
الغاردي��ان  صحيف��ة  كش��فت 
البريطاني��ة ام��س ان وزي��ر اخلارجية 
االمريكي )ماي��ك بومبيو( الذي وصل 
بغ��داد ام��س االول ف��ي زيارة س��رية 
وخاطفة اس��تمرت ملدة )4( س��اعات 
طال��ب اثن��اء لقائ��ه رئيس��ي الوزراء 
واجلمهوري��ة  امله��دي(  عب��د  )ع��ادل 
)بره��م صال��ح( احلكوم��ة العراقية 
بتوفي��ر احلماي��ة الكافي��ة للق��وات 
االمريكية ف��ي العراق من التهديدات 
املتزايدة اليران وكان بومبيو قد الغى 
خطة راس��خة لعق��د محادثات مع 
املستش��ارة االملاني��ة )اجنيال ميركل( 
ف��ي برل��ن ي��وم ام��س االول الثالثاء 
وب��دال م��ن ذل��ك س��افر ال��ى العراق 
الظهار الدع��م االمريكي للحكومة 
العراقي��ة بعد التوت��رات املتزايدة مع 
ايران وبحس��ب الغارديان فأن بومبيو 
ابل��غ الصحفين بع��د اجتماعه مع 
املس��ؤولن العراقي��ن بأن��ه »حتدثنا 
اليه��م ح��ول اهمية ضم��ان العراق 
لقدرت��ه عل��ى حماي��ة االمريكي��ن 
حماي��ة كافية في بالده��م«. واضاف 
بومبي��و بأن الغ��رض م��ن االجتماع 
العراقين  للمس��ؤولن  السماح  هو 
في معرف��ة املزيد عن مجرى التهديد 
املتزايد الذي رأيناه حتى يتمكنوا من 
حماي��ة الق��وات االمريكية بش��كل 
اص��در  ذات��ه  الس��ياق  فعال.وف��ي 

مكت��ب رئي��س ال��وزراء بيان��ا ام��س 
اوض��ح فيه بأن زي��ارة بومبيو لبغداد 
تأت��ي بع��د مكاملت��ن هاتفيتن بن 
عب��د املهدي وبومبيو يومي الس��بت 
واالثن��ن املاضين واك��د عبد املهدي 
ان الواليات املتحدة االمريكية شريك 
استراتيجي مهم للعراق. وان العراق 
مس��تمر بسياس��ته املتوازن��ة التي 
تبني جس��ور الصداق��ة والتعاون مع 
جميع االصدقاء واجليران ومنهم اجلارة 
ايران مش��دداً على رغب��ة العراق في 
تطوير العالقات مع الواليات املتحدة 
ومع بقي��ة دول اجل��وار واالصدقاء في 
مختلف اجملاالت وبحسب البيان فأن 
اجلانب��ن االمريكي والعراقي ناقش��ا 
نتائج اجلولة االوروبي��ة التي قام بها 
رئيس مجلس ال��وزراء وكذلك زيارته 
املهمة الى دول اجلوار وان بومبيو اكد 
س��عادته بجهود احلكومة العراقية 
والدور ال��ذي تلعبه ومس��اعيها في 
بس��ط االمن وج��ذب االس��تثمارات 
واخلب��رات االجنبي��ة مب��ا ف��ي ذل��ك 
العالقات املميزة مع الواليات املتحدة 
ومش��يداً بقرار مجلس الوزراء بدعم 
م��ع ش��ركة  لالتف��اق  النف��ط  وزارة 
االمريكي��ة ح��ول  موبي��ل  اكس��ون 
مش��روع اجلن��وب املتكام��ل واب��دى 
الوزي��ر االمريك��ي تفهم��ه ملواق��ف 
العراق م��ن القضاي��ا املطروحة.وفي 
الس��ياق ذاته اكد رئي��س اجلمهورية 
)بره��م صال��ح( خالل لقائ��ه بومبيو 

الت��زام الع��راق بسياس��اته املتوازنة 
التي تبني جسور الصداقة والتعاون 
مع جمي��ع االصدقاء واجليران ومنهم 
ايران وخاطب صال��ح بومبيو بالقول 
ان الش��راكة الس��تراتيجية معكم 
مهمة وان العراق ملتزم بالصداقة مع 
ايران.وفي اط��ار ردود الفعل رأى نائب 
رئيس الوزراء السابق )بهاء االعرجي( 
امس ان زيارة وزير اخلارجية االمريكية 
)مايك بومبيو( هي مبثابة انذار للعراق 
لوقوف��ه م��ع اجلمهورية االس��المية 
االيرانية واال ما معنى تصريحه »بأننا 

نريد عراقاً مستقالً«.
في وقت دعت كتلة صادقون النيابية 
التابع��ة حلرك��ة عصائ��ب اهل احلق 
امس احلكومة العراقية الى التعامل 
م��ع ملف العقوب��ات االمريكية على 
اي��ران م��ن موقع ق��وي وق��ال الناطق 
باسم الكتلة النائب )نعيم العبودي( 
في تغريدة له انه »اذا كان مجيء وزير 
اخلارجي��ة االمريكي بهذه الس��رعة 
لغرض ايصال رس��الة تهديد بش��أن 
اجب��ار الع��راق عل��ى االلت��زام مبلف 
ايران  عل��ى  االقتصادي��ة  العقوب��ات 

فأنن��ا ندع��و احلكوم��ة العراقية ألن 
تتعامل مع ملف العقوبات من موقع 
العراق القوي الذي ال ينظر للضغوط 

والتهديدات االمريكية«.
وفي التطورات االخرى دعا النائب عن 
محافظة نينوى وزير الدفاع السابق 
ام��س احلكوم��ة  العبي��دي(  )خال��د 
االحتادية الى تطبيق قانون الس��المة 
الوطنية في احملافظ��ة وحل مجلس 
احملافظ��ة لع��دم اهلي��ة اجمللس على 
القي��ام بواجبات��ه بطريق��ة مهنية 
وش��فافة مش��يراً ال��ى ان التصعيد 

السياس��ي واجملتمعي ين��ذر بعواقب 
وخيمة في املدينة والبد من اتخاذ قرار 
شجاع ومس��ؤول ودون تباطؤ باعالن 
تطبيق قانون الس��المة الوطنية في 

نينوى.
وفي شأن آخر كشف االحتاد الوطني 
الكردس��تاني امس االربعاء عن عزم 
برمل��ان اقلي��م كردس��تان فت��ح باب 
اقلي��م  رئاس��ة  الترش��يح ملنص��ب 
كردستان خالل جلسة البرملان امس 
مش��يراً ال��ى ان فتح باب الترش��يح 
سيس��تمر لعدة ايام وق��ال القيادي 
في االحتاد )غياث السورجي( انه بعد 
تصويت برملان اقليم كردس��تان على 
تعدي��ل قان��ون رئاس��ة االقلي��م فأن 
االتف��اق يتضمن فتح باب الترش��يح 

ملنصب رئيس االقليم.
على صعي��د آخر اك��دت عضو جلنة 
النزاه��ة البرملاني��ة )عالي��ة نصيف( 
ام��س عزم اللجن��ة ارس��ال وفد الى 
رئيس ال��وزراء بصفت��ه القائد العام 
للق��وات املس��لحة للحص��ول على 
موافقة ف��ي التعاون بن وزارة الدفاع 
واللجن��ة م��ن اج��ل فت��ح ملف��ات 
الفس��اد الس��ابقة في ال��وزارة وقال 
نصيف ان اكثر اموال الدولة س��رقت  
عبر وزارات مهمة وحيوية ومن بينها 
وزارة الدف��اع عل��ى اعتب��ار ان تركيز 
املوازن��ات الس��ابقة كان للتس��ليح 

بسبب احلرب على االرهاب وداعش.

بغداد /  
أعل��ن رئي��س الوزراء عادل عبد املهدي، امس األربعاء، عن اعت��ذاره تلبية دعوات مآدب االفطار 
العلنية والرسمية النشغاله في ادارة البلد خالل شهر رمضان مبينا ان الشهر الكرمي فرصة 
لتقدمي اخلدمات الى املواطنن.وقال عبد املهدي” انه “في الوقت الذي يس��عدنا ان نرى بركات 
هذا الش��هر الفضيل تنزل على بلدنا خيرا ونعمة وتكتظ املدن بالنشاط والتزاور بن االخوة 
في الوطن ، نعرب عن بالغ االمتنان لدعوات اإلفطار الكرمية املوجهة لنا ، ونقدم اعتذارنا عن 
حضورها كما نعتذر عن اقامة مآدب افطار من قبلنا عسى اهلل ان يوفقنا خلدمة من هو احوج 
إليها”.وأضاف عبد املهدي ان ” هذه االيام املباركة من شهر رمضان املبارك هي فرصة للعمل 
الذي يجازي فيه الباري عز وجل عباده اخمللصن خير اجلزاء ، والعمل أس��مى وانبل وأقرب الى 
اهلل من خدمة الناس وتفقد احوال احملتاجن واحلفاظ على مصاحلهم واس��تقرارهم” . مبينا 
ان ” الش��عب العراقي يس��تحق ان نركز من اجله اجلهود وننتهز االوقات للعمل سعيا نحو 
حتقيق هذا الهدف النبيل”.وتابع “نبارك مجددا لشعبنا الكرمي حلول شهر رمضان شهر اهلل. 
وهو ش��هر يتزاور فيه املؤمنون ويبذل فيه العراقيون ويفرش��ون موائد افطار الزائرين قربة له 

سبحانه وتعميقا لروح التكافل االجتماعي بيننا”.

)                                 ( تطالب اجلهات املتصدية للفساد ان تسمي املفسدين واللصوص باألمساء كي يعرف الشعب من ينهب الوطن

الَت وقَت »ثريد وهبيط«.. دعوه يعمل.. عبد املهدي يعتذر عن تلبية دعوات االفطار الشعبية والرمسية

صاحل خماطبًا وزير اخلارجية االمريكي: الشراكة السرتاتيجية معكم مهمة والعراق ملتزم بالصداقة مع ايران
مكتب رئيس الوزراء يكشف مادار: تفهم امريكي ملواقف العراق من القضايا املطروحة.. وبومبيو: املسؤولون تعهدوا حبماية مصاحلنا وقواتنا

العبادي يف تصريح الفت: )ماما( قالت لي ال تعد للسلطة مرة ثانية ألنهم سيخربون عليك اشياء كثرية

اقبض من دبش.. النزاهة النيابية: اكثر االموال سرقت عرب وزارات مهمة وسنرسل وفدا لعبد املهدي
دعوات إلعالن حالة الطوارئ يف نينوى.. وفتح باب الرتشح ملنصب رئيس اقليم كردستان
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زيارة بومبيو السرية والخاطفة لبغداد استمرت )4( ساعات وأثارت عاصفة من التصريحات والتكهنات

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 

افعلها ياعبد املهدي وانِه معاناة املواطنني للوصول اىل مطار بغداد ألن الطريق ميسور للمسؤولني وحاشيتهم فقط!

يف الهدفكتب املحرر السياسي

يقول احمللل السياس��ي العراق��ي الزميل )أحمد األبيض( 
ان طب��ول احلرب ب��ن ايران والواليات املتح��دة بدأت تُقرع 
بق��وة وان من ال يس��معها اطرش او يح��اول ان يتغابى.. 
نعم ان كل املؤش��رات والدالئل والوقائع في امليدان تؤكد 
مبا ال يقبل الشك بأن املواجهة العسكرية بن واشنطن 
وطهران آخذة بالتصاعد وان الصدام وش��يك والريب في 
االمر لكن الذي نتمن��اه صراحة أال حتصل تلك املواجهة 
بأي شكل من االشكال ألن نتائج احلروب الكارثية عادة ما 
تدفع ثمنها الشعوب وان املنطقة سوف حتترق وتتحول 
الى ميدان منازلة يحترق فيه االخضر واليابس العتبارات 

كثي��رة يط��ول ش��رحها 
في ه��ذه العجالة وبذلك 
س��نكون ام��ام حالة من 
والالاس��تقرار  الفوض��ى 
واالضط��راب االمني الذي 
لي��س  س��لباً  ينعك��س 
عل��ى ايران فحس��ب بل 
املنطق��ة  دول  كل  عل��ى 
والعال��م وم��ن هنا يجب 
املس��ؤولون  يتح��رك  ان 
وصن��اع القرار في العراق 
عل��ى ابع��اد بالده��م من 

حوم��ة الصراع وان يتحس��بوا جيداً لقاب��الت االيام وان 
يضعوا في احلس��بان ان لكل ش��يء ثم��ن وان مصلحة 
العراق وش��عبه وس��يادته خطوط حمر يج��ب ان تُصان 
وان احلكم��ة واملنطق والعقل كلها تقتضي العمل اجلاد 
لتحقي��ق اكبر قدر من الت��وازن في عالقاتن��ا ومصاحلنا 

الستراتيجية مع االطراف الدولية وحتديداً اجلارة ايران.
والبد م��ن التأكيد على حقيقة أنن��ا ال نقبل بأن نتحول 
الى حديق��ة خلفية ألي كان او نكون مس��رحاً قتالياً ال 
ناقة في��ه وال جمل.. فهل س��يتم التعامل مع ما يجري 

بهذا القدر من الفهم العالي واملسؤول أم بغير ذلك؟!

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

عبد الوهاب جبار 

 ان الحكمة واملنطق والعقل كلها 
تقتضي العمل الجاد لتحقيق 
اكرب قدر من التوازن يف عالقاتنا 
ومصالحنا السرتاتيجية مع 
االطراف الدولية 

حذار ان يتحول العراق 
اىل حلبة صراع
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وزير الزراعة : مل مننح اجازات السترياد البيض و الصناعة تقرر منح منتسبيها إجازات دراسية داخل العراق
احلكيم يشدد على مواصفات القضاة ملنع أحكام تعرض النظام اىل اإلنهيارال

2تقرير أمريكي حيذر من خطورة ماينتظر املنطقة : املارد النووي خرج من القمقم
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الزوراء يغادر 
دوري أبطال آسيا 

بسيناريو حزين

كركوك: أطباء بال حدود 
تقدم املزيد من اخلدمات 

الطبية لسكان احلوجية

مكتب عبد املهدي 
يكشف تفاصيل 
اللقاء مع بومبيو

ملاذا على حممد بن سلمان 
أن خيشى السعوديني 

طاليب اللجوء؟
12 10 513

بغداد /             
ق��ال اخلبي��ر املهندس عام��ر عب��د اجلبار إس��ماعيل 
رئيس املكتب العراقي االستش��اري بأن هنالك حتالفا 
سياس��يا اقتصاديا من نوع جدي��د  الغرض منه منع 
اي حص��ار اقتص��ادي عل��ى س��وريا عب��ر  توقيع عقد 

تأجي��ر مين��اء طرطوس لروس��يا مل��دة 4٩ عاما للنقل 
واالس��تخدام االقتصادي وبه��ذه الطريقة س��يعتبر 
هذا امليناء اس��تثمارا روسيا وغير مشمول بالعقوبات 
واحلص��ار االقتص��ادي عل��ى س��وريا  وال ميك��ن من��ع  
ناقالت النفظ أو الس��فن التجارية  م��ن دخول ميناء 
طرطوس كونه مستثمرا لصالح روسيا علما بأن هذا 
االستثمار متت دراسته بن اجلانبن السوري والروسي 
منذ عام 2018 دون اعالن. وتوقع عبد اجلبار بأن االعالن 
عنه بشكل مفاجئ وبهذا التوقيت  سيكون مناسبا 

جدا للجانب السوري والروسي وكذلك اإليراني الحقا 
واذا ما مت االس��راع في تنفيذه خالل اس��بوع سيعتبر  
ضربة مقصودة من روس��يا  ضد امريكا إلفشال احلرب 
االقتصادي��ة على س��وريا ورمبا يش��مل هذا املش��روع   
كس��ر احلصار على إيران الحق��ا. واكد اخلبير املهندس 
عامر عبد اجلبار بأن هذا املشروع الروسي السوري هو 
سبب إإلحلاح الشديد االخير من قبل إيران على العراق 
حلصولها على موافقة الربط السككي  معها  وذلك 
كون ش��بكة الس��كك العراقية  مرتبط��ة مع ميناء 

طرطوس عبر ربيعة ويوجد طلب سوري إيراني الكمال 
الربط الس��ككي  عبر القائم أيض��ا وعليه نتوقع بأن 
إيران ستتفق مع سوريا وروسيا والعراق لكسر احلصار 
االقتص��ادي املف��روض عليها  م��ن امريكا عب��ر ميناء 
طرط��وس والقناة اجلافة العراقية إل��ى إيران وموانئها  
الواقعة على اخللي��ج العربي  من جانب أخر قال عبد 
اجلبار  ماذا س��تقدم إيران وس��وريا و روسيا إلى العراق 
مقابل موافقته على الربط الس��ككي؟ أال يس��تحق 
ذلك ش��روطا كبيرة جدا لتحقيق مكاسب اقتصادية 

وس��يادية عليا  للجانب العراقي والسيما بأن هنالك 
ملف��ات عالق��ة بن الع��راق ودول اجل��وار املعنية بهذا 
االتف��اق  وقال ايض��ا بأنن��ا رفضنا الربط الس��ككي 
م��ع إي��ران والكويت خ��الل الفت��رة  2010-2008  مالم 
حتقق إي��ران والكويت مكاس��ب اقتصادية وس��يادية 
جديدة للجانب العراقي. واليوم تأكدت صحة توقعنا 
وموقفنا من الربط الس��ككي والذي أعلناه قبل أكثر 
من عش��ر سنوات في ظل املش��روع السوري الروسي 
أع��اله  واملتوقع انضمام إي��ران اليه.   وختم عبد اجلبار 

تصريح��ه بس��ؤال، هل ان الع��راق قادر عل��ى الوقوف 
إلى جان��ب التحالف الروس��ي الس��وري اإليراني ضد 
املواق��ف األمريكي��ة في املنطق��ة ... ام يظ��ل العراق 
ماس��كا العصا م��ن املنتصف حتى يفق��د الطرفن   
ورمب��ا يتطلب تن��ازالت جديدة إلرض��اء الطرفن دون أي 

مكسب  عراقي ؟؟!!
 املوضوع بحاجة إلى دراس��ة ناضج��ة التخاذ موقف 

صريح يخدم مصالح العراق بالدرجة األولى...

عامر عبد الجبار يكشف لـ)                       ( عن تحالف سياسي – اقتصادي من نوع جديد في المنطقة واهدافه المستقبلية

  تأجري ميناء طرطوس لروسيا سيشكل ضربة ضد امريكا الفشال احلرب االقتصادية على سوريا وكسر احلصار على ايران
  ملاذا تصر طهران على الربط السككي عرب القائم وماهي الفوائد اليت سيجنيها العراق؟!

بغداد / 
ق��ال النائب ع��ن ائتالف دول��ة القانون الس��يد )عدنان 
االس��دي( ان املش��هد السياس��ي ف��ي الب��الد يتك��رر 
منذ الع��ام )2006( والى اآلن حيث نرى نفس املش��اهد 
السياسية وذات الوجوه السياسية الذي تدور فيه وان 

السبب في ذلك هو النظام السياسي املوجود.
واضاف في تصريح ل�«البينة اجلديدة« ان ذهنية العراقي 
متع��ودة بصراحة على االقصاء وعدم قبول اآلخر وعدم 
احلوار وعلى التطرف وهذه طبيعة العراقي بشكل عام 

وان النظام الدميقراطي يحتاج الى بناء مستوى ثقافي 
معن وتغيير واعداد ولكننا رغم ذلك بدأنا به وش��رعنا 
إال اننا نواجه احملاصص��ة وقضية التحاصص والتوافق 

والتي اخرت العملية السياسية بشكل كبير جداً.
واضاف االسدي ان رئاسة اللجنة لم حتسم لغاية اآلن 
مشيرا الى ان رئيسها )محمد رضا آل حيدر( ومنافسه 
رئي��س كتل��ة صادق��ون النيابي��ة )عدنان فيح��ان( لم 
يحص��ال على النصف + واحد. ون��ود ان نبن ان موضوع 

رئاسة جلنة االمن والدفاع لم يحسم حلد االن..

االسدي لـ)                                ( املشكلة احلقيقية اليت نواجهها 
هي تكرار املشهد السياسي وذات الوجوه اليت تدور فيه

وكاالت / 
خاط��ب وزير املوارد املائية الس��ابق )محس��ن الش��مري( 
النخ��ب السياس��ية بالق��ول: »يانخ��ب الع��راق ماه��و 
مش��روعكم؟ واين انتم من نظامنا السياسي الذي باتت 
ثغرات��ه تتعمق وتتوس��ع ويزداد عددها واضاف الش��مري 
ف��ي تغريدة له ان العالج يبدأ منا وبن��ا وان االصطفافات 

تزيد املش��كلة س��وءا وق��ال ان وزير اخلارجي��ة االمريكي 
)ماي��ك بومبيو( ات��ى للعراق فأمتأل الفض��اء بالتحليالت 
والتوقعات وقبلها جاء الرئيس االيراني )حس��ن روحاني( 
ووزي��ر اخلارجي��ة ظريف فأين دول��ة العراق ف��ي املعادلة؟ 
واختتم الش��مري تغريدته بالق��ول »ان العقلية البدوية 

تهدم الدولة العراقية«.

وزير سابق خماطبًا خنب العراق: ماهو مشروعكم والعقلية البدوية تهدم الدولة؟

بومبيو يف زيارة سرية وخاطفة لبغداد





وزير الزراعة : مل مننح اجازات السترياد البيض
 و الصناعة تقرر منح منتسبيها إجازات دراسية داخل العراق

افعلها ياعبد املهدي وانه معاناة املواطنني للوصول اىل مطار بغداد
 ألن الطريق ميسور للمسؤولني وحاشيتهم فقط

 بغداد / البينة اجلديدة
حسم  ضرورة  على  كرمي  حبيب  آراس  النواب  مجلس  عضو  اكد 
الدولة بالوكالة في وقتها احملدد بحزيران املقبل. ادارة مفاصل  ملف 
الدولة  قيادة  ظاهرة  ان  فيسبوك،  على  له  منشور  في  حبيب  وقال 
بالوكالة طوال السنوات املاضية كانت من األخطاء اجلسيمة التي 
إلنهاء  التنازلي  العد  بدأ  اآلن  متشيتها.واضاف  على  اجلميع  تواطأ 
به  البرملان  ألزم  ما  هذا  القادم.  حزيران  نهاية  بحلول  الظاهرة  هذه 
الطرق اخلاطئة  إلزام ضروري لكي ال نستمر في سلوك  نفسه. وهو 
مباشرة  صلة  ذات  وكلها  احلكومية  املؤسسات  إدارة  في  وامللتوية 
يرتقي  ال  الطريق  اآلن على هذا  العمل حتى  املواطنني.وتابع  مبصالح 
الى مستوى الطموح وبالتالي البد من اإلنتباه والتحرك السريع حتى 

ال نصل الى طريق مسدود.

  بغداد / البينة اجلديدة

اعلن��ت وزارة التربية عن اتفاق ابرم مع الصني، لتحقيق تعاون في مجال 

التربية وبناء املدارس، وتنظيم املنح الدراس��ية. وقالت الوزارة ، ان “وكيل 

وزارة التربية للش��ؤون الفنية علي االبراهيمي، التقى الس��فير الصيني 

في بغداد ش��انغ تاو، لبحث التعاون املشترك في قطاع التربية، حيث مت 

االتفاق على توفير احلكومة الصينية خلمس��ني منحة دراسية   للطلبة 

العراقيني”.وتاب��ع البيان “هنالك اتفاق س��يتم توقعيه قريبا لبناء ثالثة 

االف مدرس��ة عبر الش��ركات الصينية في البالد، من خالل نظام الدفع 

االجل”.كما واعلن شانغ تاو من جانبه، ان “السفارة الصينية في بغداد 

تبدي رغبتها باملساهمة في مشروع اعداد مدرسة لتكوين صداقات بني 

الطلبة في العراق والصني، وجتهيزها مبا تتطلبه من ادوات واثاث واجهزة 

حاسوب”.
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العبادي يكشف تفاصيل لقاء مجعه مع عبد املهدي واحلكيم والعامري واملالكي

حبيب يؤكد على ضرورة حسم ملف ادارة الدولة بالوكالة يف املوعد احملدد له
نائب : حتديات كبرية أمام عبد املهدي حلسم ملف الوكاالت قبل نهاية حزيران

بغداد / البينة اجلديدة
كشف رئيس ائتالف النصر حيدر العبادي، عن تفاصيل 
لق��اء جمعه مع رئيس الوزراء عادل عبد املهدي ورؤس��اء 
ائت��الف دولة القانون نوري املالك��ي وحتالف الفتح هادي 
العام��ري وتي��ار احلكمة الس��يد عم��ار احلكي��م، مبينا 
أن االجتم��اع بح��ث حتديد موقف العراق م��ن التصعيد 
األميركي ف��ي املنطقة.وقال العبادي في مقابلة متلفزة 
، إن “اجتماع رؤساء التحالفات بضمنهم رئيس ائتالف 
دول��ة القانون ن��وري املالكي وتيار احلكمة الس��يد عمار 
احلكي��م والفت��ح هادي العام��ري مع رئيس ال��وزراء قبل 
يومني ناقش ملف التصعيد االميركي جتاه إيران “.وأضاف 
ان “اجملتمع��ني بحث��وا كيفية خ��روج العراق م��ن األزمة 
وانه��اء اخلطر من تداعيات التصعيد االميركي جتاه ايران 
فضال عن مس��ارات احلكوم��ة وامللفات االمني��ة”، نافيا 
“ح��دوث توتر بين��ه وبني رئيس الوزراء خ��الل االجتماع”.

واوضح العبادي ان “ العراق ال ميكن ان يلعب دور الوسيط 
ب��ني امريكا واي��ران كونهما ال يرغبان ف��ي الوقت الراهن 
بأي حوار مباش��ر او غير مباش��ر او قبول وساطة من اي 
طرف إقليمي او دولي”, مش��يرا إلى أن “احلكومة احلالية 
ملتزم��ة بالكامل بالعقوبات االميركي��ة ضد ايران اكثر 

من احلكومة السابقة”

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

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

بغداد / البينة اجلديدة
أك��د النائ��ب ع��ن كتل��ة احملور 
الوطن��ي يحيى احملم��دي، امس 
األربع��اء، أن التحدي��ات كبي��رة 
وليس��ت س��هلة أم��ام رئي��س 
الوزراء عادل عبد املهدي حلسم 
مل��ف ال��وكاالت قب��ل انقضاء 
امل��دة احمل��ددة في نهاية ش��هر 

حزيران من العام احلالي.
وقال احملم��دي إن ملف الوكاالت 
يعتبر من امللفات املهمة والتي 
نعتقد أن هناك ضرورة حلسمه 
خالل هذا الدورة وبأس��رع وقت، 

خاصة بع��د إلزام رئي��س الوزراء 
لنفسه ضمن برنامجه احلكومي 
على حس��م هذا امللف بش��كل 
نهائي، مبيناً أن احلكومة ملزمة 
قبل نهاية ش��هر حزيران املقبل 
بإنهاء ال��وكاالت بعد تضمينها 
ف��ي املوازن��ة االحتادي��ة للس��نة 

املالية احلالية.

وأض��اف احملم��دي، أن الضغ��وط 
مس��تمرة م��ن البرمل��ان والكتل 
السياس��ية على رئي��س الوزراء 
للمضي بإنهاء العمل بالوكاالت 
بالبرنامج  احمل��ددة  امل��دد  ضم��ن 
احلكوم��ي، الفت��اً إل��ى أن املل��ف 
كبير جداً ويتضمن االف الدرجات 
الوظيفي��ة واملناص��ب اخلاص��ة، 

بالتالي فان التحدي كبير وليس 
س��هالً وبحاجة إلى جهود وإرادة 
حقيقية حلسمه من قبل رئيس 

الوزراء.
ولف��ت احملمدي، إل��ى أن الوكاالت 
تع��ود ألحزاب ومكون��ات، وهناك 
معايير ومؤش��رات للتوازن داخل 
املؤسس��ات، ما يجع��ل املهمة 

بحاج��ة إلى مناقش��ات عميقة 
وتفاهمات بني اجلميع حلسمها، 
خاص��ة أن هناك عزم��اً لدى عبد 
امله��دي إلنه��اء ه��ذا املل��ف ما 
يجع��ل الكت��ل بح��رج كونه��ا 
داعم��ة للحكوم��ة وتبحث عن 
جناحه��ا ضمن ما صوت��ت عليه 

بالبرنامج احلكومي.

العراق يعتزم بناء)3000( مدرسة باالتفاق مع الصني وتوفري )50(منحة دراسية للطلبة العراقيني

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

أسسها الراحل  
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير
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بغداد / البينة اجلديدة
كنا قد ناش��دنا الس��يد رئيس 
امله��دي(  عب��د  )ع��ادل  ال��وزراء 
في عدد س��ابق بانه��اء معاناة 
املواطن��ني بالوص��ول الى مطار 
بغداد الدولي وحتديداً الى صالة 
املط��ار رغ��م دفع مبال��غ مالية 
لذل��ك  مخصص��ة  لس��يارات 
وكي��ف ان ه��ذا الطري��ق ب��ات 
ميس��وراً امام املسؤولني الكبار 
وحاشيتهم وحماياتهم فقط.

ه��ذه املرة نع��ود ثاني��ة لنطلق 
ذات املناشدة من اجل حل هذه 

املشكلة العويصة املزمنة.
من��ذ عام 2003 واملس��افر يترك 
سيارته مبس��افة تبعد نحو 15 
كيلومت��راً ع��ن املط��ار، ويدخل 
مبركب��ات خاصة إل��ى املطار، ما 
يكّب��ده دفع مبال��غ، فضالً عما 
يعاني��ه ف��ي 5 نق��اط تفتي��ش 
صعب عليه جتاوزها، مشيرا الى 
ان املسؤولني والسياسيني وقادة 
األح��زاب، يدخل��ون مبواكبه��م 

إلى  وحماياته��م  وأس��لحتهم 
داخل املطار ألن لديهم ش��ارات 

مرور خاصة تتيح لهم ذلك.
دخوله��م  أماك��ن  ان  وتاب��ع 
وخروجهم وجلوسهم في املطار 
تختل��ف أيض��اً عن بقي��ة أفراد 
الش��عب، موضح��ا ان إجراءات 
احلصول عل��ى إذن للوصول إلى 
ب��اب الدخ��ول املباش��ر، صعبة 
جداً ومعّقدة، وه��ذا اإلذن غالباً 
نح بناء عل��ى توصيات من  ما ميمُ

جهات سياسية وأمنية نافذة.

واكد املص��در ان احلصول عليه 
غي��ر  أم��ر  الرس��مية  بالط��رق 
ممك��ن لغير العاملني في املطار، 
باإلضافة إلى من لديه واسطة.

الش��خصي  الس��كرتير  وأعلن 
عب��د  ع��ادل  ال��وزراء  لرئي��س 
امله��دي، في 28 نيس��ان 2019، 
أن اجلهات اخملتصة ستقلل من 
كثرة العوائق في الطريق املؤدي 
الى مطار بغ��داد الدولي متهيدا 

لرفعها بشكل نهائي.

وكاالت / البينة اجلديدة
كش��ف رئي��س الوزراء الس��ابق 
)حي��در العب��ادي( ف��ي تصري��ح 
الف��ت وطري��ف ل��ه بالق��ول ان 
»مام��ا قالت ل��ي وه��ي متابعة 
جيدة لالعالم ال تع��د مرة ثانية 
للسلطة ألنهم   لن يدعوك ابداً 
حتقق ذلك وسوف يخربون عليك 

اشياء كثيرة«.
العب��ادي ف��ي تصريح  واض��اف 
لبرنامج متلفز يبث من الشرقية 
ان »ماما اكدت لي بأنني حققت 
ما تس��تطيع وطلع��ت بالوجه 
وان عودتك للس��لطة  االبي��ض 
غير ممكنة ألن هن��اك من يحول 

دون ذلك«.

العبادي يف تصريح الفت: )ماما( 
قالت لي ال تعد للسلطة مرة ثانية 
ألنهم سيخربون عليك اشياء كثرية

بغداد / البينة اجلديدة
األربعاء،  امس  احلسني،  حسني  صالح  الزراعة  وزير  أكد 
إلى  مشيرا  للبيض،  استيراد  اجازات  متنح  لم  الوزارة  ان 
أن الوزارة ماضية بحماية املنتج احمللي.وقال احلسني ، إن 
“البيض املستورد املوجود في االسواق يدخل بصورة غير 
رسمية والوزارة غير مسؤولة عن ذلك وقد مت اتخاذ عدة 
اجراءات حلماية املنتج احمللي منها مخاطبة اجلهات ذات 
وبعض  البيض  دخول  مبنع  احلدود  واملسؤولة عن  العالقة 
االسواق  في  وفرتها  بسبب  االخرى  الزراعية  املنتجات 
احمللية”.وقدم احلسني “الشكر جمللس النواب على ممارسة 
علي  النائب  الوقت  نفس  في  مطالبا  الرقابي”،  دوره 
البديري ب�”تقدمي الدليل على اتهامه لوزارة الزراعة مبنح 
اي خالفات شخصية عن عمل  وابعاد  اجازات االستيراد 

الوزارة والعملية االنتاجية بشقيها النباتي واحليواني”.
امس  واملعادن،  الصناعة  وزارة  اخرأعلنت  صعيد  وعلى 
على  اإلداري  الوزارة  وكيل  موافقة  حصول  عن  األربعاء، 
والشركات  الوزارة  مقر  في  العاملني  منتسبيها  منح 
ضمن  العراق  داخل  دراسية  إجازات  لها  التابعة 
االختصاصات.وقالت رئيسة قسم التدريب والتأهيل في 
مقر الوزارة ملعان عبد احلميد في بيان  إنه “وبعد اجتماع 

املقدمة  الطلبات  في  للنظر  املشكلة  املركزية  اللجنة 
وفق  دراسية  إجازات  الشركات ملنح منتسبيها  من قبل 
الواردة  والشروط  والضوابط  الدراسية  اإلجازات  قانون 
األمر  قرار  وفق  العاملي  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  من 
عبد  1952015”.وأضافت  في   4112144107 العدد  الوزاري 
احلميد، أنه “مت النظر بالطلبات ودراستها من قبل اللجنة 

تنطبق  من  مبنح  الالزمة  التوصيات  واتخذت  املذكورة 
عليه شروط اإلجازة الدراسية للحصول على الشهادات 
العليا منها الدبلوم العالي واملاجستير والدكتوراه وذلك 
العلمي  باملستوى  والشركات  الوزارة  منتسبي  الرتقاء 
ولالستفادة منهم في مجاالت مختلفة لتحسني الواقع 

الصناعي”.

  بغداد / البينة اجلديدة
رأى احمللل السياسي حسني الكناني، 
تخشى  احلكومة  ان  االربعاء،  امس 
االدارة االميركية بصمتها على وجود 
شركة بالك ووتر الضالعة بجرائم في 

العراق واملطلوبة للقضاء العراقي.
ووتر  بالك  “شركة  ان  الكناني  وقال 
تتواجد في العراق بصورة غير قانونية 
وتعمل على ادخال االرهابيني ومسك 
الطريق الرابط بني العراق واالردن من 

جانب االنبار”.
“الشركة  ان  الكناني،  واضاف 

مسمى  حتت  العراق  دخلت  املذكورة 
املساءلة  عن  االبتعاد  بهدف  اخر، 
مطلوبة  انها  خاصة  القانونية 
في  جرائم  ارتكابها  بعد  للقضاء 

العراق بحق املدنيني”.
على  احلكومة  “صمت  ان  واوضح 
يدل  العراق  في  الشركة  هذه  تواجد 
اميركا،  مواجهة  من  على خشيتها 
املتنفذين  بعض  وجود  الى  اضافة 
داخل  االميركية  لالرادة  واخلاضعني 
احلكومة، كما انها تسعى الى ابقاء 

العالقات متوازنة مع اميركا”.

بغداد / البينة اجلديدة 
كشف مصدر أمني في محافظة االنبار، امس األربعاء، 
عسكرية  قاعدة  إنشاء  األميركية  القوات  عزم  عن 
جديدة جنوب قاعدة عني األسد اجلوية غربي احملافظة.

وقال املصدر إن “القوات األمريكية تعتزم إنشاء قاعدة 
اجلوية  األسد  عيد  قاعدة  جنوب  جديدة  عسكرية 

غربي االنبار ، في خطوة هي األولى من نوعها منذ أن 
متركزت هذه القوات في قاعدة عني األسد اجلوية”.

بدأت  األمريكية  “القوات  أن  املصدر،  وأضاف 
استطلعت  أن  بعد  القاعدة  إلنشاء  بالتحضيرات 
املكان اخملصص وشددت من إجراءاتها االحترازية حول 

املكان”.

وتابع، أن “القوات األمريكية قامت بعمليات استطالع 
تكون  أن  املتوقع  ومن  املكان  اختيار  قبل  مكثفة 
القاعدة بحسب املعلومات املتوفرة قاعدة عسكرية 
مواقع  عن  فضال  للطائرات،  مدرجا  تضم  كبيرة 
احلقيقة  الدواعي  معرفة  دون  املبنى  داخل  عسكرية 

من وراء إنشاء هذه القاعدة”.

بغداد / البينة اجلديدة
امس  الكناني،  احمد  البناء  حتالف  عن  النائب  اكد 
التوصل  يتطلب  الوزارية  الكابينة  حسم  ان  االربعاء، 
ان  الى  الفتاً  الدفاع،  لوزارة  مرشح  بشأن  توافق  الى 
الكابينة ستقدم كاملة للتصويت على الوزارات االربع 
املتبقية دفعة واحدة بعد حسم اجلدل بشأن مرشحي 
ملنصب  املرشحة  “االسماء  ان   ، الكناني  الدفاع.وقال 

االخرى  الوزارات  مرشحي  الى  اضافة  الداخلية  وزير 
مبينا  املهدي”،  عبد  عادل  الوزراء  رئيس  الى  تقدميها  مت 
في  حتسم  ان  املفترض  من  كان  الوزارية  الكابينة   “ أن 
االسابيع املاضية وقبل حلول شهر رمضان اال ان هناك 
الدفاع  وزارة  مبرشحي  املتعلقة  االشكاليات  بعض 

حالت دون التصويت على الكابينة الوزارية”.
واوضح ان “رئيس الوزراء عادل عبد املهدي، قدم مرشحي 

وزارتي التربية والعدل، ولكن رؤية البرملان وجدت ان من 
االفضل تقدمي مرشحي الوزارات االربعة كاملة من اجل 
التصويت عليها دفعة واحدة”.واكد الكناني، أن “هناك 
بعض االشكاليات داخل املكون السني بشأن مرشحي 
باجراءات  مشمولني  بعضهم  ان  خاصة  الدفاع  وزارة 
فانهم  امرهم  مايحسم  ومتى  والعدالة،  املساءلة 

سيقدمون للتصويت داخل مجلس النواب”.

مصدر : القوات األمريكية تعتزم إنشاء قاعدة عسكرية جديدة جنوب عني األسد

نائب: الكابينة الوزارية ستقدم كاملة بعد حسم مرشح الدفاع

الكناني : احلكومة ختشى االدارة األمريكية 
يف صمتها على بالك ووتر

بغداد / البينة اجلديدة 
على  احلكيم،  عمار  السيد  واإلعمار،  اإلصالح  رئيس حتالف  شدد 
أهمية رقابة ومتابعة أداء القضاة ودعمهم مادياً.ونقل بيان ملكتبه 
عهد  لتفسير  محاضرات  سلسلة  في  احلكيم  عمار  السيد  ان 
اإلمام علي عليه السالم، ملالك األشتر حول طبقة القضاة وكيفية 
د َقَضاِئه، واْفَسح َله ِفي الَْبْذل َما  التعامل معهم }ثمُمَّ أَْكِثر تََعاهمُ
يمُزِيل ِعلََّته، َوتَِقل َمَعه َحاَجتمُه إَِلى النَّاس، َوأَْعِطه ِمن امْلَْنِزَلة َلَديْك 
ِتك، ِلَيأَْمن ِبذَلك اْغِتَيال الرَِّجال َله  َما ال يَْطَمع ِفيه َغْيرمُه ِمن َخاصَّ
ِعْنَدك{.وأضاف السيد عمار احلكيم الى ان اإلمام علي }ع{ يشير 
أهمية  األولى  اساسيتني،  نقطتني  الى  الشريف  املقطع  هذا  في 
من  والتأكد  القضاة,  ألداء  والتدقيق  واملتابعة,  والرقابة  اإلشراف 
للقضاء  املطلوبة  والشروط  واملعايير  املواصفات  توفر  استمرار 
النظام  تعرض  عادلة  غير  قضائية  أحكام  تكون  فقد  فيهم، 

واحلكم الى االنهيار.
وتابع ان النقطة األخرى، هي الرعاية املادية واملعنوية للقضاة مبينا 
ان في هذه النقطة خطوتني، أولهما توفير الدعم الكافي للقاضي 
والذي يغنيه عن النظر ألموال الناس، ويكون بطريقة جتعله غير 
محتاج ألحد من الرعية، والثانية يجب ان يكون القاضي هو االقرب 

للحاكم ليستغني عن حاجة الغير للتقرب منه.

احلكيم يشدد على مواصفات القضاة 
ملنع أحكام تعرض النظام اىل اإلنهيار



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

أبت أنقرة إال أن تعّطل مساعي دول اجلوار ومواصلة عمليات 
التنقيب واملسح الزلزالي عن النفط والغاز يف مياهها اإلقليمية

أبت أنق��رة إال أن تعّطل مس��اعي دول 
اجل��وار في احل��وض، ومواصلة عمليات 
ع��ن  الزلزال��ي  واملس��ح  التنقي��ب 
النف��ط والغاز في مياهه��ا اإلقليمية 
من  اخلالصة،  االقتصادي��ة  ومناطقها 
خ��ال منع البحرية التركية ش��ركات 
إيطالية وفرنسية وأميركية مختصة 
من ممارس��ة امله��ام املوكل��ة إليها في 
ه��ذا الصدد، في وقت ل��م تتورع أنقرة 
ف��ي املقابل عن إرس��ال س��فن تركية 
��زة ملباش��رة عملي��ات التنقيب  مجهَّ
واملس��ح الزلزال��ي، س��واء ف��ي املي��اه 
التركية أم في مياه الش��طر الشمالي 
م��ن جزيرة قب��رص، بدع��وى حصولها 
على تفويض من األخيرة بهذا الصدد، 
من دون أساس قانوني يتمثل في إبرام 
اتفاقات لترسيم احلدود البحرية تتيح 
تعي��ن املياه اإلقليمية وحتديد املناطق 
االقتصادي��ة اخلالصة للدولة التركية، 
عاوة على التهديد باس��تخدام القوة 
العس��كرية ض��د الدول الت��ي متنعها 
م��ن مواصل��ة تل��ك األنش��طة غي��ر 
القانونية داخل مناطق تعتبرها أنقرة 
ضم��ن مجالها البح��ري أو منطقتها 
االقتصادية التي متتد ملسافة 200 ميل 

بحري وفق زعمه��ا، والتهديد بتحويل 
منطقة ش��رق املتوس��ط إلى مسرح 
اس��تعراضية من  ألنشطة عسكرية 
قبل القوات البحرية واجلوية التركية، 
بالتزام��ن م��ع انتهاك مقات��ات أنقره 
اجلوي��ة  اجمل��االت  احلربي��ة  وس��فنها 
والبحرية ل��دول مثل اليون��ان وقبرص 
على نحو متك��رر، وإجرائها محادثات 
مع شمال قبرص من أجل إقامة قاعدة 
بحرية عس��كرية تركية هناك، وتعزيز 
وج��ود س��اح البحرية التركي ش��رق 
البح��ر املتوس��ط م��ن خال تس��يير 
دوريات عسكرية في املياه الدولية بن 
قبرص وإس��رائيل وتركيا.ورداً على تلك 

دم��ت احلكومتان  تقَّ التركي��ة،  اخلروق 
القبرصي��ة واليوناني��ة بش��كاوى إلى 
رئي��س مجل��س األمن الدول��ي واألمن 
الع��ام ل��أمم املتح��دة، اتهم��ا فيه��ا 
احلكوم��ة التركي��ة ب�انتهاك س��يادة 
البلدي��ن عل��ى مياههم��ا اإلقليمية، 
ف��ي  الس��يادية  حقوقهم��ا  وخ��رق 
اخلالص��ة،  االقتصادي��ة  مناطقهم��ا 
التش��ريعات  انته��اك  ع��ن  فض��اً 
ذات الصل��ة، والس��يما قان��ون البحر 
اإلقليم��ي، عاوة على انتهاك الطيران 
احلرب��ي التركي اجملالن اجلوين لقبرص 
واليونان على نح��و متكرر.وكثيرة هي 
األسباب التي دفعت تركيا إلى اقتراف 
تلك املمارس��ات االس��تفزازية، أبرزها: 
تعاظ��م احتياجه��ا إل��ى الطاقة في 
ظل افتقارها إلى مصادرها، وتش��ديد 
العقوب��ات النفطي��ة األميركية على 
إيران، وتفاقم الديون التركية اخلارجية 
ف��ي مجال الطاقة، ع��اوة على التوتر 
املزمن ال��ذي يلقي بظاله، وألس��باب 
متنوع��ة، على عاقات أنق��رة بالكثير 
من دول إقليم شرق املتوسط كاليونان 
وقبرص وإسرائيل، ثم مصر، وهو التوتر 
ال��ذي اش��تدت وطأته بعد اكتش��اف 

آب��ار النف��ط والغ��از ف��ي اإلقليم قبل 
س��نوات قليلة مضت، وش��روع الدول 
األرب��ع آنفة الذك��ر في إب��رام اتفاقات 
توطئ��ة  البحري��ة،  احل��دود  لترس��يم 
ل�«قوننة« تقاسم ثروات النفط والغاز 
ف��ي ما بينها، في وقت متتنع تركيا عن 
االنخ��راط في النظ��ام القانوني الذي 

يتي��ح ه��ذا األم��ر، والقائم باألس��اس 
على اتفاق البحار لعام 1982 في شأن 
استغال تلك الثروات. كما تصر أنقرة 
على اعتماد تفس��ير مغرض ومشوَّش 
للقان��ون الدولي البح��ري، مدعية أنه 
مينحها جرفاً قارياً ومنطقة اقتصادية 
ميتدان ملس��افة 200 ميل بحري، فيما 
يقلص امتداد املياه اإلقليمية لقبرص 
إل��ى 14 مياً بحرياً فق��ط، مبا يحرمها 
من جرف ق��اري أو منطق��ة اقتصادية 

خالصة.وبن��اء عليه، تغ��دو االتفاقات 
الت��ي أبرمتها قبرص اليونانية، س��واء 
لتحدي��د احل��دود البحرية م��ع كل من 
مصر ولبنان ف��ي العامن 2003 و2007 
عل��ى التوال��ي، أم مع إس��رائيل نهاية 
الع��ام 2010، أم تل��ك الت��ي أبرمته��ا 
بغ��رض مد خط��وط الغاز إل��ى أوروبا، 

باطلة، فيما تشكل عمليات التنقيب 
ع��ن النف��ط والغ��از وإج��راء املس��ح 
القبرصية،  الس��واحل  قبالة  الزلزالي 
انته��اكاً س��افراً للس��يادة البحري��ة 
التركي��ة كونه��ا تتم داخ��ل املنطقة 
ألنقرة.وتناهض  اخلالص��ة  االقتصادية 
تركي��ا التحال��ف الثاث��ي ب��ن مصر 
واليونان وقبرص من��ذ اإلعان عنه في 
الع��ام 2014، وتعتب��ره موجهاً ضدها، 
عل��ى رغم النفي املتكرر للدول الثاث. 
ورفض��ت أنقرة البي��ان اخلتامي للقمة 
اخلامسة التي استضافتها العاصمة 
القبرصية نيقوسيا في تشرين الثاني 
ن دعوة إلى  )نوفمبر( 2017، والذي تضمَّ
حل القضي��ة القبرصية وف��ق قرارات 
األمم املتح��دة، كم��ا اعترض��ت أنق��رة 
على اتفاق اليونان ومصر وقبرص على 
إج��راء مناورات عس��كرية مش��تركة 
في ش��كل دوري، كمناورات »ميندوزا« 
البحري��ة قرب س��واحل جزيرة رودوس. 
كما عبَّر األتراك عن قلقهم، من اتفاق 
وزراء دف��اع ال��دول الث��اث ف��ي كانون 
األول )ديس��مبر( 2017 على تأس��يس 
العس��كري،  للتع��اون  ثاثي��ة  آلي��ة 
تتضم��ن زي��ادة التدريبات املش��تركة 
لل��دول الث��اث ف��ي مج��االت الدفاع 
والتدريبية  ونقل اخلبرات العس��كرية 
وتبادله��ا ف��ي الكثي��ر م��ن اجمل��االت، 
كمج��ال البح��ث واالنق��اذ ومواجهة 
التهديدات املشتركة.في موازاة ذلك، ال 
متل أنقرة السعي إلى توظيف القضية 
القبرصية لتعظيم نفوذها في ش��رق 
املتوس��ط ومضاعفة مكاس��بها من 
ثروات��ه، عب��ر محاوالتها ف��رض واحدة 
من ثاث صيغ لتس��وية تلك القضية، 
فإما ضم الشطر الشمالي من قبرص 
إل��ى تركي��ا، أو إعانه دولة مس��تقلة، 
أو توحيده مع الش��طر اليوناني. ففي 
د وزير الش��ؤون  أذار )م��ارس( 2012، هدَّ
األوروبية في احلكومة التركية إيجمن 
باجيس بأن باده ستدرس ضم شمال 
قبرص إليها، في حال فش��ل احملادثات 
ب��ن القبارص��ة اليوناني��ن واألت��راك 
في ش��أن إمكان التوصل إلى تس��وية 
مة منذ غزو  نهائية ألزمة اجلزيرة املقسَّ
تركي��ا لها ف��ي ع��ام 1974.في غضون 
ذلك، أطلت برأس��ها مامح هشاشة 
ره��ان تركيا على حماي��ة أمن الطاقة 
اخل��اص بها من خ��ال االعتم��اد على 
وارداتها النفطية والغازية من روس��يا 
والع��راق وإي��ران وقطر، في ظ��ل حالة 
االنكش��اف »اجليواس��تراتيجي« التي 
تكتن��ف ال��واردات التركي��ة منها، مع 
تده��ور عاقات تلك ال��دول مع اجملتمع 
الدولي ومحيطها اإلقليمي، فضاً عن 
سعي الواليات املتحدة واالحتاد األوربي 
إلى تقليص اعتماد األخير على مصادر 
الطاقة الروسية، عبر إيجاد بدائل لها 
من شرق املتوس��ط والواليات املتحدة 

واجلزائر.وتتنوع املؤش��رات التي تش��ي 
بتواضع فرص جناح تركيا في مواصلة 
دور مثير للقلق، ميكن أن يعطل جهود 

ش��ركاء إقليم حوض ش��رق املتوسط 
الرامي��ة إلى اس��تغال ثروات��ه، بغية 
ف��رض إرادتها عل��ى أولئك الش��ركاء، 
س��واء في ما يخص نصيبها من تلك 

الث��روات أم ف��ي م��ا يتص��ل بحملهم 
على القبول بأي م��ن الطروح التركية 
لتس��وية القضي��ة القبرصي��ة. فمن 
نت مصر واليون��ان وقبرص  جه��ة، متكَّ
وإس��رائيل م��ن بن��اء نظ��ام قانون��ي 
معترف ب��ه دولياً لتنظي��م اإلفادة من 

ه��ذه الث��روات وتش��ريعها عب��ر إبرام 
معاه��دات ثنائية وإقليمية لترس��يم 
احل��دود البحرية في م��ا بينها، وحتديد 
املناط��ق االقتصادي��ة اخلالص��ة لكل 
منها، ث��م إيداع تل��ك املعاهدات لدى 
األمم املتح��دة لتكتس��ي بطابع دولي، 
لها مباش��رة عمليات  األم��ر ال��ذي خوَّ
التنقيب عن الغاز والنفط داخل نطاق 
تلك احلدود واملناطق. ومن جهة أخرى، 
جنحت الدول األربع في تدشن مشاريع 
طموح��ة ملد خط��وط أنابي��ب بقصد 
نقل نفط وغاز حوض ش��رق املتوسط 
إلى أوروبا، وهي مش��اريع حتظى بتأييد 
غربي وترحي��ب أميرك��ي ومباركة من 
»احللف األطلسي«، كونها تسهم في 
إجناح االس��تراتيجية الغربية الرامية 
إل��ى حتري��ر أم��ن الطاق��ة األوروبي من 
االعتم��اد املريب على مص��ادر الطاقة 
الروسية، وتنويع الروافد التي ميكن من 
خالها تلبي��ة االحتياج��ات األوروبية 
املتزايدة من النفط والغاز. كما تتناغم 
تلك املش��اريع مع مساعي بروكسيل 
وواش��نطن لتجديد عقوبات كانتا قد 
فرضتاه��ا على روس��يا ج��راء ضمها 
جزيرة القرم في العام 2014، وذلك على 
خلفية إثارة موسكو التوترات مجدداً 
مع أوكرانيا نهاية شهر تشرين الثاني 
التي  القاه��رة،  املاضي.ومن  )نوفمب��ر( 
دت إدانته��ا السياس��ات التركية  ج��دَّ
الس��تقرار  وامله��ددة  االس��تفزازية 
املنطقة، أعل��ن وزراء الطاقة في مصر 
واألردن  وقب��رص  واليون��ان  وإيطالي��ا 
وإسرائيل وفلس��طن، تدشن املنتدى 
االقتصادي لغاز ش��رق املتوسط، الذي 
سيتخذ من القاهرة مقراً له. كما يرنو 
املنتدى إلى العمل على إنش��اء س��وق 
إقليمية للغاز تخدم مصالح األعضاء 
من خال تأمن العرض والطلب، وتنمية 
امل��وارد عل��ى الوج��ه األمثل وترش��يد 
تكلفة البنية التحتية، وتقدمي أسعار 
تنافسية، وحتسن العاقات التجارية.
وبينم��ا تبدي واش��نطن اس��تعدادها 
إلجراء مناورات عسكرية مشتركة مع 
إس��رائيل واليونان في شرق املتوسط، 
ن��دد اجمللس األوروب��ي ف��ي آذار )مارس( 
2018، مبواصل��ة تركيا أنش��طتها غير 
القانونية في ش��رق املتوسط، مطالباً 
إياها بالتخلي الفوري وغير املش��روط 
عن تهديد دول حوض ش��رق املتوسط 
واالمتن��اع ع��ن أي��ة تصرف��ات تض��ر 
بعاقات حس��ن اجل��وار معه��ا، فيما 
تبقى تركيا، املثقلة بأعبائها الداخلية، 
واش��نطن،  م��ع  القل��ق  وبتحالفه��ا 
»األطلس��ي«  مظل��ة  إل��ى  والراكن��ة 
املهترئ��ة، واملتعلق��ة بتابيب س��راب 
الول��وج إلى الف��ردوس األوروب��ي، أكثر 
حذراً في ما يخص االنزالق إلى غياهب 
اس��تفزازية  أي سياس��ات تصعيدية 
في ش��رق املتوس��ط رمبا ت��زج بها في 
أت��ون مواجه��ة انتحاري��ة أو باألحرى 
مس��تحيلة، مع أولئك الشركاء الذين 
لم يتحرروا بعد من استعائهم املزمن 
عليه��ا وتش��كيكهم املتواص��ل في 

نياتها.

