
اكد مصدر مس��ؤول امس ان رئيس الوزراء 
)ع��ادل عب��د امله��دي( س��يزور العاصم��ة 
االمريكية واش��نطن قريب��اً والتي  أجلت 
ع��دة م��رات بس��بب وج��ود ع��دة ملفات 
عراقي��ة حتتاج ال��ى ترتي��ب ولتأخر وصول 
الس��فير االمريك��ي اجلدي��د )ماثي��و تولر( 
ال��ى بغداد الس��باب ال تتعل��ق بالعراق بل 
باالمري��كان انفس��هم وبحس��ب املصدر 
فإن اب��رز امللفات التي س��تناقش في هذه 
الزيارة هي احلرب على االرهاب واعمار املدن 
العراقية احملررة من تنظيم داعش والدعم 
االمريك��ي العس��كري للع��راق وموضوع 
العقوبات على اي��ران وضرورة مراعاة وضع 
الع��راق فيم��ا يتعلق بالص��راع االمريكي 
- االيران��ي احلالي واكد املص��در ان احلديث 
عن وجود مشاكل بني عبد املهدي واالدارة 

االمريكية عار عن الصحة.
وعل��ى صعيد ذي صلة نفى رئيس مجلس 
ال��وزراء )ع��ادل عب��د املهدي( ام��س طرح 
واش��نطن اس��تثناء العراق من العقوبات 
بع��ض  مقاب��ل  اي��ران  عل��ى  االمريكي��ة 
التس��هيات وق��ال عب��د امله��دي خ��ال 
املؤمت��ر الصحفي ليوم ام��س انه ال صحة 
لل��كام ال��ذي يق��ول ان امري��كا طرحت 
اس��تثناء العراق من العقوب��ات ضد ايران 
مقابل تقدمي بعض التسهيات لشركات 
امريكية مختصة بقط��اع الكهرباء.وفي 
التط��ورات االمنية والسياس��ية كش��ف 
احمللل السياس��ي )صباح العكيلي( امس 

عن قيام الس��فارة االمريكية باس��تدعاء 
شيوخ عشائر وبعض سياسيي املنطقة 
الغربية بهدف دعم مشروع ابقاء القوات 
االمريكية داخل الع��راق. واضاف ان هناك 
الش��خصيات  لبع��ض  امريكي��ة  وع��ودا 
القانونية  السياس��ية ملنحها احلصان��ة 
به��دف اس��تغالها ف��ي مش��روع ابق��اء 
الق��وات االمريكية داخل الع��راق وبالتالي 
ف��إن هن��اك تخادم��ا ب��ني الش��خصيات 
والفس��اد  باالرهاب  متورطة  السياس��ية 
وتعم��ل على ه��دم العملية السياس��ية 
وتراهن عل��ى بقاء االمري��كان بالعراق.في 
وقت اعل��ن القائ��م باعم��ال وزارة الدفاع 
االمريكية )باتريك شاناهان( انه وافق على 
ارسال حاملة طائرات وقاذفات الى الشرق 
االوس��ط بس��بب تهديد جاد م��ن القوات 
االيرانية بحس��ب قوله. وكان مستش��ار 
االمن القوم��ي االمريكي )جون بولتون( قد 
ق��ال ان الواليات املتحدة ستنش��ر حاملة 
الطائرات )ابراه��ام لينكولن( وقوة قاذفات 
بالش��رق االوس��ط لتبعث رس��الة اليران 
ورغ��م ان ش��اناهان وبولت��ون ل��م يتطرقا 
لتفاصيل فقد ابلغ مس��ؤولون امريكيون 
رويترز ب��أن هناك عدة تهدي��دات جادة من 
ايران والقوات التي حت��ارب بالوكالة عنها 
للق��وات االمريكي��ة عل��ى االرض مب��ا في 
ذل��ك في العراق وفي البح��ر ويذكر ان لدى 
الوالي��ات املتح��دة االمريكي��ة حالياً نحو 
)5200( جندي ف��ي العراق واقل من )2000( 

في سوريا.
على صعيد آخر تباينت اسعار النفط حتت 

وط��أة اخملاوف من تصاعد الن��زاع التجاري 
الصيني - االمريكي مبا قد يكبح االقتصاد 
العامل��ي ف��ي ح��ني س��اعدت العقوب��ات 
االمريكية على مصدري اخلام ايران وفنزويا 
في ابقاء الس��وق ف��ي حالة توت��ر وكانت 
العق��ود االجلة خلام برنت عند 71.12 دوالر 
للبرمي��ل منخفضة 12 س��نتا مب��ا يعادل 
0.2% عن اغاقها الس��ابق وارتفعت عقود 
اخلام االمريكي غرب تكس��اس الوس��يط 
)5( س��نتات ال��ى 62.30 دوالر للبرميل في 
وقت تتجه ش��ركات تكري��ر امريكية الى 
موردي نف��ط اقل اس��تخداماً في اعقاب 

عقوبات امريكية قي��دت موردين معتادين 
خلام��ات كان��ت تس��تخدم عل��ى نط��اق 
اوس��ع مع تأهبها لذروة موس��م الرحات 
الصيفي��ة وم��ن املنتظ��ر ان ي��ورد العراق 
ونيجيريا والبرازيل وانغوال مجتمعني هذا 
الشهر اكبر ش��حناتهم من النفط اخلام 
ال��ى الواليات املتح��دة فيما يزي��د عن 18 
ش��هرا بحس��ب بيانات رفينيتيف ايكون 
ومص��ادر جتاري��ة مما يس��اعد عل��ى تلبية 
االحتياج��ات من اخلام��ات الثقيلة عالية 
الكبريت التي تش��تد احلاجة اليها وقالت 
شركات جتارة ان الشحنات من تلك الدول 

االرب��ع س��تعوض معظم فاق��دي النفط 
الفنزويل��ي ج��راء العقوبات.وعلى صعيد 
ذي صل��ة حذر رئيس جلنة النفط والطاقة 
في مجل��س الن��واب )هيبت احللبوس��ي( 
ام��س من كارثة حقيقية س��يتعرض لها 
العراق خال الصيف املقبل في حال التزم 
بالعقوب��ات االمريكية ضد اي��ران واضاف 
احللبوسي ان العراق لم يتلق اي رد رسمي 
على الطل��ب الذي ق��دم لامريكيني رغم 
مرور عدة اسابيع على زيارة رئيس مجلس 

النواب الى واشنطن.
وف��ي التط��ورات ايضاً ي��زور وفد ب��ارز من 

وزارة التج��ارة والصناع��ة ف��ي حكوم��ة 
اقليم كردس��تان اليوم االربعاء العاصمة 
بغداد حلل مش��كلة منح اجازة االستيراد 
والتصدير وق��ال املدير الع��ام للتجارة في 
االقلي��م )ن��وزاد اده��م( ان الوفد س��يقوم 
بحل املش��اكل املوجودة بشأن االستيراد 
ب��ني االقلي��م وبغداد.من جانبه��ا اعلنت 
النائ��ب عن ائت��اف دولة القان��ون )عالية 
نصي��ف( ام��س عن جم��ع اكثر م��ن )50( 
توقيع��اً الع��ادة فت��ح مل��ف التوصي��ات 
الى قرأت ف��ي اللجنة املاضي��ة )جلنة 77( 
والت��ي اقرت احقية الع��راق بخور عبداهلل 
مبين��ة ان االيام القادمة ستش��هد تزويد 
رئيس اجملل��س مبلف خور عبداهلل بالكامل 
وان اخلط��وة املهم��ة امامن��ا اقامة دعاوى 
ام��ام احملاكم الدولي��ة والوطنية وتكليف 
القاضي )وائل عب��د اللطيف( باقامة تلك 
الدعاوى. وفي الش��أن احملل��ي قرر مجلس 
ال��وزراء ام��س وخال جلس��ته االعتيادية 
برئاس��ة رئيس مجلس الوزراء )عادل عبد 
امله��دي( تعديل فق��رة )2( من قرار مجلس 
الوزراء رقم )194( لسنة )2014( بشأن بيع 
الدور والشقق السكنية اململوكة للدولة 
ال��ى املواطن��ني واملوظف��ني مقدم��اً فيما 
قرر تعوي��ض الدرج��ات الوظيفية لتاركي 
واملس��تقيلني من  واملتقاعدين  الوظيف��ة 
ابن��اء املك��ون االيزي��دي كم��ا واف��ق على 
تعديل الفقرة )4( م��ن قرار مجلس الوزراء 
رقم )122( لس��نة )2019( بشأن االجراءات 
املتبع��ة لتعوي��ض االضرار ج��راء االصابة 

مبرض انفاونزا الطيور. 

بغداد / 
ق��ال النائ��ب )وجيه عباس( ع��ن كتلة صادقون أنني اش��عر 
اليوم بأنني فعلت ش��يئاً للفقراء العراقي��ني جميعاً الذين 
يطالبونن��ي ب��أن يكون صوت��ي عالياً داخ��ل البرملان.واضاف 
عباس لقد متت اس��تضافة الس��يد رئيس الهيئة الوطنية 
للتقاع��د العامة )أحمد الس��اعدي( في اللجن��ة القانونية 
ام��س مبجلس النواب ومت مناقش��ة التعدي��ات التي تخص 
قانون التقاعد املوحد رقم )9( لسنة 2014 املقدمة من قبلي 
ومتت املوافقة مبدئياً على 95% منها وصحة السند القانوني 
ال��ذي قدمته.واكد عباس ان ش��اء اهلل ال متر مدة طويلة على 

اقرار هذه التعديات حتت قبة البرملان.

تفاصيل موسعة ص17

)                                  ( تناشد االدعاء العام للتحقيق يف تفاصيل “بازار” بيع املناصب يف حمافظة املوصل

النائب وجيه عباس يبشر املتقاعدين بقرب اقرار التعديالت على قانون التقاعد املوحد.. و  “البينة اجلديدة” تنشرها نصًا

اسعار النفط تتأرجح عامليا وشحته تدفع شركات امريكية حنو العراق.. واحللبوسي حيذر من كارثة حقيقية اذا التزمنا بالعقوبات ضد ايران
امريكا تستعني بشيوخ عشائر لدعم مشروع تواجدها العسكري يف العراق وتنشر حاملة طائرة وقاذفات يف الشرق االوسط كإجراء احرتازي

الغارديان تقارن بني فيديو البغدادي وظهور الزرقاوي األخري.. زعيم داعش يعيش بفقاعة أمنية

جملس الوزراء جيري تعديال بشأن بيع الدور والشقق اململوكة للدولة وختصيص درجات وظيفية للمكون األيزيدي
وفد حكومي من االقليم يزور بغداد اليوم حلل مسألة عالقة.. ومساٍع نيابية إلعادة فتح ملف أحقية العراق خبور عبداهلل

)20( صفحة ــــ السعر 500 دينار NO.3180 .              8 . MAY . 2019WEDاالربعاءالسنة الرابعة عشرة العدد )3180 (                8 / 5  / 2019 جريدة يومية سياسية مستقلة عامة تصدر عن مؤسسة البينة الجديدة 
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مؤكدًا ان ال صحة لطرح استثناء العراق من العقوبات االيرانية مقابل تسهيالت.. عبد المهدي يزور واشنطن قريبًا 

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 

نائب عنها يدعو إلعالن حالة الطوارئ يف نينوى وتعيني حاكم عسكري بصالحيات واسعة!

يف الهدفكتب املحرر السياسي

إن اعظم واج��ب يقوم به السياس��ي والنائب املؤمن 
بقضية وطنه وش��عبه هو النزول للشارع والتعايش 
مع طبقات الش��عب كافة والسيما الفقيرة واحملرومة 
منها وان هذا االحتكاك املباش��ر مع الناس س��يؤمن 
االنصات الى مطالبه��م واحتياجاتهم بدقة ومعرفة 
ما يريدون وما يتطلعون اليه والوقوف على معاناتهم 
وتطيي��ب خواطره��م وتلمس جروحه��م وليعلم كل 
سياس��ي ونائب ان م��ا يبعده عن الش��عب ويجعله 
في بون شاس��ع عنه هو وجود احلاش��ية التي حتجب 
عنه رؤية ناس��ه وااللتقاء بهم بشكل مباشر وعفوي 

وان اول خط��وة يجب ان 
يفعله��ا املس��ؤول هي 
ابعاد احلاشية وااللتقاء 
بوسائل االعام اخملتلفة 
الق��ادرة  ه��ي  ألنه��ا 
لوحدها على ايصال ما 
يري��د االنص��ات الي��ه او 
معرفته ك��ي يقرر على 
ضوئ��ه بن��اء تصورات��ه 
التي  قرارات��ه  يتخ��ذ  او 
تصب في خدمة املواطن 
وان االعام هو  الك��رمي.. 

عني املس��ؤول التي يرى م��ن خاله��ا وال نغالي اذا ما 
قلنا بأن مس��ؤولني كثر ابتعدوا ع��ن االعام وابتعدوا 
عن الشارع وكان مصيرهم االنزواء واالنطواء وبالتالي 
الفش��ل في العمل وهكذا طواهم النس��يان وصاروا 
اثراً بعد عني.. ان املسؤول او النائب الذي يريد ان ينجح 
ويبارك اهلل عمله عليه ان يكون قريباً من مراكز احلدث 
وقريباً من الصورة.. ونتمنى لكل مس��ؤول ولكل نائب 
ان يع��ي ويدرك ه��ذه احلقيقة وه��ي نصيحة مجانية 
نقدمه��ا اماً بأن يصحح من وق��ع في اخلطأ اخطاءه 

ويعالج ثغراته وكبواته.

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

عبد الوهاب جبار 

 مسؤولون كثر ابتعدوا عن 
االعالم وابتعدوا عن الشارع 
وكان مصريهم االنزواء 
واالنطواء وبالتالي الفشل   
وهكذا طواهم النسيان

إنزلوا للشارع 
ياساسة.. يانواب
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مفتشية الداخلية تكشف هدرا قيمته 105 ماليني دينار يف عقد شراء كالب بوليسية
مالية احلشد الشعيب تعلن باألرقام عن نسب اجناز مشروع توطني رواتب املقاتلنيال

2النصر يرد على الكربولي:كيف فزت نائبًا ومن جعل احللبوسي رئيسًا للربملان؟
3
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بعد تصاعد املخاطر على 
عسكرييها بالعراق.. 

أمريكا ترسل قوة ضاربة 
للشرق األوسط

الكابنت صباح حامت يف 
حوار مع )                       (:

بومبيو يكشف خطط 
ترامب حيال »خطر الصني 

اجليوسرتاتيجي«

»                                « تنشر اهم 
التعديالت املقرتحة لقانون التقاعد 

املوحد رقم »9« لسنة 2014
13 12 10

خالل استقباله نقيب الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف  
الكعيب يتبنى مجلة مقرتحات لدعم الصحف املستقلة ويؤكد  سنعمل على اعادة املكافآت التشجيعية للصحفيني
النائب االول  يبحث تأسيس صندوق دعم الصحافة وإمكانية تقديم منح حكومية للصحف الورقية 

بغداد /  
اس��تقبل الس��يد حس��ن ك��رمي 
لرئي��س  األول  النائ��ب  الكعب��ي 
مجل��س الن��واب ، ف��ي مكتب��ه 
رئي��س  الس��يد  الثاث��اء  ام��س 
احتاد الصحفي��ني العرب ، نقيب 
مؤي��د  العراقي��ني  الصحفي��ني 

الام��ي ومجموع��ة من رؤس��اء 
حتري��ر وممثلي الصح��ف اليومية 
القانوني  واملستش��ار  املستقلة 
للنقابة ، حيث جرى بحث سبل 
دعم مجلس النواب للمؤسسات 
االعامية بصورة عامة والصحف 

الورقية بشكل خاص . 

وتطرق الكعبي جلملة مقترحات 
داعمة للصحف الورقية وهادفة 
الستمرار إصدارها بشكل يومي 
منها ، ان اللجان النيابية املعنية 
س��تعمل بالتنس��يق م��ع نقابة 
الصحفي��ني عل��ى س��ن مقترح 
قانون بش��ان تقدمي املن��ح لهذه 

الصح��ف خال الفت��رة املقبلة، 
واملؤسس��ات  ال��وزارات  مطالب��ا 
احلكومي��ة لتق��دمي الدع��م ع��ن 
طريق اإلعان��ات ، مخاطبا هيئة 
اإلعام واإلتص��االت بإلزام جميع 

شركات الهاتف النقال 

تتمة ص3

بغداد/ 
اك��د النائب محم��د الكربولي، انه ل��و كان القرار 
ل��ه باصدار عف��و عن مطلوب��ني للقض��اء فيكون 
ألمير عش��ائر الدلي��م علي حامت الس��ليمان. وقال 
الكربول��ي خال برنام��ج حق الرد ال��ذي تبثه قناة 
السومرية اذا اردت ان اصدر عفوا فيمكن ان أصدره 
لعلي حامت السليمان كونه رجا عشائريا ولم يكن 
رجل سياس��ة، مبينا ان اندفاعه لم يكن سياسيا 
وامن��ا كان عش��ائريا.وأضاف الكربول��ي ان األكث��ر 
إساءة اليوم يتكلم وجالس بالعملية السياسية 
وميثل العملية السياسية، مبينا ان هناك من هدد 
واليوم يعم��ل بالوزارات ومع الكت��ل ويلتقي بقادة 

احلشد الشعبي.

الكربولي : لو كان القرار 
بيدي ألصدرت عفوا عن 

علي حامت السليمان
اك��د مواطن��ون في مختل��ف مناط��ق بغداد ع��دم التزام 
اصح��اب املولدات االهلية بتس��عيرة االمبير الواحد  التي 
قرر مجلس محافظة بغ��داد ان تكون بواقع )7( آالف دينار 
ب��دالً من ثمانية.. ونحن نقول حترك��وا لتنفيذ القرار كي ال 

يبقى حبراً على ورق او كما يقولون باملشمش.

برقية الى مجلس 
محافظة بغداد

تسعرية االمبري باملشمش

بغداد /             / خاص
طالب��ت النائبة الدكت��ورة )ماج��دة التميمي( في 
مداخل��ة لها في جلس��ة مجلس الن��واب ال�)17( 
من الدورة التش��ريعية الرابعة والتي عقدت االحد 
املاض��ي هيئة رئاس��ة مجلس الن��واب مبضاعفة 
الغياب على النائب اثناء التصويت على القوانني.

وش��ددت التميمي خ��ال مداخلتها على ان تكون 
املؤمت��رات الصحفية اثناء التصويت على القوانني 
وفق خيارات مح��ددة كأن تكون اوقات انعقاد تلك 
املؤمترات قبل اجللس��ة او في اوقات االس��تراحة او 
بعد اجللس��ة وال يج��وز ان تكون هنال��ك مؤمترات 

اثناء التصويت على القوانني.

التميمي تطالب رئاسة الربملان 
مبضاعفة غياب النائب اثناء 

التصويت على القوانني

بغداد / 
اته��م القي��ادي ف��ي كتل��ة 
حتالف احمل��ور الوطني النائب 
علي الصجري، امس الثاثاء، 
ماه��ر  املالي��ة  وزارة  وكي��ل 
ب�”اختاس”  اجلوه��ان  حّماد 
ماي��ني ال��دوالرات بصفقات 
وهمية وعمليات ابتزاز طيلة 
مش��يرا  ملنصب��ه،  ش��غله 
إل��ى أن اجلوه��ان م��ن “اب��رز 
الفاس��دين”. وقال الصجري 
إن “اجلوه��ان علي��ه ملف��ات 
تثب��ت تورط��ه بس��رقة م��ن 
موازن��ة  م��ن   %  15 ال��ى   10
املدرجة  واملشاريع  احملافظات 
إنش��ائها  ج��داول  ضم��ن 
وتعد  وتش��غيلها،  وإقامتها 

كعمول��ة  النس��بة  ه��ذه 
“اجلوه��ان”  يس��تقطعها 
مقاب��ل صرف باق��ي املبالغ ، 
اضاف��ة الى وج��ود صفقات 
مش��بوهة أهدر به��ا مايني 
ال��دوالرات بحج��ج واهي��ة ، 
اليوم “اجلوهان” من  ليصبح 
ابرز رجال االعم��ال وملياردير 
الش��عب  حس��اب  عل��ى 

العراقي”.وأضاف أن “اجلوهان 
ف��ي  الفس��اد  رأس  ش��ريك 
وزي��ر  العب��ادي  حكوم��ة 
التخطيط س��لمان اجلميلي 
وهنال��ك  بال��وزارة  ووكيل��ه 
نس��ب تؤخذ م��ن احملافظني 
ورجال االعمال من التخطيط 
لتغيي��ر التس��عيرات واجراء 
مناقات بني املشاريع ، وكانت 
السرقة عزف موسيقى على 
والتخطي��ط  املالي��ة  اوت��ار 
وم��ن  من��ه  ت��دار  واالثن��ني 
ش��ريكه س��لمان اجلميلي”.

ودعا الصج��ري رئيس الوزراء 
إل��ى  امله��دي  عب��د  ع��ادل 
“التدخل الفوري بسحب يده 
ومنعه  للتحقي��ق  وإحالت��ه 

واحال��ة ملفات  الس��فر  من 
اجلوه��ان الى هيئ��ة النزاهة 
انه  إلى  الوطني��ة”، مش��يرا 
“يقود عصاب��ة ابتزاز يقودها 
ال��ذي  واحلرام��ي  الفاس��د 
ميارس االبتزاز مشعان والوزير 
سلمان  والفاس��د  الس��ابق 
ميارس��ون  والذي��ن  اجلميل��ي 
حاالت ابتزاز كبرى في وزارتي 
واملالية من خال  التخطيط 

ماهر اجلوهان”.
واش��ار الصج��ري إل��ى أن��ه 
“سيقوم بفتح كافة ملفات 
الفساد ملاهر جوهان وسلمان 
اكثر  اللذين س��رقا  اجلميلي 
م��ن ملي��اري دوالر م��ن خال 

املالية والتخطيط”.

الصجري : وكيل املالية من ابرز الفاسدين وخمتلس ملاليني الدوالرات
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حاملة الطائرات االمريكية »ابراهام لنكولن« وقوة قاذفة على اهبة االستعداد
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روحاني يؤكد لصاحل ضرورة مواجهة التصرفات األمريكية يف املنطقة بهدف منع غطرستها

2

احلميداوي يطالب أمانة بغداد ببيان عدم تنفيذ الطريق احللقي الرابع

NO.3180.WED.8.MAY.2019

بغداد / البينة الجديدة 
أعل��ن وزير التخطيط ن��وري الدليمي، مصادقته عل��ى إطالق صرف نحو 21.5 ملي��ار دينار لتنفيذ 
املش��اريع اخلدمي��ة واس��تئناف املتوقف منها ف��ي محافظة النجف األش��رف، كم��ا صادق على 
إط��الق صرف 30% من مس��تحقات مقاول��ي احملافظة. وأوض��ح الدليمي في بيان لل��وزارة أن مبلغ 
21,297,385,000 )واحد وعشرون مليار ومائتان وسبعة وتسعون مليون وثالثمائة وخمسة وثمانون 
ال��ف دينار(، متت املصادق��ة عليها ضمن التخصيصات الس��نوية للمش��اريع املدرجة في جداول 
برنام��ج تنمي��ة األقاليم لعام 2019، فيما مت��ت املصادقة على مبل��غ 198,615,000 )مائة وثمانية 
وتس��عون مليون وستمائة وخمس��ة عش��ر الف دينار( ضمن التخصيصات السنوية للمشاريع 
املدرج��ة في ج��داول البترو دوالر لعام 2019 حملافظة النجف االش��رف. واضافت الوزارة، أن الدليمي 
وج��ه في الكتاب املوجه الى دائرة احملاس��بة ف��ي وزارة املالية بإطالق مبل��غ 21,919,611,000 دينار 
)واحد وعشرون مليار وتسعمائة وتسعة عشر مليون وستمائة واحد عشر الف دينار( والذي ميثل 

ما نسبته 30% من قيمة املستحقات الكلية ملقاولي محافظة النجف األشرف لعام 2019.

بغداد / البينة الجديدة
 بارك رئيس حتالف اإلصالح واالعمار الس��يد عمار احلكيم 
االم��ة اإلس��المية وش��عب الع��راق حلول ش��هر رمضان 
الفضيل. وقال السيد عمار احلكيم نبارك لألمة اإلسالمية 
وش��عب العراق حلول شهر رمضان الفضيل مبتهلني إلى 
العل��ي القدير أن يجعل أي��ام وليالي ش��هره الكرمي مدرار 
خير وبركات على ش��عبنا وعامال في ترسيخ روح الوحدة 
والوئام والتعايش الس��لمي ودافعا لنبذ نعرات الكراهية 
والتط��رف. وأضاف كم��ا ونحث فرقاء وش��ركاء املش��هد 
السياس��ي العراق��ي على اتخ��اذ هذه املناس��بة اإللهية 
الكرمي��ة فرصة للتالقي وتغليب املصلحة الوطنية العليا 
عل��ى املصالح الفئوية الضيقة خدمة للش��عب وإنصافا 

لتطلعاته احلقة واملشروعة.

التخطيط تصادق على صرف 21.5 مليار دينار لتنفيذ مشاريع خدمية يف النجف

احلكيم مباركًا حبلول رمضان: على الفرقاء اختاذ هذه املناسبة فرصًة للتالقي خدمًة للشعب

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
بح��ث رئي��س اجلمهورية برهم ص��الح، امس 
االول االثن��ني، ملفات عدة م��ع نظيره االيراني 
حسن روحاني خالل اتصال هاتفي. وبحسب 
وس��ائل اع��الم ايراني��ة، أكد روحان��ي ضرورة 
تعزي��ز بل��دان املنطق��ة للتعاون فيم��ا بينها 
وتفهم الظروف احلساسة اجلارية بهدف منع 
غطرس��ة اميركا الرامية لزعزعة االس��تقرار 
في املنطقة. وأشار روحاني، اثناء االتصال الى 
خطوات امي��ركا الرامية لزعزعة االس��تقرار 
في املنطق��ة ومخططاتها الرامي��ة لعرقلة 

تصدير النفط االيراني، معتبرا هذه اخلطوات 
تعود بالض��رر على ش��عوب املنطقة وكذلك 
الش��عب االميركي. وف��ي س��ياق آخر وصف 
روحاني االتفاقات بني طهران وبغداد بالقّيمة 
ف��ي مس��ار توطي��د العالق��ات ب��ني البلدين، 
عاّداً اجلهود املبذولة في س��ياق متتني االواصر 
بينهما أكثر مما مضى رغبة للشعبني االيراني 
والعراقي.وأع��رب عن ارتياحه لرس��وخ االمن 
واالس��تقرار والوحدة ف��ي العراق بل��د اجلوار، 
مؤكدا أننا نسعى بكل طاقاتنا لتمتني أواصر 
الصداقة وتنفيذ االتفاقات املشتركة بسرعة.

وهّنأ روحاني الرئيس صالح وحكومته وشعبه 
بحل��ول ش��هر رمضان املب��ارك، الفت��ا الى أن 
البلدين لديهما وجهات نظ��ر متقاربة حيال 
الشؤون احلساسة في املنطقة والعالم، آمالً 
بتنمية املنطقة وتوطيد العالقات بني البلدين 
الصديق��ني اي��ران والع��راق في ظ��ل التعاون 
املش��ترك.وفي سياق آخر اشار الى الهجمات 
الصهيونية الوحشية على غزة، مؤكدا على 
ضرورة أن تنش��ط البلدان االسالمية في هذا 
اجملال وتعمل على منع الكيان الصهيوني من 

مواصلة عدوانه.

أخبار موجزة
عفو .. أصدر الرئيس األمريكي دونالد ترامب ، عفوا 
عن ضابط سابق في اجليش برتبة لفتنانت حكم 
عليه بالس��جن 25 عاما، قضى منها فيه خمس 
سنوات، بتهمة قتل سجني عراقي في 2008 وفقا 
ل�”رويت��رز”. وأدين مايكل بيهين��ا، وهو قائد مفرزة 
ف��ي الفرقة 101 احملمولة ج��وا بالقتل غير العمد 
وحكم عليه بالس��جن 25 عاما بعد أن قتل علي 
منص��ور محمد.وزعم بيهين��ا، الذي جرد منصور من مالبس��ه أثناء 

استجوابه وأطلق النار عليه مرتني، أنه تصرف دفاعا عن نفسه.
مفاوضات .. كبير املفاوضني التجاريني ليو هي سيتوجه إلى الواليات 
املتح��دة جلولة جديدة من احملادثات التجارية وجاء 
ف��ي بي��ان صحفي لي��و س��يكون في واش��نطن 
اخلميس واجلمعة إلجراء اجلولة احلادية عشرة من 
املش��اورات حول املس��ائل االقتصادية والتجارية، 
واضاف البيان ان��ه ” على الرغم من إعالن الرئيس 
األميرك��ي دونالد ترم��ب زيادة الرس��وم اجلمركية 

على ما يصل إلى 200 مليار دوالر.

حوار .. حّث زعيم حزب العمال الكردس��تاني عبد 
اهلل أوج��الن، من س��جنه في تركيا، قوات س��وريا 
الدميقراطية على التفاوض مع دمشق إليجاد حل 
سياس��ي. وُكش��ف، أمس الثالثاء ، عن أن أوجالن 
اجتم��ع مبحامي��ه ريزان س��اريجا ف��ي الثاني من 
الش��هر احلالي ألول مّرة منذ ثماني سنوات. وجاء 
في بيان قرأه محامي أوجالن أنه دعا قوات س��وريا 
الدميقراطي��ة التي تدعمها واش��نطن وتش��كل الوح��دات الكردية 

عمودها وتسيطر على شرق نهر الفرات الى التفاوض مع دمشق. 
اش��تباكات .. شهدت محاور القتال حول العاصمة الليبية طرابلس 
في أول أيام ش��هر رمض��ان املبارك هدوءا نس��بيا 
تخللته اش��تباكات حتولت م��ع حلول الظالم إلى 
غارات جوي��ة اس��تهدفت مواقع ق��وات حكومة 
الوفاق. وتركزت الغارات اجلوية الليلية على مواقع 
التش��كيالت التابعة حلكومة الوفاق الوطني في 
مناطق عني زارة ووادي الربيع وُسجلت اشتباكات 

بني قوات الطرفني في محور وادي الربيع. 

مقت��ل .. أعلن��ت اخلط��وط اجلوي��ة الكويتية عن 
وفاة أحد موظفيها أثناء تأديته لعمله في ساحة 
سحب الطائرات. وقالت اخلطوط الكويتية في بيان 
لها عبر “تويت��ر” “تعلن اخلطوط اجلوية الكويتية 
أنه وقع حادث أليم ألحد الزمالء املوظفني الفنيني 
ف��ي املعدات األرضي��ة، أدى إلى وفات��ه أثناء تأديته 
لعمله في سحب إحدى طائرات الشركة من نوع 

B777 خالية من الركاب واألطقم من ساحة املطار.
خط��ط .. أكد وزي��ر اخلارجية األمريكي، مايك بومبي��و، أن بالده تأمل 
بإط��الق محادثات مع روس��يا والص��ني إلعداد اتفاقي��ات جديدة في 
مجال الس��يطرة على األسلحة. وقال بومبيو في 
حديث��ه لصحيفة “هلس��نكني س��انومات” قبل 
لقائه مع نظيره الروس��ي، س��يرغي الفروف، على 
هامش جلس��ة مجلس القطب الشمالي مبدينة 
روفانييم��ي الفنلندي��ة: “جرت مكامل��ة جيدة بني 
الرئيس��ني )األمريك��ي دونال��د( ترامب و)الروس��ي 

فالدميير( بوتني. 

كتب محرر الشؤون املحلية
انطالقاً من مس��ؤوليتها الصحفية 
»البينة  تطالب جري��دة  واالخالقي��ة 
اجلديدة« الس��يد رئيس هيئة االدعاء 

الع��ام في الع��راق بالتحقيق الفوري 
بشأن كل التصريحات التي تتحدث 
عن بيع مناصب ومس��اومات وش��راء 
ذمم بصدده��ا والس��يما م��ا يتعل��ق 

حي��ث  نين��وى  محافظ��ة  مبنص��ب 
تقول التصريحات ان كتالً سياس��ية 
تعه��دت بدف��ع مبالغ نقدي��ة مابني 
 GMC 200 – 300( الف دوالر وس��يارة(

ومغري��ات اخرى ل��كل عضو مجلس 
انتخ��اب  ويس��هل  مي��رر  محافظ��ة 
احملاف��ظ الذي تريده هذه الكتل. واكد 
مح��رر الش��ؤون احمللية ف��ي »البينة 

اجلدي��دة« ان بق��اء املزاي��دات به��ذه 
الطريق��ة اخملجلة يس��يء لس��معة 
الع��راق وتأريخ ش��عبه وان��ه البد من 

التحرك قضائياً للتصدي لذلك.

بغداد / البينة الجديدة
والش��ؤون  العم��ل  جلن��ة  أك��دت 
االجتماعي��ة النيابية، امس الثالثاء، 
ان الش��ركات االجنبي��ة العاملة في 
احلقول النفطية حتوم حولها شبهات 
فس��اد خاص��ة انه��ا متن��ع توظيف 
العراقية وترك��ز اهتمامها  الك��وادر 

تس��تقدمها  الت��ي  الك��وادر  عل��ى 
معها، موضح��ة انها بصدد معاجلة 
املوضوع من خ��الل مقترحات داخل 
البرمل��ان. وقال عض��و اللجنة النائب 
فاض��ل الفتالوي ان “هناك ش��بهات 
فس��اد ترتبط بالش��ركات االجنبية 
العاملة في احلقول النفطية، خاصة 

انها متنع توظيف وتشغيل العراقيني 
ذوي االختص��اص”. واضاف الفتالوي، 
أن “مش��كلة العراق تكمن في عدم 
وج��ود فرص عمل، بس��بب الفس��اد 
املستش��ري في الدول��ة، اضافة الى 
ان املشكلة االخرى تكمن في دخول 
العمالة االجنبي��ة الى البالد من دون 

تأش��يرة دخ��ول”. واوض��ح ان “جلنة 
العمل والش��ؤون االجتماعية تعمل 
على تقدمي بعض مقترحات املشاريع 
داخ��ل مجل��س الن��واب م��ن اج��ل 
إلزام الش��ركات االجنبي��ة بتوظيف 
اخلريج��ني العراقيني وع��دم االعتماد 

على العمالة االجنبية”.

العمل النيابية: الشركات األجنبية حتوم حوهلا شبهات فساد

»                     « تناشد االدعاء العام للتحقيق يف تفاصيل »بازار« بيع املناصب يف نينوى

بغداد / البينة الجديدة
 طال��ب النائب عن كتل��ة احلكمة، علي احلمي��داوي، أمانة بغداد 
ببي��ان املعوقات واملش��اكل التي تقف حائال دون تنفيذ مش��روع 
الطريق احللق��ي الرابع في العاصمة. وجاء ف��ي كتاب احلميداوي 
ألمانة بغداد من الواضح لديكم ان الطريق احللقي الرابع يعتبر من 
املشاريع االس��تراتيجية الكبيرة واملهمة في بغداد، وان املباشرة 
في تنفيذ هذا املشروع سيساهم في االرتقاع بواقع اخلدمات في 
بغداد. ودع��ا احلميداوي أمانة بغداد على إعالمه بأهم املش��اكل 
واملعوقات التي تقف حائالً دون حتقيق هذا املشروع احليوي واملهم 

وتزويده باخملططات اخلاصة به ليتسنى له إتخاذ الالزم.

بغداد / البينة الجديدة
اته��م النائ��ب عن ائت��الف دولة القان��ون كاظم الصي��ادي، امس 
الثالث��اء، م��ا س��ماهم متنفذين ف��ي وزارتي املالي��ة والتخطيط 
مبمارس��ة عملي��ات ابت��زاز كبي��رة ضد أصح��اب احلق��وق املالية 
املكتس��بة، معتبراً أن الوزارتني عاجزتان عن اتخاذ إجراءات بشأن 
ذلك. وقال الصيادي إن عملي��ات ابتزاز كبيرة مُتارس على أصحاب 
احلق��وق املالية املكتس��بة من قب��ل بعض املتنفذين ف��ي وزارتي 
التخطيط واملالي��ة. وأضاف، أن هناك سماس��رة يتالعبون باملال 
ويرتب��ون األوضاع من داخل الوزارت��ني وخارجهما وأن تكون هناك 
نس��ب أتاوات على االس��تحقاقات املالية. وتابع أن الوزارتني لهما 
عل��م وعاجزتان عن أية إجراءات بخصوص هذه االبتزازات، مطالباً 

ب�إجراء تغييرات جوهرية في وزارتي املالية والتخطيط.

نائب يتهم متنفذين يف وزارتني بـابتزاز 
أصحاب احلقوق املالية املكتسبة

بغداد / البينة الجديدة
دعا سماحة الشيخ صباح الس��اعدي رئيس كتلة االصالح واالعمار 
النيابي��ة احلكومة الى تكرمي رجال املرور مبختلف مراتبهم باعتبارهم 
احد اهم مالمح النظام وس��يادة القانون. وشدد سماحته وهو يقدم 
التهان��ي جملموعة م��ن ضباط ومراتب رج��ال املرور ف��ي مدينة الصدر 
اجملاهدة مبناس��بة األس��بوع الوطن��ي للمرور عل��ى ان الواجبات التي 
تق��وم بها ك��وادر املرور تس��تحق الثن��اء والتقدير في ضب��ط النظام 
وحماي��ة املواطنني من حوادث الس��ير. وأكد الش��يخ الس��اعدي اننا 
شاهدنا الكثير من املش��اهد الفذة التي قام بها رجال املرور مبختلف 
مراتبه��م لي��س فقط في عملية تنظيم الس��ير بل حتى مس��اعدة 
املواطنني في حوادث الفيضانات والس��يول وغرق كثير من الش��وارع 
وجدناه��م يبادرون بأنفس��هم )وبتواضع منقط��ع النظير( ينزلون في 
بالوعات التصريف ملياه األمطار وغيرها دون حس��اب ان ذلك خارج عن 
وظيفتهم بل حرصهم الوطني وجتسيدهم )ملبدأ االنسانية( دفعهم 
الى ذلك. كما بني رئيس كتلة االصالح واالعمار النيابية ان من واجبات 
احلكومة والفعاليات السياس��ية والرسمية مبختلفها حماية كوادر 
املرور من اعتداء من بعض املس��ؤولني املتجاوزين او غيرهم الذين يرون 
أنفس��هم ف��وق القانون.وفي الوقت ذاته دعا س��ماحته املؤسس��ات 
الرقابية الى متابعة بعض احلاالت والتصرفات التي تبتز املواطنني في 

بعض دوائر املرور  والتي تسيء الى سمعة املرور عموما.

الساعدي يهنئ رجال املرور
 يف أسبوعهم الوطين

األمن النيابية: أمريكا ختفي أعداد قواتها احلقيقية 
يف العراق وتضلل احلكومة

بغداد / البينة الجديدة
اك��دت جلنة االم��ن والدف��اع النيابية، امس 
الثالثاء، أن الواليات املتحدة األميركية تخفي 
اع��داد قواته��ا القتالية في الع��راق وحتاول 
تضليل احلكومة بش��أن ذلك, مش��يرة الى 
انها ستتابع موضوع اعداد القوات القتالية 
االمريكي��ة وس��تتحرى بدقة الجل كش��ف 
االع��داد. وقال عضو اللجن��ة النائب محمد 

البل��دواي إن “الكت��اب ال��ذي اص��دره رئيس 
الوزراء عادل عبد املهدي بشأن اعداد القوات 
األميركي��ة غي��ر صحي��ح وانه مج��رد نقل 
معلومات مضللة من قبل اجلانب االمريكي”.
واض��اف البل��داوي، أن “االمري��كان يخف��ون 
االعداد احلقيقية ع��ن قواتهم القتالية في 
العراق واال كيف يزودون احلكومة بانه التوجد 
قوات قتالية”، متسائال “ماهي نوع القوات 

املتواج��دة في عني االس��د وقاع��دة كي )1( 
واين ذهبت قواتها القتالية املنس��حبة من 
س��وريا الى داخل االراضي العراقية”. واشار 
البل��دواي إل��ى أن “اللجنة ل��ن تعترف بهذه 
املعلومات لتاكدها بانها معلومات مضللة 
من قب��ل اجلانب االمريكي وانها س��تتحرى 
بدق��ة وبطرق خاصة للكش��ف عن حقيقة 

االعداد ونوعية مهامها”.

بغداد / البينة الجديدة
أعلنت وزارة الداخلية، امس الثالثاء، عن اخماد حريق نش��ب 
في بناية مكونة من ثالثة طوابق في منطقة السنك وسط 
العاصمة بغداد، مبينة أن 20 فرقة بالدفاع املدني اشتركت 
باخماد احلريق. وقال الناطق باس��م الوزارة اللواء سعد معن 
إن “فرق الدفاع وبإش��راف الس��يد مدير الدفاع املدني اللواء 
كاظم سلمان متكنت من اخماد احلريق الذي نشب في بناية 
مكون��ة من ثالثة طواب��ق حتتوي مخازن للعط��ور وكماليات 
السيارات في منطقة السنك ببغداد”. وأضاف معن، أن “20 

فرقة شاركت في اخماد احلريق دون خسائر بشرية”.

بغداد / البينة الجديدة
رد ائت��الف النص��ر بزعام��ة حيدر العب��ادي، ام��س الثالثاء، على 
تصريح��ات القي��ادي في حتالف احمل��ور محمد الكربول��ي، والتي 
وص��ف بها حكومة العب��ادي ب�)مرينة بيكم حم��د(، كونها لم 
تقدم ش��يئا، بحس��ب قول��ه. وق��ال القيادي ف��ي االئتالف علي 
الس��نيد في بيان صحفي، إن محمد الكربول��ي في بداية االمر 
كي��ف اصب��ح نائبا؟ وكي��ف س��اعده محمد احللبوس��ي بهذا 
الصع��ود، بعدما كان خاس��را، بعد ش��طب ألص��وات النازحني، 
باألضاف��ة الى ان يوجد رأس كبير في بغداد س��اعد احللبوس��ي 
لكي يصب��ح رئيس مجل��س الن��واب، باإلضافة ال��ى اإلمالءات 
اخلارجي��ة والتعهدات ل��دول لديها نفوذ في الس��احة العراقية 
هي من س��اعدته ايضاً.واضاف الس��نيد، ان كالم الكربولي يدل 
عل��ى انعدام الرؤية السياس��ية لديه، حيث يج��ب عدم النظر 
ملصلحة البالد بنظره مصلحيه مقيته دون االكتراث للتحديات 
التي واجهت حكومة العبادي فالكل يعرف جيداً ان املنجز الذي 
حتق��ق كبي��ر وال ميكن ألحد جتاهل��ه فالذي يري��د ان يخفي ضوء 
الشمس بغرابيل هذِه مشكلته فهي عقد نفسيه يعاني منها 

الذين لم يقدموا جلمهورهم شيئاً يذكر فقط شعارات.

النصر يرد على الكربولي: كيف فزت 
نائبًا؟ ومن جعل احللبوسي رئيسًا للربملان؟

20 فرقة دفاع مدني ختمد حريقًا 
نشب يف بناية من 3 طوابق وسط بغداد



نائب عنها يدعو إلعالن حالة الطوارئ يف نينوى 
وتعيني حاكم عسكري بصالحيات واسعة

الغارديان تقارن بني فيديو البغدادي وظهور الزرقاوي األخري.. 
زعيم داعش يعيش بفقاعة أمنية

بغداد / البينة اجلديدة
رجح القيادي السابق في حزب الدعوة اإلسالمية صالح عبد الرزاق، 
قيام محور جديد بني ائتالف دولة القانون وائتالف النصر وتيار احلكمة، 

مشيرا إلى أن حتالفي البناء واإلصالح يشهدان حالة استقطاب.
ان يشكل  املمكن  إنه “من   ، الرزاق في تصريحات متلفزة  وقال عبد 
ائتالفا دولة القانون والنصر وتيار احلكمة محورا جديدا”، معتبرا أن 

“ما نسمعه عن املعارضة مجرد شعارات”.
وأضاف، أن “حتالفي البناء واإلصالح يشهدان حالة استقطاب”، مبينا 
عبد  منفرد”.ولفت  بشكل  يجري  والفتح  سائرون  بني  “التفاوض  أن 
اوراق  املعارضة  إلى  بالذهاب  السياسية  الكتل  “تلويح بعض  الرزاق 

ضغط”، مشيرا إلى أنه “ليست لدينا ثقافة معارضة لغاية االن”.

بغداد / البينة اجلديدة

 أطلق مصرف الرافدين، وجبة جديدة من س��لفة موظفي دوائر 

الدولة التي تراوحت مابني الثالثة واخلمس��ة والعش��رة ماليني 

دين��ار عن طري��ق بطاق��ة املاس��تر كارد الدولية.وق��ال املكتب 

االعالمي للمصرف انه مت صرف دفعة جديدة من سلف موظفي 

دوائ��ر الدول��ة ألكثر م��ن س��بعة االف موظف الذي��ن مت توطني 

رواتبه��م لدى املص��رف وحصلوا عل��ى البطاق��ة االلكترونية.

وأوضح البيان، ان صرف تلك السلفة مت عن طريق بصمة الزبون 

ث��م إبالغ املوظف عبر  رس��الة نصية تخطره مبنحه الس��لفة 

وذلك بعد ان يس��تكمل كافة اإلجراءات القانونية ملنحه اياها 

وصرفه��ا عن طري��ق أدوات الدفع االلكترون��ي والتي متت تعبئة 

الرصيد املالي اليها.

NO . 3180 . WED . 8 . MAY . 2019السنة الرابعة عشرة العدد )3180( االربعاء  8 / 5  / 2019

عبد املهدي : عقدنا لقاءات مهمة وناجحة يف فرنسا وأملانيا وحظينا بدعم كبري منهما

عبد الرزاق يرجح قيام حمور جديد بني دولة القانون والنصر واحلكمة
قيادتا عمليات اجلزيرة وصالح الدين تعلنان نتائج  العمليات لتطهري مناطق كان يسيطر عليها تنظيم داعش

بغداد / البينة اجلديدة
أكد رئيس ال��وزراء عادل عب��د املهدي، 
ام��س الثالثاء، امتالك الع��راق عالقات 
جيدة م��ع دول اجلوار، وفيما أش��ار إلى 
عق��ده لق��اءات مهم��ة وناجح��ة في 
فرنس��ا وأملانيا، ش��دد أن اجلميع يولي 

اهتماماً كبيراً ببلدنا.
وقال عبد املهدي خالل املؤمتر الصحفي 
االس��بوعي ، إن الع��راق ميتلك عالقات 

جيدة مع جميع دول اجلوار.
وأش��ار رئي��س ال��وزراء، إل��ى أن اجلميع 
يولي اهتماماً كبيراً لبلدنا، الفتاً إلى أن 
العراق مقبل على مرحلة اعمار كبيرة 
السيما في قطاعي النفط والكهرباء.

وأوضح عبد املهدي، أننا نحاول االيفاء 
بتنفيذ البرنامج احلكومي وفق توقيتات 
زمنية محددة، مبين��اً أن وجودنا خارج 
املنطقة اخلضراء تعبير عن الرغبة في 

البقاء مع شعبنا.

)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
اعلن��ت قيادتا عملي��ات اجلزيرة 
وصالح الدين، نتائج عملياتهما 
في تطهير مناطق كان يسيطر 
عليه��ا تنظي��م داعش.وقال��ت 
القيادت��ني ، إن الق��وات األمنية 
في قيادة عمليات اجلزيرة وخالل 
سنيسله  مستنقعات  تفتيش 
وبصال��ه والكزيز التي كانت من 
ثالث��ة محاور متكن��ت من قتل ٨ 
ارهابيني وتدمي��ر ١٧ وكرا حتتوي 
احزم��ة ناس��فة وعب��وات، كما 
متكن��ت م��ن تفجي��ر عجلت��ني 

مفخخت��ني، فض��ال ع��ن خمس 
عج��الت لالرهابي��ني و١٠ دراجات 
نارية، في حني متكنت القوة ذاتها 
من محاصرة ٥ ارهابيني انتحاريني 
أن  جميعاً.واضافت��ا،  وقتله��م 
القوات األمنية في قيادة عمليات 
صالح الدين والقطعات امللحقة 
وبإس��ناد طي��ران اجلي��ش وخالل 

اليوم الثاني واالخير من عمليات 
تفتي��ش و تطهي��ر جزي��رة غرب 
تكري��ت وم��ن محاوره��ا الثالث، 
متكن��ت م��ن العث��ور عل��ى وك��ر 
لالرهابيني احتوى على ١١ حزاماً 
ناسفاً و١٦ عدة تفجير مختلفة، 
و٥ رمانات قاذفة ضد االش��خاص 
، وقاعدة صواريخ كاتيوشا صنع 

محلي و٣ أجهزة أي باد و٧ اجهزة 
موبايل مختلف��ة االنواع ، فضال 
 AK عن ١٠ تامير تفجي��ر وبندقية
مستهلكة وجهاز السلكي و٧٠ 
قطع��ة ش��ريط الص��ق و ف��راش 
منام س��فري ولفة سلك نحاس 
بطول)٨٠٠مت��ر( و )٢٠٠( قداح��ة 
كهربائي��ة وم��واد أخ��رى، وقد مت 

امل��واد املضبوطة  التعام��ل م��ع 
أصوليا، في غض��ون ذلك متكنت 
القوة ذاتها من العثور على )٢٥٠( 
رمانة يدوي��ة مربوطة وموضوعة 
الس��تخدامها  مجم��دة  داخ��ل 
مت  ،وق��د  مغفل��ني  كمصائ��د 
تفجيره��ا بالكام��ل دون ح��ادث 

يذكر.

الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف موظفي دوائر الدولة عن طريق بطاقة املاسرت كارد

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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لندن / وكاالت / البينة اجلديدة
“الغاردي��ان”  صحيف��ة  أك��دت 
الثالث��اء،  ام��س  البريطاني��ة، 
ب��ان زعي��م تنظي��م “ داع��ش” 
اإلجرام��ي أب��و بك��ر البغ��دادي 
يعش في فقاع��ة أمنية صغيرة 
وهو أشبه باحليوان الفار في جو 
مل��يء بالعدائي��ة، فيم��ا قارنت 
ب��ني الظه��ور الثان��ي للبغدادي 

والظهور األخير للمجرم الهال
وقال��ت الصحيف��ة ف��ي تقري��ر 

نشرت “بي بي سي” مقتطفات 
، إن��ه “في الفيدي��و األخير ليس 
اخلليف��ة الذي يلق��ى عظة أمام 
اتباع��ه، ب��ل هو ش��خص هارب 
م��ن العدالة”، مبينة أن “احملللني 
تطرق��وا إل��ى فت��رة مماثل��ة حني 
ص��ور  ع��ن  فيه��ا  الكش��ف  مت 
لثاني رج��ل في تنظي��م الدولة 
اإلسالمية أبو مصعب الزرقاوي، 

وذلك قبل أسابيع من مقتله”.
ظه��ر  “الزرق��اوي  أن  وتابع��ت، 

في ذل��ك الفيديو جالس��اً على 
وسادات على األرض، في غرفة بال 
نواف��ذ مع إض��اءة خافتة، حامالً 
س��الحاً ف��ي ي��ده”، مبين��ة أن “ 
البغدادي يعيش اليوم في فقاعة 
أمنية صغيرة مليئة باملوالني له 
وهو أشبه باحليوان الفار في جو 
مليء بالعدائية، كما أنه يعيش 
ف��ي خوف من أن أي ش��خص قد 
يس��لمه للحصول عل��ى اجلائزة 
التي رصدتها ملن يدلي مبعلومات 

عنه والت��ي تبلغ قيمتها نحو٢٥ 
مليون دوالر أمريكي”.

وختم��ت بالقول إن��ه “من املهم 
اآلن بالنسبة لتنظيم داعش بعد 
“انهيار املدينة الفاضلة التي دعا 
تدعو  إص��دار فيديوهات  إليها”، 
الناس لالستمرار في القتال في 
اخلفاء، فتنظي��م الدولة يحتاج 
إلى احلفاظ على بقايا ما يسمى 

بدولة اخلالفة”.

