
مصدر يكشف تفاصيل زيارة الوفد احلكومي إىل اربيل

تؤكد املؤشرات املستقاة من واقع 
سياس��ي قلق ب��أن عملية تأخير 
الوزارية  التش��كيلة  اس��تكمال 
حلكومة رئي��س الوزراء )عادل عبد 
امله��دي( هي مقص��ودة ومتعمدة 
حلس��ابات ومصال��ح تص��ب في 
خان��ة اط��راف ال تري��د للعملي��ة 
السياس��ية ان تس��تقر وال تري��د 
تس��ير  ان  احلالي��ة  للحكوم��ة 
بالش��كل الصحي��ح وم��ن هن��ا 
ف��أن االجماع الش��عبي يخاطب 
ساس��ة البالد ويقول لهم: لتكن 
خالفاتك��م وحراكك��م ملصلحة 
الج��ل  ولي��س  وش��عبه  الع��راق 
مصاحلكم النفعي��ة او مغامنكم 
وان هذا الشعب قد وصل به احلال 
انه يريد اخل��الص من حالة الركود 
التي ال تنتج س��وى الشلل وليس 

غير الشلل.
وزي��ر  آخ��ر وص��ل  عل��ى صعي��د 
اخلارجية التركي )مولود تشاووش 
اوغلو( الى العاصمة بغداد صباح 
امس االحد حيث سيلتقي نظيره   
ورئيس  احلكي��م(  )محم��د عل��ي 
الوزراء )عادل عبد املهدي( وممثلني 

عن تركمان العراق. وقال اوغلو ان 
بالده ستتعاون مع العراق للقضاء 
عل��ى حزب العمال الكردس��تاني 
املصنف باالرهاب في تركيا واضاف 
بأن هدفن��ا رفع التب��ادل التجاري 
مع الع��راق ال��ى )20( ملي��ار دوالر 
سنوياً وكان رئيس مجلس النواب 
)محمد احللبوس��ي( قد استقبل 
امس وزير اخلارجي��ة التركي الذي 
يزور بغداد برفقة وفد نيابي تركي 
وبحض��ور الس��فير العراقي لدى 
وعدد  اخلطي��ب(  )حس��ني  انق��رة 
من اعض��اء مجلس النواب وجرى 
خالل اللقاء مناقشة سبل تعزيز 
التع��اون الثنائي ب��ني البلدين في 
مختل��ف اجمل��االت وابرزه��ا اجملال 
االقتصادي واالنساني واملساهمة 
في جهود اعادة النازحني وارس��اء 
االس��تقرار ف��ي املناط��ق احمل��ررة 
واملل��ف االمني م��ن خ��الل تبادل 
املعلومات االس��تخبارية للقضاء 
عل��ى اخلالي��ا االرهابي��ة والفك��ر 
املتطرف فضالً ع��ن التأكيد على 
ض��رروة تنش��يط جل��ان الصداقة 
البرملاني��ة. كما تط��رق اللقاء الى 
ملف تشكيل جلان مشتركة حلل 
مشكلة املياه وتبادل اخلبرات في 

هذا اجملال وبحث اجراءات تسهيل 
احلص��ول على تأش��يرات الدخول 
ب��ني البلدي��ن واك��د احللبوس��ي 
رفض الع��راق وج��ود اي معارضة 
على ارض��ه تهدد الس��الم لدولة 

مجاورة.
وفي التط��ورات ايضاً اكدت قيادة 
عمليات بغداد ع��ن تنفيذ حملة 
امنية حلصر الس��الح بيد القوات 
االمنية في العاصمة حيث نفذت 

حمل��ة لتفتيش »س��وق مريدي« 
وذلك للحد من انتشار االسلحة 
غير املرخصة وحصر السالح بيد 
الق��وات االمنية وان ه��ذه احلملة 
تزامنت مع حمل��ة اخرى نفذتها 
منطق��ة  ف��ي  االمني��ة  الق��وات 

احلسينية شمالي شرقي بغداد.
عل��ى صعي��د آخ��ر اعل��ن مط��ار 
النجف الدول��ي امس وصول ممثل 
سلطة الطيران املدني السعودي 

ال��ى احملافظ��ة برئاس��ة )محم��د 
الروس��ان( حتضي��راً لتنفيذ اتفاق 
اجلانبني حول فت��ح خط الطيران 
الس��عودي عب��ر مط��ار النج��ف 

االشرف الدولي.
وف��ي التط��ورات اخلارجي��ة ه��دد 
العام��ة  االركان  هيئ��ة  رئي��س 
للقوات املس��لحة االيرانية اللواء 
)محم��د باق��ري( امس مبن��ع مرور 
نف��ط دول املنطق��ة عب��ر مضيق 

هرمز في ح��ال كان م��ن املقرر ان 
ال مير النف��ط االيراني عبر املضيق 
وق��ال باقري في تصري��ح له على 
هامش املؤمتر الع��ام ال�)23( لقادة 
ورؤساء ومدراء قوى االمن الداخلي 
)اذا كان من املقرر ان يزعزع احدهم 
امن مضيق هرم��ز فأننا بالتأكيد 
س��نواجهه( وتاب��ع ان هذا االمر ال 
يعني اغالق مضيق هرمز فنحن ال 
ننوي غلقه اال اذا بلغ عداء االعداء 
حدا ل��م يبق فيه حل س��وى هذا 
فأنن��ا عند ذل��ك اليوم س��نكون 

قادرين على غلق هذا املضيق.
وف��ي الش��أن ذات��ه اعل��ن احلرس 
الثوري االيراني حسب وكالة انباء 
تس��نيم االيرانية تنفي��ذ عملية 
فريدة فوق حاملة طائرات امريكية 
وحس��ب اسوش��يتد برس اظهر 
تقري��ر لقطات من طائرة دون طيار 
تابعة للح��رس طارت فوق حاملة 
امريكية وسفينة حربية امريكية 
اخرى في اخلليج العربي واظهرت 
الصور املقاتالت النفاثة املتوقفة 
على سطح حاملة الطائرات ولم 
يوضح تقرير الفيديو املصور متى 

مت تصوير اللقطات.

  بغداد / 
اك��د وزير اخلارجي��ة التركي مول��ود جاويش اوغلو، ام��س االحد، انه من 
املفيد فتح منفذ حدودي جديد مع العراق، الفتا الى ضرورة وجود خطوط 

لسكك احلديد.
وق��ال اوغل��و في مؤمت��ر صحفي عقده ام��س مع وزي��ر اخلارجية  محمد 
احلكيم   اننا سنستمر بالعمل لتقوية عالقاتنا الثنائية، ونعمل سوياً 
لتنفي��ذ االمور التي مت االتفاق عليها خ��الل زيارة رئيس اجلمهورية برهم 
صالح، مش��ددا على ض��رورة تذليل العقوبات امام زي��ادة حجم التبادل 

التجاري.
واضاف انه س��يكون من املفي��د ان نفتح منفذا حدودي��ا جديدا ويكون 
لدينا ايضا خطوط س��كك للنقل، مش��يرا الى ان تركيا ستقدم دعما 
كبي��را للعراق في املرحلة املقبلة. يذكر ان وزي��ر اخلارجية التركي مولود 
جاويش أوغلو وصل امس الى   بغداد في زيارة رس��مية لبحث العالقات 

الثنائية وخاصة في التبادل التجاري.

استجابة ملناشدة )                                 (.. عبد املهدي: سنقلل من عوائق طريق مطار بغداد متهيدا لرفعها بشكل نهائي

اوغلو من بغداد : من املفيد فتح منفذ حدودي جديد مع العراق ويكون لدينا خطوط لسكك النقل

وزير خارجية تركيا يصل بغداد.. ويؤكد: سنقاتل مع العراق ضد “العمال” واحللبوسي خماطبًا اياه: نرفض وجود اي معارضة على أراضينا
الشعب خياطب ساسته: لتكن خالفاتكم وحراككم ملصلحة العراق وشعبه وليس ألجل مصاحلكم النفعية ومغامنكم

بوصفه جتاوزاً على االعراف الدبلوماسية.. العراق يطالب السفارة االمريكية حبذف املنشور املسيء

طبول احلرب تقرع.. ايران: ان مل مير نفطنا عرب “هرمز” فلن مير نفط اآلخرين.. وعملية عسكرية ايرانية فريدة فوق حاملة طائرات امريكية
محلة امنية يف “سوق مريدي” حلصر السالح بيد القوات االمنية ووفد سلطة الطريان املدني السعودي يصل النجف
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وسط مؤشرات بتأخير متعمد الستكمال التشكيلة الوزارية لحكومة عبد المهدي

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 

قائد القيادة املركزية األمريكية : وجودنا يف العراق سيكون طويل األمد وواشنطن قادرة على ردع طهران!

يف الهدفكتب املحرر السياسي

احلم��د هلل اوالً فقد خ��رج العراق منتصراً ش��امخاً م��ن معركته 
املفصلي��ة الدامي��ة ض��د تنظي��م داع��ش االرهابي الذي انش��ب 
مخالبه في اجلسد العراقي متوهماً انه بقادر على تقطيع اوصاله 
وش��رذمته الى االب��د ولكن خاب ف��أل املراهنني وخاب��ت ظنونهم 
بفض��ل فتوى اجله��اد الكفائي وبفضل الدماء الزكية للش��هداء 
وبطوالت العراقي��ني مبختلف عناوينه��م وتالوينهم وفي املقدمة 
الرج��ال االصالء ف��ي قواتن��ا واجهزتنا االمنية اخملتلفة وجيش��نا 
العراق��ي وحش��دنا الش��عبي والعش��ائري وقوات البيش��مركة 
واحلمد هلل ثانياً فقد تعافى العراق اليوم وهاهو يس��تعيد دوره في 
املنطقة والعال��م حيث حتولت بغداد طيلة االش��هر املاضية الى 

قبلة يحج اليه��ا قادة الدول 
م��ن  واملس��ؤولني  والزعم��اء 
والعرب��ي  االقليم��ي  احملي��ط 
ودول اجل��وار.. وف��ي ظ��ل ذلك 
فإن الش��عب صار يتطلع الى 
مرحل��ة جدي��دة يغ��ادر فيها 
الع��راق كل نكبات��ه وآالم��ه 
وازمات��ه الداخلي��ة لك��ن ما 
اخلالف��ات  ان  القل��ب  يدم��ي 
الق��وى  ماب��ني  السياس��ية 
واالحزاب السياسية الفاعلة 
الس��احة  ف��ي  الناف��ذة  او 

العراقي��ة تتفاق��م يوماً بع��د آخر وي��زداد القلق الش��عبي من ان 
تشكل تلك اخلالفات انتكاسة تذهب بالعراق الى اجملهول الذي ال 
نتمناه ان يحصل ومن هنا نرى ضرورة ماس��ة لوضع خارطة طريق 
للعم��ل لتفادي حصول ك��وارث ال حتمد عقباه��ا ومن اجل حتديد 
مس��ارات واضحة تس��ير على هديها تلك القوى السياسية كي 
ال تش��تط وتنحرف عن مسار السكة الصحيح وال نعتقد ان ذلك 
بعس��ير اذا ما توافرت االرادة الوطنية احلقيقية الصادقة واملؤمنة 
بهذا العراق.. والس��ؤال هل فعالً س��نرى تل��ك اخلارطة قريباً وهل 

سنرى املسارات الواضحة واقعاً ملموساً؟

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

عبد الوهاب جبار 

 يزداد القلق الشعبي من 
ان تشكل تلك الخالفات 
انتكاسة تذهب بالعراق اىل 
املجهول الذي ال نتمناه ان 
يحصل

هل من خارطة طريق ؟ 
هل مسار واضح؟
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ضبط جتاوز على خط أنابيب للنفط قرب سيطرة أمنية
اإلعالن عن تأسيس اهليئة التنسيقية العليا لعرب كركوكال

2املرور حتدد موعد املباشرة بنظام العقود االلكرتونية للمركبات
3
3

دد 
الع

ذا 
يف ه

قرأ 
إ

الزوراء يعرب امليناء بهدف اجلويد ويعود 
لسكة االنتصارات 

والكهرباء يعود من أربيل بنقطة التعادل

الصني متنح العراق آليات 
ختصصية لقطاع البلدية 

خماوف من انطالق مرحلة 
اللعب اخلشن بني أمريكا 
وإيران على أراضي العراق

رئيس اجلمعية اإلنسانية للمتقاعدين 
يف العراق السيد »عبد الرضا احلفاظي« 

يؤكد يف حوار لـ »                          «:
12 10 5

رئيس الوزراء عادل عبد املهدي يلتقي وزير الخارجية الرتكي يف بغداد

تصريحات وزير الخارجية البحريني المسيئة تجاه الصدر تثير ردود فعل غاضبة
اخلارجية تطالب املنامة باالعتذار.. والعشرات يتظاهرون يف النجف احتجاجًا

فعاليات سياسية وشعبية عراقية تدعو الختاذ اجراءات قانونية حبق »الثور البحريين«
متابعة / 

اثارت التصريحات الالمس��ؤولة لوزير خارجية 
البحرين )خالد بن محمد آل ثاني( املسيئة جتاه 
زعيم التيار الصدري الس��يد )مقت��دى الصدر( 
ردود فع��ل غاضبة م��ن قبل قي��ادات وفعاليات 
عراقي��ة مختلفة.فق��د عب��رت وزارة اخلارجية، 
ع��ن ش��جبها للتصريح��ات الت��ي أدل��ى به��ا 
وزي��ر خارجيَّ��ة البحرين حول بي��ان زعيم التيار 
الصدري مقت��دى الصدر، فيما طالبت البحرين 

بتقدمي اعتذار رسمي على خلفية ذلك.
وقالت ال��وزارة نعبر عن ش��جبنا للتصريحات 
التي أدلى به��ا وزير خارجيَّة البحرين حول بيان 
مقتدى الص��در، مبينة ان كلمات وزير اخلارجيَّة 

ّثل الدبلوماسيَّة البحرينيَّة-  البحرينّي - وهو ميمُ
تمُِس��يء للصدر بكلم��ات نابيَّة، وغي��ر مقبولة 
ة، بل تمُِس��يء -  إطالقاً في األعراف الدبلوماس��يَّ

وصاً  صمُ أيضاً- للعراق، وس��يادته، واستقالله خمُ
وع  ضمُ عندم��ا يتكل��م الوزي��ر البحرينيُّ ع��ن خمُ
العراق لس��يطرة اجلارة ايران.واضافت ان العراق 

الذي دحر تنظيم داعش اإلرهابّي بعد أن عجزت 
يمُوش جرَّارة ع��ن دحره في مناطق أخرى لقادر  جمُ
رِّيّاته، واس��تقالله، داعية  على الدف��اع ع��ن حمُ
ودهم، وااللتزام باحلقائق،  دمُ اجلميع الى معرفة حمُ
واللياقات الدبلوماس��يَّة.بينما نظم العشرات 
م��ن اتباع التيار الصدري في محافظة النجف، 
ام��س االح��د، تظاه��رة س��لمية ام��ام مبن��ى 
القنصلية البحرينية في احملافظة. وقال مراسل 
، إن العش��رات نظم��وا، صب��اح ام��س تظاهرة 
س��لمية امام مبنى القنصلي��ة البحرينية في 
محافظ��ة النجف احتجاجا عل��ى تصريحات 
وزير اخلارجية البحريني املس��يئة بحق السيد 

مقتدى الصدر.               تتمة ص3

بغداد / 
التقى وزير االعمار واالسكان والبلديات العامة )بنَكني ريكاني(  في 
مقر الوزارة امس الس��فير الياباني وممثلي ش��ركة جايكا اليابانية 
حي��ث مت مناقش��ة واس��تعراض مراح��ل العمل في مش��روع ماء 
البص��رة الكبير. واكد ممثلو ش��ركة جايكا الياباني��ة خالل اللقاء 
على اجناز املش��روع في املوعد الذي س��بق وان حدده السيد الوزير 

كموعد نهائي بتاريخ 24/ 10/ 2019. 

شركة جايكا اليابانية تؤكد اجنازها مشروع ماء البصرة الكبري يف الوقت احملدد 

  بغداد / 
كش��ف الس��كرتير الشخصي 
لرئيس الوزراء عادل عبد املهدي، 
ام��س االحد، عن فت��ح املنطقة 
اخلض��راء بالكامل ام��ام حركة 
املواطن��ني خالل  عش��رة ايام  . 
محم��د  الرك��ن  الفري��ق  وق��ال 

حمي��د ، مت اكم��ال نس��بة %85 
من االستعدادات اخلاصة بفتح 
املنطقة اخلضراء 24 ساعة امام 
حركة املواطنني ولم يتبق سوى 
أنه س��يتم  15%.وأضاف حميد، 
خالل  عشرة ايام  فتح املنطقة 

بالكامل.

ال��وزراء  رئي��س  أن  ال��ى  يش��ار 
ع��ادل عبدج امله��دي دّون ضمن 
واثن��اء  احلكوم��ي  برنامج��ه 
املاضي  العام  تس��لمه املنصب 
ان��ه س��يقوم باج��راءات لفتح 
أم��ام حركة  املنطق��ة اخلضراء 

املواطنني على شكل مراحل.

سكرتري رئيس الوزراء : سيتم فتح املنطقة اخلضراء بالكامل خالل )10( أيام

بغداد / 
 أعلنت االدارة املركزية في 
هيئة احلش��د الش��عبي، 
امس األحد، البدء بتسلم 
طلبات املفصولني وتاركي 
منتس��بي  م��ن  اخلدم��ة 
وج��ود  مؤك��دة  الهيئ��ة، 
توجي��ه مرك��زي مبعاجل��ة 
آلي��ة  وف��ق  ملفاته��م 

منظمة.
وقال مدي��ر االدارة املركزية 

سلطان املوسوي ، إنه بناء 
على توجيهات نائب رئيس 
هيئ��ة احلش��د الش��عبي 

إثر زيارت��ه املعتصمني من 
تاركي اخلدمة واملفصولني 
تقرر  التحرير  في س��احة 
مباش��رة  به��م  اللق��اء 
أس��باب  عل��ى  واالط��الع 
وملفاته��م  الفص��ل 

إلعادتهم الى اخلدمة.
واضاف املوسوي، إنه بدأنا 
بتسلم الكثير من امللفات 
املفصولني  تقس��يم  مت  إذ 
اجلرحى  فئ��ات  ث��الث  الى 

بنسبة 50% واجلرحى اقل 
من 50% واملنتسبني تاركي 
اخلدمة السباب مختلفة، 
مؤكدا أن جميع املنتسبني 
وتارك��ي  م��ن مفصول��ني 
اخلدمة لهم استحقاقات 
عليهم  ومتعلقات  مالية 
س��يتم  إذ  باملراجع��ة 
ونحن  اوضاعهم،  معاجلة 
باالس��تجابة  ج��ادون 

ملطالبهم.

إدارة احلشد الشعيب تبدأ بتسلم طلبات املفصولني من اخلدمة

بغداد /
كشفت مصادر كردية، امس االحد، عن 
تفاصيل زي��ارة الوفد احلكوم��ي الرفيع 
ال��ى اربيل صب��اح امس، مش��يرا اى ان 
الوف��د يترأس��ه نائب رئيس ال��وزراء وزير 
املالية فؤاد حسني.وقال املصدر ان “وفدا 
رفيعا من احلكوم��ة االحتادية مؤلف من 
عدد من ال��وزراء في احلكوم��ة االحتادية 
ومحاف��ظ البنك املرك��زي العراقي، إلى 
أربيل، لعقد اجتماع مشترك مع رئيس 
وزراء إقليم كردس��تان ومسؤولني آخرين 

“االجتم��اع  أن  اإلقليم”.وأض��اف،  ف��ي 
س��يبحث جملة م��ن املس��ائل املهمة 
ومنها التعرفة اجلمركية واملعابر إضافة 
إل��ى مواضي��ع متعلقة باجلان��ب املالي 
والتج��اري والزراع��ي”، مبين��ا ان “الوفد 
سيبحث تثبيت اتفاقيات مهمة أبرمت 
خ��الل الفت��رة املاضي��ة ب��ني حكومتي 
بغداد واربيل بش��أن اخلالف��ات العالقة 
منذ سنوات حول النفط واملوازنة”.وتابع 
ان “الوف��د احلكوم��ي يتأل��ف م��ن وزراء 
املالية والصناع��ة والتخطيط والزراعة 

االس��تثمار  هيئ��ة  ورئي��س  والثقاف��ة، 
ومحافظ البن��ك املركزي العراقي ومدير 
اجلم��ارك وع��دد كبير من املستش��ارين 
في رئاس��ة مجل��س ال��وزراء”، مبينا أن 
“االجتم��اع س��يعقد بحض��ور رئي��س 
حكوم��ة إقلي��م كردس��تان، نيجيرفان  
بارزاني، ومستشار مجلس أمن اإلقليم 
مسرور بارزاني ونائب رئيس الوزراء، قوباد  
طالبان��ي، وعدد من ال��وزراء ومنهم وزراء 

الصحة والتخطيط والثقافة”.
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العراق يطالب رمسيًا البحرين باالعتذار عن اإلساءة للسيد مقتدى الصدر

2

موظفو جملس البصرة يتظاهرون للمطالبة مبساواتهم بأقرانهم يف الدوائر الرقابية

NO.3174.MON.29.APR.2019

بغداد / البينة الجديدة
اكد وزير اخلارجية محمد احلكيم، امس االحد، انه بحث مع نظيره التركي زيادة التبادل 
التجاري بني العراق وتركيا وموضوع الفيزا، فيما اشار الى ان العراق يرفض اي عمليات 
عس��كرية جتاه تركيا. وقال احلكيم في مؤمتر صحفي مشترك عقده مع نظيره التركي 
مولود جاويش أوغلو، بحثنا مع اجلانب التركي العالقات الثنائية، وهي جزء من سلسلة 
الزيارات بني الطرفني وتأتي ضمن االتفاق بزيادة حجم التبادل التجاري وموضوع الفيزا، 
مبين��ا اننا ناقش��نا مواضيع عدة اهمها السياس��ية كاجلارة اي��ران وغيرها من الدول.

واض��اف ان العراق يرفض اي عمليات عس��كرية جتاه تركيا، مش��يرا ال��ى ان اوغلو اكد 
ايضا انهم يرفضون استخدام االراضي العراقية القامة عمليات عسكرية ضد اي دولة 
مجاورة. وتابع اننا رحبنا باملقترح التركي الذي نص على ارسال مبعوث للتباحث بشأن 

املياه االقليمية، معتبرا ان الزيارات املتبادلة تقوي عناصر االخوة.

بغداد / البينة الجديدة
تظاهر العش��رات من موظفي مجلس محافظة البصرة، 
امس االحد، للمطالبة بحقوقهم الوظيفية التي تتضمن 
ع��دة مطالب يتصدرها ش��مولهم مبخصص��ات اخلطورة 
اسوة باقرانهم من موظفي اجلهات الرقابية االخرى. وقال 
املهندس عماد صبيح مدير ادارة قسم املوارد البشرية في 
مجل��س محافظة البصرة، إن الوقف��ة االحتجاجية التي 
نظمها موظفو مجلس احملافظة داخل بناية اجمللس جاءت 
للمطالبة رئيس الوزراء عادل عبد املهدي ومجلس النواب 
مبساوتهم بأقرانهم ومنحهم مخصصات اخلطورة اسوة 
ببقي��ة الدوائ��ر الرقابية باالضاف��ة الى تثبي��ت العاملني 
بنظ��ام العق��ود في اجمللس عل��ى املالك الدائ��م، الفتاً الى 
أن اع��داد املوظف��ني العاملني بنظ��ام العقود ف��ي دائرتي 
اجمللس واحملافظة تبلغ قرابة 4000 موظف. واكد صبيح أن 
املوظف��ني العاملني بنظام االجر اليوم��ي يتقاضون رواتب 
متدنية جداً تصل لقرابة 200 دينار عراقي فقط، فضالً عن 
كون تلك الرواتب تتأخر ملدد زمنية تصل احياناً لش��هرين 

او ثالثة اشهر رغم كونها ال تسد احتياجات اسرهم.

احلكيم ألوغلو: العراق يرفض أي عمليات عسكرية جتاه تركيا

املرجع احلكيم يدعو اجملتمع الدولي إىل استئصال اإلرهاب ووأد متدده وجتفيف منابعه

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  

استجابة لمناشدة »                    « .. 

بغداد / البينة الجديدة
أعربت وزارة اخلارجيَّة العراقيَّة عن ش��جبها 
للتصريح��ات التي أدل��ى بها وزي��ر خارجيَّة 
البحرين ح��ول بيان الس��يِّد مقتدى الصدر.

وزي��ر  كلم��ات  إنَّ  للخارجي��ة،  بي��ان  وذك��ر 
ّثل الدبلوماسيَّة  اخلارجيَّة البحرينّي - وهو يمُ
البحرينيَّة- تمُِس��يء للس��يِّد مقتدى الصدر 
بكلم��ات نابيَّ��ة، وغي��ر مقبول��ة إطالقاً في 
األع��راف الدبلوماس��يَّة، بل تمُِس��يء -أيضاً- 
وص��اً  صمُ للع��راق، وس��يادته، واس��تقالله خمُ

وع  ضمُ عندما يتكلم الوزي��ر البحرينيُّ عن خمُ
العراق لسيطرة اجلارة ايران. وأضاف، إنَّ العراق 
ال��ذي دح��ر داع��ش اإلرهابّي بع��د أن عجزت 
يمُ��وش جرَّارة ع��ن دحره ف��ي مناطق أخرى  جمُ
رِّيّاته، واس��تقالله،  لق��ادر على الدفاع عن حمُ
وده��م، وااللتزام  دمُ وعل��ى اجلمي��ع معرف��ة حمُ
الدبلوماس��يَّة. فعراق  واللياقات  باحلقائ��ق، 
ل  اليوم يتعاف��ى، ويقوى، ولن يقب��ل أيَّ تدخُّ
ونه، كم��ا لن يقبل أيَّ إس��اءة له، أو  ��ؤمُ في شمُ
دت،  وزه الوطنيَّ��ة، والدينيَّة مهما تعدَّ إلى رمُممُ

وتنوَّعت وجه��ات نظرهم.وطالبت اخلارجيَّة 
العراق�يَّة دولة البحرين باعتذار رس��مّي عن 
د  إس��اءة وزي��ر خارجيَّتها للعراق ال��ذي تتعدَّ
وز،  رِّيّة التعبير للرمُممُ فيه الرؤى، وتتسع فيه حمُ
والش��خصيَّات، والقوى السياسيَّة، وجلميع 
املمُواِطنني، وال يقبل بأيِّ حال من دولة يعتبرها 
شقيقة، ويستضيف سفارتها في بغداد أن 
يكون موقفها الرس��مّي موقفاً اس��تفزازيّاً 
ينتق��ص من س��يادة الع��راق، واس��تقالله، 

ويتهمه بأنَّه خاضع لسيطرة أيِّ بلد كان.

بغداد / البينة الجديدة 
 اس��تقبل املرجع الديني الكبير آية اهلل العظمى السيد محمد 
سعيد احلكيم، س��فير مملكة السويد مبنظمة املؤمتر االسالمي 
وحوار األديان، يواكيم بير جس��تروم. وذكر بيان ملكتب املرجع ان 
السيد احلكيم دعا خالل اللقاء اجملتمع الدولي الى السعي اجلاد 
لتجفيف منابع اإلرهاب والتطرف، بكل أش��كاله ومس��وغاته، 
واس��تئصال هذا الداء الس��رطاني من جذوره، وعدم اهماله، من 
خ��الل العمل اجلاد ل��وأد متدده الثقاف��ي، بعد املآس��ي والويالت 
التي اوقعها في كافة اجملتمعات، فضال على تش��ويهه للصورة 
احلقيقية لإلس��الم، والتي جاء بها القرآن، وارساها نبي الرحمة 
وأهل بيته الكرام س��الم اهلل عليهم أجمعني. كما أشار املرجع 
احلكي��م إل��ى أهمية أن يهت��م اجملتمع الدول��ي بالقيم واألخالق 
احلمي��دة، الت��ي من ش��أنها املس��اهمة ببناء اجملتم��ع والعائلة 
الصاحلة. كما نّوه السيد احلكيم الى دور املرجعية، التي تطلب 
من اتباعها بالتزام بالقوانني وبالصدق واألمانة واإلخالص وعدم 
إث��ارة الفنت, وتؤكد على التعايش واحت��رام اآلخرين مهما كانت 
دياناتهم وجنس��ياتهم.من جهته أعرب سفير السويد مبنظمة 
املؤمتر االس��المي وحوار األديان عن جزيل شكره وعرفانه حلفاوة 
االستقبال من لدن املرجع احلكيم, ولنصائحه وخبرته الكبيرة، 
وعلى جهود املرجعية الدينية بتحقيق الس��الم والتخفيف من 

حدة التوتر الديني في املنطقة.

بغداد / البينة الجديدة
ردت احملكم��ة االحتادية العليا طعناً على قانون س��امراء عاصمة 
العراق للحضارة االسالمية بداعي مخالفته لقانون آخر، مؤكدة 
أن النظ��ر ف��ي تع��ارض قانونني يخرج ع��ن اختصاصاته��ا. وقال 
املتحدث الرس��مي إياس الس��اموك إن احملكم��ة االحتادية العليا 
عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت احملمود وحضور القضاة 
االعضاء كافة، ونظرت دع��وى خاصم املدعي فيها كل من رئيس 
اجلمهوري��ة، ورئيس مجلس النواب اضاف��ة لوظيفتهما. وأضاف، 
ان املدعي طلب الغاء القانون رقم )5( لسنة 2018 )قانون سامراء 
عاصمة العراق للحضارة االسالمية( بداعي معارضته قانون االثار 
والتراث رقم )55( لس��نة 2002. وأش��ار، إلى أن احملكمة وجدت، أن 
توجيه اخلصومة إلى رئيس اجلمهورية اضافة لوظيفته ال س��ند 
لها من القانون؛ ألنه ليس هو من ش��ّرع القانون موضوع االدعاء.

وب��ني أن احملكمة اكدت أن املدعي لم يبنّي س��ند مخالفة القانون 
موضوع الطعن من الدس��تور س��وى تعارض بع��ض احكامه مع 
قانون سابق، وبناء عليه تكون دعواه غير موجهة في جانب منها 

توجهاً قانونياً بالنسبة إلى رئيس اجلمهورية اضافة لوظيفته.

بغداد / البينة الجديدة
اس��تنكرت النائب الدكتورة ماجدة التميمي أمس االول الس��بت 
على خلفية إساءة وزير خارجية البحرين لسماحة السيد مقتدى 
الص��در )دام توفيقه( والتي ص��درت عبر تغري��دة  »وقحة«من وزير 
اخلارجية البحريني خالد بن أحمد، بحق س��ماحة السيد مقتدى 
الص��در«. وقال��ت التميمي في بي��ان صحفي ملكتبه��ا االعالمي، 
»إن الس��يد الصدر قائد عراقي ويعمل لكل العراقيني وال نس��مح 
باملس��اس به مطلقا من اي جهة كانت ونحن اليوم نقف جميعا 
مساندين مدافعني عن املشروع االصالحي الذي يحمله سماحة 
الس��يد مقتدى الصدر وعلى مواقف��ه الوطنية وتوحيد الصفوف 
والوقوف ضد الفس��اد والفاس��دين بش��تى أصنافهم«. وطالبت 
التميمي »وزارة اخلارجية بالرد بالطرق الدبلوماس��ية واس��تدعاء 
الس��فير البحريني لدى بغداد وتس��ليمه مذكرة احتجاج تعبيرا 
ع��ن اس��تنكار ورف��ض حكومة العراق وش��عبه ملا ص��در عن وزير 

خارجية بالده«.

التميمي تستنكر إساءة وزير خارجية 
البحرين لسماحة السيد مقتدى الصدر

االحتادية العليا ترد طعنًا على قانون سامراء 
عاصمة العراق للحضارة اإلسالمية

بغداد / البينة الجديدة 
اعتبر نائب رئيس الوزراء الس��ابق به��اء االعرجي، ان بيان زعيم 
التي��ار الصدري مقت��دى الصدر هو خارطة طري��ق إلنقاذ العراق 
. وقال االعرج��ي في تغريدة له، كوني  من تص��ادٍم أمريكيٍّ إيرانيٍّ
عراقياً فإنّي أرى في بيان مقتدى الصدر هذا اليوم، خارطَة طريق 
إلنق��اذ العراق من تصادٍم أمريك��يٍّ إيرانيٍّ قادم. واضاف ان الصدر 
هتماً بأبناء ش��عبه.  يهدف لدفع ش��رور هذا التصادم باعتباره ممُ
ّثل السياس��ة اخلارجّية البحرينّية  وتاب��ع أما أن يكون الرد ممن يمُ
به��ذه الصيغة، فهذا دليٌل على عمالته��م ألمريكا، وهي إجازٌة 

منها لهم بسحق شعوبهم الثائرة.

بغداد / البينة الجديدة
كشف النائب محمد الكربولي، امس االحد، عن موعد التصويت 
على مرش��حي ال��وزارات الش��اغرة، فيم��ا اعلن رئي��س ائتالف 
الوطنية كاظم الش��مري عن املرش��ح االوفر حظ��ا لتولي وزارة 
الدفاع. ونقلت صحيفة الش��رق االوسط عن الكربولي قوله ان 
األربعاء املقبل سيش��هد التصويت على ما تبقى من الكابينة 
احلكومية ال سيما وزارتي الدفاع والداخلية، مبينا ان أبرز مرشح 
حلقيبة الدفاع هو صالح احلري��ري. وحول وزارتي التربية والعدل، 
أكد الكربولي أن االس��مني )س��فانة الطائي للتربية واركان قادر 
للدفاع س��يطرحان للتصويت هذا األس��بوع دون معرفة ما إذا 
كانا يحظيان بثقة البرملان أم ال خصوصا مرشحة وزارة التربية. 
م��ن جانبه اك��د رئيس كتلة ائت��الف الوطنية كاظم الش��مري 
للشرق األوسط أن املرشح األوفر حظا للدفاع هو جناح الشمري 
بينم��ا كان هن��اك قبل ذلك عدد كبير من األس��ماء املرش��حة، 
مبينا أن اخلالف حول أس��ماء املرش��حني للدف��اع والداخلية مت 
تقليصه إلى حد كبير حيث إن املرشح للدفاع بات اآلن هو جناح 
الشمري فقط كون هذا املنصب من حصة ائتالف الوطنية الذي 
يتزعمه إياد عالوي.وتابع الشمري أنه إذا كانت هناك شخصيات 
قد رشحت أسماء أخرى فإن هذا ال يعني أنه مرشح ومدعوم من 

رئيس القائمة اياد عالوي.

نائب يكشف عن موعد التصويت على مرشحي 
الوزارات والشمري يعلن األوفر حظًا للدفاع

األعرجي: بيان الصدر هو خارطَة طريق 
إلنقاذ العراق من تصادم أمريكيٍّ إيرانيٍّ

بغداد / البينة الجديدة
أعلن الس��كرتير الش��خصي لرئيس 
الوزراء عادل عبد املهدي، أمس األحد، 
أن اجلهات اخملتصة س��تقلل من كثرة 
العوائق في الطري��ق املؤدي الى مطار 

بغداد الدولي متهيدا لرفعها بش��كل 
نهائ��ي. وق��ال الفريق الرك��ن محمد 
املواطنني  حميد »اس��تلما ش��كاوى 
بش��أن كث��رة العوائ��ق ف��ي الطري��ق 
املؤدي الى داخل مط��ار بغداد الدولي، 

وايض��ا تكلمن��ا مع اجله��ات اخملتصة 
بهذا الش��أن«. وأوضح حميد، »هناك 
استجابات عديدة بش��أن رفع جميع 
احلواجز بالطريق«، الفتا الى أن »اجلهات 
املتخصص��ة س��تقوم بالتقلي��ل من 

كث��رة العوائق في الطري��ق املؤدي الى 
املطار متهيدا لرفعها بشكل نهائي«. 
وكان��ت »البينة اجلديدة« قد نش��رت 
بعددها املرق��م )3172( في 2019/4/25 
مناش��دة حتت عنوان: »كن شجاعاً يا 

عبد امله��دي وافتح طريق مطار بغداد 
واس��حب البس��اط م��ن حت��ت اقدام 
املس��تفيدين م��ن االغالق« فش��كراً 
ال��وزراء عل��ى ه��ذه  رئي��س  للس��يد 

االستجابة.

بغداد / البينة الجديدة
موع��د  العام��ة،  امل����رور  مديري��ة  ح��ددت 
امل�روري���ة  العق��ود  بنظ��ام  امل�ب�اش���رة 
االلكتروني��ة لترويج معام��الت نقل وحتويل 
امللكي��ة املركبات ف��ي البالد. وق����ال م�دي�ر 
ال�ع�الق�ات واالع���الم ف�ي امل�دي�ري�ة العميد 
م��ؤي����د خ�ل�ي�ل س����ل��م��ان في تصريح 
صحف��ي ان ال�ع�م���ل ب�ن�ظ���ام ال�ع�ق�ود 
االل�ك�ت�رون�ي���ة اجلديدة س��يبدأ في ش��هر 
مت��وز املقبل وهو سيس��هل اجن��از معامالت 
نقل امللكية لضمان سرعة وصولها للموقع 
بعد امتام العقد بني الطرفني باملكاتب اجملازة، 
ومنع تزوير بصم��ة او توقيع صاحب املركبة.
وبني ان املديرية ستزود مكاتب تنظيم العقود 
املرخصة من عمليات بغداد حصرا، باش��ارة 
العق��ود املرورية ولن تس��مح لغير املرخصة 
بتل��ك االش��ارة، منوه��ا ب��أن املبال��غ الت��ي 
ستس��توفى من املواطنني حينها، ستكون 
اق��ل م��ن املس��تحصلة حاليا باس��تخدام 
العق��ود الورقية. ول�ف�ت س���ل�م�ان ال�ى أن 
ت�أخ�ي���ر ال�ع�م�ل ب�ال�ن�ظ���ام اجلديد الى 

بداية مت��وز املقبل، جاء للس��ماح للمكاتب 
اجملازة رسميا بيع العقود التي مت شراؤها من 
املديرية وع��دم ت�ع�ري�ض�ه�م ل�خ�س���ائ�ر 
ان�ه���اء  ب�رغ���م  ذل����ك،  ج����راء  م�ادي���ة 
املديرية جلميع اس��تعداداتها للبدء بالنظام 
االلكتروني اجلديد. وش��دد بأن نظام العقود 
املروري��ة، يأتي ضم��ن خطوات امل��ش����روع 
ال�وط�ن���ي ال�����ذي ي�ع�ت�م���د ب�ع�م�ل���ه 
ع�ل���ى ال�ن�ظ�ام االلكترون��ي بنقل امللكية 

او حتدي��ث النظام االلكتروني او جتديد اوليات 
املركبة او نقل س��جلها م��ن محافظة الى 
اخ��رى من خالل رب��ط املواق��ع املرورية كافة 
بنظ��ام موح��د يس��مح لصاح��ب املركب��ة 
املسجلة في محافظة بتحويلها ال�ى دوائ�ر 
م���رور العاصم��ة او اي�ة محافظ��ة من دون 
احلاجة ملراجعة مديرية املرور املسجلة فيها 
املركبة، ش��رط حضور البائع واملش��تري الى 

أقرب دائرة مرور في البالد.

املرور حتدد موعد املباشرة بنظام العقود اإللكرتونية للمركبات

أخبار موجزة
مداهمة .. أفادت وسائل إعالم بأن شرطة سريالنكا 
داهمت امس األحد مسجدا شرقي البالد في إطار 
التحقي��ق بسلس��لة التفجي��رات الدموية التي 
ه��زت العاصمة كولومب��و مؤخرا. وذك��رت وكالة 
»أسوش��يتد ب��رس« أن عناص��ر الش��رطة دخلوا 
املس��جد الرئيس��ي لتنظيم »جماع��ة التوحيد 
الوطن��ي« اإلس��المية ف��ي مدين��ة كاتانك��ودي 
ذات الغالبية املس��لمة، بع��د يوم من إدراج »اجلماع��ة« على قائمة 

التنظيمات احملظورة في البالد.
عالقة .. رجح جون شيبتون والد مؤسس موقع ويكيليكس جوليان 
أس��اجن، أن تك��ون هن��اك عالق��ة بني اعتق��ال ابنه 
جوليان بالقرض الذي قدمه صندوق النقد الدولي 
لإلكوادور. وقال ش��يبتون في مقابلة مع قناة »60 
Minutes Australia » إن »اإلكوادور ال متلك عملتها 
اخلاصة، وه��ي تس��تخدم ال��دوالر األمريكي. لقد 
حصلت على قرض من صندوق النقد الدولي، لكن 

ال يكنك احلصول على قرض من صندوق النقد.

س��فن .. قال قائ��د األركان اإليراني��ة اللواء محمد 
باق��ري، إن حام��الت الطائرات والس��فن التجارية 
األمريكية ال تزال مس��تمرة في تقدمي اإليضاحات 
للحرس الثوري وجتيب على أس��ئلته أثناء عبورها 
مضيق هرمز. وأوضح باقري في تصريح للصحفيني 
امس األحد على هامش امللتقى الثالث والعشرين 
لقادة ورؤساء قوات الش��رطة، أن القوات اإليرانية 

املسلحة هي التي تتحمل مسؤولية األمن في مضيق هرمز.
غ��ارات .. تعرض��ت العاصمة الليبي��ة الليلة قب��ل املاضية لغارات 
جدي��دة بالتوازي مع القتال الدائر ف��ي ضواحيها بني قوات حكومة 
الوفاق املعترف بها دولي��ا، واجليش الوطني الليبي 
 RT بقيادة املش��ير خليف��ة حفتر. وأفاد مراس��ل
ب��أن طائ��رة حربي��ة تابع��ة ل�قوات حفتر ش��نت 
مس��اء أمس س��ت غارات على معسكر القعقاع 
مس��تهدفة مخازن للذخيرة ما أس��فر عن اندالع 
حريق هائل داخل املعسكر. وأكدت وكالة »فرانس 

برس« أن القتال استمر في ضواحي العاصمة.

مباحث��ات .. أش��اد الكرمل��ني بالزعي��م الك��وري 
الش��مالي وذكر أنه ت��رك انطباعا يؤك��د أنه قائد 
متم��رس ومثقف ومتزن، وبدا خ��الل املباحثات مع 
الرئي��س فالديير بوت��ني، زعيم دولة يل��ّم مبفاصل 
األمور في بالده. ولفت دميتري بيس��كوف الناطق 
باس��م الكرملني إلى أن كي��م جونغ أون، يفكر من 
اآلن في مس��تقبل العالقات مع روس��يا، بعد رفع 

عقوبات األمم املتحدة وغيرها من القيود املفروضة على بالده.
تس��ليم .. مت يوم امس االحد نقل األس��يرينْن السورينينْ لتسليمهما 
إلى الصلي��ب األحمر عبر معبر القنيطرة ف��ي هضبة اجلوالن.وتأتي 
عملية اإلفراج عن األس��يرين الس��وريني بعد قيام 
موس��كو بنقل رف��ات اجلندي اإلس��رائيلي زخاريا 
باوم��ل لت��ل أبي��ب بداية الش��هر احلالي.وس��رب 
اإلعالم اإلس��رائيلي اس��مي األس��يرين السوريني 
اللذي��ن وافقت تل أبيب على اإلفراج عنهما، وهما 
أحم��د خميس )35 عاما( من أبناء مخيم اليرموك 

لالجئني الفلسطينيني في ضواحي دمشق.

عبد املهدي: سنقلل من عوائق طريق مطار بغداد متهيدًا لرفعها بشكل نهائي



بوصفه جتاوزاً على االعراف الدبلوماسية
 العراق يطالب السفارة االمريكية حبذف املنشور املسيء

بغداد / البينة اجلديدة
اكد وزير اخلارجية التركي مولود جاويش اوغلو، سعي بالده لفتح قنصليتني 
في النجف وكركوك، فيما ابدى استعداد تركيا لتطهير احلدود املشتركة من 

اجلماعات االرهابية املتبقية.
وقال اوغلو في مؤمتر صحفي عقده امس مع وزير اخلارجية  محمد احلكيم   
املاضية كانت  السنة  انه في  والبرملان، مبينا  الوزراء  رئيسي  لقاء مع  لدينا 
فلم  امطار  هنالك  كانت  السنة  هذه  ان  اال  املياه،  مبوضوع  مشكلة  هناك 
نعاني من اي مشكلة. واضاف نسعى لفتح قنصليتني في النجف وكركوك، 
مبديا  قريباً،  الثانية  وستبقى  االولى  على  املوافقات  استحصلنا  حيث 

استعداد تركيا لتطهير احلدود املشتركة من اجلماعات االرهابية املتبقية.

  بغداد / البينة اجلديدة

رجح��ت نائبة ع��ن ائتالف دولة القانون، امس االحد، عرض مرش��حي حقيبتي التربية والعدل 

للتصويت داخل جلسة البرملان اليوم االثنني، مشيرة الى أن مرشحة التربية من كتلة خميس 

اخلنجر، والعدل من كتلة االحتاد الوطني الكردس��تاني بحس��ب التوافقات السياسية.وقالت 

عالي��ة نصي��ف ، ان املعلومات الت��ي لدينا بان هناك وزارتني من الوزارات املتبقية قد مت حس��م 

امرهما بش��كل كبير جدا وهما وزارتا العدل والتربية، مرجحة عرضهما للتصويت بجلس��ة 

الي��وم االثنني . وبينت ان االس��ماء التي س��يتم تقدميها، وصلت ومنذ فت��رة، لكنها لم تطرح 

للتصويت نتيجة لعدم التوافق عليها لكنها اليوم وبحسب ما سمعناه فانه مت التوصل الى 

توافق عليها وسيتم طرحها للتصويت. واوضحت نصيف، انه وبحسب التوافقات واالتفاقات 

السياسية فان مرشحة التربية هي من كتلة خميس اخلنجر، اما مرشح حقيبة العدل فهو 

من كتلة االحتاد الوطني الكردس��تاني، مؤكدة، ان اجلدل السياس��ي ما زال مس��تمرا بش��أن 

حقيبت��ي الدف��اع والداخلية  اللتان لم حتس��مان حتى اللحظة، بالتالي نس��تبعد عرضهما 

للتصويت داخل جلسات البرملان خالل هذه االيام.
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تقرير: تكلفة املعيشة يف العراق اكثر من مصر وأقل من لبنان

اوغلو : نسعى لفتح قنصليتني يف النجف وكركوك ومستعدون لتطهري احلدود املشرتكة
السوداني يطالب بإصدار قرار وزاري يلزم التجارة بتسلم حمصولي احلنطة والشعري من احلقول اليت خارج اخلطة الزراعية  

وكاالت / البينة اجلديدة 
كش��ف تقرير نشر على موقع نومبيو الذي يعنى باملستوى 
املعيش��ي لدول العالم، أن تكلفة املعيش��ة في العراق هي 
اكثر م��ن مصر واقل من لبن��ان .وقال التقرير بحس��ب اخر 
حتديث في شهر نيسان احلالي، إن تكلفة املعيشة في مصر 
أقل بنس��بة 29.09٪ عنها في العراق جلميع املدن، مبينة ان 

هذه النسبة لم تأخذ كلف االيجار باالعتبار.
واشار التقرير الى ان تكلفة املعيشة في لبنان أعلى بنسبة 
48.64٪ منها في العراق جلميع املدن، مبينة ان هذه النسبة 

ال يؤخذ االيجار في االعتبار.
وبني التقرير ان اإليجار في لبنان اعلى بنسبة 139.54٪ منه 

في العراق.
ويعتبر موقع نومبيو هو احد املواقع الذي مت اطالقه في عام 
2009، ويعتبر كمصدر من قبل العديد من الصحف واجملالت 
العاملية مبا في ذلك بي بي س��ي، ت��امي، ذي فوركس، فوربس، 
ذي إكونوميس��ت، بوس��ينيس إنزيدر، س��ان فرانسيسكو 
كرونيكل، نيو يورك تيمس، ذي تلغراف، ذي إيدج، ذي سيدني 
مورنينغ هيرالد، الصني اليومية، واشنطن بوست، الواليات 
املتحدة األمريكية اليوم وعش��رات املواقع ووس��ائل االعالم 

األخرى.

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

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

بغداد / البينة اجلديدة 
طال��ب النائ��ب املهن��دس محم��د 
الوزراء  الس��وداني مجلس  ش��ياع 
باص��دار ق��رار يل��زم وزارة التج��ارة 
بتسلم محصولي احلنطة والشعير 
املزروع��ني في املس��احات التي هي 
خارج نطاق اخلط��ة الزراعية، داعيا 
وزارة املالي��ة الى ض��رورة تخصيص 
االموال الالزمة لشراء تلك احملاصيل 

االستراتيجية.
وذكر السوداني خالل مؤمتر صحفي 
 /  4  /  27 املاض��ي  الس��بت  عق��ده 
2019 ف��ي مبنى مجل��س النواب ان 
املوس��م الزراع��ي ه��ذا الع��ام كان 
جيدا بفض��ل اهلل وعظيم نعمائه؛ 
على الرغم من بدايته الضعيفة اال 

أن كث��رة  االمطار وارتفاع مناس��يب 
املياه ش��جعت الفالح��ني واملزارعني 
على التوس��ع في زراع��ة محصولي 
كل من احلنطة والش��عير ، مش��يدا 
بإج��راءات وزارت��ي الزراع��ة والتجارة 
في تس��هيل التس��لم ودف��ع مبالغ 
احملاصي��ل املس��وقة ملس��تحقيها ، 
منوها ببروز مشكلة املساحات التي 

ه��ي خ��ارج اخلط��ة الزراعي��ة ، الفتا 
االنتباه على توجيه شفوي من رئيس 
مجلس الوزراء  خالل احدى مؤمتراته 
الصحفية والقاضي بضرورة تس��لم 

تلك احملاصيل.
واك��د النائب  ض��رورة اصدار مجلس 
ال��وزراء القرار الذي يلزم وزارة التجارة 
بتس��لم كل م��ن محصولي احلنطة 
والشعير ، علما ان وزارة الزراعة كانت  

قد استكملت إعداد قوائم الفالحني 
الى  بأق��راص  واملزارع��ني وس��لمتها 
التجارة ، موضحا اهمية ان يتضمن 
ق��رار مجل��س ال��وزراء توجيه��ا الى 
االم��وال  بتخصي��ص  املالي��ة  وزارة 
الالزمة لهذه العملية االستراتيجية 
واملهم��ة في األم��ن الغذائ��ي للبلد 
وكذل��ك حلماية املزارع��ني والفالحني 
من  ابتزاز ضعاف النفوس من التجار 

بشراء احملصولني بأسعار بخسة .
ومن اجلدير بالذكر ان العراق قد شهد 
هذا العام موسم امطار غزيرة رفعت 
من نس��بة اخلزين املائي ألكثر من 45 
مليار متر مكعب ما شجع الفالحني 
واملزارع��ني على التوس��ع ف��ي زراعة 
محصول��ي احلنط��ة والش��عير ف��ي 

اراض خارج اخلطة الزراعية املقرة .

ترجيحات بعرض مرشحي العدل والرتبية للتصويت جبلسة الربملان اليوم االثنني

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
اخلارجي��ة   وزارة  اعتب��رت 
املنشور الصادر عن السفارة 
األمريكيَّ��ة في بغ��داد جتاوزاً 
على األعراف الدبلوماس��يَّة، 
الس��فارة  طالب��ت  فيم��ا 
بحذف املنشور.وقالت الوزارة 
انها تابعت املنش��ور الصادر 
عن الس��فارة األمريكيَّة في 
بغ��داد، وال��ذي مّث��ل جت��اوزاً 
على األعراف الدبلوماس��يَّة، 
والقواعد الدوليَّة التي حتكم 
عم��ل البعث��ات ف��ي ال��دول 
قي��ام  ان  مبين��ا  املُضيِّف��ة، 
دبلوماس��يَّة عامل��ة  بعث��ة 
في العراق بنش��ر منشورات 
تس��تهدف إح��دى دول جوار 
الدينيَّ��ة،  ورُُموزه��ا  الع��راق، 
أو السياس��يَّة يتع��ارض مع 
 ، مب��ادئ الدس��تور العراق��يِّ
اخلارجيَّ��ة  والسياس��ة 

مبادئ  والس��يَّما  العراقيَّ��ة، 
وسياس��ة  اجل��وار،  ُحس��ن 
النأي عن احملاور في العالقات 
ل في  اخلارجيَّ��ة، وعدم التدخُّ
الُش��ُؤون الداخليَّ��ة جلمي��ع 

البلدان.
واضاف��ت ان الع��راق يتبنَّ��ى 
سياسة قائمة على ُمرتَكزات 

أساسيَّة تتمّثل بأن ال تكون 
ُمنطَلق��اً  أو  مم��ّراً،  أراضي��ه 
إلي��ذاء دول اجل��وار، أو ال��دول 
أو اإلض��رار ب��أيٍّ  الصديق��ة، 
منها سواء بوسائل إعالميَّة، 
أم اقتصاديَّ��ة، أم جتاريَّ��ة، أم 
عس��كريَّة، أو أمنيَّة، مشيرة 
الى ان ما قامت به الس��فارة 

األمريكيَّة في بغداد من خالل 
املنشور يتعارض مع طبيعة 
عملها في الدول��ة املُضيِّفة 
وفق اتفاقيَّة فيينا للعالقات 
واألع��راف  الدبلوماس��يَّة، 

الدوليَّة ذات الصلة.
عل��ى  أنَّ  ال��وزارة  واك��دت 
البعث��ات العاملة في العراق 
واألعراف  القواع��د،  احت��رام 
الدوليَّ��ة ف��ي تصرُّفاتها، وأن 
تُراِعي عن��د قيامها مبهامِّها 
وعالقات��ه  الع��راق،  دس��تور 
جميع��اً،  اجل��وار  دول  م��ع 
األمريكيَّة  السفارة  مطالبة 
املُِس��يء،  املنش��ور  بح��ذف 
واالمتن��اع ع��ن إص��دار مثل 
تلك املنش��ورات مس��تقبالً؛ 
ب��كلِّ ما يُِس��يء إلى عالقات 
العراق ب��دول اجل��وار، والدول 

الصديقة.

البصرة / البينة اجلديدة
الق��وات االمني��ة، امس  متكن��ت 
االحد، من ضب��ط جتاوز على خط 
أنابي��ب للنف��ط ق��رب س��يطرة 
أمنية.وذكر مصدر امني إن قوة من 
استخبارات شرطة نفط اجلنوب 

واثن��اء عملي��ة تفتي��ش ضبطت 
ذلك التجاوز على خ��ط األنابيب 
املمتد بالقرب من سيطرة السدرة 
ويبعد عن السيطرة مسافة نحو 
كيلو متر، مشيراً الى فتح حتقيق 
باحلادث واتخاذ اإلجراءات الالزمة.

ضبط جتاوز على خط أنابيب 
للنفط قرب سيطرة أمنية

كركوك / البينة اجلديدة
عن  كركوك,  محافظة  في  أعلن 
العليا  التنسيقية  الهيئة  تأسيس 
وقال  احملافظة.  داخل  كركوك  لعرب 
خالل  دحام  خالد  الهيئة  في  القيادي 
مومتر صحفي بحضور رئيس التحالف 
وقيادات  اجلبوري  سعيد  راكان  العربي 
العربية  واجلبهة  العربي  اجمللس  في 
الهيئة  تأسيس  مت  إنه   ، املوحدة 

التي  املوحدة  العربية  التنسيقية 
تضم جميع القوى واالحزاب والكيانات 
السياسية لتكون نواة موحدة جلميع 

القوى واألحزاب العربية.
وأضاف دحام، أن إعالن الهيئة سيعمل 
الرؤى واملواقف من جميع  على توحيد 
القضايا السياسية واألمنية واخلدمية 
واالنتخابية واحلوار مع القوى واملكونات 

السياسية األخرى.

