـــ)٤00(  ــع ل ــوى 30% وهو يتس س
ــرير وتوقف العمل به في زمن  س

ــابق  الس الوزراء  ــس  رئي حكومة 
)حيدر العبادي(.

اما املستشفى اآلخر فهو خاص 
مبعاجلة املرضى املعاقني ويقع في 
ــث تعثر  ــرخ ايضاً حي جانب الك
ــد خافية  ــباب لم تع ــازه الس اجن

على املسؤولني.
ــد  ــدة« وهي تناش ــة اجلدي »البين

ــه االمر تتطلع مخلصة  من يعني
ــرعة  من احلكومة ألن تتحرك بس
كل  ــبة  ومحاس ــر  االم ــة  ملعاجل
ــن  الذي ــدين  والفاس ــن  املقصري
ــي  ــب ف ــاريع تص ــون مش يعرقل

خدمة الشعب.

بغداد / البينة اجلديدة
ــب املفوضية العليا  حذر مكت
ــان في محافظة  حلقوق االنس
ــة  كارث ــوع  وق ــن  م ــوى،  نين
ــل باملدينة  ــانية اخرى حت انس
ــويس الواقع  ــر الس على جس
على نهر اخلوصر في الساحل 
ــة املوصل،  ــن مدين ــر م االيس
ــرض  تع ــر  اجلس ان  ــا  مبين

لالجنراف من جانبيه.
ــل  ــب فيص ــر املكت ــال مدي وق
ــن وقوع كارثة  فتحي نحذر م
ــل باملدينة  ــانية اخرى حت انس
ــويس الواقع  ــر الس على جس
على نهر اخلوصر في الساحل 

ــة املوصل،  ــن مدين ــر م االيس
ــرض  تع ــر  اجلس ان  ــا  مبين
ــراف من جانبيه وحصول  لالجن
ــدة اال انه لم  ــرار في االعم أض
يتخذ اي اجراء احترازي او منع   

سير العجالت عليه.
ــات املعنية  ــا فتحي اجله ودع
في احملافظة باالسراع في منع 
ــير العجالت واملشاة  مرور وس
ــن االجراءات  ــاذ مايلزم م واتخ
ــة، موضحا ان نينوى  االحترازي
ــار  ــة امط ــى موج ــة عل مقبل
وارتفاع منسوب املياه استنادا 
ــه اجلهات  ــت ب ــا أعلن ــى م إل

املعنية في احملافظة.

بغداد / البينة اجلديدة
في وقت سابق كنا قد طالبنا رئيس مجلس 
بالعمل  السيد )محمد احللبوسي(  النواب 
البرملان  جلسات  وقائع  وبث  نقل  على 
حي  وبشكل  اخملتلفة  االعالم  وسائل  عبر 
يدور  ما  على  شعبنا  اطالع  بغية  ومباشر 

فيها من نقاشات وحوارات ولكن ما يؤسف 
له ان رئاسة البرملان اما انها لم تطلع على 
غير  االمر السباب  انها جتاهلت  او  نشر  ما 
الكّرة  نعيد  فإننا  حال  كل  وعلى  معروفة 
ثانية  ونطالب السيد احللبوسي بالتحرك 
ان  نعتقد  وال  اجللسات  وقائع  لبث  الفوري 

في ذلك ضرراً على االمن الوطني او سمعة 
البرملان بل بالعكس فإن البرملان بعمله هذا 
امنا يؤكد بأنه ممثل حقيقي للشعب وان من 
جلسات  سير  يتابع  ان  الشعب  هذا  حق 
وغاطس  االمور  حقائق  ليعرف  البرملان 

االشياء.

بغداد / البينة اجلديدة
نشرت وكالة الصحافة الفرنسية، تقريرا حتدث 
عن زعيم تنظيم داعش ابو بكر البغدادي ومكان 
يلقبونه  انصاره  ان  الى  اشارت  فيما  اختبائه، 

بـالشبح.
وجاء في التقرير ان البغدادي، املدرج في رأس قائمة 
كبار املطلوبني في العالم، أقام دولة مزعومة له 
بات  لكنه  بريطانيا،  أراٍض تساوي مساحة  على 
اليوم يختبئ في كهوف البادية السورية، مبينا 
ان تنظيمه لم يعد سوى مجموعة متفرقة من 

اخلاليا السرية.

انه بعد ما كان يتحكم مبصير 7 ماليني  واضاف 
سوريا  في  شاسعة  أراٍض  امتداد  على  شخص 
وما يقارب ثلث مساحة العراق، ال يقود البغدادي 
اليوم إال مقاتلني مشتتني عاجزين بأنفسهم عن 

معرفة مكان وجوده.
وترصد الواليات املتحدة مكافأة قدرها 25 مليون 
دوالر ملن يساعد في الوصول إلى البغدادي البالغ 

من العمر ٤7 عاماً.
أنصاره  يلّقبه  الذي  البغدادي  أن  التقرير  وتابع 
بالشبح، جنا في السابق من هجمات جوية عدة 
وأصيب مرة واحدة على األقل، كما أنه يعاني من 

مرض السكري.
املتشددة  احلركات  في  اخلبير  عن  التقرير  ونقل 
هشام الهاشمي قوله إن البغدادي محاط بثالثة 
أكبر  وهو  جمعة  شقيقه  هم  فقط،  أشخاص 
منه، وسائقه وحارسه الشخصي عبد اللطيف 
اجلبوري الذي يعرفه منذ طفولته، وساعي بريده 
كما  جميعهم،  هؤالء  الكردي.ويوجد  سعود 
الصحراوية  الشام  بادية  منطقة  في  يُعتقد، 

املمتدة من وسط سوريا إلى احلدود العراقية.
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وقال العيداني ، مع اعتزازنا البالغ بالوزير، يجب أن ينظر الى قانون 
قبل  من  عليه  مصوت  غير  الصحة  دائرة  فمدير  جيدًا،  احملافظات 
مجلس احملافظة، لذلك باإلمكان تبديله، مبينًا أن من الضروري أيضًا 

قراءة قانون املوازنة العامة بدقة.
ولفت العيداني الى أنه في كل احملافظات توجد دوائر للشؤون املالية 

واإلدارية، وهي املعنية بهكذا أمور.
البصرة  محافظة  الى  كتابًا  بعثت  والبيئة  الصحة  وزارة  وكانت 
يحمل توقيع الوزير عالء الدين العلوان جاء فيه أن قرار اعفاء املدير 
العام املكلف بإدارة دائرة صحة البصرة وتعيني مدير جديد بالوكالة 
أو قرار من مجلس احملافظة يعتبر مخالفًا للمادة  بدون استجواب 
السابعة من قانون احملافظات رقم )21( لسنة 2008 املعدل، مضيفة 
أن عمل املدير العام احلالي غير قانوني، وال ميكن منحه الصالحيات 
اخلدمات  تقدمي  على  سلبًا  سيؤثر  العمل  هذا  وان  واإلدارية،  املالية 

الطبية والصحية وارباك في عمل الدائرة. 
جديد  عام  مدير  بترشيح  اإلسراع  الى  الكتاب  ضمن  الوزير  ودعا 
لدائرة صحة البصرة من قبل مجلس احملافظة، وإنهاء حالة اإلرباك 

اإلداري في الدائرة.

حمافظ البصرة يدعو وزير الصحة 
اىل تدقيق قانون احملافظات 

وقراءة املوازنة بتمعن
وكاالت / البينة اجلديدة

دونالد  األمريكي،  الرئيس  أعلن 
حررت  املتحدة  الواليات  أن  ترامب، 
أراضي  كل  حلفائها  مع  بالتعاون 
عليها  سيطر  التي  والعراق  سوريا 

حتى  مبالحقته  متعهدا  داعش، 
هزميته النهائية أينما كان.

عنه    صدر  بيان  في  ترامب،  وقال 
السبت املاضي ونشره البيت األبيض 
يسرني أن أعلن أن الواليات املتحدة 

في  شركائها  مع  بالتعاون  حررت، 
مبا  داعش  لهزمية  الدولي  التحالف 
في ذلك قوات األمن العراقية وقوات 
األراضي  كل  الدميقراطية،  سوريا 
التنظيم  عليها  يسيطر  كان  التي 

في سوريا والعراق، أي 100 باملئة مما 
ترامب  اخلالفة.وكان  بدولة  يسمى 
اعلن، اجلمعة، أن تنظيم داعش ُهزم 

بشكل كامل في سوريا.

  بغداد / البينة اجلديدة
على  االحد،  امس  البرملان،  رئاسة  اكدت 
اللجان  رئاسة  انتخاب  حسم  ضرورة 
خالل الفترة القليلة املقبلة. وقال مكتب 
ان  الكعبي  حسن  البرملان  رئيس  نائب 
النواب  مجلس  لرئيس  االول  النائب 
حسن كرمي الكعبي عقد امس اجتماعا 

ادراج  لبحث  النيابية  اللجان  لرؤساء 
اعمال  جدول  ضمن  اإلساسية  القوانني 
بهدف  احلالي  االسبوع  خالل  اجللسات 
وتفعيل  املمكنة،  بالسرعة  اقرارها 
النيابية  اللجان  داخل  النواب  حضور 
القوانني  اقتراح  في  املساهمة  بهدف 

االساسية .

في  عقد  الذي  األجتماع  ان  واضاف 
النواب  مجلس  في  الدستورية  القاعة 
تطرق على ضرورة وضع خطة وآلية عمل 
الفصل  خالل  النيابية  باللجان  خاصة 

التشريعي احلالي .
التي  الفقرات  بحث  االجتماع  ان  واكد 
ضمنها جدول اعمال جلسة هذا اليوم، 

الزمنية  اجلداول  مناقشة  الى  اضافة 
لسير اجراءات إقرار املقترحات واملشاريع 
القوانني  سيما  بالقوانني  اخلاصة 
االساسية التي تهم احتياجات املواطن 
التاكيد  جرى  انه  الى  مشيرا  العراقي، 
على وجوب حسم انتخاب رئاسة اللجان 

خالل الفترة القليلة املقبلة .

انصاره يلقبونه بـالشبح وحماط بثالثة اشخاص فقط
الكشف عن مكان اختباء البغدادي

رئاسة الربملان تؤكد على ضرورة حسم انتخاب رئاسة اللجان خالل الفرتة القليلة املقبلة



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

دعا ماكرون لعالقات أوروبية صينية متقاربة مع بكني وشركتها 
العمالقة هواوي اليت تواجه محلة دولية ملقاطعتها بقيادة امريكا

كيف نفهم الحرب التجارية بين الصين وأمريكا

أوال:ـ ارتفع العجز التجاري األمريكي 
في عام احلرب التجارية 2018 بنحو 
12 باملئة ليبلغ نحو 621 مليار دوالر 
ــع الصني  ــار دوالر م ــا 323 ملي منه
ــن العام األمريكي  فقط، وجتاوز الدي
ــا  فيم دوالر،  ــون  تريلي  22 ــدود  ح
ــني عملتها بنحو 3.8  خفضت الص
ــتوى لها  باملائة فقط من أعلى مس
ــى حدود 6.70 يوان  قرب 6.97 يوان إل
للدوالر الواحد.األرقام والنتائج حتى 
ــتطيع لي  اآلن تقول أن ترامب ال يس
ــك فيضا وفيرا  ــق الصني وأنه ميل عن
التجارية  ــة  واحلماس ــاع  االندف من 
ــن الواقعية  ــك نقصا كبيرا م وكذل

السياسية واالقتصادية.
ــركات  ــتمر منو عدد الش ــا:ـ اس ثاني
ــة الصينية  ــجلة في العاصم املس
ــو 1.65 مليون  ــني ليصل إلى نح بك
شركة بإجمالي رأس مال يبلغ نحو 
ــون دوالر، فخالل عام 2018  5.7 تريلي

ــجيل  ــرب التجارية مت تس حيث احل
ــركة جديدة بزيادة  نحو 180 ألف ش
ــام 2017، ليصل  ــن ع ــة ع 9.7 باملائ
ــركة  ــط اليومي إلى 790 ش املتوس
جديدة، كما استبدلت الصني نحو 
ــة  ــواردات األمريكي ــن ال ــة م 5 باملائ

إليها مبنتجات محلية الصنع.
زاد   2019 ــباط  ش ــي  ف ــا:ـ  ثالث
االحتياطي األجنبي النقدي للصني 
ــجال  مس دوالر  ــار  ملي  2.26 ــو  بنح

ــتة أشهر  ــتوى له في س أعلى مس
ــي االحتياطي الصيني  ليبلغ إجمال
ــار دوالر ليعد األعلى  نحو 3090 ملي
ــوقا  ــا اجتذب س ــم، فيم ــي العال ف
شنغهاى وشنزن في فبراير املاضي 
ــار دوالر كأكبر  ــو 17.9 ملي فقط نح
ــة خالل عامني دخلت  تدفقات نقدي

إلى األسواق الناشئة. 
ــدل البطالة في  ــع مع ــا:ـ ارتف رابع
ــي فبراير  ــة ف ــى 5.3 باملئ ــني إل الص
املاضي نتيجة أسوأ تباطؤ لنشاط 
التصنيع منذ عشر سنوات، وكذلك 
ــو من 6.5  ــت توقعات النم انخفض
إلى 6 باملائة خالل العام 2019، فيما 
ــي منو االقتصاد األمريكي  بلغ إجمال
ــو 2.9 باملائة وهو  ــام 2018 نح في ع
ــات عند 3  ــن التوقع ــال م ــل قلي أق
ــا يفتح الباب ملزيد من  باملائة وهو م
ــو االقتصاد األمريكي خالل  تباطؤ من
2019، ورمبا يكون ذلك من املكاسب 

ــي أحدثتها حرب  ــدا الت القليلة ج
ــع الصني، ولكن  ــب التجارية م ترام
ــن  ــة باهظة ال تكافئ أبدا ش بكلف

ــوى اقتصاديني بالعالم  حرب بني أق
ــؤ مؤقت في  ــى تباط ــول عل للحص

سبيل تعافيه من جديد.
خامسا:ـ أعلن مؤمتر نواب الشعب 

الصيني »البرملان« في ختام أعماله 
ــاري عن عدة  ــارس اجل ــة 15 م اجلمع
حوافز وتخفيضات مهمة لتعزيز منو 
االستهالك احمللى في البالد من خالل 

تخفيض بنحو 20 باملائة على أسعار 
ــح توفير  ــت، مما يتي ــات اإلنترن خدم
نحو 26.7 مليار دوالر للمستهلكني 
ــام 2019، وكذلك تخفيض  ــالل ع خ
ــو 10 باملائة  ــاء بنح ــعار الكهرب أس
ــة  ــة والتجاري ــركات الصناعي للش
ــى 10 مليون  ــود بالفائدة عل ــا يع مم
ــارة اإللكترونية ونحو  ــركة للتج ش
ــة  ــتخدم، باإلضاف ــون مس 600 ملي
إلى أعفاء الطرق السريعة من كافة 
ــالل عامني  ــوم املرور تدريجيا خ رس
ــرعة االجناز  ــام ولس ــل االزدح لتقلي
ــدة مرتبطة  ــات جدي ــق صناع وخلل
ــى تلك الطرق، وأخيرا إقرار قانون  عل
ــي حلماية حقوق  ــتثمار األجنب االس
ــتثمرين  للمس ــة  الفكري ــة  امللكي
وضمان املساواة في فرص املنافسة 
ــة والوطنية  ــركات األجنبي بني الش
ــني وإقرار حزمة  العاملة داخل الص
الضريبية  ــات  التخفيض كبيرة من 

ــار دوالر،  ــن 298.5 ملي تصل ألكثر م
ــات  ــب االتهام ــى أغل ــا ينف ــو م وه
ــة  التجاري ــات  للسياس ــة  الغربي

اجلشعة لبكني. 
ــى 26 مارس  ــن 21 حت ــا:ـ م سادس
ــى  ــزور الرئيس الصيني ش ــاري ي اجل

ــات أوروبية  ــالث محط ــني بينج ث ج
تبدأ من إيطاليا مرورا بأمارة موناكو 
وصوال إلى فرنسا، وتكتسب الزيارة 
ــعى الصني نحو  ــة كبيرة لس أهمي

ــق احلرير  ــادرة طري ــم إيطاليا ملب ض
ــذى أثار انتقاد  ــدة، وهو األمر ال اجلدي
ــنطن بأن إيطاليا »عضو الناتو  واش
ــبع« ضعيفة  وعضو مجموعة الس
ــن التالعب بها  ــا اآلن وميك اقتصادي

ــادرة  ــة مب ــغ تكلف ــيا، وتبل سياس
ــر اجلديدة« أكثر  الصني »طريق احلري
ــدف لتمويل  ــون دوالر وته ــن تريلي م
ــة والبحرية  ــة البري ــى التحتي البن
ــكك احلديد من قلب  ــئ والس واملوان
ــا وأفريقيا، وهي  ــرورا بأوروب ــيا م آس
ــى اعتراضا كبيرا  ــادرة التي تلق املب
ــدة التي تصفها  ــن الواليات املتح م

مببادرة الغرق واجلشع الصينية.
ــي زيارة  ــة املهمة ف ــابعا:ـ احملط س
ــا حيث  ــي فرنس ــا ه ــني ألوروب الص
ــي  لقاء جني بينج والرئيس الفرنس
إميانويل ماكرون الذى يدعو لعالقات 
ــة مع بكني  ــة صينية متقارب أوروبي
ــواوي التي  ــة ه ــركتها العمالق وش
ــا  ــة ملقاطعته ــة دولي ــه حمل تواج
ــدة في أكثر  ــات املتح ــادة الوالي بقي
ــم، وكرد  ــول العال ــة ح ــن 50 دول م
ــارة الصينية ألوروبا  عملي تأتى الزي
ــل فيه الرئيس  في الوقت الذى فش
ــرة  للم ــب  ترام ــد  دونال ــي  األمريك
ــي في عقد لقاء  الثانية على التوال
ــي للخروج باتفاق  مع نظيره الصين

ينهى احلرب التجارية بني اجلانبني.
ثامنا:ـ وعلى ذكر العالقات األوروبية 
ــتعرض كيف  ــا أن نس ــة لن الصيني
جرت في عام احلرب التجارية، فالدول 
ــام 2018 أضافت  ــالل ع األوروبية خ
ــى حصتها  ــار دوالر إل ــو 70 ملي نح
ــم، منها 50  ــة لدول العال التصديري
مليار دوالر مللء فراغ صادرات الصني 
ــجلت  إلى الواليات املتحدة، كما س
صادرات أوروبا أضافة مهمة بنحو 20 
ــار دوالر ذهبت للصني عوضا عن  ملي
املنتجات األمريكية التي لم تذهب 
ــرب التجارية، كما  لبكني بفعل احل
أن نحو 82 باملائة من صادرات الصني 
ــي ذهبت نحو  ــب األمريك ــى اجلان إل
ــيك  ــدول األوروبية وكندا واملكس ال
وفيتنام، بينما أضافت اليابان وكندا 
ــيك نحو 20 مليار دوالر إلى  واملكس
ــة مجتمعة جراء  التصديري قواهم 
ــة بني ترامب والصني،  احلرب التجاري
ــص التصدير للدول  حيث زادت حص
ــة لليابان و4  ــو 3 باملائ ــالث بنح الث
باملائة لكندا و1 باملائة للمكسيك.

ــى  ــج حت ــام والنتائ .. األرق ــا  ختام
ــتطيع  ــب ال يس ــول أن ترام اآلن تق
ــك فيضا وفيرا  ــق الصني وأنه ميل عن
التجارية  ــة  واحلماس ــاع  االندف من 
ــن الواقعية  ــك نقصا كبيرا م وكذل
ــا  فم ــة،  واالقتصادي ــية  السياس
يعتقده صفقة يرتد إليه صفعة من 
ــب آخر، فهل يهرب األمر من بني  جان
ــهور القادمة؟!،  ــه متاما في الش يدي
ــدو التغيرات اجلوهرية  وحتى اآلن تب
ــرب التجارية في  ــي أحدثتها احل الت
ــاول جاهدة  ــني التي حت ــح الص صال
ــول إلى 2020  ــاظ عليها للوص احلف
حيث اختبار االنتخابات االمريكية، 
ــة برمتها،  ــد تتغير املعادل حينها ق

فهل تستطيع؟!.رمبا.

* خبري اسواق املال

تبدو التغريات 
الجوهرية التي 
أحدثتها الحرب 
التجارية يف صالح 
الصني التي تحاول 
جاهدة الحفاظ عليها 
للوصول إىل 2020

ترامب ال يستطيع لي عنق الصني وأنه يملك فيضا وفريا من االندفاع 
والحماسة التجارية وكذلك نقصا كبريا من الواقعية السياسية واالقتصادية

ترامب

شي جني

ماكرون

هل أخطأ الرئيس 
األمريكي دونالد 
ترامب في خوض حرب 
جتارية ضد الصني من 
األساس؟! وملاذا لم ترفع 
الصني الراية البيضاء 
مبكرا، خاصة أنها في 
مواجهة عدو حامي 
الرأس؟! وملاذا بعد 
90 يوما من الهدنة 
التجارية وخمس 
جوالت من املفاوضات 
وبعد متديد اخلروج 
باتفاق جتارى ألجل غير 
مسمى وبعد كثير من 
التفاؤل الذي صدره 
ترامب بشأن التوصل 
التفاق وتباطؤ منو 
الصني وتباطؤ أعمال 
الشركات األمريكية 
في الصني، ملاذا بعد كل 
هذا لم يخرجوا باتفاق 
حقيقي حتى اآلن؟! 
رمبا املشاهد الثمانية 
التالية جتيب باألرقام 
واإلشارات عن بعض 
أسئلة احلرب التجارية 
من خالل التالي:ـ

* محمد مهدى عبد النبي

    قد تختمر االفكار في اذهان العراقيني لكنها لن جتد 
ــها بصورة جيدة إال االفكار  مكانا لتعبر فيه عن نفس
ــودة في عقول البعض  ــي تخص املوت والقتل املوج الت
ــة مفادها ان اخلير بدأ  ــن املتنفذين هذه حقيقة مؤمل م
ــكل تدريجي وكارثي وال أمل للعودة اليه  ــر بش ينحس
ــنني بطريقة  ــذ آالف الس ــا من ــازم يالزمن ــع املت . الوض
اصبحت موازية متاما لعيشنا فاملالحظ اجليد يدرك بان 
ــس دول العالم وعكس  ــيء عك العراق يتراجع بكل ش
ــميت عقارب  ــاعة وال اعلم ملاذا س ــارب الس دوران عق
الساعة ؟ ملاذا وألف ملاذا ؟ ملاذا نتراجع الى اخللف بهذه 
املشاهد الضبابية املقيتة من يقف خلف تدميرنا بهذه 
الطريقة ؟ االقتصاد متوقف والبناء ميت واالعمار تائه 
ــتقر في جيوب صنعت في  والنقود تفر من جيوب لتس

ــة  والسياس اخلارج 
ــل  الفض ــة  صاحب
االول واالخير في هذا 
ــرد ان  ــر . مبج التدمي
تخرج من هذا البلد 
البلدان  ــرى  ت ــى  حت
ــي  الت ــة  احلقيقي
ــيوها  سياس ــب  تع
ــهم  ــوا انفس وارهق
ــى  ــاظ عل ــي احلف ف
ــموا  تلك الدول فرس
ــيء  ــدودا لكل ش ح
دولة  اي  ــوا  يدع ولم 

ــوا قواعد  ــوا وعمروا واسس ــؤونهم وبن تتدخل في ش
لألجيال القادمة اما هنا فانت حتتار اذا رغبت ان تلحق 
ــأل عن املعلمني وعن االدارة  ــة جيدة فتس ابنك مبدرس
ــياء ما كنت تسأل عنها إن كنت في اي  اجليدة وعن اش
ــفى جيد  ــة تقول انها دولة دميقراطية حيث ال مش دول
ــيلفي ليشاهده احفادك الذين  وال مبنى تأخذ معه س
ــة والفرات او  ــعهفم احلظ إن قدموا برؤية دجل لن يس
ــاهدوا اثرا على حضارة ابيدت عن بكر أبيها .  حتى يش
ــق  دوام احلال من احملال ولكن من ذلك املغوار الذي ال يش
ــد ؟ هذا  ــيء فاس له غبار يخرج علينا ويطيح بكل ش
ــى ان يأتي ترامب بانقالب  االمر ليس ببعيد ولكن اخش
ــهوة الدم لدى  ــوع )الكاوبوي( ليثير ش ــكري من ن عس

املرضى ويطيح بالعراق عن آخره.

إنــقـالب تـرامـب

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

اخشى ان يأتي ترامب 
بانقالب عسكري من 
نوع ) الكاوبوي( ليثري 
شهوة الدم لدى املرضى 
ويطيح بالعراق عن 
آخره
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بغداد/ البينة اجلديدة/ قاسم حوشي 
العلمي الستطالع  الفيض  مركز  اجرى 
في  اجملتمعية  والدراسات  العام  الرأي 
اشترك  علمية  ندوة  الكرادة  في  مقره 
فيها اصحاب اخلبرة  ونخبة من املعنيني 
العراقية  االمة  مشكالت  حل  في 
من  جملة  الى  االستطالع  هذا  وتطرق 
اخلبراء  رأي  ومن  والنتائج  املؤشرات 
املهنية  والنقابات  االكادمييني  العراقيني 
مجموعة  الى  تصدى  االستطالع  وهذا 
اجليوش  امكانية   بينها  من  احملاور  من 
ومستويات   به  تقوم  وما  االلكترونية 
التي  الفبركة  ومستويات  التصديق 
اليومية,   نشاطاتها  عبر  تستخدمها 
سعيد  شريف  الدكتور  املركز  مدير 
النخبة  معاجلات   حدد  السعدي 
االكادميية واملهنية لهذا املوضوع وكذلك 

حتييد  منها  الهدف  احللول  من  جملة 
ان  السعدي  ونوه  االلكترونية.  اجليوش 
اهم  احدى  االجتماعي  التواصل  مواقع 
ارتبطت بشكل وثيق في  التي  الظواهر 
الكبيرة  لالعداد  نظرا  اجلديد,  االعالم 
بهدف  املواقع  تلك  تستخدم  التي  جدا 
املعلومات  على  والتعرف  التواصل 
وتداعياتها  والقضايا  واالحداث 
في  السيما  العام  الرأي  تشغل  التي 
اجملتمعات التي ينتمون اليها ملا لها من 
مزايا وخصائص لم توفرها لهم وسائل 

االتصال واالعالم التقليدية.
واضاف السعدي ان اجليوش االلكترونية 
وفق  تعمل  االفراد  من  مجاميع  هي 
شخصيات  لصالح  خاصة  اجندات 
وجهات وكتل سياسية واحزاب وجهات 
انشاء  طريق  عن  استخبارية  او  امنية 

ادارتها  ويتم  وهمية  باسماء  حسابات 
النقاشات  في  تشارك  كروبات  عبر 

ومعلومات  افكار  ويدعمون  واحلوارات 
والترويج لها بهدف ايصالها الى املراتب 

ولديهم  اجملتمع,  او  اجلمهور  لدى  االولى 
الكترونية  مواقع  اختراق  على  القدرة 
لشخصيات ومؤسسات ودول, فقد بدأت 
هذه الظاهرة بداية االمر في سوريا عام 
االقليم  ارجاء  كل  في  وانتشرت   2011

واملنطقة.
ومالحظات  مؤشرات  من  تقدم  ما  وازاء 
يهدف  االستطالع  فان  رصينة  علمية 
الى حتقيق مجموعة من االهداف اهمها
1-معرفة اراء النخب العراقية ومواقفهم 
االجتماعي  التواصل  مواقع  ظاهرة  ازاء 

واجليوش االلكترونية .
التي تقف  ابرز االسباب  2-الكشف عن 
مع  بالعمل  الشباب  انخراط  خلف 

اجليوش االلكترونية .
اجليوش  ارتباطات  ابرز  على  3-التعرف 

االلكترونية .

وافعال  انشطة  ابرز  الى  4-الوصول 
اجليوش االلكترونية .

املوضوعات  ابرز  عن  5-الكشف 
ترتبط  التي  والظواهر  واملشكالت 

بظاهرة اجليوش االلكترونية .
العراقية  النخب  اجتاهات  ابرز  6-حتديد 
ازاء مواقف مروا بها عند استخدامهم 
السيما  االجتماعي  التواصل  مواقع 

فيما يتعلق باجليوش االلكترونية .
بعض  ازاء  املواقف  ابرز  عن  7-التقصي 
مبمارسات  تتعلق  التي  املوضوعات 
اجليوش االلكترونية على مواقع التواصل 

االجتماعي.
جتاه  واملواقف  االراء  ابرز  عن  8-الكشف 
مبواقع  تتعلق  التي  العبارات  بعض 
وجيوشها  االجتماعي  التواصل 

االلكترونية.  
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اجراء االستطالع اخلاص مبواقع التواصل االجتماعي وجيوشه االلكرتونية على عينة من النخب العراقية يف بغداد

البينة اجلديدة / علي شريف
العشائر  شؤون  مديرية  عقدت 
عشائريا  مؤمترا  بابل  محافظة  في 
في  العشائر  شؤون  مدير  بحضور 
بابل العميد كاظم صالل الشمري 
وإعالم  عالقات  قسم  ومدير 
عادل  احلقوقي  العقيد  الشرطة 
العناوي احلسيني ومبشاركة طيف 
ووجهاء  عشائر  شيوخ  من  واسع 
احملافظة0املؤمترُكرِّس ملناقشة ثالث 
والديني  )القانوني  رئيسة  محاور 
اجراءات  لتعزيز  وذلك  واالجتماعي( 
األعلى  القضاء  قانون  تطبيق 
ما  مرتكبي  مبحاسبة  والقاضي 
وفق  العشائرية(  )الدكة  بـــ  يعرف 

داعني  اإلرهاب0  مكافحة  قانون 
لزيادة  والوجهاء  العشائر  شيوخ 
في  األمنية  األجهزة  مع  التعاون 
ومحاربة  بحزم  تطبيقه  إجراءات 
تسيء  التي  الدخيلة  العادات 
به  حتظى  الذي  املشرف  للتاريخ 
هكذا  ورصد  األصيلة  عشائرنا 
ضمن  معها  والتعامل  حاالت 
للحفاظ  القانونية  السياقات 
احملافظة0وجتدر  واستقرار  امن  على 
األعلى  القضاء  مجلس  أن  االشارة 
وّجه في الـ )8 تشرين الثاني 2018( 
يعرف  ما  قضايا  مع  بالتعامل 
قانون  وفق  العشائرية  بالدكات 

مكافحة االرهاب0

شؤون العشائريف بابل تعقد مؤمترا لتطبيق قانون مرتكيب الدكة العشائرية

كركوك / البينة اجلديدة 
اعمار  ومنسق  العام  التخطيط  مدير  اعلن 
التجارة  وزارة  موافقة  عن  كركوك  محافظة 
محصول  لتسويق  جديدة  منافذ  فتح  على 
احلنطة ,, في حني اكد استمرار جهود اعمارها 
قبل بدء موسم احلصاد .وقال املهندس صدام 
على  التجارة  وزارة  موافقة  حصلت  النعيمي 
احلويجة  قضاء  في  التسويق  مراكز  فتح 
وناحيتي الرياض وتازة وتتم حاليا اعادة اعمار 
وتأهيل مراكز التسويق في احلويجة والرياض 

جراء  اإلرهابية  العمليات  من  تضررت  التي 
تلك  على  اإلجرامي  داعش  تنظيم  سيطرة 
الكوادر  قبل  من  اجلهود  واستنفار  املناطق 
الزمن  مع  والتسابق  للمحافظة  الهندسية 
إلكمال كافة متطلبات فتح املراكز وان تكون 
والشعير  احلنطة  محاصيل  الستالم  جاهزة 
للموسم احلالي الذي يتوقع ان يكون موسما 
وافرا يقدر فيه حجم التسويق  أكثر من 300 
الف طن التي تأتي ضمن جهود اعادة االستقرار 

للمناطق احملررة .

التجارة توافق على فتح مراكز جديدة لتسويق حمصول احلنطة يف كركوك

البينة اجلديدة / عبد الستار محسن
اهلل  عبد  املهندس  النقل  وزير  توجيهات  ضوء  على   
الدينية  السياحة  جانب  بتفعيل  باهض  لعيبي 
مواردها  لتعظيم  السكك  قطارات  في  والتراثية 
املالية ومبتابعة ميدانية من قبل  مدير عام السكك 
وبالتنسيق  احلسيني  كاظم  جواد  طالب  االستاذ 
والسياحة .سيتم تسيير   الزهراء للسفر  مع مكتب 
من  ينطلق   2019/3/27 األربعاء    يوم  للزائرين  قطار 
محطة قطار البصرة الساعة )6( مساء متوجها الى 
محطة قطار كربالء املقدسة والعودة من كربالء الى 
محطة قطار البصرة  يوم اجلمعة 2019/3/29 االنطالق 
برنامجا  ان هناك  بالذكر   واجلدير  )6( مساء  الساعة 
من  املقدسة  املراقد  زيارة  يتضمن  إختياريا  سياحيا 
قبل مكتب الزهراء حيث أن النقل  بالسكك له مزايا 

خدمية عديدة منها عامل الراحة والسرعة واألمان  .

السكك تسري قطارا سياحيا من البصرة
بغداد/ البينة اجلديدة  اىل كربالء املقدسة

اجلزيرة  ان  السياحة  هيئة  اكدت 
األليمة  احلادثة  فيها  وقعت  التي 
هيئة  أمالك  من  ليست  باملوصل 
لدائرة  تابعة  هي  بل  السياحة 
عقارات الدولة.وقال حمود محسن 
في  السياحة  هيئة  رئيس  حسن 

احلقيقة  إيضاح  أجل  من   « بيان 
وقعت  التي  اجلزيرة  إن  نؤكد  فإننا 
من  ليست  األليمة  احلادثة  فيها 
هي  بل  السياحة  هيئة  أمالك 
وقد  الدولة  عقارات  لدائرة  تابعة 
أعطيت استثمارا عن طريق هيئة 
أي  منح  يتم  ولم  نينوى  استثمار 

السياحي  العمل  ملزاولة  إجازة 
للمرفق  السياحة  هيئة  قبل  من 
بشكل  للعبارة  أو  عام  بشكل 
األجهزة  الهيئة  .ودعت  خاص 
احملافظات  في  واألمنية  التنفيذية 
متارس  التي  املرافق  لغلق  كافة 
احلصول  دون  السياحي  العمل 

على إجازة من هيئة السياحة كما 
واملستثمرين  باملواطنني  اهابت 
لالطالع  السياحة  هيئة  ملراجعة 
على الضوابط والتعليمات النافذة 
للعمل مبوجبها حفاظا على أرواح 
املواطنني وسالمتهم وحفاظا على 

األمالك العامة.

زراعة  مديرية   / الزراعة  وزارة  نظمت 
بابل ندوة ارشادية حول اهمية تفعيل 
جلان  في  واالحتادات  التعاونيات  دور 
املوسم  خالل  احملافظة  في  التسويق 
احلالي، بحضور عدد كبير من الفالحني 
بالشأن  واخملتصني  واخلبراء  واملزارعني 

الزراعي.

من  عدد  مناقشة  الندوة  وتضمنت   
تاريخ  عن  مقدمة  منها  املواضيع 
في  واالحتادات  الفالحية  اجلمعيات 
اخلدمة  تقدمي  في  ودورها  العراق 
التنظيمي  والهيكل  الفالحني  الى 
احملاصيل  تسويق  والية  للجمعية، 
واملعوقات  املشاكل  واهم  الزراعية، 

عمليات  في  املسوقني  تواجه  التي 
تسويق احلنطة للمواسم املاضية.

الالزمة  احللول  اهم  مناقشة  مت  كما   
محصول  تسويق  معوقات  ملعاجلة 
اجلهات  مع  التنسيق  وضرورة  احلنطة، 
عملية  سهولة  لضمان  العالقة  ذات 
من  عدد  رفع  عن  فضال  التسويق، 

لغرض  العليا  للجهات  التوصيات 
تطبيقها في املوسم احلالي.

الى  تهدف  الندوات  هذه  ان  يذكر 
خبرات  وزيادة  الثقافي  املستوى  رفع 
تطوير  اجل  من  واملسوقني  الفالحني 
االقتصاد  ودعم  الزراعي  القطاع 

الوطني.

السياحة تؤكد ان اجلزيرة اليت وقعت فيها احلادثة ليست من أمالك هيئة السياحة

البصرة / البينة اجلديدة
والبيئية  الصحة  وزارة  دعت 
الى اإلسراع بترشيح مدير عام 
البصرة  صحة  لدائرة  جديد 
احملافظة،  مجلس  قبل  من 
وإنهاء حالة اإلرباك اإلداري في 
الدائرة«.وطالبت الوزارة بوثيقة 
الصحة  وزير  توقيع  حتمل 
العلوان  الدين  عالء  والبيئة 
البصرة  محافظ  الى  موجهة 
العام  املدير  إعفاء  »قرار  أن 
صحة  دائرة  بإدارة  املكلف 
جديد  مدير  وتعيني  البصرة 
أو  استجواب  بدون  بالوكالة 

يعد  احملافظة  قرار من مجلس 
من  السابعة  للمادة  مخالفاً 
 )21( رقم  احملافظات  قانون 
لسنة 2008 املعدل«، مضيفة 
احلالي  العام  املدير  »عمل  أن 
منحه  ميكن  وال  قانوني،  غير 
واإلدارية،  املالية  الصالحيات 
سلباً  سيؤثر  العمل  هذا  وان 
الطبية  اخلدمات  تقدمي  على 
عمل  في  وارباك  والصحية 
اإلسراع  الى  داعية  الدائرة«. 
لدائرة  ترشيح مدير جديد  في 
مجلس  قبل  من  الصحة 
اعتراضها  وأبدت  احملافظة، 

على إعفاء مدير سابق للدائرة 
كان يشغل املنصب بالوكالة.

أسعد  البصرة  محافظ  وكان 
العيداني أصدر في )25 شباط 
على  ينص  إدارياً  أمراً   )2019
من  محمد  منير  د.  »إعفاء 
دائرة  مهام  إدارة  في  منصبه 
بالوكالة،  البصرة  صحة 
الصالحيات  لتجاوزه  وذلك 
احملافظات  الى  منحت  التي 
من  أوال(   /45( املادة  مبوجب 
قانون احملافظات غير املنتظمة 
 2008 لسنة   )21( رقم  بإقليم 

املعدل .

  الصحة تدعو حمافظ البصرة اىل اإلسراع 
برتشيح مدير عام جديد لدائرة الصحة

بغداد/ البينة اجلديدة/ جعفر هاشم السراي
املهدي  عبد  عادل  الدكتور  الوزراء  رئيس  دولة  لتوجيهات  تنفيذا 
خالل زيارته االخيرة الى منطقة بوب الشام بضرورة تقدمي افضل 
اخلدمات الى اهالي منطقة الثعالبة وبوب الشام وبقية مناطق 
بغداد من خالل فتح الطرق واملعابر التي كانت عائقا امام تقدمي 
في  اخلدمية  اللجنة  التقت  املناطق  هذه  اهالي  الى  اخلدمات 
منطقة الثعالبة الثانية بالسيد مدير القسم البلدي ملنطقتي 
معه  وبحثت  الكرمي  عبد  فراس  املهندس  الشام  وبوب  الثعالبه 
سبل التعاون لغرض االرتقاء بالواقع اخلدمي لهذه املنطقة التي 
حيث  طويلة  ولسنني  اخلدمات  وسوء  واحلرمان  البؤس  من  عانت 
قامت اللجنة بتقدمي عدة طلبات الى السيد مدير القسم البلدي 
حلاجة املنطقة املاسة لها من بينها انشاء معبر فوق املبزل الذي 
الثانية  بالثعالبة  املبزل(  )قبل  االولى  الثعالبة  منطقة  يفصل 
)بعد املبزل( وبالتحديد من منطقة السبعة االف باجتاه منطقة  

اخلمسة االف كون منطقة الثعالبة منطقة وارض واحدة تتكون 
املمر  وسيكون  املنطقة  سيربط  املعبر  وهذا  محالت    )7( من 
الرئيس الصحاب  االراضي السكنية في منطقة الثعالبة الثانية 
لغرض نقل املواد االنشائية واخلدمات االخرى املتوفرة في الثعالبة 
االولى عبر هذا املعبر لبناء اراضيهم التي حرموا من بنائها لفترات 
حاجة  اللجنة  بينت  وكذلك  معبر  وجود  عدم  بسبب  طويلة 
ايد  جانبه  من  للمنطقة.  )طوارئ(  ماء  الى خط  املاسة  املنطقة 
املهندس فراس عبد الكرمي مدير القسم البلدي حاجة املنطقة 
الى هذه اخلدمات وابدى تعاونه التام مع اهالي املنطقة وحسب 
االمكانيات املتوفرة واملتاحة وانه سيبذل قصار جهده في سبيل 
توفير افضل اخلدمات الى اهالي منطقتي الثعالبة وبوب الشام 
املتواصل  الوكيل  والسيد  بغداد  امينة  السيدة  دعم  على  واكد 

لهم من اجل تقدمي افضل اخلدمات الى اهالي هذه املناطق .

تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء .. مساع وجهود 
لالرتقاء بالواقع اخلدمي ملنطقة الثعالبة

بغداد/ إعالم القضاء
استئناف  رئاسة  في  املركزية  اجلنائية  احملكمة  قضت 
بغداد الرصافة االحتادية باالعدام شنقا حتى املوت بحق 
عصابة عن جرمية املتاجرة باخملدرات واحلبوب اخملدرة.وذكر 
أن  االعلى  القضاء  جمللس  االعالمي  املركز  عن  صادر  بيان 
»الهيئة االولى للمحكمة اجلنائية املركزية نظرت عشرة 
اخملدرة  واحلبوب  باخملدرات  باالجتار  اعترفوا  ملدانني  دعاوى 

عبر منفذين االول لتجارة الكوكائني واحلشيشة وغيرها 
ومصدره دولة البرازيل الى العراق ومنه الى لبنان«.وأضاف 
بحسب  اخملدرة  احلبوب  لتجارة  الثاني  أن«املنفذ  البيان 
العراق  ثم  سوريا  عبر  لبنان  مصدره  املدانني  اعترافات 
أن«االجراءات  اخلليج«.وتابع  ودول  اجلنوبية  واحملافظات 
اخرى  هاربني من جنسيات  مازالت جارية بحق متهمني 
مت  القبض    أن«القاء  إلى  وعربية«،الفتا  وتركية  برازيلية 

من  مجموعة  بوجود  استخباراتية  معلومات  على  بناء 
اخملدرة  واحلبوب  باخملدرات  باملتاجرة  يقومون  االشخاص 
بعد جلبها من االراضي السورية عبر البوكمال وادخالها 
حتى  شنقا  باالعدام  ان«احلكم  إلى  العراق«.وأشار  الى 
املوت بحقهم يأتي استنادا ألحكام املادة 27/ 1 من قانون 
وبداللة   2017 لسنة   50 رقم  العقلية  واملؤثرات  اخملدرات 

مواد االشتراك 47و48و49 من قانون العقوبات«.

بغداد / البينة اجلديدة
 أعلنت وزارة الهجرة واملهجرين،  عودة 
في  النزوح  مخيمات  من  نازحاً   267
السياحية  واملدينة  الفلوجة  عامرية 
في  األصلية  سكناهم  مناطق  إلى 
الصقالوية  ومدينتي  القائم  قضاء 
مدير  األنبار.وقال  مبحافظة  واحلصي 
الوزارة  في  الفروع  شؤون  دائرة  عام 
}البينة  تلقت  بيان  في  نوروز  ستار 
إعادة  »مت  انه  منه  نسخة  اجلديدة{ 
في  النزوح  مخيمات  من  نازحاً   192
عامرية الفلوجة إلى مناطق سكناهم 

ومنطقتي  القائم  قضاء  في  األصلية 
عودة  عن  فضال  الصقالوية،  احلصي 
في  النزوح  مخيمات  من  نازحاً   75
مناطقهم  الى  السياحية  املدينة 
ان  القائم«.وبني  قضاء  في  األصلية 
»مالك فرع الوزارة في محافظة األنبار 
وزارة  بالتنسيق مع  العائدين  استقبل 
بعد  األمنية  والقوات  واحملافظة  النقل 
استكمال اإلجراءات اإلدارية واألمنية«.

وأشار الى ان »برنامج العودة الطوعية 
مستمر الى ان يعود آخر نازح وغلق آخر 

مخيم في محافظة االنبار«.

االعدام لعصابة تتاجر باملخدرات دوليًا وحمليا

مركز الفيض العلمي الستطالع الرأي العام والدراسات المجتمعية

الزراعة تبحث اهمية تفعيل دور التعاونيات واالحتادات يف جلان تسويق احلنطة يف بابل

اهلجرة: عودة 267 نازحًا ملناطقهم يف األنبار
احللة/ البينة اجلديدة

تظاهر العشرات من العمال والباعة في علوة الفاكهة واخلضار الرئيسة في بابل يوم 
السبت املاضي وقاموا بقطع الطريق  الرابط بني احللة والنجف احتجاجا على قرار 
احمد صبار  لالستثمار.وقال  العلوة  عليها  املشيدة  االرض  بتحويل  احمللية  احلكومة 
والبالغ عددهم ما  العلوة  العاملني في  املتظاهرين »ان احلكومة احمللية فاجأت  احد 
ارزاقهم وخسارة  يقارب 400 شخص بتحويل ارضها لالستثمار مما  يتسبب بقطع 
حتقيق  وفتح  البلدية  مدير  باقالة  يطالبون  املتظاهرين  ان  للتجار.واضاف  كبيرة 
فالح  بابل  من  النواب  مجلس  عضو  اشار  اخر  جانب  التحويل.من  والغاء  باملوضوع 
اخلفاجي الى ان ملفا في النزاهة فتح حول موضوع علوة خضار وفاكهة بابل التي 
حولت لالستثمار من دون موافقات رسمية مشيرا الى ان طلبا رسميا قدم للنزاهة«.

تظاهرة يف بابل احتجاجا على حتويل علوة لبيع 
اخلضار اىل االستثمار
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أسطورة
 اليسار

مرة أخرى، كش��ف »بيتو أوروك« زيف فك��رة أن األحزاب يجب أن 
تلب��ي أكثر عناصرها تطرفاً. قد تظن أن الس��يناتور »اجلمهوري« 
»تي��د ك��روز«، متعهد نق��اء احملافظ��ن )حتى أصبح ببس��اطة 
تابعاً للرئيس ترامب(، أو الس��يناتور االش��تراكي بيرني س��اندرز 
)مس��تقل( ق��د فازا بترش��يح أحزابهم��ا في ع��ام 2016. ولكن، 
بدالً من ذلك، فقد هزم ترامب وهيالري كلينتون أكثر املنافس��ن 

األيديولوجين.
لذلك، أيضاً، نرى أنه عندما يدخل »أوروك«، الذي ينتقده اليس��ار 
املتطرف كونه ليس عقائدياً مبا فيه الكفاية، فإن مستوى اإلثارة 
وجمع التبرعات يتخطى احلدود. في حن أن املطلعن داخل احلزب 
والنقاد احلزبين مييزون جيداً بن توفير الرعاية الصحية للجميع 
وب��ن التغطية الش��املة )ومعظ��م الناخب��ن ال ينتبهون لهذا 
الفارق(. يقول »بيتو أوروك« للناخبن ميكننا القيام بهذا. ليست 
التسمية األيديولوجية هي التي حترك معظم الناخبن، ال سيما 

الشباب، ولكن الطاقة والتوقعات والرؤية والشخصية.
قد تكون هذه طريقة سيئة للغاية الختيار رئيس، خاصة عندما 
يك��ون املرش��ح ليس لديه س��جل طويل في السياس��ة، ولكن 
الكيفي��ة التي يتعامل بها العدي��د من الناخبن مع االنتخابات 
الرئاس��ية. لقد هيمنت الس��طحية على السياس��ة الرئاسية 
لبع��ض الوقت، وه��ي حقيقة لم تُفَقد على أقل الرؤس��اء تأهالً 

يشغل هذا املنصب على اإلطالق.
كان »س��اندرز« لدي��ه أتب��اع كثي��رون ف��ي 2016 لكن��ه خس��ر 
بش��كل مقنع بن الناخبن »الدميقراطين« األساس��ين. وكان 
املس��تقلون املناهضون للمؤسس��ة والش��عبويون اليس��اريون 
ه��م الذين أش��علوا حملته. )ولم يكن من املس��تغرب أن يواجه 
العديد من املس��تقلن صعوبة في االختيار بن ترامب وساندرز، 
فقد كانوا يريدون شخصاً من خارج النظام مهما كانت األسس 

األيديولوجية(.
والغالبي��ة العظمى م��ن الناخبن »الدميقراطين« األساس��ين 
آن��ذاك واآلن ال يُعّرف��ون بأنهم اش��تراكيون »دميقراطي��ون«. ورمبا 
يس��تفيد »س��اندرز« من أنواع مس��تقلة مناهضة للمؤسسة 
و»الدميقراطين« الذين فضلوه على الرغم من أيديولوجيته وليس 
بس��ببها. وفي س��باق 2020، تقدم الس��يناتورة »الدميقراطية« 
إليزابيث واري��ن أكثر األجندات موضوعية وإث��ارة لالهتمام يأمل 
التقدمي��ون في رؤيتها. وم��ع ذلك فهي حتتل مرك��زاً متأخراً في 
استطالعات الرأي. فإذا كان األمر يتعلق باأليديولوجية التقدمية 
واخلط��ط السياس��ية لكان��ت ف��ي مرك��ز أفضل ب��ن اآلخرين. 
وبالنس��بة لس��اندرز، فهو يس��تفيد هذه املرة بنسبة 100% من 
تعري��ف هويته. ومع ذلك، فإن اجلانب اآلخر من تعريف هويته هو 
أنه لم يعد جديداً، ولم يعد يقول أش��ياء ال يقولها شخص آخر. 
إنه مجرد اش��تراكي »دميقراطي« كما كان ف��ي 2016، ولكن في 
غضون بضعة أيام سنرى أن »الطاقة« ليست كلها في اليسار، 
إنها تنجرف نحو املرشح الوسطي الشاب املتفائل. إن الناخبن 
يتبعون الطاقة واألخالق. وهم ال يقيس��ون كل مرش��ح مبقياس 

النقاء االيديولوجي.