بنس��ب مالي��ة معينة تب��وب لالعالنات 
الص��ادرة بش��كل  املقدم��ة للصح��ف 

يومي.
وبح��ث الكعبي إمكانية التنس��يق بني 
شبكة اإلعالم العراقي وإدارات الصحف 
ف��ي  الصحيف��ة  طباع��ة  بخص��وص 
املطبع��ة احلكومية اخلاصة بالش��بكة 
بش��كل مجاني او بنس��بة ال تتجاوز ٥٠ 
%  ، اضاف��ة ال��ى تق��دمي منح��ة طواريء 
حكومي��ة تك��ون حت��ت رقاب��ة نيابي��ة 
دع��م  وتأس��يس  صن��دوق   ، نقابي��ة   –
الصحافة  ميول عبر اس��تقطاع مباشر 
من ش��ركات الهاتف النقال والشركات 

النفطية العاملة في العراق .
اجملل��س  لرئي��س  االول  النائ��ب  وتبن��ى 
موضوعة العم��ل على اع��ادة املكافآت 
التش��جيعية للصحفيني والتي توقفت 
خ��الل االزمة املالية التي م��ر بها البلد ، 
س��واء عبر املوازن��ة التكميلية  في حال 

وجوده��ا  او تضمينها ف��ي موازنة العام 
املقب��ل، معرب��ا ع��ن اس��تعداده لتقدمي 
كل م��ا م��ن ش��انه املس��اعدة بدميومة 
الصحفي��ة  املؤسس��ات  واس��تقاللية 
واحلفاظ على اإلرث احلضاري – التاريخي 
للع��راق س��يما وانه��ا اح��دى نتاج��ات 
التحول الديقراطي ال��ذي يعزز دور حرية 
فض��ال   ، والصحاف��ة  والتعبي��ر  ال��راي 
وكونها اس��تمرت بالصدور رغم الظروف 

املادية القاهرة .  
بدوره ثمن السيد الالمي دور هيأة رئاسة 
واعضاء مجلس النواب في دعم االس��رة 
الصحفي��ة ، مش��يرا الى اهمي��ة تعزيز 
التع��اون بني ممثلي الش��عب والس��لطة 
الرابعة فيم��ا يتعلق بتش��ريع القوانني 
واص��دار الق��رارات التي ترف��ع احليف عن 
االعالميني واالخذ بنظ��ر االعتبار دورهم 
ومخاطره��م وتضحياته��م في س��بيل 

نقل احلقيقة بكل صالبة الى اجلمهور .

خالل استقباله نقيب الصحفيني 
ورؤساء حترير الصحف ..

املوصل / وكاالت / البينة اجلديدة
حنني  نينوى  محافظة  عن  النائب  دعا 
للقوات  العام  القائد  الثالثاء،  امس  القدو، 
عادل  الوزراء  مجلس  رئيس  املسلحة 
في  الطوارئ  حالة  إعالن  إلى  املهدي  عبد 
احملافظة ملدة شهر وتعيني حاكم عسكري 

لديه اجلرأة للضرب بيد من حديد.
للواقع  ومتابعته  حتليله  إن   ، القدو  وقال 
الذي  واالقتصادي  واألمني  السياسي 
على  يجعله  نينوى،  محافظة  تعيشه 
قناعة كاملة بأن احلل األمثل لها هو إعالن 
شهر  ملدة  الطوارئ  حالة  الوزراء  رئيس 
التصويت  النواب  مجلس  من  والطلب 
عسكري  حاكم  وتعيني  اإلعالن،  هذا  على 

بصالحيات واسعة فيها.
وأضاف، أن هناك العديد من امللفات اخلطيرة 
والتحديات التي تواجه احملافظة من بينها 
الكردستاني  العمال  حزب  قوات  تواجد 
إلى  إضافة  أراضينا  على  التركية  والقوات 
الصراعات في سهل نينوى وملف النازحني 

والفساد وتهريب النفط واملشاريع املتلكئة 
وإعمار املناطق املدمرة، مبيناً أن جميع هذه 
نينوى  محافظة  جمللس  ميكن  ال  التحديات 
األزمة  وال حتى خلية  اجلديد  أو محافظها 

التعامل معها بشكل سريع وقوي.
لديه  عسكري  قائد  تعيني  أن  القدو،  وأكد 

اجلرأة للضرب بيد من حديد ومعاجلة امللفات 
ألن  الوحيد  احلل  هو  احملافظة  في  احلرجة 
شيئاً،  يحقق  لن  بجموده  احلالي  الوضع 
أن يستمع  يريد  البعض ال  أن  مشدداً على 
للحلول املطروحة والبعض اآلخر مستفيد 

من الوضع احلالي.

بغداد / البينة اجلديدة
أعلن مكتب املفتش العام لوزارة الداخلية، امس 
الثالثاء، عن وجود هدر باملال العام بلغت قيمته 
١٠٥ ماليني دينار في عقد أبرمته مديرية شرطة 
)K9( من  بوليسية  ديالى لشراء كالب  محافظة 

شركة غير متخصصة.
ملكتب  تابعة  تدقيقية  “جلنة  إن   ، املكتب  وقال 
تشكيلها  مت  ديالى  محافظة  في  العام  املفتش 
األسدي  جمال  الداخلية  عام  مفتش  قبل  من 
في  ومخالفات  تالعب  اكتشاف  من  متكنت 
كالب  لشراء  ديالى  شرطة  مديرية  ابرمته  عقد 
بوليسية، حيث أظهر التحقيق االداري االبتدائي 
مديرية  قيام  الداخلية  مفتشية  اجرته  الذي 

شرطة ديالى بالتعاقد مع شركة غير متخصصة 
لتجهيزها ب� ٣٠ كلباً بولسياً الستتخدامها في 
كشف املتفجرات واخملدرات، حيث تبنينّ للجنة أن 
تخصصاتها  من  ليس  معها  املتعاقد  الشركة 
عن  فضالً  البوليسية،  الكالب  في  تخصص 
تقدميها عرضاً أعلى من أسعار السوق السائدة 

ب� ١٠٥ مليون دينار”.
جتهيز  عقد  قيمة  “بلغت  أنه  البيان،  وأضاف 
أظهر  بينما  ديناراً،  مليون   )49٥( الثالثني  الكالب 
بتجهيز  قامت  متخصصة  شركة  أن  التحقيق 
الكالب  من  العدد  بنفس  بابل  شرطة  مديرية 
مببلغ  أكثر  البيع  بعد  ما  وبخدمات  واملواصفات 

)٣9٠( مليون دينار”.

بغداد / البينة اجلديدة
احلشد  هيئة  في  املالية  مديرية  اعلنت 
مئة  من  اكثر  رواتب  توطني  عن   ، الشعبي 
الفتة   ، االن  لغاية  مقاتل  آالف  وعشرة 
باليوم  مقاتل   ٢٥٠٠ بيانات  تنجز  انها  الى 

الواحد.
ان  اسماعيل  حسني  املديرية  مدير  وقال 
قواطع  جميع  الى  انطلقت  املديرية  “جلان 
جلمع  احملافظات  كافة  في  العمليات 
املقاتلني شخصيا ومن خالل جمع  بيانات 
واملعلومات  حصرا  البايومترية  البصمات 
مقاتل   ٢٥٠٠ بيانات  جتمع  وكانت  الدقيقة 
وعشرة  مئة  اكمال  ومت  الواحد  باليوم 
موضحا  اليوم”،  هذا  لغاية  مقاتل  آالف 
راتب  يقطع  ان  شخص  الي  “الميكن  انه 
حسبما  البصمة  شرط  بسبب  املنتسب 

تروج له بعض وسائل االعالم”.
بنظام  جتمع  “البيانات  ان  الى  واشار 
الشعبي  احلشد  داخل  وسيرفرات  خاص 
وجميعها “اوف الين” ومشفرة آخذين بنظر 

البيانات،  على  واحلفاظ  سريتها  االعتبار 
مالية  ارقاما  البنك  تسليم  يتم  حيث 
بالتعاون  جيدة  وآلية  ممتاز  وبنظام  فقط 
وتفعيل  طبع  ويتم  الرافدين،  مصرف  مع 
كوادر  خالل  ومن  املديرية  داخل  البطاقات 
املالية حصرا”، منوها الى انه “مت طباعة ٦٠ 
الف بطاقة في حني مت توزيع 4٥ الف بطاقة 

خالل شهر نيسان املاضي فقط”.
بسيطة  التوزيع  “آلية  ان  اسماعيل  واكد 
وسهلة جلميع اجملاهدين وان جميع قيادات 
في  ساهموا  الشعبي  احلشد  وتشكيالت 
اجل ضمان حقوق  من  املشروع  هذا  اجناح 
املقاتل”، مضيفا ان “هذا املشروع لم يكن 
للقوات  العام  القائد  دعم  لوال  النور  ليرى 
مصرف  و  املهدي  عبد  عادل  املسلحة 

الرافدين”.

مالية احلشد الشعيب تعلن باألرقام عن نسب اجناز مشروع توطني رواتب املقاتلني مفتشية الداخلية تكتشف هدراً قيمته 105 
ماليني دينار يف عقد شراء كالب بوليسية



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

دولة جنوب السودان أحدى ضحايا اإلمجاع الدولي الكاذب الذي   
يسعى خلف مصاحل أمريكا والدول األوروبية وزبانيتهم

ال��دول الغربي��ة دائم��ا م��ا تعم��م 
مصاحله��ا الذاتية على أنها قرارات 
اجملتمع الدولي و لتمريرها تس��تغل 
األفريقي��ة  ال��دول  بع��ض  حاج��ة 
الفقيرة التي تستجدي املساعدات 
اإلنس��انية.ويكمل املفكر«فعندما 
يقول أحد بأن هن��اك إجماعا دوليا 
فإن��ه م��ن الناحية النظري��ة يقول 
بأن كل الدول ق��د وافقت على قرار 
معني أو اتفقت على قضية معينة، 
لكن األمر ليس كذلك من الناحية 
العملي��ة. عملي��ا ال ميك��ن احلديث 
عن مجتمع دول��ي وإمنا عن طبقات 
في اجملتم��ع الدولي منه��ا من يقرر 
ويس��مي العالم مبجتمع دولي وفق 
ه��واه ومنها م��ن ال يق��رر ويكتفي 
بدور ثان��وي أو إحلاقي«.ودولة جنوب 
السودان أحد ضحايا هذا اإلجماع 
الدول��ي ال��كاذب ال��ذي ال يس��عى 
إال خل��ف مصال��ح أمي��ركا والدول 
القارة  داخ��ل  وزبانيتهم  األوروبي��ة 
األفريقي��ة ودولها كما وصفها عبد 
الستار، فهي عبارة عن دول فاسدة 

إداريا وماليا وحكامها »شهوانيون« 
كس��ولة«  »خامل��ة  وش��عوبها 
العون واملساعدات من  تس��تجدي 
اآلخري��ن وال طم��وح لديه��ا وال وزن 
لها على الساحة الدولية، وأدوارها 
أو  التحص��ني  م��ن  تخل��و  تبعي��ة 
الش��عور بالكرام��ة الذاتية.والدول 
الغربية دائماً م��ا تعمم مصاحلها 
الذاتي��ة عل��ى أنها ق��رارات اجملتمع 
الدولي، ولتمريرها تس��تغل حاجة 
بعض الدول األفريقية الفقيرة التي 
تس��تجدي املس��اعدات اإلنسانية 
م��ن أمي��ركا وأوروبا، وكله��ا قرارات 
مليئ��ة بالنف��اق واملصال��ح القذرة 

للغ��رب الت��ي تتعامل م��ع قضية 
بازدواجية تفوق  جن��وب الس��ودان 
ازدواجيته��ا ف��ي قضي��ة محكمة 
ال�)I.C.C(.وهي  الدولي��ة  اجلنائي��ات 
احملكم��ة التي برأت الرئيس الكيني 
أه��ورو كينياتا ولكنها ما تزال تصر 
في القبض على الرئيس السوداني 
املش��ير عمر حس��ن أحمد البشير 
ال��ذي ما يزال تط��ارده تلك احملكمة 
األوروبي��ة التي ل��م حتاكم أي رئيس 
دولة في العالم إال الروساء األفارقة.
فقد رفض��ت احلكوم��ة البوروندية 
ق��رارا أصدرت��ه األمم املتحدة يقضي 
بنش��ر حوال��ي 228 ف��رداً من قوات 
الش��رطة األممية على أراضيها في 
إطار اجله��ود الرامية إلنهاء العنف 
السياسي هناك الذي يتواصل منذ 
أكثر م��ن ع��ام.وكان مجلس األمن 
التاب��ع ل��أمم املتح��دة ق��د اتفقت 
على إرس��ال 288 من أفراد الشرطة 
إل��ى بورون��دي عق��ب مقت��ل أكثر 
من 400ش��خص ف��ي ش��هر أبريل 
من الع��ام املاضي ،وق��ال املتحدث 

باس��م احلكوم��ة البوروندي��ة ب��أن 
الوطنية  الس��يادة  تنتهك  اخلطوة 
لبوروندي وبإنها لن تقبل بأكثر من 
50 عنص��را غير مس��لح )أنظر غير 
مس��لح(.ومايزال القت��ال ي��دور في 
دولة بورون��دي الصغيرة حتى اليوم 
فم��اذا فعلت منظم��ة دول اإليغاد 

وأصدقاؤها وجتمع دول شرق إفريقيا؟ 
وماذا فعل اإلحتاد األفريقي ومجلس 
األمن والس��لم األفريقي األكذوبة؟ 
وم��اذا فعلت األمم املتحدة و مجلس 
أمنها الغربي؟ و ماذا فعلت أمريكا 
والغ��رب عموماً؟ و اإلجابة أنهم لم 
يفعلوا ش��ئ.وقبل أيام طلبت األمم 
اإلثيوبية  احلكوم��ة  م��ن  املتح��دة 

السماح بدخول مراقبني دوليني من 
املفوضي��ة العليا حلقوق اإلنس��ان 
إلى منطقت��ي أورومو وأمهرة اللتني 
شهدتا في نهاية األسبوع املاضي، 
مواجه��ات عنيفة ب��ني قوات األمن 
ومتظاهرين والت��ي أدت ملقتل أكثر 
من 140ش��خص من إثنية األورومو 

في يوم واح��د فقط.وق��ال الناطق 
باس��م احلكوم��ة اإلثيوبي��ة بأن ال 
حاجة ملراقبني دولي��ني ألن ملنظمة 
املتح��دة وج��ود ضخ��م ف��ي  األمم 
إثيوبي��ا ، وأضاف ب��أن احلكومة هي 
املسؤولة الوحيدة عن أمن وسالمة 
مواطنيها.يقول مالكوم أكس لقد 
تعلمت باك��راً أن احلق ال يعطى ملن 
يسكت عنه، وأن على املرء أن يحدث 
بعض الضجيج حتى يحصل على 
ما يريد«.فانظر إلي هذه االزدواجية، 
فاحلكوم��ة اإلثيوبية التي نصبتها 
ال��دول الغربية ش��رطيا جلمهورية 
جنوب الس��ودان تقول بأن ال حاجة 
للمراقبني الدوليني ألن لأمم املتحدة 
وجود ضخم مقارناً بحوالي 13000 
جندي أممي بدولة جنوب السودان.و 
املتح��دث  يق��ول  ب��كل »وقاح��ه« 
باسم النظام األثيوبي بأن احلكومة 
ه��ي املس��ؤولية الوحي��دة عن أمن 
وس��المة األوروم��و الت��ي تقتله��م 
من��ذ س��نوات، بينم��ا يتش��اركون 
املس��ؤولية مع حكومة جمهورية 
احلف��اظ  ف��ي  الس��ودان  جن��وب 
على أمن وس��المة موطن��ي البالد.

والس��ؤول الذي يطرح نفسه؛ ماذا 
ستفعل منظمة اإليغاد حول قتل 
األجهزة األمنية اإلثيوبية لش��عب 
أورومو األعزل؟ وماذا سيفعل االحتاد 
األفريق��ي حول األزمة السياس��ية 
ف��ي إثيوبيا؟ وم��اذا س��تفعل األمم 
املتح��دة وأمري��كا وال��دول الغربية 
ح��ول رف��ض احلكوم��ة اإلثيوبي��ة 
الس��ماح للعدد قليل م��ن مراقبي 
حق��وق األنس��ان للدخ��ول إليه��ا 
حت��ى حتقق حول أوض��اع األورومو؟ 
واإلجابة هي أنهم لن يفعلوا شيئاً، 
إنها ازدواجي��ة املعايير لدى اجملتمع 
األكذوبة.فاالس��تعمار  الدول��ي 
ليس فق��ط ذلك الق��ادم من خارج 
احلدود. لن أضيف ش��يئا في وصف 
ه��ذه اخلدعة دولة )جنة الش��وك(، 
فلك��م اآلن أن تس��ألوا من هم في 
معس��كرات الالجئ��ني والنازح��ني 
ف��ي أفريقي��ا وخارجها من ش��عب 
اجلنوب، اس��ألوهم إن كان ذلك هو 
م��ا يعيش��ونه أم ال.. اس��ألوهم إن 
كانوا يعتق��دون صادقني أن بالدهم 
قد نالت اس��تقاللها فع��الً أم ال..! 
كي��ف حلاك��م احلرك��ة الش��عبية 
مخلص��ني  يكون��وا  أن  وزمرت��ه 
لش��عب ال يحترمون تراثه وتاريخه 
وأمج��اده وإنس��انيته، ويري��دون أن 
يخلقوا له هوي��ة جديدة مختلقة 
م��ن خيالهم؟.لي��س ه��ذا مج��االً 
جلل��د ال��ذات، إمن��ا هو واق��ع جنوب 

أس��طره  اآلن  وش��عبه  الس��ودان 
للعبرة والتاري��خ. فالذين يحكمون 
ما هم إال مجموعه الهثة وراء العز 

الس��لطوي، ومتّلك أموال الش��عب 
وحريته وش��خصيته وإنس��انيته.. 
الش��عبية  احلركة  فكيف حلاك��م 
وزمرته أن يكونوا مخلصني لشعب 

ال يحترمون تراثه وتاريخه وأمجاده 
يخلق��وا  أن  ويري��دون  وإنس��انيته 
ل��ه هوي��ة جدي��دة مختلق��ة م��ن 
خيالهم؟.ولسوء احلظ فإن معظم 
الشعوب األفريقية وجدت نفسها 

بع��د عقود طويلة ت��رزح حتت وطأة 
مس��تعمر من بن��ي جلدتها غريب 
عنه��ا، وليس��ت جنوب الس��ودان 
يتبنى  باس��تثناء، فهو مس��تعمر 
أعرافاً وتقاليد ال متت إلى الش��عب 
بصل��ة. فبداي��ة العهد م��ع هؤالء 
دائماً يسودها الوئام واحملبة. القيادة 
والش��عب متالحمان حتت شعارات 
البن��اء والع��زة والتح��دي ومحاربة 
الفق��ر واجلهل والوح��دة والصمود 
والقومي��ة، وم��ع مرور األع��وام تبدأ 
مس��احيق التجمي��ل ف��ي ال��زوال 
ويظهر الوج��ه القبيح كما يحدث 
اآلن للحركة الش��عبية في جنوب 
الس��ودان، نظ��ام مس��تبد طاغية 
ظالم ال يهمه من مس��تقبل البلد 
وال شعبه شيء.فقد نصبت احلركة 
الش��عبية نفس��ها في احلكم دون 
استش��ارة حقيقي��ة أو اس��تفتاء 
للش��عب. قالوا للعالم إن الشعب 
قد صوت لالستقالل بنسبة %99.9 
م��ن األص��وات!! جمي��ٌل ج��داً.. ثم 
ماذا فع��ل هؤالء احل��كام بعد ذلك 
بالش��عب؟ لقد ق��رروا لوحدهم أي 
منط حكم يصلح للش��عب والبلد، 
ووضعوا بأنفس��هم دس��اتير البلد 
التي كانوا وما زالوا يغيرونها كلما 
تغي��رت طموحاته��م كل صب��اح 
وكل يوم.لقد استغل تنظيم )كبار 
أعيان الدينكا( س��ماحة وبساطة 
البل��د  ث��روات  وس��ّخُروا  ش��عبنا 
وش��عبه خلدم��ة أطماعهم وتأمني 
مصاحلهم ومصالح أبنائهم. ال أدري 
من ال��ذي اخترع لش��عبنا )خدعة 
قرنق  فالدكتور جون  االس��تقالل(؟ 
دميبيور نفس��ه وهو القائد والزعيم 
س��ننَي ط��واال ل��م يتح��دث إال عن 
السودان اجلديد الواحد، ويعتز بأنه 
س��وداني حتى مماته؛ وهو س��وداني 
من منول��ي إلى حلفا حباً وعش��قاً 
لهذا السودان الكبير وإلنسانه ولم 
تكن لديه عقدة نفسية أوإحساس 
بالدوني��ة. فلعل أصح��اب )خدعة 
االس��تقالل( ه��م الذي��ن قتل��وه؟.
ولك��ن وللحقيق��ة أيضا أق��ول إن 
بعضا من الذين وفرت لهم الظروف 
ظالً على حس��اب الوط��ن من أبناء 
شمال الس��ودان هم الذين قايضوا 
فص��ل جنوب الس��ودان عن الوطن 
الكبير، شريطة أن تسحب احلركة 
الشعبية مرش��حها ياسر سعيد 
عرمان من الس��باق الرئاس��ي الذي 
أوشك فيه أن يفوز؛ فسلموا بذلك 
جن��وب الس��ودان لقم��ة س��ائغة 
لتنظيم )كبار أعيان الدينكا(.يقول 
املدافع عن احلقوق املدنية والداعية 
اإلس��المي احل��اج مال��ك الش��باز 
مالكوم أكس » لقد تعلمت باكراً أن 
احلق ال يعطى ملن يسكت عنه، وأن 
على املرء أن يحدث بعض الضجيج 

حتى يحصل على ما يريد.

* صحفي وكاتب سوداني

ماذا ستفعل منظمة 
اإليغاد حول قتل 
األجهزة األمنية 
اإلثيوبية لشعب 
أورومو األعزل؟

الحكومة اإلثيوبية التي نصبتها الدول الغربية شرطيا لجمهورية 
جنوب السودان تقول بأن ال حاجة للمراقبني الدوليني

البشري

رئيس وزراء اثيوبيا

اهورو

وانا اش��اهد اخلريجني من املعاه��د والكليات الطامحني 
بالتعي��ني يتظاهرون أمام اب��واب ال��وزارات التي اغلقت 
أبوابها اقول في نفسي  الى اين يسير بنا قدرنا ؟ طاقات 
شابة حتلم بالعيش الرغيد تتظاهر في حر العراق الذي ال 
مياثله حر في دول العالم كلها هل يصح هذا ؟ ال تلوموا 
الش��باب على تعاطيهم للمخدرات او احتراف بعضهم 
لش��تى انواع الكذب واخلداع على تصرفاتهم مع العلم 
نحن عل��ى الضد من ذل��ك ولكن كيف يعيش ش��بابنا 
الي��وم ؟ ال��دول متنحن��ا امواال على ش��كل ق��روض وهي 
بهذا تثقل كاهل الدولة العراقية بالديون فمن يعطيك 
الف دينار يطالبك بعش��ر اضعاف ذل��ك الدينار . حجة 
التقشف شماعة كبيرة سقط حتت ظاللها الكثير من 
الن��اس االبري��اء من الذين ال يعرفون بيد م��ن تدار االمور . 

املشكلة ليست في 
الش��باب  ش��ريحة 
بل يتع��دى االمر الى 
الش��رائح كله��ا من 
حيث االهم��ال وقلة 
وتناس��ي  الرعاي��ة 
املواطن��ني  هم��وم 
واج��ب  م��ن  الذي��ن 
الدف��اع  احلكوم��ة 
كل  وتوفي��ر  عنه��م 
الراحة  مس��تلزمات 
لهم  والعمل  واالمان 
 : البعض  . س��يقول 
هل كل شيء البد من 
الدولة توفيره ؟ اقول 

له : نعم حتى يتس��اوى اجلميع في حقوق التعليم وفي 
مفاص��ل الدول��ة جميعها . في بلد ي��ودع فيه من يأخذ 
منديال ليمس��ح عرقه الى الس��جن ويتظاهر فيه آالف 
الطالب لغرض التعيني ويخجل االس��فلت ليواري سوأة 
البعض ب��ان يذوب كمدا وحزنا ماذا ترجتى بعد كل هذا ؟ 
ف��ي بلد يعيش الظالم فيه مزهوا معززا مكرما واملنافق 
يتس��امى في املرات��ب والنزيه يعض يديه ليش��بع جوع 
اوالده ويعمل كاحلمار ليال ونهارا لس��د الرمق .. هل بعد 
ذلك من فرصة يتناولها رس��ام ماهر ليصورها في لوحة 
تب��اع بثمن بخس في م��زاد بعيد عن الضمائر؟ ش��باب 

وأجيال تضيع في بلد ال يحسن إال ذرف الدموع.

من يسحق التقشف؟
واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

حجة التقشف شماعة 
كبرية سقط تحت 
ظاللها الكثري من الناس 
االبرياء من الذين ال 
يعرفون بيد من تدار 
االمور

دولة جنوب السودان .. ازدواجية معايير المجتمع الدولي
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   في عام 2009 قرأت 
مقال رأي للمفكر 
واألكادميي واحمللل 
السياسي والكاتب 
الفلسطيني البروفسير 
عبد الستار توفيق 
قاسم اخلضر، تناول 
فيه ازدواجية معايير ما 
يسمى باجملتمع الدولي.و 
يقول، تنشغل كل وسائل 
اإلعالم والعديد من 
السياسيني في العالم 
على الدوام باجملتمع 
الدولي وااللتزام بقراراته 
كلما ثارت قضية تبدو 
أنها حساسة بالنسبة 
ألهل الغرب)اجملتمع 
الدولي(.ويضيف توفيق 
قاسم، يجري ترداد 
مقوالت معينة حول 
كل قضية على اعتبار 
أن هناك إجماعا دوليا 
عليها، ويتم سرد البينات 
وكأنها هي احلقيقة 
التي ال تعلوها حقيقة، 
وأطراف كثيرة تتحدث 
عن إرادة اجملتمع الدولي 
النافذة، وعن العقوبات 
التي يجب أن تلحق مبن 
ال يقر بها. ومن املفترض 
نظريا أن اجملتمع الدولي 
هو كل الدول وكل 
شعوبها، وأن اجلميع 
مشمول حتت عنوان هذا 
اجملتمع.

* ابراهام تيالر كوج
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بغداد / البينة اجلديدة
في إطار حرصها على مواكبة التطورات 
األلكترونية  اخلدمات  في  احلاصلة 
املُّميزة،  خدماتها  ودميومة  والرقمية 
األلكترونية  العراق  بوابة  شركة  أبرمت 
خمس   »سويچ«  املالية  للخدمات 
رائدة  عراقية  شركات  مع  إتفاقيات 
األلكترونية  اخلدمات  مجال  في  وبارزة 
كاش  وزين  كرمي  من  كل  وهي  والرقمية 
حيث  بغداد،  وفالي  والطيف  ومسواگ 
تتيح هذه اإلتفاقيات إلى دعم آلية الدفع 
الدفع  بطاقات  خالل  من  األلكتروني 
الرقمية  واملنصات  األلكترونية  والقنوات 
إلى  باإلضافة  اخملتلفة،  القطاعات  في 
األلكترونية  العراق  بوابة  شراكة  تعزيز 
»سويچ« مع هذه الشركات البارزة. وتأتي 
بوابة  استراتيجية  ضمن  اخلطوة  هذه 
مد  إلى  »سويچ«  األلكترونية  العراق 

العراقية  الشركات  مع  التعاون  جسور 
إلى  التي تسعى  ًإلى جنب  الرائدة جنبا 
العراقيني،  املواطنني  تطلعات  حتقيق 
وتسهيل حياتهم اليومية، ورفع مستوى 
اجل  من  والرقمية  األلكترونية  اخلدمات 
اختزال الوقت واجلهد في ظل حتول العراق 
رؤى  مع  ومتاشيا  الرقمية،  اخلدمات  إلى 
البنك املركز العراقي في تعزيز الشمول 
ستتيح  الشراكة  هذه  إن  حيث  املالي، 
استخدام  اخلمسة  الشركات  لهذه 
خدمات شركة بوابة العراق مع منصاتها 
وقنواتها اخملتلفة وبطاقاتها وتوفير آلية 
وبشكل  بانسيابية  األلكتروني  الدفع 
آمن.وحول املوضوع، صّرح املدير التنفيذي 
األلكترونية،  العراق  بوابة  لشركة 
»نحن  الهنانده:  أحمد  »سويچ«، 
تّوجت  التي  الشراكة  بهذه  مسرورون 
أبرز خمس شركات عراقية  بالتوقيع مع 

اخلدمات  تقدمي  في  طويل  باع  لها  رائدة، 
املتميزة والتي تصب في مصلحة شركتنا 
وعمالئنا في تعزيز آلية الدفع األلكتروني 
والرقمي ودعم الشمول املالي في العراق، 

من  جديدة  جسور  فتح  إلى  باإلضافة 
مختلفة  مجاالت  في  املشترك  التعاون 
وتطويرها«.  احلياة  حتسني  في  تساهم 
أن هذه  كاملة  ثقة  على  »نحن  مضيفاً: 

خدمات  تقدمي  في  ستساهم  الشراكة 
وتلبية  العراق  في  لعمالئنا  جديدة 
املتعددة  اخليارات  خالل  من  طموحاتهم 
في الدفع الرقمي واإلنفتاح على تكوين 
اكتساب  في  تساهم  جديدة  شراكات 
إلى  تضاف  لعمالئنا  جديدة  خصائص 
العراق  بوابة  أن  املُمّيزة«.يذكر  خدماتنا 
سويچ،  املالية،  للخدمات  األلكترونية 
هي واحدة من الشركات املتخصصة في 
التي  والرقمي  األلكتروني  الدفع  مجاالت 
األلكتروني  الدفع  خدمات  بتوفير  تقوم 
ثقافة  نشر  في  واملساهمة  الرقمي 
خالل  من  والرقمي  األلكتروني  الدفع 
للمحالت   POS بيع  نقاط  أجهزة  توفير 
ألكترونية  ومنصات  واخلدمية  التجارية 
العراق  رؤية  تواكب  دفع   وبطاقات 
ومؤسساته اإلقتصادية نحو التحول إلى 
بوابة  شركة  حول  املالي.نبذة  الشمول 

شركة  األلكترونية:  للخدمات  العراق 
للخدمات  األلكترونية  العراق  بوابة 
في  مسجلة  عراقية  شركة  هي  املالية 
مزاولة  رخصة  على  وحاصلة  العراق، 
أعمال الدفع األلكتروني من البنك املركز 
العراقي رقم )4( استنادا الى قانون البنك 
 ،2004 لسنة   )56( رقم  العراقي  املركزي 
وفيزا.  لدى ماستركارد  رئيس  وهي عضو 
البطاقات  اصدار  عملها:  نطاق  ويشمل 
الدفع  شركات  خالل  من  الدفع  مسبقة 
الدفع  نقاط  ونشر  امتالك  العاملية، 
تقدمي  وكذلك  اآللي  الصراف  وشبكة 
وتسهيل  للمصارف  مختلفة  خدمات 
ومتارس  وحتصيلها.  الفواتير  دفع  عملية 
في  املوجود  مقرها  من  عملها  الشركة 
كادر  من  الشركة  وتدار  املنصور  بغداد- 
مهني متخصص فنياً وماليا ً في مجال 

الدفع األلكتروني وأنظمة التكنولوجيا.

بوابة العراق األلكرتونية تربم اتفاقية مع )5( شركات عراقية رائدة يف جمال خدمات الدفع األلكرتوني

بغداد / البينة اجلديدة / هيثم مجيد
احر  الكهرباء  وزارة  منتسبو  يقدم 
للمواطنني  والتبريكات  التهاني 
الفضيل  الشهر  بقدوم  الكرام، 
اهلل  اعاده  املبارك(،  )رمضان  شهر 
والبركات.وفي  باليمن  اجلميع  على 
الوزارة  تؤكد  الشهر،  هذا  مستهل 

للمواطنني الكرام، ان املساعي اجلادة 
التي بذلتها مالكاتها، جنحت بشكل 
الطاقة  انتاج  بزيادة  وملموس  كبير 
وانها  البالد،  عموم  في  الكهربائية 
املواطنني  بتجهز  وستستمر  بدأت 
 )20( عن  يزيد  ملا  الكهربائي  بالتيار 
رمضان  شهر  خالل  باليوم  ساعة 

واحملافظات.وبهذه  بغداد  في   املبارك، 
الكهرباء،  وزارة  تناشد  املناسبة 
مجالس احملافظات والوحدات االدارية 
املسؤولة  اجلهة  كونها  لها،  التابعة 
املولدات  عمل  ومراقبة  متابعة  عن 
اجلاد  بالتحرك  واحلكومية،  االهلية 
باالسعار  وااللتزام  عملها،  ملتابعة 

اخملفضة لالمبير املباع الى املواطنني، 
من  اكثر  تعمل  ال  املولدات  هذه  كون 
حد.كما  كأقصى  يومياً  ساعات  اربع 
الكرام  املواطنني  الوزارة  تناشد 
باحلفاظ على الطاقة وعدم االسراف 
فيها لينعم اجلميع بكهرباء مستمرة 

دون انقطاع.

 الكهرباء تعلن عن ساعات التجهيز يف شهر رمضان
 وتناشد جمالس احملافظات ملتابعة املولدات االهلية

بغداد / البينة اجلديدة
 أصدرت محكمة جنايات واسط احكاما مختلفة 
على مدانني اثنني مع غرامة مقدارها عشرة ماليني 
املتاجرة  جرمية  عن  منهما  واحد  كل  على  دينار 
العقلية  واملؤثرات  اخملدرة  واملواد  الكرستال  مبادة 
جمللس  االعالمي  املركز  الكوت.وأوضح  مدينة  في 
اجلديدة{  }البينة  تلقت  بيان  في  االعلى  القضاء 
جنايات  حملكمة  االولى  »الهيئة  أن  منه،  نسخة 
واسط نظرت قضية مدان وحكمت عليه بالسجن 
ملدة عشر سنوات مع غرامة مقدارها عشرة ماليني 
ملدة سنة  الدفع سيكون حبسة  عدم  وعند  دينار 
واحدة تنفذ عليه بالتعاقب مع العقوبة االصلية«.
وأضاف املراسل أن«املدان ضبطت بحوزته 11 كيسا 
نايلون حتتوي على مادة الكرستال بوزن اجمالي 12 
أن«احملكمة  اثنني.وتابع  عدد  زجاجية  وانبوبة  غرام 
ثان  مدان  على  بالسجن  حكما  أصدرت  نفسها 
بالسجن ملدة ست سنوات وبغرامة مقدارها عشرة 
ماليني دينار وعند عدم الدفع سيكون حبسه ملدة 
العقوبة  مع  بالتعاقب  عليه  تنفذ  واحدة  سنة 

واملؤثرات  اخملدرة  باملواد  باملتاجرة  لقيامه  االصلية 
العقلية في محافظة واسط مدينة الكوت«.وأشار 
إلى أن«االحكام بحق املدانني تأتي وفق  احكام املادة 
2٨/اوال من قانون اخملدرات واملؤثرات العقلية رقم 50 

لسنة 201٧«.

جنايات واسط: أحكام خمتلفة بالسجن  ملتاجرين باملخدرات
البينة اجلديدة / علي شريف

في  الصحية  الرقابة  شعبة  نفذت 
لدائرة  التابع  الول  احللة  مركز  قطاع 
صحية  حملة  بابل  محافظة  صحة 
رقابية شملت االسواق ومحال بيع املواد 
شريفة  العلوية  منطقة  في  الغذائية 
متابعة  خاللها  مت   ) السالم  )عليها 
وصالحيتها  املوادالغذائية  من  املعروض 
لالستهالك البشري وتبليغ اصحاب احملال  

غير اجملازة بضرورة مراجعة شعبة الرقابة 
الصحية للحصول على االجازة الصحية 
كما مت العثور على مواد غذائية منتهية 
اصحاب  بحضور  اتالفها  ومت  الصالحية 
قام  اصولية0كما  محاضر  ووفق  العالقة 
التابع  الصحية  الرقابة  فريق من شعبة 
وبالتعاون  الثاني  احللة  مركز  قطاع  الى 
مع مديرية االمن الوطني بحملة صحية 
املواد  لبيع  محال   )  440  ( زيارة  خاللها  مت 

اجلغرافية  الرقعة  ضمن  الغذائية 
من  املعروض  متابعة  لغرض  للقطاع 
صالحيتها  مدى  وبيان  الغذائية  املواد 
اتالف  الى  اضافة  البشري  لالستهالك 
منتهية  وسائلة  صلبة  غذائية  مواد 
وضمن  اخر  سياق  الصالحية0وفي 
بابل  صحة  دائرة  تقدمها  التي  اخلدمات 
احملافظة وضمن  املواطنني في عموم  الى 
زيارة  مت  للمحافظة  اجلغرافية  الرقعة 

االطالع  بهدف  وذلك  والسجون  املواقف 
للموقوفني  والصحي  البيئي  الواقع  على 
مركز  من  طبي  فريق  قام  حيث  والنزالء 
شرطة  مركز  الى  بزيارة  اخلالصة  صحي 
بلغ  املوقوفني  من  عدد  وفحص  بابل  حي 
منهم  عدد  واحالة  موقوفا   )26( عددهم 
الى املستشفيات وذلك بهدف استكمال 
الفحوصات الطبية الساندة والتأكد من 

حالتهم الصحية0 

الرقابة الصحية يف بابل تنفذ محلية رقابية على حمالت بيع املواد الغذائية

بغداد/ البينة اجلديدة
االعمار واالسكان  وزارة  العام في  املفتش  أعلن   
والبلديات العامة ماجد الصاحلي عن استرجاع 
دينار  و250مليون  مبليار  قيمتها  تقدر  عقارا   21
محافظات.  خمس  بلديات  أمالك  الى  عراقي 
ان   « االعالمي  مكتبه  عن  صدر  بيان  في  وقال 
اللجان التحقيقية والكواد الرقابية ، متكنت من 
استرجاع 21 عقارا الى امالك الدولة في خمس 
والبصرة  وميسان  املقدسة  كربالء  في  بلديات 
واالنبار وديالى«، مشيرا الى   ان القيمة التقديرية 

و250  مليار  من  أكثر  بلغت  العقارات  لهذه 
منها  عقارات   ٩ ان  الصاحلي  .وبني  دينار  مليون 
التقديرية  قيمتها  بلغت  ميسان  محافظة  في 
بلغت  كربالء  في  عقارات  و٣   ، دينار  ٣٧5مليون 
عراقي،  دينار  مليون   645 لها  التقديرية  القيمة 
قيمتها  بلغت  ديالى  محافظة  في  عقارات  و4 
التقديرية 1٣٩ مليون دينار و٣ عقارات في االنبار 
البصرة  في  وعقاران  دينار،  مليون   1٨ قيمتها 

بلغت قيمتهما التقديرية ٨0 مليون دينار   .

اسرتجاع ٢١ عقارا تقدر قيمتها مبليار و ٢5٠مليون 
دينار اىل امالك بلديات مخس حمافظات

البينة اجلديدة / عبد الستار محسن
نقل  العراقية  احلديد  للسكك  العامة  الشركة  اعلنت 
)1٣٧014( الف مسافر على منت قطاراتها خالل األربعة أشهر  
من السنة احلالية مبتابعة مدير عام السكك األستاذ  طالب 
النقل  وزير  توجيهات   ضوء  وعلى  احلسيني  كاظم   جواد 
واحدث  اخلدمات  أفضل  بتوفير  لعيبي   اهلل  عبد  املهندس 
التصاعدي  العدد  .حيث  جاء هذا  الكرمي  للمسافر  القطارات 
القطارات  تهيئة  على  واحلرص  املركزية  التوجيهات  خالل  من 
املكيفة احلديثة واستقبال املسافرين يوميا بانسيابية عالية 
بالتنسيق  جاء   العدد  هذا  أن  .يذكر   )DMU( قطارات  لسير 

املناسبة  احلجوزات  لتامني  اجلنوبية  املناطق  مع  العالي  
للمسافرين من أهالي )البصرة والناصرية والسماوة والديوانية 
في  املركزية  السيطرة  وجهود  بغداد  ملنطقة  اضافة  واحللة( 
دقة مواعيد انطالق قطارات املسافرين حيث تنطلق من بغداد 
 )٨( الساعة  والثانية  مساء   )٧( الساعة  األولى  رحلتني  يوميا 
البصرة  قطار  محطة  من  القطارات  تنطلق  بينما   ، مساًء 
الساعة  والثاني  مساء   )٧/٣0( الساعة  االولى  رحلتني   بواقع 
املواطنني  قبل  للسفر من  رغبة ملحة  أن هناك  ليال.يذكر   )٩(
بالقطارات ملا تتمتع به الرحالت الصاعدة والنازلة من وسائل  

الراحة واالمان ودقة املواعيد.

بغداد / البينة اجلديدة / ابتسام صبار
وتنفيذ  للتصميم  العامة  الشركة  تواصل 
املشاريع إحدى شركات وزارة الصناعة واملعادن 
كهرباء  محطة  مشروع  في  اعمالها  تنفيذ 
اإلبراهيمية ،وقال مدير الشركة السيد حسني 
اإلعالمي  للمكتب  تصريح  في  جواد  حسن 
في  مستمرة  الشركة  كوادر  إن  الوزارة  في 
اإلبراهيمية  كهرباء  محطة  مشروع  اجناز 
مت  حيث  الكهرباء  وزارة  لصالح  تنفذه  الذي 
الرئيسية  للمحوالت  احلصيري  األساس  صب 
إن  مؤكدا  م٣(   1٨0( بكمية  السكك  ومسارات 

التوقيتات  وفق  املشروع  الجناز  متواصل  العمل 
الشركة  كوادر  إن  إلى  جواد  .وأشار  احملددة 
الصابيات  كهرباء  موقع  في  إعمالها  أجنزت 
الكهرباء  وزارة  لصالح  تنفذه  الذي  التحويلية 
ضمن مشروع احملطات التحويلية حيث مت اجناز 
إلى  أوليا  تسليما  وتسليمه  بالكامل  العمل 
اجلهة املستفيدة ضمن اجلدول الزمني اخملطط ، 
ومشيرا إلى إن للمحطات أهمية خاصة تتمثل 
الشبكة  في  االختناقات  مشكلة  حل  في 

الوطنية خصوصا في موسم الصيف.

الشركة العامة للتصميم وتنفيذ املشاريع 
تواصل تنفيذ مشروع حمطة كهرباء 

االبراهيمية

بغداد / البينة اجلديدة 
اتفق وفد مديرية شهداء الصدر التابع ملؤسسة الشهداء مع مدير 
دائرة احوال الصدر العقيد فالح الشمري على فتح نافذة خاصة 
مسؤولة  وذكرت   . معامالتهم  واكمال  الشهداء  ذوي  الستقبال 
االعالم والعالقات في مديرية شهداء الصدر السيدة بتول املوسوي 
نافذة خاصة لذوي  اثمرت عن فتح  لدائرة احوال الصدر  زيارتنا  ان 
االسبوع  في  يومني  العمل  ان  وبينت  الثالث,  للفئات  الشهداء 
عنه  االعالن  سيتم  والذي  الشهداء  ذوي  من  املشمولني  ملراجعة 
الحقا واستثنائهم من احلجز االلكتروني . وجتدر االشارة الى ان وزير 
الداخلية السابق اصدر اعماماً جلميع دوائر الداخلية في احملافظات 
من  واستثنائهم  الشهداء  لذوي  خاصة  نافذة  فتح  على  كافة 

احلجز االلكتروني ملعامالت البطاقة املوحدة .

نافذة خاصة لذوي الشهداء يف مديرية احوال الصدر

بغداد / البينة اجلديدة 
وزعت وزارة الهجرة واملهجرين )4,150( 
اإلغاثية  املساعدات  من  حصة  األف 
بني األسر النازحة في مخيمات الوزارة 
مبحافظة األنبار  .وذكر مدير عام دائرة 
عباس  علي  الوزارة  في  الفروع  شؤون 
في  الوزارة  فرع  كادر  ان   جهاكير  
محافظة األنبار وزع )4,150( األف حصة 
متضمنة  اإلغاثية  املساعدات  من 
مبينا   ، أخرى صحية  و  سالت غذائية 
ان التوزيع شمل )2,٨50( حصة لألسر 
النازحة في مخيمات عامرية الفلوجة 
في  النازحة  لألسر  حصة   )1,٣00( و 
مخيمات املدينة السياحية   .و أضاف 
وزارة  في  اإلغاثة  فرق  ان   جهاكير 
الهجرة واملهجرين  بجميع محافظات 
املساعدات  تقدمي  في  البالد  مستمرة 
النازحة  للعوائل  والعينية  اإلنسانية 

والعائدة    .

اهلجرة توزع اكثر من 
)4( االف حصة إغاثية 

للنازحني يف األنبار

اربيل / البينة اجلديدة
ان  أربيل،  مرور  مديرية  أعلنت   
في  الداخلية  وزارة  عن  صدر  قراراً 
بشأن  كردستان  اقليم  حكومة 
أوليات. لها  ليس  التي  السيارات 

نهرو  أربيل  مرور  اعالم  مدير  وقال 
صحفي،  تصريح  في  معروف 
حكومة  في  الداخلية  »وزارة  ان 
اخلميس  يوم  أصدرت  االقليم 
التي  السيارات  بشأن  قراراً  املاضي 
معروف،  أوليات«.وأضاف  لها  ليس 

تسجيل  سيتم  القرار  »وفق  انه 
تلك السيارات بأسماء أصحابها«.
سيصدر  »تعليما  ان  الى  وأشار 
بشأن القرار وسُيوَجه من قبل وزارة 
للمرور  العامة  للمديرية  الداخلية 
مدير  كردستان«.وأوضح  اقليم  في 
»التعليم  ان  أربيل،  مرور  اعالم 
يُسلَّم ملديريات املرور في احملافظات 
حول  معلومات  وفيه  باالقليم 
ستسجل  التي  السيارات  موديل 

بأسماء أصحابها«.

قرار مروري مهم لإلقليم حول مصري 
السيارات اليت ليس هلا اوليات

بغداد / البينة اجلديدة
عن  األثنني،  االول  امس  يوم  بغداد،  أمانة  أعلنت   
محيط  في  الكونكريتية  الكتل  برفع  املباشرة 
بغداد. العاصمة  امليكانيك جنوبي  وأسفل مجسر 

وذكرت األمانة، في بيان لها، ان »بلدية الدورة قامت 
بحملة لرفع الكتل الكونكريتية من أسفل ومحيط 
مجسر امليكانيك بعد استحصال املوافقات األمنية 
باشرت  البلدية  »الكوادر  أن  البيان  الالزمة«.واضاف 
سنة  منذ  املغلق  املوقع  لتأهيل  بحملة  ذلك  بعد 

.»2005

رفع الكتل الكونكريتية يف 
حميط وأسفل جمسر جنوب بغداد

بغداد / البينة اجلديدة / قاسم حوشي
النصراوي عن استقبال  الدكتور عباس محمد صحن  التعليمي  الواسطي  اعلن مدير مستشفى 
عملية   )٧٣٨( اجلراحية  العمليات  صاالت  اجرت  فيما   201٩ نيسان  شهر  خالل  مراجعا   )5٧٨٨(
مبختلف االختصاصات وبلغ عدد الراقدين في الردهات )56٨( راقدا.واوضح الدكتور النصراوي / قائالً 
والفندقية  الطبية  لتنال خدماتها  الطبية في املستشفى  توزعت على االقسام  االعداد  ان هذه   :
حيث استقبلت وحدة االشعة )٣05٩(مراجعا ووحدة الرنني املغناطيسي استقبلت )2٧٧( مراجعا 
واملفراس احللزوني استقبل )611( مراجعا فيما استقبلت وحدة العالج الطبيعي )22٧0( مراجعا ، 
واستقبلت وحدة تخطيط العصب )560( مراجعا. إضافًة الى وحدة اخملتبر التي اجنزت نحو )٩٩2٩( 
الطبية عملت  املساند  )10٨( مراجعني ووحدة  السونارفقد استقبلت  اما ووحدة  فحصا مختبريا 
 )122( استقبلت  فقد  العظام  كثافة  وحدة  املراجعني،اما  للمرضى  ومشدا  وتعلية  )4٧1(مسندا 
مراجعا .ووحدة الليزر استقبلت )20٨( مراجعني.مضيفاً ان العمليات اجلراحية توزعت بني العمليات 
التجميلية والتي بلغت )2٣٩( عملية وجراحة العظام والكسور بلغت)24٨( عملية فضالً عن اجراء 

)4٣( عملية جراحة الوجه والفكني ،باالضافة الى اجراء )20٨( عملية صغرى.

الواسطي يقدم خدماته ألكثر من )5٠٠٠( االف 
مراجع وجيري  )738( عملية خالل شهر  

السكك تنقل )١37٠١4( الف مسافر خالل 
الربع األول  من السنة احلالية  

العمارة / البينة اجلديدة / علي قاسم الكعبي 
بتحويل بعض  املاضي   االثنني  الشرع   وائل  ونائب محافظ ميسان  للزراعة في محافظة ميسان  العليا  اللجنة  رئيس  وجه 
الفالحني واملزارعني الى محافظة البصرة من اجل التخفيف من االزدحام احلاصل في ميسان  وقال بيان مكتب الشرع  تلقته 
التجارة  ورئيسة جلنة  االهوار  انعاش  ورئيس جلنة  املائية  واملوارد  الزراعية  اللجنة  رئيس  اجتمع مع  االخير  ان  اجلديدة(  )البينة 
واملالية في مجلس احملافظة وممثل مديرية االمن الوطني ومدير زراعة ميسان ومدير التخطيط في مديرية زراعة ميسان واملصرف 
الزراعي ورئيس اجلمعيات الفالحية في احملافظة  ومدير سايلو البناكر ومت مناقشة السبل من اجل استالم احملاصيل الزراعية 
من املزارعني ، مشيرا الى انه متت مناقشة الية استالم عدد السيارات كل حسب الوحدة االدارية . وموعد بداية دوام املوظفني 
وخصوصا الفاحصني . وأوضح  البيان الى  حتويل عدد من فالحي الشعب الزراعية  من سايلوات العمارة الى محافظة البصرة 
من أجل تخفيف الزخم في ميسان ،  منوها الى انه مت  رفع تقرير الى اللجنة الزراعية بأعداد السيارات املستلمة واملرفوضة 
يوميا , واشراك ومتابعة انسيابية عملية التسويق وحسم املشاكل ان وجدت. البيان أكد على أن احلضور خرجوا بآلية تساهم 

في اخلروج من األزمة وتخدم احملافظة واملزارعني .

اللجنة الزراعية يف ميسان  توجة بنقل احلبوب اىل سايلوات البصرة 

بغداد / البينة اجلديدة 
شكلت  اخلاص  النقل  الدارة  العامة  الشركة  عام  مدير  السيد  من  بإيعاز 
إدارة الشركة جلنة ميدانية ملتابعة عمل مفارز الشركة املرابطني في منافذ 
من  اللجنة  )املنفيست(.وتشكلت  اجلماعي  النقل  احملافظات ضمن مشروع 
مقر الشركة برئاسة السيد مدير إعالم الشركة  وعضوية كل من السيدين  
اللجنة على عاتقها  وتأخذ   ) املتابعة  ،  ومكتب  املواطنني  ) مسؤول شؤون 
واإلطالع  املنسوبني  تواجد  ومتابعة  للمفارز  امليدانية  الزيارات  مسؤولية 
بشكل مفصل على تفاصيل العمل ورفع التقارير الى اجلهات العليا ،قامت 
اللجنة بزيارة منافذ العاصمة بغداد والتقوا إداراتها واطلعوا على تفاصيل 
عملها واوصلوا توجيهات السيد مدير عام الشركة ورفعوا تقريرهم امليداني 

الدارة الشركة التخاذ ما يلزم.