اإلعالن عن تأسيس اهليئة 
التنسيقية العليا لعرب كركوك

واشنطن / وكاالت / البينة اجلديدة
أع��رب قائد القيادة املركزي��ة األمريكية 
اجلن��رال كيني��ث ماكينزي ع��ن قناعته 
بأن وج��ود الواليات املتح��دة في العراق 
س��يكون طويل األم��د، مش��يرا الى أن 
واش��نطن جتري حالي��ا مفاوضات بهذا 
الش��أن، فيما اكد قدرة واش��نطن على 
ردع طهران.وق��ال ماكين��زي في مقابلة 
مع قناة س��كاي نيوز عربية بثت )أمس 
االول الس��بت( خالل زيارته إلى اخلليج، 
إن تصدي��ر إي��ران لإلرهاب ف��ي املنطقة 
والعالم يش��كل تهديدا طوي��ل األمد، 

موضح��ا أن وج��ود الوالي��ات املتح��دة 
ومركز القي��ادة )املركزية( ف��ي املنطقة 
يعود لوقت طويل، وسيستمر بقاؤنا في 
هذه املنطقة، وسنس��تمر في التواصل 
م��ع حلفائن��ا وأصدقائن��ا اإلقليمي��ني 
لضم��ان أن نكون متحدين ضد التهديد 
اإليران��ي، وأعتق��د أن��ه س��تكون لدينا 
املوارد املطلوبة ل��ردع إيران عن أي حترك 

قد يكون خطيرا.
وأع��رب عن قناعته بأن الواليات املتحدة 
متلك القدرات املناسبة حلماية مصاحلها 
وحلفائها وشركائها اإلقليميني، وأشاد 

مبس��توى التنس��يق مع ه��ؤالء احللفاء 
قائال يس��اعدوننا في حال توجب علينا 
القيام برد فعل.. قد يستغرق األمر وقتا 
قصي��را أو طويال، لكننا س��نتمكن من 

الرد وبطريقة فعالة.
وتط��رق ماكين��زي إلى امللف الس��وري، 
مؤكدا أن القيادة األمريكية تنظر بحذر 
ف��ي تقليص تعداد قواتها في هذا البلد 

مع التقدم إلى األمام.
ولفت اجلنرال إلى أهمية إيجاد توازن بني 
حاجات حلفاء واش��نطن، مث��ل تركيا، 
ومتطلباته��م األمني��ة ف��ي الش��مال 

الس��وري وبني الس��عي األمريك��ي إلى 
حماية اآلليات التي أنش��أتها واشنطن 
لتك��ون طويل��ة األمد هن��اك، وذلك في 
إشارة إلى قوات سوريا الدميقراطية ذات 
الغالبية الكردية.كما أعرب قائد القيادة 
املركزية األمريكية عن قناعته بأن وجود 
الوالي��ات املتح��دة في العراق س��يكون 
طويل األمد م��ع التركيز على مكافحة 
اإلرهاب، مؤكدا أن واشنطن جتري حاليا 
مفاوضات بهذا الشأن.وتابع أن الواليات 
املتحدة تس��اعد العراق في بناء قدراته 
املؤسس��اتية، مشيرا إلى أن أي حل في 

هذه الب��الد ينبغي أن يحترم س��يادتها 
ويتم من خالل اتفاق مع حكومتها.

وش��دد اجلنرال على أن كل م��ا تقوم به 
الوالي��ات املتح��دة ف��ي اليم��ن مرتبط 
تنظيم��ي  ض��د  بالعملي��ات  مباش��رة 
القاع��دة ف��ي ش��به اجلزي��رة العربي��ة 
مح��دودا  دعم��ا  نق��دم  وداعش.وق��ال 
التحال��ف  أي  أصدقائن��ا،  لش��ركائنا، 
العرب��ي ال��ذي تق��وده الس��عودية، في 
عملياته��م، لكنن��ا ال نش��ارك معهم 
ف��ي العمليات القتالية، وال نس��اندهم 

مباشرة في القتال.

قائد القيادة املركزية األمريكية : وجودنا يف العراق سيكون طويل األمد
 وواشنطن قادرة على ردع طهران

تصرحيات وزير اخلارجية البحريين املسيئة جتاه الصدر تثري ردود فعل غاضبة
ودعا زعيم التيار الص��دري مقتدى الصدر، 
كل م��ن يري��د التظاه��ر ام��ام الس��فارة 
البحرينية الى تسليمها وردة تعتبر هدية 
للش��عب البحرين��ي. وأب��دى زعي��م التيار 
الصدري مقت��دى الصدر،  قلق��ه من تزايد 
ما وصفها التدخالت في الش��أن العراقي، 
ودع��ا عب��ر تغري��دة ل��ه إلى تنح��ي حكام 
اليمن والبحرين وس��وريا ف��وراً، في حني رد 
وزير اخلارجي��ة البحريني خالد بن أحمد آل 
خليفة بتغريدة مسيئة الى الصدر.وأكدت 

كتل��ة س��ائرون النيابية، ام��س األحد، أن 
العراقيني اثبتوا وحدتهم من خالل ردودهم 
على الوزير البحريني الذي أس��اء الى زعيم 

التيار الصدري مقتدى الصدر.
وقال رئي��س الكتلة حس��ن العاقولي في 
مومتر صحف��ي عقده في مجل��س النواب 
مبش��اركة نواب الكتلة ، نثمن رفض وادانة 
جميع العراقيني من الش��مال الى اجلنوب 
تصريحات وزير اخلارجية البحريني الفاقد 
للياقة، مؤكدا أن العراقيني اثبتوا وحدتهم 

في ردهم على االس��اءة التي وجهها الوزير 
الى الصدر.

واستنكر القيادي في التيار الصدري حاكم 
الزاملي، اإلساءة املتعمدة الصادرة عن وزير 
خارجية البحرين جتاه زعيم التيار الصدري 
مقتدى الصدر، داعياً إي��اه إلى االتعاظ من 
مصير صدام حسني ومعمر القذافي وعمر 
البش��ير.وقال الزامل��ي إن البيان��ات الت��ي 
تصدر من الس��يد مقتدى الصدر تصب في 
مصلح��ة الش��عوب العربية واإلس��المية 

وتسهم في معاجلة املشاكل التي متر بها، 
مبين��اً ان الصدر يب��ذل جل جهده من أجل 
وضع حد للص��راع اجلاري بني إمريكا وإيران 
وإنه��اء الظل��م الذي يتعرض له الش��عب 
البحرين��ي والش��عب اليمني فض��الً عما 
يج��ري الع��راق وس��وريا.ودعا النائ��ب عن 
حتالف س��ائرون غايب العمي��ري، احلكومة 
العراقية إل��ى اتخاذ االج��راءات القانونية 
والدبلوماس��ية جتاه تغري��دة وزير خارجية 
البحرين التي اس��اء فيها الى زعيم التيار 

الصدري مقتدى الصدر.
وق��ال العمي��ري ، أنن��ا ف��ي الوق��ت ال��ذي 
نس��تنكر وندي��ن منش��ور )ث��ور البحرين( 
على موق��ع التواص��ل االجتماع��ي تويتر، 
وتطاوله عل��ى الرمز القائد مقتدى الصدر، 
فأننا نؤكد ان ال��كالم الذي صدر من )الثور 
البحرين��ي( مرفوض ومردود عل��ى اهله وال 

يحيق املكر السيء اال بأهله.
وعبر حتالف اإلصالح واإلعمار، امس األحد، 
عن اس��تنكاره الشديد وشجبه ملا بدر من 

وزير اخلارجية البحريني خالد بن محمد آل 
ثاني من إساءة وتطاول بحق السيد مقتدى 
الص��در، مطالب��ا البحرين بتق��دمي إعتذار 

رسمي والتعهد بعدم تكرار ما حصل. 
وق��ال املكتب االعالم��ي لتحالف اإلصالح 
واإلعمار، ، إن التحالف يعبر عن استنكاره 
الشديد وش��جبه ملا بدر من وزير اخلارجية 
البحرين��ي خال��د ب��ن محم��د آل ثاني من 
إس��اءة وتطاول عل��ى رمز من رم��وز العراق 

الوطنية السيد مقتدى الصدر. 

 بغداد / وكاالت / البينة اجلديدة
ذكرت صحيفة العربي اجلديد، ان العراق لم يشهد أي انسحاب للقوات األجنبية 
خالل  عددها  زاد  التركية  القوات  ان  الى  اشارت  فيما  أراضيه،  على  املتواجدة 
الفترة املاضية.ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي قوله ان العراق لم يشهد 
أي انسحاب للقوات األجنبية املتواجدة على أراضيه خالل الفترة املاضية، والذي 
حدث أّن مهام الكثير منها تقّلصت وحتّجمت، بعد إقرار برملانات دول هذه القوات 
القوات  هذه  أّن  مبينا  وكندا،  والسويد  هولندا  مثل  خدمتها،  من  جزء  بنهاية 
باقية في العراق من أجل األمور اللوجستية، خصوصاً أن العمليات العسكرية 
كقوات  انسحبت  األسترالية  القوات  ان  املصدر  انتهت.واضاف  قد  داعش  ضّد 
عسكرية قتالية مساندة وكذلك األملانية، ومن بقي من أفرادها يعملون بصفات 
خدمية لوجستية، الفتا الى ان أعداد اجلنود الفرنسيني القتاليني تراجعت كثيراً 
عن السابق. وتابع املصدر ان الواليات املتحدة ما زالت القوة األجنبية األولى في 
ودروع  مروحية  طائرات  وسرب  وكوماندوس،  مارينز  قوات  لديها  حيث  العراق، 
وتدريبية  استشارية  قوات  جانب  إلى  ومظلية،  برية  قتالية  ووحدات  ودبابات 
وقوات هندسية تهتم بصيانة املعدات والطائرات واآلليات العسكرية التابعة 
للجيش العراقي والتي هي من منشأ أميركي، فضالً عن أمور أخرى مدرجة ضمن 

مساعدات للقوات العراقية.

صحيفة : العراق مل يشهد أي انسحاب للقوات 
األجنبية املتواجدة على أراضيه



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

ما تزال النتيجة املنشودة من محلة اإلدارة األمريكية 
ضد إيران غامضة وتشكل موضوعا قابال للجدل

لكن إلى حافة م��اذا حتديداً؟ إذ ال تزال 
النتيجة املنش��ودة من حمل��ة اإلدارة 
األمريكية ضّد إيران غامضة وتشّكل 
موضوع��اً قاب��اً للج��دل حّت��ى. فقد 
ش��ّدد وزير اخلارجي��ة األمريكية مايك 
بومبي��و من جديد  عل��ى أّن الغاية من 
زيادة الضغط االقتصادي على طهران 
تبق��ى الوص��ول إل��ى عملي��ة تفاوض 
جدي��دة تهدف إل��ى وق��ف مجموعٍة 
املُزعِزعة  اإليراني��ة  السياس��ات  م��ن 
لاس��تقرار. ويتوافق ذل��ك مع موقف 
الرئيس دونالد ترام��ب الثابت، املُرتِكز 
على قناعته بأّن خلفّيته في التفاوض 
عل��ى اتفاقي��ات عقارية س��تتيح له 
اجلمهوري��ة  م��ن  صفق��ًة  ينت��زع  أن 
اإلسامية تفوق ما متّكن أكثر من عقد 
من الدبلوماس��ية واألعمال القسرية 
الت��ي اعتمده��ا أس��افه اجلهوري��ون 
والدميقراطي��ون من احلصول عليه.وقد 
تب��دو اعتق��ادات ترام��ب الواهمة في 
غي��ر مكانها، ولك��ّن املنطق القاضي 
بأّن الضغ��ط احلاّد بإمكان��ه أن يجبر 

طه��ران العصية عل��ى اخلضوع قد ال 
يكون بحّد ذاته غي��َر واقعي بالكامل. 
فلطاملا كره القادة اإليرانيون التفاوض 
م��ع واش��نطن، غي��ر أّن التدابي��ر غير 
الت��ي  الوق��ت  ذل��ك  ف��ي  املس��بوقة 
اعتمدتها إدارة أوباما بني العاَمني 2010 
و2013 س��اعدت عل��ى تولي��د حاجة 
جدي��دة وملّحة في طهران إليجاد حلٍّ 
لألزم��ة وزخٍم لعملية تف��اوض جّدية 
ثنائي��ة ومتعددة األط��راف. لذا بالنظر 
إل��ى مراحل أخرى من تاري��خ إيران من 
بع��د الثورة، يبدو واضح��اً أّن الضغط 
الوجودي عّجل س��ابقاً املوافقة على 
تنازالت غير متوّقعة من جانب القيادة 
اإليرانية.م��ع ذل��ك، فيما تُطل��ق إدارة 

ترامب خطاباً معّيناً في العلن، يبدو أّن 
تفكيراً مختلفاً يجول في خاطرها. إذ 
يشّكل تغيير النظام، أو انهيار النظام 
على األق��ّل، اخلي��ارَ الصال��ح الوحيد 
للتعام��ل م��ع طه��ران، بحس��ب ما 
قاله مستشار األمن القومي للرئيس 
وباالس��تناد  بولت��ون.  ج��ون  ترام��ب، 
إل��ى اجل��دول الزمني الذي حت��ّدث عنه 
بولتون، واش��نطن متأّخ��رة في تنفيذ 
هذه املهمة. فمن��ذ عاَمني فقط، وعد 
بولت��ون جمه��وراً جمعت��ه مجموعٌة 
مهّمشة من املنفيني اإليرانيني بأنّهم 
س��يحتفلون معاً بإطاحة اجلمهورية 
اإلس��امية “قب��ل الع��ام 2019” ف��ي 
طه��ران. وفي هذا الس��ياق، متاماً مثل 
س��ائر الس��ياقات الكثيرة التي حتّدث 
فيها بولتون ع��ن إيران، هزئ من فكرة 
أّن اجلمهورية اإلس��امية ق��ادرة على 
تغيير سياساتها، حّتى حتت الضغط. 
بالتال��ي، ق��د يفّس��ر ه��ذا الش��عورُ 
بفش��ل توّقع��ات بولت��ون الس��ابقة 
واإلقرارُ املتأّخر بأّن مهارات اجلمهورية 

اإلس��امية بالصم��ود أعظ��م بكثير 
ممّ��ا كان متوقعاً في الس��ابق تصعيَد 
اإلدارة املفاج��ئ ف��ي الضغ��ط عل��ى 
إي��ران. فس��بق أن كّبدت إع��ادة فرض 
العقوبات األمريكية أعباء كبيرة على 
إي��ران، إذ خّفض��ت العقوب��ات قيم��ة 
عملته��ا احملّلية وأّدت إل��ى رحيل أهّم 
وعّقدت جميع  األجانّب  املس��تثمرين 

الدولية بش��كل  التب��ادالت التجارية 
حاّد، م��ع توّقع صن��دوق النقد الدولي 
بانكم��اش االقتصاد اإليراني بنس��بة 
س��تة في املئة على مدى ه��ذا العام. 
وباتت الباد تعان��ي نقصاً في الكثير 
من الس��لع األساسية وعاد اإليرانيون 

م��ن جديد إلى طوابي��ر توزيع احلصص 
الغذائي��ة التي تذّكره��م باحلرب التي 
خاضوه��ا مل��ّدة ثمان��ي س��نوات م��ع 
العراق.لك��ن حّتى اآلن، يبدو أّن طهران 
تتدبّر أمرها مع تداعيات محدودة على 
اس��تقرارها السياسي أو قدرتها على 
بس��ط نفوذها. وتبرز إشارات با شّك 
بتقّل��ٍص في مس��اعدتها االقتصادية 

جله��ات وكيلة لكن ما م��ن دليل كاٍف 
يش��ير إل��ى أّن اجلمهورية اإلس��امية 
تق��ارب حافة االنهيار أو االستس��ام. 
ول��م تقع طه��ران ف��ي الف��ّخ املغري 
ال��ذي نصبه ترامب عب��ر نبذه للملف 
مبوجباته��ا  تنك��ث  ل��م  إذ  الن��ووي، 
املفروضة عليها بحسب االتفاقية أو 
تّتخذ تدابي��ر انتقامية بحّق املصالح 
األمريكي��ة ف��ي املنطقة، األم��ر الذي 
كان م��ن املمك��ن أن يس��ّهل حصول 
حملة واشنطن القس��رية على دعم 
دولي أوس��ع.ولو كانت الدبلوماس��ية 
فعاً هدف ترامب، لشّكل هذا الوضع 
املضط��رب حلظ��ًة مناس��بة النفتاح 
ح��ذر على طهران. بدالً م��ن ذلك، يولّد 
احتم��ال تكيُّف طهران ببس��اطة مع 
ضغط مس��تدام طويل األمد مخاطر 
جديدة ل��إدارة. فكما كتبُت في بداية 
حمل��ة الضغ��ط األقصى، بالنس��بة 
إلى القادة اإليراني��ني “الصمود يعادل 
النج��اح”. وم��ع قل��ق إدارة ترامب بأّن 
طه��ران بإمكانها أن حتّق��ق فوزاً على 
ضرب��ة موجع��ة أمريكية ع��ن طريق 
الصم��ود فحس��ب، باتت ته��دف اآلن 
إل��ى أن تض��رب ضرب��ة قاضية.فه��ل 
س��تنجح؟ على غرار جمي��ع األعمال 
الثوري��ة، ال ي��زال م��ن املبك��ر معرفة 
اجل��واب. فق��د أظه��ر العق��د املاضي 
بش��كل قاطع أّن واشنطن تستطيع 
أن تقضي على االقتص��اد اإليراني وأّن 
اجملتم��ع الدول��ي ليس بي��ده احليلة أو 
احلافز لوقف ه��ذه النتيجة بالكامل. 
غي��ر أنّ��ه ببس��اطة لم يحص��ل في 
السابق أّن أّدى انهيار اقتصادي سببه 
خارج��ي إل��ى الب��دء بعملي��ة ابتعاد 
ناجحة عن نظام س��لطوي مترّس��خ 
للغاي��ة نحو دميقراطية مس��تدامة أو 
اس��تقرار إقليمي محّسن.واس��تبعد 
كبي��ر الباحث��ني في مركز الدراس��ات 
معه��د  ف��ي  واإلس��امية  العربي��ة 
االستشراق سيرغي دولغوف سيناريو 
احل��رب. وق��ال إن��ه »بالنس��بة إلين��ا، 
هذه احلرب س��تكون كارث��ة حقيقية، 
وس��يكون على موس��كو أن تقرر: إما 
الدفاع عن احللي��ف، أو البقاء بعيدا«.
وأكد أن »السيناريو العسكري ممنوع، 
ويجب علينا بذل اجلهود الدبلوماسية 
الت��ي مَتَكنا فيها م��ن حتقيق جناحات 
محددة: وهي املفاوضات املباش��رة مع 
الواليات املتحدة، مع إيران و«إسرائيل«. 
أنا أيضا أتخوف من أن تش��عل أصابع 
»إس��رائيل« حربا بني الواليات املتحدة 
وإي��ران. وفي ه��ذه احلال��ة، يجب على 
روس��يا أن متارس الضغوط؛ للحيلولة 
دون وقوعها«.وف��ي س��ؤال ملدير مركز 
وآس��يا  األوس��ط  الش��رق  دراس��ة 

الوسطى س��يمون باغداساروف حول 
انع��كاس الص��راع اإليراني-األمريكي 
عل��ى الوضع في س��وريا والعراق، قال 

إن األمريكي��ني س��يوجهون ضربة من 
اجلو.وب��ني أن��ه »ال ميك��ن احلدي��ث بأي 
ش��كل كان عن عملية الحتال إيران؛ 
ألن عملية عسكرية كهذه حتتاج إلى 

مش��اركة مليون جندي عل��ى االقل«.
وأض��اف أن اإليرانيني في حال الهجوم 
اجلوي س��يبذلون كل ما في وسعهم 
لوق��ف محادثات الس��ام للتس��وية 
في س��وريا، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى 

انهيارها. كما ستبذل طهران جهدها 
لتقليص النف��وذ األمريكي في العراق 
إلى حدوده الدني��ا، وبطبيعة احلال لن 
تتوق��ف إي��ران ع��ن تقدمي الدع��م إلى 
س��وريا حتت أي ظرف كان؛ ألن س��وريا 
هي احللقة الذهبية في سلسلة إيران 
مبنطقة الش��رق األوسط.كما أن ايران 
ستضرب كل قواعد أميركا في املنطقة 
البالستية  بصواريخها  وس��تتدمرها 
وهذا س��يجعل أميركا تتكبد خسائر 
فادحة قد تدفع الشارع االميركي الى 
االطاح��ة بكل م��ن وافق عل��ى هكذا 
ح��رب جنونية، وأولهم ترامب الذي لن 
تنفعه »اس��رائيل« في ذلك احلني.وبني 
أن »طه��ران مهتمة بإنتاج أكبر كمية 
من النفط؛ ألن حصة إيران بس��هولة 
ميك��ن أن تعوضه��ا اململك��ة العربية 
الس��عودية، وه��ي حلي��ف للوالي��ات 
املتح��دة ف��ي املنطق��ة. ولذل��ك، فإن 
أي توت��ر في هذه املناطق م��ن العالم، 
واملهمة في إنتاج النفط س��وف يؤدي 
تلقائيا إلى ارتفاع أس��عاره«.إن »إيران 
حليفنا الرئيس في الش��رق األوسط، 
وحتى قرار أوبك خلف��ض إنتاج النفط 
مت اتخ��اذه بعد مباحث��ات جانبية بني 
موسكو وطهران. وفي مثل هذه احلالة، 
الش��راكة بالنس��بة إلينا أهم بكثير 
م��ن الربح اآلني. ونحن وإيران جنبا إلى 
جن��ب بذلنا جه��دا مش��تركا إليجاد 
حل لألزمة الس��ورية، التي معا بذلنا 
فيه��ا الكثي��ر، سياس��يا واقتصاديا، 
وه��ي س��تبقى ف��ي قائم��ة أولوياتنا.
وما من أس��باب كافية تدفع لاعتقاد 
ب��أّن اجملموع��ة احلالي��ة م��ن صانعي 
الق��رارات األمريكيني تنظر بعني حذرة 
إل��ى التداعيات من املس��توينَي الثاني 
والثال��ث الت��ي قد تش��هدها مصالح 
الوالي��ات املتح��دة وحلفاؤه��ا ج��ّراء 
تصعيده��ا للح��رب االقتصادي��ة ضّد 
إي��ران. فق��د ش��ّدد اجلنرال عل��ي رضا 
تنكسيري، قائد البحرية حلرس الثورة 
اإلس��امية ف��ي إي��ران، عل��ى معادلة 
أمن الطاقة الت��ي التزمت بها طهران 
في خ��ال األع��وام الثاث��ني املاضية، 
محّذراً بأنّه إذا متّ منع إيران عن تصدير 
النفط، فس��تواجه ال��دول اجملاورة لها 
العقبات نفسها. فلطهران مجموعة 
متنّوعة م��ن األدوات اجملّربة خير جتربة، 
م��ن األلغام حت��ت البحر إل��ى الوكاء 
اإلرهابيني إلى احلرب السيبرانية، التي 
تتيح لها أن تنّفذ تهديدها، باإلضافة 
إلى حاف��ز جديد للقيام بذل��ك، نظراً 
إل��ى التنس��يق الصري��ح الس��عودي 
واإلماراتي مع إعان اليوم. ولعّله يجدر 
بترامب، الذي يغّرد بانتظام معرباً عن 
اس��تيائه الرتفاع أس��عار الوق��ود، أن 
يفّكر كي��ف متّكن الرئي��س األمريكي 
األخير من إدارة أزمة نفطية مس��تعرة 
في اخلليج العربي اندلعت في خضّم 

حملة إعادة انتخابه.

* مركز بروكنجز للبحوث 
والدراسات السرتاتيجية

لم تقع طهران يف الفخّ 
املغري الذي نصبه ترامب 
عرب نبذه للملف النووي إذ لم 
تنكث بموجباتها املفروضة 
عليها بحسب االتفاقية

ان كانت الدبلوماسية فعال هدف ترامب لشكل هذا الوضع 
املضطرب لحظة مناسبة النفتاح حذر على طهران

ترامب

بولتون

اوباما

    لكل شيء ثوب وللثوب مقاس سياسي واجتماعي 
وم��ا الى ذل��ك فليس كل االث��واب مع��دة ليرتديها 
سياس��ي طارئ أو رجل يريد أن يكون أبا او إمرأة تريد 
أن تكون زوجة أو اما وبالنتيجة وبعد مرور السنوات 
ياح��ظ ذلك الش��خص ان ه��ذا الث��وب ليس على 
مقاس��ه . فمن منا قام بقياس ثوبه عليه ؟ فهناك 
اث��واب فضفاضة أو ممزق��ة او مرقعة ورمبا يذهلك ما 
ترى س��واء كنت رجا او امرأة . با جدوى وجود تلك 
القيايات للذين ال يفقه��ون معناها ومغزاها وعلى 
تلك الش��اكلة تبرز املشاكل العويصة والتي ال حتل 
اال مبن يعرف��ون احجام قياس��اتهم فالبعض )نص 

ردن( والبعض اآلخر 
) رب��ع ردن( وقس��م 
اثواب��ا  يلبس��ون 
الى  وم��ا  أردان  ب��ا 
مختلف  م��ن  ذلك 
احلجوم والقياسات   
ان  املش��كلة 
ال  الن��اس  اغل��ب 
مقامهم  يعرف��ون 
حدوده��م  وال 
ن  فيش��مخ������و
ال  وه��م  بانوفه��م 
مق��دار  يعرف��ون 
اجلس��يم  اخلط��أ 
في  ارتكب��وه  الذي 
حق غيرهم فتراهم 
ووقحني  معاندي��ن 

في تعاماتهم مع احمليطني بهم . الثوب السياسي 
ل��م يجد جس��دا موائم��ا له ال��ى ه��ذه الفترة من 
الزم��ن فح��اول البعض )تقرميه( حتى يتناس��ب مع 
التش��وهات التي يحملها ولكن من غير املمكن ان 
تعط��ي بدلة رجل بالغ لطفل صغي��ر . وهذه احلالة 
تس��ري ال��ى ال��زوج او الزوج��ة واألب واألم فهن��اك 
الكثير من الذين خدعوا انفس��هم بارتداء اثواب ال 
تناس��بهم ال من حيث احلجم وال اللون وال حتى من 
جانب )التفصيل( فلزوم االناقة ان يتحد الباطن مع 
الظاه��ر وهيه��ات ان يكون ذلك عن��د الناس إال من 

تداركته رحمة من ربه.

لـــزوم األنــاقــــة
واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

الثوب السياسي لم 
يجد جسدا موائما 
له اىل هذه الفرتة 
من الزمن فحاول 
البعض )تقريمه( 
حتى يتناسب مع 
التشوهات التي 
يحملها

ما غاية ترامب من وقف عائدات إيران من النفط؟
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* سوزان مالوني

ها هي أقصى حدود 
الضغط يقابلها 
أدنى حدود الصبر. 
لقد اتّخذت إدارة 
ترامب خطوة 
مثيرة أخرى نحو 
اإلخال بالوضع 
الراهن في إيران 
وحيال إيران، مع 
إلغائها املفاجئ 
جلميع التنازالت 
عن العقوبات 
األمريكية على 
صادرات النفط 
اإليرانية. ويضع هذا 
القرار واشنطن 
في موقف 
ِصدام مع الصني 
والهند وتركيا، 
التي ستخضع 
وارداتها املستمّرة 
من النفط اخلام 
اإليراني لعقوبات 
أمريكية بعد 2 
مايو. ويبدو أّن هذا 
القرار قد اتُّخذ 
بهدف الدفع 
بالقيادة اإليرانية 
إلى احلافة.
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وزارة االعمار تشارف على اجناز مبنى خمتربات مركز البحث والتطوير النفطي 
مبنطقة بوب الشام يف بغداد

نينوى / البينة اجلديدة
قامت مديرية زراعة نينوى بالتحضيرات العملية حلملة حصاد وتسويق 
محصولي احلنطة والشعير لضمان جناح العملية وحتقيق الغلة الزراعية 
الزراعي والتخطيط  . وأجرى قسما اإلرشاد  في عموم مناطق احملافظة 
الزراعية  الشعب  التي جتريها  االستعدادات  مبتابعة  للمديرية  التابعني 
وتنفيذاً للخطة الزراعية املوضوعة لضمان جناح املوسم الزراعي احلالي 
بحراثة  واملزارعني  الفالحني  وإرشاد  توجيه  ومت  احلصاد.  عملية  فيها  مبا 
الرئيسية وتهيئة اجلرارات وعمل ممرات فاصلة  الطرق واملسالك  أكتاف 
وتنظيم  واحلاصدات  واملعدات  اآلليات  وصيانة  الزراعية  احلقول  بني 
الندوات اإلرشادية بهذا اخلصوص .فيما اطلعت الكوادر الفنية ميدانياً 
على مواقع وساحات استالم محصولي احلنطة والشعير املنتشرة في 
عموم احملافظة بالتنسيق مع الدوائر ذات العالقة لتأمني عملية تسويق 

احملصول.    

الزراعة جتري استعدادات 
حلملة احلصاد يف نينوى

بغداد / البينة اجلديدة
اعلنت وزارة النفط عن مجموع الصادرات النفطية وااليرادات 
املتحققة لشهر آذار  املاضي ، بحسب االحصائية النهائية 
الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية )سومـو( ، حيث 
بلغت كمية الصادرات من النفط اخلام )104( ماليني و)696( 
 ) و)709  مليارات   )6( بلغت  بإيرادات   ، برميل     و)872(  الف 
مليونا  و )140( الف دوالر  وقال املتحدث باسم وزارة النفط 

عاصم جهاد ان مجموع الكميات املصدرة من النفط اخلام 
وجنوب  وسط  في  النفطية  احلقول  من  املاضي  آذار  لشهر 
بإيرادات   ، برميل   )946( و  الف  و)909(  مليون   )100( العراق  
، فيما  دوالر  الف   )733( و  ( مليون   و)493  )6( مليارات  بلغت 
كانت الكميات املصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان 
 )193( بلغت  بايرادات   ، برميال  و)972(  الف  و)63(  ماليني   )3(
من  الصادرات  بلغت  فيما   ، دوالر  و)338(  الف  و)977(  مليون 
 )21( بلغت  بايرادات  برميل  و)954(  الف   )722( القيارة  حقل 

مليون و)429( الف و)802( دوالر  . واوضح جهاد  ان معدل سعر 
البرميل الواحد بلغ  )64،082( دوالر 

 )40( قبل  من  حتميلها  مت  املصدرة  الكميات  ان  الى  واشار 
شركة عاملية مختلفة اجلنسيات ، من موانئ البصرة وخور 
جيهان  وميناء  اخلليج  على  االحادية  والعوامات  العمية 
الشعب  باطالع  اميانها  خالل  ومن  الوزارة  ان  التركي.يذكر 
على عمليات التصدير وااليرادات املتحققة منه اتخذت هذا 

االجراء الشهري .

النفط تعلن عن الصادرات النفطية وااليرادات لشهر آذار املاضي

بغداد / البينة اجلديدة
واالسكان عن  االعمار  وزارة  اعلنت 
قرب اجناز مشروع مبنى مختبرات 
النفطي  والتطوير  البحث  مركز 
لصالح وزارة النفط في منطقة بوب 
الشام في بغداد عن طريق شركة 
تشكيالت  احدى  العامة  املنصور 
للوزارة  االعالمي  املركز  الوزارة.وذكر 
ارض  على  يشيد  املشروع  ان 
يتكون  حيث  4275م2  مبساحة 
املبنى الرئيس من مجموعة قاعات 
موزعة  كبيرة  ومخازن  مختبرية 
سرداب  مع  طوابق  اربعة  بواقع 
مخصص خلزن املواد وغرف املكائن 
الثقيلة حيث يتم استخدام مواد 

صوتي  عزل  مبواصفات  خاصة 
وحراري مقاوم للمخلفات اخملتبرية 
.واوضح  النفطية  باملواد  اخلاصة 
االعمال  ان  للوزارة  االعالمي  املركز 
الكهربائية  االعمال  تضمنت 
بالسيراميك  التغليف  واعمال 
واجناز اجلدران في الطابق االول واجناز 
واعمال  اخلارجية  املماشي  صب 
االستمرار  عن  فضالً  التسطيح 
واحلديدية  الصحية  االعمال  في 
البالستيكي  والكهربائية والصبغ 
واعمال التغليف باملرمر و االرضيات 
والسيراميك  الثانوية  السقوف  و 

حيث بلغت نسبة االجناز %85.

بغداد/ البينة اجلديدة/ هيثم مجيد 
يوم  الشعبية  الصني  وجمهورية  العراق  بني  اتفاقية  توقيع  مت 
امس االحد مت مبوجبها  منح اليات تخصصية لقطاع البلدية 
حيث  بها  امللحقة  االحتياطية  االدوات  مع  آلية   )118( بعدد 
متعددة  16حفارة   ، حفاره    3  ، 6كريدر    ، 12شفل   تضمنت 
 30 صاروخية    2، )هياب(    رفع  شاحنة   3، )باكهو(    االغراض 
سيارة   8  ، لتر(     10000 )سعة  حوضية   18  ، نفايات   كابسة 
سحب مياه ثقيلة ، 20قالب ووقع االتفاقية عن اجلانب العراقي 
املناطق  اعمار  اعادة  صندوق  رئيس  الهيتي  مصطفى  الدكتور 
 ، بغداد  في  الصيني  السفير  الصيني  اجلانب  وعن  املتضررة 
يشار الى ان هذه االليات قد مت تصنيعها من قبل الشركات )زوم 
الين( و )دونغوموتورز( و )سينوماك(. مبواصفات تضاهي  املاركات 

.ووزعت  دوالر   ماليني   8 من  اكثر  الشحنة   سعر  وان  العاملية 
االليات بحسب نسبة الضرر واالحتياج الفعلي في احملافظات 
 15 الدين  صالح  آلية/   36 االنبار  آلية/   36 نينوى  بواقع  احملررة 
آلية/ ديالى 11 آلية/ كركوك 9 آلية/ بابل )جرف النصر( 1 آلية.. 
مختصني  فنيني  عشرة    تدريب  ايضا  تضمنت   آلية   7 بغداد 
اسابيع   ثالثة  وملدة  الصني  في  االليات  وصيانة  تشغيل  على 
وفق جدول مفصل للتوزيع شمل اغلب االقضية والنواحي في 
تعاونها  على  الساندة  اجلهات  جميع  ونشكر  احملافظات  تلك 
في اجناز املنحة.. وزارة املالية ودوائرها الكمارك والضريبة / وزارة 
اخلارجية  وزارة  والبحري/  البري  والنقل  املوانئ  ودوائرها  النقل 
وزارة   / احملافظات  في  البلديات  دوائر   / املستفيدة  احملافظات   /

االعمار واالسكان والبلديات واالشغال العامة .

الصني متنح العراق آليات ختصصية لقطاع البلدية 

اهلجرة توزع اكثر من )67( ألف حصة من املساعدات اإلغاثية بني النازحني يف خميمات جنوب املوصل

البينة اجلديدة / عبد الستار محسن
اجتماع  انعقاد  االحد  امس  الشركة  مقر   شهد 
موسع برئاسة مدير عام السكك  االستاذ طالب 
جواد كاظم احلسيني ملناقشة  جملة من االمور  
خالل  من  الشهرية  االيرادات  حجم  زيادة  اهمها 
وتقليل  تسويقي  منفذ  من  اكثر  عن  البحث 
الهامة  املسائل  مناقشة  عن  فضال  النفقات.  
واتخاذ  حللها  االجتماع  طاولة  على  واملطروحة 
قرارات مناسبة  ملواصلة العمل الدؤوب في سبيل 
حتقيق الهدف املنشود  وفق الضوابط مبا ينعكس 
ايجابا على توفير افضل اخلدمات للمواطن الكرمي 
واهم  اخلطوط  كفاءة  برفع  العمل  أداء  وحتسني 
على  املالية   املوارد  لتعظيم  الكفيلة  السبل 

بالذكر  واجلدير  الشركة   مفاصل  اصعدة  كافة 
خطوط  وضع  استعرض  السكك  عام  مدير  ان 
الوزارية  اإلقتصادية  الشؤون  جلنة  لبيان  عريضة  
باعتماد  احلكومية كافة  اجلهات  الزام  قررت  التي 
من  النهج  هذا  واستثمار  وطنيا  ناقال  السكك 
جهود  وتعزيز   بتهيئة  اإلدارة  مجلس  دعم  خالل 
جلان التطوير مبفاحتة الدوائر احلكومية للنقل عبر 
قطارات وشاحنات واحواض السكك التخصصية 
مع.مؤسسات  بالتنسيق  الطاقات  كل  واستنفار 
الدولة والزامها بالنقل عبر قطارات السكك  من 
في  خاسرة  من  بدال  رابحة  شركة  تكون  ان  اجل 
لعيبي    اهلل  عبد  املهندس  النقل  وزير  دعم  ظل 

بالنهوض وتطوير واقع السكك.

جملس ادارة السكك  يعقد اجتماعا 
موسعا العضائه

بغداد / البينة اجلديدة
قدمت وزارة الهجرة واملهجرين )67.349( 
اإلغاثية  املساعدات  من  حصة  الف 
النازحة  للعوائل  والصحية  الغذائية 

العليل  حمام  مخيمات  في  القاطنة 
.وأوضح  املوصل   جنوبي  املطار  ومدرج 
الشمالية  احملافظات  قسم  مدير 
الرحيم  عبد  صالح  مهند  الوزارة  في 

محافظة  في  الوزارة  عمل  فرق   ” ان 
من  حصة  الف   )33.600( وزعت  نينوى 
النازحة  األسر  بني  اإلغاثية  املساعدات 
في مخيمي حمام العليل األول والثاني 

صحية   وسالت  غذائية  سالت  تضمنت 
من  حصة  الف   )33.749  ( وزعت  فيما 
املساعدات اإلغاثية للنازحني في مخيم 
ان  .يذكر  املوصل    جنوبي  املطار  مدرج 

اإلغاثة  وفرق  واملهجرين  الهجرة  وزارة 
بتقدمي  مستمرة   التزال  احملافظات  في 
املساعدات اإلنسانية والعينية للعوائل 

النازحة لسد احتياجاتها  .

البينة اجلديدة / على شريف
جلسة  خالل  بابل  محافظة  مجلس  قرر 
حملاربة  علمي  فريق  تشكيل  استثنائية 
اجملتمع  على  الغريبة  املظاهر  وباقي  االدمان 
في  االنتحار  وحاالت  اخملدرات  تعاطي  منها 
بابل  محافظة  مجلس  رئيس  احملافظة0وقال 
رعد حمزة علوان اجلبوري:ان اجمللس شكل فريقا 
علوان  حسن  الدكتور  االستاذ  برئاسة  علميا 
بيعي وباشراف اعضاء اجمللس احمد الغريباوي 
تربية  عن  وممثلي  القرغولي  هبة  والدكتورة 
االمنية  العالقة  ذات  والدوائر  واجلامعة  بابل 
هذا  ان  اجلبوري  اجمللس  رئيس  منها0واضاف 
الفريق خول العديد من الصالحيات ويقع على 
لظاهرة  علمية  وبحوث  دراسات  تقدمي  عاتقه 
االنتحار  وظاهرة  اخملدرات  واالدمان على  تعاطي 

احملافظة0مؤكداان  في  مؤخرا  انتشرت  التي 
العالقة  وذات  التنفيذية  الدوائر  الزم  اجمللس 
هذه  مثل  ملكافحة  حازم  بشكل  دورها  باخذ 

بحث  اخر  سياق  اجملتمع0وفي  في  احلاالت 
رئيس مجلس محافظة بابل رعد حمزة علوان 
خلف  حسني  بابل  تربية  مدير  مع  اجلبوري 
بعد  توقفت  التي  واملدارس  املتوقفة  املشاريع 
اجلبوري:  متقدمة0وقال  نسب  الى  وصلت  ان 
والكوادر  التربية  مدير  مع  بحثنا  اللقاء  خالل 
االدارية للمديرية املشاريع واملدارس التي وصلت 
للسنوات  وتوقفت  متقدمة  اجناز  نسب  الى 
السابقة0واضاف اجلبوري: لقد وجهنا املديرية 
وصلت  التي  املتوقفة  باملدارس  جدول  باعداد 
ضمن  الدراجها  وتوقفت  متقدمة  اجناز  نسب 
خطة املشاريع لعام 2019 لوجود تخصيصات 
لقطاع التربية0مؤكدا على دعم قطاع التربية 
في  اهمية  لها  ملا  املدارس  اكمال  وخوصوصا 

دعم العملية التربوية في احملافظة0

جملس بابل يقرر تشكيل فريق عمل ملكافحة االدمان على املخدرات

بغداد / البينة اجلديدة
أصدرت محكمة جنايات ميسان 
اثنني  ملدانني  باالعدام  حكمني 
املواطنني  احد  قتل  جرمية  عن 
اجلمعيات. حي  منطقة  في 

االعالمي  املركز  مراسل  وذكر 
جمللس القضاء األعلى أن جنايات 
باعدام  حكما  قضت  ميسان 
اعترفا بحادثة قتل رجل  مدانني 
بعدما دخال داره وسرقة اخملشالت 
الذهبية العائدة لزوجته واجهزة 

مالبس  مرتدين  نقالة،  هواتف 
دخولهم  اثناء  واقنعة  سوداء 
املدانني  أن  البيان  املنزل.وأضاف 
منعهم  عليه  اجملنى  بان  اعترفا 
باب  طرقهم  اثناء  الدخول  من 
راسه   على  ضربوه  لكنهم  الدار 
الى قتله في احلال.وأشار  ادى  ما 
حكمها  أصدرت  احملكمة  أن  إلى 
املادة  ألحكام  استنادا  باالعدام 
العقوبات  قانون  من   4061

العراقي.

جنايات ميسان: االعدام ملدانني بقتل 
شخص وسرقة منزله

بغداد / البينة اجلديدة
في اطار التعاون الدولي بني مكتب مكافحة 
والوحدات  اإلرهاب  ومتويل  األموال  غسل 
توحيد  لغرض  االخرى  الدول  في  النظيرة 
اجلهود ملواجهة جرائم غسل االموال ومتويل 
ذات  املعلومات  تبادل  في  والتعاون  االرهاب 
العالقة بهاتني االفتني اخلطيرتني ولتجسيد 
روح التعاون واملصالح املشتركة في تسهيل 
بشأن  املعلومات  تبادل  وتسريع  وتنظيم 
االرهاب  ومتويل  االموال  غسل  مكافحة 
وذلك  بها  املتعلقة  االجرامية  واالنشطة 

بشرط املعاملة باملثل وضمن ما تسمح به 
الى  التشريعات الوطنية النافذة، واستناداً 
ما ورد في البند اوالً من املادة )29( من قانون 
مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب رقم 
)39( لسنة 2015 )مت توقيع مذكرة تفاهم مع 
وحدة مكافحة غسل االموال ومتويل االرهاب 
في اململكة االردنية الهاشمية( على هامش 
االجتماع العام التاسع والعشرون جملموعة 
االوسط  الشرق  ملنطقة  املالي  العمل 
 /  23 بتاريخ   )MENAFATF( افريقيا  وشمال 

.2019 / 4

بغداد / البينة اجلديدة
مؤمترها  خالل   ، األحد  اليوم   ، العراقي  املدني  الطيران  سلطة  استعرضت 
حزيران  في  سيعقد  الذي  العراق  طيران  معرض  أعمال  طبيعة  الصحفي 
القادم من هذا العام ، بحضور عدد من الوسائل اإلعالمية والقنوات الفضائية 
ابراهيم   خليل  علي  السيد  العراقي  املدني  الطيران  سلطة  عام  مدير  ،وبني 
السابعة سيكون فرصة ألكتشاف  بنسخته  العراقي  الطيران  أن معرض   «
اإلمكانيات التجارية في املطارات وقطاعات الطيران في العراق من خالل توفير 
العديد من الفرص املتاحة بهدف تسويق منتجاته وخدماته اخلاصة باملطارات 
وقطاع الطيران في البالد ، ووضح سيادته : بأن أعمال املعرض ستستمر ملدة 
يومني متتاليني في 12-13 من شهر حزيران القادم والذي سيضم اكثر من 50 
، إضافة  التقنيات واملنتجات واخلدمات  رائدة ومتخصصة عبر احدث  شركة 
من  اكثر  سيجمع  وكما  والعامليني  العراقيني  املتحدثني  إلى  استقطابه  الى 
واالبتكارات  التطورات  حول  تفصيلية  عروضاً  سيقدمون  الذين  مندوب   150
 . الطيران  مجال  في  واخلاصة  الفعالة  التجارية  واملمارسات  التكنولوجية 
موكداً : إن معرض العراق للطيران سيعكس رؤية العراق خارجياً عبر تظافر 

جهود املعنني ألنطالقته نحو آفق واضحة لصناعة الطيران في العراق .

الطريان املدني تستعرض طبيعة أعمال  معرض 
طريان العراق الذي سيعقد يف حزيران القادم 

 بغداد / البينة اجلديدة
من  املؤلف  املفوضني  مجلس  وفد  اطلع 
السيد  املفوضني  مجلس  رئيس  نائب 
مجلس  وعضو  الدينا  محيي  حمه  رزكار 
املفوضني والناطق الرسمي د . رياض البدران 
معتمد  السيد  املفوضني  مجلس  وعضو 
مكتب  في  العمل  سير  على  املوسوي 
انتخابات محافظة السليمانية، جاء ذلك 

يوم  االنتخابي  للمكتب  الوفد  زيارة  خالل 
امس االول السبت  .وكان في استقبالهم 
توفيق  هاوري  السيد  املكتب  عام  مدير 
ومالكات املكتب. ومت التباحث حول ضرورة 
النازحني  تسجيل  استكمال  على  العمل 
تسجيل  مراكز  فتح  خالل  من  بايومتريا 
واكد   . لهم  جوالة  فرق  وارسال  مؤقتة 
ضرورة  على  املكتب  في  للعاملني  الوفد 

النازحني  لتسجيل  ومثابرة  بجد  العمل 
السليمانية  ملكتب  اجلغرافية  الرقعة  في 
سير  عن  احلديث  جرى  .كما  االنتخابي 
استكمال  عن  فضال  املكتب  في  العمل 
محافظات  في  البايومتري  التحديث 
االقليم . كما استمع أعضاء الوفد إلى آراء 
واالجابة  املكتب  في  العاملني  ومداخالت 

عن استفساراتهم.    

وفد جملس املفوضني يطلع على سري العمل يف مكتب انتخابات السليمانية

البينة اجلديدة / عباس كرمي العلياوي
اقامت دائرة بلدية الشعب صباح  امس 
األحد املوافق 28 نيسان 2019  بالتنسيق 
مع قسم الوعي البلدي في امانة بغداد 
اللجنة   ( الوزراء  جمللس  العامة  واألمانة 
العليا للتعايش السلم اجملتمعي ( ندوة 

املواطنني  بني  الثقة  اعادة  حول  حوارية 
والدوائر اخلدمية في امانة بغداد وحضرها 
كل من السيد املدير العام لدائرة بلدية 
عصام  اقدم  مهندسني  رئيس  الشعب 
جواد كاظم القريشي والساده املعاونني 
واألقسام ونخب من املثقفني والنشطاء 

تخللها  املواطنني  من  والعامة  املدنيني 
نقاشات وحوارات جادة ومثمرة تَسيدتها 
الشفافية وحضرها رؤساء شعب اإلعالم 
واخلدمية  الفنية  للدوائر  البلدي  والوعي 

ألمانة بغداد .

بلدية الشعب تقيم ندوة حوارية للتعايش السلمي يف اجملتمع
بغداد / البينة اجلديدة 

معرض  الدولي  بغداد  مبعرض  االحد  امس  يوم  اختتم 
ألنظمة  املتخصص  العراق  ومعرض  العراقي  االستثمار 
التبريد والتكييف والذي افتتح اخلميس املاضي .وقال مدير 
شركة ايالن اكسبو للمعارض الدولية احسان التنتجي : ان 
» شارك في املعرض  70 شركة من 11 دولة عربية ،.واضاف 
ان املعرض فرصة مهمة لشركات القطاعني العام واخلاص 
لالطالع على اخر ما توصل اليه العالم مبجال البناء والتبريد 
بشكل  استهدف  املعرض  ان  التتنجي  والتكييف.واوضح 
مبينا  االفضل  على  اطالعهم  اجل  من  املواطنني  اساس 
والشركات  املواطنني  من  كبيرا  اقباال  شهدا  »املعرضني  ان 

اخملتصة وغيرها.

اختتام معرض االستثمار 
العراقي ومعرض العراق 

املتخصص النظمة التربيد 
والتكييف

مكتب مكافحة غسل االموال ومتويل 
اإلرهاب يوقع مذكرة تفاهم مع نظريه

 يف االردن

بابل / البينة اجلديدة
عقدت مديرية العيادات الطبية الشعبية 
للمعاونني  موسعاً  اجتماعاً  بابل  في 
اإلداريني لعياداتها باحملافظة مت خالله شرح 
ومناقشة كيفية احلصول على إحصائيات 
دقيقة.وقال مدير عام الدائرة الدكتور حازم 
عبد الرزاق اجلميلي عقدت مديرية العيادات 

الطبية الشعبية في بابل اجتماعا موسعا 
احملافظة  عيادات  في  اإلداريني  للمعاونني 
التي وردت من  التعليمات  لتوضيح وشرح 
إليهم  الشعبية  الطبية  العيادات  دائرة 
الدائرة  أن  إلى  اإلحصاء.وأشار  فيما يخص 
العيادات  قيام مديريات  أكدت على ضرورة 
كافة  احملافظات  في  الشعبية  الطبية 

مبوعدها  الشهرية  اإلحصائيات  بتسليم 
األرقام  التأكيد على دقة  إلى  احملدد إضافة 
االستمارات  ملء  وكيفية  فيها  الواردة 
اخلاصة باإلحصاء.وأوضح أن االجتماع أكد 
على ضرورة أن تكون املعلومات التي تخص 
وعدم  اجلوانب  جميع  من  كاملة  النازحني 

حصول إي نقص أو خطأ فيها.

العيادات الطبية الشعبية يف بابل تعقد اجتماعًا موسعًا للمعاونني اإلداريني 



    ق��ال رئيس اجلمعية االنس��انية 
للمتقاعدي��ن ف��ي العراق الس��يد 
))عب��د الرضا احلفاظ��ي(( ان قانون 
التقاع��د املوح��د رقم )9( لس��نة 
)2014( لم يكن منصفا باحتساب 
وخاص��ة  للمتقاعدي��ن  الروات��ب 
عليه��م  طب��ق  مم��ن  املتقاعدي��ن 
القانون الس��ابق رقم )69( لس��نة 
)2008( حي��ث ان هناك متايزا كبيرا 
املتقاعدي��ن  اس��تحقاقات  ب��ن 
ه��ؤالء وبن الذي��ن طب��ق عليهم 
القانون رقم )9( لس��نة 2014 رغم 
الوظيفية  الدرجة  تس��اويهم في 
وف��ي مدة اخلدمة االم��ر الذي خلق 
الش��ريحة  تفاوت��ا مجحفا بحق 
االول��ى وان مطلبنا احلال��ي يتركز 
عل��ى تعدي��ل روات��ب املتقاعدي��ن 
كافة احملالن س��ابقا واحملالن بعد 
2014/1/1 ليك��ون هن��اك انصاف��ا 
في احتساب الراتب التقاعدي وان 

يحتسب وفق املعادلة التالية: 
رات��ب الدرج��ة الوظيفي��ة × م��دة 
اخلدمة × 3% ليكون حاصل املعادلة 
راتبا متساويا لكل املتقاعدين ومبا 
يحقق زيادة ف��ي رواتب املتقاعدين 
كاف��ة وان اختل��ف مبل��غ الزي��ادة 
اي مبعن��ى ان املتقاعدي��ن احملال��ن 
للتقاع��د قبل 2008/1/1 س��تكون 
الزيادة مببل��غ اعلى من املتقاعدين 
ان  رغ��م   2014/1/1 بع��د  احملال��ن 

الزيادة تشمل الكل..
واض��اف احلفاظ��ي ف��ي ح��وار ل��� 
ان مقترحن��ا  اجلدي��دة((  ))البين��ة 
هذا قد مت تقدمي��ه الى اجلهات ذات 
العالق��ة وه��ي وزارة املالية وهيئة 
التقاع��د الوطنية حي��ث يتضمن 
املقترح حتقي��ق العدالة في رواتب 
املتقاعدي��ن والغاء حال��ة التمايز 
املوج��ودة حالي��ا وان تطبي��ق هذا 
املقت��رح م��ن ش��أنه ان يلغ��ي ما 
كان يع��رف مبتقاعد قدمي ومتقاعد 

جديد 
واك��د احلفاظي ان قان��ون التقاعد 
املوح��د رق��م )9( لس��نة 2014 قد 
مت القب��ول به عل��ى مضض حيث 
احتوى على مواد وفقرات مجحفة 
بحق املتقاعدي��ن اضافة الى عدم 
تطبيق��ه باثر رجعي م��ا انعكس 
سلبا على املتقاعدين قبل صدوره 
وقد وعدت اللجنة املالية النيابية 
في حينها الى ان يصار الى تعديل 
القانون خالل مدة سنة من صدوره 
ولك��ن ل��م يتحقق ذلك لالس��ف 
الشديد ونحن االن بانتظار ان يصار 

الى النظر مبقترحنا هذا لكي تزال 
كافة االش��كاالت املوجودة حاليا.. 
كما ان وزارة املالية وهيئة التقاعد 
الوطني��ة لم تفعال امل��ادة )36( من 

القانون رقم )9( التي تقضي بزيادة 
املتقاعدين س��نويا مبقدار  روات��ب 

نسبة التضخم

وبخصوص مكاف��أة نهاية اخلدمة 
للمتقاعدي��ن كاف��ة قال الس��يد 
عب��د الرض��ا احلفاظ��ي: لقد نص 
البند تاس��عا م��ن امل��ادة )21( من 
قانون التقاع��د النافذ على صرف 
مكاف��أة نهاية اخلدم��ة للموظف 
احمل��ال للتقاع��د الكمال��ه الس��ن 

القانوني او بناء على 
الس��باب  او  طلب��ه 
صحية ولديه خدمة 
تقاعدي��ة ال تقل عن 
)30( س��نة مكاف��أة 
اخلدم��ة  نهاي��ة 
عل��ى  وحتتس��ب 
الراتب  كامل  اساس 
واخملصصات  االخي��ر 
 )12( ف��ي  مضروب��ا 
شهرا وهذا لم يطبق 

على املتقاعدين احملالن قبل نفاذه 
ومت تطبيقه فقط على املتقاعدين 
احملال��ن بع��د 2014/1/1 ل��ذا ف��ان 
جمعيتنا تطال��ب بصرف مكافأة 
املتقاعدين  لكاف��ة  اخلدمة  نهاية 

احملالن للتقاعد قبل نفاذ القانون 
ووفق املعادلة التالية : 

)الراتب االخي��ر + كافة اخملصصات 
مضروبا ف��ي )12( ش��هرا( على ان 
يش��مل الذين لديه��م خدمة )25( 

سنة فاكثر.
م��ن  صرف��ه  مت  م��ا  وبخص��وص 

مكافأة نهاية اخلدمة للمنتسبن 
السابقن من افراد قواتنا املسلحة 
ق��ال احلفاظ��ي: ان املكاف��أة هذه 
يج��ب ان تص��رف ل��كل متقاعدي 
الق��وات املس��لحة املوجودين في 

اخلدم��ة ف��ي 2003/4/9 وان تصرف 
دفع��ة واح��دة وليس على ش��كل 
دفع��ات حيث ان املوازن��ة االحتادية 
)2019( ق��د خصصت مبلغ ترليون 
دين��ار لصرف هذه املكافأة وال مبرر 

لتجزئتها 
واش��ار احلفاظ��ي ال��ى ان هن��اك 
اللجنة  في  دراس��ة 
البرملاني��ة  املالي��ة 
باع��ادة النظ��ر ف��ي 
الروات��ب  س��لم 
للمتقاعدين على ان 
يت��م ذلك م��ن خالل 
التكميلية  املوازن��ة 
للع��ام احلالي والتي 
من  اعتبارا  ستطبق 
وبش��أن   )2019/7/1(
الس��لف  موضوعة 
الت��ي مينحه��ا مصرف��ا الرش��يد 
والرافدين ق��ال احلفاظي: ان هناك 
نس��بة فائدة عالية تض��اف على 
مبل��غ الس��لفة حي��ث ان مبل��غ 
الفائ��دة يبل��غ 44% اي ان املتقاعد 

الذي يس��تلم س��لفة قدرها )10( 
احتس��ابها  يت��م  دين��ار  مالي��ن 
عل��ى اس��اس )14( ملي��ون دين��ار 
و )400( ال��ف دين��ار وه��ذه نس��بة 

فائ��دة مرتفعة ج��دا وكان االحرى 
مبجلس��ي ادارة مصرف��ي الرافدين 
والرشيد اال تزيد نسبة الفائدة عن 

5% بدل النس��بة احلالية التي تبلغ 
9% س��نويا وناش��د احلفاظي ادارة 
مصرف الرشيد باعادة النظر بقراره 
اخل��اص بعدم منح املتقاعدين ذوي 
االعمار الكبيرة السلف حيث انها 
مؤمن��ة من قب��ل ش��ركة التأمن 
العراقي��ة الت��ي هي ملزم��ة بدفع 
مبل��غ الس��لفة او املتبق��ي منها 
عند وف��اة املتقاعد وهو ما معمول 
به من قبل مص��رف الرافدين كما 
ناش��د احلفاظي ايضا بعدم ادخال 
املتقاعدي��ن ف��ي دوام��ة )املاس��تر 
كارد( وحصرها بشركة خاصة هي 
ش��ركة النخي��ل وكان االول��ى مبن 
يعنيه االم��ر االعتماد على بطاقة 
ال�))كي كارد(( احملدثة وهو ما يعمل 

به حاليا مصرف الرافدين.
واختتم احلفاظي لقاءه بالقول: بان 
للمتقاعدين  االنس��انية  اجلمعية 
س��بق ان طالبت بنقل بناية هيئة 
التقاعد الوطنية من مقرها احلالي 
وكذلك فرعيها في ساحتي الوثبة 
والطيران ودمجها في بناية واحدة 
تلي��ق باملتقاعدين وتخفف عنهم 
العناء وهذه البناية هي في الواقع 
بناية محافظة بغداد السابقة في 
س��احة امليدان حتديدا وهي كافية 
جلمع كافة اقس��ام وشعب هيئة 
التقاعد الوطنية لضمان السيطرة 
عل��ى موظف��ي الهيئ��ة م��ن قبل 
االدارة ورؤس��اء االقس��ام الن ابنية 
هيئ��ة التقاع��د الوطني��ة احلالية 
وفرعيه��ا ف��ي الوثب��ة والطيران ال 
تصلح نهائيا وان اجلمعية س��بق 
وان طالبت ب��ان يكون صرف رواتب 
املتقاعدين بواقع ش��هري بدل كل 
ش��هرين وهو ما معمول به حاليا 
وه��و م��ا يس��اعد املتقاع��د على 
برمجة وضعه املعيش��ي ش��هريا 
اس��وة باملوظف��ن ونح��ن نعتقد 
ان ال عقب��ة حت��ول دون تنفيذ ذلك 
وقد مت طرح هذا االمر على الس��يد 
رئيس هيئ��ة التقاعد الوطنية في 
حين��ه وقد اجاب الرج��ل بان االمر 
يالقي صعوبة ف��ي التنفيذ حاليا 
وسيتم النظر بتطبيقه حال زيادة 
منافذ التوزيع االلية ومبا ان املنافذ 
حاليا من الكثرة بحيث تستطيع 
هيئ��ة التقاعد الوطني��ة الرجوع 
الى الراتب الشهري بدال من نظام 
ان  عل��ى  ش��هرين  كل  الدفع��ات 
اليتأخر ص��رف الرواتب ع��ن اليوم 

الثالث من كل شهر.

