
اك��دت النائ��ب ع��ن ائت��اف النص��ر 
)ندى ش��اكر( امس وجود توجه نيابي 
باس��تمرار جلس��ات اجملل��س خ��ال 
ش��هر رمضان املبارك عل��ى ان تعقد 
اجللس��ات لياً فيما بينت ان اجازات 
الن��واب املقدم��ة قليلة جداً قياس��اً 
بالدورات الس��ابقة وقالت ش��اكر ان 
عدداً كبيراً من اعضاء مجلس النواب 
طالبوا رئاس��ة اجملل��س بتحديد عقد 
جلس��ات اجمللس خال شهر رمضان 
املب��ارك الى مابع��د االفط��ار لتكون 

جلسات ليلية.
من جانب آخر اعلن القيادي في حشد 
االنب��ار )قط��ري العبي��دي( امس عن 
مقت��ل )4( من قي��ادات تنظيم داعش 
االجرامي في عملية امنية استباقية 
غربي احملافظة. وقال املصدر ان قوة من 
قيادة عمليات اجلزيرة مس��نودة بقوة 
من احلشد العش��ائري نصبت كميناً 
الربع��ة من اب��رز قي��ادات داعش حال 
وصوله��م الى منطق��ة الصخيريات 
ش��مال غرب قض��اء راوة ومتكنت من 
قتله��م دون وق��وع اي اصاب��ات ف��ي 
صف��وف الق��وات االمني��ة حيث كان 
االرهابي��ون يرومون القي��ام بعمليات 

تس��تهدف القطاع��ات العس��كرية 
املوجودة في املناطق الصحراوية.

وف��ي ش��أن ذي صل��ة اعل��ن جه��از 
مكافح��ة االره��اب اعتق��ال »ه��دف 
مه��م« كان يخطط لتنفي��ذ عملية 
ارهابية في املوصل. وقال اعام اجلهاز 
ان قي��ادة العمليات اخلاص��ة الثانية 
ف��وج املوصل نف��ذت عملي��ة نوعية 
العتق��ال ه��دف مه��م ف��ي املوص��ل   
كان يخطط لتنفي��ذ عملية ارهابية 
واس��تقرار مدين��ة  ام��ن  تس��تهدف 
املوص��ل وان عملي��ة االعتق��ال مت��ت 

بنجاح.
يعقد  السياس��ية  التط��ورات  وف��ي 
برملان اقليم كردستان يوم غد االربعاء 
للتصوي��ت  االعتيادي��ة  جلس��ته 
على مش��روع قان��ون اع��ادة تفعيل 
مؤسس��ة رئاسة االقليم وكان احلزب 
وقع  ق��د  الكردس��تاني  الدميقراط��ي 
الكردس��تاني    الوطن��ي  االحت��اد  م��ع 
لتشكيل  السياسي  االتفاق  مسودة 
احلكومة اجلديدة في اقليم كردستان 
وقال النائب عن كتلة االحتاد الوطني 
الكردستاني )سركو آزاد( في تصريح 
صحف��ي ان اللجن��ة القانوني��ة في 
برملان كردس��تان تعتزم عقد اجتماع 
الت��ي  التعدي��ات  بع��ض  ملناقش��ة 

س��يتم ادخالها الى مشروع القانون 
وستقدمه بعد ذلك الى رئاسة برملان 
اعلن��ت  آخ��ر  كردس��تان.من جان��ب 
جلن��ة االم��ن والدف��اع النيابية امس 
املض��ي في جمع تواقي��ع الصدار قرار 
يلزم احلكوم��ة بتخصيص مبالغ من 
موازن��ة الط��وارئ لدعم جه��از االمن 
الوطن��ي وقال نائ��ب رئي��س اللجنة 
)نايف الشمري( ان املعركة اليوم هي 
معركة استباقية استخبارية حلماية 
االم��ن الوطني في مج��االت عدة من 
االره��اب  خاي��ا  اس��تئصال  بينه��ا 
ومكافحة اخمل��درات واجلرمية املنظمة 

مبين��اً ان جه��از االم��ن الوطن��ي هو 
الذراع الضاربة االول��ى في هذا اجملال 
وهو بحاج��ة الى دعم كبير للنهوض 

بجهوده ملواجهة حجم التحديات.
عل��ى صعي��د آخر ح��ذر عض��و جلنة 
االقتصاد واالستثمار البرملانية )فاح 
اخلفاجي( امس من محاوالت تسويف 
ق��رار حماي��ة املنت��ج احملل��ي وطالب 
باتخاذ اجراءات قاسية بحق اي طرف 
مهما كان يح��اول االلتفاف على قرار 
مجلس النواب بش��أن حماية املنتج 
احملل��ي واك��د اخلفاج��ي ان مجل��س 
النواب وبعد التواقيع التي مت جمعها 

م��ن قبلنا الصدار ق��رار يحمي املنتج 
احمللي قد مض��ى للتصويت على قرار 
بهذا الش��أن في جلس��ة امس االول 
مبيناً ان القرار ميثل رسالة واضحة من 
السلطة التش��ريعية ألنها ستكون 
الداعم االول حلماية املنتج احمللي ضد 
اي محاوالت لتدمير االقتصاد العراقي 

خلدمة مصالح ضيقة.
في وق��ت كش��ف قائممق��ام قضاء 
س��نجار )محما خلي��ل( امس تعيني 
ح��زب العم��ال الكردس��تاني مديري 
نواح��ي تابعني له في قضاء س��نجار 
مش��يراً ال��ى ان ممارس��اتهم ترع��ب 

الع��ودة  م��ن  ومتنعه��م  النازح��ني 
ملناطقه��م ودع��ا خليل ف��ي بيان له 
ام��س احلكومة الى ض��رورة االهتمام 
وتوفير االمن في هذه املناطق وكذلك 
الذين  االيزيديني  بالنازح��ني  االهتمام 
تعرض��وا ال��ى اكبر هجم��ة بالتاريخ 
ين��دى لها جب��ني االنس��انية واضاف 
ان االوضاع في س��نجار ال تس��ر عدوا 
املمارس��ات  م��ن خ��ال  وال صديق��ا 
الت��ي  التعس��فية غي��ر االنس��انية 
الذي��ن   )PKK(���ال يرتكبه��ا عناص��ر 
يتحكمون في هذه املناطق والس��يما 

سنجار.

بغداد / 
أعلنت هيئة التقاعد الوطنية، امس االثنني، عن دفع الوجبة املتبقية 
من مكافأة نهاية اخلدمة للمتقاعدي��ن املدنيني من الذين أُحيلوا الى 
التقاع��د بوجبات نيس��ان وحزي��ران وآب وتش��رين األول وكانون األول 
2018، فض��ا ع��ن وجبة ش��باط 2019.وقالت الهيئة ف��ي بيان تلقت 
»البينة اجلديدة« نس��خة منه، إنه س��يتم »دفع الوجبة املتبقية من 
مكاف��أة نهاية اخلدم��ة للمتقاعدي��ن املدنيني من الذي��ن أُحيلوا الى 
التقاعد بالوجبات ) نيس��ان، حزيران ، آب ، تش��رين األول ، كانون األول 
2018 و ش��باط 2019(«.وأضاف��ت الهيئ��ة، »بإم��كان املتقاعدي��ن من 
حامل��ي بطاقات الدف��ع االلكتروني مراجعة مراكز الصرف الس��تام 
مس��تحقاتهم، أم��ا بالنس��بة ملتقاع��دي الصرف الي��دوي فيتوجب 
عليه��م أصدار بطاقات الدفع األلكتروني في احملافظات وثم يُصار الى 
مراجعة ديوان الهيئة قسم حسابات املتقاعدين لغرض صرف مبالغ 

مكافآتهم«.

يف وطن الفرهود.. كتل سياسية تعرض ربع مليون دوالر وسيارة GMC لكل عضو مبجلس نينوى ميرر مرشحها

التقاعد تعلن دفع الوجبات املتبقية من مكافأة نهاية اخلدمة للمتقاعدين املدنيني

بعد التوقيع على اتفاق سياسي كردي.. برملان كردستان يصوت غدا على إعادة تفعيل مؤسسة رئاسة االقليم
كمني يطيح بـ)4( قيادات داعشية يف عملية استباقية غربي االنبار ومكافحة االرهاب تعتقل “هدفا مهما” يف املوصل 

بولتون إليران :أي هجوم على حلفائنا سيقابل بقوة شديدة

حتذيرات من حماوالت تسويف قرار محاية املنتج احمللي.. والكشف عن ممارسات رعب تقوم بها الـ)PKK( يف سنجار
ألن املعركة شرسة واستباقية.. الدفاع النيابية جتمع تواقيع لتخصيص اموال تدعم جهاز االمن الوطين
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توجه نيابي لعقد جلسات البرلمان لياًل  بعد “االفطار الرمضاني الشهي” 

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 

 )                                    ( تنشر الغرامات املرورية اجلديدة حبق املخالفني من اصحاب املركبات!

يف الهدفكتب املحرر السياسي

واج��ب كل حكومة س��واء اكان النظام السياس��ي الس��ائد في 
الباد رأس��مالياً أم اش��تراكياً.. اس��تبدادياً أم دميقراطياً.. متقدماً 
أم متخلفاً هو تقدمي اخلدمات االساس��ية للش��عب ورفع املستوى 
املعيشي لطبقاته اخملتلفة وتوفير كل احتياجه من سكن وتعليم 
وصحة ووس��ائل نقل ورفاهية كي يش��عر هذا الش��عب بأن هناك 

حكومة تعمل ألجله وتسعى إلسعاده..
الش��عب يري��د حكوم��ة قوية، ق��ادرة عل��ى تأم��ني كل متطلبات 
ومس��تلزمات احلي��اة احلرة الكرمية ل��ه.. فهناك قطاعات واس��عة 
من الناس ليس لديهم س��كن الئق وهم يتخذون من العشوائيات 
مكاناً لهم وهناك مايني من الشعب وفي املقدمة منهم الشباب 

با عمل ألن القطاع الصناعي 
لم ينه��ض بع��د وان تعويقه 
عملية جتري  وابقاءه معط��اً 
عل��ى ق��دم وس��اق.. وهن��اك 
الن��اس  م��ن  املؤلف��ة  اآلالف 
الذين يحتاج��ون الى الرعاية 
التي  والصحية  االجتماعي��ة 
وهن��اك  كرامته��م  تضم��ن 
صحية  ومراكز  مستشفيات 
به��ا  النه��وض  ال��ى  حتت��اج 
وتزويدها باالدوية واملستلزمات 
اخلدم��ات  لتق��دمي  الطبي��ة 

الصحية للمواطنني وهناك  نقص  كبير في عدد االبنية املدرسية 
وما يعاني��ه اآلن القط��اع التربوي من مش��كات عويصة لها اول 
ولي��س لها آخ��ر واحلديث ع��ن منافذن��ا احلدودية م��ن حيث غياب 
مس��تلزماتها وبناها التحتية تش��يب له الرؤوس اما غياب الطرق 
الرئيسة اخلارجية اآلمنة واجملس��رات واالنفاق فهو امر يدعو للرثاء 
وهناك مناطق ومدن عراقية الحتصل على املاء الصالح للشرب ولم 

تصلها الطاقة الكهربائية وغير مخدومة..
باختص��ار نحن نعاني من نقص فادح في اخلدمات وان املطلوب من 
احلكومة االلتفات الى معاناة الش��عب وان حتس��ب الف حس��اب 

لغضبه حينما يغضب وعندها سيكون لكل حادث حديث.

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

عبد الوهاب جبار 

  نحن نعاني من نقص فادح 
يف الخدمات وإن املطلوب من 
الحكومة االلتفات اىل معاناة 
الشعب وان تحسب الف 
حساب لغضبه

الشعب يريد 
خدمات ياحكومة
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التخطيط تباشر بإجراءات التعداد السكاني الفنية

العراق يستنكر عدوان الكيان الصهيوني على غزة ويدعو األمم املتحدة للتدخل الفوريال

2بهدف حتسني وضعهم املعيشي.. الكعيب يعد بتنفيذ كافة الطلبات املشروعة لشرحية املتقاعدين
3
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وزير الشباب والرياضة 
يوجه بسحب العمل من 
الشركة املنفذة مللعيب 

الزوراء والتاجيات

وفد نقابة صحفيي كردستان 
يف بغداد

 بدعوة من نقيب الصحفيني 

حزيران ميثل االختبار احلقيقي 
للحكومة .. انهاء املناصب بالوكالة 

قد يشطر العملية السياسية

على وقع طبول حرب تقرع 
وخالف يتصاعد وتصرحيات 

نارية تتطاير  
1213 10 5

صالح بولتونروحانيترامب

بغداد / 
 أك��د رئي��س اجلمهوري��ة بره��م 
صالح ض��رورة معاجل��ة املعوقات 
واملش��اكل الت��ي تعت��رض عمل 
القطاع اخلاص مبا يطور قطاعاته 
اخملتلفة وصوال إل��ى بناء اقتصاد 

قوي ومتماسك.
خ��ال  صال��ح  الرئي��س  وش��دد 
اس��تقباله، ف��ي قص��ر الس��ام 
ببغداد امس األثن��ني، رئيس احتاد 

الغ��رف التجاري��ة العراقية عبد 
ال��رزاق الزهي��ري وأعض��اء االحتاد 
ورؤس��اء الغ��رف التجاري��ة ف��ي 
أهمي��ة تعزيز  احملافظ��ات، عل��ى 
دور القطاع اخلاص وفس��ح اجملال 
امامه وإشراكه في عملية البناء 
واع��ادة االعم��ار من خ��ال توفير 
املناخ��ات والف��رص االقتصادي��ة 
دور  ع��ن  فض��اً  االس��تثمارية، 
ه��ذا القطاع في دع��م البرنامج 

رئي��س  تبن��اه  ال��ذي  احلكوم��ي 
دول��ة  الع��راق  ان  الوزراء.وأوض��ح 
وخبرات  متتل��ك كف��اءات  غني��ة 
بشرية وثروات طبيعية متنح آفاقاً 
اخلاص، مؤكداً  للقطاع  واس��عة 
ضرورة سعي القطاع اخلاص إلى 
اقامة عاقات إيجابية مع نظرائه 
م��ن الدول الش��قيقة والصديقة 
واالس��تفادة م��ن خبراته��م ف��ي 

مختلف اجملاالت.

صاحل : العراق دولة غنية وضرورة تفعيل القطاع اخلاص

بغداد / 
مختلف��ة  اجتماعي��ة  وفعالي��ات  مثقف��ون  اش��اد 
بالتصري��ح الذي ادلى به االمني الع��ام لعصائب اهل 

احلق الش��يخ )قيس اخلزعلي( والذي قال فيه ما نصه 
»لن نكون في يوم من االيام ارس��تقراطيني وامنا نبقى 

نحن الشروكية املعدان«.
واك��د هؤالء املثقفون بأن الش��يخ اخلزعلي قد انتصر 
ل��كل ما هو اصيل ومخل��ص الدمي هذه االرض املعطاء 
الن الش��روكية على امتداد االزم��ان كانوا في مقدمة 
م��ن يضحي ألج��ل العراق وينتخي دفاعاً عن س��يادة 
الوطن والش��عب وض��د كل من ينظرون نظ��رة دونية 
له��ؤالء ويأت��ي تصري��ح الش��يخ اخلزعل��ي رداً عل��ى 
تصريحات مسيئة ألهل اجلنوب ادلت بها النائبة عن 
س��ائرون )هيفاء االمني( خال وجوده��ا في العاصمة 

االردنية عّمان.

اخلزعلي: لن نكون يف يوم من االيام 
ارستقراطيني وامنا نبقى حنن الشروكية املعدان

بغداد / 
واالس��كان  االعم��ار  وزي��ر  ت��رأس 
والبلدي��ات العام��ة )بنَك��ني ريكاني( 
اجتماع��ا موس��عا مبكتبه ف��ي مقر 
الوزارة، بحضور وكيل الوزارة لش��ؤون 
البلديات املهندس اس��تبرق الش��وك 
ومدير عام املديري��ة العامة للمجاري 
ودوائ��ر املهندس املقيم للمش��روعني 
لبحث س��بل االس��راع في مشروعي 
ف��ي  والفلوج��ة  الرم��ادي  مج��اري 
محافظة االنبار.وجرى خال االجتماع 
مناقشة ودراسة مراحل وسير العمل 
في املش��روعني وبحث اهم املعوقات 
واملش��اكل التي تعترض سير العمل 
فيهما ومنها معاجل��ة االثار واالضرار 
الت��ي حلقت مبواد املش��روعني وكذلك 

البنى التحتية لهما اثناء فترة احتال 
داع��ش لهذه املناطق، حيث مت االتفاق 
عل��ى تش��كيل جلنة فني��ة مختصة 
ملعاجل��ة وتقيي��م االض��رار احلاصل��ة 
وتقدمي التوصي��ات الازمة بخصوص 
املعاجل��ات وحتديد اجلهة التي تتحمل 
تكالي��ف االض��رار ف��ي املش��روعني.

ووجه الس��يد الوزير ب��أن يكون العام 
املقب��ل2020 عام��اً للمج��اري وتدوير 
النفايات في الع��راق مبا يحقق طفرة 
نوعية في نس��ب اجناز املش��اريع في 
عم��وم احملافظ��ات على ان يت��م اجناز 
مش��اريع اجملاري كافة خال س��نوات 

االربع املقبلة من عمر احلكومة.

ريكاني يوجه بأن يكون العام املقبل عامًا للمجاري وتدوير النفايات يف العراق
بغداد / 

أعل��ن مفت��ش ع��ام وزارة الداخلية جمال 
االس��دي، امس االثنني، عن موافقة رئيس 
مجلس ال��وزراء وزي��ر الداخلي��ة بالوكالة 
ع��ادل عب��د املهدي عل��ى تنس��يب 1500 
منتس��ب وضاب��ط ال��ى مجل��س القضاء 

األعلى.وقال االسدي ، إن “مجلس القضاء 
االعلى وعد بتكليف الضب��اط في الوزارة 
للقيام بواجب��ات التحقيق اعتبارا من ايار 
اجل��اري أو حزي��ران املقبل، بع��د ان صدرت 
موافق��ة دولة رئي��س مجلس ال��وزراء وزير 
الداخلي��ة بالوكال��ة على تنس��يب 1500 

منتس��ب وضاب��ط ال��ى مجل��س القضاء 
“الب��دء  إل��ى  األس��دي  األعلى”.واش��ار 
بخطة للرقابة ف��ي 18 منفذا حدوديا بريا 
وبحريا وجويا بالتنس��يق م��ع االدارات في 
املنافذ، الفتاً إل��ى أن عملنا ما زال في طور 
االس��تطاع ومفاحتة وزارة املالية لتثبيت 

املاك والتش��كيل والتواص��ل مع مكاتب 
املفتش��ني العمومني في الوزارات العاملة 
ف��ي املناف��ذ ملكافح��ة عملي��ات التهرب 
الوظيف��ي  واالبت��زاز  والتزوي��ر  والتهري��ب 
واشكاليات  املستوردة  والشركات  للتجار 

عدم دفع الرسوم اجلمركية”.

وكاالت /  
أكد القائد السابق للجيش البريطاني اللورد 
دان��ات، امس االثنني، أن انضمام بريطانيا إلى 
الوالي��ات املتحدة األميركية ف��ي غزو العراق 

كان خطأ استراتيجيا.
ونقل موق��ع “ايفنن��غ ني��وز” البريطاني في 

مقابل��ة ع��ن دان��ات قول��ه إن “بريطاني��ا لم 
يك��ن لديها اخليار س��وى املش��اركة في غزو 
افغانس��تان ، وعل��ى الرغم م��ن أن انضمام 
بريطانيا الى التحالف الدولي بقيادة الواليات 
املتح��دة في غزو العراق ع��ام 2003 كان اكثر 
اث��ارة للجدل لكن��ه كان الش��يء الصحيح 

الذي يجب القيام به”.
وأضاف دانات، أنه “رمبا لم يكن االنضمام الى 
غ��زو العراق مبررا بش��كل كاف”، واصفا اياه 

بانه “خطأ استراتيجي ذو ابعاد اجنيلية”.
واش��ار دانات إلى أن “ذلك ابعد االنتباه بعيدا 
عن الس��ام الهش في أفغانس��تان ، ما أدى 

إلى انتش��ار كبير آخر للجيش البريطاني في 
مقاطع��ة هلمند في أفغانس��تان”، مبينا أن 
“توني بلير تابع ج��ورج بوش وانتهى به األمر 
االس��تخباراتية ألس��لحة  العملية  لتبري��ر 
الدم��ار الش��امل ، والت��ي تب��ني أنه��ا غي��ر 

موجودة”.

بعد خراب البصرة.. قائد اجليش الربيطاني: غزو العراق كان خطأ سرتاتيجيا

عبد املهدي يوافق على تنسيب 1500 ضابط ومنتسب بالداخلية للقضاء األعلى
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النجيفي: الربملان أخفق يف محاية نينوى من الفساد وعلى سكانها الدفاع عن حقهم

NO.3179.TUE.7.MAY.2019

بغداد / البينة الجديدة
اكدت كتلة صادقون البرملانية، امس االثنني، ان حسم رئاسة كل جلنة برملانية جرى بعيدا 
عن احملاصصة وتوافقات الكتل السياس��ية ووفق مبدأ رؤية اعضاء كل جلنة، مش��يرا الى 
اب��رز التحديات التي تواجه عملي��ة االنتخاب خارج التوافقات. وق��ال عضو الكتلة عدي 
ع��واد، ان اعض��اء مجلس النواب ارادوا اخل��روج من بودقة التوافق��ات واحملاصصة، وان يتم 
العمل على حس��م كل جلن��ة برملانية من خ��ال التصويت داخل كل جلن��ة وفق مصالح 
اللجنة وحتس��ني عملها، مبينا ان االنتخابات س��اح ذو حدين وهي باغلبها تكون خارج 
رغبة كتل معينة او رؤس��اءها.واضاف عواد، ان االش��كاليات التي حصلت بآلية االنتخاب 
باللج��ان خارج التوافقات كانت ترتكز حول عدم وجود النصاب او االختاف حول النصف 
زائد واحد، مابني من يقول انه 12 او 13 عضو من العدد الكلي والبالغ 23 نائب اي باالغلبية 
املطلق��ة للعدد الكلي، الفتا ال��ى اننا غادرنا التوافقات واصبح التركيز على حس��م كل 

جلنة لرئاستها وفق مصلحة اللجنة وماتراه مناسبا لعملها باملرحلة املقبلة.

بغداد / البينة الجديدة
دع��ا رئيس حتال��ف القرار العراقي، أس��امة النجيفي، 
س��كان وأهال��ي محافظ��ة نين��وى، الى الدف��اع عن 
حقهم. وقال النجيفي في تغريدة له على تويتر أخفق 
مجلس النواب في حماية نينوى من س��رطان الفساد 
وال��دور اآلن على ش��عب نينوى بالدف��اع عن حقه في 
احلي��اة احلرة والكرمية في عراق آمن. وأضاف ال يغير اهلل 
م��ا بقوم حتى يغيروا ما بأنفس��هم فا ترضوا مبا يراد 
لكم من س��وء واألي��ام دول. وكان مجل��س النواب، قد 
أرجأ في جلس��ته اخلميس املاض��ي فقرة حل مجلس 
محافظ��ة نين��وى، إلى إش��عار آخر بس��بب اختاف 
القوى والكتل السياس��ية على حل اجمللس.وتتواصل 
الصراعات بني القوى السياس��ية في نينوى، وتتبادل 
االتهام��ات املتبادلة بني تلك األطراف بالفس��اد ودفع 

الرشى للفوز مبنصب احملافظ.

صادقون: رئاسات اللجان الربملانية خرجت من بودقة احملاصصة

احلكيم: من أولويات العراق تطوير عالقاته اخلارجية على أسس احرتام سيادته

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  

بغداد / البينة الجديدة
أشاد رئيس مجلس النواب محمد احللبوسي 
بدور املرجعي��ة الدينية العلي��ا في النجف 
االش��رف، مؤكدا لوالها لتمكن االرهاب من 
السيطرة على االراضي والثروات في العراق.

جاء ذلك خال زيارته الى ناحية العباس��ية 
في النجف االشرف ولقائه بشيوخ العشائر 
في الناحية وتقدمي لهم التعازي وقراءة سورة 

الفاحتة على ارواح شهداء حادثة الثرثار.
وذكر بي��ان ان النائب االول حملافظ اس��تقبل 
النجف االش��رف هاشم الكرعاوي استقبل  

الدول��ي  االش��رف  النج��ف  االح��د، مط��ار 
رئي��س مجلس الن��واب محمد احللبوس��ي.
وأضاف حيث ناقش اجلانبان س��بل التعاون 
املشترك بني احلكومة التشريعية في بغداد 
وحكومت��ي النجف االش��رف التش��ريعية 
والتنفيذي��ة مؤكدي��ن عل��ى تطوي��ر واق��ع 
احملافظ��ة امني��اً وخدمياً. وتاب��ع البيان كما 
رافق النائب االول احللبوسي خال زيارته الى 
ناحية العباس��ية ولقائه بشيوخ العشائر 
في الناحية وتقدمي لهم التعازي وقراءة سورة 
الفاحت��ة على ارواح ش��هداء حادث��ة الثرثار.

وأش��اد احللبوس��ي في كلمة بالدور الكبير 
الت��ي قامت ب��ه املرجعي��ة الرش��يدة التي 
لوالها لتمكن االرهاب الغاش��م الس��يطرة 
عل��ى كاف��ة االراضي والث��روات ف��ي عراقنا 
احلبيب، مثمناً التضحيات التي قدمها ابناء 
محافظة النجف االش��رف ف��ي محاربتهم 
تنظي��م داع��ش االجرام��ي وتق��دمي دمائهم 
من اجل وحدة العراق وش��عبه مش��يراً الى 
تكفل��ه بعوائل الش��هداء ومعاجلة اجلرحى 
الذين مت اختطافه��م وقتلهم من قبل الزمر 

االرهابية في منطقة الثرثار.

بغداد / البينة الجديدة
أعلنت خلية اإلعام األمني، عن انطاق عملية عسكرية مشتركة 
م��ن 3 مح��اور لتطهير جزي��رة في ص��اح الدين. وقال��ت اخللية إن 
”قطعات قي��ادة عمليات صاح والقطعات امللحقة بها واحلش��د 
الش��عبي، ش��رعت بعملية تفتيش وتطهير جزي��رة غربي تكريت 
م��ن مخلفات عصابات داع��ش اإلرهابية”. وأضاف��ت، أن “العملية 

انطلقت من ثاث محاور، ولفرض االمن واالستقرار هناك”.

بغداد / البينة الجديدة
أقام قس��م التدريب التابع ملديرية مكافحة املتفجرات في احلشد 
الش��عبي، دورة تدريبي��ة لتفكي��ك العب��وات الناس��فة واأللغ��ام 
ملنتسبي املديرية. وقال مدير مديرية مكافحة املتفجرات احمد عبد 
جمعة ، إن “قس��م التدريب التابع ملديرية مكافحة املتفجرات في 
احلشد الش��عبي اقام دورة تدريبية في تفكيك العبوات الناسفة 
واأللغام خاصة مبنتسبيه”. واضاف أن “الدورة تضمنت محاضرات 
نظري��ة وعملية ملعاجل��ة العبوات الناس��فة باس��تخدام معدات 
حديثة يستخدمها املعالج ألداء عمله على افضل وجه”، موضحا 
أن “جمي��ع املدربني من ضمن ماكات قس��م التدريب في مديريتنا 
وحاصلني على ش��هادات احتراف مبجال تفكي��ك األلغام”.واكد أن 
“برنامج املديرية التدريبي مس��تمر طيلة الس��نة لتطوير مهارات 
املنتس��بني الذي هو من ضمن اولويات املعهد التدريبي حرصا على 
زيادة مهارات منتس��بي املديرية وحفاظا عل��ى اكبر عدد من ارواح 

املواطنني واملتضررين من وجود العبوات واأللغام في املناطق”.

انطالق عملية عسكرية مشرتكة 
من 3 حماور لتطهري جزيرة يف صالح الدين

احلشد الشعيب يقيم دورة تدريبية 
يف تفكيك العبوات الناسفة ملنتسبيه

أخبار موجزة
تج��اوز .. طالت فضيحة مس��ؤوال جدي��دا مقربا 
من الرئيس الفرنس��ي إميانويل ماك��رون، إذ أفادت 
وس��ائل اإلع��ام بأن الس��ائق الش��خصي لزعيم 
الب��اد ه��رب من الش��رطة بعد أن جتاوز الس��رعة 
املسموح بها. وكشف موقع Mediapart الفرنسي 
اخملت��ص بالتحقيق��ات الصحفي��ة أن احلادث وقع 
في وقت س��ابق من الع��ام اجلاري، وكان الس��ائق 
املدعو ستيفان بي. وراء عجلة قيادة إحدى السيارات التابعة لقصر 

اإلليزيه، في طريقه إلى قصر فرساي قرب باريس. 
نار .. أعلن مسؤولون عن حصول اتفاق لوقف إطاق النار بني الكيان 
الصهيون��ي  وفصائل فلس��طينية بعد وس��اطة 
قامت بها مصر إلنه��اء التصعيد األخير والعدوان 
الصهيون��ي في قط��اع غزة. ونقل��ت وكالة رويترز 
في خبر عن مس��ؤول فلسطيني مطلع قوله إن ” 
تفاهما لوقف إطاق النار بدأ يوم امس االثنني، بني 
اجلانبني”. وكان ” خمسة وعشرون فلسطينيا قد 

استشهدوا بغارة صهيونية.

معس��كر .. اكتش��فت الش��رطة الس��ريانكية،  
معس��كرا ميت��د عل��ى مس��احة 10 أفدن��ة ببلدة 
كاتانكودي في ش��رق الباد، يعتق��د أن اإلرهابيني 
الذي��ن لهم صات بهجمات عي��د القيامة، كانوا 
قد تدرب��وا فيه على إط��اق النار وصن��ع القنابل. 
وذك��رت قناة س��كاي نيوز إن ” املعس��كر يقع في 
منطقة س��كنية فقيرة على مشارف البلدة التي 
هي مسقط رأس زهران هاشم، الذي يعتقد بأنه أدى دورا رئيسيا في 

التدبير للهجمات التي وقعت يوم 21 نيسان املاضي.
قانون .. دع��ت وزارة اخلارجية الفنزويلية الوالي��ات املتحدة للدخول 
ف��ي ح��وار واحت��رام القان��ون الدولي. وقال��ت وزارة 
اخلارجي��ة الفنزويلي��ة في بيان ص��در عنها عقب 
لقاء وزي��ر خارجيتها بنظيره الروس��ي، س��يرغي 
الف��روف: “هذه حلظة للح��وار، للحس الس��ليم، 
للع��ودة إلى احت��رام القان��ون الدول��ي والعاقات 
الثنائية”. وأضافت: “أولئك الذين يقدمون املشورة 

للحكومة األمريكية في املسائل األمنية.

صهاينة .. اقتحم عشرات املستوطنني الصهاينة، 
في اليوم األول من شهر رمضان، املسجد األقصى 
ف��ي الفت��رة الصباحية، م��ن جهة ب��اب املغاربة، 
وس��ط حراس��ة عناصر من ش��رطة العدو بأعداد 
كبيرة. وبحس��ب مص��ادر مقدس��ية فقد فتحت 
ب��اب املغاربة قبل االقتحام، وانتش��رت في باحات 
املسجد األقصى املبارك متهيًدا لتأمني اقتحامات 
املتطرفني الصهاينة له.وفي السياق واصلت قوات العدو منع العديد 

من املقدسيني واملقدسيات من دخول املسجد األقصى.
زلزال .. أعلنت هيئة املس��ح اجليولوجي األمريكية، امس االثنني، أن 
زلزاال بقوة 5.5 درجة مبقياس ريختر وقع بالقرب من 
س��واحل الفلبني.وبحسب الهيئة، مت رصد الزلزال 
في مت��ام الس��اعة 2.48 بالتوقيت العامل��ي، ويقع 
مرك��ز الزلزال على بع��د 67 كيلومترا جنوب غرب 
مدينة الواج على الس��احل الشمالي جلزيرة لوزون 
في مقاطعة إيلوكوس الش��مالية وعلى عمق 48 

كيلومترا.

بغداد / البينة الجديدة
وعد النائب االول لرئيس مجلس النواب 
حسن كرمي الكعبي، امس االول األحد، 
بالعمل عل��ى تنفيذ كاف��ة الطلبات 
املتقاعدي��ن  لش��ريحة  املش��روعة 
العراقيني، مؤك��دا ان الغاية من منح 
املوظف راتبا تقاعديا له او لذويه بعد 
وفاته هو حفظ كرامته وتعويضه عن 
س��نوات عمره الطويل��ة التي قضاها 
في خدم��ة بلده وش��عبه ومجتمعه.

وق��ال الكعب��ي خ��ال لقائ��ه رئي��س 
جمعي��ة املتقاعدي��ن ع��ن محافظة 
كرباء قاسم احلسناوي ونائبه سعيد 
عبد داود ومسؤول ش��ؤون املتقاعدين 
علي حسون جاس��م إن “عدم شعور 
ش��ريحة املتقاعدين باألنصاف هو من 
يدفعهم ال��ى طلب تعدي��ل القوانني 
اغلبها  الت��ي  والتعليمات  والق��رارات 
نراه��ا مجحفة بحقهم وما يتقاضوه 
من مرتبات هي جزء بسيط من احلقوق 

التي يجب ان توفرها لهم الدولة جزاء 
م��ا قدموه له��ا”. وأض��اف البي��ان، ان 
“الوفد قدم عددا من املطالب التي هي 
مطالب عموم املتقاعدين ، ومنها انهاء 
تعليمات توزيع الرواتب التقاعدية كل 
ش��هرين وجعله��ا كل ش��هر خاصة 
بعد اعتماد اليات الكترونية س��ريعة 
ومريح��ة ” الك��ي كارد ” ومدة 60 يوم 
صعبة عل��ى املتقاعد وعائلته ، وعدم 
تأخي��ر التوزي��ع مل��دة ق��د تص��ل الى 

اس��بوع واكثر”. كما طالبوا، بحسب 
البيان، ب�”إلغ��اء القرارات والتعليمات 
املتعلقة باس��تقطاع ج��زء كبير من 
رات��ب املتقاع��د بعد الوف��اة والذي اثر 
على املستوى املعيشي للمستفيدين 
م��ن ذويه وش��مولهم مبكاف��اة نهاية 
اخلدم��ة ، وايض��ا ش��مولهم بكاف��ة 
الت��ي منح��ت للمحالني  االمتي��ازات 
عل��ى التقاعد حديث��ا واملوظفني مثل 
قط��ع االراض��ي والزي��ادة ف��ي الرواتب 

التقاعدي��ة والس��لف ، وحث مصرف 
الرش��يد عل��ى من��ح القروض اس��وة 
وتعه��د  للمتقاعدي��ن”.  بالرافدي��ن 
الكعب��ي ب�”العمل على دراس��ة هذه 
الطلبات بشكل س��ريع وتنفيذ التي 
تتطل��ب جان��ب تش��ريعي ومفاحت��ة 
اجله��ات ذات العاقة لتنفي��ذ البقية 
منه��ا ، خاص��ة وان اغلبه��ا طلب��ات 
مش��روعة وكفيلة بتحس��ني اوضاع 

هذه الشريحة املهمة”.

يف وطن الفرهود .. كتل سياسية تعرض ربع مليون دوالر 
وسيارة GMC لكل عضو مبجلس نينوى ميرر مرشحها

بهدف حتسني وضعهم املعيشي .. الكعيب يعد بتنفيذ كافة الطلبات املشروعة لشرحية املتقاعدين

بغداد / البينة الجديدة
 اك��د رئيس حتالف اإلصاح واالعمار الس��يد عم��ار احلكيم، أن 
من اولويات العراق تطوير عاقاته اخلارجية على اس��س احترام 
سيادته. وذكر الس��يد عمار احلكيم في تغريدة على }تويتر{، ان 
من اولويات العراق في هذه املرحلة احلساس��ة تطوير العاقات 
االقليمية والدولية للعراق على اسس احترام السيادة العراقية.

واض��اف يج��ب ان يكون معيار ه��ذه العاقات هو م��ا توفره من 
مصلحة أو خدمة للعراق وشعبه، وعدم استغال ظروف العراق 

االستثنائية الستخدام بلدنا لاعتداء على الدول االخرى.

بغداد / البينة الجديدة
 نظ��رت احملكمة االحتادية العليا اعتراضاً على مقعد احد اعضاء 
مجل��س النواب، وقررت تأجي��ل املرافعة إلى يوم 21 من الش��هر 
احلالي بعد تكليف ثاثة خبراء يتولون تقدمي تقريراً فنياً ملوضوع 
الدعوى. وقال املتحدث الرس��مي للمحكمة إياس الساموك، إن 
احملكمة االحتادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت 
احملمود وحض��ور القضاة االعض��اء كافة، ونظرت دع��وى اقامها 
املرشح باسم خزعل خشان لاعتراض على عضوية النائبة رفاه 
خضي��ر جياد. وأض��اف، أن احملكمة كانت قد كلفت في اجللس��ة 
الس��ابقة خبيراً إلجاء املوضوعات الفنية في موضوع الدعوى.
وأش��ار الس��اموك إلى، أن وكيل املدعي عليه االول رئيس مجلس 
النواب اضافة لوظيفته، اعترض على تقرير اخلبير وطلب تكليف 
ثاثة خبراء بدالً عنه. وبني، أن وكيل الش��خص الثالث، املفوضية 
العليا املس��تقلة لانتخابات، اكد ان اج��راءات املفوضية كانت 
سليمة بخصوص احتساب االصوات بالنسبة للنائب املعترض 
على عضويته. وتابع الساموك، أن احملكمة االحتادية العليا وجدت 
اختاف��اً بني ما أدل��ى به اطراف الدع��وى وتقرير اخلبي��ر، وبهدف 
وصول العدالة إلى اقصاها قررت تكليف ثاثة خبراء لبيان الرأي 
في اجلوانب الفنية فيها. واستطرد، أن احملكمة حددت 2019/5/14 
موع��داً لتأدية اخلب��راء القانونية وتكليفه��م مبهمتهم، وأجلت 
املرافع��ة إلى ي��وم 2019/5/21. وأكد، أن احملكم��ة االحتادية العليا 
تنظ��ر هذا النوع من الدعاوى اس��تناداً إلى التخويل الدس��توري 

املنصوص عليه في املادة }52 ثانياً{ من الدستور.

بغداد / البينة الجديدة
استبعدت مقررة البرملان املنتمية الى محافظة كركوك خديجة 
عل��ي، امس االثنني، قي��ام محافظ كرك��وك راكان اجلبوري بترك 
منصب��ه والتوجه نحو البرمل��ان، مبينة ان ت��رك اجلبوري ملنصب 
احملافظ س��يخلق صراعاً بني املكونات في كركوك على املنصب 
املذكور. وقال املق��ررة ان “راكان اجلبوري مازال محافظا لكركوك 
بالوكال��ة وبامكان��ه القدوم ال��ى مجلس الن��واب وتأدية اليمني 
الدس��توري”، مبينة أن “كرك��وك محافظة متع��ددة الكيانات، 
حيث ستقول كلمتها ِبشأن بقاء احملافظ في منصبه، اذ تتحكم 
هذه املكون��ات مبصير محافظة كرك��وك”. واوضحت ان “اختيار 
محاف��ظ لكركوك خلفاً للجبوري س��يكون ام��راً صعباً بوجود 
عدد م��ن املكونات في احملافظة، حيث س��يخلق تركه للمنصب 
صراعاً بني املكونات”. واس��تبعدت مقررة البرملان “قيام محافظ 
كرك��وك راكان اجلبوري بترك منصب احملاف��ظ في الوقت الراهن، 
من اجل تافي حدوث مشاكل بني مكونات كركوك على منصب 

احملافظ”.

احملكمة االحتادية تنظر طعنًا 
يف صحة عضوية أحد النواب

مقررة الربملان تستبعد ترك حمافظ 
كركوك منصبه يف الوقت الراهن

وكاالت / البينة الجديدة
“الش��رق  صحيف��ة  كش��فت 
ام��س  الس��عودية،  األوس��ط” 
االثن��ني، ع��ن قيام بع��ض الكتل 
بتقدمي مغري��ات العضاء مجلس 
محافظة نينوى لتمرير مرشحها 
أنه��ا  ملنص��ب احملاف��ظ، مبين��ة 
عرض��ت عل��ى كل عض��و مبل��غ 
 )GMC( ربع ملي��ون دوالر وس��يارة
للتصويت على الشخصية التي 
ترش��حها.ونقلت الصحيفة في 
تقرير لها إن “هناك كاما ش��به 
موث��ق يفي��د ب��أن إح��دى الكتل 
دوالر  أل��ف   250 مبل��غ  عرض��ت 

ل��كل  حديث��ة   )GMC( وس��يارة 
عضو في احملافظة مقابل ضمان 
تصويته على مرش��حها ملنصب 
احملافظ”. وأضاف املصدر، أن “األمر 
الغريب في صراع نينوى اليوم، أن 
كل فري��ق م��ن املتصارعني يضم 
طيفا واس��عا من الش��خصيات 
الس��نية والش��يعية والكردي��ة، 
تدخ��ل  م��رة  وألول  أن��ه  كم��ا 
ش��خصيات س��نية م��ن خ��ارج 
نينوى، مثل احللبوس��ي واخلنجر 
للحصول على  املنافس��ة  حلبة 
وإس��ناده ألحد  احملاف��ظ  منصب 

حلفائها”.



بولتون إليران : أي هجوم على حلفائنا سيقابل بقوة شديدة

بغداد / البينة اجلديدة
في  االرهاب  تضاعف  من  عالوي،  اياد  الوطنية  ائتالف  زعيم  حذر   
عالوي  والسالم.وقال  لالمن  أمني  مؤمتر  الى  داعياً  املقبلة،  املرحلة 
االرهاب  واجيال  ستتضاعف  االرهاب  ازمة  أن  صحفي،  تصريح  في 
اللحظة.واضاف  الى حد هذه  التكفيري لم يهزم  والفكر  ستستمر 
والسالم يضم  لالمن  اقليمي  إلى عقد مؤمتر  ندعو  املنطلق  من هذا 

ايران وتركيا، مبيناً أن هذا املؤمتر ال بد منه.

وكاالت / البينة اجلديدة

انخفضت أس��عار النفط ،  امس االثنني، بعدما اعلن الرئي��س األمريكي دونالد ترامب إنه 

س��يرفع الرس��وم اجلمركية على س��لع صينية هذا األس��بوع، مما ينذر بتعطيل احملادثات 

التجارية بني أكبر اقتصادين في العالم.

وس��جل خام غرب تكس��اس الوس��يط األمريكي في العقود اآلجلة 60.57 دوالر للبرميل ، 

منخفضا 1.37 دوالر أو 2.2 باملئة عن التسوية السابقة.

ون��زل خام القياس العاملي برنت عن 70 دوالرا للبرميل وجرى تداوله في العقود اآلجلة عند 

69.34 دوالر للبرميل، بانخفاض 1.51 دوالر أو 2.1 باملئة في سعر آخر إغالق.

وكت��ب ترام��ب على تويتر أنه س��يرفع الرس��وم اجلمركي��ة كثيرا على س��لع صينية هذا 

األسبوع، مما دفع األسواق املالية للهبوط مبا في عقود النفط اآلجلة.

يذكر ان اس��عار النفط ش��هدت االس��بوع املاضي وبداية االس��بوع احلالي تذبذبا نتيجة 

ارتفاع اخملزون��ات االمريكية وضغوط ترامب على اوبك يقابله��ا العقوبات االمريكية على 

ايران وفنزويال.
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العيساوي يدعو نوابًا اىل اختاذ موقف حاسم من نائبة تنظر باستخفاف للجنوب

عالوي حيذر من تضاعف االرهاب ويدعو ملؤمتر اقليمي لألمن والسالم
اجليل اجلديد : نتعرض ملؤامرة خمابراتية من حزب حاكم يف اإلقليم

بغداد / البينة اجلديدة
دع��ا عضو املكتب السياس��ي لتي��ار احلكمة 
الوطن��ي عب��اس العيس��اوي، ن��واب اجلن��وب 
ال��ى اتخ��اذ موقف حاس��م م��ن نائب��ة تنظر 

باستخفاف ألهالي اجلنوب.
وقال العيس��اوي ، ان مظلومية اجلنوب واهله 
تكمن في قلة املدافعني عن كرامة هؤالء الذين 

ميثلون قاعدة التيارات واالحزاب اإلسالمية.
وأض��اف فل��و كان��ت االس��اءة ملك��ون اخ��ر او 
ش��خصية سياس��ية او اجتماعي��ة او حت��ى 
مدينة اخرى ال نبرى الكثير بالش��جب واالدانة 
واص��دار البيان��ات وهذا بس��بب ضع��ف نواب 

اجلنوب في البرملان.
وأش��ار العيس��اوي اذا اراد نواب اجلنوب حفظ 
محافظاته��م  ام��ام  واعتباره��م  كرامته��م 
عليهم اتخاذ موقف حاس��م م��ن نائبة تنظر 
ومعتقدات��ه  واهل��ه  للجن��وب  باس��تخفاف 
وثقافت��ه نتيجة ثقافتها البعي��دة كل البعد 

عن اجلنوب وأهله.

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

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

بغداد / البينة اجلديدة
 أعلن اجملل��س األعلى حلراك 
اجلي��ل اجلدي��د، ع��ن مؤامرة 
له��ا  يتع��رض  مخابراتي��ة 
احلراك، إضافة الى مضايقات 
ومداهمات مستمرة من قبل 
القوى األمنية التابعة حلزب 
حاكم في اقليم كردس��تان 
من أجل إخفاء فش��له امام 
شعب اقليم كردستان على 
حد قوله.وذكر باين للحراك 
على خلفي��ة مداهمة املقر 
الرئيس حل��راك اجليل اجلديد 
للم��رة  الس��ليمانية  ف��ي 
الثانية خالل ايام فقط، حيث 
اتهم فيه حزب حاكم بتدبير 
اخلط��ط البائس��ة للنيل من 
متاس��ك ونضال حراك اجليل 
الذي يش��كل صخرة  اجلديد 
تنكسر عليها امواج املؤامرة 

الت��ي يتع��رض لها م��ن قبل 
احزاب السلطة في االقليم.

وأك��د، أن ه��ذه املؤام��رات لن 
تزيدنا اال عزما وقوة للنيل من 
هذا النظام }املستبد{ وانهاء 
أن  االقليم.وبني،  ف��ي  حكمه 
املداهمة التي تعرض لها مقر 

احلراك امس، ال حتمل اي مبرر 
اخالق��ي او مس��وغ قانوني، 
مش��يرا ال��ى ان االعتق��االت 
التعس��فية الجه��زة االم��ن 
في السليمانية، طالت عددا 
من متطوعي احل��راك بينهم 
اجلدي��د  اجلي��ل  نس��اء.ودعا 

ف��ي بيان��ه جمي��ع اجله��ات 
االقليم  الس��لطة في  خارج 
والنخ��ب الواعي��ة الى اتخاذ 
موقف ش��جاع م��ن احملاوالت 
غير االخالقي��ة التي يتعرض 

لها حراك اجليل اجلديد.

النفط ينزل بعد تهديد ترامب الصني بزيادة الرسوم اجلمركية

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

أسسها الراحل  
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير
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واشنطن / وكاالت / البينة اجلديدة

قال مستش��ار الرئي��س األميركي 
لألم��ن القومي، جون بولتون، امس 
االثنني، إن الوالي��ات املتحدة تقوم 
بنش��ر حاملة الطائرات يو أس أس 
أبراهام لينكولن وقوة من القاذفات 
في منطقة القيادة املركزية لنبعث 
برسالة واضحة وغير قابلة للخطأ 
موجهة للنظ��ام اإليراني، مفادها 
أن أي هجوم على مصالح الواليات 
املتحدة أو حلفائها سيقابل بقوة 

شديدة.
الق��رار  ه��ذا  أن  بولت��ون  وأض��اف 

اتخ��ذ رداً على عدد من املؤش��رات 
للقلق��ة  املثي��رة  والتحذي��رات 

واملتصاعدة.
ال  واش��نطن  أن  بولت��ون  وأض��اف 
تسعى إلى حرب مع إيران، ولكنها 
مستعدة متاماً للرد على أي هجوم 
م��ن القوات النظامي��ة اإليرانية أو 

احلرس الثوري أو وكالئها.
وكان وزير اخلارجية اإليراني، محمد 
جواد ظريف، خ��الل زيارته األخيرة 
التقى مجموعة  لنيويورك حي��ث 
��ه تهدي��دا  م��ن الصحافي��ني، وجَّ
لواش��نطن بأن طهران سترد على 
العقوبات األميركية التي تسببت 

بانهي��ار األوض��اع االقتصادية في 
بالده.

 وأخ��ذت زي��ارة وزير خارجي��ة إيران 
جواد ظريف إلى نيويورك حّيزاً من 
اهتم��ام اإلعالم األميرك��ي . وحّذر 
ظريف من أن هذه الظروف ستدفع 
األوض��اع إل��ى الهاوية، مؤك��داً أن 
إيران لن تقبل أن تصل إلى الهاوية 

أو تسقط فيها من دون مواجهة.
واعتب��ر ظري��ف أن ف��رض عقوبات 
وانهي��ار  إي��ران  عل��ى  أميركي��ة 
األوضاع بسبب هذه العقوبات هو 
إعالن ح��رب وإيران س��ترد، ملوحاً 
التابعة  التنظيم��ات  باس��تعمال 

إلي��ران لضرب املصال��ح األميركية 
واملصال��ح احليوي��ة ف��ي البل��دان 
العربية.ول��م يعط ظري��ف الئحة 
بالتنظيمات التابعة إليران التي من 
املمكن تكليفها بهذه العمليات، 
لكن��ه كان يكرر التهدي��د أن إيران 
متل��ك خي��اراً من خالل اس��تعمال 
ميليش��ياتها، ومن دون استعمال 

قوتها العسكرية املباشرة.
كما هدد ظريف أيضاً باس��تعمال 
وقال  املباشرة،  العس��كرية  القوة 
إنه لو اس��تحال على إيران تسويق 
وبيع النفط فإنها ستمنع تصدير 

النفط عبر مضيق هرمز.

بغداد / البينة اجلديدة
اعلنت وزارة التخطيط، امس االثنني، عن 
مباش��رتها باجراءات التعداد السكاني 
املزمع اجراؤه خالل عام 2020.ونقل    عن 
وزير التخطي��ط نوري صباح الدليمي ان 
وزارته باشرت ب��االجراءات ال��ف��ن��ي��ة 
ال��ع����ام  ال��ت��ع����داد  ألن��ج����اح 
ل��ل��س��ك��ان املزم��ع اج�����راؤه ف��ي 
ال��ب����الد ال��ع����ام 2020، مبين��ا انه مت 

تشكيل الهيئة العليا للتعداد.
واضاف الدليمي انه س��يتم اج������راء 
زي������ارة ملصر قريبا ل��الط��الع ع��ل��ى 
جتربتها ليتسنى ب��ع��ده����ا اج����راء 
ال��ف��ع��ل��ي����ة  ال��خ��ط����وات 

ال����ت����ع������داد،  الن����ج������اح 
ع���ازم�����ة  وزارت��������ه  ان  مؤك��دا 
ب��م��وع����ده  اق��ام��ت����ه  ع��ل����ى 
ج��م��ي����ع  وسيشمل  احمل��دد 
امل�ح���اف���ظ�����ات ب��ض��م��ن��ه����ا 

اق��ل��ي��م ك��ردس��ت��ان العراق.
يذكر أن آخر إحصاء جرى في العراق كان 
ف��ي العام 1997، وأظهر أن عدد السكان 
يبلغ نح��و 19 مليون نسم��ة باستثناء 
محافظ��ات إقلي��م كردست��ان، إذ ق��در 
مسؤول��ون حينها عدد نف��وس اإلقليم 

بثالثة ماليني نسمة.

