
اكد املمثل اخلاص للرئاس��ة التركية 
اهمي��ة تطوي��ر  اوغل��و(  ار.  )ويس��ل 
العالق��ات مع بغ��داد واك��د ان انقرة 
ستس��عى جاهدة الجل هذا الهدف 
خالل زي��ارة رئيس ال��وزراء )عادل عبد 

املهدي( اليها بعد غد االربعاء.
على صعي��د آخر اكد وزي��ر اخلارجية 
العراق��ي )محمد علي احلكيم( امس 
حرص العراق على التوثيق الثنائي مع 
الكويت معرب��اً عن تقديره للعالقات 
الثنائي��ة املتميزة ب��ن البلدين وذكر 
بيان لوزارة اخلارجية ان احلكيم التقى 
مع رئيس وزراء الكويت الشيخ )جابر 
مب��ارك الصب��اح( وبحث��ا التطورات 
االقليمي��ة  بالقضاي��ا  املتعلق��ة 

والدولية محل االهتمام.
وف��ي التط��ورات ايض��اً ح��ذر النائب 
الس��ابق )وائ��ل عب��د اللطي��ف( من 
املض��ي ف��ي اتفاقيتي خ��ور عبداهلل 
مع الكويت والربط الس��ككي الفتاً 
ال��ى ان الكويت تس��عى ال��ى تثبيت 
احل��دود البرية م��ع الع��راق من خالل 
ه��ذه االتفاقي��ة وقال عب��د اللطيف 
في تصري��ح متلف��ز ان اتفاقية خور 
عبداهلل م��ع الكويت مذل��ة ومهينة 
وان البرمل��ان ش��كل جلن��ة حتقيقية 
ف��ي االتفاقية ورأى عدم اجلدوى منها 
واشار بأن اخطر ما في هذه االتفاقية 
ه��و مل��ف الرب��ط الس��ككي الذي 

يقضي بدوره على موانئ العراق.
وفي الشأن السياسي اعلنت رئاسة 
برملان اقليم كردستان امس عن فتح 
باب الترش��ح ملنص��ب رئيس االقليم 
عق��ب اق��رار البرمل��ان تعدي��ل قانون 
رئاس��ة االقلي��م وذكر بي��ان ان هيئة 
رئاس��ة برمل��ان كردس��تان اس��تندت 
الى الفقرة الثاني��ة من املادة الرابعة 
من قانون تفعيل مؤسس��ة رئاس��ة 
اقليم كردستان / العراق وتعديل آلية 
انتخاب الرئيس حتى املصادقة على 
الدس��تور رقم 1 لس��نة 2019 قررت 
فت��ح ب��اب الترش��ح ملنص��ب رئيس 

االقليم  ملدة  ثالثة ايام.
من جان��ب آخر كش��ف رئيس كتلة 
حتال��ف االص��الح واالعم��ار النيابية 
)صباح الساعدي( امس عن تشكيل 
جلنة للتفاوض مع رئيس الوزراء )عادل 
عبد امله��دي( وحتالف الفتح بش��أن 
اختي��ار رؤس��اء الهيئات املس��تقلة 
والدرجات اخلاصة فيما اكد ان الفتح 
وسائرون متفقان على دعم احلكومة 
وقال الس��اعدي في ح��وار متلفز ان 
حتالف س��ائرون متفق متاماً مع طرح 
رئيس حتالف االصالح الس��يد )عمار 
احلكي��م( بش��أن طلب��ه م��ن رئيس 
ال��وزراء )عادل عبد امله��دي( التعامل 
مع حتالفي البن��اء واالصالح واالعمار 
ف��ي بن��اء الدول��ة ب��دالً من س��ائرون 
والفتح واض��اف ان الفتح وس��ائرون 
اتفقا على تشكيل احلكومة والوزراء 

وتس��مية رئيس ال��وزراء )ع��ادل عبد 
امله��دي( بتخويل من جمي��ع اطراف 

البناء واالصالح وبعلم قادته.
وفي التطورات ايضاً كشف املتحدث 
بأس��م ائت��الف دول��ة القان��ون )بهاء 
ح��راك  ع��ن  ام��س  الن��وري(  الدي��ن 
تق��وم ب��ه احلكوم��ة مبش��اركة قوى 
سياس��ية مختلف��ة بالتف��اوض مع 
العراق  االمريكية الستثناء  السفارة 
م��ن العقوبات االمريكي��ة املفروضة 
على طه��ران وقال الن��وري ان العراق 
يحت��اج ال��ى وق��ت طوي��ل اليج��اد 
البديل عن البضائع والغاز والكهرباء 
االيرانية مضيفاً ان احلكومة والقوى 

السياسية )ش��يعية وغير شيعية( 
الس��فارة  نح��و  بالتح��رك  ب��دأت 
االمريكية قبل اس��بوع وتوقع عضو 
جلن��ة النفط والطاقة حصول العراق 
على استثناءات من اجلانب االمريكي 
الس��تيراد الغاز والطاقة الكهربائية 
من اي��ران من دون حتدي��د الفترة التي 
ب��ن  املفاوض��ات  فيه��ا  س��تنتهي 
السياس��ية من  والق��وى  احلكوم��ة 
جهة والسفارة االمريكية في بغداد 

من جهة اخرى.
من جانبه ق��ال القي��ادي في اجمللس 
االعلى )باق��ر جبر الزبي��دي( امس ان 
سياس��ة لي االذرع بن ايران وترامب 

يج��ب ان تنته��ي ف��ي الع��ودة ال��ى 
االتف��اق الن��ووي واض��اف ان طه��ران 
بالرئي��س  الرق��م اخل��اص  تس��لمت 
االمريكي )دونالد ترامب( بعد اش��هر 
من تغريداته املنفعلة مرجحاً ان تقع 
ابراهام لينكولن في مستنقع وهزمية 
تاريخي��ة في ظل وجود انقس��ام في 
املعس��كر االمريكي واوضح الزبيدي 
ان املعركة ستبدأ باسرائيل وتنتهي 
فيه��ا ان حدثت وان ترام��ب لن يجد 
فرصة العالن انس��حاب مش��رف في 

حال حصلت احلرب بن اجلانبن.
وفي التطورات ايضاً نشرت صحيفة 
نيوي��ورك تامي��ز مق��االً ملدي��رة االم��ن 

القومي الس��ابقة ف��ي عهد الرئيس 
الس��ابق )باراك اوباما( )سوزان رايس( 
انتق��دت في��ه ق��رار الرئي��س )دونالد 
ترامب( اخلروج م��ن االتفاقية النووية 
وتصف راي��س في مقالها قرار ترامب 
باملته��ور وبأن��ه لم يجبر اي��ران على 
الع��ودة الى طاول��ة املفاوض��ات ولن 
يعال��ج مظاه��ر القلق م��ن تصرفات 
ايران في الش��رق االوسط بل سيترك 
املش��روع الن��ووي دون رقاب��ة في ظل 
امريكا معزول��ة في املنطقة وحلفاء 

اقل امناً.
في وقت قال الدبلوماس��ي االمريكي 
رئي��س  ه��اس(  )ريتش��ارد  الس��ابق 
مجلس العالقات الدولية في امريكا 
ان ادارة الرئي��س ترام��ب حتاول طحن 
ايران على حد تعبيره وتتطلع لتغيير 
جذري في سياسات طهران تصل الى 
تغير النظ��ام ولكن ه��ذا النظام لن 
يذه��ب الى اي مكان وان لديه العديد 
من الوس��ائل للرد فهم يتحدثون اي 
االيراني��ون اآلن عن اخلروج من االتفاق 
النووي وميكن ان يخرجوا من معاهدة 
احل��د من انتش��ار االس��لحة النووية 
وميكنهم مط��اردة اجلنود االمريكين 
في الع��راق وميكنه��م التصعيد في 
س��وريا وان اي��ران لديه��ا العديد من 
االدوات العس��كرية والدبلوماس��ية 
وم��ن وجهة نظري يج��ب علينا عدم 

االستهانة بهم.

بغداد /
كشفت عضو اللجنة املالية النائب الدكتورة ماجدة التميمي عن بيانات مالية مهمة للفترة  
1-1  ال��ى 30-4- 2019 وع��ن الرصيد املتبقي بعد متوي��ل املوازنتن اجلارية واالس��تثمارية.وقالت 
التميمي في بيان صحفي، تلقت ) البينة اجلديدة ( نسخة منه الى أن نسبة املوازنة اجلارية قد 
بلغت 95،7% وش��كلت فيها نس��بة الرواتب 65،9% وهي نسبة مرتفعة جداً واضافت التميمي  
بلغت نس��بة املوازنة االستثمارية 4،2% فيما شكلت نس��بة االيرادات النفطية 94،5% مقابل 
نس��بة 5،4% لاليرادات  غي��ر النفطية ،مما يعني تواضع مس��اهمة االيرادات  غي��ر النفطية،مما 
يجعل متويل املوازنة عرضة للتقلبات الناجتة عن تغير أسعار النفط وطالبت التميمي بضرورة 
املراجعة الشاملة للقوانن التي مت تشريعها بعد عام 2003 العادة النظر بعدالة توزيع الدخول 

فضالً عن تفعيل ودعم القطاع اخلاص وتهيئة البيئة املالئمة لتطويره.
وأش��ارت التميم��ي ال��ى املنهاج ال��وزاري للحكوم��ة الذي أكد على تش��جيع وحتفي��ز البيئة 
االس��تثمارية في القطاعات كافة والتوجة الى اقتصاد الس��وق وختم��ت التميمي بيانها الى 
ان قيم��ة الرصي��د املتبقي م��ن االيرادات الكلية ورصي��د أول املدة وبعد متوي��ل املوازنتن اجلارية 

واالستثمارية قد بلغ 16،08ترليون دينار.

املكتب االعالمي لرئيس الوزراء:)                                   ( الصحيفة االوىل يف العراق وهي مؤشر على عافية االعالم والصحافة املكتوبة يف التأثري واحلضور

بلغة األرقام.. التميمي تكشف عن الرصيد املتبقي بعد متويل املوازنتني اجلارية واالستثمارية 

جيب ليل واخذ عتابة.. “االصالح” يكشف عن تشكيل جلنة لـ”التفاوض” مع رئيس الوزراء بشأن اهليئات املستقلة
عبد اللطيف حيذر من اتفاقييت “خور عبداهلل” و”الربط السككي”.. ورئاسة برملان كردستان تفتح باب الرتشح ملنصب رئيس االقليم

رئاسة الربملان تعرب عن “استيائها” من أمن بغداد وتدعو عبد املهدي للتدخل

رايس: قرار ترامب هو االكثر محقًا وهذه تداعياته.. ودبلوماسي امريكي سابق: واشنطن حتاول طحن ايران لكن طهران لديها )4( وسائل للرد
دولة القانون تكشف عن حتركات حكومية وسياسية جتاه السفارة االمريكية.. فما السبب؟ والزبيدي: املعركة ستبدأ يف تل ابيب ومستنقع بانتظار واشنطن
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انقرة: نسعى لتطوير العالقات مع بغداد خالل زيارة عبد المهدي االربعاء المقبل.. والحكيم: العراق حريص على عالقات متميزة مع الكويت

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 

سليم اجلبوري يتحدث عن عالقته بسليماني: زارني عدة مرات وحتاورنا بهذه األمور!

يف الهدفكتب املحرر السياسي

منذ اللحظة التي أُعلن فيها تشكيل اجمللس االعلى 
ملكافحة الفساد في العراق وشعبنا العراقي يتطلع 
بلهفة وشغف لسماع قرارات شجاعة تثلج الصدور 
وه��ي تتضمن فت��ح ملف��ات الفس��اد االداري واملالي 
اخلطيرة التي تزكم االنوف والتي تتعلق بكل مفاصل 
الدولة ومؤسساتها اخملتلفة.. نعم ظل شعبنا ومازال 
بانتظار س��ماع اخبار عن ضربات موجعة للفاسدين 
واحلرامي��ة الذي��ن نهبوا امل��ال العام واجلس��ونا على 
»بس��اط امل��روة«.. ضربات لها دوي وصدى ويس��معها 
العراقيون من اقصى الش��مال الى اقصى اجلنوب اما 

الس��كوت وع��دم نبش 
»قمامة الفس��اد« فهو 
بالتأكيد س��يفقد ثقة 
الشعب بهذه املؤسسة 
الرقابي��ة احليوي��ة التي 
وض��ع كل بيض��ه ف��ي 
سلتها.وهنا نكّرر النداء 
ثانية وثالثة وعاشرة الى 
اجمللس االعلى ملكافحة 
ل��ه  ونق��ول  الفس��اد 
بالفم امل��آن: ال مهادنة 
وال ته��اون ب��ل اضرب��وا 

فأوجعوا لتكسبوا ثقة ش��عبكم بكم.. نريد رؤوساً 
اوغل��ت بالفس��اد والنه��ب املنظم للم��ال العام وقد 
تدحرجت ألجل ان تدوس��ها وتركلها ارجل الش��عب 
غير مأس��وف عليه��ا وهذا هو ج��زاء كل الذين خانوا 
االمان��ة وجتاوزوا على املال العام وثروات البالد والعباد.. 
نح��ن بانتظار اخبارك��م الس��ارة واملفرحة يامجلس 
مكافح��ة الفس��اد وال جتعل��وا الي��أس يتس��لل الى 
النفوس املتعطش��ة اصالً لرؤية وطن خال من احليتان 
التي ادمنت على س��رقة املال العام وافقارنا مع سبق 

االصرار والترصد.

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

عبد الوهاب جبار 

نحن بانتظار اخباركم 
السارة واملفرحة يامجلس 
مكافحة الفساد وال تجعلوا 
اليأس يتسلل اىل النفوس 
املتعطشة اصاًل لرؤية 
وطن خال من الحيتان

الى المجلس االعلى لمكافحة الفساد:
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القانون تصدر توضيحا بشأن استثناء املالكي 25 الف مشمول باملساءلة والعدالة

عبد الصمد : لدينا مؤشرات خطرية على بعض املرشحني إلدارة السفاراتال

2رئيس جملس القضاء األعلى يستقبل السفريين الفرنسي والرتكي يف بغداد لبحث قضايا مهمة
3
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العارف ببواطن االمور .. النائب عن إئتالف 
دولة القانون السيد عدنان األسدي يفجر 

االسرار لـ)                                        (:

نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة 
وزير النفط: لدينا مشاريع كبرية 

الستثمار الغاز املصاحب

احلرب ستندلع بني امريكا 
وايران بشكل ما والعراق 

احد اهم ساحاتها

الصني تتعهد بالرد على 
زيادة الرسوم الكمركية 

األمريكية
12 10-11 513

سيطول وقوف ترامب امام التلفون ) روح نام ابو ايفانكا ماراح يتصلون (

أضربوا فاوجعوا .. 
لتكسبوا ثقة شعبكم

بغداد / 
كش��فت مص��ادر تعليمي��ة ان وزير 
التعلي��م العالي والبح��ث العلمي 
الس��يد )قص��ي الس��هيل( يواصل 
عمل��ه مبثاب��رة ق��ل نظيره��ا فه��و 
يتواج��د في رئاس��ة جامع��ة بغداد 
منذ يومي اخلميس واالحد ويش��رف 
عل��ى اداء عم��ل رئاس��ة اجلامع��ة 
ويش��كل جلاناً حتقيقي��ة ليتابعها 

وبرئاس��ة املفتش العام  ش��خصياً 

لل��وزارة وجه��از االش��راف والتقومي 
العلمي وهذه حالة فريدة وايجابية.
وبحس��ب املص��ادر ف��إن االوس��اط 
االكادميية والعلمية تش��عر بارتياح 
كبير في الوس��ط اجلامعي من هذا 
التوج��ه لدى الوزارة والس��يد الوزير 
للوقوف على مستوى االداء والتقومي 
وان هن��اك قرارات جريئة وش��جاعة 

ستصدر قريباً.

مصدر لـ)                                     (: وزير التعليم العالي بصدد 
اختاذ قرارات جريئة وشجاعة تصدر قريبًا

ارتياح في االوساط االكاديمية والعلمية 

كتل��ة  ان  العصف��ورة  ل��ي  قال��ت 
سياس��ية تقات��ل من اج��ل فرض 
وزير س��ابق يقال بأن شهادته مزورة 
اضافة الى فش��له م��ن اجل فرض 
وجوده في احد املناصب احلكومية.

قالت لي العصفورة
اقدمت السلطات اخملتصة في محافظة السليمانية مبنع استخدام 
اكي��اس النايلون في اخملابز وافران الصمون واملعجنات واس��تبدالها 
باكي��اس ورقي��ة لوج��ود تقارير طبي��ة اكدت ب��أن احل��رارة املنبعثة 
م��ن الصمون وغيره من املواد احلارة يتس��بب ف��ي تفاعالت مع مادة 
النايلون لتكوين خاليا س��رطانية.. دع��وات تصاعدت ألخذ التحذير 

على محمل اجلد وقدمياً قالوا اذا ُعرف السبب بطل العجب.

حتذيرات من استخدام اكياس النايلون.. فتش عن السبب

بغداد / 
عبر النائب محمد ش��ياع الس��وداني، عن اس��تغرابه 
م��ن ق��رار اجملل��س االعل��ى ملكافح��ة الفس��اد حتديد 
مهلة لكاش��في الفس��اد لتقدمي االدل��ة وبخالفه يتم 
محاس��بتهم. وق��ال الس��وداني ، ان  املنه��اج الوزاري 
للحكوم��ة تضم��ن التص��دي لالس��تعمال اخلاط��ئ 

حلري��ة التعبير عن ال��رأي، وكان يفترض ان يتقدم التزام 
احلكومة بضمان احلريات وعدم تقييدها .

واضاف، ان قرار اجمللس االعلى ملكافحة الفساد بتحديد 
مهلة لكاش��في الفس��اد لتقدمي االدل��ة وبخالفه يتم 
محاس��بتهم، امر مس��تغرب، الن األصل هو تش��جيع 

كاشفي الفساد واملبلغن عنه ودعمهم.

السوداني يستغرب

بغداد / 
  كش��فت جلنة النزاه��ة في مجلس 
الن��واب ، ام��س األحد، ع��ن عمليات 
ابت��زاز كبيرة ف��ي وزارت��ي التخطيط 
واملالي��ة، متارس ض��د اصحاب احلقوق 
املالية املكتس��بة.وقال عضو اللجنة 

كاظ��م الصي��ادي ان هن��اك عمليات 
ابت��زاز كبي��رة مت��ارس عل��ى اصحاب 
احلق��وق املالية املكتس��بة )املقاولن( 
من قبل بع��ض املتنفذين ف��ي وزارتي 
الصي��ادي  واملالية.وب��ن  التخطي��ط 
ان هن��اك سماس��رة يتالعب��ون باملال 

ويرتب��ون االوضاع من داخ��ل الوزارتن 
وخارجهم��ا، وهنالك نس��ب )اتاوات(، 
املالية،  االس��تحقاقات  عل��ى  تفرض 
مؤك��دا ان الوزارتن لهم��ا علم بهذه 
العمليات، لكنهم��ا عاجزتن عن اي 

اجراءات بخصوص هذه االبتزازات.

النزاهة الربملانية تكشف عن عمليات ابتزاز كبرية يف وزارتني

يغداد /
ح��ذر اخلبي��ر العس��كري صفاء 
االعس��م، امس األح��د، من قيام 
مجاميع مس��لحة تابعة لتركيا 
او السعودية الستهداف القواعد 

العسكرية األميركية في العراق 
بداع��ي ضربها من جهات موالية 
إلي��ران، مبين��ا أن تل��ك العملية 
س��تؤزم موقف العراق وستضعه 
في حرج ش��ديد جت��اه التصعيد 

في املنطقة.
“ع��دة  إن  االعس��م  وق��ال 
خ��الل  مطروح��ة  س��يناريوهات 
األزم��ة اإليراني��ة األميركي��ة في 
املنطق��ة بضمنها قي��ام إطراف 

والس��عودية  لتركي��ا  تابع��ة 
باس��تهداف القواعد العسكرية 
األميركي��ة في الع��راق باعتبارها 
هجمات من إطراف موالية إليران 

في العراق”.

وأضاف أن “القواعد العس��كرية 
األميركي��ة ف��ي س��وريا خالي��ة 
بعك��س  اس��تهدافها  والميك��ن 
القواعد االميركي��ة في العراق”، 
الهجم��ات  “تل��ك  ان  مبين��ا 

ستش��عل املنطقة وستؤثر على 
وضع العراق االمني والسياس��ي 
وتضع��ه ف��ي ح��رج ش��ديد جتاه 

االزمة اإليرانية األميركية”.

خبري حيذر من سيناريو خليجي تركي لضرب القوات  األمريكية يف العراق
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مفتشية الداخلية تكتشف هدراً بشراء إطارات وبطاريات باملرور بقيمة 279 مليون دينار

NO.3183.MON.13.MAY.2019

بغداد / البينة الجديدة
اك��د زعيم ائت��الف الوطنية اياد عالوي، ان تنظيم داع��ش وارهابه بدأ يطفو على 
الس��طح من جديد، مبينا ان البيئة السياس��ية واالقتصادية في العراق ما تزال 
غي��ر طاردٍة لالره��اب. وقال عالوي في تغريدة له على موق��ع التواصل االجتماعي 
تويتر، ان داعش وارهابها بدأ يطفو على الس��طح م��ن جديد باعمال خبيثٍة مرة 
اخرى وهو ما س��بق وقد حذرنا من��ه ومن اجيال جديدة له��ذا التنظيم االرهابي 
تنتهج اس��لوب العمليات النوعية، فضالً عن التحديات والتصعيد اخلطير الذي 
تش��هده املنطقة. واضاف املؤس��ف واملؤل��م ان البيئة السياس��ية واالقتصادية 
ف��ي العراق ما ت��زال غير طاردٍة لالرهاب، مش��يرا الى ان املواط��ن لم يلمس حتى 
اللحظ��ة اي أثٍر ايجابي او تطبيق لش��عارات االصالح التي رُفعت وهو ما يتطلب 

جرد حساب عاجل من قبل السلطتني التنفيذية والتشريعية.

بغداد / البينة الجديدة
اكتش��فت جلن��ة تدقيقي��ة تابعة ملكت��ب املفتش 
الع��ام ل��وزارة الداخلي��ة، ام��س األحد، وج��ود هدر 
باألموال اخملصصة لش��راء اطارات وبطاريات ملديرية 
امل��رور تقدر ب��� 279 ملي��ون دوالر. وقالت املفتش��ية 
إنه “مت اكتش��اف املبالغ املهدورة بن��اًء على توجيه 
املفت��ش العام جمال األس��دي مكتب��ه في مديرية 
املرور بتش��كيل جلن��ة تدقيقية لتدقي��ق معامالت 
الص��رف اخلاص��ة مبديري��ة امل��رور، وق��د اكتش��فت 
اللجنة التدقيقية وجود فروقات كبيرة بني األسعار 
الت��ي متت فيها ش��راء اطارات وبطاري��ات للمديرية 
عن أس��عار السوق بلغت 279 مليون دينار”. وأضاف 
البيان أنه “نتيجة لذلك عمدت اللجنة التدقيقية 
الى اجراء التحقيق االداري االبتدائي مع جلان الشراء 
واالعتدال والفنية التابعة للمديرية ملعرفة حقيقة 
االج��راءات املتبعة في عمليات الش��راء واألس��باب 
الت��ي أدت الى وج��ود مغاالت كبيرة في األس��عار”.

واش��ار البي��ان إل��ى أن “مكتب تفتيش امل��رور نظم 
تقري��راً مفص��الً بالقضية مرفق��اً ب��كل باألوليات 
وقوائم الشراء والتجهيز رفعه الى مديرية التفتيش 
التخ��اذ االج��راءات القانوني��ة واالداري��ة بصدده��ا، 
وعرض القضية أمام أنظار السيد املفتش العام من 

أجل تشكيل مجلس حتقيقي فيها”.

عالوي: إرهاب داعش بدأ يطفو على السطح من جديد والبنية السياسية ماتزال غري طاردة له

الساعدي: أبلغنا احللبوسي بإدراج قانون إخراج األمريكان على جدول الربملان

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
كش��فت عض��وة جلن��ة النزاه��ة النيابي��ة 
عالية نصي��ف، امس األحد، ع��ن قيام أحد 
مستش��اري وزارة الداخلية بإهداء س��يارة 
مرسيدس لعضو في جهة رقابية، مناشدة 
رئيس الوزراء عادل عبد املهدي إعادة النظر في 
ما يسمى باجمللس األعلى ملكافحة الفساد 
والتعامل بحزم مع ضع��اف النفوس الذين 
يوهمون الرأي العام بأنهم يحاربون الفساد 

بينما لديهم صلة ببعض الفاسدين. وقالت 
نصي��ف إن “أحد ممثلي )جهة رقابية( امتنع 
عن الكشف عن ملفات فساد وأوامر قبض 
ص��ادرة بحق اش��خاص فاس��دين له صلة 
به��م، ويداف��ع عنهم بحج��ج واهية تصل 
ال��ى تغيير مصداقية ال��كالم اعالميا، كما 
اس��تغل موقعه اعالميا وأص��در الكثير من 
التصريح��ات التي تبني الحق��اً انها تخص 
وزارته لكنه ينس��بها الى )اجلهة الرقابية( 

ليجعل من نفس��ه شخصاً مهماً وخطيراً 
ويوه��م الفاس��دين بض��رورة اللج��وء اليه 
وبأنه الش��خص األهم في مجال مكافحة 
الفس��اد وهو املتحكم والقري��ب من رئيس 
ال��وزراء”. ودعت نصي��ف رئيس ال��وزراء الى 
“االستفسار عن كيفية حصول احد اعضاء 
)جهة رقابية( على سيارة مرسيدس بيضاء 
مودي��ل 1976 كهدية من أحد مستش��اري 

الداخلية”.

أخبار موجزة
طائ��رات .. أكد القائد العام لق��وات احلرس الثوري 
اإليران��ي اللواء حس��ني س��المي، ام��س األحد، ان 
اميركا غير قادرة وال متلك اجلرأة على شن احلرب ضد 
ايران، معتبرا أن ارسال حاملة الطائرات االميركية 
للمنطقة مبثابة حرب نفس��ية. وق��ال النائب في 
مجلس الشورى االيراني محمد علي بورمختار في 
تصري��ح اوردته “فارس”، إن “اللواء س��المي حضر 
اجتماعا مغلقا جمللس الش��ورى االسالمي عقد صباح امس”، مبينا 

أنه “قدم اللواء سالمي تقريرا حول برامجه القادمة للنواب.
ن��ران .. فتح��ت زوارق االحت��الل الصهيون��ي، ام��س األح��د، نيران 
رشاش��اتها جتاه مراكب الصيادين الفلسطينيني 
ببحر شمال مدينة غزة. ونقلت وكالة “فلسطني 
اآلن” عن مص��ادر محلية قولها: إن زوارق االحتالل 
احلربية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة بشكل 
كثيف جدا باجتاه مراكب الصيادين شمال مدينة 
غزة، ولم تذك��ر وقوع أي أَض��رار أو إصابات.وكانت 

بحرية العدو قد هاجمت مراكب الصيادين.

مداهمات .. شنت قوات االحتالل الصهيوني، امس 
األحد، حملة اعتقاالت في أنحاء متفرقة بالضفة 
الغربية. ونقلت وكالة “فلسطني اآلن” عن مصادر 
محلي��ة قولها: إن قوات االحتالل اعتقلت الطفل 
محم��د باجس املطور من حي رأس العاروض داخل 
بلدة سعير ش��مال شرق اخلليل، تزامًنا مع اندالع 
مواجهات باملنطقة، كما جرى اقتحام عدة منازل 
في مخيم العروب شمال املدينة.وفي جنني، اعتقلت قوات االحتالل 

شابني من منزليهما في بلدة َعّرابة جنوب غرب احملافظة.
انفجارات .. أفادت مص��ادر إعالمية، امس األحد، بأن انفجارات قوية 
هزت مين��اء الفجيرة ف��ي االمارات، فيما اش��ارت 
إلى حتليق طائرات أميركية وفرنس��ية فوق امليناء. 
وذك��رت قناة “امليادين” ف��ي اخبار عاجلة نقال عن 
مصادر خليجية قوله��ا، إن “انفجارات قوية هزت 
مين��اء الفجي��رة اإلمارات��ي فجر ام��س مبينة أن 
“االنفج��ارات كانت ف��ي داخل امليناء وقد ُس��مع 

دويّها بوضوح«.

مواجهات .. أفادت مص��ادر صحافية، امس األحد، 
بأن ثمانية من ناش��طي “احلراك الش��عبي” قتلوا 
اثن��اء مواجه��ات مع ق��وات األمن الس��عودية في 
مدين��ة القطي��ف باملنطق��ة الش��رقية الغني��ة 
بالنفط.وقال��ت املص��ادر، إن 11 مواطنا س��عوديا 
حاصرتهم قوات األمن الس��عودي، سقط بينهم 
ثمانية قتلى.وكانت مص��ادر محلية افادت صباح 
امس االول بسماع أصوات اطالق نار في جزيرة “تاروت” حيث أغلقت 

جميع املداخل اليها.
نع��ي .. غيب امل��وت بطريرك املوارنة الس��ابق في لبن��ان الكاردينال 
مار نص��ر اهلل بطرس صفير فجري��وم امس األحد 
ع��ن عم��ر ناه��ز 99 عاما.وق��ال املكت��ب اإلعالمي 
في الص��رح البطريركي في بكركي: “الكنيس��ة 
املاروني��ة في يت��م ولبنان في ح��زن”. باأللم واحلزن 
الش��ديدين املقرون��ني بالرج��اء املس��يحي، يعلن 
غبط��ة البطري��رك الكردينال مار بش��ارة بطرس 

الراعي خبر وفاة مثلث الرحمة.

البينة الجديدة / خاص
وصف الس��يد )طال��ب جب��ار األحمد( 
املستشار في املكتب اإلعالمي لرئيس 
ال��وزراء الدكت��ور )ع��ادل عب��د املهدي( 

جري��دة »البينة اجلدي��دة« بالصحيفة 
االولى في العراق جلهة اهتمام ومتابعة 
القراء وهذا أمر يثلج الصدر ويؤشر الى 
عافية االعالم اخل��اص وقدرة الصحافة 

املكتوبة على جذب اجلمهور والتأثير في 
املزاج العام. واضاف األحمد في معرض 
تعلي��ق له: آمل ان تس��تمر الصحيفة 
ف��ي هذا النه��ج الوطني االس��تقاللي 

وهذا القرب من نبض الش��ارع العراقي 
وهمومه وتطلعاته ودعواتي للزمالء في 
اجلري��دة ابتداًء من رئي��س حتريرها مبزيد 

من النجاح واالبداع.