دأبت )البينة اجلديدة( على إيالء موضوعة املتقاعدين كافة )مدنين وعس��كرين( أهمية اس��تثنائية نظرا ملا قدمته هذه الشريحة من عطاء للوطن 
وشعبه وهي اي البينة اجلديدة في سعي دائم للدفاع عن حقوق املتقاعدين املشروعة املكفولة قانونا وال يكاد مير يوم دون ان تثير اجلريدة قضية او 
موضوع��ا يتعلق باملتقاعدين الذين ادركوا مبرور الوقت ان جريدتنا هي الس��باقة ف��ي الذود عن حقوقهم واملقاتلة بضراوة الجل انتزاعها كاملة غير 
منقوصة وس��تبقى الى ما ش��اء اهلل من الزمن تدافع وتدافع وفي هذا السياق التقينا رئيس اجلمعية االنسانية للمتقاعدين في العراق السيد عبد 

الرضا احلفاظي فكان لنا معه هذا احلوار حول هموم وشجون وتطلعات املتقاعدين املشروعة:�

مطلبنا احلالي يرتكز على تعديل رواتب املتقاعدين كافة 
سواء من أحيلوا إىل التقاعد قبل 2014/1/1 أم ما بعد ذلك

قدمنا مقرتحًا لوزارة املالية وهيئة التقاعد الوطنية لتحقيق العدالة يف رواتب املتقاعدين وإلغاء حالة التمايز املوجودة حاليًا

هناك دراسة يف اللجنة املالية الربملانية بإعادة النظر يف سّلم رواتب املتقاعدين من خالل املوازنة التكميلية للعام احلالي

مطلوب تفعيل املادة 
)36( من القانون 
النافذ رقم )9( التي 
تقضي بزيادة رواتب 
املتقاعدين سنويًا 
بمقدار نسبة التضخم

طالبنا بأن يكون 
صرف رواتب 
املتقاعدين شهريًا 
وليس كل شهرين 
ألسباب معيشية 
معروفة 

قانون التقاعد النافذ حاليًا مت قبوله على مضض واحتوى على مواد وفقرات جمحفة حبق املتقاعد

مكافأة نهاية اخلدمة للمنتسبني السابقني من أفراد قواتنا املسلحة جيب أن تصرف لكل املوجودين يف اخلدمة يف 2003/4/9

نسعى إىل إلغاء عبارة متقاعد قديم ومتقاعد جديد ألن املتقاعدين جيب أن يتساووا يف احلقوق حبسب الدستور

اللجنة املالية النيابية وعدتنا بتعديل قانون التقاعد رقم )9( لسنة 2014 خالل مدة سنة من صدوره ولكن مل ترب بوعدها

حاوره / عبد الزهرة البياتي / رئيس التحرير التنفيذي

رئيس الجمعية اإلنسانية للمتقاعدين في العراق السيد »عبد الرضا الحفاظي« يؤكد في حوار لـ »                          «:

6حوارات NO.3174.mON.29.APR.2019 العدد )3174( االثنين 4/29/ 2019     

املادة )21( من قانون التقاعد احلالي نصت على 
صرف مكافأة نهاية اخلدمة للموظف احملال للتقاعد 
إلكماله السن القانونية أو بناًء على طلبه أو ألسباب 

صحية ولديه خدمة تقاعدية ال تقل عن )30( سنة

 رئيس التحرير التنفيذي يحاور رئيس اجلمعية االنسانية للمتقاعدين



محمد بدرالدين زايد

أس��تكمل مؤخرا مناقش��ة هذه القضية املهمة، إذ ركزت في مقالي 
حول ذلك اجلدل املتواصل داخل بعض األوساط الفلسطينية والعربية 
حول جدوى املش��اركة في االنتخابات اإلسرائيلية من جانب عرب 48، 
إال أن هناك حاجة ملزيد من مناقشة العديد من جوانب املوضوع، وكذا 
بع��ض املصارحات أظ��ن أنها ضرورية في هذا الص��دد، كما قد نبهني 
صديق عزيز إلى عدم تعرضي ملس��ألة القانون اإلس��رائيلي الصادر في 
19 متوز )يوليو( املاضي 2018 والذي يجعل من عرب إس��رائيل مواطنني 
م��ن الدرجة الثانية، والذي فرض ش��رطاً جديداً للس��ام وهو اعتراف 

الفلسطينيني بإسرائيل كدولة قومية لليهود لنفس الغرض.
وه��ذا القان��ون اخلطر باملناس��بة ص��در بأغلبي��ة ضئيل��ة للغاية 62 
فقط من اليمني اإلس��رائيلي، وعارضه 57 من أعضاء اليس��ار والعرب، 
وامتنع عضوان ع��ن التصويت. وانتقده رئيس الدولة اإلس��رائيلي في 
موقف نادر من هذا املنصب الش��رفي في الباد، كما أدى إلى استقالة 
عض��و برملاني عربي، وقي��ام بعض ضباط دروز باالس��تقالة من اجليش 
اإلسرائيلي، ومشاركة درزية ضخمة في التظاهر ضد القانون، ودعوات 
لوق��ف التجنيد االجب��اري للدروز، بل أث��ار البعض حت��ى مخاوف من 

حصول مترد درزي داخل اجليش.
وف��ي احلقيقة أنني س��أبدأ حديث املصارحة الذي اعتب��ره ضرورياً من 
هذه النقطة حتديداً وهي موقف الدروز العرب في إسرائيل وانعكاسات 
ه��ذا على مس��ألة عرب إس��رائيل بش��كل عام والذي حدث بش��كل 
تنقص��ه الكثير من الدقة. فمعروف أن الطائفة الدرزية في إس��رائيل 
س��لكت موقفاً مختلفاً متاماً عن مس��لمي ومس��يحيي عرب 48 في 
التقب��ل ب��ل والتماهي مع إس��رائيل، مبا ف��ي ذلك لع��ب دور مهم في 
اجليش اإلسرائيلي كان محبطاً للفلسطينيني داخل وخارج إسرائيل 
وللعالم العربي على الس��واء إلى حد جتنب النقاش اجلاد في األمر، مما 
عمم موقفاً سلبياً ومتخوفاً جتاه بقية عرب 48 بالظلم البني ومبفارقة 
واضحة مقارن��ة بنضج عربي لم يحاول أن يعم��م هذه الظاهرة على 
بقية الدروز العرب، الذين نش��هد لهم جميعا في لبنان وس��ورية بدور 
عروبي بارز ومش��رف خاصة جت��اه القضية الفلس��طينية بل إلى حد 
أن أح��د الرم��وز العربية القومي��ة الكبرى، وهو الزعي��م الراحل كمال 
جنباط لعب دوراً ال ميكن نس��يانه في تاريخ الدعم العربي للش��عب 
والقضية الفلس��طينية، ومن ثم فاملفارقة هي أن النضج العربي في 
عدم تعميم سلوك دروز إسرائيل على بقية الدروز العرب، والذي ساعد 
عليه مواقف عربية مشرفة لهؤالء الدروز العرب، لم مياثله نضجاً مماثاً 
في التعامل مع بقية عرب إس��رائيل 48، كانت مقاومتهم وصمودهم 

ولو الصامتة عنصراً مهماً ال ميكن إنكاره منذ البداية.
وأياً كانت احلس��ابات واألخطاء التي وقع فيه��ا دروز عرب 48 في تقبل 
ودع��م إس��رائيل فلعل ه��ذا القان��ون اجلديد سيش��كل نقطة حتول 
مهمة في تاريخ النضال الفلس��طيني، وهنا أشارك آراء طرحت تقلل 

كثي��راً من الضجة ح��ول هذا القانون، الذي أعتبره تأكيداً واس��تمرارا 
لطبيع��ة الدولة واملش��روع الصهيوني، وحس��ماً لرمادية موقف غير 
حقيقية، فبالعكس فلتكن األمور واضحة ومباش��رة اآلن، ولتثبت أن 
الدميقراطية اإلس��رائيلية ليس��ت حقيقية، وهي تطبق »شوفينية« 
فاش��ية وعنصري��ة واضح��ة، وردود الفع��ل الدرزي��ة قد تك��ون بداية 
لتحوالت جادة وعميقة داخل اجملتمع الدرزي في إس��رائيل، ولألس��ف 
هنا من املنطقي اس��تخدام هذا الوصف، خافاً لباقي عرب 48، الذين 

من حقهم استخدام هذا الوصف األخير في وصف أنفسهم.
وفي جميع األحوال هذا القانون العنصري يوفر بداية جديدة لكل عرب 
48 مب��ن فيهم الدروز لتعزي��ز مرحلة كفاحية جديدة ضد كيان نش��أ 
عنصرياً، ولكنه حاول أن يقدم نفس��ه كذب��اً كواحة للدميقراطية في 
منطق��ة غير ذلك، ولكنه اليوم حتى لو كانت هناك ممارس��ات ال ميكن 
جتاهله��ا ف��ي العملية الدميقراطية واملش��اركة السياس��ية، حاولت 
أن تتجن��ب بعض أخطاء الكي��ان العنصري االس��تيطاني في جنوب 
إفريقي��ا، فإنه يتحول الي��وم عكس تيار التاريخ ليفصح عن نفس��ه 
ككي��ان عنصري بغيض مبا ال يس��تقيم م��ع أي ممارس��ات دميقراطية 
ولقي��م حقوق اإلنس��ان، ومن قلب هذه النكس��ة االس��رائيلية يجب 
أن يبدأ فجر انعتاق الش��عب الفلس��طيني من هذا الظلم التاريخي 
الكبير، فعلى العكس وحدت هذه اخلطوة املكون العربي في إسرائيل 
بأكمل��ه ضد اعتبارهم مواطنني من الدرجة الثانية، ومرة أخرى نضال 
عرب 48 يجب أن يكون موحداً، وأن تطرح رس��الة أخرى داخل إسرائيل 
تعيد محاول��ة توحيد الصوت العربي مبن فيهم ال��دروز الذين يعودون 
إلى هويتهم العربية، واس��تخدام كل أدوات الرفض السياس��ي التي 

يوفرها حتى اجملتمع اإلسرائيلي خاصة وسائل التواصل االجتماعي.
واستكماالً للمصارحات، فإن أحداً ال ينازع اآلن في مدى تدهور أوضاع 
القضي��ة الفلس��طينية، وال املوقف الدولي احمليط به��ا، ولكن أحداً ال 
يريد مناقش��ة أي استراتيجية يجب أن يتبعها الشعب الفلسطيني 
حالي��اً، وقد قدمت اقتراحاً في أكثر من مناس��بة عل��ى مدى العامني 
املاضيني في االس��تفادة من جتربة الكفاح ض��د النظام العنصري في 
جنوب إفريقيا، ولكن لألس��ف اليبدو أن هناك جتاوباً كافياً مع الفكرة، 
دون التقدي��ر خلطورة غياب األدوات املؤثرة فيم��ا يحدث حتى اآلن، ومع 
التقدي��ر بأن صم��ود املوقف العرب��ي حتى اآلن ضد صفق��ة القرن هو 
أم��ر إيجابي حت��ى اآلن، والذي عبر عنه قرار مجل��س اجلامعة العربية 
األس��بوع املاضي، ولكن من دون ش��ك أن هناك حاجة مستمرة لطرح 

القضية على مرأى من العالم بشكل دائم للحفاظ على قوة الدفع.
وهنا أظن اآلن أن ورقة عرب 48 هي إحدى األوراق التي مازالت مهمة بل 
ورئيس��ة أمام اجلانب الفلسطيني، وحتى لو تركز الكفاح حول إعادة 
وضعه��م كمواطن��ني من الدرجة األول��ى فإن هذا مطل��وب حلل عادل 
للقضي��ة، أو لتغيير إس��رائيل من الداخل مبا يك��ون له نتائج إيجابية 
في عملية سام ال يكون اليمني املتطرف هو الذي يقودها أو على األقل 
مبا يحسن من شروطها، وهذا التصور ال يقلل أو يلغي دور فلسطينيي 
األراضي احملتلة اآلخرين وال الش��تات، وإمنا يق��دم دعماً مهماً للتحرك 
الفلس��طيني، وم��رة أخ��رى مفت��اح ضروري ف��ي تفعيل ه��ذه الورقة 
يكون مبزيد من التفاعل العربي الرس��مي والش��عبي مع عرب 48، وهو 
تفاع��ل مطل��وب لدعمهم معنوي��اً ومادياً في مواجه��ة صعبة، وهل 
ننس��ى اآلن أنه لوال احتضان إفريقي مؤثر لألغلبية اإلفريقية ملا انهزم 
النظ��ام العنصري في جنوب إفريقيا، وباملناس��بة كان هناك دور مهم 
وإيقاظ��ي وداعم من العناصر الليبرالية واليس��ارية البيضاء في دعم 
هذا الكفاح، وليكن نظيره اإلس��رائيلي من يسار وليبرالي أيضاً محل 
شراكة في هذه املواجهة التي حتتاج إلى الكثير من الصبر واحلكمة.

فالح الربيعي

لع��ل التنافس ب��ني امري��كا وبريطاني��ا .. بدأ م��ن اجلانب 
االقتص��ادي اوال واخي��را من اج��ل التس��ابق بينهما على 
زعام��ة العالم, واصبح في نهاية املط��اف لصالح امريكا. 
وهذا ما يشهده الكساد التجاري العاملي.. وتبعه الكساد 
احمللي, ما تس��بب بضعف في القوة الش��رائية, فانتشرت 
البطالة.. وم��ن اثرها, هبطت ال��واردات وبقيت املصروفات 
مرتفع��ة, الن القس��م االكبر م��ن هذه املصروف��ات كانت 
مخصص��ة الى اجلي��وش واالس��اطيل احلربي��ة.. )البحرية 
واجلوية(, وكانت امليزانيات في عجز دائم, وبدور هذا العجز.. 
فقد اضع��ف مركز الباد, الن الطريق��ة الوحيدة في ذلك, 
هي اس��تعمال االموال االحتياطية , وبنفس الوقت بقيت 
كميات كبيرة من البضائع ال يش��تريها احدا بس��بب قلة 
االموال املوجودة بني ايدي الناس وفيما كانت هذه البضائع 
واالطعم��ة )الفائضة( ف��ي كثير من احل��االت )تدمر وحترق( 
عل��ى الرغم من حاجة كثير م��ن الناس اليها.. وعمت هذه 
االزم��ة كل انح��اء العال��م ما عدا )روس��يا( وم��ع ذلك فان 
ال��دول املتناحرة لم تتوصل الى طريق للتعاون فيما بينها, 
فحاول��ت كل دول��ة ان تربح على حس��اب ش��قاء غيرها.. 
وفي هذه احلالة مما زادها س��وءا وهناك مس��ألتان مهمتان 
في وجود االزمة االقتصادي��ة.. االولى.. التنافس بني العالم 
الرأس��مالي واالحت��اد الس��وفيتي والثاني��ة.. التنافس بني 

امريكا وبريطانيا..
فاجلانب االول لقد اضعفت هذه االزمة )الدول الرأسمالية( 
وافقرته��ا, وقللت من امكانية وقوع احل��رب الى حد كبير, 
ولذلك ليس لديها ما تصرفه على املغامرات احلربية ولكن 
ف��ي نفس الوق��ت.. زادت هذه االزمة من خ��ط احلرب, النها 

تدفع بعضا من الدول الى اليأس 
واليأس هنا.. هو الذي يحاول حل املشاكل الداخلية بشن 
حرب على غيره, وخاصة عندما تكون الدولة حتت سيطرة 
)ديكتات��ور( وهنا.. قبل ان يتنازل عن منصبه , فانه يخطط 
الى غرق باده بحرب مدمرة, وبذلك يصرف انظار الش��عب 

بعيدا من املشاكل الداخلية..
وه��ذا ما حصل ف��ي العراق خ��ال )النظام الس��ابق( قبل 
سقوطه في يوم 2003/4/9, ومن ناحية اخرى, ومن املنتظر 
دائما ان تشن الدول الرأسمالية حربا صليبية على االحتاد 
الس��وفيتي الس��ابق او على الش��يوعية, ولكن هنا.. وبا 
ش��ك.. فان اخملط��ط التي اعتمدت علي��ه الواليات املتحدة 
االمريكي��ة بش��ن )احلرب الب��اردة( ضد االحتاد الس��وفيتي 
السابق خال )50( خمسني سنة ابتداء من عام 1941.. ومت 
تنفيذ اخملطط عندما تف��كك ذلك االحتاد وانهار عام 1991 

واصب��ح جمهوريات متناثرة بعيدة الواحدة عن االخرى اما 
اجلان��ب الثاني.. فان املنافس��ة بني امري��كا وبريطانيا بعد 

احلرب فلم يكن هنالك )بد( من وقوعها ..
فالدولتان هما من اعظم دول العالم, بالقوة واالقتصاد وتركز 
كل منهما بالسيطرة والنفوذ االستراتيجي على الشؤون 
الدولية.. وكانت انكلترا سيدة العالم قبل احلرب العاملية.. 
ولك��ن الوالي��ات املتح��دة االمريكية, اصبح��ت اقوى بعد 
احلرب, واغنى دولة في العصر احلديث, ولذلك ارادت ان تأخذ 
ما اعتبرته )حقها الطبيعي( في زعامة العالم, ولن تسمح 
النكلترا بعد اليوم بتقرير كل شيء, وقد ادركت انكلترا ان 
االي��ام قد تغي��رت, وان من االفضل له��ا ان )تتودد المريكا(, 
وتكس��ب صداقتها, ومن اثر ذلك, فعمدت الى التخلي عن 
حتالفها مع اليابان, وارضاء لها, غير انها لم تكن مستعدة 
ان تتخل��ى عن مركزها ومصاحله��ا اخلاصة, وخصوصا عن 
زعامته��ا املالية, الن عظم��ة امبراطوريته��ا قائمة فيها, 
ولع��ل هناك الكثي��ر م��ن املس��تعمرات البريطانية, وهي 
حتت النفوذ االنكليزي حلد االن, ومنها ماليزيا, واس��تراليا, 

ونيوزيلندا, وجزر فوكاند القريبة من االرجنتني وغيرها. 
ا  هك��ذ و
ض��ت  ر تعا
ل��ح  مصا
 , بريطاني��ا 
مصال��ح  م��ع 
امريكا, واخذت 
منهم��ا  كل 
ازره��ا  تش��د 
حس��اب  على 

هدف ما.
كان��ت  وان 

بينهم��ا 
لة  مس��أ (
 ) ي��ة د قتصا ا
س��ة  حسا
ف��ان  للغاي��ة, 

شعب الدولتني يرتبطان بروابط كثيرة.. اال ان النزاع القائم 
بينهما البد ان يحدث.

وتتمت��ع الواليات املتحدة االمريكي��ة بقوة عظيمة, وموارد 
طبيعي��ة تفوق قوة وموارد بريطاني��ا, وقد تطور هذا النزاع 
ب��ني الدولت��ني, حت��ى اتخذ اش��كاال معقدة, بع��د انتقال 
املرك��ز املمتاز تدريجيا من بريطاني��ا الى الواليات املتحدة , 
ولكن ق��وة بريطانيا ومركزها القدمي, ل��م يكون زائا بهذه 
الس��هولة, بحي��ث ان االنكليز قد اعت��ادوا الجيال عديدة 
ق��د مرت على الس��يطرة واالس��تعمار, فانهم ل��ن يقتلوا 
مصيرهم احملتوم بسهولة, وسيحاولون بشراسة البعاده.

كانت انكلترا على مدى س��نوات القرن التاسع عشر, هي 
البل��د الوحيد الذي توافرت فيه ش��روط )الس��وق املركزي( 
لبي��ع وش��راء مختلف ان��واع احل��واالت املالي��ة, وملا كانت 
بريطانيا دولة متقدمة جتاري��ة وصناعية في نفس الوقت, 
ومتتلك امبراطورية ضخم��ة حتتكرها لتصريف بضائعها, 
فاصبحت من خال ذلك جتارتها من اكبر )جتارة في العالم( 

وقد ضح��ت في االس��اس بزراعتها في س��بيل صناعتها 
, وحمل��ت س��فنها لتلك البضائ��ع واحل��واالت املالية من 
كل ميناء تاب��ع لها, ونظرا لتقدمه��ا الصناعي العظيم.. 
اصبحت اكبر س��وق مال��ي عاملي, وجتم��ع لديها مختلف 
انواع التأمينات, واجلدير بالذكر هناك عامل اخر زادها ثقة, 
وه��و وج��ود )ثلثي موارد الذه��ب( بالعالم موج��ود في باد 
االمبراطورية البريطانية, واملس��تلمة من جنوبي افريقيا, 
واس��تراليا, وكندا , والهند, والقت مناجم الذهب في هذه 
الباد س��وقا رائج��ة في مدينة لن��دن وكان بن��ك انكلترا 
يش��تري كل هذه الكميات من الذهب املستخرج باسعارا 

مناسبة ومحدودة
وهك��ذا.. اصبح��ت مدين��ة لن��دن ه��ي )الس��وق املركزي( 
للح��واالت املالي��ة والتأمين��ات والذه��ب, كم��ا اصبحت 
العاصم��ة املالي��ة )للعالم( واخ��ذت احلكوم��ات اخملتلفة 
من جمي��ع دول العالم ورجال املال واالعم��ال الذين يريدون 
تسويه حس��اباتهم في اخلارج, فبدأوا يتوافدون الى لندن, 
حيث يجدون كل انواع العم��ات الورقية واحلواالت املالية 
والذه��ب ومن اثر ذل��ك.. اصب��ح )اجلنيه االس��ترليني( رمز 
التج��ارة العاملي وهن��ا نضرب مثا.. ف��اذا ارادت 
الدمنارك, او الس��ويد ش��راء بضائع م��ن امريكا 
اجلنوبي��ة, كتب��ت االتفاقي��ة بينهم��ا وذك��رت 
فيه��ا الثمن )باجلنيه االس��ترليني( م��ع العلم 
ان تل��ك البضائ��ع لم ولن متر ف��ي مدينة لندن .. 
وقد اصبحت هذه املعامات س��ببا الرباح هائلة 
النكلترا, وارتفع��ت قيمتها في نظر الناس.. اما 
االرب��اح فهي عب��ارة عن الفوائد املباش��رة التي 
جنته��ا من جراء ه��ذه املعامات يض��اف اليها 
م��ا كان��ت تودعه ف��ي بنوكها, وقد اف��ادت هذه 
املعلوم��ات .. رجال الصناع��ة االنكليزية كثيرا, 
النها مكنته��م من التغلب على منافس��يهم 
في اخلارج, ولكي تتمكن البنوك االنكليزية من 
زي��ادة هذه االعمال وتقويتها, فقد فتحت فروعا 
عدي��دة, ووكاالت متعددة لها ف��ي جميع انحاء 
العال��م وق��د متكنت ه��ذه البنوك م��ن اخضاع 
ال��دول االجنبي��ة مل��دة طويلة قب��ل إفاس��ها.. ولكن هي 
االخرى اش��رفت بدورها على االفاس بعد هذه الفترة التي 
اعقبت فرنسا واصبحت جتارة الواليات املتحدة االمريكية 
تفوق جتارة انكلت��را واصبح الوضع املالي في امريكا ممتازا, 

ميكنها من افاس اي بلد اخر, مبجرد مطالبتها بديونها.
وكان من الطبيعي ان حتسد لندن على مركزها القدمي.. الى 

نيويورك التي اصبحت اغنى مدينة في العالم.
وهك��ذا ب��دأ الص��راع العني��ف ب��ني اصحاب البن��وك في 
نيويورك وب��ني انكلترا, ونتج من هذا الص��راع القائم بعد 
ان ازداد الضغط عليها.. فاهتز )اجلنيه االسترليني( ثم بدأ 
اجلنيه بالتأرجح, ثم الهبوط وتبعه الفرنك الفرنسي ولم 
يب��ق في هذا العالم القلق )قويا كالصخرة( س��وى الدوالر 

االمريكي .
وهذا م��ا توصل الي��ه التنافس االس��تراتيجي االقتصادي 

العائم بني امريكا وبريطانيا على زعامة العالم .

نظرة يف مفهوم الدولة واحلكومة

أ.د. داخل حسن جريو

تعرف األدبيات السياس��ية الدول��ة على أنها 
: »جتمع سياسي يؤس��س كيانا ذا اختصاص 
س��يادي ف��ي نط��اق إقليم��ي مح��دد وميارس 
املؤسس��ات  الس��لطة عب��ر منظوم��ة م��ن 
الدائم��ة, وإن العناص��ر األساس��ية ألي دول��ة 
هي : احلكومة والش��عب واإلقليم والس��يادة 
يكس��بها  مب��ا  الدول��ة،  به��ذه  واالعت��راف 
وميكنه��ا  الدولي��ة،  القانوني��ة  الش��خصية 
م��ن ممارس��ة اختصاصات الس��يادة الس��يما 
اخلارجي��ة منه��ا«. ال ميك��ن تصور دول��ة بدون 
ش��عب أو إقلي��م جغرافي مح��دد أو حكومة 
متارس س��لطتها باس��م الدولة . وهنا ينبغي 
التمييز بني مفهوم الدولة ومفهوم احلكومة, 
فمفه��وم الدول��ة أكثر اتس��اعا م��ن مفهوم 
احلكومة. الدولة كيان ش��امل يتضمن جميع 
مؤسس��ات اجملتمع وأف��راد الش��عب ، وهو ما 
يعني أن احلكومة ليس��ت إال جزءا من الدولة. 
أي أن احلكوم��ة ه��ي الوس��يلة أو اآللية التي 
متارس من خالها الدولة س��لطتها في الدولة 
وهي مبثابة عقل الدولة, إال أن الدولة كيان أكثر 

دميومة مقارن��ة باحلكومة املؤقتة بطبيعتها , 
حيث يفترض أن تتعاق��ب احلكومات بطريقة 
أو بأخرى . ففي الدول ذات النظم الدميقراطية 
يتم تغيير احلكومات عبر صناديق اإلنتخابات 
بص��ورة س��لمية طبق��ا لنظ��ام اإلنتخاب��ات 
املعتمد ف��ي كل بلد كما هو احل��ال في الدول 
األوربي��ة وأقط��ار أمري��كا الش��مالية والهند 
والياب��ان وأس��تراليا وبلدان أخ��رى هنا وهناك 
, أو عبر إنقابات عس��كرية أو ثورات ش��عبية 
كم��ا هو احلال ف��ي معظم البلدان اآلس��يوية 
واألفريقية وبلدان أمريكا اجلنوبية ذات النظم 
اإلس��تبدادية الشمولية . وقد تلجأ حكومات 
النظم الش��مولية إلى إج��راء إنتخابات على 
غرار الدول الدميقراطية أو إس��تفتاءات مزيفة 
ب��ني احل��ني واآلخ��ر, إلضف��اء طابع الش��رعية 
الدستورية على إستمرار سيطرتها وهمينتها 
على ش��ؤون الباد والعب��اد كحكومة مدنية 
منتخبة, وعادة ما تس��تمر هذه احلكومات في 
الس��لطة لفترات طويلة مقارن��ة بحكومات 
النظم الدميقراطية , بدعاوى شتى تستوجب 
بالسلطة إلس��تكمال رسالتها  إس��تمرارها 
الت��ي يحل��و لبعضه��ا تس��ميتها باملهم��ة 
التاريخي��ة الت��ي كلفته��ا بها الس��ماء ورب 
العب��اد إلنقاذ ش��عوبها من القه��ر والتخلف 
واجلهل الذي هم أساسا من تسبب فيه , وكأن 
بلدانه��م عجزت ع��ن توفي��ر البدائل األفضل 
واألصل��ح , بينم��ا ه��م يكرس��ون الس��لطة 
ملصاحلهم غير مكترثني مبصالح الباد والعباد 
, وميارسون كل أنواع الترهيب ضد خصومهم 

مبا في ذل��ك تصفيتهم اجلس��دية إن إقتضت 
مصاحله��م ذل��ك , وق��د يحلو لبع��ض هؤالء 
احلكام تس��مية أنفس��هم بالقادة التاريخني 
الذين وهبتهم الس��ماء لش��عوبهم إلضفاء 
ملس��ة من القدسية لشخوصهم ورمبا التبرك 

مبقاماتهم وعدم جواز املساس بهم.
وبرغم إس��تبدال احلكومات به��ذه الطريقة أو 
تلك , يستمر النظام األوسع واألكثر استقراراً 
ودوام��اً الذي متثل��ه الدولة. كما أن الس��لطة 
التي متارس��ها الدولة الدميقراطية هي سلطة 
مج��ردة مبعن��ى أن األس��لوب البيروقراطي في 
اختي��ار موظف��ي هيئ��ات الدول��ة وتدريبه��م 
يجعله��م محايدين سياس��يا, ذلك أن الدولة 
تعب��ر ع��ن الصال��ح الع��ام , بينم��ا تعك��س 
وأيديولوجي��ة  حزبي��ة  تفضي��ات  احلكوم��ة 
معين��ة ترتبط بش��اغلي مناصب الس��لطة 
العليا في وق��ت معني. أما ال��دول ذات النظم 
الش��مولية فإنها ال متييز ب��ني مفهوم الدولة 
ومفه��وم احلكوم��ة , إذ يتداخ��ل املفهوم��ان 
لديه��ا, فالدولة هي احلكوم��ة واحلكومة هي 
الدولة , ل��ذا تتدخل احلكومة في كل ش��اردة 
وواردة في ش��ؤون الدولة مبؤسساتها اخملتلفة 
, املدني��ة والقضائي��ة واألمنية والعس��كرية 
والتش��ريعية , حي��ث تتحكم برق��اب العباد 
والب��اد. ولعل ما يش��هده الع��راق حاليا خير 
شاهد ودليل على ذلك , حيث تتقاسم الكتل 
السياس��ية الفائ��زة مبقاعد مجل��س النواب 
,جميع املناص��ب احلكومية صغيرها وكبيرها 
عل��ى حد س��واء على وف��ق نظ��ام احملاصصة 

متع��دد  بل��د  الع��راق  واألثني��ة.  الطائفي��ة 
القومي��ات واألدي��ان والطوائ��ف من��ذ القدم , 
ع��رف بب��اد الرافدين أو ب��اد ما ب��ني النهرين 
,س��كنته وعاش��ت ف��ي كنف��ه أقوام ش��تى 
وأدي��ان مختلفة , أسس��ت حض��ارات عريقة 

في حقب تاريخية مختلفة , أبرزها احلضارات 
والبابلي��ة  واآلش��ورية  واألكدي��ة  الس��ومرية 
والعربية اإلس��امية والتي تركت آثارا عظيمة 
ما زالت شاخصة حتى يومنا هذا .كان العراق 
بحق مهد احلضارات العظيمة في وقت كانت 
فيه معظم ش��عوب العالم تغط في س��بات 
عميق. وإذا كان هكذا حال العراق , فهل يصح 
اآلن تفتيته وهدم نسيجه اإلجتماعي الزاهي 
وطم��س معال��م تاريخ��ه التليد , حت��ت هذه 
الذريعة أو تلك وتقسيمه إلى كانتونات هزيلة 

في وقت تتجه فيه الكثير من دول العالم نحو 
اإلحت��اد والترابط فيم��ا بينه��ا لتحقيق املزيد 
م��ن التق��دم والرفاهية لش��عوبها . ولعل من 
املفيد أن نش��ير هنا إلى التج��ارب املريرة التي 
عاش��تها بع��ض دول العالم الت��ي تصاعدت 
فيها دعوات العنصرية القومية , نذكرمنها 
جتربة املانيا النازية التي قامت بدمج النمسا 
باملاني��ا وض��م جمي��ع املناطق اجمل��اورة التي 
غالبية س��كانها من األملان بدعوى تأسيس 
الدولة األملاني��ة املوحدة من منطلق أن املانيا 
فوق اجلميع , وما تس��بب ذل��ك الحقا ألملانيا 
والعال��م أجمع من وي��ات وم��آٍس , برغم أن 
التجربة األملانية لم تفتت أملانيا بل وسعتها 
بخاف املشاريع التي يطرحها البعض حاليا 
في العراق تسعى جميعها لتفتيته . وجتربة 
أخرى يجدر اإلش��ارة إليه��ا هي جتربة تفتيت 
الهن��د ف��ي أعق��اب نيله��ا اإلس��تقال من 
بريطانيا عام 1947 على أساس طائفي ديني 
, إلى دولتي الهند ذات الغالبية الهندوس��ية 
والباكستان ذات الغالبية املسلمة , والتي هي 
األخرى تفتت إلى دولتي الباكستان وبنغادش 
ع��ام 1971 , وم��ا جن��م عن ذلك فيم��ا بعد من 
ح��روب ونزاعات ما زالت مس��تمرة حتى يومنا 
هذا . وهنا أمثلة كثيرة يطول احلديث عنها . إن 
أخطر ما ميكن أن يواجه بلدا ذا تاريخ حضاري 
عري��ق , هو محاولة البعض بوع��ي او من دونه 
تفتيت بلده حتت أية واجهة أو مس��مى . ولعل 
خي��ر ش��اهد ودلي��ل م��ا حصل من تقس��يم 
فلس��طني من قبل املس��تعمرين البريطانيني 

عام 1947 ب��ني العرب واليه��ود ,بدعوى إقامة 
وط��ن قومي آم��ن لليهود بحس��ب وعد بلفور 
املش��ؤوم ع��ام 1917, القادم��ني م��ن مختلف 
دول العال��م وبخاص��ة املانيا وبع��ض دول أوربا 
الشرقية بعد تعرض الكثير منهم ملضايقات 
ال تط��اق ف��ي تل��ك البل��دان , غي��ر مكترث��ني 
بحق��وق س��كانها الع��رب الذين عاش��وا في 
فلس��طني مئات الس��نني . كان األجدر بحماة 
ه��ؤالء املهاجري��ن إن ل��م يرغب��وا بتوطنيهم 
ف��ي بلدانهم الدميقراطية ,تش��جيعهم على 
العي��ش بأمن وس��ام مع س��كان فلس��طني 
ف��ي دولة فلس��طينية واحدة , ب��دال من ترويع 
س��كانها ودفعه��م للهجرة إلى بل��دان اخرى 
أن  ن��رى  أن  عج��ب  وال  مش��ردين.  كاجئ��ني 
حكومة الكيان الصهيوني في فلسطني أشد 

املدافع��ني عن قيام كانتون��ات أثنية وطائفية 
في العراق ودعم دعاتها بكل الوسائل املتاحة 
إلستنس��اخ جتربته��م املقيتة , جل��ر املنطقة 
إل��ى املزيد م��ن الصراعات واملنازع��ات التي لن 
تخدم أحدا س��واهم . وأخي��ر يحدونا األمل أن 
تتضافر اجلهود اخليرة لبناء عراق آمن ومستقر 
يعيش جمي��ع أبنائه من مختل��ف القوميات 
واألديان والطوائف في كنف��ه بأمان ,وإجتثاث 
كل مشاريع تفتيت العراق وتقسيمة حتت أية 
واجهة أو مس��مى وقبرها إل��ى األبد, وأن يدرك 
من يتولى زمام الس��لطة اآلن وفي املس��تقبل 
أن العراق وطن اجلميع سيبقى إلى أبد اآلبدين 
إن شاء اهلل , وإن سلطة احلكام زائلة ال محالة 
ط��ال الزم��ن أم قص��ر , وإنها لو دام��ت ملا آلت 

إليهم, فالعراق باق وهم زائلون.

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

أخطر ما يمكن أن يواجه 
بلدا ذا تاريخ حضاري 
عريق هو محاولة 
البعض بوعي او بدونه 
تفتيت بلده تحت أية 
واجهة أو مسمى

تعارضت مصالح 
بريطانيا  مع مصالح 
امريكا واخذت كل منهما 
تشد ازرها على حساب 
هدف ما
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اإلندبندن��ت أونالي��ن : معان��اة األمهات يف 
غزة 

نش��رت اإلندبندن��ت أوناين مقاال ملراس��لتها لش��ؤون 
الش��رق األوس��ط بيل ترو من قطاع غزة بعن��وان “نريد 
فقط أن يتم االس��تماع إلينا: س��يدة في غزة تؤس��س 

تطبيقا ملساعدة أمهات القطاع”.
تتح��دث ترو في التقرير عن نور اخلضري التي تقول إنها 
تطمح إلى تغيير حياة الكثيرات عبر تطبيق إليكتروني 
باسم “مامي هيلبر، وهو األول من نوعه باللغة العربية 
حي��ث ميك��ن لألمه��ات بضغط��ة زر أن حتصل��ن عل��ى 
النصائ��ح م��ن متخصصني ف��ي كيفي��ة التعامل مع 
األطفال واالتصال مبختصني بالعنف القائم على أساس 

النوع و مشاكل أخرى كثيرة تواجهها النساء”.
وتقول ترو “املنتجة الس��ابقة لألفام تقول إن هذا حل 
بس��يط لواحد من أكثر املناطق املمن��وع الكام عنها 
في الش��رق األوس��ط: وه��ي أن تكوني أما التس��تطيع 

التكيف” مع ظروف احلياة احمليطة.
وتنقل ترو عن اخلضري قولها “كل ش��خص هنا في غزة 
يشعر بالضغط العصبي فنحن ال منتلك ساما داخليا 
ف��ي كل يوم نتاب��ع فيه األخبار ونتس��اءل عما ميكن أن 
يحدث ومن سيقتل الحقا أو أي بناية سيتم تدميرها،” 
مح��ذرة م��ن أن األطف��ال و اآلب��اء واألمه��ات واألس��رة 

يتحملون عواقب ذلك بشكل مشترك.
وتضيف ت��رو أن اخلضري ترغب ف��ي أن تقوم بالربط بني 

األمهات في غزة و مختصني في اجملاالت النفس��ية و 
األسرية معبرة عن الصعوبة التي قد جتدها األمهات 
في الش��رق األوسط في التوجه إلى طبيب نفسي أو 

اخصائي محترف لتلقي الدعم.
وتوض��ح ترو أن األزمة الت��ي تواجهها اخلضري حاليا 
هي أزم��ة التموي��ل حيث أنه��ا حصل��ت على دعم 
من مس��تثمر بنحو 10 في املائة مم��ا حتتاجه لتقدمي 
خدم��ات التطبيق بش��كل كامل لكن بعد س��نتني 
اضط��رت لتس��ريح فريق العمل وقامت بكل ش��يء 

بنفسها بسبب الضغط املالي.

األوبزرفر : فريسة الصراع اإلقليمي
نش��رت األوبزرفر تقريرا عن السودان لبيتر بومونت و 
زينب محمد صالح بعنوان “سقوط البشير يخاطر 
بترك السودان فريسة للقوى اإلقليمية املتصارعة”.

يقول التقرير إن اخملاطر التي حتيط بالثورة السودانية 
ال تقتص��ر فقط عل��ى اجليش الذي حتال��ف مع الرئيس 
املعزول عمر البش��ير بل امتدت إلى اخلارج حيث حاصر 
املتظاهرون األس��بوع املاضي مقر السفارة املصرية في 
اخلرطوم مرددين هتافات مطالب��ة الرئيس املصري عبد 

الفتاح السيسي بعدم التدخل في شؤون الباد.
ويضي��ف التقرير أن “هتافات املتظاهرين كللها خطاب 
حاد مت تس��ليمه للس��فارة ووجه لق��وى إقليمية أخرى 

أيضا مفاده أال تتدخلوا في شؤون السودان”.
ويعب��ر التقرير عن قلق كبير بني “دبلوماس��يني غربيني 
من أن يغوص السودان تدريجيا في الصراع املستفحل 
ب��ني الق��وى اإلقليمية في الش��رق األوس��ط وش��مال 

أفريقيا بني معسكر يضم اململكة العربية السعودية 
و اإلمارات و مصر من ناحية ومعس��كر آخر يضم تركيا 

وإيران وقطر من ناحية أخرى”.
ويشير التقرير إلى أن املعسكر األول كان املبادر بالتحرك 
في الساحة السودانية مع سقوط البشير حيث وصل 
وفد س��عودي إماراتي مش��ترك إلى اخلرط��وم مع عرض 
بتقدمي معونة تقدر بثاث مليارات دوالر جزء كبير منها 

نقود سائلة لدعم استقرار العملة احمللية املتهاوية.
ويقول التقرير إن “ املوضوع برزت حساس��يته األسبوع 
املاض��ي باعتق��ال محم��د اجلزول��ي وه��و زعي��م حزب 
سياس��ي إس��امي، بعد قليل من تصريحات صحفية 

انتقد خالها التدخل اإلماراتي في الس��ودان ورغم أنه 
ل��م يبلغ مباش��رة بس��بب اعتقاله لكنه رك��ز على أن 

االعتقال مت مباشرة بعد هذه التصريحات”.

عل��ى  “مهاج��رون   : تليغ��راف  الصان��داي 
الجبهة”

نش��رت الصانداي تليغ��راف تقريرا للصحفية س��الي 
هايدن بعنوان “مهاجرون يجبرون على القتال في احلرب 

األهلية في ليبيا”.
تكشف هايدن قصة مئات املهاجرين في ليبيا يجبرون 
على االنخ��راط في القت��ال مع الفصائ��ل اخملتلفة في 
املع��ارك موضح��ة أن االحتاد األوربي يتع��رض النتقادات 

واس��عة م��ن منظم��ات حق��وق اإلنس��ان والنش��طاء 
احلقوقيني بسبب إعادته املهاجرين الذين يُعثر عليهم 
ف��ي البح��ر املتوس��ط إلى معس��كرات عل��ى األراضي 

الليبية.
وتع��رض هاي��دن قصة مهاجر اس��مه املس��تعار أليك 
“كان معتقا في تاجوراء مع مئات من زمائه في ظروف 
قاسية حيث لم يتح لهم إال احلصول على وجبة واحدة 
يوميا قبل أن يأتي املقاتلون الليبيون إلى مركز االحتجاز 
ويقتادوه��م إلى مكان آخ��ر ويجبروهم عل��ى ارتداء زي 
عسكري” واملش��اركة في القتال “إلى جانب الفصائل 
املس��لحة املوالية للحكومة املعترف به��ا دوليا والتي 

يترأسها فايز السراج في طرابلس”.
وتق��ول هايدن “بعدم��ا حتدثت صان��داي تليغراف مع 5 
مص��ادر مختلفة في مراك��ز اعتقال ف��ي ليبيا ميكننا 
الكش��ف ع��ن أن املهاجري��ن يجبرون عل��ى القتال في 

الصفوف األمامية ضد جيش اللواء خليفة حفتر”.
وتش��ير هاي��دن إل��ى أن كل التقارير الت��ي وردت اجلريدة 
تؤكد وصول مقاتل��ني إلى مراكز االعتقال اخملتلفة على 
عجل والبحث على املهاجري��ن األصحاء واألقوياء قبل 
جتنيده��م والدفع بهم إلى جبه��ات القتال حيث يقوم 
بعضه��م بنق��ل األس��لحة والذخائر وآخ��رون يقومون 
بتلقي��م الذخائ��ر ف��ي املدفعية وآخرون يش��اركون في 

القتال املباشر.
وتع��رب هايدن عن تعجبها من ع��دم قيام األمم املتحدة 
مبطالب��ة االحت��اد األورب��ي بتعلي��ق عملي��ات االعتراض 
والبحث باملش��اركة مع خفر الس��واحل الليبي إلعادة 
املهاجري��ن م��ن البحر املتوس��ط إلى مراك��ز إيواء حتت 
سيطرة حكومة السراج الذي حذر من أن هجوم حفتر 
عل��ى طرابلس قد يؤدى إلى نزوح جماعي ألكثر من 800 

ألف مهاجر إلى سواحل أوربا اجلنوبية .

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

التنافس بني امريكا وبريطانيا على زعامة العاملحول عرب 48 .. جمددًا



الشيخ / زعيم الخرياهلل

االف��كار تق��وم َوتَُؤَس��ُس على مفاهي��َم ، وكذل��ك العلوم 
ُمؤَسَس��ٌة على مفاهيَم وُمصَطَلحاٍت ، البُدَّ من تفكيِكها 

وفهِمها ، للولوج الى عواملها ، ومعرفة تفاصيلها.
ف��ي البداية كان في ذهني ان يك��وَن عنواُن املقال )املَفاهيُم 
ب��َن الَتبِيئ��ِة واالستنس��اخ( ، ولكنن��ي عندم��ا راجع��ُت 
ه��ذا املفهوم ، وج��دت ان الدكت��ور )محمد عاب��د اجلابري ( 
اس��تخدمه في مقاربته ملفهوم االصالح ، ولعّلُه هو اولُّ من 
اس��تخدَم هذا املُصطلح ، واالّ فانّ��ي كنت افّضُل مصَطَلَح 
)التبيئ��ة( ؛ النُّه يتناس��ُب مع مصطلح االستنس��اخ ؛ الن 

كليهما مصطلحان بيولوجيان ؛ ولهذا َعَدلُت عنُه .

مفهوم التوطني
املقصوُد بالتوطن ه��و : أَنَّ االفكارَ تنتمي الى َوَطٍن ، وَنَبَتت 
ف��ي بيئ��ٍة معينٍة  َوَنَش��أت في س��ياقات وش��روط ثقافّيٍة 
واجتماعّيٍة خاّصٍة ، ولها مرجعّيٌة فكريٌّة خاّصٌة .اذا نقلناها 
ال��ى وطٍن اخر ، وبيئٍة اخرى قد التؤتي ثمارها كما كانت في 
بيئتها االولى ، وقد تكون عائقا للنهوض في البيئة اجلديدة 
، والوطِن اجلديد. فال بدَّ ان نس��تنَب ه��ذِه االفكارَ مع الوطِن 

اجلديِد وُنخِضَعها للمرجعيِة اجلديدِة، والظروِف والسياقاِت 
والشروِط الثقافّيِة واالجتماعيِة اجلديدِة .

مفهومُ االستنساخ
مفهوُم االستنس��اِخ يعني نقَل الفكرة من وطنها االصلي، 
وبيئِته��ا الت��ي تش��كلت وتََكَون��ت فيه��ا م��ع مرجعيتها 
وجذوره��ا واصوله��ا الفكري��ة ، دون النظر الى الس��ياقات 
والش��روط واملرجعية اجلديدة . واالستنس��اخ ايجاد نس��خ 
جديدة متماثلة مع املنش��أ االصلي ، كاستنساخ النعجة 
)دول��ي( . نح��ن بحاج��ة ال��ى توط��ن املفه��وم ، وتبيئت��ِه، 
ودراس��ة تاريخِه وتكييفه مع مرجعيتنا الثقافية فمفهوم 
الدميقراطّي��ة ، تتبناُه معظم دوُل العالم ، ولكنها تخضعُه 
للتوطن ، مبا يتوافق مع شروطها ومرجعيتها ؛ حتى يكون 

هذا املفهوم مقبوالً في الوطِن اجلديد.
التجربُة االسالمّيُة في ايران تبنت االنتخابات ، واالستفتاء 
على الدس��تور ، وهي اليات دميقراطية ، ولكّنها كيفتها مع 
مرجعيتها االسالمّية ، واصحبت ممارسًة اسالمّيًة ، اليراها 

املواطُن االيرانيُّ شيئاً الينسجم مع ثقافته.
هن��اك من دعا في عاملنا العربيِّ الى استنس��اخ املفاهيم ، 
كطه حس��ن ، وسالّمة موس��ى ، وغيرهم .. وهناك من دعا 
ال��ى العلمانّية ، دون النظ��ر الى س��ياقاتها وظروفها التي 

َلت فيها . تشكَّ
ُمصَطَل��ُح )الدولة احلضاري��ة( ، مصَطَلٌح يقب��ُل التوطَن ، 
واالس��تنبات في اوطاننا وتكييفه م��ع مرجعياتنا الفكرية 
.... والميكن استنساخه من دول حضاريٍّة اخرى تختلُف عنا 
في ظروفها النفس��ية واالجتماعّية والثقافية ومرجعيتها 
الثقافي��ة . نع��م ، ميك��ن االس��تفادُة م��ن جت��ارب االخرين ، 

واالنفتاح على كل االفكار والتجارب البشريّة .
واخلالصة : ميكن نقل املفاهيم من بيئاتها اخلاّصة واوطانها 
وجتريدها من مرجعياتها الثقافّية والفكريّة ، وتكييفها مع 
ش��روطنا النفس��ّية والثقافّية ومرجعيتنا الفكرية ؛ حتى 

اليكون الفكر املُسَتنَبُت نبتاً غريباً .

عباس البخاتي

احلدب��ة ه��ي إنحناء ف��ي منطقة أعل��ى الظهر 
بالعم��ود الفق��ري، ويتس��بب ه��ذا اإلنحناء في 
حدوث خل��ل بوظائف العمود الفقري وضعفها، 
)ما علينا بالوصف الفيس��لوجي لتلك العاهة(.
يق��ال ان ش��خصن احدبن يس��كنان في قرية، 

وكانا يش��عران بحرج ش��ديد من هذا التش��وه 
اخللقي الذي كان سببا في إنعزالهما عن اجملتمع 
هرب��ا من الناس لهما وس��خرية بع��ض اجلهلة 
الذين ال يراعون مش��اعر الن��اس .قرر أحدهما أن 
يهجر قريته عس��ى أن يجد عالجا لعاهته التي 

نكدت عليه عيشه.
ح��زم امتعت��ه وخرج م��ن القرية فج��اب القرى 
واالري��اف بحثا عن ضالته إلى أن أتت به الصدفه 
لبلدة ق��د اجتمع أهلها وهم ينش��دون اهزوجة 
)اليوم جمعة واخلميس، اليوم جمعة واخلميس(، 
و ق��د بان على مالمحهم املل��ل لقصرها كونها 
مقطع صغير. أطال األحدب من اإلنصات إليهم، 
فرق حلالهم وح��اول أن يعبر عن تعاطفه معهم 
م��ن خ��الل دخول��ه املفاج��ئ مليدانه��م وأضاف 

مرجت��اًل) الي��وم جمع��ة واخلميس والس��بت هو 
األنيس( فكان ملوقف��ه هذا أثرا إيجابيا من خالل 
تفاعله��م امللفت للنظر وال��ذي كان لهز اخلصر 

واالرداف وحركة األكتاف دليال على قبولهم
بإضافة هذا املقطع.

بع��د أن ه��دأت األج��واء الصاخبة أخ��ذ اجلميع 
يبح��ث عن صاح��ب الفض��ل الذي أض��اف هذا 

املقطع الصغير .
كان األحدب قلقاً جداً من اإلفصاح عن نفس��ه 
فعرفه��م بحاله وأنه من كان س��ببا في إضافة 

املقطع اآلخر لإلهزوجة.
كان��ت املفاج��أة عكس م��ا كان يتوق��ع الرجل 
حيث أح��اط به اجلمي��ع معبرين عن ش��كرهم 

وامتنانهم ملوقفه .

