
عقد مجلس النواب، امس االحد، جلسته 
ال���)17( م��ن فصل��ه التش��ريعي الثان��ي 
برئاسة النائب االول لرئيس اجمللس )حسن 
كرمي الكعبي( وق��ال مصدر نيابي ان جدول 
اعم��ال اجللس��ة تضم��ن ع��دة مش��اريع 
قوانني ابرزها مناقش��ة اعت��داءات القوات 

االمريكية على القوات العراقية.
وقد ش��هدت اجللسة امس نش��اطاً على 
صعي��د اللج��ان النيابية حي��ث انتخبت 
جلنة االمن والدفاع النيابية رئاسة اللجنة 
وذك��ر مص��در نياب��ي ان اللجن��ة انتخبت 
النائ��ب )محمد رض��ا( عن كتلة س��ائرون 
رئيس��اً له��ا فيم��ا مت انتخ��اب النائب عن 
ائت��اف الوطني��ة )ناي��ف الش��مري( نائباً 
لرئي��س اللجن��ة و)ناص��ر الهرك��ي( ع��ن 
املك��ون الك��ردي مقررا له��ا وكان )3( نواب 
قد ترشحوا لرئاسة اللجنة وهم: )محمد 
رضا وعدنان االس��دي وعدن��ان فيحان( وان 
االسدي س��حب ترشيحه وتنافس فيحان 
ورض��ا على الرئاس��ة حيث حص��ل االخير 
عل��ى )10( اص��وات بينما فيح��ان على )7( 
اص��وات في وقت انتخب )نايف الش��مري( 

نائباً لرئيس اللجنة دون منافس.
وف��ي التط��ورات رأى زعيم ائت��اف النصر 
)حي��در العب��ادي( ام��س ف��ي تصريح��ات 

الفت��ة وخطي��رة ل��ه ان احلكوم��ة احلالية 
التي يرأس��ها الس��يد )عادل عبد املهدي( 
اس��وأ م��ن حكوم��ات احملاصص��ة معتبراً 
انه��ا نتاج حتال��ف قلق وه��ش فيما اعرب 
ع��ن اس��تعداده للنظ��ر في تولي رئاس��ة 
احلكوم��ة في ح��ال ل��م يكت��ب حلكومة 
وق��ال  االس��تمرار  امله��دي(  عب��د  )ع��ادل 
العب��ادي في مقابلة مع وكالة س��بوتنيك 
الروس��ية ان احملاصصة تفيد باس��تحقاق 
كل كتلة لتش��كيل احلكومة والذي حدث 
ه��و اس��تئثار باحلصص احلكومي��ة مبعزل 
عن باقي الكتل وتابع »كنا نريد تش��كيل 
حكومة مستقلة بكفاءات مهنية وطنية 
لك��ن هذا لم يح��دث وال اتوقع انس��يابية 
بعم��ل حكومة قامت على ه��ذا املبدأ وان 
احلكومة احلالي��ة انتجها حتالف ال يعتمد 
املبدأ الدستوري بالكتلة االكبر وهي نتاج 
حتالف قلق وهش مازال االداء احلكومي دون 
املس��توى املطل��وب« وبني العب��ادي »نحن 
ايدنا احلكومة ودعمناها بالتش��كيل رغم 
اننا لم نش��ترك بها«.وفي ش��أن آخر نفت 
وزارة الدفاع العراقية ان تكون تعمل حالياً 
على ش��راء منظوم��ة )S-400( الصاروخية 
الدفاعي��ة من روس��يا واش��ارت ال��ى انها 
حصل��ت حت��ى اآلن عل��ى )32( طائ��رة من 
طراز )F16( من الواليات املتحدة االمريكية 
وما اش��يع عن نية العراق ش��راء منظومة 

)S-400( الصاروخي��ة الدفاعية من روس��يا 
ال اس��اس له من الصحة بحسب تصريح 
للمتح��دث باس��م وزارة الدف��اع العراقية 
الش��أن  ابراهيم(.وف��ي  )حتس��ني  الل��واء 
السياس��ي كش��ف القي��ادي ف��ي احلزب 
الدميقراطي الكردستاني )ماجد شنكالي( 
امس عن عقد االحزاب الكردية الرئيس��ية 
اجتماعاً لتوقيع اتفاق نهائي على تشكيل 
حكوم��ة االقليم وقال ش��نكالي ان احلزب 
الدميقراطي الكردس��تاني وحركة التغيير 

واالحت��اد الوطني الكردس��تاني يجتمعون 
حالي��اً في محافظة الس��ليمانية لتوقيع 
االتفاق النهائي لتشكيل حكومة االقليم 
واوضح شنكالي ان االتفاق جاهز ومت توزيع 
جمي��ع املناص��ب احلكومية ف��ي االقليم 
وسيتم التصويت على رئيس االقليم خال 

االسبوع املقبل في حال مت التوقيع.
على صعي��د ذي صلة وصل وف��د رفيع من 
احلزب الدميقراطي الكردس��تاني برئاس��ة 
نائ��ب رئي��س احل��زب )نيجيرف��ان بارزاني( 

الى مدينة الس��ليمانية لبحث تش��كيل 
حكوم��ة كردس��تان اجلدي��دة وذكر مصدر 
مطل��ع ان الوفد وص��ل الى املق��ر الرئيس 
حلركة التغيير في )َكردي زرَكته( لاجتماع 
م��ع مس��ؤولي احلركة.عل��ى صعي��د آخر 
اك��د رئي��س ال��وزراء )ع��ادل عب��د املهدي( 
امس اياء احلكومة اهمي��ة كبيرة لتجاوز 
البيروقراطي��ة املعطل��ة لتق��دمي اخلدمات 
للمواطنني وان املتابعة املس��تمرة ضرورية 
لقطف ثم��ار اخلط��ط الصحيحة بحيث 

يتلمس نتائجها واضاف خال اس��تقباله 
النائ��ب الس��ابق الدكت��ور )عب��د اله��ادي 
احلكي��م( بحس��ب بي��ان ملكتب��ه ان ف��رق 
متخصص��ة مت تكليفه��ا مبتابع��ة تنفيذ 
البرنام��ج احلكومي وفق اجل��داول الزمنية 
ومؤشرات االداء املنشورة فيه وان عمليات 
املتابعة مستمرة وتتم لتشخيص التقدم 
والتباطؤ بش��كل مبكر واتخاذ االجراءات 
الكفيلة ملعاجل��ة اي خلل من اجل حتقيق 
النتائج وفق اخلطط املوضوعة.وفي ش��أن 
محلي ش��هدت ش��وارع العاصمة بغداد 
امس زخماً مرورياً خانقاً وتوقفاً ش��به تام 
حلرك��ة الس��ير ادى الى تذمر ف��ي صفوف 
املواطنني الذين وجدوا صعوبة في الوصول 
الى االماكن التي يقصدونها وقال ش��هود 
عيان ل�«البينة اجلديدة« من بينهم عاملون 
فيها انه��م ذاقوا املرار الج��ل الوصول الى 
م��كان عمله��م او بيوتهم ج��راء االزدحام 
امل��روري الذي عاش��ته ش��وارع العاصمة 
بجانبيه��ا الك��رخ والرصاف��ة ولوحظ ان 
حركة سير املركبات واملرور اصيبت بتوقف 
شبه تام جعل رجال املرور غير قادرين على 
فعل اي ش��يء وبذلك غابت احللول وصرنا 
نسمع ش��ماعة غريبة بأن س��بب الزحام 
هذا ه��و خروج الناس للتس��وق ملناس��بة 
حلول ش��هر رمضان الفضي��ل ولكن هذا 

عذر اقبح من فعل.

بغداد / 
تنشر )البينة اجلديدة( نص قرار البرملان الذي صوت عليه 
امس حلماي��ة املنتج الوطني من الدواجن واالس��ماك.
وج��اء في نص الق��رار النيابي )حلماي��ة املنتج الوطني 
وملن��ع اغ��راق الس��وق احمللية ومن��ع اس��تيراد الدواجن 
وبيض املائدة واالسماك احلية واجملمدة واملبردة من اجل 
االعتم��اد على املنتج احمللي دعما للمش��اريع الوطنية 
تلتزم اجلهات ذات العاقة التنسيق مع سلطات اقليم 
كردستان واحملافظات غير املنتظمة في اقليم من اجل 
تش��ديد الرقابة عل��ى املنافذ احلدودية وع��دم منح أي 
اجازة بهذا اخلصوص وبخافه تتحمل اجلهات املشارة 

اليها اعاه التعويض القانوني واملالي(.

بعد وصوله الدوحة.. الغضبان : العراق لن يتخذ قرارا فرديا لتعويض النفط اإليراني

)                                   ( تنشر نص قرار الربملان حلماية املنتج ومنع استرياد الدواجن والبيض واالمساك

اجتماع كردي ثالثي لتوقيع اتفاق “نهائي” بشأن تشكيل حكومة كردستان ووفد من “حزب بارزاني” يصل السليمانية 
 )S-400( يف تصرحيات الفتة وخطرية.. العبادي يتوقع “انهيار” حكومة عبد املهدي كونها نتاج حتالف هش.. والدفاع تنفي خرب شراء منظومة

)                                    (تطالب نوابا فيسبوكيني بالنزول للشارع واالنفتاح على الصحافة بداًل من االنشغال بـ”الاليكات”

اختنق الشارع وغاب احلل والشماعة “رمضان”.. زخم مروري وتوقف شبه تام حلركة السري يف بغداد
عبد املهدي: نعمل على جتاوز البريوقراطية املعطلة لتقديم اخلدمات للمواطنني وان فرقا متخصصة كلفت ملتابعة تنفيذ الربنامج احلكومي
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البرلمان يعقد جلسته الـ)17( برئاسة الكعبي وسائرون تظفر برئاسة لجنة األمن والدفاع البرلمانية

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 

بعد ارتفاع نسب العاطلني.. مجع )110( تواقيع إلصدار قرار نيابي يعاجل بطالة الشباب!

يف الهدفكتب املحرر السياسي

منذ حادث غرق العبارة املأساوي في جزيرة  أم الربيعني بنينوى 
21/ آذار من العام احلالي وما استتبعه من تداعيات اطاحت 
ب��رأس محافظه��ا )نوفل العاك��وب( وبعض من حاش��يته 
يدور ص��راع حامي الوطيس الجل تنصي��ب محافظ جديد 
يقابله ص��راع خفي وعلني يتمثل بح��ل مجلس احملافظة 
حيث وصل االمر بجمع تواقيع نيابية لهذا الغرض لكن لم 
يتحقق هذا االمر ألسباب ال يعلمها إال اهلل والراسخون في 
علم السياس��ة والقريبون من حلبات الصراع وبازارات بيع 
وش��راء املناصب احلساس��ة.. نعم ان الصراع على منصب 
محافظ نينوى يش��تد في ظل وصول عدد املرش��حني لهذا 

املنص��ب الكث��ر م��ن )45( 
مرشحاً.

نين��وى  محافظ��ة  ان 
الطالع��ة م��ن حت��ت ركام 
املعركة التاريخية الدامية 
مع تنظيم داعش االرهابي 
ي��داوي جراحها  حتتاج ملن 
ويعمره��ا ويعي��د ألهله��ا 
العافي��ة واالس��تقرار كي 
وتزده��ر  وتنه��ض  تبن��ي 
وان��ه ليس م��ن املصلحة 
الوطني��ة ان تبق��ى االمور 

ف��ي احملافظة قلقة وغير مس��تقرة ومن غي��ر الصحيح ان 
يتحول منصب احملافظة الى سلعة تباع وتشترى ويخضع 
ملساومات وصفقات مخجلة يندى لها اجلبني وان ما يحصل 
مؤشر خطير ومفجع صراحة ويدلل بأن القوى السياسية 
الفاعلة س��واء في نينوى خاصة أم في املشهد السياسي 
عام��ة ال تكترث ملا يجري وال تعير اهمية لنينوى واهلها بل 
ومس��تقبل الع��راق وعليه فإننا ندعو اجلمي��ع الى اجللوس 
فوراً اليجاد حلول ملشكلة محافظة كبيرة ومهمة وهذا ما 

نريده على وجه السرعة وكفى تسويفاً.

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

عبد الوهاب جبار 

 ما يحصل مؤشر خطري ومفجع 
ويدلل بأن القوى السياسية 
الفاعلة سواء يف نينوى خاصة 
أم يف املشهد السياسي عامة ال 
تكرتث ملا  يجري

ملصلحة من ما حيصل 
يف املوصل ياساسة؟
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»املالية« تناقش خمصصات ورواتب ذوي املهن الصحية والطبية
العقابي : الربملان خيشى من تداعيات حل جملس نينوىال

2احلكمة تعلن مجع تواقيع للتصويت على تطبيق قانون نقابة االكادمييني
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بومبيو لعبد املهدي: امريكا 
تدعم احلكومة العراقية 

وسياستها اخلارجية

وزير الكهرباء يبحث مع الشركات املتخصصة 
بقطاع الطاقة يف فرنسا  سبل تضمينها خبارطة 

طريق تطوير قطاع الطاقة يف العراق

كيف ساعدت الصني أكثر من 
30 دولة يف التجسس على 

مواطنيها ؟

العراقيون يستقبلون رمضان 
2019 بأزمات معيشية قاسية 
وارتفاع أسعار املواد الغذائية 

1319 12 5

زخم مروري وتوقف شبه تام لحركة السري يف بغداد

بغداد / 
اعلنت وزارة الصحة عن توفير عاج الثاسيميا بكميات كبيرة 
ومن افضل املناش��ئ العاملية.وقال املتحدث باسم الوزارة سيف 
البدر ، إن وزارة الصحة وفرت عاج الثاسيما ومنها الديسفرال 

بكمي��ات كبيرة تغطي االحتياج ومن افضل املناش��ئ العاملية. 
وكان العش��رات من مرضى الثاس��يميا وذووه��م في محافظة 
النج��ف تظاه��روا،  الس��بت املاض��ي، احتجاجا عل��ى اعتقال 

السلطات االيرانية ملوفدهم اخملتص بشراء االدوية لهم.

الصحة : وفرنا عالج الثالسيميا بكميات كبرية ومن افضل املناشئ العاملية

بغداد / 
  تبن��ت النائ��ب ع��ن حتال��ف س��ائرون الدكتورة  
إين��اس املكصوص��ي ، تطبيق نظ��ام البديل في 
صفوف اجلي��ش العراق��ي وقوى االم��ن الداخلي 
وقالت املكصوصي انها جمع��ت تواقيع اعضاء 
مجل��س الن��واب الدراج��ه ضم��ن ج��دول اعمال 
اجمللس وطرحه للمناقشة. واضافت املكصوصي 

انه م��ن باب االنص��اف والعدالة وبع��د حرب مع 
اشرس عدو دامت س��نوات ترك خالها الضباط 
واملنتسبون عوائلهم السابيع وألشهر متواصلة 
احيان��اً وحتملوا ماحتملوا وقدموا االف الش��هداء 
واالف اجلرحى، آن االوان ان نقوم بتكرمي منتسبيه 
وضباط��ه بتطبي��ق نظ��ام البدي��ل ال��ذي ط��ال 

انتظارهم له.

»املكصوصي« تتبنى مشروع نظام البديل يف صفوف اجليش 
العراقي و قوى االمن الداخلي  

 بغداد / 
حش��دت الش��ركة العام��ة للنقل الب��ري )احدى 
تش��كيات وزارة النقل( ، امس االحد ، شاحناته�ا 
لنقل حمول�ة ث�اث بواخر محملة بالرز من موانئ 
البصرة الى احملافظات كافة .واوضحت الشركة ان 
هناك ثاث بواخر محملة بالرز املكيس وصلت الى 
منطق��ة األدالء في موانئ البصرة بانتظار رس��وها 
ف��ي ميناء أم قص��ر اجلنوبي لنق��ل حمولتها على 
منت شاحنات الش��ركة والشركات املؤتلفة معها  
وبينت الش��ركة انها إتخذت كافة االس��تعدادات 
الضروري��ة إلنطاق إس��طولها الى مين��اء أم قصر 
لنق��ل حمول��ة البواخ��ر الث��اث واملباش��رة بنقل 

حمولته��ا من الرز املكيس صوب مخازن الش��ركة 
العامة للمواد الغذائية .

النقـل: شاحنات النقل الربي تستعد لنقل محولـة )3( بواخر 
حمملة بالرز من املوانئ إىل كافة حمافظات البالد

بغداد / 
رأى وزير املوارد املائية األس��بق محسن 
الش��مري، ام��س األح��د، أن األح��زاب 
واإلس��امية  والقومي��ة  الش��يوعية 

تري��د أتباعاً ال ش��ركاء، معتبراً أن تلك 
األحزاب فعلت عكس ما تقول.

وقال الش��مري إن  األحزاب الشيوعية 
والقومي��ة واإلس��امية فعلت عكس 

ما تقول طوال عقود مضت وحالنا في 
تراجع خطير.

)و(  الش��يوعية  األح��زاب  أن   وأض��اف، 
القومية )و( اإلس��امية تري��د أتباعاً ال 

ش��ركاء ولم يقبض الش��عب املظلوم 
اال الش��عارات، متابع��اً »أن الش��عب 
ضحي��ة أنانياتكم الفردي��ة والفئوية 

ولن نقبلكم ثانية .

تريد اتباعًا ال شركاء.. وزير أسبق يهاجم األحزاب الشيوعية والقومية واإلسالمية

بغداد / 
اته��م النائ��ب عن كتل��ة صادق��ون ع��دي عواد، 
امس االول الس��بت، أطرافاً سياس��ية »معروفة 
مبحاولة لي األذرع«، مبين��اً أن تلك األطراف تُخير 
اجلميع بني منحها رئاس��ة جلنة األمن والدفاع أو 
ال تس��مح بتمرير رئاس��ة أي جلنة.وق��ال عواد في 
حدي��ث صحف��ي إن »بع��ض الكتل السياس��ية 
اس��تهانت بإرادة الش��عب العراقي وال حتترام آراء 
الن��واب أو مطالب الش��عب وممثليهم بل ال حتترم 

حتى الدستور والقانون«،
معتب��راً أن »الصراع��ات عل��ى رئاس��ات اللج��ان 
البرملاني��ة دلي��ل على تفكير بع��ض األطراف في 
الطريقة التي تستفيد بها وحتقق مكاسب على 
حساب العراقيني وعلى حساب الدستور والنظام 
الداخلي«.وأضاف عواد، أن »اللجان البرملانية هي 
مطبخ تش��ريع القوانني في مجلس النواب، وهو 
معط��ل بس��بب كتل سياس��ية معروف��ة تخير 
اجلمي��ع بني منحها رئاس��ة جلنة األم��ن والدفاع 

أو ال تس��مح بتمرير رئاس��ة أي��ة جلنة«،متابعاً أن 
»املوضوع أصبح لألسف محاولة لي أذرع وصراعاً 
على املناصب وه��و أمر من املفترض أن نغادره إلى 

الفضاء الوطني ومصلحة العراق وشعبه«.
ولفت ع��واد إل��ى أن »هن��اك مطالب��ات حصلت 
للخ��روج م��ن احملاصص��ة ف��ي ال��وزارات لكن ما 
حص��ل أن تل��ك األط��راف أع��ادت احملاصصة في 
اللج��ان البرملانية، وفق مبدأ )بدل تكحيل عينها 

عمتها(«.

عواد: كتل سياسية استخدمت »لي االذرع« لتمرير جلنة االمن والدفاع

طهران / وكاالت / 
أعلن نائ��ب وزير النفط اإليراني، أمير حس��ني 
زماني نيا، أن إيران تس��تخدم كل اإلمكانيات 
املوجودة لبيع نفطها في »الس��وق الرمادية«، 
وذلك لتجاوز العقوبات األمريكية التي تعتبر 
غي��ر ش��رعية.وردا على س��ؤال صحفي بهذا 
اخلص��وص ق��ال زماني نيا في حديث��ه لوكالة 
»إيرن��ا« اإليراني��ة، ام��س األح��د: »لق��د قمنا 
بتعبئ��ة جميع موارد الب��اد ونبيع النفط في 

»السوق الرمادية«.وأضاف: »وهذا ليس تهريبا. 
إمن��ا مواجه��ة للعقوب��ات الت��ي نعتبرها غير 
ش��رعية«.وطالبت الواليات املتحدة من الدول 
املش��ترية للنفط اإليراني بوقف مش��ترياتها 
قب��ل ال�1 م��ن ماي��و اجل��اري، مه��ددة بفرض 
عقوبات عليها. ووضعت واشنطن بذلك حدا 
ملهلة اس��تغرقت 6 أش��هر س��محت خالها 
لع��دد من بلدان العالم بش��راء حجم محدود 

من النفط اإليراني.

لتجاوز العقوبات االمريكية.. إيران تلجأ لـ »السوق الرمادية« لبيع نفطها
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بغداد / البينة الجديدة
أعل��ن النائ��ب عن كتلة ب��در النيابية حنني القدو ام��س األحد أن كتلته 
ترغب بتولي رئاس��ة جلنة اخلدم��ات النيابية ومنص��ب نائب رئيس جلنة 
العالقات اخلارجية النيابية، فيما اش��ار إلى أنها تطمح لرئاس��ة جلنتي 
األمن والقانونية. وقال القدو إن “الكتل السياسية لم تتوصل إلى اتفاق 
بشأن حسم اللجنة القانونية واألمن والدفاع النيابية”. وأضاف أن “بدر 
ترغب بتولي رئاس��ة جلنة اخلدمات النيابية ونائ��ب رئيس جلنة العالقات 
اخلارجية في حني ترغب كتلة س��ائرون بتولي رئاس��ة اللجنة القانونية 

وجلنة األمن والدفاع«.

بغداد / البينة الجديدة
كشف النائب عن حتالف الفتح حسن سالم، امس األحد، 
ع��ن أبرز احمل��اور التي سيناقش��ها مجلس النواب بش��أن 
اخلروقات األمريكية، مشيرا إلى أن البرملان سيناقش أربعة 
ملفات تتعلق بالتواجد العس��كري األميركي. وقال سالم 
إن “أبرز احملاور التي ناقشها مجلس النواب في جلسة يوم 
امس االحد هو الس��قف الزمني لبق��اء القوات األميركية 
داخ��ل األراضي العراقية واس��تمراره بقتل أبناء الش��عب 
العراق��ي”. وأض��اف، أن “امللف الثاني يتعل��ق بعدد وعديد 
ه��ذه القوات واذا كانت لالستش��ارة والتدري��ب فما داعي 
وج��ود ق��وات للكمائن والقت��ل”، مبينا أن “املل��ف الثالث 
الذي سيتم مناقش��ته هو قانونية التواجد األجنبي بعد 
مطالب��ات ش��عبية بإخراج ه��ذه الق��وات خصوصا بعد 
انتهاء داعش”. وتابع س��الم، أن “املل��ف الرابع واألخير هو 
ملف التدخل األمريكي سواء كان عسكريا ام دبلوماسيا 

فكالهما يعتبر تدخال سافرا بشؤون وسيادة البالد”.

قدو: نرغب بتولي رئاسة جلنة اخلدمات النيابية ومنصب نائب رئيس جلنة العالقات اخلارجية النيابية

العشرات من مرضى الثالسيميا وذويهم يتظاهرون يف النجف احتجاجًا على اعتقال موفدهم يف إيران

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  

كربالء املقدسة / البينة الجديدة
افاد مصدر أمني، امس االحد، باصابة موظف 
بحالة اختناق جراء تس��رب غ��از الكلور في 
مشروع للماء مبحافظة كربالء.وقال املصدر 

لوكال��ة الس��ومرية نيوز، إن حادث تس��رب 
غاز الكلور في مش��روع ماء احلس��ينية في 
محافظ��ة كربالء وق��ع، امس، اثن��اء تبديل 
قنية الغاز باملش��روع، ما اس��فر عن اصابة 

احد املوظفي بحالة اختناق. وأش��ار املصدر 
الى نق��ل املصاب الى املستش��فى من قبل 
املوظف��ني، مؤكدا أنه مت��ت املعاجلة من قبل 

فرق الدفاع املدني بغمرها في نهر قريب.

وكاالت / البينة الجديدة
اعلن وزي��ر اخلارجية اللبناني، امس االحد، أن 600 طفل س��وري 
يولدوا في لبنان مقابل 30 لبنانًيا فقط. وقال جبران باس��يل في 
تصري��ح ادلى به من مستش��فى البوار، إن أكث��ر من 600 طفل 
س��وري ولدوا هنا الس��نة املاضي��ة في مقابل 30 طف��ال لبنانيا 
فقط. وأضاف س��يتهموننا بالعنصرية ضد النازحني السوريني 
لكننا نقول نحن مع الس��وريني في سوريا، أما في لبنان فنحن 

مسؤولون عن اللبنانيني ووجودهم وحقوقهم.

بغداد / البينة الجديدة
أعلن��ت وزارة الداخلي��ة، امس االحد، عن اعتق��ال احد املتهمني 
اخلطرين بجرائم االبتزاز االلكتروني شرقي العاصمة بغداد. وقال 
املتحدث باس��م الوزارة اللواء س��عد معن، خ��الل عملية أمنية 
ناجحة، قوة مش��تركة من خبراء ش��عبة اجلرائ��م االلكترونية 
وابط��ال خلي��ة الصقور وش��بعة اس��تخبارات االدل��ة اجلنائية 
يتمكن��ون من القاء القبض على احد املتهمني اخلطرين بجرائم 
االبت��زاز االلكتروني. وأض��اف معن، أن ه��ذه العملية جاءت بعد 
متابعة مس��تمرة وتش��كيل فريق عمل متكن من القاء القبض 
على املتهم ش��رقي العاصمة بغداد. ووقع العديد من املواطنني، 
في األشهر املاضية ضحية عمليات ابتزاز الكتروني خاصة على 
منصات التواصل االجتماعي من قبل أشخاص على درجة عالية 
من امله��ارة واالحترافية ف��ي اختراق املواقع، ف��ي تعلن األجهزة 

األمنية بني احلني واآلخر اعتقال متهمني باالبتزاز.

اعتقال متهم خطري جبرائم 
االبتزاز اإللكرتوني يف بغداد

 600 طفل سوري ولدوا مقابل 30 لبنانيًا
وزير الخارجية اللبناني:

أخبار موجزة
مقتل .. قتل 8 أش��خاص على األقل، بينهم رجال 
أم��ن، جراء انفج��ار وقع، ام��س األحد، ق��رب مقر 
للشرطة في والية بغالن شمال شرقي أفغانستان، 
 »1TV« حسب وس��ائل إعالم محلية. ونقلت قناة
األفغانية عن مصادر طبية أن االنفجار خلف أيضا 
55 مصابا.من جهته��ا، أوردت وكالة »خامة برس« 
لألنباء، أن قس��م الشرطة تعرض لهجوم من قبل 

مجموعة من املسلحني.
طرد .. أعلن وزير الداخلية السريالنكي، فاجيرا أبيواردينا، أن حكومة 
بالده طردت 600 أجنبي، بينهم 200 رجل دين إسالمي، منذ اعتداءات 
عيد الفصح التي أودت بحياة 290 ش��خصا. وقال 
أبيواردينا، في حديث لوكالة »فرانس برس« نش��ر 
يوم امس األحد، إن الدعاة اإلسالميني دخلوا البالد 
بش��كل قانوني، لكن تبني، بعد العملية األمنية 
التي تلت االعتداءات، أنهم جتاوزوا املدة احملددة في 
تأشيرات الدخول، وفرضت عليهم غرامات نتيجة 

ذلك، ومت طردهم من اجلزيرة.

رفض .. أعلن »جتمع املهنيني الس��ودانيني« رفضه 
القاطع ملقترح جلنة الوس��اطة ب��ني »قوى احلرية 
والتغيي��ر« واجمللس العس��كري بش��أن تش��كيل 
اجمللس الس��يادي، داعيا الس��ودانيني لالستعداد 
لكاف��ة االحتماالت. جتم��ع املهنيني الس��ودانيني 
يرفض مقترح جلنة الوس��اطة ويدعو لالس��تعداد 
لكاف��ة االحتم��االت ضب��اط س��ودانيون يهددون 

بحمل السالح إذ لم تنفذ مطالب الثورة.
مواصل��ة .. أصدر رئيس الوزراء اإلس��رائيلي، بنيام��ني نتنياهو، امس 
األح��د، أوام��ر مبواصلة الهجم��ات على قط��اع غزة، وتعزي��ز قوات 
املدفعي��ة واملدرعات وس��الح اجلو. وت��رأس نتنياهو 
جلسة للمجلس الوزاري املصغر للشؤون األمنية 
والسياس��ية، لبحث تطور األوض��اع على احلدود 
م��ع قطاع غزة والتصعيد خالل اليومني األخيرين.
وبالتزامن مع ذلك أعلن اجليش اإلسرائيلي انطالق 
صاف��رات اإلن��ذار من جدي��د في جنوب إس��رائيل 

مبنطقة ناحال عوز.

تحذير .. أصدرت السلطات املصرية بيانا، السبت 
املاض��ي، حذرت فيه تركيا من نوايا البدء في احلفر 
مبنطق��ة بحرية غ��رب قب��رص. وأك��دت اخلارجية 
املصري��ة في بي��ان أن مص��ر تتابع باهتم��ام 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.
اته��ام .. اتهم��ت أنقرة الق��وات احلكومية الس��ورية بتنفيذ ضربة 
اس��تهدفت موقعا ق��رب نقطة مراقب��ة للجيش 
الترك��ي في محافظ��ة إدلب، فيم��ا حتدثت تقارير 
إعالمي��ة ع��ن 4 جرحى ب��ني العس��كريني األتراك 
نتيجة احلادث. وقال��ت وكالة »األناضول« التركية 
الرس��مية إن »قوات نظام بش��ار األس��د« وجهت 
ضرب��ة طال��ت موقعا ق��رب نقطة املراقب��ة ال� 10 

للجيش التركي.

وكاالت / البينة الجديدة
أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة 
وزي��ر النف��ط ثام��ر الغضب��ان، التزام 
الع��راق باتفاق املنتج��ني في منظمة 
}اوبك{ واملتحالف��ني معها من خارج 
املنظم��ة بقيادة روس��يا، ال��ذي مت في 
كان��ون االول 2018. وق��ال الغضب��ان 
بع��د وصوله الى العاصم��ة القطرية 
الدوحة، ان العراق يحترم اتفاق خفض 

االنتاج ويلتزم به الى أبعد من ذلك، النه 
يه��دف الى إعادة التوازن الى الس��وق 
النفطية العاملية التي شهدت خالل 
الس��نوات املاضي��ة تذبذب��اً وتراجعاً 
كبي��راً في األس��عار. وأش��اد باالتفاق 
ال��ذي أدى ال��ى إيق��اف تدهور أس��عار 
النفط وإعادة الثقة للس��وق العاملية 
ودعم أس��عار النفط الى أكثر من 70 
دوالراً للبرميل بعد ان تراجعت الى دون 

األربعني دوالراً. وأكد ان العراق ال يتخذ 
ق��راراً فردياً بزي��ادة االنت��اج لتعويض 
النقص في اإلمدادات النفطية مهما 
كان��ت االس��باب، النه يحت��رم القرار 
اجلماعي للمنظمة التي تس��عى الى 
تعزيز وحدتها وقوتها ومتاس��كها في 
االسواق العاملية وتعمل على استقرار 
االس��واق النفطية العاملية واحلصول 
للمنتج��ني  اس��عار منصف��ة  عل��ى 

واملس��تهلكني عل��ى ح��د س��واء في 
اش��ارة ال��ى تقليص ص��ادرات النفط 
االيراني بس��بب العقوبات االمريكية.

ف��ي  املنتج��ني  ان  الغضب��ان،  وأك��د 
منظمة اوب��ك واملتحالفني معها من 
خارجه��ا هم وحدهم م��ن يتخذ قرار 
الزي��ادة او خفض االنتاج وفق دراس��ة 
احلاج��ة  لواق��ع  ومراجع��ة معمق��ة 
الفعلية للس��وق العاملي��ة والظروف 

والتحدي��ات احمليط��ة به��ا. وب��ني، ان 
اللجن��ة الوزاري��ة للمراقب��ة س��وف 
تعق��د اجتماعها ف��ي الرياض بتاريخ 
19 م��ن آيار اجل��اري مبش��اركة العراق 
لبحث أوضاع السوق واالستماع الى 
تقرير اللجنة من اجل رفع التوصيات 
الالزم��ة ال��ى االجتماع ال��وزاري الذي 
يعقد ف��ي فيينا خالل ش��هر حزيران 

التخاذ القرار املناسب.

بغداد / البينة الجديدة
أعلن��ت كتل��ة احلكم��ة النيابي��ة، ام��س 
االح��د، عن جم��ع تواقي��ع للتصويت على 
تطبيق قانون نقاب��ة االكادمييني العراقيني 
وتنفي��ذ مطالبهم.وق��ال عض��و الكتل��ة 
النائب جاس��م البخاتي في مؤمتر صحفي 
عق��د مببنى مجلس الن��واب برفقة اعضاء 
الكتلة، إن تش��ريع قانون نقابة االكادميني 
العراقي��ني لم يك��ن ترفا او عبث��ا، بل جاء 
اس��تنادا ملا نصت عليه االس��باب املوجبة 
الواردة في نص القانون رقم 61 لسنة 2017، 
واننا من هنا نطالب بتش��ريع هذا القانون 
الهميت��ه. ودعا البخاتي، الى االس��تجابة 
الى مطالبه��م التي تتمث��ل بفتح قنوات 
التعلي��م  وزارة  م��ع  والتع��اون  التنس��يق 
العالي واجلهات ذات الصلة مبا يحقق مهام 

النقابة، وتنفيذ رأي مجلس الدولة ذي العدد 
850 ف��ي 10 اذار لس��نة 2019 ال��ذي يؤكد 
احقية متثيل النقاب��ة للجمهور االكادميي 

ف��ي مجالس اجلامعات والكليات. وتابع، أن 
املطالب تتضمن ايصا اش��راك النقابة في 
جميع اللجان الوزارية واجلامعية باالضافة 
تخصي��ص االم��وال لص��رف مس��تحقات 
االكادميي��ني من اجور احملاضرات واالش��راف 
على الدراس��ات االولية والعليا، واالهتمام 
بالبن��ى التحتي��ة للجامع��ات احلكومية 
م��ن خ��الل ترميمها وتوس��يعها بش��كل 
يليق باالس��تاذ اجلامعي، فضال عن تهيئة 
قطع اراضي مناس��بة لس��كن االكادمييني 
ورعاي��ة املتقاعدين وتس��هيل معامالتهم 
التقاعدي��ة. ورأى البخات��ي، أن زي��ادة عدد 
النقابات حال��ة صحية ملتابعة احتياجات 
كاف��ة ش��رائح اجملتمع العراق��ي، الفتا الى 
أن��ه مت جم��ع تواقي��ع الدراج املوضوع على 

اجللسات املقبلة بغية قراءته.

احلكمة تعلن مجع تواقيع للتصويت على تطبيق 
قانون نقابة األكادمييني

بعد وصوله الدوحة .. الغضبان: العراق لن يتخذ قرارًا فرديًا بتعويض النفط اإليراني

النجف االشرف / البينة الجديدة
تظاهر العشرات من مرضى الثالس��يميا وذويهم في محافظة 
النجف، احتجاج��ا على اعتقال الس��لطات االيرانية ملوفدهم 
اخملت��ص بش��راء االدوي��ة لهم. وق��ال إن العش��رات م��ن مرضى 
الثالسيميا وذويهم تظاهروا، في النجف احتجاجاً على اعتقال 
الس��لطات االيرانية موفدهم الذي يش��تري له��م االدوية عقب 
جمعها من قبل متبرعني. واضاف املراسل، أن املتظاهرين اكدوا 
ان موفدهم ذهب الى ايران من اجل ش��راء 3000 حقنة باالضافة 
الى عدد من االجهزة الطبية ل�2000 ومئتي مريض، مش��يرا الى 

ان املتظاهرين طالبوا بتدخل حكومي الطالق سراحه.

بغداد / البينة الجديدة
اصدر املكتب االعالمي لعضو مجل��س النواب الدكتورة ماجدة 
التميم��ي، امس االح��د توضيحاً بش��أن حقيقة ما ينش��ر من 
تصريحات وادعاءات تنسب ملدير مكتبها او اشخاص يدعون انهم 
 م��دراء او موظفون في مكتبها عبر مواقع التواصل االجتماعي.

وذكر املكت��ب االعالمي للتميمي ان »ما يت��ردد في بعض مواقع 
وش��بكات التواص��ل االجتماعي من ادعاءات من اش��خاص الى 
املواطنني على انهم مخولون من قبل الدكتورة ماجدة التميمي 
 او يعملون في مكتب الدكتورة ماجدة التميمي هذا غير صحيح«

تخ��ول  ل��م  »التميم��ي  ان  االعالم��ي  املكت��ب  واض��اف 
مكتبه��ا  خ��الل  م��ن  اال  باس��مها  يتح��دث  ش��خص  اي 
فق��ط« الرس��مية  مواقعه��ا  عل��ى  ينش��ر  وم��ا   االعالم��ي 

واك��د املكت��ب االعالمي »باالب��الغ عن هكذا اش��خاص يدعون 
العمل في املكتب االعالمي او مكتب شؤون املواطنني للدكتورة 
ماجدة التميمي عن طريق مراس��لة مواقعنا الرسمية املدرجة 
 ف��ي ادناه من أجل اتخ��اذ كافة االج��راءات القانونية بحقهم » 
وب��ني املكتب االعالم��ي ان«كل ما يصدر من اخب��ار وتصريحات 
تخص النائب التميمي تنش��ر عبر مواقعنا الرسمية املعتمدة 
فقط ونحن غير مسؤولني عن االخبار التي تنشر خارج مواقعنا 
الت��ي تصنعه��ا وتفبركه��ا اجلي��وش االلكتروني��ة التابعة الى 
الفاسدين الس��يما وان الصفحة الرسمية للفيس بوك موثقة 

من قبل شركة فيس بوك«.

وكاالت / البينة الجديدة
اعلنت الكويت، امس االح��د، ان اعداد الوافدين ميثلون اكثر من 
70% من عدد الس��كان. وذكرت صحيفة الراي الكويتية نقال عن 
مصدر مس��ؤول في الهيئة العامة للمعلومات املدنية، أن اعداد 
الوافدين الى الكويت بلغ 3.333.027 نسمة بنسبة بلغت %70.3 
من اجمالي عدد سكان الكويت البالغ 1.412.264 نسمة. واضاف 
ان هن��اك انخفاض��ا في اع��داد الوافدين بنحو 30 الف نس��مة 
خالل ايار احلالي مقارنة بالش��هر املاض��ي. والكويت دولة عربية 
تقع في الش��رق األوسط من جنوب غرب القارة اآلسيوية، حيث 
يحدها من الشمال والغرب العراق ومن اجلنوب اململكة العربية 
الس��عودية، وتبلغ مساحتها اإلجمالية 17،818 كيلومتر مربع، 

واهم مدنها االحمدي والساملية وحولي.

الكويت: أعداد الوافدين أكثر
من 70% من إمجالي عدد السكان

املكتب اإلعالمي للتميمي يوضح ما يرد
من تصرحيات وادعاءات تنسب ملدير مكتبها



)                                ( تطالب نوابا فيسبوكيني بالنزول للشارع 
واالنفتاح على الصحافة بدال من االنشغال بـ«الاليكات«

بغداد / البينة اجلديدة
زيدان،  فالح  السابق  الزراعة  ووزير  نينوى  النائب عن محافظة  اتهم 
للظفر  لـفاسدين  أموال  بـدفع  املرعيد  منصور  النائب  األحد،  امس 
أو  أن املرعيد ال يصلح أن يكون نائباً  مبنصب محافظ نينوى، معتبراً 

محافظاً.
وقال زيدان ، إن ما صرح به النائب منصور املرعيد والطامع أن يكون 

محافظاً لنينوى هو عار عن الصحة، وكالمه عبارة عن بهتان وزور.
وأضاف زيدان قبل سنة ونصف عندما حاول مجلس محافظة نينوى 
لبعض  األموال  دفع  مقاوالً  سوى  املرعيد  يكن  لم  العاكوب  إقالة 
الفاسدين لكي يكون محافظاً في صفقة فساد مكشوفة، ولدينا 
شهود على ذلك مستعدون أن يشهدوا أمام أي جلنة نيايبة يشكلها 
مجلس النواب، ماذا دفع منصور املرعيد وملن وما هي املبالغ املدفوعة 
وتواريخ دفعها سوف نقدمها إلى رئاسة مجلس النواب.وتابع زيدان 
قائالً لهذا نستغرب أن يصرح املرعيد بأمور هو الذي قام بها وبشهادة 
أو محافظاً وهو يدفع األموال  الشهود، فهو ال يصلح أن يكون نائباً 

لذلك نوضح ذلك ألهلنا في نينوى وفي العراق.
زيدان  النائب فالح  املرعيد  نينوى منصور  النائب عن محافظة  وكان 
احملافظ  اقالة  من  بالضد  وقف  زيدان  أن  إلى  مشيرا  الفساد،  بـبؤرة 

السابق نوفل العاكوب وحل اجمللس قبل عام ونصف العام.

بغداد / البينة اجلديدة

ــيخ علي وحضور  ــة النائب فائق الش ــدت اللجنة القانونية النيابية، إجتماعاً برئاس  عق

ــاريع القوانني املدرجة على جدول  ــة عدد من مقترحات ومش اعضائها امس االحد ملناقش

ــني العراقيني  ــي نقابة املبرمج ــأن مقترحي قانون ــة التقريرين بش ــرأت اللجن اعمالها.وق

ــأنها اوصى اجملتمعون بأحالة مقترحي القانونني  ــني  وبعد ابداء املالحظات بش والبايولوج

ــريعه.وقررت  ــا اللجنة املعنية بأجراءات تش ــات اجملتمع املدني باعتباره الى جلنة مؤسس

اللجنة القانونية استضافة رئيس هيئة التقاعد العامة يوم غد الثالثاء  ملناقشته بشأن 

ــى اعداد صيغة قرار  ــد العام. وصوتت اللجنة عل ــالت املقترحة على قانون التقاع التعدي

ــوري تخفيفا ملعاناتهم وخاصة فيما  ــعب الس ــوريا  يتضمن تقدمي الدعم للش خاص بس

ــة اجمللس التخاذ مايلزم. وفي السياق  ــحة الوقود في سوريا، واحالته الى رئاس يتعلق بش

ــلطة التنفيذية مؤكدين  ــت اللجنة مقترح قانون محاكمة مسؤولي الس ــه ناقش نفس

ــأنه، فضال عن مناقشة طلب النائب حامد املوسوي  ــتمرار النقاشات بش على ضرورة اس

اخلاص برقابة مجلس النواب على احلكومات احمللية.
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التعليم ختصص 100 منحة دراسية إلحتاد اجلامعات العربية للسنة الدراسية 2019 ـ 2020

زيدان يهاجم املرعيد ويتهمه بـدفع أموال لـفاسدين للظفر مبنصب حمافظ نينوى
نائب عن نينوى : افتتاح اجلسر اخلامس يف احملافظة سيكون له اثر اجيابي كبري بتخفيف الزخم

 بغداد / البينة اجلديدة 

 أعلنت دائرة البحث والتطوير في وزارة التعليم العالي والبحث 

العلمي، تخصيص 100 منحة دراسية إلحتاد اجلامعات العربية 

ــنة الدراسية 2020 ـ 2019.وقال املدير العام للدائرة غسان  للس

ــم العالي  ــوزارة ،ان وزير التعلي ــان لل ــي بي ــد اجمليد ف ــد عب حمي

ــهيل وافق على تخصيص 100 منحة دراسية الحتاد  قصي الس

ــي اجلامعات  ــة والعليا ف ــات األولي ــة للدراس ــات العربي اجلامع

ــل، والتكنولوجية ،  ــل، والبصرة، وباب ــة }بغداد، واملوص العراقي

والنهرين{ وللسنة الدراسية 20192020.

ــول في  ــط القب ــددت ضواب ــوزارة ح ــد ، ان ال ــد اجملي ــاف عب وأض

ــب عام،  ــوم الطبية )ط ــات العل ــة بتخصص ــات األولي الدراس

ــنان، والصيدلة( مبعدل ال يقل عن 85% ولتخصصات  وطب األس

ــدل ال يقل عن 75% ، فضال  ــية والتمريض مبع اجملموعة الهندس

ــدل ال يقل  ــانية األخرى مبع ــات العلمية واإلنس ــن التخصص ع

ــاً ان الضوابط حددت  ــنة, مبين ــن 60% وبعمر اليتجاوز 24 س ع

ــة الدبلوم العالي بعد شهادة  أيضا احلد األدنى للقبول في دراس

ــتير او  ــة املاجس ــدل ال يقل عن 60% ولدراس ــوس مبع البكالوري

الدبلوم العالي املعادل للماجستير مبعدل ال يقل عن 65% وعمر 

ــوراه مبعدل ال يقل  ــهادة الدكت ــنة, ولش الطالب اليتجاوز 45 س

ــام ،ان التقدمي  ــنة.وأكد املدير الع ــن 75% وعمر اليتجاوز 50 س ع

ــرة البعثات  ــع األلكتروني في دائ ــيكون عبر املوق على املنح س

والعالقات الثقافية للفترة من 2019/7/30-2019/5/1.

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

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

بغداد / البينة اجلديدة
ــب عن محافظة  اكد النائ
نينوى نايف الشمري امس 
ــر  ــد، ان افتتاح اجلس األح
ــة  احملافظ ــي  ف ــس  اخلام
سيكون له اثر ايجابي كبير 
ــا  ــم، داعي ــف الزخ بتخفي
ــة للعمل  ــوزارات اخلدمي ال
ــتكمال  ــر مثابرة الس بأكث
ــا يوازي  ــق اخلدمية مب املراف
ــة  ــة واحلاج ــم الكارث حج
الفعلية للنهوض بواقعها 
ــاء  ابن ــاة  معان ــل  وتقلي
ــمري ، إن  ــال الش نينوى.وق
افتتاح اجلسر اخلامس في 

محافظة نينوى سيكون ذا 
اثر كبير ايجابيا في تخفيف 
ابناء  وتقليل معاناة  الزخم 
احملافظة، مضيفا نثني على 
جهود وزارة الدفاع في اعادة 

ــق  واملراف ــور  اجلس ــل  تاهي
ــوى ضمن  ــي نين ــة ف احليوي
ــات املناطة بها. االختصاص

ــمري، بالوقت  ــح الش وأوض
الذي نشكر فيه رئيس اركان 

اجليش وقيادات وزارة الدفاع 
ــة في  ــوة املهم ــى اخلط عل
ــر فاننا ندعو  ــاح اجلس افتت
للعمل  ــة  اخلدمي ــوزارات  ال
وزخم  مثابرة  اكثر  ــكل  بش

اخلدمية  املرافق  الستكمال 
ــا يوازي حجم  باحملافظة ومب
ــة الفعلية  ــة واحلاج الكارث
بواقعها وتقليل  ــوض  للنه

معاناة ابناءها.

القانونية النيابية تصوت على إعداد صيغة قرار خاص بسوريا يتضمن تقديم الدعم للشعب السوري

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

أسسها الراحل  
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير

3

كتب محرر الشؤون احمللية
ــي  ــة ف ــؤون احمللي ــرر الش ــب مح طال
ــض من النواب  ــة اجلديدة« البع »البين
الذين انتخبهم الشعب لتمثيله خير 
ــية  متثيل والدفاع عن قضاياه االساس

ــروعة باعطاء اهمية  واحتياجاته املش
ــم  لواجباته ــتثنائية  واس ــة  خاص
االساسية وعدم اشغال انفسهم في 
ــيما  ــع التواصل االجتماعي الس مواق

»الفيس بوك«.

ــات تصلنا تؤكد  ــرر ان معلوم وقال احمل
ــم اليوم  ــق عليه ــاً كثر يطل ــأن نواب ب
ال  ــؤالء  ه وان  ــبوكيني«  فيس ــواب  »ن
ــوى التعليقات ووضع  ــغل لهم س ش
»الاليكات« على مقاطع من النكات او 

القصائد او مواضيع اقل ما يقال عنها 
ــة بحياة  ــة وليس لها عالق انها تافه
ــرر هؤالء  ــة.. ونصح احمل ــاس اليومي الن
ــه نحو الصحافة فهي  النواب بالتوج

الوسيلة الوحيدة خلدمة الشعب.

بغداد / البينة اجلديدة
ــة النهج  ــن كتل ــب ع ــع النائ ارج
ــي، امس  ــني العقاب ــي حس الوطن
األحد، عدم إدراج فقرة حل مجلس 
ــة  ــالل جلس ــوى خ ــة نين محافظ
البرملان خلشية الكتل السياسية 
من وصول تداعيات حل اجمللس الى 
محافظات اخرى، مبينا ان البرملان 
ــان  ــهد تباينا كبيرا باالراء بش يش

القضية.
وقال العقابي ان “الكتل السياسية 
ــات التصويت  ــن تداعي ــى م تخش
ــى حل مجلس محافظة نينوى  عل

وشمول محافظات اخرى بالقرار”.
واضاف العقابي ان “البرملان يشهد 
ــي الرؤى ما انعكس  تباينا كبيرا ف
ــاه نينوى”،  ــد ملوقف جت على توحي
ــي  ف ــان  البرمل ــاق  اخف  ” ــا  متوقع
ــل اجمللس لعدم  ــت على ح التصوي

وجود توافق سياسي”.
ــوى  نين ــواب  “ن ان  ــى  ال ــار  واش
يخوضون مفاوضات مركزة بينهم 
وبني الكتل السياسية االخرى من 
ــف  نيابي موحد  ــل اخلروج مبوق اج

يكون مرضيي جليمع االطراف”.

