
اثار مقطع الفيديو الذي انتجته »الفرقان« 
وه��ي العق��ل االعالم��ي لتنظي��م داع��ش 
االرهاب��ي وبثت��ه مواق��ع امريكي��ة الكثير 
من اجلدل ف��ي مراكز امنية واس��تخباراتية 
محلي��ة وعربي��ة وعاملية حي��ث ظهر زعيم 
تنظي��م داعش )ابو بكر البغ��دادي( في هذا 
اللق��اء املصور وقد ابيض��ت حليته ولم يكن 
يرتدي العمامة السوداء كما كان يظهر في 
الس��ابق كما لم يكن يرت��دي الزي االفغاني 
الذي متي��ز به اعضاء التنظي��م االرهابي بل 
كان يرتدي دشداش��ة ش��توية عادية وظهر 

ال��ى ج��وار البغدادي ش��خص يرت��دي الزي 
العربي اخلليجي وكان يجلس مطمئناً وهو 
يس��لم البغدادي ملفات عدد من الدول وقد 
رك��زت الكاميرا بصورة احترافية على ملف 
اليم��ن ثم تس��لم البغ��دادي ايض��اً ملفي 
تركيا والصومال وبدأ وهو يهز رأسه موافقاً 
على التعليم��ات والتوجيهات التي تلقاها 

من اخلليجي الذي بجواره.
وردد البغ��دادي عبارة »جزي��رة محمد« اكثر 
م��ن مرة ويعن��ي بها اجلزي��رة العربية ما اثار 
تس��اؤالت حول غايته من هذه العبارة وهل 
الع��رب  يتجن��ب تس��ميتها بجزي��رة  كان 
ولصال��ح من؟ وما يثير التس��اؤالت ايضاً ان 

مواق��ع امريكية ه��ي التي بث��ت اخلبر فمن 
اي��ن جاءها الفلم ومن ال��ذي صوره؟ ومن له 
مصلحة في نش��ر مثل هذه االفالم وما سر 
ظهور البغدادي صوت وصورة بعد ان روجت 
وس��ائل اع��الم امريكي��ة بأنه لق��ي حتفه 
منذ )5( اعوام وهل س��يعاد انتاج التنظيم 
االنتكاس��ات  بع��د  جدي��د  م��ن  االرهاب��ي 
الت��ي تعرض له��ا في الع��راق وس��وريا وما 
الدول��ة التي س��وف يح��ط داع��ش رحاله 
فيه��ا ليبدأ الس��يناريو من جديد؟ وتش��ير 
مصادر اس��تخباراتية بأن ه��ذا الفيديو يراد 
منه ايصال رس��ائل مش��فرة جلهة ما كما 
رصدها املراقبون الذين يتس��اءلون ملاذا عاد 

البغ��دادي في هذه الظروف بعد ان اختفى 
وقي��ل انه قتل او ان��ه محاصر في منطقة 
محددة حت��ت الرقابة االمريكية املش��ددة 
وظهر بلباس اخلوارج س��ابقاً عمامة ولثام  

ومالبس فضفاضة.
وعل��ى الصعي��د ذاته عل��ق رئي��س الوزراء 
)عادل عبد امله��دي( من املانيا على مقطع 
الفيديو هذا بالقول: انها محاولة من قبل 
زعيم تنظيم داعش االرهابي لدعم انصاره 
واكد عبد املهدي ان قدرات داعش تضاءلت 

لكنها ماتزال تشكل خطراً.
من جانبه��ا قالت وكالة رويت��رز لقد ظهر 
البغ��دادي وه��و يتحدث لعدد م��ن عناصر 
تنظي��م داعش بالق��ول ان معركة الباغوز 
في سوريا انتهت وقد جتلت فيها همجية 
ووحش��ية امة الصليب جتاه امة االس��الم 
على ح��د قول��ه وكان مصدر اس��تخباري 
عراق��ي قد افاد الس��بت املاض��ي مبحاولة 

زعي��م تنظيم داع��ش )ابو بك��ر البغدادي( 
الدخول الى العراق منذ اس��ابيع دون جدوى 
مؤكداً انه يتواجد في مدينة تدمر السورية 
ونحن ف��ي »البينة اجلديدة« نق��ول: حذار .. 

حذار وان الذئب مازال خلف الباب.
وفي التطورات ايضاً اعلن رئيس الوزراء )عادل 
عب��د املهدي( ع��ن توقي��ع )4( اتفاقيات مع 
شركة »س��يمنز« االملانية مبيناً ان قيمتها 
تبلغ )14( مليار دوالر لتنفيذ مشاريع كبيرة 

في مج��ال الكهرباء وجدي��ر بالذكر ان عبد 
املهدي يقوم بجولة اوروبية استهلها بزيارة 

املانيا ثم يتجه الى فرنسا وهولندا.
عل��ى صعي��د ذي صلة اكد عب��د املهدي ان 
الش��ركات االملاني��ة له��ا فرص كبي��رة في 
خريط��ة الطاقة فيما اش��ار ال��ى ان العراق 

لديه خارطة طريق لتطوير الطاقة.
م��ن جانبها اعتب��رت املستش��ارة االملانية 
)انغي��ال ميركل( ان سياس��ة العراق احلالية 
حتق��ق مصلحة اجلميع واضاف��ت اننا نؤكد 

على سيادة العراق ووحدة اراضيه وان بالدها 
ملتزمة باملشاركة في اعمار العراق وتدريب 

قواته.
وفي الش��أن احملل��ي يعقد مجل��س النواب 
الي��وم اخلمي��س جلس��ته املقررة وس��وف 
يتصدر جدول االعمال في هذه اجللسة حل 
مجل��س محافظ��ة نينوى بن��اء على طلب 
مقدم من )178( نائبا والسؤال هل يستطيع 
البرملان ان يصيب الهدف أم ان االمر سيكون 

خارج عن قدراته؟

بغداد / 
طالب��ت الدكت��ورة )ماج��دة التميم��ي( امس االربع��اء احلكومة بض��رورة فتح 
وتش��غيل املصانع العراقية املعطلة.وقالت التميمي ف��ي بيان صحفي تلقت 
»البينة اجلديدة« نس��خة منه اننا نعيش مناس��بة عيد العمال العاملي والذي 
يصادف االول من آيار وبهذه املناس��بة نطال��ب احلكومة مبراجعة واقع البطالة 
املستش��ري في العراق واق��رار كافة القوانني التي من ش��أنها انصاف الطبقة 
العمالية وايجاد كافة احللول من اجل القضاء على البطالة وتشغيل املصانع 
واملعام��ل التي تدعم االقتصاد الوطني اذا ما ش��غلت واعيد تأهيلها الس��يما 
اننا منتلك طاقات عمالية كبيرة من خاللها نستطيع النهوض بواقع الصناعة 
العراقية.ودعت التميمي احلكومة الى النهوض بواقع هذه الش��ريحة والعمل 
اجلاد لها من خالل توفير العيش الكرمي لهم ولعوائلهم.وهنأت التميمي جميع 
عم��ال العالم عموماً وعمال الع��راق خصوصاً مبرور الذكرى ال���)133( لعيدهم 
االغ��ر مثمنة ال��دور الكبير الذي بذلته هذه الش��ريحة الت��ي عانت الكثير من 

التهميش واالقصاء لدورها الفاعل في بناء العراق ومستقبله الزاهر.

احلداد لـ)                                    (: قانون جرائم املعلوماتية مازال بصيغة مسودة والبد من انضاجه ألننا نرفض ان نستنسخ قوانني اآلخرين وامنا نراعي خصوصياتنا

مبناسبة عيد العمال العاملي.. التميمي تطالب احلكومة بضرورة فتح وتشغيل املصانع املعطلة للقضاء على البطالة

عبد املهدي من املانيا: ما اثري حماولة من “البغدادي” لدعم انصاره.. وقدرات داعش تضاءلت لكنها مازالت تشكل خطرا والذئب خلف الباب
الفيديو انتجته “الفرقان” العقل االعالمي لداعش وبثته مواقع امريكية والبحث جاٍر ملعرفة صاحب “الزي اخلليجي” الذي قدم له امللفات

مؤكداً السعي لتشريعات تضمن حقوق العمال.. احللبوسي يوجه باستضافة رئيس هيئة التقاعد ملناقشة استحقاقات املتقاعدين

الربملان يعقد جلسته اليوم.. وحل جملس حمافظة نينوى يتصدر جدول االعمال بناء على طلب من )178( نائبًا.. فهل يصيب اهلدف؟
رئيس الوزراء: وقعنا )4( اتفاقيات مع “سيمنز” ومنح الشركات االملانية فرص كبرية يف خريطة الطاقة.. ومريكل: سياسة العراق حتقق مصلحة اجلميع
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ظهور االرهابي “البغدادي” يثير عالمات استفهام ورسائل مشفرة.. فتش عن سر التوقيت اآلن.. وماذا بعد من سيناريوهات؟

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 

حبضور رئيس الوزراء واملستشارة االملانية..الكهرباء تربم مع شركة سيمنز اتفاقا لتنفيذ خارطة طريق تطوير قطاع الكهرباء يف العراق!

كتب املحرر السياسي

3
23
3
بالوثيقة.. الزراعة ختاطب الداخلية مبنع دخول البيض املستورد ونائبة: حيتان الفساد اكرب

تعرف على خارطة سيمنز لتطوير الطاقة الكهربائية بعد توقيعها اتفاقيات مع العراقال

3بالوثائق.. نائب يستحصل موافقة الربملان ملنح افراد القوات املسلحة سلف 10 ماليني دينار
2
3

ما سر توقيت بث فيديو يظهر فيه البغدادي مجددا ؟ 

وكاالت / 
قال وزي��ر النق��ل املهن��دس )عبداهلل 
لعيبي( ان انش��اء مين��اء الفاو اولوية  
س��تراتيجية للحكوم��ة وه��و يعود 
للحكوم��ة ولي��س حملافظ��ة واننا لن 
نسمح بتقاس��م عقوده مع أي جهة 

سياسية وان احلكومة املركزية ووزارة 
النق��ل هما اجلهت��ان اخملولتان حصراً 
ف��ي ادارة ميناء الفاو.واض��اف لعيبي 
في تصريح متلفز اننا لم نتعرض ألي 
ضغوط سياس��ية وان على العراق ان 
يستغل موقعه اجلغرافي في التجارة 

العاملية وان ميناء الفاو مشروع احتادي 
يعود للحكومة وليس حملافظة واشار 
الى ان ميناء الفاو ال يتوقف على ضوء 
اخضر من أي دولة لكن اعمال انش��اء 
املين��اء تتطل��ب )3,5( ث��الث س��نوات 
ونصف وان الظروف االستثنائية التي 

مرت بالع��راق اثرت بتنفيذ املش��اريع 
ومنها الفاو.

وزير النقل: انشاء ميناء الفاو أولوية  سرتاتيجية للحكومة
 وليس حملافظة ولن نسمح بتقاسم عقوده مع أي جهة سياسية

وكاالت / 
كش��ف تقرير نش��ر على موقع نومبيو 
ال��ذي يعنى باملس��توى املعيش��ي لدول 
العال��م، أن تكلفة املعيش��ة في تركيا 
أق��ل منه��ا ف��ي العراق.وق��ال التقري��ر 
بحسب آخر حتديث في شهر ايار احلالي، 
إن تكلف��ة املعيش��ة ف��ي تركي��ا أق��ل 
بنس��بة 19.51٪ عنها في العراق جلميع 
امل��دن، مبينة أن هذه النس��بة لم تأخذ 
كل��ف اإليجار ف��ي االعتبار.وأض��اف، أن 
اإليجار في تركيا هو أقل بنسبة ٪42.04 
منه في العراق، مبيناً أن كلفة املعيشة 
في اس��طنبول أقل بنس��بة 23.59٪ من 
بغداد، وأن كلفة املعيشة في العاصمة 
التركي��ة أنقرة هي أقل بنس��بة ٪29.87 
من بغداد.جدي��ر بالذكر أن موقع نومبيو 
هو أح��د املواقع التي مت اطالقها في عام 
2009، ويعتبر مصدراً من قبل العديد من 

الصحف واجملالت العاملية.

وينك يا نفط املصخم؟ 
تقرير: تكلفة املعيشة يف 
تركيا أقل منها يف العراق

طهران / وكاالت / 
كش��فت وس��ائل إعالم إيرانية، امس 
األربعاء االول من آي��ار  ، عن لقاء قائد 
القوة البحرية للحرس الثوري اإليراني 
األدمي��رال عل��ي رضا تنكس��يري مع 
قائ��د القوة البحري��ة العراقية اللواء 
الركن أحمد جاس��م معارج واالتفاق 

على إجراء مناورات بحرية مش��تركة 
عاجلة.والالفت أن اجلانبني بحثا تعزيز 
وتطوير التعاون العس��كري الدفاعي 
وتش��كيل  البحري��ة  الق��وات  ف��ي 
جلنة مش��تركة للتع��اون الدفاعي – 
البحري وتنمية التنسيق بني القوتني 
البحريتني للبلدين والتعاون التدريبي 

والعلم��ي والبحث��ي وتب��ادل اخلبرات 
اجلامعي��ة في مجال العلوم والتقنية 
البحرية والتعاون التقني والهندسي 
البحري في ش��ؤون البني��ة التحتية.
وجدير بالذكر ان العقوبات االمريكية 
ضد ايران تدخل حيز التنفيذ الفعلي 

هذا اليوم الثاني من آيار.

مباحثات بني العراق وايران إلجراء مناورات حبرية مشرتكة

بغداد / 
بحث وزير اخلارجّية محمد علي احلكيم، امس االربعاء، 
م��ع وزي��ر الدول��ة للُش��ُؤون اخلارجيَّة الس��عوديَّة عادل 
اجلبي��ر اهمي��ة حتقي��ق التع��اون الثنائي ب��ني البلدين.

وقالت اخلارجي��ة ، إن وزير اخلارجّية محمد علي احلكيم 
اج��رى اتصاالً هاتفّياً مع وزير الدولة للُش��ُؤون اخلارجيَّة 
الس��عوديَّة عادل اجلبير، وجرى بحث العالقات الثنائيَّة 
ب��ني بغداد والرياض، وُس��ُبل تعزيزها مب��ا يخدم مصالح 
ناقش��ا  اجلانب��ني  أن  الش��قيقني.وأضافت  الش��عبني 
القضايا اإلقليميَّ��ة، والدوليَّة ذات االهتمام املُش��تَرك، 

ية حتقيق التعاون الثنائ��يِّ بني البلدين مبا يعكس  وأهمِّ
حال��ة التطابُق في ال��رؤى بني حكومت��ي البلدين.على 
صعي��د متصل، اك��دت الوزارة أن احلكي��م اجرى اتصاالً 
هاتفّي��اً مع أمني عامِّ اجلامعة العربيَّة أحمد أبو الغيط، 
ي��ة تعزيز العم��ل العربيِّ املُش��تَرك،  وج��رى بح��ث أهمِّ
وتكاتف اجُلُهود إليجاد ُحلول س��ريعة، وناجعة لألزمات 
التي تُعاني منها بعض الدول العربيَّة.ونقل بيان الوزارة 
ع��ن احلكي��م تأكيده، اس��تعداد الع��راق لب��ذل ُجُهود 
التقريب في وجهات النظر بني األطراف املُتنازِعة، وتقدمي 

مشاريع احُللول برعاية اجلامعة العربيَّة.

العراق والسعودية يناقشان هاتفيًا اهمية حتقيق 
التعاون الثنائي بني البلدين



السنة الرابعة عشرة / العدد )3176( الخميس 2 / 5 / 2019

الساعدي يدعو صاحل إىل تبين مقرتحات الصدر إلخراج العراق من تبعات وعواقب الصراعات

2

نائب عن نينوى: عمليات بيع املناصب يف احملافظة بلغت ذروتها

NO.3176.THU.2.MAY.2019

بغداد / البينة الجديدة
أعلنت مديرية االس��تخبارات العس��كرية، امس األربعاء، ع��ن إحباط عملية 
كبي��رة لتهريب النف��ط في محافظ��ة كركوك. وقال��ت املديرية، إن��ه تنفيذاً 
ألوامر مدير االستخبارات العس��كرية املشددة على مراقبة عمليات التهريب 
ومالحقة املهربني واعتقالهم متكنت مفارز مديرية االس��تخبارات العسكرية 
في مقر الفرقة ١٤ وبالتعاون مع اس��تخبارات الفوج األول لواء املش��اة ٥١ من 
إحباط عملية تهريب كبيرة تضمنت عش��رات اآلالف من لترات النفط املهرب 
بواس��طة ٤ ش��احنات حوضية كبيرة. وأوضحت املديري��ة أن مفارزها متكنت 
م��ن القبض على املهربني والش��احنات ف��ي منطقة الزاب التابع��ة إداريا إلى 
محافظة كركوك، مش��يرًة إلى تس��ليم املهربني والشاحنات الى اجلهات ذات 

العالقة التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة.

نينوى / البينة الجديدة 
انتق��د النائب محم��د اقب��ال الصيدلي، عملي��ات تدخل 
اآلخري��ن من خ��ارج احملافظة ف��ي صناعة واقع سياس��ي 
جدي��د، فيم��ا اش��ار ال��ى ان عملي��ات بي��ع املناصب في 
احملافظ��ة بلغ��ت ذروتها. وق��ال الصيدل��ي ان عمليات بيع 
املناصب في نينوى بلغت ذروتها بفعل االطراف التي حتاول 
اقحام نفس��ها اليوم من خارج احملافظة لفرض وصايتها 
م��ن جهة وجع��ل نينوى س��احة لعملياتهم املش��بوهة 
واملمولة من مال الس��حت السياس��ي، مطالبا الرئاسات 
الث��الث ب�أخذ دورها ومس��ؤوليتها القانونية واإلنس��انية 
حلماية أهال��ي احملافظة الكرام وايقاف ه��ذه املهزلة التي 
انكش��فت ولم تعد خافية على اح��د. ودعا الصيدلي الى 
ايق��اف عدد من اعضاء مجل��س احملافظة الغارقني مبلفات 
الفس��اد والتقصي��ر والذي��ن يعطلون مرحل��ة البناء بعد 
التحرير ويس��اهمون مثلما ساهم االرهاب قبلهم بتدمير 

مدننا وتخريب ارضنا.

االستخبارات العسكرية حتبط عملية كبرية لتهريب النفط يف كركوك

عضو بالنزاهة النيابية يكشف عن ملف مهم يتم التحقيق فيه داخل اللجنة

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  

بغداد / البينة الجديدة
دع��ا رئيس كتل��ة االصالح واالعم��ار النيابية 
صب��اح الس��اعدي ام��س االول الثالثاء رئيس 
اجلمهوري��ة بره��م صال��ح الى تبن��ي احللول 
املقترحة من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى 
الص��در، الخراج الع��راق من تبع��ات وعواقب 
الصراع��ات ف��ي املنطقة خصوص��ا الصراع 
اإليران��ي االمريك��ي الصهيون��ي م��ن جه��ة 
والصراع اإليراني الس��عودي من جهة أخرى.
وقال الس��اعدي ف��ي بيان ص��در على هامش 

تس��ليم صالح ان موقع رئيس اجلمهورية مبا 
ميثل��ه من رمز لوح��دة الدولة ومب��ا مكلف به 
دس��توريا من حماية س��يادة العراق واحلفاظ 
عليه ومب��ا ميتلكه برهم صال��ح من مقبولية 
واس��عة ميك��ن ان يقوم بتفعيل ه��ذه احللول 
وتشكيل اللجان والوفود الرسمية والشعبية 
التي أش��ار اليها الصدر ف��ي بيانه التاريخي.
واعرب صالح عن قلقه بإزاء تطورات املنطقة 
وتنامي الصراع واألزمات فيها، مؤكدا أهمية 
احللول التي طرحها السيد وواقعيتها واشاد 

مب��ا يتمت��ع به س��ماحة الس��يد الص��در من 
اندكاك في املصلح��ة الوطنية العليا للبالد 
وتقدميه��ا على اي مصالح أخ��رى وما ميتلكه 
الصدر من تاثير كبير في املش��هد السياسي 
والش��عبي ف��ي العراق. وش��دد صال��ح على 
أهمية اس��تقالل الق��رار الس��يادي العراقي 
واحلفاظ على العراق وس��يادته ومصاحله من 
خالل ابتعاده عن سياس��ة احمل��اور، داعيا الى 
موقف وطني موحد على املستوى السياسي 

والشعبي بخصوص ذلك.

بغداد / البينة الجديدة
خاطبت وزارة الزراعة، وزارة الداخلية مبنع دخول البيض املستورد، 
فيما اكدت نائبة ان حيتان الفس��اد اكب��ر من اي قرارات. وبينت 
الوثيقة التي اصدرتها وزارة الزراعة واملعنونة الى وزارة الداخلية 
ان��ه بالنظر لدخول كميات كبيرة من مادة بيض املائدة باس��عار 
منخفضة بصورة غير رس��مية وغير قانوني��ة وخارج الضوابط 
والتعليمات عن طريق اقليم كردس��تان ف��إن الوزارة لم متنح اي 
اجازة اس��تيراد ملادة بيض املائدة والتي ادت الى توقف الكثير من 
هذه املش��اريع. واضافت انه تأسيس��ا على ذل��ك والجل حماية 
املنتوج الوطني من مادة بيض املائدة حيث يؤدي استمرار دخول 
ه��ذه الكميات املس��توردة الى البلد الى توقف جميع مش��اريع 
دواجن بيض املائدة بس��بب اخلس��ائر املالية مم��ا يتطلب تدخل 
مديري��ة مكافحة اجلرمية املنظمة التابع��ة لوزارتكم للحد من 
احلال��ة التي تس��تهدف صناع��ة الدواجن في العراق. واش��ارت 
الوزارة الى انه ينبغي من وزارتكم )الداخلية( محاسبة اخملالفني 
ومنع دخول اي ش��حنات ت��رد الى البلد غير رس��مية من جميع 

املنافذ احلدودية وباالخص من اقليم كردستان.

الزراعة ختاطب الداخلية مبنع دخول البيض 
املستورد .. ونائبة: حيتان الفساد أكرب بغداد / البينة الجديدة

اعتب��ر القيادي ف��ي التيار الص��دري حاكم 
الزامل��ي، ان س��بب ظه��ور زعي��م عصابات 
ال��وكاالت  محاول��ة  اإلرهابي��ة  داع��ش 
باإلرهاب  التلوي��ح  العاملي��ة  االس��تخبارية 
لتمري��ر مخططاته��ا االس��تكبارية، داعيا 
احلكوم��ة العراقية إلى مس��ك احل��دود مع 
سوريا بشكل جيد. وقال الزاملي إن الظهور 
األخير لإلرهابي أبي بكر البغدادي وهو يوجه 
خطاب��ه جملموع��ة من تابعي��ه ووالته مت حتت 
رعاية ودراية الوكاالت االستخبارية العاملية، 
مبيناً أنه يحاول إرسال رسائل اطمئنان ملن 
تبقى م��ن اتباعه بع��د هزائمه ف��ي العراق 
وسوريا. وأضاف الزاملي ان األرهابي البغدادي 
يح��اول إثب��ات وجوده م��ن خالل اس��تذكار 
بطوالت قتاله وتبنيه لتفجيرات س��يرالنكا 
وأحداث ليبيا وتأس��يس الوالي��ات في مالي 
وغيره��ا من ال��دول، الفتاً إل��ى ان خطابه مت 
بحري��ة تام��ه بع��د ان تضارب��ت األخبار عن 
مقتله. واستبعد الزاملي إمكانية استمالة 

بعض العراقيني لتش��كيل خاليا أو حواضن 
جدي��دة فض��الً ع��ن اس��تحالة رعايتهم أو 
إيوائه��م أو إبداء املس��اعدة لهم، عازياً ذلك 
إلى مرارة احل��رب والتهجير والقت��ل والدمار 
ونهب األموال وس��رقة اآلثار وس��بي النساء 
في املناطق التي س��يطرت عليها عصابات 
داع��ش اإلرهابية. ودع��ا القيادي ف��ي التيار 
الص��دري احلكوم��ة العراقي��ة إلى مس��ك 
احلدود مع س��وريا بش��كل جي��د ومالحقة 
اخلالي��ا االرهابي��ة في املناط��ق التي يختبئ 
به��ا الدواع��ش، الفت��اً إل��ى أهمي��ة إع��ادة 

النازحني واملش��ردين وإع��ادة اإلعمار وتقدمي 
اخلدمات.واك��د الزاملي عل��ى إنهاء البطالة 
وعدم ترك الش��باب كمشاريع استثمار من 
قبل اإلرهابني واس��تغالل عوزه��م وفقرهم 
وفاقتهم، مش��ددا على ض��رورة إعادة النظر 
باملنظوم��ة االمنية والعس��كرية من خالل 
التقيي��م الدقيق للق��ادة واآلمري��ن وانتقاء 
الكفوئيني والنزيهني منهم الس��تالم قيادة 
العم��ل األمن��ي والعس��كري وهذا س��ياق 
تتبعة كل جيوش العال��م. وذكر الزاملي ان 
ظهور زعيم داعش جاء بطلب من الوكاالت 
االستخبارية العاملية من أجل التلويح لعدد 
من الدول بأن خط��ر اجملاميع االرهابية اليزال 
قائم��اً، الفتا الى ان الظهور األخير يعد ورقة 
ضغ��ط لتمرير مخطط��ات تل��ك الوكاالت 
االس��تكبارية م��ن خ��الل دع��م االرهاب في 
العالم. وأفادت وكالة رويترز بصدور تسجيل 
فيدي��و جديد لزعيم تنظي��م داعش أبو بكر 
البغدادي، وذلك ألول مرة منذ عام 20١٤، أكد 

فيه انتهاء معركة الباغوز في سوريا.

قيادي صدري: ظهور البغدادي جاء بطلب من الوكاالت االستخبارية االستكبارية

أخبار موجزة
هروب .. قارنت املتحدثة باسم اخلارجية الروسية 
ماري��ا زاخاروف��ا، ام��س االربعاء، ب��ني تصريح وزير 
اخلارجية األمريكي ماي��ك بومبيو عن فرار مادورو، 
والش��ائعات الت��ي رّوج��ت عن فرار األس��د مطلع 
االضطراب��ات ف��ي س��وريا. وكتب��ت زاخاروف��ا في 
تعليق على فيس��بوك: “يتصل بعض الصحفيني 
األمريكيني، ويطلبون التعليق على تصريح بومبيو، 

حول محاولة “محاولة نيكوالس مادورو الفرار من كاراكاس”. 
فضاء .. أكد باتريك ش��اناهان القائم بأعمال وزير الدفاع األمريكي، 
في مقالة لصحيفة وول س��تريت جورنال، إن تقدم روس��يا والصني 
التكنولوج��ي، يعي��ق الهيمن��ة األمريكي��ة ف��ي 
القطاع الفضائي. وقال ش��اناهان: “قامت الصني 
وروسيا، بعد أن درستا بعناية اعتمادنا االقتصادي 
والعس��كري عل��ى الفض��اء، بتصمي��م وتطوي��ر 
تكنولوجي��ات مح��ددة – اللي��زر املض��اد لألقمار 
الصناعي��ة، ومعدات التش��ويش وكذل��ك قدرات 

سبرانية أخرى.

تهدي��د .. أك��د وزي��ر اخلارجي��ة األمريك��ي ماي��ك 
بومبي��و، امس االربع��اء،  أن “التدخل العس��كري 
ف��ي فنزويال أمر غير مس��تبعد”. وقال بومبيو، في 
حوار تلفزيوني إن “واش��نطن كانت جاهزة للقيام 
بعملي��ة عس��كرية ف��ي فنزوي��ال”، الفًت��ا إلى أن 
“العملية العسكرية في فنزويال ممكنة إذا تطلب 
األم��ر ذلك”. وأض��اف: “نفّضل االنتقال الس��لمي 
للسلطة في فنزويال لكن )إذا دعت احلاجة( اخليار العسكري مطروح 

على الطاولة”.
جسر .. دشنت الكويت، امس األربعاء، جسرا ميتد على طول 36 كلم 
فوق البحر، ويعتبر أحد أطول اجلس��ور في العالم.
وسيربط جس��ر أمير البالد السابق، الشيخ جابر 
األحمد الصباح، العاصمة الكويتية بش��مالها، 
حيث يقع مش��روع “مدينة احلري��ر” التي تخطط 
احلكومة إلى اس��تثمار موس��ع بها، بهدف إحياء 
روح “طري��ق احلري��ر” التجاري التاريخ��ي. وتتطلع 

الكويت إلى حتويل الصبية إلى منطقة حرة.

رصاص .. أصيب صياد فلس��طيني برصاص قوات 
االحت��الل الصهيوني، ام��س األربع��اء، واعتقل 2 
آخ��ران في بحر ش��مال قطاع غ��زة. ونقلت وكالة 
“فلس��طني اليوم” عن مصادر محلي��ة قولها: إن 
زوارق الع��دو أطلقت النار نح��و مراكب الصيادين 
ف��ي منطقة الواحة ش��مال القطاع، ما تس��بب 
بإصاب��ة أح��د الصيادي��ن بالرص��اص، ول��م تعرف 
حالته الصحية بعد. كما اعتقلت بحرية العدو اثنني من الصيادين 

وصادرت مركبهما ونقلتهما إلى جهة مجهولة.
حري��ق .. اندلع حريق قرب أحد املس��توطنات ف��ي غالف غزة، بفعل 
بال��ون حارق أطل��ق من غزة. وذك��رت أن احلريق وقع 
ق��رب حق��ول مس��توطنة “ناح��ال عوز” ش��رقي 
غ��زة وأنه جرى الس��يطرة على النيران. ويخش��ى 
مستوطنو الغالف من العودة إلى ظاهرة البالونات 
احلارقة وذلك مع بدء جفاف احلقول وانتهاء فصل 
الش��تاء. وجنح الشبان الفلس��طينيون في إحراق 

عشرات آالف الدومنات املزروعة بالقمح.

بغداد / البينة الجديدة
كش��ف عضو ف��ي جلن��ة النزاهة النيابي��ة، عن مل��ف مهم يتم 
التحقيق فيه داخل اللجنة، مش��يراً إلى مخاطبة هيئة النزاهة 
بغية حتديد فترة الس��تالم الدعوات وترقيمها ضمن آلية معينة.

وق��ال النائ��ب صباح الطلوب��ي العكيل��ي، إن هن��اك العديد من 
امللفات التي تعمل اللجنة على متابعتها بش��كل مس��تمر مع 
هيئة النزاهة. وأضاف، أن��ه مت تقدمي طلب إلى هيئة النزاهة بغية 
حتديد فترة الس��تالم الدعوات وترقيمها ضمن آلية معينة جتعلنا 
على إطالع على عدد الدعاوى التي دخلت إلى الهيئة والتي رفعت 
إلى القضاء وما مت إجنازه وما تبقى منها. وتابع العكيلي، أن هناك 
ملفات لها أهمية ف��ي املتابعة منها ملف الدولة داخل املنطقة 

اخلضراء، وهو من امللفات املهمة التي يجري التحقيق فيها اآلن.

بغداد / البينة الجديدة
رجح نائب ع��ن حتالف الفتح، امس االول الثالث��اء التصويت على 
الوزارات االربع املتبقية من الكابينة احلكومية قبل نهاية االسبوع 
احلالي، فيما اشار الى ان السير الذاتية للمرشحني موجودة على 
طاولة رئيس الوزراء وبانتظار اختيار من يراه مناس��با. وقال قصي 
عباس الشبكي إن رئيس الوزراء حريص على دفع مرشحي الوزارات 
االربع املتبقية في سلة واحدة، على اعتبار ان الوزارات متر من خالل 
التوافقات وبحال مترير البعض منها في احدى اجللسات فقد يؤثر 

على التوافقات ما ينعكس سلبا على مترير الوزارات االخرى.

الشبكي يرجح التصويت على الوزارات 
األربع املتبقية قبل نهاية األسبوع احلالي

بغداد / البينة الجديدة
انتق��د زعي��م التيار الصدري مقت��دى الصدر، ت��رك االعمال احلرة 
واالتكال على احلكومة في التوظيف، فيما اعتبر ان ذلك آفة. وقال 
الصدر في تغريدة له على حس��ابه بتويت��ر، ان ترك االعمال احلرة 
كافة كالفالحة والزراعة والصناع��ة والنجارة واحلدادة واخلياطة 
بل كل االعمال اتكاال على احلكومة وانتظار التوظيف والوظيفة 
فهي آفة. واضاف كان على احلكومة جعل جل الشعب بل كلهم 
موظفني )بدلوا عقولكم( فقد دمرمت العراق وافرغتموه من تاريخه 
وحاضره ومس��تقبله فب��ات التصحر قريبا وبات االس��تيراد بدون 
تصدير وهكذا، مش��يرا الى ان م��ن لم يحصل على وظيفة فيريد 
راتب��ا كفضائي وهو نفس��ه الذي ال يريد للبرملان��ي راتبا تقاعديا. 

وتساءل الصدر اهذه ازدواجية ام نفاق؟

نقابة احملامني العراقيني تستنكر 
التصرحيات املسيئة للرموز الوطنية

الصدر يشّخص آفة جديدة

البينة الجديدة / خاص
تعرب نقابة احملامني العراقيني عن 
املواقف  اس��تنكارها وش��جبها 
التي  الالمس��ؤولة  والتصريحات 
 متس الرم��وز الوطني��ة العراقية.

 إن النقاب��ة ومن منطلق حرصها 

الش��ديد على اس��تقالل العراق 
وسيادته، وعدم التدخل بشؤونه 
ومواقف��ه  وقرارات��ه  الداخلي��ة 
وبش��دة  تدي��ن  السياس��ية، 
وبأقس��ى العبارات، التصريحات 
الت��ي مت��س قادت��ه الوطنيني من 
أو جه��ة خارجي��ة  أي ش��خص 
والتي تعبر عن خس��ة وتسرع ال 
مسؤول خارج اللياقة السياسية 
والدبلوماسية وبقصد ٱستهداف 
ال��دور العرب��ي للع��راق بٱعتباره 
عامل توازن وٱس��تقرار للمنطقة 
اإلقليمي��ة ف��ي محاولة بائس��ة 
الع��راق  إرادة  بوج��ه  للوق��وف 

وشعبه احلر األبي.
             ضياء السعدي

نقيب احملامني العراقيني

البينة الجديدة / خاص
الن��واب  مجل��س  رئي��س  نائ��ب  ق��ال 
الدكتور )بش��ير احلداد( ان قانون جرائم 
املعلوماتي��ة املثي��ر للجدل م��ازال في 
البرمل��ان بصيغ��ة مس��ودة ول��ن مير من 

دون اغنائ��ه واثرائ��ه وانضاج��ه بصورة 
كامل��ة ومن دون اخ��ذ آراء اخملتصني من 
كاف��ة اجلوانب س��واء أكانوا صحفيني 
أم مثقف��ني أم في الدف��اع واالمن وكل 
وس��وف  االختص��اص  ذات  الش��رائح 

ُنش��بع ه��ذا القان��ون مناقش��ات وآراء 
حتى نطلع بقانون جيد يرضي اجلميع.

واضاف في لقاء صحفي خاص حضرته 
»البين��ة اجلدي��دة« ام��س االول الثالثاء 
اننا نس��تفيد من قوانني اآلخرين ولكن 

ال نستنس��خها »كوب��ي بيس��ت« من 
اخلارج لنطبقها في بالدنا ألن اجواءهم 
وقيمهم اجملتمعية تختلف عما عندنا 
وف��ق  تك��ون  ان  الصياغ��ة يج��ب  وان 

خصوصياتنا.

احلداد لـ»                   «: قانون جرائم املعلوماتية ما زال بصيغة مسودة وال بد 
من إنضاجه ألننا نرفض أن نستنسخ قوانني اآلخرين وإمنا نراعي خصوصياتنا



مؤكد السعي لتشريعات تضمن حقوق العمال.. احللبوسي يوجه 
باستضافة رئيس هيئة التقاعد ملناقشة استحقاقات املتقاعدين

بابل / البينة اجلديدة 
اكد عضو مجلس النواب عن محافظة بابل سالم الشمري، امس 
بابل  ادراج  على  وغيرها  الرسمية  اجلهات  سعي  اهمية  األربعاء، 

ضمن الئحة التراث العاملي.
وقال الشمري ، إن “بابل مهد احلضارات تستحق وبعد فترات طويلة 
من االهمال ان تدرج على الئحة التراث العاملي بل تكون في قمته 
لتاريخها املشرق برفد العالم بالقوانني االنسانية والتي التزال مثال 

يحتذى به”.
واضاف الشمري ان “نواب احملافظة واهلها سيبذلون اجلهود الكبيرة 
ضمن  بابل  الدراج  الرسمية  وغير  الرسمية  اجلهات  مع  بالتعاون 
اجلهات  مع  واملكثف  املستمر  التواصل  عبر  العاملي  التراث  الئحة 
الدولية املعنية”، مؤكدا “اهمية هذا االمر من اجل فتح اجملال واسعا 
املدينة  الى  وخارجها  البالد  داخل  من  والسواح  الزوار  الستقطاب 
من اجل انتعاشها االقتصادي واالجتماعي عبر توفير فرص العمل 

وانهاء البطالة وخاصة بني الشباب”.
واحملافظة  عام  احلكومة بشكل  في  املعنية  اجلهات  الشمري  ودعا 
بشكل خاص إلى “العمل على فتح دورات تعريفية ارشادية البناء 
العريق  مدينتهم  تاريخ  عن  املزيد  ملعرفة  خاص  بشكل  احملافظة 
واالثرية  السياحية  للمجاميع  واثريني  ليكونوا مرشدين سياحيني 

التي ستسقبلهم املدينة مستقبال”.

بغداد / البينة اجلديدة

أع��رب عض��و اللجن��ة املالية ف��ي مجلس الن��واب مثنى عب��د الصمد 

الس��امرائي، ع��ن اس��تغرابه من ع��دم قي��ام وزارة املالية بص��رف أجور 

احملاضري��ن رغم ورودها ف��ي قانون املوازنة للعام اجلاري.وقال الس��امرائي 

، إن امل��ادة ٥٥ ثاني��اً كانت واضح��ة بإلزام وزارة املالي��ة بصرف مبلغ ١٢٥ 

ألف دينار   كأجور نق��ل للمحاضرين اجملّانيني في املدارس التابعة لوزارة 

التربية.وأض��اف أن اللجنة املالية البرملانية قامت مبفاحتة وزارتي التربية 

واملالي��ة لتنفي��ذ الفقرة القانوني��ة املتعلقة بصرف تلك املس��تحقات 

وطلبت توضيحات حول أس��باب تأخير صرفها.وأشار السامرائي إلى أن 

اللجنة املالية أع��دت تقريراً يوضح إجراءاتها حول املوضوع وطلبت من 

هيئة رئاس��ة البرملان إدراج فقرة في جدول أعمال جلسة يوم الثالثاء ٣٠ 

نيسان اجلاري ملناقشة التقرير.
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الزراعة: مل مننح اي موافقات او اجازات رمسية السترياد الدواجن وبيض املائدة

الشمري : بابل تستحق ان تكون بالئحة الرتاث العاملي بعد فرتات طويلة من االهمال
عبد املهدي يؤكد التزام العراق باملواثيق العاملية اليت تنظم بيئة العمل واالستقرار املهين

بغداد / البينة اجلديدة
اعلن��ت وزارة الزراعة، انها لم متنح اي موافقات او 
اجازات رسمية الس��تيراد الدواجن وبيض املائدة.
وقال الوكيل االداري للوزارة مهدي س��هر اجلبوري 
عل��ى هام��ش لقائه ع��ددا من منتج��ي الدواجن 
وبي��ض املائدة ف��ي بغ��داد واحملافظ��ات ان الوزارة 
داعمة وس��اندة لكافة منتج��ي الدواجن اضافة 
الى الفالحني واملربني والعاملني بالقطاع الزراعي، 
مش��ددا عل��ى ان وزارة الزراع��ة لم تق��م مبنح اي 
موافق��ات او اجازات رس��مية الس��تيراد الدواجن 
وبي��ض املائدة وع��دد من احملاصي��ل الزراعية نظرا 
لوصولها الى االكتفاء الذاتي.واضاف اجلبوري انه 
س��يتم نقل جمي��ع طلبات ومش��كالت منتجي 
الدواج��ن وبيض املائ��دة الى الس��لطات اخملتصة 
ومجلس الوزراء اليقاف دخول الدواجن واملنتجات 
الزراعية بطرق غير قانوني��ة من املنافذ احلدودية.
ه��ذا وقد وتظاهر العش��رات م��ن اصحاب حقول 
ومس��تثمري الدواجن، للمطالبة بايقاف البيض 

والدجاج املستورد.

)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
أك��د رئيس الوزراء عادل عبد املهدي، 
امس االربعاء، التزام العراق باملواثيق 
العاملية الت��ي تنظم بيئ��ة العمل، 
مش��ددا على منح العمال الضمان 
املطل��وب في التقاع��د واحلماية من 
البطالة والعالج واالستقرار املهني. 
وقال عب��د املهدي، ، مت��ّر ذكرى األول 
من شهر أيار، اليوم العاملي للعمال، 
عل��ى العراقي��ني ه��ذا الع��ام وهم 
يواجه��ون حتّدياً ج��اداً وفرصاً كبيرة 
تتمثل باس��تحقاق البن��اء واإلعمار 
لبالدنا احلبيبة بعد انتصارنا الكبير 

على االرهاب.
واضاف أن األول من أيار هو مناس��بة 
إلع��الء قيمة العمل ال��ذي بدونه لن 

يترسخ االستقرار االقتصادي واألمني، 
مش��يرا الى أنه مناسبة مهمة ايضاً 
لتعزي��ز كل اجلهود م��ن اجل ان تكون 
بيئة العمل سواء في القطاع اخلاص 

أو العام، بيئة صحية وقانونية.
وشدد على أن حتمي بيئة العمل حقوق 
العّمال، ومتنحه��م الضمان املطلوب 
ف��ي التقاع��د واحلماية م��ن البطالة 

والع��الج واالس��تقرار املهني، وحتقيق 
ش��روط الس��المة والصحة املهنية، 
 ، املس��تمرين  والتطوي��ر  والتدري��ب 
وتهيئ لهم محيطاً يراعي حقوقهم 

وحقوق عائالتهم.
وتاب��ع ليس أفض��ل م��ن األول من أيار 
كمناس��بة عاملي��ة لتأكي��د الع��راق 
االلت��زام باملواثيق العاملية التي تنظم 
بيئ��ة العم��ل وحتم��ي أط��ر العم��ل 

مس��ارات  مختل��ف  ف��ي  النقاب��ي 
النش��اط العّمال��ي من اج��ل ضمان 
التنمية املستدامة التي نعّول عليها 
ف��ي تعزيز تق��دم العراق ال��ذي انتصر 
على اإلرهاب، وأعاد األرض والبشر الى 
كيان الدول��ة العراقي��ة، وأنهى وجود 
دول��ة اخُلراف��ة وكل م��ا عل��ق بها من 

جرائم بشعة.
واش��ار عبد املهدي ال��ى أن العراقيني 

هزموا تنظيم داعش من أجل ان يربحوا 
واقعهم ومستقبلهم واستقرارهم ، 
ومن اج��ل أن تكون عالئم اإلزدهار هي 

السمة األولى للعراق بني األمم.
يش��ار إل��ى أن ي��وم العم��ال العامل��ي 
احتفال س��نوي يقام ف��ي دول عديدة 
احتف��اء بالعم��ال، وه��و ي��وم عطلة 
رسمية في العديد من الدول، ويصادف 

في األول من ايار من كل عام.

السامرائي: نستغرب عدم قيام املالية بصرف أجور احملاضرين رغم ورودها يف املوازنة

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
الن��واب  مجل��س  رئي��س  أك��د 
محمد احللبوسي،امس االربعاء، 
املض��ي نح��و إق��رار تش��ريعات 
تضم��ن حق��وق جمي��ع العمال 
احللبوس��ي  املش��روعة.وقال 
م بعظي��م التهاني وأجل  نتق��دَّ
وبن��اة  إل��ى عم��ال  التبري��كات 
العراق مبناس��بة حلول عيدهم 
العاملي، مضيفا في الوقت الذي 
نهديك��م في��ه أجم��ل التحية 
والتقدي��ر والعرفان؛ نش��دُّ على 
أيديكم بيومكم هذا وندعوكم 
فيه إلى مواصلة ما تبذلونه من 
جه��ٍد وعطاء؛ لكل ما فيه اخلير 

والتقدم لبلدنا احلبيب.
وتاب��ع مخاطب��ا العم��ال أنت��م  
متثلون الركيزة األساسية للبناء 
واإلعمار في هذه املرحلة املهمة، 
مؤكدا أن مجل��س النواب ماٍض 

نحو إقرار التش��ريعات التي من 
شأنها أن تسهم في توفير سبل 
العمال  الك��رمي جلمي��ع  العيش 

وتضمن حقوقهم املشروعة.
وعل��ى الصعي��د نفس��ه وج��ه 

رئيس البرملان محمد احللبوسي، 
النيابي��ة  املالي��ة  اللجن��ة 
باستضافة رئيس هيئة التقاعد 
ملناقش��ة مل��ف اس��تحقاقات 
مص��در  وق��ال  املتقاعدي��ن. 
نياب��ي إن رئي��س البرملان محمد 
احللبوس��ي وجه اللجنة املالية 
النيابية باستضافة رئيس هيئة 
التقاعد العامة ملناقش��ة ملف 
اس��تحقاقات املتقاعدين. يشار 
إل��ى أن مجل��س الن��واب عق��د، 
في وقت س��ابق م��ن امس االول 
ال�١4 برئاسة  الثالثاء، اجللس��ة 

محمد احللبوسي.

بغداد/ البينة اجلديدة
كتل��ة  ع��ن  النائ��ب  كش��ف 
ع��ن  املوس��وي،  حام��د  ب��در 
البرملان  موافقة  اس��تحصاله 
ملنح اف��راد القوات املس��لحة 
س��لف ١٠ ماليني دين��ار. وقال 
املوس��وي ان��ه مت اس��تحصال 

موافقة هيئة رئاس��ة مجلس 
الق��وات  اف��راد  ملن��ح  الن��واب 
العش��رة  س��لف  املس��لحة 
ماليني واملئة رات��ب. واضاف ان 
ذلك مت بعد ان جمع عددا كبيرا 
م��ن تواقي��ع اعض��اء مجلس 

النواب.

بالوثائق.. نائب يستحصل 
موافقة الربملان ملنح افراد القوات 

املسلحة سلف 10 ماليني دينار

برلني / وكاالت / البينة اجلديدة
اعلنت شركة سيمنس االملانية، امس االربعاء، انها 
وقعت اتفاقية مع احلكومة العراقية لتنفيذ خارطة 
االتفاقية  ان  الى  مشيرة  الطاقة،  لتطوير  طريق 
املوجودة  احملطات  وحتديث  تأهيل  اعادة  ستشمل 
والتوزيع.وقالت  النقل  شبكات  وتوسيع  حالياً، 
الشركة انه في خطوة جديدة نحو إعادة بناء قطاع 
الطاقة في العراق، وقعت الشركة ووزارة الكهرباء 
الطريق  خلارطة  الفعلي  التنفيذ  لبدء  اتفاقية 
ان  مبينة  الشركة،  عرضتها  التي  االستراتيجية 
االتفاقية بنيت على مذكرة التفاهم احلصرية التي 
مت توقيعها بني سيمنس ووزارة الكهرباء في تشرين 
واجلداول  امليزانيات  وحتدد  املاضي،  العام  من  االول 
العناصر  وتشمل  التنفيذ  ملرحلة  الالزمة  الزمنية 

األساسية لتزويد العراق بالكهرباء.
اضافة سعة جديدة  االتفاقية تشمل  ان  واضافت 
تأهيل  إعادة  الطاقة،  لتوليد  الكفاءة  وعالية 
شبكات  وتوسيع  حالياً،  املوجودة  احملطات  وحتديث 

مبوجب  اتفقا  الطرفان  ان  وتابعت  والتوزيع.  النقل 
االتفاقية على منح عقود بقيمة تقارب 7٠٠ مليون 
تشمل  الطريق،  خارطة  من  األولى  للمرحلة  يورو 
العقود بناء محطة طاقة تعمل بالغاز بسعة ٥٠٠ 
توربني   4٠ وتزويد  الزبيدية،  منطقة  في  ميجاوات 
غازي بوحدات تبريد، وإنشاء ١٣ محطة فرعية بقوة 

١٣٢ كيلوفولت مع ٣4 محول طاقة في العراق. 
التي  الطريق  خارطة  ان  الى  الشركة  واشارت 
العراق  تزويد  إلعادة  سيمنس  شركة  عرضتها 
العمل  خطط  من  تتكون  الكهربائية  بالطاقة 
واملُصممة  األجل  وطويلة  واملتوسطة  القصيرة 
متطلبات  ودعم  العراق  إعمار  إعادة  أهداف  لتلبية 

التنمية اإلقتصادية بالدولة. 
ولفتت الشركة الى ان اجلدوى اإلقتصادية للخطة 
نتيجة  الدوالرات  مبليارات  نقدية  وفورات  سُتحقق 
إيرادات  حتقيق  وفي  الوقود  استهالك  في  التوفير 
إضافية في قطاع الطاقة، مبينة ان الشركة على 
صياغة عدة تصورات خللق عشرات اآلالف من فرص 

العمل على مدار فترة تنفيذ هذه املشاريع. 
واكدت ان اخلارطة ركزت بشكل أساس على مجاالت 
والتمويل  الفساد  ومكافحة  والتعليم  الطاقة 
املُستدامة  اإلقتصادية  التنمية  جهود  دفع  بهدف 
كرمية  حياة  وتوفير  القومي  األمن  ودعم  بالدولة 
أن سيمنس كانت قد  يُذكر هنا  العراقي.  للشعب 
خالل  العراقية  للحكومة  الطريق  خارطة  قّدمت 
عقده  مت  والذي  العراق،  إعمار  إلعادة  الكويت  مؤمتر 

في شباط، ٢٠١8.
هي  مهمتنا  ان  قائالً  كايسر  جو  صرح  جهته  من 
باملوثوقية  تتسم  كهربائية  طاقة  إمدادات  تأمني 
وبالكفاءة اإلقتصادية للشعب العراقي ومساعدته 
العراق  بدعم  التزامه  مؤكدا  بالده،  بناء  إعادة  على 
عمل  فرص  وخلق  للمشاريع،  التمويل  حتصيل  في 
مالئمة وفرص للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة إن 
االستثمار في القوى العاملة املستقبلية في البالد 
والتدريب وهو ما يأتي على رأس  التعليم  من خالل 

أولوياتنا في سيمنس.