جينفر روبن

رأي

وكاالت / البينة الجديدة
وص��ل الرئي��س الغابون��ي عل��ي 
بونغو أوندميبا بعد ظهر الس��بت 
إلى مطار ليبرفيل حيث استقبله 
حش��د من املناصري��ن للترحيب 
بعودته إلى الب��الد بعد غياب دام 

حوالي اربعة اشهر في املغرب.
وعاد الرئي��س الغابوني الذي غادر 
قبل ساعات املغرب، حيث أمضى 
فت��رة نقاهة بعد إصابته بجلطة 
الغابونية  العاصمة  إلى  دماغية، 

برفقة زوجته سيلفيا بونغو.
الرئي��س  اس��تقبال  ف��ي  وكان 
والس��يدة األول��ى رئي��س ال��وزراء 
جوليان نكوغ��ي بيكالي والوزراء. 
وق��د غادرا املطار في س��يارة. ولم 

يدل الرئيس بأي تصريح.
وحي��ا عل��ي بونغ��و عب��ر ناف��ذة 
الس��يارة املناصري��ن الذي��ن أت��وا 
الستقباله لدى خروجه من املطار. 

ولدى مرور س��يارته هتف احلشد 
»عل��ي هنا عل��ي هنا« وق��د لّوح 

املستقبلون باألعالم الغابونية.
وقد توّجه الرئيس والسيدة األولى 
إلى مقر إقامتهما على مقربة من 

مطار ليون مبا.
وأث��ارت صحة الرئي��س الغابوني 
تكهن��ات في بالده بع��د أن أدخل 
مستش��فى ف��ي الري��اض في 24 
إلصابت��ه  األول/أكتوب��ر  تش��رين 
إل��ى  ونقل��ه  دماغي��ة،  بجلط��ة 
مستش��فى عسكري بالرباط ثم 
الى مقر سكني خاص بالعاصمة 

املغربية.
وخالل خمسة أش��هر لم يعد إال 
مرتن إلى ليبرفي��ل، بقي في كل 

منهما أقل من 48 ساعة.
وجتمع علي بونغو والعاهل املغربي 
الس��ادس عالقة  املل��ك محم��د 
صداقة من��ذ طفولتيهما. ويعول 

اخلارجية  ف��ي سياس��ته  املغرب 
وكان  االفريق��ي.  التع��اون  عل��ى 
اس��تعاد العام املاض��ي عضويته 
في االحتاد االفريقي بعد ان علقها 

لثالثة عقود.
الدول��ة  رئاس��ة  بونغ��و  وتول��ى 
اإلفريقي��ة الغني��ة بالنف��ط في 
2009 بعد رحيل والده عمر بونغو 

الذي حكم البالد منذ 1967. وفي 
2016، أعيد انتخ��اب علي بونغو 
رئيس��ا ف��ي انتخابات ف��از فيها 

بفارق ضئيل.

رئيس الغابون خيتتم أربعة أشهر من النقاهة يف املغرب
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اتفق��ت أح��زاب املعارض��ة اجلزائري��ة 
االس��المية والعلمانية ف��ي اجتماع 
تشاوري عقد السبت مبقر حزب جبهة 
العدالة والتنمية االسالمي على تغيير 
اسم اللقاء التش��اوري إلى >فعاليات 
ق��وى التغيير لنصرة خيار الش��عب<. 
كم��ا دعا املش��اركون في اللق��اء إلى 
االس��تمرار في احلراك الشعبي واحلذر 
من املندسن الختراق احلراك واضعافه 

وااللتفاف على مطالبه.
واقترح اللقاء التشاوري ايضا خارطة 
طريق سياس��ية للخروج م��ن األزمة 
في رد عملي على اخلطة التي طرحها 
بوتفليقة  الرئيس اجلزائري عبدالعزيز 
ف��ي الفترة األخي��رة عل��ى أن ال يكون 

فيها لرموز النظام اي دور.
واش��ار إل��ى أن خارط��ة الطري��ق التي 
تقترحه��ا املعارض��ة هي ضم��ن اطار 
الش��رعية الش��عبية وفق املادة 7 من 
الدس��تور اجلزائري وتنفذ بعد انقضاء 
للرئي��س  احلالي��ة  الرئاس��ية  امل��دة 
بوتفليقة أي في 28 أبريل/نيسان على 
أن أس��اس مرحل��ة انتقالي��ة قصيرة 

يجري خاللها نقل صالحيات الرئيس 
املنتهية واليته لهيئة رئاسية.

ودعا املش��اركون في اللقاء التشاوري 
في بيان ختامي املؤسسة العسكرية 
الش��عب  ملطال��ب  لالس��تجابة 
ضم��ن  حتقيقه��ا  عل��ى  واملس��اعدة 

احترام األطر الشرعية والقانونية.
الرئاس��ية  الهيئة  ويك��ون تش��كيل 
تتبن��ى  وطني��ة  ش��خصيات  م��ن 
النظ��ام  بتغيي��ر  الش��عب  مطال��ب 
عل��ى أن ال يترش��ح أي م��ن أعضائها 
القادمة  لالس��تحقاقات االنتخابي��ة 
وتتول��ى الهيئ��ة مهام رئي��س الدولة 

مبا يش��مل تعي��ن حكوم��ة كفاءات 
وطنية لتصريف األعمال )في املرحلة 

االنتقالية(.
 وم��ن ضم��ن بن��ود خارط��ة الطري��ق 
الت��ي اقترحتها املعارض��ة في لقائها 
التش��اوري، تش��كيل هيئ��ة وطني��ة 
مستقلة لتنظيم االنتخابات وتعديل 

قانون االنتخابات مبا يضمن نزاهتها.
م��ن  السياس��ية  الق��وى  وكان��ت 
املعارض��ة ق��د ب��دأت اليوم الس��بت 
اجتماعه��ا لبحث خارط��ة طريق ردا 
على خط��ة أعلنها الرئي��س اجلزائري 
عبدالعزيز بوتفليقة قبل أيام للخروج 

من األزمة السياس��ية التي تعيشها 
البالد منذ أس��ابيع. وانطلق اللقاء في 
مقر حزب العدالة والتنمية )إسالمي( 
بالعاصم��ة بحضور رئيس��ه عبداهلل 
ج��اب اهلل ورئي��س احلكومة األس��بق 
رئي��س حزب طالئ��ع احلري��ات علي بن 
فلي��س ووزير اإلع��الم الس��ابق رئيس 
حزب احلرية والعدالة محمد السعيد 
وأمن عام حزب الفجر اجلديد، الطاهر 
بن بعيبش، فيما كان عبدالرزاق مقري 
رئيس حرك��ة مجتمع الس��لم )أكبر 

حزب إسالمي( أبرز الغائبن.
وكان بوتفليقة أعلن في 11 مارس/آذار 
اجل��اري، عن خارطة طري��ق تقوم على 
تنظي��م مؤمتر جامع للح��وار وتعديل 
الدس��تور قبل حتديد موعد انتخابات 
رئاس��ية، تفرز رئيسا منتخبا وتفضي 

لتغيير النظام.
اخلط��ة  ه��ذه  عل��ى  اجلزائري��ون  ورد 
مبظاهرات مليوني��ة عّمت محافظات 
الب��الد، معتبري��ن أنها متدي��د للوالية 

الرابعة خارج الشرعية الدستورية.
وكش��ف رئيس مجلس الشورى حلزب 
العدالة والتنمي��ة خلضر بن خالف  أن 
»جدول أعمال اللقاء هو وضع خارطة 

طري��ق بآلي��ات واضحة للخ��روج من 
األزمة«. وأش��ار إلى أن احلراك الشعبي 
ال��ذي تش��هده الب��الد منذ خمس��ة 
أس��ابيع »وض��ع مطال��ب دون آليات«، 
الفت��ا إلى أن ق��وى املعارض��ة »تعمل 

على مرافقة احلراك«.
ويرى بن خالف أن »األزمة سياسية ومن 
ثم ال ميكن أن يكون احلل إال سياسيا«، 
كما ي��رى أن »النظام املتس��بب فيها 
ال ميك��ن أن يك��ون ج��زء م��ن احلل في 

املرحلة املقبلة«. 
وحس��ب مصادر م��ن االجتماع يجري 
التش��اور حول تقريب وجهات النظر، 
بينم��ا لم يتضح بع��د التصور األقرب 
خلارط��ة الطري��ق املرج��وة م��ن قب��ل 

املعارضة.
اجلزائ��ر مظاهرات ش��عبية  وتعي��ش 
س��لمية منذ 22 فبراير/شباط املاضي 
وصفت بأنها األكبر ف��ي تاريخ البالد، 
تطالب برحيل بوتفليقة ورموز نظامه 

عن احلكم مع نهاية واليته الرابعة.
واالحتجاجات التي تش��هدها اجلزائر 
منذ أس��ابيع ب��دأت عفوية بال رأس وال 
قيادة وانضمت إليها الحقا شخصيات 

سياسية وأحزاب معارضة.

املعارضة تقرتح هيئة انتقالية تتوىل مهام بوتفليقة
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أعادت السلطات في نيوزيلندا 
السبت فتح مس��جَدي النور 
ولين��وود اللذين ش��هدا أخيراً 
مجزرة نفذها أسترالي، أوقعت 

50 قتيالً خالل صالة اجلمعة.
أغلق��ت  الش��رطة  وكان��ت 
النور ألس��باب أمنية  مسجد 
بع��د  التحقي��ق،  ولدواع��ي 
الهج��وم الذي نف��ذه برينتون 
تارنت. وكانت واجهة املسجد 
خالية يوم الس��بت من أي آثار 
رص��اص، وأعيد ط��الء اجلدران. 
وف��ي الداخ��ل كان املصّل��ون 

واقفن بهدوء وتأثر.
وجهد عمال في األيام املاضية 
إلص��الح اجل��دران وإخف��اء آثار 
عليه��ا،  الكثي��رة  الرص��اص 
وتنظي��ف األرضي��ة امللطخة 
بالدم��اء، اذ ُقتل في املس��جد 
40 مصلياً. وقال أمام مسجد 
الن��ور عاص��ف ش��يخ: »إن��ه 
املكان الذي نصّلي فيه وجنتمع 

فيه وسنعود إليه«.
وُس��مح جملموعات ضئيلة من 
املصلن بدخول املسجد. وقال 
س��يد حس��ن، وه��و متطّوع 
»نس��تقبل  املس��جد:  ف��ي 
مجموع��ات من 15 ش��خصاً 
في آٍن، فقط للعودة إلى وضع 

طبيعي نوعاً ما«.
أنه��ا  الش��رطة  وأعلن��ت 
أع��ادت أيض��اً فت��ح مس��جد 
لين��وود القري��ب، فيما كثفت 
األم��ن،  إج��راءات  الس��لطات 
خالل »مسيرة من أجل احلب« 
نظمها حوالى 3 آالف شخص 
عبر مدينة كرايست تشيرش، 
وانتش��ر  للضحاي��ا.  تكرمي��اً 
عش��رات م��ن أفراد الش��رطة 
املس��لحة، وتوقف��ت باص��ات 
على جانَبي الطرق في شوارع 
املدين��ة، إلغالقه��ا م��ن أجل 

املسيرة.
الفت��ات  املش��اركون  وحم��ل 
ُكت��ب عليه��ا عب��ارات مث��ل 

تقس��يمنا  )تارن��ت(  »أراد 
لكن��ه جعلن��ا أق��وى« و«أهالً 
باملس��لمن وال للعنصري��ن«. 
وقال��ت الطالب��ة ماني��ا بتل��ر 
)16 س��نة(، وه��ي واح��دة من 
منظمي املسيرة: »نشعر كما 
لو أن الكراهية تؤدي إلى ظالم 
حالك في أوقات كهذه، واحلب 
ه��و أق��وى دواء خل��روج املدينة 

من هذا الظالم«.  وُدفن 26 من 
الضحاي��ا في مقبرة عامة في 
اجلمعة.  تش��يرش  كرايس��ت 
وُدفن آخرون في مقابر خاصة، 
أو أُعي��دوا إلى بالدهم لدفنهم 

هناك.
وأعلنت اخلارجية األردنية وفاة 
نيوزيلندا  الى  أردنية س��افرت 
للمش��اركة في تشييع ابنها 

ال��ذي قت��ل خ��الل الهج��وم. 
وق��ال مدي��ر مرك��ز العمليات 
في الوزارة س��فيان القضاة إن 
»والدة أحد الشهداء األردنين 
احل��ادث  ف��ي  قض��وا  الذي��ن 
اإلرهابي ف��ي نيوزيلندا توفيت 
فج��ر ي��وم الس��بت، بعدم��ا 
ش��اركت في تش��ييع جثمان 

ابنها هناك« اجلمعة.
وأفاد موقع »خبرني« اإلخباري 
األردن��ي ب��أن املرأة )64 س��نة( 
قلبي��ة.  نوب��ة  أث��ر  »توفي��ت 
وكان��ت وصلت ال��ى نيوزيلندا 
قب��ل س��اعات م��ن تش��ييع 
ابنها كامل درويش )38 س��نة( 
ال��ذي ُقتل خالل الهجوم على 
مس��جد النور وكان هاجر إلى 
نيوزيلندا قبل 6 أش��هر فقط، 
للعي��ش إلى جانب ش��قيقه 
بس��بب  هن��اك،  املس��تقر 
املعيش��ية  الظروف  صعوب��ة 
ف��ي األردن«. الى ذل��ك، أُضيء 
ب��رج خليف��ة ف��ي دب��ي لي��ل 

اجلمعة بصورة لرئيس��ة وزراء 
نيوزيلن��دا جاس��يندا أردي��رن، 
تعبيراً عن شكر دولة اإلمارات 
لها ولبالدها، لطريقة تعاملها 
مع اجملزرة. وُوضعت على البرج 
األعلى في العالم، صورة أرديرن 
وهي ترت��دي احلج��اب وتعانق 
س��يدة، وُكت��ب عل��ى الصورة 
باللغت��ن  »س��الم«  كلم��ة 
واإلنكليزي��ة. وكتب  العربي��ة 
حاك��م دب��ي رئي��س احلكومة 
في اإلم��ارات الش��يخ محمد 
ب��ن راش��د آل مكت��وم عل��ى 
»تويت��ر«: »ش��ّيعت نيوزيلندا 
املس��جدين.  ش��هداء  الي��وم 
وتعاملت حكومتها مع األزمة 
بكل حكمة وكسبت رئيسة 
وزرائها احت��رام املليار ونصف 
بتعامله��ا  مس��لم  امللي��ار 
العاطفي الص��ادق مع احلادث 
اس��تهدف  ال��ذي  اإلرهاب��ي 
املس��لمن.  جمي��ع  مش��اعر 

شكراً جاسيندا أرديرن«.

مسجدا نيوزيلندا يفتحان أبوابهما جمددًا
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م��ن  اآلالف  مئ��ات  ش��ارك 
املعارض��ن  البريطاني��ن 
النسحاب بالدهم من االحتاد 
ف��ي  )بريكزي��ت(،  األوروب��ي 
مسيرة وسط لندن مطالبن 
ث��ان  اس��تفتاء  بتنظي��م 
عل��ى »الطالق«، فيم��ا تتردد 
رئيس��ة ال��وزراء تيري��زا ماي 
في ط��رح اتفاق توّصلت اليه 
مع بروكس��يل، أمام مجلس 
للم��رة  )البرمل��ان(  العم��وم 

الثالثة.
الفت��ات  محتج��ون  ورف��ع 
ُكت��ب عليها »أفض��ل اتفاق 

هو ع��دم اخل��روج« و«نطالب 
ف��ي  للش��عب«،  بتصوي��ت 
جتّم��ع وصفه منظم��وه بأنه 
قد يك��ون أضخ��م احتجاج 

ضد »بريكزيت« حتى اآلن.
وق��ال غاريث راي )59 س��نة( 
بريس��تول  م��ن  ال��ذي ج��اء 
التظاهرة:  ف��ي  للمش��اركة 
»كنت سأش��عر بإحس��اس 
مختل��ف ل��و كان��ت عملية 
واتخ��ذت  جي��داً  منظم��ة 
راش��دة.  ق��رارات  احلكوم��ة 
لكنه��ا فوضى تام��ة. البالد 
النظر  بص��رف  ستنقس��م، 
عّما س��يحدث، ومن السيء 

أن تنقسم على كذبة«.
ووزّع مش��اركون منش��ورات 
للتواص��ل  وس��ائل  عب��ر 
االجتماعي عن حتضيراتهم، 
تتضّمن أعالماً لالحتاد األوروبي 
والفتات تطالب ب�»إلغاء املادة 
50« م��ن معاهدة لش��بونة، 
خ��روج  لعملي��ة  الناظم��ة 

اململكة املتحدة من االحتاد.
وتأتي هذه املسيرة بعد يومن 
على إمهال زعماء االحتاد ماي 
أس��بوعن إضافين ينتهيان 
في 12 نيسان )أبريل( املقبل، 
ف��ي محاول��ة ملنحه��ا وقتاً 
إلق��رار االتف��اق ف��ي البرملان، 

مرت��ن  رفض��ه  ان��ه  علم��اً 
بغالبية ساحقة، فيما يدهم 
الوقت احلكومة، اذ ان املوعد 

املق��رر ل� »الطالق« هو في 29 
الش��هر اجل��اري. وحمّل��ت ماي 
اجلمعة إل��ى أنها قد ال تعيد 

ط��رح االتفاق عل��ى البرملان، 
إذا ل��م يكن هناك تأييد كاف 
إلقراره، فيما أوردت صحيفتا 
»تامي��ز« و«ديلي تلغ��راف« أن 
عليه��ا  تتكث��ف  ضغوط��اً 

لالستقالة.
 وَورََد في رسالة وّجهتها الى 
النواب: »إذا اتضح أن ال دعم 
كافياً إلعادة االتفاق األسبوع 
البرمل��ان  رفض��ه  أو  املقب��ل 
مرة أخرى، ميكنن��ا أن نطلب 
متديداً جديداً قبل 12 نيسان، 
لكن ذلك سيتضمن تنظيم 
األوروبي«  البرمل��ان  انتخابات 

في ايار )مايو( املقبل.

تظاهرة ضخمة يف لندن تطالب باستفتاء ثاٍن على »بريكزيت«

شركة التأمني العراقية العامة
إعـــــــــــــــــــــالن

ــدة علنية لتأجري املحالت  ــة العامة عن اجراء مزاي ــركة التأمني العراقي تعلن ش
ــارع  ــة ش ــركة يف كربالء املقدس املدرجة تفاصيلها ادناه والواقعة يف بناية الش
ــنتني طبقا ألحكام  ــم العقار )12/242 باب الخان( وملدة س ــام العباس رق االم
ــنة 2013 املعدل فعلى الراغبني  ــار اموال الدولة رقم 21 لس ــون بيع وايج قان
بالتأجري مراجعة مقر الشركة يف بغداد شارع خالد بن الوليد قرب ساحة عقبة 
ــمية  ــكات الرس ــركتنا يف نفس البناية لتقديم املستمس ــع او يف مقر ش ــن ناف ب
وتسديد التأمينات القانونية البالغة 20% من القيمة التقديرية عن كل سنة من 
ــنوات التأجري علما ان املزايدة ستجري بعد ثالثني يوما من اليوم التالي لنشر  س

االعالن واملوافق يوم االربعاء 2019/4/24 يف الساعة العاشرة صباحا.
ــمي  ــمية تؤجل اىل يوم الدوام الرس مالحظة: اذا صادف يوم املزايدة عطلة رس

التالي.

ــتثمار    االس ــم  قس  / ــم  الرق ــى  عل ــال  االتص ــات  املعلوم ــن  م ــد  ملزي
  07717852069

او مراسلة القسم على الربيد االلكرتوني:ـ
investment@iq-insurance.com 

الربيد االلكرتوني لشركة التأمني العراقية العامة:ـ
info@iq-insurance.com

 www.iq-insurance.com او زيارة املوقع االلكرتوني:ـ
املدير العام



 فالح الربيعي

االس��ام .. قاع��دة ثابتة ف��ي الوج��ود االلهي, وهو 
اخر االديان واش��دها اميانا بخلق اهلل وقوانينه.. وقد 
مر على ه��ذا الدين احلنيف, مرحلتني مأس��اويتني, 
فاملرحلة االول��ى.. ومن خال االس��تنتاج احلقيقي 
بع��د ان تبني ذل��ك االضطهاد العرق��ي, ومنذ اليوم 
االول من عمر وانطاق الدعوة االس��امية التي قام 
به��ا رس��ول اهلل ونبي��ه محمد بن عب��د اهلل )صلى 
اهلل عليه وس��لم(, وكانت هذه الدعوة تس��ير نحو 
االف��ق بكل معانيها م��ن االقوال واالفع��ال وكانت 
تن��ادي دوما بالعدول من الش��رك والظام الى النور 
واالميان.. ولكن غضب اس��ياد ق��رى عندما جلأوا الى 
ايذاء الرسول الكرمي )ص( وتعذيب اصحابه املقربني 

من الذين اسلموا على يده.. عذابا شديدا.
وم��ن اث��ر ذل��ك.. فق��د حتم��ل النب��ي محم��د )ص( 
واصحابه نتائ��ج هذا االيذاء والع��ذاب القاتل.. من 
اجل االس��تمرار ف��ي اداء الرس��الة النبوية بدعوة 
الن��اس ال��ى طري��ق الهداي��ة ودخوله��م ف��ي )دين 

االسام(.
وم��ن خ��ال ذلك.. فقد وصل��ت احلالة بع��د ان جاء 
اليوم املناس��ب ال��ذي امر به الرس��ول محمد )ص( 
جميع املسلمني في مكة, والهجرة الى )يثرب( بعد 
ان س��ميت فيما بعد )باملدين��ة املنورة( والتي نورها 

)محمدا( يوم دخوله اليها.
وقد رحل املهاجرون املس��لمون ال��ى )يثرب( تاركني 
مك��ة وذل��ك حفاظ��ا عل��ى ارواحه��م م��ن بطش 

املشركني..
وب��دأ الناس هن��اك يؤمنون اميانا صادق��ا )بدين اهلل 
اجلدي��د( ومن اثر ذل��ك.. كثر املس��لمون, وازداد اميان 
الناس.. وهنا.. اغتاظت قريش في مكة واطرافها مرة 
اخرى, ولعل اسطورة الدنيا العجيبة, والقائمة حلد 
االن في ذكرها وهي )االس��راء واملعراج( الذي اس��رى 
جبريل )مبحم��د( )ص( على ظهر البراق من الكعبة 
الى بي��ت املقدس بعد ان صل��ى النبي محمد )ص( 
البشير النذير في اجملس��د االقسى.. ومن ثم اكمل 
)معراج��ه( ناهضا, صاعدا , عابرا طباق )الس��بعة 

سماوات( حتى وصل )شجرة املنتهى( . 
وعند هبوطه من الس��ماء الس��ابعة, حتى حل به 
املطاف عند الس��ماء السادس��ة, والتقى بها )نبي 
اهلل موسى( عليه السام وقال .. يا محمد, ان امتك 
اخ��ر االمم, واضعفه��ا, وه��ذا دليل قاط��ع منذ ذلك 

اللقاء, على ما مير به العرب واملسلمون االن.
ما هي اال واقعة حقيقية شهد بها التاريخ القدمي, 
وه��ذا الزمان العصي��ب, ومن هنا, ف��ان واقعة )بدر 
الكبرى( خير دليل, وهي املفاجأة االولى التي اربكت 
اس��ياد قريش ورجالها املش��ركني, بع��د ان انتصر 
االسام بها على الشرك كله وفي مقدمتهم رجال 
الكفر والرذيلة, ومع اش��تداد )معرك��ة بدر( وكانت 
نارها الهبة حامية, حتى احمرت السماء من اثرها, 
وبع��د االنته��اء منها.. نزل��ت االية الكرمي��ة بقوله 
تعال��ى.. )ولقد نصركم اهلل بب��در وانتم اذلة فأتقوا 
اهلل لعلكم تش��كرون(, وبها كتب اهلل للمسلمني 
نص��را م��وزرا على الفئ��ة الضالة وقت��ل فيها )70( 
سبعون من فطاحل قريش ورجالها, ومت قبرهم في 
)بئر قليب( القريب م��ن ارض املعركة, واحلق بالفرار 

والهزمية باملتبقي منهم.
وهنا.. فان من اهم االسباب املؤدية الى االنتصار هو 
لي��س بالكثرة والعدد وال بوفرة املال والس��اح.. بل 
الفوز واالنتصار نابع من الوجدان والضمير ) واالميان 

باهلل العظيم( و )برسوله الكرمي(.
وم��ن هنا.. يجب عل��ى كل مؤمن مس��لم ان يقوم 
ب��دوره الفع��ال وما بوس��عه ان يحاف��ظ على دينه 
القومي, مثلما حاف��ظ اولئك اليهود والنصارى على 

اديانهم منذ عصور طويلة.
ام��ا املرحل��ة الثانية.. فق��د اثبت االس��ام مبا يدور 
به وم��ا يحدث االن من اثر التفجيرات العش��وائية 
املهلكة الت��ي ينظمها )االره��اب العاملي( املتمثل 
من بعض التنظيمات التكفيرية االرهابية اجملرمة, 
وتقودها ابش��ع س��لطة حاكمة  ف��ي الوجود وهو 
)الش��يطان االكبر( بعد ان اعيد احلمات الصليبية 
املتكررة االن والتي اهلكت  االسام, وهي مستمرة 

بتنفيذ مخططاتها االجرامية العدوانية حلد االن.
وقد اصبح االس��ام في تل��ك املرحلتني )مضطهدا 
حتى الع��روق( وهذا ما يخطط له العدوان االجنبي 
في الوقت احلاضر, واستمراره العلني بزعزعة االمن 
في معظم البلدان االس��امية )حتديدا(, واملنتشرة 
ب��ني بقاع العالم, ومنها باكس��تان, وافغانس��تان 
واي��ران, ومعظ��م البل��دات العربية ومنه��ا العراق, 
وس��وريا واليمن.. تلك الس��لطة احلاكمة احملمومة 
التي قادتها س��ابقا )ش��لة م��ن اخلبث��اء( ويقودها 
االن.. امللع��ون )دونالد ترامب( ذلك اخملبول.. من هؤالء 
اجلهلة احلاقدين جميعا على االس��ام واملسلمني 
اينم��ا كان��وا.. وقد حورب االس��ام في ه��ذا الزمن 
املتردي, واعيدت به )احلمل��ة الصليبية القذرة( مرة 

اخ��رى من خال التصريحات واخلطابات الس��وقية 
الت��ي يتصايح بها على الهواء الطلق عبر القنوات 
التلفازي��ة, خال اعان بعض الساس��ة االمريكان 

السفهاء امام جموع غفيرة من الصغار..
ولع��ل واحدا م��ن ه��ؤالء احلثالى .. وهو مستش��ار 
الرئي��س االمريك��ي )ترام��ب( لام��ن القوم��ي عند 
لقائه مع مجموعة وحتدث اليهم على ان )االس��ام 
.. س��رطان خبي��ث( ينخر في جس��د )1,700( مليار 

وسبعمائة مليون انسان.
ويقص��د هن��ا.. ان ه��ذا الرق��م هو)تع��داد نف��وس 
املس��لمني( القابع��ني على كوكب االرض, حس��ب 

قوله.
وهو يحث احلاضرين على اس��تئصال االس��ام الى 
اخر مسلم مشيرا اليهم.. كما فعلنا بالشيوعية, 
والنازية الفاشتية وهنا يجب القول.. هل يستحق 
االس��ام اراق��ة دمائه الى هذه الدرج��ة؟ وهل يحق 
لهذا الزنديق, معلنا احلرب على االسام واملسلمني 

حتى املوت؟
تبا لهذا املنحرف امللحد.. على افكاره القذرة 

ومن بعده .. جاء صعلوك اخر من حثالة البش��رية, 
بع��د ان اكده��ا )مدير احدى اجلامع��ات االمريكية( 
وهو يدعو طابه في محاضرة موس��عة, يناشدهم 
فيها عل��ى وجوب قتل املس��لمني جميع��ا, وبدون 
رحم��ة, حتى يت��م ذلك على قتل اخر مس��لم وهو 
ينادي على فتح دورة تعبوية مجانية الكلفة حول 

ما يريد فعله جتاه االسام واملسلمني. 
وهن��ا.. تبني رد فع��ل الطلبة احلاضري��ن, وقيامهم 
بالتصفيق املستمر له, معبرين عن احلفاوة والسرور 
دون انقطاع وتعد هذه احملاضرة, هي واحدة من اهم 
االس��باب التي زرع��ت بها احلقد الدف��ني, وادت الى 
تنفي��ذ جميع اجلرائم الكب��رى, والهجمات املميتة 
الت��ي طال��ت معظ��م بل��دان العالم )االس��امية 
حتديدا(. ومن هذه النقطة.. فان الهجمات االرهابية 
الت��ي يق��وم به��ا )تنظيم الدول��ة( اجمل��رم.. وتبعها 
تنظي��م الزرق��اوي وقيام��ه على تنفي��ذ الهجمات 
االس��تفزازية الس��ابقة على املس��اجد, واالسواق 
املس��لمني..  م��ن  الكثي��ر  بحي��اة  واودت  العام��ة 
ب��دءا من التفجي��رات التي وقعت في الس��عودية, 
ومنها الهجوم االنتحاري على مس��جد للش��يعة 
ال��ذي وقع يوم 22 ماي��و 2015 وقتل العش��رات من 
املصلني املس��لمني, والهج��وم الثاني عل��ى اربعة 
مساجد وحسينيتني وكان مجمل القتلى في ذلك 
الهج��وم.. بلغ )52( اثنان وخمس��ون قتيا, و )177( 
مائة وسبعة وسبعون جريحا من املواطنني العرب 

واالجانب من املسلمني.
ولع��ل م��ن اه��م التفجي��رات الت��ي وقع��ت  ف��ي 
الس��عودية يوم 4 يوليو 2016 وبالقرب من املسجد 
النبوي الش��ريف في املدينة املن��ورة, خال تفجير 

انتح��اري ف��ي موقف للس��يارات تاب��ع ملركز قوات 
الطوارئ الس��عودي اجملاور للحرم النبوي الشريف, 
واودى ذل��ك ال��ى قت��ل اربعة اش��خاص م��ن قوات 
الط��وارئ.. ناهيك عن التفجي��رات التي وقعت في 
معظم البلدان العربية واالسامية خال السنوات 
املاضية والتي اس��تهدفت املصلني املس��لمني في 

املساجد واحلسينيات. 
ومن اهم االح��داث االجرامية االخي��رة التي وقعت 
بحق املس��لمني خال ع��ام 2019 .. وهي من اجلرمية 
النك��راء الت��ي وقع��ت ي��وم 2019/3/5 ف��ي مدينة 
)كرايست تشيرش( النيوزيلندية, بعد قيام منفذها 
اجملرم )برينتون تارانت( االس��ترالي اجلنس��ية خال 
قيام املصلني املس��لمني في صاة اجلمعة, وتسبب 
بقتل )49( تس��عة واربعني مسلما و )50( وخمسني 
جريح��ا داخل احد املس��اجد ف��ي نيوزيلن��دا ومن 
املشرف هنا.. قامت رئيسة وزراء نيوزيلندا السيدة 
)جاس��يندا ارديرن( بزي��ارة  موقع احل��ادث االجرامي 
املؤلم الذي اوقع باملس��لمني.. وهي مرتدية برأسها 
)احلج��اب االس��امي( وقام��ت بطمأنة املس��لمني 

تضامنا مع ضحايا املسجد.
وم��ن الافت للنظ��ر.. االعجاب الول م��رة في تاريخ 
اليه��ود.. وخاص��ة يه��ود نيوزيلن��دا وه��م يعلنون 
املس��اندة مع ضحايا املسجد من املسلمني, حيث 
قام��وا بغلق جميع معابده��م الدينية تضامنا مع 

املسلمني.. 
وه��ذا هو التعبير احلقيقي للمش��اعر والتآخي بني 
االديان.. جتدر االش��ارة هنا.. كلما طالت التفجيرات 
االرهابية املس��تهدفة لاماكن الدينية , واملساجد 
التي يتواجد فيها املصلون املس��لمون, ويتساقط 
من اثرها كثير من الشهداء واجلرحى.. كلما زاد اميان 
معظم الناس من غير املسلمني, واعان تضامنهم 

مع )دين االسام( 
واخيرا.. يجب ان تعلم الشعوب العربية واالسامية 
كلها, بغض النظر عن التباعد العربي- االس��امي 

االن.
ال��ى الش��عوب التي اك��دت فيها صاب��ة العروبة, 

ونكهة االسام التي حتلت بها االجيال السابقة..
ولك��ن هنا.. وبعد فوات االوان.. حيث ال يفيد الندم.. 
الن ق��دح املاء البلوري قد انكس��ر, بعدما كان مملؤا 
مباء الورد الذي يفوح به االس��ام.. وس��الت رائحته 

العطرة  نحو اعماق التربة اليابسة.
وال ميك��ن جمع��ه باي وس��يلة.. وهذا ي��دل على ان 
البل��دان العربي��ة ومعه��ا االس��امية بقيت على 
مفترق الطرق واالجتاهات.. وال ميكن توحيدها, طاملا 
ان االس��ام )ب��اق مضطه��د( من جراء م��ا يقوم به 
االره��اب العاملي و عدم ردعه واس��تئصاله من قبل 

املسلمني

هادي عودة املحمداوي

ان آف��ة الفس��اد االداري واملال��ي هي 
العامل الرئيسي في تأخر الباد في 
تنفيذ البرامج التنموية واملش��اريع 
الازم��ة لتنمية الصناع��ة والزراعة 
وتوفي��ر اخلدم��ات للمواطن��ني وق��د 
اس��تفحلت هذه الظاه��رة اخلطيرة 
التي انهكت الباد والعباد بس��بب 
ضعف الرقاب��ة على تنفيذ القوانني 
الفاس��دة  العناص��ر  ومحاس��بة 
وتدهور االوضاع االقتصادية بسبب 

اغل��ب  توق��ف 
املشاريع واملصانع 
عن العم��ل وعدم 
ف��رص  وج��ود 
للمواطنني  عم��ل 
الش��عور  وع��دم 
باملس��������ؤولية 
ف��ي  والامب��االة 
وع��دم  العم��ل 
اوام��ر  تنفي��ذ 
بح��ق  القب��ض 
م��ن  الكثيري��ن 
س��راق املال العام 

الذين يقومون بتهري��ب االموال الى 
خ��ارج الع��راق دون وازع من ضجر او 
قط��رة غيرة تندي جباهه��م القذرة 
وما تس��ببه ظاهرة غس��يل االموال 
من تس��رب ملي��ارات ال��دوالرات الى 
ان  كم��ا  الفس��اد  حيت��ان  جي��وب 
لبعض القيادة االدارية غير الكفوءة 
اث��ره الكبي��ر ف��ي تسلس��ل بعض 

العناصر فيها ما تس��بب في وجود 
ثغ��رات كبيرة ف��ي العم��ل ادت الى 
الفس��اد االداري ورغ��م م��ا تقوم به 
هيئ��ة النزاه��ة م��ن اج��راءات ف��ي 
ماحقة الفاس��دين في مؤسسات 
الدولة ورصد مظاهر الفس��اد تبقى 
ه��ذه اجلهود دون مس��توى الطموح 
بس��بب عدم تنفيذ اوامر السلطات 
القضائية واالح��كام الصادرة بحق 
هؤالء السراق وهم طلقاء يسرحون 
وميرحون وينعمون بامللذات مبا لديهم 
من اموال السحت احلرام في الوقت 
ال��ذي يعيش فيه عدد كبير من ابناء 
العراق حتت خط الفقر فاملطلوب في 
املرحلة  ه��ذه 
م��ن  احلرج��ة 
العراق  تاري��خ 
ت  ا ء ا ج��ر ا
ة  د مش��د
ه��ؤالء  ض��د 
في  وايداعهم 
السجون ال ان 
تبقى القرارات 
حبرا  بحقهم 
ورق  عل��ى 
يكون��وا  ك��ي 
مل��ن  عب��رة 
وبدون  اعتب��ر 
تهاون او محاباة ما يس��مح الشباه 
الرجال للس��عي بنفس خطوات من 
س��بقهم بقية االثرياء على حساب 
الشعب والضرب بيد من حديد على 
رؤوس��هم العفنة ومن دون رحمة او 

شفقة.

وثيقة األخوة اإلنسانية بني األزهر والفاتيكان

د . عبد الخالق حسني

مت ف��ي أب��و ظب��ي، ي��وم 4 ش��باط 2019، 
التوقي��ع على وثيق��ة تاريخية مهمة من 
قبل ش��يخ األزهر الش��ريف اإلمام األكبر 
أحمد الطيب، وقداسة البابا فرانسيس، 
بابا الفاتيكا. وسميت بحق )وثيقة األخوة 

اإلنسانية بني األزهر والفاتيكان(.
ومن يقرأ هذه الوثيقة يعلم أنها ليس��ت 
نت��اج حلظة اللق��اء بني زعيم��ني روحيني 
ألكب��ر ديانت��ني ف��ي العال��م، وإمن��ا نتاج 
مباحث��ات ولقاءات كثيرة وألش��هر إن لم 
نقل لسنوات، بعيدة عن األضواء وضجيج 
اإلع��ام، حي��ث ُكتب��ت الوثيق��ة مبنتهى 
مبضمونه��ا  س��واء  والرصان��ة،  الباغ��ة 
املتكامل، ومتاس��ك وتسلسل أفكارها، أو 
باختيار كلماتها مبنته��ى الدقة من قبل 
خب��راء في هذا اجملال، ومبا يناس��ب ظروف 
املرحلة احلرجة التي متر بها البش��رية في 
عص��ر العوملة، وما تعاني��ه من انحرافات 
شلة من املسلمني تبنوا التطرف واإلرهاب 
ضد البشرية كوس��يلة لتحقيق أغراض 

سياسية غير مشروعة.
وكم��ا قيل، رض��ا الناس غاي��ة ال تُدرك، إذ 
املاح��ظ أن هذه الوثيقة ق��د واجهت آراًء 

ووجهات نظ��ر متباينة من قبل املعلقني، 
التواص��ل  مواق��ع  عل��ى  وباخلص��وص 
االجتماع��ي. فهن��اك م��ن يعت��رض على 
الدول��ة املضيفة )اإلمارات(، له��ذا اللقاء 
التاريخ��ي ب��ني قداس��ة باب��ا الفاتيكان، 
وهو زعيم الكنيس��ة الكاثوليكية التي 
تضم أكثر من مليار مسيحي كاثوليكي، 
وش��يخ األزه��ر الش��ريف أحم��د الطيب 
الذي هو اآلخر يتزعم اإلس��ام الذي يضم 
نح��و ملي��ارا ونص��ف املليار مس��لم في 
العالم. واالعت��راض هنا أن غاية احلكومة 
اإلماراتية هي الدعاية لنفس��ها، خاصة 
وهي مس��اهمة ف��ي تدمير اليم��ن، وقتل 
عشرات األلوف من املدنيني األبرياء في هذا 
البلد غير السعيد .. وآخرون يعترضون أنه 
ليس في ه��ذه الوثيق��ة أي ذكر للقضية 
الفلس��طينية، كمحاول��ة للتقلي��ل من 

أهميتها .. الخ
رغ��م ه��ذه االعتراض��ات، إال إن��ي أعتقد 
أن ه��ذه الوثيق��ة تاريخي��ة، ومهمة جداً، 
خاصة في هذه املرحلة، حيث مت اختطاف 
الدين اإلس��امي م��ن قب��ل عصابات من 
املتطرف��ني اإلرهابي��ني، وضعوا اإلس��ام 
واملس��لمني ف��ي مجابهة غي��ر متكافئة 
مع البشرية، حيث تبنوا املذهب الوهابي 
التكفيري املنحرف عن اإلس��ام احلنيف، 
ومت��ادوا ف��ي ش��ن ح��رب إرهابي��ة ذهبت 
ضحيتها عش��رات األل��وف م��ن األبرياء،  

نحو 80% منهم من املسلمني.
كش��ف لقاء البابا بش��يخ األزه��ر أن في 
دولة اإلم��ارات وحدها يعي��ش اليوم نحو 
مليون مس��يحي، علماً بأن دولة اإلمارات 
جزء م��ن جزيرة الع��رب. فإذاً ه��ذا اللقاء 

والوثيق��ة خ��روج عل��ى م��ا يتمت��رس به 
دعاة مع��اداة األديان األخ��رى من أحاديث، 
والس��عي للعمل وفق ما تتطلبه املرحلة 
احلضارية الت��ي حتث اخلطى نحو التقارب 

بني البشر. 
أم��ا كون غاي��ة دولة اإلمارات هي كس��ب 
دعاية عاملية لنفس��ها وحتسني صورتها 
ب��ني األمم، فما يهمنا هو نت��اح هذا اللقاء 

الذي كسر التابو..، وحتى لو كان هذا ضمن 
)الغايات غير املقصودة( من قبل اإلمارات، 
ألن الغاي��ة التي نريدها هي إدانة اإلرهاب، 
ونشر روح التس��امح للتعايش بني أتباع 
األديان اخملتلفة بس��ام، وسحب البساط 
م��ن حتت أقدام مش��ايخ التطرف الديني. 
أما كون يد اإلم��ارات ملوثة بدماء األبرياء 
ف��ي اليم��ن، فهذه جرمي��ة ندينه��ا بقوة، 
ولكن ماذا نخس��ر لو قامت ه��ذه الدولة 
باملب��ادرة الطيبة التي تل��كأت غيرها من 

الدول في استضافة هذا اللقاء؟ وحبذا لو 
تتس��ابق احلكومات األخرى في هذا اجملال 
إلدانة اإلره��اب، والعمل على التقريب بني 
األديان واملذاه��ب، حتى ولو كانت غاياتها 

لرفع مكانتها الدولية.
أم��ا االعت��راض اآلخ��ر بعدم اإلش��ارة إلى 
القضية الفلس��طينية، فه��ذه القضية 
سياس��ية بحت��ة ومزمنة، وهن��اك مئات 
املش��اكل األخ��رى ف��ي العال��م ال ميكن 
اإلش��ارة إليها، أو حلها في لقاء واحد بني 
زعيمني دينيني. فالوثيقة تخص مواجهة 
التطرف الدين��ي، واإلرهاب ال��ذي يُرتكب 
باسم الدين اإلسامي، والدعوة للتقارب 
بني املسيحية واإلس��ام. فكل مشكلة 
في العال��م حتت��اج إلى مؤمت��رات خاصة 
بها. وهذا ال يقلل من أهمية هذه الوثيقة 

التاريخية. 
واجلدير بالذكر أن القضية الفلسطينية 
مت جتييره��ا حتى من قب��ل أعدائها، وضد 
الش��عب الفلس��طيني، وكأنهم يريدون 
أن يقول��وا لن��ا أن اإلره��اب وجد مس��بب 
مظلومية الشعب الفلسطيني، وغايته 
حترير الش��عب الفلسطيني من االحتال 
اإلسرائيلي، بينما احلقيقة تثبت العكس. 
فاإلره��اب لم يض��رب إال ال��دول الرافضة 
للتطبي��ع م��ع إس��رائيل مث��ل الع��راق، 
وس��وريا واليمن وليبيا. كما هناك تقارير 
موثق��ة تثبت أن إس��رائيل تعالج جرحى 
اإلرهابيني في سوريا، وكذلك بات معروفاً 
ل��دا القاص��ي والداني، أن الق��وات اجلوية 
اإلس��رائيلية تض��رب الق��وات الس��ورية 
وحلفائها التي حتارب اإلرهاب في س��وريا. 
فإذاً، تسخير القضية الفلسطينية ضد 

هذه الوثيقة قول حق يراد به باطل. 
نستشهد هنا ببعض ما ورد في الوثيقة 
حي��ث تب��دأ الوثيق��ة ))باس��م »األخ��وة 
اإلنس��انية« الت��ي جتمع البش��ر جميعا، 
وتوحدهم وتس��وي بينهم. وباس��م تلك 
األخوة التي أرهقتها سياسات التعصب 
والتفرق��ة، التي تعبث مبصائر الش��عوب 
ومقدراته��م، وأنظم��ة الترب��ح األعم��ى، 
البغيض��ة. األيديولوجي��ة  والتوجه��ات 
باس��م احلري��ة الت��ي وهبه��ا اهلل ل��كل 
البش��ر وفطره��م عليه��ا وميزه��م بها.
باس��م الع��دل والرحم��ة، أس��اس امللك 
وجوهر الصاح.باسم كل األشخاص ذوي 
اإلرادة الصاحلة، في كل بقاع املس��كونة.
باس��م اهلل وباس��م كل ما س��بق، يعلن 
األزه��ر الش��ريف- ومن حوله املس��لمون 
في مش��ارق األرض ومغاربها - والكنيسة 
الكاثوليكي��ة - ومن حوله��ا الكاثوليك 
من الش��رق والغ��رب - تبن��ي ثقافة احلوار 
دربا، والتعاون املش��ترك سبيا، والتعارف 

املتبادل نهجا وطريقا((.
كم��ا تؤك��د الوثيقة عل��ى: أن حماية دور 
العبادة، م��ن معابد وكنائس ومس��اجد، 
واجب تكفله كل األديان والقيم اإلنسانية 
واملواثيق واألع��راف الدولية، وكل محاولة 
للتع��رض ل��دور العب��ادة، واس��تهدافها 
باالعتداء أو التفجير أو التهدمي، هي خروج 
صريح عن تعاليم األديان، وانتهاك واضح 

للقوانني الدولية.
- ان اإلره��اب البغي��ض ال��ذي يه��دد أمن 
الناس، س��واء في الش��رق أو الغرب، وفي 
الش��مال واجلن��وب، وياحقه��م بالف��زع 
والرعب وترقب األس��وأ، ليس نتاجا للدين 

- حتى وإن رفع اإلرهابيون الفتاته ولبسوا 
شاراته - بل هو نتيجة لتراكمات الفهوم 
اخلاطئ��ة لنص��وص األدي��ان وسياس��ات 
اجلوع والفقر والظلم والبطش والتعالي؛ 
ل��ذا يجب وق��ف دعم احل��ركات اإلرهابية 
باملال أو بالس��اح أو التخطيط أو التبرير، 
أو بتوفي��ر الغطاء اإلعامي له��ا، واعتبار 
ذلك من اجلرائ��م الدولية التي تهدد األمن 
والس��لم العاملي��ني، ويج��ب إدان��ة ذل��ك 

التطرف بكل أشكاله وصوره((.
يج��ب أن ال نقلل من أهمية هذه العبارات 
الت��ي تص��در باس��م زعيم��ني لديانت��ني 
كبيرتني في العال��م، كان حلد وقت قريب 

من الصعوبة حتى التخيل بحصولها.
أقول ما اخلط��أ في هذا الكام وهو غيض 
من فيض مما جاء في الوثيقة. لذلك أمتنى 
عل��ى كل املثقف��ني التنويريني م��ن دعاة 
التعايش السلمي بني البشر، بغض النظر 
ع��ن معتقداته��م الدينية والسياس��ية 
واألثني��ة، أن يدعم��وا ه��ذه الوثيقة، وهي 
اخلط��وة الت��ي كن��ا ننتظره��ا، وال يهمنا 
مكان صدورها، أو اجلهة التي استضافت 
اللق��اء، أو كونها لم تش��ر إلى املش��اكل 
الكثي��رة األخ��رى التي يعج به��ا العالم. 