النقل اخلاص تشكل جلنة رقابية ملتابعة عمل 
مفارزها يف منافذ احملافظات
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انتخاب 
أردوغان 

إن إع��ادة انتخاب الرئيس التركي رج��ب طيب أردوغان التي اعتبرت 
زوراً إنتخاب��ات حًرة ونزيه��ة وممثلة إلرادة غالبية الش��عب التركي، 
له��ا تداعيات وخيمة عل��ى الصعيدي��ن احمللي واألجنب��ي. ويّدعي 
مؤي��دو أردوغان بأن االنتخاب��ات تعزز فقط الطبيع��ة الدميقراطية 
للب��اد وأن على منتقدي أردوغ��ان اآلن قبول القرار الش��عبي. لكن 
احلقيق��ة ه��ي أن أردوغان لم يتوق��ف عن فعل أي ش��يء خللق جو 
اجتماعي وسياس��ي داخلي لقمع معارضته، األمر الذي مكنه من 
الفوز بأغلبية صريحة من الناخبني. وهذا يثير أس��ئلة جدية حول 
ش��رعية فوزه الذي منحه سلطات كاسحة وجعل من تركيا دولة 
يحكمها في الواقع رجل واحد. ال شيء مينعه اآلن من السعي وراء 
طموحه املس��يء واألعمى، ألنه يس��تطيع اآلن ممارس��ة السلطة 
املطلقة. وإلضفاء الصفة الهندسية على انتصاره، جلأ أردوغان إلى 
أساليب مختلفة للتاعب، بدءاً بعمليات إجراء االنتخابات مبوجب 
قوان��ني الطوارئ )التي أُقرت في يولي��و 2017 بعد محاولة االنقاب 
العس��كري الفاش��لة(. وقد منحته هذه القوانني إجراءات صارمة 
تس��مح له باحلّد من حرية التعبير وحق التجم��ع، وبالتالي تقييد 
حرية منافسيه في شن حملة ضده على قدم املساواة.دعا أردوغان 
ع��ن عمد إلى إجراء انتخابات مبكرة ألنه كان خائفا، ألن التوقعات 
السياس��ية واإلقتصادية الطويلة األجل ليس��ت في صاحله. لقد 
أظهرت األح��زاب املعارضة جاذبية أكبر بكثير بينما كان اإلقتصاد 
على حاف��ة األزمة. ومنذ أن بدأ هيجانه ض��د الصحافة قبل بضع 
س��نوات، أغلق أردوغان حوالي 180 مركزاً إعامّيا ً وس��جن ما يزيد 
على 150 صحفياً. وحاليا يتم التحكم بشكل مباشر أو غير مباشر 
م��ن قبل أصدقائه في كّل الصحاف��ة املطبوعة تقريبا والصحافة 
على االنترنت جنبا إلى جنب مع اإلذاعة والتلفزيون. وهو بذلك جنح 
في حرمان منافس��يه من التغطي��ة الصحفية خال احلملة، األمر 
الذي أدى إلى تش��تيت شديد في قدرتهم على مشاركة برامجهم 
السياسية مع اجلمهور.كان عازما على تقويض منافسيه. وكمثال 
على ذلك، قام بسجن املرشح الرئاسي وزعيم احلزب الكردي صاح 
الدين دمييرتاش الذي سجنه بتهم ذات دوافع سياسية، وهذه تلقي 
مبزيد من ظالها على ش��رعية اإلنتخابات.لق��د مت حتذير أكثر من 3 
مايني موظف حكومي وغيرهم من املؤسسات التي تعتمد جزئياً 
أو كلياً على الدعم احلكومي بأنه يجب عليهم أال يصوتوا ألردوغان 
فحسب، بل يجب أيضاً أن يضمنوا أن أقاربهم وأصدقائهم يقدمون 
له الدعم السياس��ي بش��كل كامل أيضاً. وزاد م��ن تقويض نزاهة 
اإلنتخابات السماح للمس��ؤولني احلكوميني بإدارة مراكز اإلقتراع 
وإحصاء األصوات التي ال يوجد لها ختم رس��مي.وعاوة على ذلك، 
ف��إن عناص��ر من آلة إع��ادة انتخابه الت��ي قادها موال��ون له كانت 
في األس��اس اجملموعة الوحيدة التي متلك الوس��ائل املادية واملالية 
للحمل��ة خ��ارج تركيا – ولو م��ع بعض القيود – حلص��د أصوات ما 
يقرب من ثاثة مايني تركي يعيش��ون ف��ي أوربا.احتد جميع أعضاء 
حزب العدالة والتنمية ف��ي تصميمهم على القيام باحلملة نيابة 
عنه حيث أنهم كانوا على مّر الس��نني من املستفيدين الرئيسيني 
من 15 عاما في الس��لطة متمتعني بالسخاء والراحة التي قدمها 

أردوغان إلى املوالني له.

د. الون بن مئري

رأي

وكاالت / البينة الجديدة
العربي��ة  اململك��ة  أك��دت 
الس��عودية أن إنش��اء منطقة 
النووية  خالية م��ن األس��لحة 
وأسلحة الدمار الشامل األخرى 
ف��ي منطقة الش��رق األوس��ط 
ه��ي مس��ؤولية جماعية على 
الصعيد الدول��ي، حاثة اجملتمع 
الدول��ي واألمم املتح��دة وال��دول 
من��ع  معاه��دة  ف��ي  األط��راف 
انتشار األسلحة النووية، على 
أن تفي بالتزاماتها حيال إنشاء 
ه��ذه املنطق��ة، وذل��ك تعزي��ًزا 
واالس��تقرار  واألم��ن  للس��ام 
ف��ي منطقة الش��رق األوس��ط 

خصوًصا والعالم أجمع.
وق��ال األمي��ر س��ع�ود ب��ن بدر 
بن س��ع�ود ب��ن عبدالعزيز، في 
كلم��ة اململك��ة أم��ام اللجنة 
ملؤمت��ر  الثالث��ة  التحضيري��ة 
مراجعة معاهدة منع االنتشار 
)قضاي��ا   2020 لع��ام  الن��ووي 
إقليمي��ة محددة وتنفي��ذ قرار 
الشرق األوسط لعام 1995(، في 
مقر األمم املتح��دة في نيويورك. 

وأوض��ح أن وف��د اململك��ة يؤيد 
م��ا ج��اء ف��ي بيان��ي اجملموعة 
العربية وحرك��ة عدم االنحياز، 
مش��يًرا إلى أن إنش��اء مناطق 
النووية  خالية م��ن األس��لحة 
يعد  الشامل  الدمار  وأس��لحة 
من أهم أهداف وغايات معاهدة 
منع انتش��ار األسلحة النووية، 
»ال س��يما في منطقة الش��رق 
األوس��ط، حي��ث أن اس��تتباب 
األمن واالستقرار في أي منطقة 
ال يأتي عن طريق امتاك أسلحة 

ذات دمار شامل«.
وأف��اد أن اململك��ة تؤك��د ب��أن 
الش��رق  ح��ول  الثان��ي  املَُق��رَّر 
األوس��ط يعتبر ج��زًءا ال يتجزأ 
م��ن مخرج��ات الق��رارات التي 
أدت العتماد التمديد الانهائي 
ملعاهدة عدم انتشار األسلحة 
النووية لعام 1995، ويعد ساريًا 
حل��ني تنفي��ذه، وحتقي��ق كامل 
أهداف��ه، الفًتا إل��ى أن اململكة 
تعرب ع��ن قلقها بش��أن عدم 
التزام ال��دول النووي��ة األطراف 
في املعاهدة بوض��ع إطار زمني 

محدد لتنفيذ ه��ذا املقرر الذي 
يدعو إلنشاء منطقة خالية من 
األس��لحة النووية في الش��رق 

األوسط.
وب��ني األمير س��عود بن ب��در أن 
ل��أمم  الع��ام  األم��ني  تكلي��ف 
املتحدة لعق��د مؤمتر للتفاوض 
عل��ى معاه��دة ملزم��ة ح��ول 
م��ن  إنش��اء منطق��ة خالي��ة 

وأس��لحة  النووي��ة  األس��لحة 
الدم��ار الش��امل األخ��رى ف��ي 
منطقة الش��رق األوس��ط بناء 
على ق��رار اجلمعية العامة رقم 
73/ 546 يع��د فرص��ة للتوصل 
إلى ترتيبات تس��تند إليها دول 
املنطقة بإرادتها احلرة، وبتوافق 
اآلراء إلنشاء منطقة خالية من 
األس��لحة النووية في منطقة 

الشرق األوسط .
وقال في خت��ام الكلمة: »تأمل 
تتضم��ن مخرج��ات  أن  ب��ادي 
هذه ال��دورة التحضيرية نتائج 
ه��ذا  إقام��ة  تدع��م  واضح��ة 
املؤمتر، كما أن اململكة العربية 
اجملتم��ع  تدع��و  الس��عودية 
الدولي للضغط على إس��رائيل 
كونه��ا الط��رف الوحي��د ف��ي 

الذي  منطقة الش��رق األوسط 
ل��م ينض��م للمعاه��دة كدولة 
غي��ر نووي��ة، وأهمي��ة إخضاع 
جميع منشآتها النووية لنظام 
الضمان��ات الش��املة للوكالة 
الدولي��ة للطاق��ة الذرية، على 
نح��و ما ورد في ق��راري مجلس 

األمن برقمي 487 و 689«.

وكاالت / البينة الجديدة
- تس��تعد اجلمعية التأسيس��ية، املوالية للرئيس 
الفنزويل��ي نيك��والس م��ادورو، لرف��ع احلصان��ة عن 
نواب تتهمهم بدعم مترد عسكري فاشل األسبوع 

املاضي.
وق��ال رئيس اجلمعية ديوس��دادو كابّي��و إن »النيابة 

ب��دأت حتقيقها، وكل طلبات رفع احلصانة البرملانية 
تصل إلى اجلمعية. واضح أننا س��نصّوت برفع اليد 
لرفع احلصانة البرملانية عن جميع الذين شاركوا في 
هذا العمل«، مشدداً على ضرورة »حتقيق العدالة«.

وأنش��أت احلكومة ه��ذه اجلمعية ع��ام 2017، بعد 
خس��ارة احلزب االش��تراكي احلاكم في االنتخابات 

النيابي��ة، ملصلح��ة املعارضة التي س��يطرت على 
البرمل��ان. وبات��ت اجلمعي��ة بدي��اً من البرمل��ان الذي 
يرأس��ه زعيم املعارضة خ��وان غواي��دو الذي نّصب 

نفسه رئيساً بالوكالة لفنزويا.
وبعد أسابيع على االنتخابات التي ُنظمت أواخر عام 
2015، أعلنت احملكمة العليا املوالية ملادورو، البرملان 

ف��ي حال »مترد« واعتبرت كل قراراته »الغية«. كذلك 
رفعت اجلمعية التأسيسية احلصانة عن غوايدو.

وأعرب نواب معارضون دعمهم دعوة وّجهها غوايدو 
الى اجليش للتمّرد عل��ى مادورو، علماً ان األخير أكد 
»إفش��ال مناوش��ات انقابي��ة«، متعه��داً معاقبة 

»اخلونة«.

وكاالت / البينة الجديدة
وضع مجلس الوزراء اللبناني »خطة خلفض 
العجز ووقف اإلهدار وتنش��يط االقتصاد«، 
وحذر من اإلش��اعات، مؤكدا »احلرص على 
اس��تقالية مصرف لبنان«. وقال وزير املال 
علي حس��ن خليل، في هذا السياق ان »ال 

داخل املوازنة وال خارجها هناك نية لتجاوز 
األصول ... هن��اك قوانني حتكم العاقة بني 
املصرف املرك��زي ووزارة املال وهو ال يخضع 
ال��ى مرس��وم انش��اء املؤسس��ات العامة 
امن��ا له نظ��ام خاص يتب��ع لقان��ون النقد 
والتس��ليف وبالتالي اث��ارة املوضوع ليس 

س��وى بروباغاندا مشبوهة وكام سخيف 
للتغطية على بع��ض االمور التي حتصل«، 
مش��ددا على أن »ال احد يس��تهدف البنك 
املرك��زي وال املوظف��ني. اما زي��ادة الضريبة 
عل��ى الفوائد م��ن 7 الى 10 ف��ي املئة نصر 
عليها وهي جزء أس��اس من ترتيب املوازنة 

وتوازنها«. وخال جلس��ة مجل��س الوزراء 
اخلامسة التي عقدت في السرايا الكبيرة 
برئاس��ة الرئيس س��عد احلري��ري، ملتابعة 
درس مش��روع قانون املوازنة العامة، جرت 
مناقش��ة املواضيع ضمن سلة واحدة وفي 
اط��ار معايير موحدة تتعلق بالرواتب، وعدد 

الشهور التي تدفع الرواتب على أساسها. 
وطل��ب مجلس ال��وزراء م��ن وزي��ر الدفاع 
الياس بو صعب ووزيرة الداخلية ريا احلسن 
احضار املقترح��ات التي لها عاقة مبلفات 
تقاعد العسكريني واإلجراءات االستثنائية 

في اجللسة احلكومية املقبلة.

السعودية: إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف الشرق األوسط مسؤولية دولية

معسكر مادورو يستعد لرفع احلصانة عن نواب معارضني

احلكومة حتذر من اإلشاعات والتسريبات املضللة وتؤكد احلرص على استقاللية مصرف لبنان

وكاالت / البينة الجديدة
حّض قائ��د »قوات ش��رق ليبيا« 
)اجليش الوطني الليبي( املش��ير 
خليفة حفتر قوات��ه التي حتاول 
العاصم��ة طرابلس على  انتزاع 
االستبس��ال في القت��ال وتلقني 
أعدائهم درس��اً أكبر، مشيراً إلى 

أن شهر رمضان شهر جهاد.
وجاءت تصريحاته بعد س��اعات 
من دع��وة األمم املتحدة إلى هدنة 
إنس��انية ملدة أسبوع بعد شهر 
عل��ى  للس��يطرة  القت��ال  م��ن 
العاصمة أدى إل��ى نزوح 50 ألف 
شخص وسقوط نحو 400 قتيل، 
كما أحل��ق أض��راراً بالغة ببعض 

األحياء اجلنوبية.
وقال حفتر في تس��جيل صوتي 
بث��ه الناطق باس��م قواته أحمد 
املس��ماري إن رمض��ان ل��م يكن 

س��بباً لوقف املعارك الس��ابقة 
عندم��ا س��يطر عل��ى مدينت��ي 
بنغ��ازي ودرنة ش��رق الب��اد، مع 

تعزيز سلطته.
وأض��اف: »أيها الضب��اط واجلنود 
املقاتل��ني ف��ي قواتنا املس��لحة 
والقوات املس��اندة أحييكم في 
ه��ذه األي��ام اجمليدة وأش��د على 
أيديكم وق��وة عزميتكم لتلقنوا 
الع��دو درس��اً أعظ��م وأكبر من 
ال��دروس الس��ابقة بق��وة وثبات 
كم��ا عرفناكم دائم��اً، حتى يتم 
اجتثاث��ه م��ن أرضن��ا احلبيب��ة، 
فكون��وا أيها األبطال األش��اوس 
رجاالً بواس��ل في املوعد أش��داء 
على عدوكم مع االلتزام واحلفاظ 
على أرواح املدنيني وممتلكاتهم«. 
ولم يش��ر إلى دعوة األمم املتحدة 

لهدنة.

وكان��ت بعث��ة األمم املتح��دة في 
ليبيا دعت في بيان أصدرته أمس 
األح��د إلى هدن��ة ب��دأت صباح 
االثن��ني بالتزام��ن مع بدء ش��هر 

رمضان.

ومع إص��دار األمم املتحدة بيانها، 
كان باإلمكان س��ماع دوي نيران 
مدفعي��ة من املش��ارف اجلنوبية 
اجليش  للعاصمة، حيث يسعى 
اخت��راق  إل��ى  الليب��ي  الوطن��ي 

دفاعات قوات طرابلس.
وعّددت رس��الة حفتر ع��دداً من 
بينها  العس��كرية  التعليم��ات 
»رصد العدو جيداً وتهديد أماكن 
الس��ريع  والهج��وم  تواج��ده، 

واملنظ��م إلرب��اك الع��دو وحتقيق 
مب��دأ املفاج��أة، واحلف��اظ على 
الذخائ��ر، خصوص��اً بعد حتقيق 
النص��ر، واالنتباه إلى خدع العدو 
منه��ا،  واحل��ذر  احليط��ة  وأخ��ذ 
وتنظي��م التعاون ف��ي ما بينكم 
واخلط��وط  امله��ام  حي��ث  م��ن 

والوقت«.
ومن ب��ني تعليمات حفت��ر أيضاً 
»األخ��ذ ف��ي االعتب��ار طبيع��ة 
أرض املعرك��ة وخواصه��ا ومدى 
تأثيرها في العمليات الهجومية 

والسرعة في التقدم«.
وأض��اف: »يجب على القوات في 
حال انس��حاب الع��دو مطاردته 
باندفاع قوي، وعدم الس��ماح له 
باله��روب والقض��اء عليه، وعلى 

القوات اجلوية متابعة ذلك«.

كيف يساعد »السيناريو 
الفيتنامي« إيران يف حالة 

العدوان األمريكي ؟

حفرت حيّض جيشه على تلقني اخلصوم درسًا أعظم وأكرب

وكاالت / البينة الجديدة
وجه مؤس��س وزعيم »ح��زب العمال 
الكردستاني« عبد اهلل أوجان، رسالة 
إلى قوات سوريا الدميقراطية )قسد(، 
»وح��دات  أساس��ها  تش��كل  الت��ي 
حماية الشعب« الكردية، داعيا إياها 

إلى إيجاد حل سلمي مع تركيا.
وقال بي��ان قرأه اثنان من محامي عبد 
اهلل أوجان انه دعا »قسد إلى السعي 
حللول في سورية بأساليب أخرى غير 

الصراع«.
وأوجان مسجون في تركيا منذ العام 
1999. وقرأ احملامي��ان البيان في مؤمتر 
صحفي وقاال إنه ُس��مح لهما بلقاء 
موكله��م ألول م��رة منذ مت��وز )يوليو( 

عام 2011.
وأضاف احملاميان أنه دعا أيضا »قس��د 
إلى أن تضع في احلسبان احلساسيات 
التركي��ة في س��وريا«.وتأتي رس��الة 
أوج��ان في الوقت الذي تش��هد فيه 

شمال س��وريا تصعيدا مستمرا بني 
تركي��ا م��ن جه��ة و»وح��دات حماية 
الش��عب« الكدرية من جه��ة أخرى، 
حيث أعلنت احلكوم��ة التركية مرارا 
نيتها ش��ن عملية عسكرية جديدة 
ضد املس��لحني األكراد ف��ي منطقة 
شرق الفرات وباقي أراضي سيطرتهم 
الس��لطات  مبحافظة حلب.وأصدرت 
التركية، في البداي��ة، حكما بإعدام 
الزعي��م واملؤس��س ل�»ح��زب العمال 
لكنها خففت الحقا  الكردستاني«، 
العقوب��ة إلى الس��جن املؤب��د، حتت 
ضغ��ط ال��دول األعض��اء ف��ي االحتاد 
األوروبي الذي تس��عى أنق��رة إلى نيل 
و»ح��زب  أنق��رة  عضويته.وتوصل��ت 
العم��ال الكردس��تاني« إل��ى اتف��اق 
بش��أن وقف إط��اق الن��ار مت تطبيقه 
عام 2013، لكن ه��ذه الهدنة انهارت 

في يوليو 2015.

أوجالن يدعو »قسد« إىل تفادي الصراع يف سوريا وكاالت / البينة الجديدة
ش��رح اخلبير كيف ستس��اعد 
الروس��ية  الدفاع اجلوي  أنظمة 
إيران في حالة العدوان األمريكي.
العس��كري  اخلبير  أخب��ر  حيث 
إيغور كوروتشنكو بعض املصادر 
االعامية كيف ميك��ن إليران أن 
تدافع عن نفس��ها ضد حامات 
للق��وات  التابع��ة  الطائ��رات 
ووفًق��ا  األمريكي��ة.  البحري��ة 
إليغور كوروتش��نكو، ف��إن لدى 
إيران فرص��ة واحدة فقط لكبح 
هج��وم األمريكي��ني — إنش��اء 
نظام دفاع ج��وي متعدد املهام. 
وأش��ار إلى أن أنظمة الصواريخ 
»إس-300«   للطائ��رات  املض��ادة 
تعمل اآلن في القوات املسلحة 
للجمهوري��ة. وي��رى املتخصص 
أن��ه من أجل حماية أنفس��هم، 
من الضروري إليران شراء أنظمة 
»إس-400« )تريومف( من روسيا، 
والتي اشتهرت منذ فترة طويلة 
في بلدان أخرى.وكان مستش��ار 

األم��ن القوم��ي األمريكي، جون 
بولتون، قد أبلغ في وقت س��ابق 
عن إرس��ال مجموع��ة حامات 
طائرات تقودها أبراهام لنكولن، 
وكذلك مجموعة من القاذفات، 
إلى شواطئ إيران. هذه اخلطوة، 
حسب الدبلوماس��ي، كانت رًدا 
على تصرفات طهران العدوانية 
ف��ي املنطق��ة. باإلضاف��ة إل��ى 
املهمة  املواق��ع  ذل��ك، لتغطية 
ومجموع��ات من اجلي��ش ميكن 
استخدام أنظمة الدفاع اجلوي 
القصي��رة املدى  »تور-إم2«. وأكد 
إل��ى  إي��ران بحاج��ة  أن  اخلبي��ر 
احلصول على ه��ذه األنظمة من 
روس��يا. في اخلتام، لف��ت إيغور 
كوروتشنكو االنتباه إلى حقيقة 
أنه في حال��ة األعمال العدائية 
من جانب الواليات املتحدة ، فإن 
الفيتنامي« سوف  »الس��يناريو 
يس��اعد إي��ران، وهو اس��تخدام 
جمي��ع ق��درات نظ��ام الدف��اع 

اجلوي احلديث.



 نجاح عبداهلل سليمان

ش��ابت العالقات الدبلوماس��ية بني إس��رائيل والدول 
اإلفريقية مراحل من الشّد واجَلذب. في ستينات القرن 
املاضي، تأثرت هذه العالق��ات بإرهاصات عدوان 1967، 
إذ قطعت غينيا وتش��اد وأوغن��دا والكونغو عالقاتها 
مع إس��رائيل، ثم قطع��ت دول إفريقية أخرى عالقاتها 
معه��ا بعد حرب 1973 وإن حاف��ظ بعضها على أبعاد 
اقتصادية وعس��كرية لتلك العالق��ات مثل الكونغو 
والكامي��رون وإثيوبيا.ف��ي الس��نوات األخي��رة، »عادت 
إسرائيل إلى إفريقيا وعادت إفريقيا إلى إسرائيل«. هذا 

ما أعلنه رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو.
ويش��ير إحص��اء صدر في 2005 إلى وج��ود عالقات بني 
إس��رائيل و44 دول��ة إفريقي��ة. وفي آذار )م��ارس( 2016، 
دش��ن نتنياه��و اللوبي اإلس��رائيلي - األفريقي حلماية 
مصالح الطرفني، الس��يما ف��ي احملاف��ل الدولية. ولم 
يخ��ف الغرض من ه��ذا اللوبي، وه��و مواجهة الطرف 
العربي وأي محاوالت إلدانة إسرائيل في احملافل الدولية، 
وقال للسفراء األفارقة في بالده: »أعي أّن ممثلي دولكم 
سيصّوتون في احملافل الدولية مبا يتماشى مع مصالح 
إفريقيا، وأنا أرى أن مصاحلنا تقريباً متطابقة، ما يعني 
أن التصويت لصالح إس��رائيل ه��و بالضرورة تصويت 
لصال��ح إفريقيا«.يتزاي��د بني حني وآخ��ر احلديث حول 
ال��دور اإلس��رائيلي في األزم��ة احلالية ب��ني دول منابع 
الني��ل ودولتي املصب، ويذهب البعض إلى تأكيد وجود 
هذا الدور، إذ تطالب وثيقة أعدها الس��فير اإلسرائيل 
الس��ابق في مصر تس��يفي مزائيل ونش��ر ملخصها 
في ش��باط )فبراير( 2010 بتدويل النزاع بني دول منابع 
الني��ل الس��بع من جه��ة، ودولت��ي املصب م��ن جهة 
أخ��رى. وحملت الوثيقة التصورات اإلس��رائيلية حول 
ملكي��ة مصر ملياه النيل وحق��وق دول املنابع املهدورة. 
واته��م مزائيل مص��ر ب� »جتاه��ل املطالب الش��رعية 
لدول املناب��ع«، قائالً إنه »بدالً من قي��ام مصر بالبحث 
ع��ن حل��ول واقعي��ة وعملية، س��ارت نحو ح��رب غير 
منطقي��ة«، داعي��اً إلى »تدخ��ل األمم املتح��دة والقوى 

الدولية الكبرى في األزمة«.
ثم��ة أهداف إس��رائيلية في دول ح��وض النيل، تتمثل 
ف��ي التح��رك اإلس��رائيلي هناك من خ��الل جملة من 
األهداف االس��تراتيجية، وتتراوح ه��ذه األهداف ما بني 
سياس��ية وعس��كرية أمنية واقتصادية. ويتمثل ذلك 
ف��ي تأكي��د احلض��ور والتأثي��ر االس��تراتيجي في دول 
احل��وض، واس��تثمار ذلك ف��ي مواجهة األزم��ة املائية 

الت��ي قّدر خبراء إس��رائيليون أن تتجل��ى بصورة حادة 
بداية العام 2030، مع الس��عي إل��ى امتالك أوراق تأثير 
ف��ي دوائ��ر مت��س األم��ن القومي املص��ري والس��وداني 
واملس��اومة فيها مبلفات ثنائي��ة وإقليمية، مع اإلفادة 
م��ن زيادة احلض��ور اإلس��رائيلي في تلك ال��دول في ما 
يتعل��ق بقضايا الصراع العربي - اإلس��رائيلي. رصدت 
حتركات إسرائيلية في هضبة البحيرات )التي متثل 15 
ف��ي املائة من إيرادات النيل( عبر اس��تخدام مجموعة 
متكاملة م��ن اآلليات واالتفاقات واملش��روعات )تعاون 
زراع��ي – جت��اري - ثقافي( وغيرها من اجمل��االت اخملتلفة، 
وتوظيفها في خدمة التعاون املش��ترك، في ظل وجود 
مكات��ب جتارية إلس��رائيل في كل من إثيوبي��ا وإريتريا 
وكينيا، تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري بني إسرائيل 

وتلك الدول.
س��بق أن وافق��ت احلكومة اإلس��رائيلية عل��ى متويل 
إنش��اء خمسة س��دود لتخزين مياه النيل في كل من 
تنزانيا ورواندا، وكان نصيب تنزانيا أربعة س��دود منها، 
أما رواندا فكان نصيبها س��داً واحداً. وجاءت املوافقة 
اإلس��رائيلية على إقامة هذه السدود في أعقاب زيارة 
وزير اخلارجية اإلسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان إلى 
أفريقيا في شهر أيلول )سبتمبر( 2009. كذلك، قدمت 

إس��رائيل إل��ى كل من الكونغ��و الدميقراطي��ة ورواندا 
دراسات تفصيلية لبناء ثالثة سدود.

زي��ارة نتنياه��و اإلفريقي��ة ف��ي صيف 2016، ش��ملت 
أربع دول ه��ي: أوغندا وكينيا وروان��دا وإثيوبيا. واتضح 
م��ن خ��الل تل��ك الزي��ارة، أن الرهان��ات االقتصادي��ة 
واالس��تراتيجية ه��ي احملرك األس��اس للدبلوماس��ية 
نتنياه��و  جول��ة  وقب��ل  إفريقي��ا.  ف��ي  اإلس��رائيلية 
اإلفريقي��ة، ق��ام وزير اخلارجية اإلس��رائيلي الس��ابق، 
أفيغ��دور ليبرمان ف��ي حزيران )يوني��و( 2014 بزيارة إلى 
روان��دا وإثيوبيا وكينيا، رافقه فيها 50 ممثالً لش��ركات 
إس��رائيلية عاملة ف��ي مجاالت الزراعة وال��ّري، وّقعوا 

عقوداً مباليني ال��دوالرات بهدف إعداد خطط منفصلة 
متوسطة وطويلة املدى إلنشاء مشاريع خاصة باملياه 
والطاق��ة في أفريقيا وتنمية التعاون بني املؤّسس��ات 
الصحية اإلس��رائيلية واإلفريقية، وتوسيع التدريبات 
في اجملاالت األمنية والصحية واألكادميية والعلمية مع 
الدول اإلفريقية، وإنش��اء صناديق مالية خاصة تابعة 
ل��وزارة املالية اإلس��رائيلية في البن��ك الدولي لتمويل 
االستثمار في أفريقيا. نعم، تَُعّد العالقات االقتصادية 
بني إثيوبيا وإس��رائيل األهم بالنس��بة إلى األخيرة في 
كام��ل إفريقي��ا، إذ يبل��غ رأس املال اإلس��رائيلي اجلاري 
اس��تثماره في إثيوبيا أكثر من بلي��ون و58 مليون دوالر 
تشمل أكثر من 280 مشروعاً استراتيجياً في مجاالت 

الطاقة والزراعة والّري وبحوث الفضاء .
تدخ��ل املي��اه ف��ي ش��كل دائ��م ف��ي دائ��رة االهتمام 
اإلس��رائيلي. وتظ��ل مياه نه��ر النيل من أه��م أهداف 
التوّجه��ات اإلس��رائيلية احلالي��ة في إفريقي��ا، علماً 
أن إثيوبي��ا قاربت عل��ى االنتهاء من أعمال بناء »س��د 
النهض��ة«، الذي يؤثّر بصورة مباش��رة على حصة دول 
املص��ب من املي��اه، خصوصاً وأن نح��و 95 في املئة من 

احتياجات مصر املائية منفردة تأتي من النيل األزرق.
الواضح أن كّل التحّركات اإلس��رائيلية في هذا امللف 
تنب��ع من رغبة ف��ي الضغط املُس��تمر على مصر، من 
أجل القبول إما بس��يطرة إس��رائيل على منابع النيل 
أو تسليمها جزءاً من حّصة مصر املائية. وهما خياران 
أحالهما مّر بالنس��بة إلى األخيرة، خاصة أن إسرائيل 
حاول��ت خالل تس��عينات القرن املاض��ي، عرض خّطة 
رفضتها مص��ر، تقوم )إس��رائيل( مبقتضاه��ا بتمويل 
استكمال مشروع قناة »جوجنلي« في جنوب السودان، 
وه��و املش��روع ال��ذي توّقف ف��ي منتص��ف ثمانينات 
الق��رن املاض��ي، مقابل أن تتقاس��م مصر والس��ودان 
نصف احلّصة التي س��يتم توفيرها من املياه بعد إمتام 
املشروع، فيما حتصل إسرائيل على النصف الثاني مع 

دفع ماليني الدوالرات لبقية دول املنابع.
يكش��ف م��ا تق��ّدم أن إس��رائيل وضع��ت الُبعدي��ن 
العس��كري واالس��تراتيجي إلفريقيا ُنص��ب عينيها، 
انطالقاً من األهمية االس��تراتيجية لدول منابع النيل 
كمتحّكم في شريان احلياة الرئيس في القارة، لكنها 
)إس��رائيل(، التفت��ت أيضاً إل��ى أهمية دول الس��احل 
الشرقي من أجل السيطرة على ثالثية »البحر األحمر 

- باب املندب - خليج عدن«.
هل تعي اجله��ات املعنية ضرورة توحي��د جهودها إزاء 
امللف املائ��ي واعتماد اس��تراتيجيا متع��ددة األطراف 
وبن��اء حتالفات دولي��ة لتقوية املوقف الش��مالي )دول 
ش��مال أفريقيا(؟ يتطلب ذلك إعادة تقييم السياسة 
العربية جتاه الدول اإلفريقية عموماً، ودول حوض النيل 

خصوصاً.

 * عريب الرنتاوي

تتج��ه واش��نطن، كم��ا يص��در عن 
دوائرها، إلى إع��الن »جماعة االخوان 
إرهابي��ة،  منظم��ة  املس��لمني« 
وإدراجها على قوائمها السوداء، مع 
كل ما يس��تدعيه ذلك من تداعيات 
ومترتبات... القرار لم يصدر بعد، وهو 
يثير خالفات داخل اإلدارة، لكن أغلب 
الترجيحات تؤكد أنه سيصدر، ورمبا 
بأق��رب مم��ا نعتقد ويعتق��د كثيرون، 
جرياً على دأب هذه اإلدارة منذ توليها 
مقاليد السلطة في الدولة األعظم.

ملاذا القرار؟ وملاذا اآلن؟ من الذي أوحى 
به؟ وما هي تداعياته األوس��ع؟ وهل 

من انعكاسات على األردن؟
اإلخ��وان  جماع��ات  أن  ش��ك  ال 
املس��لمني، وِضعت حت��ت مجهر 
الغربية  الدوائر واألجهزة األمنية 
منذ زم��ن طوي��ل، وباألخص بعد 
هجمات احلادي عشر من سبتمبر 
2001، وعل��ى نح��و أخ��ص بع��د 
االنهيارات التي أعقبت س��قوط 
حكمه��م في مص��ر ف��ي العام 
2013... لك��ن ه��ذه الدوائ��ر، بدت 
مت��رددة ف��ي إدراج اجلماعة على 
قوائمه��ا الس��وداء، وجنحت في 
إدارة الظه��ر ملطالب��ات من داخل 
عاملن��ا العربي بفعل ذلك، ولذلك 

جملة أسباب منها:
أوالً: أن��ه ال دلي��ل صلب��اً عل��ى تورط 
اجلماع��ة ف��ي اإلره��اب، رمب��ا تكون 
بع��ض أجنحته��ا في بع��ض الدول 
ق��د تورطت به��ذا الق��در أو ذاك، رمبا 
تك��ون بع��ض فروعه��ا ق��د أقدمت 
على تشكيل ما يس��مى »التنظيم 
أمني��ة  اخلاص/الس��ري« كمنظم��ة 
مسلحة... ورمبا تكون بعض احلركات 
اجلهادية قد انبثقت عنها أو خرجت 
م��ن رحمها أو خرج��ت عليها.. لكن 
اجلماع��ة بكليته��ا، وه��ي التنظيم 
األعرض واألقدم واألكثر ش��عبية من 
بني جماعات اإلسالم السياسي في 
العاملني العربي واالسالمي، لم تتورط 
باإلرهاب .. هك��ذا خلصت حتقيقات 

لندن وباري��س وأملانيا، وبهذا يحاجج 
التوج��ه اجلدي��د للرئيس  معارض��و 

دونالد ترامب من داخل إدارته.
ثاني��اً: أن إدراج اجلماع��ة على الئحة 
اإلرهاب، س��يخلق مش��اكل عديدة 
للسياس��ات الدولي��ة حي��ال ه��ذه 
املنطق��ة، وف��ي بع��ض دول العال��م 
م��ن خارجه��ا، فالتنظي��م يحتفظ 
بعالقات حتالفي��ة أنظمة احلكم في 
العديد من دول العالم )الباكس��تان، 
تركي��ا وقط��ر عل��ى س��بيل املثال ال 
احلصر(، والتنظيم بطبعاته اخملتلفة، 
يتولى الس��لطة أو يشارك فيها في 
كل من املغرب وتونس و«قطاع غزة«... 
وه��و يقاتل إلى جانب واش��نطن في 
اليمن، ويندرج في ع��داد املعارضات 
واش��نطن  رعته��ا  الت��ي  الس��ورية 
ودعم��ه حلفاؤه��ا، وه��و م��ن ضمن 
»احلكومة الش��رعية« في طرابلس، 
ويتواجد في برملان��ات عدد من الدول 
الصديقة واحلليفة للواليات املتحدة 
)األردن، البحري��ن وغيرهم��ا(، وف��وق 
ه��ذا وذاك وتل��ك، فالتنظي��م ما زال 
حاضراً وبقوة في الش��وارع العربية 
لوائح  إدراج��ه عل��ى  واإلس��المية... 

الدبلوماس��ية  »يح��رم«  اإلره��اب، 
األمريكية من فرص سياسة عديدة، 
وق��د يعرق��ل أدواره��ا ف��ي عديد من 

الساحات ودول األزمات.
ثالث��اً: إن إدراج التنظيم على لوائح 
اإلره��اب، س��يعني م��ن ضم��ن م��ا 
يعن��ي، فق��دان دول غربي��ة لقنوات 
وسياس��ي  أمن��ي  وتع��اون  اتص��ال 
مع اجلماع��ة الكبي��رة التي حتتفظ 
مبئات املؤسس��ات التابع��ة لها، من 
دعوي��ة واجتماعية وتربوي��ة ومالية 
 – وه��ي  الغ��رب،  ف��ي  واقتصادي��ة 
اجلماع��ة - في س��بيل احلفاظ على 
وجوده��ا هن��اك، تتع��اون م��ع دوائر 

وأجهزة استخبارية غربية، في توفير 
إرهابية«...  معلومات عن »ش��بكات 
والغ��رب ظل ينظ��ر للجماع��ة منذ 
نش��أتها قب��ل م��ا يق��رب م��ن قرن، 
بوصفها أح��د خيارات��ه إن ملواجهة 
املد القومي واليس��اري والش��يوعي 
ملواجه��ة  أو  س��ابقة،  أزمن��ة  ف��ي 
التهدي��دات ف��ي أزمن��ة الحق��ة، أو 
كبدائل محتملة ألنظمة متهالكة 
وفاقدة للش��رعية، كما في سياقات 
اجلماعة  العرب��ي... تصني��ف  الربيع 
كمنظم��ة إرهابية، س��يحرم الغرب 

من هاتني اإلمكانيتني.
س��ؤال مل��اذا اآلن، ه��و ذات��ه س��ؤال 
م��ن الذي أوح��ى لواش��نطن بذلك؟، 
فاملعل��وم أن ع��دداً م��ن أق��رب الدول 
لواش��نطن،  احلليف��ة  العربي��ة 
استبقت واش��نطن إلعالن اجلماعة 
منظم��ة إرهابي��ة، وه��ي تنظ��ر لها 
بوصفها تهديداً جدياً ملس��تقبلها، 
وتضعه��ا في ص��دارة اس��تهدافها، 
ويب��دو أن ترامب بات مقتنعاً بضرورة 
إرضاء هؤالء احللفاء، وال ندري إن كان 
لذلك ثمن��اً في املقابل، وم��ا إن كان 
هذا الثم��ن مرتبط ب�«صفقة القرن« 

أم ب�� »صفقات مالية فلكية«؟
بالنس��بة لنا ف��ي األردن، يأتي القرار 
األمريكي في توقيت غير مالئم أبداً... 
األردن جنح في حتمل ضغوط األشقاء 
الكب��ار إلدراج اجلماع��ة ف��ي ع��داد 
واالنقض��اض  اإلرهابي��ة  املنظم��ات 
عليها، وه��و ما ترك أثراً إيجابيا لدى 
احلركة اإلس��المية األردنية، ودفعها 
لتقدمي مب��ادرات وخطابات تصاحلية 
أكثر اعتداالً .. غداً سيأتينا الضغط 
من »احلليف االس��تراتيجي« لكأنه 
ال تكفين��ا »التهديدات والتحديات« 
التي تس��تبطنها مبادرت��ه املعروفة 
ب�«صفقة الق��رن«، حتى يضيف إلى 
أعبائنا عبئاً جديداً... مثل هذا التطور 
اخلطير إن وقع، يستدعي الشروع في 
أعمق احلوارات السياس��ية للوصول 
إلى »الفه��م والتفّه��م والتفاهم » 
حول مترتبات ه��ذا القرار وتداعياته، 
مس��تثمرين ف��ي »الري��ح اجلدي��دة« 
الت��ي هّب��ت عل��ى خط��اب احلرك��ة 
اإلس��المية ومراجعاتها، والتطورات 
التي ش��هدتها العالقة بني نظامنا 
السياسي واحلركة اإلسالمية، حتى 
ننج��ح ف��ي حف��ظ »خصوصيتنا« 
األردني��ة، النابعة من رش��د ورش��اد 
مختلف أطراف العملية السياسية 

في بالدنا.

*كاتب اردني

اخلالف بني ايران و امريكا اىل اين ؟
مهدي املوىل

الشك ان اخلالف بني ايران و امريكا خالف 
وج��ود  ال ميكن حل��ه اال بتركيع احدهما 
اآلخ��رى وهذا االمر صعب ج��دا قد يؤدي 
الى ح��رب عاملية ثالثة  تدم��ر االرض وما 

عليها
من املع��روف جيدا ان امري��كا دولة قوية 
جدا متلك من القدرات املالية والعسكرية 
ال متلكه��ا اي دولة ف��ي العالم ولها تاثير 
كبي��ر عل��ى كل دول العال��م  ام��ا ايران 
فما ت��زال تنمو وتتط��ور ومهما كان هذا 
النم��و وه��ذا التط��ور ال ميك��ن ان يكون 
مبس��توى امريكا ومن حولها من اصدقاء 
احلقيق��ة ان امري��كا ال اصدق��اء لها  بل 
م��ن عبي��د الت��ي تطل��ق عليه��م عبارة 
البق��ر احللوب مثل ال س��عود لكن ايران 
متل��ك ش��عبا واعيا متحض��را وحكومة 
صادقة مخلصة هدفها خدمة الشعب 
والتضحية في س��بيله وه��ذه احلقيقة 
تدركه��ا وتعيه��ا االدارة االمريكية  لهذا 

ن��رى االدارة االمريكي��ة اي ترام��ب رغ��م 
حماقته املعروفة اال انه متردد في القيام 
بأي هجوم على اي��ران صحيح ان ترامب 
ميكنه ان يبدأ باحلرب ضد ايران اال انه غير 
ق��ادر على توقفها عل��ى انهائها كما ان 
الش��عب االيراني ال يبدأ ب��أي قتال لكنه 
ل��ن يه��رب اذا ما قام��ت امري��كا بأعالن 
احل��رب على اي��ران ه��ذا هو لس��ان حال 

احلكومة االيرانية وكل ابناء ايران
القائ��د الفيتنام��ي هوش��ي من��ه  كان 
يخاط��ب االمريكان قائ��ال صحيح اننا ال 
منل��ك القوة الت��ي تخرجكم م��ن ارضنا 
حتريره��ا  اج��ل  م��ن  س��نقاتل  لكنن��ا  
فتقوم��ون بقتلنا حتى تتعبون لكثرة ما 

تقتلون ثم تخرجون وفعال حتقق ذلك
ال ش��ك ان ترامب وساسة البيت االبيض 
يدركون هذه احلقيقة  اذا ما اعلنوا احلرب 
على الش��عب االيراني فالشعب االيراني  
يرى في املوت في س��بيل احلياة واالنسان 
خل��ود ابدي لهذا لم ولن يخش��اه مهما 
كان س��واء وقع على امل��وت ام وقع املوت 
عليه خاصة وانه على طريق االمام علي 

واالمام احلسني
فاالمام علي واجه ضربة الطاغية  معاوية 

بصرخة انسانية فزت ورب الكعبة  كما 
ان االمام احلس��ني واجه س��يوف الظالم 
والوحش��ية اعداء احلياة واالنسان )واهلل 
لم ار املوت اال سعادة واحلياة مع الظاملني  
اال برم��ا( رمبا هناك من يق��ول انهما قتال 
لك��ن الصرخ��ة الصادقة بقي��ت تقاتل 
حتى انهت الظامل��ني وقبرتهم كما تقبر 
اي نتنة قذرة ولم تبقى اال صرختي االمام 
علي واالمام احلسني  وصرخة كل االحرار 

تسمو وترتقي على مر السنني وااليام
ف��االدارة االمريكي��ة املتمثل��ة بالرئي��س 
االمريكي اجلديد ترام��ب  يرى في امريكا 
الق��وة االول��ى والوحيدة ف��ي العالم وال 
يس��مح الي قوة اخرى ان توازيها او حتى 
ان تأت��ي بالدرجة الثانية  او العاش��رة اال 

اذا خضعت لها وسارت وفق اوامرها
امريكا تعبد الدوالر وال رب سواه  وقوتها 
من قوة ال��دوالر واي خط��ر يواجه الدوالر 
فانها  س��تخرج على املألوف وتهيئ كل 
صواريخه��ا واس��لحتها الفتاك��ة بكل 
انواعها ضد ذلك اخلطر او الضرر حتى لو 

كان بعد حني
امري��كا ال يهمها دين وال مذهب وال حتى 
دميقراطية وحقوق االنس��ان وال التعددية 

الفكرية والسياسية والدليل انها  حتمي 
وتدافع ع��ن أعتى االنظم��ة الدكتاتورية 
واالكث��ر انته��اكا حلق��وق االنس��ان مثل 
ال س��عود وال نهي��ان وال خليفة فالذي 
يه��م امريكا هو ال��دوالر  فانه ربها الذي 

تعب��ده وتقدس��ه له��ذا فانه��ا تتعامل 
مع الدول الكبيرة مث��ل اليابان بريطانيا 
فرنس��ا املانيا وغيرها م��ن الدول االوربية 
من ه��ذا املنطلق  والويل مل��ن يخرج عن 

اخلط��ة الت��ي وضعته��ا فانه��ا ناصبت 
الع��داء لالحتاد الس��وفيتي حتى متكنت 
من القضاء عليه وعلى كل من س��ار في 
نهج��ه وطريقه وع��ادت الدول��ة الكبرى 
والق��وة الوحي��دة في العال��م واصبحت 
الالعب الوحيد ف��ي العالم هذا مقبول 
وه��ذا غير مقبول وهذا ارهابي وهذا غير 
ارهابي حسب معايير االدارة االمريكية  
مثال دول��ة ال س��عود دول��ة دميقراطية 
تعددي��ة لهذا عل��ى امري��كا حمايتها 
والدف��اع عنها ف��ي حني ترى ف��ي ايران 
دول��ة دكتاتوري��ة له��ذا عل��ى امري��كا 

االطاحة بها والقضاء عليها
بعد انهيار املعسكر االشتراكي االحتاد 
السوفيتي ظهر ندا جديدا هو الصحوة 
االس��المية بقيادة ايران االس��الم التي 
رفض��ت الهيمن��ة االمريكي��ة واعلنت 
بق��وة وصراح��ة وبتحٍد انه��ا دولة حرة   
فش��عرت امري��كا ان هذا حت��ٍد لعظمة 
امريكا وان هذا التحدي يش��كل خطرا 
على الدوالر على ق��وة امريكا لهذا قررت 
القضاء على الدولة االس��المية في ايران 
على الصرخة االس��المية فاستخدمت 
بقرها وكالبها ال سعود  ومن حولها من 

العوائل احملتل��ة للخليج واجلزيرة وبعض 
العم��الء الذي��ن اوصلته��م ال��ى احلكم 
امثال الطاغية املقب��ور صدام لكن ايران 
االسالم تخرج بعد كل حرب وكل حصار 
اكثر قوة واكث��ر تطورا واكثر وحدة واكثر 

تاثيرا في املنطقة والعالم.
له��ذا لم يبق ام��ام امري��كا اال االعتراف 
باالم��ر الواقع اي االعت��راف بايران كدولة 
عظم��ى ندا له��ا او اعالن احل��رب  عليها 
ف��اي منهم��ا ال ميك��ن ان يتحمله رئيس 
مث��ل ترامب املع��روف بحماقته ما جعل 

وكالة اخملابرات العسكرية االمريكية ان  
تس��رعا في تبليغه بعدم االش��تباك مع 
ايران حتى ولو كان هذا االش��تباك جزئيا 
النه سيتحول الى حرب ال ميكننا معرفة 
نهايته��ا نع��م ميك��ن المري��كا ان تقتل 
املالي��ني وتدمر املدن لكنها لم ولن تخمد 
جذوة االس��الم االنس��انية احلضارية من 
ه��ذا ميكنن��ا الق��ول  ان النص��ر للقي��م 

االنسانية  حملبي احلياة واالنسان

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

امريكا ال يهمها دين 
وال مذهب وال حتى 
ديمقراطية وحقوق االنسان 
وال التعددية الفكرية 
والسياسية والدليل انها  
تحمي وتدافع عن أعتى 
االنظمة الدكتاتورية

مثل هذا التطور الخطري 
إن وقع يستدعي الشروع 
يف أعمق الحوارات 
السياسية للوصول إىل 
الفهم والتفهـّم والتفاهم  
حول مرتتبات هذا القرار 
وتداعياته

يتزايد بني حني وآخر 
الحديث حول الدور 
اإلسرائيلي يف األزمة الحالية 
بني دول منابع النيل ودولتي 
املصب ويذهب البعض إىل 
تأكيد وجود هذا الدور
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الغارديان: خطة تنظيــم الدولة بعد “انتهاء 
دولة الخالفة”

نطال��ع في صحيف��ة الغارديان مق��االً لنيكوالس هنني 
بعن��وان “دول��ة اخلالف��ة انته��ت، إال أن تنظي��م الدولة 

اإلسالمية لديه خطة جديدة”.
وقال كاتب املقال إنه بعد مرور س��نوات على آخر ظهور 
لزعيم تنظيم الدولة اإلسالمية ابو بكر البغدادي، فإنه 

عاود الظهور مرة ثانية في فيديو دعائي.
وأض��اف أن “هذا الرجل في الفيديو األخير ليس اخلليفة 
ال��ذي يلقى عظة أمام اتباعه، بل هو ش��خص هارب من 
العدالة”، مش��يراً إلى أن احملللني تطرقوا إلى فترة مماثلة 
حني مت الكش��ف فيها عن صور لثان��ي رجل في تنظيم 
الدول��ة اإلس��المية أب��و مصع��ب الزرق��اوي، وذلك قبل 

أسابيع من مقتله.
وتابع بالقول إن الزرقاوي ظهر في ذلك الفيديو جالس��اً 
على وس��ادات على األرض، في غرفة بال نوافذ مع إضاءة 

خافتة، حامالً سالحاً في يده.
وأش��ار كاتب املقال إل��ى أن البغدادي يعي��ش اليوم في 
“فقاعة أمنية صغيرة مليئ��ة باملوالني له”، مضيفاً أنه 
أش��به باحليوان الفار في جو مل��يء بالعدائية، كما أنه 
يعيش في خوف من أن أي شخص قد يسلمه للحصول 
على اجلائزة التي رصدتها ملن يدلي مبعلومات عنه والتي 

تبلغ قيمتها نحو25 مليون دوالر أمريكي”.
وأردف أن تنظي��م داع��ش ب��اق في أذهان الن��اس، كما أن 

تسجيالته الدعائية التي تقلصت بشكل كبير بعد 
خس��ارته للموصل والرقة، عادت اليوم إلى الصدارة، 
مش��يراً إلى أن نش��اطاته ف��ي العديد م��ن األقاليم، 
وحتت راية العمليات العاملية “االنتقام للشام” بدأت 

حتصد العديد من األرواح.
وخت��م بالقول إن��ه من املهم اآلن بالنس��بة لتنظيم 
الدولة بعد “انهيار املدينة الفاضلة التي دعا إليها”، 
إصدار فيديوهات تدعو الناس لالس��تمرار في القتال 
في اخلفاء، فتنظيم الدول��ة يحتاج إلى احلفاظ على 

بقايا “دولة اخلالفة”.

الفايننشال تايمز : سوريا والهدنة الهشة
ونق��رأ في صحيفة الفايننش��ال تاميز مق��االً لكلوي 
كورني��ش بعن��وان “العنف في س��وريا يه��دد اتفاق 

الهدنة في إدلب” .
وقالت كاتبة املقال إن الرئيس الس��وري بش��ار األسد 

ونظيره الروسي فالدميير بوتني أرسال طائرات الستهداف 
إدلب كما أن جنودهما دخلوا منطقة خفض التصعيد.

وأضافت أن اتفاق الهدنة الهش��ة الذي مت التوصل إليها 
في س��وريا برعاية روسية -تركية منذ أكثر من عام على 
وشك االنهيار بعد أن صعدت دمشق وموسكو حملتها 

ضد آخر معاقل املعارضة.
وأردفت أن قوات اجليش الس��وري دخل��ت أمس إلى قرية 
واح��دة عل��ى األق��ل داخل منطق��ة خف��ض التصعيد، 
التي كانت أقيمت بدورها في إطار أس��تانا 4 حتت رعاية 
تركية-روسية- إيرانية، وذلك منعاً لهجوم كانت القوات 
السورية تعتزم شّنه على محافظة إدلب التي يبلغ عدد 

سكانها في الوقت الراهن 2.5مليون نسمة.
وتابعت بالق��ول إن الهدنة التي مت التوصل إليها برعاية 
موس��كو وأنق��رة اتس��مت بالهشاش��ة بع��د خروقات 

متكررة من أعمال العنف منذ أيلول/سبتمبر.
وأش��ارت إلى أن الطائرات الس��ورية والروس��ية صعدتا 
ضرباتهم��ا التصعيدية عل��ى إدلب األس��بوع املاضي ، 
مضيفة أنه منذ فبراير/شباط راح ضحية هذه الضربات 

اجلوية أكثر من 200 من املدنيني.
وختم��ت بالق��ول إن “روس��يا وتركيا بالتع��اون مع إيران 
يعتب��ر اعتباره��م من أهم الق��وى اخلارجي��ة في احلرب 

األهلية السورية” .

