
اخلارجية توضح اتفاقية التعاون 
د اجملاالت مع فرنسا   السرتاتيجّي ُمتعدِّ

انه ملن دواعي االس��ف ان تصلك اخبار سيئة 
عما آل اليه حال البالد حيث احتلت االمارات 
العربي��ة املتحدة املرتبة االول��ى عربياً واملركز 
)52( عاملي��اً من اص��ل )153( دولة في مؤش��ر 
الدول اجليدة لس��نة )2019( وما يدمي القلب 
ه��و ان يكون الع��راق ف��ي ذيل مؤش��ر الدول 
اجلي��دة حي��ث جاء تسلس��له بالرق��م )153( 
عاملياً ان هذه االنتكاس��ة الصريحة رس��الة 
نتمنى ان يقرأها ساسة البالد والعباد ان كان 
فيهم احد قادر على القراءة عس��ى ان ينتحر 
خجالً للحال املزري الذي وصل اليه العراق في 
ه��ذه التصنيفات مع اننا نع��رف جيداً بأن ما 
وصلنا اليه ه��و بفضل اللص��وص واحلرامية 
الذين س��رقوا املال العام واش��اعوا الفش��ل 
واخليبة في كل مفاصل احلياة حتى صرنا في 
ذيل القائم��ة فصحح يا رئيس الوزراء املوقف 
بتش��خيص مواطن اخلل��ل كي نغ��ادر خانة 
 good country الفشل.وجدير بالذكر ان مؤشر
index يعتمد على مجموعة من البيانات التي 
توفرها االمم املتحدة ومنظمة الصليب االحمر 
الدولي وغيرهما من املنظمات ويقيس املؤشر 
اداء )153( بل��داً ف��ي التأثي��ر عاملياً بالنس��بة 
للحج��م ويتضمن )35( معياراً تنقس��م الى 
)7( فئات هي العل��وم والتكنلوجيا، الثقافة، 
الس��لم واالم��ن الدولي��ان، النظ��ام العاملي، 

التغي��ر املناخ��ي والتلوث، الرخاء واملس��اواة، 
والصحة والرفاهية.

وف��ي التط��ورات ايضاً ع��اد الى الب��الد رئيس 
مجلس ال��وزراء الدكتور )ع��ادل عبد املهدي( 
مس��اء ام��س االول اجلمع��ة في خت��ام زيارة 

الملانيا وفرنسا بدأها في 29 نيسان املاضي.
وف��ي ش��أن آخر كش��ف مص��در مس��ؤول ان 
احلكومة بصدد توجيه مؤسس��اتها باعتماد 
املنت��ج العراق��ي مبيناً ان بعض املؤسس��ات 
تتجه لشراء املواد املس��توردة لالستفادة من 
عموالت وس��فريات وامتيازات اخرى وبحسب 
مص��در صحف��ي ف��أن احلكومة تلق��ت عدة 
طلبات بضرورة مخاطبة الوزارات واملؤسسات 
احلكومية وش��به احلكومي��ة باعتماد املنتج 
الوطن��ي وف��ي حال ع��دم وج��وده تتوجه الى 
املس��تورد واش��ارت مصادر ان االس��تيراد في 
منتجات كثي��رة مدعوم من قبل احزاب وقوى 
سياس��ية حتص��ل عل��ى اموال من تس��هيل 
دخوله��ا للب��الد وهو ب��اب يضاف ال��ى ابواب 
الفس��اد ومعروف للجميع وبحس��ب املصدر 
فأن وزارة واحدة في العراق تس��تهلك سنوياً 
عش��رات االالف من اطارات الس��يارات وتقوم 
بشراء املس��تورد وتتجنب املنتجات العراقية 
ووزارة اخ��رى تعاق��دت عل��ى ش��راء معاطف 
ومالب��س عمال في الوقت الذي ميكن ان تتوفر 

بسعر ارخص عبر املنتج احمللي.
وف��ي ش��أن آخ��ر كش��ف مص��در برملاني عن 

القضايا اخلالفية بني الكتل السياس��ية في 
البرملان وفي مقدمته��ا قضية اخراج القوات 
االمريكية من العراق وطلب رفع احلصانة عن 
بعض النواب ودعوات استجواب وزراء متهمني 
بالفساد وعدم التزام نواب بحضور اجللسات 
فضالً عن االختالف بش��أن عدد من مش��اريع 
القوانني وبحس��ب مصدر فأن االحاديث التي 
تناقلتها وسائل االعالم خالل الفترة املاضية 
ع��ن وجود تق��ارب غي��ر دقيق��ة وان اخلالفات 
عميقة جداً بش��أن الوزارات املتبقية السيما 

وزارتي الدفاع والداخلية.
وف��ي التط��ورات ايضاً رف��ع مجل��س النواب 
ام��س الس��بت جلس��ته الت��ي ق��رر ابقاءها 
مفتوح��ة اخلمي��س املاضي وعقد جلس��ته 
ال�)16( من الفصل التشريعي الثاني برئاسة 
)حس��ن الكعبي( النائب االول لرئيس البرملان 
وق��د وجه البرملان باس��تضافة وزي��ري املالية 
والتج��ارة خ��الل جلس��اته املقبل��ة وجدي��ر 
بالذكر ان البرملان صوت في جلسته اخلميس 
املاض��ي على ق��رار يوص��ي احلكوم��ة بالغاء 

العمل بنظامي االحيائي والتطبيقي املعتمد 
حالياً في املرحلة االعدادية وعلى قانون املدن 
الصناعية وجدير بالذكر  ان جلس��ة امس قد 
رفعت بعد دقائق على اس��تئنافها ثم عقدت   

في وقت الحق.
عل��ى صعيد ذي صلة اك��د النائب عن حتالف 
احمل��ور )عبداهلل اخلربيط( امس ان هناك حراكاً 
لتق��دمي طلب موقع م��ن )50( نائباً لطرح حل 

مجلس محافظة نينوى للتصويت عليه.
وفي ش��أن آخر اعلن��ت وزارة الدفاع العراقية 

انها تس��لمت )5( مقاتالت امريكية من طراز 
)F16( والت��ي وصلت بالفعل قب��ل يومني الى 
قاع��دة بل��د اجلوية ضم��ن العق��د املبرم بني 
الع��راق والوالي��ات املتحدة واك��دت الدفاع ان 
هذه الطائرات هي اضافة كبيرة لس��الح اجلو 
العراقي الذي شهد تطوراً كبيراً على املستوى 
القتالي والتدريبي وكان العراق قد تسلم اول 
طائ��رة من ط��راز )F16( في حزي��ران من العام 
)2014( وذلك ضمن صفقة ابرمت عام )2011( 
تشمل )36( طائرة مقاتلة من هذا الطراز على 
ان يتم تس��ليمها على دفعات وذلك في اطار 

محاربة تنظيم داعش االرهابي.
وفي س��ياق آخر افادت وس��ائل اع��الم ايرانية 
بتوقي��ع مذك��رة تفاهم للتعاون العس��كري 
بني اي��ران والع��راق وذكر التلفزيون الرس��مي 
االيراني ان قائد طيران اجليش االيراني العميد 
)امير علي حاجي زاده( وقع مع نظيره العراقي 
مذك��رة تفاهم للتع��اون العس��كري وتعزيز 
القدرات الدفاعية بني البلدين ونقل التلفزيون 
عن زاده قوله اذا وقفنا نحن والشعب العراقي 
جنب��اً الى جنب فإن قوتنا س��تكون عش��رة 
اضعاف واكد على اس��تمرار وتوسيع التعاون 
العس��كري ب��ني البلدي��ن خاصة ف��ي مجال 
نقل اخلب��رات العس��كرية والعملياتية ودفع 

املنطقة الى املزيد من االستقرار واالمن. 

بغداد / 
اك��د النائ��ب االول لرئيس مجلس النواب حس��ن كرمي الكعب��ي ، عزم البرملان تش��ريع قانون 
يتضمن تقدمي املنح واملساعدات املالية للصحف املستقلة، فيما اشار إلى أن قانون مكافحة 
جرائم املعلوماتية لن ميرر دون توافق مع نقابة الصحفيني واجلهات اخملتصة.وقال الكعبي في 
كلمة القاها خالل االحتفالية التي نظمتها النقابة مبناس��بة اليوم العاملي حلرية الصحافة   
“إننا ماضون بتش��ريع قان��ون يتضمن تقدمي املنح واملس��اعدات املالية للصحف املس��تقلة 
التي تعاني من األزمات املالية”.وأضاف ان “مجلس النواب ملتزم دوما بتش��ريع القوانني التي 
حتمي الصحافَة املس��تقلة وحرية التعبير وحق احلصول على املعلومات”، داعيا إلى “اعتقال 
مرتكبي اجلرائم ضد الصحفيني وتقدميهم للقضاء”.واكد الكعبي ان “قانون مكافحة جرائم 
املعلوماتية لن ميرر دون توافق مع نقابة الصحفيني واجلهات اخملتصة”، مطالبا بعض وس��ائل 
اإلعالم ب�”االبتعاد عن ترويج اإلشاعات والتشهير والتسقيط السياسي ونقل املعلومات من 
غير ادلة”.واشار الى ان “ العراق بأَمس احلاجة لزيادة مساحة حرية التعبير عن الرأي واعتماد 
الش��فافية واالنفت��اح على الصحافة”، مبينا ان “الصحافة س��لطة رابع��ة ويجب ان حتترم 

ليكون لها دور فعال في بناء اجملتمع ونهوضه وازدهاره”.

جرس امسعوه رجاًء.. “املرجعية” تدعو احلكومة لدعم القطاع اخلاص واستثمار اخلرجيني للنهوض بالعراق

ملناسبة االحتفال باليوم العاملي للصحافة.. الربملان يعتزم تشريع قانون لدعم الصحف املستقلة ماليا

رئيس الوزراء  يعود اىل بغداد بعد زيارة اىل املانيا وفرنسا واحلكومة بصدد توجيه مؤسساتها باعتماد املنتج العراقي.. وخالفات عميقة بني الكتل السياسية
بفضل اللصوص واحلرامية.. العراق حيتل املركز )153( يف مؤشر الدول اجليدة لسنة )2019(..فصحح املوقف ياعبد املهدي 

“بالك ووتر” تدشن اعماهلا يف العراق بنقل معدات أمريكية وتدريب “دواعش” يف عني األسد

الدفعة االخرية من مقاتالت )F16( االمريكية حتط يف قاعدة بلد اجلوية وتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون العسكري بني العراق وايران
الربملان يرفع جلسته بعد دقائق من استئنافها ويعقد اخرى غريها.. و)50( نائبًا يعتزمون طرح حل جملس نينوى للتصويت عليه
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رسالة الى ساسة البالد والعباد: اما فيكم من يقرأ االرقام وينتحر خجاًل للحال المزري الذي وصلنا اليه؟

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 

السبب معروف لكن فتشوا عن احللول يا اصحاب القرار.. يف بغداد..)41( حماولة انتحار خالل)4( اشهر!

يف الهدفكتب املحرر السياسي

من يراقب التصريحات التي تتطاير من هذا الطرف السياسي 
العراقي او ذاك سيؤش��ر تكرار تصريح بالذهاب الى املعارضة 
واذا كانت تلك النبرة قد بدأت من مرحلة الهمس والصالونات 
السياس��ية فانها اليوم صارت علني��ة حتى ليمكن القول ان 
اجملاهرة بها اصبحت الشغل الشاغل لهذه االطراف.. وهنا البد 
من التأكيد على حقيقة اساسية في العمل السياسي وهي 
ان الذهاب للمعارضة ليس عيباً او سلوكاً غريباً او مستهجناً 
ب��ل ان املعارض��ة موجودة في كل النظم السياس��ية وحتديداً 
الدميقراطي��ة منه��ا فهناك قد جت��د حزبا او نظاما سياس��يا 
تقابل��ه معارضة ممثل��ة بحزب واحد او عدة اح��زاب واملعارضة 

حالة صحي��ة وضرورية وان 
وجوده��ا له اكث��ر من فائدة 
متوخ��اة.. كونه��ا تش��كل 
وراص��دة  حلق��ة ضاغط��ة 

لعمل احلكومة.
وما يؤسف له اننا في العراق 
لم نعرف منذ العام )2003( 
وحل��د اآلن بروز ه��ذا النمط 
م��ن العمل السياس��ي بل 
ميكن الق��ول ان »املعارضة« 
غائب��ة متام��اً ورب احدك��م 
يسأل عن السبب وراء ذلك 

فبودن��ا ان نقولها بصريح العبارة ان كل االطراف السياس��ية 
تريد حصتها من »الكراسي« وهي تبحث عن موقع لها ونفوذ 
في الس��لطة مثلما هي تبحث عن مغامن ومكاس��ب ألسباب 
معروفة اما اللجوء الى خيار املعارضة فال يحقق لها ما تريد..
ومن هنا فإننا نتحدى هذه االطراف السياس��ية التي تتحدث 
ليل نهار وته��دد بالذهاب الى املعارضة ب��أن تعلن حتولها الى 
صف املعارضة وامام املأل وليسمع الشعب ذلك.. نعم افعلوها 

ولو ملرة واحدة إن كنتم صادقني.. انا هاهنا منتظرون. 
وان غداً لناظره قريب.

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

عبد الوهاب جبار 

 كل االطراف السياسية 
تريد حصتها من 
»الكراسي« وهي تبحث 
عن موقع ونفوذ لها يف 
السلطة 

افعلوها واذهبوا لـ  »املعارضة« 
إن كنتم صادقني
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نائب يوجه سؤاال برملانيا بشأن منح السعودية مليون هكتار لالستثمار الزراعي بالعراق
خلية الصقور تعلن احباط اكرب مخطط ارهابي العادة تشكيل خاليا جديدة لـداعش بالعراقال

2بسبب دعمها لالستفتاء.. احلركة االسالمية الكردستانية حتصل على مناصب يف حكومة االقليم
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اجلولة 25 الدوري 
العراقي املمتاز

خالل لقاء صحفي حضرته )                         (  
ونقابة الصحفيني العراقيني ومجع من 

االعالميني والصحفيني 

تتضمن مخسة حماور 
 خريطة الطريق االسرتاتيجية 

بني العراق وفرنسا

مع بدء تصفري نفطها... 
ما هي رهانات إيران على 

األوربيني واآلسيويني؟  1213 10 6

رئيس الوزراء عادل عبد املهدي يختتم زيارة ناجحة ومثمرة اىل فرنسا واملانيا 

بغداد / 
كشفت عضو اللجنة املالية النيابية 
الدكتورة )ماجدة التميمي( عن وجود 
وف��رة مالية خالل االش��هر االولى من 
هذا الع��ام من حيث االيرادات املالية.
وقال��ت التميمي ف��ي مؤمتر صحفي 
انها كتب��ت تقريراً يتعلق باالش��هر 
االول��ى من هذا العام يتناول االيرادات 

واملصروف��ات فاتضح ان هناك فائضاً 
في االيرادات اكث��ر من النفقات وهذا 
يؤك��د بأنن��ا ال نعاني م��ن عجز حلد 
التميمي وجود  هذه اللحظة.واكدت 
وفرة مالية حلد اآلن وتس��اءلت ملاذا ال 
تص��رف اجور احملاضري��ن؟ وملاذا هناك 
ج��زر في الرواتب وع��دم الصرف على 

املشاريع اخلدمية.

التميمي: لدينا وفرة مالية.. فلماذا هذا التقتري ياحكومة؟

تل أبيب / وكاالت / 
اعلنت اس��رائيل ان��ه و للمرة األولى 
سيزور وفد منها السعودية بناء على 

دعوة من رابطة العالم اإلسالمي مبا 
اعلن��ه الش��يخ الس��عودي محمد 
بن عب��د الكرمي العيس��ى امني عام 

الرابطة، الذي اكد إن الزيارة ستقام 
في كانون الثاني 2020.

وفد اسرائيلي يف السعودية قريبًا

بغداد / 
اتفق وزي��ر اخلارجّي��ة محمد علي 
احلكي��م ونظي��ره الفرنس��ّي جان 
إي��ف لودريان عل��ى وثيق��ة تعاون 
س��تراتيجّي ُمتع��دِّد اجمل��االت بني 
آل�يَّ��ات  ووض��ع  وباري��س،  بغ��داد 
عمل�ّي��ة لتنفيذها.يأت��ي ذلك في 
إط��ار ح��رص البلدي��ن عل��ى دفع 
العالق��ات الثنائ�يَّة إلى آفاق أرحب 
مبا يرقى إل��ى تطلعات الش��عبني 
الوثيقة  الصديقني.وته��دف ه��ذه 
بحس��ب بيان للخارجية العراقية 
إلى إنفاذ احملاور الرئيس��ة للتعاون 
الثنائيِّ على ُمس��توى املُش��اَورات 
عمل�يَّ��ات  وتعزي��ز  السياس��ّية، 

وتطوي��ر  الدبلوماس��ّي،  التب��ادل 
س��اتّي ف��ي مجال  التع��اون املُؤسَّ
 ، احلوكم��ة، والتع��اون العس��كريِّ
، وتطوير البرامج التدريبّية  واألمنيِّ
واملاُلِئم��ة في مجال  صة،  املُتخصِّ
مكافحة اإلرهاب، واملُس��اَهمة في 
تنمية الق��درات العراق�يَّة، وإقامة 
وتب��ادالت  اقتصاديَّ��ة،  ش��راكات 
جتاريَّة ممّا يُؤّك��د عزم اجلانبني على 
دف��ع عالق��ات التعاون ف��ي جميع 
اجملاالت؛ لترتقي إلى ُمستوى طموح 
البلدين.وأع��رب الوزير احلكيم عن 
رغب��ة بغداد في تنش��يط التعاون 
االلت��زام  وتأكي��د  فرنس��ا،  م��ع 

املُشتَرك بني البلدين.

بغداد / 
التعويض��ات  جلن��ة  اعلن��ت 
ف��ي االمم املتح��دة، ي��وم امس 
الس��بت، ع��ن دفعه��ا مبلغ 
مال��ي ال��ى الكوي��ت الثالثاء 
املاض��ي، نياب��ة ع��ن الع��راق.
بي��ان  ف��ي  اللجن��ة  وقال��ت 

»البينةاجلدي��دة«،  ترجمت��ه 
ان »الهيئ��ة دفعت مبلغ 240 
مليون دوالر الى ش��ركة نفط 
ع��ن  كتعويض��ات  كويتي��ة 
احلرب«، مؤك��دة »على العراق 
ان يخصص االن ما مجموعة 
1.5% م��ن صادرات��ه النفطية 

التعويضات«.يش��ار  لصندوق 
ال��ى ان القضية الت��ي مت دفع 
التعويض��ات عنها هي واحدة 
من 1.5 مليار كمجموع اموال 
مطلوبة لتعويض ما يزيد عن 
مئ��ة منظمة ودائرة رس��مية 

كويتية، بحسب اللجنة.

كتعويضات عن احلرب.. االمم املتحدة تدفع 240 مليون دوالر 
للكويت نيابة عن العراق

املوصل / البينة اجلديدة
اصي��ب ثالثة اش��خاص بج��روح متفاوت��ة، امس الس��بت، 
بانفج��ار ف��ي اجلانب االيس��ر ملدين��ة املوصل.وق��ال إن ثالثة 
اش��خاص قد اصيبوا بجروح متفاوتة أحدهم بحالة خطرة 
اثر انفجار لم تعرف طبيعته في منطقة اجملموعة الثقافية 

في اجلانب االيسر للموصل.

)3( جرحى يف انفجار ايسر املوصل
تقول معلومات وصلت ل�«البينة اجلديدة« ان بعض املدراء 
مم��ن يعملون في مصارف اهلي��ة وصلت رواتبهم الى )25( 
مليون دين��ار باعتبارهم »عملة نادرة« الميكن ألي صاحب 
مص��رف االس��تغناء عنهم وال خي��ار امام��ه إال الرضوخ 
ل�«امالءاته��م«.. وان احل��ل بي��د البن��ك املرك��زي.. وهو لن 

يقصر.

وخـــــــــزة 
بغداد / 

 طال��ب النائب الس��ابق محمد الل��كاش الكتل 
السياس��ية بترك اخليار لرئي��س الوزراء في إختيار 
أكثر من )4000( درجة وظيفية خاصة تدار بالوكالة.

ودع��ا اللكاش في بيان الى إختي��ار الوظائف على 
أس��اس التدرج الوظيفي واعتماد معايير النزاهة 

والكف��اءة واحل��زم والش��جاعة مبين��ا ان مجلس 
النواب قد حدد نهاية ش��هر حزيران املقبل إلنهاء 
امللف.وج��دد الل��كاش مجل��س الن��واب بتفعيل 
قراره في الدورة الس��ابقة وتش��ريع قانون يقضي 
بتخفي��ض درج��ات جميع املؤسس��ات والهيئات 

املستقلة من درجة وزير الى درجة خاصة أدنى.

اللكاش: ملف اإلدارة بالوكالة اختبار حقيقي للكتل يف نبذ احملاصصة

النجف االشرف /  
اختتم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، امس الس��بت، 
تغريداته حول اآلفات التي ش��خصها بشكل يومي، فيما 
انتقد انتش��ار الباع��ة املتجولني واجلنابر ف��ي الطرق.وقال 
الصدر في تغريدة له ، ان انتشار الباعة املتجولني و)اجلنابر( 
والعربات يسبب ازدحاما واضرارا بالطريق وجمال املنطقة، 
مبين��ا انه كان تقصيرا من احلكوم��ات اال ان لقمة العيش 

ال تكون على حس��اب الض��رر العام.واضاف على الرغم من 
وجود الكثير من اآلفات اال اني اكتفي بالعش��رين، وعسى 
اهلل ان يوفقن��ي الى تبيان وبيان اخر اوضح لكم بعض ما ال 
تريدون تصديقه وال يقال لكم حتى ال يخس��روا اصواتكم 
ف��ي االنتخابات.وتابع اني ال اريد اصوات الفاس��دين منكم 
فهي تؤخر عجلة االصالح الش��عبي فضال عما كان قبله 

من اصالحات.

الصدر خيتتم تغريداته بشأن اآلفات وينتقد انتشار الباعة املتجولني واجلنابر يف الطرق
بغداد / 

انتخبت جلنة االقتصاد واالس��تثمار 
النيابي��ة، ام��س الس��بت، النائ��ب 
أحمد س��ليم الكناني رئيس��اً لها.

وقال مصدر نيابي ، إن جلنة االقتصاد 

واالستثمار النيابية انتخبت النائب 
رئيس��اً  الكنان��ي  س��ليم  أحم��د 
له��ا. وكانت جلنة الطاق��ة النيابية 
انتخب��ت، ام��س الس��بت، النائ��ب 

هيبت احللبوسي رئيساً لها.

جلنة االقتصاد تنتخب الكناني رئيسًا هلا
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عبد املهدي يثمن وقوف فرنسا مع العراق يف حربه ضد داعش وحيّذر من أي احنراف مبحاربة داعش

2

احللبوسي يدعو من صالح الدين إىل حسم ملف إعادة النازحني وتنفيذ املصاحلة

NO.3177.SUN.5.MAY.2019

نينوى / البينة الجديدة 
أكد النائب عن محافظة نينوى نايف الشمري، امس السبت، أن االوضاع 
قلقة باملوصل، داعيا الى حل مجلس احملافظة. وقال الش��مري في مؤمتر 
صحف��ي عقده مبجلس النواب »املوصل تش��هد اوضاعا قلقة اثر تنامي 
الصراعات والتدخالت لش��خصيات سياس��ية الختي��ار منصب احملافظ 
ووجود جهات لم يس��مها النواب متارس دور التس��قيط السياس��ي عبر 
وسائل االعالم«. وأكد الشمري أن »اختيار منصب احملافظ مرهون باهالي 
احملافظ��ة حص��را«، داعيا الى ح��ل مجلس احملافظة واختيار ش��خصية 

كفوءة مستقلة تنهض بواقع نينوى.

بغداد / البينة الجديدة
زار رئي��س مجل��س الن��واب محم��د احللبوس��ي، 
محافظة صالح الدين، والتقى عددا من املسؤولني 
خ��الل جولته امليدانية فيها.وذك��ر بيان ملكتبه  ان 
احللبوس��ي ألتقى خ��الل الزي��ارة رئي��س وأعضاء 
اجملل��س وإدارة احملافظ��ة والقادة األمنيني وش��يوخ 
ووجه��اء العش��ائر، بحض��ور رئي��س كتل��ة احملور 
الوطن��ي أحمد اجلبوري، وع��دٍد من أعضاء مجلس 
النواب.وأض��اف البي��ان ان رئيس مجل��س النواب، 
مه رئيس مجلس  استمع خالل الزيارة إلى عرض قدَّ
احملافظ��ة حول املش��اكل واملعوقات الت��ي تواجه 
عمل املؤسس��ات اخلدمية فيها.كما بحث اللقاء 
جه��ود إع��ادة االس��تقرار واإلعمار ف��ي احملافظة، 
وع��ودة النازحني، وضرورة تعوي��ض املتضررين جراء 
اإلره��اب، وملف تطوير القطاع الزراعي والصناعي 
واالس��تثماري، وتوفير فرص العمل ألبناء احملافظة. 
وحضر احللبوس��ي االحتفال اجلماهيري في قضاء 
س��امراء بناحية دجلة }مكيشيفة{، وأشاد خالل 
كلمت��ه ف��ي االحتف��ال بالتضحيات الت��ي بُذلت 
لتحري��ر احملافظة من تنظيم داع��ش اإلرهابي.كما 
حيَّ��ا رئيس مجل��س الن��واب الق��وات األمنية من 
اجليش والش��رطة واحلشد الش��عبي والعشائري، 
داعياً اجله��ات احلكومية إلى املض��ي قدما بإعادة 

البناء واإلعمار في احملافظة.

الشمري: األوضاع قلقة باملوصل وجيب حل جملس نينوى ألنها تشهد أوضاعًا قلقة

احلكيم يؤكد أهمية جمابهة السلطة الرابعة لألفكار اهلدامة واملتطرفة

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
ثم��ن رئيس مجلس الوزراء ع��ادل عبد املهدي، 
وقوف فرنس��ا مع العراق في حربه ضد تنظيم 
داع��ش، معبرا عن حرص العراق وش��عبه على 
اقامة افضل العالقات مع فرنس��ا واس��تمرار 
التعاون ف��ي مج��ال مكافحة االره��اب. وقال 
املكتب االعالمي لعبد املهدي إن رئيس مجلس 
الوزراء التقى في العاصمة باريس وزير اخلارجية 
الفرنسي جان ايف لودريان، وجرى خالل اللقاء 
التأكيد على اهمية تطوير العالقات التأريخية 
الت��ي تربط البلدين الصديق��ني وزيادة التعاون 
في جميع اجملاالت. وبحسب البيان، اعرب رئيس 
مجلس الوزراء عن حرص العراق وش��عبه على 
اقامة افضل العالقات مع فرنس��ا واس��تمرار 
التعاون في مج��ال مكافحة االرهاب ونتائجه 

وتعزيز قدرات القوات العراقية، مشيدا ب�وقوف 
فرنس��ا مع العراق في حربه ضد داعش ودورها 
ف��ي اجمل��االت االنس��انية واملس��اعدة بجهود 
اعادة االستقرار ومس��اعدة النازحني، واهمية 
اس��تمرار التعاون ودع��م توجه��ات احلكومة 
وخططها االقتصادية واملس��اهمة في االعمار 
والبناء وتش��جيع الش��ركات الفرنسية على 
زيادة حضورها في العراق في ضوء االس��تقرار 
الذي يش��هده واحلي��اة الطبيعي��ة في جميع 
احملافظ��ات. وعبر وزير اخلارجية الفرنس��ي عن 
ترحيب��ه ب�املس��توى ال��ذي بلغت��ه العالقات 
العراقية الفرنس��ية وب��دور الع��راق وعالقاته 
املتوازنة وانفتاحه على الدول العربية واجملاورة، 
مؤكدا رغبة ب��الده ب�تطوير التعاون مع العراق 
ودع��م احلكومة العراقي��ة لتنفي��ذ برامجها 

وتلبية متطلبات الشعب العراقي كافة، وفي 
س��ياق متصل حذر رئي��س الوزراء ع��ادل عبد 
املهدي من العاصمة الفرنسية باريس، من أي 
انحراف في محاربة تنظيم داعش، مشيرا الى 
أن خاليا نائمة كثي��رة للتنظيم مازالت تعمل 
في العراق. وقال عبد املهدي في مؤمتر صحفي 
عق��ده، إن اي انح��راف ف��ي محارب��ة داع��ش 
س��يخلق ثغرة كبيرة ف��ي اجملتمع، الفتا الى ان 
داع��ش مازال يريد ارباك املنطقة ويحاول ارباك 
معس��كرنا الكبي��ر، ولك��ن بقواتن��ا ووحدتنا 
س��نتمكن من دحره. وتابع عبد املهدي، مايزال 
هن��اك خالل نائمة لداعش كثي��رة في العراق، 
مؤكدا ناقش��نا م��ا يحصل عل��ى حدودنا مع 
س��وريا واتخذن��ا رؤى مهم��ة ج��دا واجلان��ب 
الفرنس��ي متع��اون جدا.وف��ي تعليق��ه على 
ظه��ور زعيم داعش في مقط��ع فيديو مؤخرا، 
اعتبر رئيس الوزراء أن خطاب البغدادي االخير 
يش��ير الى اس��تمرار خطر داعش ف��ي العراق. 
واضاف عب��د املهدي، اتفقنا مع فرنس��ا على 
مب��ادئ عام��ة وتفصيالته��ا س��تكون مهمة 
وفاعلة في طبيعة العالقات بني البلدين، الفتا 
الى ان احلوارات مستمرة فيما بيننا كعراقيني 
ومن يزور بغداد يش��عر بحجم االستقرار. كما 
اش��ار عبد املهدي، الى أن��ه التقى خالل زيارته 
باري��س التي وصلها ام��س اخلميس، قادما من 
املانيا مع كبريات الشركات الفرنسية، مؤكدا 
نحرص على حضور هذه الشركات الى العراق 

في املرحلة املقبلة.

وكاالت / البينة الجديدة 
نش��رت مجّل��ة فورين بوليس��ي األميركي��ة مق��االً حتّدثت فيه 
عن جنوب آس��يا، التي أصبحت هدًفا لتنظي��م داعش، ورأت أّن 
الهجمات األخيرة على س��ريالنكا يج��ب أن تضع تلك املنطقة 
بأكملها في حالة تأّهب. ولفتت اجمللة إلى أّن زهران هاش��م، قاد 
اخللي��ة االنتحارية التي هاجمت كنائس وفنادق في س��ريالنكا، 
وهاجم بنفس��ه أحد الفنادق، علًم��ا أّن هذه اجملموعة جاءت من 
أسر متعلمة كما أنّهم أثرياء، وحصل بعضهم على تعليمهم 
العالي من مؤسس��ات بريطانية وأس��ترالية. وأوضحت اجملّلة أّن 
لون 9.7 في املئة فقط من إجمالي عدد سكان  املسلمني يش��كّ
س��ريالنكا البالغ 21 مليون نس��مة، ولطاملا شهدت سريالنكا 
توترات بني البوذيني واملس��لمني، وتُش��ير التقارير التي تعود إلى 
الع��ام 2016 إلى أن حوالي 32 مس��لًما من أس��ر ثريّة ومتعّلمة 
انضموا إلى داعش في سوريا، وعندما قّدم هذا الرقم وزير العدل 
في سريالنكا، اس��تنكرته اجلالية املسلمة في البالد، واعتبرت 
أّن هذا التقرير س��يحرض عل��ى العنصرية ضدهم.ورأت اجملّلة أّن 
أس��لوب الهجمات واألهداف اخملتارة في س��ريالنكا يش��به إلى 
ح��د بعيد األه��داف التي اختارها داعش في الش��رق األوس��ط، 
موضحًة أّن استهداف الفنادق يعني التركيز على أمرين مهمني 
هم��ا األجانب واالقتص��اد، وش��ّبهت اجملّلة اإلعت��داءات األخيرة 
بالهجم��ات الت��ي نّفذها داعش خارج مس��رح العراق وس��وريا 
وبالتحدي��د اس��تهداف أماك��ن دينية ف��ي مصر وإندونيس��يا.
وبحسب اجملّلة، فإّن هجمات سريالنكا تُظهر مزيًدا من التغيير 
ف��ي داعش الذي حتّول م��ن تنظيم إقليمّي إل��ى راٍع لإلرهاب في 
جمي��ع أنح��اء العالم.وختمت اجملّل��ة املقال، متوقع��ًة أن تكون 

الهند إحدى أبرز الدول التي سيستهدفها التنظيم.

جملة أمريكية: اهلند هدف داعش املقبل بعد سريالنكا

وكاالت / البينة الجديدة
ق��رر احل��زب الدميقراط��ي الكردس��تاني منح 
منص��ب وزراي وعدد من املناص��ب األخرى من 
حصت��ه ف��ي الكابين��ة الوزارية اجلدي��دة الى 
احلرك��ة االس��المية الكردس��تانية. وكان��ت 
احلرك��ة االس��المية قد ش��اركت ف��ي قائمة 
موحدة مع االحتاد االس��المي ف��ي االنتخابات 
التي ج��رت في 30 ايلول املاض��ي لكن احلركة 
لم حتص��ل عل��ى اي مقعد من مقاع��د برملان 
كردس��تان، فيما انخفض عدد مقاعد االحتاد 
االس��المي الى النصف بعد ان كان عددها 10 

مقاع��د في ال��دورة املاضية، لذل��ك قرر االحتاد 
االس��المي عدم املش��اركة في احلكومة فيما 
ستس��تلم احلرك��ة االس��المية مناصب من 
حصة احلزب الدميقراطي. وحس��ب املعلومات 
فإن وفدا رفيعا من احلركة االسالمية برئاسة 
مرش��د احلرك��ة التق��ى 3 مرات مع مس��عود 
بارزان��ي رئي��س احل��زب الدميقراطي ومس��رور 
بارزان��ي مستش��ار مجل��س األم��ن، واجمللس 
القيادي للحزب في الس��ليمانية. وجرى خالل 
االجتماع��ات الث��الث بحث مش��اركة احلركة 
في احلكومة حيث ابدى مرشد احلركة لرئيس 

الدميقراط��ي الرغبة باملش��اركة في احلكومة 
بشرط احلصول على منصب وزاري. من جانبه 
طمأن مس��عود بارزاني، مرش��د احلركة بعدم 
التعامل مع احلركة وفق االستحقاق االنتخابي 
ومنحه منصب وزير االوقاف والشؤون الدينية 
من حصة الدميقراطي. كما ستحصل احلركة 
على منصب مدير عام وقائممقام ومدير ناحية 
في االقليم. وحسب املعلومات من مصادر من 
احلرك��ة فإن من��ح احلركة ه��ذه املناصب يأتي 
بسبب دعمها الواضح لالستفتاء الذي اجري 

يوم 25 أيلول والدعاية لالستفتاء.

بسبب دعمها لالستفتاء .. احلركة اإلسالمية الكردستانية
حتصل على مناصب يف حكومة اإلقليم

أخبار موجزة
تحذي��ر .. أص��درت الس��لطات املصري��ة، ام��س 
الس��بت، بيانا حذرت فيه تركيا من نوايا البدء في 
احلفر مبنطقة بحرية غرب قبرص. وأكدت اخلارجية 
املصري��ة في بيانها أن، مص��ر تتابع باهتمام وقلق 
التط��ورات اجلاري��ة، حول ما أعلن ع��ن نوايا تركيا 
الب��دء في أنش��طة حفر في منطق��ة بحرية تقع 
غ��رب جمهوري��ة قب��رص. وح��ذرت اخلارجي��ة من 
انعكاس أي إجراءات أحادية على األمن واالستقرار في منطقة شرق 

املتوسط.
تمديد .. وافق البرملان املصري، امس الس��بت، على قرار الرئيس عبد 
الفتاح السيس��ي مب��د حالة الط��وارئ في جميع 
أنحاء البالد. وعقد البرملان جلسة عامة ملناقشة 
قرار السيسي مبد حالة الطوارئ في جميع أنحاء 
الب��الد، بحض��ور رئيس ال��وزراء مصطفى مدبولي 
ووزي��ر الدولة لش��ؤون مجلس النواب املستش��ار 
عمر مروان، وفقا لصحيفة اليوم السابع. وأكد أن 

إعالن حالة الطوارئ إجراء ضروري حلفظ أالمن.

تحق��ق .. اكد املتحدث باس��م القوات املس��لحة 
اإليراني��ة ابو الفضل ش��كارجي، امس الس��بت، 
إن 90 % م��ن حاج��ة البالد في الش��ؤون الدفاعية 
والعس��كرية يتم تصنيعه محليا حيث مت حتقيق 
االكتف��اء الذاتي بفضل جهود اخملتصني الش��باب 
ف��ي هذا القط��اع. وقال ش��كارجي، في تصريحه 
خالل ملتقى تبيني املرحلة الثانية للثورة وخارطة 
طريق الناش��طني في مجال إقامة مراسم الذكرى األربعني النتصار 

الثورة اإلسالمية وتكرمي أنصارها.
تهدي��دات .. أعلن نائب وزير اخلارجية الروس��ي، س��يرغي ريابكوف، 
أن أي تهدي��دات أمريكية بف��رض عقوبات، لن تؤدي 
إلى وقف التعاون بني موس��كو وطهران في مجال 
الطاقة النووية. وفي حديث لوكالة “نوفوس��تي” 
اإلخبارية الروس��ية، علق الدبلوماسي على إعالن 
اخلارجية األمريكية، قائال إن “الواليات املتحدة قد 
تف��رض عقوبات على أي توس��يع ملفاعل بوش��هر 
النووي في إيران، ونشاطات نووية أخرى لطهران«.

رم��ز .. وصف االم��ني العام ملنظم��ة اوبك محمد 
سانوسي بارکیندو، امس السبت، ایران مبثابة رمز 
لصحوة االمة االسالمية والعالم برمته، معربا عن 
أمل��ه بأن تتغلب ايران على جميع املش��اكل التي 
تواجهها وأن يعيش ش��عبها في رخاء واستقرار.

وق��ال باركيندو، خالل لقائ��ه رئيس مجلس خبراء 
القيادة آية اهلل جنتي على هامش مش��اركته في 
مراس��م صالة اجلمعة مبدينة قم املقدس��ة إن مشاعر طيبة تنتابه 

اثناء زيارته ملدينة قم وحضوره في مصلى املدينة«.
تزويد .. وافقت روس��يا بالفعل على وثائق تس��مح بتصدير طائرات 
مقاتلة روس��ية من اجليل اخلامس “س��و-57« وهي 
عل��ى اس��تعداد إلج��راء محادثات م��ع تركيا. قال 
رئيس ش��ركة روس��تيخ، سيرغي تش��يميزوف إن 
روس��يا “مس��تعدة للتع��اون” في بي��ع املقاتالت 
الروس��ية من ط��راز “س��و-57” إلى تركي��ا عندما 
تنهي أنقرة مشاركتها في برنامج إنتاج “إف-35”.

كما قال في مقابلة مع وكالة األناضول.

بغداد / البينة الجديدة
 أكد رئي��س حتالف اإلصالح واإلعمار أهمية مجابهة الس��لطة 
الرابع��ة لألف��كار الهدام��ة واملتطرف��ة. ونقل بي��ان ملكتبه عن 
الس��يد عمار احلكيم، قوله في اليوم العامل��ي حلرية الصحافة 
جن��دد تأكيدن��ا وحرصن��ا عل��ى أهمي��ة أن تتحل��ى الس��لطة 
الرابع��ة باحلرية واالس��تقاللية لتبيان احلقائ��ق وإزالة الغموض 
والش��وائب ومجابه��ة األفكار الهدام��ة واملتطرف��ة. وأضاف إذ 
نش��يد بالصحافة العراقية في عهدها اجلدي��د وما قدمته من 
تضحيات جسام نش��دد على ضرورة أن تضطلع بدورها الرصني 
الهادف لبناء اإلنسان واجملتمع واملساهمة في الدفع باجتاه تأمني 
متطلب��ات العيش الك��رمي للمواطنني من قب��ل احلكومة. وحث 
السيد عمار احلكيم دول العالم أجمع للعمل على ضمان حرية 
الصحافة وع��دم إضطهاد أصوات الرأي حتى لو كانت معارضة 

لألداء احلكومي.

بغداد / البينة الجديدة
اكد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، ان ازدياد العزوبية 
عند الشباب والش��ابات يؤدي الى زياة االفات االجتماعية. وقال 
الصدر في تغريدة له على حس��ابه بتويتر ان ازدياد العزوبية عن 
الشباب والشابات بسبب ارتفاع املهر مما يؤدي الى ازدياد االفات 
االجتماعي��ة وانح��الل العوائل. واضاف فما اكبر فس��ادا من ان 
يطلب الولي مه��را تعجيزيا من جهة او يجبر بناته على الزواج 
ممن ال ترتضيه او يجعلها ضمن صفقة عشائرية مقيتة ظاملة.

بغداد / البينة الجديدة
كشفت رئيسة حركة إرادة، حنان الفتالوي، عن نقطة الضعف 
ف��ي حكومة رئيس ال��وزراء عادل عبد املهدي مش��يرة الى حالة 
ص��راع داخل حتالف الفت��ح على املناصب.وقال��ت الفتالوي في 
حوار م��ع برنامج }كالوس{ بثته قناة الفرات الفضائية مس��اء 
يوم اجلمعة املاضي، ان فرص ومقومات جناح حكومة عبد املهدي 
أكثر من اي حكومة سابقة داخليا وخارجيا فضال عن االنسجام 
السياسي والوضع االقتصادي اليوم أفضل من السابق. وأضاف 
ان الكابينة الوزارية لم تكتمل وهي نقطة ضعف في احلكومة 
وأداء بع��ض الوزراء ضعيف وهناك من يع��ول عليهم ملهنيتهم 
وخبرتهم الفتتة الى حالة تذمر ش��عبي ف��ي بعض القطاعات 
والصيف املقبل س��يكون الفيص��ل للحكومة واختب��ار أدائها 
وق��د تتفجر االوضاع. وش��ددت الفتالوي على مس��اءلة اجلهات 
التنفيذية التي تلكأت ف��ي ملف الكهرباء واخلدمات مبينة انه 
ممك��ن ان تنج��ح احلكومة اذا س��ارع عبد املهدي ف��ي خطواته 
أكثر في محاربة الفس��اد ومنها تس��مية رئي��س لهيأة النزاهة 
وعليه ان يُحس��ن اختيار أدواته. وأوضحت ان البرنامج احلكومي 
ح��دد س��قفا زمنيا لتحس��ني اخلدمات، أما حصر الس��الح بيد 
الدولة أصبح أسهل من السابق باعتبار ال يوجد داعش واحلشد 
الشعبي مت تنظيمه أكثر.وتابعت ان بوادر الفساد بدأت مبجلس 
احلكم واحلكومة املؤقتة واالمريكان كانوا يسلمون األموال جمللس 
احلكم ب�}أكياس كبيرة{. وقالت الفتالوي انها أول إمراة تؤس��س 
حزب وتخرج من الكوتا مضيفة ان حركة إرادة دخلت االنتخابات 
البرملاني��ة األخيرة في 7 محافظات حملدودي��ة االمكانيات املالية 
والبش��رية رغم عتب احملافظات األخرى لغيابنا عنها.واوضحت 
ان س��بب غياب اإلرادة وراء عدم محاربة الفس��اد وحتسن الواقع 
االقتصادي والعالقات مع الدول ومن هذا جاءت تسمية حركتنا 
ب���}اإلرادة{ الت��ي ولدت رغ��م التحديات والتثبيط��ات لكن بقت 

حركتنا فوق الوالءات الطائفية والعرقية.

الصدر: ازدياد العزوبية عند الشباب 
والشابات يؤدي إىل زيادة اآلفات االجتماعية

الفتالوي تشخص نقطة ضعف حكومة 
كربالء املقدسة / البينة الجديدةعبد املهدي وسبب منع تسلمها وزارة

أك��د ممث��ل املرجعي��ة الديني��ة الش��يخ 
عب��د امله��دي الكربالئي، امس الس��بت، 
أن العق��ول العراقي��ة ليس��ت أقل خبرة 
او كف��اءة من العق��ول االجنبي��ة، داعيا 
احلكوم��ة العراقية إلى ضرورة اس��تثمار 
اخلريجني للنهوض بالبلد ودعم القطاع 
اخلاص. ونقل موقع “العتبة احلس��ينية” 
ع��ن الكربالئ��ي قول��ه خ��الل حديثه مع 
ممثل��ني عن ع��دد م��ن ال��وزارات العراقية 
ومس��ؤولي ف��ي القط��اع اخل��اص عل��ى 
هام��ش حف��ل افتت��اح مصن��ع ال��وارث 
للصناعات الهندس��ية ان “هذا املشروع 

يكشف بان الكوادر العراقية الهندسية 
والفني��ة ق��ادرة على ان تنه��ض بالكثير 
من املش��اريع فيما لو توفرت لها االجواء 
املالئم��ة واالبتعاد عن التعقي��دات التي 
حتول دون الوصول ال��ى النتائج املرجوة«.

واض��اف ان “ العراق ميتلك طاقات وعقول 
ليس��ت اقل كفاءة او مه��ارة من العقول 
االجنبية ب��ل تفوقهم في بعض االحيان 
بدلي��ل ان بع��ض القطاع��ات ف��ي بلدان 
متطورة تتول��ى املس��ؤولية فيها عقول 
عراقي��ة، كم��ا وان هنال��ك نس��بة يعتد 
به��ا من العراقيني من ذوي االختصاصات 
بل��دان متع��ددة”. ودع��ا  املتنوع��ة ف��ي 

الكربالئي احلكومة العراقية الى “ضرورة 
دعم القطاع اخلاص وباخلصوص القطاع 
الصناع��ي والقطاعات الت��ي لم تنهض 
باملس��توى املطل��وب من خ��الل التعاون 
م��ع الش��ركات واصح��اب رؤوس االموال 
وبالتنس��يق م��ع دوائر الدول��ة اخملتصة”، 
مبين��ا ان “جميع دول العالم وباخلصوص 
املتط��ورة تعمل عل��ى تفعي��ل القطاع 
اخلاص من خ��الل توفير االجواء املالئمة”.

وتاب��ع انه “م��ن املمكن ان يص��ل العراق 
الى مصاف الدول املتقدمة في حال منح 
الثق��ة الصح��اب االختص��اص والعم��ل 
عل��ى توفير االجواء املالئمة لهم كما هو 

احل��ال في الدول التي وف��رت لهم االجواء 
املناسبة للنهوض واالبداع”، مشيرا إلى 
أن “مصن��ع الوارث الذي افتتحته العتبة 
احلس��ينية ج��اء حصيل��ة تع��اون ثالث 
جهات متثلت بش��ركة من الصني وكوادر 
عراقي��ة هندس��ية وفني��ة م��ن العتب��ة 
احلسينية املقدسة وشركة من القطاع 
اخلاص”. ولفت الكربالئي إلى أن “العتبة 
احلس��ينية ستش��رع بافتت��اح مصانع 
اخ��رى من بينها مصان��ع النتاج االجهزة 
الكهربائي��ة وكذل��ك امل��واد االولية التي 
حتتاجها الصناع��ات االخرى وغير ذلك”، 
مبين��ا ان “هذه املرحلة ستس��اهم مبنح 

الك��وادر العراقية خبرة ممي��زة بالعمل”.
ون��وه إلى أن “افتت��اح املصانع في العراق 
يس��اهم مبنح الثقة للكوادر الهندسية 
والفني��ة العراقي��ة بانها ق��ادرة على ان 
تلح��ق بركب ال��دول املتقدمة، فضال عن 
املس��اهمة بتوفير فرص العمل واحلد من 
خ��روج االموال العراقي��ة الى خارج البلد 
الستيراد امور بسيطة ومنتجات زراعية”، 
داعي��ا احلكوم��ة العراقية ال��ى “ضرورة 
توفي��ر ف��رص عم��ل خلريج��ي اجلامعات 
العراقية مبا يتناس��ب مع تخصصاتهم 
العلمية للنهوض بالبلد من خالل انشاء 

املصانع واملشاريع املتنوعة”.

جرس امسعوه رجاًء .. »املرجعية« تدعو احلكومة لدعم القطاع اخلاص واستثمار اخلرجييني للنهوض بالعراق



“بالك ووتر” تدشن اعماهلا يف العراق بنقل معدات أمريكية 
وتدريب “دواعش” يف عني األسد

 بغداد / البينة اجلديدة
في  نينوى  محافظة  مجلس  وجود  أن  القدو،  حنني  النائب  أكد 
الوقت احلالي غير دستوري وال قانوني وال شرعي، داعيا لتوسيع 
البحث  او  محافظ  بصالحيات  لتعمل  األزمة  خلية  صالحيات 
عن اليات اخرى تسمح مبلء الفراغ فيها حلني اجراء االنتخابات 

املقبلة.
وقال القدو ، إن نينوى تعيش حالة صراع سياسي حتول الى داخل 
راغبة حلل مجلس احملافظة  النواب مابني جهات  اروقة مجلس 
نينوى  وجود مجلس محافظة  ان  مبينا  رافضة،  اخرى  وجهات 
مضى  انه  اعتبار  على  شرعي  او  قانوني  او  دستوري  غير  حاليا 
سنوات  اربع  عن  حتدث  والقانون  سنوات  ستة  من  اكثر  عليه 
ادارة  أن وجود مجلس محافظة مع خلية  القدو،  فقط. واضاف 
احملافظة سيخلق تقاطع في التعامل مع امللفات اخلطيرة التي 
العمال  حزب  كوجود  احملافظة،  حتديات  من  مهم  جزء  تشكل 
الكردستاني وعودة العوائل النازحة الى سهل نينوى، مع وجود 
جهات تسعى للعودة الى الواجهة السياسية باحملافظة، الفتا 
ولم يستطيع  احملافظة  البناء  اي شيء  يقدم  لم  اجمللس  أن  الى 
يطالب  من  وهناك  لنينوى،  مشاريع  تقدمي  او  الفساد  محاربة 
املناطق  لبعض  االنضمام  يطالب  ومن  التركية  القوات  بتواجد 

الى كردستان.

بغداد / البينة اجلديدة

نف��ت الهيئ��ة التنسيقي��ة العربية العلي��ا، امس السب��ت، وجود 

أسماء مرشحني النتخابات مجالس احملافظات املقبلة، داعيًة عرب 

احملافظة إلى اإلسراع بتحديث سجالتهم االنتخابية.وقال املتحدث 

باسم الهيئة خالد دحام ورد خبر عبر شبكات التواصل اإلجتماعي 

حول ورود أسماء مرشحة لالنتخابات املستقبلية جمللس احملافظة، 

ونح��ن كهيئة تنسيقية عربية علي��ا ننفي نفياً قاطعاً ترشيح أي 

مرشح أو أي اس��م ورد بخصوص االنتخابات.وأض��اف دحام، نهيب 

بجمهورن��ا العرب��ي ف��ي ه��ذه الفترة للسع��ي احلثي��ث واإلسراع 

بالتحدي��ث والنق��ل والتعاون م��ع الفرق اجلوال��ة والسعي من أجل 

االستعداد التام لتحقيق أعلى نسبة حتديث للمكون العربي.يذكر 

أن مفوضية االنتخابات حددت يوم السادس عشر من شهر تشرين 

الثاني املقبل موعداً إلجراء انتخابات مجالس احملافظات.
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العبادي يشيد برتامب وينتقد أوباماألنه مل يلتزم بوعود تتعلق بدعم العراق

القدو: جملس نينوى  احلالي غري دستوري وال قانوني وال شرعي
نقيب الصحفيني يدعو احلكومة إىل عقد اتفاقية مع شركة فيس بوك

بغداد / البينة اجلديدة
أشاد رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، بادارة الرئيس 
االمريكي دونالد ترامب، ووصفه بأنه مستمع جيد، فيما 
انتق��د ادارة الرئيس السابق ب��اراك اوباما، واشار الى أنه 
ل��م يلتزم بوع��ود تتعلق بدع��م العراق.وكتب الصحفي 
البريطاني روبرت فيس��ك، مقاال حتدث فيه عن تفاصيل 
لقاء جمع��ه مع رئيس ال��وزراء السابق حي��در العبادي.

وينقل فيس��ك عن العبادي قول��ه إن اإلدارات األمريكية 
بشكل ع��ام لديها توجه للحفاظ عل��ى العراق متحدا 
حملارب��ة تنظي��م داع��ش، لك��ن إل��ى أي حد يرغب��ون في 

دعمنا؟
ويشي��ر إلى أنه إب��ان إدارة باراك أوباما ل��م يلتزم الرئيس 
األمريكي السابق بوعود تتعلق بدعم العراق أثناء حربه 

مع تنظيم داعش.
وأشار العبادي خ��الل املقابلة، التي أجريت قبل الفيديو 
األخير لزعيم التنظيم أب��و بكر البغدادي، إلى أن داعش 
انتهت كدولة لكنها ال زالت مستمرة كتنظيم إرهابي.

وأشاد العب��ادي بترامب، خالل املقابلة، قائال إنه يحسن 
االستم��اع بصورة جي��دة، مستشه��دا بق��رار الرئيس 
األمريك��ي استثناء الع��راق من قراره بش��أن حظر سفر 

مواطني عدد من الدول إلى الواليات املتحدة.

)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
أكد نقيب الصحفيني العراقيني 
مؤي��د الالم��ي، ام��س السب��ت، 
عدم وج��ود أي صحف��ي سجني 
ف��ي قضية رأي أو نش��ر منذ عام 
2008، مشيراً إلى أن الصحفيني 
ب�حري��ة  يتمتع��ون  العراقي��ني 
عالي��ة، فيما دع��ا احلكومة إلى 
عق��د اتفاقية م��ع شركة فيس 
احلساب��ات  إنش��اء  ملن��ع  ب��وك 

الوهمية.
وق��ال الالمي ف��ي كلمة له خالل 
احتفالية ملناسبة اليوم العاملي 
وحضرته��ا  الصحاف��ة  حلري��ة 

)البين��ة اجلدي��دة(، إن��ه من��ذ عام 
2008 ولغاي��ة االن ال يوجد سجني 
صحفي على قضية رأي أو موضوع 
كتب هن��ا أو هناك وه��ذا يسجل 
للع��راق، الفتاً إل��ى أن الصحفيني 

العراقيني يتمتعون بحرية عالية.
وأض��اف، أنه في ه��ذا اليوم هناك 

قضية شائك��ة في أغل��ب بلدان 
العالم، وهي قضي��ة الفيس بوك 
والتضلي��ل اإلعالم��ي، وأن العالم 
املتحض��ر عق��د )اتفاقي��ات( م��ع 
شركة فيس بوك، )بحيث( من كان 
عمره أقل من 14 سنة اليستطيع 
)إنشاء( حساب على الفيس بوك، 
أما من يريد فتح صفحة فبإمكانه 

ذلك بعد أن يعطي اسمه احلقيقي 
من خالل رمبا صورة جواز وبشراكة 
م��ع املؤسسة الوطني��ة في بلده 
وهن��اك ال يستطيع أح��د أن يقوم 
بعم��ل صفح��ة وهمي��ة لإلساءة 

لآلخرين.
ومض��ى الالم��ي إلى الق��ول لذلك 
أطلب م��ن احلكوم��ة العراقية أن 

تق��وم بعق��د اتفاقية م��ع شركة 
الفي��س بوك )ك��ي( نصب��ح مثل 
أميرك��ا ومعظ��م الب��الد الغربية 
بحيث ال يجوز ألي مواطن أن يفتح 
صفح��ة باسم وهمي اال من خالل 
التعريف باسم��ه بشكل رسمي 
وواضح من خ��الل املستمسكات 

الرسمية التي ال ميكن تزويرها.