ساله أحدهم قائال : ألك حاجة؟ ويبدو أنه يرغب 
ب��رد اجلميل له��ذا االح��دب عن جمي��ل صنعه 
معهم! ق��ص لهم احلكاية وس��بب خروجه من 
قريت��ه وش��كى له��م معاناته من تل��ك العاهة 
املشؤومة. نادى كبيرهم على احلكيم )شندوخ( 
لعالج حدبة الرجل وفعال مت ذلك فأصبح شكله 
جميال وخلعوا عليه الهبات والعطايا وش��يعوه 
بحفاوة . فلما وصل إلى بلدته اس��تقبله أهلها 
لتهنئته بسالمة العودة من هذا السفر وكذلك 

باركوا له خالصه من ) احلدبة(
س��أله صديق��ه عن قصت��ه وكيف اهت��دى إلى 
خالص��ه م��ن عاهت��ه، فق��ص عليه اخلب��ر بأدق 
تفاصيله وأش��ار إل��ى مكان البل��دة وطلب منه 
التعجي��ل بس��فره ألنه��م رمبا بحاج��ة إلى من 

يضيف إلى اهزوجتهم مقطعا ثالثا لالستئناس 
به. جهز الرجل نفس��ه للذهاب وكما هو معلوم 
لدي��ه وصل إل��ى القرية متخذا نفس األس��لوب 
ال��ذي عم��ل به صاحب��ه. أنصت قليال ليس��مع 
م��ا يقال فكان��ت مثل ما قيل ل��ه )اليوم جمعة 
واخلمي��س والس��بت ه��و االنيس( مك��ث طويال 
عسى أن يسعفه خياله مبا ينسجم مع ما لدى 

القوم لكن محاوالته باءت بالفشل.
بع��د أن نفد صبره قرر الدخ��ول إلى امليدان ببيت 
من نس��ج خياله ظن��اً منه أن ذلك سيكس��به 
تعاطفه��م فصاح بأعلى صوت��ه )واألحد وياهم 
( فأصبح��ت كاآلت��ي )الي��وم جمع��ة واخلميس 
والس��بت هو االنيس واألح��د وياهم(. هذا البيت 
س��بب خلال  واضحا في نس��ق البيت الشعري 

فاضطرب اإليق��اع واختل التوازن وتلعثم الناس 
وس��ادت الفوض��ى ولم تنت��ه إال بع��راك باأليدي 
والهراوات وس��الت الدم��اء وعم اخل��راب جميع 
أرج��اء املكان. بعد أن هدأت ف��ورة الغضب صاح 
بعضهم : )منو هذا ملعون الوالدين الي أفس��د 
علينا متعتنا(. قرروا البحث عمن كان سببا في 
ذلك فوج��دوا الغريب مختبئا )وس��اعة س��ودة 
مل��ن طاح بديه��م(. انهالوا عليه ضربا وكس��روا 
اضالع��ه وبع��د التحقيق معه علم��وا بقصته، 
فن��ادى كبيرهم عل��ى )كندوح( فطل��ب منه أن 
يعج��ل بعقوبته وال يترك��ه دون أن تظهر حدبة 

أخرى في صدره إضافة لتلك التي في ظهره.
كندوح )م��ا كال باطل ( واخ��ذ بتوجيه اللكمة 
تل��و األخرى الى ب��دن الرجل ولم يترك��ه إال بعد 

إحداث حدبة أخ��رى في صدره فعاد الرجل لداره 
بحدبتن.

س��وء الطالع للرج��ل صاحب احلدبت��ن يذكرنا 
بح��ال بع��ض املنادي��ن بض��رورة اإلعتم��اد على 
الفاع��ل الدولي حلل مش��اكل البلد، إس��تهانة 
منه��م بإمكان��ات أبن��اء البلد وبع��د أن مت لهم 
ذل��ك اصبحوا يش��كون من ه��ذا التدخل الذين 
كانوا س��بباً في متكينه بحج��ة العمق العربي 
واإلنس��جام العقائدي وغيرها م��ن احلجج التي 
ال تصم��د أم��ام املنط��ق فأوقعوأ أنفس��هم في 
مشكلة أخرى تضاف إلى مشاكلهم خصوصاً 
وإن صدورهم ال تتحمل نش��وء حدبة إخرى ففي 

حدبة الظهر كفاية .

د . ميثاق بيات الضيفي

السياس��ة له��ا أس��بقية عل��ى التاري��خ، 
والسياس��ة تس��ود بالفع��ل عب��ر التاري��خ 
لكنه��ا غير معف��اة من الرواب��ط التي جتمع 
بن أصلهما املش��ترك, والسياس��ة ليست 
علًم��ا ل��إلدارة أو تقني��ة مؤسس��ية بل هي 
ف��ن اللحظ��ات املؤاتي��ة ومس��احات القرار 
واالس��تراتيجيات لوضعها في نظر اجلهات 
الفاعلة, كما وتعرف بأنها استمرار لوسائل 
أخ��رى ومتبادل��ة وف��ن م��ن الزم��ن املتقطع 
للحظة املؤاتية التي يجب االس��تفادة منها 
وبأية وسيلة شريفة او غير شريفة للوصول 
اختلف��ت  وق��د  املناس��بة.  النقط��ة   إل��ى 
األس��اليب املتباينة استراتيجيا باستخدام 
االنتص��ارات لتحقي��ق االه��داف م��ن احمللية 
إل��ى العاملية كم��ا ولم تتوق��ف العالقة بن 
االس��تراتيجيات والتكتي��كات ف��ي التطور 
مبعن��ى التوس��ع املتزايد ملس��رح العمليات 
ومدتها وان هدف الترابط بينهما هو لتقليل 
اجلزء غي��ر القابل لالختزال من العش��وائية 
املتأصلة في أي حالة مواجهة لتعزيز هيمنة 
العق��ل إلن وج��ود العقل يخفف احلس��اب 

األساس��ي وإن اجلرأة ل��ن تك��ون إال أكثر من 
تهور والقرار مغامرة. فكيف ميكن للطبقات 
االجتماعية التي تتعرض للهيمنة الثقافية 
واالقتصادي��ة والسياس��ية أن تتظاهر ببناء 
عالم جديد؟ وكيف ميكن للعامل الذي شوه 
نفس��ياَ وفكرياً وروحياً بعمل��ه املنفصل أن 
يكون مهندس ذل��ك التحرر؟؟ هذه هي ألغاز 
الثورات امللون��ة ألن العالم اجلديد مبني عبر 
حمل التجاوزات االستبدادية والبيروقراطية، 
وفي البلدان ذات التقاليد البرملانية الطويلة 
مت ش��ن »حرب االس��تنزاف« وال ميك��ن إيجاد 
بديل للمؤسس��ات القائمة ب��دون التجربة 
املطّول��ة إل��ى ح��د م��ا للش��رعية املزدوجة 
والثنائي��ة من الصالحيات ولذا ال ميكن فرض 
حق جديد وهيمنة جدي��دة وعالقات جديدة 
دون ح��ل الس��تمرارية القاع��دة القانوني��ة 
أو دون عك��س عالق��ة الق��وى لذل��ك تك��ون 
االنتق��االت غي��ر مؤكدة.وف��ي البل��دان ذات 
املؤسس��ات التمثيلية املستقرة نسبياً فإن 
الفرضية االس��تراتيجية هي فرضية التمرد 
الشاملة وان تلك الفرضية ليست منوذًجا أو 
تنب��ًؤا بل مجرد دليل للعم��ل وأفق تنظيمي 
تس��تمد منه سلس��لة من امله��ام لتطوير 
اخلبرات التشاركية للتحكم واإلدارة الذاتية 
والتنظي��م الذات��ي والتي م��ن عناصرها قوة 
بديلة الترويج ملنطق االس��تيالء االجتماعي 
في وجه خصخصة العالم والدفاع عن مزيد 
من التنش��ئة االجتماعية للدخل من خالل 
توسيع اخلدمات العامة واحلماية االجتماعية 
وإضفاء الش��رعية على املؤسسات القائمة 

والسياس��ة املهنية. إم��ا في البل��دان التي 
ميث��ل فيها العم��ال الغالبي��ة العظمى من 
الس��كان فإن صيغ��ة » اإلض��راب العام » أو 
»اجلماعة املتمردة » تشدد أيًضا على املركزية 
الضروري��ة للنض��االت والقدرة عل��ى املبادرة 
ف��ي املواجهة مم��ا ميكنها م��ن تنظيم بقوة 
إذا ما تبنت ازدواجية الس��لطة فيها طابًعا 
اجتماعًي��ا وإقليمًيا ال ينفصم وإن اخلصومة 
التي تتركز في مساحة مخفضة ستتطلب 
نتيجة سريعة والشيء نفسه ال يحدث في 
حالة الث��ورات املرتبطة بالنضاالت التحررية 
الوطنية أو في اجملتمع��ات التي ال يزال وجود 

الدولة في كامل اإلقاليم ضعيفا.
ويب��دو أن اإلجابة على اللغ��ز » كيف يصبح 
كل ش��يء.. م��ن ب��دأ م��ن ال ش��يء« ؟ حتدث 
بش��كل طبيع��ي بفض��ل النم��و الع��ددي 
ف��ي  وتركيزه��ا  الصناعي��ة  للبروليتاري��ا 
وحدات اإلنتاج الكبيرة وتعزيز مؤسس��اتها 
ملس��توى  التدريج��ي  والتق��دم  اجلماعي��ة 
وعيه��م، غير إن ه��ذا التفاؤل غير مناس��ب 
للعقل لكنه ومع ذلك فلم يتم التقليل من 
االلتزام بالديناميات التاريخية للسياس��ات 
املؤسس��ية الت��ي تتح��دد ف��ي كثي��ر م��ن 
األحيان س��معتها الس��يئة وتب��دو وكأنها 
آالت توف��ر الترقيات واالمتي��ازات، وإن إضفاء 
الش��رعية على العال��م و »العودة« املزعومة 
يش��كالن ثمن تراجع فكرة السياسة ذاتها 
وان احت��راف احلي��اة السياس��ية املتطرف��ة 
والبيروقراطية للمنظمات واالعتراف بالعجز 
من قادة اليسار واليمن ضد االستبداد فتؤول 

األحزاب السياس��ية لشكوك مشروعة من 
التالعب والفس��اد وقراءات م��ن عدم اجلدوى 
بغ��ض النظ��ر ع��ن األس��ماء أو الش��عارات 
املمنوح��ة والتنظيم اجلماع��ي القائم على 
أساس االلتصاق التطوعي لبرنامج مشترك 
وقواع��د احلي��اة املتناقضة، ولذا ف��إن اخملاطر 
البيروقراطية ليس��ت متأصلة في اش��كال 
احلزبية ولها جذور في التقسيم االجتماعي 

للعمل بن اليدوي والفكري، كما يبن عصر 
االتصاالت والشبكات أن البيروقراطيات غير 
الرس��مية في اجملتمع ليست األقل ضررًا ألن 
دميقراطي��ة ال��رأي العام ميك��ن أن تكون أقل 
دميقراطية بكثير من املواجهة احلرة لألحزاب 
والبرام��ج، وب��ذات الطريق��ة ق��د ال تك��ون 

الدميقراطية مؤسسة وال شيء.

وهنا نتس��اءل ما ال��ذي يجعل حزب ما يقود 
العالق��ة احمل��ددة ل��ه بالسياس��ة، وتعميم 
ممارس��اتها فيما يتعلق بجمي��ع القطاعات 
االجتماعي��ة إلضافة بعض املظالم املعينة، 
ولذل��ك فم��ن حيث املب��دأ في ح��د ذاته هو 
خالف م��ع خطاب ما بع��د احلداثة من فتات 
السياس��ة وحل التاري��خ وحتالف قوس قزح 
الظرف��ي فغالًبا ما ي��درك ُمحرضو احلركات 
االجتماعية احلاجة إلى ربط قضايا املقاومة 
اخملتلفة فيما بينهم وفقا ملعايير ما؟ وباسم 
م��ا؟ وإذا ل��م يك��ن التولي��ف الطرف��ي عبر 
مفك��ر جماعي ف��إن اخلبراء واملستش��ارين 
العلمين اآلخرين س��يفعلون ذلك وستكون 
هناك قيام��ة متناقضة للمفكرين املتنورين 
ومفك��ري التفكي��ر. وعقب ذل��ك كله فهل 
احلركات واألح��زاب االجتماعية متنافرة إلى 
درج��ة أنه من الض��روري التضحية ببعضها 
من أجل اآلخري��ن والعكس صحيح؟ إن عدم 
الثقة جتاه األجهزة والكتل السياس��ية أمر 
مفه��وم واملش��كلة احلقيقي��ة هي ش��روط 
العالق��ة العام��ة والواضح��ة ب��ن احلركات 
وإن  السياس��ية  واملنظم��ات  االجتماعي��ة 
الوجود الواضح واحلوار الصريح يس��تحقان 
أكثر من بكثير من التالعب ملا وراء الكواليس 
واملن��اورات املظلم��ة، وذل��ك الكف��اح ليس 
عقبة ف��ي طريق الدميقراطية بل هو ش��رط 
ضروري لها وبدون جدلية الغايات والوس��ائل 
فإن السياسة بسببه ستخّفف وتضيع في 
احلس��ابات كما وسيتم تخفيضها إلى إدارة 

روتينية من دون افق استراتيجي.

انته��ت قم��ة دول ج��وار العراق الت��ي رعاها 
مجلس النواب العراقي الس��بت املاضي وبحضور رؤس��اء برملانات ايران 
والس��عودية وتركيا والكويت وس��وريا واالردن التي ناقشت قضايا االمن 
واالقتص��اد والسياس��ة ومن اهم االه��داف هو دعم الع��راق في املرحلة 
املقبلة وعلى اصعدة مختلفة يكون العراق فيها القطب االساس الذي 
تعمل لصاحله تلك الدول بعد ان عاش جتربة مرة وقاس��ية وصادمة كان 
لبعض تلك الدول دور فيها من خالل عمليات ارهابية منظمة ودفع الالف 
م��ن اجملرمن واملتطرفن الى الداخل العراقي س��اهموا في قتل النس��اء 
والرج��ال والصغار ولم يس��تثنوا ش��يئا من وحش��يتهم والهدف وقف 
العراق عن النهوض مجددا لكي اليكون قويا عزيزا وس��يدا لنفسه بعد 

عقود من حكم الدكتاتورية والبعث املباد.
القم��ة كانت عند مس��توى الطموح على االقل باملس��توى الذي يتالءم 
ومرحل��ة التحول الت��ي يعيش��ها الع��راق واملنطقة وتواج��ه فيها من 
التحديات اجلسام وكانت التضحيات كبيرة لدول عديدة خاصة وان داعش 
االرهابي وقبله القاعدة كانا سببا في تاخير طموح النهوض واالستثمار 
والتح��ول نحو اقتص��اد فاعل ومؤث��ر وديناميكي في املنطق��ة العربية 
والش��رق االوسط الذي ميكن ان يكون مكانا مالئما للتكامل االقتصادي 
من خالل االنفتاح واالس��تثمار املباش��ر فالعراق واي��ران قطعا خطوات 
ممتازة على طريق التع��اون املثمر في مجاالت عدة منها الطاقة واالعمار 

طه��ران  قدم��ت  ان  بع��د 
الدعم واملشورة العسكرية 
االرهابية،  التنظيمات  ضد 
وهن��اك كذل��ك اتفاقي��ات 
تعقد مع السعودية واالردن 
الت��ي  وس��وريا  والكوي��ت 
عان��ت من االره��اب وهناك 
ماه��و ابعد ف��ي اجلغرافيا 
والدولي��ة حي��ث  العربي��ة 
ينفتح العراق على االمارات 
ومصر وقطر وعواصم ودول 
التواصل مع  تري��د  اوربي��ة 

العراق والتعاون معه في مجاالت عدة.
هذه القمة فيها من االشارات العديد فهناك نوع من التحول من سياسة 
احل��روب والصراعات الى سياس��ة التع��اون والتبادل املعرف��ي والثقافي 
والتجاري واالعمار الذي ميكن ان يكون ساحة خصبة لالستثمار فالعراق 
مث��ال يوج��د فيه االف املش��اريع التي ميكن ان تكون جاه��زة لالعمار في 
مج��االت الطاقة والبنى التحتية كاملاء والكهرب��اء واملدارس واجلامعات 
والطرق واملطارات واالتصاالت واملستش��فيات واملعاه��د ومراكز البحث 
والتطوي��ر، والبنى االساس��ية االخرى دون اس��تثناء وه��ي فرصة كبيرة 
لتشغيل مالين االش��خاص في دولة املنطقة وتنش��يط دور الشركات 
الكبرى والصغرى ماينعكس ايجابا على سوق النقل والتجارة املتبادلة 
والوصول الى التكامل بن تلك الدول وحتويلها الى قوة اقتصادية صاعدة 

ومنافسة القتصاديات كبرى في العالم.
علينا ان نس��تثمر ذلك وان نتوجه الى املستقبل بروح مختلفة وجديدة 
ومتحفزة ومتطلعة الى التعاون البناء وعدم التردد في حتقيق االستثمار 

في مجاالت وقطاعات مختلفة.

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

 قمة األمل
جلوار العراق
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هل هناك دولة مدنية يف العراق ؟

نبيل ياسني

املصطلح��ات  م��ن  كثي��ر  مث��ل 
واملفاهي��م التي تت��ردد في العراق 
ب��دون محت��وى ، يت��ردد مصطلح 
الدولة املدني��ة او التيار املدني، او 

اجملتمع املدني 
هناك من يعتقد ان الدولة املدنية 
ه��ي نقي��ض الدول��ة الديني��ة او 
نقيض الدولة العس��كرية ، لكن 
في احلقيقة هي ليس��ت كذلك ، 
فهي نقي��ض الدولة الش��مولية 
سواء كانت يس��ارية او قومية او 

دينية 
الدول��ة املدني��ة ليس��ت االحت��اد 
ال��دول  او  الس��ابق  الس��وفيتي 
وه��ي  الس��ابقة،  االش��تراكية 
ليست دولة حزب البعث وال دولة 
احل��زب القومي وال دول��ة االحزاب 
الدينية، فهذه كلها دول متعادية 
مع الدولة املدنية وتنتهك قيمها 
وقوانينه��ا وتوجهاته��ا ، ومثلما 
يعتقد البعض انه دميقراطي وهو 

محم��ل ب��إرث ايديولوج��ي معاد 
للدميقراطية هناك من يعتقد انه 
مدني وهو محمل بارث ايديولوجي 

معاد للدولة املدنية
الدول��ة  ه��ي  املدني��ة  الدول��ة 
الدميقراطية، والدولة الدميقراطية 
ه��ي دول��ة احلق��وق املدني��ة، هي 
جمهوري��ة قائمة عل��ى املواطنة 
القان��ون  وس��يادة  والعدال��ة 
والتعددية واملساواة ، توفر جلميع 
مواطنيها حقوقا متساوية على 
اساس املواطنة في الدولة وليس 
على اساس العضوية في حزب او 

دين او طائفة او جماعة
الدول��ة املدنية فيه��ا مجتمعان، 
اجملتم��ع السياس��ي وه��و ال��ذي 
يعطي الوص��ف للدولة ، واجملتمع 
السياس��ي ال��ذي يق��ود الدول��ة 
يتناقض احيانا كثيرة مع اجملتمع 
االخ��ر، اجملتمع املدني، هذا اجملتمع 
ال��ذي يب��رم العق��د االجتماع��ي 
م��ع اجملتم��ع السياس��ي ويراقب 
تطبي��ق بنود العق��د النه الطرف 
الذي يس��تمد اجملتمع السياسي 
سلطته وشرعيته منه ، فالشعب 
ف��ي الدول��ة املدني��ة ه��و مصدر 

السلطات ومصدر شرعيتها
لك��ن االمر الينته��ي بالنص على 

ذلك وامنا بتوفير وفعالية وس��ائل 
فالعق��د  الن��ص،  ه��ذا  حماي��ة 
االجتماعي ليس تنازال من اجملتمع 
) الطرف االول( الى الدولة )الطرف 
الثان��ي( باملعنى اجمل��رد، انه تنازل 
مقاب��ل اق��رار مس��ؤولية الطرف 
وحق��وق  مصال��ح  جت��اه  الثان��ي 
الط��رف االول مبا في ذل��ك حياته 
وحريات��ه  وممتلكات��ه  وكرامت��ه 

وحقوقه املدنية
الدول��ة عموم��ا، والدول��ة املدنية 
خصوص��ا، تتطلب قب��ول الناس 
به��ا ورضاه��م عنها كم��ا يقول 
هيغ��ل  اع��الء  ورغ��م   ، هيغ��ل 
لس��مو الدولة فان��ه اليتنازل عن 
رض��ا الناس عنه��ا وقبولهم بها، 
وه��ذا القب��ول والرض��ا اليتوفران 
اال لدول��ة مدنية تخش��ى فقدان 
ه��ذا الرضا والقب��ول اذا لم تصن 
وحتم��ي مصالح وحق��وق االفراد، 
ويهذا املعنى تع��رف الدولة بانها 
ش��أن عام وبانه��ا منظمة تتولى 
االش��راف على ح��ل النزاعات في 

اجملتمع
هذه الوظيفة تنبع من احملكومن 
وليس م��ن احل��كام، ويعلل هيوم 
ذلك بان القوة هي دائما في جانب 
احملكوم��ن ولي��س ل��دى احل��كام 

مايس��تندون علي��ه س��وى الرأي 
العام، فاحلكومة اذاً تس��تند الى 

الرأي العام فحسب
ال��رأي الع��ام في ه��ذه احلالة من 
اه��م وس��ائل حماي��ة الن��ص او 
العق��د االجتماع��ي ، وهو مايعبر 
عن��ه افالط��ون بكلم��ات اخ��رى 

لبيان قبول الرأي العام بس��لطة 
الدولة لك��ي يق��وم كيانها على 
الشرعية، يقول افالطون )التقدم 
ف��ي الدول��ة عل��ى ام��ر يتج��اوز 
به(  اآلخرين  اقن��اع  ماتس��تطيع 
وهذا يحيل الى ق��ول االمام علي 

بن ابي طالب عن الدولة وضرورة 
القناعة املتوفرة لدى مواطنيها 
 ، رأي مل��ن اليط��اع(  بقول��ه) ال 
الفرنس��ي جاك  وي��ورد املفكر 
احلقوقية  الدول��ة  دوفابر فكرة 
من خ��الل راي م��اك ايلن الذي 
كان��وا  القدم��اء  ان   ( يق��ول 
يتكلم��ون عن احلق��وق بالفاظ 
سياسية، في حن اننا نتكلم 
اليوم ع��ن السياس��ة بالفاظ 
حقوقي��ة( وه��ذه ه��ي الدول��ة 
الدميقراطية الت��ي حتمل هوية 

دولة حقوقي��ة وتنتهي الى حمل 
صف��ة دول��ة مدنية ، فالدس��تور 
والبرملان وسيادة القانون والعدالة 
واملساواة وحقوق املواطنة وحرية 
التعبير والتعددية ليست الفاظا 
سياس��ية وامنا الف��اظ حقوقية 
قانوني��ة وجوه��ر  ذات مضام��ن 
قانوني، والدولة التي التقوم على 
ه��ذه املفاهيم احلقوقية هي دولة 
مس��تبدة شمولية س��واء كانت 
دولة اشتراكية او قومية او دينية، 
دول��ة زم��رة او عصب��ة او طغم��ة 
عس��كرية او مدني��ة او ح��زب او 
قبيلة او عائلة او اولغارش��ية من 

اي نوع
س��يادة القانون وفعاليته وسيلة 

اخرى م��ن وس��ائل حماية النص 
ومحت��واه، فالدس��تور البريطاني 
ل��ه مب��دآن دس��توريان اولهما ان 
الدس��تور يطبق بواسطة سيادة 
القان��ون ولذل��ك يتول��ى القانون 
الدس��تورية  احلق��وق  حماي��ة 
فالقانون  انتهاكه��ا،  دون  ويحول 
ف��وق اجلميع وه��ذا يعن��ي ، كما 
اخملت��ص  بايل��ي  س��يدني  يق��ول 
بالدميقراطية البرملانية االجنليزية، 
النص)  اقتب��اس  الض��روري  وم��ن 
اوال ان��ه اليعاقب اح��د او ميكن ان 
يضار قانونا في جسده او ماله اال 
نتيجة وخرق واض��ح في القانون 
الع��ادي  القضائ��ي  باالس��لوب 
امام احملاك��م العادية ف��ي البالد، 
ونعن��ي بذل��ك في املق��ام الثاني، 

ان��ه اليوج��د بيننا ش��خص فوق 
القانون فحس��ب، ولك��ن - االمر 
الذي عكس ذلك - ان كل شخص 
مهما تكن رتبته او ظروفه يخضع 
للقانون العادي للملكة ويس��أل 
ام��ام احملاكم العادي��ة ،ًورمبا ميكن 
القول ان الدستور يعمم بواسطة 
حكم القانون( وبتعبير الفرنسي 
دوفابر ، ف��ان نظام القضاة وكيان 
التنظي��م القضائ��ي ، يتجه��ان 
نحو اقصاء ممارس��ة العدالة عن 
املنافس��ات السياسية والصراع 
احلكومي(  والنف��وذ  االجتماع��ي 
اذا عملنا م��ن اجل ذلك نكون قد 

عملنا من اجل دولة مدنية.

الدولة املدنية هي الدولة 
الديمقراطية والدولة 
الديمقراطية هي دولة 
الحقوق املدنية هي 
جمهورية قائمة على 
املواطنة والعدالة

الكفاح ليس عقبة يف طريق 
الديمقراطية بل هو شرط 
ضروري لها وبدون جدلية 
الغايات والوسائل فإن 
السياسة بسببه ستخّفف 
وتضيع يف الحسابات

القمة كانت عند مستوى الطموح 
على االقل باملستوى الذي يتالءم 
ومرحلة التحول التي يعيشها 
العراق واملنطقة وتواجه فيها من 
التحديات

يف السياسة... كيف يصبح كل شيء.. ال شيء ؟

علي الخياط

أتعس من حظ أبو حدبة

املفاهيم بني التوطني واالستنساخ

 د . صاحب جواد الحكيم

م��ا ي��زال اإلمام احلس��ن بن علي ب��ن أبي طال��ب عليهما 
السالم في مكة املكرمة ... 

بعد أن ترك وطنه ، املدينة  املنورة ، إلى األبد ... 
حيث وصلها يوم الرابع ) 4( من شهر شعبان )8( من عام 60 
هجرية ، املصادف لليوم احلادي عشر من الشهر اخلامس ، 

مايو ، مايس ، عام 680 ميالدية ) 680/5/11( تقريبا.
و بق��ي ف��ي مك��ة املكرمة م��دة تق��ارب املائة و عش��رين 
يوم��ا  ) 120( ، يجتم��ع مع األش��راف ، للتمهي��د حلركته 
التصحيحي��ة ، الت��ي إختزلها ، بقوة ، ف��ي هذا الكلمات 

اخلالدة : )خرجت  من أجل اإلصالح( ...
و بقي فيها لتوضيح أهداف الثورة اخلالدة ..

منها عقد أكب��ر مؤمتر في مكة املكرم��ة حضره أكثر من 

ألف ش��خص ) 1000( ، بّن  فيه اإلم��ام أهداف حتركه إلى 
الكوفة ، في العراق .. و نهجه الواضح القومي....

و بعدها حترك نحو العراق ، مع أصحابه و عائلته الكرمية ، 
يوم التروية أي يوم 8 ذي احلجة من عام 60 هجرية ... 

املطابق لليوم العاشر من الشهر التاسع ، أيلول عام 680 
ميالدية ) 10- 9- 680( تقريبا 

و س��ار بعكس إجتاه مسير احلجاج املتوجهن إلى مكة.. و 
هي حركة ذكية ، إعالمية نادرة في التاريخ ... للفت أنظار 
جميع املس��لمن ، و » من كل فج عميق » ... الى توجهه ، 

و أهدافه ، و مسيرته..
و كانت الكوفة  هدَفه احلقيقي ، 

لوال أن أجبره احلر بن يزيد الرياحي ، بأمر من الطاغية عبيد 
اهلل بن زياد بن أبيه ، على التوجه إلى كربالء املقدسة ... 

حي��ث وصله��ا في الي��وم الثان��ي )2( من محرم س��نة 61 
هجري��ة ، املصادف لليوم الثالث من ش��هر تش��رين األول 
) 3-10-680 ( ميالدي��ة تقريب��ا و قطع األموي��ون املاء عنه ، 
وعن أصحابه ، في اليوم السابع من محرم احلرام سنة 61 
هجرية ... املصادف لليوم التاس��ع من ش��هر تشرين األول 

سنة 680 ) 9-10-680 ( ميالدية تقريبا 
و بق��ي ف��ي صح��راء كربالء املقدس��ة حتى إستش��هاده 
العظيم يوم العاشر )10( من محرم احلرام عام 61 هجرية 
، املصادف لليوم الثاني عش��ر من ش��هر تشرين األول عام 

680 ) 12-10- 680 ( تقريبا ً )+-( ...
و بذل��ك فق��د طرز أرض  كربالء املقدس��ة ، و العراق، بآيات 

الفخر و اإلعتزاز على مدى التاريخ . وإلى األبد .

االمام احلسني هناك  .. و عينه ترنو إىل العراق



كان الناخبون يش��عرون بخيبة 
االمل من االسماء التي رشحها 
احل��زب اجلمه��وري لالنتخاب��ات 
احلج��ج  وكان��ت  الرئاس��ية. 
كاآلتي: »يجب ان تقفوا جميعاً 
خلف ميت رومني. فهو الوحيد 
الق��ادر عل��ى الف��وز. عليكم ان 
تدعموا ماك كني، فهو يستطيع 
ان يف��وز. ِجب قادر عل��ى الفوز. 
ماركو قادر على الفوز. اما هذا« 
ترامب أي أن��ت »فإنه ليس قادراً 
على الفوز. لك��ن الناخب اتخذ 
قراره. وق��ال لن اخ��دع ثانيًة«... 
وفاز ترامب بتس��ميته مرشحاً 

عن احلزب اجلمهوري.
»لق��د حش��دت ه��ذه اجلماهير 
العريض��ة ألن حملتك لم تكن 
حملة سياس��ية تقليدية. وقد 
بنيت حركة جماهيرية، والناس 
يش��عرون بأنهم ج��زء منها وال 
يحتاجون الى بطاقة انتساب او 
دفع اشتراكات. وباستطاعتي ان 
اعطيك تصوري عن استطالعات 
الرأي. لدينا عقبتان رئيس��تان«. 
قالت انه ال ينبغي لهم ان يجروا 
اس��تطالعات رأي وطني��ة بتاتاً. 
»ه��ذه حماقة وس��ائل االعالم« 
الت��ي كانت جتري اس��تطالعات 
رأي وطني��ة. بالطب��ع كان الفوز 
يعن��ي احلص��ول عل��ى اغلبي��ة 
اصوات كبار الناخبني أي ال�270 
صوت��اً الت��ي كان��وا يحتاج��ون 
اليها. كانوا يحتاجون الى حتديد 
الوالي��ات الصحيح��ة والتركيز 
فيها الواليات الثماني الصعبة 

غير احملسومة.
»الناس يريدون اش��ياء محددة« 
قالت كون��واي. لق��د كان طرح 
ترام��ب في ش��هر مت��وز/ يوليو، 
مش��روع اص��الح ادارة احملارب��ني 
القدماء املؤلف من عش��رة بنود 
طرح��اً رائع��اً. وكذل��ك طرح��ه 
خطة االصالح الضريبي املؤلفة 
من خم��س نقاط. الناس يريدون 
هذا النوع من التفاصيل لكنهم 
يحتاج��ون ال��ى تكراره��ا على 

مسامعهم املرة بعد االخرى.
»ام��ا نقط��ة الضع��ف الثانية 
بنظ��ري فهي ان الن��اس يريدون 
التأكد من انك ستفي بوعودك. 
ف��إذا ل��م حتققه��ا ان��ت كرجل 
رج��ل  مج��رد  تك��ون  اعم��ال 
سياس��ي ف��ي ح��ني ان��ك متاماً 

عكس ذلك«.
كان خطاب��اً تس��ويقياً، طريقًة 
للتقدم ب��دا ان ترام��ب يتبناها 

متاماً.
باستطاعتك  ان  تعتقدين  »هل 

ادارة هذا الشيء؟« سألها.
»ما هو »هذا الش��يء«؟ سألته. 

»أنا ادير جلسة التصوير هذه«.
قال ترام��ب: »احلمل��ة، برمتها. 
هل ان��ِت على اس��تعداد لعدم 

رؤية اطفالك لعدة اشهر؟«.
قبل��ت عل��ى الف��ور: »س��يدي، 
ميكنني ان افعل ذلك من اجلك. 
تستطيع الفوز بهذا السباق. ال 
اعدُّ نفسي ندا لك. ولن اخاطبك 

باسمك االول ابداً«.
الفصل الثالث

في ليلة ذلك االحد، توجه بانون 

الى مقر احلمل��ة في برج ترامب 
زيارته  نيوي��ورك. كان��ت  مبدينة 
االول��ى قبل 85 يوم��اً من موعد 

االنتخابات الرئاسية.
عندما صع��د الى الطابق الرابع 
عش��ر، لم تك��ن الش��مس قد 
غاب��ت بعد تل��ك الليلة من آب/ 

اغسطس.
دخ��ل متوقع��اً وج��ود الف من 
م��اذا  املتس��ائلني،  االش��خاص 
يفع��ل بان��ون هنا؟ ول��و ان ذلك 
ح��دث، الحت��اج ال��ى قص��ٍة ما 

لتغطية هذه الزيارة.

دخ��ل غرف��ة العملي��ات، مركز 
الرد الس��ريع املمتلئ��ة بأجهزة 

التلفزيون.
لم يكن فيها غير شخص واحد 

بدا صبياً بنظر بانون.
»من أنت؟« سأله بانون.

»آندي سورابيان«.
»تباً، أين هم اآلخرون؟«.

»لس��ت ادري«، اجابه سورابيان. 
»هذه هي احل��ال دائماً هنا، مثل 

كل يوم أحد«.
»أهذا مقرُّ احلملة؟«.

»نعم«.
»اقصد، أه��و املكان ال��ذي يُدار 

منه كل شيء؟«.
نع��م. ثم اش��ار س��ورابيان الى 
ميل��ر، مدير  مكت��ب جيس��ون 
عام االتص��االت، وهوب هيكس، 
التي  الس��ابقة  االزي��اء  عارضة 
االعالم��ي  الوج��ه  اصبح��ت 
الرئيسي في احلملة، ورمبا عضو 
الطاق��م االق��رب لترام��ب. كان 
سورابيان مدير غرفة العمليات.

»ه��ل تعملون ف��ي عطل نهاية 
االسبوع ايها الشباب؟«.

قال س��ورابيان نعم م��رة اخرى. 
يعم��ل البعض ف��ي العاصمة، 

وقد اتصلوا بنا.

حاول بانون مرة اخرى. في عطلة 
نهاي��ة االس��بوع، ه��ل ثمة من 

يعمل هنا في هذا املكان؟«
»هذا هو املعدل الوسطي لعدد 

االشخاص تقريباً«.
»اين جاريد بحق السماء؟« يجب 

ان اتكلم مع جاريد وايفانكا«.
كان بان��ون قد س��مع ان جاريد 
ه��و  ترام��ب  صه��ر  كوش��نر، 
العبق��ري والعقل املدبر في هذا 

املكان.
كان جاري��د وايفان��كا في رحلة 
بحري��ة على ش��واطئ كرواتيا، 

برفقة وندي دنغ س��يدة االعمال 
وزوج��ة روبرت م��ردوخ، على منت 
يخ��ت قيمته 300 ملي��ون دوالر 
احد اكبر اليخ��وت في العالم، 

ميلكه امبراط��ور قطاع الترفيه 
دافي��د  الدميقراط��ي  واملان��ح 

جيفن.
اتص��ل ماناف��ورت ببان��ون. كان 

يريد ان يلتقيه.
»لم ال تأتي؟« قال مانافورت.

»الى اين؟«.
»الى البرج«.

اضط��ر بان��ون ان يقف��ل عائداً 
ال��ى البهو ويرك��ب املصعد الى 
الش��قق الس��كنية . فيما كان 
يصعد راح يتساءل ان كان ذلك 
هو االتفاق الذي عقده ترامب مع 
رئيس حملته. ف��اذا كان ترامب 
س��يرمي ب��ي في ش��قة فخمة 
من برج��ِه ِلَم ال؟ ذلك افضل من 
املس��كن الصغير الذي يشغله 

في برايانت بارك.
اتضح ان مانافورت كان املالك.

نح��و  باالس��ف  بان��ون  ش��عر 
ماناف��ورت. كان مدي��ر احلمل��ة 

ترامب  بنجاح حس��اب  مذهوالً 
وقوته على تويتر ففتح حساباً 
لنفسه. لكن صحيفة نيويورك 
ديلي نيوز كانت قد نش��رت في 
نيسان/ ابريل هذا املقال: »اجعل 
امري��كا بلداً غريب��اً من جديد«، 
اش��ارة ال��ى ان ماناف��ورت الذي 
يحتمل ان��ه لم يك��ن يعلم ان 
تويتر منبر عام، كان من متابعي 
للس��اديني  ميدت��اون  ف��ي  ن��اد 
يس��مى  الزوج��ات  ومتبادل��ي 
»انحطاط« )Decadence(. »كان 
الس��وانكي  يتاب��ع  ماناف��ورت 

سبانك سبوت، الذي يعرف عن 
نفسه بأنه »نادي تبادل الزوجات 

االكثر حميمية« في املدينة.
كان ماناف��ورت يس��كن من��زالً 

احملامي��ة  زوجت��ه  م��ع  جمي��الً 
كاتلني مانافورت، وهي امرأة في 
الس��تينات من العم��ر، لكنها 
ب��دت اربعينية ف��ي عيني بانون 
بثوبه��ا االبي��ض وطريقتها في 

االس��ترخاء عل��ى غ��رار ج��وان 
مسلس��ل  بطل��ة  كولين��ز 

ديناستي.
حملاولت��ك  اش��كرك  ان  »اود 

التدخل«، قال مانافورت. »هكذا 
هو دونالد. وهكذا يتصرف طوال 

الوقت«.
»اعتقد انه قد وجه اليك بعض 
الطعنات احلقيقية في الظهر، 

قال بانون.
»ال علي��ك«، قاله��ا ماناف��ورت 
ملوحاً بيده. ثم اضاف »اسمع، 
اجلمي��ع يقول��ون ان��ك تع��رف 

وسائل االعالم جيداً«.
»انا ادير موقعاً اعالمياً للجناح 
اع��رف  وبالتال��ي  اليمين��ي، 

الوسط جيداً«.

»اري��دك ان تلق��ي نظ��رة عل��ى 
ه��ذا الش��يء، من اجل��ي«. قال 
مانافورت وهو يس��لمه نسخة 
م��ن مس��ودة قصة ص��ادرة عن 

النيويورك تاميز بعنوان: »سجل 
حس��اباٍت س��ري ف��ي اوكرانيا 
يُبرز مبال��غ نقدية تلقاها رئيس 

حملة ترامب«.
ق��رأ بان��ون: »تظه��ر س��جالت 

احلس��ابات اليدوية ان مانافورت 
تلقى دفع��ات مببلغ 12,7 مليون 
دوالر من احلزب السياسي املوالي 

لروسيا.

»تب��اً، 12 ملي��ون دوالر نق��داً من 
اوكرانيا!« صرخ بانون.

»ماذا؟« قالت السيدة مانافورت، 
وقد هبت واقفة على قدميها.

ق��ال  حبيبت��ي«  ي��ا  ش��يء  »ال 
مانافورت. »ال شيء«.

»متى سُينش��ر هذا الش��يء؟« 
سأله بانون.

»قد ينشر هذه الليلة«.
»هل يعلم ترامب أي ش��يء عن 

هذا؟«.
اجاب مانافورت بالنفي.
»منذ متى تعلم بهذا؟«.

»منذ ش��هرين«، قال مانافورتن 
»عندم��ا بدأت التامي��ز التحقيق 
في القضية«. ق��رأ بانون حوالي 
عش��رة مقاط��ع. كان��ت ضربة 

قاتلة، ونهاية مانافورت.
بع��دم  محام��ّي  »نصحن��ي 
التعاون، واصف��اً القضية بأنها 
مجرد ذرّ للرماد في العيون«، قال 

مانافورت.
»عليك ان تستغني عن خدمات 

محاميك«.
»نعم، افكر في ذلك«.

»يج��ب ان تتص��ل بترامب... 
لوجه.  اذه��ب وقابله وجه��اً 
فلو ُنشر ذلك في الصحيفة، 
من دون ان يعلم به، سيكون 
االم��ر عس��يراً علي��ك. كيف 
ميكنك ان تأخ��ذ 12,7 مليون 

دوالر نقدا؟«.
»كلها اكاذيب« قال مانافورت. 

»كان لديَّ نفقات كثيرة«.

»ماذا تقصد؟«.
»أنا مجرد مستشار عام ولديَّ 
اشخاص يعملون معي«. كان 
هناك العديد ممن عملوا معه 
في اوكرانيا. »لقد ُدفع املبلغ 
للش��باب. لم آخذ سوى 500 

الف دوالر«.
»هذا ال��كالم ال يفي��د. ليس 
مذكوراً في املقال. فأنت الذي 
دوالر  ملي��ون   12,7 ُقبض��ت 

نقداً، أليس كذلك؟«.
اتصل بانون بجاريد.

»يج��ب ان تعود ف��ي احلال«« 
قال له.

ظه��ر املق��ال ال��ذي يتحدث 
عن مانافورت على الش��بكة 
تل��ك  خ��الل  العنكبوتي��ة 
الليلة، وصب��اح اليوم التالي 
الورقية.  ُنشر في الصحيفة 
وكم��ا تنبأ بان��ون كان ترامب 
غاضباً جداً ولم يجِر اي لقاء 

وجها لوجه.
اتصل ترامب ببريبوس ليخبره 
بأنه عنّي ستيف بانون رئيساً 
اب��دى  للحمل��ة.  تنفيذي��اً 
بريبوس اس��تهجانه الختيار 
ترامب، للمرة الثانية شخصاً 
ال ميل��ك خبرة ادارة أي ش��يء 
لكنه ل��م يقل الكثي��ر. كان 
يأتي الى مؤسس��ة بريتبارت 
بانون.  يديرها  التي  االعالمية 
فبع��د ان هاجمته لس��نتني 
كأحد افراد النخبة في احلزب 
اجلمهوري، طور استراتيجية 
جديدة مفادها ان العمل مع 
بريتبارت، اس��هل من الوجود 

في مرمى نيرانها.
بين��ت اس��تطالعات الرأي ان 
70% فق��ط م��ن اجلمهوريني 
كان��وا  ترام��ب.  يؤي��دون 
وذل��ك   %90 ال��ى  يحتاج��ون 
يعني اس��تمالة جهاز احلزب 

لدعم ترامب.
»اسمع، أنت ال تعرفني« قال 
بانون. كان قد التقى بريبوس 
قبل ع��دة س��نوات. »اريد ان 
اراك هن��ا بع��د ظه��ر اليوم. 
وهذه الفتاة ايضاً كاتي والش، 
التي اعرف فق��ط انها جنمة 
الص��ف االول«. كان بريب��وس 
ووالش، رئيس��ة طاقم احلزب 
جلنة احل��زب الوطنية، ميلكان 
قاع��دة البيان��ات اجلمهورية 
التي تضم معلومات عن كل 

ناخب محتمل في البلد.
كان بانون يريد التأكد من عدم 
تخل��ي جلنة احل��زب الوطنية 
ع��ن ترام��ب. إذ كان��ت ثم��ة 
ش��ائعات تتحدث عن هروب 
املانح��ني، وكي��ف ان اجلميع 
في احل��زب كانوا يبحثون عن 

مخرج من فوضى ترامب.
»ال، ل��ن نتخل��ى عن��ه ول��ن 
نذهب الى أي مكان«، طمأنه 

بريبوس.
كفري��ق  نعم��ل  ان  »يج��ب 

واحد«، قال بانون.
»أتعتقد أنك ستنجح؟«.

»اس��مع، ترام��ب ال يكت��رث 
للتفاصيل«، ق��ال بانون. كان 

االمر متروكاً لهم.

ملف

كان الفوز يعين احلصول على اغلبية اصوات كبار الناخبني أي الـ270 صوتًا اليت كانوا حيتاجون اليها

ابدى بريبوس استهجانه الختيار ترامب 
للمرة الثانية شخصًا ال يملك خربة ادارة 

أي شيء لكنه لم يقل الكثري

احللقة )6(

شعر بانون باالسف نحو مانافورت كان مدير 
الحملة مذهواًل بنجاح حساب ترامب وقوته 

على تويرت ففتح حسابًا لنفسه

رومني
ترامب

كلنتون

»                                       « تستعرض على شكل حلقات الكتاب املوسوم: »خوف«.. ترامب يف البيت األبيض ملؤلفه )بوب وودورد(
» كعادتها دائماً في احتاف القارئ بكل ما جد من كتب ذات أهمية كبيرة تتعلق مبوضوعات سياس��ية نرى 

لزاماً أن يطلع عليها القارئ العزيز.. في هذا الكتاب اجابات عن اس��ئلة كثيرة بش��أن سياس��ات الرئيس 

األمريكي املثير للجدل )دونالد ترامب( احمللية وحول السياسة اخلارجية األمريكية احلالية جتاه العالم أجمع.. 

والبد من االشارة بأن مؤلف هذا الكتاب »بوب يبشور وودورد« هو أحد أشهر الصحفيني األستقصائيني في 

التأريخ األمريكي واكثرهم احتراماً إذ عمل الكثر من )47( عاماً في صحيفة الواشنطن بوست وحاز جائزتي 

بوليتزر اضافة الى حفنة من اجلوائز املرموقة االخرى كما انه شارك في تأليف )18( كتاباً كانت االكثر مبيعاً 

في الواليات املتحدة االمريكية.. في جانب من هذا الكتاب ثمة تس��اؤالت بش��أن كيف أمر ترامب بأغتيال 

الرئيس الس��وري )بشار األس��د(؟ ومن الذي جتاهل أوامره؟ ومالذي جعل الرئيس األمريكي يصف محادثاته 

مع السيس��ي بأنها )موجعة(.. كتاب يصفه مؤلفه بالقوة والواقعية في حني ينعته ترامب بأنه »تضليل 

للجماهير« أملني لكم أن تبحروا مع امواج الكتاب وكل يغرف ما يريد«.
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الى  كتاباً  امليناء،  نادي  ارسل 
القدم،  لكرة  العراقي  االحتاد 
احلكم  مبعاقبة  للمطالبة 
نتيجة  صباح،  علي  الدولي 
في  ارتكبها  التي  »االخطاء« 
ضمن  وامليناء  الزوراء  مباراة 
املرحلة  من  اخلامسة  اجلولة 

الثانية من الدوري املمتاز.
واحتسب احلكم علي صباح، 
من  سجل  للزوراء،  جزاء  ركلة 
املباراة  هدف  النوارس  خاللها 

من   79 الدقيقة  في  الوحيد 
بني  اقيمت  التي  املباراة  عمر 

الفريقني، امس االول السبت.

ميسان،  نفط  نادي  قرر 
استقطاع 50% من رواتب مدربي 
لشهر  الكروي  الفريق  والعبي 
خلفية  على  احلالي،  نيسان 
في  للفريق  السلبية  النتائج 

االونة االخيرة.
»ادارة  إن  بيان    في  النادي  وقال 
اجرت  ميسان،  نفط  نادي 
جملة  واتخذت  طارئاً  اجتماعاً 
تراجع  تخص  التي  القرارات  من 

مستوى الفريق الكروي«.
قررت معاقبة  »االدارة  أن  وأوضح 

الفريق  والعبي  التدريبي  الكادر 
شهر  راتب  من   %50 بخصم 
لسوء  نظراً  احلالي،  نيسان 
باملالك  والتمسك  النتائج 
عن  االستغناء  وعدم  التدريبي 
واضافة  دحام،  احمد  املدرب 
مكافأة الالعبني واملالك التدريبي 

خالل  النتائج  حتسني  حال  في 
املباريات القادمة«.

وبني النادي في بيانه، أن »االدارة 
انها  تؤكد  ذاته،  الوقت  في 
مع  وتقف  الالعبني  لكل  داعمة 
وان  املوسم  طوال  احتياجاتهم 
القرارات اعاله مبثابة رسالة الى 

تراجعوا  الذين  الالعبني  بعض 
تراجعاً كبيراً على مستوى االداء 
الفني داخل امللعب ، عليهم ان 
يدركوا وضع الفريق و بخالف ذلك 
خدماتهم  عن  االستغناء  يتم 

بشكل فوري«.

متك��ن فري��ق ال��زوراء م��ن جتاوز 
الس��لبية،  نتائج��ه  سلس��لة 
بف��وزه  الس��بت املاض��ي، على 
ضيفه امليناء، بهدف نظيف، في 
املب��اراة التي أقيمت على ملعب 
الش��عب الدولي حلساب اجلولة 
ال�24 من الدوري العراقي املمتاز.

ولم يتمكن الزوراء من فك اجلدار 
الدفاعي لفريق امليناء إال من ركلة 
جزاء س��جلها احملترف السوري 
حسني اجلويد في الدقيقة )79(، 
ليخطف 3 نق��اط غالية أعادت 
الزوراء إلى لغة االنتصارات.ورفع 
الزوراء رصيده إلى النقطة 41 في 
املركز الراب��ع، بينما جتمد رصيد 
امليناء عند النقطة 24 في املركز 
ال�15.وشهد الشوط األول جداًل 
عل��ى حالة ل��م حتتس��ب ركلة 
ج��زاء للميناء ف��ي الدقيقة 31 
من املباراة بعد أن ملس��ت الكرة 
ي��د مدافع الزوراء عباس قاس��م 
ب��ذات الطريقة التي احتس��ب 
م��ن خالله��ا ركلة ج��زاء لفريق 
ال��زوراء، ف��ي الش��وط الثان��ي.
وسيطرت حالة فنية هزيلة من 
الفريق��ني خالل الش��وط األول، 
وش��هد ندرة للف��رص احلقيقية 
باس��تثناء محاول��ة عم��ر جبار 
ال��ذي تلقى متريرة داخل منطقة 
اجلزاء، لم يس��تثمرها بالشكل 
األمثل لينتهي الشوط بالتعادل 
الس��لبي.وفي الش��وط الثان��ي 
حاول الزوراء التقدم على ضيفه 

عبر العبه عالء عباس من رأسية 
عل��ت العارض��ة، فيم��ا غاب��ت 
فاعلي��ة مهن��د عب��د الرحي��م.
وأض��اع احملت��رف املغرب��ي مهند 
املنصوري هجم��ة خطيرة، قبل 
أن يحتس��ب احلكم علي صباح 
ركلة جزاء بعد أن ملس��ت الكرة 
يد مداف��ع امليناء س��جل منها 
اجلوي��د هدف  احملت��رف حس��ني 
املب��اراة الوحي��د ف��ي الدقيق��ة 
79.أض��اع العب امليناء الش��اب 
محم��د قاس��م فرص��ة تعديل 
النتيج��ة في الدقيقة 82، وقبل 

انته��اء املب��اراة تلق��ى مهاجم 
امليناء محمد ش��وكان البطاقة 
املباراة،  احلمراء ليغ��ادر ملع��ب 
بعده��ا أعلن فوز ال��زوراء بهدف 

دون رد.
عل��ى صعي��د ذي صل��ة خ��رج 
الكهرباء في مب��اراة امس االول 
بتع��ادل س��لبي أم��ام مضيفه 
أربيل، ف��ي املب��اراة التي أقيمت 
ف��ي ملعب فرانس��و حريري في 
أربي��ل، حلس��اب اجلول��ة 24 من 
رصيده  الكهرب��اء  الدوري.ورف��ع 
إل��ى النقطة 25 في املركز الرابع 

عش��ر، فيما رفع أربي��ل رصيده 
إلى النقطة 28 في املركز الثاني 
عش��ر.فرض الكهرباء سيطرته 
على املباراة وأض��اع انفرادا تاما 
لالعب مراد محمد في الدقيقة 
17 من املباراة.ورد القائم تسديدة 
قوية لالعب مراد محمد لتضيع 
للكهرب��اء  حقيق��ة  فرص��ة 
للتق��دم ف��ي النتيج��ة، وأضاع 
ع��الء محيس��ن فرص��ة بعد أن 
تلق��ى متري��رة رائعة م��ن منتظر 
املرمى،  مبواجهة  هديب وضعته 
لكن��ه ل��م يس��تثمر الفرص��ة 

بش��كل مثال��ي، وردت عارض��ة 
لعالء محيسن  أربيل تس��ديدة 
لينتهي الش��وط األول بالتعادل 

السلبي.
في الش��وط الثاني رغم حتسن 
م��راد  أن  إال  نس��بيا  أربي��ل  أداء 
محمد أه��در فرصة بعد انفراده 
باملرمى لم يس��تغلها بش��كل 
صحيح، فيما حصل أربيل على 
فرصتني في الدقائق األخيرة من 
املباراة عبر الالعب حيدر قارمان 
لتنتهي  وزميله محمد جف��ال، 

املباراة بالتعادل السلبي.
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عبد الزهرة يتصدر تشكيلة جولة الدوري العراقي
انتهت مساء السبت، منافسات اجلولة الرابعة والعشرين 
من عمر الدوري العراقي املمتاز، والتي ش��هدت تألق بعض 
الالعبني.ويتصدر الش��رطة، جدول ترتيب البطولة برصيد 
60 نقط��ة، بف��ارق 9 نق��اط ع��ن أق��رب مالحقي��ه، القوة 

اجلوية.
ويرصد موقع ، التش��كيلة املثالي��ة جلولة الدوري العراقي 

على النحو التالي: 
محمد حميد: حارس مرمى الشرطة الذي يقدم مستويات 
ثابتة وحافظ على نظافة شباكه في مباراة نفط اجلنوب، 

والتي انتهت برباعية نظيفة للمتصدر. 

عب��د اهلل عبد األمير: قلب دف��اع الديوانية، الذي متكن من 
تس��جيل هدفني لفريقه في مرمى نفط ميس��ان، ليقود 
ناديه لفوز مهم. محمد موس��ى: قلب دفاع النجف، وكان 
س��ًدا منيًعا في مب��اراة فريقه أمام النف��ط وانتهت عند 
رأس��ه وأقدامه، محاوالت العبي اخلص��م الذين عجزوا في 

الوصول إلى الشباك.
نبيل صباح: العب الطلبة الشامل الذي يستثمره املدرب 

في كافة املباريات وفي عدة مراكز. 
بهاء جميل: مدافع الزوراء الش��اب، والذي سجل حضورًا 

مميًزا في هذه اجلولة خالل الفوز على امليناء.
عباس علي: العب نفط اجلنوب، ورغم خسارة فريقه أمام 

الشرطة، لكنه قدم مباراة كبيرة في وسط امللعب.
مرتضى هديب: العب وس��ط الكهرب��اء، وكان جنم مباراة 

فريقه أمام أربيل والتي انتهت بالتعادل السلبي. 
علي ستار: جناح الكرخ، ولعب دورًا بارزًا في مباراة فريقه 

أمام نفط الوسط وكان مصدر هجمات فريقه.
إبراهي��م باي��ش: جن��اح القوة اجلوي��ة وكان مص��در قلق 

للحسني وقدم مباراة كبيرة. 
محمد قاس��م: مهاجم نفط الوس��ط الشاب الذي أثبت 

حضوره وهز الشباك أمام الكرخ.
عالء عبد الزهرة: مهاجم الش��رطة ال��ذي يتمتع بخبراته 

الكبيرة وسجل هدفني أمام نفط اجلنوب.