اجلدي��دة  البين��ة   / وك��االت 
كشفت قناة “RT” الروسية، 
رغب��ة  ع��ن  االثن��ني،  ام��س 
الرئي��س الفرنس��ي إميانويل 
ماكرون يزيارة مدينة املوصل 
خ��الل زيارت��ه املرتقب��ة إلى 
العراق.ونقلت القناة في خبر 
له��ا ، عن مصدر مطلع على 
ج��دول أعمال زي��ارة الرئيس 
الفرنس��ي إميانوي��ل ماكرون 
إل��ى العراق قول��ه، إن األخير 
يرغب بزي��ارة مدينة املوصل، 
مرك��ز محافظ��ة نينوى في 

شمالي العراق.

“زي��ارة  أن  وأض��اف املص��در، 
ماك��رون التي كان يفترض أن 
تكون في م��ارس املاضي ثم  
أجلت إل��ى أبري��ل، ستجري 
خ��الل النص��ف الثان��ي من 
أن  مبين��اً  احلال��ي”،  الع��ام 
احلكوم��ة  رئي��س  “زي��ارة 
العراقية ع��ادل عبد املهدي 
األخي��رة إلى باري��س أجلتها 
املقبلة”.واشار  األشه��ر  إلى 
املصدر إلى أن “ماكرون يرغب 
بزي��ارة املوصل وإط��الق أكثر 
من مشروع يتعلق بالثقافة 

وحماية األقليات الدينية”.

التخطيط تباشر بإجراءات 
التعداد السكاني الفنية

اجلديدة  املرورية  الغرامات   ،) اجلديدة  البينة   ( تنشر 
فرضت  حيث  املركبات،  اصحاب  من  اخملالفني  بحق 
صوت  الذي  اجلديد  املرور  قانون  في  الغرامات  هذه 
عليه مجلس النواب والذي يتضمن 50 مادة.وتنوعت 
والغرامة  احلبس  الى  القانون  بحسب  املواد  هذه 
من  مختصر  وضررها.وأدناة  اخملالفة  نوع  بحسب 

الغرامات ومقدار الغرامة املالية
1-يعاقب بغرامة مالية قدرها 200 الف دينار كل من 

أرتكب األفعال التالية
األشارة  أو  املرور  رجل  ألشارة  األمتثال  أ-عدم 

الضوئية.
ب-قيادة املركبة بأهمال ورعونة.

ج- قيادة املركبة بسرعة تزيد عن املقررة قانونا.
ح- السير عكس األجتاة ) رونك سايد(.

خ- الستائر أو الزجاج املضلل.
د -قيادة املركبة بدون لوحات تسجيل.

2- يعاقب بغرامة مالية قدرها 100 الف دينار كل من 
أرتكب األفعال التالية

أ-عدم تغطية احلمولة ملركبات احلمل كافة.
ب- جتاوز األرتفاع املقرر للحمولة.

ج- عدم التوقف عند اخلروج من الطريق الفرعي الى 
الطريق الرئيس.

ح- مخالفة البيانات والتعليمات الصادرة من املرور 
العامة.

3-يعاقب بغرامة مالية قدرها 50 الف دينار كل من 
أرتكب األفعال التالية

بنوع  مخصصة  غير  سوق  باجازة  مركبة  أ-قيادة 
املركبة.

والبروجكترات  الزنون  العالي  الضوء  ب-أستعمال 
األضافية.

ج-عدم جتديد أجازة السوق.
ح-الوقوف في محل ممنوع.

خ-أستعمال جهاز الهورن الهوائي.
د-مخالفة العالمات الشاخصة واألرضية.

4-يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن شهر وال تزيد عن 
بكال  او  دينار  مليون  عن  تزيد  ال  بغرامة  او  سنتني 
مستدمية  عاهة  أو  أذى  أحدث  من  كل  العقوبتني 
القوانني  مراعاة  دون  املركبة  قيادتة  بسبب 

واألنظمة.
تزيد  وال  سنة  عن  تقل  ال  مدة  باحلبس  5-يعاقب 
او بغرامة ال تزيد عن مليون دينار  عن ثالث سنوات 
تأثير  حتت  مركبته  قاد  من  كل  العقوبتني  بكال  او 

املسكر أو اخملدر.
6- يعاقب باحلبس مدة ال تزيد عن ثالث سنوات كل 

من أعتدى على رجل املرور.
يذكر ان مجلس النواب  صوت خالل جلسته ال�17 
املرور  قانون  على  االحد،  االول  امس  عقدت  التي 

اجلديد.

وكاالت / البينة اجلديدة
 كشف مصدر مسؤول، امس االثنني، ان الواليات املتحدة 
التسليح،  اتفاقيات  ببنود  االلتزام  بغداد  من  طالبت 
مبينا ان ذلك يشمل ضمان بقاء االسلحة بيد القوات 

العراقية.
ان  قوله  املصدر  عن  اجلديد  العربي  صحيفة  ونقلت 
مسؤولني أميركيني طالبوا العراق في األسابيع املاضية 
بااللتزام ببنود اتفاقيات التسليح املوقعة بني البلدين، 
ذلك يشمل ضمان عدم استخدام األسلحة  ان  مبينا 
في غير محاربة اإلرهاب وحفظ األمن والسلم األهلي، 

وأن تبقى محصورًة بيد القوات العراقية.
بعدم  رغبته  على  شّدد  األميركي  اجلانب  ان  واضاف 

الى  العراقية، مشيرا  القوات  إلى غير  وصول أسلحته 
ان هذا األمر في حال متّ خرقه مجدداً قد يهدد برنامج 
التي  اخلاصة  العراقية  للوحدات  خصوصاً  التسليح، 
جهاز  قوات  مثل  باملائة،  مائة  أميركياً  جتهيزها  يعتبر 
وفرق  السريع،  التدّخل  ووحدات  اإلرهاب  مكافحة 
االستخبارات  بجهاز  ترتبط  التي  اخلاصة  كوماندوس 

العراقي.
من  كبيرة  شحنات  أرسلت  قد  واشنطن  ان  يذكر 
للعراق،  واخلفيفة  املتوسطة  والذخيرة  األسلحة 
خصوصاً قبيل معركتي الفلوجة واملوصل ضد داعش 
عام 2016، وهو ما فعلته دول أخرى مثل بريطانيا وكندا 

وأستراليا وأملانيا وفرنسا.

ماذا طلبت واشنطن من بغداد مؤخرًا بشأن التسليح؟

قناة روسية : الرئيس الفرنسي 
سيزور املوصل

بغداد / البينة اجلديدة
الكيان  عدوان  االثنني،  امس  العراق،  استنكر 
الشعب  أبناء  على  املتواصل  الصهيوني 
األمم  دعا  فيما  غزة،  قطاع  في  الفلسطيني 
باسم  املتحدث  الفوري.وقال  للتدخل  املتحدة 
الوزارة احمد الصحاف ان العراق يستنكر عدوان 
الشعب  أبناء  املتواصل  على  الصهيوني  الكيان 
استشهد  والذي  غزة،  قطاع  في  الفلسطيني 
البنى  مختلف  طال  وتدمير  كبير،  عدد  إثره  على 
التحتية، مبينا انه يستنكر ايضا التصعيد الذي 

يطال أهلنا في فلسطني.
الفوري  التدخل  الى  املتحدة  األمم  الصحاف  ودعا 
ومنظمة  العربية  الدول  اجلامعة  مطالبا  لوقفه، 
لبحث  طارئة؛  جلسات  بعقد  اإلسالمي  التعاون 
عملية  مبواقف  واخلروج  العدوان،  هذا  تداعيات 
بحق  والقتل  العدوان،  استمرار مسلسل  إليقاف 
أهلنا في القطاع، وضرورة استصدار قرارات جترمي 
الشعب  وممتلكات  أرواح،  وحماية  العدوان،  هذا 

الفلسطيني.
للشعب  الداعم  العراق  موقف  الصحاف  واكد 
الفلسطيني، وحقوقه املشروعة بإنهاء االحتالل، 
وإيقاف االعتداءات املتكررة، مشيرا الى ان العراق 
يقف مع محنة االهالي في القطاع ، واالستعداد 

لتقدمي كل ما من شأنه التخفيف من معاناتهم.
يذكر ان قطاع غزة يتعرض منذ يومني الى قصف 
ادى  ما  االسرائيلية  الطائرات  قبل  من  مستمر 
نساء  بينهم  الضحايا  من  العديد  سقوط  الى 

واطفال.

العراق يستنكر العدوان  الصهيوني على غزة ويدعو األمم املتحدة للتدخل الفوري

)                              ( تنشر الغرامات املرورية اجلديدة حبق املخالفني 
من اصحاب املركبات

مصدر مسؤول يكشف ما طلبته واشنطن
 من بغداد مؤخرا بشأن التسليح



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

دعم ترامب هجوم املشري خليفة حفرت الذي يسعى حاليًا إىل 
السيطرة على طرابلس وإطاحة حكومة السراج املعرتف بها دوليًا

لو ك��ان ثمة أي شك��وك حول سلوك 
ترام��ب فقد بّدده��ا بعد بضع��ة أيام 
عندم��ا ق��ّوض وزي��ر خارجيت��ه مايك 
بومبيو بشأن ليبي��ا. فقد دعم ترامب 
ج��داً هج��وم املشي��ر خليف��ة حفتر 
ال��ذي يسع��ى حالي��اً إل��ى السيطرة 
على طرابلس وإطاحة حكومة رئيس 
الوزراء فايز السراج املعترف بها دولياً. 
ويُعتب��ر حفتر شخصي��ة استبدادية 
يرغ��ب في إع��ادة فرض نظ��ام قمعي 
على ليبيا. وعلى رغ��م أن بومبيو أّكد 
معارض��ة الواليات املتح��دة للهجوم 
ف��ي 7 نيس��ان ، نس��ف ترام��ب ه��ذا 
التصري��ح، حني اتّص��ل الحقاً بحفتر 
للثن��اء عل��ى جه��وده ف��ي مكافحة 
اإلره��اب و«ضم��ان أم��ن م��وارد ليبيا 
النفطية«.جتدر املالحظة هنا أن ترامب 
لم يلتِق قط بديكتاتور ال يستلطفه. 
فكلم��ا ازداد نير الطغ��اة، كلما حتّدث 

عنه��م بحفاوة أكب��ر. غي��ر أن تدهور 
القي��م الدميقراطي��ة ف��ي السياسة 
اخلارجي��ة األميركي��ة ب��دأ فعلي��اً مع 
ب��اراك أوبام��ا، ال��ذي كان عل��ى القدر 
نفسه م��ن الالمب��االة إزاء التطلعات 
الشرق  ف��ي  الدميقراطي��ة، والسيم��ا 
األوسط. فق��د تعاطى أوباما ببرود مع 
التظاهرات في إي��ران في العام 2009، 
قائ��الً إنه سيقي��م حواراً م��ع طهران 
ومضيف��اً أن »تدّخل« الواليات املتحدة 

ف��ي البالد سيخّل��ف نتائج عكسية. 
وعوضاً عن اعتبار االنتفاضات العربية 
فرص��ًة لدعم اجملتمعات الساعية إلى 
احلرية، كان أوباما حذراً ومراوغاً، فترك 
الشعب السوري ملصيره املرّوع، بينما 
تقّرب م��ن إي��ران مستخدم��اً االتفاق 
النووي للقي��ام بذلك.لطاملا كان دعم 
واشنطن للدميقراطية متريناً متواصالً 
ف��ي النفاق فلعقود م��ن الزمن حتدثت 
اإلدارات األميركية لفظياً عن احلكومة 
بينما  القان��ون،  التمثيلي��ة وسي��ادة 
واصل��ت دعم األنظمة التي كانت غير 
دميقراطية وفاسدة وال تطّبق القوانني. 
في ه��ذا الصدد، قد يدافع البعض عن 
سلوك ترامب باعتب��اره تعبيراً أصدق 
حول كيفية سير األمور فعلياً. فعوضاً 
عن املراوغة بالتحدث عن الدميقراطية، 
تن��اول الرئي��س املسألة كم��ا كان أي 
شخ��ص سياس��ي واقع��ي ليفع��ل، 

ُمعتبراً أن العالم مؤلف من مجموعة 
من األوغاد، »لكن على األقل بعضهم 
أوغ��اد تابعون لنا«.بي��د أن التخلي من 

دون ترّدد عن األفك��ار الدميقراطية في 
السياسة اخلارجية سيكون خطيئة 
فلطاملا كان��ت الدميقراطي��ة ضرورية 

لنظرة أميركا إلى ذاتها وإلى سلوكها 
في العالم ما يستبط��ن عملياً حّس 
الف��رادة األميركية. قد يسخر البعض 

م��ن النظرة املثالية الت��ي لدى العديد 
م��ن األميركيني إزاء بلده��م، وبخاصٍة 
الذين كان��وا ضحايا الواليات املتحدة. 
لكن ذلك اليقّلل من نفوذ هذه النظرة 
باعتباره��ا أداة للسياس��ة اخلارجية.
الق��رن  م��ن  األكب��ر  الشط��ر  خ��الل 
اإلدارات األميركية  العشرين، مزج��ت 
سياسة الق��وة باملثالية الويلسونية 
– أي تطبي��ق السياسة اخلارجية وفق 
معايي��ر أخالقية ك��ان الرئي��س وودرو 
ويلس��ون أول من أعلن عنها. وفي حني 
أن هذا النهج ل��م يجعل العالم أكثر 
دميقراطي��ًة بكثير، إال أن��ه أضاف بعداً 
قيماً إلى قرارات السياسة األميركية 
اخلص��وم  ض��ّد  استخدام��ه  ميك��ن 
اخلارجي��ني، وع��ّزز في الوق��ت نفسه 
السياس��ة  خلي��ارات  احملل��ي  الدع��م 
اخلارجية.عل��ى سبيل املثال، ما كانت 
عقود من النفق��ات العسكرية خالل 

احلرب الباردة لتستم��ر من دون اعتبار 
األميركيني أنه��م يشاركون في حرب 
مبررة أخالقياً ض��د الشيوعية. وعلى 

نح��و مماث��ل، بُني��ت أكث��ر التحالفات 
الدائم��ة الت��ي أقامته��ا أميرك��ا بعد 
احل��رب العاملي��ة الثانية ح��ول مبادئ 

عامة للدميقراطية والقيم اإلنسانية، 
عل��ى رغ��م تع��اون الوالي��ات املتحدة 
م��ع أنظم��ة استبدادية مقيت��ة. وقد 
من��ح هذا الغموض الوالي��ات املتحدة 

هويات متعددة على صعيد السياسة 
استغالله��ا  ف��ي  أبدع��ت  اخلارجي��ة 
لصاحلها.لكن ترام��ب اختار سياسة 
خارجي��ة قائم��ة كلياً عل��ى عالقات 
الق��وة وتكم��ن املشكلة هن��ا في أنه 

ف��ي وقت تبنت في��ه الواليات املتحدة 
هذا النهج، دفع��ت بآخرين إلى إقامة 
حتالف��ات أو عالقات مصلح��ة ملوازنة 
األفع��ال األميركي��ة. وله��ذا السبب، 
يتفق األوروبيون مع روسيا والصني على 
محاولة إنقاذ االتفاق النووي املبرم مع 
إيران. فهم يبدون رّد فعل إزاء انسحاب 
ترام��ب األحادي من اتفاق دولي مصّدق 
مبوجب ق��رار صادر ع��ن مجلس األمن 
التابع لألمم املتحدة، من دون استشارة 
حلفائه. وسواء كان ترامب على خطأ 
أو عل��ى ص��واب، فهذا أمر خ��ارج عن 
املوض��وع. إذ م��ن خ��الل ممارسة لعبة 
القوة، يتعنّي على الواليات املتحدة اآلن 
ضمان قدرتها على االنتصار، وبطريقة 
التلحق ضرراً دائماً بعالقاتها الثنائية.

هذا وتشير مقاربة القطع واحلرق التي 
ينتهجه��ا الرئي��س األميركي، إلى أنه 
غي��ر مباٍل عل��ى نحو خ��اص بتبعات 
أفعال��ه. ال ب��ّد أن��ه يتص��ّور أن الق��وة 
ستفرض دوماً منطقه اخلاص، مرغماً 
اآلخرين على اتباع خطاه. قد ال يكون 
ترامب مخطئ��اً بالض��رورة. لكن عند 
إطالل��ه على شؤون الش��رق األوسط، 
قد تكون املقارب��ة األكثر عقالنية هي 
اإلدراك أن��ه م��ن املستبع��د كثي��راً أن 
الديكتاتورية  األنظمة  يساهم متكني 
في تعزيز املصالح األميركية، كما أنه 
ال يق��ّدم أي ضمان��ات لالستقرار.مما ال 
ش��ّك فيه أن ترامب ل��م يكترث كثيراً 
ملا حصل في الع��ام 2011، حني أوقف 
العرب في كل مك��ان العمل بالعقود 
االجتماعي��ة االستبدادي��ة. فه��م لم 
يعودوا مستعدين ملنح قادتهم سلطة 
واسعة مقابل أن مُتسك الدولة بيدهم 
ومتنحه��م حصة صغي��رة من كعكة 
الث��روة الوطنية. وق��د استؤنفت هذه 
النزع��ة الثورية مؤخراً في أماكن على 
غرار اجلزائر والس��ودان، وقد تطال دوالً 
أخرى ف��ي املنطق��ة. وبينما يصطف 
الطغاة إلى جان��ب بعضهم البعض، 
اليق��وم ترام��ب س��وى مبد ي��د العون 
إليه��م من خ��الل التخلي ع��ن أقوى 
سالحني ل��دى أميرك��ا – الدميقراطية 
وسي��ادة القانون – حتى قب��ل اندالع 
معارك جديدة.هل يفاجئنا هذا األمر؟ 
معظ��م الرؤساء األميركي��ني هم في 
ُصل��ب االهتمام الدول��ي ألنه ميكنهم 
حتدي��د معال��م األجن��دة الدميقراطية 
العاملية. أوباما فشل في هذا املضمار 
ودف��ع الكثير م��ن املدني��ني السوريني 
األبرياء الثمن. وترامب حتى أسوأ منه 
بكثير. فإذا ق��رر في يوم ما إيالء بعض 
االهتمام ملا يحصل خارج بلده الغارق 
الداخلي��ة، سي��درك  ف��ي مشاكل��ه 
طبيع��ة نف��وذ أميرك��ا احلقيقي؛ وهو 
نفوذ يتخطى التهديدات للتأثير على 
املعايي��ر والسل��وك الدولي��ني. لكن��ه 
بتجاهل��ه ه��ذا األمر، يضع��ف القوة 

األميركية.

• باحث سياسي 
يف مركز كارنيغي

تدهور القيم 
الديمقراطية يف 
السياسة الخارجية 
األمريكية بدأ 
فعليًا مع باراك 
أوباما الذي كان 
على القدر نفسه 
من الالمباالة

ترامب اختار سياسة خارجية قائمة كليًا على عالقات القوة وتكمن املشكلة هنا يف أنه يف وقت تبنت 
فيه امريكا هذا النهج دفعت بآخرين إىل إقامة تحالفات أو عالقات مصلحة ملوازنة األفعال األمريكية

حفرت

السراج

السيسي

     حلظ��ات العنف والتشدد الت��ي يعيشها االنسان 
على ال��دوام تقوده ال��ى ارتكاب اخطاء وق��رارات غير 
صائبة فيتحول ه��ذا القرار الى ندم يستبد باالنسان 
فيفق��ده صوابه ولهذا على املؤم��ن بان شهر رمضان 
الك��رمي شهر تسامح وحتابب ان يطبق ما يؤمن به وان 
يقرن قوله بفعله وان الكثير ال يفعلون هذا مع شديد 
االسف . تعتري االنسان حاالت العصبية والعناد الذي 
يستفح��ل ال��ى ان يصل الى مرحل��ة الطغيان وجتاوز 
احل��دود وه��ذا ما يح��دث وال يرى انه ارتك��ب شيئا بل 
على العكس من هذا يظن نفسه في اكمل صورة وامت 
منطق في دفاعه عن اشياء قد تكون سرابية وال يراها 
أحد سواه . التسامح الذي حث عليه الدين كثيرا لم 
يصل الى قل��وب الكثيرين بل عّد بعضهم التسامح 

ضرب��ا م��ن ض��روب 
ال��ذل والصغائر من 
فالقل��ب  االعم��ال 
النقي محارب دائما 
وغير مرغوب به وهذا 
لي��س دلي��ل ضعف 
بل على العكس من 
ه��ذا فطيب��ة ونقاء 
سالح��ان  القل��ب 
م��ن ن��ور ف��ي وجه 
النف��وس  ظالم��ات 
. دعوة  الشحيح��ة 
للجمي��ع  صادق��ة 
ثقاف��ة  ينش��ر  ان 
العقالني  التسامح 

بني الناس وان يسارع ال��ى طي صفحات االلم واحلزن 
بصفح��ات سعي��دة مشرق��ة وسط ك��م العواصف 
اله��وج التي ما ت��زال تضربنا مينة ويس��رة فالشموخ 
كاجلب��ل وبقلب ثابت يجعلك صام��دا صابرا جتاه كل 
سهام املغرضني وعل��ى هذا املنوال تقضي كل اشهر 
السن��ة التي تنطلق من هذا الشهر الفضيل فاجعل 
من��ه عتبة لدخ��ول عوال��م النور بقلب م��ن ذهب وال 
جتعل همك ان تزيد م��ن اصناف املأكوالت واملشروبات 
بل سارع الى زيادة حسناتك بالتسامح واحملبة ونشر 

النور في دياجير الظالم.

قـــلــوب مـن ذهـــــــــب
واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

التسامح الذي حث 
عليه الدين كثريا 
لم يصل اىل قلوب 
الكثريين بل عدّ 
بعضهم التسامح 
ضربا من ضروب الذل 
والصغائر من االعمال  

* مايكل يونغ

تخّلى دونالد ترامب، 
بإهماله الدميقراطية، 
عن أداة أميركية قّيمة 
في السياسة اخلارجية.
ففي مطلع نيسان/
أبريل، استضاف الرئيس 
دونالد ترامب نظيره 
املصري عبد الفتاح 
السيسي في البيت 
األبيض، وأغدق عليه 
باملديح قائالً، »أعتقد 
أنه يقوم بعمل رائع... 
أستطيع فقط أن أقول 
لكم إنه يقوم بعمل رائع. 
إنه رئيس عظيم«.هذه 
الزيارة جاءت في وقت يعّد 
فيه السيسي استفتاًء 
دستورياً من شأنه تعزيز 
نظامه وإقامة نظام 
أكثر استبداداً حتى. 
سيعّزز االستفتاء، الذي 
متّ إقراره في 23 نيسان/

أبريل، دور اجليش، ويقّوي 
السلطة التنفيذية 
على حساب القضاء، 
وميّدد والية الرئيس لست 
سنوات، ويترك على 
األرجح السيسي في 
سّدة الرئاسة لغاية 
العام 2030. كما سيعيد 
إحياء مجلس الشيوخ، 
على أن يعنّي الرئيس ثلث 
أعضائه. غير أن كل تلك 
التعديالت كانت تافهة 
بالنسبة إلى ترامب الذي 
اليكترث للدمقرطة في 
الشرق األوسط. وكان 
ترحيبه بالسيسي مبثابة 
تأييد ضمني ألهداف 
االستفتاء.

بّث البهجة في نفوس الطغاة
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ذي قار / البينة اجلديدة
اقام مركز إنعاش االهوار واألراضي العراقية 
مع  بالتنسيق  تخصصية   ندوة  الرطبة 
ممثلية العراق في االحتاد الدولي للجاموس 
بني  ما  أهوار  جاموس   ( شعار  وحتت 
زوارق  واقتصاد( في مرسى  النهرين هوية 
استهلت  قار.  ذي  محافظة  في  الفهود 
الندوة بقراءة  آي من الذكر احلكيم وعزف 
النشيد الوطني تلتها كلمة  وزير املوارد 
مركز  عام  مدير  السيدة  ألقتها  املائية 
عبد  سميرة  السيدة  االهوار  إنعاش 
بيئة  حماية  على  فيها  وأكدت  شبيب  
االهوار ومنع الصيد اجلائر للكائنات احلية 

ثقافيا  وامتدادا  حضاريا  إرثا  باعتبارها 
لالهتمام  الوزارة  إمكانيات  كل  وتسخير 
عيش  مصدر  متثل  التي  اجلاموس  ببيئة 
رئيس لسكان االهوار وجعلها من أولويات 
عمل الوزارة وخاصة بعد زيادة املساحات 
املائية  الواردات  الرتفاع  نتيجة  املغمورة 
ما  وهذا  والسيول  االمطار  تساقط  جراء 
االجتماعية  التنمية  حتقيق  على  يدل 
الندوة  تخللت  استدامتها.  حيث  من 
الكرمي  عبد  منى  للسيدة  محاضرة 
التي  املقترحة  بعنوان)املشاريع  الكواز 
تخدم مربي اجلاموس في مناطق االهوار( 
هجرة تناولت التنوع البيئي لسكان االهوار وما  إلى  أدى  جفاف   من  له  للدكتور تعرضت  محاضرة  اجلاموس..ثم  مربي 

التعليم  وزارة  من  الفرطوسي  خالد 
)هوية  بعنوان  العلمي  والبحث  العالي 
باالحتاد  والعالقة  التاريخية  اجلاموس 
األساسيات  واعتماد  للجاموس(  الدولي 
التنمية  وان  القطاع  هذا  حلماية  املهمة 
وزارة  أو  فردا   وليس  اجلميع  مسؤولية 
الساعدي  جبار  الدكتور  ألقى  وبعدها 
تربية  بعنوان  محاضرة  الزراعة  وزارة  من 
الشائعة(  األمراض  وحتديات  اجلاموس 
خلوية  وراثية  )دراسة  بعنوان  ومحاضرة 
صفاء  للدكتور  النهرين(  بني  ما  جلاموس 
معزوفة  .تلتها  الزراعة.  وزارة  من  كاطع 
وتغنت  الوطن  حب  جسدت  موسيقية 

فلم  وعرض  لالهوار  احلضاري  باملوروث 
باالهوار  اإلنسان  عالقة  عن  وثائقي 
بيئة  يصور  الذي  املعيشي    والنمط 
ذلك  .وبعد  األصليني.  وسكانها  االهوار 
اجلاموس  مربي  مع  للنقاش  باب  فتح  مت 
واتخاذ  واملعوقات  املشاكل  أهم  ومعرفة 
إمكانيات  وحسب  سريعة  حلول 
وزعت  الندوة  ختام  وفي  املتاحة  الوزارة 
كما  للمشاركني  التقديرية  الشهادات 
للصور  معرض  الندوة  هامش  على  اقيم 
بني  االهوار  واقع  متثل  التي  الفوتوغرافية 
واألعمال  للحرف  وبازار  واحلاضر  املاضي 

اليدوية والفلكلور الشعبي.

  املوارد املائية تقيم ندوة ختصصية حتت شعار ) جاموس أهوار ما بني النهرين هوية واقتصاد(  

الستار  عبد   / اجلديدة  البينة 
محسن

للسكك  العامة  الشركة  اعلنت 
تشكيالت  )احدى  العراقية  احلديد 
اجلماهير  نقل  عن   النقل(  وزارة 
من  احلديثة  بقطاراتها  الرياضية 
قطار  محطة  الى  بغداد  محطة 
كربالء املقدسة اليوم الثالثاء  حيث 
العاشرة  الساعة  القطار  ينطلق 

صباحا..وقد تابع مدير عام السكك 
االستاذ طالب جواد كاظم  احلسيني 
النقل  وزير  توجيهات   ضوء  وعلى 
بتهيئة  لعيبي  اهلل  عبد  املهندس 
الرياضية   اجلماهير  لنقل  قطار 
في  الرياضي  الزوراء  نادي  ملؤازرة 
في  اإليراني  الفريق  نظيرة  مالقات 
تصفيات أمم اسيا على ملعب كربالء 
الدولي .يذكر: ان القطار  سينطلق 

اليوم من محطة بغداد املركزية متام 
إلى  متوجها  صباحا   )10( الساعة 
هناك  ثم  ومن  كربالء  قطار  محطة 
الرياضية  اجلماهير  تنقل  باصات 
الى ارض امللعب .وستؤمن الشركة 
بواسطة  الرياضية  اجلماهير  عودة 
لنقلهم  املباراة  انتهاء  بعد  القطار 

من محطة قطار كربالء الى بغداد .

اليوم ..السكك تعلن عن نقل اجلماهري الرياضية بقطاراتها احلديثة 

البصرة / البينة اجلديدة
شبكة  في  والفنية  الهندسية  املالكات  اجنزت 
العامة  للشركة  التابعة  البصرة  شمال  كهرباء 
اعمال  اجلنوب,  في  الكهربائية  الطاقة  لنقل 
 MVA36 السادسة سعة  الرئيسية   احملولة  نصب 
صب  االعمال  ,تضمنت  البصرة  مركز  محطة  في 
فضـــال  بها,  اخلاصة  واملعدات  للمحولة  القاعدة 
دورة  قواطع  ونصب  املغذيات  قاعة  تاهيل  عـن 

3311ك.ف ، وفي السياق نفسه تواصل مالكات نقل 
الطاقة الكهربائية في اجلنوب اعمال نصب محولة 
القدرة الرئيسية الرابعة سعة MVA36 التابعة حملطة 
الفهود في محافظة ذي قار ,تضمنت االعمال صب 
قاعدة  احملولة وقواعد امللحقات واحملولة املساعدة 
التابعة لها الى جانب جتهيز كافة ملحقات احملولة 
ومن  املدنية  االعمال  اكتمال  فور  لنصبها  متهيدا 

املؤمل ان تدخل احملولة للعمل  قريبا .

مالكات نقل الطاقة الكهربائية يف اجلنوب تكمل اعمال 
البينة اجلديدة / علي شريفنصب احملولة   السادسة يف  مركز البصرة  

بجامعة  التمريض  كلية  نظمت 
بابل  شرطة  قيادة  مع  بالتعاون  بابل 
االنسان/  حلقوق  العليا  واملفوضية 
من  والوقاية  للحد  عمل  ورشة  بابل 
الشباب0بحضور  عند  االنتحار  ظاهرة 
االستاذ  الكلية  وعميد  املفوضية  مدير 
الدكتور امني عجيل الياسري الى جانب 
وأساتذة  النفسيني  األطباء  من  عدد 
وطلبة وأكادميني0وقال ممثل قيادة شرطة 
العناوي  عادل  احلقوقي  العقيد  بابل 
واآلعالم  العالقات  احلسيني مدير قسم 
أفراد  أمن  مكتب  ضابط  جانب  الى 

بناًء  جاءت  املشاركة  :أن  القيادة  مقر 
وتوجيه  الداخلية  وزارة  تعليمات  على 
احلقوقي  اللواء  احملافظة  شرطة  قائد 
لتسليط  الزغيبي  مهدي  حسن  علي 
حاالت  تنامي  ظاهرة  على  الضوء 
بابل  محافظة  سجلت  حيث  االنتحار 
حاالت  من  العديد  القريبة  الفترة  في 
في  الشرطة  أجهزة  انقذت  كما  انتحار 
أن  إلى  مشيراً  منها0  البعض  احملافظة 
العمرية  الفئة  من  احلاالت  هذه  أغلب 
ناقشت  املراهقة0ثم  وسن  املتوسطة 
اخلطيرة  الظاهرة  هذه  أسباب  الورشة 
ومن اهمها االستخدام اخلاطئ لألجهزة 

مكان  في  العالم  جتمع  كونها  الذكية 
االنترنت  تكنولوجيا  خالل  من  صغير 

على  تشجع  التي  األلكترونية  وااللعاب 
االجتماعي  التواصل  ومواقع  العنف 
اإلموار  أولياء  بعض  من  الرقابة  وغياب 
اخملدرات  تعاطي  الى  باإلضافة  ألبنائهم 
إصابة  إلى  تؤدي  األسباب  هذه  وكل 
إلى  تدفعهم  نفسية  بأمراض  الشباب 
العزلة واإلحساس بالعجز والوصول إلى 
حالة اليأس من احلياة0 وأكد املتداخلون 
أن ظاهرة االنتحار هي  الورشة على  في 
ظاهرة مرضية تتنافى مع قيمنا الدينية 
جهود  تضافر  يتطلب  مما  واألخالقية 
اجلميع للعمل على احلد منها ومحاربة 

األسباب والظروف التي تساعد عليها.

متريض بابل تنظم ورشة عمل للحد من ظاهرة االنتحار عند الشباب

بغداد / البينة اجلديدة / بان غالب
الطبي  التأهيل  دائرة  عام  مدير  اجتمع 
واجملتمعي والتربوي واملهني التابعة لهيئة ذوي 
االعاقة في وزارة العمل والشؤون االجتماعية 
قضاء  قائممقام  مع  خلف  كاظم  ياسني 
ومدير مستشفى  العبيدي  االعظمية عصام 
األعلى. القضاء  مجلس  وأعضاء  النعمان 

اخلدمات  أهم  مناقشة  االجتماع  وتضمن 
التي تقدمها هيئة ذوي اإلعاقة واالحتياجات 
 38 رقم  قانون  حسب  اإلعاقة  لذوي  اخلاصة 
التي   القانون  فقرات  وتطبيق   2013 لسنة 
فضال  العراق  في  اإلعاقة  ذوي  بواقع  تنهض 
للنهوض  املعاقني  تأهيل  في  املركز  دور  عن  
مدير  .وأكد  اجملتمع  في  ودمجهم  بواقعهم 
عام دائرة التأهيل ياسني كاظم خلف ضرورة 

تنفيذ اخلطة التي وضعتها الهيئة لعام 2019 
لتنفيذ فقرات قانون رقم 38 لعام 2013 التي 
االعاقة  ذوي  االشخاص   خدمة  في  تصب 
تلبية  تعترض  التي  العقبات  كل  وتسهيل 
االساسية  غاياتهم  وحتقيق  احتياجاتهم  
االنسانية  ملبدأ  حتقيقا  وشفافية  بنسيابية 
جميع  مع  التعاون  جسور  مد  ضرورة  مؤكدا 
خدمة  في  يصب  مبا  اجلانب  بهذا  املهتمني 
هذه الفئة املهمة من اجملتمع وحتقيق التمكني 
واالجتماعي.يذكر  املهني  إطاره  في  اإلنساني 
الدكتور  االجتماعية  والشؤون  العمل  وزير  ان 
االجراءات  بتبسيط  وجه  عبدالزمان  باسم 
االدراية وعدم تعقيدها لتقدمي فضلى اخلدمات 
للنهوض  االعاقة  ذوي  فئة  من  لألشخاص 

بواقعهم ودمجهم في اجملتمع .

العمل تبحث سبل النهوض بواقع ذوي االعاقة  

بغداد / البينة اجلديدة
في  النزاهة  هيأة  حتقيق  مديريَّة  كشفت 
إحباط  من  نها  متكُّ عن  البصرة  محافظة 
مفحوصٍة  غير  غذائيٍَّة  موادَّ  إلدخال  محاولٍة 
ضبط  من  نها  متكُّ دت  أكَّ فيما  البالد،  إلى 
ٍة  عامَّ أمواٍل  اختالس  على  أقدم  ٍف  ُموظَّ
بيان  احملافظة.وذكر  مستشفيات  أحد  في 
منه  اجلديدة{ نسخة  }البينة  تلقت  للنزاهة 
ان »املديريَّة، وفي معرض حديثها عن عمليَّة 
رٍة  ُمذكِّ مبوجب  ذتها  نفَّ التي  األولى  الضبط 
نها من ضبط ستة  إلى متكُّ قضائيٍَّة، أشارت 

ُمتَّهمني يعملون في إحدى الشركات األهلية 
فني آخرين في  التي أقدمت وبالتواطؤ مع ُموظَّ
على  احملافظة  وميناء  وگمرك  ة  حَّ الصِّ وزارة 
إدخال شحنٍة من الدجاج غير املفحوص إلى 
أسفرت عن ضبط حواسيب  العمليَّة  البالد. 
الشركة، وتصاريح گمرگيٍَّة، وشهادة فحٍص 
»وعلى  انه  الشركة«.وأضاف  مقرِّ  في  وإطالٍق 
تالعٍب  حاالت  املديريَّة  ضبطت  آخر،  صعيٍد 
احلكوميَّة  املستشفيات  أحد  في  واختالٍس 
من  املديريَّة  مالكات  نت  متكَّ إذ  باحملافظة، 
أقدم  الذي  املستشفى  في  ُموظَّ أحد  ضبط 

ة باملستشفى من  على اختالس املبالغ اخلاصَّ
التي  األرقام  ذات  وهميٍَّة حتمل  وصوالٍت  خالل 
اختالس  بغية  األصليَّة؛  الوصوالت  حتملها 
أموالها ملصلحته الشخصيَّة«. وأشار الى ان 
ذتها املديريَّة مبوجب  »عمليَّة الضبط التي نفَّ
رٍة قضائيٍَّة أسفرت عن ضبط )50( طبلة  ُمذكَّ
من طبالت املرضى، فضالً عن وصوالت ، وسيق 
صحبة  العمليَّتني  في  املضبوطون  املُتَّهمون 
ة؛  املُبرزات اجلرميَّة إلى اجلهات القضائيَّة اخمُلتصَّ

التِّخاذ اإلجراءات القانونيَّة بحقِّهم«.

 النزاهة حتبط حماولة إلدخال مواد غذائيٍَّة غري مفحوصة وتضبط خمتلسًا بالبصرة 

البينة اجلديدة / خاص
ونائبه  أمني  آزاد حمد  برئاسة  نقيب صحفيي كردستان  وفد  االحد  االول  امس  بغداد مساء  وصل 
انور حسني  والسادة اعضاء مجلس النقابة هندرين احمد وأكد مراد ومحمد نوري مسؤول مكتب 
تلبية لدعوة  من  السيد مؤيد  الوفد من قبل سكرتارية فرع بغداد  املهنية  واستقبل  السالمة 
السيد  وبغداد وصرح  االقليم  العالقات  بني صحفيي  لتعزيز  العراقيني  الصحفيني  نقيب  الالمي 
صالح شمشير جلنة عالقات فرع بغداد لصحفيي كردستان  لـ »البينة اجلديدة«  ان هناك توجه من 
اجلانبني  بتطوير العالقات بني صحفيي كردستان ومجلس النقابة في بغداد وستكون هناك لقاءات 
اخرى مكثفة وزيارات  لنقابة الصحفيني العراقيني الى اربيل لتصب جميعها في خدمة الصحافة 

العراقية واالخوة واالخوات الصحفيني من كال اجلانبني.

وفد نقابة صحفيي كردستان يف بغداد
 بدعوة من نقيب الصحفيني 

بغداد / البينة اجلديدة 
تواصل وزارة االعمار واالسكان والبلديات العامة العمل 
في مشروع املرور السريع ط 6  املقطع )8( في املدخل 
عن   , املثنى  محافظة  في  السماوة  ملدينة  الشمالي 
طريق شركة حمورابي العامة احدى تشكيالت الوزارة . 
وذكر املركز االعالمي للوزارة انه مت اجناز االعمال الترابية 
بكمية 30000م2 للطريق العام وانشاء تقاطع السماوة 
فرش طبقة  املشروع  في  العمل  تضمن  الفرعي حيث 
ثانية  وطبقة  4000م2  بكمية  القيري  لالساس  اولى 
القيري بكمية 3970م2 وبسمك 9 سم لكال  لالساس 
الطبقتني وتنفيذ اعمال الطبقة الرابطة بسمك 8سم 
السدة  ترابية جلسم  فرش  واعمال  م2   28000 وبكمية 
بكمية 30000م3.يذكر ان شركة حمورابي العامة سيق 
وان اجنزت مقطع بطول )2 كم( لفك االختناقات املرورية 

في مدخل مدينة السماوة الشمالي .

االعمار واالسكان تواصل العمل يف مشروع املرور 
السريع )ط 6( للمدخل الشمالي ملدينة السماوة

 بغداد / البينة اجلديدة 
وفد من مؤسسة الشهداء برئاسة معاون مدير 
عام دائرة ضحايا االرهاب السيدة ابتهال جبار، 
الوقوف  لغرض  األنبار،  شهداء  مديرية  يتفقد 
إجناز  تؤخر  التي  واملشكالت  املعوقات  على 
واإلسراع  التقاعدية،  الشهداء  ذوي  معامالت 
في إيجاد احللول لها بالسرعة املمكنة .واطلع 
الوفد على عمل اقسام وشعب املديرية، اضافة 
دائرة  الوفد  زار  ذلك  وبعد  املواطنني،  لقاء  الى 
بالتعاون  السبل  افضل  لوضع  األنبار  تقاعد 
اإلسراع  لغرض  احملافظة  وتقاعد  املديرية  بني 
الشهداء  لذوي  التقاعدية  املعامالت  إجناز  في 

واجلرحى واملصابني .

وفد إداري  يزور مديرية شهداء االنبار ويلتقي اجلهات 
املعنية لوضع آلية عمل مشرتكة

بغداد / البينة اجلديدة / قاسم حوشي
محمد  عباس  الدكتور  الواسطي  مستشفى  مدير  أعلن 
صحن النصراوي عن إجراء فريق طبي برئاسة الدكتور باسم 
صباح عملية معقدة لطفل يبلغ من العمر 4 سنوات يعاني 
من انحراف ابهام القدم الوالدي في املستشفى .  فيما بني 
وكان  املستشفى  راجع  املريض  ان  الطبي   الفريق  رئيس 
يعاني من صعوبة في املشي وعدم قدرته على لبس احلذاء 
الفحوصات  كافة  اجراء  وبعد   . القدم  ابهام  وضع  بسبب 
الشعاعية واخملتبرية ادخل صالة عمليات الكسور وأجريت 
السالمية  تعديل عظم  مع  سدلة جلدية  نقل  عملية  له 
وتثبيته بواسطة شيش داخلي استغرقت العملية ساعتني 

وأخرج املريض على إثرها متحسنا وبصحة جيدة .

فريق طيب يف  مستشفى الواسطي ينجح 
بإجراء عملية معقدة لطفل يعاني من 

احنراف ابهام القدم الوالدي 

بغداد / البينة اجلديدة
نتائج  تطابق  عن  الزراعة  وزارة  في  البيطرة  دائرة  أكدت 
فحوصاتها اخلاصة مبرض أنفلونزا الطيور عالي االمراضية 
اخملتبرية  الفحوصات  مع  البصرة  مدينة  املشخصة في 

الدائرة  إرسال  بعد  لندن،  في  عامليا  املعتمدة  املرجعية 
لعينات من املرض للتأكد من صحة نتائج مختبرات دائرة 
البيطرة املركزية .إلى ذلك طمأنت الدائرة املواطنني بعدم 
وجود أية إصابة في العراق والبصرة على وجه اخلصوص 

بفضل تضافر جهود العاملني في املستشفى البيطري 
تعاملهم في  احملافظة من خالل سرعة   التعليمي في 
بيع  أسواق  في  سجلت  التي  الواحدة  اإلصابة  احتواء 

الطيور احلية في مدينة البصرة ..

البيطرة  تطابق نتائج فحوصاتها اخلاصة بأنفلونزا الطيور يف البصرة 
مع نتائج فحوصات املختربات العاملية

بغداد/ البينة اجلديدة 
ذوي  شمول  السياسيني  السجناء  مؤسسة  أكدت 
السياسي.  السجني  بحكم  القاصرين  من  الشهداء 
ان هذا االمر جاء خالل اإلجابة  وذكر بيان للمؤسسة 
طالبت  التي  الشهداء  مؤسسة  مخاطبات  على 
الفقرة   )5( املادة   2016 لسنة   2 رقم  القانون  بتنفيذ 
رابعا التي نصت على« يعد ذوو الشهيد من األطفال 

ذويهم  بسبب  أو  مع  واملعتقلني  احملتجزين  القاصرين 
الشهداء بحكم السجني السياسي . ودعت مؤسسة 
طلباتهم  تقدمي  الظلم  عليه  وقع  من  إلى  السجناء 
الصفة من معتقل  تغيير  اجل  من  الطعن  إلى هيئة 
في  القانونية  الدائرة  وأكدت   . سياسي  سجني  إلى 
مؤسسة السجناء  ان هذه املادة نافذة وملزمة وعلى 
للمشمولني  التقاعدية  احلقوق  منح  التقاعد  هيئة 

بحكم السجني السياسي .

مؤسسة السجناء تؤكد اعتماد السجناء القاصرين
 من ذوي الشهداء سجناء سياسيني

بغداد/ البينة اجلديدة
لالسر  حصة   11234 توزيعها  عن  واملهجرين  الهجرة  وزارة  اعلنت   
احلمدانية  لقضاء  التابعني  والنمرود  السالمية  مخيمي  في  النازحة 
احلمدانية  قضاء  في  الوزارة  مكتب  مسؤول  .وقال  نينوى   مبحافظة 
محمد اياد احلسيني في بيان  ان » فريق عمل مكتب هجرة احلمدانية 
تضمنت  والصحية  الغذائية  متمثلة  عاجلة  اغاثية  مساعدات  وزع 
)5617(  سلة غذائية جافة و )5617( سلة صحية  بني العوائل النازحة 
في مخيمي السالمية والنمرود جنوب شرق املوصل » .واضاف احلسيني 
الهجرة  وزارة  تقدمها  التي  املساعدات  إطار  في  تأتي  اخلطوة  هذه  ان 
واملهجرين من أجل تخفيف معاناة االسر النازحة والتماس حوائجهم 
والسعي لتحسني أحوالهم املعيشية وتوفير احتياجاتهم من املواد 

الغذائية .

وزارة اهلجرة توزع اكثر من )11( الف 
حصة من املساعدات  بني العوائل النازحة 

يف خميمي السالمية والنمرود

الكوت/  البينة اجلديدة
الكهرباء في  املياحي عن تشكيل غرفة عمليات مركزية تعنى مبلف  أعلن محافظ واسط، محمد جميل   
احملافظة ، ويكون عملها على مدار الساعة ملتابعة أوضاع التجهيز والقطوعات وأعمال الصيانة .وقال املياحي 
ان   احلكومة احمللية قررت تخصيص مبلغ مليارين و500 مليون دينار عن طريق واردات صندوق دعم واسط لشراء 
محوالت ودعم أعمال الصيانة، نظرا ألهمية ملف الكهرباء خاصة ونحن في فصل الصيف« .وأضاف   ال ميكن 
توفير الكهرباء على مدار 24 ساعة مالم يكن هناك ترشيد وتنظيم لالستهالك »، مبينا :« ان الطاقة اجملهزة 
للمحافظة حالياً تغطي 50 % من حاجة احملافظة املقررة مركزياً على وفق الكثافة السكانية ، وهذا يتطلب 
االرتقاء بعملية الترشيد وتعزيز هذه الثقافة عبر مختلف الوسائل واسهام املواطنني عموماً ».وأشار املياحي 
الى أنه » سيتم توجيه دوائر احملافظة كافة باطفاء الكهرباء عنها اعتباراً من الساعة الثانية عشرة ظهراً 
ويكون اعتمادها على املولدات اخلاصة بها لضمان زيادة ساعات التجهيز للمواطنني مع حتديد سعر االمبير 
اجملهز من املولدات االهلية وأوقات التجهيز ومحاسبة اخملالفني بعد تشكيل جلنة ملتابعة عمل تلك املولدات 

وتلقي شكاوى املواطنني حول مخالفات اصحاب املولدات  .

واسط ختصص مليارين و500 مليون دينار لصيانة شبكة الكهرباء
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وكاالت / البينة الجديدة
اجلنائي��ة  احملكم��ة  أص��درت 
الدولي��ة، ام��س االثن��ن بيان��ا 
األردن  تع��اون  بش��أن  عاج��ا، 
م��ع احملكمة، من أجل تس��ليم 
عم��ر  الس��وداني  الرئي��س 

البشير.
وقالت احملكمة اجلنائية الدولية 
في بيان نش��رته عب��ر موقعها 
الرسمي، إن األردن لم يبد تعاونا 
من أجل تسليم البشير وتنفيذ 

قرار احملكمة في هذا الشأن.
وقال��ت دائ��رة االس��تئناف في 
احملكم��ة اجلنائي��ة الدولي��ة إن 
األردن ل��م يتعاون في تس��ليم 
املعزول عمر  السوداني  الرئيس 
زيارت��ه لألردن  البش��ير، خ��ال 
للمش��اركة في القمة العربية 

في مارس/آذار 2017.
الدائ��رة  ق��رار  ألغ��ت  لكنه��ا 
التمهيدية في احملكمة بإحالة 
مس��ألة عدم تع��اون األردن إلى 
الدول األطراف في اتفاقية روما 

وإلى مجلس األمن.
وذكر بيان على املوقع الرس��مي 

للمحكمة أن »دائرة االستئناف 
في احملكم��ة اجلنائي��ة الدولية 
االس��تئناف  دع��وى  ف��ي  قررت 
املقدمة م��ن اململك��ة األردنية 
تأييد  باإلجم��اع،  الهاش��مية، 
م��ا يتعل��ق ف��ي ق��رار الدائ��رة 
التمهيدي��ة ب��أن األردن، لم يِف 
عليه��ا  الواقع��ة  بااللتزام��ات 
وذل��ك بع��دم إلقائه��ا القبض 
على عمر البش��ير )ال��ذي كان 
الس��ودان  جلمهوري��ة  رئيس��اً 
طيل��ة الفت��رة التي تش��ملها 
احملكمة  إلى  وتقدمي��ه  الدعوى( 
إقليمه��ا  ف��ي  وج��وده  أثن��اء 
للمش��اركة في قم��ة جامعة 
الدول العربي��ة التي ُعِقدت في 

29 آذار/مارس 2017«.
وأض��اف بيان احملكم��ة: »وقررت 
بأغلبي��ة  االس��تئناف،  دائ��رة 
قضاتها، وبالنظر إلى مابسات 
الدع��وى، نق��ض ق��رار الدائ��رة 
التمهيدي��ة القاض��ي بإحال��ة 
األردن  تع��اون  ع��دم  مس��ألة 
األطراف  ال��دول  إل��ى جمعي��ة 
التاب��ع  األم��ن  مجل��س  وإل��ى 

ل��ألمم املتح��دة«. وكان مكت��ب 
األمم املتح��دة حلق��وق اإلنس��ان 
السودان قد أشار إلى احتمالية 
التع��اون مع احملكم��ة اجلنائية 
الدولي��ة، التي أص��درت مذكرة 
اعتق��ال بحق الرئي��س املعزول 
عمر البش��ير التهامه بارتكاب 
جرائم حرب قبل نحو 15 عاما.

وق��ال الفري��ق أول رك��ن، جال 
الدين الش��يخ الطي��ب، عضو 
االنتقالي  العس��كري  اجملل��س 
زيارت��ه  الس��ودان، خ��ال  ف��ي 

س��ابقة إلى إثيوبيا، إن تسليم 
البش��ير إلى احملكم��ة اجلنائية 
الدولية ليس من ش��أن اجمللس 

العسكري.
وتاب��ع في تصريحات لوس��ائل 
اإلعام في إثيوبيا، ونقله موقع 
»الع��ن« اإلمارات��ي: »تس��ليم 
البش��ير إلى احملكم��ة اجلنائية 
الدولية ليس من ش��أن اجمللس 
العس��كري، ب��ل ه��و أم��ر تقرر 
س��تتولى  الت��ي  احلكوم��ات 
احلك��م ف��ي الب��اد، وليس من 

اختصاصات اجمللس العسكري 
االنتقالي«.

رافين��ا شامداس��اني،  وقال��ت 
املتحدث��ة باس��م املكت��ب في 
إف��ادة صحفي��ة ف��ي جني��ف: 
ف��ي  الس��لطات  »نش��جع 
الس��ودان على التعاون بشكل 
كام��ل م��ع احملكم��ة اجلنائي��ة 
ق��رار جملل��س  الدولي��ة، هن��اك 
األمن يعود إلى عام 2005 يدعو 
احلكوم��ة الس��ودانية للتعاون 
الكام��ل ومد يد الع��ون«، وذلك 

وفقا ل�«رويترز«.
كم��ا س��بق وأعل��ن املتح��دث 
احملكم��ة  باس��م  الرس��مي 
اجلنائي��ة الدولية، ف��ادي العبد 
اهلل، إن احملكمة س��تضطر إلى 
إباغ مجل��س األمن الدولي عن 
أي دول��ة تس��تضيف الرئي��س 
السوداني املعزول عمر البشير، 

إذا كانت من أعضاء احملكمة.
ويش��ار إلى أن البشير مطلوب 
مبوج��ب مذكرت��ي توقي��ف من 
احملكمة، بتهم اإلبادة اجلماعية 
وجرائ��م احل��رب واجلرائ��م ضد 
دارفور  املرتكبة في  اإلنس��انية 

بالسودان.
وأضاف ف��ي مقابلة م��ع إذاعة 
»DW« األملاني��ة، أن هن��اك »دول 
معينة لديها التزامات بالتعاون 
مع احملكم��ة اجلنائي��ة الدولية 
وهي الدول أعضاء في احملكمة، 
ف��إذا ل��م تتع��اون ه��ذه الدول 
م��ع احملكم��ة فإننا س��نضطر 
إلب��اغ مجلس األم��ن بحدوث 
انتهاكات من جانب هذه الدول 

ملا تعهدت به«.