بغداد / البينة الجديدة / متابعة
بحث رئيس مجل��س القضاء األعل��ى القاضي 
فائق زي��دان، امس االح��د، مع الس��فير التركي 
التع��اون في اجملال القضائي. وذكر بيان صادر عن 
اجمللس القضاء األعلى ان زيدان استقبل مبكتبه 

الس��فير التركي في بغ��داد فاحت يل��دز. واضاف 
ان اجلانب��ني بحثا التعاون ب��ني البلدين في اجملال 
القضائي والقانوني. كما استقبل رئيس مجلس 
القضاء األعلى القاضي فائق زيدان امس األحد، 
في مكتبه الس��فير الفرنسي في بغداد السيد 

برونو اوبير وملحق األمن الداخلي في الس��فارة 
الفرنسية. وذكر بيان صادر عن مجلس القضاء 
األعلى، أن  اجلانبني بحثا متابعة شؤون املتهمني 
باإلرهاب من حملة اجلنسية الفرنسية وجهود 

عقد اتفاقية قضائية بني العراق وفرنسا.

رئيس جملس القضاء األعلى يستقبل السفريين الفرنسي 
والرتكي يف بغداد لبحث قضايا مهمة

املكتب اإلعالمي لرئيس الوزراء: »البينة اجلديدة« الصحيفة األوىل يف العراق
وهي مؤشر على عافية اإلعالم والصحافة املكتوبة يف التأثري واحلضور

بغداد / البينة الجديدة
كش��ف رئيس كتلة االص��الح واإلعمار صباح الس��اعدي، امس 
األح��د، ع��ن إبالغه رئي��س مجلس الن��واب محمد احللبوس��ي 
بضرورة ادراج قانون اجالء القوات األميركية من العراق االسبوع 
املقبل، مش��يرا الى ان تشريع القانون يضمن إبقاء العراق بعيدا 
عن ازمات املنطقة.وقال الس��اعدي ف��ي حوار متلفز ، إنه “خالل 
زيارتي الى رئيس مجلس النواب محمد احللبوسي قبل عدة ايام 
ابلغت��ه بضرورة إدراج قانون اجالء الق��وات االميركية من العراق 
عل��ى جدول اعمال البرملان خالل االس��بوع املقب��ل”. واضاف ان 
“القانون متت صياغته وهو في ادراج رئاس��ة البرملان التي اخرت 
عرضه لغاية اللحظة دون ذكر االس��باب املوضوعية”، مبينا ان 
“اخ��راج القوات االميركية م��ن العراق يضمن اس��تمرار العراق 
ف��ي نهجه بالنأي ع��ن اي صراع اقليمي ف��ي املنطقة”. وأوضح 
الس��اعدي أن “حتالف االصالح مدرك خط��ورة تبعات العقوبات 
األميركي��ة ض��د اي��ران وتداعياته��ا الكارثة على الع��راق وعلى 
جميع القوى السياس��ية التماس��ك ووضع مصالح العراق اوال 

في التعامل مع االزمة”.

بغداد / البينة الجديدة
اكدت كتل��ة النه��ج الوطني النيابي��ة، امس األح��د، أن العراق 
اضح��ى الدول��ة األكثر تأثي��راً للعب بدور الوس��يط ف��ي تهدئة 
االوض��اع بني طه��ران وواش��نطن، داعيا الكتل السياس��ية الى 
التريث في طرح قانون اخ��راج القوات االجنبية من العراق وذلك 
حلساس��ية التوقيت. وقال النائب عن الكتلة حسني العقابي إن 
“طرح قانون اخراج القوات االجنبية من العراق في الوقت احلاضر 
حس��اس لكون املنطقة ملتهبة خاصة التصعيد بني واشنطن 
وطهران”, داعيا ”الكتل السياسية الى التريث في الوقت احلاضر 
كي ال يفس��ر بان العراق منحاز الى جهة محددة دون اخرى رغم 
ان الس��واد االعظم من القوى السياسية تقف لصالح مشروع 
القان��ون”. واض��اف العقابي، ان “العراق هو الي��وم من اهم الدول 
القادرة على لعب دور الوس��يط في تهدئة االوضاع بني واشنطن 

وطهران ملا متلكه من عالقات حسنة بني طرفي النزاع”.

املوصل / البينة الجديدة 
 متكن��ت الف��رق اخملتصة من فت��ح 8 مقابر جماعي��ة تضم رفات 
ع��دد من الش��هداء االيزيديني ف��ي قرية كوج��و التابعة لقضاء 
س��نجار مبحافظ��ة نينوى. وذك��رت مص��ادر، إن الف��رق اخملتصة 
متكن��ت من فت��ح 8 مقابر جماعية تضم رفات 137 ش��هيداً من 
االيزيدي��ني في قرية كوج��و. وقال داود جندي ممث��ل االيزيديني في 
مجل��س محافظة نينوى في تصري��ح صحفي نطالب احلكومة 
االحتاية ومؤسس��ة الشهداء والسجناء السياسني بزيادة الفرق 
اخملتصة بفتح املقابر اجلماعية في قضاء ش��نكال بش��كل عام 
وقرية كوجو بش��كل خاص. واضاف، ان ذوي الش��هداء ينتظرون 
بف��ارغ الصبر االنتهاء م��ن فتح املقابر اجلماعي��ة ملعرفة مصير 
ابنائهم املفقودين.وتش��ير بعض االحصائيات الى وجود أكثر من 
100 مقب��رة جماعية في قضاء ش��نكال، مت العثور على 73 مقبر 

جماعية حلد اآلن.

النهج الوطين: العراق أصبح أكثر تأثريًا 
ألداء دور الوسيط بني واشنطن وطهران

استخراج رفات 137 شهيدًا من املقابر 
اجلماعية يف قرية كوجو

جملس بغداد يكشف عن خطة لرفد 
الرصافة بـ 40 مدرسة والتنفيذ يتطلب 

صرف التخصيصات املالية
بغداد / البينة الجديدة

كش��ف مجلس محافظة بغداد، امس االح��د، عن وجود خطة 
النش��اء 40 مدرس��ة ف��ي جانب الرصاف��ة، الفتاً ال��ى ان اخلطة 
جاه��زة للتنفيذ وتتطلب فقط ص��رف التخصيصات املالية من 
اجله��ات اخملتصة. وقالت عض��و اجمللس جس��ومة االزيرجاوي ان 
“اجلانب الشمالي للرصافة وضعت له خطة النشاء 40 مدرسة، 
حيث ستحصل كل مديرية في اجلانب املذكور على 20 مدرسة 
كونه��ا تعاني اكتظاظا في الس��كان ونقصا حاد في املدارس”.
واضافت االزيرجاوي، أن “مشروع بناء املدارس وضع ضمن اخلطة 
املع��دة لعام 2019، واخلاص��ة باحلملة اخلدمي��ة حملافظة بغداد، 
اضاف��ة الى خطة وزارة البلديات ف��ي تأهيل املرافق اخلدمية في 
مختل��ف مناطق العاصمة”. واوضحت أن “جانب الرصافة اكثر 
تضرراً وخاصة مناطق االطراف ومنها اقضية الزهور )احلسينية( 
والزوراء )املعامل( والنهروان وحي الوحدة واملدائن وجس��ر ديالى، 
حيث متتلك احملافظة خطط��ا متكاملة اليصال اخلدمات اليها، 

وسيكون تنفيذها بعد وصول التخصيصات املالية”.

بغداد / البينة الجديدة
كش��فت مديريَّة حتقي��ق هيئة النزاه��ة في محافظ��ة نينوى، 
ام��س األحد، عن ضبط س��ت معامالت صرف س��لٍف بأكثر من 
48 ملي��ار دينار في دي��وان احملافظة، ُمبيِّنًة أنه��ا مصرفٌة لغرض 
ة بإعادة االس��تقرار لعام  توزيعها بني جلان تنفيذ األعمال اخلاصَّ
2018.وقالت الهيئة ، إن “إجراءاتها، التي اتُِّخَذت ملتابعة األموال 
الت��ي متَّ صرفها قبل إقالة محافظ نينوى الس��ابق، أفضت إلى 
ضبط س��ت معامالت صرف س��لٍف إلى جلان استالم املبالغ في 
ة باملوازنة التشغيليَّة بنسبة )30( باملائة”،  ديوان احملافظة خاصَّ
مبينة أن “مبالغ السلف البالغة )48,077,125,0000( مليار ديناٍر 
لم تتم تس��ويتها لغاية يوم تنفيذ عمليَّ��ة الضبط، فضالً عن 
ع��دم وجود أيَّة مبال��غ نقديٍَّة منها في دي��وان احملافظة”.وأضاف 
البي��ان أن “حترِّياتها األوليَّة ق��ادت إلى ضبط عضوين من أعضاء 
جلنة االس��تالم متَّ عرضهما صحبة املُب��رزات اجلرميَّة املضبوطة 
ة التي قرَّرت توقيفهما، استناداً  على الهيأة التحقيقيَّة اخمُلتصَّ

إلى أحكام املادَّة 315 من قانون العقوبات”.

النزاهة تضبط سلفًا بأكثر من 48 مليار ديناٍر 
مل تتم تسويتها يف ديوان حمافظة نينوى



القانون تصدر توضيحا بشأن استثناء املالكي 25 ألف 
مشمول باملساءلة والعدالة

رئاسة الربملان تعرب عن “استيائها” من أمن بغداد 
وتدعو عبد املهدي للتدخل

بغداد / البينة اجلديدة 
بحثت جلنة الثقافة واإلعالم والسياحة واآلثار في مجلس النواب، امس 
األحد، مع وزارة املالية،  إطالق منحة شبكة اإلعالم العراقي إلنقاذها 
مكتب  لذلك.وقال  استعدادها  الوزارة  أكدت  فيما  احلالية،  أزمتها  من 
رئيس  الغالب  سميعة  “النائب  إن  الغالب  سميعة  اللجنة،  رئيسة 
النواب بحثت مع  واالثار في مجلس  الثقافة واالعالم والسياحة  جلنة 
العراقي  االعالم  املالية لشبكة  املنحة  اطالق  فؤاد حسني  املالية  وزير 
والتزاماتها مع الشركات واجلهات  اداء واجباتها  من اجل متكينها من 
“االزمة  البيان،   املالية، بحسب  لوزير  اللجنة  رئيس  االخرى”.وشرحت 
قلة  بسبب  العراقي  االعالم  شبكة  منها  تعاني  التي  اخلانقة  املالية 
التخصيصات احملددة في املوازنة العامة، وقضية مديونيتها لشركات 
“ابداء  الى  توفيرها”.ودعت  عليها  يصعب  مبالغ  الصناعية  االقمار 
املساعدة من قبل الوزارة التقاذ الشبكة من ازمتها احلالية”، مبينة أنه 
اسوة  للشبكة  الوظيفية  الدرجات  تخصيص  “موضوع  مناقشة  “مت 
بباقي الوزارات والهيئات واملؤسسات احلكومية، وتسهيل اطالق سلفة 
املئة راتب ملساعدة املوظفني في قضاء حاجاتهم”.من جانبه ابدى وزير 
املالية “استعداد وزارته ملساعدة الشبكة واطالق املنحة اخملصصة لها، 

ومعاجلة اخللل في موضوع الدرجات الوظيفية التي تخصها”.

بغداد / البينة اجلديدة

أعلن��ت وزارة التربي��ة، امس األح��د، أن نحو مليوني طالب سيش��اركون في 

االمتحانات النهائية جلميع املراحل املنتهية للعام الدراس��ي 2018 – 2019، 

مؤكدًة استكمال مستلزمات االمتحانات والتحضيرات النهائية إلجناحها.

وقال��ت ال��وزارة إن  825,824 تلميذاً من كال اجلنس��ني س��يؤدون امتحاناتهم 

النهائية للمرحلة االبتدائية في ال�14 من ش��هر ايار اجلاري، فيما سيخوض 

نحو 676,799 طالباً وطالبًة للمرحلة املتوس��طة في ال�11 من حزيران املقبل 

امتحاناتهم العامة.وأضاف، أن عدد الذين سيلتحقون باالمتحانات النهائية 

للدور األول لهذا العام بالنس��بة للدراسة اإلعدادية للفرعني االدبي والعلمي 

واخلارجي وكذلك خارج )البلد( 465,409 طالباً من كال اجلنسني، والذي سيبدأ 

في ال�27 من شهر حزيران املقبل أيضاً.وأكدت الوزارة، استكمال مستلزمات 

االمتحان��ات والتحضي��رات النهائية إلجناحه��ا، داعية في الوق��ت ذاته إلى 

االبتعاد عن جميع احلاالت السلبية التي تسيء للعملية التربوية.
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وزير الكهرباء : ثلث الطاقة تأتينا من إيران واليوجد بديل ينافسها بالسعر والسرعة من اجل االستغناء عنها

املالية تعلن استعداداها إلطالق املنحة املالية اخلاصة بشبكة االعالم
رد الدعوى القضائية اليت رفعها رئيس جملس الوزراء عبداملهدي حبق رئيس جملس النواب احللبوسي

بغداد / البينة اجلديدة
أك��د وزير الكهرباء ل��ؤي اخلطيب، امس األح��د، أن ثلث 
الطاق��ة الكهربائي��ة في العراق تأتي من إيران، مش��يرا 
إلى أنه ال يوجد بديل ينافس��ها في الس��عر والس��رعة 
خ��الل الوقت من اج��ل االس��تغناء عنها.وقال اخلطيب 
ف��ي حوار م��ع مجلة “فوري��ن بوليس��ي” األميركية إنه 
“في الوقت احلالي يأتي حوالي 4 غيغاواط من الكهرباء 
بش��كل مباشر او غير مباشر من ايران وهو ما ميثل ثلث 
انتاج الطاقة الكهربائية، اما من خالل خطوط الطاقة 
او عبر ام��دادات الغ��از الطبيعي”.وأض��اف اخلطيب، أن 
“هذا ش��يء من حيث الس��عر واألحجام والتسليم – ال 
يوجد بديل”، مبينا أنه “استكش��فنا خيارات أخرى في 
البل��دان اجمل��اورة وال يوجد بديل يتناف��س على احلجم أو 
الس��عر أو س��رعة التس��ليم لتعويض ذلك”.وتابع، أنه 
“بصفتي وزي��را للكهرباء فإن ما يهمني حقاً هو أفضل 
صفقة للع��راق وال يهمني إذا كانت ه��ذا امليغاواط من 
الكهرب��اء تأتي من البلد )أ( أو البلد )ب( ، ما يهمني حًقا 
هو أنني بحاجة للحصول عل��ى أفضل صفقة”، مبينا 
أن��ه “إذا كان بإم��كان الدول األخرى تق��دمي عرض أفضل 
اآلن من حيث الس��عر واحلجم والس��رعة في التسليم 

فاهال وسهال”.

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

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

بغداد / البية اجلديدة
رد مجل��س الن��ّواب على دعوى 
رئيس ال��وزراء عادل عبد املهدي 
الن��واب  رئي��س مجل��س  ض��د 
العراقي محمد احللبوس��ي في 
احملكم��ة االحتادي��ة بع��د خ��رق 
األخير 80 من الدستور العراقي 
فيما يتعلق بالهيئات املستقلة 
بتعي��ني  اخلاص��ة  والضواب��ط 
املتحدث باسم  رؤس��ائها.وقال 
البرملان شاكر حامد امس األحد، 
إن الدع��وى الت��ي رفعها رئيس 
ال��وزراء عادل عب��د املهدي ضد 

مجلس النواب املتعلقة بتشريع 
قان��ون الهيئ��ة العلي��ا حلق��وق 
أم��ام احملكمة  اإلنس��ان الزال��ت 
االحتادية ولم تنظر فيها الى اآلن.

وأض��اف أن رفع الدع��وى يأتي من 
أن احلكومة ترى أن الهيئة العليا 
حلقوق اإلنس��ان تخضع لرقابته 
وال ترتب��ط بالبرمل��ان الذي ش��رع 

مؤخ��راً قانون ع��ن الهيئة والتي 
أن  ويج��ب  مس��تقلة  اعتبره��ا 
تخض��ع للرقابة من قبل اجمللس، 
الفتا الى أن احملكمة االحتادية هي 
الفيصل في حل هذه اإلشكاالت 
ال��رؤى ب��ني احلكوم��ة  وتداخ��ل 
وج��ود  أمكاني��ة  والبرملان.وع��ن 
خالف بني رئيس الوزراء عادل عبد 

امله��دي ورئيس مجل��س النواب 
محمد احللبوسي، نفى املتحدث 
باس��م البرملان شاكر حامد ذلك 
األم��ر، مؤكدا أن الدس��تور كفل 
لكل شخص الطعن في اي قرار 
او قان��ون يتخذه البرمل��ان وتبقى 
احملكم��ة ه��ي م��ن تب��ت باألمر.

وبحس��ب وثائ��ق ف��ان الدع��وى 

املرقمة 43 احتادية 2019، والتي مت 
إرسال نس��خة  منها الى رئيس 
البرمل��ان بتاري��خ 6 اي��ار اجل��اري، 
فإنه��ا مقامة بش��أن صالحيات 
رئيس مجلس الوزراء فيما يخص 
تعيني رؤساء الهيئات املستقلة 

والضوابط اخلاصة بتعيينهم.

الرتبية:حنو مليوني طالب سيشاركون يف االمتحانات النهائية للمراحل املنتهية

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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بغ�داد / البينة اجلديدة
لرئي��س  الثان��ي  النائ��ب  طال��ب 
مجلس النواب بشير حداد، رئيس 
الوزراء عادل عبد املهدي مبراجعة 
امللف االمني قبل التفجير االخير 
في منطقة جميلة، شرقي بغداد.

وعبر حداد عن “اس��تيائه الكبير 
لتكرار اخلروقات األمنية في بغداد 
ونين��وى، والت��ي أربك��ت األوضاع 
العام��ة، وباتت تثي��ر اخملاوف لدى 
املواطن��ني، واخلش��ية أن تضعف 
الثقة بق��درات األجه��زة األمنية 
والعس��كرية، س��يما نح��ن في 
شهر رمضان املبارك واحلاجة الى 

االستقرار األمني من الضرورات”.
وقال إن “ما حدث في بغداد وقبله 
في نينوى، مقلق جداً، وأن مراجعة 
وتقيي��م اخلطط  األمن��ي  املل��ف 
بحاج��ة إل��ى تدخل مباش��ر من 
القائ��د العام للقوات املس��لحة، 
وعلينا احملافظة على ما حتقق من 

األمن واالستقرار”.
القادم��ة  “املرحل��ة  أن  وأض��اف، 
تتطل��ب املزي��د من اجله��ود لكل 
اجله��ات واألط��راف لتثبيت األمن 
واملض��ي مبرحل��ة البن��اء واإلعمار 
وإنه��اء مل��ف النازح��ني وع��ودة 

العوائل إلى ديارها”.

بغداد / البينة اجلديدة
النواب  رئيس مجلس  كشف 
س��ليم اجلبوري، امس األحد، 
عن تفاصي��ل عالقت��ه بقائد 
الق��دس ف��ي احل��رس  فلي��ق 
الثوري اإليراني اجلنرال قاسم 
س��ليماني، مش��يرا إل��ى أنه 

التقى سليماني عدة مرات.
وقال اجلب��وري في حوار متلفز   
إن ” قائ��د فلي��ق الق��دس في 
احلرس الثوري اإليراني اجلنرال 
قاس��م س��ليماني زارني عدة 

وبين��ه  بين��ي  وج��رى  م��رات 
ح��وارات”، الفتاً إل��ى أن “تلك 
احل��وارات كانت تتمحور حول 
مصلح��ة البلدي��ن ) الع��راق 

وإيران(”.
وأضاف اجلبوري، أن سليماني 
ل��م تكن لدي��ه تدخ��الت في 
العراقي  الوض��ع السياس��ي 
عكس ما كان يش��اع، مؤكدا 
بالق��ول “إنن��ا اخترن��ا طريق 
اقام��ة عالقات مع إي��ران وفق 

املصلحة العراقية”.

سليم اجلبوري يتحدث عن 
عالقته بسليماني: زارني عدة 

مرات وحتاورنا بهذه األمور

بغداد / البينة اجلديدة
نفى املكتب االعالمي لرئيس ائتالف دولة 
ما  االحد،  امس  املالكي،  نوري  القانون 
صرح به أحد النواب بشأن استثناء 25 
املساءلة  باجراءات  املشمولني  ألف من 

والعدالة في حكومتي املالكي.
وقال املكتب ، اننا ” ننفي نفيا قاطعا ما 
ورد على لسان احد النواب من تصريحات 
قيام  حول  الفضائية  القنوات  الحدى 
 25 باستثناء  املالكي  نوري  حكومتي 
املساءلة  باجراءات  الف من املشمولني 
التصريحات  “تلك  ان  مبيناً  والعدالة”، 
تعدو  ال  واملصداقية، وهي  للدقة  فاقدة 

عن تقوالت هدفها تضليل الراي العام، 
صدرت  التي  االستثناءات  جميع  الن 
سابقا كانت فقط عبر الهيئة الوطنية 
تشكلت  التي  البعث  الجتثاث  العليا 

في عام 2003”.
قانون  صدور  “بعد  انه  البيان،  واضاف 
للمساءلة  العليا  الوطنية  الهيئة 
 2008 لسنة   )10( الرقم  ذي  والعدالة 
املادة  مبوجب  االستثناء،  الية  أصبحت 
12 من القانون تشترط حصول موافقة 
هئية  مع  وبالتنسيق  الوزراء  مجلس 
املساءلة والعدالة وال يكون القرار نافذاً 

إال مبصادقة مجلس النواب عليه”.

املالكي  “مواقف  ان  البيان،  واوضح 
لتشريع  املؤيدة  القانون  دولة  وائتالف 
ورفض  البرملان  في  البعث  جترمي  قانون 
السياسية،  احلياة  الى  البعث  اعادة 
من  املواقف  تلك  صدور  من  مستغربني 
التشريعية يفترض  السلطة  نائب في 
او  يطرحه  فيما  املصداقية  يعتمد  ان 
يصرح به، داعياً هيئة املساءلة والعدالة 
الى بيان موقفها من االدعاءات الصادرة 
واإلساءات التي حلقت بها من جراء ذلك 
احلقائق  وإيضاح  األوراق  خللط  منعا   ،

امام الراي العام”.

وكاالت / البينة اجلديدة
املتحدة  الواليات  احتفظت  للمفاجئة.  يا 
مبكانتها كأقوى دولة على وجه األرض ، وفًقا 
لتصنيف قوة الواليات املتحدة وتقرير العالم 

لعام 2019 ، تليها روسيا والصني وأملانيا.
ألنها  األول  املركز  على  أمريكا  حصلت 
العالم  في  عسكرية  ميزانية  أكبر  متتلك 
»القوة  بأنها  وصفت  وقد   ، اقتصاد  وأكبر 
في  هيمنة  األكثر  والعسكرية  االقتصادية 

العالم«.
في  األولى  العشرة  الدول  قائمة  تشمل 
والصني  وروسيا  املتحدة  الواليات   ، العالم 
واليابان  وفرنسا  املتحدة  واململكة  وأملانيا 
السعودية  العربية  واململكة  وإسرائيل 

وكوريا اجلنوبية.
والتأثير  القيادة  على  القوة  ترتيب  يعتمد 

والتحالف  السياسي  والتأثير  االقتصادي 
الدولي والقوة العسكرية. مت تصنيف حوالي 
80 دولة في اجملموع ، في حني أن هناك 193 

دولة عضو في األمم املتحدة.
سيكورسكي CH-53E سوبر ستاليون
أقوى 25 دولة في العالم في عام 2019

الواليات املتحدة االمريكانية.  -1
روسيا.  -2
الصني.  -3
أملانيا.  -4
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دولة قطر.  -24
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بغداد / البينة اجلديدة 
طالبت عضو مجلس النواب   النائب عن 
حتالف سائرون الدكتورة إيناس املكصوصي  
بان  الكهرباء  ووزارة  املركزية  احلكومة 
محافظة واسط مغبونة حصتها كبقية 
احملافظات من الطاقة الكهربائية وطالبت 
الكهربائية  الطاقة  بزيادة  املكصوصي 
وتذهب  الطاقة  في  انتاج  لديها  لكونها 
زيادة حجم الطاقة الى املنظومة الوطنية. 
للمحافظة  كافة  نسبة  اعطاء  وعدم 
الكهربائية  الطاقة  انخفاض  في  ممايؤثر 
في موسم الصيف.كما قالت املكصوصي 
تأخذ كامل  ان  واسط يجب  ان محافظة 
خصوصا   ،،، الكهرباء  من  استحقاقاتها 
املواطنون  يعاني  التي  االوقات  هذه  في 
.واكدت  والصيام  احلر  شدة  من  فيها 
دائرة  بكادر  لقائها  بعد  املكصوصي 

سيطرة الكهرباء واسط بضرورة التنسيق 
بني اجلهات احلكومية و احمللية في واسط 

من اجل انصاف محافظة واسط بالتوزيع 
العادل.

املكصوصي : واسط مل تأخذ حصتها من الكهرباء  اسوة بباقي احملافظات   رغم انف احلاقدين.. تقرير عاملي: العراق يف 
املرتبة )19( من بني اقوى )25( دولة يف العامل

بغداد / البينة اجلديدة
كشف رئيس كتلة ائتالف دولة القانون النيابي خلف عبد الصمد، 
االسماء  بعض  على  خطيرة”  “مؤشرات  وجود  عن  األحد،  امس 
“لدينا  إنه  الصمد  عبد  العراقية.وقال  السفارات  إلدارة  املرشحة 
السفارات  الدارة  املرشحة  االسماء  بعض  على  خطيرة  مؤشرات 

العراقية”.
رائحة  ستشم  االسماء  تلك  اقرت  “إذا  أنه  الصمد،  عبد  وأضاف 

البعث على بعد اميال من الوزارة )اخلارجية(”.
وزارة  سابق،  وقت  في  طالبوا  مختلفة  سياسية  كتل  نواب  وكان 
اخلارجية بابعاد “شخصيات بعثية” تدير سفارات العراق باخلارج، 

مؤكدا وجوب تعيني ذوي الشهداء بدال عنهم.

عبد الصمد : لدينا مؤشرات 
خطرية على بعض املرشحني 

إلدارة السفارات



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

مع اكتشاف كميات ضخمة من الغاز يف تركمانستان برزت فكرة مد 
خط غاز لنقله إىل باكستان واهلند مرورا بأفغانستان

من بدأ الفكرة؟
بدأت فك��رة دع��م ومتوي��ل اجلماعات 
اجلهادي��ة ف��ي الثمانينات م��ن القرن 
املاضي بعد الدع��م األمريكي الكبير 
الغ��زو  ض��د  األفغ��ان  للمجاهدي��ن 
السوفيتي، وبعد انتهاء احلرب ورجوع 
بع��ض اجملاهدي��ن لبالده��م األصلية 
ش��نت األنظمة احمللية حربا ش��املة 
ضدهم ف��ي القض��اء واإلعالم بغرض 
تصفيتهم، بس��بب اخل��وف من حتول 
بعضه��م ملواجه��ة تل��ك األنظم��ة 
املس��تبدة، وه��و م��ا حدث ف��ي مصر 
والس��عودية، في بدايات التسعينات، 
كم��ا حاول بع��ض اجلهادي��ن اغتيال 
الرئي��س املص��ري الس��ابق مبارك في 
أثيوبي��ا بدعم من النظام الس��وداني 
وقته��ا، األمر ال��ذي زاد م��ن التنكيل 
األمن��ي بتل��ك اجلماع��ات وقيادته��ا، 
مما دفعه��م لتغيير اس��تراتيجيتهم 
القائمة على قتال العدو احمللي، وقرروا 
قتال أمريكا ومصاحلها بصفتها العدو 

األكب��ر الداعم لتلك األنظمة، وهو ما 
دفع زعيم تنظيم القاعدة أس��امة بن 
الدن للسفر ألفغانس��تان عام 1996، 
بعد دخول طالبان للعاصمة كابل في 
أواخ��ر ذلك العام. قام��ت طالبان عبر 
دعم إيران��ي روس��ي مبواجهة اجليش 
األمريكي في أفغانستان ملدة 18 سنة، 
حي��ث تتقاطع مصالح روس��يا وإيران 
مع رغب��ة طالب��ان والقاع��دة بضرب 

مصالح أمريكا في أفغانستان.
طالبان تتحالف مع القاعدة

مع اكتشاف كميات ضخمة من الغاز 
في تركمانس��تان شمال أفغانستان، 
ب��رزت فكرة م��د خط غ��از لنقله إلى 
بأفغانستان  والهند مرورا  باكس��تان 
ومت توقي��ع العق��د م��ن قب��ل رئي��س 
تركمانستان وحكومة باكستان عام 

1995 مع ش��ركة يونيكال األمريكية، 
وم��ع تفتت احلك��م في أفغانس��تان 
بن 3 فرق متناح��رة، رأت أمريكا دعم 
حرك��ة طالب��ان الت��ي نش��أت حديثا 
مقاب��ل دعمه��ا لتمرير أنب��وب الغاز، 
وفعال خرج��ت مجموعات من طالبان 
من احلدود الباكستانية ومت االستيالء 
عل��ى العاصم��ة كابل في س��بتمبر 
1996، وأعقب��ه التف��اوض بن طالبان 
ع��ام 1997  ف��ي هيوس��ن  وأمري��كا 
حول ش��روط مد خط الغاز.إال أن قائد 
تنظيم اجلهاد املصري أمين الظواهري 
قد ظهر في املش��هد األفغاني فجأة 
منتصف 1997 في جالل أباد، بعد أن مت 
س��جنه في ديسمبر 1996 في روسيا 
6 أش��هر لدخوله داغس��تان بطريقة 
غير ش��رعية، حي��ث ق��ام بالتحالف 
مع أسامة بن الدن مشكال ما يسمي 
قاعدة اجلهاد ضد املصالح األمريكية 
حول العالم في فبراير 1998.ونتج عن 
ذلك التحالف قيام عدة تفجيرات ضد 

س��فارات أمريكا في تنزاني��ا وكينيا، 
ورفضت طالبان تسليم بن الدن، األمر 
ال��ذي فس��رته أمريكا بأنه��ا خدعت 
من قب��ل طالبان، ومت جتميد مفاوضات 
متدي��د خ��ط الغاز عب��ر أفغانس��تان، 
وهددته��ا أمري��كا بتنفي��ذ اخل��ط أو 
باحلرب، وهو ما حدث بعد هجمات 11 
س��بتمبر، وقامت بعد إس��قاط نظام 
طالب��ان بتنصيب حامد ك��رزاي أحد 
مستشاري شركة يونيكال األمريكية 

كرئيس ألفغانستان.
من كشف الصفقة

األعض��اء  م��ن  مجموع��ة  كش��ف 
املنشقن من حركة طالبان عن حجم 
التس��ليح الروس��ي حلرك��ة طالبان، 
كما كش��ف عميل اخملابرات الروسي 