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

الزوراء يعرب امليناء بهدف اجلويد ويعود لسكة االنتصارات 
والكهرباء يعود من أربيل بنقطة التعادل

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

من تكث��ر مصائبه وبل��واه يقال بحرق��ة )صاحت عليه 
الصايحه (هكذا تطلق التسمية على قليل احلظ.كنت 
سمعت من العلوية والدتي،  واليوم رأيت بأم عيني كيف 
ينطبق هذا املثل الشعبي ولكن في الرياضة وعلى نادي 
امليناء بالذات احد أعرق األندية الرياضية العراقية صاحب 
التاري��خ الكبير الذي كان والزال ج��زءا ال يتجزأ في صنع 
أبجدي��ات كرة القدم العراقية من خ��الل صناعته خيرة 
جن��وم الكرة العراقية والعربية  ، نادي امليناء الذي وضعه 
قدره وطالعه السيئ في أقوى صراع تاريخي بني هيئاته 
اإلدارية الت��ي تتصارع فيما بينها من أجل الظفر به من 
اجل مصاحله��م اخلاصة املتأتية من خزائ��ن هذا النادي 
الذي كس��ب حس��د باقي األندية الرياضية ألنه متبنى 
من قبل أغنى املؤسسات وهي الشركة العامة للموانئ 
العراقية التي س��بق وأن اغدقت على إدارات هذا األندية 
األم��وال العام��ة لكن مايؤس��ف له أنه��ا ال تتابع كيف 
يتم التصرف به��ذه األموال الت��ي تصرف)بال وجع قلب( 
وكما يقول املثل املصري)املال الس��ايب يعلم الس��رقة ( 
ولم تكتف  الهيئة اإلدارية الس��ابقة بتبديد األموال بل 
رهنت النادي للمستقبل عندما تعاقدت مع ثالثة العبني 

وم��درب م��ن غي��ر 
اجلنسية العراقية 
متنحه��م  ول��م 
تهم  مس��تحق���ا
أن  بع��د  املالي��ة 
معه��م  تعاق��دت 
بلغت  وفق مبال��غ 
 350 م��ن  أكث��ر 
النه��ا  دوالر  ال��ف 
اليقني  علم  تعلم 
ف��ي  أيامه��ا  ان 
الس��فانة    إدارة 

معدودة النه��ا مرفوضة من قبل جميع جماهير البصرة 
ورياضييها،  وبعد أن س��قطت كما هو متوقع في ميدان 
اإلنتخاب��ات الرياضية  طال��ب احملترفون االجانب بتدخل 
احملاك��م الدولي��ة الس��ترداد حقوقهم من أح��د األندية 
العراقية املترفة إال وهو نادي امليناء )بس باالس��م( وفعال 
وصل االش��عار الدولي بوجوب تس��ديد حقوق احملترفني 
خالل فترة جدا وجيزة وبخالفها س��تتخذ قرارات دولية 
بحق ن��ادي امليناء وهي ايقافه عن  مواصلة  نش��اطاته 
الرياضية وبالتالي س��ينعكس ذلك على رياضة البصرة 
برمته��ا والس��فانة إحدى رئ��ات رياضة الع��راق، وعليه 
نناشد السيد وزير النقل املهندس عبد اهلل لعيبي الذي 
يعد واحدا من الوزراء الذين يش��ار لهم بالبنان انه رجل 
رياض��ي  يريد خدمة الك��رة واألندية العراقية وخير دليل 
م��ا قدم من دعم كبير لنادي ال��زوراء ماجعله يقف على 
قدميه ويصبح منافس��ا قويا لكل األندية خصوصا وأن 
الش��ركة العامة للموانئ لديها اكتفاء ذاتي وإنها قادرة 
على إنقاذ الس��فانة من الغرق في بحور احملاكم الدولية 

.

انقذوا السفانة من الغرق 
يف البحر الدولي 

وقفة 

جواد الخرسان 

فعالية  في  للكاراتيه  الوطني  منتخبنا  متكن 
»الكاتا« اجلماعي من حتقيق ميدالية فضية في 
بطولة اسيا املقامة حاليا في العاصمة املاليزية 
كواالمبور، فيما حقق البطل )بنر عباس( برونزية 
الكاتا الفردي لفئة الناشئني.وقال رئيس اإلحتاد 
العراقي املركزي للكاراتيه، عادل عيدان في بيان 
متكن  الوطني  »منتخبنا  ان  االوملبية،  للجنة 
نهائي  في  الفضية  امليدالية  على  احلصول  من 
خسارته  بعد  وذلك  اجلماعية  »الكاتا«  فعالية 
امام صاحب الذهبية املنتخب الياباني«، مبينا 
هم  الفضية  على  حصلوا  الذين  »الالعبني  ان 

)يوسف سالم، بزار مهدي وبينر مصطفى(«.
وأضاف عيدان، »سيخوض  العبو منتخبنا حتت 
)21( عام لفعالية الكاتا الفردي كل من )شاكار 

محمود، محمد محمود لوزن -61 كغم، علي احمد 
قاسم لوزن -75 كغم، روند ايوب لوزن 84 كغم(، 
مشيرا الى امكانية ومهارة العبينا بأضافة عدة 

ميداليات أخرى في البطولة األسيوية املهمة«.
وختم رئيس االحتاد حديثه بالقول، »معظم الفرق 
املشاركة في البطولة األسيوية شاركت بكافة 
ان  الى  منوها  والنساء،  الرجال  ولفئتي  األوزان 
األوملبية  للجنة  املالية  املستحقات  صرف  عدم 
اخلارجية، مبينا  املشاركة  أثر بشكل كبير على 
بقيادة  األسيوية  للمنافسات  دخل  املنتخب  ان 
عبد  وثامر  ابراهيم  )مصطفى  املصريني  املدربني 
وامنا  خارجي  تدريبي  معسكر  اي  بدون  الرؤوف( 

محلي ولعدة األيام بسبب عدم وجود األموال«.

أومسة ملونة للعراق يف بطولة اسيا للكاراتيه

الجولة الـ24 من الدوري العراقي الممتاز

نفط ميسان يستقطع 50% من رواتب مدربي والعيب الفريق للشهر احلالي

السلة  دوري  بلقب  النفط  فريق  توج 
العراقي للمرة الثالثة على التوالي بفوزه، 
على الشرطة بنتيجة )88 – 70(، في اللقاء 
بقاعة  السبت،  االول  امس  أقيم  الذي 
حسم  نهائي  سلسلة  ضمن  الشعب 
اللقب  حسم  من  النفط  اللقب.ومتكن 
بعد أن حقق االنتصار اخلامس في لقاءات 
انتصارين  مقابل  أوف«  »البالي  سلسلة 
فريق  بتقدم  األول  الربع  للشرطة.وانتهى 
النفط  وواصل   )18  –  24( بنتيجة  النفط 
تقدمه في الربع الثاني بنتيجة )40 – 35(، 
كما وسع الفارق في الربع الثالث بنتيجة 
)73 – 53(، قبل أن يحسم املباراة ملصلحته 

بالربع الرابع.
iوتوج فريق النفط للموسم الثالث على   
الثالث  االنتصار  حقق  أن  بعد  التوالي 

أوف«،  »البالي  سلسلة  في  التوالي  على 
اللقب ملصلحته.  ليحسم  الشرطة  على 
اهلل  عبد  قتيبة  الشرطة  العب  واختير 
املباراة  في  العب  كأفضل  اخلبرة،  العب 

األربعة. األرباع  مدار  على  املتميز  ألدائه 
وكان فريقا النفط والشرطة تصدرا الدوري 
املمتاز وتأهال ملرحلة »البالي أوف«، قبل أن 

يحسم النفط اللقب لصاحله بامتياز.

  امليناء يطالب احتاد الكرة مبعاقبة النفط يتوج بطال لدوري السلة العراقي
حكم مباراة الزوراء

وزير النقل االسبق

الرغم  على  انتصاراته  الكرة سلسلة  الشرطة خلماسي  نادي  فريق  واصل 
من تتويجه الرسمي بلقب الدوري في اجلولة املاضية وحقق فوزاً كبيراً على 
ضيفه فريق الشرقية بنتيجة 6-1 في املباراة التي ضيفت أحداثها قاعة نادي 

الشباب الرياضي حلساب اجلولة ماقبل األخيرة من دوري الصاالت املمتاز .
اهداف فريق الشرطة تناوب على تسجيلها كل من كرمي جواد ثنائية وثنائية 
ايضاً للعائد من االصابة أحمد لعيبي وهدف للموهوب صبري شوقي وهدف 

للقائد حسن علي.
22 انتصاراً ومن  وبهذا الفوز رفع فريق الشرطة رصيده للنقطة 69 محققاً 
عند  الشرقية  فريق  رصيد  فيما جتمد  املوسم  هذا  هزمية  أي  يتلقى  أن  دون 

النقطة 18 في املركز الثاني عشر .
وسيختتم ابطال القيثارة املوسم مبواجهة فريق اجليش يوم السبت القادم 

والتي من خاللها سيتوج رجال القيثارة ابطاالً لدوري موسم 2019-2018.

بالرغم من التتويج 
صاالت القيثارة تواصل 

مسلسل »الالخسارة«

 طالب املحرتفون 
االجانب بتدخل املحاكم 
الدولية السرتداد 
حقوقهم من أحد األندية 
العراقية املرتفة إال وهو 
نادي امليناء

التقى في ختام بطولة دوري احملترفني هذا املوسم، 
والزمالك، على حصد  األهلي  بني  القمة  لقاء  في 
والرياضة  الشباب  بصالة   ، البطولة،  لقب 

املغطاة.
نقطة،   40 جعبته  وفي  املباراة  الزمالك  ودخل 
التعادل  سواء  باللقب  للتتويج  فرصتان  وأمامه 
الذي  لألهلي،  واحدة  فرصة  مقابل  في  الفوز،  أو 
يحتل املركز الثاني بـ39 نقطة، وهي حتقيق الفوز. 
وقد فاز األهلي باللقب 21 مرة، فيما توج الزمالك 
باللقب في 16 مناسبة، ودخل األهلي، وهو يرغب 
كأس  منه  خطف  الذي  الزمالك  من  الثأر  في 
لتكريس  الزمالك  سعى  فيما  األفريقي،  السوبر 
تفوقه على منافسه التقليدي، كما أن الدوري هو 
البطولة احمللية املتبقية للزمالك، بعد وداع كأس 

مصر.
أسلحة الفريقني

ميلك كال الفريقني، كوكبة من النجوم بني عناصر 
األهلي  اخلبرة.ففي  وأصحاب  الشباب 

عصام  ومحمد  رفعت  هادي  يتواجد 

وعمر  معرف،  ويوسف  حسام،  وأحمد  الطيار، 
فيصل،  الرحمن  وعبد  خليل،  ومصطفى  حجاج، 
وعمر الوكيل، وإسالم حسن، حتت القيادة الفنية 
يعتمد  بينما  ماركوفيتش.  نيكوال  للسلوفيني 
الزمالك يعتمد على محمد علي ومحمود خليل، 
علي،  ومحمد  رمضان،  ومحمد  األحمر،  وأحمد 

هشام،  ومحمد محسن، وهشام وعلي 
محمد  السبكي، 
ويحيى  محسن، 
وأكرم  الدرع، 
حتت  يسري، 
باسم  قيادة 

السبكي.

لدورة  النهائية  املباراة  جتمع   
التشيكية  بني  للتنس  شتوتغارت 
ثالثة،  املصنفة  كفيتوفا،  بترا 
برتنز  كيكي  الهولندية  على  الفائزة 
النهائي  نصف  الدور  في  السادسة، 
السبت، واإلستونية أنيت كونتافيت 
من  استفادت  التي  عشرة  اخلامسة 
انسحاب منافستها اليابانية ناومي 
أوساكا املصنفة اولى بسبب اصابة 
في البطن، لتضمن تأهلها. واحتاجت 
مستوى  أفضل  تقدمي  الى  كفيتوفا 
برتنز  منافستها  من  للتخلص  لها 

و6-3   )3-7(  6-7 مجموعات  ثالث  في 
النحس  التشيكية  وكسرت  و1-6. 
إذ  االملانية  الدورة  في  يالزمها  الذي 
للمرة  شتوتغارت  نهائي  الى  وصلت 
كانت  بعدما  مسيرتها،  في  االولى 
في  مرتني  الذهبي  املربع  من  خرجت 
كفيتوفا،  السابقة.وقالت  االعوام 
النهائية  مباراتها  ستخوض  التي 
مباراة  تكون  »لن  العام  هذا  الرابعة 
مترَّنَّا  )كونتافيت(.  أنيت  أمام  سهلة 
قليال مع بعضنا البعض قبل الدورة، 
وكان االمر ممتعا«. وتلعب التشيكية 
في النهائي امام كونتافيت املرتاحة 
 21( أوساكا  أعلنت  بعدما  نسبيا 

شتوتغارت  من  انسحابها  عاما( 
البطن.وعلقت  في  اصابة  بسبب 
»ال  قائلة  انسحابها  على  اليابانية 
اعتقد أن بامكاني ان ارسل الكرة«، 
»إنه  إصابتها  ماهية  حول  مضيفة 
تقلص في البطن، وهو أمر سبق لي 
أعرف طبيعة  لذلك  منه.  عانيت  أن 
فعله  علّي  يتوجب  وما  االصابة 
خالية  خروجها  ورغم  للعالج«. 
أن  إال  االملانية،  الدورة  من  الوفاض 
صدارة  على  ستحافظ  أوساكا 

ترتيب الالعبات احملترفات.

لتوجيه  استعداد  على  إنه  لوكلير،  شارل  قال 
في  فيراري  سائق  فرط  بعدما  نفسه،  إلى  اللوم 
في  املنطلقني  أول  مركز  بحصد  كبير  احتمال 
جائزة أذربيجان الكبرى ببطولة العالم لسباقات 

الفورموال 1 للسيارات.
وأغلق السائق القادم من موناكو والبالغ عمره 21 
املنعطف  في  باحلواجز  ليصطدم  املكابح  عاما، 
الثامن خالل الفترة الثانية من التجارب التأهيلية، 

بعدما سيطر على التجارب احلرة.
قبل  فريقه  مع  االتصال  دائرة  عبر  لوكلير  وقال 

اخلروج من السيارة والعودة إلى املرأب »أنا غبي. أنا 
غبي«.

وأبلغ الصحفيني بعد ذلك أنه يستحق ما حدث.
ذلك.  استحق  لكني  حدث  ملا  حزين  »أنا  وأضاف 

كنت غبيا كما قلت عبر دائرة االتصال مع فريقي. 
ال  هذا  غبي.  أنني  أعتقد  زلت  ما  لكني  هدأت  اآلن 

يغير أي شيء«.

أحرز كواهي ليونارد، 45 نقطة، ليقود تورونتو 
فيالدلفيا  على   )95-108( للفوز  رابتورز، 
قبل  سلسلة  بداية  في  سيكسرز  سيفنتي 
السلة  كرة  بدوري  الشرقي  القسم  نهائي 

األمريكي للمحترفني.
كرة   11 على  أيًضا  ليونارد  املتألق  واستحوذ 
 29 سياكام  باسكال  زميله  وأضاف  مرتدة، 
كايل  أحرز  كما  مرتدة،  كرات   7 وتابع  نقطة، 

لوري، 9 نقاط، ومرر 8 كرات حاسمة.

مع  نقطة   17 ريديك،  جيه  جيه  وسجل 
جويل  زميله  وأضاف  سيكسرز،  سيفنتي 
إمبيد 16 نقطة، واستحوذ على 8 كرات مرتدة، 
فيما أحرز توبياس هاريس 14 نقطة، واستحوذ 

على 15 كرة مرتدة.
ووصل تقدم رابتورز، إلى 19 نقطة، ودخل الربع 
وصل  الفارق  لكن  نقطة،   11 بفارق  األخير 
على  ثانية  و17  دقائق   4 قبل  نقطة   20 إلى 

النهاية.

باريس سان جيرمان،  نيمار جونيور، مهاجم  هاجم 
زمالءه بعد خسارة الفريق أمام رين، في نهائي كأس 
اإلعالم  لوسائل  تصريحات  في  نيمار  وقال  فرنسا 
أكثر  نكون  أن  »نحتاج   :»ESPN« شبكة  أبرزتها 
رجولة وجدية في غرفة خلع املالبس، يجب أن نتحد 
الكثير  أرى  »لكن  البرازيلي:  النجم  وأضاف  سويا«. 
من الالعبني الشباب الذين يفتقدون لإلنصات جيدا 

بل مييلون للكالم أكثر«.
ينصت  أن  »يجب  السابق:  برشلونة  مهاجم  وتابع 
هؤالء الشباب أكثر مما يتكلمون، ففي بعض األوقات 
الصغار  جند  خبرة،  األكثر  الالعبون  يتحدث  عندما 
يتحدث  عندما  وكذلك  جيد،  غير  فعل  برد  يقومون 

يجادلون  فهم  املدرب 
جيدة،  غير  بطريقة 

لن  الطريقة  بهذه 
الفريق  لى يذهب  إ
نقطة  في أبعد 
على  املنافسة 

البطوالت«.
وأمت نيمار جونيور: »نحن الالعبون 
عليهم  يجب  لذا  خبرة،  األكثر 
وينصتون  أكثر  يحترموننا  أن 
علي  وكان  أكبر،  بصورة  إلينا 
بداية  في  األمر  بنفس  االلتزام 

مسيرتي«.

األرجنتيني  الدولي  املهاجم  قاد 
برشلونة  فريقه  ميسي  ليونيل 
تاريخه  في  الـ26  اللقب  إحراز  إلى 
ضيفه  على  الفوز  هدف  بتسجيله 
كامب  ملعب  على  1-صفر  ليفانتي 
نو في املرحلة اخلامسة والثالثني من 

الدوري اإلسباني لكرة القدم.
في  دخل  الذي  ميسي  وسجل 
الوحيد  الهدف  الثاني،  الشوط 
برشلونة  فضمن   62 الدقيقة  في 
الذي  باللقب  االحتفاظ  رسميا 
أحرزه املوسم املاضي وللمرة الثامنة 
وذلك  األخيرة،  الـ11  املواسم  في 
على  الثالثية  لتحقيق  سعيه  في 
غرار 2009 و2015 عندما توج بلقبي 
الدوري والكأس احملليني ودوري أبطال 

أوربا.
الفوز  إلى  بحاجة  برشلونة  وكان 
بعدما  اللقب  حلسم  ليفانتي  على 
بلد  ضيفه  على  مدريد  أتلتيكو  فاز 
الوليد 1-صفر، وهو ما حققه بفضل 
إرنستو  املدرب  أبقاه  الذي  ميسي 
قبل  البدالء  مقاعد  على  فالفيردي 
أن يدفع به في الشوط الثاني مكان 

البرازيلي فيليبي كوتينيو.
الصدارة  في  موقعه  برشلونة  وعزز 
برصيد 83 نقطة بفارق 9 نقاط أمام 

من  مراحل   3 قبل  مدريد  أتلتيكو 
خوضه  قبل  وحتديدا  املوسم،  نهاية 
النهائي ملسابقة  الدور نصف  ذهاب 
دوري أبطال أوربا أمام ضيفه ليفربول 
أن  قبل  املقبل،  األربعاء  اإلنكليزي 
من  السابع  في  عليه  ضيفا  يحل 
أيار/مايو املقبل، علما بأنه سيخوض 
أيضا نهائي مسابقة الكأس احمللية 

ضد فالنسيا في 25 منه.
إرنستو  برشلونة  مدرب  وقال 

فالفيردي »كنا حتت الضغط من أجل 
الشوط  في  الهدف.  هذا  تسجيل 
لتحقيق  فرص  على  حصلنا  األول 
الثاني  ذلك دون جدوى، وفي الشوط 
فسحنا  التعزيز  في  فشلنا  عندما 
على  ليتجرأ  اخلصم  أمام  اجملال 
تتعلق  املسألة  كانت   . تهديدنا 
فرصنا  نترجم  لم  ألننا  بالعصبية 

ألهداف«.
الفارق  بهذا  اللقب  »حسم  وأضاف 

أمام منافسينا أمر صعب، جنحنا في 
التوالي.  على  الثاني  للعام  حتقيقه 
بالنسبة  كبير  وفخر  سعداء  نحن 
بذلك.  الناس تستمتع  لنا مشاهدة 

ولكن ما يزال أمامنا حتديان«.
الهدف  تسجيل  في  ميسي  وجنح 
الوحيد عندما تلقى كرة رأسية من 
التشيلي أرتورو فيدال داخل املنطقة 
الكرة  وسدد  روبير  باملدافع  فتالعب 
أيتور  احلارس  ميني  على  بيسراه 

فرنانديز .
الدوري  الـ34 مليسي في  الهدف  وهو 
هذا املوسم فعزز موقعه في صدارة 
الئحة الهدافني، كما هو اللقب الـ34 
قياسي  رقم  وهو  البالوغرانا  بألوان 
واألول  الكاتالوني،  النادي  تاريخ  في 

له كقائد للفريق.
من  لقبني  بعد  على  ميسي  وبات 
في  بالليغا  تتويجا  األكثر  الالعب 
تاريخ املسابقة أسطورة ريال مدريد 

السابق باكو خينتو )12 لقبا(.
فقط  لقبا   16 ميلك  برشلونة  وكان 
ريال  غرميه  غلة  ونصف  الدوري  في 
مع ميسي  التعاقد  قبل   )29( مدريد 
الذي ساهم بتتويجه بعشرة ألقاب 
في مدى 15 عاما ليصبح الفارق بني 
للنادي  لقبا   33( ألقاب   7 الغرميني 

امللكي(.
مع  األهداف  من  غلته  ميسي  ورفع 
النادي الكتالوني في الليغا إلى 417 
مرشحا  وبات  مباراة   450 في  هدفا 
الهداف  للقب  املوسم  هذا  بقوة 
االسطورة  ليعادل  السادسة  للمرة 
تيلمو ثارا )6 ألقاب للهداف بني 1945 

و1953(.
سيطرة دون فعالية

البداية  منذ  برشلونة  وضغط 
الفرص  من  الكثير  وسنحت 
األوروغوياني  خصوصا  ملهاجميه 
فيليبي  والبرازيلي  سواريز  لويس 

في  انفرادين  األول  فأهدر  كوتينيو 
الدقيقتني 3 و20، وحذا حذوه الثاني 
 5( املنطقة  داخل  من  بتسديدتني 
و25( ورأسية من مسافة قريبة )26( 
خارج  من  زاحفة  قوية  تسديدة  ثم 
املنطقة تصدى لها جميعها احلارس 

فرنانديز )27(.
وحرمت العارضة كوتينيو من افتتاح 
التسجيل بردها كرته من ركلة حرة 

مباشرة من خارج املنطقة )40(.
ودفع فالفيردي مبيسي مطلع الشوط 
استغل  عندما  الفرج  وجاء  الثاني 
البرغوث كرة رأسية من فيدال داخل 
روبير  باملدافع  فتالعب  املنطقة 
احلارس  ميني  على  بيسراه  وتابعها 

.)62(
من  يصارع  الذي  ليفانتي  واندفع 
وكاد  الهجوم  نحو  البقاء،  أجل 
مناسبة  من  أكثر  في  التعادل  يدرك 
الدقيقة  في  كوكي  رأسية  أخطرها 
األيسر  القائم  من  ارتدت  األخيرة 
تير  مارك-أندريه  األملاني  للحارس 

شتيغن.
أتلتيكو يعزز وصافته

بفوزه  األهم  مدريد  أتلتيكو  وحقق 
الوليد  بلد  ضيفه  على  الصعب 

1-صفر.
النيران  إلى  مدريد  أتلتيكو  واحتاج 
رايو  على  الفوز  لتحقيق  الصديقة 
األخير  مدافع  سجل  حيث  فايكانو 

الوحيد  الهدف  فرنانديز  خواكني 
باخلطأ في مرمى فريقه عندما حاول 
إبعاد متريرة عرضية لساوول نيغيس 

في الدقيقة 66.
املساعدة  تقنية  إلى  احلكم  وجلأ 
من  للتأكد  آر«  إيه  »في  بالفيديو 
للكرة  أرياس  سانتياغو  املدافع  ملس 
بيده داخل املنطقة فتراجع عن منح 
الضيوف ركلة جزاء في الدقيقة 87.

مدريد  أتلتيكو  مرمى  حارس  وتألق 
أهداف  من  فريقه  وأنقذ  املباراة  في 
و77  و29   9 الدقائق  في  محققة 
و90+1، كما أن القائم أنقذه من هدف 
بدل  الوقت  من  الثالثة  الدقيقة  في 

الضائع.
وعزز أتلتيكو مدريد موقعه في املركز 
 9 بفارق  نقطة   74 برصيد  الثاني 
نقاط مؤقتا عن مطارده املباشر جاره 

ريال مدريد.
ضيفه  مع  بلباو  أتلتيك  وتعادل 
ديبورتيفو أالفيس بهدف إلتشيباريا 
لبورخا  هدف  مقابل   )41( أوركياغا 

باستون )45(.
سلتا  مع  ليغانيس  أيضا  وتعادل 

فيغو صفر-صفر.
وجيرونا  إيبار،  مع  فالنسيا  والتقى 
مع  سوسييداد  وريال  إشبيلية،  مع 

خيتافي، وفياريال مع هويسكا.
ريال  بلقاء  اليوم  املرحلة  وتختتم 

بيتيس مع إسبانيول.
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ــعى للتعاقد  ــد تقرير صحفي، أن نادي يوفنتوس يس أك
ــي امليركاتو  ــه ف ــم هجوم ــية لدع ــة فرنس ــع صفق م

الصيفي املقبل.
ــإن يوفنتوس  ــية، ف ووفًقا لصحيفة »ليكيب« الفرنس
ــل فقير، جنم ليون، متهيًدا لضمه في الصيف  يراقب نبي
ــل عن الدوري  ــتغاًل رغبة الالعب في الرحي ــل، مس املقب

الفرنسي.
ــة على لقب  ويريد يوفنتوس تكوين فريق قوي للمنافس

دوري أبطال أوربا في املوسم املقبل، ولذلك فإنه يخطط 
أن يكون فقير ثاني صفقاته الصيفية بعد الويلزي آرون 

رامزي.
ــيا لليفربول في الصيف املاضي،  وكان فقير هدًفا رئيس
ولكن ليون طلب احلصول على 70 مليون يورو، وهو الرقم 
الذي ينتظر يوفنتوس تخفيضه في امليركاتو الصيفي.

ــارت الصحيفة إلى أن املوسم املقبل هو األخير في  وأش
ــي ال يريد  عقد فقير مع ليون، ولذلك فإن النادي الفرنس

أن يخسر خدمات الالعب مجانًا.

يوفنتوس يوجه أنظاره إىل جنم فرنسي

 وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت /
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ميسي يــــقـــود بـــرشلـــونـــة إلحــــراز لـــقب تـــاريـــخـــــي

نيمار يفضح أزمة خطرية يف 
سان جريمان

كفيتوفا على بعد خطوة من لقب دورة شتوتغارت للتنس

قمة نارية بني األهلي والزمالك على لقب دوري اليد

لوكلري يلوم نفسه بعد التفريط يف 
مركز أول املنطلقني

رابتورز يتقدم على سيفنيت بنصف نهائي 
دوري السلة األمريكي

يونايتد  مانشستر  نادي  أن  بريطاني،  صحفي  تقرير  أكد 
إلى  بوجبا،  بول  الفرنسي  رحيل  أمر  يخص  فيما  استسلم 
»ميرور«  لصحيفة  ووفًقا  املقبل.  الصيف  في  مدريد،  ريال 
على  تتعامل  باتت  احلمر  الشياطني  إدارة  فإن  البريطانية، 
املقبل. الصيفي  امليركاتو  في  الفريق  سيترك  بوجبا  أن 

 120 على  باحلصول  سوى  تتمسك  ال  اإلدارة  أن  إلى  وأشارت 
مليون إسترليني من ريال مدريد، وهذه هي النقطة الشائكة 
الوحيدة في الصفقة. وأوضحت أن مانشستر يونايتد، منفتح 

روميلو  البلجيكي  املهاجم  خدمات  عن  التخلي  على  أيًضا 
إدارة  ميالن.وتستهدف  إنتر  أو  يوفنتوس  لصالح  لوكاكو، 
الشياطني احلمر أن جتمع ما يقرب من 200 مليون إسترليني 
من بيع بوجبا ولوكاكو، حيث سيتم استخدام هذه األموال 
أن  أكدت  التقارير  من  العديد  أن  الصيفي.يذكر  امليركاتو  في 
باتت  أولي جونار سولسكاير  النرويجي  عالقة بوجبا مبدربه 
سقط  بينما  مدريد،  لريال  االنتقال  في  يرغب  وأنه  متوترة، 
املقبل، لصالح  للموسم  الفني  املدير  لوكاكو من حسابات 

املهاجم األساسي ماركوس راشفورد.

مانشسرت يونايتد يستسلم أمام رغبة بوجبا



التقى في ختام بطولة دوري احملترفني هذا املوسم، 
والزمالك، على حصد  األهلي  بني  القمة  لقاء  في 
والرياضة  الشباب  بصالة   ، البطولة،  لقب 

املغطاة.
نقطة،   40 جعبته  وفي  املباراة  الزمالك  ودخل 
التعادل  سواء  باللقب  للتتويج  فرصتان  وأمامه 
الذي  لألهلي،  واحدة  فرصة  مقابل  في  الفوز،  أو 
يحتل املركز الثاني بـ39 نقطة، وهي حتقيق الفوز. 
وقد فاز األهلي باللقب 21 مرة، فيما توج الزمالك 
باللقب في 16 مناسبة، ودخل األهلي، وهو يرغب 
كأس  منه  خطف  الذي  الزمالك  من  الثأر  في 
لتكريس  الزمالك  سعى  فيما  األفريقي،  السوبر 
تفوقه على منافسه التقليدي، كما أن الدوري هو 
البطولة احمللية املتبقية للزمالك، بعد وداع كأس 

مصر.
أسلحة الفريقني

ميلك كال الفريقني، كوكبة من النجوم بني عناصر 
األهلي  اخلبرة.ففي  وأصحاب  الشباب 

عصام  ومحمد  رفعت  هادي  يتواجد 

وعمر  معرف،  ويوسف  حسام،  وأحمد  الطيار، 
فيصل،  الرحمن  وعبد  خليل،  ومصطفى  حجاج، 
وعمر الوكيل، وإسالم حسن، حتت القيادة الفنية 
يعتمد  بينما  ماركوفيتش.  نيكوال  للسلوفيني 
الزمالك يعتمد على محمد علي ومحمود خليل، 
علي،  ومحمد  رمضان،  ومحمد  األحمر،  وأحمد 

هشام،  ومحمد محسن، وهشام وعلي 
محمد  السبكي، 
ويحيى  محسن، 
وأكرم  الدرع، 
حتت  يسري، 
باسم  قيادة 

السبكي.

لدورة  النهائية  املباراة  جتمع   
التشيكية  بني  للتنس  شتوتغارت 
ثالثة،  املصنفة  كفيتوفا،  بترا 
برتنز  كيكي  الهولندية  على  الفائزة 
النهائي  نصف  الدور  في  السادسة، 
السبت، واإلستونية أنيت كونتافيت 
من  استفادت  التي  عشرة  اخلامسة 
انسحاب منافستها اليابانية ناومي 
أوساكا املصنفة اولى بسبب اصابة 
في البطن، لتضمن تأهلها. واحتاجت 
مستوى  أفضل  تقدمي  الى  كفيتوفا 
برتنز  منافستها  من  للتخلص  لها 

و6-3   )3-7(  6-7 مجموعات  ثالث  في 
النحس  التشيكية  وكسرت  و1-6. 
إذ  االملانية  الدورة  في  يالزمها  الذي 
للمرة  شتوتغارت  نهائي  الى  وصلت 
كانت  بعدما  مسيرتها،  في  االولى 
في  مرتني  الذهبي  املربع  من  خرجت 
كفيتوفا،  السابقة.وقالت  االعوام 
النهائية  مباراتها  ستخوض  التي 
مباراة  تكون  »لن  العام  هذا  الرابعة 
مترَّنَّا  )كونتافيت(.  أنيت  أمام  سهلة 
قليال مع بعضنا البعض قبل الدورة، 
وكان االمر ممتعا«. وتلعب التشيكية 
في النهائي امام كونتافيت املرتاحة 
 21( أوساكا  أعلنت  بعدما  نسبيا 

شتوتغارت  من  انسحابها  عاما( 
البطن.وعلقت  في  اصابة  بسبب 
»ال  قائلة  انسحابها  على  اليابانية 
اعتقد أن بامكاني ان ارسل الكرة«، 
»إنه  إصابتها  ماهية  حول  مضيفة 
تقلص في البطن، وهو أمر سبق لي 
أعرف طبيعة  لذلك  منه.  عانيت  أن 
فعله  علّي  يتوجب  وما  االصابة 
خالية  خروجها  ورغم  للعالج«. 
أن  إال  االملانية،  الدورة  من  الوفاض 
صدارة  على  ستحافظ  أوساكا 

ترتيب الالعبات احملترفات.

لتوجيه  استعداد  على  إنه  لوكلير،  شارل  قال 
في  فيراري  سائق  فرط  بعدما  نفسه،  إلى  اللوم 
في  املنطلقني  أول  مركز  بحصد  كبير  احتمال 
جائزة أذربيجان الكبرى ببطولة العالم لسباقات 

الفورموال 1 للسيارات.
وأغلق السائق القادم من موناكو والبالغ عمره 21 
املنعطف  في  باحلواجز  ليصطدم  املكابح  عاما، 
الثامن خالل الفترة الثانية من التجارب التأهيلية، 

بعدما سيطر على التجارب احلرة.
قبل  فريقه  مع  االتصال  دائرة  عبر  لوكلير  وقال 

اخلروج من السيارة والعودة إلى املرأب »أنا غبي. أنا 
غبي«.

وأبلغ الصحفيني بعد ذلك أنه يستحق ما حدث.
ذلك.  استحق  لكني  حدث  ملا  حزين  »أنا  وأضاف 

كنت غبيا كما قلت عبر دائرة االتصال مع فريقي. 
ال  هذا  غبي.  أنني  أعتقد  زلت  ما  لكني  هدأت  اآلن 

يغير أي شيء«.

أحرز كواهي ليونارد، 45 نقطة، ليقود تورونتو 
فيالدلفيا  على   )95-108( للفوز  رابتورز، 
قبل  سلسلة  بداية  في  سيكسرز  سيفنتي 
السلة  كرة  بدوري  الشرقي  القسم  نهائي 

األمريكي للمحترفني.
كرة   11 على  أيًضا  ليونارد  املتألق  واستحوذ 
 29 سياكام  باسكال  زميله  وأضاف  مرتدة، 
كايل  أحرز  كما  مرتدة،  كرات   7 وتابع  نقطة، 

لوري، 9 نقاط، ومرر 8 كرات حاسمة.

مع  نقطة   17 ريديك،  جيه  جيه  وسجل 
جويل  زميله  وأضاف  سيكسرز،  سيفنتي 
إمبيد 16 نقطة، واستحوذ على 8 كرات مرتدة، 
فيما أحرز توبياس هاريس 14 نقطة، واستحوذ 

على 15 كرة مرتدة.
ووصل تقدم رابتورز، إلى 19 نقطة، ودخل الربع 
وصل  الفارق  لكن  نقطة،   11 بفارق  األخير 
على  ثانية  و17  دقائق   4 قبل  نقطة   20 إلى 

النهاية.

باريس سان جيرمان،  نيمار جونيور، مهاجم  هاجم 
زمالءه بعد خسارة الفريق أمام رين، في نهائي كأس 
اإلعالم  لوسائل  تصريحات  في  نيمار  وقال  فرنسا 
أكثر  نكون  أن  »نحتاج   :»ESPN« شبكة  أبرزتها 
رجولة وجدية في غرفة خلع املالبس، يجب أن نتحد 
الكثير  أرى  »لكن  البرازيلي:  النجم  وأضاف  سويا«. 
من الالعبني الشباب الذين يفتقدون لإلنصات جيدا 

بل مييلون للكالم أكثر«.
ينصت  أن  »يجب  السابق:  برشلونة  مهاجم  وتابع 
هؤالء الشباب أكثر مما يتكلمون، ففي بعض األوقات 
الصغار  جند  خبرة،  األكثر  الالعبون  يتحدث  عندما 
يتحدث  عندما  وكذلك  جيد،  غير  فعل  برد  يقومون 

يجادلون  فهم  املدرب 
جيدة،  غير  بطريقة 

لن  الطريقة  بهذه 
الفريق  لى يذهب  إ
نقطة  في أبعد 
على  املنافسة 

البطوالت«.
وأمت نيمار جونيور: »نحن الالعبون 
عليهم  يجب  لذا  خبرة،  األكثر 
وينصتون  أكثر  يحترموننا  أن 
علي  وكان  أكبر،  بصورة  إلينا 
بداية  في  األمر  بنفس  االلتزام 

مسيرتي«.

األرجنتيني  الدولي  املهاجم  قاد 
برشلونة  فريقه  ميسي  ليونيل 
تاريخه  في  الـ26  اللقب  إحراز  إلى 
ضيفه  على  الفوز  هدف  بتسجيله 
كامب  ملعب  على  1-صفر  ليفانتي 
نو في املرحلة اخلامسة والثالثني من 

الدوري اإلسباني لكرة القدم.
في  دخل  الذي  ميسي  وسجل 
الوحيد  الهدف  الثاني،  الشوط 
برشلونة  فضمن   62 الدقيقة  في 
الذي  باللقب  االحتفاظ  رسميا 
أحرزه املوسم املاضي وللمرة الثامنة 
وذلك  األخيرة،  الـ11  املواسم  في 
على  الثالثية  لتحقيق  سعيه  في 
غرار 2009 و2015 عندما توج بلقبي 
الدوري والكأس احملليني ودوري أبطال 

أوربا.
الفوز  إلى  بحاجة  برشلونة  وكان 
بعدما  اللقب  حلسم  ليفانتي  على 
بلد  ضيفه  على  مدريد  أتلتيكو  فاز 
الوليد 1-صفر، وهو ما حققه بفضل 
إرنستو  املدرب  أبقاه  الذي  ميسي 
قبل  البدالء  مقاعد  على  فالفيردي 
أن يدفع به في الشوط الثاني مكان 

البرازيلي فيليبي كوتينيو.
الصدارة  في  موقعه  برشلونة  وعزز 
برصيد 83 نقطة بفارق 9 نقاط أمام 

من  مراحل   3 قبل  مدريد  أتلتيكو 
خوضه  قبل  وحتديدا  املوسم،  نهاية 
النهائي ملسابقة  الدور نصف  ذهاب 
دوري أبطال أوربا أمام ضيفه ليفربول 
أن  قبل  املقبل،  األربعاء  اإلنكليزي 
من  السابع  في  عليه  ضيفا  يحل 
أيار/مايو املقبل، علما بأنه سيخوض 
أيضا نهائي مسابقة الكأس احمللية 

ضد فالنسيا في 25 منه.
إرنستو  برشلونة  مدرب  وقال 

فالفيردي »كنا حتت الضغط من أجل 
الشوط  في  الهدف.  هذا  تسجيل 
لتحقيق  فرص  على  حصلنا  األول 
الثاني  ذلك دون جدوى، وفي الشوط 
فسحنا  التعزيز  في  فشلنا  عندما 
على  ليتجرأ  اخلصم  أمام  اجملال 
تتعلق  املسألة  كانت   . تهديدنا 
فرصنا  نترجم  لم  ألننا  بالعصبية 

ألهداف«.
الفارق  بهذا  اللقب  »حسم  وأضاف 

أمام منافسينا أمر صعب، جنحنا في 
التوالي.  على  الثاني  للعام  حتقيقه 
بالنسبة  كبير  وفخر  سعداء  نحن 
بذلك.  الناس تستمتع  لنا مشاهدة 

ولكن ما يزال أمامنا حتديان«.
الهدف  تسجيل  في  ميسي  وجنح 
الوحيد عندما تلقى كرة رأسية من 
التشيلي أرتورو فيدال داخل املنطقة 
الكرة  وسدد  روبير  باملدافع  فتالعب 
أيتور  احلارس  ميني  على  بيسراه 

فرنانديز .
الدوري  الـ34 مليسي في  الهدف  وهو 
هذا املوسم فعزز موقعه في صدارة 
الئحة الهدافني، كما هو اللقب الـ34 
قياسي  رقم  وهو  البالوغرانا  بألوان 
واألول  الكاتالوني،  النادي  تاريخ  في 

له كقائد للفريق.
من  لقبني  بعد  على  ميسي  وبات 
في  بالليغا  تتويجا  األكثر  الالعب 
تاريخ املسابقة أسطورة ريال مدريد 

السابق باكو خينتو )12 لقبا(.
فقط  لقبا   16 ميلك  برشلونة  وكان 
ريال  غرميه  غلة  ونصف  الدوري  في 
مع ميسي  التعاقد  قبل   )29( مدريد 
الذي ساهم بتتويجه بعشرة ألقاب 
في مدى 15 عاما ليصبح الفارق بني 
للنادي  لقبا   33( ألقاب   7 الغرميني 

امللكي(.
مع  األهداف  من  غلته  ميسي  ورفع 
النادي الكتالوني في الليغا إلى 417 
مرشحا  وبات  مباراة   450 في  هدفا 
الهداف  للقب  املوسم  هذا  بقوة 
االسطورة  ليعادل  السادسة  للمرة 
تيلمو ثارا )6 ألقاب للهداف بني 1945 

و1953(.
سيطرة دون فعالية

البداية  منذ  برشلونة  وضغط 
الفرص  من  الكثير  وسنحت 
األوروغوياني  خصوصا  ملهاجميه 
فيليبي  والبرازيلي  سواريز  لويس 

في  انفرادين  األول  فأهدر  كوتينيو 
الدقيقتني 3 و20، وحذا حذوه الثاني 
 5( املنطقة  داخل  من  بتسديدتني 
و25( ورأسية من مسافة قريبة )26( 
خارج  من  زاحفة  قوية  تسديدة  ثم 
املنطقة تصدى لها جميعها احلارس 

فرنانديز )27(.
وحرمت العارضة كوتينيو من افتتاح 
التسجيل بردها كرته من ركلة حرة 

مباشرة من خارج املنطقة )40(.
ودفع فالفيردي مبيسي مطلع الشوط 
استغل  عندما  الفرج  وجاء  الثاني 
البرغوث كرة رأسية من فيدال داخل 
روبير  باملدافع  فتالعب  املنطقة 
احلارس  ميني  على  بيسراه  وتابعها 

.)62(
من  يصارع  الذي  ليفانتي  واندفع 
وكاد  الهجوم  نحو  البقاء،  أجل 
مناسبة  من  أكثر  في  التعادل  يدرك 
الدقيقة  في  كوكي  رأسية  أخطرها 
األيسر  القائم  من  ارتدت  األخيرة 
تير  مارك-أندريه  األملاني  للحارس 

شتيغن.
أتلتيكو يعزز وصافته

بفوزه  األهم  مدريد  أتلتيكو  وحقق 
الوليد  بلد  ضيفه  على  الصعب 

1-صفر.
النيران  إلى  مدريد  أتلتيكو  واحتاج 
رايو  على  الفوز  لتحقيق  الصديقة 
األخير  مدافع  سجل  حيث  فايكانو 

الوحيد  الهدف  فرنانديز  خواكني 
باخلطأ في مرمى فريقه عندما حاول 
إبعاد متريرة عرضية لساوول نيغيس 

في الدقيقة 66.
املساعدة  تقنية  إلى  احلكم  وجلأ 
من  للتأكد  آر«  إيه  »في  بالفيديو 
للكرة  أرياس  سانتياغو  املدافع  ملس 
بيده داخل املنطقة فتراجع عن منح 
الضيوف ركلة جزاء في الدقيقة 87.

مدريد  أتلتيكو  مرمى  حارس  وتألق 
أهداف  من  فريقه  وأنقذ  املباراة  في 
و77  و29   9 الدقائق  في  محققة 
و90+1، كما أن القائم أنقذه من هدف 
بدل  الوقت  من  الثالثة  الدقيقة  في 

الضائع.
وعزز أتلتيكو مدريد موقعه في املركز 
 9 بفارق  نقطة   74 برصيد  الثاني 
نقاط مؤقتا عن مطارده املباشر جاره 

ريال مدريد.
ضيفه  مع  بلباو  أتلتيك  وتعادل 
ديبورتيفو أالفيس بهدف إلتشيباريا 
لبورخا  هدف  مقابل   )41( أوركياغا 

باستون )45(.
سلتا  مع  ليغانيس  أيضا  وتعادل 

فيغو صفر-صفر.
وجيرونا  إيبار،  مع  فالنسيا  والتقى 
مع  سوسييداد  وريال  إشبيلية،  مع 

خيتافي، وفياريال مع هويسكا.
ريال  بلقاء  اليوم  املرحلة  وتختتم 

بيتيس مع إسبانيول.
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ــعى للتعاقد  ــد تقرير صحفي، أن نادي يوفنتوس يس أك
ــي امليركاتو  ــه ف ــم هجوم ــية لدع ــة فرنس ــع صفق م

الصيفي املقبل.
ــإن يوفنتوس  ــية، ف ووفًقا لصحيفة »ليكيب« الفرنس
ــل فقير، جنم ليون، متهيًدا لضمه في الصيف  يراقب نبي
ــل عن الدوري  ــتغاًل رغبة الالعب في الرحي ــل، مس املقب

الفرنسي.
ــة على لقب  ويريد يوفنتوس تكوين فريق قوي للمنافس

دوري أبطال أوربا في املوسم املقبل، ولذلك فإنه يخطط 
أن يكون فقير ثاني صفقاته الصيفية بعد الويلزي آرون 

رامزي.
ــيا لليفربول في الصيف املاضي،  وكان فقير هدًفا رئيس
ولكن ليون طلب احلصول على 70 مليون يورو، وهو الرقم 
الذي ينتظر يوفنتوس تخفيضه في امليركاتو الصيفي.

ــارت الصحيفة إلى أن املوسم املقبل هو األخير في  وأش
ــي ال يريد  عقد فقير مع ليون، ولذلك فإن النادي الفرنس

أن يخسر خدمات الالعب مجانًا.

يوفنتوس يوجه أنظاره إىل جنم فرنسي
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ميسي يــــقـــود بـــرشلـــونـــة إلحــــراز لـــقب تـــاريـــخـــــي

نيمار يفضح أزمة خطرية يف 
سان جريمان

كفيتوفا على بعد خطوة من لقب دورة شتوتغارت للتنس

قمة نارية بني األهلي والزمالك على لقب دوري اليد

لوكلري يلوم نفسه بعد التفريط يف 
مركز أول املنطلقني

رابتورز يتقدم على سيفنيت بنصف نهائي 
دوري السلة األمريكي

يونايتد  مانشستر  نادي  أن  بريطاني،  صحفي  تقرير  أكد 
إلى  بوجبا،  بول  الفرنسي  رحيل  أمر  يخص  فيما  استسلم 
»ميرور«  لصحيفة  ووفًقا  املقبل.  الصيف  في  مدريد،  ريال 
على  تتعامل  باتت  احلمر  الشياطني  إدارة  فإن  البريطانية، 
املقبل. الصيفي  امليركاتو  في  الفريق  سيترك  بوجبا  أن 
 120 على  باحلصول  سوى  تتمسك  ال  اإلدارة  أن  إلى  وأشارت 
مليون إسترليني من ريال مدريد، وهذه هي النقطة الشائكة 
الوحيدة في الصفقة. وأوضحت أن مانشستر يونايتد، منفتح 

روميلو  البلجيكي  املهاجم  خدمات  عن  التخلي  على  أيًضا 
إدارة  ميالن.وتستهدف  إنتر  أو  يوفنتوس  لصالح  لوكاكو، 
الشياطني احلمر أن جتمع ما يقرب من 200 مليون إسترليني 
من بيع بوجبا ولوكاكو، حيث سيتم استخدام هذه األموال 
أن  أكدت  التقارير  من  العديد  أن  الصيفي.يذكر  امليركاتو  في 
باتت  أولي جونار سولسكاير  النرويجي  عالقة بوجبا مبدربه 
سقط  بينما  مدريد،  لريال  االنتقال  في  يرغب  وأنه  متوترة، 
املقبل، لصالح  للموسم  الفني  املدير  لوكاكو من حسابات 

املهاجم األساسي ماركوس راشفورد.

مانشسرت يونايتد يستسلم أمام رغبة بوجبا



انش��غال  صحفي��ة  تقاري��ر  اك��دت 
املراقب��ن بعد انته��اء معرك��ة الباغوز 
الس��ورية الت��ي ش��نت للقض��اء على 
تنظي��م )داع��ش(« باحتمالي��ة أن تدفع 
تل��ك الهزمية التنظيم نح��و ليبيا التي 
تخلصت من التنظيم في الس��ابق بعد 
أن كان��ت تعتبر أكبر معاقله خارج دولة 
اخلالفة املنكوبة اآلن في العراق وسوريا.

لكن مع متكن التنظيم في اآلونة األخيرة 
من ش��ن هجم��ات عنيفة ف��ي األراضي 
الليبي��ة، يب��دو أن م��ا فتح الب��اب على 
مصرعيه أم��ام عودة التنظي��م ال يعود 
فق��ط لهزميته في س��وريا والعراق، وإمنا 
للصراع الداخلي الليبي الذي كانت آخر 
فصوله هجوم الل��واء املتقاعد خليفة 
حفتر عل��ى العاصمة طرابلس من أجل 
الس��يطرة عليها، فقبل ه��ذه املعركة 
وبعده��ا تزايدت عملي��ات التنظيم ضد 

املرافق والبلدات الليبية.
ظه��ر تنظي��م )داع��ش( في ليبي��ا بعد 
س��قوط نظام معمر القذافي في العام 
2011، فق��د أُعلن عن بيعت��ه للتنظيم 

األم في شريط فيديو نشره ما سمي 
ب�»مجلس ش��ورى ش��باب اإلسالم« 
م��ن مدين��ة درن��ة الس��احلية في 3 
أكتوب��ر )تش��رين األول( 2014، وقب��ل 
زعي��م )داعش( أب��و بكر البغ��دادي � 
فيم��ا بع��د � ليبيا كجزء م��ن »دولة 
اخلالفة« وقسمها إلى ثالث »واليات«، 
هي برق��ة )ش��رق( وطرابل��س )غرب( 

وفزان )جنوب(.
وميك��ن الق��ول إن التنظيم تأس��س 
في درنة معتمًدا في تش��كيله على  

جتني��د محلي ومغاربي ومصري، ثم ضم 
جنس��يات أفريقي��ة أخ��رى، خاصة من 
السنغال، والتشاد، والسودان، ومن درنة 

انتقل )داع��ش( إلى بعض املدن، وخاصة 
بنغ��ازي، قب��ل أن ينتق��ل إل��ى س��رت، 
مسقط رأس القذافي، التي أعلن فيها 
إقامة إمارته وتطور س��ريًعا فيها حتى 
بل��غ أوج قوت��ه ف��ي الع��ام 2015، ومن 
سرت بدأت جموع من املقاتلن التوافد 
على املدينة التي حاربته فيها  جماعة 

»أنصار الشريعة«.
وفي ع��ام 2016 متكنت القوات الليبية 
احمللي��ة مدعومة من الوالي��ات املتحدة 
من ط��رد )داعش( من س��رت، لكن هذه 
الهزمي��ة ل��م تن��ف احتمالي��ة ع��ودة 
)داع��ش( بع��د تنظيم صفوف��ه خارج 
س��رت في الصحاري واملناطق اجلبلية 
في ليبيا، خاصة أن األوضاع الداخلية 
الليبي��ة املتنازعة لم تنته، وحالت دون 

هزمية حقيقة ل�)داعش(.
وخالل النص��ف األول من 2017 تواصلت 
مالحقة العش��رات من عناصر )داعش( 
في ليبي��ا، خاصة ف��ي املنطقة املمتدة 
من جنوب س��رت إلى اجلنوب الش��رقي 
ملدينة بن��ي وليد )170كم جنوب ش��رق 
طرابل��س(، إال أن التنظيم أخذ ينش��ط 
في وسط الصحراء الليبية، خاصة بعد 

انس��حاب القوة الثالث��ة )املنحدرة من 
مصراتة( من اجلفرة.