عرب كركوك ينفون وجود أمساء مرشحني لالنتخابات احمللية

جريدة يومية سياسية عامة  ال ترتبط بحزب او حر كة او اية جهة دينية او سياسية
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وكاالت/ البينة اجلديدة
لبناني��ة، امس  كشف��ت صحيف��ة 
السبت، عن قيام شركة “ بالك ووتر” 
الت��ي عادت إلى الع��راق حتت مسمى 
جديد مؤخرا بتدريب عناصر بتنظيم 
“ داع��ش” اإلجرامي ف��ي قاعدة عني 
األسد غربي محافظة األنبار، مشيرة 
إلى أن أول نشاط��ات الشركة متّثلت 
في نقل مع��دات عسكرية أميركية 
من األردن إلى غربي محافظة األنبار.

وقالت صحيف��ة “األخبار” في تقرير 
له��ا إن��ه “ف��ي قاع��دة ع��ني األسد 
اجلوية ف��ي محافظة األنب��ار )غرب(، 
تواص��ل شرك��ة ب��الك ووت��ر،  سيئة 
الصي��ت الت��ي كان��ت له��ا بصمات 
شديدة القتام��ة في العراق، عملها، 
بع��د عودتها وشرك��ات أمنية أخرى 
إلى ه��ذا البلد مطلع الع��ام املاضي 

مبوجب رخصة عم��ل منحتها إياها 
وزارة الداخلي��ة آن��ذاك حتت ضغوط 
أميركية مكثفة، وفقاً ملصادر مقّربة 
م��ن القائ��م باألعم��ال األميركي في 

العراق جودي هود”.
ونقلت الصحيفة عن املصادر املقربة 
من القائ��م باألعمال األميركي قوله، 

إن “أول نشاطات ب��الك ووتر متّثل في 
نقل معدات عسكري��ة أميركية من 
األردن إل��ى غرب��ي محافظ��ة األنبار، 
بالتنسي��ق الكامل م��ع قاعدة عني 
األسد، ثاني أكب��ر قاعدة في البالد”، 
كاشف��ة أن “الشركة تعم��ل حالياً 
ف��ي القاع��دة نفسها عل��ى تدريب 

عناص��ر م��ن تنظي��م داع��ش، حيث 
ضّمت قب��ل أيام إل��ى برامجها نحو 

ألف من هؤالء”.
وبحس��ب الصحيف��ة ف��إن “ناقالت 
ترافقها قوات أميركية أقّلت عناصر 
من داعش من بلدة الباغوز إلى قاعدة 
عني األسد ابان اشت��داد املعارك في 
اجليب األخير لداع��ش في محافظة 

دير الزور السورية”.
وكان النائب عن حتالف الفتح حسن 
سال��م اته��م ف��ي تصري��ح ساب��ق  
شرك��ة بالك ووت��ر بالت��ورط بجميع 
عمليات االغتيال التي طالت عددا من 
الناشطني والشخصيات العسكرية 
في محافظة البص��رة سابقا، فيما 
حمل وزارة الداخلية مسؤولية عودة 

الشركة للبالد مجددا.

بغداد / البينة اجلديدة
وج��ه النائ��ب ع��ن كتل��ة النه��ج 
الوطن��ي عب��د احلس��ني املوسوي، 
امس السب��ت، س��ؤاالً برملانياً إلى 
اجله��ات اخملتصة ملعرف��ة تفاصيل 
فرص��ة  السعودي��ة  من��ح  عق��د 
ملي��ون  إل��ى  تص��ل  استثماري��ة 
هكتار زراعي ف��ي غرب العراق وفي 

محافظة املثنى.
وقال املوسوي ، إننا وجهنا   سؤاالً 
برملاني��اً واستناداً إل��ى املادة ٦1 من 
الدست��ور، بش��أن من��ح اململك��ة 
العربية السعودي��ة مليون هكتار 

لالستثم��ار الزراع��ي غ��رب العراق 
وف��ي محافظة املثنى ضمن أعمال 
اجملل��س التنسيق��ي األعل��ى ب��ني 

البلدين.
وأضاف املوسوي طالبنا في سؤالنا 
البرملاني نائب رئيس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ورئيس هيئة االستثمار 
ووزيري املوارد املائي��ة والزراعة بيان 
اجلدوى االقتصادي��ة واملنفعة التي 
سيحصل عليها الع��راق من هذه 
الفرصة االستثمارية، وبيان شروط 
العق��د ومدته وضوابطه أمام الرأي 

العام العراقي.

بغداد / البينة اجلديدة
ام��س  االستخباري��ة،  الصق��ور  خلي��ة  اعلن��ت 
السب��ت، عن احب��اط اكبر مخطط ارهابي العادة 
تشكي��ل خاليا جديدة ل�داع��ش في العراق، فيما 
اشارت الى انها قتل��ت االرهابي وحيد امنية.وقال 
الداخلية  استخبارات  عام  ومدير  اخللية  رئي�س 
ابو علي البصري ، ان خلية الصقور االستخبارية 
متكن��ت م��ن قت��ل االرهاب��ي املكن��ى وح��ي����د 
ام��ن��ي����ة، ال�����ذي يشغل منصب امني بوالية 
من  االبرياء  عشرات  قتل  عن  واملس��ؤول  اجلزيرة، 
أبناء مدينتي املوص��ل وتلعفر، م��ن خ��الل نصب 
كم��ني له في شمال تلعفر.واض��اف ان العملية 
جاءت بعد متابعة دقيقة استمرت لعدة شهور، 
برنامجها  من قبل عناصر ومصادر اخللية، ضمن 
اخلاص مبعاجلة اهداف داعش االرهابية الداخلة من 
سوريا، مشيرا ال��ى ان العملية التي أطلق عليها 
التكتيكي والفني  الفريق  مخالب للموت نفذها 

للخلية في اطار خطة تستهدف معاجلة عناصر 
داعش االرهابي الذين دخلوا البالد بطرق مختلفة 
وتنفيذ  صفوفهم  ت�ن�ظ�ي�م  اعادة  ب��غ��ي����ة 
محافظة  في  األمن  لزعزعة  ارهابية  عمليات 
تنفيذها  مت  العملية  ان  البص��ري  نينوى.واك��د 
عشرة  اخلامسة  الفرقة  استخبارات  بإسناد 
للجيش العراقي وعمليات احلش��د الشعبي في 
الغفور  عبد  مرافقي  احد  ان  موضح��ا  نين��وى، 
اضطر  امنية  ب��وحيد  املكن��ى  كرموش  اهلل  عبد 
إلى تفجير نفسه خالل العملية.وتاب��ع ان اخللية 
تشكيل  العادة  ارهابي  مخطط  اكبر  احبط��ت 
وقتلت عددا من  العراق  لداعش في  خاليا جديدة 
الفارين من سوريا، الفت��ا الى انه سيتم الكشف 
عن تفاصي��ل العملي��ة الحقا، كم��ا سنكشف 
عن اف��ادات الدواعش املعتقلني وه��روب العناصر 
االرهابية وابو بكر البغدادي من مناطق في سوريا 

خالل العمليات السري��ة للخلية.

نائب يوجه سؤااًل برملانيًا بشأن 
منح السعودية مليون هكتار 
لالستثمار الزراعي بالعراق

 وكاالت / البينة اجلديدة
رسمية  شبه  احصائية   ) اجلديدة  البينة   ( تنشر 
عن حاالت االنتحار منذ شهر كانون الثاني املاضي 
الفائت للعام احلالي 201٩ في  لغاية شهر نيسان 
االربعة  االشهر  بأن   ، مصدر  بغداد.وأبلغ  العاصمة 
انتحار  العام احلالي شهدت 41 محاولة  االولى من 
ببغداد،  االعظمية  في  املشردات  دار  حادثة  بينها 
مشيرا الى  انقاذ 25 محاولة منها، فيما توفي 1٦ 
من  الثاني  كانون  شهر  إن  املصدر،  وقال  شخصا. 
عام 201٩ شهد تسجيل 12 محاولة انتحار، ثالثة 
أن  مبينا  بالوفاة،  انتهت  وتسعة  انقاذها،  مت  منها 
من بني تلك احملاوالت حادثة دار املشردات في منطقة 
السلطات  بحسب  اعتبرت  والتي  االعظمية 
فتيات  لست  جماعي  انتحار  محاولة  الرسمية، 

انتهت مبوتهن جميعهن.
واضاف املصدر، أن شهر شباط من عام 201٩ شهد 
تسجيل ثمان محاوالت انتحار، مت انقاذ اربعة منها، 
فيما انتهت اربعة بالوفاة. وبني أن شهر ايار من عام 
201٩ شهد ايضا تسجيل عشر محاوالت انتحار، مت 
انقاذ 7 منها، في حني انتهت ثالث محاوالت بالوفاة، 
موضحا أن شهر نيسان 201٩، شهد تسجيل 11 

محاولة انتحار مت انقاذها جميعا. 
خالل  االنتحار  محاوالت  مجموع  أن  الى  واشار 
 ٣5 بلغ  احلالي  العام  من  االولى  االربعة  االشهر 
 41 العدد  يصبح  املشردات  حادثة  ومع  محاولة، 

محاولة، أسفرت عن 1٦ حالة وفاة. 
ولفت املصدر الى أن اسلوب محاوالت االنتحار تلك 
تراوحت بني رمي النفس من اعلى جسور العاصمة، 

تلك  أن  مبينا  النار،  اطالق  او  الشنق،  اسلوب  وبني 
احلاالت اعاله قسمت بني رجال ونساء ولم تقتصر 

على جنس معني. 
قد  البرملان    في  االنسان  حقوق  جلنة  وكانت 
عاجلة  اجراءات  اتخاذ  الى  سابق،  وقت  في  دعت، 
التي  الشباب  بني  االنتحار  حاالت  لوقف  وفاعلة 
انها ستقدم مقترحا  الى  انتشرت مؤخرا، مشيرة 
مشتركة  جلنة  لتشكيل  النواب  مجلس  لرئاسة 
للتصدي  واحلكومة  االنسان  حقوق  مفوضية  مع 

ومعاجلة هذه الطاهرة.
احلقيقية  االسباب  بأن  تؤكد  اجلديدة«  »البينة 
لالنتحار ليست خافية على احد ولكن املطلوب هو 

وضع احللول من قبل اصحاب القرار.

السبب معروف لكن فتشوا عن احللول يا اصحاب القرار
  يف بغداد..)41( حماولة انتحار خالل )4( اشهر

 بغداد / البينة اجلديدة
عون  عبد  النواب  مجلس  عضو  طالب 
جلنة  بتشكيل  السبت،  امس  العبادي، 
لتحديد أجور الفحص والعمليات اجلراحية 
في العيادات األهلية واملستشفيات اخلاصة، 
وأسعار األدوية في الصيدليات.وقال العبادي 
في مؤمتر صحفي عقده في مبنى مجلس 
النواب ، إن اخلدمة الطبية تقدم للمواطنني 
احلكومية  املؤسسات  أولهما  طريقني  عن 
أن اجلميع  القطاع اخلاص، مضيفاً  والثاني 
القطاع  من  املقدمة  اخلدمات  أن  يعلم 
احلكومي هي دون املستوى املطلوب بعكس 
في  العاملني  من  والبعض  اخلاص،  القطاع 
القطاع اخلاص يتعاملون مبهنية وإنسانية 

جعلوها  اآلخر  البعض  لكن  املرضى  مع 
العبادي،  األسف.وطالب  شديد  مع  جتارة 
الطبي  الوضع  لدراسة  جلنة  ب�تشكيل 
حتديد  ومنها  بها  واملعاجلات  احللول  ووضع 
وأجهزة  اخلاصة  بالعيادات  الفحص  أجور 
والعمليات  األهلية  واخملتبرات  الرنني 
وأسعار  اخلاصة  باملستشفيات  اجلراحية 
العاملون  وأن يكون  األدوية في الصيدليات 
ضمن التخصص وإنهاء السماسرة ما بني 
ووضع  ودراسة  واخملتبر  والصيدلية  الطبيب 
الستيراد  للعيادات  األمور  وتسهيل  آلية 
وأن  باهضة  وضرائب  روتني  دون  األجهزة 
األمثل  بالشكل  املهنة  هذه  لدفع  نعمل 

الذي تستحقه.

نائب يطالب بتشكيل جلنة لتحديد اجور الفحص 
بالعيادات االهلية واملختربات واسعار االدوية

خلية الصقور تعلن احباط اكرب 
مخطط ارهابي إلعادة تشكيل خاليا 

جديدة لـداعش بالعراق

بغداد / البينة اجلديدة
عزا نائب عن ائتالف دولة القانون، سبب غالبية حاالت 
وااللعاب  املواقع  الى  الشباب  شريحة  بني  االنتحار 

التي حظرها مجلس النواب منها لعبة بوبجي.

، إن هناك الكثير من املواقع  وقال منصور البعيجي 
وااللعاب التي مت التصويت على حظرها في مجلس 
النواب كانت سببا اساسيا في زيادة حاالت االنتحار 
وزارة  بأن  اسفه  عن  معربا  الشباب،  شريحة  بني 

االتصاالت لم حتترم قرار البرملان ولم تفعل احلظر على 
الدخول  استمر  حيث  صحيح  بشكل  االلعاب  تلك 

على تلك املواقع بشكل طبيعي.

بغداد / البينة اجلديدة
التنفيذيّة  السلطات  العراقي،  الوطني  املؤمتر  حزب  دعا 
وإصدار  القوانني  من  ُجملة  سّن   ، البالد  في  والتشريعّية 
تهديدات  من  الصحفيني  وحماية  التعليمات  من  حزمة 

القتل واالغتيال.
وقال احلزب في بيان له، إن العالم يحتفل في الثالث من آيار 
العاملي حلرية الصحافة، وهي  اليوم  من كّل عام مبُناسبة 
التي  القمع  وأعمال  باإلنتهاكات  للتذكير  أُختيرت  ذكرى 

يتعّرض لها الصحفيون في ُمختلف مناطق العالم.
الصحفيني  ُمشاركة  واجبه  من  أن  يرى  أنه  احلزب  واضاف 
ُمتابعة  في  حقِّهم  بإستذكار  املتاعب  مهنة  وأصحاب 
عن  والتعبير  حرية،  بكّل  الصحفّية  املعلومة  ونشر 
وجهات النظر املُتعددة بكّل أريحّية، واإلعتراف بالدور املؤثر 
والّدفاع  وحمايتهم  والصحفيني،  للصحافة  واألساس 
عنهم أثناء ُمارسة مهامهم ، وخاّصة في مناطق الصراع 

واألزمات.

وأضاف املؤمتر الوطني انه من واجب السلطات التنفيذيّة 
وإصدار  القوانني  من  ُجملة  سّن  البالد،  في  والتشريعّية 
املُتنامية  األخطار  بصّد  تتكفل  التعليمات،  من  حزمة 
التي تُهدِّد الصحافيني وقضايا حرية التعبير، وضمان بيئة 
إعالمية حّرة ومستقّلة، وحماية الصحفيني من تهديدات 
أداء  أثناء  أرواحهم  فقدوا  من  وإنصاف  واإلغتيال،  القتل 
املؤّسسات  تعاون  عدم  بشكاوى  إنتهاًء  وليس  واجبهم، 

الرسمّية مع وسائل اإلعالم ومندوبيها.

نائب يعزو سبب غالبية حاالت االنتحار اىل بوجبي والعاب اخرى

حزب سياسي يدعو اىل سن قوانني حتمي الصحافيني 
من تهديدات القتل واالغتيال
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اجلموع الشعبية باتت يف احلاالت األخرية على درجة متقدمة 
من الوعي ما جعلها تدرك أالاّ مناص من االستمرار حتى النهاية يف ثورتها

إال أن ما س��وف أس��عى إلى تناوله في 
ه��ذا املقام، ه��و جانب واح��د ذو طابع 
مق��ارن ف��ي تل��ك األح��داث األخي��رة، 
وأعني هنا كيفية اس��تفادة الشعوب 
العربي��ة التي ش��ملتها تل��ك املوجة 
األخيرة من »الربي��ع العربي«، بخاصة 
ف��ي حالت��ي اجلزائ��ر والس��ودان، م��ن 
البعي��د،  أو  القري��ب  املاض��ي  دروس 
ولك��ن عل��ى األخ��ص دروس م��ا جرى 
الع��رف على اعتب��اره »املوجة األولى«، 
وذل��ك في ضوء االختالف��ات الواضحة 
والتغيي��رات الت��ي ال تخطئه��ا العني 
بني مس��ار ثورات وانتفاض��ات نهايات 
وب��ني   ،2011 الع��ام  وط��وال   2010
مس��ارات ما جرى ف��ي موجات الحقة 
دارت عل��ى م��دار الس��نوات الثمانية 
املاضية في بلدان عربية أخرى. الدرس 
األه��م، يتعلق مب��ا أطلق علي��ه تعبير 
»الث��ورات أو االنتفاضات غير املكتملة 
أو املنقوص��ة«، وم��ا أرم��ي إلي��ه هن��ا 
حتديداً، هو أن املوج��ة األولى ل�«الربيع 
العربي« التي اتس��مت بأن الش��عوب 

ش��عاراتها  تط��ورت  الت��ي  العربي��ة، 
على م��دار تتابع مراحل تل��ك الثورات 
إلى  لتص��ل  وتطوره��ا،  واالنتفاض��ات 
التبلور في نهاية املطاف في رفع شعار 
املطالب��ة بتغيير النظام القائم برمته 
وانتزاع جذوره والدع��وة إلى إعادة بناء 
مؤسس��ات الدولة على أسس جديدة 
العدالة والنزاهة والش��فافية  تضمن 
واملس��اواة في املواطنة أم��ام القانون، 
اكتفت ف��ي واقع األم��ر بالتوقف عند 
مرحلة إعالن التنح��ي من جانب رأس 
السلطة التنفيذية فقط. وبدا وكأنها 
اعتبرت ذلك مبثاب��ة االنتصار النهائي 
واألخير لها، ورأت فيه حتقيقاً ملطالبها 

كممثل��ة إلرادة الش��عوب، وانصرفت 
إلى ممارس��ة حياته��ا اليومية املعتادة 
قبل انطالق الثورات واالنتفاضات وكأن 
املهمة أجُنزت بش��كل شامل وبنجاح.
إال أن األح��داث والتط��ورات الالحق��ة، 
أثبت��ت مب��ا ال ي��دع مج��االً للش��ك أن 
انس��حاب اجلموع الغفيرة التي قامت 
بالث��ورة وصاحبة املصلح��ة األصلية 
الش��وارع  م��ن  فيه��ا  واألساس��ية 
وامليادي��ن، ف��ي ظل ع��دم متك��ن تلك 
القوى الش��عبية أو ممثليها أو املعبرين 
عنها من تولي زمام الس��لطة، س��واء 
بش��كل جزئي أم كام��ل، أو حتى عدم 
وج��ود ضمانات بإقام��ة إدارة انتقالية 
تض��م ش��خصيات قريبة فكري��اً في 
تصوراتها ورؤيتها للمستقبل من هذه 
القوى الش��عبية، أت��اح الفرصة أمام 
قوى وأط��راف أخرى، بل أم��ام أكثر من 
طرف في بعض احل��االت، متحالفني أو 
متصارعني في ما بينهم، على السعي 
إل��ى رك��وب املوج��ة الثوري��ة وتوجيه 
األم��ور ف��ي اجتاه��ات أخرى ال تتس��ق 

بالضرورة م��ع دوافع الثورة وأس��بابها 
ومحركاته��ا ف��ي املق��ام األول، وذل��ك 
كل��ه مت في ظ��ل ادعاء ه��ذه القوى أن 
الفض��ل الرئيس يعود إليه��ا في قيام 
الث��ورة وقيادته��ا وجناحها ف��ي املقام 
األول، أو ف��ي ظل ادعاء األطراف األخرى 
أنها ه��ي التي قامت وتق��وم باحلفاظ 

عل��ي الث��ورة وحمايتها م��ن األخطار 
احملدق��ة بها من كل جانب، من الداخل 
وم��ن اخل��ارج على حد سواء.للس��بب 
املذكور في الفقرة السابقة، أميل إلى 
أن أطلق على ث��ورات املوجة األولى من 
»الربيع العربي«، التي جرت في نهايات 

العام 2010 وخالل العام 2011، خاصة 
التونس��ية واملصري��ة، تعبير  احلالتني 
»الثورات غي��ر املكتمل��ة« أو »الثورات 
املنقوص��ة«، وه��و وج��ه قص��ور يبدو، 
على األقل حتى اللحظ��ة الراهنة، أن 
الثورات واالنتفاض��ات األخيرة، خاصة 
في اجلزائر والس��ودان، استوعبته متاماً 

ووضعته في احلس��بان ونصب أعينها، 
وأخذت في االعتبار ضرورة جتنب تكرار 
االس��تراتيجي  اخلط��أ  ه��ذا  ارت��كاب 
والكارثي في آن معاً، كما بدا أن تنحي 
رأس الس��لطة التنفيذية حتت ضغط 
موق��ف الش��عب والقوات املس��لحة، 
كما في احلالة اجلزائرية، أو عزل القوات 
املس��لحة ل��ه وحتدي��د إقامت��ه حت��ت 
ضغط موقف الشعب، كما في احلالة 
الس��ودانية، ال يقنع اجلم��وع الغفيرة 
من الش��عب في احلالتني، ب��أن عليها 
إنهاء ثورته��ا واالنصراف إلى ممارس��ة 
حياتها اليومي��ة املعتادة.تلك اجلموع 
الش��عبية، باتت في احل��االت األخيرة 
عل��ى درج��ة متقدم��ة من الوع��ي، ما 
جعلها تدرك أالاّ مناص من االس��تمرار 
حتى النهاية في ثورتها أو انتفاضتها، 
إل��ى أن تتحق��ق مجم��ل مطالبها، أو 
عل��ى األقل حتى يتم تلبية احلد األدنى 
الض��روري واألساس��ي منه��ا، الذي ال 
ميكن التراج��ع من الناحي��ة البنيوية 
عنه ف��ي فترات جزر تالية مس��تقبالً، 

ه��ي من طبيعة الث��ورات. ويتمثل هذا 
احلد األدنى الضروري كما نراه ماثالً أمام 
أعيننا ف��ي احلاالت األخيرة، ضمن أمور 
أخرى عدي��دة، في الكش��ف عما كان 
يجري من ممارس��ات فاسدة ومحاكمة 
املس��ؤولني عنها واملتسببني فيها من 
جهة، وكذلك استكمال تفكيك بنية 

املؤسسات املس��ؤولة عما عانته تلك 
الشعوب من مظالم متنوعة على مدى 
عقود وس��نوات، وصوالً إل��ى إعادة بناء 

الدولة وبنيتها التشريعية والقانونية 
جدي��دة  أس��س  عل��ى  واملؤسس��ية، 
تختل��ف كيف��اً ونوعاً بدرج��ة جذرية 
��ا كان موجوداً وقائم��اً وقت اندالع  عماّ

تلك الث��ورات واالنتفاضات.ومن املبكر 
بالطبع التنبؤ مبا س��تؤول إليه املوجة 
احلالي��ة من موجات »الربي��ع العربي«، 
بالقدر نفس��ه ال��ذي م��ن املبكر فيه 
التنب��ؤ اآلن مبآل البلدان التي ش��هدت 

موجات سابقة لهذا »الربيع العربي«. 
كما أن من الصعب الرهان، على األقل 
عل��ى املدى القصي��ر أو املتوس��ط، مبا 
س��تؤول إليه احلالة في هذه البلدان أو 
تلك، خاصة إذا استوعبنا جيداً دروس 
الثورات الكبرى في التاريخ اإلنس��اني 
احلدي��ث واملعاصر، بل وحت��ى الدروس 
وانتفاض��ات  ث��ورات  م��ن  املس��تقاة 
س��ابقة ش��هدتها املنطق��ة العربية 
ذاته��ا، خالل عقود، بل قرون س��بقت، 
والتي ت��ؤدي بنا جميعها إلى النتيجة 
نفس��ها، أال وه��ي أن للث��ورات، كم��ا 
للبش��ر، دورات حياة، وحاالت مداّ وجزر، 
يتعني أن مت��ر بها بش��كل حتمي، مع 
اإلقرار بوجود تباينات بالتأكيد بني كل 
حالة وأخ��رى ووجود خصوصيات لكل 
حال��ة، حتى تصل إل��ى منتهاها. كما 
أن هذا »املنتهى« هو في حد ذاته قابل 
للنقض واالرت��داد أو االنقضاض عليه، 
إذا أدى في نهاية األمر إلى إيجاد أوضاع 
أكثر سوءاً وظلماً جلموع الشعب عما 
كان س��ائداً وقت اندالع تل��ك الثورات 
ف��ي صورتها األول��ى.إال أن مجرد تعلم 
الشعوب العربية من ممارسات سابقة 
تضمن��ت س��وء تقدي��ر ف��ي حس��اب 
النتائج أو ع��دم التعامل مع معطيات 
املواقف في شكل سليم، أو عدم قراءة 
املتغيرات احمليطة على النحو املطلوب، 
س��واء من جانب الشعب العربي ذاته 
ال��ذي م��راّ بتجربة في الس��ابق، أم من 
جان��ب ش��عب عرب��ي آخر، ه��و تطور 
إيجاب��ي في حد ذاته في س��ياق تقدم 
حرك��ة التاري��خ، وبغ��ض النظ��ر عن 
النتائ��ج الراهنة أو اآلني��ة، وذلك عمالً 
بالقاعدة الش��هيرة املعم��ول بها في 
دوائر التش��ريع والقانون والتي تقول ب� 
»ب��ذل العناية وليس ضم��ان الغاية«، 
كم��ا أنه دلي��ل حي على ق��درة العقل 
اجلمعي للش��عوب على إدراك املاضي 
واإلف��ادة من التاريخ، س��واء القريب أم 
البعي��د، بهدف حتوي��ل دروس اإلخفاق 
فيه إلى طاقة إيجابية واكتس��اب قوة 
دفع ذات توجه بناء، يتحرك نحو األمام 
ف��ي احلاضر واملس��تقبل، مس��تلهماً 
والتواصل لكل  حقيقة االس��تمرارية 
م��ن احلاض��ر واملس��تقبل م��ع املاضي 
وعدم إمكان االنفصال عنه كلياً، سواء 
بإرادة أم قرار.وفي اخلتام، ال ميكننا إال أن 
نذكر أن الدرس املستفاد حتى اآلن، من 
جانب ثورات وانتفاضات آخر موجة من 
»الربيع العربي«، واخلاص بتجنب ظاهرة 
»الثورات املنقوص��ة أو غير املكتملة«، 
وإن كنا نراه أساسياً وهاماً، فإنه ليس 
بالتأكي��د الدرس الوحيد الذي ميكن أن 
تتعلمه الشعوب العربية وتستلهمه 
م��ن دروس وجت��ارب وأخط��اء املوج��ات 
الس��ابقة ل� »الربي��ع العربي«، خاصة 
املوج��ة األولى التي جرت ف��ي نهايات 
العام 2010 وعلى مدار العام 2011، بل 
هناك بالضرورة دروس أخرى، رمبا يتعني 
أيض��اً تناولها في مواضع ومناس��بات 

أخرى عندما تتوافر الفرص لذلك.
* كاتب مصري

املوجة األوىل للربيع 
العربي التي اتسمت بأن 
الشعوب العربية التي 
تطورت شعاراتها على مدار 
تتابع مراحل تلك الثورات 
واالنتفاضات وتطورها

مجرد تعلم الشعوب العربية من ممارسات سابقة تضمنت سوء تقدير 
يف حساب النتائج أو عدم التعامل مع معطيات املواقف يف شكل سليم

البشري

مبارك

القذايف

    لم احليرة ايها القارئ الكرمي احصر تفكيرك وجدد نش��اط 
دماغ��ك فانت في عصر الضياع فمن لم يجعل اهلل لهم من 
ن��ور فما لهم من نور . نعم الكتاب املهجور هو القرآن الكرمي 
حي��ث جاء في التنزيل العزيز )َوَقاَل الرَُّس��وُل يَ��ا رَبِّ إِنَّ َقْوِمي 
َذا الُْقرْآَن َمْهُجورا( اصب��ح الكتاب الكرمي زينة في  اتََّخ��ُذوا َهٰ
رفوف املكتبات وفي الس��يارات بال تدب��ر كما جاء في القرآن 
الك��رمي ) افال يتدب��رون القرآن أم على قل��وب أقفالها( حياتنا 
أصبح��ت بال معنى ماس��خة جدا فال تدب��ر وال تعقل ضياع 
ت��ام في اروقة املتاهات واالنفاق والدهاليز من اعلى الهرم الى 
اسفله اال ما رحم ربي الفيس اصبح قرآن البعض ممن ادمنه 
وضيع جل وقته في التصفح ومشاهدة كيف تقلب )الدوملة( 
فالبعض ينشر حكمة وال يطبقها فلماذا يقوم بلصقها في 
صفحته ؟ كره معظ��م الناس النصح والتزموا طريق العناد 

والغ��رور  والتبج��ح 
وترك��وا  والكبري��اء 
الدافئ��ة  حواضنه��م 
ليبتعدوا شيئا فشيئا 
الرحمة  س��واحل  عن 
، بع��ض السياس��يني 
باخل��راب  اغرقون��ا 
وبع��ض  والفتن��ة 
االح��زاب تش��رع لكل 
م��ا هو خ��ارج س��ياق 
ضاع  واملنطق  االخالق 
الشباب وتفتت االسرة 
واصب��ح كل ش��خص 
ونس��ي  بالظالم  غارق 

كتاب اهلل تعالى . القراءة ليس��ت سهلة واالصعب منها ان 
تقرأ ف��ي قلبك فكم قارئ للقرآن والق��رآن يلعنه املهم ان ال 
تقطع صلتك باهلل تعالى واول القوم هم السياسيون الذين 
فعلوا ما فعلوا بابناء هذا الشعب املسكني . الطريق امامك 
ف��ال تقفل راجعا الى مهاوي الغش��اوة والعناد تفكروا جيدا 
اعم��ل لدنياك كأنك تعيش اب��دا واعمل آلخرتك كانك متوت 
غدا كما قال امير املؤمنني . الكالم الطيب كالبذرة تريد أرضا 
صاحل��ة للزراعة فمن وجد في قلب��ه ما يصلح لنماء كلمات 
الق��رآن فليس��رع ألن الوقت ال ينتظر أح��دا . حبل اهلل املتني 
ابتعدت عن االمس��اك به أياد كثيرة فال تكن من الذين تركوا 
التمس��ك بالقرآن وبالعترة فاغلب الناس ثرثارون وال يعرفون 

بأي جحيم سقطوا.

حرية يف زمن )الدوملة(
واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

كره معظم الناس النصح 
والتزموا طريق العناد 
والتبجح والغرور والكربياء 
وتركوا حواضنهم الدافئة 
ليبتعدوا شيئا فشيئا عن 
سواحل الرحمة

* وليد محمود عبد الناصر 

شهدت الشهور 
األخيرة، انبعاث وتطور 
ما ميكن اعتباره موجة 
جديدة من موجات 
ما جرى العرف على 
تسميته إعالمياً منذ 
نهايات العام 2010 ب� 
»الربيع العربي«، في 
كل من اجلزائر والسودان 
على سبيل التحديد. 
وتناول الكثير من 
الكتاب واحملللني بقدر ال 
بأس به من اإلسهاب، 
دالالت األحداث في 
البلدين العربيني 
والدوافع احمللية، 
سواء السياسية 
أم االقتصادية أم 
االجتماعية أم 
الثقافية، الندالع 
االنتفاضات أو 
»الثورات« في احلالتني، 
إضافة إلى حدود 
التحركات الشعبية 
والفئات املشمولة 
بها وحجمها ومداها، 
وغير ذلك من اعتبارات 
لها بالضرورة قيمتها 
ووزنها وثقلها في 
حتليل كل من احلالتني. 

من دروس الموجة األولى لـ »الربيع العربي«
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البينة اجلديدة / علي شريف
بابل  محافظة  زراعة  مديرية  اعلنت 
الشلب  محصول  خطة  زيادة  عن 
املقرة  احلصة  من  بدال  دومن  الى)15000( 
سابقا0وقال مدير زراعة بابل املهندس 
حصة  زيادة  ان  اجلشعمي:  صالح 
التي  للجهود  نتيجة  جاءت  احملافظة 
رئيس  الشمري  سالم  النائب  بذلها 
مجلس  في  واالهوار  الزراعة  جلنة 
مديرية  مع  املثمر  وتعاونه  النواب 
حصة  رفع  الى  ادت  والتي  بابل  زراعة 

الشمري  للنائب  احملافظة0مثمنا 
عجلة  دفع  في  يبذلها  التي  اجلهود 
احملافظة0ودعا  في  الزراعي  الواقع 
احملافظة  مزارعي  كافة  اجلشعمي 
الى  الشلب  محصول  بزراعة  الراغبني 
لغرض  بابل  زراعة  مديرية  مراجعة 
سياق  الزراعية0وفي  خطتهم  تثبيت 
اخرزار مدير زراعة بابل املهندس صالح 
مركز  في  اجلديد  السايلو  اجلشعمي 
استعدادت  اخر  على  للوقوف  احللة 
التسويق  موسم  الستقبال  املنفذ 

العام  والشعير لهذا  حملصولي احلنطة 
للشوون  التجاره  وزير  وكيل  والتقى 
اخلشالي  جميل  هيثم  االقتصاديه 
مناقشة  الزيارة  خالل  جرى  حيث 
سوف  التي  وااللية  احملاصيل  تسويق 
التي  يتم بها ومناقشة اهم املشاكل 
واجهة الفالحني واملزارعني خالل االعوام 
السابقة0وقال املهندس اجلشعمي: ان 
والبالغ  احملافظة  في  التسويق  منافذ 
السايلو  وهي  منافذ  خمسة  عددها 
القدمي والسايلو اجلديد وسايلو املرادية 

التابعة لوزارة التجارة ومنفذي احليدرية 
الزراعة  لوزارة  التابعان  واملدحتية 
املوسم  لهذا  االستعداد  امت  على  هي 
الستالم احملاصيل من الفالحني حسب 
التقسيم لقسم التخطيط واملتابعة 
النوافذ  مدراء  الزراعية0داعيا  للشعب 
االجراءات  تقليل   على  التسويقية 
قدر  الفالحني  ومساعدة  الروتينية 
التنسيق  على  وحثهم  االمكان 
املشترك بني الزراعة والتجارة من اجل 

اجناح خطة التسويق0

زراعة بابل تعلن زيادة خطة حمصول الشلب اىل 15000 دومن

بغداد / البينة اجلديدة
العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزير  وجه   
بتشكيل  كافة  اجلامعات  السهيل  قصي 
جلان امتحانية مشتركة من اجل االستعداد 
للمراحل  }التقوميية{  الوزارية  لالمتحانات 
املنتهية في كافة الكليات احلكومية واالهلية.
الى تعليمات  انه وإستناداً  بيان ملكتبه  وذكر 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن 
ضوابط االمتحان التقوميي للمراحل املنتهية 
للدراسات االولية للعام الدراسي 2019-2018, 

املتضمنة شمول جميع االقسام العلمية في 
االمتحان  بهذا  واالهلية  احلكومية  اجلامعات 
وبواقع   , فقط  االول  وللدور  الزامية  بصورة 
للمجموعة  املنتهية  للمرحلة  مقررات  ثالث 
املنتهية  للمرحلة  ومقررين  الطبية 
والتي مت على  االخرى,  العلمية  للتخصصات 
ضوئها تقسيم اجلامعات على اربع مجاميع 
والكوفة  بغداد  جامعات  من  كل  برئاسة 
بضرورة  التعليم  وزير  وجه  والبصرة  واملوصل 
املشمولة  والكيات  اجلامعات  كافة  اطالع 

عليها واستعراض التوصيات الوزارية اخلاصة 
ثم  ومن   , تطبيقه  وآليات  االمتحان  بهذا 
الكليات  في  االمتحانية  اللجان  تشكيل 
الكلية  عميد  برئاسة  كافة  املشمولة 
الكليات  وعضوية  الرئيسية  احلكومية 
على  واالهلية«.وشدد  احلكومية  االخرى 
املتوقعة  العمل  معوقات  مناقشة  »ضرورة 
هذه  إجناح  في  يسهم  مبا  تذليلها  وطرق 
العلمية  الرصانة  وحتقيق  العلمية  التجربة 

املنشودة«.

التعليم تصدر توجيهًا للجامعات بشأن اإلمتحانات النهائية

البينة اجلديدة / عبد الستار محسن
كاظم  االستاذ طالب جواد  السكك   عام  مدير  مبتابعة 
احلسيني  وبعد تاكيد وزير النقل املهندس عبد اهلل لعيبي 
للمسافرين  والقطارات  اخلدمات  أفضل  بتوفير  باهض 
الكرام على رحالت خط )فلوجه -- بغداد( . ونزوال لرغبة 
اهالي الفلوجة الكرام واإلقبال املتزايد من قبل املسافرين 
والتشغيل  النقل  قام قسم  بغداد(  )فلوجة-  على قطار 
والفلوجة  الوسطى  بغداد  منطقتي  مع  بالتنسيق 
لتهيئة كافة املستلزمات واخلدمات للمسافرين السيما : 
ان هذا القطار يتمتع  بكافة  مزايا النقل السريع والراحة 
واألمان حيث هناك رغبة ملحة من املواطنني بالسفر على 
منت هذا القطار. وقد بلغ إعداد املسافرين لالربعة اشهر 
األولى من هذا العام  أكثر من  )23338( مسافرا .   ووجه 
مدير عام السكك مبضاعفة  اجلهود  خلدمة املسافرين  
أثناء الرحالت الصاعدة والنازلة .ومن خالل هذه اخلدمات  
عبر البعض من  املسافرين عن مشاعرهم وامتنانهم ملا 
تقدمه السكك احلديد احدى تشكيالت وزارة النقل من 

األمان  من  الرحالت  خالل  قطاراتها  منت  على  تسهيالت 
أن  ..يذكر  احلديثة  بالقطارات  الزهيدة  واألجور  والسرعة  
السكك من الشركات العريقة التي  تسعى دوما لتأمني 
كافة  القطارات  رحالت  عبر  للمواطن   خدماتها  أفضل 
خصوصا )خط  بغداد الفلوجة( والقطار هذا  هو رسالة 
سالم إلى أهالي املناطق الغربية الذي سجل موخرا إقباال 

متزايدا من قبل املواطنني .

السكك تنقل اكثر من )23338( مسافرا
بقطار  )فلوجة- بغداد(  خالل الربع  االول من هذا العام  

بعقوبة /البينة اجلديدة
شمال  رياضيا  ملعبا  حمرين  بحيرة  مياه  أغرقت   
ان    : ديالى  في  محلي  مصدر  .وقال  بعقوبة  شرق 
شرق  شمال  حمرين  بحيرة  مياه  مناسيب  أرتفاع 
تسبب  للبحيرة  التخزينية  الطاقة  فوق  بعقوبة 
والذي  كامل  بشكل  الكرة  خلماسي  ملعب  بغرق 
للفرق  الرياضية  للمسابقات  مخصصا  كان 

الى  اخملتصة  الرياضية  اجلهات  .داعيا  الشعبية 
أعادة النظر في بناء املنشآت الرياضية واالبتعاد عن 
بحيرة حمرين لتفادي غرقها في املواسم القادمة. 
مياه بحيرة حمرين تسبب  ارتفاع مناسيب  وكان 
في تدمير طريق البحيرة احليوي الذي يربط املناطق 

الشمالية ملدينة بعقوبة مبركز محافظة ديالى .

مياه حبرية محرين تتسبب بغرق ملعب خلماسي الكرة 
قاسم   / اجلديدة  البينة   / بغداد 

حوشي 
لسماحة  الشورى  مجلس  وفد  زار 
برئاسة  الصدر    مقتدى  السيد 
الالمي  عالء  الشيخ  سماحة 
بغداد   محافظة  مجلس  وعضو 
فاضل الشويلي دائرة صحة بغداد 
وسالم  حتيات  لنقل  الرصافة   /
الصدر   مقتدى  السيد  سماحة 
واإلطالع على واقع اخلدمات الطبية 
 . للمواطنني  املقدمة  والصحية 

الدكتور  الوفد  استقبال  في  وكان 
عبد الغني سعدون الساعدي املدير 
الدائرة  ان  لقائه  خالل  وبني  العام 
في  الصحية  الدوائر  اكبر  من  تعد 
العراق من حيث عدد النفوس وعدد 
ان  وأشار   ، الصحية  املؤسسات 
الدائرة تعمل بالرغم من التحديات 
ومنها  تواجها  التي  الكبيرة 
التحديات املالية التي تصل نسبة 
والتحديات   %50 اقل  الى  املوازنة 
املالكات  شح  خالل  من  البشرية 

الطبية التي تصل الى اكثر من %60 
تصل  والتي  التمريضية  واملالكات 
الى اكثر من 50% فضال عن  حتديات 
صحة  وحاجة  التحتية  البنى 
مستشفى   20 اكثر  الى  الرصافة 
اال  صحي  مركز   200 من  وأكثر 
هذه  كل  من  وبالرغم  الدائرة  ان 
تفتتح  ان  استطاعت  التحديات 
اكبر مركز متقدم ملرضى الثالسيما 
لينهي  البلدي  ابن  مستشفى  في 
من  مريض   2500 من  اكثر  معاناة 

بناء  بإضافة   الثالسيما    مرضى 
وتوسعة طوارئ مستشفى  لردهة 
اطفال العلوية ليخفف املعاناة عن 
صاالت  انشاء  عن  فضال  االطفال 
للوالدة وصاالت للطوارئ في املراكز 
الطبية  اخلدمات  لتقدمي  الطرفية 
الطرفية  للمناطق  والصحية 
واملناطق صعبة الوصول . فيما اثنى 
الوفد على حجم العمل بالرغم من 

كل التحديات التي تواجه الدائرة .

وفد جملس الشورى لسماحة السيد مقتدى الصدر  يزور صحة الرصافة

بغداد / البينة اجلديدة
 أعلنت هيأة املنافذ احلدودية، يوم امس السبت، ضبط 27 حاوية تسببت بهدر في 
اجلديدة{  }البينة  تلقت  بيان  في  الهيأة  الشمالي.وقالت  قصر  أم  مبيناء  العام  املال 
نسخة منه، إنه »مت ضبط 27 حاوية حجم 40 قدم في منفذ ميناء أم قصر الشمالي 
بكچ   3220 عدد  ثالجة  مع  »سبلت  مادة  على  حتتوي  العام  املال  في  بهدر  تسببت 
احلرم  خارج  والتحري  البحث  شعبة  قبل  من  ضبطها  »مت  الصني«.واضافت  منشأ 
اجلمركي وذلك لوجود تالعب باملعاملة اجلمركية مع وجود فرق في الرسم الكمركي 
االوراق  لعرض  قصر  ام  شرطة  مركز  الى  املضبوطات  احالة  »مت  والضريبي«.وتابعت 

التحقيقة امام انظار قاضي حتقيق محكمة ام قصر«.

ضبط 27 حاوية تسببت بهدر يف املال العام مبيناء أم قصر

بغداد / البينة اجلديدة 
االجتماعية  والشؤون  العمل  وزير  ــد  أكَّ
إعداد  ضرورة  عبدالزمان  باسم  الدكتور 
قاعدة بيانات موحدة عن العمالة األجنبية 
في العراق. وقال الوزير خالل ترؤسه اجتماعا 
االجنبية  العمالة  بيانات  توحيد  جلنة  مع 
يوم اخلميس املوافق 2-5-2019 ان احلكومة 
بدأت تعمل على حل مشكلة تزايد تشغيل 
العمالة االجنبية في املشاريع االستثمارية 
من خالل احصاء اعداد تلك العمالة بغية 
حتقيق التوازن بينها وبني العمالة الوطنية، 
منع  في  اللجنة  عمل  اهمية  الى  مشيرا 
البالد  الى  تدخل  التي  العمالة  ظاهرة 
مرحلة  ان  واضاف  سياحية.  دخول  بسمة 

اعداد قاعدة بيانات موحدة لتلك العمالة 
مهم جدا لتكون اساس عمل اللجنة التي 
ستتولى وضع آلية لتنظيم دخول العمالة، 
امنية  بجوانب  مرتبطا  امللف  هذا  لكون 
ضرورة  مؤكدا  واجتماعية،  واقتصادية 
تفضيل العامل العراقي على االجنبي في 
البطالة  للقضاء على مشكلة  التشغيل 
في البالد. واوضح ان مخرجات هذه اللجنة 
بغية  الوزراء  مجلس  الى  مباشرة  سترفع 
السيطرة على ملف العمالة االجنبية في 
سوق  تنظيم  نحو  اجلهود  وتوحيد  العراق 
العمل من خالل زج اليد العاملة العراقية 

في مختلف املشاريع االستثمارية 

دة عن العمالة األجنبية وزير العمل يؤّكـد ضرورة إعداد قاعدة بيانات موحَّ
البصرة / البينة اجلديدة

ناقشت الشركة العامة ملوانئ العراق يوم امس السبت قانون الهيئة البحرية العليا بحضور مدير عام موانئ 
العراق الدكتور صفاء عبداحلسني على قاعة قصر املوانئ للمؤمترات » واقيمت حلقة نقاشية ملسودة قانون 
الهيئة البحرية العليا والذي متت قراءتها القراءة األولى في مجلس النواب . وقدم املدير العام لشركة املوانئ 
» نبذة عن جتارب العالم بهذه السلطات والهيئات و القوانني البحرية » موضحا ان القانون سوف ينسجم 
والقوانني البحرية الدولية حيث ستؤدي البحرية اعمالها بنجاح وفق متطلبات هذا القانون .بعد ذلك فتح باب 
النقاش واملداخالت إلغناء املسودة بأفكار واراء اخملتصني احلاضرين واخلروج بتوصيات من شانها تعزيز القانون 
لينهض بالواقع البحري العراقي والقانون سوف يكون ساري املفعول لقادم األيام .وفي نهاية اجللسة شكلت 
جلنة لكتابة التوصيات متثل جميع اجلهات العراقية ذات العالقة البحرية التي حضر مناقشاتها رئيس جلنة 
املنافذ جمللس محافظة البصرة مرتضى الشحماني وممثلو اكادميية اخلليج للدراسات البحرية والعميد معاون 
قائد شرطة البصرة والكابنت سالم حسني معاون مدير عام شركة النقل البحري وممثل عن شركة ناقالت 
النفط العراقية ومدير السكك احلديدية في املنطقة اجلنوبية ومسؤولون عن الدوائر واملؤسسات احلكومية 

في البصرة وقد خرجت اعمال احللقة النقاشية بعدة توصيات .

موانئ العراق تناقش مسودة قانون اهليئة البحرية العليا

بغداد/ البينة اجلديدة 
الف   36 اكثر من  / عن وجود  / سائرون  نواب عن حتالف  كشف 
قطعة ارض سكنية ال تتوفر فيها اخلدمات ضمن حدود   بغداد 
صحفي  مؤمتر  في  عليوي  عباس  التحالف  عن  النائب  .وقال 
سكنية  ارض  قطعة  الف   36 من  اكثر  هناك   « ان   ، مشترك 
 ، بغداد  العاصمة  تقع ضمن حدود  اصولية  ومبوافقات  رسمية 
 ، الصدرين  شعلة  ناحية  الكاظمية  شمال  مناطق  في  حتديدا 
وهي ابو جدايل والتاجيات والسالميات والصابيات وركية والرواد  

و هذه املناطق ال توجد فيها خدمات ومدارس وبنى حتتية تساعد 
املواطنني على البناء فيها .واضاف ان   مساحة القطعة الواحدة 
من تلك االراضي تبلغ 200-300 متر مربع ، وبسبب العوز املالي 
وانعدام القدرة الشرائية للعوائل مت شطـر القطعة الواحدة الى 
النصف ، وبذلك يصل عدد املواطنني املستفيدين من القطع الى 
250 الف مواطن ، داعيا رئيس الوزراء الى تشكيل جلنة رفيعة 
املستوى لوضع احللول الناجعة وتذليل العقبات امام املواطنني 

للسكن في تلك املناطق .

نواب يكشفون عن وجود اكثر من 36 الف قطعة ارض سكنية 
ال تتوفر فيها اخلدمات ضمن حدود بغداد

بغداد / البينة اجلديدة
امس  واإلسكان،  االعمار  وزارة  بحثت 
السبت، مع شركة تركية لتنفيذ دور 
واطئة الكلفة.وقال وكيل الوزارة جابر 
تلقت  بيان  في  احلساني  خاجي  عبد 
إنه  منه،  نسخة  اجلديدة«  »البينة 

كروب  فوند  شركى  مع  »التباحث  مت 
الكلفة  واطئة  دور  تنفيذ  التركية 
وفق  تصمم  للمواطنني  لتخصيصها 
احلساني  العاملية«.وطالب  املواصفات 
وفقاً للبيان، »الشركة املنفذة بضرورة 
إعادة النظر في الكلفة املالية للوحدة 
القدرة  مع  يتناسب  مبا  السكنية 
وبتصاميم عصرية  للمواطنني  املالية 
»الشركة  أبدت  جانبها،  حديثة«.من 
العراق«، متعهدة  بالعمل في  رغبتها 
مواقع  إلى  والكادر  معاملها  بـجلب 
من  يعاني  العراق  ان  .يذكر  العمل 
التوسع  نتيجة  خانقة  سكن  ازمة 
تكاليف  ارتفاع  عن  فضال  السكاني 

املواد االنشائية.

اإلعمار واإلسكان تبحث مع شركة 
تركية تنفيذ دور واطئة الكلفة

بغداد / البينة اجلديدة
 اعلنت امانة بغداد، يوم امس السبت، عن 
فتح اربعة ازقة مغلقة منذ 14 عاماً جنوب 
تلقت  بيان  في  االمانة  العاصمة.وقالت 
»بلدية  إن  منه،  نسخة  اجلديدة{  }البينة 
الدورة قامت برفع الكتل الكونكريتية وفتح 

االزقة 4 ، 6 ، ضمن احمللة 804 واالزقة 36 ، 54 
ضمن احمللة 820 في منطقة الدورة جنوب 
2005«.واضافت  سنة  منذ  واملغلقة  بغداد 
استحصال  بعد  متت  الرفع  »عملية  ان 
الكوادر  بعدها  لتباشر  االمنية  املوافقات 

البلدية بحملة لتنظيف وتاهيل االزقة«.

فتح اربعة ازقة مغلقة منذ 14 عامًا يف بغداد

بغداد / البينة اجلديدة
البالد،  االمطار في بعض مناطق  السبت، استمرار فرص  يوم امس  املتنبئ اجلوي صادق عطية،  توقع   
باالضافة الى توقعات عن توقفها في مناطق أخرى.وقال عطية في منشور على صفحته الشخصية 
فيسبوك إن »فرص االمطار انتهت في االنبار والبادية اجلنوبية وستنتهي في جنوب املوصل وتستمر في 
القادمة وستصحو  والفرات االوسط وبعض مدن اجلنوب خالل الساعات  البالد  مناطق وسط وشمال 
االجواء تدريجيا وتنتهي االمطار   في عموم املدن«.واضاف »فيما مناطق دهوك وشمال اربيل وشمال 
سليمانية تستمر االمطار الى الليل كذلك احلال في واسط ، مشيراً إلى أن »فرص غزارة في االمطار ال 
تزال متوقعة شمال غرب نينوى ودهوك وشمال اربيل ة .وتابع »هنالك فرصة لهطول زخات من االمطار 
في مدينتي البصرة و ميسان خالل املساء والليل ،وستتحول الرياح الى شمالية غربية معتدلة نهارا 
وباردة نسبيا خالل الليل في عموم املدن ».وبخصوص اليوم االحد قال عطية أن »االجواء ستكون معتدلة 

احلرارة وصافية في عموم مدن البالد«.

تعرف على فرص األمطار يف البالد 

بغداد / البينة اجلديدة

ان  الكناني،  النيابة احمد  القانونية  عّد عضو جلنة 
العشوائيات  متليك  فقرة  باضافة  النيابي  التوجه 
واالراضي الزراعية ال ميكن تطبيقه على ارض الواقع.

امس   يوم   ، صحفي  تصريح  في  الكناني  وأوضح 
السبت، إن »اغلب األراضي الذي يشغلها املواطنني 
معينة«،  وزارات  إلى  تابعة  هي  العشوائيات  في 
يقر  ان  النواب  مجلس  حق  من  ليس  إنه،  إلى  الفتا 
قانون متليك  األراضي اال بعد مفاحتة تلك الوزارات«.