تعرف على خارطة سيمنز لتطوير الطاقة الكهربائية بعد توقيعها اتفاقيات مع العراق

البينة اجلديدة / هيثم مجيد
بحضور  السيد رئيس الوزراء االستاذ عادل 
اجنيال  االملانية  واملستشارة  املهدي،  عبد 
العراقية  الكهرباء  وزارة  ابرمت  ميركل، 
مع  ببرلني،  االملانية  املستشارية  مقر  في 
املاضي  الثالثاء  االملانية  سيمنز  شركة 
قطاع  تطوير  طريق  خارطة  لتنفيذ  اتفاقاً 
الكهرباء  وزارة  العراق.ومثل  في  الكهرباء 
لؤي  الدكتور  الوزير  السيد  العراقية، 
رئيسها  االملانية،  الشركة  ومثل  اخلطيب، 
السيد  ادارتها  مجلس  ورئيس  التنفيذي 
في  التحديات  من  عقود  كيزر.فبعد  جو 
ملف الطاقة الكهربائية، وشحة التجهيز، 
التي  اخلارطة  هذه  فإن  اخلدمات،  وقلة 

نحو  الطريق  ستمهد  بالكفاءة  تتسم 
في  وخدمية  واجتماعية  اقتصادية  تنمية 
لعالقة  بداية  االتفاق  هذا  ميثل  العراق.كما 
وأملانيا،  العراق  ستراتيجية بني جمهوريتي 
االقتصادية،  والشؤون  الطاقة  مبلف  تبدأ 
حيث ستضع هذه اخلارطة مفهوماً شامالً 
العراق  في  الكهربائية  الطاقة  لقطاع 
ستكون  والتي  والتوزيع(،  والنقل،  )االنتاج، 
مدة تنفيذها اربعة أعوام، بقيمة)١4( مليار 
و)٦٥٠( مليون يورو، ستضيف الى منظومة 
تصل  إنتاجية  طاقات  الوطنية  الكهرباء 
جتهيز  عن  فضالً  الف(ميكاواط،   ١١( الى 
العديد من احملطات التحويلية )4٠٠، و١٣٢(

ك.ف، وخطوط نقل طاقة كهربائية، حسب 

اضافة  جانب  الى  الكهرباء،  وزارة  احتياج 
الطاقة  توزيع  شبكة  مشروع  وتنفيذ 
كأساس  منتخبة،  مناطق  في  الذكية، 
محافظات  جميع  في  الشبكات  لتطوير 
استمرار  على  االتفاق  مت  كما  البالد، 
هذه  في  احملددة  املشاريع  حول  املفاوضات 
اخلارطة من اجل حتسني شروط االتفاق، من 
ضمنها األسعار  للوصول الى االفضل، دون 
ان تصطدم هذه املشاريع بأعمال الشركات 
في  فرصها  من  حتد  او  األخرى  الرصينة 
العراق. في  الطاقة  مجال  في  االستثمار 

مبديات  تنفيذه  على  االتفاق  فقرات  واكدت 
ثالثة، القصير )املعجل( مدته عام واحد، مت 
سيتضمن  يورو،  مليون   )7٠٠( مببلغ  إبرامه 

ك.ف،   )١٣٢( حتويلية  محطة   )١٣( جتهيز 
االنتاجية،  للمحطات  تبريد  ومنظومات 
وجتهيز وحدات توليد طاقة سريعة النصب، 
حيث ستضيف هذه املرحلة )7٥٠( ميكاواط 
)املدى  الثانية  املرحلة  اما  املنظومة،  الى 
الثالثة  واملرحلة  املتوسط( فمدتها عامني، 
أعوام.وتهدف  اربعة  مدتها  الطويل(  )املدى 
فرص  توفير  الى  االتفاق،  هذا  من  الوزارة 
العراقية،  املالكات  واستثمار  واعدة  عمل 
لبناء  واعد،  خاص  قطاع  وخلق  وتطويرها، 
تدر  على  شبكة وطنية محكمة ومربحة 
موازنة الدولة األموال، وتقلل من الضائعات 
املعايير  في  املقبولة  الدنيا  احلدود  الى 

العاملية.

بحضور رئيس الوزراء والمستشارة االلمانية 
الكهرباء تربم مع شركة سيمنز اتفاقا لتنفيذ خارطة طريق تطوير قطاع الكهرباء يف العراق
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عمر سليمان – أكرب جاسوس وأقرب رجل أمن 
ملبارك واملسؤول عن العالقات املصرية اإلسرائيلية

الكبي��ر االخريةالحلقة الع��دد  أيًض��ا  يوض��ح    فإن��ه 
لإلس��رائيليني الذي��ن يحملون اجلنس��ية 
األمريكي��ة. لكن كيف ميك��ن للمحكمة 
اجلنائي��ة الدولي��ة التحقي��ق ف��ي جرائم 
احل��رب العربي��ة، بالرغم من فش��لها في 
التحقي��ق باجلرائ��م الت��ي يُزع��م أنها قد 
ارتُكبت من القوات العس��كرية الغربية.
س��عت محكمة الهاي جلرائ��م احلرب إلى 
احل��روب  لضحاي��ا  العدال��ة  تق��دمي 
اليوغوس��الفية خالل فترة التس��عينات. 
وجرى س��جن مجرمي احل��رب الذين قاموا 
في كثير من األحيان بقتل أنفس��هم في 
السجن. ومع ذلك فإن الكراهية والفساد 
– اللذي��ن كثي��ًرا ما يجتمع��ان مًعا – في 
البوس��نة، وصربيا، وكوس��وفو في الوقت 
احلالي ال يُشيران إلى أن »العدالة« الدولية 
تنه��ي احلروب.إنه بالنس��بة ألولئك الذين 
يعتقدون أن الدول نفسها يجب أن حتاكم 
وحوش��ها – كما فعلت يوغوس��الفيا في 
عام 1946 – فلينظروا إلى ما حدث عندما 
الناش��طني  م��ن  مجموع��ة  طالب��ت 
اللبنانيني املستقلني في عام 2011 بإلغاء 
قانون العف��و الصادر عام 1991 ودعت إلى 
اللبنانيني«  احل��رب  »محاكم��ة مجرم��ي 
حتى لو هذا يعن��ي تقدميهم إلى العدالة 
أم��ام احملاك��م األوروبية.وتلق��ت صفح��ة 
اجملموع��ة على موق��ع »فيس��بوك« على 

الف��ور تهدي��دات م��ن ق��ادة كل األح��زاب 
السياس��ية اللبنانية تقريًبا – مما يوضح 
لنا من هم »اجملرمون« املزعومون – إال أنهم 
تلق��وا دعًما من منظم��ة »هيومان رايتس 
ووتش« الت��ي حتدثت ع��ن »ثقافة اإلفالت 
من العق��اب« التي أنتجه��ا قانون العفو 
اللبناني وفشلها في تضميد جراح احلرب 
األهلية.اقت��رح البعض أن املس��ؤولني عن 
اجلرائم ضد اإلنس��انية املرتكبة في لبنان 
يج��ب أن يتم »عزلهم« ع��ن جماعاتهم، 
وأن يت��م إجباره��م عل��ى دف��ع تعويضات 
مالي��ة لضحاياهم.أعط��ى ش��ارل ديغول 
الفرنس��يني فترة راحة قصي��رة من قانون 
»التطهير« الذي أص��دروه بعد التحرير، إذ 
تعرض من خالل��ه اآلالف من أتب��اع بيتان 
األبري��اء نس��بًيا  املتعاون��ني  م��ن  واآلالف 
والكثي��ر م��ن األش��خاص األبري��اء كلًيا، 
والذي��ن اس��تهدفهم خصومهم ألغراض 

شخصية؛ لإلعدام أو إطالق النار عليهم، 
الدف��ن أحي��اء ف��ي مقاب��ر  أو  الذب��ح،  أو 
جماعية. لقد عبر ديغول عن حزنه عندما 
كان يق��رأ كل ليلة ع��ن اتهامات قضائية 
بالتع��اون مع األعداء وجرائ��م احلرب التي 
يُفترض أنها قد ارتُكبت من قبل مواطنني 
فرنس��يني وتقرير من يج��ب أن يُعدم رمًيا 
بالرصاص ومن يج��ب أن يكتفوا بتجريده 
م��ن حقوق��ه املدنية. لقد س��مح ديجول 
بإعدام الفال، لكنه عفا عن بيتان املس��ن 
الذي سمى ابنه على اسمه الحًقا.لكننا 
عندم��ا نقف بجان��ب القتل��ة والضحايا 
فإنن��ا نواجه مش��اعر أخ��رى: احلاجة إلى 
االنتق��ام والرغبة في املصاحلة، واالفتراض 
بأن��ه ال ميكن س��وى لعقود م��ن الزمان أن 
تعالج األعمال الوحشية والسادية. يبدو 
أن الص��راع األهلي – ش��أنه ش��أن جميع 
النزاع��ات األخوي��ة – ينط��وي عل��ى نوع 
خاص من الوحش��ية يغفر فيه الضحايا 
– إذا أمكن التعرف على كلماتهم األخيرة 
– أحيانً��ا ألولئ��ك الذي��ن يوش��كون على 
تدمي��ر حياتهم.أن��ه في ذكرى م��رور 100 
س��نة في أيرلن��دا على ث��ورة ع��ام 1916 
ومفاوض��ات املعاه��دة م��ع بريطاني��ا، ثم 
احلرب األهليةهنا نرى رجاًل لم ير في الذين 
أش��خاص  أنه��م  س��وى  س��يقتلونه 
محسنون، أولئك الذين أظهروا له »عطًفا 

رمًي��ا  جيم��س  إع��دام  مت  يُضاه��ى«.  ال 
بالرصاص في 16 يونيو )حزيران( عام 1921 
في مدينة ش��اناكول مبقاطع��ة ووترفورد.

واس��تعرض خطاب من احلرب األهلية من 
جنرال س��ابق ف��ي اجلي��ش األيرلندي من 
اجلانب املؤي��د للمعاهدة يهدف للحصول 
على معاش ف��ي عام 1929 لوالدة العميد 
ج��ورج آدمس��ون، وه��و ضاب��ط طبي��ب 
وطبيب أس��نان حاول في ع��ام 1922 منع 
جنوده من التمرد ضد احلكومة األيرلندية. 

كتب اجلن��رال قائ��اًل: »كان بقي��ة ضباط 
الل��واء الذين حتولوا إلى قوات غير نظامية 
يعتبرون آدمس��ون خائًن��ا خذلهم.. وبعد 
ذلك مت اغتياله في ش��وارع مدينة أثلون«. 
وذكر أيًض��ا ما كتبه جيمس م��ارون الذي 
ش��ارك في غ��ارة انتقامية على ش��رطة 
أولس��تر اخلاص��ة ف��ي مدينة ني��وري عام 

1920:»كانت األوام��ر املوجهة إلينا تنص 
على ح��رق كل منزل وإطالق النار على كل 
ذك��ر ن��راه. أحرقن��ا 12 من��زاًل وس��ويناها 
ب��األرض، وقتلن��ا بالرص��اص ثماني��ة من 
شرطة أولس��تر اخلاصة. لكن هناك جزًءا 
مؤس��ًفا وهو أننا أطلقنا الن��ار على امرأة 
)عن طري��ق اخلطأ( وأرديناه��ا قتيلة، وهي 
ربة أس��رة كبي��رة. لقد أثار ذل��ك أعصابي 
وجعلن��ي ال أتوق��ف ع��ن التفكي��ر.. ل��م 
أستطع النوم لفترة طويلة أفكر في املرأة 

واآلخرين الذين أطلقن��ا عليهم النار«.لم 
يستعد مارون صحته قط. في الواقع فإن 
العديد م��ن األيرلنديني الذي��ن حاربوا في 
ح��رب االس��تقالل والص��راع األهلي الذي 
أعقبه��ا يظه��رون ف��ي وثائق معاش��ات 
التقاعد كمرضى أو مهاجرين إلى الواليات 
املتح��دة، وهذا أم��ر حزين يب��ني الضائقة 
االقتصادي��ة أليرلندا ما بعد االس��تقالل.

اتذك��ر جي��ًدا خ��الل س��نواته األولى من 
العمل مراس��اًل في أيرلندا أنه قابل بعض 
أفراد اجلي��ش اجلمه��وري األيرلندي القدمي 
ال��ذي قات��ل بريطاني��ا، ث��م قات��ل أفراده 
بعضه��م بعًضا. كان��وا يتحدث��ون دائًما 
بفخر عن معاركهم ضد التاج البريطاني 
وبح��زن عمي��ق عن احلرب الت��ي تلت ذلك.  
وف��ي حال��ة ازدرائن��ا نح��ن البريطاني��ون 
لفك��رة العف��و فلنتذك��ر أن اإلجنلي��ز في 
الق��رن الس��ابع عش��ر ق��د أنه��وا احلرب 
األهلية بعد االسترداد ب�»قانون التعويض 
والنس��يان« ف��ي ع��ام 1660.أمر مش��ابه 
ح��دث في اجلزائر؛ إذ ص��در قانون عفو آخر 
بعد حمام الدم في الفترة بني عامي 1992 
و1998 ال��ذي بلغ ضحاياه حوالي 250 ألف 
قتي��ل. كان م��ن املفت��رض أن يعف��و هذا 
القان��ون ع��ن أف��راد اجلماعات املس��لحة 
الذين لم يرتكب��وا املذابح أو االغتصاب أو 
العصي��ان، وع��الوة عل��ى ذل��ك مت منع أي 
نق��اش حول اجلرائم واالنته��اكات املريعة 
الت��ي ارتُكبت خ��الل حمام ال��دم ذلك.لن 
يك��ون مفاجًئ��ا معرفة أن هذا التش��ريع 
املش��ني قد وضعه عبد العزيز بو تفليقة 
أيام أن كان حًيا على قدميه، ذلك الرئيس 
التش��بث  ح��اول  ال��ذي  مي��ت  النص��ف 
بكرس��ي احلكم في اجلزائر معارًضا رغبة 
املاليني من ش��عبه الذين يتظاهرون ضده. 
إذن هل جتل��ب احلرية الغف��ران؟ وإلى متى 
يج��ب علينا االنتظار؟ بع��د انتهاء احلرب 
األهلية اللبنانية كان فيسك موجوًدا في 
حف��ل لتن��اول القه��وة في الصب��اح في 
بيروت. كان م��ن املوجودين في ذلك احلفل 
زعيم طائفي بارز، وفي إحدى زوايا الغرفة 
كان��ت هناك س��يدة في منتص��ف العمر 
اخُتطف ابنه��ا – و»اختفى« في اخلطوط 
األمامي��ة – على أيدي ميليش��يا اخلاصة 
بذلك الزعيم الطائفي.وقفت املرأة لبعض 
الوقت تتمتم بعب��ارات تعبر عن غضبها 
جتاهه. وبعد ذلك وبينما كنا نش��اهد في 
ذه��ول واجهت الرجل طالب��ة منه معرفة 
م��ا فعل��ه بابنه��ا وه��ي تص��رخ وتصيح 
معب��رة عن حب أم البنها امليت بال ش��ك. 
حاول الرج��ل التفاه��م معها، وق��ال إنه 
س��يحاول معرفة ما حدث، وأنه آس��ف ملا 
أل��مَّ به��ا؛ إال أنه��ا اقتيدت بلط��ف وحزم 
خارج الغرفة. كان على والدة الضحية أن 
تغادر املكان ولي��س القاتل!في عام 2017 
كان محافظ حمص السوري يحاول إقناع 
املواطن��ني الس��نة بالبقاء ف��ي منازلهم 
وع��دم املغادرة على منت حافالت املتمردين 
إلى محافظة إدل��ب. لقد كان روبرت يقف 
بج��واره بينم��ا يتس��لق عل��ى احلاف��الت 
ويناش��دهم ب��ال ج��دوى. وقال لفيس��ك 
الحًق��ا: »هن��اك الكثي��ر من الن��اس هنا 
يريدون عودة أحبتهم. كانت هناك الكثير 
من عملي��ات االختطاف ف��ي بداية احلرب 
وال يصدقون أنني ال ميكنني إعادتهم. لقد 
مضى وقت طوي��ل، ونحن ال نعرف الطرف 
املس��ؤول«.لكننا ميكنن��ا التخمني. نحن 

كمراس��لني ع��ادة ما نع��رف – كما تعرف 
عائالت الضحايا – من قتل من عند نقطة 
تفتيش لبنانية أو سورية أو بوسنية. بعد 
كل ش��يء نح��ن نع��رف م��ن قت��ل 8373 

إنس��انًا في سربرنيتسا. لقد رأينا اجلنرال 
راتك��و مالديتش عل��ى أش��رطة الفيديو. 
لكن ه��ل األمر يتعلق باألف��راد؟ أم بالذين 
يطيع��ون أوامرهم حتى ل��و بدون حماس؟ 

وج��دوا  ث��م  وتعاون��وا،  آزروا  بالذي��ن  أو 
أنفس��هم بعد ثالث س��نوات م��ن احلرب 
عل��ى اجلان��ب اخلط��أ مثل س��كان القرى 
احمليطة بقري��ة دير حاف��ر؟إن أولئك الذين 
ظنوا أنهم كانوا على اجلانب »الصحيح« 
– في تونس على سبيل املثال حتى أثبتت 
الث��ورة ض��د بن عل��ي أنهم عل��ى خطأ – 

تُركوا بكوابيس��هم اخلاصة، وهي ظاهرة 
تس��تحق الدراس��ة. في تونس كان هناك 
احلقيق��ة  »هيئ��ة  اس��تماع  جلس��ات 
والكرامة« بعد سقوط الدكتاتور، واقنعت 
تلك اجمللة الفرنسية الصغيرة املشاكسة 
جون أفريك ش��رطي س��ابق ومعذب بالغ 
من العم��ر 68 عاًما بأن يعت��رف بجرائمه 
في ظل النظام البائد.ش��رح »رضا« – وهو 
اسم مستعار بالطبع – كيف كان يعمل 
ه��و وزم��الؤه. كانت مهمته��م األولى هي 
إذالل الس��جناء اإلسالميني وجتريدهم من 
مالبس��هم وضربه��م بقضب��ان حديدية 
وس��ياط. يقول ري��اض: »بعد ذل��ك كانت 
هن��اك تقني��ات أكثر تط��ورًا، مثل طريقة 
»الدج��اج املش��وي« وفيه��ا يت��م تعليق 
الس��جني في قضيب حدي��دي من قدميه 
ومعصمي��ه ث��م يت��م تعريض��ه للصعق 
بالكهرب��اء في األجزاء األكثر حساس��ية 
من جس��مه. وهناك أيًض��ا طريقة احلّمام 
حي��ث يتم دفع الضحية ف��ي ماء يحتوي 
على م��واد كيميائية وب��راز.. لم تكن هذه 
مس��ؤوليتنا، لكننا كنا محاصرين داخل 
النظام«.ولدى سؤاله عن سبب استمراره 
في ممارس��ة التعذي��ب قال رض��ا: »كانت 
حيات��ي مريحة وكنت أق��وم ببناء منزلي، 
كما أنني كنت أتلقى تدريًبا للشرطة في 
فرنس��ا واململكة املتحدة وفي دول شمال 
أفريقي��ا وأعمل ف��ي مخاب��رات مكافحة 
اإلره��اب«. لكنه يق��ول إن��ه أدرك أنه كان 
يطيع األوامر ليس بدافع احترام رؤس��ائه 
ولك��ن بدافع اخلوف. وعل��ى الرغم من أنه 
أقس��م أنه لم ميس أية س��جينة من قبل 
إال أن��ه كان يس��مع صراخه��ن. وعندم��ا 
أُتيحت له الفرصة لالس��تقالة غادر على 
الفور »ش��اعًرا باخلجل م��ن النظام الذي 
يلته��م رعاياه. عندما أصادف أي س��جني 
س��ابق فإنن��ي أدع��ي أنني ال أعرف��ه، وهو 
يفع��ل الش��يء ذاته«.هن��ا رمب��ا تتحق��ق 
الص��ورة الت��ي حت��دث عنها الطرابلس��ي 
والتي يصبح فيها اجلالد والضحية واحًدا. 
وخل��ص رضا إلى القول: »لكن كل أس��ف 
الدني��ا لن ميحو أي ش��يء مما ح��دث. لقد 
اجته��ت إلى اهلل، إن احلصول على عفو اهلل 
أس��هل من احلص��ول على عفو البش��ر.. 
ع��اري يقض��ي عل��ي ويالحقني ف��ي كل 
م��كان.. ال أعتقد أنن��ي تعرضت للخيانة، 
لكنن��ي أخ��اف أن يُقبض عل��ي وأُلقى في 
الس��جن ألتعرض مل��ا فعلته بأش��خاص 
آخري��ن. ق��د أك��ون جبانًا، لكنني لس��ت 
وحًشا«.لكنه كان وحًشا بالفعل. احلروب 
األهلي��ة وه��ذه ه��ي حال��ة اجملتم��ع ف��ي 
جميًع��ا  من��ا  جتع��ل   – الديكتاتوري��ات 
وحوًش��ا. ُولد تنظيم »القاعدة« جزئًيا في 
غ��رف التعذيب التابعة جلهاز مباحث أمن 
الدول��ة املص��ري. يضي��ف فيس��ك: عمر 
سليمان – أكبر جاسوس وأقرب رجل أمن 
ملب��ارك واملس��ؤول عن العالق��ات املصرية 
اإلس��رائيلية والرجل ال��ذي رتب لعمليات 
الترحيل الس��ري من الواليات املتحدة إلى 
جالدي القاهرة – س��افر بشكل شخصي 
إل��ى تونس لتقدمي النصائح لرؤس��اء رضا 
في ع��ام 2006. في ع��ام 2017 قام خلفاء 
عمر س��ليمان الذين يعمل��ون اآلن ضمن 
نظام الرئيس السيس��ي برحلة رس��مية 
إلى دمش��ق إلرش��اد احلكومة الس��ورية. 
كيف يفصل الضحايا أنفس��هم عن هذا 
ب��اب  إغ��الق  ميكنن��ا  كي��ف  العال��م؟ 
املعاناة؟املصاحلة كلمة سهلة، واحلقيقة 
أيًض��ا. كي��ف ميكنن��ا إطف��اء آل��ة احلرب 
باالعت��ذارات؟ باالعتراف��ات؟ أم يج��ب أن 
ننتظر حتى مير العمر االفتراضي الطبيعي 
ل��كل الذين أخط��أوا والذين أخط��أوا في 
حقهم؟ حتى لو ماتوا في سنوات املعاناة 

السابقة.
* كاتب ومحلل سياسي اوربي

عرب ديغول عن حزنه عندما 
كان يقرأ كل ليلة عن 
اتهامات قضائية بالتعاون 
مع األعداء وجرائم الحرب 
التي يُفرتض أنها قد ارتُكبت 
من قبل مواطنني فرنسيني

اقرتح البعض أن املسؤولني عن الجرائم ضد اإلنسانية املرتكبة يف لبنان يجب أن يتم 
عزلهم عن جماعاتهم وأن يتم إجبارهم على دفع تعويضات مالية لضحاياهم

ديغول

سليمان

مبارك

    لم اتفرج على التلفاز لشهور طويلة رمبا بلغت اثني عشر 
ش��هرا على م��ا أذكر ويقاس��مني ذلك الكثي��رون من الناس 
فاحلياة مش��غولة بنا ونحن كذلك مشغولون بها . محطات 
تتغير واناس تتبدل ورموز تسقط وخنادق حتترق ونفوس تزهق 
واطف��ال ايتام وأرام��ل وثكالى ورجال ينتصب��ون على قارعة 
الفقر واملوت وعوائل مسحوقة فرنسا تثور امريكا تخاف من 
التجارة والصناعة الصينية روس��يا تسبق اوكرانيا بالبكاء 
املاني��ا متذبذبة ولم نس��مع خبرا عن اس��رائيل يا ترى ملاذا ؟ 
عرب يتناحرون واس��لحة تتفاوت قيمته��ا التدميرية عقول 
مس��توردة وافكار هجينة فأين الش��يء املفرح في س��ماع 
االخبار ؟ مسلس��الت بائس��ة ماجنة وموجات من الكلمات 
البذيئة في االغاني الهابطة قلة ذوق انعدام االخالق في كل 
مفاصل احلياة فإلى اين نسير واي شيء نشاهد ؟ إبطال عبوة 

هن��ا وتفخيخ س��يارة 
هن��اك وج��وه قيظها 
فراح��ت  الس��قم 
تتالط��م وتبح��ث عن 
فيه��ا  تدف��ن  ارض 
عيونها فل��م جتد غير 
املواجهة  الهروب م��ن 
االزمات  لتجاوز  سبيال 
يقول��ون   . املتالطم��ة 
ان العال��م القدمي كان 
على  ويتقاتل  يتصارع 
اتفه االسباب واالن هم 
ميارس��ون نف��س الدور 
التحضر  بلباس  ولكن 

فم��ن هو املتحضر برأيكم س��ادتي ؟ الكثير من االس��ئلة ال 
اجوبة لها فمن الواجب البحث عنها فمن يستطيع البحث 
وهو مدم��ن للفيس او ملواق��ع )التنازع( االجتماعي ؟ لس��نا 
متحضرين فاجلوهر الذي يحمله االغلب فارغ متاما فاملظهر 
هو الس��يد املطلق وهو املطاع ش��اء ام ابى البعض من اهل 
النف��اق واخلداع واحليلة واملكر معظم العراقيني يبحثون عن 
املظهر وان يسمع اغنية قدمية جميلة بدال عن اغنية حديثة 
خاوي��ة فقب��ل ان حتس��ن ذوقك الس��معي فتش ف��ي قلبك 
ال��ذي لم يعد قلب��ا مطلقا بل عب��ارة عن آلة تؤش��ر عليها 
حني تنقب��ض فمعظم الناس ال ميتلك��ون قلوبا بل حولوها 
ال��ى جيوب ولن يعيش��وا طوي��ال إال وقد رأوا س��وء افعالهم 

ميسكونه بايدهم وعندها ال ينفع الندم.

جنون العامل املتحضر
واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

فرنسا تثور امريكا تخاف 
من التجارة والصناعة 
الصينية روسيا تسبق 
اوكرانيا بالبكاء املانيا 
متذبذبة ولم نسمع خربا 
عن اسرائيل يا ترى ملاذا؟ 
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* روبرت فيسك

عندما استعادت قوات 
احلكومة السورية قرية 
دير حافر الصغيرة 
ألول مرة من »تنظيم 
)داعش(« في عام 2017 
عثروا على »محكمة« 
إسالمية مطلية 
باللون األسود ويبدو 
أن من كانوا بها قد 
هجروها على عجل 
تاركني خلفهم أكواًما 
من الوثائق. حتتوي 
مئات الصفحات تلك 
على أدلة مروعة على 
كيفية تصرف املدنيني 
السوريني هناك خالل 
ثالث سنوات على 
األقل من احتالل 
)داعش(.وصلت إلى 
القرية برفقة اجليش 
السوري بعد أن قصفت 
الطائرات الروسية 
قوات )داعش( – كان 
الداعشيون مستمرين 
في إطالق القذائف 
أثناء تراجعهم؛ مما أدى 
إلى مقتل قائد سوري 
كبير – ووصلوا إلى 
مبنى احملكمة الشرعية 
احمللية، وهو عبارة عن 
مبنى خرساني محصن 
بجانب ثالثة قضبان 
سوداء اللون مصنوعة 
من احلديد الصلب 
موضوعة على منصة 
على جانب الطريق.لكن 
القصة احلقيقية لدير 
حافر كانت في األوراق 
املتناثرة على أرضية 
احملكمة.

ماذا تخبرنا تجارب يوغسالفيا ولبنان عن الحرب األهلية وكيف تنتهي



5 NO.3176 .THU . 2. MAY .2019محليات العدد)3176( الخميس 2 /5 / 2019 

البينة اجلديدة / اسامة مثنى صالح
ما  انتاج  النفطي   الرميلة  حقل  حقق 
معدله 1,467 مليون ب/ي في عام 2018، 
وهو اعلى معدل انتاج مسجل خالل 30 
عاماً. كما شهد عام 2018 تسجيل رقم 
قياسي جديد متثل بانتاج ما مجموعه 
هيأة  تأسيس  منذ  نفط  برميل  مليار   4
عام  من  حزيران  في  الرميلة  تشغيل 
في  املنجزات  تلك  توثيق  مت  وقد   .2010
 ،2018 للعام  للرميلة  السنوي  التقرير 
الى  والذي سلمته شركة نفط البصرة 
اهداف شركة  وضمن       . النفط  وزارة 
نفط البصرة، واصلت الرميلة مسيرتها 
الى  الرميلة  حتويل  نحو   2018 عام  في 
احتلت  تقدما. حيث  اكثر  نفطي  حقل 
في  كبيرا  دورا  اجلديدة  التحتية  البنى 
ثالثة  اكتمال  العام من خالل  هذا  جناح 
الرميلة  قدرة  من  تعزز  حيوية  مشاريع 
احلالية،  االنتاج  معدالت  حتقيق  على 
اضافة ملساهمتها في ضمان مستقبل 
نحو  وعلى  الطويل.  املدى  على  احلقل 
الرميلة  كهرباء  محطة  دخلت  متصل، 
 150,000 تبلغ  توليدية  بطاقة  للخدمة 
الشبكة  لصالح  تذهب  واط  كيلو 
من  جزء  تأمني  على  عالوة  الوطنية 
احتياجات املنشآت احلقلية في الرميلة 

من الكهرباء. كما شهد احلقل تدشني 
النفط  ملعاجلة  جديدة  وحدات  ثالث 
بذلك  مسهمًة  االمالح،  وعزل  الرطب 
برفع الطاقة االنتاجية بـ 124,000 ب/ي. 
فيما اكتمل مشروع نصب اوعية فصل 
املاء ثالثية الطور في محطتي عزل غاز 
من محطات احلقل، حيث ستعمل تلك 
االوعية على ضمان جودة النفط املنتج 
املوائع  املاء عن  العالية من خالل فصل 
املستخرجة.كما  الهايدروكاربونية 
التقنيات  ادخال  الرميلة  حقل  يواصل 
تطور  في  محوري  دور  للعب  اجلديدة 
  2018 عام  في  ذلك  شمل  وقد  احلقل. 
»احلقل  مشروع  في  التوسع  من  مزيدا 
جهاز   2000 اآلن  يقوم  حيث  الرقمي« 
من  آنية  بيانات  بتوفير  بيانات  التقاط 
الصمامات  ومجمعات  واحملطات  اآلبار 
لتوجيه اداء االنتاج بالشكل الصحيح، 
وكذلك اكمال البنى التحتية االساسية 
الالسلكي  الراديوي  االتصال  لنظام 
الى  باالضافة  احلقل،  لعموم  )تيترا( 
حديثة  وتطبيقات  وسائل  ادخال 
دالالت  وحتليل وحتديد  تّصور  تعمل على 
واضحة لتحسني االنشطة العملياتية 
الدعامات  احدى  متثلت  اليومية.    
عام  في  املتحققة  للنتائج  االساسية 

2018 باخلطة املستمرة حلفر آبار جديدة 
املوجودة،  اآلبار  اداء  وحتسني  وتنشيط 
وبرنامج حقن املاء لرفع وادامة الضغط 
احلقل.  شمال  مكامن  في  املكمني 
وعملياته  املاء  حقن  برنامج  وبفضل 
انتاج  الرميلة  مبقدور  صار  الساندة، 
االنتاج  كان  طاملا  مكامن  من  النفط 
من  بغيرها  مقارنة  صعوبة  اكثر  منها 

 ،2018 عام  ففي  االخرى.  احلقل  مكامن 
اكثر  مشرف  مكمن  من  نفط  انتاج  مت 
بثالثة اضعاف الكمية املنتجة من ذلك 
املكمن في عام 2010، مفضيا الى نتائج 
لم يتم حتقيقها سابقا في احلقل ابدا.

لعام  للرميلة  السنوي  التقرير  ابرز  كما 
2018 التالي:

عقدا   85 بـ  عراقية  شركة   59 فوز   •

دوالر  مليون   650 تبلغ  اجمالية  بقيمة 
امريكي.

للكادر  تدريبية  220,181 ساعة  تقدمي   •
العراقي.

• حفُر 31 بئرا جديدا.
• تطهير 23.5 كم2 من االرض من اخمللفات 

احلربية غير املنفلقة.
• معاجلة 206,675 م2 من االرض بيئيا.

لدعم  امريكي  دوالر  مليون   5 انفاق   •
العراق  في  والغاز  النفط  صناعة 

بواسطة صندوق الرميلة للتعليم.
 وبهذا الصدد، حتدث مدير هيأة تشغيل 
الكاظم  عبد  حسني  السيد  الرميلة 
حسني قائال: »كانت أشهر العام 2018   
اشهرا استثنائية في تاريخ احلقل الذي 
على  عالوة  عاماً،  لسبعني  عمره  ميتد 
هيأة  تاريخ  في  اخر  متميزاً  عاما  كونه 
الهيأة  شراكة  فقوة  الرميلة.  تشغيل 
ويُعزى جناحنا هذا  تعاظم مستمر،  في 
لنهجنا في العمل كفريق واحد متكامل 
ما بني شركة نفط البصرة وشركة بي بي 
وشركة بتروتشاينا.«   من جانبه حتدث 
السيد  البصرة  نفط  شركة  عام  مدير 
عن  »بالنيابة  قائال:  اسماعيل  احسان 
كل  اشكر  ان  اود  البصرة،  نفط  شركة 
حرصوا  ممن  الشركة  منتسبي  من  فرد 

النفط  بانتاج  الرميلة  تستمر  ان  على 
بنجاح لصالح العراق، كما اود ان اثمن 
الدعم واجلهود التي يبذلها شركاؤنا من 

شركتي بي بي وبتروتشاينا.«
تشغيل  هيأة  مدير  نائب  علق  حني  في 
الرميلة عن شركة بي بي السيد جوليان 
خلدمة  الرميلة  »تعمل  قائال:  اوكونيل 
لدعم  النفط  انتاج  هو  وهدفنا  العراق. 
الى  باالضافة  احلاضر  الوقت  في  العراق 
خلق ارث قوي للمستقبل. تعمل كل من 
تطوير  العادة  وبرنامجنا  ستراتيجيتنا 
على  العراقية  الكوادر  وتدريب  احلقل 
الهدفني  هذين  حتقيق  في  مساعدتنا 
تواجه  التي  اخملتلفة  الصعوبات  وتذليل 
الرميلة.«   وبدوره، اضاف النائب اخلاص 
ملدير الرميلة عن اجلانب الصيني السيد 
مسرورن  »نحن  قائال:  جيانبنك  فان 
ناجح  عام  على  الضوء  لتسليط  جداً 
من  القدر  نفس  وعلى  الرميلة.  في  اخر 
ذلك في  لقد متكنا من حتقيق  االهمية، 
شك  دون  ومن  نحن  آمنة.  عمل  بيئة 
ايضا  نود  اننا  غير  االنتاج،  برفع  نرغب 
للعراق  فخر  مصدر  الرميلة  تكون  بأن 
إال  ذلك  يتحقق  ان  وال ميكن  والعراقيني، 
والعمليات  االفراد  سالمة  تكون  عندما 

اولويتنا االولى.«  

حقل الرميلة يسجل اعلى معدل إنتاج خالل 30 عامًا

البينة اجلديدة / جاسم كرمي الطائي
الهندسي  االعمار  دائرة  عام  مدير  قامت 
بزيارة  جواد  سعيد  احالم  املهندسة  وكالة 
لثالثة  العمل  سير  على  لألطالع  ميدانية 
النفط  تسويق  شركة  لصالح  مشاريع 
سومو تقوم الدائرة باالشراف عليها.وقالت 
بعملية  تقوم  الدائرة  ان  الدائرة  عام  مديرة 
لثالثة مشاريع لصالح  الهندسي  االشراف 
والتي   ) سومو   ( النفط  تسويق  شركة 
لشركة  السكني  اجملمع  مشروع  تشمل 
تسويق النفط ) سومو ( واخملصص ملنتسبي 
االداري  امللحق  ومشروع  النفط  وزارة 
املدني.وأضافت  الدفاع  ومشروع  للشركة 
الهندسية  كوادرنا  ان  الدائرة  عام  مديرة 
ومثابرة  والفنية تعمل بكل كفاءة ونشاط 

اخملطط  وفق  بهم  املناطة  االعمال  لتنفيذ 
ان  مبينة  املطلوبة.  املواصفات  وحسب 
القيادات  وتقدير  بإعجاب  حظيت  كوادرنا 
من  كوادرنا  متلكه  ملا  الشركة  لدى  العليا 
كفاءة وخبرة في عمل االشراف الهندسي.

موجهة ان يستمر العمل بالروحية العالية 
والدقة وبضرورة أجناز العمل وفق املواصفات 
املدير  معاون  أشار  املطلوبة.فيما  الفنية 
حيدر  محمد  الدكتور  الدائرة  في  العام 
الدائرة  الساكني خالل مرافقته مديرة عام 
كفوءة  هندسية  طاقات  متتلك  الدائرة  ان 
في  او  الهندسي  االشراف  بعملية  سواء 
أعداد التصاميم مما عزز ثقة شركة تسويق 
معنا  عقود  ثالثة  توقيع  الى  سومو  النفط 
ومن املؤمل توقيع عقد رابع لغرض االشراف 

الهندسي على انشاء فندق كبير.فيما بني 
املهندس  الدائرة  في  املشاريع  قسم  مدير 
تشرف  التي  املشاريع  ان  حمدي  عادل 
هي  والفنية  الهندسية  كوادرنا  عليها 
والبالغ  السكني  سومو  مجمع  مشروع 
كلفته أكثر من )52( مليار دينار وينفذ على 
مساحة )64( الف متر مربع ومبدة أجناز )36( 
يقع مجاور نصب  املشروع  أن  شهرا. مبينا 
ان  وتابع  بغداد.  محافظة  في  الشهيد 
املشروع يتكون من )31( بناية عمودية ذات 
شقة   )453( وبواقع  طوابق  وخمسة  اربع 
تتراوح مساحاتها ما بني )125 م2 , 150م2, 
175م2, 200م2 (..كما يحتوي املشروع على 
لوقوف  وساحة  للتسوق  ومحالت  قاعتني 
الثاني  املشروع  وملجأين.أما  السيارات 

االداري للشركة  امللحق  بناية  فهو مشروع 
مع  رابطة  وممرات  طوابق  ثالثة  من  ويتكون 
النفط  تسويق  لشركة  الرئيسية  البناية 
املمر  مع  طابق  كل  مساحة  وتبلغ  سومو 
الرابط )940(م2 ومصاعد عدد )2( .واملشروع 
وتتكون  املدني  الدفاع  مشروع  هو  الثالث 
البناية من طابقني ) طابق ارضي وطابق اول( 
وكراج بأرتفاع تسعة امتار يتسع لسيارات 
أطفاء عدد )2( ومكاتب ادارة وصالة رياضية 
ومخزن   )2( عدد  استقبال  وصالة  ومصلى 
مع  عدد)2(  حمامات  ومجموعة  عدد)2( 
حمامات منفردة عدد)4( .مبينا ان املساحة 
ومبساحة  )3500(م2  تبلغ  للبناية  الكلية 
وحدائق  طرق  وأعمال  )1000(م2  اجمالية 

مبساحة )1000(م2.

مدير عام دائرة االعمار اهلندسي تطلع على سري العمل يف )3( مشاريع 
  لصاحل شركة تسويق النفط سومو 

البينة اجلديدة / عبد الستار محسن
التقى مدير عام السكك األستاذ طالب جواد كاظم احلسيني رئيس االحتاد العام لنقابات العراق 
األستاذ علي رحيم على والوفد املرافق له بحضور رئيس نقابة السكك .تطرق املدير العام على 
زيادة  أجواء هادفة تصب في  العمل خللق  واملشاركة في كل ميادين  النقابي  الدور  ضرورة تفعيل 
العمل  مبستويات  األداء  وحتسني  الواحد  العمل  فريق  ثقافة  وزرع  العاملني  كفاءة  ورفع  االنتاج 
مكمال  عمال  النقابي  العمل  باعتبار  النقابة  رئيس  به  حتدث  ما  ..وان  كافة  السكك  املفاصل 
الدولة مبا يضمن حقوق العاملني على ضوء األنظمة والقوانني املعمول بها  ومساندا ملؤسسات 
وترجمتها على أرض الواقع ودميومة العمل وزيادة االنتاج وحتسني االداد الفعلي في مجال قطاع 
السكك احلديد ملواكبة التطور احلاصل في البلدان اجملاورة في اجملال السككي .وأضاف املدير العام 
بان السكك من الشركات العريقة التي لها باع طويل في تقدمي أفضل خدماتها للمواطن الكرمي 
من خالل نقل البضائع واملسافرين التي كانت تتصدر دوائر الدولة بتعزيز خزينة الدولة من الفائض 
املالي آنذاك  .مبينا بان السكك ناقل وطني وان اللجنة االقتصادية الوزارية أقرت لدوائر الدولة بان 
يكون النقل بواسطة قطارات السكك  لتعظيم مواردها املالية وان تكون من الشركات الرابحة 
بقطارات   النقل  بعدم  احلكومية  الدوائر  من  عزوف  هناك  الشديد  لالسف  لكن  من  خاسرة  بدال 
تشجيع  على  والتشديد  النقابي  الدور  تعزيز  العمال  لنقابات  العام  االحتاد  من  متمنني  السكك 
لتعظيم  السكك  قطارات  خالل  من  بالنقل  واملستوردين  والتجار  والناقلني  احلكومي  القطاع 

مواردها املالية .

مدير عام السكك يلتقي رئيس االحتاد 
العام لنقابات العراق والوفد املرافق له 

بغداد / البينة اجلديدة
الـــى  وصـولـهـا  عــن  الـكـهـربـاء  وزارة  كـشـفـت 
مــع  املــبــاحــثــات  مــن  مــتــقــدمــة  مــراحــل 
لـتـفـعـيـل  الــجــوار،  ودول  والـكـويـت  الـسـعـوديـة 
ان  مـؤكـدة  املــشــتــرك،  الــكــهــربــائــي  الــربــط 
الـحـالـي،  للعام  الـطـاقـة  بـانـتـاج  الــزيــادة  حـجـم 
جتهيزها  ليكون  املاضي،  العام  مع  مـقـارنـة  باملئة   15 بلغ 
تــأســيــس  مــنــذ  االكــثــر  الــحــالــي،  للصيف 
تصريح  في  اخلطيب  لؤي  الكهرباء  وزير  الكهرباء.وقال  وزارة 
بلغ  الذروة،  مبعدالت  الكهربائية  الطاقة  »انتاج  ان  صحفي، 
هذا  اما  ميغاواط،  و500  ألـفـا   14 املـاضـي،  الـعـام  خـالل 
الى  بزيادة تصل  اي  الف ميغاواط  الى 18  الصيف فسيرتفع 
بـتـجـهـيـز  الوزارة  يؤهل  ما  املاضي،  العام  عن  باملئة   15
مقارنة  افضل  بـسـاعـات  بـالـطـاقـة  املــواطــنــني 
بالصيف املاضي«.واضــاف، ان »الــوزارة اخـذت على عاتقها 
بـمـا يخص خــطــوط  الـشـبـكـة  واقــع  تـطـويـر  ايـضـا 
سـيـسـهـم  مـا  الــتــوزيــع،  وشــبــكــات  الــنــقــل 
بـــزيـــادة مــوثــوقــيــة الـشـبـكـة الكهربائية في عموم 
الـتــي  الــحــرب  ونـتـيـجـة  الــعــراق  بأن  منوها  الـبـالد، 
خـاضـهـا مـع عـصـابـات داعــش االجـرامـيـة، فقد شـهـد 
احملررة. احملافظات  ضمن  الـتـحـتـيـة  بـنـاه  فـي  تـخـريـبـا 
الـى  الـــوزارة  اضـطـر  سـبـق،  مـا  ان  الـخـطـيـب:  واردف 
اسـتـنـزاف خـزيـنـهـا مـن املــواد االحـتـيـاطـيـة واالمــوال 
العــادة تـأهـيـل الـشـبـكـة هـنـاك وايـصـال الـتـيـار اليها 
ونـجـحـت بـذلـك، مـشـيـرا الــى ان وزارتـــه كـانـت تـأمـل 
بأن يتم تخصيص امـوال كافية ضمن موازنة اعادة االعمار، 
للنهوض بواقع الكهرباء، منوها بأن وزارته ستدرس اخليارات 

العادة تأهيل هذا القطاع بالسرعة املمكنة، مؤكدا ان هناك 
الى  للوصول  دورها    اخذت  واحلكومة  الصيف  هذا  حتسنا 
انتائج اكبر للطاقة وجتهيز افضل«.وعن املباحثات مع كل من 
الكهربائي،  الـربـط  مـشـروع  لتنفيذ  والسعودية،  الكويت 
مـن  متقدمة  مـديـات  اخـذ  املوضوع  هـذا  ان  اوضـح 
املـبـاحـثـات الن الـهـدف من الربط مع دول اجلوار سيسهم 
ناحيتني،  ومـن  املنطقة  دول  جميع  بني  واعدة  سوق  بخلق 
احلاجة،  على  الطلب  لسد  للعراق  بالنسبة  وتأتي  القصيرة 
والبعيد فستسهم بخلق  املـتـوسـط  املـسـتـوى  امـا على 
املشتركة  الـدول  اقتصاديات  تخدم  للكهرباء  واعـدة  سوق 
باخلطط  وزارته  التزام  الى  الكهرباء  وزير  جميعا.واشار 
وفــق  بـتـنـفـيـذهـا  سـائـرة  وهــي  وضـعـهـا  تـم  التي 
مـديـاتـهـا للنهوض بواقع قطاع الكهرباء في البالد بشكل 
علمي دقيق، مبينا انها تعمل على اعادة االعمار في املناطق 
املـحـررة وتطوير السعات االنتاجية والتوليدية التي سترفد 
الطاقة،  ملف  عن  الكالم  اضافية.وعد  بطاقات  املنظومة 
مـع  ومـتـواصـل  تـام  تـعـاون  عـلـى  والوزارة  وواسعا  عميقا 
سيستمر  التعاون  أن  على  مشددا  الـدولـيـة،  املـؤسـسـات 
العراق،  في  الكهرباء  بواقع  للنهوض  املؤسسات  جميع  مع 
الفتا الى وجود تعاون عميق مع وزارة النفط وجميع الوزارات 
الــعــراق  فــي  الـطـاقـة  مـلـف  اعــمــار  العـــادة  االخرى 
اعـداد  شهد  احلالي  العام  ان  مضيفا  الكهرباء،  خـصـوصـا 
خطة معجلة لتحسني وضع جتهيز الطاقة مقارنة باالعوام 
السابقة، والتي وصفها بالواعدة ويتم العمل عليها وستنجز 
وتعلن بعد مدة الصيف املقبل وستتضمن مديات اعمار هذا 
البالد  االعمار في  العراقي وحملة  االقتصاد  يرفد  ملا  القطاع 

بشكل عام«.

  الكهرباء تكشف حجم انتاجها وآخر نتائج الربط مع اخلليج
قاسم   / اجلديدة  البينة   / بغداد 

حوشي
جراحي   - نسائي  طبي  فريق  جنح 
مستشفى  في  مشترك  تخصصي 
لصحة  التابع  التعليمي  النعمان 
الرصافة باجراء عملية طارئة ونادرة 
والدة  سبقته  الرحم  خارج  حلمل 
طبيعية حلمل داخل الرحم  في حالة 
حمل توأمني نادرة احلصول في العالم 
ألمرأة في العشرين من عمرها.و ذكر 
صالح  الدكتور  املستشفى  مدير 
حردان العزي ان املريضة ادخلت صالة 
طبيعية  والدة  بحالة  وهي  الوالدة 
مبكرة ومتقدمة في الشهر السابع 
وعدم جلبها الي تقارير طبية ملراحل 
ذكر  والدة  متت  حيث  اخملتلفة  حلمل 
اتخاذ  ومت  غرام   900 وزنه  يبلغ  حي 
الالزمة  الطبية  االجراءات  كافة 
الرحم  تقلص  من  والتأكد  لالم 
الطبي  الفريق  رئيسة  التام.وقالت 
 / ياسني  سالي  الدكتورة  النسائي 

أظهر  والتوليد  النسائية  اخصائية 
وجود  والسونار  السريري  الفحص 
)حمل  الرحم  خارج  حلمل  ثان  جنني 
عملية  اجراء  استدعى   مما  بطني( 
البطن االستكشافي. لفتح   طارئة 
بالعملية  الشروع  بعد  واضافت 
حتت  ونصف  ساعة  استمرت  التي 
التخدير العام تبني وجود نزف داخل 
جتويف البطن مع اجلنني الثاني الذي 

انثى  والدة   متت  حيث  حياً  وجد 
املولودان  وادخل  900غرام  تزن  حية 
ال جهاز  على  تامة  بصحة  وهما   

رئيس  اخلدج.واكد  قسم  في   capap

الفريق اجلراحي الدكتور محمد عبد 
عامة   جراحة  اخصائي  الرحمن/ 
احلمل  وكيس  املشيمة  انغراس 
بالكامل في غشاء البريتون املبطن 
الى  باالضافة  البطن  لتجويف 
وبالقرب  الدقيقة   االمعاء  مساريق 
الرحم   تضرر  عدم  مع  الطحال  من 
وارسالهم  فصلهم  جرى  حيث 
العزي  النسيجي.واشار  للفحص 
الندرة  شديدة  احلالة  هذه  بأن 
باالضافة الى خطورتها العالية على 
احلمل  واستمرار   ، واجلنني  األم  حياة 
يعتبر  اخلامس  احلملي  الشهر  بعد 
في  سوى  تسجيله  يتم  لم  اعجازاً 
حيث   ، فقط  االكادميية  البحوث 
هكذا  في  االحياء  املواليد  يسمى 
 Miracle  ( املعجزة  باملواليد  حاالت 

احلالة  مصاحبة  أن  كما   ،  )  BaBies

ندرة  من  يزيد  طبيعي  رحمي  بحمل 
بنظر  األخذ  مع   ، احلالة  وخطورة 
خارج  احلمل  شيوع  عدم  االعتبار 
البطن  جتويف  في  واملنغرس  الرحم 
اذا تعد اندر هذه احلاالت على االطالق 
) حالة واحدة بني كل 8000 ، أو ٪1،4  
 ،  ) عامة  بصورة  احلمل  حاالت  من 
كما أن معدل اخلطورة على األم ميثل 
املسجلة  املعدالت  أضعاف   7    ٪.،5
خارح  احلمل  من  االخرى  االنواع  في 
الرحم و 90 ضعفا  ملعدالت املسجلة 
 . الطبيعية  الرحمية  األحمال  في 
قاتلة  تكون  قد  احلالة  هذه  ان  وبني 
الدم  وفقر   ، احلاد  النزف  بسبب  لألم 
 ، الرئوي  واالنخماص   ، الدم  وتخثر   ،
لالطفال  الوفيات  معدل  يكون  فيما 
ومعدل   ،  ٪  95  -  40 الوالدة  حول 
الوجه  في  اغلبها   ٪  21 التشوهات 

واالطراف.