احملكمة اجلنائية الدولية  تصدر بيانًا بشأن تعاون األردن من أجل تسليم البشري

وكاالت / البينة الجديدة
الرئي��س  أن  مص��ادر  كش��فت 
اإليراني، حسن روحاني، يستعد 
للرد على قرارات اإلدارة األمريكية 
والرئي��س دونالد ترام��ب، بإعان 
الن��ووي  االتف��اق  بش��أن  مثي��ر 
اإليران��ي ومس��تويات تخصي��ب 

اليورانيوم.
وأفاد مصدر مقرب من املش��رفن 
على االتفاق الن��ووي اإليراني بأن 
الرئي��س اإليراني حس��ن روحاني 
م��ن  مجموع��ة  ع��ن  س��يعلن 
الق��رارات في الذكرى الس��نوية 
األول��ى النس��حاب أمري��كا م��ن 
االتفاق، من بينها رفع مس��توى 
تخصيب اليورانيوم.وقال املصدر 
لوكال��ة »إيس��نا« اإليراني��ة، إن 
روحاني سيقوم  »الرئيس حسن 
ببث كلمة متلفزة ي��وم األربعاء 

يش��رح فيها رد إيران على خروج 
أمري��كا م��ن االتف��اق الن��ووي«.

روحان��ي  يعل��ن  »رمب��ا  وأض��اف: 
خفض��اً جزئي��اً أو كلي��اً لبعض 
االتف��اق«. ف��ي  إي��ران  تعه��دات 

وأش��ار املص��در إل��ى أن روحان��ي 
س��يتحدث عن  »تخفيض إيران 
ملس��توى تخصي��ب اليوراني��وم 
ضمن االتفاق س��وف يتم رفعه، 
وذلك ردا على ع��دم إيفاء أمريكا 
وأوروبا بتعهداتهم جتاه االتفاق«.

وكان الرئي��س األمريك��ي دونالد 
ترامب ف��رض عقوبات اقتصادية 
عل��ى طه��ران عل��ى مرحلت��ن، 
ونوفمب��ر/ أغس��طس/آب  ف��ي 

تش��رين الثان��ي 2018، ش��ملت 
عدة قطاعات م��ن بينها النفط.

انس��حاب  عق��ب  ذل��ك،  وج��اء 
واح��د،  جان��ب  م��ن  واش��نطن، 

م��ن االتف��اق النووي، املب��رم عام 
2015، بن إيران وست دول كبرى، 
هي الوالي��ات املتحدة، وروس��يا، 
والص��ن،  وفرنس��ا،  وبريطاني��ا، 
إل��ى جان��ب أملانيا؛ وه��و االتفاق 

الذي عرفت أطرافه ب�«مجموعة 
ب��ي 5 + 1«. ومنح��ت واش��نطن 
م��ن  دول  لثم��ان  اس��تثناءات 
إيران،  املفروض��ة على  العقوبات 
وسمحت لها باس��تيراد النفط 

اإليران��ي دون التع��رُّض لعقوبات 
مل��دة 6 أش��هر. وش��ملت قائمة 
الدول املس��تثناة م��ن العقوبات 
عل��ى اس��تيراد النف��ط اإليراني 
كا من، الصن، والهند، واليابان، 

وكوريا اجلنوبية، وتايوان، وتركيا، 
وأعلن��ت  واليون��ان.  وإيطالي��ا، 
واش��نطن الش��هر املاض��ي أنها 
ستوقف اإلعفاءات واالستثناءات 
الت��ي أعطتها لبع��ض الدول من 
تطبي��ق العقوبات التي تفرضها 
عل��ى طه��ران. يذك��ر أن املمثلة 
اخلارجي��ة  للعاق��ات  العلي��ا 
ف��ي االحت��اد األوروب��ي، فيدري��كا 
موغريني ووزراء خارجية فرنس��ا 
وأملاني��ا وبريطاني��ا، عارضوا قرار 
الوالي��ات املتح��دة بع��دم متديد 
إليران.في  التجاري��ة  اإلعف��اءات 
س��ياق آخر، قال الرئيس اإليراني 
إن��ه  س��ابقا،  روحان��ي،  حس��ن 
»يجب على إيران تعزيز الصادرات 
غير النفطية ومواصلة مبيعات 
العقوب��ات  ملواجه��ة  النف��ط 

األمريكية«.

روحاني يستعد للرد على ترامب بـ»النووي«

ال ميكن ترميم 
نظام بومدين

لن تكون اجلزائر قادرة على انتخاب خليفة لعبد العزيز بوتفليقة في 
الرابع من متّوز – يوليو املقبل في غياب معجزة في عالم لم يعد فيه 
م��كان للمعجزات. هذا عائد الى اّن البلد ل��م يعد مهّيأ النتخابات 
رئاس��ية جديدة في غياب الهيئات املس��تعدة لاش��راف على هذه 

االنتخابات، خصوصا الهيئات احملّلية في كّل انحاء اجلزائر.
يش��ير ذلك الى اّن زمن بوتفليقة ولّى الى غير رجعة بعد سلس��لة 
األخط��اء التي ارتكبه��ا احمليطون بالرجل، خصوصا في الس��نوات 
الس��ت األخي��رة، أي ابت��داء من صي��ف الع��ام 2013 عندما أصيب 
الرئاس��ة اجلزائ��ري املس��تقيل بجلط��ة دماغية حولت��ه الى رجل 

مقعد.
م��اذا تخفي مرحلة ما بعد عبدالعزيز بوتفليقة؟ ذلك هو الس��ؤال 
الكبي��ر الذي يعني، بن ما يعني، اّن اجلزائر مقبلة على تطورات في 
غاي��ة االهمية في وق��ت يجري فيه تفكيك نظ��ام بوتفليقة. جتري 
عملي��ة تفكيك نظام بوتفليقة، وهو نظ��ام مّكن احللقة الضيقة 
احمليطة به ممارس��ة صاحي��ات رئيس اجلمهورية، ف��ي ظّل محاولة 
انق��اذ ما ميكن إنق��اذه من بقايا النظام القدمي الذي اّسس��ه هواري 
بومدي��ن في الع��ام 1965 بعد االنق��اب الذي أطاح احم��د بن بّلة. 
ليس توقيف اجلنرال محمد مدين )توفيق(، رجل النظام القوي الذي 
ازاحه احمليطون ببوتفليقة وس��عيد بوتفليقة نفس��ه وآخرين مثل 
اجلنرال عثمان طرطاق )بش��ير(، سوى محاولة إلنقاذ ما ميكن إنقاذه 

من نظام انفجر من داخل.
دخل��ت اجلزائر مرحلة انتقالية، حتت عنوان كبير هو كلمة الضياع. 
يصعب التكهن مبا سيلي هذه املرحلة. هل يتفّكك البلد؟ هل ميكن 
للثورة الش��عبية التي أدت الى منع بوتفليقة من ترش��يح نفس��ه 
لوالية خامسة واجباره على االستقالة ان تكون نواة لنظام جديد، 
نظ��ام اجلمهورية الثانية؟ هل يطّل اإلس��اميون برأس��هم مجددا 
بعدما عجزوا ان يكونوا في واجهة احلراك الش��عبي املس��تمّر منذ 
اسابيع عّدة والذي تصدره ش��بان ومثقفون وكبار في السّن أعطوا 

صورة مختلفة عن اجلزائر وعن حيوية اجملتمع فيها؟
كان ميك��ن لهذه الفك��رة ان ترى الن��ور لو كان اله��دف منها هدفا 
نبيا وليس كس��ب الوقت ملصلحة افراد احللقة التي تولت ممارسة 

صاحيات رئيس اجلمهورية منذ صيف العام 2013.
انّ��ه بالفعل وضع محّير في اجلزائر س��يبقى على هذا النحو الى ان 
يجد الش��ارع شخصية او ش��خصيات متثله وتعّبر عن طموحاته. 
من الس��هل التخلص م��ن عهد بوتفليق��ة. الرج��ل كان معطوبا 
من��ذ فترة طويلة، كما ان افراد جماعت��ه ارتكبوا كّل األخطاء التي 
ميكن ارتكابها في اقصر م��ّدة زمنية. الصعب حاليا ترميم النظام 
مج��ددا، وهو ما فعله عبدالعزيز بوتفليقة في 1999، على طريقته 
وبشروطه. بكام أوضح، ال ميكن ترميم النظام القدمي الذي اّسسه 
بومدي��ن. هذا ال مينع التس��اؤل من يحدد م��ا املطلوب من اجل قيام 
اجلمهورية الثانية وعلى اّي أس��اس ستقوم هذه اجلمهورية في بلد 
عاش على االوهام والش��عارات الفارغة واعتبر دائما ان الهروب الى 

اخلارج كفيل بحّل مشاكل الداخل.

خري اهلل خري اهلل

رأي
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فقدان هوية
رقمه��ا  هوي��ة  فق��دت 
)12519( صادرة من الهيئة 
العام��ة لآلثار والرتاث باس��م 
)ضياء مزه��ر فرحان(، الرجاء 
ممن يعثر عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار.
مع التقدير.

مديرية زراعة محافظة البصرة
لجنة األراضي واالستيالء الثانية / يف البصرة

العدد: 7384
التاريخ: 2019/5/5

إعالن تنويه
يف   14826 بالع��دد  الص��ادر  اللجن��ة  باع��الن  الحاق��ًا 
2017/12/6 واملنش��ور يف جري��دة البينة الجدي��دة بالعدد 
2843 يف يوم الخميس املصادف 2017/12/7 ورد س��هوًا 
ان رق��م العقار 122/الفرس��ي يف حني ان الصحيح هو 122/ 
60 الفرس��ي فمن ل��ه حق االعرتاض الحض��ور اىل مقر اللجنة 
لتقديم املستمس��كات الرسمية وما يؤيد ادعاءهم. لذا اقتضى 

التنويه.
عامر سلمان عبد الحسني 
مدير زراعة البصرة 

وزارة االعمار واالسكان والبلديات
شركة حمورابي العامة للمقاوالت االنشائية

إعالن مناقصة رقم )2019/4(
م/ تجهيز )6000 م3( حصى مدرج تدرج )19-37,5( ملم

و)18000 م3( حصى مدرج تدرج )9,5- 19( ملم اىل معمل اسفلت الحفار يف الديوانية
تعلن ش��ركة حمورابي العامة للمقاوالت االنش��ائية احدى تشكيالت وزارة االعمار واالس��كان والبلديات عن مناقصة تجهيز 
)6000م3( حصى مدرج تدرج )19-37,5( ملم و)18000م3( حصى مدرج تدرج )9,5-19( ملم اىل معمل اس��فلت 
الحف��ار يف الديواني��ة( وبمدة تجهيز )75( يوما تبدأ من تاريخ التبليغ باالحالة وحس��ب التفاصيل املثبتة يف جدول الكميات 
وبكلفة تخمينية )480,000,000 دينار( اربعمائة وثمانون مليون دينار( ويمكن الحصول على مستندات املناقصة من مقر 
الش��ركة / قس��م القانونية/ الكائن يف منطقة كمب س��ارة مقابل كراج االمانة لقاء مبلغ قدره )100,000 دينار( مائة الف 
دينار غري قابل للرد فعلى الراغبني باالش��رتاك يف املناقصة من الش��ركات واملقاولني املصنفني من الدرجة )التاسعة / انشائية( 
تقديم عطاءاتهم داخل ظرفني اثنني واحد مغلق ومختوم بكل تفاصيله املالية والثاني غري مغلق يتضمن كافة املستمس��كات 
املطلوبة لكي يتم التأكد منها قبل ايداعها يف الصندوق وبخالفه ال يتم قبول العطاء اذا كان غري مستوف للمستمسكات علما 
ان آخر موعد لغلق املناقصة يوم )الخميس( املصادف 2019/5/16 الس��اعة )12( الثانية عش��رة ظهرا ويف حالة مصادفة 

يوم الغلق عطلة رسمية يكون الغلق يف اليوم الذي يليه ويهمل اي عطاء يتم تقديمه بعد موعد غلق املناقصة.
وعلى ان يلتزم املقاول باآلتي:

• تقدي��م تأمين��ات اولية مبلغ مقطوع بنس��بة )2%( من مبلغ العطاء على ش��كل صك مصدق صادر م��ن مصرف الرافدين او 
مصرف الرش��يد او اي مصرف معتمد من وزارة املالية وباس��م مقدم العطاء حصرا او على ش��كل خطاب ضمان باسم الشركة 
مقدم��ة العط��اء ومديرها املفوض على ان يذكر فيه اس��م ورقم املناقصة املعنية وألمر )ش��ركة حموراب��ي العامة للمقاوالت 

االنشائية( من مصرف معتمد من وزارة املالية يف بغداد او املحافظة التي تكون فيها املقاولة حصرا.
• ال تعاد التأمينات االولية للمناقصني الثاني والثالث اال بعد توقيع العقد من قبل املناقص االول.

• ال يجوز بيع املناقصة قبل او بعد االحالة اىل الغري.
• يشرتط زيارة املقاول للموقع قبل تقديم العطاء.

• ال يقبل اي تحفظ يقدم من قبل املقاول.
• تقديم كتاب عدم ممانعة من دخول املناقصة صادر من الهيئة العامة للضرائب.

• تقديم كشف بالحسابات الختامية آلخر سنتني مصدقة من قبل محاسب قانوني.
• تقديم كشف باالعمال املماثلة واملنجزة على ان تكون مصدقة من الجهات ذات العالقة.

• تقدي��م املق��اول العنوان الكامل للش��ركة يحتوي عل��ى احداثيات املكان ورقم الهات��ف والربيد االلكرتون��ي والعنوان الكامل 
والنقاط الدالة لسكن املدير املفوض وكذلك ضرورة االخبار عن العنوان الجديد عند تبديله.

• تقديم املقاول ما يثبت حجب البطاقة التموينية عنه او تقديم البطاقة التموينية لغرض اعالم وزارة التجارة لحجب البطاقة 
التموينية.

• ان املناقصة س��تحال بعهدة املقاول الذي س��يحصل على اعلى الدرجات وفقا الس��تمارة الرتجيح املرفقة مع مستمس��كات 
املناقصة.

• يقدم املقاول تعهدا خطيا بأن جميع املستمسكات املقدمة من قبله مستوفية للشروط القانونية وبخالفه يهمل العطاء. 
• الشركة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.

• عدم منح اي سلفة مقدمة للشركات واملقاولني.
• يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعالن 

www:hamorabi.imariskan.gov.iq �:علما ان موقع الشركة على شبكة االنرتنيت
املدير العام

سعد الدين محمد امني

إعالن
)جمعية األمني التعاونية لإلسكان(

اس��تنادا اىل موافق��ة االتح��اد التعاون��ي يف محافظة 
بغ��داد بكتاب��ه املرق��م 234 يف 2019/3/6 تعل��ن 
جمعي��ة االمني التعاونية لالس��كان احدى تش��كيالت 
االتحاد العام للتع��اون/ االتحاد التعاوني يف محافظة 
بغداد عن اجراء مزايدة علنية النش��اء مخازن ومحالت 
تجاري��ة على مس��احة مقدارها )10 دون��م( من اصل 
املس��احة الكلي��ة البالغ��ة )16,20,75( دونم ضمن 
املعال��ف(  اب��و   11/9/10( املرقم��ة  االرض  قطع��ة 
الكائن��ة يف حي اجنادي��ن/ مقابل ن��ادي وزارة التجارة 
الرياضي وبطريقة املس��اطحة ملدة خمس عش��رة سنة 
ببدل ايجار س��نوي فعلى الراغبني باالش��رتاك باملزايدة 
مراجع��ة مق��ر الجمعي��ة الكائ��ن يف البتاوي��ني ق��رب 
القصر االبيض/ شارع التربيد- مجاور جريدة العدالة 
مستصحبني معهم املستمس��كات الثبوتية والتأمينات 
القانونية البالغة )20%( من بدل االيجار السنوي بصك 
مصدق علما ان املزايدة س��تجري يوم الثالثاء املصادف 
2019/5/21 يف تم��ام الس��اعة الحادي��ة عش��رة 
صباحا يف مقر الجمعية ويتحمل املس��تأجر مس��ؤولية 
رف��ع التجاوز ع��ن القطعة وكذلك اجور نش��ر االعالن 

والداللية البالغة )2%( من بدل االحالة.

عالء عباس الجبوري
رئيس مجلس االدارة

م/ إنذار
اىل / الفالحني املرتحلني:�

)1-خضري مطري بشارة  2-غدير مطري بشارة(
نظرًا الرتحالكما عن األرض املوزعة عليكما والبالغة 30 دونمًا 
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مع التقدير



محمد فؤاد زيد الكيالني

أمريك��ا الالتيني��ة دوالً مستقلة وهي كثي��رة اخليرات 
والثروات الطبيعية، والواليات املتحدة األمريكية فارضة 
السيط��رة عليها وال ترغب أبداً بأي دولة االنشقاق عن 
رأيها ف��ي أي أمر كان، لتبقى ه��ي املستفيدة من هذه 

يز هذه  الثروات الطبيعية التي تمُ
الدول.

فعندم��ا مت تطبي��ق الدميقراطية 
ف��ي ه��ذه ال��دول وحتدي��داً ف��ي 
فنزوي��ال، ب��دأت أمريك��ا تشع��ر 
البس��اط سيسح��ب منها  بأن 
ف��ي ه��ذه املنطق��ة م��ن العالم 
الطبيعي��ة،  بالث��روات  الغن��ي 
فقام��ت بتجني��د املعارضة ضد 
دميقراطي��اً  املنتخ��ب  الرئي��س 
لإلطاح��ة ب��ه بالتعاون م��ع دول 
اجل��وار، واجمل��يء مبعارض��ة تسير 
عل��ى النهج األمريكي، وكان هذا 
األم��ر مرفوضاً م��ن قبل الشعب 
الفنزويلي، وأصر على بقاء مادورو 
املنتخ��ب دميقراطياً واملدعوم من 

قبل االحتاد السوفيتي.
حاول��ت أمريكا من��ع املساعدات اإلنساني��ة لفنزويال 
بالتع��اون مع جيرانها لك��ن األمر فشل ثم عمدت إلى 
قط��ع الكهرب��اء عنها وأيض��اً هذا األمر فش��ل أيضاً، 
واستطاع الفنزويليون التغل��ب على هذا األمر وإعادة 

الكهرباء بعد انقطاع فترة من الزمن.
ث��م ب��دأت أمريكا بالتحري��ض على فنزوي��ال من خالل 
جيرانه��ا أيضاً من أج��ل إضعافه��ا وتهديدها باحلرب 
األهلي��ة، وإغالق احل��دود عليه��ا لتحقي��ق املكاسب 
األمريكي��ة التي تسعى لها وه��ي السيطرة على هذه 

الثروات، لكن دعم العالم ضد احلرب على فنزويال جعل 
اخملطط األمريكي يفشل وال يحقق أي هدف، وما عانته 
كوب��ا م��ن الواليات املتح��دة، حتاول منعه ف��ي فنزويال 
وتق��ف معها وتدعمها، ومن اج��ل إضعاف أمريكا في 
هذه املنطق��ة قامت روسي��ا بالوقوف بجان��ب مادورو 
ضد ه��ذه الطغيان، وقامت بدع��م فنزويال بالصواريخ 
واخلبراء العسكريني، وهذا األمر ال يرضي أمريكا ويحد 

من أطماعها في هذه املنطقة النفطية.
وفي أكثر من لقاء مع مادورو حذر دول اجلوار من التعاون 
مع أمريكا من اجل إسقاط الدميقراطية التي أسسها 
الراحل ش��افيز، وأرسل لهم رسائ��ل مهمة حتمل في 
طياتها أن اجليش والشعب يحافظ على الدميقراطية 
ول��ن يرض��خ ألي ضغوط��ات 
خارجية مهما كانت، وكانت 
هذه الرسائل واضحة، ومنهم 
من فهم الدرس ومنهم ما زال 

متعنت ويأتر بأمر أمريكا.
وك��ان في هذه الفترة محاولة 
انق��الب فاش��لة قام��ت بها 
املعارض��ة بالتعاون مع بعض 
ضب��اط اجليش، لك��ن صمود 
النظامي  واجلي��ش  الشع��ب 
أن يحاف��ظ عل��ى  أراد  ال��ذي 
ه��ذه  افش��ل  الدميقراطي��ة 
االنقالب، وج��اء هذا االنقالب 
الفاشل من اجل لفت النظر 
عما يحدث ف��ي مضيق هرمز 
بني إي��ران وأمريك��ا، والفشل 
الكبير ال��ذي واجهته أمريكا 
ف��ي هذه املنطقة، بعد فرض إيران سيطرتها على هذا 

املضيق بقوة موازية للقوة األمريكية.
هك��ذا وضع في ه��ذه املنطق��ة سينجح ف��ي إخراج 
أمريكا م��ن اللعبة التي تلعبه��ا؛ ولعبتها في سوريا 
والع��راق وإيران وفشل��ت، وكان سب��ب فشلها وقوف 
ال��دب الروسي بوج��ه أمريكا، وفي خض��م هذه األزمة 
الت��ي تعيشها فنزويال وج��دت دعم من دول مهمة في 
العالم منها دولة عربية مثل سوريا، وإيران أيضاً تقف 

وتدعم احلكم الفنزويلي املنتخب دميقراطي .

إبراهيم الصياد

صناع��ة األخب��ار الكاذب��ة ليست أم��راً عفوياً أو 
صدفة ف��ي اجملتمع��ات احلديثة، إمنا ه��ي عملية 
ممنهجة ومقص��ودة بهدف تزييف وع��ي املتلقي. 
وه��و بي��ت القصيد في م��ا يحاول��ه البعض في 
مص��ر على سبي��ل املث��ال، لتصوي��ر »حالة عدم 
االستق��رار« املزعوم��ة ع��ن طري��ق م��ا يسم��ى 
»الكتائ��ب اإللكتروني��ة« للجماع��ات اإلرهابي��ة 
واملارق��ة، في مواقع التواص��ل االجتماعي حتديداً. 
ودعون��ا نبدأ من صانع الرسالة اإلعالمية ذاته في 
وسائل اإلعالم ألنه املسته��دف حتى يصبح أداة 
لترويج األخب��ار الكاذبة. م��ن األخطاء اجلسيمة 
التي يقع فيها بعض صانعي الرسالة اإلعالمية، 
خاصة ف��ي مجال اإلنتاج اإلخباري، عدم التدقيق 
في عملية جمع األخب��ار وانتقائها والسعي إلى 
احلصول على ما يسمى االنفراد في نشر أو إذاعة 
اخلب��ر، بغ��ض النظر ع��ن موثوقية مص��دره. ومن 
اخلطورة مبكان أن يلجأ أحدهم إلى مواقع التواصل 
االجتماعي للحصول على أخباره وموضوعاته، إذ 
أن هذه املواقع غير مسيطر عليها حتى اآلن بأطر 
موضوعية. ولهذا، الميكن اعتبارها مصدراً موثوقاً 
للحصول على املعلومات املوثقة، ويرجع ذلك من 

وجهة نظري، إلى ستة أسباب:
أوال – ال توج��د ضوابط مهني��ة وقانونية تتحكم 
في عملي��ة النشر على ه��ذه املواقع، فكل ماهو 
مطل��وب من املستخدم، هو وج��ود حساب وبريد 
إلكتروني للناشر، وكثير من األسماء املوجودة في 
مواقع التواص��ل، ميكن أن تك��ون وهمية. كما أن 
قواع��د التأمني أو اخلصوصية، ال تشترط أن يكون 
اسم كات��ب الرسالة حقيقياً حي��ث أن األسماء 
املستعارة لكثير من احلسابات، أكثر من األسماء 

احلقيقية!
ثانيا – الناش��ر واملتصفح لهذه املواقع، موجودان 

في فضاء إفتراضي شكلته طبيعتها اإللكترونية. 
فقب��ل أن نعرف ث��ورة االتصال ف��ي التسعينات، 
وقبل »تويتر« و«فيسبوك«، كان التواصل مباشراً 
وبسيط��اً بني األفراد، ويتم ف��ي عالم حقيقي من 
خالل نظ��ام البريد العادي واإلتص��االت الهاتفية 
مث��ال، ويسهل فيه كش��ف ناقل األخب��ار اخلطأ 
أو الكاذب��ة )Fake News(، وكان��ت وسائل االعالم 
تعتم��د عل��ى املص��ادر التقليدي��ة للخب��ر مثل 

املراسل ووكاالت األنباء.
ثالثا – ال تنطبق ش��روط صح��ة املصدر اإلخباري 
عل��ى هذه املواقع التي تتحدد في أن يكون املصدر 
معروفاً من حيث الزمان واملكان والوظيفة، ومؤهالً 
مهنياً للقي��ام مبهمة نقل األخب��ار، وأن تكون له 
مصداقي��ة ل��دى املتعاملني معه. وم��ن هنا نحن 
نصب��ح أمام مصدر موثوق فيه، وقد يكون املصدر 
ف��رداً مث��ل املراس��ل أو مؤسس��ة مث��ل الوكالة، 
وغالب��اً ما يك��ون املصدر خاص��اً أي ال يتعامل إال 

مع جه��ة واحدة، أما وكالة األنب��اء، فتتعامل مع 
جهات متعددة ويتحقق اإلنفراد من خالل املراسل 
اخل��اص، أما اإلنفراد عن طريق الوكالة يتحقق من 
خالل السرعة في النشر أو اإلذاعة أو السبق، وفي 

كل األحوال يجب أن تكون األخبار صادقة.
رابع��ا – غالباً ما تسيطر على ت��داول املعلومة أو 
القص��ة اإلخباري��ة املنش��ورة على ه��ذه املواقع، 
فكرة أو نظرية انتشار الشائعة، التي تعرف بأنها 
خب��ر كاذب له ظل من احلقيقة. وبحكم أن مواقع 
التواص��ل االجتماع��ي ال تعرف آلي��ات التأكد من 
قواع��د صحة اخلبر، فإن األخب��ار الكاذبة جتد في 

هذه املواقع بيئة حاضنة ومنتجة للشائعات.

خامس��ا – طبيعة املشه��د اإلعالمي الذي يتميز 
بالتعددي��ة واملنافس��ة، خلق��ت أج��واء للبحث 
عن السبق واإلنفراد باخلب��ر على حساب االلتزام 
املهني، عل��ى رغم أن النظ��م اإلعالمية األحادية 
سياساته��ا  ف��ي  تسم��ح  أن  ميك��ن  واحمل��دودة 
الدعائي��ة بالترويج ألخب��ار كاذب��ة بسهولة من 
دون أن تنكش��ف أمام املتلقي الذي اليتمتع بترف 
االختي��ار في هذه احلالة بني وسائط متعددة. ومع 
هذا، يظل انزالق الوسيلة اإلعالمية في مستنقع 
األخبار الكاذب��ة وارداً في ظل أجواء املنافسة، إذا 
لم تلت��زم باملعايير املهنية واعتمدت في احلصول 
عل��ى املعلوم��ات م��ن مص��ادر غير موث��وق فيها 
مثل مواقع التواصل االجتماعي أو ال� »سوش��ال 

ميديا«.
سادس��ا – غياب مواثيق الش��رف اإلعالمية التي 
حت��دد واجبات صانع الرسال��ة اإلعالمية وحقوقه 
ف��ي كثي��ر م��ن النظ��م اإلعالمية يساع��د على 
تهيئة مشهد الفوضى، باإلضافة إلى غياب دليل 
السياس��ة التحريرية )editorial guide line( الذي 
يوض��ح نسق القيم الذي يج��ب االلتزام به، مثل 
املوضوعية واالنصاف والدقة والتوازن واملصداقية 
والتنوع واحلرص على املصلح��ة العامة. وتفتقد 
بعض وسائل اإلع��الم إلى مدونة السلوك املهني 
ألخالقي��ات اإلعالم. وف��ي اعتق��ادي أن استيعاب 
صان��ع الرسال��ة اإلعالمي��ة له��ذه االخالقي��ات، 
سيجنب��ه االستعانة باملصادر غي��ر املوثوق فيها 
وبالتال��ي يحميه م��ن الوقوع في ش��رك األخبار 
الكاذب��ة، الت��ي ق��د تروجه��ا مواق��ع التواص��ل 

االجتماعي.
عل��ى رغ��م م��ا تق��دم، ال ميك��ن االستغن��اء عن 
ال�»سوش��ال ميديا«، كأحد إجنازات ثورة االتصال. 
ولك��ن في م��ا يتعل��ق باألخب��ار، يج��ب احلرص، 
والقاعدة هي أن تأخذ مواقع التواصل االجتماعي 
معلوماته��ا عن وسائل اإلع��الم، وليس العكس. 
وبشك��ل ع��ام إن اخلروج عل��ى القي��م واألعراف 
التحريري��ة الت��ي تركز دائم��اً عل��ى التدقيق في 
التعامل مع األحداث، بل تدعو إلى إعادة التدقيق 
قب��ل إذاع��ة أي خبر للمتلق��ي أو نش��ره، تعطي 
الفرص��ة ل�«صناع��ة الك��ذب« في عال��م امليديا، 
السيما إذا ك��ان النظام اإلعالمي يتسم بجوانب 

واضحة من الفوضى واإلنفالت.

الليبريالية اجلديدة نظام مشولي

محمد السعدني

بعي��داً عن السياسة وإن كنت ال أضمن 
مكره��ا وفضوله��ا، فم��ا فتئ��ت تدس 
أنفه��ا وتتم��دد ف��ي فض��اءات حياتنا، 
عل��ى رغم أنن��ا نعيش الي��وم »عالم ما 
بع��د السياسة«، عالم األش��باه، حيث 
وتسّيد  واالفت��راض  واملضاه��اة  الصورة 
قيم االستهالك واالستعراض، بخالف ما 
كان عليه األم��ر القرن العشرين، إذ كان 
التهاف��ت على الق��راءة والثقافة والفن 
واملس��رح واآليديولوجي��ا والسياسة، إذ 
إننا نعي��ش اليوم طبخة الق��رن ال�21، 
حيث الطبق املفض��ل وسائل التواصل 
والشغ��ف  ومنصات��ه،  االجتماع��ي 
املرضي بالعالم الرقمي واالتتة وحقوق 
األقلي��ات والعومل��ة الظامل��ة وبط��والت 
الوهم والتقاط صور النضال املصنوعة 
ووضعه��ا عل��ى »انستغ��رام« و«في��س 
بوك« و«تويتر«. هذا هو حال عاملنا اليوم، 
ومجتمعنا الكبير الذي سماه جيجيك 
»مجتم��ع االستع��راض واالسته��الك« 
والذي حتول معه »الفض��اء االفتراضي« 
إلى »واقعية متوهمة« يعيشها الناس 

على رغم علمهم أنها افتراضية. عالم 
ب��ات عل��ى درجة خارق��ة م��ن التعقيد 
والفوضى، يستلزم كما يقول جيجيك، 
أن يك��ّرس الفالسف��ة جهوده��م ف��ي 
تفسي��ره، ولي��س كما فعل��وا مع عالم 
القرن ال�20 حني أمضوا أغلب الوقت في 

محاوالت كارثّية لتغييره.
ول��د الفيسل��وف والسياس��ي والناقد 
سالفوي جيجك عام 1949 في لوبليانا« 
)سلوفينيا(، قبل تف��كك يوغوسالفيا، 
ويوص��ف بأن��ه آخ��ر باحث عظي��م برز 
ف��ي أورب��ا. وه��و باح��ث ف��ي جامع��ات 
ليوبليان��ا ولن��دن ونيويورك. تن��اول في 
أفك��اره مئات من األكادميي��ني، حتى أنه 
ف��ي 2007 مت تأسي��س »اجملل��ة الدولي��ة 
لدراس��ات جيجك« من أج��ل مناقشة 
أعمال��ه. ومن مؤلفات��ه: »وجوه سامية 
م��ن اآليديولوجيا«، »الص��راع الطبقي 
اخلطي��رة«،  األح��الم  »سن��ة  اجلدي��د«، 
»الفلسفة في احلاضر«، »العنف: تأمالت 
في وجوهه الستة«، »مرحباً في صحراء 
الواقع«، »االستبداد ومستقبل العالم«، 
م��ن  وغيره��ا  اآلن«،  التفكي��ر  »لنب��دأ 
الدراسات واملقاالت واحلوارات واملناظرات 
وحت��ى الوثائقيات الت��ي عرضتها عنه 
محط��ات تلف��زة دولي��ة كبرى.بتقديري 
أن جيجي��ك نص��ف ليبيرال��ي ونص��ف 
العاملية  الرأسمالي��ة  ينتق��د  يس��اري، 
والليبيرالي��ة اجلدي��دة مع��اً، ويقدم رؤى 
جديدة إلحياء النظرية املاركسية ونقد 
وحتليل الفلسفات الفرنسية واألملانية. 
ومن كلماته التي علقت في ذاكرتي: »أنا 

متشائ��م إلحساسي بأنن��ا نقترب من 
أوقات خط��رة، ولكنن��ي متفائل لنفس 
السبب أيًضا. التش��اؤم يعني أن األمور 
ستصبح أكثر فوض��ى، والتفاؤل يعني 
أن هذه هي بالضبط األوقات التي يكون 
فيه��ا التغيي��ر ممكًنا«. وقول��ه: »أحياناً 
عليك أن تبحث عن قناع، قناع يجعلك 
تبدو كما أنت«. ويا له من فيلسوف وناقد 
سينمائ��ي أيض��اً. وما دمن��ا استدعينا 
السينم��ا، فلنع��د إل��ى ما أرسل��ه إلى 
أحم��د النجدي عن فيل��م أحمد حلمي 
»ظ��رف ط��ارق« حني طلب إلي��ه مجدي 
كامل: »اعملي ساندويتش فول من غير 
سلطة طماط��م«، ليرد علي��ه حلمي: 
»مفي��ش سلطة طماط��م اعملهولك 
من غي��ر سلط��ة طحينة«. هن��ا، يبدو 
املشهد ساخراً وقول حلمي ال منطقًيا، 
إذ إن مج��دي طل��ب ساندويت��ش الفول 
م��ن دون سلطة طماطم أًصال! لكن في 
الواقع، باإلمكان تفّهم هذا املوقف إلى 
حد ما باالستعان��ة بفلسفة جيجيك 
ونظريته عن االسته��الك واالستعراض 
والوهم بالعالم االفتراضي، مقابل رؤية 
نظي��ره الفيلس��وف الفرنسي جان بول 

سارتر عن احلرية والعدم.
لنتح��ّدث أّواًل ع��ن مسأل��ة احلّري��ة مع 
سارتر، فسواء اختار مجدي كامل عدم 
وجود سلطة طماطم أم لم يختر ذلك، 
فهو مجبر على تناولها من دون سلطة 
طماطم، إذاً، املوقف هنا محّدد مسبًقا، 
وَلئ��ن ك��ان يعتقد أن��ه ه��و نفسه من 
اختار قرار عدم وج��ود سلطة طماطم، 

إاّل أن الظ��روف ه��ي الت��ي ح��ددت ذلك 
مسبًق��ا، فلم يعد األمر بيده، وليس في 
إمكانه اختيار العكس أي وجود سلطة 
طماطم ألنها غير موجودة بالفعل. أما 
حلم��ي، فأدرك ذل��ك األمر م��ن البداية، 

الفرص��ة  مج��دي  إعط��اء  أراد  لكن��ه 
ليكون لديه ق��راره احلّر، ال��ذي بإمكانه 
اختي��ار عكسه، أي ع��دم وجود سلطة 
الطحين��ة املتوّف��رة أو وجوده��ا. أما في 
م��ا يتعّل��ق مبعن��ى العدم ف��ي فلسفة 
سارتر، فإن عدم وجود سلطة طماطم، 
مختلف عن عدم وجود سلطة طحينة، 
وفي احلالت��ني يظ��ّل ساندويتش الفول 
نفس��ه، إاّل أن سياق��ه يختلف وكذلك 
معناه، استناًدا إلى التوّقعات، وهي جزٌء 

أساسي من التجربة املعاشة.
أما م��ع سالفوي جيج��ك، فنذهب إلى 

سي��اق االستهالك في ظّل الرأسمالية، 
إذ إن عدم وجود ش��يء، هو شيء في حد 
ذات��ه، ففي حال ذهبت إل��ى أحد متاجر 
التس��ّوق، ستج��د منتج��ات مكت��وب 
عليه��ا »خاٍل م��ن السك��ر« و«خاٍل من 
الدسم« و«خاٍل م��ن الكافيني« و«خاٍل 
م��ن امل��واد احلافظة«، وستج��د املنتج 
اخلالي م��ن السّك��ر أغلى م��ن املنتج 
الذي يحتوي عليه، مع العلم أن املنتج 
األول تنقصه م��واد موجودة في املنتج 
اآلخ��ر! حينها، تصب��ح املكّونات »غير 
املوجودة« سلًعا قابلة للتسويق بقدر 
ما هي مكّون��ات فعلية! ف�«عدم وجود 
سّكر« ندفع ثمنه كمنتج في حد ذاته. 

نحن هنا ندفع ثمن الغياب واخللو.
إن��ه ي��ا عزي��زي الوه��م ف��ي »مجتمع 
حي��ث  واالسته��الك«  االستع��راض 
القوة الرهيبة للخي��ال واحللم اللذين 
ينتجهما »االفتراض« أكثر من االستناد 
والنق��د  العمل��ة  عل��ى  »الواقع��ي« 
والبضاع��ة املادي��ة والق��وة الشرائي��ة 
وغيره��ا. وعل��ى حد ق��ول جيجيك فإن 
»الرغب��ة في االسته��الك تتخذ منحًى 
دائرياً تسلسلي��اً، حيث من الضروري أن 
نستهلك لغرض وحيد هو أن نستهلك 
وأن نظه��ر أنن��ا نستهلك«. هن��ا، يعيد 
جيجيك االعتبار لفك��رة كارل ماركس 
ف��ي كتاب��ه: »رأس امل��ال« ع��ن »صن��م 
السلع��ة املعبود«، والت��ي تبقى واحدة 
من أكث��ر مقومات النظري��ة املاركسية 
صالحية، باالستم��رار والتأثير منذ 150 
عام��اً حتى الي��وم، على رغ��م ما اعترى 

عاملنا من حتوالت وتغيرات وتبدالت.
في نقده للمجتم��ع الليبيرالي اجلديد، 
يقت��رب جيجي��ك كثيراً م��ن فلسفات 
فوك��و  ميش��ال  الفرنس��ي  نظيري��ه 
واألملاني بيونغ ش��ول هان وحتليالتهما، 
حتكمي��اً  سلطوي��اً  مجتمع��اً  ي��راه  إذ 
كمثيل��ه النظ��ام الشمول��ي، وإن كان 
بأدوات أكثر ذكاء ونعومة. كال اجملتمعني 
علي��ه،  ويسيط��ران  الف��رد  يخضع��ان 
الشمولي السلط��وي بوسائط قمعية 
حتدد فيه��ا السلطة خطوط��اً حمراء، 
ال تسم��ح للفرد بتجاوزه��ا وتعاقبه إذا 
فعل، تضبط توجهات��ه، وتقنن حركاته 
وسكنات��ه وفقاً له��وى القائ��د امللهم 
وبواسط��ة قوى القم��ع كثيفة احلضور 
في اجمل��ال العام، فتض��ع بذلك نفسها 
في مواجهة مكشوف��ة مع معارضيها 
بغب��اء وتعس��ف. األم��ر ذاته يق��وم به 

النظام الليبيرالي اجلديد، لكن من خالل 
وسائل وطرق أكثر ذكاء ومرونة ورمبا أكثر 
 )Permissive( انفتاح��اً وخفة وإباحي��ة
أنفسه��م  يخضع��ون  الن��اس  جتع��ل 
بأنفسه��م لطقوس هيمنة، يعتبرونها 
أدوات للتعبير عن آرائهم وحرياتهم، حني 
ويستعرضون  ويتواصل��ون  يستهلكون 
عبر الفضاء السيبراني وحني يضغطون 
على زر Like. وفي تقديري، أن هذا النظام 
ش��ديد الذكاء واخملاتلة، ذلك أنه احتكر 
السلط��ة ف��ي الواق��ع، وخل��ق للناس 
مجتمعاً موازياً في الفضاء اإللكتروني 
ليكون عاملاً بدي��اًل ال يتمتع إال بواقعية 
افتراضي��ة. وها هو جيجي��ك ال ينخدع 

به، بل ينتقده ويعّريه ويرفضه .

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

الوهم يف مجتمع 
االستعراض واالستهالك 
حيث القوة الرهيبة 
للخيال والحلم اللذين 
ينتجهما االفرتاض أكثر 
من االستناد »الواقعي

حاولت أمريكا منع 
املساعدات اإلنسانية 
لفنزويال بالتعاون مع 
جريانها لكن األمر فشل 
ثم عمدت إىل قطع 
الكهرباء عنها وأيضًا هذا 
األمر فشل أيضًا

ال تنطبق شروط صحة 
املصدر اإلخباري على هذه 
املواقع التي تتحدد يف 
أن يكون املصدر معروفًا 
من حيث الزمان واملكان 
والوظيفة
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الغاردي��ان: “األم��ل يف الس��ودان يمث��ل 
تهديدًا للطغاة السعوديني”

البداي��ة م��ن صحيف��ة الغاردي��ان التي نش��رت مقاالً 
لنسري��ن مال��ك بعن��وان “األم��ل ف��ي الس��ودان ميثل 
تهدي��داً للطغ��اة السعوديني”.وقال��ت كاتب��ة املق��ال 
إن زم��ن سيطرة الوالي��ات املتحدة عل��ى املنطقة ولى، 
فالسعودي��ة تترب��ع على هذا املنصب كق��وة قوية في 
الوق��ت الراهن.وأضاف��ت أن األي��ام الت��ي كان��ت فيها 
السعودي��ة تسعى إل��ى السيطرة عل��ى املنطقة عبر 
إغداق األموال على املدارس واألحزاب في العالم العربي 
وجنوب��ي آسيا لدعمها منهاجها الدينية، أضحى أمراً 
من املاضي البعيد. وتابعت بالقول إن السعودية تبنت 
الي��وم دوراً مدروساً أكثر يتمثل بالعم��ل على التغيير 

السياسي للبالد كلما كان ذلك ممكناً.
وأش��ارت إل��ى أن��ه بعد أي��ام قليل��ة من ع��زل الرئيس 
السوادن��ي عمر البشير، عم��دت السعودية إلى تقدمي 
مساع��دات انساني��ة للخرط��وم بالتع��اون م��ع دولة 
اإلم��ارات بنح��و 3 مليار دوالر أمريك��ي لدعم االقتصاد 

السوداني واحلكومة االنتقالية السودانية في البالد.
وقال��ت كاتب��ة املق��ال إن��ه عل��ى الرغ��م م��ن متاعب 
السعودية االقتصادية داخلي��اً، إال أن ثروتها السيادية 
م��ا زال ينظر إليه��ا كأداة حرب ضخم��ة يتم حشدها 
لضم��ان استمراره��ا. وتابعت أن��ه على الرغ��م من أن 
العائل��ة املالك��ة السعودية حتتك��ر السلطة بشكل 
كامل إذ تعمد إلى إعدام املعارضني في الداخل واخلارج، 

إال أن الس��ودان أثبت أن تغيير النظام نادراً ما يتعلق 
بالتقنيات ال يتعلق األمر أبدا بالقوة العسكرية ضد 
املعارضني: إنها تتعلق باإلرادة الشعبية إذ ال ميكنك 
إعدام اجلميع. وأشارت إلى أن إخفاقات الربيع العربي 
كانت مبثابة نعمة للحكومات في الشرق األوسط.، 
وكانت احلكمة منها أنه “لن ينبثق منها أي تغيير”، 
إال أن الس��ودان يعب��ث به��ذه احلكم��ة اإلقليمي��ة 

التقليدية.
وأردف��ت أن املتظاهري��ن السوداني��ني عازم��ني على 
مواجه��ة احلكوم��ة االنتقالية ويطالب��ون باحلكم 
املدن��ي ويشن��ون حرباً ض��د البشير وبقاي��ا نظامه 
الذي��ن م��ا زالوا في السلط��ة. إال أنه��ا تتساءل عن 
كيفي��ة مواجهتهم السعودي��ة وحلفائها األقوياء 
ف��ي املنطقة الذي��ن يدعم��ون احلكوم��ة؟ وختمت 
بالقول “إن العبء على الثورة السودانية أصبح اآلن 

أثق��ل، لكن املكاف��أة ، إذا جنحت ، هي هز عروش جميع 
املستبدين في جميع أنحاء الشرق األوسط.”

 التايمز : “ريجيني وتطورات قضية مقتله 
يف مصر”

ننتقل إلى صحيفة التاميز التي نشرت مقاال ملراسلها 
في روما طوم كينغتون، ح��ول تطورات قضية الباحث 
اإليطال��ي جولي��و ريجين��ي ال��ذي قتل ف��ي مصر عام 

.2016
وقال كينغتون إنه بع��د أعوام من اجلمود في حتقيقات 
القضية جاءت ش��هادة جديدة لتؤكد شكوك اجلانب 

اإليطالي في تورط السلطات املصرية في قتله بسبب 
بحث��ه ع��ن قضي��ة احلرك��ات العمالي��ة الت��ي تتمتع 

بحساسية سياسية في مصر.
وقال الشاهد إن طالب الدكتوراه في جامعة كامبريدج 
احتجز وتعرض للتعذيب في مصر باعتباره جاسوسا، 
وأض��اف أنه سم��ع بنفسه أحد عناص��ر األمن املصري 
وه��و يتحدث ملسؤول م��ن دولة أفريقي��ة أخرى مشيرا 
إلى ريجيني “بالشاب اإليطالي” وزعم أن األمن اعتقله 

وعذبه باعتباره يتجسس لصالح بريطانيا.
وقال مصدر من السلطات اإليطالية إن الشهادة ينظر 
إليها بكثير من اجلدية وإنه تت مطالبة اجلانب املصري 

بتحديد مكان وج��ود املسؤول محل الشهادة في ذلك 
الوقت دون اإلشارة السم املسؤول املصري أو الشاهد.

وأضاف��ت الصحيف��ة أن مشرف ريجين��ي ناقش معه 
أثناء وجوده في مصر تقدمي طلب للحصول على منحة 
دراسي��ة بقيم��ة 10 آالف جني��ه إسترلين��ي وهو األمر 
ال��ذي ناقشه بدوره مع أحد قي��ادات احلركات العمالية 
في مصر وال��ذي يعتقد أنه يعمل مع األمن املصري في 

الوقت نفسه .
وتعتق��د النياب��ة اإليطالي��ة، وفق��ا للصحيف��ة، بأن 
السلط��ات املصري��ة، علم��ت بأمر املنحة واش��تبهت 
ف��ي أن األموال ستستخدم لتمويل النقابات العمالية 

احمللية.
الشرق األوسط” اللندنية : املظاهرات يف الجزائر

ف��ي “الشرق األوس��ط” اللندنية، يرى ف��ارس بن حزام 
أن من ش��أن املظاهرات في اجلزائ��ر أن تعيد اجليش إلى 
احلمُكم. يقول الكاتب “ما لن يقبل املتظاهرون اجلزائريون 
سماعه، املكتوب هن��ا؛ أن اجليش أبرز املستفيدين من 
حراكه��م ضد والية جديدة للرئي��س، ألنه باب ستعود 
منه املؤسس��ة العسكرية إلى اإلمساك بزمام احلكم 
مج��دداً” . ويشير إلى أنه “عل��ى مدى أكثر من خمسة 
عق��ود أحكم اجلي��ش قبضته عل��ى مقالي��د احلكم، 
أنتج الرؤس��اء وأطاحهم ولم يبلغ القصر رئيس خارج 

طوع��ه. هذا العرف السياسي أصاب��ه الوهن في والية 
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة احلالية، إذ تعّرض اجليش 
لتدخالت مّكنت رجال األعمال من السيطرة على قرار 
الرئاس��ة، وبدأوا ف��ي طرد جن��راالت السياسة، وإحالل 
جن��راالت حتت القصر وليس فوق��ه”. ويضيف “طبيعة 
الق��ادة العسكري��ني، مم��ن ذاق��وا طع��م السياسة، ال 
تعينه��م على حتم��ل البق��اء خارجه��ا. ول��ذا، جند أن 
الري��اح ف��ي اجلزائ��ر رمبا جتري مب��ا تشتهي��ه املؤسسة 
العسكرية”.أم��ا صحيف��ة “رأي الي��وم” اإللكتروني��ة 
اللندنية، فتعل��ق على الكلمة األخي��رة لرئيس هيئة 
أرك��ان اجليش، الفريق قايد صال��ح، واصفة إياها بأنها 
كانت “ذات طابع تصاحلي”، وأنها أعقبت كلمة له قبل 
ثالثة أيام كانت “تنطوي على احلسم والعزم والتلويح 
بالقبضة احلديدة ملنع اجنراف البالد إلى عشرية سوداء 

أو حمراء أخرى إذا لزم األمر”.
وتضي��ف الصحيفة “عندم��ا يقول الفري��ق صالح إّن 
تمُفقان في رؤيتهما  اجليش محظوظ بشعبه، وأنهما ممُ
للمستقب��ل فإن ه��ذا يعن��ي، بشكل مباش��ر أو غير 
مباش��ر، اعتراًفا باملطالب املشروعة للشعب اجلزائري 

في التغيير، وشرعية هذه املطالب” .