رسمية  أراضي  »تخصيص  إمكانية  عن  عبر  انه  إال 
قبل  من  العشوائيات  يسكنون  الذي  املواطنني  الى 
استحصال  بعد  وتعويضهم  االحتادية  احلكومة 
مصدر  الوزارات«.وكان  قبل  من  الرسمية  املوافقات 
نيابي كشف في وقت سابق عن وجود حراك نيابي 
تنص  العشوائيات  قانون  في  قانونية  فقرة  لوضع 
على حتويل  األرض من احلكومة إلى املواطن الذي له 
حق التصرف بها وحتويلها إلى ملك طابو صرف ومن 

ثم فرزها وتقسيمها

بغداد / البينة اجلديدة

أعلن وزير العمل والشؤون االجتماعية، باسم عبدالزمان، 
أن نظام تقاعد القطاع اخلاص املقبل سيكون له تأثير 
كبير في تخفيف الضغط والتوجه نحو القطاع العام 
المتيازات  مشابهة  تقاعدية  امتيازات  من  يتضمنه  ملا 

تقاعد موظفي القطاع احلكومي.
الالئق  العمل  جلنة  »اجتماع  ترؤسه  خالل  وأضاف 
»الوزارة  أن  العراق  في  العمال  نقابات  عن  ممثل  بحضور 
وضمن  سترتيجيتها في القضاء على البطالة وسعيها 
نظام  اعدت  والعام  اخلاص  القطاعني  بني  توازن  خللق 
من  متكامالً  اخلاص  القطاع  ضمن  للعاملني  تقاعد 
ل - من خالل تنفيذه  النواحي املهنية والعملية سيشكِّ
- انعطافة واضحة نحو انشاء مشاريع خاصة من قبل 

الباحثني عن العمل«.
وتابع وزير العمل، أن »الوزارة بصدد توقيع مذكرة تفاهم 
مع منظمة العمل الدولية بخصوص العمل الالئق«، الفتاً 
الى ان »الوزارة بانتظار مالحظات الشركاء االجتماعيني 
}نقابات واحتادات{ على املذكرة واهمها حتديد االلتزامات 

بني كال الطرفني ليتم بعدها التوقيع بني اجلانبني«.
توقيع مذكرة  الزمان في سياق حديثه عن  وأوضح عبد 
العراقي  اجلانب  تخص  التي  »الصفة  ان  التفاهم، 
االجتماعية كون  والشؤون  العمل  بوزارة  ممثلة  ستكون 
مذكرة التفاهم مبنية قانونياً من ثالثة اطراف هي }وزارة، 
كتابة  اعادة  على  وسنحرص  عمل[،  ومنظمة  وشركاء، 
منطلقات  وفق  املنظمة  قبل  من  ة  املعدَّ املذكرة  صيغة 

وأهداف وطنية عراقية«

الكناني : متليك العشوائيات ال ميكن تطبيقه 
على ارض الواقع

إعالن حكومي مهم عن تقاعد القطاع اخلاص



خالل لقاء صحفي حضرته )                         (  ونقابة الصحفيين العراقيين وجمع من االعالميين والصحفيين 

وفي مس��تهل حديثه قال احلداد انني 
احيي وابارك هذه الشريحة املهمة في 
اجملتمع وكما تعلمون فان الس��لطات 
الرئيسية في كل بلد هي التشريعية 
ان  يج��ب  القضائي��ة  التنفيذي��ة,   ,
يتضام��ن ويتكام��ل دورها في س��بيل 
خدمة اجملتمع ولك��ن اليكون الوصول 
الى اله��دف من قبل هذه الس��لطات 
مكتمال اذا ما غابت السلطة الرابعة 
وان س��لطة الصحافة واالعالم يجب 
ان تك��ون مكملة للس��لطات الثالث.. 
هناك من يس��مي الصحافة السلطة 
الرابعة ولكنني اؤمن بانها الس��لطة 
قبل االول��ى الن الصحافة واالعالم في 
اي بلد اذا ارادت ان تس��قط الس��لطة 
والتش��ريعية  التنفيذي��ة  اي  االول��ى 
فبمقدورها اسقاطها من خالل خبر او 
حتقي��ق او اي معلومة وكما رأينا كيف 
حص��ل ذل��ك وهن��اك امثل��ة تاريخية 
وشواهد كثيرة تعرفونها عن اسقاط 
الصحافة واالعالم لسلطات تنفيذية 
وتشريعية عديدة في العالم .. اذاً هي 
اق��وى من باق��ي الس��لطات ان قامت 
بدوره��ا قيام��ا مهنيا ووف��ق االهداف 

املرسومة لها 

واكد الدكتور بش��ير احل��داد اننا ننظر 
الى الصحاف��ة والى االع��الم من هذه 
الزاوية ومن ه��ذه االهمية ونحن لدينا 
م��ن اعالميني وصحفيني الكثير ولكن 
كم من ه��ؤالء هم اصحاب خبرة وكم 
م��ن هؤالء اصح��اب اختصاص يعتمد 
عليهم ف��ي بناء الهي��كل الصحفي 
واالعالمي في البلد اكيد انكم تتفقون 
مع��ي ان هن��اك القلي��ل ولك��ن ه��ذا 
القليل يجب ان يعتمد عليه لتحريك 

وتهيئة وتنشئة البقية الباقية 
واضاف احلداد لدينا قادة واختصاصيني 
ف��ي كل اجملاالت وليس ف��ي الصحافة 
ولكن هل وضعنا الش��خص املناسب 
في املكان املناس��ب الى حد ما ال اقول 

ال  100% وامن��ا ال��ى ح��د م��ا )ال( وه��ذا 
ه��و الس��بب املباش��ر للفس��اد الذي 
نعان��ي منه والذي نخر جس��د الدولة 
واجملتم��ع وف��ي كل اجمل��االت ولكن هل 
نستس��لم للواقع ام يجب ان نواصل 
العمل الن مايدرك كل��ه ال يترك جله, 
صحي��ح انن��ا ال نس��تطيع ان نعم��ل 
كل ش��يء ولكن نس��تطيع ان نعمل 
بعض الش��يء, فال نقصر او نتكاسل 
عن ه��ذا البعض ونس��تطيع ان نقدم 
لبلدنا وملس��ألة التصحيح ش��يئا ما 
..اي خطوة بعد خطوة نعملها ويجب 
ان ننشر ثقافة التفاؤل وروح التفاعل 
واالمل الن ش��عبنا تع��ب وهلك وظلم 
وغدر به ويجب ان نعطيه فسحه امل 
وان نبني له ونح��اول ان نحقق له هذا 
االمل ش��يئا فش��يئا وهذه هي مهمة 
االعالمي��ني ومهمة الصحافة س��واء 
اكان��ت ورقي��ة ام الكتروني��ة وغيرها 

وان الناس الي��وم ملتزمون بالصحافة 
ونس��تطيع ان نق��ول انه��م بات��وا ال 
يترك��ون متابعة الفي��س او الصحافة 
والتلفاز واالخبار وخاصة الفئات الذين 
هم فوق سن االربعني فما فوق فهؤالء 
دائما يبحثون عن االخبار والتحليالت 
عب��ر القنوات العراقية او العربية وهم 
يفضل��ون القن��وات االخباري��ة عل��ى 
القن��وات التي تعن��ى بالدرام��ا ولهذا 
ف��ان اعطاء االمل وبن��اء صورة جميلة 
ع��ن املس��تقبل وان كان الواق��ع غي��ر 
ذل��ك، وهذا االمر اعتق��د انه من واجب 
الصحافة ورغم انني لس��ت بصحفي 
ولكنني احب الصحفيني واالعالميني 
مل��ا لهم من دور بارز كما قلت وانا اؤمن 
باهمي��ة دور الصحف��ي واالعالمي في 
اجملتمع.. واالعالمي موجود في مكتبي 
وف��ي بيت��ي وه��و ال��ذي يرب��ي اوالدي 
وبنات��ي واالعالم��ي ه��و م��ن يجعلني 
اف��رح او احزن من خالل ما ينش��ره من 
كتابات في وس��ائل االعالم وان احلاالت 
النفس��ية والعاطفية واالسرية كلها 
بيد االعالم فهو الذي يربي وينشئ وهو 
ال��ذي يجعلنا نعمل او ال نعمل فلهذا 
ف��ان لالعالم دورين هما س��لبي واالخر 

ايجاب��ي ويج��ب ان ننتب��ه ال��ى الدور 
الس��لبي والتركيز على الدور االيجابي 
لالع��الم املتمث��ل م��ن خ��الل تنمي��ة 
اجملتم��ع والفكر وال��روح من خالل نقل 
االخبار الصحيحة والتحليل الصائب 
لالم��ور واعط��اء املدخ��الت للجه��ات 
املعنية وايض��ا التعامل مع مخرجات 
االمور وحتليلها والتهيؤ ملدخالت اخرى 
قادمة وهذا هو الدور االيجابي من خالل 
ممارس��ة  الصدق والواقعي��ة واملهنية 
واحليادية وهذا ه��و اجلانب املضيء اما 
اجلانب الس��لبي ف��ي الصحافة فهو 
الذي يسمى بالصحافة الصفراء وهي 
التي جل اهتمامها البحث عن مكامن 
اخللل واثارة الفنت وبلبلة الش��ارع وان 
جل ما تسعى اليه هذه الصحافة هو 
احلصول على السبق االعالمي ونشره 
مبا يجعله يستقطب اكثر القراء دومنا 
النظر الى عواقب ما يترتب على اخلبر 
الس��لبي، لهذا مطل��وب االبتعاد عن 
اجلانب السلبي من خالل اثارة النعرات 
الطائفية او تعميق مس��ائل املذهبية 
وفي تفكيك ش��مل الوطن واملواطنني 
واملكون��ات واوصيكم ايها االعالميون 
والصحفي��ون: اعمل��وا دائما على لم 
الش��مل وترس��يخ روح الوطني��ة بني 
املكونات وبني االقليم وبني بغداد.. بني 
العرب.. ب��ني الكرد.. بني الس��نة.. بني 
الش��يعة.. بني الش��بك.. بني الفيلي.. 
بني كل القوميات واالطياف الننا وطن 
ومجتمع ما شاء اهلل غني باملكونات وان 
جمالن��ا يكمن صراحة في جمال هذا 
الفسيفس��اء اجلميلة.. ه��ذه اللوحة 
اجلميل��ة التي حتتوي الوان��ا متعددة.. 
ال��وان مذهبية وال��وان اثني��ه ولغوية 
وكله��ا فيه��ا عطر لذا ف��ان احملافظة 
على ه��ذه االلوان اجلميل��ة واحملافظة 
على النسق والتناسق والتعاون وعدم 

اثارة النع��رات الطائفية واملذهبية هو 
م��ن اولى واجبات الصحافة وقد يكون 
هن��اك ان��اس او جهات يعمل��ون على 
ه��ذه الثغرات وفق اجن��دات داخلية او 
خارجي��ة, وان بروز ال��دور االيجابي في 

االع��الم والصحاف��ة ميك��ن ان يطغى 
على الكثير من اجلوانب السلبية 

واك��د احل��داد اننا في مجل��س النواب 
وخاص��ة ف��ي مكتبن��ا عازم��ون على 

فت��ح ب��اب التع��اون م��ع الصحفيني 
واالعالميني بصورة عام��ة وان املكتب 
هو مكتبكم وانتم اخواننا وانتم جزء 
من��ا وال نس��تطيع ان ن��ؤدي دورن��ا في 
خدمة البلد من دون االعالميني ومن دون 
الصحفيني.. وكلن��ا عندنا هدف واحد 
هو خدمة هذا البلد وارجوكم حافظوا 
عل��ى نظاف��ة البل��د ووحدت��ه وع��دم 
تعميق الفس��اد في البل��د واحملافظة 
على كل ش��يء جمي��ل الن العراقيني 
هم من علم��وا العالم مبادئ القوانني 
ومبادئ الثقافة والش��عر واالدب ونحن 
من عل��م العالم كيف يق��رأون وكيف 
يبن��ون ويكف��ي اننا اصح��اب حضارة 

واصحاب عمق انس��اني, علمي, ادبي, 
ثقاف��ي, فن��ي وه��ذا االس��اس م��ازال 
موج��ودا ولكن يريد البعض ان يغطيه 
وازاء ذل��ك م��ا علين��ا اال الع��ودة ال��ى 
اصالتنا الوطنية واالنس��انية وكل ما 

هو جمي��ل وهذا جزء كبي��ر يقع على 
االعالميني والصحفيني ونحن داعمون 
لكم ونساندكم ونقف معكم في كل 

هذه االعمال .

وق��ال احلداد انن��ا عندم��ا نتحدث عن 
تش��ريع القوان��ني فنحن ف��ي مجلس 
الن��واب نعمل على اقرار وتش��ريع كل 
ما من ش��أنه خدمة ه��ذا البلد ولكن 
يجب ان تكون االم��ور بالتوازن وان كل 
ح��ق يقابله واجب ويج��ب التوازن بني 
احلقوق والواجبات اي ال ينبغي ان اطلب 
حقي فق��ط وليس ل��ي عالقة بواجب 
يترت��ب عل��ي وان اعطاء احلري��ة للفرد 
وللصحافة هذا حق دستوري مكفول 
في بند احلريات العامة واخلاصة ولكن 
ه��ذه احلري��ة يجب اال تك��ون مطلقة, 
ليس��ت هن��اك حرية مطلق��ة ال على 
مس��توى االنس��ان وال حتى في الكون 

ايض��ا فكل الكواكب كالش��مس في 
بزوغها وغروبها مثال ليس��ت حرة في 
حركتها وه��ي وغيرها م��ن الكواكب 
كل ف��ي فلك يس��بحون وان اي خروج 
من هذا الفلك س��يؤدي الى خلل كبير 

وكارثي اذاً ليست هناك حرية مطلقة 
وامنا حرية ضمن املسؤولية والواجب.. 
انا اعترف باحلرية ولكن حرية في اطار 
املسؤولية والقانون ويجب ان نوازن بني 

املس��ؤولية وبني احلرية وانا مع اعطاء 
احلرية للصحفي ولكن على الصحفي 
ليس��ب  احلري��ة  ه��ذه  يس��تخدم  اال 
ويشهر ويقذف ويتهم على غير االدلة 
القانوني��ة بح��ق االخري��ن ويتس��بب 
باش��ياء غير الئقة ف��ي اجملتمع وعليه 
يج��ب ان تك��ون هناك خط��وط حمر 
فنحن عندنا -شئنا ام ابينا- مقدسات 
وق��د يج��وز ان بعضه��م ال يتف��ق مع 
مقدس ما ولكن البد ان نعرف ان اقدس 
ش��يء في الك��ون بعد اهلل س��بحانه 
وتعال��ى هو االنس��ان وحت��ى الكعبة 
بيت اهلل فان االنس��ان اقدس منها وان 
س��معة وكرام��ة وقطرة دم االنس��ان 

اغلى واقدس من الكعبة ومن املسجد 
والكنيس��ة الن م��ن بن��ى الكعبة هو 
ش��خص اس��مه نبي اهلل ابراهيم )ع( 
وان االنس��ان ه��و بن��اء اهلل س��بحانه 
وتعالى في احس��ن تقومي وان الكعبة 

عندم��ا تهدم يت��م بناؤه باحس��ن مما 
كان سابقا لكن االنسان عندما يهدم 
ال ميك��ن بن��اؤه مجددا وله��ذا عليكم 
بحف��ظ كرامة االنس��ان وبالدفاع عن 
االنس��ان دائما ولتكن حريتكم داخل 
اط��ار املس��ؤولية التي تش��عرون بها 
ام��ام اهلل وامام االنس��ان وامام الوطن 
وامام كل املقدسات املوجودة .. كل ما 
مقدس عند االخر يجب علي احترامه, 
ليس بالضرورة ان يكون مقدسا عندي 
ولكن علي احترام مقدسه .. ومن يقرأ 
ع��ن الزعيم الهن��دي الراح��ل املهامتا 
غاندي س��يتوقف امام حقيقة رائعة 
عندما كان ي��رد على منتقدين لعقائد 
هندية معينة بالق��ول: ان هذه عقائد 
شعبي فطاملا هو عندهم مقدس فالبد 
ان احترم عقيدة ش��عبي وال اس��تهزأ 
بها ولو كانوا عشرة انفار.. وعليه فان 
هذه االمور املقدس��ة يج��ب احملافظة 
عليه��ا وعدم االس��تهانة بها س��واء 
اكانت عند املس��لمني ام املس��يحيني 
ام الصابئ��ة ام االيزيدي��ني ام الكرد ام 
الع��رب ام التركمان وان اخلطوط احلمر 
التي نقصد بها هنا هي عدم التشهير 
وعدم القذف وعدم االستهانة بالناس 

وع��دم اث��ارة النع��رات الطائفية التي 
ندفع ضريبتها باهظة.

» وبش��أن قان��ون جرائ��م املعلوماتية 
املثي��ر للج��دل ق��ال الدكت��ور بش��ير 
احلداد: صحيح هناك الغام ولكن هذا 
القانون مازال بصيغة مس��ودة ولن مير 
ه��ذا القانون م��ن دون اغنائ��ه واثرائه 
وانضاج��ه بص��ورة كامل��ة وم��ن دون 
اخ��ذ اراء اخملتصني من كاف��ة اجلوانب 
س��واء اكانوا صحفيني ام مثقفني ام 
م��ن الدفاع واالمن وكل الش��رائح ذات 
االختصاص وسوف ُنشِبع هذا القانون 
مناقش��ات واراء حت��ى نخ��رج بقانون 
جيد ويرضي اجلميع.. نحن نستفيد من 
قوانني االخرين ولكن ال نستنس��خها 
))كوبي بيس��ت(( من اخلارج لنطبقها 
وقيمه��م  اجواءه��م  الن  بالدن��ا  ف��ي 

اجملتمعي��ة تختلف عم��ا عندنا.. نعم 
نس��تفيد من االخرين ولكن الصياغة 
يجب ان تكون وفق خصوصيتنا نحن 

وبش��أن قان��ون احلماي��ة م��ن العنف 
االس��ري وهو م��ن القوان��ني الضرورية 
قال احلداد علين��ا ان نعترف بان هناك 
عنف اس��ري في بلدنا وهناك نس��بة 
لهذا العنف ترتف��ع، لهذا نحتاج الى 

حفظ حقوق كل فرد من افراد االس��رة 
)الطف��ل, الرجل, امل��رأة( ولكن هل كل 
ما موج��ود في هذه املس��ودة مقبول؟ 
اكيد ال، فلدينا قيمنا اجملتمعية ولدينا 
بعض اخلصوصيات والبد من االش��ارة 
ال��ى ان ايجابي��ات ))العومل��ة(( جلبت 
الين��ا كل ش��يء ومن س��لبياتها انها 
جلب��ت كل ش��يء الصال��ح والطالح 
ويج��ب علينا اال نخاف من العوملة وان 
القبول املطل��ق للعوملة خطأ والرفض 
املطلق للعوملة ايضا خطأ.. فأين احلل؟ 
احل��ل في التفاع��ل احلقيقي واحلكيم 
العومل��ة..  م��ع  الصحي��ح  والتعام��ل 
ناخذ الصالح ونترك الطالح ونحافظ 
على خصوصيتن��ا الوطنية والقومية 
واجملتمعي��ة والثقافية وان ش��اء اهلل ال 
مير هذا القانون من دون استش��ارتكم 
وبخص��وص وجود نقاب��ة الصحفيني 
في البرملان س��يتم التعاون والتنسيق 
مع الدائرة االعالمية واملركز الصحفي 

في البرملان ونحن في اخلدمة.
وف��ي بداية اللقاء ط��رح الزميل عضو 
مجلس نقابة الصحفي��ني العراقيني 
والناطق الرس��مي باس��مها الدكتور 
ناظ��م الربيعي مخاط��ر قانون جرائم 
احلري��ة  مي��س  بوصف��ه  املعلوماتي��ة 
الصحفية بالصميم وان هذا القانون 
املثير للجدل قد كتب في العام 2008 
وطرح امام البرمل��ان عام 2011 وحبس 
ف��ي االدراج حتى اثير طرح��ه االن وان 
القانون فيه عقوبات س��البة للحرية 
تت��راوح م��ا بني )3 س��نني– الس��جن 
املؤبد( وغرامات تت��راوح ما بني )50-5( 
مليون دينار وان مواده وفصوله مليئة 
بااللغام وفيه تعابير مجازية فضفاضة 
ت��ؤول وف��ق وجهة نظ��ر اي مس��ؤول 
وان القان��ون ه��ذا يكرس االس��تبداد 
بابشع اش��كاله واش��ار الربيعي الى 
ان نقاب��ة الصحفيني ق��د اعدت ورقة 
به��ذا اخلص��وص تؤكد خالله��ا بانها 
-اي النقاب��ة- ال تس��مح بتمري��ره ابدا 
النه يعط��ل االعالم ويكمم االفواه وان 
الصحفي هو مرآة عاكسة للمجتمع 
والب��د ان يأخ��ذ دوره وان املطل��وب من 
البرملان الغاء هذا القانون او استبداله 
كم��ا طال��ب الربيع��ي بفت��ح مكتب 
لنقاب��ة الصحفي��ني العراقي��ني ف��ي 
مبنى البرملان ليكون مفتوحا بش��كل 
يوم��ي اضاف��ة الى تزوي��د الصحفيني 
بب��اج لتس��هيل دخولهم ال��ى مبنى 
البرملان من جانبه ش��كر الزميل سعد 
محسن امني سر النقابة، نائب رئيس 
مجل��س النواب الدكتور بش��ير احلداد 
عل��ى مبادرت��ه هذه التي جتس��د عمق 
العالقة ما بني الصحافة والس��لطات 
اخملتلفة وف��ي  املقدمة منه��ا البرملان 
واكد بان املطلوب االن هو س��ن قوانني 
وتش��ريعات حتم��ي الصحف��ي وتتيح 
ل��ه الكتابة بحرية وليس س��ن قوانني 
تسلبه حقه املشروع في قول ما يريده 
من��ه الش��عب الن التردد ف��ي الكتابة 
بحرية ومس��ؤولية من شأنه ان يخلق 
حالة من االنكسار والتراجع في حرية 
التعبير وان قان��ون جرائم املعلوماتية 
خط��ر البد من التصدي ل��ه قبل فوات 

االوان اذا مرر على عالته.
 بعده��ا ط��رح الزميل رئي��س التحرير 
التنفي��ذي في جريدة البين��ة اجلديدة 
)عبد الزهرة البياتي( جملة مالحظات 
اشاد خاللها بعقد مثل هكذا لقاءات 
صحفية الن من شأنها جتسير العالقة 
بني البرملان والصحافة ويتاح للعاملني 
ف��ي وس��ائل االعالم طرح م��ا يدور في 
اذهانه��م او ميور في الش��ارع العراقي 
من تساؤالت امام صناع القرار او ممثلي 
الشعب وطرح ايضا موضوعة بورصة 
بي��ع الصح��ف واالكش��اك اخلاص��ة 
بها باعتبارها مناف��ذ يتم من خاللها 
ايصال املطبوع الى القارئ بكل يس��ر 
وسهولة وهذا ما نشاهده في كل دول 
العال��م اال عندنا حي��ث ال تتوفر تلك 
االكشاك بالصورة التي نتمناها واكد 
البيات��ي ان البين��ة اجلديدة س��تبقى 
س��باقة كعادته��ا في تغطي��ة كافة 
انش��طة وفعالي��ات البرمل��ان مبا يؤمن 
صناع��ة رأي ع��ام ويجع��ل الش��عب 
مطلعا على تفاصيل ما يدور حتت قبة 

البرملان .

‘‘ صب��اح ي��وم الثالثاء املاضي 2019/4/30 كانت البين��ة اجلديدة حاضرة في لقاء صحفي دعا اليه نائب رئيس مجلس النواب الدكتور بش��ير احلداد 
في مقره مبجلس النواب وكان من بني احلضور الزميلني عضو مجلس نقابة الصحفيني العراقيني )سعد محسن( امني سر النقابة والدكتور ناظم 
الربيعي الناطق الرس��مي باس��مها الى جانب نخبة مختارة من الصحفيني واالعالميني وقد كان اللقاء مثمرا طرحت فيه مالحظات وافكار ورؤى 

اجاب عنها السيد احلداد بكل اريحية مؤكدا الدور الكبير الذي يلعبه الصحفي واالعالمي في هذه الظروف فكان هذا احلوار الهادف النباء.

نائب رئيس جملس النواب الدكتور بشري احلداد: ال ميكن للسلطات 
الثالث الوصول اىل هدفها بشكل مكتمل اذا ماغابت السلطة الرابعة

انا اؤمن بأن سلطة الصحافة قبل االوىل النها اذا ارادت ان تسقط اي سلطة من السلطات الثالث فبمقدورها ذلك

نحن نستفيد من 
قوانني االخرين 
ولكن ال نستنسخها 
))كوبي بيست(( الن 
لنا خصوصياتنا ولنا 
خطوط حمر

القبول املطلق للعوملة 
خطأ والرفض املطلق 
لها خطأ ايضا والحل 
يكمن يف التفاعل 
الحقيقي والحكيم 
والصحيح معها

الصحافة واالعالم اقوى من باقي السلطات ان قامت بدورها بشكل مهين ووفق االهداف املرسومة هلا 

عدم وضع الشخص املناسب يف املكان املناسب هو السبب املباشر للفساد الذي نعاني منه
احب الصحفيني واالعالميني ملا هلم من دور بارز يف بناء وتنمية اجملتمع ونشر ثقافة التفاؤل وروح التفاعل واالمل

اوصيكم ايها االعالميون والصحفيون بتكريس اجلانب االجيابي واملضيء لالعالم من اجل مل الشمل وترسيخ روح الوطنية بني املكونات العراقية 
علينا العودة اىل اصالتنا الوطنية واالنسانية وكل ما هو مجيل واحرتام اخلصوصيات وكرامة االنسان وخدمة البلد
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 رئيس التحرير التنفيذي  يلتقي نائب رئيس البرملان الدكتور بشير احلداد

 احلداد يلتقي جمعا من االعالميني والصحفيني في مقره



جهاد الخازن

في الواليات املتحدة الرئيس ليس فوق القانون. في 
١٩٩٧ احملكم��ة العليا اتخذت ق��راراً باإلجماع يؤيد 
بوال جون��ز مبالحقة بيل كلينتون ف��ي تهم تتعلق 
بالتحرش اجلنس��ي. مثل هذه التهم يالحق دونالد 

ترامب اآلن.
محكم��ة اس��تئناف ف��ي مانهاتن ق��ررت أن عمل 
الرئي��س األميركي مهم، إال أنه لي��س فوق القانون 

ف��ي قضاي��ا حت��رش جنس��ي، 
واحملكم��ة قال��ت »إن الرئي��س 
ما ي��زال مواطناً وهو ليس فوق 

القانون«.
قاضي��ان م��ن خمس��ة قضاة 
اعترضا وق��اال إن اتهام الرئيس 
يعن��ي أن يصب��ح حملكم��ة في 
الوالية »سيطرة مباشرة« على 

الرئيس.
كان��ت إحدى املتس��ابقات في 
أداره  ال��ذي  »املتدرب«  برنام��ج 
ترامب واس��مها سِمر زيرفوس 
رفع��ت قضي��ة ق��دح وذم ضد 

الرئي��س ألن��ه أهانه��ا وذلك قب��ل أيام من قس��م 
الرئاس��ة ال��ذي أداه ترامب. هو ق��ال ان التهم التي 

وجهتها إليه »خدعة«.
محامو ترامب عارضوا تهم اآلنسة زيرفوس وأيضاً 
موقف املّدعي العام في والية نيويورك ضد مؤسسة 
ترام��ب. في القضيت��ن قرر القضاة أن الرئاس��ة ال 
متنع مثول الرئيس أمام محاكم في الوالية ليواجه 

تهماً ال عالقة لها بعمله رئيساً.
محام��و ترامب قالوا إنهم سيس��تأنفون ضد قرار 

احملكمة املؤيد حلق زيرفوس رفع قضية ضده.
مثل ه��ذه القضايا قد تكون حق��ل ألغام يواجهه 
الرئي��س ال��ذي ع��ارض املث��ول أمام احملق��ق اخلاص 
روبرت مولر لسؤاله عن تدخل روسيا في انتخابات 

الرئاس��ة س��نة ٢٠١٦. الرئيس متهم بأنه ال يقول 
احلقيقة في تصريحاته أو تغريداته .

ترام��ب في عالم آخ��ر. هو كان أعل��ن حالة طوارئ 
على أساس قانون الطوارئ الوطنية الذي يعود إلى 
سنة ١٩٧٥. الكونغرس صّوت إللغاء الطوارئ التي 
أعلنها ترامب للحصول على أموال فيدرالية لبناء 
جدار مع املكس��يك مينع ط��الب اللجوء من دخول 
الوالي��ات املتحدة. ترامب اس��تعمل ح��ق الفيتو، 

للمرة األولى في رئاسته، ليلغي قرار الكونغرس .
ترامب ت��ذرع بقانون ١٩٧٥ ليحص��ل على موافقة 
نهائية عل��ى انف��اق ٣٣٣ بلي��ون دوالر منها ١.٣٧٥ 
بلي��ون دوالر لبن��اء جدار طوله ٥٥ مي��الً على حدود 
تكس��اس مع املكس��يك. هذا املبلغ أقل كثيراً من 
٥.٧ بلي��ون دوالر كان ترام��ب طلبه��ا لبن��اء اجلدار. 
ف��ي موازنة الدولة لس��نة ٢٠٢٠ 
ترامب طلب ٨.٦ بليون دوالر لبناء 

اجلدار.
فيتو ترامب ضد الكونغرس عاد 
إلى مجلس��ي الكونغ��رس ولم 
يحص��ل عل��ى غالبي��ة الثلثن 
في مجلس��ي النواب والشيوخ 
لوقف الفيتو الرئاس��ي. رئيسة 
مجلس النواب نانسي بيلوسي 
اتهم��ت ترامب مبحاولة س��رقة 
الس��لطات لنفس��ه وقال��ت ان 
الكونغ��رس س��يعمل حلماي��ة 
الدستور والدميقراطية األميركية 

من القرار الذي أعلنه ترامب.
ترام��ب فاخ��ر بالفيتو الذي اس��تعمله لوقف قرار 
مجل��س الن��واب ضده. ه��و ق��ال ان ٧٦ ألف طالب 
جلوء وصلوا إلى احلدود، وإن الواليات املتحدة تواجه 
حوال��ى ملي��ون طال��ب جل��وء يضم جت��ار مخدرات 

ومجرمن مع ناس عادين.
ونقط��ة أخي��رة، كان هن��اك مؤمتر عن السياس��ة 
النووية ف��ي معه��د كارنيغي في واش��نطن ووزير 
خارجية روسيا الس��ابق إيغور إيفانوف والسناتور 
األميركي الس��ابق س��ام نان اتفقا على القول إنه 
إذا لم تعمل الواليات املتحدة وروس��يا والصن معاً 

فستكون هناك كارثة ألبنائنا وأحفادنا.
املتحدث��ون قالوا ان ال أحد يس��تطيع أن يربح حرباً 

نووية، لذلك يجب أن يتفق الزعماء على جتنبها.

هايل املذابي

ثمة خطأ ش��نيع يعيشه من يفهمون أن اإلنتصار للمرأة 
ه��و حتي��ز او تطرف او نب��ذ لفك��ر الرجل وكف��را بقدراته 
إجم��اال  تفت��رض  البش��رية  الطبيع��ة  وإمكانيات��ه إلن 
وبالض��رورة وج��ود رج��ال س��يئن وباملثل تفت��رض أيضا 
بالضرورة وجود نساء س��يئات لكن باملقارنة فإن الوجود 
السيئ للمرأة سيكون نتاجاً طبيعياً للطبيعة املتخلفة 
للمجتمعات النامية أو حتى األعلى إلى حد ما في منوها 

كما هي في األقل منواً.
ولذل��ك ينبغي فه��م حقيقة جوهرية في ه��ذا االنتصار 
للم��رأة والترحي��ب بعودتها إلى س��ياق احلكم ومجاالت 
الدولة والتش��ريع ومراكز اتخاذ القرار حيث ال ينبغي بأي 
ح��ال من األحوال فصله عن س��ياق التنمية املس��تدامة 
التي تس��عى أهم املؤسسات العاملية حالياً بعمل دؤوب 

إلى حتقيق أهدافها بعيدا عن أي متييز.
إن أي تص��ور لفه��م االنتص��ار للم��رأة بعي��دا ع��ن هذه 
الس��ياقات ال ميكن اعتباره س��وى متييز يس��اوي التمييز 
السلبي الذي تعانيه دائما في معظم اجملتمعات حتى لو 
بدا إيجابيا لدى البعض مبا فيهم املرأة والتمكن الكامل 
يفت��رض وج��ود أو بروز نزعة ل��دى املرأة نح��و االنتقام من 
الرجل وسياس��اته القدمية التي جاه��دت دائما لتعزلها 
عن س��ياقات احلياة ومجاالتها مبعنى أن التمكن للمرأة 
ال يج��ب أن يتم خارج س��ياقات التنمية املس��تدامة بأي 
حال م��ن االحوال إلن اهداف التنمية املس��تدامة تضمن 
املساواة الكاملة للمراة مع الرجل في احلقوق والواجبات 
مبعي��ار أساس��ي وه��و الق��درات الفكري��ة واإلمكانيات 
العلمي��ة واملعرفي��ة واخلب��رات بش��تى أنواعها س��عيا 
في س��بيل حتقيق ه��دف رئيس ال يختل��ف متكن الرجل 
بالضرورة عن حتقيقه وهو غايات التنمية املستدامة.لكن 
ه��ذا التمكن للرجل واملرأة ف��ي آن لغاية تقوم على مبدأ 
املساواة -واحلديث هنا يخص البنية العليا للمرأة والرجل 
ولي��س كما قد يفهم من ال يجيدون دائماً كلما ذكر لهم 
مبدأ املس��اواة حن يذهب تفكيره��م إلى البنى التحتية 
فيصع��ب عليهم تقب��ل األمر مع االس��تحالة التامة- ال 
ميك��ن ان يح��دث في ظل افتق��ار معظ��م اجملتمعات إلى 
أرضي��ة ثقافية واعي��ة وثقاف��ة تتج��اوز مفاهيم احلالل 
واحل��رام أي ثقاف��ة راقية حتت��رم تفاصيل امل��راة لكنها ال 
تتجاوز القوانن والعادات والتقاليد اخلاصة باجملتمع إلنه 
ب��دون وجود هذه األرضية الواعي��ة ال ميكن أن تكون هناك 
مساواة وبالتالي ال ميكن أن تكون هناك تنمية مستدامة 
أي أن الس��عي نح��و حتقيقها ف��ي هذه احلالة س��يكون 
م��ن قبيل الثرث��رة واالعتس��اف والتكليف ال��ذي ينتهي 

بخس��ائر كبيرة مادية تش��به القول الش��ائع »جعجعة 
وال طح��ن”. هذه الطبيعة املتزمت��ة للمجتمع واألرضية 
الثقافي��ة والوعي الذي يتخذ ش��كل احلديد في الصالبة 
ه��ي ما مينع أي فرد من قبول وج��ود املرأة اصال في اجملتمع 
ولذلك ال بد من وعي وثقافة تتصف باملرونة وتتخذ شكل 
املاء ليونة وانس��يابية وقابلية للتشكل في كل الظروف 
وباملثل أيضا فيما يخص املرأة فهذا الفهم وهذه األرضية 
الثقافي��ة والوعي ه��و ما يجب ان متتلك��ه إلن خلق مثل 
هك��ذا وعي لدى الرجل فقط مبعزل عن تنميته لدى املرأة 
في ذات الوقت س��يجعل أحد الطرفن في حالة س��ائبة 
تش��به حال��ة مجنون مت منحه س��الح أو ش��خص لديه 
نوايا سيئة كتابا للس��حر. حينها لن يسلم الواعي من 
حترشات املتخلف مثلما قد جند دائما من شكاوي لكثير 
من النس��اء في قطاع��ات العمل وغيره��ا وهن ممن ميكن 
اعتباره��ن من أهل الوع��ي والثقافة م��ن زمالئهن وحتى 
في الش��وارع فتبدو دائما وس��ط هذه اجلموع التقليدية 
املتصلبة الفكر بثقافتها الواعية البعيدة عن أي تفكير 
فيم��ا يفكرون به دائم��ا وكأنها اخت��راع جديد عبقري ال 
ب��د من التطلع إليه وتأمله وغالب��ا التغزل به واحيانا ممن 
له��م جراة عظيمة االقتراب منه��ا والتحرش بهن. ولعل 
االهتم��ام املفترض الذي نعيش��ه اليوم في عصر املعرفة 
من حيث السعي نحو حتقيق االهداف املستدامة ال يجب 

بالض��رورة أن يكون مبعزل عن الس��عي بالتزامن من اجل 
حتقيق تل��ك االهداف ع��ن توفير تلك األرضي��ة الثقافية 
الواعية واملثقفة وبدال من التفرغ الذي جنده في وس��ائل 
اإلع��الم اليومي بكل أش��كالها نح��و التفاهات وتأجيج 
الصراعات والقضايا التي ال تزيد الوعي البشري إال دموية 
وشراسة التفرغ ملثل هكذا غايات من حيث إنتاج برامج 
مناس��بة تهدف إلى حتقي��ق غايات التنمية املس��تدامة 
وخل��ق الوع��ي اجملتمعي ولي��س بالض��رورة ان تتخذ هذه 
االشكال التوعوية اإلعالمية الشكل التقليدي بالعكس 
ميكن حتقيق هذا الوعي ونشر هذه التوعية بدون ان تضطر 
هذه الوس��ائل إلى أن تخس��ر جمهورها أو ش��عبيتها لو 
افترضن��ا ان مش��روع التوعية س��يفترض اتب��اع الطرق 
واألس��اليب التقليدية كال فهنا ال ب��د ان يفهم املؤلفون 
ل��كل األنواع م��ن اش��كال املنتجات الفني��ة واإلعالمية 

واملعدين هذه الغايات من خالل برامج تقوم بها مؤسسات 
متخصصة وله��م احلرية في االلتحاق به��ا او متابعتها 
على شبكة اإلنترنت او على القنوات املتخصصة فعصر 
املعرفة كما يفترض ان رأس��مال ال��ذي يعتمد عليه هذا 
العص��ر هو الرأس��مال البش��ري فإنه يفت��رض بالضرورة 
تبعا ملا توفره وسائله وادواته االقتصاد املعرفي أي حتقيق 
الوعي بأقل نس��بة ممكنة من التكاليف مثلما هو احلال 
ف��ي املنتوج االبتكاري الذي هدفه دائما خلق ما يناس��ب 
احتياجات الناس بأعلى قدر من االمتيازات وبأقل نس��بة 
م��ن التكلفة فاالقتصاد املعرفي يفت��رض حتى ان ميارس 
الناس اعمالهم عبر الس��حابات الرقمية بفكرة غايتها 
توفير املال الذي تس��تنزفه املكاتب والش��ركات واملواقع 
وتس��خيرها في خدمة املبدعن والعاملن في الشركات 
وتطوير العمل وحت��ى في حاالت االجتماعات فذلك كما 
تفرض الس��حابات الرقمية من خالل ما توفره وس��ائلها 
ميك��ن ان يتم م��ن خالل التواصل املباش��ر عب��ر األجهزة 
اإللكتروني��ة كمبيوت��رات او هوات��ف او غيره��ا من أنواع 
األجه��زة وإال فما ج��دوى ان متت��د هذه كاب��الت االنترنت 
البحري��ة عبر مالي��ن الكيلومت��رات لتوفي��ر االنترنت أو 
األقمار الصناعي��ة املتطورة التي يتم العمل على ان حتل 
بدي��ال لتلك الكابالت. كل ذلك ل��ه غاية هي خدمة عصر 
املعرفة وحتقيق اهداف التنمية املس��تدامة. عدا هذا أنه 
يس��هم في تخفيف أزمة السكن وزحمة الطرقات التي 
تسببها هذه الش��ركات ببناياتها أي أنه في أقل احلاالت 
تبعا مل��ا تفرضه الض��رورة التي تفرضها ان��واع اخلدمات 
الت��ي تقدمها الش��ركات االكتف��اء مبكت��ب واحد فقط 
ميكن زيارته في الض��رورات من قبل العمالء. ومفاد القول 
ال��ذي ميكن ان نخلص به من هذا احلديث هو أن مش��روع 
التنمية املس��تدامة والس��عي نحو حتقيق أهدافه بغاية 
إنقاذ البش��رية مما ميكن أن يتسبب في إنقراض البشرية 
الحق��ا هو مش��روع عظيم جدا وال ب��د أن ينحني العالم 
بكل مؤسس��اته وأفراده اجالال لكل املؤسسات العاملية 
على تع��دد أحجامه��ا وكل األفراد العاملن مس��تقلن 
ومنتم��ن ف��ي س��بيل حتقيق ه��ذه الغاي��ات لكن يجب 
التنبه إلى أن هذه اجلهود إن استمرت من دون فرض الوعي 
على املؤسس��ات اإلعالمية في كل أنحاء العالم بضرورة 
خل��ق الوع��ي اجلمعي بكل م��ا تفرضه أه��داف التنمية 
املس��تدامة من تفاصيل والتوجه نحو االش��تغال عليه 
فل��ن يكون هن��اك أي ثمرة ترجى بعيدا عن هذا الس��ياق 
وهذا املن��اخ حتى ولو اضطرت هذه املؤسس��ات العاملية 
إل��ى خلق ذلك الوع��ي من خالل اتفاقي��ات مع كل رئيس 
دولة في العالم تلتزم بتفاصيلها املؤسس��ات اإلعالمية 
بكل انواعها في دولته وعدم اخلروج هذا الس��ياق كما ال 
يختلف هذا عن بقية النتاجات االبداعية والفنية وغيرها 
من خالل وع��ي الكت��اب واملؤلفون واخملرج��ون واملنتجون 
وش��ركات اإلنتاج بهذه االولوية التي ال ينبغي اخلروج عن 
س��ياقاتها في املرحلة احلالية على األقل كما ومن املهم 
تخصيص جوائز مهمة من قبل املؤسسات بكل انواعها 
مستحدثة أو سابقة في سبيل التشجيع للتوجه نحو 
هذا الوعي والسعي خللقه لدى كل فئات اجملتمع وطبقات 

مبا تفرضه سياقات التنمية املستدامة واهدافها .

التقارب السعودي – العراقي .. عودة األمور إىل طبيعتها

حميد الكفائي

من الطبيعي جدا أن تقوم عالقات وطيدة 
بن اململكة العربية الس��عودية والعراق. 
وال داعي لش��رح األس��باب فهي واضحة، 
إذ إضافة إل��ى اجليرة والعالق��ات القومية 
والثقافي��ة ب��ن البلدين، هن��اك مصالح 
مش��تركة، عدا ع��ن حاج��ة البلدين إلى 

بعضهما اقتصادياً وسياسياً وأمنياً.
»اجلفاء« الذي شهدته العالقات العراقية 
- الس��عودية م��ا كان يج��ب أن يحص��ل، 
فهو تس��بب بضرر فعلي لهم��ا، علماً أن 
األس��باب الت��ي أدت إلي��ه مفهومة. لكن، 
ه��ل التق��ارب احلالي ب��ن البلدي��ن قابل 
لالس��تمرار أم أنه ض��رورة أملته��ا ظروف 
دولية آنية س��رعان ما ت��زول ليعود الفتور 

في العالقات مرة أخرى؟
ثم��ة جّدي��ة غير مس��بوقة ب��ن اجلانبن 
للتأس��يس لعالقات وطيدة قابلة للتطور 
مبرور الزمن. وهناك حاجة ماّس��ة لتطوير 
العالق��ات االقتصادي��ة بينهما مب��ا يعود 
بالنف��ع عل��ى الش��عبن، ولك��ن هن��اك 
يغفله��ا  أال  يج��ب  حقيقي��ة  معوق��ات 

اجلانبان، ألن إغفالها سيعصف، عاجال أم 
آج��ال، بأي تطور ميك��ن حتقيقه على األمد 
القري��ب. هن��اك من يس��عى جاه��دا إلى 
تعمي��ق اخلالف املذهبي ف��ي العراق وليس 
خافي��اً أن هن��اك جماعات تب��دو مدفوعة 
دفعاً لتعمل على تعميق اخلالف الطائفي، 
وإل��ى جّر الع��راق إلى ع��داوات ومواجهات 
م��ع جيرانهم العرب، بينم��ا هم أحوج ما 
يكون��ون إلى جتنب تلك الع��داوات، وإقامة 
عالقات ودية قائمة على التفاهم وتعميق 
القواسم الثقافية واملصالح االقتصادية.

وبغض النظر عن العالقات اخلارجية، يجب 
أال ننس��ى أن تعميق اخلالف��ات الطائفية 

يزعزع استقرار العراق داخلياً.
س��يحاول املتطرفون في اجلانبن تخريب 
لك��ن  الس��عودية،   - العراقي��ة  العالق��ة 
حكومت��ي البلدي��ن مدعوت��ان إلى ضرب 
كل من يس��عى إلى تعري��ض أمن البلدين 
واقتصادهما ومتاسك شعبيهما للخطر، 

بيد من حديٍد. 
على من يتصدى للوعظ واإلرشاد الديني، 
التس��امح  درج��ات  بأقص��ى  يتحل��ى  أن 
والقبول بالرأي اآلخر، وأن يدعو إلى سبيل 
ربه باحلكمة واملوعظة احلسنة كما تدعو 
اآلية الكرمية، وليس عبر التنابذ واستفزاز 
اآلخر وإطالق العنان للس��باب والش��تائم 
الت��ي ال يقّره��ا أي دي��ن أو ع��رف أو أخالق، 
ناهي��ك عم��ا جتلبه م��ن أحق��اد وبغضاء 
وزعزعة لألمن واالستقرار واالقتصاد. يجب 
أن يُلجم كل من يدعو إلى التفرقة ويحض 

عل��ى العداوة والكراهية ب��ن الناس، وكل 
من يسيء إلى الرموز الدينية لآلخر، فهذا 

خط أحمر يجب أال يتجاوزه أحد.
يجب أن يُت��رك التاري��خ للمؤرخن فقط، 
وأال يكون حديثاً للتس��لية واالس��تئناس 
بن الن��اس، كما أن الش��ؤون الدينية هي 
أمور فلس��فية عميق��ة، ال يفهمها كلياً 
إال الدارسون واخملتصون فيها. لذلك، يجب 
أن تكون الثقافة العامة مبنية على املبدأ 
الذي س��ّنه احلديث الش��ريف »من حسن 
إس��الم املرء تركه ما ال يعني��ه«، وما قاله 
اإلمام عل��ي في وصيته البنه احلس��ن »ال 
تق��ل ما ال تعلم وأن قل م��ا تعلم«. وميكن 
لوزارات الثقافة واإلرشاد والشؤون الدينية 
أن تلعب دوراً كبيراً في بث قيم التس��امح 
ل  وتقري��ب اآلراء بن الن��اس، وميكن أن تُعدَّ
القوانن احلالية لتتعامل بحزم مع مثيري 
الفتن��ة الذي��ن ال يدرك��ون أنه��م يلعبون 

بالنار التي حترق اجلميع.
مّلت ش��عوبُنا االقتتال والتناحر، وعليها 
أن تتعل��م العيش بس��الم وتع��اون وألفة 
وتس��امح، من أجل خدمة األجيال املقبلة 
وبن��اء دول قوي��ة منتج��ة منس��جمة مع 
والتق��وى  الب��ر  عل��ى  تتع��اون  بعضه��ا، 
وتتصدى لإلثم والعدوان، بدال من االنشغال 
ف��ي خالفات تاريخية ل��ن تنتهي وال ميكن 

االتفاق عليها.
ال ميكن تغيير التاريخ أو مس��ح القصص 
الت��ي كتبها األّول��ون، الصحيح��ة منها 
واخملتلقة. وثمة خالف��ات عميقة عصفت 

بش��عوب أخرى، لكنها أدركت مبرور الزمن 
أاّل ح��ّل عملي��اً ملث��ل ه��ذه اخلالف��ات في 
الرأي والعقي��دة والثقافة، س��وى القبول 
باآلخ��ر ومحاولة فهم��ه والتعايش معه. 
وهذه مس��ألة ليست صعبة حينما يدرك 

اجلمي��ع أن األدي��ان واملذاهب جميع��اً، إمنا 
سلكت طرقاً مختلفة لتفسير النصوص 
الديني��ة، ألنه��ا آمن��ت بأنه��ا صحيح��ة 
ونافعة ألتباعها، ولم تكن في حس��ابات 
مؤسس��يها أن يؤدي االخت��الف في الرأي 

إلى عداوات وقطيعة.
بإم��كان الع��راق والس��عودية أن يتكامال 
اقتصادي��اً وأن يتعاون��ا سياس��ياً وثقافياً 
أن مج��االت  ويتقارب��ا اجتماعي��اً. علم��اً 
التع��اون كثي��رة ووش��ائج القربى عميقة 

وممت��دة عبر مئ��ات بل آالف الس��نن، كما 
واجلغرافي��ا كفيل  الدميوغرافي��ا  تش��ابه 
ببناء روابط وثيق��ة دائمة ومتطورة تخدم 
مصالح البلدين والشعبن، مبا يعود على 

املنطقة والعالم باخلير واألمن والسالم.
الس��عودية متقدم��ة ف��ي العدي��د م��ن 
اجمل��االت خصوصا الصناعية منها، ولدى 
العراق الكثير م��ن اإلمكانات التي ميكن 
أن تنتف��ع منه��ا الس��عودية خصوص��ا 
االستثمار  ومجاالت  البش��رية  الطاقات 
الهائلة ف��ي مجال اخلدم��ات التي ميكن 
امل��ال الس��عودي أن مي��أل الف��راغ الهائل 

فيها.
أمام رئيس الوزراء عادل عبداملهدي فرصة 
تاريخية نادرة لتوطيد هذه العالقات وإزالة 
معوقات تطورها، فالرجل متوازن طائفيا 
ومؤثر في األوس��اط الدينية وبإمكانه أن 
يحّث املراكز واحلوزات واجلماعات الدينية 
اخملتلف��ة عل��ى التوجه خلدم��ة مصالح 
الع��راق عب��ر الترويج خلطاب متس��امح 
يؤم��ن ب��أن االخت��الف بن الناس مس��ألة 
طبيعية، وأن اختالف األنظمة السياسية 
ال مين��ع ال��دول من التع��اون والتحالف في 
م��ا بينه��ا، وأن الوف��اق والوئ��ام والتعاون 
ممكن ويخ��دم مصالح كل األط��راف. كما 
ميك��ن لعبداملهدي أن يك��ون حاكماً قوياً، 
وأن يش��رع على وجه السرعة في تفعيل 
القوانن التي تخدم مصلحة العراق ومتنع 

كل ما يثير الفرقة.
ال منص��ب دائم��اً ألحد، لكن م��ا يدوم هو 

العالقات الوطيدة النافعة التي تؤس��س 
لع��راق ق��وي ومتصال��ح مع نفس��ه ومع 

محيطه العربي ومتفاعل مع العالم.
بإم��كان رئيس ال��وزراء ع��ادل عبداملهدي 
أن يجم��ع حوله دعاة الوح��دة واملصلحة 
والتس��امح، وم��ا أكثره��م. وأن يحش��د 
الق��وى في اجتاه الس��الم والوئام والتعاون 
عل��ى  القض��اء  أج��ل  م��ن  االقتص��ادي 
اإلره��اب وتوفير اخلدمات والوظائف واألمن 
واالس��تقرار في بلد عانى م��ا عاناه خالل 
نص��ف ق��رن م��ن احل��روب والديكتاتورية 
والفوض��ى. لن يك��ون التع��اون العراقي - 
السعودي على حس��اب دول أخرى، بل هو 
مس��ار طبيعي ومطلوب لتط��ور البلدين 
واملنطق��ة برمته��ا، بعدم��ا رأين��ا األضرار 
الفادح��ة الناجت��ة عن القطيع��ة بينهما 

خالل العقود الثالث��ة املنصرمة. هل تأخر 
التقارب ب��ن البلدين؟ نعم، تأخ��ر كثيراً، 
لكن هن��اك ظروفاً اس��تثنائية حالت دون 
حصوله. ومب��ا أن تلك الظ��روف زالت اآلن، 
أو أُزيل��ت، فإن عص��راً جديداً ب��دأ، يتمنى 
اجلميع أن يستمر ويتطور ألن املنطقة في 
حاجة ماس��ة إلى االس��تقرار واالنصراف 
كلي��اً إلى البناء واإلعمار. أما الذين يصرون 
على البغض��اء وإث��ارة الضغائ��ن والفنت، 
فيج��ب أال تت��ردد حكومت��ا البلدي��ن في 
منعه��م بق��وة القان��ون من إرب��اك حياة 
الغالبية كما فعلوا مرات كثيرة س��ابقاً.

إن ظاهرة التطرف الديني والطائفي يجب 
أن تنتهي، وهذا ممك��ن عبر اتخاذ خطوات 

جريئة مدروسة .

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

على من يتصدى للوعظ 
واإلرشاد الديني أن 
يتحلى بأقصى درجات 
التسامح والقبول 
بالرأي اآلخر وأن يدعو 
إىل سبيل ربه بالحكمة 
واملوعظة الحسنة

قاضيان من خمسة قضاة 
اعرتضا وقاال إن اتهام 
الرئيس يعني أن يصبح 
ملحكمة يف الوالية سيطرة 
مباشرة على الرئيس

مشروع التنمية املستدامة 
والسعي نحو تحقيق 
أهدافه بغية إنقاذ البشرية 
مما يمكن أن يتسبب يف 
إنقراض البشرية الحقا هو 
مشروع عظيم جدا
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التايمز: أبو بكر البغ��دادي يحاكي طريقة 
أسامة بن الدن

نش��رت صحيف��ة التاميز تقريراً لريتش��ارد سبنس��ر 
بعن��وان “زعيم تنظيم الدول اإلس��المية يحاكي بن 

الدن”.
وقال سبنس��ر إن التحالف بقي��ادة الواليات املتحدة 
تعهد بدح��ر قادة تنظيم داعش بع��د ظهور أبو بكر 
البغدادي، زعيم التنظيم، ف��ي فيديو جديدا، ليهدد 

بشن مزيد من الهجمات “اإلرهابية” حول العالم.
وأضاف أن الكثير من احملللن والدبلوماسين يعتقدون 
أن البغ��دادي يعي��ش اآلن إما في غرب الع��راق أو في 

املناطق التي تسيطر عليها احلكومة السورية.
وأردف أن الفيديو لم يعط أي تفصيل عن املكان الذي 

يختبئ فيه البغدادي.
وتابع بالقول إن تنظيم داعش ما يزال يش��ن هجمات 
في س��وريا والع��راق، ويعتقد مس��ؤولون أجانب بأن 

التنظيم لديه نحو 15000 عنصر.
ونق��ل كات��ب التقري��ر ع��ن الناط��ق باس��م ق��وات 
التحال��ف، الكولوني��ل س��كوت راولينس��ون، قوله 
“نحن مس��تمرون في مهمتنا لدحر داعش، وذلك من 
خالل تعق��ب مصادر متويل��ه وعملية جتني��د عناصر 

جديدة والتعاون لشن اعتداءات متطرفة أخرى”.
وتط��رق الكاتب إل��ى الفيديو األخير ال��ذي ظهر فيه 
البغ��دادي والذي اس��تمر لنحو 18 دقيق��ة، قائالً إنه 

ُس��جل ليظهر بص��ورة واضح��ة أن التنظيم يريد 
جذب انتباه العالم إلى حملة “إرهابية” عاملية.

وظه��ر البغدادي في الفيديو مرتدياً س��ترة باللون 
الكاكي وبجانبه كالش��ينكوف في صورة تش��به 
الصور التي كانت تُلتقط لزعيم القاعدة أس��امة 

بن الدن قبل قتله.
وي��رى اخلبراء أن متاهي البغ��دادي في صورة بن الدن 
رمبا يكون ألنه يريد تقدمي نفس��ه على أنه من أكثر 

الشخصيات اجلهادية إثارة لإلعجاب.
ويختم بالق��ول إن الفيديو يظه��ر البغدادي على 
أنه منهمك بالشؤون اليومية للتنظيم وبأنه يدير 

شؤون التنظيم عن كثب.