فالوثيقة تخص مواجهة التطرف الديني 
ال��ذي يهدد احلض��ارة البش��رية، والدعوة 

لتعايش أتباع مختلف األديان بسام. 
كم��ا يج��ب التأكي��د أن األدي��ان مهم��ة 
لغالبي��ة البش��ر، ويج��ب التعامل معها 
بواقعية واحترام معتقادات الناس، وليس 

حسب الرغبات الطوباوية.
إل��ى  حتت��اج  الوثيق��ة  ه��ذه  وبالتأكي��د 
ترجمتها بعمل متواصل لتنفيذ بنودها، 
وهذه من مس��ؤولية اجلميع، رجال الدين، 
واحلكومات، ووسائل اإلعام، واملؤسسات 
التربوية وغيرها. كما ويجب منع خطباء 
املس��اجد من التحريض ضد أتباع األديان 
والطوائف األخرى، واعتبار أي حتريض  من 
جرائم إثارة الفنت الطائفية ومحاسبتهم 

عليها. 
فرحل��ة األلف ميل تبدأ بخط��وة. وتوقيع 
وثيق��ة األخ��وة اإلنس��انية ه��ي اخلطوة 
األولى في ه��ذه الرحلة. ويجب أن تتبعها 
خطوات كثيرة إلمتام املسيرة في التقارب 

بني البشر والتعايش بسام.

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

تم اختطاف الدين 
اإلسالمي من قبل 
عصابات من املتطرفني 
اإلرهابيني وضعوا 
اإلسالم واملسلمني يف 
مجابهة غري متكافئة 
مع البشرية

املطلوب يف هذه املرحلة 
الحرجة من تاريخ 
العراق اجراءات مشددة 
ضد هؤالء وايداعهم يف 
السجون

7 NO.3153 .MON .25 .MAR .2019  2019 /  3 / 25 آراءالعدد )3153( االثنين

اإلندبندن��ت: ال تصدق��وا الضجي��ج، تنظي��م 
داعش لم يندحر بعد

ف��ي  مق��اال  فيس��ك  روب��رت  الصحف��ي  كت��ب 
اإلندبندنت أوناين عنونه بشكل مخالف ألغلب 
ما نش��ر في الصحف العاملية والبريطانية التي 
اهتم��ت بتغطية هزمي��ة تنظيم داع��ش في آخر 
معاقله في الباغ��وز قائا “ال تصدقوا الضجيج، 

فالتنظيم لم ينهزم بعد، وهذا تفسيري”.
يقول فيس��ك إنه من حق أي ش��خص أال يثق في 
عناوين الصحف ووس��ائل اإلع��ام التي تتحدث 
عن نهاية تنظيم داعش س��واء كان ذلك اإلعان 
يأخذ ش��كل الدعاية السياسية كما كان إعان 
ب��وش في حرب العراق “لق��د اجنزنا املهمة” أو من 
الن��وع اخليالي كإع��ان ان “آخ��ر معاقل تنظيم 

داعش على وشك السقوط”.
ويوضح فيس��ك موقفه قائ��ا “ال اتردد حلظة في 
الق��ول إنه ميكنك أن تراهن بكل أريحية على هذا 

الكام غير الصحيح”.
و يفس��ر فيس��ك قوله ذلك ب��أن القت��ال مايزال 
مس��تمرا خارج الباغوز رغم سقوط املدينة كما 
أن التنظي��م ماي��زال ميتلك الكثير م��ن املقاتلني 
املس��لحني واللذين يقبعون رهن االستعداد لبدء 
املعارك في محافظة إدلب ش��مال س��وريا جنبا 
إل��ى جنب م��ع هيئة حترير الش��ام الت��ي تقودها 

جبهة النصرة املرتبطة بتنظيم القاعدة.
ويضيف فيس��ك أن إدلب وعلى مدار السنوات 
الثاث��ة املاضية أصبحت احلص��ن االخير الذي 
آوت إليه كل الفصائل واملقاتلني اإلساميني في 
سوريا رغم انها محاصرة من القوات السورية 
بشكل شبه كامل باستثناء ممر ضيق يسمح 
بالفرار إل��ى تركيا إذا “قبل الس��لطان أردوغان 

بذلك”.
األوبزرفر : “نهاية الخالفة”

ف��ي  ملراس��لتها  تقري��را  فنش��رت  األوبزرف��ر 
اس��طنبول بيثان ماكيرنان بعن��وان مقتضب 

“نهاية اخلافة”.
وتتبنى ماكيرنان وجهة النظر املعاكسة متاما 
لفيسك إذ أشارت إلى أن البيانات التي صدرت 
عن “قوات س��وريا الدميقراطي��ة” التي تتكون 

باألس��اس من القوات الكردية وتقاتل بالتحالف 
مع الواليات املتحدة أعلنت س��قوط بلدة الباغوز 
آخر معاق��ل تنظيم داعش في س��وريا بعد نحو 

خمس سنوات من املعارك في العراق وسوريا.
وتص��ف ماكيرن��ان مش��هدا ق��ام في��ه بع��ض 
املسلحني من قوات س��وريا الدميقراطية بتمزيق 
أحد أعام التنظيم الس��وداء الشهيرة وداسوها 

بأقدامهم معلنني االنتصار.
وتعتبر ماكيرنان أن ذلك يعد نصرا كبيرا وخطوة 
ترم��ز إلى انتهاء التنظيم الذي حكم مس��احات 
شاس��عة تعادل مساحة بريطانيا، وسيطر على 

أكث��ر من 8 مايني ش��خص في الفت��رة التي كان 
فيها في أقوى مراحله.

وتوضح ماكيرن��ان أن التقديرات االولية في بداية 
معرك��ة الباغوز نهاية العام املاضي أش��ارت إلى 
أن هن��اك نحو 5 آالف ش��خص ف��ي املدينة لكن 
ف��ي وقت الحق وص��ل أكثر من 62 ألف ش��خص 
من النساء واألطفال إلى معسكرات اإليواء التي 

خصصت ألسر مقاتلي التنظيم.
الصانداي تايمز : التاريخ الزائف

الصان��داي تاميز نش��رت مق��اال ألس��تاذ التاريخ 
ف��ي جامع��ة هارف��ارد ني��ال فيرغس��ون بعنوان 

“حرب البوس��نة مازالت تس��تعر في كرايس��ت 
تشيرتش”.

يقول فيرغس��ون إن “جرمية برنت��ون تارانت توجه 
إن��ذارا للجميع مما قد يؤدي إليه انتش��ار التاريخ 
الزائ��ف ف��ي مختلف أنح��اء العال��م لدرجة إني 
س��ألت نفس��ي بعد مرور أكثر من رب��ع قرن على 
نهاية احلرب في البوسنة هل حتول العالم بأسره 

إلى البوسنة”؟
ويضي��ف فيرغس��ون أن انهيار ومت��زق جمهورية 
يوغوس��افيا وهو احلدث الذي تذكره اجلميع هذا 
األسبوع بعد صدور احلكم بالسجن على رادوفان 

كاراديتش لم يكن أبدا نتيجة الكراهية التاريخية 
فقط لكنه كان بس��بب انتش��ار التاريخ املزيف، 
مشيرا إلى أن هذا التاعب بالتاريخ هو فقط من 
يوفر الغطاء واملبرر لهذه العمليات اإلرهابية ألنه 
يصور الضحايا على انهم غير أدميني وأن العنف 

الزائد سيعجل بنهايتهم واختفائهم.
ويقول فيرغس��ون إن س��لوبودان ميلوسيفيتش 
الرئيس الصربي الش��يوعي هو أول من استخدم 
ذك��رى م��رور 600 عام عل��ى حرب كوس��وفو في 
خطابات��ه عام 1989 ليحذر اجلميع من ان الصرب 
أصبح��وا مهددين في البوس��نة وكوس��وفو، وأن 

خطط تقس��يم البوس��نة أتت ثماره��ا في عام 
1991 بالتعاون بني ميلوسيفيتش و رئيس كرواتيا 

فرانيو تودجمان في ارتكاب املذابح.
ويعتب��ر فيرغس��ون أن هذه العمليات الواس��عة 
من التطهير العرقي كانت بحاجة إلى استدعاء 
التاريخ املزيف لتبريرها كما هو احلال دوما وحتى 
اآلن، وأن املس��لم لديه الكثير ليخش��اه أكثر من 
املتطرفني البيض خاصة ان فكرة معاداة اإلسام 
كعقي��دة موجودة بش��كل اكبر ف��ي الصني عن 
العال��م الغربي حيث تقوم بكني بش��كل منظم 
حيث تودع اكثر من مليون مسلم من الويغور في 

معسكرات بهدف “محاربة التطرف”.
ويقول فيرغس��ون إن ه��ذه السياس��ة “أدت إلى 
انخف��اض ع��دد الس��كان ف��ي عاصم��ة أقليم 
تشنغيانغ الصيني مبعدل 15 في املائة خال عام 
2017 وه��و ما يعني أنك لو أردت البحث عما ميثل 
مذبح��ة سربرينيتش��ا في العص��ر احلالي فأنت 

امامه”.

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

الفساد املالي واالداري 
وتأثرياته السلبية 

االسالم .. مضطهد البلدان العربية ومعها االسالمية بقيت على مفرتق الطرق واالجتاهات



علي زويد املسعودي

كي��ف ميك��ن النج��اح اعالميا في 
فضاء مل��يء باملعلوم��ات واالخبار 
النج��اح  نوج��ز  ان  ميك��ن  حي��ث 
اعالمي��ا ونرهنه بش��روط ثالثة اذا 
حتقق��ت ميك��ن ان ننج��ح اعالميا 
ونكون ق��د حققنا الهدف من ذلك 
الش��رط االول ه��و عملية متحيص 
وتدقي��ق االخب��ار حت��ى ال ندخ��ل 
تدقيقه��ا  دون  وواردة  ش��اردة  اي 
وتنقيتها وهل هي اخبار صحيحة 
ام كاذبة ومن ثم نش��رها للمتلقي 
.الشرط الثاني الذي ال يقل اهمية 
ه��و التركيز في االخبار واملعلومات 
اما الش��رط الثالث وهو الوس��يلة 
التي تع��رض فيه��ا املعلومة وهل 
هي جاذبة ومش��وقة فكلما كانت 
الوس��يلة جاذبة ومش��وقة كلما 

اس��تطعنا ان جنذب املتلقي الى ما 
نريد ونطمح.

ش��روطا  نعتبره��ا  ه��ي  ه��ذه 
موضوعي��ة لكيفية جن��اح االعالم 

في ضوء حصول متغيرات واس��عة 
وخطيرة متثل في ظهور السوشيال 
ميديا عل��ى نطاق واس��ع فاصبح 
ميثل محط��ات اعالمية بحد ذاتها 
وتكون مؤث��رة وفاعلة ش��أنها في 

ذلك القنوات واالذاعات والوكاالت.
اجلمه��ور  معرف��ة طبيع��ة  نع��م 

املستهدف ش��يء مهم جدا لكي 
ننتق��ي البرام��ج املالئم��ة والت��ي 
تناس��ب الواق��ع املع��اش حت��ى ال 
تكون املؤسسات االعالمية في واٍد 

واجلمهور في واٍد آخر .
بقي ان نش��ير الى ملحوظة في 
غاية االهمية بالنس��بة لألخبار 
املنتق��اة وه��ي ان تك��ون قصيرة 
ومترابط��ة وخالي��ة من احلش��و 
االعالم��ي وااللف��اظ املتش��عبة 
التي تبعد املتتابع عن الهدف من 
املش��اهدة واملتابعة فكلما كان 
البرنام��ج او االخب��ار واملواضي��ع 
التي تط��رح فيه واضحة ومركزة 
كلما كان املتلقي قد فهم املغزى 
م��ن البرنام��ج م��ع مالحظة ان 
املتابعني هم ليس��وا بالسذاجة 
مبكان ان ال يدرك��وا ما ترمي اليه 
احملطة او الفضائية من عرض هكذا 

برامج واخبار .
لذلك م��ن ي��روم النج��اح اعالميا 
ويك��ون مؤثرا في اجلمه��ور البد له 
من حتقي��ق الش��روط اآلنفة الذكر 
لك��ي يك��ون مهني��ا وق��ادرا على 

التفاعل والتواصل .

 رحيم الخالدي

وج��وه مكفه��ّرة، ي��أس يط��ال أغلب ش��رائح 
اجملتمع، ش��باب يعاني من البطالة، رجال سلب 
الدهر قوتهم، قضوها بحروب البعث املستمرة، 

حملة شهادات عليا يعانون من شظف العيش 
بس��بب العوز امل��ادي، النهم ل��م يحصلوا على 
وظيفٍة، ينتظرون بفارغ الصبر من يس��اعدهم، 
ومنهم من عمل بالعمل الشاق الذي ال يتناسب 
وش��هادته، قس��م آخر آثر أن يعمل حماالً حتى 
أخط��ار تََتوالى على العراق من داِعش وأَخواتها، 
َنْنتظر تنظيم جديد حتيكُه أمريكا وبوادرُه تلوُح 

باألُفق .
أنه��ى الدكت��ور حي��در العب��ادي دورت��ه والت��ي 
تراوحت بني فضح مللفات خطيرة جداً، متوعداً 
لصوصه��ا اولئ��ك باحملاس��بة، وق��د ن��ال تأييد 
املرجعية واملواط��ن الذي خرج مؤيداً للخطوات 

الت��ي طرحها، لكن تفاجأ اجلميع بالتقش��ف، 
ال��ذي أوق��ف كل مفاص��ل احلياة، وق��د إنتهت 
حكومت��ه دون منج��ز س��وى إيق��اف حكوم��ة 
اإلقليم م��ن التم��دد، ومنعها من اإلس��تحواذ 
عل��ى محافظة كركوك ونفطها املس��روق، وها 
هي الي��وم تُعي��د الك��ّرة دون رادِع كأنه��ا دولة 

مستقلة!
البطاق��ة التمويني��ة بقي��ت كحاله��ا، حي��ث 
إنقض��ت الس��نة الفائتة، من إس��تقطاع أربع 
أش��هر دون تعويض، علم��اً أن ال��وكالء قبضوا 
أثمان تلك األش��هر، مع تدني املستوى وال نعرف 
م��ن هو املقص��ر.. ولم ن��رى أو نس��مع تصريحا 

واضحا من البعض، وهل س��يبقى قوت الفقراء 
على هذا احلال! أم أن السيد عبد املهدي قد أعد 
خط��ة له��ذه املعضلة، التي لم نرى أي حتس��ن 
فيه��ا منذ س��قوط النظام الس��ابق حلد يومنا 

احلاضر.
املواطن العراقي اليوم أمسى يائساً جراء الوضع 
املت��ردي ف��ي اخلدمات وأصبح ال يث��ق باحلكومة 

ويريد حلوالً سريعة وفاعلة .
الس��يد رئي��س الوزراء وه��و في بداية تس��نمه 
املنص��ب، لديه رؤي��ة وقد طرح أج��زاء منها في 
والية السيد العبادي، وشرح في كيفية استثمار 
اجلهود وكيفية التحول من الدولة الريعية، التي 

تعت��اش على العائد النفط��ي، كذلك املعاجلة، 
إضافة للخطوات التي إتخذها تنم عن القيادة 
احلقيقية، لكن ليومنا هذا لم نلمس محاسبة 
للفاسدين سوى التصريحات.. سيما أنه إتخذ 
قرار تشكيل خلية مكافحة الفساد، وامللفات 

تعج بها رفوف هيئة النزاهة .
واليوم السيد رئيس الوزراء، مطالب أكثر من أّي 
وقت مضى باحملاس��بة، واسترجاع ما مت سرقته 
خ��الل الس��نوات الفائت��ة، واملض��ي نح��و بناء 
دول��ة حقيقي��ة، لتهابنا باقي دول اجل��وار، التي 
تري��د جعلنا س��احة تصفيات حلس��اباتها مع 

خصومها..ونحن لسنا كذلك .

مؤيد بالسم  العبودي

إرهابي من اصول بريطانية عمل مجزرة  في 
مس��جدين اسالميني  
ضحيته��ا  ذه��ب 
االطف��ال  عش��رات 
والرج��ال  والنس��اء 
الع��زل االبري��اء وه��م 
طاه��رون ومتوجه��ون 
بسالم... ربهم  لعبادة 

أعلنت اثر ذلك كال من 
ونيوزيالندا  اس��تراليا 
وتنكي��س  احل��داد 
مئات  ووزع��ت  االعالم 
ام��ام  ال��ورود  االف 
االسالمية  املس��اجد 
ف��ي كال البلدين وأدان 

قادة البلدين اجملزرة باقسى العبارات وارتدت 
رئيس��ة وزراء نيوزالن��دا احلجاب االس��المي 
وزارت أماك��ن الع��زاء اخلاص��ة بالش��هداء 
واجتم��ع رئي��س احلكوم��ة االس��ترالي مع 
وجه��اء  املس��لمني ف��ي اس��تراليا معزي��ا 
ومؤك��داً عل��ى وح��دة اجملتم��ع االس��ترالي 

وإدانت��ه لتصريحات الس��يناتور العنصري 
فريزر انينغ ووقع ٧٥٠ الف اس��ترالي وثيقة 
لطرده م��ن البرمل��ان وخالل يوم��ني مت جمع 
مبال��غ ثالث��ة مالي��ني دوالر للضحاي��ا م��ن 
املواطنني في اس��تراليا ونيوزيالند ومت تغيير 
قان��ون األس��لحة ف��ي نيوزالن��دا بينما في 
الع��راق من��ذ ان اعلن االٍرهاب��ي ابو مصعب 
الزرق��اوي احل��رب االهلي��ة ع��ام ٢٠٠٤ وكل 
املساجد واحلسينيات والكنائس في العراق 
ني��ران  مرم��ى  حت��ت 
القاعدة  ومفخخ��ات 
كن��ُت   .. والدواع��ش 
ملوق��ف  ول��و  اتطل��ع 
ل��م اك��ن اجد س��وى 
الش��ماتة او مبارك��ة 
االعم��ال االرهابية من 
احس��ن  وِفي  البعض 
التجاه��ل..  األح��وال 
ونص��ف  عق��د 
يذبحون  والعراقي��ون 
مس��اجدهم  ف��ي 
تهم  حس��ينيا و
والعالم  وكنائس��هم 
كله يغلق عينيه وأذنيه عن سماع آالمهم.. 
ب��ل ويباركها بع��ض اجلهل��ة ومرتزقة املال 
والتط��رف وتباركه��ا اجلزي��رة واخواتها من 
فضائي��ات صناع��ة امل��وت! فيم��ا البعض 
مشغولون إلى األذقان بتكديس االموال في 

حساباتهم املصرفية خارج البالد .

خالد الخفاجي

ماش��هده قضاء س��نجار خالل األيام القليلة املاضية من 
 »PKK« �اش��تباكات مسلحة بني حزب العمال التركي  ال
والق��وات األمنية العراقي��ة وأدى إلى س��قوط العديد من 
الضحاي��ا ب��ني الطرف��ني يدق ناق��وس اخلطر مج��ددا إلى 
وضع ه��ذه املدينة العراقي��ة احلرج ودخوله��ا ضمن دائرة 
األطماع متعددة احملاور وحمى التنافس للس��يطرة عليها 
بني الفصائ��ل الكردية فيما بينها م��ن جهة وبينها وبني 

القوات العراقية واحلشد الشعبي من جهة أخرى.    
يع��ود انتش��ار حزب ال��� »PKK« ف��ي قضاء س��نجار الى 
أحداث يوم ٢٠1٤/8/3 حينما س��قطت ه��ذه املدينة ومدن 
أخرى بيد عصابات )داعش( اإلرهابية, وكان س��قوط مثير 
للش��ك واالرتياب تش��ير ترجيحات اغل��ب املطلعني على 
احل��دث ال��ى وجود اتفاق مس��بق ب��ني التنظي��م اإلرهابي 
وق��وات البيش��مركة املس��يطرة عل��ى املدين��ة منذ عام 
٢٠٠3, حي��ث دخل الدواع��ش املدينة بأع��داد قليلة جدا, 
وجابوا ش��وارع مرك��ز القضاء على مرمى ومس��مع قوات 

البيش��مركة دون إط��الق طلق��ة واح��دة من ط��رف على 
الطرف االخر, وبعد س��اعات انسحبت قوات البيشمركة 
م��ن املدين��ة بعجالته��م وراياته��م الكردي��ة بامل��رور من 
س��يطرات داعش الت��ي أغلقت الط��رق الداخلة واخلارجة 
للمدين��ة, لترتك��ب بعدها ه��ذه العصابات أبش��ع اجملازر 
بح��ق االيزيدي��ني, حينها لم جت��د احلكوم��ة العراقية بدا 
م��ن االتفاق مع حزب العمال التركي )PKK( لالنتش��ار في 
املدينة حلماية املدنيني, ث��م اعقبه عقد اجتماع بني قادة 
احلش��د ووفد من احلزب ف��ي بغداد, ليتف��ق الطرفني على 
الس��ماح لفصائ��ل احلش��د بالدخ��ول الى مناط��ق نفوذ 
ح��زب العمال احملاذية مل��دن اربيل وده��وك ومناطق مهمة 
أخرى مثل محيط مدينة كركوك وقرب حقول باي حس��ن 
النفطي��ة, مقابل تق��دمي الدعم العس��كري واملادي وفتح 

مكتب متثيلي للحزب في بغداد.
هذا االتف��اق اثار حفيظة س��لطات االقليم خاصة زعيم 
احل��زب الدميقراط��ي »مس��عود برزان��ي« واث��ار مش��اكل 
سياسية بني احلكومتني العراقية والتركية, فيما استغل 
ح��زب العمال تواج��ده اآلمن وانهيار القوات العس��كرية 
العراقي��ة لتعزي��ز س��يطرته على املدينة ويش��كل قوات 
عس��كرية في س��نجار باس��م »وحدات حماية شنكال« 
و»وحدات حماية املرأة في ش��نكال«، وبالغ في طموحاته 
لتش��كيل حزب سياسي بواجهة عراقية ايزيدية ويجيزه 
م��ن بغداد. بعد انس��حاب التنظيم االرهاب��ي من املدينة 
واس��تعادتها دون مقاوم��ة بتحال��ف الفصائ��ل الكردية 
في تش��رين الثان��ي ٢٠1٥، طفت على الس��طح خالفات 
عميق��ة ب��ني الفصائل املرتبط��ة بحزب العم��ال التركي 

)PKK( وفصائ��ل احلزب الدميقراطي الكردس��تاني بزعامة 
»مس��عود بارزاني« اللذين ش��كال معس��كرين متضادين 
ولكنهما متوحدين في موقفهما الرافض لتواجد القوات 

االمنية العراقية واحلش��د الش��عبي ف��ي املدينة, اضافة 
ال��ى فصيل ثال��ث مهم متثله »ق��وات حماي��ة ايزيدخان« 
اجلناح املس��لح حلزب االحتاد الوطني الكردس��تاني الغرمي 
اللدود حل��زب برزاني الذي اتخذ موق��ف احملايد قبل ارتداده 
وحتالفه مع »احل��زب الدميقراطي الكردس��تاني«  ليرتكب 
بعده��ا مجازر انتقامية رهيبة ال تقل في وحش��يتها عن 

وحش��ية »داعش« بحق س��كان عدد من الق��رى العربية 
قرب سنجار وزمار وتّلعفر, وتهجيرهم ومصادرة امالكهم 
واف��راغ املدين��ة م��ن الع��رب ورف��ض عودتهم حت��ى بعد 
اس��تقرار االوض��اع االمنية ف��ي تغيي��ر دميوغرافي واضح 
لتكريدها. تكمن اهمية مدينة س��نجار بالنسبة لالكراد 
في ك��ون الظرف اصب��ح مؤاتيا  لتمددهم وض��م املدينة 
لإلقلي��م, فهي تعد ثاني أكبر قض��اء في محافظة نينوى 
بعد قضاء تلعفر, واحد س��تة أقضية يطالب بها اإلقليم 
من مجموع تسعة أقضية تتشكل منها احملافظة واغلب 
هذه األقضية هي ألقليات يشكلون األغلبية من سكانها 
كااليزيديني )طائفة دينية( واملس��يحيني والتركمان, ووفق 
املنظور العنصري الكردي فان كل مدينة كبرت ام صغرت 
ال يش��كل العرب فيها اغلبية فهي كردية, فيما شكلت 
املدينة اهمية قصوى حلزب العمال التركي, فهي تش��كل 
امت��دادا وحلق��ة الوصل بينها واحلس��كة الس��ورية ذات 
االغلبية الكردي��ة, ووقوعها على خط االمداد الرئيس بني 
ق��وات احلزب في ش��مال العراق ووحدات حماية الش��عب 
اجلناح الس��وري حلزب العمال التركي والفصيل االبرز في 
قوات سوريا الدميقراطية املنتشرة شرق الفرات في سوريا. 
الَصَلف الذي تعاملت به عناصر »حزب العمال« مع نقطة 
التفتي��ش األمني��ة العراقية ورفضها االنصي��اع ألوامرها 
تطلب ردا حازما وس��ريعا لتحجيم دوره خاصة بعد تكرار 
انته��اكات احل��زب واس��تهتاره بالس��ياقات العس��كرية 
املتبع��ة وهذا ما يتطلب اس��تغالل ه��ذا االنتهاك إلنهاء 
ضيافته على األرض العراقية مع انتفاء احلاجة إليه, وعدم 
تكرار التجربة الس��ورية عندما اس��تضافت الجئي أكراد 

تركيا ودعمهم ضد بالدهم ثم مطالبتهم بفيدرالية على 
غرار فيدرالية أكراد العراق بعد اندالع األزمة السورية حتى 
قبل منحهم اجلنس��ية. إن قراءة متأنية لطبيعة حتالفات 
احلركات والفصائ��ل الكردية عبر التاري��خ والتي غالبا ما 
تتش��كل زعاماتها من رجال قبليني او ذات عقيدة قومية 
انفصالية يثب��ت بأنها غير مس��تقرة ودائمة البحث عن 
حلفاء, مع التزامها مبعيارين لعقد هذه التحالفات, األول 
هو البحث املس��تمر عن احلليف الق��وي لتحتمي بقوته, 
واملعيار الثاني هو حج��م املصالح املتحققة من احلليف, 
ولذلك فهم على اس��تعداد دائم لنقض حتالفاتهم بحثا 
ع��ن القوة واملصالح والتي ميك��ن أن تتحقق من أي حليف 
كان, له��ذا فغالبا ما يتخلى احللف��اء األقوياء عنهم بعد 
حتقي��ق مصاحلهم لفهمهم طبيعة تكوين الش��خصية 
السياس��ية الكردي��ة, لذلك فعل��ى احلكوم��ة العراقية 
واحلش��د الش��عبي االنتش��ار في هذه املدينة وطرد حزب 
العم��ال التركي وبقي��ة الفصائل الكردية املس��لحة من 
حزبي الدميقراطي الكردس��تاني واالحتاد الكردستاني إلى 
حدود اخل��ط األزرق )حدود ما قبل ٢٠٠3( لفض االش��تباك 
بني الفصائل الكردية لالس��تئثار باملدينة, واالعتماد على 
أبناءه��ا حلمايتها من اخملاطر احملتملة خاصة ان س��يناريو 
تسليم واستالم املدن على غرار سقوط واستعادة سنجار 
م��ازال قائم��ا, وان اس��تمرار تواجد عناصر ح��زب العمال 
التركي )املصن��ف كتنظيم إرهاب��ي( كحليف غير موثوق 
اجلانب يش��كل عامل إضع��اف للق��وات العراقية ومانعا 
لبسط سيادتها على األرض العراقية, واحد أسباب  توتير 

العالقات بني العراق وتركيا.

ابداء احلب واالحترام واملواساة واالستعداد النفسي والتهيئة اجلمالية لكل من الزوجني 
وابدائه للش��ريك تخلق عوامل تقارب واجنذاب وذوبان في العالقة الزوجية ،تهون ألجلها 
املصائ��ب واجن��ذاب وذوبان وجداني ، وهذا االمر يجعلنا نس��أل :�  مل��اذا يحدث الفتور في 
بعض االسر نتيجة  اهمال للعالقة الزوجية ؟ وهل يؤثر هذا التجافي العاطفي واالهمال 
الزوج��ي على اطفاء ج��ذوة العالقة الزوجي��ة ؟، وكيفية معاملة القصدي��ة او العفوية 

املربكة بعد سنوات ؟ 
فعل��ى ال��زوج مراعاة االهتم��ام بالزوج��ة ، ومش��اركتها  مش��اركة وجداني��ة  تعايش 
احاسيس��ها وعواطفها وعد اهتمامها قصدا او سهوا ،فهو يرى ان هذا اإلهمال سيؤثر 
سلبا  على نفسية  الزوجة ويسبب تدريجيا بالتفكك االسري وانا كزوج قطعت شوطا 
اليستهان به في عمر احلياة الزوجية كنت وما زلت احرص على  التكامل  العاطفي وعدم 
ترك أي فجوة تس��رب لها معنى املعايش��ة الس��لبي ، كي ال اجعلها تشعر باي حرمان 

مهما كان مفهومه ومعناه وافتح لها افاق احملبة والعاطفة الوجدانية اإلنسانية 
ومعن��ى اإلهمال في احلياة الزوجية يعني وج��ود تقصير من طرف ما من الزوجني ،وتدارك 
هذا اإلهمال عبر احلرص على خلق حياة س��ليمة من الش��وائب ، وعدم خلق الندية في 
احلي��اة الزوجية ،فالندي��ة احلادة تؤدي الى فش��ل العالقة بعدما تخل��ق فجوة خلل بني 

الزوجني ، 
وخلق قناع��ة وجدانية ان 
الواقعي  ليس في الك��ون 
املعاص��ر انس��ان معصوم 
م��ن اخلطأ ، رمب��ا تصادفنا 
بع��ض االش��ياء بطريق��ة 
ح��ل  وطريق��ة  التعام��ل 
املش��اكل بت��روي ممكن ان 

نتفادى هذه االخطاء. 
م��ن  العدي��د  هن��اك  اذاً 
االس��باب التي ت��ؤدي إلى 
االهم��ال ب��ني الزوجني من 
اه��م ه��ذه االس��باب هي 
االنشغال بالعمل وبتأمني 
مس��تلزمات احلياة ،ومنها 
مصاع��ب كثرة املش��اكل 
الت��ي ق��د تواج��ه هذي��ن 

الزوج��ني وتعرضهم��ا  إلى املتاعب االس��رية من االطف��ال ومتابعة ش��ؤونهم الصحية 
والتعليمي��ة والتربوي��ة ، وهناك امور أخ��رى اود ان اكررها وهي مرتبط��ة مبفهوم العالقة 
ب��ني الزوجني حيث ان كثرة املش��احنات واالش��كاالت واجلدال قد تؤدي إل��ى االبتعاد عن 

بعضهم البعض،
واحيان��ا تخل��و احلياة من املش��اكل وإمنا يكون هن��اك جهل من قب��ل الزوجني بخطورة 
االهم��ال ، وهناك جهل اكبر ايضا بكيفية جتاوز هذا االهمال ،او عدم معرفتهما مبقاومة 

هذا اإلهمال والتغلب عليه ،وقد يكون السبب هو روتينية احلياة وتكرار معطياتها ،
وامر اخر انه قد يكون الزوجني نسيا نعمة اهلل عليهما واهمال هذه النعمة تلك النعمة 
التي كانت هي  اصل الزواج ، واصل وجود هذا الزوج ووجود هذه الزوجة هي نعمة الهية، 
كثير من االزواج عندما يعيش��ون ينس��ون هذه النعمة وهي فعال نعمة حتتاج إلى ان من 

يقدرها ويعطيها االهتمام الالزم ،
اذاً ينبغ��ي ان ي��درك كل من الرج��ل واملرأة بع��ض االحتياجات العاطفي��ة التي البد من 
اش��باعها ألجل ان يش��عرا بالراحة والس��عادة وأن يبدي كل ش��ريك اهتمامه الواضح 

والصريح جتاه شريكه .

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

  اثار اإلهمال يف احلياة
الزوجية
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قراءة يف االنسحاب األمريكي من سوريا

عبد الجبار نوري

أن انسحاب ترامب من سوريا ليس مفاجئاً 
كما يبدو للبعض ، أنُه مش��روع تكتيكي 
واس��تراتيجي في آٍن واحد ، وأنُه محسوٌب 
ل��ُه أل��ف م��ّرة م��ن حزب��ه ومستش��اريه 
ونواب��ه في الكونغ��رس ، ترام��ب يختلف 
عن أس��الفِه من رؤس��اء أمريكا في نظرته 
ملعادلة اخلس��ارة والربح فأنُه يطاب الربح 
ويتجنب اخلس��ارة رمبا تعلمها من مهنتِه 
جتارة العقارات ، أن القوات األمريكية خارج 
جغرافيته��ا تقدر بأكثر من 3٥ ألف جندي 
م��ن املارين��ز متوزعني عل��ى أفغانس��تان 
والفلب��ني  والصوم��ال  والنيج��ر  والع��راق 

واليمن وليبيا .
    إن انس��حاب أمريكا من ش��مال ش��رق 
وهزمي��ة  اس��قاط  مبثاب��ة  تعتب��ر  س��وريا 
كل املش��اريع والتحالف��ات املريب��ة الت��ي 
اس��تهدفت تقسيم سوريا والعراق ، والبد 

من االعتراف باحلقيقة من تلك املؤش��رات 
واملعطيات البارزة في االنتصارات املتالحقة 
للجيش العربي الس��وري وكس��ب األرض 
بنس��بة 88% من األرض الس��ورية وسحب 
البس��اط م��ن حت��ت أش��رس ع��دو مؤدلج 
بأفكار متطرفة وممونة من املال الس��عودي 
والقطري واالماراتي املليارية وب�31 منظمة 
خليجي��ة  بأجن��دات  مرتبط��ة  ارهابي��ة 
وتركية وأمريكية ، وليس��معوا أن س��وريا 
قد حسمت نصرها وما يخفيه البنتاغون 
ما ه��و إال تخدير للش��عب األمريكي الذي 
ذاق م��رارة املس��تنقع الفيتنام��ي وخليج 
اخلنازير في كوبا ، وها هي احلرب في سوريا 
تصل لس��بعة س��نوات ونّي��ف وحتالفات 
ومؤام��رات أمري��كا تفت��ت عل��ى صخ��رة 
دمشق األبية، واالنسحاب األمريكي حدث 
خطير ألن مهمة القض��اء على داعش لم 
تنته بعد وأن أكثر من ٢13٠ جندي أمريكي 
سينسحب من قاعدة التنف ومنطقة ٥٥ 
من سوريا إلى العراق ، ومن أخطر تداعيات 
االنس��حاب ه��و اس��تفادة تركي��ا واي��ران 
وروس��يا ، واخلاسرة هي فرنس��ا وبريطانيا 
وأملاني��ا وأورب��ا عموم��اً واحلرك��ة الكردية 
التي خس��رت حلمها عبر ق��رن من الزمن 
غي��ر املنصف البس��ط حق م��ن حقوقها 
القومية في تقري��ر املصيرفي وطن يجمع 
ش��تات مالي��ني األك��راد اس��توطنوا وطناً 

قس��رياً فرضتُه اخلرائط اجلائرة والتوازنات 
واملس��ؤولية  باألن��ا  الغارق��ة  الدولي��ة 
التاريخي��ة تقع عل��ى عاتق أمري��كا التي 
أوغل��ت باخليانة مع الكرد عب��ر التاريخ ، و 
اخلاس��رة األخرى قوات سوريا الدميقراطية 
، ومن الناحية السياس��ية ألستراتيجيات 
احلاضر واملس��تقبل س��وف تفق��د أمريكا 

مصداقيته��ا ف��ي محاربة داع��ش ألن لم 
تك��ن ق��د فقدتها الي��وم ، وس��وف يكون 
قرار األنس��حاب من سوريا حافزاً مساعدا 

للمطال��ب البرملاني��ة العراقي��ة في جالء 
الق��وات األمريكية من أراضي الوطن ، ومن 
التداعي��ات االنس��حاب أن اي��ران وروس��يا 

سوف تتحكمان في املقدرات السورية .
االنس��حاب  له��ذا  أس��باب  جمل��ة  وأرى 

األمريكي من سوريا :
-رمب��ا أن واش��نطن تع��د حرباً ض��د ايران ، 
وأعتق��د أن��ُه العام��ل الرئيس ف��ي محور 
االنسحاب املفاجئ، بل هو االستراتيجية 
املستقبلية األولى ، وجالء جميع املوظفني 
ف��ي اخلارجية الس��ورية ، ودخ��ول حاملة 
الطائرات العمالقة مياه بحر العرب واعداد 
1٠٠٠ طائرة حربية مقاتل��ة ، وزيارة ترامب 
املفاجئة للعراق مساء األربعاء ٢6 ديسمبر 
٢٠18 لقاعدة عني األسد في األنبار لتفقد 
جن��ود القاعدة ، بدون اللقاء بأي مس��ؤول 
عراق��ي ، والتنس��يق االس��رائيلي بقصف 
جوي لقواعد عسكرية سورية صباح هذا 
اليوم جلها معطيات بارزة للتلويح باحلرب 

ضد ايران ..
    - فش��ل مؤمت��رات أس��تانة الثالث��ة في 
املصاحل��ة وكتابة دس��تور جديد لس��وريا 
، وواقع التطبيع االس��رائيلي ،والتنس��يق 
األح��داث  إل��ى  اضاف��ة   ، الش��ركاء  ب��ني 
عل��ى  الي��وم  الطافح��ة  الدراماتيكي��ة 

السطح السياسي العربي واالقليمي .
 - اسقاط ش��رط االطاحة بالرئيس األسد 

اخللي��ج  دول  رأس متطلب��ات  وه��و عل��ى 
وبريطاني��ا وفرنس��ا ، بل ارس��ال دعوة من 
اجلامع��ة العربية حلضوره س��وريا األس��د 
امليداني��ة  واالنتص��ارات  القم��ة  مؤمت��ر 
حص��ون  عل��ى  الس��ورية  والسياس��ية 
االرهاب، وحترير مناطق شاسعة من الوطن 

السوري تقارب ال�9٠% منها .
    - باعتق��ادي أن ترام��ب يري��د خل��ق أزمة 
كبيرة ف��ي املنطق��ة كالت��ي حصلت في 
العراق سنة 1991 وسوف تعرض القضية 
الس��ورية على األمم املتح��دة وحتصل على 
التدوي��ل وتل��ك كارثة الكوارث ف��ي أقّلها 
أن تقع س��وريا في شباك عنكبوتية البند 
الس��ابع البغيض ، املهم أن حتصل أمريكا 

على الشرعية الدولية .
    وأخيراً: حسب تصوري الشخصي سوف 

حتصل كمعطيات مبقاسات املستحيل أن 
تت��رك أمريكا منطقة الطاقة في الش��رق 
العرب��ي ، ومن املس��تحيل أن يترك أردوغان 
س��يطرته على الشمال الس��وري لكونه 
يحم��ل أحالم��ا س��لطانية عتيق��ة ف��ي 
ض��م املنطق��ة م��ع املوصل لتركي��ا ، ومن 
املس��تحيل حصول اتفاق بني سوريا بشار 
وأردوغ��ان تركي��ا لوجود خالف��ات تاريخية 
تركية س��وريا منذ احل��رب العاملية األولى، 
وم��ن املس��تحيل أن تك��ون تركي��ا حليفاً 
اس��تراتيجيا اليران ، فالصراع في سوري�ا 
معقد وملتو ومس��لفن بأطم��اع ، وخالل 
متاه��ات فئوي��ة واقليمية ودولي��ة ، منها 
اعتراف صريح لترامب : لن نكون ش��رطي 
الشرق األوس��ط بدون مقابل ، وحسب ما 
أجمع عليه املؤرخ��ون : إن القرن األمريكي 

ال��ذي ورث ق��رن األمبراطوري��ة البريطانية 
ق��د دخل مرحل��ة األفول في عه��د ترامب 
ألن القاع��دة ازدادت كم��اً حي��ث وصل��ت 
ألربعة أعدادها الس��ابقة ، وجناح املشروع 
)احل��زام  املس��مى  الصين��ي  االقتص��ادي 
والطري��ق( ال��ذي يؤب��ط مناطق الوس��ط 
اآلس��يوي واألفريق��ي بال��دول األوربية وهو 
جتاوز املناطق ذات التأثي��ر األمريكي والذي 
شارك في هذا املشروع 6٥ دولة في العالم 
أي 6٠ % من سكان العالم اضافة إلى اجناز 
مشروع السكك احلديد الصيني العمالق 
الذي سوف يسهل مترير االقتصاد الصناعي 
والزراع��ي وهو مبثاب��ة مش��روع اقتصادي 
خلدمة ونقل البضائع الصناعية والزراعية 

واالستغناء عن التأثير األمريكي.

انسحاب أمريكا من 
شمال شرق سوريا 
تعترب بمثابة أسقاط 
وهزيمة كل املشاريع 
والتحالفات املريبة 
التي استهدفت تقسيم 
سوريا والعراق

املواطن العراقي اليوم أمسى 
يائسًا جراء الوضع املرتدي 
يف الخدمات وأصبح ال يثق 
بالحكومة ويريد حلواًل 
سريعة وفاعلة

تكمن اهمية مدينة 
سنجار بالنسبة 
لالكراد يف كون 
الظرف اصبح مؤاتيا  
لتمددهم وضم 
املدينة لإلقليم

عقد ونصف والعراقيون 
يذبحون يف مساجدهم 
وحسينياتهم 
وكنائسهم والعالم كله 
يغلق عينيه وأذنيه عن 
سماع آالمهم

الوسيلة التي تعرض فيها 
املعلومة وهل هي جاذبة 
ومشوقة فكلما كانت 
الوسيلة جاذبة ومشوقة 
كلما استطعنا ان نجذب 
املتلقي اىل ما نريد ونطمح

هناك العديد من 
االسباب التي تؤدي إىل 
االهمال بني الزوجني من 
اهم هذه االسباب هي 
االنشغال بالعمل وبتأمني 
مستلزمات الحياة

سنجار .. مدينة الصراعات واالطماع

سوسن عبداهلل

االرهاب

رؤية متشائمة حنو املستقبل

النجاح اعالميا



اس��تمر بانون ف��ي انتظ��ار دعوته 
ف��ي  الرئي��س  ال��ى  لالنضم��ام 
بدمينس��تر، وفك��ر ف��ي ان يصّعد 
الوض��ع، ويق��دم اس��تقالته ال��ى 
كيل��ي. ولكن هذه ف��ي الواقع هي 
لعب��ة الدجاج )تتمح��ور حول من 
هو االكث��ر جبناً(: فهو يريد البقاء، 
ولكن من ناحية اخرى، يريد مغادرة 
جارفان��كا. نع��م ه��ذا ه��و االنذار 

الفعال.
على الغداء يوم 8 آب/ اغس��طس، 
داخل النادي في بدمينستر، وسط 
وميدالي��ات  الترامبوي��ة،  الثري��ات 
الغول��ف، وكؤوس البطوالت جلس 
الرئي��س محاطاً بت��وم برايس، وزير 
االنس��انية،  واخلدم��ات  الصح��ة 
وزوجته ميالني��ا، وكيليان كونواي، 
وكوش��نر، وعدة اش��خاص آخرين. 
كان هذا غداء عمل نوقش��ت فيه 
ازمة امل��واد االفيوني��ة. اعقب ذلك 
بي��ان للرئي��س وجول��ة قصيرة من 
االس��ئلة م��ن الصحفي��ن. اثن��اء 
ق��راءة البيان بلهج��ة رتيبة، ابقى 
ترامب رأسه مستنداً الى مرفقيه. 
بع��د االجاب��ة عن بعض االس��ئلة 
ح��ول االفيون، ُس��ئل ترامب فجأة 
عن كوريا الشمالية، ومتاماً كما لو 
كان في الرسوم املتحركة، توقف.. 
حترك، واش��تعلت حماس��ته على 

الفور.
كان��ت قضي��ة كوري��ا الش��مالية 
ثقيلة ف��ي التفاصيل وقصيرة في 
الرئي��س يعتق��د  االجاب��ات. وكان 
انه��ا نت��اج عق��ول قاص��رة، وعزم 
ضعيف، وكان��ت لديه صعوبة في 
االهتم��ام بها. ما هو اكثر من ذلك، 
ان ترامب ق��د عّبر بش��كل متزايد 
عن عدائه لزعيم كوريا الش��مالية 
كي��م جون��غ أون، مش��يراً اليه في 
كثير من االحي��ان بصفات مهينة. 
لم يك��ن موظفوه قد اع��دوه لهذا 
احلديث، لكنه في محاولة لالنتهاء 
من موضوع االفيون ش��عر بارتياح 
ه��ذه  معاجل��ة  لفرص��ة  مفاج��ئ 
املش��كلة املزعجة. وب��دأ باحلديث 
الذي ك��رره لوحده غالباً، كما يكرر 
كل شيء في كثير من االحيان، عن 

االزمة الدولية.
»ينبغي لكوريا الشمالية اال تلوح 
ب��أي تهدي��دات للوالي��ات املتحدة. 
ألن أي تهدي��دات تلوح بها س��وف 
تُقابل بنار وغضب لم يش��هدهما 
العالم م��ن قبل. لق��د كان مهدداً 
جداً خارج احلدود الطبيعية، وكما 
قلت سيجري الرد على التهديدات 
بالن��ار والغض��ب والق��وة، التي لم 
يس��بق لهذا العالم ان ش��هد لها 

مثيالً. شكراً لكم«.
الش��مالية،  اصبح موضوع كوريا 
ال��ذي لطامل��ا ُنص��ح الرئي��س بأن 
يقل��ل م��ن مناقش��ته، املوض��وع 
الرئيس��ي لبقي��ة االس��بوع، م��ع 
معظم كبار املوظفن املش��غولن 
ليس باملوضوع نفسه، بل بكيفية 
ال��ذي كان  للرئي��س،  االس��تجابة 

يهدد »بالضرب« مرة اخرى.
ف��ي ظ��ل ه��ذه اخللفية، ل��م يكد 
اح��د يهت��م باع��الن مؤي��د ترامب 
والنازي االميركي ريتشارد سبنسر 
بأنه ينظم احتجاج��اً في جامعة 
فيرجينيا في شارلوتس��فيل على 

ازالة متثال روبرت لي. وكان موضوع 
التجم��ع ال��ذي دع��ي الي��ه ي��وم 
السبت، 12 آب/ اغسطس »وحدوا 
اليم��ن«، وكان مصمم��اً بش��كل 
ترام��ب  سياس��ة  لرب��ط  واض��ح 

بالقومية البيضاء.
في 11 آب/ اغسطس، ومع استمرار 
الرئي��س ف��ي مبدمينس��تر بتهديد 
كوريا الشمالية، وايضاً، على نحو 
غير مفهوم تهديد جميع موظفيه 
العس��كري في  بالتدخل  تقريب��اً، 
فنزويال، دعا سبنسر الى احتجاج 
مسائي. في الس��اعة 8:45 مساء 

اثن��اء قض��اء الرئي��س الليل��ة في 
مبدمينس��تر بدأ حوالي 250 ش��اباً 
الكاك��ي  البنطلون��ات  يرت��دون 
البول��و، متام��اً كنم��ط  وقمص��ان 
لباس ترام��ب، بتنظيم موكب عبر 
حرم جامع��ة فيرجينيا UVA، وهم 
الكيروس��ن,  مش��اعل  يحمل��ون 
وق��ام مراقب��و املوك��ب بتوجيهه. 
وعن��د االش��ارة، ب��دأ املتظاه��رون 
يرددون ش��عارات احلركة الرسمية: 
»الدم والتراب!« »لن تس��تبدلونا!« 
»لن يح��ل اليه��ود محلن��ا«. وفي 
وس��ط احلرم اجلامع��ي بالقرب من 
متث��ال مؤس��س اجلامع��ة، توماس 
مجموع��ة  قوبل��ت  جيفرس��ون، 
احتج��اج  مبجموع��ة  سبنس��ر 
معاك��س. وم��ع عدم وج��ود أي من 
افراد الش��رطة تقريب��اً، بدأت اولى 
ش��جارات نهاية االسبوعن، وبدأت 

االصابات تنجم عنها.
وبدءاً من الساعة الثامنة من صباح 
الي��وم التال��ي، اصبح��ت احلديقة 
التي تقع قرب متثال روبرت ادوارد لي 
ساحة معركة للحركة العنصرية 
البيض��اء املفاجئة، بوجود العصي 
والبندقيات  واملسدس��ات  والدروع 
والي��ة يس��مح  )فرجيني��ا  اآللي��ة 
حمل الس��الح فيه��ا(. إنها حركة 

الليبرالين حملة  لرع��ب  ولّدتهان 
ترام��ب واالنتخاب��ات. وهكذا هدف 
ريتش��ارد سبنس��ر له��ا ان تكون. 
م��ن  املتظاهري��ن  اعت��راض  كان 
اليس��ار املتطرف املتشدد هو الذي 
دع��ا الى املتاري��س، الت��ي ال يوجد 
ما هو افضل منه��ا النهاء الوضع، 
بغ��ض النظر عن اعداد املتظاهرين 
احمل��دودة. وش��غل اجل��زء االكبر من 
الصباح سلس��لة م��ن االتهامات 
والهجم��ات والدفاع��ات املض��ادة، 
بالزج��اج واحلج��ارة، وم��ع وق��وف 

عناصر الشرطة كمتفرجن.