* كاتب مصري

ابرز األسباب التي 
دفعت تركيا إىل 
اقرتاف تلك املمارسات 
االستفزازية هو تعاظم 
احتياجها إىل الطاقة

تقَّدمت الحكومتان القربصية واليونانية بشكاوى إىل رئيس مجلس األمن الدولي 
اتهما فيها الحكومة الرتكية بـانتهاك سيادة البلدين على مياههما اإلقليمية

اردوغان

الرئيس القربصي

الرئيس اليوناني

   ال أعلم كيف اس��تقرت في بالي صورة العراق الذي 
فارقته االبتسامة وصورة ابني الذي شاهد حلما وقد 
تس��اقطت اس��نانه في الفك العل��وي . املوت يجمع 
ب��ن هاتن الصورتن فعن جميع مفس��ري االحام ان 
سقوط االسنان هو داللة على موت قريب كاألب مثا 
عنده��ا تذكرت ان الع��راق يعيش با اس��نان . العراق 
بلد س��قطت اس��نانه منذ أمد بعيد وهكذا صاغ لي 
ول��دي ارغد صورة جعلتني اش��د ش��بكة طويلة بن 
ص��ورة العراق الذي يعيش با اس��نان وب��ن اي عائلة 
يزاح عنها األب . تذكرت عوائل الشهداء وصور االبناء 
الذين يكبرون ب��ا راع لهم وتذهب حقوقهم كما هو 
بلده��م املضاع . عزاء يطول مداه وش��عب يبحث عن 
فك مستورد ليضعه في فم أحدهم السترداد احلقوق 

واملسلوبة  املنهوبة 
فم��ن ميتل��ك ف��كا 
فوالذي��ا ال تس��قط 
أس��نانه ليستطيع 
التح��دث ب��ا حرج 
فمن ال ميتلك أسنانا 
التكل��م  ميكن��ه  ال 
بس��هولة . ح��اذروا 
على اس��نانكم من 
القوي��ة  االطعم��ة 
ومن السوائل الباردة 
والس��اخنة  ج��دا 
ج��دا فم��ن احملتمل 
وان  ي��ذوب  الناب  ان 

تتاش��ى القواطع فا أكل بعد ان تس��قط االس��نان 
كلها . اما اذا س��قط الفم بأكمله فتلك مأس��اة ما 
بعدها قائمة لهذا االنس��ان ال��ذي يفقد فمه اضافة 
الى اسنانه حتى يتاش��ى كليا بعد ان يفقد نفسه 
بالتدريج ويبلغ عندها نقطة الاعودة . اسنان العراق 
لم تنبت اآلن وال حتى  بعد سنوات قريبة ألن املعادلة 
مكش��وفة وقد أقرتها االدارة االمريكية مع دول كثيرة 
بعضها يحم��ل خطوطا حم��را من الذي��ن ال يريدون 
للع��راق ان تع��ود اس��نانه وميتلك فمه وجس��ده من 
جدي��د . حافظوا على اس��نانكم جي��دا واعتنوا بها 
فاذا فقدمتوها فل��ن تنفعكم الزراعة الن االصل ليس 

كغيره فأي شيء طبيعي ال يوجد له مثيل.

عندما تسقط االسنان
واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

عزاء يطول مداه وشعب 
يبحث عن فك مستورد 
ليضعه يف فم أحدهم 
السرتداد الحقوق املنهوبة 
واملسلوبة فمن يمتلك فكا 
فوالذيا ال تسقط أسنانه

بإصرارها على 
مباشرة عمليات 
التنقيب عن 
النفط والغاز قبالة 
شواطئها، أو في 
املنطقة االقتصادية 
اخلالصة لقبرص 
التركية من دون 
اتفاقات تتيح ترسيم 
حدودها البحرية 
وتعين مناطقها 
االقتصادية، بالتوازي 
مع مواصلة التحرش 
»اجليواستراتيجي« 
بجيرانها في حوض 
شرق املتوسط، بدت 
تركيا عازمة على 
لعب دور مثير القلق 
)Trouble maker( في 
رت  اإلقليم، الذي قدَّ
دراسات هيئة املسح 
اجليولوجي األميركية 
كمية احتياطيات 
الغاز الطبيعي 
الكامنة في أعماقه 
ب� 340 تريليون قدم 
مكعب، ومعها باين 
البراميل من النفط 
اخلام.

رهانات تركية على إثارة القلق شرق المتوسط
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كركوك  / البينة اجلديدة / قاسم حوشي
اإلنسانية  حدود  بال  أطباء  منظمة  بدأت   
مديرية  مع  بالتنسيق  الدولية   الطبية 
الصحية  الرعاية  ملركز  دعمها  الصحة 
غرب  الواقع  العسكري،  حي  في  األولية 
نطاق  توسيع  بهدف  احلويجة،  بلدة 
اخلدمات الطبية املتاحة لسكان املنطقة. 
يتواجد   ،2019 أيار/مايو  شهر  أوائل  ومنذ 
بال حدود  أطباء  منظمة  أفراد طاقم عمل 
العسكري  مركز  في  واإلسعافي  الطبي 
خدمات  لتقدمي  األولية  الصحية  للرعاية 
والصحة  النفسية  الصحية  الرعاية 
بحاجة  هم  من  جلميع  اجملانية  اإلجنابية 
منظمة  الطبية.وتعمل  االستشارات  إلى 
إلى  االستجابة  على  حدود  بال  أطباء 
للنازحني  واالنسانية  الطبية  االحتياجات 
وتقوم   2017 منذ  كركوك  محافظة  في 
لتعزيز نظام  الصحة  بدعم مديرية  حالياً 

 %35 حيث  املنطقة،  في  الصحية  الرعاية 
فيها  األولية  الصحية  الرعاية  مراكز  من 
غير عاملة، بحسب وزارة الصحة . تعمل 
منظمة أطباء بال حدود في قضاء احلويجة 
منذ  كانون األول 2017، من خالل مشروع  
للناس  الطبي  العالج  لتقدمي  العباسي 
الذين يعانون من األمراض املزمنة، باإلضافة 
إلى توفير ماء الشرب للعائالت  التي كانت 

قد نزحت ثم عادت إلى املنطقة. 
نبذة عن منظمة أطباء بال حدود

منظمة أطباء بال حدود هي منظمة طبية 
إنسانية مستقلة تهدف إلى تقدمي الرعاية 
لها  احلاجة  تكون  حيث  الطارئة  الطبية 
هي األكبر. وتعمل منظمة أطباء بال حدود 
في 72 دولة حول العالم، وتقدم املساعدة 
الطبية احملايدة وغير املنحازة بغض النظر 
االنتماء  أو  اجلنس  أو  الدين  أو  العرق  عن 
ال  استقالليتها،  ولضمان  السياسي. 

التمويل  حدود  بال  أطباء  منظمة  تقبل 
لبرامجها  دولية  وكالة  أو  حكومة  أي  من 
العراق، حيث تعتمد بذلك فقط على  في 
للقيام  العالم  من حول  اخلاصة  التبرعات 

بعملها. 

في  عملها  حدود  بال  أطباء  منظمة  بدأت 
2017، عملت  وفي   .2009 عام  في  كركوك 
االحتياجات  إلى  لالستجابة  املنظمة 
اخلاصة  امللحة  واإلنسانية  الطبية 
بفعل  املنطقة  في  النازحني  بالسكان 

النزاع األخير، وذلك من خالل إدارة عيادات 
متنقلة على مداخل قضاء دبس ومنطقة 
الطبي  العالج  مقدمة  خالد،  مكتب 
فيها  مبا  داقوق،  مخيم  في  لألشخاص 
الصحية  واخلدمات  املزمنة  األمراض  عالج 

الصحي  التثقيف  وجلسات  النفسية 
وتوفير الدعم ألقسام الطوارئ في كل من 

مستشفيي أزادي وكركوك احلكوميني.

كركوك: أطباء بال حدود تقدم املزيد من اخلدمات الطبية لسكان احلوجية

بغداد / البينة اجلديدة
العادلي  املائية د.جمال  املوارد  وزير  استقبل السيد 
الثاني  النائب  احلداد  بشير  الدكتور  مكتبه  في 
الثاني  النائب  قدم  ،حيث  النواب  مجلس  لرئيس 
خالل زيارته باقة ورد الى السيد الوزير مهنئاً مبناسبة 
تسنمه منصبه وزيراً للموارد املائية ومباركاً اجلهود 
،وأشاد  الفيضان  أزمة  جتاوز  في  للوزارة  الكبيرة 
واملالك  الوزير  السيد  مبهنية  احلداد  بشير  الدكتور 
املتقدم للوزارة وحسن ادارة االزمة التي من خاللها 
البالد   وجتنيب  الفيضان  أزمة  على  السيطرة  متت 

الكبيرة من  الكميات  نتيجة  وكارثية  اضرار كبيرة 
مياه االمطار والسيول التي لم تشهدها البالد منذ 
النواب   مجلس  استعداد  مؤكداً  السنني  عشرات 

لتقدمي الدعم واالسناد املطلوب للوزارة واصفاً كافة 
العاملني فيها بأبطال املاء.ومن جهته شكر السيد 
الثاني جمللس  النائب  الوزير د.جمال العادلي السيد 
النواب على زيارته مقر الوزارة واالهتمام الكبير الذي 
جلهود  ومتابعتهم  املوقر  واجمللس  سيادته  يوليه 
حيث  الفيضان  ازمة  في  السيما  الوزارة  واعمال 
مبستوى  املستويات  ومبختلف  العاملني  كل  كان 
كل  في  واحدة  نحل  كخلية  وعملوا  املسؤولية 
من  الفيضانية  االزمة  حتويل  من  ومتكنوا  املواقع 

كارثة الى خير عميم وخزين مائي وفير.

وزير املوارد املائية يستقبل النائب الثاني لرئيس جملس النواب 

البصرة / البينة اجلديدة
متكنت السلطة الكمركية في  كمرك بوابة 
البصرة مؤخرا وبالتعاون مع اجلهات الساندة 
في امليناء من ضبط حاويتني  حجم)٤0(قدم  
حتتوي على )٨( سيارات  دون املوديل املسموح 
باستيراده  إلى العراق .وأفادت الهيئة العامة 
للكمارك في بيان لها  ان السيارات مت أخفاؤها 
خلف دراجات نارية داخل احلاويات في محاولة 
النافذة  والقوانني  للضوابط  خالفا  لتهريبها 
فيما أكدت الهيئة أنها قامت باتخاذ االجراءات 
القانونية بحقها واحالتها للقضاء. يذكر أن 
من  للعديد  ضبطها  ان  يوميا  تعلن  الهيئة 
من  االستيراد  لضوابط  اخملالفة  االرساليات 
خالل قيام مراكزها الكمركية  باعادة إصدارها 

أو اتالفها وفق التعليمات والقوانني النافذة.

الكمارك .. ضبط )٨( سيارات دون املوديل خمالفة
 يف كمرك بوابة البصرة 

بغداد / البينة اجلديدة 
السيد  موافقة  حصلت 
على  ريكاني(  )بنَكني  الوزير 

الى  اليوميني  االجراء  حتويل 
الوزارة  مقر  في  متعاقدين  
لقرار  تنفيذا  وتشكيالتها  

 12 املرقم  الوزراء  مجلس 
بالنسبة  2019اما  لسنة 
نقل  مت  التي  للمحافظات 

حتويل  فسيتم  اليها  الدوائر 
قبل  من  عقود  الى  االجراء 

احملافظات .

وزير االعمار واالسكان والبلديات العامة: حتويل كافة االجراء اليوميني
 يف مقر الوزارة والتشكيالت اىل متعاقدين 

البصرة / البينة اجلديدة
االمير  عبد  اسعد  املهندس  البصرة  محافظ  اعلن   
للتعيني  وظيفية  درجة   )100( تخصيص  عن  العيداني 
على مالك دائرة العمل والشؤون االجتماعية في احملافظة 
البناء  ستعلن  التي  املطلوبة  االختصاصات  ومبختلف 
في  العيداني  .وقال  املقبلة  القلية  االيام  خالل  احملافظة 
الية  موضوع  ملتابعة  اداري  امر  بإصدار  وجه  انه  بيان« 
في  للتعيني  وظيفية  درجة   )100( وتخصيص  التعيني 
دائرة العمل والشؤون االجتماعية وتكون برئاسة معاون 
احملافظ للشؤون اإلدارية معني احلسن وعضوية مدير دائرة 
جهته،  ».من  احملافظة  في  االجتماعية  والشؤون  العمل 
معني  اإلدارية  للشؤون  البصرة  محافظ  معاون  اوضح 
احلسن« انه بناًء على حركة املالك واحلذف وإالستحداث 
بعد  و  االجتماعية  والشؤون  العمل  مديرية  في  املتوفرة 
تلك  جمع  مت  املاضية  السنوات  في  التعيينات  توقف 

واملعنيني  البصرة  محافظ  مبتابعة  الوظيفية  الدرجات 
حلركة املالك مع الدوائر املعنية ووزارة املالية ووزارة العمل 
اخلاصة  التقدمي  الية  ان  مشيراً   ، االجتماعية  والشؤون 
اخلاص  االلكتروني  املوقع  خالل  من  ستكون  بالتعيني 
املقبل  االسبوع  ان  احلسن«  احملافظة«.وتابع  بديوان 
سيشهد االعالن عن موعد التقدمي في املوقع االلكتروني 
من  االختصاصات  وخملتلف  البصرة  محافظة  لديوان 
خدمة  وموظفي  وفنيني   ، وإداريني  ،ومهندسني  حرفيني 
انه ستكون هناك  الى  ، الفتاً  االختصاصات  وغيرها من 
واالحتياجات  اإلعاقة  ذوي  ملديرية  وظيفية  درجة   )75(
و)٤(  املهنية  التدريب  ملراكز  وظيفية  درجة  و)22(  اخلاصة 
درجات وظيفية للمركز الوطني للسالمة املهنية ، مبيناً 
بالدرجات  اخلاصة  التعيينات  جلنة  رئاسة  تسلم  انه 
وفق  االجتماعية  والشؤون  العمل  دائرة  في  الوظيفية 

االمر االداري الصادر من محافظ البصرة« .

حمافظ البصرة يعلن ختصيص )100( درجة وظيفية يف دائرة العمل والشؤون االجتماعية

البينة اجلديدة / عبد الستار محسن
العراقية  احلديد  العامة للسكك  الشركة  شهدت 
ندوة تثقيفية موسعة حتت عنوان ) تعزيزاخالقيات 
ترأس    ) احلكومي  القطاع  في  العامة  الوظيفة 
الندوة األستاذ صالح التميمي معاون مدير عام دائرة 
العالقات واملنظمات  غير احلكومية والوفد املرافق له 
بحضور ممثل عن دائرة التخطيط واملتابعة في وزارة 
النقل بالتنسيق مع ) قسم التخطيط واملتابعة في 
السكك شعبة التدريب ( وقد  اوضح احملاضر اآللية  
املعتمدة لدى هيئة النزاهة في عملها كهيئة رقابية 
فاعلة على  متابعة سالمة العمل داخل مؤسسات 
 ) اخلاص  والقطاع  العام  القطاع   ( العراقية  الدولة 

فضال عن منظمات اجملتمع املدني كذلك فقد تطرق 
احملاضر الى تلك اآللية التي نظمتها هيئة النزاهة والتي 
تتطلب جهودا في تشخيص مواطن اخللل ووضع احللول 
يسودها  وظيفية  بيئة  خلق  اجل  من  لذلك  الألزمة 
نكران الذات  ومحاربة الفساد مهما كان نوعه وتذليل 
العقبات أمام اجلمهور لتحسني بيئة العمل وزرع الثقة 
بني املواطن واملوظف.   يذكر أن الندوة متت بالتعاون مع 
العامة  والشركة  النقل   ووزارة  العامة   النزاهة  هيئة 
املوظفني  شريحة  لدى  الوعي  تثبيت  لغرض  للسكك 
وأطالعهم على  أهمية ما تلعبه هيئة النزاهة من دور 

املالي  الفساد  مخاطر  من  احلد   بغية  وايجابي  فاعل 
املوسعة  حضرها  الندوة  أن  باإلشارة   واجلدير  واإلداري 
وجمع  السكك  في  والشعب  االقسام  رؤساء  من  عدد 
من منتسبي الشركة مما يؤشر الى  االحساس العالي 
مبا  االرتقاء  اجل  من  الشركة  منتسبو  به  يتمتع  الذي 
من  العراقية  احلديد  للسكك  العامة  الشركة  تقدمه 
خدمات في مجال نقل املسافرين وشحن البضائع عبر 
قطاراتها التي تنطلق يوميا باجتاه محافظات الوسط 

واجلنوب واملناطق الغربية .

بغداد / البينة اجلديدة
 كـثـفـت مـديـريـة املــرور الـعـامـة نـشـر دوريـاتـهـا 
في التقاطعات العامة واالماكن القريبة من اجلامعات 
االختناقات  وفك  السير   حركة  على  للسيطرة 
مدير  مــؤخــراً.وقال  بغداد  شهدتها  التي  املـروريـة 
العالقات واالعـالم في املديرية، العميد مـؤيـد خليل 
مستمرة  »املديرية  ان  صحفي،  تصريح  فـي  سلمان 
بعملية نقل قيود املركبات من محافظة الى أخرى بعد 
أخذ املوافقات األصولية« مؤكداً »عدم وجـود اي قانون 
يسمح بترحيل الـسـيـارات اخلصوصي القدمية الـى 
بترحيل  »القانون يسمح  ان  باقي احملافظات«.واضاف 
صناعتها  على  مضي  التي  القدمية  االجرة  سيارات 
اكثر من خمسة عشر عاما الى خـارج بغداد«، الفتا 
في الوقت نفسه الى ان »العمل بهذا القانون متوقف 

في الوقت احلاضر«.ولفت سلمان الى ان “املديرية قررت 
الرسمي ملنتسبيها خالل شهر  الدوام  زيادة ساعات 
املقبلة،  النهائية  االمتحانات  وفترة  املبارك  رمضان 
السيما في املناطق التي تزداد فيها احلركة املرورية”، 
التقاطعات  في  الدوريات  نشر  تكثيف  عن  كاشفا 
للسيطرة  اجلامعات  من  القريبة  واالماكن  العامة 
االختناقات”.وكـان  وفك  واملرور  السير  حركة  على 
قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي، قد 
لترحيل  عاجلة  إجراءات  اتخاذ  الى  االول،  امس  دعا 
املركبات القدمية خارج العاصمة. وتشهد بغداد هذه 
األيام زحامات مرورية خانقة على الرغم من اجراءات 
احلكومة باعادة فتح الشوارع واملناطق املغلقة ورفع 
املنطقة  افتتاح  ساعات  ومتديد  الكونكريتية  الكتل 

اخلضراء.

املرور تعلن إجراءات لفك زحامات بغداد وتلمح اىل ترحيل سيارات

البينة اجليدة /  خاص 
اخلطط  من  العديد  اجلزائري  فالح  بغداد  محافظ  كشف 
واالستراتيجيات التي تعالج مشاكل العشوائيات السكنية 
من  ذلك  جاء   ، املهمة   اخلدمية  املشاريع  من  العديد  واجناز 
نواب  من  مجموعة  مع  عقد  الذي  املوسع  االجتماع  خالل 
بغداد واعضاء مجلس محافظة بغداد مبقر احملافظة مؤخرا، 
االقضية  في  اخلدمات  حال  واقع  مناقشة  االجتماع  وتخلل 
الوزراء  ومجلس  بغداد  محافظة  مع  والتنسيق  والنواحي 
لغرض تقدمي افضل اخلدمات للمواطنني .  وقال اجلزائري انه مت 
تخصيص ميزانية 21٨ مليار دينار، لهذه السنة سوف تكون 
خلدمات املاء واجملاري واكساء الطرق والكهرباء  ، وذكر  وجود 
169  مجمعا عشوائيا وهناك متدد بالسكن بالتجاوز وطالب 
هذه  بحل  يسهم  قانون  بتشريع  باإلسراع  النواب  مجلس 

العشوائيات  وطالب بنقل كافة الصالحيات من الوزرات حتى 
يتسنى العمل بشفافية واجناز تلك املشاريع . وذكر اجلزائري 
انعدام بعض اخلدمات في بغداد ونحتاج الى دعم واسناد من 
جميع اجلهات البرملانية واحلكومية واالعالم . وكشف اجلزائري 
انشاء 500 مدرسة في بغداد ولكن وزارة التربية قامت بهدم 
من  العاصمة  قانون  تشريع  ضرورة  الى  واملح  املدارس  تلك 
حتديث  وعدم  السكان  تضخم  ظل  في  النواب  مجلس  قبل 
التصميم االساس لبغداد . وقال ان هناك 160 مادة مجمدة 
في وزارة املالية ممكن االستفادة منها في تعظيم املوارد املالية 
حملافظة بغداد وطالب بضرورة انهاء التدخل االداري واحلدودي 
بني املدن لضرورة تقدمي اخلدمات بشكل قانوني واعادة جسور 

الثقة بني املواطن واملسؤول.

حمافظ بغداد ونواب يناقشون مشاكل العشوائيات 
السكنية واجناز املشاريع 

بابل / البينة اجلديدة
العبادي،  كرار  بابل،  محافظ  أصدر   
بسبب  احللة  بلدية  مدير  بإعفاء  أمراً 
إدارة.وجاء في األمر  ملفات فساد وسوء 
اإلداري الصادر من مكتب احملافظ، امس 
اجلديدة{ على  }البينة  األربعاء، حصلت 
التي  للسلطة  »إستناداً  منه  نسخة 
العمل  مصلحة  وملقتضيات  خولتنا 
أسود{  عبد  حسن  }حيدر  إعفاء  تقر، 
من منصب كدير بلدية احللة، وال يكلف 
إكمال  حلني  مستقبالً  آخر  منصب  بأي 
املشكلة  التحقيقية  والقضايا  اللجان 
اإلداري  األمر  تضمن  كافة«.كما  بحقه 
مجاري  مديرية  الى  أسود{  }عبد  نقل 
بابل، وتكليف رئيس املهندسني }حسني 
احللة  بلدية  مدير  عباس جاسم{ مبهام 

باإلضافة لألعمال املكلف بها«.

إعفاء مدير بلدية 
احللة  من   منصبه

بغداد / البينة اجلديدة
 أفصحت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة عن تفاصيل قرار احلكم الصادر بحقِّ املدير العامِّ للمصرف الزراعيِّ 
}البينة  تلقت  للنزاهة  بيان  العامِّ.وذكر  املال  من  ديناٍر  مليار   }15{ مبلغ  إهداره  بيَّـنت  فيما  التعاونيِّ سابقاً، 
قت فيها وإحالتها إلى  اجلديدة{ نسخة منه، ان »الدائرة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّ
القضاء، أشارت إلى أن املدان الذي كان يشغل منصب املدير العامِّ للمصرف الزراعيِّ التعاونيِّ أقدم على إحلاق 
د باملال العامِّ؛ وذلك مبنحه إحدى الشركات األهليَّة قرضاً قدرُُه خمسة عشر مليار ديناٍر، ُمبيِّنًة  الضرر املُتعمَّ
أنَّ القرض املمنوح كان استثناًء من الرقعة اجلغرافيَّة، فضالً عن كونه }القرض{ يتجاوز قيمة رأسمال الشركة 
لة في القضيَّة املُتمثِّلة بأقوال املُمثِّل القانونيِّ للمصرف  املمنوح لها«.وأكدت دائرة النزاهة، أنَّ »األدلة املُتحصَّ
ريَّة املُتَّهم، فضالً عن هروبه عن وجه العدالة؛ األمر الذي  ، أشارت إلى ُمقصِّ الزراعيِّ ومحضرالتحقيق اإلداريِّ
أوصل احملكمة إلى القناعة الكافية بإدانته، فأصدرت حكمها بحقِّه استناداً إلى أحكام املادَّة 3٤0 من قانون 
الغيابّي الصادر منتصف  إنَّ »قرار احلكم  الدائرة  العقوبات، وبداللة موادِّ االشتراك ٤7 و٤٨ و٤9 منه«.وتابعت 
ة سبع سنواٍت، فيما  ة بقضايا النزاهة يقضي بسجن املُدان ُمدَّ نيسان املاضي عن محكمة اجلنايات اخمُلتصَّ

ن أيضاً فقرتي إعطاء احلقِّ للجهة املُتضرِّرة بطلب التعويض واحلجز على أمواله املنقولة وغير املنقولة. تضمَّ

النزاهة: احلكم بسجن مدير عام املصرف 
الزراعي السابق إلهداره 15 مليار دينار

السكك تقيم ندوة تثقيفية بالتنسيق مع هيأة النزاهة 

البينة اجلديدة / وسام جنم
التقى السيد وكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق الدكتور موفق عبد الهادي توفيق بحضور 
الفريق احلقوقي احمد طه ابو رغيف قادة الشرطة في بغداد كل من اللواء مدير املرور واللواء 
الركن قائد شرطة بغداد واللواء الركن مدير حماية املنشآت والشخصيات واللواء احلقوقي 
مدير مكافحة املتفجرات واللواء احلقوقي مدير مكافحة اجرام بغداد واللواء احلقوقي مدير 
عام مكافحة اخملدرات والعميد مدير شرطة النجدة والعميد مدير الشرطة اجملتمعية ، وفي 
بدء اللقاء هنأ سيادته احلاضرين مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك مؤكدا على تكثيف 
اجلهود حلماية املواطنني في املساجد واحلسينيات واماكن جتمعهم في االسواق التجارية 
واملطاعم والتقاطعات من خالل نشر الدوريات واملفارز طيلة ايام شهر رمضان املبارك وايام 
العيد لتفويت الفرصة على كل من تسول له نفسه العبث باالمن وسالمة املواطنني ، كما 
وحضر  ..هذا  ومفارزهم  مديرياتهم  ملتابعة  امليدان  في  القادة  يكون  ان  على  سيادته  شدد 

اللقاء اللواء الدكتور مدير اعالم الوزارة والعميد احلقوقي مدير اعالم الوكالة .

وكيل وزارة الداخلية  لشؤون الشرطة يلتقي بقادة الشرطة يف بغداد

املوصل / البينة اجلديدة
املدينة.  املوصل من خارج  الدارسني في جامعة  للطلبة  داخليا  اكثر من 250 قسما  املوصل  افتتحت جامعة 
وقال مدير االقسام الداخلية الدكتور خليل ابراهيم :ان«جلنة اعمار نينوى افتتحت نحو250 قسما داخليا بعد 
مت  ان«االقسام  ».واضاف  باملوصل  املسلحة  العمليات  خالل  للتفجيرات  تعرضها  بسبب  اخلدمة  عن  خروجها 

افتتاحها جميعا في امين املوصل«.

افتتاح )250( قسما داخليا جبامعة املوصل للطلبة 
الدارسني من خارج املدينة
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وكاالت / البينة الجديدة

اجلمه��وري«  الش��عب  »ح��زب  تعه��د 
املعارض الف��وز مجدداً ف��ي االنتخابات 
البلدية في مدينة إسطنبول، فيما أشاد 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقرار 
اللجنة العلي��ا لالنتخابات إلغاء نتائج 
االقتراع في املدينة، متحدثاً عن »فساد 
منظم«.وكان احلزب الذي يتزعمه كمال 
بلديَتي  برئاس��ة  ف��از  كيليجدارأوغل��و 
أنقرة وإس��طنبول، في االنتخابات التي 
ُنظمت في 31 آذار )م��ارس( املاضي. وفاز 
مرّشح احلزب األتاتوركي أكرم إمام أوغلو 
برئاسة بلدية إس��طنبول، متغلباً على 
مرّشح حزب »العدالة والتنمية« احلاكم 
بن علي يلدرم بفارق 13 ألف صوت.وألغت 
اللجنة العليا لالنتخابات االثنني نتائج 
التصوي��ت ف��ي املدين��ة الت��ي تضّم 10 
ماليني ناخب، بعدما طعن احلزب احلاكم 
بالنتائج، بذريعة ارت��كاب »مخالفات«، 
فيما اعتبر أردوغان أن »أحداً ال ميلك احلق 
في أن يقول إنه فاز« في االقتراع، نتيجة 
الهام��ش الضئيل لتق��ّدم إم��ام أوغلو 
على يلدرم. وإلس��طنبول أهمية خاصة 
بالنس��بة الى أردوغ��ان، إذ كان رئيس��اً 

لبلديتها، قبل انتخابه نائباً ثم رئيس��اً 
للحكوم��ة، علم��اً أن أب��رز م��دن تركيا 
وعصب اقتصادها.وقال أردوغان: »نعتقد 
بصدق بحصول فساد منّظم ومخالفات 
وانع��دام تام للش��رعية ف��ي انتخابات 
رئاسة بلدية إسطنبول«. واعتبر أن قرار 
إعادة االنتخابات هو »أفضل خطوة، من 
شأنها تعزيز إرادتنا لتسوية املشكالت 
ضم��ن إط��ار الدميقراطي��ة والقان��ون«، 
مش��يراً الى أن يلدرم سيخوض املعركة 
مجدداً مرشحاً عن »العدالة والتنمية«.
أردوغ��ان ال��ذي كان يتحدث أم��ام نواب 
احل��زب احلاك��م، انتق��د رج��ال أعم��ال 
عارض��وا قرار إع��ادة االنتخاب��ات في 23 
حزيران )يونيو( املقبل، معتبراً أن عليهم 
أن يعرفوا حدوده��م. وأضاف: »قد تكون 
لدين��ا أوج��ه تقصي��ر، لك��ن املش��هد 
ال��ذي نواجه��ه اآلن ه��و حال��ة تخريب 
كامل��ة. م��اذا س��نفعل؟ بدءاً م��ن اآلن، 
س��نفعل ما فعلناه باإلرهابيني«.وأجرى 
إم��ام أوغلو مش��اورات طارئ��ة في أنقرة 
الثلثاء، م��ع كيليجدارأوغلو ثم زعيمة 
احل��زب »الصالح« ميرال أكش��ينار التي 
اعتبرت أن جلنة االنتخابات »داست إرادة 
الش��عب« ونفذت »انقالباً مدنياً يتجاوز 

العس��كرية«.ووصف  االنقالب��ات  أي��ام 
كيليجدارأوغل��و األعضاء الس��بعة في 
اللجن��ة بأنهم »أفراد عصابة« خاضعة 
لسيطرة أردوغان، مضيفاً: »سيحاسب 
التاريخ الذين يس��تمدون سلطتهم من 
قصر )الرئاس��ة(. نس��تمد سلطتنا من 
الش��عب«. واته��م اللجنة ب��� »تخريب 
القوانني والقضاء والعدالة« وبخيانة ثقة 
الناخبني، وزاد في إش��ارة الى أعضائها: 

»مبا أنكم تستميتون إلعادة االنتخابات، 
إفعلوا ذلك مبقدار ما تش��اؤون. س��نفوز 
في كل مرة«.وكان أونورس��ال أديغوزيل، 
عل��ى  كت��ب  كيليجدارأوغل��و،  نائ��ب 
»تويتر«: »ليس مش��روعاً االنتصار على 
ح��زب العدال��ة والتنمية. ه��ذا النظام 
ال��ذي يلغ��ي إرادة الش��عب ويتجاه��ل 
القان��ون، لي��س دميقراطيا وال ش��رعياً. 
هذه ديكتاتورية صريحة«.أما إمام أوغلو 

فألقى مس��اء االثنني خطاباً حماس��ياً 
أم��ام آالف من أنص��اره في إس��طنبول، 
قائالً: »رمبا تش��عرون باس��تياء، ولكن ال 
تفق��دوا األمل«.ورّجحت أح��زاب تركية 
صغيرة دع��م إمام أوغل��و، إذ عقد حزب 
»السعادة« اإلسالمي الذي نال مرّشحه 
جندت غوكجنار أكثر من 100 ألف صوت، 
اجتماعاً طارئاً الثالثاء. وقال غوكجنار: 
»أنا مس��تعد لالنسحاب ملصلحة إمام 
أوغلو، سأنتظر قرار حزبي«.وأعلن حزب 
اليس��ار الدميقراطي، ال��ذي نال أكثر من 
30 ألف ص��وت، أنه س��يفعل »ما يلزم« 
ملواجه��ة »اخملالف��ات القانوني��ة« التي 
ترتكبه��ا جلنة االنتخاب��ات. واعتبر وزير 
اخلارجي��ة األملان��ي هايكو م��اس أن قرار 
اللجن��ة »لي��س ش��فافاً وال مفهوماً«، 
فيما طالبت فرنسا السلطات التركية 
بتبري��ر القرار وضم��ان »احت��رام املبادئ 
واإلنص��اف  والتعددي��ة  الدميقراطي��ة 
حض��ور  ف��ي  س��يما  ال  والش��فافية، 
مراقبني دوليني«. وشددت وزيرة خارجية 
االحتاد األوروبي فيديريكا موغيريني على 
أن »ضمان عملية انتخابية حرة وعادلة 
وش��فافة، ض��روري ألي دميوقراطية وهو 

في صميم عالقات االحتاد مع تركيا« .

وكاالت / البينة الجديدة
أطلق��ت الس��لطات في ميامن��ار بع��د عفو رئاس��ي مؤخرا 
صحفَيني في وكالة »رويترز« ُحكم بسجنهما 7 سنوات بعد 
إدانتهما بانتهاك قانون األسرار الرسمية. وخرج الصحفيان 
وا لون )33 س��نة( وكياو س��و أو )29 س��نة( من سجن إنسني 
ف��ي يانغون، بع��د اعتقالهم��ا في كان��ون األول )ديس��مبر( 
2017.وصدر قرار إطالقهما ضمن عفو ش��مل 6520 سجيناً، 
أصدره الرئيس وين مينت ملناسبة السنة اجلديدة التي بدأت 
في ميامنار في 17 نيس��ان )أبريل( املاض��ي. ولّوح الصحفيان 
مبتس��مني لدى خروجهما من الس��جن، وس��ط حشد من 
وس��ائل اإلعالم واملهنئني. ثم أقّلهما زمالء ف��ي »رويترز« إلى 
حيث التأم ش��ملهما بزوجتيهم��ا وأطفالهما. وأعرب وا لون 
ع��ن امتنانه جلهود دولية في س��بيل إطالقهم��ا، قائالً: »أنا 
س��عيد جداً ومتحمس لرؤية أس��رتي وزمالئي. أحتّرق ش��وقاً 
للع��ودة إلى غرف��ة األخبار. أن��ا صحفي وس��أوصل عملي«.

ول��دى اعتقالهم��ا كان الصحفيان يعّدان تقري��راً حول قتل 
ق��وات أمن ومدنيني بوذيني 10 من مس��لمي أقلية الروهينغا، 
في أيلول )س��بتمبر( 2017 في والية راخني غرب ميامنار، حيث 
أرغ��م اجلي��ش حوال��ى 740 ألفاً م��ن الروهينغا عل��ى الفرار 
إلى بنغ��الدش. وأثارت قضيتهما تندي��داً دولياً، فيما اعتبرت 
»رويترز« انهما اعُتقال بسبب تقريرهما. وأدلى ضابط شرطة 
بش��هادته خ��الل احملاكمة، ق��ال فيها إن رئيس��ه أمر فريقه 
باإليق��اع بالصحافَيني، وهي ش��هادة جتاهلها القاضي. ونال 
التقرير الذي تضّمن إفادات من جناة وش��هود وأس��ر ضحايا، 
جائ��زة »بوليتزر« للتغطية الدولي��ة، كما حصل الصحفيان 
عل��ى جوائ��ز أخ��رى، وظهرا عل��ى غ��الف مجلة »ت��امي« بني 
ش��خصيات العام. وقال رئيس التحرير في »رويترز« س��تيفن 
آدلر: »نشعر بسعادة غامرة إلطالق ميامنار صحفَيينا اجلريئني 
وا لون وكياو سو أو. وباتا منذ اعتقالهما قبل 511 يوماً رمَزين 

ألهمية حرية الصحافة في العالم. نرحب بعودتهما«.

وكاالت / البينة الجديدة
أكد وزير الدولة للشؤون اخلارجية الدكتور أنور قرقاش، 
مؤخ��را أن اإلم��ارات ل��م تس��ع إل��ى رف��ع القضايا في 
املنظمات واحملاكم الدولية، مبيناً أن قطر بذلت حتركات 
يائس��ة لفك أزمتها، »وكان األج��دى بالدوحة مراجعة 
سياسة دعم التطرف واإلرهاب«.وأوضح أن أزمة الدوحة 
طالت وأنهكتها وقّوضت سيادتها »وأحد األسباب هو 
فقدان اجلرأة والش��جاعة الالزم��ة للمراجعة والتراجع 
عن سياس��ات أض��رت بقط��ر وجيرانها، وأم��ا اللجوء 
لإلعالم واألخبار الكاذبة والتحرك الدبلوماسي واملسار 
القانون��ي فهو منط��ق العاج��ز املكابر. وهذه رس��الة 
اله��اي«. وقال الوزير اإلماراتي عبر حس��ابه في »تويتر« 

: »الي��وم ش��هدت محكم��ة الع��دل الدولي��ة مرافعة 
متمي��زة للفريق القانون��ي لدولة اإلم��ارات فندوا فيها 
االدع��اءات القطري��ة وبرز بش��كل مهم حج��ب األمن 
القطري للموقع اإللكتروني الذي يس��تخدمه املواطن 
القطري للحصول على إذن دخول لإلمارات، توجه قطر 
القانون��ي يتفكك ويرت��د عل��ى الدوحة«.وأضاف:« لم 
تس��ع اإلمارات إلى رفع القضايا في املنظمات واحملاكم 
الدولي��ة، لألس��ف هذا ما قامت به قط��ر في حتركاتها 
اليائس��ة لفك أزمته��ا، والي��وم نش��هد تفكيك هذا 
التوجه بتكاليفه السياس��ية واملالي��ة الباهظة، هي 
استراتيجية مكانك سر، وكان األجدى بقطر مراجعة 

سياسة دعم التطرف واإلرهاب«.

قرقاش:أزمة الدوحة طالت 
وأنهكتها وقّوضت سيادتها

املعارضة الرتكية ترى »انقالبًا مدنيًا« وتتعهد الفوز جمدداً يف انتخابات إسطنبول

إطــالق صـحـفـيــي »رويـتـــرز« بـعـفـو رئـاســي فـــي مـيـانـمـــــــار

وكاالت / البينة الجديدة
أعلن »تكتل لبن��ان القوي« أن 
»م��ا يطال��ب به في نقاش��ات 
احلكوم��ة ه��و الرب��ط م��ا بني 
واص��الح  املوازن��ة  اص��الح 
االقتص��اد، ف��ال يكف��ي مجرد 
العم��ل عل��ى األرق��ام بغي��اب 
الرؤي��ة والنم��و«. واعتب��ر امني 
الس��ر النائ��ب ابراهيم كنعان 
بعد اجتماع التكتل برئاس��ة 
الوزير جبران باسيل ان »الطرح 
التقش��في املط��روح من خالل 
مش��روع وزارة امل��ال متواض��ع 
ج��دا وخاضع للنق��اش، واملبدأ 
العام هي االصالحات البنيوية 
الت��ي تط��ال اله��در وتضب��ط 
وتتناول خدمة  العام��ة  املالية 
الدين والقوان��ني التي لم تنفذ 
حتى الس��اعة وكفيلة بتأمني 
م��ردود للدول��ة«. وأكد ان »على 
الرؤي��ة االقتصادي��ة ان حتافظ 
على انتاجية القطاع اخلاص ال 
أن تضرب��ه«، وقال: »إن طرح اي 
ضريبة على الفوائد او الشركات 
يج��ب ان يك��ون وف��ق مي��زان 
ان��ه يجب  اجلوهرج��ي، مبعنى 
تنمي��ة االقتصادي��ة واحلف��اظ 
عل��ى انتاجية الش��ركات، في 
الوقت عينه ال��ذي نبحث فيه 

عن تأمني االيردات التي ال تتأمن 
فق��ط من خ��الل الضرائب، بل 
من خ��الل انتاجي��ة االقتصاد. 
فالنمو بنس��بة 1 في املئة غير 
صحي، وعل��ى املوازنة أن تأخذ 
االقتصادية  الرؤية  االعتبار  في 
وتطوير النم��و واال فهي مجرد 
حسابات«. وشدد على »ضرورة 
اخ��ذ احلس��ابات املالي��ة ف��ي 
االعتب��ار، فاالص��الح الفعل��ي 

املالية عن  يتطلب احلس��ابات 
مذك��را  املاضي��ة«،  الس��نوات 
»باملادة 197 من قانون احملاسبة 
العمومي��ة واملادة 65 من قانون 
موازنة العام 2017، حيث انتهت 
مهلة الس��نة الجناز احلسابات 
ف��ي تش��رين الثان��ي )نوفمبر( 
التعاط��ي  نقب��ل  ول��ن   ،2018
االساس��ية  املس��ألة  مع هذه 
بنيويا  التي تش��كل اصالح��ا 

باستلش��اق«.واعتبر ان »عل��ى 
الرؤي��ة االقتصادي��ة ان تبحث 
عن ابواب لاليرادات، وقد طرحت 
افكار هامة وجدية في اجتماع 
الي��وم، منه��ا يتعل��ق بتمويل 
االس��كان في لبنان، ال س��يما 
للشباب، وسيطرحها التكتل 
على طاول��ة احلكومة واجمللس 
النياب��ي«. ودع��ا »ال��رأي العام 
ال��ى ع��دم األخذ باالش��اعات، 

االصالحية  للس��لة  والنظ��رة 
وغي��ر  وش��املة  كامل��ة  ه��ي 
مجتزأة، وال أحد يريد النيل من 
العسكر واملوظفني، بل الهدف 
ه��و االص��الح املال��ي والرؤيوي 
»أنن��ا  مؤك��دا  االقتص��ادي«، 
س��نعمل ما في وس��عنا ألننا 
نوضع ف��ي كل مرة ام��ام واقع 
املوازنة قبل الرؤية االقتصادية، 
لذلك، هناك نقاش على طاولة 

احلكوم��ة، ال س��يما م��ن قبل 
ادخ��ال  ح��ول  التكت��ل،  وزراء 
الرؤي��ة االقتصادي��ة بالتص��ور 
املوضوع، ألن ه��ذه الرؤية اهم 
الرق��م، وتس��مح بتحديد  من 
واالقتصادي  الس��ياحي  املردود 
والصناعي والزراعي خالل سنة، 
م��ا س��ينعكس ايجاب��ا على 
كل القطاع��ات، عندم��ا يكون 
الطرح بخلفية تنموية«. وقال: 
»ننتظ��ر صدور مش��روع قانون 
املوازنة ع��ن احلكومة، ونتمنى 
حص��ول ذلك في اق��رب فرصة 
بال تس��رع في االرق��ام، ليجري 
النقاش في جلنة املال والهيئة 
العامة، واملطلوب احلفاظ على 
الروح االصالحية التي نس��عى 
لبثه��ا ف��ي احلكوم��ة، واذا لم 
بعي��دا  الذه��اب  ف��ي  ننج��ح 
على ه��ذا الصعي��د حكوميا، 
س��نحاول الذه��اب ابع��د في 
كل  وعل��ى  النياب��ي،  اجملل��س 
م��ن يريد اب��داء ال��رأي ان يكون 
مسؤوال في موقفه، بشفافية 
ولعدم التسبب بالهلع للناس، 
والتكت��ل حريص عل��ى الرؤية 
االقتصادي��ة والتكام��ل ما بني 
ال  واالقتصادي  املال��ي  االصالح 

تناقضهما « .

تكتل لبنان القوي للربط بني اصالح املوازنة واالقتصاد

مواجهة علنية بني الصني 
وأمريكا حول األويغور

وكاالت / البينة الجديدة
أعرب��ت الصني، مؤخرا عن اس��تيائها من الوالي��ات املتحدة التي دعت 
الدول األعضاء في األمم املتحدة إلى حرمان بكني من ش��غل مقعد في 
منتدى تابع للمنظمة األممية بس��بب أقلية األويغور. وهذه املرة الثانية 
خ��الل أس��ابيع التي يحصل فيه��ا تصادم علني ب��ني البلدين في األمم 
املتحدة بش��أن حقوق األويغور وأقليات مس��لمة أخرى يحتجز بعض 
أفرادها في معسكرات مبنطقة شينغ يانغ الصينية. واألسبوع املاضي 
دعت الوالي��ات املتحدة رئيس مؤمتر األويغور العاملي، دولكون عيس��ى، 
خملاطب��ة املنتدى الدائ��م املعني بقضايا الش��عوب األصلي��ة في األمم 
املتحدة، وهو ما أغضب الصني.وقالت الدبلوماسية األمريكية، كورتني 
نيرم��وف، قبل انتخابات املنتدى، إن معامل��ة الصني لألويغور يجب أن 
تك��ون عامال في التقرير حول عضوي��ة الصني في املنتدى الذي أوكلت 
إليه مهمة حماية الشعوب األصلية حول العالم.وأضافت: »الواليات 
املتح��دة تش��عر بالقلق ألن أكثر م��ن مليون من اإليغ��ور والكازاخيني 
والقرغي��ز وغيره��م من املس��لمني يعانون م��ن االحتجاز التعس��في 
والعمل القس��ري والتعذيب واملوت في معسكرات في منطقة شينغ 
يان��غ الصينية«.وتابعت: »هذه الفظائع يج��ب أن تتوقف. ندعو الدول 
األعض��اء إلى أخذ هذا في احلس��بان ف��ي هذا املنت��دى املهم«.وكانت 
الوالي��ات املتحدة من بني مجموعة من الدول طالبت األمني العام لألمم 
املتح��دة أنطونيو غوتيريش بإثارة محنة األويغ��ور خالل زيارته للصني 

الشهر املاضي.