تنوي��ه: )البينة اجلديدة( تلتزم بشروط 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

السوشال ميديا وصناعة األخبار الكاذبةفنزويال وجريانها



صباح حسن ابو دكة 

ف��ي بداي��ة الق��رن املاضي ك��ان الع��راق مستعمرا 
م��ن الدول��ة العثمانية،أرت��أت ه��ذه الدول��ة بعد أن 
استشع��رت أهمي��ة الع��راق الن يكون سل��ة غذاء 
الدول��ة خلصوب��ة اراضي��ه وغ��زارة مياه��ه ان تهتم 
بتحدي��ث نظ��ام الري في��ه فاستقدم��ت واحدا من 
علماء الري املتميزين و هو املهندس االنكليزي وليم 
و يلكوك��س من مص��ر )وقد اقترح له��م بناء السد 
العالي وقتها(، جاء العراق و على مدى ثالث سنوات 
)1911-1913( وض��ع تقري��را مهما يني��ر درب االخرين 
لوضع االسس الصحيح��ة و فيها اقترح بناء سدة 
الهندية وكان اول مدير لها. وسدة الكوت و مشاريع 
املسي��ب و اجلزيرة و انش��اء س��د راوة )حديثة(وسد 
بخمة وقتها، و جاء في مقدمة تقريره ان نظام الري 
من��ذ العصور القدمية وحتى عص��ر العباسيني كان 
نظام جيد و واقعي و يحتاج االن الى تطوير و تعديل 

بحكم الزمن و من اهم ما جاء 
ف��ي مقدمته ان بن��اء نظام ري 
وحصص مائية متوازنة يحتاج 
ال��ى نظ��ام دميقراط��ي برملاني 

صحيح مهم لتحقيقها..
و عليه سار كل املهتمني بالري 
واملوارد املائية حتى االن، و منه 
ب��رع اسات��ذة و مستش��ارون 
للري��و امل��وارد\ املائي��ة يش��ار 
لهم بالبنان حت��ى اليوم , في 
ثمانين��ات الق��رن املاض��ي بدأ 
أنش��اء سد حديثة )القادسية 
سابقا( بالتنفيذ املباش��ر بني 
العراقيني و ال��روس فكان بناء 
ه��ذا الس��د مدرس��ة تخ��رج 

منه��ا كادر هندس��ي و جيولوجي و فن��ي ممن جاؤوا 
من س��د حمرين او ممن عملوا ف��ي هذا السد صارت 
له��م خبرة ومهارة في تنفيذ سد املوصل و العظيم 
و بخم��ة )حتت االنش��اء( و البغ��دادي )حتت االنشاء( 
وسد بادوش )حتت االنش��اء( و مجموعة من السدود 
الصغي��رة على طول مساحة الع��راق ,واستطاعت 

ك��وادر السدود أن تدير امل��وارد املائية من خزن وتوزيع 
مياه ف��ي احلك الظروف وجنحت بكوادرها املعروفني 
و اجلن��ود اجملهول��ني فيها الذي يأتي ف��ي مقدمتهم 
االستاذ املهندس رضا عبد العباس الشريفي )مدير 

مشروع سدة الهندية(.
ان التقدم العلم��ي و استخدام تكنولوجيا الفضاء 
و أنظمة االستشعار ع��ن بعد ساهم بشكل كبير 
في حل املشاكل املستعصية النظمة الري و املوارد 
املائي��ة حي��ث متت السيط��رة على خزي��ن املياه في 
االعال��ي )مناب��ع دجلة و الفرات في تركي��ا و ايران( – 
ضم��ن برنام��ج كان يش��رف عليه باقت��دار االستاذ 
املهندس مهدي رشيد مدير عام السدوداليوم(، كما 
نبغ في دوائر الري أناس ابدعوا في مجال االستشعار 
عن بع��د ياتي ف��ي مقدمتهم االست��اذ اجليولوجي 
عل��ي محمد ج��واد، كذل��ك ال ننسى جه��ود رجال 
وزارة امل��وارد املائية الشجعان في كل االختصاصات 
ف��ي مترير موج��ات الفيض��ان االخي��رة و االستعداد 
الستقبال املوجات اجلديدة. ان التفاعل واالستعانة 
باخلب��رات احمللي��ة و االجنبي��ة لها جان��ب مهم في 
تطوي��ر نظم ال��ري و معاجلة الك��وارث و االستفادة 
م��ن اخلزي��ن املتحق��ق باتباع 
انظم��ةري حديثة جن��ح فيها 
اناس في دول اخرى مثل تركيا 
و مصر و الهن��د و دول اوربية و 
االجنبية في  اخلب��رات  قص��ة 
مساع��دة كوادر س��د املوصل 
ف��ي مجال التحشي��ة و وقف 
خط��ورة مشكلة سد املوصل 
اليوم خير مثال ,أن االستئناس 
و العمل املشت��رك مع خبرات 
عاملية دليل تقدم واش��ح و ان 
االعتداد بالنفس و املزايدة في 
مجال الثقة ال تفيد في مجال 
التقدم العلمي و على االخص 
ميادين الري و املوارد املائية بل 
يجب ان ال ندخر جهدا في االستعانة بهم و التعرف 
عل��ى كثير من اجملاالت احلديث��ة و على االخص اليوم 
و نحن مقبلون على موجة فيضانية جديدة نحتاج 
ال��ى جهود ومثابرة وتعاون و خبرات في مجال حلها 
أمل��ني أن جتد ف��ي مشرفي و ق��ادة الرأي ف��ي كوادر 

الوزارة االستعانة والتشاور و العمل املشترك.

 علي علي

  اليخف��ى عل��ى القاصي والدان��ي أن اإلعالم��ي والصحفي 
العراق��ي وضع روحه فوق راحته، وجعل نصب عينيه إيصال 
كلم��ة حق، او بث ش��كوى، او إب��داء رأي، او احلث على تقومي 
اعوجاج، او طرح حلول ملشاكل، وليس له في كل ذلك مأرب 
إال كمآرب باقي املواطنني الذين اليصل صوتهم الى مسؤول 
أخط��أ بحقهم، او جتاوز صالحيات��ه مستغال منصبه، او لم 
ينص��ف في قرار ما -وما أكثره��م اليوم في عراقنا-. ومع كل 
هذا، ن��رى الصحفي العراقي يحتفي بعي��ده كل عام، نائيا 
بنفس��ه -اعتدادا بها- عن بهرج األعي��اد الباقية، يائسا من 
قدوم بابا نؤيل، محمال هداي��ا وعطايا ومزايا، تغدقها عليه 
حكومات بلده، بل هو على يقني تام أن سلطات بلده حتتفي 
معه عل��ى مض��ض، ويعلم جي��دا أن هالل عي��ده تخسف 
ب��ه القوانني اجلائ��رة، وتعصف مبستقبل��ه املهني عواصف 
اإلهم��ال والتهمي��ش والضدي��ة والعدائي��ة. فمن��ذ إع��الن 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة ع��ن اليوم العاملي للصحافة 
ع��ام 1993، والصحفي العراقي يعان��ي التنكيل والتكبيل 
والتكميم. فقدميا كان القائد الضرورة السبب واملسبب في 
وضع الصحاف��ة والصحفيني املتدني، أما اليوم، فلم يتبدل 
احل��ال إال الى األسوأ، ولم يتغي��ر املآل إال نكوصا وترديا وساء 

سبيال.
  يسمونه��ا »مهن��ة املتاع��ب« فيم��ا هي مهن��ة لذيذة ملن 
يحب مزاولتها، ويعشق خ��وض فنونها، فيستسهل فيها 
الصعب، ويستع��ذب بعمله مرارة التحدي��ات، ويستطيب 
مبنج��زه ما يكدر املزاج ويخدش اخلاطر، فنراه صبورا، حموال، 
مؤث��را املنفعة العام��ة على اخلاصة، مضحي��ا باألنا العليا 
والدنيا مرضاة للحقيقة وإظهارا للوقائع كما هي، وبالتالي 
فه��و سعيد قانع بأدائ��ه، راٍض بدوره ورسالت��ه فيما يؤديه، 
تل��ك هي مهن��ة الصحافة. وعلى هذا ف��إن الصحفي أقرب 

مايكون لقول لبيد بن األعوص:

كالعي��س ف��ي البي��داء يقتله��ا الظم��ا     وامل��اء فوق 
ظهورها محمول

  قان��ون حق��وق الصحفي��ني العراقي��ني، أرى بع��ض 
ساستنا ون��واب برملانن��ا يتعاملون مع��ه كطفل غير 
ش��رعي، يتوجب عليهم التوقيع على ش��هادة والدته 
بأب وأم مجهول��ني، ناكرين مبوقفهم هذا رسالة الصحفي، 
فاخلوض ف��ي تفاصيل م��واد القانون يتطل��ب مقاما اوسع 
من منبري هذا، ليصل ص��داه إلى القارئ والسامع على حد 

سواء.
  سأستع��رض نزرا يسيرا ويسيرا جدا من مواد هذا القانون، 
والتي أشكل علي فهم فحواها ومغزاها، وأثارت استغرابي 
في تناقضها مع الواقع واحلق واملنطق والذوق واألخالق. إذ أن 
بعض مواده تنأى عن األه��داف والغايات السامية املنشودة 
من الصحاف��ة واإلعالم، بشك��ل يذكرن��ا بسياسة القمع 
والكب��ت وتكمي��م األف��واه وتسيي��س اإلع��الم وتسخيره، 
وجعل��ه بوق��ا يزمِّر ويتغ��زل بأخطاء املسؤول��ني وجتاوزاتهم 

وظلمهم شعبا وجدوا في مناصبهم خلدمته. 
ورد ف��ي امل��ادة 4/ اوال م��ن القان��ون مايل��ي: )للصحفي حق 
احلصول عل��ى املعلوم��ات واألنباء والبيان��ات واإلحصائيات 
غي��ر احملظورة م��ن مصادره��ا اخملتلفة وله احل��ق في نشرها 
بح��دود القان��ون(. فكيف يحق ملسؤول م��ا ان يقوم باعمال 
هي )محظ��ورة وخارجة عن القانون وتخالف أحكامه وتضر 
في النظام العام(، وفي ذات الوقت اليحق للكاتب واإلعالمي 
والصحف��ي ان يعب��ر ويصف ويحارب باس��م احلق والشعب 
ه��ذه السلبيات ال� )محظ��ورة( بل من حق��ه حصريا تناول 
التج��اوزات )غير احملظورة فقط وله احل��ق في نشرها بحدود 
القان��ون(. وبذا يج��وز للمسؤول ان يس��رق ويرتشي ويتواطأ 

ويقصر أنّى شاء، واليجوز للصحفي اإلشارة الى ذلك.
  ام��ا امل��ادة 5/ ثانيا فانه��ا تتيح )للصحفي ح��ق التعقيب 
في ح��دود احترام القانون( بينما تتي��ح للمفسدين العيث 
والعبث وفعل ما الميت الى احترام القانون بصلة دون رقيب. 
كما جتيز امل��ادة 6/ اوال للصحفي )حق االطالع على التقارير 
واملعلوم��ات والبيان��ات الرسمي��ة، مب��ا اليشكل ض��رراً في 
النظ��ام العام( هذا يعني ان الض��رر لو بدر من وزير او مدير او 
موظف او رئيس وزراء او رئيس جمهورية، فهو سر من أسرار 
املنص��ب اليحق لإلعالمي اإلطالع علي��ه، وإعالم املواطن مبا 
يح��دث خل��ف الكوالي��س.   إذن، املتاعب مبهنتن��ا لم تولد 
معها وبسبب البعض غدت املهنة مهنة متاعب ومنغصات 

ومجازفات، بل باتت مهنة السجن واإلهانة واملوت.

أياد السماوي

لس��ت مبالغ��ا إذا قل��ت أّن أه��م إجن��از حققته 
حكوم��ة السيد ع��ادل عبد املهدي ه��و االتفاق 
ال��ذي وّقعه في برلني وزي��ر الكهرباء السيد لؤي 
اخلطيب مع الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس 
األملاني��ة جو كيزر بحضور رئي��س الوزراء السيد 
ع��ادل عبد امله��دي واملستش��ارة األملانية اجنيال 
ميرك��ل , ولست مبالغا أيضا إذا قلت أّن خارطة 
الطريق التي رسمته��ا وزارة الكهرباء العراقية 
بالتعاون مع شركة سيمنس األملانية , ستتّرتب 
عليه��ا آثار سياسي��ة واقتصادي��ة واجتماعية 
تتجاوز موضوع تطوير قطاع الكهرباء في العراق 

وتطوير بنيته التحتي��ة باستخدام تكنولوجيا 
سيمنس املتطورة , بل تتعّدى ذلك للمساهمة 
في حتقيق التنمية والرفاه االقتصادي على املدى 
الطويل , وتوفير عشرات اآلالف من فرص العمل 
الت��ي ستسه��م في تقلي��ل مع��دالت البطالة 
املرتفع��ة , حيث تشير التقديرات األولية أّن هذا 
االتفاق سيّوفر 60000 فرصة عمل مباشرة خالل 
إقام��ة املشاري��ع التي تضمها خارط��ة الطريق 
لقط��اع الطاقة ف��ي العراق.وتتّلخ��ص خارطة 
الطريق التي متّ االتفاق عليها بني وزارة الكهرباء 
العراقية وشركة سيمنس األملانية , في إضافة 
11 جيجاوات من قدرات التوليد اجلديدة لشبكة 
الكهرب��اء احمللية على مدار أربع سنوات , إضافة 
إلى حتسني نق��ل وتوزيع الكهرباء في العراق من 
خالل إقامة 13 محط��ة فرعية 132 كيلو فولت 
سيت��م انشاؤه��ا بشكل رئيسي ف��ي املنطقة 

اجلنوبية من العراق.
كم��ا تسع��ى وزارة النف��ط العراقي��ة من خالل 
ه��ذه اخلارطة مع ش��ركة سيمن��س العمالقة 

إلى إقامة ش��بكة كهرباء ذكي��ة من خالل زيادة 
كفاءة شبكة نقل الكهرباء في العراق وحتديث 

محطات توليد الطاق��ة القائمة وإضافة قدرات 
تولي��د جدي��دة ف��ي املناط��ق احملروم��ة واألكث��ر 

احتياجا للكهرباء.
كما تسعى هذه اخلارطة إلى تقليل فقد الطاقة 
في محط��ات التوليد القائمة ألقل حد ممكن مبا 
يضمن أّن الطاقة التي يّتم انتاجها ستصل إلى 

املواطنني.
وم��ن املّؤك��د أّن ه��ذا االتف��اق العم��الق ال��ذي 
أقدمت علي��ه وزارة الكهرباء العراقية ستتّرتب 
علي��ه نتائج سياسية واقتصادي��ة واجتماعية 
تتّمث��ل ف��ي االنفت��اح عل��ى عم��الق الصناعة 
األملاني��ة وتقليل نسبة االعتماد على الشركات 
األمريكية في احتكار قطاع الكهرباء في العراق 
, كما وأّن هذا االتفاق سيضع العراق على طريق 
التنمي��ة االقتصادية وتنمية امل��وارد الطبيعية 
والتنمية البشرية من خ��الل التعليم والتدريب 
وإعداد الكوادر التي تتّمتع بقدرات ومهارات ذات 
مست��وى عاملي خلدمة وإدارة البنية التحتية في 

البالد واإلسراع في خطى التنمية املستدامة.
كما أّن خلق عشرات اآلالف من فرص العمل من 
ش��أنها أن تساهم في تقليل معدالت البطالة 

املتفشي��ة ف��ي اجملتم��ع والتقلي��ل م��ن آثارها 
االجتماعية املدمّرة , وبكّل تأكيد أّن ذلك سيؤدي 
إل��ى تقلي��ل مستوي��ات اجلرمية واالنح��راف في 
اجملتم��ع بشكل كبير , وف��ي الوقت الذي يتطّلع 
فيه الشع��ب العراقي إلى تنفي��ذ هذه اخلارطة 
الت��ي ستساهم بح��ل مشكل��ة الكهرباء في 

العراق .
ندعو كافة ال��وزارات العراقية أن حتذو حذو وزارة 
الكهرباء في تنفيذ مثل هذه االتفاقات البعيدة 
ع��ن ش��بهات الفساد م��ع الشرك��ات العاملية 
العمالق��ة وم��ن خ��الل حكوم��ات بل��دان هذه 
الشرك��ات بعيدا عن الغ��رف املظلمة , وبالرغم 
من أّن هذه اخلارطة قد قّدمت منذ ش��باط العام 
املاض��ي إلى احلكوم��ة العراقي��ة , لكّن الفضل 
ك��ّل الفض��ل ل��إلرادة التي س��ارت عل��ى توقيع 
ه��ذه اخلارط��ة .. حتية لكل من ساه��م في إبرام 
ه��ذا االتفاق العمالق.. وحتي��ة خاصة للوزير لؤي 
اخلطيب الذي رّجح مصلحة بالده فوق كّل شيء 

وكل اعتبار.

لم يحس��م مجلس محافظة البص��رة، اجلدل حول ش��رعية احملافظ 
ال��ذي فاز بعضوي��ة البرملان، في ش��هر حزي��ران 2018م، فعندما سأل 
اجملل��س العيدان��ي حول بقائه كمحاف��ظ، أو سيلتح��ق بالبرملان، فإن 
اإلجاب��ة وضعت سؤاال أصع��ب أمام حكومة البص��رة، وحشرها أمام 
خياري��ن، إما السك��وت أو الذهاب للبرملان، م��ع إنقسام للمجلس بني 

املؤيد والرافض.
إجابة احملافظ وكأنها تضع اجمللس أمام مفترق طرق، أولها تنفيذ طلبه 
بالذه��اب للبرملان، لتحديد قانونية وجوده، فيما هو يرى أنه باٍق حسب 
املرس��وم الرئاس��ي لتعين��ه كمحافظ ع��ام 2017.. اخلي��ارات البديلة 
تضمن التوجه إلقالت��ه وال ضمانة للنتيجة، وان جنحوا فرمبا سيذهب 
للتميي��ز قضائي��ا، وهذا سيحتاج أش��هر حلسمه، ورمب��ا يتاخر لغاية 

إجراء اإلنتخابات احمللية!
م��ا أجاب ب��ه احملافظ مجانبة ل��روح القانون وغاية املشرع، وش��رعية 
املنص��ب وحق الناخ��ب.. ألنه إخت��ار التخلي عن املرس��وم اجلمهوري 
عندما رشح في اإلنتخابات النيابية.. وبهذا العقد يفترض به اإللتحاق 
بالبرمل��ان في حال الفوز، وال يحق��ق للنائب اجلمع بني وظيفتني، كما ال 

يستطيع لشخص وضع تفاحتني في يٍد واحدة.
محاف��ظ البصرة كغي��ره من النواب الذين ف��ازوا بعضوية البرملان ولم 
يلتحق��وا أو يح��ددوا موقفهم، ورمبا مين��ون النفس مبنص��ب تنفيذي، 
بإعتقاد تفضيل مكسب مباش��راً، وهو أقرب إلنتاج السلطة، وأن كان 
منصبا تشريفي كنائب رئيس اجلمهورية، أو إستحداث منصب إلرضاء 

القوى السياسية.
حج��ة البعض أن املنص��ب التنفيذي أكثر نفع��اً للناخبني رغم أنهم 
رش��حوا على أساس مشروع وع��دوا الشعب به في حني أنهم فشلوا 

عندم��ا كان��وا ف��ي 
السلطة التنفيذية، 
البص��رة  أن  رغ��م 
من أكث��ر احملافظات 
وإعتراضا  تظاه��را، 
ش��خص  عل��ى 

احملافظ.
احملافظ  السيد  فات 
جت��اوز  تعم��د  أو 
القانون، ألن املرسوم 
اجلمهوري الذي عنّي 
ب��ه كمحاف��ظ كان 
ع��ام 2017، في حني 
هن��اك أم��ر قضائي 
عل��ى  باملصادق��ة 

نتائ��ج اإلنتخابات، بعد منتصف 2018، وه��ذا يعني إلغاء ماقبله.. أما 
تردي��د القس��م البرملاني، فهو يوم املباش��رة بالوظيف��ة البرملانية، وال 
يعنى مبزاج الفائز متى ما يشاء، ولكن عدم وجود قانون ينهي عضوية 

الفائز، هو من جعل بعض الشخصيات لم تلتحق حلد اآلن.
إن عدم اإللتحاق يخل بآلية اإلنتخابات وعمل البرملان، والنواب موزعني 
عل��ى أساس نسبة السك��ان، ويخل بنسبة متثيله��م، وبعدد الكتلة 
التي ف��ازوا معها، ويضيف رقماً على عدد الن��واب الغائبني من حضور 
جلسة البرملان، ورمبا التصويت يحتاج صوتاً واحداً، إلكمال تشريع قرار 

مهم.
كان األح��رى اإللتحاق بالبرملان، واملطالبة بحقوق ش��عب كانوا يزوروه 
ويع��دوه أيام اإلنتخابات، وال يتذرع محاف��ظ مبرسوم جمهوري منتهي 

الصالحية، مبجرد مصادقة احملكمة على أسماء الفائزين.

به��دف تالفي الوق��وع في األخط��اء النحوي��ة واإلمالئية، 
واحلفاظ على سالمة املادة فكريا، نأمل من اخواننا الكتاب 
ان يرسل��وا الينا ابداعاتهم مطبوعة على قرص )سي دي(، 

وليست مكتوبة بخط اليد. 
مع اإلعتزاز واحملبة

تنويــه..إلى كتابنا األعزاء

 خارطة طريق

 اىل متى يبقى
الربملاني حمافظًا؟
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االعالمي االرهابي والتسجيل الصوتي للبغدادي

عبد الخالق الفالح

اإلره��اب ف��ي األس��اس ه��و تدمي��ر وانك��ار 
حلق��وق اإلنس��ان ،هذه االف��ة اخلطي��رة التي 
كث��ر الكالم في حتديد معن��اه على الرغم من 
تع��دد التعريف��ات واحلدود الت��ي وضعت فلم 
تق��ف على ح��د جام��ع مانع حلقيقت��ه وكل 
التعاري��ف لم تتوص��ل لتعريفه لك��ي يعتبر 
تعريف��ا صحيح��ا ش��امالً وم��ع أن كثيرا من 
الباحثني في هذا املوضوع قد ذكروا املئات من 
التعاري��ف وخلت من حتدي��د مفهوم لالرهاب 
الدقيق ، املهم ان االرهاب يشكل امراً خطيراً 
كبيراً على السلم واألم��ن الدوليني. واألفعال 
اإلرهابية هي الناجت النهائ��ي لعمليات كثيراً 
ن أفكار  م��ا تبدأ بالن زوع إل��ى التشدد وبتك��وُّ
��ل العن��ف كوسيل��ة حملاولة  متطرف��ة وبتقبُّ
التغيي��ر. وكم��ا ه��و احل��ال ف��ي سائ��ر أنواع 
اجلرائ��م، هناك توافق عاملي عل��ى اعتبار عدد 
من األفع��ال مبثابة أفع��ال إرهابي��ة. وتشمل 
اجلرائم املتعلق��ة باستخدام العنف ألغراض 
سياسية، وهي حالة ليست بجديدة و ظاهرة 

تطرف تعتم��د على العنف واستعمال القوة، 
ومن��ذ بدايات القرن احل��ادي والعشرين أخذت 
تتسم بتركيز أشد على هذه املسألة وبازدياد 

الوعي بشأن افعال اجلماعات اإلرهابية.
ه��ذه اجملموع��ات اسسها سماس��رة احلروب 
وجتار األسلحة ومنظ��ري فلسفة االستعمار 
اجلدي��د بالنفخ ف��ي هذه الظاه��رة وتغذيتها 
عل��ى حس��اب مصالح الشع��وب بتحالفات 
مشبوه��ة تغ��ذي الظاهرة اإلرهابي��ة وتتخذ 
منها ست��ارا لتنفيذ خطط توسعية في دول 
املنطق��ة ، وه��ي ولي��دة اخلوف، وع��دم األمان 
النفسي واالجتماعي عند هؤالء االش��خاص 
م��ا سببت انتشارهم في بلدان عديدة وزرعت 
خالي��ا حتى في تل��ك الدول الت��ي دعمتها او 
سكتت عن تصرفاتها في البداية ، فالشخص 
الطبيعي من املمك��ن أن يتحول إلى قاتل في 
حلظ��ة إذا فقد قدرته عل��ي التكيف النفسي 
والرضا االجتماعي نتيجة ملؤثر خارجي حلظي 
أو دائم لفترة زمنية طويلة، وهنا يتم التحول 
من العنف الغريزي الذي قد يهدف للدفاع عن 
النفس إلي العنف املوجه ضد فئة أو جماعة 
بعينه��ا، ويتح��ول الشخ��ص الطبيعي إلى 
شخص مضاد للمجتمع يتوجه نحو العنف 
جتاه اآلخري��ن دون الشعور ب��أي ألم نفسي أو 
ذنب أو حتى فقدان التعاطف معهم.. فتنتمي 
هذه الشخصية جملموعة من اصحاب الرغبات 

املريضة الت��ي يجد لها قبوالً ف��ي منظومته 
األعلى وهي الدين.

والي��وم ف��إن تنظيم داعش تراج��ع كثيرا ولم 
يعد اال مجرد ظاهرة صوتية بعد الهزائم التي 
مني به��ا في العراق وسوريا وب��دأت القيادات 
تختف��ي حتى عن عناصره��ا إال ما ندر منهم 
واملوال��ني والثق��ات لديهم وتك��ون حتركاتهم 
حتت اش��راف اخملابرات الدولي��ة التي صنعتها 
ودعمته��ا . وعلى العال��م أن يفيق من غفوته 
قب��ل أن يدف��ع املزيد م��ن الضحاي��ا واالثمان 
الغالي��ة ، بصور كارثية ت��زداد اتساعا وقتامة 
ويع��ود لهذا الكابوس احلياة وك��ل ما نراه هو 
امتداد لسياسات فاش��لة أججت الكراهية 
وأدت إل��ى املزيد من الفوض��ى.. هذه اجلماعات 
املتشرذمة الشاردة عن نهج الدين، كانت إلى 
عه��د قريب محدودة األث��ر واخلطر، وكانت من 
ة وضع��ف العتاد عاجزة عن تشويه  قلة الُعدَّ
ص��ورة املسلمني، إال أَنها حاولت في أن جتيش 
م��ن سفه��اء العالم ض��د القي��م االنسانية 
الفك��ري  التخل��ف  حكوم��ات  م��ن  بدع��م 

وباخلضوع السيادهم وما امرتهم به .
وما اش��به الي��وم بالبارحة حي��ث نالحظ ان 
استف��ادت  الت��ي  السابق��ة  السينايوه��ات 
منه��ا قوى الشر في دعم واسن��اد اسامة بن 
الدن وابو مصع��ب الزرقاوي في خلق الطالبان 
والقاع��دة وداع��ش تعي��د كرته��ا م��ن جديد 

وبنفس االسالي��ب املاضية الن التدريب نفس 
التدري��ب وامل��دارس نف��س امل��دارس وبنف��س 

االسلوب حيث ستخلق من اختفاء البغدادي 
بعبعاً اعالمياً يثيرالقلق واخلوف متى ما ارادت 
هذه القوى االستفادة م��ن ورقته والتسجيل 
الصوتي الذي انتشر خالل االيام املاضية جزء 
من العملية تلك الش��غال االعالم بالتحليل 
ف��ي البحث عن مكان��ه اخماس��ا واسداساً 
ووسيل��ة لدع��م روحية املقاتل��ني الباقني في 
املواجهة وللتغطية على الهزائم واالنهيارات 

والفش��ل الذي حل��ق بهم . وم��ن املؤكد أن 
دولة البغدادي املزعومة، التي أعلنها قبل 
اكثر من 3 سنوات في املوصل قد سقطت 
وانته��ت »اخلرافة«رسمي��اً عق��ب االعالن 
عن حتقيق النص��ر على التنظيم في املدن 
العراقي��ة وخاصة مدينة املوصل العريقة. 
ولك��ن ما يزال العالم بعي��داً إلى حد كبير 
عن استئصال الظاهرة االرهابية املعقدة، 
فالنصر ف��ي مواجهة االرهابي��ني ال يعني 
بالضرورة نصراً ضد االرهاب نفسه، فاألول 
يتركز في جناح اجلهود األمنية والعسكرية، 
بينما هزمية االرهاب كظاهرة تتطلب عمالً 
مكثف��اً ودقيق��اً ومستمراً لسن��وات ورمبا 

عقود مقبلة وباملقابل ماذا على العالم عمله 
في الوقت احلال��ي غير اعداد الع��دة جملابهتة 
،فإنه ال ميكن التصدي للفكر اإلرهابي بالقوة 
العسكري��ة فق��ط، وإمن��ا بالق��وة الفكري��ة 
من خ��الل التوعي��ة الفكري��ة للمجتمعات، 
واإلعداد  السليم��ة،  االجتماعية  والتنشئ��ة 
النفسي السليم للفرد، وبالتالي بناء العقول 
املستني��رة الواعية التي الميكن زعزعة أمنها، 
ومبادئه��ا، مهم��ا، تضاف��رت عليه��ا اجلهود 

حملاربة الفكر املتطرف له.
من خ��الل تكثيف حم��الت التوعي��ة بالفكر 
الصحي��ح عب��ر الوسائ��ل اخملتلف��ة ، وجذب 
الت��ي  املبتك��رة  باألسالي��ب  له��ا  الشب��اب 

تتناسب م��ع افكاره��م وتطلعاته��م بطرق 
جديدة ومبتكرة واالبتعاد عن أساليب النصح 
الرتيب��ة، واململ��ة الت��ي اعتاده��ا الشب��اب، 
ومحاولة احلد من املواد التي تتضمن مشاهد 
عن��ف حت��ى ال تصبح أم��ًرا محبًب��ا لنفوس 
البعض، ويعتاد عليها الناس. هذه العصابات 
تبدو ذاهبة إلى االنحسار في القريب العاجل 
الي��وم بفض��ل تع��اون ق��وى العال��م اخلي��رة 
ملكافحته��ا بعد ان متددة ال��ى دول مختلفة ، 
والت��ي ال بد أن ترافقه��ا رؤية واضحة من أجل 
القض��اء على مسببات اإلره��اب والدافع وراء 
انخراط الشباب في أعمال وحشية من النوع 

الذي رأيناه .
ترام��ب ح��اول معاجل��ة قضي��ة اإلره��اب من 

منظور مختل��ف عن الذين سبقوه من حكام 
البي��ت االبي��ض وبأسالي��ب واهي��ة الغ��رض 
منه��ا التغطية على فضيح��ة تاسيس هذه 
اجملموعات االرهابية من قبل الواليات املتحدة 
االمريكي��ة والتي اعت��رف بها خ��الل حملته 
االنتخابية للرئاس��ة االمريكية ، لكن النهج 
ك��ان واح��داً إذ بُن��ي عل��ى افتراض��ات كاذبة 
ومكلف��ة ومنافية لألخ��الق و مت التعامل على 
ال��دوام م��ع النتائج ب��ردود فعل غي��ر مبالية 
بالتضحي��ات و تسبب��ت باملزيد م��ن األعمال 
الوحشي��ة من جان��ب اإلرهابي��ني حيث دفع 
النع��دام  الف��ادح  الثم��ن  األبري��اء  املدني��ون 

املصداقية عنده.

تنظيم داعش تراجع كثريا 
ولم يعد اال مجرد ظاهرة 
صوتية بعد الهزائم التي 
مني بها يف العراق وسوريا 
وبدأت القيادات تختفي 
حتى عن عناصرها إأل ما 
ندر منهم

تتّلخص خارطة الطريق التي 
تمّ االتفاق عليها بني وزارة 
الكهرباء العراقية وشركة 
سيمنس األملانية يف إضافة 11 
جيجاوات من قدرات التوليد 
الجديدة لشبكة الكهرباء املحلية

التقدم العلمي و استخدام 
تكنولوجيا الفضاء و أنظمة 
االستشعار عن بعد ساهم 
بشكل كبري يف حل املشاكل 
املستعصية النظمة الري و 
املوارد املائية

حجة البعض أن املنصب 
التنفيذي أكثر نفعًا 
للناخبني رغم أنهم رشحوا 
على أساس مشروع وعدوا 
الشعب به

االتفاق العمالق 

واثق الجابري

 نظرة على قانون
حقوق الصحفيني

حنن و الفيضان و اخلربات العاملية

جنان السعدي 

أثن��اء جتوالي في مواقع التواص��ل اإلجتماعي وخصوصا ملا ينشر 
ف��ي الفيسبوك من منشورات ومقاالت ,الحظت أش��به ما يكون 
بحمل��ة رمبا تك��ون غير مقصودة أو غير منظم��ة وقد تكون توارد 
خواطر أو حرص على مسألة عزيزة مفقودة ,ومن مواقع مختلفة 
ومهم��ة لنشر املقاالت والومض��ات أو القصائد الشعرية وآخرها 
حواري��ة مع ش��خصية مسؤول��ة وبرملانية عراقية ,وقد ش��ملت 
معظم ه��ذه النشريات واملق��االت بشكل وآخر الني��ل من تاريخ 

وحض��ارة و تراث وقيم ش��عب وبل��د يشهد له القاص��ي والداني 
والغ��رب قبل الش��رق بعظمة إرث��ه وماضيه وحتم��ا مستقبله 
واملدخل لهذه املقالة البد من التطرق لكلمة )عظيم( وإستكثروا 
عل��ى بلد بحجم الع��راق مثل تلك الكلمة حلاض��ر عليل مؤقت 
يعان��ي منه ألسباب واضح��ة جلية من أزمات وح��روب متعاقبة 
وحصار ظالم وإحتالل غاشم وساسة أقل مايقال عنهم أو وصف 
يلي��ق بهم أنهم اليستحقون قيادة بل��د كالعراق. نعم للعظمة 
ش��روطها وأبوابه��ا , ففي مراحل تاريخية عدي��دة مرت على بالد 
وادي الرافدي��ن استحق هذا اللقب حني كان املالذ وامللهم لطالب 
املعرفة والعلم من جميع أنحاء العالم , وحني كان قبلة الساعني 
لطلب العافية واالستطباب في مراكزه الصحية ومشافيه وعلى 
أي��دي أمهر وخيرة أطباء زمانه ,والكثير ال��ذي استحق عليه هذا 
اللق��ب بجدارة وإستحقاق ف��ي مراحل زمنية متعددة .  العظمة 
لغة وإصطالح��ا تعني الكبري��اء والنخوة والزه��و وإرتفاع القدر 
واملكان��ة , ونظ��رة سريعة لتاريخ ه��ذا البلد من حض��ارة سومر 
وبابل وأكد وآش��ور مرورا بالعهد اإلسالم��ي العباسي وما وصلت 
إلي��ه العمارة والعلوم والفن��ون واآلداب والطب واحلكمة واملعرفة 

ال��ى حاضر قريب ك��ان فيه الع��راق منجما للخب��رات والطاقات 
الت��ي أبهرت العالم وخدمته أميا خدم��ة . وبلمحة بسيطة حول 
دور الع��راق و العراقيني في تزويد ومن��ح العالم املتحضر املتقدم 
باخلب��رات والعلماء العراقيني , وأقرب مث��ال امامنا حشد األطباء 
العراقيني البالغ عددهم أكثر من 5000 خمسة آالف طبيب عراقي 
ف��ي القطاع الصح��ي البريطاني ومعظمهم بدرج��ة عالية من 
اإلختص��اص وإدارة أكبر وأهم املستشفي��ات البريطانية , واحلوار 
الذي دار ونشر بعد سقوط النظام في العراق 2003 م بني الدكتور 
)إبراهي��م اجلعفري ( رئيس وزراء العراق سابقا والسيد )توني بلير( 
رئي��س وزراء بريطانيا حينذاك حول ع��ودة العراقيني املقيمني في 
بريطاني��ا الى العراق ومن ضمنهم األطباء , ك��ان الرد البريطاني 
))كال , خذوا كافة التخصصات الى العراق وإتركوا األطباء فنحن 
بحاج��ة ماسة لهم , وال ميكن اإلستغناء عن خدماتهم (( وهناك 
الكثير من الشخصي��ات العلمية العراقي��ة التي أحدثت طفرة 
علمي��ة كبيرة في العال��م وتركت بصمة مهم��ة ,منهم العالم 
النفطي العراقي ) فاروق القاسم ( الذي قاد مشروع حتويل النرويج 
من دولة مست��وردة للنفط الى دولة نفطية مصدرة بإكتشافاته 

النفطي��ة في أراض��ي النروي��ج وأصبح م��ن أه��م الشخصيات 
العلمية في النرويج والعالم . أما املعمارية األولى في العالم ) زها 
حدي��د (  والتي خلدت أعظم وأكثر املباني العاملية دهشة و روعة 
, وكذل��ك البروفسور ) ريان عب��د اهلل ( العراقي املوصلي املؤسس 
والعمي��د لكلي��ة الفن��ون اجلميلة األملاني��ة في القاه��رة , الذي 
قام بتطوي��ر تصميم الشعار اخلاص بجمهوري��ة أملانيا اإلحتادية 
والكثير من تصاميم شعارات وعالمات املاركات اخلاصة بشركات 
السي��ارات األملاني��ة ,وهناك العال��م الفيزي��اوي العراقي )سالم 
احلس��ان ( اخلاص بأبح��اث استخدام الطاق��ة املغناطيسية في 
بريطانيا ,ناهيك عن شخصيات برزت في مختلف اإلختصاصات 
االدبي��ة والثقافي��ة والفني��ة واملسرحي��ة والقائم��ة تط��ول من 
املوسيقار )نصير ش��مة( رائد آلة العود العربية الى كبار ش��عراء 
العصر كالشاعر ) محمد مهدي اجلواهري ( ش��اعر العرب األكبر 
, وغيره��م الكثير الذي التتسع املقال��ة لذكرهم 0أما ما يدور من 
إستكثار كلمة )عظمة( لبلد وشعب قدم كل هذا الكم النوعي 
والع��ددي ومن اخلب��رات واخلدم��ات العلمي��ة واملعرفي��ة للعالم 
اليستح��ق مم��ن يطعنون في��ه , وم��ا الوصف ال��ذي أقدمت على 

إطالق��ه برملانية عراقية محسوبة على اجلهة املدنية والعلمانية 
) هيف��اء احلسن��ي ( التي نسبت كلمة ) متخلف��ني ( امام حشد 
م��ن احلضور بدون خجل في ن��دوة حوارية في العاصمة اللبنانية 
بيروت يوم 2_5_2019 على ش��عب إمتلك من املؤهالت ماتعجز 
أن تقدمه الكثير من دول العالم ,وخصوصا إن من أطلقت عليهم 
ه��ذا الوصف هم من منحوها ثقته��م وأصواتهم و جعلت منها 
نائب��ة برملانية تتقاض��ى املاليني ,وهذا النوع م��ن رد اجلميل أسوأ 
م��ا يكون , متناسية أسب��اب وصولهم للحال الذي هم عليه من 
فس��اد السياسيني الذين يتحكمون مبصائ��ر الشعب والتي هي 
جزء م��ن هذه املنظوم��ة ,والتي ك��ان عليها اإلفتخ��ار بالشعب 
العراق��ي بك��ل قومياته واجناس��ه من ش��ماله جلنوبه ووسطه 
وم��ن غربه لشرقه. أما النيل منه��م بهذا الشكل غير الالئق ,وال 
أعل��م ما تعني تقدميتها وعلمانيتها ,اللباس القصير واإلنفتاح 
على مظاهر غير الئقة وغير مرغوبة لشعب متيز بالكرم والنخوة 
والشجاع��ة والصب��ر ,ولو كان ماج��رى على العراقي��ني من تآمر 
وحروب ونكبات إلندثر من خارطة املعمورة ,لكنه ش��عب ممكن أن 

ميرض لكنه ال ميوت .

العراق بني الواقع والعظمة 



»لن نفع��ل ذلك«، قالت ميالنيا 
وهي  السلوفيني��ة،  بلكنته��ا 
تلوح بيده��ا رفضاً: »ابداً، ال، ال، 

ال«.
ك��ان بانون يظ��ن انها االش��د 
تأثيراً في ترامب وانها تعرف من 
ميالق ومن يقول احلقيقة. »كانت 

قاتلة خلف الكواليس«.
»ما رأيك؟« سأل ترامب بانون.

»مئة في املئة« قال بانون.
»م��اذا؟ مئ��ة في املئ��ة؟« سأل 

ترامب.
»أنا متيقن يقين��اً ميتافيزيقياً 
من انك ستفوز مئة في املئة«. 
كان يعّبر في الغالب عن يقينه 

بعبارة »مئة في املئة«.
»توق��ف عن هذا اله��راء« صرخ 
ب��ه ترام��ب. »انا ِتع��ٌب من هذه 
»املئة في املئة«. يجب ان اعرف 

رأيك حقاً!«.
لم يكن بريب��وس يؤمن »باملئة 
في املئة« وال يظ��ن ان احداً في 
الغرفة يؤمن بها. ورأى ان ترامب 

كان مستاًء من نفسه.
»مئة في املئة« كرر بانون. كانت 
كلم��ات ترام��ب »مج��رد ثرثرة 
على انف��رد«. ل��ن يتخلى عنك 
مؤي��دوك. »ان م��ا يهمه��م هو 
انق��اذ بلدهم«. كان��ت املقارنة 
مبا فعله بي��ل كلينتون عملية 
ج��داً. »س��وف نق��ارن كالم��ك 
مبا فعل��ه«. كان بي��ل كلينتون 
مبست��وى  لترام��ب  معارض��اً 
معارض��ة هيالري نفس��ه. ورمبا 
هو اآلن كذلك اكثر من أي وقت 

مضى.
»كي��ف سنفع��ل ذل��ك؟ سأل 

ترامب.
»لق��د حجزنا أن��ا وجاريد قاعة 
احلف��الت ف��ي فن��دق هيلت��ون 
مساء اليوم ب��دءاً من الساعة 

الثامنة. 
سوف ننشر ذلك على فيسبوك 
ونحش��د ال��ف رأس مطرق��ة« 
بقبع��ات البيسب��ول احلم��راء. 
ه��ذه  يستخ��دم  بان��ون  ك��ان 
التسمية للتعبي��ر عن مؤيدي 
ترامب اخمللص��ن. وسوف يكون 
ذلك جتمعاً شعبياً تهاجم فيه 
وسائل االعالم. وسوف نضاعف 
قيم��ة الره��ان. وليذهب��وا الى 

اجلحيم! أليس كذلك؟«.
بدا ترامب مفتوناً.

اعترض اآلخ��رون. ونشب صراع 
ضاٍر انتهى بتسوية:

تتصل كونواي مبحطة االي. بي. 
سي وتنسق مع دافيد موير جنم 

احملطة ليأتي مبروحية.
وكريست��ي  جوليان��ي  يق��وم 
لترامب وموير  بكتابة مقدم��ة 
وتك��ون م��دة املقابل��ة عش��ر 

دقائق.
انه انتحار سياسي، قال بانون 
في نفسه. وقد يشكل ذلك بال 
ش��ك نهاية احلمل��ة وسُيهزم 

ترامب بفارق عشرين نقطة.
ق��ال: يجب ان ُنعل��م الهيلتون 
بشأن احلج��ز، اذ يجب ان ندفع 

سلفاً.
قال بريبوس م��رة اخرى ان على 
ترام��ب ان ينسح��ب فحسب: 

»انتم ال تعرف��ون ماذا تفعلون. 
انتم على وشك السقوط«.

بدأت ش��خصيات مرموقة من 
بترام��ب  تتص��ل  اجلمهوري��ن 
وتطالب��ه بالتنح��ي ملصلح��ة 
مايك بن��س، الذي ك��ان قد بدأ 
بب��وادر حملة عل��ى االرض في 
اوهايو منذ ان انفجرت فضيحة 

تسجيل آكسس هوليوود.
قبيل الساع��ة الواحدة ظهراً، 
ادل��ى بن��س ببي��ان ق��ال فيه: 
»كوني زوجاً واباً، فانني شعرت 
سمع��ت  ان  بع��د  باالهان��ة 

الكلمات ورأي��ت واالفعال التي 
ج��اءت ف��ي تسجي��ل ترام��ب، 
وال��ذي يع��ود تاريخ��ه الى احد 
عش��ر عاماً، وُنش��ر امس. انا ال 
اتغاض��ى عّم��ا قال��ه وال ادافع 
عن��ه. لكنني اش��عر باالمتنان 
ألنه اعرب عن ندمه واعتذر الى 
الشعب االميركي. نحن نصلي 
من اجل عائلته. ونتطلع الى ان 
لُيظهر حقيقة  الفرصة  ينتهز 
في قلبه عندم��ا سيتوجه الى 

االمة مساء غد«.
وقد جرى ت��داول بعض الروايات 
الت��ي تقول ان بنس سّلم بانون 
رسال��ًة مختومًة حت��ض ترامب 

على االنسحاب.
وبعد ساعتن اص��درت ميالنيا 
»ان  بيان��اً ج��اء في��ه:  ترام��ب 
الكلمات التي تلفظ بها زوجي 
مهينة ومرفوض��ة. انها ال متثل 
الرجل ال��ذي اعرفه. ان له قلب 
قائ��د وعقد قائ��د. آمل ان يقبل 

الناس اعتذاره.
كما فعل��ت ان��ا وان يركزوا في 
تواجه  الت��ي  املهمة  القضاي��ا 

امتنا والعالم«.
وف��ي الساعة الثالث��ة واربعن 
دقيقة بعد الظه��ر غرد ترامب 

عل��ى تويت��ر: »تفع��ل وسائ��ل 
النخب��ة  ومؤسس��ة  االع��الم 
كل ما ف��ي وسعه��ا القصائي 
من السب��اق. ل��ن انسحب من 
السب��اق اب��داً ول��ن اتخلى عن 

.#MAGA !ًمؤيدي ابدا
وكان��ت  ترام��ب  جل��س 
محطة  ملقابلة  االستع��دادات 
اإلي. ب��ي. سي عل��ى قد وساق. 
يتعل��ق  االم��ر  ان  ل��و  كم��ا 
يتحطي��م رق��م قياسي. سلم 
جولياني وكريستي ترامب ورقًة 

مبقترحاتهما .

ق��رأ ترام��ب: »ل��م تك��ن لغتي 
برئي��س«  تلي��ق  وال  مناسب��ة 
ك��ان كالم��اً سياسي��اً ال يعبر 
ع��ن ترامب ب��ل ع��ن جولياني 

وكريستي. وكان ترامب عابساً.
»ال استطي��ع فعل ذل��ك« قال. 
»ه��ذا ه��راء. هذا ضع��ف. انتم 

ضعفاء«.
ادرك بان��ون هذه امل��رة ما عليه 
ان يفعل��ه. لم يكن عليه سوى 

اطباق فمه.
»دونال��د ان��ت ال تفه��م« ق��ال 

كريستي.
»دونالد، دونال��د« قال جولياني. 
»عليك ان تفعل ذلك«. فكر في 
االمه��ات ف��ي الضواحي كانت 
الساعة تص��در اصواتها »تك، 

تك...« وكان الوقت مير.
التف��ت بان��ون نح��و كون��واي 
قائ��الً: »ما ال��ذي ميكنك فعله 
اليقاف هذه املهزلة؟«. »ال ميكن 

ايقافها«.
اجابت. »لقد ف��ات االوان. انهم 
هن��ا«: اإلي. ب��ي. س��ي ودافي��د 

موير.

فعل��ه  ميكن��ِك  ال��ذي  »م��ال 
اليقافها؟« كرر بانون.

»صدقني. انها كلها على احملك. 
ال ميكن��ك ايقاف ذل��ك. لقد بدأ 
االمر بالفعل وس��وف يحدث«، 

قالت كونواي.
»ل��ن يح��دث«، قال بان��ون. »لن 
يفع��ل ذلك فاذا اج��رى مقابلة 
فل��ن  مقدم��ة  ش��كل  عل��ى 
يستطيع اج��راء مقابلة حية. 
وس��وف مُي��زق ارب��اً«. ل��م يكن 
واذا  ترام��ب،  يشب��ه  االعت��ذار 
ُسئ��ل في وقت الح��ق، فسوف 

يتراجع ويناقض نفسه.
حاولوا اعادة الصياغة.

قرأ ترامب سطرين.
»لن افعل ذلك«.

ك��ان الزجاج ف��ي ب��رج ترامب 
سميكاً، ولكنه��م استطاعوا 
سم��اع زئير مؤي��دي ترامب في 

الشارع:
حشد هائ��ج م��ن »البائسن« 

الكلم��ة  ه��ذه  تبن��وا  الذي��ن 
الساخ��رة لهي��الري واطلقوها 

على انفسهم.
»ه��ؤالء ناسي!« اعل��ن ترامب. 

»سأنزل الى الشارع. ال تقلقوا 
بشأن التجم��ع. سوف احييه 

هنا«.
»لن تنزل الى الشارع« الح احد 
عمالء االمن السري. »لن تخرج 

من هنا«.
»سوف انزل« قال ترامب. واجته 

الى اخلارج. »انه لشيء رائع«.
حاول��ت كون��واي التدخل: »ال 
ميكن��ك ان تلغ��ي مقابلة اإلي. 

بي. سي«.
»ال يهمني ل��ن افعل ذلك ابداً. 
كان��ت فك��رة غبي��ة. ولم اكن 

اريد فعل ذلك«.
ك��ان بانون على وش��ك اللحاق 
بترامب داخ��ل املصعد، عندما 
ق��ال كريست��ي: »انتظر حلظة 

واحدة«.
ظل في اخللف فيما كان ترامب 
ين��زل مع كون��واي ودون جونيور 

وعميل االمن السري.
»ان��ت املشكل��ة اللعينة« قال 

كريست��ي لبان��ون. »لقد كنت 
املشكلة منذ البداية«.

»ماذا تقول؟ عمَّ تتحدث؟«.
»ان��ت املُساعد وُمسهل االمور. 

ان��ت تتالعب بأسوأ غرائزه. هذا 
الشيء ق��د انتهى. وسوف تاُلم 
عل��ى ذلك. في كل م��رة تدفعه 
غرائ��زه ال��ى االستم��رار كل ما 
تفعله انت هو تشجيعه على 

املضي قدماً.
سوف يكون ذلك مهيناً«.

كان كريستي يل��وح بيديه في 
وجه بانون. رغب ف��ي ان يقول: 
»ايه��ا البدين اللع��ن، فلنسّو 

االمر هنا، وعلى الفور«.
لكن��ه وبدالً م��ن ذل��ك، اجاب: 
»سيدي احلاكم سنركب الطائرة 

غ��داً«. كانوا ف��ي طريقهم الى 
سان��ت لوي��س للمشاركة في 
النق��اش الرئاس��ي الثاني. »اذا 
كنت في الطائرة غداً، فأنت في 

الفريق«.
في االسفل، رضخ عميل االمن 
السري. ومتكن ترامب من اخلروج 
الى الشارع، ولكن لفترة وجيزة 
الحتمال وجود اسلحة في كل 
االرجاء. كان حشداً صاخباً من 

املؤيدين واحملتجن.
ف��ي الساع��ة الرابع��ة وثالثن 
دقيقة من بعد ظهر ذلك اليوم، 
خ��رج ترام��ب للق��اء اجلم��وع 
وقضى عدة دقائق في مصافحة 
االيدي محاطاً بشرطة نيويورك 

وعمالء االمن السري.
»ه��ل ستستم��ر ف��ي خ��وض 
اح��د  سأل��ه  السب��اق؟«، 

الصحين.
»مئة في املئة« قال ترامب.

رفض كل العامل��ن في حملة 
ترامب الظهور في برامج صباح 
االح��د احلواري��ة، ما ع��دا رودي 

جولياني.
وكريست��ي  بريب��وس  ان  ذل��ك 
وحت��ى كون��واي املوثوق��ة ذات 
الدرع السميك��ة التي ال تقول 
ُمبرمج��ن.  كان��وا  اب��داً  »ال« 

جميعهم متنعوا.
ظه��ر جوليان��ي عل��ى احملطات 
م��ا  بذل��ك  اخلم��س، محقق��اً 
كام��ل  بغينسب��ورغ  يُسم��ى 
وه��و عب��ارة ت��دل عل��ى ولي��م 
مونيكا  غينسب��ورغ محام��ي 
لوينسك��ي، الذي ك��ان اول من 
ظهر على احملطات اخلمس، يوم 
االحد بتاريخ 1 ش��باط/ فبراير 

.1998
حاول جولياني تق��دمي اخلطاب 
نفسه في ك��ل برنامج: كانت 
كلمات ترام��ب »مدانة ومرعبة 
وقبيح��ة« وقد اعت��ذر. وترامب 
الي��وم ليس الرجل نفسه الذي 
ج��رى تسجيل كالمه على هذا 
الشريط في الع��ام 2005. لقد 
االنتخابية  جعلت منه احلملة 
»التحويلي��ة« رجالً  الرئاسي��ة 
آخر. وع��الوة على ذلك كشفت 
خطابات هيالري كلينتون التي 
صبت ف��ي مصلح��ة غولدمان 
سربته��ا  والت��ي  ساك��س، 
ويكليكس عب��ر اختراقها بريد 
ج��ون بودست��ا االلكترون��ي. ان 
ثم��ة حميمية مع وول ستريت، 
تتناق��ض بشك��ل عني��ف مع 
مواقفه��ا الليبرالي��ة العام��ة. 
وق��د يحك��م البلد عل��ى هذه 
اكث��ر  بشك��ل  التسريب��ات 

قساوة.
ل��م يك��ن بان��ون م��ن متابعي 
برام��ج االح��د احلواري��ة، لكنه 
تابعها هذه املرة. كان البرنامج 
قاسياً ج��داً وعندما قال مقدم 
البرنامج على محطة السي إن 
إن، جيك تابر، ان كلمات ترامب 
العت��داء جنسي،  كانت وصفاً 
وانها حقاً مهينة على املستوى 
االنسان��ي«، اضطر جولياني ان 
يقرَّ: »اجل انه��ا كذلك«. وكان 
منهكاً ومستنزفاً عملياً لكنه 
برهن عن تفانيه وصداقته. وكان 
يب��ذل جه��وداً كبي��رة، ويتكى 
غالباً وبكثرة على اميانه مببادئ 
الكاثوليكي��ة: »يعت��رف امل��رة 
حازماً  ق��راراً  ويتخذ  بخطاي��اه 
بع��دم ارتكابها ثانيًة. بعد ذلك 
مينحه الكاهن الغفران، ثم مع 
االم��ل يتغير ويصبح ش��خصاً 
آخر. اقص��د نحن في هذا البلد 
نؤمن بأن املرء ميكنه ان يتغير«.