ليتفينينك��و  إليس��كندر  املنش��ق 
قب��ل اغتيال��ه ع��ام 2006، لصحيفة 
بولندية عن جتنيد اخملابرات الروس��ية 
ألمين الظواهري عندما مت اإلمساك به 
إثر دخوله األراضي الروس��ية بطريقة 
وبع��د   ،1996 نهاي��ة  ش��رعية  غي��ر 
تل��ك التصريحات بش��هور مت اغتيال 
ذل��ك العمي��ل ع��ن طريق تس��ميمه 
بالبلوتين��وم املش��ع في أح��د فنادق 
لندن، مبا يشير لتورط روسيا باغتياله 

عقب كشفه ملعلومات سرية. 
داعش والثورة السورية

وقع��ت إي��ران ف��ي يولي��و 2011، م��ع 
العراق وس��وريا عقد لتمديد خط غاز 
من إيران إلى أوروبا عبر العراق وسوريا 
ولبنان وقبرص حتى يصل إلى اليونان، 
وبعدها بشهور قليلة اندلعت الثورة 
الدع��م  وكان  املس��لحة،  الس��ورية 
األمريكي واضح للثورة الس��ورية.أدي 
ظهور داع��ش حول اله��الل النفطي 
في مدينة س��رت الليبي��ة عام 2014، 
إل��ى مس��ارعة الغرب لتق��دمي الدعم 
حلفت��ر حملاربة التنظيم املتطرف وضم 
هذا اجلزء احلي��وي ملنطقة نفوذه وفي 
ظ��ل االنف��الت األمن��ي في الش��مال 
العراق��ي ظه��ر فج��أة ف��ي منتصف 
2014 تنظي��م تابع للقاعدة يس��مي 
بدولة العراق اإلسالمية، إال إنه انشق 
ع��ن التنظي��م األم وأعل��ن ع��ن قيام 
الدولة اإلس��المية في العراق والشام 
)داع��ش( عق��ب اجتياحه ملس��احات 
كبيرة في املناطق احلدودية بن العراق 
وسوريا، وهي بالصدفة نفس املنطقة 
الت��ي يفترض مرور خط الغاز اإليراني، 
وقام��ت أمري��كا بإس��قاط اس��لحة 
ل��ه باخلطأ عدة م��رات، األمر الذي دعا 
الرئيس التركي أردوغ��ان للفت أنظار 
العالم للدعم األمريكي اخلفي لذلك 
الوظيف��ي  الغ��رض  التنظي��م.كان 
لتم��دد داع��ش كم��ا تب��ن الحقا هو 
خل��ق املب��رر لتس��ليح امليليش��يات 
املس��احة  تل��ك  الحت��الل  الكردي��ة 
الشاس��عة التي يحتله��ا التنظيم، 
ومن ثم محاولة تكوي��ن دويلة كردية 
في الش��مال الس��وري تابعة ألمريكا 
حتاصر تركيا من اجلن��وب تعرقل مرور 
خط الغاز اإليران��ي، بالتوازي مع دعم 
املعارضة الس��ورية إلس��قاط األسد 
وهو ما مت بوتيرة متس��ارعة في 2015، 
إال ان دخ��ول روس��يا حللب��ة املعرك��ة 
ف��ي أكتوبر 2015، ق��د أوقف مخطط 

إسقاط األسد. 
داعش يف نيجرييا

ظه��رت جماعة بوكو حرام عام 2002 
بشمال نيجيريا وهو نفس العام الذي 
مت توقيع عقد ملد خط غاز من ش��مال 
نيجيري��ا ألوروبا عبر النيج��ر واجلزائر، 
وم��ع عودة املش��روع للمناقش��ة مرة 
أخ��ري عام 2009 وتوقي��ع وزير الطاقة 
اجلزائ��ري على اتفاق إلنش��اء األنبوب 
م��ع اجلان��ب النيجيري، عاود نش��اط 
تل��ك اجلماع��ة للظه��ور، األم��ر الذي 
يدع��و للرب��ط بينه��ا وب��ن اجله��ات 
الداعم��ة له��ا، والرافض��ة ملش��روع 
متديد خد الغ��از، خصوصا بعد اتفاق 
شركة غاز بروم الروسية مع احلكومة 

النيجري��ة الس��تثمار 2.5 ملي��ار دوالر 
ف��ي التنقيب عن الغاز.دخول روس��يا 
لس��وق الغاز النيجيري بق��وة، تزامن 

مع زيادة نش��اط جماع��ة بوكو حرام 
الت��ي متددت عام 2014 بص��ورة كبيرة 
واس��تولت على مس��احات كبيرة من 
الش��مال النيجي��ري بع��د مبايعتها 

لداع��ش، كم��ا رفضت أمري��كا طلب 
الرئي��س النيجيري الس��ابق جوناثان 
ع��ام 2014 التدخل حملاربة بوكو حرام، 
لكن بع��د انتخاب الرئي��س النيجري 
احلال��ي محم��د بخاري ع��ام 2015، مت 

تش��كل ق��وة م��ن ع��دة دول إفريقية 
برعاية فرنس��ية حملاربة بوك��و حرام، 
بالت��وازي مع توقي��ع اتفاق لنقل خط 
الغ��از نحو غ��رب أفريقي��ا، بعيدا عن 
أيادي ش��ركة غاز بروم الروسية، حيث 
البريطانية  أعلنت ش��ركة بينس��ن 
عن فوزها باملناقصة لتصميم تنفيذ 
املرحل��ة األولي م��ن املش��روع. حيث 
ترفض أوروبا دخول الشركات الروسية 
في أي مشروع لنقل الغاز ألوروبا، جتنبا 
الغاز كوس��يلة للضغط  الستخدام 
السياسي، في إطار احلفاظ على أمن 

الطاقة األوروبي.
داعش ليبيا ومصر

أدي ظهور داعش حول الهالل النفطي 
في مدينة س��رت الليبي��ة عام 2014، 
إل��ى مس��ارعة الغرب لتق��دمي الدعم 
حلفت��ر حملاربة التنظيم املتطرف وضم 
هذا اجل��زء احليوي ملنطقة نفوذه، كما 
أن وجود داعش في صحراء سيناء كل 
تلك السنوات يس��اهم في التجهيز 
لتوط��ن  الرامي��ة  الق��رن  لصفق��ة 
الفلس��طينين ف��ي س��يناء، حي��ث 
ق��ام السيس��ي بتفريغ مدين��ة رفح 
املصري��ة من الس��كان كمرحلة أولي 
لتفريغ شمال سيناء بحجة محاربة 

اإلرهاب.
والية تركيا

أمت��ت تركي��ا إمت��ام اجل��زء األكب��ر من 
مش��روعي السيل التركي وخط الغاز 
األذري ألوروب��ا، ضمن اس��تراتيجيتها 
بالتحالف مع روسيا في مشاريع نقل 
الغ��از ألوروبا، على غي��ر رغبة أمريكا، 
الت��ي ترغب في حصار الغاز الروس��ي 
ومنع متديد املزيد من األنابيب الروسية 
ألوروبا، لذلك ليس مس��تغرب أن يتم 
الدف��ع بعناص��ر م��ن تنظي��م داعش 
ملهاجمة خطوط الغ��از املارة بتركيا، 
في إطار التحالف الس��ري بن داعش 

واخملابرات األمريكية.
مخدوعون أم خونة؟

يت��م  الت��ي  العناص��ر  ي��درك  ه��ل 
التنظي��م  قب��ل  م��ن  اس��تقطابها 
أبع��اد اللعب��ة السياس��ية وكيفية 
اجلماع��ات  السياس��ي  االس��تخدام 
اجلهادي��ة م��ن قب��ل ال��دول الكب��رى 
ف��ي إط��ار ص��راع املصال��ح بينهم؟ 
رمبا يخ��دع اخلطاب احلماس��ي لتلك 
اجلماعات اجلهاية كثيرا من الش��باب 
اإلس��المي الطامح لنصرة دينه على 
قوى االستعمار اخلارجي، وإنشاء دولة 
اإلسالم النموذجية، لكن ينبغي على 
قيادات اجلماعات اإلسالمية املعتدلة 
لش��بابها  السياس��ي  الوع��ي  رف��ع 
ملنعه��م م��ن الوق��وع ف��ي أفخ��اخ 
تل��ك اجلماع��ات التي قد يس��تغلها 
لتحقيق  املعادي��ة  ال��دول  مخاب��رات 
أهدافه��م بإش��عال الصراع��ات ف��ي 
البالد التي ترفض الرضوخ خملططاتهم 
االقتصادي��ة الرامية للس��يطرة على 

ثروات الشعوب.
* باحث يف الشؤون 

السياسية الدولية

الظواهري قد ظهر يف 
املشهد األفغاني فجأة 
منتصف 1997 يف 
جالل أباد، بعد أن تم 
سجنه يف ديسمرب 
1996 يف روسيا 

بدأت فكرة دعم وتمويل الجماعات الجهادية يف الثمانينيات من القرن 
املاضي بعد الدعم األمريكي الكبري للمجاهدين األفغان ضد الغزو السوفيتي

بن الدن

اردوغان

الظواهري

     معادل��ة ادهش��تني وانا ابح��ث عن قرض اقرض 
به حياتي ألهبها الوالدي وعائلتي ولش��دما عانيت 
ومثل��ي الكثير في عملي��ة البح��ث املضنية فقد 
أمس��كت احليرة بانفاسي وانا اقرأ شروط قرض من 
احد املصارف بعد ان قرأت شروطا اخرى من مصرف 
آخر فمن يري��د ان يأخذ قرضا علي��ه أن يكون غنيا 
وثريا وهذه محصلة بح��ث وتعب وعناء وجهد أقل 
م��ا ميكن أن يق��ال عنه انه عمل ش��اق ومتعب وبال 
ج��دوى. م��ن ال ميتلك أرضا وال ش��برا في وطنه مثل 
حالت��ي ماذا عس��اه أن يفع��ل ؟ ان تتوجه الى احد 
املص��ارف تقابل بالترحاب واالبتس��امة فينش��رح 
صدرك ولكن وجهك الذي دخلت فيه تخسره فجأة 
وأنت تهرول راكضا كأن الطير س��يتخطفك في أي 

وقت . االزمة أش��د 
م��ن ذل��ك ويبق��ى 
يتص��ارع  املواط��ن 
م��ع عم��ره ليموت 
وه��و ال ميتلك وطنا 
في وطنه . ش��روط 
اعلم  وال  تعجيزية 
ملاذا هذه املعرقالت 
الت��ي توض��ع امام 
ش��راء  يري��د  م��ن 
ليرتاح  صغير  بيت 
م��ع عائلت��ه فيه . 

احد الشروط هو الس��قف املالي املوضوع للفائدة 
وبعدها الس��داد وقسطه الش��هري املنهك وتأتي 
عملي��ة البح��ث الش��اق عن كف��الء يري��دون أجرا 
لقاء كفالتهم من جه��ة اخرى . هذا يعني انك لن 
تتحصل على قرض اال ان متتلك قطعة ارض او تريد 
انش��اء مش��روع ولكن ماذا عليه ان يفعل من يريد 
ش��راء بيت وهو ال ميتلك اال راتبا هزيال واحدا؟ نرجو 
ان يتم وضع تسهيالت على من يريد ان ياخذ قرضا 
لش��راء بيت فان��ه مواطن عراقي يحلم بالس��كن 
بعد س��نن عجاف قضاه��ا بدفع راتب��ه في بيوت 
اس��تأجرها وكان كطال��ب الكأل يهاج��ر بن احلن 
واآلخ��ر بعد رفع مبلغ االيجار للبيت . حتية لكل من 
يرفع عن كاهل املواطن ش��يئا وان كان بسيطا فما 

طعم احلياة وأنت عمرك ينتهي بال طائل.

من ال ميتلك أرضا ال يأخذ قرضا
واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

االزمة أشد من ذلك 
ويبقى املواطن يتصارع 
مع عمره ليموت وهو ال 
يمتلك وطنا يف وطنه 

ظهر زعيم تنظيم الدولة  

أواخر إبريل املاضي في 

شريط مصور ويحمل 

مجلة في يده حتمل 

عنوان )والية تركيا(، األمر 

الذي أثار حفيظة وقلق 

الكثيرين من محبي 

تركيا، فيما فسرها 

البعض بنية داعش 

لالنتقام من تركيا بعد 

أن طردتها من معاقلها 

في مدينة الباب بشمال 

حلب قبل سنتن.إال أن 

املتتبع لتاريخ احلركات 

اجلهادية املتطرفة وأماكن 

انتشارها في أفغانستان 

وسوريا والعراق وليبيا 

ومصر ونيجيريا، يالحظ 

تالزم وجود تلك احلركات 

بجوار خطوط نقل الغاز، 

مما يوحي بأن األطراف 

الداعمة واملمولة لتلك 

التنظيمات لها دوافع 

اقتصادية وجيوسياسية 

معينة، أو أن هناك 

صفقات تعقدها قوي 

إقليمية مع تلك 

التنظيمات لتمويلها 

مقابل متركزها في تلك 

االماكن ألغراض ونوايا 

غامضة.

تركيا وداعش والقاعدة وخطوط الغاز

NO.3183.mON.13.mAY.2019 العدد )3183( االثنين 5/13/ 2019 

* معتز علي



5 NO.3183 . MON . 13. MAY .2019محليات العدد)3183( االثنين 13 /5 / 2019 

بغداد / البينة اجلديدة
اكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير 
حريصة  الوزارة  ان  الغضبان  ثامر  النفط 
على تنفيذ خطط ومشاريع كبيرة لتطوير 
واستثماره  العراق  في  الغاز  صناعة 
ذلك  جاء   ، وايقاف حرقه  االمثل  بالشكل 
عقد  توقيع  حفل  وحضوره  رعايته  اثناء 
استثمار ومعاجلة الغاز في حقل احللفاية 

قياسي  مكعب  قدم  مليون   300 بطاقة 
باليوم .وقال السيد الوزير ان هذا املشروع 
الذي مت توقيع عقده  بني شركتي بتروجاينا 
و)CPECC( الصينيتني  من املشاريع املهمة 
في  الغاز  صناعة  لتطوير  والستراتيجية 
للغاز  استثمار  سيؤمن  حيث   ، العراق 
 300 بطاقة  احللفاية  حقل  في  املصاحب 
مقمق باليوم ، مشيرا   الى ان الوزارة لديها 

مشاريع اخرى اضافة الى هذا املشروع ، ، 
مؤكد ان الوزارة قررت املضي بتنفيذ مشروع 
ارطاوي بطاقة 400 مقمق  كبير في حقل 
باستثمار  ثالثة  مرحلة  ويتبعها  باليوم 
الغاز بطاقة 200 مقمق باليوم .واضاف ان 
الوزارة تؤكد حرصها على ايقاف حرق الغاز 
وهدره باملستقبل القريب وزيادة استثماره   
العمل  العادة  الوزارة  سعي  عن  فضال 

الغازيني  واملنصورية  عكاس  حقلي  في 
من  لالستفادة  احلر،  الغاز  ينتجان  اللذين 
توليد  محطات  جتهيز  في  املنتج  الغاز 
عن  فضال   ، بالوقود  الكهربائية  الطاقة 
التي  الصناعات  جميع   في  استخدامته 
تعتمد على وقود الغاز  .وقدم السيد الوزير 
شكره وتقديره الى  جلنة النفط و الطاقة 
البرملانية وللحكومة احمللية في محافظة 

الوزارة   لعمل  املتواصل  لدعمهم  ميسان 
مؤكدا  ان ملفات الوزارة ومشاريعها تنفذ 
بشكل شفاف وان اي مخالفة تعالج من 
الوزارة  الرقابية املوجودة في  خالل اجلهات 
تخضع  النفطية  العقود  وان  احلكومة  او 
الى موافقة جلنة الطاقة الوزارية ومجلس 

الوزراء .

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

الناصرية / البينة اجلديدة / كاظم العبيـدي
قال علي وارد املدير العام لنفط ذي قار : اننا ندعم 

جهد  بأي  نبخل  ولم  عام  بشكل  احملافظة  رياضة 
من  نقدمه  ما  ضمن  مناسبا  نراه  مشروع  خلدمة 

ذي  نفط  نادي  بتأسيس  ونأمل  مجتمعية  منافع 
الشهيد  بطولة  اختتام  خالل  ذلك  قريبا.جاء  قار 
منذر علي شناوة بكرة القدم للصاالت التي كانت 
برعايته .فيما اكد رئيس الوحدة الرياضية الكابنت 
محمد خالد ان البطولة اقيمت مبشاركة عدد من 
النهائية  املباراة  ،وكانت  دوائر ومؤسسات احملافظة 
فازت  حيث  التربية  ونادي  قار  ذي  نفط  شركة  بني 
الشركة بـ 6 / 0 وبذلك احرزت شركة نفط ذي قار 
 3 نعمة  انسام  النفط  العب  .وسجل  االول  املركز 
اهداف وكرار حميد هدفا واحدا والبديل  زهير جبار 
هدفني.واضاف : لقد حصل  فريقنا النصيب األكبر 
من اجلوائز الفردية بإحراز أنسام نعمة لقب الهداف 
برصيد )16( هدفاً فيما نال حيدر محمد لقب أفضل 
العب في البطولة أما جائزة احلارس االفضل فكانت 

من نصيب حارس التربية سامر حياوي .

برعاية مدير عام شركة نفط ذي قار...اختتام بطولة الشهيد منذر شناوة الكروية للصاالت

البينة اجلديدة / علي شريف
بحث رئيس مجلس محافظة بابل رعد حمزة علوان 
اجلبوري مع احدى الشركات الباكستانية واخملتصة 
الفرصة  السياحية  املنتجعات  تصميم  و  بانشاء 
الواقعة شمال غرب  املهناوية  االستثمارية جلزيرة 
من مستشاري  عدد  بحضور  بابل  مركز محافظة 
محافظ بابل و ممثلي الشركة املذكورة0وقال رئيس 
احملافظة  في  احمللية  احلكومة  اجلبوري:ان  اجمللس 
وبطراز  سياحية  منتجعات  توفير  الى  تسعى 
وايضا  ترفيه ملواطني احملافظة  عاملي خللق مناطق 
مما  االخرى  احملافظات  ملواطني  جذب  وجهة  تكون 
خلق  الى  اضافة  بابل  البناء  عمل  فرص  سيوفر 
ناقشنا  اجلبوري:  فيها0واضاف  اقتصادي  انتعاش 
التي  املعوقات  من  للتخلص  الكفيلة  السبل 
بديلة  اماكن  وايجاد  االستثمارية  الفرصة  تواجه 
البالغة مساحتها ٨٥0 دومن وهم  ملستغلي االرض 

عمل  فريق  سيشكل  اجلاموس0كما  مربي  من 
خاص حلل االشكاليات واملعوقات لالسراع في منح 
اجتماع  بعقد  سيقوم  انه  0مؤكدا  الفرصة  هذه 
اخر بحضور احملافظ واللجان املعنية للوصول الى 
نتائج نهائية للمباشرة مبنح الفرصة االستثمارية 

وتنفيذها0

حكومة بابل تبحث مع شركة عاملية انشاء منتجع 
بغداد / البينة اجلديدةسياحي بطراز عاملي

األحد،  امس  بغداد،  أمانة  أعلنت 
القضاء،  إلى  »محتالني«  أربعة  إحالة 
األموال  بجباية  يقومون  أنهم  مبينًة 

وجتارية  سكنية  مباٍن  أصحاب  من 
»منتحلني« صفة موظفي في األمانة.

البينة   ( وقالت األمانة في بيان تلقت 
»بلدية  إن  منه،  نسخة   ) اجلديدة 

واألمن  احلراسات  دائرة  مع  الشعلة 
حي  ضمن  محتالني  أربعة  ضبطت 
بغداد«.وأضافت،  اجلوادين شمال غرب 
األموال من  »يقومون بجباية  أن هؤالء 

والتجارية منتحلني  املباني السكنية 
مشيرًة  بغداد«،  أمانة  موظفي  صفة 
اخملتصة  اجلهات  إلى  »تسييرهم  إلى 

لينالوا جزاءهم«.

أمانة بغداد تعلن إحالة أربعة »حمتالني« إىل القضاء

بغداد / البينة اجلديدة
اعلنت وزارة الداخلية عن مخالفات مالية تقدر 
 . البصرة   دينار في حسابات حرس حدود  مبليار 
»جلنة  ان  للوزارة  العام  املفتش  مكتب  وذكر 
في  مالية  مخالفات  وجود  اكتشفت  تدقيقية 
الرابعة  املنطقة  حدود  حرس  قيادة  حسابات 
في محافظة البصرة وأحد ألويتها مبا يقرب من 
بوجود  معلومات  ورود  الى  مشيرا   ، دينار«  مليار 
حرس  قيادة  مقر  في  كبيرة  مالية  مخالفات 

متعلقة   14 الـ  ولوائها  الرابعة  املنطقة  حدود 
بعدم استقطاعهما ملبالغ التضمني عن فقدان 
الغيابات  ومبالغ  العجالت  وأضرار  األسلحة 
اللجنة  ان »  .واضاف  والعقوبات اخلاصة وغيرها 
قيادة  مقر  حسابات  بتدقيق  قامت  التدقيقية 
حرس حدود املنطقة الرابعة ، حيث اكتشفت أن 
القيادة لم تقم باستقطاع ما قيمته 91 مليوناً 
دينار عن مبالغ تضمني خاصة  و٥00  ألفاً  و 101 
ومبالغ  املتضررة  والعجالت  واآلليات  باألسلحة 

اخلاصة  والعقوبات  الغيابات  استقطاعات 
التدقيق   « مبينا   ، االستقطاعات«  من  وغيرها 
كشف ايضا عدم استقطاع اللواء الـ 14 التابع 
 ٨33 مبلغ  الرابعة  املنطقة  حدود  حرس  لقيادة 
مليوناً و 637 ألفاً و 47٨ ديناراً جاءت نتيجة لعدم 
باألسلحة  اخلاصة  التضمني  ملبالغ  استقطاعه 
وعدم  املتضررة  واآلليات  والعجالت  املفقودة 

استقطاع مبالغ الغيابات والعقوبات«.

الكشف عن خمالفات  مبليار دينار يف حسابات حرس حدود البصرة

بغداد / البينة اجلديدة
محطات  مشاريع  من  االولى،  اجلولة  الكهرباء  وزارة  اطلقت 
االستثمارية،  )املتجددة(  الكهروضوئية  الشمسية  الطاقة 
الكهرباء  صناعة  في  املتخصصة  الشركات  دعوة  خالل  من 
مجال  في  والعاملة  الكهروضوئية،  الشمسية  احملطات  من 
باالستثمار،  الراغبة  الشركات  هذه  دعوة  مت  االستثمار.وقد 
في  شمسية  محطات  لبناء  ميكاواط   )7٥٥( وبكميات 
املقدسة،  وكربالء  وواسط،  هي)بابل،  محافظات  خمس 
الوزارة   ستعمل  حيث  اولى،  كجولة  والديوانية(،  واملثنى، 
والقانونية  والفنية  اللوجستية  املستلزمات  تهيئة  على 
احملافظات  من  العراق.وحددت  وغرب  جنوب  في  املواقع  لباقي 
التوليدية،  الطاقات  عليها  ستوزع  مواقع  سبعة  اخلمس 
 )٥0( ساوا/2  ومشروع  ميكاواط،   )30( ساوا/1  مشروع  وهي 
محافظة  في  ميكاواط،   )٥0( اخلضر  ومشروع  ميكاواط، 
)٥0( ميكاواط في محافظة واسط،  املثنى، ومشروع جصان 
محافظة  في  ميكاواط   )22٥( بطاقة  االسكندرية  ومشروع 
محافظة  في  ميكاواط   )300( بطاقة  كربالء  ومشروع  بابل، 
كربالء املقدسة، ومشروع الديوانية بطاقة )٥0( ميكاواط في 
محافظة الديوانية.وتعد هذه اخلطوة من اخلطوات الطموحة 

لوزارة الكهرباء الدخال منظومات الطاقات املتجددة في املزيج 
التوليدي للمنظومة  الكهربائية، حيث من املؤمل ان تدخل 
عام  نهاية  الوطنية  الكهرباء  منظومة  الى  الطاقات  هذه 
2020.وتؤكد الوزارة رؤيتها املستقبلية ان يكون العراق مركزاً 
اقليمياً وعاملياً لنقل الطاقات الكهربائية واالبتكار في مجال 
بسلسة  املقبلة  العشر  سنوات  خالل  املتجددة  الطاقات 
متكاملة تبدأ من التصنيع احمللي وصوالً الى تطوير املشاريع 

محلياً ودولياً.

البينة اجلديدة / عبد الستار محسن
جواد  طالب  االستاذ  السكك  عام  مدير  مبتابعة 
املهندس  النقل  وزير  وبتوجية  احلسيني  كاظم 
من   1٥4 املادة  بتطبيق  باهض  لعيبي  اهلل  عبد 
قرار مجلس الوزراء بازالة التجاوزات على االراضي 
وفرض قوة القانون..استنفرت الكوادر الهندسية 
مدير  بإشراف  احللة  سكك  ملنطقة  والفنية  
نظامي  غير  معبرا   )11( بازالة  املنطقة  جهودها 
الواقعة  والهاشمية   احللة  قطار  محطتي  بني 
القانون  قوة  فرض  مت  حيث  املنطقة  حدود  ضمن 
وتوجيه  السكك  محرمات  على  املتجاوزين  على 

اإلنذارات لهم.من اجل انسيابية  سير القطارات 
فاعلة   وكانت هناك مساهمة   .. احلوادث  وتقليل 
السابع احململ  القطار  من منطقة احللة بتفريغ  
مبادة زيت الغاز في مستودعات نفط احللة القادم 
العقد  البصرة ضمن  في  الشعيبة  من  مصافي 
والشركة  للسكك  العامة  الشركة  بني  املبرم 
العامة للمنتوجات النفطية على حتميل وتفريغ 
من  مختصة  جلان  وبإشراف  يوميا  حوضا   20
الطرفني على تثبيت أوزان حمولة كل حوض تالفيا 
هذه  عمل  أثمر  .وقد  احيانا  احلاصلة  للنقوصات 
.والنقل  التفريغ  و  التحميل  ودقة  بنجاح  اللجان 
جاري من قبل السكك على قدم وساق مبساهمة 
املناطق وقسم النقل والتشغيل بواسطة غرفة 
حركة  تراقب  التي  املركزية  السيطرة  عمليات 
بالعقد  لاليفاء  الغاز  زيت  مبادة  احململة  القطارات 
 .. املالية  املوارد  لتعظيم  الشركتني  بني  املبرم 
مؤخرا    بادرت  احللة  منطقة  ان  بالذكر  واجلدير 
بتشغيل مفاصل محطة احللة  وصيانة خطوط 
)مشروع  اعمال  وتاهيل  كفاءتها  لرفع  السكك 
البضائع  قطارات  سرعة  لتامني   ) محاويل  حلة 
خلدمة  ومريح  امن  سير  اجل  من  واملسافرين  

املواطن  الكرمي  .

سكك احللة تزيل )11( معربا غري نظامي 
وتشرف على تفريغ القطار السابع يف  

مستودعات احملافظة بغداد/ البينة اجلديدة
 اكد محافظ بغداد فالح اجلزائري أهمية دعم 
تواجه  التي  العقبات  لتذليل  النواب  مجلس 
في  اخلدمي  بالوضع  لالرتقاء  احمللية  احلكومة 
استقبال  خالل  ذلك  بغداد. جاء  العاصمة 
عضو  اخلاص،  مكتبه  في  بغداد،  محافظ 
بحث  التي  الوائلي  نسرين  النواب  مجلس 
حملة  انطالق  من  اسبوعني  حصيلة  معها 
في  احملافظ،  لنا(. وقال  شرف  بغداد  )خدمة 
مجريات  »استعرضنا  اللقاء،  اعقب  تصريح 
اطلقناها  التي  لنا  بغداد شرف  حملة خدمة 

دعم  النائبة  السيدة  مع  وناقشنا  مؤخرا، 
العقبات  وتذليل  للمحافظة  النواب  مجلس 
بخصوصية  متتاز  كونها  تواجهها  التي 
الصحية  بالقطاعات  االهتمام  الى  وحتتاج 
البنى  والتربوية واخلدمية وغيرها من مشاريع 
دعم  النائبة  اكدت  جهتها  التحتية«. من 
جلهود  املتخصصة  وجلانه  النواب  مجلس 
احلكومة  ودعت  وخططه،  بغداد  محافظ 
املركزية ملزيد من التواصل مع محافظة بغداد 
لرفع العقبات التي حتول دون خدمة املواطنني.

حمافظ بغداد يؤكد اهمية دعم جملس 
النواب لتذليل العقبات اليت تواجه 

خطط احلكومة احمللية

البينة اجلديدة / قاسم حوشي 
الرصافة    / بغداد  صحة  دائرة  عام  مدير  الساعدي  سعدون  الغني  عبد  الدكتور  التقى 
وجرى  له   املرافق  والوفد  االعظمية   لقضاء  احمللي  مجلس  رئيس  خلف  صادق  االستاذ 
االعظمية   منطقة  الى  املقدمة  والصحية  الطبية  اخلدمات  واقع  مناقشة  اللقاء  خالل 
وأشار   . لقضاء  التابعة  املناطق   من  وغيرها  ومنطقة سبع قصور  الشام  بوب  ومناطق 
الرعاية  اخلدمات  خالل  من  االعظمية  منطقة  الى  خدماتها  تقدم  الدائرة  إن  الساعدي 
االولية واملتمثلة في املراكز الرعاية الصحية االولية في منطقة االعظمية ومنطقة سبع 
قصور  والراشدية  وهدفنا من هذه اخلدمات هي محاور متعددة منها رعاية االم والطفل 
ومتابعة احلوامل في هذه املراكز ، واننا نسعى في دعم املراكز الصحية من خالل توفير 
املقبلة  االيام  وكذلك ستشهد  الطبية   اخلدمة  في مجال  االساسية  املتطلبات  كافة 
افتتاح مركز صحي اجلالعطة  والعمل جار في توسعة  وحتويل  املركز الصحي الفرعي  
في بوب الشام الى مركز صحي رئيسي  ليخدم اهالي املنطقة فضال عن ان العمل جار 
الفتتاح صالة طوارىء في منطقة سبع قصور  . مبينا مت استئناف العمل في توسعة 
ادى  الصحة  ووزارة  بغداد  ومحافظة  ومجلس  الدائرة   ان حرص  اال  النعمان  مستشفى 
النعمان   . فضال عن جتهيز مستشفى  املهمة  املؤسسة  العمل في هذه  الى استئناف 
ودعمه بكل االمكانيات .. فيما أشار الوفد الى الدعم واإلسناد للمؤسسات اخلدمية من 
اجل توفير اخلدمة إلى أهالي بغداد بشكل عام واالعظمية بشكل خاص .. موضحا إن 
الزيارة جاءت لفتح افاق التعاون العمل املشترك بني الدائرة ومؤسساتها من اجل االرتقاء 

باخلدمة املقدمة الى املواطن .