ســفوبودنايا بريســا : ســو35- قــادرة على 
تحويل إف35- إىل حطام

نش��رت صحيفة “سفوبودنايا بريس��ا” الروسية مقاال 
للكاتب فيكتور سوكيركو حول تفوق املقاتلة الروسية 

على نظيرتها األمريكية. 
وجاء في املقال: ثّمن الصينيون عالياً املقاتلة الروس��ية 
من اجليل اخلامس، Su-57 ، على الرغم من أنهم يضعون 
ملس��اتهم األخيرة على طائرتهم J-20، املدهش��ة كما 
توص��ف. رأى الصيني��ون ف��ي طائرتن��ا رادار ميكروويف 

فوتونيا.
وف��ي الوق��ت ال��ذي متت��دح في��ه الص��ني التكنولوجيا 

املتقدمة ف��ي Su-57 وتفوقها على نظيرتها األمريكية، 
 F-35 �ف��إن تركيا تتحدث عن إمكانية اقتنائها كبديل ل
 ،Rostec األمريكي��ة. وبحس��ب املدي��ر الع��ام لش��ركة
سيرغي تشيمزوف، فإن روس��يا مستعدة للتباحث مع 
تركيا ح��ول Su-57E )نس��خة تصدي��ر(، إذا أنهت أنقرة 

.F-35 مشاركتها في برنامج إنتاج الطائرات
وقد ذكرت وكالة أنب��اء األناضول التركية أن أنقرة تدرس 
Su- مث��ل هذا االقتراح. ومت إجراء حتلي��ل مقارن لطائرتي
57  و F-35، فتب��ني تف��وق املقاتلة الروس��ية في عدد من 
  Su-57 املؤش��رات. على وجه اخلصوص، لوحظ أن سرعة
الروسية تبلغ 2600 كم/ساعة، مقابل 1931 كم/ساعة  

 F-35ل�”األمريكية”. كما تتفوق “سو” مبدة الطيران على
، أكثر من مرتني - 5.8 س��اعات مقابل 2.36 ساعة. ويقّدر 
احلم��ل األقصى ل� Su-57  ب� 10 أطن��ان، ول� F-35 ب� 8.16 
طن. كما تتخلف الطائرة األمريكية مقارنة بالروس��ية 
في مؤشر الوزن األقصى لإلقالع - 31.751 مقابل 35.480 

طن.
إلى ذلك، أش��ار اخلبراء األتراك إل��ى ميزة فريدة للمقاتلة 
Su-57، هي قدرتها على اإلقالع والهبوط على مسافات 
قصي��رة، ولديه��ا الق��درة عل��ى الطيران بس��رعة تفوق 
س��رعة الصوت دون احلاجة إلى التحك��م في االحتراق، 
كم��ا أنها تتميز بق��درة فائقة على املن��اورة، في القتال 
اجلوي، خالف F-35. ومن بني سلبياتها، عدم قدرتها على 
 . F-35 V اإلقالع والهبوط بش��كل عم��ودي، على عكس
ويُعتقد أن Su-57  ال ميكنها تنسيق حترك مجموعة من 
الطائ��رات في منطقة العدو، إضاف��ة إلى كون نظيرتها 
األمريكي��ة “غير مرئية أكثر”. وفي الوقت نفس��ه، وفقا 
للرف��اق الصينيني، ف��إن Su-57 قادرة عل��ى التفاعل مع 
ال��درون الطائ��ر “الصي��اد” وتنس��يق العمل ف��ي اجلو، 
وبفض��ل الرادار الفوتون��ي، “ترى” الطائ��رات غير املرئية 

كما لو أنها حتت مكبرة.

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

عنها .

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

اسرائيل يف 
منابع النيل

واشنطن واالخوان



رسول مهدي الحلو

م��ن س��لبيات الدميقراطي��ة ف��ي الع��راق إن حتولت 
أو  حزبي��ة  كان��ت  س��واًء  اخملتلف��ة  التجمع��ات 
مؤسساتية أو عش��ائرية إلى دول ورايات لها حقوق 

الدول وليس مشروطاً عليها أيا من واجباتها،
إذ أصب��ح من حق هذا التجمعات إن تنش��أ عالقات 
سياس��ية، أو اقتصادي��ة، أو ديني��ة، أو مجامالتي��ة، 
أواس��تذكارية ) إن جاز التعبير ( كم��ا فعلت إحدى 
العش��ائر التي قامت بدع��وة الس��فير التركي إلى 
وليم��ة غداء تخللها تقليده هداي��ا تاريخية مهمه 
متثل ذلك بسالح بندقية شاركت في إحدى املعارك 
البريطاني��ة العثماني��ة الت��ي حدث��ت أب��ان احلرب 

العاملي��ة األولى وأثناء اإلحتالل 
البريطاني للعراق،

ومعل��وم للجميع بهذا الصدد 
أيض��اً هو قي��ام ق��ادة األحزاب 
بزيارات  السياس��ية  والكت��ل 
متكررة إلى الكثي��ر من الدول 
كيفم��ا  والبعي��دة  القريب��ة 
يري��دون ورمب��ا كان بع��ض هذه 
أو  ع��داء  عالق��ة  ف��ي  ال��دول 
تش��نج م��ع الدول��ة األم، ورمبا 
حصل��ت إتفاق��ات أو وعود بني 
هؤالء القادة وب��ني الدول املزارة 
تعتبر من مختصات احلكومة 

املنتخبة.
إن ه��ذا الن��وع م��ن العالقات 

خارج اإلطر الدبلوماسية والسياسية للدولة يؤدي 
إلى األض��رار بهيبة الدولة وس��يادتها ويجعلها في 

املوقف األضعف جتاه الدول األخرى،
إذ يق��وم بعض رعاياها وحتت أي عنوان كان بس��لب 
صالحياتها ومسؤولياتها في عالقاتها الدولية التي 

يفترض إن تتحكم بها بروتوكوالت خاصة،
كما إن املس��ؤولني في الدول األخرى التهمهم هيبة 
دولتنا وس��يادتها لكي ميتنعوا عن توجيه الدعوات 
اخلاصة لق��ادة األح��زاب، والتيارات، والش��خصيات 
السياس��ية، أو ماش��اكل ذلك، أو ميتنع ممثليهم من 
االستجابة للدعوات املماثلة التي توجهها األحزاب، 
والكتل، واملؤسسات األهلية، والشخصيات، خارج 
األط��ر املعه��ودة والبعي��دة عن أخالقي��ات التعامل 
الدبلوماس��ي، بل على العكس فهم دائمو البحث 
ع��ن الثغ��رات والرخ��وات ف��ي س��بيل مصاحله��م 

ومصالح دولهم،
ورب قائٌل إن زيارة قادة األحزاب والكتل والشخصيات 
السياس��ية أو الثقافية إلى ال��دول األخرى حتى وإن 
كانت هناك حالة عداء يعتبر اجراء الغبار عليه في 

الدول الدميقراطية املتقدمة.
نقول لهؤالء إن العهد الدميقراطي اجلديد في العراق 
م��ازال في بدايته ومازال متعثرا في مس��يرته وعلى 
كاف��ة االصع��دة تقريب��اُ، كم��ا إن هناك م��ن يضع 
العراقيل أمامه س��واًء من الداخل أو اخلارج، وكذلك 
إن الوع��ي الدميقراط��ي لدى ه��ذه التجمعات مازال 
فتي��اً أو دون ذل��ك، حي��ث ل��م 
يفهم من الدميقراطية س��وى 
أنها احلري��ة املطلقة حتى وإن 
كان��ت عل��ى حس��اب النظام 

والقانون واملبادئ الوطنية.
م��ن هن��ا أصب��ح لزام��اً على 
احلب��ل  ترك��ت  الت��ي  الدول��ة 
على الغ��ارب إن تق��وم بوضع 
ومطابق��ة  صحيح��ة  آلي��ة 
لسياستها من خالل القوانني 
عل��ى  للحف��اظ  والق��رارات 
هيبته��ا وس��يادتها واحلد من 
مثل هذه الظواهر التي انفردت 
به��ا الدميقراطي��ة العراقي��ة، 
كم��ا عليها إن تقوم بالتوعية 
اإلعالمي��ة املكثفة لرس��م األط��ر الصحيحة التي 
يفترض إن تتعام��ل بها الكتل والتي��ارات واألحزاب 
والعش��ائر والتجمعات مع س��فراء الدول األجنبية 

في داخل العراق وكذا مايخص بالتعامل اخلارجي.

عبد االمري املجر

يطرح الفيلم العربي )زوج حتت الطلب( مش��كلة 
اجتماعي��ة حساس��ة ج��دا، تتمث��ل ف��ي كيفية 
خ��روج بع��ض االزواج من مأزق ش��رعي وقعوا فيه، 
بع��د تطليقه��م زوجاته��م في حلظ��ات غضب او 
نزق، ومن ثم ندمهم على فعلهم هذا ومحاولتهم 

تصحيحه
لك��ن بتج��اوز الش��رط املتمث��ل بال��زواج الفعلي 
لطليقاتهم من رجال اخرين، وفقا لش��رع املذاهب 
االربعة .. مجريات الفيلم تسلط الضوء على ازمة 
اخالقية مركبة، تبدأ مبحاولة االلتفاف على الشرط 
الش��رعي، الذي يضط��ر االزواج للتعاطي معه من 
دون قناع��ة، وم��ن خالل حيل��ة، ظاهرها ش��رعي، 
ليس��تقيم وضعهم اجتماعيا، وباطنها غير ذلك، 
وتتمثل باستئجار شاب )عادل امام( ليقوم مبهمة 
الزوج االخر وملدة ليلة واحدة، من دون ان ميس الزوجة 
او الطليقة، وفقا لالتفاق مع الزوج االول او الطليق، 
ليطلقه��ا في الصباح، مقابل مبل��غ مالي كبير... 
املفارق��ة في االمر، هو ان ما اليري��ده هؤالء الرجال، 
يحصل مع كل زوجاتهم او طليقاتهم، أي ان الزوج 
املستأجر، خرق االتفاق بإرادته او برغبة من الزوجات 
اللواتي جميعهن طليقات ازواج ميسورين، وبذلك 
ترك الفيلم، الس��ؤال االخالقي والشرعي في ذمة 
املش��اهد، وخالصته، ان اجلميع اخطأوا باالحتيال 
على بعضهم البعض، وقبل هذا على انفس��هم، 
وان س��لوك الطريق اخلطأ منذ البداية، يفضي الى 

النتيجة اخلطأ بالضرورة..
قد التبدو هذه املقاربة مناس��بة متاما، عند احلديث 
عن حفلة الطالق السياس��ي الكبير، الذي حصل 
ف��ي منطقتن��ا، ومنذ نحو عقد م��ن الزمن، بعد ان 
اقس��م بعض احلكام على بعضهم بالطالق، على 

ان يب��دؤوا حياة جديدة، اذ منى كل منهم نفس��ه 
بنظ��ام صدي��ق جدي��د، ف��كان ان فتح��ت ابواب 
املنطقة للفوضى واالغراب وغرقت بالدم، وخسرت 
الكثير م��ن الوقت واملال ايض��ا، واتضح الحقا ان 
احلياة اجلديدة بدت اسوأ كثيرا من التي سبقتها، 
ولع��ل اجلميع يري��دون العودة الى م��ا كانوا عليه 
قبل حفل الطالق الكبير، لكن املشكلة تكمن في 

انهم جميعا يبحثون عن معتذر لإليجار، ال اكثر!
لو تأملن��ا خارطة املنطقة السياس��ية، س��نجد 
انن��ا امام لوحة خالفات س��ريالية بح��ق  فجميع 
انظمتها متعادية حتت ضغط مشاريع غير واقعية 
وبع��ض اخلالف��ات مض��ى عليها عقود م��ن الزمن، 
وبعضه��ا حديث، عقد او اقل، ومن ثم وجد اجلميع 
انهم محش��ورون في لعبة محاور وهمية، الهدف 
منه��ا حتييد ق��درات بعضهم لتحقي��ق االنتصار، 
لكنهم اكتش��فوا انهم حي��دوا قدراتهم جميعا 
بانفس��هم، وش��اغلوا ش��عوبهم باوه��ام، تب��ني 
انه��ا محض ضباب عصفت به الريح، فانكش��ف 
اجلميع، ووجدوا انفسهم امام حقيقة واحدة، هي 
انه��م ضلوا الطريق من��ذ اول خ��الف او اول طالق، 
وان العقائد واملش��اريع التي ش��غلتهم او شغلوا 
الن��اس بها، ليس��ت فقط غي��ر قابل��ة للتحقق، 
بل كانت كافي��ة لتحييد نظرهم ع��ن رؤية االمور 
بشكل سليم، وان الذي زين لهم فعلهم ودفعهم 
بشكل او باخر، كان يريد لهم ان يراوحوا مبكانهم، 
ليس��بقهم الى حي��ث يريد هو م��ن املنطقة وفي 
املنطقة، التي هي االن مس��بوقة حضاريا ومقيدة 
بح��روب بينية وديون وحص��ارات وابتزازات وعداوات 
وثارات، لو فتش��ت االنظمة ع��ن مبرراتها لوجدت 
انه��ا مجرد اوهام كانت تس��كن العقول والعالقة 
لها بالواقع او بتطلعات الش��عوب التي خس��رت 
كل ش��يء، وعادت من رحل��ة الدم والظالم هذه، بال 

خفي حنني حتى!.
فه��ل تبق��ى انظم��ة املنطق��ة جميعها م��ن دون 
اس��تثناء، تبحث عن معتذري��ن لإليجار، من خالل 
اعالمه��ا الذي م��ا انفكت منابره تب��رر لكل نظام 
اخطاءه وخطاياه، ام يقف اجلميع امام انفس��هم 
ويقولون، كفى لنبدا م��ن جديد ؟ .. بدورنا النعتقد 
ان شيئا مهما س��يتغير في هذه املنطقة اجملبولة 

من خالفات وخرافات.

ثامر الحجامي

تتس��ابق الكتل السياس��ية العراقية في 
مراثون��ات إنتخابية، للف��وز باألغلبية التي 
متكنها من تش��كيل احلكوم��ة، لكننا الى 
اليوم لم نر أن احلكوم��ات العراقية تكونت 
على أساس األغلبية واملعارضة، وإمنا كانت 
األغلبية عبارة فضفاضة تغيرت على مدى 
الدورات املتعاقبة. فمرة تتش��كل احلكومة 
م��ن الكتلة الفائزة األكب��ر ومرة من الكتلة 
البرملانية األكب��ر، أما الدورة احلالية فال هذه 

وال تل��ك، وإمن��ا خرج��ت احلكوم��ة حصيلة 
إتفاق��ات سياس��ية بني كت��ل تختلف في 
رأين��ا  السياس��ي،  وطرحه��ا  برنامجه��ا 
الي��وم أقصى اليم��ني يتحالف م��ع أقصى 
اليس��ار للظفر باملناصب احلكومية ورسم 
سياس��ات الدولة التي ت��ارة تذهب مع هذا 

الطرف وتارة مع ذاك.
ليس غريبا أن نرى هذا التهافت على الظفر 
بال��وزارات واملناصب احلكومية وتقاس��مها 
بني الكتل الفائزة في اإلنتخابات بحس��ب 
متثيله��ا البرملان��ي، فه��ذا ما س��ارت عليه 
العملي��ة السياس��ية وأصب��ح تفكير كل 
الكت��ل منصب��ا باحلص��ول عل��ى حصتها 
م��ن مغ��امن الس��لطة، يخ��دم م��ن خاللها 
بنائ��ه التنظيم��ي ويبن��ي دولت��ه احلزبي��ة، 
عل��ى حس��اب الدول��ة وبناء مؤسس��اتها، 
فالغالبية يريد قوة حزبه على حس��اب قوة 

الدولة، ألن العالقة عكس��ية بني قوة احلزب 
وقوة الدولة جتعل اجلميع يفكر في إضعاف 
الدولة، من أجل بقاء كيانه السياسي قويا 
ومؤثرأ، وهذا ما ش��هدناه من بعض األحزاب 
التي أغلقت أبوابها مبجرد فقدها ملناصبها 

احلكومية. الغريب أن ه��ذه الكتل لم تترك 
منصبا صغيرا وال كبيرا إال وتسابقت عليه 
حتى جتاوز األمر جس��د الدولة املتحرك وهو 
الوزارات الى جس��دها الثابت وهو الدرجات 
اخلاص��ة، الت��ي يج��ب أن يك��ون معياره��ا 
اخلدم��ة الوظيفية واخلبرة العملية والتدرج 
واملعرف��ة  والنزاه��ة  والكف��اءة  الوظيف��ي 
بتفاصي��ل العمل، دون ان يك��ون للتأثيرات 
اختي��ار  ف��ي  دور  السياس��ية  وال��والءات 
الشخصيات املؤهلة لشغل هذه املناصب، 
لعالقته��ا ببن��اء الدولة على األم��د البعيد 
تكون في��ه املؤسس��ات التابع��ة لها على 
قدر م��ن الكفاءة لتأدي��ة الواجبات املوكلة 
إليها، بعي��دا عن احملس��وبية واحلزبية التي 
أثرت عل��ى الواقع اإلجتماع��ي واإلقتصادي 
احلكوم��ة  أن  ن��رى  العراقي.لذل��ك  للف��رد 
ما زال��ت معطلة ع��ن القي��ام بدورها، ولم 

تكتم��ل كابينته��ا الوزارية بعد م��رور عام 
عل��ى تش��كيلها، لكن ما لب��ث البعض أن 
نزل من س��فح اجلبل للظفر بهذه املناصب، 
وتأس��يس حكوم��ة ظ��ل آخ��رى، معيارها 
احملاصص��ة واحلزبية على حس��اب الكفاءة 
واملهني��ة، تبقى تتحرك وف��ق رغبات الكتل 
الت��ي ج��اءت به��ا، ت��ؤدي دورها ف��ي تقوية 
األحزاب على حس��اب ضع��ف الدولة، الذي 

عانت منه طوال السنني املاضية.
م��ن يريد اإلص��الح حقا وهمه بن��اء العراق، 
علي��ه أن يترك اجملال لرئيس ال��وزراء إلختيار 
كفاءات وطنية لش��غل املناصب والدرجات 
اخلاص��ة، يراع��ى فيه��ا نس��ب املكون��ات 
العراقي��ة، وال  يس��ير نح��و  فت��ح  ثغ��رات 
معطلة في جسد الدولة، وإال فنحن في طور 
تأس��يس دولة عميقة أخرى بش��خصيات 

جديدة وتسميات مختلفة .

نيا  نح��ُن في جَتِربَِتنا في هذِه احلياة ، في خبراتنا احملدودِة في هذه الدُّ
ُل كل  ق��د نتوهم ان االش��ياء م��ن حولن��ا ، وان عالقاتنا بها تَُش��كِّ
حياتنا ، وانَّنا الميكن ان نستغني عن عالقاتنا باالشياء واالشخاص 
م��ن حولنا ، التي نراها ِقَيماً حقيقيًة ، وليس��ت قيم��اً موهومًة او 
اعتباريّ��ًة .. لذلك بعض الناس ينتحر اذا خس��ر امواله ؛ النه اليجد 
لوج��وده وحياته ُمَب��رراً بعدها ، وينتحر اذا خس��ر موقعا او حبيبا ؛ 
الننا نرى ان هذه االشياء متتلك قيماً حقيقيًة في حياتنا ووجودنا .

احلُق أَنَّ االشياَء واالش��خاَص متتلك ِقَيماً حقيقيًة في ذاتها مجردًة 
عن العالئق والروابط ، وقيُم االشياِء احلقيقية مصدرها اهلل تعالى ، 
اما نحن فنعطيها القيم االعتبارية من خالل هذه العالئق والروابِط 

والِنَسب .
الذهب والفض��ة لهما قيمة حقيقية في ذاتيهما بغضِّ النظر عن 
العالئق والروابط واالعتبار الذي اضفاه االنسان عليها حني جعلها 
نقداً رائجاً ، وهذه القيمة مصدرها اهلل تعالى، واما القيمة الثانية، 
فهي قيمة مصدرها االنس��ان ، االعتبارُ االنس��اني هو الذي اضفى 
عليها هذه القيمة. الَفُتنا وانُس��نا بعالم االشياء واالشخاص ، هو 

الذي جعلنا نعيشها وكأنّها حقائق المجرَد ِنَسٍب وروابط .
فاذا كانت هذه االمورية هي مجرد نس��ب وروابط ، ففقُدها الينبغي 

َل كارثًة ُمَدوِّيًَّة تُودي بحياة االنسان وتُنهي وجوده . ان يَُشكِّ
اغلُب الناس الينظر الى القيم احلقيقية في االشياء ، وال الى مصدر 
ه��ذه القيم ال��ذي هو اهلل ، ال��ذي يُضفي القيم على االش��ياء ، بل 
ُجلُّ نظِرهم الى القيم االعتبارية ، الى النس��ب والروابط ، وينظروَن 

ال��ى مص��درِ ه��ذه 
القي��م االعتباري��ة 
 ، )االنس��ان( 
ويعطون��ه اكبر من 

حجمه .
مهمت��ه  الص��وم 
اهتماِمن��ا  قط��َع 
ف��ي  في��ه  املبال��ِغ 
االش��ياء  عال��م 
 . واالش��خاص 
الص��وِم  فلس��فُة 
الع��ادَة  تنه��َي  ان 
واالن��ٍس  واملأل��وف 
 .. بعال��م االش��ياء 

فاملباح��ات ُمَحرَّمٌة على الصائِم طيلة النهار ، ليكتش��ف الصائم 
ان��ه بامكان��ه ان يس��تغنَي عنه��ا ، وان يس��تعلَي عليه��ا ؛ النها 
اعتباريات ، وهي مجرد عالقات ونس��ب وروابط ، بامكان االنسان ان 

يكون سيدا عليها ال ان يكون عبداً لها .
فلس��فُة الصوِم ان نكتشف حجم االش��ياء ، وان نراها على ماهي 
علي��ه .. ان نراه��ا ف��ي ذاته��ا ، الف��ي مانضفي��ه عليها م��ن قيمنا 

االعتبارية او املوهومة .
في الصوم يكتشف الصائم القيمة احلقيقية لعالقته باهلل عزوجل 
مصدر هذا الوجود ومصدر احلياة ، ويكتش��ف االنس��ان موقعه في 

هذا الوجود باعتباره مستخلفاً عن اهلل تعالى شأنه .

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

وليست مكتوبة بخط اليد. 
مع اإلعتزاز واحملبة

تنويــه..إلى كتابنا األعزاء

 خارطة طريق

 شهُر رمضاَن حماولٌة الكتشاِف
قيمِة العالقِة مع اهلل
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ما عالقة الدميقراطية بالتخلف وتفشي اخلرافات؟

د.عبدالخالق حسني

منذ س��قوط حكم البعث وإل��ى اليوم، هناك 
حملة مس��عورة ومس��تمرة، ليس لتسقيط 
 2003 بع��د  م��ا  العراقي��ني  السياس��يني 
فحسب، بل وحتى اإلساءة للشعب العراقي، 
ونظام��ه الدميقراط��ي. وآخر ه��ذه التلفيقات 
التسقيطية للشعب، وللدميقراطية، أكذوبة 
مفادها أن مؤسسة بحثية قامت باستطالع 
كاف��ة ش��عوب العال��م ملعرفة قدرته��ا على 
التحدث باللغة اإلنكليزية!، فاحتل الش��عب 
العراق��ي مرتبة م��ا قبل األخير. ومع األس��ف، 
صدق كثيرون به��ذه الفرية، وراحوا يعممونها 
على مواقع التواصل اإلجتماعي، كما وأسرع 
البعثي��ون وأش��باههم ف��ي إلقاء الل��وم على 
الدميقراطي��ة ف��ي كل ما يحصل ف��ي العراق 
من جرائم وفس��اد وإرهاب وخراف��ات، ونعتها 
بالدميقراطي��ة »االمريكية«!! واس��تغلها أحد 
أيتامه��م، فكتب تعليقاً س��خيفاً قائالً: هذه 
نتيج��ة الدميقراطي��ة األمريكي��ة التي صدع 

عبداخلالق حس��ني رؤوس��نا بها، فم��ا جوابه 
على ذلك؟ جوابي هو أني بحثت في غوغل عن 
هذا »البح��ث« املفترض به أن��ه أكادميي، فلم 
أج��د له أث��راً. لذلك فهو بال ش��ك كذبة أخرى 
من تأليف وتلح��ني وأداء أيتام البعث وغيرهم 
من أعداء الع��راق والدميقراطية. وحتى لو كان 
االس��تطالع حقيق��ة، وهو لي��س كذلك، فما 
عالق��ة الدميقراطية بالتخل��ف واخلرافة؟ فلو 
كان��ت الدميقراطي��ة س��بب التخلف ونش��ر 
اخلرافة لكانت ال��دول الدميقراطية في الغرب 
والش��رق من أش��د دول العالم تخلف��اً ومرتعاً 
للخرافة، بينما احلقيقة عكس ذلك. علماً بأن 
العراقيني مع��روف عنهم رغبتهم الش��ديدة 
لتعلم اللغ��ة اإلنكليزية وغيره��ا من اللغات 
األجنبية، حيث يب��دؤون بتعلمها من املرحلة 
االبتدائية. وهناك كلي��ات مثل كليات الطب، 
وطب األس��نان، والصيدلة، والهندسة وغيرها 
تدرِّس معظ��م مناهجها باللغ��ة اإلنكليزية. 
وقبل أش��هر اس��تمعُت من راديو بي بي سي، 
إلى محادثة بني مراس��لها في العراق، وطالبة 
في كلية طب بغداد، جتيب بطالقة بإنكليزية 
س��ليمة. وملا س��ألها املراس��ل كيف تعلمْت 
اإلنكليزية به��ذه الطالقة، وفيما إذا كانت قد 
عاش��ت في بريطانيا، فأجابت بالنفي، وأكدت 
أنه��ا تعلمت هذه اللغة في املدارس العراقية، 
وحس��نتها باالس��تماع إل��ى البي بي س��ي، 

ومشاهدة األفالم الناطقة باإلنكليزية. 
عل��ى  الل��وم  بإلق��اء  صاحبن��ا  يكت��ِف  ل��م 
الدميقراطي��ة في هذه األكذوب��ة، بل راح يذكر 
موجة تفش��ي اخلراف��ات، وما يق��وم به بعض 
الدجالني بعضها مقززة ومقرفة، في أوس��اط 
الفق��راء. وال أدري م��ا ذن��ب الدميقراطي��ة ف��ي 
تصرفات هؤالء الدجال��ني. فالدميقراطية توفر 
حرية التعبير والتفكير، والشفافية، وتسمح 
للن��اس بالتعبير عما يري��دون وضمن القانون، 
وف��ي ه��ذه احلال��ة حت��ى أع��داء الدميقراطية 
يج��دون له��م موطئ ق��دم لبث س��مومهم، 
والدجالون لنش��ر خرافاته��م. ولكن صاحبنا 
ه��ذا يلقي اللوم على الدميقراطية )للكش��ر(، 
عل��ى ح��د تعبي��ره، وعل��ى أمري��كا بال��ذات، 
وكأن البع��ض أح��د خريجي جامع��ة هارفارد 
األمريكية العريقة، وأرسلته أمريكا خصيصاً 

للعراق لنشر اخلرافات!! عجيب أمر هؤالء. 
غني عن القول، أن الغرض من هذا التس��قيط 
ه��و ليقولوا أن أحس��ن نظ��ام عرف��ه العراق 
هو حك��م البعث. والكل يع��رف مدى األضرار 
البليغة التي أحلقها حك��م البعث بالتعليم 
، حي��ث أعاد العراق إلى ما قبل الدولة وتكوين 
الش��عوب. يج��ب أن يعرف ه��ؤالء أن التخلف 
واخلرافة، وتفش��ي عدم الش��عور باملسؤولية 
والوطني��ة وغيرها هي م��ن نتاج حكم البعث 
وليس��ت ولي��دة م��ا بع��د س��قوطه. أكاذيب 

ال نهاي��ة له��ا، وكنت ف��ي املاض��ي أجمعها، 
وأتص��دى لبعضها وأحذر الق��راء منها، إلى أن 

س��أمُت منها. ولكن أيتام البعث وأش��باههم 
ال ميل��ون وال يكل��ون، ب��ل يواصل��ون ديدندهم 
ف��ي الك��ذب. فكيف يس��أمون، وق��د تعلموا 
من أس��تاذهم جوزيف غوبل��ز صاحب مقولة: 
)إكذب ثم إكذب حت��ى يصدقك الناس، وحتى 
أن��ت تصدق كذبتك(. وه��ذا بالضبط ما يجري 

في العراق مع األسف الشديد.
فالدميقراطي��ة أيه��ا الس��ادة ه��ي س��يف ذو 

حدين، ميكن استخدامه من قبل املثقفني 
التنويري��ني األخيار لنش��ر الفكر التنويري، 
العدال��ة،  ودع��م  االجتماع��ي،  والتق��دم 
وكذل��ك  واجملرم��ني،  الفاس��دين  وفض��ح 
ميكن للدجالني نش��ر خرافاتهم، ولألشرار 
تضليل الشعوب، ولكن في نهاية املطاف، 
الدميقراطي��ة نفعه��ا أكثر م��ن إثمها، بل 
ض��رورة ال ب��د منه��ا، إذ كم��ا تفي��د اآلي��ة 
ا َما  ا الزَّبَ��دُ َفَيْذَهُب ُجَفاًء َوأَمَّ الكرمية: )َفأَمَّ

يَنَفُع النَّاَس َفَيْمُكُث ِفي اأْلَرِْض(. 
ف��ي احلقيقة، الدميقراطية هن��ا تلعب دوراً 
إيجابي��اً ف��ي فض��ح اخلراف��ات واألكاذيب 
اإلجتماعي��ة.  األم��راض  م��ن  وغيره��ا 

اجملتم��ع  أم��راض  تكش��ف  فالدميقراطي��ة 
وتفضحه��ا م��ن أج��ل مواجهته��ا م��ن قبل 
املثقفني التنويريني ملكافحتها، إذ يجب جتنب 
سياسة النعامة التي تدفن رأسها في الرمال 
كي ال يراها الصياد. ولإلس��اءة لها، يردد أعداء 
الدميقراطية أن هذه الدميقراطية هي أمريكية 
مزيفة. نؤكد لهؤالء أن الدميقراطية هي واحدة 
ولي��س هناك دميقراطي��ة أمريكي��ة، أو هندية 
أو غيره��ا، وه��ي من إنت��اج فالس��فة التنوير 
األوربيني ملئات الس��نني، و م��ن أروع ما أنتجته 
احلضارة البش��رية، وهي السبب الرئيسي في 
تق��دم الغرب في جميع اجملاالت. أما احلكومات 
بالن��ار  الت��ي حكم��ت ش��عوبها  املس��تبدة 

واحلديد فهي التي حتارب الدميقراطية، وس��بب 
تخلف شعوبها، وتفش��ي اخلرافات فيها، ألن 
الديدان والطفيلي��ات املرضية ال تعيش إال في 
املستنقعات اآلس��نة، كما في الدول العربية 
واإلس��المية. ال نريد الدف��اع عن احلكومة، ألن 
م��ن يدافع عن احلكوم��ة يعتبر م��ن عمالئها 
والعي��اذ باهلل، ولكن احلقيقة يجب أن تقال، أن 
نظ��ام احلكم احلالي في الع��راق هو دميقراطي 
بكل معنى الكلمة، ألنه ملتزم بجميع شروط 
الدميقراطية مثل تعددية األحزاب السياسية، 
ومنظم��ات اجملتم��ع املدني، و اإللت��زام مبواعيد 
االنتخابات الدورية ونزاهتها، وحرية الصحافة 
واإلع��الم، والتعبير والتفكي��ر، وحرية العبادة 
وغيره��ا. وإذا كان��ت هناك مش��اكل وجتاوزات، 

فأع��داء الدميقراطي��ة ه��م وراءه��ا م��ن أجل 
تش��ويه صورتها، وصورة النظام الدميقراطي.  
يردد هؤالء أن شعبنا ليس مهيئاً للدميقراطية، 
وهذا خطأ كبير، إذ كما قال اخلبير االقتصادي 
الهندي أمارتيا كمر س��ني، احلائ��ز على جائزة 
نوب��ل ف��ي العل��وم االقتصادي��ة لع��ام 1998: 
»يجب أال نس��أل أنفسنا هل شعب ما مؤهالً 
للدميقراطي��ة أم ال، وإمنا يج��ب أن نعرف أنه ال 
يصبح أي ش��عب مؤه��الً للدميقراطية إال من 
خالل ممارس��ته لها. لذل��ك، فالدميقراطية هي 
ليس��ت الهدف فقط، بل وهي أيضاً الوسيلة 

لتحقيقها«.
وأضي��ف: إن الدميقراطي��ة هي الس��الح البتار 

حملاربة التخلف واخلرافة وليست سبباً لهما.

لو كانت الديمقراطية 
سبب التخلف ونشر 
الخرافة لكانت الدول 
الديمقراطية يف الغرب 
والشرق من أشد دول 
العالم تخلفًا ومرتعًا 
للخرافة

رأينا اليوم أقصى اليمني 
يتحالف مع أقصى اليسار 
للظفر باملناصب الحكومية 
ورسم سياسات الدولة التي 
تارة تذهب مع هذا الطرف 
وتارة مع ذاك

هذا النوع من العالقات 
خارج اإلطر الدبلوماسية 
والسياسية للدولة يؤدي 
إىل االضرار بهيبة الدولة 
وسيادتها ويجعلها يف املوقف 
األضعف تجاه الدول األخرى

االشياَء واالشخاصَ تمتلك 
قـِيـَمًا حقيقيًة يف ذاتها 
مجردًة عن العالئق والروابط  
وقيمُ االشياِء الحقيقية 
مصدرها اهلل تعاىل

النزول من اجلبل

الشيخ / زعيم الخرياهلل

سلبيات الدميقراطية معتذرون لإلجيار

نزار حيدر

   }َوَل��ن تَرَْضٰى َعنَك الَْيُه��وُد َواَل النََّصارَٰى َحتَّٰى تَتَِّبَع 
ِ ُهَو الُْه��َدٰى  َوَلِئِن اتََّبْعَت 

ِملََّتُه��ْم* ُقْل إِنَّ ُه��َدى اهللَّ
 ِ

أَْهَواَءُهم بَْعَد الَِّذي َجاَءَك ِمَن الِْعْلِم * َما َلَك ِمَن اهللَّ
ِمن َوِليٍّ َواَل َنِصيٍر{.

   إِنَّ أَس��وأ وأَخطر أَس��باب الفش��ل في اجملتمع هو 
اإلِرهاب الفك��ري وحتدي��داً ]إِرهاب اخللفيَّ��ة[ فأَنت 

ُمتَّه��م ألَنَّك تُخالفني في الرَّأي، وأَنت ُمحاصر ألَنَّنا 
لم ننتِم إِل��ى خلفيٍَّة دينيٍَّة أَو مذهبيٍَّة واحدٍة، وأَنت 
مشكوٌك في أَمِرَك ألَنَّك لم تنحدر من نفِس اخللفيَّة 
املرجعيَّة أَو السياسيَّة واحلزبيَّة، وأَنَت مشبوٌه ألَنَّك 
خرجَت في طريقِة تفكيِرَك وِفي طرِحَك لأَلس��ئلِة 
بهاِت َعِن املشهور، وأَنت ُمراقب إِذا ِخضَت في  والشُّ
ر فيه، وأَنَت غير مرضيٍّ عنَك إِذا توقَّفت عن  الالُمفكَّ
التَّصفي��ق للزَّعيم األَوحِد َقْبَل أَن يلوِّح َلَك بعصاه! 

وهكذا!.
لوِك  وليَِّة وِفي السُّ    ولآليِة مصاديَق في العالقاِت الدَّ

الفردي واجمُلتمعي.
ع الثَّقاف��ي والتعدديَّة الفكريَّة أَحد أَهم     إِنَّ التن��وُّ
مقوِّمات التَّنمية البشريَّة وهي دليُل اإلِنفتاح الذي 
ا الش��موليَّة في الفكر  يقوُد إِل��ى اإلِس��تيعاِب، أَمَّ
والثَّقافة واإلِنغالق واألُحاديَّة ف��ي الرَّأي فطريٌق إِلى 

التخلُّف والتقهقر!.  

   فبينما يلزم أَن تكوَن القاعدة احلاِكمة في اجمُلتمع 
ع والتعدديَّة ف��ي إِطارِ ق��وِل اهلل عزَّ  تعتم��د التن��وُّ
ِبنٍي{  وج��لَّ }َوإِنَّا أَوْ إِيَّاُكْم َلَعَلٰى ُه��ًدى أَوْ ِفي َضاَلٍل مُّ
و }أَُنْلِزُمُكُموَه��ا َوأَنُتْم َلَها َكارُِه��وَن{ وهي القاِعدة 
التي تُكرِّس النَّجاح ف��ي اجمُلتمعات التي تأخذ بها 
��ك  وتعتمَده��ا، جن��د أَنَّ ُمجتمعاِتنا مازالت تتمسَّ
بقاعدِة إِلغاء اآلخر بس��بِب إِخت��الف اخللفيَّة وهي 
القاِعدة الس��يِّئة التي أَش��ار إِليها الق��رآن الكرمي 
دثاً عن املنهج الفرعوني األَعوج بقولِه تعالى  متحِّ
}َق��اَل ِفرَْع��ْوُن َما أُرِيُك��ْم إاِلَّ َما أَرَٰى َوَم��ا أَْهِديُكْم إاِلَّ 

َسِبيَل الرََّشاِد{.
   إِنَّها قاعدة إِحتكار احلقيقة، على قاعدة ]َمن ليَس 
معنا فهَو علينا[ وحَمالت التَّش��هير والتَّس��قيط 

ياسي جاهزٌة على قدٍم وساٍق!. واإلِغتيال السِّ
��عوب  والشُّ األمُم  جت��ارب  كلَّ  حن��ا  تصفَّ َوَل��و     
ع  بالتن��وُّ اإلِعت��راف  أَنَّ  لوجدن��ا  وحديث��اً  قدمي��اً 

والتَّعاي��ش معُه هو أَحد أَهمِّ أَس��باب النَّجاح، وهو 
ياسي واألَمني ألَنَّ  أَحد أَهم أَس��باب اإلِستقرار السِّ
التفرُّد يُنمِّي ظاهرة اإلِستعالء التي تُنتج الُعنصريَّة 

التي تقوُد إِلى الُعنِف واالرهاب!.
��بب إِختار رَُسوُل اهلل )ص( الهجرة     ورمُبا لهذا السَّ
ة التي كانت  إِلى املدينة وترَك مس��قط رأس��ِه مكَّ
مجتمعاً ُمنغلقاً على نفس��ِه يرف��ض اآلخر حتَّى 
إِذا كاَن من ُصلبِه! ويُحارب أَيَّ َش��كٍل من أَش��كال 
ع، ليذه��َب إِلى املدينِة الت��ي كانت ُمنفتحة  التن��وُّ
ع  ع وتقبل التعدديَّة وُمتعايشًة مع التنوُّ على التنوُّ

الذي أَقرَُّه رَُسوُل اهلل )ص( في نصِّ ]وثيقة املدينة[.
   إِنَّ اإلِنغ��الق يتعارض م��ع طبيعِة خلِق اهلل تعالى 
��َماَواِت  ال��ذي يصفُه بقول��ِه }َوِم��ْن آيَاِتِه َخْلُق السَّ
ِتُكْم َوأَلَْواِنُكْم * إِنَّ ِفي َذِٰلَك  َواأْلَرِْض َواْخِتاَلُف أَلِْس��نَ
ِّْلَعامِلِ��نَي{ وقولِه تعال��ى }يَا أَيَُّها النَّ��اُس إِنَّا  آَليَ��اٍت ل
َخَلْقَناُكم مِّن َذَكٍر َوأُنَثٰى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوَقَباِئَل 

ِلَتَعارَُفوا {.
رة  عوب املُتحضِّ    وهو الواقع الَْيْوم، فلوال َقبول الشُّ
ع والتعدديَّ��ة واس��تيعابها خمُلتل��ِف املِل��ل  بالتن��وُّ
والنِّحل والثَّقافات واخللفيَّ��ات ملا جنحت في الِبناء 
والتَّنمي��ة، طبعاً من دوِن أَن يعن��ي َذِلَك أَنَّها قضت 
نهائّياً على التَّمييز والُعنصريَّة! فمازالت منها آثارُ 
بقيَّ��ٍة يُثيرها ب��ني الفينِة واألُخرى زُعم��اء أَحزاب أَو 
لطة كما هو احلال  نوَن من السُّ ُدول عنصريُّون يتمكَّ
اآلن م��ع ]النَّهج الترامبي[ الذي انتش��َر في العاَلم 

بَشكٍل بات يهدِّد إِستقرار البشريَّة.
��ا عندنا فم��ازاَل التَّمييُز في اجمُلتم��ع أَصٌل من     أَمَّ

أُصوِل العالقِة مع بعِضنا البعض اآلخر!.
   رمُبا نحاوُل أَن ُنخفيِه بَشكٍل أَو بآخر إاِلَّ أَنَُّه يفلت 
م��ن عقالِه في حلظ��ِة خالٍف أَو غضٍب ب��ني اثننِي أَو 
[ أَو ِعْنَد عتب��ِة َموقِع  ف��ي حلظِة تفاُض��ٍل ]جاهل��يٍّ

مسُؤوليٍَّة، وهكذا!.

 َأْسحاٌر َرَمضاِنيٌَّة



»رودي: ان��ت طفل رضيع!« قال 
ترامب بصوت مرتفع. لم ار في 
حياتي دفاعاً اس��وأ من دفاعك 
نزع��وا حفاظ��ك  لق��د  عن��ي. 
هناك. كنت مث��ل طفل رضيع 
يحتاج الى م��ن يبدُل حفاضه. 

متى ستصبح رجالً؟«.
التف��ت ترام��ب نح��و اآلخرين، 

وبخاصة نحو بانون، قائالً:
»مل��اذا كلفته ذل��ك؟ انه عاجز 
عن الدفاع عني. احتاج الى من 

يدافع عني. أين هم ناسي؟
»عم تتح��دث؟« س��أله بانون. 
»ه��ذا الرجل ه��و الوحيد الذي 

لم يرفض الذهاب«.
»ال اري��د س��ماع ذل��ك«، اجاب 
ترامب. »كان ذلك خطأً. لم يكن 
علي��ه ان يذه��ب. ان��ه ضعيف 
انت ضعيف رودي، لقد ُهزمت«. 
رف��ع جولياني عينه ونظر، كان 

شاحباً.
مضى وقت قلي��ل على االقالع 
املتوق��ع، ول��م يحض��ر كريس 
الرجل« قال  كريس��تي: »بئس 

بانون، ثم اقلعت الطائرة.
الفصل الخامس

ق��ال جوليان��ي مرت��ن، عل��ى 
الس��ي. إن واإلن. بي. س��ن انه 
ل��م يتوقع ان يتطرق ترامب الى 
حي��اة بي��ل وهي��الري كلينتون 
الش��خصية في مناظ��رة ذلك 
املس��اء. لكن بان��ون دبر ما ظن 
انه طلقة الرحمة في التوقيت 

املناسب.
ش��رح بان��ون لترام��ب ان اربعاً 
م��ن النس��اء اللوات��ي ادع��ن 
ان كلينت��ون اعت��دى عليه��ن 
تقوي��ض  هي��الري  حاول��ت  او 
س��يحضرن  س��معتهن، 
املناظ��رة. ُك��ن ب��اوال جون��س، 
الت��ي قال��ت ان كلينتون عرض 
امامه��ا اعض��اءه التناس��لية 
وانه دف��ع لها مبل��غ 850 الف 
ع��دم مالحقتها  دوالر مقاب��ل 
له بتهمة املضايقة اجلنس��ية 
وخوانيت��ا برودري��ك التي ادعت 
ان كلينتون اغتصبها؛ وكاتلن 
ويلي، الت��ي زعمت ان كلينتون 
اعت��دى عليه��ا جنس��ياً ف��ي 
وكاتي شلتون،  االبيض؛  البيت 
التي زعم��ت انها عندما كانت 
في الثانية عش��رة م��ن العمر 
كلينت��ون  هي��الري  لطخ��ت 
س��معتها في اطار دفاعها عن 

موكلها املتهم باغتصابها.
كان ذلك اشبه بقائمة اوسكار 
من ماضي كلينتون فقد اثارت 
ذكريات اعوامها الساخنة في 

اركنساس والبيت االبيض.
وقد ش��رح بان��ون خطته وقال 
النس��اء  سُيس��جلون  انه��م 
االرب��ع م��ع ترامب ال��ى طاولة 
واحدة، ث��م يدعون الصحفين 

اليها قبل املناظرة.
»اولئ��ك الصحفي��ون االوغ��اد 
يظنون انهم سيأتون في نهاية 
اعداد املناظرة واننا سنتركهم 
في الغرفة مع النس��اء ونذهب 
هك��ذا مبنتهى البس��اطة الى 

البث احلي. طاخ!«
ه��ي  احملروق��ة  االرض  كان��ت 

يعش��قها  الت��ي  السياس��ة 
بانون.

راح ترامب طوال اليوم يغرد على 
تويتر روابط لقصٍص مس��تقاة 
م��ن موق��ع برايبارت ح��ول من 

كانوا يتهمون كلينتون.
»احب ذل��ك« ق��ال ترامب، وقد 
امبراطور:  مث��ل  واقفاً  انتصب 

»احب ذلك!«.
7:30 مس��اًء  الس��اعة  ُقبي��ل 
دخ��ل الصحفي��ون ال��ى غرفة 
فندق فور سيزونز سانت لويس 
حيث كان ترامب ينتظر برفقة 

النس��اء. كان بان��ون وكوش��نر 
يجلس��ان في اجلزء اخللفي من 
الغرفة ويرس��مان ابتس��امتن 

عريضتن.
وفي الس��اعة 7:26 مساًء غرد 
ترام��ب عل��ى تويت��ر: »انضموا 
الي عل��ى Facebook Live# وانا 
 )#debate( اختتم اعداد املناظرة
االخيرة«. والتقطت السي إن إن 
بالبث  احلدث  ونقلت  معلومته 

احلي.
كانت النسوة يبصقن النار في 

امليكروفونات.
م��ن  وقع��اً  اش��د  »االفع��ال 
الكلمات« قال خوانيتا برودريك. 
»رمبا قال الس��يد ترامب بعض 
الكلم��ات الس��يئة لك��ن بيل 
كلينت��ون اغتصبن��ي وهيالري 

كلينتون هددتني«.
املناظرة متهمات  منع منظمو 
ف��ي  اجلل��وس  م��ن  كلينت��ون 
مقصورة الشخصيات العائلية 
على املسرح كما خطط بانون 
فجلسن اخيراً في الصف االول 
من الصالة اخملصصة للجمهور 

قبالة املسرح .
ل��م يلبث اندرس��ون كوبر احد 
مدي��ري املناظرة عل��ى محطة 

قص��ة  اث��ار  ان  إن،  إن  الس��ي 
ش��ريط هولييود اك��س قائالً: 
»ه��ذا اعت��داء جنس��ي. لق��د 
تفاخرت بأنك اعتديت جنسياً 
عل��ى النس��اء. ه��ل تفهم ما 

يعني ذلك؟«؟.
تص��دى ترامب قائ��الً: »عندما 
يك��ون ف��ي عاملنا داع��ش التي 
تقط��ع الرؤوس .. وحيث احلروب 
واملش��اهد الفظيع��ة واالهوال 
حت��دث ف��ي كل م��كان... نع��م 
اش��عر باحلرج من ذلك واكرهه 
لكنها كان��ت مجرد ثرثرة على 

انفراد بهدف التس��لية. سوف 
اقضي على داعش«.

بُعي��د ذلك، ق��ال ترام��ب: »إذا 
كلينت��ون  بي��ل  ال��ى  نظ��رت 

ان��ا  كثي��راً.  اس��وأ  س��تجده 
تلفظ��ت بكلم��ات وه��و ق��ام 
بأفع��ال .. لم يعرف تاريخ امتنا 
ومخ��اًل  س��فيًها  السياس��ي 
باآلداب م��ع النس��اء مثل بيل 

كلينتون«.
ثم اعلن ترامب ان كاتي شلتون 
وباوال جونس كانتا بن اجلمهور 
وقال: »عندما تتكلم هيالري... 
عن الكلم��ات التي ُقلتها قبل 
11 عاًما اجد ذلك مشينا واظن 
ان عليها ان تشعر باخلجل من 

نفسها«.
اضط��رت مارتا راداتز املش��رفة 
املش��اركة عل��ى املناظ��رة من 
مالك محطة ABC الى الصعود 
الى املس��رح مطالبة اجلمهور 
بالتوق��ف ع��ن التصفيق لكي 
تتمك��ن هي��الري كلينتون من 

الكالم.
كان بوس��ي نائ��ب بان��ون ف��ي 

االدارة  مكلف��اً  احلمل��ة  ادارة 
مئ��ات  يتخ��ذ  وكان  الفوري��ة 
القرارات اليومية لكنه سرعان 
م��ا اكتش��ف م��ن كان ميل��ك 
فعل��ى  احلقيقي��ة.  الس��لطة 
س��بيل املث��ال، كان يح��دث ان 
يش��ارك في اجتماع مع بانون 
وكونواي وكوشنر، حيث يتخذ 
ق��رار م��ا: لنفترض ان��ه يتعلق 
الثالثة  التلفزيونية  باالعالنات 

القادمة.
في اطار ذلك، كان بوسي يطلب 
ال��ى مدي��ر االعالن��ات الرقمية 

تنفيذ القرار، لكنه يكش��تف 
ح��ن ان الق��رار ام ينف��ذ: »ما 
االم��ر؟« كان يقول. »لقد جئت، 
وقلت لم ان تقوم بالعمل. لقد 

اجتمعنا وقررنا«.
يحص��ل  كان  ال��ذي  واجل��واب 
علي��ه: »ال، ال، ال،  لقد مر جاريد 
بعدك وقال: »ال تفعلوا شيئاً«.

كان ذل��ك »اكتش��افاً في غاية 

االهمية«. اذا لم يكن كوش��نر 
موافقاً كلياً، فال ش��يء يُنجز. 
لذل��ك كان بوس��ي يتقرب من 
كوش��نر بعد اجتماعات اتخاذ 

الق��رارات ليتأكد من انه فهم 
ما يري��ده جاريد. فم��ن دون ان 
يحمل اللقب كان كوشنر يدير 
احلمل��ة، وبخاص��ة تلك االمور 
التي تتعل��ق بالقضايا املالية. 
وكان يعرف ان والد زوجته يرى 
املال كله، مال��ه اخلاص، وكان 
على جاري��د ان يوقع على كل 

شيء.
ضح��ك كوش��نر س��اخراً من 
اقت��راح بان��ون القاض��ي ب��أن 
يضخ ترامب مبل��غ 50 مليون 
اخل��اص ف��ي  دوالر م��ن مال��ه 

حملته الرئاس��ية: »ل��ن يوقع 
اب��داً ش��يكاً مببل��غ 50 مليون 
دوالر«، قال كوش��نر لبانون في 

شهر آب/ اغسطس.

»ي��ا رج��ل«، ق��ال بان��ون، »إننا 
مقبل��ون عل��ى مرحل��ة تكافؤ 
في توقع��ات التصويت«. كانوا 
قريب��اً سيتقاس��مون توقعات 
التصويت مع هيالري مناصفة. 