والخط��وط  “الس��ودان   : الغاردي��ان 
األمامية”

ننتقل إل��ى صحيفة الغارديان التي نش��رت تقريرا 
لبيتر بيومنت بعنوان “ السودان: معتقلون سابقون 

يعودون إلى اخلطوط األمامية”.
وحتدث كاتب املقال عن الناش��ط حبيب علي يوسف 
الذي أطلق سراحه في أواخر شهر آذار/مارس املاضي 
بع��د احتجاز أمض��ى فيه نحو ثالثة أش��هر. وملا عاد 
يوسف إلى منزله، وجد أن زوجته سالف عصام بلول 
مت اعتقالها بسبب نشرها تعليقات عن االحتجاجات 

على مواقع التواصل االجتماعي، بحسب التقرير.
ونقل الكاتب عن يوس��ف قوله إنهم “خططوا ألمر، 
قدموا لي القهوة وأبقون��ي في املكتب وهم يعلمون 

أنها وحدها في املنزل”.
لكن، أطلق س��راح زوجته في 10 إبريل/نيس��ان، وفور 
إطالق سراحها اجتهت للمنزل ثم بعدها للمشاركة 
الق��وات  مرك��ز  خ��ارج  مع��ه  االحتجاج��ات  ف��ي 

العسكرية.
وختم بالقول إنه في 11 إبريل/نيسان أي بعد 30 عاماً 
من حكم عمر البش��ير مت عزل��ه من منصبه من قبل 
العس��كر ومت اطالق جميع السجناء السياسين، إال 
أن احملتجن بقوا مطالبن بضمانات النتقال السلطة 
إلى حكومة مدنية بعد عقود من احلكم العسكري.

ليبيا الخرب : حفرت املثري للفوضى

يق��ول عبداهلل الكبير في موقع ليبيا اخلبر: “لن يتردد 
الباحث غدا، حن يضع حركة اللواء املتقاعد خليفة 
حفت��ر في ليبيا حت��ت مجهر البح��ث التاريخي، في 
تقييمها كانقالب عسكري استغرق وقتا طويال قبل 
أن ينتهي إلى الفش��ل .. الذرائ��ع التي روجها إعالمه 
وأنصاره لم تكن مقنعة، فالعاصمة لم تكن أبدا حتت 
سيطرة مجموعات إرهابية، وإنهاء هيمنة اجملموعات 

املسلحة بها يستحيل أن يتحقق باحلرب”.
ويضيف: “كما أن الب��الد كانت على موعد مع املؤمتر 
الوطن��ي اجلامع، ال��ذي كان منتظرا أن يت��م التوافق 
فيه عل��ى خارطة طريق نح��و االنتخابات، ولم يدرك 

حفت��ر وأنصاره أن مبررات احلرب في بنغازي ودرنة غير 
مجدية في طرابلس”.

ويضيف الكاتب: “واحلاصل أن غالبية الليبين باتت 
تدرك أن مثي��ر الفوضى في ليبيا ه��و خليفة حفتر، 
وأوهام��ه في حكم الب��الد بنفس القواع��د واآلليات 
التي حكم بها س��لفه القذافي، وعندما تتكش��ف 
احلقائ��ق، س��نعرف أن اجلرائم املروعة غي��ر املعهودة 
ف��ي التاريخ الليبي، والتي تعود إلى العصور البربرية، 
إمن��ا هو من أوجده��ا مبوجات العنف الت��ي أثارها في 

البالد”.
أم��ا رأي الي��وم اللندني��ة فتقول ف��ي افتتاحيتها إن 

“املش��ير حفتر ال��ذي يوصف بالرجل القوي، فِش��ل 
حتى اآلن، وبعد ثالثة أسابيع، في حتقيق هدف ُهجوم 
قواته باستعادة العاصمة، حيث تُواجه هذه القّوات 
ُمقاوم��ًة شرس��ة ف��ي جن��وب العاصمة، حت��ول دون 
حتقي��ق أّي اخت��راق لها، حّتى اآلن عل��ى األقل، مثلما 

تفيد التغطيات الصحافّية امليدانية احملايدة”.
وتضي��ف الصحيف��ة أن التط��ور األهم في املش��هد 
الليبي “هو دخول الرئيس التركي رجب طّيب أردوغان 
عل��ى خ��ط األزم��ة، وإعالنه ف��ي اتّص��اٍل هاتفيٍّ مع 
الس��يد الس��راج أنّه سُيس��ّخر كل إمكانّيات بالده، 
ملنع ما وصفه باملؤامرة على الش��عب الليبي، ُمثّمًنا 
دور الس��راج وحكومت��ه في التص��دي للهجوم على 
طرابلس، وهذا يعني في رأينا الدعم العسكري وليس 
السياس��ي فقط... التدّخ��الت اخلارجّي��ة في األزمة 
الليبّي��ة، التي تتطّور من سياس��ّية إلى عس��كريّة، 
س��ُتفاقم ُمعاناة الليبين، الذين هاجر نصفهم إلى 
طيل من عمر احلرب،  دول اجِلوار بحًثا عن األمان، وس��تُ

وسُتضاعف خسائرها البشريّة واملاديّة”.

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

عنها .

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

ترامب ليس فوق 
القانون األمريكي

من يريد حتقيق التنمية املستدامة فلريوج هلا



 د . عبد الخالق حسني

لم تكن العالقة بني العراق والسعودية 
جي��دة منذ تأس��يس الدولتني في أوائل 
الق��رن العش��رين . ولك��ن كانت هناك 
فترات تخف فيها ش��دة العداء. وحتى 
في الفت��رات التي كانت تب��دو العالقة 
حميمة ف��ي الظاهر، كما حصل خالل 
فترة حكم املستبد صدام كان القصد 
من وراء ذلك هو تدمير العراق وإيران معاً، 
حيث دفعت الس��عودية صدام وبأوامر 
من أمريكا، بش��ن ح��رب بالنيابة على 
إيران، وقالوا له )منا املال ومنك العيال، 
أي الرج��ال(. وس��رعان م��ا حتولت هذه 
العالقة )احلميمة( إلى عداء شديد بعد 
أن قام اجمل��رم صدام باحت��الل الكويت. 
ورغم عداء السعودية للبعث الصدامي 
فيم��ا بعد، إال إنها كان��ت تفضل إبقاء 
ه��ذا النظ��ام اجلائر ليواص��ل اضطهاد 
الش��عب العراق��ي، وجعل��ه ضعيف��اً 
وفقي��راً، وحتت احلص��ار االقتصادي إلى 
أجل غير معلوم، ولتستفيد السعودية 
والدول اخلليجية ف��ي تصدير املزيد من 
النف��ط لتعوي��ض الس��وق م��ن حصة 
العراق بس��بب احلصار. وإذا ما قدرنا أن 
حصة العراق م��ن تصدير النفط آنذاك 

تق��در بحوال��ي 40 مليار دوالر س��نوياً، 
وه��ذا يعني أنه خ��الل 13 عاماً من مدة 
احلص��ار، تك��ون ال��دول اخلليجي��ة قد 
اس��تفادت بنحو 520 ملي��ار دوالر على 
حس��اب الع��راق. لذل��ك فعندم��ا قام 
اجملتمع الدولي بقيادة أمريكا، بإسقاط 
احلك��م اجلائ��ر، راحت الس��عودية تثير 
الفتن��ة الطائفية في الع��راق، وتبعث 
آالف اإلرهابي��ني إلفش��ال الدميقراطية 
عان��ى  وق��د  السياس��ية.  والعملي��ة 

الش��عب العراقي الكثير من الدمار في 
األرواح واملمتلكات. ولكن بعد 15 عاماً 
م��ن سياس��اتها اخلاطئة، وم��ا تعانيه 
من مش��اكل داخلية وخارجية، أدركت 
الس��عودية أن من يزرع الشر ال يحصد 
إال الشر، لذلك حاولت تغيير سياستها 
مع العراق، وفي هذه احلالة، من مصلحة 
البلدي��ن تبن��ي سياس��ة س��ليمة. إن 
سبب كتابتي هذا املقال، هو مقال نشر 
، للكاتب واإلعالم��ي العراقي املعروف، 
بعن��وان:  الكفائ��ي،  الدكت��ور حمي��د 

)التق��ارب الس��عودي– العراق��ي: عودة 
األمور إلى طبيعتها(، والذي كان متوازناً 
ميثل ص��وت االعتدال، حيث رأى الكاتب 
أن ه��ذا التق��ارب يص��ب ف��ي مصلحة 
البلدي��ن، وأن الع��راق بوضع��ه الهش، 
بأمس احلاجة إلى عالقة طبيعية ليس 
مع السعودية فحسب، بل ومع جميع 
دول العال��م. وهو كالم صحي��ح أيدناه 
بقوة. ونظ��راً ألهميته، قم��ُت بتعميم 
املقال عل��ى أصدقائي ومعارفي، وأعدت 
نش��ره على صحيفتي في الفيسبوك. 
وكالعادة ج��اءت التعليق��ات متباينة، 
ب��ني مؤيد ومعارض، س��واًء على مواقع 
التواص��ل االجتماع��ي، أو مجموع��ات 
النق��اش. وه��ذا متوق��ع، خاص��ة عودة 
العالقة مع السعودية التي كانت حتى 
وق��ت قريب ترس��ل اإلرهابي��ني للعراق. 
وع��ذر املعارض��ني للتق��ارب، أن النظام 
الس��عودي ه��و نظ��ام رجع��ي وعميل 
ألمري��كا، وفي حالة حتال��ف غير معلن 
مع إسرائيل، وأنه حديثاً قام بإعدام 37 
مواطناً س��عودياً بريئاً. كما ويرى آخرون 
أن السعودية وحتى أمريكا، على وشك 
اإلنهي��ار، ل��ذا ال داع��ي له��ذا التقارب.

وعلى قدر م��ا أرى األمور، أنا ال اعتقد أن 
الس��عودية على وشك االنهيار، أما عن 
الرأس��مالية  واألنظمة  أمري��كا  إنهيار 
الغربي��ة، فق��د س��معنا به لعش��رات 
الس��نني، ومع الزمن أمري��كا واألنظمة 
ال��دول الس��ائرة  الرأس��مالية وكاف��ة 
ف��ي ركابه��ا ه��ي باقي��ة وف��ي صعود 
وث��راء فاح��ش، واحلكوم��ات الثورجية 
الدكتاتورية البائس��ة ه��ي التي تنهار 

من سيئ إلى األسوأ.
بأبش��ع نظ��ام  فالع��راق كان مبتل��ى 
به��الك  تس��بب  همج��ي،  دكتات��وري 
أكثر من مليوني عراق��ي، و نحو مليون 
إيراني. ومئات املقابر اجلماعية، واألنفال 
وحلبج��ة، والهج��رات املليوني��ة إل��ى 
اخلارج، وجاءت أمريكا فحررت الشعب 
العراقي من أبشع نظام عرفه التاريخ، 
وأقام��ت في��ه نظام��اً دميقراطي��اً. وإذا 
م��ا حصل��ت جرائ��م وإره��اب وفس��اد 
بع��د 2003، فاخلط��أ ليس م��ن أمريكا، 
أو النظ��ام الدميقراط��ي كم��ا يش��يع 
أع��داء الدميقراطي��ة من أيت��ام البعث 
وأشباههم، بل ناجت عن صعوبة املرحلة 
وم��ا رافقها من التركة الثقيلة لنصف 
قرن من النظ��ام اجلائر واحلروب العبثية 
وآث��ار احلص��ار، و فش��ل العراقي��ني في 
حكم أنفس��هم بنظام دميقراطي. وإال 
مل��اذا جنح��ت الدميقراطي��ة ف��ي جميع 
الدول التي ساعدتها أمريكا مثل كوريا 
اجلنوبية التي كان شعبها أكثر تخلفاً، 
وأش��د فقراً من الش��عوب العربية في 
اخلمس��ينات من القرن املاضي، واليوم 
بفضل عالقته��ا احلميمة م��ع أمريكا 
ونظامه��ا الدميقراط��ي، تعتب��ر رابع أو 
خامس دول��ة إقتصادياً وصناعياً. لذلك 
يجب عدم تعليق غس��يلنا القذر على 

شماعة اآلخرين فالعيب فينا.
أم��ا الس��عودية فه��ي دول��ة وهابي��ة 
إرهابي��ة مجرمة و مص��در اإلرهاب، وقد 
عان��ى العراق بعد س��قوط الفاش��ية 
الكثير من جرائمها، ولكن اآلن وبعد أن 
أدركت عدم جدوى سياساتها اخلاطئة، 

جنحت للس��لم م��ع الع��راق. فأيهما 
أفض��ل للع��راق، مواصل��ة الع��داء مع 
األخيرة  مواصلة  وبالتالي  الس��عودية، 
في إرسال اإلرهابيني ونشر املوت والدمار 
في ربوعه، أم كسبها وحتييدها، أو حتى 
حتويلها إلى دول��ة صديقة تدعم األمن 

واإلستقرار وإنعاش االقتصاد العراقي؟
أما إذا كان التقارب العراقي- السعودي 
يثي��ر غض��ب البع��ض فالع��راق دول��ة 
عل��ى  يج��ب  س��يادة،  ذات  مس��تقلة 
العراقي��ة االهتمام مبصلحة  احلكومة 
ش��عبها أوالً وأخي��راً، وأن ال تنج��ر إلى 
سياس��ة احملاور، بل ومن فائ��دة جميع 
األطراف أن تكون للعراق عالقة إيجابية 

مع اجلميع.
فالع��راق وبعد نص��ف قرن م��ن الدمار 
الش��امل، وقد أنهكته احلروب العبثية، 
وآثار احلصار واالستبداد،  مازال في قسم 
اإلنعاش، وليس بإمكانه معاداة أية دولة، 
أو محاربة الس��عودية ومعاقبتها على 
سياس��اتها اخلاطئ��ة، أو تقدمي الدروس 
ف��ي األخالق لل��دول املارق��ة، فاملطلوب 
م��ن العراقيني معاجلة مش��اكلهم أوالً 
قبل معاجلة مش��اكل اآلخري��ن. لذلك 
فالذي��ن يحرضون العراق عل��ى معاداة 
الس��عودية وأمريكا، طبعاً ليس كرهاً 
للدولتني األخيرتني، بل إلرباك السلطة 
العراقية، وتضليل الش��عب، وإفش��ال 
الدميقراطية والعملية السياس��ية في 
العراق، وبالتالي نشر الفوضى العارمة، 
وتهيئة األجواء لعودة البعث الفاشي أو 

أي نظام دكتاتوري آخر يواصل الدمار.

 

*جاسب الشريفي

يعتب��ر االس��تقرار االقتص��ادي م��ن الركائ��ز 
األساس��ية لس��يادة أي دولة لكون��ه ذو صلة 
مباش��رة بحياة املواطن��ني ويتم وضع اخلطط 
التنموي��ة والبرامج اإلمنائي��ة  لغرض حتقيقه 

ضمن املوازنات العامة للبالد.
فقد االقتصاد العراقي بعد عام 2003 وبصورة 
متعمدة ابرز مقوماته اذ ش��هد اندثار وغياب 
تام للمنت��ج الوطني وإغالق املصانع واملعامل 
اإلنتاجية وتس��ريح اآلالف العاملني وانتش��ار 
البطالة وحتول االقتصاد العراقي إلى اقتصاد 
ريع��ي يعتم��د بص��ورة تام��ة على ص��ادرات 

النفط
ويالح��ظ أن األس��واق العراقية مليئ��ة باملواد 

االس��تهالكية الت��ي يتم اس��تيرادها من دول 
اجل��وار والت��ي ميك��ن تصنيعها محلي��ا مثل 
منتج��ات األلبان واحللويات اخملتلفة والبضائع 
الكهربائية والتي تستنزف الكثير من املوازنة 
العامة للبالد باإلضافة إلى احلجم الهائل من 
مبيع��ات البنك املركزي م��ن العملة الصعبة 
والتي تصل إلى أكثر من )ربع مليار دوالر يوميا( 
والتي تذهب س��دى من غير حس��اب أو رقيب 
)فهل هي تصرف لشراء معامل أو مصانع ذات 
بعد اقتصادي ميكن أن يحرك عجلة االقتصاد 
والتنمية داخل البالد( ولكن تذهب كعموالت 
في جيوب السماسرة من جهة ودعم اجلهات 
واألح��زاب السياس��ية املتنف��ذة  ورمب��ا دعم  
ومتوي��ل اإلره��اب من جه��ة أخرى والش��واهد 
كثي��رة ال مجال لذكرها وبع��د األحداث املريرة 
التي مرت به��ا البالد والت��ي يعرفها القاصي 
والداني ال بد للدولة أن تضع اخلطط املناسبة 
لنهض��ة صناعية تعي��د من خالله��ا حركة 
االقتصاد من جدي��د وان كانت البداية صعبة 

لكن رحلة األلف ميل تبدأ بخطوة 
واخلط��وة األول��ى لتحري��ك عجل��ة االقتصاد 

العراقي أن تبدأ الدول��ة بتعزيز اآلمن الغذائي 
للب��الد من خ��الل الس��ماح للقط��اع اخلاص 
بإنشاء مصانع ومعامل لأللبان وان يتم تقدمي 
رؤوس  ال صح��اب  والضمان��ات  التس��هيالت 

األم��وال م��ن خ��الل منحهم إجازات ممارس��ة 
العمل وتقدمي إعفاءات ضريبية ملدة خمس��ة  
س��نوات على األقل وضمانات بعدم اس��تيراد 
املواد التي يتم تصنيعه��ا داخل البالد وتؤكد 

الدراس��ات أن حاجة العراق الفعلية إلى )100 
مائة مصن��ع( لصناع��ة األلب��ان وبطاقة )40 
ط��ن -50ط��ن( يوميا لس��د حاجة الب��الد وان 
إنش��اء ه��ذه املصانع ال يس��تغرق وقتا طويال 
وتوفر فرص عمل مبقدار )20000 عش��رون إلف 
فرصة عمل(وتساهم بتنمية الثروة احليوانية 
وتوسيع رقعة األراضي الزراعية وزيادة الدخل 
امل��ادي للفالحني وتدوي��ر العمل��ة احمللية في 
الس��وق العراقية ورف��ع قيمتها وحتافظ على 
العملة الصعبة واس��تغاللها في موارد أخرى 
وحتفز على إنشاء معامل لألعالف احليوانية ما 
يعن��ي فرص عمل جديدة واخلطوة الثانية هي 
تش��جيع الفالحني على إنشاء حقول لتربية 
املواشي والدواجن لغرض توفير اللحوم وبيض 
املائ��دة من خ��الل منحهم الق��روض الزراعية 
لكن بش��رط أن يت��م وضعهم حت��ت املراقبة 
والتأك��د م��ن تنفيذه��م للمش��اريع وان يتم 
محاس��بة املقصر واخملالف بشدة بحيث يتم 
حتقيق االكتفاء الذاتي ومنع استيراد اللحوم 

والبيض وهذا أيضا يوفر عمل جديدة
أن حتقيق هذه املش��اريع ال يتطلب وجود عصا 

س��حرية أو حتقي��ق معجزة أمن��ا يتطلب ارادة 
سياسية قوية ومفاتيح حلول هذه املشاريع 
بيد الس��يد رئيس الوزراء لكونه رجل اقتصاد 
مع��روف وميلك رؤي��ة واضحة وتفهم��ا كبيرا 
لهذا املوضوع وأن اجلماهير تعول عليه كثيرا 
ألنه��ا فقدت الثق��ة بالوزراء واملس��ؤولني في 
الدولة الذين لآلس��ف يتبع��ون أهواء كتلهم 
ووالئهم السياس��ي للجهات التي رشحتهم 
وان تنفي��ذ هذه املش��اريع ه��و ضربة قاصمة 
للفاس��دين الذين اس��تولوا على امل��ال العام 
بطرق غير مش��روعة واعتبروا العراق س��احة 
لتصري��ف منتجاتهم وس��وف يجبرهم على 
حتوي��ل مصانعهم واس��تثمار أموالهم داخل 
الب��الد اآلم��ال الي��وم معقودة على ش��خص 
الس��يد رئي��س ال��وزراء ف��ي حتقي��ق الرف��اه 
االقتص��ادي وتطوير قدرات البلد واس��تيعاب 
االع��داد املتزايدة من األيادي العاملة من خالل 
حتقيق التكامل االقتصادي واالهتمام بتطوير 
القطاع الصناعي والزراعي وفتح آفاق واسعة 

ملستقبل أفضل

 *رئيس فيزياويني

احتف��ل عمالنا قبل ايام باليوم العامل��ي لعيدهم وهم في 
اسوأ حال يتباكون على ايامهم اجمليدة خالل املدة 1958 الى 
1963 واالجنازات التي حتققت بعد 1967 الى 1975 لتأخذ هذه 
االجنازات التي حصلت عليها عمالنا بنضالهم اجمليد اخملضب 
بال��دم ولتنتهي اوضاعهم بق��رار مجحف بتحويل العمال 
الى موظفني بالقرار 150 لسنة 1987 وبالتالي تنظيماتهم 
النقابي��ة ، ومنذ العام 2003 وحتى اليوم يعيش عمالنا في 
اوض��اع مزرية ، حقوقهم منتهك��ة وتنظيماتهم النقابية 
مقيدة من دون وجود تش��ريعات تنسجم مع الواقع اجلديد 
للع��راق ، كما ان األمية تفش��ت بش��كل مخيف بصفوف 
العمال ومس��تمرة في النمو والتوس��ع لعدم وجود صفوف 
محو األمية في مصانعنا ومؤسساتنا احلكومية واألهلية ، 
كذلك التوجد مراكز للثقافة العمالية والصحيفة او مجلة 
خاص��ة بهم ، كم��ا ان التنظيم النقابي ل��م يتلق اي دعم 
مادي ومعنوي واذا كانت احلكومات منذ التغيير حتى اليوم 
قد انش��غلت بالهم االمني واالقتصادي فهي اليوم مدعوة 
لكي توازن بني هموم العراقيني جميعاً وبشكل خاص هموم 
ومشاكل شريحة العمال الواسعة هذه القاعدة العريضة 
التي يقوم عليه��ا اعادة بناء البنية التحتية وتقدم للعراق 
، الب��د من رفع مس��توى معيش��ة العمال بزي��ادة اجورهم 
لتتناس��ب مع تكاليف معيشة املرتفعة  ، وانصافهم ومد 
يد العون لهم وشمل جميع العمال بالضمان االجتماعي  ان 

مدعوة  احلكومة 
مؤمت��ر  لرعاي��ة 
لعم��ال  وطن��ي 
للوقوف  الع��راق 
مشاكلهم  على 
احلل��ول  ووض��ع 
س��بة  ملنا ا
كام��ل  وبدع��م 
 ، م��ن احلكوم��ة 
وباملقابل يتطلب 
من قي��ادة االحتاد 
الع��ام لنقاب��ات 
العراقي  العمال 
التح��رك اجل��دي 

لوضع مقترحنا هذا موضع التنفيذ وتهيئة االوراق العلمية 
والعملية لهذا املؤمتر للسير بخطى صحيحة وجديدة لرفع 
مستوى عمال العراق وتنظيماتهم النقابية . ونذكر القوى 
السياس��ية العراقي��ة باحزابها وتنظيماتها ان يش��اركوا 
بقوة في رفد احلركة العمالية بش��كل فاعل وال ننسى دور 
العمال في رفع مستوى النش��اط احلركي والنقابي فلماذا 
ال يتحصلوا على حافز معنوي ومادي وهم يستحقون ذلك 
. نرف��ع القبعة لكل عامل خدم العراق وس��عى جاهدا من 
اج��ل البناء بكل حب واخ��الص وندعمه مبا منل��ك من ثناء 

ومحبة .

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

 عيد العمال .. االحزاب السياسية
مل تعر اهمية هلذه املناسبة
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الدميقراطية والقانون

   القاضي/  سالم روضان املوسوي

    كثيرا ما يقترن القانون بالدميقراطية، 
القان��ون  دول��ة  ونص��ف  ن��ردد  ودائم��ا 
بالدميقراطي��ة ، لكن م��ا يثير اجلدل هل 
إن الدميقراطية هي الت��ي تنتج القانون 
ال��ذي يحمي احلق��وق ويوفر الع��دل، أم 
القان��ون ه��و ال��ذي ينت��ج الدميقراطية 
الديكتاتوري��ة  جت��اوز  م��ن  ويحصنه��ا 
والفردي��ة والش��مولية ؟ وللوقوف على 
اإلجاب��ة أو املقاربة منها البد وان نتعرف 
عل��ى املفهومني القان��ون والدميقراطية 
حتى نتمكن من معرفة أي منهم منتج 
لآلخ��ر وأي منه��م يحمي اآلخ��ر ، وعلى 

وفق ما يلي : �
    1. الدميقراطية

    مفه��وم الدميقراطي��ة يع��د من أكثر 
املفاهي��م مرونة، فه��و كمفهوم واضح 
ال َلب��س في��ه من حي��ث داللت��ه أي من 
حيث الشكل ، إال أنه يطرح إشكاليات 
متع��ددة عندم��ا يوظف جت��اه املصالح 
الفردي��ة أو الفئوي��ة ، كذل��ك من حيث 
البنية الثقافية واملعرفية واالجتماعية 
لكل مجتمع او امة او شعب . واملؤسس 
املرجعي��ات  تع��دد  ه��و  اخل��الف  له��ذا 
األيديولوجية ل��كل فئة ، فالدميقراطية 
اإلس��المية تع��د جوه��ر اإلس��الم ألنه 
الدميقراطي��ة وحقوق  يتضم��ن مب��ادئ 
اإلنسان ولكن مبا ال يتعارض مع الشريعة 
اإلس��المية ، حت��ى وان تعارض��ت ه��ذه 
املبادئ اإلس��المية مع اآلخ��ر وانتهكت 
حقوق��ه وهو احل��ق األول ال��ذي يجب ان 
يكفله نظ��ام احلكم الدميقراطي. بينما 
جند في الدميقراطية املطبقة في الغرب 
ان احلري��ة الفردي��ة مصان��ة ومحترم��ة 
مبوجب القانون ، ومصطلح الدميقراطية 
هو مصطل��ح يوناني مكون من كلمتني 
األول��ى من الكلمة Demos وتعني عامة 
 Kratia الن��اس والثاني��ة م��ن الكلم��ة 

 Democratia فتصب��ح  حك��م  وتعن��ي 
مبعنى حكم الش��عب ، وتعد شكل من 
أش��كال وأس��اليب احلكم في البلدان، 
حاكم��ا  مبوجبه��ا  الش��عب  ويك��ون 
لنفس��ه بواس��طة األغلبي��ة البرملانية 
املنتخبة إلدارة شؤونه من قبل الشعب، 
لكن يوجد تصور آخ��ر للدميقراطية في 
اجملتمع احلر، ال��ذي يعني أن يتمتع الفرد 
بحق املكي��ة الفردية اخلاص��ة والعامة 
واحلقوق والواجبات املدنية والسياسية، 

وللدميقراطية أنواع منها : �
   أ- الدميقراطية املباشرة : وهي الوسيلة 
التي ميارس الش��عب مبوجبها املصادقة 
وس��ميت  رفضه��ا  أو  القوان��ني  عل��ى 
باملباش��رة ألن الناس ميارس��ون مبوجبها 
وبش��كل مباش��ر س��لطة صنع القرار 
من دون وس��طاء أو نواب ينوبون عنهم . 
وم��ن األمثلة على ذلك االس��تفتاء على 
الدس��اتير ف��ان الش��عب ه��و صاح��ب 
الكلمة ف��ي قبول الدس��تور أو القانون 

املستفتى عليه .
     ب- الدميقراطية النيابية: وهو أسلوب 
يص��وت فيه أفراد الش��عب على اختيار 
أعض��اء البرمل��ان الذين س��وف يقومون 
بتش��ريع القوانني و القرارات التي تتفق 
ومصالح الناخبني ، وتس��مى بالنيابية 
ألن الش��عب ال يص��وت عل��ى القوان��ني 
والق��رارات بل ينتخب نواب��اً يقررون عنه 

ذلك.
    2. القانون

    كلم��ة القان��ون وعل��ى وفق م��ا ذكره 
بع��ض الكت��اب ف��ي الفق��ه القانون��ي 
ومنهم الدكتور مني��ر الوتري في كتابه 
املوس��وم )القانون( ص5 الطبعة الثانية 
ع��ام 1989 ،إذ ب��ني ب��ان كلم��ة القانون 
ليس��ت عربي��ة وإمن��ا ه��ي مأخ��وذة من 
ومعناه��ا   ، الالتيني��ة   kanon كلم��ة 
 canon القاعدة أو التنظيم ومنها أخذت
الفرنسية التي كانت تطلق في العصر 
املس��يحي عل��ى الق��رار الت��ي تصدرها 
اجملام��ع الكنس��ية(( ويضي��ف الكاتب 
املذك��ور ))ان األوربي��ني كان��وا أول��ى من 
العرب باس��تعمال هذا اللفظ للتعبير 
ع��ن معن��ى القواع��د العام��ة، إال إنهم 
ل��م يس��تعملوه إال بالنس��بة للقرارات 

الديني��ة وإمنا اس��تعمل اإلنكليز كلمة
الفرنسيون  واس��تعمل   jurisprudence
كلمة Driot للداللة على القانون بوجهه 
الع��ام وللدالل��ة عل��ى القوان��ني الت��ي 
تصدرها الس��لطة التشريعية ((. لذلك 
نرى ان كلمة قانون ليست من مشتقات 
اللغة العربية ولم تكن ذات اس��تعمال 
في كل اللغات األخ��رى، وإمنا اعتقد بها 
العرب واستعملوها . وأصبحت وسيلة 
املتمردي��ن على الواق��ع وجعلوها رديف 
الدميقراطي��ة من اج��ل الرفاهية مثلما 
الوس��يلة  احلاكمة  األنظمة  اعتبرته��ا 
لتعزيز الدميقراطي��ة التي يعتقدون بها 
و يظنون إنهم رعاته��ا وقادتها . كما ان 
القان��ون اخذ أوصاف متعددة وأش��كال 
متباين��ة من منظومة قانونية إلى أخرى 
لكن املش��ترك بينه��م هو ق��وة اإللزام 
التي يتمتع بها، وكل قاعدة حتى تكون 
قانونية وتش��كل مع مثيالته��ا قانونا، 
يج��ب ان تقت��رن باإلل��زام ال��ذي يترتب 
على مخالفته العقاب باإلضافة إلى أن 
القانون الذي يجب إن يطبق ويخضع له 
جميع األفراد في الدولة، أن يحتوي على 

ثالثة عناصر أو أركان وكما يلي:�
    الرك��ن األول القاعدة القانونية: التي 

تواتر العمل بها وتتصف بالعمومية
    والرك��ن الثاني أن ينظ��م العالقة بني 
األفراد بعضهم مع البعض أو بني األفراد 

واملؤسسات أو بني الدول وما مياثل ذلك
    الرك��ن الثالث وهو اإللزام الذي يتبعه 
املواطن ويلتزم بالقانون س��واء طوعاً أو 

كراهية .
    وهنا البد من اإلش��ارة إلى إن املوضوع 
يتعل��ق بالقوانني الوضعية التي هي من 
وضع البشر حصراً وال عالقة لنا بسواها 

من القواعد.
 وبعد التعريف باملفهومني )الدميقراطية 
والقانون( جن��د إن التراب��ط بينهم قائم 
ومتداخل وهم يشكالن حلقة متداخلة 
يب��دأ األول م��ن حي��ث ينته��ي اآلخر مما 
يصع��ب ف��رز حقيق��ي ألي منه��م عن 
اآلخر ، فالدميقراطية ال ميكن تلمس��ها 
إال م��ن خ��الل املؤسس��ات الدميقراطية 
املتمثل��ة بالبرمل��ان أو اجملال��س النيابية 
بغ��ض النظ��ر ع��ن مس��مياتها ، وهذه 

املؤسس��ات ال يعت��د به��ا إال إذا كان��ت 
مشكلة مبوجب القانون ، حيث أن بعض 
األنظم��ة احلاكمة تس��لمت الس��لطة 
واحلك��م حتت ق��وة الس��الح ورغم انف 
الش��عوب املغلوب��ة عل��ى أمره��ا ، ولم 
تكن مبوجب آليات األنظمة واألس��اليب 
الدميقراطية املتعارف عليها بواس��طة 

االنتخابات احل��رة والدميقراطية، كما إن 
القان��ون ال يعتد ب��ه إال إذا كان صادر من 
قبل جه��ة متلك ح��ق إصدار التش��ريع 
بغ��ض النظر عن كون ه��ذه اجلهة التي 
أصدرته مكتسبة الشرعية الدستورية 
أو مفوض��ة م��ن قب��ل الش��عب أم إنها 
اس��تولت عل��ى احلك��م بواس��طة قوة 
السالح واألساليب البوليسية، لذا فان 
مجرد صدور القانون من قبل الس��لطة 
القابض��ة عل��ى مقادي��ر احلك��م يكون 
مل��زم وواجب التطبيق م��ن قبل أجهزة 
الس��لطة وواج��ب التنفي��ذ م��ن قب��ل 
املواطن، وكل م��ن يخالف هذه األحكام 
يصب��ح مجرم ويس��تحق العقاب فيما 
يتعلق بالقوانني اجلزائية . كما إن بعض 
السلطات القابضة على مقادير احلكم 
في البالد تس��عى الن تتش��بث بأهداب 
القان��ون إلضف��اء الصف��ة الدميقراطية 
عليه��ا، وتدب��ج قوانينه��ا ودس��اتيرها 
بكلمات تقارب وصف الدميقراطية وهي 
بعيدة عنها متاما مثلما كان س��ائد في 
العراق خ��الل الفترة التي س��بقت عام 
2003 ، لك��ن حت��ى ف��ي ظ��ل األنظمة 

الدميقراطي��ة ن��رى إن القان��ون يخرق 
الدميقراطية التي أشرت إلى تعريفها 
س��ابقا ، من خالل سن القوانني التي 
ال متثل مصلحة األغلبية بل املصلحة 
احلزبي��ة الضيقة، ومث��ال ذلك قانون 
االنتخابات النافذ الذي لم يس��ن من 
قبل ممثلي الشعب ، واعتمد أسلوب 
القائم��ة املغلقة عل��ى خالف رغبات 
الشعب ومناداته املستمرة بالتحول 
إل��ى نظ��ام القائمة املفتوح��ة، التي 
تتيح للناخ��ب العراقي حرية اختيار 
ممثليه، لكن املصالح الفئوية واحلزبية 

الضيق��ة التي يرى بعض ق��ادة األحزاب 
إن القائم��ة املفتوحة س��وف تلفظهم 
خارج التش��كيل البرملاني ، فهذه صورة 
م��ن ص��ور خ��رق القان��ون للدميقراطية، 
كم��ا توجد ص��ورة أخرى تش��كل مثال 
عل��ى إن القان��ون ليس باحل��ارس األمني 
عل��ى الدميقراطي��ة ، حتى ل��و صدر عن 
برملان منتخب، عندما يؤدي إلى االعتداء 
على املصالح العام��ة مثلما حصل في 
قانون العفو الذي أصدره مجلس النواب 
العراقي وأخلى سيبل الكثير ممن ارتكب 
اجلرائم بحق املصالح املالية للش��عب، 
وممن كان مرتكب ومدان بارتكابه جلرائم 
الفس��اد اإلداري واملالي وتبذير واختالس 
املال الع��ام ، كذلك عندما يبقي اجمللس 
النياب��ي على القوانني الت��ي صدرت في 
ظل نظام شمولي ديكتاتوري ال يرى في 
القانون إال وس��يلة من وس��ائل احلفاظ 
عل��ى س��لطته الديكتاتوري��ة، ومنه��ا 
القوان��ني الت��ي تش��جع على الفس��اد 
مث��ل اإلبق��اء على ن��ص امل��ادة )136/ب( 
م��ن قان��ون أص��ول احملاكم��ات اجلزائية، 
الت��ي متنح املوظ��ف اخملتل��س أو املتهم 
بجرائم تتعلق بوظيفت��ه وتوفرت عليه 
أدل��ة اإلدان��ة، حصان��ة م��ن أن يطال��ه 
حك��م القان��ون ، كم��ا إن الدميقراطية 
الت��ي تتمثل بتطبيق مب��دأ الفصل بني 
والتنفيذي��ة  التش��ريعية  الس��لطات 
والقضائي��ة ، ويعتبر اس��تقالل القضاء 
من أهم مظاه��ر حتققها ، جند أحيانا إن 
للقوانني  القضائية  التطبيق��ات  بعض 
الناف��ذة تتقاط��ع مع مضمون��ه ، حيث 
إن بعض القوان��ني التي تنظم العالقات 

داخل اجملتمع حتكمه��ا بقواعد قانونية 
ظاهرها املصلح��ة العامة إال أن واقعها 
التطبيقي يس��اهم في انتش��ار ظاهرة 
الفس��اد ومنها وض��ع القي��ود، من باب 
الوصاية عل��ى املواطن وافتراض النقص 
في��ه، وجعل��ه دائم��ا محل ريبة وش��ك 
وعليه ان يثبت صحة قوله وصدق ادعائه 
وان يق��دم األدل��ة عل��ى ذلك، مم��ا يدعوه 
أحيانا إلى االلتفاف واالحتيال مبساعدة 
املفس��دين من املوظفني او العاملني في 
الوظائ��ف العامة وبدون اس��تثناء لنوع 
مع��ني من هذه الوظائف إذ جند املفس��د 
يكون موج��ودا في اغلب الوظائف حتى 
وان كان ال يش��كل نسبة كبيرة في عدد 
العاملني فيه ، واضرب مثال في ما يتعلق 
بقان��ون األحوال الش��خصية في عقود 
الزواج ، و م��ا ورد في الفقرة )5( من املادة 
10 من قانون األحوال الشخصية النافذ 
رقم 188 لس��نة 1959 املعدل التي تنص 
على ما يلي )يعاقب باحلبس مدة ال تقل 
عن س��تة اش��هر ، وال تزيد على س��نة ، 
أو بغرام��ة ال تقل عن ثالثمائ��ة دينار وال 
تزي��د عل��ى آلف دين��ار ، كل رج��ل عقد 
زواجه خارج احملكم��ة ، وتكون العقوبة 
احلبس ملدة ال تقل عن ثالث س��نوات، وال 
تزيد على خمس سنوات ، إذا عقد خارج 
احملكمة زواج��ا آخر مع قي��ام الزوجية(. 
فف��ي نص ه��ذه الفقرة جند إن املش��رع 
العراقي قد جع��ل من الزوج الذي يتزوج 
خارج احملكم��ة محال لالته��ام ويخضع 
للمس��اءلة القانونية ويكون مجرماً إذا 
أدي��ن بارتكاب ه��ذه اخملالف��ة . لكن هل 
يبط��ل هذا الن��ص عقد ال��زواج الذي مت 
خ��ارج احملكمة ؟ اجلواب ال يؤثر وال يبطل 

العق��د ويك��ون العقد صحيح��ا ويرتب 
اث��اره الش��رعية وإمن��ا يخل��ق حالة من 
اإلطالة والتعقيد جتاه املواطن وانشغال 
القض��اء في أمور ال تش��كل خطراً على 
اجملتمع وبعيدة عن س��احة القضاء وان 
عقوب��ة الغرامة ال تكفي لثم��ن األوراق 
التي تس��تهلك لتدوين األق��وال وكتابة 
اخملاطبات، باإلضافة إلى أن أسباب وضع 
ه��ذه الفق��رة في حين��ه كان��ت لدوافع 
سياس��ية يس��عى م��ن خالله��ا واضع 
الن��ص إلى جع��ل املواطن مح��ل اتهام 
ومتابع��ة ومراقب��ة وذل��ك تعبي��راً ع��ن 
فلس��فة النظام القائم آنذاك وإمنا خلق 
أج��واء وبيئة حاضنة ومنتجه للفس��اد 
اإلداري ومن��ح الفرصة لضعاف النفوس 
أن يبتزوا املواط��ن عند مثولهم أمامهم 

بصفة متهم .
    ومم��ا تقدم فان مج��رد وجود القانون ال 
يكفي لتحقيق الدميقراطية وحمايتها، 
بش��عار  نن��ادي  أن  يكف��ي  ال  مثلم��ا 
الدميقراطي��ة دون أن نوف��ر لها وس��ائل 
احلماي��ة ، الت��ي ال تتوف��ر إال بجمع كال 
املفهومني مع��ا ) الدميقراطية والقانون( 
، ومج��رد حتقق احدهم دون اآلخر فانه ال 
ينتج قان��ون صحيح في جو دميقراطي ، 
والرابط الوحي��د للمفهومني هو اإلرادة 
الش��عبية ، ف��ان تل��ك اإلرادة ه��ي التي 
مت��زج بينه��م فتنت��ج نظ��ام دميقراطي 
يحترم احلقوق ومينح الفكر احلصانة من 
االعتداء بالتضيي��ق أو التكميم ، وعند 
ذاك س��نصل إلى املدينة الفاضلة التي 
نادى به��ا الفارابي أو جمهورية أفالطون 

املثالية .

الديمقراطية املباشرة  وهي 
الوسيلة التي يمارس الشعب 
بموجبها املصادقة على القوانني 
أو رفضها وسميت باملباشرة 
ألن الناس يمارسون بموجبها 
وبشكل مباشر سلطة صنع 
القرار من دون وسطاء أو نواب

فقد االقتصاد العراقي بعد عام 2003 
وبصورة متعمدة ابرز مقوماته 
أذ شهد اندثار وغياب تام للمنتج 
الوطني وإغالق املصانع واملعامل 
اإلنتاجية وتسريح اآلالف العاملني 
وانتشار البطالة

رغم عداء السعودية للبعث 
فيما بعد إال إنها كانت تفضل 
إبقاء هذا النظام الجائر ليواصل 
اضطهاد الشعب العراقي، 
وجعله ضعيفًا وفقريًا

البد من رفع مستوى معيشة العمال 
بزيادة اجورهم لتتناسب مع تكاليف 
معيشة املرتفعة  وانصافهم ومد 
يد العون لهم وشمل جميع العمال 
بالضمان االجتماعي

رئيس الوزراء  وحتريك عجلة االقتصاد

 احمد شاكر الحلفي

حول التقارب العراقي – السعودي



في وقت الحق، قال بانون ببذاءته 
املعه��ودة: »لقد اضط��ررت الى 
تقبيل مؤخرة رينس بريبوس في 
اخلامس عشر من آب/ اغسطس 
والقول ملؤسسة النخبة: إننا ال 

نستطيع الفوز من دونكم«.
حتى ل��و كان ترامب وحملته ال 
يعرفان ذلك كان بريبوس يعرف 
ان ترام��ب يحتاج الى بقاء جلنة 
احل��زب الوطنية ف��ي صفه. لم 
يك��ن ترام��ب قد ش��ارك في اي 
عملية ميدانية في اماكن وجود 
الناخبني ولم يكن يعرف ابسط 

اساسيات السياسة.
كان بريبوس قد قضى السنوات 
االخيرة في االشراف على اجلهود 
اجلبارة التي بُذلت من اجل اعادة 
بناء اللجنة اجلمهورية الوطنية 
البيانات.  على اس��اس قاع��دة 
فقد الهم��ت حملة اوباما التي 
وبدأت  اللجنة،  بالف��وز  تكللت 
اس��تراتيجية اس��تثمار مبالغ 
طائلة اكثر من 175 مليون دوالر 
في التحليالت وقواعد البيانات 
متتبعة الناخب��ني التمهيديني 
ه��ذه  ومس��تخدمة  الفردي��ني 
املعلوم��ات ف��ي املناط��ق التي 
وزُودت  احي��اء  ال��ى  قس��مت 

بجيوش من املتطوعني.
كانت التوقعات ط��وال الوقت، 
تشير الى اآلتي: مبجرد تسمية 
س��تقوم  اجلمه��وري  املرش��ح 
جلنة احلزب بش��بك هذه العربة 
اجلديدة اجلبارة مع اآللة القوية 
للحملة الكبيرة. ولكن اثر كل 
االس��اءات واالنته��اكات الت��ي 
صدرت عن اللجن��ة اجلمهورية 
االنتخاب��ات  خ��الل  الوطني��ة 
التمهيدي��ة، والت��ي وصل االمر 
بترامب ان يصفه��ا في مرحلة 
و«عملي��ة  »ع��ار«  بأنه��ا  م��ا، 
احتي��ال« وان عل��ى بريبوس ان 
»يش��عر باخلج��ل من نفس��ه« 
للحزب  الوطنية  اللجنة  كانت 
الفعل��ي  الطاق��م  اجلمه��وري 

حلملة ترامب.
كان��ت اخلط��وة الت��ي يجب ان 
يتخذها طاق��م العمل امليداني 
تقضي باحلص��ول على تصويت 
غياب��ي او مبك��ر الولئ��ك الذين 
يُعتقد انهم من مؤيدي ترامب، 
إذ انه��م كان��وا يس��جلون 90 
نقط��ة على س��لم قي��اس من 
صف��ر ال��ى مائ��ة ف��ي قاع��دة 
البيان��ات الوطنية، ففي اوهايو 
يس��جل مليون ناخب من ستة 
مالي��ني 90 نقطة او اكثر. هؤالء 
الناخب��ون امللي��ون، يش��كلون 
الشريحة التي سيجري العمل 
عليها، فرداً فرداً الى ان يرسلوا 

قسيمة التصويت.
التالي��ة، فتقضي  اما اخلط��وة 
ب��أن يعم��ل الطاق��م امليدان��ي 
عل��ى اقناع الذين س��جلوا من 
60 نقط��ة ال��ى 70 بالتصويت 
ملصلحة ترامب. كان هذا النظام 
مصمم��اً ليقلل من عش��وائية 
االتص��ال بالناخب، بحيث يركز 
املتطوع��ون والطاق��م امليداني 
جهوده��م في الناخب��ني الذين 
تبني قاعدة البيانات انهم على 

ملصلحة  س��يصوتون  االرج��ح 
ترامب.

اعلن��ت احلملة تغيي��ر قيادتها 
اغس��طس.  آب/   17 بتاري��خ 
واف��ادت النيويورك تاميز ان »قرار 
ترامب بتعيني ستيفن ك. بانون، 
رئي��س موق��ع برايب��ارت ني��وز، 
رئيس��اً تنفيذي��اً حلملت��ه، كان 
رفضاً مس��تفزاً وحتدي��اً جلهود 
املبذول��ة منذ وقت  اجلمهوريني 
طوي��ل به��دف ابع��اده وفصله 
الناري املش��حون  عن خطاب��ه 
بالعنصري��ة، ال��ذي اوصله الى 

الفوز بالترشيح. لكنه اآلن كان 
يهدد ترش��حه .. م��ع ذلك، كان 
تعيني بان��ون، في نظر الس��يد 
ترامب املرادف السياسي لطلب 

وجبة مريحة«.
حاول بانون اجلل��وس مع ترامب 
والسير به في ركب التحسينات 
االستراتيجية، وكيفية التركيز 
في واليات معينة. لكن املرشح 
لم يكن يبدي اهتماماً باحلديث 

في ذلك.
لقد اك��د بانون لترام��ب، قائالً: 
ميتافيزيقي��اً  »يقين��اً  ل��دّي  إن 
انك س��تفوز اذا متس��كت بهذا 
طريق��ة  واعتم��دت  البرنام��ج 
املقارن��ة والتباين« م��ع هيالري 
كلينت��ون. »كل رق��م اساس��ي 

يصب في مصلحتنا«.
»لق��د اردكُت« قاله��ا بانون في 
وقت الحق، »أنني أنا اخملرج، وهو 

املمثل«.
في ش��هر مت��وز/ يولي��و، ذهبت 
املؤمت��ر  ال��ى  كيلي��ان كون��واي 
الدميقراطي في فيالدلفيا، الذي 
يس��تمر اربعة ايام. اس��تمعت 
م��ع  وحتدث��ت  اخلطاب��ات  ال��ى 
املندوبني وظهرت على محطات 
مالحظاتها  رسمت  التلفزيون. 

الراهنة.  استراتيجيتها  شكل 
»كان��ت فح��وى رس��التهم ان 
ترام��ب ش��خص ش��رير، ونحن 
لس��نا ترام��ب. ومتح��ور باق��ي 
الرس��الة حول، الِعرق، واجلنس، 

واملثليني«.
صاغ��ت كونواي عب��ارة »ناخب 
ترامب املتخف��ي« وتعني اولئك 
الذين وجدوا انفس��هم حائرين 
امامه��م،  املاث��ل  بالتصوي��ت 
والقائلني: »ي��ا الهي، أنا ووالدي 
وجدي، كلنا في االحتاد . وسوف 
اصوت لدونالد ترامب؟« واضعني 

عالمة اس��تفهام ف��ي النهاية. 
»أنا اصوت ملليادير جمهوري؟« 

عالمة استفهام اخرى.
»لدي��ك ايض��اً اولئ��ك النس��اء 

اللوات��ي يقل��ن: أتعل��م، انا من 
انص��ار اخلي��ار احل��ر .. لكنني ال 
اعتق��د ان قضي��ة رو ض��د وايد 
س��تتغير .. ال افهم ملاذا لم يعد 
بإمكانن��ا حتمل نفق��ات احلياة 
اليومية لذا س��وف اصوت بناًء 

على ذلك«.
لم تقتنع وسائل االعالم مبقولة 
»ناخب ترام��ب املتخفي«. لكن 
قاع��دة بيان��ات بريب��وس والش 
اعط��ت جلنة احل��زب اجلمهوري 
الوطني��ة حملة ش��املة عن كل 
ناخب محتمل؛ نوع البيرة التي 
يشربونها، ماركة السيارة التي 
يركبونها ولونها، اعمار اوالدهم 
واملدرس��ة التي يذهب��ون اليها، 
الت��ي  والس��جائر  قروضه��م، 
يدخنونها. هل يجددون رخصة 
صيدهم سنوياً؟ هل يشتركون 
ف��ي اجمل��الت املتخصص��ة ف��ي 
االس��لحة، او اجملالت الليبرالية 

على غرار ذا نيو ريبابليك؟
وكم��ا قالت كون��واي: »ال وجود 
ل��دى  واح��ٍد متخ��ف  لناخ��ٍب 
هيالري كلينت��ون في البد كله. 
جميعه��م في اخل��ارج وفي كل 

مكان«.
وفي ش��أن كلينت��ون، قالت: »ال 
يبدو انها حتمل رسالة. لو كنت 
مكانه��ا لس��عيت ال��ى ايجاد 

رسالة.
س��أتبنى رسالة وس��وف تكون 
ايجابية جداً وساميًة ومتفائلة. 
وكل م��ا ميكنن��ي رؤيت��ه منها 

حتى اآلن هو عدم التفاؤل«.
ل��م تتمكن كلينت��ون من خرق 
اي��ة والية من الوالي��ات الثماني 
الرئيس��ية التي فاز فيها اوباما 

مرتني مح��رزاً نس��بًة اعلى من 
50% وقد توافقا، كونواي وبانون، 
اذا  اآلتية:  على االس��تراتيجية 
استطاعت حملة ترامب التركيز 
في الهجوم على هيالري، وليس 

ف��ي الدفاع عن ترامب فس��وف 
تف��وز بفض��ل ناخب��ي ترام��ب 
املتخف��ني. واذا ظل��ت احلمل��ة 
تتمح��ور ح��ول ترام��ب، »فمن 

احملتمل ان ُنهزم«.
قال بانون، مكرراً االنطباع الذي 
ش��كله عن ترامب قبل س��ت 
س��نوات عندما التق��اه للمرة 
االول��ى ع��ام 2010: »رأيت فيه 
نس��خة عن آرتش��ي بونكر.... 
تيبيري��وس  في��ه  ارى  الي��وم 
غراك��وس« النائب الش��عبوي 
الروماني ال��ذي عاش في القرن 
الثاني قبال املي��الد والذي دافع 
ع��ن قان��ون االص��الح الزراعي، 
القاضي بتوزي��ع االراضي التي 
على  االرس��تقراطيون  ميلكها 

الفقراء.
الق��ى بانون نظ��رة على اجلدول 
الزمن��ي؛ كان االس��بوع التالي 
للتربية، ثم اسبوع متكني املرأة 

واس��تقالليتها والثالث اسبوع 
االعم��ال الصغيرة. ب��دا الوضع 
كما ل��و كان جورج ب��وش االب 
يترش��ح النتخابات العام 1980 
بن��ادي كونت��ري كلوب  اش��به 

جمه��وري تقلي��دي. »ارموا هذا 
القرف خارجاً«.

قال بانون.
جاري��د  عل��ى  بان��ون  اقت��رح 

كوش��نر خطة جدي��دة. كانت 
ترام��ب  تض��ع  االس��تطالعات 
خاسراً برقمني في كل الواليات 
غير احملسومة، واخلطة تنقسم 

الى ثالث مراحل:
املرحلة االولى تشمل االسابيع 
الستة القادمة، أي من منتصف 
آب/ اغس��طس وحتى 26 ايلول 
س��بتمبر حيث تك��ون املناظرة 
وهي��الري  ترام��ب  ب��ني  االول��ى 
اس��تطعنا  »ف��إذا  مبرمج��ة. 
كس��ب خم��س نقاط او س��بع 
نقاط، فقد يشكل ذلك جسراً 

يؤدي الى الفوز«.
املرحلة الثانية، متثل االس��ابيع 
للمناظرات،  اخملصص��ة  الثالثة 
مرحل��ة اخلطر االقص��ى. »فهو 
غي��ر مهي��أ للمناظ��رات« ق��ال 
بان��ون. »س��وف تقتل��ه ألنه��ا 
االفض��ل« ف��ي املناظ��رة وف��ي 
السياسة. ثم اضاف قائالً: »إن 
افضل وس��يلة الدارة املناظرات 
ه��ي العفوية. لم يك��ن ترامب 

يرى في تقلبه اية مشكلة.
لن نطرح امراً او نثير شيئاً غير 
الذي نسمعه في هذه املناظرات. 