وعادت األنظار إلى خطر )داعش( في ليبيا 

بعد هزمية التنظيم 
وس��وريا  العراق  في 
مراقب��ون  وتخ��وف 
م��ن أن تصبح ليبيا 
اخلالف��ة  محط��ة 
ل�)داعش(،  اجلدي��دة 
بع��ض  ح��ذر  وق��د 
اخلبراء من أن س��رت 
على وجه اخلصوص 
ميكن اس��تخدامها 
كنقط��ة انط��الق لش��ن هجم��ات ضد 
األوربي��ن، وفي الع��ام 2018 أكدت دائرة 

أبح��اث الكوجن��رس أن )داع��ش( ما تزال 
تش��كل تهديًدا قويًا ف��ي ليبيا، ففيها 
مجموع��ة تض��م 3 آالف و4 آالف عضًوا 
ما زال لديهم القدرة على ش��ن هجمات 

كبيرة داخل ليبيا وعبر احلدود.
وبالفع��ل فق��د حتول )داعش( ف��ي ليبيا 
اآلن إلى استراتيجية جديدة ترتكز على  

شن هجمات فردية منظمة الستهداف 
خدماتي��ة  أو  حيوي��ة  مؤسس��ات 
للحكوم��ة الليبي��ة، كم��ا ح��دث ف��ي 

الهجوم الذي استهدف مقر »املؤسسة 
الوطني��ة للنف��ط« ف��ي طرابل��س ف��ي 
س��بتمبر )أيلول( 2018، أو مبس��تجدات 
سياس��ية ليبية، فلمج��رد احلديث عن 
وصول مس��ودة الدس��تور إلى مفوضية 
االنتخابات في طرابلس، وبدء املفوضية 
االس��تعداد لالس��تفتاء عليه في مايو 
)أي��ار( 2018، نفذ )داع��ش( هجوًما على 
مق��ر املفوضي��ة، اعتبر أقس��ى هجوم 
تعرض��ت له العاصم��ة الليبية على يد 

التنظيم.
في أكتوبر )تشرين األول( املاضي، هاجم 
تنظيم )داعش( بل��دة الفقهاء الواقعة 
في منطقة نائية جنوبي منطقة اجلفرة 
باجلن��وب الش��رقي للعاصم��ة الليبية 
طرابلس، وروعت نحو 25 آلية مس��لحة 
للتنظيم س��كان البلدة بعد أن أحرقت 

بيوتهم، وخطفت بعض أبنائهم.
ه��ذا الهجوم الذي جاء انتقاًما من قيام 
اجليش الليب��ي باعتقال إح��دى قيادات 
التنظيم، ويدعى جمعة القرقعي تكرر 
في 10 أبريل )نيس��ان( 2019، حن أعلن 
التنظيم أنه سيطر على بلدة الفقهاء، 
الت��ي تبع��د نح��و 600 كيلومت��ًرا م��ن 

طرابلس، لعدة ساعات.
بيد أن الهجوم األخير جاء بعد ستة أيام 
من ش��ن اللواء املتقاع��د خليفة حفتر 
الذي يطل��ق على قواته اس��م »اجليش 
الوطني الليبي« هجوًم��ا في الرابع من 
أبريل اجلاري للس��يطرة على العاصمة 
طرابلس م��ن حكومة الوف��اق الوطني 
املُعت��رف به��ا م��ن قب��ل األمم املتحدة؛ 
إذ اس��تغل التنظي��م الن��زاع الداخلي 
الليبي بن قوات حفتر وحكومة الوفاق 
الوطن��ي كغطاء لش��ن هجوم مميت 

مفاجئ على البلدة.
ليظه��ر بذل��ك أن التنظيم اس��تعاد 
بثبات قوته بع��د أن فقد قبضته في 
أواخر ع��ام 2016، فهو يتمتع بصمود 
تنظيمي، واس��تغالل ذك��ي للمجال 
اجلغراف��ي في ليبيا، وق��ادر على خلق 
مناط��ق آمن��ة ينطل��ق منه��ا لفرض 
سياس��ته اجلدي��دة املعتم��دة عل��ى 
الهج��وم واالختف��اء. وبذل��ك يثب��ت 
)داعش( أنه طيلة س��نوات قتاله في 
ليبي��ا كان تنظيًم��ا مرنً��ا ومتكيًفا مع 
ظروف الصراع الليبي الداخلي، فهزميته 
س��واء في درن��ة عام 2016 أو في س��رت 

عام 2017 ال تعن��ي انتهاء التنظيم، بل 
حتول اس��تراتيجيته القتالية، واعتماده 
تكتيًكا عصًيا على االس��تنزاف بإرباك 

الوضع األمني الليبي.
يق��ول اخلبي��ر السياس��ي ف��ي اجمللس 
ط��ارق  اخلارجي��ة  للعالق��ات  األورب��ي 
مجريس��ي: إن »بيئ��ة الفوض��ى التي 
تعيش��ها ليبيا ميكن أن تزي��د من قوة 
تنظي��م داع��ش اإلرهاب��ي، فليبيا بلد 
كبي��ر، وميك��ن ل�)داعش( أن يكتس��ب 
القوة م��ن بيئة احل��رب والفوضى التي 
تس��ودها، وه��ذا م��ن املمك��ن أن يؤدي 
إل��ى موجة هج��رة جديدة، مث��ل التي 
تش��هدها أوربا في يومنا هذا«، معتبًرا 
أن الهج��وم عل��ى مناطق غرب��ي ليبيا 
م��ن قب��ل حفت��ر مبثاب��ة أكب��ر تعبئة 
للمقاتل��ن واجلهات الفاعل��ة الليبية 
منذ ع��ام 2011، وتابع الق��ول في إطار 

ل�»حل��ف  البرملاني��ة  ن��دوة للجمعي��ة 
ش��مال األطلس��ي )نات��و(« أن »هج��وم 
حفتر يعود لس��ببن: اعتقاد حفتر بأنه 
التهدي��دات املوجهة  س��يقضي عل��ى 
إلي��ه، وسياس��ات ال��دول األخ��رى التي 

حتمي الديكتاتوريات«.
تعتمد واش��نطن في جهود »مكافحة 
اإلرهاب« ف��ي ليبيا على حكومة الوفاق 

الوطن��ي املعت��رف به��ا دولًي��ا، إذ تدرك 
واشنطن أن توفر فرصا لإلرهاب في ليبيا 
يهدد مصاحلها وحلفاءها، ولذا اضطرت 
التباع اس��تراتيجية فعال��ة حلل األزمة 
السياس��ية حتى ال تصبح ليبيا مرتًعا 

للتنظيميات املتطرفة، وأولها )داعش(.
تتح��دث  التقارير الت��ي  بع��ض  لك��ن 

ع��ن وج��ود مقاتل��ن محس��وبن على 
مجموعات مسلحة متطرفة تقاتل مع 
الق��وات املوالية حلكومة الوفاق الليبية 

ضد ق��وات حفتر، وبرغم نف��ي حقيقة 
ذل��ك من قب��ل حكوم��ة الوف��اق، إال أن 
تل��ك التقارير قد أثارت قلق إدارة الرئيس 
أكثر  دونالد ترام��ب وجعلتها  األمريكي 
قناعة ب��أن حفتر ميك��ن االعتماد عليه 
كحلي��ف في جه��ود مكافحة اإلرهاب، 
فمحور مصر والسعودية واإلمارات جنح 
في إظه��ار رئيس حكوم��ة الوفاق، فايز 

الس��راج كرج��ل ليس أمث��ل للداعمن 
اإلقليمين؛ بس��بب موقفه من املعارك 
التي كان يقودها حفتر قبل أش��هر ضد 
الفصائل املس��لحة وسط ليبيا، عقب 
القضاء على عناصر »داعش« في سرت.

ويب��دو أن ترامب الذي أعلن عن س��حب 
بع��ض قواته م��ن ليبيا ف��ي أبريل 2019 
بس��بب تصاعد العنف ف��ي العاصمة 
طرابل��س قد اقتنع أس��وة مبؤيدي حفتر 

)روس��يا وفرنس��ا( أن األخي��ر ق��ادر على 
استعادة االستقرار ومكافحة اجلماعات 
اجلهادي��ة ف��ي ليبي��ا، وأولهم��ا تنظيم 
»القاعدة« و)داعش( كما فعل في قتاله 

السابق ضد تلك التنظيمات.
يؤك��د احمللل السياس��ي الليب��ي عماد 
بلعي��د أن تغي��ر موقف اجملتم��ع الدولي 
بشكل عام والواليات املتحدة األمريكية 
بش��كل خاص ه��و أمر حتم��ي مرتبط 
العس��كرية على  التغي��رات  بطبيع��ة 
األرض، فخليف��ة حفتر س��وق نفس��ه 
عب��ر عدد من لوبي��ات الضغط بأنه قادر 
على اقتحام العاصمة وفرض سيطرته 
عليها خالل 48 س��اعة وق��د اعتمد في 
ذلك على عنص��ر املفاجأة بحيث كانت 
جميع األطراف تنتظر »امللتقى الوطني 
اجلام��ع« برعاي��ة أممي��ة إلنه��اء حال��ة 

االنقسام السياسي في البالد.
ويش��ير بلعيد إل��ى أن قضي��ة محاربة 
حفتر لإلرهاب أكذوبة انتهى زمانها، بل 
إن بع��ض اخلاليا التي كانت موجودة في 
بنغازي ودرنة خرجت منهما بالتنس��يق 
مع ق��وات حفتر إلى غرب البالد، مضيًفا 
ل�»ساس��ة بوس��ت« أن »هج��وم حفتر 
على طرابلس بهذه الوحش��ية سيفتح 
الب��اب لع��ودة تنظيم الدول��ة أو أي قوة 
متطرفة أخرى، س��واء كانت دينية أو 
قبلية، وخصوًصا أن اجلميع يعلم أن 
ج��زًءا من القوات التي تتصدى حلفتر 
اآلن ف��ي جن��وب طرابلس ه��ي قوات 
استطاعت  والتي  املرصوص،  البنيان 
القض��اء على التنظيم في عاصمته 

سرت بعد أن قدمت 700 شهيد«.
ويشدد بلعيد على أن حاالت الصراع 
العس��كري م��ن ه��ذا الن��وع تخلق 
بيئة خصب��ة لتنظيم��ات اإلرهابية 
في اجلنوب الليبي مث��الً الذي أدخله 
حفت��ر في حال��ة فراغ أمن��ي؛ ما قد 
يجعله مالًذا آمًنا للعناصر املتطرفة 

الهاربة من سوريا.
وف��ي احملصل��ة يب��دو أن اجملتم��ع الدولي 
ما ي��زال غي��ر قادر عل��ى ف��رض النظام 
ف��ي ليبيا م��ا يعني إمكاني��ة أن تنضج 
الظروف إلنش��اء »دولة إسالمية أخرى«، 
خاصة أن ترام��ب يقابل احلد من بصمة 
ق��وات مكافحة اإلره��اب األمريكية في 
معظم أنحاء العال��م برغبة قوى أخرى 

في حتمل العبء.

تبدي قطاعات عراقية، غير قليلة، خش��يتها 
من اقتراب مرحلة اللعب اخلشن بن الواليات 
املتحدة وإيران، في العراق، مع دخول العقوبات 

االقتصادي��ة الت��ي تفرضه��ا واش��نطن على 
طهران مرحل��ة حرجة، خصوص��اً مع اقتراب 
انتهاء مهلة التمدي��د التي منحتها الواليات 
املتح��دة لبع��ض ال��دول املس��توردة للنف��ط 
اإليران��ي، وإدراج احل��رس الث��وري اإليراني على 

الئحة اإلرهاب األميركية.
املتح��دة، ممثل��ة  الوالي��ات  م��ن  وقام��ت كل 
بس��فارتها ف��ي بغ��داد، م��ن جه��ٍة، والقوى 
العراقي��ة الصديق��ة أو املقربة م��ن إيران، من 
جهة أخرى، بتبادل رس��ائل ع��داء خالل األيام 
الثالث��ة املاضية، تكش��ف عن حج��م التوتر 
ال��ذي يطبع العالقات بن واش��نطن وطهران، 
واحتمال تفجره داخ��ل األراضي العراقية في 

األسابيع واألشهر القليلة املقبلة.

ج��اءت الرس��الة األميركية األولى ض��د إيران، 
على شكل منشور نش��رته سفارة واشنطن 
عل��ى موقعها املوثق في فيس��بوك، هاجمت 
في��ه بش��دة املرش��د اإليران��ي الس��يد علي 

خامنئي.
ورداً عل��ى املنش��ور األميرك��ي، أص��در حتالف 
الفت��ح، بزعام��ة ه��ادي العامري بيان��اً رفض 
فيه بش��دة م��ا اس��ماه اس��تخدام البعثات 
الدبلوماسية املوجودة على األراضي العراقية 
لإلس��اءة إلى أي دولة، أو اإلساءة للمرجعيات 

الدينية.
وأض��اف أن«ه��ذا الفعل يعد مخالف��اً ألعراف 
وقواعد العمل الدبلوماس��ي، وأن ما صدر من 
خالل املوقع الرسمي لسفارة الواليات املتحدة 

األميركية هو جتاوز سافر وتعد غير مقبول«.
وطالب البيان ب�«حذف هذا البوس��ت املسيء 
أوالً، ومطالب��ة اخلارجي��ة باس��تدعاء القائ��م 
بأعمال الس��فير األميركي، وتسليمه مذكرة 

احتجاج شديدة اللهجة«.
كما طالب البيان، وزارة اخلارجية، باعتبار جوي 
ه��وي، القائم باألعمال األميرك��ي في العراق، 

شخصاً غير مرغوب فيه.
بدوره، دع��ا األمن العام حلرك��ة عصائب أهل 
احلق قي��س اخلزعلي الس��فارة األميركية في 

العراق، إلى االلتزام باحلدود.
وذك��ر اخلزعل��ي، ف��ي تغري��دة عل��ى تويت��ر، 
أن«تصريح��ات ومواق��ف الس��فارة األميركية 

املباش��رة والعلني��ة، فضالً عن الس��رية، هي 
محاوالت لزرع الفتنة وإرباك الوضع الداخلي، 
وكذلك هي وقاحة واستخدام للعراق للتدخل 
في الش��ؤون اخلاص��ة بجيرانه، ب��ل واالعتداء 

عليهم«.
وتاب��ع قائ��الً: »عليهم أن يعلم��وا أن للضيف 
ح��دوداً وآداب��اً علي��ه أن يلت��زم به��ا، وإال فإنه 

غير مرحب ب��ه«. ولم يقتصر رفض منش��ور 
الس��فارة األميركية ضد إيران على األجنحة 
القريبة من األخيرة، بل تعداه إلى شخصيات 
أخ��رى بعي��دة نس��بياً، ورمب��ا متقاطعة مع 
اخلط اإليراني، ما يكش��ف عن حجم اخملاوف 

التي تس��اور بعض الش��خصيات السياسية 
والديني��ة من وق��وع العراق في دائ��رة الصراع 

األميركي - اإليراني املتوقع.
فقد أبدى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر 
قلقه م��ن التدخالت في الش��أن العراقي من 
كال الطرف��ن في إش��ارة إلى إي��ران والواليات 

املتحدة.
ودع��ا الص��در، ف��ي بي��ان، أم��س، إلى«إغ��الق 
الس��فارة األميركية في ح��ال زج العراق بهذا 

الصراع«.
كما دع��ا إلى انس��حاب الفصائ��ل العراقية 
املنتمي��ة إلى )احلش��د(، وغيرهم، من س��وريا، 
وعودتهم فوراً إلى العراق وتوقيع العراق وإيران 

اتفاقية ثنائية الحترام السيادة بن البلدين.
من جانب��ه، حّذر رئيس حتال��ف اإلصالح عمار 
منطلق��اً  الع��راق  من«اس��تخدام  احلكي��م، 
للحرب اإلعالمية أو التجارية أو السياس��ية«، 
معتب��راً ذل��ك »انته��اكاً لس��يادتنا الوطنية 
وخرقاً واضحاً لألعراف الدبلوماس��ية املتبعة 
بن الدول«. وش��دد، في بي��ان مقتضب أصدره 
مكتب��ه، أم��س، عل��ى »حيادية الع��راق وعدم 
اجنراره لسياس��ة احمل��اور، وننطل��ق بذلك من 

املصلحة الوطني��ة العليا التي متثل بوصلتنا 
في التعامل مع اجلميع«.ويقول أستاذ العلوم 
السياس��ية في جامعة الكوف��ة، إياد العنبر، 
إن«حرب الرسائل بن أميركا وإيران باتت تتخذ 
لغ��ة التصعيد، ويبدو أن العراق هو الس��احة 
التي يتم من خالل مترير الرسائل بن الطرفن«.
ورأى العنبر، أن«مش��كلة الع��راق أنه غير قادر 

على ف��ك ارتباطه مع إيران. وفي الوقت ذاته ال 
ميكنه التخلي عن الدعم األميركي. ووفق هذه 
املعادلة الصعبة، حتاول إيران أن تكون رسائلها 
لألميركين من خالل اجلماعات والشخصيات 
الت��ي ترتبط معها مباش��رة«. ويالحظ العنبر 
أن«احلكومة العراقية تلتزم الصمت، وتكتفي 
بالتصريحات التي تعبر عن عدم وجود رؤية أو 
موق��ف حقيقي إلدارة األزم��ة، أكثر من كونها 
ورئيس  مواقف دبلوماس��ية«.أما السياس��ي 
املرك��ز العراق��ي للتنمي��ة اإلعالمي��ة، عدنان 
الس��راج، فيع��رب ع��ن خش��يته من«حلظ��ة 
صدام محتملة وقريبة بن أميركا وإيران داخل 
األراضي العراقية«. ويقول السراج: »أتصور أن 
حلظة اللعب اخلش��ن ال تدفع أميركا باجتاهها 
فقط، إمنا إيران كذلك، وق��د رأينا كيف رفعت 
من خطابها وتهديداته��ا في اخلليج ومضيق 

التصريح��ات  ورغ��م  الس��راج،  هرمز«.لك��ن 
العدائي��ة املتبادل��ة ب��ن طهران وواش��نطن، 
يعتق��د أن«السياس��ة األميركي��ة ال متيل إلى 
التصادم املباش��ر مع إي��ران، ألنه��ا تعتقد أن 
العقوبات الش��ديدة قادرة عل��ى تركيعها في 

النهاية«.

12 قضايا

دعا األمني العام لحركة عصائب أهل الحق 
قيس الخزعلي السفارة األمريكية يف العراق 

إىل االلتزام بالحدود

املجتمع الدولي ما يزال غري قادر على 
فرض النظام يف ليبيا ما يعني إمكانية 

أن تنضج الظروف إلنشاء داعش آخر

تصريحات ومواقف السفارة 
األمريكية املباشرة والعلنية 
فضاًل عن السرية هي 
محاوالت لزرع الفتنة وإرباك 
الوضع الداخلي

عادت األنظار إىل خطر 
)داعش( يف ليبيا بعد هزيمة 
التنظيم يف العراق وسوريا 
وتخوف مراقبون من أن 
تصبح ليبيا محطة الخالفة 
الجديدة
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هل تصبح معارك طرابلس »ُقبلة الحياة« لـ»داعش« في ليبيا؟

مخاوف من انطالق مرحلة اللعب الخشن بين أميركا وإيران على أراضي العراق

زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر يبدي قلقه من التدخالت يف 
الشأن العراقي من كال الطرفني يف إشارة إىل إيران والواليات املتحدة

تأسس التنظيم يف درنة معتمًدا يف تشكيله على جتنيد 
حملي ومغاربي ومصري ثم ضم جنسيات أفريقية أخرى

اجملرم البغدادي

حفتر



كما اوضحت التقاري��ر ان الفساد يشمل كل دول 
العال��م م��ن القطاع الع��ام الى القط��اع اخلاص 
وف��ي ك��ل مستويات اجملتم��ع كما ي��دل على ذلك 
التط��ورات األخيرة مب��ا تعيشه دول ش��مال أوروبا 
من صدمة ضعف الثق��ة مبؤسساتها املالية بعد 
سلسل��ة فضائ��ح، حي��ث يثير اكتش��اف حجم 
أعم��ال تبييض األموال في دول ش��مال أوروبا التي 
تتباهى إجماال بالثقة التي حتظى بها مؤسساتها 
املالي��ة، ذهوال وتساؤالت حول من��وذج "الشفافية" 
الذي كان يعد مث��اال يحتذى في العالم.وبعد أكثر 
م��ن عقد، أيقظ الكشف ع��ن تعامالت مشبوهة 
لف��رع للمص��رف الدامناركي "دانسك��ي بنك" في 
إستونيا، وعملية تفتي��ش مقر "سويد بنك" قرب 
ستوكهول��م، الضمائ��ر في ه��ذه ال��دول، وأثيرت 
شبهات أيضا حول مصرف "نورديا" الذي يعد األول 
ف��ي دول أوروبا الشمالية، وال��ذي نقل مقره مؤخرا 
م��ن ستوكهولم إل��ى هلسنكي ألسب��اب مالية 

أغضبت السويد.
وبينت التقارير ان حكوم��ات االحتاد األوروبي تبنت 
قائمة سوداء موسعة للمالذات الضريبية أضافت 

إليها دولة اإلمارات العربية املتحدة ومناطق تابعة 
لبريطاني��ا وهولن��دا ف��ي تعديل زاد ع��دد املالذات 
املدرجة على القائمة إلى ثالثة أمثال. ووضع االحتاد 
األوربي الذي يضم 28 دول��ة هذه القائمة السوداء 
ف��ي ديسمبر كان��ون األول 2017 بعد الكشف عن 
مخطط��ات للتهرب الضريبي منتشرة على نطاق 
واس��ع تستخدمه��ا الشرك��ات واألف��راد األثرياء 
خلف��ض مدفوعاته��م الضريبي��ة، وتنض��م تل��ك 
امل��الذات إلى سام��وا، وتريني��داد وتوباج��و، وثالث 
مناطق أمريكية هي سام��وا وجوام واجلزر العذراء 
األمريكية املدرجني بالفعل على القائمة من قبل.

وتواج��ه املالذات املدرج��ة على القائم��ة السوداء 
أضرارا تلحق بسمعته��ا وقيودا أكثر صرامة على 
التعامالت مع االحتاد األوربي، على الرغم من أن دول 

االحتاد األوربي لم تتفق بعد على فرض عقوبات.
ال��ى ذل��ك قالت منظم��ة الشفافي��ة الدولية في 
تقري��ر أش��ار إلى تنام��ي اخملاط��ر الت��ي تواجهها 
الدميقراطي��ة ف��ي العال��م إن الوالي��ات املتح��دة 
تراجعت أربع نقاط على مؤش��ر عاملي للفساد في 
عام 2018 لتخ��رج بذلك من قائمة أفضل 20 دولة 

ألول مرة منذ 2011.
فالفس��اد املال��ي واالداري ظاه��رة عاملي��ة، تنتشر 
ف��ي عم��وم ال��دول، حت��ى تل��ك ال��دول املتقدمة 
والت��ي تسودها قوان��ني صارم��ة، وتقودها أنظمة 
ومؤسس��ات راسخ��ة، تعان��ي بني ح��ني وآخر من 
فضيحة اقتصادية او مالية تهز احلكومة والدولة 
كله��ا، وفي اآلون��ة االخيرة ب��دأت مواق��ع معينة 

إلكترونية تسرب وثائق سرية تفضح ش��خصيات 
كبي��رة في العالم قسم كبي��ر منهم قادة وملوك 
ورؤس��اء متورطون ف��ي أعمال فس��اد، فقبل فترة 
ويكيلك��س  وثائ��ق  فضح��ت  ببعي��دة  ليس��ت 
مسؤول��ني كب��ار ف��ي العال��م وكش��ف عمليات 
فس��اد هائلة.حيث تُ��دار األموال ب��ني دول العالم 
وف��ق آلية معقدة، ق��د حتدث فيها ح��االت تالعب 
كثي��رة، وتشرف عل��ى االم��وال الضخمة مصارف 
عاملية كبرى، ومؤسسات مالية مستقلة، وهناك 
منظم��ات واحت��ادات وبن��وك مالية تراق��ب حركة 
األم��وال في عم��وم العالم، وتراقب اخل��ط البياني 
لألموال صعودا وهبوطا، حتى ميكن من خالل ذلك 
معرف��ة النمو االقتصادي العاملي ومعلومات اخرى 
مهمة. حيث متارس هذه الظاهرة مبختلف أنواعها 
اإلداري��ة واملالي��ة كاحملسوبية واخت��الس وتبييض 
االم��وال واالحتي��ال، في حني يشك��ل الفساد في 
قطاع الدفاع انعطافة خطيرة ألي بلد، ليس النه 
يتسبب في هدر االموال العامة، بل النه يهدد حياة 
اجلن��ود اذا استخدموا الي��ات او معدات عسكرية 
لم تصمم لهم، كما ان الرش��وة ميكن ان تساهم 
في سباق التسلح، واذا كانت احلكومات املعنية ال 
تخضع لرقابة ما فان نهب املال العام يصبح اكثر 
سهولة، وبالتالي يصب��ح الفساد واسع االنتشار 
ومرتعا خصبا لكل اآلفات واألزمات العاملية.فعلى 
الرغ��م من اإلج��راءات احلكومية وغي��ر احلكومية 
ملواجه��ة ه��ذه الظاه��رة، فضال ع��ن اإلصالحات 
اإلدارية والرقابية واملالي��ة في اغلب بلدان العالم، 
إال أن قضايا الفساد اإلداري واملالي وغسيل األموال 
والرش��اوى تغرس براثن اآلفات االجتماعية، وتعيق 
تنفي��ذ اإلصالحات في أي مجال م��ن اجملاالت آنفة 
الذك��ر، وعلى الرغم من اجلهود الكثيفة للحد من 
تلك الظاهرة، اال انها تعطي حلوال خاوية او شبه 

مسكنات ال تقدم حلوال جذرية وأكثر فعالية.
أمريكا تخرج من أفضل 20 دولة  

قال��ت منظمة الشفافية الدولية في تقرير أش��ار 
إلى تنامي اخملاطر الت��ي تواجهها الدميقراطية في 
العال��م إن الوالي��ات املتحدة تراجع��ت أربع نقاط 
على مؤش��ر عاملي للفساد في ع��ام 2018 لتخرج 
بذلك من قائمة أفضل 20 دولة ألول مرة منذ 2011، 

وقال��ت املنظمة إن الواليات املتح��دة سجلت في 
أحدث تقاريرها عن مدركات قادة األعمال للفساد 
71 نقطة انخفاضا من 75 نقطة على مقياس من 

1 إلى 100.
يثير اكتشاف حجم أعمال تبييض األموال في دول 
شمال أوربا التي تتباهى إجماال بالثقة التي حتظى 

به��ا مؤسساتها املالي��ة، ذهوالً وتس��اؤالت حول 
منوذج "الشفافية" الذي يضرب به املثل في العالم، 
وأساءت األزمة املالي��ة عام 2008 لصورة الفضائل 
املفترض��ة التي كانت تتمتع بها مصارف دول أوربا 
الشمالية، عبر كشفه��ا حجم االستثمارات في 
األص��ول "الفاس��دة" للمؤسس��ات األيسلندي��ة، 
الت��ي تُركت حتتض��ر تقريب��اً ليت��ّم إصالحها في 
م��ا بعد.وتصل قيم��ة املبال��غ املشبوه��ة املعني 
بها "دانسك��ي بنك" إلى 200 ملي��ار يورو، وكتبت 
صحيف��ة "داغينس اندستري" املالي��ة السويدية 
اجلمعة أن "وقت البراءة انتهى منذ زمن. حان وقت 
اإلقرار بأن املص��ارف الشمالية الكبرى قد قّوضت 

سمعتها العاملية".
وأضاف��ت "أنها بالضب��ط هذه السمع��ة املمتازة 
التي كانت تعّرض )املصارف( ألن تصبح أداة لغسل 
األموال القذرة"، وأثيرت شبهات أيضاً حول مصرف 
"نوردي��ا" الذي يُع��ّد األول في دول أورب��ا الشمالية، 
وال��ذي نق��ل مق��ره مؤخراً م��ن ستوكهول��م إلى 
هلسنك��ي ألسباب مالية أغضبت السويد، كيف 
ميكن ش��رح حت��ول الدمنارك والسوي��د الى "جنتني 

لتبيي��ض األم��وال" بع��د أن كانت��ا عل��ى التوالي 
الدولت��ني األول��ى والثالثة ف��ي التصنيف السنوي 
ملنظم��ة الشفافي��ة الدولي��ة بش��أن الفساد في 
العال��م؟، وف��ق م��ا كتب��ت صحيف��ة "داغين��س 

اندستري"؟.
ودع��ا رئيسا وزراء السويد ستيفان لوفن والدمنارك 
ف��ي  األسب��وع  ه��ذا  راسموس��ن  لوك��ي  الرس 
ستوكهول��م إل��ى ف��رض عقوب��ات منوذجية على 
املص��ارف التي ارتكبت مخالف��ات، وحّذر لوفن من 
أن "ه��ذا األمر يدّمر الثقة بالنظ��ام املالي بأكمله، 
وسمعة بالدنا". فيما ذّكر راسموسن بأن الدمنارك 
وعل��ى غ��رار السوي��د، ش��ّددت الغرام��ات لتكون 
"رسال��ة قوية جداً" الى املؤسس��ات التي يُشتبه 
بارتكابه��ا مخالف��ات مالية، ورفع��ت كوبنهاغن 
مؤخ��راً قيم��ة غراماته��ا ثمانية أضع��اف وباتت 
املص��ارف الدمناركية حالياً تواج��ه عقوبات مالية 
ت��وازي عشرين م��رة قيم��ة األرباح الت��ي ُجمعت 
بطريق��ة غير قانونية. ويواج��ه القيمون على هذه 
املص��ارف عقوب��ات تص��ل إلى السجن مل��دة سّت 
سنوات، وتعتب��ر لويز براون من منظمة الشفافية 
الدولية أن رئيسة مصرف "سويدبنك" التي أقيلت 
اخلمي��س ليس��ت إال "كب��ش محرقة"، رغ��م أنها 
تتحم��ل بالطب��ع جزءاً م��ن املسؤولي��ة لكن متّت 

التضحية بها إلنقاذ مجلس اإلدارة.
يتج��ه وزراء مالي��ة االحت��اد األورب��ي إل��ى إضاف��ة 
إقلي��م برم��ودا البريطاني وجزيرة أروب��ا الهولندية 
الواقع��ة في الكاريبي إلى قائم��ة االحتاد السوداء 

للمالذات الضريبية، حسبم��ا تفيده وثائق لالحتاد 
ومسؤولون، تضم مس��ودة القائمة أيضا اإلمارات 
العربي��ة املتحدة، لكن إيطاليا وإستونيا تعارضان 
إدراج اإلم��ارات، وفق��ا مل��ا تظهره وثيق��ة اطلعت 
عليه��ا رويترز، ومن املتوقع أن تشهد أكبر مراجعة 
للقائمة منذ تبنيها في ديسمبر كانون األول 2017 
زيادة ع��دد النطاق��ات القضائية املدرج��ة عليها 

لثالثة أمثالها من خمسة حاليا.
ويتصدر النقاش حول الفساد احلمالت االنتخابية 
ف��ي نيجيريا، م��ع اتهام املعارض��ة الرئيس احلالي 
بالفش��ل في الوفاء بتعهده القضاء على الفساد 
ومواجه مرش��ح املعارضة شبهات فساد مرتبطة 
مباضيه، ويواج��ه الرئيس النيجيري محمد بخاري 
البالغ 76 عاما اجلن��رال املتقاعد املعروف بالتزامه 
الديني نائ��ب الرئيس السابق عتيق أبو بكر البالغ 
72 عام��ا ف��ي االنتخاب��ات املقررة في 16 ش��باط/
فبراي��ر، وينتمي املرش��حان الى عرقي��ة الهاوسا، 
وهما مسلمان من شمال البالد حيث الغالبية من 
املسلم��ني. وكان بخاري الذي وص��ل إلى السلطة 
ع��ام 2015 ق��د وع��د مبجابهة "سرط��ان" الفساد 
املستشري ف��ي نيجيريا البلد األكث��ر سكانا في 
أفريقيا م��ع 180 مليون نسمة تعان��ي غالبيتهم 
م��ن الفق��ر، إال ان حملته ضد الفس��اد لم تسفر 
وف��ق معارضيه إال ع��ن مالحق��ات قضائية قليلة 

استهدفت شخصيات معارضة.
ووص��ف بوال تينوبو "األب الروح��ي" للسياسة في 
نيجيريا واملقرب من بخاري في وقت سابق من هذا 
الشه��ر األخير بأنّه "رجل نزي��ه ومستقيم"، وقال 

"ات��رك نيرة )عمل��ة محلية( عل��ى الطاولة بوجود 
بخاري واترك الغرف��ة. ستجد النيرة على الطاولة 

حني تعود".
ف��ي املقابل، يواجه أبو بكر اتهامات بتكديس عدة 
ماليني من ال��دوالرات عبر إساءة استخدام األموال 
العام��ة اثناء تولي��ه منصب نائ��ب الرئيس خالل 

حكم الرئي��س أولوسيغون أوباساجن��و بني عامي 
1999 و2007، إال أنّ��ه ل��م يتع��رض الي حتقيق، ومع 
ذل��ك فهو ينف��ى ارتكاب أي مخالف��ات ويقول "أنا 
أحت��دى أي ش��خص في أي وقت إلظه��ار دليل على 
الفس��اد ضدي"، مضيف��ا "سأفاج��ئ اجلميع في 

مكافحة الفساد أكثر من أي وقت مضى".
لكن حتقيق��ا أجراه مجلس الشيوخ األميركي في 
الع��ام 2010 أش��ار إلى ان أبو بك��ر مرتبط بقضية 

تبييض أموال في الواليات املتحدة.
ففي الفترة بني عامي 2000 و2008 ساعدت زوجته 
الرابعة وهي مواطنة أميركية في حتويل 40 مليون 
دوالر من األم��وال املشبوهة إل��ى الواليات املتحدة 
عبر حسابات أوف-شور، وفق التحقيق الذي أضاف 
ان بعض هذه األموال كانت لدفع رشى، كما واجه 
وزوجته اتهامات بتلقي مليوني دوالر كعموالت من 

شركة سيمنز األملانية العمالقة.
أقال برملان منغوليا رئيسه ميجومبو إنخبولد بعد 
أسابيع ش��هدت احتجاجات مناهضة له بسبب 
اتهامه بالضلوع في فساد، وتظاهر عشرات اآلالف 
في الش��وارع في أواخر ديسمب��ر كانون األول ضد 
إنخبولد واحلزبني الرئيسي��ني وهما حزب الشعب 

املنغولي واحلزب الدميقراطي.
وق��ّدم جيرال��د بات��س، كبي��ر مستش��اري رئيس 
ال��وزراء الكن��دي جاس��ن ت��رودو، استقالت��ه من 

احلكومة لك��ي ينصرف "للدفاع ع��ن نفسه" في 
مواجهة اتّهام��ات موّجهة إليه بالتدّخل للحؤول 
دون محاكم��ة ش��ركة هندس��ة كندي��ة متورّطة 
بفضيح��ة فساد ف��ي ليبي��ا، في قضي��ة حتّولت 

إلى أزم��ة سياسية تهّز احلكوم��ة الليبرالية قبل 
أشهر قليلة من االنتخابات التشريعية.وبحسب 
الصحيفة الص��ادرة في تورونتو ف��إّن وزيرة العدل 
السابقة ج��ودي ويلسون-ايبول��د "جتاهلت" أوامر 
مكت��ب رئيس الوزراء بأن تطلب من النيابة العامة 
إج��راء تسوية مع ش��ركة "الف��االن"، ولكّن رفض 

ويلسون-ايبول��د االمتثال ألوامر رئاس��ة الوزراء لم 
مي��ّر م��رور الكرام بل كّلفه��ا منصبه��ا، إذ إّن ترودو 
ب��ّدل حقيبتها في منتص��ف كان��ون الثاني/يناير 
من العدل إلى ش��ؤون قدام��ى احملاربني، في خفض 
ملرتبتها لم يستمر طوي��اًل، إذ إّن الوزيرة استقالت 
من احلكومة برّمتها، وقال جيرالد باتس في كتاب 
االستقال��ة "أنفي نفياً قاطع��اً املزاعم التي تفيد 
بأنن��ي، أو أي فرد آخر من احلكوم��ة، حاولنا أن نؤثّر 
عل��ى قرار السي��دة ويلسون-إيبول��د. نحن نحترم 

الدور الفريد الذي يؤّديه وزير العدل".
وأضاف "لكّن حقيقة األمر أّن هذه املزاعم موجودة. 
ال ميك��ن لهذه املزاع��م وال ينبغي لها، بأي حال من 
األح��وال، أن تعرقل العمل األساس��ي الذي يؤّديه 
رئي��س الوزراء ومكتبه باسم جمي��ع الكنديني. إّن 
سمعتي ه��ي مسؤوليت��ي، ومن واجب��ي أن أدافع 

عنها".
وس��ارع ت��رودو إلى التعلي��ق عل��ى استقالة كبير 
مستشاري��ه، مؤّك��داً في تغري��دة عل��ى تويتر أّن 
جيرال��د باتس خ��دم حكومتنا - وبلدن��ا - بنزاهة 
أش��كره عل��ى خدمت��ه  أن  أوّد  وتف��اٍن.  وحكم��ة 
وصداقت��ه الراسخ��ة"، وتضغ��ط املعارض��ة على 
رئيس الوزراء حلمله على الكشف عن كل ما يتعّلق 
بهذه القضية، وبحسب الشرط��ة الفدرالية فإن 
شركة إس.إن.سي الفالني قّدمت ملسؤولني ليبيني 
وشخصيات 48 مليون دوالر كندي )32 مليون يورو( 
"القناعه��م باستخ��دام مناصبه��م للتأثير على 
أعمال أو قرارات" احلكومة الليبية، وحصلت وقائع 
االتهامات املفترضة ب��ني 2001 و2011، العام الذي 
سق��ط فيه نظام العقي��د الليب��ي الراحل معّمر 

القذافي.
وأش��رفت الشركة الكندية على مشاريع مبليارات 
ال��دوالرات في ليبيا، مبا في ذل��ك بناء سجن خارج 
طرابل��س ومطار في بنغ��ازي، وتتعل��ق االتهامات 
مبش��روع "النهر الصناعي العظي��م" لتوفير املياه 
العذبة ملدن طرابلس وبنغازي وسرت والذي يعّد 
م��ن أكبر املشاري��ع املائية ف��ي العالم، وتوظف 
الشركة 50 ألف شخص في أنحاء العالم وفي 
حال أدانها القضاء الكندي ستكون ممنوعة من 

التقّدم بعروض ملشاريع حكومية كندية.
أعلنت النيابة العامة الروسية الثالثاء اختالس 
أم��وال تفوق قيمتها 20 مليون يورو في القطاع 
العسكري الصناع��ي وخصوصا برامج تسلح 
جدي��دة م��ا يكش��ف الفساد ف��ي ه��ذا اجملال 

االستراتيجي جدا بالنسبة إلى الكرملني.
ونقلت وكاالت األنب��اء عن تقرير للنيابة العامة 
مخص��ص ألعضاء مجلس الشيوخ أن أكثر من 
1,6 ملي��ار روبل )21,9 ملي��ون يورو( مت اختالسها 
م��ن مؤسس��ات تديره��ا مجموعت��ا روست��ك 

وروسكوزموس العسكرية الصناعية.
وانتح��ر رئيس بي��رو الساب��ق أالن غارسيا النار 
بإط��الق النار على رأسه عندم��ا حضر أفراد من 
الشرط��ة إللقاء القبض علي��ه، وكان مستشفى 
كازميي��رو أوي��وا ف��ي العاصم��ة ليما ق��د أعلن أن 
غارسيا خضع لعملية جراحية إثر إصابته "بطلق 
ناري في رأسه". ولك��ن رئيس البالد مارتني بيثكارا 

أعلن وفاة الرئيس السابق.

أردوغان يتعهد بمواجهة خصومه داخل حزبه

يأت��ي ذلك بعدم��ا وّج��ه رئيس 
أحمد  الساب��ق  التركي  ال��وزراء 
عنيف��ة  انتق��ادات  أوغل��و  داود 
نتائ��ج  أن  معتب��راً  ألردوغ��ان، 
االنتخاب��ات البلدي��ة أظهرت أن 
»سياسات التحالف« بني احلزب 
احلاكم وحزب »احلركة القومية« 
اليميني »أض��ّرت بحزبنا، سواء 
على مستوى األص��وات أو كيان 

احلزب«.
طع��ن  إل��ى  أردوغ��ان  وتط��ّرق 
حزب��ه بنتيج��ة االنتخابات في 
بإعادتها،  إسطنبول، ومطالبته 
معركتن��ا  »سنواص��ل  قائ��الً: 
القانونية حت��ى النهاية. مؤكد 
أن هناك عملية احتيال. علينا أن 
نحّل ه��ذه القضية كي يتحقق 
السلم«. وأضاف: »على رغم أننا 
فزنا في األحياء، سنناقش سبب 
خسارتنا في املدن الكبرى. يجب 
أن نرّك��ز على م��ا نفعله وكيف 
نق��ّوم هذه العملي��ة، خصوصاً 

في املدن الرئيسة«.
وش��ّن الرئي��س الترك��ي مجدداً 
هجوم��اً على نظي��ره الفرنسي 
إميانوي��ل ماكرون بعدما خّصص 
»اإلب��ادة  ذك��رى  إلحي��اء  يوم��اً 

األرمني��ة«، في إش��ارة إلى اجملازر 
التي طاولت األرمن في السلطنة 
العثماني��ة خالل احلرب العاملية 

األولى.
وق��ال: »توجيه رسال��ة إلى 700 
ألف أرمني مقيمني في فرنسا لن 
ينقذك سّي��د ماكرون. تعّلم أوالً 
أن تكون صادق��اً في السياسة، 
وإن ل��م تك��ن ق��ادراً عل��ى ذلك، 

م��ن  تتمك��ن  ل��ن 
النج��اح«. وأش��ار إلى أن��ه قال 
الفرنسي مباشرة  للرئيس  ذلك 

»مرات«.
أردوغ��ان وص��ف ماكرون  وك��ان 
قب��ل أش��هر بأنه »مبت��دئ« في 

السياسة واتهم فرنسا بارتكاب 

وباملشاركة  اجلزائ��ر،  في  »إبادة« 
ف��ي اإلب��ادة الت��ي حصل��ت في 

رواندا.

تلقاه��ا  الت��ي  الهزمي��ة  وبع��د 
ح��زب العدال��ة والتنمي��ة ف��ي 
إسطنبول كبرى امل��دن التركية 

ف��ي االنتخاب��ات البلدي��ة، جل��أ 
رجب طيب أردوغان إلى االعتماد 
على نظرية املؤامرة في محاولة 

للتملص من اخلسارة املدوية.
واعتب��ر أردوغ��ان، خ��الل خطاب 
ل��ه ف��ي العاصمة أنق��رة، أنه مت 
ارتك��اب "مخالف��ات منظم��ة" 
للتأثي��ر على سي��ر االنتخابات، 
مضيفا: "املئات من املوظفني في 
بنوك "إيش بنك"، و"بنك شكر"، 
و"بنك غارانتي" كانوا في اخلدمة 

)كمسؤولني في االنتخابات(".
وتابع: "هذا أمر غير مسبوق وغير 
مقب��ول"، حسب م��ا ذكر موقع 

وكالة "بلومبيرغ" األميركية.
م��ن جانب��ه، أصدر "إي��ش بنك" 
بيانا عل��ى "تويتر"، ق��ال فيه إن 
"أي موظ��ف عمل كمسؤول في 
االنتخاب��ات، فعل ذلك بناء على 
طل��ب م��ن السلط��ات، ولي��س 

توجيهات من إدارة البنك".
األولي��ة  النتائ��ج  وكان��ت 
لالنتخاب��ات احمللية التي أجريت 
أظه��رت  ق��د  م��ارس،   31 ي��وم 
ف��وز ح��زب الشع��ب اجلمهوري 
املع��ارض برئاسة بلدي��ة أنقرة، 
وكذلك إسطنبول، التي سيطر 
والتنمية  العدال��ة  عليها حزب 

وأسالفه ملدة 25 عاما.

األولي��ة  النتائ��ج  عل��ى  وبن��اء 
وسلسل��ة م��ن عملي��ات إعادة 
ف��از ح��زب  إحص��اء األص��وات، 
أكب��ر  اجلمه��وري،  الشع��ب 
أح��زاب املعارضة، برئاسة بلدية 
أل��ف   13 بف��ارق  إسطنب��ول، 
صوت، في ضربة كبيرة ألردوغان 

وحزبه.
وقد تولى رئي��س البلدية اجلديد 
أك��رم إم��ام أوغلو، عض��و حزب 
الشع��ب اجلمه��وري، منصب��ه 

بالفعل.
ول��م يكت��ف أردوغ��ان بإط��الق 
االتهامات ض��د منافسي حزبه 

ليبرر اخلس��ارة، إذ وصل به األمر 
ملواجه��ة خصوم��ه داخل حزب 

العدالة والتنمية نفسه.
وق��ال الرئي��س الترك��ي: "بينما 

نقاتل في اخلارج ينبغي أن أقول 
أن هناك أش��خاصا يسيئون لنا 
في الداخ��ل أيض��ا"، حسب ما 

ذكرت وكالة رويترز.
املعلوم��ات  "جمي��ع  وأض��اف: 
تصلنا، ما يحدث في كل إقليم 
وكل منطقة.. من أجل مستقبل 
ه��ذه املنظم��ة سنحاسبه��م. 
لن نتحم��ل تبع��ات أفعالهم"، 
إال أن��ه لم يذكر اخلط��وات التي 

سيتخذها.
"سنواص��ل  أردوغ��ان:  وق��ال 
حت��ى  القانوني��ة  معركتن��ا 
النهاي��ة. م��ن املؤك��د أن هناك 

عملي��ة احتي��ال. علينا أن نحل 
ه��ذه القضي��ة حت��ى يتحق��ق 

السلم".
وتابع: "عل��ى الرغم من أننا فزنا 
ف��ي األحي��اء سنبح��ث سب��ب 
خسارتن��ا ف��ي امل��دن الكبي��رة. 
ينبغ��ي أن نركز على م��ا نفعل 

وكي��ف نقي��م ه��ذه العملي��ة 
خاصة في املدن الرئيسية".

وبالرغم م��ن دهشة أردوغان من 
خسارة حزب��ه إلسطنبول، التي 
تعد العاصمة التجارية لتركيا، 
التي  الدكتاتورية  فإن اإلجراءات 
االنقالب  بعد محاولة  اترتكبها 
كان��ت   ،2016 ع��ام  الفاش��لة 
كفيلة بدف��ع الشعب لسحب 
البس��اط م��ن حتت أق��دام حزب 

العدالة والتنمية.
وعزل��ت السلطات التركية 150 
ألفا من العاملني باحلكومة وأفراد 
اجلي��ش أو أوقفته��م عن العمل 

التهامه��م بالتورط في محاولة 
االنقالب، كما أدخل��ت أكثر من 
77 أل��ف ش��خص السجون في 
وتنف��ذ  محاكمته��م،  انتظ��ار 
عمليات اعتقال واسعة النطاق 

على نحو منتظم.

13 ما وراءالحدث

الرئيس الرتكي : كل املعلومات تصلنا وما حيدث يف كل إقليم وكل منطقة 
سنحاسبهم من أجل مستقبل هذه املنظمة

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مبواجهة خصومه داخل حزبه احلاكم، بعد خسارته العاصمة أنقرة وإسطنبول 
في االنتخابات البلدية.

وقال: »فيما نقاتل في اخلارج، يجب أن أقول إن هناك أش��خاصاً يسيئون إلينا في الداخل أيضاً«. وأضاف أثناء جتّمع حلزب 
»العدال��ة والتنمية«: »كل املعلومات تصلنا، ما يحدث في كل إقليم وكل منطقة. سنحاسبهم من أجل مستقبل هذه 

املنظمة. لن نتحّمل تبعات أفعالهم«.

الفساد يشمل كل دول العامل من القطاع العام اىل القطاع اخلاص ويف كل مستويات اجملتمع

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

اكدت تقارير صحفية 
على ان الفساد ينخر 

جسد العالم االقتصادي 
بصورة هائلة في الوقت 

احلاضر ويلحق خسائر 
فادحة في اقتصاديات 

العديد من الدول الغنية 
والفقيرة، ويرى بعض 

اخلبراء حيث تقف 
عدة اسباب وراء تنامي 

الفساد عامليا سواء كانت 
في البلدان املتقدمة 

او النامية، أهمها 
هيمنة السياسيات 

اإلستراتيجية االقتصادية 
االحتكارية، وفقدان 

السبل النافعة ملعاجلة 
األزمة االقتصادية الراهنة، 

خصوصا وان أغلب الدول 
الغنية باملوارد تسيء إدارة 

مواردها الطبيعية، كما 
يعد االحتيال االقتصادي 

وغسل االموال من ابرز 
االسباب التي جعلت 

منهما جرائم تنتج 
خلفها آثاراً سياسية 

وإقتصادية واجتماعية، 
التي ادت الى حدوث 

ازمات اقتصادية عديدة 
في املصارف والبورصات 

املالية العاملية.

مل يكتف أردوغان بإطالق االتهامات ضد منافسي 
حزبه ليربر اخلسارة إذ وصل به األمر ملواجهة 

خصومه داخل حزب العدالة والتنمية نفسه

أشرفت الشركة الكندية 
على مشاريع بمليارات 
الدوالرات يف ليبيا بما 
يف ذلك بناء سجن خارج 
طرابلس ومطار يف 
بنغازي

شنّ الرئيس الرتكي 
مجددًا هجومًا على 
نظريه الفرنسي 
إيمانويل ماكرون بعدما 
خصـّص يومًا إلحياء 
ذكرى اإلبادة األرمنية
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ماكرون

لوفنمحمد

راسموسن

اوغلو

اردوغان

الفساد العاملي .. عندما يقتات على فضائح تبييض االموال

الدمنرك ونيوزيلندا حققتا أفضل نتائج على 
مؤشر مدركات الفساد مرة أخرى يف حني ظل 

الصومال وسوريا وجنوب السودان يف قاع القائمة



الروائية املصرية وفاء شهاب الدين يف حوار مع )                             (: نكتب احلياة كما نتمناها

)أورجانزا( عمل أدبي متكامل ال أستطيع أن أخلصه يف عدة شهور .. هي حياة كاملة 
مميزة تستحق االطالع .. رواية بداية جديدة وخمتلفة عن كل كتاباتي األخرى

* كتابات��ك تثي��ر اجل��دل.. فه��ل 
يقلقك ذلك؟

- الكتاب��ات التي تثير لدى القارئ 
الرغب��ة ف��ي االط��اع عليه��ا ال 
تقلق، ب��ل على العكس أرى فيها 
نوعاً من التميز الذي يحرص عليه 
الكات��ب، تسبب عناوي��ن رواياتي 
كثيرا من التس��اؤالت جتعل دوما 

األسئلة تاحقني،
أو  االجتماعي��ة  الظاه��رة  م��ا   *
الثقافي��ة الت��ي تستف��زك وتثير 

مواجعك؟
�  عاملن��ا يزخر بكثير من الظواهر 
االجتماعي��ة املؤرق��ة واملوجعة.. 
ظاه��رة التح��رش والت��ي تنتهك 
فيه��ا آدمي��ة انسانة ك��ل ذنبها 
أنها تعيش ف��ي مجتمع تناسى 
قيم االنسانية واآلدمية وسار كاً 
حسب قيمته املتدنية وأخاقياته 
املنتهية، ما أكثر أملاً من رؤية طفل 
فقي��ر يذهب رفاقه إل��ى املدرسة 
ويذهب هو إلى عمل مذل ينتهك 
طفولته وآدميته، م��ا أكثر وجعاً 
من مريض يحتاج لعاج وال يجد 
ثمن الدواء، أو رؤية مبدع تتعامل 
معه دور النشر بفوقية وتستبيح 
حقوق��ه املادية وال يج��د وسيلة 
ووزارة  للحصول عل��ى حقوق��ه.. 
ثقافة ال تهتم بكونها حتمل راية 
تثقيف شعب كامل ورعاية آالف 
املبدع��ن الذين يتض��ورون جوعاً 
بدع��وى  فتتجاهله��م  ومرض��اً 
ضع��ف اإلمكانيات، م��ا أكثر ما 

يؤملنا وال نستطيع معاجلته.
* ه��ل ترين فارقا بن املرأة املبدعة 
وغيره��ا؟ وأي��ن يقع الرج��ل لدى 

كلتيهما؟
- جتن��ح امل��رأة دوم��ا للتعبير عما 
يدور بداخلها، فتمنح القارئ رؤية 
للعالم من خ��ال الذات األنثوية، 
فا يلعب بها الرجل دور البطولة 
املعتاد، فيخ��رج العمل على غير 
ما تع��ود الرجل، ويع��ود ذلك إلى 
اخت��اف ش��خصية املبدعة عن 
امل��رأة العادي��ة، الت��ي ميكنها أن 
تتحمل إيذاء الرجل با ش��كوى، 

روح  فاملبدع��ة حتم��ل كلماته��ا 
مذالً،  وتأب��ى خضوع��اً  التح��دي 
فتكت��ب للحي��اة كم��ا تتمناها 
أحيانا  تعيشه��ا  وكم��ا  أحيان��ا 
أخرى، ولكن ف��ي النهاية ال رواية 
أن حتت��وي  دون  تكت��ب  أن  ميك��ن 

رجاً.
* ل��م قمت��ي بكتابة املق��ال احلاد 
املبدعون ودور الرعاية االجتماعية 

ردا على الوزير جابر عصفور؟
�  ل��م يكن ح��اداً بدرج��ة كافية  
م��ن  الغض��ب  أصابن��ي  فق��ط 
اللهجة الت��ي يتحدث به��ا اولو 
السلطة في مصر، لم أدرك كيف 
ميكن أن يتح��دث الوزير عنا نحن 
الكت��اب بتلك الطريق��ة املهينة 
وكأن م��ن يحتاج إلى تلك املنحة 
هو ش��حاذ ميد يده لسيادة الوزير 
فينه��ره بقسوة بحجة أن الوزارة 
ليست داراً للرعاية االجتماعية..

* “أورجانزا” آخ��ر إصداراتك.. عما 
تدور؟

� أورجان��زا عم��ل أدب��ي متكامل 
ال أستطي��ع أن أخلص��ه ف��ي عدة 
ش��هور ه��ي حي��اة كامل��ة مميزة 
تستح��ق اإلط��اع رواي��ة بداي��ة 
ك��ل  ع��ن  ومختلف��ة  جدي��دة 
كتابات��ي األخرى رمب��ا مثيرة جدا 
للج��دل لكنها عميق��ة وتناقش 
بصورة محترم��ة مشكلة كبيرة 
مير بها عدد كبي��ر من الناس بعد 
ع��دة سن��وات من الث��ورات وعدم 
االستقرار السياسي واالقتصادي 

واالجتماعي..
* ف��ي روايت��ك ”تذك��ر دوم��ا أنني 

أحب��ك« م��ا الذي دفع��ك لكتابة 
ه��ذه الرواي��ة الرومانسية؟ كيف 
نقل��ت مشاعر الرج��ل واملرأة من 
ناحية عاطفية؟ ومن أكثر نكراناً 

أو عرفاناً للحب منهما؟
� في احلقيقة لم تكن “تذكر دوما 
أنني أحبك” روايت��ي الرومانسية 
الوحيدة فأنا منذ كتبت كلماتي 

األولى كن��ت أكت��ب الرومانسية 
فقط اخترت لهذه الرواية عنوانا 
ناعماً ألني سئمت جنوح معظم 
الروائي��ن الشباب إل��ى األسماء 
الغريب��ة والت��ي ته��دد بفقدانناً 
لهويتن��ا العربي��ة، مسأل��ة نقل 
املشاعر مسألة شديدة التعقيد 
ف��ي ظاهره��ا لكنه��ا بسيط��ة 
ل��دي موهبة نفثه��ا اهلل عز وجل 
مبخيلتي إن أردت التعبير عن رجل 
مشاع��ر  بلحظته��ا  تسكنن��ي 
الرج��ل وإن أردت التعبير عن امرأة 
فاألم��ر لي��س بصعب ج��داً، كل 

من الرج��ل واملرأة يحمل جزءا من 
الشر يتمثل في النكران نظلم إن 
حصرنا تل��ك الصفات اإلنسانية 
في جنس واحد ألن تركيبة البشر 
النفسي��ة متشابه��ة ج��دا من 
الداخ��ل تختلف فق��ط باختاف 

التربية واجملتمع..
* ه��ل تذكرين أول كت��اب وقع في 

يدك؟
مترجم��ة  رواي��ة  كان��ت  نع��م   �
صغيرة احلجم بعنوان »بن كيزي 
طبيب القلوب« أخذته من مكتبة 
والدي حن كنت في الصف الرابع 

االبتدائي.
* جائزة.. أو كلمة.. شجعتك على 

مواصلة الطريق؟
�  كلمة قالها لي د. جمال عيسى 
أست��اذ األدب ف��ي جامعة طنطا 
ح��ن عرضت علي��ه أول قصصي 
القصي��رة قال ل��ي أم��ام الزماء 
»يوم��ا ما ستكون��ن أكبر كاتبة 

في مصر« وعلى أمل تلك البشارة 
أواصل رغم كل انكساراتي.

* كاتب ترك بصمة مهمة عليك؟
 �  إحسان عبد القدوس.

* متى وكيف نشرت أول نص لك؟
� نش��ر نصي األول ع��ام 2007 في 
جري��دة الراي��ة القطري��ة كان��ت 
قص��ة بعن��وان »رج��ال للح��ب« 

فق��ط أرسلت الن��ص للمسؤول 
عن الصفحة فنشرها با تردد.

* كيف تفهمت األسرة رغبتك أن 
تصبحي كاتبة؟

�  كان والدي خطيب��اً مفوهاً وله 
والدتي  أشعار كثيرة.. وساندتني 
ج��دا ف��ي الوص��ول إل��ى م��ا انا 
عليه اآلن رغ��م معارضة الوسط 
ل��ه  أنتم��ي  ال��ذي  االجتماع��ي 
فاحت��راف األدب كان ضد األعراف 

والتقاليد الريفية.
* هل هناك أصدقاء شجعوك؟

� طبع��ا الكثي��ر م��ن أصدقائ��ي 

ساندون��ي وقام��وا بتشجيعي.. 
واعرضها  الصفحة  اكتب  كنت 
االنبه��ار في  عليه��م ونظ��رات 
التشجي��ع  وكلم��ات  أعينه��م 
تكمل��ة  عل��ى  ج��دا  حتفزن��ي 

طريقي
* ما طقوسك مع الكتابة؟

� مكان متسع، موسيقى هادئة، 
قلم رصاص، الكثير من األوراق.