»نحت��اج ال��ى الظه��ور عل��ى 
التلفزي��ون وفي حوزتنا ش��يء 
ال��ى  يحتاج��ون  كان��وا  م��ا«. 
االس��هام ف��ي املعرك��ة عل��ى 

االرض. »س��وف نحتاج الى 50 
مليون دوالر على االقل. يجب ان 

يوقع الشيك«.
االنتخابي��ة  القوان��ن  وف��ق 
الس��ائدة، يح��ق للمرش��ح ان 
يسهم في حملته الشخصية 
مببال��غ ال مح��دودة م��ن مال��ه 

اخلاص .
»ل��ن يفع��ل ذل��ك ق��ط« اصر 

كوشنر.
»نح��ن نتح��دث ع��ن رئاس��ة 

الواليات املتحدة!«.
»س��تيف، اال اذا بين��ت ل��ه انه 

ف��ي طري��ق مس��دودة«، اي انه 
فائز بالتأكيد، »اقصد بالطريق 
املس��دودة فارقاً من ثالث نقاط 
ال��ى خم��س. لكن��ه م��ع ذلك 
ل��ن يكت��ب اب��داً ش��يكاً بهذا 

احلجم«.
»حس��ناً، أنت على ح��ق« قال 

بانون.
»قد نتمكن م��ن ان ننتزع منه 
25 مليون دوالر«، قال كوش��نر، 
ثم اضاف مح��ذراً: »في الواقع 
هو ال ميلك الكثير من السيولة 

النقدية«.
بعد املناظرة الرئاسية االخيرة 
ف��ي الس فيغ��اس بتاري��خ 19 
ع��اد  اكتوب��ر  االول/  تش��رين 
ترامب ال��ى نيويورك. ولم يكن 
قد تبقى س��وى ثالثة اسابيع 

على االنتخابات.
ومونشن،  بانون وكوشنر  قدم 
س��اكس  غولدم��ان  رئي��س 

التنفيذي السابق، الى ترامب 
مش��روعاً يقض��ي بض��خ 25 
ملي��ون دوالر من مال��ه اخلاص 

في احلملة.
»مستحيل« قال ترامب. »تباً! 
لن ادفع«. اين كان كبار املانحن 
اجلمهورين املعروفن؟ »اين هو 
املال اللعن؟ اين هو مال هؤالء 
الرج��ال؟ جاريد يفترض بك ان 

جتمع كل هذا املال. لن ادفع«.
ف��ي الي��وم التالي ج��اؤوا الى 
ترام��ب ال��ذي كان عل��ى منت 
الطائرة، وقدم��وا اليه اقتراحاً 
جدي��داً مببل��غ عش��رة مالين 
دوالر. ل��ن يكون ه��ذا قرضاً بل 
س��لفة على تبرعات املؤيدين 
او  »الغران��دون  اي  النقدي��ة، 
الهوبي��ت« كم��ا كان يحل��و 
لبانون تس��ميتهم على نحو 
هزل��ي س��اخر . كان االقت��راح 
مش��روطاً مبهل��ة نهائية هي 
احلصول على العش��رة مالين 

دوالر في اليوم نفسه.
»ستس��تمر تبرع��ات املؤيدين 
في ال��ورود، ان فزت او ُهزمت او 
انسحبت« قال بانون. »لكنني 

اقول انك ستفوز«.
»ال ميكن��ك ان جتزم بذلك« قال 
ترام��ب بح��دة. »نح��ن خلف 
هيالري بثالث نقاط«. وكان ذلك 
يظهر ثقة ترامب الضئيلة في 

امكانية فوزه. رأى بانون.
بعد يومن من الضغط بهدف 
احلصول على العش��رة مالين 
دوالر ق��ال لهم ترام��ب اخيراً: 
»حسناً ، اعتقوني، سنجعلها 

عشرة مالين دوالر«.
سلم س��تيف مونشن ترامب 
وثيقتن للتوقيع. كانت االولى 
تضم البنود التي تبن كيفية 
اس��ترداد الس��لفة عندما ترد 

اموال التبرعات الى احلملة.
»م��ا ه��ذا؟« س��أل ترامب عن 

الوثيقة الثانية .
كان  خطي��ة«  »تعليم��ات 
مونش��ن يع��رف ان كل ق��رار 
مؤقت��اً  كان  ترام��ب  يتخ��ذه 
النق��اش  عل��ى  ومفتوح��اً 
والتخاصم. ولم يكن أي شيء 

نهائياً.
»تباً! ما املشكلة؟« قال ترامب. 
كان امر الدفع سيرس��ل برقياً 
الى ش��خص ما في مؤسسة 

ترامب. 
ق��ال مونش��ن: ال، يج��ب ان 

يُنفذ على الفور.
وقع ترامب الوثيقتن.

النق��ود  مس��ائل  كان��ت 
تله��ب ترام��ب. وعندما علم 
رئي��س  وه��و  كريس��تي  ان 
يجم��ع  االنتقال��ي  فريق��ه 
االنتقالية،  للعملية  االموال 
اس��تدعاه هو وبانون الى برج 

ترامب.
»أين هذا املال اللعن؟« سأل 
ترام��ب كريس��تي. »احت��اج 
الى امل��ال من اج��ل حملتي. 
فأن��ا اضع املال من جيبي في 
احلملة، وانت تسرقني«. كان 
ي��رى كل امل��ال كما ل��و كان 

ملكه له وحده.

ملف

جولياني : السي إن إن واإلن  بي سني مل يتوقعا ان يتطرق ترامب اىل حياة بيل وهيالري كلينتون الشخصية يف املناظرة

بانون : الصحفيون االوغاد يظنون انهم 
سيأتون يف نهاية اعداد املناظرة واننا 

سنرتكهم يف الغرفة مع النساء ونذهب 
ببساطة اىل البث الحي

احللقة )10(

شرح بانون لرتامب ان اربعًا من النساء اللواتي 
ادعني ان كلينتون اعتدى عليهن او حاولت هيالري 

تقويض سمعتهن سيحضرن املناظرة

كلنتون
جولياني

هيالري

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

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

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

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

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

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

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

للجماهير« أملن لكم أن تبحروا مع امواج الكتاب وكل يغرف ما يريد«.
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للمنتخب  الفني  اجلهاز  حدد 
أيار  مايو/   27 يوم  العراقي، 
الفريق  لتجمع  موعدا  اجلاري، 
وليبيا  تونس  لوديتي  حتضيرا 
حزيران  يونيو/  شهر  في 

املقبل.
للمنتخب  اإلداري  املدير  وقال 
كوركيس،  باسل  العراقي، 
»في  صحفية  تصريحات  في 
مباراة  املوافقة على  حال متت 
في  املقررة  التجريبية  صربيا 
في  املقبل  الشهر  من  األول 
الفريق  سيخوض  البصرة، 
املباراة ويغادر بعدها بيوم إلى 

تونس«.
تعذر  حال  »في  وتابع: 
سيغادر  صربيا،  ودية  إقامة 
مباشر  بشكل  املنتخب 
في الثاني من يونيو/ حزيران 

املقبل إلى تونس«.
سيختزل  املدرب  أن  وبني 
القائمة األولية التي أعلنها 
وضمت 33 العبا إلى 23 قبل 
التجمع واملغادرة إلى تونس.

وواصل: »في حال مت املوافقة 
ال  قد  صربيا  مباراة  على 
من  عدد  فيها  يشارك 
كونها  احملترفني  الالعبني 

وبالتالي  الفيفا،  أيام  خارج 
النهائية  القائمة  اختزال 

التحاق  ضوء  على  سيتوقف 
الالعبني احملترفني باملعسكر«.

املنتخب  أن  إلى  وأشار 
السابع  في  تونس،  سيواجه 
من الشهر املقبل، وبعدها بـ3 
سيواجه  امللعب  وبنفس  أيام 
املنتخب الليبي، ضمن برنامج 
لتصفيات  املنتخب  إعداد 

كأس العالم.
جدير الذكر أن االحتاد العراقي 
الشباب  وزارة  من  ينتظر 
في  األخضر  الضوء  والرياضة 
املالية  املبالغ  توفير  مت  حال 
على  رسمي  بشكل  لالتفاق 

ودية منتخب صربيا.

كشفت تقارير صحفية تونسية، 
نادي  مدرب  أن  الثالثاء،  امس 
الصربي  العراقي،  الشرطة 
يستحوذ  يوفوفيتش،  نيبوشيا 
الصفاقسي  نادي  اهتمام  على 
في  الفريق  لقيادة  التونسي 

املوسم املقبل.
وذكر موقع »الراصد« التونسي، أن 
دخلت  الصفاقسي  النادي  »ادارة 
في مفاوضات متقدمة مع املدرب 

يوفوفيتش  نيبوشا  املونتينيغري 
خلفاً  الفريق  تدريب  لتولي 
للهولندي رود كرول الذي سيغادر 
املوسم  نهاية  اجلنوب  عاصمة 

اجلاري بعد نهاية عقده«.
تونس  خارج  »جلسة  أن  وأضاف 
املاضية  األيام  في  جمعت  قد 
باملدرب  اس  اس  السي  مسؤولي 
بفكرة  رحب  الذي  املونتينيغري 
الذي  األمر  النادي وهو  إلى  القدوم 
يجعل من توقيعه الرسمي ممكناً 

جداً في الفترة املقبلة«.

اجرى الحوار/ فاهم حسن فتاح 

• ما بدايات الكابنت املنسي صباح حامت واول 
ــرفوا  ــاراة دولية له ومن املدربني الذين اش مب

على تدريبك؟
ــذات  ــعبية وبال ــرق الش ــي الف ــي ف - بدايات
ــي اآلن بناية  ــة التي ه ــاحة العوين على س
ــرق العاصفة والطليعة  ــة بغداد وفي ف امان
ــيخ عمر ومن الفرق التي لعبت معها  والش
ــرق التحريات وبعد  ــطى وف ــاء الوس الكهرب
ــتدعائي الى فريق الشرطة وبعد  ذلك مت اس
ــتدعائي  ــتواي املتميز مت ايضا اس ــك ملس ذل
ــاراة دولية  ــراق الوطني واول مب ملنتخب الع
ــجلت الهدف  ــمالية وس ــا الش ــد كوري ض
ــاراة، ومن املدربني  ــد وفزنا في تلك املب الوحي
ــى تدريبي منهم  ــرفوا عل الكثير الذين اش

من توفي ومنهم على قيد احلياة.
ــن  ــل النخبة فالح حس ــل جي ــت قب • لعب
وعلي كاظم وثامر يوسف هدافي املنتخب 
ــم أمثال  ــرت الهدافني قبله ــذاك وعاص آن
ــرت أويقم، فاين  ــاج وكلب ــام عطا عج هش

هداف االمس صباح حامت اليوم؟
ــدم لتقدمي في  ــوم انا معتزل كرة الق - الي
السن، ومن الالعبني الرواد العراقيني حاليا 
ــاس  ــائر الن ــة كس ــي اليومي ــارس حيات ام
ــادل االحاديث  ــني الرواد ونتب ــي الالعب والتق
فيما بيننا عن ذلك الزمن اجلميل الذي كنا 
ــبابا والعبني موهوبني خدمنا الكرة  فيه ش
العراقية في احملافل الدولية ولم نأخذ منها 
ــمعة احلسنة والذكر الطيب  شيئا اال الس
وحب الناس وهو املهم عندي وعند زمالئي.

• فريقك آليات الشرطة سابقا كيف تقارنه 
مع فريق الشرطة حاليا؟

ــابقا فريق قوي  ــرطة س ــق آليات الش - فري
ــتوى  ــا فيه من الالعبني ذوي املس ومتميز مل
ــرطة حاليا فهو فريق  العالي، اما فريق الش
ذو مستوى عادي واالمور الفنية فيه مفقودة 
ــدرب اجنبي معه وال توجد فرق  رغم وجود م

قوية في الدوري باستثناء اجلوية.
ــتويات  • حتى تصل الكرة العراقية الى مس

بلدان العالم ماذا نحتاج لهكذا وصول؟

ــى مدربني اجانب معروفني ولهم  - نحتاج ال
ــال للمنتخبات  ــتوى ع ــى مس ــج وعل نتائ
ــى مالعب  ــة وال ــة العراقي ــة واالندي الوطني
ــات  احملافظ ــة  كاف ــي  ف ــرة  وكثي ــة  حديث
ــة مثل املانيا  ــع الفرق العاملي واالحتكاك م
ــة  ــن االندي ــا م ــني وغيره ــا واالرجنت وفرنس
العاملية التي لها من السمعة العاملية حتى 
ــام بالفرق  ــم واالهتم ــب اخلبرة منه نكتس
ــئني واالوملبي  ــبابية والناش ــعبية الش الش

لرفد املنتخب الوطني.
ــوم ضرورة ام  ــدرب االجنبي بات الي ــل امل • ه
ــدرب احمللي؟ ومن  ــى امل ــمعة ام نبقي عل س

املدرب احمللي الذي ترشحه للمنتخب؟
ــن  ــي لك ــدرب احملل ــي للم ــع كل احترام - م
ــتقدام مدربني  ــابقا ضرورة اس كما قلت س

ــرة عالية في  ــاب خب ــم اصح ــب النه اجان
علوم التدريب وناحية مهمة ال يقبل املدرب 
ــه عكس املدرب  ــي التدخل في عمل االجنب

احمللي.
• هل املدرب كاتانيتش السلوفيني مبستوى 

ــتمرار  ــتحق االس تدريب املنتخب؟ وهل يس
بتدريب املنتخب قبل الدخول في تصفيات 

كأس العالم؟
ــدرب كاتانيتش فهو ليس  - مع تقديرنا للم
ــادة املنتخب  ــني القادرين على قي ــن املدرب م
العراقي في تصفيات كأس العالم القادمة 
ــاهدتنا للمباريات  النه قليل اخلبرة بعد مش
ــن العقالنية ان ننهي  ــيوية االخيرة وم االس
ــك الكثير من  ــره فهنال ــر بغي ــده ونفك عق

املدربني االجانب يرغبون بتدريب العراق.
ــوم دوريا  ــدم عندنا الي ــرى كرة الق • كيف ت

ومنتخبا؟
ــس  ــا لي ــي حالي ــدوري العراق ــتوى ال - مس
كمستوى الدوري سابقا وذلك لعدم بروز اي 
العب متميز في كل فريق مشارك في الدوري 

ــتثناء مهند علي ومحمد حامد اما عن  باس
منتخب العراق برغم االمكانات املالية فهو 
ــيا  ــبة لفرق آس ــا قويا بالنس ــس منتخب لي

والعرب وحتى دول اخلليج.
• اجمل االهداف التي سجلتها وعالقة في 

ذاكرتك واجلمهور آنذاك؟
ــي مباراة منتخب  ــل االهداف كانت ف - اجم
ــجلت  ــي بغداد وس ــكري ف ــا العس فرنس
ــا بنتيجة 4-2 لصاحلنا  عليهم هدفني وفرن
ــجلته ضد منتخب  وكذلك اجمل هدف س

كوريا الشمالية في بغداد.
• اكبر عقد مادي تقاضيته مع فريقك آليات 

الشرطة آنذاك؟
ــذاك لم تكن  ــد ألنه آن ــاض اي عق ــم اتق - ل
ــوى راتب  لدينا عقود في الفرق العراقية س
ــرطة في وزارة  ــرة ألني كنت مفوض ش الدائ

الداخلية.
ــذاك املرحوم  ــل آن ــدرب الفاض ــي وامل • املرب
محمد جنيب كابان ماذا كان ميثل لكم انتم 

الالعبني من ذلك اجليل؟
- كان ميثل لنا املرحوم االستاذ محمد جنيب 
ــان كان مربي جيلنا انذاك وهو ميثل االب  كاب
ــي حياتنا  ــح لنا ف ــا والناص ــر لن واالخ االكب
ــة وفي ذلك الوقت  ــة وحياتنا العام الرياضي

كنا نكن له كل االحترام.
ــود الالعبني اليوم وعقود ذلك الزمان ان  • عق

وجدت كيف تراها؟
- هنالك فرق كبير بني عقود زماننا وفي هذا 
ــماء واالرض ونحن  ــني الس ــت بالبعد ب الوق
كنا نلعب حبا لفريقنا وحبا جلمهورنا وكنا 

ــي بالنا  ــذاك وليس ف ــق كرة القدم آن نعش
العقود ان وجدت في وقت زماننا اجلميل.

ــر من  ــرة واكث ــوم كثي ــا الي ــب عندن • املالع
ــي جميلة ومفرحة  مالعب دول املنطقة وه
للرياضيني واجلمهور ماذا ميثل لك من ذكرى 

ملعب الكشافة؟
ــرة القدم  ــب احلالية لك ــبة للمالع - بالنس
ــابقة  فهي مفرحة وافضل من املالعب الس
ــافة التي كانت ارضيته غير  كملعب الكش
مالئمة لكرة القدم وساحة امللعب صغيرة 
ــعب رغم جماليته اال ان  وحتى ملعب الش
ارضيته ايضا غير مالئمة للعب كرة القدم.

ــي واملهاجم البارع  ــوم الالعب الدول • املرح
ــار  ــب الهداف البارع بش ــك في امللع وزميل

رشيد كيف تلقيت خبر اعدامه؟
ــى الالعبني  ــديد عل ــر مؤلم ووقعه ش - خب
ــه اصبت بالذهول  ــمعت باعدام وعندما س
واحلزن الشديد على فقدانه النه كان مبثابة 
ــرطة   ــي في فريق الش ــق وزميل االخ والصدي
واملنتخب وهو ذو اخالق عالية وطيبة والعب 

فذ في املالعب العراقية والدولية.
ــت تتمنى ان اوجه  ــل ان اودعك ماذا كن • قب
ــرح او ذي  ــي بالك مف ــؤال يدور ف ــك من س ل

شجون ولم اسألك اياه؟
ــا املفرح  ــن تتوقف، فيه ــير ول ــاة تس - احلي
ــث تلقيت دعوة من االحتاد  وفيها املؤلم، حي
الدولي لكرة القدم باحلضور لنهائيات كأس 
ــنة 1982 انذاك ولم  ــبانيا س العالم في اس
ــب العراق  ــي العب منتخ ــالي كون يتم ارس
وهداف التصفيات وارسلوا جوابا الى االحتاد 
ــل شخص ال اريد  الدولي بأني متوف وارس
ذكر اسمه بديال عني مما اصابني من احلزن 

الكثير واثرت على نفسيتي انذاك.
ــت لكرة  ــذا اعطي ــة لقائنا ه ــي نهاي • ف

الكثير ماذا اعطت لك الكرة؟
ــارع الرياضي حلد هذه  - اعطتني حب الش
اللحظة وانت جتري اللقاء وتشاهد الناس 
ــن اربعة  ــي قبل اكثر م ــم اعتزال ــا رغ حولن
ــي ذاكرتي  ــذا ما يعيش ف ــود ونصف وه عق
ــكري لـ)البينة اجلديدة( تلك  دائما واوجه ش
ــاالت فالف حتية  ــدة الرائدة في كل اجمل اجلري

لكادرها.
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رئيس نادي الزوراء يوضح حقيقة استقالته

الزوراء،  لنادي  االدارية  الهيئة  رئيس  نفى 
تقدميه  التي حتدثت عن  االخبار  فالح حسن 
الكروي. وقال  االستقالة بعد نهاية املوسم 
حسن في حديث لوكالة السومرية نيوز ان 
»هذا الكالم عار عن الصحة ولم يصرح ألي 
وسيلة اعالم اي تصريح«. واكد حسن على 

»منت العالقة بينه وبني وزير النقل عبد اهلل 
يروج  من  وكل  الزوراء  لنادي  الداعم  لعيبي 
متاماً«.  واهم  الوزير  وبني  بيني  خالف  لوجود 
واوضح ان »كل ما يقال ويروج في هذا املوضوع 
هو عمل فاشل من اشخاص هدفهم خلق 
فالح  ان  يعلموا  ان  عليهم  ولكن  زعزعة 

حسن ال يهتز مهما كانت الظروف«.

 بغداد / 

 بغداد / 
 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

بداياتي يف الفرق الشعبية وبالذات على ساحة العوينة اليت هي اآلن بناية أمانة بغداد 
ويف فريقي العاصفة والطليعة

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

ــترخية وإهمالنا أكبر!  كّلما كان الهدف في األفق كبيراً، كانت جّديتنا مس
ــتحقاقات الكروية املهمة،  ــذه هي )تقاليدنا( املوروثة في التحضير لالس ه
ــويف ومجهول عن هذا اإلطار الذي  وال يخرج ما يحدث اآلن من انتظار وتس
ــوض به تصفيات  ــا أن يكون في وضع يخ ــر، ولن يتيح ملنتخبن ــذر باخلط ين

املونديال على النحو الذي يشاء، أو نشاء!
ــاطاً عالي الهمة  ــاحة الكروية العاملية نش ــهد الس ففي الوقت الذي تش
ــماالً وال يجدون  ـّـت العراقيون مييناً وش ــات املقبلة، يتلفـ ــراً للتصفي حتضي
ــاؤمية  ــت صورة تش ــاً معطـاّلً من الناحية العملية، وهذه ليس إال منتخب
ــرون االعتراف بها أو احلديث  ــا، وإمنا إقرار بحقيقة يرفض الكثي مبالغا فيه
ــراع احملتدم بني أطراف الرياضة عندنا والذي يصيب كل  عنها، في ظل الص
ــة مفهومة تتضح فيها  ــج اإلعداد يتم وفق خط ــيء باجلمود! فال برنام ش
ــاد الكرة قد  ــكو كاتانيتش واحت ــوم، وال املدرب ستريش ــل يوما بي التفاصي
ــنة أخرى أو الرحيل ألسباب  ــّك في إمكانية التجديد س قطعا متاماً كل ش
ــنوي للمدرب  ــه الراتب الس ــاً حكومياً يؤّمن ب ــاد ينتظر فرج ــة.. االحت مالي
ــي عمله التحضيري للتصفيات  ــلوفيني.. وكاتانيتش يتقّدم خطوة ف الس
ــتحقاته  ــة فكرة لديه عن ضمان مس ــوة أخرى مع غياب أي ــر خط ويتقهق
ــهور  ــة املقبلة! وبصرف النظر عن االنطباع الذي تركه املدرب في الش املالي
ــخصي إنه يرغب في البقاء  ــكل ش املاضية مع املنتخب، فإنه أعلمني بش
ــاً من العاصمة بغداد وليس من أية مدينة عراقية  وإنه يريد العمل منطلق
ــاً على ضرورة بقاء  ــاد الكرة رأيه وصار متفق ــتجمع احت أخرى.. في حني اس
كاتانيتش الستكمال ما بدأه، خصوصاً أن الرجل يحمل اآلن تصّوراً أفضل 
ــى لعمله مع املنتخب..  ــهر األول ــر من ذلك الذي كان يحمله في األش بكثي
ــتمرارية املتابعة واملعرفة املتدرّجة بالوجوه  وهذا أمر طبيعي ناجم عن اس
ــى مليون ومئتي  ــاد الكرة في حاجة إل ــتدعيها للمنتخب. احت التي سيس
ألف دوالر تدفعها احلكومة إلى املدرب وطاقمه كي يبقى سنة أخرى.. سنة 
ــرك التصفيات وخوض  ــهد دخولنا معت ــي األهم في عقده، ألنها ستش ه
ــيقطعه املنتخب في مجموعته هو  ــوط الذي س دور اجملموعات فيه، والش
ــتبقاء املدرب أو فك االرتباط به حني يأتي التجديد  ــيقرر صواب اس الذي س

الثاني!
لهذا كله، ينبغي أن تتكون لدى كل األطراف املسؤولة قناعة بأن بقاء املدرب 
ــتوجب تأمني مستحقاته هو والطاقم املساعد معه، أو أن البديل املزيد  يس
من التخّبط والبحث في خيارات مستعجلة أخرى قد ال تكون موفقة! اجلانب 
ــمه، يتعّلق باملال أيضاً وهو التخصيصات املقّررة من  اآلخر الذي ينبغي حس
ــيخوضها أو يرغب  االحتاد لبرنامج إعداد املنتخب العراقي واملباريات التي س
ــهر  ــي خوضها مع منتخبات لها وزن وقيمة قبل انطالق التصفيات.. األش ف
ــتفرز الصورة املقبلة للمنتخب..  الثالثة القادمة غاية في األهمية ألنها س
ــن أن ننتظر من املنتخب الكثير في  ــن دون خوض مواجهات مهمة ال ميك وم
ــمية.. واملواجهات املهمة تستدعي بدورها غطاًء مالياً يجب  املباريات الرس
أن يوضع حتت تصّرف املنتخب قبل فوات األوان! نختلف دوماً مع احتاد الكرة 
ــي كثير من تبنياته وخطواته وقراراته.. هذا أمر ليس في حاجة إلى تأكيد،  ف
ــول الوقتية أو  ــى الصدفة واحلل ــه( في الركون إل ــت االحتاد )جناح ــد أن أثب بع
ــى للمدى القريب! نختلف حتماً في كل  ــات اآلنية دومنا تخطيط حت املعاجل
ــة للمنتخب وتركه  ــبباً في إهمال احلكوم ــذا.. لكنه ال يجب أن يكون س ه
ــؤول عن حتريك أوضاع املدرب واملنتخب  نهباً لالنتظار أو اجملهول.. االحتاد مس
واملراحل التحضيرية.. واجلهات احلكومية مطالبة بأن تراعي الهدف الصعب 

املقبل وهو تصفيات كأس العالم.
نقولها من اآلن قبل أن تأتي التصفيات ونبدأ في إخراج سيوفنا من أغمادها 
ــاع األمل والهدف.. وذلك في )معركة(  ــّببوا في ضي للمطالبة بالثأر ممّن تس

يتقنها اجلميع احتاداً وحكومة وجمهوراً وإعالماً!

بعبارة أخرى: عّشاق 
الصدفة.. وأسرى اجملهول!

وقفة 

 علي رياح

الكابتن صباح حاتم في حوار مع )                       (:
أجمل أهدافي التي سجلتها بمرمى المنتخب الفرنسي في ملعب الشعب 

مدرب الشرطة يستحوذ على اهتمام الصفاقسي التونسي
وزير النقل االسبق

كاتانيتش حيدد موعد انطالق معسكر العراق

العب بارع وفنان خلوق وهداف شغل اإلعالم آنذاك في صحف الرياضة امللعب واملالعب واجلمهور الرياضي، ونال من عشق 
اجلمهور الكثير لكنه مازال في الذاكرة، لم ينل البطاقة الصفراء وال احلمراء في الدوري واملنتخب في حياته الكروية، 
قمة في اخللق وحسن التصرف مع اآلخرين ومتسامح مع من أساء إليه في امللعب وخارجه، شغل اجلماهير باسمه 
وبأهدافه الدولية في الدوري ولم ينل حقوقه وسط الضجيج الذي يصاحب الرياضة ومنها كرة القدم، انه الكابنت صباح 
حامت، هداف املنتخب وآليات الشرطة سابقا، التقيناه صدقة بعد ان افتقدناه طيلة اربعة عقود من الزمن وكان لنا هذا 

اللقاء مع فنجان من القهوة في احد مقاهينا اجلميلة والبسيطة بساطة اهلها الطيبني في بغداد..

مع تقديرنا للمدرب كاتانيتش فهو ليس من املدربني القادرين على قيادة 
املنتخب العراقي يف تصفيات كأس العامل املقبلة ألنه قليل اخلربة

املحاور مع النجم الكروي صباح حاتم 

أفضل صورة يف تصفيات كأس العالم عام 1973 يف اسرتاليا

خصصت وزارة النقل العراقية )25( حافلة لنقل اجلماهير الزورائية مجاناً 
ذوب  اجملموعة  متصدر  غرميه  ضد  الثالثاء  أمس  يوم  النوارس  مباراة  حلضور 
آهن االيراني على ملعب كربالء الدولي. واكد وزير النقل املهندس عبد اهلل 
لعيبي: ان هناك )10( حافالت تنطلق الساعة 12 ظهرا من امام مقر النادي، 
في  مظفر  ساحة  من  الوقت  بنفس  تنطلق  اخرى  حافلة   )15( الى  اضافة 
مدينة الصدر لتتجه صوب ملعب كربالء ملؤازرة النوارس في مبارتهم امام 
ذوب اهن االيراني. واضاف: ان حافالت املسافرين ستكون بخدمة اجلماهير 
وتؤمن عودتهم بعد انتهاء املباراة حيث مت االيعاز الى فرع الشركة في كربالء 
للتنسيق وتنظم عودة مشجعي النادي الى نفس املناطق في بغداد، الفتا 
للسكك  العاملية  احملطة  من  ينطلق  مسافرين  قطار  تخصيص  مت  انه  الى 

احلديد الساعة )10( صباحاً متوجها الى محطة كربالء املقدسة.

وزارة النقل ختصص )25( حافلة
لنقل اجلماهري الرياضية إىل ملعب كربالء الدولي

العراق  القدم مشاركة منتخبات  أعتمد احتاد غرب آسيا لكرة 
واألردن والبحرين واإلمارات وقطر وفلسطني في النسخة األولى 
من بطولة غرب آسيا حتت 18 عاما التي ستقام خالل الفترة من 
القدم في تصريح  كرة  احتاد  وقال مصدر في  املقبل.  آب   30-23
صحفي: إن هذه البطولة التي استحدثها احتاد غرب آسيا لكرة 
املنطقة  في  اللعبة  لتطوير  خططه  إطار  في  مرة  ألول  القدم 
املشاركة  املنتخبات  فيها  حتتل  التي  الفئة  هذه  بخصوص 

القارية وسبق لعدد منها  مراكز متقدمة على صعيد اخلارطة 
وبني  املاضية.  السنوات  في  عاماً   19 حتت  آسيا  كأس  أحرز  أن 
املدرب  بقيادة  القدم  لكرة  الشباب  ملنتخب  التدريبي  املالك  إن 
البطولة  هذه  في  املشاركة  على  كثيراً  يعّول  جثير  قحطان 
حتضيراتهم  درجة  ورفع  العبيه  جاهزية  على  الوقوف  أجل  من 
معاجلتها  أجل  من  واخللل  والضعف  القوة  نقاط  واكتشاف 
بصورة سريعة فضالً عن املنافسة بقوة على إحراز الكأس برغم 
وجود رغبة مشتركة لبقية املنتخبات اخلمسة األخرى وخاصة 
لكرة  اآلسيوي  االحتاد  إن مقر  وأوضح  املضيف.  البلد  فلسطني 
قرعة  سحب  مراسم  املقبل  اخلميس  يوم  سيحتضن  القدم 
التصفيات األولية املؤهلة الى بطولة كأس آسيا 2020 حتت 19 
على  التعّرف  سيتم  حيث  كواالملبور  املاليزية  بالعاصمة  عاماً 
الفرق املنافسة ملنتخب الشباب في اجملموعة التي سيضيفها 
العراق خالل الفترة من 2-10 تشرين الثاني املقبل بعد احلصول 
على موافقة رسمية من قبل جلنة املسابقات في االحتاد القاري 
حيث نأمل من تلك الضيافة بأن تقطف كتيبة قحطان جثير 
دولة  في  ستقام  التي  اآلسيوية  النهائيات  الى  العبور  تذكرة 
وقت  في  عنها  اإلعالن  سيتم  املقبل  العام  خالل  القارة  بغرب 

الحق من الشهر اجلاري.

غرب آسيا بروفة منتخب الشباب لتصفيات 2020



أحرز جورج هيل، 9 نقاط خالل الربع الثالث الذي قلب 
فيه ميلووكي باكس املباراة رأسا على عقب ليقود 
فريقه لتقدم مريح في قبل نهائي القسم الشرقي 
في دوري كرة السلة األمريكي للمحترفني، بعد الفوز 

مستضيفه  على  سطن 101-113  بو
املاضية. سيلتيكس، الليلة 

باكس  ويتقدم 
بنتيجة  1 اآلن  -3
في السلسلة 
حتسم  التي 

أساس  على 
 7 في  األفضل 

 . ت يا ر مبا
يتطلع  و

كي  و ميلو
لى  إ
التأهل 

اليوم   2001 منذ  مرة  ألول  الشرقي  القسم  لنهائي 
وسيحاول  اخلامسة.  املباراة  يستضيف  حني  األربعاء، 

أن  يكون الفريق رقم 12 فقط في سيلتيكس 
األمريكي تاريخ دوري كرة  السلة 

يعود  3-1 الذي  التأخر  من 
سلسلة  في 

حتسم على أساس األفضل في 7 مباريات واألول منذ فوز 
كليفالند كافاليرز على جولدن ستيت وريورز في نهائي 
الدوري عام 2016. وأنهى هيل املباراة مسجال 15 نقطة 
بينما أحرز كل من كريس ميدلتون وإيريك بليدسو 13 
نقطة لصالح باكس. وأضاف بات كونوتون تسع نقاط 

واستحوذ على عشر كرات مرتدة.

دورة مدريد،  الثالث من  الدور  الى  اللقب  ثانية وحاملة  املصنفة  بترا كفيتوفا  التشيكية  تأهلت   
رباع دورات املاسترز للرجال واحدى دورات البرميير للسيدات )1000 نقطة للفئتني(، بفوزها اإلثنني 
على الفرنسية كريستينا مالدينوفيتش 6-3 و7-6 )7-5(. وحققت كفيتوفا في نحو ساعتني فوزها 
اخلامس تواليا على الفرنسية مالدينوفيتش املصنفة 46 عامليا والتي خاضت امس املباراة الرابعة 
في أربعة أيام بعد أن لعبت اثنتني في التصفيات لدخول اجلدول النهائي. وتواجه كفيتوفا الساعية 
الى لقب رابع في مدريد )بعد 2011 و2015 و2018(، في الدور املقبل الفرنسية األخرى كارولني غارسيا 
العالم  أولى في  املصنفة  أزارنكا  البيالروسية فيكتوريا  الرومانية سورانا سيرستيا. وسقطت  أو 
سابقا أمام األميركية سلون ستيفنز بثالث مجموعات 4-6 و6-2 و2-6 لتبلغ األخيرة الدور الثالث 
للمرة الثالثة بعد 2014 و2018. وارتكبت أزرانكا الفائزة مرتني ببطولة استراليا املفتوحة، تسعة 
أخطاء مزدوجة في املباراة، ومنيت بخسارتها الرابعة تواليا أمام األميركية. وقالت بعد اللقاء »لم 
أحقق شيئا بإرسالي، وهذا أمر مخيف حقا. لم تكن لدي خطة للمباراة، وكان علي أن أراقب ما 

يحصل وأن أقوم بتصحيح األخطاء. يجب أن أجعل األمور أكثر بساطة وأن اقدم أداء أفضل«.

أول  تشادويك،  جيمي  البريطانية  أصبحت 
األولى من سلسلة  النسخة  بطلة لسباق في 
بالكامل،  النسائية  للسيارات  دابليو  سباقات 
املركز  في  بويل  أليس  مواطنتها  جاءت  بينما 
الثاني على حلبة هوكنهامي في أملانيا. واحتلت 
اإلسبانية مارتا جارسيا املركز الثالث. واختتمت 
من  يومني  االنتصار  بهذا  عاما(   20( تشادويك 
التي  السلسلة  في  سباق  أول  على  الهيمنة 
وكانت   .3 فورموال  سباقات  سيارات  تستخدم 
تشادويك، وهي واحدة من خمس بريطانيات في 
في  األسرع  سائقة،   18 تضم  التي  السلسلة 
أول  مركز  ونالت  اجلمعة  أمس  التجارب  جولتي 
املاضي أصبحت  العام  وفي  السبت.  املنطلقني 
سلسلة  في  بسباق  تفوز  سيدة  أول  تشادويك 
فورموال 3 البريطانية وكانت في 2015 أول سيدة 

تفوز ببطولة جي.تي البريطانية.

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

انتهى  الذي  الثاني  الشوط  في  متيزهم 
بنتيجة )26-31(. وبهذا الفوز يضرب باربار 
األهلي  مع  النهائي  نصف  بالدور  موعًدا 
بنتيجة  التضامن  عقبة  تخطى  الذي 

كبيرة.
وعانى األهلي قلياًل في الشوط األول بعد 
األداء املميز لالعبي التضامن رغم تأخرهم 
بنتيجة الشوط )16-12(. ومتكن األهلي من 
الظهور بصورته املعتادة في الشوط الثاني 
بشكل  اللعب  مجريات  على  وسيطر 
من  األهلي  العبي  جميع  ومتكن  كامل، 
تسجيل األهداف ليخرج فريقهم فائًزا من 
املباراة بنتيجة )32-23(.  واختتمت األحد، 
مبواجهتني،  النهائي  ربع  الدور  مباريات 
والثانية  الدير،  مع  االحتاد  األولى  جمعت 

جمعت أم احلصم مع النجمة.

كريستيانو  البرتغالي  كشف 
يوفنتوس  نادي  جنم  رونالدو 
لعبه  أسلوب  تغيير  عن  اإليطالي، 

خالل مشواره الكروي. 
وقال رونالدو في مقابلة مع صحيفة 
لم  الالعبني  مراوغة  إن  الباييس، 
مع  خاصة  باملتعة،  تشعره  تعد 

تقدمه في العمر.
العمر  من  البالغ  رونالدو،  وأضاف 
أمضي  أن  »اعتدت سابًقا  عاًما   34
إلى  أدخل  عندما  اللحظات  تلك 
)سأقوم  نفسي  في  ألقول  امللعب 

باملراوغات(«.

أعد  لم  صادقاً،  أكون  »لكي  وتابع 
كرة  أرى  فيها.  الرغبة  بتلك  أشعر 
امليدان  إلى  أذهب  كمهمة،  القدم 

ألفوز وأحتسن«.
البرتغالي  النجم  ويختتم 
قوياً  موسماً  رونالدو  كريستيانو 
لكن  اإليطالي،  يوفنتوس  مع 
األول  موسمه  في  الكبير  جناحه 
مع السيدة العجوز يبقى منقوًصا 
بخروجه من منافسات دوري أبطال 

أوروبا.
 28 يوفنتوس،  مع  رونالدو  وسجل 
آخرين   13 هدًفا ومتكن من صناعة 
خالل 41 مباراة هذا املوسم بكافة 

املسابقات.

ميلك نادي أياكس أمستردام تاريخا عريقا، 
لكن الفريق الهولندي يعمل لكتابة فصل 
تن  إريك  مدربه  مع  يحاول  عندما  مشرف 
االسطورة  أيام  منذ  ثالثية  أول  احراز  هاغ 
التشكيلة  ضمنت  األحد  كرويف.  يوهان 
بسحق  األول  اللقب  هاغ  لنت  الفاتنة 
كأس  نهائي  في  نظيفة  برباعية   2 فيلم 
مع  الصراع  يستأنف  القدم.  لكرة  هولندا 
أيندهوفن على لقب الدوري نهاية األسبوع 
اجلاري، وحينذاك رمبا يكون أياكس قد ضمن 
بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة األولى 
اإلنكليزي  توتنهام  يتقدم على  منذ 1996. 
مع  ملعبه  على  اإلياب  ويخوض  1-صفر 
النجوم  يتصدرها  جدا،  صغيرة  تشكيلة 
دي  فرنكي  ليخت،  دي  ماتياس  اليافعون 
يونغ ودوني فان دي بيك. َسَحَر اداء أياكس 
اجلماهير باقصائه عمالقة من الطراز األول 
على غرار ريال مدريد اإلسباني حامل اللقب 
اإليطالي مع  ويوفنتوس  3 سنوات  آخر  في 
جنمه اجلديد وافضل العب في العالم خمس 
مرات البرتغالي كريستيانو رونالدو. صحيح 
ان الالعبني املوهوبني تصدروا العناوين، لكن 
الفتا،  كان  عاما   49 البالغ  هاغ  تن  عمل 
اآلن. حتى  مستمرا  فريقه  تقّدم  يزال  وال 
هذا  إلى  المعة  تكن  لم  كالعب  مسيرته 
احلد، إذ ميلك في خزائنه لقب كأس هولندا 
تفنتي  الوسط  العب  قاد  عندما   ،2001
للفوز على أيندهوفن بركالت الترجيح.قال 
التشكيلة،  انذاك في  زميله  بوث،  سكوت 
لوكالة فرانس برس »كان القائد، كان قدوة 

بوث،  يتذكر  الثقة«.  من  الكثير  ومنحنا 
املهاجم االسكتلندي السابق الذي سجل 
من ركلة ترجيح في تلك املباراة، ان تن هاغ 
العبا  بل  عاملي،  مبستوى  العبا  يكن  »لم 
تابع »كان  االندية«.  جيدا جدا على صعيد 
وفيا للنادي ولزمالئه، أحب اللعبة والتحدث 
روتن  تن هاغ قريبا من فريد  بشأنها«. كان 
مسيرته  انتهاء  وبعد  تفنتي،  في  مدربه 
والثالثني أصبح مساعده في  الثانية  بعمر 

أيندهوفن )2012-2009(.
مدرسة غوارديوال

ذلك، عمل مساعدا ستيف ماكالرين  قبل 
األسس  ارساء  في  فساهم  تفنتي،  في 
الدوري للمرة األولى  لالنكليزي ليحرز لقب 

في عام 2010. في هذه األيام، ترسم طريقة 
بيب  االسباني  خطط  مع  مقارنات  لعبه 
أندري  الكاميروني  احلارس  قال  غوراديوال. 
الكرة،  نخسر  »عندما  برس  لفرانس  أونانا 
»يركز  تابع  بسرعة«.  نستعيدها  أن  يجب 
اذا  انه  دوما  لنا  يشرح  األمر،  هذا  على 
أي  على  الضغط  ميكننا  الكرة  امتلكنا 
أصيل،  كمدرب  األول  موسمه  خصم«.في 
إيغلز الى  ارتقى تن هاغ مع فريق غو أهيد 
رديف  مع  للعمل  تركه  لكن  النخبة،  دوري 
الرابعة.  الدرجة  في  األملاني  ميونيخ  بايرن 
سنتني  أول  مع  بافاريا  في  تواجده  تزامن 
قال  ميونيخ.  بايرن  رأس  على  لغوارديوال 
لصحيفة »بيلد« األملانية »اتذكر جيدا انني 

عندما تركت دوري الدرجة األولى الهولندي 
للتدريب في دوري الدرجة الرابعة في أملانيا 

شكك كثيرون في هولندا )بهذه اخلطوة(«.
الفوز باليانصيب

العمل  القرار.  هذا  أبدا على  أندم  »لم  تابع 
في ناد كبير مع شخصيات قوية مثل بيب 
الرياضي(  )املدير  زامر  ماتياس  أو  غوارديوال 
كان مبثابة الفوز بجائزة اليانصيب«. انتهز 
تن هاغ الفرصة ملشاهدة تدريبات غوارديوال 
»إيريديفيزييه«  إلى  العودة  قبل  قرب،  عن 
 .2015 في  أوتريخت  مع  الهولندي(  )الدوري 
االوائل  اخلمسة  بني  مرتني  حلوله  بعد 
أياكس  وجد  الكأس،  نهائي  في  والظهور 
بدال  للحلول  املناسب  الرجل  هاغ  تن  في 

منصبه  من  املقال  كايتسر  مارسيل  من 
أياكس،  وّدع  املاضي.  املوسم  منتصف 
في  ليغ«  »يوروبا  األوروبي  الدوري  وصيف 
2017، املسابقات االوروبية من أدوارها االولى، 
الثاني  املركز  الى  الحقا  قاده  هاغ  تن  لكن 
املوسم  انذاك أسس جناح  بنى  الدوري.  في 
بيار  السابق  الدولي  املهاجم  قال  اجلاري. 
فان هويدونك لقناة »نوس« أن »ما يحققه 
الشبان الفت«، مضيفا  الالعبني  هؤالء  مع 
بيك  دي  وفان  يونغ  دي  ليخت،  دي  »أمثال 
مثل  ويلعبون  األكادميية  من  للتو  تخرجوا 
اخملضرمني. يستحق تن هاغ تقديرا كبيرا«.
وحقق  احللم  املشوار  أياكس  أكمل  بحال 
كان  عندما   ،1972 عام  منذ  األولى  الثالثية 
سيدخل  امللعب،  أرض  في  »طائرا«  كرويف 
ناد ساهم بتخريج  تن هاغ ضمن أساطير 

الكثير من االسماء الرائعة.
حظوظه  على  ميالن  أبقى  آخر  جانب  من 
باملشاركة في دوري أبطال أوروبا للمرة األولى 
على  بفوزه  وذلك   ،2014-2013 موسم  منذ 
ضيفه بولونيا 2-1 اإلثنني في ختام املرحلة 

اخلامسة والثالثني من الدوري اإليطالي.
الثالث  مبارياته  في  وهزميتني  تعادل  وبعد 
كأس  نهائي  نصف  في  إحداها  األخيرة، 
رجال  جنح  )صفر-1(،  التسيو  أمام  إيطاليا 
الصراع  ضمن  البقاء  في  غاتوزو  جينارو 
املوسم  األبطال  دوري  الى  التأهل  على 
سوسو  اإلسباني  هدفي  بفضل  املقبل 
كان  فيما   ،)67( بوريني  فابيو  والبديل   )37(
ايضا  البديل  نصيب  من  الضيوف  هدف 
ماتيا ديسترو الذي سجل في شباك فريقه 

السابق )73(.

ورفع ميالن الذي أكمل ربع الساعة األخير 
لوكاس  البرازيلي  طرد  بعد  العبني  بعشرة 
باكيتا حلصوله على إنذارين مقابل تسعة 
لبولونيا بعد أن طرد له نيكوال سانسوني 
الوقت  في  دييكس  ميتشل  والهولندي 
في  نقطة   59 الى  رصيده  الضائع،  بدل 
املركز اخلامس بفارق املواجهتني املباشرتني 
أتاالنتا  عن  نقاط  وثالث  السادس،  روما  مع 
صاحب املركز الرابع األخير املؤهل الى دوري 
األبطال املوسم املقبل. وفي األمتار األخيرة 
من املوسم، يخوض ميالن ثالث مباريات في 
فيورنتينا  ضد  الورق،  على  أقله  متناوله، 
الثالث عشر، وفروزينوني الذي هبط الدرجة 

الثانية، وسبال احلادي عشر.
حلظات  تفادي  ميالن  على  لكن 

اختبرها  التي  لتلك  مماثلة 
اإلثنني بعد اصابة األرجنتيني 
الدقيقة  في  بيليا  لوكاس 

من  غاتوزو  طلب  حيث   25
تشلسي  من  املعار  الفرنسي 
باكايوكو  تيموييه  اإلنكليزي 
دخول  أجل  من  اإلحماء 
امللعب، لكن األخير بدا غير 
دفع  ما  للفكرة  متحمس 
مبدربه الى إدخال خوسيه 

ماوري بدال منه.
ودخل غاتوزو وباكايوكو 
بحسب  مشادة  في 
صور شبكة »سكاي 

وبان  سبورتس« 
وكأنه  الفرنسي 
يشتم مدربه الذي 

بعد  املوضوع  عن  سئل 
أريد  »ال  فأجاب  اللقاء، 

في  لكن  هنا  عنه  احلديث 
»في  مهددا  املالبس...«،  غرف 

نهاية املوسم، سنرى من تصرف 
بشكل جيد ومن لم يفعل ذلك«.
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كشف تقرير صحفي، امس الثالثاء، عن اتفاق برشلونة 
م��ع جن��م مانشس��تر يونايتد، عل��ى ضم��ه بامليركاتو 

الصيفي املقبل، في صفقة مجانية.
وقال��ت صحيفة »س��بورت« الكتالونية، إن برش��لونة 
اتفق مع خوان ماتا، العب وسط اليونايتد على التعاقد 

معه خالل الفترة املقبلة.
وينتهي عقد ماتا مع مانشستر يونايتد، بنهاية املوسم 

اجلاري، وبالتالي فإنه حر في التوقيع ألي ناد آخر.

وأش��ارت الصحيف��ة املقرب��ة م��ن الن��ادي الكتالوني، 
إل��ى أنه مت االتفاق بني ماتا وبرش��لونة عل��ى كل األمور، 
ويتبق��ى فقط حس��م الصفقة رس��ميا، عل��ى أن يتم 
ذلك عقب انتهاء مشوار البارسا في دوري أبطال أوروبا.

ويسعى مانشس��تر يونايتد، لتجديد عقد ماتا ملوسم 
إضاف��ي، لكن الالعب يرغب ف��ي احلصول على 5 ماليني 
يورو س��نويا، باإلضافة للمش��اركة بدوري أبطال أوروبا 
في املوس��م اجلديد.ويعتبر ماتا أحد ناشئي ريال مدريد، 
قبل أن ينضم إلى فالنس��يا، ومنه إلى تشيلس��ي، ثم 

مانشستر يونايتد.

برشلونة يتفق مع جنم مانشسرت يونايتد

 وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت /
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تن هاغ يضع أياكس على مشارف نهائي قاري تارخيي وميالن يبقي على حظوظه باملشاركة يف دوري األبطال

رونالدو يفقد شغفه مبتعة خاصة

كفيتوفا تتأهل إىل الدور الثالث بفوزها الصعب
على مالدينوفيتش مبجموعتني مقابل جمموعة

باكس يتقدم على سيلتيكس بنصف نهائي القسم الشرقي

تشادويك تفوز بالسباق االفتتاحي يف أول سلسلة نسائية

األهلي يضرب موعداً مع باربار
بنصف نهائي كأس دوري اليد



بات امللك محمد الس��ادس الناجي الوحيد في 
شمال أفريقيا حتى اآلن من احلراك الثوري الذي 
أس��قط رؤوس األنظم��ة، وبدأ منذ 10 س��نوات، 
وطال جي��ران املغرب تباًع��ا، ابتداًء م��ن تونس، 
وانتهاًء مبوجة جديدة، مس��ت هذه املرة شقيق 
املغرب اللدود، دولة اجلزائر، حتى جعلت رئيسها 

عبد العزيز بوتفليقة يتخلى عن السلطة.
يحاول التقرير التالي التعرف إلى أس��باب جناح 
امللك محمد السادس في رحلته للنجاة ببالده 
من أي أس��باب أو هزات سياس��ية ق��د تؤثر في 
بقائه بالس��لطة، وحفاظه عل��ى البقاء بعيًدا 
عن ش��عارات املتظاهري��ن بوصف��ه مطلًبا من 
ضمن مطالبهم، أوقات خروج بعض التظاهرات 

قبل شهور.
عق��ب تنح��ى ُمب��ارك ع��ن احُلكم بع��د هروب 
بن عل��ي، انتقلت حم��ى الثورة بش��كل مطرد 
للمغرب؛ لُتقرر 20 هيئ��ة حقوقية مغربية يوم 
17 فبراي��ر االنضمام إلى احلرك��ة االحتجاجية. 
وفى اليوم نفس��ه 17 فبراير عقد شباب حركة 
ا في مق��ر »اجلمعية  20 فبراي��ر مؤمت��ًرا صحفيًّ
املغربية حلقوق اإلنس��ان«، أعلن��وا فيه صراحة 
مطالبه��م الت��ي حددوها في أمور ع��دة تتمثل 
في: إقام��ة نظام ملكي برملاني، ووضع دس��تور 
دميقراطي جديد، وحل البرملان، وإقالة احلكومة.

وعل��ى خالف أقرانه من الرؤس��اء في دول الربيع 
العربي وقتها، انتقل امللك محمد السادس من 
موقع احلاكم الذي تندلع ضده االحتجاجات إلى 
املؤي��د للمطالب، متنازاًل ع��ن بعض صالحياته 
يوم 9 مارس )آذار( 2011، ومقررًا توس��يع هامش 
احلقوق واحلريات في الدستور اجلديد، الذي تبعه 
إجراء انتخابات تشريعية سريعة، فاز باألكثرية 
فيه��ا »ح��زب العدال��ة والتنمي��ة« ذو التوج��ه 

اإلسالمي، وقام بقيادة احلكومة اجلديدة.
وه��و م��ا دفع رئي��س تلك احلكوم��ة واألمني 
العام ل�»حزب العدالة والتنمية«، عبد اإلله 
بنكيران، إلى أن يقول آنذاك: »املغرب ش��هد 
م��ا يس��مى بالربي��ع العربي عل��ى طريقته 
اخلاص��ة من خالل ث��ورة حقيقي��ة أطلقها 
امللك محمد السادس، وس��ار على نهجها 

الشعب املغربي«.
وق��د ع��زز م��ن جت��اوب املل��ك جت��اه مطالب 
الش��عب الصورة الرمزية املاثل��ة في أذهان 
آالف املغارب��ة؛ فهو لم ميض على نهج والده 
في ترس��يخ صورة احلاكم غير املتفاعل مع 

ش��عبه؛ ليظه��ر دوًما ف��ي صور عدي��دة برفقة 
مواطن��ني مغارب��ة، س��واء داخل الب��الد، أو عند 
حلول��ه ف��ي دول أخ��رى ضمن زي��ارات خاصة أو 

رس��مية، حت��ى أن��ه نال ب��رأي البع��ض بفضل 
ذل��ك -إل��ى جانب قربه م��ن الطبق��ات الفقيرة 

واملهمشني- لقب »ملك الفقراء«.
س��اعده أيًضا على ذلك صورته التي رس��خها 
عب��ر ق��رارات وُخطب؛ ب��دا فيه��ا وكأن الديوان 
امللكي كيان منفصل عن سياسات مسؤوليه؛ 
بعدما ظهر في موق��ع املُعاتب لهم، والغاضب 
منه��م، ليظه��ر ف��ي ص��ورة غير املس��ؤول عن 
أخطائهم، بل واملعارض لها في صف الغاضبني 

من الشعب.
ظه��ر ذلك ف��ي اخلط��اب الرس��مي ل��ه في 30 
يولي��و )متوز( العام قبل املاضي، مبناس��بة ذكرى 
توليه س��دة احُلكم، حني ذك��ر أن »هناك دولتني 
داخ��ل املغ��رب، األول��ى يرأس��ها املل��ك محمد 
الس��ادس، والثانية ال ندري من أين تأتي قراراتها 
وتعييناتها«، وذكر أن »البعض يقوم مبمارس��ات 
تتنافى مع مبادئ العمل السياسي وأخالقياته، 
ويطل��ق تصريحات ومفاهيم تس��يء لس��معة 
الوطن، ومتس حرمة املؤسسات ومصداقيتها«.
اتبع��ت املغ��رب سياس��ة احلي��اد دوًم��ا جت��اه 
الثورات العربية في العقد احلالي ملتزمة دوًما 
بسياسة الصمت جتاه أي انتفاضة، رافعة في 
الوقت نفسه شعارها األثير في هذه املواقف، 
وهو »ع��دم التدخل« في ش��ؤون البلدان التي 
أطاح��ت االنتفاض��ات ُحكامه��ا الذي��ن كان 

بعضهم على صلة وثيقة مع امللك.
يبدو احلرص املُفرط في تطبيق هذه السياسة 
من واقع التزام كافة املس��ؤولني على اختالف 
درجاتهم الوظيفية بتنفيذها، فاألمر لم يكن 
قاص��ًرا عل��ى امللك ومستش��اريه، بل ش��مل 
كافة موظفي الدولة عل��ى اختالف مهامهم 

وطبيعة أدوارهم.
��ا ومختلًفا اختالًفا  بدا موق��ف املغرب إيجابيًّ
كبي��ًرا، وانعك��س ذل��ك عل��ى ص��ورة محمد 

الس��ادس ف��ي وس��ائل اإلع��الم العربي��ة؛ فهو 
لم يبد مناهًض��ا لتحركات الش��عوب العربية 
وانتفاضاتها؛ كي يُحس��ب على كارهي الربيع 

العربي حال ُحكام دول مثل اإلمارات والسعودية، 
ويُثير بذلك استياء قطاعات واسعة من شعبه، 
فضاًل عن كونه في الوقت نفسه ليس داعًما أو 
مؤيًدا لها؛ فقد جعل من سياسات بالده محط 

أنظار اجلميع.
كان آخ��ر ه��ذه املواقف، م��ع اخلص��م اجلزائري، 
ال��ذي ال تنته��ي التجاذب��ات بينهم��ا، في ضوء 
قضي��ة الصحراء الغربية، والتي وصلت إلى حد 
القطيعة الدبلوماس��ية وغلق احلدود؛ فقد أكد 
وزي��ر اخلارجية املغرب��ي، ناصر بوريط��ة، موقف 
ب��الده »بعدم التدخ��ل« في الش��ؤون الداخلية 
للجزائر على خلفية التظاهرات التي يشهدها 
هذا البل��د منذ 22 فبراير املاض��ي، موضًحا في 
تصريحات رس��مية أن »اململك��ة املغربية قررت 
اتخ��اذ موق��ف بع��دم التدخ��ل ف��ي التطورات 
األخي��رة باجلزائر، وع��دم إص��دار أي تعليق حول 
املوض��وع«. وأضاف: »ليس للمغ��رب أن يتدخل 
في التطورات الداخلية التي تعرفها اجلزائر، وال 

أن يعلق عليها بأي شكل من األشكال«.