في مبدمينس��تر، كان ما يزال هناك 
ادراك قليل لتكش��ف االحداث في 

شارلوتسفيل.
ولك��ن بع��د ذل��ك، أي ف��ي حوالي 

الساعة الواحدة بعد الظهر، عمد 
جيم��س اليك��س فيل��دز جونيور، 
البال��غ م��ن العم��ر 20 عام��اً، وهو 
من انص��ار النازي��ة، ال��ى االندفاع 
بس��يارته الدودج بن مجموعة من 
احملتجن املعارضن، ما اس��فر عن 
مقتل هيذر هيير البالغة من العمر 

32 عاماً، واصابة آخرين.
ف��ي تغري��دة س��رعان م��ا صاغها 
موظف��و ترام��ب، اعل��ن الرئي��س: 
»يج��ب علين��ا جميع��اً ان نك��ون 
متحدي��ن ، وان ندي��ن كل ما حتض 
علي��ه الكراهية. ليس هناك مكان 
له��ذا النوع من العنف في اميركا، 

دعونا نكون معاً قوة واحدة«.
ومع ذل��ك، كان العمل ه��و العمل 
املعتاد في نظ��ر الرئيس، فلم تكن 
اله��اء.  مج��رد  اال  شارلوتس��فيل 
والواق��ع ان ه��دف املوظف��ن متثل 

ف��ي ابقائ��ه خ��ارج قضي��ة كوريا 
الرئيسي  الش��مالية. وكان احلدث 
ف��ي مبدمينس��تر لذلك الي��وم هو 
التوقي��ع االحتفال��ي عل��ى قانون 
يوس��ع متوي��ل برنام��ج الس��ماح 
للمحاربن القدامى باحلصول على 
الرعاية الطبية خارج مستشفيات 
فرجيني��ا. وحدث التوقيع في قاعة 
كبيرة في النادي بعد س��اعتن من 

هجوم اليكس فيلد.
وخالل التوقيع، توقف ترامب حلظة 
الدانة »الكراهية والتعصب والعنف 
الذي يحدث في »شارلوتس��فيل«. 

وعل��ى الفور تقريباً، تعرض الرئيس 
لهجوم بس��بب التميي��ز الذي بدا 
انه يرفض وضعه ب��ن العنصرين 
املعلن��ن واجلانب اآلخ��ر. وقد فهم 

ريتشارد سبنسر بشكل صحيح، 
ان تعاط��ف الرئيس كان مضطرباً. 
فقد كان من السهل والواضح ادانة 

النازين  البيض، وحتى  العنصرين 
الذي��ن يصنفون انفس��هم،  اجلدد 

لكنه قاوم هذا بشكل غريزي.
ولم يح��اول البيت االبي��ض اال في 

صباح اليوم التالي توضيح موقف 
ترامب ببيان رسمي: »قال الرئيس 
بق��وة ف��ي بيان��ه امس ان��ه يدين 
جميع اش��كال العنف والتعصب 
ه��ذا  ويتضم��ن  والكراهي��ة. 
العنصري��ن، والكوكلوكس كالن 
)وه��ي ع��دة اخويات ف��ي الواليات 
املتحدة تؤمن بتفوق العرق االبيض 
الس��امية  ومع��اداة  والعنصري��ة 
واألهالني��ة(  املثلي��ة  وكراهي��ة 
والنازين اجل��دد وجميع اجلماعات 
املتطرف��ة. وق��د دع��ا الرئيس الى 
الوطني��ة وض��م جميع  الوح��دة 

االميركين معاً«. لك��ن ترامب في 
الواق��ع لم ي��دن العنصري��ن، وكو 
كلوك��س كالن، والنازين اجلدد، بل 
كان مازال عنيداً جتاه القيام بذلك.

في مكاملة مع بانون، سعى ترامب 
للحصول على املساعدة في تقدمي 

قضيته:

»أين ينتهي هذا كله؟ هل سيقومون 
باسقاط نصب واشنطن التذكاري، 
او ماونت رشمور، او ماونت فيرنون؟

ومب��ا ان بانون ل��م يتس��لم دعوته 

الى بدمينس��تر، فقد دفع الرئيس 
في هذا االجتاه: يجب على الرئيس 
ان يدي��ن العن��ف وس��وء التصرف، 
ويجب علي��ه الدفاع ع��ن التاريخ 
ايض��اً )حتى مع س��وء فهم ترامب 

للتاريخ(.
للنص��ب  احلرف��ي  التأكي��د  وان 
احل��زب  يزع��ج  س��وف  الت��ذكاري 

اليساري ويريح احلزب اليميني.
غي��ر ان جاري��د وايفان��كا، وبدعم 
من كيل��ي، دفعا ترام��ب الى اتباع 

السلوك الرئاسي.
كان��ت خطته��م ان يع��ود ترامب 

ال��ى البي��ت االبي��ض، وان يعال��ج 
املس��ألة بتوبيخ عني��ف اللهجة 
للمجموع��ات الت��ي حت��ض عل��ى 
الكراهي��ة والسياس��ة العرقي��ة، 
املوق��ف ال��ذي ال لبس في��ه، والذي 
راهن ريتش��ارد سبنس��ر ان ترامب 

لن يتخذه بارادته.
كان بانون يدرك وجود هذه التيارات 
عن��د ترام��ب. وق��د ضغ��ط على 
كيلي وشرح له ان نهج جارفانكا 
س��يكون عكس��ياً. وق��ال بان��ون 
»س��وف يكون واضحاً ان ما يقوله 

ترامب ليس صادراً من القلب«.
وصل الرئيس قبل الساعة احلادية 
عش��رة من صباح ي��وم االثنن الى 
البيت االبيض الذي ما تزال اعمال 
البناء قائمة فيه، وقوبل بوابل من 

االسئلة حول شارلوتسفيل:
»ه��ل تدين اعم��ال النازين اجلدد؟ 

املتطرف��ن  اعم��ال  تدي��ن  وه��ل 
البي��ض؟«. وبعد حوالي تس��عن 
دقيق��ة، وق��ف ترام��ب ف��ي غرفة 
االس��تقبال الدبلوماس��ي، عيناه 
مركزتان على جهاز العرض، والقى 

بياناً مدته ست دقائق.
ب��دأ، قب��ل الوصول، ال��ى النقطة 
بالق��ول: »إن اقتصادن��ا قوي اآلن، 
وما تزال س��وق االسهم ترتفع الى 
والبطالة في  قياسية،  مستويات 
ادنى مستوى لها منذ ستة عشر 
عاماً، والش��ركات اكث��ر تفاؤالً من 
اي وقت مضى. وقد بدأت الشركات 
تعود ال��ى الواليات املتحدة وحتضر 
معه��ا العدي��د من ف��رص العمل. 
لقد خلقنا بالفعل اكثر من مليون 

وظيفة منذ توليت منصبي«.
وبعد ذلك فق��ط: »يجب ان ُنحب 
امل��ودة  ونظه��ر  بعض��اً،  بعضن��ا 
مع��اً  ونتح��د  لبع��ض،  بعضن��ا 
والتعصب  الكراهي��ة  ادان��ة  ف��ي 
والعن��ف.. يج��ب علين��ا ان نعيد 
اكتشاف روابط احلب والوالء التي 
جتمعن��ا كأميركي��ن.. العنصرية 
الذين يتس��ببون  واولئك  ش��ريرة. 
في العنف باس��مها هم اجملرمون 
واملتنمرون مب��ن فيهم كوكلوكس 
كالن والنازيون اجلدد، والعنصريون 
البي��ض وغيرهم م��ن مجموعات 
الكراهية التي ه��ي بغيضة لكل 

ما نعتز به كأميركين«.
كان خطابه عبارة عن تزلف متردد 
ومصغ��ر. كان يش��به اعادة عرض 
خطاب��ه عن اوباما خ��الل احلملة: 
فيه الكثير من االلهاء والتشويش، 
يتبعه اعتراف ملتبس وغير واضح. 
وباملثل، بدا هن��ا يحاول ان يصوب 
االمور في ما يخص شارلوتسفيل؛ 
ومثل طف��ل يج��ري تعنيفه، كان 
مس��تاء وكان من الواضح انه يقرأ 

سطوراً مفروضة عليه.
وف��ي الواقع لم يحص��ل اال على 
ق��در ضئيل من االعتبار على هذه 
التصريحات الرئاسية، حيث كان 
الصحفي��ون ميطرونه باالس��ئلة 
حول سبب استغراقه وقتاً طويالً 
ملعاجلة هذه القضية. عاد ترامب 
الى طائ��رة الرئاس��ة ماري��ن وان 
Marine One ليتج��ه ال��ى قاعدة 
ان��دروز للقوات اجلوية، والى مطار 
جون كينيدي ثم الى مانهاتن ثم 
ب��رج ترامب. لقد كان مزاجه قامتاً 
ومشحوناً بعبارة »ألم اخبرك؟«.

ظ��ل، بينه وب��ن نفس��ه يحاول 
ان يفه��م منطقي��اً مل��اذا ميك��ن 
لش��خص ما ان يكون عضواً في 
كوكلوك��س كالن. ق��د ال يعتقد 
هذا الش��خص فعالً مب��ا تعتقده 
جماع��ة كوكلوك��س كالن، وقد 
ال تعتق��د كوكلوك��س كالن مب��ا 
يعتق��د ب��ه هذا الش��خص. وفي 
أي ح��ال من الذي يع��رف حقاً ما 
تعتقد ب��ه جماع��ة كوكلوكس 
اته��م  الواق��ع،  ف��ي  اآلن؟  كالن 
ترامب والده نفس��ه بالتورط مع 
كوكلوك��س كالن، بالرغ��م م��ن 
ان��ه لم يكن له عالق��ة بهم )في 
الواق��ع، نع��م، كانت ل��ه عالقة 

بهم(.

ملف

كانت قضية كوريا الشمالية ثقيلة يف التفاصيل وقصرية يف االجابات وكان ترامب يعتقد انها نتاج عقول قاصرة

لم يكد احد يهتم باعالن مؤيد ترامب والنازي 
االمريكي ريتشارد سبنسر بأنه ينظم احتجاجًا 
يف جامعة فريجينيا يف شارلوتسفيل على ازالة 

تمثال روبرت

احللقة )70(

استمر بانون يف انتظار دعوته لالنضمام 
اىل الرئيس يف بدمينسرت وفكر يف ان يصعـّد 

الوضع ويقدم استقالته اىل كيلي

كوشنر
ترامب

كونواي

هيئة التحرير

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

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

مايكل وولف
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يستعد فريق نفط الوسط، ملواجهة 
الشرطة في اجلولة األولى من املرحلة 
الثانية املقرر إقامتها في الثالثني من 
النجف  ملعب  على  اجلاري،  الشهر 

الدوي.
وقال مدير الفريق، فراس بحر العلوم 
في تصريحات   إن فريق نفط الوسط 
دخل معسكرا تدريبيا في العاصمة 
املباريات  من  عددا  وسيخوض  بغداد 
املرحلة  النطالق  حتضيرا  التجريبية 

الثانية من الدوري املمتاز.
وبني أن الفريق في تطور مستمر حتت 
وأن  شنيشل،  راضي  املدرب  إشراف 

الترتيب قبل  الفريق تقدم في الئحة 
نهاية املرحلة األولى، مضيفا »نسعى 
والتصاعد  املميزة  النتائج  ملواصلة 
بشكل مستمر في املستوى الفني«.

هو  الشرطة  فريق  أن  إلى  وأشار 
استعد بشكل جيد من خالل  اآلخر 
املعسكر اخلارجي في مدينة أنطاليا 
لكننا  الترتيب،  ويتصدر  التركية 
نسعى إلحلاق الهزمية األولى به خالل 

املباراة املقبلة.
يتصدر  الشرطة  فريق  أن  إلى  يشار 
الترتيب برصيد 47 نقطة، فيما يحتل 
السادس  املركز  الوسط  نفط  فريق 

برصيد 30 نقطة.

ابدى وزير الشباب والرياضة، 
من  امتعاضه  رياض،  احمد 
امللعب  في  العمل  توقف 
ووعد  بالتاجيات،  االوملبي 
الشركة  التعاقد مع  بإنهاء 
حال  في  للمشروع  املنفذة 
بقاء الوضع على ما هو عليه 
التنفيذ  في  اجلدية  وعدم 
بإلتزاماتها  تف  لم  كونها 
باملشروع  العمل  تنِه  ولم 
الزمنية  اجلداول  وفق  على 

احملددة.
»زيارتي  إن  رياض   وقال 
للملعب ادخلت االحباط في 

مشاهدتنا  عقب  نفوسنا 
إليه  وصل  وما  املشروع 
بسبب توقف العمل، لذلك 
إبالغ  الواجب  من  اصبح 
رئيس الوزراء بواقع املشروع 
ومنها  املقترحة  واحللول 
الشركة  مع  التعاقد  فسخ 
عنها  واالستعاضة  املنفذة 

بشركة اخرى«.

»الوزير  أن  البيان،  واوضح 
مفصل  شرح  الى  استمع 
من دائرة املهندس املقيم في 
االجناز  نسب  عن  املشروع 
التي  واملرافق  باملشروع 

الرياضية  املدينة  تضمها 
ثانوية  مالعب  ثالثة  ومنها 
رياضية  قاعة  عن  فضال 

وسكن فندقي«.

يواص��ل منتخبن��ا الوطن��ي لك��رة الق��دم 
حتضيراته استعدادا ملالقاة شقيقه االردني   
غدا الثالثاء ضمن بطولة الصداقة الدولية 
الودي��ة بنس��ختها الثاني��ة،  املقام��ة في   
البصرة.واج��رى منتخبن��ا وح��دة تدريبي��ة 
ي��وم امس ش��هدت تواجد 22 العب��ا، فيما 
حتوم الشكوك حول مش��اركة همام طارق 
امام النش��امى، وش��ملت التمارين االخيرة 
اس��اليب  عل��ى  التدريب��ي  امل��الك  تركي��ز 
الضغ��ط واالس��تحواذ والتمري��ر الس��ريع.

وطال��ب كاتانيت��ش الالعبني بض��رورة عدم 
االحتف��اظ بالكرة كما حصل امام س��وريا 
اذ ع��اب عليه��م اللعب البط��يء وصعوبة 
التمري��ر واالختراق من العم��ق، لذلك عمل 
الس��لوفيني ف��ي التدريبات عل��ى معاجلة 
االخطاء بغية تالفيه��ا في مواجهة االردن.

وتضمنت الوحدات التدريبية ايضا تقسيم 
الفري��ق ال��ى مجموعت��ني ومت اج��راء مباراة 
بينهم��ا لغ��رض اح��داث مب��دأ املنافس��ة 
وزيادة حالة االنس��جام، السيما ان القائمة 
تضم عددا من الوج��وه اجلديدة في صفوف 
املنتخب وهم ح��ارس املرمى محمد صالح 
واملداف��ع عدي ش��هاب وميثم جب��ار وكرار 

نبيل واحمد جالل.
اصابة همام طارق 

لم يس��تطع جنم منتخبن��ا الوطني همام 
طارق اكمال الوحدة التدريبية بعد ش��عوره 
ب��االالم في  مكان االصابة الس��ابقة وحتوم 
الش��كوك حول حلاق��ه بالتش��كيلة التي 

ستواجه االردن في ختام بطولة الصداقة.
وستجرى له املزيد من الفحوصات من اجل 
حتدي��د نوع االصاب��ة وامكانية مش��اركته 
من عدمه��ا، ويعد العب اس��تقالل طهران 
االيران��ي م��ن اب��رز العناص��ر املتواجدة في 

قائمة السلوفيني كاتانيتش.
 ومن املتوقع ان يش��ترك الش��اب كرار نبيل 
جن��اح الق��وة اجلوية س��واء بالتش��كيلة 
االساس��ية او اقحام��ه كبدي��ل، ف��ي حال 
تاكد غياب طارق، وهي فرصة للوافد اجلديد 
لكي يثبت جدارته بارتداء قميص منتخبنا 
بعدما قدم مس��تويات مميزة مع الصقور في 

الفترة االخيرة.
معسكر تدريبي

وق��ال مس��اعد م��درب املنتخب الس��وري 
رضوان االبرش:  ان الهدف االول والرئيس من 
مشاركتنا االخيرة هو التواجد مع االشقاء 
العراقيني واالردنيني والنتيجة ليست مهمة 
بقدر ما يتركز تفكير املالك التدريبي بقيادة 
امل��درب فج��ر ابراهيم على حتدي��د جاهزية 
الالعبني لتمثيل س��وريا في تصفيات كاس 
العالم املقبلة وتعوي��ض اخلروج املبكر في 
كاس اس��يا االخي��رة وقد متت االس��تعانة 

مبجموع��ة كبيرة من الالعبني الش��باب مع 
االحتفاظ باصحاب اخلبرة مبينا انها الزيارة 
االول��ى له كمدرب ولكن��ه زار العراق عندما 
كان العبا. وبش��أن حتضيرات سوريا ملا بعد 
البطولة ق��ال: هناك نية القامة معس��كر 

تدريب��ي ف��ي االم��ارات يتضم��ن لق��اء م��ع 
االبيض ف��ي حني االس��تعدادات لن تتوقف 
لغاي��ة موعد اقامة املباراة االولى لتصفيات 

كاس العالم.
توقيت مثالي

وذك��ر االعالمي امني ش��راد ان اقامة بطولة 
الصداق��ة ف��ي الوق��ت احلالي مهم��ة جدا 
كونها بروف��ة واختبار لق��درات وامكانيات 
بلدنا ف��ي التنظي��م وامكاني��ة رفع احلظر 
الكل��ي ع��ن املالع��ب العراقي��ة، مضيف��ا 
ان اجلمه��ور هو مل��ح للمباري��ات وتواجده 
بكثاف��ة ف��ي ختام املس��ابقة ام��ر ضروري 
كونه مينح الداف��ع املعنوي لالعبينا لتقدمي 

افضل املستويات.
واش��ار الى ان جناح العراق في تنظيم مباراة 
ال��زوراء امام الوص��ل االمارات��ي ضمن دوري 
ابطال اسيا لالندية، وبطولة الصداقة، هي 

مبثابة رسالة الى االحتاد االسيوي مفادها ان 
البالد قادرة على استضافة اقوى املسابقات 

مستقبال.
على صعيد ذي صلة ع��ّبر العب منتخبن��ا 
الوطن��ي بك��رة الق����دم، هم����ام ط��ارق، 

ع��ن حزنه الش��ديد بعد الفاجعة االليمة، 
املتمثل��ة بغرق الّعبارة ف��ي مدينة املوصل، 
التي اهتز لها ضمير االنسانية في مختلف 

ارج��اء العال��م.
 مش����يرا الى: ان مثل هذه االح��داث التي 
يذه����ب ضحيتها الع��ش��رات، يج��ب ان 
ال مت��ر مرور الك��رام، وان حت��دد االس����باب 

التي اودت بحياة االبرياء. 
أرواح الشهداء 

وقال ط����ارق:   قد يتصور البعض ان العبي 
املنتخ��ب الوطن����ي يترك��ز تفكيرهم في 
اجلوانب التي تخت��ص بك��رة القدم، ولكن 
على اجلميع ان يعي متام��ا اننا جزء من هذا 
الش����عب، ومص��اب كل بي��ت عراق��ي هو 

مصابنا. 
واض��اف: ان وف����د املنتخ��ب الوطني، بعد 
مش��اهدة اح��داث الفاجع��ة، انتابه احلزن 

الش����ديد ودخ��ل في اجواء غي��ر طبيعية، 
حي��ث حاولنا بكل الط��رق ان نخف��ف من 
الم العوائ��ل التي فقدت فل��ذات اكباده��ا 
من خالل ارس��ال رسائل عبر وسائل االعالم 
ملواس��اتهم من خ��الل الوقوف حدادا على 

ارواح االبرياء، الوقفة التي س����تتجدد مرة 
اخرى امام املنتخب االردني. 

وبّ��ني: عل��ى مس��توى البطولة س��نحاول 
الصداق��ة  لق����ب  نح����رز  ان  جاهدي����ن 
الثاني����ة م��ن اج����ل اهداء ال����كأس الى 
ارواح الش����هداء كتعبي��ر ع��ن وقوفنا الى 
جنب العوائ��ل املنكوبة، اضاف��ة الى بعث 
رس��الة الى اجلميع بأن العراق من ش��ماله 
الى جنوبه ش����عب واحد اذا ما مرض جزء 
منه  تداعت باقي اعضائه بالسهر واحلمى. 
ط����ارق، اك��د: ان الف����وز عل��ى املنتخ��ب 
الس��وري من��ح الالعب��ني دافع��ا معنويا  ، 
انعك��س عل��ى طموح��ات  ال��ذي  االم����ر 
املنتخب ككل، ب��ض��رورة مواصلة النتائج 
االردن،  الف����وز  بواب����ة  االيجابي��ة ع��ب��ر 
وضرب اكثر م��ن عصف����ور بك��رة واحدة، 
اوال،  اللق����ب  اح����راز  س����يتم  حي����ث 

وم��ن ثم حتس����ني مركزن��ا على الئحة 
التصنيف ال��دولي الذي س����يكون له 
انعكاس ايضا عل��ى اجلوانب املتعلقة 
بتقس��يم املنتخبات االسيوية متهيدا 

للتصفيات املونديالية املقبلة. 
الئحة الفيفا 

وق��ال: قد يتص��ور البعض ب��أن بطولة 
الصداقة هي اس����قاط ف��رض ال اكثر 
بالنس��بة للمنتخبات املشاركة، وهذا 
خالف���� الواق��ع ال����ذي يتح��دث عن 
وج��ود اهمي����ة قص����وى للمنتخبات 
على مس��توى املش����اركة، ومواجهة 
منتخب����ات له��ا حجمه��ا في القارة 
االس����يوية، ناهيك ع����ن ان مثل هذه 

املباريات تقام خ��الل ايام ال� 
fifa day، وس����يكون له����ا اثر نقطي 
في التق��دم ع��لى مس��توى  الئح��ة 

الفيفا. 
واوض��ح: ان الوطن��ي قدم مس����توى فنيا 
ممي��زا، وحتدي��دا خ��الل الش��وط الثاني من 
لقاء س����وريا، حيث اس��تطاع ان يعكس 
الص��ورة احلقيقية ع��ن الك��رة العراقي��ة، 
وباعتق����ادي  ان اجملموع����ة احلالية م��ن 
ه����ذا،  م��ن  اكث��ر  ميتلك����ون  الالعب��ني 
فيم����ا  االفض����ل  تقدي����م  وميكنه��م 
ل����و توف��رت س����بل النج����اح املتمثلة 
باالس����تقرار و املباري����ات الودي��ة الت��ي 

تأتي امام منتخبات مهمة. 
مؤكدا: ان مواجهة االردن لن تكون سهلة 
بال ش��ك، ك��ون املنتخب الش��قيق واحدا 
م����ن الف��رق املتمرس����ة على مس��توى 
الق��ارة، وحق��ق نتائ��ج جيدة نس��بيا في 
بطولة القارة االخي��رة، االمر ال��ذي يعطي 
انطباعا ب��أن املواجهة ستكون قوية جدا، 
وسيس��تفيد منها اجلانب��ان بغض النظر 

عن النتيجة. 
ط����ارق ل����م يحس����م مش����اركته مع 
النش����امى م��ن عدمه��ا، س��يما بع��د ان 
جت��ددت اصابت����ه ف��ي العضل��ة اخللفي��ة 
خ����الل الوح��دة التدريبي��ة قب��ل االخيرة 
الت��ي خاضه��ا اس��تعدادا ملواجهة االردن، 
فيما سيكون احلسم مرهونا بقرار اجله��از 
الطب��ي وفحوصات الرن��ني، مرجحا غيابه 
ع����ن املباراة لرغبة اجله����از الفني بع��دم 
تفاق��م االصابة، س��يما وان هن��اك العديد 
من االس��تحقاقات املهمة سواء أكان ذلك 
عل��ى صعي����د املنتخ��ب او الن��ادي، حيث 
سيحس����م املوض��وع بش����كل رس��مي 

اليوم.
من جانب��ه اعرب العب منتخبن��ا الوطني، 
س����عد ناطق، عن امل��ه في حتقيق لق��ب 
بطول��ة الصداق����ة الدولي��ة، م��ن اج����ل 
ان تك��ون نقط��ة انط��الق نح����و مواصلة 

للتصفي��ات  االيجابي��ة وص����وال  النتائج 
االس��يوية املؤهلة ملونديال قطر 2022 .

وق��ال ناط��ق : املنتخب الوطن��ي ظهر باداء 
جيد امام املنتخب الس����وري حي��ث كلل 
ذل��ك بتحقي����ق الف��وز عل��ى واح��د م��ن 
املنتخب��ات املهم��ة على مس����توى القارة 
االم��ر ال��ذي س����تكون ل��ه انعكاس����ات 
ايجابي��ة على مس����توى االس����تعدادات 
للمناس����بات الرس��مية .واضاف : علين��ا 
ان نكون بأت��م الواقعي��ة عندما نتعام��ل 
م��ع املنتخ����ب الوطن��ي ال��ذي ال ي����زال 
يحتاج اس����تقرارا اكث��ر من اج��ل اب��راز 
ق��درات الالعب وانس����جامهم مع طريقة 
اللع��ب املتبع��ة من اجله��از الفني بقيادة 
كاتانيتش. واختت��م حديثه قائ��ال : لم يدر 
في خلدي ان تكون لي اية ردة فعل س��لبية 
حول عدم اشراكي من املدرب طيل��ة الفترة 
املاضي��ة ك��ون املوض����وع مت��روكا للقرار 
الفن��ي، ولكن��ب كأي العب كن��ت بانتظار 
الفرصة للتعبير عن امكاناتي للوصول الى 

ثقة اجلهاز الفني . 
ال��ى ذلك اع��رب الع��ب منتخبن��ا الوطني 
ان  ع����ن:  رس����ن،  بش��ار  الق��دم،  بك��رة 
التتويج بقلب بطول��ة الصداقة الدولي��ة 
س����يكون له انعكاس معن��وي مهم على 

صعيد الالعب. 
مش��يرا في الوقت نفس��ه الى: ان الوطني 
ميتل��ك مقوم��ات ترجح كفته على العديد 

من منتخبات القارة.
 وق��ال رس��ن : ال ميكن مطلق��ا التقلي��ل 
م��ن منتخب��ني بحج��م االردن وس����وريا 
اللذي��ن لهم��ا مكانة مهم��ة على صعيد 
الق��ارة، وااله��م م��ن كل ذل��ك ان تواج��د 
االش��قاء هو رس��الة مهمة تدعم مشروع 

رفع احلظر.
 واض��اف: بع��د جت��اوز املنتخب الس��وري 
بات��ت املس����ؤولية اكبر من اج��ل حتقي��ق 
اللق��ب واهدائه للش����عب العراقي، وعلى 
وج����ه اخلصوص عوائل ش����هداء فاجعة 
ّعبارة املوصل للتخفيف من حجم الكارثة. 
وبّ��ني ان اجلهازالفن��ي ش��اهد لقاء،ام��س 
االول، الذي جمع االردن بس����وريا، وشخص 
نقاط الق��وة والضعف، حي��ث م��ن املؤمل 
ان يت��م وض����ع النهج اخلططي املناس��ب 
لتحقيق الفوز. ً واختت����م حديث��ه، قائال: 
ع��ل��ى الرغ��م من قصر املس��افة الزمنية 
بني مش��اركة الالعبني مع انديتهم محليا 
وخارجيا ومواعيد بطول��ة الصداقة، ولكن 
الالعب��ني يع��ون متام��ا اهمي����ة اداء االدوار 
املناطة به��م في املهمة الوطنية، والت��ي 

يجب االيفاء بها على الوجه االمثل. 
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املنتخب االردني يستذكر ضحايا عبارة املوصل

من  استذكر  الفتة  االردني،  املنتخب  رفع 
املوصل،  عبارة  غرق  حادثة  ضحايا  خاللها 
بطولة  في  سوريا  امام  مباراته  انطالق  قبل 
حالياً  منافساتها  املقامة  الدولية  الصداقة 
من  العشرات  أن  إلى  البصرة.يشار  في 
اخلميس  غرقا،    مصرعهم  لقوا  املواطنني 
عبارة  انقالب  بحادثة  آخرون  وُفقد  املاضي، 
الغابات السياحية باملوصل، فيما  في جزيرة 
احلداد  املهدي،  عبد  عادل  الوزراء  رئيس  أعلن 

العام في جميع أنحاء العراق على الضحايا.
استعداداً  البصرة  يصل  الرافدين  اسود  وفد 
سوريا:  مدرب  الدولية  الصداقة  لبطولة 
سنظهر بشكل مغاير امام االردن ورفع العبو 
اصابنا  »قد  عليها:  كتب  الفتة  »النشامى« 
واالسى  احلزن  ببالغ  اصابكم،  ما  احلزن  من 

نتقدم بأحر التعازي«.
نظيره  العراقي  الوطني  املنتخب  وسيواجه 
االردني يوم غد الثالثاء في املباراة االخيرة من 

بطولة الصداقة الدولية.

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 
 بغداد / 

خاص / 

همام طارق : الصداقـة ليسـت إسقاط فرض للمنتخبـات املشاركـة وسنهدي لقب البطولة ألرواح الشهداء
سعد ناطق: كنت بانتظار فرصة إشراكي للتعبري عن إمكاناتي وبشار رسن : نبسعى للتتويج باللقب  

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

اكثر م��ا يثير االس��تغراب وااللم عندما نش��اهد ان العاصم��ة احلبيبة 
بغ��داد ما زال��ت تئن من وطأة احلظ��ر املفروض عليها م��ن االحتاد الدولي 
لكرة القدم! ومع ان بغداد هي مركز احلدث الرياضي االول في العراق وهي 
عاصمة الثقافة والعلم والرياضة اال انها وضعت على رف النسيان ومن 
دون اي س��بب يذكر، فهل يعقل ان يرفع احلظر من مالعب اربيل وكربالء 
والبص��رة من دون بغداد؟، هل ان في االم��ر غاية في نفس يعقوب؟، فعال 
انه المر مثير لالستغراب ال ضير من رفع احلظر عن مالعب اربيل وكربالء 
والبصرة فهي مدن عراقية وتس��تحق لكن كان االجدر من املسؤولني عن 
ملف الرياضة العراقية واملعنيني بش��ؤون احلظ��ر ان يضعوا بغداد على 
راس قائم��ة املالعب الواج��ب ان يرفع عنها احلظر. والغريب في ذلك  اننا 
لم نسمع تصريحا او بيانا من اي مسؤول في الوسط الرياضي يذكر فيه 
ان احلظر س��يرفع قريبا عن بغداد، وف��ي الوقت الذي تكاثرت املالعب في 
احملافظ��ات اال ان بغداد وما عدا مالعب التاجيات والزوراء واحلبيبية فهذه 
املالعب ال ميكن ان تس��توعب اجلماهير الرياضية العراقية وحتى ملعب 
الش��عب اليتيم واملس��كني الذي صرفت على ادامته املاليني فانه بات ال 
يتس��ع للجماهير خاصة ف��ي املباريات التي جتمع االندي��ة اجلماهيرية، 
والدليل على ذلك ما جرى في مباراة الكالسيكو بني فريقي القوة اجلوية 
وال��زوراء الت��ي لم تتم بع��د االنهيار الكبي��ر في س��وء االدارة والتنظيم 

واجلش��ع م��ن املس��ؤولني 
عن بيع البطاقات. واحلمد 
كان  تاجيله��ا  ف��ان  هلل 
ه��و االصح النه ل��و جرت 
هن��اك  لكان��ت  املب��اراة 
م��آس واح��زان نح��ن في 
غنى عنها، فالواجب ايها 
الس��ادة املعنيون بالشان 
الرياضي ب��ان تكون بغداد 
ام��ام اعينك��م ه��ذا اوال، 
وثاني��ا املباش��رة مبلع��ب 
يليق واسم احلبيبة بغداد 
ان هن��اك مبادرة  خاص��ة 

من   اململكة العربية الس��عودية بانشاء ملعب يتسع ملئة الف متفرج. 
فاالع��الن ع��ن موعد البناء وقبل ذلك االس��هام في رفع احلظر س��يفرح 

جماهيرنا الرياضية.
جناح اخر بانتظار القوة اجلوية

افضل ما سعت اليه الهيئة االدارية لنادي القوة اجلوية هي ابرام الصفقة 
املتميزة مع املدرب الكفء ايوب اوديش��و. فهذا املدرب الذي جنح وبامتياز 
ف��ي قيادة الفريق الزورائي وصعوده الى دائرة املنافس��ة فانه بامكانه ان 
يقدم م��ع فريق القوة اجلوية افضل مما قدمه مع فري��ق نادي الزوراء الذي 
تع��رض الى مصاعب ماديه اثرت بش��كل فاعل ومؤث��ر في العبي الفريق 
فن��ادي القوة اجلوية ال��ذي يتمتع بنوع خاص من االس��تقرار املادي فانه 
يس��تطيع ان يوف��ر كل املتطلبات الضرورية للمدرب ايوب اوديش��و. وقد 
يك��ون طريق النجاح س��الكا امام اوديش��و بش��رط بس��يط وهو عدم 
التدخل في ش��ؤونه التدريبية وفي اي مفصل من مفاصل عمله . ومتى 
م��ا حتقق ذلك فان هن��اك انطالقة جديدة للفريق اجل��وي ليس ببعيد ان 

تصل الى ناصية التفوق واملنافسة على لقب الدوري املمتاز.

انها بغداد 
ايها السادة 

وقفة 

غازي الشايع

الواجب ايها السادة املعنيون بالشان 
الرياضي بان تكون بغداد امام 
اعينكم هذا اوال، وثانيا املباشرة 
بملعب يليق واسم الحبيبة بغداد 
خاصة ان هناك مبادرة من  اململكة 
العربية السعوديه بانشاء ملعب 
يتسع ملئة الف متفرج

همام طارق  سعد ناطق بشار رسن

مدير نفط الوسط: نطمح إلحلاق اهلزمية األوىل بالشرطةالشباب والرياضة تدرس انهاء التعاقد مع الشركة املنفذة ملشروع ملعب التاجيات

منتخبنا يستعد غدًا لمالقاة األردن سعيًا للتتويج باللقب

لألوملبياد  العراقي  االحتاد  رئيس  أكد 
مشاركتنا  أن  ياسني  عبد  سعد  اخلاص، 
 »2019 »أبوظبي  العاملية  األلعاب  دورة  في 
كانت  مؤخرا  اإلمارات  استضافتها  التي 

ناجحة.
 وقال في تصريحات  ان »مشاركتنا كانت 
مميزة ومتكنا من حصد 51 ميدالية متنوعة، 
وشاركنا بأكبر وفد بتاريخ األوملبياد اخلاص 
منهم  أشخاص،   108 ضم  حيث  العراقي 

83 العبا في 11 لعبة«.
حجم  تكشف  وحدها  »األرقام  وأكمل:   
مستوى  على  سواء  حتقق  الذي  اإلجناز 
هذه  من  عدد  بأكبر  والزج  املشاركة 
أو  عاملي،  إنساني  تنافس  في  الشريحة 
حتى على مستوى امليداليات التي حتققت 

والتي توضح حجم العمل الكبير للمدربني 
والالعبني«.

صعوبات  نالقي  أن  أتوقع  »كنت  وأردف:   
كثيرة أثناء السفر واملشاركة في البطولة 
لكننا  الالعبني،  من  الكبير  العدد  بسبب 
من  عدد  بأكبر  الدفع  ضرورة  على  حرصنا 
للتعبير  الفرصة  ومنحهم  الرياضيني 
كاملة،  املسؤولية  وحتمل  أنفسهم  عن 
مضاعفا،  جهدا  وبذلنا  سهرنا  نكون  قد 
للنوم بضمير  نخلد  كنا  النهاية  في  لكن 

مرتاح«.
 وأضاف سعد: »لم أتفاجأ بنجاح اإلمارات 
من  عددا  استضافت  وأن  سبق  التي 
املهرجانات باألوملبياد اخلاص وهناك اهتمام 
كبير من الدولة املمثلة في شخص الشيخ 
اإلمارات،  رئيس  نهيان،  آل  زايد  بن  خليفة 
وكان  كبيرا  اهتماما  البطولة  أولى  السبب احلقيقي وراء جناحها«.الذي 

هذه  احتضنت  اإلمارات  أن  إلى  وأشار   
لتخرج  اجملتمع  في  املهمة  الشريحة 

للجميع بطولة رائعة بكل تفاصيلها.

 وقال: »نتوجه بالشكر جلميع من ساهم 
الرياضيني ومد لهم يد العون  في إسعاد 
اهتمامها  على  اإلمارات  دولة  ونشكر 
الكبير باألوملبياد اخلاص«. وعن أبرز الفوائد 
املشاركة  بعد  الالعبني  على  عادت  التي 
هؤالء  »مشاركة  أوضح:  البطولة،  في 
الالعبني الصغار في املهرجان العاملي طور 
الكثير من سلوكياتهم وروض تصرفاتهم 
في التعامل مع اآلخر ما مينحهم القدرة 
على التعامل بصورة طبيعية مع اآلخرين، 
قبل  من  العراق  في  استقبالهم  أن  كما 
املسؤولني منحهم دفعة معنوية كبيرة«. 
وحصد  التنافس  حيث  »من  وأضاف: 
امليداليات والعامل النفسي لالعبني، فقد 
للوزارة  قدمنا  وقد  أهدافنا،  كل  حتققت 
أسماء األبطال لضمهم ملشروع األبطال 
والرواد لتشملهم املنحة الشهرية املقدمة 

األهالي  أغلب  وأن  السيما  الدولة  من 
قادرين  غير  ألنهم  مصاريفهم  يتحملون 

على العمل وذوي احتياجات خاصة«.
شخصي  بشكل  حتملت  »لقد  وتابع:   
اخلاص  األوملبياد  في  املشاركة  مصاريف 
وأنتظر من وزارة الشباب والرياضة أن تنظر 

في تفاصيل املشاركة«.
في  املواقف  أبرز  عن  باحلديث  وختم   
املوافق  العديد من  البطولة: »كانت هناك 
بذله  الذي  اجلهد  بجانب  اإلنسانية 
معهم  وتعاملهم  الالعبني  مع  املدربون 
كمربني ويخدمونهم في تفاصيل حياتهم 
واشاد  امللعب،  في  فقط  وليس  اليومية 
طبيب  العبيدي  يوسف  الدكتور  مبوقف 
الوفد، حيث كان له دور إنساني في رعاية 
الصحية  حالتهم  ومتابعة  الرياضيني 

بشكل يومي«.

سعد عبد ياسني : لرئيس اإلمارات الفضل بنجاح األوملبياد اخلاص



دفعات  منحت  شركته  اخلليفي  ناصر 
السابق  الدولي  االحتاد  رئيس  لنجل  مالية 
الدوجة  اشترت  هل   2019 مونديال  مقابل 
بـ3.5  القوى  العاب  مونديال  استضافة 

ماليني دوالر اميركي؟
 شركة يدرها اخلليفي عقدت صفقة مع بابا 
للفساد  الرئيسة  احملاور  احد  دياك  ماساتا 

الرياضي
التلفزيوني  والنقل  الرعاية  حقوق  شراء   
مونديال  على  الدوحة  حصول  مقابل 
الفرنسي  القضاء  استمع   - 2017باريس 
رئيس  اخلليفي  ناصر  للقطري  باريس  في 
حول  قضية  في  جرمان  سان  باريس  نادي 
الستضافة  قطر  ملف  في  فساد  مزاعم 
مونديال العاب القوى، بحسب مصدر قريب 
املالي في  التحقيق  ووضع قضاة  امللف.  من 
باريس اخلليفي في حالة الشاهد املساعد، 
في  راهنا،  له  االتهام  توجيه  عدم  يعني  ما 
الى  أيضا  تهدف  نشط«  »فساد  قضية 
الكشف عن شروط منح طوكيو استضافة 

اوملبياد 2020 وريو دي جانيرو اوملبياد 2016.
ولم يرد محامي اخلليفي فرانسيس سبينر 

على اسئلة للتعليق على هذه القضية.

وينظر القضاة في دفعتني بقيمة 3.5 ماليني 
اميركي في خريف عام 2011 من قبل  دوالر 
شركة أوريكس قطر لالستثمارات الرياضية 
التي ميلكها اخلليفي مع شقيقه خالد الى 
شركة للتسويق الرياضي يديرها بابا ماساتا 
السابق  الدولي  االحتاد  رئيس  جنل  دياك 
السنغالي المني دياك املطارد بقضايا فساد 
عديدة.وكانت قطر انذاك تطمح الستضافة 
مونديال القوى في عام 2017، وقد مت تسديد 

املبلغني قبل اجراء عملية التصويت.
مونديال العاب القوى 2019

تنظيم  على  للحصول  سعت  الدوحة 
مونديال العاب القوى 2017 لكنها حصلت 

على نسخة 2019

الرئيسة  احملاور  احد  دياك  ماساتا  بابا  ويعد 
وتطالب  الرياضة،  عالم  في  للفساد 
الذي  الرجل  بتسليم  الفرنسية  السلطات 
القوي  املستشار  منصب  في  والده  وضعه 

لالحتاد الدولي حتى عام 2014.
التحويل األول في 13 تشرين االول/ وحصل 
الثاني/ تشرين   7 في  والثاني   2011 اكتوبر 

نوفمبر 2011، اي قبل أربعة ايام من تصويت 
املطاف،  نهاية  في  لكن  الدولي.  االحتاد 
االستضافة،  شرف  على  لندن  حصلت 
فيما نالت قطر بعدها بثالث سنوات شرف 
استضافة نسخة 2019 املقررة بني 27 أيلول/

سبتمبر و6 تشرين االول/اكتوبر املقبلني .

أشاد أسطورة التدريب الفرنسي أرسني فينغر باستعدادت قطر الستضافة 
بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، وجهود الدولة لتطوير اللعبة، 
مؤكداً على استعداد الدولة لتجهيز جتربة استثنائية يخوضها الالعبون 
مدرب  املونديال.وعبر  منافسات  خالل  واملدربون  واملنتخبات  واملشجعون 
 22 مدى  على  ألقاب  عشرة  على  الفريق  مع  واحلاصل  السابق،  أرسنال 
عاماً، عبر عن إعجابه مبشاريع البنية التحتية في مختلف أنحاء الدولة، 
االستادات  استثمار بعض  والتي تشمل   ،2022 بطولة قطر  إرث  وخطط 
مجتمعية  ومراكز  رياضية  مرافق  إلى  املنافسات  انتهاء  بعد  وحتويلها 
لتلبية احتياجات أفراد اجملتمع في قطر.وحول الطبيعة متقاربة املسافات 
الكروية،  التي متتاز بها بطولة قطر 2022، أشار فينغر: »خالل مسيرتي 
لرحالت  أخطط  دائماً  وكنت  العالم،  كأس  بطوالت  من  العديد  حضرت 
مونديال  في  لكن  املباريات.  ملتابعة  أخرى  إلى  مدينة  لالنتقال من  طيران 
قطر 2022، سيحظى اجلميع بفرصة خوض جتربة استثنائية، إذ ستمكث 
الفرق املشاركة في أماكن إقامة واحدة طوال فترة البطولة دون تكبد عناء 

السفر ملسافات طويلة، ما سيسمح لهم باغتنام أوقاتهم في التدريب 
أو الراحة«.وخالل زيارته ملقر اللجنة العليا للمشاريع واإلرث، قال فينغر: 
البطولة بعني  أرى بطولة قطر 2022 تضع مرحلة ما بعد  أن  الرائع  »من 
البطولة منشآت ال  تترك  أن ال  إذ رُسمت خطط عديدة تضمن  االعتبار، 
طائل منها بعد إسدال الستار عليها. من الالفت أن يُراعى تشييد مرافق 
أفراد اجملتمع«.كما تطّرق فينغر،  رياضية مبهرة وحيوية تلبي احتياجات 
الذي شهد مشواره املهني تدريب نادي موناكو الفرنسي لسبعة أعوام، 
التسعينات،  في منتصف  واحد  ملوسم  الياباني  غرامبوس  ناغويا  ونادي 
فوزه  بعد  القطري  املنتخب  حققه  الذي  التاريخي  اإلجناز  عن  للحديث 
النهائية  املباراة  العنابي في  أن تشكيلة  إلى  آسيا، مشيراً  بلقب كأس 
التي فازت خاللها على اليابان )3-1( ضمت 7 العبني من خريجي أكادميية 
املواهب  أفضل  وتدريب  الكتشاف   2004 عام  تأسست  التي  أسباير 
الرياضية في قطر، تزامناً مع تلقيهم تعليماً نوعياً حتى املرحلة الثانوية 

لتأهيلهم لاللتحاق باجلامعة.

الفني  املدير  زيدان،  الدين  زين  الفرنسي  أفسد   
جنم  رونالدو،  كريستيانو  مخطط  مدريد،  لريال 

امللكي السابق، ويوفنتوس اإليطالي احلالي.
اإليطالي،  ميركاتو«  »كالتشيو  ملوقع  ووفًقا 
البرازيلي  مع  اتفاًقا  أبرم  قد  كان  يوفنتوس  فإن 
أجل  من  مدريد،  لريال  األيسر  الظهير  مارسيلو، 

االنتقال إلى تورينو في املوسم املقبل.
مقاعد  على  اجللوس  من  يعاني  مارسيلو  وكان 

ريجيلون،  الشاب سيرجيو  االعب  لصالح  البدالء 
للفريق،  السابق  املدرب  حقبة  خالل  وذلك 

األرجنتيني سانتياجو سوالري.
وأشار املوقع اإليطالي إلى أن مارسيلو طلب مهلة 
مدريد،  ريال  مع  مستقبله  لبحث  يوفنتوس  من 
خاصة وأن عقده مع امليرجني يستمر حتى صيف 

.2022
وأوضح أن عودة زيدان إلى قيادة ريال مدريد أفسدت 
األخير  فإن  ولذلك  مارسيلو،  مع  يوفنتوس  اتفاق 
سيعود إلى التفكير في إمكانية االستمرار داخل 

قلعة »سانتياجو برنابيو«.
يذكر أن تقارير سابقة أشارت إلى إجراء البرتغالي 
اتصاالت  يوفنتوس،  جنم  رونالدو،  كريستيانو 
بصديقه مارسيلو إلقناعه بالقدوم إلى تورينو في 

املوسم املقبل.
وبخصوص دعم خط الدفاع، أوضح املوقع اإليطالي 
أن قائمة اهتمامات يوفنتوس في امليركاتو املقبل 
كريستيان  )أياكس(،  ليخت  دي  ماتياس  تضم 

روميرو )جنوى(، وكوستاس مانوالس )روما(.