 بغداد / البينة اجلديدة 
ــميا  وجهت وزارة املالية كتابا رس
طالبت فيه بارسال قوائم خاصة 
باسماء ذوي املهن الصحية لغرض 
ــة. الالزم ــات  التخصيص ــر  توفي

ــجاد، إنه  ــت النائبة هدى س وقال
وبعد طلب بيان إجراءات من قبلنا، 
ــميا  وجهت وزارة املالية كتابا رس
جلميع دوائر الصحة في احملافظات 
تطالبهم بإرسال القوائم اخلاصة 
ــر  لتوفي ــة  الصحي ــن  امله ــذوي  ل
ــي الالزم، على أن  التخصيص املال
تتم اإلجابة مبدة أقصاها 30 يوما. 
واشارت الى أن نسبة مخصصات 
اخلطورة لذوي املهن الصحية تبلغ 
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العقابي : الربملان خيشى من 
تداعيات حل جملس نينوى

بغداد / البينة اجلديدة
كشفت نائبة عن كتلة النهج الوطني، امس االحد، 
مبعاجلة  يقضي  قرار  الصدار  تواقيع   110 جمع  عن 
البطالة لدى شريحة الشباب، فيما طالبت بالزام 
العمالة  بتشغيل  العراق  في  العاملة  الشركات 

العراقية كشرط اساس ملنح الرخصة.
صحفي  مؤمتر  في  العقيلي  سهام  النائبة  وقالت 
تقدمي طلب  مت  إنه  البرملان،  مبنى  امس في  عقدته، 
موقع من قبل 110 نواب الى رئاسة مجلس النواب 
البطالة  ازمة  نيابي ملعاجلة  قرار  باصدار  للمطالبة 
اصدار  ضرورة  على  مشددة  الشباب،  لشريحة 

قوانني تسهم باحلد من هذه الظاهرة. 
واوضحت ان نسبة العاطلني عن العمل في البالد 
بحسب االحصاءات احلكومية الرسمية وصلت الى 
22.6%، مشيرة الى أن اهم أحد اسباب هذه البطالة 
العراقي  للعامل  االجانب  الوافدين  مزاحمة  هو 

بالعمل في القطاع اخلاص والقطاعات االخرى.

بعد ارتفاع نسب العاطلني.. مجع )110( تواقيع 
الصدار قرار نيابي يعاجل بطالة الشباب

بغداد / البينة اجلديدة
اعلنت عمليات اجلزيرة، امس االحد، مقتل 
8  ارهابيني  وتدمير 5 مضافات في الصحراء 
ماتزال  العملة  ان  مبينة  االنبار،  غربي 

متواصلة.
الركن  اللواء  اجلزيرة  عمليات  قائد  وقال 
امس  صباح  »انطلقت   ، احملمدي  قاسم 
عملية واسعة لتفتيش مناطق اجلزيرة غرب 
العراق اشتركت بها قيادة عمليات اجلزيرة 
العشائري  واحلشد  اجليش  بقوات  متمثلة 
اجلوية  والقوة  اجليش  بطيران  املسندين 
وطيران التحالف بالتعاون مع قيادتي نينوى 

وصالح الدين«.

عمليات اجلزيرة تعلن مقتل )8( ارهابيني  
وتدمري )5( مضافات يف الصحراء

وثيقة.. املالية تطلب امساء ذوي املهن 
الصحية لتوفري التخصيص املالي

بغداد / البينة اجلديدة
كل  من  براءته  االحد،  امس  النواب،  مجلس  رئيس  أعلن 
تدخله  عن  احلديث  فند  فيما  العراقي،  بالدم  املتورطني 
)املتهمني(  انهم  الى  الفتا  قتل،  بقضايا  متهمني  الخراج 
مبذكرة  تسفيرهم  ومت  سرقة،  لقضية  معتقلني  كانوا 

قضائية وليس بأمر مني.
وقال احللبوسي في مؤمتر صحافي عقده بالنجف ، »جئت 
التكفل وازور عوائل الشهداء، وانا لكل العراقيني، واتبرأ من 

حل   في  »ماضون  اننا  مؤكدا  العراقي«،  بالدم  متورط  كل 
مشاكل البلد واكمال الكابينة الوزارية«.

قتل،  بقضايا  متهمني  الخراج  تدخله  موضوع  وبشأن 
معتقلني  كانوا  »انهم  احللبوسي،  أوضح  نواب،  بحسب 
عن  تبحث  األنبار  وسلطات  قتل،  وليس  سرقة  لقضية 
»املعتقلني  أن  الى  الفتا  الصيادين«،  بقتل  بهم  املشتبه 

نقلوهم من النجف الى االنبار«.

احللبوسي يعلن براءته من املتورطني بالدم العراقي

لندن / وكاالت / البينة اجلديدة
الدفاع  وزير  أن  البريطانية  الشرطة  في  املستوى  رفيع  مسؤول  أعلن 
على  جنائية،  اتهامات  يواجه  لن  ويليامسون،  غافني  مؤخرا،  املقال 
تسريب معلومات حساسة.وأعلن  في  املزعوم  تورطه  خلفية فضيحة 
مع  ناقش  أنه  باسو  نيل  لندن،  شرطة  في  اخلاصة  العمليات  رئيس 
التي مت تسريبها من اجتماع  املعلومات  الوزراء طبيعة  مكتب مجلس 

القومي حول السماح لشركة »هواوي« الصينية، بوصول  جمللس األمن 
محدود للمساعدة في إنشاء شبكة اجليل اخلامس اجلديدة في اململكة 
املتحدة.وذكر باسو أن احلديث ال يدور عن معلومات يعد تسريبها انتهاكا 
لـ »قانون األسرار الرسمية« أو سوء استغالل السلطة، وال داعي لتوجيه 
واألمر ال  أي جرمية  ترتكب  املقال، قائال: »لم  الوزير  إلى  اتهامات جنائية 

يعود إلى الشرطة«.

الشرطة الربيطانية: وزير الدفاع املقال لن يواجه اتهامات جنائية

بغداد / البينة اجلديدة
العبادي    عون  عبد  النواب  مجلس  عضو  طالب 
الفحص  أجور  لتحديد  جلنة  بتشكيل 
األهلية  العيادات  في  اجلراحية  والعمليات 
في  األدوية  وأسعار  اخلاصة،  واملستشفيات 

صحفي  مؤمتر  في  العبادي  الصيدليات.وقال 
اخلدمة  إن  النواب  مجلس  مبنى  في  عقده 
أولهما  طريقني  عن  للمواطنني  تقدم  الطبية 
اخلاص،  القطاع  والثاني  احلكومية  املؤسسات 
مضيفاً أن اجلميع يعلم أن اخلدمات املقدمة من 

املطلوب  املستوى  دون  هي  احلكومي  القطاع 
العاملني  من  والبعض  اخلاص،  القطاع  بعكس 
وإنسانية  يتعاملون مبهنية  اخلاص  القطاع  في 
مع املرضى لكن البعض اآلخر جعلوها جتارة مع 

شديد األسف.

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



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

على رغم خماوف فريق محلة ترامب استقبل األخري منافسه احملتمل 
بشيء من عباراته غري الالئقة: مرحبًا بك يف السباق جو النائم

الدعائ��ي:  خطاب��ه  باي��دن  اس��تهل 
»القيم اجلوهرية لهذه األمة... وضعنا 
في العالم... دميوقراطيتنا الش��ديدة... 
وكل ما جعل أمي��ركا أميركا، ُمعرض 
للخط��ر... لهذا الس��بب أُعل��ن اليوم 
ترش��حي لرئاس��ة الواليات املتحدة«. 
ومن ثم أود توضيح األصول الرئيس��ة 
التي بََني بايدن عليها خطابه؛ ذلك أن 
بايدن، مولود في العشرين من تشرين 
س��كرانتون  مبدين��ة   ،1942 الثان��ي 
الصغيرة بوالية بنس��لفانيا، واألخيرة 
إحدى املستعمرات البريطانية الثالثة 
األصلي��ة   Thirteen Colonies عش��ر 
املتح��دة،  الوالي��ات  أسس��ت  الت��ي 
ح��ن احتدت عس��كرياً ض��د بريطانيا 
العظمي وحك��م امللك جورج الثالث، 
وكان جناحها في حرب االستقالل عام 
1775، متهيداً ضرورياً إلعالن االستقالل 
ع��ام 1776 كرحم طبيع��ي ولدت منه 
دولة »الوالي��ات املتح��دة األميركية«. 
وعلي��ه ف��إن الرجل يبني عل��ى ميراث 
طبيع��ي لنضال ش��عبي مرير لواله ملا 
كان��ت الوالي��ات املتح��دة األميركية؛ 
كمب��رر حلديث��ه ع��ن »األم��ة«، مثلما 

ارتك��ز خط��اب ترامب، رج��ل األعمال 
البليوندي��ر، عل��ى أبجدي��ات عمل��ه، 
ف��كان أي حتليل مضمون خلطابه زاخر 
مبفردات بعينها: سوق العمل، أسواق 
امل��ال، ث��م واك��ب حكم��ه مفاهيم: 
»احل��رب التجاري��ة« الت��ي أش��علها، 
وسياس��ياً بات الس��الم في الش��رق 
األوس��ط »صفقة« القرن!. وال عجب؛ 
فهو إبن املط��ور العقاري واملس��تثمر 
األميركي فريد ترامب، وعقب حصوله 
على بكالوري��وس االقتصاد، تخصص 
متويل، اش��تغل مع والده في ش��ركته 
العقارية.بينم��ا جند باي��دن، إبن رجل 
مبيعات السيارات، متعدد الدراسات، 

ما ب��ن القانون والسياس��ة والتاريخ، 
وه��ي توليف��ة ميك��ن البن��اء عليه��ا 
عالياً في العمل السياسي. وبالفعل 
أُعيد انتخابه مبجلس الش��يوخ ست 
م��رات، وعندما ق��دم اس��تقالته عام 
2009 ليتول��ى منصب نائ��ب الرئيس، 
م��ع باراك أوبام��ا، كان رابع أكبر عضو 
مبجل��س الش��يوخ، كما س��بق ورأس 
جلن��ة العالق��ات اخلارجي��ة باجملل��س 
 ،2003�2001  ،2001 م��رات،  ث��الث 
2007�2009، وه��ي جلن��ة دائم��ة، م��ن 
أق��دم جل��ان اجمللس، أُنش��ئت أول جلنة 
عام 1816، ومنوط بها سن تشريعات 
السياس��ة اخلارجية، واإلش��راف على 
برامج املس��اعدات اخلارجية ومتويلها، 
والرج��ل  األس��لحة...إلخ.  ومبيع��ات 
كذلك ال يفتقد اإلصرار س��مة رئيسة 
حلركت��ه على الس��احة السياس��ية، 
فقد س��عي إلى الترش��ح ع��ن احلزب 
للرئاس��ة عام��ي 1988،  الدميوقراطي 
2008، وفش��ل في املرتن، ثم استعان 
به أوباما في الس��باق الرئاس��ي 2008 
كنائب للرئيس. وعليه فإن السياسة 
اخلارجي��ة تش��غل حي��زاً كبي��راً م��ن 

اهتمام��ات وخب��رات باي��دن، عك��س 
ترام��ب؛ ومن ث��م فإن الرج��ل ميلك بال 
ش��ك ما يُدلي ب��ه إزاء اجلدل الدائر في 
الس��احة الدولي��ة ح��ول سياس��ات 
ترامب.م��ن جهة أخ��رى، لطاملا عانت 
الس��ابقة،  الرئاس��ية  املرش��حة 
الدميوقراطية هي��الري كلينتون، جراء 

رتابتها ونخبويتها املُبالغ فيها، وطول 
أمد بقائها في الصورة، عضو مجلس 
ش��يوخ وس��يدة أولى ووزيرة خارجية؛ 
ومن ث��م ف��از عليها ترام��ب بخطابه 
»ه��ادم  الش��عبوي  العف��وي  املثي��ر 
املؤسسات«. وقد يكون العجوز بايدن 
ملح أثراً س��لبياً للتأيي��د املُطلق الذي 
أب��داه أوباما جت��اه هيالري ع��ام 2016، 

ورأي أن مواجه��ة ترامب 2020 تتطلب 
جديداً ال يفتقد الق��درة على مفاجأة 
الرأي العام؛ فكان أن أعلن أخيراً: »لقد 
طلبت م��ن الرئيس الس��ابق أوباما أال 
يدعم ترش��يحي«!، »ُمب��رراً ذلك بأنه: 
»على الفائز بترش��يح احلزب أن ينتزع 
فوزه بجدارت��ه«. واحلق أن اختيار بايدن 

من جانب أوباما نائباً للرئيس عام 2008 
ال مفاجأة في��ه، وإمنا املفاجأة بالفعل 
كانت عندما ق��ام أوباما، ُقبيل انتهاء 
واليته الرئاس��ية األخيرة، وحتديداً في 
12 كان��ون الثاني )يناير( 2017، بتقليد 
بايدن أرفع األوسمة املدنية األميركية، 
»وس��ام احلرية الرئاس��ي«. ولو أضفنا 
ذل��ك إلى أن بايدن ال ميلك دليالً ُمعتبراً 
على خ��الف جوهري بينه وب��ن أوباما 
على م��دى عهدهما، لتأكدنا أن بايدن 
ال يهمل قدر أوباما. وبالفعل فقد نشر 
الرج��ل إعالناً يطلب فيه الدعم املالي 
حلملته على خلفية صورته مع أوباما 
في رسالة إستراتيجية تتخطى حدود 
الوالي��ات املتح��دة، ال ش��ك يدركه��ا 
احللفاء ف��ي أوروبا. وتضي��ف خطوطاً 
هادئة إل��ى وجه العالق��ات األميركية 
الدولية التي أرهقتها سريالية ترامب 

منذ اقتحامه البيت األبيض.
واملالح��ظ أن باي��دن له وجه ش��عبي 
ترام��ب  لش��عبوية  مض��اد  ُمحب��ب 
املتغطرس��ة  املتطرف��ة  اليميني��ة 
باي��دن، س��كرانتون،  رأس  فمس��قط 
هو بلدي��ات عائلة النخبوي��ة هيالري 
كلينتون!، كانت حتى منتصف القرن 
العش��رين تقريب��اً مدين��ة عمالي��ة، 
معظمهم عم��ال مناجم، كما يعرف 
الت��ي  املآس��ي  حج��م  األميركي��ون 
واجهه��ا الرج��ل؛ فثب��ت وجاهد، ولم 
متنعه »بالوي الدني��ا« من خدمة بالده 
مثلما خدم أسرته؛ فقد كان يُصر وهو 
عضو مجلس الش��يوخ األصغر سناً 
على الس��فر بالقطار مس��اء كل يوم 
م��ن واش��نطن إلى مدينت��ه الصغيرة 
ويلمنغتون حتى أن ركاب ذلك القطار 
كان��وا يعرفونه، وأين هو دائم اجللوس، 
بالقط��ار  عرب��ة  ُس��ميت  وبالفع��ل 
باسمه عام 2017. ثم أنه وبعد شهور 
قليلة م��ن انتخاب��ه ألول مرة مبجلس 
الش��يوخ ع��ام 1972، مات��ت زوجت��ه 
وابنتهم��ا ف��ي ح��ادث س��ير، وأصيب 
ابناه الصغيران بشدة، ومتاثال للشفاء 
تدريجياً بع��د معانات��ه معهما جراء 
متس��كه بالبقاء بجانبهما إلى جانب 
متابع��ة عمل��ه السياس��ي، وأصيب 
بايدن بأزمات صحية اس��تدعت نقله 
إل��ى املستش��فى أكث��ر من م��رة عام 
1988، م��ا أدى إلى انقطاعه عن عمله 
في مجلس الش��يوخ لنحو 7 أش��هر، 
لكنه عاد وواصل تقدمه السياس��ي. 
وق��د اخت��ار باي��دن عدم الترش��ح في 
 ،2016 ع��ام  املاضي��ة،  االنتخاب��ات 
نتيج��ة معاناته النفس��ية جراء وفاة 
أكبر أبنائه عام 2015 عن عمر 46 عاماً 
مصاباً بس��رطان املخ، وص��رح وقتئذ: 
»لس��ت متأكداً م��ن امتالك��ي القوة 

الوجدانية لتولي مهمة إدارة احلملة«.
وفي قلب الص��ورة، امللف االقتصادي، 
املدلل األثير واملرش��ح حلس��م املوقف 

ف��ي س��باق 2020، وم��ع ب��وادر حدوث 
انفراجة في احلرب التجارية الدائرة بن 
واش��نطن وبكن؛ إذ أعلن ترامب أخيراً 
عن ُقرب استضافته الرئيس الصيني، 

ش��ي جن بين��غ، في البي��ت األبيض، 
حيث تس��عى واش��نطن إل��ى خفض 
العج��ز التج��اري الهائل م��ع الصن 
واحلاصل جراء أسباب شتي من بينها 
دع��م الص��ن لش��ركاتها احلكومية. 

ورغم أن االقتصاد األميركي قد ش��هد 
تس��ارعاً في الربع األول من عام 2019؛ 
إذ بل��غ 3.2 ف��ي املئة ؛ ف��إن الكثير من 
اخلبراء يُرجعون ذلك إلى عوامل مؤقتة، 
ُمرجح تغير اجتاهها بقية العام، مثل 
تراجع محدود للعج��ز التجاري وأكبر 
تراكم للس��لع غير املباع��ة منذ عام 
2015. ورغ��م أن النم��و تلق��ي دعم��اً 
حقيقياً من زيادة االستثمار احلكومي، 
إال أن انفاق املس��تهلكن والش��ركات 
تباط��أ بق��وة، كذل��ك فق��د انكمش 
االس��تثمار في بن��اء العق��ارات للربع 
اخلامس عل��ى التوالي، ما يُضعف من 
تقرير النم��و الذي أصدرته مؤخراً وزارة 
التجارة األميركية بش��أن الناجت احمللي 
اإلجمالي.وع��ود على ب��دء، وعند هذا 
اجلزء م��ن الصورة، نحتاج إلى التذكير 
مبعني »النوم« لغة: »فترة راحة يغيب 
خاللها الوع��ي واإلرادة وتتباطأ بعض 
الوظائ��ف البدنية وتنش��ط األحالم«. 
وعليه الحظ أن »جو النائم« بدأ حملته 
االنتخابي��ة م��ن والي��ة بنس��لفانيا، 
ُمداعب��اً أصول��ه، الت��ي تص��وت منذ 
التس��عينات للدميوقراطي��ن ومتك��ن 
ترامب من جذبها نحو اجلمهورين في 
االنتخاب��ات املاضية عام 2016؛ إذ وعد 
بإحياء س��وق العمل، وحسب تغريدة 
حديثة لزعيمة احل��زب اجلمهوري رونا 
دانيي��ل بالفع��ل تعيش بنس��لفانيا 
اآلن أق��ل معدل بطال��ة عرفته 3.9 في 
املئ��ة بع��د أن كان 5.2 ف��ي املئة عنما 
تس��لم ترام��ب الس��لطة، وكانت قد 
ذكرت ف��ي تغريدة ثانية له��ا أن عهد 
أوباما� بايدن ش��هد خسارة التصنيع 
األميرك��ي 193 أل��ف وظيف��ة، بينم��ا 
أض��اف ترامب، في عام��ن فقط، 453 
ألف وظيفة.وملمح آخر هامش��ي في 
ركن قصي من الصورة، إذ ال يُعد عامل 
الس��ن فارق��اً حقيقياً ب��ن الرجلن، 
باي��دن أكب��ر بنح��و 4 س��نوات فقط. 
وال تص��دق أن املنظ��ر العام للس��باق 
الرئاس��ي يهتم كثيراً بتفاصيل وجه 
اللهم  للمرشح،  اخلارجية  السياسة 
إال الدعم إلس��رائيل من جانب اللوبي 
الصهيوني. ورغم ش��عبية بايدن لدى 
قاع��دة الدميوقراطي��ن وم��ع إعجابنا 
بأصوله العمالية املتواضعة، وتاريخه 
السياسي الطويل، وبالنظر إلى رتوش 
متقاربة ب��ن مواقف الرجلن من زالت 
مشينة تتعلق بالنس��اء؛ فإن املالمح 
النهائي��ة الفارقة في الصورة ما زالت 
»حت��ت التش��طيب«، أهمه��ا يتعل��ق 
مبآالت االقتص��اد األميركي حتى أيلول 
)س��بتمبر( 2020، ومخرج��ات ح��روب 
ترامب التجارية وآثارها على العالقات 
م��ع احللف��اء األوروبي��ن، وقدرته على 
ف��رض »صفقة القرن«، وم��دى ارتفاع 
أسهم الدب الروسي في عهده. ليظل 
اإلطار احلاكم للص��ورة يؤكد كيف أن 
»روح أميركا« تظل دوماً... أهم من كل 

األرواح!.

* كاتب مصري

عانت املرشحة 
الرئاسية السابقة، 
الديموقراطية 
هيالري كلينتون 
جراء رتابتها 
ونخبويتها امُلبالغ 
فيها 

رغم شعبية بايدن لدى قاعدة الديموقراطيني وبالنظر إىل رتوش متقاربة بني مواقف الرجلني
 من زالت مشينة تتعلق بالنساء فإن املالمح النهائية الفارقة يف الصورة ما زالت تحت التشطيب

ترامب

كلينتون

بايدن

    مم��ا اف��رح الن��اس وابهجهم احل��راك املكوكي ال��ذي قام به 
السيد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد املهدي وذهابه الى املانيا 
وتعاقده مع كبريات الش��ركات وبعدها زيارته لفرنسا وتقبيله 
للس��يد ماكرون الوسيم من خديه الناعمن صراحة كان االمر 
رائعا وهذا مما يحس��ب للس��يد عبد املهدي الذي نطق اسمه 
رئيس مجلس الش��ورى الس��عودي بصيغة أخ��رى وال اظن ان 
مي��ركل او ماكرون يخطئآن في ذلك . اصحاب املولدات االهلية 
اش��بعونا ضما وتقبيال وبح��رارة وصرنا نس��تنزف من مواردنا 
اجليبية لنضعها في جيوبهم فهل زرتهم يوما واخبرتهم بان 
يرفقوا بنا وان يس��امحونا بعد ذنوبنا العظيمة التي ال تعد وال 
حتص��ى جراء )س��حل الوايرات( من هنا ومن هناك واس��تجداء 
صاح��ب املولدة ب��ان ميهلنا قلي��ال الن الراتب تأخ��ر علينا واال 
يحرمنا من نعمة الكهرباء دقيقة واحدة هنا ال اوصي الس��يد 

عبد املهدي ان يقبل خد 
صاحب املولدة  ال خدي 
أب��دا فخدودنا ليس��ت 
محمرة وليست جاهزة 
تس��تعد  ولم  للتقبيل 
أيدينا للمصافحة ولم 
نتعلم اللغة الفرنسية  
لكن نطال��ب بالرحمة 
قليال فالصيف الالهب 
آت والش��هر الفضي��ل 
ط��رق بابن��ا فال��ى اين 
نفر؟ تقريبا يدفع اغلب 
العراقي��ن مبلغ مئة او 
مئة وخمس وعش��رون 

الف دينار ش��هريا وبعدها موظف الكهرباء يطرق الباب لندفع 
الفات��ورة . فواتيرنا كثيرة واعمارنا قصيرة فلم يبق في القوس 
من��زع فلن حتل املش��اكل في اخل��ارج ويبقى الداخ��ل بفتائله 
امللي��ون متقدا وني��ران الصراعات تزدحم عل��ى االبواب وتدخل 
بيوتنا من غير استئذان . لم حتل وال أزمة واحدة وعذرا يا رئيس 
مجلس الوزراء لكنها احلقيقة ازماتنا تتناسل ليل نهار خفية 
وعالني��ة جبهاتنا مفتوح��ة دوما على موائ��د الصراع والناس 
حيارى مكدرين ، كان اهلل تعالى في عوننا نحن الذين نقبع في 
اخلنادق لكن االمر اتضح بان تلك اخلنادق تتيح لنا رؤية االشياء 
بدقة أكبر مما لو كنا في ساحة املسؤولية . حتية حب الصحاب 
املولدات الذين اثروا على حس��ابنا مثله��م مثل جهات كثيرة 

والسالم على ميركل وماكرون والصن الشعبية.

يا رئيس الوزراء .. 
كم تدفع أجرا للمولدة؟
واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

تحية حب الصحاب 
املولدات الذين اثروا 
على حسابنا مثلهم مثل 
جهات كثرية والسالم 
على مريكل وماكرون 
والصني الشعبية

* أحـمـد الـصـيــــاد

يتفق الكثيرون من 
معارضي دونالد ترامب 
مع شعار »من أجل روح 
أميركا« الذي أعلنه 
جو بايدن، نائب الرئيس 
السابق الدميوقراطي 
اخملضرم عبر »تويتر«، 
مستهالً دخوله 
السباق الرئاسي 
2020. ليرتفع عدد 
املرشحن الساعن 
للفوز بالترشح عن 
احلزب الدميوقراطي في 
السباق الرئاسي املقبل 
إلى )20( مرشحاً، وهو 
رقم قياسي يشير إلى 
تنوع غير مسبوق، 
يتصدرهم بايدن في 
أغلب استطالعات 
الرأي للناخبن 
الدميوقراطين؛ إذ 
يعتبرونه رجالً معتدالً 
جامعاً ميكنه هزمية 
ترامب؛ وإن كان يسار 
احلزب الدميوقراطي ال 
يثق في »احلرس القدمي« 
إجماالً.وعلى رغم 
مخاوف فريق حملة 
ترامب، استقبل األخير 
منافسه احملتمل بشيء 
من عباراته غير الالئقة: 
»مرحباً بك في السباق 
جو النائم«!. وهو وصف 
سبق أن أشار ترامب به 
إلى بايدن، ما قد يشير 
إلى قناعة ما باألمر.

روح أميركا .. صورة جانبية للمرشح الرئاسي .. جو بايدن

NO.3178.mON.6.mAY.2019 العدد )3178( االثنين 5/6/ 2019 



5 NO.3178 .MON . 6. MAY .2019محليات العدد)3178( االثنين 6 /5 / 2019 

بغداد / البينة اجلديدة
البلديات  لشؤون  الوزارة  وكيل  استقبل 
الشوك في مكتبه مبقر  استبرق  املهندس 
الوزارة ممثل منظمة اليونسيف في العراق 
له،  املرافق  والوفد  اخلطيب  علي  الدكتور 
العامة  املديرية  مديرعام  السيد  بحضور 
التعاون  تفعيل  سبل  لبحث  للماء 
والتنسيق املشترك.وذكر السيد الوكيل انه 
مت خالل اللقاء بحث ومناقشة اعمال الدعم 
بتقدميها  املنظمة  تقوم  التي  واالسناد 
الوزارة بتنفيذها في  التي تقوم  للمشاريع 

املياه  )توفير  يخص  فيما  احملافظات  عموم 
الصاحلة للشرب، االصحاح البيئي، الصرف 
وبحث  الصلبة(  النفايات  وادارة  الصحي 
جتهيزها  مجال  في  املقدم  الدعم  تعزيز 
ملادة الكلور ومناقشة آلية تنفيذ املشروع 
التجريبي )املقايس الذكية( للماء، باالضافة 
ملشاريع  القياسية  املتطلبات  اعداد  الى 
املياه .وأكد السيد الوكيل على ضرورة قيام 
الدوائر املعنية في الوزارة بالتنسيق الكامل 
مع املنظمة اثناء االعداد لالعمال التي تقوم 
بها املنظمة مستقبال والتعاون معها  في 

مجال تنمية القدرات وتدريب كوادر الوزارة 
على استخدام التقنيات واالنظمة احلديثة 
والدعم الفني واالستشاري، داعيا الى عقد 
اجتماع موسع  مع املنظمة ملناقشة اهم 
املشاريع  تنفيذ  تعترض  التي  املعوقات 
عموم  في  بدعمها  املنظمة  تقوم  التي 
على  الوكيل  السيد  احملافظات..وأثنى 
في  العراق  في  اليونسيف  منظمة  جهود 
املاء  توفير  في  الوزارة  دعمها جلهود  مجال 
الصالح للشرب ومشاريع الصرف الصحي 
بذل  الى  داعياً  االخرى،  اخلدمية  واملشاريع 

املزيد من اجلهود للنهوض مبستوى اخلدمات 
املقدمة للمواطنني في عموم احملافظات.   

اخلطيب  الدكتور  استعرض  جانبه  من 
عموم  في  املنظمة  تنفذها  التي  االعمال 
العديد  تأهيل  باعمال  واملتمثلة  احملافظات 
اخلدمية  واملشاريع  املاء  مجمعات  من 
ونينوى  البصرة  محافظتي  في  وخصوصا 
البرامج  مجال  في  الالزم  الدعم  وتقدمي 
ادارة  في  )االيزو(  وادخال  احلديثة  واالنظمة 

مشاريع املاء .

وكيل وزارة االعمار واالسكان يلتقي ممثل منظمة اليونسيف يف العراق 

النجف االشرف / البينة اجلديدة
 . د  املائية  املوارد  وزير  السيد  زار   
النجف  محافظة  العادلي  جمال 
املديرين  من  عدد  يرافقه  االشرف 
في  الوزارة  دوائر  ومدراء  العامني 
احملافظة لالطالع على سير االعمال 
تنفذها  التي  االروائية  املشاريع  في 
بحث  الزيارة  مستهل  وفي   ، الوزارة 
النجف  محافظ  مع  الوزير  السيد 
االشرف السيد لؤي الياسري الوضع 

االروائي والزراعي في احملافظة وتنفيذ 
وخطة  الصيفية  الزراعية  اخلطة 
املقررة  الشلبية  املساحات  زراعة 
تنفيذاملشاريع  ومناقشةاجراءات 
الزراعة  بواقع  للنهوض  االروائية 
الوزير  السيد  زار  .كما  احملافظة  في 
منخفض بحر النجف لالطالع على 
املنخفض  الى  الواردة  املياه  كمية 
واالبار  والسيول  االمطار  مياه  جراء 
اهمية  على  والتاكيد  املتدفقة 

من  املنخفض  مناسيب  معاجلة 
ضمن  النجف  بحيرة  تنفيذ  خالل 
وكذلك   ، شنافية   - كفل  مشروع 
الزيارة  خالل  الوزير  السيد  اطلع 
ناظم  مشروع  تنفيذ  مراحل  على 
بتكثيف  سيادته  واوعز  صخير  ابو 
اجلهود واالسراع باجناز العمل الحياء 
االراضي  من  واسعة  مساحات 

الزراعية في املنطقة .

وزير املوارد املائية يزور  النجف االشرف

البينة اجلديدة / عبد الستار محسن
وجه مدير عام السكك األستاذ طالب جواد كاظم 
السكك  وخطوط  األبنية  وأعمار  بتأهيل  احلسيني 
والورش  املتضررة في املنطقة الشمالية .. جاء ذلك 
اهلل  عبد  املهندس  النقل  وزير  تأكيد   خلفية  على 
املتضررة  الشمالية  للمناطق  احلياة  باعادة  لعيبي  
الستئناف حركة  النقل فيها..تتصاعد وتيرة العمل 
والتشغيلية  والفنية  الهندسية  الكوادر  قبل  من 
واإلدارية  في املنطقة بحملة تطوعية لرفع االنقاض 
الرئيسية   احملطة  أ-ك(داخل  )ه-  بناية  في  املتراكمة 
تأهيل    : .السيما  بالياتها  املوصل  بلدية  مبشاركة 
وصيانة خط السكة )main Line( الواقع أمام محطة 
قرب  الواقعة  القنطرة  صيانة  عن  فضال  املوصل 
آليات  معمل  لصيانة   إضافة.  اجلادة  رأس  منطقة 
اآلليات  االختصاصية في  السكة لتسهيل حركة 
محطة املوصل بإشراف كوادر الهندسة املدنية في 
املنطقة إطلع ميدانيا مع  ان مدير  .  يذكر  املنطقة 

املهندسني اخملتصني للكشف على خطوط السكة 
لقطاع املوصلو قطاع قيارة –وادي املر ومت االتفاق من 
قبل اجلميع على ضرورة تأهيل اخلطوط مضافة إليها 
اجل  من  تأهيلها  لغرض  البق  تلول  موصل-  قطاع 
تسيير  القطارات بعد تقدمي التقارير  لدراستها من 
اجلوانب الفنية واملالية  حلل  كل املعوقات واملباشرة 

بالعمل في القريب العاجل.

سكك منطقة املوصل  تقوم حبمالت تطوعية 
بالتنسيق مع بلدية احملافظة إلزالة املخلفات 

بغداد/ البينة اجلديدة 
اعلنت امانة بغداد عن اعداد خطة لتطوير واكساء 
مبدينة  سكنية  محالت  واربع  قطاعات  عشرة 
دائرة  مالكات  ان   « بيان  في  االمانة  .وقالت  الصدر 
املشاريع احدى تشكيالت امانة بغداد استحصلت 
واربع  املوافقات االصولية الكساء عشرة قطاعات 
ضمن  التشغيلية  املوازنة  من  سكنية  محالت 
خطة الدائرة لهذا العام وبصدد االنتهاء من مرحلة 

اعمال  لتنفيذ  املناسبة  الشركات  االعالن الختيار 
االكساء ».واوضح »ان احملالت السكنية املشمولة 
احلبيبية  منطقة   ٥٣٧( هي  االكساء  باعمال 
و٥١٦(والقطاعات  جميلة  منطقة  و٥٢٢و٥٢٤ 
و٥٥أ(ضمن  )٤٢و٤٥و٤٦و١٩  هي  ايضا  املشمولة 
بلدية الصدر االولى و)٧٥و٧٦و٧٧و٦٠و٧٦( ضمن بلدية 
الصدر الثانية فضال عن اكساء عدد من الشوارع 

الستينية باملدينة .

امانة بغداد تعلن اعداد خطة الكساء عشرة قطاعات 
واربع حمالت سكنية مبدينة الصدر

املوصل / البينة اجلديدة
املشكلة  االزنة  خلية  اعلنت 
مباشرة  عن  نينوى  محافظة  في 
بانشاء املستشفى  الصحة  وزارة 
اجلمهوري العام باحدث التصاميم 
العاملية بعد خروجها عن اخلدمة 
خالل تعرضها للقصف اجلوي خالل 
رئيس  وقال  املسلحة.  العمليات 
 : اخلياط  مزاحم  الدكتور  اخللية 
ان«كوادر هندسية متخصصة في 

وبالتعاون مع نخبة  وزارة الصحة 
نينوى  محافظة  مهندسي  من 
مستشفى  واعمار  ببناء  باشروا 
ومبواصفات  العام  اجلمهوري 
يحل  سرير   ٦٠٠ وبسعة  عاملية 
محل موقع املستشفى اجلمهوري 
اخلياط  واضاف  بالكامل.  املدمر 
الهالي  املشروع  هذا  اهمية  ان« 
نوعه  من  االول  يعد  والذي  نينوى 
وزارة  وجهت  حيث  احملافظة  في 

الصحة كتابا الى وزارة التخطيط 
جدول  ضمن  املشروع  الدراج 
املوازنة االستثمارية للعام احلالي.

اجلمهوري  املستشفى  ان  يذكر 
منذ  املرضى  عالج  في  دوره  ارتبط 
ثالثينيات القرن املاضي وعمل فيه 
تخرجوا  الذين  االطباء  من  نخبة 
ونينوى  املوصل  طب  كليات  في 

ولسنوات طويلة«.

خلية االزمة يف نينوى تعلن :املباشرة باعمار املستشفى اجلمهوري باحدث 
التصاميم العاملية

بغداد / البينة اجلديدة
الكتل  عدد  بغداد،  عمليات  قيادة  كشفت 
الكونكريتية املرفوعة في األسبوع املاضي.

اجلديدة{  }البينة  تلقت  للقيادة،  بيان  وذكر 

الهندسي  اجلهد  يواصل  منه«  نسخة 
الكتل  برفع  بغداد  عمليات  قيادة  في 
الكونكريتية من العاصمة بغداد وحتويلها 
إلى احمليط األمني للعاصمة«.وأضاف  »بلغ 
مجموع ما مت رفعه خالل األسبوع املاضي 
}٣٣٢{ كتلة كونكريتية من مناطق }مصرف 
مؤسسة  الوحدة،  ناحية  في  الرافدين 
الشهداء السياسيني في الكرادة، محيط 
 ٥٢ شارع  املقدسة،  الكاظمية  مدينة 
االمام  جامعتي  املستنصر،  مدرسة 
مؤسسة  }ع{،  الصادق  واالمام  الكاظم 
السجناء السياسيني في شارع الصناعة، 
مصرف  الرصافة،  كهرباء  صيانة  دائرة 
في  العقاري  والتسجيل  العراق،  كردستان 

الرصافة الثانية«.

عمليات بغداد تكشف عدد الكتل 
الكونكريتية املرفوعة يف اسبوع

بغداد / البينة اجلديدة / هيثم مجيد
الدكتور  الكهرباء  وزير  السيد  بحث 
الشركات  من  عدد  مع  اخلطيب،  لؤي 
املتخصصة بصناعة الكهرباء في فرنسا، 
التي  الطريق  بخارطة  تضمينها  سبل 
الطاقة  قطاع  لتطوير  الوزارة  وضعتها 
خالل  ذلك  العراق..جاء  في  الكهربائية 
زيارة سيادته، للعاصمة الفرنسية باريس، 
رئيس  برئاسة  احلكومي  الوفد  ضمن 
الوزراء السيد عادل عبد املهدي.وقد التقى 
)شنايدر،  شركات  ممثلي  اخلطيب،  الوزير 

فرنسا(،  الكتريك/فرع  وجنرال  وتوتال، 
املشترك،  التعاون  سبل  معهم  وبحث 
واتاحة الفرصة لهم لتضمينهم بخارطة 
الكهرباء  وزارة  وضعتها  التي  الطريق 
فضالً  العراق،  في  الطاقة  قطاع  لتطوير 
والكهرباء  الغاز  مشاريع  عن  احلديث  عن 
جهتهم،  اإلطار..ومن  هذا  في  تقع  التي 
العالي  استعدادها  الشركات  ابدت  فقد 
للدخول في هذا اجملال، واالسهام بتطوير 

قطاع الكهرباء في البالد.

وزير الكهرباء يبحث مع الشركات املتخصصة بقطاع الطاقة يف فرنسا
 سبل تضمينها خبارطة طريق تطوير قطاع الطاقة يف العراق

بغداد / البينة اجلديدة
نت مديريَّة حتقيق هيأة النزاهة في محافظة نينوى من ضبط ثالثة ُمتَّهمني ُمتلبِّسني مبمارسة عمليَّات   متكَّ
ابتزاٍز ألصحاب محالِّ ومكاتب إنترنت في محافظة نينوى.وذكر بيان للنزاهة تلقت }البينة اجلديدة{ نسخة 
إلى  أشارت  قضائيٍَّة،  رٍة  ُمذكِّ مبوجب  ُنفَِّذت  التي  الضبط  عمليَّة  عن  حديثها  معرض  وفي  »املديريَّة،  ان  منه 
تنفيذها عمليَّة ضبٍط بحقِّ ثالثة ُمتَّهمني أثناء ممارستهم عمليَّات ابتزاٍز ومساومٍة ألصحاب محالِّ ومكاتب 
نوا من ضبط املُتَّهمني  عني انتماءهم إلى جهٍة أمنيٍَّة«.وأضاف، ان »مالكات املديريَّة متكَّ في محافظة نينوى، ُمدَّ
نوا من ضبط العجلة  الثالثة ُمتلبِّسني باجلرم املشهود أثناء ممارستهم عمليَّات االبتزاز واملساومة، كما متكَّ
ٍة مبكاتب  لٌة مبوادَّ وأطباٍق و}سيرفرات{ ووصوالٍت وسجالٍت خاصَّ املُتَّهمون يستقلونها، وهي ُمحمَّ التي كان 
إنترنيت أهليٍَّة وختٍم يعود لشركات اتِّصاالٍت أهليٍَّة، فضالً عن بندقية نوع }كالشنكوف{ ودرع وجعبة و١١٥ 
إطالقة«.وأشار الى ان »املتهمني املضبوطني صحبة املُبرزات اجلرميَّة سيقوا إلى قاضي التحقيق اخمُلتصِّ الذي 

ة التحقيق، استناداً إلى أحكام املادَّة ٣٣٠ من قانون العقوبات« . قرَّر توقيفهم على ذمَّ

النزاهة تضبط ثالثة ُمتَّهمني متلبسني بابتزاز 
أصحاب حمال ومكاتب يف نينوى

بعقوبة / البينة اجلديدة 
في  البقيع  أئمة  لواء  مقاتلي  من  العشرات  تظاهر 
املشروعة  بحقوقهم  للمطالبة  الشعبي  احلشد 
رئيس  التميمي  عدنان  .وقال  بعقوبة  شرق  شمال 
من  العشرات  ان   : املقدادية  لقضاء  احمللي  اجمللس 
سلمية  بتظاهرة  خرجوا  البقيع  أئمة  لواء  مقاتلي 
وقطعوا طريق بعقوبة - خانقني شمال شرق بعقوبة 

مقاتلي  ان  .واضاف  املشروعة  بحقوقهم  للمطالبة 
أئمة البقيع شاركوا في جميع املعارك ضد التنظيمات 
 / منذ  حمرين  حوض  في  استقرارهم  قبل  االرهابية 
االن  حلد  حقوقهم  يستلموا  لم  لكنهم  سنوات   /  ٣
عمليات  قيادة  وأشراف  ظل  حتت  شاركوا  باعتبارهم 
ديالى .مطالبا اجلهات الرسمية بايجاد حلول سريعة 

وأعطاء احلقوق املشروعة ملقاتلي أئمة البقيع .

مقاتلو لواء يف احلشد الشعيب يقطعون طريق 
بعقوبة - خانقني للمطالبة حبقوقهم املشروعة

بغداد / البينة اجلديدة
قصي  العالي  التعليم  وزير  وجه 
السهيل بتوزيع اللجان االمتحانية في 

اجلامعات كافة بحسب التخصصات 
وتوحيدها  املناهج  لدراسة  العلمية 
املراحل  ملواد  االسئلة  ناحية  من 
باالمتحانات  املشمولة  املنتهية 
التقوميي{.وذكر  االمتحان   { الوزارية 
اجلديدة{  }البينة  تلقت  ملكتبه،  بيان 
نسخة منه، انه« مت حتديد موعد ثابت 
 ،٩-٦-٢٠١٩ في  التقوميية  لالمتحانات 
اللجان  قبل  من  اجلدول  حتديد  ويتم 
اجلامعات  بني  املشتركة  االمتحانية 
وكذلك  االمتحانات  مواعيد  وتثبيت 
مناذج  ارسال  مواعيد  على  االتفاق 

االسئلة ومبا يغطي مفردات املنهج«.

التعليم توجه بتوزيع اللجان 
االمتحانية يف اجلامعات حبسب 

البينة اجلديدة / علي شريفالتخصصات العلمية وتوحيد االسئلة
التابعة  اخملدرات  مكافحة  مفارز  اعتقلت 
لقيادة شرطة محافظة بابل تاجر مخدرات 
احلشيشة  مادة  من  كمية  ومصادرة 
متنوعة  وأسلحة  اخملدرة  والكرستال 
كانت بحوزته ٠وقال مدير قسم مكافحة 
وردتنا  شاهر:  حيدر  العقيد  اخملدرات 
مكان  عن  دقيقة  استخبارية  معلومات 
املادة  وفق  مطلوب  مخدرات  تاجر  تواجد 
)٢8مخدرات( فتم تشكل فريق من مفارزنا 
للرصد والتحري وبعد إستحصال املوافقات 
القضائية مت اعتقاله بعملية نوعية داخل 
مركز  أحياء  أحد  في  يرتاده  كان  منزل 
و)٣غم(  كرستال  )١٠غم(  وضبط  املدينة 
حشيشة من اخملدرات وأدوات تعاطي وعدد 

كانت  األنواع  اخملدرة مختلفة  األقراص  من 
املفارز  شاهر:ان  العقيد  بحوزته٠وأضاف 
داره  الى  املتهم  بإستصحاب  توجهت 
عملية  إلجراء  االعتقال  مكان  من  القريبة 
كمية  ضبط  مت  خاللها  ومن  التفتيش 
مادة  غم   )  ٢٢٠( وهي  ايضاً  اخملدرات  من 
حشيشة  بذور  غم   )  ٣٥  ( و  احلشيشة 
الكرستال(  مادة  (غم   ٣٥  ( و  لزراعتها 
تتألف  أسلحة  عن  فضالً  تعاطي  وأدوات 
صيد  بندقية   ، كالشنكوف  بندقية   ( من 
يدوية  قنبله   ، ستار  كولد  نوع  مسدس   ،
دفاعية( كانت مخبأة داخل منزله٠مشيراً 
املضبوط  املواد  على  التحفظ  مت  أنه  إلى 
املعتقل  إحالة  وسيتم  اصولي  مبحضر 

للقضاء لينال جزاءه العادل٠

شرطة بابل تعتقل تاجر خمدرات حبوزته 
كمية من احلشيشة والكرستال

بغداد / البينة اجلديدة / قاسم حوشي 
ناقش الدكتور عبد الغني سعدون الساعدي مدير 
مت  التي  االليات  الرصافة    / بغداد  صحة  دائرة  عام 
املقابلة  في  املقبولني  اسماء  حتديد   في  اختيارها 
للتعيني . وبني املدير العام  ان الدائرة وضعت اليات  

مهنية وشفافية في حتديد  اسماء املقبولني ملقابلة 
. منوها الى ان االلية هي اختيار  من اربع الى خمسة 
اتاحة  اجل  من  للتعني   املطلوب  العدد  اضعاف  
الفرصة  لهم فضال عن  اجراء االمتحان التحريري 
والشفوي واملقابلة  لغرض حتديد  املقبولني . وذلك 

االعمام   الدائرة وحسب  اتبعتها  التي  االليات  وفق 
شكلت  الدائرة  ان  الى  مشيرا   . الوزراء  مجلس 
في  العدالة  حتقيق  لغرض  اللجان   من  العديد 
التعيني . بعدها استمع الى اهم املالحظات  التي 

من شانها  حتقق العدالة في التعيني .

مدير عام صحة الرصافة يناقش  مع جملس االدارة  آليات اختيار املقبولني للمقابلة  من املتقدمني للتعيني 

البصرة / البينة اجلديدة 
ناقشت حكومة البصرة احمللية مع منظمات اجملتمع 
مع  املشترك  التعاون  وثيقة  تنفيذ  آلية  املدني 
منظمات اجملتمع املدني التي تنص على مراقبة عمل 
الدولة. بحضور رئيس مجلس احملافظة صباح  دوائر 
البزوني. وتخلل املؤمتر ورشة عمل لشرح آلية عمل 
وعملية  واملتابعة  اإلشراف  ووسائل  االستبيانات 
التواصل عبر الوسائل والطرق القانونية املتبعة مبا 
يعزز من مبدأ الشفافية وينمي الشعور باملسؤولية 

وروح التعاون املشترك ما بني مكونات اجملتمع ودوائر 
جلنة  رئيس  .وقال  اختصاصاتها  مبختلف  الدولة 
البصرة  محافظة  مجلس  في  واملتابعة  التخطيط 
 « املؤمتر  هامش  على  املنصوري  نشأت  املهندس 
بني  ما  اجلهود  تكاتف  تتطلب  القادمة  املرحلة  ان 
منظمات اجملتمع املدني واحلكومة احمللية ألداء مهام 
الرقابة واملتابعة مع دوائر الدولة . مؤكدا على الدور 
املهم الذي يجب أن تقوم به منظمات اجملتمع املدني 

في محافظة البصرة.

حكومة البصرة تناقش مع منظمات اجملتمع املدني آلية تنفيذ 
وثيقة التعاون املشرتك ملراقبة عمل دوائر الدولة

واسط / البينة اجلديدة 
برعاية محافظ واسط الدكتور محمد جميل املياحي  افتتحت السبت  املاضي   
التخطيط   وزارة  موافقة  بعد  مؤخرا  استحداثها  مت  التي  الشهداء  سيد  ناحية 
البديري  عيدان  رشيد  السيد  واسط  حملافظ  الثاني  النائب  االفتتاح  حفل  وحضر 
اجلليباوي  صاحب  األستاذ  بضمنهم  احملافظة  مجلس  أعضاء  السادة  من  وعدد 
الى عدد من رؤساء  والسيدة مرمي اجليزاني اضافة  آالء إسماعيل حاجم  والسيدة 
الدوائر املركزية والفرعية وجمع من الشيوخ والوجهاء واألكادمييني والسادة األجالء.
الناحية  هذه  منح  على  احلرص  كل  حريصة  احملافظة  إدارة  ان  على  احملافظ  وأكد 
استحقاقها الطبيعي من التخصيصات املالية وايضا الكوادر اإلدارية والفنية بعد 

استكمال فتح الدوائر الفرعية فيها.

افتتاح ناحية سيد الشهداء يف واسط 



عربي و دولي
NO.3178.mON.6.may.2019      2019 /5/6 العدد )3178( االثنين

6

زّلة أردوغان

مثل كل القادة الش��عبويني، أوقعت الثرثرة الرئيس أردوغان في 
زلة كالمية الفتة. وألن احلماس��ة والصراخ قاسمان مشتركان 
لدى ه��ؤالء؛ تتك��رر األخط��اء وال��زالت واالعتراف��ات الضمنية 
واالدع��اءات. وفي احلال��ة التركية، وجد الرئيس نفس��ه معترفاً 
مب��ا آلت إليه األم��ور في بالده، عندم��ا قال ما نص��ه حرفياً: »ال 
يزال البع��ض يحنون إلى حدوث ربيع ترك��ي، في حني حتول كل 
مكان جلبوا له الربيع إلى ش��تاء حالك«. ومعروف أن استخدام 
مصطل��ح »ربي��ع« وقع عل��ى بلدان عان��ت أوضاعاً سياس��ية 
واقتصادية س��يئة. وهنا، دان الرئيس نفس��ه، وأطلق النار على 
قدم��ه، ورمبا اإلرباك نتيجة االنتخابات البلدية مازال مس��تمراً، 
فتح��دث عقله الباط��ن باإلنابة عن��ه، والزلة ل��م تتوقف عند 
»الربيع«، بل امتدت إلى الش��تاء املظلم، وهنا إقرار آخر بنتيجة 

التغيير السلبية في 2011.
ولك��ن لنع��د قليالً إل��ى ذاك العام، عندما تغي��رت األوضاع في 
خم��س دول، م��اذا كان وض��ع تركيا جت��اه احلراك الواس��ع؟ لقد 
وقف��ت بكل ق��وة مع التغيي��ر، والرئي��س أردوغان نفس��ه كان 
األكثر حماس��ة لرؤية تقدم »اإلخوان« إلى الصفوف األولى. وما 
أن ه��دأت األوضاع قليالً، حت��ى زار مصر وليبيا وتونس في أيلول 
)س��بتمبر( 2011، ورسم لزيارته مساراً شعبياً، أكثر من كونها 
سياس��ية. فم��ن كان يخاطب الرئيس في جملت��ه عن »الربيع 

التركي« و«الشتاء احلالك«؟
إن كان مقص��ده الس��عودية واإلم��ارات، فموقفهم��ا مع��روف 
مم��ا جرى في مصر وتون��س وليبيا واليم��ن، وإن كان يعني قطر، 
ف�«اإلمبراطوري��ة« تفاخر بتغييرها األنظم��ة، وإن كان يتحدث 
عن بالده، فهي ش��ريكة ف��ي كل تلك التح��والت. طبعاً، إذا ما 

استثنينا سوريا، حدث العالم أجمع.
ول��ذا، إذا ما اعتبره الرئي��س التركي »ربيعاً«، فهو ش��ريك فيه 
بدعم��ه الصري��ح، وإذا ما اعتبره »ش��تاء«، فأتباعه من جماعة 
»اإلخوان« حولوا »الربيع« إلى س��احات قتال وإرهاب، وكل ذلك 
حتت رعايته وقيامه بإرس��ال الس��الح، واس��تضافة املطلوبني، 

وتزويدهم منصات سياسية وإعالمية.
لقد كانت للرئي��س أردوغان نقطة مضيئ��ة واحدة في حركته 
الدؤوب��ة خالل العام 2011، وهي نصيح��ة قدمها إلى املصريني 
عندم��ا زار بالده��م، وكان يخ��ص أنصاره »اإلخوان« بالرس��الة، 
عندما نصحهم ب�العلمانية، وأتبعها الحقاً بأمنوذج بالده خالل 
تعديل الدس��تور في عام 2010، أالاّ يس��تحوذ اإلسالميون على 
نح��و نصف مقاعد جمعية تعديل الدس��تور، وأن يكتفوا بربع 
املقاعد، ثم يفسحون اجملال لبقية التيارات، لتشارك في كتابة 
الدس��تور اجلديد. تلك هي اإلضاءة الوحيدة في مسيرة الرئيس 
التركي على منطقتنا خالل عقدنا امللتهب. لكن أتباع املرشد 
لم يأخذوا بنصيحة »س��لطانهم« اليتيمة، فبطروا واستبدوا، 
وش��كلوا جمعية دس��تور كان��ت لهم فيها الغلبة، وتس��لط 

اإلسالميون، ومتلمل املصريون، وحترك اجليش، فطرد »اإلخوان«.

