
ح��دد املمثل اخلاص للرئاس��ة التركية 
بش��أن العراق )ويس��ل ار. اوغلو( امس 
السبت موعد زيارة رئيس الوزراء )عادل 
عبد املهدي( الى انقرة  التي س��تكون 
ف��ي 15 م��ن ش��هر اي��ار احلال��ي حيث 
يلتقي خاللها الرئي��س التركي )رجب 
طيب اردوغ��ان( وتاب��ع )ار. اوغلو( حتى 
ذل��ك احل��ن اعتقد انه س��يكون لدينا 
فرصة العداد بعض املواضيع وتقدميها 
ال��ى الرئي��س وكان مص��در في مكتب 
عبد املهدي قد كش��ف بأن ابرز ملفن 
س��يبحثهما رئيس احلكومة العراقية 
م��ع االتراك هم��ا؛ الدع��وى القضائية 
تركي��ا  عل��ى  الع��راق  رفعه��ا  الت��ي 
بخصوص اس��تيراد النف��ط من اقليم 
كردس��تان في ظل محاوالت لتس��وية 
االم��ر بن البلدين واملل��ف اآلخر يتعلق 
ال��ذي  الكردس��تاني  العم��ال  بح��زب 
ص��ار له نفوذ كبير في قضاء س��نجار 
في محافظة نين��وى اضافة الى ملف 
املياه والطاق��ة وموضوعات اخرى.وفي 
التطورات السياس��ية اكد النائب عن 
ائتالف دولة القانون )عبد االله النائلي( 
امس استمرار تعاون ائتالفه مع حتالف 
النصر برئاسة )حيدر العبادي( مرجحاً 
اع��الن حتال��ف قري��ب ب��ن التحالفن 
واضاف ان التقارب لم يسفر لغاية اآلن 
عن تفاه��م نهائي الندم��اج الكتلتن 
اال انه م��ن املرجح االع��الن عن حتالف 

الطرفن قريباً.
وف��ي ش��أن آخر كش��ف رئي��س كتلة 
الوطني��ة )كاظم الش��مري( امس عن 
خالف حاد داخ��ل حتالف احملور الوطني 
بسبب رئاس��ة هيئة النزاهة النيابية 
مبيناً ان الكتل السنية داخل االصالح 
حصل��ت على رئاس��ة جلن��ة االقاليم 
واحملافظ��ات وقال الش��مري ف��ي حوار 
متلفز ان هناك خالفاً حاداً داخل احملور 
الوطني بس��بب التنافس على رئاسة 
هيئة النزاهة مبيناً ان )3( نواب في احملور 
يتنافس��ون للحص��ول عل��ى املنصب.
وفي التطورات االخ��رى اعدت املقاومة 
)3( س��يناريوهات محتملة  العراقي��ة 
ألي تصعيد مع واش��نطن ف��ي العراق 
وقال��ت صحيفة االخب��ار اللبنانية ان 
االمريكي��ن اهداف مش��روعة وجاهزة 
جاهزيته��ا  تؤك��د  واذ  الصطياده��ا 
للدخ��ول ف��ي مواجهة ف��ي اللحظة 
املناس��بة فهي تعدد )3( سيناريوهات 

محتملة على النحو اآلتي:
1- قص��ف صاروخي عل��ى التجمعات 
او  قواع��د  او  )س��فارة  االمريكي��ة 

معسكرات(.
2- كمائ��ن ض��د القواف��ل االمريكي��ة 
احملافظ��ات  مختل��ف  ف��ي  املس��يرة 

العراقية.
3- خط��ف رعاي��ا امريكي��ن وذلك مع 
تطور املواجهة وبلوغها حداً كبيراً من 

التصعيد.
وعل��ى صعي��د ذي صل��ة اك��د حتالف 

س��ائرون ام��س ان الكت��ل املناهض��ة 
للتواج��د العس��كري االمريك��ي ف��ي 
شرس��ة  لهجم��ة  تتع��رض  الع��راق 
منظمة في عم��وم محافظات العراق 
بس��بب تبنيها مشروع اخراج القوات 
االجنبي��ة مش��يرة ال��ى ان االس��ابيع 
املقبلة ستش��هد طرح قان��ون اخراج 

القوات االمريكية للتصويت.
وف��ي التطورات ايض��اً تعيش املنطقة 
غليان��اً غير مس��بوق على وق��ع التوتر 
االمريك��ي – االيران��ي الذي اخ��ذ بعداً 
عس��كرياً ف��ي اليوم��ن املاضين في 
وقت ب��دا ان االتف��اق الن��ووي يترنح اذ 
ق��ررت طهران تعليق بع��ض تعهداتها 

ف��ي االتف��اق املب��رم ع��ام )2015( م��ع 
ال��دول الكب��رى بع��د عام عل��ى القرار 
االمريك��ي االنس��حاب من��ه وفي اطار 
التصعي��د املتواصل اعلنت واش��نطن 
انها سترس��ل ع��دة قاذف��ات من طراز 
ب��ي 52 الى منطقة اخللي��ج لردع ايران 
على القيام بأي هج��وم قد تكون تعد 
له واوضح البنتاغون ان هذا االنتش��ار 
تب��رره مؤش��رات واضح��ة ف��ي االون��ة 
االخيرة تش��ير الى ان القوات االيرانية 
وش��ركاءها يع��دون للقي��ام بهج��وم 
االمريكي��ة  الق��وات  عل��ى  محتم��ل 
وكان��ت وثيقة من البنتاغ��ون قالت ان 
س��الح اجلو االمريكي س��يعيد نش��ر 

هذه القاذفات وحترك حاملة الطائرات 
باجتاه  لينكول��ن  ابراه��ام  االمريكي��ة 
منطق��ة اخلليج العرب��ي كان مجدوالً 
ولك��ن جاء طلب تس��ريع وصولها في 
وق��ت ابكر ملواجه��ة التهدي��دات في 

املنطقة.
من جانبه قال املتحدث بأسم القيادة 
املركزي��ة االمريكي��ة القبط��ان )بي��ل 
يورب��ان( ان الق��وات االمريكي��ة اجلوية 
ستنش��ر طائرات بي 52 ف��ي منطقة 
القي��ادة املركزي��ة دون حتدي��د تاري��خ 
النشر ويذكر ان قاذفات بي 52 ضخمة 
احلجم وتطير ملس��افات طويلة وقادرة 

على حمل صواريخ كروز وسالح ذري.

وكان وزير اخلارجي��ة االمريكي قد ابلغ 
سياس��ين في بغداد بالقول: »ابلغوا 
االيراني��ن اننا س��نرد عل��ى اي اعتداء 
واض��اف س��نرد بس��رعة وبح��زم ضد 
اي اعت��داء ايران��ي« بينما ق��ال القائد 
العس��كري االمريكي املعروف اجلنرال 
)ديفيد بتريوس( ان دخول ايران في حرب 
س��يكون انتح��اراً بينما ق��ال اجلنرال 
االمريك��ي )جيم مالوي(: »س��نتحرك 
اقتض��ت  اذا  هرم��ز  ف��ي  عس��كرياً 
احلاجة«.ووس��ط تصاعد لغة التهديد 
والوعيد مابن واشنطن وطهران اطلق 
الرئيس االمريكي )دونالد ترامب( امس 
االول بالون اختبار داعياً فيه املسؤولن 
االيراني��ن للتف��اوض في وق��ت قالت 
وكال��ة اخملاب��رات املركزي��ة االمريكية 
انها مررت رقماً هاتفياً لضمان اتصال 
املسؤولن االيرانين بالرئيس االمريكي 
ان رغب��وا بذل��ك لك��ن احل��رس الثوري 
االيراني ل��م يتأخر طويالً ورد بس��رعة 
حيث ق��ال نائ��ب قائد احل��رس الثوري 
االيراني ان طهران لن جتري محادثات مع 
امريكا ومضيفاً ان واش��نطن لن جترؤ 
على القي��ام بعمل عس��كري وفق ما 
نقلته وكالة رويترز. وبذلك فأن تصريح 
نائ��ب قائ��د احل��رس الثوري ق��د وضع 
النقاط على احلروف فال مفاوضات مع 
ترامب وال هم يحزنون وهكذا تتواصل 
التوترات محفوفة باخملاطر وان قابالت 

االيام حبلى.

بغداد / وكاالت /
تفيد معلومات مؤكدة بأن ثمة مس��اع برملانية وحراكا قد بدأ بالفعل من اجل مراجعة قانون »رفحاء« املثير للجدل 
االمر الذي يستدعي اخضاعه لقراءة جديدة تلبية ملطالب شعبية كونه تضمن امتيازات لشريحة معينة من الناس 
مبال��ف فيها كثيرا. وفي الس��ياق ذاته أكد اخلبي��ر القانوني )طارق حرب( ان قانون رفحاء في��ه جنبات عديدة افقدته 
العدالة واملس��اواة بن ش��رائح اجملتم��ع. وتقول مصادر نيابية انه مت جمع تواقيع لعدد م��ن النواب بهدف مراجعة هذا 
القانون الذي اثار جدالً داخل االوساط الشعبية والسياسية مؤخراً ما استدعى االمر ضرورة دراسته بشكل جيد من 
قبل اللجان اخملتصة في مجلس النواب والتحقيق في سلبياته وايجابياته ويقول اخلبير القانوني )طارق حرب( ان ابرز 
املالحظات واملؤاخذات على قانون رفحاء انه اعطى كل شخص )3( رواتب أي ان الشخص الذي لديه )3( اطفال يحصل 
كل شهر على )15( راتبا أي بحدود )6( مالين دينار شهرياً في حن ان راتب الرعاية االجتماعية ال يتجاوز ال�)100( الف 
دينار وانه من غير املنصف والعدالة أال يحصل الشهداء الذين سقطوا اثناء عملية حترير محافظات البالد على عشر 
ما يحصل عليه س��جناء رفحاء. واشار حرب ان هذا القانون ال يس��اوي باملركز القانوني بن حالتن، االولى بن جندي 
احتجز من قبل القوات الس��عودية وبن محتجزي معس��كر رفحاء الذين حصلوا على افضل اخلدمات وارس��لوا الى 
الغرب وحصلوا على جنس��يات مش��يراً بأن القوانن االنتقالية يجب ان ينتهي تطبيقها بعد مرور )5( اعوام حس��ب 

مانص عليه الدستور أي كان من املفترض ان ينتهي العمل به منذ العام )2008(.

مصدر: حزب سياسي فيت يتحرك بشكل حمموم إلقالة حمافظ البصرة متهيداً لالستحواذ على املنصب

لتضمنه امتيازات ُمبالغ فيها.. مساع نيابية ملراجعة قانون )رفحاء( بوصفها حاجة ملّحة

املقاومة العراقية تضع )3( سيناريوهات حمتملة ألي تصعيد مع واشنطن.. وسائرون: الكتل املناهضة للتواجد االمريكي تتعرض هلجمة منظمة
دولة القانون: التعاون مع النصر مستمر وقد يتحول اىل حتالف قريب.. والشمري يكشف عن خالف سين “حاد” بشأن “كرسي” النزاهة النيابية

االسدي لـ)                                 (: الصراع السياسي سبب اساس وراء تعطيل الكثري من القوانني والتشريعات

ترامب يطلق بالون اختبار داعيًا طهران للتفاوض واحلرس الثوري يرد: لن نتفاوض مع واشنطن.. نقطة رأس سطر
املنطقة تغلي على وقع التوتر االمريكي – االيراني واالتفاق النووي يرتنح وامريكا حتشد ترسانتها العسكرية العمالقة وسط صيحات التهديد والوعيد
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عبد المهدي يزور تركيا منتصف الشهر الحالي.. ومصدر: المياه وحزب العمال ونفط كردستان ملفات على طاولة النقاش

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 

هكذا يتصرف رجل الدولة.. عبد املهدي يقرر تسليم اهلدايا اليت يتلقاها من املسؤولني األجانب اىل وزارة الثقافة!

يف الهدفكتب املحرر السياسي

احلديث عن الفس��اد االداري واملالي ال نريده اعتباراً من 
اليوم ان يبقى في دائرة القيل والقال واجترار الكلمات 
وتوجيه االتهامات لهذا املس��ؤول او ذاك من دون دليل 
دام��غ او برهان س��اطع.. لق��د مللنا اجت��رار الكلمات 
وتك��رار العبارات بينما حلد اآلن لم نر وزيراً او مس��ؤوالً 
كبي��راً قد اخذ طريقه للس��جن او تقي��أ كل ما نهبه 
من مال عام امام املأل.. ومايؤس��ف ل��ه صراحة ان كل 
م��ا يج��ري او يدور اآلن بش��أن الفس��اد ال يع��دو كونه 
اس��طوانات مش��روخة ليس اال ولقط��ع الطريق امام 
املزايدين واالبتزازين فقد عمد اجمللس االعلى ملكافحة 

الفس��اد ف��ي اجتماعه 
االخي��ر الى وجوب تقدمي 
االدل��ة عل��ى االتهامات 
للمس��ؤولن  املوجه��ة 
وحسناً ما فعله اجمللس 
ال��ذي  االج��راء  به��ذا 
تأخر طوي��الً لكي يكف 
البع��ض ممن تع��ود على 
اطالق سمفونيته بشأن 
الفساد دون نتيجة تذكر 
وهن��ا بودن��ا ان نخاطب 
كل م��ن لدي��ه دلي��ل او 

وثيقة تدين فالنا او عالنا من املسؤولن صغاراً كانوا ام 
كبارا للمس��ارعة بتقدميها الى القضاء لينال من تدور 
عليه االتهامات اجلزاء العادل الذي يستحق.. نعم نريد 
ش��جعانا يقولون احلقائق ونريد ش��جعانا يصارحون 
ش��عبهم ويؤشرون على الفاسدين واللصوص باصبع 
غليظة.. ليقولوا امام املأل هذا حرامي وذاك لص سارق 
ومن ال ميتلك اجلرأة والشجاعة فليتنح عن املسؤولية 
ويكف ع��ن اطالق االتهامات التي ال يدعمها س��ند او 
ال توج��د ازاءه��ا قرينة تبق��ر بطن الباط��ل.. اكرر نريد 

شجعانا.. وليس باعة كالم.

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

عبد الوهاب جبار 

 نريد شجعانا يقولون 
الحقائق ونريد شجعانا 
يصارحون شعبهم ويؤشرون 
على الفاسدين واللصوص 
باصبع غليظة 

من لديه دليل على 
فاسد فليقدمه بشجاعة
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املالكي يدعو اىل إنهاء االزمة بني واشنطن وإيران عرب احلوار

نائب حيذر من نفاد االدوية السرطانية يف البصرة خالل شهر واحدال

2حتذير من حتول سجون عراقية لبؤر جهادية
3
3
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ما هي الرسائل األمريكية 
اليت محلها بومبيو 
للقيادة العراقية؟

وزير العمل يلتقي ممثلني عن 
الشركات النفطية لبحث تشغيل 

)50%( من العمالة الوطنية

هل عرض ترامب 
التفاوَض مع إيران جمرد 

»قنبلة صوتية«؟

صاروخ سري .. ما هو سالح 
»النينجا« الذي استخدمته 
واشنطن لتمزيق الضحايا؟

13 12 519

بغداد / 
كش��ف وزير النقل املهندس عبداهلل لعيبي،امس السبت، عن 
حتقيق اعلى مس��توى من االيرادات في املوانئ النفطية بلغت 

18 مليار خالل نيسان املاضي.
وق��ال لعيبي إن “املوان��ئ النفطية س��جلت ارتفاعاً ملحوظا 
متميزة ع��ن باقي املوان��ئ العراقية لألش��هر الثالثة املاضية، 

وكذلك س��جل قسم شؤون البحرية فقط في االقالع والرسو 
على اعلى ايراد خالل شهر نيسان للموانئ التجارية اخلمس”.
وأض��اف، أن “ه��ذا االجناز جاء بع��د اجلهود املتواصل��ه املبذولة 
واملتميزة من قب��ل االدارة العليا والكوادر الهندس��ية والفنية 

والعاملن في الشركة لتحقيق اعلى مستوى من االيراد”.

وزير النقل : املوانئ النفطية حتقق اعلى مستوى من اإليرادات خالل نيسان املاضي

كربالء / 
ع��زا ممث��ل املرجعية الديني��ة العليا، الش��يخ 
عبد امله��دي الكربالئي، إزدياد ح��االت اإلنتحار 
والطالق ف��ي العراق الى اليأس من املس��تقبل 
والش��عور باإلحب��اط م��ن أوض��اع البالد.وقال 
الش��يخ عب��د امله��دي الكربالئي ف��ي خطبة 
اجلمع��ة الت��ي ألقاه��ا م��ن داخ��ل الصح��ن 
احلس��يني في كربالء، ف��ي حياتن��ا الدنيا نقرأ 

االخب��ار ونواجه الكثير م��ن الصعوبات واألهم 
كيف ان نواجه هذه االزمات واملش��اكل ونخرج 
منها بنجاح السيما وان حاالت االنتحار كثرت 
بن الشباب مؤخراً مع األسف الشديد وحاالت 
الطالق والتفكك األس��ري واملش��اكل االسرية 
واالجتماعية.وب��ن، ان س��بب هذه احلاالت رغم 
الظ��روف االجتماعي��ة واالقتصادي��ة واخل��وف 
واحلزن واليأس من املس��تقبل واإلحباط بانهم 

ال يستطيعون مواجهة املشاكل بقدرة وعزمية 
وقدرة على حلها.وأكد الكربالئي ان احلل يكون 
في تعزي��ز اجلان��ب الروحي واملعن��وي والتوجه 
الى اهلل تعالى فأننا نعاني اليوم من ش��ح هذه 
احلالة وعلين��ا االميان ب اهلل ورحمت��ه ومواجهة 
املش��اكل واألزمات بعزمية وقوة والسعي حللها 
والتعام��ل مع الواقع وع��دم الهروب بالتخلص 

من هذه احلياة.

جرس انذار للساسة.. الكربالئي : اإلحباط من أوضاع البلد يدفع لإلنتحار

التفجي��ر الذي ش��هدته منطقة جميلة في مدينة الصدر ي��وم اخلميس املاضي يلفه مع االس��ف الغموض والكتمان 
وتضارب الروايات وتطاير الش��ائعات وكل صار يغني على لياله فهناك من وصفه بالتفجير االنتحاري وهناك من اعتقد 
بأنه تفجير مس��يطر عليه وهناك من اكد بأنه عبوة ناس��فة في مكب نفايات وهناك من اعتبره بداية مشروع ارهابي 

وتبعاً لذلك تعددت الروايات بشأن عدد الضحايا واجلرحى الذين تفاوتت اعدادهم بحسب املصادر.
دع��وة مخلص��ة ل��وزارة الداخلية التي عودتنا على الس��رعة واالس��تباقية في ام��ور كهذه باصدار بي��ان ينهي اللبس 

والغموض والضبابية.. افتونا يرحمكم اهلل.

برقية اىل وزارة الداخلية: افتونا اثابكم اهلل

وكاالت / 
قال رئيس الوزراء السابق )حيدر العبادي( 
ان هن��اك خل��ال ف��ي اختي��ار ال��وزراء في 
احلكومة احلالية وانه لم يتمس��ك بوالية 
ثاني��ة لرئاس��ة ال��وزراء وانه ل��و بقي في 
الس��لطة الحترق العراق.واضاف العبادي 
ف��ي ح��وار متلف��ز ان��ه م��ازال معارض��اً 
الص��راع  وان  اخلاطئ��ة  للسياس��ات 
االمريكي – االيراني ل��ن يصل الى مرحلة 
ص��دام مس��لح وان االقتص��اد العراق��ي 
اليتحمل حجم العقوبات االمريكية على 

ايران.واش��ار ان موازنة عام )2019( كارثية 
وان البل��د غي��ر معرض الزم��ة كهرباء في 
الصيف املقب��ل ألننا وفرنا ق��درات كبيرة 
من الطاقة الكهربائية للحكومة احلالية 

اضاف��ة الى رصي��د مال��ي كبي��ر وفرناه 
للحكومة احلالية.وق��ال العبادي انه لم 
يكن وسيطاً بن امريكا وان حكومة عبد 
املهدي تتطلب تغييراً في سياستها وان 
موازن��ة )2019( كان��ت كارثية ولم حتفظ 
امل��ال الع��ام للدولة وان عب��د املهدي لم 
يك��ن موفقاً في اختي��ار الوزراء لكنه لم 
يس��تثمر التخويل الذي منح له في آلية 
اختيار الوزراء.وش��دد العبادي بالقول: لن 
نس��مح باس��تمرار اخللل في بناء الدولة 

وان االرهاب مازال يعمل بخفاء.

العبادي: مل امتسك بوالية ثانية لرئاسة الوزراء ولو بقيت يف السلطة الحرتق العراق

بروكسل / وكاالت / 
دعا وزير اخلارجية البلجيكي ديدييه رينديرز، إلى تعليق 
مبيعات األس��لحة للس��عودية بس��بب شكوك في 
استخدامها في النزاع في اليمن.وقال رينديرز “أعتقد 
أنه س��يكون م��ن اجليد أن نعل��ق عقود بيع أس��لحة 
إلى الس��عودية”، داعي��ا املناطق الثالث ف��ي بلجيكا 
وخصوصا والوني��ا، إلى اتخاذ قرار في هذا االجتاه، كما 

نقل��ت وكال��ة “ا ف ب” ع��ن إذاع��ة “ال بروميير”.وأكد 
رينديرز ال��ذي يتولى حقيبة الدفاع أيضا في احلكومة 
الفدرالي��ة، أن��ه على رئي��س الس��لطة التنفيذية في 
والوني��ا فيلي بورس��وس )عض��و في احل��زب الليبرالي 
الناطق بالفرنس��ية مثله( تعليق صادرات األس��لحة 
إلى الس��عودية بس��بب النزاع في اليمن، موضحا أن 

“هذا ما تنص عليه العقود”.

بلجيكا تدعو إىل تعليق بيع االسلحة للسعودية

بغداد / 
حم��ل النائ��ب عن كتل��ة صادق��ون النيابية عدي 
عواد، احلكومة الس��ابقة برئاس��ة حيدر العبادي 

مس��ؤولية “فوض��ى” انتش��ار الق��وات األجنبية 
داخل البالد، مش��يرا إلى أن مهمة جدولة التواجد 
األجنب��ي ملق��اة على عات��ق حكومة ع��ادل عبد 

املهدي.
وق��ال ع��واد إن��ه “من غي��ر املقب��ول بق��اء القوات 
األجنبية دون وضع حد لتواجدها وبرمجتها بطرق 

قانونية”، مؤكدا أن “هناك اعدادا قتالية أمريكية 
تواجدها غير قانوني وقد طالبنا ببيان مدى حاجة 

احلكومة ملستشارين وفق تنظيم قانوني”.

نائب حيمل العبادي مسؤولية “فوضى” انتشار القوات األجنبية يف العراق

وصول قاذفات B-52 األمريكية إىل قاعدة العديد يف قطر
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احلكيم حمذراً من حتول داعش إىل ورقة تفاوض إقليمي أو دولي: أمن العراق خط أمحر

NO.3182.SUN.12.MAY.2019

بغداد / البينة الجديدة
كشف حتالف الفتح، امس السبت، عن وجود خشية لدى بعض الكتل 
السياسية من تقاربه مع حتالف س��ائرون، مؤكدا استمراره بالتنسيق 
مع س��ائرون بش��ان االتفاق السياس��ي إلكمال الكابينة الوزارية. وقال 
النائب عن التحالف محمد كرمي ان “كتال سياسية ابدت خشيتها من 
التنس��يق املستمر بني حتالفي الفتح وس��ائرون بشان اكمال الكابينة 
الوزاري��ة”. وأض��اف كرمي أن ”ب��وادر التحالف بني الفتح وس��ائرون كانت 
واضحة من خالل حسم رئاسات اللجان النيابية وسيكتمل في انهاء 

الكابينة الوزارية ودعم البرنامج احلكومي”.

بغداد / البينة الجديدة
حذر رئيس تيار احلكمة السيد عمار احلكيم، امس 
الس��بت، من حتول تنظيم “ داع��ش” اإلجرامي إلى 
ورق��ة ضغ��ط أو تفاوض إقليم��ي أو دولي، مش��ددا 
عل��ى أن أمن العراق خ��ط أحمر. وق��ال احلكيم في 
بيان مبناس��بة الذكرى العاشرة لرحيل السيد عبد 
العزيز احلكيم، إنه “يجب احلذر من عودة اإلرهاب إلى 
مناطقنا من جديد, والعمليات اإلرهابية األخيرة تدق 
ناقوس اخلطر بشكل واضح, يجب أن ال نسمح بأن 
تتحول موضوعة داع��ش وأخواتها إلى ورقة ضغط 
أو تف��اوض إقليمي أو دولي”، مؤك��دا أن “أمن العراق 
خط أحمر“. وأضاف أنه “لن نس��مح بعودة الظالم 
مجدداً إلى بغ��داد وباقي مدننا اآلمن��ة”، داعيا إلى 
“تعزيز نصرنا العسكري بنصٍر خدمي, ونصٍر ثقافي 
واجتماعي حتى يتحقق اإلصالح املنشود في بلدنا 
احلبيب”. ولفت احلكيم إلى أن “العراق اليوم يعيش 
حلظ��ة انفتاح وتق��ارب إقليمي ودولي لم يش��هده 
طيل��ة العهود املاضي��ة وهي من الف��رص الذهبية 
التي يجب اس��تثمارها جيداً”، مؤكدا أنه “علينا أن 
نكون بحجم تلك الفرصة التاريخية واالس��تفادة 
منها في تثبيت اس��تقرار العراق واستقالله وإعادة 
إعم��ار مناطق��ه احمل��ررة, وإعادة الع��راق إلى مصاف 

التطور واالزدهار االقتصادي والتنموي”.

الفتح: تقاربنا مع سائرون أثار حفيظة بعض الكتل إلكمال الكابينة الوزارية

املالكي يطلق حتذيرات الفتة من تفجري مجيلة: مشروع جديد واستعدوا للقادم

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  

بغداد / البينة الجديدة
اعلن وزير التجارة محمد هاشم العاني، عن 
تسويق ما يقرب نصف مليون طن من احلنطة 
احمللية في تسع محافظات بدأت فيها حملة 
التس��ويق. وقال العاني إن حصيلة تسويق 
محصول احلنطة لغاي��ة اخلميس كان اكثر 
من 443 الف طن حنطة وبواقع 417 الف طن 
من احلنطة الناعمة الدرجة االولى، مبينا أن 
مجموع تسويق احلنطة الدرجة الثانية بلغ 
24 الف طن اما الدرج��ة الثالثة فقد بلغت 
الكميات املس��وقة لهذا النوع اكثرمن 922 
طن فق��ط. وأضاف أن احملافظ��ات التي بدأت 

احلمل��ة التس��ويقية ه��ي ذي ق��ار والبصرة 
والنج��ف  والس��ماوة  وواس��ط  وميس��ان 
والديوانية واحللة وكرب��الء، الفتا إلى افتتاح 
مركز تس��ويقي في بغداد الرصافة الستالم 
الكمي��ات املس��وقة في محافظة واس��ط 
نتيجة الزخم الذي تشهده مراكز التسويق 
واالستالم في احملافظة والتي متوقع ان تكون 
االولى في تس��ويق احملصول هذا العام وكما 
حصل في االعوام الس��ابقة. وأش��ار العاني 
إلى صرف اكث��ر من 145 ملي��ار دينار عراقي 
كمس��تحقات للفالح��ني واملزارع��ني لغاية 
أمس اخلميس، في احملافظات املسوقة حيث 

مت صرف املس��تحقات مباشرة بعد االنتهاء 
من آليات الفحص اخملتبري وسالمة الكميات 
املسوقة ولم يؤشر اي حالة تأخير في صرف 
املس��تحقات املالي��ة اكث��ر من 72 س��اعة 
واحيان��ا تكون 24 س��اعة فق��ط، مؤكدا أن 
هذا مؤش��ر ايجابي يسهم في دعم الفالح 
العراق��ي خاص��ة وان رئيس مجل��س الوزراء 
وجه بصرف الدفعة الثانية من مستحقات 
الفالح��ني مببل��غ 500 ملي��ار دينار ف��ي اذار، 
الدعم الذي يوليه الجناح املوسم التسويقي 
الذي يعد االفضل قياسا باملواسم السابقة 

جراء تعثر صرف املستحقات.

أخبار موجزة
ترمي��م .. صادق البرملان الفرنس��ي على مش��روع 
قانون إلع��ادة ترمي��م كاتدرائية “نوت��ردام”، التي 
احترق��ت في منتصف نيس��ان املاض��ي، وتضررت 
بش��كل كبير. ومصادقة البرملان الفرنس��ي على 
مش��روع قانون ترميم التبرعات السخية لترميم 
كاتدرائي��ة نوت��ردام تثير جدال في فرنس��ا. وذكرت 
قناة “LCP” أن البرملان صادق على مشروع القانون 
ف��ي القراءة األولى، مضيف��ة أن 32 نائبا صوتوا بنعم، فيما رفضه 5 

أعضاء وامتنع 10 آخرون عن التصويت.
موجهة .. كشفت مصادر إعالمية سودانية امس السبت أن البشير 
أقر بالتهم املوجهة إليه من قبل الس��لطات التي 
حتقق مع��ه عقب اإلطاح��ة به بع��د احتجاجات 
ش��هدتها البالد منذ كانون االول. ووافقت النيابة 
العام��ة الس��ودانية عل��ى التحقيق م��ع الرئيس 
املع��زول عمر البش��ير بش��أن اتهام��ه باالنقالب 
على احلكومة الش��رعية عام 1989. وأتت موافقة 

النيابة في أعقاب قيام هيئة من كبار احملامني.

بناء .. أعلنت وزارة الدفاع األميركية “البنتاغون”، 
ام��س الس��بت، تخصيص مبل��غ 1,5 ملي��ار دوالر 
إضافي لبناء جزء من اجلدار احلدودي الذي يس��عى 
الرئي��س دونالد ترمب لتش��ييده عل��ى احلدود مع 
املكس��يك ملنع تدفق املهاجرين غير الش��رعيني، 
بع��د توجي��ه ملي��ار دوالر للغرض نفس��ه في اذار 
املاض��ي. وواف��ق وزير الدف��اع األميرك��ي بالوكالة 
باتريك ش��اناهان على تولي اس��تبدال 78 مي��الً )125 كيلومتراً( من 

السياج احلدودي في احلدود اجلنوبية في واليتي اريزونا وتكساس
 052D اط��اق .. أطلق��ت الصني مدمرت��ني صاروخيتني من مش��روع
إل��ى املاء.وراقب عملية إنزال الس��فن احلربية إلى 
املاء رئيس جمهورية الصني الش��عبية شي جني 
بينغ شخصيا وكبار القادة العسكريني في البالد.
ومت جتمي��ع الس��فينتني ف��ي حوض بناء الس��فن 
في مدينة داليان الواقعة ش��مال ش��رق مقاطعة 
لياونين��غ الصينية.يبل��غ طول مدمرات مش��روع 

052D 157 متر وسعتها 7.5 ألف طن.

انفج��ار .. ارتف��ع عدد ضحايا االنفج��ار، الذي وقع 
في العاصمة الكولومبي��ة، اخلميس املاضي، إلى 
26 ش��خصا م��ن بينهم 16 قاص��را. وقالت وكالة 
هيرال��دو الكولومبي��ة، ام��س الس��بت، إن “عدد 
القتل��ى ارتفع إلى 26 من بينه��م 16 قاصرا”. هذا 
وقد أعلنت الشرطة الكولومبية اخلميس املاضي، 
أن انفجارا وقع أودى بحياة أربعة أشخاص، مؤكدة 

أن سبب االنفجار هو اللعب بالبارود داخل مبني سكني.
ضوابط .. طلبت حكومة سريالنكا، من املساجد تسليمها نسخا 
م��ن اخلطب وإثبات حزمها جتاه املتطرفني دينيا، وذلك بعد اعتداءات 
متش��ددة نف��ذت في عي��د الفصح أس��فرت عن 
258 قتي��ال. وأدت ه��ذه الهجم��ات الت��ي ارتكبها 
متشددون س��ريالنكيون في 21 نيسان إلى إصابة 
500 ش��خص أيضا، واستهدفت كنائس و3 فنادق 
فخمة في كولومبو وتبناها تنظيم داعش وأعلنت 
وزارة الش��ؤون الدينية جميع مس��ؤولي املساجد 

بعدم التصريح بأي جتمع يروج للكراهية.

بغداد / البينة الجديدة
كش��ف مصدر سياس��ي مطل��ع أن حزباً 
سياس��ياً فتياً يتحرك بش��كل محموم 
ألج��ل اقال��ة محاف��ظ البص��رة )اس��عد 

العيداني( بأساليب وطرق مختلفة متهيداً 
إلقالته واالس��تحواذ عل��ى املنصب بغية 
حتقيق ه��ذا احل��زب اآلنية واملس��تقبلية.
وبحس��ب املص��در فإن احلزب السياس��ي 

يحاول منذ فترة ليست بالقصيرة وبطرق 
ووسائل مختلفة من اجل االستحواذ على 
منص��ب محافظة البصرة لضمان حتقيق 
االه��داف اآلنية واملس��تقبلية. ولم يش��أ 

املص��در االفص��اح عن هوية احل��زب لكنه 
اكتفى بالقول ان قابالت االيام ستكشف 
من هو بالضبط في ظ��ل الصراع احملموم 

على السلطة في احملافظات.

بغداد / البينة الجديدة
توع��دت كتل��ة احلكم��ة النيابي��ة، ام��س 
املس��تقلة  العلي��ا  املفوضي��ة  الس��بت، 

لالنتخابات باالس��تجواب في ح��ال قفزت 
عل��ى القوان��ني ومش��روع املوازن��ة العامة 
ألغراض مريب��ة وغير معروف��ة النوايا. وقال 

رئيس الكتلة، النائب فالح الساري، إن دعوة 
مفوضي��ة االنتخابات للتعاق��د مع عاملني 
جدد وإدخال بيانات ملتعاقدين غير موجودين 
في عم��ل املفوضية وت��رك اصحاب العقود 
الس��ابقة فيها مخالف��ة قانونية صريحة 
ملوازن��ة 2019، مبيناً ان ما ج��اء في املوازنة 
وليس  الس��ابقني  للمتعاقدي��ن  التجدي��د 
التعاقد من عاملني اخرين من مقربيها ومن 
أبناء املس��ؤولني لغايات سياس��ية ومبيتة 
س��تكون نتائجه��ا خطيرة. ودعا الس��اري، 
مفوضي��ة االنتخاب��ات إل��ى التراج��ع ع��ن 
قرارها والذي أصدرت��ه يوم اخلميس املاضي، 
وعدم مترير اش��خاص غير قانونيني بدال عن 
مئات املتعاقدين الس��ابقني الذين ينتظرون 
انه��اء ملفه��م واعادته��م للعم��ل. وتوعد 
بالقول س��تكون لنا كلمة ولن مير هذا االمر 
حيث س��نعد الس��تجواب املفوضية على 
هذا اخل��رق الواضح باالضاف��ة الى خروقات 
اخرى مس��جلة لدينا داخل مجلس النواب 
ان استمرت بخرقها هذا وجتاوزها ما اقر في 

قانون املوازنة العامة.

احلكمة الربملانية تتوعد مفوضية االنتخابات 
باالستجواب ألسباب غري معروفة النوايا

مصدر: حزب سياسي فيت يتحرك بشكل حمموم إلقالة حمافظ البصرة متهيدًا لالستحواذ على املنصب

بغداد / البينة الجديدة
عد رئيس ائتالف دولة القانون نوري املالكي، التفجير االنتحاري 
الذي ش��هده حي جميلة ف��ي مدينة الصدر “مش��روعاً ارهابياً 
جدي��داً” من اجل تروي��ع املواطنني وزعزعة االم��ن في العاصمة 
بغ��داد، فيم��ا دعا الق��وات االمنية واحلش��د الش��عبي إلى رفع 
مس��توى االس��تعداد ملواجه��ة املرحل��ة القادم��ة الجه��اض 
مخطط��ات االرهاب. وقال املالكي إن��ه “يدين العملية االرهابية 
التي استهدفت مساء اخلميس س��وق جميلة ببغداد وادى الى 
سقوط عدد من الشهداء واجلرحى من املدنيني االبرياء”، معتبرا 
أن “العملية التي حصلت تعد بوضوح مش��روعاً ارهابياً جديداً 
تنف��ذه خاليا نائمة م��ن اجل ترويع املواطن��ني وزعزعة االمن في 
العاصمة بغداد”. وأضاف أن “ه��ذا العمل االجرامي يفصح عن 
وحش��ية مخططيه ومنفذي��ه، والبد لقواتنا االمنية واحلش��د 
الشعبي من رفع مس��توى االستعداد ملواجهة املرحلة القادمة 
الجهاض مخطط��ات االرهاب ومن يقف خلف��ه”. ودعا املالكي 
الطيف السياس��ي الى “حتمل مس��ؤولياته الوطنية وان يجمع 

قواه ويوحد مواقفه لدعم العملية االمنية”.

بغداد / البينة الجديدة
كش��ف مجل��س محافظة بغ��داد، عن اع��داد خط��ة متكاملة 
للنهوض بالواقع اخلدم��ي في قضاء الزوراء )املعامل(، الفتاً الى ان 
اخلطة املعدة لعام 2019 تضمنت تأهيل واكس��اء 20 طريقاً يربط 
مناطق القضاء املذكور مع بعضها. وقالت عضو مجلس احملافظة 
جس��ومة االزيرج��اوي ان “اخلط��ة اخلدمي��ة لع��ام 2019 وخاصة 
لقضاء الزوراء فانها تضمن عملية اكس��اء وتأهيل ومد شبكات 
امط��ار ومجاري الكث��ر من 20 طريق��ا خارجيا ترب��ط املناطق في 
القضاء املذكور”. واضاف��ت ان “خطة العام اجلاري تضمنت عمل 
ارصفة وشبكات مجاري وامطار في منطقتي السعادة والكرامة، 
ولك��ن هذه اخلطة ومن اجل تنفيذه��ا يجب صرف التخصيصات 
املالية ضمن موازنة 2019”. واوضحت ان “املشاريع املذكورة حتتاج 
ال��ى اطالق التخصيصات املالية بعد حصول املوافقات من وزارتي 
التخطي��ط واملالية، خاصة بعد اع��داد خطة متكاملة للنهوض 

بالواقع اخلدمي في قضاء الزوراء )املعامل(”.

بغداد / البينة الجديدة
أك��د األم��ني العام حل��زب املؤمتر الوطن��ّي العراق��ّي النائب آراس 
حبي��ب كرمي، امس الس��بت، أن ظاه��رة قيادة الدول��ة بالوكالة 
طوال السنوات املاضية كانت من األخطاء اجلسيمة التي تواطأ 
اجلميع على متش��يتها. وقال كرمي في بيان تلقت السومرية نيوز 
نس��خة منه، إن ظاه��رة قيادة الدولة بالوكالة طوال الس��نوات 
املاضية كانت من األخطاء اجلس��يمة الت��ي تواطأ اجلميع على 
متش��يتها، مبين��ا أن البرملان ألزم نفس��ه بإنهاء ه��ذه الظاهرة 
بحل��ول نهاية حزي��ران املقبل.وأضاف كرمي، االل��زام ضروري لكي 
النستمر في سلوك الطرق اخلاطئة وامللتوية في إدارة املؤسسات 
احلكومية وكلها ذات صلة مباش��رة مبصالح املواطنني، مشيرا 
الى أن العمل حتى اآلن على هذا الطريق ال يرتقي الى مس��توى 
الطموح وبالتالي البد من اإلنتباه والتحرك السريع حتى ال نصل 

الى طريق مسدود.

جملس بغداد يكشف عن خطة 
إلكساء وتأهيل 20 طريقًا يف املعامل 

يربط مناطقه ببعضها

نائب: قيادة الدولة بالوكالة من األخطاء 
اجلسيمة اليت تواطأ اجلميع على متشيتها

بغداد / البينة الجديدة
مع إعالن العراق اس��تعداده الس��تقبال ومحاكمة مقاتلي تنظيم 
داعش بعد اندحارهم، يتخوف محللون من احتمال حتول السجون 
العراقي��ة مج��ددا إل��ى مهد ملا يع��رف بالدعاي��ة اجلهادي��ة، وبؤرة 
لتش��كل تنظيمات متش��ددة جديدة أو عودة تنظيمات قدمية إلى 
احلياة. وغالبا ما كانت الس��جون مرتعا للفكر اجلهادي، وبرز اس��م 
زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي من س��جن بوكا الذي أنشأه 
األميركي��ون بعد اجتياحهم للعراق عام 2003، في جنوب البالد، ومتّ 
إغالقه عام 2009. ويقول احمللل في الش��ؤون اإلس��تراتيجية فاضل 
أبو رغيف إن عددا كبي��را من الذين ألقي القبض عليهم في العراق 
وسوريا خالل العمليات العسكرية هم شرعيون ومنظرون ومفتون، 
وهؤالء ميلكون قدرة احملاججة وإيراد األدلة وغس��ل الدماغ واإلقناع.
ومتّ خ��الل العمليات -التي قامت بها الق��وات العراقية ضد تنظيم 
داع��ش وكان آخرها عام 2017- توقي��ف آالف العناصر من املنضوين 
ف��ي التنظي��م، وكذلك حتدثت تقارير عن نق��ل معتقلني أوقفوا في 
س��وريا خالل املعارك التي خاضتها قوات س��وريا الدميوقراطية إلى 
العراق.وبعد ش��هر من انتهاء تنظيم داعش في سوريا والعراق، بدا 
واضح��ا أن بغداد وافق��ت -بناء على مقترح من دول غربية تس��عى 
ملن��ع عودة املقاتلني األجان��ب إليها- على اس��تضافة احملاكمات، ال 
سيما تلك املتعلقة بآالف املعتقلني الذين ال يزالون في قبضة أكراد 
سوريا بعد دحر تنظيم داعش من آخر جيب له في شرق البالد. وقال 
مس��ؤولون عراقيون إن بغداد طلبت من دول ه��ؤالء املقاتلني مبلغا 
ماليا يصل إلى ملياري دوالر لتغطية نفقات محاكمات وإيواء هؤالء 
في س��جونها، كونها عاج��زة عن حتّمل العبء. غير أن مس��احات 
السجون العراقية ال تتس��ع لألعداد الكبيرة املتوقعة، حيث تقول 
الباحثة مبنظمة هيومن رايتس ووتش بلقيس ويلي ان السجون في 
العراق مكتظة بش��كل كبير، مضيفة وثقنا أشخاصا ماتوا خالل 
االعتقال، ألن الس��جون مزدحم��ة للغاية، وبالتالي فإن الس��جون 
التي يتم استخدامها ليست كافية بالتأكيد الستقبال هذا العدد 

اإلضافي املقدر باآلالف.

بغداد / البينة الجديدة 
انتق��دت عضوة جلنة العالق��ات اخلارجية في البرمل��ان العراقي أال 
طالبان��ي، زيارة وزير اخلارجية األميركي مايك بومبيو الس��رية إلى 
العراق، فيما دعت إلى ضرورة التعامل مع التوتر األميركي – اإليراني 
من منطلق احلفاظ على س��يادة البلد. وقالت طالباني في تصريح 
اوردته صحيفة “الش��رق األوسط”، إن “العراق يرحب بأي زيارة ألي 
مس��ؤول أجنبي، لكن الزيارات يجب أن تكون معلنة وليست غير 
معلن��ة دائماً أو ال يتم اإلفصاح عنها إال بعد انتهائها”. وش��ددت 
طالبان��ي على “ضرورة التعامل م��ع التوتر األميركي – اإليراني من 
منطلق احلفاظ على س��يادة البلد، من دون أن نكون في محور دون 
محور آخر”. وكان النائب عن حتالف الفتح حس��ن س��الم أكد في 
تصريح س��ابق لوكالة املعلومة، إن زي��ارة وزير اخلارجية األمريكّية 

مايك بومبيو إلى بغداد محاولة ضغط “فاشلة” على العراق.

طالباني تنتقد زيارة بومبيو السرية إىل العراق

حتذير من حتول سجون عراقية إىل )بؤر جهادية(



هكذا يتصرف رجل الدولة.. عبد املهدي يقرر تسليم اهلدايا 
اليت يتلقاها من املسؤولني االجانب اىل وزارة الثقافة

االسدي لـ                                        : الصراع السياسي سبب اساس
 وراء تعطيل الكثري من القوانني والتشريعات

بغداد / البينة اجلديدة 
بني  القطيعة  أن  احللفي،  جاسم  الشيوعي  احلزب  في  القيادي  رأى 
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس ائتالف دولة القانون نوري 
املالكي، سياسية وليست شخصية، وفيما دعا رئيس مجلس الوزراء 
القرار،  اتخاذ  في  وسرعة  وإقدام  بـحزم  للتعامل  املهدي  عبد  عادل 

وصف سلفه حيدر العبادي بـاإليجابي.
وقال احللفي في حديث لبرنامج حق الرد الذي تبثه قناة السومرية، 
القطيعة  إن  واملالكي،  الصدر  بني  القطيعة  بشأن  سؤال  على  رداً 
بينهما سياسية متثل وجهتي نظر متقاطعتني، ولو أنها شخصية 
أنا،  به  أقوم  أن  من  أصعب  الوسيط  دور  أن  معتبرا  سهلة،  لكانت 

والوقت كفيل بحل األمور.
وفي سياق منفصل، وصف احللفي، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد 
املهدي، بأنه مفكر اقتصادي وكاتب ونظري ممتاز ورجل دولة، معرباً عن 

أمله بأن يتعامل عبد املهدي بـحزم وإقدام وسرعة باتخاذ القرار.
كان  إنه  احللفي  قال  العبادي،  حيدر  السابق  احلكومة  رئيس  وعن 
إيجابياً وأحد اخليارات لتولي رئاسة احلكومة، ولو مضى فعالً بالفترة 
األخيرة في محاربة الفساد فكان من املمكن أن تتوفر له فرصة ثانية، 

منوها إلى أن القبضة )في محاربة الفساد( لم تكن حديدية.

ديالى / البينة اجلديدة 

ــيط 15 قرية  ــن االنتهاء من متش ــى ، ع ــس محافظة ديال ــن مجل اعل

ــس ديالى  ــوب احملافظة.وقال رئيس مجل ــا جن ــذ 13 عام ــورة من مهج

ــي للفرقة اخلامسة في اجليش جنح  علي الدايني ، إن “اجلهد الهندس

ــي قاطع جنوب ناحيتي  ــيط 15 قرية مهجورة ف وبجهود مميزة بتمش

بهرز وكنعان”.

ــيطها  ــت الدايني، الى أن “القرى مهجورة من 13 عاما”، وان “متش ولف

ــفة متهيدا العادة  ــاء لالطمئنان من عدم وجود الغام او عبوات ناس ج

العوائل اليها”.

وتوقع رئيس مجلس ديالى، ان “تبدأ عملية عودة االسر النازحة اليوم 

ــة للجيش  ــرف عليها قيادة الفرقة اخلامس االحد   ضمن برنامج تش

بهدف انهاء معاناة اسر استمرت سنوات طويلة”.
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ترامب جيدد تذكري السعودية بضرورة دفع مثن احلماية اليت توفرها هلا امريكا

احللفي يتحدث عن طبيعة القطيعة بني الصدر واملالكي ويوجه دعوة لعبد املهدي
احلكيم : آثار كارثية ستطال العراق نتيجة العقوبات األمريكية ضد إيران حكومة وشعبا

واشنطن / وكاالت / البينة اجلديدة 
ــعودية دفع  ــن الرئيس األمريكي دونالد ترامب مجددا، أن على الس أعل
ــا الواليات املتحدة.وفي كلمة ألقاها أمام  ثمن احلماية التي توفرها له
جتمع ألنصاره في والية فلوريدا ضمن حملة تدعو إلعادة انتخابه رئيسا 
ــعودية دولة غنية  للواليات املتحدة في العام 2020، قال ترامب إن الس
ــيء سوى املال، فأعتقد أن بإمكانهم )السعوديني(  جدا ليس لديها ش
دفع املال مقابل دفاعنا عنهم.وتابع هناك الكثير من الدول التي ندافع 
عنها، وليس من العدل أن يدفعوا ثمنا قليال، لكنهم سيدفعون، فهم 
ــار دوالر من بالدنا. ــدات مقابل 450 ملي ــة كبيرة من املع ــترون كمي يش
ــة، وهم ال يحترموننا،  ــن الكثير من الدول الغني ــاف نحن ندافع ع وأض
ــبق  ــون ويقولون إنه لم يس ــة حينما أطلب منهم ذلك يدهش بصراح
ــك باملعنى احلرفي، فهم أذكياء  ــب أحد منهم ذلك. ال يقولون ذل أن طل
لكن ميكنك أن تشعر بذلك من نظرتهم.وقبل ذلك، كان ترامب قد قال 
ــهر املاضي جلمهوره في والية ويسكونسن )شرقي أمريكا(،  أواخر الش
ــلمان، وقال له أيها امللك، لقد أنفقنا الكثير ونحن  إنه اتصل بامللك س
ــعودي  ندافع عنك، وأنت متلك الكثير من املال، حينها قال العاهل الس
ــابق، فقال  ــاال كهذا في الس ــي؟ ال أحد أجرى اتص ــاذا تتصل ب ــن مل لك

ترامب هذا ألنهم كانوا أغبياء.
ــر حليفا ثريا ك السعودية وهي اشترت  وأكد ترامب أنه ال يريد أن يخس

من بالده ما قيمته 450 مليار دوالر،  وعسكريا ندعم استقرارهم.