يب��دو ان جوليان��ي ك��ان ثم��الً 
عندما صع��د على منت الطائرة 
التي تتج��ه الى مناظرة سانت 

لويس.
واتخ��ذ مقعداً بجان��ب ترامب 
الذي كان يجل��س الى الطاولة 
ويضع نظارته الطبية اخملصصة 
للق��راءة. ح��دق ال��ى العم��دة 

السابق.

ملف

كان بانون يظن انها االشد تأثرياً يف ترامب وانها تعرف من ميالق ومن يقول احلقيقة هكذا ميالنيا كانت قاتلة خلف الكواليس

اصدرت ميالنيا ترامب بيانًا جاء
 فيه: ان الكلمات التي تلفظ بها زوجي 
مهينة ومرفوضة انها ال تمثل الرجل 

الذي اعرفه

احللقة )9(

لم يكن بريبوس يؤمن مئة يف املئة وال يظن 
ان احدًا يف الغرفة يؤمن بها ورأى ان ترامب 

كان مستاًء من نفسه

بانون
ميالنيا

ترامب

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

لزام��اً أن يطل��ع عليها القارئ العزيز.. ف��ي هذا الكتاب اجابات عن اسئلة كثي��رة بشأن سياسات 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 الصحفين األستقصائين 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 

ف��ي الواليات املتحدة االمريكية.. في جانب من هذا الكتاب ثمة تس��اؤالت بشأن كيف أمر ترامب بأغتيال 

الرئي��س السوري )بشار األسد(؟ ومن الذي جتاهل أوامره؟ ومال��ذي جعل الرئيس األمريكي يصف محادثاته 

م��ع السيسي بأنها )موجع��ة(.. كتاب يصفه مؤلفه بالقوة والواقعية في حن ينعته ترامب بأنه »تضليل 

للجماهير« أملن لكم أن تبحروا مع امواج الكتاب وكل يغرف ما يريد«.
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املنتخب  مدرب  تصريحات  رغم   
بأّن  كاتانيتش،  سريتشكو  العراقي 
إال  العراقي ضعيف وفقير فنًيا،  الدوري 
مميزة  مواهب  بوالدة  يعترف  اجلميع  أن 
لها شأن كبير  واعدة سيكون  وطاقات 

في املستقبل القريب.
من  عدًدا  قدمت  العراقية  األندية   
أنظار  محط  ستكون  الواعدة  الوجوه 
ضمها  أمل  على  الكبيرة،  األندية 
املوسم  في  مهمة  صفقات  ليكونوا 
العراقي  الدوري  يجعل  ما  املقبل، 
الواعدة  والكفاءات  للمواهب  منجًما 
استثمار  في  التخطيط  ضعف  رغم 

تلك الطاقات.

 
من  عددا  نستعرض   التقرير  هذا  في 
عالمة  كانوا  الذين  الشابة  الوجوه 

فارقة مع أنديتهم هذا املوسم:
الفرق اجلماهيرية

اجلماهيرية  الفرق  استراتيجية  تغيرت 
عن السابق، فبعد أن كانت تعتمد هذه 
األندية على قطاعات الناشئني في مد 
الفريق األول بالعناصر الواعدة، اختلف 
تلك  وباتت  األخيرة  املواسم  في  احلال 
اجلاهزين  الالعبني  عن  تبحث  األندية 
الفقيرة  األندية  في  يبرزون  الذي 
أي  تأخذ  لم  وبالتالي  باملال،  وإغرائهم 
تلك  مع  الظهور  فرصة  شابة  مواهب 

األندية.
فرق احملافظات

فرق احملافظات تنتج مواهب ومبواصفات 
طيورهم  تطير  ما  سرعان  لكن  جيدة، 
عن  بحثا  الكبيرة  األندية  عش  صوب 
املال واألضواء، مع ذلك جتد هناك في كل 

موسم وجوه تبرز في أندية احملافظات.
 ففي الديوانية برز العبان بشكل الفت 
هما املهاجم أحمد عبدالرزاق، واملدافع 
التألق  مصدر  ليمثال  أحمد،  سجاد 
عدًدا  يضم  الديوانية  أن  رغم  بالفريق، 

من الوجوه الشابة.
 وفي نفط الوسط ظهر الالعبان خضر 
الواعد  واملهاجم  األمين  الظهير  علي 
وتألق  متميز،  مبستوى  قاسم،  محمد 
ميتاز  والذي  سامي،  صادق  امليناء  العب 

بالسرعة واحليوية الدائمة.
داود،  أحمد  املهاجم  برز  البحري  وفي   
املوسم  في  مميز  بشكل  تألق  الذي 
ميسان  نفط  في  ظهر  كما  احلالي، 
العب االرتكاز أكرم رحيم، وقدم نفسه 
وميثل  كبير،  العب  مشروع  أنه  على 

منتصف  في  للفريق  مهمة  ركيزة 
باسل  اجلنوب  نفط  العب  امللعب، 
يسجل  هجومية  بنزعة  وسط  أسعد 
دائما لفريقه ويعد منقذا ملا ميتلكه من 

حس تهديفي
أندية بغداد

األسود  احلصان  الكرخ  فريق  يعد 
على  بقوة  نافس  ألنه  احلالي،  املوسم 
عدد  وتألق  شابة  بوجوه  األولى  املراكز 
شهاب  عدي  يبقى  لكن  منهم،  كبير 
العب خط الوسط مصدر تألق، وكذلك 
حارس  مشروع  صالح  محمد  احلارس 
حسن  األيسر  الظهير  وكذلك  كبير، 
الواعد  املهاجم  إلى  باإلضافة  رائد، 
محط  هؤالء  وسيكون  جبار  حسني 
منذ  بدأت  التي  الكبيرة  ألندية  أنظار 
اآلن في مغازلة بعضهم لالنتقال خالل 

املوسم املقبل.
مقاتاًل،  مهاجًما  قدم  احلسني  فريق   
بينما منح النفط جناحه األيسر بسام 

املوسم  هذا  الكاملة  الفرصة  شاكر 
كالعب  موهبته  عن  ويعبر  ليتألق 
الكهرباء  وسط  العب  كذلك  مهاري، 
بنزعته الهجومية مراد محمد واحد من 
العناصر املؤثرة بفريقه للعطاء الكبير 

الذي يقدمه في املوسم احلالي.
 فريق احلدود أفرز املهاجم الواعد منتظر 
شريف  املميز  الالعب  جانب  إلى  عادل 
من  املتابعني  أبهر  الذي  عبدالكاظم 
في  واملناورة  التهديفي  حسه  خالل 
محمد  يعد  بينما  الهجومي،  الشق 
زامل الذي ظهرت جنوميته العام املاضي 
لكنه برز كالعب موهوب املوسم احلالي 
املدبر  العقل  ويعد  الطلبة  نادي  مع 

لوسط الفريق.

مساء    من  متأخرة  ساعة  في  وصل 
آهن  ذوب  فريق  وفد  املاضي،  األحد 
متوجها  النجف،  ملطار  اإليراني 
ملواجهة  حتضيرا  كربالء،  ملدينة 
اجلولة  في  العراقي،  الزوراء  مضيفه 
لدوري  اجملموعات  دور  من  اخلامسة 

أبطال آسيا، املقررة اليوم الثالثاء .
اإليراني،  الوفد  استقبال  في  وكان 
عدد من أعضاء مجلس إدارة الزوراء، 
مدينة  إلى  الفريق  اصطحبوا  الذين 

كربالء.
وحدة  أول  آهن،   ذوب  وسيخوض 
تدريبية في كربالء، حتضيرا للمباراة 
املؤمتر  سينعقد  فيما  املرتقبة، 
بحضور  باللقاء،  اخلاص  الصحفي 

مدربي الفريقني.
يتصدر  اإليراني،  فريق  أن  إلى  يشار 
فيما  نقاط،   10 برصيد  مجموعته 
برصيد  الثالث،  املركز  الزوراء  يحتل 

4 نقاط.

بطولة  بدرع  الشرطة  نادي  تُوِّج 
لكرة  املمتاز  العراقي  الدوري 
نادي  على  فوزه  بعد  الصاالت، 
أهداف مقابل هدف،  بثالثة  اجليش 
األخيرة  اجلولة  مباريات  ختام  في 
والتي  العام  الدوري  منافسات  من 

احتضنتها امس قاعة الكرخ.
وبعد انتهاء املباراة، كرمت جلنة كرة 
لكرة  العراقي  االحتاد  في  الصاالت 
األول،  باملركز  الفائز  النادي  القدم، 
والوصيف فريق نفط اجلنوب، ونفط 

الوسط صاحب املركز الثالث.
واختير الالعب  حسن علي بله من 
نادي الشرطة، أفضل العب، وزميله 

أفضل  جائزة  على  دريد  أحمد 
حارس، بينما نال احملترف املصري في 
صفوف الفريق نفسه عبدالرحمن 

عيد جائزة أفضل العب محترف.

حيدر  اجلنوب،  نفط  العب  واختير 
وليث  شاب،  العب  أفضل  مجيد، 
محمد من اجلنسية بجائزة أفضل 
اقتنص  حني  في  شاب،  حارس 

الكهربائية  الصناعات  العب 
احملترف اإليراني بيمان فريدون جائزة 

الهداف.

 
اعلنت إدارة اكادميية نادي اسبانيول 
جديد  فرع  افتتاح  عن  العراق،  في 
افتتاح  بعد  البصرة  في   لالكادميية 
العام  بغداد  في    االول  الفرع 

املاضي.
رغيف    ابو  االكادميية طه  مدير  وقال 
إن »شركة عني الدقة املالك احلصري 
قررت  العراق،  اسبانيول  الكادميية 
محافظة  في  لها  فرع  ثاني  فتح 
البصرة، بعد مرور سنة على افتتاح 

اكادميية اسبانيول بغداد«.

واوضح أنه »مت اختيار البصرة المتالك 
والفنية  البشرية  املقومات  املدينة 

مشروع  هكذا  اجناح  اجل  من 
نادي  وتشجيع  ومبباركة  عاملي 
اسبانيول، إذ تأتي هذه اخلطوة من 
اجل توسيع رقعة البحث وتطوير 

املواهب«.

وبني ابو رغيف، أن »افتتاح الفرع 
اجلديد، يأتي من اجل منح الفرصة 
للتعرف  البصريني  لصغارنا 
التدريب  تقنيات  احدث  على 
برشلونة  ملدينة  سفرهم  وايضا 
العاملية  بالبطوالت  ومشاركتهم 
واكتشاف  النادي  يقيمها  التي 
لكي  واالفضل  منهم  املواهب 

يكون جنما عامليا«.

وزير الش��باب والرياضة يوجه 
بس��حب العمل من الشركة 
ال��زوراء  مللعب��ي  املنف��ذة 

والتاجيات1,299 مشاهدة
وجه وزير الش��باب والرياضة، 
احم��د ري��اض، مع��اون مدي��ر 
الهندس��ية في  الدائ��رة  عام 
ال��وزارة، عم��ار مح��ي الدين،   
االح��د املاض��ي، خ��الل زيارته 
ال��زوراء  ملعل��ب  التفقدي��ة 
العم��ل  بس��حب  الرياض��ي، 
من ش��ركة بلند بايه اإليرانية 
املنفذة للمشروع نظراً لبطء 

التنفيذ.
وق��ال ري��اض مخاطب��اً املدير 
التنفي��ذي للش��ركة، عق��ب 
العمل  اطالع��ه عل��ى س��ير 
ال��زوراء  ملع��ب  ف��ي  املنج��ز 

الرياضي، بحس��ب بيان للوزارة  ، 
إنه »ال يوجد فرق واضح بني زيارتي 
االولى للمش��روع وه��ذا اليوم، إذ 
يصع��ب علين��ا اقن��اع اجلماهير 
الرياضية بوجود تطور في مراحل 
العم��ل املنجزة، عل��ى الرغم من 
تق��دمي كل التس��هيالت املمكنة 
ف��ي عملي��ة صرف املس��تحقات 
املالية فض��ال عن توق��ف العمل 
ف��ي الفن��دق والقاع��ة املغلق��ة 

واملسبح«.
واشار الى »عدم القناعة بطريقة 
العمل والتنفي��ذ الرضية امللعب. 
وعق��د مقارن��ة بني املوع��د املقرر 
إلفتتاح امللعب وبني العمل املنجز 

عل��ى ارض الواق��ع وخل��ص ال��ى 
نتيجة مفادها عدم إيفاء الشركة 
بوعودها بالنس��بة لتاريخ اإلجناز 

وتسليم امللعب«.
وف��ي خت��ام اجلول��ة التفقدي��ة، 
والرياضة  الش��باب  وزي��ر  طال��ب 

من الدائرة الهندس��ية في الوزارة 
ب� »س��حب العمل من الش��ركة 
املنفذة مللعبي الزوراء والتاجيات، 
وان يك��ون القض��اء العراق��ي هو 

الفيصل بحل هذا املوضوع«.
املدي��ر  اعل��ن  اخ��ر  جان��ب  م��ن 
الفن��ي ملنتخبن��ا الوطن��ي بكرة 
القدم، الس��لوفيني ستريش��كو 
االولي��ة  القائم��ة  كاتانيت��ش، 
حتضي��را لوديت��ي تون��س وليبي��ا 
الش��هر املقب��ل، وم��ن املمكن ان 
الت��ي  ودي��ة صربي��ا  تس��بقهما 
ستحتضنها البصرة في االول من 

حزيران املقبل.
وضم��ت القائم��ة 33 العباً، وهم: 
حمي��د  ومحم��د  حس��ن  ج��الل 

ومحم��د صال��ح وعل��ي كاظ��م 
حلراس��ة املرم��ى، وع��الء مه��اوي 
وس��امح س��عيد وفرانس بطرس 
وحسام كاظم وضرغام اسماعيل 
واحمد  ومصطف��ى محمد جب��ر 
ابراهي��م وريبني س��والقا وس��عد 
ناطق وميثم جبار وعدي ش��هاب 
وعلي كاظم خلط الدفاع، واحمد 
ياسني وجيلوان حمد وهمام طارق 
ومازن فياض وحسني علي واحمد 
ج��الل وجس��تني مي��رام وامج��د 
عطوان وبشار رسن وصفاء هادي 
وابراهيم بايش وكرار نبيل واسامة 
رش��يد خلط الوسط، ومهند علي 
وع��الء عباس وامين حس��ني وعالء 

عبد الزهرة خلط الهجوم.
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إبعاد ستة العبني »مزورين« من منتخب االشبال
القدم، امس االثنني،  العراقي لكرة  اعلن االحتاد 

ابعاد ستة العبني مزورين من منتخب االشبال.
في  تدريبية  وحدة  األشبال  منتخب  وخاض، 
االحد،  االول  امس  كاظم،  علي  الراحل  ملعب 
بحضور 50 العبا، بعد ان كان العدد 125 العباً، 
عدد  يقلص  ان  استطاع  الفني  املالك  لكن 
السابقة، بعد  التدريبية  الوحدات  الالعبني في 

ان انتقى األفضل منهم.
ابعد  حيث  جارية،  التصفية  عملية  ومازالت 

اخذوا  أنهم  على   العبني،  ستة  الفني،  اجلهاز 
بعض  ابعاد  عن  فضال  الكاملة،  فرصتهم 
الثبوتية  أوراقهم  اثبتت  الذين  املزورين  الالعبني 

انها مزورة.
عملية االبعاد متت بعد ان حترى اجلهازان الفني 
واإلداري على بعض من معلومات الالعبني بغية 
بناء جيل جديد خال من التزوير من اجل خدمة 
الكرة العراقية، ورفدهم الى املنتخبات الوطنية 

بشكل صحيح.

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

خاص / 

وزير الشباب والرياضة يوجه بسحب العمل من الشركة املنفذة مللعيب الزوراء والتاجيات

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

نادي الش��رطة  واحد من اكبر واعرق االندية العراقية اذ تأسس في عام 
1932وجن��ح في احراز لقب الدوري احمللي  بكرة القدم خلمس مرات ولقب 
دوري النخبة لثالث مرات وبطل لبطولة الشرطة العربية , تخرج من بني 
اروقته اس��ماء كبيرة ومش��اهير في مختلف االلعاب ويقف مبقدمتهم 
الراحل عبد كاظم ودوكلص عزيز ورعد حمودي ويونس عبد علي وسعد 

قيس واخرين . 
وق��د تعرض نادي الش��رطة ال��ى كب��وات ونتائج غير مرضي��ة جلماهير 
)القيثارة اخلضراء (  خالل املواسم املاضية بعد ان عصفت به املشاكل 
االداري��ة واملالية والفنية , ولكن الهيئ��ة االدارية  احلالية اعادت وبتعاون 
جمي��ل بينها وبني الكوادر التدريبية ومجموع��ة الالعبني في مختلف 
الفعاليات اعادت هيبة الرياضة بش��كل عام ووضعت منصات التتويج 
نص��ب اعينها وراح��ت اقدام العبيها تعتلي تلك املنصات في موس��م  

ميكن تسميته )املوسم الذهبي ( لنادي الشرطة .
فقد جنح العبو نادي الش��رطة في احراز لقب دوري كرة الطائرة بفوزهم 
في املباراة النهائية على فريق غاز اجلنوب وكذلك لقب دوري العراق لكرة 
اليد بفوزهم على العبي نادي اجليش في مبارتني مثيرتني , وكذلك احلال 
مع بطولتي كرة الصاالت والكرة الش��اطئية ولق��ب دوري اندية العراق 
لالش��بال وبطولة العراق للس��باحة , أما في الدوري املمتاز لكرة القدم 
فن فريق نادي الش��رطة قدم مس��توى رائعا , وجنح ف��ي اعتالء الصدارة 

برصي��د 63 نقط��ة 
وبفارق تس��ع نقاط 
منافسيه  اقرب  عن 
اجلوية  الق��وة  فريق 
تص��در  وكذل��ك 
عبد  ع��الء  العبي��ه 
الزه��رة ومهند علي 
الهداف��ني   ص��دارة 
ال��ى  وباالضاف��ة 
ف��رق  ف��ان  ذل��ك 
ن��ادي الش��رطة في 
الس��لة  كرة  العاب 
واملصارعة واملالكمة 
قد تالقت مبستويات 
باه��رة وكانت قريبة 
ال��ى اح��راز اللق��ب 
فيه��ا , م��ع ظه��ور 

عدد من املواهب التي ستكون رافداً مهما للمنتخبات الوطنية . 
وعل��ى الصعيد ذات��ه فقد اعلنت  ادارة نادي الش��رطة  عن اس��تئناف 
العمل في بناء املدينة الرياضية املتوقف منذ ثالث سنوات بعد ان عقد 
اجتماع��ا مهما بني ادارة النادي ومدير ش��ركة نوردك س��بورت حدد من 

خالله موعد العمل مجددا في مدينة نادي الشرطة الرياضية . 
ان هذه االجنازات الفنية واالدارية  املهمة وغير املسبوقة لنادي الشرطة  
ل��م تأت من فراغ ول��ن تكون محض صدفة بل أنه��ا حتققت بتخطيط 
ودراس��ة  فنية واكادميي��ة وادارية موس��عة وبدعم كبير م��ن قبل وزارة 
الداخلي��ة واهتمامه��ا في اعادة الروح وااللقاب الى ه��ذا النادي العريق 
واس��عاد جماهي��ره الوفية امل��ؤازرة له في حل��ه وترحاله وفي الس��راء 
والض��راء .الف مبروك الدارة والعبي وجماهير القيثار اخلضراء , وامنياتنا 
ان ترتقي االندية االخرى مبنش��آتها الرياضية وبفرقها والعبيها لتكون 

قاعدة واسعة لتطوير رياضتنا ومنتخباتنا الوطنية .

الشرطة تقبض على 
منصات التتويج 

وقفة 

قاسم حسون الدراجي 

كاتانيتش يعلن القائمة األولية لوديات حزيران المقبل

بعد بغداد.. اسبانيول يفتتح اكادميية يف البصرة
وزير النقل االسبق

فقد نجح العبو نادي الشرطة 
باحراز لقب دوري كرة الطائرة 
بفوزهم يف املباراة النهائية 
على فريق غاز الجنوب وكذلك 
لقب دوري العراق لكرة اليد 
بفوزهم على العبي نادي 
الجيش يف مبارتني مثريتني

الشرطة يتوَّج بطال لدوري الصاالت

ذوب آهن حيط رحاله يف العراق

مواهب دوري النخبة.. العبون شباب جنوم املستقبل يف الكرة العراقية



الذي  بورتو،  حارس  كاسياس،  إيكر  أكد 
أودع املستشفى  بعد تعرضه ألزمة قلبية 

حادة، أن »قلبه سعيد«.
بنشر  اإلثنني،  امس  كاسياس،  وقام 
االسم على حساباته  أغنية حتمل نفس 
قد  كان  االجتماعي،  التواصل  بشبكات 
وقامت  أورتيجا  باليتو  األرجنتيني  ألفها 
املطربة اإلسبانية ماريسول بغنائها عام 

.1968

وقال احلارس اإلسباني الذي من املمكن أن 
يحصل  على إذن طبي مبغادرة املستشفى: 
»صباح اخلير أنا بقلب سعيد.. ماذا عنكم؟ 

حالتي تستمر في التحسن«.
مدريد  لريال  السابق  احلارس  ووضع 
تعبيريني  رسمني  اإلسباني  واملنتخب 
نشرها،  التي  الرسالة  في  )إميوشن( 
ذراعا  كان  واآلخر  مبتسما  كان  أحدهما 

يشير إلى القوة.

للفوز  ناجتس  دنفر  وقاد  نقطة   34 موراي  جمال  أحرز 
األدوار  سلسلة  في  بليزرز  تريل  بورتالند  على   112-116
اإلقصائية بدوري كرة السلة األمريكي للمحترفني أمس 
التي  السلسلة  في   2-2 التعادل  ناجتس  األحد.وأدرك 
وتقام  مباريات،  سبع  في  األفضل  أساس  على  حتسم 

املباراة اخلامسة في دنفر  .
وتألق موراي في الرميات احلرة وسجل 11 نقطة من 11 
ليساعد  ثانية   13.2 آخر  في  رميات  ست  ومنها  رمية 

ناجتس على حتقيق الفوز.
كما ساهم العمالق نيكوال يوكيتش 

في انتصار ناجتس حيث سجل 
على  واستحوذ  نقطة   21

كرة   11 ومرر  مرتدة  كرة   12
حاسمة ليحقق ثالثة أرقام 
مزدوجة للمباراة الثانية على 

بينما  التوالي 
املرة  هذه 

لرابعة  ا

التي يفعل فيها ذلك باألدوار اإلقصائية هذا املوسم.
واستحوذ على عشر كرات  21 نقطة  بول ميلساب  وأحرز 

مرتدة مع ناجتس أيضا.

في  النقاط  مسجلي  قائمة  مكولوم  سي.جيه  وتصدر 
بليزرز بعدما أحرز 29 نقطة فيما أضاف زميله داميان ليالرد 

28 نقطة.

تسيد بطل املواسم الثالثة املاضية اإلسباني أليكس ماركيز )هوندا( سباق بالده، وخرج منتصرا للمرة 
الثانية هذا املوسم ما سمح له بانتزاع صدارة ترتيب فئة موتو جي بي من اإليطالي أندريا دوفيتسيوزو 
)دوكاتي( األحد على حلبة خيريز التي استضافت املرحلة الرابعة من بطولة العالم للدراجات النارية.

)سوزوكي(  رينس  أليكس  ماركيز على مواطنيه  تقدم  إذ  اإلسبانية عارمة في خيريز،  الفرحة  وكانت 
ومافريك فيناليس )ياماها( اللذين صعدا معه الى منصة التتويج.وعوض ماركيز بفوزه الـ46 في فئة 
موتو جي بي والـ72 باجململ، خروجه خالي الوفاض من السباق املاضي في جائزة األميركيتني الكبرى 
الـ26  إبن  الصدارة.وتطرق  السباق حني كان في  دراجته في منتصف  أن سقط عن  بعد  يوما   15 قبل 
أكثر من  الذهني  بالقول »ما حصل كان مؤملا على الصعيد  يوما،  الى ما اختبره قبل 15  عاما األحد 
البدني. أردت أن أتصدر السباق )في خيريز( منذ البداية لكي أظهر للمنافسني بأني ما زلت أمتتع بالثقة 
رغم سقوطي في أوسنت«.وبالفعل، انتزع ماركيز الصدارة عند االنطالق من الفرنسي فابيو كارتارارو 
اإليطالي  زميله  الى جانب  السباق  العالم خالل  بطل  القادر على مجاراة  الوحيد  كان  الذي  )ياماها( 
ماركو موربيديلي.وبعد أن تراجع الى املركز الثالث لصالح زميله موربيديلي، جنح كارتارارو الذي انطلق 
الى  اضطر  ما  سرعان  لكنه  الثاني  املركز  الى  الصعود  في  الكبار،  فئة  في  مرة  ألول  األول  املركز  من 

االنسحاب »بسبب مشكلة في علبة السرعات لألسف« بحسب ما كشف لقناة »كنال +«.

حقق باربار فوزًا عريًضا على البحرين بنتيجة )26-31(، 
افتتاح  في   ،)23-32( بنتيجة  التضامن  األهلي  وقهر 
اليد  البحريني لكرة  ربع نهائي كأس االحتاد  مباريات 
لفرق دوري الدرجة األولى، مساء  السبت املاضي، على 
صعوبة  أي  باربار  يجد  ولم  البحريني.  االحتاد  صالة 
املميز  اجلماعي  األداء  ظل  في  البحرين،  بتخطي 
لفريقه بقيادة املتميز جعفر عبد القادر الذي يعيش 
أيامه األخيرة قبل اعتزال كرة اليد نهائًيا، وكان هداف 
باربار  وأنهى  أهداف.   6 بتسجيله  املباراة  في  فريقه 
الشوط األول متقدم في النتيجة )18-10(، ولم يكتف 
بهذا الفارق في النتيجة ليواصل العبي باربار متيزهم 

في الشوط الثاني الذي انتهى بنتيجة )31-26(.
 وبهذا الفوز يضرب باربار موعًدا بالدور نصف النهائي 
بنتيجة  التضامن  عقبة  تخطى  الذي  األهلي  مع 
بعد  األول  الشوط  في  قلياًل  األهلي  كبيرة.وعانى 
بنتيجة  تأخرهم  رغم  التضامن  لالعبي  املميز  األداء 
بصورته  الظهور  من  األهلي  ومتكن   .)12-16( الشوط 
مجريات  على  وسيطر  الثاني  الشوط  في  املعتادة 
اللعب بشكل كامل، ومتكن جميع العبي األهلي من 
املباراة  من  فائًزا  فريقهم  ليخرج  األهداف  تسجيل 
بنتيجة )32-23(.واختتمت امس االول  األحد، مباريات 
الدور ربع النهائي مبواجهتني، جمعت األولى االحتاد مع 

الدير، والثانية جمعت أم احلصم مع النجمة.

كارولني  الدمناركية  انسحبت 
األول  الدور  من  فوزنياكي 
ببطولة مدريد املفتوحة للتنس 
بداعي إصابة في الظهر، خالل 
مباراتها امس االول األحد أمام 

الفرنسية إليز كورنيه.
األولى  املصنفة  واستمرت 
ملدة  امللعب  عامليا سابقا على 
املسموحة  املدة  دقيقة،   18
وإن  البدنية  حالتها  الختبار 
اللقاء،  خوض  بإمكانها  كان 
على  حتى  تقدر  لم  ولكنها 

تنفيذ اإلرسال.
وانتشرت الشائعات حول حالة 
السبت  الدمناركية  الالعبة 
عندما غابت عن عن املران الذي 
كان مقررا مع األملانية أجنيليك 

كيربر.
مباشرة  كورنيه  تتأهل  وبهذا 
للدور الثاني حيث ستلتقي مع 
الصينية  املواجهة  من  الفائزة 
ويافان  تشينج  سيساي  بني 

واجن.

الفني  املدير  كلوب،  يورجن  األملاني  وجه 
لليفربول اإلجنليزي، رسالة شديدة اللهجة 
حصد  في  الريدز  فشل  رؤية  يريدون  من  إلى 
لقبي الدوري اإلجنليزي، ودوري أبطال أوروبا هذا 

املوسم. 
تصريحات بحسب صحيفة  في  وقال كلوب 
مشجعي  من  »العديد  اإلسبانية:  »سبورت« 
فشلنا،  إذا  سعداء  سيكونون  األخرى  األندية 
سيتي،  مانشستر  باستثناء  الفرق  كل  لكن 

مازالت خلفنا«. 
ليفربول،  إلى  جئت  عندما  البداية  »في  وأضاف: 
أدركت أن هذا النادي يجب أن يفعل ما هو أفضل 
ذلك  سنفعل  لذلك  بجد،  يعمل  اآلخرين،  من 

بأصعب الطرق، ألن احلظ لن يقف بجانبنا دائًما، 
أعرف كيف سنحقق أهدافنا، لكن كل من النادي 

والالعبني جاهزون حلصد اللقب«. 
لنا،  سيحدث  عما  النظر  »وبغض  كلوب:  وتابع 
سيكون موسًما ناجًحا، أنا واثق من أن جماهيرنا 

أيًضا ترى ذلك بهذه الطريقة«. 
البطل،  تكون  أن  تريد  املوسم،  بدء  »قبل  وواصل: 
أن  تستطيع  ال  أنك  فيه  تدرك  الذي  اليوم  وفي 
الهدف  لنا  بالنسبة  محبًطا،  تكون  ذلك،  حتقق 
املباريات،  من  ممكن  عدد  بأكبر  الفوز  حتقيق  هو 

والالعبون فعلوا أكثر مما ميكن أن نطلبه«. 
الريدز: »ال أفكر في سيناريو سلبي  وختم مدرب 
برشلونة،  ضد  نلعب  دعونا  الثالثاء،  اليوم  ملباراة 
نعرف أنها ستكون مباراة صعبة جًدا، لكن الفوز 

سيكون أصعب«.

لريال  الفني  املدير  زيدان،  الدين  زين  أعرب 
فياريال  على  باالنتصار  سعادته  عن  مدريد، 
)3-2(،  األحد املاضي، في إطار اجلولة الـ36 من 
نقلتها  تصريحات  خالل  زيدان،  الليجا.وقال 
لعبنا  »لقد  اإلسبانية:  »ماركا«  صحيفة 
بشكل أفضل مما كنا عليه أمام رايو فايكانو، 
وأغادر بشعور أفضل، والالعبون أيًضا.. فنحن 
انتصرنا في ملعبنا وأنا سعيد«.وعن إبراهيم 
بإمكانه  فهو  قدمه،  مبا  »سعيد  أجاب:  دياز، 
خاطئ،  أو  صحيح  بشكل  باألشياء  القيام 
لكنه دائما يحاول على املرمى.. سعيد بأدائه 
يجب  بيل؟  »غياب  الالعبني«.وأضاف:  وبقية 
القائمة وهذا كل شيء.. رسالة  علي اختيار 
األمر  لكن  تريدون،  ما  تفسرون  أنتم  ال،  له؟ 
شيء  وال  للقائمة  باختياراتي  متعلق  كله 
أن  عليه  فينيسيوس؟  »عودة  أكثر«.وتابع: 
التفكير  قبل  مباراتان  أمامه  تتبقى  يعمل، 
خاللهما  من  وميكنه  املقبل،  املوسم  في 
حجز مكانه في كوبا أمريكا.. أنا لست تيتي 
سيحدث«. ما  سنرى  لكن  البرازيل،  مدرب 

قال  هدفني،  دياز  ماريانو  تسجيل  وبخصوص 
الكثير  على  يحصل  لم  »بالتأكيد  زيدان: 
من  سعيد  وأنا  اإلصابات،  بسبب  الفرص  من 
املباراة؟  نهاية  في  »التراجع  أجله«.وواصل: 
يحدث  أن  يجب  ال  أمر  وهو  ذلك،  حدث  لقد 
التي  األشياء  من  العديد  وجود  رغم  مجدًدا، 
والتعب«.واختتم:  احلرارة  مثل  علينا،  أثرت 
من  فقط  واحد  حارس  اختيار  علي  »كورتوا؟ 
واليوم اخترت كورتوا«.من جانب  ضمن ثالثة، 
قوية  لضربة  يونايتد  مانشستر  تعرض  اخر 

بغيابه عن مسابقة دوري أبطال أوروبا املوسم 
 1-1 التعادل  فخ  في  األحد  بسقوطه  املقبل 
هبط  كان  الذي  هادرسفيلد  مضيفه  مع 
في  وذلك  املاضي،  الشهر  االولى  الدرجة  الى 
والعشرين قبل االخيرة من  السابعة  املرحلة 
بطولة انكلترا لكرة القدم التي شهدت ارتقاء 
عودته  وضمان  الثالث  املركز  الى  تشلسي 
ارسنال  تعادل  جراء  القارية  املسابقة  الى 
املركز  يونايتد  1-1.ويحتل  برايتون  ضيفه  مع 
ميلك  حني  في  نقطة،   66 برصيد  السادس 
تشلسي 71 نقطة في املركز الثالث وتوتنهام 
70 نقطة وارسنال 67 نقطة في املركز اخلامس 

قبل نهاية البطولة بجولة واحدة.
بالتالي  ارسنال  جاره  على  توتنهام  ويتفوق 
بفارق 3 نقاط و8 اهداف، ويحتاج الى التعادل 
او  ايفرتون  في مباراته االخيرة على ارضه مع 

يحل  حني  في  ضئيل،  بفارق  اخلسارة  حتى 
ارسنال ضيفا على بيرنلي.

معاناة يونايتد
اخر  في  مرتني  اال  فوزه  عدم  من  الرغم  وعلى 
املسابقات،  مختلف  في  خاضها  مباراة   10
دخل مانشستر يونايتد املواجهة وهو مرشح 
دوري  الى  بالتأهل  اماله  على  واحلفاظ  للفوز 
اجلولة  حتى  اقله  املقبل  املوسم  االبطال 
هادرسفيلد  يواجه  كان  انه  السيما  االخيرة، 
متتالية.واعترف  هزائم  بثماني  مني  الذي 
مدرب يونايتد النروجي اولي غونار سوسلكاير 
الذي استلم املهمة في كانون االول/ديسمبر 
مورينيو،  جوزيه  للبرتغالي  خلفا  املاضي 
املسابقة  في  املشاركة  فريقه  احقية  بعدم 
القارية االهم بقوله »ال نستحق التواجد بني 
الفرق االربعة االولى. لقد طاردنا فرق املقدمة 

نحسن  لم  لكننا  عديدة  فرص  لنا  وسنحت 
استغاللها كما يجب«، معتبرا أن »الترتيب ال 
في  فريقه  النهاية«.وعن مشاركة  في  يكذب 
الدوري االوروبي )يوروبا ليغ( املوسم املقبل قال 
موجودة،  الفرضية  هذه  »كانت  سولسكاير 
واذا لم يحرز سيتي كأس انكلترا فأننا سنبدأ 
املسابقة مبكرا« في اشارة الى ان فوز واتفورد 
في نهائي الكأس سيجعل يونايتد يشارك في 
التصفيات املؤهلة الى الدوري االوروبي، وحتديدا 
مدعوا  كان  حيث  املقبل  متوز/يوليو   25 في 
توتنهام  ضد  ودية  مباراة  خلوض  االساس  في 
املهاجمني  اصابة  ظل  شانغهاي.وفي  في 
البلجيكي روميلو لوكاكو والفرنسي انطوني 
مارسيال، منح سولسكاير الفرصة للتشيلي 
للمرة  اساسيا  واشركه  سانشيز  الكسيس 
املاضي.كانت  اذار/مارس  مطلع  منذ  االولى 

في  جنح  الذي  يونايتد  ملانشستر  االفضلية 
وسطه  العب  بواسطة  التسجيل  افتتاح 
بتسديدة  ماكتوميني  سكوت  االسكتلندي 

بيسراه من داخل املنطقة بعد مرور 8 دقائق.
فريقهم  بان  احلمر  الشياطني  انصار  وظن 
سيخرج بغلة وافرة من االهداف، لكن العبيه 
املنافس. الفريق  مرمى  امام  بالرعونة  متيزوا 

هادرسفيلد  جنح  سريعة  مرتدة  هجمة  ومن 
في  لوك شو  اخطأ  عندما  التعادل  ادراك  في 
مبينزا  ايزاك  لينفرد  الكرات  احدى  تشتيت 
باحلارس االسباني دافيد دي خيا ويسجل في 
مرماه )60(.ورمى مانشستر يونايتد بكل ثقله 
فرصة  ابرز  وكانت  االخير  الساعة  نصف  في 
له تسديدة العب وسطه الفرنسي بول بوغبا 

في العارضة قبل نهاية املباراة بثالث دقائق.
تشلسي يضمن املشاركة في دوري االبطال

وهزمه  واتفورد  وفادة  فاكرم  تشلسي،  اما 
بثالثية نظيفة على ملعب ستامفورد بريدج 
ليعزز من حظوظه في العودة الى دوري االبطال 
احلالي.وعموما،  املوسم  في  عنها  غاب  التي 
لها  تعرض  التي  االنتقادات  من  الرغم  وعلى 
يحقق  الفريق  فان  ساري،  ماوريتسيو  مدربه 
موسما ناجحا حيث بلغ نهائي كأس رابطة 
امام  بصعوبة  وخسر  االنكليزية  االندية 
نحو  كبيرة  خطوة  وخطا  سيتي،  مانشستر 
)يوروبا  االوروبي  للدوري  النهائية  املباراة  بلوغ 
فرانكفورت  اينتراخت  من  عاد  ان  بعد  ليغ( 
بالتعادل 1-1 في ذهاب نصف النهائي اخلميس 
الواقع  »في  املباراة  بعد  ساري  املاضي.وقال 
الفريق  الن  االول  الشوط  في  صعوبة  وجدنا 
في  محظوظني  كنا  متحفزا.  كان  املنافس 
تسجيل هدفني على مدى 3 دقائق في مطلع 

هادئة  باعصاب  لعبنا  ثم  الثاني،  الشوط 
بلغ  الذي  واتفورد  املباراة«.وصمد  نهاية  حتى 
نهائي كأس انكلترا، امام الفريق اللندني في 
الشوط االول قبل ان ينهار في الثاني وتتلقى 

اهداف. ثالثة  فوستر  بن  حارسه  شباك 
التسجيل  تشيك  لوفتوس  روبن  واستهل 
عندما تطاول برأسه لكرة من ركلة ركنية 
وسرعان   .)48( لفريقه  التقدم  ليمنح 

لويز  دافيد  البرازيلي  املدافع  اضاف  ما 
)51(.وحسم  مماثل  سيناريو  من  الثاني 
النتيجة  هيغواين  غونزالو  االرجنتيني 

بتسجيله  تشلسي  لصالح  نهائيا 
الهدف الثالث.وتضاءلت امال ارسنال بنسبة 
كبيرة في احتالل احد املراكز االربعة االولى في 
الدوري بسقوطه على ارضه في فخ التعادل 
مع برايتون املتواضع 1-1.وبدأ الفريق اللندني 
االسباني  فالنسيا  على  الفوز  حقق  الذي 
االوروبي    الدوري  نهائي  نصف  ذهاب  في   1-3

الغابوني  مهاجمه  انبرى  عندما  بقوة  املباراة 
جزاء  لكرة  بنجاح  اوباميانغ  امييريك  بيار 
املدفعجية  )8(.واضاع  لفريقه  التقدم  ليمنح 
الشوط  في  السيما  الفرص  من  هائال  كما 
التعادل من ركلة  برايتون  ادرك  ان  الثاني بعد 
السويسري  ارتكبها  خملالفة  ايضا  جزاء 
لها  فانبرى  املنطقة،  داخل  تشاكا  غرانيت 
مهمة  كانت  )61(.واذا  موراي  غلني  اخملضرم 
صاحله  في  االمور  قلب  في  صعبة  ارسنال 
فاغلب  احمللي،  الدوري  في  االخيرة  اجلولة  في 
الظن بانه سيتعني عليه الفوز بلقب الدوري 
اوروبا  ابطال  دوري  في  يشارك  لكي  االوروبي 

املوسم املقبل.
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ــادي يوفنتوس  ــي، رئيس ن ــا أنييل ــتعد أندري يس
اإليطالي، لالجتماع باملدير الفني ماسيميليانو 
ــة، لتحديد  ــام القليلة املقبل ــري، خالل األي أليج
ــم املقبلة.وذكر موقع  ــق للمواس ــة الطري خارط
ــاع  ــي، أن االجتم ــو« اإليطال ــيو ميركات »كالتش
ــني حول  ــا بني الطرف ــهد نقاًش ــب سيش املرتق
ــواء  ــع الفريق س ــدرب اإليطالي م ــتقبل امل مس
ــة أو الرحيل،  ــادة الفني ــى رأس القي ــاء عل بالبق

ــب أمور أخرى مثل التعاقدات.وأضاف املوقع  بجان
ــتقبل،  ــأن املس ــوس وأليجري بش ــرار يوفنت أن ق
أيًضا يتوقف على 3 مدربني اَخرين، هم لوتشيانو 
سباليتي مدرب إنتر ميالن، وكالوديو رانييري مدرب 
ــان جيرمان. ــاس توخيل في باريس س روما، وتوم
ــح أن ناديي إنتر ميالن وروما يضعان أليجري  وأوض
ــال انفصاله  ــد معه ح ــار محتمل للتعاق كخي
ــباليتي من إنتر، بجانب  عن يوفنتوس، ورحيل س

انتهاء عقد رانييري مع روما.

سان جريمان يرتقب اجتماع يوفنتوس احلاسم
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زيدان: ال رسائل إىل بيل.. وما حدث  جيب أال يتكرر.. و مانشسرت يونايتد يغيب عن دوري األبطال

كلوب يوجه رسالة للحاملني بفشله

ماركيز يتسيد سباق جائزة إسبانيا الكربى

موراي يقود ناجتس للفوز على بليزرز

األهلي يضرب موعدا مع باربار بنصف نهائي كأس دوري اليد

اإلصابة جترب فوزنياكي على االنسحاب
 من بطولة مدريد

كاسياس يبعث برسالة من املستشفى



اك��دت تقاري��ر صحفي��ة ان قضي��ة السالم في 
أفغانست��ان قضية صعب��ة ومعق��دة والسباب 
كثي��رة كما يرى بعض اخلب��راء، فهذه احلرب التي 
تعد من أطول احلروب التي خاضتها امريكا حتى 
اآلن ومع استم��رار خسائرها اخملتلف��ة، اجبرتها 
عل��ى فتح ط��رق جدي��دة ملناقشة م��ع جماعة 
طالب��ان، التي حتاول اليوم احلص��ول على تنازالت 
ومكاس��ب اضافي��ة خصوصا مع دخ��ول اطراف 
منافس��ة للوالي��ات املتح��دة االمريكي��ة عل��ى 
خ��ط احملادث��ات، وتده��ورت األوض��اع األمنية في 
أفغانستان من��ذ إنهاء حلف ش��مال األطلسي 
عمليات��ه القتالي��ة ف��ي 2014. وتقات��ل طالبان 
إلع��ادة ف��رض سلطتها بع��د اإلطاح��ة بها من 

احلكم عام 2001.
وق��ال املتحدث باسم طالب��ان ذبيح اهلل مجاهد 
إن قادة اجلماع��ة اجتمعوا مع املبعوث األمريكي 
اخل��اص ال��ى أفغانست��ان زمل��اي خلي��ل زاد ف��ي 
مقره��م السياس��ي في قط��ر. وف��وض الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب، زملاي خليل زاد املولود في 
أفغانستان بقيادة مفاوضات السالم مع طالبان. 
وف��ي ه��ذه املرحلة احلرج��ة من عملي��ة السالم 
األفغانية الهشة، ته��دد حركة »طالبان« بوقف 
جمي��ع احملادثات واملفاوضات مع الواليات املتحدة 
األمريكي��ة، متهم��ة واش��نطن ب��� »الضغ��ط« 

عليها، و«عدم اجلدية« في عملية التفاوض.
ويعتق��د مسؤول��ون ومحلل��ون ف��ي العاصم��ة 
األفغاني��ة كابل، أن النزاع املتأج��ج بني اجلانبني 
تط��ور بسرع��ة ليتخذ ش��كل ش��جار فوضوي، 
وسط مساع ش��به يائسة للتوصل إلى تسوية 
قائمة على التفاوض. واتهمت طالبان واش��نطن 
ب��� »إضافة مواضي��ع جديدة بشك��ل أحادي إلى 
األجن��دة السابقة فيما يتعل��ق بسحب القوات 

األجنبية، ومنع استخدام أفغانستان قاعدة 
ضد دول أخرى«، وهي أم��ور تردد أنه مت االتفاق 
عليه��ا ف��ي اجتم��اع الدوحة ف��ي نوفمبر / 

تشرين الثاني 2018.
املتح��دة  الوالي��ات  أن  طالب��ان  واعتب��رت 
تسعى إل��ى مواصلة »األه��داف العسكرية 
االستعماري��ة حت��ت ستار الس��الم، وممارسة 
قانون��ي«.  غي��ر  بشك��ل  عليه��ا  الضغ��ط 
وطالب��ان، من حيث املبدأ، تدع��ي أنها ال تزال 
احلكوم��ة الشرعي��ة ف��ي أفغانست��ان التي 
أطيح بها في الغزو األمريكي على البالد عام 
2001، وبالتالي تتجنب بشدة قبول ش��رعية 

النظام احلالي في كابل.
وفي الفت��رة األخيرة وكما نقل��ت بعض املصادر، 
ظهرت محاوالت من جانب باكستان والسعودية 

واإلمارات، وهي الدول الوحيدة التي كانت تعترف 
بنظ��ام طالبان في كاب��ل )1996 � 2001(، إلقناع 
احلركة باالعت��راف باحلكوم��ة األفغانية ومن ثم 
التفاوض معها. وج��اء في بيان طالبان أن »سبل 
حل الن��زاع واختي��ار املك��ان اخل��اص بالتباحث 
بش��أن ذلك ه��و حقنا نحن فق��ط، وال ميكن حل 
ه��ذه القضي��ة من خ��الل الضغ��ط أو املن��اورات 
التكتيكي��ة م��ن جانب أي ط��رف، وال ميكن ألحد 
استخدام قضي��ة أفغانست��ان لتعزيز مصاحله 
الشخصي��ة«. كما اتهمت احلركة واش��نطن ب� 

»عدم اإلخالص« في الدفع بجهود السالم.
وفي هذا الشأن قال املتحدث باسم حركة طالبان 
إن أكب��ر مسؤول ل��أمم املتحدة ف��ي أفغانستان 
التق��ى بكبير مفاوض��ي احلركة في قطر في ظل 
استم��رار املساعي الرامية لبدء مفاوضات سالم 
ش��املة تنهي احل��رب املستمرة م��ن أكثر من 17 
عام��ا. وذك��ر ذبي��ح اهلل مجاهد أن رئي��س بعثة 
األمم املتح��دة لتق��دمي املساعدة ف��ي أفغانستان 
تاداميتش��ي ياماموتو التقى باملال ب��ارادار أخوند 

وأعضاء آخري��ن بفريق التفاوض التابع لطالبان 
في العاصمة القطرية الدوحة.

وأوض��ح مجاهد ف��ي بي��ان أن املناقشات ركزت 
عل��ى ”عملية الس��الم اجلاري��ة والضحايا من 
املدنيني واملساع��دات اإلنسانية مبناطق اإلمارة 
اإلسالمية“. وأشارت بعثة األمم املتحدة إلى أنها 
ش��اركت في اجتماعات متعددة مع كل أطراف 
الصراع ف��ي إطار مساع إلنهاء احلرب، مضيفة 
أنها عقدت اجتماعات منتظمة مع طالبان في 
الدوحة. وُعقد اجتماع الدوحة في الوقت الذي 
يستعد فيه مسؤولون من روسيا والصني للقاء 
املبع��وث األمريكي اخل��اص ألفغانست��ان زملاي 
خليل زاد في موسكو للبحث عن سبل إلقناع 
طالب��ان بب��دء محادثات م��ع حكوم��ة كابول. 

بحسب رويترز.
وترفض احلركة حتى اآلن إجراء حوار مع احلكومة 
األفغاني��ة املعت��رف بها دولي��ا، وتتهمه��ا بأنها 

”دمي��ة“ عينها الغ��رب. ويأتي اجتم��اع الدوحة 
بع��د يوم م��ن أحدث تقري��ر لبعث��ة األمم املتحدة 
ال��ذي ذكر ي��وم األربعاء أن اخلسائ��ر البشرية في 
صف��وف املدنيني في أفغانست��ان تراجعت قرابة 
الرب��ع خالل الشهور الثالث��ة األولى من العام في 
ظل طقس شتوي شديد البرودة، وانخفاض حاد 
في عدد الهجم��ات االنتحارية. وذكر التقرير أنه، 
وللم��رة األولى، زاد ع��دد املدنيني الذي��ن قتلتهم 
قوات األمن األفغانية والقوات األمريكية احلليفة 
على عدد املدنيني الذين سقطوا قتلى على أيدي 

اجلماعات التي حتارب حكومة كابول.
عل��ى صعي��د متص��ل حت��اول روسي��ا والواليات 
املتح��دة والصني إقناع مسلح��ي حركة طالبان 
بإج��راء محادث��ات مع ساس��ة ومدني��ني أفغان، 
وه��ي خطوة مهمة في عملية ته��دف إلى إنهاء 
احل��رب ف��ي أفغانست��ان. وجتمع ممثل��ون للدول 
الث��الث ف��ي موسكو عل��ى أم��ل تسري��ع وتيرة 
احملادث��ات مع طالب��ان، وذلك بعد أي��ام من انهيار 
اجتم��اع استهدف جمع األط��راف املتحاربة في 

أفغانستان، م��ا سلط الضوء عل��ى التوتر الذي 
يعرقل التحرك نحو املفاوضات الرسمية.

وش��ارك املبع��وث األمريك��ي اخل��اص للمصاحلة 

ف��ي أفغانست��ان زملاي خلي��ل زاد ف��ي االجتماع 
ال��ذي ينعق��د في موسك��و. وكان خلي��ل زاد قد 
عق��د عدة ج��والت م��ن احملادث��ات املباش��رة مع 
مسؤول��ني من طالبان في قطر. وكتب على تويتر 
”سأعمل خ��الل ه��ذه الرحلة عل��ى البناء على 
الدعم الدول��ي لعملية الس��الم األفغانية ودفع 
األط��راف األفغانية نحو احلوار واملفاوضات. وجود 
عقب��ة في الطريق ليست سبب��ا لإلبطاء“. وقال 
دبلوماسيان في كابول إن هناك أمال في أن يعطي 
اجتماع موسكو دفع��ة ملسعى دولي يستهدف 
ضم��ان اجتم��اع مسؤولني من طالب��ان مبمثلني 
أفغ��ان آخرين.وق��ال دبلوماسي غرب��ي مشترطا 
ع��دم الكشف ع��ن هويت��ه ”تستطي��ع الصني 
وروسي��ا ممارسة بع��ض الضغوط عل��ى طالبان 
لتلتق��ي مبمثلني أفغان قريبا“. واعترضت طالبان 
عل��ى حجم وفد أفغاني يضم 250 ش��خصا من 
الساسة وش��خصيات من اجملتمع املدني، ما أدى 
إللغ��اء اجتماع ك��ان سينعقد ف��ي قطر بهدف 

اإلعداد للمحادثات بني األفغان.
ال��ى جان��ب ذلك عب��ر زمل��اي خلي��ل زاد مبعوث 
الواليات املتح��دة اخلاص للسالم في أفغانستان 
عن خيب��ة أمله بعد انهي��ار اجتماع مرتقب بني 
حركة طالبان ووفد من الساسة األفغان في قطر 
حي��ث كشف ذل��ك عن خالف��ات عميقة تعرقل 
جه��ود إنهاء احلرب. وكان م��ن املقرر اجتماع وفد 
يض��م 250 من الساس��ة األفغان ورم��وز اجملتمع 
املدن��ي مع مسؤولني من طالب��ان في الدوحة. ثم 
ألغي االجتماع عل��ى نحو مفاجئ في ظل جدل 
بشأن حج��م الوفد األفغان��ي وتشكيلته حيث 
ك��ان يضم بع��ض املسؤولني احلكومي��ني الذين 

قرروا احلضور بصفتهم الشخصية.
وق��ال خليل زاد عل��ى تويتر ”أش��عر بخيبة أمل 
لتأجيل املب��ادرة األفغانية في قطر. أحث جميع 
األطراف عل��ى انتهاز الفرصة وإع��ادة األمور إلى 
مسارها باالتفاق عل��ى قائمة مشاركة تتحدث 
بلسان جميع األفغان“. ووصف دبلوماسي غربي 
انهيار االجتم��اع قبل أن يبدأ بأن��ه ”انتكاسة“ 
وق��ال إنه سلط الض��وء على التوت��رات التي 
تعرق��ل اخلط��وات الرامي��ة لب��دء مفاوضات 
سالم رسمية. وكان اجتم��اع الدوحة يهدف 
للتمهي��د حملادث��ات محتملة ف��ي املستقبل 
ع��ن طريق خلق نوع م��ن األلفة بني مسؤولي 
طالبان وممثلي الدولة األفغانية. وعقد اجتماع 
مماثل في موسكو في فبراير ش��باط. بحسب 
رويترز.واتهم مكتب الرئيس األفغاني أش��رف 
غن��ي السلط��ات القطري��ة باملسؤولي��ة عن 
إلغ��اء االجتماع وقال إنهم وافقوا على قائمة 
مشاركة مختلف��ة عن التي اقترحتها كابول 
”ما يعن��ي عدم احترام رغبة األفغان“. وأضاف 
ف��ي بيان”هذا غي��ر مقبول للشع��ب األفغاني“. 
وق��ال سلطان بركات مدير مرك��ز دراسات النزاع 
والعم��ل اإلنساني في قطر املس��ؤول عن ترتيب 
عقد االجتم��اع على تويتر إن��ه ال يوجد خالفات 

بش��أن ج��دول العمل ”لكن ال يوج��د اتفاق كاف 
بشأن املشاركة والتمثيل إلجناح املؤمتر“.