فارس بن حزام 

رأي

وكاالت / البينة الجديدة
األم��ني  تصريح��ات  أث��ارت 
الوطن��ي  للمجل��س  الع��ام 
للس��ياحة في قط��ر، والرئيس 
التنفي��ذي جملموع��ة اخلط��وط 
اجلوي��ة القطرية، أكب��ر الباكر، 
بش��أن منح تأش��يرات الدخول 
للمصريني ف��ي مؤمتر صحفي ، 
جدال كبيرا على مواقع التواصل 

االجتماعي.
التواص��ل  مواق��ع  رواد  وت��داول 
فيدي��و،  مقط��ع  االجتماع��ي 
جملموع��ة  التنفي��ذي  للرئي��س 
اخلطوط اجلوي��ة القطرية، وهو 
يرد عل��ى س��ؤال صحفي حول 
منح تأشيرات دخول للمصريني 
ف��ي  بالده��م  تش��ارك  الذي��ن 
حص��ار قطر، قائال »إن الفيزا لن 
تعط��ى ألعدائنا بل س��تعطى 

ألصدقائنا«.
وتاب��ع أكب��ر الباك��ر، »إذا كنت 
س��نعاملك  لن��ا  خصم��ا 
كخصم، األمر س��هل إنه طريق 

باجتاهني«.
ونشر الصحفي واإلعالمي بقناة 

اجلزيرة هيثم أبو صالح، مقطع 
فيديو للباكر يوث��ق حديثه عن 

منع املصريني من دخول قطر.
التواص��ل  رواد مواق��ع  وانتق��د 
االجتماع��ي م��ا قال��ه الباك��ر 
خالل املؤمت��ر الصحفي لإلعالن 
عن املوس��م الصيفي في قطر، 
حيث أكدوا أن الش��عب املصري 
ليس ل��ه عالقة مب��ا يحدث من 

مقاطعة قطر.
م��ن جانب��ه، اس��تنكر الكاتب 
عب��داهلل  املع��روف  القط��ري 
العذب��ة، رئيس حتري��ر صحيفة 
تصريحات  القطري��ة،  »العرب« 
إن��ه، »جان��ب  وق��ال  »الباك��ر« 

الصواب«.
ودون »العذب��ة« ف��ي تغريدت��ه، 
»أختل��ف مع األخ أكب��ر الباكر، 
املواط��ن املص��ري لي��س ع��دوا 
لدولة قطر«. مضيفا، »قطر لم 
متنع األشقاء في دول احلصار من 
اجمليء لدول��ة قطر، وليس هناك 
م��ا مينع ش��قيقنا املص��ري من 

زيارة دولة قطر«.
جان��ب  »تصري��ح  واختت��م، 

الصواب«. وفي نفس الصدد قال 
جابر بن ناصر امل��ري، مدير حترير 
صحيف��ة »الع��رب« القطري��ة، 
املص��ري  املواط��ن  يك��ن  »ل��م 
الكرمي يوما عدوا لنا، ومنذ متى 
كان��ت األنظم��ة القمعية متثل 
ش��عوبها املكلوم��ة!؟. أرف��ض 
هذا التصريح من الس��يد أكبر 
الباك��ر، وتظ��ل قطر م��ن الدول 
الت��ي ال تقح��م الش��عوب في 
السياس��ية«.وأردف  اخلالف��ات 
املري، »ش��عب مص��ر له فضل 

وم��ازال  كان  فمنه��م  علين��ا، 
معلمن��ا وطبيبن��ا«. وق��ال أحد 
أفراد األس��رة احلاكمة في قطر 
ويدع��ى، فيصل بن جاس��م آل 
ثان��ي، »تصريحات أكب��ر الباكر 
خط��أ فاحش ال يليق مبس��ؤول 
قد يك��ون جيدا في اإلدارة، لكن 
موقف��ه وتصريح��ه ه��ذا غي��ر 
مقبول، قطر كانت ومازلت منذ 
وأبوابها مفتوحة  بدء احلص��ار، 
ب��ود  تس��تقبلهم  للجمي��ع 
وترحاب«. وتابع، » قلوبنا وأبوابنا 

مفتوح��ة جلميع األش��قاء، بال 
استثناء وهم في قطر أصحاب 
ال��دار ونحن الضيوف من جميع 
وأعل��ن  ومص��ر«.  اخللي��ج  دول 
للس��ياحة  الوطن��ي  اجملل��س 
القطري��ة ع��ن برنام��ٍج حاف��ل 
والتجارب  والتس��وق  بالترفي��ه 
السياحية اجلديدة خالل موسم 
باإلضافة  »الصيف في قط��ر«، 
العائلي��ة  الفعالي��ات  إل��ى 
واإلقامة  الس��فر  وتخفيض��ات 
اعتب��ارا م��ن 4 يوني��و / حزيران، 

وحتى 16 أغسطس / آب املقبل. 
وق��ال األم��ني الع��ام للمجلس 
والرئيس  للس��ياحة،  الوطن��ي 
التنفي��ذي جملموع��ة اخلط��وط 
اجلوية القطرية، أكبر الباكر في 
مؤمتر صحفي عقده، الس��بت، 
س��يكون املوس��م الصيفي هو 
األق��وى واألكب��ر الذي تش��هده 
قط��ر، حت��ى اآلن، إذ يتيح للزوار 
فرص��ة خوض جمي��ع التجارب 
الس��ياحية بداية م��ن اجلوالت 
الثقافي��ة ووصوال إل��ى الترفيه 
ألن  »نظ��را  العاملي.وأض��اف: 
الطيران والسياحة ميضيان معا 
جنبا إل��ى جنب، فس��وف نعزز 
القطاعني  ب��ني هذي��ن  التعاون 
عب��ر تق��دمي تخفيض��ات عل��ى 
رحالت الطي��ران وإطالق عروض 
ترويجية للس��فر وتقدمي جتارب 
س��فر اس��تثنائية ف��ي املط��ار 
كان  وس��واء  الصي��ف.  خ��الل 
املس��افرون عابرين أو ف��ي زيارة 
قصيرة إل��ى أقاربه��م في قطر 
أو قادمني للبقاء فيها، فس��وف 

يرون قطر جديدة أمامهم«.

وكاالت / البينة الجديدة
أعلن نائ��ب وزير اخلارجية الروس��ي، 
س��يرغي ريابكوف، امس األحد فيما 
يخ��ص فكرة الرئيس االميركي حول 
برام صفقة نووية ثالثية مع روس��يا 
والص��ني، أن املهم��ة األولي��ة تتمثل 
اخلاصة  بتمديد معاهدة »س��تارت« 
باالسلحة االستراتيجية الهجومية 
به��ذه  املتعلق��ة  املش��اكل  وح��ل 
املعاهدة.وق��ال ريابك��وف: »اعتق��د 
لن��ا  بالنس��بة  االولي��ة  املهم��ة  ان 
بالتركيز  وللزمالء األميركيني تتمثل 
على متديد معاهدة س��تارت املبرمة 
األمريك��ي،  الرئي��س  2010«.وكان 
دونالد ترامب، ثد دعا الصني وروس��يا 
إلى االتفاق حول التقليل من اإلنفاق 

املالي على التسلح.يذكر بأن ترامب 
كان أعل��ن، ف��ي وق��ت س��ابق، ع��ن 
انسحاب الواليات املتحدة األمريكية 
من معاه��دة الصواريخ املتوس��طة 
والقصي��رة املدى، كما لم يس��تبعد 
إمكاني��ة تطوي��ر اتفاقي��ة جدي��دة 
للح��د م��ن األس��لحة م��ع الصني.

وكان الرئيس الروس��ي فالدميير بوتني 
صرح، في 2 شباط/فبراير، بأن روسيا 
االتفاقية،  ستعلق مش��اركتها في 
وأض��اف ب��أن روس��يا ل��ن تدخل في 
سباق التسلح الباهظ ملوسكو.في 
الوقت نفس��ه، أك��د بوتني أن جميع 
مقترحات روسيا بشأن نزع السالح 
واألب��واب  الطاول��ة  عل��ى  »تبق��ى 

مفتوحة«.

مسؤول قطري يصف املصريني باألعداء... ويكشف هكذا سنعاملهم 

اخلارجية الروسية ترد على ترامب بشأن صفقة نووية ثالثية

وكاالت / البينة الجديدة
القدس  كش��ف قائد فيل��ق 
اإليران��ي  الث��وري  باحل��رس 
اللواء، قاسم سليماني، عن 
رس��الة توصي��ة م��ن وكالة 
 ،)CIA( االستخبارات املركزية 
إلى الرئي��س األمريكي دونالد 
ترامب، بشأن احلرب مع إيران.

سليماني،  اللواء  واس��تبعد 
واش��نطن حرب��ا على  ش��ن 
بالده، ف��ي الوقت الذي يتزايد 
في��ه احلدي��ث ع��ن احتم��ال 
مواجهة عس��كرية بني إيران 
وق��ال،  املتح��دة،  والوالي��ات 
في مقطع فيديو نش��ره في 
حسابه على موقع التواصل 
االجتماعي »تويتر«: إن »وكالة 
 )CIA( االستخبارات األمريكية
األمريك��ي  الرئي��س  أبلغ��ت 

دونال��د ترامب بض��رورة عدم 
االش��تباك مع إي��ران حتى لو 

كان اشتباكا جزئيا«.
وتاب��ع قائ��ال: »ل��ذا علينا أن 
ال نضخ��م ق��وة الع��دو دون 
قدرات��ه..  حقيق��ة  معرف��ة 
الع��دو يتح��دث عن ض��رورة 
عدم الدخول في اشتباك مع 

إيران في الظروف الراهنة«.
القدس  وأض��اف قائد فيل��ق 
باحلرس الثوري اإليراني قائال: 
اش��تباك  أي  إن  »يقول��ون 
ميك��ن أن يتح��ول إل��ى حرب 
ال تع��رف نهايتها، وس��تهدد 
)الواليات املتحدة(،  مصاحلها 
هذا م��ا يقول��ه الع��دو وهي 
وليس��ت  مؤكدة  معلوم��ات 

استنتاجات«.
وكان القائ��د الع��ام للجيش 

اإليران��ي، الل��واء عبدالرحيم 
األربع��اء  أك��د  موس��وي، 
جمي��ع  »عل��ى  أن  املاض��ي، 
أن تك��ون  ووحداتن��ا  قواتن��ا 
في أقص��ى ح��االت اجلاهزية 

وكأنها تعيش ليلة الهجوم، 
وأن تتم��رن دوم��ا عل��ى لعبة 

احلرب«.
موس��وي  الل��واء  وتاب��ع، 
»تهديدات األعداء اليوم جادة، 

وبالطبع إن ه��ذه التهديدات 
ف��ي بدايتها لن تك��ون برية، 
ولك��ن م��ع ذلك مب��ا أن القوة 
ل��كل  مح��ور  ه��ي  البري��ة 
العملي��ات، فالب��د أن حتافظ 

وأردف  جاهزيته��ا«.  عل��ى 
»على جميع الق��وات )البرية 
أن ترفع  والبحري��ة واجلوي��ة( 
جاهزية وحداتها وكأنها في 
ليلة الهجوم، وأن تتمرن دوما 

على لعبة احلرب«.
 وصنف��ت الوالي��ات املتحدة 
األمريكي��ة، منذ أس��بوعني، 
احلرس الثوري اإليراني منظمة 
إرهابي��ة أجنبية، لتكون تلك 
امل��رة األول��ى الت��ي تصن��ف 
فيها واش��نطن رس��ميا قوة 
عسكرية في بلد آخر جماعة 
إي��ران  ردت  بينم��ا  إرهابي��ة. 
املركزية  القي��ادة  بتصني��ف 
والقوات  األمريك��ي  للجيش 
التابعة لها في منطقة غرب 
إرهابي��ة  كمنظم��ة  آس��يا، 

تقوم بدعم املتطرفني.

إسرائيل تستدعي قوات 
عسكرية جديدة ملواصلة

 احلرب على غزة

قاسم سليماني يكشف معلومات استخباراتية سرية وصلت إىل ترامب

وكاالت / البينة الجديدة
اعتب��ر وزي��ر الدول��ة اإلماراتي للش��ؤون 
اخلارجي��ة، أن��ور قرق��اش، أن »الس��خط 
السياسي احلالي في السودان، يأتي في 
املقام األول بس��بب رفض الشعب حكم 
جماعة اإلخوان املس��لمني العس��كري 

الطويل«.
وكت��ب قرقاش، في تغريدة عبر حس��ابه 
عل��ى »تويتر«: »م��ن امله��م أن نتذكر أن 
السخط السياسي احلالي في السودان، 
هو في املق��ام األول رفض حلكم جماعة 

اإلخوان املسلمني العسكري الطويل«.
وأضاف: »بينما يبحث السودان عن توازن 
ب��ني التغيير واالس��تقرار، ال ميكن إخفاء 

دور اإلخوان«.
ونقل��ت الس��لطات االنتقالي��ة الرئيس 
املع��زول عمر البش��ير إلى س��جن كوبر 
بعد أيام على عزله في 11 أبريل/ نيس��ان 
اجل��اري، عل��ى وقع احتجاجات ش��عبية 
متواصل��ة من��ذ نهاي��ة الع��ام املاضي، 
عس��كريا  مجلس��ا  اجلي��ش  وش��كل 
انتقالي��ا بع��د عزل البش��ير وح��دد مدة 

حكمه بعامني، وسط محاوالت للتوصل 
إل��ى تفاهم م��ع أحزاب وق��وى املعارضة 

بشأن إدارة املرحلة املقبلة.
وكان النائ��ب الع��ام الس��وداني ق��د أمر 
باس��تجواب الرئيس املع��زول في قضايا 
»غس��يل أم��وال ومتوي��ل اإلره��اب«. وبدأ 
النائب العام التحقيق مع البشير بتهم 
غس��ل األموال، وحي��ازة مبالغ كبيرة من 
العمل��ة األجنبي��ة دون أس��اس قانوني، 
حي��ث ج��رى العثور عل��ى مبال��غ كبيرة 

مبنزله في حقائب.

وكاالت / البينة الجديدة
هج��وم  أعقب��ه  انفج��ار  وق��ع 
مس��لح، ام��س األح��د، مبجمع 
ش��مالي  األفغاني��ة  للش��رطة 

وتبن��ت حرك��ة طالبان  الب��الد، 
الهجوم.وبحسب قناة »طلوع« 
األفغاني��ة، وقع انفج��ار قبل أن 
تشن مجموعة مسلحة هجوما 

على مجمع قيادة الش��رطة في 
مدين��ة ب��ول خمري مرك��ز والية 
بغ��الن، واملعارك ما ت��زال جارية.

وتبنت حركة طالب��ان، الهجوم 

مفخخ��ة  بعرب��ة  االنتح��اري 
عل��ى مجم��ع لقيادة الش��رطة 
أفغانس��تان، بحسب  بشمالي 
ما نقله اإلعالم. ونقلت صحيفة 

»اطالع��ات روز« األفغاني��ة ع��ن 
بيان للحركة، أن »انتحارياً فجر 
مدرع��ة هامف��ي مفخخ��ة في 

املبنى« .

بعد عزل البشري... اإلمارات تكشف السبب الرئيس لألزمة يف السودان

انفجار يعقبه هجوم مسلح يستهدف جممعا للشرطة مشالي أفغانستان

وكاالت / البينة الجديدة
قال أفيخ��اي أدرعي، املتحدث 
باسم اجليش اإلسرائيلي، إنه 
مت اس��تدعاء قوات عس��كرية 
جدي��دة ملواصل��ة احل��رب مع 

غزة.
اجليش  باسم  املتحدث  ونشر 
اإلسرائيلي تغريدة جديدة له 
على حس��ابه الرس��مي على 
»تويت��ر«، صباح ام��س األحد، 
ج��اء فيها أنه مت مت اس��تدعاء 
احلدود  ملنطقة  مدرع��ات  لواء 
مع قطاع غ��زة، كقوة قتالية 
جاهزة باإلضافة إلى مواصلة 
اجلهود القتالي��ة اخملتلفة في 
اإلس��رائيلي،  اجليش  غزة.وبدأ 
عسكريا،  تصعيدا  الس��بت، 
بعدم��ا أعل��ن رص��د قذائ��ف 
صاروخية أطلق��ت من قطاع 
غزة على بلدات إسرائيلية على 
حدود القطاع، شن على إثرها 
غارات مكثفة على مواقع قال 
إنه��ا تابع��ة حلرك��ة املقاومة 

اإلس��المية »حماس« وحركة 
»اجله��اد اإلس��المي«.وأعلنت 
املش��تركة  العمليات  غرف��ة 
في  الفلس��طينية  للفصائل 
قط��اع غ��زة املس��ؤولية عن 
إطالق عشرات الصواريخ جتاه 
مواق��ع إس��رائيلية، في حني 
أعلن املتحدث باسم احلكومة 
اإلس��رائيلية أن نظ��ام القبة 
احلديدي��ة اعترض العش��رات 
الصواريخ.ارتفع عدد  من هذه 
الضحايا الفلسطينيني جراء 
القصف اإلس��رائيلي لقطاع 
غزة، منذ صباح أمس السبت، 
إلى 7 قتلى و 50 جريحا. وقال 
الفلس��طينية  »وفا«  وكال��ة 
)س��يدة  منه��م  ش��هداء   7«
وجنينها ورضيعة( س��قطوا، 
ف��ي ح��ني أصي��ب 50 مواطنا 
ج��راء  مختلف��ة  بج��راح 
التصعيد اإلسرائيلي املستمر 
من��ذ صب��اح الس��بت عل��ى 

قطاع غزة وحتى اآلن«.



سها عادل البياتي

   كانت الهند دولة واحدة منذ اقدم العصور لكنها تعرضت 
للغ��زو املغولي وبدأ األباطرة املغول املس��لمون يحكمونها ، 
وعل��ى الرغم من ان اكثر س��كانها من الديانة الهندوس��ية 
غير ان املغول لم يفرضوا اإلسالم على سكان الهند بل على 
العكس أش��اعوا ثقافة التس��امح الديني السيما في عهد 
اإلمبراطور اكبر واإلمبراطور اورانغ سيب وشاه جيهان، ولكن 
احوال هذه البالد بدأت بالتغير عندما وصل اليها االستعمار 

األوربي، فوضع البرتغاليون أول ركيزة 
لهم، وذلك من خالل إرسال اسطول 
برتغالي تألف من ثالث سفن بقيادة 
)فاس��كودي غام��ا( الذي اكتش��ف 
رأس الرج��اء الصال��ح، وال��ذي وصل 
ال��ى الهن��د ع��ام 1497 ال��ى مين��اء 
كلكت��ا، واخذ بتحقيق أهداف دينية 
واقتصادي��ة، متثل��ت بنش��ر الديانة 
التي  املس��يحية واإلجت��ار بالتواب��ل 

اشتهرت بها الهند.
   ل��م يقتصر األمر عل��ى البرتغالني  
فمن��ذ ع��ام 1553 أس��س االنكلي��ز 

شركة سميت ب�)احتاد التجار املغامرين للتجارة مع الشرق( 
وفي عام 1600 أصدرت امللكة )اليزابيث( مرسوماً ملكياً مبنح 
هذه الش��ركة حرية التجارة في الهن��د واملناطق اجملاورة لها 
ملدة خمسة عش��ر عاما، فاسست شركة الهند الشرقية- 
االنكليزية، وش��رعت بإنش��اء املراكز التجارية، ومنها املركز 
التج��اري في )مزولي( ع��ام 1611، وفي )س��وارت( عام 1612، 
واش��تبك االنكليز مرات عدة م��ع البرتغاليني، ثم متكنوا من 

طردهم من الهند.
  لم يكن الفرنس��يون بعيدين عن ه��ذا التنافس، ففي عام 
1604 أسسوا ش��ركة الهند الشرقية- الفرنسية، وأسسوا 
أول مركز جتاري لهم في الهند في س��راب عام 1668، والثاني 

بالقرب من كلكتا عام 1672، والثالث بالقرب من مدراس. 
أدى التناف��س البريطاني- الفرنس��ي حول الهن��د الى قيام 
ح��روب كثي��رة ب��ني الطرف��ني، إذ كان كل طرف ي��درب فتيان 

الهند ويس��لحهم بأحدث األسلحة، واس��تغل كل منهما 
االنقس��امات التي س��ادت بني الواليات الهندي��ة، واخلالفات 
املوجودة ب��ني األمراء لتحريض أحدهم ض��د االخر ولكن في 
النهاية حسمت بريطانيا الصراع لصاحلها وسيطرت على 

الهند .
  بدأت بريطانيا بتفريق أبناء الش��عب الهندي وأخذت تنشر 
الفرقة ب��ني املس��لمني والهن��دوس لكن الش��عب الهندي 
قاومه��ا ومتكن من القيام بأول ثورة ضد االس��تعمار هي ثورة 
عام 1857 لكن بس��بب الف��ارق الكبير في العدة والس��الح 
متكنت بريطانيا من إخمادها واس��تمرت بسياسة فرق تسد 
فأعلنت عام 1885 عن تشكيل أول حزب هندي هو حزب املؤمتر 
الوطني الهندي ولكنها أش��اعت انه يقتصر على الطائفة 
الهندوسية فقط لذلك لم ينتم له املسلمون وشكلوا حزبا 
خاصا بهم هو حزب الرابطة اإلس��المية ع��ام 1906 وبذلك 
جنحت بريطانيا في شق الشعب الهندي 
على اس��اس ديني مس��تخدمة اس��لوب 

السياسة .
 كانت بريطانيا متيل في سياس��تها تارة 
لصالح ح��زب املؤمتر وتارة أخ��رى لصالح 
املسلمني من اجل توسيع الهوة أكثر بني 
الش��عب الهندي  واخذ سياسيو احلزبني 
يعلن��ون صراح��ة أنهم يريدون تش��كيل 
دول��ة خاص��ة به��م اي دولة هندوس��ية 
ودولة اس��المية ، وحينما فكرت بريطانيا 
االنس��حاب من الهند بعد ان خرجت من 
احل��رب العاملي��ة الثانية منهك��ة القوى 
قررت تقسيمها الى دولتني وبالفعل جاء االستقالل الهندي 
عام 1947 بتقس��يم الهند الى دولتني هندوسية هي الهند 

واسالمية هي باكستان .
   وب��دأت الدولت��ان تعانيان من اثار التقس��يم وخاضتا ثالث 
ح��روب فيما بينهما م��ن اجل مش��كلة املقاطعة احلدودية 
كش��مير، احلرب االولى عام 1947 والثانية عام 1965 والثالثة 
عام 1971 وكان من نتائج تلك احلروب ان انقس��مت كشمير 
الى جزئ��ني احدهما تاب��ع للهند واالخر تابع الى باكس��تان 
وعل��ى الرغ��م من ذلك لم ينت��ه التقس��يم اذ اقتطع اقليم 

البنغال من باكستان واصبح دولة بنكالدش .
   وهكذا كانت السياسة االستعمارية البريطانية فدخلت 
الهن��د وهي دولة واحدة وخرج��ت منها وهي ثالث دول. وعلى 
الرغ��م من اخت��الف االزمان اال ان السياس��ة االس��تعمارية 

االمريكية والبريطانية هي واحدة على مر العصور .

فالح الربيعي 

في املرحلة الراهنة التي مير بها العراق االن.. ونحن 
في اطاللتها نهتم مبا يحدث في داخل البلد.. اكثر 
مما يحدث في اخلارج, ونحاول بامس��اك انفس��نا 
عن اخلوض بالتفاصيل .. وباالضافة الى اهتمامنا 
الش��خصي بتاري��خ الع��راق, فأنن��ا نالح��ظ ان 
مشكلة العراق هي من اكبر املشاكل في العالم 
الي��وم فهو خير مثال واوضحه ملبادئ الس��يطرة 
االس��تعمارية التي تتخذ منه مرك��زا لعملياته 
اجملرمة. الن العراق, هو الدعامة االساس��ية التي 
اعتم��د عليه��ا االس��تعمار الغرب��ي )وخصوصا 
الواليات املتحدة االمريكية(, و)بريطانيا( من خالل 
النظام السابق الذي حكم العراق على مدى )35(  
خمس��ة وثالث��ني س��نة متواصلة.. حت��ى جاءت 

احراق ورقته السوداء يوم 2003/4/9.
الع��راق  ف��ي  االس��تعمار  جن��اح  حم��ل  وق��د 
ال��دول الكب��رى ومنه��ا احلليف��ة ف��ي مجاراتها 
امل��ادي  الكس��ب  وراء  س��عيا  االس��تعمار  م��ع 
واالس��تغالل. وم��ن خ��الل التط��ورات التي حلت 
بالب��الد اثناء احلرب االخيرة ع��ام 2003, فقد ازداد 
الضغط السياس��ي اكثر شدة, وقد ساد الشرق 
االوس��ط وخصوصا دول اجل��وار مبوجة من العبث 
السياسي جتاه قلعة اس��مها )العراق(. كما عم 
العالم باس��ره, باضطراب ش��ديد في الس��نوات 
التي تلت احل��رب, وخاصة عندما برزت في العراق 
من��ذ البداي��ة ب��وادر )نش��اطات ثوري��ة عنيف��ة( 
ض��د االحتالل االمريكي, وكان الش��عب ش��ديد 
الطم��وح للتح��رر من ذل��ك االحت��الل, ما جعل 
حكومة االئتالف املؤقتة االمريكية حتس بضرورة 
تالفي االمور, فقامت باتخاذ اول خطوة اصالحية 
سياس��ية واجري��ت م��ن خالله��ا بتأس��يس ما 
يس��مى )مبجلس احلكم( العراقي, واتخذت ايضا 
من بعدها خطوة اقتصادية اذ الهت بها الطبقة 
الغنية ف��ي العراق, واملتنامية بفئات املكاس��ب 
احملدودة.. بينما احتفظ االمريكان لنفسه معاقل 
النفط وآباره, وكافة شركات تكريره. وهنا اجلدير 
باالش��ارة من خالل ذلك.. عندم��ا دخل االمريكان 

العراق, واحتلت بغداد العاصمة .
وكان من اولى االهداف االمريكية, هو االستحواذ 
عل��ى مقر وزارة النف��ط العراقية بعد ان احيطت 

بقوة كبيرة م��ن اجليش االمريكي, وقد تلى احلرب 
فت��رة م��ن الرخاء التج��اري, حيث فتح��ت ابواب 
احل��دود العراقي��ة, وخاص��ة م��ع دول اجل��وار وبدأ 
االنفت��اح التج��اري معها ال��ى ابعد ش��أن. وقد 
تط��ور هذا االنفتاح, حتى وص��ل املطاف به , الى 
اس��تيراد البضائع املتنوعة م��ن البلدان البعيدة 
ج��دا ومنها )الص��ني , وماليزيا, والهن��د( وغيرها. 
ومن اثر ذلك.. وس��رعان ما جاء الكساد التجاري 
.. فق��د ظهرت حياة العم��ال والفالحني تبدو من 
س��يئ الى اس��وأ ,وتوقف العمل, وكذلك توقفت 
الزراعة في البالد بش��كل نهائي, ومدمر وقد ادت 
احلياة للسيئة التي ضربت العمال والفالحني من 
اثر ازدي��اد البطالة بني صف��وف الطبقة الفقيرة 
وسببت ازمة شديدة هكذا كان العراق بعد احلرب 
االخي��رة, خانقا في وضعه وكاد يس��تولي عليه 
اليأس لوال فس��حة من االمل وم��ا هي اال بضعة 
من الش��هور حت��ى ظهرت اولى ثمار السياس��ة 
االمريكي��ة املرتقب��ة على ش��كل اص��دار قوانني 
خاضع��ة للتحكم جت��اه )ظهور بع��ض احلركات 
الثورية( وبدال م��ن وجود احلرية.. فقد زادت القيود 
عليها.. وقد اس��تمرت ه��ذه القوانني, واصبحت 

تع��رف في طول البالد وعرضه, )بالقوانني الظاملة 
السود( . 

وقد اس��تنكرها كل عراقي مهم��ا كان معتدال.. 
وم��ن هن��ا, وبدأ م��ن ذلك امل��الك ال��ذي ظهر مع 
االحداث الدامية في العراق, واخذ مستقرا له في 
)النجف االشرف( وهو بعيدا عن اجلو السياسي.. 
هذه هي )املرجعية الدينية في النجف االش��رف( 
وق��د جمعت تل��ك املرجعي��ة معظم البؤس��اء 
املضطهدي��ن الذين عاش��وا زمن الغب��ار املاضي 
خ��الل فترة حك��م )النظام البعث��ي(  وذاقوا منه 

طعم الويل والعذاب.
اتصفت املرجعي��ة الدينية في الع��راق بالصوت 
اله��ادئ الرزين وهي قوية كالف��والذ الصلب الذي 
ال يل��ني, املليئة بالنذير والوعي��د, ولكل كالم من 

كالمه��ا.. مضيا وعزما جب��ارا, وال يضاهيها احد 
وكالمه��ا الس��لمي يحت��وي على ق��وة جامعة 
الباء الضيم, واحتق��ار الظلم هذه هي املرجعية 
الدينية التي اذهلت االمريكان وجميع حلفائها, 
بع��د ان انحن��ت رؤوس��هم حت��ت قدميه��ا فقد 
كان الع��راق يغل��ي باالحتجاج��ات عل��ى وج��ود 
االحتالل االمريكي.. فاضاف��ت صوتها الى صوت 
الشعب, وكانت تنادي باحليطة واحلذر مع انه من 
الصعب الصفح عن ه��ذه االعمال البربرية التي 
اقترفته��ا الواليات املتحدة االمريكية وجيش��ها 
الظال��م وبالرغ��م من م��رور الس��نوات الطويلة 
على تواجدها ف��ي العراق فاالمريكان في العراق, 
وبحك��م س��يطرتهم علي��ه فانه��م ال ميلك��ون 
ش��يئا.. اال ان يشعروا بانهم جالسني على فوهة 
ب��ركان. في اي س��اعة من الزم��ن ينفجر عليهم 
ولم يحاول��وا ان يفهموا حل��د االن , مبا امتازت به 
العقلية العراقية, او مشاعر العراقيني, وعاشوا 
ف��ي الع��راق عل��ى انف��راد وكان اعتمادهم على 
نظامهم الواسع املعقد, وعلى القوة وبالرغم من 
وجودهم فيه ملدة )16( س��تة عشر سنة مضت, 
فانها مازال��ت امرا مجه��وال,  وجتعلهم يفكرون 
انهم يعيش��ون في بلد غري��ب ال يلبث ان ينقلب 
عليه��م في اي حلظة, وميزقهم اوصاال ويقطعها.
ومن خالل ذلك.. نالحظ كلما رأوا حركة وطنية او 
جهادية في البالد تنهض, ويفوح جهادها.. كلما 
زهقت اعصابهم وانهارت موازينهم وحسبوا من 
خالله��ا ان هناك ث��ورة جبارة س��وف تقودها في 
مس��تنقع الهالك وان حي��اة االمريكان اصبحت 
ف��ي خط��ر قائ��م ال محال��ة, وراح��وا يخططون 
كالثيران الهائجة التي اثارها اللون االحمر.. ومن 
اث��ر ذلك.. بدأت اجملازر الكبي��رة من اثر التفجيرات 
االمريكي��ة  الفعل��ة  نتيج��ة له��ذه  املس��تمرة 
الش��عوب  ان  التاري��خ,  وق��د علمن��ا  الهلع��ة.. 
املوج��ودة بني الطبقات .. لم تن��ل من حريتها اال 
بالث��ورات العنيف��ة, والعصيان املس��تميت. وقد 
خلف��ت حرب ال�)واحد وعش��رون يوم��ا( االخيرة.. 
قب��ل ي��وم 2003/4/9 انقالب��ات اجتماعية بحياة 
معظم الناس في العراق.. وبدأ يظهر جيل جديد 

متحرر من كافة القيود والتقاليد .
ب��ؤرة  كل  ابع��دت  الت��ي  الديني��ة(  )املرجعي��ة   
خبيثة, عربية كان��ت ام اجنبية وهي تريد النيل, 
واالس��تغالل الطائف��ي والعرق��ي الهادف��ان الى 
تش��تيت الشعب العراقي )ال سمح اهلل( واصبح 
الع��راق االن.. ش��عبا وحكوم��ة, بكاف��ة اطيافه 
وه��و يس��ير وراء املرجعي��ة الديني��ة ب��كل فخر 
واعت��زاز وهما يحيط��ان بها م��ن كل جانب.تلك 
املرجعي��ة.. الناطقة دوما من اج��ل احلفاظ على 
دين االس��الم واملس��لمني .واخلالص احلقيقي من 

القيود والعبودية.

مستقبل االستثمار الرتكي والقطري يف السودان بعد البشري
نجاح عبداهلل سليمان 

يحدث ذلك في الس��ودان القطر الشاسع 
الغن��ي بامل��وارد الطبيعية؛ حي��ث األرض 
الشاسعة )200 مليون فدان مربع( صالح 
للزراع��ة، وث��روة حيواني��ة )أكث��ر من 150 
ملي��ون رأس(. وفيه 12 نهراً، وتنّوع مناخي 
ومحصول��ي. يعد من أغنى دول العالم من 
حيث املوارد، خاصة بعد اكتشاف النفط 
والذه��ب خالل العقدي��ن املاضيني، وموارد 
تؤّهله ألن يعيش شعبه في رفاهية. لكنه 
ظل ضم��ن النموذج االقتص��ادي صاحب 
الوصفة الواحدة »استثمار أجنبي« وديون 
تس��مى مس��اعدات، وأيضاً انفتاح جتاري 
وس��عي لزيادة التصدير من امل��واد األولية، 
قد يك��ون لتوهان العقل السياس��ي في 
املصالح احلزبية والذاتية، والفساد وغياب 
دول��ة القان��ون، كل ذل��ك جعل الس��ودان 
دول��ة فقي��رة تس��تجدي املن��ح والقروض 

واملعونات.
نعم ش��هد االقتص��اد الس��وداني ازدهاراً 
ملحوظ��اً؛ بفض��ل دخول النف��ط كمورٍد 
س��ريع العوائد ملوازنة البالد. كما أن الناجت 
احمللي اإلجمالي للب��الد زاد؛ في ظل تنامي 
اإلنت��اج الذي واكب ارتفاع الطلب العاملي 
وزيادة أسعار النفط عاملياً، ونتيجة لذلك 
تدّفق��ت ال� »اس��تثمارات األجنبية«، وبدأ 

الس��ودان يحّقق معّدالت منو عالية. لكن 
النظ��ام ل��م يحّق��ق الفائدة املرج��ّوة من 
ه��ذه الظروف ف��ي تطوير قطاع��ات البالد 
اإلنتاجية األخرى؛ سواء ما يتصل بثروتها 
احليوانية أم قدراته��ا الزراعية التي تعتبر 

املستقبل احلقيقي للبالد.
دائماً ما جاءت األخبار بأن سكان ضاحية 
م��ا، خرجوا ف��ي تظاه��رة احتجاجاً على 
ن��زع أراضيه��م الت��ي ظل��وا ميتلكونه��ا 
ويفلحونها ل� »عش��رات السنوات«، ذلك 
لصال��ح »مس��تثمرين« مبوج��ب قوان��ني 
جائ��رة ص��درت لتجي��ز للحكوم��ة جتاوز 
ما كان س��ارياً منذ بداية الق��رن ال�20 من 
حترمي متليك األرض في الس��ودان لألجانب، 
وم��ن حماي��ة ألصح��اب األرض األصليني. 
فقد سبق حلكومة السودان منح مليوني 
فدان غرب النيل باإلقليم الشمالي لرجال 
أعمال »مصريني« ليفعلوا بها ما يشاؤون، 
ويجلب��وا لها ماليني الفالح��ني املصريني، 
ف��كاً للضائقة الدميوغرافي��ة التي تواجه 
اجل��ارة الش��قيقة. كم��ا باع��ت احلكومة 
أراض��ي النقل النهري على ش��اطئ النيل 
في اخلرطوم بحري ملستثمرين »قطريني«. 
حي��ث حتت��ل قط��ر مرتب��ة متقدم��ة في 
قائم��ة ال��دول العربية التي تس��تثمر في 
السودان، وبلغ عدد املش��روعات القطرية 
في الس��ودان 60 مش��روعاً ف��ي مختلف 
القطاعات برأس��مال قدره 1.7 بليون دوالر. 
كذل��ك مت تأجي��ر 400 ألف ف��دان باجلزيرة 
لش��ركة م��ن »كوري��ا اجلنوبي��ة«، بقيمة 

دوالر واحد للفدان، لفترة 33 س��نة. كذلك 
اجّته��ت اخلرطوم نحو تعزي��ز عالقاتها مع 
»أنقرة«، التي حظيت بامتيازات في ميناء 

سواكن على البحر األحمر.
كل ذل��ك يح��دث في دول��ة تقب��ع كأحد 
أس��وأ مراكز ممارسة أنشطة األعمال على 
املس��تويني اإلفريقي والعاملي، لذا لم يكن 
مستغرباً انحس��ار تدفقات »االستثمار« 
األجنبي املباش��ر خ��الل العامني املاضيني 
بش��دة. ويتض��ح ذل��ك بالنظر إل��ى وضع 
السودان في أحد أهم بوصالت املستثمرين 
»تقري��ر ممارس��ة أنش��طة األعم��ال لعام 
2018« الصادر عن البنك الدولي، وهو تقرير 
يقيس 11 إجراًء م��ن اإلجراءات احلكومية 
في حياة الشركات، لتحديد مدى سهولة 
ممارس��ة األعمال، لنجد أن السودان تقبع 
ف��ي املرتبة ال�170 من أصل 190 دولة حول 
العال��م ف��ي م��دى مالءم��ة بيئ��ة العمل 
لالس��تثمار، أي أنها تبتعد عن القاع ب�19 
مركزاً فقط، وتتأخر عنها فقط مجموعة 

من أفقر الدول على سطح األرض.
احلقيق��ة أنه عن��د مطالع��ة اإلصالحات 
التي مت تنفيذها لتسهيل القيام باألعمال 
التجاري��ة العام املاض��ي يفاجئنا التقرير 
بتنفي��ذ الس��ودان إجرائ��ني اثن��ني جعال 
ممارسة األعمال أكثر صعوبة، أحدهما في 
جانب بدء النشاط التجاري، حيث جعلت 
زيادة تكلفة »ختم الشركة« بدء األعمال 
أكثر صعوبة مبراحل، وآخر في جانب حماية 
املس��تثمرين األقليات، عن طريق السماح 

مبقاض��اة املديري��ن ف��ي حال��ة املعامالت 
الض��ارة، وتناقص حقوق ودور املس��اهمني 
في القرارات الرئيسة للشركات وتقويض 
هي��اكل امللكية والتحكم، مقابل »صفر« 
إصالحات لتسهيل األعمال بشكل فّعال 

على األراضي السودانية.
»اس��تثمارات«  انتظ��ار  وكأن  ب��دا  نع��م 
أجنبي��ة فعال��ة ومنتظمة عل��ى األراضي 
الس��ودانية الواع��دة طبيعياً ه��و مبثابة 
انتظار لوجوده في ظل بيروقراطية وعوائق 
نظام تبدو أشبه بسالح أعمى ال يفرق بني 
عدو وحلي��ف، ويقف حاج��زاً أمام اجلميع 
والعوائ��ق  البيروقراطي��ة  لك��ن  تقريب��اً، 
اإلدارية والفقر التخطيط��ي لم تكن أبداً 
هي العدو األول، وإمن��ا يحتل املرتبة األولى 

دوم��اً ع��دو من ن��وع تقلي��دي ومألوف في 
كامل الرقعة العربية بال اس��تثناء. عليه 
فالس��ودان، ووفقاً لتقرير الفساد الصادر 
عن ش��ركة »غان« لألبحاث، تعتبر واحدة 
من أكثر الدول »فساداً« في العالم، حيث 
ميتلك املس��ؤولون احلكومي��ون حصصاً 
مباش��رة وغير مباش��رة ف��ي العديد من 
الشركات، وكثيراً ما يشاركون أيضاً في 

ممارسات فاسدة من دون عقاب.
لقد س��ّلطت مواق��ع إخباري��ة ومغّردون 
على مواقع التواصل االجتماعي، الضوء 
على اتفاقية سواكن املوّقعة بني البشير 
ونظي��ره أردوغ��ان. وكان الرئي��س التركي 
أعلن في كانون األول )ديس��مبر( 2017 أن 
الس��ودان سّلم جزيرة س��واكن الواقعة 
في البحر األحمر ش��رق السودان لتركيا، 
كي تتولى إعادة تأهيله��ا وإدارتها لفترة 
زمنية لم يحددها، وقيل حينها إن الغرض 
هو إقامة قاعدة عسكرية تركية وهو ما 
نفاه الس��ودان. وبعدها نشرت صحيفة 
»الشرق« القطرية، أن السودان وقطر وقَّعا 
محضر اجتماع اللجنة املشتركة إلعادة 
تأهيل وإدارة ميناء سواكن. وحتدثت مواقع 
إخباري��ة ونش��طاء على مواق��ع التواصل 
وخبراء في الش��أن الس��وداني، عما يفيد 
مبنح الس��ودان مهلة لنظام تركيا إلخالء 
جزيرة سواكن الس��ودانية، وإنهاء العمل 
باالتفاقي��ة املوّقع��ة بني اجلانبني بش��أن 
اجلزي��رة. ول��م يصدر أي تأكيد رس��مي من 

اجلانبني.

كان العم��ل قد توقف في جزيرة س��واكن 
عق��ب االحتجاج��ات الت��ي اندلعت ضد 
نظ��ام البش��ير الذي ظ��ل يحك��م البالد 
طيل��ة 30 عام��اً. وذكر البع��ض أن الكبار 
أعط��وا مهلة لنظام تركي��ا إلخالء جزيرة 
س��واكن الس��ودانية من أي وج��ود تركي 
استخباراتي أو عس��كري. وقيل ألردوغان، 
متكنوا من وضع قاعدة تركيا العس��كرية 
ف��ي قطر والصوم��ال ولكن في الس��ودان 
القاع��دة ه��ي أرض الع��رب للع��رب. قرار 
اجمللس االنتقالي في السودان برفض إقامة 
قاعدة تركية في جزيرة سواكن هو تأكيد 
على أن الس��ودان اجلديد لن يقبل بارتهان 

أراضيه ألي كان.
يبقى أنه بالفعل استفادت دول اخلليج من 
التقني��ات احلديثة نحو »االس��تثمار« في 

الس��ودان، فقد اس��تصلحت مئات اآلالف 
من األفدن��ة، ومتت زراعتها قمح��اً وعلفاً، 
)بال��ري احملوري(، لدرجة أنه��ا اكتفت ذاتياً 
وأصبحت مموالً رئيس��اً لألسواق اخلليجية 
مبنتج��ات مزارعه��ا من األع��الف والقمح 
والدواجن والبيض ومشتقات األلبان، لكن 
أين العائد على الس��ودان؟ وهل س��يظل 
الس��ودان رهني النهب الدولي حتت شعار 
»االس��تثمار«؟ وهنا يؤكد مؤشر مدركات 
يقي��س  وال��ذي   ،2017 للع��ام  الفس��اد 
مستويات الفساد في القطاع العام، تلك 
احلقيقة، حيث يجلس الس��ودان في قاع 
التصنيف تقريباً ليحتل املرتبة ال�175 من 

أصل 180 دولة حول العالم .

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

قرار املجلس االنتقالي 
يف السودان برفض إقامة 
قاعدة تركية يف جزيرة 
سواكن هو تأكيد على 
أن السودان الجديد لن 
يقبل بارتهان أراضيه 
ألي كان

  بدأت بريطانيا بتفريق 
أبناء الشعب الهندي 
وأخذت تنشر الفرقة بني 
املسلمني والهندوس لكن 
الشعب الهندي قاومها

حمل نجاح االستعمار 
يف العراق الدول الكربى 
ومنها الحليفة يف 
مجاراتها مع االستعمار 
سعيا وراء الكسب املادي 
واالستغالل
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صح��ف عربية : صفقة القرن:حل نهائي للصراع 
أم تصفية للقضية الفلسطينية؟ 

الورقي��ة  بنس��ختيها  عربي��ة،  صح��ف  انتق��دت 
واإللكتروني��ة، تصريح��ات جاريد كوش��نر املستش��ار 
السياس��ي للرئي��س االمريك��ي دونالد ترام��ب األخيرة 

بشأن ما يعرف ب� “صفقة القرن”.
وق��د ص��رح كوش��نر خ��الل ن��دوة ملعه��د واش��نطن 
لسياس��ات الش��رق األدن��ى أن صفقة الق��رن قد تخلو 
م��ن “ح��ل الدولتني”، كما س��تكون الق��دس “عاصمة 

إسرائيل األبدية”.
ويعرف عن تلك الصفقة أنها تسعى للوصول إلى “حل 
نهائي” للصراع العربي اإلس��رائيلي. وصرح كوشنر في 
وقت سابق أنه س��يتم الكشف عن تفاصيل الصفقة 

في شهر يونيو/ حزيران، بعد شهر رمضان.
ووق��د حظي��ت تصريحات كوش��نر باهتم��ام كبير في 
مق��االت ال��رأي وافتتاحي��ات بعض الصح��ف العربية، 
إذ حذر بع��ض الكتاب فيها من أن الصفقة س��تقوض 
احلقوق الفلسطينية بينما دعا أخرون إلى وحدة الصف 

الفلسطيني والعربي ملواجهة السيناريوهات املقبلة.

الحي��اة الجدي��دة الفلس��طينية : “ح��ل أح��ادي 
الجانب”

ف��ي صحيفة احلياة اجلديدة الفلس��طينية، قال يحيى 

رباح: “نحن فلسطينياً في حالة مواجهة كبرى مع 
صفق��ة القرن التي ال يوجد أمامها س��وى الفش��ل، 
ه��ذه  إس��قاط  جعل��ت  الفلس��طينية  ش��رعيتنا 
الصفق��ة عل��ى رأس أولوياتن��ا الوطني��ة ألن العقل 
السياس��ي األمريكي اإلس��رائيلي الذي نتجت عنه 
هذه الصفقة هو عقل عنصري واس��تعماري، تعامل 
مع ش��عبنا كما لو أنه غير موجود إطالقاً وانه مجرد 

فرضية ليس إال”.
وانتقدت افتتاحية الشرق القطرية اإلدارة األمريكية 
الت��ي “اعتبرت تنفيذ ‘صفقة الق��رن’ نقطة البداية 
للحل... فم��ن الواضح أن السياس��ة األمريكية في 
املنطق��ة متخبط��ة ألنها حت��اول فرض ح��ل أحادي 
اجلانب على حس��اب احلقوق الفلس��طينية، كما أن 

هرولة بعض ال��دول العربية نحو التطبيع، ال مينح أي 
ش��رعية لهذه الصفق��ة التي تعني تصفي��ة القضية 

الفلسطينية” .

عل��ى  تع��رض  امري��كا    : البحريني��ة  األي��ام 
الفلسطينيني أبوديس عاصمة بدال من القدس

وحذر عبد الناصر النجار في صحيفة األيام البحرينية 
من أن “صفقة القرن واإلجراءات العدوانية اإلسرائيلية 
املتوقعة على هامش الصفقة مثل ضم املس��توطنات 
وج��زء كبير من مناط��ق ‘ج’ هي وصفة إلش��عال فتيل 
االنتفاض��ة الثالث��ة .. وس��تدفع املنطق��ة كله��ا نحو 

املواجهة ورمبا احلرب، ولن يعاني الش��عب الفلسطيني 
وحده، ألن اإلس��رائيليني سيعانون أيضاً إذا لم يتحركوا 

لوقف هذا اجلنون.”
من جانبه، أش��ار نضال محمد وتد في صحيفة العربي 
اجلدي��د اللندني��ة إل��ى أن “رس��ائل ترام��ب س��واء عبر 
مبعوثه إلى املنطقة جايسون غرينبالت أو صهره جاريد 
كوشنر، ال تترك مجاالً للشك بأن ما يحاك وما يُخطط 
له هو ببس��اطة تصفية القضية الفلس��طينية، لكن 
هذه املرة عبر الس��عي لنيل شرعية ودعم عربيني لهذه 
التصفية، ووس��ط تهديدات وضغ��وط على دولة عربية 

هي األردن”.
وفي مقاله بصحيفة الغد األردني، أبدى الكاتب محمد 
سويدان تفاؤالً حيال إمكانية “إفشال مخططات اإلدارة 
األمريكي��ة بالنس��بة للقضي��ة الفلس��طينية” وذلك 
م��ن خالل “توحي��د اجلهود، واتخاذ الق��رارات واخلطوات 
العملية، وتعزيز مقاومة وصمود الشعب الفلسطيني، 
ودع��م خياراته��ا وقراراته��ا ملواجهة االحت��الل واإلدارة 

األمريكية” .
وباملث��ل، انتق��د م��روان كنفان��ي ف��ي األه��رام املصرية 
“صعوبة وضع اجلانب الفلس��طيني جتاه ه��ذه املبادرة 

األمريكي��ة املنحازة أص��الً، ذلك الوضع ال��ذى ال ميّكننا 
أن نصفه كموقف ميثل جميع الفلس��طينيني. الوضع 
الفلس��طيني احلال��ي ال��ذى يتمّثل بفصائ��ل متعددة 
ومتنازع��ة، فاقدة الش��رعية االنتخابية، تتهم بعضها 
البع��ض بالعمال��ة والتفري��ط، عدمي��ة التنس��يق مع 

بعضها البعض”.
ودعا الكاتب إلى “االشتباك اإليجابي في كل ما يتعلق 
بأرضنا وش��عبنا .. وحش��د ش��عبنا وأش��قائنا العرب 
وحلفائن��ا للتوص��ل حلقوقنا الش��رعية الت��ي يؤيدها 
معظم ش��عوب وحكومات العالم. ال تس��تطيع قوة أو 

جب��روت أو حصار أو جتوي��ع إرغامنا على قب��ول أقل من 
ذلك، وال غير ذلك، سوى أنفسنا وتفرقنا وتعادينا”.