فرنسا و اجلزائر

   موق��ف فرنس��ا مم��ا يحصل حاليا ف��ي اجلزائ��ر ملفت من 
حيث التحفظ والس��كوت ازاء الغضب الش��عبي لترشيح 
بوتفليقة، في حني ان الوس��ط السياس��ي املس��ؤول يتابع 
ع��ن كثب ما يجري، فالطبقة السياس��ية في فرنس��ا وفي 
الطليع��ة رئيس��ها اميانويل ماك��رون على عل��م بتفاصيل 
الوض��ع الصحي للرئي��س اجلزائري الذي مت ترش��يحه لفترة 
رئاسية خامسة وهو موجود في جنيف للعالج. والكل يعرف 
ان بوتفليقة لم يعد يستطيع ان يحكم بسبب تدهور حاله 
الصحية، وهو ليس فقط مقعداً لكنه ال يلتقي أحداً من زوار 
البلد وال ميكنه الظهور أمام شعبه. والكل مدرك ايضا ان من 
يحكم اجلزائر حاليا ش��لة تسميها االوساط اجلزائرية بانها 
»املافيا السياس��ية املالية« مع بضعة عس��كريني ليس��وا 
م��ن العس��كريني القدامى الذي��ن أحاله��م بوتفليقة حني 
تسلم الرئاس��ة على التقاعد. وهذه الشلة من العسكريني 
ورج��ال األعمال تلعب دوراً سياس��ياً مع ش��قيق بوتفليقة 
س��عيد وهي لم تتمكن من االتفاق على مرش��ح آخر، ما ادى 
الى غضب الش��عب املطالب بنهاية نظام فاس��د لم يعط 
للش��باب اجلزائري فرص عمل او مستقبل واعد في بلد غني 
هدرت ثروته ملصلحة هذه الش��لة.والرئيس الفرنس��ي الذي 
يتاب��ع عن كثب الوضع اجلزائري طلب من س��فيره في اجلزائر 
ان يأتي الى باريس لوضعه في صورة الوضع. ويعتبر والسفير 
الفرنس��ي في اجلزائر من الدبلوماسيني القالئل الذين عينوا 
مرة ثانية في ذلك البلد. وسبب حتفظ فرنسا وحذرها من اي 
تصريح يش��ير الى تدخل معني هو التاريخ بني البلدين الذي 
جعل العالقة الفرنسية اجلزائرية بالغة احلساسية، فكثيراً 
ما يتهم اجلزائريني س��لطة وشعباً فرنسا بانها اساس عدد 
من مشاكلهم، كما ان يسود في اجلزائر منطق املؤامرة اآلتية 
من فرنس��ا جتاه الكثير مم��ا يحصل او حتى ف��ي التعيينات. 
فأي تدخل فرنس��ي جتاه التظاهرات احلالية س��يكون مبثابة 
»مؤامرة فرنس��ية«. واقع احلال ان اس��تقرار اجلزائر هو اولوية 
للمسؤولني الفرنس��يني لكون اجلزائر بلداً جاراً لفرنسا واذا 
ح��دث زعزعة في االس��تقرار فهن��اك املاليني م��ن اجلزائريني 
املس��تعدين للقدوم الى فرنس��ا. ولنتذكر الزيارة االولى التي 
قام بها الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك الى صديقه 
الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بعد الهزة االرضية التي ضربت 
اجلزائر، كانت هتافات الش��عب اجلزائري الى ش��يراك عندما 
ج��ال مع بوتفليقة في حي باب الواد »ش��يراك فيزا فيزا« أي 
صرخة لطلب تأش��يرات إلى فرنس��ا.تربط اجلزائر بفرنس��ا 
عالقة حب وكراهية، فالش��عب اجلزائري يش��كك بكل نوايا 
الفرنس��يني، لكنه اول ما يطمح اليه هو زيارة فرنسا وقراءة 
الصحف الفرنسية ومشاهدة محطات التلفزيون الفرنسي 
وتن��اول الطعام الفرنس��ي واالجبان الفرنس��ية، حتى انهم 
اآلن اصبح��وا يتطلعون الى تظاهرات الس��ترات الصفر في 
فرنسا ويس��توحون منها. وشك أن استقرار اجلزائر اساسي 
لفرنس��ا، لكن باريس مدركة ان العس��كر اجلزائري ش��ريك 
اساسي معها في مكافحة االرهاب في مالي والنيجر وليبيا. 
وفرنس��ا مهتمة باحلفاظ على العالقة الثنائية مع جارتها، 
فاجلزائر مزود مهم لفرنسا بالغاز الطبيعي كما أنها تشتري 
الكثير من فرنسا. واهم من ذلك كله التخوف الفرنسي من 
االس��الميني املتطرف��ني الذين مت »تخديرهم« عندما تس��لم 
بوتفليقة الرئاس��ة واجرى ما يس��مى باملصاحل��ة الوطنية، 
فبإمكان هؤالء أن يلتحقوا بتحرك الشباب واالستفادة منه 

للتخريب وزعزعة االستقرار. 

رندة تقي الدين 

رأي



 

محمد شومان

هناك س��مات مش��تركة بني االنتفاض��ات العربية عامي 
2011 و2012 الت��ي تُعرف ب� »ربيع العرب األول«، وانتفاضتي 
الشعبني السوداني واجلزائري، أهمها االعتماد على وسائل 
التواصل االجتماعي في احلشد والتعبئة، وغلبة العناصر 
الش��بابية، واالفتقار إلى األيديولوجيا والبرنامج ملرحلة ما 
بعد اإلطاحة برموز األنظمة االستبدادية، عالوة على غياب 
القيادة والتنظيم، في وقت أثبتت األحداث إفالس األحزاب 
القائمة وتخلفها عن مواكبة احلراك الشعبي أو قيادته. إال 

أن التشابه بني »الربيعني« ال يجب أن يخفي حقيقة وجود 
بعض مظاه��ر االختالف بينهما، والت��ي جاءت كنتيجة 
طبيعية الختالف الزمان واملكان وتغّير املناخني اإلقليمي 
والدول��ي. ولعل أهم مظاهر ه��ذه االختالفات يتجلى في 
اآلت��ي: - اخت��الف الس��ياق التاريخي، بعدم��ا مرت على 
الربيع األول قرابة ثماني سنوات صعبة، كشفت أسباب 
تعثر انتفاض��ات »الربيع العربي« األول وفش��له، ودخول 
اليم��ن وس��وريا وليبيا ف��ي نفق احلروب األهلية وفش��ل 
الدولة، حتى بات هذا املصير الفوضوي في الدول الثالث، 
مبثاب��ة فزاعة اس��تخدمت لتخويف اجلماهي��ر العربية 
من مخاطر الثورات واحلراك السياس��ي، وضرورة قبولها 
باألوضاع القائمة ألنها تتضمن االس��تقرار بغض النظر 
عن الكلفة السياس��ية واالقتصادية. - تراجع احلماسة 
الدولي��ة واإلقليمية حملاوالت التغيير ف��ي الوطن العربي، 

إذ تغي��ر املوق��ف األميركي م��ن التأييد اجلارف ل��� »الربيع« 
األول ف��ي عهد أوباما، إلى نوع من التأييد احلذر واحملس��وب. 
ويبدو أن الظروف الصعبة التي مير بها االحتاد األوربي، بلورت 
موقفاً أقل تأييداً ل� »الربيع العربي« الثاني. وعموماً، هناك 
قلق أورب��ي وأميركي جتاه م��ا يجري في الس��ودان واجلزائر، 
خش��ية تكرار م��ا حصل ف��ي س��وريا وليبي��ا واليمن. وال 
يختلف املوقف العربي واإلقليمي عن املوقف الدولي، علماً 
أن هناك أطراف عربية على مستوى الشعوب واحلكومات، 
تتابع ما يجري في الس��ودان واجلزائ��ر بقدر كبير من القلق 
واخلوف على كيان الدولة ومؤسساتها في البلدين، وخوفاً 
من تدخل إي��ران وتركيا ف��ي األوضاع الداخلية للس��ودان 
واجلزائر، السيما في ظل وجود مصالح واستثمارات تركية 
في الس��ودان. لذلك، يصح القول بأن احلماس��ة الشعبية 
العربية جتاه االنتفاضتني، ال تقارن بفيض األمنيات الطيبة 

واألحالم التي سادت الشارع العربي أثناء »الربيع« األول.
- االختالف��ات ب��ني الس��ودان واجلزائ��ر م��ن حي��ث التطور 

السياس��ي، وقوة الدولة، ودور املؤسسة العسكرية، وقوة 
األح��زاب وتأثي��ر اإلس��الم السياس��ي. وتبرز هن��ا الدروس 
املس��تفادة م��ن خب��رة التط��ور السياس��ي ف��ي اجلزائ��ر 
والس��ودان، إذ مرت األولى بعشرية س��وداء يحرص اجلميع 
عل��ى عدم التورط في س��يناريو مقارب لها، كما أن اجليش 
اجلزائري الذي ظهر قبل إع��الن الدولة لعب، وما يزال، أدواراً 
حاسمة بالغة األهمية مقارنة باجليش السوداني. وعموماً، 
ف��إن الهوية الوطني��ة للجزائر واضحة وراس��خة، كما أن 
مؤسسات الدولة فيها قوية ولديها خبرات طويلة وممتدة، 
وه��و ما ال جنده ف��ي الس��ودان الذي يعاني مش��كالت في 
الهوية الوطنية وفي رسوخ مؤسسات الدولة وفاعليتها. 
ويش��ار هنا إلى األوضاع االقتصادي��ة الصعبة التي مير بها 

السودان ووجود كثير من احلركات االنفصالية.
- م��دى اإلفادة من دروس »الربي��ع العربي« األول، وهي كثيرة 
ومتع��ددة، وم��ن املؤك��د أن الش��عوب العربي��ة تتعلم من 
جتاربه��ا، بغ��ض النظر عن احلص��اد امل��ر أو املتواضع الناجت 

عنه��ا، وأعتقد أن الش��عبني الس��وداني واجلزائ��ري تعلما 
ضرورة مواصلة التظاهر االحتجاجي وعدم مغادرة امليادين 
أو التوق��ف عن التظاهر الس��لمي حتى إس��قاط كل رموز 
النظام وعدم الس��ماح له��م بقيادة املرحل��ة االنتقالية، 
كم��ا تعلمت��ا احلذر ف��ي التعامل مع اإلس��الميني، حتى ال 
تقع في أخطاء تعامل قوى التغيير في مصر عام 2011 مع 
»اإلخوان املس��لمني«. واملفارقة أن الشعوب تعلمت دروساً 
مهم��ة من الربيع األول، بينما ل��م تتعلم النخب احلاكمة 
في البلدين أن القبض��ة احلديدية والتخويف ب�«فّزاعة« ما 
يجري في س��وريا أو ليبيا، لن مينع الشعوب من النزول إلى 
الش��وارع وامليادين طلباً للتغيير طاملا أنها تعاني أوضاعاً 
اقتصادي��ة صعبة وانته��اكاً لكرامتها. وطامل��ا لم تنجح 
النخ��ب احلاكمة ف��ي مواجهة الفس��اد وحتقي��ق إصالح 
سياسي واقتصادي يحقق احلد األدنى من متطلبات احلياة 

الكرمية.
- م��دى عم��ق أزمة الثقة ب��ني قوى التغيير في الش��ارعني 

والق��وى  القائم��ة  األح��زاب  وب��ني  والس��وداني  اجلزائ��ري 
السياس��ية التقليدية، وخصوصاً أزمة الثقة في التعامل 
مع القوى واألحزاب اإلس��المية. إذ تفرض معطيات الواقع 
ف��ي البلدي��ن القول إن لإلس��الميني حض��وراً تاريخياً قوياً 
ومؤث��راً، وبالتالي ال ميك��ن جتاهلهم، لكن ف��ي الوقت ذاته 
ال ب��د من احلذر في التعامل معه��م، ووضع قواعد ومعايير 
جدي��دة حت��ول دون محاولته��م أس��لمة »الربي��ع« الثاني، 
مث��ل وض��ع قوانني وآلي��ات مجتمعية للمتابع��ة تلزمهم 
فص��ل الدي��ن عن الدول��ة والتوقف عن توظي��ف الدين في 
السياس��ة، عالوة عل��ى مطالبته��م بتقدمي رؤي��ة نقدية 
جادة ملواقفهم الس��ابقة من نظامي البش��ير وبوتفليقة. 
وتكمن اإلش��كالية ف��ي أن االلتزام بهذه الش��روط صعب 
على اإلس��الميني، خاصة في السودان، حيث كانوا حلفاء 

ومشاركني في احلكم.
من جانب آخر، فإن اإلسالميني في البلدين تعلموا على ما 
يبدو من دروس »الربيع« األول، لذلك س��ارعوا في الس��ودان 
إل��ى التنصل من حكم البش��ير وإدانته، كم��ا حرصوا في 
اجلزائ��ر على املش��اركة، ولك��ن مع عدم تصدر املش��هد أو 
ل توتر  إعالن حقيقة أهدافهم ورغبتهم في احلكم. وش��كَّ
العالقة بني قوى التغيير، وهي غالباً قوة مدنية، وبني القوى 
اإلس��المية، تناقضاً واضحاً في مسار انتفاضات »الربيع« 
األول، أثَّر وال ش��ك على فرصها في النجاح والفشل. ويبدو 
أن ه��ذا التناقض والصراع بينهما سيس��تمر في مس��ار 
»الربي��ع« الثاني. لكن املثير هو وجود تناقض وصراع جديد 
لم يكن حاضراً ف��ي بدايات انتفاضات »الربيع« األول، طفا 
عل��ى س��طح األحداث ب��ني ق��وى التغيير وبني مؤسس��ة 
اجلي��ش، الت��ي آل��ت إليه��ا األمور بع��د أن اس��تجابت إلى 
احلراك الش��عبي وأطاحت البش��ير وبوتفليقة. وأتصور أن 
هذا الصراع حاضر بقوة في املش��هد السوداني ومؤثر في 
األح��داث، بينما يب��دو أقل حضوراً بكثي��ر، وغير معلن في 
املش��هد اجلزائري. وأعتقد أن أدوار هذا الصراع ومستوياته 
ستحس��م كثيراً من األمور في املستقبل، وأمتنى أن تنجح 
قوى التغيير واجليش في التوصل إلى تفاهمات تعيد الثقة 
بينهما، وتعترف بأدوار مشروعة لكل منهما خالل املرحلة 

االنتقالية.
االختالف��ات والف��روق الس��ابقة، س��تعلب دوراً كبيراً في 
صياغة مستقبل البلدين، وستحسم نصيب االنتفاضتني 
الس��ودانية واجلزائرية من الفش��ل أو االنتص��ار في حتقيق 
حت��ول دميقراط��ي حقيق��ي، يقوم عل��ى احلوار واملش��اركة 
وع��دم التفّرد بالس��لطة، مع احلفاظ على ت��وازن دقيق بني 
متطلب��ات التغيي��ر والتنمية وحتقيق االس��تقرار واحلفاظ 
عل��ى مؤسس��ات الدولة ف��ي البلدي��ن. وقناعت��ي هي أن 
جناح البلدين ف��ي االنتقال الدميوقراط��ي املتدرج وفق هذه 
الش��روط، س��يقدم منوذجاً للنج��اح حتتاج إلي��ه املنطقة 
العربية إلنعاش آمال ش��عوبها في التغيير من دون الوقوع 

في الفوضى واحلروب األهلية.

إبراهيم الصياد 

املتح��دة تأجيل  الوالي��ات  ق��رار 
إعالن خطة الس��الم في الشرق 
األوس��ط اجلدي��دة، إلى م��ا بعد 
ش��هر رمضان، وهي اخلطة التي 
ب���  أصطل��ح عل��ى تس��ميتها 
»صفقة القرن«، هو مبثابة إضفاء 
مزيد من أج��واء اإلثارة على هذه 

التي يحلو للبعض  اخلطة، 
أيض��اً أن يصفها بالصفقة 

»الشبح«.
يعد هذا شكالً من أشكال 
الترويج التشويقي وهو أمر 
قد يك��ون مقبوالً في عاملي 
املال واألعمال؛ أما في عالم 
السياس��ة والعالق��ات بني 
ال��دول، فإن��ه يخل��ق حالة 
املراقب��ني  أم��ام  ضبابي��ة 
القرار،  وصانع��ي  واحمللل��ني 
الس��يما عندم��ا يحاول��ون 
البحث في تفاصيل اخلطة 
املبهم��ة، الت��ي قي��ل إنها 

تقع ف��ي 50 صفحة وفق ما ذكر 
الس��فير الفرنس��ي السابق في 

الواليات املتحدة جيرار آرو.
من املؤك��د أن هذه اخلطة تتناول 
الوض��ع ف��ي الش��رق األوس��ط 
وعقلي��ة  تتف��ق  ورؤي��ة  بنه��ج 
الرئي��س ترام��ب، ال��ذي اعتاد أن 
يفاج��ئ العالم بني ح��ني وآخر، 
بغير املعت��اد من الق��رارات، وهو 
م خملططه بعدد من اإلجراءات  قدَّ
بدأه��ا بنقل س��فارة ب��الده إلى 
القدس العام املاضي في الذكرى 
ال���70 للنكبة، ما مثَّ��ل اعترافاً 

بأنه��ا »العاصمة  من��ه  صريحاً 
دون  م��ن  إلس��رائيل،  األبدي��ة« 
العربي��ة  للحق��وق  اعتب��ار  أي 
التاريخي��ة  والفلس��طينية 
ف��ي  والدميوغرافي��ة  والديني��ة 
ترامب  وأنهى  املقدس��ة.  املدينة 
قرارات��ه أخيراً باعترافه رس��مياً 
ب��أن اجلوالن لي��س أرضاً س��وريا 
إمنا ه��و جزء من الدول��ة العبرية 
على رغ��م عدم مش��روعية هذا 
االعت��راف، وتعارضه م��ع مبادئ 
القان��ون الدول��ي، وه��و كذل��ك 
أن  حلقيق��ة  متعم��د  تش��ويه 
اجلوالن منطقة تخضع لالحتالل 
بش��هادة قرارات مجل��س األمن 
املتحدة  ل��أمم  العامة  واجلمعية 
في هذا الش��أن منذ العام 1967. 
وبالتال��ي، لي��س س��راً القول أن 
املقدم��ات، قب��ل إع��الن اخلط��ة 

انحي��از  إل��ى  تش��ير  رس��مياً، 
الصفق��ة املرفوضة عربي��اً كلياً 
إل��ى مصلح��ة إس��رائيل عل��ى 

حساب اجلانب العربي.
نتوقع وضع نهاية درامية ملشروع 
الدولتني، بعقلية »رجل األعمال«، 
تطوي عقوداً طويلة من الصراع 

العربي - اإلسرائيلي.
ويتخوف املراقبون من اندالع حالة 
م��ن العنف في منطقة الش��رق 
نتائجها  س��يتحمل  األوس��ط، 
الرئيس األميرك��ي وصهره كبير 
مستش��اريه ف��ي البيت األبيض 

جاريد كوش��نر، وه��و في الوقت 
نفس��ه مهن��دس اخلط��ة الذي 
ُمنح سلطات تصميم الصفقة 
وتنفيذه��ا، وإج��راء اتصاالت مع 
األطراف املعنية بها ومن بينهم 
الفلس��طينيون، على رغم قطع 
السلطة الفلسطينية عالقاتها 

الديبلوماسية مع واشنطن.
وإذا كان االنحي��از األميرك��ي إلى 
الكيان اإلسرائيلي ليس بجديد، 
ف��إن الرؤس��اء األميركي��ني منذ 
هاري تروم��ان وحتى باراك أوباما، 
كانوا يحرص��ون على عدم قطع 
»ش��عرة معاوي��ة« م��ع اجلان��ب 
العرب��ي. لك��ن ترام��ب يج��ازف 
األميركية  املصال��ح  مبس��تقبل 
ف��ي العالم العرب��ي، متصوراً أن 
الع��رب أصبحوا في وضع يفتقد 
القوة، وه��و املنطق ال��ذي بنيت 

على أساسه هذه اخلطة.
الصدقية  درج��ة  كان��ت  ومهما 
ف��ي حقيقة هذا التص��ور، إال أن 
العقل العربي ما زال يعي أهمية 
أن تك��ون هناك إرادة سياس��ية 
جماعية في حلظات اخلطر، وهو 
الدرس الذي تعلمناه من التاريخ 

في املدى املنظور.
مبعوث ترامب للسالم في الشرق 
غرينب��الت  جيس��ون  األوس��ط 
يعترف ب��أن الصفقة ه��ي أيضاً 
ج��زء م��ن املصال��ح األميركي��ة 
وليست متعلقة بالسالم فقط. 
ويدل��ل عل��ى كالم��ه مب��ا حدث 
اجلوالن  إلى مرتفعات  بالنس��بة 
عاصم��ة  بالق��دس  واالعت��راف 

إلسرائيل.
وعلى رغ��م ذلك، يدعو غرينبالت 
واإلس��رائيليني  الفلس��طينيني 
إل��ى دراس��ة اخلطة الت��ي يؤكد 
التفاوض  أس��لوب  تعتم��د  أنها 
املباش��ر، فهل يعني هذا العودة 
إل��ى املرب��ع صف��ر وع��دم البناء 
على خطوات السالم السابقة؟ 
أعتقد أن اإلجابة هي »نعم« وفق 
األميركية  السياس��ة  معطيات 

في الشرق األوسط.

أمريكا وإيران و العودة إىل الصفر

د. أسعد كاظم شبيب

صّعد الرئيس األمريك��ي دونالد ترامب 
م��ن لغة العداء جتاه إي��ران منذ وصوله 
إلى إدارة البيت األبيض في واش��نطن، 
عب��ر اتخ��اذه مجموعة خط��وات وفي 
االتف��اق  م��ن  االنس��حاب  مقدمته��ا 
الدولي القاضي بوقف نش��اطات إيران 
النووية، وهو كان مبثابة نقطة الشروع 
األمريكية في التصعيد ضد إيران بعد 
أن وصلت العالقة بني الواليات املتحدة 
وإيران في عهد الرئيس باراك أوباما إلى 
تفاهمات دبلوماس��ية كبيرة، وهي أول 
جناح في تقارب العالقة بني أمريكا وإيران 
منذ عام 1979 إذا م��ا جعلنا طروحات 
الرئيس اإليراني األس��بق محمد خامتي 
في مشروع حوار احلضارات، وفتح باب 
احلوار م��ع الغرب ومن ضمنها الواليات 
املتحدة األمريكي��ة كمرحلة متقدمة 
في فتح باب احلوار وترميم عالقات إيران 
اخلارجية.أما اليوم ف��إن اإلدارة اجلديدة 

بقي��ادة ترام��ب قطع��ت كل محاوالت 
التقارب، معتقدة أن املشكلة مع إيران 
ال تقتصر على برنامجه��ا النووي وإمنا 
دورها املتصاعد في الش��رق األوس��ط، 
األم��ر ال��ذي يجع��ل اإلدارة األمريكية 
ت��درك أن اخلروج من االتفاق النووي غير 
كاف؛ ألنه موقع مع أطراف دولية أخرى 

وهذا يضمن إليران منافع اقتصادية.
م��ن هن��ا، جل��أت إدارة ترام��ب بف��رض 
اقتصادية وشركات مختلفة  عقوبات 
والنق��ل  والتج��ارة  الطي��ران  منه��ا: 
واالس��تيراد والتصدير وغيرها، وقبل أن 
تنف��ذ تهديدها بوق��ف تصدير النفط 
اإليران��ي صنف��ت إدارة ترام��ب احلرس 
الثوري اإليراني عل��ى الئحة املنظمات 
اإلرهابي��ة وهو قرار يب��ني حجم تدهور 
العالق��ة بني الدولتني، ومثل هكذا قرار 
لم تتخذه الواليات املتحدة ضد جيش 
االحتاد الس��وفيتي في ذروة الصراع بني 
الوالي��ات املتحدة واالحتاد الس��وفيتي 
أثناء ما ع��رف باحلرب الباردة، ولش��دة 
خطورة ه��ذا القرار ح��ذرت دول غربية 
من خطورة هذا الق��رار، في حني نددت 
إي��ران بالق��رار واتخذت ق��رار تنصيف 
اجليش األمريكي في الش��رق األوسط 
اإلرهابي��ة  املنظم��ات  لوائ��ح  ضم��ن 
كج��زء من سياس��ة التعام��ل باملثل.

أم��ا الق��رار األخط��ر من ذل��ك، فتمثل 

بإع��الن وزير اخلارجي��ة األمريكي مايك 
بومبيو »ع��دم متديد فت��رة اإلعفاء من 
االلت��زام بالعقوب��ات األمريكي��ة على 
إي��ران، وس��يلغي إلغاء إعف��اء ثمانية 
دول من اس��تيراد النف��ط من إيران وهو 
بالتأكي��د ق��رار س��يحمل ف��ي طياته 
مضار سياسية واقتصادية في الداخل 
اإليران��ي حي��ث س��يزيد م��ن معان��اة 
اإليراني��ني، وبذل��ك تري��د إدارة ترام��ب 
تكرار س��يناريو العقوب��ات األمريكية 
على الع��راق بع��د غ��زوه للكويت في 
العام1991، وقد القى هذا األمر تهديدا 
إيرانيا مقاب��ال بغلق مضيق هرمز وباب 
املن��دب الذي ه��و منفذ بح��ري يصدر 
من��ه أغلب النف��ط اخلليج��ي، وإذا ما 
نف��ذ الطرف��ان تهديدهم��ا ف��أن األمر 
سيتطور كثيرا عما شهده العراق بعد 
ع��ام 1991 حيث صبر عل��ى العقوبات 
األمريكية في حني استطاعت الواليات 
املتح��دة من إضعاف النظ��ام العراقي 
الق��رار  وإس��قاطه.أما ع��ن تداعي��ات 
األمريك��ي مبنع تصدير النفط من إيران 
ف��ي املنظ��ار االقتصادي والسياس��ي 
اإلقليمي والعاملي فأن��ه مبجرد اإلعالن 
األولي واصلت أسعار النفط ارتفاعها 
في التعامالت إلى أعلى مس��توى لها 
من��ذ س��تة أش��هر، وارتفعت أس��عار 
التعاقدات اآلجلة للنفط في تعامالت 

بورص��ة لن��دن بنس��بة 0,8% بعد يوم 
واح��د من اإلع��الن، وارتفع س��عر خام 
برنت مبقدار 57 س��نت إل��ى 74.61 دوالر 

للبرميل الواحد.
وفي جه��ة بيان احلس��ابات اإلقليمية 

املؤيدة والرافض��ة بتصعيد العقوبات 
األمريكي��ة ضد إيران فهي ال تخرج عن 
لعبة املصالح والتوازنات، فقد سمعنا 
بع��د س��اعات قليلة من إع��الن القرار 
الترحيب الس��عودي على لس��ان وزير 
خارجيتها إبراهيم العس��اف إذ وصف 
هذا الق��رار بأنه خط��وة ضرورية وهذا 
التأيي��د له ما مياثله ف��ي دول خليجية 

أخ��رى كاإلم��ارات والبحرين.في قبالة 
ذلك، اس��تنكرت دول عربية هذا القرار 
مؤكدة على أنها ستتضرر هي األخرى 
به��ذا القرار حيث أن هن��اك دوال عربية 
كالع��راق تس��تورد الغاز م��ن إيران في 
تش��غيل احملطات الكهربائية، وإذا ما 
عاجلت هذه العقبة فإنها س��تواجه 
مش��كلة كبيرة ف��ي توفي��ر الطاقة 
الكهربائية في أجواء الصيف شديدة 
احل��رارة، ويب��دو أن احمل��اوالت م��ن قبل 
اجلان��ب الرس��مي العراق��ي كصديق 
لكال م��ن الواليات املتح��دة وإيران لم 
جتد نفعا في إيج��اد جو من التفاهم 
للمش��اكل العالقة بينهما، كما أنه 
حاول أن يلعب دورا متوازناً في عالقته 
مع العرب كحلف��اء للواليات املتحدة 

من جهة، وبني إيران من جهة أخرى.
أما حلفاء إيران في الش��رق األوسط، 
فق��د رفض��ت تركي��ا وقط��ر الق��رار 
األمريك��ي، كم��ا أدانت روس��يا القرار 
وعارضت الصني الواليات املتحدة بحزم 
عقوبات أحادية اجلانب، وسيسهم قرار 
الوالي��ات املتحدة في عدم االس��تقرار 
بالش��رق األوس��ط وفي س��وق الطاقة 
العاملي��ة، وتع��د الص��ني واح��دة م��ن 
ثمانية مشترين عامليني نالوا إعفاءات 
الس��تيراد النف��ط اخل��ام في تش��رين 
الثاني، حيث تش��تري الص��ني النفط 

اخلام اإليراني بإجمالي واردات بلغ العام 
املاض��ي 29.27 ملي��ون طن، مب��ا يعادل 
حوالي 585 ألفا و400 برميل يوميا، وهو 
ما يشكل نحو 6 % من إجمالي واردات 
الصني النفطية، أما املفوضية األوربية 
فقد رفض��ت قرار واش��نطن مش��يرًة 
إل��ى أن دول االحت��اد االوربي س��تواصل 
احت��رام االتف��اق النووي.وبغض النظر 
عن مواق��ف الفريق��ني الرافض واملؤيد 
فم��ن دون ش��ك أن سلس��لة ق��رارات 
التصعي��د التي اتخذته��ا إدارة ترامب 
متث��ل تصعي��دا غير مس��بوق من قبل 
الواليات املتح��دة األمريكية ضد إيران، 
وأنه يهدف من دون ش��ك إلى التضييق 
عل��ى دور إيران املتصاع��د في املنطقة 

كمحاول��ة إما إلضعافه��ا من الداخل 
عب��ر العقوب��ات االقتصادي��ة كمرتكز 
ميس عيش الش��عب اإليران��ي، أو تنازل 
إيران ع��ن دورها ف��ي املنطقة.وهنا، قد 
تتخذ الواليات املتح��دة قرارات مغايرة 
تس��اهم في تطوير عالقتها مع إيران، 
وهذا اخليار مس��تبعد في ظ��ل اإلدارة 
لتحك��م  وذل��ك  احلالي��ة  األمريكي��ة 
العقلية النفعية في ممارسة الضغوط 
على خصوم إيران في املنطقة السيما 
الدول الغنية بالنفط، وألس��باب أخرى 
منه��ا الع��داء اإلس��رائيلي م��ن إيران 
وحلفائه��ا م��ن احل��ركات واجلماع��ات 
البل��دان  م��ن  ع��دد  ف��ي  اإلس��المية 

العربية.

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

رفضت تركيا وقطر 
القرار األمريكي كما 
أدانت روسيا القرار 
وعارضت الصني الواليات 
املتحدة بحزم عقوبات 
أحادية الجانب

نتوقع وضع نهاية 
درامية ملشروع الدولتني 
بعقلية رجل األعمال 
تطوي عقودًا طويلة 
من الصراع العربي  
اإلسرائيلي

طاملا لم تنجح النخب 
الحاكمة يف مواجهة الفساد 
وتحقيق إصالح سياسي 
واقتصادي يحقق الحد 
األدنى من متطلبات الحياة 
الكريمة
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التايمز: أطفال تنظيم داعش “قنبلة 
موقوتة” يف العراق

نش��رت صحيف��ة التاميز تقريرا تق��ول فيه إن 
45 أل��ف طفل ولدوا في مناطق كان يس��يطر 
عليه��ا تنظي��م داع��ش أصبحوا يش��كلون 
“قنبلة موقوتة” في العراق.وتقول الصحيفة 
إن ه��ؤالء األطفال حرموا م��ن املواطنة ألنهم 
ولدوا في مناطق كانت حتت س��يطرة تنظيم 
داعش، وهو ما قد يدفعهم ليكونوا انتحاريني 
في املستقبل، حسب حتذير مسؤول مكافحة 
اإلرهاب ف��ي االحت��اد األوربي.فه��ؤالء األطفال 
يحمل��ون ش��هادات ميالد ص��ادرة عن تنظيم 
داعش قب��ل س��قوط “خالفت��ه”، ولكن هذه 
الوثائ��ق أصبحت ب��ال قيمة عند الس��لطات 
العراقية، وهو ما يعني أن األطفال قد يحرمون 
من التعليم ومن الرعاي��ة الصحية، وكذا من 
العمل ومن عقود الزواج عندما يكبرون.وتقدر 
التقاري��ر عدد األطف��ال الذي��ن ال يحملون أي 
جنس��ية في العراق ب�45 ألفا. وتفيد التقارير 
أيض��ا أن هذا العدد ق��د يتضاعف في القريب 
العاج��ل ألن ما يربو عن 30 أل��ف عراقي عادوا 
من مخيم��ات الالجئني في سوريا.وس��جلت 
املنظمات احلقوقية، حسب الصحيفة، عددا 
من األطفال حرموا من اجلنس��ية في س��وريا 

أيضا.وتذك��ر الصحيفة أن 100 ألف ش��خص 
وضعته��م احلكوم��ة العراقية عل��ى القوائم 
السوداء، ألنها تشتبه في أن لهم عالقات مع 
تنظيم داعش، وبالتالي سيجدون صعوبة في 

احلصول على وثائق هوية ألوالدهم.

آي: “تركيا تبتعد عن الديمقراطية”
ونش��رت صحيفة آي مق��اال افتتاحي��ا تقول 
في��ه إن تركيا تبتعد ع��ن الدميقراطية بعدما 
ق��ررت إع��ادة االنتخاب��ات احمللية ف��ي مدينة 

اسطنبول.
وتقول الصحيفة إنه بعد س��نوات من حكم 
الرئي��س رجب طي��ب أردوغان وميول��ه املتزايد 
إل��ى التس��لط ف��ازت املعارض��ة باالنتخابات 
البلدي��ة في اس��طنبول فأعط��ت بارقة أمل 
بأن الدميقراطي��ة لم متت في تركيا. ولكن قرار 
إلغاء نتيج��ة االنتخابات أطفأ ه��ذه البارقة.

وت��رى آي أن إع��ادة االنتخاب��ات يعط��ي حلزب 
اردوغ��ان فرصة الس��تعادة مقالي��د األمور في 
أكبر مدينة في البالد. ولكنها ستكون ضربة 
واالقتصادي��ة  السياس��ية  تركي��ا  لس��معة 
ف��ي كل احلاالت.وكان��ت هزمية ح��زب العدالة 
والتنمي��ة ف��ي املدينة التي س��طع منها جنم 
أردوغ��ان حدث��ا ذا رمزية كبيرة. فق��د بينت أن 
تركي��ا متمس��كة بالدميقراطي��ة، بحس��ب 
املق��ال، لكن قرار إعادة االنتخابات ش��وه هذه 
الصورة.وت��رى الصحيف��ة أن ه��ذه الق��رار له 

تبعات خطيرة، من بينها أن الش��عب التركي 
قد يفق��د ثقت��ه ف��ي الدميقراطي��ة والتداول 
الس��لمي على السلطة. وهذا سيكون إذا فاز 
حزب العدالة والتنمي��ة باالنتخابات الثانية. 
فقد ش��هدت البالد اضطراب��ات وأعمال عنف 
في السابق، اسفرت عن قتلى وجرحى. مثلما 
حدث عام 2013.كما أن اجليش قد يفقد صبره 
مع ح��زب العدالة والتنمية بس��بب ما حدث 
ف��ي املاضي من إق��االت ف��ي صفوفه.وتعتقد 
آي أن االقتص��اد التركي ق��د يتضرر أيضا، إذ أن 
الرس��وم األمريكي��ة دفعت البالد إل��ى الركود 

الع��ام املاض��ي. فالتضخ��م في الب��الد قارب 
20 ف��ي املئة. وق��د أدى خبر إع��ادة االنتخابات 
ف��ي اس��طنبول إلى تراج��ع قيم��ة الليرة إلى 
أدنى مس��توياتها منذ أكتوبر/ تش��رين األول.
وتضيف أن املس��تثمرين األجان��ب متخوفون 
م��ن تصرفات رج��ل تركيا الق��وي الذي نصب 
صه��ره وزيرا للمالية بدل خب��راء معروفني في 
االقتص��اد. وترى أن حكوم��ة أردوغان عليها أن 

تهتم باالقتصاد بدل املناورات السياسية.

ديلي تلغراف : “التهديدات 
السعودية”

ونش��رت صحيفة ديلي تلغ��راف تقريرا تقول 
فيه إن وكالة االس��تخبارات األمريكية “سي 
آي أي” لها أدلة على أن الس��لطات السعودية 
تهدد حياة ناش��ط عربي في الس��ويد. وتقول 
الصحيف��ة إن الناش��ط موجود في الس��ويد 
وق��د وف��رت له الس��لطات احلماي��ة بعد هذه 
التهدي��دات. ويدعى الناش��ط إي��اد البغدادي 
وه��و كات��ب فلس��طيني مع��روف بانتق��اده 
لول��ي العهد الس��عودي محمد بن س��لمان، 
وق��ادة آخرين ف��ي الش��رق األوس��ط.ويعيش 
إياد في الس��ويد بصفته الجئ��ا منذ 5 أعوام، 

بعدما اعتق��ل ومت ترحيله من اإلم��ارات. وقال 
إن الش��رطة الس��ويدية جاءت إل��ى بيته يوم 
25 أبري��ل/ نيس��ان وأخذت��ه إل��ى م��كان آمن، 
وأخبرته أن وكالة اس��تخبارات أجنبية لديها 
أدل��ة بأن��ه مس��تهدف.وتقول الصحيف��ة إذا 
تأكد اس��تهداف الس��عودية فهذا دليل على 
أن الرياض تواصل عملياتها املش��ابهة خلطة 
قت��ل الكات��ب الصحف��ي الس��عودي، جمال 
خاش��قجي، ال��ذي قت��ل الع��ام املاض��ي في 
س��فارة بالده في اس��طنبول.وكتب البغدادي 
على حسابه مبوقع تويتر: “شكرا على لكلم 
جميعا على انش��غالكم، إذا لم يس��عوا إلى 
قتل��ي فهذا يعن��ي أنني ال أق��وم بعملي على 
أحس��ن وجه”.ولم ترد الس��لطات السعودية 
عل��ى ه��ذه املزاع��م بش��أن البغ��دادي. كم��ا 
رفض��ت س��ي آي أي التعليق عل��ى القضية. 
وقالت الش��رطة الس��ويدية إنه��ا ال ترد على 
قضايا أفراد.وتضيف ديلي تلغراف أن الشرطة 
الس��ويدية حتركت بسرعة وأرس��لت فرقتني 
إلى بيت البغ��دادي، ونقلته إلى مكان ال ميكن 

الوصول إليه.

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

االختالفات بني »الربيعني« 
العربيني حتدد مالمح املستقبل

اسئلة ما قبل »صفقة السالم«



عالوي كاظم كشيش

ب��دأت الصي��ام ف��ي منتصف 
السبعينيات.كان حتمل اجلوع 
أثناء العمل مع الوالد يشكل 
واحساس��ا  بطولي��ا  دافع��ا 
عاليا بالفتوة. واجمل من ذلك 
كل��ه ابتس��امة احلبيبة أمي 
وتش��جيعها ل��ي. وان��ا كنت 
اعم��ل وادرس لس��بب مه��م 
جدا، وه��و اني وجدت كل هذا 
يس��عد قلب أم��ي ويجعلها 
متدحن��ي ام��ام أب��ي. وابي هو 
الصدي��ق العزي��ز االول ال��ذي 
وافق ه��وى أم��ي واتفقا على 
منح��ي احلرية في كل ش��يء 
ان��ي احف��ظ مقامهما  طاملا 

في أعمالي.
ف��ي الثمانيني��ات. كن��ت في 
بغداد طالب��ا. وتركت الصيام.
واعطي��ت للش��باب م��ا يريد 
من��ي. ول��م اتظاه��ر بالصيام 
فق��د  االخري��ن.  م��ن  حترج��ا 
أن اك��ون حقيقي��ا. تعلم��ت 
تلقي��ت تأنيب��ا من أم��ي واما 
أب��ي فق��د وصفني بالش��اب 
الطائ��ش ولكن س��يعود إلى 

حظيرة االميان قريبا.
ف��ي ١٩٨٤ تخرجت والتحقت 
الى اجلبه��ة حتى ١٩٨٩. وكان 
هن��اك  أب��ي صحيح��ا.  كالم 
وجدت ربي اوال. ثم وجدت أمي 
وأبي. كنت ف��ي قوتني منهما 
بع��د ق��وة اهلل طبع��ا التي ال 
تضاهيها قوة. وتعلمت كيف 
اتلذذ مب��ا كلفن��ي اهلل به وان 
اتصالح مع نفس��ي واعيدها 
س��يرتها الطفولي��ة االول��ى.
الظ��روف. خرجت  في اصعب 
م��ن احل��رب بذكري��ات مؤملة. 
فقد اكل��ت احل��رب كثيرا من 
اصدقائ��ي. صار قلب��ي مقبرة 

وتوجب علي ان ازرع مزيدا من 
الزهور على قبورهم.

في التسعينيات. كانت الروح 
اق��وى واجلس��د اكث��ر تعب��ا.
فس��اعات العم��ل الطويل��ة 
واملهنة الشاقة. تاخذ الكثير 
م��ن اجلهد. ولك��ن القراءة لم 
تتوق��ف. وحصلت على جوائز 
أدبي��ة وان��ا اتلوع بن��ار الفرن 
ال��ذي اق��ف امام��ه مل��دة ١٢ 

ساعة على األقل يوميا.
ل��م اتعلم جل��د ال��ذات ابدا 
مهما ساءت الظروف.الصيام 
علمني ان استغني عن الكثير 
م��ن املغري��ات. ول��م يجع��ل 
عقل��ي يس��تقر ف��ي معدتي 
ابدا.ول��م يجع��ل الطريق الى 
قلبي مير مبعدت��ي على الرغم 
من أن اجلوع كان رفيقي حتى 
ان��ي كنت اس��تلذ بصحبته.
وحت��ى ان األم احلبيب��ة كانت 
تل��ح عل��ي ان اطل��ب صنف 
الطع��ام ال��ذي ارغ��ب فيه أو 
اش��تهيه. ألني كنت اعود من 
العم��ل فال اوقظه��ا واكل ما 

أجده أمامي واسر كثيرا بأكل 
الفتات تأديبا لنفسي وتوقيرا 

لنعمة ربي.
االن. ف��ي ه��ذا العمر.تترح��م 
زوجتي عل��ى امي وابي ألنهما 
ش��جعاني عل��ى الصيام. فال 
اعرف كيف اقل��ب القدور في 
املطبخ وأصبح فارسا مغوارا 
على زوجت��ي وأحملها تبعات 

بس��يط  فط��وري  صيام��ي. 
ج��دا. ال يجع��ل زوجت��ي تدور 
ف��ي املطب��خ واعصابه��ا 
منه��ارة. فه��ي مت��ر علي 
وتلق��ي الس��الم عندم��ا 
تران��ي غارق��ا ف��ي كتاب 
كعادت��ي. وتطل��ب من��ي 
بعض ما نحتاجه فأخرج 
ع��ن طي��ب خاط��ر. ألني 
افكر في اس��عادها. فهي 
مث��ل أمي ف��ي معاملتها 

لي.
ازعم انن��ي انتصرت على 
املعدة وعلى املطبخ وعلى 
اتع��س صفة ف��ي الرجل 
تنهار اعصابه من  عندما 
اجلوع ويصبح ثورا هائجا 
في املطبخ. خجلت كثيرا 
عندم��ا رأيت رج��اال بكوا من 

اجلوع في احد املعارك.
ش��هر رمضان يرب��ي الرجولة 
ال��ى  ننقله��ا  لك��ي  عندن��ا 

اوالدنا.
يلغ��ي مفه��وم املع��دة عن��د 
الرجل ويحفز الوعي بالوجود

م��ن  رمض��ان  ش��هر  يب��دأ 
ابتس��امة االم وصداق��ة االب 
الذي ال يفكر مبعدته ويتحلى 
العال��ي  الرجول��ي  بالضب��ط 
مثل أبي.بعد كل هذه السنني 
ف��ي الصي��ام وجدت ان��ه أمر 
اله��ي وقد فس��ره كثي��ر من 
واجلهالء  والفض��الء  العق��الء 
كل بحسب وعيه. ولكن ظل 
أمرا الهيا ينفذ بال تفسيرات.

واس��وأ املفس��رين هم أطباء 
الكاربوهيدرات وسواها الذين 
ركزوا رمض��ان كله في املعدة 
عند الناس. ولم اسمع طبيبا 
قال كلوا واشربوا وال تسرفوا. 
الصيام رجول��ة تبا ملعداتكم 
ي��ا عنات��رة املطابخ. اش��جع 
الناس ف��ي رمض��ان واقربهم 
الى اهلل هي الزوجة العظيمة 
البيت  ربة  وباالخص  الصابرة. 
منه��ا  واش��جع  العراقي��ة. 
الس��الم  لكم  االيتام.  معيلة 
وتقب��ل اهلل صيامن��ا وجعله 
نورا في عقولنا ووعيا وبصيرة 

في قلوبنا.

فاطمة الركابي

ب��دءاً علين��ا ان نعرف -كم��ا ورد- في تعريف 
املقصد م��ن كلمة »الش��باب« أنه��ا تعني 
االنس��ان الق��وي، وتعني االنس��ان بس��يط 
القل��ب املل��يء باحليوي��ة واحلرك��ة، وتعني 

القائد ايضاً.
ومن هنا يقال: إن الشباب هي ليست فقط 
مرحلة عمرية بل ه��ي حالة، حالة مرتبطة 
بروح االنس��ان وس��المتها، ال فق��ط بالبدن 
وقوته وس��المته، ومن هنا نفهم قول نبينا 
اخلامت)ص(: »إذا طاب قلب املرء طاب جس��ده، 

وإذا خبث القلب خبث اجلسد«.
فالقل��ب هو -كما ورد ف��ي احاديث - إنه إمام 
اجلوارح وقائدها، فكلما كان ينبض باحلياة)اي 
احلياة املعنوية كسالمته من الرذائل، ومقدار 
ما يحمل من نور االميان واالرادة والعزمية( فان 

االنسان لن يفقد شبابه.
م��ن مقوم��ات وجود حال��ة الش��باب وعدم 

فقدانها هي:

االم��ر االول: أن يك��ون لإلنس��ان هدف 
حقيقي يسعى لبلوغه.

فع��ن احده��م يق��ول: »ال يوج��د ف��راغ في 
احلياة، فإذا لم يختر االنس��ان م��ا يريده من 
احلياة، فإن احلياة س��تختار له؟«، فاإلنس��ان 
الذي ال يشغل وقته بشيء جيد ونافع لبناء 

مس��تقبله، فسيس��لب ه��ذه النعمة من 
خالل أنه يبتلى بأن يُشغل مبا ليس فيه نفع، 
بل وفيه اتالف لرأس ماله وهو عمره، فيصبح 
فردا كس��وال وهذا مناٍف حلالة الشباب التي 

تتسم باحليوية والنشاط.
فصاحب ال��روح احلّية الواعي يكون ذا هدف 
عاٍل وس��اٍم متصل باهلل س��بحانه، وكل ما 
دونه من اهداف فرعي��ة صغيرة هي باألصل 
يجب أن تكون متصل��ة بذلك الهدف، وجزء 

منه.
بل االهم أن يعرف أنه هو هدف بحد ذاته ألنه 
ج��زء من دولة الع��دل االلهية الت��ي يقودها 
إمام��ه املنتظر )ع��ج(، فلو فك��ر الفرد على 
هذا املس��توى م��ن الهمة تُ��رى كيف يجب 
أن يك��ون؟ أليس من الطبيع��ي أن يكون من 
أهل االس��تعداد على املستوى النفسي، اي 
ان ينظر لنفس��ه فيهذبها، ويقويها، وينمي 
فيه��ا كل فضيل��ة، ويزيل عنه��ا كل رذيلة؛ 
وم��ن أهل اإلعداد على املس��توى العملي اي 
ان يتقن ش��يء ما سواء كانت مهنة، حرفة، 
اختصاًص��ا علمي��اً فيك��ون عام��الً وخادماً 
إلمام��ه في غيبت��ه قبل ظه��وره عجل اهلل 
تعال��ى فرج��ه، وجندي��اً فدائي��اً، أوليس من 
صف��ات أصحاب االمام أنهم »ش��باب« كما 
ورد؟ ل��ذا صحي��ح إن الش��باب ه��ي مرحلة 
عمري��ة وهي افض��ل مراحل حياة االنس��ان 
ليش��غلها باالس��تعداد، واالع��داء، ولك��ن 
االنس��ان بإمكانه أن يحافظ عليها وإن كبر 

عمره، وضعفت ج��وارح بدنه، فقط يحتاج 
االنس��ان ان يوس��ع م��ن نظرت��ه لوج��وده، 
ويس��تغل ه��ذا الوقت ال��ذي في��ه طاقاته 

البدنية والروحية في قمتها.

االمر الثاني / الشعور باملسؤولية
إن اإلنس��ان الذي يُدرك إنه خليفة اهلل على 
ارضه، وهذه اخلالفة ه��ي غير مرتبطة بعمر 
مع��ني بل ه��ي حال��ة معنوية حي��ث تنمي 
الش��عور باملس��ؤولية عند االنس��ان مبا هو 
مس��ؤول عنه م��ن ام��وره اخلاص��ة والعامة 

املرتبطة بالغير من حقوق وواجبات.
ه��ذا باإلضاف��ة الى أن االنس��ان ه��و اخمللوق 
اخمللوق��ات  وكل  تعال��ى،  اهلل  عن��د  املك��رم 
االخرى هي مس��خرة له، ولنفع��ه كما قال 
��َماَواِت  ��ا ِف��ي السَّ َر َلُك��م مَّ تعالى:}َوَس��خَّ
َوَم��ا ِفي اأْلَرِْض َجِميًعا مِّْن��ُه{ بل وعبر عنها 

بأنه��ا خاضع��ة إلرادة االنس��ان فعبر عنها 
}َوَذلَّْلَناَها َلُهْم{ فال عذر لإلنس��ان بعد ذلك 
بأنه ال قدرة عن��ده، وال فرصة متاحة له، امنا 
هو يبرر بذلك قلة همته، وعظيم كسله، بل 
عليه أن يش��كر هذه النعم بالعمل فُيدرك 
ما ُحمل من مس��ؤولية حي��ث مكنه تعالى 
في ارضه، كم��ا قال تعالى: }اْعَمُلوا آَل َداُووَد 
ُكورُ { ، لذا كن  ُش��ْكًرا َوَقِليٌل مِّْن ِعَباِدَي الشَّ
من هؤالء القلة واش��كر اهلل تعالى بالعمل، 
وكن شابا في كل حاالتك ومراحلك العمرية 

ألنك خليفة اهلل ما دمت على قيد احلياة.