في السياق ذاته شن مسلحون من حركة طالبان 
هجوما على مدينة قندوز شمال أفغانستان بعد 

ي��وم من بدء هجومها السنوي في فصل الربيع 
فيما تصاع��د القتال في أنحاء البالد قبل عقد 
اجلول��ة القادمة من محادثات السالم مع ممثلني 
عن الواليات املتحدة. وتصاعدت حدة القتال في 
أنحاء أفغانستان في األسابيع القليلة املاضية 
لكن إعالن بدء هجوم الربيع قبل اجلولة املزمعة 
م��ن احملادث��ات وجه ضربة ألي أم��ل في التوصل 
التفاق سريع . ووصف املبعوث األمريكي اخلاص 

زملاي خليل زاد اإلعالن بأنه ”متهور“.
وق��ال املتحدث باسم طالبان ذبيح اهلل مجاهد 
ف��ي بي��ان إن احلرك��ة ملتزمة بعملي��ة السالم 
لكنه اتهم القوات األفغانية والدولية بتصعيد 
عملياته��ا. وأض��اف ”نح��ن ملتزم��ون بعملية 
التف��اوض اجلاري��ة وباحل��ل السلم��ي.. لك��ن ال 
ميكنن��ا البقاء مكتوف��ي األيدي ف��ي مواجهة 

العملي��ات العسكري��ة واملوج��ة اإلرهابي��ة من 
احملتل��ني واملرتزق��ة“. وقال مسؤول��ون أمنيون في 
كابول إن الهجمات التي في 15 إقليما في أنحاء 
الب��الد كانت مح��دودة النط��اق ومت احتواؤها إلى 
حد كبير عدا العملية اجلارية في قندوز. بحسب 

رويترز.
وق��ال مسؤول كبير ”اش��تبكوا مع ق��وات األمن 
األفغانية إلثبات وجودهم مع بدء هجوم الربيع... 
لكن الق��وات األفغانية كانت عل��ى درجة تأهب 
عالي��ة في أنحاء الب��الد ولذلك مت صد العديد من 

الهجمات“. وقال إنع��ام الدين رحماني املتحدث 
باسم حاك��م املنطق��ة إن املسلح��ني هاجموا 
مدين��ة قن��دوز من ع��دة اجتاهات مم��ا تسبب في 
سقوط العديد من الضحايا. وقال مسؤول محلي 
في قطاع الصحة إن أكث��ر من 70 قتيال ومصابا 

نقلوا إلى املستشفى الرئيسي في املدينة.
م��ن جانب اخر قال متحدث باسم حركة طالبان 
األفغاني��ة إن احلرك��ة منع��ت منظم��ة الصحة 

العاملية والصليب األحمر من العمل في املناطق 
اخلاضع��ة لسيطرتها حتى إش��عار آخر مشيرة 
إل��ى أعم��ال ”مشبوهة“ لم حتدده��ا أثناء حملة 
تطعي��م. وج��اءت اخلطوة في الوق��ت الذي تقوم 

فيه منظم��ة الصحة العاملي��ة بحملة تطعيم 
ف��ي أفغانستان إحدى آخر الدول في العالم التي 

ما زالت تشهد انتشار مرض شلل األطفال.
وق��ال ذبيح اهلل مجاهد املتح��دث باسم طالبان 
إن القت��ال في أنح��اء أفغانست��ان أوجد ”وضعا 
معقدا“ وبعض املنظمات اخليرية، ومنها منظمة 
الصح��ة العاملي��ة والصليب األحم��ر، ال تتعامل 
مبا يتماش��ى مع الوضع . وأض��اف دون اخلوض في 
تفاصي��ل ”إنها لم تلت��زم بتعهداته��ا لإلمارات 
اإلسالمية وقامت بأعمال مشبوهة أثناء حمالت 

التطعيم“.
م��ن جان��ب اخ��ر يشير كت��اب جديد ع��ن سيرة 
املال عمر زعيم حرك��ة طالبان األفغانية السابق 
إل��ى أنه اختب��أ لسنوات ق��رب قاع��دة أمريكية 
ف��ي أفغانستان وليس في باكست��ان مثلما قال 
مسؤول��ون أمريكي��ون مما يكش��ف فشل الغرب 
في تعقبه لكن متحدثا باسم الرئيس األفغاني 
وصف ذلك بأنه ”ادعاء مضلل“. وتقول الصحفية 
الهولندي��ة بيت��ي دام ف��ي كتابه��ا ”البحث عن 
عدو“ إن عمر لم يختبئ قط في باكستان اجملاورة. 

وأضاف��ت دام التي تقول إنه��ا أجرت مقابالت مع 
أعضاء في طالب��ان على مدى خمس سنوات من 
أج��ل كتابها أن عمر ك��ان يختبئ على بعد نحو 
خمسة كيلومترات فقط ع��ن قاعدة عسكرية 
أمريكي��ة رئيس��ة ف��ي إقلي��م زاب��ل األفغان��ي 
مسقط رأسه.وحكمت حركة طالبان املتشددة 
أفغانست��ان من عام 1996 إل��ى عام 2001 وتشن 
متردا ضد احلكومة منذ ذلك احلني. ويشير الكتاب 
إل��ى أن عم��ر الرجل األع��ور الذي سل��م القيادة 
الفعلي��ة لطالب��ان بعد عام 2001 ك��ان يتصرف 
كزعي��م روحي فيم��ا يبدو وأن احلرك��ة املتشددة 
أبق��ت وفاته في 2013 سرا ملدة عامني. وكان عمر 
مطلوب��ا في الواليات املتح��دة ألنه وفر مالذا آمنا 
لزعي��م تنظي��م القاعدة أسامة ب��ن الدن العقل 
املدبر لهجم��ات 11 سبتمبر أيل��ول في الواليات 
املتحدة والذي كان يختبئ في باكستان. وأعلنت 
واش��نطن مكافة قدرها عشرة ماليني دوالر نظير 
رأسه.وقال��ت دام إن الق��وات األمريكي��ة فتشت 
مكان��ا أقام فيه عم��ر في مرة من امل��رات لكنها 
أخفق��ت م��ع معرفة املك��ان الذي يختب��ئ فيه. 
وأضاف��ت ”يسل��ط الكت��اب الض��وء على فشل 
اخملابرات الغربية بينما يج��ري مسؤولو الواليات 
املتحدة وطالب��ان محادثات س��الم إلنهاء احلرب 
املستم��رة منذ 17 عام��ا في أفغانست��ان“. ولم 
ترد السف��ارة األمريكي��ة في كاب��ول على طلب 
تعقيب. وأوقف��ت الواليات املتح��دة صرف أموال 
لباكست��ان بسب��ب  التحال��ف  صن��دوق دع��م 
اتهامه��ا بالفش��ل في اتخاذ إج��راءات حاسمة 
ض��د متشددي طالبان األفغانية الذين ينشطون 
ه��ارون  الباكستانية.وق��ال  األراض��ي  عل��ى 
ش��يخ أنصاري، وهو متح��دث باسم الرئيس 
األفغاني أش��رف غن��ي، إنه ”يرف��ض بشدة“ 
الكت��اب ووص��ف ”ادع��اء“ أن عم��ر عاش في 
أفغانستان بأنه ”مضلل“. وكتب تغريدة قال 
فيها ”لدينا دليل كاف يظهر أنه )عمر( عاش 
ومات في باكستان. نقطة ومن أول السطر“. 
كما عب��ر عمر اهلل صالح، وه��و رئيس سابق 
للمخاب��رات األفغانية ويخ��وض االنتخابات 
املقبلة على منصب نائب الرئيس، عن رفضه 
ملا ورد في الكتاب. وقال في تغريدة ”ما يطلق 
عليه اسم تقري��ر استقصائي ويدعي أن املال 
عمر عاش ومات في أفغانستان ما هو إال مادة 

دعائية ملتوية“.بحسب رويترز.
وأك��دت طالبان رسميا ف��ي يوليو مت��وز 2015 أن 
عمر توف��ي قبل ذل��ك التاريخ بأكث��ر من عامني. 
وقال محمد يعقوب االبن األكبر لعمر في شريط 
صوتي نشر في سبتمبر أيلول 2015 إن والده كان 
مصابا بالتهاب الكب��د الوبائي )سي( وتوفي في 
أفغانستان. ونشرت دام كتابا آخر عن أفغانستان 
وه��ي محاض��رة زائ��رة لش��ؤون أفغانست��ان في 
معهد الدراسات السياسية بباريس. ونشرت دام 
كتابها عن املال عمر باللغة الهولندية وسيكون 

متوفرا باللغة اإلجنليزية.

ميثل ش��هر حزيران املقب��ل، اختبارا 
حقيقي��ا حلكوم��ة رئي��س مجلس 
ال��وزراء ع��ادل عبدامله��دي مع قرب 
انتهاء الفترة الت��ي حددتها الكتل 
ادارة  مل��ف  النه��اء  السياس��ية 

املناصب بالوكالة.
وف��ي ه��ذا الص��دد يق��ول النائ��ب 

الس��ابق وائ��ل عب��د اللطي��ف في 
حدي��ث ان« نهاي��ة ش��هر حزي��ران 
املقبل، سيش��هد اختبارا حقيقيا 
حلكوم��ة عب��د امله��دي«، مبينا ان« 
مل��ف الدرجات اخلاصة س��يخضع 
حملاصص��ة سياس��ية مقيت��ة ق��د 
العملي��ة  بانش��طار  تتس��بب 
السياس��ية وتنعكس س��لبا على 

اداء عمل احلكومة وتعطلها«.
واش��ار ال��ى ان »هن��اك 800 درج��ة 
خاص��ة بالوكال��ة س��يتم اختي��ار 
ش��خصيات لها م��ن قب��ل البرملان 
ويت��م عرضها على مجل��س الوزراء 

من اجل التصويت عليها«.

وكشف مسؤول حكومي، في وقت 
س��ابق، ع��ن وجود حملة إلس��قاط 
املس��ؤولني احلالي��ني الذي��ن ي��درون 
مناصبهم بالوكالة، الفتا إلى سعي 
م��ن بعض الكت��ل للحص��ول على 
مناص��ب ثانوية لفرض س��يطرتها 
الدول��ة  مؤسس��ات  أغل��ب  عل��ى 

وتتحكم في صناعة قرارها.
وقال إن »أغلب املناصب في الوزارات 

تُ��دار بالوكال��ة، والوكالء  العراقية 
مرتبط��ون بأحزاب وكت��ل متنفذة، 
م��ا  منه��ا،   قّوته��م  ويس��تمدون 
جعله��م يفرض��ون قّوته��م عل��ى 
الوزارات وعلى إدارة الدولة بأكملها«، 
الفتا إلى أن��ه »وفق املوازن��ة املقررة 
للع��ام احلال��ي، ف��إّن ش��هر حزيران 
املقبل سيكون آخر شهر تُصرف فيه 
رواتب املناصب الت��ي تدار بالوكالة، 
م��ا يعن��ي أّن املوض��وع بحاجة إلى 

حل خالل هذه الفترة«.
وأشار إلى، أن »ذلك دفع بعض الكتل 
السياسية إلى التزاحم للفوز بتلك 
املناصب، فبدأت باستخدام أساليب 
الضغ��ط في ما بينها لالس��تحواذ 
على تلك املناصب، وإعداد مرشحني 
جدد لها«، مبينا أن »من بني الضغوط 
بني الكتل، ملفات فساد ضد بعض 

الوزراء وضد بعض املسؤولني، وبدأت 
بعض الكتل تهدد بعضها البعض 
بهذه امللفات، للدفع باجتاه احلصول 

على املناصب الثانوية«.
وأكد املس��ؤول الذي رفض الكشف 
ع��ن اس��مه، أن »عب��د امله��دي نأى 
بنفس��ه عن ه��ذا الص��راع، وألقى 
الك��رة في س��احة الكت��ل، على أن 
تتوافق في ما بينها ثم تعرض عليه 

أس��ماء مرش��حيها«، الفت��ا إلى أن 
»الكتل أدخلت كل امللفات العالقة 
من حقائب وزارية شاغرة ومن أزمات 
سياسية ضمن هذا امللف، وربطتها 
به، ما يعني أن هذا امللف س��يكون 
محور الص��راع بني الكتل للمرحلة 
املقبلة، وس��يؤثر على كافة امللفات 

األخرى« .
وح��ددت رئاس��ة مجل��س الن��واب 
والكتل السياس��ية بداية الش��هر 
املقبل موعدا النهاء االدارة باملناصب 
رغ��م ان حكومة ع��ادل عبد املهدي 
ت��دار 4 وزارات منه��ا بالوكال��ة وهي 

الدفاع والداخلية والتربية والعدل.
وق��ال النائ��ب ع��ن حتالف س��ائرون 
سالم الش��مري، إن »ملف الدرجات 
اخلاص��ة أمر البد م��ن االنتهاء منه 
ف��ي ظل ماحتمله هذه الدرجات من 
ثقل عل��ى املوازنة، نظ��را لعددهم 

الكبير«.
وأشار إلى، أن »حتالف سائرون ملتزم 
بإنه��اء عم��ل الهيئات املس��تقلة 
بالوكال��ة،  اخلاص��ة  والدرج��ات 
واآللي��ات  الس��بل  كاف��ة  عب��ر 
القانونية والدستورية التي نصت 
عليه��ا القوان��ني الناف��ذة للدولة 

العراقية«.
حتدث��ت  الت��ي  املص��ادر  وتش��ير 
لديه مجموعة  ان«حتالف سائرون 
مرش��حني ال��ى رئاس��ة الهيئات 
املس��تقلة والدوائر غي��ر املرتبطة 
ب��وزارة«، الفتا الى ان«بعض الكتل 
السياس��ية ب��دأت باع��داد قائمة 

مرشحيها للمناصب«.
الى ذلك كش��ف حتالف س��ائرون 
بزعامة السيد مقتدى الصدر، عن 

موعد االنتهاء من حسم التصويت 
عل��ى مرش��حي ال��وزارات املتبقية 

ورئاسات اللجان النيابية.
وقال النائ��ب عن التحالف حس��ن 
ان«انتخاب��ات  حدي��ث  ف��ي  ج��الل 
النيابية مستمرة  اللجان  رئاس��ات 
ومت انتخاب رئاسات عدد من اللجان 

وستحس��م رئاس��ات باقي اللجان 
خالل االيام املقبلة«.

واضاف، ان«انتخاب رئاسات اللجان 
وبعضه��ا  باالنتخ��اب  بعضه��ا  مت 
ان«اس��تكمال  مبين��ا  بالتواف��ق«، 
التصوي��ت على مرش��حي الوزارات 
خ��الل  ايض��ا  س��يكون  الش��اغرة 
االي��ام املقبل وفي صعي��د ذي صلة 
اكد رئي��س مجلس الن��واب محمد 
احللبوسي  عزم البرملان على تشريع 

الطائفية.وقال  التي جت��رم  القوانني 
املكت��ب االعالم��ي لرئي��س البرملان 
في بي��ان أن »احللبوس��ي زار مؤخرا 
محافظ��ة النجف االش��رف وتوجه 
فور وصول��ه إلى ناحية العباس��ية 
لتقدمي الع��زاء إلى عوائ��ل مغدوري 

حادثة الثرثار«.

ونقل البيان، عن احللبوسي قوله في 
جتمع عشائري لعش��ائر آل بدير في 
النجف والفرات األوسط، »شرف لي 
أن أكون في مضيف الش��يخ فارس 
البدي��ري لتق��دمي العزاء إل��ى أهلنا 
ذوي املغدوري��ن بحادث��ة الثرثار على 
يد تنظيم داعش اإلرهابي«، مش��يرا 
إل��ى أن »هذا التنظي��م الينتمي إلى 
عش��يرة وال إل��ى أي دي��ن أو مذهب، 
بل إنهم خ��وارج العص��ر«. واضاف 

احللبوس��ي، أن »اإلرهاب ال مكان له 
ب��ني العراقي��ني، محذرا م��ن االجنرار 
إل��ى الفتنة الطائفي��ة«، مؤكدا في 
الوقت ذاته أن »مجلس النواب عازٌم 
عل��ى تش��ريع القوان��ني الت��ي جترم 

الطائفية .

12 قضايا

الشمري: إن ملف الدرجات الخاصة أمر البد من 
االنتهاء منه يف ظل ماتحمله هذه الدرجات من ثقل 

على املوازنة نظرا لعددهم الكبري

النزاع املتأجج بني الجانبني تطور بسرعة ليتخذ 
شكل شجار فوضوي وسط مساع شبه يائسة 

للتوصل إىل تسوية قائمة على التفاوض

تحالف سائرون لديه 
مجموعة مرشحني 
اىل رئاسة الهيئات 
املستقلة والدوائر غري 
املرتبطة بوزارة

اعتربت طالبان أن امريكا 
تسعى إىل مواصلة األهداف 
العسكرية االستعمارية 
تحت ستار السالم وممارسة 
الضغط عليها بشكل غري 
قانوني
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السالم في أفغانستان: خطوة إلى األمام خطوتان للخلف

حزيران يمثل االختبار الحقيقي للحكومة .. انهاء المناصب بالوكالة قد يشطر العملية السياسية

عبد اللطيف : ملف الدرجات اخلاصة سيخضع حملاصصة سياسية مقيتة قد 
تتسبب بانشطار العملية السياسية وتنعكس سلبا على اداء عمل احلكومة وتعطلها

الرئيس األمريكي دونالد ترامب يفوض زملاي خليل زاد 
املولود يف أفغانستان لقيادة مفاوضات السالم مع طالبان 

مجاهد

ترامب 

زاد

الشمري



على وقع طبول حرب تقرع وخالف يتصاعد وتصريحات نارية تتطاير ..

تُرِج��َم هذا العداء إلى حت��رٍُّك على أرض 
الواق��ع سريًع��ا. وبدأ طرف��ا القتال في 
استه��داف ش��حنات النف��ط اخلاصة 
بالط��رف اآلخر مع اش��تداد وتيرة احلرب 
 ،1984 ع��ام  ف��ي  اإليراني��ة  العراقي��ة 
باعتباره��ا طريق��ًة حلي��ازة األفضلي��ة 
العسكري��ة. وحسبم��ا ورد ف��ي موقع 
»جلوب��ال سيكيوريت��ي«: »تعرضت 71 
سفينة جتارية للهج��وم في عام 1984 
وح��ده، مقارن��ًة بنح��و 48 سفينة في 

السنوات الثالث األولى للحرب«.
أث��ار هذا األم��ر غضب الق��وى العاملية، 
وعل��ى رأسه��ا الواليات املتح��دة، التي 
أرسل��ت ق��وًة بحري��ة ملرافق��ة ناقالت 
النف��ط والسف��ن التجاري��ة التي تعبر 
اخللي��ج العرب��ي . وأدى هذا إل��ى تبادل 
إطالق النار بني الوالي��ات املتحدة وإيران 
ة مناسب��ات. وليس من املفاجئ  في عدَّ
أنَّ الوالي��ات املتحدة تفوقت في غالبية 

هذه العمليات القتالية.
بحسب التقرير ساعد هذا في ترسيخ 
صورة الواليات املتح��دة باعتبارها عدو 
الشع��ب األول داخ��ل عق��ول كثيٍر من 
القادة اإليرانيني، مبن فيهم قادة اجليش. 
ومن��ذ ذلك احل��ني، حاولت إي��ران تطوير 
الق��درات العسكري��ة غي��ر املتماثل��ة 
ملعادل��ة الكفة أمام التف��وق التقليدي 

الذي ال يُقهر للواليات املتحدة.
لكن يوضح الباحث أنَّ��ه ما تزال هناك 
خمسة أسلحة أمريكية تُسيطر على 

تفكير اإليرانيني، وهي:

1- طائرات إف-22 رابتور
يشير كيك إلى أنَّ الطائرات اإليرانية 
الطائ��رات  استه��داف  ف��ي  ب��دأت 
األمريكية بدون طيار التي كانت جُتري 
عمليات االستطالع وتراقب إيران في 
عام 2013، لذا قرَّرت واش��نطن تزويد 
الطائرات بدون طيار بطائرات مرافقة 
مهمته��ا حماي��ة األه��داف اجلوي��ة 
عالي��ة القيمة. وهذه الطائرات كانت 
ع��ادًة م��ن مقات��الت »إف-22« رابتور، 

وذلك ألسباٍب وجيهة.
ه��ذه  تتف��وق  تقري��ره،  فبحس��ب 

املقاتالت األمريكي��ة من اجليل اخلامس 
على طائ��رات »فانت��وم إف-4« اإليرانية 
أمريكي��ة الصن��ع، لدرج��ة أنَّ طي��اري 

ُمقات��الت »إف-22« تالعب��وا بنظرائهم 
اإليرانيني في أكثر من ُمناسبة. وأوضح 
رئيس هيئ��ة أركان الق��وات اجلوية هذا 
األمر ح��ني تطرَّق إل��ى واح��دٍة من تلك 

املناسبات، قائاًل:
حلَّ��ق الطيار ال��ذي كان يق��ود مقاتلة 
الرابت��ور أسفل طائراتهم فانتوم إف-4؛ 
ليتح��رى ع��ن األسلح��ة الت��ي كانت 
ث��م  وج��وده.  يُدرِك��وا  أن  دون  حتمله��ا 
ارتف��ع بطائرت��ه ناحية اجلن��اح األيسر 
لطائراته��م واتصل بهم ليقول: »يجب 

ا«. عليكم أن تذهبوا إلى املنزل حقًّ
وف��ي حال��ة ان��دالع ن��زاع مسل��ح بني 
الطرفني فأنَّ املقاتل��ة »إف-22« أحادية 
املقع��د وثنائية احملرك، ستكون ضروريًة 
في الدقائق األولى في محاوالت الواليات 
املتح��دة لتحقيق التف��وق داخل اجملال 
اجل��وي اإليران��ي. وحلسن احل��ظ، يعتبر 
ه��ذا النوع م��ن املهام حتدي��ًدا هو الذي 

َمت من أجله الطائرة »إف-22«، ولن  ُصمِّ
تكون لدى اجليش اإليراني سبٌل ناجعٌة 

في مواجهتها.
وبع��د مساع��دة الوالي��ات املتحدة في 
حتقيق التفوق، ميكن استغالل املقاتالت 
في ع��دٍد من املهام اخملتلفة، مثل ش��ن 
األرضي��ة،  األه��داف  عل��ى  الهجم��ات 
اإلش��ارات  اإللكترونية، وجمع  واحل��رب 

االستخباراتي��ة. وليس م��ن العجب أنَّ 
الواليات املتح��دة تنشر املزيد منها في 
قواعده��ا اجلوي��ة داخل اخللي��ج، حني 

تتصاعد التوترات مع إيران.

2- قاذفة القنابل بي-2
بحسب التقرير مُيثِّ��ل البرنامج النووي 

اإليران��ي املُزدهر أكب��ر تهديٍد يُثير خوف 
الوالي��ات املتح��دة م��ن إي��ران. وله��ذا 
السب��ب قال كل رئي��ٍس أمريكي إنَّ كل 
اخليارات ما تزال مطروحة في ما يتعلَّق 

بالبرنامج النووي اإليراني.
وسُتؤدِّي قاذفة القنابل اخلفية »بي-2« 
دورًا بارزًا في العمليات في حال اضطرت 
الوالي��ات املتح��دة إلى اللج��وء للخيار 
العسك��ري في مواجه��ة برنامج إيران 
الن��ووي. وذل��ك ألنَّ اجلغرافي��ا الهائل��ة 
القاسية التي تتمتع بها إيران تُعد أحد 

أفضل الدفاعات لديها.
فاجلمهورية اإلسالمية أكبر ثالث مرات 
م��ن العراق، ويس��اوي حجمه��ا تقريًبا 
حجم جمي��ع دول أورب��ا الغربية. وتقع 
أغل��ب منشآته��ا النووي��ة الرئيس��ة، 
إضاف��ًة إل��ى بع��ٍض م��ن أه��م املواقع 
العسكري��ة، ف��ي ُعمق الب��الد. وبعٌض 
من هذه املواقع واملنش��آت تقع بالقرب 

م��ن املدن الرئيسة، مث��ل منشأة فوردو 
للتخصيب النووي التي تقع بالقرب من 
مدين��ة ُقم، والتي تتمتَّ��ع مبكانٍة دينية 

كبيرة لدى الشيعة.
له��ذا السبب ستحظى قاذفة القنابل 
اخلفي��ة »ب��ي-2« بأهمي��ٍة رئيس��ة في 
أي هج��وٍم أمريك��ي على برنام��ج إيران 
الن��ووي، حسبم��ا ي��رى كي��ك. إذ ُتثِّل 

ا م��ن مكونات  القاذف��ة »عنصًرا رئيسًّ
ترسانة الضربات بعيدة املدى في البالد، 
وواحدًة م��ن أكثر طائ��رات العالم قدرًة 

على النجاة«، بحسب شركة »نورثروب 
جرومان« التي تصنع الطائرة.

تتمتَّ��ع الطائ��رة بالقدرة عل��ى اختراق 

املناط��ق ش��ديدة التحص��ني، واجتياز 
أنظم��ة الدف��اع اجل��وي املتط��ورة، إلى 
جان��ب إمكان��اٍت تت��راوح ب��ني الق��درة 
على الطيران ل���»6 آالف ميل بحري دون 
احلاج��ة إلى إع��ادة الت��زوُّد بالوقود، و10 
آالف ميل بحري إثر تزويدها بالوقود جًوا 

ملرة واحدة«.
وتستطيع قاذف��ة القنابل اخلفية بي-2 
أيًض��ا نق��ل حم��والٍت كبي��رة، وتوجيه 
ضرب��اٍت دقيقة، وهي مهم��اٌت ضرورية 
لضمان ق��درة الوالي��ات املتح��دة على 

تدمي��ر املنش��آت النووية ف��ي أقل عدٍد 
ممكن من املوجات الهجومية. وأوضحت 
الشركة أنَّ كل قاذفة »تستطيع حمل 
ا من الذخيرة التقليدية  أكثر من 20 طنًّ
والنووي��ة، وضرب أهدافها بدقٍة في ظل 

أي ظروف مناخية«.
3- قنبلة االختراق الهائل جي بي يو-57 

إيه/بي

يشي��ر التقري��ر إلى أنَّ القاذف��ة »بي-2« 
تكتسب أهميتها في الغارات األمريكية 
ضد البرنامج النووي اإليراني لسبٍب آخر 
أيًض��ا؛ إذ إنَّها حتدي��ًدا الطائرة الوحيدة 
القادرة على حمل س��الح اجلو املعروف 
ب�»قنبل��ة االختراق الهائ��ل جي بي يو-
57 إيه/بي«.ل��م حت��اول الواليات املتحدة 
إنكار الغرض م��ن هذه القنبلة الهائلة 

الت��ي تخت��رق التحصين��ات. وفي حال 
قررت ش��ن هجوٍم ضد البرنامج النووي 
اإليراني، فمن شبه املؤكد أن تستخدم 

قنبلة االخت��راق الهائل لتدمير منشأة 
ف��وردو للتخصيب النووي، وهي املنشأة 
املدفونة في نقط��ٍة عميقة داخل أحد 
اجلبال.يبل��غ حجم ه��ذه القنبلة التي 
تصنعها ش��ركة »بوين��ج« األمريكية 
ستة أضعاف ثاني أكبر قنبلة مخترقة 
للتحصين��ات في الترسانة األمريكية 
أو اإلسرائيلية، ويصل وزنها إلى 13600 
كيلوجرام، مع ُقطٍر يصل إلى 80 سم، 

وطوٍل يبلغ 6.25 متر.
بحسب التقرير، ب��دأ مشروع القنبلة 
أوائل عام 2004، وتسارعت وتيرة العمل 
حتت إش��راف وكال��ة مشاريع البحوث 
املتطورة الدفاعية )داربا( في السنوات 
الالحق��ة. إذ ب��دأت االختب��ارات حت��ت 
إش��راف الوكالة في ع��ام 2008، وُنِقل 
البرنام��ج إلى القوات اجلوية في فبراير 
)ش��باط( 2010. وفي ع��ام 2012، أمرت 
الق��وات اجلوية بتطوير قنبلة االختراق 
الهائل، وبدأت في إجراء اختباراٍت على 

رة عام 2013. القنبلة املُطوَّ
وتشي��ر التقارير إل��ى أنَّ القنبلة حتمل 
حوال��ي »2404 كيلوجرام��ات من املواد 
تفجيري��ة  بق��وٍة  وتتمتَّ��ع  املتفج��رة، 
تتجاوز 10 أضعاف قوة قنبلة )بي إل يو-
109(، النسخ��ة السابق��ة من القنبلة 

احلالي��ة«. يسم��ح ذل��ك له��ا باختراق 
اخلرسان��ة  م��ن  مت��ر   18.288 حوال��ي 
املسلح��ة، وتفجير أه��داٍف على عمق 
61 مت��ًرا حتت األرض؛ م��ا يجعلها قادرًة 
على تدمير أكث��ر األهداف التي يصعب 

الوصول إليها حتت سطح األرض.

4- امُلدرَّعة الربمائية القتالية
إلى جانب األسلحة النووية، تُهدِّد إيران 

الواليات 
ف��ي  وأسلحته��ا  بقدراته��ا  املتح��دة 
منظوم��ة »من��ع الوص��ول«، التي تنع 
وص��ول القوات املُعادية إل��ى مناطقها. 
وحسبم��ا أوضح كيك، حتتل الصواريخ 
املضادة للسفن املركز األول على قائمة 
ُنه��ا املنظومة  األسلح��ة الت��ي تتضمَّ
اإليرانية، على غرار الصني. لكنَّ الصني 
ر الكبير  تتفوَّق على إيران بفضل التطوُّ
لترسانته��ا م��ن الصواري��خ متوسطة 

هة بدقة. وبعيدة املدى املُوجَّ
ولتعوي��ض ذل��ك، سُتضط��ر إي��ران إلى 
االعتم��اد عل��ى أفضليته��ا اجلغرافية 
في تنفي��ذ أي استراتيجية مبنية على 
تل��ك املنظومة ض��د الوالي��ات املتحدة 
في اخللي��ج العرب��ي. إذ تتل��ك طهران 
أطول خٍط ساحل��ي يُِطلُّ على مضيق 
هرمز، إذ يبلغ طوله 2182 كيلومتًرا، في 
ح��ني ميتد الساحل العرب��ي بطول 480 
كيلومت��ًرا فقط. وأوض��ح روبرت كابالن 
أنَّ املعال��م اجلغرافي��ة، مث��ل »اخللجان 
واملداخ��ل والتجاوي��ف البحرية واجلزر« 
بط��ول ساحل إيران، تَُع��دُّ مبثابة مواقع 
مثالي��ة إلخف��اء أنظم��ة أسلحة على 
مساف��ٍة قريب��ة م��ن األص��ول البحرية 

األمريكية العاملة في اخلليج العربي.
ورمبا يدفع هذا السبب الواليات املتحدة 
إلى االستيالء على بعض ممتلكات إيران 
الساحلية، ومنها ج��زر اخلليج العربي 
الثالث��ة: أبو موس��ى، وطن��ب الكبرى، 
وطن��ب الصغ��رى، ف��ي حال��ة نش��وب 
صراٍع بني إيران، والواليات املتحدة داخل 
اخلليج العرب��ي؛ نتيج��ة محاولة إيران 
إغالق مضيق هرم��ز مثاًل. وهذا سُيجبر 
الوالي��ات املتحدة عل��ى تنفيذ عمليات 
إن��زاٍل برمائية، وهي عملي��اٌت أصبحت 
بالغة الصعوبة في ظل انتشار الذخائر 

املوجهة بدقة.
لكن وفًقا للتقري��ر، تتلك قوات مشاة 
البحري��ة األمريكي��ة سالًح��ا ُمناسًبا 
لهذه املشكلة، وهو »املُدرَّعة البرمائية 
القتالي��ة 1.1«. الكثي��ر م��ن املعلومات 
اخلاص��ة به��ذه املُدرَّع��ة غي��ر معروفة، 
لك��ن يوضح كيك أنَّ طل��ب املعلومات 
األصلي الصادر عام 2011 كان قد طلب 
ا  تصميم ُمدرَّعٍة قادرة على »اإلنزال ذاتيًّ
م��ن السفين��ة البرمائية، ونق��ل فرقة 
مشاة بحرية ُمعزَّزة )تتألَّف من 17 فرًدا 
من أف��راد مشاة البحري��ة( إلى مسافٍة 
تبلغ 19.31 كيلومت��ر أو أبعد، وبسرعٍة 
تتج��اوز 14.82 كيلومتر ف��ي الساعة«.

وجتدر اإلش��ارة هنا إلى أنَّ قوات البحرية 
طالب��ت أن تك��ون املُدرَّعة »ق��ادرًة على 
حمايتها من تهديدات النيران املباشرة 
ات  والُعب��وَّ واأللغ��ام،  املباش��رة،  وغي��ر 

الناسفة« .
وأوضح مشاة البحرية أنَّهم يخفضون 
بعض متطلبات املُدرَّعة منذ ذلك احلني، 
بسب��ب التكلف��ة في املق��ام األول، في 
ظ��ل تَعرُّض البرنامج النتق��اداٍت كبيرة 
��ا. عالوًة عل��ى ذلك، رمب��ا يضطر  داخليًّ
مش��اة البحري��ة إل��ى زي��ادة االعتم��اد 
رة م��ن »املُدرَّعة  عل��ى النسخة املُط��وَّ
الهجومي��ة البرمائي��ة 7« ف��ي الوق��ت 

احلالي.
وم��ا ت��زال هناك نسخ��ٌة م��ن »املُدرَّعة 
البرمائية القتالي��ة 1.1« حتت االختبار، 
الق��درة  إل��ى  تص��ل  أن  املتوق��ع  وم��ن 
التشغيلية األولي��ة بحلول عام 2020. 

وسيعُق��ب ذلك إطالق نسخ��ٍة أفضل 
ه��ي »املُدرَّعة البرمائي��ة القتالية 2.0«، 
ح��ني ترق��ى التكنولوجي��ا املُتوفِّرة إلى 
االحتياج��ات املتوقع��ة. وال حتم��ل هذه 

األنباء اخلير إليران، حسبما يرى كيك.

5- أسلحة الليزر
اللي��زر  أنظم��ة  أنَّ  التقري��ر  يعتق��د 
العسكرية تتحوَّل سريًعا إلى حقيقٍة 

واقعية، رغ��م أنَّها ما ت��زال في مراحل 
تطويرها األولى. وأوردت ُمختلف التقارير 
اإلخباري��ة أنَّ الق��وات البحرية اختبرت 
منظوم��ة أسلحة ليزر ُمؤخًرا، وخرجت 
بنتائ��ج »جتاوزت توقعاته��ا بشأن مدى 
سرعتها وفعاليتها في تعقب األهداف 

الصعبة وتدميرها«.
ل  ويرى الباح��ث أنَّ ه��ذه النتائج تُشكِّ
خط��ًرا عل��ى إي��ران ومنظوم��ة »من��ع 
الوص��ول« الت��ي تُطبِّقه��ا؛ إذ إنَّ واحدًة 
م��ن أه��م ق��درات املنظوم��ة اإليراني��ة 
ه��ي استخ��دام أساطي��ل ضخمة من 
الزوارق السريعة خفيفة التسليح في 
»اجتياح« السف��ن البحرية األمريكية 

داخل اخلليج العربي.
فضاًل عن أنَّ إيران استثمرت الكثير من 
األم��وال في تطوير الطائرات بدون طيار. 
وهن��اك أسباٌب منطقي��ة لالعتقاد بأنَّ 
إيران رمب��ا تستخدم بعضه��ا الجتياح 
القط��ع البحرية األمريكي��ة، رغم أنها 

تستخدم في أغراض متعددة.
وتسعى إيران في احلالتني إلى استخدام 
أسلحة كثيرة زهيدة الثمن في التغلُّب 
على أسلحة قليلة باهظة التكلفة، أي 
أنَّ تكتيكات االجتياح السربي تسعى 
إل��ى استغ��الل الرياضي��ات البسيطة 
في التغلُّب عل��ى األنظمة العسكرية 
األمريكية املُتفوِّقة. ويقتضي جناح تلك 
التكتيكات -بحسب كي��ك- أن حُتاكي 
أسلح��ة االجتي��اح السرب��ي تكلف��ة 
الصواريخ الزهيدة، والتي تُستخدم في 

الهجوم أكثر من الدفاع.
لك��ن تسعى أنظمة اللي��زر إلى حرمان 
م��ن  السرب��ي  االجتي��اح  تكتيك��ات 
ه��ذه املي��زة. إذ يسم��ح اللي��زر للقوات 
األمريكي��ة بتدمي��ر أس��راب كبيرة من 
الزوارق السريعة، أو الطائرات بدون طيار 
بتكلف��ٍة زهيدة، ب��داًل م��ن اللجوء إلى 
تكتيكات الدفاع باهظة التكلفة التي 
تستخ��دم الصواريخ املض��ادة للسفن 
وصواري��خ الدف��اع اجلوي ف��ي التصدِّي 

لالجتياح السربي.
وقالت البحري��ة األمريكي��ة إنَّ تكلفة 
ر بحوالي %1  هذه األنظمة الليزرية تُقدَّ
م��ن تكلفة أنظم��ة الصواريخ احلالية، 
إذ تص��ل تكلف��ة الطلق��ة الواحدة من 
ه إل��ى دوالٍر أمريكي  مصدر طاق��ة ُموجَّ
واح��د. وم��ن امله��م أيًض��ا أنَّ الليزر هو 
س��الٌح ال ينف��د على اإلط��الق، بعكس 
الصواري��خ التي تُضطر السفن احلربية 
إل��ى حم��ل عدٍد مح��دوٍد منه��ا لضيق 

املساحة.
وعن ذلك ق��ال األدميرال ماثي��و كلندر، 
رئي��س األبحاث البحري��ة، عن األنظمة 
الليزرية في العام املاضي: »إنها قدراٌت 
ثوري��ة.. فه��ذه التكنولوجي��ا ميسورة 
التكلفة سُتغيِّر الطريقة التي نحارب 
بها، وستنق��ذ الكثير م��ن األرواح«. وال 
ي��رى التقري��ر عجًبا ف��ي األنب��اء عن أنَّ 
القوات البحرية تختبر حالًيا منظومة 
أسلح��ة اللي��زر داخل اخللي��ج العربي، 
على منت السفينة »يو إس إس بونس«؛ 
إذ حتت��وي تل��ك السفين��ة عل��ى مدفٍع 
الكهرومغناطيسية  »القوة  يستخدم 
إلطالق ص��اروٍخ يصل مداه إلى 201.168 
كيلومت��ر، بسرعٍة تُع��ادل 7.5 أضعاف 
الق��وات  وتتوق��ع  الص��وت«.  سرع��ة 
البحري��ة إص��الح مكام��ن اخلل��ل ف��ي 
منظومة أسلحة الليزر خالل السنوات 

املُقبل��ة، رغ��م أنَّ أسلح��ة مث��ل تلك 
م��ا ت��زال تُواِجه ُمشك��الٍت تقنية مثل 
عجزها عن العمل في الظروف املناخية 
السيئة. وحني تنته��ي أعمال اإلصالح 
هذه ويُصبح اللي��زر جاهًزا للحرب، يرى 
كي��ك أنَّ إي��ران ستصبح ف��ي مشكلٍة 

كبيرة.

13 ما وراءالحدث

ما هي االسلحة اليت ستفوز بها أمريكا يف أي حرب مقبلة ضد إيران؟ وما 
هي االسلحة االمريكية اخلمسة اليت تسيطر على تفكري االيرانيني ؟

على ضوء قرار 
الواليات املتحدة 
األخير بتصنيف 

قوات احلرس الثوري 
اإليراني منظمًة 

إرهابية، ورد إيران 
باملثل فيما يتعلق 

بجميع القوات 
األمريكية، تزداد 
أكثر مع الوقت 

احتمالية نشوب 
صراٍع عسكري 

بني الطرفني. 
فمن ستكون له 
األفضلية؟ ومن 
ميتلك أسلحة 

أفضل؟ هذا ما تناوله 
الباحث زاكاري كيك 

في تقريره جمللة 
»ناشيونال إنترست« 

األمريكية.
بدأ كيك تقريره 

باإلشارة أنَّ ميالد 
اجلمهورية اإلسالمية 

اإليرانية صاحبته 
حالٌة من العداء جتاه 

الواليات املتحدة. 
وألهب زعماء الثورة 
احلس الثوري بقيادة 

آية اهلل العظمى 
روح اهلل اخلميني، 
رجل الدين الثائر، 
عن طريق حتميل 

»الشيطان األكبر« 
-كما تصف إيران 
الواليات املتحدة- 
املسؤولية عن أي 

جرائم حقيقية أو 
ُمتخيلة .

/ القسم السياسي

تسعى أنظمة الليزر إىل حرمان تكتيكات االجتياح 
السربي من هذه امليزة إذ يسمح الليزر للقوات 

األمريكية بتدمري أسراب كبرية من الزوارق السريعة

متتلك قوات مشاة البحرية األمريكية سالًحا ُمناسًبا 
هلذه املشكلة وهو »امُلدرَّعة الربمائية القتالية 1.1« 

الكثري من املعلومات اخلاصة بهذه امُلدرَّعة غري معروفة
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واشنطن تحاول تحقيق التفوق داخل املجال الجوي 
االيراني يف الدقائق االوىل للضربة



»أوجاع السنني« رواية إلياد خضري .. أسفار تسرد ذاتها بال تكلف

جعل من النهر الشخصية الفنتازية تتكلم وحتاور وحتاكم راويها
هذه املفاصل املتداخلة زمنيًا قام باسرتجاعاتها يوميات عاشها راويها

اقول هذه املفاصل سردها كاتبها 
بدق��ة متناهي��ة ال تغ��ادر تفصيل 
م��ن حي��وات كان��ت قريب��ة من��ه 
واثثها بع��ن الفوتغرافي من رسم 
األمكن��ة،  وهندس��ة  الشخ��وص 
قدمها لنا في ش��كل روائي جميل 
ومؤثر وبال تكلف. اقول هي سيرته 
الذاتي��ة تداخل فيه��ا احلكي عبر 
رحلة امتزج فيها املتخيل بالواقع 
مبح��اورة  اسط��ورة  البس��ه  وق��د 
النهر– جعل من النهر الشخصية 
الفنتازي��ة تتكل��م وحت��اور وحتاكم 
راويه��ا، ه��ذه املفاص��ل املتداخلة 
زمنيا ق��ام باسترجاعاتها يوميات 
عاش��ها راويه��ا.. )الذاك��رة( وف��ي 
ه��ذا السي��اق اعان��ه عل��ي ش��د 
الق��ارئ والغوص به عبر انهياراتها 
وتداعياته��ا الى عوامله��ا املغلقة 
وه��ذه الشخصي��ة املتمثل��ة في 
شخص الراوي نفسه فاجأتنا مرارا 
وهي تقنعنا بأدائه��ا و»تخبطها« 
بن املاضي البعيد واحلاضر املعاش 
الذي من خالله تتفرع الرؤى وتتوالد 

مهرول��ة عبر ش��راين ال��راوي إلى 
أرواحنا ونح��ن نتلقى أمثلة الراوي 
وكأنها أسئلتنا نحن ونتفاعل مع 
أحاسيس��ه وكأنه��ا أحاسيسنا، 
ونعجب بسيرت��ه التي أطلق فيها 
العنان لب��راءة تفضح خفايا ذاتية 
وتأم��الت ومشاع��ر سربلت النص 
ال��ذي حترك سواكن��ه الشخصية 

الرئيسية املدورة. وتبدأ احلكاية.
الذك��رى  ب��ه  )طاف��ت  اقتب��اس: 
لسبعينيات الق��رن املاضي عندما 
ابلغ��ه زوج أخته خال��د بان اسمه 
ظهر في قوائم املقبولن في شركة 
حديثة التكوين. لم تكن له الرغبة 
في التعي��ن خصوصا ف��ي بغداد 
بعيدا ع��ن أصدقائ��ه وأهله. لكن 
اهتم��ام زوج أخته خالد باملوضوع 
أقنعه بان الوظيف��ة تعني الكثير 

فهي االستقرار( ص11. 
إذن عل��ى امت��داد الن��ص السردي 
تعترضن��ا الشخصي��ة الرئيسية 
وتستوقفن��ا بشد انتباهن��ا وإثارة 
فضولن��ا لنحاول النف��اذ إلى تلك 
العوال��م واملواضي��ع اخملتلف��ة من 
روايات غربية معرفة وش��خصيات 
م��ن التاريخ تشابك��ت. اقول هذه 
التناصات من نصوص سردية روائية 
جاءت منسجمة ومايطرحه نصه 
الروائ��ي من أفك��ار فكرية مهمة..

رمب��ا حملها كات��ب ه��ذه السيرة 
وما اعترضها من ظ��روف إنسانية 
الشخصيات  التاري��خ،  م��ر  عل��ى 

في الرواية توزع��ت بأسماء )خالد 
ومحم��د جاس��م وماه��ر واحم��د 
القص��اب ...ال��خ وقد جن��ح املؤلف 
في هدم جدار احليز وجعله يندمج 
بلحظة التأمل والكتابة، وذلك من 
خ��الل اخملاتله السردي��ة في جعل 
تتداخ��ل  الشخصي��ات  أص��وات 
وتتم��ازج م��ا بن –ضمي��ر احلاضر/

اختياره  وكذلك  الغائب/املتكل��م- 
للمك��ان املناسب ال��ذي ينسجم 
مع حيز احلكاية. وهنا أقول لم تكن 
احلكاية مجرد سيرة ذاتية إلنسان 
بسيط بل جتاوزت ذلك الى حكاية 
رص��د وكش��ف تاريخ��ي مل��ا جرى 
والزال يجري للشخصية العراقية 

من خالل انتقاالتها الزمنية.
اقتباس:

)الذكري��ات احلزين��ة الت��ي فتحت 
التنته��ي  الت��ي  .آالم��ي  جراح��ي 
.نهض��ت م��ن مكان��ي وأسرع��ت 
مبغادرة احلجرة غلقت الباب ورائي 
بقوة. تصطك��ت أسناني. اردد مع 
تفس��ي ذكريات املاض��ي. كم هي 
قاسية وأليمة.. هاربا الى الشارع..
املالذ الفسيح يدفعني تيار اسود 
م��ن الهواء الرطب وه��و يكاد ميزق 
م��ا يغطين��ي م��ن ثي��اب فانتهى 
استطي��ع حتمله��ا..  ال  بفاجع��ة 
أصابن��ي صداع عني��ف أمسكت 
فألقيتها  بأخته��ا  اليس��رى  يدي 
الش��ارع  ضي��اء  تسل��ط  تهت��ز 
الضباب��ي عل��ى عين��ي.. فأسدل 

عليه��ا غشاوة كثيف��ة كدت أقع 
م��ن جرأته��ا عل��ى األرض لع��دم 
متكني التمسك باحلائط املتهرئ(. 