هذا هو الشيء الوحيد لدينا...
حي��ث يتمك��ن م��ن رد الفع��ل 
تغيي��ر موقفه«.  عبر  والتكيف 
ومع ذلك كان متشائماً. »اسمع، 
سوف نسقط ونتحطم... سوف 

نسقط«.
ومتثله��ا  الثالث��ة،  املرحل��ة 
االس��ابيع الثالثة التي تس��بق 

موعد االنتخابات، والتي تفصل 
ب��ني آخ��ر مناظ��رة والثامن من 
تش��رين الثان��ي/ نوفمب��ر. كان 
بان��ون ي��رى ان جم��ع التبرعات 
ع��ن طري��ق س��تيف مونش��ن 
خريج غولدمان س��اكس ومدير 
احلملة املالي، ليس سوى مزحة 
س��مجة. وكان يج��ب التحول 
الى ترامب نفس��ه. فهو مرشح 
يس��تطيع انف��اق مبال��غ غي��ر 

محدودة من ماله اخلاص.
قال بانون انه رأى بيانات تش��ير 
ال��ى امكانية الف��وز في واليتي 
اوهاي��و وآي��وا. كان عليه��م ان 
يفوزوا ف��ي فلوريدا وف��ي نورث 
ذل��ك  بع��د  ايض��اً.  كاروالين��ا 
لبنس��لفانيا وميشيغان  ميكن 
ومينيس��وتا  وويسكونس��ني 
العودة الى اجلمهوريني. بدا ذلك 

كله اشبه بتخيالت عمالقة.
اآلله��ة«  غس��ق  »انه��ا  ق��ال: 
املعركة   »)Gotterdammerung(

النهائية.
ماناف��ورت  رحي��ل  ع��ن  أُعل��ن 
آب/  م��ن  عش��ر  التاس��ع  ف��ي 

اغسطس.
ف��ي الثاني والعش��رين من آب/ 
اغس��طس احتل رس��ٌم لوجه 
الت��امي  غ��الف  الذائ��ب  ترام��ب 

ماغازين بعنوان »االنهيار«.
 الفصل الرابع

في صيف الع��ام 2015، ظهرت 
»االستطالع«  مرة عالمات  الول 
الروس��ي او التدخ��الت الرقمية 
كم��ا تس��ميها وكال��ة االم��ن 
القوم��ي ف��ي س��جالت الدوائر 
احمللية  احملس��وبة،  االنتخابي��ة 
منه��ا والتابع��ة للوالي��ة، وهي 
تتضمن قوائم بأسماء الناخبني 
وعناوينه��م. وق��د ب��دأ ذلك في 
والي��ة ايلينوي��ز ثم انتش��ر في 

البالد حتى شمل 21 والية.
جمع��ت وكالة االم��ن القومي 
الفيدرالي  التحقي��ق  ومكت��ب 
املزيد م��ن املعلوم��ات عن هذه 
التدخالت االلكترونية، ما جعل 
مدي��ر االس��تخبارات القومي��ة 
جيمس كالبر، يب��دي قلقه من 
روس��يا  اس��تخدام  امكاني��ة 
قاع��دة البيانات، به��دف تغيير 
التصويت او التالعب به بشكل 

ما. هل روسيا وحدها؟ تساءل.
دائم��اً  يحاول��ون  ال��روس  كان 

ابتكار املتاعب.
ح��رص كالبر عل��ى وضع هذه 
املعلومات في املوجز الرئاسي 
اليومي، وهو املس��توى االعلى 
م��ن التقارير االمني��ة املوجزة 
والس��رية للغاي��ة. كان اوباما 
يقرأه يومي��اً على جهاز آي باد 
يعيده.  ثم  البرمجة،  مس��بق 
التقاري��ر  مح��ررو  وزع  وق��د 
املوج��زة اجهزة آي ب��اد مماثلة 
على وزير اخلارجية ووزير الدفاع 
القوم��ي  االم��ن  ومستش��ار 
االس��تخبارات  وكالة  ومدي��ر 
املركزية. ومع ذلك يلزم احملررون 
الغرفة فيما يقرأ املس��ؤولون 
املوج��ز اليومي الرئاس��ي، ثم 
يطلب��ون بعد ذلك اس��تعادة 

اجهزة اآلي باد .

ملف

ملاذا قال بانون : لقد اضطررت اىل تقبيل مؤخرة رينس بريبوس؟

كانت الخطوة التي يجب ان يتخذها 
طاقم العمل امليداني تقضي بالحصول 

على تصويت غيابي او مبكر الولئك الذين 
يـُعتقد انهم من مؤيدي ترامب

احللقة )7(

قضى بريبوس السنوات االخرية يف االشراف 
على الجهود الجبارة التي بـُذلت من اجل 

اعادة بناء اللجنة الجمهورية الوطنية

ترامب
بانون

رينس

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

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

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

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

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

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

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

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

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

للجماهير« أملني لكم أن تبحروا مع امواج الكتاب وكل يغرف ما يريد«.
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عن  والرياضة  الشباب  وزارة  اعلنت 
 5 سعة  العزيزية  ملعب  افتتاح  قرب 
محافظة  مع  بالتعاون  متفرج  آالف 

واسط.
وذكر بيان عن الوزارة  أن »وزارة الشباب 
األخيرة  اللمسات  وضعت  والرياضة، 
 5 سعة  العزيزية  ملعب  الفتتاح 
محافظة  مع  بالتعاون  متفرج  آالف 

واسط«.
األنشطة  قسم  »مدير  أن  واضافت 
البدنية  التربية  دائرة  في  والبرامج 
والرياضة، جنم عبد مطشر، اجرى زيارة 
مستشار  برفقة  العزيزية  ملعب  إلى 
العبودي  وائل  واسط  محافظ 

الدكتور  العزيزية  قضاء  وقائمقام 
ورياضة  شباب  ومدير  رضا  محمد 
منتدى  ومدير  عبيد  صباح  واسط 
شباب العزيزية ثامر عزيز ورئيس جلنة 
احمللي  اجمللس  في  والشباب  الرياضة 

لقضاء العزيزية زكريا البطيخ«.
إن  للبيان،  وفقاً  مطشر،  عبد  وقال 
»األيام املقبلة ستشهد افتتاح ملعب 
التحضيرات  اكتمال  بعد  العزيزية 
فقرات  تتضمن  احتفالية  في  الالزمة 
متنوعة فضال عن مباراة بكرة القدم«، 
مبينا أن »املشروع يعد إضافة مهمة 
خالل  من  واسط  محافظة  لرياضة 
املهرجانات  وتضييف  احتضان 

الرياضية والبطوالت واملباريات«.
وأضاف، أن »اجناز املشروع يأتي جتسيدا 
في  الوزارة،  وضعتها  التي  لألهداف 
تكون  حتى  الوزارة  مشاريع  أكمال 
العراق«. األكبر في  الشريحة  بخدمة 

انتهى4

للمصارعة،    العراقي  االحتاد  أعلن 
العرب  بطولة  تنظيم  عن  اجلمعة، 
خالل  بغداد  في  والشباب  للناشئني 

العام اجلاري.
رحيم  لالحتاد  االعالمي  املنسق  وقال 
عودة في تصريح صحافي، إن »االحتاد 
العربي لرياضة املصارعة كلف االحتاد 

في  العرب  بطولة  بتنظيم  العراقي 
العام  من  آب  شهر  منتصف  بغداد 

احلالي«.
وأضاف أن »هذا التكليف في تنظيم 
البطولة في العراق اتى على خلفية 
تنظيم  في  العراقي  االحتاد  جناح 
في  املاضي  العام  الشباب  بطولة 

بغداد«.

حس��م التعادل الس��لبي، مباراة الكهرباء 
واحل��دود، الت��ي أقيم��ت مس��اء   اجلمع��ة 
املاضي، في ملعب التاجي، حلساب اجلولة 
25 الدوري العراقي املمتاز.وتعادل الفريقان 
بعدما أهدرا فرص عدة كانت كفيلة بتغيير 
النتيجة، ليرفع احلدود رصيده إلى 31 نقطة 
في املركز ال�9، فيما رف��ع الكهرباء رصيده 
إلى النقطة 26 في املرك��ز 14.وأضاع فريق 
احلدود فرصة حس��م املباراة في الربع األول 
منها، إذ أهدر ش��ريف عبد الكاظم فرصة 
ثمينة بعد تسديدة مرت بجوار القائم، بعد 
مرور 5 دقائق فقط من املباراة، وعاد الالعب 
نفس��ه لينفرد بح��ارس الكهرب��اء برفقة 
زميلة حسني عبدالرضا، لكنه سدد الكرة 
ضعيف��ة بأحضان ح��ارس املرم��ى ليفوت 
فرصة التق��دم من جديد.وكرر عبدالكاظم 
س��يناريو إهدار الفرص، وس��دد كرة بجوار 
القائم في الدقيقة 17 من عمر املباراة. تلك 
الفرص ال���3 الضائعة أثرت بش��كل كبير 
على احلدود، ودفع��ت الكهرباء للعودة إلى 
املباراة وحاول األخير تهديد مرمى منافسه 

لكن تس��ديدات العبي��ه افتق��دت للدقة.
في الش��وط الثاني انخفض أداء الفريقني، 
رغم بعض احمل��اوالت اخلجولة من الطرفني، 
لكن املباراة تأثرت بقوة الرياح، ولم تش��هد 
فرًص��ا حقيقية، باس��تثناء اله��دف الذي 
ألغي للحدود، وس��جله رحي��م أوالبي، من 
متري��رة م��روان عب��اس، حيث اعتب��ر احلكم 
أن األخي��ر ارتكب خطأ قب��ل توجيه الكرة 
لزميله.وخيم التعادل الس��لبي أيضا على 
مباراة امليناء والنفط، التي أقيمت بإس��تاد 
الفيحاء ف��ي مدين��ة البصرة.ورفع النفط 
رصيده إلى النقطة 34 في املركز الس��ابع، 
فيم��ا رفع املين��اء رصيده إل��ى النقطة 25 
باملرك��ز ال�15.ول��م ترت��ق املباراة ملس��توى 
الطم��وح وأت��ت باهتة وس��يطر عل��ى أداء 
الفريقني التحفظ الدفاعي، وقلة احملاوالت 
اجل��ادة عل��ى املرميني.واقتص��رت محاوالت 
الشوط األول على تس��ديدة العب النفط، 
فرحان ش��كور، الت��ي مرت بج��وار القائم، 
ورد علي��ه حمزة عدنان بتس��ديدة ضعيفة 
ذهبت للحارس.في الش��وط الثاني نشط 
امليناء، وب��ادر بالتقدم نح��و مرمى النفط، 

وح��اول حس��ام مالك من تس��ديدة 
علت العارض��ة بينما حاول بس��ام 
ش��اكر لكن كرت��ه اصطدمت بقدم 

مدافع امليناء.
عل��ى صعي��د ذي صل��ة اع��اد نفط 
ميسان إلى طريق االنتصارات بفوزه 
عل��ى أربي��ل، بهدف��ني نظيفني، في 
املب��اراة الت��ي أقيمت  م ف��ي ملعب 
ميسان األوملبي، حلس��اب اجلولة 25 
م��ن ال��دوري العراق��ي املمتاز.وأحرز 
هدفي نفط ميس��ان وسام سعدون 
وثامر برغش، في الدقيقتني 28 و90.
ورفع نفط ميس��ان الذي فش��ل في 
الف��وز خالل ال���5 ج��والت املاضية، 
إل��ى 38 نقط��ة في املرك��ز اخلامس، 
فيم��ا توقف رصي��د أربي��ل عند 28 
نقطة في املركز 13.نفط ميس��ان دخل 
املب��اراة بش��عار الف��وز وجت��اوز نكس��ة 
النتائ��ج الس��لبية، وبالتال��ي بحث عن 
ه��دف التق��دم، وكاد أن يفتتح النتيجة 
من تسديدة لالعب مهدي دغاقلة، لكن 
كرت��ه م��رت بج��وار القائم.لك��ن هداف 
الفريق وسام سعدون، ظهر في الدقيقة 
28 م��ن املب��اراة، وس��جل اله��دف األول 
مليس��ان، من رأس��ية مميزة.في الش��وط 
الثان��ي ح��اول أربيل العودة إل��ى املباراة، 
لك��ن هجماته افتق��دت للدقة، فأضاع 
ميران خس��رو، إح��دى احمل��اوالت بعد أن 
سدد الكرة بدون تركيز لتخرج بعيدا عن 
املرمى.ووسط اندفاع فريق أربيل لألمام، 

متك��ن العب نفط ميس��ان، ثامر برغش من 
خط��ف الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 
األخيرة من املباراة، ليحسم اللقاء لصالح 
فريقه بهدفني دون رد. الى ذلك أشادت إدارة 
نادي أمان��ة بغداد، بعمل اجلهاز الفني بعد 
النتائج املميزة الت��ي حققها الفريق، حتت 
إش��راف املدرب الش��اب عص��ام حمد.وقال 
محمد فرحان نائب رئي��س الهيئة اإلدارية 

للنادي، في تصريحات إن اإلدارة تثمن اجلهود 
الكبيرة التي يبذلها اجلهاز الفني للفريق.
وأض��اف فرح��ان أن نتائج الفريق حتس��نت 
ليقفز إلى املركز الثامن في الئحة الترتيب، 
مع نهاية اجلولة ال� 25.ونوه أن اإلدارة تسعى 
بكل جهدها لتوفير سبل النجاح للجهاز 
الفني وتس��هيل مهمته لالرتقاء أكثر في 
الئح��ة الترتيب.وتابع »ما حتق��ق من نتائج 

يش��عرنا بالراحة، الفريق يس��ير بخطوات 
واثقة حلصد النق��اط والتقدم بخط بياني 
تصاعدي لتحقيق مرك��ز أفضل مع نهاية 
املوسم«.يش��ار إل��ى أن الطاق��م التدريبي 
لفري��ق أمانة بغداد، يتألف من عصام حمد 
ويساعده وس��ام طالب ومنير جابر، وأحمد 

جاسم مدرب حراس املرمى.
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استقالة رئيس احتاد املبارزة من عضوية املكتب التنفيذي للجنة األوملبية

من  االستقالة  حسن،  زياد  املبارزة،  احتاد  رئيس  قرر 
الوطنية  األوملبية  للجنة  التنفيذي  املكتب  عضوية 

العراقية.
أثمن  الذي  الوقت  »في  انه  بيان   في  حسن  وقال 
فيكم دوركم الوطني خلدمة العراق ونظراً ملقتضيات 
املصلحة العامة ودعماً ملشاريع احلكومة اإلصالحية 
منها  يتعلق  ما  سيما  ال  القوانني  وإقرار  سن  في 

من  استقالتي  أيديكم  بني  أضع  الرياضي،  بالشأن 
الوطنية  األوملبية  للجنة  التنفيذي  املكتب  عضوية 

العراقية«.

الرياضيني  مستحقات  صرف  »أمتنى  وأضاف: 
واضعاً  املبارك،  رمضان  شهر  حلول  قبل  واملوظفني 
واجب  بأي  أمرتكم  حتت  وخبراتي  إمكانياتي  جميع 
لكم  متمنيا  ورياضته،  للعراق  خدمة  به  تكلفوني 
النجاح الدائم في مهماتكم ولعراقنا العظيم الرقي 

واالزدهار«.

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

خاص / 

التعادل حيسم لقاء احلدود والكهرباء بالدوري العراقي ونفط ميسان يستعيد انتصاراته
 على حساب أربيل و حممد فرحان: أمانة بغداد يسري خبطوات واثقة

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

 لم يكن الكولونيل )ش��ارل ديغول( قائد فرقة الدبابات في اجليش 
الفرنسي اخلامس يعرف نفسه سوى انه عسكري محترف مبعارك 
الدبابات وواضع عدد من االستراتيجيات معارك الدروع التي تدرس 
إلى اآلن في املعاهد العسكرية . وحينما اجتاحت القوات األملانية 
احلدود الفرنسية كانت كل القوات الفرنسية تتدحرج أمامها مثل 
الك��رة ولكن فرقة عس��كرية واحدة فقط مكون��ة من )200 (دبابة 
قامت بهجوم معاكس نس��بة االنتص��ار فيه ال تتجاوز) 1%(فقوات 
النخبة األملاني��ة كانت هي التي تقود الهج��وم بدباباتها احلديثة 
لكن هذا الهجوم الفرنسي املعاكس لم ينقذ باريس من السقوط 
بأيدي األملان بل أخر تقدمهم وغير مس��ار الهجوم وكانت نتيجته 
حدث��ان مهم��ان  األول: هو متك��ن جزء جيد من القوات الفرنس��ية 
املدربة من أن  تكس��ب الوقت وتعبر القناة إل��ى بريطانيا والثاني: 
والدة قائد الهجوم اجلنرال ش��ارل ديغول ! وحينما استطاع ديغول 
أن يلتح��ق بآخ��ر باخرة متوجه��ة إلى بريطانيا تاركا فرنس��ا حتت 
س��يطرة )هتلر( كانت املسافة بني البر الفرنس��ي والبر االنكليزي 
فقط تش��هد والدة قيادته فحاملا رست الباخرة التف حوله جميع 
اجلنود الفرنس��يني الذي��ن عبروا القناة م��ع ضباطهم وجنراالتهم 
وعاملوه كقائد فلوال هجومه املعاكس ما كان احد منهم استطاع 
عبور القناة .فالظ��روف كانت تبحث عن رجل يتفاعل مع أحداثها 
االستثنائية، ورغم انكسار فرنسا كدولة لكن كبرياء ديغول اجبر 

أن  عل��ى  حلفاءه��ا 
كج��زء  يعاملوه��ا 
مك��ون للتحالف ضد 
ولي��س كدولة  النازية 
محتل��ة كم��ا كان��ت 
اغلب دول أوربا محتلة  
قيادت��ه  فكان��ت 
التحدي��ات  تواج��ه 
قب��ل  األصدق��اء  م��ن 
األع��داء وعل��ى الرغم 
من كون بل��ده محتال 
يتن��ازل  ل��م  لكن��ه 
مس��تعمرة  أي  ع��ن 
مس��تعمراتها  م��ن 

للحلفاء كثمن ملس��اعدته على حترير وطن��ه حتى أن رئيس الوزراء 
البريطاني  )تشرش��ل( قال له في إحدى املناس��بات جنرال )عليك 
أن ال تك��ره أصدق��اءك أكثر من مما تكره أعداءك ( ف��رد عليه ديغول 
مبقولته الشهيرة )أن فرنس��ا ليس لها أصدقاء ولكن لها مصالح 
فقط ( هذه الروحية العالية وهذا التفاني في حمل املسئولية هو 

الذي يؤطر جبني القائد واملسؤول بشرف القيادة !
سقت تلك املقدمة لتذكير االخوة أعضاء االحتاد الذين سيناقشون 
موضوع تصويت العراق لرئاسة االحتاد اآلسيوي والذين سيحضرون 
في انتخاب��ات اجلمعية العمومي��ة غير العادية لالحتاد اآلس��يوي 
لكرة القدم )AFC( في العاصمة املاليزية كواالمبور النتخاب رئيس 
جديد لالحتاد للس��نوات األربع املقبلة في الثاني من الشهر املقبل 
أن يضع��وا مصلح��ة الكرة العراقي��ة  أوال ف��ي التصويت لصالح 
إي م��ن املتنافس��ني فنحن ال يعنينا من يترأس بق��در ما يهمنا من 
يتعاون معنا في دعم و رفع احلظر عن الكرة العراقية ومبن يساهم 
بتكحيل عيون عش��اق وجمهور منتخبنا وهم يش��اهدون األسود 
ت��زأر على أدمي املالعب العراقية بعد أن حرمنا لس��نوات طويلة من 
ذل��ك احلق،  فرئيس االحتاد ونائبه وأمني الس��ر أم��ام حلظة تاريخية 
باستطاعتهم أن يدونوا سطورها على جدار الزمن  قد ال تعود مرة 
أخرى فعجلة التاريخ ال تعرف العودة لكنها متلك ذاكرة قوية )وكل 

شيء بعد الوطن ليس له قيمة (!!

احتادنا... وديغول

وقفة 

جواد أبو رغيف 

الجولة 25 الدوري العراقي الممتاز

العراق يعتزم استضافة بطولة مصارعي العرب الناشئني والشباب

الشباب والرياضة تعلن قرب افتتاح ملعب العزيزية
وزير النقل االسبق

نحن ال يعنينا من يرتأس بقدر 
ما يهمنا من يتعاون معنا يف 
دعم ورفع الحظر عن الكرة 
العراقية وبمن يساهم بتكحيل 
عيون عشاق وجمهور منتخبنا 
وهم يشاهدون األسود تزأر على 
أديم املالعب العراقية 

لبناء  العراقي  االحتاد  أعلن 
املاضي،  اخلميس  األجسام، 
العرب  بطولة  من  انسحابه 
لبناء األجسام بنسختها ال�21 

في مدينة اسيوط املصرية.
وذكر االحتاد في بيان   أن »اإلحتاد 
واللياقة  لبناء األجسام  العربي 
مصر  جمهورية  في  البدنية،   
أسيوط  مبحافظة  العربية 
األجسام  ببناء  العرب  بطولة 
واألولى   21 ال�  بنسختها 

للفيزيك والكالسيك ومبشاركة 
دولة   16 مثلوا  العب   225

عربية«.
منتخبنا  »وفد  أن  وأوضح، 
يحقق  أن  استطاع  الوطني، 
مع  وتنافس  مشرفة  إجنازات 
إذ حصد  األول  املركز  مصر على 
أسود الرافدين على 10 ميداليات 
مع  ولكن  ذهبية  اثنان  منها 
أحد  تعرض  األسف  شديد 
العبينا وهو حيدر قدوري لظلم 
تقدمي  استوجب  مما  حتكيمي 
مما  الوفد  إدارة  قبل  من  اعتراض 

اضطر بعدها النسحاب الفريق 
ذلك  بعد  وفوجئنا  البطولة  من 
عمت  عارمة  فوضى  حدثت  أنه 
نتائج  إلغاء  إلى  أدت  القاعة 
اللجنة  قبل  من  األخيرة  األوزان 

القائمة على البطولة«.
سعيدون  »نحن  االحتاد،  وتابع 
أبطالنا  حققه  مبا  وفخورون 
وابطالنا  الدولي  احملفل  هذا  في 
عودونا  فقد  حسنا  بالًء  أبلوا 
كل  في  بصمتهم  يضعوا  أن 

محفل دولي يشاركون فيه

العراق ينسحب من بطولة العرب لبناء األجسام
 بسبب »ظلم حتكيمي«

  جنح حكمنا الدولي، يوسف سعيد، في اجتياز 
االختبار الثاني له، بعد ان قاد مباراة فريقي اربيل 
والكهرباء في اجلولة اخلامسة من املرحلة الثانية 
التي احتضنها ملعب فرانسوا حريري ، وبحضور 
مقوم احلكام من االحتاد االسيوي، اإليراني اجلنسية، 
مسعود مرادي، الذي تولى متابعة حكمنا الدولي 

يوسف سعيد. 
لؤي صبحي:  احلكام،  في جلنة  املالي  االمني  وقال 
لنا  وقدم  االمييل،  عبر  االسيوي    االحتاد  اشعرنا 
باالختبار  التهنئة بنجاح حكمنا يوسف سعيد 
ثالث  اختبار  لديه  سيكون  انه  علما  له،  الثاني 

بزمالئه  سيلتحق  فيه  النجاح  حقق  واذا  واخير، 
ويصبح من حكام النخبة الى جانب علي صباح 
هو  االسيوي  واالحتاد  ثامر،  وزيد  قاسم  ومهند 
الثالثة  املالعب  حسب  املباراة  هذه  سيحدد  من 

املرخصة، اربيل وكربالء والبصرة.
مسعود  اإليراني  املقوم  كلف    : صبحي  واضاف 
 )AFC( مرادي من قبل االحتاد االسيوي لكرة القدم
االحتاد  الى  كامال  تقريرا  وأرسل  حكمنا،  ملتابعة 
االسيوي وصف فيه اجتاز يوسف سعيد االختبار 
الثاني وقاد املباراة الى بر األمان،  وسيكون يوسف 

قريبا من ضمن حكام النخبة .

بحضور اإليراني مسعود مرادي

يوسف سعيد يتألق يف االختبار الثاني  اسيويا ويقود مباراة اربيل والكهرباء بنجاح 

توج نادي الشرطة بطال للدوري العراقي لكرة اليد 
للموسم 2019-2018.وتوج فريق القيثارة اخلضراء 
املباراة  من  اجليش  فريق  انسحاب  بعد  باللقب 

والنتيجة  ثواني   )4( ب  انتهائها  قبل  النهائية 
املرة  )25-25(.وهذه  ب  الفريقني  تعادل  إلى  تشير 
الشرطة  فريق  يتوج  التي  التوالي  على  الرابعة 

بقيادة املدرب ظافر صاحب.

الشرطة بطاًل لدوري اليد املمتاز



ال يعيش مدرب باريس سان جيرمان، توماس توخيل، أفضل 
بالتتويج  اكتفى فقط  فاألملاني  التدريب،  أيامه في عالم 
كانت  بعدما  وذلك  القدم،  لكرة  الفرنسي  الدوري  بلقب 
ني النفس بالفوز بدوري أبطال  جماهير النادي الباريسي تمُ
املدرب  ووجه  سنوات.  عدة  منذ  أولوية  يمُعد  الذي  أوروبا، 
األملاني في اآلونة األخيرة، انتقادات الذعة إلى بعض العبي 
الفريق وإدارة باريس سان جيرمان، التي يبدو أنها تتجه إلى 
القادمة،  القليلة  األيام  في  توخيل  توماس  من  التخلص 

الساحرة  عالم  في  جداً  مشهور  مبدرب  رمبا  وتعويضه 
»ليكيب«  صحيفة  أوردت  الشأن،  هذا  املستديرة.وفي 
يعتزم  مورينيو  جوزيه  البرتغالي  املدرب  أن  الفرنسية 
اإلشراف على تدريب باريس سان جيرمان بداية من املوسم 
املقبل، إذ يريد خوض جتربة تدريبية جديدة في بطولة لم 
بدأ  مورينيو،  أن جوزيه  وأوضحت  فيه.  التدريب  له  يسبق 
الضغط من أجل تولي مهمة تدريب باريس سان جيرمان.
وأشارت إلى أن املدرب البرتغالي أجرى عدة اتصاالت هاتفية 

وأملح إلى أنه متاح لتدريب فريق العاصمة الفرنسية.

سجل سي جي ماكولوم 41 نقطة ليقود بورتالند 
ناجتس  دنفر  على   137-140 للفوز  بليزرز  تريل 
مباراة  أطول  في  إضافية  أشواط  أربعة  بعد 
باألدوار اإلقصائية في دوري كرة السلة األمريكي 

للمحترفني منذ عام 1953.
تريل  لصالح  نقطة   28 ليالرد  داميان  وأضاف 
بليزرز الذي تقدم 2-1 في السلسلة التي حتسم 
بالدور  مواجهات  سبع  في  األفضل  أساس  على 
الغربي. وسجل جمال  القسم  في  النهائي  قبل 
موراي 34 نقطة لصالح ناجتس كما أحرز نيكوال 
يوكيتش 33 نقطة واستحوذ على 18 كرة مرتدة 
الرابعة  املباراة  وتقام  حاسمة.  تريرة   14 وقدم 
بالسلسلة في بورتالند اليوم األحد. وتقدم دنفر 
الشوط  نهاية  على  واحدة  دقيقة  قبل   133-134
التقدم  منح  هود  رودني  لكن  الرابع  اإلضافي 

النتيجة  ميلساب  بول  حول  ثم   134-135 لبورتالند 
لصالح دنفر 136-135 قبل 27.6 ثانية على النهاية. 
-138 بورتالند  تقدم  هود  من  ثالثية  رمية  وبفضل 

ثانية ثم أضاف يوكيتش نقطة  136 مع تبقي 17.8 
لتصبح  حرتني  رميتني  النتيجة 138-من 

على  ثانية   5.6 قبل  النهاية.137 

تستعد 18 سائقة النطالق النسخة األولى من بطولة العالم دابليو لسباقات السيارات 
أول بطولة للسيدات فقط في محاولة ملساعدتهن على كسر هيمنة  أملانيا، وهي  في 
خبرة  على  تعتمد  أن  ميكن  التي  دابليو،  سلسلة  وتسعى   .1 الفورموال  على  الرجال 
السائق  كولتهارد  ديفيد  بينهم  ومن  مكالرين،  في  السابقني  العاملني  من  مجموعة 
الرئيس  موير  بوند  كاثرين  وقالت  للتطور.  السيدات  أمام  الطريق  لتمهيد  السابق، 
التنفيذي للبطولة، املكونة من 6 سباقات »نؤمن أننا منلك أفضل السائقات في العالم 
في سلسلة دابليو، وسنسلط أضواء العالم عليهن«. وتقدمت أكثر من 100 سائقة من 
عمر 17 وحتى 33 عاًما في العام املاضي، ومت تقليص العدد إلى 18 سائقة للمشاركة في 
البطولة التي ستكون بسيارات متطابقة من بطولة الفورموال 3، وجوائز مالية 1.5 مليون 
دوالر.وحتصل الفائزة باللقب على 500 ألف دوالر وتتقلص اجلائزة إلى صاحبة املركز األخير، 
وستكون السباقات ملدة نصف ساعة باإلضافة إلى لفة واحدة. وقالت اجلنوب أفريقية، 
نعومي شيف، املولودة في بلجيكا »من الصعب جًدا الوصول إلى الفورموال 1، هذا حلمي 
وسأظل أحلم«.وتابعت »ال أعلم هل هذا واقعي اآلن أم ال. أتنى أن تساعدنا سلسلة دابليو 

على التقدم خطوة واالقتراب من تلك األهداف وجعل األمر ممكنا للشابات في املستقبل«. 
وأقيمت التجارب احلرة، اجلمعة، فيما كانت التجارب التأهيلية والسباق، أمس السبت، 

مع إقامة بطولة السيارات السياحية األملانية في عطلة نهاية األسبوع ذاته.

لنصف  رجال،  اليد  لكرة  األهلي  فريق  ل  تأهَّ
على  الفوز  بعد  مصر،  كأس  بطولة  نهائي 
على  اجلمعة،  اليوم   )27-35( اجلياد  أصحاب 

الصالة املغطاة بالنادي األهلي.
نصف  في  األهلي  يواجه  أن  املنتظر  ومن 
سموحة،  مواجهة  من  الفائز  النهائي، 

وسبورتنج.
بعد  الدور  لنفس  اجليش،  طالئع  صعد  كما 
اجلزيرة  وتأهل   ،)21-24( األوليمبي  على  الفوز 

بعد تغلبه )29-26( على هليوبوليس.
في  اجلزيرة  الطالئع،  يواجه  أن  املنتظر  ومن 
من  و17   ،16 يومي  له  املقرر  النهائي،  نصف 

مايو/أيار اجلاري.

يمُذكر أن سموحة، هو حامل لقب كأس مصر، 
بعد الفوز على طالئع اجليش في النهائي.

برر البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس 
اإليطالي، كراهية مدينة برشلونة له، خاصًة خالل 
»الدون«،  وقال  مدريد.  ريال  لقميص  ارتدائه  فترة 
اإلسبانية:  »الباييس«  لصحيفة  تصريحات  في 
»برشلونة ليست لي، لقد ذهبت إلى هناك مرة أو 
مرتني، وسمعت أنهم ال يحبون كريستيانو.. وهذا 

أمر طبيعي بسبب التنافسية، ال شيء يحدث«.
»الناس  أجاب:  الرياضية،  ومسيرته  عمله  وعن 
أمارس  أنا  األشياء،  بني  التمييز  كيفية  يعرفون  ال 
األلعاب  إلى صالة  عمال جتاريا، لكن غدا سأذهب 
املقبلة«. املباريات  على  وأركز  ألركض  الرياضية، 

التفاخر،  يستطيعون  الالعبني  كل  »ليس  وتابع: 
بأن لديهم مركزا للعناية بالشعر، فندقا، صاالت 
لكن  السماء،  من  ال يسقط  هذا  رياضية..  ألعاب 
عليك أن تعمل بجد«. وواصل: »عائلتي من مدريد، 
لتسع  املدينة  هذه  في  وعشت  هناك،  ولدوا  لقد 
عشتها  التي  اللحظات  من  العديد  سنوات.. 
هناك ال ميكن محوها، لقد انتقلت إلى يوفنتوس، 
مدينة  في  عيادة  بافتتاح  اقترحناه  ما  وواصلت 

أخرى )مدريد(، ألنها أعطتني الكثير«.
»الضغوط«

كريستيانو:  قال  يواجهها،  التي  الضغوط  وحول 
»لن أنكر أنه في بعض األحيان يزعجني الضغط 

ويتعبني، ألنه في كل عام يجب أن أثبت أنني جيد 
ما حتتاجه،  »لديك  وأردف:  أمر صعب«.  وهذا  جدا، 
مضطر  أنك  في  املتمثل  اإلضافي،  الضغط  لكن 
لكن  أنت،  فقط  ليس  للناس،  ما  شيء  إلثبات 
ابنك،  والدتك،  عائلتك،  بك،  احمليطني  لألشخاص 
هذا يجعلك أكثر نشاًطا.. عليك دائًما أن تتدرب، 
اتركني«. انظر،  وتقول:  حلظات  عليك  تأتي  لكن 
اعتدت  متى  أعرف  »ال  ماديرا«:  »صاروخ  واستطرد 
على الضغوط، لكن أمر صحيح أنني شعرت بها 
في سن مبكر جًدا.. عندما وصلت إلى مدريد كنت 
يونايتد  مانشستر  وفي  التاريخ،  في  العب  أغلى 

عندما فزت بأول كرة ذهبية، كان عمري 23 عاًما«.
وأضاف: »الناس كانوا يفكرون ويقولون: انظر، هذا 
يجب أن يكون في املقدمة.. وفي السنوات العشر 

أو الـ12 األخيرة، دائًما أواجه ضغوًطا إضافية«.

أكد زين الدين زيدان، املدير الفني لريال مدريد، جاهزية فريقه خلوض 
من  الـ36  اجلولة  منافسات  إطار  في  األحد،  اليوم  فياريال  مواجهة 
»إنها  للمواجهة:  التقدميي  الصحفي  املؤتر  زيدان، في  وقال  الليجا. 
جماهيرنا،  وبني  ملعبنا  في  جيدة  مباراة  وتقدمي  للعب،  أخرى  فرصة 
عقدا، وسيلعب فياريال بشكل قوي، وعلينا أن  فنحن عشنا موسما ممُ
نكون مستعدين، وأي فريق يريد التألق ضد ريال مدريد، واملنافس جيد 
ولديه كفاءة عالية«. وأضاف: »جاريث بيل؟ أنا املدرب، وأتخذ القرارات، 
وعليه أن يتدرب ويلعب وال أحتدث عن الالعبني فهم يعرفون موقفهم 
واملسؤولية التي يتحملونها، وآمل أن يكون اجلميع في أفضل حالة 
ممكنة، فنحن نتدرب على ذلك كل أسبوع«. وعن إمكانية الدفع ببيل 
على اجلانب األيسر املوسم املقبل، علق: »ال أرى ذلك«. وتابع: »هناك 
التفكير سوى في خوضها  وال ميكن  املوسم،  نهاية  3 مباريات على 
ونلعب بشكل جيد،  الفريق  يفوز  أن  وأريد  بخير  وأنا  بأفضل شكل، 
واجلماهير ستكون هنا باملوسم املقبل، وهناك تغييرات ولكن الكثير 
لم  خيتافي؟  مباراة  بعد  »غضبي  وأردف:  سيبقون«.  الالعبني  من 

نفشل في تلك املواجهة، لقد لعبنا بشكل جيد وكنت مسرورًا 
للغاية على الرغم من أننا افتقرنا للتسجيل، ويجب أن نتحلى 
مسؤولية،  ولدينا  مدريد  ريال  قميص  نرتدي  فنحن  بالتفاؤل 
بحالة  أننا  وإظهار  للملعب لالستمتاع  الدخول  ويجب علينا 
وإال  للفوز،  كبيرة  فرصة  لدينا  سيكون  بذلك  قمنا  وإذا  جيدة، 
بول  مع  التعاقد  إمكانية  وحول  صعوبة«.  أكثر  األمر  سيكون 
بوجبا، العب مانشستر يونايتد، علق: »قلت إنه العب جيد مثل 
اآلخرين، ولن أخوض في مثل هذه األشياء اآلن، وهو حاليا العب 
فهو  بفينيسيوس،  أتفاجأ  »لم  ونوه:  يونايتد«.  مانشستر  في 
يتدرب ومستعد للمشاركة، وحان الوقت بالنسبة له، فهو في 

الـ18 من عمره، والعب جيد جًدا، ومهم جًدا للفريق خاصة في 
املستقبل، ويستحق أن يتواجد هنا«. وعن التعاقدات الصيفية، 
الوقت  لدينا  وسيكون  الصيف،  في  بهدوء  األمور  »تتم  أردف: 

لالستعداد للموسم القادم حتى 31 أغسطس، وكل شيء ميكن 
وقادرة  ورائعة  دائما،  متطورة  مدينة  »مدريد  واختتم:  يحدث«.  أن 

على تنظيم أي حدث، ومن اجلميل العيش هنا، مثل اإلسبان«.

في  بلنسية  على   1-3 أرسنال  فاز  رمبا 
لكرة  األوروبي  الدوري  نهائي  قبل  ذهاب 
الفريقني  مدربي  لكن  اخلميس  القدم 
زالت لم حتسم  املواجهة ما  أن  يؤمنان 
الكازيت  ألكسندر  ثنائية  بعد.ومنحت 
باإلضافة إلى هدف بيير-إميريك أوباميانغ 
بعدما  األرض  لصاحب  الفوز  املتأخر 
افتتح مختار دياكابي التسجيل مبكرا 
إميري  أوناي  لكن  اإلسباني.  للفريق 
فرص  بشأن  حذرا  كان  أرسنال  مدرب 
فريقه في بلوغ النهائي باكو في وقت 
املدرب  احلالي.وأبلغ  الشهر  من  الحق 
نتيجة  »إنها  الصحفيني  اإلسباني 
جيدة لكن مباراة اإلياب ستكون صعبة 
الفرص  أن  أعتقد  مختلفة.  ورمبا  جدا 
بقوته  سيشعر  املنافس  متساوية. 
بدعم جماهيره«. وبدا مارسيلينو مدرب 
نظيره.  قاله  ما  مع  متفقا  بلنسية 
وقال »ال أعتقد أن أي مشجع لبلنسية 
منا.  أقوى  كان  )أرسنال(  أن  سيفكر 
نحن متحمسون ومتفائلون. لو حصلنا 
باألشياء  وقمنا  جماهيرنا  دعم  على 
الفوز  فسنستطيع  الصحيحة 
أداء  أرسنال  وقدم  املقبل«.  األسبوع 
سيئا هذا املوسم خارج ملعبه واهتزت 
شباكه عشر مرات في آخر أربع مباريات 
بجميع املسابقات. ويبدو أن الفوز بلقب 

األضمن  الطريق  هو  األوروبي  الدوري 
للعودة إلى دوري أبطال أوروبا في املوسم 
املقبل إذ يبتعد حاليا عن املربع الذهبي 
في الدوري اإلنكليزي املمتاز. وأشار إميري 
ميستايا  إلى  للعودة  يتطلع  أنه  إلى 
الثالث  املركز  إلى  بلنسية  قاد  بعدما 
مدريد  وريال  برشلونة  الدوري خلف  في 
وحتى   2010 من  متتالية  مرات  ثالث 
باللعب  االستمتاع  »أريد  قال   .2012
وجماهيرنا.  فريقي  العبي  مع  هناك 
«سنستعد  صعبة«.  ستكون  األجواء 
للمباراة بالتفكير في الفوز والتسجيل 

األمر  لكن  هجماتنا  من  واالستفادة 
يعتمد على الكثير«. وبدا أن مارسيلينو 
اخلميس جاءت  مباراة  نتيجة  أن  يشعر 
أعتقد  »ال  وأضاف  ألرسنال.  مجاملة 
لكن  النتيجة  هذه  توقع  أرسنال  أن 
األخيرة«.  الثانية  استمرت حتى  املباراة 
ال  جيدين.  مهاجمني  ميلك  «)أرسنال( 
ارتكبت  لو  لكن  سعرهما  هو  ما  أعلم 
فهما  املستوى  هذا  على  خطأ  أقل 

سيستغالن ذلك«.
لكن املدرب اإلسباني شدد على أن آمال 
»الهدف  وقال  قائمة.  زالت  ما  فريقه 

األمور  ويجعل  مفاجئا  كان  الثالث 
في  يؤثر  لن  هذا  لكن  علينا.  صعبة 
تفكيرنا في أننا نستطيع حتقيق الفوز 

وبلوغ النهائي«.
مطالبا  ليون  سيكون  آخر  جانب  من 
بتقدمي جهود مضاعفة عندما يستقبل 
ليل األحد في املرحلة اخلامسة والثالثني 
من الدوري الفرنسي لكرة القدم، إذا ما 
املباشر  بالتأهل  آماله  أراد احلفاظ على 
االبقاء  حتى  أو  أوروبا  أبطال  دوري  الى 
الدور  الى  املؤهل  الثالث  مركزه  على 
مباراته  الى  ليون  ويدخل  التمهيدي. 

بفارق  يتخلف عنه  وهو  الثاني  ليل  مع 
ختام  على  مراحل  أربع  قبل  نقاط   6
نقاط  ثالث  بفارق  يتقدم  فيما  املوسم، 
له  يتربص  الذي  إتيان  سانت  عن  فقط 
الدور  الى  املؤهل  الثالث  املركز  النتزاع 
القارية  للمسابقة  الثالث  التمهيدي 
بلغ  الذي  ليون  مهمة  تكون  ولن  األم. 
األبطال  دوري  نهائي  ثمن  املوسم  هذا 
قبل اخلروج على يد األرجنتيني ليونيل 
اإلسباني،  برشلونة  في  ورفاقه  ميسي 
املتمسك  ليل  أمام  بتاتا  سهلة 
األول/ديسمبر  كانون  منذ  بالوصافة 
مثل  العبني  جهود  بفضل  املاضي 
ولم  هدفا(.   20( بيبي  نيكوال  العاجي 
يذق ليل طعم الهزمية سوى مرة واحدة 
تخللها  التي  األخيرة  الـ15  املراحل  في 
الفوز الكاسح على باريس سان جرمان 

البطل 5-1 في 14 نيسان/أبريل.
غالتييه  كريستوف  ليل  مدرب  وحتدث 
في  الكبير  فوزه  بعد  فريقه  وضع  عن 
املرحلة املاضية على نيم 5-صفر، قائال 
جنعلها  أن  وعلينا  رائعة  بسلسلة  »منر 
كبيرا  أداء  تقدمي  خالل  من  روعة  أكثر 
النفس  ليل  وميني  ليون«.  ملعب  في 
ليضمن  بالوصافة  متمسكا  يبقى  بأن 
ملسابقة  اجملموعات  دوري  في  املشاركة 
موسم  منذ  األولى  للمرة  األبطال  دوري 
أقله  ليون  يسعى  فيما   ،2013-2012
يؤهله  قد  الذي  الثالث  باملركز  نيل  الى 

ايضا مباشرة الى دور اجملموعات استنادا 
الى هوية الفريق الفائز بلقب مسابقة 
ليغ«  »يوروبا  بطل  ويتأهل  ليغ«.  »يوروبا 
مباشرة الى دور اجملموعات لدوري األبطال، 
املشاركة  لهذه  ضامنا  كان  إذا  لكن 
احمللي،  الدوري  في  ترتيبه  خالل  من 
الدوري  في  الثالث  املركز  صاحب  فينال 
عوضا  املباشرة  البطاقة  الفرنسي 
التمهيدية. األدوار  في  املشاركة  عن 

حني  املاضي  املوسم  حصل  ما  وهذا 
دور  الى  مباشرة  ليون  تأهل 
ثالثا  حلوله  رغم  اجملموعات 

في الدوري، وذلك بسبب 
مدريد  اتلتيكو  فوز 
»يوروبا  بلقب  اإلسباني 

البطولة  وانهائه  ليغ« 
احمللية في املركز الثاني. ويحظى 

ثالث الدوري الفرنسي بأكثر من فرصة 
هذا املوسم من أجل التأهل املباشر، إذ 
يجمع دور نصف النهائي ملسابقة »يوروبا 
)رابعا  اإلنكليزي  تشلسي  بني  ليغ« 
فرانكفورت  وإينتراخت  بالده حاليا(  في 
)رابعا ايضا( من جهة، وأرسنال  األملاني 
اإلنكليزي )خامسا حاليا بفارق نقطتني 

اإلسباني  بفالنسيا  تشلسي(  عن 
الرابع(  عن  نقاط   3 بفارق  )سادسا 

من جهة أخرى )فاز أرسنال ذهابا على 
أرضه 3-1 اخلميس وتعادل تشلسي مع 

فرانكفورت 1-1 في ملعب األخير(.
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ــبت، أن  ــباني، أمس الس ــد تقرير صحفي إس أك
ــول بوجبا، العب  ــي ب ــال احملتمل للفرنس االنتق
ــال مدريد،  ــى ري ــد، إل ــتر يونايت ــط مانشس وس
ــي. ووفًقا  ــة النادي امللك ــعل فتنة في قلع يش
ــرينجيتو« اإلسباني، فإن هناك  لبرنامج »التش
ــرف مالبس ريال  ــاما بني الالعبني داخل غ انقس
ــي امليركاتو  ــأن التعاقد مع بوجبا، ف مدريد بش
الصيفي. وأشار إلى أن بعض الالعبني يشككون 
ــا في عدد  ــا كان طرًف ــلوك بوجبا، بعدم ــي س ف

ــد. وأوضح  ــتر يونايت ــن األزمات داخل مانشس م
ــام الصفقة،  ــني يرغبون في إت ــض الالعب أن بع
ــم معاملة  ــن أن تت ــن يتخوف م ــن هناك م ولك
ــباني  ــوبر. وأفاد البرنامج اإلس بوجبا كنجم س
بأن صفقة النجم الفرنسي ال جتذب العبي ريال 
مدريد، وال حتظى بنفس احلماس مقارنة بالتعاقد 
ــي.  ــي إيدين هازارد، العب تشيلس مع البلجيك
ــر الصحفية، عن  ــن التقاري ــد م ــت العدي وحتدث
ــال مدريد، خالل  ــال لري ــا، في االنتق رغبة بوجب

الصيف املقبل.

بوجبا يشعل فتنة يف ريال مدريد
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زيدان حيدد مالمح الثورة املنتظرة
ويلقي الكرة مبلعب بيل

18 سائقة يف انطالق بطولة دابليو للسيدات

بليزرز يهزم ناجتس يف مباراة مثرية

األهلي إىل نصف نهائي كأس مصر لليد

كريستيانو رونالدو: برشلونة ال حتبين 
والضغوط تزعجين

مورينيو يضغط لتدريب عمالق أوروبي



أظهرت تركيا موقًفا داعًما حلكومة 
الوف��اق الوطن��ي التي يرأس��ها فايز 
الس��راج، ض��د حفت��ر، لكنه��ا لم 
تتح��رك بش��كل واضح كم��ا فعل 
داعم��و األخي��ر – )اإلم��ارات، ومصر، 
والس��عودية، وفرنس��ا( – إال مؤخًرا؛ 
ح��ن أعلن��ت أنه��ا ستس��خر كل 
إمكانياتها ملنع االنقالب العسكري 
عل��ى الس��راج ف��ي طرابل��س، وهو 
م��ن  الكثي��ر  أث��ار  ال��ذي  املوق��ف 
التداعيات، سواء على القوى الدولية 
الداعم��ة حلفتر أو مس��تقبل احلرب 
ككل في ليبيا بعد التدخل التركي.

  وقال الرئيس التركي رجب أردوغان، 
خالل اتصال هاتفي مع رئيس اجمللس 
الرئاس��ي حلكوم��ة الوف��اق الوطني 

فايز السراج.
وتاب��ع أردوغ��ان – ال��ذي أك��د عل��ى 
اس��تنكار بالده لالعتداء الذي يُشن 
على طرابلس – أن تركيا »ستس��خر 
كل إمكانياته��ا ملن��ع ه��ذه املؤامرة 
على الش��عب الليبي، فال وجود حلل 

عس��كري لألزمة الليبية، واملسار 
السياس��ي ه��و املس��ار الوحيد 
لبناء الدول��ة املدنية التي يتطلع 

إليها كل الليبين«، بحسبه.
ل��م يك��ن ه��ذا املوق��ف مفاجًئا 
إلى حد كبي��ر إذ إن تقاربً��ا كبيًرا 
مالحًظ��ا بن حكومة الوفاق وبن 
احلكوم��ة التركي��ة خاص��ة ف��ي 
امللف األمن��ي واالقتصادي، بينما 
في امللف العس��كري كان املعلن 
توقي��ع بروتوك��والت لتدريب أفرد 

الشرطة الليبية في تركيا.
وقد ق��رأ احمللل��ون في ه��ذا االتصال 
تأكيد من أعلى اله��رم بتركيا، على 

رغبة أنقرة في تغيير موازين األحداث 
اجلارية ف��ي ليبيا، من خ��الل العمل 
على تق��دمي الدعم حلكوم��ة الوفاق 
الوطن��ي، وتقدمي القوة العس��كرية 
التركية خللق التوازن العسكري في 
توازن يس��تهدف  الليبية،  األراض��ي 
الداعم  واإلمارات  الس��عودية  محور 
حلفتر باملنطقة، خاصة أن تركيا هي 
عضو مه��م في حلف »الناتو«، ولها 
عالقاتها التي تؤثر على مواقف دول 

كبرى من أحداث طرابلس.
وق��د كرر أردوغ��ان أن هدفه هو منع 
ليبي��ا م��ن أن تتح��ول إلى س��وريا 
جدي��دة إال أن التخوف��ات بتح��ول 
ليبيا إلى النموذج الس��وري تزايدت 
بع��د اإلعالن ع��ن املوق��ف التركي، 
ل��ذا يعرب اإلعالمي الليبي ياس��ن 
خط��اب عن تخوفاته من أن تتحول 
ليبي��ا إلى س��احة ص��راع إقليمي 

أسوة بالنموذج السوري.
ويق��ول خطاب: »هذا م��ا ال نتمناه 
طبًعا، لكن لألس��ف الش��ديد فإن 
هن��اك أطراًفا ش��دتنا إل��ى احلرب، 
وهي مس��ؤولة عن جر البلد إلى أي 

صراع إقليمي، أو أي حرب بالوكالة«، 
ويس��تدرك بالق��ول: »بالتال��ي أنا ال 
أظن أنه من املمكن أن يحدث تدخل 

مباش��ر من هذه الدول، ولكن طبًعا 
س��يكون دعم غير مباش��ر، وسيؤثر 
على املعرك��ة عبر أس��لحة نوعية، 
نح��ن نتمن��ى أن ال تطي��ل املعركة، 
لكن دخول األط��راف اإلقليمية يبدو 

أنه سيطيل أبد املعركة«.
املعرك��ة  نتائ��ج  ع��ن  بعي��ًدا      
مص��ر  تدع��م  مل��اذا  العس��كرية.. 

واإلمارات والسعودية حفتر؟
ف��ي فبراي��ر )ش��باط( 2019 حتدث��ت 
وس��ائل إعالم ع��ن ضب��ط اجلمارك 

الليبية ش��حنة أس��لحة في ميناء 
اخلمس البحري، الواقع بن طرابلس 
ومصرات��ة، وقالت إن هذه األس��لحة 

الت��ي تكونت م��ن مدرع��ات قتالية 
وسيارات دفع رباعي مصدرها تركيا.

لم تكن تلك الشحنة هي األولى التي 
يتم ضبطها وتصنف بأنها أسلحة 
تركية؛ إذ تكرر األمر في يناير )كانون 
الثان��ي( 2019 أيًض��ا عندما ضبطت 
ش��حنة أس��لحة تركية مكونة من 
20 ألف مس��دس وصل��ت ليبيا عبر 
مين��اء مصراته. هذه الش��حنات وإن 
لم تتضح وجهته��ا، تظهر أن تركيا 
تعم��ل على دع��م حكوم��ة الوفاق 
عل��ى أرض الواقع، وه��و دعم يضاف 
إلى الدعم السياسي والدبلوماسي 

في احملافل الدولية.
الليبي  ويص��ف الكاتب الصحف��ي 
ق��وة  بأنه��ا  تركي��ا  الزبي��ر  عص��ام 
محارب��ة  ف��ي  ب��اع  له��ا  إقليمي��ة 
)داعش(« وتنظيمات أخرى،  »تنظيم 
وهي ضمن احللف األطلسي، كما أن 
املوق��ف التركي العس��كري معروف 
بأنه ق��وي في القت��ال، وحقق هدوًءا 
ف��ي املناطق اجمل��اورة له من س��وريا، 

ومتكن من بسط األمن واالستقرار.
ويش��دد الزبير خ��الل حديثه على أن 
تركي��ا رأت أن��ه مطل��وب منها دعم 
حقيقي عل��ى األرض الليبية لوقف 
ما تعتبره الثورة املضادة، خاصة وأن 
تركيا تدعم القوى املطالبة بالتغيير، 
والتي يصفها محور مصر، واإلمارات، 
بأنها  فرنسا،  وكذلك  والس��عودية، 

تيار اإلسالم السياسي.
وعن طبيعة الدع��م التركي املتوقع 
حلكومة الوفاق يقول الزبير: »الدعم 
حلكوم��ة الوفاق من تركيا س��يكون 
الدولي��ة  احملاف��ل  ف��ي  سياس��ًيا 
باتخاذ قرارات تنس��جم  والدف��ع 
مع الش��رعية الدولي��ة«، كما لم 
دعًما عس��كريًا  الزبير  يس��تبعد 
تركًي��ا، لكنه يعتقد أنه س��يمرر 
»حت��ت الطاول��ة«؛ ألن ليبي��ا حتت 
البن��د الس��ابع، وممن��وع عليه��ا 
استيراد السالح، وذلك برغم كثرة 
مترير الس��الح اإلمارات��ي والذخائر 
املصرية التي تتحدث عنها أحيانًا 
جلن��ة العقوب��ات دون اهتم��ام من 

األمم املتحدة .
ويش��دد الزبير على أن��ه لو حتصلت 
ق��وات حكوم��ة الوف��اق عل��ى دعم 

ستس��ارع  فإنه��ا  نوع��ي  بس��الح 
املعركة، وحتديًدا منظومة  بحس��م 
للطائ��رات،  املض��ادة  األس��لحة 
واألس��لحة  احلراري��ة  والصواري��خ 
املتقدم��ة؛ ألن الس��الح ال��ذي لدى 
احلكوم��ة ق��دمي وإن كانت حتصلت 
عل��ى غنائم . ويضيف: »عس��كريًا 
احلكومة متقدم��ة على األرض، إمنا 
الليل��ي حلفتر  الطي��ران  يعرقله��ا 
والذي يس��قط عدًدا م��ن القتلى«، 
كما يشدد الزبير على أن الليبين ال 
يريدون التدخل التركي العسكري، 
وجع��ل أرضهم دائرة ص��راع دولية، 
ولكن ما فرض عليهم يتطلب دعم 
س��الح، وليس جنوًدا عل��ى األرض، 

وهذا حصل في عام 2011.
م��ع ه��ذه التدفق��ات املتوقعة من 
الس��الح الترك��ي، يعتق��د احملللون 

أنه يصع��ب أن تقابل الدول الداعمة 
حلفت��ر املوقف وهي تنظ��ر إلى قوات 
حفت��ر تندح��ر عل��ى األرض بفع��ل 
الدعم العس��كري التركي؛ ما يعني 
مزي��ًدا م��ن تدفق��ات الس��الح على 
الق��وات الت��ي يقودها حفت��ر؛ األمر 
ال��ذي ق��د يق��ود ملس��تقبل مخيف 

لألزمة الليبية.