سجل لوكا دونشيتش ثالثة أرقام مزدوجة، 
على  ساحق  لفوز  مافريكس  داالس  ليقود 
-126 اللقب،  حامل  ووريورز  ستيت  جولدن 
السلة  كرة  دوري  منافسات  ضمن   ،91

األمريكي للمحترفني.
فيها  يسجل  التي  السادسة  املرة  وهذه 
دونشيتش ثالثة أرقام مزدوجة هذا املوسم، 
بينما أحرز ديرك نوفيتسكي خمس رميات 
نقطة،   21 بإحراز  املباراة  وأنهى  ثالثية، 

ليساهم أيضا في إسقاط حامل اللقب.
لألدوار  التأهل  ضمن  الذي  ووريورز،  وخسر 
اإلقصائية، على أرضه للمباراة الثانية على 
كوري  ستيفن  إراحة  قرر  بعدما  التوالي، 

وشون ليفنجستون وأندرو بوجوت.
وحسم مافريكس اللقاء بفارق 35 نقطة، 

أرضه  على  لووريورز  هزمية  أثقل  في 

بفارق  التعثر  له  املوسم، بعدما سبق  هذا 
33 نقطة أمام بوسطن.

 16 أول  من  نقاط   10 نوفيتسكي  وسجل 
مبكرا  داالس  ليتقدم  اللقاء،  في  نقطة 
رمية  دونشيتش  أحرز  كما   ،2-14 بنتيجة 
ثالثيتني،  كيلبر  ماكسي  وأضاف  ثالثية، 
في  نقطة   19 بفارق  الزائر  الفريق  ليتقدم 
في  نقطة   37 داالس  وأحرز  األول.  الربع 
الربع األول، وكرر األمر ذاته في الربع الثاني 
األول من  النصف  ليتقدم 74-46 مع نهاية 
ووريورز،  مدرب  كير  ستيف  وأراح  املباراة. 
األساسيني،  العبيه  من  كبيرة  مجموعة 
ديترويت،  مع  أخرى  مباراة  خوض  ظل  في 
اليوم األحد.وأنهى دونشيتش املباراة بعدما 
كرة   11 على  واستحوذ  نقطة،   23 سجل 
وفعل  حاسمة،  كرات  عشر  ومرر  مرتدة، 
ذلك في 27 دقيقة، كما خطف الكرة ثالث 

مرات من العبي ووريورز.

في  مشوارها  إسبانيا  استهلت   
بفوز   2020 اوربا  كأس  تصفيات 
 1-2 النروج  ضيفتها  على  صعب 
منافسات  ضمن  فالنسيا  في 
تصفيات  من  السادسة  اجملموعة 
في  القدم،  لكرة   2020 أوربا  كأس 
حني خرجت ايطاليا فائزة بهدفني 

نظيفني على ضيفتها فنلندا.
مدينة  في  مستايا  ملعب  على 
حتى  إسبانيا  انتظرت  فالنسيا، 
نتيجة  لتحسم   71 الدقيقة 
املباراة في صاحلها من ركلة جزاء 
راموس  سيرخيو  قائدها  سددها 
رودريغو  عبر  فريقه  تقدم  ان  بعد 
تدرك  ان  بعد مرور 16 دقيقة قبل 
جزاء  ركلة  من  التعادل  النروج 

أيضا جلوشوا كينغ.
االساسي  املهاجم  غياب  وفي 
مدرب  قرر  املصاب،  كوستا  دييغو 
ال روخا لويس انريكه اشراك زميله 
موراتا  الفارو  مدريد  أتلتيكو  في 
ماركو  يعاونه  املقدمة  خط  في 

اسينسيو يسارا ورودريغو ميينا.
بنسبة  اسبانيا  واستحوذت 
لها  وسنحت  الكرة  على  كبيرة 
اول فرصة عندما سدد موراتا كرة 
رأسية من عرضية ألسنسيو بني 
يدي احلارس النروجي رونه يارشتني 

.)5(
وبعد لعبة مشتركة بني أسنسيو 

اليمنى  اجلهة  على  ألبا  وخوردي 
رودريغو  باجتاه  الكرة  األخير  مرر 
فتابعها  املرمى  أمام  املتربص 
بيسراه على الطاير داخل الشباك 

.)16(
للمنتخب  االفضلية  وظلت 
من  يتمكن  لم  لكنه  اإلسباني 
احتسب  ان  الى  تقدمه  تعزيز 
النروج  لصالح  جزاء  ركلة  احلكم 
داخل  ألبا  ارتكبه  خطأ  اثر 
مهاجم  لها  فانبرى  املنطقة، 
كينغ  جوشوا  اإلنكليزي  بورمنوث 
دافيد  احلارس  يسار  على  بنجاح 

لفريقه  التعادل  مدركا  خيا  دي 
.)65(

كانت  األخيرة  الكلمة  ان  بيد 
بدورها  حصلت  التي  إلسبانيا 
على ركلة جزاء انبرى لها بنجاح 
راموس مانحا الفوز ملنتخب بالده.
والتقى املنتخبان سبع مرات حتى 
مرات  خمس  اسبانيا  ففازت  اآلن 

مقابل تعادل وخسارة .
يذكر ان إسبانيا خرجت من الدور 
الثاني ملونديال روسيا بخسارتها 
بركالت  املضيفة  الدولة  امام 

الترجيح .

ثنائية إيطالية
واستهل منتخب إيطاليا مشواره 
ضيفتها  على  بالفوز  القاري 
ضمن  اوديني  في  2-صفر  فنلندا 

منافسات اجملموعة العاشرة.
التسجيل  باريال  نيكولو  وافتتح 
عندما  دقائق   7 مرور  بعد  لألزوري 
مشارف  من  قوية  كرة  سدد 
احد  بقدم  فاصطدمت  املنطقة 
طريقها  وتابعت  فنلندا  مدافعي 
باكورة  مسجال  الشباك  نحو 

أهدافه الدولية.
وأضاف مهاجم يوفنتوس الشاب 

مويز كني الهدف الثاني اثر تلقيه 
اميوبيلي  تشيرو  من  متقنة  كرة 
الشباك  داخل  بيسراه  ليتابعها 
)74( ويسجل بدوره باكورة اهدافه 

الدولية.
روبرتو  ايطاليا  مدرب  ويبني 
على  قادرا  فريقا  مانشيني 
الكبرى  البطوالت  في  املنافسة 
مونديال  عن  الغياب  صدمة  بعد 
األولى منذ 60  للمرة  وذلك  روسيا 

عاما.
اجملموعة  منتخبات  وتبدو 
العاشرة املؤلفة أيضا من أرمينيا 
في  وليتشنشتاين  والبوسنة 
متناول املنتخب اإليطالي وبالتالي 
سيكون مرشحا لبلوغ النهائيات 
القارية علما بانه فاز باللقب مرة 
وصيفا  وحل   1968 عام  واحدة 

مرتني عامي 2000 و2012.
فابيو  اخملضرم  املهاجم  وشارك 
كوالياريال متصدر ترتيب الهدافني 
صفوف  في  اإليطالي  الدوري  في 
سمبدوريا برصيد 21 هدفا في 28 
مباراة، في ربع الساعة األخير من 
فريقه  غلة  يضاعف  وكاد  املباراة 
لها  تصدى  الرأسية  كرته  لكن 
تقف  ان  قبل  الفنلندي  احلارس 
باملرصاد لتسديدة قوية  العارضة 

له.
ولم تخسر إيطاليا في التصفيات 
13 عاما حيث  قرابة  منذ  األوربية 
مباراة   25 في  الفوز  حققت 

وتعادلت في ست
وتلتقي إيطاليا مع ليشتنشتاين 

في  املقبل  الثالثاء  بارما  في 
هذه التصفيات.

مئوية دجيكو
روما  مهاجم  وبات 

إدين  اإليطالي، 
أول  دجيكو 

بوسني  العب 
 100 يخوض 
دولية  مباراة 
منتخب  مع 

فوز  خالل  بالده 
أرمينيا  على  فريقه 

.1-2
الرقم  دجيكو  ويحمل 
عدد  في  القياسي 

مع  الدولية  األهداف 
منتخب بالده أيضا برصيد 

55 هدفا.
وأقيم احتفال في املناسبة تكرميا 

خلوض دجيكو 100 مباراة حيث 
كتب  قميص  له  قدم 

الرقم  عليها 
من  وباقة   100

الورود.
في  دجيكو  وقال 
املناسبة  ال هذه  «
مباراة  بأنها  مميزة شك 

ألنها  الي  الرقم بالنسبة 
على  تقام  انها  كما   ، لي  مئة 
امللعب الذي شهد بداية مسيرتي 

أيضا« في صفوف 

زيــــــــليزنيكــار 
البوسني.

وخاض دجيكو 
مباراة  أول 
 2 في  له  دولية 
نيو  يو / ن ا ير حز

عام 2007.
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ــباني، عن مفاجأة  ــف تقرير صحفي إس كش
ــي، جنم برشلونة،  تتعلق بإصابة ليونيل ميس
ــب األرجنتني أمام  ــاركته مع منتخ خالل مش
ــرها  ــوم اجلمعة املاضي، والتي خس فنزويال، ي

فريقه بنتيجة 3-1.
ــو«  ديبورتيف ــدو  »مون ــة  لصحيف ــا  ووفًق  
ــعر بآالم في  ــبانية، فإن ميسي كان يش اإلس
ــوض قبل االنضمام إلى منتخب األرجنتني،  احل

بل إنه خاض مباراتي ريال مدريد في سانتياجو 
ــبيلية  ــجل هاتريك مرتني في إش برنابيو، وس
ــس أثناء معاناته من نفس اإلصابة.  وريال بيتي
ــيحصل على راحة  ــارت إلى أن ميسي س وأش
ــاركة مع  ــود للمش ــل أن يع ــبوع قب ــدة أس مل
ــد أن يصل إلى  ــه يري ــرة أخرى، ألن ــلونة م برش
ــم بكامل لياقته  ــمة من املوس املرحلة احلاس

البدنية والفنية.
ــوض  احل آالم  ــم  بتفاق ــعر  ش ــي  ميس وكان 

ــع ليونيل  ــال، ولذلك اتفق م ــاء فنزوي خالل لق
ــى غيابه عن  ــكالوني، مدرب األرجنتني، عل س
مباراة األرجنتني الودية أمام املغرب، غد الثالثاء. 
ــتضيف البلوجرانا نظيره إسبانيول في  ويس
ــبت املقبل، ضمن  ديربي إقليم كتالونيا، الس
ــا. يذكر أن  ــة الـ29 من الليج ــات اجلول منافس
ــلونة يعتلي صدارة ترتيب الليجا برصيد  برش
66 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن أقرب مالحقيه 

أتلتيكو مدريد، الوصيف.

مفاجأة بشأن إصابة ميسي
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بداية جيدة إلسبانيا وإيطاليا يف تصفيات أوربا

زيدان يفسد خمطط كريستيانو رونالدودونشيتش يتألق يف ليلة سقوط ووريورز

أرسني فينغر يشيد باستعدادات قطر الستضافة بطولة كأس العامل لكرة القدم 2022

بطولة  عامليا  األولى  املصنفة  أوساكا  نعومي  اليابانية  ودعت 
ثالث  من  مثير  لقاء  في  خسارتها  بعد  للتنس  املفتوحة  ميامي 

مجموعات أمام التايوانية هسيه سو-وي املصنفة 
27.وخسرت هسيه اجملموعة األولى لكنها 

فازت 4-6 و7-6 و6-3 لتحقق االنتصار 
أميركا  بطلة  على  املفاجئ 

وأستراليا  املفتوحة 

املفتوحة.
وجاء خروج أوساكا بعد انسحاب األميركية سيرينا وليامس، 
الفائزة باللقب ثماني مرات، بسبب معاناتها من إصابة في 

ركبتها اليسرى.
وهذه املسابقة الثانية على التوالي التي تنسحب منها 
سيرينا بعدما فعلت ذلك في بطولة إنديان ويلز األسبوع 

املاضي بسبب املرض.
وخسرت هسيه في آخر مواجهتني أمام أوساكا، ومن بينها 
لكنها  الثاني،  يناير/كانون  في  ملبورن  في  متكافئة  مباراة 
انتفضت رغم خسارة شوط إرسالها في كل من اجملموعتني 

الثانية والثالثة وأنقذت ثماني كرات من 12 فرصة لكسر إرسالها.
وجنحت الالعبة التايوانية، التي أطاحت العام املاضي باملصنفة 
وميبلدون،  بطولة  من  هاليب  سيمونا  آنذاك  عامليا  األولى 
لتخرج  الذكية  الضربات  من  سلسلة  تسديد  في 
دقيقة.وستلعب  و18  ساعتني  بعد  باالنتصار 
كارولني  الدمناركية  مع  الرابع  الدور  في  هسيه 
وزنياكي املصنفة األولى عامليا سابقا والتي فازت 
6-4 و7-6 على الرومانية الصاعدة من التصفيات 
فرص  أربع  وأنقذت هسيه   . نيكوليسكو  مونيكا 
لكسر إرسالها لتتقدم 3-صفر في اجملموعة األولى 
قبل أن تنتفض أوساكا بعد ذلك وحتسم هذه اجملموعة 
بجدارة.وفي اجملموعة الثانية تقدمت أوساكا 5-4 وبدا أنها 
ستخرج باالنتصار مبجموعتني متتاليتني. لكن الالعبة التايوانية 
لم تستسلم وفازت بهذه اجملموعة بعد شوط فاصل بينما تألقت 
إرسال  تكسر  أن  قبل   3-3 التعادل  وأدركت  الثالثة  اجملموعة  في 

أوساكا وتتقدم 5-3 ثم حتسم االنتصار في الشوط التالي.
فوز كفيتوفا

كفيتوفا  بترا  التشيكية  احتاجت  السبت  سابق  وقت  وفي 
املصنفة الثانية عامليا إلى ثالث مجموعات قبل أن تتغلب على 

الكرواتية دونا فيكيتش في الدور الثالث.
بنتيجة  النهاية  في  مرتني،  وميبلدون  بطلة  كفيتوفا،  وفازت 
ونصف  ساعتني  من  أكثر  استمرت  مواجهة  في  و4-6  و6-3   4-6

الساعة .
كارولني  الفرنسية  مع  الثالثة،  املصنفة  كفيتوفا،  وستلتقي 

غارسيا في الدور الرابع.

ملف قطر الستضافة مونديال العاب القوى جير اخلليفي للمحاكم أوساكا تودع مبكرا بطولة ميامي 
املفتوحة للتنس



بح��ث  رئي��س ال��وزراء ع��ادل عب��د 
امله��دي، مؤخ��را ونظي��ره املص��ري 
مصطف��ى مدبولي الي��اء االقتصاد 
أهمية اكبر ف��ي العاقات العراقية 
املصرية، مقترحا تأس��يس شركات 
مشتركة في القطاعات الصناعية 

والزراعية.
وذك��ر بيان ملكت��ب عب��د املهدي إن 
»جلس��ة من املباحثات املش��تركة 
ال��وزراء  مجل��س  رئي��س  برئاس��ة 
عادل عب��د املهدي ونظي��ره املصري 
مصطف��ى مدبول��ي عق��دت مبق��ر 
احلكوم��ة املصرية بحض��ور الوزراء 

من اعضاء الوفدين«.
ونقل البيان عن عبد املهدي دعوته، 
الى اياء االقتص��اد أهمية اكبر في 
العاقات العراقية املصرية والتركيز 
على مشاريع محددة قابلة للتنفيذ، 
وض��رورة العمل على عق��د اللجنة 
العليا املش��تركة العراقية املصرية 
اجتماع��ا ف��ي بغداد خال الش��هر 

املقبل«.
وأض��اف »يج��ب ان تك��ون لن��ا رؤى 
واضح��ة ومحددة ومش��اريع قابلة 
من��ح  عل��ى  والعم��ل  للتنفي��ذ 
املس��تثمرين  لدخ��ول  تس��هيات 
والتع��اون بني املؤسس��ات الدينية 
والتربوية وبن��اء منظومة لتحصني 
مقترح��ا  ومجتمعاتن��ا«،  دولن��ا 
»تأس��يس ش��ركات مش��تركة في 

القطاعات الصناعية والزراعية«.
من جانبه عّبر رئيس الوزراء املصري 
عن »الرغبة برفع مس��توى التعاون 
الى  التج��اري  والتبادل  االقتص��ادي 
اعل��ى مس��توى ومب��ا يتناس��ب مع 
العاقات التاريخية بني الشعبني«، 
موضحاً »كلنا امل بتحقيق العراق 
منوا اقتصاديا وان يزداد قوة واستقرارا 
وان تسهم اللقاءات بدفع العاقات 

الثنائية الى امام«.
وثمن مدبولي بحسب البيان »الزيارة 
االولى لرئيس مجل��س الوزراء عادل 

عبد املهدي الى مصر وما ستس��فر 
عن��ه من تط��ور في الفت��رة املقبلة 
وتفعي��ل اللجنة العليا املش��تركة 
والتواص��ل ب��ني البلدي��ن«، مؤك��دا 
حض��وره »اعم��ال اللجن��ة العلي��ا 

خال انعقادها في بغداد«
كم��ا أكد رئي��س الوزراء ع��ادل عبد 
امله��دي ام��س األحد، وج��ود تقارب 
كبي��ر بني الع��راق ومص��ر حتى في 
العل��م، فيم��ا ش��دد على ض��رورة 
رفع مس��توى التب��ادل التجاري بني 

البلدين.
وقال عب��د املهدي في كلمة له قبل 
انعقاد القمة الثاثية في العاصمة 
املصري��ة القاهرة إن “هن��اك تقاربا 
كبيرا بني العراق ومصر في كل شيء 
حت��ى في العلم الذي نش��ترك فيه 
بااللوان )االبيض واالحمر واالسود(”.

وأضاف عب��د املهدي، أن��ه “ال يوجد 
ش��يء يق��ف عائق��ا أم��ام انطاق 

العاقات ب��ني البلدي��ن”، مؤكدا أن 
“الرؤى متوحدة واالدوات متوفرة”.

ودع��ا رئي��س ال��وزراء إل��ى ض��رورة 
مستوى التبادل التجاري بني العراق 
ومص��ر، مش��يرا إل��ى أن “مس��توى 
التبادل يبلغ حاليا 1,2 مليار دوالر 

وهذا ال ميكن القبول به”.
ال��ى ذلك كش��ف عض��و اجمللس 
املصري للشؤون اخلارجية السفير 
رخا أحمد حس��ن، عن وجود أكبر 
جالي��ة مصرية في الع��راق يقدر 
عدده��م مبليوني ش��خص، فيما 
اش��ار إلى أن زي��ارة رئي��س الوزراء 

عادل عبد امله��دي الى القاهرة 
في غاية االهمية.

وقال حس��ن في تصريح اوردته 
صحيفة “الشروق” املصرية إن 
“اجلالية املصري��ة تعد األكبر في 
الع��راق، حيث يص��ل عددها إلى 
2 ملي��ون مصري يس��اهمون في 

تنمية املوصل”.
وأضاف، أنه “بعد حرب اس��تمرت 
أكث��ر م��ن ع��ام ض��د اجلماعات 
اإلرهابية يحتاج العرق إلى إعادة 
إعمار في البنية األساسية، األمر 
ال��ذي س��تلعب في��ه مص��ر دورًا 

كبيًرا”.
ولفت حس��ن إل��ى أن “زي��ارة رئيس 
وزراء الع��راق ملصر في غاية األهمية 
القي��ادات اجلديدة  وتترجم محاولة 
االندم��اج م��رة أخ��رى ف��ي األس��رة 
التع��اون  أواص��ر  وجتدي��د  العربي��ة 
والترابط م��ع دول املنطقة”، مؤكدا 
االبتع��اد ع��ن  يح��اول  “الع��راق  أن 
والدولي��ة،  اإلقليمي��ة  الصراع��ات 
ويس��عى لتوطيد العاقات الثنائية 
مع مصر التي طامل��ا مدت يد العون 

له”.
ودعا رئيس الوزراء عادل عبد املهدي، 
ال��ى اي��اء االقتص��اد أهمي��ة اكبر 
ف��ي العاق��ات العراقي��ة املصرية، 
مقترحا تأسيس شركات مشتركة 
في القطاعات الصناعية والزراعية.

وقال مكتب عبد املهدي في بيان إن 

»جلس��ة من املباحثات املش��تركة 
ال��وزراء  مجل��س  رئي��س  برئاس��ة 
عادل عب��د املهدي ونظي��ره املصري 
مصطف��ى مدبول��ي عق��دت مبق��ر 
احلكوم��ة املصرية بحض��ور الوزراء 

من اعضاء الوفدين«.
ونقل البيان عن عبد املهدي دعوته، 
الى اياء االقتص��اد أهمية اكبر في 
العاقات العراقية املصرية والتركيز 
على مشاريع محددة قابلة للتنفيذ، 
وض��رورة العمل على عق��د اللجنة 
العليا املش��تركة العراقية املصرية 
اجتماع��ا ف��ي بغداد خال الش��هر 

املقبل«.
وأض��اف »يج��ب ان تك��ون لن��ا رؤى 
واضحة ومح��ددة ومش��اريع قابلة 
من��ح  عل��ى  والعم��ل  للتنفي��ذ 
املس��تثمرين  لدخ��ول  تس��هيات 
الدينية  املؤسس��ات  ب��ني  والتعاون 
والتربوية وبن��اء منظومة لتحصني 
مقترح��ا  ومجتمعاتن��ا«،  دولن��ا 
»تأس��يس ش��ركات مش��تركة في 

القطاعات الصناعية والزراعية«.
من جانبه عّبر رئيس الوزراء املصري 
عن »الرغبة برفع مس��توى التعاون 
الى  التج��اري  والتبادل  االقتص��ادي 
اعل��ى مس��توى ومب��ا يتناس��ب مع 
العاقات التأريخية بني الشعبني«، 
موضحاً »كلنا امل بتحقيق العراق 
منوا اقتصاديا وان يزداد قوة واستقرارا 
وان تسهم اللقاءات بدفع العاقات 

الثنائية الى امام«.
البيان  وثم��ن مدبول��ي بحس��ب 
»الزي��ارة االول��ى لرئي��س مجلس 
الوزراء عادل عبد املهدي الى مصر 
وما ستس��فر عنه م��ن تطور في 
الفت��رة املقبلة وتفعي��ل اللجنة 
العلي��ا املش��تركة والتواصل بني 

البلدي��ن«، مؤكدا حض��وره »اعمال 
اللجن��ة العليا خ��ال انعقادها في 

بغداد«.
واعتب��ر رئيس مجلس ال��وزراء عادل 
عب��د املهدي، ان ارتفاع معدل النمو 
االقتص��ادي ف��ي مصر خب��ر يفرح، 

مش��يرا ال��ى ان الع��راق ومص��ر مّرا 
بتط��ورات سياس��ية متماثل��ة في 

مختلف العهود.
وق��ال عبد امله��دي ف��ي كلمته في 
امللتقى االقتص��ادي لرجال االعمال 
العراق��ي – املص��ري، بحضور رئيس 
الوزراء املصري مصطفى مدبولي ان 
»ارتفاع معدل النمو االقتصادي في 
مصرخبر يفرحن��ا الن العراق ومصر 
مّرا بتطورات سياسية متماثلة في 
مختل��ف العهود«، مبين��ا ان »ذلك 
يبع��ث األم��ل فينا ويبش��ر بارتفاع 
معدالت النمو في العراق اذا وضعنا 
يدا بي��د وتعاونّ��ا بش��كل اكبر في 

اجملاالت االقتصادية«.
وقّدم عبد املهدي عرضا عن تطورات 
االقتصاد العراقي ومستوى اإلنفاق 
واخل��اص  الع��ام  القطاع��ني  ف��ي 
ومستوى العرض والطلب، داعيا الى 

حتقيق قف��زات كبيرة ف��ي مجاالت 
ع��دة بإتب��اع االس��اليب واملناه��ج 

العلمية.
واكد عبد املهدي ان »نهج احلكومة 
حتري��ك  ف��ي  اس��هم  االصاح��ي 
املشاريع املتلكئة واملتوقفة«، مبينا 
ان »سوق العمل واالعمار في العراق 
واعمدة وفرص االستثمار كبيرة، وال 
شيء يقف عقبة في ظل توفر االرادة 
والرغبة املش��تركة واتاحة الفرصة 

لرجال االعمال واملستثمرين« .
الى ذلك بحث  رئيس مجلس الوزراء، 
عادل عبدامله��دي  مع امني اجلامعة 
العربية احمد ابو الغيط،  تفاصيل  
لقاء القمة الثاثي  وتأكيد لتوجهنا 
بإقام��ة عاق��ات ش��راكة وتع��اون 

اقتصادي مع جميع الدول.
وذك��ر بي��ان لرئيس ال��وزراء ان »عبد 
املهدي، التقى مبقر اجلامعة العربية 
في القاه��رة، الي��وم بأمينها العام 
والس��فراء املندوبني املعتمدين لدى 

اجلامعة العربية« .
وق��ال عب��د امله��دي، وفق��ا للبيان، 
ان »الفرص��ة س��انحة اآلن لترميم 
االوضاع العربية، والبد ان نس��تفيد 
من دروس املاضي وماش��هدته دولنا 

من ح��روب ونزاعات، حيث مر العراق 
بح��روب وازم��ات عل��ى م��دى اربعة 
عقود دمرت بن��اه التحتية، مضيفا 
ان سياس��ات التعاون ومد اجلس��ور 
وانهاء االنقس��امات رابحة، واحللول 
ممكن��ة مبواجه��ة جمي��ع االزم��ات 
الي��وم عاقات  واملش��اكل، ولدين��ا 
متقدم��ة م��ع مص��ر وجمي��ع دول 
اجل��وار العربي واالقليم��ي ودول اوربا 

وغيرها«.
واض��اف ان »اعداؤنا البطالة والفقر 
واجله��ل ، وان لق��اء القم��ة الثاثي 
تأكي��د لتوجهن��ا بإقام��ة عاق��ات 
اقتصادي وعاقات  وتعاون  ش��راكة 
وثيق��ة م��ع جمي��ع ال��دول وازال��ة 
جميع العقبات ف��ي طريق التعاون 

االقتصادي والتبادل التجاري«.
من جهته ق��ال امني ع��ام اجلامعة 
العربية السيد احمد ابو الغيط ان 
»الع��راق جنح وسياس��ته اخلارجية 
حتق��ق جناحا في عاقات��ه مع الدول 
العربية والش��قيقة، ونحن نتطلع 
ل��دور عراقي ري��ادي لتعزي��ز الوحدة 
واالستقرار والتنمية وخدمة شعوب 
دولنا الت��ي عانت طوي��ا« ، متمنيا 

للعراق وشعبه »املزيد من التطور«.
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ابو الغيطحسن

مدبولي

اعتبر نائ��ب املبعوث األميركي اخلاص 
ل��دى التحال��ف الدولي ولي��ام روباك 
مؤخ��را أن انته��اء اخلاف��ة املزعومة 
بهزمي��ة تنظي��م داع��ش في س��وريا، 
يشكل حدثا »حاس��ما« في املعركة 
ضد التنظيم املتشّدد، بعد وقت قصير 
من سيطرة قوات سوريا الدميقراطية 
على آخر جيب للجهاديني في ش��رق 

سوريا .
وأض��اف »ه��ذا احل��دث احلاس��م في 
القت��ال ضد التنظيم يش��كل ضربة 
إس��تراتيجية ساحقة ويؤكد االلتزام 
الثابت لش��ركائنا احملليني والتحالف 

الدولي في هزمية داعش«.
إال أن��ه ح��ّذر ف��ي الوقت ذات��ه من أن 
القت��ال ض��د التنظيم ل��م ينته بعد 
رغ��م جتريده م��ن أراضيه في س��وريا 

والعراق اجملاور.
وقال »ما يزال أمامنا الكثير من العمل 
إلحلاق الهزمي��ة الدائم��ة« بالتنظيم، 
مضيفا »لم تنت��ه احلملة بعد، يبقى 

داعش تهديدا كبيرا«.
س��وريا  ق��وات  حس��م  يعن��ي  وال 
الدميقراطي��ة معركتها ف��ي الباغوز، 
انتهاء خط��ر التنظيم الذي يحتفظ 
بوجود في البادية الس��ورية مترامية 
املس��احة وم��ا زال قادرا عل��ى حتريك 
»خايا نائمة« ف��ي املناطق التي طرد 

منها.

وقال روباك »س��نواصل دعم عمليات 
التحال��ف ف��ي س��وريا لضم��ان هذه 
الهزمي��ة الدائمة«، مؤك��دا أن الرئيس 
األميركي دونالد ترامب ووزير خارجيته 
مايك بومبي��و كان »حازمني بقولهما 
إننا س��نقوم مبا يلزم ف��ي املنطقة مبا 
ف��ي ذلك هنا في س��وريا وف��ي أنحاء 
العال��م لضم��ان القض��اء عل��ى هذا 

التهديد«.
ورغم خس��ارته الباغ��وز، آخر معقل 

ل��ه في س��وريا وإع��ان قوات س��وريا 
الدميقراطية القضاء على »خافته«، 
ال يزال تنظيم الدول��ة يحتفظ بعدة 
مجموعات مرتبطة به تعرف باس��م 
»الواليات« ملواصلة معركته، لكن في 

أشكال أخرى.

ورحب 
ترام��ب  دونال��د  األميرك��ي  الرئي��س 
بانته��اء »خاف��ة« تنظيم  الس��بت 
الدول��ة اإلس��امية، واعدا ب��أن تبقى 
الوالي��ات املتح��دة »يقظ��ة« حي��ال 

التنظيم املتطرف.
وقال ترامب في بيان »يسرني أن أعلن 
أن الوالي��ات املتح��دة بالتع��اون م��ع 
حلفائنا في التحالف الدولي وبينهم 
قوات األم��ن العراقية وقوات س��وريا 
األراضي  الدميقراطية، ح��ررت كل 
التي يسيطر عليها التنظيم في 
س��وريا والع��راق، 100% من أراضي 

اخلافة«.
وأض��اف ترامب »س��نبقى يقظني 
حت��ى هزمية التنظي��م أينما كان، 
س��نواصل العم��ل مع ش��ركائنا 
اإلرهابي��ني  لس��حق  وحلفائن��ا 

اإلساميني املتطرفني متاما«.
وتاب��ع »ال��ى جميع الش��بان على 
االنترن��ت الذي��ن يؤمن��ون بدعاية 
تنظيم داعش، املوت ينتظركم إذا 

انضممتم إليهم«.
وف��ي تقري��ره األخي��ر ح��ول ه��ذا 
املوضوع والذي نشر مؤخرا عرض 
األمني الع��ام لألمم املتح��دة انطونيو 
غوتيري��ش قائمة بثمان��ي مناطق ما 
يزال التنظيم املتطرف موجودا فيها، 
تضاف إليها خايا نائمة شكلها في 
س��وريا والعراق، ما يعن��ي أنه ما يزال 
ناشطا وقد يبقى على هذا النحو في 

املستقبل القريب.
وقال غوتيريش في تقريره وهو الثامن 
حول املوضوع »رغم أن تنظيم الدولة 
اإلسامية حتول شبكة سرية، مبا في 
ذلك في س��وريا والعراق، إال أنه يبقى 
تهديدا كمنظمة ش��املة لها قيادة 

مركزية«.
وفي اليمن، ما ي��زال التنظيم حاضرا 
في محافظ��ة اجل��وف، لكنه ضعف 
إثر مع��ارك خاضها م��ع الفرع احمللي 

ف��ي  اجله��ادي  القاع��دة  لتنظي��م 
محافظ��ة البيض��اء ف��ي يوليو/مت��وز 
2018. وتق��ول األمم املتح��دة »ال ي��زال 
لتنظيم الدولة معسكرات متحركة 
وعدد من املقاتلني يتراجع في مجمل 

الباد«.
وفي ليبيا »ما يزال التنظيم يش��كل 
تهدي��دا« وفق غوتيريش، إذ »ينش��ط 
مقاتلوه على ساحل البحر املتوسط 
بني أجدابيا وطرابس وكذلك في جنوب 
الباد«. وهم يشنون بانتظام هجمات 
على مراكز للش��رطة لاستياء على 

أسلحة.
وف��ي مصر، م��ا ي��زال ف��رع التنظيم 
ناشطا بعدما بايع »اخلليفة« أبوبكر 

الثاني  نوفمبر/تش��رين  البغدادي في 
2014. ولم يسجل خال 2018 تراجع 
عدد املقاتلني التابعني جلماعة »أنصار 
بيت املق��دس« رغم أن اجليش املصري 
يواص��ل عمليات��ه العس��كرية ض��د 

التنظيم.
وف��ي إفريقيا وفي منطقة الس��احل 
حتديدا، بايع��ت مجموعتان التنظيم 
املتطرف وال تزاالن ناشطتني بحسب 
األمم املتح��دة: اجملموع��ة األول��ى هي 

»تنظيم داعش في الصحراء الكبرى« 
بقيادة عدن��ان أبوالولي��د الصحراوي 
وتض��م ب��ني مئ��ة ومئت��ي مقاتل في 

وسط شمال مالي.
لداع��ش ف��روع متناث��رة ف��ي مص��ر 
وافريقي��ا  والصوم��ال  وأفغانس��تان 
واسيا حيث تسعى لتثبيت أقدامها 

من خال هجمات دموية
وف��ي منطق��ة بحي��رة تش��اد حيث 
تتقاط��ع احلدود ب��ني تش��اد والنيجر 
ونيجيريا، تضم »اجلماعة اإلسامية 
في غرب إفريقيا« وهي جناح جلماعة 
بوك��و حرام، 1500 إل��ى 3500 جهادي 
وف��ق األمم املتحدة، بقيادة أبو مصعب 

البرناوي.
وفي الصومال تهيمن حركة الشباب 
اإلس��امية املرتبط��ة بالقاعدة على 

احلرك��ة اجلهادي��ة، لك��ن مجموع��ة 
مرتبط��ة بتنظيم داع��ش »تتعايش« 
معه��ا منذ منتصف 2018، بحس��ب 

األمم املتحدة.
خصوص��ا  اجملموع��ة  ه��ذه  وعرف��ت 
أعم��ال.  ورج��ال  موظف��ني  باغتي��ال 
وف��ي منطقة بونتاند اجمل��اورة، يبقى 

مقاتلون من تنظيم داعش نش��طني 
في منطقتي كانداال وبوصاصو حيث 
أقام��وا معس��كرات تدري��ب وقام��وا 
بتخزين الساح، وافدين خصوصا من 

اليمن اجملاور.
وف��ي أفغانس��تان، تض��م اجملموع��ة 
اجلهادي��ة املرتبط��ة بتنظي��م داعش 
ب��ني 2500 وأربع��ة آالف مقات��ل ف��ي 
واليات ننغرهار ونورستان ولغمان في 
ش��رق الباد. وتوض��ح األمم املتحدة أن 
التنظي��م »ميلك معس��كرات تدريب 
في أفغانس��تان وأقام ش��بكة خايا 
س��رية في م��دن أفغانية ع��دة بينها 

كابول«.
في آسيا الوس��طى »يسعى تنظيم 
أنش��طته«،  توس��يع  إل��ى  الدول��ة 
بحس��ب التقري��ر األممي الذي يش��ير 
إل��ى اغتيال أربعة س��ياح أجانب في 

طاجيكستان في يوليو/متوز 2018.
وفي إندونيسيا، شنت جماعة أنصار 
املتط��رف  بالتنظي��م  املرتبط��ة  اهلل 
سلس��لة هجمات نفذه��ا جهاديون 
عائدون من س��وريا أو الع��راق وآخرون 
محبط��ون أرادوا التوج��ه إل��ى ه��ذه 
املنطق��ة، لكنه��م منعوا م��ن ذلك 

وباتوا ينشطون في بادهم.
وإضاف��ة إل��ى املناطق املذك��ورة، نبه 
غوتيري��ش إل��ى آالف م��ن اجلهادي��ني 
الذين متكنوا من العودة إلى بلدانهم 
األم بعدما قاتلوا في س��وريا والعراق، 
علما ب��أن بعضهم متكن م��ن القيام 
بذل��ك م��ن دون إم��كان رص��ده، فيما 
لكنه��م  وس��جنوا  آخ��رون  حوك��م 
سيستعيدون حريتهم يوما وميكن أن 

يشكلوا خطرا بدورهم.

عبد المهدي يبحث مع نظيره المصري ايالء االقتصاد أهمية اكبر في العالقات بين البلدين

عبد املهدي : هناك تقارب كبري بني العراق ومصر يف كل شيء حتى يف 
العلم الذي نشرتك فيه بااللوان االبيض واالمحر واالسود

عضو املجلس املصري للشؤون 
الخارجية :العراق يحتضن أكرب 

جالية مصرية يقدر عددها 
بمليوني شخص

ارتفاع معدل النمو االقتصادي 
يف مصر خرب يفرح ويشري 
اىل ان العراق ومصر مرّا 

بتطورات سياسية متماثلة 
يف مختلف العهود

لداعش فروع متناثرة 
يف مصر وأفغانستان 
والصومال وافريقيا واسيا 
حيث تسعى لتثبيت 
أقدامها من خالل 
هجمات دموية

انتهت دولة الخالفة وبقي خطرها عابرا للحدود

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

املجرم البغدادي انطونيو روباك

ما يزال تنظيم الدولة حيتفظ بعدة جمموعات 
مرتبطة به تعرف باسم »الواليات« ملواصلة 

معركته لكن يف أشكال أخرى

روباك حيذر من أن القتال ضد التنظيم مل ينته بعد 
رغم جتريده من أراضيه يف سوريا والعراق اجملاور



وذكر  التقرير أن اليسار مييل إلى نفي وجود اختالٍف 
بني ُمنافسي الوسط التابعني لتحالف أزرق أبيض 
من جه��ة، وبنيامني نتنياهو زعيم ح��زب الليكود 
احلاكم من جهٍة أخرى. ويأتي شعار حملة نتنياهو 
االنتخابي��ة حتت عنوان »بيبي أو طيبي«، إذ تُش��ير 
بيب��ي إلى اختصار االس��م األول لنتنياهو في حني 
تُش��ير طيبي إلى عضو الكنيس��ت العربي أحمد 
ي��د على أن أي خياٍر بخالف نتنياهو  الطيبي، للتأكِّ

سيعني نهاية هوية إسرائيل اليهودية.
وتعتقد داليا أن الناخبني لم يُحاولوا حتديد الفوارق 
بني سياس��ات األحزاب امُلتلفة بش��أن الصراع. إذ 
ته داليا ملركز »بتسيلم«  أظهر اس��تقصاء آراٍء أعدَّ
في ديس��مبر )كانون األول( أن ُخمس املُشاركني في 
االستقصاء فقط قالوا: إن »حل الصراع« هو واحٌد 
م��ن أهم أولوياتهم الوطني��ة، وجاء »حل الصراع« 
في املرتبة الرابعة وسط قائمٍة من ست مشكالٍت 
ينبغي على إسرائيل حلها. ويبدو أن األحزاب تضع 
في اعتبارها حجم الالمباالة الش��عبية، بحسب 
تقري��ر داليا، إذ عقدت مبادرة جنيف مس��اء االثنني 
املاض��ي، اجتماًعا حمل عن��وان »النقاش الكبير« 
ح��ول السياس��ة املتبعة ف��ي الص��راع، وكان من 
املُق��رِّر أن يحضر النق��اش ُمثِّلو أح��زاب »الليكود، 
والعم��ل، واليمني اجلديد )حزب نفتالي بنت وأيليت 
ش��كد اليميني املُتشدِّد(، وحزب ميرتس اليساري، 
وحتال��ف أزرق أبيض«.لك��ن ُمثِّل��ي ح��زب الليك��ود 
وحتالف أزرق أبي��ض اعتذروا ف��ي اللحظة األخيرة. 
��ل ع��دم امُلاطرة  ويب��دو أن األح��زاب الب��ارزة تُفضِّ
باالفصاح عن مواقفه��ا حيال القضية.تقول داليا 
إن أهم املتنافسني على رئاسة الوزراء لم يحضروا 
النقاش، لكن برامجه��م االنتخابية تُظهر املبادئ 
التي تزُعم تلك األح��زاب اعتناقها. إذ اتُِّهَم حتالف 
أزرق أبيض، صاحب القائمة الوسطية التي تُنافس 
الليكود، بأنه ال ميلك أيديولوجيًة متماسكًة سوى 

استبدال نتنياهو.
لكن التحالف جن��ح في إصدار برنامجه االنتخابي 
األس��بوع املاض��ي )باللغ��ة العبري��ة(. وذكر فصل 
الصراع كلمة »الفلسطينيني« مرتني فقط: األولى 
القتراح »تس��ريع التنمية االقتصادية في املناطق 
التي تُس��يطر عليها الس��لطة الفلس��طينية«، 
والثاني��ة لدع��م االنفص��ال ع��ن الفلس��طينيني. 
ول��م يظهر أثٌر لكلم��ة »احتالل«. وي��رى التقرير أن 
��ر الوحيد عل��ى وجود رؤيٍة بعي��دة املدى في  املُؤشِّ
برنام��ج التحالف هو الرغبة في »احلفاظ على أُُفٍق 
يسمح بالتوافق مستقباًل«، ولذا يقترح التحالف 
عقد مؤمتٍر إقليمي.وتتس��اءل داليا ع��ن ما إذا كان 
ذلك البرنامج يَُعدُّ خروًجا عن سياس��ة إس��رائيل 
ث عن  احلالي��ة، مش��يرة إلى أن نتنياه��و لطاملا حتدَّ
الس��الم االقتصادي، ويبدو أنه يعني بذلك حتسني 

احلي��اة اليومي��ة على حس��اب حق تقري��ر املصير 
الوطني الفلسطيني.

ث التحالف عن إقامة الدولة الفلسطينية  وال يتحدَّ
أو ح��ل الدولتني أيًضا. ومُيكن التخمني بأن ش��كل 
ص في ُمقترح التحالف  الكيان املفقود هن��ا يتلخَّ
ب�»تعزي��ز الكتل االس��تيطانية الكبي��رة« وحتويل 
وادي األردن إل��ى »حدوٍد أمنيٍة ش��رقيٍة« إلس��رائيل 
دوا جتنُّب اس��تخدام ُمصطل��ح »حدوٍد  )ورمب��ا تعمَّ

دولية«، 
للفلس��طينيني  ص��ة  امُلصَّ املس��احة  أن  ويب��دو 
ه��ي الفقاع��ة امُلاصرة ف��ي املنتصف ب��ني الُكَتل 
االس��تيطانية املُعزَّزة على احلافة الغربية للضفة 
الغربية والش��ريط الس��ميك الذي تُسيطر عليه 
إس��رائيل ش��رًقا، بحس��ب م��ا ذكرت��ه دالي��ا في 

تقريرها.
ول��م يُفص��ح التحال��ف ع��ن الوضع السياس��ي 
النهائي الذي يس��عى إليه، على غرار الليكود حتت 
قيادة نتنياهو. إذ جتنَّب ذكر الدولة الفلس��طينية، 
بحس��ب التقرير، م��ع حتدي��د منطق��ٍة جغرافيٍة 
تُطوِّقه��ا املس��توطنات واجليش اإلس��رائيلي إلى 

األب��د. وفي ح��ال وص��ول التحالف إلى الس��لطة، 
فس��يعتمد عل��ى حج��ر األس��اس ال��ذي وضعه 

نتنياهو للسالم االقتصادي واملبادرة اإلقليمية.
أن النظر إلى الفروقات بني األحزاب يُظهر عنصران: 
رغبة التحال��ف الصريحة في »االنفصال«، وغياب 
ع االستيطاني خارج الكتل  الدعم الصريح للتوسُّ
املزعومة. وال يدعم الليكود العنصر الثاني صراحًة 
ع على  أيًضا، لكنه يس��مح بهذا النوع من التوسُّ
أرض الواقع.لكن داليا اس��تبعدت إيقاف التحالف 
عاتها، ونقلت عن  لتلك املس��توطنات أو إلغاء توسُّ
يوعاز هندل، املستشار اإلعالمي األسبق لنتنياهو 
��ح التاس��ع على قائم��ة التحال��ف حالًيا،  واملُرشَّ

قول��ه: »إن زعي��م التحال��ف بين��ي غانتس يرفض 
فكرة االنس��حاب أُحادي اجلانب«.لك��ن هندل قال 
أيًض��ا: »ال تُوجد احتماليٌة التفاقية س��الم«، وهذا 
يعن��ي بالتالي أن االس��تيطان س��يمتد إلى خارج 
الكت��ل. وت��رى دالي��ا أيًض��ا صعوبة مقارن��ة ذلك 
بقي��ادة نتنياه��و والليكود احلالي��ة؛ إذ رفض حزب 
م ببرنامٍج حول ح��ل الصراع على  الليكود التق��دُّ
م��دار الدورات االنتخابية الث��الث التي أعقبت عام 
دت داليا نوايا الليك��ود الدفينة ُمعتمدًة  2009.حدَّ
على مقطع فيديو الُتِقَط بتاريخ 5 فبراير )شباط(، 
يظهر فيه كبار أعضاء الليكود في موكٍب لإلعالن 
ع��ن دعمهم لتمدي��د الس��يادة اإلس��رائيلية إلى 
الضف��ة الغربية. وأبدى كٌل منهم س��بًبا ُمختلًفا 

من وجهة نظره.
إذ دع��ا زئي��ف إلكني، وزي��ر حماية البيئة وش��ؤون 
القدس، إلى س��يادة إسرائيل على الضفة الغربية 
ملنع الفلسطينيني من تطبيق »تكتيك السالمي« 
قائاًل: »سيس��تمرون في أخذ كل شيٍء منَّا دون أن 

نحصل على شيٍء في املقابل«.

وق��ال ياريف ليف��ني، وزير الس��ياحة، إن الس��يادة 
على كاف��ة األراضي اإلس��رائيلية »ليس��ت محل 
جدٍل بل هي مس��ألة توقيت«. ويُوافقه الرأي أوفير 
أكوني��س، وزي��ر العل��وم والتكنولوجي��ا والفضاء، 

وجيال جامليل، وزيرة العدال��ة االجتماعية. إذ يَُعدُّ 
هذا النهج استكمااًل لقرار اللجنة املركزية بحزب 
الليكود عام 2017، والذي نص على املضي ُقُدًما في 
عملية ض��م األرض بأكملها. وأُِعدَّ مقطع الفيديو 

بواسطة حركٍة تُدعى »Sovereignty«، أي سيادة.
وال ت��رى دالي��ا تعارًض��ا ب��ني رؤي��ة ح��زب الليكود 
املس��تقبلية التي تُنصُّ على ضم األرض بأكملها 
رس��مًيا من جه��ة، وبرنامج التحال��ف االنفصالي 
من جهٍة أخ��رى. فضاًل عن أن منوذج الفصل ال يزال 
موضوًعا ُمش��ترًكا بالنس��بة لألح��زاب التي تقع 

على يسار التحالف.
إذ أعربت اجلبهة الدميقراطية للس��الم واملس��اواة 
)ح��داش(، وه��ي حزب يه��ودي عربي في إس��رائيل 
يَُعدُّ يس��اريًا ُمتشدًِّدا، عن تأييدها »لتفكيك كافة 
املس��توطنات وإقامة دولٍة فلس��طينيٍة مستقلة 
بجوار إسرائيل تكون عاصمتها القدس الشرقية، 
مع توفير حٍل عادٍل ألزمة الالجئني )الفلسطينيني( 
بحس��ب ق��رارت األمم املتح��دة«. ويُقصد مبصطلح 
»كاف��ة املس��توطنات« اإلش��ارة إلى ه��دم الكتل 

الكبرى واملستوطنات النائية على السواء.
وأث��ار ذل��ك األم��ر اتهاماٍت م��ن جه��ة اليمينيني 
وبعض اليس��اريني؛ ألن هذا النهج يعترف بوجود 
اني من العرب واليهود داخل إسرائيل،  خليٍط ُسكَّ
بحس��ب التقري��ر، ويُطال��ب كذلك بإقام��ة دولٍة 
فلسطينيٍة خاليٍة من اليهود.وفي الواقع، تقترح 
طات حل الدولتني املبنية على 20 عاًما من  ُمخطَّ
املفاوض��ات أن يج��ري إخالء كافة املس��توطنات 
ل  الواقعة على األراضي التي يُفترض بها أن تُشكِّ
الدولة الفلس��طينية املستقبلية. ومُيِكن توجيه 
االتهامات نفسها إلى أي حزٍب يدعم حل الدولتني، 
ِّد تلك الفكرة حالًيا.ويُروِّج  لكن ال تُوجد أحزاٌب تُؤي
حزب العمل أيًضا لالنفصال ألنه يُنهي مس��ألة 
»املستوطنات واملعاقل املعزولة«، ولكن دون حتديد 
أبعاد ذلك على الكتل االستيطانية الضخمة. وال 
ِّد  يُوجد م��ا يدعو لالعتقاد بأن حزب العمل س��ُيؤي

هدمها من وجهة نظر داليا.