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

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

بغداد / البينة اجلديدة
ــالح  االص ــف  حتال ــس  رئي ــذر  ح
ــار احلكيم،  ــيد عم ــار الس واالعم
امس السبت، من “االثار الكارثية 
ــتطال العراق  ــرة” التي س واخلطي
املتحدة  الواليات  ــة  نتيجة ممارس
االمريكية “سياسة اخلنق” إليران 
ــعبا، داعيا احلكومة  حكومة وش
ــاطة  ــة لتقدمي مبادرة وس العراقي

بني الطرفني.
ــبة  ــم في بيان مبناس وقال احلكي
ــيد  ــرة لرحيل الس الذكرى العاش
ــم، في النجف  عبد العزيز احلكي

ــي  ــراع األمريك ــرف ، إن “الص االش
ــه ال يأتي  ــراق ب ــر الع ــي, وتأث اإليران
ــٍف معني بل  ــاره ملوق ــة اختي نتيج
ــبب موقعه في قلب املنطقة،  بس
ــددا على ضرورة جتنيب العراق  مش
ــة, وابعاده عن لعبة  أي آثاٍر محتمل
ــت ذاته لن  ــي الوق ــاور ولكنه ف احمل
يقف مكتوف األيدي حينما يتعلق 

األمر مبصاحله وأمنه”.
ــر  تصفي ــة  “سياس أن  ــاف،  وأض
ــة اإليرانية التي  الصادرات النفطي
تبنتها الواليات املتحدة األمريكية 
تعني االنتقال من سياسة الضغط 
ــران ودولتها  ــة اخلنق إلي إلى سياس
ــيكون لهذا املنحى  ــعبها, وس وش
ــة وخطيرة على املنطقة  آثارٌ كارثي

عموماً وعلى العراق بشكل خاص, 
ــذه  ــي ه ــراق أن يع ــى الع ــا عل وهن
التطورات اخلطيرة, ويتخذ املواقف 

املسؤولة لتجنب الكارثة”.
ــة ان  ــى اهمي ــم عل ــدد احلكي وش
“ينتقل العراق من سياسة الوسط 
إلى سياسة الوسيط الذي يسعى 
ــا  ــراع، داعي ــدة الص ــف ح لتخفي

ــة العراقية لـ”تقدمي مبادرة  احلكوم
وساطة بني الطرفني ملعاجلة األزمة 
ــام”، داعيا  ــدة في هذه األي املتصاع
ــاح  ــة االنفت ــتثمار حلظ ــى “اس إل
الذي  ــي  ودول ــي  االقليم ــارب  والتق
ــة العهود  ــهده العراق طيل لم يش
ــن الفرص الذهبية  املاضية وهي م

التي يجب استثمارها جيداً”.

جملس دياىل يعلن االنتهاء من متشيط قرى مهجورة منذ 13 عاما

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 / خاص
ــة  دول ــالف  ائت ــن  ع ــب  النائ ــال  ق
ــدي(  ــيد )عدنان االس ــون الس القان
ــة  عرقل وراء  ــس  الرئي ــبب  الس ان 
ــريعات  ــر من القوانني والتش الكثي
ــة البرملان يعود الى الصراع  حتت قب

السياسي.
ــاص لـ«البينة  ــي حوار خ واضاف ف

ــع تواقيع  ــدة« اننا قمنا بجم اجلدي
ــى التحتية  ــون البن ــل قان ــن اج م
ــن قبل البرملان في  الذي مت رفضه م
ــبب يذكر لكي  ــام )2009( دون س ع
ــذاك ويعاد  ــح احلكومة يوم ال تنج
ــا اآلن  ــرى بينم ــرة اخ ــا م انتخابه
احلكومة عادت وسمحت للوزارات ان 
االستثمارية  الشركات  مع  تتعاقد 

ــل تقوية اقتصادها في حني  من اج
ــك الفترة  ــذ تل ــر القانون من ــو اق ل
ــكالت  ــا تخلصنا من كل املش لكن
ــة بالواقع اخلدمي مثل املاء  املتعلق
ــرق واالبنية ولكن اآلن  واجملاري والط
ــر بالعمل مبراحل اخرى علماً  نباش
ــرار قانون  ــادة اق ــي اع ــا ف ان رغبتن
ــى التحتية ليس ألنه يعود الى  البن

رئيس الوزراء االسبق )نوري املالكي( 
ــاكل  ــج جميع مش ــه يعال ــل الن ب
ــراق اجمع  ــى التحتية في الع البن
وباخلصوص فيما يتعلق بالشركات 
ــي ال متلك  ــة والت ــة املتلكئ العراقي
ــاريع بكفاءة  القدرة على اجناز املش

عالية.
نص احلوار ينشر غدا االثنني .

بغداد / البينة اجلديدة
ــة  ــن محافظ ــب ع ــني النائ ب
ان  ــداوي،  احملم البصرة، جمال 
ــراض  ــة لألم ــة اخملصص االدوي
السرطانية في مستشفيات 
ــهر  ــتنفد خالل ش البصرة س
ــدم مقترحات  ق ــا  فيم واحد، 
ــكلة. للحكومة لتفادي املش
ــن  “م إن   ، ــداوي،   احملم ــال  وق
ــي تعاني  ــكالت الت اهم املش
ــرة  ــفى البص ــا  مستش منه
هي  ــال  لألطف ــي  التخصيص
نفاد االدوية السرطانية خالل 
شهر واحد ما قد يسبب ازمة 

كبيرة للمرضى وذويهم”.
ــني  ب ــن  “م أن  ــاف،  وأض
ــي منها  ــات التي تعان املعوق
ــرة  ــي البص ــفيات ف املستش
ــتالم  ــماح لها باس عدم الس
ــن املنظمات الدولية  االدوية م
ــيف  وغيرها او عن  كاليونس
ــراء  ــات او الش ــق التبرع طري
ــواق احمللية،  ــر من االس املباش
ــفيات  مستش ان  ــا  فيم
العاصمة بغداد واربيل تعمل 
بنظام التبرعات وتتلقى منح 
ادوية من املنظمات الدولية، في 
ــجلة  حني ان االدوية غير املس
ــة  اخلاضع ــر  وغي ــميا  رس
النوعية  ــيطرة  والس للرقابة 
ــواق ما ميثل  متوافرة في االس
ــفيات  لعمل مستش تهديدا 
ــداوي  احملم ــرح  البصرة”.واقت
حلل املشاكل ادوية السرطان 

ــرة بصرف  في البصرة “املباش
ــة 250  ــات البالغ التخصيص
ــهريا والتي  ــار ش ــون دين ملي
ــراء  ــا مجلس الوزراء لش اقره
االدوية السرطانية ولم تصرف 
ــرورة  ض ــد  االن”.وأك ــة  لغاي
ــة الدوائية  ــرع للرقاب “فتح ف
ــتالم  ــرة يقوم باس ــي البص ف
ــا  وفحصه ــواردة  ال ــة  االدوي
ــفيات واملراكز  وتزويد املستش
ــا  باحتياجاته ــة  الصحي
ــرة  الفت ــن  م ــص  للتخل
ــص االدوية و  التأخيرية  بفح
ــتحصال موافقة مجلس  اس
ــات  تعليم ــدار  باص ــوزراء  ال
ــة  االدوي ــتيراد  الس ــة  خاص
اخلاصة  ــات  بالتعليم ــوة  اس
ــلحة لوزارتي  ــتيراد االس باس
ــار  ــة “.واش ــاع والداخلي الدف
ــى  “امكانية االعتماد على  ال
ــرات  خملتب ــص  فح ــهادات  ش
الشركات مع  تقدمها  عاملية 
الشحنات التي توردها للوزارة 
ــي دائرة  ــا ف ــم مصادقته ويت
الرقابة الدوائية لغرض سرعة 
ــتعمالها  ــالق االدوية  واس اط
ــل املرضى”.واعتبر من  ــن قب م
ــام  نظ ــل  تفعي  ” ــروري  الض
ــواد  ــورة للم ــز بالفات التجهي
ــو نظام طبق  ــرطانية وه الس
على مراكز القسطرة والديلزة 
واثبت جناحه لضمان استمرار 
توفير االدوية السرطانية على 

مدار السنة”.

نائب حيذر من نفاد االدوية 
السرطانية يف البصرة خالل 

شهر واحد

بغداد / البينة اجلديدة
عبد  عادل  الوزراء  مجلس  رئيس  قرر 
يتلقاها  التي  الهدايا  تسليم  املهدي، 
من املسؤولني االجانب الى وزارة الثقافة.

إن   ، املهدي  ل عبد  االعالمي  املكتب  وقال 
رئيس مجلس الوزراء قرر تسليم الهدايا 
االجانب  املسؤولني  من  يتلقاها  التي 
الى وزارة الثقافة واعتبارها من ممتلكات 
حسبما  بها  لتتصرف  العراقية  الدولة 
رئيس  اعلم  وقد  املصلحة،  تقتضيه 
الوزراء، وزير الثقافة عبد األمير احلمداني 
رسميا بذلك في جلسة مجلس الوزراء 

املنعقدة بتاريخ ٧ ايار 2019.
اقترح  املهدي  عبد  أن  املكتب،  واضاف 
فتح جناح في املتحف الوطني العراقي 

إليداع مثل هذه الهدايا فيه.
التي  الثمينة  الهدايا  ان  املكتب،  وتابع 
يحمل  االجانب  املسؤولني  كبار  يهديها 
بعضها قيمة رمزية وفنية وأخرى حتمل 

قيمة مادية كبيرة.
احترامها  تسجل  اجلديدة«  »البينة 

عليها  اقدم  التي  للخطوة  وتقديرها 
املهدي(  )عادل عبد  الوزراء  رئيس  السيد 
رجل  وحنكة  اصالة  تعكس  والتي 

املغريات  تغريه  ال  الذي  احلقيقي  الدولة 
ويتعامل مع الهدايا بوصفها ملكاً عاماً 

للشعب.

بغداد / البينة اجلديدة
عن   ، احلكيم  علي  محمد  اخلارجية  وزير  اعلن 
تسلمه مذكرة من سلطنة عمان العادة افتتاح 
سفارتها في بغداد.وذكر احلكيم في تغريدة عبر 
حسابه بتويتر ، تسلمنا رسالة من وزير خارجية 

الشقيقة ُعمان السيد يوسف بن علوي يعلمني 
فيها بنية ُعمان بإعادة فتح سفارتهم في بغداد. 
كل  نرحب  التغريدة،  بحسب  احلكيم  واضاف 
أشقائهم  مع  للعمل  االخوة  مبقدم  الترحيب 
الدبلوماسيني العرب واألجانب، مرحبا بكم في 

بغداد.

بغداد / البينة اجلديدة
كشف النائب عن حتالف سائرون سالم الشمري، مقترح 
نيابي مبنح املشمولني بالرعاية االجتماعية قطعة أرض 
وقرض ميّسر بـ30 مليون دينار، فيما عزا أزمة السكن 
تصريح  في  الشمري  العشوائيات.وقال  انتشار  إلى 
اوردته “العربي اجلديد” ، إن “أسباب أزمة السكن تعود 

إلى انتشار العشوائيات والتجاوزات على أراضي الدولة، 
البلد،  بها  مير  التي  السياسي  التناحر  فترة  عن  فضال 
أن  الفقراء”.وأضاف،  الناس  على  الضوء  تسليط  وعدم 
بالرعاية  املشمولون  مينح  بأن  برملانيا  مقترحا  “هناك 
التحتية،  والبني  االجتماعية قطعة أرض مع اخلدمات 

وقرضا ميّسرا بـ30 مليون دينار ”.

بغداد / البينة اجلديدة
بانهاء  املالكي،  نوري  القانون  دولة  ائتالف  رئيس  طالب 
عن  وبعيدا  احلوار  عبر  املنطقة  في  العسكري  التصعيد 
سياسة فرض االمر الواقع بالقوة، داعيا الى إنهاء االزمة 
التصعيد  إن  املالكي  احلوار.وقال  عبر  وإيران  واشنطن  بني 
والتلويح  احلرب  طبول  ودق  املنطقة  في  العسكري 
منفردة  اقتصادية  عقوبات  بفرض  املصحوبة  باملواجهة 
من قبل الواليات املتحدة االمريكية ضد اجلارة اجلمهورية 
االسالمية، والتي تتعارض مع القوانني واالعراف الدولية، 
كل ذلك سيفرض تداعيات خطيرة على الشعب اإليراني 
العراقي  شعبنا  سيما  املنطقة  شعوب  وجميع  املسلم 
الذي خرج للتو من حرب مدمرة مع تنظيم داعش االرهابي 

والتي مازالت خالياه النائمة تهدد استقراره وامنه .
القوة  باستخدام  التهديد  سياسة  ان  املالكي،  واضاف 
واألسلحة االستراتيجية، ومحاولة فرض االرادة والهيمنة 
الى حافة  املنطقة  واالستقرار في  االمن  بالقوة، ستدفع 
وبداية  الشامل،  العنف  دورة جديدة من  واندالع  االنهيار، 

الذي  الوقت  في  واخلراب،  والتدمير  القتل  من  فصل 
الهدوء  من  مزيد  الى  احلساسة  منطقتنا  شعوب  حتتاج 
والسياسية  االقتصادية  التنمية  وحتقيق  واالستقرار 

واالجتماعية والتعاون املشترك.
واوضح املالكي، ان سياسة العبور على االلتزامات الدولية، 

وإعالن احلرب وفرض احلصار واملقاطعة التي تضر بالشعب 
العراقي،  بالشعب  سابقا  اضرت  كما  املسلم  اإليراني 
الدولية ومؤسساتها يعني  الشرعية  بعيدا عن ضوابط 
وموقفه  لدوره  وفقدانه  القائم،  العاملي  النظام  انهيار 

االممي امام سياسة الفوضى في العالقات الدولية .

املالكي يدعو اىل إنهاء االزمة بني واشنطن وإيران عرب احلوار ُعمان تسلم العراق مذكرة إلعادة افتتاح سفارتها يف بغداد

مقرتح نيابي ملنح املشمولني بالرعاية قطعة أرض وقرض بـ30 مليون دينار
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استقالل املؤسسة العسكرية عن فرنسا البد أن يأتي 
بالضمانة من عدم التبعية جلهة أخرى قد تكون أسوأ

وهن��ا وقبل الذه��اب بعي��دا في لغة 
م البد م��ن الوقوف  الرفض ل��كل تقدُّ
للقول، بأن م��ا حتقق من مطالب كان 
ل��ه ظرف أساس��ي ومهم ه��و دخول 
أجنحة الس��لطة في معركة كس��ر 
عظم سببه املباشر مسيرات احلراك 
وشعاراتها، ومعنى ذلك أن احملاسبات 
التي حت��دث لتلك الش��خصيات هي 
فع��ا أمر ج��اد ويعب��ر ع��ن محاولة 
إضع��اف ط��رف لصال��ح ط��رف آخر، 
وليس م��ن مصلحة الط��رف الغالب 
ع��ودة اجلن��اح املغل��وب ف��ي أي وقت 
كان، لذل��ك فالس��يناريو املصري هنا 
غي��ر وارد إال في ح��ال انقلبت املوازين 
بني األجنح��ة، فالوضع احلالي يدخل 
في مصلحة احلراك والش��عب، أعني 
غلبة مؤسسة اجليش على مؤسسة 
الرئاس��ة، وأن من مصلحة الش��عب 

متكافئ��ة  تك��ن  ل��م  األجنح��ة  أن 
الق��وة ألنها س��تجعل من الش��عب 
وقودا لصراعها، وأن من حس��ن حظ 
الش��عب أن املؤسس��ة العس��كرية 
هي التي كان له��ا الغلبة المتاكها 
قوة الساح، وأنها متعهدة إلى اليوم 
بالوق��وف م��ع الش��عب ومصلحته، 
لكن الس��ؤال املركزي اآلن يتمثل في 
مدى صدقية املؤسس��ة الغالبة مع 
باجلي��ش  الش��عب  الش��عب؟عاقة 

ليس��ت عاق��ة سياس��ية م��رؤوس 
برئيس بل عاقة تقنية حامي مبحمي 
لذل��ك فليس م��ن القان��ون وال حتى 
املنطق أن يتدخل الشعب فيما ليس 
له شأن فيه من حيث املبدأ.املؤسسة 
متهم��ة بالتبعية والفس��اد، وبعض 
التحليات تتكّلم عن أن األمر متعلق 
بتس��ليم املناطق مبعنى حتول اجلزائر 
من التبعية إلى فرنس��ا إلى التبعية 
ألمريكا ع��ن طريق إماراتي، فضا عن 
ذل��ك ما زالت أطراف أو فئات ال تصّدق 
بوج��ود صراع حقيق��ي بني اجلناحني 
املذكورين )الرئاس��ة والعس��كر( وأن 
األمر في رأيه مجّرد إخراج مس��رحي 
احل��راك  توق��ف  مبج��رد  س��ينتهي 
والدخول في املس��ار السياسي؛ هذا 
الس��ؤال الذي ال ج��واب نهائي عليه 
إال بعد أن يستقيم املسار االنتخابي 

على س��وقه، وهن��ا تك��ون األمور قد 
حس��مت نهائي��ا وال يكون ف��ي قدرة 
الش��عب اإلقدام عل��ى أي فعل، لكن 

الضمان��ة املقترح��ة تأتي م��ن بابني 
وه��ي ف��ي رأي��ي ضمان��ة محترم��ة 
ومؤمتنةخاصة وأنه��ا مرتبطة مبصير 

اجلزائ��ر وحتصينها من انحراف اخلروج 
عن املسار السياسي.

الب��اب األول: هو أن انتخ��اب الرئيس 
هذه اللحظة يتعذر في��ه التزوير بأي 

حال، بدليل أن التزوير مثا لم يحصل 
ف��ي انتخابات التس��عينات امللغية، 
الباب الثاني: تأكيد بعض املنش��قني 
عن اجلي��ش خال التس��عينات على 
تغي��ر ج��ذري حاصل في املؤسس��ة 
العس��كرية، وبزعمه��م أن القي��ادة 
العس��كرية اليوم تغيرت رأس��ا على 
عق��ب ف��ي أيديولوجيته��ا وحتي��زت 
بشكل كامل إلى الشعب. وهنا البد 
م��ن القول بأن اس��تقال املؤسس��ة 
العس��كرية عن فرنس��ا البد أن يأتي 
بالضمان��ة م��ن ع��دم التبعية جلهة 
أخرى قد تكون أسوأ، هي اجلهة التي 
يفترضه��ا احمللل��ون ويقول��ون أنه��م 
يستندون فيها إلى أدلة، أعني اإلمارات 
ومن ورائه��ا أمريكا.لكن ومهما تكن 
حقيقة املؤسسة العسكرية ومهما 
يك��ن املوقف منها الب��د على اجلميع 

أن ي��درك االختاف الب��ني في طبيعة 
والرئاسية،  العس��كرية  املؤسستني 
ذلك أن األولى مؤسس��ة شبه تقنية 

أو على األقل يفترض أن تكون كذلك، 
بينم��ا الثاني��ة سياس��ية مرتبط��ة 
بإرادة الش��عب، ومن هنا ينتج الفارق 

في التعامل الش��عبي معهما، فقد 
كان منطقيا جدا أن يخرج الش��عب 
إلى الساحات العامة لرفض العهدة 
اخلامس��ة كموق��ف سياس��ي مت��ت 

االستجابة له بطريقة أو أخرى، وذلك 
استنادا إلى ما يعلمه عنها من فساد 
بل��غ حدا كبي��را، فكان الش��عب هو 
اخملّول لتنحية رئيس��ه سلميا، وكان 
من ح��ق امل��رؤوس أن يُنحي رئيس��ه، 

بينم��ا في مس��ألة اجلي��ش فالوضع 
مختلف متاما:�

أوال: أن عاقة الشعب باجليش ليست 
عاقة سياس��ية مرؤوس برئيس، بل 
عاقة تقني��ة حامي مبحم��ي، لذلك 
فليس م��ن القان��ون وال حتى املنطق 
أن يتدخ��ل الش��عب فيم��ا ليس له 
ش��أن فيه من حيث املب��دأ، إال أن فك 
السياسي  بالشأن  املؤسسة  ارتباط 
الرئي��س  مهم��ة  ه��ي  واالقتص��ادي 
الذي س��ينتخب، وأن تولي الش��عب 
لذلك هو ضرب م��ن املغامرة واجملازفة 
الت��ي ي��ؤدي إليه��ا حم��اس اجلمهور 
وش��عبوية النخ��ب السياس��ية دون 
تبص��ر بالعواقب الوخيمة على كيان 

الدولة.
بتغيي��ر  باملن��اداة  األح��ق  أن  ثاني��ا: 
القي��ادة ه��و اجلي��ش نفس��ه إذا م��ا 
واجه أوضاع س��يئة داخل املؤسسة 
مثا وليس ملطالب سياس��ية، أما إذا 
حص��ل انقاب داخلي فإنه س��يكون 
خطيرا م��ن ناحيتني: 1- ناحية خطر 
االنف��ات األمن��ي داخ��ل املؤسس��ة 
وخطره على الش��عب بنّي، 2- ناحية 
أن االنقاب سيكون بالضرورة موجها 
من خ��ارج، ذلك أن العس��كري ليس 
له حق أن يرفع »مطالب سياس��ية«، 
فض��ا عن أن ينفذ »إرادة عس��كرية« 
حتى ل��و كانت طيبة الني��ة، ذلك أن 
حصانة مؤسسة اجليش أهم من أية 
جزئية أخرى، على األقل في اللحظة 
األولى للحراك الت��ي يجب أن تنتهي 
بانتخ��اب رئيس ش��رعي للبلد.لذلك 
كان أي��ا م��ن اخلياري��ن املتقّدم��ني ال 
يعّب��ران إال عن س��لوك خطير: فاألول 
تعبي��ر ع��ن اندف��اع جماهي��ري ل��م 
تكبح��ه الرؤية العقاني��ة املتروية ال 
من الناحي��ة القانونية وال من ناحية 
تبص��ر العواق��ب، والثان��ي تعبير عن 
خطاب شعبوي ال يهم أن يكون بريئا 
)س��اذجا( أو غير برئ )صاحب أجندة( 
ألنه س��يؤدي حتما إلى خطر خسارة 
البل��د كلها! لذلك ف��إن أقصر الطرق 
إلى حتقيق التغيي��ر اجلذري والتام هو 
امل��رور عبر املس��ار السياس��ي اآلمن، 
حتكم��ه مرحلت��ان: 1- األول��ى تغيير 
للنظام السياسي وهو احلاصل الذي 
ال ينكره عاق��ل على األقل مبدئيا، 2- 
الثاني��ة الدفع باجليش إل��ى االكتفاء 
مبهامه الدس��تورية واخلروج النهائي 
من احلياة السياسية واالقتصادية، مع 
ما يرافق عن ذلك من إصاحات ومزايا 
مهم��ة جّدا مبرافق��ة رئيس منتخب، 
منه��ا اس��تعادة األم��وال املنهوب��ة 
وإع��ادة هيكلة الدولة مبا س��يتناغم 
مع إرادة الش��عب في ظ��ل تهديدات 
أمنية واقتصادي��ة تعرفها اجلزائر في 
ه��ذه املرحلة احلساس��ة، وعلى ذلك 
كل��ه أن تكون للش��عب جولة ثانية 
م��ن املطالب تبتعد ع��ن خطر انهيار 

الدولة بعد انتخاب الرئيس.

*باحث واكاديمي جزائري

يجب الدفع بالجيش 
إىل االكتفاء 
بمهامه الدستورية 
والخروج النهائي من 
الحياة السياسية 
واالقتصادية

عالقة الشعب بالجيش ليست عالقة سياسية مرؤوس برئيس بل عالقة تقنية حامي 
بمحمي لذلك فليس من القانون أن يتدخل الشعب فيما ليس له شأن فيه من حيث املبدأ

بوتفليقة

قايد صالح

ماكرون

   نع��ود ال��ى حكاية مثل او حكمة او اس��طورة قدمية طاملا 
سمعناها من احد هنا او شخص هناك لكن »اضرب بيد من 
حدي��د« ظلت كاملرأة التي بلغ��ت ارذل العمر ولم تتزوج ولم 
تنج��ب ولم تكون عائلة يحيطونه��ا بالدفء واملودة وكلمة 
جدت��ي حت��ى انها نس��ت كل القصص القدمي��ة ولم ياتها 
الف��ارس على صهوة حص��ان ابيض او اس��ود . من هو الذي 
يضرب بي��د من حديد؟ وكيف؟ ومن س��يضرب؟ وبأي الطرق 
والوس��ائل؟ ومن ينفذ ه��ذه الضربة؟ هل س��يكون بحجم 
الكلم��ة؟ ام ان��ه يتراجع عنها ويس��تخدمها اس��تخداما 
لفظي��ا فقط ؟ الرج��ال افعال وليس اقوال ولك��ن اذا اقترن 
القول بالفعل فهذا من حس��ن حظنا ولكن حظ العراقيني 
ليس على وفاق معهم. األسوأ من ذلك لقد رأينا أياد مقطوعة 
االكف بينما اآلخرون ش��اهدوا أذرعا من اسفنج تربت على 

اكت��اف البع��ض على 
العموم لقد كان سرابا 
صوريا  ولي��س  )قوليا( 
تتحول  االقوال  فحتى 
الى سراب بقدرة قادر . 
واملضروب  الضارب  أين 
ه��ارب ؟ اين القصاص 
واي��ن يذه��ب اجلان��ي 
ومتى نكن��س احزاننا 
وصوت الثكالى يصك 
؟  امللك��وت  مس��امع 
االذن الطينية واألخرى 
اليد  م��ع  العجيني��ة 
والوجه  االس��فنجية 

االس��منتي والقلب البركاني الواهم اش��كال من الكارتون 
املقوى وبيادق بيد من رسم السيناريو احملبك بخطته االولى 
والثانية والثالثة ورمبا يتجدد مسلس��ل الثقوب السود في 
بل��د حتول ال��ى بقعة من الدم القان��ي . ترامب قادم بخطته 
القدمية وبيده قائمة الس��ماء تتفاوت في درجة الطاعة ملن 
يريد للصحراء ان تتوس��ع في بلد الرافدين حيث ال ينفعها 
ش��يء متاما كاملش��ط لألقرع االم��راض تتناس��ل والقلوب 
تتداع��ى والنفط املش��فوط ال يعلن توبته عل��ى وجوده في 
هذه االرض رؤوس االموال هاربة واآلثار تتبعها والهجرة يتزايد 
اع��داد الداخلني في صفوفها . ه��ل ان العراق بلد املوتى؟ أم 
هن��اك س��يناريو آخر لم يخط��ر على قلب بش��ر؟ ترامب ذو 

الشعر االصفر ايها القبيح جدا .. الصيف ضيعت اللنب.

مـــن حـديــــــــــــد
واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

هل ان العراق بلد املوتى  
أم هناك سيناريو آخر لم 
يخطر على قلب بشر؟  
ترامب ذو الشعر االصفر 
ايها القبيح جدا .. 
الصيف ضيعت اللنب

دون الدخول في متاهات 

التخوين والصراخ 

والاحوار، من األهمية 

مبكان حتديد مكمن 

اخلطر الذي يتهّدد احلراك 

الشعبي في اجلزائر 

بتحويله من السلمية 

إلى الصراع العنيف، 

والتي تتمثل في فكرة 

»لم يتحقق ما يُقِنع« 

ورفع سقف املطالب 

كل مّرة وأحيانا دون أي 

احتفال مبا حتقق، حيث 

الغريب أن بعض املنابر 

اإلعامية وشخصياته 

تسير مبنطق وكأنه 

لم يحدث تغيير منذ 

البداية، فالشعار األول 

مثا بدأ مبطلب »ال 

للعهدة اخلامسة« وهو 

ما صار اآلن من املاضي، 

ثم مطلب »يتنحاو قاع« 

حيث استقالة احلكومة، 

ثم دعوة شخصيات 

مركزية في النظام إلى 

التحقيقات في احملاكم 

حيث عّده البعض 

أحداثا تاريخية لم نكن 

نتصورها قبل بضعة 

أسابيع وهو احلدث نفسه 

الذي عّده البعض مجرد 

كرنفال ومسرحية!.

ما هي أبرز سيناريوهات فشل الحراك الجزائري
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بغداد/ البينة اجلديدة 
االجتماعية  والشؤون  العمل  وزير  بحث 
ممثلني  مع  الزمان  عبد  باسم  الدكتور 
النفطية  والشركات  النفط  وزارة  عن 
خريجي  عن  وممثل  والوطنية  األجنبية 
هندسة النفط املعتصمني تشغيل )%50( 
خالل  الوزير  .وشدد  الوطنية  العمالة  من 
النفط  وزارة  التزام  ضرورة  على  االجتماع 

والشركات النفطية بتوظيف نسبة )%50( 
التوازن بني  الوطنية لتحقيق  العمالة  من 
إلى  مشيرا  والوطنية.  األجنبية  العمالة 
وجود أالف األيدي العاملة العراقية العاطلة 
هندسة  خريجي  السيما  العمل  عن 
النفط املعتصمني امام وزارة النفط مؤكدا 
اجلهود  وتضافر  املشترك  التنسيق  على 
لتوظيفهم في  والنفط  العمل  وزارتي  بني 

الشركات  أو  النفط  وزارة  تشكيالت  احد 
وزارة  ممثلو  رحب  جهتهم  النفطية«.من 
بتشغيل  األجنبية  والشركات  النفط 
وخصوصا  العراقية  العاملة  األيدي 
شكل  على  املعتصمني  النفط  خريجي 
مؤكدين  شاغرة  فرص  توفر  عند  وجبات 
الوطنية«. العمالة  بتشغيل  التزامهم 
واملعوقات  املشاكل  اجملتمعون  ناقش  كما 

كاملوافقات  الشركات  عمل  تعترض  التي 
األمنية وإجازات العمل ، مشيدين بجهود 
وزارة العمل السيما دائرة العمل والتدريب 
تدريب  في  لها  التابعة  واملراكز  املهني 
األيدي العاملة العراقية عن طريق الدورات 
إقامة  ضرورة  على  وأكدوا  تقيمها  التي 
ليصبحوا  االنكليزية  اللغة  إلتقان  دورات 

جاهزين للعمل في الشركات األجنبية .

وزير العمل يلتقي ممثلني عن الشركات النفطية لبحث تشغيل )50%( من العمالة الوطنية

البينة اجلديدة / عبد الستار محسن
جواد  طالب  االستاذ  السكك  عام  مدير  مبتابعة 
كاظم احلسيني وبتوجية وزير النقل املهندس عبد 
مجلس  قرار  من   154 املادة  بتطبيق  لعيبي    اهلل 

قوة  وفرض  االراضي  على  التجاوزات  بازالة  الوزراء 
والفنية   الهندسية  الكوادر  القانون..استنفرت 
معبرا   25 بازالة  جهودها  السماوة  سكك  ملنطقة 
والدراجي  السماوة  غير نظامي بني محطتي قطار 

قوة  فرض  مت  حيث  املنطقة  حدود  ضمن  الواقعة 
السكك  محرمات  على  املتجاوزين  على  القانون 
.من اجل انسيابية  سير القطارات وتقليل احلوادث 
املنطقة  السماوة..وشهدت  منطقة  مدير  بإشراف 
منها  الشاحنات  أنواع  بتأهيل  تطوعية   حملة 
و  احلنطة  وشاحنات   النفط  مادة  نقل  احواض 
تفريغ احلجر ..يذكر أن كوادر املنطقة قامت بحملة 
DMU (170A قاطرات  وادامة  بتصليح  تطوعية    
 (2559( و170B(و)150Aو150B(وقاطرة الديزل املرقمة 
ومت زجهما باخلدمة لنقل املسافرين والبضائع ويعتبر 
االوسط  الشرق  في  املعامل  أكبر  من  املعمل   هذا 
ملا يتمتع به من ورش تخصصية وتصنيع الوحدات 
املتحركة للقاطرات والعربات والشاحنات اخملتلفة 
املالية  املوارد  ولتعظيم  النقل  طاقة  لزيادة  وذلك 
السماوة  منطقة  :ان  باالشارة  ..واجلدير  للشركة 
بادرت مؤخرا  بتشغيل مفاصل قطاع محطة قطار 
كفائتها  لرفع  السكك  خطوط  وصيانة  اخلضر 
ولتامني سرعة القطارات من اجل سير امن ومريح 

خلدمة املواطن  الكرمي  .

سكك منطقة السماوة تزيل ) 25( معربا غري نظامي وتؤهل قطارات املسافرين 

االنبار / البينة اجلديدة
حكومة  في  مسؤول  مصدر  اعلن 
من  ثالثة  احالة  عن  احمللية،  االنبار 
على  االنبار  صحة  دائرة  موظفي 
بعمليات  بتورطهم  االشتباه  خلفية 
عملهم  مهام  في  واداري  مالي  فساد 

نزاهة   ” ان   ، املصدر  .وقال  الوظيفي 
االنبار مسنودة بقوة امنية داهمت دائرة 
الرمادي،  مدينة  وسط  االنبار  صحة 
الدائرة  موظفي  من  ثالثة  واعتقلت 
على خلفية وجود شبهات فساد مالي 
واداري اثناء ممارسة عملهم واستغالل 

املصدر  “.واضاف  الوظيفي  منصبهم 
هويته  عن  الكشف  عدم  فضل  الذي 
على  جاءت  االعتقال  عملية  ان” 
بحق  اعتقال  مذكرات  صدور  خلفية 
ورود  بعد  الدائرة  موظفي  من  ثالثة 
شكوى من مواطنني بحق املعتقلني ، 

موضحا ان” جلنة النزاهة في مجلس 
محافظة االنبار ارسلت جلانا مختصة 
في  واداري  مالي  فساد  مبلفات  للنظر 
لبيان  اخلدمية  الدوائر  من  اخر  عدد 
ألحالتهم  متهيدا  صحتها  من  التأكد 

الى القضاء “.

نزاهة االنبار: احالة ثالثة موظفني يف دائرة صحة احملافظة اىل القضاء لتورطهم بقضايا فساد

بغداد / البينة اجلديدة
تواصل وزارة االعمار واالسكان والبلديات العامة 
الدجيل في محافظة صالح  ماء  اعمال مشروع 
,عن طريق  دينار  )47( مليار  بلغت  , بكلفة  الدين 
شركة الفاو الهندسية العامة احدى تشكيالت 
املشروع  ان  للوزارة  االعالمي  املركز  وذكر   ، الوزارة 
وعلى  دجلة  نهر  على  الدجيل  قضاء  في  يقع 
انتاجية  وبطاقه  م2   5000 تبلغ  كلية  مساحة 
من   املشروع  ويتكون  ساعة  قدرها)4000(م3 
بناية محطة الضخ الواطئ والتي حتتوي على)5) 
مضخات بطاقة 1400م3ساعة للمضخة الواحدة 
واحواض  عدد)4(بقطر)38(م  الترسيب  واحواض 
املزج السريع والتوزيع والسيطرة ، ويضم املشروع 

وبناية  فلتر   )16( بواقع  املرشحات)الفالتر(  بنايه 
مضخات  ثالث  من  واملكونة  العكسي  الغسيل 
وخزان  الواحدة  للمضخة  ساعة  )600(م3  بطاقة 
ارضي سعته )8000(م2 باالضافة الى بنايات الطاقة 

ودور  واالدارة  الكيمياويات  وبناية  املائية  واملطرقة  
والساحات  والطرق  عدد)3(  واملوظفني  للمهندسني 
والسياج اخلارجي بطول )900( م للمحطة الرئيسية 

وبطول )200( م ملوقع خزان املاء العالي .

النجف االشرف / البينة اجلديدة
معمل  في  والفنية  الهندسية  الكوادر  أعلنت 
الصناعات املعدنية التابع لقسم التبريد وامليكانيك 
اإلنتاج  خط  افتتاح  املقدسة  العلوية  العتبة  في 
التبريد  قسم  مسؤول  الهواء.وقال  ملبردات  اجلديد 
بيان،  في  اخلالدي،  مهدي  العتبة،  في  وامليكانيك 
العلوية  للعتبة  العام  األمني  توجيهات  إنه«وضمن 
بضرورة  الراضي،  الشيخ  يوسف  املهندس  املقدسة، 
العتبة  احتياجات  وتلبية  الذاتي  االكتفاء  حتقيق 
مبردات  وصناعة  إنتاج  خط  افتتاح  مت  املقدسة، 

الهواء تتمتع مبواصفات عالية جداً تفوق املنتج احمللي 
الهواء  مبردات  إنتاج  خط  إن«  واملستورد«.وأضاف، 
افتتاحه خالل هذه  الذي مت  الرابع  اإلنتاجي  هو اخلط 
الفترة وهو أحد خطوط اإلنتاج املتنوعة ومنها، خط 
املعدنية  الصفائح  إنتاج  املياه وخط  إنتاج سخانات 
}الدكتاك{،  الهواء  موزعات  إنتاج  وخط  }الكيربي{ 
كل  وتلبية  الذاتي  االكتفاء  حتقيق  أجل  من  وذلك 
سيتم  أنه«  إلى  مشيراً  املقدسة،  العتبة  احتياجات 
احمللية  األسواق  في  املنتج  طرح  القادمة  األيام  خالل 

ليصبح مبتناول أيدي املواطنني«.

العتبة العلوية املقدسة تفتتح خط إنتاج  
مربدات اهلواء مبواصفات عالية

البينة اجلديدة / غالب الفاضلي
عام  مدير  السيد  قبل  من  مباشر  بإشراف 
املنظومات  وتأهيل  لفحص  العامة  الشركة 
املياحي  محمد  وفي  املهندس  الكهربائية 
باشرت الكوادر الهندسية والفنية في معمل 
تصليح وحدات التوليد بأعمال تصليح بوابة 
مولدة الوحدة التوليدية الثانية حملطة كهرباء 
بتشغيل  العمل  بدأ  حيث  احلرارية  املسيب 
العلوي  والنصف  السفلي  النصف  اوجه 
تصفير  لغرض  البورنك  ماكنة  على  للبوابة 
اجراء  سيتم  .كما  التطابق  وحتقيق  االوجه 

بواسطة  التطابق  وفحص  التأكد  اعمال 
 ENGINEERS( استخدام مادة الصبغة الزرقاء
BLUE ( باستخدام ترتيبة خاصة مت تصنيعها 
من قبل املعمل .وبعد ذلك سيتم جتميع اجزاء 
البوابة ووضعها على ماكنة اخلراطة العمودية 
للبوابة  امليكانيكي  التشغيل  اجراء  لغرض 
لتحقيق االبعاد املطلوبة ومعاجلة االنحرافات 
ان وجدت ،علماً أن البوابة املذكورة مت احالتها 
التوليد  وحدات  تصايح  معمل  في  للتصليح 

من قبل شركة الراسخ واملرجل. 

تأهيل بوابة مولدة الوحدة التوليدية 
الثانية حملطة كهرباء املسيب احلرارية

بغداد / البينة اجلديدة
فتح كلية  السبت، عن  امس  يوم  التعالي  التعليم  وزارة  اعلنت   
في  الوزارة  التدريسي.وقالت  مالكها  على  للتعيني  ابوابها  احللة 
بيان تلقت }البينة اجلديدة{ نسخة منه، إنه«كلية احللة اجلامعة 
االهلية تعلن عن استقبال طلبات التعيني على مالكها التدريسي  
ومن املتقاعدين وغير معينني  من حملة شهادة الدكتوراه حصراً 
االتية  االختصاصات  االهلية وحسب  الكليات  او  الدولة  دوائر  في 
فيزياء طبية   3.دكتوراه  اسنان  2..دكتوراه طب  متريض  1.دكتوراه   :

4.دكتوراه االجهزة الطبية
تنفيذاً  جاء  »االعالن  ان  الى  واشارت  محاسبة«.  5.دكتوراه 
الكليات  في  العليا   الشهادات  بتعيني حملة  الوزارة  لتوجيهات 
االرقام  على  االتصال  »لالستفسار  ان  الوزارة  االهلية«.واوضحت 
الكلية  مقر  الى  احلضور  او   ،07810437292  –  07801569209
كافة  معهم  مستصحبني  جنف  حلة  /طريق  الرارجنية   / بابل  في 

املستمسكات واالوراق الرسمية والسيرة الذاتية«.

كلية تفتح ابوابها للتعيني 
على مالكها التدريسي

بغداد / البينة اجلديدة 
/شعبة حقوق  القانونية  الدائرة  املائية  املوارد  وزارة  نظمت 
للوزارة  التابع  الدولية  املياه  قسم  مع  وبالتنسيق  االنسان 
السيد  حضرها  املياه(  في  )احلق  عنوان  حتت  عمل  ورشة 
جواد الغزي مدير عام الدائرة القانونيةحيث تناولت الورشة 
الوزارة  اتخذتها  التي  واالجراءات  املياه  في  العراق  حقوق 

املائي وطرح  الواقع  التي تواجه  وعرض املشاكل واملعوقات 
املياه  في  التصرف  حق  تعطي  ان  شأنها  من  املقترحات 
االتفاقيات  اعتمدت  والتي  املتشاطئة  الدول  بباقي  أسوة 
هذا  طرف  كل  حقوق  على  تنص  التي  الدولية  واملعاهدات 
العليا حلقوق االنسان  الورشة ممثلني من املفوضية  وحضر 

وعدد من منتسبي الوزارة .

وزارة املوارد املائية تنظم ورشة عمل حتت عنوان )احلق يف املياه(

االعمار واالسكان والبلديات العامة تواصل اعمال 
مشروع ماء الدجيل يف   صالح الدين

سعاد الجوهري
القسم األول

الالواقعية العلمية تثبت رياضياً أن في الفضاء 
ثقوباً بيضاء.

الرياضيات  مؤسس  شريدة  مخلف  الباحث 
الالواقعية .

يبني أهمية تلك الثقوب في التوازن الكوني.
في  صغيرة  نافذة  على  التسمية  أطلقت  إذا 

وجود مادي ثقباً .
نافذة  فماذا نطلق على وجود مادي صغير في 

كبيرة؟
الالواقعية  والبحوث  للدراسات  شريدا  دار   •
على  ودراساتها  أبحاثها  في  ركزت  العلمية 
طروحاتها  في  استخدمتها  مهمة  وسيلة 
العلمي  البحث  وأبحاثها خالفت فيها قواعد 
على  تستند  والزالت  كانت  التي  التقليدية 

اخملتبر التجريبي واملرصد الفضائي.
ال  السابقة(  واإلكتشافات  )األبحاث  أي  لكنها 
متنح درجة النجاح ألي نتيجة مختبرية أو رصد 
فضائي إال بعد خضوعها للرياضيات )حسابات 

وقياسات(.
وقف  هي  التصديق  صالحية  أن  الباحث  يقول 
على علم الرياضيات وعليه فبدالً من أن تنتهي 

أبحاثنا بالرياضيات فاألولى بنا أن نبدأ بها!!
في  الباحث  ألقاها  التي  احملاضرة  كانت  لقد 
الفضاء  ثقوب  فعرف  مثيرة  الثقوب  موضوع 
تعريفاً رمبا فيه شيء من الغرابة ولكن البراهني 
أن  فيقول  متاماً،  مقنعة  كانت  ساقها  التي 
في  فراغ  أو  )فضائية(  نافذة  هو  الثقب  معنى 
حاجز مادي أي كنافذة في جدار وهذا الثقب هو 
اليومية،  الواقعية  حياتنا  في  عليه  املتعارف 
لكن الباحث يقول أن هناك تعريفاً آخر للثقب 
التعريف  عكس  إذ  فراغ  في  مادية  كتلة  وهو 

الواقعي إلى تعريف آخر حسب منطلق نظريته 
في الالواقعية العلمية.

ولذلك  فضاء  في  كتلة  أيضاً  هو  فالثقب  إذن   
أو  جنم  كل  هي  الفضاء  في  الثقوب  فمعنى 

شمس أو كوكب ميكن أن يسمى ثقباً.
أما تسمية الثقوب السوداء فإن ذلك راجع إلى 
متابعة علماء الفضاء ملسيرة النجوم وتطورها 
تولد  أي  نوى  مجموعة  أو  بنواة  يبدأ  فالنجم 
واإلنهيار  الشيخوخة  مبرحلة  متر  ثم  وتستقر 
حسب ضعف نورانيتها وانطفائها، يعني من 
وكواكب  كتل  إلى  مادية  كجسيمات  بدايتها 
وجنوم فاإلنهيار حتى يصبح ثقباً أسود فهو لم 
يعد )يشع( ورمبا يختفي من الكون كما يجري 
للكائن احلي في آخر حياته التي تنتهي باملوت.

وقد يتساءل البعض ما هي مهمة هذه الثقوب 
في الفضاء وما هي أهميتها بالنسبة للحياة؟ 
يطلقون  عام  بشكل  والفيزياء  الفضاء  علماء 
فهم  يجهلونه  شيء  أي  على  السواد  صفة 
أو  للكون  البانية  األولية  األحجار  عن  يقولون 
على  ويطلقون  السوداء  القامتة  باملادة  الوجود 
يجهلون-  ألنهم  بالسوداء  املنطفئة  النجوم 
الكون  من  تختفي  عندما  قلت- مصيرها  كما 
مراقبتهم  في  العلماء  إليه  توصل  ما  وأهم 
الفضائية  مراصدهم  خالل  الثقوب  لهذه 
من  الطاقة  متتص  الثقوب  هذه  أن  املتطورة 
الثقب  أن  توضح  ملشاهد  مشاهدتهم  خالل 
)اإلقتراب من  األسود يبتلع أي جنم يقترب منه 
ببعد  الثقب  مركز  عن  يبعد  الذي  احلدث(  أفق 
ولذلك  املنطفئ.  النجم  حجم  مع  يتناسب 
تشتد جاذبية الثقب لهذه األجرام حتى أطلقوا 

عليه وحش الفضاء أو مقبرة النجوم.
ولكن بعض العلماء كان لهم رأي آخر فيعتقدون 
أن الثقوب ال متتص الطاقة بل تشعها، وهذا ما 

حدا بوكالة )ناسا( ألبحاث الفضاء إلى القيام 
املراصد  العديد من  إليها  بعملية مهمة دعت 
العاملية للمشاركة في رصد هذه الثقوب ومع 
أن الوكالة لم تفصح عن نتائج تلك العملية 
يكون كالمي معقوالً  ورمبا  القول  لكن ميكنني 
الضجة،  هذه  كل  إلى  يحتاج  وال  ما  حد  إلى 
حيث أن الثقوب التي متتص الطاقة ال ميكنها أن 
تقوم بعملية اإلشعاع في آن واحد وليس لها 
قابلية اإلنعكاس كما أن الكون ال ميثل اخلزين 
اإلفتراض  وهذا  الوجود  في  للطاقة  النهائي 
ثم  داخله  من  تأتي  الطاقة  بأن  للقول  ميهد 
تدخل  الذي  الباب  ولكن  خارجه  إلى  تذهب 
منه ليس هو الباب الذي تخرج منه، أما عندما 
يتوحد املكان والزمان في نقطة فتلك النقطة 
كانت في بداية خلق الوجود )أو الكون على رأي 
العلماء( وهو املستحيل بعينه. إذن ببساطة ال 
ميكن تصور عجلة تدور مييناً وفي الوقت نفسه 
تدور شماالً، ألن نتيجة اليمني املوجب واليسار 
أي  صفراً  تكون  مقاديرها  تساوت  إذا  السالب 

ميعنى الالشيء..!!
إذن ماذا تقول نظرية الالواقعية العلمية أو مباذا 

تفسر ذلك؟ 
قبل أن أعطي رأياً البد أن أعود إلى مثل بسيط 
وينمو  رحم،  من  يولد  فهو  احلي(  )الكائن  هو 
إلى  يذهب  ميوت  وعندما  وميوت،  ويهرم  ويكبر 
فالرحم  القبر،  يسمى  أجنبه  الذي  الرحم  غير 
الذي جاء منه ليس رحم أمه إمنا جاء متشكالً 
من نطفتني ذكرية جاءت من جهة األب وأنثوية 
عملية  عبر  تكونتا  وقد  األم،  جهة  من  جاءت 
جاءت  أولية  عناصر  إلى  استندت  بايولوجية 
تلك  من  متشكلة  بدنية  خاليا  خالل  من  بها 
في  لذلك  الطبيعة،  مصدرها  التي  العناصر 
تلك  ولكن  الطبيعة،  إلى  عادت  املوت  عملية 
من   %100 نفسها  هي  كانت  إذا  العناصر 
على  نفسها  تكن  لم  فهي  النوعية  الناحية 

األقل زماناً ومكاناً!!
إال  احلي  الكائن  والدة  إلى  ننظر  أن  ميكن  ال  إذن 
كما  )تشع(  وتتجدد  تنمو  طاقة  أنها  على 
أنها  على  إال  الشيخوخة  إلى  ننظر  أن  الميكن 
وكأنه  اإلشعاع  ذلك  لنورانية  وانطفاء  ذبول 
الفضاء(  علماء  )بلغة  أسود  ثقباً  يصبح 
القول  عليها  نطبق  عندما  األرض  إلى  بعودته 

)منها خلق وإليها يعود( ففي الواقع الميكن أن 
مقابر  نفسها  هي  الوالدة  مستشفيات  تكون 
املوتى..!! ولذلك أطلقنا على الثقوب التي تشع 
اجلواب  ملاذا؟!  ولكن  البيضاء  الثقوب  الطاقة 

هو:
والثقوب   )W( البيضاء  الثقوب  أن  فرضنا  إذا 
الطاقة في  أن كمية  اقتنعنا  وإذا   )B( السوداء 
الكون ثابتة )أي ثبوت الكمية والنوعية( ولكن 
تبقى  النوعية  فيه  تتغير  الذي  هنا  الثبات 
فيمكن  ثابتة،  الطاقة  لكن  والقيمة  الكمية 
بالتوازن  للتحكم  جهاز  هي  الثقوب  تكون  أن 
فإنني  اإلفتراضات  بهذه  سلمنا  وإذا  الكوني!! 
أقول وبثقة تامة أن مهمة الثقوب هي التحكم 
معادالت  تظهره  كما  الكوني  التوازن  وضبط 
نظرية الالواقعية العلمية التي نشر ت أبحاثها 

في هذا املوضوع منذ )2011( وكما يأتي:
إذا كانت )W) > (B( يؤدي إلى متدد الكون.

وإذا كانت )W) < (B( يؤدي إلى إنكماش الكون.
في  الكون  أن  فمعناه   )W) = (B( كانت  إذا  أما 

حالة التوازن.
الكون  متدد  إن  ذلك كله  من  يعنينا  ماذا  ولكن 
نفعل  أن  نستطيع  وماذا  توازن؟  أو  انكمش  أو 
حيال ذلك أو نؤثر في النتائج املفروضة؟ طبعاً 
يعني  ولكنه  ذلك  اليعنينا  البسطاء  نحن 
باألبحاث  واملهتمني  الفضاء  لعلماء  الكثير 
على  تأثيراتها  لها  معادلة  فكل  العلمية. 
بينها  ومن  واخمللوقات  الكائنات  مختلف 
الفضاء  األوزون في  فاكتشاف طبقة  اإلنسان، 
الشمس  أشعة  من  األرض  لسكان  احلامية 
بعد  مهماً  اكتشافاً  كان  البنفسجية  )فوق 
معرفة أن هذه الطبقة لها تأثيراتها على احلياة 

في األرض.
القسم الثاني ينشر قريبًا.