االمر الثالث: التحلي بروح املبادرة
فكم��ا قلنا من معاني الش��باب هو القائد، 
لذا لكي تكن قائداً ال مقوداً، قائداً لنفس��ك 
اوالً، وه��ذه القي��ادة ال تتوقف ب��ل هي قيادة 
دائم��ة، لذا ال بد ان تلتف��ت الى إنك أكبر من 
أن تعي��ش حياة رتيب��ة، بلى! أن��ت اكبر من 
أن حت��دد من قدرات��ك وإمكانياتك ومؤهالتك 
بفرص��ة عمل تنتظرها او راتبة ش��هري في 

نهاية الشهر تترقبه!
الش��اب الناج��ح ه��و م��ن يصن��ع فرصته 
بنفس��ه ال من ينتظ��ر الفرصة تط��رق بابه 
فالش��اب ال��ذي يفك��ر بوظيف��ة إلج��ل أن 
يضمن لنفس��ه تقاعداً ف��ي نهاية عمره لن 

يكون شاباَ مثمراً.
َكون ثروتك بنفس��ك، تل��ك التي بها حتفظ 
كرامت��ك في كبرك، وتس��عد بها م��ن أمره 
يُهمك، فاألرض ملن أصلحها وعمرها، واحلياة 

االن مليئ��ة بالفرص، والتعليم فيها اش��به 
م��ا يكون باجملان، فقط اختر فرصة تناس��ب 
ميولك، وقدراتك بش��كل ع��ام، وأعمل على 
اس��تثمار وقتك فيها، وطور مهاراتك فيها، 
حت��ى لو كن��ت موظفاً حافظ عل��ى تطوير 

نفسك وتنمية قدراتك.
ب��ادر انت وكن م��ن أهل العم��ل االجتماعي 

االنساني فالعمل التطوعي من شأنه:
- تعزيز الثقة بالنفس.

- بق��اء روح��ك حيوية الن االنس��ان يش��عر 
بقيمته كلم��ا كان معطياً نافع��ا، وهذا ما 
يتحقق فيها. -الش��عور بالراحة والسعادة، 

وهذا اقصى ما يتمناه كل انسان.
- تربية النفس وتهذيبها، وقتل االنانية وحب 
الذات امليالة لألخذ ال العطاء.- هكذا اعمال 
عادة تفتح لإلنسان فرص جديدة في احلياة، 
ألنه س��يكون مندمج��اً في داخ��ل اجملتمع، 
فيتعرف على مختلف اصنافه، فيزداد خبرة 
ف��ي احلياة، ويع��رف توجه��ه وهدف��ه اكثر، 

ويقوي امكانياته، ويبقى نشطاً فعاال.
ل��ذا لتبقى بروح ش��ابة ال تهرم كن صاحب 
ه��دف ال مي��وت بداخل��ك، ويبق��ى حّي��ا بك 
وتبقى حي��ا بالعمل عل��ى بلوغه.آمن بأنك 
خلق��ت لتك��ون خليف��ة ه��ذه االرض الذي 
إياك اس��تخلف اهلل تعالى ومكنك وجعلك 
مس��ؤوال، فال تكن غير ما اراد لك اهلل تعالى، 
لَتع��ود اليه وقد اجنزت م��ا عليك، لتعد إليه 

بروح حّية راضية مرضية.

من هي الزوجة املفضلة عند الرجال؟
س��ؤال تهمس به النس��اء س��رَّاً ويجيب عليه الرجال علناً، فالرجل يطلب ما هو 

املعروض أمامه على مسرح احلياة.
وعندما نس��أل يفترض أن يكون الرجل س��ويّاً، س��ليم الفطرة، مستقيم األخالق 

ليختار زوجة مبعايير مثالية.
يُش��اع أن الرج��ل يبحث عن زوج��ة صغيرة وقليل��ة اخلبرة وال��ذكاء لتكون قابلة 
للتش��كيل والتوافق بليون��ة، ألن القوية الناجحة والصارخ��ة اجلمال مصدر قلق 

وإزعاج جتعل حياته جحيما ال يُطاق.
ف��ي الواقع هي رؤى ناقصة ونظريات قابلة للتش��كيك ألنها ف��ي معظم األحوال 

نتاج جتارب شخصية ال ميكن تعميمها كقاعدة.
فاملنطق��ي هو أن خيار اإلنس��ان يعكس طبيعته ومكونات ش��خصيته ويفس��ر 
موروثه الثقافي الذي ش��كل رؤيته، ناهيك عن التج��ارب الطفولية املصقولة في 
تنش��ئته األول��ى تبعاً لتربية األّم. ف��ال ميكن لرجل قوي الش��خصية واثق النفس، 
عالي الهمة مثقفاً يختار امرأة بس��يطة، ساذجة، تعيق حركة التفاعل النفسي 
والفكري بينهما وتس��د بغبائها منافذ ارتقائه ألنها ستتخبط بعشوائية وجهل 
وله��ذا يكون ق��راره هذه النوعية م��ن الرجال محكوم��اً مبقاييس أوس��ع من إطار 
الذاتية واحلميمية ألنه س��ينطلق إلى عالم أرح��ب ويحتاج إلى زوجة ذكية واعية 

تستوعب احلياة وتفهمها بعقلية متفتحة.
وقطعاً من ينجذب في خياره إلى دمية بس��يطة ملهاة يحركها بكبسة زر إمنا هو 
مخل��وق ضعيف، متردد مازال متش��ككاً في قدراته حتكم��ه عقلية طفولية ولم 
تنضج بعد يخش��ى التورط في زوجة تفضح ضعفه وامرأة ناجحة تس��تثير فيه 
عوامل النقص وانعدام الثقة، ولهذا أغلب الرجال القسات الغالظ هم في احلقيقة 

ضع��اف النف��وس م��ن 
يتظاه��رون  الداخ��ل 
مت��وه  مفتعل��ة  بق��وة 
الضاربة  النق��ص  عقد 
األعماق،  جذوره��ا ف��ي 
الزوج  العك��س  وعل��ى 
املتفه��م،  اله��ادئ، 
ذات��ه  م��ع  املتصال��ح 
يدع��م زوجت��ه ويف��رح 
ويفتخ��ر  بنجاحه��ا 
بحكمته��ا ألن��ه يدرك 
املمي��زة عنصر  املرأة  أن 
األسرة،  إلى  قوة يضاف 
هي  الناجح��ة  فامل��رأة 

أّم ناجح��ة تنجب ذرية معجونة بالنجاح وس��تعزز فيهم خصائص القوة والتميز 
وستغرس في نفوسهم بذارا مثمرة يحصدون أُكلها في املستقبل.

إن فهم قيم القوة والنجاح وكل املزايا األخرى يحتاج إلى غربلة جديدة الس��تعادة 
هذه املفاهيم وتفس��يرها بشكل أوضح كأن يُهم الرجل القوي هو املتفرعن اجلالد 
الذي يقف متربصاً لزوجته يحاس��بها على كل صغيرة وكبيرة حتت تبرير القوامة، 
ِل��َم ال نفهم أن القوامة هي موقف ش��هامة ورجولة وعطاء وصالبة تستش��عرها 
امل��رأة في زوجها عبر محطات احلياة فتذعن له بالطاعة واالحترام عن طيب خاطر 
وقناعة نفسية، أما اجلالد، الرقيب العتيد فإن زوجته تتظاهر باالحترام له علناً بيد 

أنها تبغضه سّراً وتتمنى في قرارة نفسها لو تنفصل عنه.

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

 الزوجة اليت
ُيفّضلها الرجال
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االصالح  ووعي املواطن 

مسلم عباس

املاضي��ة  البرملاني��ة  االنتخاب��ات  ف��ي 
نش��ر مس��ؤول احلمل��ة االنتخابية الحد 
املرش��حني سلس��لة مقاالت ع��ن الوعي 
االنتخاب��ي ش��ارحا فيه��ا أمن��اط الوعي 
ودوره ف��ي اص��الح أوضاع البل��د، وبعد ان 
فاز املرش��ح واصب��ح نائبا ما ت��زال نفس 
األص��وات تلقي اللوم عل��ى املواطن لكون 
ل��م ي��ؤِد دوره بالتغيي��ر الذي يس��هم في 
اإلصالح، وهنا يطرح السؤال املركزي: هل 
اإلصالح عملية ترتبط باختيارات املواطن 
فق��ط؟ ام ان هن��اك عناصر أخ��رى تعرقل 

مسيرة التغيير؟
ينطلق اغلب النواب واحملللني السياسيني 
واملثقف��ني من قاع��دة أساس��ية، وهي ان 
العراق بل��د دميقراطي تعددي، ومن ثم فان 
أي تغيير في املراكز السياس��ية لألحزاب 
هو نتاج قرارات اتخذها الش��عب، باعتبار 

ان االنتخاب��ات متث��ل العنصر اجلوهري في 
كل احللق��ات األخرى من برمل��ان وحكومة 
ومس��وؤلني في املراكز اإلدارية االقل شأنا 

في الدولة .
لك��ن ف��ي الع��راق ال تعك��س االنتخابات 
خيارات املواطن دائما، امنا هي نتاج حلركة 
متع��ددة من متغي��رات الداخ��ل واخلارج، 
وم��ا بينها ش��يء م��ن احليل الت��ي تلتف 
على صوت املواط��ن، لترفع بعض القوائم 
االنتخابية الى املراتب األولى بعد تخطيها 
نظاما حسابيا معقدا يجعلها تستحوذ 
على أصوات انتخابي��ة هي في حقيقتها 

كانت لقوائم انتخابية أخرى.
وحتى داخل القائمة االنتخابية الواحدة، 
هناك س��وء توزي��ع لالص��وات فيمكن ان 
يحصل مرشح على عشرة االف صوت دون 
ان يفوز مبقعد برملان��ي، بينما ميكن المرأة 
مرشحة ان حتصد بضع مئات من األصوات 
لتجدها حت��ت قبة البرملان، والس��بب هو 
قانون »الكوتا« النس��ائية الذي يضمن ما 
ال يقل عن ٢5% من مقاعد البرملان للنساء، 
بحجة انصاف العنصر النس��وي، وهو ما 
تس��بب في صعود نساء ال ميثلن اال مئات 

من األشخاص.

ف��ي مقاب��ل التحاي��ل الس��ابق ال توج��د 
للمش��اركة  مح��دد  رق��م  او  »كوت��ا« 
االنتخابي��ة، مبعنى ان قانون االنتخابات ال 
يضمن إع��ادة االنتخاب ف��ي حال حصول 
مش��اركة متدني��ة، باقل م��ن 30% او ٢0% 
من األشخاص الذين يحق لهم االنتخاب، 
وبالتالي ال تنفع هنا املقاطعة االنتخابية 
الطبق��ة  معاقب��ة  الش��عب  أراد  م��ا  اذا 

احلاكمة.
النقط��ة املضافة لكل هذا هي العمليات 
اجلانبية التي ترافق االنتخابات، ففي الدورة 
األخيرة حدثت أمور تثير الرعب والضحك 
في آن واحد، فالصناديق االنتخابية حتترق، 
والش��كاوى ب��االالف، واملش��اركة متدنية 
ج��دا، وهناك اتهام��ات بالتزوير والتالعب، 
اال ان األمور س��ارت بش��كل طبيعي وكأن 

شيئا لم يحدث.
هذه املعادالت االنتخابي��ة، والتمثيل غير 
الدقيق الصوات الناخبني، جتعل املنافسة 
غي��ر عادل��ة، أي ان هناك أطراف��ا ميكنها 
حتقيق أهدافها باقل جهد، بينما يصعب 
عل��ى غيرهم حتقي��ق الفوز اال بع��د عناء 
كبير، هذا هو ما ميكن ان نسميه العدالة 

في التصويت.

الي��س ه��ذا كافي��ا لنتوق��ف ع��ن اتهام 
املواط��ن بقل��ة الوع��ي وع��دم متكنه من 

اختيار االصل��ح؟ اليس االصلح ان نصلح 
قان��ون االنتخابات؟ ونع��دل قواعد صعود 
الن��واب ب��دل كي��ل االتهام��ات ملواطن ال 
حول ل��ه وال قوة اال التاش��ير بالقلم على 
احد املرشحني بينما تبقى كل العمليات 
األخرى خارج حساباته، وحتى بعد انتهاء 
التحالفات  وب��دء  االنتخابي��ة،  العملي��ة 

السياس��ية، جن��د ان ص��وت املواط��ن 
مغي��ب متاما، بع��ض الكت��ل لها عدد 
قلي��ل من املقاعد لكنه��ا تتحكم في 
س��ير البرمل��ان وقرارات��ه لكونها متلك 

حصانة خارجية ودعما غير محدود.
القرارات التي تتحكم فيها تلك الكتل 
املدعومة خارجيا تذهب مبنبر الشعب 
»البرمل��ان« الى صراع��ات دولية لصالح 
دول كب��رى او صغرى، فالش��عب خرج 
بالتظاه��رات منذ منتصف والية رئيس 
الوزراء االس��بق ن��وري املالك��ي وحتى 
نهاي��ة والية حي��در العب��ادي، يطالب 

املعيش��ي،  واقع��ه  وحتس��ني  باخلدم��ات 
وتطبي��ق القوان��ني، وتقلي��ل الفجوة بني 

االغنياء والفقراء.
ورغ��م التظاهرات املليونية الس��نوية، اال 
ان البرمل��ان يعي��ش في كوك��ب اخر، فهو 
ينس��ى كل تلك الصرخات ويذهب بالبالد 
الى صراع اقليم��ي ودولي، البعض يصرخ 
يوميا بضرورة اخراج القوات االمريكية من 
العراق، واملبرر هو حفظ السيادة الوطنية، 
ودعوة مثل هذه يصعب االعتراض عليها، 
او حت��ى التوق��ف عنده��ا للنق��اش، الن 
السيادة مسألة وطنية، لكن احلقيقة ان 

املوضوع يرتبط باجندات اقليمية واهداف 
لدول اخرى تريد ضرب املش��روع االمريكي 

في املنطقة.
نعم نحن نرفض اي تدخل خارجي، اال في 
حدود املصلحة الوطني��ة لكن هل يعقل 
ان يتم تركيز كل جهود العراق للحرب، اال 
يحتاج الشعب لهدنة ولو لفترة قصيرة، 
فحتى الرس��ول الكرمي محم��د صلى اهلل 
علي��ه وال��ه ق��د عقد اكث��ر م��ن معاهدة 
صلح حينما اراد بن��اء الدولة، فهو يعرف 
ان حتوي��ل حياة الناس الى حرب دائمة غير 
مفيد ويس��تنزف الطاقات ويح��ول البلد 

الى لقمة سائغة للخصوم.

م��ن يقول ب��ان الش��عب ال يع��ي قراراته، 
فليعل��م ان بعضا من الن��واب ال يعلمون 
كيف وصلوا الى قبة البرملان مس��تفيدين 
م��ن القوان��ني االنتخابي��ة غي��ر العادلة، 
وهم ال يعرفون أيضا ملاذا يش��رعون قوانني 
الخ��راج الق��وات االمريكية بدل تش��ريع 
قوان��ني إصالحية اكث��ر نفع��ا للمواطن، 
وم��ن هنا ف��ان م��ن يتهم الش��عب بقلة 
الوع��ي عليه االنتب��اه الى م��ن ينتهكون 
حرمة القانون عبر تشريعات ال عالقة لها 
باملصلح��ة الوطنية، مرة عبر تش��ريعات 
انتخابية غير عادلة، وأخرى عبر تشريعات 

تأخذ البالد الى حافة احلروب واألزمات.

هل اإلصالح عملية 
ترتبط باختيارات 
املواطن فقط ام ان 
هناك عناصر أخرى 
تعرقل مسرية 
التغيري؟

الشاب الناجح هو من يصنع 
فرصته بنفسه ال من ينتظر 
الفرصة تطرق بابه فالشاب 
الذي يفكر بوظيفة إلجل أن 
يضمن لنفسه تقاعدًا يف نهاية 
عمره لن يكون شابَا مثمرًا

املرأة الناجحة هي أمّ ناجحة 
تنجب ذرية معجونة بالنجاح 
وستعزز فيهم خصائص 
القوة والتميز وستغرس 
يف نفوسهم بذار مثمرة 
يحصدون ُأكلها يف املستقبل

الصيام علمني ان استغني 
عن الكثري من املغريات 
ولم يجعل عقلي يستقر 
يف معدتي ابدا ولم يجعل 
الطريق اىل قلبي يمر 
بمعدتي

الشباب حالة معنوية وليست مرحلة عمرية فقط 

السيد هادي املدرسي

الصيام واألم واألب .. صناعة الرجولة

علي فضل اهلل الزبيدي

الع��راق ب��ل العالم كله، أم��ام متغي��رات ومنعطفات كثيرة 
ومتس��ارعة، حتتم على السياس��ي الذي يكون وس��ط ذلك 
املي��دان املرجت��ف واملتقل��ب، أن يتحل��ى باحلنك��ة والبصيرة 
والدراي��ة مب��ا ميلك من نقاط ق��وة وضعف، وللعلم الش��عور 
بالضعف)املنضب��ط( ق��د يكون مص��در اإلله��ام للقائد في 
بن��اء وجتديد وتطوي��ر اخلطط املس��تقبلية، فيكون الضعف 
سببا للبحث واإلستكشاف واملتابعة، على عكس الشعور 

بالق��وة )املف��رط( قد يولد حال��ة من اخلمول االس��تراتيجي، 
ويجع��ل الدولة ومؤسس��اتها ذاهبة للت��آكل والفوضى، ل� 
)لينني(  قول ش��هير بعد دراس��ته إلطروح��ات املؤرخ واملفكر 
العس��كري)كالوزفيتز( فحواه:)إن السياسة هي الذكاء، أما 

احلرب فهي وسيلتها فقط(.
فحكومة السيد عادل عبد املهدي، يبدو إنها بدأت بالتحول 
من التنظير لوضع ورس��م السياس��ة اخلارجية، إلى مرحلة 
التطبي��ق واس��تثمار املنجز العس��كري واألمن��ي، من خالل 
اإلنفتاح عل��ى احمليط اخلارجي، وهي خط��وة تأخرت كثيرا«، 
ولك��ن وكم��ا يق��ال: أن تأتي متأخ��را« خيرا« م��ن أن ال تأتي، 
ولك��ن املش��كلة التي لرمبا تعت��رض هذا اإلنفت��اح حلكومة 
عبد املهدي، ه��و حدة التقاطعات في املنطق��ة بني الفرقاء 
اإلقليميني والدوليني، فاحلرب العسكرية التي أديرت بالوكالة 
في محيط إقليم الش��رق األوس��ط وإن إنتهت حلد ما، إال  أن 
حرب النف��وذ والهيمنة ما زالت قائمة، عبر الس��يطرة على 
مراكز الطاقة ونقلها، وكذلك السوق اإلستهالكية الناشئة 

الكبيرة، التي يس��يل لها لعاب كبرى دول العالم والشركات 
املتعددة اجلنس��ية، أضف لذلك فأن العراق واملنطقة مصدر 

لكثير من املوارد الطبيعية.
عليه نالحظ حج الوفود الرس��مية ومن كاف��ة الدول بإجتاه 
الع��راق، تظهر م��دى أهمية الع��راق على املس��توى القريب 
والبعيد عبر جوانب جيوسياس��ية وجي��و إقتصادية وحتى 
أمني��ة وثقافي��ة، باملقاب��ل وهو األه��م أين تتج��ه العالقات 
العراقي��ة؟ هل بإجت��اه محور مع��ني؟ أم بإجتاه��ات متعددة؟ 
الواض��ح من خالل زي��ارات الس��يد عبد امله��دي األخيرة، إن 
هنال��ك عقلن��ة سياس��ية وإت��زان منضبط ف��ي موضوعة 
اإلنفتاح السياس��ي اخلارجي، يبدو واضح��ا« من خالل عقد 
إتفاقي��ات كبيرة م��ع الضدين إي��ران والس��عودية وقبلهما 
األردن ومصر، كما واجتهت بوصلة اإلتفاقيات اإلستراتيجية، 
ص��وب أه��م قطبني من مجم��وع الثالث��ة  األورب��ني األقوياء 
أملانيا وفرنس��ا، وعلى أم��ل ابرام إتفاقيات إس��تراتيجية مع 
الواليات املتحدة األمريكية في مجال عقود الس��الح وتطوير 

قطاعات الطاقة اخملتلفة والبن��ى التحتية، ومن املفترض أن 
تكون هنالك إتفاقيات كبيرة مع تركيا والهند اليابان وكوريا 

والبرازيل ودول كثيرة.
رب س��ائل يس��أل ملا هذا اإلنفتاح والتنوع العراقي في إبرام 
اإلتفاقيات، وه��ل من ضرورة لذلك؟ اجل��واب على ذلك! نعم، 
وهي ض��رورة ملحة للع��راق، فه��ذا التنوع وتعدد املش��ارب 
اإلس��تيرادية، قد يعالج ضعف اإلنت��اج العراقي في قطاعي 

الصناعة والزراعة، ويعد نقلة نوعية لألسباب التالية:
� به��ذه اإلتفاقي��ات املتنوع��ة يؤك��د نهج��ه الثاب��ت بعدم 
التمحور باإلصطفافات اإلقليمية والدولية، ويؤكد إن العراق 
منفتح عل��ى اجلميع وفق مب��دأ احترام الس��يادة واملصالح 

املتبادل.
� إن تعدد املش��ارب التجارية يقلل من لغة اإلحتكار للسوق 
العراقية جلهة أو جهات متعددة، ويزيد من عامل املنافس��ة 

بالسعر واجلودة للحكومة واملواطن العراقي.
� يخل��ق بيئ��ة اس��تثمارية س��ليمة، تش��جع كل املراقبني 

للس��وق العراقي��ة، وتكون جاذب��ة لإلس��تثمارات اخلارجية 
للس��وق العراقية و سببا« لتنشيط القطاع اخلاص وتقليل 
نس��ب البطالة من خالل خلق فرص عم��ل حقيقية لكافة 

شرائح اجملتمع وفي كافة احملافظات العراقية.
� األه��م م��ن ذل��ك كل��ه، إن تعش��يق األقتص��اد العراق��ي 
بإقتصاديات العالم وعلى األرض العراقية، يجعل منه سببا« 
لترسيخ األمن والس��لم اجملتمعي في العراق، لتتحول الدول 
والش��ركات العاملية الكبيرة عنصرا« مساهماً في إستقرار 

العراق وسوقه التجارية للحفاظ على مصاحلهم.
وف��ق ه��ذه املعطيات األج��در بن��ا أن نبتعد عن لعب��ة توازن 
القوى وما جتره من وي��الت لالعبيها، وتكثيف اجلهد من قبل 
حكومة الس��يد عب��د املهدي لتحقيق مبدأ ت��وازن املصالح 
اإلس��تراتيجية، لتك��ون هي األس��اس في توطي��د العالقات 
مع احملي��ط اخلارجي، وه��ذا يتطلب إتقان فن الدبلوماس��ية 

والتفاوض في إبرام اإلتفاقيات.

حكومة العراق.. وتوازن املصاحل



دافع كريستي عن جهوده. كان 
ذلك من اج��ل تنظيم املرحلة 
االنتقالي��ة املطلوب��ة في حال 

فوز ترامب.
ق��ال ترام��ب ان املرش��ح ميت 
رومن��ي، ق��د انف��ق ف��ي العام 
2012 الكثير م��ن الوقت على 
االنتقالية  املرحلة  اجتماعات 
والقليل على اح��داث احلملة. 
»لذلك اخف��ق. انت جتلب علّي 
النح��س« قال لكريس��تي. »ال 
اريد مرحلة انتقالية. انا اغلق 
املرحلة االنتقالي��ة. لقد قلت 
لك من��ذ الي��وم االول انه كان 
لقب��اً فخري��اً فحس��ب. ان��ت 
جتل��ب علّي النح��س. لن انفق 

من وقتي ثانية على ذلك«.
»واه! اعترض بان��ون. قد تكون 
ام��راً  االنتقالي��ة  املرحل��ة 

منطقياً«
»انها جتلب علّي النحس« قال 

ترامب. »ال اريدها«.
تريد«  فلنفعل كما  »حس��ناً، 
قال بانون. »سألغي كل شيء. 
ولكن ماذا تظن انهم سيقولون 
ف��ي برنامج مورننغ ج��و غداً؟ 
انت واثق جداً بأنك س��تصبح 

الرئيس، اليس كذلك؟«.
اخيراً، وافق ترامب مرغماً على 
نس��خة مصغرة ضعيفة من 
املرحل��ة االنتقالية وكان على 
كريس��تي التوقف ع��ن جمع 

املنح املالية.
عل��ى  احلص��ول  »ميكن��ه 
ترام��ب.  قاله��ا  انتقاليت��ه« 
»ولكن ال دخل لي بذلك، ولست 

معنياً بشيء على االطالق«.
قب��ل االنتخابات بأس��بوعني، 
أي في 25 تشرين االول/ اكتوبر 
2016، كن��ُت ف��ي ف��ورت وورث 
تكساس. القي خطاباً بحضور 
400 موظف في شركة تسمى 
برام��ج  تنت��ج   KEY2ACT
الكتروني��ة متخصص��ة ف��ي 
ادارة الشركات العاملة مبجال 
البن��اء. كان موض��وع خطابي 
الرئاس��ة االميركي��ة،  )عص��ر 
العام  انتخابات  وما ستجلبه 
2016( وكانت اكثرية احلاضرين 
من البي��ض، ومن جميع انحاء 

البلد.
طلبُت الى احلاضرين الكشف 
ع��ن اوراقه��م. ك��م كان عدد 
ملصلحة  املتوقع��ة  االص��وات 
هي��الري؟ ل��م تك��ن لتتع��دى 
العشرة اصوات. وكم كان عدد 
ملصلحة  املتوقع��ة  االص��وات 
ترام��ب؟ نص��ف الذي��ن كانوا 
ف��ي الغرف��ة رفع��وا ايديهم، 
أي حوال��ي 200 ي��اه! قلت في 
نفس��ي بدا ان هنال��ك الكثير 

ممن سينتخبون ترامب.
بع��د انته��اء اخلط��اب، اقترب 
التنفي��ذي.  الش��ركة  رئي��س 
»يج��ب ان اجل��س«، ق��ال، ثم 
اتخذ مقع��داً محاذياً للمكان 
ال��ذي اقف في��ه. كان يتنفس 
بصعوب��ة. »أنا مذه��ول. كنت 
اعم��ل مع ه��ؤالء الن��اس كل 
يوم. ومنذ ما يزيد على السنة. 
اعرفه��م واع��رف أُس��رهم. لو 

قل��ت ل��ي إن 200 منهم ينوون 
التصوي��ت ملصلح��ة ترام��ب، 
لقل��ُت ل��ك هذا مس��تحيل«. 
ق��ال ان��ه كان يتوق��ع نتيجة 
متكافئ��ة تقريب��اً. لكن الرقم 
200 صعقت��ه. ل��م يق��دم أي 
تفس��ير. وبالتأكي��د ل��م يكن 

لدي انا أي تفسير ايضاً.
قبل االنتخابات بعش��رة ايام، 
ط��ار ترام��ب ال��ى والي��ة نورث 
كاروالين��ا، وه��ي والي��ة ال ب��دَّ 
م��ن الفوز فيه��ا. كان يتخلف 
بف��ارق عدة نق��اط في معظم 

اس��تطالعات ال��رأي الوطنية. 
وقد وضعه اس��تطالع اإلن بي 
س��ي والوول س��تريت جورنال 
خل��ف هي��الري بف��ارق س��ت 

نقاط.
عض��و  م��ع  بان��ون  حت��دث 
الكونغرس م��ارك ميدوز، الذي 
ميث��ل الدائ��رة احلادية عش��رة. 
وكان مي��دوز مناص��راً حلرك��ة 
حزب الشاي، ورئيس مجموعة 
ال��ذي  كوك��وس«  »فري��دوم 
يضم 30 محافظ��اً وحتررياً من 
اجلمهوري��ني، وكان اح��د كبار 
مؤيدي ترامب. وخالل الصيف، 
وقف على رأس املش��اركني في 
احد التجمع��ات وراح اجلميع 
املفض��ل  نش��يدهم  يغن��ون 
واملعادي لهيالري: »ارموها في 

السجن«.
ومن ب��ني جمي��ع الواليات غير 
احملس��ومة، قال بان��ون مليدوز: 
»هذه الوالية تقلقني اكثر من 
الوالي��ات االخ��رى مجتمعًة«. 
ولم يكن واضحاً ان احلملة قد 

تنطلق فعالً.
لم يوافق مي��دوز على مخاوف 
انب��رى  »لق��د  فق��ال:  بان��ون. 
االجنيلي��ون للعم��ل. ه��ا ه��م 

يطرقون االب��واب. انا اؤكد لك 
لس��ت بحاجة الى العودة الى 
نورث كاروالينا. س��نفوز بها«. 
كان��ت زوج��ة مي��دوز ونس��اء 
محافظات اخر قد اس��تأجرن 
حافلًة بعد فضيحة تسجيل 
ث��م رحن  آكس��س هولي��وود، 
يتجولن في كل ارجاء الوالية، 
يُحرضن النساء على التصويت 
ملصلح��ة ترامب، »كل ش��يء 

صامد ويتحسن«، قال ميدوز.
كان ميدوز ميلك خططاً كبيرة 
الزاحة رئيس البرملان بول رايان. 

وق��د س��لَّم بانون ملف��اً. »اقرأ 
هذا«. »بعد 24 س��اعة من فوز 
ترامب، نقدم اقتراح مش��روع 
تصويت فوري ضد رايان وُننهيه. 

ثم نس��تعيد مجلس النواب؛ 
ث��ورة حقيقية«.  وبذلك تكون 
لكن القل��ق لم يف��ارق بانون، 
على الرغم من انه وجد بعض 
االيجابي��ات في اس��تراتيجية 
ترام��ب – بنس. وكان يرى انهم 
بن��س بش��كل  يس��تخدمون 
فّعال، عبر ترش��يحه بش��كل 
اساسي في مجموعة محددة 
م��ن الوالي��ات، إذ س��جل على 
االقل 23 ظهوراً في بنسلفانيا؛ 
و25 ف��ي اوهاي��و؛ 22 في نورث 
كاروالين��ا؛ و15 في آي��ووا؛ و13 
في فلوريدا؛ و8 في ميشيغان، 
و7 في ويسكونس��ني. وكانت 
بن��س  حمل��ة  اس��تراتيجية 
العم��ل كما لو كان مرش��حاً 
الواليات،  تل��ك  ملنصب حاكم 
فيركز في القضايا احمللية، وفي 
ما ميك��ن لرئيس مث��ل ترامب 
ان يق��دم للوالية م��ن موقعه 

في واش��نطن. »وم��ن حني الى 
آخر، كنا نس��حبه [بنس] الى 

جيسوس الند« قال بانون.
ق��ال إن ترام��ب كان بش��كل 
اساس��ي يخ��وض االنتخابات 
مش��رفاً اقليمياً ف��ي اكثر من 

41 مركزاً سكانياً كبيراً.
لق��د تعج��ب بانون م��ن عدم 
اس��تخدام حمل��ة كلينت��ون 
اوباما اس��تراتيجياً.  للرئي��س 
كان اوبام��ا قد فاز في العامني 
2008 و2012 بوالية آيووا بعشر 
نق��اط مقاب��ل س��ت. »ه��و ال 

اب��داً«. وكلينت��ون لم  يذه��ب 
تذهب قط الى ويسكونس��ني 
النهائي��ة  االنتخاب��ات  ف��ي 
ال��ى  تتط��رق  ول��م  العام��ة. 

االقتصادية مبا فيه  املواضي��ع 
الكفاية.

»عندم��ا رأيُته��ا تذه��ب ال��ى 
اريزونا، قلُت في نفسي: »لقد 
قال  اللعينة«  فقدوا عقولهم 

بانون. »ماذا يفعلون؟«.
س��وف يؤلف املؤرخون الكثير 
الس��نوات  ف��ي  الكت��ب  م��ن 
القادم��ة لإلجاب��ة ع��ن ذل��ك 

الس��ؤال والقضاي��ا املتعلقة 
بحمل��ة الع��ام 2016. كن��ت 
انوي تأليف كتاب عن السنة 
االول��ى او الس��نتني االولي��ني 
من الرئاس��ة القادمة. وقد بدا 
مرجحاً ان كلينتون س��تكون 
الرئيس��ة، لك��ن زيارت��ي الى 

فورت وورث جعلتني أتريث.
موع��د  م��ن  يوم��ني  قب��ل 
االنتخابات، في الس��ادس من 
تشرين الثاني/ نوفمبر، ظهرُت 
على محط��ة فوكس نيوز في 
برنام��ج كري��س واالس، حيث 

حتول النقاش الى امكانية فوز 
ترامب.

ووفقاً لنسخة بيان التوقعات، 
قل��ُت ف��ي البرنام��ج: »اذا فاز 

ترامب فكيف لذلك ان يحدث؟ 
أي��ن النقص؟ وما هو الش��يء 
املفقود؟ واظن انني وجدت من 
خالل جوالتي ف��ي ارجاء البلد 
واحلدي��ث مع مجموع��ات من 

تكساس وفلوريدا ونيويورك ان 
باستطالعات  يثقون  ال  الناس 
ال��رأي وينظ��رون ال��ى االقتراع 
عل��ى انه مس��ألة ش��خصية 

حميمة. وهم ال يحبون الفكرة 
التي تق��ول: »مبا انن��ي انتمي 
الى شريحة سكانية معينة، 
ه��ذا  ف��ي  س��أمضي  فإنن��ي 
االجت��اه. وهم يري��دون ان يقرروا 

بأنفسهم«.
س��ألني واالس اذا كنت اقصد 
ان الناس كان��وا يكذبون على 

مستطلعي الرأي.
»ارى ان هذا ممك��ن جداً« قلُت. 
لكنني لم ارَ اية اشارة او داللة 
او معلوم��ات داخلي��ة. كن��ت 
بعي��داً كل البعد ع��ن معرفة 

حقيقة ما كان يحدث فعالً.
عشية االنتخابات، قام ترامب 
بزي��ارة خمس والي��ات مبا فيها 

نورث كاروالينا. وكان منهكاً.
»اذا خس��رنا« ق��ال ف��ي جتمع 
مبدين��ة رال��ي »س��وف يك��ون 
ذل��ك اكب��ر مضيع��ة.. للوقت 
والطاق��ة وامل��ال.. اذا خس��رنا 
جميعنا، بص��دق فقد اضعنا 

وقتنا جميعاً«.
كان ق��ول ذل��ك ام��راً غريب��اً 
مثبطاً ف��ي الظاهر. ولكن بدا 
ان احلش��ود احبت��ه ورأته امراً 

مشجعاً.
جتمع��ات  آخ��ر  اح��د  ُنظ��م 
كلينتون في بهو االس��تقالل 
جتم��ع  حي��ث  بفيالدلفي��ا 
عش��رات اآلالف ف��ي الس��ابع 
م��ن تش��رين الثان��ي/ نوفمبر 
اوباما حاضراً. وبحسب  وكان 
كت��اب كلينتون فقد حضنها 

الرئيس وهمس لها: »س��وف 
تفوزين، انا فخور بك«.

حوالي اخلامس��ة مس��اًء من 
ترامب  يوم االنتخاب��ات تلقى 
آخ��ر االس��تطالعات: كان��ت 
اوهايو  قاس��ية. مناصفة في 
وآي��ووا نقص تس��ع نقاط في 
بنس��لفانيا وس��بع نقاط في 

نورث كاروالينا.
ميكنن��ا  كان  آخ��ر  ش��يء  »ال 
لبانون.  ترام��ب  فعل��ه« ق��ال 
»لق��د بذلن��ا كل ش��يء على 

ارض املعركة«.
رائعاً  ب��دا  االنتخاب��ات  ليل��ة 
مش��هُد اب��رة التنب��ؤات على 
قرص موق��ع النيوي��ورك تاميز 
الت��ي ب��دأت بتقدي��ر حظوظ 
ف��وز كلينت��ون بنس��بة %85 
ولكن س��رعان ما ب��دأ القرص 
يتأرجح باجت��اه ترامب. إذ اتت 
اول شارة ايجابية له من نورث 
كاروالينا حيث كانت مشاركة 
م��ن  املتحدري��ن  االميركي��ني 
والتيني��ة  افريقي��ة  اص��ول 
ضعيفة. وفي الساعة 11:11 
مساًء اعلنت الوالية لترامب. 
وكان ق��د اعل��ن في الس��اعة 
10:36 مس��اًء فوزه في اوهايو 
10:50 مس��اًء  الس��اعة  وفي 
فوزه في فلوريدا وفي الساعة 

13:02 صباحاً فاز في آيووا.
بع��ث الرئيس اوباما برس��الة 
ال��ى هي��الري كلينت��ون يقول 
فيه��ا ان��ه قلق بش��أن نتائج 
انتخاب��ات آخرى غي��ر مؤكدة 
كم��ا ح��دث ف��ي انتخاب��ات 
وان  الرئاس��ية.   2000 الع��ام 
ذلك سيكون سيئاً للبلد. ثم 
طلب منها ان تتنازل بكياسة 

اذا خسرت.
اعلنت االسوش��يتد برس فوز 
ترام��ب بوالية ويسكونس��ني 
ف��ي الس��اعة 2:29 صباح��اً. 
وبذل��ك أُعلن ترامب الفائز في 

االنتخابات الرئاسية.
»دونال��د، أن��ا هي��الري« بذلك 
الهاتفي��ة  مكاملته��ا  ب��دأت 

بالتنازل بعد فترة قصيرة.
ذهب ترامب خملاطبة احلش��ود 
من فندق هيلتون نيويورك في 
ميدتاون مانهاتن على مسافة 

قصيرة من برج ترامب.
»اآلن حان الوقت لكي يضمد 
االنقسام«،  االميركيون جراح 
ق��ال ف��ي اش��ارة من��ه ال��ى 
اجلديدة.  احلكوم��ة  سياس��ة 
»اتعهد ل��كل مواطن اميركي 
عل��ى ارضنا بأن اكون رئيس��اً 

لكل االميركيني.
»كما قل��ت من��ذ البداية، لم 
تك��ن حمل��ة انتخابي��ة ب��ل 
حركة رائع��ة عظيمة... تضم 
االميركي��ني م��ن كل االع��راق 
واالديان واخللفيات االجتماعية 

واملعتقدات.
»يج��ب ان نس��تعيد مصي��ر 
بلدنا وحلم��ه الكبير واجلريء 

والشجاع.
للوئ��ام،  نس��عى  »س��وف 
ال  وللش��راكة  للع��داوة؛  ال 

للنزاع«.

ملف

وافق ترامب مرغمًا على نسخة مصغرة ضعيفة من املرحلة االنتقالية وكان على كريسيت التوقف عن مجع املنح املالية

يوم االنتخابات تلقى ترامب آخر 
االستطالعات كانت قاسية مناصفة 

يف اوهايو وآيووا نقص تسع نقاط يف 
بنسلفانيا وسبع نقاط يف نورث كاروالينا

احللقة )11(

ذهب ترامب ملخاطبة الحشود من فندق هيلتون 
على مسافة قصرية من برج ترامب قائال :اآلن حان 

الوقت لكي يضمد االمريكيون جراح االنقسام

رومني
ترامب

بانون

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

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

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

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

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

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

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

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

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

للجماهير« أملني لكم أن تبحروا مع امواج الكتاب وكل يغرف ما يريد«.
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املساعد  املدرب  هاشم  اجلبار  عبد  شدد 
مواجهة  أهمية  على  الوسط،  لنفط 

اجلولة  إطار  اليوم اخلميس، في  السماوة، 
الـ 26 من عمر الدوري العراقي املمتاز.

»مباراة  تصريحات  في  هاشم  وقال 
حيث  لنا،  بالنسبة  مفصلية  السماوة 
أن نقاط اللقاء متنحنا فرصة االبتعاد عن 
أقرب مطاردينا في جدول البطولة«. ويحتل 
بجدول  السادس  املركز  الوسط،  نفط 
نقطة،   37 برصيد  العراقي  الدوري  ترتيب 
أما السماوة يأتي في املركز السادس عشر 
برصيد 25 نقطة. وأوضح هاشم »الدوري 
التقارب  لكن  األخيرة،  حملطاته  يصل  لم 
الترتيب،  الئحة  في  األندية  بني  الكبير 
حصد  أجل  من  القتال  على  الفرق  يجبر 
اجلدول«.  في  التقدم  ومواصلة  النقاط 
الوسط  نفط  أن  هاشم،  اجلبار  عبد  ونوه 
سدير  صالح  الالعب  خدمات  سيفتقد 
البطاقات  تراكم  بسبب  السماوة،  أمام 

الصفراء.

داود،  محمد  الدولي  استعاد 
البدنية  جاهزيته  النفط  العب 
اجلماعية  التدريبات  خالل  من 
التي خاضها في الفترة املاضية، 
بعد متاثله للشفاء من العملية 
على  أجراها  التي  اجلراحية 

مستوى الركبة.
وقال مدرب النفط، باسم قاسم، 
في تصريحات إن داود بات جاهزا 
أن  بعد  الدوري  مباريات  خلوض 

أبعدته اإلصابة لنحو 3 أشهر.
بقائمة  سيتواجد  »داود  وتابع: 

اجلمعة  يوم  الكرخ  أمام  الفريق 
مشاركته  ومسألة  املقبل، 
الحق،  وقت  في  نحسمها 
متاثل  الالعب  أن  األهم  أن  إال 
للشفاء، وبات قادرا على خوض 

املباريات«.
ثمن  دفع  النفط  أن  إلى  وأشار 
وابتعاده  الفريق  هداف  إصابة 
كثيرة  بدليل  طويلة،  لفترة 
الفرص الضائعة في كل مباراة.

ويحتل النفط املركز السابع في 
العراقي،  الدوري  ترتيب  جدول 

برصيد 34 نقطة من 25 مباراة.

الزوراء يغادر دوري أبطال آسيا بسيناريو حزين

مدرب  جثير،  قحطان  اشتكى 
من  العراقي،  الشباب  منتخب 
حتضيرات  جتاه  اإلهمال  حالة 
آسيا  تصفيات  خلوض  الفريق 
في  جثير  وقال  عاًما.   18 حتت 
منتخب  إن  صحفية  تصريحات 
كبير  إلهمال  يتعرض  الشباب 
املؤسسات  بني  التداخل  جراء 
الرياضية، في ظل االختالفات بني 
واللجنة  والرياضة  الشباب  وزارة 
كرات  منتك  »ال  وأضاف  األوملبية«. 
يطبق  ولم  للتدريبات  جديدة 

بساطته،  رغم  التدريبي  البرنامج 
داخلي  معسكر  على  واقتصاره 
املالي  الوضع  احلالية  الفترة  في 
»الفريق  جثير  وتابع  صعب«. 
مكثفة  تدريبات  إلى  بحاجة 
واهتمام أكبر ونترقب انتهاء األزمة 
اخلالفات  بزوال  الكرة  املالية الحتاد 
بني املؤسسات الرياضية لنتمكن 
جيد«.  بشكل  الفريق  إعداد  من 
يستضيف  العراق  أن  إلى  يشار 
لتصفيات  مجموعته  منافسات 
املوافقة  بعد  للشباب  آسيا 

الرسمية لالحتاد اآلسيوي.

ــمًيا دوري أبطال  ــادر الزوراء رس غ
ــام ذوب أهن  ــه أم ــيا، بتعادل آس
الفريقني  ــكال  ل بهدفني  اإليراني 
ــي  ــت ف ــي أقيم ــاراة الت ــي املب ف
ــهدت  الدولي. وش ملعب كربالء 
ــذوب أهن  ــاًل ل ــا قات ــاراة هدًف املب
ــة من الوقت  ــي الدقيقة الثاني ف
ــبب في  ــع تس ــن الضائ ــدل م ب
أقصاء الزوراء بشكل رسمي من 

البطولة.
ــن محمد  ــا ذوب أه ــجل هدف س
ــاس ورضا زاده، فيما  زبير نيكناف
ــجل للزوراء عالء عباس وهند  س

عبدالرحيم.
الشوط األول

تأثر الزوراء كثيرا بغياب ظهيريه 
حسني اجلويد ومصطفى محمد 
ــزوراء  ــن بداية ال ــم تك ــر، ول جب
ــة وأتاح الفرصة لذوب أهن  مثالي
ــلوبه بنقل الكرة في  بفرض أس
بغياب  ــيما  الزوراء، الس منطقة 
العب الزوراء االرتكاز صفاء هادي 
ما منح أفضلية لفريق الضيف.

ومتكن ذوب أهن من احراز الهدف 
ــد زبير  ــب محم ــر الالع األول عب
ــي الدقيقة 28 من  ــاس ف نيكناف
ــة متكت محمد  املباراة من ركني
ــه داخل  ــن حتويلها برأس ــر م زبي

الشباك.
ــة صدمة أفاق  الهدف كان مبثاب
ــذي حاول  ــزوراء ال ــى إثرها ال عل
ــديدة ألحمد جالل لكنها  بتس
مرت بجوار القائم، وفي الدقيقة 
ــوط األول،  ــل نهاية الش 44 وقب
ــن حتضير  ــالء عباس م ــن ع متك
ــديدة الكرة  الكرة والدوران وتس
ذوب  ــباك  بش ــة  زاحف ــة  أرضي
ــدل النتيجة مع نهاية  أهن ليع

الشوط األول.
تألق جالل

شكل العب الزوراء أحمد جالل 
ــوط  ــي الش ــرة ف ــورة كبي خط
ــن  ــق ذوب أه ــى فري ــي عل الثان
ــم بطلعاته من  وأرهق دفاعاته
ــر، وكاد أن يسجل  اجلانب األيس
ــوط  عالء عباس مع انطالق الش
ــة  ــهد أفضلي ــذي ش ــي ال الثان

واضحة للزوراء لكن عالء عباس 
ــكل  ــرة بالش ــتثمر الك ــم يس ل
ــل للحارس  ــي لتطول وتص املثال

اإليراني.
ــهلة  وعاد الزوراء وأهدر فرصة س
ــد الرحيم  ــد أن هيأ مهند عب بع
ــن األخير  ــد لك ــدر أحم كرة حلي
ــدد  ــوار القائم، وس ــددها بج س
ــرى أيضا  ــرة أخ ــالل ك ــد ج أحم
ــتغل مهند  ــاورت القائم واس ج

ــرة أحمد جالل  ــد الرحيم متري عب
العرضية ليعكس الكرة بداخل 
ــة 61 من  ــي الدقيق ــباك ف الش

املباراة ليتقدم بهدف ثان.
تبديالت دفاعية

ــأ مدرب الزوراء إلى غلق املنافذ  جل
ــم وأحمد  ــد أن زج بعلي رحي بع
حكيم وتضييق املساحات على 
ــزوراء أن  ــن، وكاد ال ــق ذوب أه فري
ينهي املباراة في الدقيقة األخيرة 

ــرف عمر املنصوري الذي  عبر احملت
لعب الكرة بأنانية باجتاه الهدف 
ــالء عباس املنفرد  دون متريرها لع
ــن املنصوري  ــباك، لك متاما بالش
سددها باجتاه املرمى لتمر بجوار 

القائم.
ــن ذوب أهن  وبعدها بدقيقة متك
ــي في  ــدف الثان ــراز اله ــن أح م
الدقيقة 92 عبر الالعب رضا زادة 
لينهي طموحات الزوراء وينتهي 

ــميا في دوري أبطال  مشواره رس
ــهدت الدقائق األخيرة  آسيا، وش
ــق اإليراني ميالد  طرد العب الفري
فخر الدين من املباراة  الستفزازه 

للجماهير العراقية. 
ــة  ــده للنقط ــزوراء رصي ــع ال ورف
اخلامسة ليكون خارج حسابات 
التأهل فيما رفع ذوب أهن رصيده 
ــر في  ــة احلادية عش ــى النقط إل

صدارة اجملموعة.
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إدارة الشرطة تتعهد مبواصلة اإلجنازات

تعهدت الهيئة االدارية لنادي الشرطة، مبواصلة 
االجنازات، بعد سلسلة األلقاب التي حققتها 
فرق النادي في املوسم اجلاري. وذكر النادي في 
»الهيئة  أن  نيوز،  السومرية  وكالة  أوردته  بيان 
بوافر  تتقدم  الرياضي،  الشرطة  ل نادي  االدارية 
الرياضية  املؤسسات  لكل  والتقدير  الشكر 
لفرق  واملباركة  التهاني  بكلمات  تقدمت  التي 
في  واأللقاب  اإلجنازات  حققت  التي  النادي 
املوسم احلالي«. واضاف أن »ادارة النادي، تعرب 

الرياضيني  االخوة  لكل  وامتنانها  شكرها  عن 
املهنئني إبتداًء من وزير الشباب والرياضة احمد 
رياض ورئيس جلنة الشباب والرياضة البرملانية 
عباس عليوي ورئيس اللجنة االوملبية العراقية 
التنفيذي  واملكتب  حمودي  رعد  الوطنية 
االندية  وجميع  الرياضية  واالحتادات  للجنة 
ورجاالت  االدارية  هيئاتها  وأعضاء  الرياضية 
أن  بيانه،  النادي في  وتابع  االعالم والصحافة«. 
»ادارة النادي، تتعهد مبواصلة دعم جميع الفرق 
مواصلة  اجل  من  النادي  كيان  حتت  املنضوية 

النجاح سواء في األلعاب اجلماعية او الفردية 
نادي  يعتبر  التي  العراقية  للرياضة  خدمة 
الشرطة احد اهم روافدها بتواجد اكثر من 16 
لعبة«. وكانت الهيئة االدارية للنادي قد تلقت 
فرق  بفوز  والتبريكات  التهاني  من  كبيراً  عدداً 
النادي بالبطوالت الرياضية إبتداًء من فوز فريق 
فريق  وتتويج  املمتاز  الدوري  ببطولة  اليد  كرة 
ملوسم  العراقي  الدوري  بلقب  الطائرة  الكرة 
2019 وآخرها إحراز فريق الصاالت لقب   -2018

الدوري.
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 بغداد /  بغداد / 

 بغداد / 
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النوارس مل تستغل الفرصة األخرية
وخترج من دوري اجملموعات بعد التعادل أمام ذوب أهن اإليراني

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

زوروا موقعنا على االنرتنت:

WWW.albayyna-new.com الر ياضــــة

لم تكن وليدة السنوات االخيرة ويشير تاريخها حسب مصادر االرشيف 
ــام 1934 ومت  ــية في الع ــا اهتمت بالفعاليات التنافس ــي الى انه الرياض
تشكيل الفرق اخلاصة بصنوف الشرطة واقيمت املسابقات السنوية من 
ــدورات التدريبية وتفعيل  ــبني في ال ذلك الوقت فضال عن انخراط املنتس

دور مدارسها واملنضوين لها.
ــي مواكبة  ــن القرن املاض ــي الثالثينيات م ــرطة انطلقت ف ــة الش رياض
ــام 1931 واول  ــوة اجلوية وامليناء في الع ــة مرموقة مثل الق ــيس اندي تأس
ــام 1939 وتطور االمر  ــارة بكرة القدم كان في الع ــهم القيث فريق رفع اس
ــى بالعابها ولم تختص  ــن عقد مديرية تعن ــكل بعد اكثر م تباعا لتتش
ــتديرة فقط بل ضمت بني اجنحتها العديد من االنشطة الرياضية  باملس

وحققت التميز احمللي واخلارجي.
ــيوي كان ببصمة  ــتوى االس ــاز كروي النديتنا في العراق على املس اول اجن
ــرطة الذي وصل الى نهائي البطولة القارية املقامة حينها في  فريق الش

بانكوك نهاية الستينيات ورفض 
مقابلة نادي مكابي )االسرائيلي( 
ــيرة الرياضية لفرق  وحتتفظ املس
رائعة ومواهب  ــازات  باجن القيثارة 
ــت املنتخبات الوطنية  عامرة مثل
االعجاب  وحصدت  ــكرية  والعس

واالعجاز .
ــا جيل  ــة تركه ــات ناصع صفح
ــوم الفعاليات وقادة  االمس من جن
ــن  ميادي ــي  ف ــي  الرياض ــل  العم
ــر باعتزاز بصمات  مختلفة، نتذك
ــد  ومحم ــي  القيماقج ــي  فهم
جنيب كابان وفوزي عسكر ويونس 

حسني والدكتور عبد القادر زينل ومظفر نوري وملك التغطية الراحل عبد 
ــزة والكابنت رعد حمودي  ــود ندمي وعدنان عبد احلم ــم وحكمت محم كاظ
ــد الرحمن ورياض عبد  ــاكر حكيم واياد عب ــاد بنيان ورياض نوري والش واي
ــم وعبد الزهرة جواد واجاد  ــيد وباسم قاس ــهيد بشار رش العباس والش
ــر للفوز بدرع الدوري  ــال عبد االله عبد احلميد بقيادة االخض مدرب االجي
ــترو دكلص عزيز من التتويج باللقب  ــط واملايس ومتكن جنرال خط الوس
ــار على الدرب مدربون بارعون ظفروا بالدوري والكأس والبطولة  احمللي وس
ــن املبدعني كانت لكل منهم حكاية  ــرطة وقائمة طويلة م العربية للش
ــرطة وواصل جيل اليوم طريقهم نحو منصات  وتفاصيل في رياضة الش
ــرطة والنجدة وكلية الشرطة واملرور والقوة السيارة  التتويج. آليات الش
وغيرها من فرق العاب الشرطة تنافست في كل موسم واوصلت العبيها 
الى النادي االم الذي تصدر املشهد املتقدم ملعظم االلعاب في البلد لكنه 
في العام احلالي اجاد كثيرا في نسج خطواته والنتائج ليست مسبوقة 

في االلعاب الفرقية مرة واحدة.
فريق كرة القدم يتصدر دوري اللعبة بحصيلة جيدة من النقاط ونالت يد 
ــاالت من الظفر بدرع  ــم احلالي ومتكن فريق كرة الص ــارة لقب املوس القيث
ــني  ــل الطائرة تفوقهم امليداني على بقية املنافس ــة العراق وعزز اه اندي
ــوالت الحقة في  ــرع لبط ــيف ناديهم املش ــمتهم الى ارش ــوا اوس ونقل
ــع االثقال  ــة واملالكمة ورف ــوى واملصارع ــاب الق ــة في الع ــباقات فردي س
ــنغ واجلودو  ــة مثل املواي تاي والكيك بوكس ــباحة والفنون القتالي والس

والعاب غيرها.
ــنوات االخيرة وكللها الرياضيون  ــة القيثارة جديرة بالتقدير في الس جترب

في العام احلالي بتميز واضح يستحق االشادة والتقدير اليس كذلك؟

بطوالت خضر
وقفة 

كاظم الطائي*

أول إنجاز كروي ألنديتنا يف 
العراق على املستوى اآلسيوي 
كان ببصمة فريق الشرطة 
الذي وصل اىل نهائي البطولة 
القارية املقامة حينها يف 
بانكوك نهاية الستينيات 
ورفض مقابلة نادي مكابي 
)االسرائيلي(..