وأورد التقري��ر أن ح��زب ميرت��س اخت��ار أن يس��لك 
طريًق��ا ُمناقًضا بكل وض��وٍح وحذر. إذ يدعم احلزب 
فكرة إقامة دولٍة فلس��طينيٍة دون ش��روط. ويدعم 
برنامجه فكرة مبادرة الس��الم العربية وتقس��يم 
األرض وفًق��ا حل��دود ع��ام 1967. لك��ن ميرت��س لم 
يتط��رق لقضي��ة تقس��يم الس��كان، س��واًء عبر 

تصميم احلدود أو غيره.

ويدعو احلزب أيًضا لوقف إنشاء املستوطنات فورًا، 
م��ن أجل جتنُّب خ��ٍط ثال��ٍث من عملي��ات اإلخالء، 
وف��ي ذلك إش��ارٌة ُمفترض��ٌة لكافة املس��توطنات 
دون االقتص��ار على املس��توطنات النائية. وتعتقد 
دالي��ا أن هذا يَُع��دُّ اعتراًفا بأن كاف��ة أعمال البناء 
اجلديدة هي مبثابة إعالٍن للفلس��طينيني عن رفض 
إسرائيل للس��الم، وفًقا للغة الصراع اإلسرائيلي-

الفلسطيني.
ظهرت رؤى ضم األراضي الفلس��طينية على مرأى 
ومس��مع م��ن اجلمي��ع ط��وال الس��نوات املاضية، 
بحسب تقرير املللة االستراتيجية داليا شندلني، 
ل��ذا ال مُيثِّل مقطع فيديو الليكود حدثًا فريًدا من 

نوعه.
إذ نش��ر نفتال��ي بن��ت تفاصي��ل خطت��ه لض��م 
حه األول  املنطقة ج من الضفة الغربية ُقبيل ترشُّ
ا بالفكرة  لالنتخابات عام 2013، وال يزال ُمتمس��كً
الرئيسة لتلك اخلطة. إذ صرَّح حزب اليمني اجلديد، 
احلزب الذي يتشارك زعامته مع وزيرة العدل أيليت 
شكد، بوضوٍح أن احلزب يُعارض التنازل عن األراضي 

وإقامة الدولة الفلسطينية.
ويُ��روِّج حزب اليمني اجلديد لفكرة االس��تيطان في 
كل م��كان، كما يدعو أيًضا لضم املنطقة ج حيث 
يزعم أن نصف مليون إسرائيلي يعيشون بجوار 80 
« فقط. واألرقام هنا بالغة األهمية من 

ٍ
أل��ف »عربي

وجه��ة نظر داليا؛ ألن اليهود اإلس��رائيليني قلقون 
دائًما بش��أن »التهديد الدميوغرافي« ألغلبية البالد 

اليهودية.
وأورد التقرير أن املصادر املستقلة على أرض الواقع 
تُقدِّر أن أعداد الفلس��طينيني الذين يعيش��ون في 
املنطق��ة ج من الضفة الغربي��ة، التي يرغب حزب 
اليمني اجلديد في ضمها، تتراوح بني 200 و300 ألف 
فلسطيني.وفي حال فاز الليكود باالنتخابات وجنح 
في تش��كيل احلكومة املُقبلة، ت��رى داليا أن حزب 
اليمني اجلديد سيكون عضًوا أساسًيا في ائتالفه، 
أم��ا األح��زاب اليميني��ة األصغر حجًم��ا فيمكن 
ليبرم��ان  باختصار.ويُواص��ل  برامجه��ا  تلخي��ص 
الترويج خلط جتريد اإلس��رائيليني الفلس��طينيني 
والعرب من جنسيتهم بالقوة عن طريق استبدال 
األراضي التي يعيش عليه��ا املواطنون العرب، في 
 افتراضي.ويُؤمن أيًضا 

ٍ
ظل وجود كياٍن فلس��طيني

أنه الوحيد الذي يدعم نهًجا إقليمًيا يشمل الدول 
لت إلى  العربية األخ��رى، رغم أن هذه املس��ألة حتوَّ
نقطٍة ُمش��تركٍة ش��ائعٍة بني األحزاب. وسُيصبح 
مبقدور ليبرم��ان االنضمام إل��ى أي ائتالٍف في حال 
يه العتبة االنتخابية، بحس��ب داليا.واحلزب  تخطِّ
سه موشيه  اآلخر هو حزب زيهوت )هوية( الذي أسَّ
فيجلني، وتُش��ير اإلحصاءات إلى اقتراب هذا احلزب 
من اجتياز العتبة االنتخابية بجسب التقرير.وأعاد 
فيجلني اكتش��اف نفس��ه بعد أن كان شخصيًة 
بارزًة في حزب الليكود وُمستوطًنا ُمتشدًِّدا ُمعاديًا 
ل إلى حترُّرٍي  التفاقيات أوسلو في التسعينات، إذ حتوَّ
ِّ��د تقنني املاريجوانا. ورمبا أصابته   ُمعاصٍر يُؤي

ٍ
مييني

الس��عادة ألن املناف��ذ اإلخباري��ة جتاهل��ت نق��اش 
جني��ف هذا األس��بوع، إذ س��يطرت عل��ى عناوين 
األخبار أنباء اإلمس��اك بش��حنة مخ��درات تابعٍة 
لش��بكة توصيل »حشيش« إس��رائيلية شهيرة.
وبدا فيجلني ُمس��تاًء حني ُسِئل عن أسباب تأييده 
لنق��ل مكات��ب احلكومة اإلس��رائيلية إل��ى احلرم 
القدس��ي، موقع املس��جد األقصى وقبة الصخرة، 
في مقابٍلة أُجِريَت ُمؤخًرا عبر أثير الراديو بحس��ب 
التقري��ر. وحني َس��أل فيجل��ني املُذيع ع��ن مصدر 
معلومات��ه، أج��اب األخي��ر بأنه حص��ل عليها من 
صحيفة »هآرتس« اإلس��رائيلية. فقهقه فيجلني 
قائاًل: إن »هآرتس« ليست صحيفًة جديرًة بالثقة.

تزع��م إس��رائيل منذ وق��ٍت بعيٍد أنه��ا تدعم حل 
الدولتني، وأن زعماءها يُؤيِّدون فكرة سعي إسرائيل 
لتحقيق الس��الم بهذه الطريقة، رغم تصرفاتهم 
املُناقض��ة لذلك على أرض الواق��ع، ولكن داليا ترى 
أن التنافر بني الصورة الذاتي��ة واحلقيقة الواقعية 
س��يقل تدريجًيا في الدورة االنتخابية احلالية بناًء 

على برامج األحزاب الُكبرى.

ترامب يجدّد هجومه على مولر والديمقراطيون يطالبون بنشر تقريره كاماًل

 وأضاف: "عش��نا ه��ذا العبث 
طيلة سنتني، اذ ال يوجد تواطؤ 
مع روس��يا. الناس لن يقتنعوا 
بذلك، ه��ذا كان خدع��ة. لكن 
)ترام��ب( ُعرِق��ل وه��و يكاف��ح 

اخلداع. فّكروا بذلك لثانية".
واعلن��ت وزارة العدل األميركية 
أن مول��ر س��ّلم تقري��ره للوزير 
ولي��ام ب��ار ال��ذي وّجه رس��الة 
إل��ى الكونغرس ذك��ر فيها أنه 
قد يك��ون قادراً عل��ى تلخيص 
األساس��ية"  "اس��تنتاجاته 
الكونغ��رس،  عل��ى  وعرضه��ا 
إج��ازة نهاية األس��بوع.  خالل 
وش��دد على انه "ملت��زم بأكبر 

مقدار مكن من الشفافية".
على رغم ذلك، شددت الرئيسة 
الن��واب  جملل��س  الدميقراطي��ة 
نانسي بيلوسي وزعيم األقلية 
مجل��س  ف��ي  الدميوقراطي��ة 
الش��يوخ تش��اك ش��ومر على 
"ض��رورة أن ينش��ر ب��ار التقرير 
والنتائج  الوثائق  وتقدمي  كامالً، 

األساسية للكونغرس".
وَورََد ف��ي بيان مش��ترك أصدراه 
أن على ب��ار أال "يُعطي الرئيس 
ترامب أو محامي��ه أو موظفيه 
احل��ق ف��ي أي معاينة س��ريعة 
للنتائ��ج واألدل��ة الت��ي توّصل 
إليها املقق اخلاص مولر، ويجب 
أال يُسمح أيضاً للبيت األبيض 
بالتدخ��ل ف��ي الق��رارات حول 

األجزاء التي يجب نشرها".
ف��ي الس��ياق ذاته ق��ال جيري 

الدميقراط��ي  الرئي��س  نادل��ر، 
للجن��ة القض��اء ف��ي مجلس 
الن��واب، التي س��تحصل على 
"الش��فافية  ب��ار:  ملخ��ص 
واملصلحة العام��ة ال تتطّلبان 

أق��ّل م��ن ذل��ك. يج��ب إعطاء 
األولوية لثقة اجلمهور بسيادة 

القانون".
الدميقراطية  الس��يناتورة  ام��ا 

املرش��حة  وارن،  إليزابي��ث 
للرئاس��ة، فقالت: "حضرة وزير 
الع��دل بار: أنش��ر تقري��ر مولر 

للشعب األميركي. اآلن".
وهناك ترقب إلم��كان ان يكون 
مولر خلص إلى وجود مخالفات 
أو جرائ��م ارتكبه��ا ترام��ب أو 

حملت��ه االنتخابية، مبا يتجاوز 
االتهام��ات الت��ي ُوجه��ت الى 

مساعدين له.
وأك��دت وزارة الع��دل أن مولر ال 
يوصي بتوجيه اتهامات أخرى، 
علماً انه وّجه خالل التحقيق، 
اتهام��ات إل��ى حوال��ى 30 من 
األفراد والكيان��ات، مبا في ذلك 
25 ف��ي روس��يا و6 مس��اعدين 

سابقني لترامب.
واف��ادت لوائ��ح االته��ام الت��ي 
وّجهه��ا مولر ووثائ��ق املكمة 
بذلته��ا  مس��تمرة  بجه��ود 
موسكو للتأثير في االنتخابات 
وتعطيل النظام الدميقراطي في 
الواليات املتح��دة. وحتّدث مولر 

عن قراصنة حتّركهم احلكومة 
الروسية ويتحّركون عبر مواقع 
للتواص��ل االجتماع��ي، عملوا 
عل��ى  ترام��ب  ف��رص  لتعزي��ز 
حساب منافسته الدميقراطية 

هيالري كلينتون.
وبعد كشف عشرات االتصاالت 

غي��ر املب��ررة بني حمل��ة ترامب 
فت��ح  روس��ية،  وش��خصيات 
"أف ب��ي آي" حتقيق��اً في تواطؤ 
محتمل. عندها تخّلص ترامب 
من مدي��ر "أف ب��ي آي" جيمس 
كوم��ي، وتول��ى التحقيق مدع 
خاص مس��تقل، هو مولر الذي 
أعلن ناطق باس��مه ان مهمته 
س��تنتهي "في األيام املقبلة"، 
وزاد: "س��يبقى عدد محدود من 
املوظف��ني لفت��رة م��ن الوقت، 
من أجل املس��اعدة ف��ي إنهاء 

عمليات مكتب" املقق.
اتهام��ات  ووّج��ه فري��ق مول��ر 
ضد ش��ركاء لترام��ب، هم بول 
مانافورت وريك غيتس ومايكل 

فل��ني ومايكل كوه��ني وجورج 
س��تون،  وروج��ر  بابادوبول��وس 
دين 5 منهم بجرائم مختلفة، 
لكن أياً منهم لم يُتهم بالتآمر 

للتواطؤ مع الروس.
وج��دد الرئيس األميركي دونالد 
ترام��ب، هجوم��ه عل��ى املقق 

اخلاص روبت مولر.
وش��كك ترام��ب، ف��ي مقابلة 
ف��ي  جدي��د  م��ن  تلفزيوني��ة، 
التحقيق حول وجود صالت بني 
حملته االنتخابي��ة عام 2016 
وروس��يا وال��ذي م��ن املتوقع أن 

تنشر نتائجه قريباً.
ومنذ بدء التحقي��ق الذي قاده 
املق��ق اخل��اص املدير الس��ابق 
ملكت��ب التحقيق��ات الفدرالي 
"أف ب��ي آي" روبرت مولر منذ ما 
يقارب العامني، أصر ترامب على 

أنه مجرد "مطاردة" و"خدعة".
وفي مقابلة مع قناة "فوكس"، 

وص��ف ترام��ب التحقي��ق بأنه 
"هراء".

وأش��ار مولر إل��ى أن عمالء من 
روس��يا حاول��وا التأثي��ر عل��ى 
االنتخابات لصالح ترامب. كما 
ظهر أيضاً أن ترامب كان يبحث 
ف��ي صفق��ة عقاري��ة ضخمة 
محتمل��ة في موس��كو العام 

ذاته، رغم نفي ذلك سابقاً.
ومع ذلك، يبقى من غير املعروف 
إن كان مول��ر س��يجد أي دليل 
يرب��ط ب��ني ترام��ب والكرملني. 

وهو يحقق أيضاً في مزاعم بأن 
ترامب حاول عرقلة العدالة عن 

طريق إعاقة التحقيق.
وم��ن املتوقع أن يس��لم املقق 
النائ��ب  إل��ى  تقري��ره  اخل��اص 
العام ويليام بار في املس��تقبل 
القريب. وسيقرر بار، بعد ذلك، 
ما ال��ذي س��يتم نش��ره، رغم 
ضغوط سياسية هائلة لنشر 

نتائج التحقيق كاملة.
املقابل��ة  ف��ي  ترام��ب  وك��رر 
محاولته رفض ش��رعية مولر، 
واصف��اً إي��اه بأن��ه "رج��ل ل��م 
ب��أي أصوات س��يقوم  ينتخب 

بكتاب��ة تقري��ر عن��ي". وأضاف 
"الن��اس ل��ن يتحمل��وا ذل��ك". 
وداف��ع ترامب عن نفس��ه ضد 
املزاعم بعرقل��ة العدالة. وقال 
"ل��م يكن هن��اك أي تواطؤ هذا 
كان خدعة. لك��ن )ترامب( متت 
إعاقت��ه وه��و يكاف��ح اخلداع. 

حسناً. فكروا بهذا لثانية".

13 ما وراءالحدث

يلّوح قياديون دميقراطيون بعزل الرئيس ترامب اذا تثبت انه تواطأ مع موسكو أو حاول عرقلة التحقيق
تس��تعد وزارة الع��دل األميركية لتس��ليم الكونغرس ملخصاً لنتائج التقرير ال��ذي أعّده روبرت مولر الذي تولى التحقيق في ملف "تدخل" روس��يا في انتخابات 
الرئاس��ة األميركية عام 2016، واحتمال تواطئها مع حملة الرئيس دونالد ترامب. لكن احلزب الدميقراطي يطالب بنش��ر التقرير كامالً، ومنع ترامب ومس��اعديه 
من االطالع عليه.ويلّوح قياديون دميوقراطيون بعزل الرئيس، اذا تثبت انه تواطأ مع موسكو أو حاول عرقلة التحقيق، علماً ان األخير يصّر على انه ضحية حملة 
"مطاردة".وقالت ناطقة باس��م الرئيس ان البيت األبيض يتطلع اآلن إلى أن "متضي العملية قدماً"، فيما اس��تبق ترامب تسليم مولر تقريره، واصفاً التحقيق بأنه 

"هراء". كما نعت مولر، وهو مدير سابق ملكتب التحقيقات الفيدرالي )أف بي آي(، بأنه "رجل لم يُنتخب بأي أصوات، سُيعّد تقريراً عني".

ل عدم امُلخاطرة  يبدو أن األحزاب االسرائيلية  البارزة ُتفضِّ
باالفصاح عن مواقفها حيال القضية الفلسطينية

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

من املقرر عقد انتخابات 
الكنيست اإلسرائيلي 

احلادية والعشرين في 9 أبريل 
)نيسان( املُقبل، قبل سبعة 

أشهٍر من موعدها األصلي. لذا 
ت داليا شيندلني، امُللِّلة  أعدَّ
البارزة في الرأي العام الدولي 

واملستشارة االستراتيجية 
املُقيمة بتل أبيب، تقريًرا 

عن آراء ُمرشحي االنتخابات 
بشأن الصراع الفلسطيني-

اإلسرائيلي.
ترى داليا أنه من املُبرَّر 

املُسارعة بالتنبؤ باألطراف 
التي ستفوز في االنتخابات 
اإلسرائيلية لكنها سلطت 

الضوء، في تقريرها الذي 
نشرته مجلة »+972 ماجازين« 
اإللكترونية اإلسرائيلية ونقله 

موقع »لوب لوج« األمريكي، 
على أهمية التساؤالت 

التالية: هل سُتغيِّر احلكومة 
املقبلة شيًئا؟ أم هل سُتغيِّر 

ه اإلسرائيلي بشأن  التوجُّ
الصراع الفلسطيني-

اإلسرائيلي؟ 

شددت الرئيسة الدميقراطية جمللس النواب وزعيم 
األقلية الدميقراطية يف جملس الشيوخ على 

ضرورة أن ينشر بار التقرير كاماًل
افادت لوائح االتهام 
التي وجـّهها مولر 
ووثائق املحكمة بجهود 
مستمرة بذلتها موسكو 
للتأثري يف االنتخابات 
وتعطيل النظام 
الديمقراطي يف امريكا

اليسار مييل إىل نفي وجود اختالٍف بني 
ُمنافسي الوسط التابعني لتحالف أزرق أبيض 
من جهة وبنيامني زعيم حزب الليكود احلاكم 

من جهٍة أخرى
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زئيفنتنياهو

مولرترامببوتني

ما مستقبل القضية الفلسطينية حال فوز كل مرشح من هؤالء يف انتخابات إسرائيل؟



صباح رحيمة

ف��ي طريقه الى م��أواه بعد 
أن اس��تلم نيش��انا جديدا 
وح��از عل��ى املرتب��ة األولى 
تأبط الش��هادة وقطع  وقد 
معظم الطريق مشيا على 
األقدام بعد أن ودعه اجلميع 
بالتصفي��ق احل��ار والتهاني 
واستقلوا سياراتهم املدفأة 

وس��ط ليل��ة ب��اردة رطب��ة 
جعلت��ه يصطك األس��نان 
ويلمل��م بقايا جس��د ذاوي 
ليصع��د  األي��ام  نخرت��ه 
وعن��اء  بصعوب��ة  الس��لم 
مس��رعا باجتاه غرفته التي 
إس��تأجرها في فندق عتيق 
آيل الى الس��قوط كحياته 
وبيد مرجتفة يزيل قفل الباب 
ليدخ��ل غرفة نتن��ة عالية 
النيش��ان  ليضع  الرطوب��ة 
ال��ى جانب تلك النياش��ن 
والدروع ويحاول إشعال النار 
ف��ي صفيحة أعده��ا لهذا 
الغ��رض وأعض��اؤه ترجت��ف 
الصفيحة  وسط  لتسقط 
وتش��ب النار فيها بسرعة 
انقاذه��ا  يس��تطيع  وال 
ولكنه يش��عر بل��ذة الدفء 
وه��و يتصاعد الى جس��ده 

فت��روح نظراته تعانق وجوه 
من  والنياشن  الش��هادات 
التي طرزت  والدروع  القالئد 
حياته قبل حائطه ولكنها 
حتم��ي  أن  تس��تطع  ل��م 
جسده من البرد وفي حلظة 
غضب ممزوجة بنش��وة راح 
يسحب الشهادات والصور 
النياش��ن ويرميها  وتل��ك 
الواحدة فوق األخرى داخل 
لتتصاع��د  الصفيح��ة 
الهبة النار وتنش��ر احلرارة 
ف��ي املكان ويجل��س ينظر 
أمام  يحت��رق  تاريخه  ال��ى 
عيني��ه بع��د م��ا احترقت 
للحي��اة  ليعط��ي  أيام��ه 
دموعه  وتتس��اقط  اجلمال 
الصفيح��ة  تل��ك  عل��ى 
ولكنه��ا حتت��رق مختلطة 

مع نياشن عمره.

البينة الجديدة / علي شريف
ف��ي  والفن��ون  الثقاف��ة  قص��ر  ش��ارك 
محافظ��ة الديوانية ف��ي املعرض الفني 
السنوي لرسوم طلبة املراحل االبتدائية 
برعاية املديرية العام��ة لتربية احملافظة 
على قاعة النش��اط املدرس��ي. املعرض 
اشتمل على مش��اركة مدارس احملافظة 
تنوع��ت  ونواحيه��ا حي��ث  واقضينه��ا 

الرس��وم ما بن الوطن واحلب 
والطبيع��ة واجلمال بفرش��اة 
ملؤها اجلمال واإلبداع واألمل. 
وق��ال مدي��ر قص��ر الثقاف��ة 
والفنون ف��ي الديوانية الفنان 
صادق م��رزوق: ان هذا املعرض 
يعد معرضا مهم��ا من خالل 
املش��اركة الفاعل��ة مل��دارس 
احملافظة مش��ددا على ضرورة 
الفئ��ات  به��ذه  االهتم��ام 
العمرية وخصوصا ان املرحلة 

االبتدائية تعد االس��اس القومي لإلنسان 
في مس��يرته التعليمية والبد من بنائه 
بن��اء صحيح��ا م��ع ض��رورة االهتم��ام 
قدرات��ه  وتنمي��ة  وتش��جيعه  مبواهب��ه 
الفني��ة واألدبية. املع��رض الفني حضره 
عدد من مدراء الدوائر والناشطن املدنين 
واملهتمن بالفن وعدد من الش��خصيات 

االجتماعية في احملافظة.

  

حسني نهابة 
عقارب الساعة تدور بال رحمة 

كأنها مسرورة بالتهامها 
لساعات العمر 

عبثاً احاول محوِك من تفكيري، 
مثل قدر ُمتنازع عليه

حاولُت كثيراً ان اجد ذاتي ولو ملرة، 
ففشلت

ان افكر على طريقة رجل ُمتحّضر
ترى: ماذا تريدين مني؟ 

وملاذا شئِت ان تلتقيني؟
يُؤملني ان احبِك على هذا النحو، 

ويُوجعني ان احبك على هذا النحو
واعترف اني 

ومنذ البداية املُّرة 
كنت اعشقك بهذا القدر 

من احلزن والوجع.
حائر أنا، 

وكل سبلي غامضة، 
السؤال عنك صار يقتلني، 

صار يعني ان اخسر الكثير 
من كرامتي كرجل،

واتوسُل إليك أن تبقي الى جواري، 
انا الفارس الذي يحبك بال كلل 

بال ملل 
ومن دون امل 

اعيش ظالم يومي بإنتظار صدفة 
به��ا  جت��ود  ق��د  ورؤوف��ة  رحيم��ة 

السماء، 
واظل الوك األمل 

لينتهي يومي كغيره من االيام، 
ترى: ملاذا اخشى ان اعترف لنفسي 

بأنك نسيتني؟ 
وأني انا فقط من يتسقط اخبارك، 

ويحيك حبال الوصول إليِك؟
ملاذا اخشى هدر هذه الدمعة امُلبأة 

في عيوني؟ 
وملاذا اخشى أن يسألوني عنِك؟

صرت اهرب من وجوه اآلخرين، 
وألوذ بِك، 

اذا ل��م تس��تقبلني  وع��ذراً، ع��ذراً 
حماِك 

فقالعك لم تُخلق 
ليتحصن بها املهزومن امثالي.

انا رجل مفلس، 

اعطى كل شيء قربانا حملبته، 
وحلفظ قلبه من وجع االيام،

وكنِت انِت املذبح الذي 
صلبُت عليه سنوات العمر

نذراً لقرب امرأة لم تشأ ان تكون
ليتني استطيع ان احرر نفسي 

من الرجاء فيك،
عفوا، 

عفواً وعن كل الذي كتبته أعتذر
م��ن  تنزعين��ي  ان  تس��تطيعن 

ذاكرتك، 
وميكنِك ايضاً ان متحي اسمي 

م��ن ب��ن اس��ماء كثي��رة طاف��ت 
بأفالكِك

انتزعيني حتى من تواريخِك 
واشطبي على كل ايام اللقاء التي 

كانت بيننا
وكوني كما حتبن ان تكوني دائماً

سيدة  في كل شيء، 
حتى في اللحظات اجملنونة

اشطبي صورتي، 
وانكري ان زعمت يوماً اننا التقينا

اتهام��ي  ع��ن   اب��داً  تتوان��ي  وال 
باجلنون، 

فأنا بالفعل رجل مجنون بِك انِت.
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ما أكثره��ا املواقع واملنتديات الثقافية واألدبية في مواقع التواصل 

االجتماع��ي، وم��ا أجمل بعضها؛ الس��يما صفحات الفيس��بوك 

ال��ذي أصبح بيتاً جديداً لن��ا. من بعضها ما نتفاع��ل معه كثيراً، 

وأخرى منرُّ عليها اذا تذّكرناها، ومنها من ننساها لكثرة ما سّجلنا 

أس��ماءنا فيها )عضويتنا الشرعية( أو الهوائية؛ ال أعرف بالضبط 

هوي��ة االنتس��اب؛ فقد تكون إجبارية من خ��الل إضافة ال على بال 

أو خاط��ر! بعٌض م��ن مس��ؤولي إدارات تل��ك املواقع طامل��ا يريدون 

أعضاءه��م له��م فق��ط دون غيرهم م��ن األماكن، ويري��دون منهم 

مشاركات مس��تمرة، وتعليقات حسب ما يش��تهون، وبعٌض آخر 

ال يفّضل االّ  ما ينش��ر من غزٍل، ورومانس��ية، وقسٌم آخر ال يسمح 

لغيره بنقد املادة األدبية )شعراً او نثراً( االّ هو فقط في حن يطلُب 

م��ن أعضاء مجموعته، ومنتداه بتوجيه كلمات الش��كر والتقدير 

واإلعجاب والتش��جيع. نوع آخر من املدراء إن لم تعلْق ملنش��وراته، 

أو م��ا يكتب فقد ال يس��مح بنش��ٍر جدي��د أو إن لم تعل��ق على ما 

يكتبه مس��اعديه اآلخري��ن فرمبا )رمبا( ينزعج؛ أم��ا من يوجه نقده 

األدبي بقراءة مؤدبة فتجده احملامي األول عن ذاك الكاتب؛ وإذا كانت 

)كاتب��ة( فاملصيبة جليلة وخطبها أعظم! ويقيت إش��ارة لنموذج 

آخ��ر، وم��ا أكثرها من مناذج تط��لُّ علينا، وهي التهديد باس��تمرار، 

ومبنشورات متتالية بحذف من ال يعلق و يتفاعل مع املوقع، وغالباً 

ما تصدر بيان��ات إحصائية عن حذف ألف أو الفن عضو النهم لم 

يتفاعل��وا، أو ألن تعليقاته ليس��ت هنا؛ إمّنا في جان��ب آخر، وأكاد 

أق��رأ يومياً مثل تل��ك اإلحصائي��ات الصادرة ع��ن وزارات تخطيط 

تل��ك املنتديات واملواقع! قد يس��تغرب بعضك��م أعّزائي لكلماتي 

هذه، أو ال يس��تغرب؛ ألعرف يقيناً ماذا تقولون، ولكّني متتبع لهذا 

املوضوع منذ أكثر من ع��ام، ولم أجد جواباً يقنعني؛ هل هو مرض 

جديد ظهر مع ظهور الفيس��بوك، أم نزعة أنانية مازالت متأصلة 

في نفوس��نا نحن العرب الذين نتخبط دوماً بهوس احلداثة، ام هو 

حب االمتالك البغيض والّتمّلك الالش��رعي وأسئلة اخرى قد أكون 

نس��يتها، ولديكم أفضل منها.هذه احلال - في منتديات - ميكنني 

الق��ول بان أعضاءه��ا من فئة املثقف��ن املرموقن، وبدون االش��ارة 

ألس��مائهم، ومواقعهم اتس��اءل من جديد: ملاذا؟ بّرر أحدهم ذات 

مرة بان التواصل مع مواقع متعددة قد يفس��د متعة التواصل مع 

موقع��ة وطاملا كان يقول بانه ال يريد أعضاء جددا وس��يكتفي مبن 

معه من بضعة مئات. سأحدُد رأياً واحداً لي هنا من امتناع البعض 

عن التعليق، وهو عدم االحس��اس، والقناع��ة بالتفاعل مع نص ال 

يُعد قيم��ة أدبية وفنية طاملا هو مبعثر الكلم��ات، كثير االخطاء، 

غريب املعان��ي، أو خادش للحياء بدالالته وص��وره الفاضحة. كتب 

مؤخراً أحد الش��عراء قصيدة مطّولة يص��ف فيها )نهدين المرأة(؛ 

فما كان من بعضهم االً ان قال بتعليق موجز: )ملاذا أتعبت نفسك، 

لقد عرف اجلميع انك تقصد النهدين!(.

السلطة
 الوهمية ..!

a

فنارات

سعد الساعدي

قصة قصرية

حاورها / أحمد البياتي

* حبذا لو تعّرف��ن القراء من 
هي الشاعرة جناة عبد اهلل؟

اهلل  عب��د  جن��اة  ل��دى   �
بكالوري��وس عل��وم كيمياء-
 ،1990 املستنصرية  اجلامعة 
جامعة  لغ��ات  بكالوري��وس 
لغ��ة  دبل��وم   ،2000 بغ��داد 
تطوي��ر  معه��د  انكليزي��ة 
فكتوري��ا  جامع��ة  اللغ��ات 
نيوزيلن��دا. واآلن مستش��ارة 
ثقافي��ة ف��ي مجل��س أمناء 

شبكة االعالم العراقي.
* مباذا تعرفن الشعر، وكيف 

يتم صقل موهبة الشاعر؟
- الشعر روح خالصة ال تقبل 
اخلداع اب��دا.. وال تقب��ل مترير 
جمل ساذجة هشة حتى لو 
البس��ت تلك اجلم��ل رداء من 
املتفردة  الصورة  تبقى  ذهب.. 
الش��اعر  بصم��ة  الصادق��ة 
ال��ذي يط��وف ح��ول كعبته 
الش��عرية ويصل��ي الجله��ا 
ويق��دم اليها قراب��ن الوالء.. 
بالتأمل  تتم صقل موهبت��ه 
ما  بأخذ  واله��دوء..  واحلكمة 
يكف��ي من جرع االس��ترخاء 
واحملب��ة واجلم��ال.. الق��راءات 
املتنوعة ف��ي كل اجملاالت في 

والدي��ن  والفلس��فة  االدب 
وعلم  النفس  وعلم  والتاريخ 
الفل��ك..  عل��م  االجتم��اع.. 

وللمتصوفة.
* باعتقادك ه��ل يوجد حاليا 

نقد حقيقي للشعر؟
� نع��م يوج��د لدين��ا نقاد ال 
غب��ار ميتلكون  له��م  يش��ق 
م��ن ال��ذكاء في تش��خيص 
النصوص والوق��وف على ادق 

تفاصيلها.
* اي��ن تضع��ن نفس��ك بن 

الشعراء العراقين؟
- هذا م��ن اختص��اص النقد 
واختص��اص اجلمهور املثقف 
وبش��هادة  لكن��ي  الواع��ي.. 
خي��رة االدب��اء والكت��اب في 

العرب��ي  والوط��ن  العال��م 
أمتلك جتربة متميزة  والعراق 

ومتفردة في كتابة النص.
* برأيك من الشاعر املبدع؟

ال��ذي  املب��دع  الش��اعر   -

يس��تطيع بناء نصه ونفسه 
وتطوير جتربت��ه وصقل ادواته 
باملتابع��ة والق��راءة واالطالع 
التج��ارب  كبري��ات  عل��ى 

ان  العال��م..  ف��ي  الش��عرية 
يراقب جملته خشية التكرار 
وان يراق��ب نفس��ه خش��ية 
حزن قاتل او فرح قاتل يحيل 
نصه الى ساحة معركة غير 

جن��ون  الش��عر  متكافئ��ة.. 
وخيال خص��ب واختالف عن 

اآلخر مبعطيات مبتكرة.
* لو لم تكوني ش��اعرة، ماذا 

وددِت أن تصبحي؟
- كن��ت اود ان اصب��ح جوالة 
اكتش��ف العال��م وادون كل 
هذا.. س��كنت في داخلي لذة 
االكتشاف واملعرفة والتقصي 
من��ذ طفولت��ي واعتق��د اني 

كنت سأكتب الشعر ايضا.
* مل��ن حتب��ن ان تق��رأي، ومبن 

تأثرتي؟
- ق��رأت كم��ا اس��الفي م��ن 
واجلواهري  للمتنبي  الشعراء 
املالئك��ة  ون��ازك  والس��ياب 
وس��ركون بول��ص وادوني��س 
وعبد  ومليعة عب��اس عم��ارة 

ال��رزاق عب��د الواح��د وق��رأت 
ف��ي ذات الوقت جل��اك بريفير 
والي��وت ورامبو وبابل��و نيرودا 
ولوتريامون.. كنت أقرأ الروايات 
العظيم��ة لكب��ار الروائي��ن 
العراقي��ن والعرب والعاملين 
ف��ي ذات الوق��ت.. وأقرأ لكبار 

املتصوفة.
* حدثينا عن منجزك االبداعي 
ومش��اريعك  واصدارات��ك 

املستقبلية؟
� صدرت ل��ي ثماني مجاميع 

شعرية:
 1996 اس��تفهام  قيام��ة   -1
احلض��ارة-  دار   2010 بغ��داد.. 

القاهرة.
2- مناجم االرق 1999 بغداد.. 

2007 دار الساقي- بيروت.
3- نعاس الليلك 2000 بغداد.. 

2010 دار احلضارة- القاهرة.
4- حن عبث الطيف بالطن 
2008 دار الش��ؤون الثقافي��ة 
بغداد.. 2014 قصور الثقافة- 

القاهرة.
دار   2010 وط��ن  ذات   -5

محروسة- القاهرة.
6- هن��اك ب��ن اصابعي 2013 

دار أروقة- القاهرة.
دار  الزج��اج-  عل��ى  عي��د   -7

قناديل- بغداد.

8 - منشغلة حدَّ األمهات- دار 
ميزوبوتاميا- بغداد.

وصدرت ل��ي ايضا  مجموعة 
)أصاب��ع  بعن��وان  قصصي��ة 
احلض��ارة-  دار  ع��ن  ج��دي( 

القاهرة.
رواي��ة  مخطوط��ة  ول��دي  
بعنوان )قرية في منفى(. وفي 
النية تكمل��ة كتابي في أدب 
الرح��الت وتقدمي روايتي )قرية 
ف��ي منف��ى( ال��ى الطباعة.. 
واالشتغال على رواية جديدة 

بطقوس مختلفة.
الش��عراء  تنصح��ن  مب   *
ظه��روا  الذي��ن  الش��باب 

مؤخرا؟
- ان يبتعدوا عن النرجسية.. 
منه��م   الش��اعر  يك��ون  ان 
ان  قب��ل  حقيقي��ا  ش��اعرا 
يطلق على نفس��ه ش��اعرا.. 
ان يهب الشعر احلياة والوقت 

ويخلص له اشد االخالص.
تقولينه��ا  اخي��رة  كلم��ة   *
اجلدي��دة(  ل�)البين��ة 

ومتابعيك؟
- أشكر )البينة اجلديدة( على 
ه��ذا احلوار.. واش��كر كل من 
يقرأ ل��ي وأعتذر له مس��بقا 
ع��ن كمية احلزن التي تتخلل 

نصوصي.

كنت أود أن أصبح جوالة أكتشف العامل وأدّون 
كل هذا .. سكنت يف داخلي لذة االكتشاف 

واملعرفة والتقصي منذ طفوليت

قصيدة

الشعر روح خالصة ال تقبل اخلداع أبداً .. وال تقبل مترير مجل
 ساذجة هشة حتى لو ألبست تلك اجلمل رداء من ذهب

الشاعرة والقاصة واإلعالمية جناة عبد اهلل خصت )                           ( حبوار للحديث عن إبداعاتها:

كتبت الشعر وهي صبية لم يتجاوز عمرها 12 وكتبت القصة وعملت متاثيل نحتية صغيرة.. صبية ترى احلياة مبنظار مختلف متاما.  
تتأمل احلدائق اخللفية لش��وارع ميس��ان بغبطة كبيرة وترى النش��وة واجلمال في ادق تفاصيل احلياة حتى وصلت بغداد في سن 
ال�18 فكانت عش��قها واملدينة التي احبتها، درس��ت علوم الكيمياء ونشرت الش��عر والقصة وحضرت اجملالس االدبية واجملالس 
البغدادية واملهرجانات االدبية، غادرت بعدها وهي في س��ن الثالثني ال��ى عمان ثم نيوزيلندا وعادت الى القاهرة لتمكث فيها 8 
سنوات ثم االستقرار في بغداد حيث ادارت منتدى العراقية الثقافي ملدة عام ونصف العام واآلن تعمل عضو جلنة استشارية 

في مجلس أمناء شبكة االعالم العراقي، انتهزنا فرصة وجودها في شارع املتنبي وكان لنا معها هذا احلوار:

البين��ة الجدي��دة /  ياس��مني 
خضر حمود 

ضمن سلسلة »مدن عراقية« 
صدر عن دار الشؤون الثقافية 
املوس��وم  الكت��اب  العام��ة 
»النج��ف احملافظ��ة واملدين��ة 
أوراق جغرافية« للدكتور »عبد 
عل��ي اخلفاف« وهي سلس��لة 
اصداراته��ا  تعن��ى  ثقافي��ة 
بالتعري��ف باملدين��ة العراقية 
تراث��اً وحض��ارًة. ج��اء الكتاب 
م��ن ع��دة مواضي��ع مختلفة 
منه��ا تن��اول فيه��ا املراح��ل 
اإلدارية التي مرت بها منطقة 
النج��ف ومن ثم احملافظة منذ 
تاريخ اإلس��المي وحتى وقتنا 
الراهن وقد اتضح ان العالقات 
أساسا  العشائرية كانت هي 
في رس��م احلدود السياس��ية  

اإلداري��ة  للوح��دات 
مبختل��ف  الع��راق  ف��ي 

تسمياتها. 
م��ا  م��ن خ��الل  ويه��دف 
ال��ى  اليه��ا  توصل��ت 
الزمني��ة  األدوار  حتدي��د 
به��ا  تش��كلت  الت��ي 
ه��ذه احملافظ��ة منطق��ة 
إداري��ة منذ العصر  وحدة 
وتبعاته��ا  العباس��ي 
العه��د  ف��ي  اإلداري��ة 
العثماني والتغيرات التي 
تعرضت لها منذ تشكيل 

الدولة العراقية احلديثة. 
اما احملور الثاني فشمل حتليل 
اإلداري  لتش��كيل  املكان��ي 
ملنطق��ة محافظ��ة النج��ف 
املس��تقبل  ف��ي  وتوقعاته��ا 
املنظور. واحمل��ور اآلخر جاء فيه 

الكب��رى«  النج��ف  »مدين��ة 
واملوضع  املوق��ع  ف��ي  دراس��ة 
فلكل من املوق��ع واملوضع دور 
مهم في نشأة املدن وظهورها 
وحتديد مس��تقبلها. فقد جاء 
في احملور االخر دراسة »املناخ« 
واملناخ املريح في مدينة النجف 

الكب��رى كم��ا وض��ح 
التاري��خ الدميوغراف��ي 
ملدينة النجف الكبرى 
الس��كان  وتوقع��ات 
ع��ام  حت��ى  فيه��ا 
الوضع  ه��ذا  )2037(م. 
اجلغرافي وبشكل عام 
ف��ان منطق��ة النجف 
خصائص في »عبقرية 
استمرت  فقد  املكان« 
احلياة في هذه املنطقة 
املؤش��رات  حس��ب 
االثرية ألكثر من )7000( 
عام عندما كانت هذه املنطقة 
م��ن هوام��ش باب��ل واس��تمر 
التاريخ بتحرك دون توقف الى 
يومنا هذا.جاء الكتاب ب�)393( 
املتوسط. القطع  صفحة من 

تصميم الغالف رائد مهدي.

متابعة / البينة الجديدة
حف��ل الع��دد اجلدي��د من 
الص��ادرة  املأم��ون  مجل��ة 
للترجمة  املأم��ون  دار  ع��ن 
والنش��ر ف��ي وزارة الثقافة 
والس��ياحة واآلثار بالعديد 
من املواد الثقافية املتنوعة، 
افتتاحي��ة  ف��ي  فنق��رأ 
اجمللة  العام على  املش��رف 
ساطع راجي جاءت بعنوان 
للكتاب(  فردوس��اً  )بغ��داد 
تن��اول فيها النج��اح الذي 
بغ��داد  مع��رض  ش��هده 
ال��ذي  للكت��اب  الدول��ي 
عق��د مؤخرا ومش��اركة دار 
املأم��ون في��ه، ث��م نطال��ع 
ملفا بعن��وان )األدب املقارن 
في ظ��ل الترجمة( ترجمته 
إمي��ان قاس��م ذيب��ان وضم 
ثالث دراسات هي )الترجمة 
واالقتباس/ حتليل اجتماعي 

مق��ارن ملنج��ز م��ارك توين( 
و)أثر الرواي��ة األمريكية في 
غ��داة  الفرنس��ي  اجملتم��ع 
الثاني��ة(  العاملي��ة  احل��رب 
أداة  املترج��م..  و)الن��ص 
بحثي��ة جدي��دة ف��ي األدب 
اجمللة  املقارن( كم��ا فتحت 
ملًفا خاًصا مبنتدى املسرح 
ركز على خصوصية املكان 

التجربة أس��هم  وتداعيات 
فيه كل من عدنان منش��د 
والدكت��ور س��عد عزيز عبد 
إبراهيم  وعقي��ل  الصاحب 
العطية، وفي باب دراس��ات 
املصادر  بعنوان  دراسة  نقرأ 
للمفكر  االبس��تمولوجية 
ولس��ن  كول��ن  الوج��ودي 
كتبها الدكت��ور جناح هادي 

وأخرى حمل��ت عنوان  كبة 
والسياس��ة  مالرو  )أندري��ه 
الثقافي��ة من ترجمة كامل 
ودراس��تن  العامري  عوي��د 
أخرين من ترجمة جناة عبد 
والدكتورة  محم��د  املطلب 
هن��اء خلي��ف غن��ي، كم��ا 
حواري��ن  الع��دد  تضم��ن 
املترج��م  م��ع  احدهم��ا 
واألديب نصي��ر فليح أجرته 
الكرطان��ي  ط��ه  نهض��ة 
وحوارا مترجم��ا مع الروائي 
نيك ستون بترجمة سفانة 
ط��ارق. وتضم��ن ب��اب آفاق 
امل��واد املتنوعة  ع��دًدا م��ن 
النق��د  ف��ي  ق��راءة  منه��ا 
املس��رحي للش��باب بقلم 
الدكتور عقيل مهدي ومادة 
)الس��ينما  أخ��رى بعن��وان 
ورؤى(  محاوالت  الفرنسية.. 

ترجمة محمد كاظم.

النجف احملافظة واملدينة أوراق جغرافية
اصدارات

الزميل احملاور مع الشاعرة جناة

صدور العدد األول من جملة املأمون 2019

نيشان ثقايف الديوانية يشارك 
يف املعرض الفين لطلبة املدارس

القدُر اجملنون



البينة اجلديدة / محسن إبراهيم 
يجهل الكثيرون من مجتمعنا بأن الطفل، 
ذلك اخملل��وق الصغير املتورد ال��روح كزهرة، 
يش��كل داخ��ل عامله اخلاص لبن��ًة أولى من 
السلوكيات والقيم اإلنسانية الوليدة التي 
حتتاج ملن يكون مؤمتناً عليها كي تثمر بنبل 
مطل��ق. وهنا يأت��ي دور املربّ��ي وآلية ومنافذ 
التربية التي ل��م تعد مقتصرة على األبوين 
كما في الس��ابق، وامنا أصبحت مس��ؤولية 
اجلمي��ع بفعل اإليق��اع التقني املتس��ارع 
ف��ي كل جوانب احلياة. مس��رح الطفل هو 
أح��د اجلوان��ب التربوي��ة الصحيحة جليل 
ناش��ئ عانى مسلس��ل التش��وهات الذي 
ط��ال البني��ة الفكرية للمجتم��ع العراقي 
بس��بب لعنة السياس��ة التي لم يس��لم 
منها األطفال ب��دالً من تأطير عاملهم بلغة 
احل��ب واحلي��اة والبراءة واجلمال. لقد ش��هد 
مس��رح الطف��ل في الع��راق في س��تينات 

الق��رن املاضي طف��رة حقيقي��ة، اذ قدمت 
)فرقة معه��د بغداد التجريبي( مس��رحية 
)عالء الدي��ن واملصباح الس��حري( جليمس 
توري��س ع��ام 1968، ترجم��ة جعف��ر عل��ي 
واخ��راج جاس��م العب��ودي. وتعتب��ر ه��ذه 
املسرحية أول مسرحية يؤدي أدوارها ممثلون 
احلقيقي  محترفون، ويحضره��ا جمهورها 

م��ن األطفال من طالب امل��دارس االبتدائية، 
ثم أعقبتها جتربة اخملرج املس��رحي قاس��م 
محمد في مس��رحية )طير الس��عد( التي 
أعده��ا وأخرجها واس��تمر عرضه��ا قرابة 
الش��هر وجتاوز عدد احلضور حينها أكثر من 
11 أل��ف متفرج. واعتبرت حينها االنطالقة 
احلقيقي��ة ملس��رح الطفل في الع��راق. ثم 

توالت التجارب املسرحية من قبل الفرقة 
القومي��ة للتمثي��ل ليدخ��ل ه��ذا اجمل��ال 
س��عدون العبيدي وسليم اجلزائري وبهنام 
ميخائيل ومحسن العزاوي وآخرون, وكانت 
جتربة سعدون العبيدي )زهرة األقحوان( عام 
1975 جتربة مميزة وهي من إخراجه وتأليفه 
ت أول مس��رحية عراقي��ة أصيلة  وق��د عدَّ
لألطف��ال. حتى باتت العروض املس��رحية 
ف��ي مج��ال الطف��ل عروض��اً عاملي��ة حاز 
مخرجوه��ا وممثلوها أمثال قاس��م محمد 
وس��عدون العبي��دي وليلى محم��د وفائزة 
جاسم وحسني علي صالح وغيرهم على 
عدة جوائز عربية وعاملية, لتتواصل بعدها 
الع��روض املس��رحية للطف��ل ف��ي عقدي 
الثمانينات والتس��عينات وصوالً الى جتارب 
حتس��ب على أصابع اليد. ورغم املهرجانات 
العدي��دة الت��ي اقيمت ما بع��د 2003, إال أن 

جنم مسرح الطفل بدأ يأفل تدريجياً.