الالواقعية وأهمية الثقوب الفضائية يف التوازن الكوني
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اجلزائر 
والسلطة

  حتول فضاء االنترنت في الس��نوات األخيرة، السيما منذ هروب 
الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، الى متنفس كبير للعائالت 
اجلزائرية بالتحدي��د على اختالفها. وهذا نتيج��ة لعدة عوامل، 
منها ما تعلق األمر بالغلق الذي مارس��ته الس��لطات اجلزائرية 
على الشعب، ومنها ما تعلق األمر بالبحث والتنقيب عما جرى 
أثناء املأساة، في ظل اعالم ال يخضع الى احتكار السلطة، وكذا 
التالعب بإرادة الش��عب في مواعيد مختلف��ة، التي دفعت الى 
الطالق البائن، والالمباالة، وفي أحسن األحوال الى الصمت احملير.

كما أن الضغوطات النفس��ية اليومية، دفعت بالكثيرين سواء 
ف��ي الداخل أو في اخلارج الى اس��تعمال ه��ذه املواقع كنوع من 
االسترخاء واالفراغ والترفيه. واستطاع اجلزائريون من خالل هذه 
الفض��اءات أن يطلوا على اجملتمعات األخ��رى، ويروا كيف يعيش 
مواطنوه��ا وكيف يس��تعملون تلك الفضاءات ف��ي الدفاع عن 
بلدانهم والتعريف بها سياحيا أو اقتصاديا. وقد أعطت االنترنت 
الفرصة للجميع أن ينشروا في املواقع وأن يحرروا بأنفسهم، وأن 
يدافعوا عن معتقداتهم وآرائهم، وأن يرفعوا انش��غاالتهم وكذا 
احتجاجاتهم، وأن يتنافس��وا فيما بينهم ف��ي فنون مختلفة، 
ويتعرفوا على أش��خاص يقاسمونهم نفس األفكار والتصورات 
واملعتق��دات واالهتمامات. كما س��محت ه��ذه املواقع بالدعاية 
للمنتجات والتس��وق، والتعلم، وس��محت ملواطن��ن أن ينقلوا 
األخب��ار من أماكن احلدث، بدل انتظار نش��رات األخبار التي باتت 
تعتب��ر حمل فنجان قهوة معجزة، فيما تغض الطرف عن أخبار 
مصيري��ة تتعلق بحاضر ومس��تقبل البالد.وقد وج��د الكثيرون 
أصدقاء ولو افتراضين، عوضوهم على صداقات باءت في أحيان 

كثيرة بالفشل، وحولت حياتهم الى جحيم اليطاق.
كما أعطت مواقع التواصل الفرصة للنخب املهمش��ة واألقالم 
احملاص��رة أن يكس��روا األغ��الل، ويس��تغلوا منص��ات التواص��ل 
ويحولوه��ا ال��ى منابر يس��وقون فيها ألفكارهم.وقد س��اهمت 
هذه املواقع في كس��ر احل��دود التي صنعته��ا دول االحتالل ومن 
بعدها اخلدم، وأحاطتها بسياجات. ومن خالل هذه املواقع تعرف 
الكثيرون على علوم مختلفة، ووجدوا ضالتهم. فهذا  يتس��وق 
وذاك يشتري بضائع من قارات مختلفة، وذاك يجني أرباحا وآخر 
يحّم��ل كتبا باجملان، وهذا يس��تخرج وثائق ف��ي حلظات معدودة، 
واآلخر يطالع خرائط وبرامج ووثائق ويربح أوقاتا، ما كانت لتكون 
لوال هذه اخلدمات.كما أن الهاتف وبرامج احملادثة عن طريق النت، 
عرفوا نقلة نوعية وساهموا في التخفيف من األعباء التي كانت 
تثق��ل كاهل املواط��ن ومتنعه من التواصل. وجاء النقل املباش��ر 
الذي عرف طفرة وأصبح خدمة ال يس��تهان بها، حيث أصبحت 
مواق��ع وصفحات تنافس قنوات فضائي��ة. لقد فتحت االنترنت 
آفاقا كثيرة، وعرفتنا برجال وحرائر في كل بقاع العالم وكشفت 
لن��ا مواهب مختلف��ة، وأماطت اللثام عل��ى مواضيع كانت في 
خان��ة احملظور.وحت��ول موقع اليتي��وب الى مدرس��ة يتعلم فيها 
الن��اس، فيدخلون اجلامعات دون عس��س ويحضرون النقاش��ات 
ويتابعونه��ا على املباش��ر، ويطلب��ون النصائح واالرش��ادات من 

األطباء واخملتصن .

نور الدين خبابة

رأي

وكاالت / البيئة الجديدة
أمر الزعيم الكوري الش��مالي 
كيم جونغ أون اجليش ب�»تأهب 
قتالي كام��ل« وبتعزيز »قدرته 
من��اورة  وبتنفي��ذ  الضارب��ة«، 
على شّن »ضربة بعيدة املدى«. 
ف��ي املقاب��ل، اعتب��ر الرئي��س 
أن  ترام��ب  دونال��د  األميرك��ي 
بيونغ يانغ »ليس��ت مستعدة 
أطلق��ت  بعدم��ا  للتف��اوض«، 
اخلمي��س صاروخ��ن قصي��َري 
املدى، يُرّجح أن يكونا من صنع 

روسي.
الرسمية  األنباء  وكالة  وأفادت 
الكوري��ة الش��مالية بأن كيم 
»شدد على ضرورة تعزيز قدرات 
وح��دات الدف��اع ف��ي منطقة 
اجلبهة، وعند اجلبهة الغربية، 
لتنفيذ مهمات قتالية والبقاء 
في ح��ال تأهب قتال��ي كامل، 
ملواجهة أي وضع طارئ«. وشدد 
على أن »سالم البلد وأمنه ميكن 
ضمانهما فقط بالقوة القادرة 
الدف��اع عن س��يادتها«،  على 
مح��ّدداً »املهم��ات الضروري��ة 

لتعزيز القدرة الضاربة«.
وأش��ارت الوكالة ال��ى »إطالع 
كيم على خطة ملناورة تشمل 
بعي��دة  هجومي��ة  وس��ائل 
امل��دى، وإعطائه أم��راً ببدئها«. 
وأضاف��ت أن »املناورة الناجحة 
لنش��ر قوات وتنفي��ذ ضربات، 
ق��درة  لفح��ص  واملصّمم��ة 
رّد الفع��ل الس��ريع لوح��دات 
الدفاع، أظه��رت قوة الوحدات 
التي كانت مس��تعدة لتنفيذ 
أي عملي��ة أو مهم��ة قتالي��ة، 

بكفاءة عالية«.
ج��اء ذلك بعدم��ا أعلن اجليش 
الكوري اجلنوبي إطالق صاروخن 
اخلميس، من منطقة كوسونغ 
شمال غربي بيونغيانغ، قطعا 
420 كيلومت��راً و270 كيلومتراً 
وبلغا ارتفاع نحو 50 متراً، قبل 

أن يسقطا في البحر.
 وق��ال آن جيو بيك، رئيس جلنة 
الدف��اع ف��ي البرمل��ان الكوري 
اجلنوبية، إن اجليشن األميركي 
يحل��الن  اجلنوب��ي  والك��وري 
الصاروخي��ة.  االختب��ارات 

وسيش��مل ذلك حتدي��د هل أن 
الصاروخن من طراز »إسكندر« 
للصواريخ الباليستية قصيرة 

املدى التي تصنعها موسكو.
وأفاد موقع »38-ن��ورث« املتابع 
ملل��ف كوري��ا الش��مالية، بأن 
»احلطام ال��ذي خّلفته عملية 
اإلط��الق في كوريا الش��مالية 
مطاب��ق متام��اً إلط��الق صاروخ 

روس��يا«.  نفذت��ه  اس��كندر 
ورّج��ح أن تك��ون ل��دى الدولة 
الس��تالينية »القدرة اآلن على 
إطالق رؤوس حربية إلى أهداف 
بدق��ة  اجلنوبي��ة  كوري��ا  ف��ي 
بالغة«، إذا اس��توردت صواريخ 

»إسكندر« من موسكو.
الك��وري  الرئي��س  ورّج��ح 
اجلنوب��ي مون جاي إن، أن تكون 

االختب��ارات الصاروخي��ة التي 
تنفذها بيونغ يانغ رّد فعل على 
فشل قمة هانوي التي جمعت 
ش��باط  ف��ي  بترام��ب  كي��م 
)فبراي��ر( املاض��ي. وأش��ار ال��ى 
»احتج��اج، ه��و مبثابة ضغط 
لتوجي��ه احملادث��ات النووية في 
املنح��ى ال��ذي تري��ده« الدولة 
الستالينية . وأضاف: »أياً تكن 
ني��ات وري��ا الش��مالية، نحّذر 
م��ن أنها قد جتع��ل املفاوضات 
أكث��ر صعوبة«. ونّب��ه مون الى 
ان إط��الق بيونغيان��غ صاروخاً 
باليس��تياً، ول��و قصي��ر املدى، 
لقرارات  انته��اكاً  قد يش��ّكل 
مجلس األمن.في السياق ذاته، 
اعتب��ر ناطق باس��م احلكومة 
اليابانية أن الدولة الستالينية 
أطلقت »صواريخ باليستية، ما 
يتنافى مع قرارات« اجمللس. أما 
ترامب فذك��ر أنه يدرس الوضع 
ف��ي كوري��ا الش��مالية »ف��ي 
شكل جّدي جداً«، وزاد: »كانت 
صواريخ قصي��رة املدى. ال أحد 
راض عّما حصل. العالقات )مع 

بيونغيانغ( مس��تمرة وسنرى. 
أعلم أن )الكورين الشمالين( 
يريدون التفاوض، يتحدثون عن 
التفاوض، لكنني أعتقد بأنهم 
ليسوا مس��تعدين للتفاوض« 
برنامجه��م  تفكي��ك  عل��ى 
االختب��ار  وتزام��ن  الن��ووي. 
الصاروخ��ي لبيون��غ يان��غ مع 
زي��ارة س��تيفن بيغ��ون، املوفد 
األميركي املكّل��ف ملف كوريا 
الشمالية، سيول حيث التقى 
وزي��رة اخلارجي��ة كان��غ كيونغ 
اجلنوب��ي  الك��وري  ونظي��ره  وا 
بيغ��ون:  وق��ال  ه��ون.  دو  ل��ي 
»الباب ما ي��زال مفتوحاً لعودة 
كوري��ا الش��مالية إل��ى طاولة 
املفاوضات«.في نيويورك، أعلن 
مس��ؤولون مص��ادرة س��فينة 
بعدما  شحن كورية شمالية، 
ص��ّدرت فحماً وأعادت آالت إلى 
الدولة الس��تالينية، منتهكة 
مجل��س  يفرضه��ا  عقوب��ات 

األمن على بيونغ يانغ.

وكاالت / البينة الجديدة
أعلن وزير اخلارجية البلجيكي ديدييه 
رينديرز، عن دعوته إلى تعليق مبيعات 
األسلحة للسعودية بسبب شكوك 
في استخدامها في النزاع في اليمن. 
وقال رينديرز »أعتقد أنه س��يكون من 
اجليد أن نعلق عقود بيع أس��لحة إلى 
السعودية«، داعيا املناطق الثالث في 
بلجيكا وخصوصا والونيا، إلى اتخاذ 
قرار في هذا االجتاه، كما نقلت وكالة »ا 
ف ب« عن إذاعة »ال بروميير«. مظاهرة 
لالحتجاج على حتميل األسلحة على 
منت س��فينة بحري ينبع التي تعمل 
لصال��ح وزارت��ي الدف��اع والداخلي��ة 
باململك��ة العربي��ة الس��عودية ف��ي 
لوهاف��ر ف��ي فرنس��ا وأك��د ريندي��رز 
الذي يتول��ى حقيبة الدفاع أيضا في 

احلكوم��ة الفدرالية، أن��ه على رئيس 
السلطة التنفيذية في والونيا فيلي 
بورس��وس )عضو في احلزب الليبرالي 
تعليق  بالفرنس��ية مثل��ه(  الناط��ق 
ص��ادرات األس��لحة إلى الس��عودية 
بس��بب النزاع في اليمن، موضحا أن 
»هذا م��ا تنص عليه العقود«. وأضاف 
أن »بورسوس أعلن بنفسه ذلك قائال 
إن��ه إذا كان��ت هن��اك عناص��ر تظهر 
فعليا استخدام أسلحة في نزاع جار 
كما يحدث اليوم في اليمن، علينا أن 
نذهب باجتاه قرارات تعليق، واعتقد أن 
حكومة والونيا س��تفعل ذلك«.وكان 
مصدر ف��ي قطاع املوانئ الفرنس��ي 
صرح لوكال��ة فرانس برس اجلمعة أن 
سفينة الشحن الس��عودية »بحري 
ينب��ع« التي كان ينتظ��ر أن تصل إلى 

مرفأ هاف��ر حيث كان م��ن املتوقع أن 
حتمل شحنة أسلحة فرنسية مثيرة 
للجدل، لن ترس��و ف��ي نهاية املطاف 
ف��ي ه��ذا املرف��أ الفرنس��ي. وقال��ت 
حكومة فيل��ي بورس��وس إن والونيا 
»ل��م تعد متنح أي إج��ازة )تصدير( إلى 
الس��عودية« منذ قضي��ة الصحفي 
»أي  خاش��قجي  جم��ال  الس��عودي 
الثاني من تشرين األول/اكتوبر 2018«.
وأدت ه��ذه القضية إل��ى تبدل موقف 
عدد م��ن ال��دول املصدرة لألس��لحة 
إل��ى الس��عودية. وتق��ود الرياض منذ 
2015 حتالفا عس��كريا لدعم الرئيس 
اليمن��ي عب��د ربه منص��ور هادي ضد 
ثوار »أنصار اهلل« الذين سيطروا على 

مناطق شاسعة في اليمن.

كيم يأمر اجليش بـ»تأّهب قتالي كامل«.. وترامب يعترب أنه »ليس مستعداً للتفاوض«

وزير اخلارجية البلجيكي: من اجليد أن نعلق عقود بيع أسلحة إىل السعودية

وكاالت / البينة الجديدة
قارن الرئي��س املنتخب ألوكرانيا 
بيوت��ر  زيلينس��كي  فالدميي��ر 
بوروشنكو بسائح يسرق النعال 
واملناش��ف من فندق مصري قبل 

مغادرته.
ف��ي خطابه،  زيلينس��كي  وقال 
 NewsOne قن��اة  بثت��ه  ال��ذي 
بوروش��ينكو  إن  التلفزيوني��ة، 
يتص��رف فقط ألج��ل مصلحته 
ويق��وم بإجراء تغييرات نش��طة 
األوكرانية،  احلاكم��ة  الدوائر  في 
على وجه اخلصوص، في محاولة 
لتعين رئيس للمجلس الوطني 
لإلذاع��ة والتلفزي��ون تاب��ع ل��ه، 
العلي��ا، ويعن  وقض��اة احملكمة 

اجلنراالت.
الن��واب  زيلينس��كي  وطال��ب 
بتنصيب��ه كرئيس ف��ي 19 مايو/ 

أي��ار. وأش��ار الرئي��س املنتخ��ب 
حديًث��ا إل��ى أن ه��ذه ه��ي رغبة 
الشعب الذي يجب على أعضاء 
البرملان األوكراني أن يعملوا وفًقا 

ملصاحله.
وقال زيلينس��كي: »هذا يذكرني 
بسائح في فندق مصري: غًدا إلى 
الوطن، احلقائب مغلقة، والغرفة 
الش��خص  وينتظ��ر  منظف��ة، 
املتعلم ع��ادة نقله إل��ى املطار. 
لك��ن لي��س بوروش��ينكو. إنه ال 
يتوقف، ويأخذ املناشف والنعال 
ويأخ��ذ كل ش��يء م��ن البوفيه. 
املفتاح،  أطلب منكم: تس��ليم 
ودف��ع ثمن امليني ب��ار — واملضي 
قدًما! ما ي��زال عليكم املرور عبر 

اجلمارك ومراقبة اجلوازات«.
وأشارت بدورها إدارة بوروشينكو 
أن الرئي��س احلال��ي للدول��ة ه��و 

املس��ؤول عن الوضع ف��ي البالد 
حتى تنصي��ب الرئيس املنتخب 

حديثا.
وقال��ت اإلدارة »أوكرانيا ليس��ت 
غرف��ة ف��ي فن��دق مص��ري، كما 
يبدو للس��يد زيلينسكي«. وقام 
بوروش��ينكو في األي��ام األخيرة 
بالعديد من التغييرات. على وجه 
اخلصوص، طرد ي��وري أليروف من 
منصب قائد احلرس الوطني وعن 
محله نيكوالي ب��االن. باإلضافة 
بوروش��ينكو  وغي��ر  ذل��ك،  إل��ى 
العس��كرية في  العملية  قائ��د 
ألكس��اندر سيرسكي  دونباس: 
محل س��يرجي ناي��ف. كما بدل 
رئي��س احل��رس الرئاس��ي، وعن 
38 قاضي��ا ف��ي احملكم��ة العليا 
ملكافحة الفس��اد وعضو جديد 
ف��ي اجملل��س الوطن��ي ألوكرانيا. 

باإلضاف��ة إل��ى ذل��ك، منح لقب 
إدارة  لرئي��س  أوكراني��ا«  »بط��ل 
الدولة فاس��يلي غريتساك  أمن 
ورتبة اجلن��رال لعدة جنود. ويصر 
زيلينسكي على تنصيبه في 19 

مايو أي��ار. ومع ذل��ك، في فصيل 
»بيوت��ر بوروش��ينكو » يقترحون 
إج��راء التنصي��ب الرس��مي في 
1 يوني��و حزي��ران. س��يتم حتديد 
املوعد النهائي م��ن قبل البرملان 

األوكران��ي في األس��بوع القادم.
األوكراني��ة،  للقوان��ن  وفًق��ا 
يج��ب أن يت��م التنصي��ب ف��ي 
يوًم��ا   30 يتج��اوز  ال  موع��د 
بع��د اإلع��الن الرس��مي لنتائج 
الرئاس��ية من قبل  االنتخاب��ات 
جلنة االنتخابات املركزية ونش��ر 
البيانات ف��ي صحيفة »غولوس 
أوكراني��ا(،  )ص��وت  أوكراني��ا« 
وبالتال��ي ف��إن املوع��د النهائ��ي 
لعقد احلفل ه��و 3 يونيو. في 30 
أبريل، اعترف��ت جلنة االنتخابات 
املركزي��ة األوكرانية رس��مًيا بأن 
زيلينسكي هو الفائز في اجلولة 
الثاني��ة من االنتخاب��ات. حصل 
عل��ى تأيي��د أكثر م��ن 73 باملائة 
من الناخبن. حصل بوروشينكو 
عل��ى أق��ل م��ن 25 باملائ��ة م��ن 

األصوات.

مادورو يتهم املدير السابق 
جلهاز االستخبارات بالوقوف 
وراء حماولة االنقالب الفاشلة

الصني تطلق مدمرتني 
صاروخيتني حديثتني إىل املاء

زيلينسكي يقارن بوروشينكو بسائح يسرق النعال من الفندق

وكاالت / البينة الجديدة
عم��ر  املع��زول  الرئي��س  أق��ر 
البشير بالتهم التي وجهتها 
ل��ه النيابة العام��ة املتعلقة 
ومخالف��ة  املال��ي  بالفس��اد 
قوانن النقد األجنبي وغسل 
األم��وال، وذل��ك بحس��ب ما 

كشفت مصادر سودانية.
»اجلريدة«  صحيف��ة  وذك��رت 
الس��ودانية، في تقرير نشرته 
امس الس��بت وتصدر عنوانه 
البش��ير  أن  األولى،  الصفحة 
أقر بالته��م املوجهة له وقال 

»أصابتنا دعوة املظلوم«.
وقال مصدر موثوق ل�«اجلريدة« 
إن البش��ير أش��ار إلى أسماء 
أخ��رى له��ا صل��ة بالقضية 
النياب��ة اآلن للتحري  تعم��ل 
ب��ن  وتقس��يمها  حوله��ا 

الشهود واالشتراك اجلنائي.

وأوض��ح املص��در أن البش��ير 
بدى في حالة نفسية سيئة 
أثن��اء التح��ري وعل��ق عل��ى 
خلعه من سدة احلكم قائال: 
أن��ه خ��الل الثالثن  »الش��ك 
عام��ا هنالك مظلومون ويبدو 
أن دع��وة بعضه��م أصابتنا«.

ولفتت الصحيفة السودانية 
إل��ى أن فريق��ا م��ن نيابة أمن 
املس��لحة  والق��وات  الدول��ة 
داهم��ا مق��ر إقام��ة الرئي��س 
املع��زول عم��ر البش��ير، وعثر 
على كميات كبيرة من النقد 
احمللي��ة،  والعمل��ة  األجنب��ي 
بلغ��ت أكثر من 6 مالين يورو، 
و351 أل��ف دوالر، و5 ملي��ارات 
جنيه سوداني. وأمرت النيابة 
العام��ة بتدوين دعوى مبوجب 
امل��واد 5 و6 م��ن قان��ون النقد 
األجنب��ي، واملادة 35 من قانون 

غسل األموال، بعد استجواب 
الس��ودان،  الشهود.ويش��هد 
حاليا، مرحل��ة انتقالية بعد 
اإلطاحة بالرئيس السابق عمر 
البشير، يوم 11 أبريل/ نيسان 
اجل��اري، إث��ر ح��راك ش��عبي.

عس��كري  مجل��س  وتول��ى 
انتقالي مقاليد احلكم لفترة 
انتقالية، برئاسة وزير الدفاع 
السابق عوض بن عوف، الذي 
ل��م يلق قب��وال م��ن مكونات 
احلراك الش��عبي م��ا اضطره 
موقعه  ملغادرة  بعد س��اعات 
اجملل��س،  رئي��س  نائ��ب  م��ع 
رئيس األركان الس��ابق كمال 
عب��د الرؤوف املاح��ي، ليتولى 
قي��ادة اجمللس املفت��ش العام 
للقوات املسلحة السودانية، 
الفريق أول الركن عبد الفتاح 

البرهان.

أصابتنا دعوة مظلوم... البشري يقر بالتهم ويكشف أمساء متورطة يف قضايا الفساد

وكاالت / البينة اجلديدة
اته��م الرئيس نيكوالس مادورو مدير جهاز االس��تخبارات الس��ابق 
وكال��ة  أن��ه جاس��وس  العصي��ان معتب��را  »بتنس��يق« محاول��ة 
االس��تخبارات املركزي��ة األمريكي��ة. وق��ال م��ادورو في كلم��ة بثها 
التلفزي��ون »جنحن��ا ف��ي إثبات أن كريس��توفر فيغي��را مت جتنيده من 
قب��ل »الس��ي آي إيه« قب��ل أكثر من ع��ام وأنه كان يعم��ل كخائن، 
كجاس��وس، كمندس«، كم��ا نقلت وكال��ة »ا ف ب«. وأضاف مادورو 
أن فيغي��را قام »بتنس��يق االنقالب« الفاش��ل الذي دع��ا إليه زعيم 

املعارضة الفنزويلية خوان غوايدو في 30 نيسان/أبريل.
وكان فيغيرا فر بعد ه��ذه احملاولة، كما أعلن نائب الرئيس األميركي 

مايك بنس. وأكد مادورو أنه »سيدفع ثمن خيانته قريبا«.

وكاالت / البينة الجديدة
راقب عملية إنزال الس��فن احلربية إل��ى املاء رئيس جمهورية الصن 
الش��عبية ش��ي جن بينغ ش��خصيا وكبار القادة العسكرين في 
الب��الد. وأطلقت الصن مدمرتن صاروخيتن من مش��روع 052D إلى 
املاء.ومت جتميع الس��فينتن في حوض بناء السفن في مدينة داليان 
الواقعة شمال شرق مقاطعة لياونينغ الصينية. يبلغ طول مدمرات 
مشروع 052D 157 متر وسعتها 7.5 ألف طن.املدمرات من هذا النوع 
قادرةعل��ى تنفيذ امله��ام القتالية في البحر، كجزء من األس��طول، 
أو بش��كل منفرد.ف��ي وق��ت س��ابق، مت إطالق س��فينتن في حوض 
بناء الس��فن في دالي��ان في صيف الع��ام املاضي . كان��ت مدمرات 
من املش��روع 055.وكانت إحدى املدمرات مدمرة »نانتشانغ« حاملة 
األلغ��ام، والتي مت تقدميها للجمهور في العرض العس��كري البحري 
في تش��ينغداو. وفًقا لوزارة الدفاع في جمهورية الصن الشعبية، 

ستصبح في املستقبل القريب جزًءا من القوات البحرية للبالد.



 عبد الباري عطوان

م��ّرت أيّ��ام عل��ى ب��دء تطبي��ق الّتهدي��د 
األمريكّي بوقٍف كامٍل للّصادرات النفطّية 
اإليرانّية، وف��رض ُعقوبات على كل دولة ال 
تلتزم به��ذا احلظر، ولكّن ناق��ات الّنفط 
اإليرانّي��ة العماق��ة متخ��ر عب��اب مضيق 
 هرمز واحملي��ط الهندي باّت��اه زبائنها في 
الصني والهند وكوريا اجلنوبّية واليابان دون 
أّي عوائ��ق مثل ما كان علي��ه احلال ِطوال 

الُعقود املاضية.
عم��اء  أكب��ر  وتركي��ا،  والهن��د  الص��ني 
النفط اإليران��ي تلتزم الّصمت، والّش��يء 
نفس��ه يُقال عن إدارة الرئي��س األمريكي 
دونال��د ترامب وصقورها، ابت��داًء من مايك 
بومبي��و، وزي��ر اخلارجّي��ة، وانته��اًء بجون 
بولتون، مستش��ار األم��ن القومي، واألهم 
م��ن ذلك وجود أنب��اء مؤكدة بأّن الس��فن 
األمريكّي��ة الت��ي تعب��ر مضي��ق هرمز في 
فم اخلليج، حربّية كان��ت أم مدنّية، باتت 
ترضخ للمطال��ب اإليرانّية وُتيب عن ُكل 
األس��ئلة الت��ي يطرحه��ا عليه��ا اجليش 
اإليراني ح��ول ُحمولتها وهويّتها باعتباره 
الّطرف املُس��يطر واملُتحّكم بهذا املضيق 
االس��تراتيجي. صحي��ح أّن بع��ض الدول 
مثل الص��ني، الزبون األكبر للنفط اإليراني 
ا، خّفضت  وتس��تورد 613 ألف برميل يوميًّ
وارداته��ا ف��ي األش��هر الثاث��ة املاضي��ة 
التقاري��ر،  بع��ض  حس��ب   %30 بنس��بة 
والش��يء نفسه يُقال عن الهند )250 ألف 
برميل( وكوريا اجلنوبّي��ة )387 ألف برميل( 
إال أن امله��م  أن النف��ط اإليران��ي ُمس��تمر 
في التدّف��ق، وأّن الق��رار األمريكي باحلظر 
الكامل، أو صفر صادرات، ما زال ِحبًرا على 
ورق، وُمجّرد تهدي��دات جوفاء حتى كتابة 
هذه الس��طور على األقل.الافت أن اإلدارة 
اإلمريكّية رضخت ي��وم اجلمعة لُضغوط 
دول ُعظم��ى مثل الصني وروس��يا واالحتاد 
األورب��ي، وق��ررت متدي��د إعف��اءات خلم��س 
دول من س��بع دول م��ن أّي ُعقوب��ات إذا ما 

اس��تمّرت في التعاون النووي السلمي 
م��ع إيران في ُمفاعات أراك، وبوش��هر، 
وفوردو، وطهران لألبحاث، وكل مجاالت 
تخصيب اليورانيوم وإنتاج املاء الثقيل، 
فه��ل الّتراجع عن إلغاء اإلعفاءات النوويّة 
ُمقّدم��ة لتراجع آخر عن إلغ��اء اإلعفاءات 
النفطّي��ة لثماني دول ورفض متديدها؟ ُكل 

شيء جائز.
الرئي��س األمريك��ي يتخّب��ط وبات  أس��ير 
جن��اح الّصقور في إدارت��ه، وأصبح عاجًزا 
عن تنفيذ قراراته االس��تفزازيّة ِضد إيران، 
أو حتى كوريا الشمالّية ناهيك عن الصني 
وروسيا، وبات في ِصراٍع ُمباشٍر ليس معها 
فق��ط، وإّن��ا ال��دول املُس��توردة لنفطها، 
وم��ن بينه��ا دول عظمى ِمث��ل الصني، وال 

ننس��ى في هذه الُعجالة، فشل االنقاب 
العسكرّي في فنزويا.

ومن املُفارقة أّن كوريا الش��مالّية تعّمدت 
إط��اق صاروخ قصير املدى في بحر اليابان 
في خطوة اس��تفزازيّة ُمباشرة جاءت بعد 
زيارة الزعيم الكوري كيم جونغ أون لروسيا، 
وعق��ده لق��اء قّمة م��ع الرئيس الروس��ي 
فادميير بوت��ني في مدينة فاديفس��توك.

الّصم��ود اإليران��ّي املدعوم ب��أوراق ضغط 
عس��كريّة وأمنّية داخلّية وفي دول اجِلوار، 
ب��ات يُحاصر أمري��كا وِحصارها، ويضعها 
في مواقف واختبارات حِرَجة تُدّمر هيبتها 
كُقّوٍة ُعظمى، وما استمرار تدّفق صادرات 

الّنفط اإليرانّية حت��ى اآلن إال أحد األمثلة 
في هذا املضمار.

ال نع��رف كي��ف س��يكون ال��ّرد األمريكّي 
م��ن هذا التحّدي اإليران��ي، مثلما ال نعرف 
متى س��يخُرج الرئيس ترامب عن صمته، 
أو يع��ود ُمغ��ّرًدا على حس��ابه ف��ي موقع 
“تويت��ر”، ولك��ن م��ا نعرف��ه أن كل برميل 
نف��ط إيراني يعبر مضيق هرمز هو صفعة 
له، وإلدارته وُصق��وره، وأحد العناوين األبرز 
لهزميته��ا مهما صُغرت ف��ي عني البعض، 

وحاول تبريرها، والّتقليل من قيمتها.
ِحص��ارات ترام��ب ه��ذه وم��ا يُرافقها من 
تهديدات رفعت أسعار النفط إلى 75 دوالرا 
للبرمي��ل )خام برنت(، وقد تُؤّدي إلى انهيار 
منظم��ة أوبك وانس��حاب دول منها على 
رأسها إيران، وُحدوث فوضى في أسواق 
النف��ط العاملّي��ة بالّتالي عل��ى أرضّية 
ُخروج ُكل من السعوديّة واإلمارات على 
اتّفاقات األعضاء وُخضوعهما ملطالب 
ترام��ب بتعويض أّي نق��ص ينُجم عن 

غياب الّنفط اإليرانّي.
هل يرتكب��ت ترامب “حماق��ًة” كبيرًة 
ف��ي األيّ��ام القليل��ة املُقبل��ة بضغٍط 
من صديقه وُمعّلم��ه ِنتنياهو والّلوبي 
األمريكّي��ة  اإلدارة  ف��ي  اإلس��رائيلي 
بزعام��ة صهره جاريد كوش��نر، ويُقدم 
ا بإيران أو الدول  على التحّرش عس��كريًّ

املُستوردة لنفطها؟
ال نس��تبعد ذل��ك، فترامب ه��ذه األيّام 
ِمث��ل الّث��ور الهائ��ج يرف��س، وينطح، 
مييًنا وش��مااًل وف��ي ُكل االّتاهات، بعد 
أن فق��ط البوصل��ة، ولع��ل كاريكاتير 
 صحيف��ة “النيوي��ورك تاميز” ال��ذي صّوره 
كأعم��ى يقوده ِنتنياه��و، الّتعبير األصدق 

عن حالته املُزرية هذه.
ِنتنياهو س��يقوده، وأمريكا، إلى هاوية ِبا 
قرار، والصحيفة املذكورة ارتكبت خطيئًة 
ُكب��رى عندم��ا اعت��ذرت عن هذا الّرس��م 
الّساخر األكثر تعبيًرا عن حال هذه الدولة 

الُعظمى املُتدهور.
من غّزة بدأ الّرد، وصواريخها ال�200 رسالة 
واضح��ة وُمعّب��رة وقويّ��ة لي��س ُموّجهة 
لنتنياه��و، وإّن��ا لترام��ب وُحلفائه العرب 

أيًضا.. تُؤّكد أّن الّزمن تغّير.. واأليّام بيننا.

موفق محادين

صفقة القرن ليس��ت َق��َدراً ب��ل إن هزميتها تلوح 
في األفق قياس��اً مبحطات س��ابقة، من محطات 
الص��راع عل��ى املنطق��ة ومس��تقبلها، وأخ��ذت 
أش��كاالً وطبع��ات مختلف��ة مما يعرف بالش��رق 
األوس��ط الكبير.صفقة القرن، ليس��ت مس��ّودة 
اتفاقي��ة أو معاه��دة مح��ّددة يُ��راد فرضها على 
ط��رف بعينه، بل اس��تراتيجية عمل واس��م آخر 
وطبعة جديدة من )الش��رق األوسط الكبير( كما 
رسمته أقام اإلستخبارات في الدوائر األميركية 
والصهيوني��ة، وتتمث��ل خط��ورة ه��ذه الصفقة 
على املنطق��ة العربي��ة عموماً، وعل��ى القضية 
الفلس��طينية واألردن خصوصاً ف��ي ثاثة أبعاد، 

آيديولوجي، وسياسي وبنيوي:-
1- الُبعد اآليديولوجي، كما متثله االس��تراتيجية 
الصهيوني��ة وبإجم��اع كل تياراتها ومدارس��ها 
وأحزابها، ما يوَصف منه��ا بالصقور، وما يوَصف 
منه��ا باحلمائ��م، فه��ذه االس��تراتيجية تتعامل 
م��ع املنطق��ة العربي��ة، الواقع��ة بني الس��احل 
الفلس��طيني من الساحل الس��وري العام، وبني 
صح��راء األنب��ار العراقي��ة، )فلس��طني احملتلة مبا 
فيها الضف��ة الغربي��ة، واألردن( كمج��ال حيوي 
مباش��ر، وتسير مع اإلقليم كله وخاصة مبناطق 
النفط والغ��از، وكمحيط تابع، سياس��ياً وأمنياً 
واقتصادياً. ومقاب��ل اإلحتكار الصهيوني ملفهوم 
األرض والش��عب املزعوم، فإن مفه��وم اجلغرافيا 
والسكان محال إلى العرب أردنيني وفلسطينيني، 
أي كجماع��ات ب��ا س��يادة أق��رب إل��ى املفه��وم 
األصليون  )السكان  اإلس��تعماري  األنثروبولوجي 
كقبائل بدائية ميكنها إدارة نفس��ها بأش��كال ال 

ترقى إلى مستوى السيادة(.
2- الُبعد السياس��ي، ويتعّل��ق بتصفية ما يُعَرف 
بقضايا احلل النهائي بعد مرحلتها السابقة في 

معاهدة وادي عربة واتفاقية أوسلو، وذلك:-
أوالً بتهويد القدس، وحتويلها إلى )مملكة أورشليم 
اجلدي��دة( على غ��رار ما عرفته ه��ذه املدينة خال 
)احلم��ات الصليبي��ة( )مملكة الق��دس الاتينية( 

وإحاطته��ا مبمال��ك وإم��ارات طائفي��ة ُمتحارِبة 
وُمتحاِلفة أو متواِطئة مع مملكة الُغزاة.

ثانياً، تصفية حق العودة لاجئني الفلسطينيني 
وتوطينه��م ف��ي مناطق اللج��وء )الش��تات في 
الثقافة اليهودي��ة(، ومنها األردن وكذلك تصفية 
كل املؤّسس��ات ذات الصل��ة مث��ل وكالة الغوث 

)األونوروا(.
أيضاً، وبخاف ما تش��ّيعه بعض األوس��اط حول 
التعويضات، فالتعويضات املقصودة كما تش��ير 
صحافة الع��دو، تعويضات لليه��ود العرب الذين 
هاج��روا إل��ى فلس��طني طوع��اً أو قس��راً، وليس 

للفلسطينيني .
ثالث��اً، إحلاق مل��ف الغور الش��مالي مبلف اجلوالن 

السوري احملتل الذي أعلن العدو تهويده.
رابعاً، إغ��اق ملف املناطق الرمادي��ة في اخلرائط 
السابقة )أ،ب،ج( بترتيبات أمنية تنطلق جميعها 
من أن )الضفة الغربية( أو شرق فلسطني ليست 

مج��االً نهائي��اً لدولة فلس��طينية ب��ل لصفقة 
كونفدرالي��ة أبعد ما تكون ع��ن بعض التصّورات 
الشاِئعة، حيث تستهدف التصّورات الصهيونية 
خفض الش��كل السياس��ي للدولة األردنية إلى 
مس��توى س��لطة احُلك��م الذاتي عملي��اً، وليس 
إلى تطّور الس��لطة الفلس��طينية إلى مستوى 

الدولة.
فنكون إزاء كونفدرالية س��لطات ذاتية ُمفّككة 
تش��ّكل محيط اجملال احليوي للمركز الصهيوني 
ف��ي تل أبي��ب، ويكون التوط��ني املقصود لاجئني 

توطيناً سكانياً وليس توطيناً سياسياً..
باملقابل، فإن الش��كل السياس��ي احمل��دود املُتاح 
أمام الفلس��طينيني في صفقة القرن، هو شكل 
ما في قطاع غّزة يتضّمن إقامة مطار وميناء حتت 

سيطرة إقليمية ُمّتفق عليها.
وم��ا يزال هذا اخلي��ار موضعاً للِس��جال والصراع 
بني القاهرة وب��ني تركيا التي حاولت في ما مضى 
بتموي��ل قطري حتويل غ��ّزة إلى )إمارة إس��امية( 

تابعة لها.
3- الُبعد البنيوي، وهو الُبعد املتعّلق بالتحضيرات 
املوضوعي��ة للصفق��ة، وب��دا أن كتاب ش��معون 
بيري��ز )الش��رق األوس��ط اجلديد( ال��ذي صدر قبل 
عقدي��ن تقريباً، ه��و املرجعية األساس��ية لهذه 

التحضيرات..
وم��ن ذل��ك، ما ج��رى ويج��ري من تفكي��ك للدول 
املُس��تهدفة ومنها األردن باس��م إع��ادة هيكلة 
وبقي��ة  الع��ام(  القط��اع  )تصفي��ة  اإلقتص��اد 
املؤّسس��ات احلكومي��ة، وحتويلها إل��ى جغرافيا 
ُمتناث��رة من املناطق احل��ّرة، )الصناعي��ة املؤّهلة( 
واملشاريع اإلقليمية املُرتبطة باملركز الصهيوني، 
مثل الس��كك، وناقل البحرين واملطارات والطرق 

الكبرى .
وباإلضاف��ة إلى دور البنك وصندوق النقد الدوليني 
وحكوماتهم��ا في ترجمة كل ما س��بق، ال بّد من 
اإلش��ارة إلى الصناديق اإلقليمي��ة التي اقترجها 
ش��معون بيريز، بتمويٍل نفطي وأورب��ي وأميركي، 
ووصفه��ا بأنها الطبع��ة اجلديدة م��ن )الصندوق 
اليه��ودي( الذي م��ّول التحضيرات التي س��بقت 

إعان دولة العدو الصهيوني..
أخي��راً، ف��إن صفق��ة الق��رن ليس��ت َق��َدراً بل إن 
هزميتها تلوح في األفق قياس��اً مبحطات سابقة، 
من محطات الصراع على املنطقة ومس��تقبلها، 
وأخ��ذت أش��كاالً وطبع��ات مختلف��ة مم��ا يعرف 

بالشرق األوسط الكبير.
وإذا كان��ت ح��رب مت��وز 2006، وانكس��ار املوج��ة 
األولى من موجات هذا املش��روع على يد املقاومة 
اللبناني��ة بقي��ادة حزب اهلل، ومثله��ا صمود أهل 
غ��ّزة في محط��ات مجيدة أخ��رى، فثمة محطة 
أخرى ذات داللة مباش��رة هي احملطة التي ارتبطت 
مبا ُعِرف بطريقي إبراهيم وموس��ى )االس��م اآلخر 

إلسرائيل الكبرى(.
الع��راق  ش��ملت  ُمس��تهدفة  كمنطق��ة  األول، 
وس��وريا، والثاني كمنطقة اس��تهدفت سيناء – 
البحر األحمر، فصعوداً إل��ى وادي األردن ويتضّمن 
مشروع نيوم، كما يعكس جانباً من الصراع على 

موانئ البحر األحمر ومنها املوانئ اليمنية.
وكم��ا يُاحظ مما س��بق، فإن التوّس��ع وتوس��يع 
املعركة على الش��رق األوسط، يوّسع أيضاً قوس 

املقاومة جنوباً.

صفقة القرن: »جمّرد عملية بدون سالم«

*جيمس زغبي

أعتق��د أن هن��ري كيس��نجر ق��ّدم وصًف��ا 
لنهجه املتعّلق ب��إدارة املفاوضات العربية 
اإلس��رائيلية به��دف خل��ق وه��م الزخ��م 
لتعوي��ض غياب الزخ��م الفعلي. ولكن لم 
يتمّث��ل الهدف في حتقيق نتيج��ة ما، وإنا 
في اإلبقاء على مش��اركة اجلميع في هذه 
العملي��ة. ومن خ��ال التقّيد به��ذا املبدأ، 
متّكنت األجيال املتعاقبة من الدبلوماسيني 
األمريكي��ني م��ن »قي��ادة« عملي��ة س��ام 
تخدم مصلحته��ا اخلاصة بداًل من البحث 
عن إرس��اء س��ام عادل ومس��تدام. وطوال 
عق��ود من الزم��ن، حتّصلنا عل��ى ما يعتبره 

الفلسطينيون »مجّرد عملية دون سام«.
لك��ن يب��دو أن إدارة ترامب ق��ّررت تبّني هذا 
النه��ج واملض��ي ب��ه قدًم��ا. وعوًض��ا ع��ن 
تضييع الوقت في محاول��ة اإليهام بوجود 
مفاوضات حقيقية بني حكومة إسرائيلية 
أيديولوجًيا وسلطة فلسطينية  متشّددة 
ضعيفة ومفّكك��ة، قطع فريق إدارة ترامب 
وعوًدا بالقيام بالعمل بأنفسهم من خال 

االهتمام »بصفقة القرن«.
في الواقع، نحن ننتظر كش��ف النقاب عن 
ه��ذه »الصفقة« من��ذ ما يق��ارب العامني، 
حيث قي��ل لنا عل��ى امتداد فت��رات زمنية 
منتظمة إنها ستكون وشيكة »في غضون 
أس��ابيع أو أش��هر«. ويبدو ل��ي اآلن أنه من 
احملتم��ل أن يكون فريق كوش��نر وغرينبات 
وفريدمان ق��د توّصل إلى طريق��ة لتطبيق 
فلس��فة »برهان اخللف« ملبدأ كيس��نجر، 
وذلك م��ن خال خل��ق وهم وج��ود صفقة 

للتعويض عن غياب الصفقة الفعلية.
ق��د  التس��ريبات  معظ��م  ألن  نظ��ًرا      
تضّمن��ت مقترح��ات غي��ر مقبول��ة متاما 
بالنسبة للفلسطينيني، دعم فريق ترامب 
إن��كاره بتحذي��ر مف��اده أن��ه ينبغ��ي على 
الفلسطينيني أال يرفضوا »الصفقة« قبل 

أن يّطلعوا عليها
خال العامني املاضيني، وفي سبيل احلفاظ 
على التشويق املتزايد فيما يتعلق بفحوى 
الصفق��ة، ظه��رت تس��ريبات م��ن مصادر 
»رس��مية« عربي��ة وإس��رائيلية وأمريكية، 
الت��ي نفاها فريق ترام��ب موّجًها ماحظة 
حتذيري��ة ب��أن جهودهم م��ا تزال ف��ي طور 
اإلجناز وأنه لن يقع الكش��ف عن الصفقة 

إال عند اكتمالها وفي الوقت املناسب.
نظ��ًرا ألن معظم التس��ريبات قد تضّمنت 
مقترح��ات غي��ر مقبول��ة متاًما بالنس��بة 
ترام��ب  فري��ق  دع��م  للفلس��طينيني، 
إن��كاره بتحذي��ر مف��اده أن��ه ينبغ��ي على 
الفلسطينيني أال يرفضوا »الصفقة« قبل 

أن يّطلع��وا عليها، واعًدا بأنها ستش��مل 
مقترحات قادرة على حتس��ني مس��تواهم 
املعيش��ي. وغالًبا ما تكون هذه املاحظات 
ف��ي ش��كل تغري��دات منش��ورة م��ن قبل 
جيس��ون غرينبات، ال��ذي يب��دو أنه عقد 
الع��زم عل��ى تصّيد القادة الفلس��طينيني 
وحتى النشطاء ذوي املس��توى املتدنّي من 
خ��ال توجي��ه النصائ��ح و/أو التوبيخ��ات 

الفضة.
في هذه احلالة، تراودنا العديد من األس��ئلة 
بش��أن محت��وى الصفق��ة. كم��ا أن لعبة 
التخمني حتّولت بدورها إلى صناعة من نوع 
ما، على غرار تلك التحريات الاهوتية التي 
مّي��زت العصور الوس��طى ح��ول الطبيعة 
اإللهي��ة. وعل��ى الرغ��م من املق��االت التي 
ُكتبت والنقاشات التي ُنظمت، إلى جانب 
احل��روب الت��ي اندلع��ت عل��ى تويت��ر، إال أن 
إدارة ترام��ب تص��ّر في كل م��رة على رفض 
التخمين��ات وتوبيخ أولئ��ك الذين يرّوجون 
لها، مثلما هو احلال بالنس��بة للتسلسل 
الهرمي للكنيس��ة في العصور الوسطى. 
وتعد هذه املس��ألة أش��به باألم��ر الزجري 
ال��ذي يس��تدعي من��ا التحّل��ي »باإلميان«، 
حيث سيقع كش��ف النقاب عن الغموض 

في الوقت املناسب.
بالنس��بة لي، ال يعتب��ر مصطلح »اإلميان« 
سوى حيلة ساخرة لكسب الوقت. ونتيجة 
لذلك، يجدر بنا التساؤل: »ماذا لو لم يكن 
هناك وجود ملا يسّمى بصفقة القرن؟ ماذا 
لو كان هذا املش��روع برمته مجرد محاولة 

خلل��ق وهٍم بوج��ود صفق��ة للحفاظ على 
ه��دوء الفلس��طينيني، واإلمس��اك بزم��ام 

العالم العربي؟
إن ما يغذّي رأيي الس��اخر ه��و حقيقة أنه 
خال الس��نتني اللت��ني كان م��ن املفترض 

أن يت��م فيهما إمتام »االتف��اق«، كانت إدارة 
ترامب وحكومة نتنياهو مشغولتني للغاية 
باتخاذ بعض اخلطوات التي من ش��أنها أن 
توّض��ح نواياهم تاه الفلس��طينيني. وقد 
عم��د ترامب، على ح��د تعبي��ره، إلى »حّل 
قضّي��ة القدس« من خال االعت��راف بأنها 

عاصمة ل�«إسرائيل«.
من خال إغاق القنصلية األمريكية ورفض 
تقدمي املس��اعدة األمريكية للمؤسس��ات 
الفلس��طينية في القدس الشرقية، وضع 

ترام��ب هذا اجملتمع الفلس��طيني األس��ير 
حتت السيطرة اإلسرائيلية بالكامل. وعلى 
نحو مماثل، حاولت إدارة ترامب »حّل« قضية 
الاجئني الفلس��طينيني عن طريق تعليق 
جمي��ع املس��اعدات التي تقدمه��ا لوكالة 
األون��روا، واإلص��رار عل��ى أنه��ا ال تَصنِّف 
أحف��اد األش��خاص الذي��ن أُجب��روا على 
العيش في املنفى خال س��نة 1948 على 

أنهم الجئون.
بالتزامه��ا الصم��ت، عّب��رت إدارة ترام��ب 
ع��ن موافقته��ا على اإلج��راءات األحادية 
ح��ددت  وأن  س��بق  الت��ي  اإلس��رائيلية 
الفلسطينية وحقوق  األراضي  مستقبل 
توس��عت  اإلط��ار،  ه��ذا  وف��ي  ش��عبها. 
وأضفَي��ت  اإلس��رائيلية،  املس��توطنات 
الش��رعية على البؤر االس��تيطانية غير 
القانوني��ة، وتس��ارعت عملي��ات اله��دم 
الفلس��طينية  للمن��ازل  اإلس��رائيلية 
واس��تغال املوارد واألراضي الفلسطينية 

مبعدل ينذر باخلطر.
لق��د عم��دت اإلدارة األمريكية إل��ى تعليق 
جميع املس��اعدات الفلس��طينية، وقبول 
لليه��ود« ف��ي  القومّي��ة  الدول��ة  »قان��ون 
إس��رائيل، وعدم انتقاد إس��رائيل بس��بب 
رفضها تس��ديد عائ��دات ضريب��ة القيمة 
املضاف��ة الفلس��طينية، ودع��م األعم��ال 
اإلس��رائيلية األخ��رى الت��ي تش��ّل حركة 
جان��ب  إل��ى  الفلس��طينية،  الس��لطة 
الفلسطينيني  االنقس��امات بني  تشجيع 
ف��ي الضفة الغربّي��ة وغ��زة، واتخاذ بعض 

اإلج��راءات حلماية إس��رائيل م��ن احملكمة 
اجلنائية الدولية، وب��ذل جهود لتجرمي دعم 
حرك��ة املقاطعة وس��حب االس��تثمارات 
وفرض العقوبات. وقد ساهمت جميع هذه 
التصّرفات في تعزيز العجز الفلس��طيني 
ومتادي إس��رائيل في ش��عورها باإلفات من 

العقاب.
مع أخذ كل ما س��بق بعني االعتبار، أعتقد 
أن لعبة التخمني ق��د انتهت. وعلى الرغم 
من إمكانّية حتّقق »صفق��ة القرن«، إال أنه 
من املؤّك��د أنها لن تُنه��ي احتال األراضي 
التي افتّكت خال ح��رب 1967، ولن تخلق 
متن��ح  أو  حقيقي��ة  فلس��طينية  س��يادة 
الفلس��طينيني الس��يطرة على أراضيهم 
وموارده��م، ول��ن متّكنهم من إنش��اء تارة 
بحرية مستقّلة وحّرة مع العالم اخلارجي.