* جتربة أول كتاب نشرتيه؟
�  »مهرة با ف��ارس« كان جتربتي 
األول��ى في النشر، ال ش��عور في 
ه��ذا العال��م يضاه��ي ش��عور 
اللمس��ة األولى للكت��اب األول.. 
متعة..انتص��ار.. متيز.. احاسيس 
مختلط��ة ال أدري كي��ف جتتمع 

معا..
* كتاب متنيت كتابته؟

�  كت��اب لعبة امل��اك لكارلوس 
زاف��ون.. ه��ذه الرواي��ة تعبر عني 
ج��دا وأش��عر أنن��ي كتبتها في 

عالم ما قبل احلياة.
* عمل تخططن إلصداره قريباً؟

االنته��اء م��ن كتاب��ة  أح��اول   �
روايت��ي األخيرة »غواي« أول رواية 
عن البدو ع��ن العادات والتقاليد 

البدوية املميزة.
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قصة قصرية

كنت أحد الذين أحب��وا رواية »النبيذة« للكاتبة العراقي 
»أنع��ام كججي« وذل��ك لتوفره��ا على اغل��ب الشروط 
اإلبداعية التي تسج��ل لصالح الرواية العراقية عموما، 
حي��ث ندر أن توفرت في رواية عراقية أخرى. )وجهة نظري 
ان الرواي��ة العراقي��ة ما زالت ضعيف��ة( واحلقيقة توفرت 
الش��روط ذاتها في بقية رواياته��ا السابقة، وهنا؛ لست 
منحازا اال للنتاج قبل الشخ��ص، وبالتالي عندما يتوفر 
نتاج ش��خص م��ا، ابدأ مبتابعت��ه، وأنا ال أعج��ب بكاتب 
جزاف��ا، وإمن��ا بنمط جتربته، بع��د أن قرأت له��ا »احلفيدة 
تص باختصاصه  االمريكية«، مصادفة، تنبهت مبحبة املخُ
وجدته��ا روائية من ط��راز رفيع، وتستحق من��ي متابعة 
أعماله��ا )كقاريء( وهذا م��ا حدث أيضا م��ع »طشاري« 
وجدتها تستح��ق املتابعة اكثر، النها تستطيع أن تقول 
لي -كقارئ- قولها اخلاص. والشرط ذاته وجدته في روايتها 
»النبي��ذة« ملس��ت مهارتها في التنوي��ع، وتداخل االزمة، 
وتب��ادل الشخصيات، االنتقاالت. ال��خ.. ولم اكتب مقاال 
عن مقدرتها، لسبب اني لو كتبت ذلك املقال، لكنت قد 
صببته في غي��ر صالح الرواية، وفيه��ا مجهود حقيقي 
وكبير، ولكن فن الرواية ال يعتمد على السماع، وال جتمع 
الشائع��ات، وخصوصا تلك الشائعات التي تروى وكأنها 
وقائع حقيقية، وثمة فرق ش��اسع بن االشاعة والواقع، 
فاالش��اعة في أصلها من صنع اخليال، وعندما تنقل من 
ش��خص عابر إلى روائي، ونقلها الروائي مبثل ما سمعها، 
دون ان يضي��ف عليها من خياله يكون ذلك الروائي ليس 
مجتهدا ف��ي ذلك املوض��ع، ورواية النبي��ذة استخدمت 
فيه��ا الشائع��ات الساذج��ة وكأنها أح��داث قد حدثت 
وابتكرتها مخيل��ة الكاتبة، ولو كان ذل��ك ابتكار منها، 
لسجل��ت لصاحلها.. هنا؛ ملا جرى إلح��دى الشخصيات 
الرئيس��ة «ابن الشي��خ«؛ املوضع الذي ل��م توفق الرواية 
فيه، ألننا من عراق واحد، معاصر ن لألحداث، وقد وصلتنا 
تلك الشائعات بحذافيرها. امليلة لم تأخذ حقها كسرد 
خيال��ي، وأعتقد جازما أن ذلك ه��و السبب الذي جعلها 
تستثن��ى من الفوز )ناقل الكف��ر ليس بكافر(.. علما اني 
اطلعت على رواي��ة »بريد الليل« ووجدتها متوازنة وليس 
لدي احلق في اللوم على كاتبتها.. ذلك اكتبه اليوم بعد أن 

ظهرت نتائج »البوكر«، وليس لي في املوضع من غاية.

اإلشاعة واخليال

a

جدار ازرق

محمد االحمد

قصيدة

دائما ما تثير اجلدل، لكش��فها عن املس��كوت عنه فى مجتمعاتنا، واخلروج على آليات الس��رد املتعارف عليه، وتس��جل 
وجه��ة نظرها عن العال��م، ومترر احلقائق عبر ما تكتبه، تكت��ب قصصا واقعية، رغم انتمائها إل��ى عالم اخليال أكثر من 
الواقع، تتحدث في هذا احلوار عن روايتها )مهرة بال فارس(، التي رأى البعض أنها تقدم فيها س��يرتها الذاتية، ومش��كالت 

النشر وأكثر ما يشغل بالها اآلن كمواطنة مصرية وروائية ترصد األحداث..

لك  ماذا أصابَك ال متلخُ حتمخُ
أم أَن موتًا في الباِد يروقخُ لك 

زنًا و انتظارَك يقتفي  َت حخُ أم مخُ
زنًا جديًدا كي يجيَء و يعدلك  حخُ

حدَث انشطاري كي أقابل حضرتي
فاجلس أمامي يا أناَي ألسألك 

من قّبَل اجلرَح العميَق لينتهي
واجلرحخُ مفتوًحا أتى ليخُقبلك 

من قدرَ احلبَّ العظيَم للحظٍة
أ ترى احلبيَب بأي رخص ٍ بدلك 

أ ترى احتياًجا من فراِغ مواقف
كرَه امتائَك باحلديِث فأولك

الظلخُ قد صار اجتاًها حائًرا
والضوءخُ يبخلخُ بالظهورِ ليجهلك

واألرضخُ قد رفعْت سراَب مسافٍة 
ليصيَر رأساً للطريِق ويخذلك

ف� من الغرابِة أن تعيَش ك� ميٍت 
أو تدعو ذاك الغدرخُ حتى يقتلك 

غادرْ ِحقولك فالثمارخُ عدوٌة
جتني خضارًا حَن حتصدخُ منَجلك

غادر

الكثري من أصدقائي ساندوني وقاموا بتشجيعي.. كنت أكتب الصفحة وأعرضها عليهم 
ونظرات االنبهار يف أعينهم وكلمات التشجيع حتفزني جداً على تكملة طريقي

يحيى الرحال 

البينة الجديدة / علي شريف 
ش��ارك البي��ت الثقاف��ي في 
محافظ��ة واسط باحتفالية 
تخ��رج الدفع��ة الثاني��ة من 
تاميذ روضة املائكة الصغار 
االهلي��ة ف��ي مدني��ة الكوت 
والتي حملت ش��عار )اطفال 
املستقب��ل(  صن��اع  الي��وم 
حض��ورا  ش��هد  االحتف��ال 
رسمي��ا وش��عبيا فضا عن 
الق��اء  ومت  التامي��ذ  عوائ��ل 
القصائ��د والكلم��ات واقامة 
العروض الفنية والفلكلورية 
الروض��ة.  تامي��ذ  قدمه��ا 

وق��ال مدي��ر البي��ت الثقافي 
العتاب��ي  من��اف  الواسط��ي 
ف��ي كلم��ة ل��ه: ان االطفال 
ه��م اللبن��ة االساسي��ة في 
بناء افضل مستقبل للوطن 

مشيرا ال��ى ان حضور البيت 
االحتفالية  الثقافي في هذه 
دلي��ل رعاي��ة وح��رص عل��ى 
ضرورة رعاية االجيال الصغيرة 
والتي سيكون لها شان كبير 

خصوصا في اجمل��ال الثقافي 
والفني ممن يتملكون املواهب 
الوط��ن.  خلدم��ة  االبداعي��ة 
م��ن جانبها قدم��ت السيدة 
سارة رزاق صالح مديرة روضة 
الصغ��ار ش��كرها  املائك��ة 
وتثمينها حلض��ور وفد البيت 
الثقاف��ي الواسط��ي ودورهم 
ف��ي تطوير احلرك��ة الثقافية 
رعاية  ف��ي مج��ال  خصوصا 
املوهوبن. االطفال  واحتضان 
وف��ي خت��ام احلف��ل مت تقدمي 
التخرج  وش��هادات  الهداي��ا 

لتاميذ الروضة.

فاطمة خضور

وال��وروَد  احلَشائ��َش  افترش��ت 
قرب ج��دول املاء الّصغير قبالة 
برفٍق  تنس��اب  ه  ومياهخُ البي��ت 

ولن، كأنّها تشدو بلحٍن حزيٍن 
يناغ��ي ذل��ك البعي��َد القريَب، 
النسائ��مخُ كانت عليل��ًة تعلنخُ 
اقتراَب اخلريْف. بهدوء ارتشفت 
قهوتي املخُّرَة، أشعلتخُ سيجارتي 
ونفثتخُ دخاَنها في الهواء ومعه 
ش��يء مما ف��ي صدري م��ن اآله، 

وحلظي معلٌق باملدى البعيد. 
- قه��وة... قهوة... قهوة... قالها 
الببغاء الذي أهدان��ي إيّاه قبل 

أن يختفَي. 
قّرب��تخُ فنجان��ي م��ن ِمنق��ارِه، 
وسرع��اَن ما بصَق م��ا ارتَشَفه 

ولسانخُ حالِه يقولخُ متذّمراً: 
- مرٌّ...مرٌّ...مرٌّ...كل أشيائِك مّرٌة. 

مسحتخُ بيدي عل��ى رأسِه وأنا 
أبتسمخُ من فعَلِتِه: 

   - من ك��ان زادخُهخُ العلقَم كيف 
يشعر مبرارِة القهوِة؟ 

ضم��ن  يتبخت��رخُ  الببغ��اء  راح 
القفص وكأنّه يفّكرخُ...

- ِل��َم تخُلِبس��َن أحام��ك ث��وَب 
احِلداد؟ أطلقي لفرِحك العَنان. 
ل��م ينت��ِه الببغاءخُ م��ن كامِه 
، ولم  حّت��ى رّن هاتف��ي الّنق��الخُ
أسمْع سوى كلمة ألو، حاولتخُ 
أن أست��رَق الّسمَع ع��لَّ كلمًة 
أخ��رى تدخ��لخُ إل��ى مسامعي 
لكن دون ج��دوى. انقطع اخلطُّ 
كان��ت ه��ذه الكلم��ةخُ كفيلًة 

الناعم��ة،  النسائ��َم  تخُثي��َر  أن 
فترقصخُ األزه��ارخُ فرحاً... وتشدو 
الباب��لخُ طرباً وتسارع��ْت املياهخُ 
في اجل��دوِل وكأنَّها على موعٍد 
م��ع رافٍد جديد. كلُّ هذا حصل 
من بعد أن تزاحَم النَّبضخُ بقلبي 
كلُّ  فتبّدلْت  وجنت��يَّ  واحمّرْت 
ش��عرتخُ  وجه��ي،  سيَم��اءاِت 
حينها أنّ��ي أالمسخُ الّسحاب... 
بأذخُِن  أهمسخُ  النج��وم...  أقطفخُ 
القم��ر... أوّدعخُ الهم��وم... فجأة 
توّقف��تخُ وأن��ا أرى الّدهشة في 
نظراِت البّبغاِء، ملا أتيَت وكأنّك 
نسم��ةخُ هواٍء عليل م��ّرت علَي 
في ظهيرة حرٍّ قائٍظ، وترْكَتِني 

ألتاعخُ ب��َن لهيِب الّشمِس وحّر 
األش��واِق؟ مَتَْتْمتخُه��ا وأنا عائدٌة 
إل��ى منزلي أج��رُّ ذي��ول اخليبِة 
ورائ��ي، ك��ان صديق��ي الببغاءخُ 
يقتربخُ من الهاتِف كأنَّه يَنصتخُ 
لخُ بذاك الشيِء  لشيٍء ما أو يأمخُ
وهو متذمٌر من عودتنا للمنزل. 

ج��دداً ...ب��دأ  ع��اود االتص��ال مخُ
... وح��ّط الشتاء رحاله  العتابخُ
... وسرعاَن  على جبيني ووجنتيَّ
ما غس��ل ذاك الّطي��ف قلبي، 
ومس��ح دموع��ي، ول��م أترخُْك��هخُ 
حّت��ى قطع على نفس��ه وعداً 
أال يترخَُكن��ي مج��دداً، سامحتخُه 
وكأن ش��يئاً لم يكْن، فكيف ال 

أساِمَح��هخُ وقد كان أسي��راً وراَء 
قخُضب��اِن الّسجِن بعد أن لّفقوا 
ل��ه م��ا يسَتِل��بخُ من��ه حرِّيََتهخُ 
واحتجزوه مقاِبَل َحفنٍة كبيرٍة 
م��ن املال ليسِرقوا م��ا هو أكبرخُ 
ِمْنها، بع��د أن اغلقتخُ الهاتَف، 
عَلْت االبتسامةخُ وجهي كسابِق 
عه��دي فدن��وتخُ م��ن ببغائ��ي 

وسألته:
 - أتريدخُ قهوة؟ 

- حلوٌة... حلوٌة... حلوٌة... 
كانت هذه امل��ّرَة الوحيدَة الّتي 
أغيِّ��رخُ فيها م��ذاَق قهوتي، حن 

ارتشفها قال لي: 
- عيد سعيد.. عيد سعيد.

ثقايف واسط يشارك يف حفل خترج روضة املالئكة الصغار

حاورها / احمد حسني

متابعة / البينة الجديدة
ضم��ن سعيه��ا املتواصل 
املناسبة  الق��رارات  التخاذ 
التط��ورات  ومواكب��ة 
الثقافي��ة واإلداري��ة عق��د 
مجل��س إدارة دار الش��ؤون 
الثقافي��ة العام��ة إح��دى 
الثقاف��ة  وزارة  تشكي��ات 
والسياح��ة واآلثار اجللسة 
الثالثة لعام 2019 برئاسة 
مدي��ر ع��ام ال��دار ورئي��س 

مجلس اإلدارة األستاذ حميد 
ف��رج حم��ادي ي��وم اخلميس 
املاض��ي  2019/4/25 ف��ي مقر 
ال��دار. نوق��ش خاله��ا أه��م 
املدرجة على جدول  املواضيع 
املقترح��ات  وأه��م  األعم��ال 
والق��رارات املناسب��ة التخ��اذ 
أفضل السبل م��ن أجل جتاوز 
املعوق��ات ورفع مست��وى أداء 
الدار مبا يليق بتاريخها خلدمة 

الثقافة واملثقفن.

دار الشؤون الثقافية تناقش سبل تطوير عمل الدار

آخُر أّياِم العيِد 

وفاء شهاب الدين

متابعة / البينة الجديدة 
قي��س  للشاع��ر  صدرحديث��ا 
ه��ادي الشري��ف كت��اب ش��عر 
)قيس وليل��ى( وجاء في مقدمة 
والغي��اب  احلض��ور  الكت��اب: 
ف��ي  تثي��ر  الت��ي  االم��ور  م��ن 
الفك��ر العديد م��ن التساؤالت 
كالف��رح واحل��زن فأب��ي الغائب 
احلاضر ك��ان الشجرة التي بها 
زرعها.  نستظل ونقطف ثم��ار 
وباسلوب  الكت��اب  وقد تضمن 
شفاف العديد من قصائد احلب 
والوجدان واللقاء وفراق احلبيب 

نذكر بعضا منها )امرأة وهمية/ 
دعوة لنلتق��ي/ حبيبتي/ سراب 
في العي��ون/ قالت وقلت.. الخ(. 
الكتاب ب���)120( صفحة وصادر 

من دار اوراق.

إصدار جديد .. قيس وليلى



برعاية وزير الثقافة والسياحة واآلثار .. إقامة مهرجان األسبوع التراثي لمعهد الحرف والفنون الشعبية

متابعة / البينة اجلديدة
احملام��ي  وزوجه��ا  صب��ري  عبي��ر  الفنان��ة  إحتفل��ت 
الفلسطين��ي أمين البياع بذكرى زواجهما األول في دبي، 
وس��ط مجموع��ة م��ن األصدقاء.وحرصت صب��ري على 
مشارك��ة متابعيها على تطبيق انستغ��رام مبجموعة 
م��ن الصور، خ��ال االحتف��ال ال��ذي يتمي��ز بتجهيزاته 
البسيط��ة الت��ي متحورت ح��ول قالب حل��وى مت تزيينه 
بصورة للزوجني.وبدت صبري في غاية الهدوء والسعادة، 
مرتدي��ة مابس بسيط��ة باللونني االبي��ض واالحمر مع 
ق��ادة ذهبية ضخمة زادت من جم��ال اطالتها. وعلقت 
عل��ي الصور قائلة: »احتفالنا أن��ا وحبيبي مع األصدقاء 
بعي��د زواجنا األول في دب��ي«. وكانت صبري أعلنت خال 
لقاء مع برنامج The Insider بالعربي، عن انسحابها من 
مسلسل »هوجان« للممثل محمد إمام، الذي من املقرر 
عرض��ه في رمضان 2019، مؤكدة أنه��ا اعتذرت عن عدم 
املشاركة في املسلسل قب��ل فترة قصيرة، وذلك بعدما 
كتب دوره��ا بالكامل، حيث ش��عرت أن الدور لن يضيف 

لها أي شيء وأنها سبق وقدمت مثله كثيراً، لذا فضلت 
االعتذار.يذكر أن مسلسل »هوجان« يشارك في بطولته 
محم��د إمام، وكرمي محمود عب��د العزيز وصاح عبد اهلل 
وري��اض اخلولي وأوس أوس وغيرهم وهو من تأليف محمد 

صاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

اجلابري: خالل جتولنا بني لوحاته وجمسماته كانت اللوحة األمجل هي تلك الوجوه 
املبتسمة وهي الصورة اليت أرعبت العامل وأسالت دموعه

افتت��ح صب��اح ي��وم الثاث��اء املاض��ي 
2019/4/23 مهرج��ان األسب��وع التراثي 
ملعهد احلرف والفنون الشعبية. تضمن 
املهرجان عروضا ملنتجات طلبة املعهد 
مبختل��ف الفن��ون منها اخل��ط العربي 
والسيرامي��ك  االسامي��ة  والزخ��ارف 
والفخار والسج��اد اليدوي والطرق على 
التراثي  والرس��م  والتصميم  النح��اس 
وع��روض لألزي��اء التراثي��ة إضاف��ة إلى 
الغناء التراثي لفرقة اجلالغي البغدادي 
وعروض مسرحية وغيرها من الفعاليات 

كما شارك مجموعة من فناني املتحف 
احلضاري مبجموعة من األعمال والفنون 
عل��ى  النح��ت  ش��ملت  التشكيلي��ة 
اخلشب وأعمال تدوي��ر املهمات ونحت 
املصغرات بعجني الف��وم للطفلة غزل 
بشار وش��ارك مدي��ر املتحف مبجموعة 
م��ن الص��ور الن��ادرة التي جتس��د اإلرث 
وف��ي  للع��راق،  واحلض��اري  التاريخ��ي 
كلمة ل��ه أكد اجلاب��ري أن ه��ذا اإلبداع 
ال��ذي جتولنا ب��ني لوحات��ه ومجسماته 
كانت اللوح��ة األجمل هي تلك الوجوه 

املبتسم��ة وهي الص��ورة الت��ي أرعبت 
العالم وأسال��ت دموعه وان هذا اإلبداع 
الناطق ي��دل على أنكم ستبقون أحياء 
ومتنحون احلي��اة للشعوب كما علمهم 
آباؤكم وأجدادكم كيف يكتبون ويقرؤون 
م��ن حروفه��م املسماري��ة وكهوفه��م 
حمل��وا  ان  إل��ى  اجلداري��ة  ولوحاته��م 
أقامه��م وسيوفهم ليفتح��وا العالم 
بكلم��ة ال إل��ه إال اهلل محمد رسول اهلل 
كما أشاد اجلابري بجهود القائمني على 
إدارة وتدريب املعهد ونقل رسالة معالي 

وزي��ر الثقاف��ة الذي اضط��ر إلى السفر 
خ��ارج العراق للعاج، وم��ن جانب آخر 
أكد الناطق اإلعامي للمتحف احلضاري 
ست��ار اجل��ودة أن رق��ي وتق��دم البلدان 
يق��اس على م��دى اهتمامه��ا باملوروث 
احلضاري املصنع يدوي��ا، لذا تعد احلرف 
اليدوية القدمية واملنتجة حاليا عنصرا 
من عناصر اإلب��داع ومعلما من معالم 
احلض��ارة والرق��ي وتتزاي��د قيم��ة املواد 
مع ازدي��اد عمرها عبر العص��ور كونها 
متث��ل هوي��ة الباد وثقافت��ة في احلقب 
املتعاقبة التي م��ر بها تكمن أهميتها 
م��ن خ��ال مشاع��ر وأحاسي��س م��ن 
اجلمالية  اللمسات  ويضيف  يجسدها 
لها  كاأللوان والزخارف بأدوات بسيطة 
م��ن خ��ال أدوات بدائي��ة بسيط��ة، أن 
احلرف اليدوية لها عمق تاريخي راسخ 
بالهوي��ة الوطني��ة فق��د ع��رف العراق 
الصناع��ات اليدوي��ة قبل حوال��ي أكثر 
من خمسة آالف سنة قبل املياد حيث 
كان��ت تل��ك الصناع��ات ت��ؤدي وظيفة 
تلبي��ة حاجات اإلنس��ان األساسية في 
احلي��اة اليومية كاألواني وكل ما يحتاج 
وأخذت تتط��ور مع تط��ور واتساع فكر 
اإلنسان وانتقاله من الصيد إلى الزراعة 
والتدجني وبناء القرى، ثم أخذت وظيفة 
جمالية باإلضافة الى وظيفتها اخلدمية 
واستم��ر تقدم احلرف اليدوي��ة الى فترة 

طويلة إل��ى أن  ظهرت الثورة الصناعية 
في أوربا ودخول املاكنة في حياة البشر 
وأصبح��ت تلك احلرف ضرب��ا من ضروب 
املاض��ي وج��زءا م��ن هويت��ه التراثي��ة 
والفلكلورية وبات االهتمام بها وترميم 

مشهده��ا ج��زءا م��ن ترمي��م الهوي��ة 
الوطني��ة وترسيخه��ا ل��ذا اصب��ح من 
الضرورات املهم��ة تشجيع مهرجانات 
احلرف اليدوية ودع��م دميومة صناعتها 
م��ن  املوج��ودة  الكف��اءات  واستثم��ار 
النساء والرجال في القرى واألرياف كما 
فعلت بعض منظمات اجملتمع املدني في 
أهوار اجلبايش في جنوب العراق وإقامة 
ورش عمل للحفاظ على تلك الصناعة 
وكذلك وجود املعاهد ساهم في دميومة 
وإنت��اج كفاءات م��ن اج��ل استثمارها 
بالشكل الصحيح وعلى احلكومة منع 
دخول البضائع التي تنافس الصناعات 
واحلرفيني  اليدوي��ة وتشجيع األس��واق 
وتق��دمي الدعم املادي وتوفي��ر بيئة آمنة 

لدخول السي��اح باعتبارها جزءا مهما 
م��ن عناصر اجل��ذب السياح��ي وهذا ال 
يتحق��ق إال م��ن خ��ال إش��اعة ثقافة 
املهرجان��ات  عب��ر  بالت��راث  األهتم��ام 
الداعم��ة للح��رف اليدوية، وب��ني املدير 

العام لدائرة الفنون التشكيلة الدكتور 
علي عويد ان إدارة معهد الفنون واحلرف 
الشعبية ستكون أم��ام خطوات جادة 
وحقيقة في تنمية قدرات طلبة املعهد 
والش��روع بخطوط اإلنتاج وان ما قدمه 
الطاب في ه��ذا املهرج��ان أثبت وجود 
طاق��ات مميزة يج��ب دعمه��ا ورعايتها، 
هذا واختت��م اليوم األول م��ن املهرجان 
بعرض ملسرحية بعنوان رحلة تاريخية 
لازياء العراقية األشورية وعرضا لألزياء 
البغداي��ة وبحضور جمه��ور واسع من 
داخ��ل وخ��ارج املعهد جميعه��م ابدوا 

إعجابهم بفعاليات املهرجان.

albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة  

ال ترتبط بحزب أو حركة
 أو أية جهة دينية أو سياسية
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البينة الجديدة / صابرين الكاتب

هكذا احتفلت عبري صربي
بذكرى زواجها األول

حتت شعار )ثقافتنا تنهض بدعم تراثنا الشعبي( وبرعاية وزير الثقافة والسياحة واآلثار الدكتور عبد األمير احلمداني وبحضور الوكيل األقدم 
ل��وزارة الثقافة جابر اجلاب��ري واملدير العام لدائرة الفنون التشكيلية الدكتور علي عويد والدكتور عب��د القادر اجلميلي مدير التراث الشعبي 

ومعه��د احل��رف والفن��ون الشعبية والسيد فاح حسن  ش��اكر مدير العاقات الثقافي��ة والسيد محمد أسود مدير ع��ام قصر املؤمترات 
والباحث األستاذ هاشم طراد مدير املتحف احلضاري والناطق اإلعامي للمتحف احلضاري األستاذ ستار اجلودة..

متابعة / البينة اجلديدة
والسياح��ة  الثقاف��ة  وزارة  أقام��ت 
واملس��رح  السينم��ا  دائ��رة  واآلث��ار/ 
الع��راق  ف��ي  االسباني��ة  والسف��ارة 
حفاً فنياً  خاص��اً لفرقة الفامنگو 
- ج��از گاوتام��ا ديل كامب��و و راقصة 
الفامنگ��و مارتا بالب��اردا مساء يوم 
السبت املاضي   27نيسان 2019 على 
خشبة املسرح الوطني وحتت ش��عار 
)الفامنك��و ينهمر جذالن��ا على أدمي 

بغداد احلضارة(.
السفي��ر  بكلم��ة  احلف��ل  استه��ل 
االسبان��ي خوان خوسي��ه إيسكوبار 
ستينم��ان جاء فيه��ا: نشك��ر وزارة 
الثقاف��ة عل��ى إتاحة الفرص��ة لهذه 
واحلض��ارة  الت��راث  لع��رض  الفرق��ة 

األندلسية والتي تعتبر واحدة من أهم 
الف��رق الغنائية الراقص��ة وقد حازت 
قب��ل ثاث سن��وات على أه��م جائزة 
في إسبانيا. وقدم خ��ال احلفل الذي 
حض��ره مفتش ع��ام ال��وزارة األستاذ 
املساع��د الدكتور علي حميد كاظم، 
ومدي��ر ع��ام دائرة السينم��ا واملسرح 
الدكت��ورة إقب��ال نعي��م، ومدي��ر عام 
دائرة العاقات الثقافية العامة فاح 
العان��ي وعدد م��ن السف��راء وأعضاء 
مجلس النواب ورئي��س جلنة الثقافة 
واإلعام النيابية عرض��اً ملخصاً عن 
فرق��ة الفامنك��و وه��ي م��ن جنوب 
إسباني��ا مسق��ط رأس) الفامنگو( 
بسب��ب ج��ذوره العميق��ة واملتميزة 
املوسيقي��ة  األن��واع  أح��د  وتعتب��ر 

املدرجة ضمن قائمة التراث اإلنساني 
واحلض��اري ف��ي إسبانيا، ح��ازت هذه 
الفرق��ة عل��ى العديد م��ن اجلوائز ومت 

دعوتها في عام 2015 لتكون جزءاً من 
االوركسترا التي استضافت موسيقار 

العود الشهير نصير شمة.

دائرة السينما واملسرح تقيم حفاًل فنيًا خاصًا
لفرقة الفالمنكو - جاز اوتاما ديل كامبو

الناطق اإلعالمي للمتحف احلضاري:
رقي وتقدم البلدان يقاس على مدى اهتمامها 

باملوروث احلضاري املصّنع يدويًا

متابعة / البينة اجلديدة
أكد مدير ع��ام الدار العراقية لألزياء 
عقي��ل إبراهي��م املن��دالوي سعي��ه 
جلعل قاعة الواسطي بالدار لتكون 
مبثاب��ة ملتقى ثقافي ترقى مبستوى 
القاع��ات العاملي��ة وتفت��ح أبوابها 
الشب��اب  الفنان��ني  الستقط��اب 
والرواد محليا ودوليا ، جاء ذلك خال 
استقبال��ه نخبة م��ن فناني إقليم 
كردستان العراق التشكيليني وهم 
كل من محمد فتاح، وصالح النجار، 
وسامان أبو بك��ر، برفقة مدير مركز 
باليت للفن��ون والثقافة ناصر عبد 
اهلل الربيع��ي وذل��ك ي��وم اخلمي��س 
املاضي  ف��ي مكتبه الرسمي مببنى 
الدار.كم��ا تن��اول اللق��اء مناقشة 
بعض املقترحات واملشاريع للنهوض 
بواق��ع الفن��ون بشتى اجمل��االت ثم 
اصطح��ب املن��دالوي ضي��وف الدار 
ف��ي جولة بني أروقتها لاطاع على 
ماتضم��ه م��ن أزي��اء وإكسسوارات 

فري��دة من إنت��اج مبدعيها. إذ اطلع 
الضي��وف عل��ى متحف ال��دار الذي 
يضم األزياء التاريخية والفلكلورية 
وقسم اإلكسسوار واملكتبة وتاها 
اللق��اء بكادر مجل��ة »لك« الصادرة 
الضي��وف  وعب��ر  ه��ذا  ال��دار،  ع��ن 
ال��دار  ملدي��ر ع��ام  امتنانه��م  ع��ن 
الستضافته إياه��م وأملهم بتكرار 
الزيارة لتفعيل املقترحات و تنفيذها 

مبا يخدم احلركة الفنية.

مدير عام الدار العراقية لألزياء
يستقبل خنبة من فناني كردستان العراق

متابعة / البينة اجلديدة
فاج��أت النجم��ة إليس��ا جمهوره��ا 
مبقط��ع فيدي��و جدي��د نشرت��ه عب��ر 
حسابها اخلاص مبوقع تويتر، وأظهرت 
من خال��ه جانب طريف م��ن تفاصل 
يومها داخ��ل منزلها.وظه��رت اليسا 
في احدى املقاطع وهي متارس التمارين 
وه��ي  باملع��دة  اخلاص��ة  الرياضي��ة 
مستلقي��ة عل��ى االرض ف��ي منزلها، 
ويشاركه��ا كلبها »ست��ار« التمارين 
على طريقت��ه بالوقوف عل��ى بطنها 
ومراقب��ة حركاته��ا بطريق��ة طريفة 
وس��ط ضح��ك النجم��ة اللبناني��ة.

وكذل��ك نشرت عبر خاصية الستوريز 
على تطبي��ق انستغرام مقطع فيديو 
آخ��ر للكلب وه��و يسي��ر عليها على 
مكنة املشي، خال متارينها الرياضية.

وعلق��ت إليس��ا عل��ى املقط��ع االول 

بالقول »ستار مي��ارس الرياضة معي«، 
م��ع اميوج��ي لوج��وه ضاحكة.نال��ت 
املقاط��ع الطريفة اعج��اب االالف من 
متابعيها، وساعدت في اظهار جانب 
جديد من شخصية اليسا للجمهور، 
فتفاعل معه الناش��طون واثنوا على 
طرافته��ا وعفويتها ف��ي التعامل مع 

االمور.

إليسا تفاجئ اجلميع
بفيديو من داخل منزهلا

متابعة / البينة اجلديدة
بع��د إع��ان فوزها على ش��خصية مشه��ورة دون ذكر 
اسمها، تعرضت االعامية حليمة بولند لهجوم قاس 
م��ن زميلتها اإلعامية اللبنانية نسرين ظواهرة، وذلك 
بسبب الصور التي نشرتها أخيراً على الثلج في لبنان 
وكان��ت بالهوت ش��ورت. وعمدت ظواه��رة إلى تصغير 
بولند وإهانتها بطريقة ذكية بعد نشر صور االخيرة في 
برنامجها وعلقت عليها قائلة: »هذه الصورة نشرتها 
صبية تعتب��ر نفسها إعامية عظيم��ة، وإنها تعتبر 
ماقدمته يدرس والزم نتعلم منه«. وأضافت »حليمة 
بولن��د نشرت ه��ذه الصورة وارفقت عب��ارة )حتدي 
الثلج بالهوت ش��ورت(، وتعتبر نفسها إعامية 
كيف تكتب هيك ش��يء، وكي��ف كمشاهدين 
تنظ��رون له مل��ا تقروا هيك تعلي��ق سخيف ال 
يدل إال على ش��خصية واحدة معروفة أكيد!«.

وتابع��ت: »أنت إعامية ويوج��د أيضاً كبار من 
اإلعاميني ولكن ال يوجد ع��دل فوجودك إهانة 
بالنسب��ة للبع��ض، وال تقول��ي يغ��اروا من��ي أو 
ينتقدوني«. وكان��ت مجموعة »البحر« القانونية 
كشفت عن حتقي��ق اإلعامية الكويتي��ة انتصاراً 
قضائياً بتغرمي ش��خصية مشهورة في السوش��يال 

ميديا بعد اإلساءة لها.

حليمة بولند تواجه انتقاداً وهجومًا قاسيًا من زميلة
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جمهورية العراق
مديرية بلديات واسط
لجنة البيع وااليجار 

العدد: 1159
التاريخ: 2019/4/17

م/ إعـــــــــــالن 
ــط عن تأجري االمالك املدرجة اوصافها  ــن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واس تعل
ــوال الدولة رقم  ــق قانون بيع وايجار ام ــة بلدية الدبوني وف ــدة اىل مديري ــاه والعائ يف ادن
ــنة 2013 فعلى الراغبني باالشرتاك يف املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية  )21( لس
ــرها يف الصحف اليومية  ــا تبدأ من اليوم التالي لنش ــي خالل فرتة )30( ثالثني يوم الدبون
مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة التقديرية بصك مصدق 
ــدة االعالن يف مقر  ــتجري املزايدة يف اليوم االخري من م ــل مدة االيجار وس ــدا ولكام او نق
ــو عليه املزايدة اجور  ــرة صباحا( ويتحمل من ترس ــاعة )العاش املديرية أعاله يف تمام الس
النشر واالعالن وكافة املصاريف االخرى وعلى املستأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة 

واصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد.
املهندس االقدم
علي عبد صيوان
مدير بلديات واسط
رئيس لجنة البيع وااليجار

مصرف الرافدين
 االدارة العامة

لجنة بيع وايجار االموال املنقولة وغري املنقولة
إعالن

ــة ضمن مصرف  ــن تأجري املحالت الواقع ــن االدارة العامة ع ــن مصرف الرافدي يعل
الرافدين/ فرع قرطبة باملزايدة العلنية وفقا ألحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة 
ــر االعالن  ــنة 2013 املعدل وملدة 30 يومًا تبدأ من اليوم التالي لنش رقم 21 لس
ــرتاك باملزايدة مراجعة مصرف الرافدين/ ــمية فعلى الراغبني االش بالصحف الرس

ــن القيمة  ــة البالغة 20% م ــات القانوني ــتصحبني معهم التأمين ــة مس ــرع قرطب ف
ــتجري املزايدة يف الساعة الثانية عشرة من اليوم االخري  املقدرة وبصك مصدق وس
ــمية فاليوم الذي يليه  ــر االعالن يف مقر الفرع اعاله واذا صادف عطلة رس من نش
ــديد  ــو عليه املزايدة اجور الخدمة البالغة )2%(  على ان يتم تس ويتحمل من ترس

بدل االيجار مقدمًا سنويًا.
املدير العام

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

صالح الدين
قسم شؤون االحوال املدنية

العدد: 2329
التاريخ: 2019/4/24

م/ إعالن
ــه وجعله  ــه تبديل لقب ــروم في ــم( طلبا ي ــم محمد جاس ــن )جاس ــدم املواط ق
ــي( بدال من )الدليمي( فعلى من لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية  )التميم
خالل )15( يومًا من تاريخ نشر االعالن وبعكسه سيتم النظر يف الدعوى وفق 

احكام املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016.

                                                  اللواء
                                                  هيثم فاضل الغرباوي

مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العام

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

صالح الدين
قسم شؤون االحوال املدنية

العدد: 2328
التاريخ: 2019/4/24

م/ إعالن
ــم محمد( طلبا يروم فيه تبديل لقبه وجعله  ــني جاس قدم املواطن )محمد ياس
ــدال من )الدليمي( فعلى من لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية  )التميمي( ب
خالل )15( يومًا من تاريخ نشر االعالن وبعكسه سيتم النظر يف الدعوى وفق 

احكام املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016.

                                                  اللواء
                                                   هيثم فاضل الغرباوي

مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العام

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة: 2019/1232
التاريخ: 2019/4/25

إعالن 
تبيع مديرية تنفيذ الكوت العقار تسلسل 49/2م 37 أم هليل الواقعة يف الكوت العائد للمدين )هادي رحيم ضمد( املحجوزة 
ــراء مراجعة هذه املديرية  ــبعة ماليني دينار فعلى الراغب بالش ــني( البالغ )7.000.000( س لقاء طلب الدائن )حيدر عبد حس
خالل مدة )30 يومًا( تبدأ من اليوم التالي للنشر مستصحبا معه التأمينات القانونية عشرة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة 

الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على املشرتي.
املنفذ العدل
عقيل خليل خلف الخرسان

املواصفات:ـ 
1-موقعه ورقمه:- كوت/ام هليل /طريق كوت/ بغداد  االرض الزراعية غري صالحة للزراعة حسب ما مثبت يف خارطة االفراد

2-حدوده واوصافه:- 
3-مشتمالته :- خالية من املشيدات

4-درجة العمران : 
5-املساحة :-  30 دونم

6- الشاغل :- الشركاء
7-القيمة املقدرة:- السهام املباعة 9.600.000 تسعة ماليني وستمائة الف دينار

م/ إنذار
اىل / الفالح املرتحل / عبد حسن طاهر

ــة 30 دونم ضمن أراضي  ــن األرض املوزعة عليك والبالغ ــرًا الرتحالك ع نظ
ــة بموجب قرار التوزيع املرقم  ــلف 1/3 مقاطعة 1/ محريجة ونهر وداع الس
ــذا  ــنة 1970 ل ــون 117 لس ــق القان ــرم وف 5496 يف 1978/4/1 وامل
ــكن واالستغالل وخالل فرتة 30 يومًا من تاريخ  ننذركم بوجوب العودة والس
نشر هذا اإلنذار وبخالفه يتم الغاء التوزيع عليكم واسرتداد األرض وتأجريها 

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

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة: 2018/2769
التاريخ: 2019/4/28

إعالن 
ــويجة معمل طابوق النرجس الواقعة يف الكوت العائد للمدين  ــل 2/1م/21 هور الش تبيع مديرية تنفيذ الكوت العقار تسلس
ــون  ــتمائة وخمس ــن زبني( املحجوزة لقاء طلب الدائن )منهل غازي عبد ومنهل عكار( البالغ )650.000.000( س )جعفر حس
ــتصحبا معه  ــر مس ــذه املديرية خالل مدة )30 يومًا( تبدأ من اليوم التالي للنش ــراء مراجعة ه ــار فعلى الراغب بالش ــون دين ملي

التأمينات القانونية عشرة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على املشرتي.
املنفذ العدل
علي طالب عزيز الجليلي

املواصفات:ـ
1-موقعه ورقمه:- العقار املرقم 2/1م/21 هور الشويجة معمل طابوق النرجس طريق بدرة معمل طابوق املرقمة )82833(
ــزان ماء عدد 2 وخزان وقود  ــوق العادي وبناية للمولدات الكهربائية وخ ــى بنايتني املفروزة الطاب ــل عل يف 2010/7/12 يتمث

 75kv ومولدات الكهربائية عدد
2-حدوده واوصافه:- 

3-مشتمالته:- 
4-درجة العمران : 

5-املساحة :-  
6- الشاغل :- مرتوك ومجهول حالي اثناء فرتة الكشف ومدة الرتك عدد ثالثة اشهر تقريبًا

7-القيمة املقدرة:-  120.000.000 مليون دينار

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

صالح الدين
قسم شؤون االحوال املدنية

العدد: 2330
التاريخ: 2019/4/24

م/ إعالن
قدم املواطن )حسن محمد جاسم( طلبا يروم فيه تبديل لقبه وجعله )التميمي( 
ــن )الدليمي( فعلى من لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل )15(  بدال م
يومًا من تاريخ نشر االعالن وبعكسه سيتم النظر يف الدعوى وفق احكام املادة 

)22( من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016.
                                                  اللواء

                                                    هيثم فاضل الغرباوي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العام

الشركة العامة لتصنيع الحبوب
م / تنويه

ــدد 3173  ــاله يف الع ــركة أع ــهوًا يف إعالن الش ــقط س س
ــة )2019/15(  ــة املرقم ــن املناقص يف 2019/4/28 ع
ــني يف محافظة الديوانية حيث  ــة نقل وتفريغ الطح مناقص
لم يذكر الجدول املبني من ضمن االعالن لذا اقتضى التنويه 

مع االعتذار.

جمهورية العراق 
وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الرصافة
تنفيذ/30
رقم االضبارة: 2019/41
التاريخ: 2019/4/17 

اىل/ املنفذ عليه عادل فالح داغر / عنوانه الزعفرانية م953 ز53 د17 
علي عبد الحسن اوشال/ عنوانه الزعفرانية م958 ز56 د132 

ــرطة الزعفرانية بكتابهم 3572 يف  ــعار مركز ش لقد تحقق لهذه املديرية من اش
ــم 3719 يف 2019/2/25 وختم املجلس املحلي  2019/2/23 وكتابهم املرق
ــك موطن دائم او  ــول محل االقامة وليس ل ــة وحي دياىل انك مجه ــي الزعفراني لح
ــادة )27( من قانون  ــتنادا للم ــغ عليه. واس ــن اجراء التبلي ــار. يمك ــت او مخت مؤق
التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ الرصافة خالل خمسة عشر 
ــرة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة  ــر ملباش يوما تبدأ من اليوم التالي للنش

عدم حضورك ستباشر هذه املديرية بإجراءات التنفيذ الجري وفق القانون.
املنفذ العدل

أوصاف املحرر:ـ
ــدد 4038/ب/2017 يف 2018/6/11  ــرداة الع ــداءة الك ــة ب ــرار محكم  ق
املتضمن الزام املدعى عليهما عادل فالح داغر وعلي عبد الحسن اوشال بتأديتهما 
ــه بالتكافل والتضامن املبلغ  ــي املدير العام ملصرف الرافدين اضافة لوظيفت للمدع
ــعة وخمسون  ــتمائة وتس ــة ماليني وس املطالب به وقدره )5.659.000( خمس
الف عن مبلغ القرض مع الفائدة القانونية بنسبة 2% من تاريخ املطالبة القضائية 
2017/11/14 ولحني التأدية الفعلية والزامه بتادية اتعاب املحاماة واملصاريف 

)500.000( الف دينار.

إعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالنات

نائبة تدعو إىل إنشاء صندوق مستقل 
لتسديد الديون املرتتبة على العراق

بغداد / البينة الجديدة
 دع��ت عضوة جلن��ة تقيي��م البرنام��ج احلكوم��ي والتخطيط 
الس��تراتيجي النائبة  انعام اخلزاعي رئيس مجلس الوزراء عادل 
عبداملهدي الى انش��اء صندوق سيادي  مستقل لتسديد الديون 
الدولي��ة املترتبة على العراق.  وقال��ت اخلزاعي في بيان يوم امس 
االح��د: «ان العراق يع��ول كثيراً على تعافي اس��عار النفط في 
 متوي��ل املوازنة العامة واس��تخدام  الفائض في تس��ديد الديون 
السيادية بعد أن قفزت عقب  تشديد العقوبات االمريكية على 
إي��ران لتتجاوز حاجز ال��� 75  دوالرا للبرميل، وهو  أعلى مس��توى 
ألس��عار النفط هذا  العام».  واوضحت: «ان العراق اذا باع النفط 
بقرابة 70 دوالرا  للبرميل )اقل من سعر نفط  برنت( فانه سيحقق 
14 دوالراً وفرة مالية عن الس��عر  احملدد في املوازنة العامة  والبالغ 
)56( دوالرا للبرمي��ل، واذا م��ا اخذن��ا معدل ص��ادرات  العراق من 
النفط ش��هرياً   )وضمن احلصة املقررة لدول اوب��ك(، قرابة )105( 
مليون  برميل يوميا بحس��ابات  وزارة النفط العراقية لشهر اذار 
املاض��ي، فان ذلك يعني حتقيق  وفرة مالية اجمالية  تتجاوز )1.5( 
مليار دوالر ش��هرياً«، مبين��ة: «ان هذا املبلغ قاب��ل للزيادة اذا ما 
  استمرت االسعار بالتصاعد بعد تصفير صادرات النفط االيراني 
مطلع ش��هر ايار   املقبل».  واضافت: «ان الفرصة س��انحة للبدء 
في  انش��اء صندوق إلطفاء الدين الس��يادي  العراقي، والذي ميول 
أساساً من الوفرة املالية  املتحققة جراء الفارق بني سعر النفط 

 املثبت باملوازنة والسعر اجلاري في االسواق«.

بغداد/ البينة الجديدة
تضررت أرباح ثالث شركات نفط وغاز 
عاملية في الرب��ع األول بفعل تقلبات 
الوالي��ات  م��ن  والبداي��ة  األس��عار، 
ش��ركة  أعلن��ت  حي��ث  املتح��دة، 
إكس��ون موبيل األمريكية انخفاض 
أرب��اح الرب��ع األول من الع��ام 49 في 
املائ��ة، لتأتي دون التوقعات بس��بب 
هبوط أس��عار النفط والغاز وضعف 
ف��ي أنش��طتها ب��ددا أثر مكاس��ب 
متوس��طة حققها اإلنتاج.وبحسب 
»رويت��رز«، قالت أكبر ش��ركة منتجة 
للنفط في الواليات املتحدة، إن أرباح 
شتى عملياتها الرئيسة، مبا في ذلك 
إنت��اج الكيماوي��ات والنف��ط والغاز، 
أنش��طتها  وس��جلت  انخفض��ت 
للتكري��ر خس��ارة، بس��بب ارتف��اع 
تكاليف الصيانة وانخفاض هوامش 
املبيعات. وانخفضت أرباح الش��ركة 
في الرب��ع األول إل��ى 2.35 مليار دوالر، 
أو 55 سنتا للس��هم، من 4.65 مليار 
دوالر أو 1.09 دوالر للس��هم قبل عام، 

وتوق��ع محلل��ون أن حتقق الش��ركة 
أرباحا بقيمة 70 سنتا للسهم، وفقا 
لتقديرات »رفينيتيف أيكون«، وارتفع 
إنت��اج »إكس��ون« من النف��ط والغاز 
2 ف��ي املائة إجماال إل��ى أربعة ماليني 

برميل يوميا، ارتفاع��ا من 3.9 مليون 
برمي��ل يومي��ا ف��ي الفترة نفس��ها 
قبل ع��ام. في املقاب��ل، هبطت أرباح 
منافستها األمريكية شركة شيفرون 
في الرب��ع األول 27 ف��ي املائة مقارنة 

مبس��تواها قبل عام، بس��بب تراجع 
أسعار النفط اخلام وضعف هوامش 
أنشطة التكرير والكيماويات.وارتفع 
إجمالي إنتاج »شيفرون« من النفط 
والغاز ف��ي الرب��ع األول، وقفزت أرباح 

أنش��طة االستكش��اف التابعة لها 
ف��ي الوالي��ات املتحدة 15 ف��ي املائة 
على أساس س��نوي. وخارج الواليات 
الطاق��ة  ش��ركة  ذك��رت  املتح��دة، 
الفرنسية »توتال« أن صافي أرباحها 
في األش��هر الثالثة األول��ى من العام 
انخف��ض 4 ف��ي املائة على أس��اس 
س��نوي إل��ى 2.8 مليار دوالر، بس��بب 
وتكالي��ف  النف��ط  أس��عار  تقل��ب 
الديون، على الرغم من إنتاج الشركة 
للنفط والغاز عند مس��توى قياسي.

وتضرر صاف��ي ربح »توت��ال« املعدل، 
الذي انخفض للمرة األولى منذ الربع 
الرابع من 2016، جراء تراجع أس��عار 
النفط، مع بلوغ متوسط سعر خام 
برن��ت 63 دوالرا للبرمي��ل ف��ي الفترة 
م��ن كانون الثاني إل��ى آذار منخفضا 
6 ف��ي املائ��ة عل��ى أس��اس س��نوي.

الفرنس��ية  اجملموع��ة  وس��تحافظ 
على ضب��ط اإلنفاق في 2019، وأبقت 
على مستهدفها لصافي االستثمار 
عن��د 15 إلى 16 ملي��ار دوالر، ووفورات 

التكلفة عند 4.7 مليار دوالر.

بغداد / البينة الجديدة 
قفزت أس��عار الذه��ب، إلى أعلى مس��توى في 
حوالي أسبوعني مع تراجع الدوالر بفعل بيانات 
فاترة بش��أن التضخم غطت على تقرير يظهر 
منوا قوي��ا لالقتص��اد األمريكي ف��ي الربع األول 
م��ن العام.وأنهى س��عر الذهب للبي��ع الفوري 
جلسة التداول مرتفعا 0.7 باملئة عند 1285.85 
دوالر لألوقي��ة )األونص��ة( بعد أن س��جل أعلى 
مس��توى له منذ الس��ادس عش��ر من نيس��ان 
عند 1288.59 دوالرا.والمس املعدن األصفر أعلى 
مستوى له منذ أواخر كانون األول عند 1265.90 

دوالرا لألوقية، وينهي األس��بوع على مكاسب 
بحوال��ي واح��د ف��ي املئ��ة ه��و أول مكاس��به 
األس��بوعية من��ذ الثاني والعش��رين م��ن آذار.

وارتفع��ت العقود األمريكي��ة للذهب 0.7 باملئة 
لتبلغ عند التسوية 1288.80 دوالرا لألوقية.ومن 
بني املعادن النفيس��ة األخرى، ارتفعت الفضة 
في املعامالت الفورية 0.8 باملئة إلى 15.06 دوالرا 
لألوقي��ة بينم��ا صع��د البالت��ني 1.4 باملئة إلى 
894.50 دوالرا لألوقي��ة. وقفز البالديوم 3.5 باملئة 
إلى 1464.50 دوالرا لألوقية، وهو أعلى مس��توى 

له منذ السابع والعشرين من آذار.

بغداد/ البينة الجديدة
 اعل��ن نائ��ب رئيس ال��وزراء الروس��ي يوري 
بوريسوف، أن اس��تثمارات شركة الطاقة 
الروس��ية »لوك أويل« في مشاريع نفطية 
بالعراق، قد تصل إلى 45 مليار دوالر بحلول 
أوي��ل«  »ل��وك  إن  بوريس��وف  2035.وق��ال 
اس��تثمرت في العراق ما يقارب 8 مليارات 
دوالر، وه��ذا الرق��م مرج��ح لالرتف��اع إلى 
45 ملي��ار دوالر بحل��ول 2035.وفي ش��باط 
املاض��ي، أعلنت الش��ركة الروس��ية أنها 

ب��دأت حفر آبار جديدة بحقل »غرب القرنة 
2«، الواق��ع جنوب الع��راق والذي يعتبر من 
أكب��ر احلقول النفطية ف��ي العالم.وكانت 
»ل��وك أويل« ق��د وقعت الع��ام املاضي مع 
بغداد اتفاقية الستثمار احلقل حتى 2025، 
وحدد اجلانبان سقف إنتاج النفط في هذا 
احلقل ب�800 ألف برميل يوميا.ويعد العراق 
ثاني أكبر مصدر للخام في منظمة »أوبك« 
ويقدر إنتاجه بنحو 4.5 مليون برميل يوميا 

من النفط.

روسيا ترّجح زيادة استثماراتها النفطية
 يف العراق بشكل كبري

الذهب يقفز ألعلى مستوى يف حنو أسبوعني 
مع تراجع الدوالر بعد بيانات أمريكية

تقلبات األسعار تهوي بأرباح 3 شركات نفط عاملية خالل الربع األول

ء



هموم الناس

الشعب يطالب 
باخلدمات 

من النافذة

    م��ن واج��ب احلكومةفي اي بل��د تقدمي اخلدم��ات العامة 
الت��ي تفيد اجملتم��ع بش��كل عام،فاخلدمات الت��ي تقدمها 
للش��عب يجب ان تكون لها ميزة خاصة كونها تنبع دائما 
من العالقة املتأصلة بني حاجات األفراد احلاملني جلنس��ية 
الدولة، وبني سياس��ة ومنهج  الدول��ة وتقاليد مجتمعها، 
حي��ث ال تقدم الدولة من اخلدم��ات ما يتعارض مع املتعارف 
علي��ه في مجتمعها جتنبا ألزمات الرأي واالحتقان الداخلي 
ب��ني اجلمهور ، اذ تتن��وع اخلدمات التي تقدمه��ا الدولة بني 
اخلدمات السياس��ية واالقتصادي��ة واالجتماعية والبيئية 
والش��ؤون اخلاص��ة بالف��رد واالس��رة، وال ننس��ى اخلدم��ات 
القضائية من ضمن خدماتها السياس��ية نظام سياس��ي 
ق��ادر عل��ى حفظ احلق��وق لألف��راد ، وكذلك حف��ظ حقوق 
الدولة وقيمته��ا االعتبارية في اجملتمع الدولي بتقدمي نظام 
سياسي قادر على التناغم مع اجملتمعات العاملية، وال ينسى 
م��ن اخلدمات السياس��ية املهمة ما تقدم��ه حلفظ حقوق 
الترشح واالنتخاب، وادارة االنتخابات وحفظ إرادة الشعوب 
وتقدميها على إرادة اجلميع حلفظ احلقوق وتيس��ير األعمال 
العامة واخلاصة داخل الدولة. ومن اخلدمات االقتصادية التي 
تقدمه��ا إصدار العملة اخلاصة به��ا  واحلفاظ على قوتها، 
وكذلك صناعة نظام اقتصادي يحفظ العدل والتناغم بني 

أطياف اجملتم��ع من الناحية 
االقتصادي��ة، ويجعل تلكم 
العملة قادرة على املنافسة 
ب��ني العم��الت األخ��رى مم��ا 
التب��ادل  حق��وق  يحف��ظ 
التج��اري واالقتصادي بينها 
وتق��دم  العال��م،  دول  وب��ني 
االقتصادية  اخلدم��ات  أيضا 
االس��تثمار  تس��هل  الت��ي 
وتش��جعه وتعمل على رفع 
األفراد ودخول اجملتمع  دخول 

بطريقة س��ليمة ال تس��مح باالحتكار ألحد وال تعمل على 
إفس��اد العالق��ات االقتصادي��ة اخلاصة فيما ب��ني األطراف 
املتواج��دة داخله��ا وخارجه��ا. أيضا فإنها تق��دم عدد آخر 
م��ن اخلدمات االجتماعية والتي تتمركز في أساس��ها على 
اخلدم��ات التي تقدمه��ا للمجتمع بضبط ش��ؤونه العامة 
واخلاصة وتق��دمي اخليارات العامة للمجتمع وربط أفراده في 
النظ��ام االجتماعي اخلاص الذي يحدد العالقة بني األس��رة 
واجملتم��ع وبينها واجملتمع وطبيعة حالة اجملتمع في الظروف 
اخملتلف��ة. وكذلك ال يتوقف دورها عن رعاية فقط الش��ؤون 
اخلاص��ة باألفراد واجملتمع داخلها بل يقع على عاتقها أيضا 
رعاي��ة ش��ؤون البيئ��ة واألرض داخل الدولة فتح��دد نظاما 
س��ليما قادرا عل��ى حفاظ البيئة س��ليمة بوضع دس��تور 
للصناعة وتقييمها وأيضا تق��دمي اخلدمات للزراعة وجتهيز 
الشوارع ورصفها وبناء املرافق العامة ونشرها وبناء املالعب 
وم��ا إلى ذلك من املرافق التي ينتفع بها املواطنون  ويتحقق 
له��م الرقي والعي��ش الهانئ فيه��ا. وكذلك تق��دم الدولة 
الفرص��ة للناس للتقاضي وحل النزاع��ات بني أفراد اجملتمع 
عن طريق أجهزتها القضائية والدستورية التي حتدد احلقوق 
والواجبات وتفض النزاعات ب��ني أفراد اجملتمع بقوة  القانون 
ال��ذي يتم االتف��اق عليه بني أط��راف اجملتمع، وه��ذا يتعلق 
بش��ؤون الفرد واألس��رة أيضا حيث تعتبر خدماتها خدمات 

متكاملة ال يصلح أحدها بدون اآلخر.