وفي س��ياٍق متصل، كتب فارس احلباشنة في صحيفة 
الدس��تور األردنية: “م��ن التعقيدات الكب��رى لصفقة 
القرن غياب أي ش��ريك فلس��طيني ميكن أن يوقع على 
وثيقة االستس��الم اخلتامية للقضية الفلس��طينية. 
ووفق��ا ملصلحة تص��ورات أمريكي��ة -إس��رائيلية، تريد 
مترير س��الم بالق��وة والعنفوان و اجلبروت وس��الم القوة 
واالذعان، واختالل بتوازنات العالقات االستراتيجية بني 

أطراف الصراع االقدم على الكرة االرضية” .
كما ح��ذر الكاتب من أن العرب “ه��م احللقة األضعف 
ف��ي كل صراع��ات وأزم��ات اإلقلي��م. ول��وال أن الع��رب 
ضعاف ملا ج��اء إعالن القدس عاصمة إلس��رائيل بهذه 
الطريق��ة الفج��ة واالس��تعالئية والفوقي��ة، دون أدنى 
احترام للقانون الدولي واملرجعيات الدولية. ولرمبا ما زاد 
الطني بلة إعالن ترامب ضم اجلوالن الى إس��رائيل، بذات 

العنجهية والعقلية االستقوائية” .

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

اهلند من دولة واحدة 
اىل ثالث دول

العراق يسري وراء املرجعية 



الفريق الركن/ احمد الساعدي

حاولت ان اجمح نفس��ي ع��ن الكتابة والرد 
عل��ى النائبة هيف��اء بحديثها ع��ن اجلنوب 
املتخلف ولكن موقفها ذكرني مبوقف حصل 
معي ع��ام 1990 عندما دخل��ت على املقدم 
الرك��ن خال��د ط��ه وكان في حينه��ا الرجل 
امر ف��وج وانا ضاب��ط برتبة نقي��ب فوجدت 
ضابطا جالس��ا عنده ودار حديث بيني وبني 

ام��ر الفوج فتدخ��ل ذلك الضاب��ط الضيف 
الفضولي وقال لي..

االخ النقي��ب »اش��روكي« وهو يح��رك فمه 
باستهزاء .

ف��ي حينها ل��م اس��يطر على نفس��ي ولم 
حس��اب  اي  الفع��ل  رد  لعواق��ب  احس��ب 
فرددت علي��ه.. نعم انا اش��روكي واعتقد ان 
فمك االع��وج يحتاج الى تعديل ببس��طال 

الشروكي .
حصل بينن��ا الذي حصل وبعدها اعلم قائد 
الفرقة بذلك االمر واس��تدعاني وهو من اهل 

املوصل فقال لي احسنت وانتهى االمر!. 
سيدتي الفاضلة..

اود أن اوض��ح ل��ك حقائ��ق لرمب��ا كانت غير 
حاض��رة امام��ك وان��ِت تتحدث��ني ع��ن اهل 
اجلن��وب املتخلفني حس��ب تعبي��رك وهذه 
ش��هادة ادلي به��ا لك والى مجل��س النواب 

وللشعب العراقي وللتاريخ . 

عند حص��ار بغداد ف��ي ع��ام 2005 من قبل 
تنظي��م القاع��دة ان��ذاك مت قط��ع الطري��ق 
العام بني بغداد واحملافظات اجلنوبية وحتديدا 
منطقة س��لمان باك حيث كان القتل على 
الهوي��ة وب��دأت مناط��ق بغ��داد ومحيط��ه 

تسقط واحدة تلو االخرى .
اين كانت النائبة ايام ذاك .. هل كانت تستجم 
ف��ي اوربا وكذلك االحزاب السياس��ية؟ كان 
امللف االمن��ي ببغ��داد بيد االمري��كان وكنا 
نحن مجموعة من الضباط العراقيني نعمل 
داخ��ل وزارة الدف��اع يعتصرن��ا االل��م وليس 
بيدن��ا اي خي��ارات اخرى ولم يب��ق امامنا اال 
خيار واحد فقط ه��و حتريك املتخلفني لفك 
احلصار ع��ن بغداد .. في ي��وم واحد  نهضت 
العش��ائر من محافظة ميسان ومت تشكيل 
قوة منهم وباسلحتهم الشخصية ورايات 
عش��ائرهم واهازيجهم قاموا بفتح الطريق 
وحترير س��لمان باك ودخلوا بغداد وذهبوا الى 

منطق��ة عرب جبور وحرروه��ا وقتلوا عناصر 
تنظيم القاعدة وهم يرددون اهزوجة »يعماره 
ابن��ج بايع روحه« وبعدها اص��در وزير الدفاع 
حازم الش��عالن ان��ذاك ان تكون ه��ذه القوة 
بحجم فوج ومت اطالق االس��م عليهم »فوج 
العمارة« وح��ررت تلك الق��وة اغلب محيط 

بغداد فيما بعد وامسكت اخطر املواقع ..
ايتها النائبة :هل تعلمني من امس��ك بامن 
بغ��داد وحرره��ا من دن��س االره��اب وهيأ لك 

فرصة ان تكوني عضو برملان؟..
انهم الش��روكية ضباطاً ومرات��ب منذ عام 
2005 حتى ع��ام 2014 عندما كانت املعارك 
مع االرهاب ف��ي قلب بغ��داد وقتالنا معهم 
داخ��ل االزق��ة والش��وارع حي��ث ق��دم ابناء 
اجلن��وب فلذات اكبادهم ش��هداء عبر تاريخ 
الع��راق ومازلت دم��اء ابنائهم تس��يل على 
س��واتر الكرامة والع��ز واغلبهم بدون رواتب 
تطوعوا الجل حماي��ة العراق وانِت واالخرون 

تقبض��ون الروات��ب واالمتي��ازات التي تصل 
لثالثني مليون دينار عراقي!. 

اذاً م��ن ه��و املتخلف ال��ذي يحم��ي الوطن 
ويق��دم فلذة كب��ده ام الذي يرس��ل ابنه في 

جامعات اوربا؟.. 
انن��ي اعتقد ان املتخلف ه��و الذي لم يدافع 

عن العراق وشعبه.. 
ل��ذا ايته��ا النائب��ة امامك خي��ار واحد وهو 
ظه��ورك باالعالم واالعتذار م��ن اهل اجلنوب 
وهو اقل ش��يء ميك��ن ان تفعلي��ه جراء هذا 

الفعل الشائن. 
على رئاس��ة البرملان استجواب النائبة لكي 

ال تتكرر هذه التصرفات من قبل االخرين..
 ف��ي جعبتن��ا الكثير من احلقائ��ق واملواقف 
املشرفة والوطنية التي قام بها ابناء اجلنوب 
ابتداء م��ن بناء الدولة بعد ع��ام 2003 حتى 

يومنا .
فهم من اس��س اركان النظ��ام الدميقراطي 
وحاف��ظ علي��ه وخل��ق املن��اخ االم��ن حتى 
يجل��س املس��تثمرون على كراس��ي البرملان 

واحلكم من امثالك!.

 سجاد العسكري

ق��د ال نس��تطيع ان نعيش حياة الزه��د والقناعة ألن طبيعة 
انفس��نا مقبلة على احلياة الدنيا ومشغوفة بها ؛لكن ميكن 
ان نرى الزهد والقناعة من خالل مانراه من س��لوك اش��خاص 
ألس��لوب معني في حياتهم ويتخذوه طريقا لبلوغ غايات قد 
يصفونه��ا بالق��رب من احلبي��ب او الكمال والس��عادة ..., في 
النهاي��ة قد نقاب��ل اش��خاصا او علماء دي��ن او مرجعا دينيا 

فيختلج في اذهاننا سؤال كيف يعيش 
هذا املرجع او العالم ...؟ طريقة لباسه 
املتواض��ع ,بيته غي��ر الع��ادي اصال ؟! 
نعم تس��بقها عالمات من االستفهام 
ف��ك  اليس��تطيع  والت��ي  والتعج��ب 
طالس��مها اال من عرف ه��ذه الطبقة 
حقا حقا , فيقفز سؤال اخر اين تذهب 

اموال اخلمس واحلقوق وغيرها .
فالزه��د هو نتيج��ة طبيعية وحتمية 
لالخ��الص عن��د العلم��اء  وكأني بهم 
يطبقون كالم س��يد البلغ��اء علي بن 

ابي طالب عليه الس��الم وهو يص��ف الزهد فيقول :الزهد بني 
كلمت��ني من القران الكرمي ق��ال تعالى )ِلَكْيال تَأَْس��ْوا َعَلى َما 
َفاتَُكْم َوال تَْفَرُحوا مِبَا اتَاُكم( فهم لم يأسوا على املاضي , وما 
كانوا ليفرحوا باالتي ,فتركوا اغ��راءات الدنيا وزخارفها ,نعم 
فطرفي الزه��د املاضي الذي نفتخر بوج��ود فطاحل العلماء 
وما تركوه لنا من ارث ما زلنا ننهل منه , اما احلاضر فعلماؤنا 
االن وب��كل اعتزاز نرفع رؤس��نا عند ذك��ر مواقفهم املعهودة 
من نصرة املظل��وم والوقوف ضد احملتل ,حتى احببنا ان نطلق 
اسماءهم على ابنائنا وشوارعنا وصورهم متالء منازلنا؛ ألنهم 

حققوا الكثير في الدنيا ولم يكونوا يوما اسرى لها .
    فالقص��ص كثي��رة ان اردنا ان نفت��ح تراثنا ؛لكن هل يفهم 
املقابل هذه القصة الت��ي حافظت على الكثير من ارث االمة 

واجملتم��ع م��ن االنحراف , مقاب��ل اجللوس في احض��ان العدو, 
واحملتل والظالم واخملطط لسياسات هدم املشتركات والروابط 
القوية بني االمة االسالمية ..., فهل يفهم القوم ؟ تصريحات 
هجين��ة بني حني واخر م��ا هدفها ؟ اكيد هو ترويج وتش��ويه 
ينطلي على الكثير من الس��ذج الذين يقودهم ويرعاهم ذئب 

شبعان ,فكلما يجوع يأكل من هذه اخلراف .
  فماب��ني االموال التي تصرف لاليت��ام مابعد احلرب الطائفية 
القاع��دة وداع��ش انب��رت املرجعي��ة الدينية بتوفي��ر العيش 
الك��رمي لاليت��ام واالرام��ل ودعم الكثي��ر من احل��االت املرضية 
,فهذه االجابة لسؤال سابق , لكن العالم ميوت بصواريخكم 
واس��لحتكم امللوث��ة وحروبكم املصطنع��ة  , وانتم تقيمون 
حفالت ملكة جمال الك��ون وغيرها من احلفالت التي تصرف 
له��ا املاليني ,في املقاب��ل بلدان ال متلك حتى كس��رة من خبز 
تالف لتسد جوعها, ليموت شيوخها واطفالها امام كامرات 

منظماتكم االنسانية البائسة .
     للعل��م واالطالع امريكا قائمة على 
دع��وة اقام��ة الدميقراطي��ة ومحارب��ة 
االره��اب , وهما القرنان الل��ذان تناطح 
بهما كل من يخرج عن طوع استعبادها 
مبس��ك  يطال��ب  او  يتح��رر  ان  ويري��د 
زم��ام االم��ور بعي��دا ع��ن مخططاتها 
ورفعت  االرهاب  ,فصنعت  التس��لطية 
ش��عار الدميقراطية لتقاتل الش��عوب 

احلرة .
 وم��ن الطبيعي ه��م ال يعرفون ش��يئا 
اس��مه الزه��د وش��خصا زاهدا قنوع��ا ,ألن اغل��ب لقاءاتهم 
باحلسناوات الش��قراوات والسمراوات ,واصحاب النفوذ واملال 
والس��الح , وام��راء وملوك جثموا على رقاب ش��عوبهم ,فمن 
اي��ن يأت��ي الزه��د بعده��ا ؟! فمزاعم ج��وي ه��ود وامثاله من 
اتباع االدارة االمريكية حتاول في كل مرة االس��اءة واس��تفزاز 
ملش��اعر احملبني للمراجع او للش��عائرهم ؛ألنه��م اليفقهون 
مامعنى متس��كنا بقيادتنا الدينية بل حتى وان دسوا البعض 
الض��ال فس��رعان ماس��تفضحه اعمال��ه التي متث��ل رغبات 
دنيوية ضيقة , وهي عكس الزهد الذي اصبح درس��ا نتعلمه 
م��ن علمائن��ا ومرجعيتنا الدينية , والتاري��خ يروي لنا قصص 
الظاملني ويحطهم اس��فل الس��افلني , واخرى ترفع الزاهدين 

ليكونوا لنا قدوة.

هاشم مهدي السوداني /خبري قضائي

عاش مجتمعنا العراقي بظروف قاسية 
اث��رت على ثقافته وحياته العامة طيلة 
تلك العق��ود الغابرة ما تس��بب بغرس 
س��لوكيات منحرف��ة وترس��يخ طبائع 
واعمال تس��ابق عليها البع��ض لبلورة 
ممارس��ات ذميم��ة وس��لوكيات حياتية 
حتى أصبح )النفاق والكذب والتعصب( 
جزء من موروثات تلك احلقبة .. ولو عدنا 

بالذاكرة وماحتملها من مأس��اة ستجد 
امامك اشخاصا كانوا ينتهزون الفرص 
ليفترس اخاه باملواطنة الش��باع غريزة 
ورضا املسؤول واملفترض ان هذا السلوك 
الي��وم يتعارض م��ع ماتنش��ده املرحلة 
احلالي��ة م��ا يتطلب مغادرت��ه كون ذلك 
هو التض��اد مع )ثقافة التس��امح( هذه 
الثقاف��ة التي يتطل��ب ان تدخل ضمن 
مفاهيمن��ا احلديث��ة والتي تع��زز املرونة 
وتقب��ل احت��رام رأي االخر وجع��ل الروح 
اإلنسانية الس��امية تعيش في عقولنا 
وتصرفاتنا وتقودنا لالنفتاح مع االخرين 
واحترام عقائدهم ومعتقداتهم وارائهم 
لكي تس��ود العالقات الطيبة احلميمة 
باجملتم��ع ويقينا بان ذلك س��يوصل الى 
قواس��م مش��تركة باحل��وار ال��ذي  من 
شأنه ان يحقق احترام املواطنة السيما 

وان الثقافة االسالمية ترشدنا باجملادلة 
والنقاش احلسن واالقناع املرن )وجادلهم 

بالتي هي احسن ( ومن املوجع ان تطغى 

احململ��ة  اخلاطئ��ة  البع��ض  تصرف��ات 
باالحق��اد والكراهي��ة وه��ذا بح��د ذاته 
تقطي��ع للحم��ة اجملتم��ع .. ول��و نظرنا 
وتصفحن��ا  العال��م  دول  م��ن  للعدي��د 
تاريخها لنجد ان احلروب واالنش��قاقات 
والدمار قد فع��ل فعلته بها جراء افكار 
العن��ف والفاش��ية والنازي��ة وغير ذلك 
وخلف فجوات وتباع��د واحقاد بني تلك 
اجملتمعات ولكن س��رعان ماس��ادت روح 
التس��امح واالعتذار والتع��اون مع هذه 
االط��راف املتصارع��ة وحتقق ذل��ك ببناء 
متقدم��ة  حضاري��ة  ومجتمع��ات  دول 
وجمعته��م مس��ميات إحتادي��ة كثيرة 
ومنوذج االحتاد االوربي اليوم الذي يضم دوال 
اوربي��ة عديدة تتعاون في ش��تى اجملاالت 
بع��د مغ��ادرة خالفات املاض��ي والتوجه 
بالبناء الصحيح واقامة عالقات اطارها 

الثقة والس��الم والتعاون وه��ذا ماطوى 
صفح��ات ولت م��ا يتطلب من��ا كأفراد 
لبن��اء مجتم��ع ودولة ترتق��ي بخطوات 
دميقراطية لتحقق االهداف النبيلة بعد 
التغلب عل��ى ماخلفه املاض��ي من اثار 
سلبية وتفعيل الش��عارات التي تنادي 
بالود واحملب��ة ونكران الذات والتقارب بني 
ابن��اء البلد الواح��د وتنضي��ج مفهوم 
احترام االخر وكذلك حث اجملتمع بالعمل 
عل��ى تاس��يس املس��ارات الصحيح��ة 
م��ن خ��الل مؤسس��ات مدني��ة تؤم��ن 
بالدميقراطية السيما ان االنتخابات هي 
ج��زء من تقب��ل االخر وب��روح دميقراطية 
تتوج املنحى الوطن��ي لنتمكن من بناء 
اجملتمع والوطن وبالشكل الذي يعزز من 

مكانة ومستقبل البالد.

األنظمة العسكرتارية والثيوقراطية والش��مولية والدكتاتورية ليست أنظمة مدنية، 
الفتقاده��ا ملعايي��ر الدولة املدني��ة القائمة على اعتب��ار: أّن الدولة ظاه��رة مجتمعية 
تس��تمد وجودها  من الشرعية الشعبية وتؤس��س كيانها على املواطنة الدميقراطية 
وحكم القانون وسيادة املؤسسات. هناك أربع ركائز أساس للحكم على مدنية الدولة، 
الش��رعية والتش��ريع والرابطة والنظام، فش��رعية الس��لطة مس��تمدة من الشعب، 
والتشريع مصدره البرملان املنتخب، والرابطة لتشكيل أّمة الدولة هي املواطنة، والنظام 
السياس��ي واإلقتصادي يقوم على الدميقراطية الليبرالية. بلوغ مدنية الدولة تدريجي 
تراكمي يتم عبر س��يرورة سياس��ية مجتمعية اقتصادية ثقافية مبس��يرة الدولة ومن 
التس��طيح القول مبدنية الدولة مبجرد توافر عناصرها الش��كلية فاحلكم على مدنية 
الدول��ة ره��ن تكامل نواتها الصلبة التي تس��تندها جميع فاعلي��ات الدولة اجملتمعية 
السياس��ية اإلقتصادي��ة الثقافي��ة التعليمي��ة .. الخ. ولتش��كيل ن��واة مدنية صلبة 
للدول��ة البد من تكامل وتعاش��ق أربعة مس��تويات، وهي: القيم املديني��ة والضمانات 
املدنية ومدنية القوى السياس��ية وقوة اجملتمع املدني . تتش��كل النواة املدنية الصلبة 
أوالً من تكامل املنظومة املدينية )نس��بة إلى املدين��ة(، مبعنى تكامل القيم والفضائل 
االجتماعية والثقافية املستلة من روح املدينة على حساب روح البداوة أو نسق القرية 
بإنتاجها للمجتمع، فللمدينة نس��ق جدلي وس��ياق تطوري سياسياً إقتصادياً ثقافياً 
داخ��ل اجملتمع وضمن الدولة )الدولة/املدينة(. وثانياً، تتش��كل النواة املدنية الصلبة من 
حاكمي��ة الضمانات املدنية الت��ي هي جوهر الدولة، وتتمثل بحق��وق املواطنة املدنية، 
وف��ي مقدمتها احلقوق السياس��ية واالجتماعية واالقتصادي��ة والثقافية. وثالثاً حتتاج 
النواة املدنية لتتشكل إلى تكامل القوى السياسية املعنية بفعل الدولة وارتقاء رؤاها 
وبرامجها وثقافتها إلى قيم واشتراطات الدولة احلديثة في تعابيرها كافة. ورابعاً، تقوم 
بنية النواة املدنية الصلبة على قوة وسعة احلاضن اجملتمعي املدني كنسق ومؤسسات. 
إّن نس��ق مدنية اجملتمع يرتبط بثالثة عوامل: الرابطة والوعي واألداء، فنس��قية اجملتمع 
املدني تنتظم على أس��اس من املواطنة القانونية والثقافية الكاملة، وعلى أساس من 

وعي املواطني��ة الفاعلة 
النس��قية  العالقات  في 
 ، ت س��لطا / ية د عمو (
ب��ني  مجتم��ع(  أفقي��ة/ 
واملؤسس��ات  األف��راد 
والدولة، وعلى أساس من 
املستند  املس��ؤول  األداء 
واألم��ن  القان��ون  ال��ى 
الغري��زة  ال  والتضام��ن 

واخلوف والفوضى.
هل ميكن القول أّن دولتنا 
اليوم مدني��ة؟ نعم، هي 
مس��توى  عل��ى  كذل��ك 
النظ��ري  التأس��يس 
فالدس��تور  الدس��توري، 

العراق��ي املُقر ف��ي 2005م هو مدني بروحه ونصوصه، فمصدر ش��رعية الس��لطة فيه 
هو الش��عب، ومصدر التش��ريع لديه ه��و البرملان، والرابطة األس��اس بتكوي��ن الدولة 
عنده هي املواطنة والنظام فيه هو دميقراطي مؤسس��اتي .. وهذه هي أهم اإلشتراطات 
التي تقتضيها مدنية الدولة. لكن بذات الوقت وعلى مس��توى الواقع الفعلي ما زالت 
الدولة تقليدية. هناك فجوة كبيرة بني مدنية الدولة دس��تورياً وبني تقليدتها على أرض 
الواق��ع، فما زالت الدولة وعناصره��ا ومنظوماتها تقليدية، وبلوغ مدنية الدولة يحتاج 
إلى خارطة طريق إصالحية سياس��ية مجتمعية مؤسسية شاملة، ويحتاج إلى قوى 
دولة ملتزمة تعي اش��تراطات العمل بالدولة احلديثة تكون احلامل ملشروعها، ويحتاج 
قبل كل ش��يء إلى حكم فّعال ضابط للدولة ومجتمعها وقواها ومنظوماتها اإلدارية 
اإلمنية اإلقتصادية،.. فدومنا ضبط للدولة وبس��ط معاييرها ووحدة سلطاتها وواحدية 
س��يادتها وفق رؤية وإرادة ونواة صلبة بإدارة الدولة فال ميكن احلفاظ على متاسك الدولة 

التقليدية فضالً عن بلوغ الدولة املدنية.

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

 هل دولتنا
مدنية؟
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االستقرار السياسي وحل أزمة الكهرباء يف العراق

إيهاب علي النواب

الكهرب��اء في هذا البلد باتت أش��به 
س��ئم  حت��ى  املس��تحيل،  باحلل��م 
العراقيون من تلك الوعود واالتفاقيات 
وكالم الفضائي��ات، في��ا ترى من الذي 
يقف عقبة بوج��ه حتقيق هذا احللم؟ 
فمع كل مامت صرفه على هذا القطاع 
الذي ميثل ش��ريان حياة العراق، حتى 
وصلت املبالغ املصروف��ة قرابة ال� 50 
مليار دوالر، اال ان البل��د مايزال يعاني 
ش��حة عل��ى مس��توى االس��تهالك 
واالنت��اج في توفير الكهرب��اء الالزمة 
ملواطنيه الذين تستمر معاناتهم مع 

الكهرباء سيما في فصل الصيف.
اال ان البع��ض ي��رى ان العراق قد دخل 

مرحل��ة جدي��دة ف��ي ظ��ل حكومته 
اجلديدة، س��يما بعد توقيع الصفقة 
اجلدي��دة مع العمالق االملاني س��يمنز 
والت��ي وصل��ت قيم��ة العق��د فيه��ا 
ال��ى 14 ملي��ار دوالر، والت��ي اله��دف 
االس��اس منه��ا ه��و امكاني��ة بن��اء 
ق��درة توليد جدي��دة وتطوير محطات 
كهرب��اء قائم��ة وتوس��يع ش��بكات 
نق��ل الكهرباء في الع��راق. مع تأكيد 
الش��ركة التزامها أيضا بدعم العراق 
ف��ي ترتيب متوي��ل املش��روعات وخلق 
وظائ��ف جذابة وفرص للمش��روعات 

الصغيرة واملتوسطة.
واوضحت التقارير ان سيمنس أعلنت 
أنها وقعت بالفعل ثالثة عقود بقيمة 
إجمالي��ة 700 مليون دوالر، ويش��مل 
املش��روع بن��اء محطة طاق��ة تعمل 
بالغاز لتولي��د طاقة كهربائية مبقدار 
500 ميغ��اواط ف��ي مدين��ة الزبيدية، 
واملش��روع يش��مل أيضا من��ح عقود 
لتحديث 40 قطعة من توربينات الغاز 

بأنظم��ة تبري��د وتركي��ب 13 محطة 
كهرباء فرعية بطاقة 132 كيلوفولت 
و34 محوال، وتبدأ إج��راءات البناء في 

موعد أقصاه صيف العام املقبل.
ويبقى السؤال هو، هل سيتحقق من 

ذلك شيء؟
فكم��ا نعلم ان هناك عقودا س��ابقة 
كان��ت تضاه��ي ذات املبال��غ املتف��ق 
عليها ف��ي ه��ذه الصفق��ة وأكثر. اذ 
يش��ير الكثي��ر الى ان ه��ذه الصفقة 
كحال س��ابقتها من الصفقات التي 
س��يأكلها الفس��اد ، ف��ي ح��ني يرى 
االخ��رون ان أزم��ة الكهرب��اء التتوقف 
عند الفساد بقدر ماهي سياسية في 
الغالب، فمثالً هناك رغبة واصرار من 
العديد من الدول الس��يما اجلوار، ترى 
في العراق س��وقا خصب��ة ملنتجاتها 
الس��لعية واخلدمي��ة، م��ع علمنا بأن 
الع��راق يس��تورد الكهرب��اء منها أما 
بش��كل طاق��ة فعال او بش��كل وقود 
للكهرب��اء وهك��ذا دوالي��ك، وبالتالي 

فأن العراق محط صراع وسوق مثالية 
لهكذا استثمار، ومن شأن هذه الدول 

ان تعرق��ل هكذا صفق��ات واتفاقيات 
حلل مشكلة العراق.

عل��ى  وعقب��ات  مش��اكل  ان  كم��ا 
صعيد الداخل، تتمثل في االمر حتى 

الساسة  املولدات وبعض  اصحاب 
ه��ذه  وج��ود  م��ن  املس��تفيدين 
املولدات احمللية. وهذا يعني ان أزمة 
الكهرباء اكبر من ان يتم احتواؤها 
في اط��ار اقتص��ادي وحس��ب، بل 
وضرورة احت��واء املوض��وع من كل 
واالجتماعية  االقتصادي��ة  جوانبه 
ضغ��ط  فهن��اك  والسياس��ية، 
اجتماع��ي عل��ى قط��اع الكهرباء 
بش��كل يفوق االنتاج نفسه وهذا 
يلق��ي بظالل��ه على انت��اج وتوليد 
املعطي��ات  الكهرب��اء، فبحس��ب 

الس��ريع  االقتص��ادي  النم��و  يدف��ع 
الطل��ب على الطاق��ة بنحو أقرب في 
املس��تقبل، اذ يتضاع��ف أرب��ع مرات 
خالل السنوات املقبلة، ليرتفع بزيادة 
هائل��ة ف��ي 2035، وال ميك��ن للق��درة 
االضافي��ة التي تعم��ل عليه��ا وزارة 
الكهرباء أن تس��د حاجة اس��تهالك 
الطاق��ة الكهربائية واملي��اه في ضوء 
اخلط��ط الس��كانية الطموح��ة في 

املس��تقبل القريب؛ وه��ذا يعني عدم 
متكن الع��راق من تلبي��ة الطلب على 
الكهرب��اء، ولكنه قد ينجح في س��د 

الفجوة.
وفي االخير يبدو ان أزمة العراق الميكن 
معاجلتها بحل س��حري مهما كانت 
ضخامة املبالغ املصروفة عليها ففي 
ظل حاجة تصل الى 30 الف ميغا واط، 
لن يكون من الس��هل وضع منظومة 
متكامل��ة في ظ��ل عدم االس��تقرار 

السياس��ي، وبالتال��ي فأن ح��ل أزمة 
الكهرباء هو االس��تقرار السياس��ي 
في هذا البل��د، وبدونه الميكن معاجلة 
أزم��ة الكهرب��اء لو مهم��ا وصل عدد 
الصفق��ات واالموال املنفقة على هذا 
القط��اع ال��ذي يجع��ل الع��راق دولة 
متخلفة قياساً بباقي الدول االخرى، 
الت��ي اكثره��ا تخلفاً اليعان��ي مثلما 
يعان��ي الع��راق م��ن س��وء الكهرباء 

قياساً مبوارده املالية .

حل أزمة الكهرباء هو 
االستقرار السياسي يف 
هذا البلد وبدونه اليمكن 
معالجة أزمة الكهرباء لو 
مهما وصل عدد الصفقات 
واالموال املنفقة 

ايتها النائبة :هل 
تعلمني من امسك بامن 
بغداد وحررها من دنس 
االرهاب وهيأ لك فرصة 
ان تكوني عضوا برملانيا؟

من املوجع ان تطغى 
تصرفات البعض 
الخاطئة املحملة 
باالحقاد والكراهية وهذا 
بحد ذاته تقطيع للحمة 
املجتمع 

الزهد هو نتيجة طبيعية 
وحتمية لالخالص عند 
العلماء وكأني بهم يطبقون 
كالم سيد البلغاء علي بن ابي 
طالب عليه السالم

من التسطيح القول بمدنية 
الدولة بمجرد توافر عناصرها 
الشكلية فالحكم على مدنية 
الدولة رهن تكامل نواتها 
الصلبة التي تستندها جميع 
فاعليات الدولة

ثقافة التعايش 

حسني العادلي

 الزهد .. واملرجعية

الشروكية .. فخر العراق  

لطيف عبد سالم

  من نافلة القول إنَّ القيَم الصادقة تَُعّد من أهم 
الركائز األساسية التي تُبنى عليها اجملتمعات 
البش��رية، بوصفه��ا مجموع��ة املعايي��ر التي 
حتق��ق االطمئنان للحاج��ات اإلنس��انية التي 
من ش��أنها املساهمة في احلفاظ على سالمة 
اجملتم��ع واس��تقراره. وفي هذا الس��ياق يش��ير 
بعض الباحثني إلى أنَّ مصيبًة اإلنسان العظمى 
تتحقق في موته وهو حي بسبب موت ضميره، 
فالضمير على وفق هذا التحديد كاإلنسان إما 
ح��ي أو ميت، فيما يؤكد آخرون أنَّ الضميَر احلي 
هو الضمير الذي يتمتع بقدر كبير من احلرية من 
صاحبه، فحينما مي��وت الضمير تغفو العقول 
في برك آس��نة، ما يعني امتالك هذا النوع من 
البش��ر القدرة على فعل كل ما يخالف املبادئ 
اإلنسانية؛ النَّ الضميَر يعني وعي الفرد بتوافق 
ما يق��وم به من عم��ل أو تعارضه م��ع املعايير 
الناظم��ة ملنظومة القيم اإلنس��انية النبيلة. 
وال ريب أنَّ كل األزمات والويالت واحملن واملصائب 
التي ش��هدتها اجملتمعات اإلنسانية – وما تزال 
تعيش��ها – تفرع��ت ع��ن األزم��ة األم املتمثلة 

بأزمة الضمير اإلنساني.
تش��هُد الكثي��ر م��ن بل��دان العال��م ازده��اراً 
العالجي��ة  الطبي��ة  املنتج��ات  ف��ي صناع��ة 
املغشوشة بعملياٍت صناعية واسعة النطاق 
أو عملي��ات صغي��رة جت��ري ف��ي اخلف��اء، حتى 
ب��ات من غي��ر املمكن وجود بلد لم متس��ه تلك 
املش��كلة. وميكن اجل��زم بأنَّ س��هولَة احلصول 
على املتطلب��ات التقنية اخلاصة بصنع األدوية 

املغشوش��ة ومثيالتها من أنواع العقاقير غير 
فاعلة التأثير كاألف��ران واملعدات التخصصية 
واآلت إنتاج األقراص ومواد التغليف وغيرها من 
املكونات يَُعّد من بني أهم العوامل املس��اهمة 
في انتع��اش املصانع الس��رية له��ذه التجارة 
التي تش��كل انتهاكاً جس��يماً ملبادئ القانون 
اإلنس��اني الدول��ي ولوائح حقوق اإلنس��ان، إذ 
تعكس هذه الشوائب السلوكية التي أضحت 
سمة املفسدين في األرض بهذا العصر اختالالً 
هائالً في املوازين الضابطة للس��لوك البشري، 
والتي مردها بش��كٍل رئيس إل��ى موت الضمير 

اإلنساني.
 لعلَّ املذهل في أمر هذه املشكلة التي تفشت 
في مجتمعن��ا بش��كٍل مثير للحي��رة والقلق 
هو صعوبة كش��ف حقيقة تلك األدوية بفعل 
الدق��ة املعتمدة في إخراجها، إذ تبدو في أغلب 
األحي��ان مصممة بش��كٍل مطابق م��ن ناحية 
الش��كل للمنت��ج الطب��ي العالج��ي األصلي. 
ويض��اف إلى ذلك ال��دور الكبير ملافي��ا التجارة 
احملرم��ة دولياً، والت��ي متتلك العديد م��ن آليات 
تسويق األدوية املزورة إلى مختلف بلدان العالم، 
وبخاص��ة املتخلفة أو التي تعان��ي صراعات أو 
مشكالت في طريقة اإلدارة، إذ توسعت أذرعها 
التجاري��ة ووصلت إلى درج��ٍة غير معقولة بعد 
أن ش��ملت منتدي��ات املس��تهلكني واألعمال 
التجاري��ة. كذل��ك أفضت ثقافة التش��خيص 
الذات��ي للح��االت املرضي��ة والتحدي��د الذاتي 
لوصفات عالجها إلى إلزام مصنعي العالجات 
الطبية املغشوشة ونظيراتها متدنية النوعية 
– التي قد تتس��بب في ح��االت وفيات – بإقامة 
م��ا ال يحصى م��ن مواق��ع الش��بكة الدولية، 
فضالً عن استثمار قنوات التواصل االجتماعي 
وتوظيفه��ا ف��ي مهم��ة التروي��ج ملنتجاته��ا 
الفاس��دة أو بضائعها التالف��ة، باإلضافة إلى 
س��هولة توزيعه��ا ف��ي ظل ضع��ف اإلجراءات 

الرقابية.

حني ميوت الضمري



وف��ي الع��ام 2016، ب��دأ موقعا 
ليكس  ودي س��ي  ويكليك��س 
وهو موقع آخر معروف بتسريب 
معلومات حكومية وعسكرية 
رس��ائل  بنش��ر  مخترق��ة 
الكترونية ماخ��وذة من مخدم 
جلنة دميقراطي��ة وطنية حصل 
عليها مخترقون روس معروفون 
و«الدب  الدافئ«  »الدب  باس��م 

الفاخر«.
املعلوم��ات  تس��ببت 
التدخ��ل  ع��ن  االس��تخبارية 
الروس��ي في قلق عميق جمللس 
ام��ن اوبام��ا القومي وم��ع مرور 
الوقت اصبحت هذه املعلومات 
االستخبارية اكثر دقة واقناعاً.

هل يجوز للرئيس اوباما الظهور 
التلفزيون في  عل��ى شاش��ات 
اوقات ال��ذروة واالعالن عن هذه 
النتائج؟ هل سيبدو كما لو انه 
يهاجم ترامب متهما املرش��ح 
اجلمه��وري باالرتباط بروس��يا؟ 
ه��ل ميكن ان يأت��ي ذلك بنتائج 
الرئيس  يبدو  عكس��ية بحيث 
وكأن��ه يتدخل ف��ي االنتخابات 
االميركي��ة عب��ر محاولة قلب 

املوازين.
ان اللتزام الصمت اخطاره: اليه 
نح��ن على علم به��ذا التدخل 
الروس��ي وال نفع��ل ش��يئاً وال 
نعلن ذل��ك امام الش��عب؟ قد 
يكون هناك رد فعل موجه ضد 
اوبام��ا وفريق امنه القومي بعد 

االنتخابات.
واذا ف��از ترام��ب وه��و ام��ر غير 
خرج��ت  واذا  اطالق��اً  متوق��ع 
الى  االس��تخبارية  املعلوم��ات 
العلن فس��وف تطرح االسئلة 
اآلتية: ما الذي كانوا يعرفونه؟ 

متى علموا به؟ وماذا فعلوا؟
عارض مدير وكالة االستخبارات 
املركزية جون أو. برينان، وبشدة 
كش��ف االوراق وداف��ع بقوة عن 
حماية مصادر الوكالة البشرية. 
وق��ال« »اآلن ت��رون املعضل��ة«، 
وكان ش��عاره الدائم مع وكالة 
االستخبارات املركزية: »احموا 
املصادر«. ومع ذلك اراد ان يفعل 

شيئا ما.
كان برينان بحاجة الى التحدث 
مع نظيره، رئيس جهاز اخملابرات 
الكس��ندر   ،FSB الروس��ية 
بورتنيك��وف مب��ا خص س��وريا 
وما يتعرض له الدبلوماس��يون 
مضايق��ات.  م��ن  االميركي��ون 
فس��أل اوبام��ا ان كان يس��مح 
ل��ه باث��ارة موض��وع التدخالت 
االنتخابية مع بورتنيكوف. وقد 
وافق اوباما ان يبقى االمر سرياً.

ف��ي الرابع من آب/ اغس��طس، 
قال برين��ان لبورتنيكوف: انتم 
تتدخلون ف��ي انتخاباتنا نعرف 

ذلك وندخره لوقت احلاجة.
إال ان بورتنيك��وف انك��ر ذل��ك 

بشكل قاطع.
وفي الي��وم التالي، اخلامس من 
آب/ اغسطس، قام مايك موريل 
الذي ش��غل منصب نائب مدير 
وكالة االستخبارات املركزية من 
العام 2010 حت��ى العام 2013، 
ومنصب املدي��ر بالوكالة مرتني 

بنش��ر افتتاحية في النيويورك 
تاميز، بعنوان: »كنت مدير وكالة 
االستخبارات املركزية، وانا اآلن 
اؤيد هي��الري كلينتون«. واتهم 
ترامب بأنه »عميل غير متعمد 

لالحتاد الروسي«.
وقع االختيار على كالبر ليحيط 
علماً اجملموعة املدعوة بعصابة 
الكونغ��رس  ف��ي  الثماني��ة 
واملؤلف��ة م��ن اربع��ة ق��ادة من 
والدميقراطي��ني  اجلمهوري��ني 
والبرملان  في مجلس الش��يوخ 
رئيس��ي جلنتي  الى  باالضاف��ة 

الشيوخ  اس��تخبارات مجلس 
والبرملان ونائبيهما.

وق��د فوج��ئ كالب��ر مب��دى حتيز 
القادة. ل��م يعجب اجلمهوريني 
أي ش��يء في موج��ز االحاطة. 
ام��ا الدميقراطيني فق��د رحبوا 
ب��كل آرائه. وامط��روه بوابل من 
التفاصي��ل  ح��ول  االس��ئلة، 
كالب��ر  ت��رك  وق��د  واملص��ادر. 
اجتم��اع االحاطة مس��تاًء من 
الى  املتزايد  حتول االستخبارات 
كرة قدم سياسية اخرى يجب 

ركلها.
وبحلول اخلريف، اظهرت التقارير 
االس��تخبارية ان موسكو على 
غرار اجلميع، كان��ت تتوقع فوز 
كلينت��ون. لذل��ك غّي��ر الرئيس 
بوت��ني اس��تراتيجية  فالدميي��ر 
التأثير ف��ي االنتخاب��ات ليركز 
في تقوي��ض رئاس��ة كلينتون 

القادمة.
كان كالب��ر ووزير االمن الداخلي 
جيه جونس��ون االكث��ر حرصاً 
على اعالم اجلمهور وحتذيره من 
الروسي. وفي الساعة  التدخل 
الثالث��ة م��ن بع��د ظه��ر ي��وم 
اجلمعة في السابع من تشرين 
االول/ اكتوبر، اصدرا بياناً رسمياً 

روس��يا  اتهم��ا فيه  مش��تركاً 
مبحاول��ة التدخل في انتخابات 
الوالي��ات املتح��دة اال انهما لم 
يس��ميا بوت��ني ش��خصياً في 

اصدارهما العلني:
اس��تخبارات  مجتم��ع  »إن 
الواليات املتحدة واثق كل الثقة 
الروس��ية ق��ادت  ان احلكوم��ة 
للبريد  االخير  الفضح  ووجهت 
االلكتروني العائد الى اشخاص 
وتهدف  اميركية.  ومؤسس��ات 
هذه الس��رقات والفضائح الى 
التدخل في العملية االنتخابية 

االميركي��ة. ان كبار املس��ؤولني 
ال��روس ه��م الوحي��دون الذين 
ميك��ن لهم ان يس��محوا بهذه 

النشاطات«.

وق��د توق��ع كالب��ر وجونس��ون 
وحملة كلينتون ان يشكل ذلك 
الصارخ��ة« في عطلة  »االنباء 
االس��بوع، وكذلك فعل  نهاية 
العمل  بدأوا  الذين  الصحفيون 

على القضية.
ولك��ن بع��د س��اعة م��ن ذلك، 
وف��ي الس��اعة الرابعة وخمس 
دقائق بعد الظهر نش��ر ديفيد 
فاهرنتهول��د ف��ي الواش��نطن 
بوست مقاالً بعنوان: »محادثة 
بذيئ��ة لترام��ب حول النس��اء 

مسجلة في العام 2005«.
بوس��ت  الواش��نطن  نش��رت 
تس��جيالً صوتي��اً محذوفاً من 
النس��خة النهائي��ة لبرنام��ج 
محطة إن بي سي التلفزيونية 
اكس��س هولي��وود، تفاخر فيه 
ترامب بفظاظة مبآثره اجلنسية، 
فقال ان بامكانه حتسس حديثاً 
مس��تمراً ف��ي الصحاف��ة عبر 

طرح املزيد من االس��ئلة«. لكن 
الصحافة ذهب��ت »الى الطرف 
اآلخر من املرعى، بسبب اجلشع 

واجلنس والتحرش«.
وقد ادلى ترامب الى الواشنطن 
بوس��ت تصريحاً مقتضبا، قال 
في��ه: »كان ذل��ك مج��رد مزاح 
على انفراد محادثة ش��خصية 
خاصة تعود الى س��نوات. لقد 
قال لي بيل كلينتون ما هو اسوأ 
بكثير عل��ى مالع��ب الغولف، 
وال مج��ال للمقارن��ة. وأنا اقدم 
اعتذاري الى أي ش��خص شعر 

باالهانة«.
وبعد اقل من نصف ساعة وفي 
الرابعة والنصف مس��اًء تصدر 
موق��ع ويكليكس اخب��ار اليوم 

عبر اغراق الشبكة العنكبوتية 
بآالف الرسائل االلكترونية التي 
أُخذت من احلس��اب الشخصي 
عل��ى االنترن��ت لرئي��س حملة 
كلينت��ون جون بودس��تا والذي 

ج��رى اختراق��ه. وق��د كش��ف 
عن مقاط��ع خطاب��ات هيالري 
كلينت��ون املدفوع��ة االج��ر من 
رج��ال امل��ال ف��ي وول س��تريت 

والت��ي رفضت التصريح عنها، 
باالضافة الى رس��ائل موجهة 
الى طاقم احلملة ومراسالت بني 
حملة كلينتون ورئيس��ة جلنة 
احل��زب الدميقراط��ي الوطني��ة 
دون��ا برازيل، تتعل��ق بالقضايا 
واملوضوعات التي سُتطرح في 

املناظرات واالحداث القادمة.
وبعد منتصف اللي��ل، أي بعد 
ال��ردود الغاضبة  س��اعات من 
على تس��جيل اكس هوليوود 
الذي انتشر في اوساط الطيف 
السياسي اصدر ترامب اعتذاراً 

مس��جالً على ش��ريط فيديو: 
»ل��م اقل يوم��اً انني ش��خص 
مثالي... هذه الكلمات ال تعكس 
شخصيتي وال تعبر عن هويتي. 

لقد قلُت ذلك اخطأت واعتذر... 
اتعه��د ان اك��ون رج��الً افضل، 
ولن اتخل��ى عنكم او اخذلكم 
اب��داً. فلنك��ن صادق��ني. نح��ن 
احلقيقي.  العال��م  ف��ي  نعيش 

ل��م يكن ذل��ك اال للتس��لية... 
لقد اعتدى بيل كلينتون فعلياً 
عل��ى النس��اء، وهي��الري متردت 
وهاجم��ت ضحاي��اه وش��هرت 

معه��ن  واس��تخدمت  به��ن. 
اساليب التهديد والوعيد... الى 

اللقاء في مناظرة االحد«.
اجتمع��ت قي��ادة ترامب صباح 
اليوم التالي، السبت في الثامن 
م��ن آب/ اغس��طس في ش��قة 

الدور االخير من برج ترامب.
قال بريب��وس لبانون: »لقد ولّى 
كل املانحني فّروا جميعاً. وبول 
رايان س��يلحق به��م بعد ظهر 
اليوم«. كانت خس��ارة املمولني 
الكتل��ة  باس��م  واملتح��دث 
البرملانية اجلمهورية قد اعلنت 

النهاية. »انتهى كل شيء« قال 
بريبوس.

»م��اذا تقص��د، بقول��ك هذا؟« 
سأل بانون.

»اجلمي��ع يس��حبون تأييدهم. 
واظ��ن ان بنس لن يس��تمر في 
هذا الش��يء«. كان مايك بنس 
شريك ترامب اخمللص يشكك.

»تباً! ه��ل متزح؟« س��أل بانون. 
»انه مجرد ش��ريط كاسيت يا 

صاح«.
»ان��ت ال تفهم« ق��ال بريبوس. 

»لقد انتهى كل شيء«.
اجتمع الفريق في منزل ترامب 
عل��ى  ترام��ب  جل��س  حي��ث 

كرسيه الذهبي الضخم.
»ك��م تبلغ النس��ب املئوية؟«. 
سأل. »حس��ناً، فلنر ذلك. اريد 
ان اعرف حق��اً مباذا توصون؟ ما 

هي نصيحتكم؟«.
»لدي��ك خياران«، ب��دأ بريبوس. 

»تنسحب اآلن وفوراً. وإال سوف 
تخس��ر في اكبر انهيار ارضي 
شهده التاريخ االميركي مذلوالً 
ومهاناً مدى احلياة. اشعر انني 
س��أختنق. لق��د التقي��ت كل 
القيادي��ني، وكل االعض��اء في 
س��يناتور،  وكل  الكونغ��رس، 
وكل الذي��ن اكن لهم مش��اعر 
امل��ودة في اللجن��ة اجلمهورية 
الوطني��ة. لقد ُج��ّن جنونهم. 
وجميعه��م يقول��ون ل��ي انك 
س��وف ته��زم هزمية ش��املة، 
لذا يجدر بك ان تنس��حب من 
الس��باق. ال اس��تطيع جع��ل 

الوضع افضل من ذلك«.
»حسناً، قال ترامب، »انا مسرور 

ألننا بدأنا بنوتة ايجابية«.
بان��ون  ق��ال  ه��راًء«،  »كف��اك 

لبريبوس. »هذا هراء«.
ستس��تمر«  كن��ت  اذا  »اآلن، 
تابع بريبوس، »فبنس مستعد 
للترش��ح وس��تأتي كوندا ليزا 
راي��س نائبة له«. لقد ش��غلت 
منصب��ي مستش��ارة مجلس 
االمن القوم��ي ووزيرة اخلارجية 

في عهد جورج دبليو بوش«.
»ل��ن يح��دث ذل��ك ق��ط« قال 
بانون بصوت مرتفع. »هذا كالم 

سخيف ومضحك«.
في اقل من شهرين متكن رئيس 
احلمل��ة التنفي��ذي من خفض 
الفارق في اس��تطالعات الرأي 
الى النصف بفضل سلس��لة 
التجمع��ات  م��ن  النهائي��ة 
ترامب  واضحى  واملهرجان��ات. 

اآلن جنماً من جنوم الروك.
وكان كريس كريس��تي، حاكم 
يجل��س  نيوجيرس��ي،  والي��ة 
وقبع��ة  الرياض��ة  مبالب��س 

بيسبول.
»ال شأن للحملة بذلك« قالها 
كريستي بنبرة من يستخلص 
ال��دروس. »لق��د انته��ى االمر. 
بعالمت��ك  املس��ألة  تتعل��ق 
التجارية التي عملت وجهدت 
حي��اة كاملة في بنائها لهؤالء 
اب��ن  ال��ى  واش��ار  الش��باب«؛ 
ترام��ب دون جوني��ور وصه��ره 
جاريد كوشنر. »عليك ان تنقذ 
عالمت��ك التجارية من اجلهم 

وإال انتهت الى االبد«.
قال جولياني ان حظوظ ترامب 
ف��ي الف��وز ال تصل ال��ى %50. 
الى  تص��ل نس��بتك  »عملي��اً 

.»%40
ببرنامج س��تون  نتص��ل  »هل 
كيلي��ان  س��ألت  دقيق��ة؟« 
اعتراف��اً  واقترح��ت  كون��واي. 
علني��اً. »ال تس��تطيع القي��ام 
بذل��ك ي��وم االح��د، فه��و يوم 
املناظ��رة .. أم نتص��ل مبحطة 
اإلي. بي. س��ي او اإلن. بي. سي 
وجن��ري املقابل��ة مع��ك وان��ت 
جتلس على االريكة بني ميالنيا 
وايفان��كا، حي��ث تقول ش��به 

باٍك: اعتذر«.
كانت ميالنيا ترامب قد هبطت 
م��ن الطاب��ق العل��وي، وراحت 
تتمش��ى خلف االريكة، حيث 
ان يجلس��وا  اقترحت كونواي 

كان واضحاً انها تغلي.