لن تعترف ه��ذه الصفقة بحقوق الاجئني 
الفلس��طينيني، ولن حتّرك ساكًنا من أجل 
إعادة املناطق التي تس��مى اليوم »القدس 
الشرقية« إلى الفلسطينيني. وفي األخير، 
ميّث��ل »التلمي��ح« ال��ذي قّدمت��ه الصفقة 
حول تقدمي املال للفلسطينيني »لتحسني 
حياته��م«، إهانة كبرى بقدر م��ا هو إجراء 
غير مجٍد. كما أنني لس��ت متأكًدا من هذا 
األم��ر حقيقي باألس��اس. بالتال��ي، أوصي 
بالتوقف عن االنخراط في هذه اللعبة وترك 
مجموع��ة ترامب لتواصل ه��ذه التمثيلّية 

القاسية لوحدها.

العرب��ي  املعه��د  *مؤس��س ومدي��ر 
األمريكي

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

لن تعرتف هذه الصفقة 
بحقوق الالجئني 
الفلسطينيني ولن تحرّك 
ساكنً�ا من أجل إعادة املناطق 
التي تسمى اليوم القدس 
الشرقية إىل الفلسطينيني

تصفية حق العودة 
لالجئني الفلسطينيني 
وتوطينهم يف مناطق 
اللجوء )الشتات يف 
الثقافة اليهودية( ومنها 
األردن وكذلك تصفية 

الرئيس األمريكي 
يتخبّ�ط وبات  أسري 
جناح الصّ�قور يف 
إدارته وأصبح عاجزًا 
عن تنفيذ قراراته 
االستفزازيّ�ة ضِ�د إيران 
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معان��اة  ترص��د  تايم��ز  الفايننش��ال 
الش��ارع اإليران��ي مع اش��تداد املواجهة 

مع الواليات املتحدة

نشرت صحيفة الفايننش��ال تاميز تقريرا الثنني 
من مراس��ليها من طهران حتت عنوان “اإليرانيون 
عل��ى احلافة مع اش��تداد املواجهة م��ع الواليات 

املتحدة”.
ويرص��د التقري��ر أث��ر العقوب��ات األمريكي��ة في 
الش��ارع اإليران��ي وردود الفع��ل فيه ف��ي أعقاب 
إع��ان الرئيس اإليراني حس��ن روحان��ي أن باده 
س��تعلق إلتزامها ببع��ض بنود االتف��اق النووي 
املب��رم عام 2015 وتصعيد واش��نطن ملواجهتها 

مع النظام في طهران.
ويش��ير التقرير إلى أن معان��اة اإليرانيني تزايدت 
مع وصول نسبة التضخم إلى نحو 40 في املائة 
وانخف��اض قيم��ة الري��ال اإليراني بنح��و 60 في 

املائة هذا العام.
وينقل التقري��ر آراء بعض املواطنني اإليرانيني مع 
تصاع��د اخمل��اوف من وقوع نزاع ف��ي املنطقة مع 
إرس��ال الواليات املتح��دة حلاملة طائ��رات ثانية 
إلى اخللي��ج فضا عن منظومة صواريخ باتريوت 

للدفاع اجلوي.
ويرى التقرير أن الرئيس روحاني يسعى للضغط 
عل��ى بريطانيا وفرنس��ا وأملانيا وروس��يا والصني 

م��ن أجل أن فعل املزيد لتخفيف أثر العقوبات 
األمريكية على باده.

وينقل التقرير عن علي أبطحي، نائب الرئيس 
السابق ذي التوجه اإلصاحي، قوله إن “خطوة 
روحان��ي الذكي��ة والدبلوماس��ية ل��م تُه��دأ 
املتشددين فحس��ب، بل أسعدت اإلصاحيني 
ألنها وضعت املزيد من الضغوط على األوربيني 

من دون أن تر الباد إلى احلرب”.
وكان��ت ال��دول األوربي��ة ردت اخلمي��س عل��ى 
تصريح��ات روحاني بأنها ترف��ض أي “إنذارات 
نهائي��ة” إيرانية، وحضت إي��ران على مواصلة 
تنفيذ التزاماتها املنصوص عليها في االتفاق 

النووي.

آي: “خيار الحرب سيضعف ترامب”
نشرت صحيفة آي الصادرة عن دار االندبندنت 

مق��اال كتبه، باتريك كوبرن، يقول فيه إن الرئيس 
األمريكي، دونالد ترامب، يدرك جيدا أن احلرب مع 

إيران ستجعله أكثر ضعفا.
ويق��ول كوبرن إن االحتاد األوربي فش��ل في مهمة 
حماي��ة إي��ران م��ن العقوب��ات األمريكي��ة بعد 
انس��حاب ترامب م��ن االتفاق الن��ووي املوقع مع 
إيران في 2015. ولم تتمكن املستش��ارة األملانية، 
أنغي��ا مي��ركل والرئي��س الفرنس��ي، إميانوي��ل 
ماك��رون، من إقن��اع الرئيس األمريك��ي بااللتزام 
باالتفاق في زيارتهما التي وصفها ب� “املذلة” إلى 

واشنطن.

ومنذ ذلك احل��ني بدأت الواليات املتحدة في فرض 
املزي��د م��ن الضغ��وط عل��ى االقتص��اد اإليراني 
بتخفي��ض ص��ادرات طه��ران النفطي��ة من 2,8 

مليون برميل يوميا إلى 1،3 مليون برميل يوميا.
ووعدت أملانيا وفرنس��ا بإنش��اء آلية مالي تبطل 
مفعول العقوب��ات األمريكية ولك��ن جهودهما 

باءت بالفشل.
اإليران��ي، حس��ن  الرئي��س  أن  الكات��ب  ويذك��ر 
روحان��ي، ق��ال األربع��اء إن ب��اده س��تتوقف عن 
االلتزام باالتفاق ما لم يوفر االحتاد األوربي احلماية 

لصادراتها النفطية وملصارفها.

ويضيف أن عددا من املسؤولني اإليرانيني يعتقدون 
أن باده��م ميكنه��ا التصدي ألي عم��ل يقوم به 
األمريكيون ضدهم باس��تثناء احلرب املباش��رة، 

واألحداث املاضية تثبت أنهم على حق.
ويضي��ف أن املاح��ظ أن إي��ران كان��ت دائما مع 
الط��رف املنتصر ف��ي كل هذه النزاعات بس��بب 
األخطاء التي ارتكبه��ا خصومها، ولكن هذا لن 

يتكرر بالضرورة مستقبا .
ويقول كوب��رن إن ترامب يتمنى إرغ��ام إيران على 
التفاوض معه على السلم بشروطه التي تعني 
تخلى إي��ران عن قوته��ا في املنطق��ة. ورمبا كان 

تغيي��ر النظام كليا ه��و احلل املثالي بالنس��بة 
للرئيس األمريكي، ولكن األمر صعب املنال.

بالعقوب��ات  اكتف��ى  إذا  ترام��ب  أن  ويضي��ف 
االقتصادي��ة فس��يكون من الصعب عل��ى إيران 
التص��دي له، ولكن أي أس��لوب آخر من الضغط 

سيجعل الواليات املتحدة في مركز ضعف.

ديلي تلغراف :  سوريا والغرب
نش��رت صحيف��ة ديل��ي تلغ��راف مق��اال كتبه 
البروفس��وران، ديفي��د ن��وت وهامي��ش دي برتون 
غوردن، وهما مس��ؤوالن في منظم��ة أطباء حتت 
النار يقوالن فيه إن الشر سينتصر في سوريا إذا 

لم يتدخل الغرب.
ويقول الكاتبان إن معركة إدلب األخيرة يبدو أنها 
بدأت. ففي األيام العش��رة األخيرة دمرت الغارات 

الروسية والسورية 12 مستشفى، 
ويرى الكاتبان أن األمم املتحدة واحلكومات الغربية 
تعتق��د أن��ه ال ش��يء ميكن عمل��ه في س��وريا، 
باس��تثناء ترك األس��د يحقق االنتصار، وهذا أمر 

غير معقول.
ويش��ددان عل��ى أن��ه الب��د م��ن ف��رض املزيد من 
العقوبات االقتصادية للتحقق من التزام جميع 
األطراف باتفاقي��ة جنيف، التي تنتهك روس��يا 

حاليا أغلب بنودها.
ويخلص��ان إل��ى الق��ول إنه م��ن أجل ضم��ان أن 
يلتزم األس��د أيضا باالتفاقية ميكن أن تس��حب 
بريطاني��ا مبل��غ مليار جني��ه اس��ترليني الذي 
وعدت بتقدميه إلعادة بناء س��وريا. فالغرب وحده 
ميلك اإلمكانيات املالية إلعادة بناء س��وريا والبد 
أن تكون املس��اعدات مش��روطة باحترام قواعد 

احلرب واتفاقية جنيف .

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

 الّنفط اإليرانّي يتدّفق )بدالٍل( 
عرب اخلليج باّتاه زبائنه

أبعاد أخرى للصفقة 



الحلقة الثالثة
باسم مصطفى الخليل

1. مبناس��بة حلول ش��هر 
رمضان املبارك اخترت لك 
موضوع��ا بعن��وان طم��ع 
االنس��ان ف��ان الطمع في 
كل ام��ور الدني��ا مذم��وم 
اما الطمع  ويضر صاحبه 
ال��ذي يحث عليه  احملمود 
وتعال��ى  س��بحانه  ربن��ا 
فه��و الطمع ف��ي رحمته 
وف��ي مغفرته وف��ي ثوابه 
وفي رضوانه ومحبته وفي 
جنته كما قال س��بحانه 
خوف��ا  )وادع��وه  وتعال��ى 

وطمعا( 
العظي��م  اهلل  ص��دق 
قول��ه  وف��ي  االع��راف 56 
تعالى )يدعون ربهم خوفا 

وطمعا( 
العظي��م  اهلل  ص��دق 
الس��جدة 16 وف��ي قوله 

تعالى )انا نطمع ان يغفر 
لن��ا ربنا خطايان��ا ان كنا 
اول املؤمن��ن( ص��دق اهلل 

العظيم الشعراء 51 .
)علي��ه  احلبي��ب  2. ح��ذر 
وعلى اله الصالة والسالم( 
حتذيرا ش��ديدا من الطمع 
وعواقب��ه فقال )لو ان البن 
ادم واديا من ذهب احب ان 
يكون ل��ه وادي��ان ولن ميأل 
فاه اال الت��راب ويتوب اهلل 
عل��ى م��ن تاب( ث��م يخبر 
النب��ي )صل��ى اهلل علي��ه 
واله وسلم( بطمع ابن ادم 
في حب املال واحلرص على 
البقاء ف��ي الدني��ا )يكبر 
ابن ادم ويكب��ر معه اثنان 
حب امل��ال وط��ول العمر( 
ثم يوضح حقيقة الغنى 
والفقر بخالف ما يعتقده 
كثير م��ن الن��اس فيقول 
)لي��س الغن��ى ع��ن كثرة 
العرض ولكن الغنى غنى 
النف��س( واملقص��ود ليس 
حقيقة الغن��ى عن كثرة 
مت��اع الدنيا الن كثيرا ممن 

وس��ع اهلل في املال يكون 
فقي��ر النف��س اليقنع مبا 
اعطي وه��و يجتهد دائما 
في الزيادة واليبالي من اين 
يأتيه فكأنه فقير من املال 
لش��دة ش��رهه وحرص��ه 
على اجلم��ع وامنا حقيقة 
النف��س  غن��ى  الغن��ى 
ال��ذي اس��تغنى صاحبه 
بالتقلي��ل وقن��ع ب��ه ولم 
فيه  الزي��ادة  يحرص على 
وال الّح في الطلب فكأنه 

غني ابدا .
3. يق��ول الفقي��ه احم��د 
)الفقر  ال��داوودي  بن نصر 
م��ن  محنت��ان  والغن��ى 
اهلل تعال��ى وبليت��ان يبلو 
بهم��ا اخيار عب��اده ليبد 
صب��ر الصابري��ن وش��كر 
وطغي��ان  الش��اكرين 
البطرين ويقول اهلل تعالى 
في كتابه العزيز )وياكلون 
كما ت��أكل االنعام( صدق 
اهلل العظيم سورة محمد 
12 يعن��ي ان هؤالء الناس 
التشبع  كما  اليش��بعون 

االنعام الن االنعام التاكل 
ارماقها وامنا تاكل  القامة 
للش��ره والنه��م فينبغي 
ان يفهم  العاقل  للمؤمن 

عن اهلل تعالى وعن رسوله 
بالس��لف  يتش��به  ب��ان 
الصال��ح في اخ��ذ الدنيا 
واليتش��به بالبهائم التي 
التعقل ثم جاء التفصيل 
ملضم��ون حدي��ث حكيم 
ب��ن حزام في املث��ل الرائع 

الذي ضرب��ه النبي )صلى 
اهلل عليه واله وسلم( في 
تشبيه من يجمع املال من 
واليصرفه  وشراهة  حرص 
في وجوهه الش��رعية 
لهالكه  سببا  فيكون 
وعذاب��ه  عقاب��ه  ث��م 
كاملاش��ية التي تاكل 
تخرج  ان  والتستطيع 
برازها وبولها وتستمر 
تهلك  حت��ى  ب��االكل 
الفقهاء  اح��د  يق��ول 
م��ن  االس��تكثار  ان 
واخل��روج من حد  املال 
االقتص��اد في��ه ض��ار 
االس��تكثار  ان  كم��ا 
م��ن امل��أكل مس��قم 
مث��ال  ه��ذا  ض��رب 
جمع  عل��ى  للح��رص 
امل��ال املان��ع له م��ن حقه 
والربي��ع تنبت في��ه كثير 
االعش��اب فتستكثر  من 
اكلها حتى  املاش��ية من 
تنتف��خ بطونه��ا فتهلك 
اله��الك  م��ن  تقت��رب  او 
ب��ان  اليش��عر  والطم��اع 

الطمع بحد ذاته ذل لكنه 
يس��عى مذلوال للحصول 
على م��ا يبغ��ي فتتراكم 
علي��ه طبق��ات م��ن الذل 
مهم��ا ارتف��ع ف��ي نظره 
هو او في نظ��ر امثاله من 
الن��اس الن ال��زرع اليخرج 
اال م��ن ب��ذوره والطم��اع 
ق��د زرع ب��ذرة الطمع في 
حص��اده  فليك��ن  قلب��ه 
االمام  يقول  والهوان  الذل 
الش��افعي )العب��د حر ان 
قن��ع واحلر عب��د ان طمع( 
)الطمع يجعل صاحبه  و 
عبد العبيد بعد ان جعله 
اهلل حرا من عبوديتهم( ان 
اهلل س��بحانه وتعالى هو 
الذي يق��در املقادير ويعلم 
مبصال��ح العب��اد فيجلب 
للعب��د الش��يء اليس��ير 
ولك��ن ينفعه ف��ي الدنيا 
وي��وم الينفع مال  واالخرة 
وال بنون بخ��راب النفوس 

بالطمع والفساد .

*جاسب الشريفي

م��ن املعروف أن العامل االقتصادي دور مهم 
في تسيير شؤون احلياة اخملتلفة وله عالقة 
مباشرة باالستقرار األمني ومتاسك اجملتمع 
وبناء االسرة النه يوفر فرص عمل للعاطلن 

وحتقيق التكامل االقتصادي
تهت��م ال��دول كثي��را بتوفي��ر احتياج��ات 
شعوبها وخصوصا البضائع االستهالكية 
وتضع اخلط��ط املتكامل��ة لصنعها داخل 
بالدها وتف��رض الضرائب العالية جدا على 
البضائ��ع املس��توردة املش��ابهة لها لكي 
حتمي املنتج احمللي ونح��اول أن نضع بعض 
النق��اط للصناع��ات الت��ي ميك��ن أن حتقق 

االكتفاء الذاتي في البالد ومنها
1-الصناعات االنشائية

تق��وم  أن  الدول��ة  اجمل��ال عل��ى  ف��ي ه��ذا 
بخصخص��ة هذا القطاع بص��ورة تامة مبا 
يخل��ق فرص��ا للتناف��س بن املس��تثمرين 
وإيق��اف اس��تيراد كاف��ة املواد اإلنش��ائية 

وطرح فرص اس��تثمارية تكون فيها الدولة 
طرف��ا مراقب��ا تس��توفي فق��ط الضرائب 
وبنس��ب مخفضة لتش��جيع املستثمرين 
على دخ��ول ه��ذا القطاع من خ��الل منح 
اج��ازات إلنش��اء معام��ل إلنت��اج البل��وك 
)الثرمستون(ومعامل إلنتاج احلجر  األبيض 
املقرن��ص لألرصف��ة ومعامل الس��يراميك 
والكاش��ي ومعام��ل الطاب��وق الكهربائي 
والتخل��ص م��ن املعام��ل القدمي��ة بصورة 
تدريجية ألنها تس��بب تلوث��ا للبيئة وتؤثر 
على السالمة العامة وخصوصا أن السوق 
العراقية بحاجة ماس��ة لهذه املواد إلدامة 
زخم االعمار وتلبية متطلبات املواطنن من 
جه��ة أخرى وان عوام��ل نهضة الصناعات 
اإلنش��ائية متاح��ة من خالل وج��ود األيدي 

العاملة وتوفر املواد األولية

2-الصناعات الكهربائية واملنزلية
ف��ي ه��ذا اجمل��ال تق��وم احلكوم��ة املركزية 
بإيق��اف اس��تيراد األجه��زة املنزلي��ة مثل 
املكيف��ات وامل��راوح واملب��ردات والطباخات 
الغازي��ة وتفعي��ل القطاع اخملتل��ط وإعادة 
دوره إلنت��اج هذه األجهزة وخصوصا أن هذه 
املعام��ل قائمة وب��كل كوادره��ا اإلنتاجية 
وتس��تطيع تغطية السوق احمللية لكن في 
الوقت احلاضر متوقفة عن العمل بس��بب 
قلة الدعم وتراكم البضائع األجنبية وعلى 
الدول��ة رفع يدها عن املس��اهمة في متويل 

هذه املش��اريع واالكتف��اء بإيج��ار املعامل 
واملصان��ع للقطاع اخلاص أو جعلها بصفة 
رأس مال ضمن قانون الشركات املساهمة 
تس��توفي من��ه اإلرب��اح بص��ورة س��نوية 
وتعظي��م م��وارد الدول��ة وأن تخل��ق مب��دأ 
الش��راكة جلميع العامل��ن فيها من خالل 
بيعه��م بعض األس��هم وبنس��بة معينة 
لتشجيعهم على بذل اجلهود إلجناح الدورة 

اإلنتاجية وتوزيع اإلرباح الس��نوية لهم مبا 
يوازي نسبة حصصهم من األسهم

3- صناعة الزيوت النباتية
توج��د في الع��راق مصان��ع كثي��رة إلنتاج 
الزي��وت النباتية تكفي لس��د حاجة البالد 
وموزعة في محافظات)بغداد وصالح الدين 

وميس��ان( ومنتجاته��ا ذات كف��اءة وجودة 
عالية وتش��مل معاجن األس��نان واحلالقة 
الس��ائلة  أنواع��ه  مبختل��ف  والصاب��ون 
والصلبة ومس��احيق الغس��يل والشامبو 

والزيوت النباتية وغيرها من املنتجات 
لذا يجب على احلكومة إيقاف استيراد هذه 
املواد من اخلارج وتفعيل عمل هذه املصانع 
مل��ا لها م��ن دور كبي��ر في حتري��ك العملية 
االقتصادية  وتوفير األموال واإلرباح والرواتب 

للعاملن فيها

4- الصناعات النسيجية والجلدية
متت��از الصناع��ة النس��يجية ف��ي الع��راق 
باجلودة العالية وحس��ب شهادات التقدير 
العاملي��ة وهناك مصانع كثي��رة في العراق 
)بغداد والنجف وواس��ط( وتصنع السجاد 
واالفرشة واملالبس  بكل أنواعها ومنتجاتها 

ذات طلب ومرغوبة جدا في األسواق
أما الصناعات اجللدية فهي من الصناعات 
املتمي��زة ف��ي الش��رق األوس��ط والطل��ب 
عليها بكثرة وخصوصا دول اجلوار وتشمل 
واألحذي��ة  اجللدي��ة  القماص��ل  صناع��ة 
واحلقائ��ب اخملتلفة لذا يجب على احلكومة 
وقف اس��تيراد هذه املنتجات وتفعيل عمل 

الشركات
إن تفعي��ل عم��ل ه��ذه املعام��ل واملصانع 

سوف يودي إلى 
1- توفي��ر ف��رص عم��ل جدي��دة للعاطلن 

ع��ن العم��ل و رف��ع املس��توى االقتص��ادي 
للمواطن. 

2- توفي��ر العملة الصعب��ة وحتريك عجلة 
االقتصاد ورفع قيمة العملة العراقية . 

3- تش��جيع التج��ار و املس��تثمرين عل��ى 
استيراد مواد ذات استخدام جديد يحتاجه 
البل��د ويش��جعهم عل��ى االس��تثمار في 
الداخل ومبشاريع نوعية في مجال الطاقة 

والصناعات األخرى . 
4- أن تفعي��ل عمل ه��ذه املعامل واملصانع 
س��وف يؤدي إل��ى جتفي��ف مناب��ع اإلرهاب 
وقط��ع التمويل ع��ن العصاب��ات اإلرهابية 
بنس��بة كبيرة الن عملية غس��يل األموال 
وتهريبها يتم عن طري��ق تصدير هذه املواد 
وبيعه��ا داخ��ل األس��واق احمللية وتس��ليم 
األموال له��ا إلدامة زخ��م وجودها اإلرهابي 
من جه��ة وإضع��اف الع��راق اقتصاديا من 

جهة أخرى . 
ف��ي اخلتام نطلب من الس��يد رئيس الوزراء 
االقتصادية  السياس��ات  تشكيل مجلس 
يضع خارطة طريق واضحة املعالم لنهضة 
اقتصادية ت��ؤدي إلى خدم��ة املواطن وبناء 
الوطن وتفعيل قان��ون حماية املنتج احمللي 
وحتري��ك عجل��ة االقتصاد العراق��ي ملا فيه 

خير البالد والعباد واهلل ولي التوفيق .

  *رئيس فيزياويني

بثت ف��ي االونة االخيرة الفضائي��ة العراقية برنامجاً رائعاً عن املفتش��ن 
العمومين بالعنوان الذي اتخذناه موضوعاً للكتابة عن دورهم في مواجهة 
الفساد بكل انواعه ، وكان مقدم البرنامج موفقاً في احلوار الذي اجراه مع 
نخبة خيرة ومهنية من املفتش��ن العمومين وامكانيات قيادية باهرة في 
ادارة املكاتب املسؤولن عنها وألننا من املتابعن ملا يحدث في جهازنا االداري 
رغم احالتنا على التقاعد وعامل الس��ن الذي قارب السبعن عاماً حرصاً 
منا على دميومة س��معة هذا اجلهاز حفاظاً على هيبة الدولة وس��معتها 
وم��ا زلن��ا نتذكر ما قدمناه في ش��بابنا بهدف رفعة وس��معة هذا اجلهاز ، 
والبرنامج التلفزيوني موضوع البحث س��لط االضواء على دور املفتش��ن 
العمومين في مكافحة الفس��اد االداري واملالي وما حققته مكاتبهم من 
جناحات يشار لها بالبنان وما مت تقدميه خالل احلوار غاية في االهمية غيض 
م��ن فيض وجاء رداً وبهدوء ودبلوماس��ية على اولئك الذين وجهوا اتهامات 
ال تس��تند الى الواقع باطلة في اغلب االحيان ، وعودة بسيطة الى باكورة 
اعمال هذه املكاتب جند انها مثلت وبكفاءة عالية الواجبات واملهام املوكلة 
اليها وبشفافية ونزاهة واخالص خاصًة عند تولي رئاسة هيئة النزاهة من 
قب��ل القاضين رحيم العكيلي وعالء الس��اعدي حينها والدعم املتواصل 
وبحيادية وجترد لهذه املكاتب ، وقراءة بسيطة للتقارير السنوية والبيانات 
املقدمة من قبل املكاتب تدعم صحة ما ذكرناه وكان وضع بوستر في دوائر 
الدولة اخملتلفة يؤش��ر فيه انواع الفس��اد واالجراءات املتخذة بش��أنه فأن 
املوظف واملواطن عند قراءته يحس��بون له الف حس��اب في حالة االخالل 
مب��ا ورد فيه من تعليمات للحفاظ عل��ى املال العام وعدم التجاوز عليه مع 
االش��ارة ال��ى ان الغ��رض والهدف من مه��ام هذه املكاتب كم��ا هو معلوم 

يتلخص في اخضاع 
اداء ال��وزارات الج��راء 
املراجع��ة والتدقي��ق 
رفع  بغية  والتحقيق 
مستويات املسؤولية 
والنزاه��ة واالش��راف 
في اداء الوزارات ومنع 
وقوع اعم��ال التبذير 
واس��اءة  والغ��ش 
السلطة  اس��تخدام 
واحليلولة دون وقوعها 
حماي��ة  اج��ل  م��ن 

اجملتمع وحتصينه .
 وف��ي ضوء م��ا تقدم 

نق��ول ان الزوبع��ة في فنجان الت��ي اثارها البعض بحق ه��ذه املكاتب غير 
منطقي��ة وبعيدة ع��ن الواقع متام��اً وكان االج��در بهؤالء وغيرهم تأش��ير 
الس��لبيات ع��ن املواقع التي هم فيها ال رمي س��هام االته��ام جزافاً وكما 
يقول االمام علي عليه السالم  )من نصب نفسه اماماً للناس عليه تعليم 
نفس��ه اوالً( وقول املفكر العاملي تولستوي )اجلميع يفكر في تغيير العالم 

ولكن ال احد يفكر في تغيير نفسه ( .
واخي��راً ولي��س اخراً ض��رورة تعضيد عم��ل مكاتب املفتش��ن العمومين 
واالخذ بيد مفتش��يها ممن هم مبستوى من متت محاورتهم متهيداً للقضاء 
على الفس��اد والى االبد ليعود العراق مهاباً يسوده القانون واخلوف من اهلل 

العلي القدير .

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

 املفتشون العموميون
 بعيون عراقية

8 NO.3182 .SUN . 12 .MAY .2019  2019 /  5 / 12 المقاالت المنشورة تعبر عن آراء اصحابها وليس بالضرورة ان تعبر عن رأي الصحيفةشؤون عراقيةالعدد)3182( االحد

اخالقيات املهنة

أ.د. داخل حسن جريو

التربي��ة  علم��اء  بع��ض  يع��رف 
األخ��الق بأنه��ا : هيئ��ة للنف��س 
راس��خة، عنه��ا تص��در األفعال 
بس��هولة ويس��ر، من غير حاجٍة 
إل��ى فك��ر ورِوية. وتع��رف األخالق 
لغًة : جمع ُخُلق، وهو الس��جية 
املعج��م  ويعرفه��ا  والطب��ع, 
الوس��يط : اخُلُلُق: ح��ال للنفس 
راس��خة تصدر عنها األفعال من 
خير أو ش��ر م��ن غير حاج��ة إلى 
فكر وروي��ة. وتع��رف املهنة بأنها 
اجله��د البدن��ي أو الفك��ري الذي 
يبذله اإلنس��ان بتوظيف مهاراته 
التي إكتسبها من خالل تعليمه 
وتدريب��ه , إلجناز عم��ل ما أو تقدمي 
خدمة معينة أو تصنيع منتج ما 
أو تسويقه لتلبية حاجات الناس 
اخملتلف��ة , وذل��ك مقاب��ل م��ردود 
مال��ي أو معن��وي. كان الناس في 
السابق يتوارثون املهن عن أبائهم 
وأجداده��م جي��ال بع��د آخ��ر في 
معظم األحي��ان , وبتطور العلوم 
واملعارف أصبحت املهن اليوم أكثر 
إستنادا وإعتمادا على مستجدات 
 , العلوم ومعطيات التكنولوجيا 
املعلومات  تكنولوجي��ا  وبخاصة 
التي أف��رزت مهنا جديدة لم تكن 
معروفة م��ن قبل , أو لم يكن لها 
هذا التأثير الواس��ع في اجملتمع . 
تعرف هذه امله��ن مبهن املعرفة أو 
عمال املعرفة وهي التسمية التي 
اطلقه��ا عليهم بيت��ر درك عالم 
اإلدارة األمريكي عام 1959. يقصد 
بعم��ال املعرف��ة , العم��ال الذين 

املعرف��ة كرأس  يعتم��دون عل��ى 
م��ال له��م وتوظيفه��ا ملصلحة 
اإلقتص��اد الوطني وزي��ادة اإلنتاج 
إقتصادي  ف��ي من��ط  واإلنتاجي��ة 
جديد بات يعرف بإقتصاد املعرفة 
الذي يعتم��د على املعرف��ة أكثر 
امل��ال  رأس  عل��ى  إعتم��اده  م��ن 
ومص��ادر الطاقة. يزداد حاليا عدد 
عم��ال املعرف��ة ، ونصيبه��م من 
ق��وة العم��ل بإطراد ف��ي معظم 
دول العال��م املتقدم��ة ، وترتف��ع 
نس��بة وق��ت العم��ل اخملص��ص 
عل��ى  املعتم��دة  للنش��اطات 
كثاف��ة املعرفة, حي��ث أصبحت 
املعرفة ف��ي الوق��ت احلاضر أحد 
أه��م عناصر اإلنتاج في االقتصاد 
املعاصر. لذا يصبح توليد املعرفة 
أم��را  واس��تعمالها  ونش��رها 
ضروريا للتنمية, إذ يش��ير السيد 
جيمس ويلفنس��ون أحد رؤس��اء 
البنك الدولي الس��ابقن في أحد 
تعليقات��ه أن أح��د أس��باب فقر 
الن��اس ه��و ع��دم قدرته��م على 
منافس��ة اآلخرين الفتقارهم إلى 
املعرف��ة. حت��اول ال��دول املتقدمة 
حجب املعرفة وعدم إنتقالها إلى 
الدول األخرى , إالّ اجلزء البس��يط 
مصاحله��ا  يخ��دم  ال��ذي  منه��ا 
ويحق��ق أغراضها عب��ر قوانن ما 
يع��رف باحلماي��ة الفكري��ة. وقد 
نامي��ة  كثي��رة  دول  اس��تطاعت 
مثل س��نغافورة وكوريا اجلنوبية 
وماليزيا وغيره��ا ,اإلفالت من هذا 
احلص��ار املعرف��ي , ببن��اء قواعد 
معرف��ة خاص��ة به��ا وتوظيفها 
خلدمة إقتصادها الوطني بفضل 
إصرارها على إنتالك ناصية العلم 
والتكنولوجيا املتقدمة , ليصبح 
البع��ض منه��ا اآلن دوال رائدة في 
مجاالت املعرفة اخملتلفة. ويتوهم 
كثيرا من يعتقد أن هذه الدولة أو 

تلك ميكن أن تقدم له هذه املعرفة 
أو تلك مجانا , ما لم يقترن بتبادل 
منافع مشتركة كشراء أو بيع أية 
سلعة جتارية أخرى. وألن املهن في 
عصرن��ا الراهن باتت أكثر تعقيدا 
وإعتم��ادا على التقنيات املتطورة 
,لذا ال ميكن توارثها عبر األجيال , 
بل أصبح لزاما تعلمها في مدارس 
وتأهيل  تدري��ب  ومراكز  ومعاه��د 
وكلي��ات مهني��ة وجامع��ات في 
بيئات حتاكي بيئة العمل إلى حد 
التعليم  تقني��ات  وتوظيف  كبير 
التدري��س احلديثة, وعلى  وطرائق 
وف��ق مناه��ج دراس��ية جتمع بن 
وبالتعاون   , والتطبي��ق  النظري��ة 
العم��ل  حق��ل  م��ع  والتنس��يق 
لضم��ان تخريج مهني��ن تتوافق 
مؤهالته��م وتخصصاته��م م��ع 
متطلبات س��وق العمل , وقادرين 
على اإلندماج السريع مبنظومات 
العم��ل دون عناء يذك��ر. يتطلب 
إعداد املهنين في العادة إملامهم 
بأساس��يات العمل , وإكسابهم 
مهاراته وتدريبهم على توظيفها 
أو  املنت��ج  وتطوي��ر  العم��ل  ألداء 
حتس��ن اخلدمة وح��ل املعضالت 
الت��ي تواجه��ا منظوم��ة العمل 
, وتنمي��ة الق��درة عل��ى العم��ل 
بصورة فردية أو ضمن فريق عمل, 
والتواصل مع الرؤس��اء واملرؤسن 
إالّ  العم��ل.  إنس��يابية  لضم��ان 
أن هن��اك ثمة مس��ألة ال يوليها 
البع��ض اإلهتم��ام املطل��وب , إذ 
ال يكف��ي أن تكون طبيب��ا حاذقا 
أو مهندس��ا ماه��را مث��ال , ما لم 
تتحل��ى بأخ��الق مهن��ة الطب أو 
الهندس��ة أو م��ا يع��رف بإخالق 
أو أخالقي��ات املهنة . وال ش��ك أن 
هناك لكل مهنة أخالقياتها , إالّ 
أن هناك ثمة س��مات مش��تركة 
جلميع امله��ن ينبغي اإلمل��ام بها.

 : املهن��ة  بأخالقي��ات  يقص��د 
»مجموع��ة من القواع��د واآلداب 
السلوكية واألخالقية التي يجب 
أن تصاح��ب اإلنس��ان احملترف في 
مهنته جتاه عمل��ه، وجتاه اجملتمع 
ككل، وجت��اه نفس��ه وذاته«. كما 
يقصد بس��لوكيات وآداب املهنة 
قيام االنسان بأداء إلتزامات معينة 
جتاه أكثر من طرف, وبأفضل صورة 
ممكن��ة طبقا لقدرات��ه وإمكاناته 
وخبراته بكل تفان وجد وإخالص. 
قد يواجه املهني إغراءات وضغوط 
ش��تى حلرف��ه ع��ن أداء وظيفت��ه 
بصورة مهني��ة صحيحة , منها 
عل��ى س��بيل املث��ال ال احلص��ر : 
الرشوة واحملسوبية وتقدمي الهدايا 
والتزوي��ر وع��دم اإلكتراث ب��رداءة 
املواصفات  وعدم مطابقة  املنتج 
ومصادرة حقوق اآلخرين وغيرها . 

ولغرض إع��داد املهنين واحلرفين 
ومتكامال علميا  إعدادا صحيحا 
الكثي��ر م��ن  , قام��ت  وإخالقي��ا 
جامعات العالم وبعض اجلامعات 
العربية بتدري��س طلبتها مبادئ 
أخالق املهنة كجزء من متطلبات 
دراس��تهم , كما إعتمدت الكثير 
من اجلمعي��ات والنقابات املهنية 

لوائ��ح وقوانن تنظ��م عمل كل 
إليه��ا  مهن��ة ميك��ن اإلحت��كام 
لف��ض النزاعات التي قد تنش��ب 
ب��ن أرب��اب العم��ل واملهني��ن أو 
ب��ن املهنين أنفس��هم لتحديد 
مس��ؤولية جمي��ع األط��راف جتاه 
أنفس��هم أو جت��اه مجتمعاتهم, 
وإتخ��اذ إجراءات رادع��ة بحق كل 
من تس��ول له نفسه اإلساءة إلى 
أخالقي��ات املهن��ة, وتعزي��ز بيئة 
العم��ل خلدمة اجملتم��ع والصالح 
ل��ه حق��ا  .ومم��ا يؤس��ف  الع��ام 
مالحظة إنحدار إخالقيات املهنة 
لدى أع��داد متزايدة م��ن املهنين 
واحلرفي��ن في الع��راق في الوقت 
احلاضر. وال عجب أن يكثر احلديث 
اآلن عن إنتش��ار ظاه��رة األغذية 
التالف��ة واألدوي��ة الفاس��دة, دون 
مراعاة ملا تسببه من اضرار فادحة 
بحق أناس بأم��س احلاجة إليها , 
وخطف نس��اء واطف��ال وقتلهم 
بع��د إنت��زاع بع��ض أعضائه��م 
وثائ��ق  وتزوي��ر  آلخري��ن  وبيعه��ا 
ومستندات لبيع ممتلكات عراقين 
مغترب��ن أو غيره��م دون علمهم 
, وبي��ع األس��ئلة اإلمتحاني��ة أو 
تس��ريبها للطلب��ة وتزايد ظاهرة 

الغ��ش ف��ي اإلمتحان��ات , وتزوير 
ش��هادات رمب��ا لتحقي��ق مناف��ع 
غي��ر مش��روعة جلمي��ع األطراف 
, وجميعه��ا منافي��ة ألخالقيات 
ومناقض��ة  األكادميي��ة  املهن��ة 
التي  الوظيفي��ة  األمانة  لش��رف 
يجب أن يتحل��ى بها كل موظف 

مكلف بوظيفة عامة .
تتضم��ن أخالقيات املهنة عناصر 

عديدة , نوجز هنا أبرزها :
واإلخ��الص  واألمان��ة  1.الص��دق 

والتفاني بأداء العمل.
2.إحت��رام العمل والعاملن وعدم 
ج��واز حتقيرهم أو إس��تصغار أي 
إهان��ة كرامته��م ألي  أو  منه��م 

سبب كان.
3.توفير بيئة عمل آمنة وش��روط 
السالمة املهنية جلميع العاملن 
وضم��ان تأم��ن صحي مناس��ب 

لهم.
4.احلفاظ على سرية العمل وعدم 
إفش��اء هذه األس��رار ملن ال عالقة 

له بالعمل.
5.احلف��اظ على ممتل��كات العمل 
وصيانته��ا كونها مص��در رزقهم 
جميع��ا وعدم الس��ماح بالعبث 

بأي منها.

6.إتقان أساليب العمل وتطويرها 
والسعي لتحسن وضمان جودة 
منتجاته وترويج تس��ويقها على 

أوسع نطاق ممكن.
7.حتديد أجور العمل مبا يتناس��ب 
وعطاء كل عامل بحسب قدراته 

ومؤهالته 
.8.ترقية العاملن على وفق سلم 
املعايي��ر املهني��ة بص��ورة عادلة 

وشفافة.
9.ص��رف مكاف��آت مجزية جلميع 
العامل��ن بع��د نهاي��ة اخلدمة أو 

اإلستغناء عن خدماتهم 
والتأهيل  التدريب  10.توفير فرص 
جلمي��ع  املس��تمر  والتعلي��م 
العاملن به��دف تطوير قدراتهم 
ومب��ا يع��ود باملنفع��ة عل��ى بيئة 

العمل.
11.إحت��رام الوق��ت واحلفاظ على 

ساعات الدوام كاملة.
والكلي��ات  املعاه��د  12.قي��ام 
واجلامعات بإعطاء مقرر دراس��ي 
يتضم��ن إخالقي��ات املهنة بكل 
م��ن  كج��زء  دراس��ي  تخص��ص 

متطلبات الدراسة.
13.إص��دار تش��ريع قانون��ي ملزم 

خاص بأخالقيات املهنة.

أخالقيات املهنة هي 
مجموعة من القواعد واآلداب 
السلوكية واألخالقية التي 
يجب أن تصاحب اإلنسان 
املحرتف يف مهنته تجاه 
عمله وتجاه املجتمع ككل 
وتجاه نفسه وذاته

تقوم الحكومة املركزية 
بإيقاف استرياد األجهزة 
املنزلية مثل املكيفات 
واملراوح واملربدات 
والطباخات الغازية وتفعيل 
القطاع املختلط

الدعم املتواصل وبحيادية وتجرد 
لهذه املكاتب وقراءة بسيطة للتقارير 
السنوية والبيانات املقدمة من قبل 
املكاتب تدعم صحة ما ذكرناه وكان 
وضع بوسرت يف دوائر الدولة املختلفة 
يؤشر فيه انواع الفساد واالجراءات 
املتخذة بشأنه

هؤالء الناس اليشبعون كما التشبع 
االنعام الن االنعام التأكل القامة 
ارماقها وانما تاكل للشره والنهم 
فينبغي للمؤمن العاقل ان يفهم عن 
اهلل تعاىل وعن رسوله بان يتشبه 
بالسلف الصالح يف اخذ الدنيا 
واليتشبه بالبهائم التي التعقل 

رئيس الوزراء  .. وحتريك عجلة االقتصاد

املحامي عبد الرضا محسن املاّل 

 قـرأت لـك .. مــن هنــا وهنـــاك



وكون��واي  عائلت��ه،  ش��كر 
وبانون، ومن آالباما، الس��يناتور 
اجلمهوري جف سيشنز )»رجل 
ترام��ب  اي��د  ال��ذي  عظي��م«(، 
منذ البداي��ة واجلنرال املتقاعد 
مايكل فلني، مستشار احلملة 
االمن��ي. كان فل��ني قد س��بك 
عالقة اس��تثنائية حميمة مع 

ترامب.
حت��دث الرئي��س املنتخ��ب عن 
بريب��وس: »ان رينس جنم كبير. 
لكنن��ي قل��ت ال يس��تطيعون 
تس��ميتك جنماً كبي��راً، رئيس، 
اال اذا ُف��زت، رين��س اصعد الى 
املنص��ة«. حدد م��كان بريبوس 
بني اجلمهور ودعاه الى املنصة.

احلش��د  م��ن  بريب��وس  خ��رج 
متعثراً.

»ق��ل بع��ض الكلم��ات« ق��ال 
ترامب. »ال، هيا، قل شيئاً ما«.

»سيداتي سادتي« قال بريبوس، 
»رئيس الواليات املتحدة املقبل، 

دونالد ترامب«.
»رجل رائع« قال ترامب وكما لو 
انه ادرك فج��أة ما فعلته جلنة 
احل��زب اجلمهوري م��ن اجله. إذ 
كرس��ت له كل املال والعاملني 
واملتطوع��ني وجم��ع االصوات. 
اضاف: »ان ش��راكتنا مع جلنة 
احل��زب اجلمه��وري كان��ت في 
غاية االهمية لتحقيق النجاح 

واجناز ما بدأناه«.
ث��م اختت��م بقول��ه: »كان��ت 
السنتان فترة رائعة. احب هذا 

البلد«.
كان بان��ون مقتنع��اً بأن ترامب 
نفس��ه كان مذهوالً. »لم تكن 
لدي��ه ادنى فكرة انه س��يفوز« 
قال بانون في وقت الحق: »ولم 
يعد نفس��ه. لم يظ��ن قط انه 
يخس��ر، لكنه ل��م يعتقد قط 
انه قد يفوز. ثمة فرق وعليكم 
ان تذكروا: ال استعداد وال فريق 

لفترة انتقالية«.
اتصل بوتني من روس��يا مهنئاً، 
وكذلك فع��ل الرئيس الصيني 
ش��ي جينبينغ. اتصل كثيرون 
من زعم��اء  العالم ايضاً. »لقد 
طلع الفجر علي��ه اخيرا« قال 
بان��ون ف��ي نفس��ه »ه��ذه هي 
الصفقة احلقيقي��ة. هذا رجل 
غي��ر مهي��أ كلياً. لق��د انفقت 
حياته��ا  كلينت��ون  هي��الري 
الراش��دة كلها وهي تس��تعد 
له��ذه اللحظ��ة، ول��م ينف��ق 
ترام��ب ثانية واح��دة في اعداد 

نفسه لها«.
بعد س��اعات نوم قليل��ة، راح 
بان��ون يقل��ب وثائ��ق املرحل��ة 
النفاية« قال  االنتقالية. »قمة 
في نفسه. وملنصب وزير الدفاع 
وضع��وا قائم��ة بأس��ماء كبار 
املانحني من والية نيوهامبشاير. 
شيء ال يصدق. كان يجب ملء 
4000 وظيفة. وادرك ان عليهم 
ان يتكئ��وا مؤقتاً على الطبقة 
احلاكم��ة. رمب��ا كان��ت هن��اك 
كلم��ة افض��ل صياغ��ًة وه��ي 
انتزاع بعض االش��خاص الذين 

يعلمون شيئاً.
»اعطن��ي املدير التنفيذي لهذا 

الش��يء« ام��ر بان��ون س��اعياً 
اليجاد صلة بأي��ة آلة انتقالية 
موجودة . »احضره الى مكتبي 

على الفور«. لم يتذكر اسمه.
اتصل بان��ون مبكتب املدير. هل 

ميكنه اجمليء؟ سأل.
»لن يكون ذلك سهالً«.

»ملاذا؟«.
»النه في الباهاماس«.

»انها جزيرة االلعاب املعطوبة«، 
قال بانون. »كيف سنتمكن من 
تأليف ه��ذه احلكومة اللعينة 
معاً؟ سوف نتسلم زمام االمور 

بعد عش��رة اس��ابيع. يجب ان 
نكون جاهزين عملياتياً«.

كان بان��ون وبريب��وس مقبل��ني 
السلطات.  اعلى  على تقاسم 
تس��وية  عق��دا  فق��د  ل��ذا 
بان��ون  يش��غل  اس��تثنائية. 
منصب »رئيس االستراتيجية« 
وفك��رة جديدتان.  لق��ب  وه��و 
منص��ب  بريب��وس  ويش��غل 
رئي��س مكتب البي��ت االبيض. 
وقد اص��درت الصحافة بيانها 
واضع��ة بانون ف��ي رأس قائمة 
التسميات، وقبل بريبوس ذلك 
بغي��ة من��ع بان��ون من ش��غل 
رئي��س املكت��ب، الذي  منصب 
يعد تقليدي��اً منصباً اعلى في 

سلم السلطات.
الفصل السادس

بع��د اس��بوع م��ن االنتخابات 
الرئاسية، دعا الرئيس املنتخب 
برتبة  املتقاعد  اجلن��رال  ترامب 
ارب��ع جنوم، جاك ك��ني، الى برج 
ترامب حيث اجرى معه مقابلة 

بهدف تعيينه وزيراً للدفاع.
قال ترامب: »انت خياري االول«.

رفض ك��ني البالغ من العمر 73 
عاماً، واملعروف بظهوره الدائم 
على فوكس نيوز، واملستش��ار 

املقرب من نائب الرئيس السابق 
ديك تشيني، هذا املنصب. فما 
كاب��ده من دي��ون مالي��ة جراء 
االعتن��اء بزوجت��ه التي توفيت 
اخيراً، جعل قبوله مستحيالً.

وفي اجتماع طويل دام ساعة، 
ع��رض ترام��ب جول��ة افق عن 
االوضاع العاملية واسدى بعض 

املشورة.
»سيدي الرئيس املنتخب«، على 
الكونغرس  ما قال، »س��يكون 
والرأي العام وحكومتك معنيني 
االمن  احمللية«. ف��ي  بأجندت��ك 

اخلارجية  والسياس��ة  القومي 
احلقيق��ي.  حي��زك  يكم��ن 
وملش��كالت العال��م طريق الى 
شارع بنسلفانيا 1600، شئت 

ذلك أم لم تشأ.
»لألخط��اء املرتكبة في اجلانب 
احمللي آلية تصحي��ح. قد تتاح 
لك فرصة او محاولة لتصويب 
االم��ور. لكن ال مجال لذلك في 

االمن القومي.
»عندما نرتك��ب اخطاء، تكون 

العواقب وخيمة«.
كان  اوبام��ا  الرئي��س  ان  ورأى 
خج��والً جداً ف��ي عالم خطير.

وح��ذر كني م��ن »اننا بس��بب 
اقدامنا او احجامنا، ميكننا في 
الواقع زعزعة استقرار جزء من 
العالم والتسبب في مشكالت 

هائلة«.
س��أله ترامب مبن يوص��ي وزيراً 

للدفاع.
ك��ني  ق��ال  عملي��ة،  الغ��راض 
انه يخت��ار جي��م ماتيس. كان 
اجلن��رال املتقاع��د من س��الح 
البحرية برتب��ة اربع جنوم الذي 

اقاله اوباما من القيادة املركزية 
في الشرق االوسط. وقد اعفى 
اوباما ماتيس من مهماته عام 
2012 ألن��ه كان يراه متش��دداً 
ج��داً ومتلهفاً ملواجه��ة ايران 

عسكرياً.
»ماتي��س رج��ل جي��د. الي��س 
كذلك؟« قالها ترامب. وكان قد 
س��مع عن اجلنرال الذي يحمل 
املس��عور«  »الكل��ب  لقب��ي 

و«الفوضى«.
»نعم سيدي« قالها كني. »انه 
رج��ل جي��د«. »ملاتي��س مزايا«، 

على م��ا اضاف. ه��ذا يعني ان 
ان اي مشكلة كبيرة تواجهنا، 
سوف يتصدى لها رجل يشمر 
عن س��اعديه منذ اليوم االول. 

هذا اوالً.
ج��داً  متم��رس  ان��ه  »ثاني��اً، 
خصوص��اً في اكث��ر »االحياء« 
تقلب��اً في العالم، في الش��رق 
قدام��ى  م��ن  وه��و  االوس��ط. 

احملاربني ذوي اخلبرة العالية في 
كل م��ن افغانس��تان والعراق. 
يحظ��ى باحت��رام كبي��ر داخل 
صفوف اجلي��ش، ولكن خارجه 

ايضاً«.
واض��اف ك��ني: »م��ا ال يظه��ر 
جلياً، هو عم��ق تفكيره، والى 

أي حد هو موزون ومتأن«.
»ماذا تقصد؟« سأله ترامب.

»انه يدرس االمور. يقضي وقتاً 
ف��ي التفكير باملش��كلة«. لم 
يتزوج وهو يق��رأ الكتب طوال 
الوقت، لدي��ه 7000 كتاب في 
مكتبت��ه. وه��و يُع��رف ايض��اً 
باس��م »احملارب الراهب«؛ فقد 
ك��رس حياته كله��ا للجيش 
ذل��ك انه خ��دم اربع��ة عقود. 