اصر منتخب شباب العراق جثري: اإلهمال يحُ
*وزير النقل األسبق

داود يعود للنفط بعد غياب طويل
عبد اجلبار هاشم: نفط الوسط خيوض مباراة مفصلية أمام السماوة

اعلن نادي اتالنتا يونايتد االميركي، ضم العب املنتخب الوطني 
اليوم  االميركي، جسنت ميرام في  ونادي كوملبوس كرو  العراقي 
عبر  النادي  وذكر   .MLS االميركي  الدوري  انتقاالت  من  االخير 
إن  نيوز،  السومرية  وكالة  ترجمته  خبر  في  الرسمي  موقعه 
من  ميرام  جسنت  الوسط  خط  العب  ضم  يونايتد  »أتالنتا 
أموال  من  دوالر   100000 مقابل  سي،  إس  كرو  كولومبوس  فريق 

الفني  واملدير  الرئيس  نائب  وقال   .»)GAM( العام  التخصيص 
 MLS للفريق، كارلوس بوكانيجرا: »جسنت ذو قيمة ثابتة في 
ويسرنا أن نرحب به في أتالنتا«. واضاف أنه »خالل فترة وجوده 
في كولومبوس، أثبت جوسنت نفسه كواحد من أفضل العبي 
الهجوم في الدوري ونتوقع منه أن يأتي ويتنافس على الفور«.
ومن جانبه، علق جسنت ميرام على انضمامه لصفوف اتالنتا 
قائالً: »سعيد ان اكون هنا في هذا النادي ومتحمس جداً لهذه 
الفرصة، ال استطيع االنتظار للعب على ملعب مرسيدس بينز 

وامام انصار اتالنتا وساحاول دعم الفريق بافضل شكل ممكن«.
حسابه  عبر  بتغريدة  كرو،  كوملبوس  السابق  فريقه  ميرام  ودع 
االبد.. شكراً  الى  واالسود  قائالً: »االصفر  »تويتر«  الرسمي على 
على السنوات التسع الرائعة مع بعضنا البعض«. ومن املؤمل ان 
يخوض ميرام اول مباراة مع فريق اجلديد امام تورنتو على ملعب 

مرسيدس بنز في الساعة الثانية من فجر اليوم اخلميس.

رمسيًا.. جسنت مريام ينضم لصفوف اتالنتا يونايتد

االحتاد  ان  العراقي،  الركبي  جلنة  اعلنت 
العربي للعبة، وافق على اقامة البطولة 
مدير  وقال  بغداد.  العاصمة  في  العربية 
املكتب االعالمي للجنة الركبي العراقي 
لوكالة  حديث  في  اجلزائري  محمد 
السومرية نيوز، إن »االحتاد العربي للركبي، 
مبوافقته  العراقي  الركبي  جلنة  اشعر 
العربية في بغداد«.  البطولة  اقامة  على 
واوضح ان »البطولة ستكون بنسختها 
في  للنساء  واالولى  للرجال  اخلامسة 
االعربي  »االحتاد  ان  مبيناً  العاصمة«، 
وافق على اقامة البطولة في العراق بعد 

التاكد من استيفاء كافة املسلتزمات«.

رمسيًا .. بغداد تضّيف البطولة العربية للركيب

من  احمد  دلشاد  الشاب  اقدم 
اهالي مدينة السليمانية شمالي 
العراق، على ذبح خروف تعبيراً عن 
سعادته بسالمة اسطورة حراسة 
ايكر كاسياس.  االسباني  املرمى، 
وتعرض كاسياس ألزمة قلبية في 
تدريبات بورتو يوم األربعاء املاضي 
مستشفيات  أحد  إلى  نقله  ومت 
جراحة  يجري  أن  قبل  املدينة، 
احلارس  وخرج  ناجحة.  عاجلة 
االسباني من املستشفى بعد أن 
القلبية  األزمة  من  متاًما  تعافى 
التي حلقت به، حيث قال: »أنا ممنت 
الكم  بهذا  جًدا  محظوظ  ألنني 

من االهتمام«.

شاب عراقي يذبح خروفًا 
لسعادته بسالمة كاسياس



يوفنتوس يواجه عقبة كبرية من أجل 
إمتام الصفقة املنتظرة

أحرز كواهي ليونارد 21 نقطة، واستحوذ على 
فوزا  رابتورز  تورونتو  ليحقق  مرتدة،  كرة   13
سيكسرز  سيفنتي  فيالدلفيا  على  ساحقا 
125-89، الليلة قبل املاضية ويتقدم 3-2 في 

كرة  بدوري  الشرقي  القسم  نهائي  قبل 
السلة األمريكي للمحترفني. ويستطيع 
حتسم  التي  باملواجهة  الفوز  رابتورز 
في  مباريات   7 في  األفضل  أساس  على 

اخلميس  غدا  السادس  اللقاء 
وإذا  فيالدلفيا.  في 

هناك  كانت 
في  فستقام  سابعة  ملباراة 
املقبل. األحد  يوم  تورونتو 
سياكام  باسكال  وسجل 

واستحوذ  نقطة   25
مرتدة  كرات   8 على 

رابتورز.  لوري مع  كايل  وأضاف 
ومارك  نقطة   17 جرين  وداني  نقطة   19

جاسول 11 نقطة. وأحرز جيمي باتلر 22 نقطة 
مع سيفنتي سيكسرز.  كرات حاسمة   7 ومرر 
وسجل توبياس هاريس 15 نقطة وجويل إمبيد 

13 نقطة ومايك سكوت 10 نقاط.

بقدرة  اقتناعه  الثالثاء  لويس كاميليري  اإليطالية  فيراري  التنفيذي لشركة  الرئيس  أبدى   
فريقه على املنافسة في بطولة العالم للفورموال واحد هذا املوسم، رغم البداية السيئة 
مقارنة مع األداء املثالي لفريق مرسيدس. وبعدما تفوقت سيارة الفريق اإليطالي في التجارب 
الشتوية التي سبقت انطالق بطولة 2019، فرض مرسيدس هيمنته املطلقة على املراحل 
األربع األولى هذا املوسم، بتحقيق ثنائية املركزين األول والثاني في كل منها، محققا أفضل 
بداية لفريق في تاريخ بطولة الفئة األولى. وخالل حفل العالن نتائج مالية فصلية لفيراري، 
اعتبر كاميليري أن »من الواضح أن السباقات األولى لم تلبِّ طموحاتنا، لكننا ما زلنا واثقني 
من أننا نتمتع بكل املقومات الضرورية لنكون منافسا جديا في البطولة«. وأتاحت البداية 
الصاروخية لسائقي مرسيدس بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون والفنلندي فالتيري 
فيراري  بفارق 74 نقطة عن  للفرق مع 173 نقطة،  العام  الترتيب  لفريقهما تصدر  بوتاس، 
للعام  والسائقني  الصانعني  بلقبي  التتويج  الثاني، ووضعته على املسار الصحيح حملاولة 
السادس تواليا.لكن كاميليري اعتبر أن املنافسة لم حتسم بعد في موسم أقيمت أربع من 
مراحله الـ21 فقط. وقال »أثبتنا أننا منتلك سيارة سريعة، ونحن نركز على حتسني توازنها 
اإلجمالي وأدائها«. ووجه الرئيس التنفيذي التحية الى سائقيه األملاني سيباستيان فيتل 
وشارل لوكلير )من موناكو(، مشددا على أن فيراري هو فريق »موحد، مصمِّم، هادئ وموهوب 
على احللبة وفي مارانيلو )املقر(«. وكان أداء فيراري محط انتقاد من هاميلتون بعد املرحلة 

الرابعة من البطولة التي أقيمت على حلبة باكو في أذربيجان أواخر نيسان/أبريل.وأيَّد فيتل 
موقف البريطاني املتوج ببطولة العالم خمس مرات، معتبرا أن على فريقه رفع مستوى أدائه 

»لدينا سيارة جيدة لكننا ال نستخدمها بطريقة حتقق النتائج التي يجب أن نحققها«.
ديوكوفيتش  نوفاك  الصربي  عامليا  أول  املصنف  احتاج 
الى نحو ساعة فقط الثالثاء لتخطي منافسه األميركي 
اإلسبانية  مدريد  دورة  من  الثاني  الدور  في  فريتز  تايلور 
للماسترز ألف نقطة في التنس، وذلك بنتيجة 6-4 و2-6، 
في حني حقق السويسري روجيه فيدرر الفوز االول له على 
املالعب الترابية منذ عام 2016. وحسم الصربي املصنف 
أول في الدورة املتوج بلقبها عامي 2011 و2016، مباراته 
األولى في نسخة هذا العام بعد إعفائه من خوض الدور 
األول، مباراته في 65 دقيقة فقط، معتمدا على كسره 
إرسال منافسه املصنف 57 عامليا ثالث مرات على امتداد 
الفائز  الثالث،  الدور  اجملموعتني. ويالقي ديوكوفيتش في 
من مباراة األرجنتيني دييغو شفارتسمان الذي بلغ الدور 
الثاني على حساب اإليطالي ماركو تشيكيناتو املصنف 
16 في مدريد 6-صفر و4-6 و6-1، والفائز من مباراة الدور 
ألبرت  واإلسباني  شاردي  جيرميي  الفرنسي  بني  األول 
راموس فينوالس. وأتت مباراة ديوكوفيتش الذي يستعد 
في أواخر الشهر احلالي حملاولة إحراز لقب رابع تواليا في 
البطوالت الكبرى عندما يخوض منافسات بطولة روالن 
اخملضرم  السويسري  خوض  قبيل  الفرنسية،  غاروس 
روجيه فيدرر مباراته في الدور الثاني أيضا ضد الفرنسي 
ريشار غاسكيه.وستكون هذه املباراة األولى لفيدرر )37 
عاما( على املالعب الترابية منذ مشاركته األخيرة على 

هذه األرضية في دورة روما اإليطالية 2016.

فوز أول لفيدرر منذ 2016
وكلل فيدرر الثالث عامليا عودته إلى املالعب الترابية بعد 
غياب 3 أعوام، بفوز سهل على الفرنسي ريشار غاسكيه 
من  للتخلص  دقيقة   52 إلى  فيدرر  واحتاج  و3-6.   2-6
الترابية  أول مباراة له على املالعب  عقبة غاسكيه في 
ثمن  أيار/مايو 2016 في   12 يوما وحتديدا منذ  منذ 1090 
دومينيك  النمسوي  أمام  خسر  عندما  روما  دورة  نهائي 

تييم 6-7 )2-7( و6-4.

في  السعودي  الهالل  نادي  إدارة  نفت 
تكون  أن  الثالثاء،  أصدرته  رسمي  بيان 
أي  في  صرفت  قد  الالعبني  مخصصات 
على  رًدا  الرواتب،  سداد  غير  أخرى  أغراض 
ومواقع  اإلعالم،  وسائل  في  أخيًرا  تردد  ما 
التواصل االجتماعي، بأن الرواتب لم تسلم 

لالعبني.
وكشف البيان أن اإلدارة تسلمت منذ يناير/ 
كانون الثاني املاضي )2019(، دفعتني فقط، 
مارس/   17 بتاريخ  الرواتب،  مخصصات  من 

مؤكدة  املاضيني،  نيسان  أبريل/  و8  آذار، 
أن  إلى  الرواتب، مشيًرا  أنها ُصرفت لسداد 
من  أخرى،  متأخرات  وصول  ينتظر  النادي 
مسؤولي الهيئة العامة للرياضة، والشركة 

الرئيسية الراعية للفريق.
النادي  إدارة  »وتود  بيانه:  في  النادي  وواصل 
مع  بالتواصل  جديتها  على  التأكيد 
مسؤولي الهيئة العامة للرياضة، والشركاء 
في شركة صلة الرياضية، في سبيل وفاء 
ذلك  وأن  الالعبني،  جتاه  بالتزاماته  النادي 

سيكو خالل األيام القليلة املقبلة«.

يسعى يوفنتوس ملواصلة تعزيز خط وسطه 
حتى  املقبلة،  الصيفية  االنتقاالت  فترة  في 
آرسنال  العب  رامزي،  آرون  الويلزي  ضم  بعد 
»كالتشيو  موقع  وقال  حر.  انتقال  صفقة  في 
متأكًدا  ليس  يوفنتوس  إن  اإليطالي،  ميركاتو« 
في  بيانيتش  ميراليم  البوسني  استمرار  من 
ماسيمليانو  طلب  حيث  اجلديد؛  املوسم 
أليجري تعزيز صفوف الفريق بالعب وسط آخر.

ليون،  العب  ندومبيلي  تاجني  الثالثي  ويعتبر 
وأدريان  يونايند،  مانشستر  جنم  بوجبا  وبول 
ينتهي  الذي  جيرمان،  سان  باريس  العب  رابيو 
املرشحني  املوسم،  بنهاية  فريقه  مع  عقده 
الرياضي  املدير  باراتيتسي،  لفابيو  الرئيسيني 

ديلو  »الجازيتا  لصحيفة  ووفًقا  لكن  لليوفي. 
سبورت« فإنَّ الصربي سيرجي ميلينكوفيتش 
ضمن  دخل  التسيو،  وسط  العب  سافيتش 
املرشحني لالنضمام  الوسط  مجموعة العبي 
بينهم.وسبق  للمفاضلة  العجوز  للسيدة 
سافيتش  بضم  اهتماًما  أبدى  أن  ليوفنتوس 
قبل التعاقد مع رامزي، إال أنَّ ما يدور حول رحيل 
جديد.لكن  من  للحسابات  أعاده  بيانيتش 
العائق في إمتام انتقال جنم التسيو لليوفنتوس، 
أندريا  الناديني  رئيسي  بني  العداء  عالقة  هو 
في  السبب  ويعتبر  لوتيتو.  وكالوديو  أنييلي، 
الذي  املقترح  التسيو،  رئيس  رفض  هو  ذلك 
)بقيادة  األوروبية  األندية  رابطة  به  تقدمت 
األوروبية  للكؤوس  اجلديد  بالتنسيق  أنييلي( 

بعد عام 2024.

سّطر العبو ليفربول االنكليزي فصال جديدا 
جنحوا  عندما  »انفيلد«  ملعب  أسطورة  من 
في حتقيق املعجزة املتمثلة بقلب تخلفهم 
صفر-3 ذهابا امام برشلونة االسباني وجنمه 
مدو  انتصار  الى  ميسي  ليونيل  االرجنتيني 
إيابا الثالثاء ليبلغوا املباراة  برباعية نظيفة 
لكرة  اوروبا  ابطال  دوري  ملسابقة  النهائية 
ليفربول  تواليا.وجنح  الثانية  للمرة  القدم 
في اجناز املهمة بثنائية لكل من البلجيكي 
ديفوك اوريجي )7 و79( والهولندي جورجينيو 
االولى  اخلسارة  ملحقا  و56(   54( فاينالدوم 
مبنافسه في املسابقة القارية هذا املوسم.
القاري  باللقب  الفائز  ليفربول  وسيلتقي 
النهائي  في   ،2005 عام  اخرها  مرات  خمس 
املقبل  يونيو  حزيران/  من  االول  في  املقرر 
اخلاص  متروبوليتانو«  »واندا  ملعب  على 
الفائز  مع  االسباني،  مدريد  اتلتيكو  بنادي 
اياكس  بني  االربعاء  االخرى  املواجهة  من 
االنكليزي  وتوتنهام  الهولندي  امستردام 
اجنازا  حقق  ليفربول  ذهابا(.وكان  )1-صفر 
قلب  عندما   2005 عام  نهائي  في  مماثال 
تخلفه صفر-3 في الشوط األول أمام ميالن 
االيطالي قبل ان يدرك التعادل 3-3 في نهاية 
صاحله  في  النتيجة  يحسم  ثم  املباراة 
بركالت الترجيح محرزا لقبه اخلامس األخير 
في املسابقة العريقة. وبلغ ليفربول النهائي 
مرتني بعد ذلك وخسر أمام ميالن بالذات عام 
املاضي.  العام  اإلسباني  مدريد  وريال   ،2007
املباراة »لقد واجهنا افضل  وقال كلوب بعد 
فريق في العالم رمبا. الفوز صعب لكن حتقيق 

االنتصار من دون ان يدخل مرمانا اي هدف امر 
الشباب.  هؤالء  به  قام  ما  ادري  ال  يصدق،  ال 
شاهدت  »لقد  واضاف  عمالقة«.  انهم 
مباريات عدة خالل حياتي لكن ال اذكر مباراة 
هندرسون  جوردان  الفريق  قائد  مماثلة«.اما 
فقال »ال أعتقد بان كثيرين آمنوا بحظوظنا 
لقلب االمور في صاحلنا. كنا ندرك بان املهمة 
صعبة لكنها ممكنة بالنسبة الينا«. واضاف 
الالعبون  بها  متتع  التي  العالية  »الروح 
حتقيق  على  بقدرتنا  نؤمن  كنا  مدهشة. 
نريد  »كنا  انفيلد«.وتابع  ملعب  في  مميز  امر 
تسجيل  في  وجنحنا  سريعة  بداية  حتقيق 
هدف مبكر ساعدنا كثيرا. كنا ندرك باننا اذا 

اظهرنا شجاعة وشخصية منلك الفرصة«.
برشلونة ضحية ريمونتادا جديدة

وكان برشلونة ضحية رميونتادا ايضا املوسم 

على   1-4 روما  على  تقدم  عندما  املاضي 
ملعبه ذهابا قبل ان يخسر صفر-3 ايابا في 
ربع النهائي. وفشل ميسي في بلوغ النهائي 
في  اخلامسة  للمرة  القاري  اللقب  واحراز 
والذي  النادي  تاريخ  في  والسادسة  مسيرته 
الكرة  احراز  باب  شك  بال  له  سيفتح  كان 
حلم  تبخر  السادسة.كما  للمرة  الذهبية 
اخلروج  بعد  برشلونة  الى  بالنسبة  الثالثية 
التعويض  الى  الضيق، وسيسعى  الباب  من 
حسمه  فبعد  بالثنائية،  االكتفاء  خالل  من 
ضد  الكأس  نهائي  سيخوض  احمللي  الدوري 
احلالي.وعلق  ايار/مايوة   25 في  فالنسيا 
مدرب برشلونة ارنستو فالفيردي على خروج 
فريقه بقوله »لقد حدث االمر ذاته كما العام 
قمنا  ثم  جيد،  بشكل  املباراة  بدأوا  املاضي. 
بهدفني  شباكنا  منيت  ثم  جيدة  فعل  بردة 

لنا  مخيفة  نتيجة  انها  دقيقتني.  مدى  في 
الفريق«. واضاف »لقد ضغط علينا  والنصار 
من  الكثير  واتخذ  عاليا  املنافس  الفريق 
االيام  حاليا.  كبير  باحباط  نشعر  اخملاطرة. 
خسرنا  للغاية.  صعبة  ستكون  املقبلة 
بطريقة مؤملة جدا. انها خسارتنا االولى في 
دوري االبطال لكننا خرجنا منها«. ولم يكن 
اشد انصار ليفربول تفاؤال بقدرة فريقه على 
خاض  فريقهم  بان  سيما  ال  املعجزة  حتقيق 
االساسيني  مهاجميه  دون  من  املواجهة 
املصري محمد صالح الصابته بارجتاج دماغي 
والبرازيلي فيرمينو ملعاناته في احملالب، فحل 
شيردان  والسويسري  اوريجي  منهما  بدال 
سجله  الذي  املبكر  الهدف  شاكيري.لكن 
منح  في  ساهم  دقائق،   7 مرور  بعد  اوريجي 
حافز قوي لليفربول الذي اجهز على منافسه 

يفز  ولم  الثاني.  الشوط  في  جديدة  بثالثية 
برشلونة سوى خمس مرات في اخر 19 مباراة 
القارية  املسابقة  في  ملعبه  خارج  خاضها 
مواجهة  في  مرات  اربع  ذلك  في  جنح  لكنه 
مرتني  سيتي  مانشستر  امام  انكليزية  فرق 
ومرة واحدة ضد ارسنال ومانشستر يونايتد، 
اما اخلامسة فكانت ضد باريس سان جرمان 

في نيسان/ابريل 2015.
البداية الحلم

وحقق ليفربول البداية التي كان يحلم بها 
عندما منحه اوريجي التقدم بعد كرة رأسية 
السنغالي  خطفها  البا  جوردي  للمدافع 
جوردان  لقائده  ولعبها  مانيه  ساديو 
هندرسون الذي توغل داخل املنطقة وسددها 
تير  مارك-اندريه  لها  تصدى  بيسراه  زاحفة 
شتيغن وارتدت الى الدولي البلجيكي الذي 
تابعها داخل الشباك )7(. وفي غمرة سيطرة 
ليفربول على مجريات اللعب، قام برشلونة 
بهجمة مرتدة سريعة وبعد لعبة مشتركة 
بني البرازيلي فيليبي كوتينيو واالوروغوياني 
ميسي  الى  الكرة  وصلت  سواريز  لويس 
تخطي  حاول  لكنه  امامه  مشرع  واملرمى 
الكرة  قطع  الذي  ماتيب  جويل  الكاميروني 
في اللحظة االخيرة )17(. ثم سدد كوتينيو 
بيكر  اليسون  مواطنه  ابعدها  زاحفة  كرة 
واخرى تسديدة على   ،)18( املباراة  احد جنوم 
املنطقة  مشارف  من  ميسي  من  الطاير 
شتيغن  تير  وابعد   .)19( القائم  بجوار  مرت 
كرة قوية سددها املدافع االسكتلندي أندرو 
روبرتسون )23(. وانقذ اليسون مجددا مرماه 
سريعة  مرتدة  هجمة  من  اكيد  هدف  من 
املنسل  ألبا  باجتاه  الكرة  ميسي  فيها  مرر 

الضائع  بدل  الوقت  في  ليفربول  دفاع  وراء 
ابعدها  بيمناه  فسددها  االول  الشوط  من 
على  البرازيلي  احلارس  لها  تصدى  احلارس 
االملاني  ليفربول  مدرب  واضطر  دفعتني. 
الوسط  العب  اشراك  الى  كلوب  يورغن 
مطلع  في  فاينالدوم  جورجينيو  الهولندي 
االيسر  الظهير  من  بدال  الثاني  الشوط 
جيمس  فتراجع  االخير،  الصابة  روبرتسون 
واستهل  االخير.  مكان  ليشغل  ميلنر 
ليفربول هذا الشوط بصورة سريعة ايضا ما 
اربك دفاع برشلونة في التعامل مع حتركات 
من  مرماه  تير شتيغن  وانقذ  االمامي.  اخلط 
املدافع  لتسديدة  تصدى  عندما  اكيد  هدف 
اثر  بالكعب  دايك  فان  فيرجيل  الهولندي 
ركلة ركنية )48(، ثم تدخل نظيره في الطرف 

االخر ليبعد تسديدة سواريز )50(.
على  السيطرة  في  ثانية  مرة  ألبا  واخطا 
ارنولد  الكسندر  ترينت  فانتزعها  الكرة 

قوية  فاينالدوم  ليتابعها  عرضية  ومررها 
.)54( الشباك  داخل  املنطقة  داخل  من 
ولم يكد برشلونة يستيقظ من صدمة 
فاينالدوم  اضاف  حتى  الثاني  الهدف 
للفريق  والثالث  الشخصي  الثاني 

االنكليزي بكرة راسية بتمريرة عرضية من 
انفيلد. ملعب  مدرجات  لتشتعل  شاكيري 
اجلهة  على  التسلل  مصيدة  ميسي  وكسر 
ان  قبل  بصدره  الكرة  على  وسيطر  اليمنى 
اليسون  لها  كان  بيسراه  قوية  كرة  يطلق 
القاضية  الضربة  وجاءت   .)63( باملرصاد 
ركنية لصالح  ركلة  عندما احتسب احلكم 
ليفربول، لعبها الكسندر ارنولد على غفلة 
اوريجي  باجتاه  ومررها  برشلونة  دفاع  من 

في  االخير  ليتابعها  املرمى  امام  املتربص 
تدخل  رغم  برشلونة  ملرمى  العليا  الزاوية 
ليجهز  االخيرة  اللحظة  في  بيكيه  جيرار 
برشلونة  )79(.وحاول  متاما  برشلونة  على 
تسجيل هدف وينتزع بطاقة التأهل بفضل 
التسجيل خارج القواعد لكن ليفربول سد 

جميع املنافذ املؤدية الى مرمى اليسون.
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ــق، خالل فترة االنتقاالت  ــنال لثورة داخل صفوف الفري يُخطط آرس
ــني. وقالت  ــر من الالعب ــتغناء عن الكثي ــة، باالس ــة املقبل الصيفي
ــاء: »هناك ما ال يقل عن  ــة »ذا صن« البريطانية امس األربع صحيف
ــارات، من ضمنهم  ــروح من ملعب اإلم ــحني للخ 5 جنوم كبار مرش
ــارت  ــك مخيتريان«. وأش ــل، واألرميني هينري ــعود أوزي ــي مس األملان
ــز الرابع، وحجز  ــل في احلصول على املرك ــة إلى أنَّ »الفش الصحيف
مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا في املوسم اجلديد، قد يكون السبب 
ــري، مدرب  ــت »أوناي إمي ــني«. وتابع ــن هؤالء الالعب ــص م وراء التخل
ــنال في الفترة  الفريق، غير راِض عن األداء الذي يقدمه أوزيل مع آرس

األخيرة، والذي يتقاضى عليه 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعًيا«.
ويأمل إميري في التخلص من أوزيل من أجل زيادة ميزانية الفريق في 
سوق االنتقاالت، خاصة بعد تأكده من أن إدارة آرسنال لن توفر له ما 
ــل في احتالل املركز الرابع. ــه يبرم صفقات كبيرة، بعد الفش يجعل
وما ينطبق على أوزيل ينطبق على مخيتريان، والذي فشل في إقناع 
اجلميع في آرسنال مبستواه منذ انضمامه كجزء من صفقة انتقال 
ــتر يونايتد في يناير/كانون ثان  ــيز، إلى مانشس أليكسيس سانش
ــر الدولي املصري محمد النني من الالعبني غير املرغوب  2018.ويُعتب
ــنال من قبل إميري، ورحيله عن ملعب اإلمارات بات  فيهم داخل آرس

مسألة وقت، وكذلك املدافع األملاني شكودران موستافي.
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دونال��د  األمريك��ي  الرئي��س  يفاج��ئ 
ترامب، العالم، بقرارات��ه الصادمة من 
حنٍي آلخر. وانتش��رت تقاري��ر في األيام 
القليلة املاضية حول اس��تعداد اإلدارة 
اإلخ��وان  جماع��ة  إلدراج  األمريكي��ة 
املس��لمني عل��ى قائم��ة التنظيم��ات 
اإلرهابي��ة. لك��ن صحيفة »واش��نطن 
بوس��ت« األمريكية ترى أنَّ ه��ذا القرار 
ام  ُيثِّ��ل انحي��ازًا م��ن ترامب إل��ى احُلكَّ
ر صفو الشرق  املُس��تبدِّين، مما س��ُيعكِّ
األوس��ط ويُؤدِّي إلى تبعات سيئة على 

املدى البعيد.
ف��ي  األمريكي��ة  الصحيف��ة  أوردت 
ر في اتِّخاذ  تقريره��ا أنَّ ترامب ب��دأ يُفكِّ
خطوٍة رمبا تُش��ِعل فتيل عاصفة نارية 
في الشرق األوسط، بعد أيام قليلة من 
تنصيبه رئيًسا في يناير )كانون الثاني( 
ع��ام 2017: تصنيف جماع��ة اإلخوان 
املس��لمون باعتبارها تنظيًم��ا إرهابًيا، 
وه��ي اجلماعة الت��ي يت��دُّ نفوذها من 

املغرب غربًا وصوًل إلى ماليزيا شرًقا.
وأفاد التقرير أنَّ مايكل فلني مستش��ار 
املُتش��دِّد  األمريك��ي  القوم��ي  األم��ن 
آن��ذاك، ب��دأ دراس��ة م��ا إذا كان يجب 
عل��ى الوليات املتحدة ف��رض عقوباٍت 
ش��املة عل��ى ماليني األش��خاص في 
كافة أنحاء الشرق األوسط. لكن فلني 
أُقيل من منصبه بعد بضعة أس��ابيع. 
وألغ��ى الفك��رة كل من جي��م ماتيس، 
وزير الدف��اع، وريكس تيليرس��ون، وزير 
اخلارجية، وهربرت رايوند ماكماس��تر، 
الذي أصبح مستش��ارًا لألمن القومي 

في ما بعد.
أنَّ  م��ن  احلكوم��ة  ُمحام��و  ر  وح��ذَّ
ل  املس��لمون  اإلخ��وان  جماع��ة 
الالزمة  القانونية  املعايير  تستوفي 
التنظيم��ات  ضم��ن  لتصنيفه��ا 
اإلرهابية، بحس��ب التقري��ر. وارتأى 
الرجال الثالثة أنَّ مواجهة اجلماعة 
ال��الزم،  م��ن  أكب��ر  معرك��ٌة  ه��ي 
خاص��ًة وس��ط منطق��ٍة ُمضطربة 
تُواج��ه داخلها الق��وات األمريكية 

املُتشدِّدين اإلسالميني بالفعل.
وذكر التقرير أنَّ الرجال الثالثة تركوا 

مناصبه��م اآلن. وح��ني زار عبد الفتاح 
السيسي -الرئيس املصري القوي الذي 
يرى ف��ي اإلخ��وان مص��درًا للُمعارضة 

السياسية- البيت األبيض في التاسع 
م��ن أبريل )نيس��ان( لُيج��دِّد ُمطالبته 
لترامب باستهداف خصومه؛ وجد أنَّه 

يطرق بابًا مفتوًحا في واشنطن.
وأع��ادت إدارة ترام��ب إحي��اء املُقت��رح 
الس��اعي لتوصيف اإلخوان املسلمني 
تنظيًما إرهابًيا، ما أثار جدًل واسًعا بني 

ساسة احلكومة وخبرائها املهنيني.
س��ُيؤدِّي هذا القرار إل��ى فرض عقوبات 
اقتصادي��ة وعقوب��ات س��فر أمريكية 
واسعة النطاق على الشركات واألفراد 
اإلس��المية  احلرك��ة  م��ع  املُتعامل��ني 
العالق��ات الفضفاضة، بحس��ب  ذات 
س��ت  »واش��نطن بوس��ت«، التي تأسَّ
في مصر وامتد نفوذه��ا لُتصبح كيانًا 
سياس��ًيا ش��رعًيا وُمعترًفا ب��ه داخل 
الكثي��ر م��ن احلكوم��ات ذات األغلبية 

املُسلمة.
ووصف��ت الصحيف��ة األمريكية القرار 
بأنَّه آخر قرارات السياس��ة اخلارجية 
ًِّرا  الُكبرى التي اتَّخذه��ا الرئيس، ُمتأث
التش��اور  دون  اس��تبدادي،  بزعي��ٍم 
األمريكية  احلكوم��ة  م��ع مس��ؤولي 

امُلتصني.
وبحسب تقرير الصحيفة، فبالتزامن 
مع اجتماع ترامب مع الرئيس املصري، 
قال مس��ؤول بارز في اإلدارة األمريكية 
واإلم��ارات  الس��عودية  زعم��اء  إنَّ 
ترام��ب وجاري��د كوش��نر،  عوا  ش��جَّ
صهره ومستش��اره، عل��ى اتِّخاذ تلك 
اخلط��وة ألنَّهم يكرهون وجود اإلخوان 
املسلمني بوصفهم فصياًل سياسًيا 

ُمعارًضا.

ث ترام��ب هاتفًيا إل��ى محمد بن  وحت��دَّ
سلمان، ولي العهد السعودي، بحسب 
التقرير، في يوم اجتماعه بالسيس��ي 

ث  في التاس��ع م��ن أبريل كذل��ك. وحتدَّ
ترام��ب أيًض��ا إل��ى محم��د ب��ن زاي��د، 
ول��ي عهد أب��و ظبي واحلاك��م الفعلي 
ثوا مرًة  لإلم��ارات، قبل ثالثة أي��ام. وحتدَّ

أخرى في 18 من أبريل.
وأورد التقري��ر أنَّ البي��ت األبي��ض أعلن 
أيًضا تغييًرا ُمعاكًس��ا في السياس��ة 
اخلارجية األمريكية بعد سلس��لٍة من 
احملادث��ات، إذ أص��در ترامب بي��ان تأييد 
خلليف��ة حفت��ر، الزعي��م الطموح في 
ليبيا، في معركته إلس��قاط احلكومة 
املدعومة من األمم املتحدة في طرابلس 

يوم 19 من أبريل.
وترى »واش��نطن بوس��ت« أنَّ ُدول مصر 
والس��عودية واإلم��ارات تدع��م القائد 
حفت��ر ألنَّه��ا تعتق��د أنَّ��ه س��ُيحقِّق 
الس��تقرار ف��ي ليبيا، ع��ن طريق منع 
األح��زاب السياس��ية اإلس��المية من 
الوصول إلى السلطة. ولم تصل حملة 

ُمناهضة اإلخ��وان املُس��لمني اجلديدة 
إل��ى نتيج��ٍة مضمونة في واش��نطن 

حتى اآلن.

أوردت »واش��نطن بوست« أنَّ مسؤولني 
أمريكيني ودبلوماسيني أجانب حاليون 
األم��ر  عل��ى  لع��ون  ُمضطَّ وس��ابقون 
ناقش��وا ه��ذا املُقت��رح ش��ريطة عدم 
الكش��ف عن هوياتهم، وق��ال العديد 
منه��م إنَّ املُقترح يُواج��ه عدة عقبات 
قانونية وسياسية رمبا يستغرق حلُّها 

أسابيع طويلة.
وقال املس��ؤولون إنَّ ماي��ك بومبيو، وزير 
بولتون، مستش��ار  اخلارجي��ة، وج��ون 
األم��ن القومي احلال��ي، وافقوا بالفعل 
على ُمقترح تصنيف اجلماعة تنظيًما 
إرهابًي��ا قب��ل زي��ارة السيس��ي للبيت 

األبيض.
أنَّ  األمريكي��ة  الصحيف��ة  وأف��ادت 
فيكتوريا كوتس وهي ُمساعدة الرئيس 
األمريك��ي لش��ؤون الش��رق األوس��ط 
ف��ي مجل��س األم��ن القوم��ي، وامل��رأة 
م فريقها عمليًة ُمش��تركة  التي يتزعَّ
لت  التح��وُّ لدراس��ة  ال��وكالت  ب��ني 
السياسية، تؤيد أيًضا هذا التصنيف.

وفيكتوري��ا ف��ي األص��ل ه��ي ُمؤرخ��ٌة 
للف��ن األوروب��ي، وُعيِّن��ت ف��ي البي��ت 
منص��ب  ش��غلت  أن  بع��د  األبي��ض 
ُمستش��ارة السياس��ة اخلارجية لتيد 
كروز، الس��يناتور اجلمه��وري من ولية 
تكس��اس، الذي يتل��ك آراء ُمتش��دِّدة 

بشأن قضايا الشرق األوسط.
��ح موقف باتريك ش��اناهان،  ولم يتضَّ
م��ن  الدف��اع،  وزي��ر  بأعم��ال  القائ��م 
اجلماعة حتى اآلن. إذ قال للُمراس��لني 
��ط ملناقش��ة  ي��وم اجلمع��ة إنَّ��ه خطَّ
املس��ألة مع بومبيو قبل اإلفصاح عن 
رأيه، بحس��ب التقرير. لكن ش��اناهان 
قال إنَّ املاوف بشأن القوات األمريكية 
في الدول التي حتظى داخلها اجلماعة 
باستحس��ان الرأي العام ه��ي »نقاٌط 

ة«. ُمهمَّ
إذ اعتمد البنتاغون على الشراكات 
مع قط��ر وتركيا اعتم��اًدا كبيًرا من 
أج��ل قتال تنظي��م )داع��ش(، أو من 
أجل احلصول على أولويات عسكرية 
في املنطقة، رغم أن حكوماتها هي 
من أكبر الداعمني لإلخوان املسلمني 

في املنطقة.
أنَّ مس��ؤولي  وأوضح��ت الصحيفة 
ُمكافح��ة اإلره��اب والس��تخبارات 
املتح��دة  الولي��ات  ف��ي  والدف��اع 
يُعارضون تصنيف اجلماعة باعتبارها 
تنظيًم��ا إرهابًي��ا، إذ يخش��ون أن يُؤدِّي 
صة  ذلك إل��ى اس��تنزاف امل��وارد امُلصَّ
للتهدي��دات اإلرهابي��ة الواضحة، مثل 
والقاع��دة، وتعكير  تنظيم��ي داع��ش 

صفو العالقات األمريكية داخل الشرق 
األوسط.

احملاك��م  أنَّ  اإلدارة  ُمحام��و  ويُؤم��ن 
الفيدرالية س��ترفض ذل��ك التصنيف، 
وأنَّ املعايير الالزمة لتصنيف املنظمة 
إرهابيًة ل تنطبق على جماعة اإلخوان 
املس��لمون، نظًرا ألنَّ أعضاءها يدعون 
إلى مجتمٍع ُملتزٍم مبعايير الش��ريعة 
اإلس��المية ول يُناص��رون الُعن��ف في 

العموم.
تُعتب��ر جماع��ة اإلخ��وان املس��لمني 
وفروعها فصياًل سياس��ًيا ُمعترًفا به 
أو له��ا متثيل داخ��ل حكومات املغرب 
وموريتاني��ا وتون��س واألردن والبحرين 
والكوي��ت، إلى جان��ب تركي��ا وقطر، 

بحسب التقرير.
وقال أندرو ميلر، املسؤول السابق بوزارة 
اخلارجية األمريكي��ة والباحث احلالي 
الديقراطية  في منظم��ة »مش��روع 

في الش��رق األوس��ط« بواش��نطن، إن 
تصني��ف اجلماعة باعتباره��ا تنظيًما 
إرهابًيا س��يؤدي إلى اإلضرار بالعالقات 
الدبلوماس��ية والعس��كرية م��ع تلك 
ال��دول و»تس��ييس عملي��ة تصني��ٍف 
س��ُتقوِّض قوة التصنيف��ات احلقيقية 

بحقِّ اجلماعات اإلرهابية«.
لكن وفًقا لصحيفة »واشنطن بوست« 
فق��د نفذ بعض أعضاء وفروع اجلماعة 
السابقني عدة هجمات، خاصًة حركة 

حم��اس، اجلماعة الفلس��طينية التي 
متتلك هدًفا ُمعلًنا هو تدمير إس��رائيل. 
وقررت الوليات املتحدة تصنيف حركة 
حماس تنظيًم��ا إرهابًيا في عام 1997. 
ترام��ب  مستش��اري  بع��ض  واعتق��د 
مُتثِّ��ل فصي��اًل  اجلماع��ة  أنَّ  لس��نوات 
ُمتطرًِّف��ا يتس��لَّل س��ًرا إل��ى الوليات 
املتح��دة من أج��ل الترويج للش��ريعة 

اإلس��المية املُتش��دِّدة. ويرى أولئك في 
التصني��ف اإلرهاب��ي املُقت��رح فرص��ًة 

للتحرُّك املُناهض للحركة.
وأورد التقرير أيًضا تصريحات مس��ؤول 

أمريكي س��ابق ق��ال إنَّ وزارة اخلارجية 
لم تعثر عل��ى أدلٍة جدي��دة تزيد ُفرص 
إرهابًي��ا  تصني��ف اجلماع��ة تنظيًم��ا 
خ��الل العام��ني املاضي��ني، مضيًفا أنَّ 
امُلضرمني ومس��ؤولي  الدبلوماس��يني 
السياس��ة اخلارجي��ة الُقدام��ى داخل 
ه��ذا  يُفضلَّ��ون  ل  اخلارجي��ة  وزارة 
التصنيف. ودرس مس��ؤولو إدارة أوباما 
اإلخ��وان  تصني��ف  إمكاني��ة  أيًض��ا 
املس��لمني تنظيًما إرهابًيا، لكنهم لم 

يجدوا أساًسا لذلك.
وتخض��ع قوائم التنظيم��ات اإلرهابية 
وزارة اخلارجي��ة األمريكي��ة،  لس��لطة 
ويس��تطيع بومبيو قانونًي��ا التغاضي 
ع��ن آراء ُمحام��ي احلكوم��ة وتوصيات 
الوكالت األخرى. ورفضت وزارة اخلارجية 
التعليق على الدراسة املُستمرة ملُقترح 
تصني��ف اإلخ��وان املُس��لمني تنظيًما 
إرهابًيا، بحسب الصحيفة األمريكية. 
وضغ��ط بومبيو فج��أًة من أج��ل مترير 

التصني��ف اإلرهابي وف��رض العقوبات 
على احلرس الث��وري اإليراني في الثامن 
م��ن أبريل، أي قبل زيارة السيس��ي إلى 

البيت األبيض بيوٍم واحد.
وتط��رَّق التقري��ر إل��ى خي��اٍر آخ��ر ه��و 
ف��رض التصنيف اإلرهاب��ي على الفرع 
الرئيس��ي جلماعة اإلخوان املس��لمون 
ف��ي مص��ر، نظ��ًرا ألنَّ ه��ذا ه��و أكب��ر 
مص��ادر القلق بالنس��بة للسيس��ي. 
لك��ن املس��ؤولني ي��رون أنَّ ه��ذا اخليار 
أيًضا س��ُيمثِّل إش��كاليًة ُكبرى، نظًرا 
لالنقس��امات داخل اجلماعة التي تزيد 
صعوبة تعريفها. ول يُوجد دليٌل على أنَّ 
اجلماعة في مصر دعت أو أمرت بتنفيذ 
هجم��اٍت عل��ى املصال��ح األمريكي��ة، 

بعكس داعش أو القاعدة.
ويس��تطيع ترام��ب أيًض��ا إص��دار أمٍر 
املس��لمني  اإلخ��وان  ض��د  تنفي��ذي 
باس��تخدام صالحي��ات إع��الن حال��ة 
الط��وارئ املمنوح��ة للرئي��س. ونف��ت 
الصحيفة أن يُؤدِّي هذا األمر التنفيذي 
إلى إعالن جديد حلالة الطوارئ على غرار 
م��ا يُحاول ترامب فعل��ه من أجل إنفاق 
صه الكوجنرس، لبناء  أموال أكثر مما خصَّ
احلواجز بط��ول احلدود مع املكس��يك، 
لكنه سيرتبط بحالة الطوارئ احلالية 
املُتعلِّق��ة باإلرهاب. ويقول املس��ؤولون 
ن الرئيس من  إنَّ هذه الطريقة س��ُتمكِّ
إعالن اإلخوان املُسلمني تنظيًما إرهابًيا 

دون الرجوع إلى وزارة اخلارجية.
وطالب��ت مجموع��ٌة من الساس��ة 
اجلمهوريني في واش��نطن لسنوات 
أن تصنف حكومة الوليات املتحدة 
اإلخ��وان تنظيًم��ا إرهابًي��ا أجنبًيا، 
بحس��ب التقرير. إذ ضغط كروز في 
عام 2017 لتمرير تش��ريٍع يُلِزم وزارة 
اخلارجية بدراسة ما إذا كان اإلخوان 
تصني��ف  يس��تحق  املُس��لمون 

املنظمات اإلرهابية.
وأوردت الصحيف��ة األمريكي��ة ف��ي 
خت��ام تقريره��ا تصريحات حس��ن 
إبيش، الزميل البارز في »معهد دول 
اخلليج العربية في واشنطن«، الذي 
ق��ال إنَّ بعض جماعات تنظيم اإلخوان 
املُسلمني في الش��رق األوسط لم تَُعد 
ُمتمس��كًة بجذور احلرك��ة العقائدية 

والعابرة للحدود.
وأض��اف أنَّ تصنيف اجلماع��ة تنظيًما 
إرهابًيا »سُيؤدِّي إلى عقابهم بشكٍل أو 
آخ��ر« على اإلصالحات. واختتم حديثه 
قائاًل: »األمر غريٌب للغاية. وهذه الفكرة 
خاطئ��ٌة تاريخًيا. ويب��دو أنَّ صاحبها ل 
يُدرك التغييرات الكبيرة التي حدثت«.

كش��ف مكتب رئي��س ال��وزراء، ع��ادل عبد 
املهدي، امس األربع��اء، تفاصيل لقاء األخير 

مع وزير اخلارجية المريكي مايك بومبيو.
وقال عبد املهدي، ف��ي بيان ملكتبه اإلعالمي 
المريكي��ة ش��ريك  املتح��دة  »الولي��ات  إن 
استراتيجي مهم للعراق وأن العراق مستمر 
بسياس��ته املتوازن��ة الت��ي تبن��ي جس��ور 
الصداق��ة والتع��اون م��ع جمي��ع الصدقاء 

واجلي��ران ومنهم اجلارة ايران«، مش��ددا على 
»رغبة العراق بتطوي��ر العالقات مع الوليات 
املتحدة ومع بقي��ة دول اجلوار والصدقاء في 

مختلف اجملالت«.
وش��دد، أن »الع��راق يبني عالقات��ه باجلميع 
على اساس وضع مصالح العراق اول والعمل 
على تعمي��ق املش��تركات دون التوقف عند 
الختالف��ات«، منوه��ا إل��ى أن »أهمي��ة حل 
جمي��ع الختالفات من خالل احل��وار الصادق 
والبن��اء وان العراق عاد للعب دوره الس��اس 
في املنطقة لتع��ود بغداد مكانا يلتقي فيه 

اجلميع وليس مكانا للصراع والنزاع«.
م��ن جانبه، ق��ال بومبي��و »نحن س��عيدون 
بجه��ود احلكوم��ة العراقي��ة وال��دور ال��ذي 
تلعبه، ومس��اعيها في بس��ط المن وجذب 

الس��تثمارات واخلبرات الجنبية مبا في ذلك 
العالقات املميزة مع الوليات املتحدة«.