الت��ي  طرابل��س  عملي��ة  وأظه��رت 
أعلنه��ا حفت��ر ف��ي أبري��ل املنصرم 
أن ليبيا س��احة صراع ممت��دة، فيها 
أي��دي ق��وى إقليمي��ة ودولي��ة، هذه 
الق��وى انكب��ت ف��ي أغلبه��ا لدعم 
حفتر حماي��ة ملصاحله��ا وملواجهة 
واالقتصادية  السياس��ية  خالفاتها 

واالستراتيجية مع دول أخرى.
فاآلن يلتقي على األرض الليبية كّل 
من احللف املصري السعودي اإلماراتي 

في مواجهة احللف القطري التركي، 
الفرنس��ي  الص��راع  إل��ى  إضاف��ة 
اإليطال��ي، وأم��ا الروس فل��م يفوتوا 
فرصة معاكسة األجندة األمريكية 

على األراضي الليبية أيًضا.
وف��ي آخر فص��ول حترك تل��ك القوى 
أعلن��ت تركي��ا ع��ن موق��ف داع��م 
حلكوم��ة الوفاق بعد أن أدركت خطر 

ترك احملور العربي املعروف عنه دعمه 
للثورات املضادة ينف��رد في األراضي 
الليبي��ة. فأه��داف دع��م حفتر لها 
تبعياته��ا الس��لبية عل��ى الثورات 
وعل��ى دول بعينه��ا، تش��هد تغييًرا 
في الش��مال األفريق��ي، وهي تهدف 
لتقويض التأثير التركي في املنطقة 
وحص��ار جترب��ة التغيير ف��ي تونس، 

واجلزائر، والسودان.

عالوة على أن نش��وب أزمة إقليمية 
في ه��ذه املنطقة س��يضر مبصالح 
تركيا من ناحية جيوإس��تراتيجية، 
لذل��ك حترك��ت أنق��رة خلل��ق ت��وزان 
ف��ي ص��راع األجن��دات السياس��ية 
في الش��رق األوس��ط، حي��ث يتوقع 
احمللل��ون أن يك��ون التدخ��ل التركي 
ج��زًءا من معادل��ة س��تحدث توازنًا 
ضم��ن إس��تراتيجية لدعم املس��ار 
السياسي، الذي فضلته تركيا دوًما 

على اخليار العسكري في ليبيا.
اإلعالمي الليبي ياسن خطاب يؤكد 
أن دخول تركيا املعركة، أو على األقل 
تلمحيه��ا ال��ذي ُق��دم ألول مرة منذ 
خمس س��نوات ؛ س��يربك األطراف 
اإلقليمي��ة، الس��عودية، واإلم��ارات، 
ومصر، ويجعلها تعيد حس��اباتها. 
ويوض��ح خطاب »دخ��ول تركيا على 
اخلط لي��س مثل دخول قطر، فهناك 
فرق كبير ف��ي الفواع��ل اإلقليمية، 
وف��ي ال��دور اإلقليم��ي ل��كل دول��ة، 
وأظ��ن أن ال��دور الترك��ي ال ميك��ن أن 
يواجه من هذه الدول العربية الثالث 

مجتمعة«.
ويش��ير خطاب إلى اإلم��ارات ومصر 
والس��عودية رمب��ا تلجأ لالس��تعانة 
تس��تطيع  وفرنس��ا  بفرنس��ا، 
أن تواج��ه ال��دور الترك��ي، لك��ن 
عملًيا ال يس��تطيع أحد مواجهة 
ال��دور التركي من ال��دول العربية، 
خاص��ة أن الدور التركي س��يقوم 
على تفعيل صفق��ات واتفاقيات 
معين��ة، ورمبا س��يقدم اتفاقيات 
جزء منها عسكري، وهو أمر مباح 
حلكومة الوفاق باعتبارها معترف 

بها دولًيا.
كما ميكنا اإلشارة إلى قدرة تركيا 
عل��ى تفعي��ل اتفاقي��ة الدف��اع 
املشترك بن ليبيا وتركيا ودخولها 
حيز التنفيذ، وهو ما سيجبر فرنسا 
على إعادة حساباتها في ليبيا، إذ إن 
أنقرة متلك من الثقل السياس��ي ما 
ميكنها به إحراج فرنس��ا في احملافل 
الدولية، وهو أمر سيساهم في إعادة 

موازين القوى إلى نصابها .

تضمنت خريطة الطريق االستراتيجية التي 
اتفق عليها رئيس احلكومة عادل عبد املهدي 
مع الرئيس الفرنس��ي اميانويل ماكرون خالل 
زي��ارة اجرها عب��د املهدي لباريس، خمس��ة 

محاور رئيسة.
وخريطة الطريق االستراتيجية تضم خمسة 
محاور رئيسة هي تباعا: حتديد هيكلية احلوار 
بالتعاون  والنه��وض  وأش��كاله  السياس��ي 

العسكري واألمني وتكييفه وفق احلاجات.
كما تتضمن إقامة الش��راكات االقتصادية، 
وتوسيع التعاون فادت مصدر فرنسية، امس 
الس��بت، أن العراق س��يحصل عل��ى مقابل 

لتولي محاكمة الدواعش.
وقالت املص��ادر، إن »العراق س��يحصل على 
مقابل عن��د محاكمته الدواع��ش االجانب، 

لكنه لم يحدد بعد ما يريده«.
وأضافت، أن »املقابل ليس من فرنسا وحدها، 
بل من كافة الدول التي س��يقوم باالحتفاظ 
بدواعش��ها م��ن أج��ل محاكمته��م أم��ام 

محاكمه«.
وكشف مسؤول حكومي، في وقت سابق، ان 
العراق اقترح على دول التحالف الدولي، تولي 
محاكمة املتشددين األجانب، الذين انضموا 

إلى تنظيم »داعش«، مقابل مبلغ مالي يصل 
إلى ملياري دوالر

التعليمي واجلامعي واللغوي، وأخيرا مواكبة 
اجملتمع��ن  ب��ن  واحل��وار  الثقاف��ي  التب��ادل 

املدنين.
كما أفادت مصادر فرنس��ية امس الس��بت، 
بع��دم تن��ازل باريس عن مجموع��ة مدفعية 

القيصر في العراق.
وقال��ت املص��ادر، إن »باري��س لن تتن��ازل عن 
املس��ماة  املتقدم��ة  املدفعي��ة  مجموع��ة 

»القيص��ر« الت��ي نش��رتها ش��مال العراق، 
للمساعدة في محاربة داعش«.

وأضاف��ت، أن »الس��بب ف��ي ذل��ك معارضة 
الوالي��ات املتح��دة األميركية، الت��ي تريد أن 

تبقي هيمنتها على التسلح العراقي«.
وتابع��ت، أن��ه »في املقابل، ف��إن باريس ميكن 
أن تبي��ع م��ن ش��ركة »ألس��توم« األجه��زة 
اخلاص��ة بالرقاب��ة عل��ى احلدود، وأن تس��تمر 
في املس��اهمة في تدريب وحدات عس��كرية 

وأمنية عراقية
وق��ال املكتب االعالم��ي في بي��ان ان »رئيس 
الوزراء عادل عبد املهدي اختتم زيارته باملانيا 

وفرنسا، عائدا الى العراق«.
ووقع عبد املهدي والوفد املرافق له مع الرئيس 
الفرنس��ي اميانويل ماك��رون خريطة الطريق 
مح��اور  خمس��ة  تتضم��ن  االس��تراتيجية 
رئيس��ية، ش��ملت  حتدي��د هيكلي��ة احل��وار 
السياس��ي وأش��كاله، والنه��وض بالتعاون 

العسكري واألمني وتكييفه وفق احلاجات.

كما تتضمن إقامة الش��راكات االقتصادية، 
واجلامع��ي  التعليم��ي  التع��اون  وتوس��يع 
واللغ��وي، وأخي��را مواكبة التب��ادل الثقافي 

واحلوار بن اجملتمعن املدنين.
يش��ار الى ان عبد املهدي قد وقع خالل زيارته 
ال��ى برلن وعق��ب لقاء جمعه باملستش��ارة 
االملاني��ة اجنيال ميركل على عقد مع ش��ركة 
س��يمنس للتوفير إلجناز مش��اريع في مجال 

الطاقة الكهربائية
وأكد الرئيس الفرنس��ي إميانوي��ل ماكرون، أن 

بالده ستس��تثمر في إع��ادة إعمار العراق في 
قطاعات النقل والطاقة والزراعة.

وقال ماك��رون، ف��ي مؤمتر صحفي مش��ترك 
مع رئي��س مجلس الوزراء، ع��ادل عبداملهدي 
في باريس، إن »فرنس��ا ستستثمر في إعادة 
إعم��ار العراق ف��ي قطاعات النق��ل والطاقة 
والزراعة«، مؤكداً ان »بالده ستقف إلى جانب 

العراق في تعزيز قدراته على محاربة اإلرهاب 
وتدريب قواته«.

وأردف بالق��ول: »لدين��ا كفاح مش��ترك ضد 
اإلرهاب والهمجية، املعركة على اإلرهاب لم 
تنته ويجب اس��تكمال املعركة«، مضيفاً ان 

»فرنسا ستدعم العراق سياسياً ومالياً«.
وأع��رب، عن »رغبة بالده ف��ي أن يترأس العراق 
إل��ى جان��ب فرنس��ا اخلري��ف املقب��ل، املؤمتر 
الدول��ي ح��ول دع��م ضحايا العن��ف الديني 

والعرقي في الشرق األوسط«
وق��ع وزير اخلارجية محم��د احلكيم مع وزير 
اخلارجي��ة الفرنس��ي، ج��ان اي��ف لودريان، 
ع��ادل  ال��وزراء  مجل��س  رئي��س  بحض��ور 
عبدامله��دي، اجلمع��ة، اتف��اق تع��اون ف��ي 
اجملاالت االقتصادية والثقافية واالجتماعية 

والعسكرية والتدريب.
وذك��ر املكت��ب االعالم��ي لرئي��س مجل��س 
الوزراء في بي��ان أن  »عبداملهدي، التقى في 
العاصم��ة باريس، وزير اخلارجية الفرنس��ي 
جان اي��ف لودري��ان«، مبين��اً ان »اللقاء أكد 
على اهمية تطوير العالقات التاريخية التي 
تربط البلدي��ن الصديقن وزيادة التعاون في 

جميع اجملاالت« .
واع��رب عبدامله��دي، ع��ن »ح��رص الع��راق 
العالق��ات  افض��ل  اقام��ة  عل��ى  وش��عبه 
م��ع فرنس��ا واس��تمرار التعاون ف��ي مجال 
مكافح��ة االره��اب ونتائج��ه وتعزيز قدرات 
القوات العراقية«، مش��يدا ب�«وقوف فرنسا 
م��ع العراق في حربه ض��د داعش ودورها في 
اجملاالت االنس��انية واملساعدة بجهود اعادة 

االستقرار ومساعدة النازحن«.
وأك��د، »اهمي��ة اس��تمرار التع��اون ودع��م 
توجه��ات احلكوم��ة وخططه��ا االقتصادية 
واملس��اهمة ف��ي االعم��ار والبناء وتش��جيع 
الش��ركات الفرنس��ية على زي��ادة حضورها 
في العراق في ضوء االس��تقرار الذي يشهده 

واحلياة الطبيعية في جميع احملافظات ».
االقليم��ي  الع��راق  »دور  الطرف��ان،  وبح��ث 
املتصاع��د وعالقات��ه املتنامي��ة م��ع ال��دول 

احمليطة، والتعاون الدولي في مجال مواجهة 
االرهاب وقضية املعتقلن من مجرمي داعش 

، والعديد من القضايا التي تهم البلدين« .
م��ن جهته، عبر وزير اخلارجية الفرنس��ي عن 
»ترحيب��ه باملس��توى الذي بلغت��ه العالقات 
العراقية الفرنس��ية وبدور الع��راق وعالقاته 
املتوازن��ة وانفتاح��ه عل��ى ال��دول العربي��ة 
واجملاورة«، مؤكدا »رغبة بالده بتطوير التعاون 
م��ع العراق ودعم احلكوم��ة العراقية لتنفيذ 
برامجها وتلبية متطلبات الش��عب العراقي 

كافة«.
وبحض��ور رئيس مجلس ال��وزراء، وق��ع وزيرا 
اخلارجية العراقي والفرنس��ي، وفق��اً للبيان 
االقتصادي��ة  اجمل��االت  ف��ي  تع��اون  »اتف��اق 
والعس��كرية  واالجتماعي��ة  والثقافي��ة 

والتدريب« .
وأضاف البي��ان، أن »عبداملهدي، التقى أيضاً، 
بوزي��رة اجليوش الفرنس��ية، فلورن��س بارلي، 

حيث اجرت مراس��م اس��تقبال ل��ه في مقر 
وزارة الدفاع في العاصمة باريس«.

وخل��ص البيان، إل��ى ان »الوزراء واملس��ؤولن 
االمنين من اعضاء الوف��د، عقدوا مباحثات 

منفردة مع نظرائهم في اجلانب الفرنسي
الى ذلك اكد قائد القوة اجلوفضائية للحرس 
الثوري االيراني امير علي حاجي زاده ،اجلمعة 

ان العالق��ات اجلي��دة بن طه��ران وبغداد هي 
ش��وكة في عيون األعداء، مؤكدا اس��تعداد 

ايران لدعم قوات الدفاع اجلوي العراقي.
وذك��رت وكال��ة »مه��ر« لألنب��اء، ان«العميد 
حاجي زادة  اش��ار لدى استقباله قائد قوات 
الدف��اع اجل��وي العراقي الفري��ق الركن جبار 
عبيد كاظم حسن الدراجي الى دعم  واسناد 
القوة اجلوفضائية للحرس الثوري للعراق في 

مواجهة داعش«.
 واض��اف، ان »ه��ذه الق��وة وقف��ت الى جانب 
العراق حكومة وشعبا في االيام االولى حلرب 
الع��راق على داع��ش واجلماع��ات التكفيرية 
بطل��ب من احلكوم��ة العراقي��ة ودعمت في 
تلك االيام املصيرية احلشد الشعبي واجليش 
العراق��ي عبر ارس��ا الطائرات  وفت��ح دورات 
تاهيلية مكثف��ة للطيارين العراقين وتقدمي 
الدعم اللوجس��تي وصيان��ة الطائرات على 

مدى اربع سنوات«.

واشار زاده الى ان »الش��عب العراقي برهن 
ب��دوره مدى حب��ه الي��ران والش��عب االيراني 
خالل كارثة السيول االخيرة في ايران وكذلك 
مسيرات االربعن احلسيني«، مؤكدا ان« هذه 
العالقات املتميزة اليوم باتت شوكة في اعن 
اميركا والكيان الصهيوني واألنظمة العربية 

الرجعية في املنطقة .

12 قضايا

ماكرون : فرنسا ستستثمر يف إعادة إعمار العراق يف 
قطاعات النقل والطاقة والزراعة وستقف فرنسا إىل 
جانب العراق يف تعزيز قدراته على محاربة اإلرهاب

لم يكن هذا املوقف مفاجًئا إىل حد كبري 
إذ إن تقاربـًا كبرًيا بني حكومة الوفاق 
وبني الحكومة الرتكية يمكن مالحظته

خريطة الطريق االسرتاتيجية تضم 
خمسة محاور رئيسة هي تحديد 
هيكلية الحوار السياسي وأشكاله 
والنهوض بالتعاون العسكري 
واألمني وتكييفه وفق الحاجات

كرر أردوغان أن هدفه هو 
منع ليبيا من أن تتحول إىل 
سوريا جديدة إال أن التخوفات 
بتحول ليبيا إىل النموذج 
السوري تزايدت بعد اإلعالن 
عن املوقف الرتكي
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بعد إعالن تركيا دعم »الوفاق«.. كيف ستتغير أوراق اللعبة على األرض؟

تتضمن خمسة محاور.. خريطة الطريق االستراتيجية بين العراق وفرنسا

باريس لن تتنازل عن جمموعة املدفعية املتقدمة املسماة 
القيصر اليت نشرتها مشال العراق للمساعدة يف حماربة داعش

اردوغان : تركيا ستسخر كل إمكانياتها ملنع هذه املؤامرة على 
الشعب اللييب فال وجود حلل عسكري لألزمة الليبية

السراج

اردوغان

حفتر



أن  م��ن  األخي��ر  فيه��ا  يشك��و 
امللخ��ص األولي الذي أعلنه بار ال 
»يعكس في ش��كل كامل سياق 

عمل املكتب وطابعه وجوهره«.
الوزي��ر  دميقراطي��ون  وطال��ب 
باالستقال��ة، فيم��ا ح��دد رئيس 
جلن��ة القضاء في مجلس النواب 
املاضي  األربع��اء  نادل��ر  جيرول��د 
موع��داً نهائي��اً لبار ك��ي يسّلم 
الكونغ��رس نسخة غير منقحة 
من التقرير. وألغى بار مثوله أمام 
اللجنة، كما كان مق��رراً، بعدما 
اختلف مع نادلر في ش��أن شكل 

اجللسة.
ومثل ب��ار األربعاء ألرب��ع ساعات 
أمام جلن��ة القضاء ف��ي مجلس 
الشيوخ الذي يقوده اجلمهوريون، 
مدافعاً عن الرئيس دونالد ترامب. 
وك��ان الوزير نشر ملخصاً لتقرير 
مولر، مشيراً إلى أنه يبرئ الرئيس 

وفريقه من شبهات بالتواطؤ مع 
موسك��و، وإن جتّنب إعف��اءه من 

شبهة عرقلة العدالة.
النائ��ب دوج كولين��ز، أب��رز عضو 
جمه��وري في جلن��ة القضاء في 
نادل��ر  حّم��ل  الن��واب،  مجل��س 

ب��ار،  م��ع  املواجه��ة  مسؤولي��ة 
معتب��راً أن السبب الوحيد لعدم 
مثول األخي��ر ل��إدالء بشهادته، 
ه��و أن نادل��ر ق��ّدم مطال��ب في 
شأن صيغة اجللسة التي حتّولت 
وتبّن��ت  مساءل��ة«.  »جلس��ة 

اللجن��ة صيغ��ة قوي��ة، تشمل 
إضافية من  ساع��ة استج��واب 
محاميه��ا، إضاف��ة إل��ى أسئلة 

أعضاء اللجنة.
وك��ان نادل��ر أعلن أن��ه سيمضي 

ف��ي مسأل��ة اتهام ب��ار ب��ازدراء 
مجل��س الن��واب، ف��ي موعد رمبا 
يك��ون اإلثن��ن املقب��ل. وأض��اف 
خالل جلسة استمرت 15 دقيقة 
للجنة انعقدت بدل ش��هادة بار: 
»ل��ن يك��ون أمامن��ا خي��ار سوى 

التحّرك سريعاً التهام وزير العدل 
ب��االزدراء، إذا ماطل أو تقاعس عن 
التفاوض بني��ة حسنة. التحدي 
الذي نواجهه هو أن رئيس الواليات 
املتح��دة يسع��ى باستماتة إلى 

منع الكونغ��رس، الفرع الشريك 
عل��ى ق��دم املساواة ف��ي احلكم، 
من القيام بأي حتقيق من أي نوع، 

حتى في أكثر قراراته تهوراً«.
وأض��اف في إش��ارة ال��ى ترامب: 
»يح��اول جعل الكونغ��رس غير 

فاع��ل. التح��دي هو أنن��ا جنازف، 
إذا ل��م نواجهه اآلن مع��اً، بفقد 
صالحي��ة الوقوف ف��ي مواجهة 
أي رئي��س في املستقبل. إن نظام 
احلك��م ف��ي الوالي��ات املتح��دة، 

ال��ذي يستن��د إل��ى ع��دم وجود 
رئيس ديكتاتور، ب��ات على احملك. 
ع��دم حض��ور وزي��ر الع��دل ب��ار 
اجللس��ة إمن��ا ه��و خط��وة أخرى 
ف��ي هج��وم اإلدارة املتزاي��د على 
الدميقراطية األميركية وعلى حق 

الكونغرس«.
وأغض��ب غي��اب بار ع��ن جلسة 
االستماع رئيسة مجلس النواب 
اعتبرت  الت��ي  بيلوسي  نانس��ي 
أن ب��ار »كذب عل��ى الكونغرس«، 
متحدثة ع��ن »جرمية«. وأضافت: 
رئيس  التي يصدره��ا  »البيان��ات 
الوالي��ات املتح��دة، مث��ل إدالئ��ه 
ببيان ش��امل بأنه ل��ن يحترم أي 
مذكرة استدع��اء، إمنا هي عرقلة 

للعدالة«.
واعتب��رت وزارة العدل أن اتهامات 
وغي��ر  أس��اس  »ب��ال  بيلوس��ي 
مسؤولة وطائشة وكاذب«، فيما 
ن��ّدد اجلمهوري��ون ب��� »مهزل��ة«. 
أم��ا املستشار القانون��ي للبيت 

األبيض إمييت ف��الد فرأى أن تقرير 
مول��ر يتضّم��ن »قص��وراً قانونياً 
هائ��الً«، إذ يلغي فرضي��ة البراءة 
بزع��م أنه ال يستطي��ع أن يعفي 

لعرقل��ة  اتهام��ات  م��ن  ترام��ب 
العدالة.

إلى ذلك، أوردت صحيفة »نيويورك 
تامي��ز« أن محقق��اً ف��ي مكت��ب 
بي  )أف  الفيديرالي  التحقيق��ات 
آي( التق��ى ج��ورج بابادوبولوس، 
املستش��ار الساب��ق ف��ي حملة 
ترام��ب، م��ن أج��ل التحق��ق من 

مسألة »التواطؤ« مع روسيا.
والتق��ى احملق��ق باملستش��ار في 
قب��ل   ،2016 )سبتمب��ر(  أيل��ول 

ترام��ب  انتخ��اب  م��ن  ش��هرين 
رئيس��اً، وق��ّدم نفس��ه بوصف��ه 
ف��ي مج��ال البحوث.  مساع��داً 
وأش��ارت الصحيفة إل��ى أن هذه 
احملاولة ل��م تؤِد إلى اخل��روج »بأي 

معلومات مفيدة«.

مع بدء تصفير نفطها... ما هي رهانات إيران على األوربيين واآلسيويين؟ 

وتشي��ر الدارس��ة أن��ه ف��ي أبري��ل 
)نيسان( 2018. وهو الشهر الكامل 
األخير قب��ل االنسح��اب األميركي 
من االتف��اق النووي، ك��ان متوسط 
معدل التضخ��م السنوي في إيران 
8 ف��ي املائ��ة، وه��و رقم ل��م يتغير 
إال قلي��اًل ألكثر من عام��ن. وتظهر 
أحدث األرق��ام أن تكلفة الغذاء قد 
ارتفعت بسرع��ة، بنسبة 85.2 في 
املائ��ة من أبريل العام املاضي، علما 
بأن م��واد معين��ة ش��هدت زيادات 
بنس��ب كبي��رة ج��دا، ول��م تنجح 
سياسات دع��م املستهلك أو منح 
أسعار صرف مؤاتية في كبح جماح 
األسع��ار، بسبب الفس��اد املتجذر 
على األرجح بحسب دراسة معهد 

الدميقراطيات.
وتلف��ت الدراس��ة إلى أن��ه رغم أن 
قطاع��ات معينة لم تصب بأعراض 
التضخ��م ذاتها كإيج��ار املساكن 
)24.7( والرعاية الصحية )27.2( إاّل أن 
مقدمي اخلدمات الطبية يتقاضون 

أتعابه��م وثمن الدواء نق��دا وأعلى 
بكثير من األسعار الفعلية.

ويتوق��ع صن��دوق النق��د الدولي أن 
يتفاق��م الرك��ود احلالي ه��ذا العام 

انكم��اش  إل��ى  ي��ؤدي  م��ا 
اإلجمال��ي  احملل��ي  الن��اجت 
بنسب��ة 6 في املائة. ويرجح 
استمرار التضخم وارتفاعه 
إي��رادات  انخف��اض  م��ع 
طه��ران النفطي��ة وتناقص 
احتياطاته��ا م��ن العمالت 

األجنبية.

وفي دراسة أخ��رى للمعهد توضح 
أن إي��ران ص��درت م��ن م��ارس )آذار( 

2018 إل��ى م��ارس 2019 14.1 مليار 
البتروكيمياوية،  املنتجات  دوالر من 

ف��رض  واش��نطن  إع��ادة  رغ��م 
العقوب��ات عل��ى ه��ذا القطاع في 
نوفمب��ر )تشري��ن الثان��ي( املاضي. 
ومتث��ل البتروكيمياوي��ات 32٪ م��ن 
قيمة صادرات إي��ران غير النفطية. 
اإليرانية  الكمارك  بيانات  وبحسب 
فق��د است��وردت الص��ن 5.6 مليار 
دوالر من املنتج��ات البتروكيمياوية 
اإليراني��ة، وه��ي املست��ورد األكب��ر. 
كما استوردت دولة اإلمارات ملياري 

دوالر، ثم العراق مببلغ 1.5 مليار دوالر 
وتركي��ا والهن��د بقرابة ملي��ار دوالر 

لكل منهما.
قبل إعادة ف��رض العقوبات، صدرت 
إيران ما متوسط��ه 1.2 مليار دوالر 
البتروكيمياويات شهريا خالل  من 
الفت��رة املشمول��ة بالتقري��ر. ث��م 
انخفض��ت الصادرات ف��ي نوفمبر 
لكنه��ا  العقوب��ات،  ع��ودة  بع��د 
تعاف��ت ف��ي الشه��ر التال��ي إلى 
مستوي��ات أكتوب��ر )تشرين األول(. 
وف��ي وقت الح��ق، استق��رت على 
نحو 900 مليون دوالر شهريا خالل 
الربع األخير م��ن الفترة املشمولة 
بالتقرير. ورغ��م انخفاض صادرات 
بنسب��ة  البتروكيميائي��ة  إي��ران 

20 ف��ي املائ��ة فق��ط من��ذ إع��ادة 
ف��رض العقوبات، ال ي��زال مستوردو 
البتروكيمياويات م��ن إيران هم من 

حلفاء واش��نطن ومنافسيها على 
حد س��واء. م��ن تركي��ا وباكستان 
والعراق وأفغانستان ودولة اإلمارات 
وعم��ان. وه��ذا يتطل��ب مفاوضات 
مكثفة مع البلدان املستعدة إليجاد 
موردي��ن ج��دد والتلوي��ح بعقوبات 

صارمة ملن يرفضون االمتثال.
في املقاب��ل تظهر بيانات حكومية 
أن الشرك��ات اآلسيوية التي كانت 
تشك��ل ش��ريان احلياة إلي��ران بعد 
قلص��ت  األميركي��ة  العقوب��ات 
نشاطاته��ا التجاري��ة م��ع طهران 

بشكل دراماتيكي.
ومن بن الشرك��ات اآلسيوية التي 
تعيد النظر في تعامالتها مع إيران، 
بن��وك وش��ركات نف��ط وعمالق��ة 
التكنولوجي��ا م��ن بينه��ا ش��ركة 

ج��ي«  و»إل  و»لينوف��و«  »ه��واوي« 
و»سامسونغ«.

وعلقت طه��ران آمالها على الصن 
والدول اآلسيوية األخرى عندما بدأت 
الشرك��ات األوربية ف��ي االنسحاب 
من اقتصادها قبل إعادة العقوبات 

األميركية في اخلريف املاضي.
وقبل االتفاق النووي، تفوقت الصن 
عل��ى أوربا كمورد رئي��س للمعدات 

الصناعية إلى إيران.
وم��ع إدراج فيلق الق��دس منظمة 
م��ن  اإلعف��اءات  ووق��ف  إرهابي��ة 
استيراد النف��ط اإليراني، تعرضت 
وسائ��ل الدف��ع الرئيسي��ة إلي��ران 
- التب��ادل املباش��ر للنف��ط مقابل 
السل��ع واخلدم��ات – للتوقف. هذا 
يعني أن أي ش��ركة تستورد النفط 
من إيران بع��د انتهاء اإلعفاءات في 
2 ماي��و )أي��ار( قد يت��م حظرها من 

النظام املصرفي األميركي.
وكانت واشنطن قد سمحت لثماني 
دول من بينها الصن والهند وكوريا 
اجلنوبي��ة، بش��راء النف��ط اإليراني 

طاملا التزمت بخفض وارداتها.
قال��ت الهن��د إنه��ا ستلت��زم على 
األميركي��ة،  بالعقوب��ات  األرج��ح 
لك��ن اخلارجية الصيني��ة قالت إن 
العقوبات  باستمرار  »تعارض  بكن 
األحادي��ة«. وفيما يتوق��ع اخلبراء أن 
تواصل الصن ش��راء بعض النفط 
اإليراني، لكن العديد من الشركات 
الصينية حتد من تعاملها مع إيران. 
وأبلغ بن��ك »كونلون« ال��ذي متلكه 
ش��ركة النفط الوطني��ة الصينية 

رئيس��ة  قن��اة  وه��و  احلكومي��ة، 
للتجارة الصينية اإليرانية العمالء 
أنه سيوق��ف جميع التحويالت مع 

إيران ابتداء من 1 مايو.
بلغت الصادرات الصينية الشهرية 
إلى إيران 629 مليون دوالر في مارس، 
الشهري  املع��دل  بانخف��اض ع��ن 
البال��غ 1.6 مليار دوالر من عام 2014 
إل��ى أوائل ع��ام 2018، وفق��اً لإدارة 
العامة للجمارك الصينية . وهو ما 
اعتبر انعكاسا للضغط األميركي 
م��ع ق��رب إنه��اء اإلعف��اءات عل��ى 

استيراد النفط اإليراني.
ع��ن  صيني��ون  مسؤول��ون  وعب��ر 
تخوفهم م��ن أن تصب��ح املشاريع 

الت��ي تقدر مبلي��ارات ال��دوالرات في 
حق��ول النف��ط والغ��از والس��كك 
للعمالق��ة  املمنوح��ة  احلديدي��ة 

الصينين مهددة.
وف��ي الشهر املاضي قامت ش��ركة 
هواوي، ثاني أكبر ش��ركة للهواتف 
بتسري��ح  العال��م،  ف��ي  الذكي��ة 
معظ��م موظفيها البال��غ عددهم 
250 موظفاً في إي��ران، وفقا لرجال 
األعم��ال في طه��ران. وق��ال هؤالء 
لينوف��و  ش��ركة  إن  األش��خاص 
ومقرها بكن، أكبر شركة لتصنيع 
الكومبيوت��ر ف��ي العال��م، حظرت 
عل��ى موزعيها في دب��ي بيعها إلى 
إي��ران بعد حتذي��ر م��ن وزارة اخلزانة 

األميركية.
وتعرضت الشركة لضغط ش��ديد 
انتهاكه��ا  بزع��م  واش��نطن  م��ن 
العقوب��ات املصرفي��ة الدولية على 
إي��ران، وحت��ول إل��ى نقط��ة خ��الف 

رئيسة بن إدارة ترمب وبكن.
وبعدما قلص عمالقة اإللكترونيات 

في كوري��ا اجلنوبي��ة »سامسونغ« 
و»إل ج��ي« بالفعل م��ن تعاملهما 
مع إيران في الفترة السابقة، يتوقع 
انتهت  انسحابهم��ا كليا بعدم��ا 
فت��رة اإلعف��اءات النفطي��ة الت��ي 
كانت تسمح إلي��ران بتبادل النفط 

بالسلع.
ويرى سعيد قاسم��ي جناد الباحث 
اخملت��ص ف��ي ش��ؤون إي��ران مبعهد 
الدميقراطي��ات أن استم��رار حملة 
احلقيقي��ة  القص��وى  الضغ��ط 
االختي��ار  عل��ى  سيجب��ر طه��ران 
بن بق��اء النظ��ام أو وقف خططه 
للهيمن��ة اإلقليمي��ة. ويضي��ف أن 
على واش��نطن مواصل��ة الضغط 

على طهران وعمالئها في املنطقة 
وأاّل تس��رع إلى طاول��ة املفاوضات. 
وم��ن املتوقع أن ينكم��ش االقتصاد 
اإليران��ي للعام الثاني على التوالي، 
الدول��ي  النق��د  صن��دوق  توق��ع  إذ 
انكماش��ه بنحو 6٪، هذا العام ما 
ميثل أس��وأ أداء لالقتص��اد اإليراني 

منذ عام 2012.
كم��ا توقع صن��دوق النق��د الدولي 
وص��ول التضخم إل��ى 40٪، أو أكثر 

هذا العام.
جتدر اإلش��ارة إل��ى أن أملانيا وفرنسا 
وبريطاني��ا، ال��دول األوربية املوقعة 
على االتف��اق النووي اإليراني سعت 
العقوب��ات  تأثي��ر  تخفي��ف  إل��ى 
إي��ران وذك عب��ر  األميركي��ة عل��ى 
 Instex اإلع��الن ع��ن إط��الق نظ��ام
في محاولة إلبق��اء القنوات املالية 
والتجارية مفتوح��ة مع طهران، إال 
أن ه��ذه اخلط��وة تعتب��ر رمزية ولم 
تنجح في تخفيف عبء اإلجراءات 

األميركية على إيران.

13 ما وراءالحدث

يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتفاقم الركود احلالي هذا العام ما 
يؤدي إىل انكماش الناتج احمللي اإلمجالي بنسبة 6 %

مع بدء سريان قرار إدارة الرئيس األميركي دونالد ترمب بوقف اإلعفاءات عن استيراد النفط اإليراني، تدخل العقوبات املفروضة على إيران مرحلة جديدة، في 
ظل مساعي طهران إليجاد بدائل وأساليب لتجاوزها وجهود واشنطن للتصدي لتلك احملاوالت.كان الفتا جلوء وزير اخلارجية اإليراني محمد جواد ظريف إلى 
استخ��دام حض��وره الدبلوماسي في نيويورك األسبوع املاضي، النتقاد سياسات الرئي��س ترامب. وحاول تصوير ما يجري على أنه نقطة خالف كبيرة، ليس 
فقط بن املؤسسة السياسية األميركية بشقيها اجلمهوري والدميقراطي، بل وبن اإلدارة نفسها. واعتبر دفاعه بأنه دليل على أن العقوبات حتقق أهدافها 
وأن صب��ر النظام يتع��رض للضغط الشديد، فيما طرحه بتبادل األسرى، جاء قبل األوان. وبحسب دارسة في معهد الدفاع عن الدميقراطية، فإن ذلك يشير 
إل��ى التأثي��ر الكبير لسياسة الضغط القصوى على االقتصاد الكلي إليران. وتستند الدراسة على أرق��ام املركز اإلحصائي اإليراني عن معدل التضخم في 

البالد، حيث بلغ 30.6 في املائة سنويا، مع زيادة سنوية من العام املاضي بعد قرار ترمب االنسحاب من االتفاق النووي بلغت 51.4 في املائة.

اعتربت وزارة العدل أن اتهامات بيلوسي بال أساس وغري مسؤولة وطائشة وكاذبة فيما نّدد اجلمهوريون بهذه املهزلة

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

اتهم الدميقراطيون وزير 
العدل األميركي وليم بار 
بالكذب على الكونغرس 

في شأن التقرير الذي أعّده 
روبرت مولر، الذي تولّى 

التحقيق في »تدخل« روسيا 
في االنتخابات األميركية 

عام 2016، مهددين بعقوبات 
لرفضه املشاركة في جلسة 
استماع في مجلس النواب. 
لكن وزارة العدل شكت من 
اتهامات »طائشة وكاذبة«.

ويتهم الدميقراطيون بار 
بتضليل الكونغرس بعد 
قوله خالل شهادة أدلى 

بها في نيسان )أبريل( 
املاضي إنه لم يعرف هل 

أن مولر يتفق مع توصيفه 
األولي للتقرير، إذ لم يذكر 

رسالة تلقاها من احملقق 
اخلاص في 27 آذار )مارس(، 

علقت طهران آماهلا على الصني والدول اآلسيوية 
األخرى عندما بدأت الشركات األوربية يف 

االنسحاب من اقتصادها

أغضب غياب بار عن 
جلسة االستماع رئيسة 
مجلس النواب نانسي 
بيلوسي التي اعتربت أن 
بار كذب على الكونغرس

الشركات اآلسيوية التي 
كانت تشكل شريان 
الحياة إليران بعد 
العقوبات األمريكية قلصت 
نشاطاتها التجارية مع 
طهران بشكل دراماتيكي
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ترامب

مولر

بار

ظريف

سعيد قاسمي بومبيو 

بعد اتهام بيلوسي بار بالكذب على الكونغرس ..سجال بني وزارة العدل األمريكية والديمقراطيني

يتهم الدميقراطيون بار بتضليل الكونغرس بعد 
قوله خالل شهادة أدىل بها بإنه مل يعرف هل مولر 

يتفق مع توصيفه األولي للتقرير



الشاعر سجاد الغريب يف حوار خص به )                               (: ملهمي الوطن ومشاعري تبقى ملتهبة لوطين

يف جمتمعنا احلبيب كل شخص حياول الوصول إىل القمة عليه دفع 
رسوم النجاح )التسقيط( وتكون املواجهة بالعمل الصادق واملثابرة

حاوره / أمري النعيمي
* حدثنا عن بداياتك الشعرية؟ من اكتشف 

املوهبة؟
- بدايات��ي كان��ت بسيط��ة وركيك��ة لك��ن 
سرع��ان م��ا انصه��رت بالوس��ط الشعري 
وتعلم��ت كيف تكون القصيدة وكيف يكون 

بناءها، والشاعر هو من يكتشف موهبته.
* هل تأثرت بشاعر معني؟
- انا تأثرت بالشعر فقط.

* لكل ش��اعر ملهمت��ه في كتاب��ة الشعر، 
من ملهمة سج��اد الغريب واألكثر تأثيراً في 

بلورة جتربته الشعرية؟
- كتب��ت للوط��ن وملهم��ي الوط��ن وتبق��ى 

مشاعري ملتهبة لوطني.
* يواج��ه الشخ��ص الناج��ح العدي��د م��ن 
الصعوب��ات.. حدثنا ع��ن ه��ذه الصعوبات؟ 

وكيف تستطيع التغلب عليها؟

- في مجتمعنا احلبيب كل ش��خص يحاول 
الوصول الى القمة عليه دفع رسوم النجاح 
بالعم��ل  املواجه��ة  وتك��ون  )التسقي��ط(، 

الصادق واملثابرة.
* ابرز اجلوائز التي حصلت عليها؟

- اجلوائز واملنجزات التي حققتها هي:  
 املرك��ز االول ف��ي مسابقة ش��اعر احلياة من 

املرحله االولى سنة  2014..
- حصل��ت على لق��ب ش��اعر اجلامعة سنة 

2014 في ذي قار.
- جنم حلقة في مسابقة شاعر العراق سنة 

2015 قناة البغدادية..
- افضل شاعر شاب لسنة 2017 في العراق.

*م��ا الظ��روف الت��ي تساع��دك عل��ى كتابة 
الشعر؟

- ف��ي االوق��ات التي اك��ون منف��ردا فيها مع 
نفسي )ليال(.

* لكل شاعر بعد مييزه عن اآلخرين فما أبعاد 
قصائدك الشعرية؟

- ان تكون قصيدتي دواء جلرح اجملتمع وظواهر 
من املمكن معاجلتها.

* لك��ل ش��اعر نص��ه اخل��اص ب��ه وبصمته 
الشعري��ة اخلاصة، هل تعتق��د أن النصوص 

الشعرية املعاصرة قد أصبحت نصا شعريا 
واحدا بسبب التناص بينها؟

- هنال��ك الكثي��ر م��ن الشع��راء ه��م عبارة 
ع��ن قصيدة واحدة وه��ذا بسبب قلة الوعي 
والثقافة وعدم التطل��ع على امور تكون من 
واجب الشاعر، فالكثي��ر من الشعراء حاليا 
يستهدف��ون اذواق الش��ارع ون��ادرا م��ا جت��د 

قصيدة تغير من واقع اجملتمع.
* عند اعدادك قصيدة ش��عرية جديدة، وقبل 
ان تدفعه��ا للنشر هل حترص على أن تشرك 
فيها عدداً من األصدقاء؟ وملن تكون األولوية؟ 
إذا كان اجلواب »نعم«؛ هل تقوم بهذه اخلطوة 
م��ن باب االستئناس أم م��ن باب احلرص على 

معرفة آراء اآلخرين؟
- م��ن املف��روض ان تدف��ع او تع��رض نص��ك 
خملتصني، لكن بالوقت احلالي يفتقد الوسط 
ال��ى نقاد حقيقني، لذل��ك في بعض االحيان 
اعرض قصائ��دي على بعض زمالئي القريبني 
جدا وهذا يكون م��ن باب الرؤية والتطلع الى 

مستقبل النص عند الظهور الى اجلمهور.
* حدثنا عن الطموحات املستقبلية؟

- الطموحات كثيرة واالهم ان اعيش حراً.
* كلمة اخيرة؟

- شكرا لكادر جريدة ) البينة اجلديدة( جريدة 
العراقي��ني جميعا عل��ى متابعته��ا لالدباء 
واملثقف��ني واظه��ار نتاجاته��م  وامتنى لكم 

النجاح والتطور.
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قصة قصرية

الق��ارئ الي��وم، غايت��ه املعرفة، جت��ده لن 
يهت��م بورود بعض األخطاء، حيث ال توجد 
صفحة مهما كانت بدون أخطاء. ما دمت 
تكت��ب البد وإن تخط��أ، ومهما كان اخلطأ 
س��وف يغتفر ليس��ت األخط��اء باملهمة 
في عصر الكشف ه��ذا، وان قواعد اللغة 
ل��م تتوافق بعضها على بع��ض، وبينهما 
املقدس متأرجحا، ما بني القاعدة اللغوية 
وشذوذها، في غالب األحيان تُرتكب أخطاء 
نتيج��ة  التكنولوج��ي  الضي��ق  بسب��ب 
اإلحراج الذي تضعنا فيه مساحة مفاتيح 
املوبايل، والقبول بتصميمها كبيئة كتابية 
ل��م نتعود عليها، يومها ك��ان احلرف الذي 
يخط��ه القلم، برسم يغم��ره اإلحساس. 
إضافة الى التس��ّرع، فالعصر بات يطلب 
من��ك اإلجابة الفورية. وثم��ة نقطة أخرى 
بسبب عدم سهول��ة التشكيل الصوتي 
على احل��رف، يسب��ب التعثر ف��ي القراءة، 
وتلك الطامة، ال يكون الكاتب هو املسؤول 
عنها، فقط، وكل عهدنا حتى في الصحف 
احمللي��ة ثمة أخط��اًء نحوي��ة الكثير منها 
يتعل��ق بأساسي��ات بن��اء اجلمل��ة، حيث 
جملة املبتدأ ال تتبعها جملة اخلبر، كذلك 
حرك��ة الفاع��ل واملفعول، وسي��رة االسم 
املعرف بأل بعد نحن واستخدامات اسمي 

االشارة اللذين/ اللذان.
وهناك من يعترف بانه ضاع بني القاعدتني، 
القاع��دة الت��ي درج عليه��ا »الدارج��ون«. 
والقاع��دة الت��ي ال يعرفه��ا إال »العاملني«. 
ولم احفل بكليهم��ا، فاملعرفة متوت على 

جوانبها املقاصد.

مجهرة
األخطاء اللغوية

a

فنارات

محمد األحمد

نص

رغ��م البداية البس��يطة واملعوقات والعقبات والصعاب التي واجهته اثناء بدء الرحلة الش��عرية اال انه س��رعان 
ما اس��تطاع االنصهار في الوسط الش��عري واثبت نفسه كشخصية ش��عرية عراقية يصعب منافستها، ركز 
كتاباته في عالم الش��عر على وطنه الذي بقي ش��امخاً رغم االخطار التي احدقت به، نتعرف اكثر عن الش��اعر 

سجاد الغريب في هذا احلوار..

الطرقاُت
روضت االطفال اليتامى

على اجملاعة..
            الكل يعلو صوته اال الرغيف

مازال صامتا بأفواههم
املليئة بالذباب...

تقدست اسماؤك يا عراق
قلُت

هذي الفخاخ
ستزهر

من اجل عيونك انت
الذئب الذي يهددني

يرجتف
من برد الفريسة

     فكل ذئب نهاية
ال تدهشني
بسيفك املر

الصيف
سيذيب جليد وجهك املقنع,

عندها فقط
ستدوسك

       احذية االرامل

على طريق

الهاوية

اقصد طريق املوت

رسمنا فم احلرية

بزيت الدموع املؤجل...

سنستغيث

من الوحدة

في هذا العالم الشائك..

واغصاننا يابسة جدا على سدرة الوطن

ألننا سنبقى

نبحُث عن وطن حر

وشعب سعيد

   الليل والبحر

تؤمان

قالت لي احلشائش

املمزوجة بدم القتلى االبرياء

جماعة 
األسئلة

الكثري من الشعراء حاليًا يستهدفون أذواق الشارع
ونادراً ما جتد قصيدة تغري من واقع اجملتمع

حيدر حاشوش العقابي

بغداد / البينة الجديدة
ص��در ع��ن دار املأم��ون للترجم��ة 
وزارة  تشكي��الت  أح��دى  والنش��ر 
الثقاف��ة والسياحة واآلث��ار، العدد 
األول من مجل��ة كلكامش باللغة 
االنكليزية لسنة 2019 وهي مجلة 
تعن��ى بالف��ن والثقاف��ة العراق��ي 
احلديث ويترأس حترير اجمللة السيدة 
سناء محمود املشهداني. وتضمن 
أهمه��ا،  ع��دة  مواضي��ع  الع��دد 
املق��ال االفتتاح��ي: بعن��وان )املرأة 
والثقاف��ة: عالق��ة طردي��ة( بقل��م 
مضيئة:  ومحط��ات  املشهدان��ي، 
عنوان تن��اول في��ه الدكتور ياسني 

اجلبوري ش��خصيات فنية متميزة 
مث��ل خلي��ل ال��ورد ومنع��م فرات 
فضال ع��ن مجموعة بغ��داد للفن 
احلدي��ث، وقص��ص قصي��رة :تناول 
الع��دد قصت��ني قصيرت��ني األول��ى 
حتمل عنوان »أصابعي التي لم تعد 
العراقي )حسب  للروائي  أصابعي« 
اهلل يحيى( ترجمة: نوال علي جراغ 
ال��ى االنكليزي��ة والثاني��ة بعنوان 
»صانع��ة التمث��ال« بقل��م حافظ 
العادل��ي ترجم��ة: سن��اء محمود. 
وتن��اول ب��اب الدراما: مق��اال نقديا 
للفن��ان واخمل��رج العراق��ي حس��ن 
حسن��ي بعن��وان »الدرام��ا قدري« 

ترجمة: ن��دى مهدي ش��كر، فيما 
ض��م باب فنون: ق��راءات نقدية في 
الف��ن التشكيل��ي العراق��ي أولها 
بعن��وان »فن الفلسف��ة وفلسفة 
الف��ن« والثان��ي »فنون ش��امخة« 
ترجمة: ندى مهدي ش��كر وعنوان 
إيقونات الفن  »استعادة احلداث��ة« 
كتاب��ة  املوصل��ي:  التشكيل��ي 
وترجم��ة: ليلى م��راد سرحان.وفي 
باب مقاالت: مقال��ني مهمني األول 
بعنوان »التعلي��م والسالم« بقلم 
:د.مهند الشاوي ومقال آخر بعنوان 
»العالق��ة التفاعلي��ة ب��ني األعالم 
البدراني  :د.فاضل  بقلم  والثقافة« 

االنكليزي��ة  اللغ��ة  إل��ى  نقلته��ا 
محمود.وف��ي  سن��اء  املترجم��ة 
املسرح: مقالني يحمل األول عنوان 
»ثنائية الوع��ي– الوحدة في جتربة 
بقلم:  املسرحي��ة«  فاضل خلي��ل 
صمي��م حس��ب اهلل نقلت��ه إل��ى 
االنكليزية املترجمة دالل مصطفى 
وعن��وان آخر »اإلبحار ف��ي فراديس 
اجلمال:ص��الح القص��ب أمنوذج��ا« 
بقل��م احمد الشرج��ي نقلته إلى 
اللغ��ة االنكليزي��ة زين��ب حمي��د.
وكم��ا ضم ب��اب الشع��ر: قصيدة 
العراقية  بعنوان »صالة« للشاعرة 
املغتربة :فليحة حسن نقلها إلى 

ويليم هادش��نز. االنكليزية  اللغة 
وفي ب��اب نشاط��ات ثقافية: خبر 
بعن��وان »احلمدان��ي يزي��ح الستار 
عن متثال بطل��ة عراقية« وتغطية 
خاصة ع��ن معرض بغ��داد الدولي 
حي��ث الق��ى استحسان��ا كبي��را 
الفن  وموضوع »تشكي��ل« مجلة 
التشكيلي العراقي وعرض لكتاب 
صدر مؤخرا عن دار ياسني في والية 
بنسلفاني��ا األمريكية يتحدث عن 
النحات العراق��ي الكبير معتصم 
الكبيسي ترجم��ه: سناء محمود 
املشهدان��ي. وق��د ع��رض الكتاب 

على موقع األمازون.

بغداد / البينة الجديدة
في التفات��ة انسانية كرمية تبن��ى وزير الثقافة 
والسياحة واالث��ار الدكتور عبد االمير احلمداني 
نفقات عالج الفنان العراقي القدير عامر توفيق 
ال��ذي تعرض الى ازمة صحية ح��ادة اثر اصابته 
بعجز كلوي الزمه فراش امل��رض وادخل جراءها 
مستشف��ى اليرم��وك. وتفق��د السي��د الوزير 
رده��ة املستشف��ى التي نقل له��ا الفنان عامر 
توفيق غير ان ضع��ف اجلانب اخلدمي والصحي 
ف��ي الرده��ة دف��ع الوزير ال��ى  الطلب م��ن ادارة 
املستشفى نقل��ه فورا الى اجلناح اخلاص وعلى 
نفقت��ه اخلاصة اعت��زازا بالتاري��خ الفني واالرث 
الغنائ��ي واملوسيف��ي الذي اجنزه الفن��ان. وتأتي 
مبادرات الوزير احلمداني في سياق سعيه لتوفير 
الرعاي��ة الكامل��ة جلمي��ع املبدع��ني واملثقفني 

العراقي��ني مم��ن يتعرضون ال��ى ظ��روف مماثلة.. 
حل��ني اقرار مشروع قانون اعدت��ه الوزارة يتكفل 
بتغطي��ة نفق��ات الع��الج ومبا يحف��ظ كرامة 
وهيبة املثقف العراقي وتأمني ضمانات صحية 
تخفف عنه��م اآلالم وهم في اعم��ار متقدمة.
م��ن جهته عب��ر الفنان عام��ر توفيق ع��ن بالغ 
ش��كره وامتنانه ملبادرة الوزير.. وقد بدت امارات 
السع��ادة واالرتي��اح بادية عل��ى مالمح وجهه..
متمنيا ملعال��ي الوزير التوفيق ف��ي اداء مهامه 
خدمة للثقافة والفنانني العراقيني.. واصفا اياه 
بالرج��ل املناسب ف��ي املكان املناس��ب. وتفقد 
السي��د الوزير ردهة املستشف��ى التي نقل لها 
الفنان عامر توفيق غير ان ضعف اجلانب اخلدمي 
والصحي في الرده��ة دفع الوزير الى الطلب من 
ادارة املستشف��ى نقله فورا ال��ى اجلناح اخلاص 

وعلى نفقته اخلاصة اعتزازا بالتاريخ الفني 
واالرث الغنائي واملوسيفي الذي اجنزه الفنان.

وتأت��ي مب��ادرات الوزير احلمدان��ي في سياق 
سعي��ه لتوفي��ر الرعاي��ة الكامل��ة جلمي��ع 
املبدعني واملثقف��ني العراقيني ممن يتعرضون 
الى ظروف مماثلة.. حل��ني اقرار مشروع قانون 
اعدته الوزارة يتكفل بتغطية نفقات العالج 
ومبا يحف��ظ كرامة وهيبة املثق��ف العراقي 
وتأمني ضمانات صحية تخفف عنهم اآلالم 
وه��م في اعم��ار متقدمة. م��ن جهته اعرب 
الفنان عامر توفيق عن بالغ شكره وامتنانه 
ملبادرة الوزي��ر.. متمنيا ملعالي الوزير التوفيق 
ف��ي اداء مهام��ه خدمة للثقاف��ة والفنانني 
العراقيني.. واصف��ا اياه بالرجل املناسب في 

املكان املناسب.

حسني علي غالب / لندن 

يصرخ االبن بصوت مرتفع  
- أبي أرجوك أذهب لغرفتك.
يجيب األب على طلب ابنه 

إال  أذه��ب  ل��ن  ال  أل��ف  و  ال   -
للسرداب.

يتوج��ه األب إل��ى الس��رداب 
بع��د ما أنهى كالم��ه، يصاب 
االب��ن بامللل والتع��ب فدائما 
هو يطلب م��ن أبيه أن يذهب 
لغرفت��ه ولك��ن األب ال يحب 
أن يقض��ي وقت��ه إال بسرداب 

البيت العتيق ..!!
يق��رر االبن أن يع��رف من أبيه 
سبب تعلقه بالسرداب، ينزل 

االبن على الفور إلى السرداب، 
يج��د أب��اه مستلقي��ا عل��ى 

األرض فينظر إليه  
- أب��ي أرج��وك مل��اذا أنت حتب 
البق��اء ف��ي الس��رداب طيلة 

اليوم..؟؟
فيجي��ب األب واحلزن منحوت 

على وجهه  
-- يا بني إنها احلرب.

يستغ��رب االب��ن م��ن جواب 
أبيه.. 

-  أبي لق��د انتهت احلرب منذ 
وقت طويل.

-- ال لم تنته فهي محفورة في 
مخيلتي حتى هذه اللحظة.

يصم��ت األب لفت��رة قصيرة، 

وبعدها يعود للكالم 
--  لق��د ك��ان ج��دك و جدتك 
ف��إن  للغاي��ة  ب��ي  يهتم��ان 
الطفل الذكر الوحيد بعد أن 
رزق��ا بأخواتي الث��الث، ولكن 
كان ي��وم مولدي ي��وم نحس 
لك��ل أبناء ه��ذا الوطن فلقد 

بدأت احلرب.
يج��ر أب��ي احلس��رات واأللم 
وامل��رارة، ويتوق��ف مرة أخرى 
ع��ن الك��الم لفت��رة قصيرة 

ويعود للكالم 
--  لق��د عش��ت طفولت��ي 
هن��ا فم��ا أكث��ر امل��رات وأنا 
أستم��ع لص��وت الرص��اص 
أنني  بن��ي  ي��ا  والصواري��خ، 

ل��م أع��ش طفول��ة عادي��ة 
فل��م ألع��ب بحديق��ة ولم 
أمتت��ع بضوء الشمس ولم أرَ 
الرسوم املتحركة ولم ألعب 
القدم كبقية األطفال،  كرة 
ك��ل ذكرياتي هن��ا وال يوجد 
شيء في أرشيف حياتي إال 
وفي��ه هذا الس��رداب فلهذا 
اتركن��ي بحال��ي فالسرداب 

هو مثل أمي وأبي.
صمت االب��ن فليس مبقدوره 
أن يعوض والده عن طفولته 
القاسي��ة الت��ي ذهبت وهو 
محب��وس في هذا السرداب، 
وت��رك أب��اه يجت��ر ذكري��ات 

املاضي من دون أن يزعجه.