ملف

تسببت املعلومات االستخبارية عن التدخل الروسي يف قلق عميق جمللس امن اوباما القومي

عارض مدير وكالة االستخبارات 
املركزية برينان وبشدة كشف

 االوراق ودافع بقوة عن حماية مصادر 
الوكالة البشرية

احللقة )8(

طرح االمريكوين سؤاال مفاده : هل يجوز 
للرئيس اوباما الظهور على شاشات التلفزيون 

يف اوقات الذروة واالعالن عن هذه النتائج؟

ترامب
برينان

اوباما

»                                       « 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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والبحث  العالي  التعليم  وزارة  حثت 
العلمي، العبي الفريق الطالبي على 
التركيز أكثر في املباريات املقبلة اثناء 
لقائه بإدارة النادي مع العبي الفريق 
دفعة  مبنحهم  وعدت  فيما  األنيق، 
أن  النادي في بيان   مالية قريباً.وذكر 
النادي  إدارة  التقى  الوزارة  من  »ممثالً 
التدريبي،  والكادر  الفريق  والعبي 
وأكد أن الدفعة املالية ستطلق خالل 

األيام القليلة املقبلة«.
الالعبني  حتث  »الوزارة  أن  وأضاف، 
املستويات  وتقدمي  اجلهود  بذل  على 
وحتقيق  للطموح  امللبية  الفنية 
نتائج إيجابية في املباريات املقبلة«، 

على  بـ«التركيز  الالعبني  مطالباً 
تعد  كونها  العراق  كأس  بطولة 
التتويج كما  للعودة ملنصات  فرصة 
أنها متنح الفائز باللقب فرصة متثيل 

البلد في البطولة العربية لألندية«.
يواصل  الطلبة  فريق  أن  إلى  يشار 
امليناء  ضيفه  ملالقاة  حتضيراته 
اجلولة  ضمن  املقبل  اخلميس  يوم 

املمتاز  للدوري  والعشرين  السادسة 
في متام العاشرة مساَء وعلى ملعب 

الشعب الدولي ببغداد.

نارية  دراجة  املاضي،  السبت  انفجرت، 
كانت موضوعة بجانب الطريق في منطقة 
املوصل. مدينة  شرقي  الثقافية  اجملموعة 
املنتخبات  مدرب  باصابة  تسبب  االنفجار 
عبود  وامليدان  الساحة  بألعاب  الوطنية 
في  حالياً  يرقد  وهو  حفش،  محمد 
ناحية  بني  يومياً  يتنقل  املستشفى.حفش 
عن  كلم   55 تبعد  التي  واملوصل  القيارة 
في  للرياضيني  خدمة  ليؤدي  سكنه  محل 
طريقه  اعترض  االنفجار  لكن  محافظته، 
.وكانت الدراجة النارية، مركونة على جانب 
الثقافية  اجملموعة  منطقة  في  الطريق 
ما  باملوصل،    طماطة  مطعم  من  بالقرب 
من  عدد  واصابة  مادية  اضرار  احلاق  الى  ادى 

املواطنني.

ــزوراء حكيم  ــادي ال ــح مدرب ن فت
ــي فريقه  ــار على العب ــاكر، الن ش
قبل مواجهة ذوب آهن االيراني في 
اجلولة اخلامسة من دور اجملموعات 
ــيا.وقال مدرب  ــال آس ــدوري ابط ب
ــاكر في تصريح  الفريق حكيم ش
للنادي،  ــمي  الرس ــع  املوق ــره  نش
ــنحاول رفع اسم الزوراء عالياً  »س
ــام ذوب آهن على  ــا ام ــي مباراتن ف
ــض الالعبني  ــن وجود بع الرغم م

االنهزاميني في النادي«.
ــي كل مباراة  ــول، »ف واوضح بالق
نفتقد جلهود العبني بحجج واهية 
ــون باإلصابة«،  والالعبني يتحجج
ــدون  يتقص ــني  »الالعب ان  ــاً  مبين
ــرض عدم  ــة لغ ــم باإلصاب ادعاءه
أن  ــاف  املباراة«.واض ــم  لعبه
ــر بظروف صعبة نتيجة  »الزوراء مي

ــاس  ــي بنيت على اس ــارات الت االختي
العالقات بني الالعبني، لكن أملنا كبير 
ــاكر بالقول، إن  ــني ش باملتواجدين«.وب
»الالعب حسني جويد لم يكن مصابا 
ــب التقارير الطبية التي وصلتنا  حس

ــاراة الثالثاء  والالعب يتهرب من مب
ــي الفريق امر مرعب  وما يحدث ف

ــدم انضباط  وخطير نتيجته ع
الالعبني«.ويحتل الزوراء، املركز 
ــع نقاط،  ارب ــد  ــث برصي الثال
ــي ذوب آهن صدارة  فيما يعتل
ــد 10 نقاط. ــة برصي اجملموع

ــاراة على ملعب  ــتقام املب وس
ــاعة  ــي متام الس ــي ف ــالء الدول كرب
ــعة والنصف مساًء بتوقيت  التاس

بغداد، من مساء يوم غد الثالثاء  .
من جهة اخرى يغادر فريق الزوراء، ظهر 
يوم غد، إلى محافظة كربالء، ملواجهة 
ــة  ذوب أهن اإليراني في اجلولة اخلامس
من دوري أبطال آسيا، وسيدخل الزوراء 
ــوز للحفاظ على  ــعار الف املباراة بش

حظوظه بالتأهل للدور الثاني.
وقال املدرب املساعد لفريق الزوراء 
صفاء عدنان، في تصريحات   ان 
ــاء   أمام  ــوم غد الثالث ــاراة ي »مب
ــهلة على  ذوب أهن لن تكون س
ــنخوض املباراة  فريقنا، حيث س
بغياب 4 العبني هم سامال سعيد 
ــة  ــبب اإلصاب ــد بس ــني اجلوي وحس
ــد  محم ــى  ومصطف ــادي  ه ــاء  وصف
ــم البطاقات  ــبب اإليقاف لتلقيه بس

ــابقة«.وبني أن فريق  ــي املباريات الس ف
ــتقر  ذوب أهن متصدر اجملموعة، ومس
ــن الفرق  ــدا، ويعد م ــكل كبير ج بش
ــال، لكننا  ــي دوري األبط ــة ف املتمرس
سندخل املباراة بخيار الفوز للحفاظ 
على آمالنا في التأهل إلى الدور الثاني 
ــق  ــى أن الفري ــار إل ــن البطولة.وأش م
ــيخوض يوم  التدريبات الصباحية  س
ــه إلى مدينة  ــداد على أن يتوج في بغ
كربالء ظهرا حتضيرا ملواجهة الثالثاء، 
الفتا إلى أن توقيت املباراة سيكون في 
ــاًء لتزامنها  ــعة والنصف مس التاس
ــارك وهي فرصة  ــهر رمضان املب مع ش

كبيرة جلماهيرنا ملؤازرة الفريق.
ــز  ــل املرك ــزوراء يحت ــى أن ال ــار إل يش
ــد 4 نقاط  ــث في اجملموعة برصي الثال

ــق ذوب أهن اجملموعة  فيما يتصدر فري
برصيد 10 نقاط.وفد أعلن نادي الزوراء، 
ــى كربالء،  ــة الفريق إل ــن توجه بعث ع
ــتعداداً ملواجهة ذوب آهن االيراني  اس
ــق  ــيا.وأجرى فري ــال آس ــي دوري أبط ف
النوارس مرانه األخير في بغداد وتوجه 
ــراً ملواجهة ذوب  االن إلى كربالء حتضي
ــة قبل  ــي اجلول ــاء ف ــدا الثالث ــن  غ اه
االخيرة ملرحلة اجملموعات دوري ابطال 
ــيفتقد خلدمات ثالثة العبني  اسيا.وس
ــن االيراني،  ــام ذوب آه ــي مباراته ام ف
ــيغيب الالعب حسني جويد  حيث س
ــيغيب  س ــا  فيم ــة،  االصاب ــبب  بس
ــى  ــادي ومصطف ه ــاء  ــان صف الالعب

محمد بسبب البطاقات امللونة.
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ممتاز الطائرة.. الشرطة يتوج رمسيا بلقب الدوري العراقي

بكرة  الشرطة  فريق  املاضي،  السبت  رسميا  توج 
خاض  ان  بعد  املمتاز  العراقي  الدوري  بلقب  الطائرة 
آخر مباراة في املنافسة والتي لم تؤثر نتيجتها على 
اجلنوب  غاز  على  الفوز  من  الشرطة متكن   التتويج. 

بطل املوسم املاضي بثالثة اشواط من دون مقابل
االشواط الثالثة انتهت متوالية وبالنتائج 25- 20و25-

21و21-24.

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

خاص / 

حكيم شاكر يفتح النار على العيب الزوراء: انهزاميون ويتحججون باالصابة
وعدنان: الغيابات ستؤثر على الزوراء أمام ذوب آهن

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

ــيا مهمة  ــاركة النوارس في دوري ابطال اس تعد مش
جدا وبعد املستوى اجليد الذي قدم  نادي الزوراء تفاءلنا 
ــوف يكون رقما صعبا في اجملموعة التي  خيرا بانه س
ــي والوصل االماراتي  ــن )ذوب اهان( االيران ــم كل م تض
ــد التعادل والفوز  ــعودي وكان الفريق بع والنصر الس
يسير بخطى واثقة لكن مايحدث في البيت الزورائي 
ــكل كبير على نتائجه .جميع  ــاكل اثرت بش من مش
الفرق العراقية تعاني من االمور املادية التي تؤثرسلبا 
ــف كان يعاني  ــكل يتذكر كي ــج الفريق وال على نتائ
ــابقة في بطولة االحتاد  ــوة اجلوية في االعوام الس الق
االسيوي لكن كانت نتائجه جيدة وحصده للبطولة 
)3( مرات متتالية ، اما بالنسبة للزوراء  فتغيير املدرب 
ــم البطولة التي تعد  ــتقطاب العبني بحج وعدم اس
هي االقوى على مستوى القارة الصفراء يجعلهم في 
موقف اليحسد عليه فالنتائج السلبية بدأت تظهر 
منذ سقوط الفريق امام النصر السعودي  ذهابا وايابا 
ــان االيراني  ــن مباريات امام ذوب اه ــن ما تبقى م ، لك

ــل  صـــــ لو ا و
هي  ــي  االمارات
الفرصة  مبثابة 
ة  ــر خيــــــ ال ا
اذا  ــق   للفري
ــتمرار  اراد االس
ــة  ــي البطول ف
على  ــل  والتاه
االقل الى الدور 
ــه  ــادم علي الق
ــوز  ــق الف حتقي
ــني  ــي املبارات ف
القادمتني وهذا 
ــب  ــس بغري لي
النوارس  ــى  عل
ــي  ف ــم  فه

ــازوا بنتيجة عريضة على الوصل  ايران قد تعادلوا وف
ــات تقول  ــة كل املعطي ــية نظيف ــي بخماس االمارات
بامكان النوارس التحليق من جديد وهذا ليس بغريب 
ــؤولية ، اما ما نريده  ــى الزعيم فهم على قدر املس عل
ــاب ملؤازة  ــة الوقوف والذه ــور العراقي كاف من اجلمه
ــة امام ذوب اهان في كربالء  ــزوراء في مباراته القادم ال
ــتغاللها والفوز  وهذه الفرصة االخيرة التي يجب اس
ــيوي ان العراق   ــني لالحتاد االس ــى الوصل ولكي نب عل
يستحق ان ميثل في هذه البطولة على االقل مقعدين  
ــن عليه من  ــع املقعد وهذا ما نراه ــس مقعدا ورب ولي
خالل ما سيقدمه الزعيم الزوراء في مبارياته القادمة 

وحتقيق املرجو منه . 

النوارس والفرصة 
االخرية 

وقفة 

هشام كاطع الدلفي 

غدا مواجهة الزوراء في كربالء وتصحيح المسار في دوري ابطال اسيا 

انفجار املوصل ُيصيب مدرب املنتخب الوطين بألعاب الساحة وامليدان

فالنتائج السلبية بدأت 
تظهر منذ سقوط الفريق 
امام النصر السعودي  
ذهابا وايابا ، لكن ما تبقى 
من مباريات امام ذوب اهان 
االيراني والوصل االماراتي 
هي بمثابة الفرصة االخرية 
للفريق

التعليم تعد العيب األنيق بدفعة مالية قريبًا

يواصل منتخبنا الوطني للمالكمة 
بفئة الناشئني حتضيراته استعدادا 
البطوالت  غمار  في  للدخول 
اخلارجية حيث يجري اجلهاز الفني 
اختيار  اجل  من  اختبارات  عدة 
ستمثل  التي  النهائية  القائمة 
والقارية  العربية  احملافل  في  البلد 
التدريبي  املالك  ويطمح   ، املقبلة 
الى انتقاء افضل االسماء بناء على 

ملن  البقاء  وسيكون   ، املستويات 
يستحق .ودعت جلنة شؤون الالعبني 
جميع   للعبة  املركزي  االحتاد  في 
املالكمني من فئة الناشئني احلائزين 
على املرتبة االولى في بطوالت اندية 
الثبوتية  اوراقهم  الى ارسال  العراق 
االحوال  هوية  او  الوطنية  )البطاقة 
وشهادة  السفر  وجواز  املدنية 
 ، ادارية  الغراض  وذلك  اجلنسية(، 
وبخالفه يتم تطبيق اجراءات تخص 
املدرب والنادي ، وضمت القائمة 13 

هاشم  جعفر  اسحاق  وهم  اسما 
مثيل  وحسني  كاظم  حيدر  وكرار 
حريجة ومحمد نور جاسم وحسني 
وعلي  الهادي  عبد  وحيدر  بدر  علي 
عمر  الرحمن  وعبد  بندر  قاسم 
وسجاد عماد عبد احلسني وضرغام 
حسني  صادق  ومحمد  كاظم  كرمي 

وكرار يسر خلف وحيدر مهند.
الالعبني  شؤون  جلنة  وتتألف 
خليل  رافد  ود.  ربيع  د.ايالف  من 

ود.محمد

منتخب ناشئة املالكمة يستعد  للمنافسات اخلارجية

في  للمشاركة  وفده  الكرة  احتاد  سمى 
تعقده  الذي  والستني  التاسع  االجتماع 
لكرة  الدولي  لالحتاد  العمومية  اجلمعية 

جياني  السويسري  برئاسة  القدم 
باريس  الفرنسية  العاصمة  في  انفانتينو 
وطنياً  يوم 5 حزيران   مبشاركة 211 احتاداً 
من  العديد  ملناقشة  القارات  جميع  من 

األعمال  جدول  على  املطروحة  املواضيع 
عدد  رفع  مسألة  مقدمتها  في  وتقف 
املنتخبات في بطولة كأس العالم املقبلة 

من 32 الى 48 منتخباً.
وقال مصدر في احتاد الكرة في حديث خص 
عبد  القدم  كرة  احتاد  رئيس  إن  املدى:  به 
اخلالق مسعود سيترأس الوفد الذي يضم 
الى جانبه أمني السر العام د.صباح محمد 
 ، اإلدارة  مجلس  عضو  كرمي  ويحيى  رضا 
مشيراً الى أن العراق سيصّوت لصالح قرار 
زيادة عدد املنتخبات املشاركة في مونديال 
بدالً من عددها  2022 قطر الى 48 منتخباً 
مصلحة  كثيراً  يهم  لكونه   32 احلالي 
ومصلحة  خاصة  بصورة  العراقية  الكرة 
القارة  اآلسيوية بصورة عامة لكون  الكرة 
عدد  في  زيادة  فيها  ستحصل  الصفراء 

منتخباتها التي ستتواجد في بطولة كأس 
4.5 وهذا سيرفع  العالم املقبلة الى 8 بدالً 
أسود  حظوظ  مسألة  في  تطّلعاتنا  من 
الرافدين في قطع تذكرة العبور الى املونديال 
للمرة الثانية بعد مونديال 1986 الذي أقيم 
مكسيكو  املكسيكية  العاصمة  في 
 48 مشاركة  مقترح  أن  سيتي.وأوضح 
منتخباً كان من أبرز اخلطوات التي قام بها 
السويسري جياني انفانتينو بعد انتخابه 
القدم  لكرة  الدولي  لالحتاد  جديداً  رئيساً 
السابق السويسري جوزيف  لزميله  خلفاً 
الرعاة  مع  أضافية  عوائد  لتحقيق  بالتر 
النقل  مداخيل  الى  إضافة  الرسميني 
التلفازي وبيع التذاكر ووضعه ضمن جدول 
اجتماع مجلس الفيفا التاسع الذي عقد 
في مدينة ميامي األميركية منتصف شهر 

مبدئية  موافقة  على  وحصل  املاضي  آذار 
بشأن دراسة تبني قرار رفع املنتخبات على 
أنه يخضع القرار النهائي للتوصيت عليه 
العمومية  للجمعية  املقبل  االجتماع  في 
الفرنسية  العاصمة  الذي تضيفه  للفيفا 
سيرتفع  املباريات  عدد  وأن  خاصة  باريس، 
استقبال  يتطلب  وهذا   80 الى   64 من 
فضالً  املباريات  من  عدداً  لقطر  مجاور  بلد 
موافقة  حصول  في  جنح  انفانتينو  أن  عن 
نهائية من مجلسه بزيادة عدد عدد األندية 
الى  لألندية  العالم  كأس  في  املشاركة 
الذي   2021 مونديال  من  ابتداًء  فريقاً   24
حزيران  شهري  خالل  منافساته  ستقام 
انفانتينو  الرئيس  أن  2021.وتابع  عام  ومتوز 
الى  بزيارة  قطر  مع  التشاور  بعد  قام 
مع  للتشاور  مسقط  العمانية  العاصمة 

عمان  تصبح  أن  امكانية  بشأن  قادتها 
جهوده  لكن  لقطر،  املضيف  الثاني  البلد 
جاهزية  عدم  نتيجة  باالعتذار  اصطدمت 
مالعبها لتضييف 16 مباراة ليتحرك نحو 
بأن  مسؤوليها  إقناع  أجل  من  الكويت 
وعقد  طلبه  علي  موافقة  دولتهم  تكون 
أحمد  صباح  الكويت  أمير  مع  اجتماعاً 
الذي حمله  امللف  ملناقشة  الصباح  اجلابر 
معه الى املنطقة اخلليجية واخلاص بضرورة 
في  اجملموعات  إحدى  الكويت  تضيف  أن 
حالة قرار زيادة العدد النهائي للمنتخبات 
في املونديال املقبل.وأكد ان احتاد كرة القدم 
إكمال  والرياضة  الشباب  وزارة  من  ينتظر 
جلنة  طلبتها  التي  واملتطلبات  النواقص 
الدولي  االحتادين  من  اخلاصة  التفتيش 
املالعب  من  لعدد  زيارتها  بعد  واآلسيوي 

الوسطى  واحملافظات  بغداد  العاصمة  في 
احلثيثة  اجلهود  إطار  في  كردستان  وإقليم 
احلظر  رفع  مسألة  في  اجلهتني  لكلتا 
والسماح  العراقية  املالعب  عن  الكلي 
بخوض  العراقية  واألندية  للمنتخبات 
والدولية وخاصة على  الرسمية  مبارياتها 
التأكيد  مت  حيث  الدولي  الشعب  ملعب 
على هذا األمر خالل االجتماع األخير الذي 
مسعود  اخلالق  عبد  االحتاد  رئيس  عقده 
ونائبه علي جبار مع وزير الشباب والرياضة 
د.أحمد الرياض وأثمرت نتائجه عن تشكيل 
جلنة عليا يقودها عصام ثامر الديوان وكيل 
الوزارة لشؤون الرياضة تتولى على عاتقها 
الفيفا  جلنة  طلبته  ما  وتنفيذ  متابعة 

بشأن تلك املالعب.

االحتاد يعّضد مقرتح انفانتينو بزيادة فرق املونديال



الباب مفتوحا  ريبيري،  فرانك  الفرنسي اخملضرم  اجلناح  ترك 
عن  رحيله  إعالن  بعد  املالعب،  في  مبستقبله  يتعلق  فيما 
القدم،  لكرة  األملاني  الدوري  متصدر  ميونخ،  بايرن  صفوف 
املشوار. مبواصلة  متسكه  مبديا  احلالي،  املوسم  نهاية  في 
وقال ريبيري )36 عاما( في فيديو نشره املوقع الرسمي لبايرن 
ميونخ: »ليس لدي خطة للموسم املقبل، ال أعرف ما الذي 
ريبيري،  القدم«.وأكد  كرة  ممارسة  سأواصل  وأين  سأفعله، 
أشار  لكنه  القدم،  كرة  في مالعب  االستمرار  في  يرغب  أنه 
في  عاما   12 ريبيري  واضحا.وقضى  ليس  املستقبل  أن  إلى 
املوسم  نهاية  لكنه سيرحل عنه في  ميونخ  بايرن  صفوف 
احلالي، وسط تكهنات بإمكانية انتقاله إلى جالطة سراي 

التركي أو إلى الدوري القطري.وقال أولي هونيس، رئيس نادي 
بايرن ميونخ إن النادي يدرس إقامة مباراة وداع لالعبيه ريبيري 
والهولندي آريني روبن، عرفانا بإجنازاتهما خالل سنوات طويلة 
وقت  في  هونيس  الفريق.وأوضح  صفوف  داخل  التألق  من 
سابق أن املباراة التي يفكر فيها بايرن ستكون مماثلة للمباراة 
التي خصصت لنجم الفريق األملاني الدولي السابق باستيان 
شفاينشتايجر الصيف املاضي، عندما خاض األخير املباراة 
مع فريقه احلالي شيكاغو فاير األمريكي أمام البافاري، الذي 
»أليانز  استاد  على  وذلك  عدة  سنوات  صفوفه  في  قضى 
 ،2007 منذ  بايرن  في صفوف  عاما(   35( ريبيري  آرينا«.ويلعب 

فيما انضم روبن )35 عاما( للنادي البافاري في 2009.

تألق جيمس هاردن، ليقود هيوستون روكتس للفوز )126-
121( على جولدن ستيت وريورز بعد وقت إضافي في املباراة 
األمريكي  السلة  كرة  لدوري  اإلقصائية  باألدوار  الثالثة 
للمحترفني،   السبت املاضي. وسجل 
 9 على  واستحوذ  نقطة،   41 هاردن 
كرات مرتدة، ومرر 6 كرات حاسمة 
 )1-2( إلى  الفارق،  روكتس  ليقلص 
القسم  نهائي  قبل  في سلسلة 

على  حتسم  التي  الغربي 
 7 في  األفضل  أساس 

مباريات.وساهم 
يًضا  أ

يك  ير إ
 ، ن و د ر جو

في  روكتس،  العب 
االنتصار بإحراز 30 نقطة.

ثالثية  رمية  هاردن،  وأحرز 
ثانية   49 قبل  حاسمة 
نهاية  من 
قت  لو ا

.)118-124( بنتيجة  مريًحا  تقدًما  روكتس  ليمنح  اإلضافي، 
برصيد  املباراة  في  املسجلني  قائمة  دورانت،  كيفن  وتصدر 
46 نقطة، ورد على هاردن بتسجيل 3 رميات حرة بعد خطأ 
أهدر ستيفن كوري، فرصة سهلة  أن  ريفرز.وبعد  من أوسنت 
لتقليص الفارق إلى 3 نقاط، قبل 19.2 ثانية من النهاية لم 
يرتكب وريورز، خطأ وفاز روكتس.وأنهى دراميوند جرين العب 

وريورز، املباراة بتسجيل 3 أرقام مزدوجة للمرة السادسة في 
مسيرته باألدوار اإلقصائية بعدما أحرز 19 نقطة، واستحوذ 
على 11 كرة مرتدة، ومرر 10 كرات حاسمة.ولم يظهر كوري 
الثالثية  الرميات  وكالي طومسون بشكل مميز في تسجيل 
 15 من  ثالثية  رميات  أربع  بإحراز  معا  الالعبان  واكتفى 

محاولة.

أصبحت البريطانية جيمي تشادويك، أول بطلة  في النسخة األولى من سلسلة 
جاءت  بينما  املاضي،  السبت  بالكامل،   النسائية  للسيارات  دابليو  سباقات 

مواطنتها أليس بويل في املركز الثاني على حلبة هوكنهامي في أملانيا.
واحتلت اإلسبانية مارتا جارسيا املركز الثالث.

واختتمت تشادويك )20 عاما( بهذا االنتصار يومني من الهيمنة على أول سباق 
في السلسلة التي تستخدم سيارات سباقات فورموال 3.

وكانت تشادويك، وهي واحدة من خمس بريطانيات في السلسلة التي تضم 18 
سائقة، األسرع في جولتي التجارب   اجلمعة املاضي ونالت مركز أول املنطلقني     
وفي العام املاضي أصبحت تشادويك أول سيدة تفوز بسباق في سلسلة فورموال 

3 البريطانية وكانت في 2015 أول سيدة تفوز ببطولة جي.تي البريطانية.

ذكر تقرير صحفي إجنليزي، إن خوان ماتا، 
يونايتد،  مانشستر  وسط  خط  العب 
مطلوب في الدوري اإلسباني، مع اقترابه 

من مغادرة »أولد ترافورد«.
فإن  ميل«،  »ديلي  صحيفة  وبحسب 
ماتا  خوان  بضم  مهتم  بيلباو  أتلتيك 
ملدة  عرضا  له  وقدم  عاما،  الـ31  صاحب 
سنتني، والالعب يُفضل خيار العودة إلى 

إسبانيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن فالنسيا ُمهتم 
أيضا بإعادة ماتا الذي لعب من قبل في 
صفوف اخلفافيش، إلى الدوري اإلسباني، 
بخدماته  للظفر  برايتون  يسعى  فيما 

بعد أن ضمن البقاء في البرمييرليج.

من  فقط  مباريات   8 في  ماتا  وشارك 
أولي جونار  املدرب  قادها  مباراة   19 أصل 
البرمييرليج، منذ توليه  سولسكاير، في 

املسؤولية خلفا جلوزيه مورينيو.
على  عرض  يونايتد  مانشستر  أن  يُذكر 
ولكن  واحد،  عام  ملدة  عقده  جتديد  ماتا 
رغبة  ظل  في  يُغادر  أن  قرر  الالعب 
شاملة  تغييرات  إجراء  في  سولسكاير 

في الفريق.
وانضم ماتا لصفوف الشياطني احلمر في 
عام 2014، قادما من تشيلسي مقابل 38 

مليون جنيه إسترليني.

سكاري،  ماريا  اليونانية  حصدت 
أول لقب في مسيرتها االحترافية 
بعد أن فجرت مفاجأة من العيار 
البريطانية  على  وفازت  الثقيل، 
بطولة  نهائي  في  كونتا  جوانا 
الرباط املفتوحة للتنس،  السبت  

املاضي مبجموعتني لواحدة.
من  تقريبا  ساعتني  وخالل 
املصنفة  استطاعت  املنافسة، 
في  تأخرها  حتول  أن  عاملًيا  الـ51 
في  فوز  إلى   6-2 األولى  اجملموعة 

اجملموعتني التاليتني 6-4 و1-6.
اليونانية  ألقاب  أول  هذا  ويعد 
مسيرتها  خالل  الشابة 

االحترافية.
على اجلانب اآلخر، فشلت كونتا، 
إضافة  الـ47 عامليا، في  املصنفة 
اللقب الرابع في مسيرتها واألول 
لها منذ عامني عندما فازت بلقب 

بطولة سيدني األسترالية. .

قال تقرير صحفي إيطالي، امس األحد، إن يوفنتوس أبدى 
صفوف  عن  بالرحيل  جنومه  ألحد  للسماح  استعداده 

الفريق، في الفترة املقبلة.
جتربة  أن  سبورت«،  ديللو  »الجازيتا  صحيفة  وذكرت 
قد  لليوفي،  األمين  الظهير  كانسيلو،  جواو  البرتغالي 
تنتهي بعد موسم واحد فقط له برفقة البيانكونيري.

وأضافت أن كانسيلو أظهر صعوبات كبيرة في الدفاع 
التي كلفت  الفادحة،  األخطاء  من  العديد  وارتكب 

الفريق كثيًرا، خاصة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

مبدربه  كانسيلو  عالقة  أن  إلى  الصحيفة  وأشارت 
ماسيميليانو أليجري، متوترة أيًضا، خاصة أن كل التعليمات 
التي يوجهها املدرب اإليطالي لالعب من خارج اخلطوط تبدو 

دون جدوى وال تنفذ.
بقيمة  كانسيلو  برحيل  سيسمح  اليوفي  بأن  وختمت 
للفريق  انضم  بعدما  يورو،  60 مليون  إلى   50 بني  ما  تتراوح 
يورو،  املاضي، مقابل 40 مليون  الصيف  فالنسيا  قادًما من 
هو  لالعب  بالنسبة  احتمااًل  األكثر  اخليار  أن  إلى  مشيرة 
عن  باستمرار  يبحث  الذي  سيتي،  ملانشستر  االنضمام 

التعاقد مع مدافعني.

يستعد ليفربول اإلجنليزي، ملواجهة نظيره 
برشلونة اإلسباني، مساء يوم غد الثالثاء   
نصف  الدور  إياب  في  أنفيلد،  ملعب  على 
ويحتاج  أوروبا.  أبطال  دوري  من  النهائي 
الريدز لتقدمي ليلة تاريخية، من أجل عبور 
الفريق  في  واملتمثلة  الصعبة  العقبة 
ليفربول  خسر  أن  بعد  خاصة  الكتالوني، 

ذهابًا مبلعب الكامب نو، بنتيجة 3 ـ 0.
الفريقني  جمعت  التي  الذهاب  مواجهة 
البلوجرانا  تسجيل  شهدت  إسبانيا،  في 
سواريز،  لويس  طريق  عن  أهداف  لثالثة 
فيما أضاف ليونيل ميسي الهدفني الثاني 
في  الريدز  مأمورية  من  ليصعب  والثالث، 

اإلياب.
لعنة األنفيلد

وعلى مدار تاريخ الفريقني مبلعب األنفيلد، 
أمام  سلبية  نتائج  من  ليفربول  عانى 

برشلونة، في مختلف البطوالت.
ليفربول  جمعت  التي  األولى  املباراة 
في  كانت  أنفيلد،  ملعب  على  ببرشلونة، 
األوروبي  االحتاد  كأس  نهائي  نصف  إياب 
موسم )1975ـ 1976(، وحينها تعادال بهدف 

لكل منهما.
االنتصار  حتقيق  من  ليفربول  متكن  فيما 
في  الكتالوني  نظيره  على  مبلعبه  األول 
موسم )2000ـ2001(، عندما تواجها بالدور 

نصف النهائي لذات البطولة.
تواجه   ،)2002 )2001ـ  التالي  املوسم  وفي 
مبرحلة  أوروبا  أبطال  دوري  في  الفريقان 
استطاع  أنفيلد،  ملعب  وعلى  اجملموعات، 

)باتريك  بتوقيع   ،1 ـ   3 يفوز  أن  برشلونة 
أوفرمارس(  مارك  روشيمباك،  كلويفرت، 
مايكل  سجل  بينما  الكتالوني،  للفريق 

أوين هدف الريدز الوحيد. 
وفي موسم )2006ـ 2007(، حقق برشلونة 
معقله  في  ليفربول  على  الثاني  فوزه 
مقابل،  دون  بهدف  فاز  بعدما  باألنفيلد، 

سجله إيدور جوديونسون. 
النتائج  استمرار  من  ليفربول  ويخشى 
السلبية في ملعبه أمام برشلونة، عندما 
بحاجة  وأنه  السيما  البارسا،  يستضيف 
التأهل  أجل  من   0 ـ   4 بنتيجة  الفوز  إلى 

للنهائي.
بيل،  جاريث  الويلزي  وصل  اخر  جانب  من 
جناح ريال مدريد، إلى ُذروة غضبه؛ بسبب 
زيدان،  الدين  زين  الفرنسي  قرارات  أحد 

املقربني  أحد  امللكي.وقال  الفريق  مدرب 
صحيفة  أبرزتها  تصريحات  في  بيل،  من 
من  جًدا  حزين  »إنَّه  اإلسبانية:  »ماركا« 
فياريال  مباراة  قائمة  من  استبعاده  قرار 
اإلسبانية،  الصحيفة  «.وأشارت  بالليجا،  
األمل،  خيبة  من  حلالة  وصل  بيل  أن  إلى 
الويلزي،  النجم  به  جتاوز  الذي  الوضع  وهو 
مرحلة الغضب.وأوضحت أنَّ »املوضوع لم 
مدريد  ريال  ومسؤولي  زيدان،  بأنَّ  سًرا  يعد 
داخل قلعة سانتياجو  بيل  بقاء  يريدون  ال 
برنابيو«.ويعتقد بيل، أنَّه يستحق معاملة 
املسؤولني  من  مدريد  ريال  داخل  أفضل 
مباراة  في  املشاركة  يريد  وكان  واجلماهير، 
الذين  املشجعني  موقف  لتغيير  اليوم 
أطلقوا الصافرات ضده في اللقاء السابق.

واحدة  مباراة  سوى  بيل  أمام  يكون  ولن 

فقط على »سانتياجو برنابيو« حتى نهاية 
موقفه  تغيير  على  يعمل  كي  املوسم، 

املتوتر مع جماهير امليرينجي.

فشل أتلتيكو مدريد في ضمان االحتفاظ 
نهاية  من  مرحلتني  قبل  الوصيف  بلقب 
سقوطه  اثر  القدم  لكرة  اإلسباني  الدوري 
إسبانيول  مضيفه  أرض  على  الكبير 
السادسة  املرحلة  في  السبت  صفر-3 
بتشكيلة  برشلونة  خسر  فيما  والثالثني، 
صفر-2. فيغو  سلتا  أرض  على  احتياطية 

وجتمد رصيد اتلتيكو عند 74 نقطة، وظل 
ريال  جاره  على  نقاط  تسع  بفارق  متقدما 
مدريد الذي يستضيف  فياريال الرابع عشر 
كبيرة  أتلتيكو  آمال  نقطة(.وتبقى   40(
بالبقاء وصيفا حيث يستضيف أشبيلية 

املرحلتني  في  ليفانتي  على  ضيفا  ويحل 
األخيرتني.وشهد الشوط األول ندية كبيرة 
منهما  كل  محاولة  بعد  الفريقني  بني 
أفضلية  مع  امليدان  وسط  على  السيطرة 
لهم  سنحت  الذين  للضيوف  نسبية 
فرصتان متتاليتان برأسيتني أللفارو موراتا 
سافيتش  ستيفان  واملونتينيغري   )12(
على  إسبانيول  حصل  املقابل،  )13(.في 
داردر  لسيرجي  بقذيفة  وحيدة  فرصة 
هذا  ينهي  أن  قبل   )35( العارضة  علت 
الصديقة عندما  بالنيران  الشوط متقدما 
دييغو  األوروغوياني  اتلتيكو،  قائد  حول 
فريقه  مرمى  الى  خطأ  الكرة  غودين 
الشوط  األرض  صاحب  )45+1(.واستهل 
إيغليسياس  عبر  التعزيز  بهدف  الثاني 
بينية  ومتريرة  سريعة  مرتدة  هجمة  بعد 
الكفة  )52(.ومالت  ميليندو  أوسكار  من 
بشكل واضح لصالح الفريق احمللي، وهدد 
الدولي  أتلتيكو  مرمى حارس  بدروسا  أدريا 
 )65( داردر  ثم   ،)58( أوبالك  يان  السلوفيني 
وإيغليسياس )66 و69( والصيني وو لي )73(، 
في مقابل محاولة واحدة ملوراتا من رأسية 
.)63( كوكي  نفذها  ركنية  اثر  املرمى  علت 

اتلتيكو  آمال  على  إيغليسياس  وقضى 
جزاء  ركلة  من  الثالث  بالهدف  بالتعويض 
حصل عليها خافي بوادو على ركلة جزاء 
قبل  من  احملرمة  املنطقة  في  عرقلته  اثر 

خوانفران )89(.
برشلونة يخسر املباراة ودميبيلي

بهدفني  املباراة  خسارته  جانب  والى 
الذي  الكاتالوني  العمالق  خسر  نظيفني، 
بطال  بلقبه  السابقة  املرحلة  في  احتفظ 

للدوري، مهاجمه الفرنسي عثمان دميبيلي 
مع  املرتقبة  املواجهة  من  أيام  أربعة  قبل 
نهائي  نصف  إياب  في  اإلنكليزي  ليفربول 
كامب  في  فوزه  بعد  أوروبا  أبطال  دوري 
إرنستو  املدرب  3-صفر.وأشرك  ذهابا  نو 
في  أساسيا  الفرنسي  اجلناح  فالفيردي 
وفي  البارزة  األسماء  من  خلت  تشكيلة 
ميسي  ليونيل  األرجنتيني  مقدمها 
لم  لكنه  سواريز،  لويس  واألوروغوياني 
عاودته  حيث  دقائق  ست  من  أكثر  يصمد 
مكانه  وترك  األمين،  فخذه  في  اإلصابة 
األوروغوياني  كايادو.وافتتح  ألليكس 
مكسيميليانو غوميز التسجيل لصاحب 
رياض  اجلزائري  من  عرضية  إثر  الضيافة 
بودبوز )67(.وعزز ياغو أسباس تقدم فريقه 
بالهدف الثاني من ركلة جزاء بعد احتساب 
واغيه  موسى  السنغالي  على  يد  ملسة 
ثبتتها تقنية املساعدة بالفيديو )في إيه 

آر( قبل دقيقتني من نهاية الوقت األصلي 
)88(.وأحلق سلتا فيغو الذي رفع رصيده 

الرابع  املركز  الى  نقلته  نقطة   40 الى 
الكاتالوني  بالفريق  موقتا،  عشر 

بعد  املوسم  هذا  الثالثة  اخلسارة 
سقوطه أمام ليغانيس )1-2( في 
املرحلة السادسة، وريال بيتيس 

الثانية  املرحلة  في   )4-3(
ةعشرة.وفي مباراة هامشية، 
ضيفه  على  ليفانتي  تغلب 
األخير  قبل  فايكانو  رايو 

4-1، وأكد هبوطه رسميا الى 
الدرجة الثانية.
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ــي أبو ريدة، رئيس االحتاد املصري  طالب هان
ــب  ــي للمنتخ ــاز الفن ــدم اجله ــرة الق لك
ــال دائمة مع جنم  ــري بفتح قناة اتص املص
ــزي محمد  ــول اإلجنلي ــادي ليفرب ــر، ون مص

صالح.
وذكر احتاد الكرة حسب بيان رسمي  امس 
األحد أن طلب أبوريدة جاء من أجل معرفة 
ــر الكرة  ــة جماهي ــب، وطمأن ــة الالع حال
ــم املعنوي  ــده بالدع ــرورة م ــة، وض املصري

ــة من  ــوب في هذه املرحلة احلساس املطل
املوسم.

ــد أبوالعال  ــن محم ــب أبوريدة م ــا طل كم
ــدمي التقرير  ــري، تق ــب املنتخب املص طبي
ــن خالل  ــالح م ــة ص ــأن حال ــي بش الطب

تواصله مع اجلهاز الطبي لنادي ليفربول.
ــرأس خالل  ــة في ال ــرض صالح إلصاب وتع
املباراة التي فاز فيها ليفربول على مضيفه 
ــر  ــبت االول، واضط ــل 3-2،   الس نيوكاس

على إثرها ملغادرة امللعب على محفة.

أبوريدة يطلب التقرير الطيب حلالة صالح

 وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت /
 وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت /
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 األنفيلد يعقِّد رميونتادا ليفربول و قرار زيدان يصيب جاريث بيل خبيبة أمل وا تلتيكو مدريد يفشل يف ضمان لقب الوصيف

 يوفنتوس يفتح الباب أمام رحيل 
جنمه الربتغالي

تشادويك تفوز بالسباق االفتتاحي يف أول سلسلة نسائية

هاردن يقود روكتس للفوز على وريورز بدوري السلة األمريكي

خوان ماتا مطلوب يف الليجا

اليونانية سكاري تتوج ببطولة الرباط 
املفتوحة للتنس

ريبريي يرفض االعتزال



دخل لبن��ان مرحلة اضط��راب اجتماعي 
بفعل اإلجراءات التقشفية التي تبحث 
احلكومة ف��ي اعتمادها ف��ي موازنة عام 
2019 املتأخ��رة، خلفض اإلنف��اق والعجز، 
ال��ذي يغرق البل��د في دوامة االس��تدانة 
وس��ط اجلم��ود االقتصادي ال��ذي يعانيه 
منذ س��نوات، بفع��ل التعطي��ل وغياب 
االستقرار السياسي واهتراء املؤسسات 
فيه، فاتسعت إضرابات موظفي القطاع 
العام الذين سيطالهم التقشف وبلغت 
موظف��ي مص��رف لبن��ان املرك��زي، فيما 
أبلغت املصارف اخلاصة رئيس اجلمهورية 
العماد ميش��ال عون أم��س رفضها رفع 
الضريبة على إيرادات الفوائد من الودائع 
والس��ندات م��ن 7 ف��ي املئة إل��ى 10 في 
املئ��ة من قيمتها. وهذا يش��مل املودعني 

واملصارف .
ووص��ف مصدر رس��مي معني مب��داوالت 
مجلس الوزراء في ش��أن املوازنة اتس��اع 
نطاق االحتجاج��ات على اإلجراءات التي 
يج��ري بحثها خلف��ض اإلنف��اق، بالقول 
إن »اجلمي��ع يق��ول إن��ه يريد ح��ا لألزمة 
ويعلن استعداده للمساهمة في خفض 
اإلنفاق، لك��ن كل فريق وكل قطاع يرمي 
احللول على غيره من القطاعات والفرقاء، 

وسط اختاف في املقاربات املالية بني 
أطراف احلكومة، وتباعد في الفلسفة 
االقتصادية للتدابير الواجب اتخاذها 
م��ن أج��ل وق��ف التده��ور وتصحيح 

الوضع املالي« .
أض��اف املص��در: »موظف��و املص��رف 
املرك��زي يرفض��ون امل��س برواتبه��م، 
وموظفو الضمان االجتماعي كذلك... 
وهكذا دواليك بحي��ث ترمي كل فئة 
مسؤولية التقش��ف على غيرها من 

العاملني في القطاع العام«.
وأوض��ح املص��در أن الفرق��اء يقولون 

ش��يئا في الغرف املغلقة ث��م يفعلون أو 
يصرحون بخافه الحقا.

إال أن االحتجاج��ات بلغت مرحلة حرجة 

جدا للحكومة لها انعكاس��ات سلبية 
على احلرك��ة املالية في لبن��ان مع إعان 
نقاب��ة موظف��ي مص��رف لبن��ان املركزي 
اإلض��راب املفتوح ب��دءا من ي��وم اإلثنني، 
بعدما نفذوا أم��س وأول من أمس إضرابا 
حتذيريا احتجاجا عل��ى ما تناهى إليهم 
ع��ن أن امل��ادة 60 م��ن املوازن��ة تتضم��ن 
خف��ض رواتبهم املوزعة على 16 ش��هرا، 
إلى 13 ش��هرا، ف��ي إطار التقش��ف، وأن 
امل��ادة 61 تنص عل��ى أن تُطل��ع املصالح 
واملؤسسات املس��تقلة، )الرسمية( ومن 
ضمنها املص��رف املركزي، وزارة املال على 

موازناتها الس��نوية، ما اعتبره موظفو 
املص��رف املركزي مس��ا باس��تقاليته 
كسلطة نقدية، كما أوضح مصدر في 

النقابة ل«احلياة«.
وقال مصدر مصرفي إن امتناع املوظفني 
عن العمل سيس��بب ش��لا جزئيا في 
املص��ارف جلهة تأمني الس��يولة بالليرة 
اللبنانية، ولناحية حتصيل الش��يكات 
وجله��ة  واملقاص��ة،  القط��ع  بغي��اب 
التحويات بالعمات األجنبية من وإلى 

اخلارج عبر املصرف.
وكانت نقاب��ة املوظفني أعلنت في بيان 
لها بعد عق��د جمعية عمومية اعلنت 
»االضراب املفتوح اس��تنكاراً للهجمة 
الشرس��ة غير املب��ررة التي يتعرض لها 

املص��رف وموظف��وه ورفض��اً للمحاوالت 
الت��ي تهدف ال��ى وضع الي��د عليه، األمر 
اخملالف لكل القوانني واألعراف الدولية«.

وجاء في بيان النقابة: »نظراً لعدم وجود 
اي جت��اوب م��ن قب��ل الس��لطات املعنية 
تضم��ني  عل��ى  باالص��رار  واس��تمرارها 
مش��روع املوازن��ة البن��ود الت��ي تتعل��ق 
بضرب حق��وق املوظفني ووضع اليد على 
مص��رف لبن��ان ال��ذي يتمتع كس��لطة 
نقدي��ة بإس��تقالية اداري��ة ومالية كما 
نص عليه قانون النقد والتسليف، وكما 
ه��و معتم��د ومتع��ارف عليه ف��ي الدول 
املتقدمة«. واكدت »انها على تنسيق تام 
مع االحتاد العمالي الع��ام وكل النقابات 
وممثل��ي موظف��ي االدارات املتض��ررة م��ن 

االج��راءات املنوي تنفيذه��ا وحترمهم من 
حقوقهم«. وحّملت الس��لطات املعنية 
س��ُيصيب  ال��ذي  الش��لل  »مس��ؤولية 

احلركة في الباد«.
واعل��ن رئي��س النقاب��ة عب��اس عواضة 
»االجّت��اه للتصعي��د ال��ى أقص��ى احلدود 
وعلى القوى السياسية حتّمل مسؤولية 
الق��رارات اجلائرة التي اتخذتها«. واش��ار 
ال��ى »ان الدول��ة بنت مؤسس��اتها على 
ظهر مص��رف لبنان«. وحتدث عن تقدميات 
س��ابقة ألغي��ت للموظف��ني، معب��را أن 
»الهجم��ة على مصرف لبن��ان ُمبرمجة 
لهدم��ه وتخريب��ه«. وأك��د رف��ض مب��دأ 
تخفي��ض الروات��ب »حت��ى لو ط��ال كل 
البل��د«. وإذ لف��ت إل��ى أن حاكم املصرف 
ري��اض س��امة ليس مع اإلض��راب لكنه 
قال إن القانون يعطينا احلق بذلك، ترافق 
اإلضراب مع حترك لرئيس جمعية املصارف 
جوزيف طربيه ال��ذي التقى الرئيس عون 
بعد ظهر أمس، بعدما تس��ري عن بحث 
مجلس الوزراء في جلس��ته أول من أمس 
باقتراح رفع الضريبة على إيرادات الفائدة 
على الودائع والسندات، وسط دعوات إلى 
أن تس��اهم املصارف في خف��ض العجز 
في اخلزينة. وقال مصدر وزاري إن وزير املال 
علي حسن خليل اقترح ذلك في املوازنة، 
يؤيده »ح��زب اهلل« و«التيار الوطني احلر« 
الذي ذهب رئيس��ه وزي��ر اخلارجية جبران 
باس��يل مقترحا أن ترف��ع الضريبة من 7 
إل��ى 12 في املائة بدل 10 ف��ي املائة على 
إي��رادات الفوائ��د. وأش��ار املص��در إلى أن 
اقتراح باس��يل أزعج احلريري وأن معظم 
الفرق��اء ال ميانع��ون وصولها إل��ى عتبة 
ال10 ف��ي املئ��ة، لكن املص��ارف تعارض 
تكليفه��ا الضريبة مرت��ني، إذ أنها تدفع 
ضريبة الدخل املطبقة على الش��ركات 
والت��ي ينتظ��ز رفع��ه م��ن 17 ف��ي املائة 
إلى ح��دود ال20 في املائ��ة، وتعتبر األمر 

مجحفا في حقها.
وق��ال طربي��ه ال��ذي غ��ادر إل��ى الواليات 
املتح��دة األميركي��ة عل��ى رأس وف��د 
ملتابع��ة مس��ألة العقوب��ات وتأثيرها 
على لبنان، بع��د لقائه عون إنه بحث 
معه املوازن��ة. أضاف: »نحن متفائلون 
ب��أن تص��در بالنتيج��ة ع��ن مجل��س 
ال��وزراء موازن��ة توافقية يج��ري فيها 
االس��تماع إل��ى كل أصح��اب ال��رأي 
واملصالح، ألنه يج��ب ان تعبر املوازنة 
بالفعل عن مصلحة البلد العليا التي 
ال ميكن أن تتحقق إال بالتوافق ومراعاة 
كل احلاج��ات الت��ي يج��ب مقاربته��ا 
تن��اول  أنه��اء  وذك��ر  خاله��ا«.  م��ن 
موض��وع الضريبة على الفوائ��د، وبرأينا 
واالقتصادي��ني، ال ميك��ن ف��رض ضرائ��ب 
اضافية في وقت األزمات االقتصادية. وال 
يجب ان يتحول النظام الضريبي اللبناني 

إلى نظام طارد لاستثمارات. نريده جاذبا 
للودائ��ع. وربط طربي��ه تخفيض الفوائد 
عل��ى الودائع، بان تظهر في األفق اجنازات 
عل��ى صعيد املوازنة أو جلهة ترقب تنفيذ 

خط��ة الكهرباء أو م��ا وعدنا به من بدء 
التنقيب ع��ن الغاز والنف��ط في نهاية 
الع��ام«. ورأى أن إض��راب مص��رف لبنان 
»يجم��د العمل املصرف��ي، ألن املصارف 
تض��ع س��يولتها النقدية ف��ي مصرف 
لبن��ان وتأخذه��ا منه لتس��يير عملها 
اليومي«. وطالب عون مبعاجلة هذا األمر.