وأشاد، ب�«قرار مجلس الوزراء بدعم مساعي 
وزارة النف��ط لالتف��اق مع ش��ركة اكس��ون 
موبي��ل المريكي��ة ح��ول مش��روع اجلنوب 
املتكامل«، مبينا تفهم��ه ل�«مواقف العراق 

من القضايا املطروحة«.
ولف��ت البي��ان، إل��ى أن »اللق��اء نوقش فيه 
نتائ��ج اجلول��ة الوربية التي ق��ام بها رئيس 
مجلس ال��وزراء، وكذلك زيارات��ه املهمة الى 

دول اجلوار«.
وزي��ر  مس��اعد  حض��ره  »اللق��اء  أن  وب��ني، 
اخلارجية المريكي لش��ؤون الش��رق الدنى 

وكالة السفير دايفد ساترفيلد«.
ال��ى ذلك ذك��رت صحيفة أملاني��ة، في تقرير 
لها نش��رته امس األربع��اء، ان املفاجأة غير 
املتوقع��ة ق��د حصل��ت عندم��ا ألغ��ى وزير 
اخلارجي��ة األمريك��ي ماي��ك بومبي��و، زيارته 

املقررة إلى أملانيا، وتوجه إلى العراق.
وكان يج��ب أن يص��ل ماي��ك بومبي��و، وزي��ر 
خارجي��ة الولي��ات املتح��دة األمريكية، إلى 
أملاني��ا للق��اء املستش��ارة األملاني��ة أنغي��ال 

ميركل، ونظيره األملاني هايكو ماس.
غي��ر أن بومبيو ألغ��ى زيارته إل��ى أملانيا قبل 
ساعات من لقائه املقرر باملستشارة األملانية، 

وذهب إلى بغداد.
واعتب��رت صحيف��ة »زود دويتش��ي زايتونغ« 
أملانية، أن إلغاء زيارة وزير اخلارجية األمريكي 
ي��دل عل��ى »حتط��م« الصداق��ة ب��ني أملانيا 

والوليات املتحدة األمريكية.
ورأت الصحيفة، أن قرار بومبيو بش��أن إلغاء 
زيارت��ه إل��ى أملانيا يدخ��ل في ب��اب القرارات 

الدبلوماسية »الوقحة«.
وقال��ت: إن »م��ا كان يوصف بعدما تس��لم 
دونالد ترامب س��دة الرئاسة األمريكية قبل 
ما يزيد قليال على عامني، بالصداقة األملانية 

األمريكية )حتطم(«.
وجاء ف��ي الصحيف��ة، إن الولي��ات املتحدة 
األمريكي��ة لم تعد حلي��ف أملانيا في حالت 

كثيرة، وصارت خصما.
وكان وزي��ر اخلارجي��ة األملان��ي هايك��و ماس 
ق��د أعلن رفض ب��الده لإلج��راءات األمريكية 
»العقابي��ة« ض��د روس��يا الت��ي تؤث��ر على 
س��وق أوربا للطاقة. كما أن��ه وجه انتقادات 
إلى سياس��ة واش��نطن التجارية، مش��يرا 
إلى أن احلرب التجارية ب��ني الوليات املتحدة 

األمريكية والصني تهدد أملانيا.
وقام وزير اخلارجية األمريك��ي مايك بومبيو، 
ف��ي وق��ت متأخر من مس��اء أم��س الثالثاء، 

بزيارة لم يعلن عنها مسبقا إلى بغداد.
واجتمع بومبي��و، مع رئيس اجلمهورية برهم 
صال��ح، ورئيس مجل��س الوزراء، ع��ادل عبد 
امله��دي، إضافة إلى كبار املس��ؤولني لبحث 
عدة مح��اور أبرزها املاوف األمنية األمريكية 

من إيران.
وجاءت الزيارة بعد يومني من قول مستش��ار 
األم��ن القوم��ي األمريك��ي ج��ون بولت��ون، 
إن واش��نطن ستنش��ر مجموع��ة حاملة 
الطائرات الهجومي��ة أبراهام لنكولن وقوة 
قاذفات إلى الشرق األوسط بسبب »اخلطر 
احلقيق��ي ال��ذي تش��كله ق��وات النظ��ام 

اإليراني«.
وتأت��ي املاوف من وجود تهدي��د من القوات 
اإليرانية بعد أن كثفت واشنطن العقوبات 
على طهران بس��بب برنامجها النووي في 
الش��هور األخيرة وصنفت احل��رس الثوري 

اإليراني منظمة إرهابية.
وقال بومبيو للصحفيني بعد اجتماعه مع 
عبداملهدي، وفقاً لرويت��رز: »حتدثنا معهم 
ع��ن أهمي��ة أن يضمن الع��راق قدرته على 
حماي��ة األمريكيني في بالدهم بالش��كل 

املناسب«.
وأوضح بومبي��و، أن »الهدف من الجتماع 
أيضا هو إطالع املس��ؤولني العراقيني على 
»اخلط��ر املتزايد الذي رصدته أميركا« حتى 
يتس��نى له��م أن يوفروا احلماية بش��كل 

فعال للقوات األمريكية«.
وعبر، عن »دعم بالده للس��يادة العراقية«، 

مردف��اً بالق��ول: »ل نريد تدخ��ل أي طرف في 
بالدهم وحتما ليس عن طريق مهاجمة دولة 

أخرى داخل العراق«.
وعندما سئل قبل الجتماعات إن كان هناك 
خط��ر على حكومة بغداد م��ن إيران وإن كان 
ذلك أثار املاوف األمريكية على سيادة العراق 
أجاب قائال »ل، بشكل عام هذا موقفنا منذ 

طرحت استراتيجية األمن القومي في بداية 
عهد إدارة )الرئيس دونالد( ترامب«.

وعندما س��ئل عن قرار نقل حاملة الطائرات 
والقاذف��ات إل��ى املنطق��ة، ق��ال بومبيو، إن 
»واش��نطن تري��د الدفاع ع��ن مصاحلها من 
التهدي��د اإليراني وضمان أنه��ا متلك القوات 

الالزمة لتحقيق هذا الهدف«.
وتابع: »الرس��الة التي بعثن��ا بها لإليرانيني، 
على ما آم��ل، تضعنا في موقف نس��تطيع 
في��ه ال��ردع وس��يفكر اإليراني��ون مرتني في 

مسألة مهاجمة املصالح األمريكية«.

وأش��ار إلى أن »معلومات املابرات األمريكية 
كان��ت )مح��ددة للغاي��ة( بش��أن هجم��ات 

وشيكة«.
وأضاف، أنه »حتدث مع املس��ؤولني العراقيني 
بش��أن احتياجاته��م م��ن الطاق��ة والبنية 
التحتية ول س��يما في قطاع��ات الكهرباء 

والنفط والغاز الطبيعي«.

ولفت، إلى »بحث س��بل املضي قدما بوتيرة 
سريعة في مشاريع قد تساعد على حتسني 

حياة العراقيني«.
ودعت  كتلة صادقون النيابية التابعة حلركة 
عصائب اهل احلق، ام��س األربعاء، احلكومة 
العراقية إل��ى التعامل مع مل��ف العقوبات 
األميركية على إيران من موقع العراق القوي.

ق��ال الناط��ق باس��م الكتلة النائ��ب نعيم 
العبودي في تغريدة على صفحته في تويتر،: 
»اذا كان مجيء وزير اخلارجية المريكي بهذه 
الس��رعة لغرض ايصال رسالة تهديد بشأن 

اجب��ار العراق على اللت��زام  مبلف العقوبات  
القتصادية عل��ى ايران، فاننا ندعو احلكومة 
العراقي��ة ان تتعامل مع ملف العقوبات من 
موقع العراق الق��وي  الذي لينظر للضغوط 

والتهديدات المريكية«.

12 قضايا

ما هو السر الذي دعا بومبيو اىل الغاء زيارته إىل 
أملانيا قبل ساعات من لقائه املقرر باملستشارة األملانية 

وذهابه إىل بغداد ؟

اعتمد البنتاغون على الشراكات مع قطر وتركيا اعتمادًا 
كبرًيا من أجل قتال داعش أو من أجل الحصول على 

أولويات عسكرية يف املنطقة

عبد املهدي : العراق يبني 
عالقاته بالجميع على 
اساس وضع مصالح العراق 
اوال والعمل على تعميق 
املشرتكات دون التوقف عند 
االختالفات

مايكل فلني مستشار 
األمن القومي األمريكي 
امُلتشدِّد آنذاك بدأ دراسة 
ما إذا كان يجب على امريكا 
فرض عقوباتٍ شاملة 
على ماليني األشخاص يف 
الشرق األوسط
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قد ال يبدو للوهلة األول��ى أنَّ هناك كثيًرا من 
القواسم املُش��تركة بني الطالب اجلامعيني 
السعوديني واألمراء الساخطني واإلسالميني 
والفتي��ات املُراهقات، لكن حس��بما توِضح 
مض��اوي، فكثي��ٌر من أعض��اء ه��ذه الفئات 
يطلبون اللجوء ب��دوٍل مثل الواليات املتحدة 

األمريكية وكندا وأوربا.
قد تكون أعدادهم قليل��ة ُمقارنًة بالالجئني 
ممن ف��روا م��ن أفغانس��تان والعراق وس��وريا 
في خالل العقدين املُنصرم��ني، إال إنَّ طالبي 
اللج��وء ه��ؤالء يتس��ببون بأزمٍة سياس��ية 
للمملك��ة، وهي أزم��ة لم يُع��د بإمكان ولي 
العهد الش��اب محمد بن س��لمان جتاهلها، 
في ظ��ل الص��ورة التي يح��اول ترويجها عن 

كونه يسعى لتحديث اململكة.
لش��ؤون  املتح��دة  األمم  ملفوضي��ة  فوفًق��ا 
الالجئ��ني، ق��دم 815 مواطًنا س��عوديًا طلًبا 
للجوء عام 2017، بزيادة نس��بتها 318% عن 
عام 2012، وذل��ك بخالف طالبي اللجوء غير 
الرس��ميني ممن يعيش��ون باخلارج، في حالٍة 
أش��به بالنفي الذاتي، ويؤجلون عودتهم إلى 
الوط��ن خوًفا م��ن القهر واالضطه��اد. وكان 
جمال خاش��قجي الصحفي املقتول واحًدا 

منهم.
حس��بما ي��رى التقري��ر، تُش��ِكل اجلالي��ات 
الس��عودية باخلارج، اجلريئة ف��ي انتقاداتها، 
ُمش��كالٍت ع��دة للمملك��ة. ف��أواًل، تُنِف��ق 
الس��عودية مالي��ني ال��دوالرات عل��ى املن��ح 
الدراس��ية، ك��ي تُقل��ل م��ن اعتمادها على 
العمال��ة األجنبي��ة، وبالتالي ال يس��عها أن 
تخس��ر مواطنيها من الشباب ذوي املؤهالت 

التعليمية العالية ليعيشوا باخلارج.
وأضاف التقرير أنَّ املش��كلة األكبر املتعلقة 
باجلاليات الس��عودية باخل��ارج هي االنطباع 
ال��ذي تُوِلده عن اململك��ة؛ فخلف كل طالب 
للج��وء قصة عن الظل��م والقم��ع، تُناِقض 
الرواية الرس��مية عن الس��عودية العصرية 
اجلديدة، املليئة بالف��رص االقتصادية. ولهذا 
الس��بب وغيره يوتر طالبو اللجوء العالقات 
بني اململكة واحلكوم��ات املُضيفة، التي هي 
جميًعا ُحلفاء وُش��ركاء للنظام احلاكم في 

الرياض.
أعل��ن ول��ي العهد محم��د بن س��لمان عن 
تخصيص��ه اهتماٍم وموارَد خاصة للش��باب 
السعودي، وروج ملبادرات ومشاريع حرة فنية 
تهُدف إل��ى اقتصاٍد أكث��ر انفتاًحا، ومكافأة 
الشباب على قدراِتهم اإلبداعية ومواهبهم، 
حت��ى أنَّ��ه أطل��ق ُمب��ادرة وه��ي مؤسس��ة 
الش��باب  لتمك��ني  امُلصص��ة  »مس��ك«، 
لإلس��هام ف��ي االقتص��اد الس��عودي. لكن 
بحس��ب مضاوي، فإنَّ أغل��ب طالبي اللجوء 
ينتمون لفئة الش��باب ذاتها التي يحاول ابن 

سلمان خطب ودها.
وه��ؤالء الهارب��ون اجُلدد ينضم��ون إلى طالٍب 

كثيري��ن مم��ن حصل��وا عل��ى منح دراس��ية 
حكومية للدراسة في أوربا والواليات املُتِحدة 
األمريكية في عهد امللك عبد اهلل، الذي امتد 
حكمه من عام 2005 إلى عام 2015، وفشلوا 

ف��ي الع��ودة لتأس��يس »اململك��ة العربي��ة 
السعودية اجلديدة« في ما بعد.

فبمج��رد أن ع��زَّز محم��د ب��ن س��لمان م��ن 
سلطته وأصبح الوجه اجلديد للمملكة عام 
2017، مال هؤالء الطالب إلى التش��كيك في 
الوع��ود التي قطعها ول��ي العهد بخصوص 

اإلبداع وإتاح��ة الفرص واالزده��ار. وخافوا 
م��ن االضطه��اد ال��ذي ق��د يتعرض��ون له 
في ح��ال عودته��م إلى اململك��ة العربية 
الس��عودية، وبخاص��ًة في ح��ال كانوا قد 
استفادوا احلريات التي متتعوا بها في اخلارج 
النتق��اد النظام احلاكم والكش��ف عن أوجه 

القصور فيه.
وي��رى التقري��ر أنَّ مخ��اوف ه��ؤالء الش��باب 
كان لها أس��اٌس راس��خ، ألنَّ النظام احلاكم 
الس��عودي من السهل اس��تفزازه، فتغريدة 
أو رس��الة على الواتس��اب أو ُمش��اركة في 
حدٍث سياسي أو أكادميي ُمعادي للنظام هو 
كل م��ا يتطلبه األمر لينتهي بك املطاف في 
قائمة املُش��تبه بهم في سعودية محمد بن 

سلمان.
ويُحِك��م النظ��ام س��يطرته التام��ة عل��ى 
مواطنيه باخلارج، ويُراِق��ب جميع حتُركاِتهم 
م��ن خ��الل تقني��ات مراقب��ة متط��ورة. هذه 

الرقابة املُتفش��ية ُكِش��ف عنها بعد مقتل 
خاش��قجي، عندما صار اجلمي��ع على علم 
بأنَّ النظام اخترق هاتف ناشط شاب يعيش 
في كن��دا يُدع��ى عم��ر الزهراني، وس��جلوا 
اتصاالت��ه م��ع الصحف��ي القتيل.بحس��ب 
التقري��ر، يُقِوض طالبو اللجوء من الش��باب 

املتعلمني احلمالت الدعائية الس��عودية عن 
الفرص اجلديدة املتاح��ة باململكة، ويتحدى 
األمراء املنفيون التصورات اخلاطئة املُتعلقة 
بالتضامن والترابُط في العائلة املالكة. وهذا 
التص��ور األخير بال��ذات تبدد من��ذ عمليات 
»التطهير« في نوفمبر )تش��رين الثاني( عام 
2017، عندما احتجز محمد بن سلمان كبار 
األمراء، ومن بينه��م الوليد بن طالل ومتعب 
بن عب��د اهلل، في فن��دق الريت��ز كارلتون في 

الرياض.
وهروب حفنة من األمراء ممن اتخذوا أوربا مقًرا 
لهم يؤِكد حقيقة أنَّ النظام في عهد األمير 
اجلديد غيَّر من اس��تراتيجيته في اس��تمالة 
األمراء ممن يثيرون املشاكل إلى تهديدهم من 

خالل االحتجاز املهني.
ويش��ير التقري��ر في ه��ذا الصدد إل��ى األمير 
خالد بن فرحان آل س��عود، الذي أضعف من 
نفوذ النظام احلاكم عن بعد. فقد أعلن عن 

انش��قاقه من منفاه بأملانيا عام 2013، وبدأ 
حملًة إعالمية للنيل من محمد بن سلمان.

وف��ي مقاب��الٍت ل��ه في قن��اة هيئ��ة اإلذاعة 
البريطانية »بي بي س��ي«، وفي وكاالت أنباء 
أخرى يعتبرها النظام ُمعاديًة له، اتهم األمير 
خالد العائلة املالكة بالنفاق الس��تمتاعها 

مبل��ذاٍت ُمحرم��ة حتظره��ا عل��ى املواطن��ني 
العاديني، مث��ل االحتفال وتناول املش��روبات 
الكحولية، ووصف امللك س��لمان »باحلاكم 
امليكيافيل��ي«. وأعلن األمير خالد بعد مقتل 
خاش��قجي أنَّه هرب من محاول��ة اختطاٍف 

في أملانيا، زعم أنَّها بأمٍر من ولي العهد.
املنفي��ني  أح��دث فئ��ات  التقري��ر  بحس��ب 
الس��عوديني هي فئ��ة »الفتي��ات الهاربات«. 
فأكثر م��ن ألف فت��اة، ممن تت��راوح أعمارهم 
ب��ني 18 و25 عاًم��ا، ترك��ن اململك��ة العربية 
السعودية في ظل حكم محمد بن سلمان، 
هربً��ا م��ن الرقاب��ة املُش��ددة الت��ي يفرضها 
عليه��م ذووه��م، الت��ي قد تصل ف��ي بعض 

احلاالت إلى االعتداء اجلسدي واجلنسي.
يس��تعرض التقري��ر ح��ال ه��ذه الفتي��ات، 
فتشرح أنَّ الرحالت القاسية التي خاضوها 
قد جتلب عليهم مزيًدا من القيود والعقوبات 
في ح��ال أُجِبروا عل��ى العودة إل��ى اململكة 

العربية السعودية ُمجدًدا.
ويضرب مثااًل بقضية ب��ارزة جذبت االهتمام 
الدول��ي لقضي��ة الفتيات الهارب��ات. ففي 5 
يناي��ر عام 2019، احُتِجزت فت��اة في الثامنة 
عش��رة من عمره��ا تُدعى ره��ف القنون في 
مطار بانكوك، وهي في طريقها إلى أستراليا 

لطلب اللجوء.
قض��ت رهف أياًم��ا عدة في غرفته��ا بفندق 
املطار، قبل أن متنحها كندا حق اللجوء. ولوال 
دعم كثيٍر من الناش��طني الس��عوديني وغير 
الس��عوديني، كان من املمكن أن تُالقي رهف 
املصير ذاته الذي القته فتياٌت هاربات أُخريات 
أق��ل حًظا منها، وهو الترحيل القس��ري إلى 

اململكة.
لك��نَّ النظام أقر أخيًرا بتلك املُش��ِكلة، حلد 
سماحه ببث النقاش��ات حول هذه املسألة 
في وس��ائل اإلع��الم احلكومية، بع��د هروب 

رهف من البلد.
وي��رى التقري��ر أنَّ املناقش��ات العلنية لهذه 
املُشِكلة قد تعني ضمنًيا أنَّ احلكومة بدأت 
في أخذها على محمل اجلد، وقد تكون أيًضا 
وس��يلة للحكومة إلنهاء األزمة وإلقاء اللوم 

على أهل الفتيات أو أوصيائهم.
يختلف السعوديون ممن يعيشون في املنفى 
بشدة في اجتاهاتهم السياسية، وتُوِحدهم 
مظامله��م جتاه اململكة العربية الس��عودية 
في ظل حك��م محمد بن س��لمان. أبرز هذه 
املظاِلم بحس��ِب مضاوي ه��ي تقييد حرية 
التعبير والفساد وتهميش األقليات والنساء 

وانتهاكات حقوق اإلنسان.
وه��ذه املس��ألة األخيرة هيمن��ت على مؤمتر 
املُعارض��ة الذي اس��تضافه منت��دى »ديوان 
لن��دن« اجلديد ف��ي ديس��مبر )كان��ون األول( 
ع��ام 2018. كان م��ن بني احلضور الناش��طة 
هالة الدوس��ري املقيمة في واشنطن، والتي 
أصبحت اآلن عض��وًة مبنص��ة »زمالة جمال 
خاشقجي« في صحيفة »واشنطن بوست«، 
باإلضاف��ة للناش��طتني النس��ويتني أمان��ي 
األحم��دي وأمان��ي العيس��ى، واإلس��الميون 
ممن ُنف��وا حديًثا، س��لطان العبدلي ومحمد 
العمري وأحمد بن راش��د الس��عيد ومحمد 
ف��ؤاد  الش��يعي  والناِش��ط  القحطان��ي، 

إبراهيم.
وانض��م إليه��م منفي��ون آخرون مم��ن غادروا 
اململكة في فترة التس��عينات، مثل أس��تاذ 
الفيزي��اء محمد املص��اري. عرض��وا جميًعا 
رؤاهم لس��عودية مختلف��ة، ودعا بعضهم 
إل��ى اتخ��اذ خط��واٍت عملية لوق��ف أعمال 
القمع واالحتج��ازات، بينما دع��ا آخرون إلى 

إسقاط النظام.

لكن يش��ير التقري��ر أنَّه إلى وقتن��ا هذا، لم 
تتعام��ل اململك��ة العربي��ة الس��عودية وال 
احلكوم��ات املُضيف��ة م��ع طالب��ي اللج��وء 
بجدية بصفتهم قوة سياسية. لكن بتزايد 
د جبهتهم، ترى مضاوي أنَّهم  أعدادهم وتوحُّ
سيتس��ببون مبزيٍد من احلرج للنظام احلاكم 

وحلفائه.

إيران تبلغ قوى عالمية بأنها ستوقف تنفيذ "بعض التزاماتها" في االتفاق النووي

كما دعا املس��اعد السياس��ي 
لوزير اخلارجي��ة اإليراني، عباس 
بريطاني��ا  س��فراء  عراقج��ي، 
وفرنسا وأملانيا والصني وروسيا 
لدى ب��الده إلى اجتماع في مقر 
اخلارجي��ة اإليرانية وس��لمهم 
إلى حكومات بلدانهم،  رسالة 
تتعل��ق بتوق��ف طه��ران ع��ن 
تنفيذ بعض التزاماتها" مبوجب 

االتفاق النووي.
وقالت اخلارجية في بيان: "صباح 
امس قام املس��اعد السياسي 
لوزير اخلارجي��ة اإليراني عباس 
الدول  بدعوة س��فراء  عراقجي 
اخلمس ف��ي طه��ران )بريطانيا 
وفرنسا وأملانيا والصني وروسيا( 
إلى اجتم��اع في مقر اخلارجية 
اإليرانية وس��لمهم رسالة إلى 
حكوم��ات بلدانهم، جاء فيها، 
أن طه��ران قررت إيق��اف بعض 

تعهداتها في االتفاق النووي".
فضال عن ذلك أشارت اخلارجية 
اإليراني��ة إلى أن وزير خارجيتها 
محم��د ج��واد ظري��ف أرس��ل 
رس��الة أخ��رى إل��ى منس��قة 
الش��ؤون اخلارجية ف��ي االحتاد 
وأبلغه��ا  موغرين��ي  األورب��ي، 
فيها تفاصي��ل اإلجراءات التي 

س��وف تقوم به��ا ب��الده حيال 
االتف��اق الن��ووي الي��وم، وق��ال 
ظريف ف��ي رس��الته ملوغريني 

إن ه��ذه الرس��الة تعتب��ر جزءا 
من التنسيق بيننا وبني أعضاء 

االتفاق النووي.
  ولك��ن وزير اخلارجي��ة اإليراني 
محمد جواد ظريف أكد أن بالده 
ل��ن تخرج م��ن االتف��اق النووي 
لكنها ترى م��ن املصلحة عدم 
التزاماته��ا  لبع��ض  تنفيذه��ا 
الت��ي أجرتها طواعية باالتفاق، 
وذلك لع��دم وق��وف أوربا بوجه 

الضغوط األمريكية.
اإليران��ي  التلفزي��ون  ونق��ل 
الوزي��ر ظريف امس  تصريحات 
إل��ى  وصول��ه  ل��دى  األربع��اء، 
الروس��ية موس��كو  العاصمة 
القادمة  اإليرانية  "أن اإلجراءات 

س��تكون ضم��ن إط��ار االتفاق 
الن��ووي كام��ال، وأن طه��ران لن 
تخرج من االتفاق.. واجلمهورية 
اإلس��المية تعمل ضم��ن إطار 
االتف��اق الن��ووي كام��ال وه��ي 
فرصة لألعضاء الباقني ليعملوا 
بالتزاماتهم وال يكتفوا بإصدار 
البيان��ات.. إيران ل��ن تخرج من 

االتفاق النووي".
وأوضح وزي��ر اخلارجية اإليراني، 
أنه سيجري مفاوضات رسمية 
ح��ول  الروس��ي  نظي��ره  م��ع 
االتفاق النووي، مضيفا أن هذه 
املفاوض��ات تأت��ي ف��ي الذكرى 
األول��ى خل��روج أمري��كا من هذا 

االتفاق.

ووصل وزي��ر اخلارجي��ة اإليراني 
عل��ى  ظري��ف  ج��واد  محم��د 
رأس وف��د رفي��ع املس��توى إلى 
الروس��ية موس��كو  العاصمة 
إلج��راء مفاوض��ات م��ع نظيره 
الروسي سيرغي الفروف األربعاء 
بشأن القضايا الثنائية واالتفاق 
الن��ووي والقضاي��ا اإلقليمي��ة 

والدولية املهمة.
ال��ى ذلك أعلنت فرنس��ا، امس 
األربعاء، أنه إذا ل��م حتترم إيران 
التزاماتها النووية فإن مس��ألة 
العقوبات  آلي��ة  إعادة تفعي��ل 

ستكون مطروحة.
وقالت وزيرة الدفاع الفرنسية، 
فلورنس بارلي، إن ال شيء أسوأ 
م��ن خ��روج إي��ران م��ن االتفاق 
النووي، مشيرة إلى أن األوربيني 
االتف��اق،  اس��تمرار  يري��دون 

حسبما نقلت "رويترز".
اجلمهوري��ة  إذاع��ة  وكان��ت 
الرسمية  اإليرانية  اإلس��المية 
قد قالت، امس األربعاء، إن إيران 
أبلغت سفراء اململكة املتحدة 
وفرنسا وأملانيا والصني وروسيا 
بقراره��ا التوق��ف ع��ن تنفي��ذ 
مبوج��ب  التزاماته��ا"  "بع��ض 
االتف��اق النووي ال��ذي أبرم عام 

2015، وفقا لوكالة "رويترز".
وُس��لمت رس��الة م��ن الرئيس 

حس��ن روحان��ي إل��ى مبعوثي 
تلك الدول التي ما تزال ملتزمة 
باالتفاق رغم انسحاب الواليات 
املتح��دة األح��ادي من��ه العام 

املاضي.
كما دعا املس��اعد السياس��ي 
لوزير اخلارجي��ة اإليراني، عباس 

بريطاني��ا  س��فراء  عراقج��ي، 
وفرنسا وأملانيا والصني وروسيا 
لدى ب��الده إلى اجتماع في مقر 
اخلارجي��ة اإليرانية وس��لمهم 
إلى حكومات بلدانهم،  رسالة 
تتعل��ق بتوق��ف طه��ران ع��ن 
تنفيذ بعض التزاماتها" مبوجب 

االتفاق النووي.
وأعل��ن الرئيس حس��ن روحاني 
أن إيران ستتوقف عن بيع املياه 
املصب  واليوراني��وم  الثقيل��ة 
مل��دة 60 يوًم��ا. وق��ال الرئي��س 

خ��الل خطاب ب��ث عل��ى قناة 
"ب��رس تي في": "س��تعلق إيران 
واملاء  اليورانيوم املص��ب  بي��ع 
الثقي��ل، وسيس��تمر التعليق 
60 يوًم��ا مؤكدا عل��ى أن "إيران 

إذا  س��تقوم بخطوتني أخريني 
ل��م ت��أت ال��دول األعض��اء في 
االتفاق إلى طهران وتقوم بسد 

اخللل والفجوة بيننا وبينهم.
كما حذر روحاني من "رد صارم" 
إذا أحي��ل املل��ف الن��ووي م��رة 
أخرى إلى مجلس األمن الدولي

أن  إل��ى  روحان��ي  وأش��ار 
"األوربي��ني وعدون��ا مب��لء فراغ 
انس��حاب واش��نطن ولم يفوا 

بالتزاماتهم".
وكان روحاني قال في وقت سابق 
إن طهران بعثت األربعاء بخمس 
رسائل إلى الدول األعضاء حول 
االتف��اق على البرنام��ج النووي 
اإليراني لتعليق تنفيذ جزء من 

االلتزامات.
في وقت س��ابق، ذك��رت وكالة 

الطلب��ة اإليرانية أن روحاني قد 
يعلن ع��ن اإلج��راءات اجلوابية 
يتعل��ق  فيم��ا  األربع��اء  ي��وم 
العام  األمريك��ي  باالنس��حاب 
املاض��ي من الصفق��ة النووية. 

ووفق��ا له��ا، فإن اخلط��ة، التي 
روحان��ي،  يعلنه��ا  أن  ميك��ن 
ال تعن��ي ف��ي الوق��ت احلال��ي 
انس��حاب إي��ران م��ن االتف��اق 

الن��ووي، ومع ذل��ك، فقد يكون 
هذا إنهاء جزئًيا للوفاء اإليراني 

بالتزاماتها مبوجب االتفاق.

13 ما وراءالحدث

بارلي : إذا مل حترتم إيران التزاماتها النووية فإن 
مسألة إعادة تفعيل آلية العقوبات ستكون مطروحة

قالت إذاعة اجلمهورية اإلس��المية اإليرانية الرس��مية، امس األربعاء، إن إيران أبلغت سفراء اململكة املتحدة وفرنسا وأملانيا 
والصني وروسيا بقرارها التوقف عن تنفيذ "بعض التزاماتها" مبوجب االتفاق النووي الذي أبرم عام 2015، وفقا لوكالة "رويترز".
وُس��لمت رس��الة من الرئيس حس��ن روحاني إلى مبعوثي تلك الدول التي ما تزال ملتزمة باالتفاق رغم انس��حاب الواليات 

املتحدة األحادي منه العام املاضي.

خماوف الشباب كان هلا أساٌس راسخ ألنَّ النظام احلاكم السعودي من السهل استفزازه

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

أثار ولي العهد السعودي 
محمد بن سلمان اجلدل 

حوله منذ وصوله إلى 
السلطة. عوِمل في بداية 

عهده على أنه مجدد 
يؤسس لسعودية جديدة 

أكثر حتررًا، لكن تأثرت تلك 
الصورة بعد جرمية قتل 

الصحفي السعودي جمال 
خاشقجي، والتي تتهم 

بعض أجهزة االستخبارات 
ابن سلمان بتدبيرها.

إال أنَّ الكاتبة السعودية 
مضاوي الرشيد، 

أستاذة األنثروبولوجيا 
االجتماعية، ترى في 

تقرير لها نشرته مجلة 
»فورين أفيرز« أنَّ اخلطر 

احلقيقي الذي يحيط بابن 
سلمان ونظامه يتمثل 

في الالجئني السعوديني 
واملُنشقني عن نظامه ممن 

يعيشون باخلارج.

أعلن الرئيس حسن روحاني أن إيران 
ستتوقف عن بيع املياه الثقيلة واليورانيوم 

املخصب ملدة 60 يوًما

تـُنفـِق السعودية ماليني 
الدوالرات على املنح 
الدراسية كي تـُقلل من 
اعتمادها على العمالة 
األجنبية وبالتالي ال يسعها 
أن تخسر مواطنيها من 
الشباب

ظريف : ايران لن تخرج 
من االتفاق النووي لكنها 
ترى من املصلحة عدم 
تنفيذها لبعض التزاماتها 
التي أجرتها طواعية 
باالتفاق
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الخاشقجي

العاهل السعودي

ابن سلمان

عراقجي

روحاني

بارلي

ملاذا على محمد بن سلمان أن يخشى السعوديني طالبي اللجوء؟

املشكلة األكرب املتعلقة باجلاليات السعودية باخلارج هي 
االنطباع الذي ُتوِلده عن اململكة فخلف كل طالب للجوء 

قصة عن الظلم والقمع



رواية )طوفان اللوتس( لوفاء شهاب الدين .. رحلة إلى قلب األسطورة من خالل المزج بين الواقع والخيال

عدد الشخصيات يف الرواية قليل جداً فهم ال يزيدون عن سبعة أو مثانية 
أشخاص مقارنة برواية تقع يف حوالي أربعمائة صفحة

الرواي��ة  ف��ي  الش��خصيات  ع��دد 
قلي��ل ج��دا، فه��م ال يزي��دون عن 
س��بعه أو ثمانية اشخاص مقارنة 
برواي��ة تقع ف��ي حوال��ي أربعمائة 
صفحة، ول��م تس��تخدم الكاتبة 
الش��خصيات الثانوية اال فيما ندر 
وفي ظل اضطرار احل��دث الى ذلك، 
مما يس��اعدك عل��ى التركي��ز فيما 
تري��د الكاتب��ة أن توصل��ه اليه وال 
تتش��تت في ش��خصيات وأحداث 

ثانوية.
فك��رة الرواي��ة مت��زج ب��ن الواق��ع 
واخلي��ال، س��ندس البطل��ة بعدما 
ميوت أبوها وتصبح وحيدة وتنكسر 
ف��ي قص��ة ح��ب فاش��لة ته��رب 
م��ن قاهريته��ا الصاخب��ة املرفهة 
املتحررة الى قرية )قبريط( الواقعة 
بش��مال مص��ر عل��ى نه��ر النيل، 
لتعي��ش وحي��دة ف��ي بي��ت أبيها 
وجدها لتزيل عنه التراب وتس��قى 
وروده وأش��جاره لتزده��ر مرة أخرى، 

في إش��ارة ال��ى مقابلته��ا للبطل 
ياس��ن ه��ذا الرج��ل األس��طوري 
الكاس��ح، وال��ذي س��قط قلبه��ا 
حت��ت قدميه من أول لقاء ليكس��ر 
كبرياءه��ا ويعامله��ا بتع��ال م��ن 
برجه العاجي، اكتش��فت سندس 
أق��ارب أبيها والذي��ن تقابلهم ألول 
م��رة وهم هذا األس��طورى ياس��ن 
وأخوه جاس��ر وابوهم احلاج أحمد 
ووالدتهم، لتحيطها هذه األس��رة 
بال��ود واحلب والتبن��ي، اال ان حبها 
تش��تهي  مب��ا  يس��ير  ال  لياس��ن 

السفن فهو رجل متزوج.
تب��دأ الرواية في الثلث الثاني منها 
في أخذ منحى آخر حن تكتش��ف 
س��ندس أن بيت جدها ه��ذا والذي 
يقع في هذه القرية االثرية القدمية 
)قبريط( يقبع فوق مقبرة فرعونية 
للمل��ك )ح��ور( وال��ذي يخطفه��ا 
الى أس��فل البيت لتجد نفس��ها 
ف��ي قاع��ة فرعونية مهيب��ة أمام 

الفرعون االله )حور(.
تكتشف سندس انها امللكة )نفر( 
زوجه )حور( والت��ي قتلت من ثالثة 
آالف س��نة وبعث��ت م��ن جديد في 
جسد سندس، لتس��ير بنا الرواية 
ف��ي خ��ط تناس��خ االرواح وحلول 
االرواح كل ثالث��ة آالف س��نة ف��ي 
جس��د جديد، وتتمزق سندس بن 
حبها لياسن وحب حور لها والذي 

عاد بعد آالف السنن ليبحث عنها 
ويجدها مرة اخرى.

في خضم هذه االحداث التي جتعل 
انفاس��ك متالحقة تكتشف كم 
املعلوم��ات الصحيحة  هائل م��ن 
واملدقق��ة عن احلض��ارة الفرعونية 
القدمية وصراع اآللهة  واساطيرها 
في املعتقد الفرعوني القدمي لتجد 
نفسك شاهد عيان على ست وحور 
ونفر وايزيس وازوريس وماعت وست 
ونفتيس وكاف ميريت ورع، وصراع 
كل ه��ؤالء االلهة فيم��ا بينهم، مما 
يوضح اجله��د الذي بذل في تدقيق 
ه��ذه املعلوم��ات وصياغتها بهذه 
الطريقة، ثم تعود بك في رش��اقة 
الى عالم ياس��ن وجاسر وسندس 
ووالده��م وأمه��م، لتس��ير الرواية 
على هذا النهج وبن هذين الزمنن 

لنص��ل الى ب��ؤرة الص��راع عندما 
يتزوجها ياس��ن ويغار عليها حور 
من ياس��ن والعك��س حتى نصل 
ال��ى حل الص��راع ونقط��ة الضوء 

في اجل��زء االخير م��ن الرواية والتي 
صاغته الكاتبة كملحمة فرعونية 

بديعة.
تؤك��د الرواية على قيم��ة العائلة، 
مما يعد نقطة محورية وهامة جدا 

ف��ي صل��ب الرواي��ة، فالبطلة 
س��ندس والتي وجدت نفسها 
وحيدة بعد وفاة والدها تسافر 
احل��اج  لتج��د  بلدته��ا  ال��ى 
احمد اب��ن عم والده��ا وابناؤه 
ياسن وجاس��ر خير عون لها، 
يحتضنونها ويوفرون لها االمان 
النفس��ي واالجتماعي لدرجة انها 
جتد نفس��ها بدون ان تش��عر تقبل 
يد عمها احلاج أحمد كلما سلمت 
علي��ه، وه��ي الفت��اة املتعجرف��ة 

املتح��ررة اال ان ه��ذه الش��خصية 
القوي��ة والتي لها مكانة كبرى في 
البلدة والب��الد اجملاورة واملتمثلة في 
هذا الرجل جتعلها تش��عر بأنه في 

مكانة والدها.
تتط��رق الرواي��ة الى نقط��ة هامة 
وهى وقوع الزوج في حب فتاة حبا 
ال يوص��ف ف��ي الوقت ال��ذي يحب 
فيه زوجت��ه ايضا، لتقول ان الرجل 
بطبيعته قلبه يتعلق بأخرى حتى 
ل��و كان متزوج��ا ويح��ب زوجت��ه، 
وعاجلت هذه اجلزئية بحرفية بالغة 

لتجد لها حال في الرواية.
الوص��ف في الرواية دقي��ق للغاية، 
واللغة الرومانس��ية وعبارات احلب 
والوجد متتلئ به��ا الرواية وخاصة 
في احلوارات املتعددة والطويلة بن 

سندس وياسن.
الكاتبة كما قلت في البداية حتلق 
وحدها في س��ماء أخرى لتنس��ج 
لن��ا نوعا م��ن الكتابة جتي��ده هي، 
والرواي��ة م��ن أروع م��ا ق��رأت ف��ي 
السنوات االخيرة، من وجهة نظري 
أن عدم وج��ود الكاتبة في القاهرة 
وه��ي املركز االدب��ي والثقافي االول 
واقامتها في محافظة كفر الشيخ 
والتي تبعد عن القاهرة كثيرا قد أثر 
بش��كل ما عن عدم وجود الكاتبة 
في مكانها املالئ��م لها فى صدارة 

كتاب الرواية العربية.
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اصدار

ان االعتم��اد حرفيا على الواقع ال يخدم الفن إطالقا ما 
لم يتم التعامل معه بصيغ تصهره ضمن رؤى العملية 
اإلبداعي��ة فيم��ا يتعلق باحلكائية وأس��لوب الس��رد، 
خاص��ة إذا كانت القصة الواقعي��ة معروفة ومتداولة 
في كل مكوناتها وتش��عباتها. هنا أود االشارة الى أن 
ه��ذه القصة قدمت عام 2005 كمس��رحية من تأليف 
وإخراج راج��ي عبد اهلل وكان العرض جميال ألنه ابتعد 
عن منطي��ة الواقع وتعام��ل مع اخليال الفني بش��كل 
جيد، كما ق��دم كفيلم روائي قصير في معهد الفنون 
اجلميل��ة ع��ام 2012 من إخ��راج جواد ص��ادق. يتوجب 
هن��ا الذه��اب ال��ى العتبة األول��ى للفيل��م حيث جاء 
العنوان )أنا يوس��ف يا أمي( ال��ذي يحتاج الى أكثر من 
س��ؤال: ملاذا جاء بصيغة تقدمي ال��ذات؟ وهو أمر غريب 
أن يقدم االبن نفس��ه الى أم��ه!! وملاذا جاء )بفهم آخر( 
بصيغة االس��تفهام؟ هل األم ال تع��رف ابنها؟!! وحن 
يبدأ الفيلم في تقدمي نفسه للمشاهدين وعند عتبة 
التايتل األول له تقابلنا معلومة صادمة وقاسية تقول 
ان الفيلم اعتم��د قصة حقيقية، يعني أننا أمام واقع 
حقيق��ي والذي ه��و بحق س��يطر عل��ى كل مجريات 
الفيل��م من دون أن يقدم ما يجب أن تقدمه الس��ينما 
من عناصر فنية وجمالية تقربنا ومتنحنا ذلك السحر 
اجلميل ال��ذي اعتادت على تقدميه الس��ينما. فالواقع 
دائم��ا يحتاج الى اخلي��ال، انطالقا م��ن أن اخليال مينح 
ذل��ك الواقع أبع��ادا وصفات جديدة منه��ا خلق املتعة 
والتش��ويق، ألنه ليس كل ما موج��ود في الواقع ميكن 
أن يكون فن��ا جيدا في كل األعم��ال األبداعية األخرى 
)الرواية، القصة، املس��رحية، اللوحة، الخ.. ولهذا فإن 
التقيد مبجريات واقعية القصة يأخذنا الى مناقش��ة 
ش��كل س��ينمائي قدمه الفيلم وقد خضع بالكامل 
الى األس��لوب املغل��ق في الس��رد والذي أيق��ظ رغبة 
املتابع��ة في املش��اهد األول��ى منه اال أنه س��رعان ما 
انقطع��ت أواصر التلق��ي بفعل االرتب��اك احلاصل في 
فهم األسلوب املغلق وكيفية التعامل معه في السرد. 
فاملؤل��ف �� اخملرج الفرطوس��ي أراد، بوعي منه ام بغير 
ذل��ك، أن ينتقل بن��ا عبر مدارس إخراجية س��ينمائية 
متنوعة. وارى أن هذا جاء حصيلة تأثيراته بالعديد من 
اخملرجن )وخاصة اخملرجن اإليرانين( من دون توظيفها 
برؤية خاصة به وتتطابق م��ع واقعية القصة من أجل 
أن يكون هناك تالقح ما بن الش��كل واملضمون طبقا 

وانطالقا من الواقعية التي بدأ بها الفيلم.

تشابك الواقعية وضياع 
األفكار واملفاهيم 

a

فنارات

  حسني السلمان

قصيدة

نص مسرحي 

هالل الصوم هل على االنام           وينبي بالبشائر والسالم 
يقول: عباد اهلل هبوا                         ملأدبة حوت اشهى طعام

قد اوملها االله جلند صوم                   يرمون املفازة بالوسام
وسام للعبور على صراط                        جلنات اعدت للكرام

فشهر الصوم قناص اخلطايا               ودرع للخوامي وللعوام
ميد السيف الذي رووه سما                  ابالسة املفاسد واللئام

فمن عفو ملغفرة لذنب                            ومشفى من هموم او سقام
ومن جفو وصد من صديق                  الى صفح توشح بالوئام

وصفو للنفوس اذا عرتها                      من الشيطان اكداد عظام
فقال املصطفى: صوموا تصحوا            وقول املصطفى اهدى كالم
ورحمات السماء مرفرفات                   على روس اخلليفة كاحلمام
ستنثر فوق اهل االرض خيرا               اذا علقوا بحبل االعتصام

وابواب اجلنان مشرعات                   تنادي: ها هنا دار املقام
سيدخلها الذي صام احتسابا                  واخلص في السجود وفي القيام

فهل من توبة لذوي ذنوب                       ومن اثدائها تسعى فطام؟
وما اغلى الدموع اذا جتارت                        على خد املصلي في الظالم

يناجي ربع رغبا وخوفا                           ويجلد ذاته سوط املالم
ويهمل دمعه ندما كجمر                          يذيب به اجلوارح والعظام

لعل اهلل من نار تلظى                           يكن منها له واق وحام
فهل للفاسد بان يصوموا                        عن االثام والسحت احلرام

وال يبقوا الفقير بال فراش                           وهم سكرى على ريش النعام
ويعطون الزكاة ملستحق                          ويقضوا احلج للبيت احلرام

عسى الرحمن يرحمهم بعفو                   به يصلوا الى شاطئ السالم
فشهر الصوم بلسم كل داء                  وابراء النفوس من السفام

اذا ما صامه عبد بعام                 يعاوده بشوق كل عام

كنز البشائر

عبد الحسني كامل النجم

عمار نعمه جابر 

)امرأة في منتصف العمر ، جتلس على 
كرسي في وسط املسرح(

امل��رأة: )حتاول أن تنه��ض( ال ينبغي أبدا 
أن أبقى هكذا، يجب أن أحترك بسرعة، 
)تت��ردد( ولكن ق��د يصبح األمر أس��وأ 
ح��ن أحت��رك )تبقى جالس��ة( األفضل 
أن أبق��ى في مكان��ي، انتظر م��ا الذي 
يحدث الحقا، نعم، قد تسوء االمور اذا 
تدخلت، وحينها أفقد الس��يطرة على 
الوضع، سأبقى في مكاني )بعد حلظة( 
ولكن حن أنهض م��ن هنا، وأذهب الى 
هناك، ق��د أقوم بش��يء ايجابي، نعم 
ايجابي، ش��يء يشارك في احلل، شيء 
رمب��ا يدفع املش��كلة نح��و التحلحل 

)حت��اول النه��وض من الكرس��ي(نعم.. 
يجب أن أحترك واحتدث معهم عن قرب، 
ف��ي النهاية أنا جزء كبير في حياتهم، 
بل أنا، أنا كل حياتهم، )تتردد( ولكن قد 
يفهمون تدخلي في املوضوع بش��كل 
خاط��ئ، وق��د يزعلون من��ي )تضطرب( 
ال.. ال.. أن��ا ال أق��در عل��ى زعلهم، انهم 
ح��دث  اذا  حيات��ي،  كل  حيات��ي،  كل 
وخاصموني، ال أستطيع أن أحتمل ذلك، 
سأموت من احلزن )بعد حلظة( ولكنهم 
في مشكلة، خصام، خالف، قد يخسر 
أحدهم اآلخر، ال ينبغي أن أبقى ساكنة 
هك��ذا، املفروض أن أك��ون اآلن بينهم، 
نعم هن��اك بينهم، أحاول أن أهدئ من 
روعهم، احتدث معهم، أفتت غضبهم 
عل��ى بعضهم البعض )ته��م بالقيام 
عن الكرسي( ال ميكنني أن أبقى هكذا 

ب��ال موقف، يجب أن أح��دد موقفي من 
أج��ل االصالح بينه��م، تركه��م بهذا 
احلال خيانة مني لهم، دليل على عدم 
اهتمامي بهم، وأنا أحبهم جدا، واهتم 
ألمره��م، انه��م حيات��ي، كل حيات��ي 
)تتردد( ولكنهم يعرف��ون جيدا كم أنا 

أحبه��م، كم أم��وت في الت��راب الذي 
ميش��ون عليه، هذا االم��ر ال يحتاج الى 
دلي��ل، ال يحتاج أبدا )جتل��س وتلتصق 
بالكرس��ي بقوة( م��ا يح��دث بينهم، 
مجرد س��حابة صيف عابرة، سينتهي 
كل ش��يء به��دوء مث��ل كل م��رة، لن 

يحدث ش��يء ذو بال، س��يتوقفون عن 
ذلك، ويعودون أحبة أكثر من الس��ابق، 
إنه��م وفي كل مرة يح��دث بينهم، ما 
يح��دث اآلن، وبعد فترة قصيرة، ينتهي 
كل ش��يء، وتعود املي��اه الى مجاريها، 
وتعود ل��ي حياتي، هادئ��ة، وفارغة من 
املش��اكل، متى تنتهي هذه املشكلة 
بينه��م، لق��د أخذ هذا املوض��وع أكثر 
مم��ا يج��ب، مت��ى تنته��ي، مت��ى تعود 
حيات��ي هادئ��ة، وفارغة من املش��اكل 
)بعد حلظة، تس��مع ص��وت طلق ناري، 
يلحقه صوت طلق ناري ثان( يا الهي، يا 
الهي، ماذا فعلوا بانفسهم  ماذا جرى 
له��م، يا الهي )حتاول جاهدة أن تنهض 
عن الكرس��ي، حتاول مرة ثانية، وثالثة 
وتاس��عة ومليونا، لكنها ال تستطيع، 

حتى تنهار على الكرسي(.

عـــجــــز

في أسلوب أشبه بكتابات االساطير، ولغة شعرية بديعة تبدو كما لو كانت تغريدة بجعة تسبح وحيدة في بحيرة، نسجت 
لنا الكاتبة هذه الرواية من بدايتها الى نهايتها مما يجعل الكاتبة حتلق وحدها في سماء أخرى وتنحو منحى آخر يختلف 
عن اآلخرين. اللغة العربية الفصيحة القوية واجلزلة هي ما استخدمتها الكاتبة سواء في السرد أو في احلوار مما أضفى على 
الرواية قوة وخياال، بدأت الرواية برحلة سيارة لبطلة الرواية سندس آخذة في وصف املكان والشخصية بأسلوب ينقلك على 

الفور إلى جو الرواية وكأنك تشاهد فيلما سينمائيا..

قراءة / حسام أباظة / مصر

تتطرق الرواية إىل نقطة مهمة وهي وقوع 
الزوج يف حب فتاة حبًا ال يوصف يف الوقت 

الذي حيب فيه زوجته أيضًا

البينة اجلديدة / محمد رسن
يعد االهتمام بفئات ذوي االحتياجات 
لتقدم  مقياسا  اجملتمع  من  اخلاصة 
لهم  تقدمه  ما  على  اعتمادا  األمم 
في  تساعدهم  وخدمات  برامج  من 
حتقيق ذواتهم لذ تتنافس الدول فيما 
مختلفة  فرص  من  تهيئه  مبا  بينها 

تساعدهم على جتاوز حالة العجز أو 
تقدمي الرعاية لهم لتنمية قدراتهم 
وقد تطور استخدام مفهوم الفئات 
الى  اإلعاقة  ذوي  ليتجاوز  اخلاصة 
 Excptional العادي  غير  املصطلح 
يتميزون  الذين  األفراد  ليشمل 
بالتفوق العقلي أو اصحاب املواهب 

اذ تبنت التربية اخلاصة التعليم غير 
التقليدي الذي غايته تلبية احلاجات 
ذوي  من  والطلبة  لألطفال  الفردية 
املعوقن  )الطلبة  اخلاصة  احلاجات 
والطلبة  اخملتلفة  االعاقة  لفئات 
بهدف  واملوهوبن(  عقليا  املتفوقن 
اقصى  بلوغ  على  مساعدتهم 

واالستقاللية  األداء  من  ممكن  مدى 
عن  مختصرة  نبذة  هذه  والتوافق. 
ضمن  صدر  الذي  الكتاب  فحوى 
التي  الثقافية  املوسوعة  سلسة 
الثقافية  الشؤون  دار  عن  تصدر 
 145 في  الكتاب  يقع  حيث  العامة 

صفحة من القطع املتوسط.