الفنانة السورية هبة نور: تزوجت وتطّلقت .. وعودتي إلى الفن ستكون قوية

متابعة / البينة اجلديدة
تصله��م  الفنان��ني  م��ن  كثي��رون 
إل��ى حس��اباتهم رس��ائل تنم��ر من 

د بع��ض  ا ف��ر أ

اجلمهور أو املتابعني، وكثيراً ما يكون 
الرد من الفنان قاس��ياً. الفنانة إجني 
وج��دان تلق��ت عل��ى حس��ابها في 
»إنستغرام«، رسالة من أحد املتابعني 
هاجمه��ا فيه��ا بق��وة، مؤك��داً أنها 
ليس��ت باجلميلة سواء كان ظهورها 
باملكي��اج أو من دونه، وه��و ما دفعها 
إل��ى أن ت��رد على الرس��الة بقس��وة 
وعنف. وقالت في ردها: »طيب وأنَت أو 
إنِت فاضيني قوي لدرجة إنك عاماللي 
فول��و وكم��ان داخل��ة تقوليل��ي إني 
وحش��ة وتخينة وعندي هانش؟ طب 
وحضرتك مالك، أنا حرة واحلمد هلل أنا 
عارفة إني حل��وة ومش محتاجة حد 
زيك يقولي إني وحشة وال حلوة، رأيك 
ال يهمن��ي بش��يء ولو م��ش عاجبك 
ردي برض��و وال يف��رق معاي��ا بش��يء 
وعامًة اللي بيته من إزاز ميحدفش 
والل��ي يفه��م  الن��اس بالط��وب 
بق��ى«. ونش��رت ص��ورة ضوئية 
الت��ي جاءتها  الرس��الة  م��ن 
ورده��ا عليها بقوله��ا: »وده 
لطي��ف  ش��خص  دي��ة  أو 
ق��وي وفاضي��ة وواضح إن 
نفسيتها تعبانة علشان 
ك��ده«.  تقول��ي  تدخ��ل 
أكملت: «أن��ا بقى الناس 
بتضحكن��ي  واهلل  دي��ه 
وبجد بيصعبوا عليا جداً. 
أصل بجد يعني فاضيني 
قوي إنهم يدخلوا يقولوا 
كالم س��خيف ك��ده، ربنا 
ماهيجيلي  وكل  يش��في، 
رسايل كده هعملها شير«.

* مّرت أربع س��نوات عل��ى غياب هبة نور 
عن الشاشة، فما األسباب؟

� أّود أن أوض��ح أوالً أنن��ي ل��م أعلن يوماً 
اعتزال��ي. وكل م��ا ف��ي األم��ر أن بع��د 
مش��اركتي ف��ي بطولة مسلس��ل »ما 
اضط��ررت   ،2014 ع��ام  الوج��وه«  وراء 
لالبتعاد ع��ن التمثيل لظ��روف عائلية، 
كما أن األزمة السورية أثّرت في خياراتنا 
الفني��ة.* ولك��ن األزمة طاول��ت اجلميع، 

ولم يتوقف أحد عن العمل؟
� هذا صحي��ح، ولكن معظ��م املمثلني 
عمل��وا مبا ال يرضيه��م فني��اً، وتعرضوا 
للظلم بس��بب ذلك. وأنا ش��خصياً لم 
أج��د الع��رض ال��ذي يناس��بني. جميع 
الفنان��ني م��ّروا بحالة من ع��دم التوازن، 
وكٌل منهم تعامل معها بالطريقة التي 
تناس��به.* هناك من يتحدث عن س��بب 

ثالث الختفائك، الزواج؟
� أحتّف��ظ كثيراً على م��ا يتعلق بحياتي 

واحلي��اة  ال��زواج  أن  وأش��عر  اخلاص��ة، 
العاطفية أمور تخّصني وحدي، ال سيما 
بوجود ش��بكات التواص��ل االجتماعي، 
حي��ث تكث��ر اإليجابي��ات والس��لبيات، 
فتج��د م��ن ال يق��ّدر ظروف��ك لتنطل��ق 
حمالت التجريح.. لذا أحاول قدر اإلمكان 
أن أحافظ على خصوصيتي وأبدو عفوية 
في تصرفاتي. بصراحة، لقد تزوجت مرة 
واحدة ف��ي حياتي وتطّلق��ت، وأنا اليوم 

لست مرتبطة بأحد.
* لألس��ف ال تزال كلمة »مطّلقة« تلقى 
صدى س��لبياً لدى ش��رائح بسيطة في 
اجملتم��ع. بعد إعالنك خب��ر طالقك، ماذا 

تتوقعني؟
� لألس��ف، ال تزال مجتمعاتن��ا العربية 
تنظر ال��ى امل��رأة املطّلقة نظ��رة دونية، 
وتعي��ب عليه��ا ذلك. ف��أي أّم ش��رقية 
ترف��ض أن يرتبط ابنها بام��رأة مطّلقة. 
ومهما كان احلب قوياً بني الش��ريكني، ال 

بد من أن يظهر االختالف في الطباع 
عندما يعيشان حتت سقف واحد، مما 
يؤدي الى حدوث املشاكل بينهما، وال 
يستطيعان االس��تمرار في حياتهما 
الزوجي��ة في ظل اخلالف��ات، فتنتهي 
عالقتهما بالط��الق. ما ذنب املطّلقة 
إذا فش��لت جتربة زواجها؟ وما العيب 
في ذلك؟ لكن تس��وء األم��ور بوجود 
األطف��ال، فينش��أون ف��ي بيئ��ة غير 
وبالنسبة  الثمن.  ويدفعون  س��ليمة 
إل��ّي، أفّض��ل االنفص��ال ال��ذي تليه 
صداق��ة، لتجني��ب األوالد املش��اكل 
والعق��د النفس��ية الت��ي تترت��ب ع��ن 

انفصال الوالدين.
* كم استمر زواجك؟

� حوالى الثالث سنوات.
* هل عملك في الفن كان أحد األس��باب 

التي أدت الى طالقك؟
� ال، ألنن��ي ل��م أك��ن أمّث��ل ح��ني وق��ع 

الطالق.
* هل تفّكرين في الزواج ثانيًة؟

� بصراح��ة، تراودني فكرة ال��زواج للمرة 
الثاني��ة، وأحل��م بتكوين عائل��ة وإجناب 
أطفال، ولكن بعد طول تفكير، وجدت أن 
من املبكر اإلقدام على هذه اخلطوة، ومن 

األفضل التركيز في عملي الفني.
* ماذا عن الغيرة؟

� أعترف بأنن��ي امرأة غيورة، ولكن ضمن 
املعقول. ومن الطبيع��ي أن يغار الرجل، 
لك��ن مش��كلتي أنن��ي ال أعات��ب، ب��ل 
أدير ظهري وأمش��ي إذا واجه��ت موقفاً 

يزعجن��ي. بطبع��ي أراقب أكث��ر مما أعّبر 
بال��كالم، أكبت الهموم في داخلي، وفي 

النهاية أترك كل شيء وأرحل.
* هل خضعت ألي جراحة جتميل؟

� من��ذ عام��ني، خضعت جلراح��ة واحدة 
لتجمي��ل أنفي. رغبت ف��ي جتميل أنفي 
من��ذ أن ب��دأت التمثي��ل، ولك��ن اجلميع 

حّذرني من النتائ��ج وقتذاك، إمنا في 
الفترة األخيرة، ش��عرت باحلاجة الى 

بع��ض التعدي��ل في أنفي أمام عدس��ة 
الكامي��را. علم��اً أنن��ي حرص��ت عل��ى 
احلفاظ على ش��كله األس��اس، وكل ما 
طلبته ه��و تقومي انحراف بس��يط فيه. 
ولطامل��ا اتُّهم��ُت باخلض��وع لعملي��ات 
التجميل، ومع ذلك إذا ش��عرت باحلاجة 
الى جتمي��ل أو تعديل ف��ي أي ملمح من 

مالمحي، فلن أترّدد...

* ما رأيك بالدراما السورية؟
� لألسف، تراجع مستواها بسبب األزمة 

السورية.
* ماذا تفعلني إذا خطفت إحدى الفنانات 

دوراً منك؟
� أن��ا ال أخطف دوراً م��ن ممثلة، وفي حال 
ُس��حب أحد األدوار مني، تأّك��د أنني لن 

أح��ّرك س��اكناً، ألن��ه إذا كان ال��دور من 
نصيب��ي فل��ن يأخ��ذه أح��د من��ي، ومن 
يظلم��ك س��ُيظلم ولو بعد ح��ني. وهذا 

ليس مجرد كالم، بل حقيقة.
* أي��ن كان��ت االنعطافة في مس��يرتك 

الفنية؟
� كان��ت في سلس��لة »صرخة روح« من 
إنت��اج ش��ركة »غول��دن الي��ن«. قّدمت 

خماس��ّيَتي »أضواء وهمي��ة« من كتابة 
نادي��ا األحم��ر وإخ��راج تام��ر إس��حق، 
و«خيانة خرس��اء« من كتابة ملا إبراهيم 
وإخ��راج ناجي طعمة، واس��تطعت من 
خاللهما أن أُظهر موهبتي للمشاهدين 
الذين تأثّروا كثيراً بشخصّيَتي »شيرين« 
األول��ى،  اخلماس��ية  ف��ي  و«نس��رين« 

وبشخصية »النا« في الثانية.
* أي شخصية تشبهك أكثر في األعمال 

التي قّدمتيها؟
� ش��خصية »ناديا« التي جّس��دتها في 
مسلس��ل »وراء الوجوه«، ألنها تتحدث 
عن فت��اة حتّكم عقله��ا وال تتبع قلبها 
في موض��وع االرتباط وال��زواج، فتبحث 
ع��ن الش��ريك الق��ادر عل��ى إس��عادها 

وتأمني راحتها واس��تقرارها على جميع 
الصعد.

* تعودي��ن إل��ى الشاش��ة الصغيرة عبر 
»احلرملك«، ما الذي جذبك فيه؟

� يكف��ي أنه يضم مجموع��ة كبيرة من 
النج��وم الس��وريني، وهو ن��ص للكاتب 
س��ليمان عبدالعزي��ز، ويتولّ��ى إخراجه 
اخمل��رج تام��ر إس��حق، وإنتاجه ش��ركة 
»كالكي��ت« الضخمة التي تس��عى إلى 
العمل املتكام��ل. وأكثر ما جذبني إليه، 
شخصية »زمردة« التي أؤّديها فيه، فهي 
مركبة وال تس��ير بنمط واح��د، وتعتمد 

على عنصر املفاجأة.
* كيف كان املش��هد األول أمام الكاميرا 

بعد العودة؟
� في الع��ادة، ينتابني القلق والتوتر قبل 
الش��روع بتصوي��ر أي عمل فّن��ي إلى أن 
أدخل »بالتوه« التصوي��ر، فما بالك بعد 
كل ه��ذه الفترة من الغي��اب! ذهبت الى 
موقع التصوير وأنا متوترة، واستمر التوتر 
خالل وضع املاكياج وتصفيف الش��عر، 
وبقيت مُمس��كة بالنص بيدي رغم أنني 
ال أعتم��د عل��ى احلفظ. ش��عرت كأنني 
أمّث��ل للمرة األولى رغم أن املش��هد كان 
سهالً. متكّنت من السيطرة على اخلوف 
وأج��دُت تق��دمي الدور، لكن اليوم أش��عر 
بأن املس��ؤولية مضاعفة، وعلّي أن أكون 
أفضل من السابق. عموماً، أنا متفائلة، 
ال سيما أنني أحببُت شخصية »زمردة« 

وعرفُت كيف أوّفيها حقها.

ملن قالت إجني وجدان: »أنا مش حمتاجة 
حد زيك يقول إني حلوة أو وحشة«

albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة  

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

فنانة وهبها اهلل اجلمال وموهبة التمثيل، تتسم بالطيبة والشفافية والتواضع. مهما طال ابتعادها عن الساحة 
الفنية، تبقى صورتها راس��خة في أذهان جمهورها. هي النجمة الس��ورية هبة نور التي تعود الى التمثيل بعد 

غياب قس��ري دام أربع س��نوات، غياب اكتنف الغموض أس��بابه.. في حوار صريح كشفت فيه عن 
أسباب غيابها، حتّدثت هبة عن حياتها الشخصية بتحّفظ وعالقتها بزمالئها الفنانني والفنانات 

وعن جديدها املرتقب..

اضطررت لالبتعاد عن التمثيل لظروف عائلية كما إن األزمة 
السورية أّثرت يف خياراتنا الفنية

ال تزال جمتمعاتنا 
العربية تنظر 

إىل املرأة املطّلقة 
نظرة دونية وتعيب 

عليها ذلك

قّلة وعي أم إهمال متعّمد؟

متابعة / ليلى احلسيني
يس��تضيف املتحف العربي االمريكي 
في مدين��ة ديربورن العرض املس��رحي 
ال��ذي يحمل العن��وان )تداعيات وطن( 
وهو من إع��داد وإخراج قاس��م ماضي 
ومتثيل إستبرق العزاوي وتتمحور فكرة 
العرض عل��ى حكاي��ة أم عربية تفقد 
ولده��ا الوحي��د ف��ي س��احات احلروب 

العبثية التي تعاني منها.

)تداعيات وطن( 
إدانة للحروب عرب 

قراءة مجالية 
خمتزلة 

متابعة / البينة اجلديدة
نفت الفنانة التونسية لطيفة شائعة 
الفن��ان املص��ري أحم��د  زواجه��ا م��ن 
وفي��ق، مؤكدة أن جمي��ع األخبار التي مت 
تداوله��ا مؤخ��ًرا حول ه��ذا املوضوع ال 
مت��ت للحقيق��ة بصلة.وأضاف��ت خالل 
تصريحات إذاعية: »أنا مصدومة، ومش 
فاهمة جابوا الكالم ده منني.. أواًل أحمد 

وفي��ق ده أخويا، ثانًيا ه��و متجوز واحدة 
تونسية وعايش في فرنسا، وعنده والده 
ربنا يخليهم«. وتابعت: »أنا عايزه أقول 
ل��كل إلّي قاعدين يكتبوا ويألفوا برَّاحة 
ش��وية.. أنا لو اجتوزت هقول قدام الكل 
إني اجتوزت.. يعني اشمعنى أحمد وفيق 
إلّ��ي اجتوزته.. هو ش��خص محترم ومن 
أحسن الفنانني إلّي اتعاملت معاهم«.

متابعة / البينة اجلديدة
نش��رت الفنانة ش��يرين رضا عبر حس��ابها 
على »إنستغرام« صورة جتمعها بطفل يعاني 
من مرض التوح��د، وعلقت عليها قائلة: »انا 
مكنتش اعرف ان التشخيص املبكر للتوحد 
ممكن يعمل ف��رق كبير في حياة الطفل. انت 

#كنت_تعرف؟«.
ملتابعيه��ا:  كالمه��ا  موجه��ة  وأضاف��ت 
#إيد_بتس��لم_إيد  هاش��تاج  »إس��تخدم 
عشان ننشر معلومات اكتر عن #التوحد وازاي 
نتعام��ل مع حاالت التوحد«. وتصّور ش��يرين 
رضا حالياً فيلما يكشف كيفية التعامل مع 

مرضى التوحد، وذلك بعد إختيارها كسفيرة 
إلحدى احلمالت اخلاصة بالتضامن مع مرضى 
التوحد. م��ن ناحية أخرى، تعرض فيلم »رأس 
الس��نة« والذي تشارك شيرين رضا ببطولته 
للتأجيل، وتتعاون فيه مع إياد نصار وبس��مة 

وأحمد مالك.

لطيفة تتحدث للمرة األوىل عن قصة زواجها من النجم املصري أمحد وفيق

شريين رضا تواجه مرض التوحد .. ماذا فعلت؟



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 )3153( االثنين  3/25/ 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 NO.3153.mON.25.mAR.2019إعالنات العدد )3153( االثنين 3/25/ 2019 

   استنادًا الحكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 املعدل وقرار الهيئة العامة للمصرف املتخذ بجلستها املنعقدة بتاريخ 2019/3/7، 
الحالي  الذكر وبنسبة قدرها )150%( من رأسمالها  آنف  الشركات  اوال( من قانون  املادة )55/  الشركة وفق احكام  واملتضمن زيادة رأسمال 
دينار بطرح أسهم  ليصبح رأسمالها )250,000,000,000( مئتان وخمسون مليار  دينار  والبالغ )100,000,000,000( مائة مليار 
لالكتتاب العام مقدارها )150,000,000,000( مائة وخمسون مليار سهم. عليه يدعو السيد رئيس مجلس االدارة كافة املساهمني الكرام 

يف الشركة والجمهور الكريم اىل االكتتاب باالسهم املطروحة وفق التفاصيل ادناه:
اوال: ادناه عقد تأسيس املصرف

بسم اهلل الرحمن الرحيم
عقد تأسيس

شركة املصرف الدولي االسالمي/ مساهمة خاصة
رأسمالها )100,000,000,000( مائة مليار دينار عراقي

املادة االوىل:
اسم الشركة : شركة املصرف الدولي االسالمي/ مساهمة خاصة

املادة الثانية: 
1- مركز الشركة: الفرع الرئيسي يف بغداد.

2- لها الحق يف فتح الفروع داخل العراق وخارجه وبموجب خطة سنوية للشركة بعد استحصال موافقة البنك املركزي العراقي كذلك لها الحق 
يف نقل الفرع الرئيسي او اي فرع من فروعها او غلق او دمج اي فرع بعد استحصال موافقة البنك املركزي العراقي.

املادة الثالثة:
غرض الشركة وطبيعة عملها ونشاطها: 

يهدف املصرف اىل تقديم الخدمات املالية واملصرفية املتفقة مع احكام الشريعة االسالمية لالسهام بتنمية االقتصاد الوطني قدر امكانيته 
املتاحة وهو لهذا الغرض يمارس لحسابه او لحساب غريه يف داخل العراق وخارجه جميع اوجه النشاط املصريف املعروفة واملستحدثة وجميع 
الشرعية  االسالمية  الدولية  واملعايري  االسالمية  الشريعة  احكام  مع  يتعارض  ال  وبما  االسالمية  املختلفة  واالستثمارية  املصرفية  االعمال 
واملحاسبية وقانوني البنك املركزي العراقي واملصارف االسالمية النافذين والتعليمات الصادرة بموجبهما، وله يف سبيل ذلك ممارسة النشاطات 

التالية: 
1- استالم ودائع نقدية )يف شكل ودائع تحت الطلب او ودائع ألجل أو ودائع مقيدة او غري مقيدة او انواع اخرى من الودائع( او اي اموال 
اخرى مستحقة السداد بدون فائدة ووفقا الحكام الشريعة االسالمية ومعايري الدولية االسالمية والشرعية وقانون املصارف االسالمية النافذ 

والتعليمات الصادرة بموجبه.
2- ان يلتزم بتشغيل وتوظيف واستثمار مبالغ الودائع املودعة لديه بموحب عقد وكالة مقابل اجر محدد فقط او اخذ اجر محدد زائدا حصة 
من الربح املتحقق عن عملية االستثمار يف حال زيادته عن حد معني يذكر يف العقد مسبقا وان يتم التصرف باموال املودعني حسبما متفق 

عليه عند االيداع وفقا الحكام الشريعة االسالمية واملعايري الشرعية واملحاسبية االسالمية الدولية.
3- تأسيس محافظ استثمارية وصناديق استثمارية واصدار صكوك مقارضة مشرتكة او صكوك مقارضة مخصص وفقا ملا يحدده البنك املركزي 

العراقي.
4- انشاء صناديق التأمني التبادلي لصالح املصرف او املتعاملني معه يف مختلف املجاالت.

5- قبو ل االوراق التجارية واملالية لحفظها وتحصيل الحقوق املرتتبة عليها الصحابها ودفع تحصيل الصكوك واوامر واذونات الصرف ما لم تكن 
متضمنة فوائد او تخالف احكام.

6- تقديم خدمات املقاصة والتسوية والتحويل للنقد واالوراق املالية واوامر الدفع وادوات الدفع )بما يف ذلك الصكوك وبطاقات االئتمان( 
والخصم واملدفوعات االخرى والشيكات السياحية والحواالت املصرفية والتحويالت السلكية واملبالغ املدينة والدائنة املرخص بها سلفا وكذلك 
تقديم خدمات كمدير حافظ لالوراق او كمستشار مالي او كوكيل استشاري مالي مع مراعاة قانون البنك املركزي وقانون املصارف االسالمية 
ونظام الدفع االلكرتوني النافذ والتعليمات الصادرة بموجبها وبما ال يخالف احكام الشريعة االسالمية واملعايري الدولية الشرعية واملحاسبية.

7- حفظ وادارة االشياء الثمينة بما فيها االوراق املالية وتقديم خدمات حفظ االمانات وبما ال يخالف احكام الشريعة االسالمية واملعايري 
الشرعية الدولية وقانون املصارف االسالمية النافذ والتعليمات الصادرة بموجبه.

8- ان يقوم بالبحوث والدراسات املتعلقة بانشاء املشروعات ودراسات الجدوى االقتصادية وتوظيف آخرين لهذا النشاط، كما يقوم بالدراسات 

الخاصة لحساب زبائنه وتقديم املعلومات واالستشارات لهم.
9- ان يشارك املصرف يف اتحاد املصارف االسالمية وتبادل الخربة مع البنك االسالمي للتنمية واملصارف االسالمية يف كافة ارجاء املعمورة.

10- تملك االموال املنقولة وغري املنقولة وبيعها واستثمارها وتأجريها واستئجارها بما يف استطالح االراضي اململوكة واملستأجرة واعدادها 
للزراعة والصناعة والسياحة واالسكان بعد الحصول على موافقة البنك املركزي العراقي ونقل ملكية العقارات حال االنتهاء من الغرض الذي 

انشئت من اجله.
11- تأسيس الشركات او املساهمة فيها يف مختلف املجاالت املكملة ألوجه نشاطها واملساهمة  يف الشركات القائمة ذات النشاط غري املحرم 

شرعا بموافقة البنك املركزي العراقي وبما ال تزيد على النسبة التي يحددها البنك من رأس مال املصرف او احتياطياته.
12- املساهمة يف رؤوس اموال املصارف االسالمية املجازة داخل العراق وخارجه بعد استحصال موافقة البنك املركزي العراقي.

13- ال يجوز التعامل يف الفائدة املصرفية اخذًا وعطاًء.
14- ال يجوز االستثمار او تمويل اي سلعة او مشروع ال تبيحه الشريعة االسالمية.

15- ال يجوز تمويل عمليات السمسرة باملشاريع العقارية.
16- ال يجوز تعدي قيمة املمتلكات الثابتة املعدة الستعمال نسبة )30%( من صايف امواله الخاصة االساسية وال تتجاوز نسبة استثماراته 

يف املمتلكات الثابتة بما فيها النسبة املذكورة اعاله )50%( من قيمة محفظته االستثمارية.
الفقه  الخربة يف  بينهم )3( من ذوي  العامة للمصرف بما ال يقل عن )5( اعضاء من  الهيئة  17- على املصرف تعيني هيئة شرعية من قبل 
االسالمي واصوله و)2( منهم يف االقل من ذوي الخربة واالختصاص يف االعمال املصرفية والقانونية واملالية وال يجوز حل الهيئة الشرعية او 

اعفاء اي عضو فيها اال بقرار مسبب من مجلس ادارة املصرف باغلبيته ثلثي االعضاء وموافقة الهيئة العامة للمصرف.
املادة الرابعة: راس مال الشركة )املصرف(:

رأس مال الشركة )100,000,000,000( مائة مليار دينار عراقي مقسم اىل )100,000,000,000( مائة مليار سهم، قيمة السهم 
الواحد دينار عراقي واحد.

املادة الخامسة:
1- اعضاء مجلس ادارة املصرف تنتخبهم الهيئة العامة للشركة وعدد هم خمسة أصليني وخمسة احتياط وان يتم اختيارهم بالطريقة والنسب 

املقررة لالعضاء االصليني. 
2- مع مراعاة توفر الشروط القانونية يف عضوية مجلس االدارة املذكورة يف قانون املصارف رقم )94( لسنة 2004 والتعليمات الصادرة 

بموجبه وقانون الشركات رقم )21( لسنة 1997 املعدل وأسس وضوابط وتعليمات البنوك االسالمية.
ثانيًا: عدد االسهم املطروحة لالكتتاب )150,000,000,000( مائة وخمسون مليار سهم.

ثالثًا: سعر السهم الواحد )1( دينار عراقي واحد.
رابعًا: الحد االدنى لالكتتاب هو )100,000,000( مائة مليون دينار عراقي.

خامسا: مكان االكتتاب يف: املصرف الوطني االسالمي- الفرع الرئيسي/ بغداد – الكرادة – شارع العرصات. 
سادسًا: مدة االكتتاب:

1- ال تقل عن )30( يومًا وال تزيد عن )60( يومًا.
2- يكون االكتتاب لكل مساهم حسب نسبة أسهمه يف راسمال الشركة مع مراعاة املادة )56/ثالثا( من قانون الشركات النافذ باعطاء حق 

االفضلية باالكتتاب للمساهمني خالل )15( يوما االوىل من بدء االكتتاب وبموجب استمارة خاصة.
3- يكتتب الجمهور واملساهمني غري املكتتبني يف الـ)15( يوما االوىل خالل الـ)15( يومًا الثانية ولغاية الـ)30( يومًا ويخضع االكتتاب اىل 

قسمة الغرماء ويتم غلق االكتتاب عند انتهاء حالة حصول االكتتاب بكامل االسهم وال يجوز اكتتاب املساهم مرة ثانية.
4- يتم اكتتاب املساهمني والجمهور بعد مرور )30( يومًا يف حالة عدم االكتتاب بكامل االسهم.

5- تاريخ بدء االكتتاب 2019/3/27 ويغلق االكتتاب بعد انتهاء املدة وعند االكتتاب بكامل االسهم.
سابعًا: يكون االكتتاب بموجب استمارة خاصة مطبوعة باسم املصرف ومختومة ومنظمة وفق احاكم املادة )41( من قانون الشركات النافذ 

وتمأل من قبل املساهمني والجمهور وتقدم مرفقة بنسخة من شهادة الجنسية العراقية وهوية االحوال املدنية لغري املساهمني.
مع فائق الشكر والتقدير...

حيدر فالح محمد حسن الشماع 
رئيس مجلس اإلدارة

شركة املصرف الدولي اإلسالمي / مساهمة خاصة
م/ بيان اكتتاب

صادر عن شركة املصرف الدولي اإلسالمي )مساهمة خاصة(

وزارة الصحة والبيئة 
دائرة العيادات الطبية الشعبية 

اىل املدين/ ابتسام ابراهيم حمادي

م/ إنذار

تحية طيبة..
ترتب بذمتكم لصالح دائرتنا مبلغ قدره )35,000( 
خمسة وثالثون الف دينار فقط ولعد قيامك بالتسديد 
وملجهولية محل االقامة تقرر انذاركم عن طرق النشر 
يف احدى الصحف اليومية استنادا اىل قانون تحصيل 

الديون الحكومية رقم 56 سنة 1977.

مدير عام دائرة العيادات الطبية الشعبية

مديرية بلديات واسط
لجنة البيع واإليجار 

العدد: 539
التأريخ: 2019/3/9

م/ إعــــــــــــــالن 
ــط عن تأجري االمالك املدرجة اوصافها  تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واس
ــع وايجار اموال الدولة رقم  ــدة اىل مديرية بلدية النعمانية وفق قانون بي ــاه والعائ يف ادن
ــرتاك يف املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية  ــنة 2013 فعلى الراغبني باالش 21 لس
النعمانية خالل فرتة )30( ثالثون يوما تبدأ من اليوم التالي لنشرها  يف الصحف اليومية 
ــة التقديرية بصك  ــن القيم ــة البالغة )30 %( م ــات القانوني ــم التأمين ــتصحبني معه مس
ــوم االخري من مدة االعالن  ــتجري املزايدة يف الي ــدق او نقدا ولكامل مدة االيجار وس مص
ــاعة )العاشرة صباحا( ويتحمل من ترسو عليه  يف مقر مديرية البلدية اعاله يف تمام الس
املزايدة اجور النشر واالعالن وكافة املصاريف االخرى وعلى املستأجر جلب هوية االحوال 
ــادرة من البلدية  ــة التعليمات والضوابط الص ــورة واصلية ويتم االلتزام بكاف املدنية مص

بهذا الصدد.
املهندس االقدم
علي عبد صيوان
مدير بلديات واسط
رئيس لجنة البيع وااليجار

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة: 2018/1995
2018/1354
التاريخ: 2019/3/24

إعـــــــــــــالن 
تبيع مديرية تنفيذ الكوت العقار تسلسل حصة املدين يف العقار 30/3 السراي  الواقعة يف الكوت العائد للمدينة 
ــودي( البالغ )30,000,000( ــماعيل حم ــن اس ــن وجماعتها( املحجوزة لقاء طلب الدائن )حس )ود صالح حس

ثالثون مليون دينار فعلى الراغب بالشراء مراجعة هذه املديرية خالل مدة )15 يوما( تبدأ من اليوم التالي للنشر 
ــم  ــية العراقية وان رس ــهادة الجنس ــرة من املائة من القيمة املقدرة وش ــتصحبا معه التأمينات القانونية عش مس

التسجيل والداللية على املشرتي.
املنفذ العدل

علي طالب عزيز الجليلي 
املواصفات:ـ

1-موقعه ورقمه:- الكوت /السراي/ خلف مصرف الرافدين / فرع الكوت
2- جنسه ونوعه:- رقمه 30/3 السراي 

ــقف  ــمية مس ــقق بصورة غري رس ــة محالت واربع ش 3-حدوده واوصافه:- أرض الدار مع بنائها مفرز فيه خمس
ــارع  عرضه 6 مرت وان  ــرف الرافدين يف الكوت/ ويقع على ش ــار يقع بالقرب من مص ــلح والعق ــت املس بالكونكري
العقار عباره عن عمارة مكونة من طابقني الطابق االول يحتوي على خمسة محالت مشغولة من قبل املستأجرين 
ــقة تحتوي على  ــرتك وكل ش ــلك مش ــقق ومس ــلك وصحيات اما الطابق الثاني فهو يتكون من اربع ش وممر ومس
ــلم يؤدي اىل السطح وان الطابق االول مشغول من قبل عيادات وان البناء مكون من  غرفتني وصالة وصحيات وس

مادة الطابوق واالسمنت ومجهز باملاء والكهرباء واالرضية مبلطة بالكاشي املوزائيك القديم. 
4-مشتمالته:- 

5-درجة العمران: قديمة 
ــهم من اصل 8  ــم  وحصة املدين املحجوزة تبلغ 1 س ــاحة العقار الكلي 2 أولك و61 م 88 س ــاحة:- مس 6-املس

سهم.
7- الشاغل:- مستأجرين  

ــة املدين البالغة 1  ــمائة الف دينار لحص ــتون مليون وخمس ــة وس 8-القيمة املقدرة:-  65,500,000 خمس
سهم من اصل 8 سهم.

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف الكوت

العدد: 1060/ش/2019
التاريخ: 2019/3/24

إعــــــــــالن
اىل املدعى عليها / )اسره عبد السادة كاظم(

ــد( دعوى  ــف عب ــة خلي ــة )جميل ــت املدعي قدم
ــل  ــة مح ــدد 1060/ش/2019 وملجهولي بالع
ــني محليتني  ــك يف صحيفت ــك تقرر تبليغ اقامت
يف يوم املرافعة املوافق 2019/3/31 الساعة 
التاسعة صباحًا امام محكمة االحوال الشخصية 
يف الكوت ويف حال تخلفك عن الحضور ستجري 

املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون.

القاضي رائد كامل الياسري

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة: 2018/2784
2018/1354
التاريخ: 2019/3/24

إعـــــــــــالن 
ــة يف الكوت عائدة  ــذ الكوت مضخات زراعية واقع ــع مديرية تنفي تبي
ــيد عبود( املحجوزة لقاء طلب  ــني فرحان/ حامد س للمدين )زيدان حس
ــغ )66,000,000( مليون  ــني( البال الدائن )عبد الكاظم عبد الحس
دينار فعلى الراغب بالشراء مراجعة هذه املديرية خالل مدة )10 أيام(  
ــر مستصحبا معه التأمينات القانونية عشرة  تبدأ من اليوم التالي للنش
ــم  ــية العراقية وان رس ــهادة الجنس ــن القيمة املقدرة وش ــن املائة م م

التسجيل والداللية على املشرتي.
املنفذ العدل
عقيل خليل خلف الخرسان 

املواصفات:ـ 
1-موقعه ورقمه :- املضخة الزراعية / كوت الدجيلي 

ــدد )3( مع  ــرتالية الصنع ع ــة زراعية أس ــه:- مضخ ــه ونوع 2-جنس
ــعة 50x60 مع مجموعة اسالك توصيل كهربائية مع  ماطور ماء س

البوردات 
3-حدوده واوصافه:- 

4-مشتمالته :- 
5-درجة العمران: 

6-املساحة 
7- الشاغل :-  

8-القيمة املقدرة:- 7,000,000 سبعة ماليني دينار عن مجموعة 
املضخات عدد )3( مع املاطورات مع البوردات واالسالك الكهربائية.

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة: 2018/3345
التاريخ: 2019/3/24

اىل/ املنفذ عليهم املدينني/ منى وسهى وذكرى وعبد الرحمن 
وعماد وهدى وسندس وبشرى ونهاد وحمزة أوالد خضري عباس

لقد تحقق لهذه املديرية من كتاب مركز شرطة الفالحية بالعدد 
4884 يف 2019/3/24 ومرفق شعار مختار الفالحية املؤرخ 
يف 20/ 2019/3 انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن 
ــتنادًا للمادة  ــن التبليغ عليه، واس ــم او مؤقت او مختار يمك دائ
)27( من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية 
تنفيذ الكوت خالل خمسة عشر يومًا تبدأ من اليوم التالي للنشر 
ــرة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك  ملباش

ستباشر هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون.
املنفذ العدل
علي طالب عزيز الجليلي

اوصاف املحرر:ـ
ــدد 2229/ب/2018 يف  ــوت بالع ــداءة الك ــة ب ــرار محكم ق
ــاله بمبلغ قدره   ــني اع ــزام املدين ــن ال 2018/11/15 املتضم
)25,000,000 ( خمسة وعشرون مليون دينار لصالح الدائن 

)حسني خضري عباس(.

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط

مديرية زراعة محافظة واسط
األراضي / التوزيع

العدد: 7233
التاريخ: 2019/3/24

م/ إنذار
اىل / الفالحة املرتحلة )جاسمية محي صالح(

ــن األرض املوزعة عليك والبالغة  نظرًا الرتحالك ع
ــلف 1/3 مقاطعة 1/  ــم ضمن أراضي الس 30 دون
ــع املرقم 5496 يف  ــرار التوزي ــة بموجب ق محريج
ــنة  ــون 117 لس ــق القان ــربم وف 1978/4/1 وامل
ــكن  والس ــودة  الع ــوب  بوج ــم  ننذرك ــذا  ل  1970
واالستغالل وخالل فرتة 30 يومًا من تاريخ نشر هذا 
ــرتداد  اإلنذار وبخالفه يتم الغاء التوزيع عليك واس

األرض وتأجريها وفق الضوابط والتعليمات.
م.ر مهندسني زراعيني
أركان مريوش حسني
مدير زراعة محافظة واسط



هموم الناس

إلـــى مـتــى يـبـقـــــى 
دمـنــا مـسـتـبـاحــــًا؟ 

من النافذة

    ف��ي كل يوم نصحو على فاجع��ة اليمة واصبح املواطن 
العراق��ي اليأمن على نفس��ه وس��امة عائلت��ه ، فبعد ان 
تخلصنا من ظل��م وجبروت داعش االرهابي الذي اس��تباح 
الوطن وازهق ارواح الكثير من ابناء احملافظات التي س��يطر 
عليه��ا ، الزالت هناك العديد من عملي��ات القتل واخلطف 
الت��ي تقوم به��ا اجليوب املتبقي��ة لهذا التنظي��م االرهابي 
واخلارج��ن ع��ن القانون واحلصيل��ة . مزيداً م��ن الدماء تراق 
ومزيداً من أرواح العراقين تزهق كل يوم فبعد تفجير الكرادة 
توالت العمليات اإلرهابية في التاجي والشعب والكاظمية 
واخلالص واآلتي ال أحد يعرف أين سيكون في كل يوم جرمية 
كب��رى ودماء تراق ورمبا  قادته��م الصدفة الى حتفهم حتى 
باتت األسواق املكتظة بالباعة واملتبضعن ومساطر العمال 
العاطلن الباحثن عن عمل أهم وأسهل أهداف اإلرهابين  
. في كل يوم تضاف أرقام جديدة الى الش��هداء وأرقام أخرى 
الى األرامل وأرقام مضافة الى األيتام املعاقن حتى أصبحت 
هذه األرقام ونس��بها مخيفة جداً فمن يتحمل مس��ؤولية 

كل ه��ذه الدماء الت��ي تراق 
وكل هذه اجمل��ازر املؤملة وكل 
التي  الكب��رى  ه��ذه اجلرائم 
واخره��ا  ؟  يومي��ا  ترتك��ب 
غ��رق العب��ارة ف��ي اجلزي��رة 
الس��ياحية في املوصل في 
اول اي��ام الربي��ع ف��ي عي��د 
نوروز وذلك بس��بب جش��ع 
املس��ؤولن عن ه��ذه اجلزيرة 
بتحميلها باكثر من طاقتها 
حتتمل  والتي  االس��تيعابية 
راكبا ومت  سعتها خلمس��ن 
حتميلها باربعة اضعاف هذا 
الع��دد ، وق��د ظه��ر تقصير 

واض��ح للعيان في اجراءات االنقاذ الت��ي افتقرت الى اليات 
االنقاذ وعدم التحسب ملثل هكذا حاالت طارئة  .. وكل ذلك 
كان بسبب سوء االدارة والفساد واجلشع الذي دفع ضريبته 
هؤالء الش��هداء من النس��وة واالطفال والرجال ..  بالتأكيد 
كل ه��ذه اخلروق��ات األمنية ما كانت حتدث ل��و كانت هناك 
خطط أمنية حقيقية وعملية ، واملش��كلة وبعد كل خرق 
أمني كبير كالذي حدث في الكرادة وغيرها من املناطق يطلع 
علينا السياس��يون والقادة االمنيون  يتحدثون عن اخلطط 
األمني��ة واإلج��راءات القوية واجلدي��دة التي س��يتخذونها 
حلماية أرواح الناس وممتلكاتهم ، فهل أصبح الدم العراقي 
رخيصاً في حس��اباتكم  وهنال��ك الكثير من  القوات التي 
تكلف الدولة كرواتب ومخصصات وآليات وأس��لحة وأرزاق 
آالف امللي��ارات س��نوياً مبا يع��ادل ميزاني��ة دول وليس دولة 
واح��دة و إذا كنت��م بكل هذه الق��وات واإلمكانيات عاجزين 
عن حماية أرواح الن��اس واملمتلكات اخلاصة والعامة فهذا 
يعني أن هناك خل��اً كبيراً بخططكم  وإجراءاتها . ينبغي 
التوقف أمامه ملياً وإعادة النظر في كل شيء واالبتعاد عن 
اخلط��ط الروتينية التي عفا عليها الزمن وجلب  اخملتصن و 
لو بابأعداد قليلة وش��خصيات مهني��ة متخصصة وقيادة 
تش��كيات ووحدات القوات األمنية اخملتلف��ة بقادة  وآمرين 
مهنين ومن ذوي اخلبرة والتجربة الطويلة قادرين على وضع 
وتنفي��ذ اخلطط األمنية العملية والكف��وءة  ، أما إذا بقيت 
األم��ور على هذا احلال دون تغيير حقيق��ي وإجراءات علمية 
وعملية وخطط واقعية تستند الى جهد استخباري كفوء 
يعم��ل بن املدنين وف��ي املناطق احملتمل خ��روج اإلرهابين 
والعجات املفخخ��ة منها بصفة باع��ة جوالن وأصحاب 
بس��طيات للس��كائر أو اخلضروات وس��واق تاكس��ي والى 
أجهزة ومع��دات حديثة كالتي تس��تخدمها الدول حلماية 
أرواح وممتل��كات مواطنيها وحتقيق األم��ن واألمان لهم وإذا 
بقي املسؤولون ال يس��معون ومقترحات اخملتصن ومشورة 
املتبصري��ن بالقضاي��ا األمني��ة ون��داءات املواطن��ن فإنن��ا 
سنش��هد أيام��اً وأش��هراً وس��نيناً دامية أخرى وس��يبقى 
الش��عب العراق��ي ينزف دم��اء عزي��زًة  وغزي��رة ويبقى الدم 
العراق��ي مس��تباحا وال أحد من السياس��ين واملس��ؤولن 
احلكومين والقادة األمنين يستطيع  وضع حد الستباحة 

دماء العراقين.

ويبقى الدم العراقي 
مستباحا وال أحد من 
السياسيني واملسؤولني 
الحكوميني والقادة 
األمنيني يستطيعون 
وضح حد الستباحة 
دماء العراقيني

18

أحمد البياتي

عباس كريم العلياوي
بعد س��قوط النظام البائد مباشرة 
ش��رع الكثير م��ن الذين ل��م يراعوا 
الهجم��ة الشرس��ة الت��ي تع��رض 
له��ا البلد واخملط��ط التدميري املعد 
س��لفا من قب��ل الدوائ��ر اإلمبريالية 
والصهيوني��ة وكأنهم طابور خامس 
قد اعدوا مس��بقا َفش��رعوا بتدمير 
واملنش��آت  املؤسس��ات  وس��رقة 
احلكومي��ة والَتمادي الى ابعد احلدود 
وم��ن ث��م اإلس��تياء عل��ى األراضي 
احلكومي��ة دون اي وازع م��ن ضمير أو 
الش��عور باملس��ؤولية  جت��اه الوطن 
باألضاف��ة لألعم��ال املنظمة برعاية 
بعض الكيانات السياسية الوهمية 
املصطنعة والطارئة التي وفرت لتلك 
االعمال احلصانة وعدم املساءلة أمام 
القان��ون واالس��تحواذ عل��ى الكثير 
م��ن االراض��ي الزراعي��ة والبس��اتن 
ملتوي��ة  وبط��رق  والتزوي��ر  بالق��وة 

واضح��ة للعي��ان وهن��اك ش��ريحة 
واس��عة قد توافدت م��ن محافظات 
الوس��ط والفرات األوس��ط واجلنوب 
وإستوطنت في أرقٰى احياء العاصمة 
بغداد مستغلة الفضاءات املوجودة 
بداخله��ا واطرافها وكذل��ك الكثير 
من املواقع االس��تراتيجية املنتشرة 
بجانبي الرصاف��ة والكرخ هذا فيما 
يخ��ص مدينة بغداد ف��ي حن هناك 
الكثي��ر من العوائل ق��د حرمت ذلك 
على نفس��ها ولم جترأ على ممارس��ة 
ه��ذا الس��لوك املنافي ل��كل القيم 
والقانوني��ة  والش��رعية  الوطني��ة 
بالرغ��م من الظروف القاس��ية التي 
يعان��ون منه��ا بس��بب ع��دم توفير 
السكن الائق بهم والعوز املادي في 
مواجهة أسعار االيجارات الشهرية 
التي تكلفهم الكثير من َمردوداتهم 
املالية ومع هذا أبوا ان ميارس��وا ذلك 
الفع��ل املدم��ر للبلد وامل��دن ، اليوم 

هناك اخبار شبه مؤكدة بأن البرملان 
سيشرع قانون العشوائيات وقانون 
قان��ون  ومش��روع  األراض��ي  متلي��ك 
العشوائيات داخل األراضي الزراعية 
ومن املفارقات تقول جلنة اخلدمات في 

مجلس النواب انها تسعى لإلسراع 
في تشريع قانون متليك العشوائيات 
لشاغليها شريطة أن ال يتعارض ذلك 
م��ع التصميم األس��اس للمدن وهي 
مبجملها قد غي��رت الوجه احلضاري 

ملدينة بغ��داد كما حصل في مناطق 
العطيفي��ة وعل��ي الصال��ح والدورة 
والزعفراني��ة وبع��ض مناطق اطراف 
األعظمية واملنصور والقائمة طويلة 
وباإلضاف��ة للوافدي��ن للمدينة بعد 
ذلك اليوم املش��ؤوم ال��ذي جعل من 
العراق تتحكم مبصيره العشوائيات 
ف��ي جمي��ع مناح��ي احلي��اة منه��ا 
السياسة والتربية واإلقتصاد واألمن 
ونعتق��د  الدول��ة  وإدارة مؤسس��ات 
ان هن��اك حاج��ة ملح��ة وضروري��ة  
لقيام مؤمتر وطني ليناقش فيه هذه 
الكارث��ة الكبرى التي حل��ت بالبلد 
من قب��ل اكادميي��ن ومثقفن ورجال 
الفكر من الوطنين للخروج بقرارات 
مصيري��ة وَناجعة حلماي��ة املدن من 
املصير اجملهول الذي سيحل بالبلد اذ 
نفذت بعض اإلجندات املعدة س��لفا 
االجتماعي��ة  العدال��ة  ولتحقي��ق 

لكافة ابناء الوطن.

راتب رعاية اجتماعية
حضرت الى مق��ر جريدتنا املواطنة )ليلى محمد ش��اواز( وذكرت 
بانها عزباء يتيمة االب واالم وال يوجد من يعيلها, وترجو شمولها 
براتب الرعاية االجتماعية لتتمكن من تأمن قوتها ومعيش��تها.

حيث ليس لديها مورد مالي.
)البين��ة اجلديدة( اذ تضع هذا االمر ام��ام انظاركم لهي على ثقة 
اكيدة بان تشمولها برعايتكم االبوية ملا عرف عنكم من مواقف 
انس��انية . وفقك��م الباري وس��دد خطاك��م ملا فيه خي��ر الباد 

والعباد.
موبايل/07702814856

امام انظار وزير العمل 
والشؤون االجتماعية ردت وزارة الداخلي��ة/ دائرة العاقات واالعام 

بكتابه��ا ذي العدد )1412( ف��ي 2019/3/18 
عل��ى ما نش��رته جريدتن��ا بعدده��ا املرقم 
)3128( الص��ادر بتاري��خ 2019/2/17 وعل��ى 
الصفحة االخيرة حتت عنوان )سؤال مروري 
للس��يد رئي��س ال��وزراء(.. وفي م��ا يلي نص 

الرد:
ف��ي الوقت ال��ذي نع��رب فيه عن ش��كرنا 
وتقديرنا للجهود املبذولة من قبل صحافتنا 
احلرة وتش��خصيها للحاالت ذات املس��اس 
بخدم��ة املواط��ن بص��دد م��ا ورد بالعم��ود 
الصحفي وضحت لنا مديرية املرور ما يلي:

1.ان مفارزها املرورية العامة ضمن مديريتي 
مرور بغداد الكرخ والرصافة مس��تمرة ببذل 

املزي��د م��ن اجله��ود لتنظيم حركة الس��ير 
وامل��رور ورف��ض االختناقات املروري��ة وايجاد 
انس��يابية عالية في حركة الس��ير خدمة 

للصالح العام.
2.ان مديري��ة املرور هي اجلهة املس��ؤولة عن 
تنظي��م حرك��ة الس��ير واملرور واش��ارت ان 
هنالك ع��دة مخاطبات رس��مية للجهات 
ذات العاق��ة للح��د من عملية االس��تيراد 
العش��وائي للمركب��ات واملس��ببة الزخ��م 

املروري احلاصل.
3.بينت وجود تنسيق مستمر من قبلها مع 
امانة بغداد )وحدة هندس��ة املرور( واجلهات 
ذات العاق��ة لغ��رض تأثي��ث الش��وارع من 
حيث التخطيط ومنافذ العبور واالش��ارات 

الضوئي��ة وتأهيل الش��وارع وبناء اجلس��ور 
والكراجات وغيرها.

4.اكدت مديرية املرور ان جهودها مستمرة من 
خال برامجها املرورية في بغداد واحملافظات 
وكذل��ك من خال القاء محاضرات للتوعية 
املروري��ة عل��ى طلب��ة اجلامع��ات واملعاهد 
واملدارس لتوعيتهم بانظم��ة وقوانن املرور 
والعاق��ات االرش��ادية والتحذيرية وقواعد 

السير االمن.
)البينة اجلديدة( تتق��دم الى كافة املقاتلن 
ف��ي وزارة الداخلية وبخاصة دائرة العاقات 
واالع��ام على متابعة ما تنش��ره من هموم 
ومش��اكل تخ��ص املواطن��ن والعمل على 
ايجاد احللول لها .فبوركت اجلهود اخمللصة. 