السياس��ة اخلارجية القائمة على جتّنب اخملاطر 
الت��ي اتبعته��ا الس��لطات املغربي��ة بش��كل 
رسمي امتدت كذلك إلى وسائل اإلعالم املُقربة 

منها، لتنعك��س في تغطيته��ا لالحتجاجات 
ف��ي اجلزائر، وتتحايل على تغطية االحتجاجات 
بتأكيد »أهمي��ة أن تفضي التطورات في اجلزائر 
إل��ى حتس��ني عالق��ات البلدين، وحل ُمش��كلة 

الصحراء«.
يتصل كذلك بهذه السياسة محاولة التوطيد 
املستمر للعالقة مع دولة قطر، وتطور العالقات 
املغربي��ة- القطرية في الس��نوات األخيرة، التي 
انعكست في حضور كبير والفت لالستثمارات 
القطرية، وهو ما ش��كل س��بًبا رئيًسا في حذر 
قناة »اجلزي��رة« الفضائية، إح��دى أكثر احملطات 
التلفزيونية تأثيًرا في الشارع العربي، من تناول 
الش��أن املغربي على نح��و ي��ؤرق العالقات بني 

البلدين، وفًقا للخبراء.
وقد لعبت قناة اجلزيرة، بوصفها األكثر انتشارًا 
ف��ي العالم العربي، دورًا ُمحفًزا في ثورات الربيع 
العرب��ي عب��ر التغطي��ة املُس��تمرة، والتن��اول 
اإلعالم��ي الداعم لهذه االنتفاض��ات، في بلدان 

مثل مصر وتونس وليبيا وسوريا.
ويُع��زز من ذل��ك ظهور أرف��ع مس��ؤولي املغرب 
على شاش��ة القناة لش��رح سياس��ة بالدهم 
ه��ذه  آخ��ر  كان  وق��د  واخلارجي��ة؛  الداخلي��ة 
اللق��اءات التلفزيونية، مقابل��ة خاصة مع وزير 
اخلارجي��ة املغرب��ي، ناصر بوريط��ة، بداية العام 
اجل��اري، للحديث ع��ن قضايا األزم��ة اخلليجية 
واحل��رب عل��ى اليم��ن، إضافة إلى مس��تجدات 
املوقف املغرب��ي من قضية الصح��راء الغربية، 

واملفاوضات اجلارية بشأنها.
الس��ماح  ف��ي  التح��ول  ه��ذا  يعك��س  ورمب��ا 
ألرف��ع مس��ؤوليها بالظهور على قن��اة اجلزيرة 
الفضائي��ة، بعدما كانت القن��اة محظورة في 
املغ��رب بقرار ملك��ي، بعد إغ��الق مكتبها عام 
2010، وإلغ��اء اعتماد س��بعة م��ن الصحفيني 
العامل��ني به��ا، حت��واًل مرتبًط��ا ارتباًط��ا كبيًرا 
بالتغطي��ة اإلعالمي��ة الهادئ��ة لألوض��اع في 

املغرب التي انتهجتها اجلزيرة.
على مدار اخلمسة أعوام املاضية، حتولت عملية 
اإلحالل والتجديد في مناصب الوزراء املغاربة 
إلى أمر اعتيادي؛ ليصير بقاء وزير في منصبه 
أكثر م��ن ثالثة أعوام أمًرا ن��ادرًا، بعدما عمد 
امللك محمد الس��ادس إلى سياس��ة قائمة 
على التغيير املس��تمر في الوزراء، اس��تباًقا 

ألي غضب محتمل قد يقوض شرعيته.
وقد ش��كلت ه��ذه االس��تراتيجية القائمة 
عل��ى التغيي��ر املس��تمر للمس��ؤولني ف��ي 
القص��ر امللكي، ف��ي األعوام األخي��رة، إحدى 
وس��ائل النجاة باملغرب م��ن تفاقم الغضب 
عند قطاعات واسعة من الشعب؛ إذ سرعان 
م��ا أضفى دخول ش��خوص جدي��دة دوًما في 
القص��ر امللك��ي بع��ض احليوي��ة، وس��اهم في 

امتصاص الكثير من الغضب الشعبي.
وبنظ��رة ش��املة عل��ى أعوام م��ا بع��د الربيع 
العرب��ي، جند أن امللك محمد الس��ادس ش��كل 

حكومة جديدة بع��د انتخابات عام 2011، قبل 
أن يطرأ عليها تغيير عام 2013، بتعيني نحو 19 
وزيًرا بعد توصل رئيس الوزراء عبد اإلله بنكيران 

إلى اتفاق لتشكيل حكومة ائتالفية جديدة.
وفي يناي��ر )كانون الثاني( من العام املاضي، أمت 
محمد الس��ادس تعدياًل وزاريًّا مشتماًل تعيني 
خمسة وزراء جدد خلًفا آلخرين أقيلوا بسبب 
تأخ��ر مش��روع تنمية في منطقة احلس��يمة 
ش��مالي املغ��رب، لتع��ود أخب��ار التعدي��الت 

الوزارية من جديد.
وقد اكتس��بت هذه التغييرات مصداقية لدى 
قطاع من الش��ارع املغربي، كونه��ا اعتمدت 
عل��ى انطباع��ات قطاعات متباين��ة من الرأي 
العام في ما يتعلق بأداء الوزراء، وكذلك تقارير 
»اجمللس األعلى للحس��ابات«، وهي املؤسسة 
الت��ي تعّد أعل��ى هيئة حكومي��ة رقابية على 
مالية القطاع��ات العمومية اخملتلفة، وحتظى 

بثقة الشارع املغربي.
وق��د حتولت التقارير الصادرة عن اجمللس لدافع 

رئيسي للملك في تقييم املسؤولني، وإعفائهم 
إذا اقتضى األمر، وباتت املرجع الرئيس��ي للملك 
ف��ي أي قضية فس��اد أو تقصي��ر حكومي. وقد 
ُمنح اجملل��س صالحي��ات اس��تثنائية بعدما مت 
تكليف إدريس جطو، مستشار القصر امللكي، 
ا من جان��ب امللك، في أح��د خطاباته  ش��خصيًّ
بإجناز تقارير حول تقصير تنفيذ بعض املشاريع، 
ليصبح اآلمر الناهي، الذي يُعفي من يش��اء من 

املسؤولني، ويهابه اجلميع.
ولعب اجمللس كذلك أدوارًا مشابهة في الكشف 

ع��ن العدي��د م��ن وقائ��ع االختالس��ات املالية، 
فضاًل عن اضطالع��ه بإعادة هيكلة العديد من 
القطاعات التي ش��هدت الكثير من املش��اكل 
كقط��اع الصح��ة، فقد رصد تقري��ر للمجلس 
عن »ضعف جتهيز عدد من املستش��فيات حتى 
ف��ي املدن الكب��رى، وخاصة بش��أن تخّصصات 
جراحي��ة دقيقة مث��ل جراحة امل��خ واألعصاب 
وغيره��ا، إذ إن افتق��ار ه��ذه املراك��ز للمع��دات 

الالزمة يدف��ع إلى إرجاء املواعي��د الطبية مدًدا 
زمنية طويلة«.

ا في  ش��كل العامل االقتصادي س��بًبا رئيس��يًّ
اس��تقرار املغرب، وع��دم تعرض��ه الحتجاجات 

واس��عة، في ظل قدرة البالد عل��ى جتاوز أزماتها 
االقتصادي��ة، الت��ي وصلت إلى ذروته��ا في عام 
2016، بعدما شهد منًوا اقتصاديًّا محدوًدا توقف 
عند 1.5% عام 2016، وهو العام الذي خرجت فيه 

تظاهرات تطالب بتحسني ظروف املعيشة.
لم مت��ِض األرقام ف��ي االنحدار، وقف��زت بفضل 
خطة نوعي��ة أطلقته��ا اململك��ة بنهاية عام 
2016، ظهرت آثارها سريًعا في انخفاض العجز 
ف��ي ميزاني��ة املغ��رب هذا الع��ام بنس��بة %3، 
لتس��تمر تلك القفزات في منو القطاعات التي 

تُشكل مصادر أساس��ية للدخل للبالد، لتصل 
نسبة النمو إلى نحو 2.9% في عام 2018.

يظه��ر ذلك ف��ي البيانات املنش��ورة على موقع 
البن��ك الدول��ي، إذ يُش��ير إلى بل��وغ معدل منو 
إجمال��ي الن��اجت احملل��ي احلقيق��ي 4% ف��ي عام 
2017، وذل��ك ف��ي أعق��اب تباطؤ ح��اد في عام 
2016، مدعوًما بحدوث انتعاش قوي في اإلنتاج 
الزراعي. وشهد القطاع الزراعي، مدفوًعا بزيادة 
ا؛ إذ بلغ  إنتاج احلبوب عن املتوسط، انتعاًشا قويًّ
معدل منوه 15.1%. لكن إجمالي الناجت احمللي غير 

الزراعي ظل منخفًضا عند نحو %2.8.
كانت خطة املل��ك االقتصادية الحتواء األزمات 
محتمل��ة وس��يلة اس��تقرار تُضاف للوس��ائل 
األخرى؛ والتي جعلت��ه يتفادى الدخول في نفق 
مظل��م يك��ون عنوان��ه الرئيس تع��ومي العملة 
تعوميً��ا كاماًل، كما فعل رؤس��اء عرب س��ابقون 
ا  وحاليون، إذ ش��كلت تلك اخلطوة سبًبا رئيسيًّ
في خف��ض ش��عبيتهم، فض��اًل عن اس��تثارة 

قطاعات واسعة من شغوبهم جتاههم.
كان املس��ار اآلخر هو التحري��ر التدريجي تفاديًا 
ألي آث��ار يك��ون له��ا ُكلف��ة سياس��ية كبيرة؛ 
إذ اعتم��د املغ��رب عل��ى م��ا يُع��رف بسياس��ة 
»التليني« للدرهم املغربي، وهي سياسة تشمل 
زي��ادة املس��احة الت��ي ميك��ن أن يتح��رك فيها 
س��عر الدرهم عبر اعتم��اد نظام جدي��د »أكثر 
مرونة« لس��عر الصرف، لتنجح تلك السياسة 
النقدية في صد أي ارتفاعات لألسعار، أو حدوث 

تضخم.
عامل آخر كان ركيزة أساس��ية في قدرة املغرب 
على جتاوز أي آثار محتملة س��لبية وراء التحرير 
التدريج��ي، ه��و تنظي��م بن��ك املغ��رب املركزي 
ورش��ات عمل م��ع الصحافة ع��ن إصالح نظام 
الصرف، لطمأنة املواطنني بأن املسار الذي ينوي 
من خالله حترير س��عر ص��رف الدرهم »لن يكون 

مثلما حدث في مصر وتركيا«.
إلى جانب تل��ك اخلطوة، س��عى البنك املغربي 
لش��رح األوضاع لعموم الش��عب، عب��ر إطالق 
بيان أوض��ح فيه »أن أه��م الفروق الت��ي تتمثل 
ب��ني )إصالح نظ��ام الصرف( في مص��ر واملغرب، 
أن اإلص��الح في املغ��رب )طوعي وُمحضر له 
وتدريج��ي ومنظم(، في ح��ني كان في مصر 

ا وغير منظم(« . )قسريًّ
املغرب��ي، بحس��ب موقع��ه  البن��ك  وق��ال 
اإللكترون��ي، إن احتياطي مص��ر وقت تعومي 
اجلني��ه كان غي��ر مالئم ألن��ه كان ميثل %50 
من مقي��اس كفاي��ة احتياطي��ات الصرف، 
وذل��ك بعد أن تراج��ع بنحو 25 ملي��ار دوالر، 
كما أضاف أن »احتياطي النقد األجنبي في 
املغرب مالئ��م، ويتراوح ب��ني 100- 150% من 
مقي��اس كفاية احتياطي��ات الصرف، وهذا 
االحتياطي يتزايد« بحسب املركزي املغربي.
رغم كل كا يبدو عليه املغرب من اس��تقرار 
مقارن��ة بجيران��ه، ما تزال هناك سلس��لة 
أزم��ات ت��ؤرق النظ��ام، أبرزها مخاطر اس��تمرار 
االضطراب��ات م��ن جانب بعض الفئ��ات املهمة 
كاملدرس��يني املتعاقدين بنظام العقود املؤقتة، 
أو ارتف��اع نس��ب البطال��ة، أو غي��اب خط��ط 
التنمي��ة في بعض املناطق الت��ي تقع غالًبا في 
ق��رى ريفية؛ وهو م��ا كان دافًعا لنش��وء حركة 
احتجاجات واسعة في إقليم احلسيمة، عرفت 

باسم »حراك الريف«.

رفيع��ا  أمريكي��ان  مس��ؤوالن  كش��ف 
املستوى أن سبب قرار واشنطن إرسال 
الق��وة الضاربة إلى الش��رق األوس��ط، 
يعود إلى تصاعد اخملاطر على عسكريي 
الوالي��ات املتح��دة في الع��راق من قبل 

إيران وحلفائها.
وأوضح املسؤوالن، في حديث لصحيفة 

األبي��ض  البي��ت  أن  تامي��ز«،  »نيوي��ورك 
والبنتاغ��ون، اتخذا قرار إرس��ال حاملة 
طائرات أمريكية ومجموعة من القوات 
إل��ى اخللي��ج، وال��ذي جاء اإلع��الن عنه 
الليلة املاضية، على لس��ان مستش��ار 
األمن القومي في الرئاس��ة األمريكية، 
ج��ون بولتون، بعد االط��الع على تقارير 
اس��تخباراتية ترص��د أنش��طة جديدة 

للحرس الثوري اإليراني .
كما أش��ار أحد املس��ؤولني إل��ى ظهور 
مخ��اوف جديدة لدى الوالي��ات املتحدة 
بشأن أمن املمرات املائية التي تنفذ فيها 

القوات البحرية اإليرانية عملياتها.
ولم يقدم املس��ؤوالن تفاصيل إضافية 

بش��أن طبيعة تلك »اخملاط��ر اجلديدة« 
اإليراني��ة  الق��وات  تش��كلها  الت��ي 
وحلفاؤه��ا اإلقليمي��ون عل��ى الق��وات 

األمريكية.
واعتبرت »نيوي��ورك تاميز« أن تصريحات 
املس��ؤولني األمريكي��ني هذه س��تطرح 
تس��اؤالت جدي��دة ل��دى قي��ادة العراق 
بش��أن ما إذا كانت إدارة الرئيس، دونالد 
ترامب، تعتزم استغالل تواجد الواليات 

املتح��دة العس��كري ف��ي أراضيها في 
تطبيق أجندتها املوجهة ضد طهران.

وسبق أن أكد مسؤول عسكري أمريكي 
اجملموع��ة  إرس��ال  واش��نطن  ق��رار  أن 
الضاربة التي تترأسها حاملة الطائرات 
»أبراه��ام لينك��ون« برفق��ة ق��وة م��ن 
القاذفات إلى منطقة الش��رق األوسط، 
جاء بس��بب وجود »مؤشرات واضحة« 
على تخطيط إيران والتنظيمات التابعة 

لها ملهاجمة العسكريني األمريكيني.
وج��اءت ه��ذه التط��ورات بعد تش��ديد 
الوالي��ات املتحدة ضغطه��ا على إيران، 
مع إلغ��اء اإلعف��اءات املمنوح��ة لعدد 
م��ن ال��دول ع��ن العقوب��ات املفروض��ة 
عل��ى ص��ادرات النفط اإليران��ي، بهدف 

تقليصها حتى مستوى الصفر.
وفي هذا الس��ياق، جدد احل��رس الثوري 
اإليراني الذي أدرجت��ه الواليات املتحدة 

للتنظيم��ات  قائمته��ا  عل��ى  مؤخ��را 
اإلرهابية، تهدي��ده بإغالق مضيق هرمز 

االستراتيجي أمام املالحة الدولية.
الى ذلك كش��فت صحيفة العرب، عن 
ع��رض امريكي ملن��ح العراق اس��تثناء 
من عقوبات ايران مقابل ش��روط تخص 
قطاع الكهرب��اء، فيما اش��ارت الى ان 
العراق يدرس العرض بشكل جدي ورمبا 

يوافق عليه.

ونقلت الصحيفة عن مصدر سياس��ي 
قوله ان »واش��نطن عرضت على العراق 
منحه اس��تثناء من تنفي��ذ العقوبات 
على إيران، لقاء حصول شركات أميركية 
على تسهيالت لتنفيذ عقود في قطاع 
الطاقة الكهربائية«، مبينا ان »الواليات 
املتحدة تعتقد أن العراق قد يس��تغرق 

نح��و أربعة أعوام حلل مش��كلة نقص 
الطاقة الكهربائية، وأنه س��ينفق نحو 
20 ملي��ار دوالر في ه��ذا القطاع، وليس 

14 مليارا كما تخطط احلكومة«.
وتابع ان »واشنطن ال تعارض ربط حصول 
لتنفي��ذ  تس��هيالت  عل��ى  ش��ركاتها 
مش��اريع مبلف العقوبات عل��ى إيران«، 
موضح��ا ان »هذه الصيغة، س��تضمن 
للوالي��ات املتحدة تش��غيل ش��ركاتها 
ف��ي العراق ضم��ن اس��تثمارات مالية 
ضخم��ة، فضال ع��ن ضمانه��ا وصول 
الع��راق إلى مرحل��ة االكتف��اء الذاتي 
م��ن الكهرباء، ليتخلص م��ن ارتباطه 

العضوي بإيران في هذا امللف«.
واك��د املص��در ان »احلكوم��ة العراقية 
تدرس العرض األميركي بشكل جدي، 

ورمبا توافق عليه«.
ويس��تورد العراق من إي��ران الكهرباء، 
ال��الزم لتش��غيل محطات��ه  والغ��از 
أن  أي  الكهرب��اء،  بتولي��د  اخلاص��ة 
مشترياته الرئيس��ية تتعلق بقطاع 

واحد.
ووفقا للصفق��ة األميركية املعروضة 
على العراق، فإن بإمكان بغداد مواصلة 
ش��راء الكهرباء والغاز من إيران، حتى 
انتهاء الشركات األميركية من تنفيذ 
مشاريع تسمح للعراق بتوليد طاقته 

التي يحتاجها على أرضه.
وعلى صعيد متصل كش��فت مصادر 

مطلع��ة، امس الثالث��اء، أن تركيا باتت 
حتظ��ى مبوافق��ة عراقي��ة غي��ر معلنة 

لإلبقاء على قواتها في العراق.
وقال��ت املصادر، إن »تركي��ا باتت حتظى 
مبوافقة عراقية غير معلنة على اإلبقاء 
على قواتها في العراق وتنفيذ عمليات 

عسكرية هناك«.

وأضافت: »قد يعود السبب حلالة الوفاق 
الكبيرة بني أنقرة وطهران واالنتعاش��ة 
غي��ر املس��بوقة ف��ي عالقاتهم��ا على 
خلفي��ة عدائهم��ا املش��ترك لعدد من 
البلدان العربي��ة وأيضا لوقوعهما حتت 
الضغ��وط األميركي��ة وتعاونهم��ا في 

مواجهتها«.
وأك��دت املصادر، أن »مس��ؤولني إيرانيني 
سبق لهم أن نقلوا لنظرائهم العراقيني 
طلب��ا بالتعاون مع تركي��ا في محاصرة 

عناصر ح��زب العمال كمصلحة أمنية 
مشتركة لدى األطراف الثالثة.

ال��ى ذلك أصدر الرئيس األمريكي دونالد 
ترامب، عفوا عن ضابط سابق في اجليش 
برتبة لفتنانت حكم عليه بالسجن 25 
عاما، قضى منها فيه خمس س��نوات، 
بتهمة قتل س��جني عراق��ي في 2008، 

وفقا ل�«رويترز«.
وأدين ماي��كل بيهينا، وه��و قائد مفرزة 
ف��ي الفرق��ة 101 احملمولة ج��وا بالقتل 
غي��ر العمد وحكم عليه بالس��جن 25 
عام��ا بعد أن قتل عل��ي منصور محمد 
الذي كان يش��تبه في انتمائه لتنظيم 

القاعدة.
وزع��م بيهين��ا، ال��ذي ج��رد منصور من 
مالبس��ه أثناء اس��تجوابه وأطلق النار 
علي��ه مرت��ني، أن��ه تص��رف دفاع��ا عن 

نفسه.
وج��رى خفض حكمه بع��د ذلك إلى 15 
عاما ثم أطلق سراحه بشكل مشروط 
ف��ي 2014 بعد خمس س��نوات من مدة 

عقوبته.

12 قضايا

تعتقد امريكا أن العراق قد يستغرق نحو أربعة أعوام 
لحل مشكلة نقص الطاقة الكهربائية وأنه سينفق نحو 

20 مليار دوالر يف هذا القطاع

انتقل امللك من موقع الحاكم الذي تندلع ضده 
االحتجاجات إىل املؤيد للمطالب متنازالاً عن بعض 
صالحياته مقررًا توسيع هامش الحقوق والحريات 

قد يعود السبب لحالة 
الوفاق الكبرية بني أنقرة 
وطهران واالنتعاشة غري 
املسبوقة يف عالقاتهما على 
خلفية عدائهما املشرتك 
لعدد من البلدان العربية

عقب تنحي مـُبارك 
عن الحـُكم بعد هروب 
ابن علي انتقلت حمى 
الثورة بشكل مطرد 
للمغرب
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كيف أصبح ملك المغرب »الناجي الوحيد« في شمال أفريقيا؟

بعد تصاعد المخاطر على عسكرييها بالعراق.. أمريكا ترسل قوة ضاربة للشرق األوسط

صحيفة تكشف عن صفقة امريكية ملنح العراق استثناء من 
عقوبات ايران مقابل شرط واحد فما هو ؟

اتبعت املغرب سياسة احلياد دوًما جتاه الثورات العربية يف 
العقد احلالي ملتزمة دوًما بسياسة الصمت جتاه أي انتفاضة

بنكيران

ابن علي 

العاهل املغربي

روحاني



وأضاف: "يفهم الرئيس )ترامب( أنه 
يوجد حاليا طرف ثالث. ومت التوصل 
إلى االتفاقات املوج��ودة منذ عقود 
عندما كانت الصني مختلفة متاما. 
وه��ي )الصني( متث��ل حالي��ا خطرا 
يري��د  ولذل��ك  جيواستراتيجي��ا، 
الرئي��س ترام��ب أن تصب��ح الصني 
جزءا من أي اتف��اق سيتم التوصل 

إليه. وسنحاول حتقيق ذلك".
وتاب��ع: "آمل ب��أن يك��ون بإمكاننا 
إطالق احلوار حول ه��ذه اإلمكانية. 
رمبا يعد احلديث ع��ن أي آفاق قريبة 
ف��ي هذا اجملال طموح��ا جدا. ولكن 
بق��ي هن��اك عام��ان قب��ل انته��اء 
سريان مفعول معاه��دة "ستارت" 
)احل��د م��ن األسلح��ة الهجومي��ة 
االستراتيجي��ة(. لعل��ه سيتع��ني 
علينا العمل بشكل ثنائي، لكنني 
آم��ل ب��أن يج��ري احل��وار بطريق��ة 
إيجابي��ة إليج��اد إمكاني��ة لبحث 
التعاون الثالثي )واشنطن-موسكو-

بكني(. وسيستفيد العالم من ذلك 
لتحقيق  بشكل كبير. وسنسعى 

ذلك".
وأعلنت وزارة اخلارجية الصينية، أن 
بك��ني لن تشارك ف��ي أي محادثات 
ثالثية هادفة إل��ى عقد صفقة في 

مجال احلد من السالح النووي.
ورد نائ��ب وزي��ر اخلارجي��ة الروسي، 
دع��وة  عل��ى  ريابك��وف،  سيرغ��ي 

الرئي��س األمريكي، دونال��د ترامب، 
ح��ول إب��رام صفق��ة نووي��ة ثالثية 
إن  قائ��ال  والص��ني،  روسي��ا  م��ع 
املهم��ة األولية ه��ي متديد معاهدة 

"ستارت".
وفي تعليقه على اقتراح ترامب قال 
ريابكوف: "أعتقد أن املهمة األولية 

بالنسب��ة لنا وزمالئن��ا األمريكيني 
تتمثل بالتركيز على متديد معاهدة 
"ست��ارت" الت��ي مت توقيعه��ا عام 
2010. ولذل��ك يج��ب علين��ا حل 

عدد من القضاي��ا املتعلقة بحذف 
للج��زء  االصطناع��ي  واش��نطن 
الكبي��ر م��ن ناقالته��ا )األسلحة( 

االستراتيجية من هذه املعاهدة".
وأض��اف أن "ه��ذه القضاي��ا ميك��ن 

حله��ا، ومن املفه��وم كيف ميكن 
عمل ذلك".

وتاب��ع: "ثم يجب متدي��د املعاهدة 
للحص��ول عل��ى وق��ت احتياطي 
معني، أي فترة زمنية معينة، وذلك 
ملناقشة ما يجب أن نعمله الحقا. 
من وجه��ة نظرنا فإن ذلك يجب أن 

يصبح مهمة أولية اليوم".
الرئي��س األمريك��ي دونالد  وأعل��ن 
ترام��ب ف��ي وقت ساب��ق أن الصني 

يج��ب أن تكون ج��زءا من الصفقة 
النووية املقبلة بني الواليات املتحدة 
وروسيا، معبرا عن أمله بإبرام صفة 
نووية ش��املة م��ع روسيا والصني، 

وقال إنه قد ناقش هذه املسألة مع 
ش��ركائه الصينيني أثن��اء احملادثات 

التجارية بني البلدين.
وقال ناطق باسم اخلارجية الصينية 
إن بالده »تعّبر عن استيائها العميق 

لألم��ر.  الشدي��دة«  ومعارضته��ا 
األميركيتني  أن السفينتني  وأضاف 
دخلت��ا املي��اه القريب��ة م��ن كت��ل 
صخرية تسيط��ر عليها بكني في 
أرخبي��ل سبراتلي »من دون أخذ إذن 
احلكومة العسكرية« في املنطقة، 
مشيراً ال��ى أن البحري��ة الصينية 

»طلبت منهما املغادرة«.
واعتبر الناط��ق أن سلوك البحرية 
»انتهاك��اً  يشّك��ل  األميركي��ة 

للسي��ادة الصينية، يه��ّدد السالم 
واألمن والنظام في املناطق البحرية 
املتحدة  الوالي��ات  وحّض  املعنية«، 

على »إنهاء هذه االستفزازات«.

ج��اء ذل��ك بعدم��ا أعل��ن ناط��ق 
املدّمرت��ني  أن  أميرك��ي  عسك��ري 
»بريب��ل« و«تشون��غ ه��ون« أبحرتا 
عل��ى بع��د 12 مي��الً بحري��اً ع��ن 
منطقة ش��عاب مرجانية في جزر 

»سبراتلي«. وأشار إلى أن هذا »املرور 
البريء« استه��دف »حتدي املطالب 
البحرية املفرطة )للصني( واحلفاظ 
على إمك��ان الوصول إل��ى املمرات 
املائي��ة الت��ي يحكمه��ا القان��ون 

الدولي«.
البحري��ة األميركي��ة ف��ي  وتنف��ذ 
انتظام عملي��ات تستهدف تأكيد 
»حري��ة املالح��ة« في بح��ر الصني 
اجلنوبي الذي تزعم بكني سيادتها 
عليه بالكام��ل تقريباً. في املقابل، 
تطالب فيتن��ام والفيليبني وبروناي 
وتاي��وان  وإندونيسي��ا  وماليزي��ا 

بالسيادة على أجزاء منه.
الى ذل��ك، رفضت الص��ني اقتراحاً 
الوالي��ات  م��ع  محادث��ات  بإج��راء 
املتح��دة وروسي��ا، في ش��أن اتفاق 

جديد يحّد من التسّلح النووي.
اخلارجي��ة  باس��م  ناط��ق  وق��ال 
الصينية إن القوات النووية في بالده 
عند »أدن��ى املستوي��ات« املطلوبة 
وفق حاجات األمن القومي، مشدداً 
على أنها ال تُق��ارن مبا لدى الواليات 
املتح��دة أو روسي��ا. وزاد: »تع��ارض 
الص��ني حديث أي دولة عنها في ما 
يتعّل��ق مبسألة احلّد م��ن التسلح، 
ونح��ن لن نشارك في أي مفاوضات 
ثالثية في شأن اتفاق لنزع السالح 

النووي«.
وقال املتحدث الرسمي باسم وزارة 
اخلارجية الصينية، غني ش��وان، أن 
ب��الده لن تشارك ف��ي أي مفاوضات 
بش��أن اتفاقي��ة نووي��ة ثالثية مع 

روسيا والواليات املتحدة.
ف��ي  الرسم��ي  املتح��دث  وق��ال 
إحاطة، تعليقا على فكرة الرئيس 
األمريكي، دونالد ترامب، بشأن عقد 

اتفاقي��ة نووي��ة ثالثية م��ع روسيا 
والصني: "الصني ترفض أن يتحدث 
أي ش��خص باسمه��ا، ولن تشارك 
ف��ي أي مفاوض��ات بش��أن اتفاقية 

نووية ثالثية".
وأش��ار إل��ى أن الترسان��ة النووي��ة 
الصيني��ة تق��ع حالي��ا عن��د أدنى 
مستوى ميكنها م��ن ضمان أمنها 
مقارنته��ا  ميك��ن  وال  الوطن��ي، 
لروسي��ا  النوويت��ني  بالترسانت��ني 

والواليات املتحدة.
وأضاف: "ي��رى اجلان��ب الصيني أن 
األولي��ة اآلن ه��ي أن تنف��ذ ال��دول 
التي متلك أكبر ترسانة نووية، وفق 
التزاماتها اخلاصة  الدولي،  التوافق 
في مجال ن��زع السالح النووي، وأن 

تتحمل املسؤولية الرئيسة".
وش��دد على أن��ه يجب عل��ى أكبر 
ال��دول النووي��ة أن "تخفض حجم 
أسلحتها النووي��ة بشكل جذري، 
وتخل��ق بذل��ك ظروف��ا النضم��ام 
ال��دول األخرى لعملية نزع السالح 

النووي".
الرئي��س األمريك��ي دونالد  وأعل��ن 
ترام��ب ف��ي وقت ساب��ق أن الصني 
يج��ب أن تكون ج��زءا من الصفقة 
الوالي��ات  ب��ني  املقبل��ة  النووي��ة 
املتح��دة وروسيا، معب��را عن أمله 

في إب��رام صفق��ة نووية 
شاملة مع روسيا والصني، وقال إنه 
قد ناقش هذه املسألة مع شركائه 
الصينيني أثن��اء احملادثات التجارية 

بني البلدين. 

إسرائيل »مستاءة« من الدور المصري في ملف غزة.. لماذا؟

ولكن يبدو أن مهمة كامل عسيرة 
– يؤك��د التقري��ر – فه��و بحاجة 
إلى التنسيق بني حماس واجلهاد 
باالتفاقيات  وااللت��زام  اإلسالمي، 
الت��ي مت التوصل إليه��ا قبل ثالثة 
أش��هر، ووق��ف إط��الق الن��ار ضد 
إسرائي��ل، ووض��ع ح��د ملسيرات 
السي��اج  ط��ول  عل��ى  الع��ودة 
احلدودي، ووضع األسس للمرحلة 
التالية من التهدئة طويلة األجل. 

وإحياء اقتصاد غزة.
عل��ى اجلان��ب اإلسرائيلي – يقول 
مص��ر  عل��ى  يتع��ني   – التقري��ر 
التعامل مع ع��دم التزام إسرائيل 
ض��خ  واستئن��اف  باالتفاقي��ات، 
وعودة  القطرية حلم��اس،  األموال 
حدود منطقة الصي��د التي تبلغ 
15 مياًل وتخفيف احلصار بشكل 
إسرائي��ل  ج��دول  لك��ن  كبي��ر. 
ضي��ق. فهن��اك ي��وم االستق��الل 
ويوم النكب��ة، اللذان تستغلهما 
النتزاع  الفلسطينية  الفصائ��ل 
تن��ازالت من تل أبي��ب، ناهيك عن 
مسابقة يوروفيجن التي سُتعقد 

هذا العام في إسرائيل.
لك��ن مص��ر حت��اول أيًض��ا حتقيق 
ه��دف أوس��ع؛ وه��و مصاحلة بني 
فت��ح وحم��اس تسم��ح بوج��ود 

حكومة فلسطينية توافقية في 
غزة، حكومة ميكن أن تدير املعابر 
احلدودية وتتحمل مسؤولية اإلدارة 

املشتركة لغ��زة والضفة الغربية 
اخلارجي��ة  املساع��دات  وتقب��ل 

الالزمة إلعادة إعمار القطاع.
وهن��ا تكمن الصعوب��ة الرئيسة 
ملص��ر – يستدرك التقري��ر – إذ إن 
هذا الهدف يتناقض مع السياسة 
اإلسرائيلية، التي عملت لسنوات 
على فصل غزة عن الضفة الغربية 
من أج��ل إحباط عملي��ة السالم 
بزع��م أن السلطة الفلسطينية 
ومحم��ود عب��اس كرئي��س لها ال 
الفلسطيني��ني،  جمي��ع  ميث��الن 
وبالتال��ي ال ميكن أن تك��ون طرًفا 
في املفاوضات. أثناء زيارته األخيرة 
الرئيس املصري  لواش��نطن، قدم 
عب��د الفت��اح السيس��ي خط��ة 

للوح��دة الفلسطيني��ة كعنصر 
أساسي لتمري��ر »صفقة القرن«، 
الكش��ف  ترام��ب  يعت��زم  الت��ي 
عنها بعد رمض��ان، ولذلك ترغب 
إسرائيل في بقاء االنقسام قائًما 
بني الفلسطيني��ني كعقبة أمام 

اخلطة املتوقعة.
ال تؤث��ر الفج��وة االستراتيجي��ة 
بني إسرائي��ل ومصر حول مسألة 
عل��ى  الفلسطيني��ة  املصاحل��ة 
ق��درة مصر عل��ى التوسط حالًيا 
ف��ي مسألة ع��ودة التهدئ��ة، وال 
تق��دم ه��ذه الوساط��ة كش��رط 
ملوافق��ة إسرائيل عل��ى املصاحلة 
الفلسطيني��ة. إن حتقيق الهدوء 

في غزة يخ��دم مصالح 

مصر، ويسم��ح مبواصلة التعاون 
العسك��ري بني مص��ر وإسرائيل، 
حيث تلعب حماس دورًا مهًما في 
احلفاظ على احل��دود بني القطاع 
ومصر، ولي��س فقط مع إسرائيل.
وحتاول مصر إبق��اء حماس بعيًدا 

عن النزاعات .
إن صفق��ة الق��رن تدع��م مكانة 
حماس كمنظمة تتصرف كدولة 
ذات حترك��ات سياسي��ة أكثر من 
مج��رد إط��الق بع��ض الصواريخ 
عل��ى إسرائي��ل – يشيرالتقري��ر. 
ت��درك مص��ر ه��ذا الوض��ع، وق��د 
إل��ى ح��د كبي��ر ف��ي  ساهم��ت 
تشجيع��ه؛ ألنها مث��ل إسرائيل 
ت��رى مصلحتها األمني��ة قبل أي 
اعتبار، ول��ذا فهي مهتمة باتخاذ 
خطوات م��ع طرف مسؤول وليس 
مجموع��ة م��ن املنظم��ات. لكن 
األمر يتطلب قدرًا قلياًل من النمو 
االقتص��ادي للحفاظ على مكانة 
حم��اس السياسية وق��درة مصر 

على التأثير عليها.
تطالب حماس بترجمة املسؤولية 
امللق��اة عل��ى عاتقها م��ن مصر 
وإسرائي��ل بتأكيد تفردها بحكم 
غ��زة حتى ف��ي مواجه��ة اجلهاد 
اإلسالم��ي. إن األم��وال القطرية 
ال  اجلاري��ة  األنشط��ة  لتموي��ل 
تكفي إلطعام مليوني ش��خص. 

تؤك��د حماس أن السماح بدخول 
مواد البناء، وإنشاء محطة وقود، 
ومحطات تولي��د الطاقة، وميناء 
االستثم��ارات  وجل��ب  بح��ري، 
لبن��اء املصانع سيتيح  األجنبية 
له��ا إسك��ات ك��ل معارضيه��ا، 
الغ��زاوي،  املواط��ن  فيه��م  مب��ن 

ال��ذي أظه��ر بالفع��ل استعداده 
احلرك��ة، حتى  لالحتج��اج ض��د 
في األوق��ات العصيب��ة. تتشارك 
مص��ر ه��ذا املفه��وم، ليس فقط 
السياسي��ة  تداعيات��ه  بسب��ب 

والعسكرية.
اتفقت إسرائي��ل ومصر وحماس 
عل��ى إنش��اء مناط��ق صناعي��ة 
في ش��به جزيرة سين��اء – يقول 
التقري��ر – حي��ث سيكون سكان 
غزة قادرين عل��ى العمل – وأيًضا 
سيضمن وظائف لسكان سيناء. 

إن إعادة إعم��ار غزة ستوفر فرًصا 
وتخف��ف  املصري��ة  للشرك��ات 
احلص��ار – ب��ل سترفع��ه متاًم��ا – 
وستتح��ول غزة إل��ى مركز جتاري 
ل��ذا حت��اول  املصري��ة.  للبضائ��ع 

إقن��اع إسرائي��ل بحتمية  مصر 
توف��ر الضمانات لله��دوء األمني 
لتحقي��ق التنمي��ة االقتصادية، 
وفي الوق��ت نفسه ال ميكن ملصر 
أن تضم��ن أن هذه املعادلة سوف 

توقف إطالق النار بشكل كامل.
وهنا تكمن املعضلة اإلسرائيلية 
– يواصل التقرير – التي ترى مصر 
كشريك وليس وسيًطا فقط. وهذا 
القاه��رة مسؤولية  يفرض عل��ى 
ال تريده��ا وال ميكنه��ا الوفاء بها. 
إن الضغط عل��ى حماس واجلهاد 
اإلسالمي ش��يء، ومشاركة مصر 
في حص��ار غزة بغل��ق معبر رفح 
آخر. فموقفه��ا كوسيط  ش��يء 
يتطلب من مص��ر أن حتقق نتائج 
إلسرائي��ل وحم��اس، األم��ر الذي 
قدًما  للمضي  النفوذ  سيمنحها 

ف��ي اخلط��وات التالي��ة وخاص��ة 
الهدوء طويل األجل.

 – الثالث��ة  األط��راف  بات��ت  لق��د 
إسرائي��ل ومصر وحم��اس – على 
دراي��ة تام��ة م��ن أن أيً��ا منهم، ال 

سيما إسرائيل، ليس له مصلحة 
ف��ي ح��رب ش��املة. وال ميتلك أي 
منه��م القدرة عل��ى معرفة متى 
سيؤدي اإلحباط واليأس والغضب 

ف��ي إسرائي��ل وغزة إل��ى حتطيم 
افتراضات التفاؤل.

13 ما وراءالحدث

محـــــــــاس منـــــــزعجة وإســــــــرائيل قلبها مطمئن..
 ماذا حتمل حكومة أشتية للفلسطينيني؟

قال زفي بارئيل في تقرير له في صحيفة »هآرتس«: »إن مصر تسعى إلى عقد مصاحلة بني فتح وحماس، وهو 
ما ال يرغب فيه نتنياهو حتى يتمكن من وأد عملية السالم«. وأوضح التقرير أن رئيس اخملابرات املصرية، عباس 
كام��ل، تفاوض مع يحيى السن��وار – رئيس املكتب السياسي حلركة حماس في غ��زة – وزياد النخيلة، األمني 

العام حلركة اجلهاد اإلسالمي، في محاولة إلحالل هدوء مؤقت.

مايك : يفهم الرئيس )ترامب( أنه يوجد حاليا طرف ثالث
 ومت التوصل إىل االتفاقات املوجودة منذ عقود عندما كانت الصني خمتلفة متاما

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

أكد وزير اخلارجية األمريكي، 
مايك بومبيو، أن بالده تأمل 
بإطالق محادثات مع روسيا 

والصني إلعداد اتفاقيات جديدة 
في مجال السيطرة على 

األسلحة.
وقال بومبيو في حديث 
لصحيفة "هلسنكني 

سانومات" قبل لقائه مع 
نظيره الروسي، سيرغي الفروف 

على هامش جلسة مجلس 
القطب الشمالي مبدينة 

روفانييمي الفنلندية: "جرت 
مكاملة جيدة بني الرئيسني 

)األمريكي دونالد ترامب( 
و)الروسي فالدميير بوتني(. وأظن 
أنها ستعطي للطرفني فرصة 

للحركة إلى األمام. يدرك 
الرئيس ترامب أننا نحتاج 

إلى شريكني جاهزين ملراعاة 
االتفاق، لذلك يجب علينا 
التأكد من أنه يوجد لدينا 

نظام مختلف عن معاهدة 
الصواريخ قصيرة ومتوسطة 
املدى والذي سيجبر األطراف 

على تنفيذ املطالب" .

يتعني على مصر التعامل مع عدم التزام 
إسرائيل باالتفاقيات واستئناف ضخ األموال 

القطرية حلماس

قال الرئيس األمريكي 
دونالد ترامب يف وقت 
سابق أن الصني يجب أن 
تكون جزءا من الصفقة 
النووية املقبلة بني 
الواليات املتحدة وروسيا

تطالب حماس برتجمة 
املسؤولية امللقاة على 
عاتقها من مصر وإسرائيل 
بتأكيد تفردها بحكم غزة 
حتى يف مواجهة الجهاد 
اإلسالمي
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ترامب

الرئيس الصيني

سريغي

بوتني

كامل

نتنياهو

السنوار

بومبيو يكشف خطط ترامب حيال "خطر الصني الجيوسرتاتيجي"

أعلنت وزارة اخلارجية الصينية أن بكني لن تشارك يف 
أي حمادثات ثالثية هادفة إىل عقد صفقة يف جمال 

احلد من السالح النووي



بد« للّشاعر »وفيق سليطني« األنا الشاعرة يف جمموعة »عناقيد الزَّ

حتضر الـ»أنا« يف نصوص »سليطني« بكثرة سواء بلفظها )أنا( أم باستخدام ياء املتكّلم اليت يسندها 
إىل اجملّردات أو احملسوسات فيمنحها طاقًة تغّذي نصوصه بدفق متحّرك من الفاعلّية

  
تبدو ال��� »أن��ا« الّشاعرة، في 
الّنّص املعنون ب� )جدار(، ذائبة 
في »أنا اآلخر«، ولكن هل هذا 
الذوبان هو ذوبان وجودّي أم أنّه 
م��ن قبيل األسلب��ة اللغويّة، 
وه��ِل الرحي��ل ال��ذي يتغّياه 
 ، الّشاعر هو رحي��ل ال متعينَّ
صوب اجملهول، والال مستقّر؟، 

يقول الّشاعر:
)أوّدُع ما كنُت..

ما سوف أمضي إليِه
أنا اآلخرون الذين عرفُت

وَمْن لسُت أعرُف
وحدي أنا..

س��وف أرحُل مّن��َي في فلوات 
القطا،

سألوُذ بهذا اجلدارِ الذي يسند 
الروَح

في وثبة املستحيل(.
يختزن ه��ذا الّنّص طاقًة غير 
قليل��ة من احلرك��ة، غير أنّها 
طاقة حركّي��ة على املستوى 
الظاهرّي، إذ تعقبها مباشرة 
الثب��ات  م��ن  أُخ��رى  حال��ة 
والّسكون، فلو ش��ّبهنا تلك 
أو  امل��اء،  بفقاع��ات  احلرك��ة 
عناقيد الزبد، ل��ن يكون ذلك 
الثب��ات س��وى اله��دوء الذي 
يعود إليه املاء بعد أن تختفي 

تلك العناقيد.
يب��دو اجل��دار م��الذ الّشاع��ر، 
لذل��ك  ولك��ْن كي��ف ميك��ن 

ال��روح  يسن��د  أن  اجل��دار 
املُتصدِّع��ة؟ وكي��ف ميكن أن 
يك��ون )اآلخري��ن( ممّن عرفهم 
وممّن ليس يعرفهم، ثّم يكون 

وحَده؟!
كيف يذوب كيان األنا في مدار 
اجملموع، ثّم يشعر بهذا الكّم 
واالغتراب  الوحدة  الهائل من 

عن أناه؟
يحاول أن يخرج من هذا املأزق 
الذي زُّج فيه عبر الرحيل، غير 
أّن ه��ذا الرحيل، أيض��اً، يبدو 
من دون جدوى؛ ذلك أنّه رحيل 
الّشاع��ر )جّوانّية(  »أن��ا«  من 
إلى فل��وات القطا )برانية( أي 
حركة من الداخل إلى اخلارج، 
بع��د أن ك��ان قد أوح��ى إلينا 

باّتاد أناه بأنا اآلخرين.
املغتربة  املتأرجحة،  فال�»أنا« 
عن ذاته��ا، تاول االنفالت من 
عق��ال الواقع، وم��ا إْن تتجاوز 
حدودها حّتى تعود إلى نقطة 
البداي��ة، أي نقط��ة الّصف��ر، 
وينبث��ق ضوء أم��ل من جملة 
)سأل��وذ بهذا اجل��دار( غير أّن 
إلى  ه��ذا الّضوء يب��دو توق��اً 
االنعتاق وانعطافاً في الداللة 
نحو الداخ��ل مرة أخرى، حي 
يجعل اجل��دار هو الذي يسند 
ال��روح، فقد أوهمن��ا الّشاعر 
أّن رحلت��ه صوب اخل��ارج عبر 
املك��ان، ونقلت��ه ستكون في 
فل��وات القط��ا، فنكتش��ف 
أّن وثبته ليس��ت سوى )وثبة 
املستحي��ل(، فتنغل��ق الذات 
عل��ى نفسه��ا، وتخف��ق في 
إدراك »الف��ردّي« عب��ر عالقته 
بجدلّية الّتض��اّد في )اآلخر � 
الكّلّي( ورغبة اخلروج محكوم 
عليها بال��ال وصول، يقول في 

نّص بعنوان »مرآة«: 
)أوميُت للنهارْ

أن يتبَع اإلشارْة

أوميُت للنهارْ...
كنُت أنا نهارَُه،

في الليل أحمُل البشارْة.
وحاملا أوميْت،

كنُت أنا في ُقّبِة الّنهارْ
ضريَحُه ..

كنُت النهارَ املَيْت(.
والّنه��ار(  )اللي��ل  يشّك��ل 
محوراً داللّياً مسيطراً يوحي 
بحركة التدّف��ق الزمانّي عبر 
)الّنه��ار(  استخ��دام لفظ��ة 
مقاب��ل  ف��ي  م��ّرات  س��ّت 
استخ��دام لفظة )الليل( مرة 
واح��دة، ويدّل احلضور املكّثف 
للف��ظ )الّنهار( ال��ذي يصّرح 
ب��ه الّن��ّص عل��ى أّن الّشاعر 
� عل��ى املست��وى الّظاه��رّي، 
يّتكئ عل��ى عناصر الّطبيعة 
ومكّوناته��ا، مث��ل: )اللي��ل � 
 � � األف��ق  الّطري��ق   � الّنه��ار 
احلصاة � اجله��ات � املاء(، غير 
أّن ورود )الّنه��ار( ف��ي أكثر من 
سياق ليس إال تراجعاً حلركة 
التدّف��ق، م��ن خ��الل قول��ه: 
فالّنه��ار،  للّنه��ار(  )أومي��ُت 
عنده، فاق��ٌد للفاعلّية ينتظر 
إشارة يتبعها، والّشاعر )أو أنا 
الّشاع��ر( هي نه��اره؛ أي نهار 
الّنهار، ه��ي التي أضاءت هذا 
الّنه��ار؛ ليفاجئن��ا أنّ��ه صار 
)الّنه��ار املي��ت(، فق��د حكم 
على الّنهار باملوت، فتنعطف 
احلرك��ة إل��ى الّنقي��ض إن لم 
نقل تتوّق��ف متاماً، وما يلفت 
االنتباه أّن الّشاعر يُقحم أناه 

الت داللة  ُمرِسالً إشاراٍت لتحوُّ
)الّنهار(: 

)كنُت أنا نهاره
كن��ُت أن��ا ف��ي قّب��ة النهار/ 

ضريحه
كنُت النهار امليت(

ف��ي  املُمِعن��ة  ال��ذات  إنّه��ا 
ممارس��ة ن��وع م��ن القسريّة 
عل��ى الّنهار محاِول��ًة إحباَط 

حركة التدّف��ق، فيعود الليل، 
للحرك��ة،  بوصف��ه حاضن��اً 
إلى إب��راز فاعلّيته في مقابل 
رحمه،  ف��ي  املنطوي  الّنه��ار 

ويقول في نّص آخر:
)آيتي...

ف��ي  الّشم��ُس  تكّلمن��ي  ال 
مهدها

وعند الغروِب على شاطئي
 مثلما تفعُل.

آيتي أن أحاذي الّشعاَع
أنا قاعُه الغامُض املثقُل

� سأغيُب
وأنفذ كالّنصِل في صخرتي(.