الرتبية اخلاصة: املفهوم/ األبعاد/ التوجهات احلديثة

مؤسس )ديوان الصويرة الثقافي( 

بغداد / البينة اجلديدة
تدريبية  ورشة  لألزياء  العراقية  الدار  أقامت 
بعنوان )عادات الشخصية الناجحة( للفترة من 
)6 - 8( أيار اجلاري، يحاضر فيها مستشار التدريب 
تضمنت  السلطاني.  مهدي  صفاء  الدولي 
الذكاء  مهارات  منها،  احملاور  من  عدداً  الورشة 
األهداف،  لتحقيق  سوات  خطة  االجتماعي, 
وإدارة الوقت وتقسيمه، وبن احملاضر بان )حتليل 
سوات( في إدارة نقاط القوة والضعف والفرص 
في   مساعدا  عامال  يعتبر  العمل  في  احملتملة 
كان  مناخ  أي  في  القرار  اتخاذ  عملية  فهم 

للذات  وتقييم  النفس  لتقييم  أداة  بصفته 
متطرقا للفرق  بن الرجل واملرأة في التفكير.

ورشة تثقيفية يف الدار العراقية لألزياء بعنوان 
)عادات الشخصية الناجحة(

بغداد / البينة اجلديدة
أقامت دار الكتب والوثائق الوطنية دورة تدريبية حول )قوانن وأنظمة حفظ 
مبشاركة   ,2019/5/  9  –  5 من  للفترة  وتستمر  الوثائق(  وإتالف  واسترجاع 
مجموعة من موظفي وزارة العمل والشؤون االجتماعية، حاضر فيها عدد 
من موظفي قسم التفتيش بالدار كل، من حسن سرحان عبيد, حمودي 
عواد حازم، وكرمي مال وسمي، وتناولت الندوة طبيعة العمل باالستناد على 
وتأتي هذه  )37( لسنة 2016.  رقم  الوثائق  وإتالف  قانون حفظ واسترجاع 
الدورة ضمن إطار منهاج قسم املوارد البشرية/ شعبة التطوير اإلداري في 
تطوير  بغية  الدولة  ومؤسسات  وزارات  لعموم  الدورات  هذه  بإقامة  الدار 

آليات العمل فيها وتقدمي املعلومات اجلديدة واملفيدة.

دار الكتب والوثائق الوطنية تقيم 
دورة )قوانني حفظ واسرتجاع الوثائق(



ملتقى عشتار للفنون التشكيلية يضيء سماء دبي من خالل معرضها الدولي السابع في دولة اإلمارات العربية المتحدة

مشيداً مبستوى التنظيم واألعمال املشاركة..
السفري العراقي: سعداء بهكذا مهرجانات فنية ترقى لإلبداع العراقي والعربي

وقد أشاد السفير العراقي في االمارات 
التنظيم  املتحدة مبس��توى  العربي��ة 
واألعم��ال املش��اركة خلي��رة الفنانني 
الع��رب مضيفاً: إّن الفن التش��كيلي 
العراق��ي ل��ه تأري��خ حاف��ل بالعطاء 
ويعتبر مدرس��ة لها بصم��ة واضحة 
معروف��ة للمهتم��ني به��ذا النوع من 
الفن��ون وهن��اك الكثير م��ن األعمال 
الفنان��ني  لكب��ار  املتمي��زة  الفني��ة 
العراقيني في الرسم او النحت او حتى 
التصوي��ر وغيرها مازالت معروضة في 
بعض املتاحف او الس��احات العامة، 
وبالنسبة لهذا املعرض أسعدني هذا 
احلض��ور العربي املتنوع وهو بال ش��ك 
ت��الق مل��دارس فنية مختلف��ة وتالقح 
ل��رؤى إبداعي��ة حيث متازج��ت األذواق 
مع رُق��ي األعم��ال الفنية الت��ي أبدع 
فيه��ا الفنانون والفنان��ات العراقيون 

والعرب وامتنى للجمي��ع دوام التوفيق 
واأللق في مش��اركاتهم املستقبلية، 
وقد َش��ِهَد املهرجان مشاركة أعمال 
فنية متنوعة غير الرسم مثل النحت 
واخلط العربي واجلرافيك.. وعن املعرض 
وأهميته حتّدث مدير مؤسسة عشتار 
للفنون التشكيلية األستاذ باقر نعمة 
عل��وان قائ��الً: معرض دب��ي هو احملطة 
الدولية الس��ابعة الت��ي يقف عندها 
ملتقى عش��تار وهو األهم بالنس��بة 
لي اتّس��ع نط��اق املش��اركة العربية 
ألكثر م��ن  90 فنانة وفنانا كان األكبر 

منهم لألش��قاء السعوديني الذين 
متي��زت أعماله��م بحرفي��ة وإبداع 
عالي املستوى وهذا مؤشر على أّن 
في الدول اخلليجي��ة هناك فّنانون 
كب��ار به��ذا اجمل��ال ونحن س��عداء 
بحضوره��م ومش��اركتهم ناهيك 
عل��ى أّن معارضن��ا حتظى بتغطية 
م��ن مختل��ف  كبيري��ن  وإهتم��ام 
وس��ائل اإلع��الم واملهتم��ني به��ذا 
اخلص��وص ونعمل عل��ى أن ننفتح 
مبش��اركات قادم��ة ف��ي دول أوروبا 
بالتع��اون م��ع بعض املؤسس��ات 
املعني��ة به��ذا الف��ن لك��ي نطلق 
الِعن��ان للفن العربي التش��كيلي 
س��ابقاتها..  م��ن  اوس��ع  مبدي��ات 

باملعرض  الس��عودية  وعن مش��اركة 
ق��ال الفنان الس��عودي أحمد احلربي:  
مش��اركتنا تعتبر األقوى واألكثر عدداً 
وهناك ما يقارب م��ن 38 فنانة وفنانا 
مش��اركا تنوع��ت أعماله��م ماب��ني 
اكثر من  مدرس��ة فني��ة.. كالواقعية 
والتجريدية والتكعيبية وكذلك بعض 
األعم��ال النحتية التي أثَْرْت املهرجان 
وأعطته رونقاً وجمالية ونحن سعداء 
بهذه املش��اركة واحلضور مع أشقائنا 
م��ن مختلف ال��دول العربي��ة.. ويذكر 

أن برنامج ظهي��رة اجلمعة الذي تّبثه 
قن��اة الش��رقية كان ق��د اس��تضاف 
الفنان��ة العراقي��ة آالء املفت��ي وه��ي 

عض��و ف��ي مجل��س إدارة مؤسس��ة 
عش��تار الت��ي قالت: املؤسس��ة هي 
راف��د م��ن رواف��د الف��ن التش��كيلي 
العراق��ي وهي إنطالقة لألدب والفنون 
)بي��روت  أول معارضه��ا ف��ي  أقام��ت 
والقاهرة وإسطنبول وشرم الشيخ..( 

وه��ذه احملطة الس��ابعة لنش��اطاتنا 
خملتلف الفنون التشكيلية وفي النية 
شمول الفن املسرحي في مهرجاناتنا 

القادمة.. واملؤسسة يرأسها االستاذ 
باقر نعمة العلوان ونحن ممثلون عنه 
ف��ي ال��دول التي ُنقي��م فيه��ا ودورنا 

ينحص��ر ف��ي التواصل م��ع الراغبني 
باملش��اركة بعد اإلعالن ع��ن تنظيم 
املعرض وبإجور رمزية يتحمل نفقاتها 
الفنان الذي يرغب باملش��اركة بعيداً 
عن املتاجرة او الربحية.. ألّن رس��التنا 
او غايتنا ه��ي جعل معارضنا ملتقى 

لتالق��ي وتالقح األفكار وتب��ادل الرؤى 
بني مختل��ف املدارس الفني��ة.. وأثناء 
جتوالن��ا ب��ني أروق��ة املع��رض الحظنا 

حجم اإلقبال واإلهتمام الذي حظيت 
ب��ه مختل��ف األعمال الفني��ة..وكان 
ه��ذه  متمي��زة  مش��اركة  لهولن��دا 

امل��رة حتدثت عنها الفنان��ة العراقية 
األص��ل- ع��ذراء املفت��ي قائل��ة: هذه 
اول مرة أش��ارك في املهرجان بلوحة 
رس��م- أكرليك من الف��ن التجريدي 
التعبيري وهو يرمز للحضارة العراقية 
وماش��هدته من تدمي��ر للفنون عبر 

العصور ثّم عادت ونهضت من جديد 

وه��ي دالل��ة عل��ى أّن الف��ن العراق��ي 
األصيل باقي ويتجّدد وموجود في كل 
مكان وه��ذا املهرجان ه��و إثبات لدور 
الع��راق الريادي بهذا النوع من الفنون 
وأمتنى جناحه وتطويره ليجوب العالم 
أجمع.. وأخي��را حتّدثت إلين��ا الفنانة 
التشكيلة الس��عودية- سلوى حجر 
ع��ن رأيه��ا باملش��اركة: ش��كرا لكم 
لهذه التغطية وأنا س��عيدة باحلضور 
ش��اكره للقائم��ني على مؤوسس��ة 
عش��تار دعوتهم لي باملش��اركة وأنا 
ف��ي احلقيق��ة تس��تهويني اللوحات 
واحلم��د هلل  الطبيع��ة  الت��ي تص��ّور 
أن��ا محظوظ��ة به��ذه الفرص��ة وفي 
الس��عودية مناط��ق طبيعية جميلة 
مناظ��ر  منه��ا  نس��تمد  وس��احرة 
لنرس��مها كلوح��ات فني��ة وكذل��ك 
نحتفظ بذاكرتنا بعضاً مما نش��اهده 
لبع��ض  اخلارجي��ة  رحالتن��ا  خ��الل 
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البينة الجديدة / دبي/ خاص/  محمد الفيصل

باقر نعمة علوان مدير مؤسسة عشتار للفنون

ّثل ارتقاًء  مدير مؤسسة عشتار: معرض دبي يمُ
كبرياً بهذا النوع من الفنون إذ اّتسع نطاق املشاركة 

العربية ألكثر من  90 فنانة وفنانًا

أمحد احلربي: املشاركة السعودية يف هذا املعرض هي 
األقوى واألكثر عدداً .. وعذراء املفيت: هذا املهرجان 

إثبات لدور العراق الريادي بالفن التشكيلي

متابعة / البينة اجلديدة
أك��دت مص��ادر مقربة م��ن الفنانة حال 
ش��يحة أنها رفضت فور إعالنها العودة 
إلى الف��ن وخل��ع احلج��اب الظهور مع 
الزعيم عادل إمام في مسلسله اجلديد 
»فالنتين��و« ال��ذي خ��رج من س��باق 
رمضان هذا العام، وذلك قبل أن يعرض 
عليها العم��ل مع محمد رمضان في 
مسلسل »زلزال«.وكشفت املصادر أن 
سبب رفضها للعمل باملسلسل جاء 
لضع��ف قيم��ة األجر ال��ذي مت عرضه 
عليها حيث أكدت حال أنه ال يتناسب 
مع مكانته��ا الفنية.يذكر أن ش��يحة 
تشارك في مسلسل »زلزال« الرمضاني 

كها ال��ذي يعرض حالياً،  ر يش��ا و
ل��ة  لبطو ا

محم��د 
ن  مض��ا ر
ج��د  ما و

املصري.

حال شيحة ترفض الظهور مع 
عادل إمام.. والسبب غريب!

متابعة / البينة اجلديدة
انطلق مؤخرا 2019، مهرجان حيفا املستقّل 
لألفالم بدورته الرابعة، على مدار سبعة أيام، 
س��يعيد مهرج��ان حيف��ا املس��تقّل لألفالم 
اكتش��اف التاري��خ الفلس��طينّي من خالل 
األرش��يف الس��ينمائّي، عبر عرض أفالم عن 
الثورة الفلسطينّية واألرشيف الفلسطينّي، 
ومع��رض  اخلب��راء  دروس  عم��ل،  ورش  كم��ا 
فّن��ي، كأهمي��ة لربط حيفا واحلاض��ر بتاريخ 
املكان، وإعادة تش��بيك اجلمه��ور مع تاريخه 
اجلمع��ّي. ويوّفر املهرج��ان جلمهور حيفا ومن 
يس��تطع الوص��ول إليه��ا، أفالًم��ا عربّية، ما 
كانت لُتعرض في فض��اءات حيفا الثقافّية، 
ل��وال وجود مهرجان س��ينمائّي فلس��طينّي 
مس��تقّل. وهذا لعالقة املهرجان املس��تمرة 
م��ع العالم العربي، صّن��اع أفالمه وقصصه، 
وهي عالقة أساس��ّية بُنّي عليه��ا املهرجان 
من��ذ تأسيس��ه، بهدف إعادة بناء اجلس��ر ما 
بني حيفا والعالم العربي من خالل السينما.

وفي دورة هذا العام، يُس��لط املهرجان الضوء 
على س��وريا واجلزائر، من خ��الل عروض أفالم 

عديدة، روائّية وتس��جيلّية، منها؛ فيلم “عن 
اآلباء واألبن��اء” للمخرج ط��الل ديركي، الذي 
كان مرشًحا  لألوسكار 2019، فيلم “العبور” 
جلورج كوريان، فيلم “لكل جرح عالم” لدالية 
كوري، “حصار” لوس��يم صف��دي. وهي أفالم 
تُس��لط الضوء على الواقع السوري في هذه 
املرحلة، سواء حتت حكم النظام و/أو احلركات 
اجلهادي��ة، اللجوء وكذلك احلي��اة في اجلوالن 
الس��وري احملّتل.وف��ي األي��ام التي مت��ّر اجلزائر 
بحراك ش��عبي، اختار املهرج��ان عرض أفالم 
حتكي السردية اجلزائرية التاريخّية واملعاصرة 
أيًضا. من األفالم املش��اركة: “في رأس��ي رون 
بوا” حلسني فرهاني، فيلم “vote off” لفيصل 
هامون، وغيرها من األفالم التي توّفر مساحة 
ومضحك��ة  مؤث��رة  مس��لّية،  معلوماتّي��ة، 
وتعّب��ر ع��ن اجليل اجلدي��د من الس��ينمائّيني 
واجلزائري��ات. اجلزائري��ني  والس��ينمائيات 

من لبن��ان، س��ُتعرض مجموعة م��ن األفالم 
املليئة بحّس الفكاه��ة املعدي، التي تعرض 
بأس��اليبها اخلاّص��ة، فيه��ا م��ن التهكمّية 
والس��خريّة، واقع لبنان الي��وم، تُدمج بنظرة 

ثاقبة ونقديّة على ماضي لبنان وحاضره. من 
هذه األفالم؛ “إحساس أعظم من احلّب” ملاري 
جيرمانوس سابا، وفيلم “آخر أيام رجل الغد” 
لفادي باقي.س��يضم مهرج��ان هذا العام 59 
فيلما )11 فيلًما روائًيا، 18 فيلًما تس��جيلًيا، 
30 فيلًما قصيًرا(، عن هذا تقول حنان واكيم: 
“كمية اإلنتاج الس��ينمائّية الفلس��طينّية 
والعربّي��ة، تدعو للفخ��ر. كان علينا أن نختار 

ع��دًدا محدًدا منها لضيق املس��احة. كما أن 
ما ميّيز ه��ذه الدورة هو ع��دد صانعات األفالم 
النساء الفلسطينّيات والعربّيات، باإلضافة 
إل��ى التنّوع باملواضي��ع والقصص املطروحة، 
السياس��ّية واالجتماعّي��ة منها، وتس��ليط 
الض��وء عل��ى فئ��ات مجتمعّي��ة ال حتظ��ى 
بتغطّية كافّية في السينما، مثل الكويرينّي 

ومن لديه توّحد”.

انطالق مهرجان حيفا املستقل لألفالم

متابعة / البينة اجلديدة
أزم��ة جديدة يتع��رض لها موس��م الدراما 
الرمضاني بعدما قام املنتج أحمد السبكي 
بالهجوم على موقع »صدى البلد« اإلخباري 
التابع لقناة »صدى البلد« الفضائية، وقام 
باإلس��تعانة بأكث��ر م��ن »بودي غ��ارد« من 
أج��ل اإلعت��داء بالضرب عل��ى الصحافيني 
املتواجدي��ن باملوق��ع. ويرجع س��بب غضب 
الس��بكي وقيامه بهذا التص��رف التهامه 
للقناة الفضائية بسرقة مسلسله »سوبر 
مي��رو«، ال��ذي تق��وم ببطولته إميي س��مير 
غ��امن، وعرضه على شاش��تها من دون وجه 

ح��ق. األم��ر تطور إل��ى النيابة وتق��دم عدد 
م��ن الصحافيني ببالغ��ات ع��دة، يتهمون 
من خالله��ا الس��بكي باإلعت��داء عليهم 
بالض��رب. وق��رر عدد من النج��وم التضامن 
مع السبكي منهم حسن الرداد زوج بطلة 
العمل إميي س��مير، وال��ذي تواجد معه في 
النيابة لس��اعات طويلة ولم يتركه، كذلك 
حرص الفنان كرمي فهمي على اجمليء للنيابة 
النيابة  الس��بكي.ومازالت  م��ع  والتضامن 
تباشر التحقيقات إذ أصبح السبكي مهدداً 
باحلبس، خصوًص��ا أن القناة والصحافيني 

رفضوا التصالح معه.

حسن الرداد يف النيابة .. ما عالقة زوجته إيي مسري غامن؟

على مدى خمس��ة أيام تقريباً وبحضور جمهور كبير من املهتمني واملعنيني ومختلف وس��ائل اإلعالم ومبش��اركة اكثر من عشر دول عربية 
وهولندا.. أقامت مؤسس��ة عش��تار العراقية للفنون التش��كيلية معرضها الدولي الس��ابع في دولة اإلمارات العربي��ة وبرعاية كرمية من 
السفارة العراقية هناك، فقد افتتح القائم باألعمال العراقي الدكتور فؤاد غازي مبعية بعض من أركان السفارة هذا املعرض وجتّول 

بني أعماله املتميزة والتي رسمها اكثر من 90 فناناً وفنانة جاؤوا من عشر دول عربية وكذلك ألول مرة هولندا.. 

الفنان التشكيلي السعودي أحمد الحربي

الفنانة العراقية عذراء املفتيالفنانة العراقية آالء املفتيالفنانة السعودية سلوى حجر

متابعة / البينة اجلديدة
ع��رض قبل ايام في العاصمة الفرنس��ية باريس 
فيلم )وداعا أيها الليل( الذي ش��ارك فيه الفنان 
السينمائي العراقي عامر علوان كاتبا للسيناريو 
وممثال امام املمثلة الكبيرة كاترين دينوف. الفيلم 
للمخرج الفرنس��ي الكبير )أوندري تشينه( وهو 
من جي��ل غودار وترف��و.. الفيلم يع��رض في 163 
صالة عرض منذ أسبوعني وشاهده اكثر من 160 
ألف متفرج خالل االس��بوع االول.. مبارك للفنان 

عامر علوان وهو يحقق هذا االجناز الكبير.

إجناز سينمائي كبري
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بغداد / البينة الجديدة
  اكد نائب رئيس الوزراء لش��ؤون الطاقة 
وزي��ر النفط ثام��ر الغضب��ان ان ال��وزارة 
حريص��ة عل��ى تنفيذ خطط ومش��اريع 
كبي��رة لتطوير صناعة الغ��از في العراق 
واس��تثماره بالش��كل االمث��ل وايق��اف 
حرقه ، ج��اء ذلك اثن��اء رعايته وحضوره 
حف��ل توقي��ع عق��د اس��تثمار ومعاجلة 
الغ��از ف��ي حق��ل احللفاية بطاق��ة 300 
مليون قدم مكعب قياس��ي باليوم.وقال 
الس��يد الوزير ان ه��ذا املش��روع الذي مت 
توقيع عقده اليوم بني شركتي بتروجاينا 
املش��اريع  م��ن  الصينيت��ني    )CPECC(و
املهم��ة والس��تراتيجية لتطوير صناعة 
الغاز في العراق ، حيث سيؤمن استثمار 
للغاز املصاحب في حقل احللفاية بطاقة 
300 مقمق باليوم ، مشيرا   الى ان الوزارة 

لديها مش��اريع اخ��رى اضاف��ة الى هذا 
املش��روع ، ، مؤكد ان الوزارة قررت املضي 
بتنفيذ مش��روع كبير ف��ي حقل ارطاوي 
ويتبعه��ا  بالي��وم  مقم��ق   400 بطاق��ة 
مرحلة ثالثة باستثمار الغاز بطاقة 200 
مقم��ق باليوم.واض��اف ان ال��وزارة تؤكد 
حرصه��ا على ايق��اف حرق الغ��از وهدره 
باملس��تقبل القري��ب وزيادة اس��تثماره ، 
فضال عن س��عي ال��وزارة الع��ادة العمل 
في حقل��ي عكاس واملنصوري��ة الغازيني 
اللذين ينتجان الغاز احلر، لالستفادة من 
الغ��از املنت��ج في جتهيز محط��ات توليد 
الطاقة الكهربائي��ة بالوقود ، فضال عن 
اس��تخدامه في جميع  الصناعات التي 
تعتم��د عل��ى وق��ود الغاز.وقدم الس��يد 
الوزير ش��كره وتقديره ال��ى  جلنة النفط 
و الطاق��ة البرملاني��ة وللحكومة احمللية 

ف��ي محافظ��ة ميس��ان لدعمهم 
املتواص��ل لعمل الوزارة ، مؤكدا  ان 
تنفذ  ال��وزارة ومش��اريعها  ملفات 
بش��كل ش��فاف وان اي مخالف��ة 
يت��م معاجلته��ا من خ��الل اجلهات 
الرقابي��ة املوج��ودة ف��ي ال��وزارة او 
النفطي��ة  العق��ود  وان  احلكوم��ة 
تخض��ع الى موافقة جلن��ة الطاقة 
الوزارية ومجلس الوزراء.وقال وكيل 
الوزارة لش��ؤون الغاز معتصم اكرم 
ان ه��ذا العق��د يع��د م��ن العق��ود 
املهمة في قطاع الغاز النه سيوفر 
300 ملي��ون ق��دم مكعب قياس��ي 
باليوم  من حقل احللفاية النفطي 
ف��ي محافظ��ة ميس��ان العزي��زة ، 
وهذه خطوة مهم��ة لتعزيز االنتاج 
الوطن��ي  من الغ��از  لرفد محطات 

الطاق��ة الكهربائي��ة ف��ي البالد ، 
فض��ال ع��ن توفي��ر الغاز الس��ائل 
ومكثف��ات الغ��از ، مش��يرا الى ان 
توقيع عقد تطوير و أستثمار الغاز 
املصاح��ب  للعملي��ات النفطي��ة 
في حقل احللفاي��ة النفطي مت بني 
شركة بتروجاينا الصينية )املقاول 
الرئيس( لتطوير احلقل وبني شركة  
CPECC الصينية )املقاول الثانوي( 
س��تقوم  الت��ي  الش��ركة   وه��ي 
باس��تثمار الغاز املصاحب لصالح 
ش��ركة نف��ط ميس��ان ، باالضافة 
الى توقيع مذكرة بني ش��ركة نفط 
ميسان وش��ركة بتروجاينا لضمان 
تنفيذ املواصفات املطلوبة والواردة 
ضمن عقد تطوي��ر حقل احللفاية.

من جانبه قال ) تشانغ تاو ( السفير 

الصيني في بغداد ان العالقات بني الصني 
والع��راق حققت تقدما كبي��را في كافة 
اجمل��االت وال س��يما مجال النف��ط والغاز 
، مضيف��ا ، لدينا ش��ركات عديدة تعمل 
بالتعاون مع وزارة النفط ، مش��يرا الى ان 
التعاون في مجال النف��ط والطاقة جزء 
مهم م��ن التعاون الثنائي ب��ني البلدين ، 
حيث تعد الصني املستورد االكبر للنفط 
العراق.وقال مدير ش��ركة )CPECC( »ليو 
هايجيون(  ان مش��روع معاجلة الغاز في 
حق��ل احللفاية ذو اهمي��ة كبيرة لتنمية 
االقتصاد العراقي وسيس��هم في توفير 
الطاقة الغازية املستثمرة الستخدامها 
ف��ي مجال تولي��د الطاق��ة الكهربائية ، 
مشيرا الى ان من اولويات العمل لشركتنا 
توفير فرص العمل للعراقيني في املشروع 
ونقل التكنولوجيا احلديثة للعراق.وشدد 

املتحدث الرس��مي باس��م الوزارة عاصم 
جه��اد عل��ى اهمي��ة االس��تثمار االمثل 
للغاز املصاحب للعمليات النفطية ، وان 
الوزارة وضعت خطط طموحة الستثمار 
الغ��از م��ن احلق��ول النفطي��ة ، وس��وف 
تش��هد الفترة املقبلة التوقيع على عدد 
من العقود االس��تثمارية ف��ي هذا االطار 
س��توفر من خالله��ا كميات جي��دة من 
الغ��از تعزز االنتاج الوطني وتس��هم في 
تقليص التل��وث البيئي الى مس��تويات 
متدنية<وحض��ر احلف��ل الس��ادة رئي��س 
جلن��ة النف��ط والطاق��ة البرملانية هيبت 
احللبوسي وعدد من اعضاء جلنة الطاقة 
احلكوم��ة  وممثل��ي  الصين��ي  والس��فير 
احمللي��ة ف��ي محافظ��ة ميس��ان ووكالء 
الوزارة واملدراء العامون وممثلي الشركتني 

املوقعتني على العقد.

خالل حضوره حفل توقيع عقد استثمار الغاز في حقل الحلفاية

نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط:لدينا مشاريع كبرية الستثمار الغاز املصاحب 

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة بداءة الكوت

العدد: 1014/ب/2019
التاريخ: 2019/5/7 

اىل املدعى عليه/ جمعة مجذاب حمزة
اعالن

اقام��ت املدعي��ة مديحة طاهر ناص��ر الدعوى البدائي��ة املرقمة 1014/
ب/2019 تطالب��ك فيه��ا بتجدي��د الق��وة التنفيذية لق��رار الحكم املرقم 
574/ب/2010 يف 2010/6/30 وبالنظ��ر ملجهولي��ة مح��ل اقامتك 
تقرر تبليغك بالنش��ر يف صحيفتن محليت��ن ويف حالة عدم حضورك يف 
موعد املرافعة واملؤرخ يف 2019/5/15 س��وف يتم الس��ر يف اجراءات 

الدعوى غيابيا بحقك.
القاضي محمد حران السراي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة بداءة الكوت

العدد: 1151/ب/2019
التاريخ: 2019/5/7 

اىل املدعى عليه/ محمد عبد عباس
اعالن

اقام املدعي علي جليل عباس الدعوى املرقمة  اعاله والتي يطلب دعوتك 
للمرافعة والزامك بدفع مبلغ قدره خمس��ة وثالثون ورقة فئة مائة دوالر 
بموجب وصل األمانة وملجهولية محل اقامتك حس��ب اش��عار مختار محلة 
دام��وك / الش��هداء االوىل والثانية املرفق بكتاب مركز ش��رطة الش��هداء 
6056 امل��ؤرخ يف 2019/4/28  تق��رر تبليغ��ك بواس��طة صحيفتن 
محليت��ن للحضور امام هذه املحكمة صباح يوم 2019/5/15 الس��اعة 
التاس��عة صباحا ويف حال��ة عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا س��وف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون.

محكمة استئناف البصرة االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف أبي الخصيب

العدد : 201 / ش / 2019
التاريخ : 21 / 2 / 2019

م / إع�������الن
   إىل / املدعى عليه ) عبد اللة أحمد جاسم(

أقامت املدعية ) نورية عبد الجبار عبد الحافظ ( الدعوى الشرعية املرقمة 
201 /ش/2019 طالب��ة الحكم بالتفريق بينكما للهجر  وملجهولية محل 
اقامتك وحس��ب تبليغ مركز شرطة حمدان وتأييد املجلس البلدي لقضاء 
أب��ي الخصيب عليه ق��ررت املحكمة تبليغك بواس��طة النش��ر بصحيفتن 
محليتن يوميتن بالحضور امام هذه املحكمة صباح يوم املرافعة املصادف 
2019/5/13 ويف حال��ة ع��دم الحضور او من ينوب عنك قانونًا س��وف 

تجري املرافعة بحقك غيابيًا وعلنا وفق القانون.
القاضي / عمارشاكر فجر

اىل / الفالح املرتحل / شرهان محيسن صخي
م / انذار

نظ��را الرتحالك ع��ن االرض املوزعة علي��ك والبالغة )30( 
دون��م ضم��ن الس��لف 1,1 مقاطعة 8/ الش��يب الش��رقي 
بموج��ب ق��رار التوزي��ع املرق��م 1135 يف 4/ 4/ 1973 
وامل��رم وفق القان��ون 117 لس��نة 1970 ننذركم بوجوب 
العودة والس��كن واالس��تغالل وخ��الل ف��رة )15( يوما من 
تاريخ نش��ر هذا االنذار وبخالفه يتم الغ��اء التوزيع عليكم 

واسرداد االرض وتأجرها وفق الضوابط.
م. ر مهندسن زراعي
اركان مريوش حسن

مدير زراعة محافظة واسط

م/انذار
اىل /الفالح املرتحل )خفيف سوادي حسن(

نظ��ر الرتحالك ع��ن االرض املوزع��ة علي��ك  والبالغة 30 
دونم ضم��ن الس��لف 1\4 مقاطعة 16 \ الس��ايح بموجب 
ق��رار التوزيع املرق��م 5563 يف 1\7\ 1978 واملرم وفق 
القانون 117 لسنة 1970 ننذركم بوجوب العودة والسكن 
واالس��تغالل وخالل ف��رة 15 يوم��ا من التاريخ نش��ر هذا 
االنذار وبخالفه يتم الغاء التوزيع عليكم واس��رداد االرض 

وتاجرها وفق الضوابط والتعليمات.
م ر مهندسن زراعين
اركان مريوش حسن

مدير زراعة محافظة واسط

اىل / الفالح املرتحل / حمادي شحم جبر
م / انذار

نظ��را الرتحالك ع��ن االرض املوزعة علي��ك والبالغة )30( 
دونم ضمن الس��لف 1,3 مقاطع��ة 18/ ابيجع والعكرايف 
بموج��ب قرار التوزيع املرق��م 4925 يف 31/ 1/ 1977 
وامل��رم وفق القان��ون 117 لس��نة 1970 ننذركم بوجوب 
العودة والس��كن واالس��تغالل وخ��الل ف��رة )15( يوما من 
تاريخ نش��ر هذا االنذار وبخالفه يتم الغ��اء التوزيع عليكم 

واسرداد االرض وتأجرها وفق الضوابط.
م. ر مهندسن زراعي
اركان مريوش حسن

مدير زراعة محافظة واسط

وزارة االعمار واالسكان
والبلديات واالشغال العامة

شركة الفاو الهندسية العامة
اعالن املناقصة املرقمة )12 / 2019( للمرة الثانية

تعلن شركة الفاو الهندسية العامة احدى تشكيالت وزارة االعمار واالسكان والبلديات واالشغال العامة عن اعالن املناقصة 
املرقم��ة )12/ 2019( للمرة الثانية الخاصة بتنفيذ هياكل العمارات الس��كنية عدد )10( للقطاع الثالث ملش��روع مجمع 
الخالص الس��كني وللحصول على مس��تندات املناقصة والش��روط الخاصة بها مراجعة مقر الش��ركة )ش��عبة العقود( الكائن 
يف منطق��ة التاج��ي مقاب��ل معهد النفط العربي لق��اء مبلغ قدره )500,000( خمس��مائة الف دينار غ��ر قابل للرد وعلى 
الراغب��ن من الش��ركات واملقاولن ذوي االختصاص واملصنفن من الدرجة )رابعة/ انش��ائي( تقديم هوية تصنيف الش��ركات 
واملقاولن )س��ارية املفعول – نس��خة اصلية( عند ش��راء املناقصة وجلب كتاب تخويل موقع من قب��ل 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 واسم صاحب العطاء )الشركة او املكتب( ويحتوي بداخله على ثالثة ظروف منفصلة ومختومة ويتضمن االول 
جميع املستمس��كات املطلوبة ويتضمن الظرف الثاني العرض الفني ويتضمن الظرف الثالث على العرض التجاري مع صك 
مصدق )بقيمة التأمينات االولية( بمبلغ )17,159,000( س��بعة عش��ر مليون ومائة وتس��عة وخمسون الف دينار عراقي 
او خط��اب ضمان نافذ ملدة )ثالثة اش��هر( من تاريخ الغلق ووصل الش��راء مع تقديم مايثب��ت تنفيذ اعمال مماثلة مؤيدة من 
الجهات املس��تفيدة مع تقديم الحس��ابات الختامية مصادق عليها من قبل محاس��ب قانوني آلخر س��نتن ويودع يف صندوق 
العطاءات يف مقر الشركة الكائن يف التاجي، علمًا ان الشركة غر ملزمة بقبول اوطأ العطاءات واهمال العطاء غر املستويف 
للمستمس��كات املطلوبة وعدم قبول الوكاالت العامة الصادرة من املناقصن ويتم اعتماد الوكالة الخاصة باملناقصة يف حالة 
وجود عذر مش��روع مصدق اصوليًا وس��يكون آخ��ر موعد لتقديم العطاءات ي��وم )االحد( املوافق 19/ 5/ 2019 الس��اعة 
الثانية عش��رة ظهرا ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رس��مية يكون الغلق يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترس��و عليه 
املناقصة اجور نشر االعالن ويمكن االطالع على موقع الشركة االلكروني على االنرنيت وحسب ما مدرج يف ادناه علمًا ان 
مبلغ الكلفة التخمينية للمناقصة اعاله يكون )1,715,900,000( مليار وسبعمائة وخمسة عشر مليون وتسعمائة الف 

دينار عراقي ال غرها. مع التقدير.
املدير العام

إع��������������الن

بناء عل��ى ما جاء بق��رار الهيئة العامة 
العام��ه  للتج��ارة  )ش��يزانه  لش��ركة 
املح��دودة(  التجاري��ة  وال��وكاالت 
ق��رار الهيئ��ة العام��ة املتخ��ذ بتاري��خ 
2019/3/16 املتضمن وضع الشركة 
تح��ت التصفي��ة وتعي��ن املحاميت��ن 
املصفيتن )االء جاس��م غانم( و)س��ناء 
سلومي هاش��م(. اني مسجل الشركات 
صادق��ت على القرار املذكور اعاله على 
ان يتم نشره طبقا الحكام املادة 160 
من قان��ون الش��ركات رقم 21 لس��نة 

1997 املعدل.
الخام��س  الي��وم  يف  ببغ��داد  كت��ب 
والعش��رين م��ن ش��هر ش��عبان لس��نة 

1440 ه�.
املوافق لليوم الثالثن من ش��هر نيسان 

لسنة 2019م.

فريال اكرم عبد اهلل
مسجل الشركات / وكالة

اىل / الفالح املرتحل / شريده مزهر وادي
م / انذار

نظ��را الرتحال��ك ع��ن االرض املوزعة علي��ك والبالغة 
ام   /14 مقاطع��ة   1,1 الس��لف  ضم��ن  دون��م   )30(
الش��عر بموجب قرار التوزيع املرق��م 4926 يف 31/ 
1/ 1977 وامل��رم وفق القانون 117 لس��نة 1970 
ننذرك��م بوج��وب العودة والس��كن واالس��تغالل وخالل 
فرة )15( يوما من تاريخ نشر هذا االنذار وبخالفه يتم 
الغ��اء التوزيع عليكم واس��رداد االرض وتأجرها وفق 

الضوابط.
م. ر مهندسن زراعي
اركان مريوش حسن

مدير زراعة محافظة واسط

اىل / الفالح املرتحل / الزم جابر اليذ
م / انذار

نظرا الرتحالك عن االرض املوزعة عليك والبالغة )40( 
دونم ضمن الس��لف 3,1 مقاطعة 15/ العوده بموجب 
قرار التوزيع املرقم 5554 يف 14/ 6/ 1978 واملرم 
وفق القانون 117 لسنة 1970 ننذركم بوجوب العودة 
والسكن واالس��تغالل وخالل فرة )15( يوما من تاريخ 
نش��ر هذا االن��ذار وبخالفه يت��م الغاء التوزي��ع عليكم 

واسرداد االرض وتأجرها وفق الضوابط.
م. ر مهندسن زراعي
اركان مريوش حسن

مدير زراعة محافظة واسط
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هموم الناس

انهيار الواقع 
اخلدمي وسوء األداء

من النافذة

   الفس��اد آفة من أش��د اآلفات الفتاكة التي تضرب اجملتمع 
اإلنس��اني وال يخت��ص بجان��ب واحد بل يتع��داه إلى جميع 
جوان��ب احلياة في اجملتمع ، والفس��اد بوصف��ه مرض خطير 
فإنه يقيناً ال يأتي من تلقاء نفس��ه بل البد من وجود األدوات 
واملقدم��ات الت��ي تهي��ئ ل��ه األرضي��ة اخلصبة و املناس��بة 
النتش��اره و بس��ط هيمنت��ه املطلقة في أي بقعة ش��اء ، و 
بس��بب العدوى التي ميتلكها هذا الوب��اء الفتاك فبإمكانه 
نخر جسد اإلنس��ان و مفاصل الدولة على حٍد سواء فمثالً 
اإلنسان ال ميتلك العالج الفعال للقضاء على الفساد ما دام 
ينصاع ألهوائه الشيطانية ورغباته وملذاته الدنيوية الزائلة 
وقد ترك العقل والعقالء وأصبح أسيراً لتلك الزخارف البالية 
ولعل البعض من املسؤولني في املواقع الوسطية والدنيوية 
هم أول ضحايا الفس��اد واإلفس��اد ألنهم قد غرتهم الدنيا 
وزينته��ا الفانية ولذلك فهؤالء هم أس الفس��اد في اجملتمع 
واألده��ى واألمر من ذلك كله جند عدوى الفس��اد قد انتقلت 
إل��ى مفاص��ل مهمة ف��ي بعض الدوائ��ر التي لها مس��اس 
مباشر يوميا مع املواطنني فعاثت في األرض فساداً وأحرقت 
األخض��ر قبل اليابس في هذا البلد املظلوم الذي جترع مرارة 
احلي��ف والضيم بس��بب هذا الفس��اد الذي وص��ل إلى حد 
يندى له جبني اإلنس��انية والتاريخ فما مير ب��ه العراق اليوم 
م��ن األزمات و االنتكاس��ات ما هي إال نتيج��ة ذلك التخبط 
العش��وائي في اس��اليب االدارة   التي يعيشها البلد مما أثر 
س��لباً على املش��هد العراقي برمته   ، فعلى سبيل املثال ال 
احلصر باتت بعض  املستشفيات واملراكز الطبية والعيادات 
الطبي��ة تعان��ي من نقص ح��اد ف��ي األدوية واملس��تلزمات 

الطبية وخصوصا ادوية 
االم��راض املزمن��ة  م��ع 
الطبي  ال��كادر  انع��دام 
املتخصص والكفوء في 
الكثير منه��ا ، ، اضافة 
اخلدم��ات  نق��ص  ال��ى 
البلدية فلقد انتش��رت 
ظاهرة تراك��م النفايات 
واملناط��ق  االزق��ة  ف��ي 
والش��وارع  الس��كنية 
العام��ة وص��ارت منظرا 
يوميا يشاهده املواطنني 
عن��د جتوالهم وتنقلهم 
ونق��ص حاد ف��ي تأمني 
الصاحلة للش��رب  املياه 

في بعض مناطق بغداد وع��دم وجود مجاري لتصريف املياه 
الثقيل��ة وغيرها الكثير ناهيك عن عدم توفير املس��تلزمات 
الزراعي��ة والب��ذور واالس��مدة الكيمياوية للفالح��ني والتي 
تس��ببت في قلة انتاج احملاصيل الزراعية  مما ش��جع وفتح 
االبواب مشرعة لالستيراد من اخلارج وهذا بحد ذاته تقصير 
واض��ح في عدم ايج��اد االليات الناجع��ة للتخلص من هذه 
املش��اكل وكذل��ك توقف اغلب املصانع التي كانت س��ابقا 
منتجة وتس��د احلاجة احمللية مما ادى الى تس��ريح اآلالف من 
االي��ادي العامل��ة ما ادى الى ازدي��اد البطالة .. م��ن هنا  جند 
أن الفس��اد من كل ما اس��لفنا يقف وراءها بسبب تسلط 
البعض من الفاش��لني يتخبطون  ف��ي إدارة امور البالد وهذا 
الفشل الفضيع لم يأت من فراغ بل من تسلط البعض من 
الفاش��لني كونهم غي��ر مؤهلني  للقيادة الب��الد مما ادى الى 
ح��دوث إليكثير من االزمات التي جرت على البلد الكثير من 

الويالت والهزات.

عدوى الفساد انتقلت 
إىل مفاصل مهمة يف 
بعض الدوائر التي لها 
مساس مباشر يوميا 
مع املواطنني فعاثت يف 
األرض فسادًا

18

أحمد البياتي

متابعة / البينة الجديدة
تعتزم وزارة الثقافة والس��ياحة 
موافق��ة  اس��تحصال  واالث��ار 
رئي��س ال��وزراء على رف��ع القبور 
م��ن اح��د اه��م معال��م بغ��داد 
االثري��ة املتمثل باجلامع اخملروطي 
لضريح الشيخ عمر السهروردي  
ال��ذي تعرض ال��ى اض��رار كبيرة 
ف��ي ع��دد م��ن اجزائ��ه نتيج��ة 
االهمال وانعدام اعمال الصيانة 
.وكشف احلمداني عن  والترميم 
ان هذا املش��روع الذي تقدمت به 
الوزارة  مت بعد التاكد من الفتوى 
الش��رعية الص��ادرة ع��ن مفتي 
جمهورية العراق الشيخ مهدي 
ان   ال��ى  مش��يرا  الصميدع��ي  
املشروع يش��مل مطالبة رئيس 
الوزراء باش��راك قي��ادة عمليات 
املش��تركة  والعملي��ات  بغ��داد 
التي  لتأم��ني احلماية للجه��ات 

ستتولى رفع القبور عن الضريح 
الش��ريف الى جانب زي��ادة عدد 
من  احلراسة  وتش��ديد  احلمايات 
قب��ل هيئ��ة اآلث��ار عل��ى املعلم 
التاريخ��ي الذي يحظ��ى مبكانة 
خاصة ل��دى العراقيني ،   وكانت 
وزارة الثقافة بالتنسيق مع ديوان  
الوقف السني قد اتخذت تدابير 
عاجلة الصالح االضرار في مرقد 
اطل��ع  الس��هروردي.اذ  الش��يخ 
وزي��ر الثقافة واالثار والس��ياحة 
الدكت��ور عب��د االمي��ر احلمداني 
في وقت س��ابق عل��ى االجراءات 
االض��رار  م��ن  للح��د  املتخ��ذة 
اخلارجي��ة التي تعرض لها جامع 
ومرقد الش��يخ عمر السهروردي 
الذي يعد احد املعالم التاريخية 
ف��ي مدينة بغ��داد ويحتوي على 
مصلى واسع تبلغ مساحته ٦٠٠ 
متر مربع  تتوسطه قبة مستندة 

عل��ى عش��ر ركائ��ز اضاف��ة الى 
جدران س��ميكة البن��اء ويغلف 
املرم��ر قبة محرابه ويع��ود بناؤه 
الهجري.وقال  السابع  القرن  الى 

الس��يد الوزير ان الضريح حلقت 
به بعض االضرار اجلانبية نتيجة 
تقادم السنني والعوامل املناخية 
واالفتق��ار ال��ى عملي��ات االدامة 

والصيان��ة ما  اس��تدعى تدخال 
س��ريعا ومباش��را من قبل وزارة 
الثقاف��ة ممثل��ة باملديرية العامة 
لالثار بالتنسيق مع ديوان الوقف 
الس��ني ، واش��ار ال��ى ان الوزارة 
والوق��ف الس��ني ش��كال فريقا 
مش��تركا لتش��خيص االسباب 
الت��ي ادت ال��ى انح��راف القب��ة 
وحدوث بعض التشققات فضال 
ع��ن ظهور عي��وب في االس��س 
الت��ي حتي��ط باملق��ام الش��ريف 
بس��بب الظ��روف اجلوي��ة االم��ر  
اج��راء صيانة  اس��تدعى  ال��ذي 
ان  احلمدان��ي  وقائية.واض��اف 
الوزارة س��خرت جميع طاقاتها 
لتدارك االضرار باملقام الش��ريف 
.. وانها هيأت جميع االمكانيات 
ووضعتها حت��ت تصرف القائمني 
على ه��ذا الرم��ز التاريخي الذي 

يقع في قلب بغداد.

بعد الفتوى الشرعية لمفتي الجمهورية

وزير الثقافة: نسعى حلماية ضريح السهروردي  

   حض��ر ال��ى مقر جريدتنا املواطن )حس��ني عل��ي غياض( وذكر  
بانه قدم معاملة بطلب الش��مول برات��ب املعني املتفرغ بتاريخ 
2٠17/1٠/19 لزوجته رجاء حميد شياع الى السيد الوزير السابق 
وذلك ملرض ابنته املعاقة )حوراء حس��ني علي( كونها تعاني من 
ش��لل دماغي تشنجي ش��ديد يش��مل االطراف كافة بحسب 
التقري��ر الصادر من املستش��فى اخلاص بام��راض االعصاب عام 
2٠1٦. ويأمل ان يحظى برعايتكم االنس��انية وااليعاز بشمولها 

براتب الرعاية االجتماعية. 
موبايل/ 07705736771

نحُن لفيف من س��كنة منطقة الري محل��ة 8٦1 زقاق 3٠ نرفع 
الى معاليكم شكوانا التي لم جتد مديرية صيانة كهرباء البياع 
حال له��ا واملتضمنة عطب احملولة التابع��ة لزقاقنا  التي مضى 
عل��ى رفعها  اكثر من ثالثة اش��هر وال��ى االن ال نعرف مصيرها. 
نحن االن بدون كهرباء, وفي ش��هر رمض��ان الفضيل, واحلر طرق 
ابوابنا, فنرفع شكوانا اليك يا معالي وزير الكهرباء ونرجو منك 
بعد اهلل ان جتد لنا حال ملش��كلتنا العظمى التي عجزت صيانة 
البي��اع بكوادرها الهندس��ية والفنية ان جت��د لها حلوال . املني 
منك��م النظر في ش��كوانا وااليعاز الى صيان��ة البياع لتزويدنا 
مبحول��ة بدل تلك التي مت س��حبها من قبله��م وكلنا امل بكم 

بعد اهلل في انصافنا .مع فائق شكرنا وتقديرنا.
لفيف من اهالي منطقة الري

محلة 861 زقاق 30  /// موبايل: 07704218719

وردتنا الرسالة التالية من املتقاعد )محمد علي صاحب حسن( 
ننشرها نصا 

بسم اهلل الرحمن الرحيم 
السيد رئيس مجلس النواب احملترم 

اللجنة املالية النيابية املوقرة 
م/ املطالبة برفع الغنب ع��ن املتقاعدين الذين راتبهم التقاعدي 
احل��د االدن��ى )4٠٠( ال��ف دينار وحاصل��ني على ش��هادات ولهم 
س��نوات خدمة نطالب جلنتكم املوقرة برفع احليف عن شريحة 
املتقاعدي��ن الذي��ن ظلمه��م قانون التقاع��د رقم ) 9(  لس��نة 
2٠14 بحرمانهم من مخصصات املعيش��ة ) س��نوات اخلدمة ( 
ومخصصات الش��هادة للمتقاعد احلاص��ل عليها حيث جعل 
القانون مبوجب املادتني ) 21 رابعا / أ ( واملادة ) 35 تاسعا وعاشرا( 
باحتساب مخصصات الشهادة ومخصصات املعيشة من ضمن 
الرات��ب التقاعدي الذي ه��و احلد االدنى )4٠٠( ال��ف دينار . لذلك 
نطالب جلنتكم احملترمة عند تعديل قانون التقاعد   باحتس��اب 
مخصصات املعيشة ومخصصات الشهادة للمتقاعد احلاصل 
عليه��ا واضافتهما ال��ى الراتب التقاعدي الذي ه��و احلد االدنى 

)4٠٠( الف دينار.   واهلل املوفق. 
املتقاعد  /  محمد علي صاحب التميمي 
مدرس – بكالوريوس /// الخدمة 25 سنة 

الراتب التقاعدي )400( الف دينار

امام انظار وزارة التجارة 

بغداد  في  مختلفة  مناطق  في  العوائل  من  العديد  تشكو     
الغذائية  املواد  وكالء  بعض  اهتمام  عدم  من  احملافظات  وبقية 
والطحني من توزيعها لهم, حيث هناك تالعب كبير باالسعار 
التي جتبى منهم, كما ان املواد ال تسلم دفعة واحدة لهم وامنا 
غير  التعامل  وهذا  اخرى  جباية  يعني  مما  دفعات  شكل  على 
للتعليمات  وواضحة  صريحة  ومخالفة  عادل  وغير  انساني 
بالتقيد  الوكالء  والزمت  التجارة  وزارة  اقرتها  التي  والضوابط 
ان  بها حرفيا خدمة للمواطنني, لقد طرق اسماعنا قبل فترة 
وزارة التجارة بصدد سحب اجازات )1٠٠٠( وكيل لعدم التزامهم 
بالضوابط واضافوا ان قسما من هؤالء الوكالء هم موظفون في 
دوائر الدولة يتقاضون رواتبا وهذا مناف للشروط . عليه يرجون 
اتخاذ اجراءات سريعة وعاجلة للحد من ظاهرة التالعب هذه 

التي استنزفت اموالهم وارقتهم.

يب��دو ان بغداد فق��دت هويتها متاماً حتى بات��ت ضائعة فال 
ه��ي مدينة مبا هي عليه من مواصف��ات املدينة املعاصرة وال 
هي بالقري��ة وان ثمة جتاوزات كبيرة وخطيرة على التصميم 
األس��اس ال��ذي ال يراع��ي البني��ة التحتي��ة للعاصم��ة او 
االحتياجات االساس��ية حتى صرنا امام حالة من الفوضى 
العارم��ة وتغيرت معالم احياء وم��دن عراقية كانت  امنوذجا 
لله��دوء والنظافة ، اما اليوم فهي تعي��ش حالة هرج ومرج  
يق��ول مواطن��ون من س��كنة احي��اء بغدادي��ة ان اخملالفات 
البنائية غيّرت وظيفة هذه األحياء من س��كنية الى جتارية .. 
دع��وة مخلصة من هؤالء املواطنني ال��ى امانة بغداد بضرورة 
االلتزام بالتصميم االس��اس واحلفاظ عل��ى هذه األحياء من 

التشويه املقصود.