ينصب تركيزه على هدف واحد؛ 
لكنه هادئ. »اكن له الكثير من 
االحترام« قالها كني، »انه رجل 

شجاع ونزيه«.

في الس��يارة، طل��ب كني رقم 
ماتيس. اوضح ان ترامب عرض 
واج��اب  املنص��ب،  اوالً  علي��ه 
بالرف��ض ب��دا ان ماتي��س يريد 

تأكيداً .

بذل��ك،  تق��وم  ان  »اال ميكن��ك 
جاك؟« سأله ماتيس.

»ال، ال اس��تطيع«، اج��اب كني. 
اليس  »جيم، س��تفعل ذل��ك، 

كذلك؟«.
اجاب ماتيس: »نعم جاك«.

»يبدو ان تركيزهم ينصب على 
ش��خصية عس��كرية لتسلم 
املنصب، ج��راء التحديات التي 

يواجهونها« .
ف��ي وق��ت الح��ق من تش��رين 
ترامب  دع��ا  نوفمب��ر،  الثان��ي/ 
ماتي��س البال��غ م��ن العمر 66 
كان  بدمينس��تر.  ال��ى  عام��اً 

حضور ماتيس الهادئ مهيباً.
ش��ّدد ترام��ب على وج��وب ان 
)داعش(.  تنظيم  تُعالج قضية 

فقد منا تنظيم داعش من بقايا 
القاع��دة ف��ي العراق وتوس��ع 
س��وريا  ف��ي  عنيف��اً  توس��عاً 
طامح��اً ال��ى اقام��ة خالف��ة، 
لق��د  خالله��ا.  م��ن  واحلك��م 
وعد ترام��ب ان يُلح��ق الهزمية 
بتنظي��م داع��ش ف��ي احلملة، 

وكان التهديد يتنامى.
نظر ماتيس مباشرًة الى ترامب، 
وقال: »اننا نحت��اج الى تغيير 
م��ا نقوم به، ال ميك��ن حلربنا ان 
تكون حرب استنزاف، يجب ان 

تكون حرب ابادة«.
راق��ت الفك��رة لترام��ب. انها 
فك��رة مثالية. ع��رض املنصب 
على ماتي��س، واتفقا اال يعلنا 

االمر فوراً.
اعتب��ر بان��ون ان ماتي��س اكثر 
ليبرالي��ة حي��ال السياس��ات 
ف��ي  و«عومل��ي«  االجتماعي��ة 
الصمي��م، لك��ن العالق��ة بني 

ترامب وماتيس كانت اساسية. 
كان ماتيس محارباً ومرناً على 
حد سواء . وس��رعان ما اطلق 
عليه بانون لق��ب »وزير الثقة« 

و«مركز ثقل االدارة االخالقي«.
ف��ي بدمينس��تر، رت��ب بان��ون 
االم��ور جلع��ل لقط��ات تصوير 
املرش��حني الذين ُترى معهم 
املقابالت تبدو وكأنها في شارع 
10 داوننغ س��تريت حلظة عبور 

ترامب وزواره الباب الكبير.
ق��ال لترامب: »س��يكون االمر 
مثالياً. سنضع وسائل االعالم 
في الش��ارع. س��تلتقي الزوار 
وتلق��ي التحي��ة، مث��ل رئيس 

الوزراء البريطاني«.
التي ُنش��رت  الص��ورة  كان��ت 
ف��ي كثير م��ن الصحف تُظهر 
ترامب وماتيس امام الباب: يدا 
ومرفوعتان  ترامب مضمومتان 
عالي��اً، وماتي��س يق��ف وقفة 
املارينز املثالي، منصباً على انه 

اجلنرال الهادئ.
كان برتب��ة عقي��د، ح��ني ق��اد 
ال��ى  املارين��ز  جن��ود  ماتي��س 
افغانس��تان بع��د هجمات 11 
ب��وب  وكان  االرهابي��ة.  ايل��ول 
ه��اروارد النقيب ف��ي البحرية 
والضاب��ط ف��ي »نافي س��يلز« 
اخلاص��ة  العملي��ات  )ق��وة 
االبتدائية للبحرية االميركية(، 
هو من قاد النافي سيلز فيها.

»م��اذا؟ أتريد ان نذه��ب معاً؟«، 
ع��ام  ه��اروارد  ماتي��س  س��أل 

.2001
وطوال االعوام التي تلت، شغل 
ه��اروارد ع��دة مهم��ات بقيادة 

ماتيس.
صيف العام 2013، وكان هاروارد 
قد اصبح نائب ادميرال، أُرسل 
الى قاع��دة ماكديل اجلوية في 
فلوري��دا ليصبح نائ��ب القائد 
املرك��زي ماتي��س. دخ��ل ال��ى 
مباني الضباط املكلفني، عمل 
يوم��اً ثم عاد الى غرفته، ليجد 
ان كل امتعته قد ُنقلت منها. 
قي��ل له ان كل ش��يء ُنقل الى 

منزل اجلنرال ماتيس.
ذه��ب هاروارد ال��ى املنزل. دخل 
ال��ى املطب��خ ووج��د اجلن��رال 
ماتيس يطوي مالب��س هاروارد 

الداخلية .
»س��يدي« س��أل هاروارد، »مال 

الذي تفعله بحق اجلحيم؟«.
»غس��لت   : ماتي��س  اج��اب 
مالبس��ي، وخطر لي ان اغسل 

مالبسك ايضاً«.
وج��د ه��اروارد ماتي��س انه من 
انب��ل الضب��اط الذي��ن خ��دم 
بامرته��م واكثره��م تواضع��اً. 
ب��دالً من التعريف ع��ن هاروارد 
ماتيس بأنه »نائبه« كان يقول: 
»اود ان تلتق��وا مس��اعدي في 

القيادة«.
عندم��ا تقاعد ه��اروارد وانتقل 
الى الش��رق االوس��ط رئيس��اً 
تنفيذياً لشركة لوكهيد مارتن 
في االم��ارات العربية املتحدة، 

ظل على اتصال مباتيس .
 

ملف

كان بانون مقتنعًا بأن ترامب نفسه كان مذهواًل ومل تكن لديه ادنى فكرة انه سيفوز

ماتيس اىل ترامب: اننا نحتاج 
اىل تغيري ما نقوم به ال يمكن لحربنا 
ان تكون حرب استنزاف يجب ان تكون 

حرب ابادة

احللقة )11(

اتصل بوتني من روسيا مهنئًا وكذلك فعل الرئيس 
الصيني شي جينبينغ كما اتصل كثريون من زعماء  

العالم ايضًا وقيل : لقد طلع الفجر عليه اخريا

سيشنز
فلني

بوتني

»                                       « 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 تاه 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 تاهل 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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حقق املنتخب الوطني لكرة اليد، 

الراحل  الرئيس  بطولة  اجلمعة، 
في  واملقامة  علييف  علي  حيدر 

دولة أذربيجان.

وجنح منتخب اسود الرافدين في 
حتقيق الفوز الثالث على التوالي 
على  تغلب  بعدما  البطولة،  في 
 -41 بنتيجة  اجلورجي  املنتخب 

.20
وكان املنتخب الوطني، قد حقق 
السابقتني  املباراتني  في  الفوز 
االوملبي  اذربيجان  منتخبي  امام 

والوطني.
محمد  جاسم  الالعب  وحصل 
العب  افضل  جائزة  على  غصاب 

في البطولة.
شهدت  البطولة  ان  يذكر 
وهي:  منتخبات  اربع  مشاركة 
وأذربيجان  الوطني  أذربيجان 

االوملبي وجورجيا والعراق.

وايتكابس  فانكوفر  فريق  تغلب 
على ضيفه بورتالند متبرز 1-0 في 
ملعب  على  اقيمت  التي  املباراة 
سوانغارد ضمن لقاءات اجملموعة 
االميركي  الدوري  في  الغربية 

.MLS
عن  الوحيد  اللقاء  هدف  وجاء 
مونتيرو  فريدي  الالعب  طريق 
ليهدي  التاسعة،  الدقيقة  في 
في  وضعته  نقاط  ثالث  فريقه 
املركز السابع ب اجملموعة الغربية 

برصيد 12 نقطة.

الوطني،  املنتخب  العب  وواصل 
املميزة،  عروضه  عدنان،  علي 
املباراة  في  كبيراً  اداًء  قدم  حيث 
 7.1 مبقدار  عالياً  تقييماً  وحصد 

من 10.
في  عدنان  ارقام  يلي  وفيما 

املباراة:
التسديدات: 2.

نسبة االستحواذ: 6.1 %.
نسبة التمريرات الناجحة: %86.

املراوغات الناجحة: 2.
الناجحة:  الهوائية  الصراعات 

.2

الجولة الـ26 في الدوري العراقي الممتاز  

بيرسبوليس  نادي  أعلن 
عن  السبت،  امس  اإليراني، 
بشار  العراقي  العبه  إصابة 

رسن في الركبة.
للنادي  الرسمي  املوقع  وذكر 
غادر  رسن  »بشار  أن  اإليراني 
تدريبات بيرسبوليس بسبب 
الظهر  بعد  الركبة  في  ألم 
الفريق  مدرب  مع  لقائه  بعد 

برانكو إيفانكوفيتش«.

أن  املقرر  »من  أنه  واوضح 

بعملية جراحية  رسن  يقوم 
أيام«،  ثالثة  أو  يومني  خالل 
ما  دائماً  »اإلصابة  أن  مبيناً 
كانت تالزم الالعب الذي أبلغ 

الكادر الطبي فور حدوثها«.
غياب  مدة  النادي  يعلن  ولم 
رسن عن املالعب، إال أنه بات 
مباراة  عن  غيابه  املؤكد  من 
ماشني  امام  بيرسبروليس   
سازي تبريز في اجلولة 29 من 

الدوري االيراني املمتاز.

د الش��رطة، قبضت��ه على  ش��دَّ
ص��دارة ال��دوري العراق��ي بفوزه  
يوم اجلمعة على الكهرباء )3-5( 
على إس��تاد الش��عب حلس��اب 
أه��داف  ال�26.س��جل  اجلول��ة 
الش��رطة، ع��الء عب��د الزهرة 3 
أه��داف »هاتريك«، والس��نغالي 
احلس��ن ديال��و »هدف��ني«، فيما 
س��جل للكهرباء س��جاد رعد، 
هديب.قدم  ومرتض��ى  »هدفني«، 
رائعة، وشهدت  مباراة  الفريقان 
4 ركالت جزاء.وش��دد الش��رطة، 
قبضت��ه عل��ى الص��دارة ب���66، 
فيم��ا جتمد رصيد الكهرباء عند 

النقطة )26( في املركز ال� 16.
ال��ى ذلك وص��ف م��درب احلدود 
عادل نعمة نقط��ة تعادل الفرق 
أم��ام نفط ميس��ان ف��ي اجلولة 
السادسة والعشرين من الدوري 
بأنه��ا غير عادلة وفق س��يناريو 
املباراة والفرص الضائعة لفريقه.

وتع��ادل احل��دود ونفط ميس��ان 
بهدف ل��كل منهما ف��ي املباراة 
الت��ي أقيمت في ملعب التاجي.

تصريح��ات  ف��ي  نعم��ة  وق��ال 
خاصة ل� ، أن فريق نفط ميسان 

اس��تفاد من الف��رص الضائعة 
التي أهدرها فريقي في شوطي 
املب��اراة، حي��ث ل��م نوف��ق في 
اس��تثمار الفرص، وأهدرنا أكثر 
م��ن حالة انف��راد ت��ام باملرمى، 
بينم��ا اس��تغل نفط ميس��ان 
كرة ف��ي بداي��ة املب��اراة، لعب 
من خالله��ا الري��ح دورا كبيرا، 
لتغال��ط ح��ارس مرمان��ا، رغم 
أن الع��ب نفط ميس��ان مررها 
عرضي��ة، لك��ن س��رعة الريح 
عكس��ت الكرة داخل شباكنا.

وأضاف نعمة: فرضنا سيطرتنا 
على باق��ي اجملريات، وس��نحت 
لنا العديد من الف��رص، أثمرت 
تعديل النتيج��ة، لكننا أهدرنا 
نقطت��ني باخل��روج م��ن املباراة 
بالتع��ادل، حي��ث أن طموحن��ا 
كان ينصب على حتقيق النقاط 
الث��الث م��ع احترامن��ا للفريق 

ملعبن��ا  ف��ي  لكنن��ا  املناف��س 
نطمح لكسب النقاط.

م��ن  يعان��ي  فريقن��ا  وخت��م: 
اإلصابات، وبالتالي لم جنر سوى 
تغيير وحي��د في أخ��ر مباراتني، 
لعدم توفر الب��دالء جراء النقص 

الواضح في صفوفنا.
ال��ى ذلك حّم��ل عب��اس عطية 

مدرب الكهرباء، مساعد احلكم 
مؤي��د محم��د علي، مس��ؤولية 
خس��ارة فريق��ه أمام الش��رطة 
)5-3(، في اجلولة ال�26 من الدوري.

وق��ال عطية ف��ي تصريحات  »ال 
أعرف كيف أفسر األخطاء التي 
ارتكبه��ا احلكم املس��اعد مؤيد 
»لق��د  علي«.وأض��اف:  محم��د 
ألغى ركلة جزاء احتس��بها لنا 
حكم املباراة في الش��وط األول، 

وفي الش��وط الثان��ي منح ركلة 
جزاء للش��رطة رغ��م أن احلكم 
احتس��ب ركل��ة ح��رة، واإلعادة 
أكدت بأن احلال��ة خارج منطقة 
اجل��زاء، تل��ك الق��رارات الغريبة 
تسببت في خس��ارتنا«.وأكمل: 
»الش��رطة فريق كبير وقريب من 
إح��راز اللق��ب، مع ذل��ك قدمنا 
مب��اراة كبي��رة لكنن��ا خس��رنا 
بس��بب أخطاء احلكم املساعد 

واألخط��اء الفردي��ة، ثالث ركالت 
جزاء منحت األفضلية للشرطة 

رغم اجتهادنا«.
واختت��م: »قدمنا مب��اراة جيدة 
خصوص��ا ف��ي الش��وط الثاني، 
س��جلنا واقتربن��ا م��ن معادلة 
احلك��م  خط��أ  ل��وال  الش��رطة 
املس��اعد الذي أحب��ط العبينا، 
على األقل كنا نس��تحق نقطة 

التعادل«.
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فرحان شكور يقود النفط للفوز على الكرخ يف ممتاز الكرة

شكور،  فرحان  الالعب  قاد 
على  للفوز  النفط  فريقه 
في   0-1 بنتيجة  الكرخ 
على  اقيمت  التي  املباراة 
ضمن  الصناعة  ملعب 
السابعة  اجلولة  لقاءات 
للدوري  الثانية  املرحلة  من 
لكرة  املمتاز  العراقي 

القدم.
هدف  شكور  وسجل 
في  الوحيد  املباراة 
الدقيقة التاسعة من عمر 
النفط  ليهدي  املواجهة، 
فوزاً ثميناً وضعه في املركز 
نقطة،   37 برصيد  السابع 
الكرخ  رصيد  اوقف  فيما 
املركز  في   49 النقطة  عند 

الثالث.

التي  املباريات  بقية  وفي 
التوقيت،  ذات  في  اقيمت 
تعادل القوة اجلوية مع اربيل 
الديوانية  تغلب  فيما   ،0-0
على مضيفه فريق احلسني 
2-1، وتعادل احلدود مع نفط 

ميسان 1-1.

 بغداد / 

 بغداد /  بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

خاص / 

الشرطة يشدد قبضته على صدارة الدوري العراقي وعادل نعمة: ميسان كسب نقطة 
مبساعدة الرياح وعباس عطية : احلكم املساعد أهدى الفوز للشرطة

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 تواج��ه الصحافة الرياضي��ة العراقية اختباراً حقيقياً للكش��ف ع��ن توّجهاتها 
املُعلن��ة واخلافي��ة وما تقتضي��ه الظروف املهنية م��ن مواقف جريئة وآخ��رى احترازية 
مثلم��ا تواجه اليوم من تداعيات خطيرة على مس��توى القناعة باالصطفاف مع هذه 
املؤسس��ة أم تلك أو دعم هذا املس��ؤول والتحش��يد إلس��قاط منافس��ه بأية وسيلة 
، ليعل��ن النص��ف األول من عام 2019 ع��ن ضياع الصحفي الرياضي وس��ط عواصف 
األزمات وتناحر أصحاب املواقع بعي��داً عن مصالح الرياضة احلقة.َمْن يُعيد للصحافة 
الرياضي��ة دوره��ا املؤثّر واحملايد كش��ريك للمنظوم��ة الرياضية في إص��الح ما خّربته 
معارك االنتخابات وترّسبات االتهامات بدالً من عّدها شريكة التسّتر على تدعيم بقاء 
الفاس��دين واملزّورين والطارئني في املشهد الرياضي املستمر منذ عام 2003 وهي بريئة 
من ذلك ، وال ميثلها س��لوك ثل��ة من العاملني في بالطها ارتضوا ألنفس��هم االنتفاع 
واالرتزاق باس��مها وقد فقدوا االحساس امُلجل بدناءة النفس ومهانة الكرامة!! أتذّكر 
في األول من ش��باط عام 1999 تاريخ مباش��رتي الرس��مية بعملي ف��ي جريدة اإلعالم 
األس��بوعية الصادرة آنذاك عن كلية اآلداب في جامعة بغداد بصفة محرر ضمن مالك 
القس��م الرياضي الذي ترأسه الزميل د.عمار طاهر ومعنا الزميل خليل إبراهيم فاخر، 

ف��ي ذلك الي��وم التقيت س��كرتير حترير 
اجلريدة الزميل رعد جاس��م ودار حديث 
طوي��ل اس��توقفتني خالل��ه عب��ارة ال 
انس��اها » أن تع��ّدد الصح��ف ال يعني 
 ، نوع��ي  انت��اج  ب��ال  صحفي��ني  وف��رة 
فاملنافسة املهنية مستِعرة ولن تنتهي 
، واالستس��هال في التعامل مع احلدث 
س��ُيظهر  دقيق��ة  كل  يطاردن��ا  ال��ذي 
البضاع��ة األصيل��ة من املغشوش��ة« ، 
وهو ما حصل بعد أربع سنوات بالضبط 
حيث ش��هد العراق صدور أكثر من 150 
صحيفة انتدبت عش��رات املس��اهمني 
ف��ي صفحات الرياض��ة بعضهم )جّرب 
حظ��ه( ونال قب��والً وبطاق��ة إنتماء من 
املؤسس��ة املهنية ، والبعض اآلخر وّدع 

العم��ل خائباً ألنه وجَلُه بهدف احلصول على مورد معيش��ي دون أي��ة مقّومات مؤهلة! 
منذ ستة عشر عاماً وما تخللتها من ظروف اجتماعية واقتصادية وسياسية عصيبة 
ل��م تزل الصحافة الرياضية تعان��ي وفرة من العاملني فيها على حس��اب النوعية ما 
أدى الى انفالت في الس��لوك املهني بعيداً عن الرقابة املطلوبة لكبح جماح من أساء 
للسلطة الرابعة ولم يكتِف بذلك بل نام في حضن سلطة املسؤول ومنَْت أفكاره على 
أيديولوجيته س��واء توافق��ت مع مصلحة القضية أم اختلف��ت ، املهم عنده الطاعة 
مقاب��ل املال ، فانحرف مس��ار املبدأ وفقدت الصحافة الرياضية بريق االعتدال وس��ط 
صم��ت كبار قومه��ا وتخاذل البعض وتش��جيعهم نكاي��ة بآخرين دأب��وا على فضح 
عجزه��م ما بعد التغيير وتعّرج مس��يرهم وتعّثرهم حتى رفعوا راية اليأس مضّطرين 
وليسوا مخّيرين!الكل يدفع التهمة عن الكل ، وينسبون تشرذم واقع حال الصحافة 
الرياضية إلى نس��ل واقع مضطرب يعيش��ه البلد وضغوط القوى املتنفذة فيه وغياب 
الرقابة املؤسساتية وقبلها حساب الضمير ما أدى الى بروز كتل ومحاور غير مسيطر 
عليها ، تُش��رِعن خلرق األنظمة وتبّيض صور مش��بوهني حتوم حولهم دوائر الشك في 
الصرفي��ات املالي��ة واألوامر اإلدارية ، وتُس��يء لرم��وز رياضية كبيرة ال تت��رّدد من التنّدر 
بهم في برامج حوارية حُتِدث لغطاً في الش��ارع ضد االس��تهداف الش��خصي املقيت 
، وم��ع ذلك يعاود الصحفي اجترار متبنيات حقده في الصحيفة أو التلفاز أو حس��اب 
»الفيس��بوك« متوّهم��اً بأن جرأة رأيه تعني تفّرده بثقافة اس��تثنائية .. على حس��اب 
انحطاٍط اس��تثنائي!  أزمة تل��د أخرى ، ولن تنعم الرياضة العراقية باالس��تقرار طاملا 
هناك من أدمنوا مجالس��ة مواقد نيرانها وأسس��وا لها منهج��اً مخّرباً دفعت أثمانه 
من س��معتها بعدما استطاب مس��ؤولوها منح الثقة ملن ال ثقة له استغّلوا متّلقهم 
، وراح��وا يحّركونهم مثلما يش��اؤون ، فبان معدن الصحفي احلقيقي من املغش��وش 
في زمن اس��تباح البعض كل شيء متشّدقاً بحماية النظام الدميقراطي له ، وتناسى 
أن »احلرية هي املس��ؤولية .. وس��قف املسؤولية هو األخالق« كما ذكر الصديق والزميل 
عزالدين ميهوبي وزير الثقافة اجلزائري الس��ابق في كتابه » ال أكراه في احلرية«.ومضة: 

كل عام وشمعة اليوم العاملي حلرية الصحافة يوقدها الصادقون وليس املضّللني.

الصحافة املنحرفة
وقفة 

  اياد الصالحي

  بعضهم )جرّب حظه( ونال 
قبواًل وبطاقة إنتماء من 
املؤسسة املهنية والبعض 
اآلخر ودّع العمل خائبًا 
ألنه ولجَهُ بهدف الحصول 
على مورد معيشي دون أية 
مقوّمات مؤهلة! 

إصابة يف الركبة ُتبعد بشار رسن عن بريسبوليس
وزير النقل االسبق

MLS باالرقام.. ملخص أداء علي عدنان امام بورتالند يف
العراق يتوج ببطولة اذربيجان لكرة اليد

االربعاء  األشبال،    منتخب  خاض 
املاضي، الوحدة التدريبية في ملعب 
حضرها  التي  كاظم،  علي  الراحل 
األجواء  ان  من  بالرغم  العبا،   50
الفضيل،  الشهر  ايّام  وثاني  حارة، 
بروح  املران  قاد  الفني  اجلهاز  لكن 
فضال  الالعبني،  مع  عالية  معنوية 
، وحضر  األبوية  بروح  تعاملهم  عن 
الدائرة  مدير  التدريبية  الوحدة 

البدنية في وزارة الشباب والرياضة، 
عالء عبد القادر، وذلل جميع االمور 
بالنسبة للمالعب التي يتدرب فيها 

منتخب األشبال.
ملنتخب  املساعد  املدرب  وقال 
األشبال، سعد عبد احلميد : ما زلنا 
في طور االختبارات ، ولدينا مواهب 
كثيرة، واحلقيقة ان انتقاء الالعبني 
جدا  صعب  املقبلة  اجملموعة  من 
متقاربة  جميعها  املستويات  كّون 

تقريبا، لكن بالتأكيد سنعمل بكل 
مهنية والساحة لألفضل. 

ابلغنا  لقد   : احلميد  عبد  وأضاف 
املستمسكات  بجلب  الالعبني 
التدريبية  الوحدة  في  املطلوبة 
االختبارات  اجتازوا  للذين  املقبلة 
بنجاح، وإمكاناتهم الفنية تؤهلهم 
الى ارتداء فانيلة منتخب األشبال ملا 
نعم  جيدة،  مواصفات  من  ميتلكوه 
حتتاج  لكنها  رائعة،  مواهب  توجد 

الى بعض اللمسات املهمة بغية ان 
تكون في امت اجلاهزية، ليكون هناك 
العبون جاهزون وقادرون على متثيل 
الفنية  االمور  مستقبال،  املنتخب 
التالعب  مسألة  اما  بعصمتنا، 
باالعمار  لبعض الالعبني فسيكون 
هناك تعاون مع اللجنة املكلفة من 
القضاء  وهدفنا  الكرة،  احتاد  قبل 
كثيرا  أكلت  التي  التزوير  آفة  على 

من جرف الكرة العراقية.

سعد عبد احلميد: ما زلنا يف طور االختبارات ولدينا مواهب رائعة

بعد تسجيله  الكبيرة،  الطلبة، عن سعادته  مروان حسني العب  أعرب 
الهدف الثاني في شباك امليناء، ومعادلته رصيد هداف الدوري عالء عبد 

الزهرة جنم الشرطة برصيد 17 هدًفا.
وقال مروان حسني في تصريحات انه »سعيد جدا بالهدف ألنه قاد الطلبة 
لثالث نقاط مهمة صعدت بالفريق للمركز الثامن وفي وقت كنا بأمس 

احلاجة فيه لتحقيق الفوز والعودة إلى سكة االنتصارات«.
لم  لكننا  املاضية  املباريات  في  جيدة  مستويات  قّدم  »الطلبة  وأضاف: 

نوفق وعسى أن يدفعنا الفوز على امليناء لتحقيق نتائج مماثلة«.
جوالت  وهناك  قائًما  يزال  ال  »الدوري  حسني:  أوضح  الهداف  لقب  وعن 
اجلماعي،  اجلهد  من  ستأتي  واألهداف  نفوز،  أن  املهم  متبقية،  كثيرة 
ويسعد  الكبير  تاريخه  استعادة  عن  يبحث  له كفريق  ما نسعى  وهذا 

جماهيره«.

معادلة رقم عبد الزهرة تثري سعادة مروان حسني

بتواجد مدير الدائرة البدنية عالء عبد القادر



بوكيتينو يضع شرطًا صادمًا 
لقيادة يوفنتوس

لويس  البريطاني  وزميله  بوتاس  فالتيري  بعدما حقق كل من 
األربعة  السباقات  في  انتصارين  اللقب،  حامل  هاميلتون، 
األول  املركزين  مرسيدس  فريق  خاللها  أحرز  التي  املاضية 
والثاني، يتطلع فريق فيراري إلى كسر هيمنة منافسه العنيد.

ووصف األملاني سيباستيان فيتيل سائق فيراري معاناة فريقه 
في بداية املوسم احلالي باللغز احملير.ولهذا، جلأ فيراري إلى فكرة 
تغيير محرك السيارة في وقت مبكر عما كان مقررا، وذلك من 
أجل أداء أفضل مع بداية موسم السباقات التي تقام بالقارة 
الكبرى  إسبانيا  جائزة  سباق  أولها  سيكون  والتي  األوروبية 
واضح  تفوق  عن  كشف  فيراري  برشلونة.وكان  مضمار  على 
على مضمار برشلونة خالل االختبارات التي أقيمت قبل بداية 
السباق  أي تفوق مع خوض  إحراز  إلى  الفريق  املوسم.ويسعى 

الرسمي اليوم األحد في برشلونة.
تشارلز  وزميله  فيتيل  ويتطلع 
تذوق  إلى  بشغف  لوكلير 

أخيرا. النجاح  طعم 
مبهر  بشكل  فيراري  وظهر 

البالغ  املضمار  هذا  على 

سبقت  التي  االختبارات  فترة  خالل  كيلومتر  655ر4  طوله 
آمال  ضاعف  ما  ببرشلونة،  »كتالونيا«  مضمار  على  املوسم 
على  البطولة  في  له  لقب  أول  إحراز  في  الفريق  وطموحات 
مستوى السائقني منذ 2007. ولكن بداية املوسم جاءت مبا ال 
يشتهي الفريق حيث أحكم مرسيدس قبضته على اللقب في 
السباقات األربعة املاضية، ما دفع فريق فيراري إلى اتخاذ قرار 

بتقدمي موعد حتديث وحدة الطاقة، إضافة لتغييرات وحتديثات 
العنيد. منافسه  على  التغلب  أجل  من  السيارة  في  أخرى 

برصيد  حاليا  للسباق  العام  الترتيب  بوتاس  فالتيري  ويتصدر 
فيما  هاميلتون،  زميله  أمام  واحدة  نقطة  وبفارق  نقطة   87
يأتي فيتيل ثالثا بفارق 36 نقطة ويحتل املوهوب لوكلير املركز 

اخلامس بفارق خمس نقاط أخرى.

ربع  الدور  فيدرر بصعوبة،  روجيه  والسويسري  ديوكوفيتش بسهولة  نوفاك  الصربي  بلغ 
الفرنسيني جيرميي  ألف نقطة، بفوزهما على  للماسترز  لدورة مدريد اإلسبانية  النهائي 
شاردي وغايل مونفيس تواليا اخلميس.ولدى السيدات حيث تعد الدورة من دورات البرميير 
اإللزامية، حققت السويسرية بليندا بنسيتش املفاجأة بإخراجها اليابانية ناومي أوساكا 
النهائي ضد  أولى عامليا 3-6 و6-2 و7-5، لتحول دون لقاء كان مرتقبا في نصف  املصنفة 
الرومانية سيمونا هاليب املصنفة ثالثة عامليا.وتخطى الصربي املصنف أول عامليا منافسه 
شاردي 6-1 و7-6 )7-2(، بينما احتاج السويسري املصنف ثالثا في مواجهة مونفيس )18 
أن ينهيها لصاحله 6-صفر، 6-4،  املباراة، قبل  وإنقاذ فرصتني حلسم  الى ساعتني  عامليا(، 
و7-6 )7-3(.وتخطى ديوكوفيتش عتبة شاردي في أقل من ساعة ونصف ساعة، ليتغلب 
عليه للمرة الثالثة عشرة في 13 مباراة بينهما. وواصل ديوكوفيتش تثبيت تفوقه على 
منافسيه الفرنسيني، ففي 68 مباراة ضدهم، فاز في 66 وخسر مرتني منذ أن قاد صربيا الى 
لقب كأس ديفيس 2010 ضد فرنسا.ويبحث ديوكوفيتش الفائز بلقب مدريد 2011 و2016 
عن أن يكون في كامل جاهزيته البدنية على املالعب الترابية خلوض غمار بطولة فرنسا 
روالن غاروس في نهاية  والتي تقام على مالعب  الكبرى،  األربع  البطوالت  ثاني  املفتوحة، 
الشهر احلالي. وسيسعى الصربي املتوج بـ15 لقبا في الغراند سالم، الى إحراز لقبه الرابع 

كبيرا  صمودا  ديوكوفيتش  واجه  سهلة،  أولى  مجموعة  البطوالت.وبعد  هذه  في  تواليا 
ويلتقي  انتهى لصاحله 2-7.  الثانية  الذي أجبره على خوض شوط فاصل في  من شاردي 
اجملري  على  تغلب  الذي  التاسع  سيليتش  مارين  الكرواتي  النهائي  ربع  في  ديوكوفيتش 

في السلو دييري 4-6 و6-3 و6-2 ليحقق الفوز احلادي عشر له في آخر 13 مباراة.  ،)28-36( سبورتنج  على  األهلي،  فاز 
بطولة  منافسات  من  الثانية  اجلولة 
األوائل  األربعة  الفرق  بني  احملترفني  سوبر 
الثانية لدوري احملترفني ملوسم  املرحلة  من 
أمام  خسر  األهلي،  كان   .»2019-2018«
طالئع اجليش )33-34(، فيما فاز سبورتنج 
اجلولة  إطار  في   ،)24-27( الزمالك  على 
مباراة  وفي  البطولة.  األولى من منافسات 

أخرى، فاز طالئع اجليش، على الزمالك )31-
28(. ومن املنتظر، أن يواجه األهلي، الزمالك 
هذه  جوالت  ثالث  إطار  في  السبت،  غًدا 
البطولة، فيما يلتقي سبورتنج مع طالئع 
منافسات  من  الهدف  أن  يُذكر  اجليش. 
الثاني  املتأهل  حتديد  هو  السوبر،  بطولة 
من مصر للعب ببطولة دوري أبطال أفريقيا 
الزمالك،  جانب  إلى  املقبلة،  بالنسخة 

بطل الدوري.

ليفوز  طومسون  وكالي  كوري  ستيفن  تألق 
جولدن ستيت وريورز حامل اللقب 113-118 
على هيوستون روكتس في املباراة السادسة 
بسلسلة قبل نهائي القسم الغربي بدوري 
ورغم  للمحترفني.  األمريكي  السلة  كرة 
إصابة  دورانت، بسبب  العمالق كيفن  غياب 
في  وطومسون  كوري  اشترك  الساق،  في 
نهائي  وريورز  ليبلغ  نقطة   60 تسجيل 
بالسلسلة   2-4 فوزه  بعد  الغربي  القسم 
سبع  في  األفضل  أساس  على  حتسم  التي 
الدور  في  مشواره  وريورز  مباريات.وسيبدأ 
املقبل  الثالثاء  يوم  الغربي  للقسم  النهائي 
ولم  ناجتس  دنفر  أو  بليزرز  بورتالند  أمام 

يتحدد بعد إمكانية مشاركة دورانت.
ولم يبدأ كوري املباراة بشكل جيد وأهدر أول 
خمس رميات في الشوط األول لكنه سجل 
األخير  الربع  في  متتاليتني  ثالثيتني  رميتني 

وأنهى املباراة برصيد 33 نقطة.
البالغ عددها  احلرة  الرميات  وأحرز كوري كل 
ثماني رميات في آخر 30.4 ثانية وسجل 23 
طومسون  وساهم  األخير.  الربع  في  نقطة 
قبل  ثالثية  رمية  االنتصار وسجل  في  أيضا 
36.1 ثانية من النهاية بعدما قلص جيمس 

هاردن الفارق وأصبحت النتيجة 104-107.
 13 من  ثالثية  رميات  سبع  طومسون  وأحرز 
محاولة وأنهى املباراة برصيد 27 نقطة بينما 
سجل الالعبون البدالء 33 نقطة كما أضاف 
خمس  بفضل  نقطة   17 إيجوداال  أندريه 

رميات ثالثية.
وسجل  روكتس  العب  هاردن  تألق  واستمر 
35 نقطة واستحوذ على ثماني كرات مرتدة 
زميله  أضاف  كما  مرات  أربع  الكرة  وخطف 
كريس بول 27 نقطة لكن كل ذلك لم يكن 
في  السابعة  املباراة  إلى  للوصول  كافيا 

السلسلة.

السبت،  أمس  صحفي،  تقرير  قال 
إن نادي يوفنتوس أجرى اتصاالت مع 
بوكيتينو،  ماوريسيو  األرجنتيني 
هوتسبير،  لتوتنهام  الفني  املدير 
خلًفا  البيانكونيري  بقيادة  إلقناعه 
احلالي  املدرب  أليجري،  ملاسيميليانو 
صحيفة  وذكرت  إيطاليا.  لبطل 
يوفنتوس  أن  سبورت«،  »توتو 
في  بوكيتينو،  مع  تواصل 
إال  املاضية،  القليلة  األيام 

بسبب  أمل  بخيبة  شعر  النادي  أن 
وأضافت  األرجنتيني.  املدرب  مطالب 
على  احلصول  طلب  بوكيتينو  أن 
األمر  سنوي،  كراتب  يورو،  مليون   20
الذي أصاب اليوفي بالصدمة. وتشير 
تقارير صحفية إلى أن أليجري، مدرب 
الفريق احلالي، اقترب من الرحيل بعد 
5 أعوام قضاها داخل قلعة السيدة 
يوفنتوس  أليجري،  وقاد  العجوز. 
هذا  اإليطالي  الدوري  لقب  لتحقيق 
إيطاليا  كأس  ودع  لكنه  املوسم، 

ودوري األبطال.

األندية  هيمنة  تشلسي  أكمل 
األوروبية  املسابقات  على  اإلنكليزية 
هذا املوسم بتأهله الى نهائي الدوري 
القدم  لكرة  ليغ«  »يوروبا  االوروبي 
إينتراخت  ضيفه  على  إيابا  بفوزه 
الترجيح  بركالت  االملاني  فرانكفورت 
الوقتني  في   1-1 تعادلهما  بعد   ،3-4
وكانت  اخلميس.  االضافي  االصلي 
 1-1 بالتعادل  إنتهت  الذهاب  مباراة 
وسيكون  املاضي.  االسبوع  ايضا 
في  مايو  أيار/   29 في  املقرر  النهائي 
تشلسي  ألن  بالكامل  إنكليزيا  باكو 
على  املتأهل  أرسنال  مع  سيتواجه 
بفوزه  اإلسباني  فالنسيا  حساب 
تشلسي  افتتح  إيابا.  و2-4  ذهابا   1-3
التسجيل عبر روبن لوفتوس - تشيك 
)28(، وعادل الصربي لوكا يوفيتش )49( 
وتوتنهام  ليفربول  وكان  لفرانكفورت. 
بلغا نهائي دوري ابطال اوروبا بطريقة 
الساحق على  بفوزه  االول  دراماتيكية 
نظيفة  برباعية  االسباني  برشلونة 
والثاني  صفر-3،  ذهابا  خسارته  بعد 
على اياكس امستردام الهولندي بعد 
الفوز  ثم  ملعبه  على  صفر-1  تخلفه 

3-2 خارج قواعده.
كيبا البطل

على ملعب ستامفورد بريدج في لندن، 
االسباني  تشلسي  حارس  تصدى 
ترجيح  لركلتي  اريساالباغا  كيبا 
فريقه  ملباراة  بطال  نفسه  ليفرض 
وانتهى  فرانكفورت.  اينتراخت  ضد 

 1-1 الفريقني  بتعادل  االصلي  الوقت 
اليه  الت  التي  ذاتها  النتيجة  وهي 
املاضي،  االسبوع  الذهاب  مباراة 
ثم  اضافيا  وقتا  الفريقان  فخاض 
ركالت الترجيح التي ابتسمت للفريق 
كتيبة  4-3.وتقدمت  بنتيجة  اللندني 
ساري  ماوريتسيو  االيطالي  املدرب 
لوفتوس  روبن  الوسط  لالعب  بهدف 
عن  بعيدا  الكرة  سدد  الذي  تشيك 
كيفن  فرانكفورت  حارس  متناول 
فارنكفقورت  هداف  لكن   .)28( تراب 
االرقام  عادل  يوفتش  لوكا  الصربي 
وصلته  عندما  الثاني  الشوط  مطلع 
الشباك  داخل  فسددها  بينية  كرة 
فرصة  الفريقني  لكال  وسنحت   .)49(
يحسنا  لم  لكنهما  النتيجة  حسم 

بقي  اضافيا  وقتا  استغاللها،فخاض 
وفي  املوقف.  سيد  التعادل  فيها 
روس  سجل  الترجيح  ركالت  سيناريو 
ودافيد  جورجينيو  والبرازيليان  باركلي 
صاحب  هازار  إدين  والبلجيكي  لويز 
التسديدة احلاسمة واهدار قائد الفريق 
سجل  فيما  اسبيليكويتا،  سيزار 
يوفيتش،  والصربي  هالر  سيباستيان 
وأهدر  غيزمان  دو  جوناثان  والهولندي 
النمسوي مارتن هينتيريغر والبرتغالي 
باسينسيا  منديش  غونسالو 
النهائية  املباراة  وهي  إلينتراخت. 
هذا  تشلسي  يبلغها  التي  الثانية 
املوسم بعد خسارته امام مانشستر 
االندية  رابطة  سيتي في نهائي كأس 

االنكليزية بركالت الترجيح ايضا.

ثالثية أوباميانغ
فالنسيا،  في  مستايا  ملعب  وعلى 
إمييريك  بيار  الغابوني  املهاجم  فرض 
فريقه  ملباراة  جنما  نفسه  أوباميانغ 
ثالثة  بتسجيله  اإلنكليزي  أرسنال 
اهداف في مرمى فالنسيا ليقوده الى 
الفوز 4-2 وبلوغ املباراة النهائية للدوري 
األوروبي )يوروبا ليغ( بفوزه خارج ملعبه 
على فالنسيا اإلسباني 4-2 بتسجيله 
ثالثية في إياب نصف النهائي اخلميس 
ارسنال  وكان  مستايا.  ملعب  على 
االسبوع  ذهابا على ملعبه 1-3  تقدم 
في  اوباميانغ  اهداف  وجاءت  املاضي. 
الدقائق 17 و69 و88 وأضاف الفرنسي 
الكسندر الكازيت االخر )50(، في حني 
غاميرو  كيفن  االخر  الفرنسي  سجل 

هدفي فالنسيا في الدقيقتني 11 و58. 
درس  من  تعلمنا  »لقد  اوباميانغ  وقال 
اتلتيكو  امام  )اخلروج  املاضي  املوسم 
نرتكب  ولم  ذاته(،  الدور  في  مدريد 
نحن  االن  املوسم.  هذا  ذاتها  االخطاء 
في النهائي«. وعن عالقته مع الكازيت 
زميله في خط الهجوم قال »امر رائع 
عندما  سيما  ال  جانبه  الى  اللعب 
ارسنال  ويلتقي  نفوز مبباريات كهذه«. 
عاصمة  باكو  في  املقرر  النهائي  في 
من  الفائز  احلالي   29 في  اذربيجان 
واينتراخت  االنكليزي  مباراة تشلسي 
وقتا  يخوضان  اللذين  فرانكفورت 
ذهابا  مباراتيهما  انتهاء  بعد  اضافيا 
وايابا بالتعادل 1-1. وبات أرسنال ثالث 
بعد  قاريا  نهائيا  يبلغ  انكليزي  فريق 
التأهل  في  وتوتنهام  ليفربول  جناح 
الى نهائي دوري أبطال أوروبا. وهي املرة 
االولى التي يبلغ فيها الفريق اللندني 
املسابقات  الحدى  النهائية  املباراة 
االوروبية، منذ خسارته امام برشلونة 
1-2 في نهائي دوري االبطال عام 2006. 
ان تخلف ذهابا 1-3 على استاد  وبعد 
مثالية  بداية  فالنسيا  االمارات، حقق 
الفرنسي  مهاجمه  له  سجل  عندما 
احتفل  الذي  غاميرو  كيفن  اخملضرم 
اليوم بعيد ميالده الثاني والثالثني بعد 
مرور 11 دقيقة مستغلة متريرة عرضية 
اثر هجمة مرتدة سريعة بدأها احلارس 
الهدف  يضيف  رودريغو  وكاد  نيتو. 
من  بيسراه  رائعة  بتسديدة  الثاني 
خارج املنطقة مرت الى جانب القائم 

التعادل  ادراك  في  ارسنال  وجنح   .)16(
الن  فالنسيا  لهدف  مماثل  بسيناريو 
احلارس اخملضرم بتر تشيك الذي يخوض 

املالعب،  في  مواسمه  آخر 
طويلة  أمامية  كرة  مرر 

الفرنسي  لها  ارتقى 
الكازيت  ألكسندر 
باجتاه  وحولها  برأسه 
أوباميانغ  الغابوني 

على  سددها  الذي 
بعيدا عن  بحرفنة  الطاير 

حارس  متناول 
مى  مر

لنسيا  فا
نيتو 

 . )1 7 (
الكازيت  وكاد 

مهمة  يصعب 
عندما  فالنسيا 

ارتطمت  كرة  سدد 
 .)38( وخرجت  بالقائم 
ذلك  في  جنح  لكنه 
الكرة  وصلته  عندما 
فسيطر  املنطقة  داخل 
على  واستدار  عليها 
يطلقها  ان  قبل  نفسه 
متناول  عن  بعيدا 

الكازيت  وقال   .)50( فالنسيا  حارس 
بهدف  تخلفنا  بعد  فعل  بردة  »قمنا 
وكنا ندرك بانه يتعني علينا تسجيل 
رائعا  كان  اوباميانغ  االقل.  على  هدف 
نريد  مدهشة.  ثالثية  وسجل  الليلة 
املوسم  دوري االبطال  املشاركة في 
بهذه  الفوز  نريد  وبالتالي  املقبل 

املسابقة«.
ورد فالنسيا بهدف جديد لغاميرو 
 ،)58( لفريقه  امل  بصيص  ليمنح 
على  قضى  أوباميانغ  لكن 
االسبانية  اآلمال 
بتسجيله  نهائيا 

الهدف 
على  مرمتيا  الثالث 
من  رائعة  عرضية  متريرة 
نايلز  مايتالند  اينسلي 
ليودعها داخل الشباك 
قصيرة  مسافة  من 
يختتم  ان  قبل   ،)69(
بكرة  التسجيل 
سقف  في  قوية 
االسبانية  الشباك 
املباراة  نهاية  قبل 

بدقيقتني.

11

زوروا موقعنا على االنرتنت:الرياضــــة العاملية 

WWW.albayyna-new.com

ــباني من الرحيل  ــال مدريد اإلس ــط ري اقترب العب وس
ــم  ــو، عقب نهاية املوس ــانتياجو برنابي ــن ملعب س ع
ــي، زين الدين  ــيما بعد عودة املدرب الفرنس احلالي، الس
زيدان، لقيادة امللكي. وبحسب شبكة »سكاي سبورت 
ــرر الرحيل عن النادي  ــإن ماركوس يورينتي، ق أملانيا«، ف
ــارت الشبكة إلى وجود  امللكي في الصيف املقبل. وأش
ـــ24 عاًما، في  ــب، صاحب ال ــام أملاني بضم الالع اهتم
ــت فرانكفورت  ــد وآينتراخ ــيا دورمتون ــل رغبة  بوروس ظ
ــرب للظفر  ــورت األق ــد فرانكف ــد معه.ويع ــي التعاق ف

ــه ضمن صفقة  ــي، حيث يخطط لضم ــع يورينت بتوقي
ــش، لنادي العاصمة  ــم الصربي لوكا يوفيت بيع املهاج
اإلسبانية. وتبلغ قيمة الالعب اإلسباني الشاب حوالي 
ــرائه  15 مليون يورو، لذا فإن فرانكفورت يحاول جتنب ش
بشكل مباشر، لعدم قدرته على دفع هذا املبلغ.  وكانت 
ــادي امللكي  ــد أكدت أن الن ــبانية ق تقارير صحفية إس
ــي بضم يوفيتش  ــع فرانكفورت، يقض توصل التفاق م
ــادي األملاني ذلك.  ــورو، فيما نفى الن ــل 60 مليون ي مقاب
ــم هجومه بيوفيتش، ضمن  ــب ريال مدريد، في دع ويرغ

خطة إعادة بناء الفريق بعد املوسم اخمليب لآلمال.
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اللبنان��ي  البرمل��ان  رئي��س  اطل��ع 
نبيه بري من وزي��ر اخلارجية جبران 
باس��يل على افكاره ف��ي ما خص 
املوازن��ة واملوضوع االقتصادي، ومن 
رئي��س جلنة امل��ال النائ��ب ابراهيم 
كنعان على تقرير اللجنة في شأن 

التوظيف.
وكان ب��ري عرض االوض��اع واملوزانة 
والعديد من املواضيع املطروحة مع 
باسيل قال: »تشرفت بلقاء الرئيس 
بري في اطار متتني العالقة القائمة 
بيننا، والتي تترجم بتعاون ايجابي 
ج��داً في مجلس ال��وزراء رأيناه في 
خط��ة الكهرباء ون��راه الي��وم في 
موض��وع املوازنة. وس��عدت كثيرا 
بش��رحي لكثير من االف��كار التي 
ل��دّي حول موضوع املوازنة والوضع 
االقتص��ادي، ألنن��ا مص��رون عل��ى 
تالزم املس��ارين وحل االشكاليتني 
ووج��دت  واالقتصادي��ة.  املالي��ة 
تطابقاً كثي��راً جداً بينن��ا بأن هذا 
الوق��ت هو الوقت لكي حتزم الدولة 
أمره��ا وتض��ع موازن��ة غي��ر عادية 
وباصالحاتها  القانوني��ة  ببنوده��ا 
وبالتقش��ف وباص��الح الوضع في 
القط��اع الع��ام ومبعاجل��ة خدم��ة 

الدين، في كل املواضيع واعتقد 
ان هذا يس��اعدنا في تش��كيل 
قوة ضغ��ط كبيرة ف��ي مجلس 
الوزراء والقناع ال��رأي العام بأنه 
ام��ا ان ننجز موازنة اس��تثنائية 
او انن��ا نفش��ل ويفش��ل البلد 
معن��ا. ه��ذا املوض��وع ترجمته 
تكون بهذا التعاون الذي نراه في 
احلكوم��ة وصوالً ال��ى اقراره في 

مجلس النواب«.
»نّسقنا املوقف«

اضاف: »كذلك تكلمنا في موضوع 
احل��دود البحري��ة والبرية ونّس��قنا 
املوق��ف ملزي��د م��ن متان��ة املوقف 
اللبناني لكي نستطيع ان نحافظ 

على حقوقنا بح��راً وبراً، مع العلم 
ان لي��س لدى كل مّن��ا اي خوف من 
امل��ّس به��ذه احلق��وق، لك��ن هناك 
آلي��ة تفاوضي��ة قانونية بحس��ب 
االص��ول من اج��ل ان تثبت املوقف 
اللبنان��ي. كذل��ك طرح��ت قضية 
السيد موسى الصدر وكيف نعمل 
جميعاً ومعا كدولة لبنانية، النني 
اقول دائماً ان السيد موسى هو رمز 
وطني كبي��ر ال يخ��ّص ال فريقا وال 
طائف��ة بل يخصنا جميع��اً وكلنا 
معني��ون بالوص��ول ال��ى احلقيقة 
الكاملة وب��أن نتعاطى جميعا مع 
هذا املل��ف الوطني بش��كل نصل 
ال��ى هذا احل��ل الوطن��ي بالكامل، 
وس��نكون معنيون اكثر واكثر في 

متابعته في املرحلة املقبلة«.
وتابع: »ان شاء اهلل نستطيع كلنا 
على املس��توى الوطن��ي ان نقوم 
بهذه التفاهمات في هذه املرحلة 
الصعب��ة ف��ي لبن��ان الن االخطار 
القادم��ة من اخل��ارج كبيرة ومنها 
حظ��ر التوطني ومنها م��ا يحّضر 
على مستوى املنطقة من صفقة 
الق��رن وغيرها إلخض��اع أو جعل 
دول املنطقة تقبل بحلول ال ميكن 
بلد مثل لبنان يقبل بها، وان متانة 
تأتي  واإلقتص��ادي  املال��ي  وضعنا 

من ه��ذا الباب، ولي��س ان يضعونا 
غ��داً ف��ي وض��ع مهت��رئ ويفرضوا 
علينا احلل��ول لذلك علينا ان نقوم 
بوضعي��ة إس��تعدادية ملا ه��و آت، 

يأتيان  واملوازنة والوضع اإلقتصادي 
في هذا الس��ياق. ال ميكن ان نتنازل 
ع��ن اي أمر في ما يخ��ص التوطني 
والكي��ان اللبناني مقابل اي عروض 
مالي��ة إغرائي��ة تأت��ي م��ن اخلارج. 
لذل��ك علينا ان نك��ون متضامنني 
جميع��اً في هذا املوضوع وندرك ان 
هذه مرحلة متّر وهذا ضغط ينتهي 
وإغراء يزول ونبقى مع بعضنا بعض 

اللبنانيني«.
»كل يوم يركّبوا لنا قضية«

س��ئل هل الوضع النقدي س��ليم، 
قال: »نعم، ما زلنا مصرين ان هناك 
كثير من مكامن القوة في اقتصادنا 
وماليتن��ا رغم كل م��ا نتعرض له. 