عملية طارئة ونادرة حلمل خارج الرحم  إلمراة عشرينية يف مستشفى النعمان

البينة اجلديدة / علي شريف 
والبحث  العالي  التعليم  وزير  السيد  وبرعاية  الشعوب(  يوحد  شعار)االبداع  حتت 
الدكتور عادل  الدكتور قصي السهيل واشراف رئيس جامعة بابل االستاذ  العلمي 
هادي البغدادي وبرئاسة االستاذ الدكتور امني عجيل الياسري عميد كلية التمريض 
لإلبداع  الثاني  الدولي  املؤمتر  التمريض  كلية  بابل/  جامعة  بابل0عقدت  بجامعة 
بالتعاون مع ملتقى اإلبداع العراقي الدولي ومبشاركة واسعة عربية ودولية لباحثني 
باحثني من مختلف  إلى  باإلضافة  واجلزائر  وليبيا وسوريا  واليونان ومصر  روسيا  من 
البغدادي  هادي  عادل  الدكتور  االستاذ  بابل  رئيس جامعة  العراقية0وقال  اجلامعات 
ملندوب جريدة )البينة اجلديدة(: إّن وضع جامعاتنا ومراكز بحوثنا يتطلب من العلماء 
والباحثني وأساتذة اجلامعات والطلبة جهًدا مميًزا لالستفادة باحلد األقصى من عوملة 
العلوم واملعلومات ومصادرها كما يتطلب التالقي مع مستويات النظام التعليمي 
أساليب  تنمية  خالل  من  العالي  التعليم  مؤسسات  أداء  وحتسني  لتطوير  اخملتلفة 
مبتكرة في التعليم والتعلم وتطوير البناء التحليلي لنظام التعليم العالي لإلبداع 
وتعزيز الشراكة مع اجلامعات األخرى لتحقيق التعليم العالي الفعال وإدارة منظومة 
واستخدام  العالي  التعليم  في مجال  للتغييرات  استجابة  أكثر  بجعلها  اإلبداع  
إننا  البغدادي:  الدكتور  االستاذ  اإلبداعية0وأضاف  املمارسات  في  اجلديدة  التقنيات 

مدعوون من خالل هذا املؤمتر إلى تأسيس حاضنة علمية الستقطاب واستثمار براءات 
االختراع والبحوث واألعمال الفنية وتسويقها وفق أولويات ومتطلبات اجملتمع ووفق 
التعليمي  النظام  التي حتتم على  التقنية  التغيرات  االقتصادية وسرعة  التطورات 
على  وقادرين  العمل  سوق  في  املتغيرات  مع  التكيف  على  قدرة  أكثر  أفراد  إعداد 
احلصول على مهارات جديدة كما يستدعي االهتمام بتعزيز صناعة املعرفة وحتفيز 
واالبتكارات0من  االختراع  وبراءات  املبتكرة  األفكار  ودعم  والتطوير  البحث  منظومة 
جانبه قال رئيس املؤمتر االستاذ الدكتور امني عجيل الياسري عميد كلية التمريض: 
 )  80( البالغة  العلمية  البحوث  محور  األول  محاور  أربعة  تضمنت  املؤمتر  أعمال  أن 
بحثا في مختلف االختصاصات العلمية واإلنسانية فيما ضم احملور الثاني معرض 
براءات االختراع التي بلغت )90( براءة اختراع بتخصصات مختلفة0أما احملور الثالث 
فشمل معارض فنية ومعارض الكتب وتضمن احملور األخير توقيع الكتب املؤلفة وهي 
) 18( كتابا0مؤكدا أن انعقاد املؤمتر يأتي ليكون منطلقا لرعاية خالصة أفكار وبحوث 
وبراءات اختراع العلماء ويكون معرضا علميا يفيض بالعطاء وهو فرصة خللق حالة 
من التسويق اإلعالمي إلبداعات اخملترعني وبحوث األساتذة والباحثني من اجلامعات 

العراقية والعربية0 

مبشاركة 90 براءة اخرتاع جامعة بابل  تعقد املؤمتر الدولي الثاني لإلبداع
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االخوان 
والفشل

م��ا أن تقع عملي��ة إرهابية ف��ي مصر، حتى يس��رع املصريون 
ويوجه��وا أصابع االتهام إلى قط��ر باعتبارها داعم��اً لإلرهاب، 
وإلى »»اإلخوان««، اس��تناداً إلى أن تاري��خ اجلماعة ارتبط دائماً 
بالدماء والعنف وتصفية احلس��ابات، وإل��ى تركيا الحتضانها 
رم��وز اإلرهابيني الفاري��ن من املالحقات القضائية وس��ماحها 
باستخدام أراضيها مراكز قنوات تلفزيونية حترض علناً جهاراً 
نهاراً، وطوال الليل أيضاً، على القتل وترويع اآلمنني في مصر!!. 
تّدعي تل��ك اجلهات أنها تنفق األموال وجتّيش اإلعالم وحتش��د 
»الذب��اب« اإللكتروني من أج��ل مصلحة املصريني، لكن ذلك ال 
ينطلي على الشعب املصري الذي منذ أطاح بحكم »اإلخوان« 
لبلده يتعرض ملنصات وفبركات وأكاذيب وادعاءات تس��تهدف 
إس��قاط دولتهم. م��ن الواض��ح أن بقايا اإلرهابي��ني في مصر 
يس��عون بش��دة إلى العودة إلى واجهة األح��داث مرة أخرى وال 
ميكن الفصل بني احملاولة الفاش��لة لتفجي��ر مكمن أمني في 
جوار مس��جد االس��تقامة ف��ي محافظة اجليزة ي��وم اجلمعة 
املاض��ي، والهج��وم عل��ى مكمن للجي��ش أول م��ن أمس قرب 
مدينة العريش في شمال سيناء، رغم بعد املسافة بني اجليزة 
والعريش، من الواض��ح أن وتيرة العمليات اإلرهابية انخفضت 
بشكل كبير على مدى الشهور املاضية ما عكس جناحاً مبهراً 
للحمل��ة التي بدأه��ا اجليش، بالتعاون مع الش��رطة لتصفية 
اإلرهابيني في س��يناء ومط��اردة فلولهم في باق��ي احملافظات، 
لك��ن اإلره��اب ال��ذي حتول إل��ى ظاه��رة عاملية لم يع��د ممكناً 
القضاء عليه بش��كل تام إال بتعاون أمني واس��تخباراتي دولي 
على مستوى عاٍل وتنس��يق بني دول عانت آثاره املدمرة وفضح 
دول أخرى ما زالت تدعمه بعيداً عن األضواء، حتت ستار حماية 
احلريات وحقوق اإلنس��ان. في اجليزة كان��ت العملية اإلرهابية 
تقليدية بإخفاء عبوات ناسفة قرب املكمن األمني وتفجيرها 
عن بعد، لكّن يقظة املواطنني وخبراتهم وتعاونهم مع الشرطة 
أفض��ت إلى كش��ف القنبلة وإحب��اط اخملطط، وف��ي العريش 
كرر اإلرهابيون محاوالت فش��لوا فيه��ا من قبل بالهجوم على 
مكم��ن للجيش لقتل من فيه واحتالله ولو لدقائق، لرفع علم 
تنظيم »داعش« فوقه، وتصوير املش��هد وإظه��اره عبر قنوات 
تدعم اإلرهاب وتُبث من الدوحة واسطنبول ولندن، لإليحاء بأن 
اإلرهابيني مازالوا يحتفظون بقدراتهم وقوتهم وسطوتهم في 
ش��به اجلزيرة املصرية. الفشل الذي يالحق اإلرهابيني في مصر 
ال ميك��ن فصله عن جناحات حققها املصريون في التعاطي مع 
أفع��ال »اإلخوان« وس��لوك الدول واجله��ات املتحالفة مع تلك 
اجلماعة، فاحلياة تس��ير في مصر بش��كل طبيعي واملصريون 
ط��ووا صفحة »اإلخ��وان« واعتبروه��ا مجرد م��اٍض ويتعاطون 
م��ع آثار حكم »اإلخوان« وتداعي��ات الربيع العربي كمنغصات 
حياة ال ميكن أن توقف س��عيهم إل��ى تطوير االقتصاد وحتقيق 
التنمية، وإجناز مش��روعات كبرى ستنقل بلدهم بعد سنوات 

قليلة إلى مصاف الدول الراسخة املستقرة.

محمد صالح 

رأي

وكاالت / البينة الجديدة
األربع��اء،  ام��س  أنطلق��ت 
إمبراط��ور  تتوي��ج  مراس��يم 
اليابان اجلدي��د ناروهيتو. وفقاً 

لوسائل إعالم يابانية.
حك��م  الثالث��اء  وانته��ى 
أكيهيتو  الياباني  اإلمبراط��ور 
بعد تخليه عن عرش��ه البنه 
األكب��ر األمير ناروهيت��و الذي 
يصب��ح اإلمبراط��ور رقم 126 
للب��الد. وس��تكون ه��ذه املرة 
األولى خالل قرنني التي يتنازل 
فيه��ا إمبراط��ور يابان��ي ع��ن 

العرش وهو على قيد احلياة.
وتن��ازل اإلمبراط��ور أكيهيت��و 
واإلمبراط��ورة ميتش��يكو عن 
الع��رش بعد ثالث��ة عقود في 
مراس��م قصيرة وبسيط وجه 
الش��كر  خالله��ا  أكيهيت��و 
وق��ال  اليابان��ي  للش��عب 
إن��ه عمل م��ن أجل الس��الم، 

بحسب رويترز.
وق��ال ناروهيت��و وهو يبتس��م 
»وأن��ا أتول��ى الع��رش… أتعهد 
بأن أفك��ر دائما في الش��عب 

وأتقرب منه وأن أفي بواجباتي 
كرمز للدول��ة اليابانية ووحدة 
وفق��ا  اليابان��ي  الش��عب 

للدستور«.
وأض��اف »آم��ل مخلص��ا ف��ي 
سعادة الشعب وفي مزيد من 
التقدم للبالد وحتقيق السالم 

في العالم«.
وفي املرحل��ة األولى من حفل 
االرتق��اء للعرش حم��ل أمناء 
اإلمبراطورية األختام الرسمية 
واخلاص��ة إلى القاعة مع اثنني 
من »الرموز الثالثة املقدس��ة« 
لليابان — س��يف وجوهرة — 
اللذي��ن ميث��الن مع م��رآة رموز 

العرش.
وكان يقف إلى جوار اإلمبراطور 
اجلديد ش��قيقه وول��ي عهده 
األمير أكيشينو خالل املراسم 
ول��م  املقتضب��ة.  البس��يطة 
تتواجد اإلمبراطورة ماس��اكو 
زوج��ة اإلمبراط��ور اجلديد في 
الغرف��ة وفقا للتقالي��د التي 
متنع أمي��رات األس��رة امللكية 
من احلضور ولكن للمرة األولى 

امرأة وهي  املراس��م  ش��هدت 
الت��ي  ساتس��وكي كاتايام��ا 
عض��وا  باعتباره��ا  ش��اركت 
بحكومة رئيس الوزراء شينزو 

آبي.
وفي اجلزء الثاني من املراس��م 
دخل��ت اإلمبراطورة ماس��اكو 
الغرفة مع األميرات األخريات. 
وهن��أ الرئيس األمريكي دونالد 
الصين��ي  والرئي��س  ترام��ب، 
ش��ني جني بينغ، ورئيس كوريا 

اجلنوبي��ة مون جيه إن، ورئيس 
وزراء سنغافورة لي سيان لون، 
إمبراطور اليابان ناروهيتو على 

اعتالئه العرش.
وجاء ف��ي تصريح ترامب الذي 
نشره البيت األبيض: » باسم 
السيدة األولى واسمي، ونيابة 
ع��ن جميع األميركي��ني، أقدم 
التهان��ي الصادقة لإلمبراطور 
واإلمبراط��ورة  ناروهيت��و 
اعت��الء  مبناس��بة  ماس��اكو، 

عرش اليابان«.
الرئي��س  م��ن جانب��ه، أش��ار 
الصين��ي ف��ي برقيت��ه إلى أن 
»لديهم��ا  والياب��ان  الص��ني 
التب��ادالت  م��ن  تاري��خ طويل 
الودية« وش��دد عل��ى »ضرورة 
عمل اجلانبني، لتعزيز التنمية 
الس��لمية وخل��ق مس��تقبل 

مشرق للعالقات الثنائية«.
اجلنوبي،  الك��وري  الرئيس  أما 
فقد أعرب في رسالة التهنئة 

اإلمبراط��ور  ب��أن  أمل��ه  ع��ن 
الس��ير  س��يواصل  ناروهيتو، 
نحو الس��الم كما فعل والده، 
راجي��ا إي��اه أن يول��ي اهتماما 
خاص��ا لتنمي��ة العالقات بني 
تس��ممت  والت��ي  البلدي��ن، 
بس��بب املاض��ي العس��كري 

لليابان.
خارجي��ة  وزارة  وقال��ت 
سنغافورة، إن رئيس وزراء البالد 
بعث في رس��الته لإلمبراطور 
اجلديد، أطي��ب التهاني احلارة 
وأعرب ع��ن ثقته بأن العالقات 
ب��ني الدولت��ني، س��ترتقي إلى 

مستويات عالية جديدة.
وأصب��ح ناروهيت��و اإلمبراطور 
ال���126 للياب��ان اعتب��ارا م��ن 
منتص��ف ليل الثالث��اء، حيث 
تسلم خالل االحتفال القصير 
دقائ��ق  اس��تمر س��ت  ال��ذي 
فقط، الش��ارات اإلمبراطورية 
الطابع  التي تضفي  املقّدسة 
مكانت��ه  عل��ى  الرس��مي 
إمبراط��ورا وهي س��يف ومرآة 

وجوهرة.

وكاالت / البينة اجلديدة

أعلنت وزارة الدف��اع القطرية، 
اختتام متري��ن »صقر 21«، الذي 
نفذته الق��وات اجلوية األميرية 
القطرية باالشتراك مع القوات 
والق��وات األمريكية،  التركي��ة 
كما نف��ذت مع اجلن��ود األتراك 
مترينا آخر مع الس��الح احلدودي 

األميري.
وق��ال بيان ص��ادر ع��ن الدفاع 
القطري��ة، إن »صق��ر 21« الذي 
نف��ذ ب��ني 23 و30 أبري��ل اجلاري 
للق��وات اجلوي��ة األميري��ة، مع 
التركي��ة واألمريكية،  الق��وات 
الداخلية  وزارة  في��ه  ش��اركت 
والق��وات  الس��واحل  وأم��ن 
القطري��ة  األميري��ة  البحري��ة 

والقوات اخلاصة املشتركة.
وأوضحت أن »التمرين التعبوي 
هدف��ه التمري��ن نظري��ا عل��ى 
مس��توى القي��ادة م��ن خ��الل 
املعلوم��ات  وتب��ادل  االتص��ال 
م��ع  ومش��اركتها  واألوام��ر 
م��ن  املنفذي��ن،  الطياري��ن 
خ��الل القواعد اجلوي��ة ومراكز 

القيادة«.
كما تضمن التدريب، بحس��ب 
بي��ان وزارة الدف��اع القطري��ة، 
»تنفيذ طياري��ن طلعات جوية 
متع��ددة عل��ى مواق��ع محددة 
به��دف التدري��ب عل��ى إصابة 
األه��داف بدق��ة، إضاف��ة إل��ى 
التدريب على األدوار الدفاعية«.

القطرية،  الدفاع  وزارة  وأعلنت 
ف��ي بي��ان آخ��ر، تنفي��ذ مترين 

مشترك لسالح احلدود األميري 
مع الق��وات التركية، على مدار 
يوم��ني، ضمن نط��اق اتفاقيات 
التعاون العسكري بني البلدين، 
مش��يرة إلى أن التمرين يهدف 
إلى »تدريب القادة واملرؤوس��ني، 
العملي��ات  م��ع  والتعام��ل 
ورف��ع  بأنواعه��ا  العس��كرية 
كفاءاته��م العملية من خالل 

برامج التدريب املستمرة.
ووَقع��ت قطر وتركي��ا، اتفاقية 
عسكرية مشتركة عام 2014، 
ووصل��ت الدفع��ة األول��ى م��ن 
القوات التركي��ة إلى قطر بعد 
أيام من اندالع األزمة اخلليجية 
قب��ل  م��ن  قط��ر  ومقاطع��ة 
والبحرين  واإلمارات  السعودية 

ومصر .

إمرباطور اليابان اجلديد يتوىل مهام منصبه رمسيا

قطر تكشف عن أول إجراء عسكري مشرتك مع تركيا وأمريكا

وكاالت / البينة الجديدة

ردت تركي��ا عل��ى األخبار التي 
تداولتها وسائل إعالم ومنصات 
االجتماعي،  التواص��ل  مواقع 
بأن هن��اك خليجيني مهددون 
باالختطاف أو االعتداء عليهم 

في حال الذهاب إلى تركيا.
ل��دى  أنق��رة  وقال��ت س��فارة 
الري��اض، ف��ي بي��ان له��ا، ، إن 
»تركي��ا وجه��ة س��فر آمن��ة 
ملالي��ني الس��ياح م��ن أرج��اء 
العالم، معبرة عن س��عادتها 
املواطن��ني  باس��تضافة 

السعوديني«.
وأكد البي��ان، أن تل��ك األخبار 
وال  له��ا  صح��ة  وال  »باطل��ة 
تس��تند إلى معلوم��ة أو أدلة 
ملموس��ة، وعبارة عن إعالنات 

ال��رأي  لتضلي��ل  مغرض��ة 
العام«.

وش��ددت الس��فارة التركي��ة، 
على جاهزيته��ا لتقدمي كامل 
املس��اعدة والدع��م ألي طلب 
يرد من األش��قاء في اململكة، 
مضيفة أن البالد وجهة سفر 
مفضل��ة للماليني م��ن أرجاء 
العالم كل عام ملا تتمتع به من 
تنوع جغرافي وثقافي ومميزات 

اقتصادية واجتماعية.
ع��دد  أن  إل��ى  البي��ان  وأش��ار 
السياح األجانب ارتفع بنسبة 
6.1% في الرب��ع األول من العام 
2019 مقارنة بالفترة ذاتها من 
العام املاضي بواق��ع نحو 5.5 
ماليني س��ائح بينهم 75 ألفا 
و266 سعوديا، مجددا التأكيد 
على سعادة تركيا باستضافة 

مواطن��ي اململكة، ف��ي أجواء 
من األمن والسالم.

الرس��مي،  التركي  ال��رد  وجاء 
إث��ر مق��ال نش��رته صحيفة 
ي��وم  الس��عودية  »ع��كاظ« 

أبريل/نيس��ان،   29 االثن��ني 
وقال��ت صاحبة املق��ال »إنها 
ش��اهدت فيلم��ا وثائقيا على 
العاملية«  »ديس��كفري  قن��اة 
يستعرض كيف تدار عمليات 

النصب واالحتيال على السياح 
األجانب ف��ي مطاعم وحانات 
إسطنبول، وقد يتفاجأ القارئ 
حني يعرف أن عمليات النصب 
هذه تتم بتنسيق دقيق داخل 

املطعم«.
 وأضاف��ت: »عندم��ا يعت��رض 
الس��ائح مث��ال عل��ى قيم��ة 
الفات��ورة الباهظ��ة الت��ي قد 
تتج��اوز آالف ال��دوالرات، فإنه 
فورا س��يفكر بالتوجه ألقرب 
قس��م ش��رطة ليفاجأ بدوره 
ب��أن التنس��يق ب��ني املطع��م 
والشرطة يتجاوز حدود خياله، 
وأن��ه أصب��ح فريس��ة وصيدا 
ثمينا يدور في حلقة مفرغة«.

وتابعت بالقول إن »اإلعالم في 
اململك��ة يعمل ب��كل طاقاته 
على التحذير من الس��فر إلى 

تركي��ا، بع��د أن اتض��ح جليا 
استهداف السائح السعودي 
بعملي��ات النص��ب واالحتيال 
واالعت��داء ف��ي أحي��ان كثيرة، 
وبحوادث موثقة ومنتشرة في 
االجتماعي«،  التواصل  مواقع 
صحيف��ة  أن  إل��ى  مش��يرة 
وبش��كل  قام��ت  »ع��كاظ« 
يومي تقريبا بتغطيات وتقارير 
االعتداء  صادمة ع��ن ح��االت 
والنصب واالستهداف السافر 
وجه  السعودي على  للسائح 
اخلصوص واخلليجي بالعموم، 
العدائي��ة  والس��لوكيات 

املمارسة ضدهم.
واختتم��ت الكاتب��ة مقاله��ا 
قائلة »األح��وط هنا أال تذهب 
إلى تركي��ا وأن تغير وجهتك.. 

ونقطة آخر السطر«.

املعتقلون السياسيون يف 
السودان يعودون إىل ميدان 

االحتجاج

تركيا تصدر بيانا ترد فيه على »مقال سعودي« أشعل مواقع التواصل

وكاالت / البينة الجديدة
ككل ع��ام ف��ي األول م��ن ش��هر ماي��و 
يتحضر الش��عب الفرنسي إلحياء عيد 
العمال من خالل تنظي��م مظاهرات في 

كافة أنحاء البالد.
وج��رت الع��ادة أن تدع��و أب��رز النقاب��ات 
تك��ون  الت��ي  للمظاه��رات  العمالي��ة 
مناس��بة للمطالب��ة مبزيد م��ن احلقوق 
ومبثابة حت��دي للحكومة ولسياس��اتها 

االقتصادية.
وتتخوف الس��لطات الفرنسية أن تندلع 
أعمال عنف خ��الل مظاهرة عيد العمال 
ام��س األربعاء في باريس أس��وة مبا جرى 
الع��ام املاض��ي . واندلعت ف��ي األول من 
شهر مايو عام 2018 في باريس مواجهات 
عنيفة بني متظاهرين وصفتهم احلكومة 
ب«املتطرف��ني« والش��رطة، حي��ث عمد 
بعض املتظاهرين على تكسير واجهات 
احملال التجارية وحرق الس��يارات ورش��ق 
الشرطة باحلجارة وبالزجاجات الفارغة. 
وحتس��با لوقوع أعمال شغب قررت وزارة 

الداخلية نشر 7400 عنصر من الشرطة 
وق��وات األمن في باري��س كما طلبت من 
أصحاب احملال التجاري��ة غلق محالهم. 
وقال وزير الداخلية كريستوف كاستانير 
في مؤمت��ر صحفي: »س��نتبع إج��راءات 
أمني��ة مش��ددة واس��تثنائية واألول من 
ماي��و هو عيد العمل وليس عيد العنف« 
مضيفاً بأن »الش��رطة ستقوم بتفتيش 
احترازي لكل من يشتبه بحيازته ألدوات 

تخريبية أو أسلحة من أي نوع كانت«.
وحذر كاس��تانير من تواجد »متظاهرين 
متطرف��ني مدعوم��ني من أش��خاص من 
بالد أخ��رى« خالل مظاه��رة عيد العمال 
في باري��س. وق��ال: »الس��لطات تترقب 
مج��يء م��ا ب��ني 1000 و 2000 متظاه��ر 
متط��رف مدعوم��ني بأش��خاص آخري��ن 
م��ن بالد أجنبية لك��ي يزرعوا الفوضى«. 
وتتخوف الس��لطات أن يحدث سيناريو 
مش��ابه لذلك الذي ح��دث العام املاضي 
حي��ث هاج��م أكث��ر م��ن 1000 متظاهر 
من ال«بالك بلوك« أو »التكتل األس��ود« 

الش��رطة الت��ي عجزت ع��ن ردعهم في 
بداية األمر.

وف��ي ه��ذا الص��دد ق��ال كاس��تانير بأن 
متظاه��ري ال«ب��الك بل��وك« ينتمون في 
غالب األحيان حلركات يس��ارية متطرفة 
حتاول »نش��ر الفوضى« معتبراً بأن بعض 
متظاه��ري الس��ترات الصف��راء »الذين 
تطرفوا على مدى األسابيع املاضية« قد 

ينضمون للبالك بلوك.
 وانطلق��ت مظاه��رة عي��د العم��ال في 
باريس من حي مونبارناس لساحة بالس 
ديتالي. و شوهد العديد من أصحاب احملال 
التجاري��ة واملطاعم واملص��ارف الواقعة 
على الطريق الذي ستس��لكه املظاهرة، 
شوهدوا وهم يضعون الدفاعات واأللواح 
اخلش��بية حلماية ممتلكاتهم حتسبا من 
أعم��ال تخريبي��ة. وبحس��ب صحيف��ة 
لوباريس��يان أجبرت مديرية شرة باريس 
584 مح��ل جت��اري عل��ى إغ��الق أبوابهم 
امس األربعاء حتسبا لوقوع أعمال شغب 

وتخريب ونهب .

عيد العمال يف فرنسا .. وأعمال عنف خالل املظاهرات

وكاالت / البينة الجديدة
بع��د ع��زل الرئيس الس��وداني 
عم��ر البش��ير وتس��لم اجمللس 
العس��كري االنتقالي السلطة 
ف��ي  املرحلي��ة  االنتقالي��ة 
الس��ودان الذي أعلن عن إطالق 
السياسيني  املعتقلني  س��راح 
خ��الل  اعتقاله��م  مت  الذي��ن 
املظاهرات املتصاعدة في البالد 

منذ أشهر.
ينض��م  الس��وداني  واجلي��ش 
لالحتف��ال  املتظاهري��ن  إل��ى 
بع��د تنحي وزي��ر الدفاع عوض 
ب��ن ع��وف كرئي��س للمجلس 
العس��كري االنتقال��ي احلاكم 

في البالد
»الغارديان«  صحيفة  وكشفت 
البريطانية في تقريرها بش��أن 
ه��ؤالء  ب��ني  م��ن  أن  الس��ودان 
املعتقلني ناش��ط يدعى حبيب 
علي يوس��ف أطلق سراحه في 
أواخ��ر ش��هر  آذار املاض��ي بعد 
احتجاز أمض��ى فيه نحو ثالثة 

أشهر.
وبع��د إط��الق س��راحه وعودته 
أن زوجت��ه  إل��ى منزل��ه، وج��د 
سالف عصام بلول مت اعتقالها 
بس��بب نش��رها تعليقات عن 
مواق��ع  عل��ى  االحتجاج��ات 

التواصل االجتماعي.
ونقلت الصحيفة عن يوس��ف 
قول��ه إنه��م »خطط��وا ألم��ر، 
قدم��وا ل��ي القه��وة وأبقون��ي 
في املكتب وه��م يعلمون أنها 
وحدها ف��ي املنزل«. لكن، أطلق 
س��راح زوجته في 10 نيس��ان، 
وف��ور إط��الق س��راحها اجتهت 
للمنزل ثم بعدها للمش��اركة 
ف��ي االحتجاجات مع��ه خارج 

مركز القوات العسكرية.
ويشهد السودان، حاليا مرحلة 
انتقالية بعد اإلطاحة بالرئيس 
الس��ابق، عم��ر البش��ير، ي��وم 
11 نيس��ان اجل��اري، إث��ر حراك 

شعبي.
عس��كري  مجل��س  وتول��ى 
انتقال��ي مقالي��د احلكم لفترة 
انتقالي��ة، برئاس��ة وزير الدفاع 
الس��ابق عوض بن ع��وف، الذي 
ل��م يل��ق قب��وال م��ن مكونات 
احلراك الشعبي ما اضطره بعد 
ساعات ملغادرة موقعه مع نائب 
رئي��س اجملل��س، رئي��س األركان 
الس��ابق كم��ال عب��د ال��رؤوف 
املاح��ي، ليتولى قي��ادة اجمللس 
املفتش العام للقوات املسلحة 
الس��ودانية، الفري��ق أول الركن 

عبد الفتاح البرهان.



7 إعالنات
وزارة الداخلية

وكالة الوزارة للشؤون اإلدارية واملالية 
مديرية البنى التحتية

املوضوع/ إعالن للمرة الثانية 2019

س��تقوم مديرية البنى التحتية الكائنة يف منطقة أبي غريب بإجراء مزايدة علنية لبيع املواد املدرجة تفاصيلها يف القوائم أدناه وفقًا ألحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة لس��نة 2013 املعدل. وذلك يف تمام الس��اعة 
)10( العاشرة من صباح يوم الثالثاء املصادف 2019/5/14، فعلى الراغبني بالشراء الحضور باملكان والزمان املحددين أعاله مستصحبني معهم صكًا مصدقًا معنونًا اىل مديرية حسابات البنى التحتية )20%( من قيمة 

املواد البالغة )533,194,755( خمسمائة وثالثة وثالثون مليونًا ومائة وأربعة وتسعون ألفًا وسبعمائة وخمسة وخمسون دينارًا عراقيًا، ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور النشر واإلعالن يف الجريدة الرسمية.
رئيس لجنة البيع

(     ) 
 

 (( قسم المواد العامه المستهلكه ))

  ٢٠١٧-٢٠١٦ – ٢٠١٥جرد االجهزه الكهربائيه المستهلكه لعام 

 الوزاره : الداخليه / وكاله الوزاره للشؤون االداريه و الماليه 

 التشكيل االعلى : مديرية البنى التحتيه 

 المديريه : مديرية المستودعات المواد المعاده والمستهلكه 

 الموقع : ابي غريب 
 المالحظات السعر الكلي سعر المفرد العدد الكلي اوصافها اسم الماده ت

  ١٠،٣٦٠،٠٠٠ ٤٠،٠٠٠ ٢٥٩ مستهلك جهاز استنساخ  .١
  ١٢٠،٠٠٠ ٤٠،٠٠٠ ٣ مستهلك جهاز استنساخ نوع شارب  .٢
  ٨٠٠،٠٠٠ ٢٠،٠٠٠ ٤٠ مستهلك كيس حاسبه  .٣
  ١،٣٢٠،٠٠٠ ١٥،٠٠٠ ٨٨ مستهلك شاشه حاسبه  .٤
  ١٢٠،٠٠٠ ٢٠،٠٠٠ ٦ مستهلك ليزريه  HPطابعه   .٥
  ٩٦٠،٠٠٠ ٢٠،٠٠٠ ٤٨ مستهلك ملونه  HPطابعه   .٦
  ٣٥،٠٠٠ ٣٥،٠٠٠ ١ مستهلك جهاز استنساخ نوع ريكو  .٧
  ١٨٠،٠٠٠ ١٥،٠٠٠ ١٢ مستهلك جهاز تصوير  .٨
  ٢٢٥،٠٠٠ ١٥،٠٠٠ ١٥ مستهلك طابعه ليزريه  .٩

  ٢٠،٠٠٠ ١٠،٠٠٠ ٢ مستهلك هارد حاسبه خارجي  .١٠
  ٨٥٠،٠٠٠ ٥٠،٠٠٠ ١٧ مستهلك جهاز استنساخ الكس مارك  .١١
  ١٠،٠٥٠،٠٠٠ ٥٠،٠٠٠ ٢٠١ مستهلك مكيف هواء  .١٢
  ٣،٣٦٠،٠٠٠ ٢٠،٠٠٠ ١٦٨ مستهلك سخان كهربائي  .١٣
  ٢،١١٥،٠٠٠ ١٥،٠٠٠ ١٤١ مستهلك مدفئه كهربائيه  .١٤
  ٧٤٠،٠٠٠ ١٠،٠٠٠ ٧٤ مستهلك مضخه ماء ( ماطور )  .١٥
  ١١٤،٠٠٠ ٢،٠٠٠ ٥٧ مستهلك ) اليت يدوي ( تورج  .١٦
  ١٥،٠٠٠ ١٥،٠٠٠ ١ مستهلك طابعه نفطيه  .١٧
  ٢،٤٩٠،٠٠٠ ١٥،٠٠٠ ١٦٦ مستهلك طابعه برذر عاديه  .١٨
  ١٠،٠٠٠ ١٠،٠٠٠ ١ مستهلك هيتر كهربائي  .١٩
  ٢٢،٨٠٠،٠٠٠ ٧٥،٠٠٠ ٣٠٤ مستهلك جهاز تبريد ( سبلت )  .٢٠
  ٢،٧٤٥،٠٠٠ ١٥،٠٠٠ ١٨٣ مستهلك مروحه عموديه  .٢١
  ١٢٠،٠٠٠ ١٥،٠٠٠ ٨ مستهلك ملونه طابعه  .٢٢
  ٤٠،٠٠٠ ٤٠،٠٠٠ ١ مستهلك جهاز استنساخ زيروكس  .٢٣
  ٨،٤٧٥،٠٠٠ ٢٥،٠٠٠ ٣٣٩ مستهلك تلفزيون ملون  .٢٤
  ٨،٢٠٠،٠٠٠ ٤٠،٠٠٠ ٢٠٥ مستهلك ثالجه  .٢٥
  ٩،٣٢٥،٠٠٠ ٢٥،٠٠٠ ٣٧٣ مستهلك بردا ماء  .٢٦
  ٨٢٠،٠٠٠ ١٠،٠٠٠ ٨٢ مستهلك تالفه ورق  .٢٧
  ٤،٠٤٠،٠٠٠ ٢٠،٠٠٠ ٢٠٢ مستهلك مدفئة زيتيه  .٢٨
  ١،٠٨٠،٠٠٠ ١٥،٠٠٠ ٧٢ مستهلك مكنسه كهربائيه  .٢٩
  ٢،٣٧٠،٠٠٠ ١٠،٠٠٠ ٢٣٧ مستهلك ستاليت ( رسيفر )  .٣٠
  ٢،٨٦٠،٠٠٠ ٢٠،٠٠٠ ١٤٣ مستهلك ضاغط ( كمبريسر )  .٣١
  ٦٠٠،٠٠٠ ٢٠،٠٠٠ ٣٠ مستهلك اوفن كهربائي   .٣٢
  ٥٠،٠٠٠ ١٠،٠٠٠ ٥ مستهلك ) DVD(  دي سيجهاز   .٣٣
  ٦،٢٧٠،٠٠٠ ١٥،٠٠٠ ٤١٧ مستهلك ) UPSمجهز قدره (   .٣٤
  ٢١٠،٠٠٠ ١٠،٠٠٠ ٢١ مستهلك مكواه   .٣٥
  ٨،٢٥٠،٠٠٠ ١٥،٠٠٠ ٥٥٠ مستهلك حاسبه منضديه   .٣٦
  ١،٣٠٥،٠٠٠ ١٥،٠٠٠ ٨٧ مستهلك ماسح ضوئي ( سكنر )  .٣٧
  ٧٧٥،٠٠٠ ٢٥،٠٠٠ ٣١ مستهلك مجمده   .٣٨
  ٣،٥٩٠،٠٠٠ ١٠،٠٠٠ ٣٥٩ مستهلك مروحه سقفيه   .٣٩
  ١٥،٠٠٠ ١٥،٠٠٠ ١ مستهلك جهاز اوفر هايد   .٤٠

(     ) 
 

 المالحظات السعر الكلي سعر المفرد العدد الكلي  اوصافها اسم الماده  ت
  ٦،٤٠٠،٠٠٠ ٤٠،٠٠٠ ١٦٠ مستهلك حاسبه الب توب ٤١
  ١٠،٠٠٠ ٢،٠٠٠ ٥ مستهلك ماوس ( فاره ) ٤٢
  ٢١٠،٠٠٠ ٥،٠٠٠ ٤٢ مستهلك كيبورد ( لوحه مفاتيح ) ٤٣
  ٥،٠٠٠ ٥،٠٠٠ ١ مستهلك هاب انترنيت ( هاب سويج ) ٤٤
  ٧٥،٠٠٠ ٢٥٠ م٣٠٠ مستهلك كيبل انترنيت ٤٥
  ٥٥،٠٠٠ ٥،٠٠٠ ١١ مستهلك بروجكتر ٤٦
  ١٨٠،٠٠٠ ١٥،٠٠٠ ١٢ مستهلك غساله ٤٧
  ٢٧٣،٠٠٠ ٥٠٠ م٥٤٦ مستهلك كيبل كهرباء مختلف القياس  ٤٨
  ٦٣،٧٥٠ ٢٥٠ ٢٥٥ مستهلك قاعده شمعه فلورسن ٤٩
  ١٠،٠٠٠ ١٠،٠٠٠ ١ مستهلك جهاز غسل السيارات ( فاره ) ٥٠
  ٢٠،٠٠٠ ١٠،٠٠٠ ٢ مستهلك شاحنه بطاريات  ٥١
  ٢،٢٨٠،٠٠٠ ٢٠،٠٠٠ ١١٤ مستهلك طابعه كانون عاديه  ٥٢
  ١٠٠،٠٠٠ ٥،٠٠٠ ٢٠ مستهلك تيبل المب ٥٣
  ١٠،٠٠٠ ١٠،٠٠٠ ١ مستهلك بورد كهربائي  ٥٤
  ١٢٢٠،٠٠٠ ٢٠،٠٠٠ ٦١ مستهلك طابعه ملونه برذر  ٥٥
  ٦٦٠،٠٠٠ ٢٠،٠٠٠ ٣٣ مستهلك طابعه عاديه ٥٦
  ٢١٨،٠٠٠ ٢،٠٠٠ ١٠٩ مستهلك سيار كهربائي ٥٧
  ٣٠،٠٠٠ ١٥،٠٠٠ ٢ مستهلك فرن كهربائي ٥٨
  ١٥٠،٠٠٠ ٢٥،٠٠٠ ٦ مستهلك طباخ كهربائي  ٥٩
  ٨،٠٠٠ ٢،٠٠٠ ٤ مستهلك جهاز هاتف  ٦٠
  ٢٠،٠٠٠ ٢٠،٠٠٠ ١ مستهلك كامره تصوير سوني ٦١
  ١٢٠،٠٠٠ ٢٠،٠٠٠ ٦ مستهلك سماعه سبيكر ٦٢
  ٤٠٠،٠٠٠ ٢٠،٠٠٠ ٢٠ مستهلك طابعه دل عاديه ٦٣
  ٦٠،٠٠٠ ٣٠،٠٠٠ ٢ مستهلك طابعه جواز ٦٤
  ٢٠٠،٠٠٠ ٢٠،٠٠٠ ١٠ مستهلك طابعه ابسون ٦٥
  ٤٠،٠٠٠ ٢٠،٠٠٠ ٢ مستهلك طابعه يدويه ٦٦
  ٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ٥،٠٠٠،٠٠٠ ٤ مستهلك مولده كهرباء ٦٧
  ٢،٠٠٠ ٢،٠٠٠ ١ مستهلك هاتف ارضي  ٦٨
  ٩٠٠،٠٠٠ ٢٠،٠٠٠ ٤٥ مستهلك جهاز فاكس ليزري ٦٩
  ٦٠،٠٠٠ ١٠،٠٠٠ ٦ مستهلك جهاز تسجيل  ٧٠
  ٣٠،٠٠٠ ٥،٠٠٠ ٦ مستهلك ريمونت تحكم كامرات ٧١
  ٢٤٣،٠٠٠ ٣،٠٠٠ ٨١ مستهلك غاليه ٧٢
  ١،٠٦٠،٠٠٠ ١٠،٠٠٠ ١٠٦ مستهلك مورحه منضديه  ٧٣
  ٢٤٠،٠٠٠ ١٠،٠٠٠ ٢٤ مستهلك مروحه صندوقيه  ٧٤
  ٣٩٠،٠٠٠ ١٠،٠٠٠ ٣٩ مستهلك مورحه جداريه  ٧٥
  ٢٠،٠٠٠ ٢٠،٠٠٠ ١ مستهلك ضاغط هواء ٧٦
  ١،٨٩٠،٠٠٠ ١٠،٠٠٠ ١٨٩ مستهلك مفرغه هواء ٧٧
  ١٥،٠٠٠ ٥،٠٠٠ ٣ مستهلك قاطه دوره ٧٨
  ٢٥،٠٠٠ ١،٠٠٠ ٢٥ مستهلك نيون شمعه ٧٩
  ٤،٠٠٠ ١،٠٠٠ ٤ مستهلك بلك سويج ٨٠
  ١٢٠،٠٠٠ ٢٠،٠٠٠ ٦ مستهلك فرن كهربائي ٨١
  ١،٦٧٥،٠٠٠ ٥،٠٠٠ ٣٣٥ مستهلك جهاز حمايه كهربائي  ٨٢
  ١٨،٠٠٠ ٣،٠٠٠ ٦ مستهلك مصباح واقف ٨٣
  ١٧٠،٠٠٠ ١٠،٠٠٠ ١٧ مستهلك مروحه ارضيه ٨٤
  ٢،٨٥٠،٠٠٠ ١٥،٠٠٠ ١٩٠ مستهلك مبرده هواء ٨٥
  ١،١٢٥،٠٠٠ ٢٥،٠٠٠ ٤٥ مستهلك منظومه ستاليت مع ملحقاتها ٨٦
  ٣٤٥،٠٠٠ ١٥،٠٠٠ ٢٣ مستهلك راديو مسجل ٨٧
  ٤٠٠،٠٠٠ ٢٠،٠٠٠ ٢٠ مستهلك كاشف معادن ٨٨
  ١٠٠،٠٠٠ ٢٥،٠٠٠ ٤ مستهلك نشافه ٨٩
  ٤٠،٠٠٠ ٢٠،٠٠٠ ٢ مستهلك فاكس كانون ٩٠
  ١،٣٨٠،٠٠٠ ٢٠،٠٠٠ ٦٩ مستهلك رقميهكامره  ٩١
  ٣،٠٠٠ ٣،٠٠٠ ١ مستهلك مصباح هيلوجيني بيطري ٩٢

(     ) 
 

 المالحظات السعر الكلي  سعر المفرد العدد الكلي اوصافها اسم الماده ت
  ١٠،٠٠٠ ١٠،٠٠٠ ١ مستهلك مصباح اشعه بنفسجيه ٩٣
  ٥٠،٠٠٠ ٢٥،٠٠٠ ٢ مستهلك دريل كهربائي + همر ٩٤
  ٨٠،٠٠٠ ٢٠،٠٠٠ ٤ مستهلك كانون ملونهطابعه  ٩٥
  ٢٠،٠٠٠ ٢٠،٠٠٠ ١ مستهلك طابعه هويات ٩٦
  ٣٤٠،٠٠٠ ٢٠،٠٠٠ ١٧ مستهلك طابعه ليزريه ملونه ٩٧
  ٥،٠٠٠ ٥،٠٠٠ ١ مستهلك فديو كاسيت ٩٨
  ------- ------ ١ مستهلك ناظور حراري عين واحده ٩٩
  ------ ------ ٥ مستهلك ناظور ليلي يوضع على الخوذه ١٠٠
  ٢٥،٠٠٠ ٥،٠٠٠ ٥ مستهلك كامره فوتغراف نوع كانون ١٠١
  ١٥،٠٠٠ ٥،٠٠٠ ٣ مستهلك جهاز تسجيل صغير ١٠٢
  ٣٠٥،٠٠٠ ٥،٠٠٠ ٦١ مستهلك جهاز حمايه مكيف ١٠٣
  ٥١،٠٠٠ ١،٠٠٠ ٥١ مستهلك أمبير ١٣بلك سويج  ١٠٤
  ٥٠،٠٠٠ ٥٠،٠٠٠ ١ مستهلك مولد صغير ١٠٥
  ٨٠٠،٠٠٠ ٤٠،٠٠٠ ٢٠ مستهلك جهاز استنساخ كانون  ١٠٦
  ١٧٦،٠٠٠ ٢،٠٠٠ ٨٨ مستهلك ساعه جداريه ١٠٧
  ١٠،٠٠٠ ١٠،٠٠٠ ١ مستهلك ساعه ارضيه كبيره ١٠٨
  ٩٦٠،٠٠٠ ٢٠،٠٠٠ ٤٨ مستهلك جهاز كبس الهويات نوع كوري ١٠٩
  ٩٠،٠٠٠ ١٥،٠٠٠ ٦ مستهلك بالزما ١١٠
  ٢٠،٠٠٠ ٢٠،٠٠٠ ١ مستهلك طابعه سامسونك ١١١
  ---- ---- ٦ مستهلك جامع اداره اعطال الشبكه ١١٢
  ---- ---- ١ مستهلك مختص جامع اشاره فاكس ١١٣
  ٣٠،٠٠٠ ١٠،٠٠٠ ٣ مستهلك كونسل بداله ١١٤
  ٦٠،٠٠٠ ٥،٠٠٠ ١٢ مستهلك هاتف تورنيل ١١٥
  ٥٠،٠٠٠ دينار  ٥٠٠ م١٠٠ مستهلك كيبالت  ١١٦
  ٣٤،٠٠٠ ٢،٠٠٠ ١٧ مستهلك اريل هواء ١١٧
  ١،٢٠٠،٠٠٠ ٣،٠٠٠ ٤٠٠ مستهلك حماله جهاز موترال غالف ١١٨
  ٦٠،٠٠٠ ٢،٠٠٠ ٣٠ مستهلك حافظه نسيجيه ١١٩
  ٤٥،٠٠٠ ٣،٠٠٠ ١٥ مستهلك جهاز حاكيه ايكوم ١٢٠
  ٣٠،٠٠٠ ٥،٠٠٠ ٦ مستهلك جهاز مانع تذبذب ١٢١
  ٤٣٥،٠٠٠ ١٥،٠٠٠ ٢٩ مستهلك محطه طرفيه  ١٢٢
  ٢٠،٠٠٠ ٢٠،٠٠٠ ١ مستهلك طابعه حاسبه ١٢٣
  ٦٥،٠٠٠ ٥،٠٠٠ ١٣ مستهلك ساحبه هواء ١٢٤
  ١٦٠،٠٠٠ ٢٠،٠٠٠ ٨ مستهلك طابعه ميكانيكيه شريطيه ١٢٥
  ٢٠،٠٠٠ ٢٠،٠٠٠ ١ مستهلك ضاغط هواء  ١٢٦
  ٣٥،٠٠٠ ٥،٠٠٠ ٧ مستهلك راديو كودان بدون ملحقاته ١٢٧
  ٩٠،٠٠٠ ١٥،٠٠٠ ٦ مستهلك جهاز عرض داتشو  ١٢٨
  ٤٠،٠٠٠ ١٠،٠٠٠ ٤ مستهلك مروحه هوائيه  ١٢٩
  ١٢٠،٠٠٠ ٢٠،٠٠٠ ٦ مستهلك مرسله ومستقبله ١٣٠
  ٦٠،٠٠٠ ١٠،٠٠٠ ٦ مستهلك معده توجيه ١٣١
  ٤٥،٠٠٠ ١٥،٠٠٠ ٣ مستهلك كامره ذراع فك ( ازوس ) ١٣٢
  ١١٠،٠٠٠ ١٠،٠٠٠ ١١ مستهلك ماطور اذراع ١٣٣
  ٢٢٥،٠٠٠ ٢٥،٠٠٠ ٩ مستهلك ١٢×١٢مروحه حجم  ١٣٤
  ١،٠٠٠ ١،٠٠٠ ١ مستهلك ريمونت سبلت ١٣٥
  ١٠،٠٠٠ ٥،٠٠٠ ٢ مستهلك كاشفه دخان ١٣٦
  ٢٥،٠٠٠ ١،٠٠٠ ٢٥ مستهلك بطاريه صغيره  ١٣٧
  ٤٥،٠٠٠ ١٥،٠٠٠ ٣ مستهلك DLLشاشه حاسبه  ١٣٨
  ١٠،٠٠٠ ٥،٠٠٠ ٢ مستهلك مكبره صوت ١٣٩
  ١،٠٠٠ ٥٠٠ لفه ٢ مستهلك لفه ٢دروب واير اسود  ١٤٠
  ٩،٦٠٠،٠٠٠ ١٠،٠٠٠ ٩٦٠ مستهلك بطاريه وسط ١٤١
  ١٥٠،٠٠٠ ١٠،٠٠٠ ١٥ مستهلك هاتف طوعي ١٤٢
  ٢٥،٠٠٠ ٥٠٠ م ٥٠ مستهلك ) خط ١٠٠كيبل سعه (  ١٤٣
  ٦٠،٠٠٠ ١٥،٠٠٠ ٤ مستهلك جهاز قارئ الشفره ( باسورد ) ١٤٤

(     ) 
 

 المالحظات السعر الكلي  سعر المفرد العدد الكلي اوصافها اسم الماده ت
  ٢٥،٠٠٠ ٢٥،٠٠٠ ١ مستهلك قارئ جوده ١٤٥
  ١٥،٠٠٠ ١٥،٠٠٠ ١ مستهلك جهاز بصمه يد مع ملحقاته ١٤٦
  ٢٠،٠٠٠ ٢٠،٠٠٠ ١ مستهلك ماكنه خياطه ١٤٧
  ٢،٠٠٠،٠٠٠ ٥٠٠ م ٤٠٠٠ مستهلك سلك ميدان ١٤٨
  ٥٠٠،٠٠٠ ٥٠٠ م ١٠٠٠ مستهلك ) خط ٢٠كيبل هوائي سعه (  ١٤٩
  ١،٠٢٥،٠٠٠ ٥٠٠ م ٢٠٥٠ مستهلك ) خط ١٠كيبل صوتي (  ١٥٠
  ٢٥،٠٠٠ دينار ٥٠٠ م ٥٠ مستهلك كيبل كوكسل ابيض ١٥١
  ٥١٠،٠٠٠ ١٥،٠٠٠ ٣٤ مستهلك ماطور فان مضخه خارجيه ١٥٢
  ٣٨٠،٠٠٠ ٢٠،٠٠٠ ١٩ مستهلك طابعه ليزريه كانون ١٥٣
  ٦٦٠،٠٠٠ ٢٠،٠٠٠ ٣٣ مستهلك كامره خارجيه ١٥٤
  ٧٠،٠٠٠ ١٠،٠٠٠ ٧ مستهلك DVDشاشه  ١٥٥
  ٣،٥٠٠ دينار ٥٠٠ ٧ مستهلك YTVكيبل  ١٥٦
  ٣٥،٠٠٠ ٥،٠٠٠ ٧ مستهلك منظم فولتيه مع ريمونت كنترول ١٥٧
  ٣٠،٠٠٠ ١٥،٠٠٠ ٢ مستهلك جهاز مقوي اشاره ١٥٨
  ----- ---- ١ مستهلك ناظور نهاري ١٥٩
  ----- ---- ٣ مستهلك ناظور ليلي ١٦٠
  ----- ---- ٢ مستهلك جهاز تشويش الذبذبي ١٦١
  ٣٠٠،٠٠٠ ١٠،٠٠٠ ٣٠ مستهلك صحن ستاليت ١٦٢
  ١،٢٤٥،٠٠٠ ٥،٠٠٠ ٢٤٩ مستهلك اناره طوارئ ١٦٣
  ١٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ٥٠،٠٠٠،٠٠٠ ٢ مستهلك KVA ١٢٥٠مولد كتربلر  ١٦٤
  ٢٥،٠٠٠ ٢٥،٠٠٠ ١ مستهلك A4محطه طرفيه وبث كاميرا مع سكنر  ١٦٥
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احمد عدنان

  م��ازال االمريكان يعتقدون ان الش��عوب 
مغفل��ة ل��ذا اليحترم��ون عقوله��م، بل 
يهينوها باعتقادهم ان مايقولون ينطلي 
على االخرين. ولهذا الس��بب فش��لوا في 
العديد من املواضيع التي حاولوا تسويقها 
اعالمي��ا واس��تخباريا، كبالون��ات ج��س 
النبض واالكاذيب االعالمية املكش��وفة، 
وما روج اخيرا من تسجيل للبغدادي بعد 
يوم من تصريحات سياسييهم بخصوص 

العراق مفاده:
»أّن مفاوضات جتري مع احلكومة العراقية 

بشأن الوجود طويل األمد«.. ماكينزي.
لذا وجب ان نبني انه ليس سرا ان نقول: ان 
بعض اجهزة اخملابرات العاملية واالمريكية 
بالتحديد تس��تطيع ان حتدد عمر وموقع 
بناية ما عن طريق لون احلائط وغيرها من 
التفاصي��ل االس��تخبارية، لذل��ك جند ان 
اغل��ب املطلوبني دوليا يضع��ون »خلفية 
بيضاء« عل��ى اجلدران لتش��ويه التداخل 
اللوني في كشف املعلومات حول املوقع.

وهن��اك طريق��ة اخرى ملعرفة الش��خص 
احلقيق��ي املقص��ود او الش��خص املزيف 
»الش��بيه« من خ��الل حتلي��ل اجلمجمة، 
وه��ذه احلال��ة حتص��ل اذا كان الش��خص 
يظه��ر وجه��ه مقاب��ل الكامي��را فقط، 

بحيث ال ينحني ميينا او شماال.
مث��ال.. اجمل��رم عزت ال��دوري ظه��ر بصورة 
كامل��ة مقابلة للكاميرا، بينما البغدادي 
ظهر بصورة جانبية للكاميرا حتى ال يتم 
حتليله، هل هو احلقيقي او ش��بيه، ويزيد 

م��ن اعتقادنا ه��ذا ان االمري��كان قد زودوا 
منتسبهم البغدادي بالتفاصيل الدقيقة 
واملهمة. والسؤال هو ملاذا ظهر البغدادي 

في هذا الوقت حتديدا..؟
بعض التحلي��الت تقول انه يحاول ترتيب 
وضعه م��ع انصاره وقياداته واثبات حياته 
ونف��ي مقتل��ه، والبع��ض االخ��ر يص��ف 
ظهوره برسالة للعالم يدعي من خاللها 
ان هزمي��ة الباغوز ال تؤثر عل��ى التنظيم!. 
البغدادي ال ميلك كل هذه احلنكة والدراية 
ف��ي حتويل بوصل��ة العالم جتاه��ه، بهذا 
التس��جيل املصور الذي ظه��ر فيه مترفا 
منعم��ا بصحة جيدة، وكأنه خرج توا من 
فندق خمس جنوم!. على عكس اس��الفه 
)الزرقاوي، بن الدن( الذي��ن حاولوا الظهور 

باملظهر امليداني.
ان االجهزة االمريكية وهي س��يدة اللعب 
اليوم حتاول تس��ويق البغ��دادي مرة اخرى 
بعد الفشل الذريع الذي مني به تنظيمه 
االرهابي، وجعله حدي��ث االعالم واملواقع 
لتش��غل به ال��رأي العام العامل��ي متهيدا 
حل��دث وغاي��ة جدي��دة. وعلي��ه ف��ان هذا 
الظهوراملفاجئ الذي جاء بعد تصريحات 
سياس��ية امريكية بخصوص تواجدهم 
بالعراق، وح��راك برملاني وش��عبي عراقي 
وانته��اكات  العس��كري  التواج��د  ض��د 

القائم باالعم��ال االمريكي بح��ق الرموز 
الديني��ة، يترك عالمات اس��تفهام كبيرة 

إزاء ظهور اجملرم البغدادي.
وببديهية واضحة وصريحة، ان الس��فارة 
االمريكية في بغداد من خالل ش��بكاتها 
االستخبارية وذبابها االلكتروني وخدمها 
من السياسيني، ال يخفى عليها اي حراك 
داخل��ي، اقدم��ت قبل ايام عل��ى خطوات 
اس��تفزازية جلس نبض الشارع، من خالل 
االنته��اك االرهابي في كرك��وك والتجاوز 
عل��ى املرجعي��ات الديني��ة، لق��راءة رجع 
الص��دى قبل املب��ادرة بظه��ور البغدادي. 
وهذا يعن��ي ان االدارة االمريكية ارس��لت 
رس��الة تهديد واضحة للعراق، مفادها ان 
البغدادي موجود وبكام��ل قواه، ومتى ما 
اخرجتمونا سنخرجه من جديد، ومتى ما 
رفضتم العقوبات االقتصادية على ايران، 
فتحنا لكم جبهة اخرى، وسنعيده كما 
اوجدن��اه اول مرة، بهذا املعنى البس��يط 
ه��ذه كل احلكاي��ة. وح��ني ش��عرت بردود 
الفعل الغاضبة شعبيا وسياسيا بوجود 
اخلط��ر احملتم��ل عل��ى تواجده��ا، بوجود 
طبقة سياسية وشعبية تنتمي للحشد 
مخططاته��ا  اوق��ف  ال��ذي  الش��عبي 

االرهابية.
»صرح قائ��د القيادة املركزي��ة األمريكية 
كين��ث ماكين��زي قب��ل يوم واح��د فقط 
م��ن ظهور هذا التس��جيل )أّن مفاوضات 
بش��أن  العراقي��ة  احلكوم��ة  م��ع  جت��ري 
الوج��ود طويل األمد الذي س��تحتفظ به 
الق��وات األمريكية في الع��راق ملكافحة 
اإلرهاب( وبكل تأكي��د أّن ظهور البغدادي 
بعد ي��وم واح��د م��ن تصري��ح ماكينزي، 
يكش��ف بشكل جلي وواضح الهدف من 
ظهور البغ��دادي في ه��ذا الوقت حتديدا، 
فالرس��الة واضح��ة جدا وال حتت��اج عناًء 

كبيرا لفهمها وفك رموزها«.