اليس من واجب 
الدولة يف اي بلد 
تقديم الخدمات 
العامة التي تفيد 
املجتمع بشكل عام؟
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أحمد البياتي

البري��د  عب��ر  التالي��ة  الرس��الة  وردتن��ا 
االلكتروني جلريدتنا ننشرها نصا:� العنوان 
اعاله ذكره الس��يد محافظ بغداد االستاذ 
فالح اجلزائ��ري في مؤمتر صحفي ونش��رت 
جريدة البين��ة اجلديدة الغراء هذا اخلبر يوم 
2019/4/25 وهو خب��ر ادخل البهجة واالمل 
على قلوب البغداديني جميعا.وقال السيد 
احملافظ » نعل��ن للبغداديني الكرام انطالق 
حمل��ة » خدم��ة بغداد ش��رف لن��ا« والتي 
سيتم من خاللها اكمال املشاريع املتوقفة 
واملس��تمرة ومحاربة الفساد واالبتزاز، وفي 
الوق��ت الذي نب��ارك ونثمن جهود الس��يد 
احملافظ ف��ي هذا اجملال فاننا ن��ود ان نعرض 
لسيادته ادناه واحدا من هذه املشاريع التي 

توقفت بدون اي مبرر سوى احتمال ان يكون 
للفساد املالي واالداري دور في ذلك حيث ان 
املبالغ اخملصصة له من امانة بغداد صرفت 
له كاملة غير منقوصة.قبل س��نة مت شق 
شارع خدمي مواز للشارع العام في مدينة 
الصدر – الداخل – يبدأ من قطاع/1 ويستمر 
ال��ى نهاية قطاعات املدين��ة وقد مت اكماله 
في القطاعات باس��تثناء قط��اع/3 الذي مت 
جت��اوزه وتركه بدون ش��ارع خدمي وبدون اي 
س��بب س��وى خضوع املوض��وع الجتهاد 
وم��زاج واس��تفادة القائمني عل��ى التنفيذ 
ف��ي امانة بغ��داد- دائ��رة املش��اريع وبلدية 
الص��در/1 .. ان اكمال هذا الش��ارع اخلدمي 
ف��ي قطاع/3 وربطه مع الش��وارع اخلدمية 

في قطاعات1 و2 وبقية القطاعات سيكون 
خطوة موفقة ستقضي على االزدحام غير 
املس��بوق الذي يحصل في الش��ارع العام 
وس��وف حتجم جت��اوزات الرصيف الصارخة 
الت��ي اصبح��ت ظاهرة س��لبية ش��وهت 
املدينة بش��كل ال يوجد له مثيل حتى في 
قرى وارياف اس��وأ دول العالم تنظيما.املنا 
كبير بالس��يد احملافظ ومجل��س احملافظة 
ان يكون لهذا الش��ارع اخلدم��ي اولوية في 
حملة » خدمة بغداد ش��رف لنا« .. علما ان 
طول هذا الشارع  غير املنجز ال يتجاوز 300 
متر لكن فائدته كبيرة جدا خلدمة س��كان 

املنطقة.
 لفيف من سكنة مدينة الصدر محلة 521

فاهم حسن فتاح
الش��باب طاقة يجب ان تس��تغل للصالح 
ال  ال��ذي  الطم��وح  م��ن  وعنده��م  الع��ام 
ينته��ي لبناء وطنهم وامتهم ومس��تقبل 
ابنائه��م واحفاده��م. وب��ات م��ن الواضح 
للعي��ان ان طموحاته��م تصط��دم بواق��ع 
مرير وممل بعد س��نني من الدراسة والسهر 
واالنفاق املادي فال اهتم��ام من الدولة بهم 
وتركهم في جملة من التراكمات الفكرية 
املشوش��ة والت��ي ال تخدمه��م وجتعل من 
نفوس��هم وعقولهم م��كان قابل لتوطني 
االمراض املستعصية ومنها اليأس املطبق 

واالنصراف الى ام��ور غير نفعية للمجتمع 
او االنع��زال ع��ن س��ير احلي��اة الطبيعية.. 
حيث نس��وق هنا واحدا من عدة امور جتابه 
الش��باب اخلريج��ني ومنه��م )اختص��اص 
القانون( وبأقس��امه )احلكوم��ي واالهلي(.. 
خصوصا واالمتحان��ات هي مركزية.. حيث 
بع��د جهد وتعب 4 س��نوات من الدراس��ة 
اجل��ادة ف��ي القوانني الش��رعية والوضعية 
وكذلك قانون حمورابي واملرافعات وغيرها.. 
وفرح��ة التخرج وانكس��ارها بل وتنعكس 
حزنا عل��ى الطلب��ة اخلريج��ني.. وعند باب 
نقاب��ة احملامني حيث ال متن��ح هوية النقابة 

ملزاولة املهنة اال بدفع مبلغ )750( الف دينار 
للكلي��ات االهلي��ة.. والكلي��ات احلكومية 
)500( الف دين��ار.. ونعجب كل العجب من 
نقابة احملامني عندما تض��ع فارق املبلغ بني 
اجلامع��ات احلكومية واجلامع��ات االهلية.. 
ث��م هل هذا املبلغ ميك��ن للطلبة اخلريجني  
دفع��ه ف��ي ظروف صعب��ة مير به��ا الطلبة 
..ويعل��م به��ا نقي��ب احملام��ني  اخلريج��ني 
واعضائ��ه احملترمني.. وكذل��ك الوفرة املالية 
الت��ي تتمتع بها نقابة احملام��ني )الراحمون 
يرحمه��م اهلل( فلنتراح��م بينن��ا ونحمي 

ابناءنا وبناتنا من هذا القلق املشروع. 

مراعاة الظروف واجب.. يا نقابة احملامني 

امام انظار حمافظ بغداد فالح اجلزائري .. محلة » خدمة بغداد شرف لنا«

   ردت وزارة الداخلي��ة )دائرة العالقات واالعالم( 
بكتابه��ا املرقم 2108 ف��ي 2019/4/28 على ما 
نش��رته )البينة اجلديدة( بعددها املرقم )3158( 
ف��ي 2019/4/7 عل��ى الصفح��ة االخي��رة حتت 
عنوان )ال حترموا الناس من خدمة )الدلفري( وال 
تقطعوا )سبوبة( رزق مئات الشباب يا مديرية 
امل��رور العام��ة( .. بينت مديرية امل��رور ان تنظم 
حركة الس��ير واملرور والس��يطرة على احلوادث 
املرورية واحلفاظ على ارواح وممتلكات املواطنني 
واحلد م��ن مخالفات البعض من مس��تخدمي 
الطريق وردعهم وكذلك مراعاة اجلوانب الفنية 
املتعلقة بس��المة املركبات )الدراجات النارية( 

وتوف��ر ش��روط املتان��ة واالمان تتم محاس��بة 
س��ائقي الدراج��ات الناري��ة اخملالف��ة النظمة 
وتعالي��م املرور والتي تق��ل قوة احملرك عن )125( 
سي سي وحس��ب قانون املرور رقم )86( لسنة 
2004 الفق��رة )1( للح��د م��ن احل��وادث املرورية 
وتقليل اخلس��ائر ومراعاة اجلوانب االمنية تتم 
احملاس��بة وفق القانون والبيان��ات املعمول بها 

خدمة للصالح العام.
)البينة اجلديدة( تقدم شكرها وامتنانها لدائرة 
العالق��ات واالعالم ومديرية امل��رور العامة على 
املتابع��ة والرد والتوضي��ح بوركت جهودكم يا 

حماة الوطن واملواطن.

ردت وزارة الداخلية )دائرة العالقات واالعالم( بكتابها املرقم 2064 
في 2019/4/24 على ما نش��رته )البينة اجلدي��دة( بعددها املرقم 
)3149( ف��ي 2019/3/20 واخلاص باملواطن )حس��ني س��بع حميد( 

الذي رام تغيير لقبه من )املعيدي( الى العامري اسوة باعمامه.
)البينة اجلدي��دة( اتصل��ت باملواطن وابلغته بحص��ول املوافقة 
ومراجع��ة مديرية االح��وال املدنية واجلوازات واالقام��ة/  مديرية 
ش��ؤون االحوال املدنية/ الواقعات الكائن في ش��ارع الرش��يد / 

السنك.
)البين��ة اجلدي��دة( تتقدم بوافر الش��كر واالمتن��ان على متابعة 
نش��رياتها بخص��وص املواطن��ني وهمومه��م وتتمن��ى لرج��ال 
العالق��ات واالع��الم املوفقية والنج��اح الدائم ف��ي مجهودهم 

املبارك.

الـــداخـلــيــــــــة تــــــرد عـلــــــــــى »                              « الـــداخـلــيــــــــة تــــــرد عـلــــــــــى »                              «

يروم املواطن )عباس فاضل خليف( من س��كنة محافظة بابل / 
احلمزة الغربي املوافق��ة  على مقابلتكم لطرح موضوعه كونه 

املعيل الوحيد لعائلته.
موبايل/ 07709695637

حضر الى مق��ر جدريدتنا املواطن )محمد جخيور ياس��ني علي 
الس��ويعدي( وطلب نقل سجل نفوسه من دائرة احوال البصرة 
رقم السجل / 550 م ورقم الصحيفة / 157 الى محافظة بغداد 
/ دائرة احوال االعظمية وذلك لكونه من سكنة محافظة بغداد 
لفترة اكثر من 25 س��نة ولديه بطاقة س��كن صادرة من مكتب 
معلومات الش��عب وكذلك بطاقة متويني��ة بالرقم ) 1226275( 

صادرة من فرع متوين الشعب / 87.
موبايل / 07711808699

هاتفنا املواطن )رسول احلمداني( من سكنة محافظة بابل وذكر 
بانه قبل فترة اسبوعني ذهب مع اقاربه الى مكتب جوازات بابل 
لغرض اس��تصدار جوازات س��فر ل�)3( بنات هن:� )س��هام حيدر 
هادي حس��ن( و )صفني حيدر هادي حسن( و)نهروان حيدر هادي 
حس��ن( لغرض مرافقة اختهن املصابة مبرض السرطان والسفر 
ال��ى ايران الجراء فحوص مطابقة فصيلة الدم وبعد ان مت اكمال 
كافة االجراءات االصولية م��ن املعاملة اخبروهم بان يأتون بعد 
فترة لغرض اس��تالم اجلوازات الثالثة  وبعد انقضاء املدة راجعوا 
مرة اخ��رى فوجدوا بانه قد مت اصدار ج��واز واحد فقط الحداهن  
وعند االستفس��ار مت اخبارهم بان املوافقة حصلت على واحدة 
ولك��ن لم يتم اس��تالمهم للج��واز املنجز واخبروه��م بان تتم 
املراجع��ة بعد يومني الس��تالمه وذهبوا م��رة ثالثة يوم اخلميس 
املاضي 25\4\2019 لغرض االس��تالم فت��م اخبارهم انه لم يتم  
اجن��ازه بحجة ع��دم توفر ج��وازات تكفي املراجع��ني ومت الطلب 
منهم ان ياتوا يوم امس االحد 28\4\2019 لغرض استالم اجلواز 
وافاد بانه طلب مواجهة السيد العقيد مؤيد مدير جوازات بابل 
فلم يتم الس��ماح له....ويتساءل هذا املواطن ملاذا هذه املماطلة 
والتس��ويف وان الطفلة املصابة مبرض الس��رطان شارفت على 
مفارق��ة احلياة.س��يادة الوزير يناش��دكم  صاح��ب التظلم بان 
تكونوا له س��ندا وعونا في اجناز معاملة احلصول على اجلوازات 
التي ارقته كثي��را من كثرة املراجعات والروت��ني القاتل.. واضاف 
بحس��ب ادعائ��ه ان اجل��وازات متن��ح للذين لديهم مع��ارف ومن 

املقربني ويرجو ايجاد حل النقاذ الطفلة من املوت احملقق.
)البين��ه اجلدي��دة(اذ تضع هذا االم��ر امام انظاركم تناش��دكم 
باسم االنس��انية ان تقفوا الى جانبه وترفعوا عنه احليف الذي 

حلق به.
املواطن رسول الحمداني /// موبايل / 07815485200

كنا قد  نش��رنا بعددن��ا املرقم )3159( الص��ادر بتاريخ 2019/4/8 
اضافة وتبديل لقب الى املواطنني املدرجة اس��ماؤهم في ادناه, 
ومت��ت مراجعتهم جلريدتنا للم��رة الثانية وطلبوا اس��تثناء من 
تعدادي 1934 و  1947ويرجون تس��هيل االجراءات وفق الضوابط 

والتعليمات القانونية املعمول بها:�
1.رزاق حمدان راهي 

2.قاسم حمدان راهي مع اوالده
3.جاسم حمدان راهي مع اوالده

4.عبد الرحمن هامل حمدان مع اوالده
5.جعفر هامل حمدان راهي
6.علي صبيح هامل حمدان

7.حسني صبيح هامل حمدان
املواطن فرحان هامل حمدان /// موبايل/ 07703995741

ردت وزارة الداخلية )دائرة العالقات واالعالم( بكتابها املرقم 2063 
في 2019/4/24 على ما نش��رته )البينة اجلدي��دة( بعددها املرقم 
)3153( ف��ي 2019/3/25 بخص��وص املواطن )احم��د عبد الوهاب 
محمد عل��ي( اخلاص بتغير لقبه من )عبد اهلل( الى )احلس��يني( 
حيث مت��ت املوافقة ومراجع��ة املوما اليه ملق��ر مديرية االحوال 
املدني��ة واجل��وازات واالقام��ة / مديرية ش��ؤون االح��وال املدنية / 
الواقعات الكائن في ش��ارع الرش��يد/ السنك للنظر في طلبه.

)البين��ة اجلديدة( اتصلت باملواطن هاتفيا وابلغته بذلك وتتقدم 
بوافر الش��كر واالمتن��ان لفرس��ان العالقات واالع��الم في وزارة 

الداخلية على جهودكم املبذولة بوركتم يا اشاوس.

امام انظار الوكيل االقدم لوزارة الداخلية

الداخلية ترد على »                              «

نقل نفوس

السيد وزير العمل والشؤون االجتماعية
 مواطن يريد مقابلتك

امام انظار الوكيل االقدم لوزارة الداخلية

امام انظار السيد وزير الداخلية 

أحمد الصايف

تس��عى الدول التي تعاني من املش��اكل 
االقتصادي��ة إل��ى اللج��وء خلصخص��ة 
صناعتها احمللية بغي��ة تخفيف األعباء 
املالية وحتس��ني الكفاءة االقتصادية من 
خالل االعتماد عل��ى القطاع اخلاص في 
تقدمي اخلدمات التي تقع حتت مس��ؤولية 
القط��اع العام ، أو عن طريق اس��تعمال 
القط��اع اخل��اص ف��ي إدارة املؤسس��ات 
الش��ركات  تعان��ي  للدول��ة،  اململوك��ة 
الصناعية العراقية من إهمال وتهميش 
حكوم��ي متعمد وم��ن بطال��ة مقنعة 
مفاصله��ا  ف��ي  س��رطاني  وتضخ��م 
كاف��ة ، حي��ث حتّول��ت هذه الش��ركات 
م��ن منتجة إل��ى مس��تهلكة فهي اآلن 
تضرُّ باقتص��اد البلد مرت��ني، إذ أن أغلب 
الش��ركات تس��تلم رواتبه��ا م��ن  وزارة 
املالية على ش��كل قروض حتتسب على 
وزارة الصناع��ة ، بع��د أن كان��ت عجلة 
الش��ركات  ت��دور وآالت الصناعة تعمل 
وتنتج الس��لع والبضائ��ع وترفد ميزانية 
الدولة بإي��رادات مالية كبيرة، فاحلكومة 
العراقي��ة تقت��ل الصناع��ات الوطني��ة 
وتلج��أ إلى خصخصتها، ومن ممارس��ات 
القت��ل احلكوم��ي للصناع��ة الوطني��ة 
ما أقدم��ت علي��ه وزارة الصناعة مؤخراً 
بقيامها بالتعاقد مع شركة مكاكوناين 

التركية حي��ث ذكر عضو اللجنة املالية 
السابق األستاذ رحيم الدراجي في لقاء 
متلف��ز أن وزارة الصناع��ة تعاق��دت مع 
شركة مكاكوناين من أجل إدارة مصانع 
أب��و غري��ب الثالث��ة )مصن��ع الرافدي��ن 
ودجلة والفرات( ملدة خمس عشرة سنة 
بخطاب ضم��ان مقداره 240 مليون دينار 

عراق��ي فق��ط! عل��ى أن تقوم الش��ركة 
بإعطاء نس��بة 4.5% من قيمة املبيعات 
إلى احلكومة خالل فترة الس��تة أش��هر 
األول��ى من العم��ل ! و7% ما بع��د الفترة 
آنف��ة الذكر بالرغم م��ن أن تقرير اللجان 
املش��كلة م��ن وزارة الصناعة  لدراس��ة 
عطاء هذه الش��ركة جاء فيه : ليس لها 

كفاءة مالية وفنية وال أعمال مماثلة زيادًة 
على ع��دم امتالكها حلس��ابات ختامية 
وأنه ال ميكن التعاقد معها! ومن املتعارف 
علي��ه أن عق��د اإلدارة هو اتف��اق يتم بني 
مؤسس��ة عامة مع شركة خاصة إلدارة 
هذه املؤسس��ة وغالباً ما تستخدم هذه 
الطريقة في تنش��يط ش��ركات خاسرة 

عبر إدخ��ال القطاع اخلاص  إليها وتبقى 
املؤسس��ة العامة مس��ؤولة عن نفقات 
التش��غيل واالس��تثمار، بينم��ا حتص��ل 
الش��ركة اخلاص��ة عل��ى رس��وم مقابل 
خدماته��ا، وكل ه��ذا ال ينطب��ق عل��ى 
طبيعة العقد املبرم حيث إن مصانع أبو 
غريب تعد مصانع رابحة وليست خاسرة 
إذ يبل��غ عائدات البيع لتلك املصانع 160 
مليون دينار يومياً أي ما يعادل أكثر من 57 
مليار دينار سنوياً رغم اإلهمال احلكومي 
الكبير لها ومنافسة املنتجات الغذائية 
املستوردة إال أنها تعمل على قدم وساق 
وتقدم منتجات غذائي��ة مطابقة لألمن 
الغذائي وضمن املواصفات العاملية التي 
وضعت من قبل اجلهاز املركزي للتقييس 
منتجاته��ا  أن  إذ  النوعي��ة  والس��يطرة 
تكون خالية من املواد احلافظة، وكل هذا 
ي��دل على عملية القتل املمنهج واملقنن 
للصناعة الوطنية،  حيث إن بيع املصانع 
الوطنية الكبيرة لشركات أجنبية بثمن 
بخس يعد س��ابقة خطيرة ج��داً ومآله 
تقيي��د الدول��ة واس��تعمارها اقتصادياً 
ومن ثم سياسياً من خالل جعلها سوقاً 
للشركات األجنبية التي حتطم اقتصاد 
البل��د وجتعله أس��وأ من البق��رة احللوب 
حيث إن صاحبها يعطيها العلف ألجل 
استدرار اللنب أما الشركات االستعمارية 

فليست كذلك. 

الــقـتــــــل املـقـنَّـــــــــــن للـصـنـــــاعــــة الـــوطـنـيــــــــــــــــة
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19عربي و دولي

أعل��ن الرئي��س األميرك��ي دونالد ترام��ب خالل االجتماع الس��نوي 
للرابط��ة الوطني��ة األميركية للس��الح، أن بالده ستنس��حب من 
معاه��دة دولية لألس��لحة أبرمها س��لفه ب��اراك أوباما ع��ام 2013 
وتعارضها الرابطة وجماع��ات محافظة أخرى. وأبلغ ترامب أعضاء 
الرابطة أنه س��يلغي وضع الواليات املتح��دة بوصفها إحدى الدول 
املوّقعة على معاهدة جتارة األس��لحة، علماً أن مجلس الشيوخ لم 

يصادق عليها. وقال أمام آالف منهم: »نسحب توقيعنا«.

وكاالت / البينة الجديدة
وبّرر ترامب ق��راره، إذ كتب على »تويتر« 
أنه دف��اع ع��ن »الس��يادة األميركية«، 
وزاد: »لن نس��مح لبيروقراطيني أجانب 
بالتع��دي عل��ى حرياتك��م املكفول��ة 
بالتعدي��ل الثان��ي«، ف��ي إش��ارة إل��ى 
الدس��تور األميركي. وأش��ار إلى أن األمم 
املتحدة ستتلقى قريباً مذكرة رسمية 
بانس��حاب واش��نطن م��ن املعاه��دة 
الت��ي عارضته��ا الرابط��ة، علم��اً أنها 
تنّظ��م حرك��ة التجارة في األس��لحة 
التقليدي��ة، املق��ّدرة بنح��و 70 بلي��ون 
دوالر، وتستهدف إبقاء األسلحة بعيدة 
م��ن متناول منتهكي حقوق اإلنس��ان. 
وتعتب��ر الرابط��ة أن املعاه��دة تقّوض 
احلق��وق الفردي��ة في امتالك الس��الح.
ووص��ف الناط��ق باس��م األمم املتحدة 
ستيفان دوجاريك املعاهدة بأنها »إجناز 
تاريخ��ي ف��ي جه��ود ضم��ان التحّلي 

باملسؤولية في عمليات نقل األسلحة 
على املستوى الدولي«.في الوقت ذاته، 
قالت آبي ماكس��مان، مدي��رة منظمة 
»أوكس��فام« في الوالي��ات املتحدة، إن 
األخيرة »ستنضّم اآلن إلى إيران وكوريا 
الشمالية وسورية، بوصفها دولة غير 
موّقعة على ه��ذه املعاهدة التاريخية، 
التي ترّكز أساس��اً على حماية األبرياء 
م��ن األس��لحة الفتاك��ة«. أم��ا أدوتي 
أك��وي، وه��و مس��ؤول ف��ي »منظم��ة 
العف��و الدولية«، ف��رأى أن »إدارة ترامب 
تعي��د فتح الباب عل��ى مصراعيه أمام 
مبيع��ات )أس��لحة(، في ظ��ّل معايير 
ضعيفة حلقوق اإلنس��ان«. على صعيد 
آخر، عّلق ترامب )72 سنة( على ترّشح 
الدميوقراط��ي ج��و باي��دن )76 س��نة( 
النتخاب��ات الرئاس��ة، قائ��الً: »أش��عر 
بأنني في ريعان الشباب وأكاد ال أصّدق 
األم��ر. أن��ا األكثر ش��باباً. ال أزال ش��اباً 
مفعم��اً باحليوية والنش��اط«. وأضاف: 

»عندما أنظر إل��ى جو )بايدن(، ال أعرف، 
ول��ن أقول يوماً إن أّي ف��رد هو كبير جداً 
في الس��ّن«.وأكد أنه س��يهزم بايدن ب� 
»سهولة«، في حال تواجها في االقتراع 
إث��ر االنتخاب��ات التمهيدي��ة للح��زب 

الدميوقراط��ي. من جهة أخ��رى، أعلنت 
وزارة الدف��اع األميركي��ة )البنتاغ��ون( 
أنها تعتزم إرس��ال ق��وات إضافية إلى 
احلدود مع املكسيك، تضّم حوالى 300 
جندي، بينه��م حوالى 100 طاٍه لتوزيع 

الوجب��ات، و160 س��ائقاً و20 محامياً. 
وكان��ت ال��وزارة ذك��رت أن ال خطط ألن 
تتفاعل قواته��ا مع املهاجري��ن، ألنها 
تس��اعد عناصر ح��رس احل��دود الذين 

يتعاملون مع الهجرة غير الشرعية.

وكاالت / البينة الجديدة
ح��ّذرت بيونغيانغ م��ن »أخطار متزايدة 
حلرب«، في الذكرى األولى لقمة تاريخية 
جمع��ت الزعي��م الك��وري الش��مالي 
الك��وري  والرئي��س  أون  جون��غ  كي��م 
اجلنوب��ي مون ج��اي إن، والت��ي قاطعت 
الدولة الس��تالينية احتفاالً مخصصاً 
التوحي��د  »جلن��ة  ودع��ت  إلحيائه��ا. 
السلمي للبالد«، املكّلفة العالقات مع 
س��يول، الش��طر اجلنوبي إلى »العمل 
بنشاط أكبر« لتحس��ني العالقات بني 
الدولتني. وحّذرت من »إيجاد وضع خطر 
قد يق��ود إلى ع��ودة للماض��ي )ويطرح 
خطر( فوضى وشيكة، نظراً الى أخطار 
متزاي��دة حل��رب«، محمل��ًة املس��ؤولية 
ل�»ضغوط« متارس��ها الواليات املتحدة 
على كوريا اجلنوبية. وفي السياق ذاته، 
لم تس��تجب بيونغيانغ دعوة س��يول 
للمش��اركة في احتفال ُنظم في بلدة 
بامنوجنوم احلدودية في املنطقة املنزوعة 
الس��الح الت��ي تقس��م ش��به اجلزيرة 
الكورية، وُخِصص إلحياء ذكرى القمة.

ف��ي  مش��ارك   500 حوال��ى  وأصغ��ى 
ديبلوماس��يون  بينه��م  االحتف��ال، 
الكوري��ة  احلكوم��ة  م��ن  ومس��ؤولون 
كوري��ني  موس��يقيني  إل��ى  اجلنوبي��ة، 

جنوبيني وصينيني وأميركيني ويابانيني. 
الرئيس الك��وري اجلنوبي الذي غاب عن 
االحتف��ال، قال ف��ي تس��جيل مصّور: 
»هذا طريق جديد يجب أن نسيره معاً، 

وعلين��ا، أحيان��اً، انتظ��ار أن يلحق بنا 
َمن يس��يرون ببطء«.والتق��ى مون كيم 
ف��ي 27 نيس��ان )أبري��ل( 2018، ممه��داً 
لقمة أول��ى جمع��ت الزعي��م الكوري 

الش��مالي بالرئي��س األميرك��ي دونالد 
ترام��ب، ف��ي س��نغافورة ف��ي حزي��ران 
)يونيو( 2018. لكن قمتهما الثانية في 
هانوي فش��لت، نتيج��ة خالفات حول 

تفكيك البرنامَجني النووي والصاروخي 
لبيونغيان��غ. وح��ّذر كي��م س��يول من 
تنصيب نفسها »وسيطاً للتدخل« بني 

واشنطن وبيونغيانغ.

بــيـونـغـيـانـغ تـــرى »أخـطـارًا مـتـزايــــدة للـحـــــــــــــــــــــــرب«

ترامب يسحب أمريكا من معاهدة دولية لألسلحة التقليدية

وكاالت / البينة الجديدة
قالت احلكوم��ة الفنزويلية، إنه حتى يوم 
اول م��ن امس الس��بت مت إدراجها كعضو 
في منظمة ال��دول األمريكي��ة، وبالتالي 
ف��إن أي ق��رار صادر ع��ن تل��ك الهيئة لن 
يك��ون له تداعي��ات في بلده��ا. وأضافت 
بي��ان،  الفنزويلي��ة، ف��ي  وزارة اخلارجي��ة 
»اعتبارا م��ن هذا التاريخ، ل��ن يكون ألية 
وثيقة موقعة أو صادرة عن منظمة الدول 
األمريكي��ة أث��ر سياس��ي أو قانوني على 
الفنزويلية ومؤسساتها«. وكانت  الدولة 
اخلارجي��ة الفنزويلية، أعلن��ت، الثالثاء 9 
أبريل / نيس��ان اجلاري، أن حكومة بالدها 
قررت مغ��ادرة منظمة ال��دول األمريكية، 
بع��د أن اعترف اجملل��س الدائم للمنظمة 
برئيس البرمل��ان الفنزويلي املعارض خوان 
غوايدو رئيسا للبالد. وقالت وزارة اخلارجية 
ف��ي بي��ان — وقته��ا —: »ه��ذا واحد من 
أقس��ى القرارات التي اتخذتها ]منظمة 

)االعت��راف بغوايدو(.  األمريكي��ة[  ال��دول 
فض��ال عن اس��تخدامها االبت��زاز املبتذل 
للضغ��ط على ال��دول األعض��اء، لتلبية 
رغبات سياسة واشنطن«.وأضاف البيان: 
أن »حكومة جمهورية فنزويال البوليفارية 
تؤك��د عل��ى قرارها ال��ذي ال رجع��ة فيه 
مبغادرة منظمة ال��دول األمريكية اعتبارا 
م��ن 27 أبري��ل احلال��ي، وفق��ا للش��كوى 
املقدم��ة قبل عامني وف��ي إطار اإلجراءات 
اخلارجي��ة  وزارة  الصلة«.وختم��ت  ذات 
بيانها، قائلة، إن »فنزويال ال تس��تطيع أن 
تبقى عضوا ف��ي منظمة تخدم املصالح 
اإلمبريالية لإلدارة األمريكية«. ويأتي ذلك 
بع��د أن اعترف اجملل��س الدائم للمنظمة 
مبمثل غوايدو لديها ممثال لفنزويال.وس��بق 
ملعظ��م دول أمري��كا الالتينية أن اعترفت 
بخوان غوايدو »رئيس��ا مؤقت��ا« لفنزويال 
عق��ب إعالن��ه تولي مه��ام الرئاس��ة في 

البالد يوم 23 يناير املاضي.

وكاالت / البينة الجديدة
أعلن مسؤول إندونيس��ي، امس األحد، أن أكثر 
م��ن 270 موظفا في االنتخابات ماتوا ألس��باب 
تتعل��ق في األغل��ب بأمراض مرتبط��ة باإلرهاق 
ج��راء س��اعات العم��ل الطويلة لف��رز املاليني 
م��ن أوراق االقت��راع وذلك بعد عش��رة أيام على 
إجراء الب��الد ألكبر انتخابات جتري في يوم واحد 
ف��ي العالم. وج��رت االنتخابات املش��تركة بني 
الرئاس��ية والعامة في 17 أبريل/ نيس��ان كانت 
أول م��رة جتمع فيه��ا البالد الت��ي يقطنها 260 
ملي��ون نس��مة ومت تنظيمه��ا به��دف خف��ض 

التكاليف. وكان التصويت سلميا إلى حد كبير 
وتش��ير تقديرات إلى أنه جذب 80% من إجمالي 
193 ملي��ون ناخب حتتم عل��ى كل منهم اإلدالء 
بصوته في خمس أوراق اقتراع في أكثر من 800 
ألف مركز اقتراع. لكن تبني أن إجراء االنتخابات 
على مدار ثماني س��اعات في بالد متتد ألكثر من 
خمس��ة آالف كيلومتر من غربها إلى ش��رقها 
مهمة ش��اقة وفتاكة بالنس��بة للمس��ؤولني 
الذين حتتم عليهم فرز أوراق االقتراع يدويا. وقال 
عارف بريو سوسانتو املتحدث باسم املفوضية 
مس��ؤولي  م��ن   272 إن  لالنتخاب��ات  العام��ة 

االنتخاب��ات ماتوا ألس��باب تتعل��ق في األغلب 
بأم��راض مرتبط��ة بف��رط العمل كم��ا اعتلت 
صح��ة 1878 ش��خصا آخري��ن بحلول مس��اء 
أمس الس��بت، وذلك بحس��ب وكالة »رويترز«.

وأض��اف أن وزارة الصح��ة أصدرت منش��ورا في 
23 أبريل/ نيس��ان يحث منش��آت الصحة على 
توفير الرعاية القص��وى للمرضى من العاملني 
في االنتخابات في حني تعمل وزارة املالية على 
تعوي��ض عائالت املتوف��ني. وتعرضت املفوضية 
العام��ة لالنتخاب��ات النتقادات بالغة بس��بب 

ارتفاع عدد الوفيات.

االنتخابات اإلندونيسية تقتل موظفيها

حكومة فنزويال تعلن انسحابها الرمسي من منظمة الدول األمريكية

ماذا حيدث يف غزة؟

    كم من الصعب أن تقنع الوالدة واألطفال بأن الليلة ستكون 
هادئ��ة في غزة، وأن ال داع��ي للتوتر فاألم��ور عادية، وأنت في 
ح��وارك املارثوني لبث الطمأنينة في النفوس تأبى الطائرات 
احلربية اإلسرائيلية بكافة أش��كالها وأوزانها إال تثبت لهم 
أنك الوحيد الغير صادق وأنك تلعب مبش��اعرهم دون اكتراث.

كل ينظر إليك باس��تغراب كأنك القادم من املريخ، وهو يلوذ 
بالهاتف الذي أصبح مذياعا ال يس��تقر على محطة إخبارية 
واح��دة، وذاك يقلب الصفحات على جهازه اللوحي أو هاتفه 
الذكي، يحاول��ون التعايش مع املزيد من الكوارث والصدمات 
املصطنعة التي ُفصلت ألهل هذا القطاع تفصيال.ملاذا يأس 
هذا الش��عب من كل أشكال احلياة الطبيعية ولم ييأس من 
القلق والتربص باملوت وأخبار العقوبات املتالحقة التي تريد أن 
تثبت له »أنه ال يستحق احلياة«.حني تختلط في أذنيه أخبار 
املصاحل��ة والهدنة ونهاية احلصار ومنوذج س��نغافورة، وعلى 

األرض ترس��يخ االنقس��ام 
وحتويل��ه إل��ى مؤسس��ات 
تزيد ف��ي االنفص��ال ليس 
فق��ط ب��ني ش��قي الوطن 
ب��ل وب��ني األخ وأخي��ه في 
الدي��ن والوطن. م��ن يغريه 
أو يضطره خبر فتح املعبر 
يُلق��ي  أن  علي��ه  للس��فر 
ومش��اعره  مالمح��ه  كل 
اإلنسانية على بوابة املعبر 
األخير قبل أن يخطو خارج 
الوط��ن متطلعاً إلى احلياة 
أو حتقيق بعضاً من أهداف 
يتح��ول  وأن  اإلنس��انية 
إل��ى مخلوق ب��ال تفكير أو 

أحاسيس أو مشاعر كي يصل إلى جهته إن لم يبتلعه البحر 
أو يتاجر بجثته قراصنة املوت من جتار األعضاء البشرية. من 
يخطط هذه الكوارث فوق رأس الشعب الفلسطيني واضح 
ككيان اس��تعماري منحل بال أخالق ومن يس��انده في كافة 
احملافل الدولية، بل هم يعلنون عن أنفس��هم بغاية الصلف 
والغرور. لكن املشكلة تكمن فيمن ميرر هذه املؤامرات داخلياً 
على الش��عب الفلس��طيني، ه��ل هو ذلك الوطن��ي الكبير 
الذي يرجتف قلبه عند س��ماع النش��يد الوطني »فدائي«.أو 
األخ املس��لم الذي أقس��م مراراً على عقيدة »الوالء والبراء« 
والطاعة في املنشط واملكره.أم هو األخ القومي العربي الذي 
م��ا فتئ يهتف »ب��الد الُعرب أوطاني« ولك��ن إذا الدوالر نادني 
فهان��ت كل األوطان! منا من ال يريد الوحدة الوطنية وحتقيق 
املصاحلة ولكنه يكذب على الشعب بدعاوى وطنية أو فتوى 
دينية، واملصيبة أن الشعب بل أقرب املقربني منه يعرف ذلك 
ويداه��ن! منا من يس��عى حثيثاً إلجناز صفقة القرن بأس��وأ 
صورها وهو »مفض��وح« ولكنه الزال ميتطي حصان الوطنية 
والقومية العاجز الذي لن يس��عفه حت��ى للهرب! ملاذا على 
الشعب الفلسطيني الالجئ املطحون في غزة أن يدفع ثمن 
جرائمكم بدمه املس��فوح لي��ل نهار؟ ملاذا علين��ا أن نكذب 
لب��ث القليل من الطمأنينة في قلوب أمهاتنا وأبنائنا علهم 
يحظوا بدقائق قليلة من الس��كون في ليل غزة املعتق باحلر 
والرطوب��ة القاتل��ة دون كهرباء؟ ملاذا نصب��ر على موت األمل 
في عيون ش��بابنا وشباتنا التي تفتك بهم العنوسة قبل أن 

تولد لديهم احلياة؟

احمد طه الغندور

رأي

ملاذا علينا أن نكذب لبث 
القليل من الطمأنينة 
يف قلوب أمهاتنا وأبنائنا 
علهم يحظوا بدقائق 
قليلة من السكون يف 
ليل غزة املعتق بالحر 
والرطوبة القاتلة دون 
كهرباء؟

وكاالت / البينة الجديدة
داف��ع الرئيس األمريك��ي، دونالد ترامب، عن الدع��م الذي يقدمه 
للمملكة العربية السعودية وسط املطالبات العديدة ملشرعني 
ف��ي أمريكا لوق��ف الدعم ع��ن اململكة على خلفي��ة التحالف 
العس��كري ال��ذي تق��وده في اليم��ن، وقضية مقت��ل الصحفي 

السعودي، جمال خاشقجي في قنصلية بالده في إسطنبول.
وف��ي كلم��ة ألقاها أم��ام جتمع ملؤيدي��ه في والية ويسكنس��ن 
األمريكية، قال ترامب: »اتصلت بامللك )س��لمان بن عبد العزيز(، 
فأن��ا معجب بامللك، وقل��ت: أيها امللك، نحن نخس��ر كثيرا في 
الدف��اع عنك��م، أيها املل��ك لديكم أم��وال كثي��رة«، وذلك وفقا 
لصحيف��ة »dailycaller« األمريكية. وأضاف مخاطباً احلش��ود: 
»يش��ترون )الس��عودية( الكثير منا، اش��تروا بقيم��ة 450 مليار 
دوالر، لدينا أشخاص يريدون مقاطعة السعودية، هم اشتروا منا 
بقيمة 450 مليار دوالر، وأنا ال أريد خس��ارتهم وخسارة أموالهم، 
وعسكريا نحن ندعم استقرارهم«. وكان ترامب، أعلن بعد زيارته 
اململك��ة عام 2017، عن عقد اتفاقيات وصفقات تتجاوز قيمتها 
400 ملي��ار دوالر، ب��ني الواليات املتحدة والس��عودية، وذلك خالل 
اخلطاب الذي ألقاه في القمة العربية اإلسالمية-األمريكية التي 
اس��تضافتها الرياض، بحضور العاهل الس��عودي امللك سلمان 

بن عبد العزيز، وما ال يقل عن 55 من قادة الدول اإلسالمية.

ال أريد خسارتكم .. ترامب يكشف 
ألول مرة ما حدث مع امللك سلمان
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تعزية

بتوجيه من نقيب الصحفيني العراقيني الزميل مؤيد الالمي..
 جلنة اختبارات الكفاءة املهنية جتري اختباراتها لعشرات الصحفيني يف كربالء

في كل يوم مير يتأكد العراقي مبا ال يقبل الشك أو اللبس 
أن الطبقة السياس��ية التي صدعت رأسه بشعارات 
ووعدته باملن والسلوى لم تعد قادرة باملرة على الوفاء 
مبا تعه��دت به وإن كالم الليل ميح��وه النهار.. في كل 
يوم مي��ر يصحو العراقي على حقيق��ة صادمة هي أن 
الفجوة بني الساس��ة والش��عب آخذة باالتساع وأن 
الشرخ يتعمق وأن القطيعة تتجذر، ولعل أكبر برهان 
عل��ى ذلك ما حصل في االنتخاب��ات النيابية األخيرة، 
حيث عزف الناس عن املش��اركة وظهر الفتور والسأم 
والي��أس من خالل األرقام املتدنية لنس��بة املش��اركة 
الش��عبية، ولكن ما يؤِس��ف أن الطبقة السياسية 
املتنفذة لم تقرأ هذه املؤشرات ولم حتلل أسباب ودوافع 
ه��ذا العزوف املتنامي الذي أراد من خالله الش��عب أن 
يقول إنه غس��ل يدي��ه بالطني احلري من ساس��ة لم 
يقدموا له احتياجاته األساسية، لم يقدموا اخلدمات 

الت��ي  واملنج��زات 
يش�����عر  جتعل��ه 
الطبق�����ة  ب��أن 
س��ية  لسي������ا ا
ألجل��ه  ُوج����دت 
خدمت��ه..  وف����ي 
للمش��هد  القارئ 
س��ي  لس������يا ا
ح��ص  ل�������فا ا و
سيتأكد  ملساراته 
ب��أن  بامللم��وس 
احلاصل  االرتب��اك 
املش��هد،  في هذا 

املتمثل بانهيار التحالفات السياسية أو االنشقاقات 
واالهتزازات التي تعيشها واقعاً، مرتبط أصالً باالبتعاد 
ع��ن قضايا الوطن والش��عب األساس��ية واالنغماس 

أكثر فأكثر في دوامة املغامن..
نعم، إن املغامن واحلصول على مساحات نفوذ حكومية 
هو صراحة الشغل الش��اغل للمتصارعني في حلبة 
السياس��ة حامية الوطيس.. أجزم بأن قوى سياسية 
ال ش��غل لها س��وى تثبيت أقدامه��ا وتأمني املناصب 
التي تس��تطيع من خاللها أن تتص��در الواجهة ليس 

إال..
أيها الساس��ة، اعلموا أن الش��عب ليس بغافل عما 
تعمل��ون، وه��و يتاب��ع كل صغي��رة وكبي��رة وأن حالة 
السكون واالسترخاء البادية اآلن في الشارع العراقي 
ليس��ت عالمة خنوع أو ركوع، وأن الن��ار مازالت حتت 
الرم��اد وإذا ما نهض املارد ثانية س��يكون لكل حادث 
حديث وس��وف تتدحرج أشياء كثيرة فاحذروا غضبة 
احللي��م إذا غض��ب وتوقف��وا أثابكم اهلل يا ساس��ة، 
والتفتوا لش��عبكم الذي نسيتموه وجعلتموه خلف 
ظهوركم لك��ي يدفع وحده الثم��ن.. ثمن صراعاتكم 

أنتم وحدكم..
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أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

تنويـــــه

كاريكاتري
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عبد الزهرة البياتي*

وجع يومي

*رئيس التحرير التنفيذي

َساَسٌة َيَتَصاَرُعْوَن..
َشْعٌب َيْدَفُع الثََّمَن

أجزم بأن قوى سياسية 
ال شغل لها سوى 

تثبيت أقدامها وتأمني 
املناصب التي تستطيع 

من خاللها أن تتصدر 
الواجهة ليس إال..

البصرة / البينة الجديدة
أعلن ناش��طون عراقيون تنفيذ مش��روع 
جت��اري ف��ي محافظ��ة البص��رة ش��ارك 
مئات الش��باب م��ن مختل��ف احملافظات 
في متويله، وأك��د القائمون عل��ى املبادرة 
أنه��م بص��دد تنفي��ذ مش��روع مش��ابه 
في الديواني��ة. وقال عض��و مجلس إدارة 
املشروع الناشط علي املدني »إن املشروع 
الذي مت اجن��ازه وافتتاحه ف��ي البصرة هو 
مطعم ومح��ل للحلويات ومقهى عائلي 
ومقهى آخر ثقافي، وفكرة املشروع بدأت 
عبر مواقع التواص��ل االجتماعي«، مبيناً 
أن »املشروع شارك فيه 380 مساهماً من 
محافظ��ات مختلفة م��ن ضمنها بغداد 
ونين��وى واألنب��ار، إذ مت جم��ع 360 ملي��ون 
دينار لتمويل املش��روع الذي س��وف توزع 
أرباحه سنوياً على املساهمني، كما يوفر 
ف��رص عمل ألكثر من 50 ش��اباً«. وأش��ار 
املدن��ي الى أن »عند فتح باب املس��اهمة 

طرحنا خمس��ة آالف س��هم للبيع، وكنا 
نتوق��ع ع��دم بيعها، لكن خ��الل 21 يوماً 
مت بيعه��ا كله��ا، وبع��ض الش��باب أبدوا 
انزعاجهم لنفاد األس��هم وعدم متكنهم 

من املش��اركة في املش��روع«، مضيفاً أن 
»أصح��اب املبادرة بصدد تنفيذ مش��روع 
مش��ابه بنفس االس��لوب في محافظة 

الديوانية، ومن ثم في محافظة ديالى«.

كربالء / البينة الجديدة
أج��رت جلنة اختب��ارات الكفاءة 
الصحفي��ني  بنقاب��ة  املهني��ة 
العراقيني اختباراتها لعش��رات 
كرب��الء.  مبدين��ة  الصحفي��ني 
االختب��ارات  إج��راء  ويأت��ي 
محافظة  لصحفي��ي  املهني��ة 
نقي��ب  م��ن  بتوجي��ه  كرب��الء 

مؤي��د  العراقي��ني  الصحفي��ني 
الالمي لتخفيف أعباء الس��فر 
ع��ن  املادي��ة  وكلف��ه  وأتعاب��ه 
الصحفيني وتسهيل اإلجراءات 
الصحفيني  بانتم��اء  املتعلق��ة 
لنقابته��م أو املتعلق��ة بتغيير 
صفتهم املهنية وفق الضوابط 
املعم��ول بها ف��ي النقابة. وعّبر 

ش��ملتهم  الذين  الصحفي��ون 
االختبارات عن عميق ش��كرهم 
بإج��راء  الصحفي��ني  لنقي��ب 
ف��ي مدنهم  االختب��ارات  ه��ذه 
وع��دم حتميلهم أتعاب الس��فر 
املتعلقة  اإلج��راءات  وتس��هيل 
أو تغيي��ر صفتهم  بانتمائه��م 

املهنية.

من العجب أن أحداً من األدباء لم يجرب حظه ويكتب رواية 
جنوني��ة ع��ن جّني فانوس ع��الء الدين، وم��ا انهالت عليه 
م��ن طلبات وما فعل��ه أصحاب الطلب��ات بطلباتهم. ال بد 
أن تكون س��يرة من الس��ير الطريفة، ال سيما فيما آل إليه 

اجلني من مآل في عصرنا هذا.
لق��د تغيرت الطلب��ات بش��كل ظريف مثلم��ا تغير اجلني 
نفسه من حال إلى حال. ذكروا مثالً أن رجالً عراقياً عثر على 
فانوس عالء الدين في سوق الهرج ببغداد في أيام احلرب مع 
إيران فاش��تراه وذهب به إلى البيت فرحاً. فركه فخرج إليه 
«. قال  اجلني: »لبيك لبيك. أنا عب��دك بني يديك. اطلب ومتنَّ
له الرجل: »كل هؤالء املصريني اس��تولوا على كل أشغالنا. 
شبابنا في اجلبهة يحاربون واملصريون أخذوا مكانهم. أريد 
منك أن تخرجهم جميعاً وال تبقي مصرياً واحداً في البلد«. 
فأجابه اجلني: »ليه يا س��عادة البي��ه؟ والنبي ده احنا ناس 

غالبة!«.
خرجوا م��ن حرب اخللي��ج األولى ودخلوا في ح��رب اخلليج 
الثاني��ة. عثر رجل آخر على فانوس ع��الء الدين على قارعة 
ش��ارع أبي نؤاس، الذي غيرت احلكومة اس��مه أثناء احلرب 
مع إيران على اعتبار أن أبا نؤاس من أصل إيراني، أخذ الرجل 
ذلك الفانوس وهلل وكبر. سيس��تطيع بفضله أن يس��دد 
كل ديونه ويرت��ب حياته ويطلق زوجته ويتزوج بفتاة أصغر. 
ف��رك الفان��وس فخرج منه الغاز والدخ��ان وما لبث أن متثل 

أمامه يزمجر ويتمتم: »لبيك لبيك! أنا جني بني يديك«!
استغرب الرجل مما قاله اجلني. لم ينطق بالكلمة التقليدية 
»أن��ا عبدك بني يديك«. انتظر واس��تمهل حتى قال: »لبيك 
لبيك! أن��ا جني بني يديك. أعطني خامت الذهب من يديك!«، 
ازداد الرج��ل عجب��اً ولكنه ن��زع اخلامت من إصبع��ه وأعطاه 
للجني الذي مس��ك به ودخل الفانوس. كرر العملية ثانية 
وخ��رج اجلني ثانية: »لبيك لبي��ك! أعطني ذهب زوجتيك«. 
قال ل��ه الرجل: »م��ا هذا املف��روض من جن��ي فانوس عالء 
الدين؟ املفروض أن يعطيني وال يأخذ مني!«. فأجابه اجلني: 
»أس��تاذ أنت غلطان. اجلني األصلي معتقل في س��جن أبو 
غريب واحلكومة أممت الفان��وس للمجهود احلربي. والداعي 
ضاب��ط مخابرات. ي��ا اهلل أعطين��ا ذهب أهل��ك للمجهود 
احلربي!«. وفي حلب بسوريا عثرت فتاة حلبية على فانوس 
عالء الدين فخ��رج اجلني: »لبيك لبيك أنا عبدك بني يديك. 
اطلبي ومتني«. أخرجت له خريطة سوريا وقالت هنا اجلوالن 
أري��دك ترجع لنا اجلوالن. ارتب��ك اجلني، احمر واصفر ثم قال 
لها: »ال! هذي ش��غلة حتتاج جني��اً أميركياً. أنا جني عربي. 
اطلب��ي حاجة تانية«. قالت: »هات ل��ي رجل ابن حالل. ابن 
عرب مضبوط يحبني ويحترمني. يتزوجني باحلالل ويخلص 

لي وما يحط عينه على بقية النسوان«.
حك اجلني رأس��ه قلي��الً ثم التفت إليها وق��ال: »ال يا بنت. 

هات اخلريطة. أحسن لي أروح أجرب حظي على اجلوالن«.
وذه��ب جن��ي فانوس ع��الء الدين يج��رب حظه ول��م يعد. 
وبقيت الفتاة احللبية متش��ي على قارع��ة الطريق وتبحث 

عن فانوس عالء الدين آخر.

فانوس عالء الدين

وقفة

خالد القشطيني*

 *وكاتب ومؤّلف عراقيّ

وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة يزور مقر شبكة اإلعالم العراقي

مشروع جتاري يف البصرة بأموال شباب من خمتلف احملافظات

يعزي بيت احلاج املرحوم جبار الزم السويعدي 
)بيت لعيبي( بوفاة املغفور له املرحوم )حسني 
سويد لعيبي السويعدي( تغمده اهلل برحمته 
وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان، اللهم 

آمني. 
وأقيم مجلس الفاحتة على روحه الطاهرة في 
بغداد/ املش��تل/ رئاسة النواب، خلف محطة 
املاء والكهرباء، وخلف جامع النقيب، بدءاً من 
يوم األحد املواف��ق 2019/4/28. إنا هلل وإنا إليه 

راجعون، البقاء هلل، آجركم اهلل الفاحتة.

وكاالت / البينة الجديدة
التواص��ل  موق��ع  عل��ى  انتش��ر 
االجتماع��ي تويت��ر مقط��ع فيدي��و 
تظهر فيه س��لحفاة حت��اول جاهدة 
مس��اعدة س��لحفاة أخرى مقلوبة 
على ظهرها ال تستطيع احلركة. وفي 
الفيديو، حتاول السلحفاة السليمة 
دف��ع األخ��رى املقلوبة عل��ى ظهرها 

ب��كل قوته��ا، حيث أخ��ذت حتركها 
من مكانها شيئا فشيئا، ثم عاودت 
الرجوع إلى الوراء والركض من جديد 
ونطح صديقتها، إلى أن وجهت لها 
لكمة رأس��ية قوية فانقلبت وحتررت 
من مأزقها، وتابعت��ا طريقهما معا. 
ويجس��د الفيديو املعن��ى احلقيقي 

لفعل اخلير واملساعدة.

تتقدم أس��رة حترير )البين��ة اجلديدة(، 
وعلى رأس��ها الزميل رئي��س التحرير 
عب��د الوه��اب جبار، بأجم��ل التهاني 
والتبريكات إلى السيد محافظ البنك 
املركزي العراقي علي العالق ملناس��بة 
انتخابه نائباً لرئيس مجلس محافظي 
صن��دوق النق��د العرب��ي، متمن��ني له 
النج��اح واملوفقي��ة وه��و اجلدير بهذا 

املنصب.

زار الس��يد وكيل وزارة الداخلية لش��ؤون 
الشرطة الفريق الدكتور موفق عبد الهادي 
توفيق مقر شبكة اإلعالم العراقي، حيث 
كان برفقته كل م��ن اللواء احلقوقي مدير 
عام مكافح��ة اخملدرات والل��واء احلقوقي 
مدي��ر مكافح��ة إج��رام بغ��داد والعميد 

احلقوقي مدير إعالم الوكالة. 
وكان في استقبال سيادته السيد فضل 
فرج اهلل رئيس ش��بكة اإلعالم والس��يد 
مدير قناة العراقية والسيد أحمد حسن 
مق��دم برنامج في قبض��ة القانون. وبعد 
االس��تقبال والترحيب بس��يادته مت بحث 
القضاي��ا الت��ي تهم أمن املواطن وس��بل 
التعاون املش��ترك إليصال رسالة توعوية 

عب��ر وس��ائل ش��بكة اإلع��الم اخملتلف��ة 
للوقاي��ة م��ن اجلرائ��م اخملتلف��ة وأهمها 
جرائ��م اخمل��درات إلظه��ار حج��م الدمار 
ال��ذي يلح��ق باملتعاطني بص��ورة خاصة 
وتأثي��ره ف��ي اجملتمع بش��كل ع��ام. وقال 
س��يادته إن »املس��ؤولية تضامني��ة تقع 
مسؤوليتها على اجلميع سواء في البيت 
أم املدرس��ة أم اجلامع��ة وإمام املس��جد 
ورب العم��ل، فاجلميع معنيون باإلرش��اد 
واإلصالح للحد من انتش��ارها«. كما بني 
سيادته أن »أجهزة وزارة الداخلية ماضية 
بواجبها جتاه مالحق��ة املروجني والقبض 
عليهم«. كما أكد سيادته ضرورة إشراك 
مؤسس��ات الدولة كالً ضمن اختصاصه 

كوزارت��ي الصح��ة والعم��ل م��ن خ��الل 
تأم��ني املصح��ات للمتعاطني أو إلنش��اء  
الس��جون اخملتص��ة باملروج��ني«. وأش��ار 
س��يادته إلى اإلجن��از الكبير ال��ذي حتقق 
في مجال كش��ف اجلرمي��ة والقبض على 
عدد كبير من العصاب��ات اإلجرامية التي 
كانت تقلق أم��ن وراحة املواطنني بجهود 
رج��ال مكافحة اإلجرام واألجهزة األمنية 

األخرى.
هذا وقد أبدى رئيس الش��بكة استعداده 
إليص��ال  الداخلي��ة  وزارة  م��ع  للتع��اون 
الرسالة التوعوية عبر وسائلها اإلعالمية 
اخملتلفة من أجل مجتمع آمن ينعم باألمن 

واألمان.

سلحفاة جتّسد املعنى 
احلقيقي لعمل اخلري

)                          ( تهنئ حمافظ البنك املركزي العراقي