وبالفع��ل ل��و ل��م نك��ن جباري��ن، 
ف��ي  نش��هدها  الت��ي  االش��اعات 
الوقت احلاضر وكل يوم »يركّبوا لنا 
قضية«، ويحرك��وا قطاعا ويهددوا 

الت��ي جتعل  واالش��اعات  قطاع��ا، 
اللبناني��ني في وض��ع غير حقيقي. 
كل ذل��ك ه��و م��ن ضم��ن عملية 
االضع��اف احلقيقي��ة التي نتعرض 
لها، ولك��ن مواجهته��ا تكون بأن 
ننتظ��ر م��اذا س��يصدر وان ونعرف 
م��ن جهة ثانية انن��ا مجبرين على 
التضامن مع بعضنا باجراءات لكي 
نخلص الناس ولي��س ان نغّرقهم. 
هذا اصالح نعرف اننا علينا جميعا 
ان نقوم به فلماذا ال نفعل ذلك؟ من 
هن��ا اهمية ان نتكاتف سياس��ياً، 
واري��د ان اق��ول لك��م بصراحة كل 
ما حصل حترك في الش��ارع يتهم 
طرفا آخر بأن��ه وراء هذا التحرك. ال 
اعتقد ان الوضع يحتمل ال اللغتني 
نعك��س  ان  نري��د  التصرف��ني.  وال 
م��ا نقوله ف��ي مجلس ال��وزراء في 
ونواج��ه جميع��ا  الش��ارع أيض��اً 
والقض��اة  االس��اتذة  الن��اس،  كل 
واملوظف��ون ف��ي القط��اع اخلاص، 
ف��اذا  جميع��اً  يخصونن��ا  ه��ؤالء 
احّس��وا اننا عادلون مع اجلميع وال 
نحمي شركة كبيرة او مصرفا، وامنا 
نحم��ي الطبقات الفقي��رة ونأخذ 
االج��راءات االصالحية واذا تكاتفنا 
سياس��ياً مع بعضنا فان��ا متأكد 
انن��ا نتج��اوز الوض��ع، وان الن��اس 
تتفهمن��ا خصوصاً ان املس��تقبل 
املصرف��ي  ومتان��ة وضعن��ا  واع��د 
والنق��دي ما زال جي��داً، وقادرون ان 
نخرج من ه��ذا الوضع. لكن علينا 
ان نفع��ل ش��يئاً وان ال نبقى على 
هذا املن��وال وفي احللقة نفس��ها 
التي تس��تنزف اقتصادنا. اذا قمنا 
بش��يء نخلص من الوضع واذا لم 
نفعل شيئاً ويبقى همنا ان نرضي 
مؤقتا الناس باج��راءات كاذبة غير 
حقيقية . املوازنة اليوم ليس��ت 
فق��ط تخفي��ض بع��ض العجز، 
نري��د ان نوق��ف التضخ��م ف��ي 
حجم القط��اع العام وفي الدين 
والتهريب والتهرب الذي يحصل 

وإال االنفجار«.
»لنحافظ على استقرارنا«

وح��ول ترس��يم احل��دود البحرية 
ومعياره��ا ق��ال: »ل��ن ادخل في 
التفاصي��ل ولك��ن اري��د ان اقول 
ايضا بقدر ما ننسق في ما بيننا 
ومتت��ني املوق��ف اللبناني بق��در ما 
يكون هذا افض��ل جتاه اخلارج وهذا 
ما نسعى ان نقوم به، وفي النهاية 

نريد ان نحّصل حقوقنا ألننا لسنا 
في وض��ع معتد على اح��د، فنحن 
دائم��ا ندافع عن حقوقن��ا ونعتمد 
الدول��ي  القان��ون  التف��اوض وف��ق 
واالصول التي تعتمدها دولة حتترم 
دئم��ا  انن��ا  مش��كلتنا  نفس��ها. 
معرض��ني لالعت��داء ون��رد االعتداء 
عّن��ا، ولكن ف��ي موض��وع احلدود 
وث��روات لبنان الغازي��ة والنفطية 
اريد ان اطمئن ان اس��رائيل اعجز 
من ان متد يدها على ثرواتنا. لذلك 
ال يج��ب ان نعيش ف��ي الهلع، فال 
ق��درة عندها ف��ي معادل��ة القوة 
املوجودة وال يوجد ش��ركات تقبل 
ان تأت��ي. م��ن اجل ذل��ك علينا ان 
نحافظ عل��ى اس��تقرارنا، ولكي 
النش��اطات  ونش��جع  ننش��ط 
النفطي��ة والغازية علينا ان جنرب 
ان جند احللول م��ن دون التنازل في 

لبنان«.
وعن اقتراحاته حول املوازنة، قال: 

»ه��ذا نتكل��م عنه ف��ي احلكومة، 
ان��ا مجبر عل��ى ان انتظر احلكومة 
واملس��ار اجل��اري ف��ي داخله��ا. انا 
اتكلم وانب��ه دائماً واقول اآلن نحن 
ل��م نصل بع��د الى ل��ّب املواضيع، 
وهناك شيء جذري يجب القيام به 
في عصر النفقات وزي��ادة الواردات 
وعندم��ا نصل ال��ى امللخص العام 

ندخل في هذا الشيء«.

كنعان: ملف التوظيف سينتهي 
والتق��ى ب��ري، كنع��ان ال��ذي قال: 
»بحثنا موضوع��ني: املالية العامة 
واملوازنة، واملوضوع الثاني االساس 
بالنس��بة لن��ا كلجن��ة م��ال ه��و 
موضوع التوظي��ف. اطلعت دولته 
على مشروع تقرير اللجنة وسنقره 

يوم االثنني املقبل، واالرقام املوجودة 
لي��س فقط بالنس��بة للمخالفني 
عدده��م  يبل��غ  ال��ذي   21 للم��ادة 
حوالى خمس��ة آالف ب��ل ايضاً الى 
كل ما ه��و مخالف للقانون مبعنى 
القانون��ي،  الوظيف��ي  التوصي��ف 
والرق��م الذي نتكلم عن��ه هو رقم 

كبير وبالتالي نريد ان نعطي اشارة 
للحكوم��ة وللمجتم��ع الدولي ان 
لبنان بدأ فعلياً االصالح واملطلوب 
ان نحت��رم القان��ون وان ال نخ��اف 
م��ن تطبيقه وبالتال��ي فقد ابلغنا 
ديوان احملاس��بة املرجعية الصاحلة 
للب��ت به��ذه اخملالفات وس��يكون 
لدي اجتماع نهار االثنني مع رئيس 
ديوان احملاس��بة بعد اجتماع جلنة 

املال لالط��الع على املس��ار االداري 
والقضائ��ي في ه��ذا اجملال«.اضاف: 
»نحن عل��ى أمت التوافق مع الرئيس 
بري انه اذا لم يحصل بعد كل هذا 
اجلهد الرقاب��ي عمل اجرائي فعلي 
ف��ي موض��وع احملاس��بة ف��ان ذلك 
يعني ان ال احد س��يحترم بعد ذلك 
املؤسس��ات في الدولة او يصدق ان 

هناك اصالح��اً. لذلك نحن ذاهبون 
ال��ى النهاية ف��ي هذا املل��ف، وقد 
اعطى دولت��ه توجيهاته للمعنيني 
ب��أن ال يتوهم��ن احد ولي��س هناك 
غطاء الحد ولن نسمح في أي تدخل 
سياس��ي لوق��ف املس��ار الرقابي. 
ملف التوظيف سينتهي في جلنة 
املال االثنني والتقرير الرس��مي عند 
دولة الرئيس واملعطيات عند ديوان 
احملاس��بة وننتظر القرار لكي يبنى 

على الشيء مقتضاه«.
»رقم التوظيف كبير جداً«

وتابع: »ما نحن في صدده بالنسبة 
الى املوازنة هو االصالح ولكن ليس 
اصالحا فق��ط على حس��اب جار، 
موضوع االصالح��ات املطلوبة من 
لبنان ليس��ت حس��ابية وليس��ت 
ارقام��ا املطلوب م��ن لبنان ان يقوم 
باصالح بنيوي وهذا يتم باملمارسة. 
فاذا بقيت الدولة تعتبر ان القوانني 
ليس��ت لها بل للن��اس وانها فوق 
القان��ون وترتكب ف��ي كل امللفات 
منه��ا مل��ف التوظيف ول��دي رقم 
ال اريد ان اقول��ه اآلن لكي ال احدث 
صدمة كبيرة للناس فرقم التوظيف 
اخملالف لقانون التوظيف كما ذكرت 
هو رقم كبير جداً. واذا بقيت الدولة 
عل��ى هذا املن��وال ويس��تمر الهدر 
فعندها م��اذا نكون قد فعلنا؟ هذا 
ليس اصالحاً. االص��الح هو ان نبدأ 
جميع��ا باحت��رام القوان��ني وال 
يجوز ان يكمل االنفاق على هذا 
املنوال م��ن دون ان يك��ون هناك 
رقابة واال يكون هناك اس��تدانة 
مفتوح��ة. وفي موض��وع خدمة 
الدين كيف نخفض الفوائد هل 
يتم ذل��ك بق��رار؟ او يحصل من 
باقتصادنا  الثق��ة  خالل عام��ل 
ودولتن��ا ونظامنا وهذا ما يجعل 
الفوائد تنخف��ض«. وقال: »ماذا 
تنفعنا احلس��ومات اذا لم ننفذ 
توصيات جلن��ة املال االصالحية؟ 
يحص��ل حس��م م��رة ويخفض 
احلس��اب اجلاري م��رة ولكن ماذا 
بعد اذا ما اس��تمر الهدر على هذا 
املن��وال؟ املطلوب رؤي��ة اقتصادية 
تدخ��ل ال��ى القطاع��ات املنتج��ة 
وتوس��ع االي��رادات وتخل��ق ف��رص 
عمل وتبني ثقة مع املس��تثمر ومع 
املص��ارف احمللية والدولية لتخفض 
الفوائد وخدمة الدين وتعزز اجهزة 

الرقابة«.

إل��ى  اس��تنادا  واحمللل��ني  اخلب��راء  آراء  تش��ير 
تس��ريبات من مصادر حكومي��ة عراقية إلى أن 
زيارة وزي��ر اخلارجية األمريكي مايك بومبيو إلى 
بغ��داد كانت حتمل رس��ائل أمريكي��ة محددة 
إلى القي��ادة العراقية تتعلق بتهديدات إيرانية 
مباش��رة، أو غير مباشرة من قبل قوات حليفة 

لها ضد مصالح أمريكية في املنطقة.
وم��ن بني م��ا تداولت��ه وس��ائل إع��الم محلية 

وأجنبي��ة، ف��ان مباحث��ات ماي��ك بومبي��و مع 
رئي��س ال��وزراء عادل عب��د املهدي ومس��ؤولني 
آخرين، ركزت على بحث أمن اجلنود األمريكيني 
واملصالح األمريكية وأمن الشركات واملوظفني 
العامل��ني ف��ي الع��راق وضم��ان حمايتهم من 

»تهديدات« إيرانية مفترضة.
منذ زيارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب قاعدة 
عني األس��د غرب الع��راق نهاية الع��ام املاضي 
وتصريحاته باإلبقاء على جنود بالده في العراق 
ألهداف تتعلق مبراقبة النشاطات اإليرانية في 
الع��راق صّعدت فصائل املقاوم��ة العراقية من 

تهديداتها باس��تهداف اجلن��ود األمريكيني في 
العراق.

وتأخ��ذ الوالي��ات املتح��دة تهدي��دات فصائل 
احلش��د الش��عبي عل��ى محمل اجل��د، وحتاول 
العم��ل م��ع احلكوم��ة العراقية لضم��ان أمن 

القوات واملصالح األمريكية في العراق.
وما تزال الواليات املتحدة غير متأكدة من قدرتها 
على اس��تغالل وجودها العس��كري في العراق 
بالتنس��يق والتع��اون املش��ترك م��ع احلكومة 

العراقية ملواجهة التهديدات اإليرانية.

وليل الثالث��اء 7 أيار/مايو، ألغ��ى مايك بومبيو 
»فج��أة« زي��ارة مق��ررة إل��ى أملاني��ا لالجتماع 
باملستش��ارة أجنيال مي��ركل ووزي��ر خارجيتها 
ليتوجه إلى بغداد بسبب »قضايا مّلحة يجب 

معاجلتها«.
وفي طريقه إلى العاصمة العراقية، أبلغ بومبيو 
الصحفي��ني املرافقني ل��ه أنه التق��ى الرئيس 
العراق��ي ورئي��س الوزراء إلظهار دع��م الواليات 
املتحدة للعراق، باإلضافة إلى مناقشة صفقات 
جتارية قال أنها ستسمح للعراق بالكفاية عن 
االعتماد على الطاقة اإليرانية، وحث املسؤولني 
العراقيني على متابعة صفقات الطاقة مع دول 
مثل السعودية واإلمارات واألردن ومصر لتقليل 

االعتماد على إمدادات الكهرباء من إيران.
وكان ماي��ك بومبيو قد حت��دث للصحفيني في 

وقت متأخر عن عزم بالده محاس��بة اإليرانيني 
عل��ى أي هجمات تتعرض لها مصالح الواليات 

املتحدة.
وتزامن��ت زي��ارة وزي��ر اخلارجي��ة األمريك��ي مع 
حملة أمريكي��ة »مكثفة« للضغط على إيران 
طيلة عام كامل بعد إع��الن الرئيس األمريكي 
االنس��حاب م��ن االتف��اق النووي وإع��ادة فرض 
عقوب��ات اقتصادية »أحادية اجلانب« على إيران 
والتهدي��د بعقوب��ات أخرى على ال��دول التي ال 

تلتزم بتلك العقوبات.

وبع��د حديثه م��ع دونالد ترام��ب، أوضح مايك 
بومبي��و م��ن فنلندا أن ب��الده تري��د التأكد من 
أن الع��راق أصبح في وضع يس��مح ل��ه بتعزيز 

العالقات مع الوالي��ات املتحدة والدول احلليفة 
في منطقة الشرق األوسط.

جاءت زي��ارة وزير اخلارجية األمريكي بعد يومني 
فقط من تصريحات أدلى بها مستش��ار األمن 
القوم��ي األمريكي حتدث فيها عن نش��ر بالده 
حاملة الطائرات الهجومي��ة إبراهام لينكولن 
وع��دد من القط��ع البحري��ة احلربي��ة وقاذفات 
القناب��ل اإلس��تراتيجية ملواجه��ة التهديدات 

اإليرانية وفق معلومات استخباراتية.
وتأتي اخملاوف األمريكية من التهديدات اإليرانية 
»احملتمل��ة« بع��د أن كثفت الوالي��ات املتحدة 
عقوباته��ا االقتصادي��ة عل��ى إيران بس��بب 
برنامجه��ا الن��ووي وتصنيف احل��رس الثوري 

اإليراني كمنظمة إرهابية.
وتخطط إيران، وفقا ملعلومات استخباراتية، 
الستهداف مصالح أمريكية في دول عدة من 
دول املنطق��ة عبر هجمات متنوع��ة تنفذها 
ق��وات حليف��ة لها تش��مل غ��ارات بطائرات 
مس��يرة وتفجيرات تستهدف مواقع انتشار 
وش��ركات  ومنش��آت  األمريكي��ني  اجلن��ود 

أمريكية.
املرجح أن الوالي��ات املتحدة اعتمدت باملقام 
األول على معلومات اس��تخباراتية قدمتها 
إسرائيل قبل أكثر من أسبوعني باجتماعات 
عقدها مسؤولون إسرائيليون مع نظراء لهم 
في اإلدارة األمريكية، شملت معلومات »غير 
مح��ددة« تتعلق بخط��ط »محتملة« إليران 
في املنطقة الس��تهداف مصال��ح أمريكية 
في السعودية واإلمارات والعراق وسوريا وفي 
البحر األحمر واخلليج العربي، باإلضافة إلى 
معلوم��ات تفيد ب��أن إيران جه��زت صواريخ 
بالستية قصيرة املدى على منت قوارب تابعة 

لبحري��ة احل��رس الث��وري اإليران��ي بالقرب من 
مضيق هرمز.

وح��ذرت وزارة الدفاع األمريكية )البنتاغون( من 

تهديد القوارب اإليرانية الصغيرة التي يُشتبه 
أنها حتمل صواريخ قصيرة املدى.

وتبع��ث الوالي��ات املتحدة عبر نش��ر املزيد من 
قواتها في املنطقة رسالة مفادها القدرة على 
الردع مبا يجعل اإليرانيني يفكرون أكثر من مرة 

قبل مهاجمة املصالح األمريكية.
وحت��دث ماي��ك بومبيو بع��د زيارت��ه للعراق عن 
أهمي��ة »أن يضمن العراق قدرت��ه على حماية 
األمريكيني بشكل فعال«، مشيرا إلى أن بغداد 
وع��دت ب� »حماية املصال��ح األميركية«، بينما 
لم تتحدث احلكومة العراقية التي أعلنت عن 

الزيارة بعد مغادرة الوزير األمريكي عن تفاصيل 
املباحثات. 

وحتتف��ظ الوالي��ات املتح��دة بأكثر م��ن 5200 

جن��دي في قواعد بالع��راق، ونحو 2000 جندي 
في سوريا في قواعد قريبة من احلدود العراقية 
تتخ��وف القي��ادات األمريكي��ة م��ن تعرضهم 

للخطر .
ويرتب��ط الع��راق بعالق��ات وثيقة م��ع الواليات 
املتحدة التي تق��ود التحالف الدولي في احلرب 
على تنظي��م داعش في العراق وس��وريا، لكن 
العراق يرتبط أيضا بعالقات سياس��ية وأمنية 
وثيق��ة واقتصادي��ة مع إي��ران الت��ي ال يبدو أن 
الع��راق في املدى القريب قادر على االس��تغناء 
عن إمدادات الطاقة الكهربائية أو الغاز اإليراني 

لتش��غيل احملطات العراقية م��ع اقتراب حلول 
فصل الصيف .

12 قضايا

جهزت إيران صواريخ بالستية قصرية املدى على متن 
قوارب تابعة لبحرية الحرس الثوري اإليراني بالقرب 

من مضيق هرمز

بري : تكلمنا يف موضوع الحدود البحرية والربية 
ونسـّقنا املوقف ملزيد من متانة املوقف اللبناني لكي 

نستطيع ان نحافظ على حقوقنا بحرًا وبرًا

تخطط إيران وفقا 
ملعلومات استخباراتية 
الستهداف مصالح أمريكية 
يف دول عدة يف املنطقة 
عرب هجمات متنوعة

لبنان بحاجة اىل قادة 
يدافعون عن الحقوق 
ويعتمدون التفاوض وفق 
القانون الدولي واالصول 
التي تعتمدها دولة تحرتم 
نفسها فمشكلة لبنان انها 
دئما تتعرض لالعتداء
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باسيل: وقف التضخم بحجم الدين والتهريب أو االنفجار

ما هي الرسائل األمريكية التي حملها بومبيو للقيادة العراقية؟

مباحثات بومبيو مع عبد املهدي ركزت على حبث أمن اجلنود األمريكيني 
واملصاحل األمريكية وأمن الشركات واملوظفني العاملني يف العراق

هل تستطيع القيادات اللبنانية واملستوى الوطين ان تقوم بالتفاهمات 
يف هذه املرحلة الصعبة الن االخطار القادمة من اخلارج كبرية ؟
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هل عرض ترامب التفاوضَ مع إيران مجرد "قنبلة صوتية"؟

وتتس��اءل االه��رام إن كان طل��ب 
ترامب يحمل "طابع��اً تكتيكياً، 
أم أن��ه يس��تهدف التفاوض اجلاد 
مع إي��ران". وي��رى أن "رف��ض إيران 
التف��اوض م��ع األمريكي��ن ه��و 
ه��دف  ألن  تكتيكي��ة،  خط��وة 
إي��ران احلقيقي اآلن ه��و الوصول 

إلى حالة س��ام مع الواليات 
املتحدة خوفا من عقابها".

أم��ا ال��رأي األردني��ة فترى في 
تقري��ر له��ا أن إع��ان ترام��ب 
بالقي��ادة  االجتم��اع  قبول��ه 
اإليرانية بدون شروط مسبقة 
"يرق��ى إل��ى مرتب��ة 'القنبلة 
اعتبرناه��ا  إذا  إال  املدوي��ة' 
مح��ض قنبل��ة 'صوتي��ة'، أو 
ارتقت إلى 'وع��د' بالعودة عن 
قرار االنس��حاب م��ن االتفاق 
الن��ووي". ويرجع الس��بب في 
ذل��ك إل��ى أن  "العاق��ات بن 
وواشنطن تكاد تصل  طهران 

إلى نقطة الاعودة".
ويق��ول التقري��ر: "لي��س ثمة 
م��ا يبعث عل��ى التف��اؤل في 
إمكانية حصول حوار على أي 
مستوى سياسي أو دبلوماسي 
األمريك��ي  الطرف��ن  ب��ن 

واإليراني، فالهّوة بينهما واسعة 
وإمكانية التجس��ير عليها تبدو 
صعبة، حتى ال نقول مستحيلة".

ويضي��ف أنه م��ن احلكم��ة عدم 
الذه��اب بعي��داً في حتلي��ل أبعاد 
ه��ذه التصريح��ات، إذ ي��رى أنها 
"مجرد بالون اختبار، وال نحس��ب 
أن الظ��روف مؤاتي��ة لب��دء ح��وار 
كهذا، بعد أن أمسك 'حزب احلرب' 
في البي��ت األبي��ض والكونغرس 
الرأي  األمريكي".وتتساءل  بالقرار 
اللندنية، عن  اإللكتروني��ة  اليوم 
هذا التح��ّول في موق��ف ترامب، 
مش��يراً إلى أن اإليرانين هم أكثر 
م��ن يفهم ترام��ب "ويعرف كيف 
يتعاطى معه وغطرس��ته". ويرى 
التقري��ر أن "اس��تراتيجية ترامب 
ومعروفة ألصغر  باتت مفضوحة 
مبتدئ في علم السياسية، فهو 
د تهديدات��ه ويكبِّر أحجاره  يصعِّ
أما ف��ي إرهاب اخلص��م جلره إلى 

مائ��دة املفاوض��ات". ويش��ير 
التقرير إل��ى أن هذا "االنقاب 
ف��ي موق��ف الرئي��س ترامب 
وإدارته جاء بعد أن أدرك جيداً 
بأن التهدي��دات التي أطلقها 
بخنق إيران اقتصاديا والتلويح 
وتأس��يس  ضده��ا  باحل��رب 
'حلف ناتو عربي سني' تكون 
إسرائيل العضو التاسع فيه، 
استعداداً للهجوم عليها، لم 

ترهب اإليرانين مطلقاً".
ويضيف التقرير أن الرد اإليراني 
ج��اء عملياً "بإعط��اء الضوء 
األخض��ر بإط��اق الصواري��خ 
على بوارج عسكرية وناقات 
ب��اب  ق��رب  نف��ط س��عودية 
املن��دب، لتوجي��ه حتذي��ر إلى 
بأن معظم  أمريكا وحلفائها 
الدولي��ة  املاح��ة  خط��وط 
ونص��ف ص��ادرات النفط في 

العال��م باتت حت��ت رحمة احللف 
الذي تتزعمه طهران وصواريخه". 
فل��م  الس��عودية  ع��كاظ  أم��ا 
تتفاج��أ م��ن تصريح��ات ترامب 
بالتهدي��د باحل��رب أوال ث��م إعان 
إن هذا  القب��ول بالتفاوض.وتقول 
ه��و نه��ج ترام��ب، أي "التصعيد 
اللفظي احلاد ث��م التفاوض لنيل 

أكبر املكاسب".
ويشير التقرير إلى إن ترامب طّبق 
هذا النهج "مع كوريا الش��مالية 
والصن واملكس��يك وأوربا والناتو 
وروس��يا وتركيا ويفعلها اآلن مع 

إيران".
ويرى التقري��ر أن هدف ترامب منذ 
البداية ه��و "الوصول إل��ى اتفاق 
جدي��د وف��ق معاييره وش��روطه، 

ول��م يك��ن يوماً 
سيش��ن حرباً ضده��ا، وال أحد 
ف��ي أمريكا أو املنطقة أو العالم 
فالكوك��ب  يفع��ل،  أن  يري��ده 
ليس بحاج��ة حلرب جديدة تزيد 

حرائقه اشتعاالً".
الى ذلك أصدر اجلي��ش األمريكي  
اجلمعة حتذيرا شديد اللهجة من 
أن إيران ووكاءها قد يس��تهدفون 

البح��ر  ف��ي  التجاري��ة  الس��فن 
املن��دب، حس��ب  وب��اب  األحم��ر 

"رويترز".
وطالب اجليش األمريكي الس��فن 
العل��م  ترف��ع  الت��ي  التجاري��ة 
األمريكي، للتواصل مع األسطول 

اخلامس األمريكي.
وقال اجليش إن ع��ددا من قاذفات 
القنابل "بي 52" ستكون جزءا من 
القوات اإلضافية، التي مت إرسالها 

إلى الشرق األوسط.

التهديدات تش��مل  أن  وأوضحت 
السفن التجارية والبنية التحتية 
إلنتاج النفط وناق��ات النفط أو 
األمريكية  العس��كرية  الس��فن 
ف��ي البح��ر األحمر مضي��ق باب 

املندب أو اخلليج.
وهددت الوالي��ات املتحدة األربعاء 
املاضي بفرض مزيد من العقوبات 
عل��ى إي��ران "قريبا ج��دا" وحذرت 
م��ع  تعام��ات  إب��رام  م��ن  أورب��ا 
طه��ران عبر نظ��ام للتجارة بدون 
العقوبات  عل��ى  للتحايل  الدوالر 
ترامب  إدارة  وتص��ف  األمريكي��ة. 
ال��ذي تف��اوض بش��أنه  االتف��اق 
الرئيس األمريكي الس��ابق باراك 
أوباما بأنه معيب ألنه ليس دائما 
وال يتطرق بشكل مباشر لبرنامج 

الصواريخ الباليستية وال يعاقب 
إيران على ش��ن ح��روب بالوكالة 

في دول أخرى بالشرق األوسط.

الع��ام  األورب��ي،  االحت��اد  وأعل��ن 
املاض��ي، اس��تحداث آلية خاصة 
األوربي��ة  للش��ركات  تس��مح 
مبواصل��ة العم��ل م��ع إي��ران دون 
بالعقوبات األمركية، وذلك  التأثر 
قب��ل ورود تقاري��ر ح��ول احتمال 

تأجيل ذلك.
وته��دف اآللي��ة املالي��ة األوربي��ة 
إلنشاء قناة مالية جديدة حلماية 
حري��ة األوربين في الس��عي إلى 
إقام��ة جتارة مش��روعة م��ع إيران 
االقتصادي��ة  املصال��ح  وحف��ظ 
اإليرانية ف��ي إطار االتفاق النووي، 
وتس��هيل نقل العائ��دات املالية 
من الص��ادرات النفطية اإليرانية 
إلى أوربا والس��ماح إليران بالدفع 
مقابل مشترياتها التقليدية من 

الدول األوربية.
وكان روحاني قال، في وقت سابق، 
إن طه��ران بعث��ت ي��وم األربع��اء 
بخمس رسائل إلى الدول األعضاء 
حول االتفاق على البرنامج النووي 

اإليران��ي لتعليق تنفي��ذ جزء من 
االلتزامات.

وف��ي 8 ماي��و/ أي��ار 2018، أعلنت 
الواليات املتحدة انس��حابها من 
االتف��اق عل��ى برنامج ن��ووي مع 
إيران واس��تعادة جميع العقوبات 
ضد الب��اد، مبا في ذلك العقوبات 

الثانوي��ة، أي ض��د ال��دول األخرى 
الت��ي تتعامل مع إي��ران. وأعلنت 
واشنطن هدفها أن ال يكون هناك 

تصدي��ر للنف��ط اإليران��ي وحثت 
املش��ترين على التخلي عن هذه 

املشتريات.
قال نائب مس��اعد وزير اخلارجية 
األمريكي لشؤون اخلليج تيموثي 

ليندركينغ أن الواليات 
املتحدة وش��ركاءها في املنطقة 
إذا  إي��ران  ملواجه��ة  مس��تعدون 

وصلت األمور إلى ذلك.
وقال في مقابلة تلفزيونية: "نحن 

نت��درب مع احللفاء ونعمل معهم 
وجنهزه��م منذ س��نوات والكثير 
من هذه الدول ش��اركت معنا في 
احل��رب ف��ي أفغانس��تان والعراق 
وف��ي أماكن أخ��رى وبالتأكيد من 

دون ش��ك هم على اس��تعداد لو 
وصلنا إلى ذلك".

وأكد ليندركين��غ أن إظهار القوة 

األمريكية بنشر حاملة الطائرات 
أمر أساس��ي ويدعو  "لينكول��ن" 

األعداء إلى احلذر.
وأعلن��ت وزارة الدف��اع األمريكية 
اخلمي��س، وص��ول أرب��ع قاذف��ات 
اس��تراتيجية م��ن ط��راز "بي 52 
إتش"، إلى قاع��دة العديد اجلوية 
في قطر، فيم��ا وصلت مجموعة 
س��فن هجومية تقوده��ا حاملة 
لينكول��ن"  "أبراه��ام  الطائ��رات 
إلى قناة الس��ويس ف��ي طريقها 
للمنطق��ة "بعد ورود "مؤش��رات 
على وجود خطر حقيقي من قبل 

قوات النظام اإليراني".
وأش��ار ليندركين��غ إل��ى أن هناك 
ف��ي  تتمث��ل  إيراني��ة  تهدي��دات 
اس��تخدام وكائها في اليمن في 
إط��اق صواريخ على الس��عودية 
الهجم��ات  وأيض��ا  واإلم��ارات 
ضد الس��فن في اخللي��ج، "ونرى 
ق��درة وإرادة من إيران وش��ركائها 
باس��تعمال هذه التصرفات وهذا 
يشكل تهديدا ويزعزع االستقرار 
في املنطقة ولذا نريدها أن تتوقف 

عن هذه االستفزازات".
وأضاف أن الهدف من إرس��ال قوة 
إرس��ال  أمريكي��ة هو  هجومي��ة 
"رس��الة إلى إيران وإلى الش��ركاء 
في اخللي��ج أن الوالي��ات املتحدة 
لن تتراجع"، مشيرا إلى أنه "ليس 
اله��دف أن نص��ل إل��ى مواجهة 
عس��كرية، نري��د أن نتأكد من أن 
إيران س��تخفض م��ن التصعيد، 
ف��ي  التصرف��ات  ه��ذه  وتوق��ف 

املنطقة".
وحول عاقة سلطنة عمان وإيران 
قال "ال نرى تقاربا بن عمان وإيران، 
نعم هن��اك عاقة ب��ن الدولتن 
وال نعارض ه��ذه العاقة، هو حق 
سيادي لعمان، وجغرافياً هي جارة 
إلي��ران وه��و أمر طبيع��ي وأحيانا 
مفيد، ولكن م��ا ال نريده أن تكون 
هناك تصرفات غير منس��قة مع 

دول اخلليج".

كما كشفت شبكة "سي إن إن" 
األمريكي��ة، أن البيت األبيض مرر 
لقادة إيران رقم الرئيس األمريكي 
دونالد ترامب إلتاحة الفرصة لهم 

لاتصال به إن أرادوا .

ونقل��ت "CNN" ع��ن 
مص��در دبلوماس��ي قال��ت إن��ه 
"مطلع"، أن البيت األبيض تواصل 
مع مسؤولن سويسرين، لتمرير 
رقم هات��ف لإليراني��ن لاتصال 
بترام��ب إذا طل��ب اإليرانيون من 

السويسرين ذلك.
وكان ترامب قال في مؤمتر صحفي، 
يوم اخلميس: "أود أن أرى من إيران، 
أود أن أراهم يتصلون بي"، مضيفا 
"يجب أن يتصل��وا. إذا فعلوا ذلك 
فسنكون منفتحن على احلديث 

معهم".
وأضاف��ت القن��اة وف��ق مصدرها، 
أن السويس��رين عل��ى األرج��ح 
لن يس��لموا الرقم م��ا لم يطلب 
اإليرانيون ذلك بالتحديد، وتابعت: 
"لم يطل��ب اإليراني��ون ذلك بعد، 

ومن غير املرجح أن يطلبوا ذلك".
وفي الس��ياق ذات��ه، أك��دت وزارة 
واش��نطن  أن  األمريكية  الدف��اع 
ال تس��عى إل��ى ص��راع م��ع إيران 
على الرغ��م من حتريكها البارجة 
احلربي��ة "ي��و أس أس أرليغنتون" 
ومنظومة "باتري��وت" إلى اخلليج 

ومنطقة الشرق األوسط.
وأشار البنتاغون إلى أن التعزيزات 
العسكرية تأتي ردا على تهديدات 

إيرانية ضد القوات األمريكية.
وكان ترام��ب قال "ال نريد أن يطور 
اإليرانيون أسلحة نووية وما تبقى 
نتفاوض حوله وأدعوهم لاتصال 
بنا". وأضاف "ميكن إليران أن تزدهر 
اقتصادي��ا إذا توصلن��ا إلى اتفاق 

جديد".
كم��ا انتقد ترامب وزي��ر اخلارجية 
وحّمل��ه  كي��ري  ج��ون  الس��ابق 

مس��ؤولية عدم تواصل اإليرانين 
مع إدارت��ه، قائاً "كي��ري يتحدث 
كثي��راً مع االيراني��ن وينصحهم 

بعدم التحدث معنا".
الى ذلك طالب الرئيس األمريكي 
وزي��ر  مبحاكم��ة  ترام��ب  دونال��د 
خارجية باده األسبق جون كيري 
إذ أنه ما زال على تواصل مع إيران 
ومس��ؤوليها رغم أنهم يرفضون 

محادثة ترامب واالجتماع به .
ورأى ترامب ض��رورة محاكمة وزير 
اخلارجي��ة األس��بق ج��ون كيري، 
لقيام��ه بانتهاك قان��ون )لوجان( 
م��ن خ��ال محادثات��ه م��ع إيران، 
بحس��ب صحيف��ة "الغاردي��ان 

البريطانية".
وص��رح ترام��ب بأن ج��ون كيري 
انته��ك قان��ون )لوج��ان( بعد أن 
حتدث مع إيران وعقد العديد من 
االجتماعات وأج��رى العديد من 
املكاملات الهاتفية، وهو يخبرهم 

مبا يجب عليهم فعله.
واعتبر ترام��ب، أن إيران حصلت 
عل��ى "نصيح��ة س��يئة للغاية" 
من قبل جون كيري واألش��خاص 
الذين س��اعدوا في دف��ع الواليات 
املتحدة إل��ى اتفاق إي��ران النووي 

السيئ للغاية.

يش��ار إلى أن قانون )لوجان( صدر 
عام 1799، وهو قانون احتادي يجرم 
التفاوض من قبل أش��خاص غير 
مصرح لهم مع حكومات أجنبية 
لها نزاع مع الواليات املتحدة. ولم 
تتم إدانة أي شخص على اإلطاق 

حتى اآلن بانتهاكه.
في س��ياق متصل، أعل��ن احلرس 
أن  اجلمع��ة،  اإليران��ي،  الث��وري 
طه��ران لن جت��رى محادث��ات مع 
الوالي��ات املتح��دة، ونقلت وكالة 
"تس��نيم" اإليراني��ة ع��ن يد اهلل 
جواني، نائب رئيس احلرس الثوري 
للش��ؤون السياس��ية، قوله "لن 
تعق��د محادثات م��ع األمريكين 
ولن يجرؤ األمريكيون على القيام 

بعمل عسكري ضدنا".
وكان الرئي��س األمريك��ي، دونالد 
ترامب، قد دعا القيادة اإليرانية 
للجلوس والتحدث معه بشأن 
التخل��ي عن البرنام��ج النووي 
لطهران، وقال إنه ال يس��تطيع 
العسكرية  املواجهة  استبعاد 
في ض��وء التوترات املتزايدة بن 

البلدين.
ورفض ترامب، في مؤمتر صحفي 
بالبيت األبي��ض، اإلفصاح عما 
دفعه إلى نشر مجموعة حاملة 
الطائ��رات إبراهام لينكولن في 
املنطقة بس��بب ما جرى وصفها 

بتهديدات غير محددة.
كم��ا أرس��لت الوالي��ات املتحدة 
إلى املنطقة س��فينة  األمريكية 
متخصصة في دع��م الهجمات، 
وصواري��خ باتريوت إل��ى املنطقة 
إيراني��ة  اس��تعدادت  عل��ى  ردا 
للهج��وم ض��د أمري��كا. وق��ررت 
الواليات املتحدة األمريكية امس 
الس��بت، إرسال س��فينة يو إس 
إس أرلنغت��ون املتخصصة بدعم 
وبطاري��ة  البرمائي��ة  الهجم��ات 
صواري��خ باتري��وت إل��ى الش��رق 

األوسط.
وق��ال البنتاغون في بي��ان: "وافق 
القائم بأعمال وزير الدفاع بوضع 
أرلنغت��ون  إس  إس  ي��و  س��فينة 
باتريوت حتت  وبطاري��ة صواري��خ 
القي��ادة  ع��ن  املس��ؤول  تص��رف 
اس��تجابة  األمريكي��ة  املركزي��ة 

لطلب القيادة األولى".
وأض��اف البيان:"ه��ذه األس��لحة 
س��تكون ج��زًءا م��ن مجموع��ة 
األمريكي��ة"  الطائ��رات  حامل��ة 
"الهجومي��ة  لينكول��ن  أبراه��ام 
وفرق��ة العم��ل التابع��ة للقوات 
اجلوي��ة األمريكي��ة ف��ي الش��رق 
األوسط ردا على دالئل الستعداد 
إي��ران املتزاي��د للقي��ام بعمليات 
هجومية ض��د القوات األمريكية 
وحلماية مصاحلنا".وطالب اجليش 
األمريكي الس��فن التجارية التي 
ترفع العل��م األمريكي، للتواصل 
مع األس��طول اخلامس األمريكي.

وقال اجليش إن ع��ددا من قاذفات 
القنابل "بي 52" ستكون جزءا من 
القوات اإلضافية، التي مت إرسالها 
إل��ى الش��رق األوس��ط.وأوضحت 
أن التهدي��دات تش��مل الس��فن 
التجارية والبنية التحتية إلنتاج 
النفط وناقات النفط أو السفن 
العس��كرية األمريكية في البحر 
األحم��ر مضي��ق ب��اب املن��دب أو 
املتحدة  الواليات  اخلليج.وه��ددت 
األربع��اء املاضي بف��رض مزيد من 
العقوب��ات على إيران "قريبا جدا" 
وحذرت أوربا من إبرام تعامات مع 
طه��ران عبر نظ��ام للتجارة بدون 
العقوبات  عل��ى  للتحايل  الدوالر 
ترامب  إدارة  وتص��ف  األمريكي��ة. 
ال��ذي تف��اوض بش��أنه  االتف��اق 
الرئيس األمريكي الس��ابق باراك 
أوباما بأنه معيب ألنه ليس دائما 
وال يتطرق بشكل مباشر لبرنامج 
الصواريخ الباليستية وال يعاقب 
إيران على ش��ن ح��روب بالوكالة 

في دول أخرى بالشرق األوسط.

13 ما وراءالحدث

بعد وصول القاذفات إىل قطر .. أمريكا تعلن 
استعدادها ودول اخلليج ملواجهة إيران

تصريحات الرئيس األمريكي دونالد ترامب بش��أن قبوله التفاوض مع املس��ؤولن اإليرانين من غير ش��روط مس��بقة، في أعقاب حرب كامية 
بين��ه وبن نظيره اإليراني حس��ن روحاني تضمنت تهديداً باحل��رب. ويرى ُكّتاب أن هذه التصريحات هي مجرد "بال��ون اختبار" من ترامب يختبر 
ب��ه رد الفع��ل اإليراني، ويقول آخرون إن ه��ذا يعكس طريقته في التعامل مع اخلصوم، التي يبدأ فيه��ا بالتصعيد اللفظي من أجل جّر اخلصم 
إلى التفاوض واحلصول على أفضل املكاس��ب. وفي تقرير األهرام املصرية "ال تعرف األس��باب احلقيقية التي جعلت الرئيس األمريكي ينتقل من 
التهديد العس��كري املباش��ر إليران وإرسال البعثات األمريكية إلى كل باد العالم مبا في ذلك الهند والصن للتحريض على منع شراء البترول 

والغاز اإليراني ... إلى طلب احلوار مع طهران دون شروط مسبقة

سي أن أن تكشف كيف مرر البيت األبيض رقم / القسم السياسي
ترامب لقادة إيران لالتصال به

وزارة الدفاع األمريكية 
الخميس: وصول أربع 
قاذفات اسرتاتيجية 
من طراز "بي 52 إتش" 
إىل قاعدة العديد 
الجوية يف قطر
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تيموثي

جواني

كريي

ترامب

ردا على هجوم إيراني حمتمل .. صواريخ 
باتريوت حتت تصرف القيادة األوىل

روحاني



رقص على مجر الذاكرة .. قراءة يف منت بؤرة التذكر ألسيل سامي عبد احلميد

)٣٣( مشهداً تصلح أن تكون قصة متكاملة األبعاد حدثًا وزمانًا ومكانًا قدمتها الكاتبة 
بإجياز مكثف دال بأسلوب بالغي عذب حيث ال إسهاب وال إطناب

مؤسسة فرسان عمود الشعر تقيم أمسية  شعرية رمضانية ومأدبة إفطار

د. زينب عبد الكريم الخفاجي
 نبدأ باس��تهالل عتب��ة النص أو ثرياه 
)رقص على جمر الذاكرة( فقد أجادت 
بامتي��از صاحبة املؤل��ف في انتخاب 
هك��ذا مس��مى فالع��ودة القس��رية 
ببؤرة التذكر إلى ماض بهيج تش��ابه 
إلى أمد بعي��د الرقص على جمر النار 
تل��ك الع��ادة القدمية التي متارس��ها 
بعض الش��عوب الصيني��ة كموروث 
ش��عبي ضمن سلس��لة حضاراتهم 
ولع��ل كنهه��ا يكم��ن ف��ي محاولة  
النفس��ية  الق��وة  عل��ى  التع��رف 
الداخلي��ة أن يعرف الش��خص قوته 
الداخلي��ة وأن يعرفه اآلخ��رون، وهذا 
م��ن جه��ة أخ��رى فالص��ور اجلميلة 
واللحظات احلاملة لوطن اس��تبيحت 
وووو  والقت��ل  باإلنفج��ارات  حرمات��ه 
وهي اش��به بلسعة نار تتقد جذوتها 
في ذاك��رة أبنائه املغتربني أو املقيمني 
على حد س��واء، وط��ن جريح مريض 
ال جت��دي مع��ه ق��وة التعوي��ذات وال 

الدع��اء وال صالة طلب احلاجة للظفر 
بالش��فاء والع��ودة إل��ى قي��د احلياة.  
تنقلت الكاتبة بعذوب��ة بني لقطات 
احلي��اة وقدمت وصف��ا دقيقا ملفاصل 
احلي��اة داخ��ل الوطن مع إنه��ا تقيم 
خارج أس��واره وه��ذا يعكس تعلقها 
وحبها وصدق الوالء ملس��مى العراق، 
الوطن الغائب احلاضر في قلب ابنائه 

وإنتم��اء عميق، )٣٣( مش��هدا يصلح 
أن يكون قصة متكاملة األبعاد حدثا 
وزمانا ومكانا قدمتها الكاتبة بإيجاز 
مكث��ف دال وبإس��لوب بالغ��ي عذب 
حيث ال اسهاب وال اطناب وما أن تبدأ 
بق��راءة الوص��ف األول حتى تأبى لغة 
العقل الواعي إال أن تكمل الطريق إلى 
النهاي��ة فضوال ومتعة ف��ي محاولة 

الوص��ول إل��ى إجاب��ة ش��افية، وماذا 
بعد الهدم وطريق بعد كل هذا التيه 
ومسافات العبث... العودة إلى الوطن 
الضال ونسيان سؤال يزاحم الذاكرة، 
لو لم أس��افر لكان��ت حياتي برمتها 
على غير هذه السليقة )لو( هذه التي 
قتل��ت الكثير م��ن األح��الم واألماني 
والرغب��ة ف��ي الس��عي وراء األفض��ل 

هي م��ن عم��ل الش��يطان ألنها غير 
مجدية لكنها تس��تفزنا على الدوام 
بالتفكي��ر فيه��ا. هناك قف��ز واضح  
على األحداث وقد يكون لسببني األول 
رغبة الكاتبة بعدم الس��ماح للرتابة 
وامللل أن تتسلل إلى القارئ وهو ميعن 
قراءة الن��ص واإلندماج ف��ي الوصف 
وتفاصيل األحداث والثاني اخلوف من 
الزلل واخلطأ فكلنا يعلم أن أي جنس 
أدبي عندما يتسم بطول السرد يكون 
مدع��اة للخط��أ والزل��ل، لق��د كانت 
موفقة في انتخاب التواريخ والصدق  
اإلنفعالي في س��رد األحداث وجمال 
الوصف ودقته، وقد يتش��ابه وصفها 
بش��كل كبي��ر من اس��لوب الس��رد 
املونولوج  الداخل��ي  واحل��وار  الذات��ي 
فعلى ط��وال مس��افة األس��طر هي 
ت��روي بصوتها نب��ض حاكايا صغيرة 
ضمن إطار وصفي لقصة أكبر. )رقص 
على جمر الذاكرة( سيرة ذاتية ملبدعة 

عراقية وأمل آخر في غد أفضل.