مدير عام صحة الرصافة يلتقي وفد   
اجمللس احمللي لقضاء االعظمية 

البصرة / البينة اجلديدة
أعلنت احلكومة احمللية في البصرة، ان يوم  امس األحد شهد اإلعالن عن أسماء 
املتقدمني املقبولني على التعيني ضمن حركة مالك دائرة صحة احملافظة، بواقع 
)174( درجة وظيفية ومبختلف االختصاصات.وقال احملافظ اسعد العيداني في 
بيان إن يوم امس األحد شهد إعالن أسماء املقبولني على تلك الدرجات التي 
مت املصادقة عليها مؤخراً، ليتم اليوم االثنني استالم مستمسكات املقبولني 
عباس  البصرة  صحة  دائرة  مدير  أوضح  التعيني.فيما  إجراءات  إلكمال  متهيداً 
التميمي بحسب البيان إن من بني تلك الدرجات )٥4( درجة وظيفية ألصحاب 
سيتم  انه  االختصاصات.وتابع  خملتلف  جديدة  وظيفية  درجة  و)120(  العقود 
كذلك استالم طلبات االعتراضات اخلاصة بالتعيني وملدة اسبوع واحد بعد ان 

مت تشكيل جلنة خاصة بهذا الشأن في دائرة الصحة.

حتديد موعد إعالن املقبولني للتعيني
 يف صحة البصرة

  الكهرباء تطلق اجلولة االوىل من مشاريع الطاقة 
الشمسية االستثمارية 

املثنى / البينة اجلديدة
 اعلنت مديرية شرطة املثنى، امس االول السبت، عن ضبط عجلتني محملتني مبواد 
مختلفة في سيطرة العارضيات شمال احملافظة.وقالت املديرية في بيان إن »مديرية 
من  متكنت  املثنى  شمال  العارضيات  سيطرة  اخلارجية  والطرق  السيطرات  شؤون 
ضبط عجلتني محملتني مبواد غذائية غير خاضعة لشروط الصحة العامة ومنتهية 

الصالحية لالستهالك«.

يستقلها  كان  والتي  اللون  بيضاء  براد  كيا  نوع  األولى  العجلة  ان  »حيث  واضافت 
السائق اخملالف } ا - ع - ذ { يحمل مواد غذائية مختلفة األنواع ملادة }اجلبس{ منتهي 
والتي كان  اللون  بيضاء  نوع هونداي ستاركس  الثانية  العجلة  وكذلك   ، الصالحية 
يستقلها السائق اخملالف }م - ج – ج{ والتي حتمل نفس املادة«، مبينة أنه »مت إحالتهما 

إلى شعبة الرقابة الصحية في الرميثة التخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم«.

بغداد/ البينة اجلديدة
 اعلنت وزارة الزراعة منع استيراد محصول 
انه  بيان«  في  الوزارة  وقالت  الطماطة. 
الزراعة  لوزير  اخملولة  للصالحيات  استنادأ 
وفرة وشحة  في ضوء  االستيراد  وفتح  مبنع 
املنتج الزراعي احمللي ووفقا ملا جاء في كتاب 
االقتصادية  الشؤون  جلنة   / الوزراء  مجلس 
نص  والذي   201٨  /  10  /  2 في   299 املرقم 
على منع دخول السلع املشمولة باملنع وفق 

على  املوافقة  ،حصلت  الزراعية  الروزنامة 
منع استيراد محصول الطماطة ومن جميع 
 .»2019  /  ٥  /9 من  واعتبارا  احلدودية  املنافذ 
واكدت الوزارة« بأن عملية املنع جاءت نتيجة 
لوفرة املنتج احمللي من هذا احملصول ، مؤكدا 
أيام للمستوردين  على اعطاء مهلة عشرة 
والذين  مسبقة  موافقة  على  احلاصلني 
قاموا بادخال جزء من االرساليات املستوردة 
الستكمال  الكافي  الوقت  ملنحهم  وذلك 

الوزارة  سياسة  أن  وبينت   . منها  ماتبقى 
هي حماية املنتج احمللي من جانب وحماية 
املستهلك من جانب اخر ومن خالل تطبيق 
البيانات  عن  فضال   ، الزراعية  الروزنامة 
الواردة من مديريات الزراعة والتي تبني مدى 
داعية   ، احمللي  الزراعي  املنتج  اوشحة  وفرة 
هيئة املنافذ احلدودية الى تنفيذ هذا القرار 

من اجل حماية املنتج الزراعي احمللي«.

ضبط عجلتني حمملتني مبواد منتهية الصالحية يف املثنى

الزراعة متنع استرياد حمصول الطماطة



قل��ق ماتيس م��ن آث��ار اخفاق 
ادارة اوباما في ردع ايران. ولكن 
»ل��و تعرف جي��م ماتيس« قال 
هاروارد »فهو ليس من مجندي 

خوض احلروب«.
وف��ق تقالي��د املارين��ز، سببت 
ايران جرح��اً للفيلق لم يلتئم 
قط ول��م يُرد عليه. كانت ايران 
لثك��ن مش��اة  التفجي��ر  وراء 
البحري��ة في بيروت عام 1983. 
وقد اسف��ر الهجوم عن مقتل 
220 من مش��اة البحرية، وهو 
اكبر عدد قتلى ف��ي يوم واحد 
بتاريخ الفيلق. ُقتل 21 جندياً 
امريكي��اً آخ��رون، ليص��ل عدد 
القتل��ى ال��ى 241 وه��و اكب��ر 
يسته��دف  ارهاب��ي  هج��وم 
الواليات املتحدة قبل 11 ايلول/ 
سبتمبر. كان ماتيس طوال 11 
عاماً ضابطاً في سالح مشاة 

البحرية وكان برتبة رائد.
وباعتب��اره قائ��داً مركزي��اً بني 
ووف��ق  و2013،   2010 العام��ني 
اح��د مساعدي��ه البارزين، رأى 
ماتيس ان ايران »ال تزال تشكل 
الوالي��ات  ملصال��ح  تهدي��دا 
املتحدة ف��ي الشرق االوسط«. 
وكان قلقاً من ان االسرائيليني 
سيضرب��ون املنش��آت النووية 
الوالي��ات  ويج��رون  االيراني��ة 

املتحدة الى الصراع.
ورأى ماتيس كذلك ان الواليات 
املتحدة ال متلك قوة عسكرية 
كافية في املنطقة، وال قواعد 
ارتباط قوية. فكتب مذكرة الى 
الرئيس اوباما، عبر وزير الدفاع 
لي��ون بانيتا، هدفه��ا احلصول 
عل��ى مزيد م��ن السلطة للرد 
االيرانية.  االستف��زازات  عل��ى 
ك��ان قلق��اً م��ن ان االيراني��ني 
قد يزرع��ون االلغام ف��ي املياه 
الدولي��ة، ويفتعلون حادثة في 

البحر قد تتطور.
رد توم دونيلون، مستشار االمن 
القوم��ي، عل��ى ماتي��س. وقد 
نص��ت املذكرة، الت��ي سرعان 
ما اُش��ير اليها باسم »مذكرة 
دونيل��ون« عل��ى ان ماتيس لن 
يتخ��ذ في ظ��ل أي ظ��رف من 
الظ��روف أي اج��راء ض��د ايران 
بسبب تفخي��خ املياه الدولية 
ما لم تُزرع االلغام فعلياً على 
مسار سفينة حربية اميركية، 
وتشكل خطراً وشيكاً عليها. 
ستكون مذك��رة دونيلون احد 
االوام��ر االول��ى الت��ي الغاه��ا 
ماتيس، عندما تسلم منصب 

وزير الدفاع.
تابع ماتيس احتجاجه الشديد 
عل��ى ايران. فوجد خطة احلرب 
عليه��ا غي��ر كافي��ة. كان كل 
ش��يء يعتمد عل��ى الطيران؛ 
كل شيء يتعلق بالقوة اجلوية. 
واسع��ة  خط��ة  تتواف��ر  ل��م 
تشت��رك فيه��ا اكثر م��ن قوة. 
حددت اخلطة خمسة خيارات 
القوارب  اولها ض��د  للهجوم: 
االيراني��ة الصغي��رة، والثان��ي 
ض��د الصواري��خ الباليستية، 
والثالث ضد انظمة االسلحة 
االخرى، اما الرابع، فعرض غزو 

ايران.
ومتثل »خيار الهجوم اخلامس« 
ف��ي خط��ة تدمي��ر البرنام��ج 

النووي االيراني.
وج��ه ماتي��س مذك��رة الذعة 
الى رئي��س العمليات البحرية 
قائالً: ان سالحك البحري غير 
مستع��د متام��اً للص��راع في 

اخلليج.
وقال بانيت��ا ملاتيس ان موقفه 
م��ن اي��ران وضع��ه ف��ي م��أزق 
حقيقي مع ادارة اوباما. وطلب 
اليه ان يعطيه ش��يئاً ملقاومة 

هذا التصور.
اجاب ماتي��س: »إنني اتقاضى 
اج��ري لتقدمي افض��ل مشورة 
يتخ��ذون  انه��م  عسكري��ة. 
الق��رارات السياسية. لن اغير 
ما اؤمن ب��ه السترضائهم. اذا 
كان��وا ال يثق��ون ب��ي، فسوف 

ارحل«.
ورح��ل فع��الً. أُعف��ي ماتي��س 
م��ن مهمات��ه قب��ل خمس��ة 
اش��هر. وعندما غادر ف��ي آذار/ 
م��ارس من العام 2013، مزق ما 
ذكريات كبير«،  »كتاب  سماه: 
سمكه ق��دم تقريباً، ويتضمن 
كل مذكراته الرئيسة ووثائقه 
وملخص��ات  وتعليقات��ه 
القضايا، ومالحظاته السريعة 
اوراق الصق��ة. وبوصفه  عل��ى 
بالتاريخ  مشغوف��اً  ش��خصاً 
فقد اختار عدم االحتفاظ بأي 

شيء منه لآلخرين.
وارفق ماتيس، كجزء من تقرير 
نهاي��ة خدمت��ه، استراتيجية 
م��ن 15 صفحة الي��ران، النه ال 
يظ��ن ان ادارة اوبام��ا لديها أي 
استراتيجية. وعلى الرغم من 
انه اشار الى ان اوباما قد ادلى 
بعدة تصريحات عن ايران، فقد 

ق��ال ماتي��س: »إن اخلطاب��ات 
الرئاسية ال تُعد سياسة«.

االستراتيجية  ركزت مس��ودة 
التسامح  الواجهة، وعدم  في 
م��ع اج��راءات اي��ران املزعزعة 
لالستق��رار م��ن خ��الل ح��زب 
اهلل، وعملي��ات ق��وة الق��دس، 
لتقويض  العراق  واعمالها في 
الواليات املتحدة. وقد ُصممت 
الصدقي��ة  تأسي��س  الع��ادة 
ام��ا  العسكري��ة االميركي��ة. 
خط��ة  فك��ان  الثان��ي  اجل��زء 
لتأليب  االمد  مشاركة طويلة 

الرأي العام االيراني.
ومع خروج ماتي��س، لم يهتم 
اح��د بآرائ��ه املتعلق��ة بإيران. 
وعندما رُشح الى الوزارة، حدث 

فج��أًة تهاف��ٌت عل��ى اخلطة، 
ول��م يعد ممكناً طب��ع النسخ 
بسرعة كافي��ة. وكان السؤال 
ه��و: هل يعن��ي تعيني ماتيس 
وزيراً للدفاع في رئاسة ترامب 
املتش��ددة صراع��اً عسكري��اً 

محتمالً مع ايران؟
بناًء على اقتراح وزير اخلارجية 
الساب��ق جيم��س بيك��ر ووزير 
الدف��اع السابق روبرت غيتس، 
التقى ترامب، ريكس تيلرسون، 
البالغ من العمر 64 عاماً، وهو 
التنفي��ذي لشرك��ة  الرئي��س 

اكسون خالل العقد املاضي.
بثق��ة  ترام��ب  اعج��ب 
ك��ان  االصل��ي.  التكساس��ي 
قض��ى  طاغي��اً.  حض��وره 
تيلرسون 40 سنة في ش��ركة 
ملوث��اً  يك��ن  ول��م  اكس��ون، 
بتجربة احلكومة انه رجل رأى 
العالم من خالل عدسة صنع 

الصفقات؛ وج��اب االرض. وهو 
رجل اعمال تفاوض على عقود 
نفطي��ة ف��ي مختل��ف انحاء 
العال��م، مب��ا يشم��ل الباليني 
مع روسي��ا. كان بوتني قد منح 
الصداق��ة  وس��ام  تيلرس��ون 

الروسي عام 2013.
في كانون االول/ ديسمبر، اظهر 
لعالم  احترام��ه  ترامب ع��دم 
لكنه  السياس��ي،  واش��نطن 
احتضن املؤسس��ة التجارية، 
وعنينّ تيلرسون وزيراً للخارجية، 
اعل��ى منصب ف��ي احلكومة. 

اخب��ر ترام��ب املساعدي��ن ان 
تيلرس��ون يجسد ال��دور الذي 
سيؤديه على املسرح العاملي. 
وقال��ت كيليان كون��واي على 

شاشة التلفزيون: »انه اختيار 
ترامب��ي مله��م ج��داً«، واعدًة 

ب�«تأثير كبير«.
الفصل السابع

دعا جاريد كوشنر، غاري كوهن 

رئيس »غولدمان ساكس« الى 
التح��دث مع وال��د زوجته في 
30 تشرين الثاني/ نوفمبر عن 
االقتص��اد. وقد رُت��ب اجتماع 

ل��ه ف��ي ب��رج ترام��ب. وك��ان 
غاري كوهن من ابرز اخملاطرين 
املصرفي��ة  املؤسس��ة  ف��ي 
واالستثماري��ة املصنف��ة في 
املرتبة االولى اميركياً وعاملياً. 
وقد بلغ��ت ثقته بنفسه حد 
الغ��رور مب��ا يتطاب��ق وترامب. 
وق��د ابل��غ ان ترام��ب يعق��د 
اجتماع��ات روتينية ال تتعدى 
االح��دى  االجتم��اع  فت��رة 
عش��رة دقيق��ة. حض��ر ال��ى 
مكتب ترامب بانون وبريبوس 
منوشني،  وستيف  وكوش��نر 

وهو ايض��اً مس��ؤول مصرفي 
ساب��ق ف��ي غولدم��ان ومدير 
صندوق التحوط، وكان رئيساً 
حلمالت جم��ع االموال لترامب 

خالل االش��هر الستة االخيرة 
من احلمل��ة، فكوفئ بتعيينه 
وزيراً للخزانة االميركية، اال ان 

التعيني لم يُعلن.
قال كوهن لترامب ان االقتصاد 

االميرك��ي عموم��اً ف��ي وضع 
جي��د، لكن��ه مهي��أ الختب��ار 
من��و كبي��ر اذا اتخ��ذت بعض 
االج��راءات. ولتحقي��ق ذل��ك، 

الى اصالح  االقتص��اد  يحتاج 
ضريبي وازالة قي��ود التنظيم 

املفرط.
عل��م كوه��ن ان ذل��ك ه��و ما 
اراد ترامب سماع��ه. ثم اخبر 
دميقراطي م��ن مدينة نيويورك 
الرئيس املنتخب امراً لم يكن 
يري��د سماعه: نح��ن اقتصاد 
والتجارة  التج��ارة.  قائم على 
واملفتوح��ة  والنزيه��ة  احل��رة 
ضرورية. وكان ترامب قد خاض 
التجارة  حملة ضد صفق��ات 

الدولية.

ث��م ان الوالي��ات املتح��دة هي 
مركز هج��رة للعالم، و«علينا 
مواصل��ة فت��ح احل��دود« قال 
كوهن. وكانت صورة التوظيف 
مؤاتية جداً، الى حد ان الواليات 
املتح��دة ستنفد م��ن العمال 
قريباً. لذل��ك يجب ان تستمر 
الهجرة. »لدينا وظائف كثيرة 
ف��ي هذا البل��د لن يق��وم بها 

االميركيون«.
بع��د ذلك، كرر كوه��ن ما كان 
سترتف��ع  اجلمي��ع:  يقول��ه 
نسب الفائدة ف��ي املستقبل 

املنظور.
اواف��ق، ق��ال ترام��ب. »يج��ب 
علينا فقط ان نقترض الكثير 
م��ن املال ف��ي الوق��ت الراهن، 
نحتفظ به، ث��م نبيعه وجنني 

املال«.
م��ن  ك��ان كوه��ن مدهوش��اً 
املفاهيم  ال��ى  ترامب  افتق��ار 

ان  ح��اول  وق��د  االساسي��ة. 
يشرح له االم��ر؛ فأكد ان جلوء 
ال��ى  الفيدرالي��ة  احلكوم��ة 
االقت��راض، م��ن خ��الل اصدار 
السندات، ي��ؤدي الى زيادة في 

عجز الواليات املتحدة.
ترام��ب.  تعن��ي؟ س��أل  م��اذا 
ادر املطاب��ع فحس��ب. اطب��ع 

النقود.
ال تستطي��ع ان تفع��ل ذل��ك 
ق��ال كوهن.  الطريقة،  به��ذه 
لدين��ا عجز ضخ��م وذلك امر 
خطير اذ ال تستطيع احلكومة 
ان حتتف��ظ مبوازنة مالية بهذه 
الطريق��ة. »اذا كن��ت تري��د ان 
تفعل ش��يئاً ذكياً، وانت فعالً 
فسأص��در  بذل��ك،  تتحك��م 
سندات ملدة 50 عاماً و 100عام 

من وزارة اخلزانة االميركية«.
ومع انخفاض نس��ب الفائدة 
في االع��وام االخي��رة، متكنت 
وزارة اخلزان��ة م��ن خفض مدة 
السن��دات ال��ى 10 اعوام. هذا 
ال��ذي  الصحي��ح  االم��ر  ه��و 
يج��ب القيام به، ق��ال كوهن. 
وم��ع زيادة النس��ب، سُتقرض 
وصنادي��ق  التأم��ني  ش��ركات 
التقاعد املال احلكومي ملدة 50 
عام��اً او 100 عام. ميكنك فعل 
ذل��ك بنسبة 3,75%. وستكون 
هذه فعالً امواالً رخيصة خالل 
السنوات اخلمس��ني الى املئة 

املقبلة.
»رائع!« قال ترامب »هذه فكرة 
رائع��ة«. التفت الى منوش��ني 
يسأل��ه: »ه��ل ميكنن��ا فع��ل 

ذلك؟«.
قال وزير اخلزانة املعني: »نعم، 
بالتأكيد. ميكننا القيام بذلك 

قطعاً«.
توافقه  »ه��ل  ترام��ب:  س��أل 

الرأي؟«.
»نع��م، اوافق��ه ال��رأي«، ق��ال 

منوشني.
»كنت تعم��ل معي منذ ستة 
اش��هر«، ق��ال ترام��ب، »فلَم، 
بح��ق اجلحي��م، ل��م تُخبرني 
باالم��ر؟ ملاذا يك��ون هو اول من 

يخبرني بذلك؟«.
م��ا م��ن ش��يء ف��ي العال��م 
يُنت��ج م��ردوداً بنسب��ة %3,75 
خالية من اخملاطر، قال كوهن. 
سُتسح��ب ه��ذه السن��دات 
ويتهافت عليها الشارون. وقد 
بيعت سن��دات الشركات ملدة 
50 عام��اً ف��ي كل مك��ان وقد 
اراد املستثم��رون عوائد عالية 

وخالية من اخملاطر.
ف��ي م��ا يتعل��ق باالحتياطي 
الفيدرال��ي، اش��ار كوهن الى 
ان نسب��ة الفائ��دة الفعلي��ة 
للوالي��ات املتحدة ك��ان صفراً 
طوال اعوام. ولم يكن هناك اال 
سبيل واح��د للعمل: سُترفع 
لسبب��ني.  الفائ��دة  مع��دالت 
ك��ان االقتص��اد يق��وى، وم��ن 
ش��أن املعدالت االعلى خفض 

التضخم.
»ل��و كن��ت ادي��ر االحتياط��ي 
نس��ب  لرفع��ُت  الفيدرال��ي، 

الفائدة«.

ملف

كان ماتيس قلقًا من أن اإلسرائيليني سيضربون املنشآت النووية اإليرانية وجيّرون الواليات املتحدة إىل الصراع

أكد االقتصاديون األمريكيون أن لجوء 
الحكومة الفيدرالية إىل االقرتاض من 
خالل إصدار السندات يؤدي إىل زيادة 

يف عجز الواليات املتحدة

احللقة )12(

يف ما يتعلق باالحتياطي الفيدرالي فإن 
نسبة الفائدة الفعلية للواليات املتحدة 

كانت صفرًا طوال أعوام

بانون
أوباما

ماتيس

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

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

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

والبد من االش��ارة الى أن مؤلف هذا الكتاب »بوب يبشور وودورد« هو أحد أشهر الصحفيني االستقصائيني 

ف��ي التأري��خ األمريكي واكثرهم احتراماً إذ عمل الكثر من )47( عاماً في صحيفة الواش��نطن بوست وحاز 

جائزت��ي بوليتزر اضافة الى حفنة من اجلوائز املرموقة االخرى كما انه ش��ارك ف��ي تأليف )18( كتاباً كانت 

االكث��ر مبيعاً ف��ي الواليات املتحدة االمريكي��ة.. في جانب من هذا الكتاب ثمة تس��اؤالت بشأن كيف أمر 

ترام��ب باغتي��ال الرئيس السوري )بشار األسد( وم��ن الذي جتاهل أوامره وما الذي جع��ل الرئيس األمريكي 

يص��ف محادثاته مع السيس��ي بأنها )موجعة(.. كتاب يصف��ه مؤلفه بالقوة والواقعي��ة في حني ينعته 

ترامب بأنه »تضليل للجماهير« آملني لكم أن تبحروا مع امواج الكتاب وكل يغرف ما يريد«..

6

هيئة التحرير

 NO.3183.MON.13.May.2019 العدد )3183( االثنين 5/13/ 2019      



 
علي فضل اهلل

احلرب الباردة بني الواليات املتحدة األمريكية 
وإيران، تزداد تصعيدا يوما بعد يوم،  فالهول 
اإلعالم��ي وإستخدام التغري��دات امللغمة 
العابرة للق��ارات، والتي يتبناها ترامب عبر 

القن��وات الفضائي��ة ومواق��ع التواصل 
اإلجتماعي، تضفي مزي��دا من اإلحتقان 
السياسي والتشنج، ليس على مستوى 
البلدين املتنافسني على مستوى النفوذ 
والهيمنة في منطق��ة الشرق األوسط، 
ب��ل العال��م برمت��ه متأثر م��ن التشنج 
واملناوشات االعالمية بني إيران والواليات 
املتح��دة األمريكية، مل��ا تشكل منطقة 
الش��رق األوس��ط  وه��ي مرك��ز الصراع 
م��ن أهمية كبي��رة للعالم م��ن الناحية 
اجلي��و إقتصادي فقرابة 30% من مجموع 
النف��ط العاملي، باإلضافة للغ��از وموارد 
طبيعي��ة أخ��رى ، وس��وق إستهالكي��ة 
كبي��رة للس��الح والسي��ارات وكثير من 
املنتج��ات الصناعي��ة ، وتأثي��ر املنطقة 

اجلي��و إستراتيج��ي واجلي��و سياسي، هي 
أسباب كافية لزيادة  تهديد األمن والسلم 
الدول��ي، فه��ل سيرق��ى ه��ذا  اجملتمع��ي 
التهدي��د ملستوى املواجه��ة العسكرية؟.
لدين��ا حقائق كثيرة يج��ب أن تؤخذ بنظر 
اإلعتب��ار، والت��ي بدورها تسه��م في رسم 
مستوى الص��راع وأدواته، وتسليط الضوء 
عليها ق��د يعطي للمراقب رؤية واقعية ملا 
تؤول إليه األحداث مستقبال، وهل ستكون 
تلك األحداث سببا كافيا حلصول مواجهة 
عسكرية؟، على األقل للمستوى القريب، 
وأهم احلقائق وتأثيره��ا التي تخص طرفي 

الن��زاع، وهنا ال ب��د من تفصي��ل، منها ما 
يختص باجلانب اإليراني

1-  إيران من��ذ مباغتة صدام وإعالنه احلرب 
عليه��ا بدعم دول��ي، رسم��ت سياستها 
الدفاعية حملارب��ة أعدائها خارج اجلغرافية 
اإليراني��ة، جن��د ذلك في دعم ث��ورة احلجارة 
الفلسطينية وبع��ض الفصائل املسلحة 
كحماس، واحل��ال ينسحب على حزب اهلل 
اللبناني وفصائ��ل املقاومة اإلسالمية في 
الع��راق واليمن ودع��م احلرك��ات التحررية 

في اخللي��ج وآسيا وأفريقي��ا وحتى أمريكا 
االيران��ي  الدست��ور  وحت��ى  الالتيني��ة، 
يؤك��د دع��م احلرك��ات التحرري��ة ف��ي كل 
دول العال��م وضم��ن نطاق ح��دود القانون 
الدول��ي باحلساب��ات اإليراني��ة، فأصبحت 
تل��ك الفصائل واحلركات متتل��ك ترسانات 
م��ن األسلح��ة لها ق��درة املواجه��ة لدول 
وحتالفات،تستطي��ع أن حتركها إيران بإجتاه 
أي��ة دولة أو منظمة ته��دد األمن واملصالح 
اإليراني��ة، وهذا التوجه اإلسترتيجي،حقق 
الصهوين��ي  الع��دو  إش��غال  غرض��ني 
وإستنزافه وعدم التم��دد خارج اجلغرافية 

الفلسطيني��ة وأخر صفقة الق��رن كثيرا، 
وثانيهم��ا.. صناعة عمق أسترتيجي إليران 

خارج اجلغرافية اإليرانية.
2-  إمت��الك إيران لترسان��ة أسلحة  كبيرة 
الباليستية  ومتطورة ج��دا، كالصواري��خ 
وبكميات ضخمة جدا والطائرات املسيرة، 
والفيدي��و املس��رب من قب��ل إي��ران وقيام 
طائ��رة إيراني��ة مسي��رة وهي تص��ور حترك 
حاملة الطائ��رات األمريكية )أيزنهاور( دون 
أن تتمك��ن ال��رادارات من رصده��ا والقطع 
والزوارق البحري��ة ذات التقنيات املتقدمة، 
ودفاع��ات جوي��ة  S300 وs400 الروسي��ة 
الصن��ع، وم��ا تخفيه من أسلح��ة حديثة 
جراء التع��اون مع الصني وكوريا الشمالية 
وروسيا وبع��ض دول أمريك��ا الالتينية ، ما 
يجعله��ا متتلك املناورة واملباغتة واملفاجأة 
ملهاجم��ة أكبر تهدي��د يعترضها، وما يزيد 
قوتها جهدها االستخباري العالي، يعطي 
للق��ادة اإليرانيني تصور كبير عن التهديات 
اخلارجية، وصعوبة إختراق األجهزة األمنية 
اإليرانية ومصانعه��ا ومفاعالتها النووية، 
تصع��ب على الواليات املتح��دة األمريكية 
خل��ق تص��ور حقيقي ع��ن ماهي��ة القوة 
األيرانية. ورغم كل ذلك فاحلكومة اإليرانية 
تدرك الق��وة األمريكي��ة املتعاظمة، والتي 
ليس��ت لديه��ا أي كواب��ح م��ن استخدام 
أسلحته��ا املدم��رة والفتاك��ة، باجت��اه أي 
كي��ان أو دول��ة ته��دد مصاحلها، وه��ذا ما 
يجعل احلكوم��ة اإليرانية متأنية وال تنجر 
للتهدي��دات األمريكي��ة، وتعمل بسياسة 
النفس الطويل، كما وإن احلكومة اإليرانية 
تدرك ويالت احلرب مع أمريكا وحلفائها في 
املنطقة، وما ستخلفه من خسائر بشرية 
ومادي��ة فادح��ة وحتطيم للبن��ى التحتية 
اإليراني��ة، لكن تبق��ى محتفظة بحق الرد 
الق��وي واملفاجئ، عليه فاي��ران اخر احللول 

التي تفكر بها هو احلل العسكري .

 

محمد خالد األزعر

اخلارجي��ة  وزارة  أن  »تويت��ر«  موق��ع  ذك��ر 
اإلسرائيلي��ة أش��رفت عل��ى استط��الع 
للرأي في الش��رق األوسط في كانون األول 
)ديسمبر( املاض��ي؛ أكد أن نسبة مرتفعة 
من ش��عوب الدول العربية الت��ي ال تقيم 
عالق��ات دبلوماسية م��ع إسرائيل، ترغب 

في مثل هذه العالقات.
إذا عطفن��ا ه��ذا اخلبر على م��ا أعلن منذ 
بضعة أش��هر ح��ول اضط��الع فريق من 
اخلبراء وذوي التخصص لعامني متتاليني، 
بحصر ممتلكات اليه��ود العرب في البالد 
الت��ي غادروه��ا من��ذ الع��ام 1948، نتأكد 
أكث��ر فأكث��ر ب��أن الصهاين��ة يجوسون 
خ��الل الديار العربي��ة، عب��ر أدوات ناعمة 
وحت��ت عناوين مستعارة، مب��ا ميكنهم من 
حتصيل معلوم��ات أو بث سم��وم فكرية 
تواف��ق أهدافهم. اجل��رأة والسهولة التي 
جت��ري به��ا ه��ذه املداخ��الت، تب��دو الفتة 
ومثي��رة للحفيظ��ة. هي قضي��ة اختراق 
لألمن العربي مبفهوميه الوطني والقومي؛ 
وتستح��ق االهتم��ام بالفعل م��ن جانب 
اخملتصني. هذا ما يستلهم مثالً وبال مواربة 
من محاولة التالع��ب بالوجدان الشعبي 
العربي، التي تنط��وي عليها عملية نشر 
م��ا قي��ل إنها نتائ��ج االستط��الع األخير 
عن مواق��ف الشع��وب م��ن التطبيع مع 
إسرائيل. وخالصتها أن نسب املستعدين 
إلقام��ة عالق��ات م��ع إسرائي��ل واإلقب��ال 
عليه��ا، آخذة في التزايد بوتيرة ملحوظة، 
وه��ي في السودان 50 في املئة وفي العراق 
43 ف��ي املئة وفي املغ��رب 41 في املئة وفي 

تونس 32 في املئة.