املص��ارف  عل��ى  الهجم��ة  أن  واعتب��ر 
وجمعي��ة املص��ارف، اس��تهداف للبلد 
والقتصاده له أسباب ال عاقة للمصارف 
به��ا«، مؤك��دا أن حج��م تس��ليفاتها 
اللبناني��ة  الدول��ة  أبق��ت  للخزين��ة 
اجهزتها«.  وروات��ب  برواتبها  مس��تمرة 
ورف��ض الدخ��ول في جدل م��ع أحد في 

هذا األمر.
وأث��ار اللغط حول امل��ادة 61 من املوازنة 

احتجاج��ات من موظف��ي مصرف لبنان، 
ما اضطر الوزي��ر خليل أن يغرد قائا: »إن 
كل احلدي��ث ح��ول مش��روع لتغيير في 
العاقة القانونية بني وزارة املال واملصرف 
املركزي محض اختاق وال أساس له وجزء 
م��ن حمل��ة ض��خ املعلوم��ات املغلوطة 
إق��رار  عل��ى  للتش��ويش  واملش��بوهة 

املوازنة«.
مستش��ار احلري��ري ندمي املنا أش��ار عبر 

»املركزي��ة« ال��ى أن »كل كام عن وصاية 
على مص��رف لبن��ان عبارة ع��ن هرطقة 
دس��تورية واقتصادي��ة ال معن��ى لها وال 
اس��اس وال تتفق م��ع املعايي��ر الدولية«، 
مؤكدا أن »املركزي« يتمتع باس��تقالية 
دائم��ة وفق��ا لقانون النقد والتس��ليف، 
كما كل املص��ارف املركزية ف��ي العالم، 

واملوضوع غير مطروح للنقاش«.

كل  تس��اهم  أن  »املف��روض  وأض��اف 
القطاع��ات ف��ي التقش��ف، واملص��ارف 
ليس��ت مس��تثناة، لك��ن حتميله��ا كل 
االعب��اء غي��ر مقب��ول« مش��يرا ال��ى أن 

»ال��كام عن رف��ع الضريبة عل��ى فوائد 
الودائ��ع املصرفي��ة الى ما ف��وق 10 % لم 

يحسم«.
وشدد على أن »املصارف سبق أن ساهمت 
ومستعدة أن تساهم في اي حل«، مشيرا 
ال��ى ان »أعل��ى معدالت ضريب��ة على أي 
مؤسس��ة جتارية هي على املصارف التي 
تدفع أكثر من 50% على أرباحها، وبالتالي 
تق��وم بدوره��ا وأكثر، ومطل��وب من باقي 

األطراف حتمل مسؤولياتهم كذلك، إذ ال 
ميكن رمي كل املسؤولية على املصارف«.

ولف��ت ال��ى أن »ه��دف الرئي��س احلريري 
الوص��ول ال��ى عجز 7% من الن��اجت احمللي، 
ومجلس ال��وزراء منكب على حتقيق هذا 

االمر«.
وقال إن »االفراج عن أموال مؤمتر«س��يدر« 
ب��دأ«، نافي��ا أن »يكون الس��فير املكلف 
متابع��ة تنفيذه، بيار دوك��ني أّجل زيارته 

الى لبنان«.

أم��ا وزير اإلعام جمال اجل��راح فأكد » ان 
النقاش ف��ي املوازنة جدي ومس��ؤول من 
قبل كل االطراف املش��اركة في احلكومة 
م��ن اجل تخفيض العجز وضبط اإلنفاق 
االس��تثماري  اإلنف��اق  عل��ى  والتركي��ز 
ونتقدم بطريقة صحيحة والنقاش جدي 
ومسؤول ، لذلك استطعنا التقدم بنحو 
30 مادة على امل ان ننتهي في االسبوع 

املقبل«.
اضاف:« نقر املوازنة في ظروف اقتصادية 
صعب��ة ف��ي املنطق��ة، لذلك تق��ع على 
وعل��ى   ، كبي��رة  مس��ؤوليات  عاتقن��ا 
احلكوم��ة ان تبعث برس��الة إلى اجملتمع 
الدولي بان هناك جدية في االصاحات ال 
سيما بعد مؤمتر س��يدر الذي وفر للبنان 

مبالغ ضخمة لاستثمار.
وأكد أن موضوع الرس��وم على ش��اغلي 
االم��اك البحري��ة انتهين��ا من��ه وصدر 
القانون ويتم تصحيح بعض الثغرات في 

املراسيم التطبيقية«.
تره��ق  ال  واردات  ع��ن  أضاف:«نبح��ث 
االقتصاد او املؤسس��ات ف��ي ظل الركود 
االقتص��ادي. وغير صحيح ما يش��اع في 
االعام ع��ن نية احلكوم��ة باملس برواتب 
املوظف��ني. ن��درس اإلضاف��ات عل��ى تلك 
ف��وق  املعط��اة  واالس��تثناءات  الروات��ب 
الرات��ب األساس��ي، م��ن اج��ل ضبطها 

وتنظيمها.«
العمالي��ة  النقاب��ات  احت��اد  وكان 
واملصال��ح  العام��ة  للمؤسس��ات 
املس��تقلة، أعلن في بي��ان، أنه »نظرا 
لعدم ع��ودة احلكومة ع��ن اإلجراءات 
بح��ق  اتخذته��ا  الت��ي  التقش��فية 
العمال عن استمرار االضراب واالقفال 
التام وع��دم احلضور الى مراكز العمل 
حلني إلغاء املادتني 54 و61 من مشروع 

املوازنة.
كذل��ك أعلن��ت نقاب��ة مس��تخدمي 
للضم��ان  الوطن��ي  الصن��دوق 
بتخفيض  اقتراح  )هناك  االجتماعي، 
ش��هرا(.   13 إل��ى   15 م��ن  رواتبه��م 
ودع��ت املس��تخدمني ال��ى االعتصام 
والتظاه��ر صباح االثن��ني، أمام املركز 
الرئيسي للصندوق رافضة »عدم مراعاة 

خصوصية الضمان االجتماعي«.
وواصلت نقابة موظفي وعمال املواصات 
السلكية والاسلكية الدولية »أوجيرو«، 
اإلضراب والتوقف ع��ن العمل حلني إلغاء 
كل م��ا مي��س بحقوقن��ا ومكتس��باتنا 
ورواتبنا التزاما منها »باملوقف املوحد مع 

باقي النقابات«.

أكد وزير اخلارجية االميركي مايك بومبيو، 
مؤخ��را دعم الواليات املتح��دة للحكومة 
العراقية وسياستها اخلارجية، فيما اشار 
رئيس مجلس ال��وزراء ع��ادل عبداملهدي، 
ال��ى اهمي��ة تعزيز التع��اون ب��ني البلدين 
الصديقني وتعميق العاقات االقتصادية.

وذك��ر املكت��ب االعامي لرئي��س مجلس 

ال��وزراء، في بي��ان أن »عبدامله��دي، تلقى 
مكاملة هاتفية من وزير اخلارجية االمريكي، 

مايك بومبيو«.
وش��دد عبدامله��دي، على »اهمي��ة تعزيز 
التع��اون بني البلدي��ن الصديقني وتعميق 
العاقات االقتصادي��ة ورغبة العراق بنقل 
التكنولوجي��ا واخلب��رات االمريكي��ة ال��ى 
الع��راق وخل��ق ف��رص عمل داخ��ل العراق 

وتطوير القطاعات احليوية فيه«.
وأكد، »اهمية تعزيز جهود الطرفني حلسم 
النهائي��ة وتوقي��ع مش��روع  املفاوض��ات 
)احلزم��ة الواح��دة( م��ع ش��ركة اكس��ون 
موبي��ل االمريكية لتطوي��ر قطاع الطاقة 

العراقي«.

من جانب��ه، اك��د بومبيو »دع��م الواليات 
املتحدة للحكومة العراقية وسياس��تها 
اخلارجي��ة«، مرحب��ا ب�«أخ��ذ الع��راق دوره 
وموقع��ه الكبي��ر ف��ي املنطق��ة وبتعزيز 
التعاون االقتصادي والسياس��ي والثقافي 

بني البلدين«.
واس��تعرض رئيس مجلس الوزراء، »نتائج 
جولته االوربي��ة وامللف��ات املهمة االخرى 

ذات االهتمام املشترك«.

الى ذلك كش��ف مس��ؤول عراق��ي، امس 
األح��د، أن أحزاب��ا مت��ارس ضغوط��ا على 
حكوم��ة عادل عبد املهدي لدفعها لعدم 

االلتزام بالعقوبات ضد إيران.
وقال املسؤول، إن »ضغوطا كبيرة متارسها 
بعض األحزاب واجلهات السياس��ية على 
احلكومة لدفعها لعدم االلتزام بالعقوبات 
ضد إيران« وأش��ار إل��ى، أن »احلكومة تريد 
خل��ق توازن وعدم االجن��رار نحو إيران وخرق 
العقوب��ات عليه��ا، وحت��اول احلصول على 
واس��تثناءات بهذا  أميركي��ة  تس��هيات 
اجلان��ب«، مش��يرا إل��ى أن »تل��ك اجلهات 
الضاغط��ة تري��د خ��رق العقوب��ات ب��كل 
األحوال، س��واء مت احلصول على اس��تثناء 

أميركي أم ال«.
وبني، أن »عبد املهدي يعمل بالتنسيق مع 
رئي��س البرملان محمد احللبوس��ي إليجاد 
ح��ل والتخلص من ه��ذه األزم��ة التي قد 

تسبب مشاكل للعراق مع واشنطن
وفي صعيد متصل كشفت مجموعة من 
اجلن��ود االمريكيني من غواص��ي البحرية، 
ام��س االحد، عن تعرضه��م الى تهديدات 
مباشرة من قيادة اجليش، بالطرد في حالة 

كشفهم جلرائم قائدهم في العراق.
وق��ال اجلنود ف��ي مقابل��ة اجرتها معهم 
تامي��ز« االمريكي��ة،  صحيف��ة »نيوي��ورك 
ان »مس��ؤوال رفيع املس��توى ف��ي اجليش 

االمريك��ي، واثناء مقابلة خاص��ة اجراها 
معه��م، هددهم بعقوبات ش��ديدة تصل 
ال��ى الفص��ل غير املش��رف م��ن اخلدمة، 
في حالة كش��فهم جلرائ��م قائدهم التي 
ارتكبها في الع��راق عام2017، اثناء احلرب 

ضد تنظيم داعش االرهابي«.
يات��ي هذا ف��ي الوقت ال��ذي انطلقت فيه 

محاكمة القائد املذكور »ايداورد غاليغر«، 
بته��م ارت��كاب جرائم ح��رب، بع��د قيام 
اجلنود حتت امرته بالكش��ف عن الفضائع 
التي ارتكبها ف��ي املوصل، مؤكدين »قتل 

من العراقيني، اكثر مما قتل من داعش
كما كشف الرئيس االيراني حسن روحاني، 
عن خطت��ه ملواجهة العقوبات االمريكية 

االقتصادية على قطاعها النفطي.
وق��ال روحاني خ��ال خط��اب متلفز بثته 
وس��ائل االع��ام االيراني��ة ان »الش��عب 
االيران��ي يج��ب ان يتوح��د عل��ى زي��ادة 
ملواجه��ة  النفطي��ة  غي��ر  الص��ادرات 

العقوبات االمريكية« .
كم��ا واكد روحان��ي ع��ن امتاكه خطة 
»لتوس��عة الصادرات بش��كل كبير الى 
الع��راق خال الث��اث س��نوات املقبلة«، 

في محاولة واضحة البقاء ابواب احلصول 
على العملة االجنبية مفتوحة بحس��ب 
صحيفة ان اتش كي اليابانية التي قدمت 

حتليا للخطاب. 
يشار الى الواليات املتحدة كانت قد اعلنت 
بانها س��تفرض عقوبات على من يتعاون 
مع ايران اقتصاديا في مجال النفط، بقرار 

فعل مع بداية الشهر احلالي.
وكش��ف الس��فير الصين��ي ل��دى بغداد 
امس االحد، ان التبادل التجاري مع العراق 
بل��غ 30 ملي��ار دوالر س��نويا، واش��ار ال��ى 
ان الس��فارة متن��ح قرابة 20 الف تأش��يرة 

سنويا للعراقيني.
وقال تش��انغ تاو، في تصريح : إن »التعاون 
مع العراق شمل مختلف اجملاالت السيما 
االقتصادي��ة التي حققت طف��رات كبيرة 
خ��ال الع��ام املاض��ي«، مش��يرا ال��ى ان 

»حج��م التبادل التجاري ب��ني البلدين 30 
مليار دوالر«.

واضاف ت��او ان »حج��م التب��ادل التجاري 
بني البلدين يزداد ويتطور س��نويا، وبنسبة 
10 باملئة«، مبينا ان »الصني اكبر ش��ريك 
جت��اري للعراق، وكذلك يعتب��ر العراق ثاني 
اكبر مورد نفطي للصني، ورابع اكبر شريك 

جتاري للصني في الشرق االوسط«.
واش��ار ت��او الى ان »الس��فارة متن��ح قرابة 
20 ال��ف تأش��يرة س��نويا للعراقيني كما 
ان هناك تس��هيات مقبلة ملنح تأش��يرة 
الدخ��ول الى الصني«، الفتا ال��ى ان »باده 
قدمت في الس��نوات االخيرة، مساعدات 
مالي��ة بقيم��ة 200 ملي��ون ي��وان، قراب��ة 
80 ملي��ون دوالر، كم��ا ان الص��ني تق��دم 
مساعدات اخرى الى العراق عن طريق االمم 

املتحدة«.

الص��ني  جمهوري��ة  م��ع  الع��راق  ووق��ع 
الشعبية، في كانون االول 2015، خال زيارة 
رئيس الوزراء حيدر العبادي االخيرة للصني 
خمس اتفاقيات ومذكرات تفاهم للتعاون 
االقتص��ادي والتكنولوج��ي والعس��كري 

والدبلوماسي والنفط والطاقة.

12 قضايا

الحكومة تريد خلق توازن وعدم االنجرار نحو إيران 
وخرق العقوبات عليها وتحاول الحصول على تسهيالت 

أمريكية واستثناءات بهذا الجانب

بلغت االحتجاجات مرحلة حرجة جدا 
للحكومة لها انعكاسات سلبية على 

الحركة املالية يف لبنان

عبد املهدي يعمل بالتنسيق مع 
رئيس الربملان محمد الحلبوسي 
إليجاد حل والتخلص من هذه 
األزمة التي قد تسبب مشاكل 
للعراق مع واشنطن

اعلن رئيس النقابة عباس 
عواضة االتـّجاه للتصعيد اىل 
أقصى الحدود وعلى القوى 
السياسية تحمـّل مسؤولية 
القرارات الجائرة التي 
اتخذتها
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عبد املهدي وبومبيو ترامب

/ القسم السياسي
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الموازنة التقشفية تقحم لبنان بحالة اضطراب اجتماعي وتباينات بين فرقاء الحكومة حول خفض اإلنفاق ودور المصارف

بومبيو لعبد المهدي: اميركا تدعم الحكومة العراقية وسياستها الخارجية

اكد بومبيو دعم الواليات املتحدة للحكومة العراقية وسياستها 
اخلارجية مرحبا بأخذ العراق دوره وموقعه الكبري يف املنطقة

موظفو املصرف املركزي يرفضون املس برواتبهم 
وموظفو الضمان االجتماعي كذلك

عواضة

احلريري

باسيل



وكان��ت الناطق��ة باس��م البي��ت 
األبي��ض س��ارة ساندرز ذك��رت أن 
ترامب أبلغ نظيره الروسي فالدميير 
بوتني م��رات خالل اتص��ال هاتفي 
»ض��رورة وأهمي��ة تدخ��ل روسي��ا 
واستمراره��ا ف��ي الضغ��ط عل��ى 
تف��كك  ك��ي  الشمالي��ة،  كوري��ا 

سالحها النووي«.
الق��وات  أرك��ان  هيئ��ة  وأعلن��ت 
أن  اجلنوبي��ة  الكوري��ة  املسلح��ة 
»أطلق��ت  الستاليني��ة  الدول��ة 
صواري��خ قصي��رة املدى من ش��به 
جزيرة ه��ودو قرب مدين��ة وونسان 
الساحلي��ة، ف��ي اجت��اه الشم��ال 
الشرقي«، مشيرة الى أنها قطعت 
و200   70 ب��ني  راوح��ت  مساف��ة 
كيلومتر فوق بح��ر اليابان. وأفادت 
بإجراء حتليل مشترك مع الواليات 
املتحدة في ش��أن الصواريخ التي 

يرّجح خبراء أال تكون باليستية.
وذكرت الرئاس��ة الكورية اجلنوبية 
أنه��ا تتاب��ع الوض��ع م��ن كث��ب، 

و»تتش��ارك املعلومات في ش��كل 
وثيق مع الواليات املتحدة«. واعتبرت 
الشمالي��ة  الكوري��ة  اخلط��وة  أن 
تشّكل خرقاً التفاق عسكري وّقعه 
الطرفان الع��ام املاضي، معربًة عن 
»قلق شديد«. وأضافت: »نتوقع من 
كوريا الشمالية املشاركة بفاعلية 

في جهود استئناف سريع حملادثات 
نزع السالح النووي«.

ف��ي السي��اق ذات��ه، أعلن��ت وزارة 
وزي��ر  أن  سي��ول  ف��ي  اخلارجي��ة 
اخلارجية األميرك��ي مايك بومبيو 
ونظيرت��ه الكوري��ة اجلنوبية كانغ 
كيون��غ وه��ا اتفقا خ��الل اتصال 

هاتف��ي عل��ى »ال��رّد بح��ذر« على 
إطالق الصواري��خ. وقالت الناطقة 
باسم البيت األبيض ساره ساندرز: 
»نعلم ما فعلته كوريا الشمالية. 
سُنواصل املراقبة وفقاً ملا تقتضيه 

الضرورة«.

ف��ي الوقت ذاته، أعلن��ت اخلارجية 
اليابانية أن بومبيو أجرى محادثات 
أيضاً م��ع نظيره الياباني تارو كونو 
وتب��ادل  التنسي��ق  عل��ى  واتفق��ا 
املعلوم��ات. وأضاف��ت: »ف��ي هذه 
املرحل��ة، لم نتأكد م��ن أي موقف 
من ش��أنه التأثي��ر فوراً ف��ي األمن 

القومي لليابان«.
يأتي ذلك بعدما أعلنت بيونغ يانغ 
اختب��ار »أسلح��ة تكتيكية«، في 
تشري��ن الثاني )نوفمب��ر( ونيسان 
كوري��ا  لك��ن  املاضي��ني.  )أبري��ل( 
الشمالي��ة امتنع��ت ع��ن اختبار 

أسلح��ة  أو  باليستي��ة  صواري��خ 
نووية، علم��اً أن آخر عملية إلطالق 
صاروخ ُنف��ذت في تشري��ن الثاني 
عاب��راً  باليستي��اً  وك��ان   ،2017
للقارات. وبعد هذه التجربة، أعلنت 
بيون��غ يانغ استكم��ال بناء قوتها 
النووي��ة، ثم أطلقت مس��ار حوار 

وانفتاح مع سيئول وواشنطن.
وحّذرت الدولة الستالينية الواليات 
املتحدة قبل أي��ام من »نتيجة غير 
مرغوب فيها«، إذا لم تبّدل موقفها 
بحل��ول نهاية الع��ام. وقالت نائب 
الشمالي  الك��وري  وزير اخلارجي��ة 

تش��وي سون ه��وي: »قرارن��ا على 
صعيد نزع السالح النووي ما يزال 
ساري��اً، وسنطّبق��ه عندما يحني 
الوق��ت«. واستدرك��ت أن »ذلك لن 
يك��ون ممكناً إال إذا راجعت الواليات 
املتحدة حساباتها احلالية وأعادت 

صوغها«.
وفي صعيد متصل اتهمت الواليات 
املتح��دة الص��ني بوض��ع أكثر من 
مليون شخص من مسلمي أقلية 
ف��ي  أخ��رى،  وجماع��ات  األويغ��ور 

»معسكرات اعتقال«.
مساع��د  ش��ريفر،  ران��دال  وق��ال 
وزي��ر الدف��اع األميرك��ي املكّل��ف 
مبل��ف آسيا، إن »احل��زب الشيوعي 
)الصين��ي( يستخدم ق��وات األمن 
الصيني��ني  املسلم��ني  لسج��ن 

جماعياً في معسكرات اعتقال«.
ش��ريفر، ال��ذي ك��ان يدل��ي بإفادة 
ل��وزارة الدف��اع األميركي��ة، أثن��اء 
مناقش��ة ع��ن اجلي��ش الصين��ي، 
دافع عن استخدامه تعبيراً ارتبط 
بأملاني��ا النازية، باعتب��اره »مالئماً 
جداً في ض��وء ما نعرفه عن حجم 

االعتقال، وهو ما ال يقّل عن مليون، 
ولكن يُرّجح أن يقترب من 3 ماليني 
مواط��ن، ب��ني حوال��ى 10 مالي��ني 
فرد«، إضافة الى »أهداف احلكومة 

الصينية وتصريحاتها العلنية«.

وق��ال معتقل��ون سابق��ون إنه��م 
تعرضوا لتعذيب خالل استجوابهم 
ف��ي تلك املراكز، وكان��وا في زنازين 
مزدحمة ويتعّرض��ون لنظام يومي 
قاٍس من تلقني حزبي، دفع بعضهم 
منش��آت  وحت��اط  االنتح��ار.  ال��ى 
بأس��الك ش��ائكة وأب��راج مراقبة، 
علماً أن حاكم شينغيانغ الصيني 
مبعسك��رات  مقارنته��ا  رف��ض 
اعتقال، معتبراً أنها »مثل مدارس 

داخلية«.
أن  أميركي��ون  مسؤول��ون  وذك��ر 
الص��ني جّرمت جوان��ب كثيرة من 
والثقافي��ة  الديني��ة  املمارس��ات 
ف��ي ش��ينغيانغ، بينه��ا املعاقبة 
على تدري��س النصوص اإلسالمية 

للتالمي��ذ، ومن��ع أولياء 
األم��ور من إطالق أسم��اء أويغورية 

على أبنائهم.
ف��رض  األميركي��ة  اإلدارة  وت��درس 
عقوبات عل��ى قياديني صينيني في 
ش��ينغيانغ، لكن بكني حّذرت من 

أنها سترّد »بشكل مالئم«.

كيف ساعدت الصين أكثر من 30 دولة في التجسس على مواطنيها ؟

نشرت صحيفة »نيويورك تاميز« 
ُصنعت جنة املتلصصني هذه بناًء على 
تقنيات قادمة من الدولة التي أصبحت 
بسرع��ة عاصمة عاملي��ة لنظم مراقبة 

اجملتمعات: الصني.
يُع��د نظام مراقبة األف��راد في اإلكوادور 
-ال��ذي مت تركيب��ه بداية من ع��ام 2011- 
نسخ��ة أولي��ة م��ن برنام��ج لوسائ��ل 
بك��ني  أنفق��ت  محوسب��ة  مراقب��ة 
ملي��ارات ال��دوالرات لبنائ��ه عل��ى مدى 
أكثر من عقد من التقدم التكنولوجي. 
ووفًق��ا للحكوم��ة اإلكوادورية فإن هذه 
الكاميرات تقوم بتقدمي لقطات الفيديو 

إلى الشرطة ملراجعتها يدويًا.
إال أن التحقي��ق الذي أجراه الصحفيون 
بول م��وزور وجون��ا كيسي��ل وميليسا 
تشان والذي نشرت��ه صحيفة نيويورك 
تامي��ز توص��ل إل��ى أن اللقط��ات تذهب 
أيًضا إلى وكالة االستخبارات الداخلية 
للب��الد، والت��ي ك��ان له��ا حت��ت قي��ادة 
الرئيس الساب��ق رفائي��ل كوريا سجلٌّ 
حافٌل في تتب��ع املعارضني السياسيني 
وتخويفه��م ومهاجمتهم. وفي حني أن 
اإلدارة اجلديدة للرئيس بني مورينو حتقق 
ف��ي انتهاكات الوكال��ة إال أنها ما زالت 

حتصل على مقاطع الفيديو.
في عه��د الرئي��س الصيني ش��ي جني 
بينغ قامت احلكومة الصينية بتوسيع 
الرقاب��ة احمللية إلى حد كبير، مما أدى إلى 
ظهور جي��ل جديد م��ن الشركات التي 
تقدم تقنيات متط��ورة بأسعار تستمر 
ف��ي االنخف��اض. إنه��ا مب��ادرة عاملي��ة 
للبني��ة التحتي��ة تسع��ى لنش��ر هذه 

التكنولوجيا إلى أبعد من ذلك.
تُظهر لنا اإلكوادور كيف يتم استخدام 
التقني��ات الت��ي مت ابتكاره��ا للنظ��ام 
السياس��ي في الص��ني -وأحيانًا إساءة 
حكوم��ات  قب��ل  م��ن  استخدامه��ا- 
ال��دول األخرى. وفًق��ا لتقرير ص��ادر في 
ش��هر أكتوبر )تشرين األول( املاضي من 
منظمة فري��دوم هاوس -وهي مجموعة 
بحثية مؤي��دة للدميقراطي��ة- فإنه في 
الوق��ت احلالي تستخدم 18 دولة -تضم 
وباكست��ان  وأوزباكست��ان  زميباب��وي 

املتح��دة  العربي��ة  واإلم��ارات  وكيني��ا 
وأملاني��ا- أنظم��ة مراقبة ذكي��ة صينية 
الصنع، بينما تلقت 36 دولة تدريًبا على 
مواضي��ع مثل »توجي��ه ال��رأي العام«، 

وهذا املصطلح هو كناية عن الرقابة.
م��ع تدفق املعرف��ة واملع��دات الصينية 
املستخدمة ف��ي مراقبة اجملتمعات إلى 
العالم، يحذر النقاد من أن ذلك ميكن أن 
يساعد في دع��م مستقبل السلطوية 
املعتم��دة عل��ى التكنولوجي��ا، مم��ا قد 
يؤدي إلى فقدان اخلصوصية على نطاق 
صناعي. غالًبا ما توصف تلك التقنيات 
بأنها أنظمة حلفظ األمن العام، إال أنها 

استخدامه��ا  يُحتم��ل 
استخداًما سيًئا بوصفها أدوات للقمع 

السياسي.
يقول أدريان ش��هباز مدي��ر األبحاث في 
منظم��ة فري��دوم ه��اوس متحدثً��ا عن 
الصيني��ة  التكنولوجي��ة  الص��ادرات 

اجلدي��دة: »إنه��م يبيعونه��ا باعتبارها 
مستقب��ل احلك��م؛ يتعل��ق املستقبل 
بالسيط��رة عل��ى اجلماهي��ر م��ن خالل 
ف��ي  ش��ركات  توج��د  التكنولوجي��ا«. 
جمي��ع أنح��اء العال��م توف��ر مكونات 
وبرام��ج مراقب��ة رقمية، كم��ا أن الدول 
الدميقراطي��ة مث��ل بريطاني��ا والواليات 
املتح��دة لديه��ا أيًض��ا أسالي��ب م��ن 
أج��ل مراقب��ة مواطنيها. لك��ن هيمنة 
الص��ني املتزاي��دة عل��ى الس��وق غيرت 
األم��ور. لقد جعل��ت الق��روض املقدمة 
من بك��ني تكنولوجيا املراقب��ة متاحة 
للحكوم��ات الت��ي لم تكن ق��ادرة على 
دفع تكاليفه��ا في السابق، في حني أن 
النظ��ام االستبدادي الصين��ي قد قلل 
من الشفافية وقابلي��ة املساءلة فيما 

يتعلق بهذه التكنولوجيا.
بالنسبة للسكان احملليني الساعني إلى 
التراجع عن هذه األنظمة فليس لديهم 
الكثي��ر ليفعل��وه . تعم��ل الشرك��ات 
الصينية بأقل قدر من التدقيق واالحترام 
للمسؤولي��ة االجتماعي��ة للشرك��ات 
مقارن��ة بنظيراته��ا الغربي��ة. ويق��ول 
النشط��اء اإلكوادوري��ون أن��ه ف��ي حني 
أنهم قد جنحوا في العمل مع منظمات 
اجملتمع املدني في أوربا وأمريكا ملعارضة 
مبيعات تقنيات املراقبة، إال أنه ال ميكن 

حدوث حمالت مماثلة في الصني.
تق��ول املشرع��ة اإلكوادوري��ة السابقة 
مارثا رول��دوس: »ليس لدينا القدرة على 
طل��ب املعلوم��ات من الص��ني – إن ذلك 

صعب للغاية«.
اإلك��وادور  نظ��ام  معظ��م  صناع��ة  مت 
-ECU واملعروف باسم إي سي يو-911 أو

911 م��ن قب��ل ش��ركتني صينيتني هما 
س��ي إي آي إي سي )C.E.I.E.C(، وهواوي. 
ووفًقا للتصريح��ات احلكومية ووسائل 
اإلع��الم الصينيت��ني فق��د مت بيع نسخ 
مشابهة م��ن هذه الشبكة إلى فنزويال 
وبوليفيا وأجنوال. بحسب تقرير نيويورك 
تامي��ز، ف��إن ش��ركة س��ي إي آي إي سي 
ووزارة اخلارجي��ة الصيني��ة لم تردا على 
طلبات التعلي��ق على هذه املسائل. أما 
ش��ركة هواوي فقد قالت في بيان لها: 
»توفر شركة هواوي التكنولوجيا لدعم 
برام��ج امل��دن الذكية وامل��دن اآلمنة في 

جميع أنحاء العال��م. وفي كل األحوال 
ال تش��ارك الشركة في وضع السياسة 
العامة فيما يتعلق بكيفية استخدام 
اإلك��وادور  التكنولوجيا«.ف��ي  تل��ك 
تتدل��ى الكامي��رات التي تشك��ل جزًءا 
من نظ��ام إي سي يو-911 م��ن األعمدة 
واألسط��ح ف��ي مختلف األماك��ن بدًءا 
م��ن جزر غاالباغوس إلى غابات األمازون. 
يتي��ح ذل��ك النظ��ام للسلط��ات تتبع 
الهواتف وقد يُضاف إلي��ه قريًبا القدرة 
عل��ى التعرف عل��ى الوج��وه. وتسمح 
التسجيالت للشرطة مبراجعة األحداث 

السابقة وإعادة بنائها.
وف��ي حني أن��ه يت��م تسويق نظ��ام إي 
سي ي��و-911 للجمهور على أنه وسيلة 
للسيطرة على معدالت القتل املرتفعة 
واجلرائ��م املرتبط��ة باخمل��درات إال أنه قد 
االستبدادي��ة  املنظوم��ة  أيًض��ا  خ��دم 
لرفائي��ل كوري��ا من خ��الل دع��م أمانة 
االستخب��ارات الوطني��ة، وه��ذا وفًق��ا 
لرئيس سابق لذلك اجلهاز. وفي مقابلة 
نادرة أُجريت العام املاضي في مقر أمانة 
االستخبارات الوطنية خارج العاصمة، 
كيت��و، أك��د رئيسه��ا في ذل��ك الوقت 
-خورخي كوستا- على أن االستخبارات 
احمللية ك��ان لها إمكاني��ة الوصول إلى 

نظام املراقبة صيني الصنع.

املفارق��ة هنا بحس��ب التقري��ر هي أن 
معظ��م اإلكوادوري��ني يقول��ون إن نظام 
إي سي ي��و-911 لم يحق��ق فعالية في 
إيق��اف اجلرمية على الرغم من أن تركيب 
النظ��ام مت خالل فت��رة كان��ت معدالت 
اجلرمي��ة فيها منخفض��ة. كما يشيرون 
إلى بعض عمليات السرقة والهجمات 

دون  الكامي��رات  أم��ام  حدث��ت  الت��ي 
استجابة من الشرط��ة. ومع ذلك فقد 
حققت الشرطة تأييًدا شعبًيا للنظام 
بشكل جزئ��ي من خالل نش��ر مقاطع 
فيدي��و على موق��ع تويت��ر والتليفزيون 
للص��وص ومجرم��ني مت القبض عليهم 

أمام الكاميرات.
ميي��ل كثير م��ن اإلكوادوري��ني، بحسب 

اخلض��وع  عل��ى  للموافق��ة  التقري��ر، 
للمراقب��ة م��ن قب��ل أع��ني الكاميرات 
الت��ي ال ترم��ش عن��د تخييره��م ب��ني 
اخلصوصي��ة والسالمة. ومع خروج مارد 
املراقب��ة اجلماعية م��ن القمقم طالب 
قادة اجملتمع إلى استخ��دام الكاميرات 
للمساعدة ف��ي تأم��ني أحيائهم حتى 
مع علمه��م أن هذه األجه��زة ال تعمل 
بشك��ل جي��د. تكم��ن اخمل��اوف بشأن 
اآلث��ار السياسية طويل��ة األجل لذلك 
النظام خلف احلقائ��ق الواقعة امللحة 
واخملدرات.تراج��ع  بالعن��ف  املتعلق��ة 
مورينو الذي وصل إلى كرسي السلطة 
في ع��ام 2017 عن بع��ض السياسات 
االستبدادي��ة لسلف��ه رفائي��ل كوريا، 
وتعهد بالتحقي��ق في انتهاكات أمانة 
اإلكوادور  ف��ي  الوطنية  االستخب��ارات 
وإعادة تشكيل وكالة جمع املعلومات 
االستخباري��ة حت��ت اسم جدي��د. وقد 
ساعدت حكومته في فتح أبواب نظام 
إي س��ي ي��و-911 وأمان��ة االستخبارات 
الوطني��ة أم��ام القائم��ني عل��ى تقرير 

صحيفة نيويورك تاميز.
تق��ول مارث��ا ردول��دوس: »لق��د نظ��رت 
احلكومة إل��ى التجس��س كمجموعة 
أدوات، بحي��ث ميكنه��م استخ��دام أي 

أداة يريدونه��ا. ميكنهم التجسس على 
ومكاملاتك  اإللكترون��ي  بري��دك  رسائل 
الهاتفي��ة أو أن يضع��وا ميكروفونًا في 
سيارتك، وفي الوقت ذاته من املمكن أن 
جتد أشخاًصا يتبعونك. لقد كان نظاًما 

متكاماًل«.
تع��ود أصول نظام إي سي يو-911 -الذي 
يُفت��رض أن��ه نظام حملاربة جت��ار اخملدرات 
والقتلة- إلى حتد أمني مختلف: أوملبياد 
بكني ع��ام 2008.زار وفد م��ن اإلكوادور 
بك��ني قب��ل األوملبي��اد وقام��وا بجولة 
لتفقد نظام املراقبة اخلاص بالعاصمة 
الصينية. في ذل��ك الوقت كانت بكني 
تتلق��ى لقط��ات فيدي��و م��ن 300 ألف 
كاميرا ملراقبة 17 مليون ش��خص، وقد 

أبهر ذلك اإلكوادوريني.
ق��ال فرانسيسك��و روبايو املدي��ر العام 
لنظ��ام إي س��ي ي��و-911 ف��ي مقابل��ة 
أجري��ت مع��ه الع��ام املاض��ي: »قامت 
الصني بإنشاء مراكز لالستجابة حلاالت 
الط��وارئ من أجل األوملبياد، وكانت تلك 
املراكز لديها أحدث التقنيات في وقتها. 
لقد رأت سلطات دولتن��ا أنها مناسبة 

إلحضارها إلى اإلكوادور«.
ك��ان التوقيت مناسًبا ج��ًدا، حيث كان 
رفائيل كوريا حدي��ث العهد بالسلطة 
ويواج��ه ارتفاًع��ا في مع��دالت اجلرمية، 
لذل��ك فق��د قرر ف��ي يناي��ر 2011 جعل 

املراقبة أولوية .
اجته وزراء رفائيل كوريا إلى الصني. وجرى 
خالل ش��هرين إعداد تفاصي��ل النظام 
التكنولوجي الصيني الصنع مبساعدة 
السف��ارة  م��ن  عسكري��ني  ملحق��ني 
الصينية في كيتو. ثم سافر املسؤولون 
اإلكوادوريون إلى بكني مرة أخرى لتفقد 
النظام الذي يقدم تكنولوجيا تنتجها 
الشركة األم لشركة سي إي آي إي سي 

املدعومة من الدولة.
بحلول ش��هر فبراير 2011 ومع احلصول 
على ضمان��ات للتموي��ل احلكومي من 
امللحقني وقعت اإلكوادور اتفاًقا بدون أي 
عملية مناقص��ة عامة. حصلت الدولة 
عل��ى نظ��ام مراقبة صين��ي التصميم 
بتمويل م��ن قروض صينية. وفي املقابل 
قدم��ت اإلك��وادور للص��ني واح��دة من 
النف��ط.  وه��ي  الرئيسي��ة  صادراته��ا 
تدفق��ت األم��وال اخلاص��ة بالكاميرات 
واحلوسب��ة مباش��رة إلى س��ي إي آي إي 

سي وهواوي.
تقول مارث��ا رولدوس: »دائًم��ا ما ينتهي 

األمر باملال عائًدا إلى الصني«.
أصبح ذلك منًطا -بحسب التقرير- ففي 

مقابل التسهيالت االئتمانية التي بلغ 
مجموعه��ا ما يزيد عل��ى 19 مليار دوالر 
وقعت اإلك��وادور عقوًدا تتعل��ق بأجزاء 
النفطي��ة.  كبي��رة م��ن احتياطياته��ا 
وتبع ذل��ك طفرة ف��ي مشاري��ع البنية 
التحتية الصينية مب��ا في ذلك السدود 
الكهرومائي��ة ومعامل تكري��ر البترول. 
باملقارن��ة ك��ان نظ��ام إي سي ي��و-911 
مجرد بند صغير.وبسعر أولي يزيد على 
200 مليون دوالر ب��دأ تركيب الكاميرات 
بالق��رب م��ن مدين��ة غواياكي��ول، وهي 
مدين��ة ساحلي��ة مزدهرة ترتف��ع فيها 
السن��وات  وخ��الل  اجلرمي��ة.  مع��دالت 
األربع��ة التالية مت توسيع نطاق النظام 

في جميع أنحاء اإلكوادور.
مت تعليق الكاميرات ف��ي أي مكان يوفر 
رؤي��ة جيدة، ومت إنشاء مراكز للعمليات. 
كما ساف��ر كبار املسؤولني اإلكوادوريني 
إل��ى الصني للحصول عل��ى تدريب، وزار 
املهندس��ون الصينيون الب��الد لتعليم 
نظرائه��م اإلكوادوري��ني كيفي��ة عمل 

النظام.

13 ما وراءالحدث

الدول الدميقراطية مثل بريطانيا والواليات املتحدة لديها أساليب من أجل 
مراقبة مواطنيها لكن هيمنة الصني املتزايدة على السوق غريت األمور

تقري��ًرا تناقش في��ه نظام مراقبة اجملتمعات الذي يتضمن استخدام كامي��رات مراقبة ذات جودة وتكنولوجيا فائقة تستخدمه��ا دول كثيرة حول العالم ملراقبة 
مواطنيه��ا، صنعتها الصني وتصدرها له��ذه الدول.في العاصمة اإلكوادورية يوجد مبنى رمادي ضخم يحظى بنظرة ش��املة للمدينة على امتدادها، من األبراج 
الشاهقة في قاعدة وادي األنديز إلى األحياء ذات املباني زاهية األلوان التي متتد على سفوح اجلبال.أفراد الشرطة الذين يعملون في ذلك املكان ينظرون إلى أماكن 
أخرى، فهم يقضون أيامهم في النظر بتمعن إلى شاش��ات الكمبيوتر ومشاهدة لقطات من 4300 كاميرا منتشرة في أنحاء البالد.تُرسل الكاميرات ذات القدرة 
العالي��ة م��ا ترصده إلى 16 مركز مراقبة في اإلكوادور يعمل بها ما يزيد على ثالثة آالف ش��خص. ميكن ألفراد الشرطة التحكم في تلك الكاميرات من خالل أذرع 

حتكم ومتشيط الشوارع بحًثا عن ترويج اخملدرات وعمليات السطو والقتل، ومبجرد أن يشتبهوا في شيء ما، فإنهم يقومون بتكبير الصورة.

أعلنت اخلارجية اليابانية أن بومبيو أجرى حمادثات مع نظريه الياباني تارو كونو واتفقا على التنسيق وتبادل املعلومات

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

أعرب الرئيس 
األميركي دونالد ترامب عن 

ثقته بأن الزعيم الكوري 
الشمالي كيم جونغ أون »لن 

يخلف وعده«، بعد إعالن 
سيئول أن بيونغ يانغ أطلقت 

صواريخ نحو البحر قبالة 
ساحلها الشرقي.

وكتب ترامب على »تويتر«: 
»أي شيء في هذا العالم 
املثير لالهتمام أمر ممكن 

لكنني أعتقد بأن كيم جونغ 
أون يدرك متاماً اإلمكانات 

االقتصادية العظيمة لكوريا 
الشمالية، ولن يفعل شيئاً 

لوضع حّد لها. إنه يعرف أيضاً 
أنني معه وال يريد أن يخلف 

وعده لي. سيكون هناك 
اتفاق«، علماً أن محادثات نزع 

السالح النووي متعثرة بني 
واشنطن وبيونغ يانغ.

ُيعد نظام مراقبة األفراد يف اإلكوادور نسخة 
أولية من برنامج لوسائل مراقبة حموسبة أنفقت 

بكني مليارات الدوالرات لبنائه

أعلنت وزارة الخارجية يف 
سيئول أن وزير الخارجية 
األمريكي مايك بومبيو 
ونظريته الكورية الجنوبية 
كانغ كيونغ اتفقا على الردّ 
بحذر على إطالق الصواريخ

يف عهد الرئيس الصيني 
شي جني بينغ قامت 
الحكومة الصينية بتوسيع 
الرقابة املحلية إىل حد كبري 
ما أدى إىل ظهور جيل 
جديد من الشركات
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سارة

كيم جونغ

شي جني

رفائيل

ادريان

ترامب واثق من إيفاء كيم بـ»وعده« بعد إطالق بيونغ يانغ صواريخها 

الرئيس االمريكي : أي شيء يف هذا العامل املثري 
لالهتمام أمر ممكن لكنين أعتقد بأن كيم يدرك متامًا 

اإلمكانات االقتصادية العظيمة لكوريا الشمالية
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الثقايف يف رحلة )مسافر زادُه اخليال( حلمدي العطار
متابعة / البينة الجديدة

املقدمة
بسم اهلل الرحمن الرحيم

الصللاة  وأمتُّ  العاملللن،  رب  هلل  احلمللد 
والتسليللم علللى محمد األمللن، وآله 

الطيبن الطاهرين.
وبعد: فقد كللان للرحلة األدبية دور في 
ترسيللخ هاجللس البحللث عللن املكان 
املفقود أو املُرتقب لدى الكاتب بوصفه 
النموذج الذي يرضي تطلعه وتهدأ إليه 
نفسه، فيقللف أمام تلللك املشاهدات 
منبهراً فا يتخطاها إال بروعة الوصف 
وجمال األسلوب ساعياً لترك انطباعه 
لللدى املتلقي مبللا يقرب املكللان املرحَتل 
إليه ويجعلُه مأنوساً لللدى قرَّائه؛ ومن 
هذا املنطلق جاء اختيار الرحلة األدبية 
والكتابة فيها فوقعُت على )مسافر زاده 
اخليال( بحثاً عمللا تستدعيه لديَّ هذه 
الرحلة من احساس مبعاناة الكاتب غير 
املنظورة وهو يضع انطباعاته وتصوراته 
قيد الكتابة حيث كان حلضور الثقافي 
بكثافتلله وما يُثيره مللن قضايا الشيُء 
الافللت في هذه الرحلة؛ فذهبُت أجوُب 
مع الكاتب بلداً بلداً ومدينة بعد أخرى؛ 
بحثاً عن تلللك القضايللا الثقافية وما 
شللكلته مللن هيكل عام قامللت عليه 
بنيللة الرحلة، إْذ شللكلت كللل قضية 
منها ثنائيللة ثقافية تنطلق من املكان 
لتجد صداها في نفس الكاتب وشعوره 
حلظة التصالح مع ذلك املكان بالقياس 
إلللى مكانه األصلي وبلللده العراق الذي 
ميثللل انطاقتلله أو نقطة عبللوره نحو 
تلك املللدن البعيدة من حيللث الثقافة 
واجلغرافيللة واملللوروث احلضللاري، حتى 
اذا ما فرغت مللن امتام قراءتها اكتملت 
خطة البحث فللي مبحثن يسبقهما 
مدخللل إلى الرحلة، تناولت في املبحث 
األول: البنللاء الشكلللي للرحلللة ومللا 
ينطوي عليه من لغة وأسلوب وعناصر 
مكونة لذلك الشكللل الفني، وتناولت 
في املبحللث الثاني: البنللاء املوضوعي 
للرحلللة وما يقللوم عليه مللن ثنائيات 
ثقافيللة مّثلت أهللم القضايللا الكبرى 
التللي كانت تشغل الكاتب مثل املكان 
والدين والفلكلور واخلدمللات. وبدالً عن 

تلخيللص اخلطة ووضعها فللي اخلامتة، 
كمللا هو معهود، ذهبللُت إلى وضع اليد 
على نتيجتن كانتا من األهمية مبكان ؛ 
وهما مصار الرحلة لدى الكاتب والصور 
الفوتوغرافيللة التي شللغلت حيِّزاً من 
الكتابللة .كمللا يطيللب لللي أْن أتوجلله 
بالشكللل والثناء على أستاذي املشرف 
على هللذا البحث األستاذ الدكتور عبد 

اهلل حبيب التميمي وجزاُه اجلزاء األوفر.
امُلدخل

يتناول الكتاب رحلة الصحفي حمدي 
العطللار إلى مجموعة مللن الدول وذلك 
في سفرته ألجل الترفيه الذي يستغرق 
بضعة أيام مسافراً جللواً، أو برَّاً أحياناً، 
مع مجاميع سياحيللة دائماً، بدأها من 
سريانكللا وانتهللت بلبنان التللي زارها 
مرتن، وقللد تعرض بالوصللف لكل بلد 
من هذه البلللدان متوقفاً عن التسمية 
والتاريخ ومللا يتركه من انطباعات لدى 
وتكلم  بالوصف  للل  فُيفصِّ السائحن، 
على كل مللا يُثيره من التقاطات؛ فجاء 
كتابُه ثللروًة هائلة من األسماء واالعام 
واملدن والكلمللات الفصيحة والعامية، 

بأسلللوب سهللل وعبارة واضحللة جداً 
ومبتَذلللة أحيانللاً، فاملتصفللح لكتاب 
)مسافللر زادُه اخليال( يقللرأ تلك البلدان 
ويتعرف عليها من خال منظور حمدي 
العطار ومشاهداته، ومهما اتسع هذا 
املنظور فإنَُّه يضيق عن ايفاء تلك املدن 
واألمكنة حقها من الوصف والتفصيل، 
ألن كللل ما يقدمُه املؤلف من معلومات 
تكللون محللدودة مبللا لقيته اماملله وما 
جرت معه من مصادفات أو حوارات قام 
بتدوينهللا وتلخيصها على انها سجل 
لذلك املكان أو لتلك املدينة. إنَّ الثقافي 
بوصفلله ترقيًة للعقل واالخاق وتنمية 
للللذوق السليللم فللي األدب والفن وهو 
مرحلللة من مراحل التقدم احلضاري قد 
وجد طريقُه في الرحلة األدبية عموماً، 

وامتازت رحلة )مسافر زادُه اخليال( على 
وجلله اخلصللوص، وذلللك لتوافرها على 
مادة ثقافية تؤكد نزعة املؤلف ملاحقة 
كل ما هللو ثقافللي ابتداًء مللن التاريخ 
العللادات  حتللى  والديللن  واألسطللورة 
والتقاليد والفلكلور والطعام والعمارة 
وأطباع النللاس وسماتهم، فهي رحلة 
حافلللة بكل ما هو ثقافللي في مرحلة 

زمنية محددة.
املبحث األوَّل: البناء الشكلي للرحلة

يتسم البناء الشكلللي للرحلة بنمط 
سللردي معللن يتخللذ مللن مجموعللة 
مللن األلفللاظ واملفللردات مللادة لتكوين 
األساليب التي تقوم عليها لغة الرحلة 
بصللورة عامة، ومتتاز هذه املفردات بأنها 
قائمة علللى ثنائية الفصيح والعامي ، 

كما وتقوم الرحلة على أجزاء ثاثة هي 
املقدمللة والعرض واخلامتللة، وما يسبق 

ذلك من عناوين امتازت بها الرحلة.
أوَّاًل: اللغة واألسلوب

تُعرَّف اللغة بأنَّهللا نظام من العامات 
املتواضللع عليهللا اعتباطللاً مللن حيث 
قبولها للتجزئللة، ويتخذها الفرد عادة 
وسيلللة للتعبير عن أغراضلله وحتقيق 
عمليللة االتصال مع اآلخريللن، وهذا ما 
أشللار إليه ابن جني قدميللاً حن وصف 
اللغة بأنَّها: )أصوات يعّبر بها كّل قوم 
عن أغراضهم(، فتشمل بذلك الوحدات 
اللغويللة واملعجمية والبنللى النحوية 
ودالالتهللا  ووظائفهللا  واألسلوبيللة 
ُمتمثلًة فللي نقل األفكللار والعواطف. 
يتبللع الكاتب في )مسافللر زادُه اخليال( 
أُسلوبللاً سهاً ومبتللذالً أحياناً ويجعل 
الكام ينساب انسياباً بلغة صحفية 
بسيطللة جداً مللن دون ايحاءات او صور 
خياليللة ممللا يؤكللد الصفللة الواقعية 
كثيللراً  يعللول  ال  فالكاتللب  للرحلللة، 
علللى أسلوبه في إثللارة دهشة املتلقي 
وجذبه نحللو املكان املوصوف، بل يعول 
على الوصف املطللول الواقعي لكل ما 
شللاهدُه مللع اضافة حتلياتلله اخلاصة 
واخلبرة الشخصية لكل ذلك؛ كما في 
قوله: )ما ان أدخلنللا احلقائب وسارعنا 
الى صعود السيارة من أجل استنشاق 
)امليكروباص(  املكيللف لسيللارة  هللواء 
وكنللت أخللر شللخص(، ومتتللاز الرحلة 
هذه مبفردات غنية وذات دالالت مكانية 
وزمانية تفي بغرض املتكلم وتدل على 
سعللة اطاعلله وال سيمللا فللي وصفه 
للمكللان مثل وصفه ملتحللف الفجيرة 
ووصللف قرية العللروس، والنللاس حوله 
واحلللوارات القليلللة التللي يجريهللا مع 
من التقاهم فللي رحلته وتنقسم عادًة 
إلللى حوارات حقيقية كمللا في حديثه 
مع املرشللد السياحللي بخصوص زيارة 
متحللف انطاليا، أو حللواره مع السائق 
في معلللم املقاومة في مليتا، وحوارات 
خيالية كما حصللل له بجزيرة النساء 
فللي غريسللون وحديثه مللع االمازونية. 