البينة الجديدة / علي شريف
ف��ي  الثقاف��ي  البي��ت  ش��ارك 
االش��رف في  النجف  محافظ��ة 
املؤمتر الثاني لآلث��ار والتراث الذي 
اآلث��ار بجامع��ة  اقامت��ه كلي��ة 
الكوف��ة وبالتع��اون م��ع عدد من 
)كامب��ردج/  العاملي��ة  اجلامع��ات 
أكسفورد/ بنسيلفانيا/ شيكاغو( 
وبحض��ور أكثر من ثالث��ني باحثا 
ومختصا من جنسي��ات أجنبية 
إضافة إلى باحث��ني من جامعات 
مدي��ر  وش��ارك  أخ��رى.  عراقي��ة 
البي��ت الثقافي النجفي رش��يد 
جبار كشك��ول ببحثه املوسوم 
)الرؤية املقدس��ة ملدينة النجف 

االش��رف ودورها في حفظ التراث 
الدكتور  باالشتراك مع  الثقافي( 
عل��ي ناجي من كلي��ة الهندسة 
واالس��اذ عل��ي بني��ان م��ن كلية 
اآلثار. وقدمت خ��الل املؤمتر وعلى 

م��دار يوم��ني اكثر م��ن خمسني 
ورقة بحثي��ة باللغ��ة اإلجنليزية 
الباحثون  تن��اوب عليه��ا  حصرا 
املشاركون من مختلف اجلامعات 

العراقية واالجنبية.

إصدار جديد .. جملة كلكامش باللغة اإلنكليزية

البيت الثقايف النجفي يشارك يف املؤمترالسرداب 
 الثاني لآلثار والرتاث يف جامعة الكوفة

احلمداني يتكفل بعالج الفنان عامر توفيق .. واألخري يصف الوزير بـ)الرجل املناسب يف املكان املناسب(



عارضة األزياء جيسيكا قهواتي تزور مخيم األزرق لالجئين السوريين: نعم لتعليم الفتيات الالجئات وال للزواج المبكر!

متابعة / البينة اجلديدة
ردت النجم��ة اللبنانية هيف��اء وهبي على 
حتية زميلتها ومواطنتها بأحسن منها وفق 

املثل السائد، فعّلق��ت على تقليد األخيرة 
لها بطرافة وكالمها عنها بكل ود. ونشرت 
وهبي مقطع فيدي��و لعجرم خالل حلولها 
ضيفة على برنامج »لهون وبس« من تقدمي 
هشام ح��داد، معلق��ًة بقوله��ا: »لطيفة، 
محّب��ة، وال ت��زال تتذّكر أغنيت��ي األولى.. أنا 
أيضاً أحّب نانس��ي عجرم«. وظهرت عجرم 
في الفيديو وهي تؤدي إحدى أغنيات هيفاء، 
قب��ل أن يقاطعها مق��ّدم البرنامج ويطلب 
منه��ا تقليدها. وفعلت ذل��ك بعدما ترددت 
خشية أن يزعج ذلك األخيرة، فأدت األغنية 
عل��ى طريقة النجمة ووجهت إليها رسالة 

بقولها: »أحبك هيفا«.

ملسُت رغبة كبرية لدى األجيال الناشئة من الالجئني يف العمل على تغيري 
واقعهم وهم بارعون جداً يف املشغوالت احلرفية

* ليست هذه الزي��ارة األولى التي تقومني بها 
ال��ى مخيمات الالجئني ف��ي األردن.. ما الفرق 

بني زيارتك األولى واألخيرة هذه؟
� زيارتي ال��ى مخّيم الالجئ��ني السوريني في 
األزرق، ه��ي الزي��ارة اإلنساني��ة الثالث��ة التي 
أق��وم بها الى مخّيمات لالجئني. لكّل مخّيم 
خصوصيته وحجم��ه وموقعه وعدد سكانه 
وتسهيالت��ه. م��ا يختل��ف حقاً ه��ي قصص 
الالجئني في ك��لّ مخّيم. زيارتي األولى كانت 
خملّي��م الزعتري الذي ي��ؤوي نحو 80 ألف الجئ 
سوري، والثانية كانت الى مخيم في بنغالدش 
يؤوي أكثر من 600 ألف الجئ من روهينغا. الى 
ان كانت ه��ذه الزيارة الى مخّي��م األزرق الذي 
يض��ّم أكثر من 35 أل��ف الجئ معظمهم من 
حم��ص وحل��ب. اخملّيم قريب ج��داً من احلدود 
السورية وموقعه في منطقة قاحلة وجاّفة.

* ماذا ملسِت في هذه الزيارة؟

�  ملس��ُت رغبة كبيرة لدى األجيال الناش��ئة 
م��ن الالجئني في العمل على تغيير واقعهم. 
وه��م بارع��ون جداً ف��ي املشغ��والت احلرفية 
واخلياطة والطه��و. إنهم مبدعون حقيقيون. 
وأدركُت ان املساعدات التي تُقّدم غير كافية. 
فاجليل اجلديد من الالجئني بحاجة الى فرص 
للتعّل��م والعمل في آن واح��د، بهدف حتقيق 
استقالليتهم وترميم احلياة التي كانت لهم 

وخسروها بسبب احلرب.
* هل حققت زيارتك هذه الهدف الذي رسمته 
له��ا؟ ه��ل استطع��ِت أن جتمع��ي التبرعات 

الالزمة لليونيسيف؟
� ه��دف الزي��ارة ه��و اإلض��اءة عل��ى معان��اة 
الالجئني السوريني في ه��ذا اخملّيم. لقد أردت 
رف��ع الص��وت في م��ا يتعّلق بحق��وق أطفال 
اخملّي��م. دخل��ت احل��رب عامها الثام��ن وباتت 
قضية الالجئني بالنسبة الى الكثيرين مجرد 

أرق��ام. أردُت أنسنة القضي��ة ورسم وجه 
للمأس��اة. كذلك حاول��ت املساهمة في 
جمع التبرع��ات لليونيسيف كي تتمّكن 
من متابع��ة مهامه��ا ومسؤولياتها جتاه 

هؤالء.
* نشرِت صوراً لفتيات صغيرات بشباشب 
مفتوح��ة م��ن النايلون، ش��به حفاة في 

البرد القارس، أخبرينا عنهّن.
�  ه��ذا املشهد أثّر ب��ي كثي��راً. التناقض 
بني اإلبتسامات اجلميل��ة الدافئة لهؤالء 
الفتي��ات، وأقدامهّن الباردة بالشباش��ب 
املمّزق��ة واملتسخ��ة بالوحل، ك��ان دليالً 
واضح��اً على ان ما يُق��ّدم لهؤالء األطفال 

من مساعدات ليس كافياً.
* أّي موقف أبكاك؟

�  لق��د حبس��ُت دموعي ولم أب��ِك أمام هؤالء 
األطفال وال حتى أهاليه��م، ألنني في مهّمة 
إنسانية تقضي بأن أستنبط األفكار التي من 
شأنها ان حتّسن حياتهم. ما رأيته وشاهدته 
أثّر بي بأسلوب مختلف: شعرُت بحزن شديد 
وبألم في صميم قلبي. وش��عرُت أيضاً بتعٍب 
نفس��ّي وجس��دّي. م��ا يؤل��م حق��اً أن جتدي 
نفس��ك أمام طفل حزين ج��داً، وال ميكنِك أن 

ترسمي ابتسامة على وجهه.
* ما الذي أسعدك في هذه الزيارة؟

� م��ّرت بي بع��ض اللحظات السعي��دة أذكر 
منه��ا: عندم��ا رّح��ب ب��ي طفل صغي��ر في 
احلضان��ة مغنّياً وحده بصوت عاٍل، أغنّية من 
تأليف��ه وتلحين��ه: »أهال وسهالً ب��ك... نحن 
نحبك!«. كذلك عندما ركض طفل كي يُريني 

قّوة عضالته، وهو بعد في الرابعة من العمر.
* أّي مشه��د ل��م تنشريه على السوش��يال 

ميديا احتراماً خلصوصّية األطفال؟
�  حتّدث��ت فتاتان ع��ن مشاك��ل خاّصة، وقد 
رغب��ت في أن أنش��ر قصتيهم��ا، لكنني لم 
أفع��ل احترام��اً خلصوصيتيهم��ا وأمنهم��ا 
الشخص��ي. اش��تكت فتاة محّجب��ة من ان 
والده��ا مينعه��ا م��ن دراسة احملام��اة بحّجة 
انه��ا مهنة حتّتم عليها اإلخت��الط بالرجال. 
وأخبرتها انن��ي أعرف محامي��ات محّجبات 
ميارسن مهنتهّن باحت��رام، وهّن مقدرات من 
زمالئهّن. في حني اشتكت الفتاة األخرى من 
ان ش��اباً في اخملّيم قت��ل رجالً لكنه أفلت من 
العقاب، متسائلة: ل��و ان فتاة أو امرأة قامت 
مبخالف��ة صغيرة، أم��ا كانت لتعاقب أش��ّد 

عقاب؟ فلَم التمييز؟
* ه��ل تعتقدين ان التعليم ك��اف كي يُخرج 
ه��ؤالء الفتي��ات م��ن دوام��ة الفق��ر واجلهل 

والتقاليد البالية والتمييز والقمع الذكوري؟
�  أعرف انه من الصعب ان يحّل التعليم كّل 
هذه األمور، لكنني أعرف في الوقت نفسه ان 
التعليم ميّك��ن الفتاة ويزيد في أبواب الفرص 
املفتوحة أمامها، واأله��مّ انه يجّنبها الزواج 

املبكر.
* أّي رسالة حتملني ألولياء األمور في ما يتعّلق 

بالزواج املبكر؟
� م��ن الصعب إيص��ال رسالة مّؤث��رة ومفهومة 
لهؤالء. لذا يجب ان يكون القانون واضحاً يحمي 
الفتيات اليافعات من الزواج املبكر الذي يشّكل 

خطراً على صّحتهّن اجلسدية والنفسية.

* أّي رسالة حملِت لفتيات اخملّيم؟
� واصل��ن نضالكّن من أج��ل التغيير، وحاولن 
النجاح ف��ي دراستكّن وجامعاتك��ّن. العلم 
أملكّن الوحي��د في تطوير مهاراتكّن وحتقيق 

ذواتكّن واإلتكال على أنفسكّن.
* ذك��رِت انك ملسِت ح��ّس اإلبتكار في اخملّيم، 

أخبرينا أكثر؟
�  التقي��ُت ث��الث مجموع��ات م��ن الشب��اب 
ان  آم��ل  للمخّي��م  ف��ي مشاري��ع  يعمل��ون 
يحصل��وا على متويل لها. أّوله��ا بناء مكتبة 
يستطي��ع الالجئون استع��ارة الكتب منها. 
وثانيه��ا يقضي بإع��ادة تدوير امل��واد وابتكار 
قط��ع جدي��دة منه��ا، وبيعه��ا. وثالثها وهو 
 Time املفّضل ل��دّي، ويطلق��ون عليه اس��م
Bank ويقض��ي بتب��ادل امله��ارات بني سكان 
اخملّي��م، من خالل تسجيل املهارة املقّدمة في 
بنك زمني يسمح مبقايضتها بأخرى في وقت 
الحق. وهذه الفكرة هي لشاب الجئ عمره 19 

عاماً.
* هل ش��عرِت انك محظوظة بعد زيارة اخملّيم 

ومعاينة معاناة الالجئني؟
�  أنا ممتّنة لكّل ما أملك، وأشعر أنني مسؤولة 

عن القيام بشيء 
من أجل َمن قابلته��م واستمعُت لهم. وهذا 

هو التحّدي الكبير الذي أعيشه اليوم.
عل��ى  وتأثي��رك  ش��عبيتك  تستخدم��ني   *

السوش��يال ميديا ك��ي تضيئي عل��ى قضايا 
إنساني��ة محّق��ة، ه��ل ه��ذا نابع م��ن كونك 

محامية؟

� لطامل��ا دافعُت عن حق��وق اإلنسان ووقفت 
ال��ى جانب املظلومني واملهّمش��ني، مذ كنُت 
طفل��ة. في املدرس��ة، كنُت نصي��رة األطفال 
ضحاي��ا التنّم��ر. وعندم��ا كب��رت، عشق��ُت 
دراس��ة القان��ون واحلق��وق واإلقتص��اد، رغم 
انني لم أعمل في أّي م��ن هذه اجملاالت. رّكزت 
خالل مسيرت��ي كعارضة ومقّدمة تلفزيونية 
وش��خصية مؤثّ��رة عل��ى حق��وق اإلنس��ان 
واألطف��ال والالجئني واملسلمني. م��ا يهّمني 
فع��الً ه��و اإلنس��ان، واإلضاءة عل��ى قصص 

إنسانية مهَملة.
* ما مهّمتك اإلنسانية التالية؟

� لم أفّك��ر فيها بعد. م��ا زال تفكيري مرّكزاً 
على ما ميكن فعله ألولئك األطفال املساكني 

الذين التقيتهم وعاينت مشاكلهم.

albaynanew@yahoo.com
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حاورتها / فاديا فهد

هيفاء وهيب ترد على تقليد 
نانسي عجرم هلا

جيسيك��ا قهواتي في مخّي��م األزرق لالجئني السوريني في األردن.. مهّمة إنسانية جديدة تُض��اف الى تاريخ جيسيكا العارضة 
ومقّدمة البرامج واحملامية واملؤثرة، وتؤكد على توّجهها أكثر فأكثر الى العمل اإلجتماعي الهادف. مشاهدات كثيرة عادت بها من 

اخملّيم، بعضها مؤلم ال بل مبٍك، والبعض اآلخر يبعث على األمل، مع انطباع عام بأن ما يُقّدم من مساعدات ال يكفي 
لتأم��ني حياة كرمية ألهل اخملّيم. أما الرسالة التي حملتها جيسيكا ال��ى الفتيات، فواضحة وقويّة: نعم لتعليم الفتيات 

الالجئات، ال للزواج املبكر! وفي هذا احلوار تفاصيل عجزت الصور عن ان ترويها، وعزفت السوشيال ميديا عن نقلها..

التقيُت ثالث جمموعات من الشباب يعملون يف 
مشاريع للمخّيم آمل أن حيصلوا على متويل هلا

متابعة / البينة اجلديدة
أث��ارت بعض إجاب��ات الفنان��ة اللبنانية نادي��ن نسيب جنيم 
عل��ى األسئلة الت��ي وجهه��ا إليها اإلعالم��ي اللبنان��ي بيار 
رب��اط ف��ي برنامجه »من��ا وجر« موج��ة من اجل��دل. ومن تلك 
األسئل��ة ذلك الذي أش��ار إلى م��ا يقوله بع��ض املتابعني عن 
تفوق النجوم السوريني على املمثل��ني اللبنانيني في األعمال 
املشترك��ة. وعليه رّدت نادين: »أن��ا أحترمهم ولكنني لبنانية 
وأمتس��ك باللبنانيني«. وهو ما أثار ضجة على مواقع التواصل.

واستفزت إحدى املتابعات املمثلة من خالل تغريدة جاء فيها: 
»سب��ب جناحه��ا السوريني وه��ذا الواق��ع وجحدتهم هيك 
بك��ل بساط��ة ووقاحة قال ش��و أوالد بل��دي؟ نعم لكان 
خليكي قد كلمت��ك واتركيهم بحالهم وحاج تركبي 
على ظهرهم لوالهم ولوال الدالل األوفر من ش��ركة 
الصباح ما ك��ان حدا عرفها«. وهو م��ا دفع نادين 
إلى الرّد بطريقة حاسمة حيث غّردت: »إيه بس 
بس ب��ال حكي سخي��ف، مش ش��ايفني غيري 
صارلكن سنني بنفس احلكي الفاضي؟ عنجد 
إن��و 1+1= 5 معك��ن. طي��ب أوك معك حق بس 
عطين��ا سكوتك وإيه والد بلدي«. ويشار إلى أن 
الفنانة اللبنانية تظهر ف��ي املوسم الرمضاني 
في مسلسل »خمس��ة ونص« إلى جانب املمثلني 

السوريني معتصم النهار وقصي خولي.

َمن استفز نادين نسيب جنيم واتهمها 
باستغالل املمثلني السوريني؟

بغداد / البينة اجلديدة
أقام��ت دائرة الفنون املوسيقية أحدى 
تشكي��الت وزارة الثقاف��ة والسياحة 
واآلثار يوم اخلمي��س املاضي 2019/5/2 
جلس��ة استذكاري��ة لضحاي��ا عبارة 
املوصل عل��ى قاعة الشهي��د عثمان 
العبيدي. وقال معاون املدير العام لدائرة 
الفنون املوسيقي��ة عماد جاسم، في 
هذه اجللس��ة نستعيد حادثة العبارة 
من خ��الل املوسيق��ى متأمل��ني واقع 
البالد واخملاوف من تكرار الغرق ألحالمنا 
وأهدافنا، مضيفاً أن نهج دائرة الفنون 
املوسيقي��ة ه��و التواصل م��ع أفراح 
وأحزان الوطن في كل بقعة من عراقنا 
احلبيب، مؤكداً نحن الي��وم إزاء وقفة 
استذكاري��ة ألوجاعن��ا ونكباتنا بروح 
من التضامن واإليث��ار، ونحن نستثمر 
واقع��اً  ليك��ون  املوسيق��ي  اإلب��داع 

لترسي��خ هويتنا اإلنسانية والوطنية 
والوقوف مع بعضن��ا البعض لتجنب 
احملن ونثبت أواصر احملبة مبا منتلكه من 
وع��ي خالق وموسيقي. ه��ذا ومت عرض 
فيلم تسجيلي قصير من إعداد قسم 
العالق��ات واإلع��الم ت��دور أحداثه عن 
فاجعة عبارة املوصل ومقارنة أحداثه 
بجرمية سبايكر األليمة وحادثة جسر 
االئم��ة، كم��ا عزف��ت مجموع��ة من 
املقطوع��ات املوسيقية من قبل فرقة 
بغداد بقيادة املايسترو علي اخلصاف، 
وعزف حس��ني فجر معزوف��ة بعنوان 
)رث��اء الشه��داء( ومقطوع��ة )حنني( 
املستوح��اة من قص��ة حادث��ة عبارة 
املوصل ألب يناج��ي ابنه كل يوم بعد 
ما فارق احلياة في هذه احلادثة وهي من 
كلمات وأحلان املايسترو علي اخلصاف 

وأداء الفنانة غادة واصف.

الفنون املوسيقية تستذكر ضحايا عّبارة املوصل باملوسيقى

بغداد / البينة اجلديدة
التق��ى وزير الثقاف��ة والسياح��ة واالثار 
الدكت��ور عب��د االمير احلمدان��ي في مقر 
منت��دى الفن احلديث يوم األربعاء املاضي 
2019/5/1 نخبة من فناني العراق ضمت 
مخرج��ني وممثل��ني واكادميي��ني اسهموا 
ف��ي بل��ورة مش��روع الدرام��ا العراقي��ة 
عل��ى مدى عقود من الزم��ن ونالوا جوائز 
عربية مرموقة ع��ن جملة من اعمالهم 
خ��الل  احلمدان��ي  وج��دد  املسرحي��ة. 
اللقاء دعمه لك��ل املشاريع واملقترحات 
واملب��ادرات الت��ي م��ن ش��انها ان ترتقي 
بواق��ع الدرام��ا التلفزيوني��ة والع��روض 
السينمائي��ة واملسرحي��ة واعل��ن ع��ن 
استع��داد ال��وزارة لتق��دمي الع��ون الالزم 
الجن��اح اي مش��روع فني ج��اد يستلهم 
القي��م والتقاليد والع��ادات االجتماعية 
العراقي��ة اضاف��ة الى وقوف ال��وزارة مع 
أية مشاري��ع فنية تسته��دف التعريف 
بحضارة العراق وتاريخه وفلكلوره الزاخر 
بالتنوع والتعايش والتاخي.. ومستجيبا 

لك��ل املقترح��ات التي قدم��ت، وواضعا 
حلوال فوري��ة لكل املشاك��ل واملعوقات 
الت��ي طرحت من قبل الوفد الفني والتي 
من شانها التأثير على استمرار األعمال 
الفني��ة والدرامي��ة. من جهت��ه عبر وفد 
الفنانني الذي ضم اخملرج  حسن حسني 
وسام��ي قفطان وسن��اء عب��د الرحمن  
ومحمود ابو العباس وعزيز خيون واملنتج 

عل��ي جعف��ر السع��دي ونخب��ة اخ��رى 
م��ن كبار الفنانني  ع��ن تقديرهم ملوقف 
ال��وزارة وجله��ود السيد الوزي��ر التي تعد 
بارقة امل للنه��وض بالواقع التلفزيوني 
والسينمائي في العراق، وجدد احلمداني 
املشاري��ع  لك��ل  اللق��اء دعم��ه  خ��الل 
واملقترح��ات واملبادرات التي من ش��انها 
ان ترتق��ي بواق��ع الدرام��ا التلفزيوني��ة 

والعروض السينمائية واملسرحية، واعلن 
عن استع��داد الوزارة لتقدمي العون الالزم 
الجن��اح اي مش��روع فني ج��اد يستلهم 
القي��م والتقاليد والع��ادات االجتماعية 
العراقي��ة اضاف��ة الى وقوف ال��وزارة مع 
أية مشاري��ع فنية تسته��دف التعريف 
بحضارة العراق وتاريخه وفلكلوره الزاخر 
بالتنوع والتعايش والتاخي.. ومستجيبا 
لك��ل املقترح��ات التي قدم��ت، وواضعا 
حلوال فوري��ة لكل املشاك��ل واملعوقات 
الت��ي طرحت من قبل الوفد الفني والتي 
من شانها التأثير على استمرار األعمال 
الفني��ة والدرامي��ة. من جهت��ه عبر وفد 
الفنانني الذي ضم اخملرج حسن حسني 
وسام��ي قفطان وسن��اء عب��د الرحمن  
ومحمود ابو العباس وعزيز خيون واملنتج 
عل��ي جعف��ر السع��دي ونخب��ة اخ��رى 
م��ن كبار الفنانني  ع��ن تقديرهم ملوقف 
ال��وزارة وجله��ود السيد الوزي��ر التي تعد 
بارقة امل للنه��وض بالواقع التلفزيوني 

والسينمائي في العراق.

احلمداني يلتقي خنبة من كبار الفنانني العراقيني
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وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة للشؤون اإلدارية واملالية 

مديرية البنى التحتية 
املوضوع/ إعالن للمرة الثانية 2019

م/ تنويه واعتذار
سقط سهوًا يف إعالن الوكالة أعاله يف العدد 3176 يف 2019/5/2 حيث ورد عدم ذكر عن بيع األثاث والبالغة 187 فقرة لذا اقتضى التنويه مع االعتذار.

السعر الكليسعر المفردالعدد الكلياوصافهااسم المادةت

93210,0009,320,000مستهلكدوالب حديد )فايل كابينة(1

5,000دينار84 ممستهلكدوالب المنيوم 2
7845,0003,920,000مستهلكشماعة مالبس 3
23865,00011,930,000مستهلكسرير منام حديد4
11110,0001,110,000مستهلكميز حديد 5
53615,0008,040,000مستهلكدوالب حديد مغلق الظهر رفوف6
620,000120,000مستهلكقاصة 7
18320,0003,660,000مستهلكمدفئة نفطية 8
113910,00011,390,000 مستهلكدوالب حديد بابين )لوكر(9

93015,00013,950,000مستهلكسرير منام حديد طابقين10
55,00025,000مستهلكلوحة إعالنات11
3375,0001,685,000مستهلكمطفأة حريق 12
525,000125,000مستهلككاونتر المنيوم 13
610,00060,000مستهلكسنك مغسله14
43210,0004,320,000مستهلكمسطبة حديد15
631,00063,000مستهلكمجرفة كاملة )قزمة(16
31,0003,000مستهلكمعول كامل )كرك(17
19110,0001,910,000مستهلكخزان حديد للمراتب )جندي(18
111710,00011,170,000مستهلكدوالب حديد باب واحد19
2510,000250,000مستهلكبرميل )سعة 220 /لتر(20
925,000225,000مستهلككابينه المنيوم 21
5615,000840,000مستهلكطباخ غازي22
210,00020,000مستهلكمسدس صبغ هوائي23
2025,000500,000مستهلكدوالب حديد )6( أبواب24
410,00040,000مستهلكباب حديد 25

210,00020,000مستهلكمحمل حديد26
2210,000220,000مستهلكمسلح خشب + حديد27
510,00050,000مستهلكعدة تصليح يدوية28
3915,000585,000مستهلكدوالب حديد )3( أبواب29
73,00021,000مستهلكسلة مهمالت أسطوانية ستيل30
-------------58مستهلكجامعة حديد31
85,00040,000مستهلكجليكان )سعة 20 /لتر(32
164517,00027,965,000مستهلكبليت درع33
1025,000250,000مستهلكدكسن حديد34
210,00020,000مستهلكدايس35
515,00075,000مستهلكسرير يطوى 36
4010,000400,000مستهلككرسي يطوى 37
121015,00018,150,000مستهلككرسي ثابت )مداولة(38
2825,000700,000مستهلكميز طعام يطوى 39
185,00090,000مستهلكسبورة40
3015,000450,000مستهلكشباك حديد41
14010,0001,400,000مستهلكمنضدة حديد42
23,0006,000مستهلكنفاضه دواسة ستيل43
112,00022,000مستهلكمطرقة44
12,0002,000مستهلكمثقب دريل45
1620,000320,000مستهلكخزان اسلحه )ديالب(46
215,00030,000مستهلكعدة عمل47
410,00040,000مستهلكعدة لقم48
410,00040,000مستهلكبرينة مختلفة االحجام49
105,00050,000مستهلكيدة راجز50
115,00015,000مستهلكدوالب حديد 3 مجرات51
115,00015,000مستهلككرسي حالق52
15720,0003,140,000مستهلكركس حديد53
215,00030,000مستهلكحاصرة ماكنة54
3510,000350,000مستهلكلوكر حديد55
1910,000190,000مستهلكمقص اوصاد56
210,00020,000مستهلككرسي معوقين57
2220,000440,000مستهلكدوالب حديد 4 ابواب58
1001,000 قطعةمستهلكسلسلة 1 م59
530,000150,000مستهلكشباك المنيوم60
120310,00012,030,000مستهلكرحلة دراسية )رحله(61
255,000125,000مستهلككتر صغير62
725,000175,000مستهلكميز اماراتي ستيل63
1812,000362,000مستهلكعصا حديدة 64
1840,000720,000مستهلكباب المنيوم65
5,000دينار366 م2مستهلكقواطع المنيوم66
220,00040,000مستهلكميز حاسبة المنيوم67
320,00060,000مستهلكسنك مختبري68
1125,000275,000مستهلكميز معدني اماراتي69
55,00025,000مستهلكحمالة شاشة )سناد(70
65,00030,000مستهلكمراة تفتيش السيارات71
250,000100,000مستهلكميزحديد ذو 7 مجرات 140×72170
195,00095,000مستهلكسطل ستيل73
1010,000100,000مستهلكعربة دفع ستيل74
61,0006,000مستهلكمنجل75

55,00025,000مستهلكسكين تقليم الزرع76
55,00025,000مستهلكمقص تقليم77
310,00030,000مستهلكعربة دفع حديقة78
1810,000180,000مستهلكعربة انشائية79
451,00045,000مستهلكنفاضة سكائر80
110,00010,000مستهلكحمالة حديد لجهاز العرض 81
30220,0006,040,000مستهلكدوالب حديد مختلف82
1020,000200,000مستهلكدوالب حفظ االضابير مغلق الظهر83
7515,0001,125,000مستهلككرسي طعام ذو مسند84
115,00015,000مستهلكبطل اوكسجين85
410,00040,000مستهلكدرج حديد86
1310,000130,000مستهلكادوات مطبخ87
2415,000360,000مستهلكمقص كتر88
125,00025,000مستهلكقاطع حديد كبير89
5220,0001,040,000مستهلكدوالب حديد ذو مجرين90
2620,000520,000مستهلكلوكر91
15,0005,000مستهلكمطرقة اوتاد92
515,00075,000مستهلكعدة تبريد93
25,00010,000مستهلكمسدس تلميع صبغ حراري94
15,0005,000مستهلكحقيبة عدة عمل95
155,00075,000مستهلكجلكان سعة 20 لترا96
510,00050,000مستهلكقفص حديد مشبك97
15,0005,000مستهلكعدة صيانة98
125,00025,000مستهلككاونتر سنك99

6110,000610,000مستهلكمقص 100

325,00075,000مستهلكدوالب لوكر 4 خانات المنيوم101
6325,0001,575,000مستهلكدوالب رفوف المنيوم102
110,00010,000مستهلكمنضدة حاسبة هيكل حديد103
5,000دينار45.5 ممستهلكميز المنيوم مغلق104
6120,0001,220,000مستهلكدوالب حديد 4 مجرات105
410,00040,000مستهلكقاطعة ورق106
5010,000500,000مستهلكقطعة ستيل فردية107
615,00090,000مستهلكنقالة جرحى حديدية هجومية108
2100,000200,000مستهلككرفان109
4610,000460,000مستهلكطبالت المنيوم110
155,00075,000مستهلكمرآة كاشف اسفل العجلة111
475,000235,000مستهلكمرآة عاكسة نهارية112
21,0002,000مستهلكهوائي تلفزيون113
5,000دينار92.42 م2مستهلكقاطع من االلمنيوم114
5,000دينار41،7 م2مستهلكسقف من االلمنيوم 115
115,00015,000مستهلكرافعة زيتية بدوالب )10 طن(116

120,00020,000مستهلكرف حديدي مغلق الظهر117
25,00010,000مستهلكلوحة درع وزارة الداخلية118
75215,00011,280,000مستهلككرسي دراسة )محاضرات(119
225,00050,000مستهلكميز طعام ثابت120
220,00040,000مستهلككابينة 2 مجر121
5,000دينار27 م2مستهلكدوالب المنيوم 122
415,00060,000مستهلكرفوف المنيوم جدارية123
5,000دينار650 م2مستهلكقواطع المنيوم ذو مقطع عريض برونزي124
5,000دينار30 م2مستهلكدوالب مغلق من  االلمنيوم125
5,000دينار50 م2مستهلككابينة من االلمنيوم126
3,000دينار59,5x 59,5مستهلكسقف ثانوي حديد من سلك بابعاد 14,40 متر127
5,000دينار2 م طمستهلكميز مكتب المنيوم128
5,000دينار1,5 م طمستهلكميز مكتب مغلق من االلمنيوم129
5015,000750,000مستهلكمصالة تتكون من بوري دائري قياس 4 انج سمك 4 ملم130
131 0.9 x 6 x 9.2 5,000دينار1.2 مستهلكميز المنيوم ذو مقطع عريض بابعاد
1320.9 x 2 x 1 325,00075,000مستهلكميز المنيوم ذو مقطع عريض بابعاد
243100,00024,300,000مستهلككابينة من السندويج بنل x  6 3 بارتفاع 2.5 بواقع عدد 1333
5,000دينار77.96مستهلكقاطع المنيوم ذو مقطع عريض برونزي134
3625,000900,000مستهلكدوالب المنيوم مغلق برونزي بابعاد 1مx 2 م x 50  سم135
610,00060,000مستهلكصيدلية المنيوم بابعادx  0.40 0.55 م136
3420,000680,000مستهلكدوالب المنيوم مفتوح بابعاد 1م x 50 سم 137
5,000دينار71.11 م2مستهلكميز المنيوم ذو مقطع عريض بابعاد x 1.5 0.8 م138
5,000دينار7.3مستهلكقاطع المنيوم بابعاد x 2.75 2.29 م مقطع عريض برونزي139
315,00045,000مستهلكقاطع المنيوم بابعاد x 0.83 2.29 م مقطع عريض140
12.520,000مستهلككاونتر مقطع من االلمنيوم باستخدام مقطع عريض برونزي 141
4,000دينار23.25مستهلككيربي x 6.5 3.5م142
425,000100,000مستهلكميز المنيوم 1م x 0.80م143
5,000دينار4.38مستهلكاطار من االلمنيوم بواقع 14422
1,000دينار21.9مستهلكاطار كهربائي ذو مقطع عريض بواقع 14524
1,000دينار10.95مستهلكاطار كهربائي ذو مقطع عريض بواقع 1466
كابينة من السندويج بنل بابعاد147

124200,00024,800,000مستهلك x 8 4 وارتفاع 2.5 م
15020,0003,000,000مستهلكدوالب جندي المنيوم148
2020,000400,000مستهلكمسلح بابعاد 1.3 م ارتفاع 60 سم149
1010,000100,000مستهلكمنضدة طالب150
32,0006,000مستهلكخرماشة151
25,00010,000مستهلكمقص ذراعي152
110,00010,000مستهلكماكنة قص الثيل153
210,00020,000مستهلكقواعد حديد154
1554 x 3 210,00020,000مستهلكزاوية
910,00090,000مستهلككرسي حديد156
415,00060,000مستهلكمعدات مائية157
910,00090,000مستهلكخزان ماء حديد158
310,00030,000مستهلكبورد صندوق159
210,00020,000مستهلكسلم درج160
1010,000100,000مستهلكخزانة شخصية161
3110,000310,000مستهلكدوالب صغير حديد162
163BRC500دينار 13.5 ممستهلكطبقتين
1515,000225,000مستهلكركس مفتوح الظهر164
--------------46مستهلكمخزن بندقية كالشنكوف165
120,00020,000مستهلكقاطعة طريق كبيرة166
75,00035,000مستهلكتنورغاز كبير167
41,0004,000مستهلكمنظم168
520,000100,000مستهلكقزان كبير للطبخ169
610,00060,000مستهلكقدر صغير سيت170
45,00020,000مستهلكطشت فافون كبير171
43,00012,000مستهلكمصفاة كبيرة172
12,0002,000مستهلكجفجير صغير173
22,0004,000مستهلكمصائد حشرات حديد174
15,0005,000مستهلكمقص اسالك شائكة175
15,0005,000مستهلكحاوية نفايات استيل176
510,00050,000مستهلكدوالب حديد وخشب177
65,00030,000مستهلككرسي مراجعين178
420,00080,000مستهلكدوالب امارتي179
1515,000225,000مستهلكحاوية مهمالت كبيرة180
1510,000150,000مستهلكحاوية مهمالت صغيرة181
210,00020,000مستهلكمراة تفتيش ليلي ونهاري182
1010,000100,000مستهلككرسي قاعدة استيل183
1420,000280,000مستهلكميز مغلون184
810,00080,000مستهلككرسي دوار حديد185
415,00060,000مستهلكمرآة عاكسة  ليلية186
15,0005,000مستهلكحمالة مطافئ187

جمهورية العراق
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ/ الدورة
العدد: 2019/426
التاريخ: 2019/4/17

إىل/ املنفذ عليه 
)عمار عبد السالم مطشر خضري(

مجهول محل اإلقامة
لقد تحقق لهذه املديرية من قبل مبلغ مركز شرطة 
)عرب جبور( وحس��ب كتابهم ذي العدد )3137( 
يف 2019/3/13 وتأيي��د املجل��س املحلي لحي 
)غ��رب دجلة( ان��ك مجهول مح��ل االقامة وليس 
ل��ك موطن دائ��م او مؤقت او مخت��ار يمكن اجراء 
التبلي��غ عليه واس��تنادا للم��ادة )27( من قانون 
التنفيذ تقرر تبليغ��ك إعالنا بالحضور يف مديرية 
التنفيذ/ الدورة خالل خمس��ة عش��ر يومًا ابتداًء 
من اليوم التالي للنشر ملباشرة املعامالت التنفيذية 
بحضورك ويف حالة عدم حضورك ستباش��ر هذه 

املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون. 
املنفذ العدل

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ / السماوة
العدد: 2017/1149
التاريخ: 2019/4/11

إعالن
املدي��ن – املدير املف��وض لش��ركة الديب��ان للمقاوالت 
العامة املحدودة اضافة لوظيفته اصدرت هذه املديرية 
مذكرة اخبار بالتنفيذ لالموال املنقولة على املدين اعاله 
لغ��رض تبليغك بوض��ع الحج��ز التنفيذي ع��ى اآلالت 
واملعدات املوجودة يف موقع العمل/ الدراجي لقاء طلب 
الدائن وزير االعمار واالسكان اضافة لوظيفته والبالغ 
وتس��عمائة  ملي��ارات  تس��عة   9,915,623,600
وخمسة عش��ر مليون وس��تمائة وثالثة وعشرون الف 
وس��تمائة دين��ار ورد كتاب م��ن مديرية تنفي��ذ الكرخ 
املرق��م 267 يف 2019/3/19 بأن��ك مجهولية وغري 
موج��ود تقرر تبليغ��ك بالصح��ف املحلية ملدة خمس��ة 
عش��ر يومًا تبدأ املدة من اليوم الثاني للنش��ر ويف حالة 
عدم الحضور اىل هذه املديرية وتس��ديد املبالغ املنفذة 
ستقوم هذه املديرية ببيع اآلالت واملعدات املوجودة يف 

موقع العمل/ الدراجي وفق القانون.
املنفذ العدل
عدي حاتم صعيب الزريجاوي

إعالن
اىل املتهم/ ن.ع طالل عبد اهلل عبيد 

محل العمل/ قيادة حدود املنطقة الثانية 
العنوان/ األنبار - الرطبة

بما أنك متهم وفق احكام املادة )32( من قانون عقوبات قوى االمن 
الداخلي رقم 14 لس��نة 2008 وملجهولية مح��ل اقامتك اقتضى 
تبليغ��ك بواس��طة هذا االع��الن على ان تحضر ام��ام محكمة قوى 
االمن الداخل��ي الثالثة املنطقة الثالثة خ��الل مدة اقصاها ثالثون 
يوما اعتبارا من تاريخ تعليق هذا االعالن يف محل اقامتك وتجيب 
عل��ى التهم��ة املوجهة ض��دك وعند ع��دم حضورك س��وف تجري 
محاكمتك غيابيا استنادا ألحكام املواد )65 و66( من قانون اصول 

املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخلي رقم 17 لسنة 2008.
اللواء الدكتور

عبد الرزاق حسني كاظم
رئيس محكمة قوى االمن الداخلي الثالثة

املنطقة الثالثة

إعالن
اىل املتهم/ ش.م أحمد رزيك حبيب عبد اهلل 

محل العمل/ قيادة حدود املنطقة الثانية 
العنوان/ األنبار - الرطبة

بما أنك متهم وفق احكام املادة )32( من قانون عقوبات قوى االمن 
الداخلي رقم 14 لس��نة 2008 وملجهولية مح��ل اقامتك اقتضى 
تبليغ��ك بواس��طة هذا االع��الن على ان تحضر ام��ام محكمة قوى 
االمن الداخل��ي الثالثة املنطقة الثالثة خ��الل مدة اقصاها ثالثون 
يوما اعتبارا من تاريخ تعليق هذا االعالن يف محل اقامتك وتجيب 
عل��ى التهم��ة املوجهة ض��دك وعند ع��دم حضورك س��وف تجري 
محاكمتك غيابيًا استنادا الحكام املواد )65 و66( من قانون اصول 

املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخلي رقم 17 لسنة 2008.
اللواء الدكتور

عبد الرزاق حسني كاظم
رئيس محكمة قوى االمن الداخلي الثالثة

املنطقة الثالثة

إعالن
اىل املتهم/ ش.اول عمر مصلح عيسى حماد 

محل العمل/ قيادة حدود املنطقة الثانية 
العنوان/ األنبار / الحبانية

بم��ا أنك متهم وفق احكام امل��ادة )5( من قانون عقوبات قوى االمن 
الداخلي رقم 14 لس��نة 2008 وملجهولية مح��ل اقامتك اقتضى 
تبليغ��ك بواس��طة هذا االع��الن على ان تحضر ام��ام محكمة قوى 
االمن الداخل��ي الثالثة املنطقة الثالثة خ��الل مدة اقصاها ثالثون 
يوما اعتبارا من تاريخ تعليق هذا االعالن يف محل اقامتك وتجيب 
عل��ى التهم��ة املوجهة ض��دك وعند ع��دم حضورك س��وف تجري 
محاكمتك غيابيا استنادا الحكام املواد )65 و66( من قانون اصول 

املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخلي رقم 17 لسنة 2008.
اللواء الدكتور

عبد الرزاق حسني كاظم
رئيس محكمة قوى االمن الداخلي الثالثة

املنطقة الثالثة

إعالن
اىل املتهم/ ش.م علي ربيع عبد ذياب 

محل العمل/ قيادة حدود املنطقة الثانية 
العنوان/ األنبار - الرطبة

بما أن��ك متهم وفق احكام املادة )5 و32( م��ن قانون عقوبات قوى 
االم��ن الداخل��ي رقم 14 لس��نة 2008 وملجهولي��ة محل اقامتك 
اقتضى تبليغك بواس��طة هذا االعالن على ان تحضر امام محكمة 
قوى االم��ن الداخل��ي الثالثة املنطق��ة الثالثة خالل م��دة اقصاها 
ثالث��ون يوما اعتبارا من تاريخ تعليق هذا االعالن يف محل اقامتك 
وتجيب على التهمة املوجهة ضدك وعند عدم حضورك سوف تجري 
محاكمتك غيابيا استنادا الحكام املواد )65 و66( من قانون اصول 

املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخلي رقم 17 لسنة 2008.
اللواء الدكتور

عبد الرزاق حسني كاظم
رئيس محكمة قوى االمن الداخلي الثالثة

املنطقة الثالثة
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متابعة / البينة الجديدة

S-400 Triumf )1
S-400 Triumf  املعروف سابقاً باسم 
مض��اد  نظ��ام  ه��و   ،  S-300PMU-3
للطائرات مت تطويره في التس��عينات 
من قبل مكت��ب تصميم أملاز املركزي 
الروسي كتحديث لعائلة S-300. وقد 
دخل في اخلدمة مع القوات املسلحة 
الروس��ية منذ عام 2007. يس��تخدم 
S-400 أربع��ة صواري��خ مللء س��قف 

األداء:
صاروخ املدى الطويل جدا 40N6 مبدى 
400 كل��م وارتف��اع 185 كلم وميكنه 
إس��قاط االه��داف التي حتلق بس��رة 
م��اخ 14. وميكن��ه إس��قاط طائ��رات 
االن��ذار املبك��ر وطائرات التش��ويش 

واحلرب االلكترونية.
ص��اروخ طويل امل��دى 48N6 مبدى 250 
كلم بس��رعة ماخ 5.9 وهو قادر على 
إس��قاط االه��داف التي حتلق بس��رة 

ماخ 14.
تع��د منظوم��ة إس 400 تريوم��ف أو 
انتصار من أقوى أنظمة الدفاع اجلوي 
املنتشرة حاليا على املستوى العاملي، 
وميكنه��ا اإلش��تباك م��ع كل أن��واع 
الطائ��رات ، والصواريخ البالس��تية ، 
وصواري��خ كروز ، وقادرة على كش��ف 
واإلشتباك مع األهداف على بعد 400 

كلم.
 MEADS )2

 نظام الدفاع اجلوي املمتد املتوس��ط 
 Medium Extended Air Defense
System)أو MEADS( ه��و نظ��ام دفاع 
جوي وصاروخ��ي متنقل يه��دف إلى 

اس��تبدال نظام صواريخ باتريوت من 
خ��ال تطوير تدي��ره منظم��ة حلف 
ش��مال األطلس��ي. البرنام��ج عبارة 
عن تطوير تشارك فيه ثاث دول وهي 
الواليات املتحدة وأملانيا وإيطاليا. يوفر 
نظام MEADS دف��اع جوي وصاروخي 
أرض��ي متنقل مع تغطية موس��عة. 
يوفر النظ��ام حماية مع��ززة للقوات 
ضد مجموعة واسعة من التهديدات 

من البعد الثالث. 
David’s Sling 3( مقالع داوود

ه��و نظ��ام عس��كري تاب��ع جلي��ش 
تطوي��ره  يت��م  اإلس��رائيلي  الدف��اع 
بش��كل مش��ترك م��ن قبل ش��ركة 
رافائي��ل ألنظم��ة الدف��اع املتقدمة 
واملق��اول األمريكي الدفاع��ي رايثيون 
، واملصممة العت��راض طائرات العدو 
، والطائ��رات بدون طي��ار ، والصواريخ 
البالس��تية التكتيكية ، والصواريخ 
 ، امل��دى  وبعي��دة  امل��دى  متوس��طة 
املُطلقة من مدى يتراوح بني 40 كيلو 
مت��را )24.85 مي��ا( و 300 كيل��و متر 
)186.41 ميل( مع س��رعات تصل إلى 
ماخ 7.5. من املفترض أن يحل س��اح 
 MIM-23 Hawk مح��ل  داوود  مق��اع 
الترس��انة  ف��ي   MIM-104 Patriot و 
اإلس��رائيلية. يعت��رض مق��اع داوود 
صواريخ كروز توماهوك من مس��افة 

40 كيلو متر.
 ASTER 30-SAMP/T )4

-E Aster 30 بواس��طة   يتم تصنيع
rosam ، وه��و كونس��ورتيوم أوروب��ي 
يتك��ون من MBDA France فرنس��ا و 
MBDA Italy إيطاليا )مجتمعة 66٪( 
 .)33٪ )بنس��بة   Thales ومجموع��ة 

مت تصمي��م ه��ذا الص��اروخ العتراض 
م��ن  واس��عة  مجموع��ة  وتدمي��ر 
التهديدات اجلوية ، مثل صواريخ كروز 
املضادة للس��فن األسرع من الصوت 
 Sea( على ارتفاع��ات منخفضة جدا
skimming( والطائ��رات أو الصواري��خ 

السريعة وعالية األداء.
 PATRIOT )5

 ه��و نظ��ام صاروخي أرض-ج��و ، وهو 
النظ��ام األساس��ي من نوع��ه الذي 
املتحدة  الواليات  يس��تخدمه جيش 
والعدي��د م��ن ال��دول احلليف��ة. يتم 
تصنيع��ه م��ن قب��ل مق��اول الدفاع 
األمريكي رايثيون ويستمد اسمه من 

مكونات الرادار في نظام الساح.
بخاصي��ة  النظ��ام  ص��اروخ  يتمي��ز 
اكتش��اف الرأس احلقيقى من الرأس 

الوهمى
 3 إل��ى  باتري��وت  نظ��ام  ينقس��م 
نس��خ:PAC-1: مداه 70 كلم بسرعة 

2.8 ماخ
PAC-2: م��داه م��ن 96 كل��م إلى 162 
كلم بسرعة 4.1 ماخ  ، PAC-3: مداه 
20 كلم ضد الصواريخ الباليس��تية 
بسرعة 4.1 ماخ ، PAC-3 MSE: مداه 
35 كلم ضد الصواريخ الباليستية .

 THAAD )6
ه��و نظ��ام دف��اع صاروخ��ي أمريكي 
مضاد للصواريخ الباليستية مصمم 
الباليس��تية  الصواري��خ  إلس��قاط 
قصيرة ومتوسطة املدى في مرحلتها 
النهائية )مرحلة الن��زول descent أو 
الدخول reentry( عن طريق اعتراضها 
 THAAD مت تطوير .hit-to-kill مبقارب��ة
بعد جتربة هجمات صواريخ س��كود 

العراقية خ��ال حرب اخلليج في عام 
1991. ال يحمل صاروخ ثاد االعتراضي 
أي رأس حرب��ي ، لكن��ه يعتم��د على 
طاقته احلركي��ة kinetic energy عند 
االصط��دام لتدمير الص��اروخ القادم. 
وتقل��ل الطاق��ة احلركي��ة م��ن خطر 
انفجار الصواريخ الباليستية احلربية 
ال��رؤوس  تنفج��ر  ول��ن   ، التقليدي��ة 
احلربي��ة للصواريخ الباليس��تية ذات 
ال��رؤوس النووي��ة إثر ضرب��ة بالطاقة 

احلركية.
BARAK 8 7( باراك 8 أو

LR- ب��راك 8 املع��روف أيض��ا باس��م
SAM أو MR-SAM ه��و ص��اروخ أرض-

جو هندي-إس��رائيلي. وتوجد للنظام 
نسخ بحرية وبرية. مصممة للدفاع 
ض��د أي نوع من التهدي��دات احملمولة 
ج��وا مب��ا ف��ي ذل��ك الطائ��رات بدون 
طيار واملروحي��ات والصواريخ املضادة 
للسفن والطائرات بدون طيار وكذلك 
الصواريخ البالستية ، وصواريخ كروز 

والطائرات املقاتلة.
HQ-9 )8

HQ-9 ه��و اجليل اجلدي��د من صواريخ 
أرض-جو متوس��ط إل��ى طويل املدى 
م��زود ب��رادار التوجيه نش��ط صيني 
الصنع. املنظومة بامكانها كش��ف 
100 ه��دف وتتب��ع 50 هدف��اً في وقت 
واح��د بزاوي��ة 360 درج��ة. عل��ى غرار 
أنظم��ة إس300- الروس��ي وباتري��وت 
 HQ-9 األمريك��ي ، يس��تخدم Patriot
نظ��ام رادار من ن��وع HT-233 بيس��ا 
PESA.يبلغ مدى صواريخ HQ-9 نحو 
200 كيل��و متر وارتف��اع 27 كيلو متر 

بسرعة تصل إلى 4.5 ماخ.

S-300 VM )9
نظ��ام  ه��و   S-300VM Antey-2500
صاروخ��ي روس��ي مض��اد للصواريخ 
النظ��ام  تصمي��م  مت  الباليس��تية. 
لهزمية الصواريخ الباليستية قصيرة 
ومتوس��طة املدى ، وصواري��خ كروز ، 
والطائ��رات ثابت��ة اجلناح��ني ، فضاً 
عن تخريب منص��ات ECM و الذخائر 
الص��اروخ  بدقة.ويه��دف  املوجه��ة 
الصواري��خ  هزمي��ة  إل��ى   ”9M82M“

املعادية .
Iron Dome 10( الـقبة الحديدية أو

القبة احلديدية اإلس��رائيلية هي أول 
صاروخ اعتراضي من نوعه في العالم 

ويعتقد أن لديها نسبة جناح تبلغ 90 
في املائة في إس��قاط األهداف.القبة 
احلديدية هي نظام دفاع جوي متنقل 
تعم��ل ف��ي جمي��ع األح��وال اجلوية 
الصواريخ  وتدمير  مصممة العتراض 
وقذائف املدفعي��ة قصيرة املدى التي 
تطلق من مس��افة 4 كيلو مترات إلى 

70 كم.
كهمته��ا األساس��ية ه��ي اعتراض 
الصواريخ التي حتلق في اجتاه املناطق 
احلضرية وإسقاطها – فهي أول نظام 

من نوعه في العالم.
Type 03 Ch-SAM )11

 Type 03 متوسط املدى معروف أيضا 

باسم SAM-4 أو Chu-SAM هو نظام 
صواري��خ أرض-جو مطور ف��ي اليابان 
حالًيا في اخلدمة مع اجليش الياباني 
هي��كل  يعتم��د   .JGSDF باس��م 
شاس��يه هذا النظام على ش��احنة 
 Katsu Works رافعة ثقيلة سلسلة
 Ltd / Mitsubishi Heavy Industries
NK. وهي تستخدم رادار جديد نشط 
ممسوح إلكترونًيا.يعتمد نظام الدفاع 
اجلوي Chu-SAM على شاحنات 8 × 8 
غير مدرعة ، مبا في ذلك مركز القيادة 
ووح��دة الرادار والقاذف��ة واحملّمل ، مع 
كل وح��دة مجه��زة بس��تة صواريخ 

حتلق بسرعة ماخ 2.5.  

أفـــضـــــــــل “10” أنــظـمــــة مــضـــادة لـلـصــواريـــــــــخ

متابعة / البينة الجديدة
خطت تركيا خطوة كبي��رة نحو تغيير 
الت��وازن البح��ري في ش��رق املتوس��ط 
بالتعاق��د عل��ى بن��اء س��فينة حربية 
برمائية متعددة األغراض والتي ميكنها 
العمل كحاملة طائرات، وهو ما قد مينح 
تركيا ق��درة غير مح��دودة من التحكم 
عل��ى اجملاري املائية ف��ي املنطقة.إن هذا 
املتزاي��د إلس��رائيل وقب��رص  التهدي��د 
واليونان س��يؤثر على القرار اإلسرائيلي 
املرتقب بش��أن م��ا إذا كانت اس��رائيل 
س��تصدر غازها الطبيع��ي إلى محطة 
القبرصي��ة  املس��ال  الطبيع��ي  الغ��از 
عب��ر خ��ط الص��ادرات األوروبي��ة ال��ذي 
مير م��ن خال اليون��ان، أو أنها س��تقوم 
ببن��اء خ��ط أنابيب حتت س��طح البحر 
يص��ل إلى تركيا. وقد حت��دث التحركات 
الدبلوماس��ية التركي��ة املقبل��ة الفرق 
بني اتف��اق إقليمي ش��امل يخص خط 
عل��ى  للحص��ول  التركي��ة  الص��ادرات 

الطاقة شرق البحر املتوسط، أو اندالع 
س��باق تس��لح بح��ري ال تق��وى تركيا 
عل��ى االنتص��ار في��ه اقتصاديً��ا. وحدد 
قائ��د الق��وات البحرية التركي��ة آنذاك 
األدمي��رال م��ورات بيلغيل ه��دف تركيا 
االستراتيجي املتمثل في “العمل ليس 
فقط في الضفتني ولكن أيًضا في أعالي 
البحار”، واملقصود ب�”أعالي البحار” هو 
شرق البحر املتوسط. كما حدد بيلغيل 
أه��داف البحري��ة التركي��ة متوس��طة 
امل��دى للعقد القادم بأنها “التقليل من 
غياب البحرية التركية وتعزيز تواجدها، 
وعرض جانب من الق��درات البحرية”.إن 
مهبط الطائ��رات املروحية اجلديد الذي 
تبني��ه تركيا س��يتكلف م��ا بني نصف 
ملي��ار إلى ملي��ار دوالر وس��يمنح أنقرة 
فرصة تعزيز وجوده��ا الذي تطمح إليه 
في ش��رق البحر املتوس��ط ، وهو أمر ال 
ميكن لكل من اليونان وقبرص وإسرائيل 
الطائ��رات  مهب��ط  جتاهله.س��يكون 

املروحية اجلديد – الذي سيتم بناؤه من 
قبل ش��ركة س��يديف التركية اخلاصة 
ببناء أحواض الس��فن وشركة نافانتيا 
اإلسبانية اخلاصة ببناء السفن – بدياً 
لسفينة خوان كارلوس األول التي بنتها 
نافانتيا من الفئة L -61 املستخدمة من 
قبل البحرية اإلسبانية. وبعد إسبانيا، 
س��تكون تركي��ا الدول��ة الثانية فقط 
التي متتلك سفينة خوان كارلوس األول.