بالنسبة إلى إسرائيل واإلسرائيليني تبدو 
هذه املع��دالت مبشرة بتح��والت إيجابية 
لصاحلهم وتشير إل��ى انصراف العرب عن 
زم��ن الع��داء واملمانع��ة. لكنن��ا نحسب 
أن ه��ذه النتائ��ج، ال تستوج��ب التهليل 
واإلش��ادة التي قوبلت بها، كونها مشوبة 
بالتدليس وعدم اإلنصاف العلمي. فطبقاً 
الستط��الع عربي مشابه خ��الل العامني 
2017 و2018، نعث��ر عل��ى نتائ��ج مغاي��رة 
ورمب��ا كانت مخيب��ة آلم��ال اإلسرائيليني، 
قياس��اً بأح��وال ال��رأي الع��ام العربي في 
االستط��الع اإلسرائيلي الط��ازج األخير. 
ومنه��ا أن نسب الرافضني متاماً لتدش��ني 
عالقات مع إسرائي��ل، أو االعتراف بها من 
األص��ل، ال تقل عن 87 ف��ي املئة من عامة 

الع��رب، وذل��ك لكونها دول��ة استعمارية 
ومت��ارس  فلسط��ني  حتت��ل  استيطاني��ة، 
سياس��ات توسعي��ة، وغايته��ا الهيمنة 

على العالم العربي بأسره.
االستط��الع  نتائ��ج  إن  الق��ول  ن��ود 
اإلسرائيل��ي، ال تعبر ع��ن حقيقة املواقف 
الشعبي��ة العربي��ة، وإمن��ا مت تصفيفه��ا 
وتصديره��ا في هذا التوقيت، بهدف ضرب 
أكثر م��ن عصفور بحجر واح��د؛ منها بال 
حص��ر: التسمي��م السياس��ي وإح��داث 
البلبل��ة وب��ث الفتن��ة عربياً م��ن ناحية؛ 
وتشجي��ع املترددي��ن واملرتاب��ني في صحة 
اجت��اه التطبي��ع من ناحي��ة ثاني��ة؛ ورفع 

أسهم نخبة احلكم والسياسة املوصوفة 
بزعام��ة  والعلمان��ي  الدين��ي  باليم��ني 
بنيامني نتنياهو م��ن ناحية ثالثة. فقهياً 
وإجرائي��اً، ال يج��وز التسلي��م بحصيل��ة 
مبع��زل  واالستبيان��ات،  االستطالع��ات 
ع��ن التأمل عميق��اً في أسل��وب صياغة 
املقص��ود  اجلمه��ور  وطبيع��ة  األسئل��ة، 
باستيض��اح توجهاته واستمزاج مواقفه 
ومعرف��ة ميول��ه وتفضيالت��ه، والسي��اق 
التاريخي واملوضوعي لهذا اإلجراء، وحتديد 
الغاية منه واجلهات املعنية به واملمولة له 
واملنوط بها تطبيقه ميدانياً.  مراعاة هذه 
احملددات والضوابط، تقودنا إلى سبر أغوار 
األمر، وإمكان التميي��ز بني االستطالعات 
االحترافية املنضبطة مبنهجية موضوعية 
وال يعنيها سوى استجالء احلقائق اجملردة، 
وبني تل��ك املدفوعة باألهواء اآليديولوجية 
والسياسية واملشحونة بحمولة دعائية؛ 
التي تسعى إلى توجيه الرأي العام وسوقه 

إلى التعلق بقناعات معينة.
إلى ذلك، ال ينبغي جتاهل احتمال توظيف 
طريقة عرض نتائج االستطالعات، بنشر 
بعضه��ا وحج��ب آخ��ر، وفق��اً للمرادفات 
واالقتصادي��ة  والسياسي��ة  الفكري��ة 
ونحوها. وم��ن ذل��ك أن استطالعاً نشرت 
نتائج��ه حديثاً، كشف أن 85 في املئة من 
الكويتي��ني يعارض��ون أي مظهر للتطبيع 
م��ع إسرائيل. لك��ن املص��ادر اإلسرائيلية 
ل��م تتط��رق إلى ه��ذه النقط��ة، واكتفت 
باالحتفاء باستط��الع وزارة اخلارجية إياه، 
م��ع إخفاء طريق��ة إجرائه واآللي��ات التي 
اعتمد عليه��ا واجلماعات التي ش��اركت 
فيه. هذه التفنيدات والشروح االنتقادية، 
ال حت��ول دون االعتقاد ب��أن استمالة الرأي 
الع��ام العرب��ي إل��ى دروب التطبي��ع م��ع 
إسرائي��ل قضية، ولعله��ا معركة ناعمة، 
قائمة على أشدها. إنها قضية تدور رحاها 
بالت��وازي والتزامن مع امل��داوالت واخلطط 
واملبادرات، الهادفة إل��ى إكساب التطبيع 
أولوي��ة عل��ى تسوية األبع��اد السياسية 
للقضي��ة الفلسطينية، واست��رداد بقية 

األراضي العربية احملتلة .

ماذا تعين عودة »دواعش« ليبيا؟

*محمد بدرالدين زايد

ف��ي وق��ت تتواص��ل املعارك ف��ي ليبيا 
بشكل يتسم مبقدار من الغموض الذي 
سبق لنا ع��رض أسبابه، وتتأكد معها 
توقعاتنا ب��أن امتدادها زمني��اً سيزداد 
مع��ه ب��روز األدوار اخلارجي��ة، وكذل��ك 
البع��د القبلي، ف��إن الهج��وم األخير 
لتنظيم »داع��ش« اإلرهابي على وحدة 
عسكري��ة للجيش الليب��ي في سبها 
جن��وب البالد، ث��م تكراره ف��ي اجلنوب 
مع انشغال اجليش حول العاصمة في 
الشم��ال يثير أبع��اداً مهمة، سواء في 
ما يتعلق بطبيعة الصراع في ليبيا أم 
ما يتعلق بطبيع��ة هذا التنظيم ذاته. 
وكال البعدي��ن يؤكدهما بشكل أو آخر 
التصريح��ات الص��ادرة ع��ن »حكومة 
الوف��اق« الليبية بأن عودة »داعش« إلى 
ليبيا جاءت بسبب تقدم اجليش الليبي 
بقيادة الل��واء حفتر إل��ى طرابلس، ما 
يذكرن��ا بتصريحات قي��ادي »إخواني« 
املصري املعروف، بأنه في اللحظة التي 
يعود فيها الرئي��س اخمللوع مرسي إلى 

احلكم سيتوقف اإلرهاب في سيناء.
ورمب��ا علينا الع��ودة إلى اخلل��ف قليال، 
ملراجع��ة بع��ض الوقائ��ع املؤمل��ة التي 

ظه��ر خالله��ا ه��ذا التنظي��م األكثر 
قس��وة ف��ي تاري��خ العن��ف واإلره��اب 
واملتستر باس��م الدين كذب��اً، وحتديداً 
في الساحة الليبية. فالسائد أن بضع 
مئات من املقاتلني الليبيني في صفوف 
تنظيم »داعش« األم في سوريا والعراق 
والذين عرفوا باسم »لواء البتار«، وبعد 
أن أعلن��وا البيعة للتنظيم األم وقائده 
أبوبك��ر البغدادي، عادوا إل��ى ليبيا في 
2014، وأنش��أ ه��ؤالء، رمب��ا م��ع آخرين 
»مجلس شورى اإلسالم« في درنة التي 
سيطرت عليها هذه العناصر املتطرفة 
لسنوات عدة، حتى مت حتريرها بواسطة 
اجليش الوطني أخي��راً، من املهم أيضاً 
تذك��ر أنه في الع��ام ذاته ت��رددت أنباء 
تكاد تكون مؤك��دة بأن سفينة تركية 
ممول��ة قطري��اً قام��ت بنق��ل ع��دد من 
مقاتلي »داعش« من الساحة السورية 
إلى ليبيا، حيث ساعد ذلك في حسم 
معركة السيطرة على مطار طرابلس، 
وانسح��اب قبائل الزنت��ان التي كانت 
تسيط��ر عل��ى املط��ار ف��ي مواجه��ة 
امليليشي��ات املتطرف��ة املسلح��ة، ما 
فت��ح الطريق أم��ام ه��ذه امليليشيات 
للسيطرة الكاملة على العاصمة. وفي 
هذا اإلط��ار، مت إخراج باق��ي السيناريو 
الليب��ي املع��روف، وه��و إص��دار الدائرة 
الدستورية في احملكمة العليا في مقر 
انعقادها في العاصمة الليبية احملتلة 
ي��وم 6 تشري��ن الثاني )نوفمب��ر( 2014 
حكماً يقضي بع��دم دستورية الفقرة 
احلادية عشرة م��ن التعديل الدستوري 

الساب��ع الص��ادر ف��ي آذار )م��ارس( من 
الع��ام ذات��ه )2014(، ال��ذي ُفّس��ر على 
أنه يحل مجلس الن��واب على خلفية 
بط��الن تعديل إعالن دست��وري مؤقت، 
انتخ��ب مبوجب��ه اجملل��س، بينما رفض 
مجلس الن��واب هذا احلك��م في ضوء 
محاصرة قوات »فجر ليبيا« اإلخوانية 

احملكمة خالل هذه اجللسة.
في جمي��ع األح��وال، اسُتخدمت هذه 
»الداعشي��ة«  العناص��ر  أو  الق��وات 
لترجيح كفة اإلس��الم السياسي في 
التوازن العسكري الهش في العاصمة 
ب��ني الطرف��ني، ومبقتض��ى ذل��ك، خلق 
موقفا سياسيا، مبعنى حكم احملكمة 
العلي��ا لتحس��ني املوق��ف السياسي 
لق��وى اإلس��الم السياس��ي، بالتزامن 
مع تولي موفد دولي هو برناردينو ليون، 
أح��د أب��رز املروج��ني الغربي��ني لفكرة 
تسلي��م السلطة في العال��م العربي 
إلى هذه الق��وى السياسي��ة، لضمان 
االستقرار ومصالح القوى الغربية في 
هذا الص��دد. علماً أن ليون قام مبناورات 
سياسية للوص��ول إلى االتفاق الدولي 
ال��ذي استضافته مدين��ة الصخيرات 
املغربي��ة وأطلق عليه اسمه��ا، والذي 
تعس��ر نتيج��ة رفض مجل��س النواب 
التج��اوب معه، وإن كان أنتج ما أصبح 
يطلق عليه شرعية دولية ل� »حكومة 
الوف��اق« الت��ي يرأسها فائ��ز السراج، 
الت��ي تشكلت ف��ي البداية من عناصر 
متنوع��ة من قوى اإلس��الم السياسي 
وبعض الق��وى املدني��ة، وحت��ى أقلية 

م��ن املنتمني إلى مجل��س النواب التي 
جتاوبت م��ع الترتيب��ات الدولية. بعض 
هذه األقلي��ة يحاول اآلن احلديث باسم 
اجملل��س ف��ي طرابلس، ولك��ن أحداً في 
العالم -غي��ر ممثلي اإلسالم السياسي 

في الداخل الليبي وخارجه- لم يِعرهم 
أي اهتم��ام، كونه��م عدداً مح��دوداً ال 
يشك��ل نسبة يعتد بها م��ن إجمالي 

أعضاء اجمللس.
وخ��الل العام��ني 2014 و2015 تك��ررت 
بعض عمليات »داعش«، وكان أشهرها 
وأكثره��ا خس��ة عملي��ة ذب��ح 21 من 
املسيحي��ني املصري��ني في س��رت في 
15 تشري��ن الثان��ي 2015، كم��ا حاول 
التنظي��م أن يب��دو مسيط��راً، فأعل��ن 
زعيم��ه البغ��دادي احلائ��ز عل��ى بيعة 
الف��رع الليبي عن إقامة ث��الث واليات: 
برقة ف��ي الش��رق، وفزان ف��ي اجلنوب، 

وطرابلس في الغرب، ومت تنفيذ عدد من 
العملي��ات ضد اجليش الليبي أو القوى 
املدني��ة خ��الل هذي��ن العام��ني، حتى 
تشكلت حكومة الوفاق الوطني أواخر 
الع��ام 2015. وبعده��ا تراج��ع احلديث 
عن ه��ذا التنظيم، إال من بعض أخبار 
متفرقة ع��ن مواجهات محدودة بينه 
وبني تنظيم��ات أخرى تّدعي أنها أكثر 
اعتداالً ك� »فج��ر ليبيا« »اإلخوانية«، 
وأيض��اً م��ن دون ورود معلوم��ات تذكر 
عن خسائ��ر في األرواح م��ن اجلانبني، 
مبعنى دقيق، إزاحة احللفاء »اإلخوان« 
وإخفاءه��م حليفاً ي��ؤدي وظيفة، قد 

يتم االستعانة به في مرحلة تالية.
من هنا كانت معارك استعادة اجليش 
الليب��ي لبنغ��ازي ودرنة ف��ي مواجهة 
عدد متنوع من امليليشيات املتطرفة 
في املناطق الشرقية، لم يكن تنظيم 
»داع��ش« األق��وى بينه��ا، ولكنه كان 
احللي��ف لها ال��ذي يض��ع سالحه في 
خدمتها، بينما تراجعت أخباره نسبياً 
في املنطقة الغربي��ة حيث العاصمة، 
و«حكومة الوفاق« املدعومة »إخوانياً«، 
والت��ي زاد املك��ون »اإلخوان��ي« فيه��ا 
بشك��ل مضط��رد تدريج��اً خصوص��اً 

خالل العام املاضي.
الي��وم،  ليبي��ا  إل��ى  »داع��ش«  ع��ودة 
تشك��ل دلي��الً واضحاً وصريح��اً، على 
أن هذا التنظيم لي��س إال أداة ووظيفة 
دول  مخاب��رات  أجه��زة  تستخدمه��ا 
معين��ة بالتعاون م��ع تنظيم »اإلخوان 
املسلمني«، لتنفي��ذ مهمات صعبة ال 

تقوى عليها إال عناصر تتسم بالعنف 
غير احمل��دود وغسل الدماغ، مبا يضعف 
يتجاوب��ون  ال  الذي��ن  اآلخري��ن  عزمي��ة 
مع ه��ذا البرنامج السياس��ي. واألهم 
من ذل��ك محاول��ة ترسي��خ رسالة أن 
»اإلخ��وان« فصي��ل سياس��ي معتدل، 
مع��ارض له��ذا التنظي��م، وهي حجة 
واهية تثبت الوقائع كل يوم زيفها. فلو 
كان هذا صحيح��اً، لكان األمر اختلف 
في سن��وات حكم »الوف��اق« الليبية. 
وأي��اً كان، ف��إن حترك التنظي��م مجدداً 
ف��ي ه��ذه املرحلة، يؤك��د بوضوح هذه 
الرسال��ة، ويعني توقع املزيد من حتريك 
العناص��ر »الداعشي��ة« املتبقية بعد 
هزمية امليليشيات في املناطق اجلنوبية 
إل��ى حد ما والشرقي��ة بشكل أوضح، 
وكذل��ك تل��ك املستضاف��ة ف��ي ليبيا 
الغربي��ة برعاي��ة »إخواني��ة«. واألرجح 
أن هذا سيتم بق��در من االعتدال، حلني 

انهي��ار خط��وط الدف��اع »اإلخوانية« 
املسم��اة »فج��ر ليبي��ا«. بعده��ا، يتم 
الدف��ع بهذه العناص��ر التي سيتوقف 
تأثيرها على مدى ق��وة اجليش الليبي، 
وم��دى سرعة دعمه مبقاتل��ي القبائل، 
األمر ال��ذي تشير معلوم��ات إلى بدئه 
من خ��الل قبائل الزنتان التي سبق لها 
لعب ال��دور الرئيس ف��ي وقف سيطرة 
امليليشيات حتى تطورات 2014 املشار 
إليه��ا في ما سبق. في جميع األحوال، 
ميك��ن القول أن املواجه��ات احلالية في 
ليبي��ا بالغ��ة األهمية ف��ي مستقبل 

االستقطاب الراهن في املنطقة.

* كاتب ودبلوماسي مصري سابق

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

عودة داعش إىل ليبيا 
اليوم تشكل دلياًل واضحًا 
وصريحًا على أن هذا 
التنظيم ليس إال أداة 
ووظيفة تستخدمها أجهزة 
مخابرات دول معينة

بالنسبة إىل إسرائيل 
واإلسرائيليني تبدو هذه 
املعدالت مبشرة بتحوالت 
إيجابية لصالحهم وتشري 
إىل انصراف العرب عن زمن 
العداء واملمانعة

الحكومة اإليرانية تدرك 
ويالت الحرب مع أمريكا 
وحلفائها يف املنطقة وما 
ستخلفه من خسائر بشرية 
ومادية فادحة وتحطيم 
للبنى التحتية اإليرانية لكن 
تبقى محتفظة بحق الرد 
القوي واملفاجئ
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األوبزرف��ر: الق��وى العظمى منش��غلة عن 
سوريا

نش��رت صحيف��ة األوبزرف��ر مق��اال كتب��ه، سيم��ون 
تيس��دال، يتح��دث في��ه ع��ن استم��رار القصف في 
سوريا بينما اجملتمع الدول منشغل بقضايا سياسية 

والتنافس على السلطة والنفوذ.
يقول سيم��ون إن “احلديث عن ق��رب نهاية احلرب في 
سوري��ا نكتة سمج��ة بالنسبة ألهال��ي راس العني. 
فقريتهم في الشمال الغربي إلدلب تعرضت لقصف 
جوي األسبوع املاضي. وقتل في القصف 5 أش��خاص 

بينهم 3 أطفال وأصيب أكثر من 20 آخرون”.
ويذك��ر الكاتب أن تقدي��رات األمم املتحدة تشير إلى أن 
جت��دد أعمال العنف في إدلب واملناطق اجملاورة لها منذ 
28 أبريل/ نيسان أدى إلى مقتل عشرات املدنيني ونزوح 
150 ألف ش��خص. ويقول العاملون في مجال اإلنقاذ 
إن مستشفي��ات ومنشآت صحي��ة ومدارس تعرضت 

للقصف بالصواريخ والبراميل املتفجرة.
ووج��ه الكاتب الل��وم إلى تركيا “ألنها ل��م تدافع عن 

منطقة منزوعة السالح حول إدلب. 
وتتوس��ع دائ��رة املسؤولية ع��ن استم��رار القتل في 
سوريا، حسب سيم��ون، لتشمل الوالي��ات املتحدة، 
التي حص��رت دورها ف��ي سوريا ف��ي محاربة تنظيم 
داعش، وإطالق بعض الصواري��خ بني الفينة واألخرى، 

وكذلك بريطانيا وأوربا.

ويق��ول الكات��ب إن روسيا تدخلت ف��ي سوريا في 
عام 2015، ولكنها ل��م تفعل ذلك من أجل حماية 
األرواح وإمن��ا من أجل مصاحله��ا االستراتيجية في 

الشرق األوسط على حساب الواليات املتحدة.
ويضي��ف أن “القوى العظمى خذل��ت األمم املتحدة 

في جهودها من أجل إيقاف احلرب”.
فالتع��اون الدولي يشهد تراجع��ا في العالم اليوم 
أمام صعود القومية والقي��ادات الفردية التي تركز 
اهتمامها على املصالح الشخصية، بينما تهمل 
القي��م الدولية التي أنش��ات منظمة األمم املتحدة 

عام 1945.
فالقوى العظم��ى منشغلة بالتنافس فيما بينها 
وبقضاياها الداخلية، بينما الناس ميوتون يوميا في 

مناطق احلروب والنزاعات املسلحة.

صن��داي تايمز : التكنولوجيا التي قتلت 
قاطع الرؤوس

نش��رت صحيفة صنداي تاميز تقري��را كتبه، ريتشارد 
كرباج، يروي فيه قصة مالحقة وقتل أحد أبرز عناصر 
تنظيم داعش على االنترنت واملعروف باسم “اجلهادي 

جون” بفضل التكنولوجيا.
يقول ريتشارد إن العالم أصيب بصدمة بعد بث صور 
فيدي��و الرجل امللثم الذي يهدد بقطع رأس الصحفي 
األمريك��ي جيم��س فول��ي. وق��د استغل��ت اخملابرات 
البريطاني��ة التكنولوجي��ا ف��ي حتديد هوي��ة الرجل 
امللث��م إذ رك��زت في بحثه��ا على لكنت��ه االجنليزية، 

وعل��ى يده اليسرى التي رف��ع بها اخلنجر وعلى بنيته 
وبعد ساعات فقط كشفت عن اسم محمد اموازي.

وك��ان الصوت في الفيدي��و مصطنعا ولكن الشرطة 
واألجهزة األمنية ظلت حتقق في قضية اموازي لثالثة 
أع��وام قبل أن يختفي عن أعينها في عام 2012 وهرب 

من بريطانيا إلى سوريا.
ويق��ول الكاتب إن اخملاب��رات البريطاني��ة واألمريكية 
أخذت قرارا مبالحقة وقتل محمد اموازي بكل الوسائل 
ألن��ه كان وسيلة من وسائل الدعاي��ة اإلعالمية التي 

اعتمد عليها تنظيم داعش.
ويضيف أن األجهزة األمنية التي كانت تراقب حتركاته 

وتبحث عن الفرصة املؤاتية لضربه واجهت صعوبات 
كثيرة ألن��ه يعرف جيدا كيف يتحص��ن ويحتمي من 

املراقبة على االنترنت وعبر تكنولوجيا االتصال.
فق��د دأب عل��ى ع��دم استعم��ال االنترنت إال ن��ادرا، 
وك��ان يتحقق من مح��و كل أثر له عل��ى اجلهاز الذي 
يستعمله، كما أنه يتخذ كل التدابير املمكنة ليبقى 

بعيدا عن املراقبة.
أما ف��ي احلياة العام��ة فكان يحرص عل��ى االختالط 
بالن��اس من املدنيني واألطفال حتدي��دا ألنه كان يعرف 
أن استهداف��ه بالطائ��رات سيك��ون صعب��ا وهو بني 

املدنيني.

ولك��ن أجهزة اخملاب��رات وجدت ثغرة واح��دة في حياة 
ام��وازي أدت إلى قنص��ه، وهي حرصه عل��ى التواصل 
م��ع زوجته وابنه ف��ي العراق. وقد تلق��ى األجهزة يوم 
12 نوفمب��ر/ تشرين الثاني 2015 معلومة عن حتركات 
ام��وازي فأرسل اجليش طائرة بال طي��ار لتتبع سيارته 
عن بعد أميال. وبعد 45 دقيقة من السير خرج اموازي 

من السيارة فأصابه صاروخ في أقل من 15 ثانية.

ديلي غراف : “الصني واملسلمون االيغور
ونشرت صحيفة ديلي غراف تقريرا كتبته، صوفيا يان 
م��ن بكني، تتحدث فيه عن مأس��اة املسلمني اإليغور 

من قمع احلكومة الصينية.

وتروي صوفيا قصة عزيز عيسى الكون الذي هرب من 
الص��ني إلى بريطاني��ا ويخشى أن يك��ون نحو مليون 
م��ن املسلمني اإليغ��ور مثله يقبعون ف��ي املعتقالت 

الصينية.
تق��ول صونيا: عندما علم عزي��ز مبوت والده عام 2017 
سارع إلى مكاملة أمه من لندن، ولكنه لم يستطع أن 
يتحدث معها مط��وال، ألن الشرطة الصينية تضايق 

أفراد عائلته منذ سنوات كلما اتصل بهم.
وف��ي املرة التالية عندم��ا اتصل وجد أن الرقم لم يعد 
في اخلدمة. ولم يستطع ه��ذا العام التحدث مع أمه 
ابتسام نظام الدي��ن، البالغة من العمر 76 عاما. ولم 

يسمع عنها أي خبر منذ عامني.
ويخش��ى عزيز أن يكون قد حدث مك��روه ألمه، ولكن 
يح��اول أال يفك��ر كثيرا كم��ا يقول. ولكن��ه يتساءل 
عن السبب ال��ذي جعل السلط��ات الصينية تقطع 

املكاملات وجميع وسائل االتصال.
وتق��ول صوفي��ا إن عزيز يخشى أن تك��ون أمه وأقاربه 
ف��ي املعتق��الت التي فتحته��ا السلط��ات الصينية 
للمسلم��ني اإليغور ف��ي مقاطعة ش��يجيانغ غربي 

البالد.

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

عنها .

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

الصراع األمريكي اإليراني .. املعطيات 
تستبعد املواجهة العسكرية؟

استطالعات الرأي املغشوشة و )صناعة التطبيع(



رسل جمال

يوم��اً بع��د ي��وم تتوض��ح لنا 
الصورة، ويظهر أمامنا املشهد 
للتأوي��ل  يحت��اج  ال  بشك��ل 
ونص��ل حلقيق��ة  والتفسي��ر، 
الدميقراطي��ة  ان  مفاده��ا 
ومنه��ج  طريق��ة  بوصفه��ا 
للحك��م ال يناسبن��ا، أو لنقل 
بعب��ارة أخ��رى اق��ل ح��دة ان 
الدميقراطي��ة الت��ي وصلت لنا 
بع��د ٢٠٠٣ وصل��ت لن��ا وه��ي 

منهك��ة الق��وى، وق��د علتها 
وبدأت  الشيخوخ��ة  عالم��ات 

ارس بخرف سياسي ! تمُ
فأصبحت كلعنة تطارد حياة 
الناس، ان احللم الذي كان يراود 
العراقيني أيام حكم الطاغية، 
بب��زوغ فج��ر احلري��ة، وتنفس 
عبق التحرر من ظلم الطاغوت 
وجوره، حول��ه هواة السياسة 
إلى أسوأ كابوس يعيشه الفرد 
العراق��ي في يقظت��ه ومنامه، 
وذل��ك بسبب أهم��ال الطبقة 
السياسي��ة احتياجات الناس 
األساسي��ة، م��ا خل��ق فجوة 
األف��راد،  ب��ني طم��وح  كبي��رة 

والبالط احلكومي.
ان ه��ذا االنقسام في العقلية 
والذهنية السياسية العراقية 
بني الواقع واخليال، بني احلاكم 
ب��ني الطم��وح وما  واحملك��وم، 
الواق��ع،  ارض  عل��ى  موج��ود 
ل��م يتوق��ف ع��ن ه��ذا احل��د، 

ب��ل تع��داه إلى م��ا ه��و اكثر، 
واتسع��ت اله��وة اكث��ر حتى 

وصل احل��ال ان تتكلم احدى 
النائب��ات باستخفاف، بأحد 
اإلسالمية  املنظوم��ة  ثوابت 
واجملتمعية على حد سواء اال 

وهو احلجاب.
ان احلج��اب مب��ا يحم��ل من 
مع��ان ودالالت كثي��رة، لك��ن 
لي��س م��ن ضمنه��ا الكبت 
أو االضطه��اد للنس��اء كما 
يح��اول الغ��رب املتعنصر ان 
يظه��ره للعالم، لكن عندما 
تتفوه نائب��ة بكالم تصور به 
احلج��اب كأن��ه ط��وق يخنق 
للعص��ور  ويعيده��ا  امل��رأة 

اجلاهلي��ة، نائب��ة تناست انها 
حج��زت لها مقع��دا حتت قبة 
أص��وات نساء  البرملان بفضل 
محجبات، خصوصاً إذا علمنا 
ان جن��اب النائبة كانت ضمن 
قائم��ة نص��ف جمهورها ممن 

يرتدين احلجاب والنصف اآلخر 
يقدس هذه اجلزئية.

انه ضرب الحد ثوابت اإلسالم، 
ك��ون اإلسالم الدي��ن الرسمي 
للدول��ة، وه��ذا اح��د نصوص 

الدستور
وراحت  النائبة  الذي جتاهلت��ه 
تطلق تصريحات تثير حفيظة 

اجملتم��ع، م��ا يزيد الط��ني بلة 
عدم اعتراف النائبة بخطئها، 
وس��وء تقديره��ا لألمور بل 
رم��ت الك��رة ف��ي ساح��ة 
اإلعالم، مدعية انها تعرضت 
لالسته��داف واالستفزاز ما 
دفعها للتصريح مبثل هكذا 

كالم!
التشريعي��ة  السلط��ة  ان 
التي تثله��ا النائبة ينبغي 
ان تتمت��ع مبنطق موضوعي 
اكثر مما هو علي��ه، وان تثل 
ص��وت الشع��ب وتعبر عن 
تطلعاته وطموحه، اال انها 
ابت اال ان تفرغ ما بجعبتها 
من أجن��دة اجنبية محملة 
بها من��ذ سنوات، البعيدة كل 
البعد عن واقع اجملتمع العراقي 

األصيل.
ان احلجاب ال يعبر عن التخلف 
بل العك��س تاما، إمنا هو قمة 
الِرق��ي اإلنساني النه يعبر عن 

احلماي��ة والوقاية لكل ش��يء 
جمي��ل وثمني، وليس حجب أو 
خنق للحرية، أو تشوبه ملظهر 
املرأة، بل العكس فهو يضفي 
وهيب��ة  وق��ار  ملس��ة  عليه��ا 

واحترام.
نفسه��ا  الغربي��ة  امل��رأة  ان 
أصبحت تدرك أهمية احلجاب 
واالحتش��ام، فبع��د ان انتشر 
أفراد  ب��ني  الفس��اد واخلالع��ة 
اجملتم��ع الغربي جعل من املرأة 
اداة للتسلية وواجهة إعالنية 
ليس  االستهالكي��ة  للسل��ع 
واالطمئنان  األمان  اال، ففقدت 
الذي تتمتع به املرأة املسلمة، 
ف��ي كن��ف عائلته��ا وفي ظل 

اسرتها.
ان الفط��رة السليم��ة تنطلق 
من األعل��ى إل��ى األسفل، من 
الرقي إلى الهمجية، من الستر 
إلى اخلالعة، م��ن التحضر إلى 

التخلف وليس العكس!.