د. سامي العبيدي

ف��ي األول م��ن اي��ار م��ن كل ع��ام 
والعي��د  الي��وم  ه��و 
ال��ذي حتتفي  العاملي 
العاملة  الطبق��ة  به 
ف��ي الع��راق وأنح��اء 
وحتيي��ه  العال��م  دول 

بطريقتها اخلاصة ..
حتتف��ي  حي��ث 
بإنتصاراتها وإجنازاتها 
في بناء أوطانها وهي 
تعم��ل مبؤسس��اتها 
وتب��رز  ومصانعه��ا 
إبداعاتها وإبتكاراتها 

وتعتز مبس��اهماتها في حترر وتقدم 
مجتمعاته��ا  وإزده��ار  أوطانه��ا 
وتفخر مبا حتققه لضمان مستقبل 
زاهر ألجياله��ا  وفي املقابل حتظى 
بتكرمي شعبي ورسمي مميز تقديراً 
لدورها في احلي��اة والبناء واإلعمار 
ومس��اهماتها املمي��زة ف��ي تقدم 

شعوبها مبا مييزها بني الدول .
ولق��د أثبتت جتارب الش��عوب أن ال 
إنتصار لشعب وال حرية لوطن دون 
نضال الطبقة العامل��ة وال إزدهار 
لألوطان وتقدمه��ا دون عرق وجهد 

الطبقة العاملة .
ونخ��ص به��ذه املناس��بة العزيزة 
الع��راق  لعم��ال  الوط��ن  لبن��اة 
تفانيهم  املبدعني ف��ي  اجملاهدي��ن 

وجهده��م ونضاله��م م��ن أج��ل 
النهوض بإعمار البلد وتطوره رغم 
واإلقتصادية  السياس��ية  العوائق 
املؤمل��ة التي مرت علي��ه من حصار 
وح��روب وإحت��الل وإره��اب وثب��ات 
الطبقة على نضاله��ا الدؤوب في 
إرج��اع وبن��اء ما مت تدمي��ره وبغض 
النظ��ر ع��ن األوض��اع واملتغي��رات 
السياسية نش��اهدها باقية على 

عهدها للوطن .
للجهات  نتوجه  املناس��بة  وبهذه 
ملتابعة  والتنفيذي��ة  التش��ريعية 
القوانني والتشريعات التي شرعت 
للطبقة العاملة من أجل تطبيقها 
بالشكل األمثل ومبا يؤدي للعدالة 
عي��ة  جتما أل ا
ن  لضم��ا ا و
ع��ي  جتما إل ا
بش��قيه  و
العام  القطاع 
ك��ي  واخل��اص 
هن��اك  يك��ون 
عراق��ا متطورا 
ومتقدم��ا م��ع 
بل��دان  س��ائر 

العالم .
ء  عتن��ا إل ا و
العام��ة  والس��المة  بالضمان��ات 
للعم��ال ووف��ق القوان��ني احمللي��ة 
والدولي��ة الناف��ذة وكذل��ك دع��م 
املنتوج العراقي وإعادة فتح املصانع 
وتطويره��ا وفق التط��ور الصناعي 
العاملي  .مبارك يومكم األغر اجمليد 
يا بناة الوطن من الطبقة العاملة 
في بلد قاس��ى األمري��ن من تدمير 
قوى الشر والظالم ..فبكم يكتمل 
بن��اء الوط��ن والوصول لب��ر األمان 
.. حتي��ة تقدير وإج��الل وإعتزاز  في 
يومكم األغر الس��عيد ...وكل عام 
والطبقة العاملة في بلدنا العراق 
العزيز والعالم بخير وتقدم وإزدهار 

وسالم.

عباس الصباغ

ادرك اجلمي��ع بان عراق ما بعد التغيير النيس��اني 
املزلزل يختلف كليا  عن عراق ما قبل ذلك التغيير، 
كم��ا ان عراق مابعد داعش يختلف ايضا عن عراق 
ماقبله فهما حتوالن اس��تراتيجيان استدعيا هذا 
احلراك الدبلوماسي املتبادل  بني العراق ومحيطه 
االقليمي الس��يما دول اجلوار وهو ح��راك يعّبر عن 
توج��ه دبلوماس��ي ناض��ج وصحيح وبع��د عقود 

ط��وال م��ن التخبط ف��ي عالق��ات مريب��ة وغير 
متوازنة ارست مالمحه الديكتاتوريات املتعاقبة 
دفع الع��راق ثمنه��ا الباه��ظ من ف��رص تقدمه 
وتطوره، ناهيك عن خس��ارة ش��راكات ومصالح  

كانت ضرورية مع جيرانه واصدقائه.
ل��ذا كان عل��ى صاح��ب الق��رار العراق��ي االن ان 
يس��ير في  اجتاهني متالزمني يصب��ان  كالهما في 
ه��دف واح��د، وذل��ك ان مصلحة الع��راق تقتضي 
الس��ير في هذي��ن االجتاهني مع��ا االول هو ترميم 
ماميكن ترميمه من اخلراب الشمولي الذي احدثته 
السياس��ات اخلاطئة للنظام التوليتاري الس��ابق 
ف��ي مجمل عالق��ات العراق اخلارجي��ة خاصة مع 
جيران��ه الذي��ن اش��عل معه��م حرب��ني مدمرتني 
احرقتا االخضر واليابس واس��تنزفتا موارَد بشرية 
ومادي��ة هائلة وبقي��ت عالقاته مع بقي��ة جيرانه 
يشوبها احلذر والقلق والالاستقرار، والثاني اقامة 

عالقات منضبط��ة ومتوازنة ومعتدلة  مع اجلميع 
والوقوف على مسافة واحدة معهم وعدم االنحياز 
ال��ى جهة دون اخرى وخاصة بني الدول املتنازعة او 
التي بينه��ا خالفات مزمنة،  وع��دم االنخراط في 
سياسة احملاور التي كانت االنظمة السابقة تورّط 

العراق بها.
فالع��راق أصب��ح  االن دول��ة محوري��ة مهم��ة في 
بناء مس��تقبل االس��تقرار االقتص��ادي وتعظيم 
الرواب��ط االقتصادية واالمنية ب��ني بلدان املنطقة، 
وه��و نقطة جذب اقتص��ادي وتوازن ب��ني املصالح 
اإلقليمي��ة والدولية. اذ اصب��ح  ميثل نقطة التقاء 
وتضاد بني أصدقاء وخصوم إقليميني وصارت بغداد 
قبلة جلميع تلك االطراف بعد ان متوضعت بوصلة 
الدبلوماس��ية العراقي��ة ف��ي االجت��اه الصحي��ح 
مبتعدة عن سياس��ة التمحور والتكتل واالنحياز 
االعتدال كاستراتيجية تسيِّر سياسته اخلارجية واالستقطاب  واالس��تعداء وأصبح العراق ينتهج 

نهجها مع جميع دول العالم ومن دون االنخراط  ومتمُ
في أية منظومة إقليمية على حس��اب املصالح 
العليا للش��عب العراقي واألمن القومي العراقي 
والس��يادة العراقي��ة فضال عن ع��دم االنزالق في 
امللفات اإلقليمية والدولية الساخنة او الشائكة 
وعدم التدخل في ش��ؤون اية دول��ة واحلرص على 
إقامة عالقات ثنائية تقوم على أس��س مشتركة 
وف��ق االع��راف الدولي��ة املعمول به��ا  وجتّلى هذا 
املس��عى مؤخرا ف��ي قمة بغ��داد لبرملان��ات دول 
اجلوار وعّده��ا اجلميع خطوًة في االجتاه الصحيح 
تأتي لتع��زز انفتاح العراق على ج��واره اإلقليمي 
وفرصة مؤاتية له لبلورة رؤية جديدة من العالقات 
واالنفتاح والتعاون  ألن العراق ميكنه ان يقوم بدور 
اجلسر لكس��ر الهوة بني الدول املتصارعة وتالقي 
املصال��ح، فسياس��ة االعت��دال الت��ي ينتهجها 
العراق ليست باإلجراء السهل او اليسير ألسباب 

منها ان طبيعة العالقات اخلارجية ولعقود كانت 
مصابة بالتش��نج والتعس��ر والتخبط وليس من 
الس��هولة مبكان ان تزول آثارها بني ليلة وضحاها 
،وله��ذا كانت امله��ام امللقاة على عات��ق أصحاب 
القرار في رس��م خارط��ة طريق آمنة للسياس��ة 
اخلارجية مهاما صعبة ولكن ليس��ت مستحيلة 
فالتوازن العراقي واالس��تقرار ف��ي احلالة األمنية، 
والتحسن النسبي في الوضع االقتصادي العراقي، 
أتاح للع��راق فرصة ملوضعة دوره م��ن جديد. وهذا 
التوجه اإلقليمي والدولي في السياسة اخلارجية 
العراقي��ة، يدل عل��ى النض��ج واالدراك الصحيح 
للقيم��ة اجليو-اس��تراتيجية للعراق في الش��رق 
األوس��ط، ومم��ا  الش��ك في��ه  ان هذه السياس��ة 
املعتدلة واملتوازنة التي انتهجها العراق لم تسفر 
فق��ط ع��ن تط��ور العالق��ات السياس��ية للعراق 
م��ع تلك ال��دول، امنا ش��ملت ايضاً تط��وراً وتوازناً 

ف��ي عالقات��ه التجاري��ة واالقتصادي��ة والثقافية 
والنفطية مبا يحقق املصالح الوطنية للعراق كما 
جنبت العراق  وس��تجنبه مستقبالً  اية تداعيات 
أو تبع��ات س��لبية الحتدام الصراع��ات االقليمية 
والدولي��ة احملتملة.. هذا اضافة ال��ى منع ان يكون 
الع��راق بندقي��ة أو س��احة مواجه��ة لصراع��ات 
وح��روب اقليمي��ة، فالعراق لن يك��ون طرفاً في أي 
نزاع إقليمي او تكون اراضيه مس��رحا لها، بل أنه 
يريد أن يكون مركز ثقل من أجل استقرار ومصالح 
املنطق��ة وإبعاد ش��بح الصراعات واحل��روب عنها 
خدمة ملصال��ح جميع دول املنطقة ومنها العراق، 
ومن مصلحته  جتاوز منط��ق احلروب والتوترات مع 
دول اجل��وار، وان ينفت��ح على اجلمي��ع مهما كانت 
مش��اربهم  السياسية  وهو انفتاح عكس صورة  

ايجابية عن نضوج الدبلوماسية العراقية.

*ضحى العوادي

» إّن خي��ر وس��يلة للتأثي��ر عل��ى 
الزوجة في كسب قلبها واحتوائها 
عاطفيا من اجل الدخول الى القلب 
واجتذاب مودتها هو احلب، فإن احملب 
غالب��ا يطيع م��ن يحب. وم��ن هنا 
ينبغ��ي أن نوجد جواً م��ن االرتباط 
العاطف��ي في احلياة الزوجية، فمن 
خالل ذلك يتم التعامل وبس��هولة 
مع الزوجة. ولك��ي تبنى هذه احملبة 

على األزواج اتباع االتي:
1- حتت��اج الزوج��ة للش��عور ب��أن 
زوجه��ا يمُس��خر نفس��ه لرعايتها 

وتلبي��ة احتياجاته��ا،  وحمايته��ا 
بأن تك��ون زوجت��ه اهم عن��ده من 
امور اخرى في حيات��ه، ك� )العمل، 
العالق��ات  الهواي��ات،  الدراس��ة، 
االجتماعي��ة( وبأنه ال يتردد في بذل 
نفسه من اجل سعادتها وراحتها. 
فمثل هذه املش��اعر تسعد الزوجة 
كثي��را وس��يزداد اعجابه��ا وحبها 
بزوجه��ا عندما تش��عر بأنها أولى 

اهتماماته.
2- املرون��ة في التعام��ل مع الزوجة 
م��ن خ��الل اتب��اع اس��لوب احل��وار 
هن��اك  يك��ون  عندم��ا  الس��ليم 
موضوع خاص ف��ي احلياة الزوجية 
والس��ماع لوجه��ات نظرها الى ان 

يتم الوصول الى القرار السليم.

3- االحترام: حتتاج املرأة ان تدرك ان 
زوجها يعطي اهمية اولى ملشاعرها 
وحاجاتها ورغبتها وامنياتها، هذا 
يجعلها تش��عر بحب��ه وعاطفته 

جتاهها.
4- االطمئن��ان: حتت��اج امل��رأة ال��ى 
استمرار تطمني الرجل لها، واخلطأ 
الذي يقع فيه الرج��ل عندما يظن 
بع��د ان يخب��ر زوجت��ه بحب��ه لها 
بأنه��ا ال تعود بحاج��ة للمزيد من 
التأكيد او التطمني، والصحيح ان 
امل��رأة حتتاج الى دوام تطمني الرجل 
لها مرة بعد مرة، والى انه مس��تمر 
في حبه��ا وتقديرها، ويقدم الرجل 
ه��ذا التطم��ني م��ن خ��الل اظهار 
رعايت��ه وتفهم��ه واحترام��ه لها، 

واقرار ملشاعرها، وتفانيه في حبها 
ورعايتها.

5- االهتم��ام باملناس��بات اخلاصة: 
وم��ن خالل تذك��ر هذه املناس��بات 

التي تتعلق بها، كذكرى زواجهما، 
ومن خالل القي��ام باألعمال املادية 
الت��ي تظهر اهتمامه بها كالهدية 

او باقة ورد.
6- جتن��ب امتهان الزوج��ة وتوجيه 
ال��كالم غي��ر الالئ��ق له��ا ألتف��ه 
االس��باب الن ذل��ك يزيد م��ن البرود 

العاطفي جتاه الزوج.
ختام��ا: لتك��ن حياتن��ا أجمل من 
خالل ب��ث روح احملب��ة .. والعطف.. 
العالق��ة  جن��اح  اس��اس  النهم��ا 
الزوجي��ة فل��وال وجودهم��ا لكانت 

احلياة بال معنى«

* استش��ارية يف مركز اإلرشاد 
األسري

جنح العراق أخيراً، في بناء عالقات متوازنة مع الدول اإلقليمية 
والفاعل��ة ف��ي املنطقة، وأثب��ت أنه مح��ور إعت��دال وال مييل 
لطرف على حس��اب آخر أو هكذا يحاول فهو بلد اإلس��تقرار 
اإلقليمي واإلستثمار، لكن جناحه اخلارجي ال ميكن أن يتحقق، 
دون احلاج��ة لعوامل آخرى، لتكون أرضية مناس��بة لعالقات 

مستدامة.
تتركز طبيعة العالقات السياس��ية على أس��اس ش��راكات 
إقتصادي��ة وصناعية وجتارية وأمنية والع��راق أرضيتها وبقية 

الدول إمكانياتها وخبراتها.
ت��كاد تكون اخلطوات التي إتخذتها ال��دول، ملزمة واقعياً، وال 
ميكن جله��ة داخلية اإلعتراض عليها، فم��ع مصر اإلتفاق مع 
السيسي، وايران والس��عودية واألردن، وترى هذه الدول أهمية 
للشراكة اإلقتصادية والسياس��ية، وأن العراق شريك فاعل، 
وال ميكنه��ا اإلنتظ��ار ف��ي ظ��ل تس��ابق دولي على الس��احة 
العراقية، ووجود فرص اإلس��تثمار، الت��ي تفتح أبواب العالقة 
بني الطرفني، وإتخاذ موقف املتفرج مؤكدا أنه س��يمأل فراغه 

من الشريك.
احلكوم��ة العراقية ه��ي اآلخرى، عرضت جملة إس��تثمارات، 
ووقع��ت ع��دة إتفاقيات، لكنه��ا مرهونة التطبي��ق والنجاح 
بعوام��ل داخلية متعددة، من أجل املض��ي وتنفيذ تعهداتها؛ 
وذل��ك بثالثة عوامل رئيس��ية، هي اإلس��تقرار والتش��ريعات 

ومحاربة الفساد.
رمبا وص��ل العراق الى حالة من اإلس��تقرار األمني، الذي يتيح 
تش��جيع الش��ركات على العمل في العراق، إال أن اإلستقرار 
السياس��ي هو األهم، وهو من ي��ؤدي في كثير من األحيان الى 
زعزع��ة األمن، وذريع��ة ألفع��ال إرهابية، وأما ظاه��ر اخلالفات 
السياس��ية، فأنه��ا س��تعطي إنطباع��ا س��يئا ع��ن الدولة 
العراقية، في تناحر غير مسؤول، ال يهيئ أرضية مناسبة لثقة 
الش��ريك . أما املعطل اآلخر لإلس��تثمار والش��راكة الدولية، 
فهي تلك القوانني التي تعرقل اإلس��تثمار، وتخذل املش��اريع 
في بيروقراطية الروتني، وتفسح مجال للفساد واإلبتزاز، وهي 
بحاجة لتشريعات تسمح باإلستثمار وبناء عالقات متوازنة 
مع الدول على أس��اس املصلحة املشتركة، ومصلحة العراق 
في األولوية. يبقى الفساد هو العامل املهم جداً ورمبا األخطر، 
وبالنتيجة ال فائدة من أّي إستثمار وشراكة دولية، وقد يسعى 

الفاسدون الى تعطيل أو إبتزاز الشركات الدولية.
كل العوام��ل الثالث��ة لها األثر في إس��تثمار الع��راق لفرصة 
تاريخي��ة، في بيئة مس��تقرة مس��تثمرة جاذبة للمنافس��ة 
الدولي��ة، ويبق��ى عل��ى اجلهات املس��ؤولة واحلكوم��ة، حتديد 
طبيع��ة اخلطاب السياس��ي، خلل��ق مناخ لإلس��تقرار، ومنع 
التصريح��ات الش��خصية، التي تزايد بقضية العراق، وس��ن 
مجموع��ة قوانني تس��هل فرص الش��راكة، وضرب الفس��اد 
بقوة ومنع مافياته من التدخل في طبيعة الشراكة الدولية، 
وأن يك��ون الع��راق دولة رصينة، ال يخرج منه��ا تصريح إالّ من 
اجلهات املس��ؤولة عن رس��م السياس��ة اخلارجية، ومن لديه 

كالم، فليتحدث داخل غرف السياسة فقط.

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

 اإلستقرار السياسي..
وعالقاتنا الدولية
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الصراعات ومحاية احلياة والكرامة االنسانية

عبد الخالق الفالح

ال أش��ك أن ق��ّوة املنط��ق والثقاف��ة والعقي��دة، 
باإلضاف��ة إلى إمكاني��ة التوصل إل��ى االتفاقات 
السياس��ية ، م��ن ش��أنها أن تؤدي إل��ى انتصار 
العق��ول احلرة على أتباع احلك��م املطلق واملبادئ 
االس��تبدادية ) ه��و تص��رف من احل��كام او الدول 
وف��ق أهوائه��م ونزواتهم مبصير الن��اس، حيث ال 
تراع��ى كرامة إلنس��ان و حترم البالد وش��عوبهم 
م��ن عط��اءات أبنائه��ا ( الذي��ن م��ا زالوا ي��رددون 
ش��هد  لق��د   . واملغالط��ات  الش��عارات  نف��س 
العال��م في الس��نوات القليلة املاضي��ة العديد 
م��ن التح��والت واإلحداث الكبيرة التي تس��ببت 
في معاناة الكثيرين من البش��ر بس��بب املغاالة 
وعدم االنصياع للواقع ، وكانت منطقة الش��رق 
األوس��ط على وجه التحديد مسرحاً دامياً لعدد 
م��ن احل��روب املفروضة الغ��رض منها اس��تغالل 
اخلي��رات الت��ي حتمله��ا وتنام��ي رؤوس األم��وال 
التي ستبقى مهددة ش��عوبها مع وجود املاليني 
م��ن االطفال يعيش��ون ف��ي فقر مدق��ع، و مع ان 
االالف منه��م ميوت��ون يومي��ا من اجل��وع واحلروب 
واالم��راض ومن املؤس��ف ان السياس��ة الدولية 
بسكوتها كأنها في الكثير من االحيان ال تعتبر 

اإلنس��ان محورا للحياة، بل مجرد آلة في خدمة 
التنمي��ة الس��ابحة في فل��ك االقتص��اد فلهذا 
نرى الصراع��ات احلالية بعني مجردة في املنطقة 
واحلكام كانه��م في واد بعيد عنها .. متناس��ني 
ان القي��م هي مجموع��ة من املب��ادئ التي تقوم 
عليها احلياة والتي يس��عى االنسان للتحلي به 
لِّ إنساٍن: اعتقاًدا وفكًرا وتعبيًرا  و«احلريََّة َحقٌّ لكمُ
ِديَّ��ةَ واالخت��الَف ف��ي الدِّي��ِن  ارَس��ًة، وأنَّ التَّعدُّ ومممُ
واللَّ��ْوِن واجِلن��ِس والِعرِْق واللُّغِة ِحكمٌة ملَِش��يئٍة 
 البَش��رَ عليها، وجَعَلها أصاًل 

مُ
إلهيٍَّة، قد َخَلَق اهلل

ريَّ��ِة االعتقاِد، وحريَِّة  وقمُ حمُ قمُ ثابًت��ا تََتفرَّعمُ عن��ه حمُ
االخت��الِف، وجترميِ إكراِه الناِس عل��ى ِديٍن بَعْيِنه أو 
دٍة، أو َفرِْض أس��لوٍب حضاريٍّ ال يَقَبلمُه  حدَّ ثقافٍة ممُ
اآلَخ��ر« ، فهو الذي يس��اعده على أن يحيى حياة 
كرمية وس��ليمة، و حتفظ كرامته وحريته، وتدعم 
حقوق��ه، وحتث��ه عل��ى القي��ام بواجبات��ه، كما 
حتاف��ظ على عرضه وماله وعقل��ه، وتقوم القيم 
اإلنس��انية باعتبار الفرد انس��انًا قبل أي ش��يء، 
عل��ى أن يَ��َرى في اآلَخر أًخ��ا له، »علي��ه أن يمُؤازرَه 
ويمُحبَّه. وانطالًقا من اإلميان باهلل الذي َخَلَق الناَس 
جميًع��ا وَخَل��َق الك��وَن واخلالئَق وس��اَوى بيَنهم 
��وٌّ للتعبي��ِر عن هذه  برحمِت��ه،« »واالنس��ان َمدعمُ
ِة اإلنس��انيَِّة باالعتناِء باخَلِليق��ةِ وبالَكْوِن  األمُخ��وَّ
لِّ إنس��اٍن، ال س��يَّما  لِّ��ه، وبتق��دميِ الَع��ْوِن ل��كمُ كمُ
عفاِء منهم واألشخاِص األكثِر حاَجًة وَعَوزًا.  الضُّ
أما عن القيم اإلنسانية فمنها: “العمل، احلرية، 
العدل، العل��م، الصدق، األمانة، اإليث��ار« وما دام 
اإلنس��ان ال يش��كل محورا حقيقيا للسياسة، 
فإن حضارة العصر ليس��ت مضمونة العواقب..

وبتعبير آخر، هي مهددة بالزوال..حتما س��تنهار.. 
واجلهل بالعمق اإلنس��اني، والقاعدة اإلنسانية، 
تسبب عبر العصور في كوارث للجنس البشري، 
مع اس��تمرار احلروب والنزاعات املس��لحة واآلثار 
املترتب��ة عليه��ا في تدمي��ر حياة األف��راد وفرض 
املعان��اة عليهم. وحي��ث أن حض��ارات انقرضت 
ولم يع��د لها وجود إال في ش��كل مآثر تاريخية.. 
واألس��باب تتجس��د في الكراهي��ة والعنصرية 
وفي ح��روب بال ح��دود.. وما زال��ت املصالح تنتج 
مزي��دا من التجاهل، والالإنس��انية، وتهدد الكرة 
األرضي��ة باالنف��الت م��ن مداره��ا، بل ته��دد كل 
احلي��اة بال��زوال . ف��ي الوق��ت ال��ذي تتبل��ور فيه 
منظوم��ة حقوق اإلنس��ان فإّن الواق��ع امللموس 
يكشف عن هوة واسعة بني هذا التبلور النظري 
وب��ني التحديات الت��ي تواجه هذه احلق��وق. فقد 
كانت اجملموعة الدولية ش��اهدة خالل السنوات 
األخي��رة على حقيقة أّن حماية كرامة اإلنس��ان 
وحرمت��ه اجلس��دية واملعنوي��ة مرتهن��ة إلى حد 
بعيد ألولويات السياس��ة الدولية ال كما كفلت 
مواثيق األمم املتحدة كرامة اإلنسان، وأكدت على 
حقوقه كاملة، ومنعت االنتقاص منها، وجرمت 
من يس��يء إليه��ا، إال أنها ولألس��ف عجزت عن 
حتقيق م��ا دعت إليه من مب��ادئ مثالية .وحماية 
وحري��ة ال��راي » الذي يكون لإلنس��ان احلق في أن 
يفكر تفكيًرا مستقالاًّ في جميع ما يكتنفه من 
ش��ؤون، وما يقع حتت إدراكه من ظواهر، وأن يأخذ 
مبا يهديه إليه فهمه، ويعبِّر عنه مبختلف وسائل 

التعبير«.
في حني ان التقارير السنوية للمنظمات الوطنية 

واإلقليمية والدولية تعكس واقعاً مؤملاً لالنتهاك 
النمطي الن��واع احلقوق في اكثر ال��دول العربية 
والعديد من دول العالم :حيث تشاهد انتهاكات 
احل��ق ف��ي احلي��اة، وامل��وت م��ن ج��راء التعذيب، 
وانته��اك احلق في احلرية واألمان الش��خصي من 
خالل اعتقاالت غير قانوني��ة، وظاهرة املفقودين 
واملنفي��ني والالجئ��ني والنازح��ني. لقد ش��هدت 
املنطقة تغيرات جذرية وغير منطية بني منتصف 

الع��ام 2013 وحت��ى االن ف��ي ايج��اد دول ارهابية 
تبيح القتل مبختلف االس��اليب الوحشية وعلى 
الصعيدي��ن السياس��ي واالجتماع��ي، كم��ا أن 
اكتس��اء الدولة البوليس��ية بش��كل متزايد قد 
فاقم من الضغوط على احلريات الدينية، وأدى إلى 

استشراء العنف الطائفي وقادت إلى تأثيرات 
هائل��ة عل��ى االوضاع ف��ي مجم��ل املنطقة 
خاصة حقوق اإلنس��ان، بجان��ب االنتهاكات 
الش��ائعة اخلطيرة وأمناطه��ا وما يرافقها من 
ظواه��ر س��لبية فالعوائق جّمة أينم��ا نولّي 
وجوهن��ا ، س��واء تعّل��ق األم��ر بالتفكير في 
السياس��ة أو في التاريخ أو في الشأن الديني 
أو في التربية، وحتى في األدب والفن كثيراً ما 
ل ، فقد وجدت  نصطدم بأكثر من عامل معطِّ
نظم احلكام العرب ضالتها في تقييد حقوق 
اإلنس��ان بدع��اوى حماي��ة األم��ن ومكافحة 
اإلرهاب التي جاوزت اإلرهابيني لتنال في بعض 
األحيان من املعارضني السياسيني والدينيني 

واإلعالمي��ني واحلقوقي��ني والنقابي��ني وتعك��س 
كذل��ك ص��ورة متردي��ة ملعامل��ة س��جناء الرأي 
والضمير وغيرهم م��ن احملتجزين، مثلت عمليات 
القتل خارج نطاق القانون لآلالف عبر اس��تخدام 
القوة املفرطة في مالحقة بعض املش��تبه بهم، 
وكذا ممارس��ات التعذيب الروتينية التي اصبحت 
وجها ب��ارزا للحصانة التي تتمت��ع بها األجهزة 
األمنية وغياب احلق في محاكمة عادلة، وانتهاك 
حريات الرأي والتعبير، والتشديد بدل رفع القيود 
عن القوانني التي تسمح في حق تكوين االحزاب 
ومنظمات اجملتمع املدني وحق املشاركة في إدارة 
الش��ؤون العامة وف��ق االختصاص��ات القانونية 
فقط ، وحق ممارس��ة و إقامة الشعائر و مراعاتها 
س��واء اكان فرديا ام مع اجلماعة ) االعالن العاملي 
حلقوق االنس��ان ، بالتحديد ف��ى البند 18 وتنص 
على ان كل ش��خص له احلق ف��ي حرية التفكير 

و الضمير و الدين ( وضمان كرامة اإلنس��ان وتقع 
عل��ى الس��لطات العمومي��ة واج��ب احترامها 
وحمايته��ا وترتبط بهذه احلقوق االم��ور التالية: 
احل��ق في احلي��اة والس��المة البدني��ة ومناهضة 
واالختف��اء  التعس��في  واالعتق��ال  التعذي��ب 
القس��ري وإلغاء عقوبة اإلع��دام، الصحاب الراي 
وحرية التنقل والتعبير، واملس��اواة بني املواطنني، 
والتضام��ن االقتص��ادي واالجتماع��ي و احملافظة 
على الس��لم والقان��ون والنظام الع��ام و حماية 
احلقوق واحلريات األساس��ية واستخدام سلطة 
الدول��ة لفائ��دة اجملتم��ع، حيث يجب أن تتس��م 
باحليادي��ة السياس��ية. وال يج��وز ب��أي حال من 
األحوال أن تكون طرف في الصراعات السياسية 
امن��ا تبق��ى محاي��دة . وال يج��وز بأي ش��كل من 
االشكال تس��ييس العمليات اخلدمية وجتييرها 
لصال��ح االنظمة احلاكمة ، الن ذلك يهدد الهدف 
األساس��ي منه��ا وهو تق��دمي املس��اعدة ملن هم 

بحاجة إليها بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى 
وللحكوم��ات احلف��اظ عل��ى األمن و ال يب��رر لها 
االعت��داء على حق��وق األفراد في احت��رام كرامة 
انس��انها بأس��اليبهم املتش��ّددة، وآراء فاسدة ، 
الت��ي تقت��ل حواف��ز األف��راد وطموحاتهم وحتول 
اجملتمعات إل��ى جثث هامدة ين��ال منها العقاب 
بكل بس��اطة دون ان حترك ساكناً ، وليس مقبوالً 
من الرجال والنساء واألطفال أن يمُسّلموا بضرورة 
التنازل ع��ن حرياتهم أو هج��رة بيوتهم أو حتمل 
أي ن��وع من املعاناة أو س��وء املعاملة في س��بيل 
حقه��م في البقاء على قيد احلي��اة في عالم لم 
تعد احل��دود في��ه متنع تدف��ق املعرف��ة والثقافة 
ول��م يعد بإم��كان أي مجتمع يعي��ش مبعزل عن 
غي��ره من اجملتمعات. رغ��م ان اكثر الدول وخاصة 
الفقيرة منها على الصعيد االنس��اني والثقافي 
ال يواك��ب تقدمها العلمي والتكنولوجي العالم 

وتسير في العربة االخيرة من القطار.

شهد العالم يف السنوات 
القليلة املاضية العديد من 
التحوالت واإلحداث الكبرية 
التي تسببت يف معاناة 
الكثريين من البشر بسبب 
املغاالة وعدم االنصياع للواقع

العراق أصبح  االن دولة 
محورية مهمة يف بناء 
مستقبل االستقرار 
االقتصادي وتعظيم 
الروابط االقتصادية 
واالمنية بني بلدان املنطقة

املرونة يف التعامل مع 
الزوجة من خالل اتباع 
اسلوب الحوار السليم 
عندما يكون هناك موضوع 
خاص يف الحياة الزوجية

أثبتت تجارب الشعوب 
أن ال إنتصار لشعب وال 
حرية لوطن دون نضال 
الطبقة العاملة وال 
إزدهار لألوطان وتقدمها 
دون عرق وجهد الطبقة 
العاملة

االجهزة االمريكية هي 
سيدة اللعب اليوم تحاول 
تسويق البغدادي مرة اخرى 
بعد الفشل الذريع الذي 
مني به تنظيمه االرهابي

أمور تنتظرها املرأة من الرجل

واثق الجابري

نضوج الدبلوماسية العراقية

 العمال هم بناة الوطن وإزدهارهإىل امريكا .. احرتموا عقولنا



العراقي  احلكم  سيكون 
على  صيوان،  علي  الدولي، 
خالل  عاملية  مهمة  مع  موعد 

شهر ايار املقبل.
الدولي  االحتاد  وكلف 
للمصارعة، احلكم علي صيوان، 
البحر  بطولة  على  باالشراف 
باللعبة،  املتوسط  االبيض 
التي ستضيفها تونس للفترة 
املقبل.وستشهد  ايار   6-1 من 
دولة   13 مشاركة  البطولة 

وهي: فرنسا واسبانيا وايطاليا 
واجلزائر  وسلوفاكيا  وصربيا 
واملغرب  وفلسطني  وسوريا 
البلد  الى  اضافة  واليونان 

املضيف تونس.

املاضي،  الثالثاء  عصر   افتتحت، 
الدولية  التدريبية  الدورة  فعاليات 
برعاية   ، املتقدمة  البدنية  للياقة 
املركزي  العراقي  االحتاد  رئيس 

للجودو عدي الربيعي.
النظرية  االولى  احملاضرة  وشهدت 
كلية  قاعة  احتضنتها  التي 
الرياضية  وعلوم  البدنية  التربية 
احملاضر  بإشراف  اجلادرية،  في 
ضخ  الذي  صادق،  علي  الدولي 
معلومات وافية عن التدريب البدني 
والتحميل  واملطاولة  واملرونة 

تفاصيل  كل  وشرح  البدني، 
مدربي  مبشاركة  والسرعة  القوة 
ومشرفي  الوطنية  منتخباتنا 

املنتخبات وخبراء اللعبة.
من جانبها ساهمت بطلة العالم 
بلونسكا  األوكرانية  بالسباعي 
لودميال ، فضال عن خبيرة االيروبيك 
كورباتشيفا  إلينا  الروسية 
اللتان  النظرية،  احملاضرة  بشرح 
في  املعلومات  من  الكثير  أضافتا 
واملطاولة  والقوة  البدنية  اللياقة 
حتمالنه  ما  بحكم  التمرين  في 
مجال  في  متراكمة  خبرات  من 

التدريب البدني، وكان ذلك بتواجد 
الذي  ابراهيم  محسن  املترجم 
بذل جهودا سخية في ايصال كل 

مفردات احملاظرة الى املدربني.
وشهدت احملاضرة العملية تدريبات 
على بساط اجلودو في قاعة اجلودو 
املتخصصة بالكلية ذاتها ، ليتم 
كل  شرح  احملاضرة  هذه  خالل 
الفقرات التي من شأنها أن ترتقي 
املستوى  الى  مدربينا  بجميع 
منتخباتنا  لقيادة  يؤهلهم  الذي 

الوطنية في احملافل الدولية.

البينة الجديدة / خاص 
اكد املدي��ر االداري للمنتخب الوطني 
لك��رة الق��دم باس��ل كوركي��س،   ان 
مدرب املنتخب كاتانيتش ابقى ابواب 
املنتخ��ب مفتوحة لالعب��ني املميزين 

الذين يقنعون املدرب مبستوياتهم.
وق��ال كوركي��س  ان »كاتانيتش يتابع 
مختلف املباريات، س��واء ف��ي الدوري 
احمللي او الدوريات االخرى التي يتواجد 
فيها العبونا احملترفون، بهدف االطالع 

على مستوياتهم«.
واوض��ح كوركي��س ان »اجله��از الفني 
للمنتخ��ب ينتظر خوض مباريات ايام 
الفيفا دي، اس��تعداداً لالستحقاقات 

املقبلة«.
وق��ال مدي��ر منتخ��ب الع��راق بك��رة 
القدم باسل كوركيس، إن احتاد الكرة 
ب��دأ احملادث��ات الع��ادة م��درب اللياقة 
االس��باني بي��درو ال��ى مهمت��ه م��ع 

املنتخب العراقي.
وذك��ر كوركيس ، أن »امل��الك التدريبي 
للمنتخ��ب اقت��رح على احت��اد الكرة 
التفاوض مع مدرب اللياقة االس��باني 
بيدرو العادته الى مهمته مع املنتخب 
وذل��ك لعمل��ه في فت��رة س��ابقة مع 

الفريق ومعرفة امكانية هذا املدرب«.
واض��اف ان »االحتاد فتح قناة التفاوض 
مع بيدرو وستكش��ف االي��ام املقبلة 

نتيجة هذه املفاوضات والتحاق املدرب 
م��ع الفريق اس��تعدادا لالس��تحقاق 

املهم تصفيات كأس العالم 2022«.
وكان بيدرو قد عم��ل مع املنتخب في 
عهد املدير الفني راضي شنيشل ملدة 
س��نتني وغادر املهمة بعد انتهاء مدة 

عقده.
م��ن جانب اخ��ر اكدت ش��ركة ماتش 
الع��راق  مب��اراة  ان  السويس��رية  ورد 
وصربيا الودية مهددة بااللغاء بس��بب 
القيم��ة املالي��ة التي طلبه��ا اجلانب 
الصربي،واضاف املصدر في حديث   ان 
املب��اراة الودية بني العراق وصربيا التي 
كان م��ن املق��رر لها ان جت��ري في االول 

من ش��هر حزي��ران املقبل ف��ي ملعب 
البصرة الدولي مهددة بااللغاء بسبب 
تكلفة املب��اراة والتي تصل الى نصف 
ملي��ون دوالر وهذااملبل��غ طلبه االحتاد 
الصربي من اجل خوض املباراة.واش��ار 
املصدر تصريحاته ، ان االحتاد العراقي 
لك��رة القدم بصدد طلب منحة مالية 
م��ن احلكومة  قبل ال��رد النهائي على 
موافقت��ه من عدمها في اس��تضافة 
املب��اراة  الصرب��ي وخ��وض  املنتخ��ب 
على ملع��ب البصرة الدولي. وتش��ير 
املص��ادر، ان الس��لوفيتي كاتانيت��ش 
م��درب منتخب العراق ق��د وافق على 
اجراء املباراة في االول من شهر حزيران 

املقبل النها سوف تساعد في حتسني 
تصنيف منتخ��ب العراق قب��ل اجراء 
قرع��ة تصفي��ات كاس العالم خاصة 
وان منتخ��ب صربي��ا يحت��ل املركز 29 
عامليا، اضافة ال��ى انها تعتبر حتضير 
مه��م ملنتخ��ب يري��د التناف��س ف��ي 
الصعود لكاس العال��م عندما يالقي 
منتخ��ب اوربي به��ذا احلجم.يذكر ان 
منتخب العراق سوف يخوض مباراتني 
وديت��ني في ش��هر حزي��ران املقبل في 
تونس امام منتخب بالدها في السابع 
من ذات الشهر ومع منتخب ليبيا في 

احلادي عشر منه.
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العراق يقدم طلبًا للمشاركة يف بطولة االندية اخلليجية

انه سيقدم  القدم  لكرة  العراقي  االحتاد  اعلن 
طلباً للمشاركة في بطولة االندية اخلليجية 

املقبلة.
وقال نائب رئيس جلنة املسابقات يحيى كرمي  ، 
إن »ممثل العراق في مجلس التعاون اخلليجي، 
االحتاد  من  رسمياً  طلباً  سيقدم  احمد،  طارق 
في  املشاركة  اجل  من  القدم  لكرة  العراقي 

بطولة االندية اخلليجية املقبلة«.

واحد  بناٍد  سيشارك  »العراق  أن  واوضح 
على  اجمللس  وافق  حال  في  املسابقة  في 
مشاركته«، مبيناً ان »جلنة املسابقات ستقوم 
بتوزيع االندية في املسابقات اخلارجية الكبر 
لفرق  احتكارها  دون  االندية  من  ممكن  عدد 

معينة«.
»اإلرادة  توفر  يؤكد  اخلليجي  التعاون  مجلس 
مع  للتعاون  اجلادة«  والرغبة  السياسية 

العراق

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد /  بغداد / 

 بغداد / 

وكاالت/ 

كوركيس: كاتانيتش أبقى أبواب املنتخب مفتوحة للمتميزين و احملادثات جارية
 العادة مدرب لياقة اسباني اىل منتخب العراق

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

وضع األندية الرياضية في العراق عجيب وغريب .. وهو في كثير من احلاالت مريب 
وملتبس.. وهو في طريقه إلى أن يكون في حال أسوأ!

ل��م أج��د منوذجاً كافياً ومتكام��الً لهذا الوصف الذي وضعته ، غير ما س��معته 
خالل املؤمتر الذي عقده جمع كبير من األندية في   النجف األشرف ، فقد هالني 
أن اس��تمع إلى ش��هادات أش��به بالعجائب احلصرية بالعراق .. شهادات تفضي 
إلى االس��تنتاج بأن الرياضة عندنا عرجاء تتكئ على املبادرات الش��خصية ، فال 
م لها من هبات أو منح على س��بيل املِن�ّة في  ضامن حكومي أو أوملبي إال ما يقدَّ

كثير من األحيان ، وبعد حجب أو امتناع طويل!
لكن ما أجمع عليه رؤس��اء األندية الذين حتدثوا أمام الصديق األستاذ إياد بنيان 
املستش��ار الرياض��ي لرئيس الوزراء ، يطرح أس��ئلة س��بق لن��ا أن عرضناها في 
مناس��بات كثيرة .. فهنالك من يتحدث عن تس��ّلم ناديه فقط مبلغ خمس��ني 
ألف دينار  خالل الس��نوات األخيرة كدعم أو منحة من الوزارة ، وآخر يتحدث عن 
تسلمه مسؤولية رئاسة ناديه منذ عام 2004 ، ولم يجب عن سؤال دار في ذهني 
عن الس��ر الكامن وراء صموده على الكرسي مع أنه يتشك�ّى آناء الليل وأطراف 

النهار عن ندرة الدعم مدة خمس عشرة سنة!
والنموذج األخير الذي أشرت إليه تقترب منه مناذج كثيرة تشبهه من قريب أو من 
بعيد ، حتى حتّولت بعض األندية لدينا إلى ما أس��ميته قبل س��نوات )ملكيات( 
خاصة برؤس��اء األندية وإخوتهم وذويهم وأصدقائهم ، م��ع أنهم لم يقدموا ما 

يوصف بأنه عمل منهجي أو خاضع ملنطق العمل الرياضي!
تس��اءلت بص��وت ليس خفيضاً م��ع من يجلس حول��ي من الزم��الء عن فهمنا 

اخلاط��ئ لكلم��ة )رئي��س( 
في الع��راق .. إنه يتحّول – 
والتقليد  الع��ادة  بحك��م 
)مال��ك(  إل��ى   – واملأل��وف 
للن��ادي .. وكان جواب أحد 
الزمالء عل��ى النحو التالي   
رئيس  ملاذا نس��تكثر على 
ناد عراقي صفة )مالك( في 
ح��ني نقبل هذه الصفة إذا 
أطلقت على شخص نافذ 
كبير في مجلس إدارة نادي 
شهير مثل بايرن ميونخ أو 
امليالن أو مانشستر سيتي 

أو أياكس امستردام!
هنا أدركت أن احلوار انحدر بنا إلى مستوى خطير .. فلقد نسي محّدثي أن األندية 
في كثير من دول العالم املتطّور هي عبارة عن شركات مساهمة يجري االكتتاب 
عليه��ا ، وت�ُط��رح أس��همها ملن ينطبق عليه أحقية ش��راء األس��هم من عامة 
الن��اس وكبار التّجار واملس��اهمني .. هؤالء ينفقون من ُحر مالهم وال يعتاش��ون 
عل��ى األندي��ة ، لهذا يصبح الق��رار جماعياً على نحٍو كامل ، وتصبح سياس��ة 
الن��ادي في العمل والتعاقد واالس��تثمار محط تداول كل عض��و فيه ، خالفاً ملا 
جت��ري عليه )العادة( عندنا ، فالنادي يتلقى فلوس��ه م��ن الدولة أو من الدكاكني 
التي حتيط بس��ور النادي من اخلارج حتت مسّمى التمويل الذاتي ، ومع هذا يكون 
الرئي��س )مال��كاً( عمليا وله حق التصرف في صغي��ر التفاصيل وكبيرها والويل 
والثب��ور ملن يعترض عليه! أنديتنا - وكما طرح مس��ؤولوها ف��ي االجتماع- تريد 
كياناً مس��تقالً لها ، وقراراً ذاتياً وفقاً جمللس إدارة يقود جمع األندية ، وهي ترى – 
كما نرى نحن – في ذلك حقاً لها ، ولكن في مقابل س��ؤال أزلي : إذا اس��تقل�ّت 
األندية إدارياً ، فكيف ستتّدبر أمورها املالية من دون اإلتكاء على الدولة ومنحها 
الس��نوية؟! هنا يكمن اإلش��كال الذي لم يُحل طوال عقود من العمل الرياضي 
، وف��ي نظ��ري أنه لن يحل وفق��اً ملا تطرحه األندي��ة غير املدعومة م��ن وزارات أو 
مؤّسسات ، فيما تريد الدولة ممثلة بوزارة الشباب والرياضة أن تضم األندية حتت 
جناحيها مالياً وإدارياً .. في حني يتبقى ُدعاة حتويل األندية إلى شركات مساهمة 
تتاح للن��اس وللقادرين منهم على اإلنفاق واإلدارة وميلكون الرؤية االس��تثمارية 
الواضح��ة ، كأنهم يغّردون خارج الس��رب .. فالرؤية الت��ي يطرحونها ال ميكن أن 

تتحقق في العراق .. ووضع العراق!

بعبارة أخرى.. عجائب 
)األندية( السبع 

وقفة 

علي رياح

مباراة صربيا الودية مهددة بااللغاء رغم رغبة كاتانيتش الشديدة بخوضها  

احتاد اجلودو يفتتح دورته التدريبية الدولية للياقة البدنية املتقدمة

مميزة  نتائج  العراقيون  الالعبون  حقق 
االجسام  لبناء  العربية  البطولة  في 
الثالثاء  منافساتها   اقميت  والتي 
اختتام  مصر.وبعد  في  املاضي 
والتي  الثاني،  اليوم  منافسات 
الفيزيك  لفئات  املنافسة    تضمنت 
نتائج  جاءت  حيث  والكالسيك، 

الالعبني كاآلتي: 
فئة الكالسيك املفتوح 

البطل مؤيد سامي املركز االول
البطل وسام جاسب املركز الثالث

البطل شيفان املركز الثالث
البطل عباس فاضل املركز الثاني

حصيلة مميزة للعراق في بطولة غرب 
آسيا لبناء االجسام

 
البطل عمار عدي املركز الثاني

فئة الفيزيك
البطل اسامة صفاء املركز الثالث

البطل محمد قيس املركز الثاني
العراق،    حصيلة  تزيد  ان  املؤمل  ومن 
البودي  فئة  منافسات  انتهاء  بعد 

بولدنك.

حكم عراقي باملصارعة خيطو نتائج مميزة للعراق يف البطولة العربية لبناء االجسام
خطوة كبرية على املستوى العاملي

 

النموذج األخري الذي أشرت إليه 
تقرتب منه نماذج كثرية تشبهه من 
قريب أو من بعيد ، حتى تحوّلت 
بعض األندية لدينا إىل ما أسميته 
قبل سنوات )ملكيات( خاصة 
برؤساء األندية وإخوتهم وذويهم 
وأصدقائهم

كثف فريق الكرة بنادي الشرطة الرياضي تدريباته اليومية حتضيراً ملواجهة 
فريق الصناعات الكهربائية ضمن منافسات اجلولة 25 من دوري الكرة املمتاز 
.وستشهد املباراة غياب العب خط الوسط احملترف النيجيري معروف يوسف 
بداعي االصابة التي حلقت به في الشوط االول من مباراة الفريق السابقة ضد 

نفط اجلنوب والتي اجبرت املالك التدريبي على استبداله بني الشوطني .
وبعد اجراء الفحوصات األولية التي اجراها الطاقم الطبي تبني تعرضه الى 
متزق بسيط في العضلة اخللفية مما يعني حاجته الى راحة سلبية من 10-7 
التاهيل  مبرحلة  الدخول  قبيل  اخرى  مرة  للفحوصات  يخضع  وبعدها  ايّام 

البدني .
مباراة  بعد  سيدخل  الذي  وليد  امجد  املصاب  الالعب  غياب  وسيستمر 
انفرادية  تدريبات  خوضه  خالل  من  البدني  التاهيل  مرحلة  في  الصناعات 
متهيداً للعودة للتدريبات اجلماعية مع الفريق .وسيحل فريق الشرطة ضيفاً 
على ملعب التاجي ملواجهة فريق الصناعات الكهربائية في الساعة الرابعة 

من مساء اليوم اخلميس  .