ص64 .
 إن مه��ارة الس��ارد تبق��ي القارئ 
منق��ادا ل��ه متوغ��ال ف��ي أدغ��ال 
روح��ه وم��ن خالل تالع��ب املؤلف 
باألح��داث، بحيث يجعلنا ننتظر 
متشوق��ن نهاية احلدث فيفاجئا 
باالنتق��ال السلس الى حدث آخر 
أفض��ى إليه سابق��ا، كما يفضي 
السؤال إل��ى سؤال آخر خصوصا 
وأنت حتاول الدنو من الشخصيات 
التي أحضره��ا ال��راوي الى عالم 
أدوارا  له��ا  ورس��م  حكايت��ه 
مختلف��ة ساعدت عل��ى إبراز دور 
األح��وال  املتغي��رة  ش��خصيته 
املتبدل��ة األط��وار الت��ي وظف��ت 
عوال��م تل��ك الشخصي��ات ف��ي 
إضاءة جوانب مهمة من احلكاية، 
هذه الشخصية الرئيسية والتي 

ألبسه��ا أحيانا أفك��اره وجعلها 
الرواي��ة،  حي��ز  داخ��ل  تنتف��ض 
وكأن تل��ك األفك��ار فصلت على 

مقاسات تلك الشخصيات.
اقتباس:

)السي��ف م��ن كثرة م��ا يضرب به 
والنك��وص  الوه��ن  رقاب��ا اصاب��ه 
وأصب��ح تاريخا اس��ود او ثقبا في 
رداء العافي��ة ال من��اص من��ه فما 
زلنا نتبجح بكلكامش.. الطاغية 
ال بالرعي��ة املسحوقة ي��ا لها من 
ملحمة س��واد الليل يخجل منها 
إذا ماسميته��ا س��وداء.. كان اجلو 
مكهرب��ا واحلديث عن ه��ذه األمور 
في مثل ه��ذه الظروف صعبة جدا 
الن هناك عيون منتشرة. خصوصا 
وان احل��رب قد بدأت قررنا السكوت 
وعدم التحدث .يقول املثل املصري 

– للحيطان اذان- ( ص 99. 
إنها أح��داث ووقائع وش��خصيات 
أيام الطاغية واحلروب التي طحنت 

ش��باب العراق, كل ه��ذه األحداث 
جعل��ت الن��ص حيوي��ا أكث��ر الى 
احملوري��ة  الشخصي��ة  دور  جان��ب 
التي تنشط هذه الوقائع بوجودها 
املكث��ف أينما حل��ت وعلى امتداد 
الرواية بأزمنتها وأمكنتها، فالراوي/ 
البطل ال يستصع��ب املغامرة في 
كشف وفضح املسكوت عنه بعد 
ان ذهب الرقيب، لكننا رأينا املؤلف 
بعد أن أكم��ل رحلته داخل ذاكرته 
ومخيلته وع��اد الى احلياة اليومية 
م��ن جدي��د ه��ذه املأس��اة والت��ي 
تسح��ق األرواح ملال وضجرا والتي 
رافق��ت راويها/ بطله��ا بعد متعة 

البوح أو اخلالص. 
اقتباس:

ه��ل  العزي��ز.  صديق��ي  )ق��ال: 
نسيتني؟

- أجاب��ه بأمواج��ه املتالطمة على 
اجلرف.. إنني ل��م انسك. أنت الذي 
..ل��م تواصلني.. قال:  انقطع عني 
ظننت��ك ميت��ا.. جاف��ا. الطحالب 
جثمت على صدرك وجعلت ماءك 

اخضر.
- مل��ا ال أموت ..هل سمعت يوما بان 

املوت ميوت.
- ال لم اسم��ع ...صديقي من يحب 
اإلقامة في جوفي .انك في موحلة 
امتح��ان عسي��ر ..متى م��ا عجزت 
عن جتاوز الصع��اب فانا استقبلك 
.أضم��ك ف��ي أحضاني..ك��ل هذه 

السنن وأنا اقص عليك(.
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اصدار

قصة قصرية

لكل ش��عب ثقافته التي يتميز بها عن غيره وتنعكس هذه 
الثقاف��ة على لغة هذا الشع��ب، فالشعب في اي مجتمع 
هو مرآة ثقافته وهي الوسيل��ة التي تستخدمها الشعوب 
للتعبير ع��ن العناصر اخملتلفة للثقاف��ة عاداتها وقوانينها 
وتقاليده��ا ومفاهيمها ويوجد تكامل ب��ن اللغة والثقافة 
على درج��ة كبيرة من االهمية، وتبرز تل��ك االهمية بوضوح 
في مجال تعلي��م اللغات عامة وتعليم اللغة العربية على 
وج��ه اخلصوص. اللغ��ة فكر ناطق، والتفكي��ر لغة صامتة، 
واللغ��ة هي معجزة الفكر الكبرى وللغة قيمة جوهرية في 
حياة كل أمة فإنها االداة التي حتمل االفكار وتنقل املفاهيم 
فتقيم بذلك روابط االتصال بن ابناء االمة الواحدة وبها يتم 
التقارب والتشابه واالنسجام بينه��م. ان القوالب اللغوية 
الت��ي توضح فيه��ا االفكار والص��ور الكالمي��ة التي تصاغ 
فيها املشاع��ر والعواطف ال تنفصل مطلقا عن مضمونها 
الفك��ري والعاطفي فلها اهمية اجتماعية يتم من خاللها 
التواص��ل مع اآلخرين في اجملتمع واهمي��ة عقلية من حيث 
اللغة اداة التفكير والثقافة للفرد واهمية نفسية يعبر بها 
االنسان عن رغباته وانفعاالت��ه، مثال ذلك الشعراء واالدباء 
الذين يتغنون باللغة واهمية جمالية تفيد االنسان في تذوق 
االعمال االدبية اخملتلفة من شعر ونثر. وللغة خصائص كثيرة 
منه��ا اخلصائص الصوتية فهي متتل��ك اوسع مدرج صوتي 
عرفته اللغات حيث تتوزع مخارج احلروف بن الشفتن الى 
اقص��ى احللق، وق��د جند في لغات اخرى غي��ر العربية حروفا 
اكث��ر ع��ددا ولك��ن مخارجها محص��ورة في نط��اق اضيق 
واص��وات العربية ثابتة على مدى العص��ور، ولم يعرف مثل 
ه��ذا الثبات في لغة من لغات العال��م والكلمات في اللغة 
العربي��ة ال تعيش فرادى منعزالت بل مشتركات كما يعيش 
العرب في اسر وقبائ��ل وللكلمة نسب تلتقي مع مثيالتها 
ف��ي مادتها ومعناه��ا: كتب، كاتب، مكت��وب، كتابة، كتاب 
وتشترك هذه الكلمات في مقدار حروفها وجزء من اصواتها 
وثبات اصول االلفاظ ومحافظتها على روابطها االشتقاقية 
يقابل استمرار الشخصية العربية خالل العصور فاحلفاظ 
على االصل واتص��ال الشخصية واستمرارها صفة يتصف 
به��ا العرب كم��ا تتصف به��ا لغتهم. ان خاصي��ة الروابط 
االشتقاقية في اللغة العربية تهدينا الى معرفة الكثير من 
مفاهيم العرب وتوحي بفكرة اجلماعة وتعاونها وتضامنها 
في النفوس ع��ن طريق اللغة وصيغ الكلم��ات في العربية 
ه��ي احتاد قوالب املعاني التي تصب فيه��ا االلفاظ فالناظر 
واملنظ��ور واملنظر تختلف في مدلولها مع اتفاقها في اصل 

املفهوم العام الذي هو النظر. 
* جامعة الفراهيدي

اللغة وأثرها يف اجملتمع

a

فنارات

* د. شيماء عادل جعفر

قصيدة

ما إن تغّرَب حتى صبحُه غَربا..

ما عاَد يذكُر إالّ أنُّه اغتربا..

قْد راَعُه اجّلزْرُ في األمواِه يقذُفُه

أو قارباً كاَن بَن املوِج قْد ثُِقبا..

أوْ أجَمَع الّطيَر أعشاشاً يقّلُبها

ال ما أراَد لُه عشاً بلى رغبا..

حتى طوى بن ُجنحيِه مصيبَتُه

ملّا أناخْت وصارَ الكوُن محتربا
في كّل عصٍر لنا أمثولٌة عجباً

في كّل درٍب لنا أقصوصٌة عجبا
مْن للعراِق وعقٌل راَح مغترباً

هبا يبني لغيري ويهدي األرَض والشُّ

مْن للعراِق وأجياٌل َملْكَن هوًى

عيٌش بُبعٍد وأصداٌء عزْفَن َصبا

مْن للعراِق وأشباٌه تُسّيُرُه

كانوا نعيقاً وما زالوا بنا َصَخبا

كانوا جراداً يحشُّ الّزرَع في خبٍث

كانوا حصاداً ملْن ضّحى ومْن وهبا

ما عاَد فينا اصطبارٌ واجلروُح فٌم

والعادياُت أقّلْت شوَطها ُحُقبا

 يُفرُجها 
َ
فيَم الّتصبُر إّن اهلل

بعَد انكساٍر ويُخزي الّداِء والّسَببا

يا جوَع أهلي وأركاناً مبعثرًة

أّي اخلرائِط كانْت تّدعي الّنسبا

أيَن احلدوُد بنيناها مقابَرنا

كلُّ احلروِب ألجِل احَلدِّ إْن ُسِلبا

ما ظّل رسٌم كما كانْت مدارُسنا

بالّلوِن ترسُم قلباً نابضاً خِصبا

ما عاَد يُفلُح تلميٌذ بتهجئٍة

إسَم العراِق فقد َغّصوا مبا ُنِهبا

 يحرُسُه؟
ُ
مْن للعراِق تقوُل: اهلل

حتى اإللُه دعوناُه ُضحًى فأبى

يا ُمفلَق احلبَّ والياقوَت يا وطني

)عْش هكذا( ما جنينا التّنَ والّرطبا

َمـْن 
للعراِق..؟!

د. وليد جاسم الزبيدي

البينة الجديدة / محمد رسن
البد ان اعظم اختراع أجنزه االنسان هو 
الكتابة فالكتابة ليست مجرد أساس 
من أس��س احلضارة انها تدعم التراكم 
الثاب��ت لالجناز الفك��ري فهي بوضعها 
االفك��ار في ش��كل م��ادي تسمح لها 
باالنتق��ال عب��ر املكان والزم��ان من دون 
انح��راف او تشوش وهك��ذا جتتاز حدود 
الذاك��رة اإلنساني��ة والنق��ل الشفوي 
دعك من اهواء الطغاة وحتوالت التاريخ.

واصول الكتابة عادية جدا فقد اخترعها 
محاسبون وليس ش��عراء ف��ي األلفية 
الرابع��ة قب��ل املي��الد كعالم��ة تنبيه 

لنظ��ام العد ال��ذي كان��ت مجتمعات 
الزراع��ة حتف��ظ ب��ه تسلس��ل السلع 
الزراعي��ة ففي االول كان��ت التعامالت 
أو االج��راءات تسج��ل بواسط��ة خزن 
مجموع��ات م��ن العالم��ات الطيني��ة 
املشكل��ة متث��ل احلنطة أو املاش��ية أو 
االنسجة ف��ي اغلفة م��ن الطن لكن 
ملاذا استعم��ال عالمات كهذه في حن 
يكفي ضغط الواح��دة منها على لوح 
من الطن احلري ب��دال من ذلك لقد حل 
مح��ل ه��ذه الطبع��ات الطيني��ة رموز 
محفورة أو مخدوشة بقلم على الطن 
لتمه��د الطري��ق هكذا ام��ام الكتابة.

البشرية  وحن اتسعت املستوطن��ات 
متحول��ة من قرى الى م��دن أولى صارت 
هناك حاج��ة للكتابة ألسب��اب ادارية 
لكنه��ا سرع��ان م��ا أصبح��ت اكث��ر 
مرونة وتعبي��را وقادرة عل��ى استيعاب 
دقائ��ق الفك��ر اإلنساني ولي��س مجرد 
قوائ��م حص��ص طعام تعط��ى وملوك 
موت��ى م��ن زمن غاب��ر وقد سم��ح هذا 
ومسجل��ي  والشع��راء  للفالسف��ة 
األح��داث بأن يضع��وا أفكاره��م وفقا 
لتلك التي كانت للمفكرين السابقن 
ويتجادل��وا بشأنه��ا ويتوسع��وا فيها 
فكان بأستطاع��ة كل جيل من الناس 

أن يبن��ي عل��ى أفكار أسالف��ه مسهال 
بذلك أم��ر التقدم الواس��ع التنوع في 
مجاالت ش��تى كالفلسف��ة والتجارة 
والعل��وم واألدب.واالن��ر املده��ش فيم��ا 
يتعلق بالكتابة وفقا لتعقيد أنظمتها 
املبك��رة .أن كل واحد تعلمها بأية حال 
ويتض��ح السبب في ذل��ك من نصوص 
الهيروغليفية  الكت��اب عل��ى  تدري��ب 
القدمي��ة التي تؤكد تف��وق كون الواحد 
كاتب��ا عل��ى جمي��ع اخلي��ارات املهنية 
االخرى مع عناوين مثل »ال تكن جنديا« 
او كاهن��ا او خبازا او ال تك��ن مزارعا وال 
تك��ن سائق مركبة وه��ذا النص االخير 

يب��دأ بهيئ قلبك ألن تك��ون كاتبا ذلك 
أنك تستطي��ع ان توج��ه األرض كلها. 
وق��د فه��م الكّت��اب األوائ��ل أن معرفة 
القراءة والكتابة هي القوة األساسية.

وهي قوة متتد اليوم الى معظم البشرية 
وقد فعل��ت للتقدم اإلنسان��ي أكثر مما 
فعله اي اخت��راع اخر.ماتقدم أعاله هو 
خالصة الكتاب الصادر عن دار الشؤون 
سلسل��ة  ضم��ن  العام��ة  الثقافي��ة 
املوسوعة الثقافية واملوسوم »الكتابة 
والعم��ل الكتابي« مجموع��ة مقاالت 
ترجم��ة عادل العامل يق��ع الكتاب في 

133 صفحة من القطع املتوسط.

عل��ي   / الجدي��دة  البين��ة 
شريف

اقام احتاد ادباء وكتاب املثنى 
بالتعاون مع البيت الثقاافي 
في السماوة امسية ثقافية 
بعن��وان )تخميس��ات ف��ي 
شعر الرواد( شهدتها قاعة 
عبد اجلب��ار بجاي. االمسية 
ق��دم له��ا الشاع��ر قاسم 
الشاع��ر  مبشارك��ة  وال��ي 
يحي��ى السم��اوي والكاتب 
ومت  ش��كاك.  اب��و  احس��ان 
احلدي��ث عن ه��ذا االسلوب 
بان��ه  اجلمي��ل  الشع��ري 
الشع��ر  ف��ي  التخمي��س 
وه��و لون من أل��وان البالغة 

الت��ي عمد إليه��ا الشعراء 
إلظهار براعتهم في مجاراة 
أن  بع��د  الشع��راء  فح��ول 
الالزم��َة  األدوات  امتلك��وا 
خلوض غمار ه��ذا اللون من 

النظم. وجن��د ان التخميس 
التناص  يرقى على مستوى 
واالقتب��اس  التضم��ن  أو 
ألن الّشاع��ر يحاف��ظ على 
البيت الشعري الذي اتخذه 

أمُنوذجا للتخميس. الشاعر 
الق��ى  السم��اوي  يحي��ى 
بعضا من تخميساته لعدد 
من الشعراء ال��رواد ومنهم 
اجلواه��ري واحم��د ش��وقي 
حضرها  االمسية  وغيرهم. 
نخب��ة من االدب��اء والكتاب 
واملثقف��ن وقد استحسنوا 
املمي��ز  الط��رح  ه��ذا 
للشاع��ر سيم��ا وانه اختار 
غاية  نصوصا  لتخميساته 
ف��ي الروع��ة واجلم��ال. وفي 
اخلتام ش��كر اجلميع البيت 
الثقاف��ي السم��اوي عل��ى 
احتض��ان هك��ذا انشط��ة 

متنوعة.

بغداد / البينة الجديدة
ع��ن دار الش��ؤون الثقافي��ة العام��ة صدرت 
الطبع��ة الثاني��ة للدكت��ور نائ��ل حنون من 
دراست��ه املوسوم��ة )املداف��ن واملعاب��د ف��ي 
حضارة ب��الد الرافدين القدمي��ة( وهي دراسة 
النص��وص  ف��ي  والعم��ارة  الشعائ��ر  ع��ن 
املسماري��ة واآلث��ار بقطع كبي��ر وبواقع 439 
صفحة ويتضمن الكتاب ستة فصول حيث 
كانت الدراسة غنية ج��دا وقيمة من ناحية 
املعلومات والكشوفات االثرية احلديثة فلقد 
مورس دفن االموات في بالد الرافدين في اربعة 
مواضع هي حتت ارضيات املساكن والدفن في 
القصور امللكية والدفن في اضرحة مستقلة 
والدف��ن في املقابر وش��هد الفصل السادس 
قائمة باسماء املعابد والزقورات بواقع )1244( 

موقعا في العراق كله.

الكتابــــــة .. أعظــــــم اخـــــــــــرتاع

نائل حنون يف )املدافن واملعابد يف حضارة بالد الرافدين القدمية(ختميسات شعر الرواد يف احتاد أدباء وكّتاب املثنى

نورة حالب / لبنان
كان يهيم��ن بروحه اجملّنحة في أرجاء املكان، وكأنه 
بُِع��َث كطائ��ر الفيني��ق. عيناه عدست��ان مركزتان، 
تقتنصان أدّق تفاصيل األشياء في غرفة العمليات 
حي��ث ك��ان. بن يديه ص��در مهيأ وقلب يوش��ك أن 
يصبح رهينة أنامله. عيناها العسليتان املتأملتان 
ب��ه، حتتضنانه بهيبة األمومة و تدّفق احلنان - توكل 
عل��ى اهلل. متتمت ش��فتاها حتت كّمام��ة معّقمة، 
تخفي نص��ف وجهها محاولة إخف��اء إبتسامتها 
عن إختراق جوانب قلبه وهو يردد وراءها: بسم اهلل. 
مسك املشرط، ش��ّق الصدر، وب��دأ جبينه يتفّصد 

عرق��ا. ح��ّدق به��ا وأحنى راس��ه للط��ف عنايتها، 
وه��ي متسح حبات عرق��ه مبنديل دست��ه في جيب 
قميصه��ا األخضر؛ لتحتفظ به ذكرى وهي تهمس 
له:  ايها البطل، من مثلك؟! كانت تتأمله بخشوع 
مشحون بالشغف. ش��رع يفتح الص��در؛ لُيشِرف 
على قلب متعب النبض، يسبح في بركة أرجوانية 
جت��وس فيها أنامله بقوة هدوئ��ه العجيب؛ لتقطع 
وتبّدل وتِص��ل الشراين، وبن اللحظة واألخرى كان 
يلتفت صوبها عل��ى عادته؛ ليرتوي من عرق جبينه 

املنديل، فتدّسه في جيبها وهي تباركه..
أيه��ا املتأل��ق.. من يوازي��ك ؟؟!! )ويخف��ق قلبها في 

أعماقها ويهتز كهزة عصفور بلله القطر(.
ربع ق��رن مضى، وه��ي وراء الكواليس، حبيسة هذا 
العشق األبك��م الغريب.. تضّم��خ روحها من عطر 
جبين��ه الناب��ت كاألقح��وان األصفر عل��ى حوافي 
املنادي��ل.. حتى جت��اوزت الستن فتقاع��دت يائسة 
منهكة، من فرح جتاهل أن يضيئه يوما في حناياها 
كم��ا تضاء الشعل��ة في عتم القنادي��ل!! لم ميض 
ش��هر واحد على تقاعده��ا حتى اعت��زل، مكتفيا 
باستشارات، ومواعيد بعد ان كادت يده تودي بحياة 
مريض، فلم تعد هن��اك من كانت تستودع املناديل 
ش��رف تع��ّرق جبهت��ه.. وهي ت��ردد عل��ى مسامعه 

-أيه��ا البطل..  م��ن يشبهك ؟! - أيه��ا املبهر ...من 
يضاهيك؟!

تعليق محرر الصفحة: 
للوهل��ة االولى وانا اقرأ وج��دت انني اقف امام نتاج 
رص��ن وانام��ل صاغ��ت بريش��ة كلماته��ا مقاطع 
مبهرة من حيث الفك��رة والصياغة والبناء وانتقاء 
املفردات التي اعط��ت للنص قوة ووضوحا ورسوخا 
ف��ي الذاكرة، فه��ي استطاعت ان تسح��ب القارئ 
الى ساحتها مبهرة اي��اه بالصور األخاذة في البوح 
الص��ادق وبذل��ك استطاعت ان حتقق ش��يئن االول 
االقن��اع مبا دونت ونسجت والثاني االمتاع من خالل 

متابعة قراءة النص.. قلتها سابقا وسابقى مرددا ان 
نوره حالب كاتبة من طراز فريد في عملية استنطاق 
احل��دث وتوظيف��ه بص��ورة جمالية دون ش��طط او 
زحاف ونائية ع��ن اسلوب الثرث��رة واالطالة الفجة 
التي تقتل النص وتبعد القارئ عن متابعة القراءة.. 
احسنت ايته��ا االديبة الراقية في حرفك وتعاملك 
ونسجك ومصداقيتك التي دائما ما تثلجن قلوبنا 
وتنيرين اماك��ن العتمة في النفس االنسانية وانت 
تبعثن بصيص الضوء وتشيعن االمل .. دمت بنقاء 
ابداع��ك يامموسقة احل��رف وناسجة الص��ورة التي 

تتشح بالوضوح واملصداقية.

راودتن��ي رغي��ة جامحة أن أدون هذه األسفار الزاخرة بعمق التجربة وغتى املغ��زى. خاصة لتوثيق تفاصيل أيام عشت فيها مع 
نفس��ي وم��ع اآلخرين الذين هم اجلحيم. كما قال سارتر وإذا ماخرجت عن القاعدة الت��ي حتدد اجلميع. رمبا فانا ال حتدني قاعدة 
وال ميسكني قيد في كتاباتي. أريد أن أدون ما يجول بخاطري وفي إحساسي املرهف. إنها ملحمة وجودية عشتها لم أخاطب 
سوى نفسي فيها كمن يكتب حروفها في الهواء..! رواية »أوجاع السنن« للروائي )أياد خضير( تعتمد الرواية السيرة الذاتية 

وبسرد عن الكاميرا وقد جعلها الكاتب على )29( مفصال سرديا وبواقع )152( صفحة من القطع املتوسط..

قراءة / عقيل هاشم الزبيدي

يف ظمأ املناديل 



معاون مدير عام دائرة الفنون الموسيقية بوزارة الثقافة عماد جاسم في حوار أجرته معه )                        ( : 
ضرورة النهوض بالفنون الموسيقية

متابعة / البينة اجلديدة
استضاف��ت اإلعالمية عايش��ة عثمان في 
احللق��ة الثالث��ة م��ن برنامجه��ا »عايشة 
شو« على قناتي »القاهرة والناس والنهار«، 
النجم��ة غ��ادة عبد ال��رازق الت��ي تكشف 
الكثير من األسرار عن حياتها الشخصية.

وفاجأت اإلعالمية عايشة عثمان املتابعني 
ح��ني أعلن��ت ع��ن تفاصي��ل احللق��ة م��ع 
غادة في بي��ان إعالمي قال��ت فيه: »جتنبت 
غ��ادة احلدي��ث ع��ن اخمل��رج خال��د يوسف، 
كن��ت أستدرجه��ا حواريًا بصعوب��ة، أبدت 
سعادته��ا مبسلسلها الرمضان��ي املقبل، 
وحرص��ت على ع��دم اخلوض ف��ي املشاكل 
عند سؤاله��ا عن أش��خاص معينة«. ومن 
ناحية أخرى قالت النجمة غادة عبد الرازق 
في تصريح��ات: »استمتعت جًدا بحلقتي 
مع عايشه عثمان في برنامج عايشه شو، 
ألنه��ا استطاعت أن جتعلني على طبيعتي 

متاًما«.

نسعى إىل تفعيل بيت املقام العراقي وتطويره وفتح آفاق جديدة أمامه للحفاظ على هذا الفن األصيل

ك��ان  جاس��م  عم��اد  االعالم��ي 
صريحا للغاية وهادئا في اجابته، 
ولم تفته قضي��ة التمويل لكنه 
يسعى الى م��ؤازرة السيد الوزير 
والدوائر االخرى ملساندة خطواته 
العملية. وقال:- اول املهمات التي 
واجهته��ا واسعى الى معاجلتها 
النها تنعكس على كل خطواتنا 
التالي��ة، وه��ي قضي��ة معاجل��ة 
وترميم البني��ة التحتية للدائرة.
وق��د رصدن��ا مبالغ جي��دة لهذه 

املسألة النها كما قلت تعني لنا 
الكثير في عملنا املستقبلي.

* هل ميك��ن التع��رف على بعض 
التفاصيل؟

- نسع��ى لتفعي��ل بي��ت املق��ام 
العراق��ي وتطوي��ره وفت��ح اف��اق 
جدي��دة امامه للحفاظ على هذا 
الف��ن االصي��ل. السيم��ا ان االمم 
املتح��دة م��ن خ��الل مشاريعها 
الثقافية ستتبنى خطة لتطويره 
باعتب��اره تراث��ا. كم��ا سنح��اول 

اقامة حفالت غنائية في قاعة 
الرب��اط او مك��ان اخ��ر لكب��ار 
العالق��ات  الع��ادة  املطرب��ني 
جمهوره��م،  وب��ني  بينه��م 
بعد فت��رة كس��اد غابت فيها 
مث��ل ه��ذه الفعالي��ات، وحاق 
املطربون الغنب بسبب تركهم 
وتهميشهم عن الساحة،وهم 
الذي��ن اسهموا ف��ي تاسيس 
السبعينية.وسيكون  االغنية 

مبوجب بطاقات تباع باجر.
* املعاناة االخرى؟

- نعان��ي من قضية مهمة تتعلق 
بتعويض الكوادر املهمة السيما 
في معهد الدراسات املوسيقية.
فم��ن يحال عل��ى التقاع��د بعد 
خدمة 35 عاما يصعب تعويضه 
اليوم. وكذلك في مفاصل الدائرة 
واقص��د به��م اصحاب  االخ��رى 

االختصاص الدقيق.
شحة االصوات النسائية

ف��ي  املوهوب��ني  ع��ن  *م��اذا 

بغ��داد واحملافظ��ات. ه��ل ميك��ن 
استقطابهم وتأهيلهم؟

جلن��ة  ش��كلنا  وق��د  نع��م..   -
موسيقي��ة مختصة من��ذ االيام 
االولى لتول��ي املسؤولية، لغرض 
املوسيق��ي  بالعم��ل  النه��وض 
ف��ي عموم القط��ر. وبالتعاون مع 
بع��ض الدوائ��ر االخ��رى، مهمتنا 
البحث ع��ن املوهوبني في الغناء 
بالنس��ة  السيم��ا  واملوسيق��ى، 
لالص��وات النسائية التي نشكو 
م��ن ش��حتها. وبع��د اكتش��اف 
املوه��وب منه��م سنقي��م لهم 
دورات خاصة او نزجه في مدرسة 
معه��د  او  والبالي��ة  املوسيق��ى 
الدراس��ات املوسيقي��ة اذا كانت 
تنطب��ق علي��ه ش��روط القب��ول 

االخرى.
* اخيرا قال لن��ا السيد عماد عن 
مش��روع اخر رمب��ا يطبق الول مرة 
في العراق. وه��و مشروع العالج 
النفسي باملوسيقى:- نعمل االن 

عل��ى مشروع مهم ق��د بدأنا به، 
وهو ادخال املوسيقى في العالج 

النفسي. وق��د اخترنا مجموعة 
م��ع  االكف��اء  املوسيقي��ني  م��ن 

مجموعة من اطباء علم النفس. 
وسيكون العالج في مستشفى 
االم��راض العقلي��ة. اضاف��ة الى 
ذلك هناك اش��ياء كثي��رة وافكار 
جميلة ميك��ن ان يتمخض عنها 
سياقات عمل جديد يخدم جانب 

املوسيقى والغناء في البالد.

albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة  

ال ترتبط بحزب أو حركة
 أو أية جهة دينية أو سياسية
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حاوره / قحطان جاسم جواد

من النجم الذي رفضت
غادة عبد الرازق احلديث عنه؟

شكلنا جلنة موسيقية خمتصة منذ األيام األوىل 
لتولي املسؤولية لغرض النهوض بالعمل املوسيقي 

يف عموم البالد

متابعة / البينة اجلديدة
الشائع��ات  م��ن  الكثي��ر  انتش��ار  رغ��م 

والقصص التي حتدثت عن وجود خالف 
كبي��ر بينها وبني النج��م تيم حسن، 
ع��ادت الفنان��ة سيري��ن عب��د الن��ور 
لتحس��م اجلدل وتوض��ح عالقتها به. 

واك��دت خالل استضافته��ا في برنامج 
»بي��ت الك��ل« ان عالقتها ممي��زة مع تيم 
وهن��اك انسج��ام كبي��ر ف��ي التمثي��ل 

بينهم��ا، وتغزلت به قائل��ة إن »تيم حسن 
هو املمثل الكامل في العالم العربي ش��كاًل 
وموهبة ولطافة ومتثيال«. واضافت انها كانت 
ترغب ف��ي التمثيل معه بشك��ل عام وليس 
فقط من خالل مسلس��ل ”الهيبة احلصاد“، 
ألنها تشعر ان هن��اك كيمياء وتناغما كبيرا 
بينهما.وش��ددت عل��ى وجود عالق��ة صداقة 
قوي��ة بينه��ا وب��ني زوجت��ه االعالمي��ة وفاء 
الكيالني. م��ن جهة ثانية، ش��اركت سيرين 
متابعيه��ا على تطبي��ق »انستغرام« مبقطع 
فيدي��و ترويجي من املسلس��ل الشهير الذي 
م��ن املتوق��ع ان يحق��ق جناح��اً كبي��راً خالل 

الشهر الفضيل.

سريين تنهي اجلدل 
وتوضح عالقتها 

بتيم حسن

البينة اجلديدة / صباح رحيمة
طل علينا ش��هر رمضان املب��ارك وطل معه 
ك��ل أنواع املسلسالت والبرامج التي دخلت 

القن��وات فيه��ا بتنافس ش��ديد وك��ل قناة 
تأتي مب��ا تفكر به ودليل عل��ى ثقافة ادارتها 
ومستوى تفكيرها وحسب فهمها لطبيعة 
الب��ث التلفزيون��ي وتأثيراته وج��دوى عروض 
تلك االعم��ال الفكرية والتربوي��ة وهنا بيت 
القصيد اذا ما أخذنا بنظ��ر اإلعتبار املقولة 
املعروف��ة )لكل مقام مق��ال( وهي أننا نعرف 
ه��ذه القن��وات وم��ا تستع��د لتقدمي��ه في 
املناسب��ات الوطني��ة أو الدينية ومب��ا يتواءم 
وتل��ك املناسبات إال في مناسبة هذا الشهر 
الفضي��ل وه��و ش��هر العب��ادة واإلستغفار 
ونس��أل مل��اذا تس��ارع القن��وات لالستعداد 
ف��ي إنت��اج مسلس��الت ال تنتمي جل��و هذا 

الشهر وبرامج بعيدة كل البعد عن تقاليده 
وطقوس��ه وقدسيته وأحيان��اً توغل في جو 
متناقض متام��اً عن ماهيته، واجل��واب كثيراً 
م��ا يأتي مبرراً له��ذا التوجه ف��ي أن رمضان 
يحتاج الى برام��ج تقدم الراحة واالسترخاء 
للمتلق��ي بعد عناء يوم م��ن الصيام وحتمل 
اجل��وع والعطش وكأن الصيام مشقة وعناء 
مف��روض ولي��س عب��ادة ينتظره��ا املسل��م 
ليتزود من أيامه ال��دروس والعبر والعودة الى 
اهلل ومراجع��ة ال��ذات وهن��ا ميك��ن أن يقدم 
ل��ه البرام��ج الت��ي تتجه ف��ي اجت��اه املتعة 
واالسترخ��اء م��ع الفائ��دة والستمتاع بنوع 
خاص مثل فاكهة املوسم ولكن ومع شديد 

االس��ف وم��ن خ��الل متابعتن��ا للسن��وات 
السابقة وما قدمته القنوات من اعالنات عن 
اعماله��ا هذه السنة فهي تسير على نفس 
النه��ج وبنفس اخلط في أعم��ال تقترب من 
التهري��ج والسذاجة بل واإلساءة أحياناً الى 
القيم واألعراف أو التربية والثقافة وهنا تقع 
املسؤولي��ة على ادارات تل��ك القنوات سواء 
أكانت تدري أو ال يدري، مقصودة أو عن جهل 
وهذا ال يعف��ي أن يكون الفنان الذي يشترك 
في إنتاج هذه األعمال من املسؤولية ويبتعد 
ع��ن طلب امل��ال والشه��رة به��ذه الطريقة 
الرخيص��ة ألن التاري��خ قولة أخ��رى ولو بعد 

حني.

التلفزيون يف رمضان

بغداد / البينة اجلديدة
بحضور وزي��ر الثقاف��ة والسياحة واآلث��ار الدكتور 
عبد األمي��ر احلمداني أقامت ال��دار العراقية لألزياء 
مهرجان ) للعراق نغني( دورة امللحن محسن فرحان 
يوم األح��د املاضي 2019/5/5 عل��ى خشبة املسرح 
الوطن��ي. وعل��ى هامش احلفل ك��رم وزي��ر الثقافة  
امللح��ن الكبي��ر محس��ن فرح��ان ب��درع املهرجان 
وش��هادة تقديري��ة م��ع باق��ة ورد تثمين��اً ملسيرته 
الزاخرة بالف��ن واإلبداع، واصفاً إي��اه  بإيقونة الفن 
العراق��ي وجنم��ة مضيئة ف��ي سمائه، م��ن جانبه 
شكر امللحن محسن فرحان اهتمام ورعاية السيد 
الوزير ووعده باجناز أعمال جديدة. وفي سياق متصل 
قال مدير عام الدار العراقي��ة لألزياء عقيل إبراهيم 
املندالوي، هذه الدورة الثانية ملهرجان »للعراق نغني« 
ال��ذي يق��ام سنوياً بالتع��اون مع ع��دة مؤسسات، 
وجتسد فيه األزي��اء العراقية القدمية للحفاظ على 
التراث العراق��ي األصيل.وعن مشاركة دائرة الفنون 

املوسيقي��ة قال معاون املدي��ر العام عماد جاسم، 
ش��اركت دائ��رة الفن��ون املوسيقية عب��ر فرقتها 
املركزية وكادرها اإلعالم��ي وعدد من مبدعيها في 
مهرج��ان للع��راق )نغني 2(  حي��ث قدمت األغاني 
الت��ي حلنها احملتفى ب��ه محسن فرح��ان الذي بدا 
سعيدا باملواهب التي قدمت أعماله وسط تصفيق 
اجلمهور وإعجاب السيد الوزير، إذ أن الدائرة أخذت 
على عاتقها مد اجلسور مع دوائر الوزارة في تنظيم 
أمسي��ات ومهرجانات ترسخ م��ن خاللها الهوية 
العراقية عبر املوسيقى والفن الفلكلوري ، كما مت 
خالل املهرجان افتتاح مع��رض رسوم كاريكتيرية 
للفن��ان حم��ودي عذاب.وعلى هام��ش احلفل كرم 
وزي��ر الثقافة امللحن الكبي��ر محسن فرحان بدرع 
املهرج��ان وش��هادة تقديري��ة مع باق��ة ورد تثميناً 

ملسيرته الزاخرة بالفن واإلبداع، واصفاً إياه بإيقونة 
الف��ن العراق��ي وجنم��ة مضيئ��ة في سمائ��ه، من 
جانبه شكر امللحن محسن فرحان اهتمام ورعاية 

السيد الوزير ووعده باجناز أعمال جديدة. وفي سياق 
متص��ل قال مدير عام ال��دار العراقية  لألزياء عقيل 
إبراهي��م املن��دالوي ، هذه ال��دورة الثاني��ة ملهرجان 
»للع��راق نغني« الذي يقام سنوياً بالتعاون مع عدة 

مؤسس��ات، وجتسد في��ه األزياء العراقي��ة القدمية 
للحفاظ على التراث العراقي األصيل. كما مت خالل 
املهرجان افتتاح معرض رسوم كاريكتيرية  للفنان 

حمودي عذاب.

وزير الثقافة خماطبًا حمسن فرحان: أنت أيقونة الفن العراقي وجنمة مضيئة يف مسائه

متابعة / البينة اجلديدة
رغ��م ان اجلميع يدرك اتقان��ه للهجة الكويتية 
بسب��ب اقامت��ه لسن��وات عدي��دة خ��الل فترة 
الطفولة مع والدها في الكويت، اال ان االعالمية 
مي العيدان لم يعجبه��ا االمر وقررت مهاجمة 
النجم خالد سليم واهانته بطريقتها الساخرة.
واع��ادت مي مقطع فيدي��و انتشر بشكل كبير 
ب��ني املشاهدي��ن الذي��ن عب��روا ع��ن دهشتهم 
التقانه اللغ��ة اخلليجية وعلق��ت عليه قائلة: 

»خالد سلي��م معتقد ان اللي قاع��ده بتكلمه 
جويتي اَي بإرسال.. يا حبيبي خلك مصري بدال 
الكويت��ي م��ال خيط��ان«. اث��ار تعليقها موجة 
من االنتقادات القاسي��ة والتعليقات الساخرة 
الت��ي استغرب��ت قدرتها على الرف��ض وافتعال 
املشاكل ب��ني الن��اس، مبدين اندهاش��هم من 
ق��درة سليم على التح��دث باللهجة الكويتية 
بهذا اإلتقان، مؤكدين انه اول جنم مصري يجيد 

اللهجة اخلليجية ويتقنها.

مي العيدان تهاجم خالد سليم .. واجلمهور يرد ويكّذبها

دائ��رة الفن��ون املوسيقية بوزارة الثقاف��ة تستعد اليوم ملرحلة جدي��دة، بعد ان تولى ادارتها الزمي��ل االعالمي عماد جاسم 
كمعاون مدير عام. مرحلة النهوض بواقع الدائرة وترميم ما اهمل وهمش فيها واعادة بعض املفاصل القدمية للعمل الفعلي 

وتطويره، الى جانب استحداث فعاليات جديدة تقام لدعم اجلوانب املوسيقية في البالد. وبالرغم من احلماس 
الشديد لدى معاون املديرالعام لكنه رمبا يصطدم بقضية مهمة تعاني منها الكثير من املؤسسات الثقافية 

والفنية وهي ضعف التمويل في موازنتها. الن العمل والتطوير والتجديد بحاجة لدعم مادي كبير..
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 نقل الطاقة الكهربائية عالمديرية العامة لمشاري
 / اعالن مزايدةم

 
ية تدعو وزارة الكهرباء / المديرية العامة لمشاريع نقل الطاقة الكهربائية المكاتب والشركات من ذوي االختصاص للمشاركة بالمزايدة العلن

 -+ ( براميل حديد فارغة ) + ( مخلفات خشب ) والمبين تفاصيلها في ادناه : )فارغةالخاصة ببيع بكرات حديد (
 

 ت الموقع اسم الموجود العدد سعر الطن تاريخ فتح المزايدة

مشاريع قابلوات المنطقة الجنوبية /  بكرات حديد فارغة ١٠٠٠ دينار٧٥٠٠٠ ٢٩/٥/٢٠١٩
 ١ البصرة

 ٢ مشروع قابلو موقع االمين بكرات حديد فارغة ٢٦٩ ٧٥٠٠٠ دينار  ٢٩/٥/٢٠١٩

٧٥٠٠٠ ٢٩/٥/٢٠١٩ 
مشروع قابلو الزعفرانية / جنوب  بكرات حديد فارغة ٨٥٠ دينار

 ٣ بغداد

٧٥٠٠٠ ٢٩/٥/٢٠١٩ 
 ٤ مشروع قابلو الشعب / شمال بغداد بكرات حديد فارغة ٣٦ دينار

٧٥٠٠٠ ٢٩/٥/٢٠١٩ 
 ٥ مشروع قابلو تأميم / الرشيد بكرات حديد فارغة ١٩٨ دينار

 ٦ مخزن السيدية بكرات حديد فارغة ٣ ٧٥٠٠٠ دينار ٢٩/٥/٢٠١٩
) مائة وتسعة وثمانون مليون وتسعه وستون الف   ١٨٩٠٦٩٠٠٠) بكرة حديد فارغة وبسعر أجمالي قدره ( ٢٣٥٦المجموع ( 

 دينار عراقي الغيرها

٢٩/٥/٢٠١٩ 
 سعر البرميل

١٠٠٠٠ 
 

 براميل زيت ١٢٠
 حديد فارغة

محطة تحويل كهرباء العتبة العلوية 
 ٧ المقدسة(النجف االشرف)

 سعر البرميل ٢٩/٥/٢٠١٩
 زيتبراميل  ٤٧٥ ١٠٠٠٠

 ٨ محطة تحويل شمال غرب بغداد حديد فارغة

 سعر البرميل ٢٩/٥/٢٠١٩
 زيت براميل ٧٩ ١٠٠٠٠

 ٩ محطة بغداد الجديدة حديد فارغة

 البرميلسعر  ٢٩/٥/٢٠١٩
 زيتبراميل  ٥٧ ٧٥٠٠

 ١٠ محطة تحويل شمال شرق بعقوبة حديد فارغة

) سبعة ماليين ومئة وسبعة وستين الف وخمسمئة دينار عراقي ٧,١٦٧,٥٠٠) برميل فارغ وبسعر اجمالي قدره ( ٧٣١المجموع( 
 الغيرها

٥٠٠٠ ٢٩/٥/٢٠١٩ 
 ١١ محطة تحويل شمال غرب بغداد مخلفات خشب ٣م١٥٠ سعر المتر المكعب

 ١٢ محطة بغداد الجديدة مخلفات خشب م١٠٠ ١٠٠٠٠سعر المتر  ٢٩/٥/٢٠١٩
 ) مليون وسبعمائة وخمسون الف١٧٥٠٠٠٠بمبلغ اجمالي قدره (  ٣م )٢٥٠المجموع (

 
 -أوال:
مليون وتسعة وستون الف  سعة وثمانونوت ) مائة ١٨٩,٠٦٩,٠٠٠) من اعاله هو ( ٦-١يكــون المبلغ االجمالي للفقرات من ( -أ     

 دينارعراقي ويكـــون البيع دفعة واحــدة  لكــل بكرات الحديد الفارغـــة . 
وسبعة عشر الف  ن وتسعمائة ثمانية ماليي) ٨,٩١٧,٥٠٠) من اعاله هو ( ١٢-٧يكون المبلغ االجمالي للفقرات من ( -ب     

             .ومخلفات الخشب  وخمسمائة دينارعراقي ويكون البيع دفعة واحــدة  لكـــل براميــل الزيت الفارغـة
لساعة العاشرة االربعاء  االمصادف يوم  ٢٩/٥/٢٠١٩) هو ١٢-١يكون يوم فتح المزايدة العلنية لبيع كل المواد في اعاله من ( -ج      

 ٣عقار  ١٢زقاق  ٣٠٣الرعاية االجتماعية / الوزيرية محلة / قرب دائرة صباحآ في مقر المديرية العامة لمشاريع نقل الطاقة الكهربائية 
/٤٨٤       . 

ين بيع وأيجار لقوان أن المزايدة خاضعة) يوم من رسو المزايدة  و٣٠على المشتري نقل المواد المذكورة في اعاله خالل مدة ( -ثانيآ :
 .لدولةأموال ا
%) نصف من ٢\١(  بةفي حالة عدم نقل المواد المذكورة بعد انتهاء المدة المحددة أو مدة االمهال فتستوفى اجور خزن بنس -ثالثآ :

ي بنقل المال جاز للدائرة االعالن عن ) ثالثين يومآ فأن أنتهت هذه المدة ولم يقم المشتر٣٠المئة من بدل البيع عن كل يوم تأخير ولمدة (
         .ثانيآ وفق أحكام القوانينبيعه 

اليوم الذي يليه مستصحبين  عطلة رسمية فتكون فيندعوكم للحضور وحسب الموعد المثبت في اعاله وفي حالة مصادفة يوم المزايدة  
مصدق على أن تستكمل باقي التأمينات عند رسو المزايدة ة على شكل صـك  ري%) من القيمة الدفت٢٠معكم التأمينات القانونية البالغة (

من  ترسو عليه المزايدة اجور نشر االعالن وعلى المشتري تسديد المبلغ كامآل بعد  طاقة السكن ويتحمل وجلب البطاقة التموينية وب
 . تبليغه بالمصادقة

 .انها في اعالهلالستفسار مراجعة مقر المديرية المثبت عنو  -رابعآ :
 ع / المدير العام
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 GAZPROM NEFT BADRA B.V. 
 TENDER ANNOUNCEMENT 
  

شركات ("مقدمي عطاءات") تدعو منطقة عقد بدرة في  نتاجاإلطوير وتللنفت بدرة بي في ("المشغل") بموجب عقد الخدمة  مغاز بروتدعو شركة 
 :التالية اتللمشاركة في المناقص

 

Gazprom Neft Badra B.V., the Operator under the Development and Production Service Contract for the 
Badra Contract Area (the “Operator”), hereby invites the companies (the “Bidders”) to participate in the 
following Tenders: 

  
 

 1186   رقم المناقصة
 

TENDER No.  1186 
 TENDER NAME:  FIELD OPERATIONS SUPPORT SERVICES الحقلية العمليات دعم خدماتاسم المناقصة: 

  
 TENDER No.  1194 1194   رقم المناقصة

 H2S  TENDER NAME:  PROVISION OF H2S CONTROL SERVICES   مراقبة خدمات توفير: المناقصةاسم 
  

بل الشركة موقعة من قتحمل ترويسة نود اعالمكم بأن مقدمي العطاءات يمكنهم الحصول على وثائق المناقصة عند تقديم طلب خطي (يقدم على ورقة 
واالسم  المناقصةعنوان البريد اإللكتروني إلرسال وثائق واالسم الكامل لمقدم العطاء والهاتف والفاكس وعنوان البريد، يذكر فيها  الممثل المخول)

 :الوارد أدناه الكامل ومنصب الشخص المسؤول عن االتصال إلى عنوان البريد اإللكتروني الخاص بالمشغل
 

Please be informed that the Bidders may receive the Tender Documentation under these Tenders upon 
submission of a written request (made on the Bidder’s letterhead and signed by the authorized 
representative) indicating the full name of the Bidder, phone, fax, post address, e-mail address for sending 
the Tender Documentation and full name and position of the contact person to the following Operator’s 
e-mail address: 

  
Tenders-Services@gazpromneft-badra.com Tenders-Services@gazpromneft-badra.com 

  
 ؤوليةمس أيأن يتحمل  دون اإللكتروني البريد طريق عن العطاء مقدم إلى المناقصة وثائق المشغل سيرسل العطاء، مقدم من خطي طلب استالم عند
 التسليم في التأخر أو الخسارة عن

Upon receipt of a written request from the Bidder, the Operator will send the Tender Documentation to 
such Bidder by e-mail without any responsibility for loss or late delivery. 

  
يحدد  )ضمانا بنكيا (سند عطاء أن تقدم الشركة وهودنى من شروط التأهيل أن تلبي الحد األ يجب على الشركات الراغبة في المشاركة بالمناقصة

 مقداره على النحو التالي:
 

Please note that in order to be considered for further evaluation under these Tenders, the Bidder as a 
minimum shall:  

  
 ;be authorized for performance of the works/services in the Republic of Iraq - ؛العراق جمهورية في الخدمات/األعمال ألداء مرخصة شركة تكونان  -

 be experienced in provision of the works/services, similar to the works/services required by the - ؛المناقصة بموجب المشغل يطلبها التي الخدمات/ األعمال غرار على الخدمات،/األعمال تقديم في الخبرة ذوي من شركة تكون -
Operator under the Tender; 

 ;be ready and willing to perform all works/services required under the Tender - ؛المناقصة بموجب المطلوبة الخدمات/األعمال جميع ألداء وجاهزة مستعًدة شركة تكون -
 ;be financially stable and capable to finance the performance of the works/services under this Tender - ؛المناقصة هذه بموجب الخدمات/األعمال أداء تمويل على وقادرة مالياً  مستقرة شركة تكون  -
 ;comply with the Operator’s HSE and security requirements - ؛المشغل وضعها التي االمن وكذلك والبيئة والسالمة الصحة لمتطلبات االمتثال -
 ;accept key terms and conditions of the draft contract provided by the Operator under this Tender - ؛العطاء هذا بموجب المشغل من المقدمة العقد لمشروع الرئيسية والشروط البنود قبول -
 :provide the bank guarantee (bid bond) in the amount of - البنكي (سند االعطاء) بمبلغ:شركة الضمان تقدم   -

 ;for Tender No. 1186 - USD 50,000.00 ؛دوالر أمريكي 50,000.00 – 1186للمناقصة رقم 
 ;for Tender No. 1194 - USD 100,000.00 ؛دوالر أمريكي 100,000.00 – 1194للمناقصة رقم 

 :be ready to provide the bank guarantee (performance bond) in the amount of - حسن األداء) بمبلغ:كفالة تقديم الضمان البنكي (االستعداد ل علىتكون شركة   -
 ;for Tender No. 1186 - USD 50,000.00 ؛دوالر أمريكي 50,000.00 – 1186للمناقصة رقم 
 ,for Tender No. 1194 - USD 100,000.00 ؛دوالر أمريكي 100,000.00 – 1194للمناقصة رقم 

.إحالة المناقصة شرط  in case of contract award. 
  

وقع مع موفقا للضوابط العراقية، يستقطع المشغل المبلغ المحدد في وثائق المناقصة والخاص بإعالن المناقصة من الفاتورة األولى بموجب العقد ال
 .العطاءفائز 

In accordance with the Iraqi regulations, the Operator will deduct an amount specified in the Tender 
Documentation for tender announcement from the first invoice under the contract signed with the 
successful Bidder. 

  
 ةيأالعقد دون تحمل أية مسؤولية تجاه  حالةإفي أي وقت قبل  المناقصةإلغاء و أ، بموجب المناقصة له الحق في قبول أو رفض أي عطاء شغلن المإ

 قدمت عطاءها ودون تقديم مبررات لذلك.شركة 
 

The Operator reserves the right to reject any bid submitted by the Bidder under these Tenders, or 
terminate these Tenders, at any time prior to award of the contract, without incurring any liability towards 
any Bidder submitted the bid or justifying the grounds for such actions. 

  
    )(UTC/GMT+3:00 17:00، الساعة 2019 حزيران 6هو  تينالمناقص لتقديم العطاءات بموجب هتين الموعد النهائي

 
The deadline for submission of bids under both Tenders (Bid Due Date & Time) is 17:00 (UTC/GMT+3:00) 
June 6, 2019. 

  
والمشتريات./  قسم العقود فينفت بدرة بي  ازبرومغ ةشرك  Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department 
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إعداد/ صفا سعد القيسي

ش��هر رمضان س��وف يهل في غض��ون أيام مع��دودة، وأجهزتك 
الذكية قد تساعدك على االلتزام بالعبادات وتكون عوناً لك بدالً 
من إلهائك عنها فقط إذا اخترت التطبيقات املناسبة. في هذا 
املقال عرض لبعض التطبيقات الرمضانية املميزة. )التطبيقات 
التالية مدفوعة وليس��ت مجانية، وإن تك��ن لديك القدرة على 
شراء التطبيقات التي حتتاجها فسنعرض بدائل أخرى مجانية 

في مقاالت تالية(.

املجموعة الكاملة لتطبيقات رمضان
بداية ميكنك احلصول على 10 تطبيقات إس��امية مميزة س��وف 
تفيدك ليس فقط خال ش��هر رمضان بل طول العام. اجملموعة 
تض��م القراءن الك��رمي بصوت كبار القراء في العالم اإلس��امي 
باإلضافة إلى صحيح البخاري وصحيح مسلم وتطبيق األذكار 

واألدعية.

القران الكريم بصوت الشيخ ماهر املعيقلي
تطبي��ق يحتوي على القرءان الكرمي كاماً بصوت الش��يخ ماهر 
املعيقلي بج��ودة عالية، ال يحتاج لاتص��ال باإلنترنت ومتوافق 
م��ع اآليفون واآليباد وس��اعة آب��ل، ميكنك أيضاً إضافة الس��ور 
للمفضلة للوصول إليها سريعاً مع إمكانية تشغيل التطبيق 

في اخللفية أو عند قفل الشاشة.

املصحف املرتل للشيخ محمد املنشاوي
تطبيق يحتوي على القرءان الكرمي كاماً بصوت الشيخ محمد 
املنش��اوي بجودة عالية، ال يحتاج لاتص��ال باإلنترنت ومتوافق 
م��ع اآليفون واآليباد وس��اعة آب��ل، ميكنك أيضاً إضافة الس��ور 
للمفضلة للوصول إليها سريعاً مع إمكانية تشغيل التطبيق 

في اخللفية أو عند قفل الشاشة.
املصحف املرتل للشيخ عبدالباسط عبدالصمد

تطبيق يحت��وي على القرءان الكرمي كاماً بصوت الش��يخ عبد 
الباسط عبدالصمد بجودة عالية، ال يحتاج لاتصال باإلنترنت 
ومتواف��ق مع اآليفون واآليباد وس��اعة آبل، ميكن��ك أيضاً إضافة 
الس��ور للمفضلة للوصول إليها س��ريعاً مع إمكانية تشغيل 

التطبيق في اخللفية أو عند قفل الشاشة.

القران الكريم بصوت الشيخ فارس عباد
تطبيق يحتوي على القرءان الكرمي كاماً بصوت الش��يخ فارس 
عب��اد بج��ودة عالي��ة، ال يحت��اج لاتص��ال باإلنترن��ت ومتوافق 
م��ع اآليفون واآليباد وس��اعة آب��ل، ميكنك أيضاً إضافة الس��ور 
للمفضلة للوصول إليها سريعاً مع إمكانية تشغيل التطبيق 

في اخللفية أو عند قفل الشاشة.

القران الكريم للشيخ السديس
تطبي��ق يحت��وي عل��ى الق��رءان الك��رمي كاماً بصوت الش��يخ 
الس��ديس بجودة عالية، ال يحتاج لاتص��ال باإلنترنت ومتوافق 
م��ع اآليفون واآليباد وس��اعة آب��ل، ميكنك أيضاً إضافة الس��ور 
للمفضلة للوصول إليها سريعاً مع إمكانية تشغيل التطبيق 

في اخللفية أو عند قفل الشاشة.

القران الكريم للشيخ الشريم
تطبيق يحتوي على القرءان الكرمي كاماً بصوت الشيخ الشرمي 
بج��ودة عالية، ال يحتاج لاتصال باإلنترنت ومتوافق مع اآليفون 
واآليب��اد وس��اعة آب��ل، ميكنك أيض��اً إضافة الس��ور للمفضلة 
للوصول إليها سريعاً مع إمكانية تشغيل التطبيق في اخللفية 

أو عند قفل الشاشة.

تطبيقات مميزة  لشهر رمضان الكريم 
لآليفون واآليباد!

البيض
يحت��وي البيض على نس��ب كبيرة من 
العناص��ر الغذائي��ة الت��ي يحتاجه��ا 
اجلسم، كمادة الكولني والبروتني والذي 
الش��عور  ليتجنب  يحتاج��ه اجلس��م 
باجلوع أثناء فترة الصوم، لذلك احرصي 
على تناول بيضة على وجبة الس��حور 
لاس��تمتاع بص��وم صحي وخ��اٍل من 

الشعور باجلوع املزعج.