هشام الهاشمي

التام��ة  القناع��ة  تأك��دت  أن  بع��د 
بض��رورة إص��الح حم��الت مالحق��ة 
فلول ومفارز شبكات تنظيم داعش 
في مناطق ش��رق ديالى وغرب صالح 
الدين وجنوب كركوك وجنوب وغرب 
نينوى وجزي��رة وصحراء االنبار وحزام 
بغ��داد، التي ن��ادت بخطرها وضرورة 
ج���اء  كث�ي��رة،  جه��ات  معاجلته��ا 
إع���الن القيادة املشترك��ة العراقية 
عن القيام بثالث��ة حمالت مبساعدة 
سالح اجلو للتحال��ف الدولي وقوات 
جهاز مكافح��ة اإلره��اب، بتاريخ ٨ 
نيسان، ابريل ٢٠١٩، وفي مناطق شرق 
ديال��ى وجنوب كرك��وك وغرب صالح 
الدي��ن، حم��الت تعتمد عل��ى قوات 
استخباراتي��ة  ومعلوم��ات  خاص��ة 
احلش��د  م��ن  مناطقي��ة  ومص��ادر 
العشائ��ري واملناطقي، لتحدد خطة 
القي��ادة املشتركة العراقية لتمكني 
واالهتمام���ات  واألم���ن  االستق��رار 
اخلاص��ة بع��ودة النازح��ني وتسليح 
نوع��ي للحشد العشائ��ري وهذا ما 
ح��دث خالل األسب��وع املاضي حيث 

ق��ررت القي��ادة املشترك��ة العراقية 
بتسلي��ح 5٠ قري��ة من ق��رى البادية 
واجلزيرة غرب العراق، وهناك إجراءات 
بدأت امنية احلشد الشعبي بالقيام 
بها وه��ي غلق املكات��ب االقتصادية 
الت��ي تنس��ب نفسه��ا ال��ى ألوي��ة 
عل��ى  وايض��اً  احلش��د،  وفصائ��ل 
احلكومة احمللي��ة ودوائر األمن احترام 
حقوق اإلن�س��ان وتنفيذ االعتقاالت 
وفق مذكرات قضائية واضحة وتكني 

الشرطة احمللية من إدارة هذا امللف.
ش��هر على انط��الق احلمل��ة وكانت 
النتائج كالتالي قتل نحو ٣٩ إرهابيا، 
والقاء القبض على نحو ٦5 مطلوبا، 
وتدمير ٧ مخازن كبيرة، والعشرات من 
االنفاق والكهوف واخليم التي كانت 
تستعمله��ا مفارز داع��ش كمقرات 
للتحك��م والسيطرة، ومصادرة أكثر 
م��ن ٩ طن من املواد املتفجرة، وتدمير 

٣٤ عجلة و٧٣ دراجة نارية.
نتائ��ج متواضعة قياس��ا مع اجلهد 
واالنفاق العسكري والوقت، واخلطير 
ان ه��ذه احلم��الت دفع��ت ش��بكات 
تنظي��م داع��ش الى نق��ل عملياتها 
املناط��ق املفتوح��ة  اإلرهابي��ة م��ن 
واملهج��ورة ال��ى عمق احزم��ة املدن 
في ديالى وبغداد والفلوجة وكركوك 
وبيجي والشرق��اط ويثرب، وبحسب 
بيان��ات تنظي��م داع��ش الرسمي��ة 
ان��ه نفذ مبع��دل ١٧ عملي��ة إرهابية 

أسبوعيا، أي ٦٨ عملية خالل الشهر 
املاضي، وكانت تركز مبعدل ٣٠ عملية 
في ديالى و١٤ في صالح الدين و٨ في 
حزام بغ��داد وتوزعت باقي العمليات 

على نينوى وكركوك واالنبار.
وتعتب��ر مزامن��ة عملي��ات التطهير 
مع عودة النازح��ني والتدقيق األمني 
املكات��ب  وط��رد  االعم��ار  وإع��ادة 

لألح��زاب  التابع��ة  االقتصادي��ة 
والفصائل، فرص��ة مهمة لتحسني 
تت�ع الق��رى واملدن احملررة باقتصادها 
وبحق�وق اإلن�سان، ول�ن ي�تم حتقيق 
النص��ر الكامل عل��ى تنظيم داعش 
بطريق���ة مستدام��ة ما ل��م حتترم 
وتق��وى التزامات احلكوم��ة املركزية 
في مج��ال تكني االستقرار وصناعة 
السالم ضم��ن االستراتيجيات التي 

ترمي إلى حتقيق األهداف.
احلكومة االحتادية مسؤولة على دعم 
احلكومات احمللي��ة في املناطق احملررة 
والتي تعاني من انتكاسات متتابعة، 
في دمجها آللي��ات تكني االستقرار 
ف��ي املؤسس��ات احمللي��ة واعطائها 
املزي��د من الالمركزي��ة والصالحيات، 
السيما عن طريق إنشاء جلان التنفيذ 
املباش��ر للمشاريع اخلاصة باإلعمار 

ورفع األنقاض ومخلفات احلرب.
احت��رام  لكفال��ة  ق��رارات  واتخ���اذ 
وحماية حق��وق املواط��ن، والق�ضاء 
ع�ل��ى أفع���ال الطائفي��ة والقومية 
والعنصري��ة ف��ي تلك امل��دن، وتعزيز 
زيادة التعايش والتسامح، وتشجيع 
احلكوم��ات احمللية على وضع وتنفيذ 
االستق��رار  تدع��م  الت��ي  البرام��ج 

والتعددية الثقافية.
حماية الوسائل اإلعالمية ومنظمات 
اجملتم��ع املدن��ي لك��ي ت��ؤدي دوره��ا 
األساس��ي، وضمان ح��ق الصحافة 
ومراك��ز االبح��اث في احلص��ول على 

املعلومات.
وبالتالي حماية املواطنني واملساعدة 
على تكينهم م��ن إعمال حقوقهم 
لتمك��ني  األساسي��ة  اآلف���اق  ه��ي 

االستقرار.
وتتضمن برامج تكني االستقرار بيانا 
مجمال باأله��داف التي يراد حتقيقها 
من اجل التعايش والتسامح وانهاء 

ملفات النازحني والتعويضات وعودة 
اخلدمات األساسية.

االحتادي��ة  احلكوم��ة  تق��وم  وحت��ى 
بدورها في ه��ذا الصدد، فإنها سوف 
تسعى إل��ى حتقيق هدفني رئيسيني، 
هما املراقبة واإلسناد، املراقبة: على 
احلكوم��ة في بغ��داد ان تبذل جهودا 
للتركي��ز ع�ل��ى حماي�ة  متضاف��رة 
تنفيذ برامج االستق��رار من مافيات 
الفس��اد، وكفال�ة اح�ت��رام حق�وق 
املواطن بط���رق ملموس�ة بالنسبة 

لسكان املدن احملررة.
املاضي��ة  التج��ارب  ت��دل  االسن��اد: 
ملشاريع اعمار املدن احملررة أن اقتصاد 
وثروات تلك امل��دن لم حتترم او حتظى 
مافيات  وتسيطر عليه��ا  باحلماي��ة 
مسلح��ة وأح��زاب على نح���و مينع 
املواط��ن م��ن العم��ل وازدي��اد نسب 
أن  إذاً  فينبغ��ي  والبطال��ة،  الفق��ر 
يوج��ه عمل احلكوم��ات احمللية نحو 
تكني املواط��ن من حقوقه. واالسناد 
يعني أيضا تزوي��د احلكومات احمللية 
التي  وبالوسائل  واالم��وال  بالقرارات 

تكنهم من القيام بذلك.
تاليا اجله��د األمني واالستخباري لن 
ينجح ب��دون جهد حكوم��ي ومدني 
ش��مولي وتظامني لع��الج ظاهرتي 

الفساد واإلرهاب.

نك��اد جنزم ب��أن ال أحد يستطي��ع التكهن، مبوع��د حتديد اجللس��ة البرملانية، التي 
سيكتمل بها التصويت على ما تبقى من الكابينة الوزارية.

بنف��س الوق��ت وبنفس القوة سنج��زم أن لكل طرف قناعات ورؤي��ة خاصة، سواء 
بإكماله��ا أو إبقائه��ا ضعيفة حسب أمنياته، مع اإلستع��داد التام لردة فعل، في 

حال جرى الواقع حيث ال تشتهي سفن الرياح احلزبي.. الدافئة منها والصفراء.
إخت��الف القرارات والتوقعات، ناجم من طبيع��ة مرامي القوى السياسية، وآمالها 

بتحقيق ما تصبو إليه.
ش��هدت العملية السياسية نوعاً من التغيرات، في اخلارطة السياسية املعهودة 
على التواف��ق واحملاصصة احلزبي��ة والقومية والطائفية، لكن ع��دم إلتحاق الكرد 
بأّي م��ن الكتلتني الرئيسيتني، ل��م يسمح ألي كتلة بإكم��ال األغلبية البرملانية، 
وبنف��س الوق��ت لم تص��ل أّي منهما الى حال��ة ذوبان أعضئها م��ع بعضهم، ولم 
تنصهر األفك��ار في بودقة مشروع سياسي متكامل ميث��ل إجماعا بعد مناقشة 

مستفيضة.
رمبا يكون حتال��ف األصالح واإلعمار في مقدماته؛ بداي��ة ملشروع مبنطلق سياسي 
رص��ني، بعد تسمية رئيس للتحال��ف وهيئات قيادية وسياسي��ة ورئاسة للكتلة 
البرملاني��ة، إالّ أن غياب تشكي��ل منافس من حتالف البناء؛ أث��ر سلباً على طبيعة 
إدارت��ه وهذا ما إنعكس سلباً على حتالف األصالح واإلعمار، ما جعل بعضها تعيد 
مراجعة طبيعة التحالفات التي ش��كلت عل��ى عجالة ومرحلية، وإثارة إختالفات 
التوجه��ات والتقاطع��ات أحيان��اً، الت��ي كانت قب��ل اإلنتخابات.أث��ر تأخير إكمال 
الكابينة احلكومية، بشك��ل سلبي على القوى السياسية، التي ما برحت تمُخلي 
ساحتها وترمي الكرة على اجلانب اآلخر، وحتاول اإلستدارة الى الوراء ملراجعة طبيعة 
التشكيل.. وبإتفاق كتلتي سائرون والفتح، بإعتبارهما أكبر كتلتني من التحالفني، 

وكان املفت��رض أن جتري 
التفاصيل، على  بقي��ة 
جميع الق��وى بتساوي 
األدوار، س��واء بالتخلي 
عن املناصب التنفيذية 
أو تقسيمه��ا حس��ب 
اإلنتخابي��ة،  احلص��ة 
إالّ أن ذل��ك ل��م يحصل 
التف��اوض  وإنحس��ر 
والفتح،  سائ��رون  ب��ني 
وتالش��ى دور الكتلت��ني 
أن  يب��دو  عملي��ا. 
تتعل��ق  ال  اإلش��كالية 
احلكوم��ة  بتشكي��ل 

فحس��ب، بل تصاعدت مع إقت��راب الفترة احملددة إلنهاء مل��ف الهيئات املستقلة 
والدرجات اخلاصة، التي يصل عددها الى 6000 وظيفة معظمها بالوكالة، باإلضافة 
لرئاسة اللج��ان النيابية، وخالفات على اللجان .البد للقوى السياسية من اإلجتاه 

الى األمام وعدم العودة الى الوراء لكن ال ليس بتشرذم املواقف وتقاطعها.
م��ن ناحية التحالفات البد من إعادة تاس��ك التحالفني كل على مكوناته وتكون 
القرارات بعد دراس��ة مستفضية وبذا يتبلور القرار السياسي وتتشكل احلكومة 
دون املي��ل به��ا لكف��ة على حس��اب آخ��رى، وتفعل اللج��ان البرملاني��ة والهيئات 

املستقلة ألجل الرقابة، وكذلك توزع الدرجات اخلاصة وفق الكفاءة.
جميل أن تك��ون هناك معارضة، ولكنها ستكون بشعار لطيف وتطبيق ضعيف، 

في ظل محاولة بعض القوى بالهيمنة على كل مفاصل الدولة.

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

وليست مكتوبة بخط اليد. 
مع اإلعتزاز واحملبة

تنويــه..إلى كتابنا األعزاء

 خارطة طريق

 املعارضة.. شعار لطيف
وتطبيق ضعيف
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بومبيو يف بغداد .. ماذا سيفعل الساسة العراقيون امام حرب وشيكة؟ 

شروان الوائلي

تأت��ي زيارة بومبيو لبغ��داد جتسيدا 
امريكية بتحيي��د املسالة  لرغب��ة 
العراقية على هامش التوتر العالي 

في االزمة مع طهران..
الوزي��ر االمريكي ح��دد اربعة نقاط 
اساسية في تلك الزيارة عبر لقائه 
املسؤول��ني العراقي��ني والنقاط هي 
اوال.. ان ين��أى الع��راق بنفس��ه عن 
االزم��ة م��ع رغب��ة امريكي��ة برؤية 
دوره  يك��ون  وان  مستق��را  الع��راق 
ومصلح��ة  ملصلحت��ه  محاي��دا 
شعبه. ثانيا.. ان احلكومة العراقية 
عليها حماية املصال��ح االمريكية 
الن الوج��ود االمريكي ه��و من اجل 

حماي��ة العراقيني وله��ذا كان على 
احلكوم��ة العراقية دور مفصلي في 

حماية امن املصالح االمريكية..
ثالث��ا.. ان اي اعت��داء يصل من ايران 
او من االطراف املرتبطة بايران سواء 
كان��ت في لبنان او ف��ي العراق او اي 
منطقة يعني  اعتداًء قادما من ايران 

وسيكون الرد على ايران مباشرة..
القضية الرابعة.. ان الوزير االمريكي 
كان مغتبط��ا باالتفاق الذي حصل 
م��ع الشركة العمالق��ة االمريكية 
»اكسن موبي��ل« التي ستوفر الغاز 
والنفط وحاجات العراق االخرى كما 
ناق��ش بومبيو  مل��ف اعفاء العراق 
م��ن العقوب��ات حي��ث  يستطي��ع 
العراق استيراد الغاز والكهرباء من 

طهران. 
بق��ي سؤال مح��وري عل��ى هامش 

زيارة الوزير االمريكي:
االزم��ة  ف��ي  الع��راق  دور  ه��و  م��ا   
االمريكي��ة االيرانية.. ه��ل سيقوم 
الع��راق بتوجي��ه النص��ح لطهران 
املفاوض��ات  ال��ى طاول��ة  بالع��ودة 
احلص��ار  ان  االمريك��ان  ينص��ح  او 
املف��روض عل��ى طهران ه��و حصار 

للشع��ب االيران��ي ولي��س حص��ار 
وبالتال��ي  ؟  واحلكوم��ات  االنظم��ة 
سيكون ل��ه اثر جانب��ي كبير على 
الشعب العراق��ي.. ام ينصح بعدم 

احلرب وجتنيبهما حربا طويلة االمد 
لكون احلرب ليس��ت حربا تقليدية 
كبي��رة  فعله��ا  ردود  و  ومؤثراته��ا 
جدا ومؤثرة النه��ا حرب متشعبة.. 
ح��رب غير محدودة ب��ني دولتني وامنا 
ستشت��رك بها دول اخ��رى وستؤثر 
على ك��ل االقليم؟.. ه��ذه االسئلة 

حتتاج الى اجابات وافية.  
السؤال الذي ي��رد من اجلميع سواًء 

مراقبني او من اطراف االزمة:
 من ال��ذي سيبدأ احل��رب او لصالح 

من ستكون؟.
 الوضع االيراني شاء ام ابى محاصر 
ويواجه حربا اقتصادية وحرب اخلنق 
والتجوي��ع وبالتالي فان مضاعفات 
تلك احل��رب تزداد بقوة مضافا اليها 
الق��رارات القاسي��ة الت��ي يصدرها 
الرئي��س ترامب على مدى االش��هر 
القادم��ة وه��ي اش��هر االنتخابات 
الت��ي ستستمر ال��ى سنة ونصف 
تقريب��ا.. اما املفاوضات الثنائية بني 
واش��نطن وطه��ران ف��ان االيرانيني 
ال يدخل��ون اية مفاوض��ات اعتقادا 
منهم انها تتضمن شروطا قسرية 
وبالتالي ف��ان االيراني��ني يجدون ان 
احل��رب او التح��رش او قطع مضيق 
الب��دء باملشاكس��ة ق��د  او  هرم��ز 
يكون افضل له��م كسرا لالختناق 
االمريكية  املصالح  االمريكي.اليوم 
كما ه��ي املصال��ح االيرانية تطوق 
املنطق��ة وبال��ذات ام��ن اسرائي��ل 
وقواع��د واش��نطن ف��ي املنطق��ة 

ف��ي  الناف��ذة  ش��ركاتها  وكذل��ك 
اخلليج لذا سيجدون انفسهم امام 
خي��ار كسر هذا اخلن��اق عنهم وقد 
يكون ناجته��ا توجيه ضربة صادمة 
ثمنه��ا قد يك��ون باهض��ا ولكنها 
قد تك��ون جزءا مهما من احلل الذي 
اجلل��وس  االمريكي��ة  االدارة  يجب��ر 
بش��روط تف��اوض معقول��ة وليس 
ش��روط اذع��ان وترام��ب االن يحاول 
ان يست��در عواطف الشرق االوسط 
والعالم عندم��ا يدعو االيرانيني الى 
احل��وار ولكن��ه يدعوه��م بالتأكيد 

الى ش��روط اذعان لهذا احلوار وهذا 
ليس بصال��ح طه��ران!.   من جهة 
اخرى االمريكيون لديهم معلومات 
دقيق��ة مثلم��ا اوض��ح بومبي��و ان 
االيرانيني يحشدون وسيبدأون احلرب 
ولديه��م معلومات تقني��ة ودقيقة 
بذل��ك وقد اوصل��وا رسالة لطهران 
مباش��رة وكذلك عن طري��ق العراق 
بصورة غير مباش��رة ب��أن احلرب اذا 
بدات سيكون ال��رد االمريكي جديا 
حيث استقدم��ت الواليات املتحدة 
العمالقةB5٢وحامل��ة  القاذف��ات 

الطائرات ابراه��ام لنكولن.اما ايران 
فالوالي��ات املتحدة تعتق��د جازمة 
على ض��وء معلوماتها انها متهيأة 
للح��رب ومستعدة له��ا على ضوء 
والنفسية  العسكرية  حتشيداتها 
واملعنوي��ة.  في تقدي��ري ان امريكا 
ال تريد ان تدخ��ل حربا طويلة االمد 
بهذا النمط من االسلحة التي هي 
غير اسلحة قبل ٩١ او ٢٠٠٣. احلرب 
ستكون عاصفة ومدمرة وستتسع 

لتشمل بلدانا اخرى.

هل سيقوم العراق بتوجيه 
النصح لطهران بالعودة 
اىل طاولة املفاوضات 
او ينصح االمريكان ان 
الحصار املفروض على 
طهران هو حصار للشعب 
االيراني؟

الجهد األمني 
واالستخباري لن ينجح 
بدون جهد حكومي ومدني 
شمولي وتظامني لعالج 
ظاهرتي الفساد واإلرهاب

من ناحية التحالفات البد من 
إعادة تماسك التحالفني كل 
على مكوناته وتكون القرارات 
بعد دراسة مستفضية وبذا 
يتبلور القرار السياسي

الحجاب ال يعرب عن 
التخلف بل العكس 
تماما إنما هو قمة 
الِرقي اإلنساني النه 
يعرب عن الحماية 
والوقاية لكل شيء 
جميل وثمني

البطة العرجاء

 واثق الجابري

جدلية احلجاب والدميقراطية

عباس الصباغ

ل��م تعْد مفرحة تلك االنباء الت��ي تتحدث عن  وتائر تصدير النفط 
وع��ن اسعاره في الس��وق العاملية صعودا لتموي��ل موازنات الدول 
الت��ي تعتمد الريع ف��ي اقتصادها  كالعراق،  ويبق��ى القلق مزمنا 
ملن يراقب اخل��ط البياني ملناسيب تلك االسعار في حالة هبوطها 
املستم��ر وع��دم استقراره��ا، فقد ت��الزم الري��ع فلسف��ًة واجراًء 

باالقتص��اد العراقي من��ذ اكتشاف النفط في��ه وتصديره ألغراض 
جتارية مطل��َع خمسينيات القرن املاضي لرفد موازناته املالية منذ 
ذلك التاريخ وحل��د االن فارتبط االقتصاد العراق��ي املوّجه توجيها 
مركزي��ا والبعي��د عن اقتص��اد الس��وق بسعر البرمي��ل الذي كان 
وماي��زال محتكما ال��ى عوامل عدة منها خضوع��ه الى مناسيب 
العرض والطل��ب والظروف املناخية والتقلب��ات السياسية احلادة 
بني الدول، ونتيجة لتلك املعطيات والتي تفيد ان حوالي  ٩٨ % من 
املوازن��ات املالية  يتم  تسديد فواتيره��ا من تصدير النفط فيكون 
االقتص��اد العراقي مبجمله حت��ت رحمة سعر برمي��ل النفط وهو 
م��ا عانى منه ه��ذا االقتصاد ومنذ ع��ام ٢٠١٤وبالتزامن مع هجمة 
داع��ش وإن كانت حتدث »طفرات« مفاجئة ف��ي اسعاره صعودا اال 
انه��ا سرع��ان ماتتهاوى نزوال ل��ذات االسباب املتعلق��ة مبناسيب 
العرض والطل��ب واالزمات السياسية الدولية والتقلبات املناخية، 
فال شيء ثابت في اسعار النفط مايعنى انه ال اقتصادا ثابتا مادام 
يعتمد اعتمادا شبه كلي على تصدير النفط فيكون هذا االقتصاد 

عرضة للهزائز والتقلبات وبشك��ل مستمر الى ازمات واختناقات 
مالية جتعل مهندسي املوازن��ات العامة ومبرمجي ميزانياتها في 
موق��ف محرج اذ يمُع��ّد تذبذب أسعار النفط أح��د حتديات التنويع 
االقتص��ادي ف��ي العراق ألن��ه مالي��اً واقتصادياً يعتم��د على الريع 
النفط��ي بشك��ل كبير جداً، ف��أي تذبذب في أسع��ار النفط، الي 
سب��ب كان سينعكس بشكل مباش��ر على الري��ع النفطي الذي 
ميّثل ركي��زة املالية العامة إيراداً وانفاقاً، فاملوارد املالية ش��حيحة 
وغي��ر مستق��رة وسط متطلب��ات كثيف��ة ومتزاي��دة، ناهيك عن 
اشتراطات صندوق النقد الدولي في حال اقراضه بعَض الدول التي 
تضط��ر الى االقتراض منه كما فعل الع��راق تخّطيا الزمته املالية 
الت��ي كانت اكثر من خانقة خاصة إبان احلرب الضروس ضد داعش 
الت��ي استمرت ملا يقرب من ثالث سنني وهي حرب استنفدت امواال 
طائلة ستلحقها اموال باهظة  تتطلبها إعادة إعمار املناطق التي 
استولى عليها داعش فضال عن إعادة توطني النازحني الذين نزحوا 
م��ن تلك املناطق ل��ذات االسباب  .ونستشّف ممّ��ا تقّدم ان خطورة 

متالزمة االقتصاد الريع��ي تكمن في ارتهان االجيال احلالية ضمن 
اقتصاد مهزوز ومعّرض ال��ى مفاجآت تكون في اغلب االحيان غير 
سارة وتكون االجيال الالحقة عرضة الى نضوب تلك املوارد فلكل 
م��ورد عمر افتراض��ي ومحدد فيتحّت��م تشكيل صن��دوق سيادي 
نفط��ي في العراق ليحفظ حقوق االجي��ال القادمة وهو ما غفلت 
عنه الطبق��ة السياسية منذ تأسيس الدول��ة العراقية احلديثة، 
ف��ال يجوز االعتماد كليا على االقتص��اد الريعي حاليا او مستقبال 
كون��ه  اقتصادا متذبذبا فالتتمكن  احلكوم��ات من حتديد أسعاره 
وتثبيتها الن أسعاره تتحدد في االس��واق الدوليةولتفادي خطورة 
متالزم��ة االقتص��اد الريع��ي الكامنة ف��ي عدم االستق��رار احلالي 
والنض��وب املستقبل��ي  يجب:حتوي��ل االقتصاد الريع��ي العراقي 
االستهالك��ي إل��ى اقتص��اد انتاجي استثم��اري، وذل��ك من خالل 
توفير املناخ املشّجع للمستثمرين على االستثمار في القطاعات 
االنتاجية. وتفعيل القطاع اخل��اص )اقتصاد السوق( وعدم اقصاء 
الدول��ة بالكام��ل أي البد أن تأخ��ذ دور االش��راف واملوّجه للقطاع 

اخل��اص وهنالك حاجة الى تنشيط القطاعات االقتصادية االخرى 
والتي تكس��ر احتكار النفط  وهي بحاج��ة ماسة الى بنى حتتية 
واسع��ة النط��اق ورصد أم��وال طائلة وتشريع قوان��ني تعمل على 
تهيئ��ة جو مالئ��م لتنشيطها وتوفي��ر الك��وادر البشرية والدعم 
املال��ي واللوجستي ألي قطاع اقتص��ادي حيوي وفي أجواء مريحة 
م��ن الطمأنينة والثقة املتبادلة فضال ع��ن تهيئة أرضية مناسبة 
للعمل االقتص��ادي كالتقليل من حلق��ات البيروقراطية املثّبطة 
للعم��ل، فق��د استطاع��ت دول عدي��دة  م��ن  التعايش م��ع الريع 
النفط��ي وفي الوقت ذاته احلفاظ على التج��ارة احلرة والتخطيط 
االقتصادي واالستثمار  .فالع��راق التنقصه االمكانات االقتصادية 
او الزراعي��ة او السياحية او الصناعية او اخلبرات البشرية  ليكون 
ذل��ك مصدراً اساسياً من مص��ادر تنويع  مصادر الريع  مع تنشيط 
القطاع النفط��ي  ذاته  الذي  بقي قطاعا متهالكا ومتداعيا وفي 
بع��ض األحيان اليكفي ه��ذا القطاع لسد حاج��ة السوق احمللية  

فهو قطاع ستحتاج اليه االجيال الالحقة .

متالزمة االقتصاد الريعي



ناشئة العراق ضحية اإلهمال وتداخل السلطات

اليزال ش��بح اإلهم��ال يط��ارد منتخب 
الع��راق للناش��ئني، ويه��دد مس��تقبل 
املواه��ب الصغي��رة الت��ي يبن��ي عليها 
اجلميع آماالاً بأن تك��ون نواة جليل جديد 
من األبطال، يحمل راية الكرة العراقية 

في مختلف احملافل الدولية.
ويأم��ل منتخ��ب الناش��ئني أن يتخطى 
تل��ك األزم��ات املتالحق��ة، في املوس��م 
احلالي من خ��الل مش��اركته ببطولتي 
غرب آس��يا ف��ي األردن وتصفيات آس��يا 

التي تستضيفها قرغيزستان.
وأعد  التقري��ر التالي حول التحضيرات 
املتواضعة واألزمات الطاحنة التي تهدد 
مسيرة منتخب الناشئني، وسط صمت 

وجتاهل املسؤولني.
 جهد كبير

 بذل اجلهاز الفني بقيادة الدولي السابق 
ا كبيراًا في مس��ح  عماد محم��د، جهداً
ش��امل لعموم البالد بحثاًا عن الطاقات 
الواعدة واملواهب القادرة على االنخراط 

مبنتخب الناشئني.
وبع��د جول��ة مرهق��ة ش��ملت جميع 
احملافظات، اس��تقر اجله��از الفني على 
ض��م 38 العباً��ا يت��م تدريبهم بش��كل 
مس��تمر م��ع الفري��ق حت��ى يتقل��ص 
الع��دد إلى الق��وام النهائي قبل انطالق 
منافس��ات بطولة غرب آسيا في شهر 

يوليو / متوز املقبل.
 استحقاقات مرتقبة

 تنتظر منتخب الناش��ئني بطولة غرب 
آس��يا في األردن للفترة م��ن 1 وحتى 14 
يوليو / متوز املقبل، وتعد احملطة الرسمية 

األولى لهذا اجليل اجلديد من الالعبني.
فيم��ا تع��د احملط��ة الثاني��ة باملوس��م 
احلالي لهذا الفريق هي تصفيات بطولة 
آس��يا التي تقام خالل ش��هر سبتمبر/ 
أيل��ول املقبل، في قرغيزس��تان وضمت 
مجموعة العراق منتخبات قرغيزستان 
)البلد املضي��ف( باإلضافة إلى منتخبي 

اإلمارات ولبنان.
ويبحث عماد محمد ع��ن إعداد مقبول 
له��ذا الق��وام م��ن الالعبني م��ن خالل 
البطولتني، باإلضافة إلى وديتي سلطنة 
عمان، ويطالب مبعس��كر تدريبي يسبق 

بطولة غرب آسيا.
 شبح اإلهمال

الفريق يعان��ي قلة االهتم��ام حيث لم 
تُخص��ص أي م��وارد مالي��ة لتدريب��ات 
الفري��ق وال مرتب��ات اجله��از الفني الذي 
عمل جولة مكوكية بجميع محافظات 
الع��راق الختيار الالعب��ني، ولم يجد من 

يهتم بهذا الفريق.
ويضم الفريق اآلن 13 العباًا من احملافظات  
يعان��ون من صعوب��ة الس��كن فأغلب 
الالعب��ني يبحثون عن فن��ادق وبعضهم 
يقيم ف��ي  بيوت األقارب، وس��ط غياب 
واضح للمسؤولني ناهيك عن حاجتهم 
للتغذي��ة والتجهي��زات الالئقة كفريق 

واعد.
 تداخل السلطات

 العق��دة األكب��ر الت��ي تواج��ه أغل��ب 
املنتخب��ات العراقية ه��ي التداخل بني 
يخ��ص  فيم��ا  الرياضي��ة  املؤسس��ات 
امل��ال، إذ أن اللجن��ة األوملبي��ة منزوع��ة 
الصالحية محلياًا وفاقدة الشرعية في 
نظر احلكوم��ة العراقية التي تصر على 

مراقبة املال.
ف��ي املقابل، اإلج��راءات الت��ي تتخذها 
احلكومة بطيئ��ة وهناك عدم جتاوب من 
اللجنة األوملبية في تس��هيل منح املال 

بشكل مباشر إلى االحتادات الرياضية.

بتس��ريع  مطالب��ة  أص��وات  وتدخل��ت 
ف��ي اخلط��وات من قب��ل وزارة الش��باب 
والرياضة، التي متثل القطاع احلكومي، 
ووزير الش��باب والرياض��ة رئيس اللجنة 
الثالثية املشكلة من قبل رئاسة الوزراء 
وف��ق ق��رار )60(، كي ال تتأث��ر املنتخبات 

الوطنية.
 جيل جديد

 فري��ق الناش��ئني احلالي يعتب��ر فرصة 
خلل��ق جيل نق��ي، بعد حمل��ة محاربة 
التزوي��ر ما دفع امل��درب عماد محمد في 
البحث عن املواهب من خالل االختبارات 

وأغلب هؤالء يحتاج إلى تعلم أبجديات 
كرة القدم.