االصابة حترم الشرطة من حمرتفه 
النيجريي 10 ايام

الهولندي  أمستردام  أياكس  شباب  واصل 
أوروبا  أبطال  دوري  مسابقة  في  تألقهم 
املباراة  في  قدما  ووضعوا  القدم  لكرة 
النهائية بفوزهم الثمني على مضيفهم 
توتنهام اإلنكليزي 1-صفر الثالثاء املاضي 

في لندن في ذهاب الدور نصف النهائي.
وسجل دوني فان دي بيك الهدف الوحيد في 
الدقيقة 15، وقرب فريقه من املباراة النهائية 
األولى منذ 1996 والسادسة في تاريخه املرصع 
بأربعة ألقاب في املسابقة. وتقام مباراة اإلياب 
األربعاء املقبل على ملعب »يوهان كرويف أرينا« 
مع  اإلسباني  برشلونة  ويلعب  أمستردام.  في 
في  برشلونة  في  اإلنكليزي  ليفربول  ضيفه 

النهائي. نصف  الدور  في  الثانية  املباراة  ذهاب 
نتائجهم  الهولندي  الفريق  شباب  وواصل 
ريال مدريد  الرائعة في املسابقة بعد جتريدهم 
األعوام  في  به  ظفر  الذي  اللقب  من  اإلسباني 
ويوفنتوس  النهائي  ثمن  من  األخيرة  الثالثة 
فوزا  وحققوا  النهائي،  ربع  الدور  من  اإليطالي 
النهائية  املباراة  مشارف  على  وضعهم  غاليا 
على  املقبل  حزيران/يونيو  من  األول  في  املقررة 

ملعب »واندا ميتروبوليتانو« في مدريد.
خارج  الشباك  هز  في  أمستردام  أياكس  وجنح 
املسابقة  في  تواليا  التاسعة  للمرة  قواعده 
تاريخ  في  قياسي  رقم  وهو  العريقة  القارية 

مشاركاته بها.
خارج  تواليا  الثالث  فوزه  أياكس  حقق  كما 
املسابقة  تاريخ  في  فريق  ثالث  وبات  قواعده، 

يحقق الفوز في ثمن وربع ونصف النهائي خارج 
قواعده بعد بايرن ميونيخ األملاني )2013-2012( 
وريال مدريد )2017-2018(.وأحلق أياكس اخلسارة 
بعد  اجلديد  مبلعبه  بتوتنهام  تواليا  الثانية 
ذاتها  بالنتيجة  يونايتد  هام  وست  امام  االولى 

في الدوري احمللي السبت.
»نتيجة مثالية«

الدولي  أمستردام  أياكس  وسط  العب  وعلق 
»إنها  قائال  الفوز  على  زياش  حكيم  املغربي 
بروح  االول  الشوط  خضنا  مثالية،  نتيجة 
كان  الثاني  الشوط  ولكن  كبيرة  تنافسية 
صعبا علينا ولكن النتيجة هي األمثل بالنسبة 
لنا«، مضيفا »نحن نستمتع بكل املباريات التي 
نخوضها ونسعد بكل حيثيات املباراة ونريد ان 
نلعب بهذه الطريقة. لم نتأهل بعد ألنه حينما 

جيدة  نتيجة  فهي  ارضك  خارج  1-صفر  تفوز 
تأثر  واضحا  نفسه«.وبدا  الوقت  في  وصعبة 
توتنهام الذي كان يخوض الدور نصف النهائي 
للمسابقة للمرة األولى منذ 1962، بغياب قائده 
الكوري  ومهاجمه  املصاب  كاين  هاري  وهدافه 
اجلنوبي هيونغ-مني سون بسبب اإليقاف، فيما 
جلس الفرنسي موسى سيسوكو على مقاعد 
في  لها  تعرض  إصابة  من  للتو  لعودته  البدالء 
مواطنه  املضيف  ضد  النهائي  ربع  الدور  إياب 
صاحب  توتنهام  سيتي.وكان  مانشستر 
جدوى  دون  لكن  املباراة  بداية  في  األفضلية 
املسابقة 4  بلقب  املتوج  أياكس  ينتزع  أن  قبل 
واالستحواذ  السيطرة   ،1995 عام  آخرها  مرات 
ويبادر إلى تهديد مرمى الدولي الفرنسي هوغو 
أول  من  التسجيل  افتتاح  في  وجنح  لوريس 

مرة. من  أكثر  النتيجة  يعزز  وكاد  محاولة 
الثاني  أداء توتنهام نسبيا في الشوط  وحتسن 
مع تراجع أياكس إلى الدفاع وتركه االستحواذ 
القائم  أن  بل  اللندني لكن دون خطورة  للفريق 
األيسر للوريس حرم البرازيلي دافيد نيريش من 
78.وقال  الدقيقة  في  للضيوف  الثاني  الهدف 
مدرب توتنهام األرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو 
»أعتقد أننا لم نبدأ البداية اجليدة في الشوط 
نظرة  لهم  كانت  أنهم  هو  إحساسي  األول، 
استباقية لالمور ولم يسمحوا لنا باللعب. كنا 
نفتقد للطاقة واحليوية. بعد استقبال شباكنا 
للهدف حاولنا ان نعود وأن نخلق بعض الفرص 
التي لم تكن واضحة. في الشوط الثاني لعبنا 
أحياء  زلنا  ال  املسابقة،  من  نخرج  لن  بحيوية. 

فاملباراة انتهت بنتيجة 1-صفر«.

شباب أياكس يواصلون التألق ويضعون قدما يف النهائي القاري
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• اكث��ر الوزارات التي تتحمل مس��ؤولية االخفاق طوال 
الس��نوات  املاضي��ة هي ال��وزارات اخلدمي��ة والتي في 
مقدمته��ا وزارة االعم��ار واالس��كان باالضاف��ة ل��وزارة 

الكهرباء، فماذا تقولون؟
- بالفع��ل، كالم دقيق، فالثقل االكبر من الفش��ل يقع 
على هذه ال��وزارات، اال انها لي��س لوحدها من تتحمل 
هذه املس��ؤولية، الن��ه يفترض ان يكون هن��اك برنامج 
حكومي ش��امل وتخطيط متكام��ل، حيث كان هناك 
خل��ل كبير يرافق عم��ل احلكومة وال��وزارات، من خالل 
اقرار املش��اريع تخطيطي��ا ووضع املواصف��ات ومن ثم 
اختيار الش��ركات لالحال��ة عليها، ولذل��ك ترى ان كل 
املشاريع املنجزة تتضمن مش��اكل وايضا ومنها حتى 

املشاريع التي مت البدء بها منذ عام 2004.
مبينا: ان مش��روع ماء الكوت مت التعاقد عليه منذ عام 
2004 والذي يفترض ان يكون منجزا االن وتتم املباش��رة 
باملش��روع الثاني، اال اننا جند ان هذه املشاريع متوقفة 
ومتلكئة بس��بب س��وء التخطيط واالدارة واملش��اكل 

التي رافقتها.
• لنق��ارن بن زمن��ن، فعلى الرغم م��ن ان املرحلة التي 
س��بقت عام 2003 ش��هدت حصارا وازمة مالية اال اننا 
كنا نرى افتتاح مشاريع وجسور واماكن جديدة، ولكن 
بعد عام 2003 هناك ميزانيات انفجارية ولكننا وجدنا 
ان الوزارات نفس��ها ال تبني فقط، وامنا تخفق في ادامة 

ما موجود سابقا؟
- بالفع��ل، ان ثقافة الصيانة واالدامة متدنية لدينا في 
العراق، فاملبالغ التي  تخصص لهذا اجلانب جدا قليلة، 
ولو جئنا الى موض��وع املقارنة ما بن 2003 وبعده، فان 
فلس��فة وثقافة النظام السياس��ي اختلف��ت كثيرا، 
فالي��وم جن��د ان تنفيذ اي مش��روع يواج��ه الكثير من 
الصعوب��ات، الن هناك ضعفا كبيرا اصاب املؤسس��ات 
الرسمية السباب متعددة، منها ترك الكثير من الكوادر 
املهني��ة ملواقعهم، وان الك��وادر التي جاءت بدال عنهم 
لم يستطيعوا التخطيط بش��كل سليم، باالضافة 
الى ان الش��ركات التي جاءت وعملت في املشاريع لم 
تكن مستوفية للش��روط القانونية والفنية، وكذلك 
وجود اجل��و التخوين��ي والتخويفي ال��ذي ميارس على 
املوظفن بشكل عام من فنين ومهندسن، فال يعقل 
ف��ي اي دولة من الدول ان يتم محاس��بة املوظف على 

رأي فني رمبا يكون صحيحا او خاطئا.
مضيف��ا: ان طبيع��ة النظ��ام السياس��ي بع��د عام 
2003 لم يكن منتجا الدارة فاعلة تس��تطيع ان تقوم 

مبهامها بشكل صحيح.
• ه��ل نفهم من كالمكم ان سياس��ة الش��دة واحلزم 

تأتي بنتائج افضل على مستوى االداء؟
- لنك��ن واقعي��ن، ان اجل��زء االساس��ي م��ن ح��ل اية 
مش��كلة هو التش��خيص الس��ليم للبيئ��ة، فنحن 
بحس��ب طبيعتنا وبيئتنا لس��نا دميقراطين، فنحن 
في بيوتن��ا ومجتمعاتنا وعش��ائرنا ودينن��ا ال نعيش 
الدميقراطية، ولذلك فان ه��ذه البيئة غريبة علينا، ما 

ادى الى تخريب مؤسساتنا واعمالنا.
مؤك��دا: ان البيئة االدارية الب��د ان تكون فيها صرامة، 
الن مفهومنا للدميقراطية يبدو انه كان خاطئا، علما 
ان البيئة االدارية حتى في الدول الدميقراطية صارمة، 
ف��ال ميكن ملوظ��ف ان يخف��ق ف��ي اداء مهامه بحجة 
الدميقراطي��ة واحلرية الش��خصية وبالتالي يفلت من 

العق��اب. مضيفا: اننا ل��و نظرنا الى وضعن��ا، لوجدنا 
ان اغل��ب العقوب��ات انصبت على الرج��ال الذين قاموا 
بتنفيذ وعمل املش��اريع باس��باب وتهم مختلفة، في 
حن م��ن تقاعس ولم يقدموا اي عم��ل ولم يوقعوا اي 
توقيع رمبا يتم تبرأتهم من قبل الناس على اعتبار انهم 
اناس اش��راف وجيدون ويتمتع��ون بالنزاهة، في حن لو 

اردنا احملاس��بة احلقيقية، ف��ان النزيه والوطني واخمللص 
هو من ينجز املش��روع ويقدم خدمة، وقد ترافق عملية 
تنفيذ اي مش��روع بعض االخفاق��ات االدارية املقبولة 
والتي شرعت العديد من القوانن لغرض تقبلها، بينما 
اننا اذا اردنا ان نكون منصفن، فاننا يجب ان نحاس��ب 

الرجال الذين لم يعملوا ولم ينفذوا اي شيء.
• اي��ن يكم��ن اخلل��ل بالضب��ط، ه��ل ه��و ف��ي النظام 
الدميقراط��ي الذي انتم ج��زء منه وع��دم فهمنا له، ام 
في النظام السياس��ي الذي ركب على اساس تقاسم 

اجهزة الدولة العراقية؟
- يجب ان نحلل االمور حتليال موضوعيا.. اوال اننا فهمنا 
املش��اركة عل��ى انها محاصص��ة، بينم��ا الواقع ليس 
كذلك، الن فلس��فة الدول املتعددة املكونات بل وحتى 
الدول ذات املكون الواحد، يكون اس��س احلكم الرشيد 

فيها هي املش��اركة، حيث يجب ان يشارك اجلميع في 
احلكم لكي يشعر املواطن انها دولته والنظام له.

مضيفا.. اننا حولنا مفهوم املش��اركة هذه الى مفهوم 
محاصص��ة، وعنده��ا انتقل��ت املصال��ح احلزبي��ة الى 
ال��وزارات وبالتالي فان كل وزارة مطلوب منها ان توظف 
عددا معينا من الن��اس وتقدمي خدمات لبعض اجلمهور 
الذين يرتبطون بهم انتخابيا من اجل ان تنتخبهم في 
الدورة القادم��ة.. فاي عمل خارج نطاق املهنية س��واء 
كان في التعين او الترفيع س��وف ينعكس على االداء، 
وه��ذا خلق في نفس الوقت خل��ق منظومة موازية من 
اخلص��وم الذين ينتقدون ه��ذه الدائ��رة او االدارة كونها 

فاشلة وفاسدة.
اننا لو قمنا بعمل احصائية صحيحة، س��وف جتد االن 
االدارات الكفوءة تس��تهلك اكثر من 50% من وقتها في 
درء التهم عنه��ا واالجابة عن االتهامات ومراجعة جلان 
التحقي��ق وغيرها، بينما م��ن كان لديه ظهير قوي في 

احلزب، فانه ال خوف عليه وال هم يحزنون.
•هل ان حديثك هذا الناقد واملش��خص ملشاكل االدارة، 
هو الذي جعلك تثني على وزير النقل السابق قبل عام 
2003 الدكت��ور احم��د مرتض��ى وكذلك وزير االس��كان 

السابق ذياب االحمد؟
- بصراحة، انني لم التق ط��وال حياتي بالدكتور احمد 
مرتضى وزير النقل االس��بق، اال انن��ي قضيت حوالي 8 
س��نوات كوكيل لوزارة النقل، وقد راجعت كل االعمال 
التي ق��ام بها الدكت��ور احمد، فوجدته ان��ه كان عمال 

مهنيا وحريصا وراقيا جدا.
- ما هو س��بب عدم تق��دمي اخلدم��ات للمواطنن وملاذا 

التلكؤ في هذا امللف؟
- ان مه��ام الدول��ة يتطلب وجود جهاز لالش��راف على 
ال��وزارات واملؤسس��ات االخ��رى، الن حج��م التالع��ب 
بكيان��ات ومؤسس��ات الدول��ة جعلها اضع��ف من ان 
تؤدي هذه املهام، س��واء من خالل االشخاص املسؤولن 
عن رس��م الس��تراتيجيات واخلطط والبرامج، او سواء 
من خالل االشخاص الذين ينفذون هذه الستراتيجيات 
واخلطط والبرامج، حيث ان العراق اجلديد مر بعدة فترات 
ومراحل كان ف��ي بعضها وفرة مالية بدون تخطيط وال 
برامج لتنفيذ مش��اريع، فكانت السنة املالية بنسبة 

استفادة من املوازنة االستثمارية ضئيل جدا.
- واالم��ر االخ��ر ان م��ن مه��ام وزارة التخطي��ط ه��ي 
التخطي��ط للمش��اريع وتوزيعها جغرافي��ا مبا يحقق 
تنمي��ة متس��اوية ومتوازية ل��كل احملافظ��ات، فهناك 
الكثير من املش��اريع مت ادراجه��ا دون ان تكون للبلد اية 
حاج��ة اليها واه��درت فيه��ا الكثير من الث��روات، وقد 
حص��ل ذلك بفع��ل ضغوطات من قب��ل بعض اجلهات 

ومساومات بن عدد من الوزارات.
• ولكن هذا املديح رمبا سيس��بب لك املشاكل من قبل 

السياسين بحجة الترويج للبعث؟
- كال، م��ن املس��تحيل ان اروج ان��ا حل��زب البع��ث، اال 
انني احتدث ف��ي اطار اداري لتقييم اداء اش��خاص وفق 
اعماله��م، علم��ا اني حس��ب معلومات��ي، ان الدكتور 
احمد مرتضى لم يكن بعثيا، بل انه احد االكفاء الذين 
حصلوا على درجات عالية، سواء كان ذلك في االعدادية 
او في الدراسات املتقدمة في بريطانيا، وان كفاءته هذه 

هي التي قادته الن يعمل ويتبوأ مواقع مهمة.
• وم��ا ه��ي مالحظات��ك عن طريقت��ه في البن��اء داخل 

الوزارة؟
- لق��د كان الدكتور احمد ف��ي كل اعماله يتبع نظاما 
اداري��ا انكليزيا م��ع كثير من الصرام��ة التي تتالءم مع 
طبيع��ة اجملتمع العراق��ي، وان هذا املزج م��ا بن العلم 
املهن��ي البح��ت املتعل��ق باص��ول املهن��ة والصرام��ة 
املتعلق��ة بفه��م اجملتم��ع، ادى الى نتائ��ج طيبة، وهذا 
م��ا حصل بالفعل، ولذلك فانن��ي ال اخجل ان اقول: ان 
واحدا من اهم اس��اتذتي في االدارة ه��و الدكتور احمد 

مرتضى الذي لم اره طوال حياتي.
• وماذا عن محمود ذياب االحمد؟

- هذا الرجل ينتمي الى مدرسة اخرى، وكان ميتلك ايضا 
صرامة، اال ان مس��توى املهني��ة والدرجة العلمية عند 
احمد مرتضى اكثر من ذياب االحمد، لكون االول خريج 
منظومة اكادميية بريطانية رصينة، ولذلك فهناك فرق 

بن الرجلن.
• من املؤكد انك تتحدث بحرية دون خوف كونك تنتمي 

الى حزب يحمي ظهرك؟
- هن��اك ف��رق ب��ن ان تتح��دث ع��ن اداء ش��خص ف��ي 

تنفيذ سياس��ة معينة، وبن ان تقيم سياس��ات نظام 
سياسي.

• رمبا تك��ون انت اول وزير لالعمار واالس��كان من اقليم 
كوردس��تان، ولذلك فان هناك توقع��ات ان تكون الوزارة 

حتت جتربة متميزة سوف يتم نقلها الى بغداد؟
- اصحح معلوماتك، انا لس��ت اول وزير، حيث سبقني 
وزراء اخ��رون، ومنهم الس��يدة بي��ان دزي��ي التي كانت 
وزي��رة االعم��ار في الفت��رة م��ن 2006 – 2010، وفي عام 
2004 كانت الس��يدة نس��رين برواري وزي��رة للبلديات.. 
وف��ي احلقيقة ان هناك اختالف كبي��ر ما بن النظامن 
االداري��ن ما بن االقليم والعاصمة بغداد، ففي االقليم 

هناك بعض املفاهيم التي تختلف فيها عن بغداد.
• هل ترى انها افضل ام اسوأ؟

- في بعض اجلوانب افضل، على الرغم من ان االس��اس 
االداري ف��ي بغداد افض��ل، النها كدولة ومؤسس��اتها 
وخصوصا وزارة البلدي��ات التي تعتبر من اقدم الوزارات 
التي تأسس��ت في عش��رينيات الق��رن املاضي، ولذلك 

فانها تتضمن الكثير من االع��راف والتقاليد والقوانن 
واالنظم��ة والتعليم��ات واس��س العم��ل واالج��راءات 

الراقي��ة، اال ان كل ذل��ك اهم��ل وترك��ت عل��ى الرف ومت 
االنتقال الى مفاهيم جديدة في االدارة.

• لقد اعتادت الكتل السياس��ية انه حينما يأتي الوزير 
ال��ى وزارت��ه فانه يجلب مع��ه اللج��ان االقتصادية من 

احلزب الوطني الكردستاني، فهل قمت بهذا العمل؟
- ه��ذا االمر ال يوجد ف��ي مفهومنا بش��كل نهائي، وال 
توجد اية وزارة من الوزارات التي اس��تلمناها سابقا اية 
جلان اقتصادية، وبهذه املناسبة اود ان اعطيك مالحظة 
ان احلكومة مبجرد ان مت تس��ميتها ومنح الثقة لها في 
البرملان، وف��ي اليوم التالي اتصل بي الرئيس مس��عود 
بارزاني، فشكرته على الثقة التي منحني اياها ومتنيت 
ان اكون عند حسن الظن، فاخبرني بانه سوف اوصيك 
مب��ا يلي وعليك االلتزام به، علي��ك ان تخدم كل العراق 
مبهنية واخالص ونزاهة وحرص، ولذلك فاننا نعمل لكل 
الع��راق وفق هذه القواع��د االربعة، ولذلك فانه ال توجد 
لدين��ا اية جل��ان اقتصادية او انحياز وال اي ش��يء، واننا 
نحترم العلم العراقي ونؤدي له التحية ولطاملا جلسنا 
على كرسي الوزارة نعمل لكل العراق، وانا بالنسبة لي 

سيان كل شبر من ارض العراق.
• ولكننا جند ان الكثيرين يستغربون من هذه املالحظة 
م��ن حزب تاريخ��ي كان يريد قبل عدة اش��هر ان يذهب 

باجتاه االستفتاء واالنفصال عن العراق؟
- وهل تعتقد ان االس��تفتاء واخلروج من العراق يجب ان 
يرافق��ه بالضرورة العداء للعراق، ونحن في كل االحوال 

نحب هذا البلد.
• قلت��م انكم تعملون على وضع هيكلية جديدة لوزارة 
االعمار واالسكان، حدثني عنها بشيء من التفصيل؟

- كما معلوم ان الهيكل هو اجلسم الذي يحمل احلمل، 
وان مه��ام الدولة والوزارة ال ميك��ن ان يؤديها هيكل غير 
مناس��ب لهذه  امله��ام، وان وزارتي وال��وزارات البقية ما 
ت��زال فيها هيكلية موروثة من زمن النظام الس��ابق مبا 
فيها املهام املوجودة والتي قد تفتقدها بعض الوزارات 
ومنها مهام اساسية، اضافة الى وجود هيكليات زائدة 
ال تنس��جم مع طبيعة النظام وال م��ع طبيعة التطور 
املوجود في العال��م، حيث ان االدارة في الدول املتقدمة 
تكون متحركة بش��كل كبي��ر مثل بقي��ة العلوم، وان 

االدارة بالتال��ي ه��ي احدى وس��ائل تقدمي اخلدمات 
وتطوير اجملتم��ع والدولة والبن��ى التحتية وما الى 
ذل��ك، لذلك فانن��ا االن نرك��ز على اقام��ة هيكل 
اداري لل��وزارة ق��ادر عل��ى ان يؤدي مهامه بش��كل 
صحيح خصوص��ا في وزارتنا الت��ي مت فيها اجراء 
تغيي��رات جوهرية بقان��ون نق��ل الصالحيات في 
احملافظات الذي كان مستند على قانون احملافظات 
رقم 21 لس��نة 2008، والذي مت في��ه نقل كثير من 
الصالحي��ات، ومفه��وم االدارة االحتادية الذي تركز 
عل��ى رس��م السياس��ات ومراقب��ة االداء وايض��ا 
دستورنا يحتم علينا االنتقال الى اقتصاد السوق، 
وهذا كله يقلل من الدور العملياتي للوزارة وينقل 
ال��وزارة ال��ى دور تخطيطي اش��رافي رقابي ولكن 
بصرام��ة وبعدد من اخلبراء وميل��ك عددا مهوال من 

البيانات القوية جدا.
• وه��ل ان ج��زءا من ه��ذه التغيي��رات والهيكلية 
ه��و ما قمتم ب��ه من دمج او الغاء لش��ركات مثل 
املنص��ور والرش��يد واملعتصم والتي ج��اءت لكم 

واكيلت عليكم انتقادات واسعة؟
- ه��ذه واحدة من س��لبيات النظ��ام اجلديد الذين 
غير مهيئن له، ونحن ال��ى هذه اللحظة لم نقم 
باية عملية دمج او الغاء ولم نفعل اي ش��يء، بل 
كان كل ذل��ك في اطار نقاش��ات ما تزال تس��تند 
على دراس��ات سابقة اجرتها شركات استشارية 
واحلكوم��ة العراقي��ة وهيئ��ة املستش��ارين حول 
كيفي��ة التعام��ل مع ش��ركات التموي��ل الذاتي، 
ولك��ن احدهم ص��ور احدى الصفح��ات املتعلقة 
بالنقاش��ات والت��ي تتضمن فقرة واح��دة ومن ثم 
تس��ربت الى االعالم وبدأت التأويالت والتفسيرات 

وغيرها من االمور التي تعودنا عليها.
مضيفا: ان كل ما ذكرمتوه ما يزال في طور املناقش��ات، 
علما ان في وزارتي توجد 8 شركات عامة، والدولة انفقت 
عليه��ا رواتب تقدر بترليون و100 مليار دينار عراقي منذ 
عام 2003 وال��ى اليوم، ما عدا املصاريف التش��غيلية، 
وه��ذا ال يعني ان املس��ؤولن ف��ي هذه الش��ركات غير 
كفوئن او غير منتجن، بل لو ارس��لناهم الى ش��ركة 
او بيئ��ة اخرى الصبحوا منتجن، اال ان هذه الش��ركات 
وبه��ذه الهيكلية وبهذا النظام، لم تعد تنس��جم مع 
النظام االداري السياسي في العراق، ولذلك ترى ان كل 

الشركات العامة هي شركات خاسرة.
• ولكن ليس بالضرورة ان تكون كلها خاس��رة، فشركة 

اور في وزارة الصناعة حتولت الى االنتاج والعمل؟
- هناك فرق بن الشركة التي تقوم بفرض املنتوج لكي 
تتحول الى ش��ركة رابح��ة وبن الش��ركة التي تعمل 
بنظام الس��وق، حي��ث يجب عل��ى الش��ركة ان تقوم 
بحساب رأسمالها بشكل دقيق وحتسب التسهيالت 
املعطاة لها بش��كل دقيق، وتتبنى حس��ابات السوق، 
وتفترض مقدار الربح املس��تحصل من هذا الرأسمال، 
ال ان تكون هناك ش��ركات تق��در مبئات مالين الدوالرات 
وتعم��ل بدعم حكومي وبفرض حكوم��ي وفي النهاية 
يكون الناجت يسد رواتب عدد من منتسبيها، فهذا االمر 
غير صحيح، لذل��ك يجب علينا ان نضع ونقيم معيارا 

اقتصاديا ونعمل مبوجبه.
• ولك��ن الع��راق مقب��ل على مرحل��ة اعم��ار وان اغلب 
الش��ركات تعمل بهذا االجت��اه، فكي��ف تتعاملون مع 

ذلك؟
- ومن قال اننا نريد ان منحي هذه الشركات ونلغيها، بل 
انن��ا نريد ان نطورها ويجب ان نغير االنظمة املتحكمة 
به��ا، ويج��ب ان نش��ارك بها القط��اع اخل��اص، وان ما 
يهمني بالدرجة الرئيسية ان اوفر فرص عمل للعاطلن 

ع��ن العمل، وليس بالض��رورة ان يكون ف��ي الدولة، الن 
املواطنن في تس��عينيات القرن املاض��ي كانوا يبذلون 
جهودا كبي��رة للخروج من الوظيف��ة احلكومية باجتاه 
القط��اع اخلاص الذي مينح رواتبا افضل، ولكن بعد عام 

2003 اصبحت الهجرة عكسية.
مبينا: اننا ل��و وفرنا فرص عمل ودعمنا القطاع اخلاص 
بش��كل رص��ن، وحت��ول دور الدول��ة ال��ى دور تنظيم��ي 
وقيادي واش��رافي ان منس��ك بيد القطاع اخلاص بحيث 
نحوله الى قطاع رصن، فعندها نستطيع توفير فرص 
عم��ل كثيرة، وهذا ه��و هدفنا وبالتالي ف��ان العراقين 
يس��اهمون في تعمير بلده��م واالرباح املس��تحصلة 

تذهب الى اليهم بدال من الشركات االجنبية.

• ه��ل صحيح ان ش��ركة املعتص��م ذهبت ال��ى هيئة 
احلشد الشعبي؟

- كال، ه��ذا االم��ر غير صحي��ح، واحتدى اي ش��خص او 

مسؤول يصدر بيانا حكوميا بذلك، فهي ما  تزال احدى 
شركات وزارتنا العاملة.

• حدثن��ي عن ملف توزي��ع االراضي، والذي بدأ كأنه جزء 
من سياس��ة رئيس الوزراء ال سياس��ة مجلس الوزراء، 
حي��ث ان ما طرحه هو الس��يد عادل عبد املهدي وليس 

وزير البلديات فماذا تعلقون؟
- هذا االمر غير مهم س��واء اعلن عن��ه رئيس الوزراء او 
انا، النني بالتالي عضو في حكومة الس��يد عادل عبد 
امله��دي، ولالنصاف فان ملف توزي��ع االراضي كان جزءا 
م��ن البرنام��ج احلكومي لرئيس ال��وزراء والذي اهتم به 
ش��خصيا، والرج��ل لديه فلس��فة ونحن لدين��ا ايضا 
فلس��فة ولكنها غي��ر متقاطعة، اال انه��ا غير متفقة 

بنسبة كاملة، ولكن بالنتيجة كان هناك اتفاق.
• جن��د ان موضوع توزيع االراضي كان فقط في وس��ائل 

االعالم دون الدخول في التفاصيل؟
- لق��د صدر ق��رار رئيس مجل��س الوزراء والذي ش��رعن 
اخلطة بش��كل صحيح، ولكن ما يخفى على الناس ان 
مل��ف االراضي في العراق يعتب��ر من اعقد امللفات، وقد 
كان لي في محافظة الديوانية مناقشات مستفيضة 
حول ه��ذا املوضوع، فاالراضي في العراق حن تتوس��ع 
وتصب��ح مدين��ة وتصفيه��ا وتنهي مش��اكلها، فانها 
حتت��اج الى فت��رة طويلة، فالعملية ف��ي غاية التعقيد 
الن اغلب االراضي اما ملكية خاصة حتتاج الى تعويض 
وهذا االمر لي��س مبقدورنا، واما ان تك��ون ملكية لوزارة 
املالية ولكنها محملة بحقوق تصرفية وايضا تتضمن 

دفع تعويضات وغيرها من االمور.
• اذن احلكومة كانت مستعجلة في هذا االمر؟

- ابدا، لم تكن مستعجلة في ذلك.
• حدثنا عن اليات توزيع االراضي؟

- ان واح��دة م��ن اهم النق��اط املهمة في الي��ات توزيع 
االراض��ي هي انش��اء مناطق كبيرة ولي��س فقط توزيع 

اراض، وتك��ون هذه املدن جديدة مالصقة للمدن احلالية 
والتي سوف تتحول بعد مدة الى مدن جديدة بتخطيط 
سليم، حيث ان اغلب مدننا خالل الفترة املاضية عانت 
الكثير بسبب التجاوزات واالهمال وعدم وجود الصيانة 

واالدامة املستمرة.
• هل انت مقتنع بهذه اخلطة والفكرة؟

- انا مقتنع مائة باملائة.
• ولكن��ي غير مقتنع، الن البنى التحتية للبنى القدمية 
مهترئة وبحاجة الى صيانة، فكيف ننش��ئ بنى حتتية 

ملدن جديدة؟
- امتنى منكم ومن جميع وس��ائل االعالم ان تذهب الى 
ع��دة اماكن منها قريبة ومنها بعيدة، مثل احلس��ينية 
والرميث��ة والديواني��ة نفس��ها، فمث��ال املنطق��ة التي 
نتواجد فيها ال حتتوي على ش��بكات مجاري، ولو قمنا 
بعم��ل مثل هذه الش��بكات ف��ي مناط��ق مأهولة فان 
العملي��ة تتضمن تعقيدا اكبر مما لو كانت في منطقة 

جديدة.
مضيفا: ان هناك فرقا بن ان يستمر الضغط وتستمر 
الزيادة السكانية ويستمر تقس��يم القطعة الواحدة 
نفسها الى عدة اقسام، ويستمر تكدس العوائل حول 
بعضها وتس��تمر املش��اكل االجتماعية وبن الوقوف 

متفرجن دون وضع حلول.
• ولك��ن مل��اذا ال يت��م الذه��اب ال��ى حل��ول اجملمع��ات 

السكنية؟
- نع��م، هذه واحدة من احلل��ول، الن اخلطة تتضمن بناء 
مجمع��ات س��كنية وتوزيع قط��ع اراض، اال اننا نواجه 
مش��كلة في ثقافة اجملتم��ع الذي يواج��ه صعوبة في 
مسألة االنتقال الى السكن العمودي، فمثال اجملمعات 
الس��كنية ف��ي منطقت��ي الصاحلي��ة وحيف��ا ببغداد 
متروكات بس��بب االهمال وعدم توفر الصيانة واالدامة 
له��ا، وان بع��ض الناس يقولون ان اجملمعات الس��كنية 
ف��ي اربيل تتوفر فيها مختلف اخلدم��ات واالهتمام، وال 
يعلمون ان ابس��ط شقة فيها تدفع ما ال يقل عن 100 
دوالر ش��هريا عن خدمات الصيانة واالدامة لهذا اجملمع، 
ولذلك فان هذه الثقافة يجب بناءها وترس��يخها لدى 

الناس.
مضيفا: لدينا حوالي 49 مجمعا سكنيا مبنيا بشكل 
عمودي ف��ي كافة انح��اء العراق والتي فش��لنا كوزارة 

في اكمالها بس��بب قلة التخصيصات ولذلك سيتم 
حتويله��ا الى االس��تثمار، فالس��كن العمودي س��يتم 
تش��جيعه خالل املرحلة القادمة، وان��ا اعلن من خالل 
منبركم ان اية ش��ركة استثمارية تريد ان تبني وتباشر 
بتنفيذ مجمع س��كني عمودي في اي م��كان بالعراق، 
فان الوزارة س��وف تك��ون متعاونة معها وس��توفر لها 

االرض وكل املستلزمات االخرى باسرع وقت ممكن.
• هل لديكم اراضي كافية لهذا الغرض؟

- نع��م، لدينا اراضي كثي��رة، فكل ما يوجد داخل حدود 
البلدية تابع للوزارة.

• نحن كوس��ائل اعالم عندما ن��رى البرنامج احلكومي 
وال��ذي يتضمن الكثير من مش��اريع الس��كن، ولكننا 
ننظر ال��ى مركز مدينة املوصل م��ا زال مليئا باالنقاض 
واحلكومة غير قادرة في ان تعالج ش��يئا من هذا اخلراب 

لكي تستطيع البناء؟
- ان��ا اتف��ق معك، هناك فش��ل فيما يتعل��ق باملوصل، 
علما اننا مهتمن جدا بهذا امللف، ولكن املوصل ابتداء 
هي ضحية لصراعات سياس��ية وايضا ضحية لس��وء 
التخطيط، فاحلكومة الس��ابقة عندما قامت بتحرير 
املوصل من داعش، لم ترافق ذلك اي خطة العادة اعمار 

املدينة بجسورها ومنشآتها ومناطقها.

• ولك��ن كان��ت هن��اك ازم��ة مالي��ة واحلكوم��ة كانت 
مشغولة باحلرب؟

- نعم، ولك��ن التخطيط ال يعني بالضرورة توفر املبالغ 
املالية، فعلي��ك ان تقوم بالتخطيط لكي تكون جاهزا 

للتنفيذ عند توفر االموال.
• حدثني عن اخلطط املتوفرة والس��قف الزمني اليقاف 

هذا النزيف في املوصل؟
- ان املشكلة تكمن في املوازنة املالية، حيث مت التعامل 
مع املوصل وفق النس��ب السكانية مع كل احملافظات، 
ول��م يت��م االخ��ذ بنظ��ر االعتبار اخل��راب املوج��ود، الن 
هن��اك محافظات اخرى كان فيها خ��راب متراكم منذ 
فترة طويل��ة، ولكن ما حصل في املوصل كان بس��بب 
عمليات التحرير.. وان خطتنا االن تتركز بشكل مكثف 

حول موضوع اجلسور.
• ولكن ما موضوع اجلس��ور الت��ي مت افتتاحها ثم تبن 

فشلها وعدم صالحيتها؟
- ف��ي البدء ان اجلس��ور ليس��ت من مس��ؤولية الوزارة، 
الن مسؤوليتنا تنحصر باجلس��ور التي تقع على نهري 

دجلة والفرات فقط.
• م��اذا عن مبالغ الدول املانحة التي عقدت مؤمترها في 

الكويت؟
- ان ما يجري في املوصل من اعادة اعمار على بساطتها 
تتم بطريقة عش��وائية وغير منظمة وال تتضمن قيادة 
وال تخطيطا س��تراتيجيا، فكل وزارة تعمل من جانبها 
اضافة الى ان محافظة نينوى كانت تعمل في املرحلة 
السابقة بشكل مس��تقل، فال توجد هناك هيكليات 
وال اجراءات محددة الستيعاب وعمل املنح واملساعدات 
الدولي��ة غدا صن��دوق اعادة اعم��ار العراق ال��ذي يقوم 
ايضا باعمال بسيطة وليست عمليات مركزة تغير من 

شكل املدينة.
مضيف��ا: هن��اك فوض��ى امني��ة واداري��ة، وان دخ��ول 
اش��خاص الى املوص��ل يتضمن ش��كوكا ح��ول مدى 
امكانية حتقيق الهدف من هذا املوضوع، كما ان كثيرا 
من الدول تخشى منح االموال، علما ان هناك نشاطات 
لبع��ض ال��دول ولكن ال تت��م عن طريقن��ا وال عن طريق 
احملافظ��ة، فهناك فوضى وعدم تنظي��م، وانا اعتقد ان 
الطريقة الوحيدة او االسلم العادة اعمار املوصل هو ان 
تتش��كل هيئة مسؤولة عن كل عمليات االعمار والتي 
تق��وم بالتخطي��ط وهي من تس��تلم وتنفذ املش��اريع 

وتستوعب كل هذه املبالغ.
• حدثن��ي ع��ن الفس��اد داخ��ل وزارتكم، علم��ا انكم 

كشفتم واعلنتم عن عدد من امللفات؟
- ان��ا بطبيعتي امضي الى االم��ام وما التفت الى الوراء 
وانش��غل بقضايا جانبية، الن هذه االمور ال تفيدنا باي 
ش��يء، علما اني ال انصاع الي رغبة حزبية او سياسية 
ف��ي اي مل��ف او قضية، وق��د قمت بعم��ل العديد من 
التغيي��رات، فنحن ماض��ون في العم��ل، وان وجدنا اي 
ش��يء في طريقنا، فاننا نس��لمه الى اجلهات اخملتصة 

لعمل التحقيقات الالزمة.
• ن��راك تتحف��ظ ع��ن احلدي��ث ع��ن قضاي��ا الفس��اد 

ورؤوسها؟
- انا ما زالت في وزارة االعمار انظر الى النزاهة وفق معيار 
اجناز املش��روع، فكل ش��خص وش��ركة تنجز مشروعا 

فهو نزيه ولو جلبوا عليه االف الوثائق واملستندات.
• ولكننا نشاهدك تذكر اسماء واضحة في الكثير من 

وسائل االعالم؟
- ان واحدة من اس��باب عدم احترام املواطنن العراقين 
للدول��ة واالتهامات االعالمية غير املس��تندة الى دليل، 
وان كل االتهام��ات واالس��ماء التي ذكرتها س��ابقا قد 

اتخذت بها كافة االجراءات بالطريقة الصحيحة.

ال

تعد وزارة االعمار واالس��كان والبلديات واالشغال العامة 
م��ن أهم ال��وزارات الخدمية التي لها مس��اس باملواطن 
العراقي وال بد من وجود شخص كفوء يستطيع تحمل اعبائها 

بمهنية وحرص وقد كان لوزير االعمار واالس��كان الس��يد بنكني 
ريكان��ي خ��رة مرتاكم��ة يف ه��ذا املج��ال فهو يمتلك ش��هادة 
بكلوريوس علوم رياضي��ات واحصاء من جامعة املوصل اضافة 

اىل شهادة بكلوريوس قانون من جامعة بغداد وقد شغل منصب 
وكي��ل وزارة النقل الكثر من ثماني س��نوات وهو رئيس لجنة 
االس��كوا )منظمة التجارة والنقل يف الش��رق االوسط( وممثل 

الع��راق يف اغلب اللج��ان الدولية املعنية بالنق��ل والطرق وهو 
ممثل العراق يف االتحاد الدولي للنقل الطرقي ويف ضوء هذه 

املعطيات اجرت معه “البينة الجديدة” هذا الحوار :

ال توجد يف اي وزارة من الوزارات اليت استلمناها سابقا اي جلان اقتصادية وحنن نعمل لكل العراق مبهنية واخالص ونزاهة وحرص 

ما يهمين بالدرجة االساس ان اوفر فرص عمل للمواطنني العاطلني وليس بالضرورة ان يكون يف الدولة 

اي عمل خارج نطاق املهنية سواء اكان يف التعيني ام الرتفيع سوف ينعكس 
على االداء وهذا خلق يف نفس الوقت منظومة موازية من اخلصوم 
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الخطة تتضمن بناء 
مجمعات سكنية 

وتوزيع قطع اراض 
اال اننا نواجه مشكلة 

يف ثقافة املجتمع 
وهي صعوبة التحول 
او االنتقال اىل السكن 

العمودي

شركة املعتصم 
ما تزال احدى 

تشكيالتنا ولم 
تذهب للحشد 

الشعبي واتحدى من 
يقول خالف ذلك

اهم النقاط يف آليات 
توزيع االراضي هي 
انشاء مناطق كبرية 
وليس فقط توزيع 

أراض وان تكون املدن 
الجديدة مالصقة 

للمدن الحالية 

ما يجري يف املوصل 
من اعادة اعمار على 

بساطتها تتم بطريقة 
عشوائية وغري منظمة 
وال تتضمن قيادة وال 

تخطيطا سرتاتيجيا

وزير االعمار واالسكان  والبلديات واالشغال العامة االستاذ بنكني ريكاني يف حوارلـ)                         (:

وزير االعمار واالسكان  والبلديات واالشغال العامة االدارات الكفوءة تستهلك اكثر من %50  من وقتها يف درء التهم عنها واالجابة عن االتهامات ومراجعة جلان التحقيق وغريها
االستاذ بنكن ريكاني

وزير االعمار واالسكان  االستاذ بنكن ريكاني مع الزميل احملاور 
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• اكث��ر الوزارات التي تتحمل مس��ؤولية االخفاق طوال 
الس��نوات  املاضي��ة هي ال��وزارات اخلدمي��ة والتي في 
مقدمته��ا وزارة االعم��ار واالس��كان باالضاف��ة ل��وزارة 

الكهرباء، فماذا تقولون؟
- بالفع��ل، كالم دقيق، فالثقل االكبر من الفش��ل يقع 
على هذه ال��وزارات، اال انها لي��س لوحدها من تتحمل 
هذه املس��ؤولية، الن��ه يفترض ان يكون هن��اك برنامج 
حكومي ش��امل وتخطيط متكام��ل، حيث كان هناك 
خل��ل كبير يرافق عم��ل احلكومة وال��وزارات، من خالل 
اقرار املش��اريع تخطيطي��ا ووضع املواصف��ات ومن ثم 
اختيار الش��ركات لالحال��ة عليها، ولذل��ك ترى ان كل 
املشاريع املنجزة تتضمن مش��اكل وايضا ومنها حتى 

املشاريع التي مت البدء بها منذ عام 2004.
مبينا: ان مش��روع ماء الكوت مت التعاقد عليه منذ عام 
2004 والذي يفترض ان يكون منجزا االن وتتم املباش��رة 
باملش��روع الثاني، اال اننا جند ان هذه املشاريع متوقفة 
ومتلكئة بس��بب س��وء التخطيط واالدارة واملش��اكل 

التي رافقتها.
• لنق��ارن بن زمن��ن، فعلى الرغم م��ن ان املرحلة التي 
س��بقت عام 2003 ش��هدت حصارا وازمة مالية اال اننا 
كنا نرى افتتاح مشاريع وجسور واماكن جديدة، ولكن 
بعد عام 2003 هناك ميزانيات انفجارية ولكننا وجدنا 
ان الوزارات نفس��ها ال تبني فقط، وامنا تخفق في ادامة 

ما موجود سابقا؟
- بالفع��ل، ان ثقافة الصيانة واالدامة متدنية لدينا في 
العراق، فاملبالغ التي  تخصص لهذا اجلانب جدا قليلة، 
ولو جئنا الى موض��وع املقارنة ما بن 2003 وبعده، فان 
فلس��فة وثقافة النظام السياس��ي اختلف��ت كثيرا، 
فالي��وم جن��د ان تنفيذ اي مش��روع يواج��ه الكثير من 
الصعوب��ات، الن هناك ضعفا كبيرا اصاب املؤسس��ات 
الرسمية السباب متعددة، منها ترك الكثير من الكوادر 
املهني��ة ملواقعهم، وان الك��وادر التي جاءت بدال عنهم 
لم يستطيعوا التخطيط بش��كل سليم، باالضافة 
الى ان الش��ركات التي جاءت وعملت في املشاريع لم 
تكن مستوفية للش��روط القانونية والفنية، وكذلك 
وجود اجل��و التخوين��ي والتخويفي ال��ذي ميارس على 
املوظفن بشكل عام من فنين ومهندسن، فال يعقل 
ف��ي اي دولة من الدول ان يتم محاس��بة املوظف على 

رأي فني رمبا يكون صحيحا او خاطئا.
مضيف��ا: ان طبيع��ة النظ��ام السياس��ي بع��د عام 
2003 لم يكن منتجا الدارة فاعلة تس��تطيع ان تقوم 

مبهامها بشكل صحيح.
• ه��ل نفهم من كالمكم ان سياس��ة الش��دة واحلزم 

تأتي بنتائج افضل على مستوى االداء؟
- لنك��ن واقعي��ن، ان اجل��زء االساس��ي م��ن ح��ل اية 
مش��كلة هو التش��خيص الس��ليم للبيئ��ة، فنحن 
بحس��ب طبيعتنا وبيئتنا لس��نا دميقراطين، فنحن 
في بيوتن��ا ومجتمعاتنا وعش��ائرنا ودينن��ا ال نعيش 
الدميقراطية، ولذلك فان ه��ذه البيئة غريبة علينا، ما 

ادى الى تخريب مؤسساتنا واعمالنا.
مؤك��دا: ان البيئة االدارية الب��د ان تكون فيها صرامة، 
الن مفهومنا للدميقراطية يبدو انه كان خاطئا، علما 
ان البيئة االدارية حتى في الدول الدميقراطية صارمة، 
ف��ال ميكن ملوظ��ف ان يخف��ق ف��ي اداء مهامه بحجة 
الدميقراطي��ة واحلرية الش��خصية وبالتالي يفلت من 

العق��اب. مضيفا: اننا ل��و نظرنا الى وضعن��ا، لوجدنا 
ان اغل��ب العقوب��ات انصبت على الرج��ال الذين قاموا 
بتنفيذ وعمل املش��اريع باس��باب وتهم مختلفة، في 
حن م��ن تقاعس ولم يقدموا اي عم��ل ولم يوقعوا اي 
توقيع رمبا يتم تبرأتهم من قبل الناس على اعتبار انهم 
اناس اش��راف وجيدون ويتمتع��ون بالنزاهة، في حن لو 

اردنا احملاس��بة احلقيقية، ف��ان النزيه والوطني واخمللص 
هو من ينجز املش��روع ويقدم خدمة، وقد ترافق عملية 
تنفيذ اي مش��روع بعض االخفاق��ات االدارية املقبولة 
والتي شرعت العديد من القوانن لغرض تقبلها، بينما 
اننا اذا اردنا ان نكون منصفن، فاننا يجب ان نحاس��ب 

الرجال الذين لم يعملوا ولم ينفذوا اي شيء.
• اي��ن يكم��ن اخلل��ل بالضب��ط، ه��ل ه��و ف��ي النظام 
الدميقراط��ي الذي انتم ج��زء منه وع��دم فهمنا له، ام 
في النظام السياس��ي الذي ركب على اساس تقاسم 

اجهزة الدولة العراقية؟
- يجب ان نحلل االمور حتليال موضوعيا.. اوال اننا فهمنا 
املش��اركة عل��ى انها محاصص��ة، بينم��ا الواقع ليس 
كذلك، الن فلس��فة الدول املتعددة املكونات بل وحتى 
الدول ذات املكون الواحد، يكون اس��س احلكم الرشيد 

فيها هي املش��اركة، حيث يجب ان يشارك اجلميع في 
احلكم لكي يشعر املواطن انها دولته والنظام له.

مضيفا.. اننا حولنا مفهوم املش��اركة هذه الى مفهوم 
محاصص��ة، وعنده��ا انتقل��ت املصال��ح احلزبي��ة الى 
ال��وزارات وبالتالي فان كل وزارة مطلوب منها ان توظف 
عددا معينا من الن��اس وتقدمي خدمات لبعض اجلمهور 
الذين يرتبطون بهم انتخابيا من اجل ان تنتخبهم في 
الدورة القادم��ة.. فاي عمل خارج نطاق املهنية س��واء 
كان في التعين او الترفيع س��وف ينعكس على االداء، 
وه��ذا خلق في نفس الوقت خل��ق منظومة موازية من 
اخلص��وم الذين ينتقدون ه��ذه الدائ��رة او االدارة كونها 

فاشلة وفاسدة.
اننا لو قمنا بعمل احصائية صحيحة، س��وف جتد االن 
االدارات الكفوءة تس��تهلك اكثر من 50% من وقتها في 
درء التهم عنه��ا واالجابة عن االتهامات ومراجعة جلان 
التحقي��ق وغيرها، بينما م��ن كان لديه ظهير قوي في 

احلزب، فانه ال خوف عليه وال هم يحزنون.
•هل ان حديثك هذا الناقد واملش��خص ملشاكل االدارة، 
هو الذي جعلك تثني على وزير النقل السابق قبل عام 
2003 الدكت��ور احم��د مرتض��ى وكذلك وزير االس��كان 

السابق ذياب االحمد؟
- بصراحة، انني لم التق ط��وال حياتي بالدكتور احمد 
مرتضى وزير النقل االس��بق، اال انن��ي قضيت حوالي 8 
س��نوات كوكيل لوزارة النقل، وقد راجعت كل االعمال 
التي ق��ام بها الدكت��ور احمد، فوجدته ان��ه كان عمال 

مهنيا وحريصا وراقيا جدا.
- ما هو س��بب عدم تق��دمي اخلدم��ات للمواطنن وملاذا 

التلكؤ في هذا امللف؟
- ان مه��ام الدول��ة يتطلب وجود جهاز لالش��راف على 
ال��وزارات واملؤسس��ات االخ��رى، الن حج��م التالع��ب 
بكيان��ات ومؤسس��ات الدول��ة جعلها اضع��ف من ان 
تؤدي هذه املهام، س��واء من خالل االشخاص املسؤولن 
عن رس��م الس��تراتيجيات واخلطط والبرامج، او سواء 
من خالل االشخاص الذين ينفذون هذه الستراتيجيات 
واخلطط والبرامج، حيث ان العراق اجلديد مر بعدة فترات 
ومراحل كان ف��ي بعضها وفرة مالية بدون تخطيط وال 
برامج لتنفيذ مش��اريع، فكانت السنة املالية بنسبة 

استفادة من املوازنة االستثمارية ضئيل جدا.
- واالم��ر االخ��ر ان م��ن مه��ام وزارة التخطي��ط ه��ي 
التخطي��ط للمش��اريع وتوزيعها جغرافي��ا مبا يحقق 
تنمي��ة متس��اوية ومتوازية ل��كل احملافظ��ات، فهناك 
الكثير من املش��اريع مت ادراجه��ا دون ان تكون للبلد اية 
حاج��ة اليها واه��درت فيه��ا الكثير من الث��روات، وقد 
حص��ل ذلك بفع��ل ضغوطات من قب��ل بعض اجلهات 

ومساومات بن عدد من الوزارات.
• ولكن هذا املديح رمبا سيس��بب لك املشاكل من قبل 

السياسين بحجة الترويج للبعث؟
- كال، م��ن املس��تحيل ان اروج ان��ا حل��زب البع��ث، اال 
انني احتدث ف��ي اطار اداري لتقييم اداء اش��خاص وفق 
اعماله��م، علم��ا اني حس��ب معلومات��ي، ان الدكتور 
احمد مرتضى لم يكن بعثيا، بل انه احد االكفاء الذين 
حصلوا على درجات عالية، سواء كان ذلك في االعدادية 
او في الدراسات املتقدمة في بريطانيا، وان كفاءته هذه 

هي التي قادته الن يعمل ويتبوأ مواقع مهمة.
• وم��ا ه��ي مالحظات��ك عن طريقت��ه في البن��اء داخل 

الوزارة؟
- لق��د كان الدكتور احمد ف��ي كل اعماله يتبع نظاما 
اداري��ا انكليزيا م��ع كثير من الصرام��ة التي تتالءم مع 
طبيع��ة اجملتمع العراق��ي، وان هذا املزج م��ا بن العلم 
املهن��ي البح��ت املتعل��ق باص��ول املهن��ة والصرام��ة 
املتعلق��ة بفه��م اجملتم��ع، ادى الى نتائ��ج طيبة، وهذا 
م��ا حصل بالفعل، ولذلك فانن��ي ال اخجل ان اقول: ان 
واحدا من اهم اس��اتذتي في االدارة ه��و الدكتور احمد 

مرتضى الذي لم اره طوال حياتي.
• وماذا عن محمود ذياب االحمد؟

- هذا الرجل ينتمي الى مدرسة اخرى، وكان ميتلك ايضا 
صرامة، اال ان مس��توى املهني��ة والدرجة العلمية عند 
احمد مرتضى اكثر من ذياب االحمد، لكون االول خريج 
منظومة اكادميية بريطانية رصينة، ولذلك فهناك فرق 

بن الرجلن.
• من املؤكد انك تتحدث بحرية دون خوف كونك تنتمي 

الى حزب يحمي ظهرك؟
- هن��اك ف��رق ب��ن ان تتح��دث ع��ن اداء ش��خص ف��ي 

تنفيذ سياس��ة معينة، وبن ان تقيم سياس��ات نظام 
سياسي.

• رمبا تك��ون انت اول وزير لالعمار واالس��كان من اقليم 
كوردس��تان، ولذلك فان هناك توقع��ات ان تكون الوزارة 

حتت جتربة متميزة سوف يتم نقلها الى بغداد؟
- اصحح معلوماتك، انا لس��ت اول وزير، حيث سبقني 
وزراء اخ��رون، ومنهم الس��يدة بي��ان دزي��ي التي كانت 
وزي��رة االعم��ار في الفت��رة م��ن 2006 – 2010، وفي عام 
2004 كانت الس��يدة نس��رين برواري وزي��رة للبلديات.. 
وف��ي احلقيقة ان هناك اختالف كبي��ر ما بن النظامن 
االداري��ن ما بن االقليم والعاصمة بغداد، ففي االقليم 

هناك بعض املفاهيم التي تختلف فيها عن بغداد.
• هل ترى انها افضل ام اسوأ؟

- في بعض اجلوانب افضل، على الرغم من ان االس��اس 
االداري ف��ي بغداد افض��ل، النها كدولة ومؤسس��اتها 
وخصوصا وزارة البلدي��ات التي تعتبر من اقدم الوزارات 
التي تأسس��ت في عش��رينيات الق��رن املاضي، ولذلك 

فانها تتضمن الكثير من االع��راف والتقاليد والقوانن 
واالنظم��ة والتعليم��ات واس��س العم��ل واالج��راءات 

الراقي��ة، اال ان كل ذل��ك اهم��ل وترك��ت عل��ى الرف ومت 
االنتقال الى مفاهيم جديدة في االدارة.