رد مصرف الرش��يد بكتابه ذي العدد )779113( في 
2018/12/26 على ما نشرته جريدتنا بعددها املرقم 
)3084( ف��ي 2018/12/13 بخص��وص طلب املواطن 
املتقاع��د )عل��ي خل��ف س��لمان( لنقل حس��ابه 
املالي م��ن مصرف الرش��يد الى مص��رف الرافدين 

وفي ما يل��ي  نص الرد: نظرا الفتتاح مراكز الصدار 
بطاقة ماس��تر كارد )نخيل( ف��ي فروعنا )اليرموك 
, هيئة التقاعد الوطنية, ثورة العش��رين( بامكان 
الس��ادة املتقاعدي��ن مراجعة ه��ذه املراكز لغرض 
اصدار البطاقة اجلديدة وترويج س��لفة املتقاعدين 

وحس��ب تعليم��ات البن��ك املرك��زي العراق��ي اذ 
سيكون االستقطاع من قبل هيئة التقاعد.

)البين��ة اجلدي��دة( تتق��دم بالش��كر اجلزي��ل ووافر 
االمتن��ان ال��ى مصرف الرش��يد عل��ى متابعته ما 

تنشره من موضوعات وهموم تخص املواطنن. 

ردت وزارة االعمار واالس��كان والبلديات واالش��غال 
العام��ة بكتابها ذي الع��دد )4559( في 2019/3/18 
على  م��ا نش��رته جريدتنا بعددها املرق��م )3147( 

الصادر بتاريخ 2019/3/14 وفيما يلي نص الرد:
-تض��رر الطريق نتيجة االعم��ال االرهابية ونتيجة 
للحم��والت الكبي��رة للش��احنات وع��دم الت��زام 

سائقوها باحلموالت اخملصصة لشاحناتهم.

-عدم توف��ر التخصيص��ات الازمة الع��ادة تأهيل 
الطريق بالكامل ضمن املوازنة العامة للدولة.

-مت التنس��يق مع فريق البنك الدولي لشمول اعادة 
تأهيل الطريق ضمن الق��رض الطارئ العادة اعمار 
املناط��ق احمل��ررة ومت��ت املوافقة على ج��زء منه ومت 
اعداد الكش��وفات اخلاصة باملشروع واالعان عنه 
وتقدم��ت العديد من الش��ركات لتنفي��ذ الطريق 

واالن العطاءات في طور التحليل ايذانا لاحالة
)البين��ة اجلدي��دة( ال يس��عها اال ان تتق��دم مبوفور 
الشكر واالمتنان الى ش��عبة العاقات في الوزارة 
لتفاعله��ا الصميمي ومتابعتها امليدانية لكل ما 
تنشره من هموم ومشاكل املواطنن والرد عليها.. 
بوركت جهودك��م ووفقكم الب��ارئ خلدمة العراق 

وشعبه.

مصرف الرشيد يرد على »                              « 

وزارة االعمار واالسكان ترد  على »                          « 

الداخلية ترد على »                                   «

العــشـــوائـيـــــات   ..  قــضـيــــة رأي عــــــــــــــــــــــــــــــام

راج��ع جريدتنا املواطن )احمد عبد الوه��اب محمد علي( يرجو 
تغيير لقبه من )عبد اهلل( الى )احلس��يني( ويناشدكم بشموله 
بعطفك��م ورعايتكم االبوية الكمال االج��راءات بتغيير اللقب 

وفق القانون والسياقات املعمول بها. 
موبايل/079018582119

   لفي��ف من س��كنة بابل بعثوا برس��الة جلريدتن��ا عبر البريد 
االلكترون��ي ذك��روا انه يوجد طريق فرعي يرب��ط )3( مناطق هي 
س��نجار وعنان��ة والنخيل��ة يبلغ طول��ه )3( كم حي��ث كثرت 
في��ه احل��وادث املرورية بس��بب التخس��فات الت��ي حدثت فيه 
كون اكس��اؤه مت ع��ام 1960 وحلد االن لم يت��م االنتباه له باعادة 
اكس��ائه وذكروا بانه حبذا لو يتم االهتمام بهذا الش��ارع كما 
يت��م االهتمام بالط��رق املؤدية الى بيوت واحياء املس��ؤولن في 
احملافظ��ة, واش��اروا الى انه يوجد معمل اس��فلت  يقع بالقرب 
من مديرية طرق وجسور بابل ويأملون لو يتم التنسيق معه من 

قبل اجلهات املسؤولة.
عنهم / رسول الحمداني

م/ اكساء طريق

امام انظار حمافظ بابل 
ومدير بلدية بابل

بريده��ا  وعب��ر  اجلدي��دة(  )البين��ة  تلق��ت 
االلكتروني هذه املناش��دة وه��ي واحدة من 
عش��رات الرس��ائل من اهالي املنطقة التي 
يرج��ون فيه��ا م��ن الس��يدة امين��ة بغداد 
االيع��از الى دائرة املش��اريع العام��ة وبلدية 
الص��در االول��ى الكم��ال اجل��زء املتبقي من 
الشارع اخلدمي في قطاع 3 في ما يلي نص 

املناشدة:�
نح��ن س��كنة محل��ة 521 مدين��ة الصدر 
قط��اع/3 نناش��د الس��يدة امين��ة بغ��داد 
الدكت��ورة ذك��رى عل��وش لايعاز ال��ى دائرة 

املش��اريع العام��ة في امانة بغ��داد و بلدية 
الص��در االول��ى الكم��ال اجل��زء املتبقي من 
الش��ارع اخلدم��ي امل��وازي لش��ارع الداخل 
جمي��ع  ف��ي  اكمال��ه  مت  حي��ث  الرئي��س 
القطاع��ات منذ اكثر من س��نة باس��تثناء 
قط��اع /3. وال نعرف اس��باب توق��ف اجنازه 
علما ان املس��افة املتبقي��ة ال تزيد عن 300 
متر وهي من الش��ارع الفاصل بن قطاع/2 
و3 ولنهاية قطاع /3 وبذلك س��يقدم خدمة 
جي��دة ج��دا للمنطقة ويقض��ي متاما على 
الزح��ام ال��ذي يحص��ل يوميا في الش��ارع 

الرئيس مقابل مركز شرطة املنتظر علما ان 
مركز الش��رطة تعهد برفع الصبات الثاثة 
الصغيرة التي تعترض مس��ار الش��ارع وقد 
ارسل كتاب رسميا الى بلدية الصدر االولى 
بخصوص املوافقة حينم��ا راجعه عدد من 
وجه��اء القطاع.كم��ا ان عدم اكم��ال هذا 
اجلزء من الشارع يضعه في خانة املشاريع 
املتلكئة واالمر ال يس��توجب ذلك باالضافة 
الى ان املس��افة املتبقية من مسار الشارع 
س��تكون عرضة للتجاوزات من قبل ضعاف 

النفوس وقد بدأت بوادرها هذه االيام.

اكملوا اجلزء املتبقي من الشارع اخلدمي يف قطاع/3
امام انظار السيدة امينة بغداد الدكتورة ذكرى علوش

الموضوع/ تغيير لقب

امام انظار الوكيل 
االقدم لوزارة الداخلية

NO.3153.mON.25.mAR.2019 العدد )3153( االثنين 3/25/ 2019 

يبقى الع��راق ومحافظات��ه االجمل في العال��م الننا بلد 
البت��رول وارض املقدس��ات .. اص��درت مؤخ��را العاصم��ة 
النمساوية فيينا مؤشر »ميرسر« ألكثر املدن التي تصلح 
للعيش فيها. حيث حلت أس��وأ عش��ر م��دن في القائمة 
الت��ي تضم 231 مدينة دون تغيير، إذ حلت بغداد في املركز 
األخير الذي تشاركته مع العاصمة السورية دمشق التي 
اعُتبرت املدينة األقل أماناً في الش��رق األوس��ط والعالم ..  
انا كمواطن عراقي عش��ت وترعرت ف��ي بلد كبير وعظيم 
اس��مه العراق لم ار س��وى بعض الس��راق الذين س��رقوا 
خيراتنا في وضح النهار ولم يتم محاسبة هؤالء اللصوص 
م��ن اي رقيب او مس��ؤول  لكننا البل��د االجمل من حيث 
التقدم واالعمار واخلي��رات نعم ال ننكر ان البلد مّر بازمات 
وحروب لكنه يبقى ش��امخا كاجلبال ب��ن كل دول العالم 
فبغداد ليست أسوأ بل ما 
حص��ل مؤخرا من س��فك 
للدماء واش��عال نار الفتنة 
الطائفي��ة جعل��ت االخ��ر 
ان  يري��د  بطريق��ة  يحل��ل 
يوص��ل للعالم ب��ان بغداد 
ل��م تع��د مدين��ة صاحل��ة 
للعيش ب��ل نقول لكل من 
يريد ان يش��وه صورة بغداد 
وجماله��ا ان م��ا تكتب��وه 
ابن��اء  ل��ه النن��ا  نهت��م  ال 
االص��اء  الغي��ارى  بغ��داد 
وكل احملافظ��ات الباقية بل 
نحن ابن��اء العراق  ضحينا 
والنفيس من اجل  بالغالي 
تربة الوطن فا تهمنا تلك 
التقارير املفبركة التي تريد 
ان جتعل ابناء البلد يتركون 
محافظاته��م حي��ث انن��ا 
امام حتدي��ات كبيرة وكوننا 
انتصرن��ا عل��ى داعش االرهاب��ي ومن يدعم��ه واالن امامنا 

الفاسدون فلنرمهم في مزبلة التاريخ.
أخيراً:

ف��ي نهاي��ة املطاف او بدايت��ه تبقى  بغداد ه��ي االجمل ..  
وتبق��ى بغداد هي االفض��ل النها اجنبت الفنان والش��اعر 
والصحفي والوزير واملدي��ر والرئيس واملعلم واملعلمة وكل 
الكف��اءات العراقي��ة التي خدم��ت العال��م وقدمت لهم 

الكثير من االجنازات.

بغداد  ليست أسوأ 
مدينة 

حسني السومري

بــــوابـــــة

  اننا امام 
تحديات كبرية 
وكوننا انتصرنا 

على داعش 
االرهابي ومن 
يدعمه واالن 

امامنا الفاسدون 
فلنرمهم يف 

مزبلة التاريخ

الموضوع / تغيير لقب
راج��ع جريدتنا املواطنان ش��اكر عباس امل��اس وحيدر رحمان 
احم��د يرجوان  املوافقة على تغيير لقبهما علما انهما قدما 
اكثر من مناشدة ويرجون من معاليكم شمولهما بعطفكم 
االب��وي الكمال االجراءات وف��ق القانون والس��ياقات املعمول 

بها.
املواطنان )شاكر عباس املاس/ حيدر رحمان احمد(

موبايل/07702938438

للمرة الثانية .. امام 
انظار وزير الداخلية
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  ليس غريباً ان يتم االحتفال باعياد 
الربي��ع واألم بي��وم واح��د.. فهم��ا 
وجه��ان متالزم��ان للح��ب واحلنان 
والنماء.. وجهان الستمرارية احلياة..

الربيع باخلض��رة واألم بزيادة االبناء 
وتربيتهم التربي��ة الصاحلة. فعيد 
األم أو يوم األم احتفال ظهر حديثاً 
في مطلع القرن العشرين، يحصل 
في بعض ال��دول لتك��رمي األمهات 
بأبنائه��ا  األم  ورابط��ة  واألموم��ة 
وتأثي��ر األمهات عل��ى اجملتمع. وهو 
ابتكار أمريكي وال ينحدر مباش��رًة 
حت��ت س��قف احتف��االت األمهات 
واألمومة التي حدثت في كل مكان 
في العالم منذ اآلف الس��نني. وفي 
عام 1912. أنش��أت »أنا جارفيس« 
اجلمعية الدولية ليوم األم. وأكدت 
بأن مصطلح »mother>s« يجب أن 
يكون مف��رداً وفي صيغ��ة امللكية 
ولي��س  األجنليزي��ة-  اللغ��ة  -ف��ي 
جمعا في صيغ��ة امللكية. جلميع 
العائالت تكرمياً ألمهاتهم ولكافة 
األمه��ات ف��ي العال��م. ويختل��ف 
تاريخه من دول��ة ألخرى، فمثال في 
العال��م العربي يك��ون اليوم األول 
من فصل الربي��ع أي يوم 21 آذار أما 
النرويج فتقيمه في 2 ش��باط أما 
ف��ي األرجنتني فهو يوم 3 تش��رين 
االول وجنوب أفريقيا حتتفل به يوم 
1 ايار. وف��ي الواليات املتحدة يكون 
االحتفال في األحد الثاني من شهر 

أيار من كل عام. وفيه يتم االحتفال 
باألمه��ات وتكرميه��ن، فمث��ال يتم 
ع��رض ص��ور رس��مها أطف��ال بني 
السادس��ة والرابع��ة عش��رة م��ن 

عمره��م وتدخ��ل ضم��ن مع��رض 
متج��ول يحمل اس��م »أمي« ويتم 
نقله كل 4 سنوات يتجول املعرض 
في العديد م��ن الدول. وبدأت فكرة 

االحتف��ال بعي��د األم العرب��ي في 
مصر على ي��د األخوين )مصطفى 
وعلي أم��ني( مؤسس��ي دار )أخبار 
الي��وم( الصحفية. فق��د وردت إلى 

علي أمني ذاته رسالة من أم تشكو 
له جفاء أوالدها وس��وء معاملتهم 
لها، وتتألم من نكرانهم للجميل.. 
وتص��ادف أن زارت إح��دى األمه��ات 

مصطفى أمني في مكتبه.. وحكت 
له قصتها الت��ي تتلخص في أنها 
ل��ت وأوالدها صغار، فلم تتزوج،  ترمَّ
وأوقفت حياتها على أوالدها، تقوم 
بدور األب واألم، وظلت ترعى أوالدها 
ب��كل طاقتها، حت��ى تخرجوا في 
اجلامع��ة، وتزوج��وا، واس��تقل كل 
منهم بحياته، ولم يعودوا يزورونها 
إال عل��ى فت��رات متباع��دة للغاية.
فكتب مصطفى أم��ني وعلي أمني 
ف��ي عمودهم��ا الش��هير )فك��رة( 
يقترحان تخصيص يوم لألم يكون 
مبثابة تذكرة بفضلها، وأش��ارا إلى 
أن الغ��رب يفعل��ون ذل��ك، وإلى أن 
اإلسالم يحض على االهتمام باألم، 
فانهالت اخلطابات عليهما تشجع 
الفكرة. واقترح البعض أن يخصص 
أسبوع لألم وليس مجرد يوم واحد، 

ورفض آخرون الفكرة بحجة أن كل 
أيام الس��نة لألم وليس يوًما واحًدا 
فق��ط، لكن أغلبية الق��راء وافقوا 
على فك��رة تخصيص ي��وم واحد.

وش��ارك القراء في اختي��ار يوم 21 
آذار ليكون عي��ًدا لألم، وهو أول أيام 
فصل الربيع، ليك��ون رمًزا للتفتح 
اجلميل��ة..  واملش��اعر  والصف��اء 

واحتفلت مصر بأول عيد أم في 21 
اذار س��نة 1956. ومن مصر خرجت 
الفكرة إلى البالد العربية األخرى.. 
وق��د اقت��رح البعض ف��ي وقت من 

األوق��ات تس��مية عي��د األم بعيد 
األس��رة ليكون تكرميا ل��ألب أيضا، 
لكن ه��ذه الفك��رة لم تل��ق قبوالً 
كبي��را، واعتبر الناس ذلك انتقاصا 

من ح��ق األم، أو أن أصح��اب فكرة 
عي��د األس��رة »يس��تكثرون« على 
األم يوم��ا يُخصص لها. وحتى اآلن 
حتتفل البالد العربية بهذا اليوم من 

خالل أجهزة اإلعالم اخملتلفة.. ويتم 
تكرمي األمه��ات املثالي��ات اللواتي 
عش��ن قصص كفاح عظيمة من 
أجل أبنائهن ف��ي كل صعيد. وفي 
العراق يأخ��ذ االحتفال بهذا اليوم 
طابعاً خاصاً في ظل الظروف التي 
متر بها البالد بش��كل عام. واخذت 
الكثي��ر من األس��ر العراقية تقيم 
احتف��االً بهذا الي��وم عبر التجمع 
االم  وتك��رمي  العائل��ة  بي��ت  ف��ي 
املعطاء عبر احتفال بس��يط توزع 
في��ه الهداي��ا املعبرة ل��ألم تعبيراً 
رمزياً عما قدمته البنائها وبناتها. 
وياخ��ذ االحتف��ال طابع��اً وكأن��ه 
احتف��ال بعي��د ميالد ش��خص ما 
والذي يعطي دلي��الً على ان عطاء 
االم يتجدد وينمو كلما مرت عليه 
السنون واالعوام. ويأخذ االحتفال 
ايضاً مستواه احلكومي واجملتمعي 
عب��ر احتف��االت بكلم��ات معبرة 
ومؤثرة تعطي لالم مكانتها املميزة 
في ظ��ل كفاحها وجهادها لتربية 
االبن��اء وحتملها املس��ؤولية والتي 
تك��ون في اغل��ب االحي��ان كاملة 
لغي��اب االب او املعي��ل والس��باب 
مختلف��ة. فتحية ل��ك والف حتية 
ايته��ا املعطاء املضحي��ة بعيدك 
اجمليد.. ونستميحك العذر فمهما 
عملنا وقدمنا ال نس��تطيع الوفاء 
بجزء بسيط من معاناتك وصبرك 

وتضحيتك من اجلنا.

البينة الجديدة / عدوية الهاللي
تواجه املرأة العراقية الكثير من املشكالت واملعوقات في مختلف مناحي احلياة جملرد أنها أنثى.. فكيف سيكون احلال إذن حني 
تك��ون املرأة معاقة، وتبحث كغيرها عن فرص عم��ل وتعليم وحياة كرمية.. كيف تعيش في ظل بطالة يعاني منها األصحاء، 
وماذا تنتظر من اجلهات املعنية، بل كيف ميكنها التعايش مع عوق مستدمي طوال عمرها وكيف تنظر الى نفسها وهي تتلقى 

نظرات احلزن والشفقة من اآلخرين؟..

العمل: احلكومة تسعى إىل تطوير قدرات ذوي اإلعاقة 
لزجهم يف سوق العمل وتوفري كل ما حيتاجونه من خدمات

بني العاطفة .. واملنطق 
تؤكد ش��فاء / 36 عاما/ التي فقدت 
ذراعه��ا خ��الل القص��ف االمريكي 
على بغداد ان امل��رأة املعاقة لدينا ال 
تعت��اد عوقه��ا اذا كان بفعل فاعل، 
فتظل كسيرة القلب حزينة املالمح 
وتظل تتس��اءل مب��رارة: »مل��اذا أنا؟«. 
وف��اء محمد /32 عاما/ التي اصيبت 
بشلل االطفال وهي في الرابعة من 
عمرها وباتت تس��تخدم الكرس��ي 
املتح��رك ث��م الع��كازات، تنظر الى 
مس��ألة العوق نظرة اكثر منطقية 
فبعد امتامها دراستها اجلامعية في 
كلية اآلداب استغلت اتقانها اللغة 
االنكليزية ثم استخدام احلاسبات 
لتنجح في اختطاف فرصة عمل في 
احدى املؤسسات االعالمية من بني 
عدد كبير من املتقدم��ني لالختبار..

وحتاول وفاء التركي��ز على مهاراتها 
احلياتي��ة لتتجاهل عوقه��ا لكنها 
تواج��ه متاعب اخ��رى يعاني منها 
جميع املعوق��ني العراقيني كارتفاع 
االرصفة في الشوارع عن املألوف ما 
يجعل صعودها بالنسبة لهم امرا 
عس��يرا اضاف��ة الى صعوب��ة عبور 
الش��وارع بس��بب االزدحام وسرعة 
بعض قادة املركب��ات، وال يعني ذلك 
ع��دم ش��عورها بالغ��ن واالحب��اط 
لبقائه��ا دون زواج مثال لكنها تعود 
فتبتس��م متحدية عوقها بقولها: 
»العنوسة هنا عامة وليست حكرا 
على املعاقات! وال يلقي الدكتور علي 
التميمي من مرك��ز التأهيل الطبي 
لألط��راف الصناعي��ة بالل��وم على 
النس��اء املعاقات بش��أن استيعاب 
عوقه��ن والتغلب علي��ه إذ ميكن أن 
يحصل املعاق بفقدان أحد االطراف 
على حاجته من االطراف الصناعية 

والفحص ال��دوري لكن هنالك أمورا 
كثي��رة اخرى تذك��ر املع��اق بعوقه 
ابت��داًء من النظ��رة القاص��رة التي 
تنحصر بني الش��فقة والس��خرية 
ثم عدم وجود اهتمام كامل من قبل 
الدولة بش��ريحة املعاقني الواسعة 
ف��ي العراق والتي تتطلب اس��تنفار 
والقطاع��ات  املؤسس��ات  جمي��ع 
العامة واخلاص��ة للتقليل من اآلثار 

الس��لبية على املعاق واشراكه في 
العمل واحلي��اة الطبيعية من خالل 
تعديل املنش��آت واملرور واالس��كان 
اخلاص��ة  واالجه��زة  واملواص��الت 
والعام��ة لتصب��ح مناس��بة لفئة 

الباحث��ة  ت��رى  بدوره��ا  املعاق��ني«. 
النفس��ية جنان اجلبوري من معهد 
األم��ل للمعاق��ني ان »عدد النس��اء 
املعاق��ات ف��ي الع��راق كبي��ر ج��دا 
وتزاي��د مؤخرا بعد تع��رض املدنيني 
الى القصف والتفجي��رات والتلوث 
االش��عاعي فضال عن زيادة نس��بة 
املصابات بش��لل االطفال بس��بب 
االهمال الصحي لألم والطفل طوال 

س��نوات احلروب واحلصار«، مش��يرة 
الى معاناتهن النفس��ية الشديدة 
والتجاه��ل  الناجت��ة م��ن االهم��ال 
وضياع فرص العمل واحلياة.. وتعتبر 
اجلب��وري مجتمعنا معاق��ا وعاجزا 

ألن��ه ال يس��تطيع ان يوفر ابس��ط 
اخلدمات لتلك الش��ريحة، مطالبة 
الدولة بتفعيل برامج رعاية املعاقني 
وتق��دمي ضمان��ات معيش��ية له��م 
لتس��هيل تفاعله��م م��ع اآلخرين 
وتقبل اجملتم��ع لوجودهم بني افراده 

األصحاء!

وتمييز أيضًا 
ال ميكن ملن يرى جمال مالمح نهى أال 
يتألم ملنظر س��اقيها املبتورتني من 
اعلى ركبتيها.. هي شابة ال تتجاوز 
العش��رين م��ن عمره��ا ومحك��وم 
عليه��ا ب��أن تبقى اس��يرة مقعدها 
املتحرك ط��وال حياته��ا.. وتقول ام 
نه��ى بع��ني دامع��ة انه��ا موجودة 
اآلن ومتفرغ��ة لرعاي��ة ابنتها التي 
يحت��اج حمله��ا من مقعده��ا الى 
معونة ش��خص آخر لكنها مسنة 
ومريضة وتخش��ى ان مينعها املرض 
او امل��وت يوما من العناي��ة بابنتها، 
وتتساءل عن الوسيلة التي ميكن أن 
تضمن بها حياة ومس��تقبل ابنتها 
خاص��ة وانه��ا ال متلك م��اال يعينها 
على اس��تخدام من يعتني بابنتها 
او شخصا من اقاربها تأمتنه عليها.

الدكتورة سهام حسن املتخصصة 
في رعاي��ة ذوي االحتياجات اخلاصة 
تعتبر مجتمعنا متخلفا في نظرته 
للم��رأة املعاقة وتنتظر م��ن الدولة 
خطوات ج��ادة لرعايتها خاصة وان 

هناك الكثير من املعاقات املبدعات 
في مجاالت شتى كالفن والرياضة، 
وهو ما أكدته املدربة الرياضية اميان 
عبد االمير املتخصص��ة في تدريب 
طالباته��ا  ب��ني  فلديه��ا  املعاق��ني 
وحق��ق  رائع��ة  مواه��ب  املعاق��ات 
بعضهن للع��راق انتصارات رياضية 
وحصلن على ميداليات اوملبية لكن 
معاناته��ن من العوق قائمة، تضاف 

اليها معاناة من التمييز بني الرجال 
والنس��اء حتى بالنسبة للمعاقني، 
إذ يت��م تقليص عدد النس��اء غالبا 
حني يتم تقلي��ص الوفود الرياضية 
املس��افرة لالش��تراك في بطولة ما 

على سبيل املثال!

ضمانات قانونية 
في املؤمتر الوطني لذوي االعاقة في 
الع��راق الذي عقد مؤخ��را، أكد وزير 
العمل والشؤون االجتماعية باسم 
عب��د الزم��ان الربيع��ي ان احلكومة 
تس��عى لتطوير قدرات ذوي االعاقة 
لزجه��م في س��وق العم��ل وتوفير 
كل م��ا يحتاجونه م��ن خدمات من 

باقي مؤسسات الدولة، مشيرا الى 
شمول كل املسجلني في هيئة ذوي 
االعاقة براتب املعني املتفرغ وانشاء 
مراك��ز تأهيلي��ة وترفيهي��ة له��م..

فهل ستنتهي متاعب املرأة املعاقة 

ايضا؟ هنا تعود الباحثة النفس��ية 
جن��ان اجلب��وري لترك��ز عل��ى وضع 
امل��رأة املعاقة ف��ي الع��راق مطالبة 
احلكومة ووسائل االعالم ومنظمات 
اجملتمع املدن��ي بالتوعية بحقوقها 
وايجاد فرص عمل لها واعطاء فرص 
تشجيعية لزواجها من خالل تقدمي 
من��ح مالي��ة وتأثيث بي��ت الزوجية 
اضافة الى وض��ع ضمانات قانونية 
حلماي��ة انته��اكات امل��رأة املعاق��ة 
داخل وخارج االس��رة مع احتس��اب 
رواتب جلميع املعاقات وعدم التمييز 
بني املعاقات على اس��اس املهنة او 
سبب العوق فضال عن مساعدتهن 
على امتام دراس��تهن وتفعيل برامج 
رعاية املعاقني لالستفادة من مراكز 
التأهيل الطبي ف��ي وزارتي الصحة 
والعم��ل. واذا كان مش��روع تزوي��ج 
الفت��اة املعاقة الذي أسس��ه رجل 
اعمال سعودي رأفة بابنة شقيقته 
والذي يهدف الى تش��جيع الشبان 
على الزواج من املعاقات السعوديات 
وذل��ك ع��ن طري��ق من��ح امتي��ازات 
للفتاة اهمها شقة مؤثثة ووظيفة 
للعري��س العاط��ل ع��ن العمل، قد 
املعاق��ات  الش��فقة عل��ى  يح��ول 
ال��ى احت��رام له��ن ورغب��ة فيه��ن، 
ف��ان فتياتن��ا املعاق��ات مختبئ��ات 
حت��ت س��تار عوقهن ويائس��ات من 
مس��اواتهن باملتعافي��ات وواثق��ات 
ايضا م��ن ان الش��اب العراقي حني 
يفك��ر بال��زواج س��يضع ش��روطه 
اخلاص��ة فالب��د أن تك��ون الع��روس 
صغي��رة وجميلة او متتلك راتبا، وهو 
ال يريدها معاقة ابدا.. وهو ما يجعل 
املعاقة العراقية تركن الى الصمت 
او متته��ن )التس��ول( طامل��ا ترك��ب 

املتعافيات اصال قطار )العنوسة(.

النساء المعاقات .. شريحة أنتجتها الحروب وأهملها المجتمع

وزير العمل والشؤون االجتماعية باسم عبد الزمان الربيعي

البينة الجديدة / عمر عريم
تزامن االحتفال بعيد األم وأعياد الربيع له داللته املعبرة عن عطاء األم املس��تمر الس��تمرارية احلياة.. كما للربيع داللته باس��تمرارية 
اخلضرة والنماء. وأولت األديان الس��ماوية لألم مكانة خاصة ومميزة تتناس��ب مع دورها وأهميتها املميزة في بناء اجملتمع الصالح عبر 
تربيتها خللق جيل صالح لبناء األوطان. وأعطت الرس��الة االس��المية للوالدين واألم بش��كل خاص املكانة املهمة واخلاصة عبر آيات 

القرآن الكرمي واالحاديث النبوية الشريفة..

اختيار يوم 21 آذار ليكون عيداً لألم وهو أول أيام فصل 
الربيع ليكون رمزاً للتفتح والصفاء واملشاعر اجلميلة

األم والربيع .. عنوان واحد للعطاء والنماء واستمرارية الحياة

هنالك أمور كثرية أخرى تذّكر املعاق بعوقه ابتداًء من النظرة القاصرة اليت تنحصر 
بني الشفقة والسخرية ثم عدم وجود اهتمام كامل من الدولة بشرحية املعاقني

يأخذ االحتفال مستواه احلكومي واجملتمعي عرب احتفاالت بكلمات معربة ومؤثرة تعطي 
لألم مكانتها املميزة يف ظل كفاحها وجهادها لرتبية األبناء وحتملها املسؤولية
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)                               ( كانت هناك..
 مبوسم اخلري .. ميسان تستعيد عافيتها

أمتنى أوالً أال يس��دل الس��تار الكثيف على فاجعة ضحايا 
)العّب��ارة( الت��ي انقلب��ت في نه��ر دجلة في ب��دء رحلتها 
املش��ؤومة من ضف��اف جزيرة أم الربيعني ف��ي املوصل يوم 
اخلمي��س املاضي احلادي والعش��رين من ش��هر آذار احلالي 
والت��ي راح ضحيته��ا بحس��ب تصريح��ات ملدي��ر الطب 
العدلي في احملافظة )واثق العنزي( )156( ش��هيداً أغلبهم 
نساء وأطفال، وأمتنى أال يطوى ملفها التحقيقي ويحفظ 
في األدراج الصدئة، وهذا الش��عور الذي ينتابني -وكثيرين 
مع��ي- ليس وليد تكنهات وحزورات بل حقيقة جس��دتها 
واقعاً فواجع وكوارث حصلت على أدمي الوطن اجلريح طوال 
الس��نوات املاضية، وبقيت نس��ياً منس��ياً، إذ لم يستقل 
مس��ؤول )حبنتري(، ولم يحاَس��ب مقّصر واحد، والسبب 
ليس بغامض على الفهم أو عس��ير.. إنها سياس��ة )بوس 
عمك.. بوس خالك( والترضيات والتسويات واإلمالءات التي 

تتحكم باملشهد السياسي العراقي إلى يوم يبعثون!!
واآلن أري��د هن��ا أن أط��رح قضي��ة أراه��ا جدي��رة بالنقاش، 

وإثارته��ا واجب��ة عل��ى 
كل املس��تويات، وه��ي 
ماذا أعددنا من إجراءات 
وخط��وات م�����ا بع��د 

الفاجعة؟..
الس��يما إذا م��ا عرفن��ا 
ب�)القدرة  نعي��ش  أنن��ا 
اإللهية(، حيث يترصدنا 
ويح�����طين��ا  امل��وت 
كم��ا يحي��ط الس��وار 

باملعصم..
امل��وت ص��ار عندنا  وإن 
حت��ى  عادي��ة  مف��ردة 

صرن��ا نس��مع عن )ط��رق املوت( ف��ي احملافظ��ة الفالنية أو 
العالنية، وإن الناس قد متوت جراء عدم وجود جسور مشاة 
أو مناط��ق مح��ددة للعبور اآلم��ن، وهناك أعم��دة كهرباء 
حتصد ضحاياها وق��ت األمطار، وهن��اك )منهوالت( صارت 
أشبه بفخاخ تصطاد الصغار والكبار.. وهناك بعض أبنية 
املدارس اآليلة للسقوط والتي قد تنهّد على رؤوس الطلبة، 
وهناك س��يارات كبيرة تس��ير في الطرق اخلارجية ليالً من 
دون حتى مصباح أمامي أو خلفي واحد، وهناك س��يارات ال 
تتوفر فيها ش��روط الس��المة واألمان، وهناك أغذية وأدوية 
ومخدرات منوت بسببها ببطء من دون أن يدري أحد، وهناك 
أمراض وأوبئة وتلوث وسموم تفتك بالناس، والدولة غافلة 

ال تدري..
ت��رى متى نتح��رك بقوة للتفتي��ش عن الس��المة واملتانة 
كي نحم��ي أرواح الناس وهي أمانة؟.. إنها أمانة وليس��ت 

رخيصة يا أصحاب القرار.
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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 )3153( - االثنني - 25 - آذار - 2019

خاص ب�)                    (

عبد الزهرة البياتي*

وجع يومي

*رئيس التحرير التنفيذي

َلَمِة .. َفتُِّشوا َعِن امَلَتاَنِة والسَّ
َأْرَواُح النَّاِس َأَماَنٌة

بتُّ أكره اسم )عّبارة( في كل مكان يتردد فيه، مثلما بتُّ أكره كل 
من كان س��بباً ف��ي إزهاق أرواح بريئة في املوص��ل احلدباء.. ترى ما 
حاالت عش��رات األسر التي فقدت نساءها وأوالدها، نتيجة جشع 
م��ن أراد جمع أموال، على حس��اب نف��وس بريئ��ة أرادت الترفيه، 
فاستقلت عّبارة متهرئة، ال تتوفر فيها أبسط مواصفات األمان..

إن السؤال األهم الذي لم جند له جواباً من مسؤول حتى اللحظة: 
هل )عّبارة( امل��وت صناعة محلية أم مس��توردة؟.. ومن الذي وافق 
على اس��تيرادها؟.. وكم عمرها؟.. وهل حددت اجلهة الصانعة لها 

عدد الذين تستوعبهم؟.. وما أوزان حمولتها؟... إلخ.
لس��ت هنا مبوقف االستجواب، فحالة املأساة التي أدمت القلوب 
أكبر.. لكن من حق اإلعالم 
أن يس��أل ع��ن مس��ببات 
ألنه��ا  الفاجع��ة،  ه��ذه 
ليس��ت من ي��د الق��در أو 
أو عاصفة،  زل��زال  نتيجة 
أو ارتط��ام حافلة، إمنا هي 

حالة إهمال بشري..
فم��ن املس��ؤول؟.. نع��م.. 
نري��د أن نع��رف كوالي��س 
هذه ال�)العّبارة( بشفافية 
وص��دق! إن الظال��م ف��ي 
أو  دائ��رة صغي��رة،  قي��ادة 
مؤسس��ة كبي��رة، أو ف��ي محافظ��ة أو عل��ى رأس دول��ة، هو عدو 
نفس��ه.. ومع أن صوت بوق الدعاية وطبل الطم��وح ومزمار القوة 
ق��د يطغى على ص��وت الضمي��ر، لكن صوت احلق س��يصرخ في 
أذني��ه يوم��اً ما، فيرعب��ه ويحرمه ل��ذة الراحة.. كما ه��ي أصوات 
الذين خنقه��م نهر دجلة اخلميس املاضي، ف��ي املوصل اجملروحة 
في كرامتها، وهي رمز الكرامة، تزلزل، وهي تنادي باس��م )املوصل( 
كلها بأخذ الثأر من التاريخ الذي ظلمها، وحاول كسر شموخها.. 
فالظلم مهما استشرى فهو إلى اضمحالل، والظالم مهما جتبر 
وتكب��ر فهو إلى زوال، ألن الليل مهما ط��ال البد من طلوع الفجر، 
وفي عوالم االس��تبداد، نلمس أن )املواط��ن( مجرد زبون بال حقوق 
تفرض عليه البضاعة والثمن ومواعيد التس��ليم وشروطه.ورغم 
أن التاريخ يخبرنا بأننا من نسل أمة عريقة لها مجد )تليد(، لكن 
للواقع معطي��ات وحقائق.. فنحن أمة جاهلة بح��ق أبنائها، وها 
ه��ي املواجع تالحقنا يومي��اً، من دون أن نتعظ! وس��نرى أن مزبلة 

التاريخ تتسع لكل من يسيء إلى الذات اجملتمعية.

عّبارة )املوت(
لن ينسها الوجدان

وقفة

زيد الحّلي

من حق اإلعالم أن 
يسأل عن مسببات هذه 

الفاجعة، ألنها ليست من 
يد القدر أو نتيجة زلزال 

أو عاصفة، أو ارتطام 
حافلة، إنما هي حالة 

إهمال بشري..

متى نتحرك بقوة 
للتفتيش عن السالمة 

واملتانة كي نحمي أرواح 
الناس وهي أمانة؟.. إنها 
أمانة وليست رخيصة يا 

أصحاب القرار.

البينة الجديدة /حمد العطراني

حق��ول القمح املمتدة على طول 
الطري��ق امل��ؤدي ال��ى ب��ر الطيب 
ش��رقي ميس��ان تبش��ر بحصاد 
وفير ل��م تش��هده احملافظة منذ 
س��نني بفض��ل موس��م األمطار 
عل��ى  هطل��ت  الت��ي  املبك��رة 
احلقول وس��اهمت  روت  املنطقة 
بغم��ر مس��احات شاس��عة من 
هور احلويزة.. عن موس��م حصاد 
احلنط��ة ذكر لي الس��يد )بش��ير 
صالح نعمة( املوظف في مديرية 
زراعة ميس��ان إن »املديرية قررت 
زي��ادة فروع اس��تالم احملصول من 
املزارعني ألن من املتوقع تس��ويق 
كمي��ات كبي��رة م��ن احلنطة مع 
تغيير في آلية دفع مس��تحقات 
متعه��د  طري��ق  ع��ن  املزارع��ني 
لتالفي مشكلة تأخر دفعها كما 
حصل في الس��نوات السابقة«.. 
وتشهد احملافظة حركة سياحية 

غير مسبوقة حيث تتوافد أفواج 
الزوار الى هور احلويزة املمتد حتى 
احل��دود اإليراني��ة مبس��احة تقدر 
ب���900 كيلومت��ر مرب��ع للتمت��ع 
برحالت ال��زوارق احمللية إلى عمق 
والطبيع��ة  والقص��ب  اله��ور  
اجلميل��ة وإقام��ة حفالت ش��واء 
السمك املس��گوف على ضفاف 
اله��ور وف��ي مضي��ف القص��ب 

الفخ��م املق��ام عل��ى نه��ر البو 
خصاف اح��د روافد نهر الكحالء 
املغذية لهور احلويزة.. وقد ساهم 
)أحم��د صالح  البيئي  الناش��ط 
نعم��ة( عل��ى صفح��ات مواق��ع 
م��ن  املباش��ر  بالب��ث  التواص��ل 
املواطنني  األهوار بتشجيع  عمق 
للق��دوم م��ن بغ��داد واحملافظات 
للتعري��ف  ويرافقه��م  القريب��ة 

باله��ور وت��راث اجلن��وب الغن��ي.. 
ونحن في »البينة اجلديدة« ندعو 
والفضائي��ات  اإلع��الم  وس��ائل 
لعم��ل تقاري��ر إخباري��ة مصورة 
للتعري��ف بجمال طبيعة األهوار 
الشتوية  الس��ياحة  لتش��جيع 
حملافظات اجلنوب ملا لها من فوائد 
ثقافية واقتصادية تعود بالفائدة 

على اجلميع.

قال��ت الناق��دة التونس��ية فاطم��ة ش��بيل إن 
أنامل املستش��كيل العراقي عم��اد نافع أبدعت 
لوح��ة عاملي��ة حملت عنوان  العب��ارة، وثق فيها 
الفاجعة املروعة، غرق العبارة في جزيرة املوصل، 
التي تقع ش��مال العراق، والتي حتررت مؤخرا من 
قبض��ة تنظيم  داعش  االرهاب��ي، هذه الفاجعة 
راح ضحيته��ا اكثر من 100 ش��هيد، وعش��رات 
املفقودي��ن حتى هذه اللحظة، ونفذ نافع لوحته 
الصادمة ليل��ة حدوث الفاجع��ة، لتكون وثيقة 
إدان��ة جلميع املس��ؤولني عن هذا احل��ادث اجللل، 
ولي��س بغريب على هذا الفن��ان  العراقي املتألق 
على مدى ثالثة عقود، إذ عبرت أعماله احلدود، بيد 
أن أفضل نقاد العالم أشاد بتجربته التشكيلية 
ومزاوجته بني التشكيل واملسرح بأسلوب أطلق 
علي��ه املستش��كيل، وال أخف��ي اهتمامي بهذه 
املدرس��ة اجلديدة منذ اطلعت عليها عبر مواقع 
التواصل االجتماعي، وبعض املواقع الفنية التي 
كتب��ت عنها ولو بش��يء يس��ير. لكن ه��ذه املرة 

أنت��ج لنا نافع لوحة عاملي��ة صادمة وثقت اجملزرة 
املائية بدقة متناهية، لوحة تضج بها األرواح في 
كل زاوي��ة من زوايا اللوحة، بل في كل س��نتمتر 
واحد من فضاءاتها امللونة، وأجاد بش��كل الفت 
في رس��م السماء اجلميلة وهي غاضبة وحزينة، 
كيف ال واملناسبة ربيعية وهي أعياد نوروز، حيث 
األل��وان البراقة واخلض��رة الطافحة ومن كل هذا 
اجلمال ينبثق احلزن الدامي، وكأن الفنان يقول أنا 
هنا أتعاكس مع كل ه��ذه الفاجعة، إنها عبثية 
منتج��ة، وال معقولية لغائي��ة لديه، واملعروف أن 
الفضاء ال يغادر لوحة عماد، بل إنه يتشكل على 
شكل مس��رح مفتوح، كامل املعطيات، تسمع 
فيه املوس��يقى التي تشكلها خطوطه اللونية، 
وجت��د في��ه الش��خوص الفك��رات الت��ي حتولت 
ال��ى أرواح بيض��اء طاه��رة، وجتد الس��ينوغرافيا 
املرس��ومة بحرفية عالية، كما في لوحة العبارة 
التي قال عنها الفنان عماد نافع: »لوحة العبارة 
رث��اء األل��وان الصارخة الت��ي تبكي االنس��انية 

املذبوحة وسط اجلمال الربيعي«. نعم صدق نافع 
في وصفه للوحته الكارثية إن صح التعبير.. لقد 
وف��ر الفنان عم��اد في إنش��اءاته حركية االجواء 
التي شاطرتها عالمات البذخ االحتفالي بعناصر 
دقيقة ومتنوعة في حقول اللوحة التش��كيلية 
كذلك اس��تطاع أن يصعد بأغ��راض الرؤية التي 
خزنها البتكار تقاليد العمل االبداعي وتتويجها 
بعالئ��ق منح��ت العم��ل أو النص اللون��ي الذي 
نطالع��ه اآلن بح��زن خراف��ي وش��فافية ال منلها 
قط. كما اس��تعمل الفنان قدرته على جتس��يد 
حيوي��ة اللون وانعطافاته املش��تقة.. حيث بدت 
الش��واهد الت��ي اس��تدرجها ف��ي ه��ذه اللوحة 
بال��ذات عط��اء ب��رر خالقيت��ه التي عم��ل على 
إظهارها بكل صدق ومهارة. اذ كرس الفنان عماد 
ناف��ع في لوحة العبارة امكانية حترير تش��عبات 
املفردة اللونية واشاراتها التدوينية التي اعتبرها 
ملحق��ا وظيفيا اعتمدته اللوح��ة اجلديدة التي 
جس��دت انعكاس��ات كثيرة من االهتمامات في 

مس��احة تخطت طابعها التقليدي، الى عوالم 
ش��ديدة التأثر مبجالها املثالي ليتمكن من خلق 
تكوين��ات اتس��عت للتعري��ف بح��االت النفس 
والتعبي��ر عن فروقاته��ا الظاهرة واخملب��وءة امام 
حقول الفطرة الطبيعية وعالقاتها املتش��ابكة 
الت��ي جتس��د اجلوهر ال��ذي حترك��ت خصوصيته 
لتنتزع منا استجابة تس��تلهم انعطاف الذات 
ام��ام توه��ج احلوافز في خل��ق واقع اكث��ر امانا.  
بق��ي ان نقول ان الفن��ان عماد ناف��ع ميتاز بقدرة 
هائلة على اس��تمرارية افراز املزيد مما يتكون في 
ال��ذات املنش��ئة للموض��وع، وانه ل��م يلجأ الى 
اجترار االفكار واالس��لوبيات من املدارس العاملية 
املس��توردة، بل انه اص��ر على تأس��يس او انتاج 
اس��لوب ش��خصي حمل هويته اخلاص��ة  بكل 
وض��وح، وراح يبني لنفس��ه خصوصي��ة الفتة، 
ليكون بذل��ك فنانا عامليا ش��امال بكل ما تعني 
الكلم��ة، ولك��ن عامليته انطلق فيه��ا من بيئته 

احمللية، وهذا يحسب له بكل تأكيد.

ناقدة تونسية: عماد نافع فنان عراقي أبدع لوحة عاملية محلت عنوان )العّبارة(

القاهرة / وكاالت / البينة الجديدة

 تع��ود الفنان��ة عال غامن للس��ينما بعد غي��اٍب من خالل 
فيلمه��ا املؤج��ل »خ��ط امل��وت« املق��رر طرح��ه بالصاالت 
الس��ينمائية ف��ي األس��بوع املقب��ل. حيث تقيم الش��ركة 
املنتج��ة للفيلم عرضاً خاصاً يوم غ��د الثالثاء بأحد الصاالت 
الش��هيرة في القاهرة، ليكون اس��تباقاً للعرض التجاري املقرر 
اعتب��اراً من مس��اء بعد غد االربعاء. يش��ار إلى أنه��ا تغيب عن 
الوس��ط الفني منذ أكثر من عام بس��بب تواجده��ا في الواليات 
املتح��دة مع زوجها وبناتها. مع اإلش��ارة إلى أن الش��ركة املنتجة 
ق��د أبلغته��ا مبوعد الع��رض، لكنها على األرجح ل��ن حتضر لعدم 

ارتباطها بأعماٍل فنية خالل الفترة احلالية.

متابعة / البينة الجديدة
يتوق��ع خب��راء ومطلع��ون على ش��ؤون ش��ركة أبل 
ومنتجاته��ا أن يتضم��ن هاتف آيف��ون اجلديد، الذي 
س��يطلق في وق��ت الحق م��ن الع��ام اجل��اري، ميزة 
جديدة غير مسبوقة، بحسب ما ذكر موقع بيزنيس 
إنس��ايدر. وبحسب احمللل ملنتجات شركة أبل مينغ-

تش��ي كوب، فإن هاتف آيفون اجلديد سيحتوي على 
خاصية الشحن الالسلكي املعكوس، أي استقبال 
وإرس��ال الش��حن. ودعمت مدونة أبل اليابانية ماك 
أوتاكارا توقع��ات كوب، بعدما تلق��ت معلومات من 
مزود صيني قام بتوفير هذه اخلاصية التقنية اجلديدة 

ألجهزة الهواتف الذكية اجلديدة من سامسونغ.

متابعة / البينة الجديدة
أربك��ت ك��رة ناري��ة مجهول��ة أض��اءت 
ل��وس  س��كان  م��ن  اآلالف  الس��ماء، 
أجنلوس، وأث��ارت نظريات عديدة حولها، 
حت��ى أن البع��ض ظ��ن أنها ق��د تكون 
غزوا أجنبيا. وتس��بب الضوء الس��اطع 
ف��ي وس��ط مدينة ل��وس أجنل��وس، في 
إثارة ريبة الس��كان حول مصدره، والذي 
رجح البعض أن يكون جسما من خارج 
كوكب األرض، فيما تساءل آخرون عما إذا 

كانوا يشاهدون نيزكا في قلب السماء. 
التواص��ل االجتماعي  وعّج��ت مواق��ع 
عبر اإلنترنت به��ذه النظريات املتعلقة 
باجلس��م املضيء الغريب، ما دفع قسم 
الش��رطة في لوس أجنلوس إلى التدخل 
لتذكي��ر اجلمه��ور بأنهم يعيش��ون في 
قلب صناعة أفالم هولي��وود. وأوضحت 
الش��رطة لم يصطدم أي نيزك بوس��ط 
لوس أجنل��وس، وهو ليس غ��زوا أجنبيا.. 

إنه مجرد تصوير فيلم.

عل غامن تعود 
للسينما 

بفيلٍم مؤّجل

لعشاق آيفون .. هاتف مبيزة غري مسبوقة

ضوء غريب يف لوس أجنلوس !

الناشط البيئي )أحمد صالح نعمة(

• كاتب ومحلل سياسي