م/ وكالء المواد الغذائية 

أمام أنظار السيد وزير الكهرباء

امام انظار رئيس جملس النواب

راتب رعاية اجتماعية
امام انظار وزير العمل والشؤون االجتماعية

يعاني كثير م��ن املواطنني وبالذات الطلبة 
اخلريج��ني  من البطالة الت��ي تعتبر احدى 
النتائج الس��لبية على البلد والشعب وان 
توقف املعامل واملصانع واملشاريع التنموية  
االخرى هو تدمير للبنى التحتية.والشباب 
ميثلون ش��ريحة واس��عة من العاطلني عن 

العمل رغم كونهم اصحاب شهادات   ولم 
تكن الطريق س��الكة امامهم للولوج في 
الوظائف الش��حيحة بل اوص��دت االبواب 
بوجوههم رغم الظرون املعيشية الصعبة 
التي مير بها البلد.هذه الش��ريحة تناش��د 
الس��ادة املس��ؤولني بوضع ح��د ملعاناتهم 

م��ن خالل ايجاد فرص العمل لهم حيث ان 
معاناتهم ازدادت كثيراً ولم يجدوا ما يسد 
رمقهم ورمق عوائلهم.ان البطالة اصبحت 
ظاهرة تس��تدعي تضافر اجله��ود من اجل 
الش��روع  بالتخطيط االقتصادي السليم 
وع��دم االكتفاء باي��ردات مبيع��ات النفط 
بش��كل ريعي الن مثل ه��ذه احلاالت تخلق 
موازنة عرجاء ال مجال لالستثمار ان يتوسع 
وينفت��ح على القطاع  اخل��اص وخلق عدة 
منافذ اقتصادية للموازن��ة واولها واهمها  
اع��ادة اعمار البن��ى التحتي��ة للقطاعات 
الزراعية والصناعية والس��ياحية وبالتالي 
تتوفر فرص العمل ولن تبقى هنالك بطالة 
او بطال��ة مقنع��ة  ف��ال جتعلوا الش��باب 
يعزفون عن الزواج للس��بب املذكور وينأون 
بانفس��هم بعي��دا عن التفكي��ر به ونحن 
نتوسم بالس��ادة املسؤولني النتشالنا من 
ه��ذه الظاهرة من اجل بن��اء العراق اجلديد 
واالرتق��اء به ال��ى مصاف ال��دول املتقدمة 
ونكرس العمل املؤسساتي خلدمة الشعب 
االجي��ال  مس��تقبل  ولضم��ان  والوط��ن 
الالحقة وهذا يعن��ي اخلالص احلقيقي من 
حالة االنكس��ار واملعاناة بس��بب الظروف 

املعيشية الصعبة.

البطالة يف العراق متى يتم حلها؟

حامد شهاب
أن  أش��هر  من��ذ  حرص��ت   
أش��يد بجهود وزارة الكهرباء 
وبخاص��ة دائ��رة صيانة حي 
امليكانيك ببغداد محلة 83٦ 
زقاق 7، ملا يبذلونه من جهود 
انقطاعات  كبيرة في صيانة 
 ، املنطقة  الكهرب��اء ضم��ن 
بسبب قدم احملوالت من جهة   
وقدم الظفائر اخملصصة لهذا 
الشارع الذي تسكنه أغلبية 
واس��عة من االعالميني  وهم 
يعان��ون االمري��ن م��ن كث��رة 

انقطاعات الكهرباء الطويلة 
وبخاص��ة قبل حلول ش��هر 
رمضان بيومني وبلغت ذورتها 
خ��الل االي��ام االولى لش��هر 
رمض��ان، اذ بلغ��ت س��اعات 
االنقطاع��ات بحدود الس��ت 
وقبل    اثناء  ساعات مستمرة 
االفط��ار، م��ا ش��كل صدمة 
للكثيري��ن الذي��ن وعدته��م 
بس��اعات  الكهرب��اء  وزارة 
جتهي��ز تصل الى 2٠ س��اعة 
ف��ي ان احلقيق��ة ال تزي��د عن 
حي��ث  يومي��ا،  س��اعات   1٠

تك��ون أغلب االي��ام ضعيفة 
ج��دا، أو تختف��ي اكثر فيزات 
احمل��والت ، ويبق��ى املواطنون 
ف��ي محل��ة 83٦ زق��اق 7 بال 
كهرباء، والس��بب م��رة يعود 
الى تكرار مس��تمر النقطاع 
خ��ط الضغ��ط العال��ي مرة 
الصيانة  كما يقول مسؤولو 
وق��دم احمل��والت والضفائر في 
هذا الش��ارع.واالكثر من هذا 
اننا نناش��د الصيانة وهاتف 
الكهرباء عندما  157 الطفاء 
تكون ضعيفة لساعات لكي 

ولك��ن   ، املول��دات  تش��تغل 
احد يس��مع مناش��داتنا،  ال 
وننحرم بالتالي من الكهرباء 
وم��ن املول��دات الت��ي ندف��ع 
مبالغ طائلة لها وال نستفيد 
منها، فال الكهرب��اء ترحمنا 
ويقطعه��ا املس��ؤولون ع��ن 
التجهي��ز عند عطل خطوط 
الكهرب��اء وبقائه��ا ضعيفة 
الن  تعم��ل  املول��دات  وال   ،
الكهرب��اء موج��ودة في احد 
ضعيف��ة. وه��ي  الفي��زات 

نناش��د س��يادتكم بايج��اد 

حل��ول مس��تعجلة لكث��رة 
االنقطاعات في رمضان ، في 
وقت يكون اجل��و باردا واحلرارة 
لم تبدأ بعد ، فكيف اذا زادت 
درج��ات احل��رارة فه��ذا يعني 
انن��ا لم جند كهرب��اء في هذا 
الصي��ف، وس��نعيش محنة 
الميك��ن حتم��ل اوزارها..نك��رر 
مناشدتنا  سيادة الوزير انهاء 
معاناة عش��رات العوائل في 
زقاق 7 محلة 83٦ التي جتاوزت 
الس��بع س��نوات او ثمانية ، 
وكتبت من كثرة االنقطاعات 

أكثر م��ن 4٠ مق��اال عن تلك 
ومناش��دات  االنقطاع��ات 

بشأنها دون جدوى!.

عاجل اىل السيد وزير الكهرباء .. تدهور أحوال الكهرباء يف رمضان

   س��بق وان نش��رت جريدتنا بعددها 
بتاري��خ  الص��ادر   )317٠( املرق��م 
الثانية  2٠19/4/23 وعل��ى الصفح��ة 
مناش��دة للمواط��ن املتقاعد )محمد 
حي��در محمد( من س��كنة محافظة 

البص��رة  ال��ذي ي��روم احلص��ول عل��ى 
سلفة املتقاعدين من مصرف الرافدين 
فرع البصرة/ الصيادلة ولكنه لم يتم 
تس��هيل اموره واجناز معاملته بذرائع 
ش��تى و)البين��ة اجلديدة( تتوس��م ان 

تول��وا هذا املوض��وع اهمي��ة وااليعاز 
الى مص��رف الرافدين ف��رع الصيادلة 
بتس��هيل االجراءات ومنحة السلفة 

النه بأمس احلاجة لها 
موبايل/07707138565

امام انظار مصرف الرافدين/ االدارة العامة

من حيافظ على التصميم 
األساس للعاصمة بغداد؟
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ولهذه الغاية أرسلت مندوباً عنها 
أش��قر؛  للقاء س��ايكس. مندوباً 
طويل القامة؛ حاد الطباع؛ ُعِرف 
عن��ه كرهه للبريطاني��ن ويدعى 
فرانس��وا ج��ورج بيكو. بي��د أنه، 
كان  البريطان��ي،  لنظي��ره  خالفاً 
م��دركاً متاماً للخطر ال��ذي متّثله 
النزع��ة القومي��ة العربي��ة على 
مطامعه اإلمبريالية، لذلك عمل 
على إفساح اجملال لعقد اتفاقية 
حول تقاسم النفوذ في املنطقة، 
الت��ي س��ُتعرف الحق��اً باتفاقية 

سايكس بيكو.
ولوران��س  وبيك��و،  س��ايكس 
وفيص��ل، رمبا هذه الش��خصيات 
األرب��ع ه��ي التي ش��ّكلت محور 
اهتمام املؤرخ البريطاني جيمس 
األول  كتاب��ه  ف��ي  س��واء  ب��ار، 
»الصحراء تشتعل: أسرار لورنس 
العرب« أو عل��ى امتداد قرابة 200 
صفح��ة وأكث��ر من كتاب��ه اآلخر 
الصادر عن دار الس��اقي »خط في 
الرم��ال« بترجمة ماري��ا الدويهي. 
كان امل��ؤرخ البريطان��ي قد أصدر 
كتابه األول عام 2007 والثاني عام 
2011، ولذلك فّضلت الساقي في 
ذكرى م��رور مئة ع��ام على نهاية 
احلرب العاملي��ة األولى ترجمة كال 
الكتاب��ن. ال تأت��ي جديتهما في 
االعتماد على األرشيف البريطاني، 
بل كذلك على مستوى األسلوب 
يقرأ  التاريخي��ة؛ فمن  والكتاب��ة 
كال الكتابن يش��عر بأن��ه يتابع 
فيلماً س��ينمائياً، ولي��س مؤلفاً 

ع��ن أحداث سياس��ية، ع��ادة ما 
تطرق له بأسلوب جاف ومدرسي، 
إذ جنح ب��ار في تعريفن��ا بخلفية 
كل الالعبن؛ األه��م رمبا من ذلك 
ه��و قدرته عل��ى تفكي��ك بعض 
األس��اطير حول تلك الفترة، التي 
غ��دت مهيمن��ة على س��ردياتنا 
الوطنية أو األيديولوجية بشقيها 

العروبي أو اإلسالمي.
وهنا أش��ير باألخص إلى اتفاقية 
س��ايكس بيكو، إذ م��ا زال يُنظر 
لها بوصفها اخلطة التي رُِسمت 
عليه��ا خط��وط ال��دول احلديثة. 
ال ينف��ي ب��ار أن ه��ذه اخلط��ة قد 
ُوِجدت، لكنه يُس��ِقط عنها ذلك 
التأثي��ر املبالغ به. فعل��ى امتداد 
كتابه يكش��ف لنا مث��الً أن هذه 
االتفاقية لم تكن سوى حبر على 
ورق بالنس��بة لإلنكلي��ز؛ حتى أن 
س��ايكس وصل للقناع��ة ذاتها، 

فق��د اعترف ف��ي ع��ام 1918 بأن 
اتفاقه مع بيك��و »مات ومّر عليه 
الزمن، وكلما مت اإلسراع بإلغائها، 
كان ذل��ك أفض��ل«، وه��و موقف 
كان يعب��ر ع��ن رأي البريطاني��ن، 
الذي��ن كان��وا عل��ى قناع��ة بأنه 
ليس من حق الفرنسين احلصول 
عل��ى س��وريا. ال ينفي ب��ار الحقاً 
الع��ودة لتنفيذ ه��ذه اخلطة، بيد 

أن ه��ذه العودة، وفق��اً له، لم تأِت 
جراء االتف��اق األول��ي، وإمنا جاءت 
ج��راء تفاعل ع��دد م��ن العوامل 
والدولي��ة.  البريطاني��ة  احمللي��ة 
كم��ا أن��ه، وخالف��اً لبطل��ي هذه 
الس��ردية س��ايكس وبيكو، جنح 
ب��ار بع��د مئ��ة س��نة م��ن إعادة 
الضوء على شخصيتي  تسليط 
لورنس وش��خصية امللك فيصل، 
ش��خصيتن  أيض��اً  بوصفهم��ا 
بقيت��ا تلعب��ان دوراً فاع��الً لفترة 

طويلة بخالف بيكو وسايكس.
كان قارع الطب��ول يلعب وراءهم 
اإليقاع العسكري، ووراءهم أيضاً 
القطي��ع املترنح م��ن ألف ومئتي 
الذي��ن  للح��راس  التاب��ع  جم��ل 
إلى  ميش��ون متالصقن بعضهم 
جانب بع��ض. كان الرجال يرتدون 
األلبس��ة امللون��ة عل��ى أنواعها، 
وكانت اجلمال تلمع أيضاً بجاللها 

املزرك��ش. كان احلش��د بكامل��ه 
يغني بأعلى ص��وت أغنية حربية 

تتغنى بفيصل وعائلته.
وقد الحظ عب��د الكرمي، أحد قادة 
قبيل��ة جهينة »ل��م نع��د عرباً، 
ب��ل أصبحنا أمة« وه��و ينظر من 
خيمت��ه إل��ى مئات الني��ران التي 
كانت تش��تعل في األس��فل في 
إح��دى ليال��ي اس��تراحة فيصل 

وم��ن مع��ه. كان لوران��س يعتقد 
يُضِع��ف  ق��د  التح��رك  ه��ذا  أن 
وبيكو،  اتفاقي��ة س��ايكس  م��ن 
أمراً  فدخولهم لسوريا سيفرض 
واقعاً جديداً يقضي بتولي فيصل 
احلك��م. ويب��دو أن رؤي��ة لوران��س 
كان��ت في محلها، إذ س��رعان ما 
اندفع سايكس لتحريض أعضاء 
ف��ي وزارة اخلارجي��ة البريطاني��ة 
عليه كونه ينسف صفقته بهذه 

الطريقة.
لم تكن الرحلة من مكة لدمشق 
خالف��ات  عرف��ت  ب��ل  س��هلة 
وانقسامات في جيش فيصل، كما 
تعرض فيها لورانس وبعض زمالئه 
خملاطر كبيرة وهم يفّخخون سكة 
احلج��از. وصلوا في 16 س��بتمبر/

أيل��ول 1918 برفق��ة أل��ف رج��ل 
إلى درعا، واس��تطاعوا السيطرة 
عليها؛ بعدها بشهر كان لورنس 
ودراويش فيصل يالحقون ما تبّقى 
من قوات عثمانية في دمشق. مع 
س��يطرتهم عل��ى املدين��ة، أُجِبر 
اآلخ��رون على االعت��راف بفيصل 
بوصف��ه العب��اً أساس��ياً. أخ��ذ 
يطالب بحقوقه في حكم سوريا؛ 
بداية  التراجع  البريطانيون  حاول 
عالقته��م  أن  إال  وعوده��م،  ع��ن 
بالفرنس��ين كان��ت تتراجع بعد 
احل��رب. وبينما كان��ت املفاوضات 
مستمرة من وراء الكواليس، حاول 

املس��ؤولون الفرنسيون استبعاد 
األمي��ر الهاش��مي عن إج��راءات 
مؤمتر السالم. بيد أن البريطانين 

أصّروا على وجوده.
حضر فيصل املؤمت��ر في 6 فبراير/

لوران��س  يرافق��ه  كان  ش��باط، 
بصفت��ه مترجمه الف��وري طالب 
باس��تقالل الع��رب وف��ق مقترٍح 
املصي��ر،  تقري��ر  ح��ول  أمريك��ي 
وق��د أثار ذل��ك ش��عوراً طيباً لدى 

الوف��د األمريك��ي ال��ذي اعتب��ره 
»الش��خصية األب��رز ف��ي مؤمت��ر 

السالم برمته«.
كان البريطاني��ون يتعاملون مع 
فرنس��ا وفق��اً للمي��دان، ولذلك 
لم يولوا أي أهمية تُذكر لالتفاق 
ال��ذي وّقع��ه س��ايكس وبيكو؛ 
غي��ر أن تط��ور األمور، كم��ا يرى 
جيمس ب��ار، أجب��ر البريطانين 
الحقاً على إعادة النظر مبوضوع 
سوريا ومطالبة الفرنسين بها. 
يلّخ��ص بار ع��دة أس��باب لهذا 

التراجع، أولها، أن اقتراح أمريكا 
ح��ول تقري��ر املصير، أث��ار القلق 
ِّ��ر  ل��دى البريطاني��ن م��ن أن يُؤث
الحقاً على اس��تثمار النفط في 

جنوب املوصل.
أما الس��بب اآلخر، فه��و قناعة 
البريطاني��ن ب��أن الس��الم ف��ي 
القارة األوروب����ية لن يدوم طويالً 
بعد انتهاء احل��رب، لذلك أخذت 
حليفتها  اس��تفزاز  تتج����نب 

احلربي��ة خوفاً م��ن مواجهة مع 
أملانيا، وهن��اك عامل آخر يتعلق 
االقتصادية  األوض��اع  مبوض��وع 
الت��ي كانت متر به��ا بعد احلرب؛ 
فق��د رأت بع��ض الصح��ف في 
بقاء أكثر من ثالث��ة آالف جندي 
بريطاني في سوريا أمراً غير مبرر. 
لوران�����س، عقب  إقال��ة  جاءت 
انتقاده بس��بب الدور الذي لعبه 
في إثارة التوترات مع الفرنسين، 
كبداية إلحياء سايكس وبيكو، 
إذ غ��دت صداق��ة فرنس��ا توازي 

عشرة بلدان كسوريا.
بعد إقالة رفيق دربه، حاول فيصل 
كس��ب بعض الوقت، لذلك أبلغ 
الفرنس��ين أنه على اس��تعداد 
كليمنص��و،  ع��رض  لقب��ول 
اس��تقالل  بقب��ول  القاض��ي 
س��وريا مقابل االعت��راف بدورها 
اقتصادي��اً وعس��كرياً، ظناً منه 
أنه يكس��ب بذلك وقت��اً إضافياً 
للمناورة. عاد لدمش��ق، غير أنه 

عج��ز عن إقن��اع أعض��اء املؤمتر 
باخليانة.  اتّهم��وه  الذين  العربي 
وحتت هذه الظروف سارع إلعالن 
س��وريا دول��ة مس��تقلة وإعالن 
فيصل مل��كاً عليها. وس��رعان 
م��ا دفع هذا اإلعالن األمور للتأزم 
وفي  والفرنسين.  السورين  بن 
الراب��ع والعش��رين م��ن يولي��و/
متوز س��حق غورو قوة عربية في 
ميس��لون، ثم أمر بط��رد فيصل 

من املدينة.
ينقل جيمس بار أن البريطانين 
ُفوِجئ��وا بهذا الق��رار، لذلك لم 
ي��روا أمامه��م س��وى الس��ماح 
ل��ه باملك��وث لفت��رة قصيرة في 
فلس��طن، بعده��ا رافق��وه إلى 
احل��دود املصرية؛ يتخّي��ل املؤرخ 
اللبنان��ي خالد زيادة ف��ي روايته 
»حكاية فيصل« هذا املش��هد؛ 
كان ينتظر ف��ي محطة القطار 
وحيداً، شريطا من الذكريات كل 
ما تبقى له؛ صورة عن الثائر الذي 
جمع العشائر وقاتل األتراك؛ في 
مكان آخ��ر، كان صديقه لورنس 
متعب��اً، ومحبط��اً ج��داً »ميضي 
الصباح جالس��اً ف��ي الوضعية 

نفسها، من دون حراك«.

احمد العبادي
ميت��از الفن��ان الراح��ل )عبادي هات��و فياض 
املنش��داوي ( املعروف ب���) عب��ادي العماري(   
1941 �1989 ف��ي قضاء اجمل��ر التابع حملافظة 
ميس��ان بعذوبة الصوت واالحساس العالي 
واالداء املمي��ز ال��ذي جم��ع ب��ن  االحتفاظ 
باالصالة وبن توس��يع افاق االغنية الريفية 
مبا  يتالئم  مع رياح احلداثة التي استنش��ق 
عبيره��ا العم��اري  وهو ييمم وجهه ش��طر 
العاصم��ة بغ��داد ع��ام  1958 الت��ي كانت 
حينها تش��هد ح��راكا اجتماعي��ا وثقافيا 

وفنيا ملحوظا.
ادى الراح��ل عب��ادي العم��اري العدي��د م��ن 
االط��وار الريفية اال ان��ه برع ف��ي اداء اطوار 

كان اهمه��ا طور الالم��ي والغافلي واحلياوي 
واحملم��داوي وق��د ح��رص العماري عل��ى اداء 
تل��ك االطوار طيلة مش��واره الفني القصير 
بس��نواته ، الغزي��ر بعطائ��ه حي��ث بلغ��ت 
تسجيالت الشاب االسمر مئات الكاسيتات  
التي غطت مس��احة العراق من شماله الى 
جنوبه  فقد كان العماري يس��جل حفالته 
في سوق اخلّضارة والعشار وساحة ام البروم 
ف��ي البصرة كما كان يس��جل داخل س��وق 
اله��رج وفي مدين��ة الثورة  وف��ي  محافظة 

الكوت واحللة والفلوجة . 
 ف��ي س��بعينات الق��رن الفائ��ت كان صوت 
عب��ادي العماري  يصدح بتل��ك االطوار التي 
تثي��ر احل��زن الس��ومري املزم��ن  فتتالقف��ه 

االس��ماع وتش��غف ب��ه النف��وس .  لذل��ك 
وجدن��ا ذاكرة العراقين الفنية حتتفظ حتى 
اليوم باغاني مث��ل )جنك ملك ,مادام جنمك 
عالي , ش��تريد اكل��ك بعد ,م��ازال كل ذاك 
التع��ب ضيعته برب��اك (  وغيرها اما اغانية 
التي كانت حتمل اس��ماء بعض من وقع في  
عش��قهن  ف��ي مرحله صباه وش��بابه فقد 
كانت هناك اغان مثل بت جبار ,وام سعدونة  

وسهام وسميرة وسليمة.
ل��م تقتص��ر طاقات العم��اري عل��ى الغناء 
فحس��ب فق��د كان يلحن ويكت��ب معظم 
اغانيه كما في اشهر اغنيتن له وهما اغنية 
)فصلية  1973  ( التي س��لط فيها االضواء 
عللى التقاليد العشائرية املتخلفة واغنية 

)سامحيني  1973 ( التي مثلت قفزة نوعية 
في تاريخ االغني��ة الريفية حتى ان اكثر من 

ناقد موسيقي عدها اغنية حداثوية  .
امتازت  ه��ذه االغنية بعدة مميزات لم تتوافر 
عليها ايّة اغنية ريفية  من قبل فقد شهدت 
)س��امحيني( حت��والت ف��ي الص��وت )القرار 
واجل��واب ( كما امت��ازت بتحوالتها اللحنية 
وهو امر لم يكن شائعا ومعروفا  انذاك كما 
استغرقت هذه االغنية اكثر من )15 دقيقة( 
وكان آلل��ة االكورديون  مس��احة في عملية 

التعاطي املوسيقي مع النص .
على صعيد النص كانت س��امحيني جتسد 
نصا مفتوحا لم يكن من الس��هل التعامل 
ان   العم��اري اس��تطاع  ان  اال  مع��ه حلني��ا 

جن��ح في اخ��راج ذل��ك النص بش��كل غاية 
ف��ي اجلم��ال والدق��ة  والصياغ��ة اللحنية 
ولعل ه��ذا النص املفتوح ال��ذي يأخذ قالب 
القصي��دة  لي��س االول الذي طوع��ه الراحل 
العماري فقد غنى نصوصا مفتوحة)قصائد 
غنائية(  للراحل كاظم اس��ماعيل الكاطع 
كان ابرزه��ا )ك��ف يج��ف افراكه��م ,الكني 
مبعقل البصرة ,يالذبج قطار الش��وك كلبي 

مو محطة يشيل عبرية ( .
ش��كل عب��ادي العم��اري ظاه��رة ليس من 
السهل تكرارها فقد اضحى مدرسة يقلده 
املطربون ويقتفي اثره الهاوون وقد ردد اغانيه 
جمع  من مطربي الريف امثال الراحل كامل 
اكش��اش واملطربة غزالن وعبد فلك ويونس 

العبودي واخرون .
كنت قد التقيت قبل اش��هر بعازف الكمان 
املعروف االس��تاذ )فالح حسن ( الذي عاصر 
معظم مطربي الريف وحرصت على سؤاله 
ع��ن الراحل  )عبادي العم��اري ( فأكد لي بان 
عبادي كان صاحب خل��ق عال ونفس طيبة 
وي��د س��خية وان��ه كان ميتلك م��ن اللياقة 
الصوتي��ة واملطاول��ة عل��ى االس��تمرار في 
مواصلة االداء لساعات طوال حتى انه غنى 
ف��ي احدى احلف��الت في بغداد من الس��اعة  
السادس��ة عص��را حتى الفجر وه��ذا  االمر 
عل��ى حد وص��ف  الفن��ان فالح حس��ن لم 
يكن متيس��را ومعهودا ل��دى مطربي الريف 

االخرين .

رائد التجديد يف االغنية الريفية .. الراحل عبادي العماري 

19من الماضي
مل تكن الرحلة من مكة لدمشق سهلة بل عرفت خالفات وانقسامات يف جيش فيصل كما تعرض فيها لورانس وبعض زمالئه ملخاطر كبرية وهم يفّخخون سكة احلجاز

كانت بريطانيا مع بداية حرب عام 1914 قد انضمت بقواتها إلى قوات منافسيها 

السابقن، فرنسا وروسيا، حملاربة األملان وحلفائهم. وعندما فكرت هذه الدول بتقسيم 

نفوذها في الواليات العثمانية، نظرت لسوريا بوصفها »بضع هكتارات غير مزروعة« 

وفق تعبير أحد دبلوماسييها. وفي هذه األثناء كان الفرنسيون، كما ينقل جيمس بار 

في كتابه »خط في الرمال«، يرون في سوريا »مكاناً مفيداً للينابيع احلرارية وصوالً 

إلى العطور املستخرجة من زيوت األزهار«. فقد اعتقدوا أن خصوبة األمة الفرنسية 

ستعود في حال أعادوا اكتشاف قنوات الري الرومانية القدمية. 

بردة فيصل األول ومزماره المكسور

حضر فيصل املؤمتر وكان يرافقه لورانس بصفته مرتمجه الفوري طالب باستقالل العرب وفق مقرتٍح أمريكي حول تقرير املصري

 

عباس كريم العلياوي

بدون ش��ك ُمجتمعن��ا العراقي غالبيته 
قبلي��ة  اص��ول  م��ن  ينح��در  العظم��ٰى 
وَعش��ائرية ومتتد جذوره للق��رٰى واألرياف 
احل��ال  بطبيع��ة  كان��ت  ألن  الزراعي��ة 
النس��بة  الع��راق  خلارط��ة  اجلغرافي��ة 
الزراعي��ة  للمناط��ق  منه��ا  العظم��ى 
)العش��ائرية ( اكث��ر بكثير م��ن املناطق 
املدنية ) احلضرية ( ومن هنا بودي أن أتناول 
قضي��ة في غاي��ة األهمي��ة ،  لقد وصل   
احل��ال فيم��ا يخ��ص التقالي��د واألعراف 
العشائرية في العقود القليلة املنصرمة 
بع��د ان كان يضرب بها األمثال من حيث 
الرق��ي واملث��ل العلي��ا ف��ي مجتمع��ات 
يطغ��ٰى عليه��ا ح��االت الفق��ر والع��وز 
واألضطه��اد في حياته��م اال أنهم ظلوا 
متمسكن ببعض الَتقاليد التي ورثوها 
ع��ن ابائهم وأس��الفهم القدم��اء وكان 
افراد العش��يرة ينظروا لرئيس العشيرة 
) الگلي��ط ( وكأن��ه األب الروح��ي له��م 
ب��ل َومرجعهم في جميع ش��ؤون احلياة 
وكانت هناك ثوابت ليس باستطاعة اي 
فرد من جتاوزها مهم��ا كان وضعه املادي 
ميسورا او ذا ش��أن أجتماعي مرموق  لن 
يَجرؤ  علٰى التمادي أو أن يسمح لنفسه 

ان يطرح نفس��ه بديال لرئيس العش��يرة 
حت��ٰى وان كان يعاني الع��وز أكثر من اي 
ف��رد م��ن افراد العش��يرة  اضاف��ة لذلك 
كان عندم��ا يجلس بن ابناء العش��يرة 
ويك��ون  الدي��وان  يتص��در  ورجاالته��ا 
املتح��دث األول واألخير في اصدار ما يراه 
مناس��با في اي قضية كان��ت مطروحة 
، وحقيق��ة أجد هناك ضرورة لتس��ليط 
الضوء علٰى َعشائرنا الكرمية في جنوب 
الع��راق كونه��ا متت��از بحالة فري��دة لم 
تَألفها عشائر الوسط والغربية بقدر ما 
هي شائعة ومَتجذرة في عشائر اجلنوب 
حي��ث جتد هناك إخت��الط الدم من خالل 
املصاهرة بعد قي��ام الكثير من الَبيوتات 
واإلف��راد بالتحالف مع بعض العش��ائر 
َويحمل��ون أس��ماء تل��ك العش��ائر بعد 
ان تَعايش��وا بالَس��راء والض��راء كونهم 
ق��د هجروا مناطقهم األصلية ألس��باب 

ش��تٰى منها معيشية بس��بب القحط 
وجفاف انهر مناطقه��م ومنها خالفية 
مع ابناء العمومة او العشيرة وكان كلما 
ازداد ع��دد ابن��اء العش��يرة جتدهم اكثر 
متاس��كا وهيب��ة ووالء لرئيس العش��يرة 
، اال انن��ا اليوم جند احلال ق��د تغير خالل 
واخ��ذت  املنصرم��ة  القليل��ة  العق��ود 
األمور منحى آخر خاص��ة في املدن التي 
أصبح��ت حياتها ش��به ريفي��ة بعد ان 
كان��ت حضرية وب��دأ التش��تت واضحا 
ويس��ري كالنار ف��ي الهش��يم والبعض 
من الَرجاالت العشائرية األصيلة تتفرج 
وكان األم��ر ال يعنيه��م ب��ل وص��ل األمر 
فيهم إلحتضانهم ودعمهم معنويا وقد 
ظهرت في األونة األخيرة ظاهرة الشيوخ 
العمومين بعد كانت يرأس َعش��ائرهم 
رؤوس��اء ) گلطاء ( وللَعش��يرة بطبيعة 
احل��ال گلي��ط جتده��م ذا هيب��ة ووق��ار 

وصاحب ح��ظ وبَخت وام��ا اليوم فتجد 
البعض يعلن كما يشاء دون اي رادع 

بأن��ه ق��د خرج ع��ن عش��يرته ورئيس��ه 
َويتب��رأ منه��م عش��ائريا وقانوني��ا وجتد 
البع��ض يُبارك��ون له ذلك ويعلن نفس��ه 
شيخا  ذا كيان مستقل دون أن يراعي في 
ذل��ك   التقاليد واالع��راف وبعد حن جتده 
يتحدث باسم عموم العشيرة في احملافل 
املتحدث  العشائرية وكأنه  واإلجتماعات 
الرس��مي بإس��مها جمل��رد لدي��ه )گ��روب( 
ويتعام��ل خارج الضوابط واألس��س التي 
اوجدتها تل��ك التقاليد واالعراف وينطبق 
عليه��م قول رس��ول اهلل محم��د بن عبد 
اهلل) ص (  س��يأتي عل��ٰى الناس س��نوات 
خداع��ات يُص��دق فيها ال��كاذب ويكذب 
فيها الصادق ويُخ��ون فيها األمن ُويؤمتن 
فيه��ا اخلائن وينط��ق فيه��م ) الرويبضة 
( قيل وم��ا الرويبضة يا رس��ول اهلل ؟ قال 
الرجل التافه ال��ذي يتصدر أمور العامة .. 
نعم صدق رس��ول اهلل هذا هو اليوم حال 
البعض من يَتصدر  املشهد وبعد ان هدموا 
مبَعاولهم تل��ك التقاليد واألعراف جعلوا 
األمور تسير باجتاه خطير ألن بعد ان كانت 
هناك َس��ناين وضوابط في حل املشاكل 
وفق التقاليد واألعراف العشائرية وخاصة 
ال يتم تس��وية اي قضية طاملا لم يحضر 
الرؤس��اء ) الگلطاء ( الشرعين لتحقيق 
العدال��ة األجتماعية وردع من تس��ول له 
نفسه التالعب مبقدرات األخرين من قبل 
البع��ض الذي��ن س��ولت لهم انفس��هم 
بالتعاطي م��ع هذا الس��لوكيات املدمرة 
للنس��يج االجتماعي والَعش��ائري والبد 
من وقفة جادة وشجاعة للرجال االصالء 
للمحافظ��ة على ت��راث أس��الفنا من اي 
انزالق س��يجعل من الصعب إعادة األمور 

الى سابق عهدها ومن اهلل التوفيق .

 

علي السنجري
 م��ن الدعامات الرئيس��ة التي ترتكز 
عليها اغلب الدول هي ارثها وموروثها 
وتخليد تاريخها بكل تفصيالت ذلك 
االرث ومهما كان نوعه س��واء أكانت 
متاح��ف ام غي��ر ذل��ك ف��ي م��ا ميس 
التاريخ ودميومته بشتى الوسائل كي 
حتاف��ظ عل��ى مور,ثها واحيان��اً حتاول 
ان تبح��ث ع��ن تاريخها ف��ي  القطع 
االثري��ة ماحي��ة كثي��را من ش��وائب 
بعض احلق��ب واالزمان وتظهره بحلة 
محببة م��ع الش��روح الكاملة لكل 
املقتني��ات   م��ن كل االزمن��ة   .. وانا 
اس��بر اغوار ذل��ك االرث لتاريخ أغلب 
بل��دان العالم أثن��اء تواجدي وجتوالي 
داخل )معرض قطوف من ذلك الزمن( 
لالعالم��ي )حازم الصائغ ( الذي أقامه  
بجه��ود ذاتي��ة متفردة. ه��ذه احملاولة 
التي أرَخ��ت تفاصي��ل أرث اغلب دول 
العال��م على وجه ع��ام والعراق على 
وجه خاص .. فكانت الشواهد كثيرة 
من حيث الندرة في املقنيات الكثيرة 
م��ن طوابع بريدي��ة وقطع نق��ود لها 
م��ن ال��دالالت الكثي��ر حي��ث وجدت 
والفضية  البالستيكية  النقود  قطع 
العراقي��ة  العم��الت  م��ن  وغيره��ا 
والعربي��ة والعاملية حيث تعود بعض 
القطع االثرية املعروض��ة الى حوالي 
600و 700 عام نزوال عند هذا التاريخ .. 
استعرض االستاذ حازم الصائغ بعض 
املوجودات من خ��الل معرض )قطوف 

م��ن ذلك الزم��ن( تعود ب��ك الذكريات 
ال��ى جمي��ع حق��ب وتاري��خ الع��راق 
وش��واهدها حاضرة مقروءة ومعنونة 
ومؤرخة بش��كل اعتل��ى اخليال ففي 
هذا جهد فردي نوعي وعظيم ال يجب 
أن يش��كر فقط ال بل حتى يكرم من 
قب��ل  املهتم��ن بتاري��خ بلدانه��م .. 
احتدث عن جزئية ذل��ك اجلهد املتفرد 
واخلال��ص من جه��ود فردي��ة وبتعاون 
اسثنائي من قبل زميله االستاذ رباح 
الش��مري الذي واكب استعراض تلك 
املقتنيات الت��ي مت عرضها للجمهور 
وحف��ظ ذل��ك االرث العظيم ال ش��ك 
على نفوس اغلب العراقين اما هواة 
املقتنيات العربية او العاملية حضروا 
لذل��ك املعرض االس��تثنائي أش��ادوا 
جميع��اً بهذا العم��ل واجلهد الفردي 
املميز .. س��أنقل جزئية لها ميزة من 
موج��ودات هذا املع��رض لكل مثقف 
عراق��ي او حت��ى مدع��ي الثقاف��ة ملا 
له��ا من اهمية من ذل��ك التاريخ وهو 
تاري��خ مقه��ى الش��ابندر والتلغراف 
املرس��ل الى التاج��ر العراقي محمود 
جلب��ي الش��ابندر. مقهى الش��ابندر 
املعلم التراثي الرائع ببغداد واملنتدى 
االدبي الكبير. لقد اسس هذا املقهى 
ع��ام 1917 في البناية نفس��ها التي 
ش��يدها احلاج محمد سعيد اجللبي 
ف��ي اوائ��ل الق��رن العش��رين لتكون 
مح��ال ملطبع��ة حديثة جلبه��ا الى 
بغداد وقامت بنش��ر ع��دد من الكتب 
بطبعات فاخرة وبعد وفاته اخذ ابنه 
محمود جلبي الش��ابندر على عاتقه 
ادارة اعم��ال وال��ده التجارية اخملتلفة 
ومنه��ا املطبع��ة وف��ي االي��ام االولى 
م��ن االحتالل البريطان��ي لبغداد عام 
1917 وبوش��اية ظاملة من جتار آخرين 
.. اعتقلت السلطة احملتلة الشابندر 
واتهمت��ه مبراس��لة االت��راك   فنفته  
خ��ارج الع��راق وص��ادرت مطبعت��ه ، 
واعطته��ا الى اخرين وبع��د فترة عاد 

الشابندر الى بغداد ليعود الى نشاطه 
التج��اري ويعيد مجد بيت��ه التجاري 
. ل��م يش��أ محم��ود جلب��ي ان يعيد 
مطبعت��ه فصف��ى اعمالها وس��مح 
مبوقعها ليصبح مقهى باسم مقهى 
الشابندر وذلك في الشهر االخير من 
ع��ام 1917 لتبقى الى اليوم باالس��م 
نفس��ه بعد ان اندث��رت محال عديدة 
كان��ت حتم��ل االس��م نفس��ه. توفي 
محمود الشابندر عام 1935 وهو والد 
الوزيرين السابقن في العهد امللكي 
موس��ى وابراهيم الشابندر .. منحت 
احلكوم��ة العثماني��ة محمود جلبي 
امتي��ازا   1912/2/28 ف��ي  الش��ابندر 
لتنوي��ر بغ��داد بالكهرباء وتأس��يس 
تزاوجت مصالح  الترامواي فيها،ث��م 
التاجر الش��ابندر مع اإلنكليز لوضع 
حد لتدخ��الت العثماني��ن في أموره 
الدول��ة  تأس��يس  وبع��د  التجاري��ة 
الشابندر  العراقية طالبتها ش��ركة 
الكهرباء   باملوافق��ة عل��ى مش��روع 
س��الف الذكر لتص��در اإلرادة امللكية 
مبن��ح ه��ذه الش��ركة األمتي��از ف��ي 
1928/9/26 وه��و يق��ع ف��ي 120 مادة 
تش��تري مبوجبه الش��ركة املاكينات 
وتس��تمر  وتوابعه��ا  البريطاني��ة 

بتشغيلها«
جلب��ي  محم��ود  كان  الواق��ع  ف��ي   
البريطانية  الشابندر وكيال للشركة 
)آلن براذر اوف ابردين( .. وامتد نش��اط 
ش��ركة الت��رام والكهرب��اء ليش��مل 
كل مناط��ق بغ��داد كما تغير اس��م 
الش��ركة الى ش��ركة التنوير والقوة 
الكهربائي��ة او ش��ركة بغ��داد للنور 
والكهرباء،وأمس��ت فيما بعد شركة 
انكل��و بلجيكية مح��دودة يحركها 
الرأس��مال البريطان��ي وله��ا امتي��از 
الكهرب��اء م��دة 50 عام��ا تب��دأ م��ن 
س��نة . 1928 توفي محمود الشابندر 
ع��ام 1935 ليخلف��ه أبناؤه ف��ي إدارة 

الشركة ..

التقاليد واألعراف بني املاضي واحلاضر حازم الصائغ يروي قصة اعتقال الشابندر

محمد تركي الربيعو

الراحل عبادي العماري

امللك فيصل االول لورنس العرب
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أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

تنويـــــه

)السنة الرابعة عشرة( العدد )3181( - الخميس - 9 - أيار - 2019

كاريكاتري

خدع بصرية إلنقاذ األرواح على الطرقات

ألن أخبار املؤمتر الصحفي األسبوعي للسيد رئيس الوزراء 
ع��ادل عبد املهدي، الذي يعقد مس��اء كل ي��وم ثالثاء من 
كل أس��بوع، تصلنا مجتزأة مثل )ناگ��وط احِلب( بصيغة 
)عواجل( وليس كما يفترض أن تبث بشكل تقرير صحفي 
متكامل من كل األوجه، فإننا عادًة ما نقع في إشكاليات 
غير مبررة ج��راء ذلك التأخير الس��يما للصحف الورقية 
املرتبطة أصالً بتوقيتات ومواعيد طبع يعرفها املشتغلون 

في هذا امليدان..
ه��ذا ما حص��ل ف��ي التعاطي مع خب��ر مجت��زأ ما نصه 
»مجل��س ال��وزراء يص��ّوت على مش��روع جن��وب العراق 
املتكامل«، وهي تسمية أثارت صراحًة عالمات استفهام 
لبعض الوقت، ولكن بعد سويعات تبددت تلك التساؤالت 
املشروعة وانقشع الغبار واتضحت الصورة بكامل أبعادها 
ومالمحه��ا ومضمونه��ا، فإذا هو مش��روع عراق��ي واعد 
وطموح ومفرح حقاً، حيث مييط للثام أكثر عن تفاصيله 
رئي��س الوزراء بالقول: »لقد توصلن��ا إلى مراحل متقدمة 
في املفاوضات مع ش��ركات عاملية للبدء بتنفيذ مشروع 
)جنوب العراق املتكامل( الذي تبلغ كلفته اإلجمالية )53( 

مليار دوالر على مدى )30( عاماً«.
ولبيان األهداف املتوخاة أو املرجوة يقول السيد عبد املهدي 
إن قيمة ما س��يجنيه العراق من هذا املشروع خالل تلك 
الفت��رة يبلغ قراب��ة )400( مليار دوالر، وإن مش��روعاً كبيراً 
كهذا س��يوفر اآلالف من فرص العمل من خالل املش��اريع 
االستثمارية. ويشير الرجل بلغة الواثق واملتطلع إلى أفق 
فيه إشراقة أمل أن هناك مشروعاً ضخماً يجري التفاوض 
عليه مع شركتي )اكس��ن موبيل( و)بيتروچاينا( بتكلفة 
)53( ملي��ار دوالر يتعل��ق بض��خ مي��اه البحر إل��ى احلقول 
النفطي��ة في اجلنوب مبا يؤّمن زي��ادة إنتاج حقلي ارطاوي 
وب��ن عمر في البص��رة لتبلغ طاقتهم��ا )500( ألف برميل 
يومياً إضافة إلى تطوير القضايا اللوجستية ذات الصلة 

من استخراج ونقل وتصدير..
أما نحن فنقول إن األلف ميل يبدأ بخطوة، وإن في احلركة 
برك��ة وإن الع��زم واإلصرار على نهوض العراق من س��باته 

يحتاج فقط إلى إرادة.. إرادة وطنية ليس إال.

وجع يومي

*رئيس التحرير التنفيذي

اجُلُنْوُب املَُتَكاِمُل .. 
َمْشُرْوٌع ِعَراِقيٌّ َواِعٌد

عبد الزهرة البياتي*

 قبل أسبوع من حلول شهر رمضان املبارك كانت أسعار  الكثير 
من املواد الغذائية في أس��واقنا احمللية تباع متهاودة ومعتدلة، 
ولكن ما يؤِس��ف أن��ه منذ األول لش��هر رمضان الكرمي، ش��هر 
اخلير والبركة، س��جلت أسعار الكثير من املواد األساسية التي 
يحتاجها الصائم ارتفاعاً غير مقبول، الس��يما عندما يحصل 
هذا االرتفاع في ش��هر نح��ن أحوج ما نكون في��ه إلى التعاون 

والتآزر وكلٌّ يشد بعضه بعضاً.
فبعد أن كانت امل��واد واخلضروات والفواكه مثل الرقي والبطيخ 
والطماط��ة والتمر واللنب والعدس وكل ما يحتاجه الصائم من 
غذاء، تباع بأس��عار معتدلة، قفزت هذه األسعار على حني غرة، 
والش��اهد على ذلك هو البائع واملش��تري، ولكن األخير  عندما 
يسأل األول عن سبب هذا االرتفاع يأتيه اجلواب: »إنه رمضان«!

ولكْن هذا بالتأكيد جواب غير مقنع وغير مقبول. وإنني انطالقاً 
م��ن وحي هذا الش��هر الكرمي أطال��ب كل التج��ار وكل الباعة 
أصح��اب الضمائ��ر احلية مبراع��اة الواقع املعيش��ي والس��يما 
للطبق��ات الفقي��رة واملس��حوقة التي جتد صعوب��ة كبيرة في 
ش��راء هذه امل��واد، ألنها في األص��ل حتصل عل��ى موردها املالي 
بالكاد، كم��ا أطالب كل اجلهات املعني��ة وعلى وجه اخلصوص 
مديري��ة مكافحة اجلرمية االقتصادية في وزارة الداخلية مبراقبة 
السوق في شهر رمضان ومحاسبة من يحتكرون السلع واملواد 
الغذائي��ة األساس��ية أو يحاولون جاهدين رفع أس��عارها ألجل 
حتقي��ق منافعهم الش��خصية وأال يكونوا كم��ا فعل أصحاب 
املولدات األهلية الذين لم يلتزموا بقرار مجلس محافظة بغداد 
الذي س��ّعر األمبير ب�)7( آالف دينار ال غير، لكن هؤالء يتش��بثون 
ويتعك��زون بحج��ج واهية من أجل إبقاء س��عر األمبير كما هو 
من دون أي تخفيض برغم حتسن التيار الكهرباء الوطني بعض 

الشيء.
إنن��ا إذ ننتق��د ه��ذه الظواهر الس��لبية ف��ي حياتن��ا اليومية 
فإننا نتمن��ى مخلصني أن نرى التجار الكب��ار وهم يعلنون عن 
تخفيضات في أسعار املواد الغذائية مبناسبة شهر رمضان وإن 
اهلل سوف يضاعف لهم األجر والثواب ويبارك بأعمارهم وميدهم 
بعزم منه وق��وة ليواصلوا العمل من أج��ل الناس. وقد جاء في 
احلديث النبوي الشريف »ارحموا من في األرض يرحمكم من في 
السماء«، وخير ما نختتم به مقالنا هذا الدعاء ألن يحفظ اهلل 

العراق وأهله من كل سوء، إنه سميع مجيب الدعاء.

امُلَاَفَظُة َعَلى َأْسَعاِر 
ْوِق َواِجٌب َوَطِنٌّ  السُّ

وقفة

صباح الشيخلي*

*عضو نقابة الصحفيني العراقيني

   كنا قد نش��رنا بع��دد األمس في هذه الصفحة 
حتت عنوان )بوركت اجلهود( التي يبذلها مدير إعالم 
وزارة العدل لتفانيه في العمل ومتابعته لوسائل 
اإلع��الم وخاص��ة الصح��ف اليومي��ة وعالقت��ه 

باإلعالمي��ني  الطيب��ة 
ورد  وق��د  والصحفي��ني، 
س��هواً االس��م )محمد 
اجلب��وري(، والصحيح أن 
اس��م زميلنا العزيز هو 
)ثائر عبد علي اجلبوري(، 
التنوي��ه  اقتض��ى  ل��ذا 

واالعتذار.

تــنــويـــــه

َيسر الشركة العامة للسمنت العراقية أن تعلن عن الفرصة االستثمارية ملعمل:ـ
الرافدين ألكياس تعبئة السمنت يف حمافظة نينوى

ــراق أو خارجه وكذلك اعتماد  ــة ملعامل الورق داخل الع ــال صناعة الورق أو املصنع ــة والعربية والعاملية املتخصصة يف جم ــركات العراقي ــتثمرين والش ودعوة املس
ــى اضافة خط انتاجي  ــون األفضلية ملن يعمل عل ــة يف حمافظة نينوى وتك ــغيل معامل األكياس الورقي ــة لتأهيل وحتديث وتش ــا اخلربة الكافي ــي هل ــركات ال الش
ــب املواصفة القياسية العاملية  ــنويا حس ــوجة واملبطنة بطاقة انتاجية تقدر بـ)30( مليون كيس س ــتيكية )البولي بروبلنب( املنس متكامل إلنتاج االكياس البالس
ــاركة باإلنتاج واملساهمة يف هذه الفرصة القيمة حلاجة معامل السمنت  ــغيل واملش مع زيادة الطاقة االنتاجية تبعا لزيادة الطلب للتعاقد بعقود التأهيل والتش
ــركات العامة املرقم )22( لسنة 1997 املادة/ 15 الفقرة ثالثًا. وباإلمكان احلصول على امللف  ــة إلنتاج هذا النوع من االكياس.ويتم التعاقد وفق قانون الش املاس
ــمنت العراقية/ الصندوق لقاء مبلغ قدره )150000( مائة ومخسون ألف دينار فقط غري قابلة للرد واعتباراً من  ــركة العامة للس ــتثماري للمعمل من مقر الش االس
ــر اإلعالن، والشركة على استعداد لتقديم كافة املعلومات التفصيلية  ــوف يتم فتح العروض بعد )30( ثالثني يومًا من تاريخ نش يوم األحد املصادف 2019/5/5 س
ــتثماري )وتقديم العروض على شكل عرضني  ــروط الواردة يف امللف االس ــهيالت لزيارة املعمل ونلفت ذوي االختصاص واملهتمني لتقديم عروضهم وفق الش والتس
منفصلني األول عرض فن والثاني عرض جتاري يف ظرف مغلق وخمتوم( مراعني أن تكون الوثائق املوجودة يف هذين العرضني مصدقة أصوليًا من اجلهات الرمسية 
يف دول الشركة املتقدمة للحصول على الفرصة االستثمارية ومصدقة من السفارة العراقية يف عاصمة تلك الدول ذات الصلة وسيكون آخر موعد لتقديم العروض 

الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم االربعاء املصادف 2019/6/5.
www.icsc.gov.iq وباإلمكان زيارة موقع الشركة التالي:ـ

ولالستفسار عن أي معلومات أخرى يرجى زيارة مقر الشركة العامة للسمنت العراقية على العنوان التالي:ـ العراق - بغداد – الزعفرانية – قرية سعيدة.
نقال / 07705385348

Iraq cement@icsc.gov.iq الربيد اإللكرتوني:ـ
مع حتيات الشركة العامة للسمنت العراقية

إعـــــــــــالن
وزارة الصناعة واملعادن

الشركة العامة للسمنت العراقية
فرصة استثمارية يف القطاع الصناعي لسنة 2019

   مم��رات املش��اة .. تل��ك اخلط��وط البيض��اء 
عل��ى األس��فلت، مصمم��ة لتضم��ن لعابري 
الطري��ق احلماي��ة من الس��يارات، لك��ن كثيراً 
م��ن الس��ائقني يهملونه��ا، ف��ال يتوقفون وال 
يبطئون سرعتهم. مدن عدة حول العالم، من 
الواليات املتحدة إلى الهند والصني ونيوزيلندا 
وأخيرا بريطانيا، توظف اخلداع البصري لتجبر 
الس��ائقني على احترام ممرات املشاة.. اخلدعة 
ه��ي جعل اخلط��وط البيضاء تبدو كأش��كال 
ثالثية األبعاد، وذلك برس��م أش��كال إضافية 
مظلل��ة ح��ول اخلط��وط البيضاء، م��ا يخلق 

االنطباع بأن لها عمقا وارتفاعا.