• لقد اعتادت الكتل السياس��ية انه حينما يأتي الوزير 
ال��ى وزارت��ه فانه يجلب مع��ه اللج��ان االقتصادية من 

احلزب الوطني الكردستاني، فهل قمت بهذا العمل؟
- ه��ذا االمر ال يوجد ف��ي مفهومنا بش��كل نهائي، وال 
توجد اية وزارة من الوزارات التي اس��تلمناها سابقا اية 
جلان اقتصادية، وبهذه املناسبة اود ان اعطيك مالحظة 
ان احلكومة مبجرد ان مت تس��ميتها ومنح الثقة لها في 
البرملان، وف��ي اليوم التالي اتصل بي الرئيس مس��عود 
بارزاني، فشكرته على الثقة التي منحني اياها ومتنيت 
ان اكون عند حسن الظن، فاخبرني بانه سوف اوصيك 
مب��ا يلي وعليك االلتزام به، علي��ك ان تخدم كل العراق 
مبهنية واخالص ونزاهة وحرص، ولذلك فاننا نعمل لكل 
الع��راق وفق هذه القواع��د االربعة، ولذلك فانه ال توجد 
لدين��ا اية جل��ان اقتصادية او انحياز وال اي ش��يء، واننا 
نحترم العلم العراقي ونؤدي له التحية ولطاملا جلسنا 
على كرسي الوزارة نعمل لكل العراق، وانا بالنسبة لي 

سيان كل شبر من ارض العراق.
• ولكننا جند ان الكثيرين يستغربون من هذه املالحظة 
م��ن حزب تاريخ��ي كان يريد قبل عدة اش��هر ان يذهب 

باجتاه االستفتاء واالنفصال عن العراق؟
- وهل تعتقد ان االس��تفتاء واخلروج من العراق يجب ان 
يرافق��ه بالضرورة العداء للعراق، ونحن في كل االحوال 

نحب هذا البلد.
• قلت��م انكم تعملون على وضع هيكلية جديدة لوزارة 
االعمار واالسكان، حدثني عنها بشيء من التفصيل؟

- كما معلوم ان الهيكل هو اجلسم الذي يحمل احلمل، 
وان مه��ام الدولة والوزارة ال ميك��ن ان يؤديها هيكل غير 
مناس��ب لهذه  امله��ام، وان وزارتي وال��وزارات البقية ما 
ت��زال فيها هيكلية موروثة من زمن النظام الس��ابق مبا 
فيها املهام املوجودة والتي قد تفتقدها بعض الوزارات 
ومنها مهام اساسية، اضافة الى وجود هيكليات زائدة 
ال تنس��جم مع طبيعة النظام وال م��ع طبيعة التطور 
املوجود في العال��م، حيث ان االدارة في الدول املتقدمة 
تكون متحركة بش��كل كبي��ر مثل بقي��ة العلوم، وان 

االدارة بالتال��ي ه��ي احدى وس��ائل تقدمي اخلدمات 
وتطوير اجملتم��ع والدولة والبن��ى التحتية وما الى 
ذل��ك، لذلك فانن��ا االن نرك��ز على اقام��ة هيكل 
اداري لل��وزارة ق��ادر عل��ى ان يؤدي مهامه بش��كل 
صحيح خصوص��ا في وزارتنا الت��ي مت فيها اجراء 
تغيي��رات جوهرية بقان��ون نق��ل الصالحيات في 
احملافظات الذي كان مستند على قانون احملافظات 
رقم 21 لس��نة 2008، والذي مت في��ه نقل كثير من 
الصالحي��ات، ومفه��وم االدارة االحتادية الذي تركز 
عل��ى رس��م السياس��ات ومراقب��ة االداء وايض��ا 
دستورنا يحتم علينا االنتقال الى اقتصاد السوق، 
وهذا كله يقلل من الدور العملياتي للوزارة وينقل 
ال��وزارة ال��ى دور تخطيطي اش��رافي رقابي ولكن 
بصرام��ة وبعدد من اخلبراء وميل��ك عددا مهوال من 

البيانات القوية جدا.
• وه��ل ان ج��زءا من ه��ذه التغيي��رات والهيكلية 
ه��و ما قمتم ب��ه من دمج او الغاء لش��ركات مثل 
املنص��ور والرش��يد واملعتصم والتي ج��اءت لكم 

واكيلت عليكم انتقادات واسعة؟
- ه��ذه واحدة من س��لبيات النظ��ام اجلديد الذين 
غير مهيئن له، ونحن ال��ى هذه اللحظة لم نقم 
باية عملية دمج او الغاء ولم نفعل اي ش��يء، بل 
كان كل ذل��ك في اطار نقاش��ات ما تزال تس��تند 
على دراس��ات سابقة اجرتها شركات استشارية 
واحلكوم��ة العراقي��ة وهيئ��ة املستش��ارين حول 
كيفي��ة التعام��ل مع ش��ركات التموي��ل الذاتي، 
ولك��ن احدهم ص��ور احدى الصفح��ات املتعلقة 
بالنقاش��ات والت��ي تتضمن فقرة واح��دة ومن ثم 
تس��ربت الى االعالم وبدأت التأويالت والتفسيرات 

وغيرها من االمور التي تعودنا عليها.
مضيفا: ان كل ما ذكرمتوه ما يزال في طور املناقش��ات، 
علما ان في وزارتي توجد 8 شركات عامة، والدولة انفقت 
عليه��ا رواتب تقدر بترليون و100 مليار دينار عراقي منذ 
عام 2003 وال��ى اليوم، ما عدا املصاريف التش��غيلية، 
وه��ذا ال يعني ان املس��ؤولن ف��ي هذه الش��ركات غير 
كفوئن او غير منتجن، بل لو ارس��لناهم الى ش��ركة 
او بيئ��ة اخرى الصبحوا منتجن، اال ان هذه الش��ركات 
وبه��ذه الهيكلية وبهذا النظام، لم تعد تنس��جم مع 
النظام االداري السياسي في العراق، ولذلك ترى ان كل 

الشركات العامة هي شركات خاسرة.
• ولكن ليس بالضرورة ان تكون كلها خاس��رة، فشركة 

اور في وزارة الصناعة حتولت الى االنتاج والعمل؟
- هناك فرق بن الشركة التي تقوم بفرض املنتوج لكي 
تتحول الى ش��ركة رابح��ة وبن الش��ركة التي تعمل 
بنظام الس��وق، حي��ث يجب عل��ى الش��ركة ان تقوم 
بحساب رأسمالها بشكل دقيق وحتسب التسهيالت 
املعطاة لها بش��كل دقيق، وتتبنى حس��ابات السوق، 
وتفترض مقدار الربح املس��تحصل من هذا الرأسمال، 
ال ان تكون هناك ش��ركات تق��در مبئات مالين الدوالرات 
وتعم��ل بدعم حكومي وبفرض حكوم��ي وفي النهاية 
يكون الناجت يسد رواتب عدد من منتسبيها، فهذا االمر 
غير صحيح، لذل��ك يجب علينا ان نضع ونقيم معيارا 

اقتصاديا ونعمل مبوجبه.
• ولك��ن الع��راق مقب��ل على مرحل��ة اعم��ار وان اغلب 
الش��ركات تعمل بهذا االجت��اه، فكي��ف تتعاملون مع 

ذلك؟
- ومن قال اننا نريد ان منحي هذه الشركات ونلغيها، بل 
انن��ا نريد ان نطورها ويجب ان نغير االنظمة املتحكمة 
به��ا، ويج��ب ان نش��ارك بها القط��اع اخل��اص، وان ما 
يهمني بالدرجة الرئيسية ان اوفر فرص عمل للعاطلن 

ع��ن العمل، وليس بالض��رورة ان يكون ف��ي الدولة، الن 
املواطنن في تس��عينيات القرن املاض��ي كانوا يبذلون 
جهودا كبي��رة للخروج من الوظيف��ة احلكومية باجتاه 
القط��اع اخلاص الذي مينح رواتبا افضل، ولكن بعد عام 

2003 اصبحت الهجرة عكسية.
مبينا: اننا ل��و وفرنا فرص عمل ودعمنا القطاع اخلاص 
بش��كل رص��ن، وحت��ول دور الدول��ة ال��ى دور تنظيم��ي 
وقيادي واش��رافي ان منس��ك بيد القطاع اخلاص بحيث 
نحوله الى قطاع رصن، فعندها نستطيع توفير فرص 
عم��ل كثيرة، وهذا ه��و هدفنا وبالتالي ف��ان العراقين 
يس��اهمون في تعمير بلده��م واالرباح املس��تحصلة 

تذهب الى اليهم بدال من الشركات االجنبية.

• ه��ل صحيح ان ش��ركة املعتص��م ذهبت ال��ى هيئة 
احلشد الشعبي؟

- كال، ه��ذا االم��ر غير صحي��ح، واحتدى اي ش��خص او 

مسؤول يصدر بيانا حكوميا بذلك، فهي ما  تزال احدى 
شركات وزارتنا العاملة.

• حدثن��ي عن ملف توزي��ع االراضي، والذي بدأ كأنه جزء 
من سياس��ة رئيس الوزراء ال سياس��ة مجلس الوزراء، 
حي��ث ان ما طرحه هو الس��يد عادل عبد املهدي وليس 

وزير البلديات فماذا تعلقون؟
- هذا االمر غير مهم س��واء اعلن عن��ه رئيس الوزراء او 
انا، النني بالتالي عضو في حكومة الس��يد عادل عبد 
امله��دي، ولالنصاف فان ملف توزي��ع االراضي كان جزءا 
م��ن البرنام��ج احلكومي لرئيس ال��وزراء والذي اهتم به 
ش��خصيا، والرج��ل لديه فلس��فة ونحن لدين��ا ايضا 
فلس��فة ولكنها غي��ر متقاطعة، اال انه��ا غير متفقة 

بنسبة كاملة، ولكن بالنتيجة كان هناك اتفاق.
• جن��د ان موضوع توزيع االراضي كان فقط في وس��ائل 

االعالم دون الدخول في التفاصيل؟
- لق��د صدر ق��رار رئيس مجل��س الوزراء والذي ش��رعن 
اخلطة بش��كل صحيح، ولكن ما يخفى على الناس ان 
مل��ف االراضي في العراق يعتب��ر من اعقد امللفات، وقد 
كان لي في محافظة الديوانية مناقشات مستفيضة 
حول ه��ذا املوضوع، فاالراضي في العراق حن تتوس��ع 
وتصب��ح مدين��ة وتصفيه��ا وتنهي مش��اكلها، فانها 
حتت��اج الى فت��رة طويلة، فالعملية ف��ي غاية التعقيد 
الن اغلب االراضي اما ملكية خاصة حتتاج الى تعويض 
وهذا االمر لي��س مبقدورنا، واما ان تك��ون ملكية لوزارة 
املالية ولكنها محملة بحقوق تصرفية وايضا تتضمن 

دفع تعويضات وغيرها من االمور.
• اذن احلكومة كانت مستعجلة في هذا االمر؟

- ابدا، لم تكن مستعجلة في ذلك.
• حدثنا عن اليات توزيع االراضي؟

- ان واح��دة م��ن اهم النق��اط املهمة في الي��ات توزيع 
االراض��ي هي انش��اء مناطق كبيرة ولي��س فقط توزيع 

اراض، وتك��ون هذه املدن جديدة مالصقة للمدن احلالية 
والتي سوف تتحول بعد مدة الى مدن جديدة بتخطيط 
سليم، حيث ان اغلب مدننا خالل الفترة املاضية عانت 
الكثير بسبب التجاوزات واالهمال وعدم وجود الصيانة 

واالدامة املستمرة.
• هل انت مقتنع بهذه اخلطة والفكرة؟

- انا مقتنع مائة باملائة.
• ولكن��ي غير مقتنع، الن البنى التحتية للبنى القدمية 
مهترئة وبحاجة الى صيانة، فكيف ننش��ئ بنى حتتية 

ملدن جديدة؟
- امتنى منكم ومن جميع وس��ائل االعالم ان تذهب الى 
ع��دة اماكن منها قريبة ومنها بعيدة، مثل احلس��ينية 
والرميث��ة والديواني��ة نفس��ها، فمث��ال املنطق��ة التي 
نتواجد فيها ال حتتوي على ش��بكات مجاري، ولو قمنا 
بعم��ل مثل هذه الش��بكات ف��ي مناط��ق مأهولة فان 
العملي��ة تتضمن تعقيدا اكبر مما لو كانت في منطقة 

جديدة.
مضيفا: ان هناك فرقا بن ان يستمر الضغط وتستمر 
الزيادة السكانية ويستمر تقس��يم القطعة الواحدة 
نفسها الى عدة اقسام، ويستمر تكدس العوائل حول 
بعضها وتس��تمر املش��اكل االجتماعية وبن الوقوف 

متفرجن دون وضع حلول.
• ولك��ن مل��اذا ال يت��م الذه��اب ال��ى حل��ول اجملمع��ات 

السكنية؟
- نع��م، هذه واحدة من احلل��ول، الن اخلطة تتضمن بناء 
مجمع��ات س��كنية وتوزيع قط��ع اراض، اال اننا نواجه 
مش��كلة في ثقافة اجملتم��ع الذي يواج��ه صعوبة في 
مسألة االنتقال الى السكن العمودي، فمثال اجملمعات 
الس��كنية ف��ي منطقت��ي الصاحلي��ة وحيف��ا ببغداد 
متروكات بس��بب االهمال وعدم توفر الصيانة واالدامة 
له��ا، وان بع��ض الناس يقولون ان اجملمعات الس��كنية 
ف��ي اربيل تتوفر فيها مختلف اخلدم��ات واالهتمام، وال 
يعلمون ان ابس��ط شقة فيها تدفع ما ال يقل عن 100 
دوالر ش��هريا عن خدمات الصيانة واالدامة لهذا اجملمع، 
ولذلك فان هذه الثقافة يجب بناءها وترس��يخها لدى 

الناس.
مضيفا: لدينا حوالي 49 مجمعا سكنيا مبنيا بشكل 
عمودي ف��ي كافة انح��اء العراق والتي فش��لنا كوزارة 

في اكمالها بس��بب قلة التخصيصات ولذلك سيتم 
حتويله��ا الى االس��تثمار، فالس��كن العمودي س��يتم 
تش��جيعه خالل املرحلة القادمة، وان��ا اعلن من خالل 
منبركم ان اية ش��ركة استثمارية تريد ان تبني وتباشر 
بتنفيذ مجمع س��كني عمودي في اي م��كان بالعراق، 
فان الوزارة س��وف تك��ون متعاونة معها وس��توفر لها 

االرض وكل املستلزمات االخرى باسرع وقت ممكن.
• هل لديكم اراضي كافية لهذا الغرض؟

- نع��م، لدينا اراضي كثي��رة، فكل ما يوجد داخل حدود 
البلدية تابع للوزارة.

• نحن كوس��ائل اعالم عندما ن��رى البرنامج احلكومي 
وال��ذي يتضمن الكثير من مش��اريع الس��كن، ولكننا 
ننظر ال��ى مركز مدينة املوصل م��ا زال مليئا باالنقاض 
واحلكومة غير قادرة في ان تعالج ش��يئا من هذا اخلراب 

لكي تستطيع البناء؟
- ان��ا اتف��ق معك، هناك فش��ل فيما يتعل��ق باملوصل، 
علما اننا مهتمن جدا بهذا امللف، ولكن املوصل ابتداء 
هي ضحية لصراعات سياس��ية وايضا ضحية لس��وء 
التخطيط، فاحلكومة الس��ابقة عندما قامت بتحرير 
املوصل من داعش، لم ترافق ذلك اي خطة العادة اعمار 

املدينة بجسورها ومنشآتها ومناطقها.

• ولك��ن كان��ت هن��اك ازم��ة مالي��ة واحلكوم��ة كانت 
مشغولة باحلرب؟

- نعم، ولك��ن التخطيط ال يعني بالضرورة توفر املبالغ 
املالية، فعلي��ك ان تقوم بالتخطيط لكي تكون جاهزا 

للتنفيذ عند توفر االموال.
• حدثني عن اخلطط املتوفرة والس��قف الزمني اليقاف 

هذا النزيف في املوصل؟
- ان املشكلة تكمن في املوازنة املالية، حيث مت التعامل 
مع املوصل وفق النس��ب السكانية مع كل احملافظات، 
ول��م يت��م االخ��ذ بنظ��ر االعتبار اخل��راب املوج��ود، الن 
هن��اك محافظات اخرى كان فيها خ��راب متراكم منذ 
فترة طويل��ة، ولكن ما حصل في املوصل كان بس��بب 
عمليات التحرير.. وان خطتنا االن تتركز بشكل مكثف 

حول موضوع اجلسور.
• ولكن ما موضوع اجلس��ور الت��ي مت افتتاحها ثم تبن 

فشلها وعدم صالحيتها؟
- ف��ي البدء ان اجلس��ور ليس��ت من مس��ؤولية الوزارة، 
الن مسؤوليتنا تنحصر باجلس��ور التي تقع على نهري 

دجلة والفرات فقط.
• م��اذا عن مبالغ الدول املانحة التي عقدت مؤمترها في 

الكويت؟
- ان ما يجري في املوصل من اعادة اعمار على بساطتها 
تتم بطريقة عش��وائية وغير منظمة وال تتضمن قيادة 
وال تخطيطا س��تراتيجيا، فكل وزارة تعمل من جانبها 
اضافة الى ان محافظة نينوى كانت تعمل في املرحلة 
السابقة بشكل مس��تقل، فال توجد هناك هيكليات 
وال اجراءات محددة الستيعاب وعمل املنح واملساعدات 
الدولي��ة غدا صن��دوق اعادة اعم��ار العراق ال��ذي يقوم 
ايضا باعمال بسيطة وليست عمليات مركزة تغير من 

شكل املدينة.
مضيف��ا: هن��اك فوض��ى امني��ة واداري��ة، وان دخ��ول 
اش��خاص الى املوص��ل يتضمن ش��كوكا ح��ول مدى 
امكانية حتقيق الهدف من هذا املوضوع، كما ان كثيرا 
من الدول تخشى منح االموال، علما ان هناك نشاطات 
لبع��ض ال��دول ولكن ال تت��م عن طريقن��ا وال عن طريق 
احملافظ��ة، فهناك فوضى وعدم تنظي��م، وانا اعتقد ان 
الطريقة الوحيدة او االسلم العادة اعمار املوصل هو ان 
تتش��كل هيئة مسؤولة عن كل عمليات االعمار والتي 
تق��وم بالتخطي��ط وهي من تس��تلم وتنفذ املش��اريع 

وتستوعب كل هذه املبالغ.
• حدثن��ي ع��ن الفس��اد داخ��ل وزارتكم، علم��ا انكم 

كشفتم واعلنتم عن عدد من امللفات؟
- ان��ا بطبيعتي امضي الى االم��ام وما التفت الى الوراء 
وانش��غل بقضايا جانبية، الن هذه االمور ال تفيدنا باي 
ش��يء، علما اني ال انصاع الي رغبة حزبية او سياسية 
ف��ي اي مل��ف او قضية، وق��د قمت بعم��ل العديد من 
التغيي��رات، فنحن ماض��ون في العم��ل، وان وجدنا اي 
ش��يء في طريقنا، فاننا نس��لمه الى اجلهات اخملتصة 

لعمل التحقيقات الالزمة.
• ن��راك تتحف��ظ ع��ن احلدي��ث ع��ن قضاي��ا الفس��اد 

ورؤوسها؟
- انا ما زالت في وزارة االعمار انظر الى النزاهة وفق معيار 
اجناز املش��روع، فكل ش��خص وش��ركة تنجز مشروعا 

فهو نزيه ولو جلبوا عليه االف الوثائق واملستندات.
• ولكننا نشاهدك تذكر اسماء واضحة في الكثير من 

وسائل االعالم؟
- ان واحدة من اس��باب عدم احترام املواطنن العراقين 
للدول��ة واالتهامات االعالمية غير املس��تندة الى دليل، 
وان كل االتهام��ات واالس��ماء التي ذكرتها س��ابقا قد 

اتخذت بها كافة االجراءات بالطريقة الصحيحة.

ال

تعد وزارة االعمار واالس��كان والبلديات واالشغال العامة 
م��ن أهم ال��وزارات الخدمية التي لها مس��اس باملواطن 
العراقي وال بد من وجود شخص كفوء يستطيع تحمل اعبائها 

بمهنية وحرص وقد كان لوزير االعمار واالس��كان الس��يد بنكني 
ريكان��ي خ��رة مرتاكم��ة يف ه��ذا املج��ال فهو يمتلك ش��هادة 
بكلوريوس علوم رياضي��ات واحصاء من جامعة املوصل اضافة 

اىل شهادة بكلوريوس قانون من جامعة بغداد وقد شغل منصب 
وكي��ل وزارة النقل الكثر من ثماني س��نوات وهو رئيس لجنة 
االس��كوا )منظمة التجارة والنقل يف الش��رق االوسط( وممثل 

الع��راق يف اغلب اللج��ان الدولية املعنية بالنق��ل والطرق وهو 
ممثل العراق يف االتحاد الدولي للنقل الطرقي ويف ضوء هذه 

املعطيات اجرت معه “البينة الجديدة” هذا الحوار :

ال توجد يف اي وزارة من الوزارات اليت استلمناها سابقا اي جلان اقتصادية وحنن نعمل لكل العراق مبهنية واخالص ونزاهة وحرص 

ما يهمين بالدرجة االساس ان اوفر فرص عمل للمواطنني العاطلني وليس بالضرورة ان يكون يف الدولة 

اي عمل خارج نطاق املهنية سواء اكان يف التعيني ام الرتفيع سوف ينعكس 
على االداء وهذا خلق يف نفس الوقت منظومة موازية من اخلصوم 
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الخطة تتضمن بناء 
مجمعات سكنية 

وتوزيع قطع اراض 
اال اننا نواجه مشكلة 

يف ثقافة املجتمع 
وهي صعوبة التحول 
او االنتقال اىل السكن 

العمودي

شركة املعتصم 
ما تزال احدى 

تشكيالتنا ولم 
تذهب للحشد 

الشعبي واتحدى من 
يقول خالف ذلك

اهم النقاط يف آليات 
توزيع االراضي هي 
انشاء مناطق كبرية 
وليس فقط توزيع 

أراض وان تكون املدن 
الجديدة مالصقة 

للمدن الحالية 

ما يجري يف املوصل 
من اعادة اعمار على 

بساطتها تتم بطريقة 
عشوائية وغري منظمة 
وال تتضمن قيادة وال 

تخطيطا سرتاتيجيا

وزير االعمار واالسكان  والبلديات واالشغال العامة االستاذ بنكني ريكاني يف حوارلـ)                         (:

وزير االعمار واالسكان  والبلديات واالشغال العامة االدارات الكفوءة تستهلك اكثر من %50  من وقتها يف درء التهم عنها واالجابة عن االتهامات ومراجعة جلان التحقيق وغريها
االستاذ بنكن ريكاني

وزير االعمار واالسكان  االستاذ بنكن ريكاني مع الزميل احملاور 



الفنزويل��ي  الرئي��س  انتق��د 
نيكوالس م��ادورو في كلمة بثها 
التلفزي��ون الوطني وزير اخلارجية 
األمريك��ي ماي��ك بومبي��و، الذي 

اتهمه مبحاولة الفرار من البالد.
وق��ال مادورو ضاربا على الطاولة: 
»لم تش��هد الواليات املتحدة من 
قبل مثل هذه احلكومة اجملنونة... 
وبومبي��و...  وبين��س،  بولت��ون، 
ك��م م��ن احلق��د والكراهية في 
نفوسهم... إلى أي مستوى ميكن 
أن يصل عدم اإلحساس، واجلنون، 
والك��ذب، والتالعب؟ في املس��اء 
ق��ال بومبيو، إن لدى مادورو طائرة 
جاه��زة لالنط��الق ولك��ن الروس 
منع��وه من مغ��ادرة الب��الد .. من 
فضل��ك ال تتمادى في التفاهة يا 

سنيور!«.  
وخاطب مادورو مواطنيه بالقول: 
»أن��ا مواطنكم، وأنا أح��د الذين 

الدولة. وخالل  يش��كلون هذه 
كل السنوات الست هذه، كنت 

مخلصا بحياتي لتشافيز«.
وقب��ل ذل��ك، أعل��ن بومبيو أن 
مادورو حاول يوم الثالثاء الفرار 
إلى كوب��ا وكانت تنتظره على 
املهبط طائرة جاه��زة حلمله، 
ولكن ممثلي روسيا أقنعوه بعد 

القيام بهذه اخلطوة .
ف��ي  املعارض��ة  زعي��م  وق��ال 
فنزويال خوان غوايدو إن الرئيس 

نيكوالس مادورو ال يحظى بدعم 
ودع��ا أعضاء  املس��لحة  القوات 

اجليش إلى »مواصلة التقدم« في 
اجلهود الرامية لإلطاحة بالزعيم 

االشتراكي.
وج��اءت الرس��الة الت��ي نش��رت 
عل��ى حس��ابات غواي��دو عل��ى 
مواق��ع التواصل االجتماعي بعد 
يوم م��ن االحتجاج��ات العنيفة 
في الش��وارع في أعق��اب ظهور 
جواي��دو م��ع أعضاء م��ن اجليش 
يؤي��دون قضيته. ودعا أنصاره إلى 
اخل��روج إل��ى الش��وارع مجددا، 

بحسب رويترز.
الفنزويل��ي  الرئي��س  وأك��د 
نيكوالس مادورو، إصابة خمسة 
عسكريني خالل أعمال الشغب 

في كاراكاس .
وق��ال الرئيس للقناة الرس��مية 
ف��ي الب��الد: » لدين��ا خمس��ة 
أصيب��وا  عس��كريني  جرح��ى 
بأعم��ال الش��غب ف��ي مي��دان 
التاميرا، اثن��ان منهم في حالة 
خطي��رة«، ويش��ار إل��ى أن ه��ذا 

أول ظهور للرئي��س بعد محاولة 
االنقالب في البالد.

األمريكي  اخلارجي��ة  وزي��ر  وأعلن 
ماي��ك بومبي��و، ام��س األربع��اء، 
أن أنظم��ة الصواري��خ الروس��ية 
الت��ي  للطائ��رات  املض��ادة 
تس��تخدمها القوات الفنزويلية 
ل��ن تعرقل أي عملية عس��كرية 
أمريكي��ة محتملة ض��د الرئيس 

نيكوال مادورو .
وقال بومبيو ردا على سؤال بهذا 
الصدد لقناة س��ي أن إن: »أعتقد 

ال ينبغي على أحد ارتكاب خطئا، 
أنه ف��ي ح��ال اتخ��ذت )الواليات 

املتح��دة( مثل ه��ذا الق��رار، في 
حال مت اختيار احلال العس��كري، 
فسيكون اجليش األمريكي قادرًا 
لتحقق  العملي��ة  تنفي��ذه  على 

النتيجة التي يريدها الرئيس«.
وشهدت فنزويال خالل الشهرين 
املاضيني أزمة سياسية حادة بعد 
أن نصب غوايدو نفس��ه رئيس��ا 
مؤقتا للبالد بدعم من واشنطن، 
وذل��ك ف��ي ض��وء االحتجاج��ات 
ضد الرئيس الش��رعي، نيكوالس 
مادورو، واملس��تمرة منذ ال�26 من 

كانون الثاني/يناير.
الت��ي  لألح��داث  وف��ي تصعي��د 
قوات  فنزويال، حاولت  تش��هدها 
األم��ن تفريق أعمال ش��غب أمام 
قاع��دة ال كارلوت��ا اجلوي��ة، التي 
كان زعيم املعارض��ة، الذي أعلن 
نفسه رئيسا مؤقتا للبالد، خوان 
غواي��دو، قد دع��ا منه��ا، اجليش 
لالنضم��ام إلي��ه، ف��ي مس��عى 
نيك��والس  بالرئي��س  لإلطاح��ة 

مادورو.
ودع��ا زعيم املعارض��ة الفنزويلي 
انتفاض��ة  إل��ى  غواي��دو  خ��وان 
عسكرية ضد الرئيس نيكوالس 
م��ادورو بينم��ا تبادل��ت فصائ��ل 
مسلحة إطالق النار خارج قاعدة 
جوية في كراكاس، فيما ووصف 
وزير الدفاع فالدميي��ر بادرينو هذا 

احلدث بأنا »حترك انقالبي«.
العلي��ا  املمثل��ة  واعلن��ت 
للسياسية اخلارجية في االحتاد 
األورب��ي فيدريكا موغيريني، أن 
االحتاد األوربي يرفض أي شكل 
م��ن أش��كال العن��ف ويدع��و 
إلى ضبط النف��س إلى أقصى 
حد م��ن أج��ل جتنب اخلس��ائر 
في األرواح وتصاع��د التوتر في 

فنزويال .
وقال��ت موغيرين��ي: إن االحت��اد 
األورب��ي »يتاب��ع ع��ن كث��ب آخر 

التطورات في فنزويال«.
وجاء في بي��ان صادر عن املمثلة: 

»نكرر التأكيد عل��ى أنه ال يوجد 
س��وى طريق سياس��ي وسلمي 
ودميقراط��ي للخروج م��ن األزمات 
التي تواجه البالد، ويرفض االحتاد 
األورب��ي أي ش��كل من أش��كال 
العنف ويدعو إلى ضبط النفس 
إلى أقصى حد لتجنب اخلسائر 

في األرواح وتصعيد التوتر«.
كما أش��ار البيان إل��ى أن االحتاد 
األوربي »سيواصل بذل كل جهد 
الدميقراطية  الس��تعادة  ممك��ن 
خ��الل  م��ن  القان��ون  وس��يادة 
انتخاب��ات ح��رة ونزيه��ة وفًق��ا 

لدستور فنزويال«.
وكان مستش��ار األم��ن القومي 
األميرك��ي، ج��ون بولت��ون، قال 
إن الوالي��ات املتح��دة تريد تداول 

فنزوي��ال،  ف��ي  للس��لة  س��لمي 
مش��يرا إل��ى أن جمي��ع اخليارات 

مطروحة على الطاولة.
وق��ال بولتون، في مؤمتر صحفي ، 
»نريد بشكل رئيسي نقل سلمي 
للس��لطة. لكنني س��أقول مرة 
أخرى: ]رئي��س فنزويال[ نيكوالس 

م��ادورو وأولئك الذي��ن يدعمونه، 
وخاص��ة أولئ��ك الذي��ن ليس��وا 
فنزويلي��ني، يج��ب أن يعلم��وا أن 

جميع اخليارات مطروحة«.
كما أشار بولتون إلى أن »واشنطن 
أوضحت لروسيا أنها تتوقع عدم 

تدخلها في الشأن الفنزويلي«.

ووص��ف بولتون انتفاض��ة زعيم 
املعارض��ة ف��ي فنزوي��ال، خ��وان 
غواي��دو، بأنه��ا »ليس��ت انقالبا 

عسكريا«.
وكان زعي��م املعارضة في فنزويال 
خ��وان غواي��دو أعل��ن م��ن أم��ام 
قاع��دة جوي��ة ف��ي كاركاس عن 
لق��اء جمعه م��ع عدد م��ن قادة 
الوح��دات في القوات املس��لحة 
الفنزويلية، إلنهاء حكم الرئيس 

احلالي نيكوالس مادورو.
تغري��دة  ف��ي  غواي��دو،  وكت��ب 
عل��ى حس��ابه مبوق��ع التواصل 
»ش��عب  »تويت��ر«،  االجتماع��ي 
فنزويال ب��دأ اآلن في إنهاء القمع، 
في هذه األثناء أنا اجتمع مع قادة 
رئيس��يني ف��ي قواتنا املس��لحة 
لبدء املرحل��ة األخيرة من عملية 

الوصول إلى احلرية«.
الش��عب  غواي��دو  دع��ا  كم��ا 
الفنزويل��ي للنزول إلى الش��وارع 
واالحتج��اج، وكت��ب »للش��عب 
الفنزويلي، نحن س��ننزل اآلن إلى 
املس��لحة  والق��وات  الش��وارع، 
ستسمر في االنتشار حتى نعزز 
من قواتنا لنهاي��ة االعتداء على 

بالدنا، ال رجعة«.
الرئي��س  مستش��ارة  وعلن��ت 
األمريك��ي، كيلي��ان كون��وي، أن 
واش��نطن تري��د تغييرا س��لميا 
للس��لطة في فنزوي��ال، وتواصل 

متابعة الوضع.
وقالت كونوي للصحفيني: »نحن 
نتاب��ع الوضع ع��ن كث��ب، ونريد 

تسليم سلمي للسلطة«.
ه��ذا واجتم��ع زعي��م املعارض��ة 
الفنزويل��ي، خ��وان غواي��دو، مع 
حلفائه ف��ي العاصمة كاراكاس 
العس��كرية  القاع��دة  أم��ام 
»كارلوت��ا«. وكان غواي��دو قد دعا 
الفنزويل��ي  واجلي��ش  الش��عب 
للخ��روج إلى الش��وارع من أجل 
إنه��اء عملي��ة »احلري��ة« التي 
بالرئي��س  لإلطاح��ة  ته��دف 

نيكوالس مادورو.
وأعلن وزير الدف��اع الفنزويلي، 
فالدميي��ر بادرين��و، أن الق��وات 
م��ا  الفنزويلي��ة  املس��لحة 
زال��ت تدع��م الرئي��س احلالي، 
نيكوالس مادور، مؤكداً رفضه 
ألي محاوالت انقالب، وذلك بعد 
إعالن زعي��م املعارض��ة خوان 
غوايدو أنه اجتمع مع عدد من 

قادة القوات املسلحة .
وشهدت فنزويال خالل الشهرين 
املاضيني أزمة سياسية حادة بعد 
أن نصب غوايدو نفس��ه رئيس��ا 
مؤقتا للبالد بدعم من واشنطن، 
وذلك في ضوء االحتجاجات ضد 
الرئيس الشرعي نيكوالس مادورو 
واملس��تمرة منذ ال�26 من كانون 

الثاني/ يناير .

علق رئيس مجل��س الوزراء عادل عبد املهدي 
مؤخرا، عل��ى ظهور زعيم تنظيم داعش، أبي 
بكر البغ��دادي، األخي��ر، الذي يعتب��ر الثاني 
له منذ كش��فه هويته، وإعالن ما يس��مى ب� 
»الدولة اإلس��المية في العراق والش��ام« في 

.2014
وق��ال عبد امله��دي في مؤمت��ر صحفي عقده 

في العاصمة األملانية برلني، مع املستش��ارة 
األملاني��ة، خالل زيارت��ه الى املاني��ا، إن ظهور 
زعيم داعش محاولة لدعم انصاره املنهارين.
واكد عبد امله��دي أن »قدرات داعش تضاءلت 

لكنها ماتزال تشكل خطرا«.
وبع��د نحو ش��هر من انته��اء اخلالف��ة التي 
أعلنه��ا عام 2014، ظهر زعيم تنظيم داعش 
أب��و بكر البغ��دادي للمرة األول��ى، اإلثنني )29 
نيس��ان 2019(، ف��ي فيدي��و دعائ��ي نش��ره 

التنظيم املتطرف عبر تطبيق تلغرام .
ه��ذه ه��ي امل��رة األول��ى الت��ي يظه��ر فيها 
البغدادي، بع��د ظهوره العلني في متوز 2014 
أثن��اء الصالة في جامع الن��وري الكبير، غرب 
املوص��ل، وذلك بع��د إعالن اخلالف��ة وتقدميه 

ك�أمير للمؤمنني.

وع��اد زعيم تنظيم داعش أب��و بكر البغدادي 
للظهور إلى العلن، ف��ي فيديو يحمل عنوان 
»ف��ي ضيافة أمي��ر املؤمنني« منس��وب إليه، 
ويعتب��ر هذا الظهور ه��و األول ل��ه منذ متوز/
يولي��و 2014. وتط��رق البغدادي ف��ي الفيديو 
إلى االعتداءات التي اس��تهدفت س��ريالنكا 
في عيد الفصح وتبناه��ا التنظيم املتطرف 
مؤكدا أنها جاءت »ث��أرا« ملعركة الباغوز في 

سوريا.
بعد خمس س��نوات من ظه��وره األول، ونحو 

ش��هر من انتهاء »اخلالفة الت��ي أعلنها عام 
2014، ظهر زعي��م تنظيم »الدولة » أبو بكر 
البغ��دادي للم��رة األول��ى االثنني ف��ي فيديو 
دعائي نش��ره التنظيم املتطرف عبر تطبيق 

»تلغرام«.
وحم��ل عنوان »ف��ي ضيافة أمي��ر املؤمنني«، 
وفيه يظهر البغ��دادي بلحية طويلة بيضاء 
ومحن��اة األطراف، واضعا منديال أس��ود على 
رأس��ه، ويفت��رش األرض إل��ى جان��ب آخري��ن 

أخفيت وجوههم، ومتحدثا بنبرة بطيئة.
وه��ذه ه��ي امل��رة األول��ى الت��ي يظه��ر فيها 
البغدادي، بع��د ظهوره العلني في متوز/يوليو 
2014 أثن��اء الصالة في جام��ع النوري الكبير 
في غرب املوصل، وذل��ك بعد إعالن »اخلالفة« 

وتقدميه ك�«أمير املؤمنني«.
وليس واضحا تاريخ تصوي��ر الفيديو، غير أن 
البغدادي يقول في بدايته إن »معركة الباغوز 
انته��ت«، في إش��ارة إلى ط��رد التنظيم من 
آخر جيوبه في ش��رق س��وريا قب��ل ما يقارب 

الشهر، ويتطرق أيضا إلى االعتداءات األخيرة 
في سريالنكا.

وق��ال البغ��دادي إن »اهلل أمرن��ا باجله��اد ولم 
يأمرنا بالنصر«، مؤكدا أن االعتداءات األخيرة 
التي اس��تهدفت سريالنكا في عيد الفصح 
وتبناه��ا تنظيم »الدولة اإلس��المية« جاءت 

»ثأرا« للباغوز.
ويص��ر البغدادي عل��ى أن »معركة اإلس��الم 
وأهل��ه، م��ع الصليب وأهل��ه، معركة طويلة 
وس��يكون بع��د ه��ذه املعرك��ة م��ا بعدها«. 

وذك��ر أن مقاتل��ي التنظي��م املتط��رف الذي 
مني بهزائهم عس��كرية متتالية على مدى 

السنتني املاضيتني »سيأخذون بثأرهم«.
وخس��ر أبو بك��ر البغدادي امل��درج على رأس 
قائم��ة كب��ار املطلوب��ني ف��ي العال��م، دولة 
»اخلالفة« التي أقامها ألكثر من ثالث سنوات، 
وب��ات الي��وم يختبئ ف��ي كه��وف الصحراء 

السورية، بحسب محللني.
وبعدما كان يتحكم في وقت ما مبصير سبعة 
ماليني ش��خص على امتداد أراض شاس��عة 
في س��وريا وما يقارب ثلث مس��احة العراق، 
ال يقود البغدادي اليوم إال مقاتلني مش��تتني 
عاجزين بأنفسهم عن معرفة مكان وجوده.

وترصد الوالي��ات املتحدة مكاف��أة قدرها 25 
ملي��ون دوالر ملن يس��اعد ف��ي الوص��ول إلى 
البغ��دادي البال��غ من العم��ر 47 عاما، والذي 
س��رت م��ن الع��ام 2014 ش��ائعات كثير عن 

مقتله لم يتم تأكيدها.
وشكل ظهور زعيم داعش أبو بكر البغدادي 
مفاجأة غير متوقعة، الس��يما بعد الهزائم 
التي مني به��ا التنظيم في الفترة األخيرة، 

خاصة .
وكان زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي، 
ظه��ر أم��س االثن��ني، للم��رة األول��ى من��ذ 
خمس س��نوات ف��ي فيدي��و دعائي نش��ره 
التنظيم املتط��رف عبر قنواته على تطبيق 

»تليغرام«.
الدف��اع  وزي��رة  بارل��ي،  فلوران��س  وقال��ت 
الفرنس��ية، إن التس��جيل املص��ور لزعيم 
تنظيم »داع��ش« أبو بكر البغدادي يجب أن 

يؤخذ بعني احلذر.
وأضاف��ت بارل��ي أن أجهزة اخملاب��رات ما تزال 
حتلل تس��جيل البغدادي، موضحة أنه »إذا 
ثبتت صحة التسجيل املصور فسيظهر أن 

التنظيم لم ينته«.
وفاجأ البغ��دادي العالم بظهور غير متوقع 
في مقطع مصور يوم االثنني، بعد أن اختفى 
على مدار خمس س��نوات، وسط أنباء حول 
وفات��ه ت��ارة وإصابت��ه ت��ارة أخ��رى، في ظل 
الهزائ��م التي مني بها التنظي��م في الفترة 

األخيرة.
ودع��ا البغ��دادي أتباعه في »مال��ي وبوركينا 
فاسو إلى الثأر الستهداف فرنسا للمسلمني 
ف��ي الش��ام والع��راق«، وق��ال: إن »معركتنا 
معركة اس��تنزاف«. ويتضم��ن الفيديو الذي 
بثته وكالة تابعة للتنظيم بعض اإلش��ارات، 

الت��ي عم��دت وس��ائل إع��الم أجنبي��ة إل��ى 
قراءتها، وأبرزها الرش��اش ال��ذي ظهر خلف 
البغدادي.وتعك��ف ع��دة أجه��زة مخاب��رات 
دولي��ة ف��ي تعاون مش��ترك عل��ى حتليل كل 
ثانية للفيديو الذي ظهر فيه زعيم »داعش«، 
بأح��دث التقنيات لتحدي��د موقعه والقبض 
عليه، وفقاً لتقرير صحيفة »ديلي تليغراف« 
البريطاني��ة. وجاء ف��ي التقري��ر أن البغدادي 
»ظهر في املقطع املص��ور في صحة جيدة«، 
رغم التقارير املتعددة التي تداولتها وس��ائل 
إع��الم حول مقتل��ه أو إصابته في غارة جوية 

أمريكية.
وذك��ر التقري��ر أن »البغ��دادي وهو ف��ي أواخر 
األربعيني��ات م��ن عمره ب��ني أب��رز املطلوبني 
على القوائم الدولية وقوائم أجهزة اخملابرات 
الغربية، والتي س��تقوم بالطبع بتحليل كل 
ثانية ف��ي الفيديو حملاولة التعرف على املوقع 

الذي صور فيه«.

ويوضح أيضاً أن »االعتقاد السائد في الغرب 
حالي��اً ه��و أن البغدادي يختب��ئ في منطقة 
ما ف��ي الصح��راء العراقية ق��رب احلدود مع 

سوريا«.
وكان التحالف الدولي الذي تقوده واش��نطن 
أعل��ن، في نهاية م��ارس املاضي، الس��يطرة 
على آخ��ر معاق��ل التنظيم مبدين��ة الباغوز 

قرب احلدود السورية - العراقية، دون الكشف 
ا حلَّ بزعيمه البغدادي، الذي توقعت عدة  عمَّ
مصادر عراقية وروسية غير رسمية في أوقات 

سابقة مقتله أو إصابته.
كما أك��د املتحدث باس��م ق��وات التحالف 
الدول��ي حملاربة داع��ش، والذي تق��وده أمريكا 
إن واش��نطن تعمل بش��كل مس��تقل على 
التحقق من صحة املقطع الذي نش��ر لزعيم 

التنظيم اإلرهابي، أبو بكر البغدادي.
وق��ال س��كوت راولينس��ون: »حالي��ا، نحن 
نعم��ل للتأكد بش��كل مس��تقل من صحة 
املقطع الذي ُنش��ر اليوم ويدع��ون ظهور أبو 

بكر البغدادي فيه«.
قائ��ال:  التحال��ف  باس��م  املتح��دث  وتاب��ع 
»سنس��تمر بدعم القوات التابعة لشركائنا 
في مهمة هزم داعش بش��كل نهائي، والتي 
تتضمن استهداف قدرتهم املالية التي متول: 
عملياتهم وجتنيد أفرادهم وتنسيق هجمات 

متطرفة عنيفة«.
وكان ق��د ظه��ر البغ��دادي في فيديو نش��ره 
اجلناح اإلعالمي لداعش، أعماق، وهو يتباهى 
بالعملي��ات الت��ي نفذه��ا اجلهادي��ون بع��د 
الهزمي��ة في الباغوز، كما أن��ه عبر عن دعمه 

ملنفذ هجمات سريالنكا .

12 قضايا

وزيرة الدفاع الفرنسية : أجهزة املخابرات ما تزال 
تحلل تسجيل البغدادي موضحة أنه إذا ثبتت صحة 
التسجيل املصور فسيظهر أن التنظيم لم ينته اىل االن

بومبيو : أنظمة الصواريخ الروسية 
املضادة للطائرات التي تستخدمها القوات 
الفنزويلية لن تعرقل أي عملية عسكرية 

أمريكية محتملة ضد مادورو
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نعمل للتأكد بشكل 
مستقل من صحة املقطع 
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موغرييني : االتحاد 
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ويقول التقرير إن البيت األبيض 
وج��ه مسؤولي مجل��س األمن 
والدبلوماسي��ن  القوم��ي 
لف��رض  ط��رق  ع��ن  للبح��ث 
عقوب��ات على اجلماع��ة، وذلك 
بعد زي��ارة الرئيس املصري عبد 
الفت��اح السيسي إل��ى البيت 
األبي��ض، في 9 أبري��ل )نيسان(، 
ال��ذي يرى ف��ي حرك��ة اإلخوان 
املسلم��ن مص��درًا للمعارضة 
الصحيفة  وتلفت  السياسية. 
إل��ى أن السيسي حث في لقاء 
ودون حض��ور صحفين  خاص، 
أو التق��اط صور، الرئيس ترامب 
احلركة جماعة  على تصني��ف 
إرهابية، مشيرة إلى أنه تصنيف 
لو حدث فسوف يؤدي إلى فرض 
عقوبات اقتصادية، وحظر سفر 
على ش��ركات وأفراد يتعاملون 

مع اجلماعة املستهدفة.
أن  ع��ن  التقري��ر  ويكش��ف 
الرئيس ترام��ب رد مؤكًدا طلب 
السيسي، قائ��ً� إن قرارًا كهذا 

ا وهو ما فسره  سيكون منطقيًّ
مسؤولون في إدارة الرئيس على 
أنه نوع م��ن الوع��د، إال أن هذا 
املقترح أثار نقاًش��ا حاًدا داخل 
اإلدارة، مب��ا في ذل��ك لقاء نظم 
األسبوع املاضي، وعلى مستوى 

عاٍل، ضم صناع سياسة ميثلون 
ال��وزارات، ونظم��ه  ع��دًدا م��ن 
مجلس األمن القومي، بحسب 

ما قال املسؤولون.
املتحدث��ة  أن  التقري��ر  ويذك��ر 
باس��م البي��ت األبي��ض، سارا 
سان��درز، اعترف��ت ب��أن البيت 
األبيض يعمل من أجل تصنيف 
املسلم��ن  اإلخ��وان  جماع��ة 
منظمة إرهابي��ة، وقالت: »لقد 
تشاور الرئيس م��ع فريق األمن 
القوم��ي وقادة املنطق��ة الذين 
نقلوا إليه قلقهم، ويتم العمل 
عل��ى هذا التصني��ف من خ�ل 

إجراءات داخلية«.
إن مستشار  الصحيفة  وتقول 

األم��ن القوم��ي، ج��ون بولتون، 
ووزي��ر اخلارجية يدعم��ان هذه 
الفك��رة، إال أن مسؤول��ن في 
ذوي  ودبلوماسين  البنتاج��ون 
خبرة عب��روا ع��ن اعتراضهم، 
ويحاولون البحث عن خطوات 
محدودة ترضي البيت األبيض.

وين��وه التقري��ر إل��ى أن��ه م��ن 
ف��إن  القانوني��ة،  الناحي��ة 
معي��ار  أن  ي��رون  املسؤول��ن 
تصني��ف املنظم��ات اإلرهابية 
ال يناس��ب جماع��ة اإلخ��وان 

جماع��ة  فه��ي  املسلم��ن، 
فضفاض��ة ولديه��ا ف��روع في 
دول ع��دة، ولها ع�قات اسمية 
أو تاريخية معه��ا، وهناك عدة 

األردن  ف��ي  سياسي��ة  أح��زاب 

وتونس مث��ً� تعد نفسها جزًءا 
من تفكير اإلخ��وان املسلمن، 

لكنها تنبذ العنف.
وي��رى التقري��ر أن��ه م��ن ناحية 

السياس��ة، ف��إن أي حترك ضد 
املسلم��ن سيعق��د  اإلخ��وان 
الع�ق��ة م��ع تركي��ا، التي يعد 
أردوغان  رج��ب طي��ب  رئيسها 
املتحمس��ن  الداعم��ن  م��ن 
للجماع��ة، فيما ال تع��رف آثار 
هذا التصني��ف على املنظمات 
ذات  األمريكي��ة  اإلنساني��ة 

الع�قة مع اجلماعة.
ع��ن  نق��ً�  الصحيف��ة  وت��ورد 
منظمات حقوق إنسان، قولها 
إن السيسي قد يستخدم هذا 
التصني��ف لزي��ادة قمع��ه ضد 
املعارض��ة، مشيرة إل��ى أن من 
ب��ن األفك��ار التي مت نقاش��ها 
البح��ث  املاض��ي،  األسب��وع 
أو استه��داف  ع��ن جماع��ات، 
إرهابي��ة ذات ع�قة  جماع��ات 
مع اإلخوان، أو حتديد التصنيف 
بجماعة اإلخوان املسلمن في 

مصر.
ويشير التقرير إلى أن السيسي 
املنتخب  رئي��س مص��ر  أط��اح 
محم��د مرس��ي، ال��ذي ينتمي 
إلى جماعة اإلخوان املسلمن، 
وأصدر ق��رارًا بحظ��ر اجلماعة، 
وحث إدارة باراك اوباما على عمل 
الش��يء ذات��ه، لكنه��ا رفضت 
بالنواح��ي  تتعل��ق  ألسب��اب 

السياسية والقانونية.
ويج��د التقري��ر أن الدفع باجتاه 
حظ��ر اإلخ��وان ه��و ج��زء من 
ق��رارات أخرى اتخذه��ا ترامب، 
األنظمة  وتأث��رت بع�قته م��ع 
يت��م  أن  ودون  الديكتاتوري��ة، 
التدقي��ق به��ا م��ن املسؤولن 
املعني��ن، مث��ل ق��راره سحب 

القوات من سوريا.
إدارة  ب��أن  الصحيف��ة  وتفي��د 
ترام��ب فك��رت ف��ي تصني��ف 

املسلم��ن،  اإلخ��وان  جماع��ة 
اإليران��ي  الث��وري  واحل��رس 
منظمت��ن إرهابيتن، وذلك في 
الفت��رة الفوضوي��ة م��ن دخول 
ترامب إلى البيت األبيض، إال أن 
هذه الفك��رة مت جتاوزها بسبب 
احملترفن،  املسؤولن  اعتراضات 
لقرارات  السلبي��ة  والتداعيات 
أخرى اتخذها ترامب، مثل منع 
مسلمي بعض الدول اإلس�مية 

من دخول الواليات املتحدة.
وتختم »نيويورك تاميز« تقريرها 
باإلش��ارة إل��ى أن اإلدارة ق��ررت 
في هذا الربي��ع، ودون مقدمات، 
اإليراني  الثوري  احلرس  تصنيف 
منظم��ة إرهابي��ة، فيم��ا أعلن 

بومبيو، ال��ذي يعد صوتًا مهًما 
في املطالبة بحظ��ره، عن ذلك 
القرار، في 8 أبريل، قبل يوم من 

زيارة السيسي البيت األبيض.