ويحت��اج الفريق إلى إمكاني��ات ورعاية 
ا  متماس��كاً جي��الاً  ليك��ون  مس��تمرة 
لتمثيل العراق، ويحتاج الهتمام لضمان 
قاعدة حقيقية للمنتخبات األخرى في 
املس��تقبل وردم الفج��وة بني منتخبات 
للمنتخ��ب  وص��وال  العمري��ة  الفئ��ات 

الوطني األول.
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آباء العيب منتخب االشبال يكتبون تعهداً خطيًا بشأن تولدات ابنائهم
الراحل  ملعب  في  األشبال  منتخب  تدريبات  اختتمت 
بسبب  اآلن  من  أسبوعني  بعد  تعاود  ان  على  كاظم،  علي 
لطالب  الدراسي  للعام  النهائية  االمتحانات  مع  تزامنها 
السادس االبتدائي ) بكالوريا ( واالول املتوسط، التي ستبدأ 
الى  راحة  إعطاء  الفني  اجلهاز  قرر  لذلك  االثنني،  اليوم 
التدريبية،  الوحدات  االمتحانات مع  لتزامن  الالعبني  جميع 
وستستأنف التدريبات يوم ٢4 من الشهر احلالي.وقال املدرب 
املساعد، محمد علي كرمي في بيان الحتاد الكرة   »سنعاود 
راحة  انتهاء فترة االمتحانات فورااً، وأعطينا  التدريبات بعد 

ملدة أسبوعني بغية تركيز الالعبني في واجباتهم الدراسية 
والتحضيرات اجليدة لالمتحانات، وأكدنا على جميع الالعبني 
الدراسة  بني  توافق  هناك  ليكون  بدراستهم،  يهتموا  ان 
اصحاب  العبينا  وجميع   ، لآلخر  مكمالن  النهما  والرياضة 
وسرعة  والذهنية  الفنية  إمكاناتهم  عن  فضال  عاٍل،  خلق 
املالك  قبل  من  لهم  تناط  التي  االمور  بجميع  االستجابة 
الوحدة  بعد  امس  يوم  لدينا،  »كانت  كرمي،  الفني«.واضاف 
معهم  وتكلمنا  الالعبني،  اباء  مع  سريعة  وقفة  التدريبية، 
حول اعمار ابنائهم، وكل االباء سيكتبون تعهدا خطيا حول 
الثبوتية  األوراق  جميع  تسليم  عن  فضال  ابنائهم،  تولدات 

اللجنة  الى  نسلمها  ان  أجل  من  واملستنسخة  األصلية 
املكلفة من قبل احتاد الكرة،لتدقق في جميع اعمار الالعبني، 
وبعدها سيكون األب املسؤول االول واألخير في حال وجود اي 
تالعب بأعمارهم«.واختتم محمد، »لدينا جيل رائع، ونحتاج 
الى بعض الوقت لكي نصقلهم بالشكل الصحيح، وبعد 
النهائية  القائمة  اسماء  على  والوقوف  االختبارات  انتهاء 
ما  ووافضل  املنتخب،  هذا  إلعداد  خاصا  برنامجا  رسمنا 
ملسناه استجابة الالعبني لكل الواجبات التي أنيطت لهم 

من قبل اجلهاز الفني، خصوصا في االمور الفنية«.

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

خاص / 

بذل اجلهاز الفين بقيادة الدولي السابق عماد حممد جهًدا كبرًيا يف مسح شامل لعموم 
البالد حبًثا عن الطاقات الواعدة واملواهب القادرة على االخنراط مبنتخب الناشئني

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

يبدو ان نصف نهائي دوري ابطال اوربا ٢018-٢019 كان مختلفا 
وتاريخيا كون ما حدث فيه شيء من اخليال مبباراتي برشلونة 
- ليفربول واياكس - توتنهام فالكل كان متوقعا فوز برشلونة 
ب��ل حتى االكثر تش��اؤما لم يتوقع اي نتيج��ة مختلفة بعد 
مب��اراة الذهاب للمبارات��ني فقد فاز الكت��الن ب3 كان بطلها 
االس��طورة ميس��ي رغم ما قدمه ليفربول من مس��توى عال 
لك��ن خب��رة برش��لونة وقيمة العبيه حس��مت الذه��اب اما 
اياكس فق��د كان من اروع الفرق التي قدمت كرة خيالية وفاز 
عل��ى توتنهام وفي ارض االنكليز به��دف وحيد لكن ما حدث 

في االياب ضرب جميع التوقعات عرض احلائط . 
اجلمي��ع كان ينتظ��ر مب��اراة برش��لونة كتحصي��ل حاص��ل 
والرجوع خلوض نهائي مدريد الذي يعتبر حتديا كونه في ارض 
منافس��ه وغرميه في العاصمة االسبانية مدريد ، لكن عندما 

انطلقت مباراة )االنفليد( بدأ 
االنكلي��ز بضغ��ط عال رغم 
غياب جنمي��ه محمد صالح 
وفرمنيو لكن املدرب كان له 
الدور الكبير وحتفيز الالعبني 
حي��ث س��جلوا ف��ي بداي��ة 
املباراة ولم ييأس��وا وكانهم 
في معركة مع الوقت عكس 
املباراة  الذين دخلوا  الكتالن 
مستس��لمني  وكأنه��م 
ه��م ومدربه��م وال نعرف ما 
ال��ذي جرى ؟ االه��داف متطر 
ش��باك العم��الق الكتلوني 

واملدرب يتف��رج والالعبون لم نرهم باحلم��اس الذي كان  عند 
الذهاب االمر الذي استغله العبو الريدز امام التوهان والشرود 
الذهني والفني لبرش��لونة واصطادوهم ب4 اهداف اقصتهم 
من نهائي كان بنس��بة 95 % باليد لبرش��لونة و5% لليفربول 
فكان��ت اقوى م��ن كل التوقع��ات فالرميونت��ادا التي حصلت 
س��وف تبقى عالقة في االذهان كون برش��لونة قدم مستوى 

جيدا في الدوري وحصده وكاس امللك في النهائي . 
نعلم ان برش��لونة ميتل��ك ما ال ميتلكه من عل��ى وجه االرض 
االس��طورة ليو ميس��ي لكن كرة القدم جماعي��ة واالعتماد 
على العب واحد ال ميكنه ان ينقذك دائما فهو انس��ان معرض 
للتع��ب واالرهاق ، اما مدرب برش��لونة والالعبون فلم يكونوا 
موفق��ني  في مباراة االياب عكس كل��وب مدرب ليفربول الذي 
اجته��د واظه��ر امكانياته  بهؤالء الش��بان واس��تطاعوا ان 
يقس��وا على الكبي��ر الكتلون��ي ب4 وان ينته��زوا كل كبيرة 
وصغيرة ، وما حدث في الهدف الرابع يشهد كيف ان برشلونة 

لم يكن في يومه .
 ام��ا توتنه��ام فقد ب��دأ الش��وط االول منهزما لك��ن حنكة 
مدربه بوتيشينوا وتألق العبه البرازيلي لوكس مورا الذي قدم 
مس��توى عال وسجل 3 اهداف وصعد بالفريق للنهائي احللم 
والول م��رة ، من هن��ا نرى ان كرة القدم ليس فيها مس��تحيل 
ف���90 دقيقة كفيل��ة بتحقيق املس��تحيل فهذه النس��خة 
للبطولة االكثر اثارة ونتمنى ان نرى نهائيا يكون مبس��توى ما 

قدمه الفريقان االنكليزيان. 

نصف نهائي االبطال  
ورميونتادا تارخيية 

وقفة 

هشام كاطع الدلفي 

نعلم ان برشلونة 
يمتلك ما ال يمتلكه 
من على وجه االرض 
االسطورة ليو ميسي 
لكن كرة القدم جماعية 
واالعتماد على العب 
واحد اليمكنه ان 
ينقذك دائما 

وزير النقل االسبق

اجتماعا  امس،  ليلة  الوطنية،  الرياضية  االحتادات  ممثلو  عقد 
تشاوريا وخرج مبجموعة من التوصيات بشأن االزمة احلالية بني 

وزارة الشباب والرياضة و اللجنة االوملبية الوطنية العراقية.
وذكر بيان عن االحتادات  ، »تابعنا بإهتمام بالغ االزمة احلالية بني 
العراقية، وما  الوطنية  االوملبية  واللجنة  والرياضة  وزارة الشباب 
بعرقلة  وتسببت  رياضتنا  بواقع  كثيرا  أضرت  إفرازات  من  تبعها 

املسيرة الرياضية«.
يخدم  قرار  الى  والوصول  احلالية  االزمة  »لتدارك  انه    واوضح 
مصلحة الرياضة العراقية ويحفظ ملؤسساتنا الرياضية هييتها 

ممثلي  عقد  الدولة،  وهيبة  العراقي  القانون  مع  يتعارض  ال  مبا 
االحتادات الرياضية الوطنية اجتماعا تشاوريا وخرج مبجموعة من 

التوصيات وكما يلي : 
في  االوملبية  للحركة  انواعه  بكافة  احلكومي  الدعم  1-مباركة 
واالحتادات  االوملبية  اللجنة  التزام  اهمية  على  والتاكيد  العراق 
احلركة  لتطوير  احلكومية  االستراتيجية  بتنفيذ  الرياضية 

الرياضية في العراق.
العراقية  الوطنية  األوملبية  اللجنة  أستقاللية  على  ٢-التأكيد 
قرار  في  جاء  وكما  لها  املنتمية  الوطنية  الرياضية  واألحتادات 

مجلس الوزراء رقم 60 لسنة ٢019.
الشباب  جلنة  الى  دور  باعطاء  املوقر  الوزراء  مجلس  3-مطالبة 
اخلماسية  اللجنة  عمل  على  لالشراف  البرملانية  والرياضة 
جلنة  بحيادية  املطلق  المياننا  لها  التابعة  الفرعية  واللجان 
الشباب والرياضة البرملانية وعدم وجود رغبة لهم بتسيس االزمة 

ملصالح حزبية او شخصية ضيقة .
رعد  السيد  تسمية  باعتماد  املوقر  الوزراء  مجلس  4-مطالبة 
حمودي سلمان بصفته رئيس اللجنة االوملبية الوطنية العراقية 
وعدم اقتصارها على صفته الشخصية ضمن اللجنة اخلماسية 

.5-مباركة قرار احلكومة العراقية وجهودها في االسراع بتشريع 
قانون اللجنة االوملبية الوطنية العراقية ،وبهذا اخلصوص نؤكد 
اللجنة  قرارات  واحترام  االوملبي  امليثاق  مبباديء  االخذ  عدم  ان 
االوملبية الدولية ساهم بتعطيل تشريع القانون خالل السنوات 
املاضية ، لذلك نطالب النظر الى هذا اجلانب وعدم االصرار على 
في  جديد  من  تساهم  الدولية  املواثيق  مع  تتعارض  بنود  ادراج 

تعطيل تشريع القانون.
قرار  بتنفيذ  وااللتزام  االسراع  اخلماسية  اللجنة  6-مطالبة 
مجلس الوزراء رقم 140 لسنة ٢019 والذي خولها بوضع الضوابط 
واالليات لصرف املنحة اخملصصة للجنة االوملبية الوطنية ضمن 
الوزراء  رئيس  الى  ورفعها   ٢019 لسنة  العامة  االحتادية  املوازنة 
تاخير  ان هناك  الرياضية  االحتادات  ترى  ،حيث  للمصادقة عليها 
وضبابية في عمل اللجنة وانحرافها في مسارات تبتعد عن قرار 

مجلس الوزراء.
للمؤسسات  االموال  صرف  مبراقبة  احلكومة   قرار  7-مباركة 
احلركة  لتعطيل  ذريعة  القرار  هذا  اليستخدم  ان  على  الرياضية 
الرياضية ،مع العلم ان ديوان الرقابة املالية االحتادي ومنذ سنوات 
العراقية  الوطنية  االوملبية  اللجنة  مقر  في  ميارس عمله  عديدة 

تنفيذا للقوانني النافذة.
8-االسراع بصرف رواتب العاملني في املؤسسات الرياضية وعدم 
بهذا  االنساني  اجلانب  ومراعاة  مختلفة  لذرائع  بها  املساس 

اخلصوص .

ضوابط  بوضع  اخلماسية  اللجنة  التزام  ضرورة  على  9-التاكيد 
واليات تتوافق مع القوانني النافذة )قانون املوازنة االحتادية،قانون 

اللجنة االوملبية،قانون االحتادات الرياضية( .
في  اصالحية  احراءات  اتخاذها  في  احلكومة  جهود  10-مباركة 
مختلف مؤسسات الدولة  ونطالب بعدم استخدام وزارة الشباب 
والرياضية ذريعة االصالح من اجل التدخل بعمل اللجنة االوملبية 
الوطنية واالحتادات الرياضية وممارسة اساليب االقصاء والتهميش 
واستراتيجيات  برامج  وجود  عدم  ان  ذاته  الوقت  في  مؤكدين   ،
حكومية خالل السنوات املاضية ال تتحمل مسؤليتها االحتادات 

الرياضية الوطنية .
وزارة  على  التاكيد  بضرورة  املوقر  النواب  مجلس  11-مطالبة 
اخلاص  احلكومي  البرنامج  بتنفيذ  لالنصراف  والرياضة  الشباب 
والرياضة  الشباب  وزارة  زج  وعدم  والشبابي،  الرياضي  بالقطاع 

منها  الغاية  صراعات  في  للحكومة  وممثلة  رصينة  كمؤسسة 
االستحواذ على املناصب في االحتادات الرياضية واللجنة االوملبية 
البرنامج  تنفيذ  في  قدما  السير  على  وحثها  العراقية  الوطنية 
والشبابي من تنظيم لعمل  الرياضي  بالقطاع  احلكومي اخلاص 
االندية وتهيئة املنشآت الشبابية والرياضية واحتضان الشباب 
اجملاالت  مختلف  في  املوهوبني  واحتضان  بإبداعاتهم  واالهتمام 
والتنسيق مع اللجنة االوملبية في تطوير الفئات العمرية لكافة 

االلعاب الرياضية
احلالية سببها بعض  االزمة  الى  تنظر  الرياضية  االحتادات  1٢-ان 
ومحاولة  البعض  لدى  ضيقة  ونظرة  الشخصية  التقاطعات 
استخدامها لغرض شخصي وحزبي ولغايات تبتعد عن الهدف 

االسمى الذي تنطلق منه مبفهوم االصالح الرياضي.
التهميش  بسياسة  الجتري  القانونية  الثغرات  معاجلة  13-ان 
نطالب  بل   ، الرياضيني  عن  االموال  قطع  واستخدام  واالقصاء 
االوملبية  واللجنة  والرياضة  الشباب  وزارة  بني  احلوارات  تكون  بان 
الوطنية العراقية وانهاء التقاطعات وتشكيل جلان مشتركة بني 

املؤسستني هو احلل االمثل للخروج من هكذا ازمات .
العراق  ومنتخب  رياضيني  وجود  االعتبار  بنظر  االخذ  14-يجب 

طوكيو  اوملبياد  الى  للتاهيل  فرصة  لديهم  القدم  لكرة  االوملبي 
بتوفير  واالسراع  االزمة  ابعادهم عن هذه  ونطالب بضرورة   ٢0٢0

الظروف املناسبة لهم لالعداد بعيدا عن التقاطعات احلاصلة .
15-تشكيل جلنة منبثقة من اجتماع األحتادات الرياضية الوطنية 
لغرض عرض االراء واملقترحات على اجلهات احلكومية بخصوص 
مجلس  قرار  حسب  تشكيلها  مت  التي  اخلماسية  اللجنة  عمل 

الوزراء رقم 140 لسنة ٢019.
العاملني  بحق  صدرت  التي  االساءات  كل  وادانة  16-استنكار 
اجلهات  ملطالبة  قانوني  فريق  وتشكيل  الرياضي  بالوسط 

القضائية مبحاسبتهم واتخاذ االجراءات القانونية بحقهم.
17-ان اللجنة االوملبية الوطنية العراقية تأسست في عام 1948 
باعتبارها خيمة لالحتادات الوطنية ونرفض اطالق صفة )الكيان 
املنحل( على هذه املؤسسة العريقة والتعكز بقرار حاكم امريكي 
محتل سيئ الصيت، ونطالب باعتماد تفسيرات الدائرة القانونية 
في االمانة العامة ل مجلس الوزراء بهذا اخلصوص وكذلك رسالة 
القرار  بهذا  اعترافها  عدم  اكدت  التي  الدولية  االوملبية  اللجنة 

لفته  مخا اللجنة و وقرارات  االوملبي  امليثاق 
الدولية.االوملبية 

االحتادات الرياضية خترج بتوصيات بعد اجتماع ليلي

امس  اإليراني،  بيرسبوليس  نادي  أعلن 
العراقي  العبه  إصابة  عن  السبت،  االول 
املوقع  الكتف.وذكر  في  رسن  بشار 
رسن  »بشار  أن  اإليراني  للنادي  الرسمي 
غادر تدريبات بيرسبوليس بسبب ألم في 
الكتف بعد لقائه مع مدرب الفريق برانكو 
أن  املقرر  أنه »من  إيفانكوفيتش«.واوضح 
يقوم رسن بعملية جراحية خالل يومني 
دائمااً  »اإلصابة  أن  مبينااً  أيام«،  ثالثة  أو 
الكادر  أبلغ  الذي  الالعب  تالزم  كانت  ما 
النادي  يعلن  حدوثها«.ولم  فور  الطبي 

بات  أنه  إال  املالعب،  عن  رسن  غياب  مدة 
من املؤكد غيابه عن مباراة بيرسبروليس 
اليوم امام ماشني سازي تبريز في اجلولة 

٢9 من الدوري االيراني املمتاز.

إصابة يف الكتف ُتبعد بشار رسن
 عن بريسبوليس

لنادي  اإلدارية  الهيئة  اختيار  وقع 
صادق  املدرب  على  الرياضي  احلسني 
املدينة  لفرسان  قائدااً  ليكون  سعدون، 
عجر  عادل  املستقيل  للمدرب  خلفااً 
في  الكروي  الفريق  مشوار  تكملة  في 

الدوري احمللي.
العقد  توقيعه  عقب  سعدون،  وقال 
للنادي، في تصريح  اإلدارية  الهيئة  مع 
يدرك  إنه«  للنادي،  الرسمي  للموقع 
يعشق  لكنه  املهمة  صعوبة  متامااً 
الصعبة  املهمات  رجل  وهو  التحديات 

مبينااً أن ذلك سيتبني خالل املباريات«.

وأضاف أن »فريق احلسني ميتلك عناصر 
صنع  على  قادرين  صفوفه  في  جيدة 
ولديهم  شبابية  مواهب  فهم  الفارق 
تدريبي  ككادر  وبدورنا  كثيرة،  طاقات 

سنبرهن للجميع مكانتنا ونعود بقوة 
ونحافظ على البقاء في دوري األضواء«. 
وخاض املدرب صادق سعدون أول حصة 
عصر  احلسني  فريق  مع  له  تدريبية 
امس على ملعب اخلمسة آالف متفرج 
الهيئة  أن  إلى  الصدر.يشار  مدينة  في 
الكادر  على  أبقت  للنادي  اإلدارية 
محمد  من  املكون  املساعد  التدريبي 
نعمان وزياد قاسم مساعدين وساجد 
وطارق  املرمى  حلراس  مدربااً  جمعة 
مصعب مدرب للياقة البدنية وصبحي 
زغير  وفاضل  للفريق  مشرفااً  العزاوي 

مديرااً إداريااً.

مدرب نادي احلسني اجلديد: أنا رجل املهمات الصعبة وسأثبت ذلك للجميع

إجنليزية،  صحفية  تقارير  أفادت 
روبرتسون،  أندرو  األسكتلندي  الدولي  أن 
خالل  اإلسباني  لبرشلونة  ا  هدفاً أصبح 
املقبلة.روبرتسون  الصيفية  االنتقاالت  فترة 
الفريق  رائعااً مع ليفربول، وقاد  يقدم موسمااً 
مع  أوروبا،  أبطال  دوري  نهائي  إلى  للوصول 
املسابقات  جميع  في  هدفا  ل�13  صناعته 
التي خاضها.وذكرت صحيفة  املباريات  خالل 
»روبرتسون  أن  اإلسبانية،  ديبورتيفو«  »موندو 
ا ل برشلونة اإلسباني، رغم أن لديه عقد  هدفاً
حتى ٢0٢4 مع ليفربول«.الالعب االسكتلندي 
انتقل إلى ليفربول في صيف ٢017 مقابل 8 

ن  مليو
ا  قادماً إسترليني  جنية 

لن  الريدز  بالتأكيد  لكن  سيتي،  هال  من 
إسترليني. مليون   100 من  بأقل  يرحل  يدعه 

وقد يتساءل البعض ملاذا 100 مليون؟، اجلواب 
برشلونة  على  اشترط  اإلجنليزي  النادي  ألن 
لهم  بأنه ال ميكن  التعاقد مع كوتينيو،  عند 
من  بأقل  ليفربول  من  العب  أي  مع  التعاقد 
هذا املبلغ.وأشارت الصحيفة اإلسبانية، إلى 
أن »برشلونة يجب أن يدفع 160 مليون جنيه 
ضم  أجل  من  فقط  للمحادثات  إسترليني، 

روبرتسون واقناع ليفربول«.

صفقة من العيار الثقيل.. 160 مليون يورو ُتقرب مدافع 
ليفربول من برشلونة

لنادي  رسالة  زيدان،  الدين  زين  مدريد،  ريال  لنادي  الفني  املدير  وجه 
ليفربول. يد  على  أوروبا  أبطال  دوري  بطولة  من  اخلروج  بعد  برشلونة 
وقال املدرب الفرنسي في تصريحات مبؤمتره الصحفي ملباراة الغد أمام 
دوري  مثل  ببطولة  الفوز  ولكن  مهمة،  األلقاب  »كل  سوسيداد:  ريال 
ا ما جنحنا في الوصول إليه  األبطال ليس أمراًا سهالاً، ونعلم ونقدر جيداً
خالل األعوام املاضية«.وتابع: »لقد فزنا بأربعة ألقاب في آخر 5 سنوات، 
ا، وكنا نعلم أن الفوز بالنسخة احلالية بالغ الصعوبة،  كان أمراًا معقداً
ألن مستواك في الدوري في كل جولة هو ما يؤهلك لتقدمي أداء جيد 
في دوري أبطال أوروبا والكأس«.وأضاف: »عدم وصول برشلونة لنهائي 
دوري األبطال لن يجعل موسمنا أفضل في ريال مدريد، لم يتغير شيء 
بهذا األمر«.واختتم تصريحاته بالتعليق على االنتقادات التي تلقاها 
ليفربول:  أمام  اخلسارة  بعد  املاضية  األيام  خالل  فالفيردي«  »إرنستو 
ومثيرا  استثنائيا  كان  األخيرة  الفترة  خالل  حققه  ما  أن  »اعتقد 

لإلعجاب، وال ميكن ألحد التشكيك فيما فعله مع فريقه«.

زيدان يوجه رسالة لربشلونة بعد اخلروج من دوري االبطال
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• تعرف��ون الوضع احلالي وما يدور من صراعات ومناكفات 
حول تشكيل احلكومة، حيث جند وزارات متأخرة احلسم 
ال��ى ه��ذه اللحظ��ة، فهل لك��م ان حتدثونا ولو بش��يء 

بسيط عن املشهد السياسي الراهن في البالد؟ 
- ش��كرا لكم ولصحيف��ة البينة اجلديدة.. ان املش��هد 
السياس��ي يتكرر نفسه منذ عام 2006 والى االن، حيث 
انن��ا نرى نف��س املش��اهد السياس��ية ونف��س الوجوه 
السياس��ية التي ت��دور في ه��ذا املش��هد العراقي، وان 
السبب في ذلك هو النظام السياسي املوجود، صحيح 
ان هناك بعض الش��خوص السياس��ية قد تكون سببا 
ف��ي بعض االزمات السياس��ية املوج��ودة، اال ان النظام 

السياسي هو املشكلة احلقيقية. 
• ه��ل تعتقد ان النظام السياس��ي البرملاني غير مالئم 

لواقعنا؟
- نعم، ان النظام السياسي البرملاني لدول الشرق االوسط 
غير مالئم، النه يحتاج الى ش��عوب متمرس��ة بالعمل 
الدميقراطي لس��نوات طويلة، مثل بريطانيا وسويس��را 
والدمنارك وغيرها من ال��دول املتقدمة واملتحضرة، بينما 
نحن ق��د انتقلنا مباش��رة م��ن الدكتاتورية الش��املة 
املقيت��ة الى الدميقراطية البرملاني��ة املفتوحة املفاجئة، 
حيث ال الش��عب معتاد عليها وال السياس��يني، اضافة 
ال��ى الذهنية العراقية التي تع��ودت على االقصاء وعدم 

قبول االخر والتطرف.
وان النظام الدميقراطي يحتاج الى بناء ومستوى ثقافي 
معني وتغيير واعداد، ولكننا رغم ذلك بدأنا به وش��رعنا، 
اال انن��ا واجهن��ا بعد ذل��ك احملاصصة وقضي��ة التوافق، 
والتي اخ��رت العملي��ة السياس��ية، وان كثيرين يعزون 
التأخر املوجود في البلد الى السياس��يني، وهذا امر غير 
صحيح، انا برأيي الش��خصي اعزو السبب الى العملية 
السياس��ية، فلو جلبنا االن مهاتير محمد مثال الرئيس 
املاليزي الذي استطاع حتقيق قفزات كبيرة فيها، جلبناه 
ال��ى العراق وفق ه��ذه االطر السياس��ية املوجودة، ووفق 
ه��ذه احملددات السياس��ية، فانه لن يس��تطيع النجاح، 
النه سيصبح رئيس وزراء تتجاذبه الكتل السياسية ان 

كان ميتلك كتلة سياسية وتؤثر عليه.
• ه��ل تقص��د ان اله��دف منه��ا االطاح��ة بحكوم��ة 

الشيعة؟
- كال، ان املقصود بها  العملية السياسية بصورة عامة، 
الن الك��رد يفكرون مبصالح الكرد، والس��نة والش��يعة 
كذل��ك، فاالنقس��ام املوج��ود اصبح عمودي��ا من االفق 
ون��زل الى البل��د، ولذلك جند ان كل سياس��ي يبحث عن 
جمهوره االنتخابي، النه كل اربع سنوات سوف ينزل الى 
معركة انتخابية حتتاج الى جمهور، وبالتالي فانه يفكر 
في كيفية كس��به الى جانبه، كم��ا ان اجلمهور يواجه 
جملة م��ن التأثيرات مثل التأثي��رات الدولية واالقليمية 
وق��وى دولية كب��رى والتي تؤث��ر على اجلمه��ور العراقي، 
م��ا يؤدي الى تقاس��م النتيجة السياس��ية االنتخابية 
تقاس��ما متوازنا، ال غالب كبير فيه في البلد،  وال كتلة 

سياسية كبيرة.
كما ان التأثيرات االقليمية والوضع السياس��ي والوضع 
االقليم��ي والوضع الدول��ي يؤدي الى ان تبق��ى العملية 
السياس��ية تراوح في مكانها، واال فاننا خالل عام 2006 
ق��د تأخر تس��مية وزي��ري الداخلية والدفاع ملدة س��تة 

اشهر، وفي دورة عام 2010 لم يتم تسمية وزيري داخلية 
ودفاع اضاف��ة الى االمن الوطني وبقيت العملية هكذا، 
وف��ي دورة 2014 كذلك تأخرت تس��مية وزارتي الداخلية 

والدفاع عدة اشهر.
• من املسؤول عن هذا االمر؟

- كل الكتل السياس��ية والعملية السياسية تتحمل 

مسؤولية ذلك.
• تقصد ان هناك مصالح شخصية؟

- نعم، بالتأكي��د، فلوال تلك املصال��ح احلزبية والفئوية 
والش��خصية ملا حصل ذل��ك، ولو كانت لرئي��س الوزراء 
ع��ادل عبد امله��دي الصالحي��ة الختي��ار وزراء الداخلية 
والدفاع دون اعتراض الكتل السياسية عليه، الستطاع 
ان يجل��ب ش��خصيات كف��وءة ونزيهة، الن��ه عمل في 
احلكوم��ات العراقي��ة املتعاقب��ة لفت��رة طويلة، س��واء 

عمل��ه كنائب في البرمل��ان او نائب رئي��س اجلمهورية او 
وزي��ر النف��ط او وزير املالي��ة، لذلك فان الرج��ل قد مترس 
بالعمل احلكومي ويعرف كل الش��خصيات السياسية 
واملس��ؤولني، وبالتالي فانه يس��تطيع جلب ش��خصية 

حكومية مالئمة لوزارتي الداخلية والدفاع.

• ه��ل تعتقد ان عادل عبد املهدي منت��ٍم الى اي حزب او 
تيار او اي تشكيل سياسي، ام انه مستقل؟

- ان خلفية الس��يد عادل عبد املهدي هي اجمللس االعلى 
االس��المي، وان��ك مهم��ا حاول��ت ان جتد االن ش��خصا 
يتجرد من اخللفية والوالء واالنتماء النفس��ي فذلك امر 
مس��تحيل، فهناك انتماء قومي وديني ومذهبي وهناك 

انتماء سياسي، وعلى الرغم من انه االن مستقل حزبيا، 
اال اننا جند ان االش��خاص احمليطني بيه واالطر التي حتوم 
حول��ه واضحي االنتم��اء، فهو وان لم ينت��م للمجلس، 
فهو محس��وب عليه، فقضية شخصية مستقلة في 
العملية السياس��ية غير موجود، وان كتلة املس��تقلني 
التي تأسس��ت في عام 2006 التي ارادت منها املرجعية 
ان تك��ون بعي��دة عن االح��زاب والتكتالت السياس��ية، 
س��رعان ما اصبحت حزبا لها نظام داخلي ورئيس وامني 
عام وتدخل ف��ي انتخابات مجال��س احملافظات، فما هو 

فرقها عن احلزب.
علم��ا ان اخللفي��ة واالنتماء السياس��ي تبقى مؤثرة في 
الشخص حتى وان استقال من احلزب او التيار الذي كان 
فيه، عن طريق الذهنية والتفكير واالشخاص الذي كان 
يألفه��م ويس��تأنس بهم، وهذا االم��ر ال ميكنه ان ينتزع 

خالل فترة بسيطة.
وان املس��ؤولني عن العملية السياسية من قبل اجلميع، 
س��واء كانت الكتل واالحزاب السياسية، يجب عليهم 
ان يتخلوا عن احملاصصة بش��كل كامل من اجل اصالح 
ه��ذه العملي��ة وتغييره��ا، اال اني اعتقد ان��ه الى االن ال 
يوجد ش��خص واحد تخلى ع��ن احملاصصة في العملية 

السياسية. 
• ما هي اهم القوانني التي قمتم بتشريعها وسنها في 

البرملان؟
- ان البرمل��ان يعتم��د عل��ى القوانني التي تأت��ي من قبل 
احلكوم��ة، وق��د جاءتنا ف��ي ال��دورة الس��ابقة واحلالية 
مجموعة من القوانني اجليدة، حيث مت ارس��ال )4( قوانني 
ومنها قانون اجلنس��ية الذي مت مناقش��ته وارجاعه الى 
احلكوم��ة مرة اخ��رى، النه كان يتضمن بع��ض الفقرات 
التي هي مبثابة الغام وتثير اجلدل وتفتح الباب للتجنس، 

اضافة الى ابعاده السلبية املقلقة.