ولغة الرحلة بصفة عامة.
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قصة قصرية

نعللرف ان الغللزل هو نوٌع مللن أنللواع الّشعر، الللذي يكون 
موضوعه الرئيسللّي، هو الّتغني باحلبيبة وِذكِر َمحاسنها، 
حيللث يَقوم الشاعر بَوصِف جماِل َمحبوبته ويذكر مواطِن 
اجلمال فيها، كأن يَتغنى ِبجمال َجسِدها، أو جمال عيونها، 
أو إشللراقة َوجِهها، كما يَُبًث فيه الشاعر َشللكواه من أَلم 
ِفراق احلبيبللة، وابتعادها عنه أو َسفرهللا، وهناك انواع من 
ريللح، والغزل الصوفي،  الَغللزل: الغزل الُعللذري، والغزل الصَّ
فكللان االول ترجم لنللا  احلّب الُعْذرّي، ففللي صحراء العرب 
املتراميللة االطراف، وحتللت السماء الصافيللة األدمي الرائعة 
الزرقة، يترعللرع احلّب طاهراً كالغيث، شللفافاً كالنسيم، 
دافئاً كالنور، زاخراً باملشاعللر النبيلة والعاطفة املشبوبة 
الثللّرة الزكيللة، متقيَّداً بأخللاق الفروسيللة وتقاليدها في 
الِعّفللة والوفللاء واإلخاص، ومتتزج في هللذا النوع من احلّب 
قوة املشاعر بصّحة العقيدة وسمو اخُللق، فتتفجر قريحة 
العاشللق بالغللزل العفيف واللفللظ اللطيللف، وليس بن 
العاشللق وحبيبته، إال احملّبة الصافية والعاطفة الصادقة، 
للب بجميل بثينة،  كما قللال جميل بن معمر الُعذرّي، امللقَّ

نسبة إلى اسم محبوبته:
        وإنّي ألرضى مْن بثينَة باللذي

                              لو أبصرُه الواشي لقّرْت بابُلْه
امللا الثانللي فترجم لنا احلللّب اجلسدّي، كللون العرب ذواقة 
َقه منذ القدمي، حّتللى إنّهم عبَدوا  للجمللال األنثللوّي، تَعشَّ
عشتار، إلهللة اجلمال عند السومريّن، وعبللدوا الاة ومناة 
والعللزى، وفي هللذا النوع من احلّب، يُفَت العاشللق بجسم 
محبوبتلله الغللّض بجميللع تفاصيله، كأن يكللون وجهها 
املشللرق كالصبللح، وشللعرها األسللود الفاحللم كالليللل، 
وجبينها الناصع كالبدر، وعينيها الواسعتن الكحيلتن، 
وجيدهللا، الللذي يضاهي جيللد الغزالللة، وصدرهللا الناهد 
النافللر، ويدها البّضة، وبكّل نبضة من نبضات قلبها، وكّل 
رّفللة من رفللات أجفانها الهدباء، وكللّل رعشة من رعشات 
شفتيها املكتنزتَن، وقد عرف الشعر العربّي هذا اللون من 
احلللّب منذ أقدم العصور، فقد وصللف لنا أمير الشعراء في 
العصر اجلاهلي، امرؤ القيس، بعض مغامراته اجلنسّية في 

معلقته الشهيرة التي ورد فيها:
        ومثللِك ُحبلى قد طرقُت وُمرضٍع

                                   فألهيُتها عن ذي متائَم محوِل
        إذا ما بكى من خلفها انصرفت لُه

ِل ها لم يُحوَّ                                    بِشلقٍّ وحتتي شقُّ
اذن يبقللى الغللزل ملتصقا باحلللّب، كونه أنبللل العواطف 
اإلنسانيللة وأسماهللا، فهللو يثيللر زوبعللة مللن االنفعاالت 
واألحاسيللس البشريللة املتنّوعللة، من أمٍل، ورجللاء، وفخر، 
ورضللاً، وغضللب، وِغيللرة، وحنان، ولهللذا أكثللر االنسان من 
الترحال في آفاقه وأرجائه، والتجوال في بساتينه وجناته، 
والبحللث في كينونته وماهيتلله وطرائقه ووسائله وكلِّ ما 
يتعلَّق به، فهناك احلب االلهللي )الغزل الصوفي(، وفي هذا 
النللوع من احلّب يحّلق العاشللق في عوالللم نورانّية، حيث 
الينابيع الروحّيللة الثّرة والفيض الربانللّي الغامر، وتنتشي 
روحلله بنفحللات إلهّية، وتختلللج نفسه بأقبللاس ُعلويّة، 
ويهيم بجمال اخلالق املتجلِّي في الكون والطبيعة والوجود 
وجميع اخمللوقات، فيفيض وجدانلله بترانيم احلّب والطهر، 
وتللذرف عيناه دموع الشللوق واللوعة واخلشللوع.. هذه هي 

االنواع الثاث من الغزل في الشعر العربي منذ القدم.

أنواع الغزل
 يف الشعر العربي

a

فنارات

وجدان عبدالعزيز

نص

نورسٌة
متارُس شهوَة الكلماِت في موِج 

الغياْب...
عصٌر من الّصّواِن .
أسراٌب من املوتى.

 سؤاٌل ليَس يعثُر في
 رحاِب األفِق عن شبِق اجلواْب...

وهناَك كنَت كمثِل 
منسأٍة توّكأَ فوقها النسياُن 

فانهارْت مامحها 
على وطٍن من اخلطِأ املطّرزِ 

بالصواْب...
فاشجرْ على زبِد الفصوِل 

حروفَك الّسمراَء 
لّقْن هذِه 

األرَض الشهيدَة 
كيَف ميكُن أن تخطَّ على 

خرائِطها مساحاِت الظمأْ...
أو فالتمْس درباً إلى الاأيَن 

علَّ الوقَت يشفُع أن متارَس فيه 
مقصلَة الّرخاِء املرِّ 
إذ حتتاُج وجهاً كي 

تعيَش كما يعيُش الصابروَن 
على انتظارِ املوِت في 

بعِض ابتساماٍت كمثِل 
العطِر في الّدفلى وكذٍب 

في مواعيِد اإلياْب

وشٌم على كتِف 
الفراِغ احلرِّ 

حبث أعدتُه الطالبة علياء حسني هاشم .. إشراف د. عبد اهلل 
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قاسم العابدي

البينة الجديدة/ محمد الفيصل 
موقع العراق االستراتيجي عبر كل 
االزمللان والعهللود جعللله يعيش او 
يكون جزءا من الصراعات اإلقليمية 
الدولية ألسبللاب جغرافية  وحتللى 
كونه الطريق الرابط للقارات الثاث 
وأفريقيللا..( وسياسياً  وآوروبا  )آسيا 
بسبللب الصراعللات واألزمللات التي 
كانللت تعصللف مبحيطلله العربللي 
الُبعللد  عللن  واإلسامي..ناهيللك 
اإلقتصللادي بهذا اخلصللوص ملا فيه 
من خيللرات كثيرة..!! لهذه األسباب 
وغيرهللا وألهميللة تسليللط الضوء 
على هذا املوضوع.. أقام بيت البياع 

الثقافي وبحضللور جمهور نخبوي 
متميللز مللن املفكريللن والباحثللن 
واخملتصللن  نللدوًة إستضللاف فيها 
أ.م.د عبللاس حنللون مهنللا األسدي 
ليتحدث عن رؤيته وحتلياته املهنية 
بهللذا اجلانب..وبللدات اجللسة التي 
ادارهللا مديللر البيت - احلللاج كمال 
عبللداهلل العامري بنبللذة مختصرة 
عن حياة الضيللف املولود في بغداد 
عللام ١٩٦٦ - يعمل كأستاذ جامعي 
فللي جامعللة بغللداد/ كليللة اآلداب 
/ قسللم علللم النفللس / تخصللص 
علللم النفللس املعرفللي - عمل في 
وزارتللي التربيللة والتعليللم ملايقرب 

من ربع قللرن - له كتابللان منشوران 
)علم النفس املعرفللي - واألساليب 
املعرفية مدخللل للشخصية( وفي 
الطريللق هنللاك خمسة إصللدارات 
)العقللل  وهمللا:  للنشللر  جاهللزة 
وعاداتلله - املعلومللات ومعاجلتها - 
الللرأي العام العراقللي - الشخصية 
االنساني..(  التفكيللر  و...  العراقية- 
كما وأّن لألسللدي مجموعة بحوث 
منشورة في مجات عراقية وعربية 
في شتى  اجملاالت التي تندرج ضمن 
تخصصه..بعد ذلك شللرع الباحث 
في محاضرته التي حاول تقسيمها 
الللى عللدة محللاور.. منهللا: مقدمة 

تعريفيللة لهللذا الصللراع وأطرافه، 
والفروق بللن احلرب النفسية والغزو 
الثقافللي والقللوة الناعمللة واحلرب 
الناعمللة، وادوات الصراع ووسائله، 
ورؤيللة لشخصيللة الفللرد العراقي 
الكفيلة  والسبللل  في مواجهتلله، 
العديد  املواجهة، مستعرضا  لهذه 
مللن الشواهد الغائبة عللن اذهاننا، 
معللززة باحصائيللات دقيقة تنطوي 
على الكثير من األسرار، مشيراً الى 
اّن طبيعللة احليللاة هي صللراع دائم 
للهيمنة ، وفللرض الوجود مبختلف 
الوسائللل واألدوات، التي تتغير تبعا 
لتغير وسائللل التفاهم والتخاصم 

األفللراد واجملتمعللات متوقفللا  بللن 
عنللد السعللي االمريكللي للتفللرد 
والهيمنة بالقللرار الدولي، والنظام 
اإلقتصللادي العاملي عبللر منظمات 
أمميللة مؤسسللة لذلللك وجمعهللا 
حلفاء ومناصرين ملواجهة اخلصوم 
واملناوئللن واالعللداء،، وتقللدم خيار 
القللوة الناعمة على بقية اخليارات، 
بعللد ان كانللت القللوة العسكرية 
هللي اخليللار املتقدم الللى زمن قريب 
عنللد صانع القللرار االمريكي ضمن 
استراتيجية العوملللة التي تتطلب 
نشر قيمها والسيطرة على املواقع 

األولى في العالم.

البينة الجديدة/ علي شريف
وقعللت الشاعللرة نيللران 
منعللم الشبيب منجزها 
االول )نللون وياء( في حفل 
اقامه البيت الثقافي في 
بالتعاون  بابللل  محافظة 
العامليللة  املنظمللة  مللع 
لإلبداع من اجل السام / 
فرع بابل ومؤسسة االمناء 
الناقللد  وقللدم  الوطنللي. 
والشاعللر حسللن عوفي 
قللراءة نقدية عللن املنجز 
انطلللق فيه مللن العنوان 
)نون ويللاء( جملة اسمية 
خبريللة لكنهللا محيللرة 
جدا لللو اسقطناها على 

العربيللة مللن  االبجديللة 
اليللاء( لكنها  )االلف الى 
بالنون(  )االلف  استبدلت 
وكأنهللا تقول هللذه نيران 
مللن االلللف للنللون او رمبا 
الللذي احرق  نيرون  حتاكي 
روما. واضاف الناقد عوفي: 
الشعريللة  اللغللة  امللا 
فالشاعللرة متتلللك غزارة 
لغوية ومعجما ثرا بداللته 
ومعجملله ومصللادره وان 
طبيعة الصورة الشعرية 
وتشكيلهللا فللي النللص 
هي  ومصادرها  الشعللري 
واالستعللارة  التشبيللة 
واالسطورة الذي مارسته 

الشاعللرة فللي مخيلتها 
وشللكلت  اجلامحللة 
ايقاعاتها الشعرية بعدة 
التكللرار  منهللا  وسائللل 
والتقسيللم  الصوتللي 
متيللزت  كمللا  والتللدومي. 
اجلمللل الشعريللة خبرية 
كانت ام انشائية اسمية 

بخضوعهللا  فعليللة  ام 
لقوانن اللغة وقواعدها. 
بعدهللا قللرأت الشاعللرة 
عللدة  الشبيللب  نيللران 
منجزهللا  مللن  نصللوص 
البكر رافقها مبقطوعات 
موسيقية الفنان سليم 
العود.  آلللة  عبكة علللى 
فيما غنللى الفنان باسم 
اللبللان اغنية من املوروث 
الغنائللي ومللواال عن االم 
محاكيا القصيدة االخيرة 
القتهللا الشاعرة. التللي 

االمسيللة  وشللهدت 
مداخللات لشعراء وادباء 

من احلضور.

كامل عبد الحسني الكعبي
 

ترتعللُد فرائللُص الللروِح علٰى 
هجيرهللا  بحللِر  ُكثبللاِن 
الللاذع، تتساوُق مللع حّباِت 
عللة  املتقطِّ املسافللات  ذرى 

فللي  الاهثللِة  َكأَنفاسللي 
َكجهازِ  االحتللراِق،  مضامير 
الواقف فللي نقطة  السيللر 
الشللروِع،  وخللطِّ  البللْدِء 
َكخيللوٍل جامحٍة في َمرابط 
االنتظارِ، تُْلَجم مرات ومرات 
علللى شللفير املُللدى ونصال 
سكاكللن املَللاِم تذبُحنللي 
وتتسّلللٰى بنحري فللي عمِق 
جراٍح غائرة ال تَْقبُل الضماَد، 
وأعللرُف أنّللِك تنكريللَن َعَلّي 
والسفللر  االحتجللاب  هللذا 
واالختباء  الشمللِس  خلللَف 
بللَن طّياِت الَضباِب وَمَع هذا 
كنُت أطللوِّع نفسي ُكّل يوٍم 
وأَحملهللا علللٰى الرياضللات 

الصعبللِة وهي تلللّح َعَليَّ أن 
اكسللر هللذِه األَطللواَق ودّس 
خنجللرَك املوسللوَم بالوثبِة 
فللي عللرض شللرانق احلصار 
ُمتألِّقللاً  واخللرج  وطولهللا 
ساطعللاً واضللَح التفاصيِل 
آثرُت  وناصَع الرسوِم لكّنني 
أْن أُزارَ وال أَزور وأَْن أُْقَبللَل وأنللا 
في أقصٰى حللاالت االنطفاء 
وِظللال  الللُرؤى  سللدميِ  بللَن 
زوايللا االزورار علللٰى أن أضيَء 
كنجٍم المٍع يسللرق األنظارَ 
تغيِّبُه  ويُنسٰى حينما  حيناً 
األضواُء ، فأصطلي بَنَفحات 
الَنَدِم وأحترُق بَزَفرات األَسِف 

والَت حَن َمْنَدم.

بيت البياع الثقايف وندوة عن الصراع الناعم

َوَهُج االْنِطفاء الشاعرة نريان الشبيب توّقع )نون و ياء( يف البيت البابلي

صدر عن دار املأمون للترجمة والنشر 
احدى دوائللر وزارة الثقافة والسياحة 
واآلثار العدد الرابع من جريدة املترجم 
العراقللي لشهر نيسللان 20١٩، وضم 
العدد بن صفحاته عدداً من املواضيع 
الصفحة  املتنوعة حيللث تضمنللت 
األولى والثانية خبراً عن »وزير الثقافة 
يفتتللح ساحللة اكيتو ويللزور معرض 
بقلللم  افتتاحللي  ومقللال  املأمللون« 

املشللرف العام للجريدة ساطع راجي 
عبيد بعنوان »ترجمة األدب العراقي«. 
وعن مشاركللة دار املأمون في معرض 
اربيللل الدولللي للكتللاب وأبللو نؤاس 
يحتضن املوسم السابللع من مبادرة 
»أنا عراقللي أنا أقللرا« وكتبت رئيسة 
التحرير إشللراق عبللد العللادل مقاالً 
بعنللوان »مللزاج الترجمللة وسوقها« 
املؤلللف وشللظايا  وكتللاب )سلطللة 

النللص( قللراءة نقديللة فللي صناعللة 
األدب وصنعللة املؤلللف بقلللم سهام 
حسللن إبراهيم، وعن دليللل إصدارات 
دار املأمللون للترجمللة،  ومشاركتهللا 
في يوم بغللداد للوظيفة بقلم حنان 
صباح التميمي، و صللدور عدد جديد 
من مجلة بغللداد باللغة الفرنسية و  
مجلة املأمون باللغللة العربية بقلم 

عبد اللطيف املوسوي.

صدور العدد الرابع من جريدة املرتجم العراقي

علياء حسني هاشم



برعاية رئيس الجمهورية .. وزير الثقافة يفتتح معرضًا لرسام الكاريكاتير علي المندالوي

بغداد / البينة اجلديدة
ُكرم مدير عام الدار العراقية لألزياء 
عقيللل إبراهيللم املنللدالوي بقللادة 
اإلبللداع إلللى جانللب مجموعه من 
مدراء عامي الوزارات العراقية خال 

االحتفالية املركزية السنوية لاحتاد 
العللام لنقابللات العمللال مبناسبة 
»عيللد العمللال العاملللي« وذلك يوم 
األربعاء املاضللي األول من أيار 2019 
في فندق الرشيد .حضر االحتفالية 
التي أقيمت بإشللراف رئيس االحتاد 
العللام لنقابات العمللال في العراق 
نائللب األمللن العام لاحتللاد الدولي 
للعمال العرب ستللار دنبوس براك، 
رئيللس تيللار احلكمة السيللد عمار 
احلكيم، ووزيللري الصناعة واملعادن 
االجتماعيللة  والشللؤون  والعمللل 
أضافلله لعللدد مللن الشخصيللات 
السياسية وأعضاء مجلس النواب 
مع نخبللة مللن العمللال واملثقفن 

واإلعامين.

محل املعرض عنوان )خارج املرايا( وضم رسومًا كاريكاتورية متنوعة جسدت 
قدرة املندالوي على اختصار موقفه الفين واإلنساني إزاء القضايا واهلموم

اجلمهوريللة  رئيللس  برعايللة 
الدكتور برهم صالح واشراف 
الثقافللة  وزيللر  مللن  مباشللر 
والسياحة واآلثار الدكتور عبد 
االميللر احلمدانللي احتضنللت 
الدار العراقية لازياء  معرض 
الفنان العراقللي املبدع )علي 
املعللرض  وحمللل  املنللدالوي(. 
عنللوان )خللارج املرايللا( وضم 
رسومللا كاريكاتورية متنوعة 
املنللدالوي  قللدرة  جسللدت 

الفني  على اختصللار موقفه 

القضايللا  ازاء  واالنسانللي 
تعيشهللا  التللي  والهمللوم 

والعراق  االنسانية عمومللا 
برسوماتلله  خصوصللا  
التللي حققت صللدى كبيرا 
كبللار  مبصللاف  احلقتلله 
في  الكاريكاتيللر  رسامللي 
افتتاحه  وخللال  العالللم.. 
املعللرض  قال وزيللر الثقافة 
الدكتور  واآلثللار  والسياحة 
عبد األميللر احلمداني: بعد 
ان هزمنللا االرهاب بالساح 
بدأنللا نحاربلله   بالثقافللة 
واالزياء.  والتشكيللل  والفن 

املنللدالوي  بتاريللخ  واحتفللاء 
الكبير على  واثللره  االبداعللي 

صعيد الكاريكاتير في العراق 
احلمدانللي:  اكللد  واملنطقللة 
الللوزارة داعمللة لرسامللي  ان 
وستحتفللي  الكاريكاتيللر 
بجميللع الرسامللن املبدعن، 
وستدعم اقامة معرض وطني 
الكاريكاتير،  لرسامي  شامل 
فهي فرصة ان نسلط الضوء 

على هذا الفن االصيل.. 
بدوره قال رئيللس حترير جريدة 
ما بللن نهريللن شللوقي عبد 
اننللا بللازاء اول وزيللر  االميللر: 
ثقافة عراقي منللذ العملية 
السياسية يقف في مكانه 
ليكللون الرجللل املائللم في 
املكللان املائم ونحن جميعا 
معه. من جانبلله عبر الفنان 
)علي املندالوي(  عن سعادته 
رئيللس  لرعايللة  وشللكره 
اجلمهوريللة ملعرضه وحضور 
الوزير واشللرافه املباشر على 
املعللرض  كمللا شللكر الللدار 

لألزيللاء الحتضانها  العراقية 
املعللرض قائا )صدفة جميلة 
جللدا ان يكون السيللد الوزير  
مللن زوار معرضللي االول لهذا 

النوع من الفن  في عام 1986 
ايضا..ذاكرا  اليللوم  هللذا  وفي 
مدى سعادتلله لتكرمي السيد 
رئيللس جمهورية العراق الذي 

سبق ان التقاه قبل ايام قائا 
)االن اشعر باني حققت شيئا 

يحسب لي(. 
شي يحسب لي(.

albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة  
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متابعة / البينة الجديدة

تكريم مدير عام الدار العراقية 
لألزياء خالل حفل عيد العمال املركزي

شوقي عبد األمري: إننا بإزاء أول وزير ثقافة عراقي 
منذ بدء العملية السياسية يقف يف مكانه ليكون 

الرجل املالئم يف املكان املالئم وحنن مجيعًا معه

متابعة / البينة اجلديدة
أشعلت الفنانة اللبنانية ليلى اسكندر مواقع 
التواصللل االجتماعي من خال نشرها مقطع 

فيديو قصيرا، وهللي تعتمد إطالة مستوحاة 
من تقاليد إحدى املناطق السعودية.  

وظهللرت فللي الفيديللو الللذي نشرتلله علللى 
حسابهللا علللى تطبيق الصللور والفيديوهات 
»إنستغللرام«، وهللي ترتللدي زّي مدينللة جيزان 
حيث كانت حتيي حفل زفاف.وظهرت في صور 
أخرى وهي ترتدي زيللاً آخر. وحققت بذلك أكثر 
مللن 24 ألللف مشاهدة.وتعرضللت لانتقادات، 
إذ أشللار بعللض املتابعللن إلى أن هللذا الزي ال 
يعللود إلى تلك منطقة جللازان. ومما جاء في 
التعليقللات: »هذه من قلها إن لبس أهل 
جازان كذا؟ تبغى تتلزق بالغصب« و«الزي 
والثرات ميني بسبب تقارب احلدود وحتى 
اللهجللة اجليزانيللة زيلله زي التهامية« 
و«نورتينللا ليلى والتللراث اجليزاني اليق 
عليك«. ويشار إلللى أن الفنانة تلقت 
في وقت سابق الكثير من التعليقات 
الساخللرة، بعد مقطع فيديو نشرته 
عبللر مواقللع التواصللل االجتماعللي 
وحتدثللت فيه عن مابسهللا األنيقة 
والضيقللة. وأكدت أنهللا ال تسعى 
إلللى ارتللداء القطللع املوقعة من 
ماركات عاملية وأضافت: »عيني 
شللبعانة من أنا وصغيرة ماما 
كانت تلبسنللي ثياب ماركات 
لهيللك مللا بهمنللي هالشللي 
ولم انتظر إنلله صير مشهورة 
ومعي مصاري الشتري هالنوع 
»جسمي  الثياب«.وتابعت:  من 
لبيللس، يعني حتى لللو لبست 
بكللون  دوالر   3 حقلله  قميللص 

شكله غير علي«.

ليلى اسكندر تثري اجلدل بني السعوديني بسبب مالبسها

بغداد / البينة اجلديدة / صباح رحيمة
أقيم ملتقى بعنوان )أنا مبدعة( السينمائي 
االول فعاليات وعروض مهرجان )انا املبدعة( 
السينمائللي دورة اخملرجة رجاء كاظم يومي 
1 و 2 / 5 / 2019 مبشاركللة 20 فلمللا وقللد 
حضللر حفل االفتتاح جمهللور من اخملتصن 

واملهتمن بالفن السينمائي من أشللخاص 
ومؤسسات رسمية وغير رسمية واعامية 
ووكللاالت اعاميللة وعلى هامللش املهرجان 
كان هنالك معرض للرسم ومعرض للكتاب 
حيث مت االفتتاح من قبللل السيد مدير عام 
الثقافة والفنون في وزارة الرياضة والشباب 

بقللص الشريللط واجلولللة ملشاهللدة رسوم 
الشابللات ومعللرض الكتللب بعدهللا ابتللدأ 
املهرجان بقللراءة سورة الفاحتللة على ارواح 
الشهداء وعللزف النشيد الوطني ثم وصلة 
غنائيللة وموسيقيللة تلتها كلمللة السيد 
املدير العام لدائرة ثقافة وفنون الشباب. ثم 

بدأت العروض السينمائية:
افتح عينيك للمخرجة جيان علي. 

If I werw للمخرجللة دعللاء حسللن اللو إي 
للمخرجة شللروق احلسن سونار للمخرجة 

زهراء حسن. 
 X4 قلللوب معقللودة للمخرجللة براءعاصم

للمخرجة جوان عباس.
بعد ذلللك تلهتا جلسة نقدية ادارها الناقد 
والكاتب عباس لطيف الذي حتدث مباحظات 

نقدية وتوجيهية بشكل عام.
وكانت عروض اليوم الثاني:

االبن للمخرجللة براء عاصم / صياد الهموم 
/ فتنللة /  عيللون الفراشللة للمخرجللة رغد 

ياسللن واقللع للمخرجللة سهللى احمللد/ 
تفاصيللل للمخرجللة سالي صفللاء. وعرض 
فلللم عنقللاء للمخرج أبللرار اجلبللوري على 

هامش املهرجان.
وفي اخلتام مت اعان النتائج من قبل االستاذ 
صبللاح رحيمة رئيس اللجنللة التحكيمية 
وعضويللة السيناريست والء املانع والدكتور 

محمد عمر وكما يلي:
اجلائللزة االولللى لفيلم )ال لللو إي( للمخرجة 

شروق احلسن.
اجلائزة الثانية للفلم الكردي اجلحيم البارد 

cold hel للمخرجة نسرين عابدين.
للكسللر  قابللل  لفيلللم  الثالثللة  اجلائللزة 

للمخرجة زهراء اياد.
كما منحللت جلنة التحكيللم جائزة لفيلم 

)كادح(.
وكذلك مت توزيع الشهللادات التقديرية على 
اخملرجللات املشاركللات واجلهللات السانللدة 

واملشاركة.

على قاعة فنون .. مسرح الطليعة يقيم مهرجان )أنا املبدعة( السينمائي دورة املخرجة رجاء كاظم

البينة اجلديدة / قحطان جاسم جواد 
تصوير/ قيس عبدالوهاب

اختتمللت فعاليللات مهرجان االسبللوع التراثي 
ملديرية التراث ومعهللد احلرف والفنون الشعبية 
الللل14. وتضمن العديللد من الفعاليللات الفنية 
مابللن الرسم واملسللرح وعرض االزيللاء والنحت 
والفخللار والسيراميك.وجميللع املنتوجللات من 
صناعللة الطاب واالساتذة في املعهد. والول مرة 
يشترك املعهد واملديريللة مبهرجان مشترك بعد 
ان كانا يقدمللان اعمالهما منفردا. وهذه اخلطوة 
جاءت بعد ان تولى الدكتللور عبدالقادر اجلميلي 
مسؤوليللة االدارة.وقللال انه يفكللر بتثبيت فرقة 
املسللرح وفرقة االزيللاء بعد ان شللاهد ما قدماه 
مللن اعمال متميزة.كذلك نسعى الفتتاح منافذ 
ثابتللة في معللرض بغللداد ومطار بغللداد الدولي 
واماكن اخللرى للبيع املباشللر لنتاجات الطلبة، 

التي نفخر بها ونعتز من عروض مميزة.
ثقافتنا تنهض بالرتاث 

وقللد جتولت )البينة اجلديدة( فللي اروقة واجنحة 
املهرجان الذي اقيم حتت شللعار )ثقافتنا تنهض 
بدعللم تراثنا الشعبي(. وساهمت جميع اقسام 
املديرية واملعهد في هللذا االسبوع التراثي ،وهي 

قسم اخلط العربي والزخرفة االسامية. وقسم 
احلياكللة. وقسم النحت واحلفللر على اخلشب. 
وقسم احلياكللة للسجاد اليدوي وقسم الطرق 
على املعادن. وقسم التصميم والرسم التراثي.

وقسللم االزيللاء الشعبية. واجتمعللت كل هذه 
االقسللام وبدعللم من اجلميلي بتقللدمي اسبوعا  
مبهللرا من الفعاليللات التراثيللة اجلميلة.منها 
عللرض ازيللاء تراثي وشللعبي قللدم  على مسرح 
املعهد. وقد نللال استحسان الضيللوف مما دفع 
باملديللر العللام اليتبنللي فكللرة تثبيللت الفرقة 
على مللاك املديرية. كما قدمللت فرقة اجلالغي 
البغللدادي عرضللا غنائيللا جميللا تفاعل معه 
طلبة املعهد وضيللوف املهرجان. كذلك قدمت 
الفرقللة املسرحيللة للمديرية عرضللا مسرحيا 

راقيللا بعنللوان لصوص بثللوب ابيض مللن اخراج 
االستللاذ نصيللر النقللاش. وفيلله ادانللة واضحة 
للمفسديللن الذين يتخللذون من الديللن وسيلة 
خلللداع الناس وسرقة اموالهللم. لكن سرعان ما 
تنكشللف امورهللم فيدينهم اجملتمللع وبالتالي 
السجن مصيرهم بسبللب ما ارتبكوه من ذنوب 
بحللق املواطنللن. وجنللاح الفرقة بتاديللة العمل 
دفعللت بالدكتور اجلميلي ليبنللى تثبيت الفرقة 

بشكل دائم.
نتاجات بجهود استثنائية

وقللال الدكتللور علللي عويللد املدير العللام لدائرة 
الفنون التللي يتبع اليها املعهللد واملديرية:- اننا 
نعيش محطة مهمة في معهد احلرف من خال 
هذه اللوحة املهمة التللي رسمها طاب املعهد 
بنتاجاتهم من )رسم وخط وخزف وسجاد وطرق 
على النحللاس واخلياطة(. وكلها أنتجت بجهود 
استثنائيللة تثبت ان املعهد يرتقللي إلى املكانة 

التي أسس من اجلها. مشددا على ان املعهد هو 
الداعللم ملديرية التراث من خال نتاجات الطلبة 
ونحللن جميعللا نتحمل مسؤولية اضافة شللئ 
جديللد للتللراث العراقي الذي يحمللل بن طياته 
عبق املاضللي العريق واملستقبللل الذي سيكون 
أفضل بللإذن اهلل. واضاف :-ميلؤنللا اليوم الشعور 
باننللا سنكللون األفضل بن شللعوب العالم من 
خللال إرادتكللم ان تبقللوا احياء كللرام مرفوعي 

الرأس وأنتم على يقن بان الغد أفضل.

اختتام مهرجان احلرف والفنون الشعبية والرتاث الشعيب

متابعة / البينة اجلديدة
لللم يكتللف النجمللان أحمللد حلمللي 
وزوجتلله النجمللة منللى زكللي بدعللم 
النجمللة ياسمللن عبللد العزيللز بعللد 
أزمللة طاقها من خللال التواجد معها 
مبعظللم املناسبللات، بللل قللررا دعمها 
أيًضا مبسلسلهللا اجلديد »آلخر نفس« 

والذي تخوض مللن خاله سباق الدراما 
الرمضانللي املقبللل. ونشللرت منى زكي 
البرومللو الدعائللي ملسلسللل ياسمن 
عبللد العزيز مللن خللال حسابها على 
»مبروك  »إنستغللرام«. وعلقت عليلله: 
حبيبتللي«. ونشللر أحمد حلمللي أيًضا 
البرومللو الدعائللي للمسلسل، وكتب: 

»مبروك ياسمن وان شاء اهلل بالنجاح 
والتوفيللق دائًمللا.. وكللل سنللة وانتللي 
طيبة«. وكانت ياسمن أعلنت طاقها 
من رجل األعمال محمد حاوة، لتنهي 
زواج استمللر ألكثر من عشرة أعوام، إال 
أنه بعد شللهور تبن زواجلله من ريهام 

حجاج.

أمحد حلمي ومنى زكي يدعمان يامسني عبد العزيز
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وزارة النفط 
الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة 

إعالن مزايدة علنية رقم 1 لسنة 2019
بيع املواد الفائضة واملستهلكة

تعلن الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة- احد تشكيالت وزارة النفط عن اجراء مزايدة علنية لبيع 
املواد الفائضة واملس��تهلكة املتواجدة يف مخزن املشروع ومخزن املشطوبات يف الشركة استنادا لقانون بيع 

وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل.
فعل��ى الراغبني باالش��راك يف املزايدة مراجعة مقر الش��ركة الكائن يف بغداد / مجم��ع مصفى الدورة يف 
ي��وم االح��د املواف��ق 2019/5/12 لالطالع على امل��واد املنوه اليها اع��اله وبقيمة تقديري��ة اولية قدرها 
)10.044.761.403( عشرة ماليني واربعة واربعون الفا وسبعمائة وواحد وستون دينارًا وفلس�403��ًا 
فق��ط للمواد الفائضة. وبقيم��ة تقديرية اولية قدرها )1.110.336.514( مليون ومائة وعش��رة آالف 

وثالثمائة وستة وثالثون دينارًا وفلس�514�ًا للمواد املستهلكة.
لقاء مبلغ مقداره )50.000( خمسون الف دينار عراقي غري قابلة للرد مستصحبني معهم التأمينات االولية 
القانونية والبالغة )300.000( ثالثمائة الف دينار عراقي بموجب صك مصدق معنون اىل الشركة العامة 
للمعدات الهندس��ية الثقيلة وس��تجري املزايدة يف تمام الساعة العاش��رة صباحا من يوم )االربعاء( املوافق 
2019/5/29 ويتحمل من ترسو عليه املزايدة كافة املصاريف اجور نشر االعالن، التحميل، النقل، الوزن 
)ف��ارغ – محم��ل( واجور الخدم��ة البالغة 2% من بدل البي��ع ويف حالة مصادفة آخر ي��وم للمزايدة عطلة 
رس��مية بعد اليوم الذي يليه يوم اجراء املزايدة على ان يتم رفع املواد من قبل املش��ري وبفرة )15 يوما( 
خمس��ة عش��ر يوما من تاريخ االحالة القطعية والحصول على املوافقات االمني��ة لدخول اآلليات الخاصة 
باملشري لرفع املواد ويف حالة عدم نقل املال املنقول بعد انتهاء املدة املحددة او مدة االمهال فتستويف منه 

اجور التخزين بنسبة )1/2%( نصف من املائة من بدل البيع عن كل يوم تأخري.. مع التقدير.
املدير العام وكالة
رئيس مجلس االدارة

E-mail: info@heesco.oil.gov.iq �:الربيد االلكروني للشركة
E-mail: Ministryofoil@oil.gov.iq �:الربيد االلكروني لوزارة النفط

www.oil.gov.iq �:املوقع االلكروني لوزارة النفط
www.heesco.oil.gov.iq �:املوقع

فقدان هوية

فق��دت هوي��ة ص��ادرة م��ن 
واالقتص��اد/  االدارة  كلي��ة 
الدراسة املسائية – جامعة 
ف��ؤاد  )آي��ة  باس��م  بغ��داد 
محس��ن( الرجاء ممن يعثر 
عليه��ا تس��ليمها اىل جهة 

االصدار.
مع التقدير.

فقدان شخص
فقد املدعو )كريم عبد غريب ذياب املوسوي( تولد 
بغ��داد 1957يف منتص��ف ع��ام 1982 أثن��اء 
الحملة الشرس��ة التي ش��نتها الحكومة العراقية 
بجهاته��ا األمنية ومخابراتها ض��د القوى الوطنية 
املعارض��ة داخل الوطن وحينه��ا كان املدعو هاربًا 
م��ن الخدمة العس��كرية وبذات الع��ام خالل هذه 
الحمل��ة ت��م إلقاء القب��ض على ابن عم��ه املدعو 
الشهيد الس��عيد )صالح حس��ن غريب املوسوي( 
بتهمة االنتم��اء لحزب الدعوة االس��المي والذي 
لم يتم معرف��ة مصريه طيلة الفرة التي كان فيها 

حزب البعث  على رأس  السلطة الفاشية ولم يتم العثور عليه إال بعد سقوط النظام 
الديكتاتوري يف 9 نيس��ان 2003 حيث عثر على جثمانه يف املقابر الجماعية ولم 
يت��م معرفة مص��ري )كريم عبد غري��ب( ولم يعرف عنه ش��يئًا يذكر طيلة الس��نوات 
ال�)37( س��نة املاضية.. ونهيب بكل من يعرف عنه ش��يئا ما داخل وخارج الوطن أو 
م��ن يدلي لنا بمعلوم��ة عن مصريه راجني االتص��ال بالهاتف  07711910767 

وله األجر والثواب وجزيل الشكر والتقدير.

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة: 681 /2016 
التاريخ: 2019/5/5

إع�������������الن 
تبيع مديرية تنفيذ الكوت الس��يارة املرقمة )601631 بغداد( خصوصي يف الكوت العائد للمدين )عمار عبد الحس��ني 
ع��الوي( املحجوز لق��اء طلب الدائن )كاظم عبد محم��د( البالغ 3.125.000 دينار فعلى الراغب بالش��راء مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة عش��رة ايام تبدأ من يوم التالي للنش��ر مستصحبا معه التأمينات القانونية عشرة من املائة من القيمة 

املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على املشري. 
املنفذ العدل
محمد عبد الرضا زيدان الطائي

املواصفات:-
1-موقعه ورقمه: الس��يارة املرقمة )651631 بغداد( فحص مؤقت شوفرليت افيو موديل 2011 اللون اصفر السيارة 
يوجد فيها يف الجامة األمامية فطر وصدمة يف اس��فل الجامة وكس��ر يف الدعامية األمامية والجاملغ االيسر يف أضرار 

واالطارات شبه مستهلكة وجميع بدن السيارة ودواخلها بحالة جيدة وصالحة لالستعمال وقت اجراء الكشف. 
2-جنسه و نوعه :-

3-حدود و اوصافه:-
4-مشتمالته:-
5-مساحته :-

6-درجة العمران:-
7-الشاغلة:-

8-القيمة املقدرة:- 5.400.000 خمسة ماليني واربعمائة الف دينار.

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة: 3009 /2018 
التاريخ: 2019/5/5

إع�������������الن 
تبي��ع مديري��ة تنفيذ الكوت حصة املدي��ن  يف العقار املرق��م )7257/2 م 29 داموك( الواقعة يف الك��وت العائد للمدين 
)حمدي كريم هادي( املحجوز لقاء طلب الدائن مهند رحمان عبيد البالغ 12000000 مليون دينار فعلى الراغب بالشراء 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة ثالثني يوما تبدأ من يوم التالي للنش��ر مستصحبا معه التأمينات القانونية عشرة من املائة 

من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على املشري. 
املنفذ العدل
عقيل خليل خلف الخرساني

املواصفات:-
1-موقعه ورقمه :- كوت / الزهراء رقمه 7257/2م 29 داموك ش��ارع فرعي خلف مطعم الرس��ول دار سكن ملك صرف 
مس��جل باسم املؤرث املدين ويتكون من مش��تملني االول من غرفة نوم ومطبخ وصحيات والثاني غرفة نوم وهول واستقبال 
والطابق العلوي غرفة نوم البناء من الطابوق واالس��منت والبناء قديم ودرجة العمران دون املتوس��طة ويوجد هول مكشوف 

واالرضية بالكاشي بناء قديم والسقف عكادة واالستقبال الكونكريت. 
2-جنسه و نوعه :-

3-حدود و اوصافه:-
4-مشتمالته:-

5-مساحته:- املاسحة الكلية للعقار 408.75م 2
6-درجة العمران:-

7-الشاغلة:- للشركاء وعوائلهم
8-القيمة املقدرة:- 40.520.000 اربعون مليون وخمس��مائة و عش��رون الف دينار عن حصة املدين البالغة 14 سهم 

من اصل 104 سهم.

فقدان وثيقة مدرسية
مدرس��ية  وثيق��ة  فق��دت 
أحم��د  )رؤى  باس��م 
املرقم��ة  أم��ني(  محم��د 
 2 0 1 1 /1 0 /1 8 /6 2
معنون��ة اىل كلي��ة املنصور 
الجامع��ة، عل��ى م��ن يعثر 
عليه��ا تس��ليمها اىل جهة 

االصدار.
مع التقدير

جمهورية العراق
وزارة العلوم والتكنولوجيا
قسم العقود الحكومية 

العدد: ت/ع/601
التاريخ: 2019/4/30

إعالن مناقصة رقم )1م/ 2019( 
يس��ر وزارة العل��وم والتكنولوجيا دع��وة مقدمي العطاءات املؤهل��ني وذوي الخربة لتقديم عطاءاته��م للعمل الخاص 
)خط��وط النق��ل الجماعي ملقر الوزارة واملواقع الخارجية التابعة لها بواقع )8( مواقع وبعدد )274( خط نقل 109 
خط نوع كوس��ر و165 خط نوع كيا( فعلى الراغبني باالش��راك من ذوي الخربة واالختصاص مراجعة مقر الوزارة 
الكائن يف الجادرية قرب جامعة بغداد لالطالع على املواصفات وشراء وثائق املناقصة مقابل مبلغ قدره )150000( 
مائة وخمس��ون الف دينار غري قابلة للرد وان آخر موعد لقبول العطاءات )الس��اعة العاش��رة صباحا( من يوم االحد 
املواف��ق 2019/5/19 واذا صادف يوم الغلق عطلة رس��مية فيعترب اول يوم عمل يل��ي العطلة موعدا للغلق علما 
بان مكان تس��ليم العطاءات هو اس��تعالمات الوزارة وس��وف ترفض العطاءات املتأخرة وان يك��ون العطاء املقدم من 
قبلك��م نافذا ملدة )90( تس��عني يومًا من تاريخ الغلق وتكون جميع اوراق العطاء مرقمة ومفهرس��ة ومختومة بختم 
مقدمي العطاءات وسيكون مكان فتح العطاءات يف دائرة تكنولوجيا املعلومات الكائنة يف وزارة العلوم والتكنولوجيا 
وبحض��ور مقدم��ي العطاءات او من ممثليهم املخولني قانونا من الراغبني بالحضور، ويخضع هذا االعالن اىل تعليمات 
تنفي��ذ العقود الحكومية رقم )2( لس��نة 2014 املعدلة والضوابط امللحقة بها وجمي��ع القوانني والتعليمات النافذة 
وعل��ى املش��رك تقديم املستمس��كات املطلوبة مع عطائه وس��وف يهمل العط��اء الذي لم يرفق معه املستمس��كات 
املطلوب��ة بالوثيق��ة علم��ا ان تخصيص املناقصة متوف��ر ضمن املوازنة الجاري��ة لع��ام 2019 وان الكلفة التخمينية 
بحدود )1.153.320.000( مليار ومائة وثالثة وخمسون مليون وثالثمائة وعشرون الف دينار عراقي لكامل مدة 
العق��د البالغ��ة )180( يوما علما ان الوزارة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات وال تتحمل الوزارة اي تبعات قانونية او 
مالية يف حالة تأخر او الغاء املناقصة قبل اصدار كتاب االحالة ويتحمل من ترس��و عليه املناقصة اجور النش��ر آلخر 
اع��الن من املناقصة وال تدفع الوزارة س��لفة اولية للمناق��ص الذي تحال بعهدته املناقصة مع ارف��اق تأمينات اولية 
بمبلغ )11.533.200( احد عش��ر مليون وخمس��مائة وثالثة وثالثون الف ومائتا دين��ار بموجب صك مصدق من 
اح��د املصارف العراقي��ة الحكومية املعتمدة او خطاب ضم��ان من مصرف كفء معتمد لدى البن��ك املركزي العراقي 
ناف��ذ ملدة )118( مائة وثمانية عش��ر يوم��ا من تاريخ غلق املناقص��ة مرفق بكتاب معنون اىل ال��وزارة بتوقيع مدير 
املصرف او املدير املفوض حصرا ويف حالة عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها مع 
)ملء القس��م الثالث( منها فإنه س��يتم استبعاد العطاء مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقديم ويجب قيام املشرك يف 

املناقصة تقديم املستمسكات التالية عند شراء وثائق املناقصة: 
-نسخة ملونة من هوية غرفة تجارة بغداد.
-نسخة ملونة من شهادة تأسيس الشركة.

-نسخة ملونة من اجازة ممارسة مهنة بالنسبة للمكاتب.
-نسخة ملونة من هوية اتحاد الناقلني مجددة.

-تقديم املشارك يف املناقصة الرقم الضريبي مرفقا لهوية املكلف.
علما ان عنوان الوزارة على شبكة االنرنيت:�

E-mail: contracts.dep@mohesr.gov.iq
Website: www.mohesr.gov.iq

مدير قسم العقود الحكومية

جمهورية العراق
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

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

اىل/ املنفذ عليه
)عمار عبد السالم مطشر خضري(

مجهول محل االقامة
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 اس��تنادا للم��ادة )37( م��ن قانون 
التنفيذ تق��رر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية 
التنفيذ / الدورة خالل خمس��ة عش��ر يوما ابتداء 
من اليوم التالي للنشر ملباشرة املعامالت التنفيذية 
بحضورك ويف حالة عدم حضورك ستباش��ر هذه 

املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون. 
املنفذ العدل



هموم الناس

الروتني قاتل 
لإلحساس باحلياة

من النافذة

يحرص العديد منا على تغيير ش��كل منطية احلياة اليومية، 
وإخراجها من قالب الروتني املعتاد، إال أنه يصعب على البعض 
تغيي��ر خط س��ير برنامجه اليوم��ي، بدءاً من االس��تيقاظ 
صباح��اً والذه��اب إلى العمل والع��ودة إلى املن��زل ثم النوم 
مجدداً .وهناك طرق عدة تس��اعد عل��ى التجديد والتخلص 
من رتابة النش��اط اليوم��ي تفادياً لالضطرابات النفس��ية 
التي تنتج عن الروتني كما يقول االختصاصيون النفس��يون 
. الروتني من األشياء اململة في حياتنا اليومية وذلك بسبب 
عدم وضع برنامج حتى ولو كان ش��فهياً .لذلك وضع جدول 
لألعمال اليومية يعتبر اخلطوة األولى لكسر الروتني، وإضافة 
م��ا هو جديد على النش��اط اليومي مثل زي��ارة عائلية بعد 
االنتهاء من العمل، أو التس��وق.عندما تصبغ احلياة اليومية 
بالروتني، يش��عر الف��رد بأن البرنامج اليوم��ي حتول إلى عادة 
يصع��ب تغييره��ا، وبالرغم م��ن ان حياة الرج��ل أكثر رتابة 
ومتس��كاً بالروت��ني من املرأة، بس��بب قضائه أكث��ر وقته في 
العمل وبالتالي رفض كل فكرة تبعده عن النوم أو الراحة، إال 
أن خطوات بسيطة قد تغير الكثير من هذا الروتني . ومنطية 
احلياة اليومية تؤثر بش��كل مباش��ر في نفس��ية اإلنس��ان 
لذلك نش��عر انه يصعب علينا تغييره ويسبب لنا الكسل 
اجت��اه أي فك��رة قد تغير م��ا تعودنا عليه، كما ان الس��ماح 
بدخ��ول الروت��ني والرتابة إل��ى احلياة اليومية م��ن دون جتديد 
يعد سبباً للمش��كالت العائلية .فطبيعة العمل هي التي 
تفرض درجة الروتني على احلياة اليومية للشباب أو العائلة، 
ففي الغالب من لديه عمل خاص هو األقل روتيناً في حياته 
من الش��خص املتقي��د بوظيفة معينة ال تترك له هامش��اً 

واس��عاً للتفكير بالتجديد . 
أعتقد أنه من السهل تغيير 
اليوم��ي  البرنام��ج  منطي��ة 
ألي ش��خص . والتفكير في 
كس��ر الروتني يعتبر اخلطوة 
األولى للتغلب عليه وإدخال 
النشاط  نكهة جديدة على 
اليومي .اذاً ال بد من محاولة 
التغيير بشكل مستمر من 
والتخل��ص  العائل��ة،  اج��ل 
من رتاب��ة الروتني اليومي من 
االس��تيقاظ صباحاً  حي��ث 

والذه��اب للعمل والعودة للمنزل وس��اعة تن��اول الغداء ثم 
اجللوس لبعض الوقت مع العائل��ة ثم اخللود للنوم، ليتكرر 
البرنامج نفس��ه في الي��وم الثاني . والتخل��ص من الروتني 
ليس مس��تحيالً فكلنا يعل��م ان تفاصيل احلي��اة اليومية 
ال تتغي��ر، إال إذا أضفن��ا نح��ن عليها التغيي��ر وهذه اخلطوة 
ليس��ت بالس��هولة التي يتوقعها البعض، ألنها حتتاج إلى 
قناع��ة وإرادة للقي��ام بالتجديد . ففي بع��ض األحيان نقرر 
تغيي��ر برنامجنا اليومي بعد العودة للمنزل، ولكن نصطدم 
بالتعب والكس��ل واخلمول فيم��ر كبقية األيام األخرى . وقد 
يبدو س��هالً وضع اخلطط لكسر الروتني والتفكر في كيفية 
التخلص من رتابة األيام التي تشبه بعضها، ولكن الصعب 
هو االندماج مع هذه الوسائل .يتحول الروتني إلى عادة قاتلة 
لو س��يطر على كل مجاالت احلي��اة، ولكنه قد يصبح جيداً 
في بعض األمور مثل تكرار العبادات التطوعية في املسجد 
ب��دالً من قضائها في املنزل، أو االس��تيقاظ قبل س��اعة من 
موعد العمل وهي إحدى الطرق التي تساعدنا على التخلص 
من رتابة األنش��طة . ختام��ا نقول : ان وج��ود برنامج يرتب 
النشاط اليومي لإلنسان يساعد بنسبة 95% على القضاء 
على الروتني الس��لبي ويحفز على بعض العادات اإليجابية . 
فالذهاب إلى العمل ع��ادة روتينية، ولكن ميكن حتويلها إلى 
طاق��ة إيجابية من خالل وضع قائمة متغيرة ملهمات العمل 
مهما كانت صغيرة، كما ميكن حتويل الرتابة املنزلية إلى يوم 
حافل بالنش��اط املتغير . و م��ن اخلطأ التفكير بأن أي جتديد 

في النشاط اليومي سيتحول إلى روتني مع مرور الوقت.