تض��ر ال�»أن��ا« ف��ي نصوص 
بكث��رة، س��واء  »سليط��ي« 
بلفظه��ا )أن��ا( أم باستخدام 
ي��اء املتكّل��م الت��ي يسندها 
إل��ى اجمل��ّردات أو احملسوسات، 

تغ��ّذي  طاق��ًة  فيمنحه��ا 
نصوص��ه بدفق متح��ّرك من 
الفاعلّي��ة، وتؤّس��س عالقاٍت 
جديدًة تشّكل حلمة الّنسيج 
البنائ��ّي في الّن��ّص الّشعرّي 
عن��ده، وتغتن��ي بفي��ٍض من 
الغنائّية الّذاتّي��ة. ومثل هذه 
الّنص��وص يشتغ��ل عليه��ا 
التأوي��ل عب��ر إش��ارات رمزيّة 
تتجاوز الّسطوح إلى األعماق، 

فمث��الً يقول في ه��ذا الّنّص: 
)آيت��ي أن أُح��اذي الّشع��اَع(؛ 
فتشير هذه العبارة الّشعريّة 
إل��ى فكرة توّهج��ت في ذهن 
الّشاع��ر وتبدو غي��ر مألوفة، 
غي��ر أنّه��ا ف��ي أغل��ب الّظّن 
تتعالق م��ع رغبة الّشاعر في 
اللعب، من الناحية الّشكلّية 
اخلارجّي��ة، ونابعة من معاييَر 
فنّية وخاضعة لنسق شعرّي 
م من الناحية اجلوهريّة،  منظنَّ
ناجتة عن رغبٍة في التواش��ج 
مع حل��ٍم ُمنتٍج خ��الّق، رغبة 
اخلوض في جّلة الرؤيا؛ إذ تغدو 
اخملّيل��ة ميدان��اً خصباً للذات 
الّشاع��رة؛ رغبة ف��ي التحّول 
العمي��ق، والتشّك��ل الدائم، 
عبر جمل��ة ذات َنَف��س ينزع 
نح��و الّتجريد، ولكّن الّشاعر 
الحق��ة  بجمل��ة  يفاجئن��ا 
املتلّق��ي  توّقع��ات  تخّي��ب 
باتّخاذه��ا اجّتاه��اً مض��اّداً ملا 
كان ق��د ش��ّكله ف��ي أذهان 
متلّقيه، فتّتجه احلركة نحو 
األسفل نحو )القاع الغامض 
لَتي  احملمنَّ بصفَتي��ه  املثق��ل( 
بدالالت توليديّة تسهمان في 
التقابل بي  بن��اء جمالّي��ات 
عبارتَي، تعمل الثانية منهما 
على خلخلة بنية التوّقع في 
اجلمل��ة األول��ى، والدخول في 
التب��اٍس مقص��وٍد ف��ي أغلب 

الظّن.
عن��وان  الزب��د(  )عناقي��د 
مجموع��ة ش��عرية للشاعر 
وفيق  )د.  الس��وري  واألكادميي 
سليط��ي(، وهي ص��ادرة عن 
ف��ي  الع��رب  الكّت��اب  اّت��اد 

سورية عام 2011.

س��وري،  وناق��د  ش��اعر   *
ماجستري يف النقد العربي 

الحديث.

14  NO.3180.wed.8.may.2019     2019 /5/8 العدد )3180( االربعاء

اصدار

قصة قصرية

تقول دائ��رة املع��ارف البريطاني��ة: )إن أكثر األدي��ان قد فرضت 
الصي��ام وأوجبت��ه، فهو ي��الزم النف��وس حتى في غي��ر أوقات 
الشعائ��ر الدينية، يقوم به بعض األف��راد استجابة للطبيعة 
البشري��ة(. ل��ذا لم يكن ش��هر رمض��ان بكل م��ا يتضمنه من 
مع��ان روحية ودينية باملناسبة الت��ي يغفلها الشعراء واالدباء 
والعلماء عل��ى مختلف مشاربهم على م��ر العصور فكان له 
عل��ى لسان الشع��راء ألوان وطي��وف، وسمات وآي��ات ابداعية 
استلهمها الشعراء من فيوضاته ونفحاته أفكارهم.. للتعبير 
عن بهجته��م املستفزة مبقدمه.. وبدعوتهم املسلمي النتهاز 
فرص��ة حلول��ه للتقرب إل��ى اهلل سبحانه وتعال��ى بالطاعات 
وفع��ل اخليرات.. فرحب��وا بهالله وبزوغه الضوئ��ي فتفننوا في 
وصفه واثره النفسي اذ فيه تصفو النفوس وتنتشي بالرحمة 
الربانية مستجيبة المر بارئها الذي قال )كتب عليكم الصيام 
كما كت��ب على الذين من قبلكم..(.. ك��ون الصوم اعلى تعبير 
ع��ن االرادة.. لذا ك��ان للشعراء قولهم فيه.. فه��ا هو البحتري 

يهلل لقدومه ويرحب به و يعدد فضائله إذ يقول:
بَِني اإلْسالِم هذا َخْيُر ضيٍف      إذا َغِشَي الَكرميُ ُذرَا الِكَراِم

�َجايَ��ا      َويَْجَمُعُك��ْم عل��ى الِهَمِم  ُك��ُم عل��ى َخْي��ِر السنَّ يَُلمُّ
الِعَظاِم

وا فيه أيِديَ���ُكْم ِبَعزٍْم      َكَما َشدنَّ الَكِميُّ َعَلى احُلَساِم َفُشدُّ
تبع��ه الشاعر االندلسي ابن الصب��اغ اجلذامي محتفيا بهالل 

رمضان اخلير والبركة وداللة الصفاء والنقاء النفسي..
هذا هالل الصوم من رمضان     باالفق بان فال تكن بال��واني

وافاك ضيفا فالتزم تعظيمه    واجعل ق������راه قراءة القرآن
صمه وصنه واغتن���م اياَمه     واجبر ِذما الضعفاِء باالحسان  
وللشاعر الوزير إسماعيل اب��ن أبي احلسن الشهير بالصاحب 

ابن عباد:
قد تعدوا على الصيام وقالوا حرم الصب فيه حسن العوايد

كذبوا، فالصيام للمرء مهما كان مستي���������قظا أمت الفوايد
موقف بالنهار غير مريب واجتماع بالليل عند ال������مساجد

وللشاعر عمر بهاء الدين..
َياِم ِغَذاُء رُوِحْك َياِم َفِبالصِّ َجدِّْد َحَياتََك ِبالصِّ

ِ تَْبَرأ ِمْن ُقُروِحْك
َداِو النَِّذى تَْش����������ُكو ِبَتْقَوى اهللنَّ

ِريِق إَِلى ُنُزوِحْك َواْغَنْم أَُويَْقاِت التنََّجلِّي ِفي الطنَّ
وللشاعر محمد االخضر اجلزائري..

امأل الدنيا ش�������عاعا       ايها النور احل��بيب
اسكب االن�����وار فينا        من بعيد وق�����ريب

ذكر الناس عه������ودا      هي من خير العهود
 يوم كان الصوم معنى      للتسامي والصع���ود

ينشر الرحمة في االر      ض على هذا الوجود
إن��ه رمضان اخلير الذي يرجع الروح إلى منبعها األزلي، فتبرأ من 
أدران احلي��اة، وتتج��ه صوب خالقها وهي حامل��ة سننا علوية 

النظام كما يصوره الشاعر محمود حسن إسماعيل..
أضيف أنت حل على األنام       وأقسم أن يحيا بالص��يام

قطعت الدهر جوابا وف�يا         يعود مزاره في كل ع��ام
تخيم ال يحد حماك رك��ن       فكل األرض مهد للخي�ام

ورحت تسن لألجواء شرعا        من اإلحسان علوي النطام
بأن اجلوع حرمان وزه�د              أعز من الشراب أو الطعام

وكما فاض��ت قرائح الشع��راء القدام��ى واملعاصرين بقصائد 
اإلجالل والتعظي��م لهذا الشهر املبارك فاض��ت قرائح العلم 
والعلماء في تشخي��ص منافع الصوم فبينوا انه عالج ملرضى 
القل��ب، وذل��ك ألن 10% من كمي��ة الدم التي يدف��ع بها القلب 
إلى اجلسم تذهب إلى اجله��از الهضمي أثناء عملية الهضم.. 
وتنخف��ض ه��ذه الكمية أثناء الص��وم حيث ال توج��د عملية 
هضم أثناء النهار.. وه��ذا يعني جهدا أقل وراحة أكبر لعضلة 
القل��ب... وتظه��ر فائ��دة الص��وم بشكل جلي عن��د املصابي 
بااللتهابات الهضمية املزمنة، وفي طليعتها: االلتهاب املعدي 

املزمن.. وعسر الهضم وتشنج القولون.

الصوم
إكسري احلياة

a

فنارات

علوان السلمان

نص قصيدة

كفاِك بكاًء يا أمي فالنعيم يحتضنه بدلِك هناك

كما وقد علمتم إن بلدنا عاش 

سنوات صعبة مريرة 

فاأليام تعيش فيه حالة مخاض مستمرة

تلد شهيدا يعقبه آخر، حتى غالبا تلد توائم 

كثيرين..

فهنا ننظر إلى أم الشهيد وهي جتلس بي النساء

اللواتي اقبلن لتعزيتها 

تستعيد شريط ذكريات ولدها 

شفتاها تُتمتم ال تُعزونني قولوا مبارك 

فولدي ُحظي مبنزلة الشهيد »ال تبكوا فالبكاء 

يقلق امليت فال يرتاح في قبره«

فتجدها بعد قليل تستنشق رائحة ثيابه 

وتعتصرها 

كما يعتصر قلبها األلم..

تَّود البقاء قوي�ة، لكن قلبها يتقطع أملا 

بكت حتى تعبت 

تأخذها تنهيدة كأنها تستعد للحديث من 

جديد..

ثم قالت )قال لي: يا أم�ي ال تبكي لو زفوني 

شهيدا بل افرحي( 

وأنهت كالمها لن ابكي يا ولدي سأبقى رافع�ة 

رأسي بك كما تُريد

كفاِك بكاء
أيا  أمـي

مروة إبراهيم / دياىل

عادل املعموري
رميُت سيجارتي املتقدة فوق الرصيف.. متجها 
صوب سيارت��ي املركونة في أقصى املرآب.. بيني 
وبي نفسي حوار ال ينقطع.. عيناي الناعستان 
اني  ترص��دان سيارتي الغافية لصق اجل��دار.. دكنَّ

أغلقتُه قب��ل قليل، ثمة سيارات قليلة مركونة 
ب��ال نظ��ام، أمسك��ُت مفاتي��ح السي��ارة ب��ي 
أصابع��ي مقتربا من فتحة الب��اب القريب، جلُّ 
تركيزي على بصيص الضوء الذي يرش��دني إلى 

وضع رأس املفتاح في ثقب قفل الباب..
أدرُت املفتاح.. لم يستجب.. أعدُت احملاولة ثانية..

انحشر املفتاح ولم يدر.. جلب انتباهي شيء ما 
ف��ي املقعد اخللفي، ظ��ٌل لرجل بكام��ل هيئته 
يجلس ف��ي املقع��د اخللفي، يجل��س كالدمية 
بال ح��راك.. وقفت أنظر إليه، عين��اي ال تطرفان 
مح��اوالً التع��رنَّف على مالمح سحنت��ه.. تركُت 
املفتاح في قفل باب السيارة واقتربُت من الباب 
اخللف��ي كي أمتكن م��ن رؤيته بوض��وح.. اقتربُت 
مسندا كف��ي على وجه الزجاج��ة.. لم يتحرك 
قيد أمنُلة ولم يكّلّف نفس��ه النظر إلي، طرقُت 

بقبضتي عل��ى الزجاج محاوالً جل��ب انتباهه..
ظ��ل ثابتا. عين��اه جامدتان تنظ��ران إلى األمام، 
رج��ُل ميٌت في سيارتي؟! أسرعُت بخلع املفتاح 
ع��ن الباب  بصعوبة. ال يوجد أي ش��خص البتة 
ف��ي املقعد اخللفي.. وقفُت هنيهة تلفني احليرة 
واالستغراب، أنا رأيته بعيني يجلس مرتديا بذلة 
سوداء وقميصا أبيض وربطة عنق حمراء قامتة، 
رج��ل أربعيني ل��م أره م��ن قبل، فتح��ُت الباب 
ثاني��ة وأدرُت محرك السي��ارة، عيناي تلتصقان 
باملرآة القابع��ة فوق رأسي، خرج��ُت من املرآب.. 
حملن��ي احل��ارس دون أن ينهض من مكان��ه.. كان 
جالسا على أريكته املهترئة وبيده كوب الشاي 
كعادت��ه.. قطع��ُت مساف��ة ليس��ت بالقليلة، 
الش��ارع فارغ واألضواء اخلافتة ترقد فوق ذؤابات 
أعمدة اإلنارة املنتشرة على طول الشارع، يبَس 

ريقي، ش��عرُت بعطش شديد، فتحُت علبة ماء 
معدنية، رش��فُت منها رش��فتي، رفعُت رأسي، 
رأيت��ُه أمامي.. يقف وسط الشارع، قامة طويلة 
مهيب��ة، األض��واء األمامي��ة لسيارتي، كشفت 
لي عن وجهه بوض��وح، مالمحه قاسية. عيناه 
ثابتت��ان تنظران إل��ينَّ بجمود وش��بح ابتسامة 
على ش��فتيه.. أبطأُت من سرعة السيارة، حملته 
يتجه نحوي ببطء، لم ميل نحو أية جهة.. تفاديا 
لالصط��دام.. بل ك��ان يتقدم بخط��وات ثابتة ال 
يبدو عليه أنه يخشى ش��يئاً، اشتعَل الدم في 
عروق��ي وقررُت أن أصدمه مبقدمة السيارة إذا لم 
ينسح��ب من أمامي.. ما أن اقترّب حتى سمعُت 
صوت اصط��دام جسم��ه، ش��اهدته يطيُر في 
الهواء ويهبط دفعة واحدة إلى األرض، ضغطُت 
بقدمي على دواسة الوق��ود بكل قوة وانطلقُت 

بها، سمعُت طقطقة عظامه تت قوة عجالت 
السي��ارة، اعترتني رجفة ش��ديدة حتى ظننُت 
أني لن أستطع مسك املقود بأصابعي املرجتفة.. 
استدرت إلى اخللف أنظُر عبر الزجاجة اخللفية..
وجدتُه ممدداً بال أدنى حركة..الدم يسُح منه فوق 

اإلسفلت. 
تنفس��ُت بارتي��اح ومسح��ُت وجه��ي املتع��ّرق 
الشاحب.. ثمة سيارة قادمة مرقت مسرعة دون 
أن تلحظ شيئا، قبل وصولي إلى مشارف املدينة 
الت��ي أقطنه��ا.. نظ��رُت إلى ساع��ة معصمي.. 
كان��ت الساع��ة تشير إل��ى الواح��دة والنصف 
صباح��ا.. من املتوقع أن زوجتي لن تنتظرني.. قد 
أجدها تغط ف��ي نوم عميق، سأدخل إلى البيت 
خلس��ة ول��ن أجعله��ا تشعر بدخول��ي.. حتما 
ستعي��ُد علّي املّوال ذاته كك��ل مرة عند تأخري 

ع��ن الع��ودة في مثل ه��ذه الظ��روف العصيبة، 
كانت تقول لي:

_يا رجل ال أمان في هذا البلد ..أحفظ نفسك 
من ش��رور السفلة واجملرمي.. اآلن استطعت أن 
أطمئن لوصولي مشارف مدينتي الصغيرة.. ما 
أن خففُت من سرع��ة السيارة كي أستدير في 
شارعنا الفرعي، سمعُت همساً أشبه بفحيح 
األفاعي.. يتسلل إلّي من املقعد اخللفي، اخلوف 
غ��رز أصابع��ه ف��ي قلبي م��ن جديد.. ش��ارعنا 
ك��ان مطف��أ متاما، متّط��ى الرعب ف��ي جسدي 
وظّل��ل عين��ي كي ال ت��رى ش��يئا في امل��رآة.. يا 
لتل��ك اللحظة الت��ي ال أتوقعها أب��داً.. التفُت 
مفزوع��اً إلى الوراء.. صوب املقعد.. رأيتُه يجلس 
خلفي مباشرًة وعلى ش��فتيه شبح ابتسامة 

ساخرة!

طالب حسن
 1

من بي كل قصائدي 
سأختار الذي يناسب فمك 

زهرة رمان تذوب من رقتها 
حجارة الطريق.

 2
منذ أمد بعيد 

والدموع تضيء الشوارع 
هذا هو هاجسها اليومي 

إذن ما بال الذاكرة؟ 

كلما امتألت بالقيح 
تفتح فمها ملوت جديد. 

 3
عتمة نصف مضاءة 

هذا احلزن املتخثر 
في الشرايي. 

 4
 مخادعة ساعة النسيان 

أخلعها من سبات ذاكرتي 
فتأتي من ندبة قصية 

في اجلدار. 
 5

بابتسامة  متتل��ئ  والسماء 
صباحها 

من فائض الهواء 
صنع البجر فراديسه. 

 6
دعيني أتأملك بعمق 

قبل أن يهطل الليل بغزارة 
الكل يبدأ منك 

الكل ينتهي إليك 
الطائر والشجرة 
النهر والقصيدة 

دعيني أتأملك 
فالليل لص أعمى 

يس��رق دائم��ا م��ا تبقى من 
أحالم. 

 7
دمية من قش 

هذه الزقزقة احلبيسة 
في صندوق مهرج مهزوم 

 8

ما كان لهذه احلروب أن تقع 
لو لم يخترع اجملاني 

لعبة اسمها 
الكراسي 

 9
واهنة أصابع مواسمك 

تدور كالرحى العمياء 
وفي آخر الليل 

الهشيم  حصيده��ا  يكون 
املتساقط 

من فم الغربان 
 

    هامش أخير:
كل يوم 

تتسع الهوة بيننا 
متى تردمينها؟

البينة الجديدة / علي شريف
ص��در حديث��ا لالست��اذ الدكتور 
الربيع��ي  ه��ادي  محم��د  عل��ي 
الفنون  لكلية  الساب��ق  العميد 
اجلميل��ة بجامع��ة باب��ل كتاب 
)ثورة الزجن في املسرحية العربية(

الِكتاُب ِدراسٌة تَقابُلينَّة في ثاَلِث 
َمْسرحياٍت َعَربينَّة أونَّلها مْسَرحينَّة 
)ِلَتْنَهض��وا أيُّها العبيد( للكاتِب 
الِعراق��ّي ُنور الدِّين ف��ارس ألنَّفها 
ف��ي سن��ة 1959 وطَبَعه��ا ف��ي 
سن��ِة 1960 وه��ي أونَّل مسَرحينٍَّة 
عربينَّ��ٍة اتنَّخ��ذت من )ثَ��ورَة الزنَّجن / 
َوْقَع��ة الزنَّجن( َموُضوع��اً لها َوهذه 
املَْسرحينَّ��ة بَقينَّت حبيسة أرفِف 
يَتناوَلها الكاِتبون  املَكتباِت ولم 
والباحث��ون من َقبل في ِدراسٍة أو 

بحٍث، وثاِنَيَته��ا مسَرحينَّة )ثورُة 
الزنَّجن( للكاتِب الفلسطيني معي 
بَسيسو وَنَشرها في سنة 1970 
الت��ي كتبها بعد أح��داِث َنكبِة 
حزيران 1967، وثالَثَتها مسَرحينَّة 
)دي��واُن الزنَّجن( للكات��ب التُّونسّي 

عّز الدِّي��ن املَدني التي كتبها في 
سن��ِة 1970 والدراسة التنَّقابلينَّة 
الننَّص  ُمقابل��ِة  اعتم��دت عل��ى 
التنَّاريخ��ي ل�)َوْقَع��ة ال��زنَّجن( التي 
َحَدثَْت في الِقرِن الثنَّالِث الهجرّي 
الَعباسينَّة  ول��ة  الدنَّ أي��ام ُحك��م 
والتي ُعْدن��ا فيها ال��ى َسردياِت 
واإلسالم��ي  العرب��ي  التنَّاري��خ 
املُْعَتَب��رة َوقابلناها م��ع نُصوِص 
َوتَبّين��ا  الثنَّالث��ة  املَسرحي��اِت 
املَساف��ات التنَّاريخي��ة والفكرينَّة 
ردي التنَّاريخي من  بي الننَّص السنَّ
َجنبٍة وب��َي الّنصوِص املسرحينَِّة 
من َجنَبٍة أُخرى وكيفينَّة ُمعاجلِة 
أح��داث الوقعِة درامي��اً. الِكتاُب 
ص��درَ ع��ن مؤسس��ِة دار الفراِت 

للطباعِة والننَّشر والتنَّوزيع.

مـــقـــعـــد خلـــــفي

ثورة الزنج يف املسرحية العربيةفتوحات متخيلة 

يعّلق الّشاعر أمله باآلتي فال شيَء في املاضي أو احلاضر الّساكن املرتهن يروي ظمأه، وعبر هذا الهاجس يقّرر الّسفر والبحث 
عن املستحيل؛ إذ يقول: )سوف أرحل مّني في فلوات القطا/ سألوذ بهذا اجلدار الذي يسند الروح في وثبة املستحيل(.

إنّه الّتطّلع نحو الّتغيير الذي من شأنه أن يجّدد ما في داخله من تصّدعات وانهيارات شاهقة، حيث فلوات القطا، حركة 
يعقبها حالة من الّسكون والّثبات، هارب من ماٍض يطبق بسلطته على احلاضر، ولكّن احلاضر واملستقبل، بدورهما، ملجومان 

بسطوة هذا املاضي العالق بشركهما..

قراءة / قصي عطية *

وفيق سليطني



الفنان التشكيلي ثامر الهيتي إضاءة لونية في بنية الفن العراقي خص )                         ( بالحوار التالي:

متابعة / البينة اجلديدة
في تغري��دة عبر حسابه��ا ب�«تويت��ر«، رّدت 
الفنان��ة ش��ريهان عل��ى رسال��ة اإلعالمية 

مليس احلديدي لها، والتي قالت فيها »وتبقى 
شريهان أيقونة رمضان، ال تغيب. كل سنة 
وأنتم طيبني«. وقالت شريهان في التغريدة: 
»اللهم لك كل احلمد والشكر على حبكم 
وتقديركم واحترامكم، وأقسم باهلل حبكم 
حي��اة غير احلي��اة، قلبي يشك��رك، رمضان 
كرمي َحبيَبتي مليس«. وكانت احلديدي نشرت 
فيدي��و لشريه��ان، وعلقت علي��ه قائلة إّن 
شريهان »أيقونة رمضان«. كما ردت شريهان 
على تغريدة اإلعالمي نيشان التي قال فيها: 
»تبقى هي األصل في أسر العيون والقلوب.. 
ش��ريهان.. رمضان كرمي«، وقالت شريهان رداً 
عليه: »انحناءة شكر وحب وتقدير من قلبي 
عزيزي نيشان املبدع واملوهوب جداً، لك مني 

كل الشكر واالحترام.. رمضان كرمي«.

أنتمي للمدرسة الواقعية لكي أوصل طبيعة وأصالة مدينيت إىل أبعد بقعة يف 
العامل واأللوان املائية بالذات ألني أمارسها منذ أن كنت طالبًا يف الدراسة الثانوية

* اجلمه��ور يحب ان يتع��رف عن ثامر 
الهيتي كإنس��ان وفنان وعن سيرته 

الفنية..
� ان��ا ثام��ر محمد ابراهي��م الهيتي. 
موالي��د 1962 مدين��ة هي��ت. خريج 
جامع��ة بغ��داد/ اكادميي��ة الفن��ون 
اجلميلة �� قسم الفنون التشكيلية. 

الرسم، عضو  الدقي��ق/  االختصاص 
التشكيلي��ني  الفناني��ني  نقاب��ة 
العراقي��ني/ بغ��داد، عض��و جمعية 
بغداد، عضو  التشكيليني/  الفنانني 
بغداد،  العراقيني/  الصحفيني  نقابة 
عضو احت��اد الصحفي��ني العراقيني/

بغ��داد، عض��و جمعي��ة اخلطاطني 

املس��ؤول  بغ��داد،  العراقي��ني/ 
هواج��س  ملؤسس��ة  الفن��ي 
للثقاف��ة والفنون/ بغ��داد، عضو 
دائم ف��ي املركز العامل��ي للسالم 
)ممث��ل الع��راق( / فنزوي��ال، عض��و 
التشكيلية/  بابل��ون  مجموع��ة 
الثقاف��ي  املرك��ز  بغ��داد، عض��و 
مجموع��ات  لرابط��ة  واإلبداع��ي 
محم��ود دروي��ش/ االردن، املسؤول 
الفن��ي ملنظمة املن��ى اإلنسانية/ 
بغ��داد، املسؤول الفن��ي ملنظمة 
بذور الرحمن لدعم املرأة والطفل/ 
بغداد، احد مؤسس��ي  متطوعو 
شباب االنبار الدميقراطي/  االنبار، 
مدي��ر منظمة )فزع��ة التطوعية 
للسالم( منظمة قيد التسجيل، 
ممثل املنطق��ة الغربية من العراق 
تدريسي  العراقيني،  الفنانني  لنقابة 
في معه��د الفنون اجلميل��ة/ االنبار، 
التحصي��ل الدراس��ي، بكالوري��وس 
اكادميي��ة الفن��ون اجلميل��ة جامعة 

بغداد.
* هل لديكم مشاركات او معارض؟ 

� نع��م، املع��رض الشخص��ي االول/ 

كان في قض��اء هيت/ االنب��ار 1990،  
2009 املع��رض الشخص��ي الثان��ي/

البي��ت الثقافي ف��ي هي��ت/ االنبار، 
املع��رض الشخصي الثال��ث/ البيت 
 ،2010 هي��ت  مهرج��ان  الثقاف��ي/ 
املعرض الشخص��ي الرابع/ منظمة 
املتحف املتج��ول بدعوة من االستاذ 
هاش��م طراد واالستاذ ست��ار اجلودة 
وبرعاية مدير عام دائرة الفنون 2019.

املشاركات اجلماعي��ة/ مكان وتاريخ 

العرض.
* مشاريع اخ��رى خارج هيت واألنبار، 

وخارج العراق؟ 

� لدين��ا مشارك��ات عدي��دة ضم��ن 
ع��دة  وف��ي  هواج��س  مؤسس��ة 
محافظات  العراق وفي وزارة الثقافة 
ف��ي  مشاركات��ي  كذل��ك  وغيره��ا 
مص��ر ضمن ملس��ات وحصولي على 
جائزة الفن��ان فائق حس��ن والفنان 
وحي��د البلقاس��ي مت��ت مشاركتي 
ايض��ا ف��ي تركي��ا ضم��ن مهرج��ان 
)احلدث العاملي للس��الم( الذي اقيم 
بتركيا ومت متثيل��ي للعراق احلبيب ومت 
اختياري له��ذه السنة ايض��اً 2019 
ومت تكرمي��ي واختياري لتمثيل العراق 

م��ن قبل مجموع��ة رابطات محمود 
دروي��ش الختيار املبدع��ني من العراق 
2019 وتكرمي��ي م��ن قب��ل الرابط��ة، 

وتك��رمي م��ن قب��ل ملتق��ى بصمات 
الفنان��ني التشكيليني العرب الثاني 
تك��رمي منظمة   .2016/12/18 عش��ر 
امليدين��ة القدمية/ ليبيا/ 2009، تكرمي 
 ،2014 مص��ر  ملس��ات/  مؤسس��ة 
تك��رمي البي��ت الثقاف��ي ف��ي هي��ت 
2014، تك��رمي وزارة الثقافة واالعالم/ 
2017، تك��رمي االمانة العامة لرئاسة 
ال��وزراء 2015/5/4، تكرمي دائرة الفنون 
التشكيلية 2016/10/24، تكرمي بيت 
املعرف��ة املندائ��ي 2016/9/3، تك��رمي 
مهرج��ان )احل��دث العامل��ي للسالم( 

2018/ تركي��ا/ فنزويال، تكرمي منظمة 
املتحف املتجول/ بغداد 2019.

* وجدن��ا واجلمه��ور املت��ذوق للف��ن 
التشكيل��ي انك اعتم��دت املدرسة 
الواقعية ف��ي اغلب أعمالك وكذلك 
األل��وان  استخدام��ك  و  تركي��زك 

املائية؟
� نع��م انا انتمي للمدرسة الواقعية 
لكي اصل طبيع��ة واصالة مدينتي 
الى ابعد بقعة ف��ي العالم. وااللوان 
املائية بال��ذات الني امارسها منذ ان 
كنت طالبا في الدراسة الثانوية ومت 
تطويره��ا حتى دخ��ول كلية الفنون 
الت��ي زادتن��ي خب��رة واص��رار عل��ى 

ممارستها.
ف��ي اخلت��ام نتمن��ى ل��ك التوفي��ق 
والنج��اح ونبارك ملدين��ة هيت ابنها 
الب��ار ال��ذي حملها عب��ق وجسدها 
اجم��ل توظيف عب��ر لوحاته الفنية 
التي شكلت حضورا كبيرا في بنية 
اخلط��اب الفن��ي العراق��ي والعوالي 
واعتبر الهيت��ي من الفنانني البارزين 
والقالئل في استخدام اللوان املائية 

بطريقة احترافية.
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حاوره / ستار الجودة

كيف ردت شريهان على رسالة
مليس احلديدي ونيشان؟

لدينا مشاركات عديدة ضمن مؤسسة هواجس يف 
عدة حمافظات ويف وزارة الثقافة وغريها كذلك 
مشاركاتي يف مصر ضمن ملسات وحصولي على 

جائزة الفنان فائق حسن والفنان وحيد البلقاسي

متابعة / البينة اجلديدة
ف��ي  وهب��ة  بسم��ة  اإلعالمي��ة  استضاف��ت 
فضائي��ة  عب��ر  احل��ارة«،  »ش��يخ  برنامجه��ا 
»القاه��رة والن��اس« الراقص��ة املصري��ة دينا، 
التي كشف��ت الكثير م��ن أسراره��ا. وقالت 
إنه��ا سبق له��ا ال��زواج 9 م��رات، مضيفًة 
أنه��ا ال حتب زواج املمثلني: »مش بصدقهم 
مل��ا يتكلم��وا عن احل��ب أو االرتب��اط، وال�9 
جوازات حالل ربنا«. وعرض أحد أفراد فريق 
عمل البرنامج »ش��يخ احل��ارة«، الزواج 
على دينا، وقال: »ما تيجي نتجوز وأبقى 
ال���10، وأبي��ع الدكت��ورة بسم��ة«. لترد 
عليه مقدمة البرنامج ممازحًة إياه، ومهددة 
بعدم االستمرار في العمل بالقناة، وقالت: 
»الك��الم ده هين��زل ومرات��ك هتشوفه��ا، 
وأقس��م ب��اهلل ل��و امتنتج��ت واتشالت من 
احللق��ة م��ش هشتغل في القاه��رة والناس 
تاني، خلي مراتك كيداهم تشوفك«. وأفصح 
»ش��يخ احلارة«، عن سر آخر في حياة الراقصة 
دينا، حيث قال إنها تكتب الشعر، لترد األخيرة 
معربة عن تعجبها الشديد من قوة معلوماته 

وسألته عن مصدرها.

دينا تعرتف للمرة 
األوىل بعدد زجياتها

متابعة / البينة اجلديدة
غيب املوت، صباح ي��وم امس الثالثاء، الفنانة 
املصرية القديرة محسنة توفيق، عن عمر ناهز 
80 عاماً، بعد صراع مع املرض. ونشرت اخملرجة 

نادي��ة كامل عبر حسابه��ا الشخصي مبوقع 
التواص��ل االجتماعي »فيسب��وك« صورة لها 
وعلقت عليها قائلة: »مع السالمة محسنة 
راح��ت خلليل، ل��ك السكينة والس��الم«، في 

إشارة إلى زوجها أحمد خليل الذي توفي العام 
قبل املاضي، كما أعلن اخملرج محمد سعدون، 
مدير مهرجان إسكندرية السينمائي لألفالم 

القصيرة وفاة الفنانة الكبيرة.
ُول��دت محسن��ة توفي��ق ف��ي الع��ام 1939، 
ف��ي  البكالوري��وس  درج��ة  وحصل��ت عل��ى 
بتعاونه��ا  واش��تهرت   ،1968 ع��ام  الزراع��ة 
الفن��ي مع اخملرج الراحل يوسف ش��اهني في 
مجموعة من أب��رز أعماله، منها »اسكندرية 
ليه«، و«العصف��ور«، و«وداع��اً بونابرت«، كما 
قدمت ع��دة مسلسالت رائع��ة منها »ليالي 

احللمية« و«الش��وارع اخللفية« و«أم كلثوم«. 
برزت الفنانة الراحلة ب��دور »بهية« في فيلم 
»العصف��ور«، وأصبحت بهية رم��زاً للوطنية 
وملص��ر، حي��ث جس��دت ف��ي نهاي��ة الفيلم 
بصرخته��ا »أل، حنح��ارب أل، حنحارب« رغبة 
الشعب املصري في النضال بعد تنّحي جمال 
عبدالناصر عن احلكم، وهو القرار الذي تراجع 
عنه فيما بعد حتت الضغط الشعبي.يُذكر أن 
الفنانة الراحلة هي شقيقة مذيعة األطفال 
الشهيرة في مصر فضيل��ة توفيق الشهيرة 

ب�«أبلة فضيلة«.

وفاة الفنانة املصرية حمسنة توفيق
بعد صراع مع املرض

متابعة / البينة اجلديدة
يب��دو أن أضخ��م مسلس��ل تلفزيوني على 
اإلط��الق وق��ع في خط��أ ف��ادح. فقد الحظ 
»لعب��ة  الشهي��ر  املسلس��ل  مشاه��دو 
وج��ود   game_of_thrones# الع��روش« 
ك��وب قهوة ورق��ي خاص بإح��دى سالسل 
القه��وة الشهي��رة، وقد ترك سه��واً خالل 
أحد املشاهد، في احللق��ة الرابعة من اجلزء 
الثام��ن الذي يعرض حالي��اً. وضجت مواقع 
التواصل بهذا اخلطأ الذي ال يغتفر من قبل 
مسلس��ل »الفنتازي��ا« األش��هر واألضخم 
من حي��ث املشاه��دات والتموي��ل واإلنتاج. 
ف��ي املقابل، قدم��ت بيرن��ي كولفيلد وهي 
واحدة من املنتجني التنفيذيني للمسلسل 
العامل��ي الذي تنتج��ه ش��بكة )إتش.بي.أو( 

اعتذارا حملب��ي املسلسل. وقالت في مقابلة 
مع إذاع��ة )واي.إن.واي.سي( في نيويورك يوم 
االثنني »ال أستطيع أن أصدق ذلك. مصممو 
الديك��ور واملسؤول��ون عن القط��ع واألدوات 
)املستخدم��ة ف��ي املسلس��ل( يتحمل��ون 
املسؤولية بنسبة ألف ف��ي املئة«. وتابعت 
مازحة »نح��ن آسفون. ويستروس كانت أول 
مكان تظه��ر فيه قه��وة ستاربكس«. وفي 
تعلي��ق ساخ��ر قال��ت ش��بكة )إتش.بي.أو( 
إن »مش��روب الالتية الذي ظه��ر في احللقة 
كان املش��روب اخلطأ. ديني��رس طلبت كوبا 
من الش��اي باألعشاب«. م��ن جهتها، أدلت 
ش��ركة ستاربك��س، وه��ي أكب��ر سلسلة 
متاجر متخصصة ف��ي القهوة في العالم، 
بدلوه��ا في الدعاية غي��ر املقصودة لها في 

املسلسل الذي يشاهده أكثر من 30 مليون 
ش��خص في الواليات املتح��دة وحدها.وقال 
حس��اب الشرك��ة عل��ى تويت��ر »بصراحة 
فوجئنا ألنها )دينيريس( لم تطلب مشروب 
التنني« في إشارة إلى أحدث مشروب أضيف 
إلى قائم��ة الشركة الصيفية وهو مشروب 

وردي اللون من فاكهة التنني )دراجون فروت( 
وحلي��ب جوز الهند. يذكر أن احللقة األخيرة 
من املوسم األخير م��ن املسلسل املقتبس 
عن سلسلة كتب »أغنية اجلليد والنار« )إيه 
سوجن أوف أيس أند فاير( للكاتب جورج آر.آر. 

مارتن، تعرض يوم 19 ايار احلالي .

خطأ مفاجئ يف أضخم مسلسل عرفته الشاشة.. »ضيف« دخيل!

بغداد / البينة اجلديدة
عقد وزير الثقاف��ة والسياحة واآلثار الدكتور عبد 
األمير احلمداني بدي��وان الوزارة يوم االثنني املاضي  
2019/5/6 اجتماعاً مع العاملني في دائرة السينما 
واملسرح وبحضور مديرها العام. وأكد احلمداني ان 
وزارة الثقاف��ة ستبقى مفتوحة أبوابها الحتضان 
كافة الفنانني واألدب��اء واملثقفني، وفي قادم األيام 
سنحاول أن جند حلوالً من شأنها خدمة الفنانني 
واملثقفني ، مع حتديد موعد أخر ملناقشة موضوع 
تصفية شركة بابل. من جهتها طالبت مدير عام 
دائرة السينما واملس��رح بتوفير سلف تشغيلية 
من ش��أنها توفير الدعم املادي للفنانني ليواصلوا 

عطائهم وتنمية قدراته��م اإلبداعية، فيما طرح 
مجلس إدارة الدائرة موضوع حتويل دائرة السينما 
واملسرح من التمويل الذاتي ونظام الشركات إلى 
التموي��ل املركزي. وأكد احلمداني بان وزارة الثقافة 
ستبقى مفتوحة أبوابها الحتضان كافة الفنانني 
واألدب��اء واملثقفني، وف��ي قادم األي��ام سنحاول أن 
جند حلوالً من ش��أنها خدم��ة الفنانني واملثقفني، 
م��ع حتديد موع��د أخر ملناقشة موض��وع تصفية 
ش��ركة بابل. من جهتها طالبت مدي��ر عام دائرة 
السينما واملس��رح بتوفير سل��ف تشغيلية من 
ش��أنها توفير الدعم امل��ادي للفنان��ني ليواصلوا 
عطائهم وتنمية قدراته��م اإلبداعية، فيما طرح 

مجلس إدارة الدائرة موضوع حتويل دائرة السينما 
واملسرح من التمويل الذاتي ونظام الشركات إلى 

التمويل املركزي.

وزير الثقافة: جادون يف سعينا لتطوير واقع السينما واملسرح يف العراق

الفن التشكيلي معني ناضب يغترف منه االنسان لبناء ذاته الفنية، وتعبير صادق عن خلجات النفس ومرآة عاكسة عن األحاسيس واالنفعاالت، ورسالة انسانية، 
والف��ن ض��رورة حياتية الستقبال راس املال الفك��ري والثقافي للمجتمعات املهيأة حلياة أفضل، من هذه املفردات وال��روئ أسس الفنان التشكيلي واألكادميي ثامر 

الهيتي مناخات  ملشروعه الفني وبناء نصوص بصرية استمد منها العطاء واجلمال فاستدعى صرير املاء وحركة النواعير ومنظر القير املتدفق من باطن 
االرض الطيبة، ويبدو ان للماء عالقة عشق سرمدية تتجاذب مع روح الفنان الهيتي، فقد جسد كل خطاباته البصرية باأللوان املائية وجعلها 

تتدفق كنهر الفرات الذي جعل  من مدينة هيت عروس الفرات، ومن اجل فك مغاليق هذه التواقعات كان لنا حديث من الفنان ثامر الهيتي..
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وزارة االعمار واالسكان
والبلديات واالشغال العامة

شركة الفاو الهندسية العامة
اعالن املناقصة املرقمة )15 / 2019(

تعلن شركة الفاو الهندسية العامة احدى تشكيالت وزارة االعمار واالسكان والبلديات واالشغال العامة عن اعالن املناقصة 
املرقم��ة )15/ 2019( الخاص��ة بتجهي��ز )القابلوات الكهربائية ملش��روع م��اء الدجيل( وللحصول على مس��تندات املناقصة 
والش��روط الخاصة بها مراجعة مقر الش��ركة )ش��عبة العقود( الكائن يف منطقة التاجي مقابل معهد النفط العربي لقاء مبلغ 
قدره )500,000( خمس��مائة الف دينار غري قابل للرد وعلى الراغبني من الش��ركات واملقاولني ذوي االختصاص واملصنفني 
من الدرجة )رابعة/ مكانيك/ كهرباء او هوية غرفة تجارة/ ممتازة( تقديم هوية تصنيف الشركات واملقاولني )سارية املفعول 
– نس��خة اصلية( عند ش��راء املناقصة وجلب كتاب تخويل موقع من قبل املدير املفوض للمكتب او الش��ركة التي تروم ش��راء 
العطاء مع مراعاة ايداع عطاءاتهم داخل ظرف مغلق ومختوم يكتب عليه اس��م ورقم املناقصة وموعد غلقها واس��م صاحب 
العطاء )الشركة او املكتب( ويحتوي بداخله على ثالثة ظروف منفصلة ومختومة ويتضمن االول جميع املستمسكات املطلوبة 
ويتضم��ن الظرف الثان��ي العرض الفني ويتضم��ن الظرف الثالث على الع��رض التجاري مع صك مص��دق )بقيمة التأمينات 
االولية( بمبلغ )10,000,000( عشرة ماليني دينار عراقي او خطاب ضمان نافذ ملدة )ثالثة اشهر( من تاريخ الغلق ووصل 
الش��راء مع تقديم مايثبت تنفيذ اعمال مماثلة مؤيدة من الجهات املس��تفيدة مع تقديم الحسابات الختامية مصادق عليها 
من قبل محاس��ب قانوني آلخر س��نتني ويودع يف صندوق العطاءات يف مقر الش��ركة الكائن يف التاجي، علمًا ان الشركة غري 
ملزم��ة بقبول اوطأ العطاءات واهمال العطاء غري املس��تويف للمستمس��كات املطلوبة وعدم قبول ال��وكاالت العامة الصادرة 
من املناقصة ويتم اعتماد الوكالة الخاصة باملناقصة يف حالة وجود عذر مش��روع مصدق اصوليًا وسيكون آخر موعد لتقديم 
العطاءات يوم )االحد( املوافق 26/ 5/ 2019 الساعة الثانية عشرة ظهرا ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون 
الغلق يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعالن ويمكن االطالع على موقع الشركة االلكرتوني 
على االنرتنيت وحس��ب م��ا مدرج يف ادناه علمًا ان مبل��غ الكلفة التخمينية للمناقصة اعاله يك��ون )1,000,000,000( 

مليار دينار عراقي ال غريها.مع التقدير.
املدير العام

اعالن بيع مستهلكات للمرة االوىل

تعلن دائرة صحة بغداد الرصافة
عن بيع املستهلكات العائدة اىل/ مستشفى الشهيد ضاري الفياض 
العام وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لس��نة 2013 
املع��دل فعل��ى الراغب��ني باالش��رتاك يف املزايدة الحض��ور يف اليوم 
الثالثني من اليوم التالي لنش��ر االعالن الساعة العاشرة صباحا واذا 
صادف يوم املزايدة عطلة رسمية يكون اليوم التالي موعدا للمزايدة 

مستصحبني معهم املستمسكات التالية :
1-كت��اب عدم ممانعة م��ن الدخول يف املزايدة م��ن الهيئة العامة 

للضرائب نافذ لسنة 2019 باسم املشرتك يف املزايدة .
2-تأمين��ات بمبل��غ )20%( )123,650( )مائة وثالثة وعش��رون 
الف وستمائة وخمسون دينار( المر املستشفى بصك مصدق او نقد 

يودع لدى محاسب املستشفى بموجب وصل امانات.
3-هوي��ة االح��وال املدنية + بطاقة الس��كن+ البطاق��ة التموينية 
)اصل مع صورة( لن يسمح بدخول قاعة املزايدة اال املزايدين حاملي 
الش��روط اعاله ويتحمل من ترس��و عليه املزايدة اجور نشر االعالن 

الذي رست به املزايدة ونسبة 2% اجور خدمة. 
املدير العام 

اع����������الن
اىل املتهم / ر0ع مرتضى حسن سويد عبيد

محل العمل/ مديرية استخبارات 
ومكافحة االرهاب يف واسط

العنوان / واسط / الحي
بم��ا انك متهم وفق احكام امل��ادة 32 من قانون عقوبات قوى 
االم��ن الداخل��ي رق��م 14 لس��نه 2008 وملجهولي��ة محل 
اقامتك اقتضى تبليغك بواسطة هذا االعالن على ان ثالثون 
يوما اعتبارا من تاري��خ تعليق هذا االعالن يف محل اقامتك 
وتجيب على التهمة املوجهة ضدك وعند عدم حضورك سوف 
تجري محاكمات غيابيا اس��تنادا الحكام املواد 65 ,66 من 
قان��ون اصول املحاكمات الجزائية لق��وى االمن الداخلي رقم 

17 لسنه 2008.
اللواء الدكتور

عبد الرزاق حسني  كاظم
رئيس محكمة  قوى  االمن  الداخلي الثالثة

املنطقة الثالثة

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة: 2014/1197
التاريخ: 7 / 5 / 2019

إع�����الن 
تبي��ع مديرية تنفيذ الكوت حصة املدين يف العق��ار املرقم 203/4 م38 الخاجية الواقعة 
يف الكوت العائدة اىل املدين )عبد الكريم محس��ن صخي( املحجوزة لقاء طلب الدائن )احمد 
ش��اكر جبوري (البالغ )35000000(خمس��ة وثالثون مليون دينار فعلى الراغب بالشراء 
مراجع��ة ه��ذه املديرية خالل مدة )30يوما ( تبدأ من اليوم التالي للنش��ر مس��تصحبا معه 
التأمينات القانونية عشرة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم 

التسجيل والداللية على املشرتي.
املنفذ العدل
عقيل خليل خلف الخرساني

املواصفات:�
1-موقع��ة ورقم��ه :- كوت /ش��ارع الكفاءات – مقابل املس��بح – مرقم��ة203/4 م 38 

الخاجية .
2-جنس��ه ونوعه:- االرض الزراعية تس��قى بالواسطة ملك صرف مش��يد عليها عدد من 
الدور الس��كنية وابنية ومش��يدات وهي مس��جلة باعتبار على 233092440س��هم منها 

8075935 سهم اىل املدين عبد الكريم محسن صخي .
3-حدوده واوصافه : ارض زراعية خالية من الشواغل .

4-مشتمالته :- 
5-درجة العمران : 

6-مساحتة :- املساحة الكلية للعقار 13دونم و 9 اولك و 5م2
7 الشاغل :-للشركاء

8-القمي��ة املقد رة 33/600/000 ثالثة وثالثون مليون وس��تمائة الف دينار عن حصة 
املدين الباغة 8075935سهم.

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة : 2019/1384
التاريخ : 2019/5/7

اىل / املنفذ عليه /محمد نور محمد
لق��د تحقق لهذه املديرية من كتاب مركز ش��رطة الش��هداء بالعدد 
65 يف 2019/5/6 ومرفقه اشعار مختار داموك الشهداء الثاني 
ان��ك مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار 
يمكن اجراء التبليغ عليه , واستنادًا للمادة )27( من قانون التنفيذ 
تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ الكوت خالل خمسة 
عش��ر يومًا تبدأ من اليوم التالي للنشر ملباشرة املعامالت التنفيذية 
بحضورك ويف حالة عدم حضورك ستباشر هذه املديرية باجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون.
املنفذ العدل
عقيل خليل خلف الخرسان

اوصاف املحرر:�
يف   2019/ /ب   648 بالع��دد  الك��وت  ب��داءة  محكم��ة  ق��رار 
2019/4/24 املتضمن الزام املدي��ن اعاله بمبلغ )ثالثون مليون 

دينار( لصالح الدائن )وفاء رياض عبد الخالق(.

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 
دار القضاء يف االحرار 

اعالن
تبيع محكمة بداءة االحرار االثاث املس��تهلك املدرجة تفاصيلها ادناه باملزايدة العلنية 
وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة, املرقم 21 لس��نة 2013 فعلى الراغبني بالش��راء 
مراجعة هذه املحكمة بعد )30( يوما من تاريخ النشر واذا صادف موعد املزايدة عطلة 
رس��مية يتحول املوعد اىل اليوم الذي يليه مس��تصحبني معهم التامينات البالغة %10 
من القيمة التقديرية لالثاث البالغة )438000( اربعمائة وثمانية وثالثون الف دينار 
ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور االعالن والداللية على ان يتعهد من ترسو عليه 

املزايدة برفع االثاث خالل عشرة ايام من تاريخ رسو املزايدة عليه.
القاضي ناصرعبد فهد

فقدان هوية 
فق��دت مني الهوية باس��م )زه��راء محمد 
الجامع��ة  م��ن  الص��ادرة  الهوي��ة  كري��م( 
املستنصرية على من يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار.
مع التقدير.

فقدان هوية طالب

فق��دت من��ي الهوي��ة الص��ادرة م��ن كلية 
الط��ب/ جامع��ة بغداد باس��م )مين��ا باقر 
كاظم( مرحلة خامسة على من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار. مع التقدير.

إعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالنات

1-عدم سريان القانون رقم 9 لسنة 2014 
بأثر رجعي والتي نصت عليه املادة 42 منه 
) ينفذ من تاري��خ 2104/1/1(، هو مخالفة 
صريح��ة لن��ص امل��ادة 14 من الدس��تور 
العراق��ي الت��ي تنص عل��ى ان) العراقيني 
متس��اوون امام القانون دون متييز بسبب 
اجلن��س او الع��رق او القومي��ة او األصل او 
اللون او الدين او املذهب او املعتقد او الرأي 
او الوضع االقتصادي او االجتماعي(،وأيضا 
يخال��ف املادة )10( من القانون املدني رقم 
40 لسنة 1951 التي نصت على) اليُعمل 
بالقان��ون اال م��ن وق��ت صيرورت��ه ناف��ذا 
فاليس��ري على ماس��بق م��ن الوقائع، اال 
اذا ُوج��َد نص في القان��ون اجلديد يقضي 
بغي��ر ذلك اوكان القان��ون اجلديد متعلقا 
)اه��داف  االداب(،والن  او  الع��ام  بالنظ��ام 
قانون التقاعد املوحد رقم 9 لسنة 2014 
املتمثلة باملادة )2( من القانون التي تنص 
على حتقيق العيش الكرمي للمش��مولني 
باحكام��ه واملس��اهمة ف��ي تعزي��ز قيم 
ال��ى  والوص��ول  االجتماع��ي  التكاف��ل 
معادلة منصفة تضمن العدالة في توزيع 
الدخل ب��ني افراد اجلي��ل الواحد واالجيال 
املتعاقبة وضمان وص��ول مظلة التقاعد 
الى فئات اكثر وتوفير اس��تقرار نفس��ي 
وم��ادي الكب��ر عدد ممك��ن م��ن املوظفني 
واملتقاعدي��ن وخلفهم،وضم��ان حماي��ة 
الدخ��ل لألش��خاص العاملني واس��رهم 
ف��ي ح��االت التقاع��د والعج��ز واالعاقة 
انتقال  والوفاة،وس��هولة  والش��يخوخة 
العاملني ب��ني القطاعني الع��ام واخلاص(
وهذه األهداف  تُعدُّ من النظام العام الذي 
يعني)مجموعة من الوسائل األمنية التي 
توفر احلماية لكافة املواطنني واألشخاص 
الذين يتواجدون على ارض دولة ما،ويعرف 
أيضا انه األسلوب املستخدم في تنظيم 
احلياة االجتماعية في اجملتمع الواحد عن 
طري��ق فرض س��لطة القان��ون التي متنح 
االف��راد حقوقه��م وتعرفه��م بالواجبات 

ال��ى  لهم(،ونش��ير  امللزم��ة  القانوني��ة 
قرار محكم��ة التميي��ز االحتادي��ة العدد 
1099/1098 الهيئ��ة االس��تئنافية عق��ار 
بتاري��خ  الص��ادر   1019/1018 ت   2017
2017/9/24 ال��ذي حك��م مبضم��ون ه��ذه 

املادة،له��ذا نطالب بس��ريان القانون بأثر 
رجعي ل��كل املتقاعدي��ن الذي��ن احيلوا 
للتقاعد قبل نفاذ القانون في 2014/1/1 .

2-إش��ارة ملا ورد في أعاله نطالب بتعديل 
املادة ) ٣5 - ثالثا ( ليكون احتساب الراتب 
التقاع��دي للمحالني عل��ى التقاعد قبل 

القان��ون على اس��اس رات��ب قرينه احملال 
على التقاعد بعد القانون.