هل تستطيع واشنطن تجويع الشعب االيراني؟

وتاب��ع روحان��ي: "ق��رار أميركا 
النف��ط  ص��ادرات  بتصفي��ر 
اإليراني��ة، خاط��ئ ولن نسمح 
بتنفي��ذه. في األش��هر املقبلة 
أنن��ا  األميركي��ون  سي��رى 
النفطية  صادراتن��ا  سنواصل 
رغم أنفه��م. الواليات املتحدة 
ق��ادرة عل��ى أن توق��ف طريقاً 
واحداً لتصدير النفط اإليراني، 
لكن صادراتنا ال تتم عبر طريق 
واح��د، لدين��ا 6 ط��رق أخرى ال 

يعرفها األميركيون".
ووّق��ع روحاني مش��روع قانون 
مّرره مجلس الشورى )البرملان( 
املاض��ي،  األسب��وع  اإليران��ي 
يعتب��ر جمي��ع أف��راد الق��وات 
األوسط  الشرق  األميركية في 
األميركي��ة  واإلدارة  إرهابي��ون 

راعية لإلرهاب.
وزارتَ��ي  روحان��ي  وأم��ر 
واخلارجي��ة  االستخب��ارات 

والق��وات املسلح��ة واجملل��س 
بتنفيذ  القومي،  لألمن  األعلى 
القان��ون ال��ذي يُع��ّد رداً عل��ى 
"احل��رس  إدراج  ترام��ب  ق��رار 
الثوري" اإليران��ي على ال�ئحة 
"املنظم��ات  ل���  األميركي��ة 

اإلرهابية األجنبية".
إل��ى ذلك، أعلن وزي��ر االقتصاد 
اإليران��ي فرهاد دجبسند أن 10 

ب�ده،  دوالر تسّلمته��ا  ب�ي��ن 

من 40 بليوناً أّمنتها الصادرات 
غير النفطية.

وأكد املتحدث باسم اخلارجية 
موس��وي،  عب��اس  اإليراني��ة، 
عل��ى أن الطريق مغلق أمام أي 
مفاوضات مع الواليات املتحدة، 
عازيا ذلك إلى "نكثهم للعهود 
وع��دم التزامه��م بتعهداتهم 

ونزعتهم البلطجية".
وأش��ار موس��وي ف��ي تصريح 
صحفي، إلى إرسال مساعدات 

إنساني��ة من العدي��د من دول 
العالم إلى إي��ران، فيما منعت 
واش��نطن إرس��ال مساعدات 

نقدية إلى ب�ده .
وق��ال، إن "الضغوط النفسية 
الت��ي  الكبي��رة  واالع�مي��ة 
بإج��راءات  أمريك��ا  متارسه��ا 
حظرها اخلاطئ��ة على املراكز 
املالية والبنوك العاملية، تخلق 
مشاك��ل له��ا جت��اه است���م 
إلى  املساعدات  ه��ذه  وإرسال 

إيران".
الرسم��ي  املتح��دث  ون��وه 

اإليراني��ة،  للخارجي��ة 
بتصريح��ات املندوب األمريكي 
ذات  األخي��رة  ه��وك  براي��ان 

الصل��ة، والذي أعل��ن، أن ب�ده 
عل��ى استعداد للتف��اوض مع 
احلكوم��ة اإليراني��ة، الفتا إلى 
املفاوض��ات الت��ي ج��رت م��ع 
األمريكي��ن على م��دى عامن 
ونصف الع��ام في إطار االتفاق 
الن��ووي وتضمن أكث��ر من 200 

صفحة.
وقال: "باعتقادي إن تصريحات 
تك��ون  م��ا  أش��به  ه��وك، 
باملزحة، إي��ران ال تأخذ طلبهم 
بالتف��اوض عل��ى محمل اجلد 
وه��م أنفسه��م يعلم��ون بأن 

دعواتهم هذه ليست جادة".
وح��ول مواقف البي��ت األبيض 

األخي��رة وعدم متديد اإلعفاءات 
النفطي��ة لزبائ��ن إي��ران، قال، 
"لق��د اعتدن��ا 40 عام��ا عل��ى 
املقاوم��ة  وكذل��ك  احلظ��ر، 

وااللتفاف على احلظر".
وأضاف، "ال نتوقع غير ذلك من 
أمريك��ا وحينما كن��ا نخوض 
املفاوضات معها فإنها كانت 
مبنية عل��ى عدم الثقة وتوقع 

مثل هذه الظروف".
أح��د  أن  موس��وي،  واعتب��ر 
األهداف التي كانوا يتوقعونها 
بعد خ��روج الوالي��ات املتحدة 
من االتفاق النووي، هو أن تقوم 
إي��ران بإبداء رد فع��ل انفعالي 
وغير متوقع، "ك��ي يصلوا هم 
ودعاة احلرب إلى أهدافهم التي 

يبتغونها".
اإليراني  الدبلوماس��ي  وش��دد 
عل��ى أن استف��ادة ب���ده م��ن 
ل�تف��اق  االقتصادي��ة  املزاي��ا 
النووي لم تتحقق كما ينبغي 
حتى اللحظة، كما أن شركاء 
"إما  األوربين،  االتفاق، وخاصة 
لم يرغب��وا أو لم يستطيعوا"، 
معتبرا األمر بأنه جعل أمريكا 

"أكثر غطرسة".

كم��ا ه��دد وزير خارجي��ة إيران 
متك��ي،  منوش��هر  الساب��ق، 
صادراته��ا  بقط��ع  اإلم��ارات 
النفطي��ة عق��ب مسارعته��ا 
م��ع السعودي��ة لتلبي��ة دعوة 
أمريكا تعويض النفط اإليراني 
لألس��واق العاملي��ة بعد حظر 

واشنطن صادراتها.
وغرد وزير اخلارجية اإليراني في 
عهد الرئي��س اإليراني السابق 
محم��ود أحمدي جن��اد، باللغة 
العربية وقدم نصيحة لشيوخ 
دولة اإلمارات داعياً إياهم لعدم 
االنخ��راط ف��ي لعب��ة الرئيس 

األمريكي دونالد ترامب اخلطيرة 
التي قد تؤدي إلى قطع صادرات 

اإلمارات من النفط.

وأفادت وكالة معر اإليرانية، أن 
الوزير السابق متكي كتب في 
تغريدت��ه التي نشره��ا باللغة 
العربية ما يل��ي: "بعد انتصار 

أثار  الثورة اإلس�مي��ة وعندما 
شيوخ اإلمارات وبتشجيع من 
البريطانين إع�نا واسعا ضد 
اجلزر اإليرانية صرح  رئيس إيران 
رفسنجاني  هاش��مي  آن��ذاك 
أن عل��ى اإلماراتين أن يتوقعوا 

بحرا من الدماء".
وأض��اف متكي "الي��وم ينبغي 
على شيوخ اإلمارات أن يعرفوا 
أن الدخ��ول ف��ي لعب��ة ترامب 
اخلطي��رة ض��د إيران ي��ؤدي إلى 

قطع صادراتهم النفطية".
ويذكر أن إدارة الرئيس األمريكي 
ترام��ب أعلن��ت إنه��اء مهل��ة 

اإلعف��اءات لع��دد م��ن ال��دول 
املستوردة للنفط اإليراني بعد 
أن ضمن��ت دولت��ان إقليميتان 
هم��ا السعودية واإلمارات سد 
النقص احلاصل من قطع تدفق 
النف��ط اإليراني إل��ى األسواق 

العاملية.
وقد اعتبر املسؤولون اإليرانيون 
اإلم��ارات  م��ن  اخلط��وة  ه��ذه 
خط��وة  بأنه��ا  والسعودي��ة 
عدائي��ة مؤكدي��ن أنه��م ل��ن 
يسمح��وا ألح��د ب��أن يسلب 
ف��ي  النف��ط  م��ن  حصته��م 

األسواق العاملية.

13 ما وراءالحدث

روحاني يطالب اإليرانيني بـ "زيادة اإلنتاج" ويتحدى أمريكا بـ "6 
طرق" لتصدير النفط

ح��ّض الرئي��س اإليران��ي حسن روحاني مواطنيه على "زيادة اإلنتاج"، وتعه��د "تركيع" الواليات املتحدة وتصدير نفط "رغم أنفها"، متحدثاً ع��ن "6 طرق" تسّهل ذلك "ال يعرفها 
األميركيون".وتنه��ي إدارة الرئي��س األميرك��ي دونالد ترامب اليوم اخلميس إعفاءات أتاحت لثماني دول ش��راء نفط إيراني، بعدما أعادت ف��رض عقوبات على طهران، إثر انسحاب 
واش��نطن م��ن االتف��اق النووي املُبرم عام 2015.وقال روحاني خ�ل تكرمي عم��ال "منوذجين": "إحدى طرق مواجهة الواليات املتحدة، واخلط األمام��ي في هذا الصراع هو أنتم أيها 
العمال، إذ ميكنكم مبزيد من العمل، زيادة اإلنتاج وتشغيل املصانع". وشدد على ضرورة "زيادة اإلنتاج من خ�ل زيادة نوبات العمل مرات".وأضاف: "كلما راهّنا على االكتفاء الذاتي 
تتحّس��ن قيم��ة العملة الوطني��ة. وكلما زدمت اإلنتاج املوّجه إلى التصدير، تزيدون م��ن قيمة العملة. أميركا تستهدف قطع صادراتنا من النف��ط، خلفض عائداتنا من العم�ت 

األجنبية. والوسيلة الوحيدة ملواجهة ذلك هو إنتاج منتجات غير نفطية وتصديرها. عمال إيران ورجالها ونساؤها لن يسمحوا ألميركا باالنتصار، وسنركعها".

البيت األبيض وجه مسؤولي جملس األمن القومي والدبلوماسيني للبحث عن طرق لفرض عقوبات على مجاعة االخوان

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

نشرت 
صحيفة »نيويورك 

تاميز« تقريًرا أعده كل 
من تشارلي سافيج، 

وإريك شميدت، وماغي 
هابرمان، تكشف فيه 

عن أن الرئيس األمريكي 
دونالد ترامب يدفع 

باجتاه تصنيف حركة 
اإلخوان املسلمن 

جماعة إرهابية.
ويشير التقرير، إلى 

أن ترامب يريد إصدار 
أمر يصنف حركة 
اإلخوان املسلمن 

جماعة إرهابية، بحيث 
يزيد من ثقل الواليات 

املتحدة ضد أهم حركة 
إس�مية ينتمي إليها 

امل�ين في الشرق 
األوسط.

املرشد االعلى : قرار أمريكا بتصفري صادرات النفط 
اإليرانية خاطئ ولن نسمح بتنفيذه وسريى األمريكيون أننا 

سنواصل صادراتنا النفطية رغم أنفهم

من ناحية السياسة فإن أي 
تحرك ضد اإلخوان املسلمني 
سيعقد العالقة مع تركيا 
التي يعد رئيسها رجب 
طيب أردوغان من الداعمني 
املتحمسني للجماعة

موسوي : أن الطريق 
مغلق أمام أي مفاوضات 
مع امريكا لنكثهم 
للعهود وعدم التزامهم 
بتعهداتهم ونزعتهم 
البلطجية

NO.3176  . THU . 2  .MAY .2019  2019 /  5 /  2  العدد )3176( الخميس

سارة

بولتون

اردوغان

هوك

منوشهر

فرهاد روحاني

كيف يستفيد السيسي إذا استجاب ترامب وصنف اإلخوان املسلمني كجماعة إرهابية؟

اعرتفت سارا ساندرز  بأن البيت األبيض يعمل من 
أجل تصنيف مجاعة اإلخوان املسلمني منظمة 

إرهابية 



)مساء من خشب( للشاعر زين العزيز »نصوص بثوب واحد وأغنيات كثرية«

هذه الشعرية املتدفقة هي بوح من الكلمات 
باختالجات الّروح العاشقة واملكلومة والثائرة

قراءة / عقيل هاشم الزبيدي

لو اشترينا بدنانيِر الطفولة
ضحكًة عتيقًة

من بائِع البالوناِت املُلونة،
قبل أن حتوَلُه احلرُب

إلى حفارِ قبوٍر؛
لعرفنا

كيف نضُع العمَر بني شيبتني
ونحن نبتسم.

*  *  *
قلنا:

لنا ثوب واحد واغنيات كثيرة
لكنا تشبثنا بالثوب 

ونسينا االغاني التي تركتنا يوما
كبطاقات اليانصيب التالفة

وعندما طلبنا منها ان تكون ابوابا 
لبيوتنا الهزيلة 

خانتنا وذهبت الى القصور ...ص32
أعرف أنه��ا العتب��ة الثانية لشاعر 
ممتل��ئ بالتفاؤل واحل��ب واإلنسانية، 
لذلك نصوص��ه مزيج م��ن مشاعر 
بني احل��ب واأللم، الب��وح والصمت. 
في ه��ذه اجملموعة الشعرية »سماء 
من خشب« جن��د الشاعر زين العزيز 
يخطها مب��داد الوج��ع العراقي كل 
يوم جنده يتجذر فيه. هذه الشعرية 
رغم االسى والفقدان جندها تتنامى 
إبداع��ا فُنلفي أنفسنا أمام قصيدة 
نثر موفورة الّشروط: بالغة اإليجاز، 
ش��ديدة الّتوّه��ج، بديع��ة اجلم��ال. 
ه��ذه الشعري��ة املتدفق��ة هي بوح 

م��ن الكلم��ات باختالج��ات ال��ّروح 
انها  والثائرة.  واملكلومة  العاش��قة 
صوفية العاشق تتأتّى من اعتمادها 
الّذات��ّي باستعمالها  على احل��دس 
الّلغ��ة اجملازيّة املوغل��ة بصور الروح 
وص��ال،  إل��ى  والّتائق��ة  الطه��ور 
واملكابدة وجع العشق ظمأ إلى حد 

االرتواء.
»مثل ساق اخليزران«

يشبهونني 
بالقصائد الغزلية القدمية

تلك التي تركض بساقني نحيفنني
وراء ظلها

لكنهم نسوا أنّي ال أملك
سوى قدٍم واحدٍة في الشعر

قدٌم كساِق اخليزران،
أقفز بها

وأركُل العمَر،
وأّن عك��ازة ال تكفي ملط��اردة ِهّر في 

الصحراء ...ص17
هذه النص��وص هي جت��ارب إبداعية 
الكوني��ة  صبغته��ا  اكتس��ت 
التزام��ات الشاع��ر  م��ن اعتب��ارات 

بالفق��د  واستشع��اره  االنساني��ة 
للوط��ن وتشظ��ي الذات ف��ي عالم 
غ��ارق بالقهر واالغت��راب االنساني، 
اقول ك��ل ماجاء في ه��ذه اجملموعة 
هي هذا الب��وح اليوم��ي والعاصف 
للغري��ب الوله��ان وجترب��ة م��ر بها 
الشاع��ر .ه��ذا اإلحس��اس جسده 
الشاعر لوحة تشكيلية وتبعا لفن 
تعبيري بعين��ه احالها رسامها الى 
نصوص تعبيرية مؤملة هي فقدانات 
الوط��ن م��ن ذكري��ات احل��ب واحلرب 
والغرب��ة، هي جزء م��ن فعل أو خلق 
إبداعي هو في النهاي��ة مرآة لهوية 

وكينونة شاعرها ومدونها.
»قريتنا اكبر بؤسا في العالم«

في قريتنا البعيدة
كانت اجل��دران متالن قواري��ر الفخار 

بالدموع
من ثم يضعها حتت املطر

سيمتزج الدمع بالدمع 
ظنا ان امرأة تشربه

ستنج��ب للحياة.. ابناء وش��عراء..
ص71

وبالطب��ع الشاع��ر هو صان��ع هذه 
املالحم وليس مجرد مدونها والقادر 
على تشكلها.. هذه الوجودية التي 
صاغها الشاعر ف��ي نهج أسلوبية 
مع��ني راح��ت تفجي��ر ه��ذا الّدفني 
ومتّك��ن م��ن إض��اءة اخلي��االت ويولّد 

الفعل املدهش.
هنا جن��د الشاع��ر يخ��وض مقاربة 
املنج��ز الشعري على وجه التحديد 
عند تخوم اندغام الذهنية ومتاهيها 
مع معايي��ر مفاهيمية م��ن انساق 
مضمرة لتلك الصوفية التي تتدّفق 
ش��عرا عذب��ا لتطبع كام��ل اجلسد 
التعبي��ر الروح��ي وتستغرق خارطة 
الرؤى في اتكائها على راهن املعنى، 

ه��ذا اخلط��اب التفاعل��ي املتسربل 
بإيجابي��ات املوضوعي بوصفه نصا 
مفتوح��ا ينهل ح��ّد االستنزاف من 
قام��وس السهل املمتن��ع وتنكفئ 
على الهامشي بهدف نقله وحتويله 
م��ن املسك��وت عن��ه إل��ى االجهار 

اليومي.
»عندما تفقد اآلخرة جنتها«

بغباء مفرط اتساءل
عن ماذا؟ وكيف؟

ماذا لو ان اجلنة فناء واسع
يشبه االرض قبل مكوث البشر

جن��ة مليئ��ة بالعشب واالش��جار 
القصيرة 

بطيور متلك حناجر املطربني
ونهر غير ذي خمر...ص62

نحن أمام نصوص من عوالم جمالية 
ودوال تتناس��ل وسياق��ات موّجهة 
الن��ص  ميكانيزم��ات  عل��ى  وقف��ا 
العنونة لغوية قد نطقت باحلمولة 
الوجدانية وكادت تقول كّل ش��يء، 
إذا ما وق��ع استثناء ما أوكلت مهام 
النياب��ة فيه لتمفص��الت العناوين 

الفرعية تقّي��دا بتسلسل منطقي 
إن كان شكالنيا أو ضمنيا، تصاعدّي 
ومنطلق من اخلاص صوب العام الذي 
يق��ود إل��ى عاملية احلال��ة وكونيتها 
التزام��ا بتجري��د الفك��رة. إنه مهد 
الكلمات يدغدغه��ا احللم الناقص 
متواطئ��ا م��ع انزالق��ات برزخية من 
ش��أوها استعارة أو باألحرى استراق 
مساف��ات تفشي الضي��اء ونورانية 
البوح كضرب من اختزال للكينونة 
القابل��ة للنفي، ف��ي متتالية أسرار 
احملاص��رة  الظاه��رة  به��ا  تفي��ض 
وأسئل��ة  صوفي��ة  باستنطاق��ات 
وجودي��ة تستفّز الصميم اإلنساني 
وتستنفر املسك��وت عنه والضارب 

بجذوره في ذاكرة النسيان.
»شيء من حرقة يعقوب«

املدن الصغيرة
تخونها اسماؤها في الليل

يصبح غناؤها الشجي
فحيحا

والبيوت كاجلحور
واملاذن الذهبية تنتهي مهمتها

فتصعد إلى السماء
كاملناطيد.. ص39

ه��ي  النص��وص  ان  اق��ول:  واخي��را 
هاجس انسان��ي مابني احلب واحلرب 
والغرب��ة املترع��ة بهذيان��ات الوجع 
اإلنساني والعاب��ر لسطوة االنتماء 
الهويات��ي. اذن هي نص��وص كونية 
غير مهادنة تله��ج بسرديات نبوءة 

مبّطنة بجماليات شعرية صوفية.
.....................................................

- االسم زين العابدين محمد العزيز
- اسم الشهرة »زين العزيز«

- مواليد 1985.
- مقيم في السويد.

- ش��ارك ف��ي مهرجان��ات عراقي��ة 
وسويدية.

- نشر أغل��ب قصائده في الصحف 
العربية ومواقع االنترنيت.

اللغ��ة  ال��ى  قصائ��ده  ترجم��ت   -
االنكليزية.
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إصدار قصة قصرية

قي��ل أن االنسان مرآة نفس��ه والعاقل من يرى عيوبه 
قب��ل اآلخرين وصف��ة الكمال ال يتص��ف بها اال اهلل 
سبحانه فليس هنالك انس��ان كامل باملطلق فكل 
انس��ان يخطئ ويصيب واملعيار هنا هو معيار نسبي 
على ضوء كفتي الصح واخلطأ في ميزان الكمال.. ما 
أري��د قوله هو مدخل للولوج فيما أثير من آراء وأفكار 
مع أو ضد نتائج انتخاب��ات أدباء العراق.. سأجترد عن 
صفتي كمرش��ح لالنتخاب��ات لم يبل��غ عتبة الفوز 
وأحتدث بحيادية قد ال يتقبلها البعض ولكن البد من 
أن نقول وال نصمت لنعّزز األفعال الصحيحة ونؤشر 
اخللل ونصحح األفعال اخلاطئ��ة ونستلهم الدروس 
والعبر من التج��ارب التي متر علينا وهذه جتربة فريدة 
تتكرر على مستوى البل��د بأكمله كل ثالث سنوات 
مبمارسة دميقراطية مخلصة نوعا ما فيما اذا قيست 
باملمارسات )الدميقراطية( التي ميارسها السياسيون 

في البالد..
لهذا نقول:

أوال: م��ن الناحي��ة الشكلي��ة والتنظيمي��ة كان��ت 
ممارس��ة رائع��ة ج��دا وج��رت بانسيابي��ة منضبطة 
نوعا م��ا وأعطت مث��ال جميال يحتذى ب��ه من حيث 
اجلهد الكبير الذي بذلت��ه اللجنة املشرفة واللجنة 
القانونية ممثلة بالزميل نقيب احملامني االستاذ ضياء 
السعدي وانضباط األدباء الناخبني واملرش��حني على 

حد سواء.
ثاني��ا: كان��ت اللجن��ة املشرف��ة منصفة ج��دا في 
مجال بوسترات الدعاية االنتخابية للمرشحني وبال 

تفرقة.
ثالث��ا: هنالك مؤش��ر سلبي عل��ى االدب��اء بطغيان 
االخوانيات والعالقات الفيسبوكية وانعدام املعايير 
وارت��داء جلباب الفوضى العارمة في البلد مما أدى الى 
عدم صعود قامات أدبية معروفة وصعود البعض ممن 

هم أقل شأنا.
رابعا: املالحظ أن أعض��اء اجمللس السابق جميعهم 
صع��دوا باستثناء قلة ضئيلة منه��م وتلك مسألة 

فيها نظر.
خامسا: عدم صعود املرش��حني حملافظات الناصرية 
وواس��ط والعم��ارة والديواني��ة والنج��ف وكرك��وك 
واملوصل جراء عدم مشارك��ة أعضاء هذه احملافظات 
بشكل فاعل والنضال من أجل أن يكون لهم ممثال في 
اجمللس املركزي السيم��ا أن أكثرهم يدعي التهميش 
في الدع��وات للمهرجانات وغيرها.. يعني يقولون ما 

ال يفعلون.
سادس��اً: اتضح بشكل قاطع أن من دعا الى تنظيم 
نقابي مهني ولديه برنامج انتخابي يخدم ش��ريحة 
األدباء لم يصعد لعضوي��ة اجمللس وهذه قرينة أخرى 

على محنة الثقافة واختالل املعايير.
سابعاً: على ضوء كل ما ورد أعاله أدعو اجمللس املركزي 
الى تشكيل هيأة رأي تتكون من بعض أعضاء اجمللس 
املركزي الفاعلني ورؤساء الفروع في احملافظات وكبار 
االدباء وذوي االختصاص من أجل اعادة صياغة النظام 
الداخل��ي الحتاد األدباء الن النظ��ام الداخلي احلالي ال 

يتالءم وروح املرحلة اآلن.

أفكار هادئة
على ضفاف انتخابات

احتاد أدباء العراق
a

فنارات

املحامي والشاعر شالل عنوز

قصيدة

)س��ماء من خشب( مجموعة شعرية للش��اعر العراقي املقيم في السويد »زين العزيز«، وهي اجملموعة الشعرية 
الثانية بعد مجموعته االولى »خطأ في رأسي«. حتتوي هذه اجملموعة على ثالثني نصا شعريا من قصيدة النثر وقد 

صدرت عن دار تأويل للنشر والترجمة..

قالت عذراً
   فأنا

اميرٌة بال
ابواب

اغتصبها هوالكو
  قدمياً

والى اآلن يطمع فيها
كل وحوش األرض

قلت ساعمدك بدمي
قالت دّب اليأس

فأنا محزونة
قلت صبراً

فأنت التاريخ
واحلُب

انت يا بغداد
طعمة اآلخرين
وعلى اسوارك

تسقط االقنعة
قالت: نعم

فأنا الصبح والسهر
قلت غدا

ستنهضني
ويعود جمالك

وتعود شامخة فيك
الكنائس واجلوامع

وينقشع عن سمائك
السحاب

بغداد

هذه النصوص هي جتارب إبداعية اكتست صبغتها الكونية من اعتبارات التزامات 
الشاعر اإلنسانية و استشعاره بالفقد للوطن وتشظي الذات

موسى عزيز الخالدي

بغداد / البينة الجديدة
استقب��ل مع��اون مدي��ر عام 
الوطنية  والوثائ��ق  الكتب  دار 
فراس خضير تركي يوم األحد 
املاضي 2019/4/28 في مكتبه 
الرسم��ي وف��دا أكادميي��ا من 
جامعة االنبار ترأسه الدكتور 
حميد مجبل من كلية التربية 
وأع��رب  اإلنساني��ة.  للعل��وم 
تركي عن سعادته بهذه الزيارة 
الت��ي ته��دف لتعضيد أسس 
وآفاق التعاون بني املؤسستني 
وادامة الصل��ة بينهما ثقافيا 
وفكريا ومد جس��ور التواصل 

بصفتها  العراقية  باجلامعات 
والفك��ر، مؤكداً  للعلم  منابر 
عل��ى حرص��ه لتق��دمي العون 
واملساعدة مبا يعد واجبا وطنيا 
يج��ب ان تك��رس ل��ه اجلهود 
كاف��ة. من جانبه ق��دم رئيس 
وفد اجلامعة ش��كره وتقديره 
ملكت��ب املدير الع��ام الدكتور 
ع��الء اب��و احلس��ن ومعاون��ه 
وتع��اون  االستقب��ال  حلس��ن 
جميع موظفي الدار، واعتباره 
عملهم مبثاب��ة )مقربة كبيرة  
الع��ادة  احلياة ال��ى جامعاتنا 
ومكتباتنا التي سيطر عليها 

تنظيم داع��ش االرهابي حيث 
دمر وحرق كل ما ميت للثقافة 
والفكر بصلة اضافة لتدميره  

بشك��ل  التحتي��ة  لبناه��ا 
كام��ل في محافظ��ة االنبار( 
على حد قوله, معتبرا مبادرة 

الدار بإهداء الكتب للجامعة 
مبثاب��ة اع��ادة احلي��اة فيه��ا. 
متبادل��ة  زي��ارات  ان  ويذك��ر 
عدي��دة مت��ت ب��ني دار الكتب 
وجامعة  الوطني��ة  والوثائق  
اهداءه��ا  اثم��رت  االنب��ار 
بعناوي��ن   كت��اب   )4000(
متنوع��ة  وباللغتني العربية 
واالنكليزي��ة لفت��ح إضافات 
ملكتب��ة  جدي��دة  فكري��ة 
جامعة االنبار وتعويضها عن 
ما مت حرقة من كتب واطاريح 
كانت حتويها مكتبة أجلامعه 

قبل احتالل داعش االرهابي.

ميسرة هاشم
أذك��ر أنني جن��وت من الصمت 
في إحدى املسافات وأنا أسير 
مع رائحة اجلث��ث، أدخن طائر 
القل��ق ب��ني األماك��ن والباعة 
ال  كن��زة  داخ��ل  املعطوب��ني 
تصلح لليافعني كنت سأعود 
الى املنزل وأن��ا بكامل صوتي 

لك��ن ش��قوق األي��ام تأثر من 
سيجارت��ي ومن ساع��ة يدي 
التي تلمع مثل عيون القطط 
كنت أح��اول إستعادة صوتي 
أردد أغنيًة وتسيل خارج فمي 
كانت ثقيل��ة جدأ جتلس على 
سي��اج املن��زل وتزي��ن الطيور 
بعب��ارة النع��اس أحق��اً ه��ذا 
فم��ي يحدثني ع��ن فستاني 
العواصم  أسماء  وعن  األحمر 
النهاية  وف��ي  اللذيذ  والسفر 
ي��رش امللح داخل احلافالت رمبا 
ينقصن��ا حلم��اً جدي��د ولرمبا 
مات الفجر عند الضفة ولرمبا 
السجادة  عل��ى  لم نستلقي 
جيداً فكانت األلوان تائهة بني 
أنوفنا نحن العاشقني ذاهبان 

الى اجلحيم ي��وم تعود اجلثث 
عارية كي تصنع ش��جرة ونرى 
قوس قزح من خالل النظارات 
من��وت  ولرمب��ا  الشمسي��ة 
عشائري��اً أو ندخ��ل املعتق��ل 
حينها ستكون كتاباتنا أكثر 
إجرامية أحقاً مازلنا عاشقان 
لن يفهم أحد معنى الفانيليا 
األقح��وان  وال  ب��ني ش��فتيك 
املوجود في طواحني الهواء وال 
القلق املتلبس في األيام التي 
غادرتنا وال هيئت��ك التي تأتي 
على ش��اكلة مطر حتمل موتاً 
والغيمة  السم��اء  ب��ني  سرياً 
وب��ني احلق��ول اخلض��راء ب��ني 
اللوت��س الذي يتح��رك كثيراً 
في اإلنتحار ويشيخ طويالً في 

ش��جرة البرتق��ال التي تدندن 
للريح عن اشتهاءات املزارعني 
والنم��ل اخملم��ور دون أجنح��ة 
أحقاً نحن عاشقان.. إذن افتح 
عبارة الصرخة العجائبية في 
ش��غف ال��ذي يغفو ف��ي آخر 
حرك��ة حماسية عندما ميوت 
الورد في زهو براعمك أم كنت 
ترسم عالمات التعجب مبرارة 
اخلمسني أو ك��دت تنسى بأن 
أيامن��ا مع��دودة وتق��ول نحن 
اخلط��أ الذي يعتص��ر الشكراً 
واللقاءات  والرسائ��ل  وأرجوك 
وأخيراً تقول أنا أل أحب العيش 
م��ع األزق��ة املطلي��ة باألحمر 
ترسمني الشع��ر وأنا آكل ذيل 

القصيدة.

ص��در ع��ن دار املأم��ون للترجم��ة 
والنشر احدى دوائ��ر وزارة الثقافة 
والسياح��ة واآلث��ار  الع��دد الرابع 
العراق��ي  املترج��م  جري��دة  م��ن 
لشهر نيس��ان 2019، وضم العدد 
ب��ني صفحاته عدداً م��ن املواضيع 
املتنوعة حيث تضمنت الصفحة 
األول��ى والثاني��ة خب��راً ع��ن »وزير 
الثقافة يفتتح ساحة اكيتو  ويزور 
معرض املأمون« ومق��اال افتتاحيا 
بقل��م املش��رف الع��ام للجري��دة 
ساطع راجي عبيد بعنوان »ترجمة 
األدب العراقي«.وع��ن مشاركة دار 
املأم��ون في معرض اربي��ل الدولي 
يحتض��ن  ن��ؤاس  وأب��و  للكت��اب 
املوس��م الساب��ع من مب��ادرة »أنا 
عراق��ي أنا أق��را« وكتب��ت رئيسة 
التحرير إش��راق عبد العادل  مقاالً 
بعنوان »مزاج الترجمة وسوقها« 

و كتاب )سلطة املؤلف وش��ظايا 
النص( ق��راءة نقدية ف��ي صناعة 
األدب وصنعة املؤلف بقلم سهام 
حسن إبراهيم، وعن دليل إصدارات 
للترجمة، ومشاركتها  املأمون  دار 
في ي��وم بغ��داد للوظيف��ة بقلم 
حنان صباح التميمي، وصدور عدد 
جدي��د من مجل��ة بغ��داد باللغة 

الفرنسي��ة ومجلة املأمون باللغة 
اللطي��ف  عب��د  بقل��م  العربي��ة 
املوسوي.ونش��رت ف��ي صفحتها 
الثالثة والرابعة حواراً صحفياً مع 
الوكيل األقدم جابر اجلابري بعنوان 
الثقاف��ة  ترع��ى  الثقاف��ة  »وزارة 
أجرت��ه  تصنعه��ا«  ال  العراقي��ة 
نهضة طه الكرطان��ي، وموضوع 
تشكيلي عن جي��ف كوينز يعيد 
أنتاج مكونات أعماله بقلم ادريان 
سي��رل ترجمة زينب حميد قاطع، 
وترجم عمر عب��د الكرمي موضوعا 
ع��ن اخلراف��ة األملاني��ة مارغري��ت 
ش��وبر، وجولة في متحف امللكة 
صوفيا ترجمة مهن��د عبد القادر 
وعن ابرز الفنان��ات املعاصرات في 
روسي��ا في ف��ن الرس��م موضوعا 
تخ��وض مغامرة  )بيدينا  بعن��وان 

اللون(.

دار الكتب والوثائق الوطنية تهدي جامعة األنبار )4000( كتاب
بغداد / البينة الجديدة

استضاف امللتقى الثقافي للدكتورة 
زينب عبد الكرمي اخلفاجي وبالتعاون 
م��ع ملتق��ى رض��ا عل��وان الثقاف��ي 
اللواء الدكتور )سع��د معن( الناطق 
الداخلي��ة  وزارة  باس��م  الرسم��ي 
حي��ث القى محاض��رة حت��ت عنوان 
)العنف االسري في العراق بني الواقع 
والقان��ون(.. )البين��ة اجلدي��دة( تبارك 
للملتق��ى الثقاف��ي وللدكتورة زينب 
اخلفاج��ي هذا النش��اط وتتمنى لها 

املزيد من االبداع والتألق.

حماضرة عن العنف األسري

أحقًا حنن عاشقان؟



المخرجة اللبنانية نادين لبكي: كنت أحلم باألوسكار .. وهذه رسالتي للعالم

متابعة / البينة الجديدة
حال��ة من اجل��دل أثيرت ح��ول احلالة الصحي��ة للفنانة 
رغدة في األيام املاضية، بعد ما ذكرته اإلعالمية املصرية 
بسم��ة وهبة التي طالب��ت اجلميع بالدع��اء لرغدة بعد 
إصابتها بوعكة صحية. ولم تكشف اإلعالمية املصرية 
عم��ا تعانيه الفنانة رغدة، واكتف��ت بالتأكيد على أنها 
بحاجة إلى الدع��اء، بعد إصابتها بوعكة صحية عقب 
تصوير حلق��ة معها في برنامجها. ومم��ا زاد في غموض 
األم��ر تلك الصور الت��ي نشرها الدكتور جمال ش��عبان 
مدير معهد القلب املصري السابق، حيث ظهر بصحبة 
الفنان��ة رغدة داخل املستشفى. وفي تصريحات خاصة 
روت رغدة تفاصيل ما جرى، مؤكدة أنها تتفهم ما قامت 
ب��ه اإلعالمية بسمة وهبة، حيث كانت رغدة على موعد 
مع تصوير حلق��ة ببرنامج بسمة وهب��ة. ذلك التوقيت 
ال��ذي كانت مصر تشهد فيه طقس��ا سيئا، إال أن رغدة 
أص��رت على الذه��اب وااللتزام مبوعده��ا، خاصة أن فريق 
البرنام��ج طلب منها كثيرا أن حت��ل ضيفة عليهم، وهو 
م��ا حتقق ف��ي النهاي��ة. رغدة الت��ي تتواجد ف��ي الوقت 
احلال��ي مبنطقة الع��ن السخنة من أجل قض��اء إجازة 

أعي��اد الربي��ع، أك��دت أنها كان��ت مرهقة للغاي��ة أثناء 
تصوي��ر احللقة بسبب األح��وال اجلوية. وبعدها توجهت 
إل��ى املستشفى من أجل إجراء الفح��وص الدورية التي 
تق��وم بها كل ع��ام لالطمئن��ان على صحته��ا، وتلقت 
وقته��ا اتصاال هاتفيا من بسمة وهب��ة، فأخبرتها رغدة 
أنها ال تستطيع التكلم ف��ي الوقت احلالي ألنها داخلة 

إلى املستشفى.

أسعى حاليًا إىل صنع فيلم وثائقي جديد عن كفر ناحوم وهي ليست منطقة لبنانية
بل كناية عن أماكن يسودها اخلراب والدمار

* كيف كان ش��عورك بع��د عدم نيل 
فيلم��ك »كفر ناح��وم« جائزة أفضل 
فيل��م أجنبي ف��ي جوائ��ز األوسكار 

لعام 2019؟
� وصول فيلمي الى القائمة القصيرة 
لترش��يحات األوسك��ار، ه��و في حد 
ذات��ه إجن��از رائ��ع. ال أنكر أنن��ي كنت 
أحل��م ب��أن يف��وز الفيل��م باجلائ��زة، 
لكن ترّش��حه إلى القائمة القصيرة 
يعطيني دفعاً قوياً، ويشّجعني على 

ب��ذل املزيد م��ن اجله��د لتحقيق هذا 
احللم، فكان كل هدف��ي من الفوز أن 
أقول للعالم أجم��ع إنه يتوّجب على 
صّناع األفالم االهتمام بتقدمي أعمال 
تناق��ش قضايا إنساني��ة في اجملتمع 
من أجل معاجلتها وإيجاد حلول لها.

* ه��ل تخش��ن النق��د عق��ب عرض 
فيلمك في القاهرة؟

�   إطالق��اً، أن��ا متفائل��ة ج��داً، ألن 
اجلمه��ور املصري ذّواق، وقصة الفيلم 

فالتصوي��ر  الواق��ع،  م��ن  مستم��دة 
واإلض��اءة وك��ل أدوات��ي ف��ي العمل 
مستوح��اة م��ن الطبيع��ة، وليست 
من نسج خيال��ي أو تأليفي، كما أن 
سك��ان املناط��ق التي ص��ّورت فيها 
حقيقيون، وأنا عموم��اً أتقّبل النقد 

وأحب االستماع إليه.
* م��ا امل��دة التي استغرقه��ا الفيلم 

حتى أبصر النور؟
� إجن��از الفيل��م ككل استغ��رق أربع 

سنوات م��ن العم��ل املتواصل، فقد 
أمضيت سبعة أش��هر ف��ي البحث 
امت��داد  عل��ى  االختب��ارات  وإج��راء 
األراضي اللبنانية، وقابلت أشخاصاً 
كثيري��ن واّطلعت عل��ى مشاكلهم 
واألزمات التي يعانونها، ألختار أبطاالً 

واقعين للفيلم.
* ه��ل وج��دت صعوبة ف��ي التصوير 
داخل البيوت واملناطق الشعبية في 

لبنان؟
� ال، فكل املناط��ق التي صّورت فيها 
تفاع��ل أهلها مع فيلم��ي وتفّهموا 
قضيت��ي، لدرج��ة أن سمح��وا لن��ا 
بالتصوي��ر داخ��ل منازله��م، فك��ان 
هدفه��م أن يشعر أح��د مبعاناتهم، 

ويسّلط الضوء عليها.
* بطل الفيلم »زين«، أين هو اآلن؟

� يقي��م »زي��ن« حالي��اً ف��ي النرويج، 

ويتلّق��ى تعليماً جي��داً ويعيش حياة 
أفضل مع أسرة جديدة.

* هل حتّضرين لعمل جديد؟
� أسع��ى حالياً لصن��ع فيلم وثائقي 
جدي��د عن كف��ر ناحوم أيض��اً. وكفر 
ناح��وم ليست منطق��ة لبنانية، بل 
هي كناية عن أماكن يسودها اخلراب 
والدمار، ومن خالل أحداث هذا الفيلم 
الوثائقي أحكي قصص الناس الذين 
يعيش��ون في هذه األماك��ن، وأُسّلط 
الضوء على األزم��ات واملشاكل التي 
تعرضوا لها، من خ��الل التركيز على 
ما يعانيه اإلنسان في الوطن العربي. 
وهن��اك مشروع��ات أخ��رى، لكن لن 
أكشف عنها حالياً، وأكتفي بالقول 
إنن��ي سأق��وم بج��والت فني��ة على 
ع��دد من الدول األوروبي��ة، واالنطالقة 

ستكون من إيطاليا بإذن اهلل.

albaynanew@yahoo.com
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ال ترتبط بحزب أو حركة
 أو أية جهة دينية أو سياسية

العنـــــوان : بغداد -شارع فلسطني - مقابــل وزارة النقــل - خلف مسبح حي املهندسني

لالستفســـــار واإلعالن االتصـــــــــال باألرقـام التاليــــــة : 07906318109 - 07702872273

www.albayyna-new.com15

جملة
العدد )3176( الخميس 5/2/ 2019        

متابعة / البينة الجديدة

رغدة تكشف حقيقة حالتها الصحية

افتتح��ت اخملرج��ة اللبنانية العاملية نادين لبكي، أول عروض فيلمها السينمائي »كفر ناحوم« ف��ي القاهرة، بعد أن نافس على جوائز 

األوسك��ار لعام 2019 في الواليات املتح��دة األميركية. نادين حتّدثت عن منافسة فيلمها على جوائز األوسكار، وكشفت عن تقييمها 

لفكرة عرض الفيلم في مصر، واجلوالت الفنية التي ستقوم بها في الفترة املقبلة..

بغداد / البينة الجديدة
أعلنت ال��دار العراقية لألزي��اء في وزارة 
الثقاف��ة والسياحة واآلث��ار يوم االثنن 
املاض��ي  29/ نيس��ان / 2019 ع��ن اجناز 
جدي��د لالزياء في قس��م االنتاج الفني  
عب��ارة عن بدلتن ذات طاب��ع فلكلوري.
فاض��ل،  باسم��ة  املصمم��ة  وبين��ت 
تضم��ن ال��زي االول )زي العب��اءة( الذي 
مت عمل��ه بقم��اش الص��وف النجف��ي 
ونقشت عليه األحرف العربية باللونن 
الفيروزي واالصف��ر باستخدام التطريز 
اليدوي واالل��ي، فيما جاء  ال��زي الثاني 
)زي تركمان��ي( له صف��ات خاصة ومميزة 
لتعك��س ثقافة هذا املكون االصيل في 

الع��راق, ويتكون من ثالث قطع )سروال( 
فضف��اض مطرز من اجلانب )يلك( عبارة 
عن رداء يلبس فوق القميص مفتوح من 
االمام ومشغول ومزين بزخارف مشغولة 
يدويا بالتنزيل على القماش واستخدام 
اللي��رات، واخيرا )قمي��ص( يكون مطرزا 
ف��وق الياق��ة والك��م )البصم��ة( واحلق  
باكسس��وار مكم��ل ل��ه متك��ون من 
)قبعة الرأس، حزام وش��ال( استخدمت 
فيها خامات القديف��ة وزينت بالليرات 
والسوتاج، واش��ارت املصممة الى ان ان 
هذه األزي��اء ستشارك قريب��ا بالعروض 
التي تقيمها الدار لتمثل إضافة جديدة 

لرصيد نتاجات الدار املتفردة.

متابعة / البينة الجديدة
مسلسل »خمسة ونص«، أحد املسلسالت 
التي يتوقع لها أن حتقق شعبية واسعة في 
رمضان، والسيما أنها جتمع النجوم الثالثة 
نادين نسيب جنيم، قصي خولي ومعتصم 
النهار. املسلسل من تأليف إميان السعيد 
وإخراج فيليب أسمر فيما شارك بالبطولة 
رفي��ق علي أحمد، روال حم��ادة، نوال كامل، 
جوليان فرح��ات ورواد عليو.وسيتم عرضه 
على شاشات mtv اللبنانية و mbc4 خالل 

شهر رمضان.
شخصيات املسلسل

ت��دور أح��داث مسلسل »خمس��ة ونص« 
حول رجل ثري أعماه حبه للمال والسلطة 
يدعى »غمار الغامن« الذي يؤدي دوره الفنان 

السوري قصي خولي.
يقع »غمار« بحب طبيب��ة أورام سرطانية 
الفنان��ة  دوره��ا  تلع��ب  »بي��ان«،  تدع��ى 
اللبناني��ة نادي��ن نسي��ب جني��م وتتكل��ل 
عالقتهم��ا بال��زواج. أم��ا معتص��م النهار 
فيلع��ب دور »ج��اد« الصديق املق��رب جداً 
ل�«غمار« وصندوق أسراره، والذي سيصبح 
فيما بعد ع��راب عالقته ب�)بيان ( يثق غمار 
بج��اد ثقة عمي��اء لكن ش��خصية األخير 
ف��ي العمل تتط��ور بطريقة غي��ر متوقعة 
لنشه��د مزيجاً م��ن األكش��ن والغموض 

والرومانسية.  

صراع رجلني على قلب امرأة
صرح��ت الفنان��ة نادين نسي��ب جنيم في 
لق��اء لها م��ع مجلة سيدت��ي، أن اجلمهور 
سيعتق��د أن القص��ة ت��دور ح��ول رجلن 
يتنافس��ان للحص��ول عل��ى قل��ب ام��رأة 
بسب��ب تفرده��ا بالبطول��ة النسائية مع 
جنمن آخري��ن. لكن القص��ة مختلفة عن 
هذا السياق حسب تصريح جنيم، حيث أن 
قص��ة احلب هذه امل��رة مختلفة وفريدة من 
نوعها وليست كتلك التي ش��اهدناها في 
»تشيلل��و«. أما النجم قص��ي خولي فقد 
صرح أيض��اً أنه كان يبحث من��ذ فترة عن 
عمل يطل به عل��ى اجلمهور بحلة جديدة 

مختلف��ة متاماً عن أعمال��ه السابقة، وقد 
وج��د بشخصية »غمار« الت��ي يؤديها في 
»خمس��ة ونص« ما كان يطم��ح إليه منذ 

سنوات.
كيف أتقنت نادين الدور؟

صرح��ت الفنانة اللبناني��ة نادين جنيم في 
مقابل��ة تلفزيونية على قن��اة دبي أن دورها 
ف��ي مسلس��ل »خمسة ون��ص« مختلف 
هذه املرة واحتاج الكثير من العمل واجلهد.  
وأضافت أنها جلست مع طبيب متخصص 
باألورام السرطاني��ة واستفسرت منه عن 
كثي��ر من األم��ور لتتمكن من إتق��ان الدور 

وليشعر املشاهدون أنها طبيبة بالفعل.

بكل األح��وال متل��ك نادين خلفي��ة جيدة 
ع��ن األم��راض السرطاني��ة بحك��م أنه��ا 
كان��ت تهت��م بوالدها قب��ل وفات��ه متأثراً 

بالسرطان.
الربومو القى رواجًا

منذ أن ط��رح البرومو التشويقي ملسلسل 
»خمسة ونص« مت تداوله بكثافة ش��ديدة. 
لع��ل السب��ب في ذلك ه��و الفك��رة التي 
استخدمت للتروي��ج للبرومو والتي تظهر 
قصي خول��ي رج��الً قاسياً مستب��داً، في 
حن يظهر معتصم النه��ار وكأنه احلارس 
الشخص��ي لنادين جنيم الت��ي ظهرت في 
الفيدي��و وهي حتاول اله��رب من الصحافة 

والكاميرات.
شريين تغني باللهجة اللبنانية

أحد العوامل التي تؤهل هذا العمل ليكون 
رائعاً حقاً هو أغنية التتر التي حتمل عنوان 
»يا بتفكر يا بتحس« والتي تغنيها شيرين 
عبدالوه��اب باللهجة اللبناني��ة. األغنية 
م��ن كلم��ات عل��ي املول��ى وأحل��ان صالح 
الكردي وتوزيع جيم��ي حداد. وكانت بطلة 
مسلسل »خمس��ة ونص« نادين جنيم، قد 
وصفت غناء شيرين عبدالوهاب باللهجة 
عل��ى  رداً  وذل��ك  ب�«القنبل��ة«،  اللبناني��ة 
ش��يرين التي اعتب��رت أن املسلسل سوف 
يكون نصيبه النج��اح بسبب وجود نادين 

فيه.

أزياء فلكلورية جديدة يف الدار العراقية لألزياء

هل سيكرر مسلسل »مخسة ونص« قصة احلب التقليدية اليت شاهدناها يف »تشيللو«؟

إجناز الفيلم ككل استغرق أربع سنوات من العمل 
املتواصل فقد أمضيت سبعة أشهر يف البحث وإجراء 

االختبارات على امتداد األراضي اللبنانية

متابعة / البينة الجديدة
فاجأت الفنانة أنغ��ام جمهور حفلها 
األخير الذي أقيم في دار األوبرا املصرية، 
مبناسبة احتفاالت الربيع وشم النسيم 
بكلماتها املليئ��ة بالشجن في بداية 
األمسي��ة األمر ال��ذي أث��ار التساؤالت 
عم��ا يح��دث معه��ا بالضب��ط! بدأت 
أنغام حفلها في األوبرا بكلمات مؤثرة 
قائل��ة: »أوق��ات بتيجي علي��ا حلظات 
باح��س إني م��ش محظوظ��ة وبتعدي 
عليا أي��ام صعب��ة، النه��اردة سعيدة 
ق��وي وأنتوا معاي��ا في احلفل��ة عرفت 
أني محظوظة جدا، اتأكدت احلمد هلل، 
ودي الرسايل بتاعت ربنا اللي بيبعتها 
عشان يطمنك«. كلمات أنغام احلزينة 
أثارت الكثير من التساؤالت عما متر به 
اآلن، ويشعره��ا به��ذا الشجن، حيث 
أمل��ح البعض أن رمب��ا النقد الالذع الذي 
طاردها الفترة املاضية بسبب زيجتها 
املفاجئ��ة من امل��وزع أحم��د إبراهيم، 

جعلها متر بوقت عصيب.

أنغام تشكو سوء حظها .. ما الذي قصدته؟
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 برامج خاصة) / ٢٠١٩/  ١٠( رقم اعالن مناقصة  
 ةصغيراالشغال العقود القياسية لتنفيذ  مناقصةال وثيقةبموجب                                

   ]كركوك/ محافظة ورفع الصبات الكونكريتية  طرقصيانة [اسم المناقصة                   
          يسر صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية باإلعالن للمرة األولى عن المناقصة العامة رقم                     -١

والدعوة  ٢٠١٩عام ل التشغيلية البرامج الخاصة) ضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب خطة برامج خاصة/ ١٠/٢٠١٩(
/  صيانة طرق ورفع الصبات الكونكريتيةنفيذ مشروع (ن وذوي الخبرة لتقديم عطاءاتهم تات المؤهليعامة لمقدمي العطاء

 :) وتشملكركوكمحافظة 
 رفع الصبات الكونكريتية والمخلفات الحربية على كتف القناة الرئيسية لمشروع ري كركوك ونقلها الى مطار كركوك، صيانة[

العباسي، انشاء طريق (قرية أبو الجيس وقرية النعيمية وقرية  -تكريت، صيانة واكساء طريق الحويجة  -طريق كركوك 
 .) يوم٠٨١(وبمدة تنفيذ  ) دينار٠٠٠٠٠٠,٣٨٨,٢,( بكلفة تخمينية اجمالية قدرها  ]كم ٨الرشيدية) بطول 

سيتم العمل وفق األلية المعتمدة للمناقصات التنافسية العامة والتي تتيح لكافة مقدمي العطاءات المؤهلين ضمن االختصاص        -٢
 المسجلين في وزارة التخطيط لشراء وثائق المناقصة. )الخامسة( والدرجة  ) مدني(  

المناطق  صندوق إعادة اعمار (فية االتصال بالعنوانعلى مقدمي العطاء المؤهلين والراغبين في الحصول على معلومات إضا -٣
وسيعقد مؤتمر فني لإلجابة على  )"اظهر ٢ –صباحا  ٨(خالل ساعات الدوام الرسمي )المتضررة من العمليات اإلرهابية 

 .مقر الصندوقفي ) صباحا الساعة (العاشرة ٥/٩٢٠١/ ٤١) الموافق ثالثاءاليوم (استفسارات الشركات 
                                                                                                                                    -متطلبات التأهيل المطلوبة:  -٤

 .ومبلغ التأمينات األولية ةالموقف القانوني: اختصاص ونفاذية هوية تصنيف المقاولين، مدة نفاذي -
 المالي: الموارد المالية والسيولة النقدية.الموقف  -
 ) السابقة.١٠المتطلبات الفنية: خبرة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته للسنوات ( -
الف دينار وخمسون  ثالثمائة) ٣٥٠,٠٠٠بإمكان مقدمي العطاءات الراغبين بالتقديم شراء وثائق المناقصة لقاء مبلغ قدره (   -٥

ظهرا) ابتداء من تاريخ نشر إعالن  ٢ –صباحا  ٨عراقي غير قابل للرد ويتم البيع لوثائق المناقصة في أوقات الدوام الرسمي (
 المناقصة في الصحف المحلية ولغاية نهاية الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلق.