من الخطأ التفكري بأن 
أي تجديد يف النشاط 
اليومي سيتحول إىل 
روتني مع مرور الوقت
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أحمد البياتي

   راج��ع جريدتن��ا املواط��ن )خالد 
جاس��م محم��د عبد عل��ي( وذكر 
بانه بتاريخ 2018/11/13 قدم طلبا 
لهيئتكم حيث ان التقرير كان غير 
مستوفيا لعرض مشكلته ولكنه 
اوضح في��ه املتطلب��ات بالتواريخ 
والوثائ��ق, واف��اد ان اس��مه قد ورد 
ضم��ن قائم��ة املش��مولني بق��رار 
/م.خ/1088 ف��ي  املرق��م  هيأتك��م 
2015/4/5 بالرق��م )15( واضاف انه 
قد القى الويل والتعذيب واملالحقة 
واالضطهاد من قب��ل ازالم النظام 
الس��ابق حي��ث مت اعتقال��ه ف��ي 
قص��ر النهاي��ة م��ع مجموعة من 
عناصر احلزب الش��يوعي العراقي 
وعل��ى اثره��ا مت فصله سياس��يا 
وال��ذي ج��رى تأميم��ه ومت حتوي��ل 

التس��مية الى )مص��رف الرافدين( 
بفصائ��ل  التح��ق  ذل��ك  بع��د   ,
العراقي��ة ف��ي ش��مال  املقاوم��ة 
واس��تمر حت��ى1992/2/10  العراق 
حيث صدرت االوام��ر من قيادتهم 
بضرورة مغ��ادرة االراضي العراقية 
ع��ن طري��ق تركي��ا وم��ن ث��م الى 
سوريا, وبتاريخ 1992/4/7 وصل الى 
الس��ويد الجئا سياسيا عن طريق 
االمم املتح��دة وبقي حتى س��قوط 
النظ��ام ع��ام 2003 وبعده��ا ع��اد 
الى الع��راق وقدم اوراق��ه الثبوتية 
الى هيئة املفصولني السياس��يني 
ف��ي 2003/12/15 للحص��ول على 
اس��تحقاقاته ولك��ن الغريب في 
االمر انه بعد ورود االجابة بانه احد 

املشمولني باملساءلة والعدالة.
))البين��ة اجلدي��دة(( اذ تض��ع ه��ذا 
االمر امام انظاركم تأمل تدخلكم 

مبوضوع��ه  والنظ��ر  الش��خصي 
وانصافه فاملشار اليه كان متضررا 

ومالحق��ا  الس��ابق  النظ��ام  م��ن 
ومطاردا من قبل اجهزته العميقة 
فكي��ف يتم ش��موله باملس��اءلة 
والعدالة وهو اصال الجئ سياسي 
خ��ارج الع��راق؟ .علم��ا ان اجلريدة 
املستمس��كات  بكاف��ة  حتتف��ظ 
الثبوتية التي تؤيد صحة ما ذهب 
الي��ه وكلنا ثق��ة وامل ب��ان جتدوا 
له احل��ل االمثل والناج��ع وفقكم 
الب��اري وس��دد خطاك��م خلدم��ة 
البالد والعباد ونأم��ل ان يكون الرد 

سريعا.

خالد جاسم محمد عبد علي
بغداد/ شارع فلسطني 

حي االدريسي
م/505 ز/66 د/17

موبايل /07734555271

للمرة الثالثة.. امام انظار رئيس اهليئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة انصفوا هذا املواطن 

   حضر الى مقر جريدتنا املواطن )قاس��م جبر ش��ناعة( ويرجو 
املوافق��ة على تغيير  لقبه من الس��راي الى احلس��يني وكذلك 
االس��تثناء م��ن تع��دادي 1934 و 1947 له والوالد عم��ه املدرجة 
اس��ماؤهم في ادناه:� 1.قاس��م جب��ر ش��ناعة واوالده. 2.مهدي 
رحمان ناصر. 3.ه��ادي رحمان ناصر. 4.زيدون رحمان ناصر. 5.عبد 
احلس��ني بريسم جبر. 6.حيدر بريس��م جبر.7.علي بريسم جبر. 
8.مصطفى بريس��م جبر. 9.هاشم بريس��م جبر. 10.عبد االمير 
بريس��م جب��ر واوالده. 11.حس��ن داخ��ل ناصر. 12.وس��ام راضي 

داخل.
)البينة اجلديدة( اذ تعرض هذا االمر امام انظاركم ترجو تسهيل 

االجراءات وفق الضوابط والتعليمات القانونية املعمول بها.
املواطن )قاسم جرب شناعة( // موبايل/07715473883

بعث جلريدتنا برس��الة عب��ر البريد االلكترون��ي املواطن )عباس 
فاضل خليف( وذكر بانه املعيل الوحيد لعائلته املكونة من )12( 
ش��خصا وانه فقير احلال ومعدم وسبق وان قدم طلبا في العام 
2015 للحصول على منحة راتب الرعاية االجتماعية وذكر بانه 
قد مت زيارته من قبل )الباحث االجتماعي( ولكن لم يظهر اسمه 
في كل الوجبات التي ظهرت الحقا ، ويرجو ش��موله برعايتكم 
االبوية والنظر اليه بعني العطف وش��موله باملنحة كي يتمكن 

من تأمني قوته وقوت عائلته.
موبايل/07709695637

البينة الجديدة / عالء حسني كريم
همومن��ا كثيرة ومش��اكلنا أكثر , والهموم هي املش��اكل على 
اخت��الف أنواعها وأش��كالها واحجامها. الهموم واملش��كالت 
االجتماعي��ة تتطل��ب التعامل بش��كل علمي م��دروس يعرف 
بواطن النفس البش��رية حيث إن املشكالت االجتماعية ما هي 
إال تص��رف إنس��اني خاطئ يؤثر على حياة وس��لوكيات اآلخرين 
ويولد ردود أفعال س��يئة. وال نبالغ إذا قلنا إن الهموم واملش��اكل 
الت��ي جتت��اح العالم في ه��ذا الوقت ما هي إال نتاج مش��كالت 
اجتماعية. وحينما نقول ان هذا الفرد يعاني من مشكلة فهذا 
ي��دل على أن الفرد يعاني من وضعية معينة مثل الفقر أو األزمة 
في العالقات االجتماعية.ومن املشكالت املعاصرة والهامة أيضاً 
مش��كلة البطالة ، ومن آثارها السلبية انعدام فرص العمل مما 
يوجد اجلرائم وحترم الناس من اس��تغالل القدرات البش��رية ، اذ 
يحتاج اإلنسان للحاجات النفسية وهي ان يعيش في أمان مع 
نفس��ه ومع اآلخري��ن متحررا من كل الضغوط النفس��ية، ومن 
أهم هذه احلاجات الشعور باألمن واحلاجة إلى التقدير، واحلاجة 
إلى الشعور بالعطف واحملبة أي اشباع اجلانب الوجداني للفرد، 
فهو محتاج دائماً إلى أن يعترف به ويحس أنه ذو نفع للجماعة 
وأنها في حاجة إليه مبا يؤدي إلى احساس��ه بكيانه.  واحلاجات 
ون عالقات اجتماعية  االجتماعي��ة هي التي يتطلبها الفرد ليكِّ
سوية مع األفراد من أجل ان يعيش متوافقاً مع محيطه بقيمه 

ونظمه ومؤسساته.

  بع��ض الطلبة ، والس��يما طلبة الس��ادس االع��دادي واملهني  
جتته��د وتب��ذل قصارى جهدها م��ن اجل النج��اح والتخرج من 
الدراس��ة االعدادية بدون رس��وب وعلى مدى 12 سنة ومن الدور 
االول ، فم��ن غي��ر املنطقي ان يقب��ل هؤالء في اح��دى الكليات 
لتس��اوي معدلهما ، فيما رس��ب االخر اربع سنوات ، ليتساوى 
ف��ي النهاية االثن��ان ، وعليه م��ن االنصاف ان يت��م تكرمي هؤالء 
اجملتهدين باضافة بعض الدرجات على معدالتهم لكي يش��عر 
ه��ؤالء بان هناك من ال يغمط��ون حق الطلبة وان جهودهم على 
م��دى12 س��نة لم يذه��ب س��دى .. وفقك��م اهلل اجلميه خدمة 

للصالح العام.
لفيف من ذوي طلبة الصفوف املنتهية

   على مايبدو ان مكافحة ظاهرة التس��ول اصبحت صعبة جدا   
فلقد كتبنا كثيرا وتناولت مختلف وس��ائل االعالم هذه الظاهرة 
لكنها لالسف اخذت تنتش��ر بصورة ملفتة للنظر اذ لم تشهد 
العاصمة بغداد سابقا هذه االعداد الهائلة من املتسولني وخملتلف 
االعمار التي أجتاحت شوارع بغداد بالكامل ومن الصعب أن جتد 
شارعا او ساحة أو مكان  يخلو منهم فقد بات وجودهم منتشرا 
ومفروضا وبطريقة معلنة  وفجة.. نساء طاعنات بالسن وفتيات 
مراهق��ات بعضه��ن يغط��ني وجوهه��ن واالخريات مكش��وفات 
الوج��وه أطفال مبختل��ف االعمار من اجلنس��ني وليس هنالك من 
يصدهم حتى بات اجلميع يسلك هذه الطريقة النه وجد الساحة 
فارغة من العقاب واملس��اءلة  وهنالك من يجد فيها خير وسيلة 

للحصول على املال في هذه االزمة الراهنة.

ظـــاهرة التــســـول تـجــتـــاح 
شــــوارع بــــغـداد واحملافظات 

السيد وزير الرتبية ..االنصاف من 
املروءة واحقاق احلق قمة االنسانية 

راتب رعاية اجتماعية
امام انظار وزير العمل والشؤون االجتماعية

اهلموم واملعاناة متى يتم حتجيمها؟

م/ اضافة لقب و استثناء
امام انظار الوكيل االقدم لوزارة الداخلية

بغداد/ محسن علوان اسماعيل

باتت مشاكل القطاع الزراعي حتتاج 
ملعاجل��ة جذري��ة تتمثل ف��ي تغيير 
السياس��ات الزراعية ، والتأكد من 
جودة املنتج الذي يساعد في فتح 
مزيد من األسواق اخلارجية.وال بد من 
تعديل شروط التصدير، مبا يسهل 
عملي��ة التصدير من غير تعقيدات 
وصعوبات، ولذلك كثرت املناشدات 
وتعالت الصرخ��ات بدعم املزارعني 
لتطوي��ر إنتاجهم م��ن حيث الكم 
والن��وع واجل��ودة لتك��ون متوافقة 
مع املواصفات الدولية.وعند لقائنا 

بأحد املزارعني قال : إن مشاكلهم 
حتتاج ملعاجل��ة جذري��ة تتمثل في 
تغيي��ر السياس��ات الزراعية التي 
باتت ال تساعد على تطوير الزراعة 
ف��ي  واملزارع��ني  الفالح��ني  ودع��م 
الوقت احلاضر، فيما قال مزارع اخر 
انه من الضروري فحص التعديالت 
املطلوبة على أرض الواقع، بشكل 
يضمن للمزارع��ني فرصة التصدير 
م��ن غي��ر تعقي��دات وصعوب��ات ال 
تنس��جم م��ع الواقع، ورمب��ا تكون 
شروطا ال مبرر لها وليست واقعية 
ويناش��دون  للتعجيزي��ة«.  وأق��رب 
النظ��ر  الزراع��ة   ووزارة  احلكوم��ة 

ملطالب القط��اع بواقعية لتحديد 
أوجه اخللل والضعف واقتراح حلول 
واقعي��ة ميكنها أن تس��هم بإيجاد 
قطاع زراعي جاذب يخفف البطالة 
ويح��د م��ن الفق��ر ويك��ون مصدرا 
لزيادة مداخيل الدولة.وطالبوا ايضا 
بض��رورة تعومي العمال��ة الزراعية ، 
ووضع إجراءات رادعة ملنع تس��ربها 
وتفوي��ض  األخ��رى،  للقطاع��ات 
الزراعة  ملديري��ات  أكب��ر  صالحيات 
في احملافظات.والعمل على تنظيم 
حم��الت رش للمناط��ق الزراعي��ة، 
وتخفيض أسعار الطاقة اخملصصة 

للزراعة من كهرباء ومحروقات.

مشاكل القطاع الزراعي حباجة اىل حلول جذرية 
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حسني الجيزاني 
املن��ى واألح��الم تتول��د ذاتي��اً م��ن خالل 
املواقف او املش��اهدات او الطموح فذلك 
يصي��غ داخل النفس حل��م .كلنا نحلم 
ونبتغي الوصول لوجهتنا . لكن القدر او 
الظروف حتيل بيننا وبني ما نريد .الش��اب 
العراقي على وج��ه اخلصوص اليوم يريد 
بصي��ص ام��ل ، يبحث ع��ن طموحه في 
كل مكان لكن من��ذ مدة زمنية خصص 
هذا الطموح للطبق��ة احلاكمة واملقربة 
منهم  عندما امتعن بتلك الش��يبة وهي 
تس��رد ل��ي قصتها ، ع��ن الع��ذاب الذي 
تلقت��ه منذ ان ب��دأت الكف��اح .اجد بان 
العدال��ة كذبة ، والرزق وهم ، والقس��مة 
تصبيرة الضعيف .الشاب العراقي اليوم 
في حي��رة عندما يبلغ ويري��د حقه الذي 
كفلته السماء ، والدين ، والطبيعة ، وهو 
الزواج . يعتصر فؤاده بشدة والسبب هو 
اجملهول .ال عمل وال مرتب ش��هري يس��د 
قوته او احتياج زوجته او س��د مصاريف 

طفل��ه ان أتى ال��ى احلياة .حط��ام يقتل 
النفوس ، تارة يتمشى وتارة يجري .يا من 
امتطيتم اماكن احلكم والقرار ، )الشاب 
العراقي يس��تحق التضحية والتكبير(.

ابص��روا بعني الش��رف والعف��ة ، ال بعني 

اخلس��ة والنذالة والتخاصم . فالش��اب 
العراق��ي طاقة جبارة غير كل الش��باب  
فه��و فخر والس��احات تش��هد واالبداع 
يتكل��م بفضله��م الكبي��ر . حفظ اهلل 

العراق ومن يحبه.

طــمــوحــــــــات شـابـــــــــــــــة

يب��دو ان بغ��داد فق��دت هويته��ا 
متاماً حتى بات��ت ضائعة فال هي 
مدينة مبا هي عليه من مواصفات 
املدينة املعاص��رة وال هي بالقرية 
وان ثمة جت��اوزات كبيرة وخطيرة 
على التصميم األس��اس الذي ال 
يراعي البنية التحتية للعاصمة 
او االحتياجات االساس��ية حتى 
صرن��ا ام��ام حالة م��ن الفوضى 
احياء  وتغيرت معال��م  العارم��ة 
ومدن عراقي��ة كانت حتى الوقت 

تصير امنوذجا لله��دوء والنظافة 
، ام��ا الي��وم فهي تعي��ش حالة 
ه��رج وم��رج .. يق��ول مواطن��ون 
م��ن س��كنة احي��اء بغدادية ان 
اخملالفات البنائي��ة غيّرت وظيفة 
ه��ذه األحياء م��ن س��كنية الى 
جتارية .. دعوة مخلصة من هؤالء 
املواطنني الى امانة بغداد بضرورة 
االس��اس  بالتصمي��م  االلت��زام 
واحلف��اظ عل��ى ه��ذه األحياء من 

التشوه املقصود.

من حيافظ على التصميم 
األساس للعاصمة بغداد؟

من دون تعليق .. نفق ساحة التحرير



19تحقيقات

)جريدة البينة اجلدي��دة( كانت لها 
جول��ة في املع��رض، ال��ذي حضره 
الل��واء الركن جلي��ل الربيعي قائد 
عملي��ات بغ��داد والعقي��د باس��م 
عبد الزهره آمر قاطع مرور الرصافة 
ومحمد عب��اس الالمي رئيس جتمع 
فناني الع��راق، باإلضافة إلى جمع 
غفير م��ن ال��زوار ووس��ائل اإلعالم 

اخملتلفة.

نقل تفاصيل الكارثة 
الل��واء الركن جلي��ل الربيعي قائد 
عملي��ات بغ��داد: أثن��اء جتوالنا في 
املتنب��ي كان��ت لن��ا فرص��ة أن نزور 
فعالي��ات ه��ذا املع��رض للتصوير 
الفوتوغراف��ي ونش��د عل��ى أي��دي 
العاملني به، ألنه يحمل صورة حية 
لواق��ع محافظة نينوى املأس��اوي، 
وحقيقة أن ما جرى عليها من قبل 
الدواعش هو جرمية ضد اإلنسانية، 
ولذلك نقول ألبناء ش��عبنا بضرورة 
اإلط��الع على هذه املعرض، وكذلك 
عرضه على الهيئات واملؤسس��ات 
والدولية،  العربي��ة  الدبلوماس��ية 
الكارث��ة  حج��م  ليش��اهدوا 
واملعان��اة ب��أدق تفاصيلها من قبل 
عدس��ات  هؤالء املصورين املبدعني 
والش��جعان، وأضاف الل��واء الركن 
)الربيعي( قائال: نتمنى أن نس��تفاد 
من ه��ذا ال��درس ونلمل��م جراحنا 
ونبن��ي احلدب��اء وبقي��ة احملافظات 
واألف��كار  العن��ف  ونب��ذ  األخ��رى، 
املتطرفة من خ��الل توحيد توحيد 

كلمتنا وموقفنا من جديد.

وثائق تأريخية
العقيد باسم عبد الزهرة آمر قاطع 

الرصاف��ة: كن��ت أمتن��ى أن تك��ون 
إقامة املع��رض في موقع آخر، لكي 
يطلع عليه أبناء شعبنا العزيز، ألن 
الصور املعروضة به يعجز اللس��ان 
عن وصف الكارثة التي وقعت على 
إخوتنا في املوصل من قبل سفاحي 

العصر الدواعش، لك��ن تبقى إرادة 
أبنائ��ه األص��الء ف��وق كل اإلرادات، 
وخصوص��ا بع��د أن مت حتريره��ا من 

قبضة الدواعش.

مسؤولية إنسانية 

محم��د عباس الالم��ي رئيس جتمع 
فناني العراق: فك��رة توثيق احلروب 
ومخلفاته��ا ق��د تك��ون نوع��ا من 
ض��روب اجملازف��ة عندم��ا يرافقه��ا 
املوصل  اخلط��ر، فرحل��ة حملافظ��ة 
والت��ي تبع��د عن العاصم��ة بغداد 

أكثر من )450 ك��م( برفقة أكثر من 
)20( مصورا فوتغرافيا متت دعوتهم 
م��ن مختل��ف محافظ��ات العراق، 
ليوثقوا بعدس��اتهم حجم اخلراب 
الذي تركت��ه العصاب��ات اإلرهابية 

املتمثل��ة بداع��ش، فأن��ت إذن أمام 
والوثائق  مس��ؤولية نقل احلقائ��ق 
دون تزيي��ف أو حتي��ّز مهم��ا كان��ت 
تل��ك اجلهة، وأش��ار )الالمي( قائال: 
من��ذ إحت��الل الدواع��ش للموصل 
البط��ش  أن��واع  كل  وممارس��تهم 
والع��دوان عل��ى املدني��ني واألبرياء 
روح  وإش��اعة  احلري��ات  ومص��ادرة 
القتل مل��ن يعارض وجرائ��م أخرى، 
ومدينة املوصل معزولة عن العالم 
لم تر إال الس��واد ال��ذي إرتدته تلك 
العصاب��ات، ولك��ن بع��د حتريره��ا 
بالكامل، انطلق ه��ذا الفريق الذي 
ش��كله جتم��ع فنان��ي الع��راق من 
املصورين الفوتوغرافيني لتوثيق تلك 
املمارس��ات اإلرهابية، وصراحة لم 
تكن تلك الرحلة بتلك البس��اطة، 
باملتفج��رات  ملئ��ت  فالش��وارع 
واألزق��ة باملفخخات الت��ي لم يتم 
إزالته��ا بع��د، وه��ؤالء الش��جعان 
يبحث��ون وينقبون ع��ن األدلة التي 
تدين ذلك التنظيم اإلرهابي، التقط 

الفريق أكثر م��ن )3000( ثالثة آالف 
ص��ورة فوتوغرافي��ة، وق��د  اختارت 
جلنة فرز الصور والتحكيم أكثر من 
)105( لتكون بني أيديكم وأنظاركم 

على شكل كتاب، والذي يّعد األول 
من نوع��ه في الع��راق والعالم، أما 
الص��ور املتبقي��ة فق��د إحتفظن��ا 
بها لتأس��يس مكتب��ة إلكترونية، 
لتكون ش��اهدا عل��ى العصر ،كما 
يس��عى جتمع فنان��ي الع��راق إلى 

إقامة مجموعة معارض من الصور 
اخملت��ارة ف��ي دول العال��م لفض��ح 
هذه التنظيمات التي اس��تهدفت 
اإلنس��انية ف��ي قتله��ا لألطف��ال 
والنساء والش��يوخ، فالصورة التي 

إلتقطناها هي كفيلة بالشرح عن 
نفسها وال حتتاج إلى لغة واضحة 

،بل حتتاج إلى إنسانية عالية.

اللمسة الفنية
فراس عبد اجمليد /مصور فوتوغرافي: 
رس��الة مقدس��ة  الف��ن  يش��كل 

وصادق��ة، والتصوي��ر الفوتوغرافي 
هو ف��ن باإلضافة إلى كونه صنعة، 
ومن خالل فنية الصورة إس��تطاع 
ه��ؤالء املصوري��ن الفوتغرافيني ،أن 
ينقلوا حجم الدمار واملاس��أة التي 

تعرض لها بلدن��ا العزيز وخصوصا 
في املوصل، وهذه الرس��الة توضح 
لن��ا م��دى إلتص��اق الفن��ان بأرضه 
وهموم ومعاناة ش��عبه، وبالتأكيد 
ال يستطيع أن ينقلها مصور ما ما 
لم تكن لديه ملس��ة أو نظرة فنية، 
حينئذ ميكنه نقل ذلك اإلحس��اس 
من هذه الصورة وهذا ما وجدناه في 

هذا املعرض.

تجمع فناني العراق 
باعتب��اره  التجم��ع  ه��ذا  انطل��ق 
إحدى املنظمات غير احلكومية من 
الرغب��ة الصادقة ف��ي جمع كلمة 
الفنانني حتت راي��ة واحدة للتعبير 
وجتلياته��م  دواخله��م  ع��ن  احل��ر 
الوجداني��ة ف��ي مختل��ف اجملاالت 
اإلبداعي��ة، وذل��ك من أج��ل بلورة 
وعي فن��ي جمالي مغاي��ر يعكس 
التطلع��ات اجلديدة ل��دى الفنانني 
الش��باب، ويرتقي بالذائقة الفنية 
ل��دى املتلقي إلى مس��تويات أعلى 
وأرقى، وتأسس جتمع فناني العراق 
في بغداد ع��ام 2011 وللتجمع )9( 
تسعة فروع موزعة على احملافظات 
التالية )واسط، ميسان، بصرة، ذي 
ق��ار، الديوانية، الس��ماوة، النجف 
األش��رف، كرب��الء املقدس��ة، بابل، 
مع رواب��ط فنية وثقافي��ة مهتمة 
ف��ي  والثقاف��ي  الفن��ي  بالش��أن 
العراق، وينضوي حتت لواء التجمع 
أكث��ر من )2600( فن��ان موزعني بني 
بغداد واحملافظات، حيث يهدف هذا 
التجمع إلى تكريس املفاهيم لكال 
اجلنس��ني وعرض الص��ورة بوضوح 

تام.

البينة الجديدة / علي صحن
اس��تضافت قاعة محمد غن��ي حكمت، في املركز الثقافي البغدادي، صباح يوم اجلمعة املاضي، معرض��ا للتصوير الفوتوغرافي ل�) جتمع فناني 
العراق( وقدم فيها )20( مصورا من مختلف محافظات العراق، وبواقع )3000( ثالثة آالف صورة تفاصيل رحلة توثيقة حلجم الدمار الش��امل الذي 
تركه الدواعش في تلك األحياء من املوصل بجانبيها األيسر واإلمين، حيث بلغت نسبة التدمير أكثر من 95% شملت جميع املعالم واآلثار والرموز 

الدينية والبنى التحتية واإلنسان..

قائد عمليات بغداد: أثناء جتوالنا يف املتنيب كانت لنا فرصة أن نزور 
فعاليات هذا املعرض للتصوير الفوتوغرايف ونشد على أيدي العاملني به

عدسات المصورين تكشف حجم الدمار الشامل في محافظة نينوى

رئيس جتمع فناني العراق: فكرة توثيق احلروب وخملفاتها 
قد تكون نوعًا من ضروب اجملازفة عندما يرافقها اخلطر
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وق��د ص��رح املواط��ن محمد 
العبيدي، ل�«البينة اجلديدة »، 
أن املشكلة األكبر هي ارتفاع 
أسعار السلع واملواد الغذائية 
واخلض��راوات،  والفواك��ه 
الش��رائية  القدرة  وانخفاض 
انع��دام  وك��ذا  للمواطن��ني، 
عل��ى  االقتصدي��ة  الرقاب��ة 
التجار  ما يجعل من طريقة 
صعب��ة  رمض��ان  اس��تقبال 
للغاية. اذ يستعد العراقيون 
الس��تقبال رمض��ان بش��راء 
املواد الغذائية من اآلن، حتسباً 
الرتفاع أسعارها قبيل اقتراب 
الش��هر، بينما آخرون يعدون 
بدائ��ل للطاق��ة الكهربائية، 
كاملول��دات املنزلية الصغيرة 
الكهرباء  انقط��اع  لتعويض 
باق��ر  ويق��ول  املس��تمر، 
العراقي��ون  يب��دأ  احلس��ني: 
قبي��ل اقتراب ش��هر رمضان 
بشراء املواد الغذائية حتسباً 
الرتفاع األسعار الذي يحدث 
سنوياً مع حلول الشهر، لكن 
األمر ليس س��هالً، فاألسعار 
ارتفعت، عام بع��د عام ، وما 
زالت مس��تمرة ف��ي االرتفاع 
اوض��ح  وق��د  اآلن«.  حت��ى 
صاب��ر الدليمي: أن »س��كان 
الش��عب  اغل��ب  املناط��ق 
ع��ن  عاط��ل  ب��ني  العراق��ي 
العم��ل ومرض��ى ومحتاجون 

وهناك محافظات قد طالها 
الدم��ار بس��بب احل��رب على 
االمرين  تعان��ي  وه��ي  داعش 

وج��ل س��كانها عاطلون عن 
العمل، وهذا يزيد من صعوبة 

املعيش��ية بشكل  قدراتهم 
ام��ا محم��د عباس  كبي��ر«. 
تاج��ر في عل��وة جميلة فقد 

ص��رح ل���« البين��ة اجلديدة » 
ان ق��دوم ش��هر رمض��ان هو 

احملرك الرئيسي الغلب املراكز 
التجارية فهناك مكانان في 
العراق من اه��م املراكز علوة 

جميل��ة  والش��ورجة فعن��د 
ق��دوم الش��هر الك��رمي تراها 

مكتظ��ة باملواطنني لش��راء 
حاجياتهم ومن هنا يستغل 
النفوس هذه  بعض ضع��اف 

املناس��بة وميارس��ون عملية 
االبتزاز من خالل رفع االسعار 

واملواط��ن يبقى بني س��ندان 
احلكوم��ة في توزي��ع احلصة 
التمويني��ة القليلة ومطرقة 

جشع التجار ويبقى املواطن 
ه��و ضحي��ة غالء املعيش��ة 

عل��ى  الس��لبي  والتاثي��ر 
حياته��م اليومية في ش��هر 
رمض��ان. ويؤكد باحث��ون، أن 
الكثير من ع��ادات العراقيني 
الرمضاني��ة  وتقاليده��م 
تقلصت في األعوام األخيرة، 
االجتماعي،  الباحث  ويوضح 
مضر عبد احلميد أن »رمضان 
ميثل نكهة خاصة للعراقيني، 
وكل عام كانوا يس��تقبلونه 
لألكالت  املستمر  بالتحضير 
اخلاصة، فضالً عن األمسيات 
أو  املن��زل  ف��ي  الرمضاني��ة 
األق��ارب،  عن��د  أو  املقه��ى 
لكن كثيراً م��ن هذه العادات 
تقلصت خالل األعوام األخيرة 
ألس��باب اقتصادية وأمنية«.
ان  احلكوم��ة  م��ن  ونتمن��ى 
تكون على قدر من املسؤولية 
املراقب��ة  بعملي��ة  وتباش��ر 
املهم��ة  واالس��واق  للتج��ار 
لكي يتسنى للمواطن شراء 
حاجيات��ه م��ن االس��وق في 
وقتها وال يكون سباق الشراء 
موج��ود واملس��تفيد الوحيد 
التج��ار الش��جعون ويك��ون 
ش��هر رمضان 2019 مختلف 
عن الس��نوات الس��ابقة من 
ناحية اعادة العادات اجلميلة 
وممارس��ة الطق��وس الدينية 
التي اعتاد العراقيون ممارسات 

في الشهر الكرمي.

البينة الجديدة / هشام كاطع الدلفي
يس��تعد العراقيون الس��تقبال شهر رمضان رغم الظروف املعيشية الصعبة وغالء احلياة بجميع تفاصيلها وكاد ان يكون شهر رمضان نقمة 
بدال من ان يكون شهر الرحمة واملغفرة والسبب جشع التجار والتقصير احلكومي  وتتزايد معاناة العراقيني مع اقتراب رمضان بسبب انقطاع 
الكهرباء مع دخول فصل الصيف، واالرتفاع امللحوظ في أس��عار الس��لع واملواد الغذائية، وضعف القدرة الش��رائية وسببها البطالة الكبيرة 

التي تعصف في البالد اجرينا حتقيقا موسعا لكي نتعرف على االسباب واملسببات..

كثرة البطالة واخنفاض القدرة الشرائية يؤرقان املواطن 
يف شهر الرمحة بداًل من الفرح وممارسة الطقوس

العراقيون يستقبلون رمضان 2019 بأزمات معيشية قاسية وارتفاع أسعار المواد الغذائية 

جيب السيطرة على أهم املراكز التسويقية يف العراق متمثلة بعلوتي 
مجيلة والشورجة واحلد من التالعب باألسعار



)التخّلف( ليست شتيمة، إنها وصف حال تعرفه جيداً من الكلمة  
املعاكس��ة لها. ضع في ذهنك عزي��زي املواطن مفردات تراها عكس 
التخل��ف، وقل: هل تنطب��ق علينا؟ وأترُك احُلكَم ل��ك دون ضغط أو 
تأثي��ر أو أهداف خارج املوض��وع. والتخلف ايضا م��رادف للجهل، ال 
ميكن أن تتعلم ش��يئاً دون أْن تعترف بجهلك إياه، وال ميكن ان تلحق 

مبعرفة أو مستوى متقدم دون اعترافك بأنك متخلف عنهما.
التخلف أمٌر طبيعي وله أسبابُه، ونحن في العراق عموماً متخلفون، 
متخلف��ون جدا، متخلفون عن أن نكون بل��دا منضبطا متقدما في 
القانون والتعلي��م والصناعة واخلدمات واألبني��ة احلديثة والنظافة 

والبحث العلمي.
أس��باب ذلك مصدران.. املص��در األول )الدولة(، البيئ��ة اإلدارية التي 
تعجز عن إنش��اء مؤسسات كبرى حديثة وتعليم متقدم واستثمار 
الثروات الوطنية في التنمية بدل ش��راء الذمم وتش��جيع الفئات في 
اجملتم��ع على مبدأ العيش 
مقابل ال��والء. الدولة التي 
الباد خ��ال قرن  أغرق��ت 
واملؤامرات  باحل��روب  كامل 
والعماالت بكّل أشكالها.  
الدول��ة التي تنتج الطاقة 
للعالم وال تصنع س��احا 
أو عجلة أو جه��ازا حديثا 
وال يوجد أي أثر لصناعتها 
في أس��واق العالم، الدولة 
تتح��ول  الت��ي  الريعي��ة 
حكوماتها الى باعة نفط 
ايرادات��ه  يتقاتل��ون عل��ى 
بحجج مختلفة. والسبب اآلخر هو )نحن( الناس الذين ننبطح أمام 
أس��اليب التجهيل وإهانة املرأة وتش��غيل األطفال وعبادة األصنام 
املتحرك��ة، الذين ال ندين فاس��دا أو مقصرا اذا كان من عش��يرتنا او 
حزبن��ا او جماعتنا، نعم لدينا موروث ثقافي وفني وانس��اني وتاريخ 
طوي��ل م��ن احلكمة ميث��ل فلكلور هذا الش��عب وقيم��ه األخاقية 
يحت��رم في كل العالم كم��ا هي خصوصيات الش��عوب وتقاليدها 
وتراثه��ا الروحي واملادي، لكن العالم ال يعُد العنَف والتمييز فلكلورا 
محترم��ا، وال إهان��ة املرأة أو تقيي��د احلريات ِقَيماً، وال نزاع العش��ائر 
باألس��لحة الثقيل��ة وفض النزاع��ات خارج س��لطة الدولة حتضرا، 
الدي��ن قيم عظيم��ة لكننا نتركه��ا ونأخذ ما نفس��ره متييزا وقتا 
وتخويفاً وهتكاً للحريات. وفي العشيرة قيم عظيمة لكننا نتركها 
ونأخ��ذ أس��وأ الطباع مثل النه��وة والكوامة والثأر والس��كوت عن 
جرائ��م ذوي القربى. ليس هذا تراثا مش��رفا، ولي��س هذا تراث العراق 
وتراث عش��ائره األصيلة التي طاملا كانت صم��ام أمان وبديا للدولة 
حني تغيب وتضطرب، اول خطوات التقدم ان نعترف بأننا متخلفون، 

وخاف ذلك )ما تصير النه چارة(.

رئيسة وزراء نيوزيلندا تقرر الزواج من أب طفلتها
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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 )3178( - االثنني - 6 - أيار - 2019

ها هو شهر رمضان الكرمي يطرق أبواب قلوبنا كعادته في كل عام، 
ونبادر بكل محبة وصدق الستقباله بترحاب، ألنه شهر اهلل.. شهر 
أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.. فيه ليلة 
القدر خير من ألف شهر.. فيه صيام وقيام وتاوة القرآن.. إنه شهر 
العتق والغفران والرحمة والصدقات واإلحسان.. وفي هذا الشهر 
الفضيل تفتح السماء أبوابها لكل دعاء مستجاب ويدفع الباء 
وتغفر فيه الس��يئات.. وفي هذا الشهر تتطهر األنفس مما ترسب 
فيه��ا من درن وتتخلص مما علق فيها م��ن آثام وذنوب ومعصيات.. 
وه��و فرص��ة أو محط��ة مراجعة للنف��س البش��رية واختبار لها 
على املكاب��دة والعناء ألجل نيل رض��ا اهلل، وعليه فالصيام ليس 
انقطاعاً عن الزاد أو ما لذ وطاب من الطعام والشراب، بل هو قدرة 

املطاولة وجلد الذات ألجل طاعة رب العزة واجلالة.
وبهذه املناس��بة أمتنى عل��ى كل متصٍد للعمل السياس��ي وكل 
مس��ؤول أن يصوم هذا الش��هر وهو بذلك يحق��ق غرضني أولهما 

وثانيهم��ا  اهلل  طاع��ة 
الش��عور واإلحساس بحال 
الفق��راء واجلياع م��ن أبناء 
الذي��ن ال يجدون  الش��عب 
ماالً في اليد لش��راء ما تقع 
علي��ه الع��ني أو تش��تهيه 
مناس��بة  وه��ي  األنف��س.. 
أيضاً ليقف املس��ؤول أمام 
رب��ه وه��و يتض��رع بكفيه 
ألن يغف��ر له ذنوباً قد يكون 
ارتكبه��ا خ��ال عمل��ه، أو 
تقصيراً ج��راء خدمة عامة 
للش��عب لم يقم بها على 

أكمل وجه، أو فس��اداً مالياً وإدارياً تورط به ولوثه من هامة رأس��ه 
حتى أخمص قدميه..

وأمتن��ى عل��ى كل مس��ؤول أو سياس��ي أن يراجع نفس��ه ويطرح 
الس��ؤال التقلي��دي: ماذا ق��دم؟ وماذا أجن��ز؟ وملاذا أحج��م؟ وملاذا 
تكاس��ل؟.. وليعلم أن مراجعة النفس واالعتراف باخلطأ فضيلة 
وأن اهلل يقب��ل توبته إذا كان��ت نيته صادقة وقلبه س��ليماً.. أيها 
الساس��ة، ويا كل املس��ؤولني في الدولة، عليكم بصيام رمضان 
ألنه فرصة لتطهير األنفس وتنقيتها من اآلثام، واملؤمن احلقيقي 
ه��و من يقر أمام ربه بأن��ه قد حاد عن جادة الص��واب وأنه ارتكب 
الكثير من اخلطأ والزلل.. اجعلوا رمضان فرصة لتصحيح املسار 
واالنطاق مجدداً نحو اآلفاق، وعس��ى أن نرى اخلير آتياً والتقدم 

حقيقًة والرفاهية ليست ُحلماً.

عبد الزهرة البياتي*

وجع يومي

*رئيس التحرير التنفيذي

ِإنَُّه َرَمَضاُن.. ِاْغِسُلوا 
ُذُنْوَبُكْم َيا َهَذا الَبْعُض 

اجعلوا رمضان
 فرصة لتصحيح اكسار 
واالنطالق مجددا نحو 
االفاق وعسى ان نرى 

الخري ات والتقدم 
حقيقة والرفاهية 

ليست حلما

يف العشرية قيم 
عظيمة لكننا نرتكها 

ونأخذ أسوأ الطباع مثل 
النهوة والكوامة والثأر 

والسكوت عن جرائم 
ذوي القربى..

التخّلف

وقفة

عبد الحميد الصائح

كاريكاتري

متابعة / البينة الجديدة
أكد مكتب رئيسة وزراء 
جاس��يندا  نيوزيلن��دا، 
أردرن، أن��ه متت خطبتها 
كارك  ش��ريكها  م��ن 
اس��تعدادا  جايف��ورد، 
وق��ال متحدث  لل��زواج. 
إن  املكت��ب  باس��م 
اخلطوبة متت خال عيد 

الفصح مطلع األسبوع 
املاضي. وكان صحفيون 
قد رص��دوا ما يب��دو أنه 
خ��امت م��ن األمل��اس ف��ي 
إصب��ع رئيس��ة ال��وزراء 
املناس��بات.  إحدى  أثناء 
أردرن 38  أن  إل��ى  يش��ار 
عاما   41 وجايفورد  عاما 
تس��مى  بطفل��ة  رزق��ا 

نيف��ي، وس��تتم عامها 
املقبل.  يوني��و  األول في 
وكانت أردن أول رئيس��ة 
حكوم��ة تض��ع مولودا 
وهي ف��ي احلك��م، منذ 
أن وضعت رئيس��ة وزراء 
الراحل��ة  باكس��تان 
بينظي��ر بوت��و طفلتها 

عام 1990.

أقصـــــر وأطــــــول ساعــــــات الصيـــــام يف دول العــــــــــامل

وكاالت / البينة الجديدة
افتتح بلد عربي رابع اطول جسر بحري في العالم 
يعمل عبر نظام النق��ل الذكي، حيث بدأت اعمال 
تنفيذه عام 2013. ووفق��ا لوكالة االنباء الكويتية 
}كونا{، إنه مت »افتتاح جس��ر الشيخ جابر، ليكون 
بذل��ك راب��ع أطول جس��ر بح��ري ف��ي العالم ومن 
املنتظر أن يُس��اهم اجلس��ر، الذي يربط بني مدينة 

الكوي��ت ومنطقة الصبية اجلدي��دة، في النهضة 
السكنية واالس��تثمارية للمنطقة الشمالية من 
الب��اد«. واضاف��ت أن »املش��روع اس��تخدم أحدث 
التقني��ات الصديقة للبيئة، ليس ذلك فحس��ب، 
وإمن��ا أيض��اً س��تتم إدارته وتش��غيله عب��ر نظام 
النقل الذكي، حيث سيجلب املزيد من االبتكارات 

والتطورات إلى الباد«.

في س��بعينات القرن املاضي عندما 
كنا نسكن في مدينة الضباط زيونة 
حيث تتشابه البيوت )وفقا ملشروع 
دوكسيادس(.. أضاعت اختي مفتاح 
باب الدار اجلانبي املطل على الكراج، 

فاخبرت امي بذلك فقالت لي:  
اذهب��ي ال��ى اجليران واطلب��ي منهم 

مفتاحاً رقم 9 ..
فذهبت واعطوني اياه فورا )اعطوني 
مفتاح دارهم بدون ان يسألوني ملاذا!( 

وعندما عدت سألت أمي: 
هل جميع البي��وت في حينا )املكون 
م��ن مئات الوحدات الس��كنية( لها 

نفس املفاتيح؟ 

فقال��ت ل��ي نع��م.. فصعق��ت م��ن 
اجلواب.. ورغم صغر س��ني اال ان ذلك 
لم مينعني من التحليل واالستنتاج 
منطقي��ا!.. فقلت لها اذا كان جميع 
اجليران لديهم نفس املفاتيح فلماذا 
نقفل الب��اب دائما عندم��ا نخرج؟! 
.. فرفع��ت نظره��ا الي وبنب��رة حتذير 
قالت لي من اج��ل الغرباء.. واياك ان 

تخبري احدا بذلك في املدرسة.
مرت االعوام وسكن الغرباء في حينا، 
وأفقنا ذات يوم في تس��عينات القرن 
املاض��ي لنج��د ان جميع مابس��نا 
املنش��ورة عل��ى حبل الغس��يل في 
اختف��ت!  ق��د  اخللفي��ة  حديقتن��ا 

فاحض��ر والدي احل��داد وعمل جلميع 
االب��واب اقف��اال جدي��دة )س��ركي( 
حيث لم يعد مفتاح 9 وغيره يفي 

بالغرض!.
رحلت أمي..

وهدموا الدار ..
وم��ا زل��ت احتف��ظ مبفت��اح رقم 9 
الذي بقي يحك��ي لنا قصة تكافل 
اجتماع��ي واخ��اق مدين��ة هجرها 
الغرب��اء  واس��تباحها  اصحابه��ا 
فعاثوا فيها الفس��اد، س��امحيني 
يا ام��ي ألني بحت بالس��ر، فما عاد 
هن��اك م��ا نخش��ى عليه بع��د ان 

سرقوا حياتنا.
وكاالت / البينة الجديدة

تسبب طائر أس��ترالي صغير مهدد 
تنفي��ذ  تعطي��ل  ف��ي  باالنق��راض، 
مش��روع منجم فحم عم��اق تابع 
بوالي��ة  الهندي��ة  أدان��ي  لش��ركة 
كوينزالند. وأخطرت حكومة الوالية 
املتخصص��ة  الهندي��ة  الش��ركة 
بالتعدي��ن أنه��ا رفض��ت خطته��ا 
حلماي��ة الطائ��ر الذي يعرف باس��م 
احلس��ون ذو الرقبة الس��وداء املهدد 
باالنقراض، خال فترة تشييد املنجم 
الذي سيصل إنتاجه ل�27 مليار طن 
م��ن الفح��م. ووف��ق ما نق��ل موقع 

إنترناش��يونال ني��وز، ف��إن حكومة 
الوالية اعتب��رت اخلطة البيئية التي 
الهندي��ة غي��ر  الش��ركة  قدمته��ا 
كافية للمحافظة على الطائر الذي 

يبلغ طوله 10 س��نتيمترات. ويعني 
ذل��ك أن حكوم��ة الوالي��ة ضح��ت 
باملش��روع العماق من أجل احلفاظ 

على الطائر الصغير النادر.

م��ع حل��ول ش��هر رمض��ان، تختلف س��اعات 
الصيام ف��ي الدول العربية واإلس��امية، حيث 
يصل متوس��ط عدده��ا إلى 15 س��اعة تقريبا.

وأعلن��ت 6 دول عربي��ة أن اليوم االثن��ني هو أول 
أيام رمضان، وهي لبنان وقط��ر وليبيا والكويت 
والع��راق واليم��ن، فيم��ا تتحرى ه��ال رمضان 
مساء امس األحد كل من السعودية والبحرين 
ومص��ر والس��ودان وفلس��طني واألردن واملغرب 
وتونس واجلزائر وموريتانيا، حيث أعلنت أن أمس 

السبت هو ال�28 من شعبان.
أقصر عدد س��اعات صيام في مص��ر )القاهرة(: 
أول يوم 15 ساعة و3 دقائق، وأطول عدد ساعات 
صي��ام: ف��ي 28 و29 رمض��ان 15 س��اعة و43 

دقيقة.
أقص��ر ع��دد س��اعات صي��ام ف��ي الس��عودية 
)الرياض(: أول يوم 14 س��اعة و40 دقيقة، وأطول 

عدد ساعات: آخر يوم 15 ساعة و12 دقيقة.
أقص��ر عدد س��اعات صيام ف��ي اإلم��ارات: أول 
يوم رمضان 14 س��اعة و33 دقيق��ة، أطول عدد 

ساعات: آخر يوم 14 ساعة و58 دقيقة.
أقصر عدد س��اعات صيام في الكويت: أول يوم 
رمضان 14 ساعة و55 دقيقة، أطول عدد ساعات 

صيام: آخر يوم 15 ساعة و34 دقيقة.
أقصر ي��وم صيام في عمان )مس��قط(: أول يوم 
رمضان 14 ساعة و31 دقيقة، وأطول يوم صيام: 

آخر يوم 15 ساعة ودقيقة.
أقصر يوم صيام ف��ي البحرين )املنامة(: أول يوم 
رمضان 14 ساعة و42 دقيقة، وأطول يوم صيام: 

آخر يوم 15 ساعة و15 دقيقة.
أقص��ر يوم صي��ام ف��ي األردن )عم��ان(: أول يوم 
رمضان 15 ساعة و12 دقيقة، وأطول يوم صيام: 

آخر يوم 15 ساعة و54 دقيقة.

أقص��ر ع��دد س��اعات صي��ام ف��ي فلس��طني 
)الق��دس(: أول يوم رمضان 15 س��اعة و4 دقائق، 
وأطول عدد س��اعات: آخر يوم رمضان 15 ساعة 

و46 دقيقة.
أقص��ر يوم صيام في س��وريا )دمش��ق(: أول يوم 
رمض��ان 15 س��اعة و17 دقيق��ة، وأط��ول ع��دد 

ساعات: آخر يوم 16 ساعة ودقيقتان.
أقصر عدد ساعات صيام في لبنان )بيروت(: أول 
ي��وم رمضان 15 س��اعة و15 دقيقة، وأطول عدد 

ساعات: آخر يوم 16 ساعة ودقيقتان.
أقصر ي��وم صيام في الع��راق )بغ��داد(: أول يوم 
رمضان 15 ساعة و15 دقيقة، وأطول يوم صيام: 

آخر يوم رمضان 16 ساعة ودقيقة.
أقص��ر عدد س��اعات صيام في اجلزائ��ر: أول يوم 
رمض��ان 15 س��اعة و31 دقيق��ة، وأط��ول ع��دد 
ساعات: آخر يوم رمضان 16 ساعة و24 دقيقة.

أقص��ر ع��دد س��اعات صي��ام ف��ي الصوم��ال 
)مقديش��و(: أول ي��وم رمض��ان 13 س��اعة و24 
دقيق��ة، وأط��ول عدد س��اعات صي��ام: آخر يوم 

رمضان 13 ساعة و30 دقيقة.
 أقصر ي��وم صيام في املغرب )الرب��اط(: أول يوم 
رمضان 15 ساعة و16 دقيقة، وأطول يوم صيام: 

آخر يوم رمضان 16 ساعة ودقيقة.
أقصر عدد س��اعات صيام ف��ي اليمن )صنعاء(: 
أول يوم رمضان 14 س��اعة و7 دقائق، وأطول عدد 
س��اعات صيام: آخر يوم رمضان 14 ساعة و27 

دقيقة.
من جهة أخرى، نش��ر مركز الفلك الدولي عدد 

ساعات الصيام في الدول األجنبية، كالتالي:
*عدد س��اعات الصيام بأملانيا ف��ي أول يوم: 17 

ساعة و30 دقيقة.
*عدد س��اعات الصيام باليوم األول في أمريكا: 

16 ساعة و10 دقائق.
*عدد ساعات الصيام في دول أمريكا الاتينية: 

حوالي 10 ساعات فقط في أول أيام الصيام.
بال��دول  الصي��ام  س��اعات  ع��دد  *يت��راوح 
اإلسكندنافية مثل الدمنارك والنرويج والسويد: 

من 20 إلى 21 ساعة.

بلد عربي يفتتح رابع أطول جسر حبري يف العامل

9سر املفتاح رقم

وكاالت / البينة الجديدة
أعلنت الفنانة رانيا يوس��ف عن مسابقة ملتابعيها 
عبر حس��ابها على إنس��تغرام أمس تكون جائزتها 
رحلتني لش��خصني الى مدينة ش��رم الشيخ وإقامة 
ش��املة كل املصاريف في اح��د الفنادق املطلة على 

البحر االحمر. وكتبت رانيا عبر حسابها:

 »win- with -rania« ف��ي رمض��ان 30 س��ؤااًل كل يوم 
س��ؤال، س��يتم اختيار اثنني فائزين واجلائزة رحلتان 
إلى شرم الش��يخ متضمنة كافة املصاريف بفندق 

درمي ريزورت شرم الشيخ، املسابقة على احلسابات 
الثاثة )تويتر- فيس بوك- إنستجرام( جاوب على 

الثاثني سؤاالً يومًيا لتكون أحد الفائزين«.

متابعة / البينة الجديدة
من��زل  مالك��ة  صدم��ت 
كارولينا  والي��ة س��اوث  ف��ي 
األميركي��ة، عندما راقبت من 
يطرق بابه��ا األمامي، محاوال 
دق جرس الب��اب. وذكرت قناة 
إي��ه ب��ي س��ي 11 األميركية، 
أن كاري��ن ألفان��و عثرت على 
متساح يبلغ طوله نحو مترين 
عن��د الب��اب األمام��ي ملنزلها 

ف��ي ميرتل بيت��ش. ويُظه��ر مقطع 
التمس��اح، وهو يس��تميت  فيدي��و 
في التس��لق من أجل ما يبدو وكأنه 
محاولة لقرع جرس الباب. وتسببت 
حركات التمساح في إحداث خدوش 
وض��رر عل��ى الب��اب واملم��ر األمامني 
ملنزلها، لكنه لم يكسر نافذة الباب.

وبحس��ب ما نقل موقع فوكس نيوز 
فإن الزاحف الضحم متت إزاحته عن 

منزل ألفانو في وقت الحق.

مسابقة رانيا يوسف يف رمضان

متساح حياول قرع جرس منزل  

طائر يعّطل مشروعًا إلنتاج 27 مليار طن من الفحم