الفول
يعتبر الفول من األغذية التي تش��تهر 
باحتوائه��ا عل��ى نس��بة كبي��رة م��ن 
البروت��ني ال��ذي يحم��ي م��ن الش��عور 
باجل��وع أثناء فترة الص��وم، كما ينصح 
به العديد من خب��راء التغذية لقيمته 
الغذائية واحتوائه على عناصر صعبة 
الهضم م��ا يؤهله ليكون مصدرًا رائًعا 
للتعزيز من الشعور بالشبع أثناء وقت 

الصوم.

التفاح
يحت��وي التف��اح عل��ى نس��بة كبيرة 
م��ن األلي��اف النباتي��ة الت��ي حتمي من 
الش��عور باجل��وع أثن��اء فت��رة الصوم، 
كما ميد اجلسم بالطاقة االزمة للقيام 
باألنشطة احلركية اخملتلفة خال فترة 

الصوم.

الشوفان
إضافة ملعقة من الش��وفان إلى كوب 
من الروب وحتليته بالعسل يساعد على 

التخلص من مشاعر اجلوع الناجتة عن 
الصوم، وذلك العتبار الش��وفان مصدرًا 
رائًعا لأللي��اف التي تقلل من مش��اعر 
اجل��وع أثن��اء الص��وم، وله��ذا ينص��ح 

بتناوله العديد من خبراء التغذية على 
وجبة السحور.

الروب
يعتبر ال��روب من األغذي��ة التي ينصح 
بتناوله��ا العدي��د من خب��راء التغذية 
وذل��ك لفائدت��ه الكبي��رة ف��ي حماية 
املعدة والقولون من االلتهابات املزعجة 
ولتعزيزه من الشعور بالشبع والتخلص 

من الشعور باجلوع خال فترة الصوم.

املوز
الغني��ة  األغذي��ة  م��ن  امل��وز  يعتب��ر 
بالبوتاسيوم الذي يساعد في التقليل 
من الشعور بالعطش خال فترة الصوم، 
كم��ا يقلل من الش��عور باجل��وع وذلك 
الحتوائه على نسبة كبيرة من األلياف 
الغذائية التي متد املعدة بالش��بع االزم، 
لذلك قومي بتناول ثم��رة من املوز على 
وجبة الس��حور لاس��تمتاع بس��حور 

صحي وصوم خاٍل من مشاعر اجلوع.

التمر
يش��تهر تن��اول التم��ر ف��ي ش��هر 
رمضان وذلك الحتوائه على النسب 
الكافي��ة م��ن العناص��ر الغذائية 
التي يحتاجها اجلس��م خال فترة 
الصوم، لذلك قوم��ي بتناول التمر 
على وجبة الس��حور لاس��تمتاع 
بصوم صح��ي وخاٍل من الش��عور 

بالتعب واإلرهاق.

ش��هر رمضان املبارك هو شهر الرحمة 
واملغف��رة ولك��ي نس��تطيع أن نص��وم 
ه��ذا الش��هر الفضيل علين��ا أن نتقيد 
ببع��ض القوان��ني التي تس��اعدنا على 
الصوم بدون مشاكل صحية أو نفسية. 
الكثي��ر يعتق��د بأن ش��هر رمض��ان هو 
شهر املأكوالت و العزائم و يطلق العنان 
لنفسه في تناول األطعمة املتنوعة دون 
حس��اب للعواقب التي سيواجهها في 

هذا الشهر .
وم��ن األفض��ل أن نقوم في هذا الش��هر 
باالبتعاد عن بعض املشروبات و املأكوالت 
التي متنحنا ش��عوراً باجل��وع والعطش 
والتعب، والتقّرب م��ن األطعمة املفيدة 
لن��ا أكث��ر في هذا الش��هر لك��ي يكون 
ش��هر رمضان فرص��ة جدي��دة لبرمجة 

نظام غذائي صحي حلياتنا.
نس��تعرض لكم أهم 10 أطعمة يفضل 

االبتعاد عنها في شهر الصوم.

1 - املشروبات الغازية:
الكثي��ر من الناس جتده��م على اإلفطار 
يتناولون املش��روبات الغازية، واملشكلة 
أن هذه املش��روبات مليئة بالس��كريات 
وامل��واد الت��ي تضر اجلس��م، حي��ث تزيد 
م��ن الده��ون ف��ي اجلس��م ول��ن تفيده 
على اإلطاق، لذلك يفضل اس��تبدالها 

بعصائر طبيعية. 

2 - األطعمة املالحة:
األطعم��ة املاحل��ة معروفة بأنه��ا تقوم 
بحب��س املاء ف��ي اجلس��م، لذلك يجب 
االبتع��اد عنها، كما أنه��ا من األطعمة 
التي تش��عرنا بالعطش بش��كل كبير، 

لذا يجب جتنبها وقت الس��حور حتى ال 
نشعر بالعطش أثناء صيامنا.

3 - األطعمة الحارة:
التوابل احلارة يجب جتنبها طوال ش��هر 
رمضان ألنه��ا جتعلنا عرض��ة حلموضة 

املعدة ومشاكل اجلهاز الهضمي.

4 - الحلويات:
من الع��ادات والتقاليد الرمضانية تناول 
احللوي��ات بعد اإلفط��ار، وهي م��ن أكبر 
األس��باب التي تؤدي إلى زي��ادة الوزن في 
رمض��ان، فلو اعتدلنا في تناول احللويات 
فلن نفاج��أ إذا نقص وزننا، فقط نحاول 
أن نقل��ل منه��ا بش��كل كبي��ر، ومنارس 
بعض التمارين الرياضية وس��وف نقوم 

بحرق الدهون وتقليل وزننا في رمضان.
ولكبح الشعور باحلاجة للسكر ميكننا 
ميكننا أن نلجأ إلى تناول  الفواكه املليئة 
بالس��كر الطبيعي فهي متنحنا شعوراً 
أفضل. وتوفر كمية املاء في اجلس��م وال 

تسبب زيادة في الوزن.

5 - املخلل:
ش��أنه شأن األطعمة املاحلة، فهو مليء 
الصودي��وم  م��ن  واإلكث��ار  بالصودي��وم 
مضر جداً بالصحة ويش��عر الش��خص 
بالعط��ش، واخمللل حتدي��داً من األطعمة 
التي ال يفضل الرياضيون أو العبو كمال 
األجس��ام تناوله الحتوائ��ه على كمية 

كبيرة من األماح.

6 - األطعمة املعلبة:
فبع��د صيام أكث��ر من 15 س��اعة، فإن 
اجلس��م يحتاج إلى العدي��د من املصادر 

الغذائي��ة الت��ي بالتأكي��د ل��ن نحصل 
عليه��ا بش��كل كبي��ر م��ن األطعم��ة 
املعلبة، فلذلك يفض��ل تناول األطعمة 
الطازج��ة واالبتع��اد ع��ن املعلب��ة بقدر 

اإلمكان.

7 - األرز واملعكرونة:
يفضل التقلي��ل منها قدر املس��تطاع 
ألن النشويات تزيد الوزن ومتثل ثقاً على 

املعدة.

8 - الحمضيات:

جتن��ب احلمضي��ات مثل البرتق��ال ألنها 
تسبب حموضة املعدة وكذلك تصيبنا 

بالغازات.

بالده��ون  الغني��ة  األطعم��ة   -  9
واملقلية:

األطعم��ة الغنية بالدهون كالقش��طة 
واللح��وم الدهني��ة والس��من العرب��ي 
وغيرها م��ن املأكوالت التي تس��بب لنا 
العطش واجلوع بشكل مبكر، وتزيد من 

نسبة الكوليسترول.

كم��ا يفضل أن نس��تغني عن األطعمة 
باخلض��روات،  واس��تبدالها   املقلي��ة، 
فالطع��ام املقل��ي  لن��ا عس��ر الهضم 

وزيادة في الوزن.

10 - الشاي والقهوة بعد اإلفطار:
يع��دان م��ن املش��روبات املنتش��رة ف��ي 
مجتمعاتنا العربي��ة، ولكن يجب عدم 
ش��ربهما بع��د اإلفطار مباش��رة، وذلك 
ألنهما يعتبران سبباً في سوء امتصاص 

احلديد، والذي بدوره يسبب فقر الدم.

رمضان يف  جتنبها  جيب  أطعمة   10

رمضان يف  اجلوع  حتارب  اطعمة   7

وتشمل الفوائد: 
1- الدم

زيادة عدد كريات الدم احلمراء.
زيادة عدد خايا الدم البيضاء.
زيادة عدد الصفائح الدموية.

2- الدهنيات
تخفيض مس��توى الكوليسترول 

في الدم.
الكوليس��ترول  مس��توى  زي��ادة 

اجليد.
تخفيض مس��توى الكوليسترول 

الضار.
الده��ون  مس��توى  تخفي��ض 

الثاثية.
3- الوزن

تخفيض الوزن، مع اإلشارة إلى أن 
دراس��ات أظهرت أن هذا الوزن تتم 

استعادته في األشهر الاحقة.
تخفيض معامل كتلة اجلسم.

تقليل محيط اخلصر.

ال��دم  ضغ��ط  تخفي��ض   -4
االنقباضي واالنبساطي.
5- تخفيض سكر الدم.

6- تقليل مستويات التوتر.
االلته��اب  عوام��ل  تخفي��ض   -7

ومحفزات السرطان.
ومع ذلك، ف��إن احلصول على هذه 
الصائم  باتباع  الفوائد مش��روط 

نظاما غذائيا صحيا يشمل:
- االعتدال في الطعام.

اخلض��ار  م��ن  املأخ��وذ  زي��ادة   -
والفواكه.

الده��ون  تن��اول  تقلي��ل   -

والسكريات.
- ممارسة نشاط بدني معتدل.

- االمتناع عن التدخني.
أم��ا للحفاظ على ال��وزن املفقود 
في ش��هر رمض��ان فيج��ب على 

الشخص:
إحداث تغي��رات دائمة صحية في 

نوعية األغذية التي يتناولها.
األنش��طة  احلفاظ على ممارس��ة 

البدنية.

إجراء تعديات سلوكية دائمة إزاء 
طريقة تناوله للطعام وكمياته.

ح��رق  ف��ي  يس��اعد  الصي��ام  ان 

الده��ون كمص��در للحصول على 
الطاقة، وهو م��ا يؤدي إلى إنقاص 
الوزن. كما يس��اعد في التخلص 
من الس��موم اخملزنة ف��ي الدهون 

باجلسم.
كم��ا أنه أثن��اء الصي��ام يتخّلص 
اجلس��م أوالً من اخلاي��ا القدمية أو 
التالفة، ثم يصار إلى جتديد اخلايا 
واس��تبدالها بأخ��رى جديدة بعد 
تناول وجب��ة اإلفطار ملّد اجلس��م 

بالقوة واحليوية والنشاط.
كما يس��اعد الصيام ف��ي مداواة 
بعض أمراض اجلهاز الهضمي مثل 
احلرقة ومتازمة القولون العصبي، 
وعس��ر الهضم، وانتفاخ البطن، 
ألن الصائ��م ميتن��ع ع��ن الطعام 
فيتيح  زمني��ة  لفت��رة  والش��راب 
الهضمية  واألغش��ية  للعضات 

استعادة قوتها وحيويتها.
ووفق��ا لاطباء ف��إن الصيام يحد 
م��ن بع��ض األم��راض النفس��ية 

كاالكتئ��اب والقل��ق واألرق، فه��و 
حاف��ز يول��د الق��درة عل��ى حتمل 

ضغ��وط احلي��اة ومواجهته��ا ما 
يؤدي إلى االستقرار النفسي.

و أن أداء العب��ادات وقي��ام اللي��ل 

املب��ارك  رمض��ان  ش��هر  خ��ال 
يشعران الصائم براحة البال، ألن 
الصيام يقوي مناعة الصائم ضد 

الضغوط النفسية نتيجة مشاق 
احلياة وصعوباتها.

اضافة الى أن الدراسات النفسية 

والطبي��ة أك��دت أث��ر الصيام في 
ع��اج املرض��ى الذي��ن يخضعون 
للعاج م��ن اإلدمان، وهذا يؤكد أن 

الصيام يهذب النفس ويرتقي بها، 
ما يؤثر إيجابا على طريقة التفكير 
والتدبر في األمور، وينعكس إيجابا 
أيضا على اجلانب النفس��ي. كما 
يعطي الصيام لإلنس��ان قوة إرادة 

للتغيير نحو األفضل.
أخيرا نشير هنا إلى أن األشخاص 
املصابني بأمراض ح��ادة أو مزمنة 
الطبي��ب  يستش��يروا  أن  يج��ب 
قبل الصي��ام، خاصة الذين يكون 
مرضه��م وخيما أو غير مس��يطر 
عليه، إذ قد يكون للصوم تأثيرات 

سلبية عليهم.

الـصـيـــــــــــــــــــــــــــــام .. رؤيــــــــة طـبـيـــــــــــــــــــة

الصيام حيد من بعض األمراض النفسية كاالكتئاب والقلق واألرق 
فهو حافز يولد القدرة على حتمل ضغوط احلياة ومواجهتها

لصيام ش��هر رمضان املب��ارك آثار على جس��م الصائم تش��مل النواحي البدنية 
والنفس��ية. وإذا مت اتب��اع نظام غذائي صحي فإن الصيام يُح��دث تأثيرات إيجابية 
لصح��ة الصائ��م، وهذا وفقا لعدة دراس��ات علمي��ة وآراء طبية. وتش��مل الفوائد 
الصحية للصوم كا من الدم ومستوى الدهنيات فيه والوزن ومعامل كتلة اجلسم 
ومحيط اخلصر، وضغط الدم االنقباضي واالنبس��اطي وسكر الدم والتوتر وعوامل 

االلتهاب والسرطان.

•••••••••••• • • • • •
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 استثماري ) / ٢٠١٩/  ٩١ رقم (اعالن مناقصة     
 بموجب وثيقة المناقصة القياسية لتنفيذ عقود االشغال الصغيرة                              

 ) / محافظة بغدادسجن التاجي المركزي وزملة حمدي(تأهيل طرق  :  اسم المناقصة                
          يسر صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية باإلعالن للمرة األولى عن المناقصة العامة رقم                     -١

والدعوة  ٢٠١٩عام  بغدادلمحافظة  االستثماريةخطة ال) ضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب استثماري/ ١٩/٢٠١٩(
سجن التاجي المركزي وزملة  طرق(تأهيل اريع تنفيذ مشات المؤهلين وذوي الخبرة لتقديم عطاءاتهم عامة لمقدمي العطاء

   ويشمل المشاريع التالية: ) يوم٠٤٢(وبمدة تنفيذ  ) دينار٠٠٠,٠٠٠٣٦٤,٣,(بكلفة تخمينية اجمالية قدرها  بغداد)/محافظة حمدي
 

 اسم المشروع ت

بطول  موصل الى موقع السجن –مدخل سجن التاجي المركزي من الشارع العام بغداد طريق  قلع وتوسيع وأكساء ١
 م ٨م وعرض  ٦٠٠٠

 م ٦م وعرض  ١٤٠٠٠بطول  قضاء الطارميةفي  زملة حمديطريق  وأكساء تصليح  ٢
 

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

صندوق إعادة اعمار  المناطق  [على مقدمي العطاء المؤهلين والراغبين في الحصول على معلومات إضافية االتصال بالعنوان  -٣
. وسيعقد مؤتمر فني لإلجابة على )ظهرا ٢ –صباحا  ٨(خالل ساعات الدوام الرسمي  ]المتضررة من العمليات اإلرهابية 

 .مقر الصندوقفي الساعة ( العاشرة ) صباحا  ٢٦/٥/٩٢٠١  ) الموافقحدااليوم (استفسارات الشركات 
                                                                                                                                                                                                                                                               -متطلبات التأهيل المطلوبة:   -٤

الموقف القانوني: اختصاص ونفاذية هوية تصنيف المقاولين او هوية غرفة التجارة، مدة نفاذية ومبلغ التأمينات األولية.  -
 والسيولة النقدية. الحسابات الختامية ومعدل االيراد السنويالموقف المالي: 

 ) السابقة.٧مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته للسنوات (المتطلبات الفنية: خبرة تخصصية بتنفيذ مشاريع  -
الف دينار عراقي غير اربعمائة )  ٤٠٠,٠٠٠بإمكان مقدمي العطاءات الراغبين بالتقديم شراء وثائق المناقصة لقاء مبلغ قدره (  -٥

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

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

والتقديم بالبريد االلكتروني غير مسموح، وان كافة العطاءات المتأخرة عن الموعد المحدد سوف ترفض  ] ٩٢٠١/ ٦/ ٢) الموافق الحد(ا
 الغلق عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه بدوام رسمي.وال تودع في صندوق العطاءات وفي حالة ان صادف يوم 

فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبين بالحضور في مقر الصندوق سيتم  -٧
صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيمدد وفي حالة ان في اليوم الذي يلي اليوم المحدد لموعد الغلق في الساعة (العاشرة صباحاً ) 

 موعد الفتح لليوم الذي يليه بدوام رسمي.
بشكل صك مصدق او خطاب ضمان نافذ % من المبلغ التخميني) ١(كل العطاءات يجب ان تتضمن التأمينات األولية ضمان للعطاء البالغة  -٨

 . قي ومعتمد من قبل البنك المركزي العراقيابتداء من تاريخ غلق المناقصة على ان يكون من مصرف عرا يوما) ٩٠(لمدة 
شارع  –الجادرية  –بغداد { عنوان مقر الدائرة / صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية / العنوان التالي  -٩

 .}١١دار رقم –الوزراء 
 .٢٠١٩ضمن الموازنة العامة للخطة االستثمارية لعام  ألدارة الصندوق الغاء المناقصة او اإلحالة في حالة عدم أدراج المشروع يحق  -١٠

 على مقدمي العطاء تقديم الوثائق التالية:-: مالحظة
 وصل شراء وثائق المناقصة.   - أ
 .٢٠١٩هوية تصنيف المقاولين الصادرة من وزارة التخطيط مجددة ونافذة لعام  - ب

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

 قائمة باإلعمال المماثلة (ويعتمد في ذلك على كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود). -ح 
 موقعة من قبل محاسب قانوني ومصدق من مجلس المهنة. ة لسنتين)(الرابحتقديم الحسابات الختامية  -ه  
 بطاقة السكن. +مستمسكات المدير المفوض الثبوتية (هوية األحوال المدنية + شهادة الجنسية العراقية) او (البطاقة الموحدة ان وجدت)  -و   

  ندوقرئيس الص                                                            
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 استثماري ) / ٢٠١٩/  ٢١ رقم (اعالن مناقصة  
 بموجب وثيقة المناقصة القياسية لتنفيذ عقود االشغال الصغيرة                                        

الدبل  جديدة وبنظام طارمية قديمة / طارمية –(مغذي ماء الكرخ  كي في  ٣٣مغذي   تأهيل[اسم المناقصة : 
 / محافظة بغداد ])سركت

          يسر صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية باإلعالن للمرة األولى عن المناقصة العامة رقم                     -١
والدعوة  ٢٠١٩عام  بغداد لمحافظة االستثماريةخطة ال) ضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب استثماري/ ٢١/٢٠١٩(

ماء الكرخ  ٣٣كي في  (مغذي  ٣٣تأهيل  مغذي [مشاريع تنفيذ عامة لمقدمي العطاءات المؤهلين وذوي الخبرة لتقديم عطاءاتهم 
 ) دينار٠٠٠٠٠٢,٣١٤,١,(بكلفة تخمينية اجمالية قدرها  / محافظة بغداد ]طارمية قديمة / طارمية جديدة وبنظام الدبل سركت) –

   . ) يوم٠١٢(وبمدة تنفيذ 
 طاءات المؤهلين ضمن االختصاص        سيتم العمل وفق األلية المعتمدة للمناقصات التنافسية العامة والتي تتيح لكافة مقدمي الع -٢

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

. وسيعقد مؤتمر فني لإلجابة على )ظهرا ٢ –صباحا  ٨(خالل ساعات الدوام الرسمي  ]المتضررة من العمليات اإلرهابية 
 .مقر الصندوقفي الساعة ( العاشرة ) صباحا  ٢٦/٥/٩٢٠١  ) الموافقحدااليوم (استفسارات الشركات 

                                                                                                                                                                                                                                                               -متطلبات التأهيل المطلوبة:   -٤
الموقف القانوني: اختصاص ونفاذية هوية تصنيف المقاولين او هوية غرفة التجارة، مدة نفاذية ومبلغ التأمينات األولية.  -

 والسيولة النقدية. الحسابات الختامية ومعدل االيراد السنويالموقف المالي: 
 ) السابقة.٧المتطلبات الفنية: خبرة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته للسنوات ( -

الف دينار عراقي غير ثالثمائة )  ٣٠٠,٠٠٠بإمكان مقدمي العطاءات الراغبين بالتقديم شراء وثائق المناقصة لقاء مبلغ قدره (  -٥
ظهرا) ابتداء من تاريخ نشر إعالن المناقصة في  ٢ –صباحا  ٨رد ويتم البيع لوثائق المناقصة في أوقات الدوام الرسمي (قابل لل

 الصحف المحلية ولغاية نهاية الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلق.
المدراء المفوضين للشركات او من يتم تسليم العطاءات الى مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعها في صندوق العطاءات من قبل  -٦

بعد الظهر) الثانية بعد الظهر من يوم  ٢الساعة ( [آخر موعد للتقديم يمثلهم في مقر الدائرة ولنفس العنوان المدرج ادناه وان 
المحدد سوف ترفض والتقديم بالبريد االلكتروني غير مسموح، وان كافة العطاءات المتأخرة عن الموعد  ] ٩٢٠١/ ٦/ ٢) الموافق الحد(ا

 وال تودع في صندوق العطاءات وفي حالة ان صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه بدوام رسمي.
فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبين بالحضور في مقر الصندوق سيتم  -٧

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

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

شارع  –الجادرية  –بغداد { عنوان مقر الدائرة / صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية / العنوان التالي  -٩
 .}١١دار رقم –الوزراء 

 .٢٠١٩ضمن الموازنة العامة للخطة االستثمارية لعام  ألدارة الصندوق الغاء المناقصة او اإلحالة في حالة عدم أدراج المشروع يحق  -١٠
 على مقدمي العطاء تقديم الوثائق التالية:-: مالحظة

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

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

 قائمة باإلعمال المماثلة (ويعتمد في ذلك على كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود). -ح 
 موقعة من قبل محاسب قانوني ومصدق من مجلس المهنة. (الرابحة لسنتين)الختامية  تقديم الحسابات -ه  
 بطاقة السكن. +مستمسكات المدير المفوض الثبوتية (هوية األحوال المدنية + شهادة الجنسية العراقية) او (البطاقة الموحدة ان وجدت)  -و   
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 استثماري ) / ٢٠١٩/  ١٨ رقم (اعالن مناقصة     
 بموجب وثيقة المناقصة القياسية لتنفيذ عقود االشغال الصغيرة                              

 بغدادمحافظة  / )في قضاء الطارمية طرقتأهيل وصيانة ( :  اسم المناقصة                      
          يسر صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية باإلعالن للمرة األولى عن المناقصة العامة رقم                     -١

والدعوة  ٢٠١٩عام  بغدادلمحافظة  االستثماريةخطة ال) ضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب استثماري/ ١٨/٢٠١٩(
)/محافظة في قضاء الطارمية طرق(تأهيل وصيانة  اريعتنفيذ مشعامة لمقدمي العطاءات المؤهلين وذوي الخبرة لتقديم عطاءاتهم 

   ويشمل المشاريع التالية: ) يوم٠٢٠(وبمدة تنفيذ  ) دينار٠٠٠,٠٠٠٣٣٥,٣,(بكلفة تخمينية اجمالية قدرها  بغداد
 اسم المشروع ت

 م ٥كم وعرض  ٨في ناحية المشاهدة بطول  ئر الثانيةاطريق تل طاسة وطريق الث تصليح وصيانة ١
 م ٥كم وعرض  ٨ولى في ناحية المشاهدة بطول ئر االاوطريق الث البو فراستصليح وصيانة طريق  ٢
 م ٥كم وعرض  ٧في ناحية المشاهدة بطول  والطرق المجاورة لها الشيخ رافع حاتمتصليح وصيانة طريق  ٣

٤ 
 ٨قرية البو صالح األحمد والطرق المجاورة لها في ناحية المشاهدة بطول وطريق  مرمرةتصليح وصيانة طريق 

 م ٥كم وعرض 
 طاءات المؤهلين ضمن االختصاص        سيتم العمل وفق األلية المعتمدة للمناقصات التنافسية العامة والتي تتيح لكافة مقدمي الع -٢

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

. وسيعقد مؤتمر فني لإلجابة على )ظهرا ٢ –صباحا  ٨(خالل ساعات الدوام الرسمي  ]المتضررة من العمليات اإلرهابية 
 .مقر الصندوقفي الساعة ( العاشرة ) صباحا  ٦٢/٥/٩٢٠١  ) الموافقحدااليوم (استفسارات الشركات 

                                                                                                                                                                                                                                                               -متطلبات التأهيل المطلوبة:   -٤
الموقف القانوني: اختصاص ونفاذية هوية تصنيف المقاولين او هوية غرفة التجارة، مدة نفاذية ومبلغ التأمينات األولية.  -

 والسيولة النقدية. الحسابات الختامية ومعدل االيراد السنويالموقف المالي: 
 ) السابقة.٧مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته للسنوات (المتطلبات الفنية: خبرة تخصصية بتنفيذ مشاريع  -

الف دينار عراقي غير  مائةاربع)  ٤٠٠,٠٠٠بإمكان مقدمي العطاءات الراغبين بالتقديم شراء وثائق المناقصة لقاء مبلغ قدره (  -٥
ظهرا) ابتداء من تاريخ نشر إعالن المناقصة في  ٢ –صباحا  ٨قابل للرد ويتم البيع لوثائق المناقصة في أوقات الدوام الرسمي (

 الصحف المحلية ولغاية نهاية الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلق.
يتم تسليم العطاءات الى مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعها في صندوق العطاءات من قبل المدراء المفوضين للشركات او من  -٦

بعد الظهر) الثانية بعد الظهر من يوم  ٢الساعة ( [آخر موعد للتقديم وان المدرج ادناه وان يمثلهم في مقر الدائرة ولنفس العن
والتقديم بالبريد االلكتروني غير مسموح، وان كافة العطاءات المتأخرة عن الموعد المحدد سوف ترفض  ] ٩٢٠١/ ٦/ ٢) الموافق حدال(ا

 الغلق عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه بدوام رسمي.وال تودع في صندوق العطاءات وفي حالة ان صادف يوم 
فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبين بالحضور في مقر الصندوق سيتم  -٧

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

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

شارع  –الجادرية  –بغداد { عنوان مقر الدائرة / صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية / العنوان التالي  -٩
 .}١١دار رقم –الوزراء 

 .٢٠١٩ضمن الموازنة العامة للخطة االستثمارية لعام  الصندوق الغاء المناقصة او اإلحالة في حالة عدم أدراج المشروع ألدارة يحق  -١٠
 على مقدمي العطاء تقديم الوثائق التالية:-: مالحظة

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

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

 قائمة باإلعمال المماثلة (ويعتمد في ذلك على كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود). -ح 
 موقعة من قبل محاسب قانوني ومصدق من مجلس المهنة. (الرابحة لسنتين)الحسابات الختامية  تقديم -ه  
 بطاقة السكن. +مستمسكات المدير المفوض الثبوتية (هوية األحوال المدنية + شهادة الجنسية العراقية) او (البطاقة الموحدة ان وجدت)  -و   
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 استثماري ) / ٢٠١٩/  ٢٠ رقم (اعالن مناقصة     
 بموجب وثيقة المناقصة القياسية لتنفيذ عقود االشغال الصغيرة                                        

 قضاء التاجي) / محافظة بغدادفي اسم المناقصة : (تصليح  وتبليط طرق محطة الكهرباء الغازية وطريق الالين 
      صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية باإلعالن للمرة األولى عن المناقصة العامة رقم                        يسر  -١

والدعوة  ٢٠١٩عام  بغدادلمحافظة  االستثماريةخطة ال) ضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب استثماري/ ٢٠/٢٠١٩(
تصليح  وتبليط طرق محطة الكهرباء الغازية مشاريع (تنفيذ عامة لمقدمي العطاءات المؤهلين وذوي الخبرة لتقديم عطاءاتهم 

بكلفة تخمينية اجمالية قدرها  وطريق الالين من سكة القطار الى سيطرة ام نجم في قضاء التاجي) / محافظة بغداد
   ويشمل المشاريع التالية: ) يوم٠٢١(وبمدة تنفيذ  ) دينار٠٠٠٧٩٣,٠٠٠,٢,(

 اسم المشروع ت

١ 
موصل الى منطقة السدة التابعة الى قضاء  – محطة الكهرباء الغازية ابتدأً من طريق بغدادطريق وتبليط قلع 

 م ٦م وعرض  ٥٠٠٠بطول  التاجي

٢ 
ضباعي التابعة الى  ١٢سيطرة ام نجم ضمن مقاطعة  الالين من سكة القطار الىطريق وأكساء وتبليط تصليح 

 م ٦م وعرض  ١٠٠٠٠بطول مديرية ناحية التاجي الجديد 
 طاءات المؤهلين ضمن االختصاص        سيتم العمل وفق األلية المعتمدة للمناقصات التنافسية العامة والتي تتيح لكافة مقدمي الع -٢

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

إلجابة على . وسيعقد مؤتمر فني ل)ظهرا ٢ –صباحا  ٨(خالل ساعات الدوام الرسمي  ]المتضررة من العمليات اإلرهابية 
 .مقر الصندوقفي الساعة ( العاشرة ) صباحا  ٢٦/٥/٩٢٠١  ) الموافقحدااليوم (استفسارات الشركات 

                                                                                                                                                                                                                                                               -متطلبات التأهيل المطلوبة:   -٤
الموقف القانوني: اختصاص ونفاذية هوية تصنيف المقاولين او هوية غرفة التجارة، مدة نفاذية ومبلغ التأمينات األولية.  -

 والسيولة النقدية. الحسابات الختامية ومعدل االيراد السنويالموقف المالي: 
 ) السابقة.٧مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته للسنوات (المتطلبات الفنية: خبرة تخصصية بتنفيذ مشاريع  -

الف دينار وخمسون مائة ثالث)  ٣٥٠,٠٠٠بإمكان مقدمي العطاءات الراغبين بالتقديم شراء وثائق المناقصة لقاء مبلغ قدره (  -٥
ظهرا) ابتداء من تاريخ نشر إعالن  ٢ –صباحا  ٨عراقي غير قابل للرد ويتم البيع لوثائق المناقصة في أوقات الدوام الرسمي (

 المناقصة في الصحف المحلية ولغاية نهاية الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلق.
يتم تسليم العطاءات الى مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعها في صندوق العطاءات من قبل المدراء المفوضين للشركات او من  -٦

بعد الظهر) الثانية بعد الظهر من يوم  ٢الساعة ( [آخر موعد للتقديم فس العنوان المدرج ادناه وان يمثلهم في مقر الدائرة ولن
والتقديم بالبريد االلكتروني غير مسموح، وان كافة العطاءات المتأخرة عن الموعد المحدد سوف ترفض  ] ٩٢٠١/ ٦/ ٢) الموافق الحد(ا

 صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه بدوام رسمي.وال تودع في صندوق العطاءات وفي حالة ان 
فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبين بالحضور في مقر الصندوق سيتم  -٧

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

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

شارع  –الجادرية  –بغداد { عنوان مقر الدائرة / صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية / العنوان التالي  -٩
 .}١١دار رقم –الوزراء 

 .٢٠١٩ضمن الموازنة العامة للخطة االستثمارية لعام  الصندوق الغاء المناقصة او اإلحالة في حالة عدم أدراج المشروع ألدارة يحق  -١٠
 على مقدمي العطاء تقديم الوثائق التالية:-: مالحظة

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

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

 قائمة باإلعمال المماثلة (ويعتمد في ذلك على كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود). -ح 
 موقعة من قبل محاسب قانوني ومصدق من مجلس المهنة. (الرابحة لسنتين)الحسابات الختامية  تقديم -ه  
 بطاقة السكن. +مستمسكات المدير المفوض الثبوتية (هوية األحوال المدنية + شهادة الجنسية العراقية) او (البطاقة الموحدة ان وجدت)  -و   
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وزارة النقل 
الشركة العامة إلدارة النقل الخاص

القسم: االمالك والعقارات
العدد: 5692
التاريخ: 2019/4/30

إعالن رقم 5692
بالنظر لحصول ضم جديد )كسر قرار(

تعلن الشركة العامة إلدارة النقل الخاص عن اجراء مزايدة علنية لتأجري الخطوط املدرجة ادناه 
يف محافظة )بابل( يف اليوم )السابع( تبدأ اعتبارا من اليوم التالي لنشر االعالن وفقا لقانون بيع 
وايجار اموال الدولة املرقم )21( لس��نة 2013 املعدل والشروط التي يمكن الحصول عليها من 
قسم الشركة اعاله لقاء مبلغ )5000( دينار غري قابلة للرد. فعلى الراغبني الحضور يف الساعة 
الحادية عش��رة يف قسم الش��ركة يف محافظة )بابل( على ان يقدم املزايد كتابًا يؤيد براءة ذمته 
م��ن الضريبة معنونًا اىل )الش��ركة العامة الدارة النقل الخاص( وهوية االحوال املدنية وش��هادة 
الجنس��ية او )البطاق��ة الوطنية املوحدة( وبطاقة الس��كن )النس��خ االصلية( وبدف��ع التأمينات 
القانوني��ة البالغ��ة 20% مضروب��ا يف عدد س��نني العقد بصك مصدق و يتحمل من ترس��و عليه 
املزاي��دة اجور خدمة بنس��بة 2% وكذلك يتحمل الناكل فرق البلدين  يف عدد س��نني العقد ويف 

حالة مصادفة موعد املزايدة عطلة رسمية تجري املزايدة يف اليوم التالي.

مقتبس حكم غيابي 
رقم املقتبس 470/ج/2019

اسم املحكمة: محكمة قوى االمن الداخلي االوىل للمنطقة الثالثة / بغداد
اسم املتهم ورتبته ووحدته: الطالب احمد رحيم كرم علي الالمي/ معهد اعداد مفوضي الشرطة

اسم األم للمتهم: خديجة كريم الزم
رقم الدعوى وتاريخها: 470/ج/2019
تاريخ ارتكاب الجريمة: 2008/5/22

تاريخ الحكم: 2019/3/20
املادة القانونية: )295( ق.ع رقم 111 لسنة 1969 املعدل

خالصة الحكم/
حكم��ت محكم��ة قوى االمن الداخل��ي االوىل للمنطقة الثالثة/ بغداد على امل��دان الهارب الطالب )احمد رحيم كرم علي الالمي( باس��م 

الشعب ما يلي: 
1.بالس��جن ملدة )خمس س��نوات وش��هر( اس��تنادا الحكام املادة )295( ق.ع رقم 111 لس��نة 1969 املعدل لقيامه بتزوير الوثيقة 

الدراسية املرقمة )010635( يف 2008/5/22 الصادرة من املديرية العامة لرتبية محافظة بغداد اثناء قبوله يف سلك الشرطة.
2. تضمينه مبلغ قدره )809,100( ثمانمائة وتس��عة آالف ومائة دينار عراقي عن قيمة املبالغ املصروفة عليه اثناء قبوله يف س��لك 
الش��رطة ولغاي��ة طرده من الخدمة اس��تنادا الحكام امل��ادة )32/ ثانيا( ق.ع.د رقم 14 لس��نة 2008 املعدل على ان تس��تحصل منه 

بالطرق التنفيذية. 
3.اعتبار جريمته مخلة بالشرف استنادا ألحكام الفقرة )21/أ -6( ق.ع رقم 111 لسنة 1969 املعدل.

4.طرده من الخدمة يف قوى االمن الداخلي استنادا الحكام املادة )38/ اوال/أ( ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 املعدل.
5.اتالف املحرر املزور بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

6.اعط��اء املوظف��ني العموميني صالحية القاء القبض عليه اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر يف حقه اس��تنادا الحكام املادة )69/ ثانيا( 
من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008.

7.إلزام املواطنني باالخبار عن محل اختفاء املدان استنادا الحكام املادة )69/ ثالثا( من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008.
8.حجز امواله املنقولة وغري املنقولة استنادا الحكام املادة )69 رابعا( ق.أ.د لسنة 2008.

9. تحدي��د أتع��اب محاماة للمحامي املنتدب )احمد فائق حس��ن( مبلغ قدره )ثالثون الف دينار( تصرف له بعد اكتس��اب الحكم الدرجة 
القطعية. 

حكم��ا غيابي��ا ص��ادرا باتف��اق اآلراء اس��تنادا ألح��كام امل��ادة )65/ اوال وثانيا( م��ن ق.أ.د رقم 17 لس��نة 2008 قاب��ال لالعرتاض يف 
2019/3/20
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جريدة 
يومية 
سياسية 
عامة
مستقلة

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 )3179( - الثالثاء - 7 - أيار - 2019

كاريكاتريوقفة

م��ن اصدارات دار الش��ؤون الثقافية العامة ف��ي وزارة الثقافة صدر 
مؤخ��را الكتاب املوس��وم )اول الطريق( الى النهضة النس��وية في 
الع��راق.. ملؤلفت��ه صبيح��ة 
الش��يخ داود.. وق��د ورد في 
املرأة  )ان  الكت��اب  مقدم��ة 
التي احترمها كل االحترام 
النن��ي اش��م منه��ا رائحة 
االموم��ة الزكي��ة.. ان املرأة 
التي احترمها كل االحترام 
االجي��ال  مربي��ة  النه��ا 
ومثقفتهم االولى, هي التي 

تصنع حقول الرجال..(. 
بورك لدار الشؤون الثقافية 
ه��ذا اجلهد اخل��اق والعمل 
املتواص��ل م��ن اجل نش��ر 

الثقافة واالبداع.

أول الطريق..
إىل النهضة النسوية يف العراق.. 

يف كتاب

ملناس��بة صدور عددها ال�)7000( تتقدم أس��رة 
حترير )البينة اجلديدة( بالتهاني والتبريكات إلى 
جميع الزماء العاملني في جريدة الزوراء الغراء 
الصادرة عن نقابة الصحفيني العراقيني وعلى 
رأس��هم الزمي��ل مؤي��د الامي رئي��س التحرير 
رئيس مجل��س اإلدارة، متمنني للزوراء املزيد من 

التقدم والنجاح واالبداع.

)                    ( تهنئ )                      (

بغداد / البينة الجديدة
انتق��د الفن��ان العراقي عبد الس��تار البص��ري، امس 
االثنني، القائمني على بعض صفحات مواقع التواصل 
االجتماعي التي ادعت عبر اخبار نشرتها افادت بوفاته.
وقال البصري، إن بعض صفحات التواصل االجتماعي 
تنش��ر، منذ يوم��ني، خبرا يتضم��ن وفاة الفن��ان عبد 
الس��تار البصري في احد مستش��فيات السليمانية. 

واض��اف البصري، أن هناك صفحات تعمد على نش��ر 
ه��ذا اخلبر الكاذب للمرة الثانية، متس��ائا هل هناك 

عداء شخصي بيني وبني هذه الصفحات؟ 
ودعا البصري، كافة وسائل االعام 

لابتع��اد عن االخب��ار الكاذبة، 
كونه��ا تؤثر بش��كل س��لبي 

على ثقافة اجملتمع.

البينــة   / متابعــة   
الجديدة

حظيت بعض طيور 
النورس بش��هرة 
على  واس��عة 
تويتر  موق��ع 
 ، ا خ��ر مؤ
م��ا  بعد
ت  د عت��ا ا

عل��ى 

الوقوف أمام كاميرات مراقبة حركة 
امل��رور ف��ي العاصم��ة البريطانية 
لندن. وبدأت قصة شهرة النوارس، 
االثنني املاضي، عندما نش��ر موقع 

أخب��ار حركة املواص��ات في لندن 
تغري��دة  على حس��ابه ح��ول آخر 
أخب��ار حركة امل��رور، وظه��ر فيها 
ن��ورس أمام الكامي��را بوضع يعيق 
املش��هد. وج��اءت التغري��دة، التي 
نش��رت يوم 29 أبريل املاضي، حتت 
عن��وان يوم اثن��ني س��عيد، وظهر 
طائ��ر النورس أم��ام الكاميرا التي 
تص��ور حرك��ة امل��رور على ش��ارع 

برونزويك في لندن.

متابعة / البينة اجلديدة
تش��يزلي  توج��ت 
البالغ��ة  كريس��ت، 
م��ن العم��ر 27 عاما، 
بلق��ب ملكة جمال 
الوالي��ات املتح��دة 
األميركي��ة لع��ام 
2019، ف��ي حفل 

والي��ة  م��ن  وكريس��ت  أقي��م. 
وحتم��ل  الش��مالية،  كارولين��ا 
ش��هادة جامعية ف��ي احلقوق، 
باإلضاف��ة إلى ماجس��تير ادارة 
»وي��ك  جامع��ة  م��ن  االعم��ال 
فوريس��ت« األميركي��ة، وتعمل 
كمحامي��ة، وفق م��ا ذكر موقع 
»واش��نطن بوس��ت«. ومتكن��ت 

كريس��ت من انتزاع اللقب بعد 
منافسة قوية مع 51 شابة من 
مختلف الواليات، فيما حصلت 
أليخان��درا رودريغز من والية نيو 
مكس��يكو على املرك��ز الثاني. 
الوالي��ات  كريس��ت  وس��تمثل 
املتحدة األميركية في مسابقة 

ملكة جمال الكون.

عبد الستار البصري يدعو صفحات 
التواصل إىل توخي الدقة

حماميــــــــة تتــوج ملكــــــــــة مجــال أمريكــــــا

النورس الصحفي يسرق األضواء!

يا س��ادتي املستش��ارين، الثل��ث للمجلس يعن��ي ثلث عدد 
أعضاء مجل��س احملافظة الذي��ن يقدمون طلب��اً للبرملان حلل 
مجلس��هم، وليس ثل��ث عدد أعضاء البرمل��ان الذين يصوتون 
على حل مجلس احملافظة ألن الدستور  في املادة 59 منه أوجب 
موافقة األغلبية البسيطة لعدد أعضاء البرملان على أي قرار 
يص��دره البرملان بعد حتق��ق النصاب ما ل��م ينص على خاف 
ذلك بالدستور، مثاله أن إعان احلرب والطوارئ يكون بأغلبية 
الثلثني كما مقرر في الفقرة تاسعاً من املادة )61( من الدستور 
ولي��س االغلبية البس��يطة. معنى ذلك ان املادة عش��رين من 
قانون احملافظات 21 لس��نة 2008 منحت البرملان سلطة حل 
مجل��س احملافظ��ة  عن 
طريقني هم��ا طلب من 
البرمل��ان  ال��ى  احملاف��ظ 
حل��ل مجل��س احملافظة 
ه��و  الثان��ي  والطري��ق 
طل��ب م��ن ثل��ث ع��دد 
أعضاء مجلس احملافظ.

اذاً عدد الثلث ونس��بته 
تع��ود الى ع��دد أعضاء 
التي  مجل��س احملافظة 
تق��دم الطل��ب وال تعود 
الى عدد أعضاء البرملان 

الذين سيصوتون لقرار حل مجلس احملافظة.
وال يج��وز دس��تورياً للبرمل��ان اص��دار ق��رار بالثلث��ني كما ورد 
بالتفسير ألن الدستور حدد احلد االدنى لصدور قرارات البرملان 
وهو األغلبية البس��يطة ألعضاء البرملان احلاضرين بعد حتقق 
النصاب وال يعرف الدس��تور نسبة وعدد الثلث إلصدار أي قرار 
من��ه وكذلك ال يجوز  أن يعدل القانون أو يحتوي القانون على 
عدد من االص��وات الصدار قراراته ألن ع��دد االصوات املطلوبة 
م��ن اعضاء البرملان في التصويت مس��ألة دس��تورية حددها 
الدس��تور في امل��ادة )59( ولم يتركه��ا للقانون وه��ي أغلبية 
بس��يطة ما لم ينص الدس��تور على خاف ذل��ك منها املادة 
)126( الت��ي ح��ددت ثلثي أعض��اء البرملان لتعديل الدس��تور 
وامل��ادة )61( التي حددت ثلثي احلضور من البرملانيني وليس من 

االعضاء للحرب والطوارئ.

ال يجوز دستوريًا للربملان 
اصدار قرار بالثلثني 

كما ورد بالتفسري ألن 
الدستور حدد الحد االدنى 

لصدور قرارات الربملان 
وهو األغلبية البسيطة

  مصطلح الثلث حلل 
جملس احملافظة  

* طارق حرب

خبري قانوني *

كتب/ رئيس التحرير التنفيذي 
تزامن��اً م��ع زيارة وف��د نقابة صحفيي كردس��تان 
ال��ذي يرأس��ه الزمي��ل )آزاد محمد أم��ني( الى مقر 
نقابة الصحفي��ني العراقيني أمس جتولت »البينة 
اجلدي��دة« برفق��ة الزمي��ل )مؤي��د الام��ي( نقيب 
الصحفي��ني العراقي��ني، رئيس احت��اد الصحفيني 
العرب، لتفق��د موقع العمل الذي س��يقام عليه 

املق��ر اجلدي��د للنقاب��ة. وق��ال الام��ي إن »املبنى 
اجلدي��د ال��ذي يق��ام عل��ى مس��احة )1150( متراً 
مربع��اً يتألف م��ن )3( طواب��ق بارتف��اع )16( متراً 
ويض��م مكات��ب إدارية م��ن ضمنها مق��را جريدة 
ال��زوراء ووكال��ة نينا لألخب��ار وقاع��ة اجتماعات 
ومؤمترات«. وأضاف الام��ي إنه »روعي في تصميم 
البناي��ة أن تك��ون أسس��ها مس��لحة على عمق 

)3( أمت��ار في االرض وهي مقاوم��ة للزالزل والهزات 
االرضي��ة وم��زودة مبصاعد كهربائية وكل وس��ائل 
التدفئة والتبريد واملس��تلزمات االخرى التي تليق 
بالصحافة العراقية والعامل��ني فيها«. وقد جتول 
الزميان رئيس التحرير )عبد الوهاب جبار( ورئيس 
التحرير التنفيذي )عبد الزه��رة البياتي( بصحبة 
الام��ي وأعضاء مجل��س النقاب��ة الدكتور ناظم 

الربيعي وحسن العبودي ونعمة الربيعي ومحمد 
حن��ون، وهو يتفقد احلدائق الغن��اء املزدانة بالورود 
والناف��ورات اجلميلة وغيرها من األمور التي أضفى 
عليه��ا الزميل الامي ملس��اته واعطاها اهتمامه 
كي تظهر البناية احلالي��ة للنقابة بحلة تعكس 
حضارية الصحفي وذوق��ه الرفيع عندما يتعامل 
مع محيطه. وعلى هامش هذا اللقاء أعلن الزميل 

الامي عن عقد اجتماع في الس��اعة الواحدة من 
ظهر اليوم الثاثاء مع النائب األول لرئيس مجلس 
النواب )حس��ن كرمي الكعبي( في مكتبه بالبرملان 
يحضره عدد من رؤس��اء حترير الصحف املستقلة 
بغية التباحث بش��أن وضع آلي��ة لدعم الصحف 
املستقلة مالياً. وجدير بالذكر أن السيد الكعبي 
قد أكد خال االحتفال مبناسبة اليوم العاملي حلرية 

الصحاف��ة الذي أقيم في مق��ر نقابة الصحفيني 
العراقيني السبت املاضي عن عزم البرملان تشريع 
قان��ون يتضمن تق��دمي املنح واملس��اعدات املالية 
للصحف املس��تقلة. وفي اخلتام ال يس��عنا إال ان 
نقول وباعتزاز: شكراً لك أيها الامي وأنت تواصل 
الليل بالنهار من أج��ل زمائك الصحفيني وصوالً 

إلى صحافة عراقية تخط طريقها بنجاح.

»                         « تتجول مع نقيب الصحفيني العراقيني لتفقد مراحل البناية اجلديدة للنقابة 
تزامنًا مع زيارة وفد نقابة صحفيي كردستان

الالمي يعلن عن اجتماع اليوم مع النائب األول لرئيس الربملان بشأن وضع آليات لدعم الصحف املستقلة

ستة أشهر مرت على تش��كيل حكومة رئيس الوزراء السيد 
عادل عبد املهدي، التي ولدت متعثرة وتعاني نقص أربع حقائب 
وزارية فيه��ا )الدفاع، الداخلية، العدل، التربية( وهي ال ش��ك 
وزارات ذات ثقل واهمية وإن بقاءها شاغرة الى ما شاء من الزمن 
ال يلحق ضرراً بالساس��ة الذين )يتكافش��ون( من أجل الظفر 
بها بل بالوطن والشعب املبتلى بطبقة سياسية أدمنت على 

القتال الشرس وامللحمي ألجل مصاحلها ومغامنها..
واملشكلة العجيبة الغريبة أن العراقي عندما يسأل أصحاب 
الق��رار عما يجري ويدور في أقبية القصور أو ما يتم طبخه في 
الق��دور ال أحد يجيبه أو يوقف نحيبه أو يكش��ف أس��رار هذه 

املصيبة التي فاحت رائحتها مثل اجليفة..
نع��م، ال أحد يخرج علينا ليقول لنا احلقيقة بش��أن حكومة 
اس��تعصى اس��تكمال ما تبقى من حقائبه��ا وإن كل طرف 
يلقي بالك��رة في مرمى اآلخر.. هل العلة في ش��خص رئيس 

ال��وزراء؟.. هل ف��ي القوى 
واختافاتها  السياس��ية 
الت��ي ال تتوق��ف حلظ��ة؟ 
العاث��ر  حظن��ا  ف��ي  أم 
نحن الش��عب الذي يريد 
حكومة تس��ير بالشكل 
م��ا  وتنف��ذ  الصحي��ح 
عليها م��ن التزامات وفق 
طموح  حكوم��ي  برنامج 
أعد سلفاً لهذا الغرض؟.. 
ولي��ت األم��ر توق��ف عند 
ح��دود ذلك ب��ل م��ا يزيد 
الطني بلة ويجعلك تأكل 

بش��راهة )تش��ريب باگلة( ما صرحت به اللجن��ة القانونية 
النيابية أمس األول بش��أن تسليم الس��يد عادل عبد املهدي 
طلباً إلقالة أربعة وزراء من طاقم حكومته بدعوى مخالفتهم 
ش��روط االس��تيزار.. وهنا من حقي أن أنتف��ض وأصرخ بصوت 
ع��ال: صحِّ النوم يا ساس��ة.. أين كنتم كل ه��ذا الوقت؟ وإذا 
كنتم تعرف��ون ب�)التهم واجلنح( املوجهة له��ؤالء الوزراء ملاذا 
س��كتم ولذمت بالصمت أم إنكم تريدون حتري��ك املياه الراكدة 

بحسب ما تشتهون وترغبون؟!
من يقول إن احلكومة احلالية بنيت على أس��س هشة وقلقة 
علي��ه أن يوج��ه الل��وم إل��ى نفس��ه، وإن من يتحم��ل تأخير 
اس��تكمال الكابين��ة الوزارية هي األطراف السياس��ية التي 
جلأ بعضها مع األسف إلى لعبة )اخلتيان( ووضع العربة أمام 
احلص��ان فاختل املي��زان.. األطراف السياس��ية لن تتفق حتى 

يلج البعير من سم اخلياط..
هناك من بات يتحدث بأن مجلس النواب لم يس��تلم أسماء 
املرش��حني ملا تبقى من وزارات ش��اغرة ألن هذه األس��ماء بيد 
رئيس الوزراء وأنه ال يريد إرس��الها ألنه املعني بها، وبني وزارات 
شاغرة ووزراء عليهم )شوائب( ووزراء غير أكفاء يبقى الشعب 

يخوض بالطني، والساسة )جزاهم اهلل( عليه متفرجني!

عبد الزهرة البياتي*

*رئيس التحرير التنفيذي

ِن .. ُلْعباَُة اخِلتِّْيالاَ
ِننْيُ الّذّبان واَطاَ

هناك من بات يتحدث 
بأن مجلس النواب 
لم يستلم أسماء 

املرشحني ملا تبقى 
من وزارات شاغرة 

ألن هذه األسماء بيد 
رئيس الوزراء

وجع يومي