إن س��فينتي كانبيرا واديايد التابعتني 
للبحري��ة األس��ترالية – والت��ي قام��ت 
ببنائهما الش��ركة اإلس��بانية نافانتيا 
– ستش��كان أكبر س��فن األس��طول 
األسترالي. وباملثل، فإن مهبط الطائرات 
املروحي��ة اجلديد س��يقزم أكبر س��فن 
األسطول التركي.وفي الوقت الذي ميكن 
فيه لس��فينة غاباي��ا التابعة للبحرية 
التركي��ة نقل حمولة تبل��غ 4100 طن، 
فإن سفينة خوان كارلوس األول اخلاصة 
بتركيا ميكنها نقل حمولة تبلغ 27079 

طن.بتوفيره��ا س��يطرة أكب��ر للبحرية 
التركية على املي��اه الزرقاء، فإن مهبط 
الطائرات اجلديد الذي تبنيه أنقرة سيغير 
قواعد اللعبة في شرق البحر املتوسط. 
إن املهم��ة الرئيس��ية لس��فينة خوان 
كارلوس األول هي استعراض القوة على 
أي مسرح عمليات. وباعتبارها سفينة 
هجومي��ة برمائية، فإن��ه مبقدورها نقل 
وحدة بحجم كتيب��ة مكونة من 1000 
جن��دي إلى جان��ب 150 مركب��ة، مبا في 
ذلك الدبابات واملركبات البرمائية.األكثر 
م��ن ذلك، فإن س��فينة خ��وان كارلوس 
األول ه��ي بديل حلامل��ة الطائرات. فقد 
حلت الس��فينة بالفع��ل محل حاملة 
دي  برينس��يبي  اإلس��بانية  الطائ��رات 
أس��تورياس. في اإلس��بانية، يشار إلى 
السفينة باالختصار BPE، واملقصود به 
س��فينة عرض القدرات االستراتيجية، 
مب��ا يعك��س الغ��رض منها.وباعتبارها 
حامل��ة طائ��رات، س��تقدم الس��فينة 

مقص��ورة قيادة مع مدرج إقاع مبيل 12 
 V / درجة متكنها من استضافة كل من
STOL )االقاع والهبوط عمودي/قصير( 
والهب��وط  القصي��ر  )اإلق��اع   STOVLو
العم��ودي( للطائ��رات املقاتل��ة. وبينما 
متتلك قدرة وقوف س��ت طائرات مقاتلة 
على س��طحها، فلديه��ا أيًضا حظيرة 
ميكنه��ا إيواء 12 طائرة مقاتلة إضافية.

وكأول حاملة طائرات في تركيا، س��وف 
تك��ون حامل��ة الطائ��رات ه��ذه ق��ادرة 
عل��ى اإلبح��ار دون توقف مل��دة 30 يوًما 
م��ع قطعها مس��افة 1700 ميل بحري 
)3148 كم(. وإلى جانب األصول البحرية 
الت��ي متتلكها تركيا بالفعل، س��تقدم 
السفينة ألنقرة القدرة على إبراز قوة ال 
يس��تهان بها في مناطق منشآت الغاز 
الطبيعي اخلاصة بقبرص وإسرائيل في 
اخل��ارج، مبا س��يمنح تركيا عل��ى املدى 
القصي��ر، قدرًا أكبر من الس��يطرة على 

اجملرى املاحي في املنطقة.

متابعة / البينة الجديدة
بدأت فكرة تكوين أول نواة لساح الغواصات 
في القوات البحرية املصرية عام 1955، بعد 
ص��دور قرار بتش��كيل بعث��ة مكونة من 34 
ضابطا و29 مس��اعدا و7 من ضباط الصف، 
حي��ث غ��ادرت البعث��ة ميناء اإلس��كندرية 
في كان��ون االول 1955، وص��در األمر البحري 
اخلصوصي رق��م 2 من رئي��س أركان القوات 
البحري��ة بإنش��اء ل��واء الغواصات ف��ي اذار 
1957.ث��م قام��ت القوات البحري��ة بتدعيم 
لواء الغواصات بغواصات سوفيتية الصنع 
طراز 633 في عام 1966، وانضمت 4 غواصات 
صيني��ة ط��راز 33 إلى الل��واء خ��ال الفترة 
م��ن 1982 إل��ى 1984.ق��ام ل��واء الغواصات 
بدور رئيس��ي وحيوي في حرب االس��تنزاف، 
فف��ي الوقت ال��ذي فقد في��ه اجلميع الثقة 
في كل ش��يء تصدر رج��ال الغواصات بكل 

عزم وتصميم وإظه��ار روح القتال بالتواجد 
بغ��رض  الع��دو،  س��واحل  أم��ام  املس��تمر 
استطاع ألنش��طة العدو كاملرور وأسلوب 
حماية القواعد واملوانئ املوازية واس��تطاع 
ومراقبة حت��ركات وح��دات العدو.إضافة إلى 
الس��احلية  الع��دو  رادارات  مواق��ع  حتدي��د 
وأس��لوب تكوين تش��كياته البحرية، وقد 
أضاف هذا األس��لوب اجلديد وسيلة جديدة 
لعناصر االستطاع اإلستراتيجي باإلضافة 
إلي اخلب��رة املكتس��بة ألطق��م الغواصات 
املصري��ة ف��ي أعال��ي البح��ار كس��ر حاجز 
الرهبة واخل��وف باألس��لوب العملي ألطقم 
الغواصات املصرية وإمكانية التجول بحرية 
تامة في مي��اه العدو اإلقليمي��ة دون اخلوف 
من األسلحة املضادة للغواصات.خال حرب 
تش��رين اول 1973، مت تكلي��ف الغواص��ات 
املصرية مبهام بث األلغام والتعرض خلطوط 

مواص��ات العدو البحري��ة ووحداته احلربية 
ف��ي مناط��ق عدي��دة ومواجهة لس��واحل 
الع��دو، وكان من نتيجته��ا انخفاض معدل 
م��رور الس��فن التجاري��ة اإلس��رائيلية من 
وإلى البحر املتوس��ط.وقامت الغواصات 22 
و23 بدور رئيس��ي في احلرب، بقطع خطوط 
مواص��ات العدو وحصار ب��اب املندب مما أدى 
إلى إيقاف املاحة متاما ومت حجز 11 سفينة 
مبيناء إيات اإلس��رائيلي، فيم��ا توجهت 12 
س��فينة أخرى بال��دوران حول ق��ارة إفريقيا 
للوصول إلى س��احل إس��رائيل علي البحر 
الغواص��ات  س��اهمت  وبذل��ك  املتوس��ط، 
املصرية في حتقيق مفهوم استخدام القوة 
البحرية وفكر القيادة السياس��ية بتحريك 
إل��ي  والوص��ول  األوس��ط  الش��رق  قضي��ة 
الهدف العس��كري بتحطي��م نظرية األمن 

اإلسرائيلي الذي ال يقهر.

تعرف على سالح الغواصات املصري بعد انضمام أحدث غواصة يف العامل

حاملة الطائرات الرتكية اجلديدة تقلب حسابات الطاقة واألمن يف شرق البحر املتوسط
متابعة / البينة الجديدة

 »Frankfurter Allgemeine Zeitung« كتبت الصحيفة األملاني��ة
أن املقاتلة األملانية األحدث »يوروفايتر تايفون« تقف عاجزة أمام 
منظوم��ة الدفاع اجلوي الروس��ية »إس-400«.وذكرت الصحيفة 
أنه مت تصميم املقاتلة »يوروفايتر تايفون« ملواجهة طائرات العدو 
القتالي��ة حصرا، وف��ي حال حصول مواجهة مع روس��يا، فإنها 
ل��ن تكون قادرة على الصم��ود أمام منظومة »إس-400«. يش��ار 
إل��ى أن أكث��ر املقاتات تكلفة في تاريخ اجلي��ش األملاني ال ميكن 
تزويده��ا بصواريخ ج��و — أرض. لذلك، س��يكون عليهم القيام 
مبه��ام قتالية بدعم من مقاتات متع��ددة املهام »تورنيدو«. ومع 
ذلك، فإن هذا لن يحل املش��كلة، بس��بب أن مقاتات »تورنيدو« 
مجه��زة بصواري��خ ق��ادرة على ض��رب أهداف أرضي��ة على بعد 
150 كيلومت��را فق��ط، ف��ي حني أن م��دى منظوم��ة »إس-400« 
يص��ل إلى 400 كم.ونقل��ت الصحيفة عن أح��د ضباط القوات 
اجلوي��ة األملانية قوله »ال ميكن تدمي��ر منظومة حديثة ومعقدة 
مث��ل »إس-400« دون نفقات كبيرة وخس��ائر باألرواح«.وأش��ارت 
الصحيفة إلى أن أنظمة الدفاع اجلوي الروسية ال تسبب »وجع 
الرأس« فقط للمقاتلة األملانية احلديثة »يوروفايتر تايفون«. وإمنا 
بعد حصول س��وريا على منظومة »إس-300« وبعد املأساة التي 
حصلت مع الطائرة الروس��ية »إيل-20« أصبح من الصعب جدا 
س��ير العمليات في اجملال اجلوي للباد لس��اح اجلو اإلسرائيلي.
وأضاف��ت الصحيف��ة، إن لم تتمك��ن منظوم��ة »إس-200« من 
التمييز بني الطائرة الروسية والطائرة اإلسرائيلية »إف-16«، فإن 
املنظومات اجلديدة ميكنها بسهولة التمييز. وأن تل أبيب أعلنت 
عن نيتها ش��راء طائرات مقاتلة من ط��راز »إف-35« من الواليات 

املتحدة األمريكية.
متابعة / البينة الجديدة

اجت��از ص��اروخ »أفانغ��ارد« ف��رط الصوت��ي العابر للق��ارات آخر 
االختبارات بنج��اح، وصار جاهزا لدخول اخلدمة في قوام القوات 
االس��تراتيجية الروسية ليضمن أمن روس��يا لعقود قادمة.وقال 
مصدر مطلع في اجملمع الصناعي العس��كري الروس��ي: »أعربت 
اللجن��ة احلكومية اخملتصة عن قبولها نتائ��ج االختبار النهائي 
لص��اروخ »أفانغارد«وذك��ر املص��در، أن االختب��ار النهائي تضمن 
تنفيذ كل املهمات التكتيكية والتقنية وأوصت اللجنة باعتماد 
الصاروخ في قوات الصواريخ الهجومية االستراتيجية الروسية.
وخض��ع الصاروخ ومنص��ة إطاقه لكافة االختب��ارات التي كان 
آخره��ا ف��ي كان��ون االول املاض��ي 2018، إذ أعلن��ت وزارة الدفاع 
الروس��ية حينه��ا أن األس احلربي��ة للصاروخ اس��تطاعت بلوغ 
سرعة 27 ماخ.وأعلن الرئيس الروسي فادميير بوتني في 26 كانون 
االول املاض��ي 2018 االنته��اء من االختب��ارات الناجحة على هذا 
النوع اجلديد من األس��لحة الروس��ية.وقال: »سيتم نشر الفوج 
األول من هذه الصواريخ في قوات الصواريخ االس��تراتيجية. إنه 
حلدث كبير في مس��يرة القوات املس��لحة، ورمبا الباد بأكملها. 
لقد ظهر نوع جديد من األس��لحة االس��تراتيجية في روس��يا«.
وتابع: »هذا الصاروخ، يتوجه نحو هدفه كالنيزك، وتتراوح درجة 
ح��رارة هيكله بني 1600 و2000 درجة مئوية من ش��دة الس��رعة 
واالحت��كاك، ومع ذلك ميكن التحكم ب��ه وتوجيهه بكل ثقة مبا 

يضمن أمن روسيا لعقود قادمة«.

صاروخ »أفانغارد« فرط الصوتي
 العابر للقارات جاهز للخدمة

املقاتلة األملانية األحدث تقف عاجزة
 أمام منظومة »إس400«

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة: 2019/1213
التاريخ:30\4\2019

إعـــــــــــــــــالن
تبيع مديرية تنفيذ الكوت العقار تسلسل  وبيع سهام  املدين 4\10م 36نهر الضامن الواقعة يف الكوت العائد للمدينة 
)حساني ناهي دحام( املحجوزة لقاء طلب الدائن )حسني شمران كاظم( البالغ )5,000,000(مليون  دينار فعلى الراغب 
بالشراء مراجعة هذه املديرية خالل مدة)30يوما(  تبدأ من اليوم التالي للنشر مستصحبا معه التأمينات القانونية عشرة 

من املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على املشرتي.
املنفذ العدل
عقيل خليل خلف الخرسان  

املواصفات:ـ
ــهم اىل املدين وتقع مثبت الشارع العام  ــجل باعتبار 288سهم منها 96 س ــتان ملك صرف مس 1-موقعة ورقمه :- بس

وفيها عدد من  اشجار النخيل املرقمة 4\10م 36يقع يف نهر الضامن علما ان االسهام املباعة 38سهم .
2-جنسه ونوعه:-  
3-حدوده واوصافه 

4-مشتمالته :- 
5-درجة العمران : 

6-مساحتة :- 5دونم
7-الشاغل :- الشركاء

8-القمية املقد رة :-  6000000ستة ماليني دينار للسهام املباعة.

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة:2019/1212
التاريخ:2019/4/30

إعـــــــــــــــــالن
ــهم الواقعه يف الكوت  ــل 4\9 36 نهر ضامن عن حصة املدين يف عطاء اس ــة تنفيذ الكوت  العقار التسلس ــع مديري تبي
ــمران كاظم ( البالغ )5,000,000( مليون  ــني ش ــاني ناهي دحام( املحجوز لقاء طلب الدائن )حس العائدة للمدين  )حس
ــتصحبا معه  ــر مس ــالل مدة)30يوما(  تبدأ من اليوم التالي للنش ــراء مراجعة هذه املديرية خ ــى الراغب بالش ــار فعل دين
ــم التسجيل والداللية على  ــية العراقية وان رس ــهادة الجنس ــرة من املائة من القيمة املقدرة وش التأمينات القانونية عش

املشرتي.
املنفذ العدل
عقيل خليل خلف الخرسان 

املواصفات:ـ 
ــهم اىل املدين اعاله تقع يف نهر  ــهم منها 1250 س ــجل باعتبار 1250 س ــتان ملك صرف مس 1-موقعة ورقمه :- بس

ضامن وهو علما ان االسهام املباعة 1250 سهم 
2-جنسه ونوعه:-.

3-حدوده واوصافه:- 
4-مشتمالته :- 

5-درجة العمران : 
6-املساحة 5دونم 

7-الشاغل :-  للشركاء
8-القمية املقد رة :-  6,000,000 ستة ماليني دينار عراقي.
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   ابتدأت فعالي��ات املؤمتر بقراءة آي 
من الذكر احلكيم تالها على أسماع 
العلوية  العتب��ة  احلاضري��ن ق��ارئ 
اجلبوري,  قاس��م  القارئ  املقدس��ة 
س��ماحة  كلم��ة  بعده��ا  ج��اءت 
االمني  الهاش��مي  الشيخ قاس��م 
الع��ام ملؤسس��ة الغ��ري للمعارف 
ف��ي مس��تهل  رح��ب  االس��المية 
حديث��ه باحلاضرين مقّدماً ش��كره 
العظام  املراج��ع  وامتنان��ه ملمثلي 
واساتذة احلوزة العلمية وللمبلغني 
واجلماعة  وائمة اجلماعة  واملبلغات 
الذي��ن ش��ّرفوا املؤمت��ر بحضورهم 
تط��رق  ث��م  مبش��اركتهم  وزين��وه 
س��ماحته الى دور احل��وزة العلمية 
ف��ي مختل��ف امليادي��ن الثقافي��ة 
واجلهادي��ة  والفكري��ة  والعلمي��ة 
والسياسية معتبراً انها الرائدة في 
جميع امليادين، مشيداً بدور ومواقف 
املرجعية الديني��ة على طول اخلط 
منذ نظام البعث البائد وحتى يومنا 
احلاضر وم��ا قدمته م��ن تضحيات 
كبيرة ومعاناة عظيمة في س��بيل 
احلفاظ على كي��ان احلوزة العلمية 
كما كان��ت وال زال��ت حريصة على 
واستقالله  العراقي  الشعب  وحدة 
ان  س��ماحته  مؤك��داً  ورفاهيت��ه 
املرجعية كانت وما زالت وس��تبقى 
صم��ام االم��ان لالم��ة االس��المية 
جمعاء من خاللها حتققت االهداف 
املنش��ودة واالنتصار عل��ى االرهاب 
وداع��ش. واض��اف بقول��ه: ش��ّرقوا 
وغرب��وا ل��ن جت��دوا كمراجعن��ا في 
ثقافة احملبة والتسامح مع اآلخرين 
واحل��رص عل��ى راحته��م وحياتهم 
وش��اهد على ذلك وصف س��ماحة 
املرج��ع الدين��ي آي��ة اهلل العظمى 
السيد علي السيس��تاني اخواننا 
السنة بانهم انفس��نا، في الوقت 
الذي جند من يحس��ب نفسه على 
اخواننا الس��نة يتهج��م على اهل 

البي��ت )ع( ومراجع الدي��ن العظام 
كم��ا فع��ل املستش��ار املصري في 
البحري��ن باجتماع غرف��ة التجارة 
الشيعة  بالتطاول على  البحرينية 
ناس��ياً او متناس��يا ان االكثرية في 
البحرين هم من الشيعة. ومتنكراً 

ملواق��ف مراجعنا في الدفاع عنهم 
خ��الل معركتن��ا م��ع داع��ش التي 
كانت تهدد وجودهم جميعا، فهل 
جزاء االحس��ان اال االحسان. واردف 
س��ماحته قائ��ال: م��ن ه��ذا املكان 
نرفض رفضاً قاطعاً التجاوز السافر 
للس��فارة االمريكي��ة ف��ي بغ��داد 
بح��ق مرجع من مراج��ع االمة كما 
نس��تنكر في الوقت ذاته املس��اس 
برموزنا ومقدساتنا الدينية ونعتبر 
ذلك خط��اً احم��ر داعياً س��فارات 

وقنصلي��ات الدول الى عدم التدخل 
في الش��أن العراقي فكما ترفضون 
ان نتدخ��ل بش��ؤون بلدانكم ايضاً 
كفوا ايديكم ع��ن العراق والتدخل 
ف��ي ش��ؤونه واصف��اً م��ا قامت به 
باحلماق��ة. االمريكي��ة  الس��فارة 

وف��ي جانب آخ��ر من حديثه ش��دد 
س��ماحته على ان معركتنا احلالية 
م��ع االره��اب ه��ي معرك��ة ثقافية 
وه��ي االخطر بعد حس��م املعركة 
دخلن��ا  داع��ش،  م��ع  العس��كرية 
اليوم في معترك جديد يس��تهدف 
وجامعاتن��ا  وش��بابنا  مقدس��اتنا 
وقد نبهت املرجعي��ة الدينية مرارا 
حول ه��ذا االمر. ودع��ا علماء الدين 
واملبلغني واملبلغ��ات وائمة اجلمعة 
واجلماع��ة التصدي له��ذه املعركة 

الش��بهات  ورد  الهجم��ات  وص��د 
وحتص��ني عقول الش��باب من خالل 
داعي��ا  معه��م.  املباش��ر  احلض��ور 
ان تك��ون منابرن��ا وخطبن��ا واعية 
تربوية توحيدية غير اس��تفزازية او 
مستهلكة تهدف الى توعية االمة 

والثقافي  الدين��ي  ورفع مس��تواها 
وبيان املس��ائل الشرعية كما دعت 
بعده��ا  لذل��ك. ج��اءت  املرجعي��ة 
كلم��ة املرجع الديني س��ماحة آية 
اهلل العظمى الشيخ بشير حسني 
النجف��ي )دام ظل��ه( القاه��ا جنله 
النجفي  الش��يخ عل��ي  س��ماحة 
دعا فيه��ا اخلطباء للجد واالجتهاد 
ف��ي خل��ق روح التقوى ف��ي الناس 
باألس��اليب التي تك��ون أنفع وأكثر 
تأثيراً وأكثر جاذبية إلى الدين، فليكن 

اخلطيب يستنشق املستمعون من 
أنفاس��ه العطف والرعاي��ة واحلب 
أله��ل الدين خاصة ولس��ائر الناس 
عامة. كما اش��ار س��ماحته الى ان 
هناك أيادي خبيثة استشعرت في 
اآلونة األخيرة أكثر من الس��ابق قوة 

الدين وعظمة املراكز الدينية حيث 
جتس��د ذلك بفتوى اجلهاد الدفاعي 
االي��ادي  تل��ك  فُهزم��ت  املق��دس 
واش��بالنا. اوالدنا  االثمة بس��واعد 

وح��ذر س��ماحته ظاه��رة االندفاع 
إل��ى اإلحل��اد بإنكار أس��س الدين أو 
التش��كيك فيها فعلينا أن نحارب 
هذا الفكر اإلحلادي ونس��تعرض من 
خالل الوعظ واإلرش��اد الش��بهات 
الش��يطانية الت��ي أخذت تتس��لل 
إل��ى نف��وس ش��بابنا خصوصاً في 

اجلامع��ات. واوصى س��ماحته على 
اخلطب��اء العظماء وأئم��ة اجلماعة 
الس��عي ف��ي جل��ب الن��اس إل��ى 
املس��اجد واحلس��ينيات م��ن خالل 
الوعظ واإلرش��اد، ومن خ��الل زيارة 
الشخصيات االجتماعية التي لها 
ثقل في اجملتمع لنجلب بهم الناس 
إل��ى دور العب��ادة  ومجالس الوعظ 
واإلرش��اد.  واض��اف عل��ى خطبائنا 
الك��رام ح��ّث الن��اس عل��ى الدوام 
والسيما في شهر رمضان بالترغيب 
على إعانة عوائل الشهداء واجلرحى 
واليتام��ى واألرامل وليك��ن التفقد 
للعوائ��ل م��ن قب��ل أئم��ة اجلماعة 
وخطبائنا وضرورة حث الناس على 
معرف��ة احملتاجني من خالل الوصايا 
االجتماعي��ة الت��ي ال تخف��ى على 
الصاحل��ني. املرجع الدين��ي آية اهلل 
العظم��ى الس��يد محمد س��عيد 
احلكي��م )دام ظله( خالل توجيهاته 
اخملتارة التي القاها سماحة الشيخ 
صالح احللفي اكد فيها على اجلانب 

الروحي والسلوكي واالجتماعي من 
خالل الورع عن محارم اهلل والتعامل 
باحلس��نى وتصفية االج��واء ضمن 
االس��رة  داخ��ل  االمياني��ة  البني��ة 
وخارجها.  واوصى سماحته بضرورة 
اس��تثمار ه��ذا الش��هر الفضي��ل 
للقي��ام باملس��اعي اخلي��رة جلم��ع 
ورص صفوفه��م  املؤمن��ني  ش��مل 
وتقوي��ة أواصره��م اإلميانية وكذلك 
م��ن خ��الل فت��ح دورات تثقيفي��ة 

قصي��رة..  فيما أوصى املرجع الديني 
آي��ة اهلل العظمى الش��يخ محمد 
اس��حاق الفي��اض )دام ظل��ه( ف��ي 
القاه��ا  الت��ي  توجيهات��ه اخملت��ارة 
س��ماحة الش��يخ رائ��د الدي��راوي 
املبلغني واملبلغات على ضرورة ترك 
التطرف ف��ي القول والفع��ل، وبناء 
الثق��ة في نف��وس من يس��تمعون 
اليكم ويأخذون عنكم بان ال حتيدوا 
ف��ي التوجيهات املعنوي��ة واملعاني 
الغيبية عن كت��اب اهلل والثابت من 
س��نة نبيه )ص(، والتذكير بأهمية 
التع��رض لألح��كام الش��رعية في 
واملعام��الت  العب��ادات  قس��ميها 
وتقريبه��ا للن��اس وحتبيبه��ا لهم، 
وكذلك ايصال صوت املظلومني من 
خ��الل منابرك��م وأصواتكم.  عقب 
ذلك كلمة سماحة آية اهلل السيد 
علي اكبر احلائري االستاذ في احلوزة 
العلمي��ة ق��ّدم خالله��ا جملة من 
التوصي��ات والتوجيهات االخالقية 
املبلغ��ون  اليه��ا  يحت��اج  الت��ي 
واملبلغ��ات ف��ي ميادي��ن عمله��م.. 
كم��ا تضم��ن برنامج املؤمت��ر كلمة 
الدوسري  الش��يخ جمال  لفضيلة 
رئيس مؤسسة الوحدة االسالمية 
البص��رة، وكلم��ة لس��ماحة  ف��ي 
الش��يخ محمد س��عيد النعماني 
رئيس املؤمت��ر الوطني العام للكورد 
الفيلي��ني بعده��ا كلم��ة املبلغني 
القاها  وائم��ة اجلمع��ة واجلماع��ة 
س��ماحة الس��يد احمد املوسوي، 
ومس��ك اخلت��ام كلم��ة املبلغ��ات 
القته��ا الس��يدة كواكب حس��ني 
احلبوب��ي.  كم��ا تخلل��ت الكلمات 
قصيدة شعرية لشاعر اهل البيت 
)ع( ه��ادي اخليكان��ي، وف��ي نهاية 
املؤمت��ر توجه احلاض��رون ال��ى زيارة 
معرض الكت��اب للح��وزة العلمية 
لش��هداء  الفوتغراف��ي  واملع��رض 

احلوزة.

البينة الجديدة / خاص
حت��ت ش��عار )احل��وزة العلمية إرادة وريادة( أق��ام مكتب أئمة اجلمعة واجلماعة في مؤسس��ة الغري للمعارف اإلس��المية املؤمتر الس��نوي الثاني 
للمبلغني واملبلغات وائمة اجلمعة واجلماعة في العراق على قاعة جامعة الكوفة الكبرى يوم االثنني الثالث والعشرين من شهر شعبان املعظم 
1440ه�، املوافق التاس��ع والعش��رين من نيس��ان 2019 بحضور ممثلي مراجع الدين العظام وأس��اتذة وطلبة احلوزة العلمية وجمع كبير من أئمة 

اجلمعة واجلماعة واملبلغني واملبلغات من محافظات العراق كافة..

اهلامشي: املرجعية كانت وما زالت وستبقى صمام األمان لألمة اإلسالمية 
مجعاء من خالهلا حتققت األهداف املنشودة واالنتصار على اإلرهاب وداعش

مكتب أئمة الجمعة والجماعة في مؤسسة الغري للمعارف اإلسالمية يقيم المؤتمر السنوي الثاني للمبلغين والمبلغات وأئمة الجمعة والجماعة في العراق

النجفي حيّذر من ظاهرة االندفاع إىل اإلحلاد بإنكار أسس 
الدين أو التشكيك فيها فعلينا أن حنارب هذا الفكر اإلحلادي

    بالرغ��م م��ن ان كثي��را م��ن املهتم��ني 
العراقي��ة  للصح��ف  التراث��ي  بالش��أن 
يش��يرون بأن أول جريدة ظهرت في بغداد 
كانت تعرف باس��م )جورن��ال العراق( في 
ع��ام 1934م ومنه��م الباح��ث العراق��ي 
مجل��ة  صاح��ب  عيس��ى  رزوق  الس��يد 
املؤرخ أش��ار في مقالته املنش��ورة مبجلة 
النج��م املوصلي��ة الصادرة ع��ام 1934م 
والباح��ث واملؤرش��ف صب��اح الس��عدي  
مدير ومؤس��س املتحف التراثي في املركز 
الثقافي في ش��ارع املتنبي، الذي أقام أول 
واكبر معرض للصحف العراقية القدمية 
بعن��وان )ذاك��رة الصح��ف العراقية( يوم 
األربعاء املوافق 24\نيسان\2019 في مقر 
وزارة الثقافة والسياحة واآلثار، قاعة دائرة 
الفنون التش��كيلية، ومن اجل تس��ليط 
الض��وء على حيثي��ات ذا املنج��ز الكبير 
التقينا الباحث واملؤرشف األستاذ صباح 

السعدي.. 
* أس��تاذ صباح اجلمهور يح��ب ان يعرف 

البطاقة الشخصية حلضرتك؟
� صب��اح نصيف جاس��م ،خري��ج معهد 
مدين��ة  اس��كن   1963 تول��د  الس��كك، 
الكاظمية املقدس��ة متزوج ولي خمسة 

أبناء ثالثة أوالد وابنتان.
* ه��ل ورثت التوثي��ق واألرش��فة أم تأثرت 

بأحد ما؟
� لم ارث املهنة او احلرفة من احد وأنا األول 
في العائلة وكان��ت البداية عن هواية ثم 
تط��ورت الى مهن��ة، ومن ثم جم��ع اكبر 
عدد وإقامة متحف في املركز الثقافي في 
شارع املتنبي، وفي املنزل، وأصبحت جزءا 

من حياتي.

* الي��وم املعرض احدث انعطافة وإش��ادة 
كبيرة من قب��ل جميع ال��زوار، حدثنا عن 

املعرض وهل هو األول؟
� بالنس��بة للصحف العراقي��ة القدمية 
أما املش��اركات واملعارض واحملاضرات، عن 

االنتيكات وعن األش��ياء القدمية فكثيرة 
جدا.

* ه��ل يتضم��ن املعرض جمي��ع الصحف 
العراقية القدمي��ة من صدور أول صحيفة 

إلى تاريخ محدد؟
� نع��م توج��د أول صحيف��ة عراقية وهي 
الزوراء الصادرة عام 15\6\1869م في زمن 
الوالي مدحت باش��ا، ولكن هذه ليس أول 
صحيفة صدرت في الع��راق كانت هناك 

صحيفة تس��مى )جورنال ع��راق( صدرت 
باللغ��ة االنكليزي��ة في زم��ن الوالي داود 
باش��ا  ع��ام 1831م وأق��دم م��ن صحيفة 
املقتط��ف املصرية، لكنها لالس��ف غير 

محفوظ��ة ال عندي وال عن��د غيري فقط 
أش��ير لها في س��جل الرحالني ومنهم:- 
غروفس وفريزر وبتل��ر وغيرهم، لذلك كان 
التاري��خ يش��ير الى ال��زوراء باعتبار وجود 

وثيقة تؤكد احلدث.

* ال��كل يع��رف بان احلف��اظ عل��ى الورق 
يحت��اج ال��ى ظ��روف معينة م��ن رطوبة 
ودرج��ات ح��رارة وضوء، كيف اس��تطعت 

احلفاظ على هذه الكمية؟
� فع��ال حتت��اج الى ظ��روف معينة وحتتاج 
الى ترميم وهي عملية ليست بالسهلة 
م��ع  تعاملن��ا  البع��ض،  يتص��ور  كم��ا 
الصحف تعام��ل الطبيب في إنقاذ أرواح 
الناس، ونحن نعمل على إعادة احلياة لها 
م��ن خالل الترمي��م والتصليح املس��تمر 
والتغلي��ف وعمليات معق��دة تأخذ وقتا 

وجهدا بدنيا ونفسيا ومن وقت العائلة.
* هل هناك تعاون مع املؤسس��ات املعنية 
بالصح��ف والوثائق، وكيف حصلت على 

هذه الكمية من الصحف؟
� كل هذه الصحف  املعروضة  بحدود 216 
صحيفة وتوجد بعض الصحف والوثائق 
ف��ي املنزل والتحف واالنتي��كات احلاجات 
القدمي��ة من أموالي اخلاصة وال يوجد احد 

قدم لي أي دعم مالي او حاجات.
* سمعنا بأنك س��اهمت في منع تهريب 
وتخريب بعض املقتني��ات ما مدى صحة 

هذا القول وكيف؟
� نعم هناك ش��عار للجمهورية كبير من 
البرون��ز حاول البع��ض صهره اش��تريته 
بثم��ن باه��ظ حينه��ا، وهناك حت��ف أراد 
البعض تهريبها خارج البالد اش��تريتها، 

العراق يستحق ان نحافظ على مشهده 
التراثي وترسيخ هويته الوطنية من خالل 
احلف��اظ على الت��راث واملقتنيات القدمية 
ومن خاللكم أناش��د اجلميع باملش��اركة 

على احلفاظ على الهوية الوطنية.
* كيف جتد اهتمام املؤسسات احلكومية 
وخصوصا وزارة الثقافة والسياحة واآلثار 
وأمان��ة العاصم��ة باعتبارهم��ا املعنيني 

باحملافظة على التراث؟
� نتمن��ى ان يكون هن��اك تواصل مع تلك 
املؤسسات ليس معي فقط بل مع جميع 
املهتمني بالتراث أمثال األس��تاذ هاش��م 
طراد واألس��تاذ س��تار  اجلودة في املتحف 
املتجول الثقافي الذي يحتضن مجموعة 
م��ن الفنان��ني والنحات��ني وص��ور اآلث��ار 
وغيره��ا، ومتحف الس��يد محمد علوان 
ف��ي املرك��ز الثقاف��ي، وهن��اك مجموعة 
خي��رة من أبن��اء الع��راق ممن رحل��وا وممن 
هم على قيد احلي��اة حتافظ على املوروث، 
وان��أ عل��ى يقني ب��أن اجلميع يص��رف من 
أمواله اخلاصة ويس��اعد بعض احملتاجني 
م��ن الفنانني، وأريد م��ن خاللكم ان أوجه 

رس��الة الى املعنيني بالش��أن االستفادة 
من جتارب الدول املتقدمة التي تقيم لكل 
مؤسسة من مؤسساتها معرضا خاصا 
بها مث��ل الزراعة تع��رض األدوات القدمية 
األدوات  تع��رض  والصح��ة  املس��تخدمة 

التي كانت تستخدم واستغالل البنايات 
التي جت��اوز عمرها زمنا طويال مثل احملطة 
الدف��اع  ووزارة  املثن��ى  ومط��ار  العاملي��ة 

والقشلة في بغداد أن تكون متاحف.
* هل هناك أعم��ال أخرى تقوم بها تصب 
ف��ي نفس الهدف وفي ح��ال وجهت لكم 
دعوة إلقامة املعرض من قبل مؤسس��ات 

ومنظمات مجتمع مدني؟
� نعم نحن على استعداد واحمل األشياء 
على ظهري في جميع احملافظات وادعم أي 
معرض يصب في مصلحة الوطن وترميم 
املشهد الثقافي والتراثي، وباإلضافة إلى 
اهتمامي بالت��راث واالنتيكات واألش��ياء 
القدمي��ة، أنا دائم التج��وال خصوصا في 
املناط��ق القدمي��ة في بغداد مث��ل امليدان 
وغيره��ا م��ن امل��دن واألحي��اء واملقاه��ي 
القدمي��ة والرموز األثري��ة والتراثي��ة التي 
تتع��رض إل��ى عدواني��ة املن��اخ واإلهمال 
والتجري��ف وتوثيقه��ا ونش��رها به��دف 
اط��الع الرأي الع��ام والدوائر ذات الش��أن 
باحلد م��ن هذه الظاه��رة املدم��رة وإيجاد 

احللول واملعاجلات.

* الفول��در اخلاص باملعرض يش��ير الى ان 
دائرة قص��ر املؤمترات س��اهمت في إقامة 
املعرض حدثنا عن نوع وحجم املش��اركة 
وه��ل هن��اك دعم لك��م من قب��ل الدائرة 

املعنية؟
� نع��م فاألس��تاذ محمود اس��ود خليفة 
الق��ره غولي قدم لنا اهتماما خاصا وكان 
داعما لنا وه��ذه كلمة حق يجب ان تقال 
بح��ق هذا الرجل الوطني، وفر لنا س��يارة 
تق��وم بنق��ل األثاث كون املش��روع وطنيا 
ويصب ف��ي مصلحة اجلميع وس��اهمت 
مجموعة من املوظفني واملوظفات بعرض 
الصح��ف القدمي��ة وإدارة املع��رض وأقدم 

لهم كل الشكر والتقدير.
الباح��ث هاش��م ط��راد مدير ومؤس��س 
املتحف املتجول الثقافي بقشلة املتنبي، 
أش��ار الى أهمي��ة املع��رض ودور الباحث 
صباح الس��عدي في إدامة زخ��م املوروث 
احلضاري وتواجده املس��تمر في األس��واق 
القدمية وإقامة احملاضرات بهدف التوعية 
والتعري��ف، وأكد ضرورة دعم التراث كونه 
ميثل هوية البالد ورسالة اطمئنان للعالم 

بان الشعب العراقي شعب متحضر.
وأخي��را ال يس��عنا إال أن نش��د عل��ى ي��د 
الباحث واملؤرشف الكبير األستاذ صباح 
الس��عدي ال��ذي انف��رد ف��ي تق��دمي اكبر 
وأضخ��م منج��ز تراثي يخ��ص موضوعا 
مهما وهو الصحافة العراقية التي حتمل 
تاريخ��ا مش��رفا، ونطال��ب اجله��ات ذات 
العالقة باملوروث والتراث بان تقدم الدعم 
إلى األس��تاذ صب��اح الس��عدي والى كل 
من يس��عى إلى ترميم املشهد احلضاري 

والتراثي ويرسخ الهوية الوطنية.

البينة الجديدة / ستار الجودة
كل ما ميكن تذكره من املاضي أو مت احلفاظ عليه بصورة ما يعد س��جال وتاريخا ووثيقة دامغة تؤكد حقيقة وصحة التاريخ, لذلك تعد الصحف العراقية القدمية وثائق 
تاريخية وشهادة مهمة على املرحلة التي مرت بها الصحافة العراقية, والتاريخ من دون وثائق وحقائق يكون تاريخا مزيفا, لذلك نتكئ على التاريخ املوثق لفهم حاضرنا 
واستلهام املستقبل كونه السجل والوصف والتحليل لألحداث التي جرت في املاضي، ويجمع املهتمون بالتاريخ واملوروث العراقي بأن نشأة الصحافة العراقية تبدأ من 

أول صدور لصحيفة الزوراء في 15 – 6 - 1869م, لوجود نسخ منها عند العديد من املهتمني وفي بعض املؤسسات..

السعدي: صحيفة الزوراء الصادرة عام 1869م 
ليست أول وأقدم صحيفة عراقية صدرت يف العراق

بمناسبة عيد الصحافة العراقية »                 « تلتقي الباحث والمؤرشف »صباح السعدي«

نتمنى أن يكون هناك تواصل مع تلك املؤسسات ليس معي فقط بل مع مجيع املهتمني بالرتاث

NO.3177.suN.5.MAY.2019 العدد )3177( األحد 5/5/ 2019 

السيستانيالفياضالنجفي
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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 )3177( - األحد - 5 - أيار - 2019

لك��ي تتقدم إل��ى األمام وحتقق قف��زات نوعية وتترب��ع على عرش 
التطور والتمدن والرفاهية واالزدهار بكل عناوينه وتفاصيله عليك 
أوالً أن متتل��ك إرادة حقيقي��ة متطلع��ة نحو غد مش��رق وعزمية ال 
تلني للوصول إلى األهداف املرس��ومة بدقة وعناية، وعليك ثانياً أن 
حتترم الزمن وتقدس��ه وترى أن ضياع دقيقة بل وأجزائها خس��ارة 
ال تع��وض، وأن تض��ع ف��ي حس��ابك أن الزمن ال يتك��رر وأن الفرص 
متر كمر الس��حاب وإن لم تقتنصها غادرتك ش��امتًة بك ألنك لم 
حتس��ن استثمارها، وأن تعي أن البناء والتقدم والنهوض إلى األمام 
بخط��وات واثقة لن تتحقق كما تريد أو تتمن��ى ما لم تكن هناك 
أرضي��ة صلبة مؤمنة ومخلصة ملش��روعك التنم��وي والنهضوي، 
واعل��م أن املال م��ع العقل مع اإلرادة الوطني��ة إذا ما انصهرت في 
بوتقة واحدة وامتزجت متاماً سوف حتقق تلك املعجزات، وصدقني 
أن ال ش��يء مستحيالً أو صعب التحقق إذا ما توفرت كل العوامل 
التي ذكرتها وغيرها، وفي املقدمة منها التخطيط االس��تراتيجي 
ومحارب��ة مظاه��ر الفس��اد والش��للية والضرب عل��ى رؤوس كل 

)احلثلكية( و)العجوزية(..
وإزاء ذل��ك أس��أل: مل��اذا كل م��ن حولن��ا يتقدمون ونح��ن نتراجع 

)بگ(؟..
عن��دي اليوم بعض إش��ارات أطرحه��ا، تاركاً لك��م أحبتي احلكم 
والتعليق كالً حسب رؤيته، فقد دشنت اجلارة الكويت قبل يومني 
واحداً من أطول اجلس��ور في العالم، إذ يبل��غ طوله )36( كيلومتراً 
ليربط جس��ر الش��يخ جابر األحمد الصباح أمير البالد الس��ابق 
الذي توفي عام 2006 العاصمة الكويتية بش��مالها النائي حيث 
يقع مش��روع مدينة احلرير الذي تخطط احلكومة الكويتية لضخ 
ملي��ارات الدوالرات فيها أمالً ف��ي إحياء روح )طريق احلرير( التجاري 
التأريخي، حي��ث تتطلع الكويت إلى حتوي��ل منطقة الصبية في 
أقصى الشمال قرب احلدود العراقية إلى منطقة حرة ضخمة تربط 
اخلليج بوس��ط آسيا وأوروبا، ومن ش��أن ذلك اجلسر أن يختزل زمن 
القيادة بني مدينة الكويت ومنطق��ة صبية من )90( دقيقة حالياً 
إلى )20( دقيقة. وتش��ير التوقعات إلى أنه تبلغ قيمة االستثمارات 

املتحققة في مشروع )مدينة احلرير( نحو )100( مليار دوالر.
أم��ا حكومة دبي ف��ي اإلم��ارات العربية املتحدة فق��د أعلنت من 
جانبها عن مش��اريع تطويرية مس��تقبلية من بينها نظام لنقل 
الركاب في الهواء بطول )15( كيلومتراً، ويتضمن املشروع حديقة 
معلقة فوق املاء ومسارات للدراجات الهوائية ومساحات للجري، 
وهن��اك تفاصي��ل أخ��رى ال أري��د ذكرها ك��ي ال يص��اب )احلرامية( 
والنش��الة الذي��ن أجلس��ونا على احلدي��دة ب�)الس��كتة القلبية( 
م��ع قناعتي بأنهم ل��ن يصابوا بذل��ك ألنهم فقدوا أي إحس��اس 

باملسؤولية.

عبد الزهرة البياتي*

وجع يومي

*رئيس التحرير التنفيذي

ُمْوَن.. َمْن َحْوَلَنا َيَتَقدَّ
ُن َنَتَاَجُع! َنْ

ابتداًء لس��ت ضد اس��تيفاء الرس��وم والضرائب القانوني��ة الصحيحة 
املطلوب��ة وم��ن دون لف أو دوران م��ن املكلفني بدفعها، ولك��ن أنا ضد أن 
تستوفى بطرق ملتوية بعيدة عن القانون وتخضع لرغبات وأمزجة اخملمن 
أو بعض مس��ؤولي الوحدات البلدي��ة الذين يبالغون كثيراً في فرض هذه 
الرس��وم والضرائب غير القانوينة والت��ي ميكن أن نطلق عليها )اإلتاوات( 
مثل رس��م املهنة أو اإلعالن أو التجاوز على األرصف��ة أو إجازات البناء أو 

بيع وشراء العقارات أو اخملالفات البلدية وغيرها الكثير.. الكثير..
وبودي أن أوضح أنني من الداعمني واملساندين لعمل أمانة بغداد، كونها 
الدائرة املعنية بتقدمي اخلدمات البلدية لس��كان العاصمة، وهي ال شك 
مدين��ة ذات رقعة جغرافية واس��عة وكثافة س��كانية عالية، وإن اجلهد 
الذي تبذله يتطلب إمكانيات كبيرة وواسعة ترتقي إلى حجم املسؤولية 

امللقاة على عاتقها.
ولك��ن أع��ود من حي��ث بدأت، ف��إن جباية الرس��وم مع األس��ف تخضع 
حالياً ألس��اليب تفتق��ر إلى املعايير القانوني��ة الصحيحة إذ ال يجوز أن 
توض��ع كتل كونكريتي��ة أمام أبواب احملال التجاري��ة أو العيادات الطبية 
أو املستش��فيات أو اخملتب��رات األهلي��ة بدع��وى عدم تس��ديد أصحابها 
رسوماً مطلوب س��دادها.. وبعكسه فإن )الش��فل( جاهز لتهدمي بعض 

الواجهات.
ولكي تكون العالقة متوازنة ومبنية وفق أسس عقالنية وقانونية صارمة 
فإنني أقدم حزمة من املقترحات أراها ضرورية جداً، وفي مقدمتها أن يتم 
طبع دليل أو كراس خاص بهذه الضرائب والرس��وم من أجل احليلولة دون 
حصول اللف والدوران في استيفائها.. من جهة كي يعرف املكلف حجم 
ما عليه تس��ديده وأن تعرف الدائرة املعنية حجم ما يتحقق من إيرادات، 
وبذل��ك نك��ون قد منعنا حصول تقاضي الرش��وة التي تذه��ب عادًة الى 
جيوب بعض اخملمنني من دون وجه حق، كما إن املبالغ املستوفاة يجب أن 
تراعى في اس��تيفائها من املكلفني بدفعها احلالة االقتصادية وطبيعة 
املهنة وطبيعة املنطقة أو املوقع اجلغرافي، وفي حال امتناع املكلف عن 
دفع الرسوم يتم توجيه إنذار بتسديد املبالغ، وفي حال امتناعه عن ذلك 
تت��م إحالته إلى احملاكم إلص��دار القرار القانوني الع��ادل وإن القانون هو 
الفيص��ل واحلكم في كل هذه احلاالت، وفي حال��ة إصدار قرار بغلق احملل 
أو املستش��فى أو اخملتبر أو غير ذلك أن يصار إلى إغالقها بالشمع األحمر 
ولي��س كما هو حاصل اآلن بوضع كتل��ة كونكريتية لقطع أرزاق الناس، 
وليعلم من يعنيه األمر أننا في وطن اسمه العراق، وفي عاصمة اسمها 
بغ��داد، ه��ي أم احلض��ارة، وال تذكرونا بأي��ام حكم قراق��وش املضحكة/ 

املبكية ورحم اهلل امرأً جب الغيبة عن نفسه.
وفي اخلتام بودي أن أقول إنه خالل عملي في س��وح القضاء على امتداد 
أكثر من 30 س��نة لم أجد فقرة في القان��ون املدني أو قانون العقوبات أو 
قوانني التنفيذ وجميع القوانني تقول إن من ال يدفع الرس��وم توضع أمام 
محل��ه كتلة كونكريتية أو )صبة( كبيرة، ويبقى القانون هو الس��يد في 

قراراته العادلة.

*عضو نقابة الصحفيني العراقيني

َل .. َل .. َيا َأَماَنَة َبْغَداَد 
ُكُمَها الَقاُنْوُن ْوَلُة َيْ الدَّ

بال مجاملة

صباح الشيخلي*

للمرة الثانية.. )                               ( يف أطروحة دكتوراه

كاريكاتري

يعكف طالب الدكتوراه 
عل��ى  العري��ان(  )عل��ي 
دراس��ة الدكت��وراه ف��ي 
موضوعة  بشأن  اإلعالم 
ف��ي  اجلمه��ور  )تعبئ��ة 
العراقي��ة  الصحاف��ة 
وقد  اإلره��اب(.  ملواجهة 
ال��ذي  الباح��ث  اخت��ار 
زار مق��ر جريدتن��ا أمس 
بني  اجلديدة( من  )البينة 
ث��الث صح��ف عراقي��ة 
نظ��راً ألهمي��ة جريدتنا 
تعبئ��ة  مج��االت  ف��ي 
مختلف  ف��ي  اجلمه��ور 
التي  الصحفية  الفنون 
مت نشرها على صفحات 
اجلري��دة خ��الل النصف 
 .2014 لع��ام  الثان��ي 

وعل��ل الباح��ث س��بب 
اختياره )البينة اجلديدة( 
فيها  احملررين  ب�»نوعي��ة 
للف���ن��ون  وإجادته��م 
الصحفية وتوظيفه���ا 
اجلمه�����ور  لتعبئ��ة 
اإلره��اب  ملواجه��ة 
الداعش��ي فض��الً ع��ن 
اجلريدة  انتش��ار  س��عة 
ف��ي جمي��ع احملافظ��ات 
العراقية وتنوع مستوى 
»ال  وأض��اف  الق��راء«. 
ميك��ن إن��كار الصحافة 
مج��ال  ف��ي  الورقي��ة 
وس��ائل االعالم اخملتلفة 
كونه��ا تعبر ع��ن الرأي 
احل��ر للمح��رر والقارئ«. 
الزمالء  الباحث  وش��كر 

)البين��ة اجلدي��دة(  ف��ي 
م��ع  الرائ��ع  لتعاونه��م 
الباحثني م��ن أجل عراق 
مزده��ر دميقراط��ي. ومن 
العديد  أن  بالذكر  اجلدير 
م��ن الباحثني قد أفضت 
خ��الل  م��ن  بحوثه��م 
البح��وث املنش��ورة في 
جريدتنا حلصولهم على 
والدكت��وراه  املاجس��تر 
ومنه��م الزميل��ة )ن��دى 
عم��ران( الت��ي ناقش��ت 
للدكت��وراه  أطروحته��ا 
يوم 2019/2/21 في كلية 
بغداد  اإلع��الم جامع��ة 
وكان موض��وع البح��ث 
الكراهية  ه��و )خط��اب 
في الصحافة العراقية(.

أقولها من األعماق، ش��كراً لكل اإلخوة والزمالء 
الذي��ن غمرون��ي بحبه��م وعطفهم م��ن خالل 
االتص��ال بالهات��ف النق��ال وإرس��ال الرس��ائل 
وحضور البعض منهم لعيادتي بسبب الوعكة 
الصحي��ة الت��ي ألزمتن��ي الفراش ملدة أس��بوع 
ومتنياتهم لي بالش��فاء العاجل، وأخص بالش��كر الزمالء األعزاء األستاذ عبد الوهاب جبار رئيس 
حتري��ر جريدة )البين��ة اجلديدة( واألس��تاذ عبد الزهرة البيات��ي رئيس التحرير التنفيذي واألس��تاذ 
الدكتور أحمد عبد اجمليد رئيس حترير جريدة )الزمان( طبعة العراق واألس��تاذ باس��م الشيخ رئيس 
حترير جريدة )الدس��تور( واألس��تاذ حس��ني الس��ومري رئيس حترير جريدة )الوط��ن اجلديد( وجميع 
العامل��ني ف��ي جريدة )البينة اجلدي��دة( واألخ العزيز اإلعالم��ي املتألق فائق العقاب��ي معد ومقدم 
برنام��ج )دفت��ر مالحظات( الذي يبث من خالل قناة العراقية الفضائية الذي متنى لي الش��فاء من 

خالل بث البرنامج حللقتني.
ش��كراً لألخ��ت العزي��زة الدكتورة فيروز ح��امت معدة ومقدمة برنامج )ونطقت ش��هرزاد(، ش��كراً 
لألس��تاذ العزيز راضي علي واألس��تاذ اخلبي��ر القانوني طارق حرب واألس��تاذ احملامي صادق الالمي 

منت��دب غرفة احملامني في الرصافة، وكل اإلخوة 
الزمالء احملامني في اس��تئناف بغ��داد الرصافة. 
وال أنس��ى أحبت��ي وإخوان��ي خب��راء محكم��ة 
االس��تئناف ف��ي الرصافة التصالهم املس��تمر 
لالطمئنان على صحتي، وأخيراً الش��كر اجلزيل 
للدكت��ور االختصاص حس��ام محمد داود على 

حضوره املستمر لي ومعاجلتي. 
متنياتي للجميع بالصحة والسالمة حفظكم اهلل..

الخبري القضائي
صباح الشيخلي
كاتب وإعالمي

مسؤول غرفة الخرباء يف محكمة
استئناف بغداد الرصافة االتحادية

شكراً لكم

حبضور رمسي ومجاهريي واسع .. نقابة الصحفيني العراقيني حتتفل مبناسبة اليوم العاملي حلرية الصحافة 

أطف��أت الطفل��ة )س��يدرا 
اس��ماعيل  مص�����طف��ى 
البياتي( ش��معتها الثامنة 
م��ن عمره��ا املديد وس��ط 
واألحب��ة  األه��ل  فرح��ة 
واألقرباء واألصدقاء باحتفال 
بهيج مملوء بالفرح والسرور 
وأع��ني له��ا دوام املوفقي��ة 
واحلي��اة الس��عيدة في ظل 
أهله��ا ووالديها، فألف ألف 
مب��ارك له��ا وعي��د مي��الد 

سعيداً. 

عنهم الصحفي 
شهاب الخضري

بي  ال�»ب��ي  ذك��رت ش��بكة 
سي«، أن مهربني يستخدمون 
لبي��ع  »فيس��بوك«  موق��ع 
وشراء آثار منهوبة من العراق 
ان ه��ؤالء  وس��وريا، مبين��ة 
التنقيب  يناقش��ون كيفية 
في املقاب��ر القدمية بطريقة 
غي��ر قانوني��ة، مبجموع��ات 
فيس��بوك،  وأك��د  خاص��ة. 
بحس��ب ال�«بي بي س��ي«، 
أن��ه »أزال 49 مجموعة على 
فيه��ا  يتناق��ش  موقع��ه، 
األعضاء ف��ي ما يتعلق ببيع 

اآلث��ار املنهوب��ة«، مبينة انه 
»عثرت أيضاً على أدلة تفيد 
ب��أن القط��ع األثري��ة ال تزال 
تهرب من العراق وسورية إلى 
تركيا، برغم احلملة الشديدة 
الت��ي أطلقها ح��رس احلدود 

الترك��ي، وتقهق��ر تنظي��م 
داع��ش اإلرهاب��ي«. وأوض��ح 
عمرو  السوري  البروفيس��ور 
العظ��م، عال��م اآلث��ار الذي 
يعم��ل حالي��اً ف��ي جامعة 
والية  في  »شاوني س��تيت« 
بع��د  األميركي��ة  أوهاي��و 
اضطراره إلى مغادرة سورية، 
الفسيفس��اء  »لوح��ات  أن 
ت��زال  ال  الت��ي  الروماني��ة 
موج��ودة في س��وريا تعرض 
في الوقت احلالي للبيع على 

صفحات فيسبوك«.

بغداد / البينة الجديدة
تظاهرجمع غفير من اهالي احلبيبية امس 
االول اجلمع��ة للمطالبة بتق��دمي اخلدمات 
االساسية وال سيما تبليط شوارع املنطقة 
التي حدث��ت جراء احلفري��ات التي حصلت 
مؤخرا.وق��ال املتظاهرون ان خيارنا اخلدمات 
وال بديل عنها وانهم هددوا باالعتصام امام 

مبنى امانة بغداد في حال عدم االستجابة 
ملطالبهم.

»البين��ة اجلديدة« تطالب اجله��ات املعنية 
بااللتف��ات ال��ى مطال��ب املتظاهري��ن في 
منطق��ة احلبيبية والش��روع ف��ورا مبعاجلة 
مش��كلة ش��وارعها التي ل��م تعد صاحلة 

للسير واملنا ان تأتي االستجاية سريعا.

آثار سورية وعراقية منهوبةعيد ميالد سعيدًا
تباع يف جمموعات على »فيسبوك«

اهالي احلبيبية يتظاهرون ويهددون بالعتصام امام امانة بغداد للمطالبة باخلدمات 