البينة الجديدة / خاص
في امس��ية رمضاني��ة رائعة 
وبع��د مأدبة إفط��ار احتفلت 
عم��ود  فرس��ان  مؤسس��ة 
الش��عر يوم اخلمي��س املاضي 
2019/5/9 وعلى قاعة جمعية 
الكائنة في  الثقافة للجميع 
منطقة الك��رادة / داخل وفي 
منت��دى ن��ازك املالئكة اقامت 
مبش��اركة  ش��عرية  جلس��ة 
كبار الش��عراء من محافظات 
ومجموع��ة  عدي��دة  عراقي��ة 
من الش��عراء الش��باب، وادار 
م��ن  مجموع��ة  اجللس��ة 
راف��د عزيز  الش��عراء منه��م 
الش��ايع  وحم��اد  القريش��ي 
ونبي��ل  اخلفاج��ي  وحس��ني 

الش��رع، وف��ي البداي��ة وقف 
احلاضرون دقيقة واحدة لقراءة 
ارواح  عل��ى  الفاحت��ة  س��ورة 
ش��هداء العراق، بعدها طلب 
الش��اعر  مدي��ر اجللس��ة من 
الدكت��ور عباس ش��كر رئيس 
املؤسسة البتداء احلفل والقاء 

كلمته اذ قال مبناس��بة جناح 
مهرج��ان حياًة يا ع��رب الذي 
اقامته املؤسس��ة ف��ي لبنان 
ومصر شكر فيها املؤسسات 

احلكومية واالهلية في البلدين 
وكذلك الس��يد جاب��ر اجلابري 
الوكيل االق��دم لوزارة الثقافة 
الدارت��ه  واالث��ار   والس��ياحة 

اح��دى جلس��ات املؤسس��ة 
ف��ي الضاحي��ة اجلنوبي��ة في 
لبن��ان، كما ش��كرنا احلضور 
الك��رمي واطل��ع احلض��ور ع��ن 
املهرجان في لبنان وعن الرؤية 
اجلديدة للقصي��دة القصيرة.. 
بع��د ذلك ق��ال: كل الش��كر 
واالمتنان  واالحت��رام  والتقدير 
والش��عراء  الش��واعر  ل��كل 
واحلض��ور الذين قارب��وا املائة، 
الش��اعر الكبير وليد عثمان.. 
لي��ت لدينا ف��ي كل بلد عربي 
وليد عثمان، الشاعرة الراقية 
فاطم��ة العت��ك امل��رأة الت��ي 
تع��دل مائ��ة رج��ل، الش��اعر 
اجلميل حس��ن علي  الدكتور 
اخلمعلي، الفنان الكبير عماد 

علي ترحيني، الشاعر الكبير 
الش��اعرة  كس��اب،  عب��اس 
الراقية فاطمة الس��حمراني 
البزال، الش��اعرة الراقية مي 
الكبي��ر  الش��اعر  س��معان، 
الشاعر   ،Mardouk Alshamii
الرائع عصام  الدكتور  الكبير 
بدر ، الش��اعر الكبير محمود 
الكبي��ر  االدي��ب  ش��حادة، 
رامز الف��ري، االديب��ة الرائعة 
Joujou Yehya، النائب الراقي 
كميل مراد وغيرهم الكثير ال 
يتسع اجملال لذكرهم، بعدها 
مت اعت��الء املنص��ة م��ن قب��ل 
الش��عراء اللق��اء قصائدهم 
الت��ي القت استحس��انا من 

قبل احلضور.
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مرة أخرى، يبتلع الس��يد »م.ع .ج« الُطعم ويظن أن األمر لم 
يكن س��وى صدفة، حينما بعثر رفا من رفوف مكتبته بحثا 
عن كتاب ل��م يجده، لكنه وجد اوراقاً قدمية مدعوكة قليال، 
قرأها بس��رعة، كانت أغلب االوراق يتحدث فيها كاتبها عن 
أيام باتت بعيدة، اختار ورقة كتب في منتصفها � 5/6/200٣ �  
سأنقلها لكم كما هي بال زيادة أو نقصان: يوم حزين بامتياز 
بعد عاصفة ترابية أطبقت على بغداد، غبار وفوضى ورتابة. 
خرجت صباحا من البيت ألتفقد ما جرى، أول األمكنة � باب 
املعظم � وجدت اخلراب كل��ه حتت خيمة دخان تتصاعد من 
خرائ��ب كانت بيوتا ومؤسس��ات، اولها بدال��ة باب املعظم، 
الت��ي كانت تئن بفعل حركة بع��ض من الصفائح التي حترر 
جزء منها وبقيت اجزاء منها مدفونة، أصواتا تش��به األنني، 
صفائ��ح انصهر جزء منها بفعل الن��ار، وحتولت اجزاء منها 
الى أصاب��ع مثلومة تتجه نحو االفق، بعضها صعد بحركة 
متوازنة مع حركة الريح نحو السماء التي اكفهرت، بدت لي 
هذه االصوات كس��مفونية تتحدث عن املوت، نش��يد يذيب 
القل��ب. حينما غ��ادرت محيط البدالة، متجه��اً نحو بناية 
كانت تشغلها.. مكتبة بغداد املركزية، او ما كان يسمى دار 
حفظ الوثائق التي مت اقتحامها بدت أمامي كجثة محترقة 
وبال اطراف، بناية بال طوابق وال قاعات وال مجارير وال رفوف وال 
كتب، عدا بساط هائل من االوراق التي تناثرت في كل مكان 
وزاد م��ن تناثره��ا حركة الري��ح وعصفها، حق��ا انها قيامة 
الكتب، ل��م احتمل االمر بعد أن وقف��ت طويال وانا منهمك 
بالتدخ��ني، الغبار وه��و ميتزج من دخان الس��كائر بدأ يطبق 
على صدري مما زاد من حاجتي الى الهواء النقي، جلست في 
زاوية قربها كوز من املاء مكتوب عليه �� سبيل يا عطشان.. 
واذا شربت اذكر عطش احلسني �� ياحسني انا اتذكرك سواء 
شربت املاء او لم اشربه، اتذكرك اآلن وأنا أسير وسط حطام 
مدينت��ي، هل هن��اك امكاني��ة للمقارنة بني م��ا حصل في 
يومك يا حس��ني مع ما حصل في ي��وم العراقيني هذا!؟ بعد 
أن التقطت انفاسي  قليال حتاملت على نفسي ووصلت الى 
مقهى حس��ن عجمي، املقهى اآليل للسقوط الذي صمد ال 
أعرف كيف! رغم طوفان الصواريخ ودوي االنفجارات القريبة 
منه، في زاوية من زوايا املقهى وجدت »حسني حسن وصفاء 
صنكور وعبد اللطيف الراش��د ومنذر اجلبوري واحمد الثائر 
وحس��ني علي يونس« كانت الدهشة تعلو وجوههم مثلي، 
اشار حسني حسن ناحية ورقة مكتوبة بخط اليد ملصقة 
على زجاج املقهى اخلارجي )كانت دعوة لالدباء للتجمع غدا 
في مبنى االحتاد الس��اعة 10 صباحا لغرض تش��كيل جلنة 
جترد م��ا بقي من أثاث وأضابير األدباء واع��ادة تنظيم احتادنا( 
العاصف��ة الترابية مس��تمرة صاحبها مط��ر خفيف، رغم 
املطر كن��ت غاضبا جدا، س��معت ان مؤمت��ر الناصرية أجل 
عش��رة اي��ام اخرى، ولم نس��مع إال وع��ودا بع��ودة الكهرباء 
والهاتف، الش��ارع شهد حركة سير قوية، أمام أحد االفران 
في شارع الرشيد، وقفت مع طابور طويل لرجال اغلبهم من 
املش��ردين الذين ينامون في أزقة احليدرخانة، وسط الطابور، 
رأيت رجالً يرتدي قبعة رمادية ونظارات عريضة س��وداء، كان 
صامتا وحزينا وش��اردا، لكن منظره وصمته يؤكدان لي على 
األقل، أنه أحد شخصيات »دوستويفسكي« خرج من احدى 
رواياته، وصل الى بغ��داد، لَيرى حتى يتمكن أن يَرْوي عالمات 
االنس��حاق البش��ري املؤلم وليؤكد حقيقة أن احلرب ال قلب 
لها إطالقا. كل االخبار ال تعني ش��يء وس��ط احلطام، كلها 
ال تعني ش��يئاً ألن احلطام واخلراب ف��ي بغداد أفصح االخبار 

واكثرها قوة.

عاصفة
 ترابية

a

جدار ازرق

محمد علوان جرب

براعم واعدة 

املي ان يعود العراق ساكنا 
ال صوت، ال رصاص، ال اشالء، ال دم

اجتول في الشارع ليس معي اال دفتر املي
في جيبي عصفور ينادي مرحبا حريتي
ال ضابطا يوقفني وال جواز، وال مذهب 

علمني وطني بأن دماء الشهداء 
هي التي ترسم حدود الوطن

اتقيأ احزاني وادوس جميع شعارات الطبشور 
وال اظل على باب بالدي مرميا كالقدح املكسور

اتأمل في اكياس الرمل 
ودمعي في عيني بحور

سوف اضحي من اجل وطني 
من اجل ديني – كرامتي

يا موطن حبي وكل مودتي
اهديك من قلبي سعادة 

في مغرب بات الفؤاد معلقا 
فدموع حبي للعراق بدت شعرا
ميزق كل من اراد متزيق جسدي 

وطني احبك ال بديل 
اتريد من قولي دليل!!
منوت كي يحيا الوطن

 يحيا ملن!! نحن الوطن..
ان لم يكن بنا كرميا آمنا 

ولم يكن محترما ولم يكن حرا
فال عشنا وال عاش الوطن 
فال عشنا وال عاش الوطن

)أملي(

زينب كاظم الجنابي
 )محافظة بابل( 

البينة الجديدة / خاص
بارك وزير الثقافة والسياحة واالثار 
الدكتور عبد االمير احلمداني اعادة  
انتخ��اب الكات��ب واملفك��ر ناجح 
املعموري رئيسا لالحتاد العام لالدباء 
والكتاب العراقي��ني، وذكر  املكتب 
احلمدان��ي  ان  لل��وزارة  االعالم��ي 
بع��ث ببرقي��ة تهنئة الى رئاس��ة 
العام��ة ضمنها  وأمانت��ه  االحت��اد 
اجمل عبارات التهاني والتبريكات 
لتجدي��د الثقة باملعم��وري للدورة 

الثانية على التوالي.

بارك وزير الثقافة والسياحة واآلثار 
الدكتور عبد االمير احلمداني اعادة  
انتخ��اب الكات��ب واملفك��ر ناجح 
املعموري رئيسا لالحتاد العام لالدباء 
والكت��اب العراقي��ني. وذكر املكتب 
احلمدان��ي  ان  لل��وزارة  االعالم��ي 
بع��ث ببرقي��ة تهنئة الى رئاس��ة 
العام��ة ضمنها  وأمانت��ه  االحت��اد 
اجمل عبارات التهاني والتبريكات 
لتجدي��د الثقة باملعم��وري للدورة 

الثانية على التوالي.
وفي ادناه نص برقية التهنئة:

تلقينا بسعادة بالغة نبأ انتخابكم 
رئيسا لالحتاد العام لالدباء والكتاب 
العراقيني ملا عرف عنكم من سيرة 
مكللة بالفك��ر واالبداع واالجنازات 
التي شكلت مفخرة لكل مثقفي 
اختيارك��م من  الع��راق والس��يما 
قب��ل  مجموع��ة )كاس��ل جورنال 
الع��ام  ش��خصية  البريطاني��ة( 
الثقافي��ة عل��ى مس��توى العالم.
تهنئة خالصة لكم وجلميع االدباء 
العراق،  ف��ي  واملثقف��ني  والكت��اب 
رئاس��ة  مبناس��بة اختي��ار هيئ��ة 

االحت��اد ومكتبه التنفي��ذي املؤلف 
رئيس��اً  الك��رمي  م��ن ش��خصكم 
وابراهيم اخلي��اط اميناً عاماً وعلي 
الف��واز نائباً لألمني الع��ام، واالدباء 
عمر الس��راي، ومروان عادل حمزة، 
وجب��ار الك��واز، وري��اض الغري��ب، 
وعمار املس��عودي، وراوية الشاعر، 
واش��ور ملح��م، وحس��ني اجل��اف، 
وف��وزي اكرم ون��ود ان جن��دد القول 
لكم بان الوزارة على اس��تعداد تام  
للتع��اون م��ع االحتاد الع��ام لالدباء 
والكتاب للنهوض بالواقع الثقافي 

العراق��ي، واملس��اعدة في حلحلة 
يعان��ون  الت��ي  املش��اكل  جمي��ع 
منه��ا خصوص��ا قضي��ة تعدي��ل 
قانون االحتاد مب��ا يتالءم والتطورات 
احلاصلة في املشهد الثقافي بكل 
مفاصله. مبارك لكم ولكل االدباء 
تصديك��م  ومثمن��ني  العراقي��ني 
لهذه املهمة النبيلة ونحن معكم 
مؤازرين وداعمني لكم ولكّل حراك 
ثقافي من ش��أنه أن يع��زز الثقافة 
العراقية وينهض بالواقع الثقافي 

حتت مظلة الوطن الواحد.

البينة الجديدة / علي شريف
البي��ت الثقاف��ي ف��ي  ضي��ف 
بالتع��اون  باب��ل  محافظ��ة 
م��ع جمعي��ة ال��رواد الثقافية 
املس��تقلةاملركز الع��ام/ باب��ل 
الوطن��ي  اإلمن��اء  ومؤسس��ة 
ومنظم��ة اإلب��داع/ ف��رع بابل 
املغترب��ة  باألديب��ة  احتفالي��ة 
الدكتورة وفاء عبد الرزاق رئيس 
املنظم��ة العاملي��ة لإلبداع من 
الس��الم ملناس��بة فوزها  اجل 
بجائ��زة اوس��كار األمم املتحدة 
لس��يدات رائدات حول العالم.
وقال��ت الضيف��ة احملتف��ى بها 
أن  عبدال��رزاق:  وف��اء  الكت��ورة 
وجوده��ا واالحتف��ال بها للمرة 
والثانية  باب��ل  ف��ي  اخلامس��ة 
البابلي  الثقاف��ي  البي��ت  ف��ي 

ه��و اوس��كار م��ن ن��وع آخ��ر 
فه��و اوس��كار ب��الد الرافدين. 
وأوضح��ت: أن األوس��كار ه��ي 
جائ��زة فني��ة لكنها خصصت 
هذا العام لنس��اء رائدات حول 
العالم. كم��ا عبرت عن فخرها 
دكتوراه  أطروح��ة   )55( بتأليف 
منش��ورة عنه��ا و94 أخرى لم 

تنش��ر الى اآلن. من جانبه قال 
مدير البي��ت الثقاف��ي البابلي 
ان  الس��باك:  عل��ي  الش��اعر 
البي��ت الثقاف��ي ه��و احلاضنة 
الثقافي��ة ل��كل املثقف��ني وان 
االحتفاء بوفاء عبد الرزاق ميثل 
مناسبة طيبة تثمينا جلهودها 
ف��ي متثي��ل الع��راق أدبي��اً أمام 

العالم فيما قال رئيس جمعية 
الرواد الثقافية الش��اعر صالح 
اللب��ان: ان البي��ت الثقاف��ي ال 
يحتف��ي إال بالقامات الثقافية 
والوج��وه الكبي��رة معرب��ا عن 
سروره بوجود األديبة عبد الرزاق 
في مدينة احللة الس��باقة في 
االحتفاء باملبدعني. وقرأ عدد من 
الشعراء قصائد شعرية تغنت 
الرزاق وش��هادات  باألديبة عبد 
أش��ارت إل��ى نتاجه��ا األدب��ي 
ف��ي مج��االت الش��عر والرواية 
والقصة القصيرة. وكرم البيت 
الثقاف��ي البابل��ي ومركز اإلمناء 
الوطني والشاعر فوزي الطائي 
والشاعر صالح اللبان والشاعر 
حسني اخلفاجي الدكتورة عبد 

الرزاق.

بغداد / البينة الجديدة
اوع��ز وزي��ر الثقاف��ة والس��ياحة واالثار 
عب��د االمي��ر احلمداني، امس الس��بت، 
املتح��ف  قاع��ات  اح��دى  بتخصي��ص 
الوطني العراقي اليداع الهدايا املرسلة 
م��ن قب��ل رئيس مجل��س ال��وزراء عادل 
عبد املهدي الى ال��وزارة باعتبارها جزءا 
من امل��ال العام ومدرجة ضم��ن املوروث 

الرسمي للحكومة العراقية.
وذكر بي��ان لل��وزارة أن “احلمداني وجه 

باتخاذ جميع التدابير لتهيئة القاعة 
وجتهيزها الس��تيعاب الهداي��ا الواردة 
من رئاس��ة الوزراء وعرضها بالطريقة 
الالئق��ة كونها باتت ث��روة وطنية لها 
دالالته��ا الرمزي��ة والدبلوماس��ية في 
اطار العالقات املتبادلة بني احلكومات 
والدول، مشيرا الى ان القاعة ستفتح 
باملوظف��ني  جتهيزه��ا  ح��ال  ابوابه��ا 
الش��عب  ابن��اء  ام��ام  املتخصص��ني 

العراقي كافة”.

ص��در حديث�����ا لالس����تاذ 
الدكت��ور حمي����د حس��ون 
بجية املس��عودي التدريسي 
ف��ي كلي��ة التربي��ة للعلوم 
باب��ل  بجامع��ة  االنس��انية 
كتاب )نواف��ذ مختلفة على 
ب���)161(  املعرف��ة(  حق��ول 
دار  صفح��ة ع��ن اص��دارات 
الف��رات للثقاف��ة واالع��الم. 
الكت��اب  ان  املؤل��ف  وق��ال 
وتتابعت  تنوعت مواضيع��ه 
مواده ب��ني قراءات في الكتب 
مل��ن  نف��ع  ذات  ومواضي��ع 
ل��ه معرف��ة متواضع��ة في 
واالنكليزية  العربية  اللغتني 
وملن قطع ش��وطا في اللغة 

االنكليزي��ة. وتضمن الكتاب 
األول  تن��اول  فص��ول  ثالث��ة 
قراءات منوعة في اربعة كتب 
مهم��ة البي االس��ود الدؤلي 
وكتاب ازم��ة العلم املعاصر 
الغ��رب  صهين��ة  وكت��اب 

وتتري��ك العال��م االس��المي 
وكت��اب التط��رف العلماني. 
وقد اس��تعرضت في الفصل 
الثاني من الكتاب التقابلية 
االنكليزي��ة  اللغت��ني  ب��ني 
والعربي��ة وبي��ان االضداد في 
اللغ��ة والفاظ االض��داد في 
الق��ران الك��رمي واالضداد في 
الترجم��ة. واخت��ص الفصل 
الثالث مبواضي��ع ذات عالقة 
االنكليزي��ة  اللغ��ة  ف��ي 
تتعلق بتكتي��كات مفحمة 
ف��ي احلج��اج ف��ي املناظ��رة 
االخيرة  االمريكية  الرئاسية 
ب��ني اوباما ورومني في س��نة 

.2012

وزير الثقافة يهنئ بانتخاب املفكر ناجح املعموري رئيسًا الحتاد األدباء

نوافذ خمتلفة على حقول املعرفةثقايف بابل يضّيف األديبة املغرتبة الدكتورة وفاء عبد الرزاق

الشاعر املهندس عباس شكر

حسني السلمان

كس��فينة هرمة قذفها البحر جانبا 
أقف أمامك اآلن صديقي.

تش��اطرني  أن  وأري��دك  أبك��ي  أن��ا 
الب��كاء، رمبا هو يصبح لذيذا في هذه 

املشاركة..
ال ي��ا صديقي، أعت��ذر الي��ك، ها أني 

أفس��خ ه��ذا العق��د. فأن��ا ال أح��ب 
الش��راكة فهي بائسة، عاقرة، هي ال 

تنمو أال ومعها الدمار واخلراب.
يا صديقي كل الش��ركات في احلياة 
خاس��رة في أولها وف��ي آخرها.. لكن 
ش��راكة احل��ب، ي��ا صديق��ي حاجة 
انس��انية تعمل على جتدي��د احلياة، 

وهي الوحيدة التي تنمو كاألشجار.

احلمداني يوعز بتجهيز قاعة باملتحف العراقي إليداع هدايا عبد املهديهذيان قصة قصرية جدا



التشكيلي عادل أصغر في حوار خص به )                     ( : ال يمكن تجميل أخطاء اللوحات باألعمال المائية

الوسام الذهيب جاء بناًء على ما قدمته من أعمال مائية كثرية واقعية ختتص باجلانب اإلنساني 
ومعاناته بسبب التهميش

* اه��ا ومرحبا ب��ك - نب��دأ معك حول 
الوس��ام الذهبي ال��ذي حصلت عليه 

مؤخرا؟
- الوس��ام الذهب��ي ج��اء بن��اًء على ما 
قدمته م��ن أعمال مائية كثيرة واقعية 
تخت��ص باجلان��ب اإلنس��اني ومعاناته 
بسبب التهميش وعدم االهتمام بهذا 
الكائ��ن الذي لم يحصل على أبس��ط 
حقوق��ه، وبإجحافه وظلم��ه املتعمد 
مما جعلني أن اجس��د هذه املعاناة وما 
سببت له من كوارث فجاء هذا الوسام 
تكرمي��اً مل��ا قدمت��ه م��ن أعم��ال بهذا 

الصدد.

* كيف استقبلت جمعية التشكيليني 
واجلهات املعنية صدى هذا التكرمي؟

- لألس��ف مل��اذا ل��م يهت��م ب��ي أهلي 
أقصد نقابة الفنانني العراقيني والذين 
ه��م يعتبرون م��ن أصدقائي ف��ي فترة 
دراستي ومن املقربني لي وحتى جمعية 
ل��م  الذي��ن  العراقي��ني  التش��كيليني 
أحص��ل منهم عل��ى أي إلتفاتة منهم 
أو حتى كتاب ش��كر بسيط بينما كل 
التقيمات والتكيرميات جاءت من أناس 
ال أعرفهم لكنه��م قيموا أعمالي، وما 
قدمت��ه فن ويفتخروا ب��ي لكوني فنانا 

عربيا؟!

* اللوحة املائي��ة كما يراها البعض 
ال تعي��ش طوي��ا قياس��ا باألعمال 

الزيتية، مب تعلل ذلك؟
- أوالً: األل��وان املائي��ة ه��ي أقراص 
دائري��ة  وجاف��ة  صلب��ة  مائي��ة  
مثبت��ة  مس��تطيلة  أو  الش��كل 
على باليتة خاصة تذاب وتتفاعل 
م��ع املاء تتطل��ب مس��توى عاليا 
من التقنية عل��ى عكس الزيت أو 
األكرلك ألنك ال تس��تطيع جتميل 
أخطائ��ك لذل��ك يج��ب أن يكون 
فنان األل��وان املائي��ة متمكنا من 

أدواته وذا خبرة عالية. 
ثاني��اً: طبعاً ه��ذا النوع م��ن الفن 
اش��تهر في اجنلترا في القرن الثاني 

عشر ثم في فرنسا وهولندا.
ثالثاً: أن��ا أرى ألوانها ثابتة ورصينة 
وثابتة وتق��اوم العوامل اجلوية، ومبا 
إنها تس��تخدم على ورق الكانسن 
والورق مع��روف مهم��ا كانت قوته 
ونوعيته لم يكن كما خامة الكانفس 
لذلك ال��ورق يتأثر بتأثي��رات اجلو أكثر 
من غي��ره لذلك اللوح��ة املائية يجب 
أن تأطر ببراويز مزججة حفاظاً عليها 

من التلف.
* أولى لوحاتك عن ماذا تبحث؟

- ه��ذه اللوحة جتس��د معان��اة الناس 
اث��ر ت��أزم الوض��ع ف��ي العراق بس��بب 
السياس��ة اخلاصة والتقصير املتعمد 
في حق املواطن، مما أدى إلى دخول داعش 
اإلرهابي فهرب من موت اليخ موت آخر 

بعد أن فقد كل شيء في وطنه.

* ما حكاية لوحة بائع السبح؟
- بائع السبح األب أو اجلد، ميثل اإلنسان 
العراقي الشريف هذا رجل ضرير يجلس 

يومياً في منطق��ة امليدان ببغداد يبيع 
الس��بح ليوفر لقم��ة العيش ألحفاده 

اليتام��ى والذي لم يحص��ل حتى على 
راتب الرعاية االجتماعية.

* أراك في ه��ذه اللوحة بني الذين عانوا 
من تهجي��ر الدواعش الذي فرضه على 

مدينة جلوالء؟
- ه��ذه اللوحة جس��دت م��دى املؤامرة 

الت��ي حيك��ت وم��ررت على الش��عب 
البس��يط وأوقعته في دائرة الطائفية، 

أبني فيها تفجير األمامني العسكريني 
)ع( وأوقاتن��ا ف��ي الطائفية حيث دخل 

داعش اإلرهابي ليهجر من جهة ويقتل 
ويذبح من جه��ة ويطمس احلضارة من 

جه��ة ومنه��ا ملوي��ة س��امراء ومنارة 
واملؤام��رة  يط��ول  واحلدي��ث  احلدب��اء، 
مس��تمرة وأن��ا كن��ت من ضم��ن هذه 

الناس املهجرة.
* مدينة جلوالء ال تفارقك في أعمالك؟

- إنها مدينة طفولتي وس��أظل أرسم 
عنه��ا، وكم��ا ترى هنا ع��ودة احلياة من 
جدي��د إل��ى مدينت��ي جل��والء وم��ازال 

املستقبل مبهما ومخيفا.
مزقه��ا  الت��ي  اللوح��ة  ع��ن  م��اذا   *

الدواعش؟
- ه��ذه اللوح��ة الت��ي مزقه��ا داعش 
األرهابي اثن��اء دخولها مدينتي حيث 

جسدت أهداف االحتال لبلدي العزيز 
بأسلوب املدرسة التكعيبية.

albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة  

ال ترتبط بحزب أو حركة
 أو أية جهة دينية أو سياسية
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حاوره / علي صحن عبدالعزيز

عادل أصغر

جلوالء مدينة طفوليت وسأظل أرسم عنها وكما 
ترى هنا عودة احلياة من جديد إىل مدينيت 

جلوالء ومازال املستقبل مبهمًا وخميفًا

متابعة / البينة اجلديدة
تس��يطر حالة من احلزن الش��ديد على الفنانة 
الس��ورية كندة عل��وش بعد وف��اة كلبتها، 
والتي كانت تعيش معها منذ سنوات 
وال تت��رك برنامج��ا تلفزيوني��ا إال 
وحتدث��ت عن حبها الش��ديد 
عل��وش  ونش��رت  له��ا. 
ص��ور  مجموع��ة 

لكلبته��ا 
خ��ال  م��ن 
بها  حس��ا
تطبيق  على 
»إنستغرام« 
وعلقت عليها 
»امب��ارح  قائل��ة: 
حبيبت��ي  راح��ت 
الصغي��رة توف��ي أغل��ى 
بعد  قلب��ي  مخل��وق عل��ى 
أهل��ي.. رفيقتي وبنت��ي اكتر حدا 
بيضحكني واكتر حدا مخلص وحنون 
مر بحياتي«.وأضافت: »طبعاً يلي بعمرن ما ربو 
كل��ب ما هيفهم��وا يلي ّعم قول��وا وحيعتبروا 
كام��ي مبال��غ فيه ويل��ي ربى كل��ب حيفهم.. 
حيفهم ش��و يعني مخلوق صغي��ر تكون انت 
كل العالم بالنس��بة الو يس��تناك بالساعات 

بدون ال اكل وال شرب«.

كندة علوش تنعى 
أغلى خملوق لديها

متابعة / البينة اجلديدة
حل��ت الفنانة راني��ا يوس��ف، ضيفة على 
حلق��ة م��ن برنام��ج »درام��ا ش��خصية«، 
والذي تعده وتنفذه إيناس س��امة الشواف 
ويُذاع على إح��دى احملطات اإلذاعية، ويحاور 
البرنام��ج ضيوف��ه باعتبار حياته��م دراما 
شخصية، فيتتبع األوقات التي لعبوا فيها 
دور البطولة، وكل حدث رئيسي في حياتهم، 
وكذل��ك نهاي��ات حكاياتهم. وقال��ت رانيا: 
»حياة كل ش��خص ميك��ن أن تتحول لعمل 
درام��ي، فالدرام��ا تأتي من الواق��ع، وحياتنا 
مليئ��ة باألح��داث واملش��اكل والعقب��ات، 
وحيات��ي إذا حتولت لعمل درامي س��تتكون 

م��ن 3 أج��زاء، اجل��زء األول حيات��ي حتى 
انفصالي عن أبو ال��والد، ميكن تصنيفه 
اجتماع��ي- كوميديا س��وداء مع بعض 
التش��ويق والرومنس��ية، والرومنس��ية 
هي أس��اس املش��كلة، لكن ال���3 أجزاء 
وأضاف��ت:  حزين��ة«.  نهاي��ات  انته��ت 
»حياتي بطولة مش��تركة، ال أحد يقوم 
ببطول��ة حياته مبفرده ممكن مسلس��ل 
حياتي يبقى اسمه )امرأة وثاثة رجال(، 
ويتضمن بعض األج��زاء التي أقوم فيها 
بالبطول��ة املطلقة، وأحداث أخرى كنت 
ألعب فيها دور الكومب��ارس، فأنا اخملرج 

في حياتي طوال الوقت«.

رانيا يوسف تتحدث عن حياتها الشخصية وزواجها 

البينة اجلديدة / صباح رحيمة
كثيراً ما نسمع أو نقرأ مقولة )هذا واقعنا( 
عن لسان مختصني مع األسف أو متابعني 
وه��ذا خطأ كبي��ر ال ميكن تداول��ه والتركيز 
علي��ه ألن الفن هو إفتراض واقع وليس واقع 
وإن الفن��ان الذي ينق��ل الواقع حتى لو كان 
ص��ورة فوتوغرافي��ة فه��و ال ينق��ل الواقع 
كم��ا هو إطاقاً فإن اختياره للزاوية وكذلك 
احلجم يعني إعادة صياغة هذا الواقع إضف 
اليه��ا املتغيرات في الضوء أو اللون أو إذا ما 
أضاف اليه��ا أو حذف منه��ا ولذلك فالفن 
هو صياغة واقع من وجهة نظر خيالية في 
اختي��ار زاوية ما وتقدميه��ا بحجم ما لكي 
تؤدي رسالتها في إجتاه ما. وإن ال�)نا( تعميم 
مرفوض أصاً ألن ال�)نا( اخلاصة بك هي ليس 
ال�)ن��ا( التي تخص غيرك ف��اذا كان واقعك 
وأن��ت ترتاد املقاهي فواق��ع أخيك في بيتك 

هو إرتياد املكتبات وواقع ثالث إرتياد البارات 
وهكذا إذن  لكل واقعه يعني ال�)نا( تختلف 
وله��ذا فا يح��ق لنا التعمي��م وهذا جانب 
وأم��ا اجلانب اآلخ��ر اال وهو لي��س باالمكان 
نق��ل هذا الواقع نقاً حرفي��اً وإن كان أغرب 

من اخليال أو أحياناً تتوفر فيه كل مقومات 
البن��اء الدرامي وال يحتاج غير نقلها ولكن 
مهم��ا يكن فإن لفكر الكاتب دور في وضع 
ملس��اته هنا أو هناك لكي يستطيع تقدمي 
ما يريد أن يقدمه م��ن فكرة، وهذا يؤكد أن 
تن��اول الفن��ان لزاوية ما وتس��ليط الضوء 
عليه��ا أو وضعه��ا حتت اجملهر ه��و إلعطاء 
جترب��ة مح��ددة ولكنه��ا ميك��ن أن تك��ون 
شاملة مثلما يتناول موضوعاً عاماً ليقول 
قوالً معيناً وهي في النتيجة فكرة ما يريد 
الفنان إيصالها للمتلقي بوس��ائل التأثير 
الصوري أو السمعي وإستغال ما يساعده 
على حتقيق ذلك عب��ر أدوات عمله املتاحة 
كالكامي��را أو الفرش��اة والل��ون أو الض��وء 
والوتر أو احل��رف. فالفن لي��س بواقعنا وإمنا 
هو إع��ادة صياغة الواقع وتقدميه مبا يتوائم 

والفكرة املراد إيصالها.

الدراما بني الواقع واخليال

التضاريس اللونية واإلضاءات واخلطوط اخملتلفة تشكل عاما مهما وبالغ األثر على عني املتلقي في أعمال التشكيلي عادل أصغر، كما أن املتتبع 
إل��ى لوحاته يجد تفاصيل دقيقة ال ميكن العثور عليها ألي فنان تش��كيلي آخ��ر وخصوصا فيما يتعلق باأللوان املائية، لدرجة جتعل املتلقي يدرك 
أن هنالك لوحة إمتزجت فيها حاالت اجلمال مع غاية التعبير بشكل متناسق ومتميز جدا، ولم تقتصر اسقاطات خياله اخلصب واملبدع 

على مدرسة تشكيلية واحدة فقط، بل كانت انتقاالته عن حرفية ومهنية عالية لبقية املدارس التشكيلية األخرى..

متابعة / البينة اجلديدة
شهد استديو »فانوس هيونة« الذي تقدمه الفنانة 
 atv الكويتي��ة هيا الش��عيبي على شاش��ة قن��اة
موقفاً إنس��انياً مؤث��راً جداً، إذ تلق��ت الفنانة أثناء 
اس��تضافتها زميلته��ا إلهام الفضال��ة اتصاالً من 
الطفلة أوراد العنزي التي تعرف بلقب »أقوى طفلة«. 

إلى  األخيرة  وجوده��ا حالياً وأش��ارت 
أمي��ركا،  حي��ث ف��ي 

خضع��ت 
لعملي��ة 
ع��ة  ا ر ز

للنخاع متوجهة بالشكر إليهما بسبب تقدميهما 
الدع��م التام له��ا. وأضاف��ت: »أنا داقة م��ن أمريكا 
ألش��كر مام��ا إله��ام ومام��ا هيونة عل��ى وقفتهم 
معاي. ما قصروا بعمليتي زرع النخاع. كانوا عطول 
ينزل��ون أدعية يطلبون م��ن املتابعني يدعول��ي... أنا 
بثب��ت للعالم إني أقوى طفلة، جنوت من عملية زرع 
النخ��اع بفض��ل اهلل«. وعلى اإلثر ظه��ر التأثر على 
الفنانتني اللت��ني لم تتمكنا من حب��س دموعهما. 
وتعليقاً قالت إلهام: »أنا وايد وايد أحبك إنِت بطلة، 
ش��جاعة، قوي��ة وتعطني الن��اس دافع ق��وي إنهم 

يحبون احلياة ويتمسكون فيها برافو عليك بنتي«.

هيا الشعييب وإهلام الفضالة تنهاران على اهلواء
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املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب



17 إعالنات

مصرف التعاون االسالمي لالستثمار

              اعـــــــالن

ــالمي  االس ــاون  التع ــرف  مص ــم  يهديك
ــن عن  ــه ويعل ــب تحيات ــتثمار اطي لالس
ــن الذكور او االناث  حاجته اىل مرتجم م
ــة العربية اىل  ــن اللغ ــة م ــد الرتجم يجي
ــية وبالعكس قراءة وكتابة  اللغة الفارس
ومحادثة فعلى من يجد يف نفسه الكفاءة 
واملقدرة تقديم السرية الذاتية عرب الربيد 
االلكرتوني لقسم االدارة واملوارد البشرية 
ــن يف  ــالمي الكائ ــاون االس ــرف التع ملص
ــبح- محلة 929   عرصات الهندية- املس

شارع 17بناية 59.
hr@icb-fi.com

دعــــوة دائـنـيــــــن

ــة والوكاالت  ــارة العام ــيزانه للتج ــركة )ش ــن املصفيان لش نح
ــم غانم و سناء سلومي  التجارية املحدودة( املحاميتان االء جاس
هاشم ندعو كافة دائني الشركة وكل مدع بحق عليها مراجعتنا 
على العنوان التالي بغداد / البلديات/محلة 746 / زقاق 51 / 
دار 5 خالل مدة عشرة ايام من تاريخ النشر وخالف ذلك يسقط 

حق الدائن باملطالبة.
املصفيان املحاميتان

 االء جاسم غانم و سناء سلومي هاشم

تنويه مناقصة رقم )2019/4(
م/ تجهيز حصى

ــرق/ البينة  ــاح / الش ــور يف جريدة الصب ــا املنش ــا باعالنن الحاق
ــى  ــز )6000 م3( حص ــة ))تجهي ــاص بمناقص ــدة والخ الجدي
مدرج تدرج )19-37,5( ملم و )18000 م3( حصى مدرج 
تدرج )9,5-19( ملم اىل معمل اسفلت الحفار يف الديوانية(( 
ننوه بأن املناقصة هي ))تجهيز )6000م3( حصى مدرج تدرج 
)19-37,5( ملم و )18000م3( حصى مكسر تدرج )9,5-

19( ملم اىل معمل اسفلت الحفار يف الديوانية((.

فقدان هوية
ــركة العامة لتصنيع  فقدت الهوية الصادرة من الش
ــى محسن( فالرجاء على  الحبوب  بأسم )سمري موس

من يعثر عليها تسليمها لجهة االصدار.
مع التقدير

مديرية بلديات واسط
لجنة البيع وااليجار 

العدد :  1357
التاريخ: 2019/5/5

م/اعـــــــالن 
ــا يف ادناه والعائدة اىل  ــط  عن تأجري االمالك املدرجة اوصافه ــة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واس ــن لجن تعل
ــرتاك  ــنة 2013 فعلى الراغبني باالش ــوال الدولة رقم )21( لس ــع وايجار ام ــة الحي وفق قانون بي ــة بلدي مديري
ــرها  يف  ــي خالل فرتة )30( ثالثون يوما تبدأ من اليوم التالي لنش ــة مراجعة مديرية بلدية الح ــدة العلني يف املزاي
ــة التقديرية بصك مصدق او  ــة البالغة )30%( من القيم ــتصحبني معهم التأمينات القانوني ــف اليومية مس الصح
ــط يف  ــوم االخريمن مدة االعالن يف مقر مديرية بلديات واس ــتجري املزايدة يف الي ــل مدة االيجار وس ــدا ولكام نق
ــة املصاريف االخرى  ــر واالعالن وكاف ــو عليه املزايدة اجور النش ــرة صباحا( ويتحمل من ترس تمام الساعة)العاش
وعلى املستأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة واصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من 

البلدية بهذا الصدد.
املهندس االقدم
علي عبد صيوان
مدير بلديات واسط
رئيس لجنة البيع وااليجار

اعالن رقم )43 -45( لسنة 2019
تعلن شركة مصايف الوسط عن اعالن الطلبيات االستريادية )وفقا للوثائق القياسية(  وكما مبني ادناه :-

وبالشروط التالية:ـ
1-يتم تقديم العروض وفقا للوثائق القياسية ويف حال عدم التزام مقدم العطاء يف تطبيق الوثيقة القياسية بكافة اقسامها فانه سيتم استبعاد عطائه مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقديم.

ــركة املقدمة للعطاء مع الوثائق  ــتثمارات العطاء والذي يكون بصيغة )word( ثم تقدم ورقيا بعد ختمها بالختم الحي الخاص بالش ــية والخاص باس ــم الرابع من الوثيقة القياس 2-يلتزم مقدمو العطاء بملء القس
املكونة للعطاء وبخالف عدم االلتزام يتم استبعاد العطاء وحسب التعليمات. 

ــي ورقم الحساب هو 90956   ــركتنا )مصرف الرافدين( الفرع الرئيس ــون الف( دينار عراقي غري قابل للرد او تحويل ذلك املبلغ اىل املصرف الخاص لش 3-  يتم بيع مواصفات الطلبية بمبلغ 250000 )مائتان وخمس
اال يف حالة الغاء الطلبية من قبل شركتنا يعاد املبلغ اىل املجهز بعد تقديم طلب من قبله.

4- يتم فتح العروض )يف اليوم الذي يلي تاريخ الغلق( ويف حالة مصادفة عطلة تؤجل اىل اليوم التالي وباإلمكان حضور ممثلي الشركات اىل مقر شركتنا عند الساعة العاشرة من اليوم الذي يلي تاريخ الغلق واملثبت 
يف الفقرة )28( ادناه.

5- يتم تقديم االسعار بعملة الدوالر –يورو- دينار عراقي )CIP( واصل بغداد / مخازن مصفي الدورة وتكون االسعار نهائية وغري قابلة للتفاوض وشركتنا غري ملزمة بقبول اوطأ االسعار.
ــتعالمات شركتنا  ــركات يف الصندوق الخاص يف اس ــم الكامل وعليه ختم الش 6- يتم تقديم العرض بظرف مثبت عليه رقم املناقصة وعنوانها وتاريخ الغلق وموقع من قبل املدير العام او املدير املفوض مع تثبيت االس

تقبل العروض التي ترسل مغلفة بالربيد او D.H.L وتهمل العروض التي ترد بعد تاريخ الغلق او عن طريق الربيد االلكرتوني.
7- يجب تحديد فرتة نفاذية العرض وتثبيتها على الظرف الخاص بالعرض وكذلك تحديد تاريخ نفاذية التأمينات االولية يف العرض ويجب اال تقل مدة نفاذ العروض عن )120 يوما(.

8- ترقيم كل صفحة من صفحات العطاء مع املرفقات.
9-يتم تقديم تأمينات اولية من قبل مقدم العطاء او من احد املساهمني يف الشركة وحسب التعليمات وترفق مع العروض  على شكل )خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة( نسخة اصلية صادرة من احد املصارف 
ــتثمار ، االقليم التجاري  ــالمي ، املنصور لالس ــتثمار والتمويل، الوطني االس ــتثمار والتنمية،  مصرف اربيل ، مصرف جيهان لالس ــتان الدولي لالس ــدى ،املصرف العراقي للتجارة ،مصرف كوردس ــرف اله ــة )مص العراقي
لالستثمار والتمويل )امريالد سابقا( ، مصرف بغداد ، مصرف الخليج التجاري ، سومر التجاري ، االئتمان العراقي ، االهلي العراقي ، االستثمار العراقي ، اشور الدولي لالستثمار ، العراقي االسالمي لالستثمار والتنمية 
ــط ,العراقي لالستثمار، البحر املتوسط، مصرف التعاون االسالمي لألستثمار( وكافة فروع املصارف االجنبية  ــرق االوس ــتثمار والتمويل ، التجاري العراقي ، مصرف بيبلوس اللبناني ، مصرف الش ، التنمية الدولي لالس
العاملة يف العراق وترفق مع الوثيقة القياسية وتطلق هذه التامينات يف حالة عدم احالة الطلبية عليكم وتهمل العروض التي لم ترفق بها التامينات االولية، ترفض التأمينات االولية الصادرة من )بنك اسيا الرتكي 
ــمال، مصرف دجلة والفرات للتنمية واالستثمار ومصرف الوركاء لألستثمار والتمويل ومصرف البصرة الدولي ومصرف الرواحل االسالمي  مصرف االقتصاد لالستثمار والتمويل,  ــتثمار ،مصرف الش ــالم لألس ، دار الس

مصرف البالد االسالمي, املصرف املتحد لالستثمار( ويجب ان تكون هذه التامينات نافذة ملدة ال تقل عن) 120(يومًا وتهمل العطاءات اذا كانت على شكل سويفت.
10-تحديد فرتة التجهيز بااليام وال يجوز تثبيت عبارة )من – اىل(.

11-تفرض غرامة تأخريية على املجهز ال يتجاوز حدها االعلى نسبة 10% من مبلغ عقد يف حالة عدم تجهيز املواد بفرتة التجهيز املثبتة يف العقد.
12-تقدم التأمينات النهائية على شكل خطاب ضمان حسن تنفيذ )حصرًا( للعقد بنسبة )5%( خمسة من املئة من مبلغ العقد بعد التبليغ بكتاب االحالة وقبل توقيع العقد ومن احد املصارف الواردة يف الفقرة رقم 
ــرتة التجهيز او لحني انتهاء فرتة الضمان, يف حالة وجود  ــل االحالة ويحال املجهز اىل لجنة الناكلني. وتبقى الكفالة نافذة ملدة العقد او تمديده عند تمديد ف ــاوز )14( يوما ويف حالة التأخر تهم ــدة ال تتج ــالل م )9( خ

)فرتة ضمان( تطلق كفالة حسن االداء بعد استالم املواد كاملة ومطابقة للمواصفات وبعد انجاز املجهز كافة التزاماته املنصوصة يف العقد وبخالفه سيتم مصادرتها من قبل شركتنا.
ــتحقاتها بالدينار العراقي ويتم حجز 2,7 كأمانات ضريبية وتكون النسبة 3% للعقود املتضمنة  ــركات غري العراقية والتي تستلم مس ــركات العراقية وللش ــبة )2,7 %( من قيمة العقد كضريبة للش ــتقطع نس 13-تس
نصب وتدريب واشراف موقعي وال تعاد اليكم اال بعد تزويدنا برباءة ذمة من الهيئة العامة للضرائب وخالل )30( يوما من تاريخ انجاز العمل وبخالفه يتم استقطاع ما نسبته )10%( عشرة من املائة من قيمة العقد 

)وللمبالغ املتحققة( وارسالها اىل الهيئة العامة للضرائب قبل اطالق الدفعة االخرية سواء اكان تنفيذ العقد على دفعة واحدة ام على عدة دفعات.
14-تستقطع نسبة )0,003(من مبلغ العقد كرسم طابع.

15-سيتم استقطاع مبلغ اجازة االسترياد بعد اصدار العقد بموجب ما يتم تحديده من وزارة التجارة  )الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية( للمواد الكيمياوية حصرا.
ــم املجهزين وتكون مصدقة من قبل امللحقية التجارية العراقية أو السفارة يف الخارج سواء كان )بلد املنشأ او بلد املجهز  ــركة املصنعة للمواد, فاتورة بيع ووثيقة التامني باس ــأ من الش ــهادة املنش 16-االلتزام بتقديم ش

ام يف بلد الشحن(.
17-سيتم استقطاع مبلغ االجور البيئية بعد اصدار العقد بموجب ما يتم تحديده من قبل وزارة الصحة والبيئة بالنسبة لطلبيات املواد الكيمياوية(.

18-ال يجوز ملقدم العطاء شطب اي بند من بنود مستندات املناقصة او اجراء اي تعديل فيها مهما كان نوعه.
19-منشأ املواد ينبغي ان يحدد يف العرض ويكون من ضمن املناشئ املطلوبة وثابت )لن يتغري ألي سبب كان( مع تحديد طريقة وميناء الشحن ونقطة الدخول.

ــمي وبخالفه يهمل  ــكل واضح ورس ــالت وبش ــركة او من يخولهم يف العروض واملراس ــم املدير العام للش ــارع – البناية – العنوان الربيدي والهاتف( واس 20-يقوم املجهز بتثبيت عنوانه الكامل )الدولة – املدينة – الش
العرض.

21-تقديم شهادة فحص طرف ثالث من احدى الشركات التالية:
 )LIOYD S REGISTER ،INTERTEK GLOBAL،TUV RHEINLAND ،DNV ،ATG،SGS،B.V(

22-تقديم كتاب تخويل من الشركات املصنعة مصدقة من وزارة الخارجية او السفارة او القنصلية او امللحقية التجارية يف بلد املنشأ )نسخة اصلية( وحسب التعليمات لطلبيات )تجهيز املواد املتخصصة(.
23-يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعالن مقدارها )150دوالر(.

ــنة  ــم يرد به نص ويكون النزاع خاضعًا لوالية القضاء العراقي مع تطبيق قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لس ــول بها يف العراق يف حالة وقوع منازعات او يف كل ما ل ــات املعم ــني والتعليم ــق القوان 24-تطبي
1977 بان املستحقات املالية ترتتب لشركتنا بذمة الطرف االخر.

25-يف طلبيات املواد الكيمياوية يجب ان تقدم النماذج خالل فرتة الغلق )مع العرض( وخالف ذلك لشركتنا الحق يف اهماله.
ــبة من تاريخ الغلق وستقوم شركتنا بتحديد تاريخ  ــراء مع الرسالة وقبل مدة مناس ــراء الطلبية ويتم ارفاق وصل الش ــاركة يف أي طلبية والتي تطلب أي معلومات فنية ش ــركات التي ترغب باملش 26-يتوجب على الش

انعقاد املؤتمر الخاص باالجابة عن استفسارات املشرتكني يف املناقصة وقبل موعد ال يقل عن )7( ايام من تاريخ غلق املناقصة.
27-ان املواد سوف تعترب غري مطابقة للمواصفات عند ورود مستندات الشحن غري مطابقة لشروط العقد او لشروط االعتماد )يف حال عدم قبول الطرف االول للخالفات يف مستندات الشحن(.

28-تاريخ الغلق الساعة )1( بعد الظهر ليوم 2019/6/24.
29-على الشركات الراغبة يف املشاركة تقديم كافة املستمسكات االصولية والقانونية الخاصة بالشركة )شهادة تأسيسية حديثة ونافذة ومصدقة حسب االصول من السفارة او القنصلية العراقية يف بلد الشركة – 
ــنتني مالية – الهوية التجارية النافذة( مع تقديم االعمال املماثلة صادرة من قبل جهات التعاقد  ــابات ختامية ألخر س براءة ذمة صادرة من الهيئة العامة للضرائب تتضمن الرقم الضريبي – املوقف املالي متمثل بحس

املعنية قبل شراء الطلبية او ترفق مع العرض املقدم يف حالة عدم تقديمها سابقًا.
30-استبعاد العطاء الذي يزيد مبلغه بنسبة 20% فاكثر عن الكلفة التخمينية.

31-للشركات العراقية سوف يتم اعتماد سعر الصرف )1182( دينار عراقي لكل دوالر امريكي.
32-بخصوص الشركات  غري العراقية فيتطلب تقديم احدى املستمسكات التالية:

ــب او جهة معتمدة  ــركة من مكت ــيس الش ــهادة تأس ــخة مرتجمة باللغة العربية لش ــيس مع نس ــادق عليها اصوليا من ملحقياتنا التجارية يف بلد التاس ــركة او املكتب مص ــيس الش ــهادة تأس ــخة واضحة من ش -نس
ومتخصصة.

-نسخة واضحة من قرار تسجيل فرع او مكتب تمثيل الشركة يف العراق صادر عن دائرة تسجيل الشركات )مصادق اصوليا(
33-كافة االجراءات لطلبيات الشراء خاضعة لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لسنة 2014 والضوابط والتعديالت.

www.mrc.oil.gov.iq ــــ   www.oil.gov.iq مالحظة: يمكن االطالع على شروط تقديم العطاءات وعلى املوقع االلكرتوني:ـ
مع التقدير

زيد كاظم شريف
املدير العام/ وكالة
رئيس مجلس االدارة

املدير العام
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محافظة بغداد
املديرية العامة للرتبية يف محافظة بغداد الكرخ الثالثة

مكتب املدير العام 
شعبة العقود

إعالن رقم )2019/1( 

تعلن محافظة بغداد/ املديرية العامة للرتبية يف محافظة بغداد الكرخ الثالثة/ مكتب املدير العام / شعبة العقود عن اجراء املناقصة 
العامة الخاصة برتميم وتأهيل سياج اعدادية الحرية الصناعية/ حي العدل واملدرجة ضمن تخصيصات املوازنة )الجارية فقرة – صيانة 
مباني( لسنة 2019 وبكلفة تخمينية مقدارها )249,815,000( مئتان وتسعة واربعون مليون وثمانمائة وخمسة عشر الف دينار 
فعلى الراغبني باالشرتاك يف املناقصة من اصحاب الشركات واملقاولني واملصنفني من ذوي الخربة واالختصاص تقديم عطاءاتهم خالل 
اوق��ات الدوام الرس��مي من يوم االحد املصادف 2019/5/12 وملدة )15 يوما( اىل )مق��ر املديرية العامة للرتبية يف محافظة بغداد 
الكرخ الثالثة / الكاظمية/ ش��ارع املحيط القديم/ قاعة ش��هداء جس��ر االئمة( على ان تقدم عطاءاتهم يف ظروف مغلقة ومختومة 

مثبت عليها اسم مقدم العطاء وعنوانه االلكرتوني ورقم الهاتف واسم ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات اآلتية:�
1. التأمينات االولية البالغة )7,470,000( سبعة ماليني واربعمائة وسبعون الف دينار بموجب خطاب ضمان غري مشروط او صك 
مصدق او س��فتجة من حس��اب الش��ركة صادر من املصارف املعتمدة يف العراق معنونة اىل املديرية العامة للرتبية يف محافظة بغداد 

الكرخ / الثالثة نافذة ملدة )120( يوما من تاريخ الغلق اي نافذ اىل تاريخ )2019/9/23(. 
2. كتاب براءة ذمة او عدم ممانعة من الهيئة العامة للضرائب / قس��م الش��ركات نافذ معنونة اىل املديرية العامة للرتبية يف محافظة 

بغداد الكرخ وتكون بنسخة اصلية.
3. شهادة تأسيس الشركة.

4. شهادة تسجيل وهوية تصنيف املقاولني االنشائية من الدرجة )التاسعة( )كحد ادنى للتصنيف( والصادرة من وزارة التخطيط نافذة 
عند تقديم العطاء )الهوية االصلية مع نسخة مصورة( يتم اعادتها بعد فتح العطاء.