٣- تعدي��ل املادة ) 21 - عاش��را - أ ( لتكون 
االس��تحقاقات التقاعدية س��واء الراتب 
اخلدم��ة   نهاي��ة  مكاف��أة  أو  التقاع��دي 

للمش��مولني به��ذه املادة مس��تثنني من 
ش��رط مدة اخلدمة ك��ون إحالتهم كانت 

قسرية وليس طوعية .
4- هن��اك حاجة لتعديل الفق��رة أوال من 
امل��ادة 21 م��ن القان��ون التي تن��ص على 
ال��ى  ال��ذي يح��ال  ))يس��تحق املوظ��ف 

التقاعد، الراتب التقاعدي اذا كانت لديه 
خدم��ة تقاعدي��ة التقل ع��ن)15( خمس 
عشرة س��نة واليُصرف الراتب التقاعدي 
اال اذا كان اكم��ل)50( س��نة م��ن عمره(( 
وتكييفها مع احلاجة الفعلية للمتقاعد 

العراق��ي ونقت��رح ان تكون م��دة اخلدمة 
التقاعدي��ة التق��ل عن)20( س��نة وصرف 
الرات��ب التقاع��دي ملن بلغ)45( س��نة من 

عمره.
5- تعدي��ل املاده )21 - رابعا- أ( ليكون احلد 
األدنى للراتب التقاع��دي )500-600( ألف 

دينار ش��هريا لكونه احلد األدنى الحتياج 
االس��رة العراقية التي حتافظ على كرامة 
العي��ش والوصول ال��ى امل��الءة والكفاية 
وغياب الدع��م احلكومي ال��ذي كان ميثل 
نس��بة مائ��ة باملائة ف��ي توفي��ر احلصة 

التموينية،مع االخذ بنظر االعتبار نسبة 
التضخم التي حتددها وزارة التخطيط.

6- زيادة الراتب التقاعدي بنس��بة ال تقل 
ع��ن 50%  طبقا ألح��كام امل��اده ) ٣6( من 

القانون.
7- تعديل امل��اده ) 28 - اوال ( لتكون حصة 

الوارث املس��تحقني لإلرث معادلة للراتب 
التقاعدي للموروث.

8- اضاف��ة فق��رة للمطال��ب بخص��وص 
ص��رف مكافأة نهاي��ة اخلدمه للموظفني 
الذي��ن مت إحالتهم على التقاعد قبل عام 

2014 لعدم صرفها لهم .
9- ش��مول املعاق��ني واجلرح��ى قب��ل عام 
متن��ح  الت��ي  االمتي��ازات  بنف��س   200٣

القرانهم حاليا .
 200٣ ع��ام  قب��ل  األس��رى  ش��مول   -10

باحلقوق التقاعدية .

11- إضاف��ة صيغة امل��ادة املقترحة وهي 
املادة )16( من قانون الوقاية من اإلشعاعات 
املؤين��ة رق��م )99( لس��نة 1980، وهي ما 
نصه:«تضاف ألغراض التقاعد الى خدمة 
العام��ل في مجال اإلش��عاع الذي قضى 
في األق��ل خمس س��نوات خدمة فعلية 
قب��ل او بعد نفاذ ه��ذا القانون ف��ي دوائر 
الدولة )٣0%( ثالثون في املائة من مجموع 
خدمت��ه الفعلية«،وميك��ن تكيي��ف هذه 
الفقرة مبا يتناسب مع التعديل املطلوب 

مع االحتفاظ مبضمونها.
12- نقترح إضافة هذه الفقرة الى الفقرة 

هاء من املاده 18 من قانون التقاعد:
1-)أحتس��اب مدة ممارس��ة مهنة احملاماة 
املدفوع��ة عنه��ا التوقيف��ات التقاعدية 
الالحق��ة لالحال��ة عل��ى التقاع��د م��ن 

مؤسسات الدولة(...(.
ب-احتساب مدة التفرغ الزراعي املدفوعة 
عنه��ا التوقيف��ات التقاعدي��ة الالحقة 
لالحال��ة عل��ى التقاعد من مؤسس��ات 
الدولة سواء كان املتفرغ الزراعي موظفا 
وفق��ا لقان��ون روات��ب موظف��ي الدول��ة 
والقط��اع العام أو غير موظف وفق قانون 

٣50 لسنة 1985.
1٣- تعدي��ل امل��ادة 18 أوال-ج/1 املتضمنة 
ع��د احل��ركات الفعلي��ة ) ق��رار مجل��س 
قي��ادة قرارمجل��س قيادة الث��ورة املنحل 
الدف��اع  وزارة  1562في1980/10/6وكت��اب 
االمر ال��وزاري 8٣0في 201٣/10/2حس��ب 
موافق��ة القائ��د الع��ام املبلغ��ة بكتابه 
508ف��ي 2014/6/20ف��ي 1980/4/9 وأيضا 
مبوجب احكام امر سلطة االئتالف املؤقتة 
)املنحلة( رقم )91( لس��نة 2004 ووافقت 
عليه احلكوم��ة العراقية     والعجيب ان 
امر احتساب احلركات الفعلية احتسبت 
فقط ل��وزارة الدف��اع فيما حرم��ت وزارة 
الداخلي��ة م��ن ح��ق احتس��اب اخلدم��ة 

مضاعفة،وهذا ظلم بنينّ تعرض اليه.

ليطلع المتقاعدون وليفرحوا بقرب انصافهم

األهداف  ُتعدُّ من النظام العام الذي يعين جمموعة من الوسائل األمنية اليت توفر احلماية 
لكافة املواطنني واألشخاص الذين يتواجدون على ارض دولة

»                       « تنشر اهم التعديالت املقرتحة لقانون التقاعد املوحد رقم »9« لسنة 2014
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زي��اد س��عيد  الورش��ة الدكت��ور  ابت��دأ 
القريش��ي / مدي��ر املؤسس��ة القانونية 
بالتعري��ف مبش��روع )ام��ان( بقول��ه انه 
مش��روع متخص��ص ملعاجل��ة موضوع 
جتنيد االطفال واعادة االندماج اجملتمعي 
بع��د الصراعات، مؤك��دا ان العراق جتاوز 
محنة كبيرة وبعد حترير االراضي واخلروج 
من الصراعات جاء دور بناء االنسان وصار 
البد من محاول��ة رص الصفوف من اجل 
اع��ادة االندماج اجملتمع��ي للتخلص من 
االنعكاسات السلبية على اجملتمع.. وذكر 
الدكتور القريشي ان هنالك ما يقرب من 
4000 طفل باعم��ار تتراوح ما بني 17-12 
س��نة محكوم��ني او متهم��ني باالرهاب 
اضاف��ة ال��ى اطف��ال كان��وا مصاحبني 
آلبائهم املنتمني ال��ى منظمات ارهابية. 
في الوقت الذي تواجه فيه املؤسس��ات 
االصالحية مش��كلة وجود اعداد هائلة 
من هؤالء االشخاص مع ما يحملونه من 
مش��اكل نفسية وفكرية كبيرة، خاصة 
وان االح��كام ضدهم تتراوح ما بني 15-5 
عام��ا يع��ودون بعدها ال��ى اجملتمع وهم 
معبأون بأفكار متطرفة وصور مطبوعة 
في اذهانهم لذا يستوجب االمر مواجهة 
املش��كلة ومحاولة وضع حلول سريعة 
ملعاجلته��ا تب��دأ من��ذ اآلن وجت��ري ضمن 
س��تراتيجية تضعها احلكومة العراقية 
بالتعاون مع اجملتمع الدولي للتخلص من 
االخطار املستقبلية.. واوضح القريشي 
ان ه��ذا املش��روع يس��لط الض��وء على 
فئة االطفال املقاتلني وينفذ بالش��راكة 
م��ع مجل��س القض��اء االعل��ى ونقاب��ة 
الصحفي��ني ونقاب��ة احملام��ني ومجلس 
الش��باب  ووزارة  الع��دل  ووزارة  الن��واب 
والرياضة كال حس��ب اختصاصه.. وفي 

حديث��ه عن التحدي��ات اجملتمعية واالثار 
املس��تقبلية لالطف��ال املقاتل��ني ق��ال 
االستاذ الدكتور عدنان ياسني مصطفى/
استاذ علم اجتماع التنمية في جامعة 
بغداد ان الطفولة تشكل نقطة االرتكاز 
االساس��ية في عمليات االس��تثمار في 

الرأس��مال البش��ري ل��ذا ف��إن االطفال 
ف��ي مناط��ق النزاع رمب��ا ميثل��ون فرصة 
كبيرة لالدماج اجملتمعي ورمبا يش��كلون 
قنبلة زمنية كامنة في االستراتيجيات 
احلالية فالضرورات االساسية  التنموية 

لبن��اء اجملتم��ع تقتض��ي وج��ود منه��ج 
متماس��ك ورص��ني للعم��ل ف��ي ميدان 
االطف��ال س��يما وان اجملتم��ع العراق��ي 
واجه ظروفا اس��تثنائية مأزومة أدت الى 
تده��ور أحوال املعيش��ة وال��ى افقارهم 
وارتفاع مس��احات التهمي��ش وقد نتج 

عنه��ا خس��ائر بش��رية ومادي��ة كبيرة 
جدا، مش��يرا ال��ى ان االطف��ال املقاتلني 
يعانون من الفقر والتهميش والضغوط 
االجتماعية والنفسية واليتم والتفكك 
االس��ري والب��د م��ن اعطائه��م اهتماما 

اس��تثنائيا من خالل تأطيرهم في احلياة 
العام��ة واع��ادة تأهيله��م وتعليمهم.. 
اما عن س��بل مواجهة التطرف وحماية 
االطف��ال منه فيجب – حس��ب الدكتور 
ياس��ني – حماي��ة النازح��ني واملهجرين 
قس��را في مناطقه��م وبلورة مش��اريع 
تنموية فاعلة تس��تقطب اذرع وطاقات 
الش��باب والس��عي ال��ى متكينه��م مع 
وتلي��ني  تقري��ب  س��تراتيجيات  اط��الق 
اجل��راح  لتضمي��د  للعق��ول  وغس��ل 
واالنتقال ال��ى التنمية البش��رية فضال 
عن تنمية الوعي الديني الوسطي واعادة 
النظ��ر ف��ي املناهج الدراس��ية وحتصني 
االطف��ال م��ن مخاط��ر االنترن��ت واعادة 
النظ��ر في البرام��ج واالعم��ال الدرامية 
مبا يس��اير القيم احلضارية جملتمعنا.. اما 
االس��تاذ الدكتور خالد احلس��ون/ اخلبير 
ف��ي القانون الدولي فتح��دث عن ضرورة 
نش��ر مفاهيم القانون الدولي والوطني 
بني اوس��اط اجملتمع وعن حماية االطفال 
واالحداث لكونها تنطلق من مس��ؤولية 
الدولة عن حماية حقوق كل االشخاص 

مؤك��دا  اقليمه��ا  عل��ى  املوجودي��ن 
ب��ذل العناي��ة الالزم��ة لضم��ان تفه��م 
االحتياج��ات واحلق��وق اخلاصة لالطفال 
اذ  ومس��اعدتهم،  اجملندي��ن  واملراهق��ني 

يجب اعتبار االطف��ال املتهمني بجرائم 
خ��الل ارتباطه��م بجماعات مس��لحة 
كضحاي��ا وفق القان��ون الدول��ي وليس 
فقط كجناة وينبغي التعامل معهم في 
اطار عدال��ة اصالحية وتأهيل اجتماعي 
مبا يتفق مع القانون الدولي الذي يضمن 

حماي��ة خاصة عبر عدة اتفاقات ومبادئ 
م��ع ايجاد بدائ��ل لالج��راءات القضائية 
وفق��ا التفاقية حقوق الطف��ل واملعايير 
الدولية االخرى لقضاء االحداث والعمل 
على تش��جيع ودعم مش��اركة االطفال 

في آليات املصاحل��ة لضمان اعادة ادماج 
تامة لالطفال الذي��ن ارتبطوا بجماعات 
مس��لحة.. كم��ا اكد الدكتور احلس��ون 
اهمية التعاون ب��ني الصحافة والقضاء 
ودور الصحفي��ني واالع��الم في تس��ليط 
الض��وء عل��ى العناص��ر اجلوهري��ة ف��ي 

حق��وق  كاتفاقي��ات  الطف��ل  حماي��ة 
الطف��ل وحمايته والتركي��ز على ظاهرة 
جتنيد االطفال وض��رورة التواصل معهم 
بعد اطالق سراحهم وحتفيز كل اجلهات 
املعنية لالهتمام بهم من اجل منع تكرار 

الصراع وبناء سالم مستدام بنزع فتيل 
االزمات وتعزيز روح املواطنة وتوطيد ثقة 
املواطن بالدولة.. وجرى نقاش متش��عب 
ب��ني االس��اتذة القائم��ني على الورش��ة 
واحلضور لتبادل اآلراء واملقترحات بهدف 
انضاج املش��روع ووضعه حي��ز التنفيذ، 
م��ن جانبه��ا ت��رى االعالمي��ة الدكتورة 
اسماء القيسي/ عضو في جلنة السلم 
اجملتمع��ي في مجلس ال��وزراء ان اطفال 
داعش هم قنبلة موقوتة وان هنالك عدم 
تقب��ل لهم م��ن اجملتمع وع��دم امكانية 
لدمجهم في اجملتمع بسبب ثقافة الثأر 
التي تالحقهم في مناطقهم التي عادوا 
اليها، ل��ذا يجب البدء من هنا، اذ ينبغي 
عل��ى اجملتم��ع ان يف��رز الش��خص الذي 
مارس االرهاب طوعا عن الفرد الذي اجبر 
على ممارس��ته، كما ينبغي توفير اماكن 
خاص��ة الع��ادة تأهي��ل االطف��ال ألنهم 
ميثلون لبن��ة جديدة لالره��اب وان تكون 
هنالك س��تراتيجية قانونية حلمايتهم 
ملعاجلته��م  صحي��ة  وس��تراتيجية 
وتأهيلهم نفسيا.. وتؤيد االعالمية شذى 
اجلنابي الرأي السابق فاجملتمع ال يتعاون 
مع املؤسس��ات املعنية بحماية الطفل 
ف��اذا خ��رج طف��ل جان��ح من الس��جن 
ال ميكن��ه مواجه��ة اجملتم��ع ألن��ه ينظر 
الي��ه على ان��ه )وصمة ع��ار( وال تتقبله 
املدرس��ة واجملتمع فكيف يكون األمر اذن 
اذا كان محكوم��ا او متهم��ا باالرهاب؟! 
أما االعالمية ملي��اء العامري/ من املكتب 
االعالم��ي لوزي��ر التربي��ة فتش��دد على 
صعوب��ة مواجه��ة ه��ذه املش��كلة في 
ظل غي��اب موازنة مالية كافية لذلك ما 
يتطل��ب محاولة التعاون م��ع منظمات 

دولية لتوفير متطلبات املشروع.

البينة الجديدة / عدوية الهاللي
لغرض تس��ليط الضوء على أهم التحديات والتأثيرات املس��تقبلية التي يواجهها اجملتمع مبا يخص قضايا االطفال اجملندين، قدمت املؤسسة القانونية في منظمة )من 
أجل وحدة العراق( ورش��ة تدريبية للصحفيني بالتعاون مع نقابة الصحفيني العراقيني ضمن مش��روع )أمان( لتطوير س��يادة القانون واعادة تأهيل اجملتمع بعد النزاعات.

وتضمن��ت الورش��ة تعريفا باملش��روع واهدافه وقضاي��ا جتنيد االطفال وتوضيح آلي��ات اعادة تأهيل االطفال الدماجه��م في اجملتمع بالتعاون مع املؤسس��ات احلكومية 
واملنظمات االنسانية واالعالم اضافة الى تناول املنظور القانوني والدعم االعالمي وشارك في الورشة التدريبية عدد من االكادمييني املتخصصني واالعالميني..

د.القريشي: املشروع يسلط الضوء على األطفال املقاتلني وينفذ بالشراكة مع جملس القضاء 
األعلى ونقابيت الصحفيني واحملامني وجملس النواب ووزارتي العدل والشباب كاًل حسب اختصاصه

بالتعاون مع نقابة الصحفيين العراقيين .. مؤسسة قانونية تقدم مشروعًا إلعادة االندماج المجتمعي ألطفال داعش

 د.خالد احلسون: ضرورة نشر مفاهيم القانون الدولي والوطين بني أوساط اجملتمع
 وعن محاية األطفال واألحداث لكونها تنطلق من مسؤولية الدولة عن محاية حقوق كل األشخاص

كانت بداية عيد العمال يوم 21 نيسان 
1856 ف��ي أس��تراليا، ث��م انتقل��ت إلى 
الوالي��ات املتح��دة األميركي��ة، حي��ث 
طالب العمال في والية ش��يكاغو عام 
1886 بتخفيض ساعات العمل اليومي 
إلى ثماني س��اعات، وتك��رر الطلب في 
والية كاليفورنيا. وفي تورونتو الكندية 
حض��ر زعي��م العم��ال األميرك��ي بيتر 
ماكغواي��ر احتفاال بعيد العمال، فنقل 
الفكرة ومت أول عيد للعمال في الواليات 
املتحدة األمريكية مت االحتفال به في 5 
ايل��ول 1882 في مدين��ة نيويورك. وكان 
نتاج نض��ال العم��ال في كن��دا قانون 
االحت��اد التج��اري الذي أعط��ى الصفة 
القانونية للعمال ووفر احلماية لنشاط 
االحت��اد ع��ام 1872. وفي ي��وم 1 ايار من 
ع��ام 1886 نظم العمال في ش��يكاغو 
ومن ثم ف��ي تورنتو إضراب��ا عن العمل 
شارك فيه ما بني 350 و 400 ألف عامل، 
يطالبون فيه بتحديد س��اعات العمل 
حت��ت ش��عار »ثمان��ي س��اعات عمل، 
ثمان��ي س��اعات ن��وم، ثماني س��اعات 
فراغ للراحة واالس��تمتاع« ، األمر الذي 
لم يَرق للس��لطات وأصح��اب املعامل 
خصوصا وأن الدع��وة لإلضراب حققت 
جناحا جيدا وشلت احلركة االقتصادية 
في املدينة، ففتحت الشرطة النار على 
املتظاهري��ن وقتل��ت ع��دداً منهم، ثم 
ألق��ى مجهول قنبلة في وس��ط جتمع 
للش��رطة أدى إل��ى مقتل 11 ش��خصا 
بينه��م 7 م��ن رجال الش��رطة واعُتِقَل 
على إث��ر ذلك العديد من ق��ادة العمال 
وحكم عل��ى 4 منهم باإلع��دام، وعلى 
اآلخري��ن بالس��جن لفت��رات ُمتفاوتة. 

وكان اجلالد ينفذ حكم اإلعدام بالعمال 
األربعة كانت زوجة اوجست سبايز أحد 
العم��ال احملكوم عليه��م باإلعدام تقرأ 
خطابا كتبه زوجها البنه الصغير جيم 

» ول��دي الصغير عندم��ا تكبر وتصبح 
ش��ابا وحتقق أمنية عمري ستعرف ملاذا 
أم��وت. ليس عن��دي ما أقول��ه لك أكثر 
من أنن��ى بريء. وأموت م��ن أجل قضية 

ش��ريفة ولهذا ال أخاف امل��وت وعندما 
تكب��ر س��تفخر بابيك وحتك��ي قصته 
ألصدقائك«. وقد ظهرت حقيقة اجلهة 
الت��ي رمت القنبلة عندم��ا اعترف أحد 

عناصر الش��رطة بأن م��ن رمى القنبلة 
كان أحد عناصر الش��رطة أنفس��هم. 
وبع��د وف��اة عمال عل��ى أي��دي اجليش 
األميرك��ي فيما ع��رف بإض��راب بوملان 

عام 1894، س��عى 
الرئي��س األميرك��ي غروف��ر كليفالن��د 
ملصاحلة م��ع حزب العمل، مت على إثرها 
بستة أيام تشريع عيد العمال وإعالنه 

إج��ازة رس��مية. بق��ي غروف��ر قلقا من 
تق��ارب اليوم الدول��ي للعمال مع ذكرى 
هامياركت ف��ي 4 مايو/أي��ار 1886 حيث 
قت��ل أكث��ر م��ن 12 ش��خصا حينه��ا، 

وجاء إضراب ش��يكاغو ضمن سلسلة 
إضراب��ات نظم��ت ف��ي عدد م��ن املدن 
األميركية يوم األول من مايو 1886 حتت 
ش��عار »من اليوم ليس عل��ى أي عامل 

أن يعم��ل أكث��ر م��ن ثماني س��اعات«، 
وبلغ عدد تلك اإلضرابات خمس��ة آالف 
إضراب وش��ارك فيه��ا نح��و 340 ألفا. 
وأحي��ا املؤمتر األول لألممية االش��تراكية 

ذكراها في العاصمة الفرنسية باريس 
ع��ام 1889، ومت��ت الدع��وة ملظاه��رات 
دولي��ة إلحي��اء ذك��رى هاميارك��ت عام 
1890، وفي العام املوالي اعترفت األممية 

االش��تراكية في مؤمتره��ا الثاني بعيد 
العمال حدثا سنويا. وفي عام 1904 دعا 
اجتماع مؤمتر االش��تراكية الدولية في 
أمس��تردام جميع املنظمات والنقابات 

االش��تراكية منها  العمالي��ة وخاصة 
ف��ي جمي��ع أنح��اء العال��م إل��ى عدم 
العمل في األول من أيار من كل عام، ومت 
الس��عي جلعله يوم إجازة رس��مية في 
عش��رات الدول. وفي ع��ام 1955 باركت 
الكنيس��ة الكاثوليكية األول من مايو 
عيدا للعمال، واعتبرت القديس يوسف 
بارا أو يوس��ف النجار ش��فيعا للعمال 
واحلرفيني، فيما سارت الواليات املتحدة 
على تقليدها الق��دمي، واعتبرت أول يوم 
اثنني من ش��هر س��بتمبر م��ن كل عام 
عيدا للعم��ل، وكذلك األم��ر في كندا. 
ي��وم 1 ايار ميكن أن يش��ير إل��ى العديد 
من االحتفاالت العمالية اخملتلفة التي 
أدت إل��ى األول من ماي��و كذكرى الحياء 
النض��ال من أجل الثماني س��اعات في 
اليوم. وفي هذا الصدد يسمى األول من 
مايو بالعطلة الدولية لعيد العمال، أو 
عيد العم��ال. ومع انتش��ار الفكرة في 
جمي��ع أنح��اء العالم، مت اختي��ار األول 
من أيار ليصبح ذكرى لالحتفال بحلول 
الدولية الثانية لالش��خاص املشتركني 
ف��ي قضي��ة هاميارك��ت 1886. وتتف��ق 
جميع الطبق��ات العمالية في العالم 
على التظاهر الس��لمي ف��ي هذا اليوم 
مطالب��ني بتنفي��ذ حق��وق العمال مع 
القاء كلمات متجد النضال العمالي في 
س��بيل نيل احلقوق. وتنظم في العراق 
احتفاالت بهذه املناسبة تشارك فيها 
احلكومي��ة كانت  املؤسس��ات  اغل��ب 
او اجملتم��ع املدني من اج��ل اعطاء ميزة 
لهذا اليوم والذي ل��م يختلف فيه حلد 
االن السياس��يون كعطلة رسمية منذ 

سقوط النظام السابق.

البينة الجديدة / عمر عريم
ي��وم العم��ال العاملي بدأ في القرن الثامن عش��ر عبر نزاعات عمالية ف��ي الواليات املتحدة االمريكية. وب��دأت فكرة »يوم العمال« في أس��تراليا، عام 1856. ويعده 
الكثيرون احتفاال ش��يوعيا، اش��تراكيا، علمانيا، نقابيا س��نويا يقام في دول عديدة احتفاًء بالعمال، تنظمه حركة عمالية، ش��يوعية، اشتراكية. يحتفل به في 
األول من شهر أيار من كل سنة في عدد من دول العالم، وعطلة رسمية في أغلب دول العالم. وتعود خلفية هذا اليوم إلى القرن التاسع عشر إلى الواليات املتحدة 
االميركية وكندا واس��تراليا. فقبل االعالن عن هذا اليوم بس��نوات، كانت شيكاغو في القرن التاسع عش��ر تخوض نزاعات عمالية لتخفيض ساعات العمل في 

هاميلتون، وبشكل خاص في احلركة التي تعرف بحركة الثماني ساعات..

يف يوم 1 أيار من عام 1886 نظم العمال يف شيكاغو ومن ثم يف تورنتو إضرابًا
 عن العمل شارك فيه ما بني 350 و400 ألف عامل يطالبون فيه بتحديد ساعات العمل

هل نال العمال ما يستحقونه من حقوق في األول من أيار؟

تتفق مجيع الطبقات العمالية يف العامل على التظاهر السلمي مطالبة بتنفيذ 
حقوق العمال مع إلقاء كلمات متجد النضال العمالي يف سبيل نيل احلقوق
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عودة املجالت الورقية
ام��ا امل��ادة الثاني��ة فق��د حددت 
الوس��ائل التي تس��عى الدار من 
خاللها ال��ى حتقيق اهدافها مثل 
اصدار الصح��ف واجملالت الدورية 
ورعاية حركة  االجنبية،  باللغات 
الترجمة وفتح دورات متخصصة 
للمترجمني. السيد ساطع راجي 
مدي��ر عام ال��دار حت��دث الينا عن 
اهدافه��ا ومهامها. فق��ال:- عند 
كان��ت  االدارة  مه��ام  اس��تالمي 
االص��دار  اجمل��الت متوقف��ة ع��ن 
الورق��ي وتراجعت في نش��اطات 
ال��دار االخ��رى ومنها املش��اركة 
والفعالي��ات  املع��ارض  ف��ي 
الثقافية واالنخفاض في الكتب 
الصادرة عن الدار بس��بب ظروف 
التقش��ف التي عانى منها البلد 
واالج��راءات االداري��ة. لكن احلمد 
هلل عادت اجملالت الورقية لالصدار 
وه��ي املأم��ون باللغ��ة العربي��ة 
وبغ��داد بالفرنس��ية وكلكامش 
لذلك نحن  اضاف��ة  باالنكليزية، 
بصدد طبع س��تة كت��ب ثقافية 
صدر منه��ا االول بعنوان الثقافة 
وعلم الثقافة في القرن العشرين 
ال��روس  الكت��اب  م��ن  جملموع��ة 
وترجم��ة هدى عل��ي عبد. وهناك 
الكثير من املشاريع املهمة تعمل 

الدار على تنفيذها قريبا. 

إصدارات دار املـأمـون
واشار:- تولي دار املأمون للترجمة 
اهتمام��ا خاص��ا لنش��ر الكتب 
ميادي��ن  ش��تى  ف��ي  الثقافي��ة 
املعرف��ة االنس��انية واالدبية في 

الرواي��ة والش��عر والنق��د االدبي 
والفلسفة وعلم النفس والتاريخ 
وعلم االجتماع والسياسة. كما 
تصدر دار املأمون عددا من الكتب 
اخلاصة مبختلف جوانب الثقافة 
اللغات  ال��ى  العراقي��ة مترجمة 

اخلم��س املعتمدة ف��ي الدار وهي 
االنكليزية والفرنس��ية واالملانية 
بغي��ة  والروس��ية  واالس��بانية 
تعري��ف الق��ارئ االجنب��ي بهذه 

الثقافة وابعادها.

مجلة املأمون
* حدثنا عن مجلتكم الرئيس��ية 

املأمون؟
- هي مجلة ثقافية فصلية تعنى 
اللغوية  والدراس��ات  بالترجم��ة 
وكل ما يتعلق بالثقافة العراقية 

حرص��ت  االخي��رة  االون��ة  وف��ي 
املأمون على اعداد ملفات خاصة 
ع��ن مواضيع حيوي��ة كانت على 
وتبادل  للنق��اش  الدوام محطات 
مواضي��ع  أكان��ت  س��واء  اآلراء 

ترجمية ام ثقافي��ة ام ادبية ومن 
اهم ه��ذه امللف��ات ما نش��ر عن 
املسيح  يوس��ف عبد  املترجمني 
ثروت وجب��را ابراهيم جب��را. وقد 
ص��در العدد االول منها عام 2005 
لكنه��ا توقف��ت في ع��ام 20١٤ 
وعادت لالص��دار ورقيا في خريف 

 .20١٨

* ومجلة كلكـامش؟
- مجل��ة ثقافي��ة تعن��ى بنق��ل 
ش��عر  م��ن  العراقي��ة  الثقاف��ة 
وقصة ومس��رح ودراسات نقدية 
وتاري��خ وتراث ش��عبي الى اللغة 
االنكليزي��ة، وص��در الع��دد االول 
منه��ا س��نة ١976 حت��ت اس��م 
)الع��راق اليوم( باللغة االنكليزية 
وفي تسعينات القرن املاضي ابدل 
اس��مها ال��ى كلكام��ش وتوقف 
اصداراها مع ش��قيقتها املأمون 
ثم عادت مجددا لالصدار الورقي.              

* ومجلة بغداد؟
� مجل��ة فصلي��ة تص��در باللغة 

باملواضي��ع  وتعن��ى  الفرنس��ية 
الثقافي��ة والفني��ة وتغطي اهم 
االحداث على الس��احة العراقية 
مع تس��ليط الضوء على حضارة 

العراق وتراثه. 

املرتجم العراقي
املترج��م  جري��دة  وبخص��وص 
العراقي قال السيد ساطع راجي:- 
جريدة ثقافية شهرية تصدر عن 
دار املأمون للترجمة والنش��ر في 
واالثار،  والس��ياحة  الثقافة  وزارة 

وتهت��م   20١2 ع��ام  تأسس��ت 
بتغطي��ة االنش��طة والفعاليات 
واالخبار الثقافي��ة اخلاصة بوزارة 
الثقافة والسياحة واالثار والدوائر 
والبي��وت الثقافي��ة التابعة لها.

وتعمل بشكل رئيس على اطالع 
القارئ العراقي على اهم انشطة 
والنش��ر  للترجم��ة  املأم��ون  دار 
الثقافي��ة  فعالياته��ا  وتغطي��ة 
الترجم��ة  مبؤمت��رات  املتمثل��ة 
والن��دوات الثقافية باالضافة الى 

متابعته��ا آخر نتاج��ات الدار من 
املترجمة.  والكت��ب  املطبوع��ات 
واض��اف:- حترص جري��دة املترجم 
العراقي على الق��اء الضوء على 
الثقافة االجنبية من خالل ترجمة 

املتنوع��ة  الثقافي��ة  املواضي��ع 
املهتمة باآلداب والفنون واالحداث 
العالم  البارزة لشعوب  الثقافية 
وباللغات اخملتلفة ونشرها باللغة 

العربية.

خدمات متعددة
م��ن  املأم��ون  دار  تق��دم  م��اذا   *
خدم��ات في داخ��ل وزارة الثقافة 

وخارجها؟
- تق��وم دار املأم��ون بتقدمي حزمة 
م��ن اخلدمات ف��ي داخل ال��وزارة 
وخارجها منها اوال توفير الترجمة 
الفوري��ة لالجتماع��ات واملؤمترات 
حي��ث يوج��د قس��م متخصص 
بينما  الفوري��ة  بالترجمة  فيه��ا 
يقوم قس��م الترجمة التحريرية 
واملراس��الت  الوثائ��ق  بترجم��ة 
واالتفاقي��ات والعناوين التجارية، 
وعبر مركز الع��راق للتدريب على 
الترجم��ة تنظم دار املأمون دورات 
رصين��ة تعتم��د عليه��ا معظم 
تطوي��ر  ف��ي  وال��وزارات  الدوائ��ر 

املهارات الترجمية ملوظفيها.

* كيف يصل القارئ
 اىل مطبوعات دار املأمون؟

-  ميكن للقارئ ان يقتني مطبوعات 
الدار عبر معارضها الدائمة سواء 
ف��ي مق��ر ال��وزارة او احت��اد االدباء 
ودائ��رة الس��ينما واملس��رح وفي 
املركز الثقافي البغدادي بش��ارع 
القش��لة  مبن��ى  وف��ي  املتنب��ي 
فضال ع��ن معرض الدار في نقابة 
الصحفيني واملعارض في عدد من 
الكليات، وال ننكر وجود مشكلة 
في التوزيع نعمل على تخطيها.

البينة الجديدة / قحطان جاسم جواد
دار املأمون تأسس��ت عام ١976، وهي اول كيان قانوني للترجمة في العراق، كان يعرف ب�)هيئة الترجمة املركزية( لإلش��راف على حركة الترجمة ورعايتها، وكان ذلك الكيان البذرة التي 
نش��أت منها دار املأمون للترجمة والنش��ر في منتصف عام ١9٨0 نظرا للحاجة املاسة الى دائرة متخصصة تس��توعب التطور احلاصل في الترجمة مبختلف أوجهها وغاياتها. حددت 
التعليمات رقم )١3( لس��نة ١9٨2 اهداف الدار ومهماتها وتقس��يماتها. وتضمنت املادة االولى من التعليمات على ان الهدف من انش��اء دار املأمون للترجمة والنش��ر هو )رعاية حركة 
الترجمة مبا يؤكد الش��خصية احلضارية االنس��انية ومبا يضمن التفاعل بني الثقافة القومية والثقافات االنس��انية من خالل تعريف القارئ العربي مبختارات من االدب العاملي والفكر 

االنساني فضال عن تعريف القارئ االجنبي بنماذج مختارة ومتميزة من االدب العراقي، احلديث خاصة، والثقافة العراقية اجلادة والرصينة عموما(..

حرصت املأمون على إعداد ملفات خاصة مبواضيع حيوية كانت على الدوام 
حمطات للنقاش وتبادل اآلراء سواء أكانت مواضيع ترمجية أم ثقافية أم أدبية

ساطع راجي: دار المأمون نافذة عراقية على الثقافة األجنبية تصدر عنها 3 مجالت باللغات العربية واإلنكليزية والفرنسية وجريدة شهرية

)كلكامش( جملة ثقافية تعنى بنقل الثقافة العراقية من شعر وقصة 
ومسرح ودراسات نقدية وتاريخ وتراث شعيب إىل اللغة اإلنكليزية

حركة تسوق متفائلة 
صاح��ب  الكعب��ي  محم��د  احل��اج 
مح��ل لبي��ع التواب��ل الغذائية في 
تقريب��ا  أس��بوع  من��ذ  الش��ورجة: 
وحركة العمل في س��وق الشورجة 
تش��هد إقب��اال متزاي��دا، حت��ى أننا 
نتأخر في س��اعات العمل، والسبب 
ه��و إط��الق أغل��ب روات��ب املوظفني 
والرعاية اإلجتماعية، وهنالك طلب 
على بعض الس��لع الرمضانية مثل 
)نومي بصرة وقمر الدين( إس��تعداداً 
لهذا الش��هر الفضيل، كما أعتقد 
املقبل��ة ستش��هد ه��ي  األي��ام  أن 
األخ��رى إنطالق حركة تبض��ع إلينا 
احملافظ��ات  بقي��ة  م��ن  وخصوص��ا 
إل��ى ان س��وق  األخ��رى، باإلضاف��ة 
الشورجة لديه املقدرة على توفير ما 
حتتاجه العوائل العراقية ناهيك عن 
مسألة التنافس األسعار بني التجار 

من تلك املواد الغذائية.

تعزيز اإلجراءات األمنية 
خال��د املوزان��ي صاحب مح��ل لبيع 
والش��رابت:  واملعجن��ات  احللوي��ات 
م��ن خ��الل جريدتكم أدع��و اجلهات 
اخملتصة واألمنية إلى تعزيز اإلجراءات 
األمنية داخل سوق الشورجة خوفا 
من تكرار ما حدث من حرق الس��وق 
خالل العام��ني املاضيني، وخصوصا 
أن هذا الس��وق يعتبر الرئة الغذائية 
الت��ي ت��زود جمي��ع احملافظ��ات مب��ا 
يحتاجون��ه من م��واد غذائية تكون 
فيه��ا األس��عار مقبول��ة نوع��ا ما، 
البد من أن يش��عر املواطنون باألمان 
حتى تكون إنس��يابية العمل تسير 

بش��كل مقبول، ونحن نع��ول على 
ه��ذا الش��هر الفضي��ل ألن م��ردود 
املبيعات والتس��ويق ب��ه أكثر رواجا 

من بقية الشهور.

تداعيات أزمة الحصار 
أمي��ر الس��وداني وجواد أب��و منتظر 

وفاضل الس��لطاني أصحاب محال 
لبي��ع مطيب��ات الش��رابت: هنالك 

حالة م��ن الترقب واحلذر يعيش��ها 
الش��ورجة،  ف��ي  احمل��ال  أصح��اب 
والسبب هو احلصار اإلقتصادي الذي 
فرضت��ه أمري��كا على إي��ران والدول 
التي تتعامل معها بش��كل أو بآخر، 
البد لنا أن نعترف بأن أغلب األسواق 

احمللي��ة تعتمد على البضاعة واملواد 
الغذائية القادمة م��ن الهند وإيران، 

تصعي��د  وأن 
املنطق��ة  ف��ي  العس��كري  اخلي��ار 
البضائ��ع  م��ن  الكثي��ر  س��يجعل 
عالقة في املوانئ البحرية العراقية، 
نح��ن نطالب بتس��هيل دخول تلك 
البضائ��ع م��ن مناف��ذ عراقية أخرى 

مع تقلي��ل حجم نس��بة الضريبة 
عليها، وحسنا فعل مجلس النواب 

العراقي في جلس��ته املنعقدة قبل 
ثالثة أي��ام بدعم املنت��وج العراقي، 
األم��ر ال��ذي س��يجعل الكثي��ر من 
األي��ادي العاطلة عن العمل جتد لها 

فرصة مناسبة.

رأي العوائل العراقية

املوظفة إميان ام أسامة: منذ إستالم 
راتبنا الشهري أنا وزوجي إتفقنا على 

إن نتس��وق قبل بداية شهر رمضان 
املب��ارك، نحن نخش��ى من أصحاب 
بعض احملال التجارية من زيادة أسعار 
املواد الغذائية األساس��ية في شهر 
رمض��ان الكرمي، وخصوص��ا مع قلة 
إط��الق املواد الغذائية ف��ي البطاقة 

التموينية وحصرها مبادة العدس.

سوق عريبة

انتقلنا إلى )س��وق عريب��ة( والواقع 
ف��ي ش��ارع الداخل مبدين��ة الصدر، 
وم��ا رصدن��اه هنالك حرك��ة تبضع 
يش��هدها هذا الس��وق ألن��ه يغذي 
بغ��داد،  العاصم��ة  ش��رق  مناط��ق 
مث��ل املعام��ل وح��ي النص��ر وحي 
ط��ارق والباوية وحتى أط��راف بغداد 

اجلديدة.

الشعور باآلخرين
نصير الش��مري بائع م��واد غذائية: 
يتوف��ر في ه��ذا الس��وق الكثير من 
املواد الغذائي��ة والبرغل واملعجنات 
ألنها تدخل ف��ي صناعة الكثير من 
احللويات مثل )زنود الست والزالبية( 
بتوفيره��ا  مس��عانا  كان  ولذل��ك 
بكميات مناسبة من سوق الشورجة 
قب��ل أكثر من خمس��ة عش��ر يوما 
أن  وأود  أس��عارها،  إلرتف��اع  تفادي��ا 
أضيف هنا أن هذا الش��هر الفضيل 
ق��د جعل��ه رحم��ة للن��اس، لك��ي 
يشعر األغنياء مبا يحتاجه الفقراء، 
ولذلك ندعو بع��ض التجار إلى عدم 
اس��تغالل هذه الفرصة وفرض أرباح 

على تلك املواد الغذائية.

أصحاب محال البيع املباشر 
أب��و س��ارة: كم��ا ت��رى أن إس��عارنا 
الغذائي��ة  امل��واد  عل��ى  املعروض��ة 
مقبول��ة نوع ما، بس��بب أن تكلفة 
ش��رائها أيضا هي األخ��رى مقبولة، 
ولذل��ك فإن أغل��ب املتس��وقني منا 
هم من أصحاب الدخ��ل احملدود، وأن 
نس��بة املبيعات لدينا ازدادت نسبيا 

ونشطة من قبل املواطنني.

البينة الجديدة / علي صحن عبد العزيز
يبدو أن مذاق الفلفل األحمر احلار والتوابل األخرى قد أثار حماس��ة املتبضعني في س��وق الش��ورجة وبقية األسواق احمللية األخرى، والسبب ليس في تغيير مذاقها 
وطعمها، وإمنا يعود إلى منو القوة الش��رائية النس��بية للمواطن، فقد أوضح عدد من رواد هذا الس��وق احليوي في العراق، بأن األحداث السياس��ية الس��اخنة التي 
تش��هدها املنطقة أثرت بش��كل كبير على توريد الكثير من تلك التوابل وخصوصا القادمة من الهند وإيران، نتيجة احلصار اإلقتصادي الذي فرضته أمريكا على 

إيران والدول التي تتعامل معها بشكل أو بآخر. )البينة اجلديدة( كان لها سبق صحفي في رصد حركة تبضع املواطنني في سوق الشورجة وعريبة..

مناشدات للتجار بعدم فرض أرباح إضافية على املواد الغذائية 
ومطالبات عاجلة بتزويد املواطنني مبفردات البطاقة التموينية

مع إطاللة شهر رمضان الكريم .. إقبال متزايد على حركة التبضع في األسواق المحلية 

ازدياد حركة التسوق بسبب إطالق الرواتب الشهرية
وضرورة تعزيز اإلجراءات األمنية داخل األسواق احمللية
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ساطع راجي



نتيجة التخبط وعدم رس��م سياسة واضحة لكسب العقول 
الش��ابة واس��تغاللها خلدمة بلدها نرى احلكوم��ة غير مهتمة 
بتل��ك العقول املتميزة واملتفردة في مجال اختصاصها، س��واء 
ف��ي القطاع اخل��اص او القط��اع احلكومي، ونتيج��ة لذلك نرى 
خيم االعتصامات منصوبة أمام الوزارات والدوائر واملؤسس��ات 
اخملتصة. ومثاالً على ما نقول املهندس��ون واألطباء، نرى ان اغلب 
املهندسني وِفي اغلب اختصاصات الهندسة وفروعها عاطلني 
عن العمل ويبحثون عنه وال يجدونه س��واء في القطاع اخلاص 
او احلكومي وإن وجدت فرصة عمل في احدى الدوائر فاحملاصصة 
هي معيار القبول او دفع املقس��وم لغ��رض التعيني، أما األطباء 
مع��روف  ه��و  فكم��ا 
يك��ون  تعيينه��م  ف��ان 
بش��كل مرك�����زي م��ن 
قب��ل وزارة الصح�������ة 
لك��ن الطام��ة الكب��رى 
مباش��رتهم  عن��د  ه��و 
ت  ملستش��في���������ا با
احلكومية بع��د التعيني 
فرواتبهم متدنية اضافة  
لقط��ع مبل��غ يزي��د عن  
مائة الف دينار عن وجبات  
لهم  تقدم  التي  الطعام 
كونهم مقيمني في املستش��فيات م��ن رواتبهم وهي عبارة عن 
وجبات عذائية من الدرجة الثالثة في اي مطعم شعبي ناهيك 
عن ع��دم اهتمام ادارات املستش��فيات بأماكن س��كن األطباء 
والطبيب��ات الت��ي عفى عليها الزم��ن، وال تع��رف التنظيف، مما 
يجعل األطباء يتحولون الى منظفني لتنظيف أماكن إقامتهم  
اضافة الى االعتداءات املس��تمرة عل��ى الكوادر الطبية من قبل 
املراجعني مما يجعل اكثر هؤالء س��واء من األطباء او املهندسني 
وغيرهم من اصحاب العقول الش��ابة واملتميزة يبحثون عن اول 
فرص��ة للهجرة وترك البلد، فهل تعي احلكومة خطورة ان يفرغ 
البلد من الكفاءات والعقول الشابة ام تترك احلبل على الغارب 
لتصحو ذات يوم فال جت��د من يعمر البلد او يعالج الناس ويقدم 
اخلدمات لهم؟!.. دعوة مخلصة ملعاجلة هذه الظواهر وبالسرعة 

املمكنة قبل فوات األوان.
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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 )3180( - األربعاء - 8 - أيار - 2019

شيء مؤس��ف ومخجل و)ايشّبع ضحك( هذا الذي 
يثار في األوساط السياسية والشعبية عن بورصات 
أو بازارات بيع وش��راء املناصب احلكومية في الدولة 
العراقي��ة، فال يكاد مير يوم م��ن دون أن نصحو على 
نكتة من العيار الثقيل تكشف عن هزالة ما يجري 
ويدور في الس��احة السياس��ية العراقي��ة وما آلت 

إليه األمور ألن نكون )سالوفة ما بني الطوايف(..
مس��ؤولون كب��ار ف��ي الس��لطة التنفيذي��ة فازوا 
ف��ي االنتخابات البرملاني��ة وكان يفت��رض أن يكون 
مكانهم حتت قبة البرملان، لكنهم يرفضون احلضور 
أو املباشرة بالعمل البرملاني ألنهم يأملون باحلصول 
عل��ى مناصب أكبر، ومحافظون ف��ازوا وصاروا نواباً 
لكنهم يتشبثون ب�)كرس��ي احملافظة( وال يحبذون 

مجلس  إل��ى  القدوم 
اليمني  لتأدية  النواب 
الدس��تورية، وال أدري 
مب��اذا ميك��ن تفس��ير 
إال  احل��االت  ه������ذه 
بس��بب واحد، هو أن 
احلكوم��ي  املنص��ب 
وألجل��ه  ذهب��اً  ي��در 
يحل��������و الص��راع 
إلى  الوطن  وليذه��ب 

القير وبئس املصير..
املوصل  ما يجري في 

احلدباء مظهر من مظاهر واقع سياسي عراقي مرير 
ومشوه ومثير للقشعريرة واالشمئزاز، وفي ضوئه ال 
ميكن أن تتخيل وجود دولة مدنية قادرة على خدمة 
الش��عب، إذ كيف له��ذه الدولة املهزل��ة أن حتاكم 
مسؤوالً اشترى منصبه من ماله اخلاص أو حاشيته 
أو حزب��ه أو مريدي��ه أو احلبربش��ية الذي��ن يأمل��ون 
بالصيد الدس��م متمثالً بقومس��يونات ومقاوالت 
ومناقصات وصفقات طاملا بقي هذا املسؤول جاثماً 

على )الكرسي( الذي يدر ذهباً..
أوس��اط ف��ي املوص��ل وصل به��ا احل��ال أن تتحدث 
بالعل��ن عن عروض مغرية تتضم��ن )200-300( ألف 
دوالر وسيارة )GMC( لكل عضو في مجلس احملافظة 
مقابل التصويت على الش��خصية التي ترشحها، 
وب��ني التصدي��ق والتكذيب م��ن حق��ك أن تطالب 
كل من يعنيه األمر بالكش��ف عن املس��تور ليطلع 

الشعب على احلقائق..
نعم، إن ما يجري من مهازل يستدعي نشر غسيله 
القذر على احلبال ولتتس��اقط الرؤوس العفنة غير 

مأسوف عليها، ألن الوطن والشعب هما األهم.

عبد الزهرة البياتي*

وجع يومي

*رئيس التحرير التنفيذي

بيِ اّلتيِ  ليِْلَمَناصيِ
َتُدرُّ َذَهبًا .. ُبورَصُتَها

املنصب الحكومي 
يدر ذهبًا وألجله 
يحلــــــو الصراع 
وليذهب الوطن 
إىل القري وبئس 

املصري..

هل تعي الحكومة خطورة 
أن يفرغ البلد من الكفاءات 

والعقول الشابة أم ترتك 
الحبل على الغارب لتصحو 
ذات يوم فال تجد من يعمر 
البلد أو يعالج الناس ويقدم 

الخدمات لهم؟!..

هجرة العقول
 الشابة

وقفة

د.ناظم الربيعي

كاريكاتري

متابعة / البينة الجديدة
بع��د أن وضع��ت دوقة ساس��كس ميغان 
تتزاي��د  بس��المة،  األول  طفله��ا  م��اركل 
املضارب��ات واملراهن��ات ح��ول م��ا ميكن أن 
يس��مى - وما إذا كانت امللكة ستس��مح 
للطفل ب��أن يصبح أميًرا. وق��د يقرر الدوق 
هاري وزوجت��ه اعتماد اس��م تقليدي مثل 
جيمس، إدوارد أو آرثر. ومع ذلك، فإن الزوجني 
اللذين طاملا أظه��را تباينهما مع التقاليد 
امللكي��ة قد يق��رران مفاج��أة اجلميع عند 

تسمية طفلهما األول.

وكاالت / البينة اجلديدة
أطلق نش��طاء مغاربة حملة ملقاطعة 
البصل بس��بب ارتفاع أس��عاره، وذلك 
ف��ي أول أي��ام رمض��ان ال��ذي يص��ادف 
ام��س الثالثاء ف��ي اململك��ة. وضجت 
مواقع التواصل االجتماعي في املغرب 
التي تعني  بهاشتاغ )#خليه_يخناز( 
دعه يفس��د، ودع��ا نش��طاء إلى عدم 

ش��راء البصل، وباقي املواد التي عرفت 
ارتفاع��ا ف��ي س��عرها بس��بب إقبال 
املواطن��ني عليها خالل ش��هر رمضان.
ووص��ل س��عر البص��ل، 15 درهما }5.3 
واعتب��ر  الواح��د،  للكيلوغ��رام  دوالر{ 
مرتف��ع،  الس��عر  ه��ذا  أن  النش��طاء 
بعدما كان أق��ل من 6 دراهم )0.6 دوالر( 

للكيلوغرام الواحد قبل أسابيع.

ما اسم الطفل األول هلاري وماركل؟

سكان دولة عربية يقاطعون البصل

ملناسبة حلول شهر رمضان الكريم 
)                 (تتلقى التهاني من املصرف العراقي للتجارة 

جميلة ه��ي الطفولة.. وجميلة هي 
أيامه��ا األولى.. ألنه��ا بريئة وعفوية 
وصافي��ة ونقية وعذب��ة عذوبة مياه 
دجلة والفرات.. وحلوة كما العسل.. 
ابتس��امتهم دائم��اً مرس��ومة على 
الشفاه والعيون، وأحاديثهم محببة 

للنف��وس وأحالمه��م واس��عة ب��ال 
حدود، وألن الذكريات عندهم تسجل 
أول��ى محط��ات الطريق ف��إن ذويهم 
يحرص��ون على تدوينها ويس��ارعون 
إلى تقلي��ب أوراقها كلما اش��تاقوا 
إليها.. اليوم أنا أشعر بسعادة غامرة 
ويشاركني الزمالء في العمل واألهل 
والعيال ملناس��بة تخرج ابنتي )ملك 
علي( من روضة املروج النموذجية، وال 
أمل��ك إال أن أطبع ُقبلة على جبينها 
الوضاح، وأش��كر إدارة الروضة ممثلًة 
مبديرته��ا الس��ت )هيام عب��د الرزاق 

هادي الربيعي(. 

الصحفية 
صفا القيسي

ملوكة تتخرج من الروضة 

بروكت جهود الزميل )محمد اجلبوري( مدير إعالم وزارة 
العدل لتفانيه في العمل ومتابعته لوس��ائل اإلعالم 
وخاص��ة الصح��ف اليومي��ة بغية رصد م��ا فيها من 
مالحظ��ات والرد عليها وعالقت��ه الطيبة باإلعالميني 
والصحفي��ني، وال منل��ك إزاء ذلك إال أن نق��ول »بوركت 
جه��ودك أيها اإلعالمي املثابر محمد اجلبوري، وس��دد 

اهلل خطاك«.

بوركت اجلهود 

ابتداًء من مس��اء أمس الثالثاء 
اخلمي��س،  غ��د  ي��وم  ولغاي��ة 
تتعرض املنطقة والعراق لتأثير 
أخ��دود ب��ارد يس��بب نش��اط 
منخفض البح��ر األحمر األمر 
ال��ذي س��يؤدي إل��ى تس��اقط 
األمطار ف��ي مناط��ق متفرقة 
م��ن العراق ابت��داًء من املناطق 
الش��مالية والوس��طى وصوالً 
إلى جن��وب العراق، ذات ش��دة 
متوس��طة.  إل��ى  خفيف��ة 

تتضم��ن احلال��ة عب��ور جبهة 
ب��اردة فوق العراق تس��اهم في 

تلطي��ف األجواء خصوصا يوم 
اخلميس حيث تس��جل بغداد 
2٩ درجة مئوية، تنشط الرياح 
في املناطق الغربية من العراق 
ولك��ن انبع��اث الغب��ار يكون 
قليال أو معدوما بسبب تثبيت 
التربة بواسطة انتشار النبات 
الطبيعي ف��ي منطقة البادية 

الغربية.
عقيل غازي/جلنة التنبؤات 
القدسية/قسم علوم اجلو

احلالة اجلوية هلذا اليوم

سالمات تقولها من االعماق اسرة حترير 
جريدة »البين��ة اجلديدة« وعلى رأس��ها 
رئيس التحرير »عب��د الوهاب جبار« الى 
الزميل )مه��دي محمد رضا( رئيس حترير 
جري��دة »العال��م« لتعرضه ال��ى حادث 
مروري سائلني اهلل ان مين عليه بالصحة 

والسالمة والشفاء التام.

ســـالمــــــــــــــات