ت ووضعها في صندوق العطاءات من قبل المدراء المفوضين للشركات او من يتم تسليم العطاءات الى مقرر لجنة فتح العطاءا -٦
بعد الظهر) الثانية بعد الظهر من يوم       ٢الساعة ((آخر موعد للتقديم يمثلهم في مقر الدائرة ولنفس العنوان المدرج ادناه وان 

، وان كافة العطاءات المتأخرة عن الموعد المحدد والتقديم بالبريد االلكتروني غير مسموح ) ٥/٩٢٠١/ ٢١) الموافق ثالثاءال(
سوف ترفض وال تودع في صندوق العطاءات وفي حالة ان صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه 

 بدوام رسمي.
لحضور في مقر الصندوق فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبين باسيتم   -٧

وفي حالة ان صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيمدد ) الغلق في الساعة (العاشرة صباحاً في اليوم الذي يلي اليوم المحدد لموعد 
 موعد الفتح لليوم الذي يليه بدوام رسمي.

بشكل صك مصدق او خطاب ميني) % من المبلغ التخ١(كل العطاءات يجب ان تتضمن التأمينات األولية ضمان للعطاء البالغة   -٨
ابتداء من تاريخ غلق المناقصة على ان يكون من مصرف عراقي ومعتمد من قبل البنك المركزي يوما)  ٩٠(ضمان نافذ لمدة 

 .العراقي
شارع  –الجادرية  –غداد التالي (بعنوان مقر الدائرة / صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية / العنوان  -٩

 .)١١دار رقم –الوزراء 
 على مقدمي العطاء تقديم الوثائق التالية:-: مالحظة

 وصل شراء وثائق المناقصة.   - أ
 .٢٠١٩هوية تصنيف المقاولين الصادرة من وزارة التخطيط مجددة ونافذة لعام  - ب

براءة ذمة الشركة صادر من الهيئة العامة للضرائب / قسم الشركات معنون الى صندوق إعادة اعمار المناطق        كتاب -ج    
 من العمليات اإلرهابية.المتضررة 

 قائمة باإلعمال المماثلة (ويعتمد في ذلك على كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود). -ح 
 موقعة من قبل محاسب قانوني ومصدق من مجلس المهنة. الرابحة لسنتين)(تقديم الحسابات الختامية  -ه  

 بطاقة السكن. +مستمسكات المدير المفوض الثبوتية (هوية األحوال المدنية + شهادة الجنسية العراقية) او (البطاقة الموحدة ان وجدت)  -و   
         

                                                                                        
 رئيس الصندوق
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 برامج خاصة) / ٢٠١٩/  ١١( اعالن مناقصة رقم 
 بموجب وثيقة المناقصة القياسية لتنفيذ عقود االشغال الصغيرة                               

   ]/ محافظة ديالىهالحويش وابي صيدا وعتبتأهيل مشاريع الماء في ([اسم المناقصة              
          يسر صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية باإلعالن للمرة األولى عن المناقصة العامة رقم                     -١

والدعوة  ٢٠١٩التشغيلية لعام / برامج خاصة) ضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب خطة البرامج الخاصة ١١/٢٠١٩(
تأهيل مشاريع الماء في (الحويش وابي صيدا عامة لمقدمي العطاءات المؤهلين وذوي الخبرة لتقديم عطاءاتهم تنفيذ مشروع (

 ) وتشمل:وعتبة / محافظة ديالى
 / بلدروز، تأهيل مشروعتأهيل وصيانة مجمع ماء عتبه بطاقة نصف مليون غالون  تأهيل مشروع ماء الحويش / جديدة الشط، [

 .) يوم٠٢٠(وبمدة تنفيذ  ) دينار٩٧٥٥٧,٤٤٢١,٤,( بكلفة تخمينية اجمالية قدرها محافظة ديالى ]ماء ابي صيدا 
سيتم العمل وفق األلية المعتمدة للمناقصات التنافسية العامة والتي تتيح لكافة مقدمي العطاءات المؤهلين ضمن االختصاص        -٢

 المسجلين في وزارة التخطيط لشراء وثائق المناقصة. ( الخامسة)والدرجة  )او ميكانيك  مدني(  
صندوق إعادة اعمار المناطق  (على مقدمي العطاء المؤهلين والراغبين في الحصول على معلومات إضافية االتصال بالعنوان -٣

وسيعقد مؤتمر فني لإلجابة على  )اً ظهر ٢ –صباحا  ٨(خالل ساعات الدوام الرسمي )المتضررة من العمليات اإلرهابية 
 .مقر الصندوقفي الساعة (العاشرة) صباحا  ٥/٢٠١٩/ ١٤) الموافق ثالثاءاليوم (استفسارات الشركات 

                                                                                                                                    -متطلبات التأهيل المطلوبة:  -٤
 ومبلغ التأمينات األولية. ةالموقف القانوني: اختصاص ونفاذية هوية تصنيف المقاولين، مدة نفاذي -
 الموقف المالي: الموارد المالية والسيولة النقدية. -
 ) السابقة.١٠وتعقيداته للسنوات (المتطلبات الفنية: خبرة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل  -
) ثالثمائة الف دينار عراقي غير ٣٠٠,٠٠٠بإمكان مقدمي العطاءات الراغبين بالتقديم شراء وثائق المناقصة لقاء مبلغ قدره (   -٥

ناقصة في ظهرا) ابتداء من تاريخ نشر إعالن الم ٢ –صباحا  ٨قابل للرد ويتم البيع لوثائق المناقصة في أوقات الدوام الرسمي (
 الصحف المحلية ولغاية نهاية الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلق.

يتم تسليم العطاءات الى مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعها في صندوق العطاءات من قبل المدراء المفوضين للشركات او من  -٦
بعد الظهر) الثانية بعد الظهر من يوم       ٢الساعة ((آخر موعد للتقديم يمثلهم في مقر الدائرة ولنفس العنوان المدرج ادناه وان 

والتقديم بالبريد االلكتروني غير مسموح ، وان كافة العطاءات المتأخرة عن الموعد المحدد  ) ٥/٢٠١٩/ ٢١) الموافق ثالثاءال(
الغلق لليوم الذي يليه سوف ترفض وال تودع في صندوق العطاءات وفي حالة ان صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيمدد موعد 

 بدوام رسمي.
فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبين بالحضور في مقر الصندوق سيتم   -٧

مدد وفي حالة ان صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيفي اليوم الذي يلي اليوم المحدد لموعد الغلق في الساعة (العاشرة صباحاً) 
 موعد الفتح لليوم الذي يليه بدوام رسمي.

بشكل صك مصدق او خطاب % من المبلغ التخميني) ١(كل العطاءات يجب ان تتضمن التأمينات األولية ضمان للعطاء البالغة   -٨
كزي ابتداء من تاريخ غلق المناقصة على ان يكون من مصرف عراقي ومعتمد من قبل البنك المريوما)  ٩٠(ضمان نافذ لمدة 

 .العراقي
شارع  –الجادرية  –عنوان مقر الدائرة / صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية / العنوان التالي (بغداد  -٩

 .)١١دار رقم –الوزراء 
 على مقدمي العطاء تقديم الوثائق التالية:-: مالحظة

 وصل شراء وثائق المناقصة.  - أ
 .٢٠١٩الصادرة من وزارة التخطيط مجددة ونافذة لعام هوية تصنيف المقاولين  - ب
كتاب براءة ذمة الشركة صادر من الهيئة العامة للضرائب / قسم الشركات معنون الى صندوق إعادة اعمار المناطق        -ج    

 المتضررة من العمليات اإلرهابية.
 لرسمية معززة بنسخ من العقود).قائمة باإلعمال المماثلة (ويعتمد في ذلك على كتب اإلنجاز ا -ح 

 موقعة من قبل محاسب قانوني ومصدق من مجلس المهنة. (الرابحة لسنتين)تقديم الحسابات الختامية  -ه  
 بطاقة السكن. +مستمسكات المدير المفوض الثبوتية (هوية األحوال المدنية + شهادة الجنسية العراقية) او (البطاقة الموحدة ان وجدت)  -و   

         
                                                                                        

 رئيس الصندوق
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مقتبس حكم غيابي
رقم املقتبس 1206/ج/2017

اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخلي االوىل للمنطقة الثالثة / بغداد
اسم املتهم ورتبته ووحدته: الشرطي محمد لكة حسني مطلك الكربولي/ مديرية حماية املنشآت والشخصيات بغداد

اسم االم للمتهم: حورية حمد مطلك
رقم الدعوى وتاريخها: 1206/ج/2017
تاريخ ارتكاب الجريمة: 2015/12/25

تاريخ الحكم: 2017/7/23
املادة القانونية: )5( و)32( ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 املعدل

خالصة الحكم:ـ
حكمت محكمة قوى االمن الداخلي االوىل للمنطقة الثالثة/ بغداد على املدان الهارب الشرطي )محمد نكة حسني مطلك الكربولي( باسم الشعب ما يلي: 

بالسجن ملدة )6( )ست سنوات( استنادا الحكام املادة )32/ اوال( ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 املعدل الختالسه البندقية الحكومية نوع كالشنكوف اخمص معدني 
مع ملحقاتها املرقمة )55014391( الذي استصحبه اثناء غيابه.

بالحبس البسيط ملدة )سنة واحدة( استنادا الحكام املادة )5( ق.ع.د رقم 14 لسنة2008 املعدل وبداللة املادتني )61/ اوال و 69/اوال( من ق.أ.د رقم 17 لسنة 
2008 لغيابه من تاريخ 2015/12/25 وعدم التحاقه لحد االن.

ــتنادا  ــار اليها اعاله اس ــة مع ملحقاتها املش ــة ماليني وثمانمائة الف دينار عراقي عن قيمة البندقية الحكومية املختلس تضمينه مبلغ قدر )5,800,000( خمس
ــتحصل منه بالطرق التنفيذية تنفذ العقوبتان املشار  ــعرية وزارة الداخلية على ان تس ــب تس ــنة 2008 املعدل وحس الحكام املادة )32/ ثانيا( ق.ع.د رقم 14 لس

اليها يف الفقرتني )1و2( اعاله بالتعاقب استنادا الحكام املادة )143/ب( ق.ع رقم 111 لسنة 1969 املعدل .
-اعتبار جريمته مخلة بالشرف استنادا الحكام الفقرة )21/أ -6( ق.ع رقم 111 لسنة 1969 املعدل.

-طرده من الخدمة يف قوى االمن الداخلي استنادا الحكام املادة )38/ اوال/أ( ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 املعدل.
ــنة  ــكام املادة )69/ ثانيا( من ق.أ.د رقم 17 لس ــتنادا الح ــاء القبض عليه اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر يف حقه اس ــني صالحية الق ــني العمومي ــاء املوظف -اعط

.2008
-ازام املواطنني باالخبار عن محل اختفاء املدان استنادا الحكام املادة )69/ ثالثا ( من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008.

-حجز امواله املنقولة وغري املنقولة استنادا  الحكام املادة )69 رابعا( ق.أ.د رقم 17لسنة 2008.
-تحديد اتعاب املحاماة للمحامي املنتدب )علي وثيق عاكول( مبلغ قدره )ثالثون الف دينار( تصرف له بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية .

حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء استنادا الحكام املادة )65/ اوال وثانيا( من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008 قابال لالعرتاض يف 2017/7/23.

اعالن مناقصة )للمرة االوىل( 
جمهورية العراق/ وزارة الكهرباء 

الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ املنطقة الشمالية
العدد: 1169
التاريخ : 2019/4/28

اىل/ الشركات واملكاتب املسجلة رسميا داخل العراق ومن ذوي الخربة واالختصاص
م/ املناقصة املحلية املرقمة 12/لسنة 2019 الخاصة بنقل منتسبي فرع شبكة كهرباء نينوى 

الرصيد املالي على حساب املوازنة التشغيلية لشركتنا لعام 2019 تبويب 3341

ــوة مقدمي العطاءات  ــمالية( دع ــركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية / املنطقة الش ــر )الش 1.يس
ــنة 2019  ــاص )املناقصة املرقمة 12/ لس ــم عطاءاتهم للعمل الخ ــربة لتقدي ــني وذوي الخ املؤهل
الخاصة بـ )بنقل منتسبي فرع شبكة كهرباء نينوى( وبكلفة تخمينية مقدارها )205,800,000( 
ــبني وعلى حساب  ــنويا لخطوط نقل املنتس ــة مليون وثمانمائة الف دينار عراقي س مائتان وخمس

املوازنة التشغيلية.
2.بإمكان مقدمي العطاء الراغبني يف شراء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقديم طلب تحريري 
ــم الشؤون التجارية[ وبعد  ــمالية/ قس ــركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ املنطقة الش اىل ] الش
ــون الف دينار  ــرتدة البالغة ]150,000 الف دينار[ مائة وخمس دفع قيمة البيع للوثائق غري املس
ــن املعلومات على العنوان املبني  ــي العطاء الراغبني يف الحصول على املزيد م ــي بإمكان مقدم عراق

يف اعاله.
ــة الكهربائية / املنقطة  ــة لنقل الطاق ــركة العام ــاءات اىل العنوان اآلتي ] مقر الش ــلم العط 3.تس
ــرطة الكرامة[  ــمالية/ املوصل حي عدن- الطريق املؤدي اىل منطقة كوكجلي – مقابل مركز ش الش

يف املوعد املحدد قبل الساعة 11:00 صباحا ليوم االربعاء املوافق 2019/5/15
ــي العطاءات او ممثليهم  ــيتم فتح العطاءات بحضور مقدم ــوف ترفض العطاءات املتأخرة وس وس

الراغبني بالحضور يف العنوان اآلتي ]مقر الشركة اعاله[ يف نفس يوم الغلق.
ــتة  4.يجب ان تتضمن العطاءات ضمان للعطاء وبمبلغ )4,116,000( اربعة ماليني ومائة وس
عشر الف دينار عراقي وهو نسبة )2%( من الكلفة التخمينية اعاله من احد املصارف املعتمدة وان 

يكون الضمان نافذا ملدة )4( اشهر من تاريخ غلق املناقصة.
5.ان الخطوط واملسارات غري ثابتة قد تتأثر بالزيادة والنقصان يف عدد املنتسبني.

ــا التأمينات االولية  ــة بيانات العطاء وبضمنه ــة الوثائق املطلوبة يف ورق ــق مع العطاء كاف 6.يرف
البالغة 3% من مبلغ الكلفة التخمينية اعاله مع وصل شراء وثائق املناقصة وتوضع جميعا داخل 
ــر عليه رقم املناقصة وموعد الغلق وعنوان الشركة ويوضع يف صندوق  ظرف مغلق ومختوم ومؤش

العطاءات علما ان الدفع سيكون بالدينار العراقي.
ــوف يتم  ــامها فس ــية بكافة اقس ــاة عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياس 7.يف ح

استبعاد عطائه مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقديم.
املهندس خالد غزاي عطية
املدير العام وكالة 

مديرية تنفيذ املوصل

م / تنويه

ــم االضبارة  ــر باعالننا رق نش
ــور  1405 / 2019 واملنش
يف جريدة »البينة الجديدة« 
بالعدد 3175 يف 30 / 4 / 
2019 سهوا عدم ذكر اسم 
ــادر قصي  ــد الق ــن )عب املدي
ــذا اقتضى  ــادر(.. ل ــد الق عب

التنويه.

مع التقدير



هموم الناس

املعاقون .. 
مسؤوليتنا مجيعا

من النافذة

   لإلعاق��ة عدة أن��واع: إعاقة جس��مية أو إعاقة عقلية 
أو إعاقة نفس��ية، واملعاق: هو ش��خص يعاني من قصور 
فيزيولوجي أو س��يكولوجي وال يستطيع أن يعتمد على 
نفس��ه في مزاولة أعمال��ه اليومية أو ممارس��ة عالقاته 
االجتماعي��ة نتيج��ة له��ذا القصور، ويج��ب أال يقتصر 
تعريف الشخص املعاق واحلديث عن معاناته على أساس 
أنه إنس��ان درجة ثانية أو على أس��اس أنه إنس��ان عاجز 
ب��دون فائدة وبدون طم��وح أو على أنه عالة على اجملتمع ، 
فاملش��كلة ال تكمن في املعاق ب��ل في النظرة اجملتمعية 
الس��لبية وكذلك من اسرة املعاق، فيما ينبغي االلتفات 
بان ال ننس��ى أن كل شخص معرض لإلعاقة في أي زمان 
ومكان!. واإلعاقة التي نصف بها انس��ان ما ،  إن كان من 
نقص جسدي موروث أو مكتسب توجد أيضاً في عقلية 
وفكر أس��ر املعاق��ن ومجتمعاتهم، فالش��خص املعاق 
يصط��دم بعقلية أهله الت��ي ال تخرج ع��ن دائرة تفكير 
اجملتم��ع اخلارج��ي وه��ي عقلي��ة اإلعاقة.تعتريني حالة 
نفسية مؤملة  حينما تتجسد أمام ناظري تلك املواضيع 
االنس��انية التي تتعلق بصور)س��ردية(  مؤمل��ة  متمثلة 
بح��االت االعاق��ة التي صارت منظ��را مألوف��ا  يطالعنا 
صب��اح كل ي��وم، ويؤملنا ه��ذا الواقع اكث��ر عندما ندخل 

في تفاصيله وفي جزئياته 
ككل  يتك��ون  وعندم��ا 
ميث��ل ظاه��رة اجتماعي��ة 
في  متغلغل��ة  وإنس��انية 
جسد اجملتمع الذي نعيش 
فيه. هذه املعادلة الثنائية 
حكم��ة  )انه��ا  الضدي��ة 
اخلالق / نحن السبب فيها 
التدابير  النن��ا ل��م نتخ��ذ 
لتالفيها( لنتهيه بن فكي 
هذه املعادلة  الصعبة .. وقد 

اصيب بها أحبة نعيش معهم ويعيشون بيننا اصطلح 
على تسميتهم )املعوقون أو ذوي احلاجات اخلاصة(.فبدل 
أن حت��اول األس��رة زرع الثقة والطم��وح واألمل في نفس 
املعاق حتاول حتطيم طموحه عل��ى صخور الواقع األليم 
وعرقل��ة حيات��ه أكثر وأكث��ر ورغم أن النظ��رة إلى املعاق 
تختل��ف من أس��رة إلى أخ��رى غير أن الس��ائد منها هي 
نظرة الشفقة والعطف، فبعض األسر التي تنجب طفالً 
معاقاً تتعامل معه بوعي وتؤمن له الرعاية والعناية. وال 
ننس��ى العديد من املبدعن الذين قدموا عطاءا حضاريا 
خال��دا ولم متنعهم االعاقة من هذا العطاء حن تكيفوا 
معها ومنهم على س��بيل املثال: طه حسن واملوسيقار 
العاملي بيتهوفن  الذي فقد حاس��ة الس��مع لكنه انتج 
اعظ��م املقطوع��ات املوس��يقية ، وغيره��م الكثير من 
مبدع��ن أطباء ومحامن وعلماء. هذا كله يدفعنا إلى أن 
نتجاوز احلواجز االجتماعية والطبيعية والنفسية التي 
فرض��ت لعزل وفصل املع��اق عن مجتمع��ه ومنعته من 
ممارس��ة حقوقه االجتماعية والثقافي��ة وإمكاناته التي 
قوبلت إما بالتجاهل أو التحامل اجملحف وحجمته داخل 
فكرة اإلعاقة خاصة أن هذا املعاق يعاني في مجتمعاتنا 
من التهميش والنس��يان. يج��ب أن ال نعاقب املعاق على 
ذنب ل��م يرتكبه بل ابتلت��ه به احلياة، ولنأخ��ذ بأيديهم 

وندعمهم ملواصلة حياتهم.

بعض األسر التي 
تنجب طفاًل معاقًا 
تتعامل معه بوعي 
وتؤمن له الرعاية 
والعناية
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أحمد البياتي

املحامي/ اسماعيل شاكر الربيعي

منذ س��قوط النظام في ع��ام 2003 وحتى 
االن نالحظ ظاهرة ارتفاع االس��عار لكافة 
تصاعدي��ة  بص��ورة  واخلدم��ات  الس��لع 
وعشوائية دون حساب ملعاناة املواطن الذي 
اصبح ضحية لهذه االسعار التي تتعامل 
معه بدون رحمة ودون حس��اب الي قيم من 
القيم االنس��انية .. حي��ث يكون املهم في 
هذا االرتفاع حتقيق اعلى نسبة من االرباح 
والثراء على حس��اب املواطن دون االلتفات 
ال��ى اي م��ن القي��م واملعايي��ر االنس��انية 
واالخالقي��ة, فض��ال ع��ن رداءة نوعية هذه 
الس��لع واخلدمات النه يتم اس��تيرادها من 
اردأ املناشئ العاملية بسبب رخص اثمانها 
لغرض حتقيق اعلى نسبة من االرباح على 
حس��اب املواطن, والس��بب يعود في ذلك 
الى غياب الرقابة من قبل اجلهات اخملتصة 
في هذا الشأن بحيث كل يعمل على هواه, 

وحت��ى انع��دام ه��ذه الرقابة م��ن الضمير 
االنس��اني الذي يعتبر هو اه��م انواع هذه 
الرقابة.فلو تأملنا طبيعة هذه االسعار في 
كافة اجمل��االت نالحظ مثال اس��عار االدوية 
التي تتعلق بصحة االنسان في الصيدليات 
اخلاصة ومدى اس��تغالل املريض اجملبر على 
ش��راء هذه االدوي��ة, حيث وصلت اس��عار 
بع��ض هذه االدوية الى اكثر من مائتي الف 
دينار في منطقة احلارثية او اكثر بحجة ان 
هذا الدواء اصلي وليس جتاري دون رقابة من 
نقابة الصيادلة او غيرها وبالنتيجة يكون 
املواطن هو الضحية, باالضافة الى االجور 
املرتفعة لكش��وف االطباء ف��ي عياداتهم 
اخلاصة التي وصل��ت الى اكثر من )25000( 
خمس��ة وعش��رون الف دينار اجور كشف 
املريض الواح��د وان كل طبيب من املمكن 
ان يكش��ف عن ثالثن مريض��ا او اكثر في 
الي��وم الواح��د وان هؤالء االطباء نس��وا ان 
عمله��م ه��و انس��اني وليس جت��اري وهذا 
عدا ع��ن ارتفاع اج��ور فحص الس��ونار او 
الفح��ص بجهاز االيكو )35000( خمس��ة 
وثالثون الف دينار الذي ال يستغرق الفحص 
في��ه م��دة خم��س دقائ��ق او عش��ر دقائق 
والفحص بجه��از املفراس م��ن )200,000( 
الى )400,000( الف دينار, وان نقابة االطباء 
تاركة احلبل على الغارب وال تساهم في اي 
دور رقابي على اس��عار كشوف االطباء في 
عياداته��م اخلاصة, كذلك ارتفاع اس��عار 
التحالي��ل املرضي��ة في اخملتب��رات اخلاصة 
بش��كل جنون��ي ودون رحم��ة بحي��ث ان 
املواط��ن عندما يدخ��ل اي مختبر ال يخرج 
باق��ل من مائ��ة الف دينار كأج��ور عن هذه 

التحاليل ناهيك عن ارتفاع اسعار الرقائق 
الش��عاعية واملواط��ن بالنتيجة هو مجبر 
على دفع ثمن مقابل احملافظة على صحته 
وهو امام اذعان كامل, وال يوجد من يتعامل 
معه برحمة وانس��انية, واالغ��رب من ذلك 
ان بعض االطباء ولالس��ف الشديد عندما 
يراجعهم مريض وبيده حتاليل جديدة دفع 
دم قلبه من اجل احلصول عليها يرفضونها 
ويرس��لونهم الى مختبرات محددة بالذات 
الجراء التحاليل في ه��ذه اخملتبرات حصرا 
وقصدهم واضح في ذلك!.وهكذا االسعار 
ف��ي املطاعم تق��وم باالنتقام م��ن املواطن 
ال��ذي يرتادها وكانه ارتك��ب جناية عندما 
يصطح��ب عائلته لغ��رض الترفيه  بحث 
اصبح س��عر النفر الواح��د الي صنف من 
الطع��ام )25(   الف دين��ار وميكن ان نتصور 

عائلة مكونة من ثمانية اش��خاص وترتاد 
ه��ذا املطع��م س��تدفع مائتي ال��ف دينار 
وهك��ذا, بينم��ا نف��س ه��ذه املطاعم في 
اقليم كردس��تان يب��اع فيها س��عر النفر 
الواح��د ب� )12 ( او )13( الف دينار والس��بب 
ف��ي ذل��ك واضح ه��و وج��ود الرقاب��ة على 
االس��عار وغي��اب ه��ذه الرقابة ف��ي بغداد 
وهك��ذا ارتف��اع هذه االس��عار ف��ي كافة 
مطاعم بغداد دون استثناء.كذلك االرتفاع 
الفاحش ف��ي اس��عار الفنادق ف��ي بغداد 
على الرغم م��ن تخلفها في تقدمي اخلدمة 
للزبون  والذي يأتي من خارج بغداد ويحتاج 
الى السكن فيها, فقد بلغت اسعارها الى 
اسعار جنونية ، وهكذا نتحدث عن ارتفاع 
االس��عار يش��مل كافة قطاعات الس��وق 
احملل��ي العراق��ي والذي مت ذكره ه��و كمثال 

ال اكث��ر ، اذن م��ن الذي يتحمل مس��ؤولية 
الرقاب��ة على ارتف��اع هذه االس��عار واحلد 
منها الي��س مجلس محافظ��ة بغداد في 
العاصمة واجملالس احمللي��ة في احملافظات.. 
النه مبوجب قان��ون احملافظات ذي الرقم 21 
لسنة 2008 قد اعطى مجالس احملافظات 
النه��وض  لغ��رض  كبي��رة  صالحي��ات 
بواجباتهم.. وان واجب مجالس احملافظات 
ال ينحصر باالعمار وتق��دمي اخلدمات فقط 
وامن��ا باعتق��ادي ان موض��وع الرقابة على 
االس��عار والس��يطرة عليه��ا يتعب��ر م��ن 
اولوي��ات وصلب واجب��ات مجلس احملافظة 
حلماية سكان احملافظة من الظلم واجلشع 
لغرض الوصول الى مجتم��ع مثالي خالي 
من االس��تغالل .. لذا اطلب الس��يد رئيس 
مجلس احملافظ��ة بغداد والس��يد احملافظ 
بصورة ش��خصية القيام بتش��كيل جلان 
بالتنسيق مع النقابات املهنية كل حسب 
نشاطها لغرض حتديد هذه االسعار واعادة 
النظ��ر به��ا, وبالتال��ي الرقابة عل��ى هذه 
االسعار واحالة اجلشعن والذين يخالفون 
تعليم��ات مجل��س احملافظة ال��ى القضاء 
بتهمة مخالف��ة التعليمات والقيام بغلق 
العيادات واخملتبرات والصيدليات واملطاعم 
والفنادق التي ال تلتزم بتخفيض اسعارها 
التي يحددها لها مجلس احملافظة حلماية 
املواط��ن, الن س��عادة ورفاهي��ة املواطن ال 
تكم��ن بزي��ادة راتبه واج��وره وامن��ا يكمن 
ايض��ا بتخيفض اج��ور الس��لع واخلدمات 
التي يتعامل معه��ا للوصول الى رفاهيته 

وسعادته.

جملس حمافظة بغداد واجملالس االخرى ومسؤولية الرقابة على االسعار 

نحن مجموعة من الصحفين الفائزين بقرعة نقابة الصحفين 
التي ش��ملت 150 صحفيا من خريجي كليات االعالم بالتعين 
عل��ى وزارات الدولة كاف��ة مبوجب األمر الديوان��ي لرئيس الوزراء 
الصادر من األمانة العامة جمللس الوزراء /دائرة املتابعة والتنسيق 
احلكوم��ي العدد/ 28145 ف��ي 3 / 8 / 2011 والذي مبوجبه أصدرت 
وزارة املالي��ة /دائ��رة املوازنة كتابا لالمتثال له��ذا األمر واملوافقة 
عل��ى توفي��ر تل��ك الدرج��ات بكتابه��ا املرق��م )83029( في 26 
/ 10 / 2011 وعم��م على جمي��ع الوزارات.وق��د مت توزيع الفائزين 
بواقع س��تة أش��خاص ل��كل وزارة وقد اتخذت جمي��ع  الوزارات 
اإلج��راءات الالزم��ة لتعيينهم ,أما نحن الذين ظهرت أس��ماؤنا 
في وزارة اخلارجية ورغم كت��ب التأكيد من األمانة العامة ورغم 
اإلجتماع��ات املتكررة التي عقدت ف��ي االمانة العامة وبحضور 
ممثلن عن وزارة املالية ووزارة اخلارجية للوقوف على أسباب التي 
أدت ال��ى التباطؤ  في تنفيذ األمر فقد وعد ممثل اخلارجية آنذاك 
باتخاذ االجرات الالزمة واكمال إجراءات تعييننا ولكن دون جدوى  
نناش��د وزير اخلارجي��ة احملترم النظر في موضوعن��ا هذا وإكمال 
إج��راءات تعييننا كوننا ال منلك فرصة عمل أخرى ودخل عوائلنا 

محدود جدا راجن من سيادتكم إحقاق احلق وانصافنا. 
عنهم / صابرين كاظم لعيبي /// موبايل / 07727130763

م / مصادرة مطبعة
حض��ر الى جريدتنا املواطن )ص.ع( وذكر بان��ه لديه مطبعة )دار 
القاضي للطباعة والنشر( الكائنة في منطقة احلبيبة/ مقابل 
البحيرة واش��تراها ع��ام 1996 من اللجن��ة االوملبية وقام بطبع 
العديد من الصحف واجملالت العراقية.. وافاد انه في العام  2015 
فوجئ مبصادرتها من قبل وزارة الداخلية وعند االستفسار تبن 
ان امانة بغداد قد باعت االرض التي ش��يدت عليها املطبعة الى 
وزارة الداخلية. واض��اف ان لديه عمال في املطبعة يزيد عددهم 
عن )100( عامل مت تس��ريحهم وهم اصح��اب عوائل.. وذكر بانه 
طبع ايضا العديد من املناهج الدراس��ية لصال��ح وزارة التربية. 
واسترس��ل في ش��كواه انه عند املداهمة  مت��ت مصادرة جميع 
املوج��ودات في املطبعة م��ن اجهزة ومكائ��ن ومطبوعات, وبن 
ان��ه لم يتم اخط��اره او انذاره من قبل اجلهات املعنية مس��بقا 
بذل��ك. علي��ه يناش��دكم هذا املواطن ويس��تصرخكم باس��م 
االنس��انية ان تنظ��روا مبظلوميت��ه ومتنح��وه حق��ه املغص��وب 
عن��وة.. ))البينة اجلدي��دة(( اذ تضع هذا االمر ام��ام اهتماماتكم 
الشخصية وترس��لون بطلبه لغرض الوقوف على خلفية االمر 
منه ش��خصيا النه ال يستطيع البوح بها اال امامكم . ) ارحموا 
من في االرض يرحمكم من في السماء(( وكونوا عونا وسندا له 
في اس��تعادة حقه املغتصب علما انه س��بق وان نشرت جريدة 
الصباح مناش��دته الى دولة رئيس الوزراء بعددها املرقم )4515( 

في 2019/4/24 وحلد االن لم يحظ بأي جواب.

تق��ع رعاية اإلب��داع واملبدع��ن على املس��ؤولن خاص��ة إذا كان 
املس��ؤول اديبا وش��اعرا وأهال لإلب��داع فهنالك مبدع��ون قدموا 
الكثي��ر م��ن اإلبداع بجهوده��م الفردية ودون مس��اعدة او رعاية 
من أح��د ،الكثير منهم يعان��ون من الضائقة املالي��ة وعدم توفر 
س��كن مالئم حيث اغلبهم يس��كنون ف��ي دور لإليج��ار وهناك 
م��ن   يحاربهم م��ن اجل تفريغ البلد من املبدع��ن من الكفاءات 
العلمية واألدبية و الفني��ة فهل يتم محاربة املبدع إليصاله إلى 
مرحله الفش��ل واليأس  في حن نرى أن الغ��رب الكافر يحتضن 
الكفاءات ويدعمها ويرعاها ويرعى ويش��جع اي محاولة لإلبداع 
حتى لو فش��ل صاحبها عش��رات املرات حتى ميكنه من النجاح 
ووض��ع قدمه على املس��ار الصحيح نتس��اءل : م��ن للمبدع في 
هذا الزمن الصعب؟ وكيف يتس��نى ل��ه التواصل وتقدمي منجز ثر 
وهو يش��كو من الفقر املدقع وعدم االلتفات له واس��ناده ؟ .كلنا 
امل مبعاليك��م ان تكونوا عونا لهؤالء وتقدمون لهم ما باالمكان 

تقدميه خدمة للثقافة واالبداع.

   حضر الى مقر جريدتنا املنتس��بون 
السابقون الى وزارة الداخلية – مكتب 

املفتش العام فيها وهم كل من:
1- عمار عبد الزهرة مشتت.

2- عمار مهدي صافي.
حيث يق��والن انهما وبس��بب ظروف 
صعبة اقدما على تقدمي استقاليتهما 
من اخلدم��ة في وقت س��ابق وها هما 
اليوم يطرقان ابواب السيدين الوكيل 
اخلزعل��ي(  )عقي��ل  لل��وزارة  االق��دم 
احلقوق��ي  لل��وزارة  الع��ام  واملفت��ش 
)جم��ال االس��دي( ألج��ل الغ��اء ام��ر 
للخدمة  واعادتهم��ا  اس��تقاليتهما 

ثاني��ة.. علماً أن املنتس��ب )عمار عبد 
الزهرة( قد استقال بتاريخ 2/ 9/ 2015 

ومبوجب االمر االداري املرقم )21242(.
اما املنتسب الثاني )عمار مهدي( فقد 
استقال هو اآلخر بتاريخ 14/ 10/ 2013 

ومبوجب االمر االداري املرقم )37433(.
ان »البين��ة اجلدي��دة« إذ تطرح معاناة 
ومش��كلة هذي��ن املنتس��بن فألنها 
على ثق��ة اكيدة بأن م��ن يعنيه االمر 
لن يألوا جه��داً حيثما يكون الى ذلك 
س��بيالً ومتس��عاً واهلل ال يضي��ع اجر 
احملس��نن وان اهلل م��ع العب��د م��ادام 

العبد في عون أخيه.

مناشدة امام انظار الوكيل االقدم لوزارة الداخلية واملفتش العام فيها 
طلب الغاء استقالة

امام انظار السيد وزير الثقافة والسياحة واآلثار

امام انظار / السيد رئيس اجلمهورية والسيد 
رئيس جملس النواب والسيد رئيس جملس الوزراء 

م/تعيين صحفيين

للمرة الثانية تعيد »                                    «
 نشره   امام انظار وزير اخلارجية

هاتفن��ا املواط��ن ) رس��ول احلمداني( 
م��ن س��كنة منطق��ة س��نجار وذكر 
ب��ان منطقة س��نجار ف��ي محافظة 
بابل / مرك��ز قضاء احللة ان الش��ارع 

الرئيس الرابط بن محافظتي كربالء 
املقدسة وبابل كثرت فيه التخسفات 
علما ان هذا الشارع يؤدي الى مناطق 
سنجار وعنانة والنخلة وذكر بان هذا 

الش��ارع مت اكس��اؤه منذ العام 1960 
ول��م جتر علي��ه صيانة تذك��ر حلد االن 
من قب��ل اجله��ات املعنية واف��اد بانه 
مت ادخ��ال ه��ذا الش��ارع ضمن خطة 

تنمية االقالي��م لالعوام 2012 � 2013 
وب��ن ان��ه قبل يوم��ن مت اق��رار خطة 
التنمية جمللس محافظ��ة بابل ولكن 
ل��م يتم ادخاله ضم��ن اخلطة .. عليه 

يناش��دكم املواطن اعاله ان تولوا هذا 
املوض��وع اهمية قص��وى كونه طريق 

رئيسي وحيوي.
موبايل / 07815485200

امــــــام انـظـار  رئـيــــــس مـجـلـــــس مـحـافـظـــــــة بـــابــــــــــل

NO.3176.thu.2.MAY.2019 العدد )3176( الخميس 5/2/ 2019 

محكمة قوى االمن الداخلي االوىل/ املنطقة الثالثة
م/اعالن

اىل املتهم الهارب  املذكور يف الجدول  ادناه ملا كنت متهما  وفق املواد املؤشرة ازاء 
اسمك ادناه  وبما ان محل  اقامتك مجهول  اقتضى تبليغك بواسطة هذا االعالن 
على ان تحضر امام  املحكمة خالل ثالثني يوما اعتبارا من تاريخ تعليق االعالن 
يف محل اقامتك والنشر يف الجريدة الرسمية وتجيب عن التهمة املوجهة ضدك 
وعند عدم حضورك سوف تجري محاكمتك غيابيا وتحجز اموالك املنقولة وغري 
املنقولة ويحك��م  بحرمانك من الحقوق املدنية  ويطلب  من املوظفني العموميني  
القاء القبض  عليك  اينما وجدت  وتس��ليمك  اىل اقرب س��لطة والزام االهلني 
الذين يعلمون بمحل اقامتك اخبار الس��لطات عنك وفق للمادة )69( من قانون 

اصول املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخلي رقم )17( لسنة 2008.

رئاسة محكمة قوى االمن الداخلي االوىل/ املنطقة الثالثة
م/اعالن

اىل املته��م اله��ارب  املذكور يف الجدول  ادناه ملا كنت متهما  وفق املواد املؤش��رة 
ازاء اس��مك ادناه  وبما ان محل  اقامتك مجهول  اقتضى تبليغك بواس��طة هذا 
االع��الن عل��ى ان تحض��ر امام  املحكم��ة خالل ثالث��ني يوما اعتب��ارا من تاريخ 
تعلي��ق االعالن يف محل اقامتك وتجي��ب عن التهمة املوجهة ضدك وعند عدم 
حضورك س��وف تجري محاكمت��ك غيابيا وتحجز اموال��ك املنقولة وغري املنقولة 
ويحك��م  بحرمانك م��ن الحقوق املدنية  ويطلب  من املوظف��ني العموميني  القاء 
القبض  عليك  اينما وجدت  وتس��ليمك  اىل اقرب س��لطة والزام االهلني الذين 
يعلمون بمحل اقامتك اخبار السلطات عنك وفقا للمادة )69( من قانون اصول 

املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخلي رقم )17( لسنة 2008.

رئاسة محكمة قوى االمن الداخلي االوىل/ املنطقة الثالثة
م/اعالن

اىل املته��م اله��ارب  املذكور يف الجدول  ادناه ملا كنت متهما  وفق املواد املؤش��رة 
ازاء اس��مك ادناه  وبما ان محل  اقامتك مجهول  اقتضى تبليغك بواس��طة هذا 
االع��الن عل��ى ان تحض��ر امام  املحكم��ة خالل ثالث��ني يوما اعتب��ارا من تاريخ 
تعلي��ق االعالن يف محل اقامتك وتجي��ب عن التهمة املوجهة ضدك وعند عدم 
حضورك س��وف تجري محاكمت��ك غيابيا وتحجز اموال��ك املنقولة وغري املنقولة 
ويحك��م  بحرمانك م��ن الحقوق املدنية  ويطلب  من املوظف��ني العموميني  القاء 
القبض  عليك  اينما وجدت  وتس��ليمك  اىل اقرب س��لطة والزام االهلني الذين 
يعلمون بمحل اقامتك اخبار السلطات عنك وفقا للمادة )69( من قانون اصول 

املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخلي رقم )17( لسنة 2008.

رئاسة محكمة قوى االمن الداخلي االوىل/ املنطقة الثالثة
م/اعالن

اىل املته��م اله��ارب  املذكور يف الجدول  ادناه ملا كنت متهما  وفق املواد املؤش��رة 
ازاء اس��مك ادناه  وبما ان محل  اقامتك مجهول لذا  اقتضى تبليغك بواس��طة 
ه��ذا االع��الن على ان تحضر امام  املحكمة خالل ثالث��ني يوما اعتبار من تاريخ 
تعلي��ق االعالن يف محل اقامتك وتجي��ب عن التهمة املوجهة ضدك وعند عدم 
حضورك س��وف تجري محاكمت��ك غيابيا وتحجز اموال��ك املنقولة وغري املنقولة 
ويحك��م  بحرمانك م��ن الحقوق املدنية  ويطلب  من املوظف��ني العموميني  القاء 
القبض  عليك  اينما وجدت  وتس��ليمك  اىل اقرب س��لطة والزام االهلني الذين 
يعلمون بمحل اقامتك اخبار السلطات عنك وفقا للمادة )69( من قانون اصول 

املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخلي رقم )17( لسنة 2008.
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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

)السنة الرابعة عشرة( العدد )3176( - الخميس - 2 - أيار - 2019

لي��س للبرملان املبادرة الى حل مجلس احملافظة بقرار 
وليس بقان��ون دومنا تقدمي طلب للبرملان من ثلث عدد 
أعض��اء مجلس احملافظ��ة أو طلب م��ن احملافظ عند 
حتقق حالة االخالل اجلسيم باالعمال واملهام املوكلة 
الي��ه أو مخالفة الدس��تور والقوان��ن أو فقدان ثلث 
االعض��اء لش��روط عضوية مجل��س احملافظة طبقاً 
ألحكام املادة )20( من قانون احملافظات رقم 21 لسنة 

2008 املعدل.
اذا تول��ى البرمل��ان حل مجلس احملافظ��ة بقرار فال بد 
م��ن توفر الش��روط الس��ابقة لك��ي مي��ارس البرملان 
س��لطته في احلل، أما اذا تول��ى البرملان حل مجلس 
احملافظة بقانون فإنه يتم احلل بالقانون حتى ولو لم 
تتوفر الشروط السابقة ألن إصدار القانون ال يحتاج 
الى اس��باب في قانون آخر وامنا يس��تند البرملان الى 

صالحيته املقررة بالدستور في إصدار القوانن.

كاريكاتري

  طارق حرب   

مرصد

حل جملس احملافظة بقرار 
برملاني حيتاج إىل أسباب

بن كل التحفيات التي أخ��ذت تتدفق على العواصم الغربية من قصور 
صدام املنهوبة، بندقية »كالش��نيكوف« مصفحة بالذهب عثروا عليها 
مهربة من العراق. كانت ش��يئاً أثار استغرابي وتساؤلي، فهي حتتاج إلى 
بعض التأمل. ما حاجة رئيس جمهورية لهذا الس��الح؟ وملاذا صفحوها 
بالذهب؟ إنها متثل وجتس��م ذهني��ة ذلك النظام. العنف واجلش��ع وقلة 
الذوق. ولكن هذا الهوس بالس��الح كان يلفت نظري. فكلما كان يريد أن 
يبالغ في إكرام ش��خص يبادر فيهديه مسدساً أو بندقية. وهو ما فعله 
مع الش��اعر مظفر النواب عندما زاره. أعطاه علبة أنيقة. فتحها فوجد 
الهدية مسدس��اً وطقماً من الرصاص. ما الذي يفعله ش��اعر حس��اس 
كمظفر النواب مبسدس؟ أنا واثق أنه كان يتمنى أن يعطيه علبة سجائر 

أو قنينة نبيذ.
هذا الهوس بإهداء مسدس��ات لضيوفه يذكرني بتلك احلكاية الهندية 
ذات املوعظ��ة البليغة. ق��ال احلكيم الهندي إن ملكاً مس��تبداً من نوع 
صدام حسن، اغتصب العرش. ثم سجن حكيماً فيلسوفاً انتقد امللك. 
طبعاً لو كان صدام حس��ن لعذبه وقطع لسانه ثم أعدمه. ولكنه كان 
مل��كاً م��ن ملوك الهن��د، صاحب روي��ة وحكمة. اكتفى بس��جنه. بعد 
بضعة أش��هر جاءه عدد من عقالء البالد ليتوسطوا لديه بإطالق سراح 
ذلك الفيلس��وف العالم. قالوا للملك: كيف تسجن هذا الرجل العالم 
ال��ذي ال يوجد ش��يء في العالم ف��ات على علمه؟ إنه يعرف كل ش��يء. 
فأجابهم امللك وقال: س��أطلق سراحه إذا كان فعالً كما تقولون ويعرف 
كل ش��يء. س��أمتحنه وأتأكد. ج��اؤوه بذلك الفيلس��وف، فجعل امللك 
يسأله أعوص األس��ئلة وأغربها، والفيلسوف يجيب. وكان كلما أعطى 
جواباً صحيحاً كافأه امللك وأمر بإعطائه رغيفاً من اخلبز. وراحت األرغفة 
تتكدس أمامه عن كل أجوبته الصحيحة. اقتنع امللك في األخير بغزارة 
عل��م هذا الرجل، واعترف بأنه كان يعرف كل ش��يء. وقرر عندئذ اإلفراج 

عنه.
ولكن الفيلس��وف، وهو ف��ي طريقه للخروج، التفت إل��ى امللك وقال: يا 
سيدي سألتني شتى األس��ئلة، وأجبتك عنها. ولكنك لم تسألني هذا 
الس��ؤال الواحد. قال له امللك: ما هو؟ قال الفيلس��وف: لم تسألني عن 
وال��دك. لم تس��ألني ابن من أنت؟ ضح��ك امللك وقال: حس��ناً احزر ابن 
من أنا؟ ومن كان والدي؟ أجابه الفيلس��وف: كان والدك خبازاً. اس��تغرب 
املل��ك من دقة جواب��ه. اعترف له بأن والده كان كذلك. ثم س��أله: ولكن 
كيف عرفت أن والدي كان خبازاً؟ أجابه الفيلسوف: ألنك كنت تكافئني 
بإعطائي رغيفاً من اخلبز. لو كنت ملكاً وابن ملك ألهديتني هدايا امللوك، 
ذهب��اً أو فضة أو جواهر كرمية. ولكنك ابن خباز فتهدي الناس ش��يئاً من 

اخلبز.
تذكرت احلكاي��ة على هامش هدايا صدام: مسدس��ات وبنادق. ال أريد أن 
أقول إن أباه كان يصنع مسدس��ات وأس��لحة، فال أحد من أهل العوجة 
يس��تطيع أن يصنع ش��يئاً غير أن يزرع ويبيع البطيخ، ال قدرة لهم على 
صنع أي ش��يء، ال مسدس��ات وال س��كاكن. صدام حس��ن كان يهدي 

أسلحة نارية لضيوفه، ألن من عرفهم وعاشرهم كانوا قطاع طرق.

صب��اح أم��س األول الثالث��اء )2019/4/30( 
كان��ت )البينة اجلدي��دة( حاضرة في لقاء 
صحف��ي دعا إلي��ه نائب رئي��س مجلس 
النواب الدكتور بش��ير احلداد جمع نخبة 
خيرة من اإلعالمين والصحفين، وكانت 

نقابة الصحفين العراقين في املقدمة 
م��ن خ��الل الزميلن أمن الس��ر )س��عد 
الربيع��ي(  )ناظ��م  والدكت��ور  محس��ن( 
عضو مجلس النقابة الناطق الرس��مي 
باس��مها. وفي هذا اللقاء الذي ستنشر 

)البين��ة اجلدي��دة( تفاصيل��ه كاملة في 
عدد األح��د املقبل، أكد احل��داد أنه يحب 
الصحفين واإلعالمين ملا لهم من دور بارز 
في تنوير وبناء اجملتمع وحتصينه وإشاعة 
ونشر ثقافة التفاؤل وتعزيز روح التفاعل 

وإعطاء فس��حة األمل وعدم االستسالم 
للواق��ع. وأض��اف احل��داد أن »هن��اك م��ن 
يس��مي الصحاف��ة الس��لطة الرابع��ة، 
لكنني أؤمن بأنها الس��لطة قبل األولى 
ألن الصحافة واإلعالم في أي بلد إذا أرادت 

أن تس��قط أياً من السلطتن التنفيذية 
أو التش��ريعية ف��إن بإمكانه��ا ذلك من 
خ��الل خبر أو حتقي��ق أو مقال أو معلومة، 
وهن��اك أمثلة تأريخي��ة كثيرة على ذلك، 
وعلي��ه ميكن الق��ول إن الصحافة إذاً هي 

أقوى من باقي السلطات إن قامت بدورها 
بش��كل مهني ووفق األهداف املرس��ومة 
وإن عندنا في العراق إعالمين وصحفين 
الكثير ولكن ك��م من هؤالء هم أصحاب 
خبرة واختصاص نعتمد عليهم في بناء 

الهيكل الصحفي واإلعالمي في البلد؟! 
أكي��د أنك��م تتفق��ون مع��ي ب��أن هناك 
القلي��ل، ولكن هذا القلي��ل هو من نعّول 
علي��ه الي��وم لتحريك وتهيئة وتنش��ئة 

البقية الباقية«.

للهدايا مدلوالتها
وقفة

خالد القشطيني

اعتب��ر رئيس مجل��س النواب 
االردني عاطف الطراونة، امس 
األربعاء، النص��ر العراقي على 
اإلرهاب أنه محل فخر واعتزاز 
للع��رب واملس��لمن جميع��اً، 
وذلك خالل اس��تقباله نقيب 
الصحفي��ن العراقي��ن مؤيد 

الالمي.
وذكر بيان للنقابة، ان الطراونة 
الوف��د  أم��س،  اس��تقبل، 
الصحف��ي والنياب��ي العراقي 
الذي ضم نقي��ب الصحفين 
مؤيد الالم��ي وأعضاء مجلس 
الغ��الب  س��ميعة  الن��واب 
وحمد اهلل الركابي وانس��جام 

الغ��راوي وعبر عن تقدير االردن 
وإعجابه��ا باالنتصار العراقي 

الكبير عل��ى عصابات داعش 
الطراون��ه  وأك��د  االرهابي��ة. 

خالل اللق��اء، أن األيام املقبلة 
ستشهد ازدهاراً في العالقات 
بن العراق واالردن في النواحي 
والتجاري��ة  االقتصادي��ة 
والثقافية السيما بعد القمة 
التاريخية الذي جمعت رئيس 
الوزراء ع��ادل عبداملهدي مبلك 
االردن والرئي��س املص��ري عبد 
الفتاح السيسي في القاهرة.

االردن  تقدي��ر  ع��ن  واع��رب 
وإعجابه��ا باالنتصار العراقي 
الكبير عل��ى عصابات داعش 
النصر بأنه  االرهابية، واصف��اً 
مح��ل فخ��ر واعت��زاز للع��رب 

واملسلمن جميعاً.

رئيس الربملان األردني ملؤيد الالمي:
النصر العراقي حمل فخر واعتزاز للعرب واملسلمني مجيعًا

 )                        ( تشارك العمال يف عيدهم الـ)133(

ش��كراً أقولها من أعماق��ي ووجداني لإلخ��وة العاملن في 
صيدلية )دواء العافية( في ش��ارع فلس��طن، وهم كل من 
)الصيدالن��ي حس��ن ه��ادي والصيدالن��ي مرتض��ى جمعة 
والصيدالني حسن عالوي( إلخالصهم في العمل ومهنيتهم 

وروحهم اإلنسانية.. بوركت جهودكم وسدد اهلل خطاكم.
 

عبد اخلالق جبار الزم

شكراً لتعاملكم صيدلية دواء العافية.. 
الراقي

خالل لقاء صحفي حضرته )                             ( ونقابة الصحفيني العراقيني ومجع من اإلعالميني
نائب رئيس الربملان د. بشري احلداد: أحب الصحفيني واإلعالميني ملا هلم من دور بارز يف تنوير وبناء اجملتمع

الصحافة ليست سلطة رابعة بل هي قبل األوىل ألن مبقدورها إذا أرادت أن تسقط أي سلطة

كتب عبد الزهرة البياتي 
رئيس التحرير التنفيذي 

الكرع��اوي،  النح��ات حس��ن  أجن��ز 
الديوانية، مجس��ماً  في محافظ��ة 
ضخماً للش��هيد }علي جياد عبيد{ 
املع��روف ب�}أب��ي حتس��ن الصاحلي{ 
}64 عام��اً{. أو قن��اص الدواعش كما 
يس��ميه العراقيون. وق��ام الكرعاوي 
بإنش��اء  اخلاص��ة  نفقت��ه  وعل��ى 
أمت��ار،   6 بط��ول  نحت��ي  مجس��م 
للشهيد الصاحلي أحد أبطال العراق 
الذي وقف صام��دا للدفاع عن وطنه 
وشعبه. والصاحلي هو قناص ينتمي 
إلى احلشد الشعبي - لواء علي األكبر 
أح��د أب��رز الفصائ��ل التي ش��اركت 
في مختل��ف معارك حتري��ر األراضي 

العراقية من سيطرة داعش.

قصة بطل .. اختصرها حنات عراقي