5. وصل الشراء )النسخة االصلية(.
علمًا ان مبلغ مس��تندات املناقصة البالغ )50,000( خمس��ني الف دينار غري قابل للرد وان آخر موعد لبيع وثائق املناقصة س��يكون 
2019/5/26 وان يوم االحد املصادف 2019/5/26 الساعة الحادية عشرة صباحا هو موعد غلق املناقصة وسيتم فتح العطاءات 
بشكل علني يف نفس يوم الغلق امام مقدمي العطاءات واذا صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه وسوف يهمل 

اي عطاء يتم تقديمه بعد موعد غلق املناقصة.
يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النشر واالعالن وان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.

تكون مدة نفاذية العطاء )90( يوما من تاريخ غلق العطاء اي نافذ اىل 2019/8/24.
س��يتم عقد مؤتمر خاص باالجابة على استفس��ارات املش��اركني يف املناقصة عند الس��اعة العاش��رة صباحًا يف ي��وم االحد املصادف 
2019/5/19 يف قاعة ش��هداء جس��ر األئمة يف مقر املديرية العامة للرتبية يف محافظة بغداد/ الك��رخ الثالثة الكائنة يف منطقة 

الكاظمية.
للدائرة الحق يف الغاء املنافصة دون تعويض الشركة ولها الحق فقط يف استعادة مبلغ وصل الشراء.

مع مراعاة أن يكون مقدم العطاء مستوفيًا للمعايري املدرجة يف ادناه: 
1- لديه كفاءة مالية من خالل تقديم الحسابات الختامية للسنتني 2017و2018.

2- لديه سيولة نقدية من خالل كشف حساب من احد املصارف املعتمدة وبمبلغ ال يقل عن )87,450,000( سبعة وثمانون مليون 
واربعمائة وخمسون الف دينار آلخر ستة اشهر قبل تاريخ غلق املناقصة.

3- لديه اعمال مماثلة للسنوات الست السابقة على ان تكون قيمة عقد العمل املماثل ال تقل عن )160,000,000( مئة وستني 
مليون دينار.

اسم املناقصة: ترميم وتأهيل سياج اعدادية الحرية الصناعية / حي العدل
رقم املناقصة: ت.ه� 2019/1

عبد املحسن حسن املوسوي
املدير العام

)www.K3.epedu.gov.iq( :املوقع االلكرتوني للمديرية العامة للرتبية يف محافظة بغداد الكرخ الثالثة
)contracts.k3@gmail.com( �:الربيد االلكرتوني لشعبة العقود

إعالن دعوة الهيئة العامة لالجتماع
شركة الفلوجة إلنتاج املواد اإلنشائية واالستثمارات العقارية

مساهمة مختلطة
رأسمالها )3120( مليون دينار

السادة مساهمي شركة الفلوجة إلنتاج املواد اإلنشائية 
واالستثمارات العقارية )م . م( املحرتمني

املوضوع/ إعالن دعوة

اس��تنادًا ألحكام املواد )87/ثانيًا( من قانون الش��ركات رقم )21( لس��نة 1997 
املعدل، وتنفيذًا لقرار مجلس ادارة الش��ركة املرقم )23( املتخذ بالجلس��ة الثانية 
عش��رة املنعقد بتاريخ 2018/10/9، يس��رنا دعوتكم لحض��ور اجتماع الهيئة 
العام��ة املقرر عقده يف تمام الس��اعة العاش��رة م��ن صباح يوم األربع��اء املوافق 
2019/5/29 يف املركز الثقايف النفطي- بغداد- قرب س��احة االندلس، للنظر 

يف جدول االعمال اآلتي:
- االط��الع على كت��ب ديوان الرقاب��ة املالية املرقم��ة 9654, 9655, 9656, 
وامليزاني��ات  الختامي��ة  الحس��ابات  ع��ن   2018/5/9 يف  املؤرخ��ة   9657
العمومي��ة للس��نوات املالي��ة املنتهي��ة يف 2013/12/31, 2014/12/31, 
2015/12/31, 2016/12/31 ومناقشتها واتخاذ القرارات الالزمة بشأنها. 
نرجو تفضلكم بالحضور او انابة احد املساهمني بموجب سند االنابة او توكيل الغري 
بوكالة مصدقة لدى كاتب العدل مع ابراز شهادة االسهم االصلية او رقم املستثمر 
م��ن مركز االيداع العراقي يف س��وق العراق لالوراق املالي��ة على ان تودع االنابات 
وال��وكاالت يف مقر الش��ركة قبل ثالثة ايام يف االقل م��ن املوعد املحدد لالجتماع 
استنادا اىل احكام املادة )91( من قانون الشركات. ويف حالة عدم اكتمال النصاب 
القانوني يؤجل االجتماع اىل االس��بوع التال��ي يوم االربعاء املوافق 2019/6/5 
ويف نفس الزمان واملكان املعينني اعاله. وبإمكانكم الحصول على كراس االجتماع 
من مقر الشركة الكائن يف الفلوجة/ قرب معامل السمنت والحراريات او من ممثلنا 
الذي س��يتواجد يف س��وق العراق لالوراق املالية وقبل اسبوع من موعد االجتماع 

املذكور.. مع التقدير.
املهندس منري عبد الرزاق الوكيل
رئيس مجلس االدارة

ضمان أوسع لالنتشارإعالناتكم في 
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 وأوضح��ت أن ال��رأس احلرب��ي اخلامل ال 
ينفج��ر، ولكن��ه يس��قط أكث��ر من 45 
كج��م )100 رطل( من الصل��ب محاطاً 
بحلق��ة م��ن س��تة ش��فرات طويل��ة 
تنفج��ر في غض��ون ثوان م��ن التصادم، 
ومتزق أس��طح املركبات واملباني، ويلقب 
ب »حتلق جينس��و« - إش��ارة إلى عالمة 
جتاري��ة مش��هورة من الس��كاكني التي 
ميك��ن أن تقط��ع أي ش��يء.ويقول أح��د 
املس��ؤولني إن الصاروخ يحل مش��كلة 
»املقعد األمين ، املقعد األيسر« ألنه ميكن 

نظريًا من استهداف شخص واحد على 
جانب مركبة دون إيذاء الركاب اآلخرين«.

وأضافت أن صاروخ R9X الذي تديره طائرة 
بدون طيار هو مستوى أعلى من صاروخ 
هيلفاير عالي التدمي��ر، على الرغم من 
أنه مت اس��تخدامه بعدد قليل من املرات 
في العديد من دول الشرق األوسط، فقد 
أبقت احلكومة األمريكية والعسكريون 
وجوده حتت القفل واملفتاح منذ تطويره 
في عهد إدارة أوباما في أوائل عام 2011.

وأش��ارت وول ستريت جورنال الى أن هذا 

الس��الح ال يت��م اس��تخدامه بش��كل 
متكرر ويتم نش��ره فقط حلاالت معينة، 
مثل قتل زعيم مس��تهدف يعرض املارة 
األبرياء للخط��ر، وكان هذا هو احلال في 
ع��ام 2011 عندم��ا أطلق أوبام��ا حملة 
لقت��ل زعيم تنظي��م القاعدة أس��امة 
بن الدن في باكس��تان، عل��ى الرغم من 
أن فريًق��ا م��ن القوات اخلاص��ة قتل في 
النهاي��ة أكث��ر املطلوبني ف��ي العالم ، 
إال أن »قنبل��ة النينج��ا« كان��ت تق��ف 
»كخط��ة ب«.وأكدت الصحيفة، أن هذا 

السالح قد اس��تخدم في ليبيا وسوريا 
والع��راق واليم��ن والصوم��ال، لكنه لم 
يتمكن إال من تأكيد هجومني محددين، 
أحدهما نفذت��ه وزارة الدفاع واآلخر من 
قبل وكالة االستخبارات املركزية.ووفقا 
لصحيفة وول ستريت جورنال »رفضت 
ش��ركة لوكهيد مارتن ك��ورب لصناعة 
الصواريخ التابعة لوكالة االستخبارات 
وهيلفاي��ر  والبنتاغ��ون   )CIA( املركزي��ة 
التعلي��ق عل��ى انتاجه��ا ه��ذا في حني 

تؤكد املصادر انها هي من صنعته.

وكاالت / البينة الجديدة
افادت صحيفة »وول س��تريت جورنال« االميركية« في تقرير نش��رته، امس الس��بت )11 أيار 2019(، بأن واش��نطن قامت 
بتطوي��ر قنبلة اس��تخدمتها في العراق ودول اخرى ب�«س��رية«، تقوم بتمزيق الضحايا بدالً من تفجيرهم وحتمل اس��م 
»النينجا«وذكرت الصحيفة، في تقريرها، أن أكثر من عشرة من املسؤولني األمريكيني احلاليني والسابقني أكدوا ألول مرة، 
وجود س��الح عسكري دقيق منذ فترة طويلة يوصف بأنه سندان سريع يسقط من السماء، قادر على قتل هدف إرهابي 

فردي - كل ذلك دون وقوع انفجار واحد«.

سندان سريع يسقط من السماء قادر على قتل هدف إرهابي فردي  
صاروخ سري .. ما هو سالح »النينجا« الذي استخدمته واشنطن لتمزيق الضحايا؟

   ويلف��ت الكاتب��ان إل��ى أن��ه ك��رد 
فع��ل، فإن إي��ران قالت إنها س��تبدأ 
باالنس��حاب جزئي��ا م��ن االتفاقي��ة 
النووية، التي التزمت بها إيران وباقي 
ال��دول املوقع��ة عل��ى االتفاقية حلد 
اآلن، مشيرة إلى أن هذا حترك يخشى 
ناق��دو ترام��ب أن يس��تخدمه لتبرير 
ش��ن هجوم عل��ى إيران.وتقول اجمللة 
إنه م��ن الواضح أن سياس��ة ترامب 
جت��اه إيران وقعت في يدي مستش��ار 
األم��ن القومي ج��ون بولت��ون، الذي 
لطامل��ا دع��ا إل��ى تغيير النظ��ام في 
طهران، وكان شخصية أساسية في 
الدفع نح��و احلرب عل��ى العراق قبل 
عقدين.ويفي��د التقرير ب��أن املراقبني 
يالحظون وجوه ش��به بني ما يحصل 
اآلن وما حص��ل خالل فترة التحضير 
لغ��زو العراق ع��ام 2003، ليس أقلها 
وجود بولتون نفس��ه، وه��و هذه املرة 
ف��ي موق��ع أكثر قوة م��ن موقعه في 
2003، والقلق ه��و أن بولتون كان في 
أواخر ع��ام 2002 وبدايات 2003 وكيال 
لوزير اخلارجي��ة، وكان مناديا باحلرب، 
باملعلوم��ات  تالع��ب  بأن��ه  واته��م 
االستخباراتيه لتبرير الغزو، وقال في 
2015 إنه غير نادم على الدور الذي قام 
ب��ه، فيما أصبح ينظ��ر إليه على أنه 
الكاتبان  اس��تراتيجية.ويذكر  كارثة 
أن بولتون، ولي��س الرئيس وال القائم 
بأعمال وزير الدفاع، باتريك شاناهان، 
كان ه��و من أعلن هذا األس��بوع عن 
إرس��ال حامل��ة الطائ��رات ابراه��ام 
لنكولن، والقوة الضاربة التي شملت 
أربع قاذفات ب�52 للش��رق األوس��ط، 
)إلرسال رسالة واضحة غير ملتبسة 
للنظ��ام اإليراني ب��أن أي هجوم على 

مصالح أمريكية، أو مصالح حلفائنا، 
س��يقابل بقوة غي��ر متهاونة(. وينوه 
التقرير إلى أن هن��اك تقارير بأن ادارة 
ترام��ب تتصرف بناء عل��ى معلومات 
اس��تخباراتية حول تهديدات إيرانية 
قدمته��ا حكومة نتنياه��و، الذي له 
أيض��ا تاريخ في محاول��ة التحريض 

عل��ى ع��دوان عس��كري ضد إي��ران.
ويش��ير الكاتب��ان إل��ى أن دور بولتون 
في إعالن نش��ر القوات صدم عدد من 
محترفي األمن القومي في واشنطن، 
فقال املس��ؤول الكبير الس��ابق في 

اخملاب��رات ف��ي وزارة اخلارجي��ة غري��غ 
ببولت��ون  اصط��دم  ال��ذي  ثيلم��ان، 
عندم��ا كان يعم��ل حت��ت إمرته قبل 
غزو العراق لم أس��مع بأن ذلك حدث 
أبدا، إن��ه أمر غير مس��بوق.. أن يقوم 
مستش��ار لألمن القومي باستخدام 
سلطته إلرس��ال هذا البيان، هذا لم 

يحص��ل حتى في غزو الع��راق، فيما 
لم يس��تجب متحدث باسم بولتون 
مباش��رة لطلب التعليق.وتورد اجمللة 
أن الس��يناتورين الدميقراطي��ني ت��وم 
أودال ودي��ك ديرب��ني، كتب��ا مقاال في 

واش��نطن بوس��ت، يقوالن فيه بعد 
غ��زو أمري��كا للعراق بس��ت عش��رة 
س��نة نتدح��رج ثانية باجت��اه صراع 
آخر غير ضروري في الش��رق األوسط، 
بن��اء على منط��ق خاط��ئ ومضلل. 
ويلف��ت التقرير إل��ى أن ناقدي ترامب 
أكث��ر خط��ورة؛  إي��ران  أن  يعتق��دون 

ألنه��ا أكبر وأكثر قوة عس��كرية من 
الع��راق، وألن االتفاقي��ة النووي��ة مع 
إيران كانت س��تحافظ على السالم 
أكثر م��ن عقوب��ات األمم املتحدة ضد 
صدام قبل عقدي��ن. وينقل الكاتبان 
ع��ن ثيلم��ان، قول��ه إن ه��ذا يبدو لي 
جهدا واضحا )من أمريكا( الس��تفزاز 
إيران لتقوم بهجوم.. وهناك تش��ابه 
كبير مع الع��راق، فعندما قام العراق 
حتت الضغط بالس��ماح للمفتشني 
بتفتي��ش  املتح��دة  ل��ألمم  التابع��ني 
منش��آته، وقام بتفكيك الصواريخ، 
فإن ذل��ك لم يغي��ر من األمر ش��يئا، 
وأتوق��ع أن األمر ذاته س��يحدث اآلن، 
فإي��ران كانت ملتزمة ببن��ود االتفاق 
الن��ووي، إنها أمريكا الت��ي لم تلتزم. 
وجت��د اجمللة أن الفرق ب��ني العراق عام 
2003 وإي��ران الي��وم هو أن��ه إلى اآلن 
عل��ى األق��ل، ال يب��دو أن هناك خطة 
لغ��زو أمريكي، لك��ن املنتقدين، مثل 
ثيلم��ان، ي��رون أن هن��اك اس��تفزازا 

ش��بيها باس��تفزاز إدارة ب��وش االبن 
لص��دام، الت��ي فتحت الطري��ق أمام 
هجم��ات أمريكا على العراق بحجة. 
وتنقل اجمللة عن املسؤول السابق في 
البنتاغون لورين ديجونغ شوملان، الذي 
يعمل حاليا ف��ي مركز نيو أميريكان 
س��يكيوريتي، قول��ه ال أدري إن كانت 

ه��ذه مثل ح��رب الع��راق؛ ألن بولتون 
يري��د حربا مع إيران، وه��و يبحث عن 
فرص��ة، وأضاف قائ��ال إن بولتون وجد 
أن وزارة الدفاع تس��تجيب ألولوياته 
ومصاحله بسرعة، ودون نقاش، ويريد 
أن يدرك الناس أنه يوجه السياس��ة 
األمريكي��ة جتاه إي��ران. ويفيد التقرير 
بأن مستشار األمن القومي لم يخف 
رغبته املس��تمرة في تغيي��ر النظام 
في طه��ران، فكتب في مقال له عام 
2015، ب��أن احلل احلقيقي لألس��لحة 
النووي��ة ه��و التخل��ص م��ن حكام 
ايران أنفس��هم. ويذك��ر الكاتبان أن 
صحيفة وول ستريت جورنال نشرت 
في كانون الثاني يناي��ر تقريرا، قالت 
في��ه إن بولتون طلب م��ن البنتاغون 
توفير أهداف عسكرية إيرانية للبيت 
األبيض.وتكش��ف اجمللة عن أن هناك 
بع��ض األدل��ة عل��ى أنه من��ذ تعيني 
بولتون، فإن��ه نظر إلى مواجهة إيران 
عل��ى أنه��ا أجندته الرئيس��ية، وأنه 

س��عى ملن��ع املعارض��ة في الش��أن 
اإليراني، حتى مع أن مهمة مستشار 
األم��ن القومي هي أن يكون وس��يطا 
نزيها ب��ني اآلراء اخملتلف��ة، الفتة إلى 
أن ترامب، الذي كان مترددا بحس��ب 
التقاري��ر، بتعي��ني بولتون ف��ي بداية 
إدارت��ه، ق��ام بإقالة مستش��ار األمن 

القومي الس��ابق اتش ار ماكماستر، 
ببولت��ون قب��ل أس��ابيع م��ن  وأت��ى 
انس��حابه م��ن االتفاقي��ة النووي��ة، 
ووزي��ر  ماكماس��تر  م��ن  كل  وكان 
تيلرس��ون  ريكس  اخلارجي��ة حينها 
مييالن إليجاد طريق��ة للحفاظ على 
االتفاقي��ة النووي��ة اإليراني��ة، ومت��ت 
إقالة تيلرس��ون الحقا لفتح الطريق 
أمام ماي��ك بومبيو األكث��ر صقورية. 
وي��ورد التقري��ر نق��ال عن املس��ؤولني 
األمريكي��ني، قوله��م إن طلب حتريك 
القط��ع البحري��ة ج��اء م��ن القيادة 
املركزي��ة، لكنه ت��رك للبيت األبيض 
ليعل��ن عن��ه، وقال املتحدث باس��م 
القي��ادة املركزي��ة )س��نتكوم(، قائد 
البحري��ة بي��ل أرب��ان ب��دأت القيادة 
املركزي��ة بتطوير طل��ب للقوات بعد 
مؤشرات قريبة وواضحة بأن القوات 
اإليراني��ة والقوات الوكيلة تس��تعد 
ملهاجمة محتملة للقوات األمريكية 
في املنطقة.وقال ماكنزي في الوقت 

ال��ذي ال نس��عى في��ه للح��رب، فإن 
على إي��ران أال تخلط بني سياس��تنا 
املتعمدة بع��دم اس��تعدادنا للقيام 
بفع��ل.. نحن ننش��ر ق��وة ذات خبرة 
وجهوزي��ة، ومنحتها املعارك صالبة، 
والتدريبات  ومجهزة بأفضل املعدات 
ف��ي العالم.ويجد التقري��ر أنه مع أن 
ش��اناهان ق��ال ألعض��اء الكونغرس 
بأنه قد وصلت للكونغرس معلومات 
اس��تخباراتية ذات مصداقية عالية 
جدا ج��دا يوم اجلمعة، ح��ول تهديد 
إيران��ي وش��يك، إال أن اإلدارة لم توفر 
تفاصي��ل، ما يثير بعض التس��اؤالت 
الت��ي أثي��رت قب��ل حوال��ي عقدين، 
فف��ي وقتها، اته��م عدد م��ن خبراء 
االس��تخبارات لدى اخلارجية بولتون 
بالتالعب في املعلومات حول العراق 
لتبرير آرائه املتشددة، وهدد من ال يتفق 
معه.وينق��ل الكاتب��ان ع��ن ثيلمان، 
قوله من��ط التصرف ال��ذي رأيته لدى 
بولت��ون وقتها والحقا هو أنه أس��س 
لس��جل جيد في اختي��ار املعلومات 
االستخباراتية التي تخدم أي قضية 
يري��د أن يدعمها، وأضاف أن س��جل 
توقعات بولتون فظيع، أما ترامب فال 
يهتم كثي��را في التفاصي��ل، وليس 
كثي��ر األس��ئلة عندما يتعل��ق األمر 
باإلحاط��ات االس��تخباراتية.وتختم 
فورين بوليسي تقريرها باإلشارة إلى 
أن أداء بولتون في الفترة التي سبقت 
ح��رب الع��راق، تس��بب ب��أن يتهمه 
الس��يناتور الدميقراطي ج��و بايدين، 
خالل جلس��ة اس��تماع الكونغرس 
للنظ��ر في ترش��يح بولتون س��فيرا 
ل��ألمم املتح��دة في أي��ار ماي��و 2005، 

بعدم األمانة.

نش��رت مجلة فورين بوليس��ي االمريكية تقريرا مطوال للصحفيني مايكل هيرش والرا سيليغمان، يقوالن فيه إن إدارة ترامب تقول إنها ال تريد احلرب مع 
إيران، لكن الكثير من أفعالها يقول شيئا آخر.وجاء في التقرير، أنه في السنة التي انقضت، منذ أن انسحب الرئيس دونالد ترامب من االتفاقية النووية 
مع إيران، التي وقعت عام 2015، فإن إدارته رفعت التوتر من خالل إعادة فرض العقوبات على إيران، فعملت على خنق صادرات النفط اإليرانية، ثم تصنيف 

احلرس الثوري على أنهم مجموعة إرهابية، ومؤخرا إرسال قوة ضاربة تتضمن حاملة طائرات إلى اخلليج. 

دور بولتون يف إعالن نشر القوات صدم عدد 
من حمرتيف األمن القومي يف واشنطن

تقرير أمريكي يرصد تشابها بين حرب العراق واحداث ايران

بعد غزو أمريكا للعراق بست عشرة سنة نتدحرج ثانية باجتاه صراع 
آخر غري ضروري يف الشرق األوسط بناء على منطق خاطئ ومضلل
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متابعة / البينة الجديدة

متابعة / البينة الجديدة 
تعد القاذفة B-52 والتي تسمى ب�أم القنابل 
من الطائ��رات التي تنتمي إل��ى عصر احلرب 
الب��اردة، إذ ترم��ز إل��ى الق��وة األمريكية في 
مجال سالح اجلو بفضل حمولتها الكبيرة 
م��ن القناب��ل والذخائ��ر التي تبل��غ 35 طناً.

ونف��ذت القاذفات B-52 م��ا يعرف بالقصف 
البساطي، خالل حرب فيتنام وغزو الكويت 
عام1991، وكانت تطي��ر أحيانا من الواليات 
املتح��دة وتقص��ف أهداف��اً في الع��راق ثم 
تهبط في قاعدة دييغو غارس��يا األمريكية 
في احمليط الهندي.كما استخدمت بكثافة 
أثن��اء الغ��زو األمريك��ي ل أفغانس��تان ع��ام 
2001.وجل��أت إليه��ا الق��وات األمريكية في 
قتاله��ا ض��د تنظيم »»داعش« في س��ورية 
في اآلون��ة األخيرة.وباتت القاذفة قادرة على 
إط��الق صواريخ وقنابل موجهة بالليزر، كما 
أنها قادرة على حمل صواريخ حتمل رؤوس��اً 
نووي��ة وصواريخ باليس��تية لقصف أهداف 
من مس��افة مئات الكيلو مترات.وتوجد في 

مقصورة القيادة نواف��ذ إضافية التي تُغلق 
حلماية طاقم الطائرة من الضوء الناجم عن 
االنفجار النووي، مما يؤكد أنها مجهزة إللقاء 
قنابل نووية.ورغم مظهرها الضخم، ال يجد 
املرء على متنها مس��احة تكف��ي للحركة 
بسالس��ة باس��تثناء املقص��ورة، فه��ي من 
الداخل أشبه بالغواصة أكثر منها بالطائرة 

مع تلك األض��واء احلمراء والشاش��ات التي 
تعد مص��در اإلض��اءة الوحيد عل��ى متنها.
ويجلس الضب��اط الفنيون املس��ؤولون عن 
تش��غيل أجه��رة احل��رب اإللكتروني��ة على 
مقعدين خل��ف مقصورة القيادة مباش��رة.
وأس��فل الس��لم الضي��ق، يجل��س ضابط 
املالحة واألس��لحة، محش��وراً في مساحة 
ضيق��ة ال تتجاوز مس��احة خزان��ة مالبس 
صغي��رة وحول��ه شاش��ات ومفاتيح حتكم 
مبا في ذل��ك تلك التي تس��تخدم في إطالق 
الصواريخ والقذائف.ميكن للقاذفة التحليق 
إع��ادة تزويده��ا  ملس��افة 8 آالف مي��ل دون 
بالوق��ود في اجل��و، وهكذا ميكنه��ا الوصول 
إلى أي مكان في العالم.وقد س��بق للطائرة 
أن ُجرب��ت بالفعل في قطع تلك املس��افات 
الهائلة في حرب فيتن��ام، ثم في العمليات 
العسكرية ب أفغانستان وحرب العراق.وجتدر 
اإلشارة إلى أن الطائرة بي 52 متثل مزيجا من 
التكنولوجيا احلديثة والقدمية، ويبلغ العمر 

االفتراضي للقاذفة بي 52 نحو 30 سنة.

متابعة / البينة الجديدة
يعتبر خب��راء احلروب الدبابات الس��الح األقوى 
واألكثر فتكا في املعارك البرية احلديثة، إذ توفر 
للق��وات وقادتها ال��دروع الثقيل��ة التي تكفل 
حمايته��م، فضال ع��ن كونها منص��ة متنقلة 
للقذائ��ف مبختلف أنواعها.وف��ي تقرير حديث، 
رص��د موق��ع »ميليت��اري ت��وداي« املتخص��ص 
باألخبار العسكرية، أقوى الدبابات في العالم، 
بن��اء على ع��دة عوام��ل أبرزه��ا احلماي��ة التي 
توفره��ا للمقاتلني على متنه��ا، ومداها الناري 
ودق��ة التصوي��ب واألس��لحة املدمج��ة فيها.
ولم تتضمن القائمة الت��ي أبرزها تقرير املوقع، 
الدباب��ات التي يج��ري تطويرها حالي��ا، أو تلك 
الت��ي صنع��ت منها من��اذج للع��رض فقط ولم 
تدخل مرحلة اإلنتاج احلربي، بل اشتمل على:�

دبابة Leopard 2A7 األملانية
تتمتع ه��ذه الدبابة بهيكلها القوي والتقنيات 
احلديث��ة املدمج��ة فيه��ا، فض��ال ع��ن قدرتها 
على التحرك الس��ريع والتج��اوب اخلاطف مع 
األس��لحة املضادة للدباب��ات. وتعم��ل الدبابة 

مبحرك بق��وة 1500 حصان، باإلضافة إلى نظام 
تعليق حديث يتيح التنقل على نحو فعال في 

ساحة املعركة.

K2 Black Panther – كوريا الجنوبية
تدم��ج بهذه الدباب��ة دروع تفاعلي��ة متفجرة، 
ومبق��دور مقدمتها أن تتحم��ل ضربات مدفعية 
عي��ار 120 ميلمت��ر، كم��ا أنها مجه��زة مبدافع 
»إل 55«.وتتمي��ز الدبابة بتوفي��ر »نظام احلماية 
النش��طة«، ال��ذي ميكنها من البق��اء في أرض 
املعرك��ة لفت��رة أط��ول، علم��ا أنه��ا مدعومة 
بنظ��ام متط��ور إلطالق النار بش��كل مباش��ر 
وذاتي على أه��داف العدو ح��ني ظهورها، حتى 
إن كان��ت طائرات مروحية حتل��ق على ارتفاعات 

منخفضة.

M1A2 SEP- الواليات املتحدة 
األمريكية

 M1A2 متث��ل هذه الدبابة النس��خة األحدث من
Abrams، وتتمي��ز بهيكله��ا املت��ني الذي دخل 
ف��ي صناعت��ه طبق��ات م��ن اليوراني��وم. وم��ن 
ناحية األس��لحة املزودة بها، فقد أضيفت لها 

مداف��ع 120 ميلمت��ر، ومدفع راينميت��ال. ووفقا 
ل�«ميليت��اري توداي«، فإن هذه الدبابة س��تظل 

في اخلدمة باجليش األميركي حتى عام 2050.

-Challenger 2 بريطانيا
تصن��ف هذه الدباب��ة على أنها أكث��ر الدبابات 
حماي��ة في العال��م أم��ام الهجم��ات النارية، 
وق��د زودت مبداف��ع 120 ميلمت��ر، يص��ل مداها 
إل��ى 5 كيلومترات.ووفق خبراء األس��لحة، فإن 
الدبابة البريطانية تعد األفضل من حيث األداء 

امليكانيكي.

Armata- روسيا
كشفت روسيا عن دبابة »أرماتا« في عام 2015، 
وتعد خلف��ا للدبابة »ت��ي 90«، وصنع هيكلها 
من مواد تش��مل الصلب والسيراميك وخليط 
م��ن املعادن.وبفضل نظام متط��ور لالتصاالت، 
يصع��ب على األع��داء تقف��ي أثر ه��ذه الدبابة 
بهدف تدميرها.ويتألف طاقمها من 3 أشخاص، 
وتأت��ي مبحرك بق��وة 1200 حص��ان، وبإمكانية 
إطالق صواريخ مضادة للدبابات بنفس أسلوب 

رمي القذائف العادية.

وحوش ال ترحم .. أقوى 5 دبابات يف العامل تعرف على تفاصيل أم القنابل



ال يختلف اثنان في أن النظام والقانون هما من رقي األمم املتقدمة، 
وابت��داًء ال بد أن نحيي مجلس النواب لتش��ريعه وتصديقه قانون 

املرور، ملا له من أهمية في احلياة اليومية.
والشيء بالشيء يذكر فإننا، على مدى أكثر من سنتني، كنا نقدم 
زاوية )إضاءات مرورية( تنش��ر أسبوعياً في )البينة اجلديدة( ومعززة 
بالص��ور والوثائق الت��ي تدعم عمل رجال املرور ومالحظات ش��تى 
ألج��ل تطوي��ر عملهم والنهوض ب��ه إضافة إلى إرش��ادات مرورية 
وتوعوية ألجل خلق تعاون ما بني املواطن واملرور خدمًة للمصلحة 

العامة.
وميك��ن القول بأن قان��ون املرور الذي وضعه س��يئ الصيت احلاكم 
املدن��ي للعراق بول برمي��ر، الذي مازال نافذاً والعم��ل به جارياً، كان 
بعي��داً كل البعد عن تأس��يس نظام مروري جي��د ليعكس صورة 
العراق احلضارية وتقدم ش��عبه.. نعم لق��د مت تصديق قانون املرور 

اجلديد في مجلس النواب املوقر، ولكن هنا بيت القصيد..
إن القانون انطوى على مواد قانونية فيها قس��اوة على املواطن أو 
مس��تخدم الطريق، فمثالً القانون اجلديد يغّرم الس��ائق في حال 
عدم امتثاله لإلشارة الضوئية )الترفك اليت( مببلغ قدره )200( ألف 
دينار، ولكن بودنا أن نس��أل هل إن اإلشارات الضوئية في شوارعنا 
الرئيسة والفرعية تعمل بش��كل منظم؟! وإذا كان اجلواب )نعم( 
فإن من حق رجل املرور أن يغّرم اخملالف ولكن بشروط، وهي أن تعمل 
هذه اإلشارات بشكل نظامي وأن يتم تصوير اخملالف لها بواسطة 
كاميرات خاصة وذلك للحيلولة دون أن تخضع تلك الغرامات ملزاج 
رجل املرور الذي نكن ل��ه كل االحترام ونتمنى مخلصني أن يفرض 
هيبته في الشارع ألنه جزء من هيبة الدولة والنظام العام فيها..

وعندم��ا نغّرم الس��ائق لوقوفه ف��ي أماكن ممنوع��ة فإننا ملزمون 
س��لفاً بإيجاد مواقف وس��احات نظامية سواء أكانت حتت األرض 
أم ف��وق األرض بطواب��ق متعددة، حيث يعاني املواطنون والس��واق 

حتديداً عدم إيجاد أماكن لوقوف سياراتهم.
أما ما يتعلق مبناطق عبور املشاة فهي حتتاج إلى تخطيط وعالمات 
مرورية وارشادية كي توفر ضمانة لعبور آمن وسلس للناس، ولكن 

أسأل: هل لدينا مثل هذه املناطق؟ اجلواب كال..
وبخصوص الس��يارات التي جتوب الش��وارع وه��ي ال حتمل لوحات 
تس��جيل نظامية فهذه مش��كلة قائمة وأزلي��ة منذ وقت طويل، 
ون��رى عدم الس��ماح لهذه املركب��ات بالنزول للش��ارع ما لم تكن 
معاملته��ا الكمركي��ة واملروري��ة قد أجن��زت وما لم تك��ن لوحات 
التس��جيل قد ثبت��ت. وعليه أقول كي ميكن تغرمي س��ائق ال حتمل 
مركبته لوحة تس��جيل نظامية إذا كان الس��بب املباشر هو عدم 

وجود اللوحات تلك.
ومن هنا أرى أن تطبيق قانون املرور اجلديد يحتاج الى تهيئة وتوفير 
كل األم��ور واملناخ املناس��ب كي يأخذ م��داه التطبيقي، ومنها أن 
يصار إلى اس��تحداث منصب وكيل الوزارة املس��اعد للمرور وربط 
الشبكة الهندسية للمرور واخملتصة بالعالمات والتخطيط وغير 
ذل��ك باملرور العام��ة وليس بأمانة بغ��داد كما هو حاص��ل حالياً، 
وتزويد مديرية املرور بكل األجهزة واملعدات واملس��تلزمات التي من 
ش��أنها النهوض بالواقع املروري بالش��كل الذي نتمناه كعراقيني 

يفرحون برؤية واقع مروري ممتاز.
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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 )3182( - األحد - 12 - أيار - 2019

كثي��رة ه��ي املرات التي كتبت فيها بش��أن طرقن��ا اخلارجية 
)الوجعان��ة( جداً، وم��ن بينها طريق بغ��داد – كركوك، حيث 
تلقيت أمس رس��الة تقطر أس��ى من مواطن عراقي قدره أنه 
يس��افر بني احلني واآلخر إلى كركوك، احملافظة التي يفصلها 
عن العاصمة مس��افة قدره��ا )266( كيلومتراً عبر طريق تارة 
يس��مونه ب�)طريق املوت( وتارة طريق )الص��د ما رد( أو الطريق 

)الزلگ(.
ومأس��اة هذا الطريق املهمل جداً مع سبق اإلصرار والترصد، 
الذي مير مبحافظتني هما ديالى وصالح الدين، أن السالك فيه 
أشبه مبن يخوض في الوحل أو الطني، والذاهب من بغداد إلى 
كركوك تبدأ قصته ب�)الطرگاعة( التي ال حتتاج إلى والّعة من 
قضاء اخلالص التابع لناحية ديالى حيث احلفريات والطسات 
والتحوي��الت الت��ي تتس��بب ب�)الچقلمبات( والتي ع��ادًة ما 

تنتهي باملمات.
وكم��ا يق��ول ال��راوي فإن 
ه��ذا  الش��ارع  ميي��ز  م��ا 
ر وأن  ب��كل امتياز أنه مدمَّ
آث��ار اخل��راب بادي��ة عليه 
وأن الس��يطرات األمني��ة 
تنصب  الت��ي  الرس��مية 
إل��ى  يص��ار  ث��م  علي��ه 
مخلفاتها  تت��رك  رفعها 
واحلف��ر  كاملطب��ات 
والطسات، وحتى وصولك 
إلى منطق��ة طوزخرماتو 
س��وى  يوح��ي  ش��يء  ال 
بالع��ذاب، وف��ي منطقة 

)ن��اي( التابع��ة لديال��ى توجد س��يطرة فيها جهاز )س��ونار( 
للتفتيش ولك أن تتخيل املش��هد عندما تصطف )التريالت( 
بانتظار هذه املهمة لس��اعات طول تدفع بس��الكي الطريق 
ال��ى التحول الى املس��ار اآلخر أي )رونك س��ايد(، وما أدراك ما 

مخاطر ال�)رونك سايد( التي ال ميكن غسلها بالتايد..
ولي��ت األمر يتوقف عند ح��دود ذلك، بل م��ا زاد الطني بلة أن 
مخلفات س��يطرة الصفرة املتروكة س��يئة الصيت ما زالت 
جاثمة على الطريق بش��كل عبثي )صبات، أوساخ، إطارات...

ال��خ( وعل��ى امت��داد )400( متر، م��ن مدخل اخلال��ص يتحول 
الطري��ق الى أخاديد حتتاج إلى إطارات ليس��ت من مطاط بل 

من حديد..
وأزيدكم من الش��عر بيتاً فإن اإلشارات اإلرشادية والتحذيرية 
غائبة متاماً، ألن أرواح الناس ليست قضية تستحق االهتمام 
لدى اإلخوة املسؤولني الذين ال حراك لهم وهم كاألصنام! أما 
إنارة الطريق فهذه سالوفة يحتاج احلديث عنها إلى نحيب!

طريق كركوك )مفّلش( وف��ي حال يرثى له، وال يوجد له مثيل 
حت��ى في دولة افريقية نائية.. باختصار طريق بغداد- كركوك 
ص��ار )كاروك( ومن ال يع��رف معنى )كاروك( فليس��أل الوالدة 

احلنونة، فعندها اخلبر اليقني.

عبد الزهرة البياتي*

وجع يومي

*رئيس التحرير التنفيذي

َطِرْيُق َبْغَداَد – َكْرُكْوَك
ِلَاَذا َصاَر )َكاُرْوك(؟

مأساة هذا الطريق 
املهمل جدًا مع سبق 
اإلصرار والرتصد أن 

السالك فيه أشبه 
بمن يخوض يف 
الوحل أو الطني

َمْرَحبًا ِبَقاُنْوِن اُلُرْوِر.. 
َوَلِكْن!!

بالمجاملة

صباح الشيخلي *

عضو نقابة الصحفيني العراقيني *

كاريكاتري

احلمداني من بابل: حصلنا على ميزانية تكميلية لتأهيل الدينة السياحية

كت��اب  اجلدي��دة(  )البين��ة  تلق��ت 

ش��كر وتقدير من مفتش عام وزارة 

الداخلي��ة احلقوق��ي جم��ال طاهر 

األس��دي، ثّمن فيه جه��ود اجلريدة 

في التصدي حلاالت الفساد اإلداري 

واملالي، ومتنى له��ا املزيد من التألق 

واإلبداع في مس��يرتها الصحفية، 

ومب��اركاً له��ا تعاونها م��ع املكتب 

في الكش��ف عن حاالت الفساد 

واملفسدين خدمًة للعراق 

العزيز.

)                               ( تتلقى كتاب شكر وتقدير 

من مفتش عام الداخلية

عّب��رت الفنان��ة اللبنانية كارول س��ماحة عن ندمها 
لعدم تقدمي أغنية )مشاعر( التي قامت بغنائها الفنانة 
شيرين عبد الوهاب كشارة ملسلسل حكاية حياة. 
مش��يرًة إلى أنها عندما ُعِرَض��ت عليها كانت 
في فترة راحة بعد تسجيل ألبومها. وأضافت 
ف��ي حواره��ا م��ع اإلعالمي��ة التونس��ية 
عائش��ة عثمان في برنامجها عايشة 
ش��و أن م��ا تقدم��ه الفنان��ة هبة 
طوجي يختلف عما تقدمه هي 
بش��كٍل كامل. الفتة إلى أنها 
تعتبر نفسها أفضل من قّدم 
الغنائي. وحول عدم  املس��رح 
رض��ا عائل��ة الفنان��ة صباح عن 
مسلسل الش��حرورة، أكدت أن األهل 
في أي مسلس��ل س��يرة ذاتي��ة يعترضون 
م عن ش��خصية تخصهم وتنتمي  على ما يُقدَّ
لعائلتهم. مؤكدة أنها لم حتزن بسبب النقد الذي 

ه لها، وبكت كثيراً على وفاة الشحرورة. ُوجِّ

وصل إلى موس��كو الفتى 
بط��ل  قاس��م،  العراق��ي 
ص��ورة الرغبة ف��ي احلياة، 
الفائ��زة بجائزة مس��ابقة 
أندريه ستينن الدولية التي 
استحدثتها وكالة روسيا 
الروس��ية.  س��يغودينا 
وف��ازت ص��ورة الرغبة في 
احلي��اة للمص��ور تيس��ير 
مه��دي )م��ن كرب��الء ف��ي 
الع��راق( باملرك��ز األول في 
فئة الرياضة في املسابقة 

املذك��ورة الع��ام املاض��ي.
وبفضل هذه الصورة، التي 
ظهر فيها الصبي قاسم، 
وهو يلعب ك��رة القدم مع 

أقرانه، رغم فقدانه ساقه 
واس��تناده عل��ى عكازين، 
ع��رف العال��م كل��ه بهذه 
املأس��اة اإلنسانية. وأثارت 

رغبة هذا الفتى في احلياة 
وابتهاج��ه به��ا وتفاني��ه 
التغلب على  ومثابرته في 
الصعوب��ات، الرغب��ة لدى 
الكثيرين في مس��اعدته، 
ومن بينهم رئيس��ة حترير 
قن��اة RT والوكالة الدولية 
سيغودنيا  روس��يا  لألنباء 
مارغاريتا سيمونيان، التي 
تعهدت بع��د فوز الصورة، 
بإيج��اد الفت��ى، وإحضاره 

إلى روسيا لتلقي العالج.

وكاالت / البينة الجديدة
نه��ر كان��و  لزي��ارة  إذا ذهب��ت 
الفترة بني  كريس��تاليس ف��ي 
أي  الثان��ي،  وتش��رين  حزي��ران 
األج��واء  ذات  األش��هر  خ��الل 
املعتدل��ة، فعنده��ا س��تكون 
أجم��ل  أح��د  عل��ى  ش��اهداً 
جوان��ب الطبيع��ة األم. ويق��ع 
ه��ذا النه��ر، الذي يبل��غ طوله 
 Serranía 62.1 ميالً في منت��زه
de la Macarena الوطن��ي ف��ي 
تدعى  في مقاطعة  كولومبيا، 
ميتا، ويُعرف النهر باس��م نهر 
األلوان اخلمس��ة. وق��وس قزح 

الس��ائل هذا، كما يُطلق عليه 
أيض��اً، ه��و إح��دى العجائ��ب 
الطبيعي  للعال��م  إثارًة  األكثر 
ف��ي كولومبي��ا، وذلك بس��بب 
الزاهي��ة. وخ��الل فترة  ألوان��ه 

األش��هر القليل��ة الت��ي تكون 
فيها الظروف مناس��بة، يتألأل 
بالل��ون األحم��ر،  النه��ر  ق��اع 
واألزرق،  واألخض��ر،  واألصف��ر، 

واألسود.

متابعة / البينة الجديدة
انتش��ر مقط��ع فيديو جدي��د يوثق 
حادث��ة غريب��ة قام��ت به��ا قط��ة 
بالهج��وم على رجل والتش��بث به 
ملدة ليس��ت بالقصيرة، على الرغم 
من محاوالت الرجل وأصدقائه إبعاد 
إس��عاف  وجرى  الشرس��ة.  القطة 
الرجل إلى املستش��فى إثر الهجوم 
املفاجئ، حيث أصيب بجروح عديدة 
ف��ي س��اقيه وذراعي��ه، ناجمة عن 
عضات القطة وخدش��ات أظافرها 
احلادة، ناهيك عن رضوض أحلقها به 
صديقه في محاول��ة فصل القطة 

عنه بكرس��ي كان في متناول يده. 
عب��ر  س��ريعا  املقط��ع  وانتش��ر 

ش��بكات التواصل االجتماعي، 
ف��ي ح��ني تنوع��ت ردود فعل 
املشاهدين بني ناقدة لتصرف 
اس��تخدم  ال��ذي  صديق��ه 
الكرسي، ومندهشة من قوة 

القط��ة وإصراراه��ا عل��ى 
ك  مس��ا إل ا

بالرجل.

هن��أ تيم ك��وك، رئيس ش��ركة أبل 
األمريكية، املسلمني في كل مكان، 
مبناس��بة حلول شهر رمضان. وغرد 
كوك عبر حس��ابه الشخصي على 
موق��ع تويتر للتواص��ل االجتماعي 
»رمضان مب��ارك لكل م��ن يراقبون 
حول العال��م. نتمنى لك��م وألفراد 
أس��رتكم وأحبائكم ش��هرا مليئا 
بالس��الم والوئام والف��رح«. يذكر أن 

ي��وم االثن��ني كان أول أي��ام 
ش��هر رمضان ف��ي 19 دولة 
عربية، هي السعودية ومصر 

واإلمارات والكويت والبحرين 
واليم��ن واألردن وقطر والعراق 

وس��وريا  ولبن��ان  وفلس��طني 
وتون��س  وليبي��ا  والس��ودان 
واجلزائ��ر وجيبوتي والصومال 

وموريتانيا.

كارول مساحة نادمة 
لعدم غنائها )مشاعر(

بدعوة رمسية .. الفتى العراقي بطل صورة الرغبة يف احلياة يصل موسكوجهود طيبة وإنسانية مشكورة

قوس قزح .. جنة على األرض!

بوركت اجلهود 

ومراجعون ملستشفى  مرضى 
األمل الوطني لألورام يتقدمون 
بالش��كر واالمتن��ان للطبيب 
االختصاص في معاجلة األورام 
واملعاجلة الش��عاعية الدكتور 
)محم��د نعم��ة كاظ��م( وإلى 
املذك��ور  املستش��فى  مدي��ر 
الدكتور االختصاص )حتس��ني 
موصول  والش��كر  الربيع��ي(، 
إلى مدي��ر عام مدين��ة الطب 
الدكتور  الصحة  وزير  والسيد 
مل��ا  العل��وان(،  الدي��ن  )ع��الء 
يبذلون��ه م��ن جه��ود طبي��ة 

الرائع  اإلنس��اني  وتعامله��م 
وتق��دمي اخلدمات  املرض��ى  مع 
لهم ب��كل ممنوني��ة.. وفق اهلل 

اجلميع.

متقاع��دون يتوجه��ون بالش��كر 
والتقدي��ر والثن��اء إل��ى مدير عام 
مصرف الرافدي��ن الدكتورة خولة 
األس��دي، والش��كر موص��ول إلى 
مديرة مصرف الرافدين فرع املشتل 
)مرمي مرش��ي ه��ادي اخليكاني( ملا 
تبذله من جهود تصب في خدمة 
ش��ريحة املتقاعدين، فبورك بكل 
من يعم��ل ألجل ه��ؤالء ويخفف 

عنهم العناء.

قطة شرسة!

كيف هنأت أبل السلمني يف رمضان؟

األسدي يسّلم زميلنا وسام نجم كتاب الشكر والتقدير

البينة الجديدة/ مرتضى رعد 
تصوير/ وسام سامي 

أعلن وزي��ر الثقافة والس��ياحة 
األمي��ر  عب��د  الدكت��ور  واآلث��ار 
احلمدان��ي حصول ال��وزارة على 
ميزانية تكميلية لتأهيل مدينة 
باب��ل الس��ياحية، فيم��ا أعرب 
ع��ن انبه��اره بنتائ��ج التنقيب 
بابل،  األثري��ة لطلب��ة جامع��ة 
مؤكداً دعم وإسناد الوزارة لهم.

 

وج��اء ذلك خ��الل زي��ارة أجراها 
الوزير حملافظ��ة بابل، حيث عقد 
مؤمت��راً صحفي��اً ف��ي جامع��ة 
باب��ل ق��ال في��ه: »حصلنا على 
لتأهي��ل  تكميلي��ة  ميزاني��ة 
مدينة بابل الس��ياحية وإنشاء 
وجعله��ا  له��ا  حتتي��ة  بن��ى 
معلم��اً س��ياحياً«، مضيف��اً أن 
»الوزارة اس��تنفرت كل كوادرها 
للعم��ل ف��ي املش��روع وقام��ت 
بإع��داد جدول كمي��ات من أجل 
إق��راره، لتك��ون انطالقته خالل 
 حزي��ران املقبل كما ه��و مقرر«.

قس��م  »حتوي��ل  إل��ى  وأش��ار 
لآلث��ار  كلي��ة  إل��ى  اآلث��ار 
بالتنس��يق م��ع وزارة التعلي��م 
العلم��ي«. والبح��ث   العال��ي 
إلى ذل��ك، قام الدكتور احلمداني 
بزي��ارة ميدانية، ملوقع دلبات )تل 
الديلم( األثري وه��و أحد املواقع 
األثرية الواقعة جنوب محافظة 
باب��ل ويعود تأريخ��ه إلى العصر 
البابلي الق��دمي. مت التنقيب فيه 

من قب��ل جامع��ة باب��ل وهيئة 
مش��تركة. بعث��ة  ف��ي   اآلث��ار 
وبه��ذا اخلصوص، ق��ال الوزير إن 
»س��عادتي غامرة وأنا أزور واحداً 
من املواقع املهمة التي مت تنقيبها 
بأي��دي طلب��ة عراقي��ني أبهرتنا 
نتائج بحثهم وهذا مرس��مهم 
الثال��ث ف��ي التنقي��ب«، مبيناً 
»س��نقوم بتمديد العقد لهؤالء 
الطلبة وإعطائه��م وقتاً أكبر«.

 

وأك��د الوزي��ر أن »ال��وزارة داعمة 
ومس��اندة ألعم��ال التنقي��ب«، 
ال��وزارة التام  مبدياً »اس��تعداد 
إلرسال كوادرها اخملتصة لتدريب 
املنقب��ني اجل��دد وجع��ل موق��ع 
لهم«.  تنقيبية   دلبات مدرس��ة 
من جانب��ه، قال رئي��س جامعة 
باب��ل الدكت��ور ع��ادل البغدادي 
إن »زي��ارة الدكت��ور عب��د األمير 
احلمدان��ي ملدين��ة باب��ل األثرية 
مهمة ج��داً، كونه باحث��اً آثارياً 
إضاف��ة إل��ى كون��ه وزي��راً ألهم 
مؤسسة تعنى باجلانب اآلثاري«، 
مشيراً إلى أن »موقع دلبات مهم 
جداً ليس ف��ي تاريخ بابل فقط 
وإمنا ف��ي تاريخ الع��راق ويغطي 
فج��وة زمني��ة م��ا ب��ني العصر 
البابل��ي القدمي واجلدي��د أيضاً«. 

 

وكش��ف البغدادي، ع��ن »متكن 
املنقبني من العث��ور على معبد 
من العصر الكاشي يعود تأريخه 
إل��ى 1600 عام قبل امليالد، ويعد 

دليالً معمارياً كامالً«.