اضاف��ة ال��ى ذلك جاءن��ا قانون اخ��ر م��ن احلكومة وهو 
قان��ون املعلوماتي��ة واجلرائم االلكتروني��ة والذي وصلت 
ال��ى النصف، وق��د مت عمل ورش��ات عمل فيه��ا عندما 
كنت رئيس جلنة مؤقت لرئيس البرملان االكبر س��نا، وقد 
قطعنا خط��وات جيدة وما زلنا مس��تمرون بالعمل الى 

االن، وقد عقدنا ورش��ات عمل مع اجلانب االمني وكذلك 
مع القض��اء وكذلك ورش��ة عمل م��ع اللج��ان املعنية 
املوجودة، واالن س��نقوم بعمل ورش��ة عم��ل بعد اكمال 
القان��ون م��ع كافة االط��راف اضافة الى ورش��ة عمل او 
ندوة مفتوحة مع الناشطني املدنيني ونقابة الصحفيني 
ونقابة االعالميني وعدد من الش��خصيات االعالمية، اي 

اننا نقوم بعمل تشكيلة منوعة لعمل حوار موسع 
معها بعد ان نعدل القانون، اي قبل تشريعه.

• وهل تعتقد انه يلبي الطموح؟
- كال، ان القان��ون احلالي ال يلبي الطموح ويثير القلق 
ل��دى الكثيري��ن، وهناك صيح��ات هن��ا وهناك ضد 
القان��ون، كما هن��اك مواقف دولية مس��بقة ال تريد 
للقان��ون اساس��ا ان يش��رع، ففي الدورة الس��ابقة 
جاءتن��ا عدد من املنظمات الدولي��ة واخذت نوابا من 
اللجان البرملانية املعنية، مثل جلان اخلدمات والثقافة 
والتعلي��م واالمن والدفاع وجلنة حقوق االنس��ان، ومت 
اقامة دورات وورش��ات عمل خاصة لهم في دول مثل 
املانيا وس��لوفاكيا ولبنان، في مسعى واضح لتأخير 
تش��ريع القانون، بينما في هذه ال��دورة قمنا بجلب 

خبراء متخصصني الى البلد في هذا اجملال.
• ه��ل ت��رى ان هن��اك فرقا ف��ي العمل ما ب��ني الدورة 
احلالية والس��ابقة، حيث كانت القوانني تبقى نائمة 

في الرفوف؟ 
- كال، ان البرملان يش��رع ويس��ن القوان��ني ولكنها ال 
تنف��ذ من قبل احلكومة وتبقيه��ا نائمة في الرفوف، 
ولك��ن على البرمل��ان ان يكون قويا ويقوم مبحاس��بة 
احلكوم��ة، ولكن االوض��اع الصعبة الت��ي مرت على 
البلد ال حتتمل محاس��بتها، النه باقل هزة تس��قط 
احلكومة بس��رعة، فلو جئنا وحاسبنا رئيس الوزراء 
عل��ى بع��ض امللفات مثل وج��ود الق��وات االمريكية 
وش��رعيتها واعداده��ا وقواعده��ا ومن س��مح لهم 
بالتواجد، االمر الذي يخلق ضجة كبيرة جدا، وبنفس 
الوتيرة لو حاسبنا مثال وزير املالية على االموال التي 

انفقه��ا االقليم والبيش��مركة والرواتب وغيرها وكذلك 
احلال مع وزير اخلارجية وغيره. 

• اذاً تعتقدون ان الصراع سوف يبقى قائما؟

- نع��م، الص��راع يبق��ى قائم��ا، الن العمل السياس��ي 
بطبيعت��ه يتضمن صراعا ولكن يفت��رض ان ال يؤثر على 
مس��توى االداء احلكوم��ي وال عل��ى مس��توى اخلدم��ات 
املوج��ودة، وان الصراع السياس��ي ام��ر طبيعي في كل 
البلدان، فهناك صراع سياسي بني االحزاب السياسية 

الت��ي تتص��ارع فيم��ا بينه��ا، وكذل��ك الص��راع ما بني 
احلكومة واحزاب احلكومة وب��ني املعارضة، وبالتالي فان 
الش��عب هو م��ن يقدر ويع��رف من هو االفض��ل واالحق 

بتولي املنصب.
وان املشكلة التي نعاني منها، اننا جميعا في احلكومة  
نص��ارع م��ن اجل االنتخاب��ات ونحاول جميع��ا ايضا ان 

نس��قط احلكومة من اجل االنتخابات والفوز بها، لذلك 
فانن��ي ارى ان العملية السياس��ية حتت��اج الى تهذيب 
وتشذيب، اضافة الى وعي كاٍف من قبل الشارع العراقي 

ال��ذي يحتاج الى س��نوات طويل��ة لكي يع��رف من هو 
احل��زب الوطني الذي ينفع الش��عب، وباحملصلة يجب ان 
يتمخ��ض وينتهي حال العراق ال��ى حزبني او ثالثة، حزب 
ش��يعي واحد، حزب كردي وحزب س��ني واحد، او حزبني 
مختلطني من الكورد والس��نة والشيعة ويصبح القرار 
واح��دا، كما ه��و احلال في حزبي العم��ال واحملافظني في 

بريطانيا واحلزبني اجلمهوري والدميقراطي في امريكا.
• مل��اذا ال يك��ون ق��رار االح��زاب والتكتالت السياس��ية 

واحدا؟
- ان القرار الستراتيجي يرسمه البرملان واحلزب الى رئيس 
البرملان واجلمهورية ويكون مسؤوال عنه، ويفترض باحلزب 
احلاك��م هو من يجلب ال��وزراء، الننا اذا اردنا ان نش��كل 

حكوم��ة ناجحة، يج��ب ان نأتي بوزراء م��ن نفس احلزب 
الذي��ن يثق به��م ويعرفهم ويعرف قدراته��م وطاقاتهم 
لكي تنجح احلكومة في عملها، ولذلك ال ينصح ان يتم 
جلب وزراء هم اساس��ا ال يؤمنون بالعملية السياسية 
وال يؤمنون بالدميقراطية، وقس��م منهم يحاول افشال 
احلكوم��ة من اج��ل تنفيذ اجن��دات داخلي��ة وخارجية 
وصراع سياس��ي، وبالتالي فان��ه ال ميكن الي حكومة ان 

تنجح وفيها حقول من االلغام.
علما ان كل احلكوم��ات التي جاءت منذ عام 2005 والى 
االن، حتمل في طياتها الغاما، واملتمثلني بعدد من الوزراء 
الذي��ن ال يؤمن��ون باحلكومة، وال يؤمن بان هذا املش��روع 
هو مش��روعه، وهؤالء موجودون على طول اخلط، فكيف 
تنج��ح احلكوم��ة والوزي��ر املنتم��ي اليها والذي يرس��م 
السياسة الستراتيجية للبلد ضمن مجلس الوزراء وهو 
ال يؤمن بالعملية السياسية، او انه يسيء الى العملية 
السياسية او انه يراها مبثابة صفقات، علما انه ال توجد 
هناك حكوم��ات في العالم ال تتضمن صفقات، س��واء 

كانت صفقات سياسية او مادية او صفقات اخرى.
• كيف ذلك، وهل لديك امثلة على ذلك؟

- في امري��كا، كل الش��خصيات السياس��ية ميتلكون 
ش��ركات، مثل وزير الدفاع الس��ابق رامس��فيلد ونائب 
الرئيس ديك تشيني وكذلك بوش وجو بايدن، فهذا  االمر 
موجود بشكل علني ومعروف، ولكننا في العراق نعاني 
من االرباك والفوضى وهناك حمالت كبيرة من التسقيط 
جتاه الش��خصيات السياسية في الش��ارع، بينما واقع 
احلال ان ه��ؤالء ميتلكون خبرة كبيرة وكف��اءة عالية في 
العمل، وال ميكن للبلد ان يبنى على شخصيات ال متتلك 
مقومات العمل وحديثة العهد بهذا اجملال، ولذلك فاننا 
ومن��ذ 2003 وال��ى االن م��ا زلنا نراوح ف��ي مكاننا، النه ال 
يوجد احد يكمل بناء الذي س��بقه، ب��ل يهدم ويبدأ من 

جديد وينشغل بعيوب املاضني واخطائهم.

وان املش��اريع التي توقفت طوال االربع س��نوات املاضية 
بس��بب احلرب على داعش، ادت ال��ى تدمير البلد وتراجع 
خدمات��ه وانهي��ار االقتصاد وتوق��ف احلرك��ة التجارية، 
حيث مت جتميد احلياة في البلد بشكل كبير عدا اخلسائر 

والهدر في املال العام.
• حدثنا عن الصراع االيراني – االمريكي، اين يجد العراق 

نفسه فيه؟
- نحن منثل وقود وساحة حرب، فاجلنوب االن بنظر الدول 
العربية الس��نية يخضع اليران، اما الكرد والس��نة فمع 
وج��ود الق��وات االمريكي��ة وتواجدهم، بينما الش��يعة 

بالضد من ذلك،  ولذلك فاننا اصبحنا ساحة صراع.
• ه��ل تعتق��د ان اي��ران متث��ل رقما واح��دا ف��ي املعادلة 

العراقية؟
- نعم، على االرض، ايران متثل املرتبة االولى، اما على اجلو 

فامريكا، ام��ا احلكومة العراقية والش��عب فواقعة في 

املنتص��ف، علم��ا اننا ال نقصد ان ايران او امريكا تس��ير 
احلكومة ومتش��يها، ولكنها تؤثر، حيث ان ايران تؤثر في 
س��ير الدولة بش��كل كامل، وامريكا كذل��ك عن طريق 

مؤسسات معينة، فالعملية ال تتم بشكل مباشر.
• يالحظ ان االداء الرقابي والتش��ريعي لل��دورة العراقية 
احلالي��ة ليس على ما ي��رام، وهذا واضح م��ن خالل عدم 
اكتمال اجللس��ات في اغلب االحيان وعدم اقرار القوانني 

املهمة حلد االن؟
- كالم واقع��ي صحي��ح، فم��ع االس��ف ان كثي��را م��ن 
البرملاني��ني ال يحض��ر اجللس��ات وان ادارة البرمل��ان ال��ى 
االن ال تق��وم بعملية احملاس��بة بق��وة، فمث��ال انا اذهب 
قبل انعقاد اجللس��ات بس��اعتني، اقضيه��ا في اللجنة 
البرملاني��ة اخلاص��ة بي، ما ب��ني لقاءات واس��تضافات او 
رؤي��ة بع��ض الن��واب املوجودي��ن، وعندما يح��ني موعد 
انعقاد اجللس��ة، جند ان الكثير م��ن النواب ال يحضرون، 
حيث تراهم متواجدين ف��ي الكافتيريا او غير حاضرين 
اص��ال، اي ان هناك ال مباالة وش��عور بعدم املس��ؤولية، 
وانا احيانا اش��عر بالتع��ب النني اس��تغرق وقتا طويال 
من الس��اعة احلادية عش��ر وحتى الساعة الثانية حلني 
اكتم��ال النص��اب القانوني، وفي بعض االحي��ان واثناء 
ق��راءة القانون نفاجأ باختالل النص��اب، فاقوم باخلروج 
ال��ى الكافتيري��ا واترجاهم بان يأتوا للجلس��ة الكمال 
النصاب، وهذا دليل على ضعف في اداء مجلس النواب 
التش��ريعي والرقابي، ففي ما يخ��ص الرقابي من خالل 
ع��دم اكتمال اللجان الى االن ومنها جلنة االمن والدفاع 
التي انسحبت من رئاستها، ولم يتم اختيار رئيس لها 

الى االن بسبب عدم اكتمال النصاب.
علم��ا اننا في جلن��ة االمن والدفاع نعمل بكل نش��اط 
وحيوي��ة، حيث اننا نعمل منذ الس��اعة احلادية عش��ر 
وحت��ى انعقاد جلس��ة البرمل��ان في الس��اعة الواحدة 

نعمل بصورة متواصلة.

• ما هي اهم االجنازات التي قدمتموها؟
- قدمنا الكثير ومنها قانون املرور وقانون املعلوماتية الذي 
هو ش��به مكتمل االن، والذي س��وف يتم تشريعه بعد 
ش��هر رمضان ان شاء اهلل، وكذلك قانون وزارة الداخلية 
الذي مت��ت قراءته وكذلك قان��ون التصنيع احلربي، اي ان 

هناك 4 قوانني في اللجنة نقوم مبناقشتها.
• هل قمتم بعمل اس��تضافات لعدد من الش��خصيات 

ذات العالقة؟
- نع��م، حي��ث قمن��ا باس��تضافة وزارة الدف��اع ملرتني، 
وكذل��ك االمن الوطني اضافة ال��ى وزارة الداخلية ملرتني 
ايض��ا، اضاف��ة الى عدد من املؤسس��ات، كم��ا التقينا 
ببعض الفعالي��ات املوجودة، ولذلك نس��تطيع القول: 
اننا قمنا بالكثير من النش��اطات رغم قلة االجتماعات 
حيث مت تخصيص يومني في االسبوع واحيانا يوم واحد 
فق��ط، وذلك من اج��ل اكمال اجللس��ات، اال اننا نفتخر 
بانن��ا ق��د عملنا بكل نش��اط، وال ادع��ي ان كل اعضاء 
اللجنة متفاعلني، الن قسما منهم ال يحضر جلساتنا، 
ب��ل ان بعضا منهم لم يحضر اجللس��ات وال يوم  واحد 
على االطالق، وهذا ميثل ضعفا، الن البرملان ما لم ينهض 

بشكل افضل فانه سيبقى هكذا ضعيفا.
• اي��ن تعتق��د الس��بب الرئيس��ي ف��ي ع��دم اكتم��ال 
التش��كيلة الوزارية حلكومة السيد رئيس الوزراء عادل 
عب��د املهدي، هل هو في ش��خص رئيس ال��وزراء ام في 

االطراف السياسية؟
- انا اعتقد ان الس��بب في االطراف السياسية، فرئيس 
ال��وزراء عادل عبد املهدي ال ميتلك اي��ة كتلة، وفي حالة 
قيام��ه بجلب وزيري الدفاع والداخلية، فان ذلك يتطلب 
موافقة البرملان، فكيف يستطيع فعل ذلك وهو ال ميتلك 
كتل��ة وال حزبا وال مجس��ات، وبالتالي فان��ه يضطر الى 
عملي��ة الترضية، فمن املعروف ان وزارة الداخلية هي من 
حصة حتالف البناء التي يوجد فيها صراع حول املرشح 
له��ذا املنصب، وحلد االن غير واض��ح املعالم، اما الدفاع 
فما يزال ايضا غير محس��وم والذي هو من حصة االخوة 
الس��نة، وهناك صراع بني س��نة االصالح وسنة البناء، 
حيث ان عالوي في س��نة االصالح اما االخوة االخرين في 
احملور يريدونها لهم، وكذلك احلال مع وزارة التربية، حيث 

يوجد خالف عليه من قبل السنة.
• ه��ل ت��رى ان رئيس ال��وزراء ق��ادر على حس��م الوزارات  

املتبقية؟
- نعم، ارى انه يس��تطيع ان يحس��م مل��ف الوزارات من 
خالل جلب اسماء مقبولة ومعروفة لكل وزارة حتى من 
دون موافق��ة الكتل واالحزاب ويطرحه��ا في البرملان، اي 
انه يلقي الكرة في ملعب البرملان، اي انه ميارس الضغط 
عليهم وكذلك الشارع العراقي، اما اذا بقي الوضع على 
حاله، فلن يحصل هناك اي ش��يء ول��ن يتفقوا على اي 

مرشح.
• من هي االطراف التي تتصارع على الوزارات املتبقية؟

- هن��اك الكثير من االطراف، ومنه��ا ان وزارة التربية االن  
محصورة بني مجموع��ة خميس اخلنجر وبني مجموعة 
احملور وكذلك احلال مع وزارة العدل التي ما زال هناك خالف 
حولها بني حزب االحتاد الكرستاني واالحتاد الدميقراطي، 
ووزارة الداخلي��ة تت��راوح بني املكون الش��يعي، اما وزارة 
الدف��اع فمن داخل املك��ون الس��ني، وبالتالي فال يوجد 
الى االن اي تقدم في ذلك، وهذا هو النظام الفاش��ل، اي 
نظام احملاصصة ونظام التوافق، النه ال توجد هناك كتلة 
كبيرة في البرملان تس��مى الكتلة احلاكمة، فيفترض ان 
يكون في البرملان حزب احلكومة وحزب املعارضة، وما دام 

ال يوجد مثل ذلك، فان البلد س��يبقى متراجعا ومتأخرا، 
النه يج��ب ان يكون هناك حزب ميث��ل الغالبية ويكمله 

من احلزب االخر لتشكيل احلكومة.
• هناك قوانني وتش��ريعات نائمة في البرملان منذ سنني 
طويلة وهي تتعلق بحياة املواطنني، فاين يكمن السبب، 
هل هو في طبيعة القوانني ام في عدم الرغبة باقرارها؟

- ان��ا اعتق��د ان الس��بب الرئيس��ي في ذلك يع��ود الى 
الصراع السياس��ي، حيث اننا قمنا بجمع التواقيع من 
اجل قانون البنى التحتية الذي مت رفضه من قبل البرملان 
في عام 2009، دون س��بب يذكر، لكي ال تنجح احلكومة 
ويع��اد انتخابها مرة اخ��رى، بينم��ا االن احلكومة عادت 
وسمحت للوزارات ان تتعاقد مع الشركات االستثمارية 
م��ن اجل تقوية اقتصادها، في حني ل��و اقر القانون منذ 
تلك الفترة، لكنا قد تخلصنا من كل املشاكل املتعلقة 
بالواقع اخلدمي، مثل املاء واجملاري والطرق واالبنية، ولكنا 

االن نباشر بالعمل مبراحل اخرى.
علما ان رغبتنا في اعادة اقرار قانون البنى التحتية ليس 
النه يعود الى رئيس الوزراء االسبق نوري املالكي، بل النه 
يعالج جميع مشاكل البنى التحتية في العراق اجمع، 
وباخلصوص فيما يتعلق بالش��ركات العراقية املتلكئة 

والتي ال متلك القدرة على اجناز املشاريع بكفاءة عالية.
وان قس��ما م��ن القوانني املوجودة ه��ي قوانني انتخابية 
لك��ي يقولون ان ه��ذه  الكتلة قد جنحت ف��ي مترير هذه 
القوانني، لذلك فانكم ترون انهم مبجرد ان يتم املباش��رة 
باقرار القانون والتصويت عليه، رأينا النواب يهرعون الى 
اخلروج من اجللس��ة، اضف الى ذل��ك هناك بعض الكتل 
تق��وم مبزايدات وتروج ملش��اريع وبرامج من اجل كس��ب 
الش��ارع، بينما يفت��رض بالن��واب ان يخدم��وا وطنهم 
ويترك��وا عملهم هو من يتكلم نيابة عنهم والناس هي 
من تدرك  وتعرف اخمللص من غيره، علما ان اغلب القوانني 

انتخابية ما عدا قوانني الوزارات وهي التي تشرع العمل 
املؤسساتي، اما البقية فانتخابية.

فنحن نحتاج الى قوانني مهمة حترك الساحة واالوضاع 
العامة للبل��د وتوفر اخلدم��ات االساس��ية للمواطنني، 
فمث��ال قانون االس��تثمار ال��ى االن يتضم��ن الكثير من 
التعقي��دات، وان املس��تثمر في حالة قيام��ه باحلصول 

عل��ى املوافقة، فان االم��ر يتطلب مراجع��ة اكثر من 20 
وزارة رس��مية بنفس��ه، بينما في دول العالم مثل مصر 
واالردن واالم��ارات، عندم��ا يأت��ي املس��تثمر اليهم، فانه 
س��يجد هناك الناف��ذة الواحدة، والتي يقوم املس��تثمر  
فيها بتس��ليم اوراقه اليها فقط، ومن ث��م فان النافذة 
هي من تقوم باكمال جميع معامالته واوراقه وبالنتيجة 

مينحونه املوافقة.
• كم هي الفترة التي يستغرقها الستحصال املوافقة؟

- االمر يستغرق فترة طويلة تصل الى اكثر من شهر، مع 
دف��ع اموال طائلة، وفي نهاية املطاف يضطر املس��تثمر 
ال��ى ان يترك البلد ويترك املش��روع برمت��ه، واالدهى من 
ذل��ك، انهم يطالبونه بحصة من املش��روع، رغم انه لم 
ينطل��ق بعد ولم يباش��ر به، وهذا م��ا يحصل في اغلب 
الدوائر واملؤسسات، علما انه بعد ان ينتهي من الوزارات 
بش��ق االنف��س، يدخل ف��ي دوام��ة اخرى ه��ي مجلس 
احملافظ��ة.. فاي بلد هذا؟ وكي��ف يتطور وينهض في ظل 
هذه العوائق والعراقيل؟ ما لم تعدل القوانني التي تخدم 
املواطن وتسهل عملية االقتصاد واالستثمار والصناعة 
الداخلي��ة واملنت��ج احملل��ي ال��ذي يعاني كثيرا بس��بب 
الضغوط��ات التي متارس عليه من قبل املنتج املس��تورد 
ال��ذي تق��ف وراءه مافيات واحزاب متنفذة وش��خصيات 
سياس��ية، االمر الذي ادى ال��ى ايقاف املصان��ع واملزارع 

وتوقف احملاصيل واملنتجات.
• ولكن جلس��ة البرملان االخيرة شهدت اقرار قانون منع 

استيراد البيض وبعض املنتجات االخرى؟
- نعم، هذا امر جيد ومفيد لالقتصاد العراقي.

• ولكن هناك من يعترض على هذا القرار؟
- االعتراض في غير محله، الن العراق يقوم بانتاج كميات 
كبيرة من البيض تكفي لس��د احلاجة احمللية، وانا اعرف 
مش��اريع وش��ركات كبرى النت��اج البي��ض تعرضت الى 
اضرار بس��بب االستيراد، وقس��م من اصحاب املشاريع 
توقفت مش��اريعهم بعد تكبدهم خس��ائر كبيرة جدا، 
لذل��ك عل��ى احلكومة ان تكون اكثر ق��وة وحزما في هذا 
اجملال وتسعى حلماية املنتج احمللي، علما ان البرملان يؤدي 
دوره ويش��رع القوانني اخلاصة بحماي��ة املنتج، ولكن ما 

الفائدة ان لم تنفذها احلكومة.
• هل العراق بحاجة الى قائد صارم وطائفي؟

- ان الش��عوب العربية قاطبة حتتاج ال��ى قوة، فنحن ال 
نريده��ا دكتاتورية مئة باملئة، بل نريد دميقراطية وحاكم 
ق��وي، وهذا ال يتحصل اال ان كان لديه اكثر من 150 نائبا 
في البرملان، لكي يطمئن بعدم س��حب الثقة عنه، واي 
رئي��س وزراء ال ميتلك هذا العدد فانه س��يصبح ضعيفا 
مهم��ا ميتل��ك من ق��وة وش��خصية، النهم س��يقومون 
باسقاطه او اشغاله او محاربته، ولذلك ال حاجة حلاكم 
عس��كري، وامنا نريد ان رئيس وزراء ميتلك كتلة كبيرة في 

البرملان، وهذا ما حصل الوردغان في تركيا.
ولو كانت لدينا كتلة كبيرة في البرملان، الستطعنا تغيير 
الكثير من فقرات الدس��تور غير املالئمة، واصالح شكل 
النظام والعملية السياسية، واقرار الكثير من القوانني 
اخلدمية واالجتماعية وغيرها، اما مجلس الوزراء فانه ال 
ميكنه ان ينجح وهو ميثل جميع االحزاب واملكونات فيه، 
الن ه��ذا يؤدي الى ايقاف القرار وعدم اقراره، النه يجب ان 

يرضي كل املكونات.
وان��ا اعتق��د ان البلد ف��ي تراجع مس��تمر وخطير، الننا 
لو قس��نا االوضاع االن عم��ا كان عليه الوضع في 2009 
والى حد 2014 قبل سقوط املوصل، لوجدنا ان احلكومة 
كان��ت قوي��ة والبلد يتمت��ع باقتصاد ق��وي وفرص عمل 
متوف��رة وباجور جيدة، بينما االن االقتصاد متهاٍو واحلياة 
متوقفة وعدم توفر فرص عمل، االمر الذي يؤدي الى ازدياد 

حاالت االنتحار بشكل كبير.
• كلمة اخيرة؟

- نش��كركم على ه��ذا اللق��اء ونتمنى لك��م املزيد من 
املوفقية والنجاح الدائم.

ال

ان التحديات السياسية والصراعات املتواصلة  بني االحزاب والكتل والتيارات والحركات 
امر طبيعي واعتيادي يف كل دول العالم، اال ان ذلك يجب ان يكون غري مؤثر على البلد 
والش��عب من حيث اداء الحكومة وتقديم الخدمات، هذا ما اكده الرجل الخبري والعارف بالعملية 

السياس��ية، والنائ��ب الذي ادرك كل حيثي��ات وتفاصيل الخالفات واملناكفات ب��ني الفرقاء، ووكيل 
ال��وزارة االق��دم الذي عمل جاهدا يف اصعب الظروف واخطرها.. انه االس��تاذ عدنان االس��دي، هذا 
الرج��ل الذي يعرفه القاصي والداني، النه اش��هر من نار عل��ى علم، كونه تبوأ العديد من املناصب 
املهمة والحساسة يف تاريخ العراق الحديث. واليوم نراه واثقا من نفسه، حريصا كل الحرص على 

مصالح البالد، يحرتق قلبه أملا على ما حصل وما زال يحصل من ازمات وانتشار الفساد والتكالب 
على املناصب والكراسي دون النظر اىل هموم الشعب ومعاناته وطموحاته، ويف نفس الوقت نراه 
يس��عى جاهدا اىل العمل بكل ما امكنه من قوة وطاقة لالرتقاء بواقع العمل الربملاني واملس��ارعة 
يف س��ن القوانني والتش��ريعات التي تخ��دم الناس والبلد.كان واضحا وجريئ��ا.. وضع اصبعه على 

الجرح، واعطى العالج املناس��ب بكل دقة.. لم يخف ولم يخش قول كلمة الحق دوما وابدا.. فكان 
اللقاء معه مثمرا وغنيا باملعلومات والتصريحات الخطرية والقوية التي تحمل يف طياتها الكثري 
من عالمات االس��تفهام حول س��بب االزمة والخالف وكل ما دار ويدور يف اروقة العمل السياس��ي 

والحكومي.. 

كل احلكومات منذ عام ) 2005 ( وحتى االن حتمل يف طياتها الغاما متمثلة بالوزراء الذين ال يؤمنون بالعملية السياسية ويعملون الفشاهلا
ايران صاحبة التأثري االكرب على العراق يف االرض وامريكا على اجلو وكالهما ميتلكان مؤسسات متارس الضغط

لو كان عبد املهدي ميتلك حرية مطلقة الختيار الوزراء فسيجلب شخصيات 
كفوءة ونزيهة خلربته الطويلة ومعرفته باجلميع
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الخلفية واالنتماء 
السياسي تبقى 

مؤثرة يف الشخص 
حتى وان استقال 

من الحزب او التيار 
الذي كان فيه

الصراع السياسي 
سبب اساسي وراء 

تعطيل الكثري 
من القوانني 

التشريعية يف 
البالد

التأثريات االقليمية 
والوضع السياسي 
يؤدي اىل ان تبقى 
العملية السياسية 

تراوح يف مكانها

العارف ببواطن االمور .. النائب عن إئتالف دولة القانون السيد عدنان األسدي يفجر االسرار لـ)                                        (:

النائب عدنان االسدي النظام السياسي القائم حاليا هو سبب حقيقي الزمات البالد وكل الكتل السياسية تتحمل املسؤولية

النائب عدنان االسدي يتحدث اىل الزميل املحاور 

العراق يقوم بانتاج كميات كبرية من البيض تكفي لسد احلاجة احمللية وانا اعرف مشاريع 
وشركات كربى النتاج البيض تعرضت اىل اضرار بسبب االسترياد

انتقلنا مباشرة من الدكتاتورية املقيتة اىل الدميقراطية الربملانية املفتوحة املفاجئة حيث 
ال الشعب معتاد عليها وال السياسيني

الزميل املحاور مع االسدي
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• تعرف��ون الوضع احلالي وما يدور من صراعات ومناكفات 
حول تشكيل احلكومة، حيث جند وزارات متأخرة احلسم 
ال��ى ه��ذه اللحظ��ة، فهل لك��م ان حتدثونا ولو بش��يء 

بسيط عن املشهد السياسي الراهن في البالد؟ 
- ش��كرا لكم ولصحيف��ة البينة اجلديدة.. ان املش��هد 
السياس��ي يتكرر نفسه منذ عام 2006 والى االن، حيث 
انن��ا نرى نف��س املش��اهد السياس��ية ونف��س الوجوه 
السياس��ية التي ت��دور في ه��ذا املش��هد العراقي، وان 
السبب في ذلك هو النظام السياسي املوجود، صحيح 
ان هناك بعض الش��خوص السياس��ية قد تكون سببا 
ف��ي بعض االزمات السياس��ية املوج��ودة، اال ان النظام 

السياسي هو املشكلة احلقيقية. 
• ه��ل تعتقد ان النظام السياس��ي البرملاني غير مالئم 

لواقعنا؟
- نعم، ان النظام السياسي البرملاني لدول الشرق االوسط 
غير مالئم، النه يحتاج الى ش��عوب متمرس��ة بالعمل 
الدميقراطي لس��نوات طويلة، مثل بريطانيا وسويس��را 
والدمنارك وغيرها من ال��دول املتقدمة واملتحضرة، بينما 
نحن ق��د انتقلنا مباش��رة م��ن الدكتاتورية الش��املة 
املقيت��ة الى الدميقراطية البرملاني��ة املفتوحة املفاجئة، 
حيث ال الش��عب معتاد عليها وال السياس��يني، اضافة 
ال��ى الذهنية العراقية التي تع��ودت على االقصاء وعدم 

قبول االخر والتطرف.
وان النظام الدميقراطي يحتاج الى بناء ومستوى ثقافي 
معني وتغيير واعداد، ولكننا رغم ذلك بدأنا به وش��رعنا، 
اال انن��ا واجهن��ا بعد ذل��ك احملاصصة وقضي��ة التوافق، 
والتي اخ��رت العملي��ة السياس��ية، وان كثيرين يعزون 
التأخر املوجود في البلد الى السياس��يني، وهذا امر غير 
صحيح، انا برأيي الش��خصي اعزو السبب الى العملية 
السياس��ية، فلو جلبنا االن مهاتير محمد مثال الرئيس 
املاليزي الذي استطاع حتقيق قفزات كبيرة فيها، جلبناه 
ال��ى العراق وفق ه��ذه االطر السياس��ية املوجودة، ووفق 
ه��ذه احملددات السياس��ية، فانه لن يس��تطيع النجاح، 
النه سيصبح رئيس وزراء تتجاذبه الكتل السياسية ان 

كان ميتلك كتلة سياسية وتؤثر عليه.
• ه��ل تقص��د ان اله��دف منه��ا االطاح��ة بحكوم��ة 

الشيعة؟
- كال، ان املقصود بها  العملية السياسية بصورة عامة، 
الن الك��رد يفكرون مبصالح الكرد، والس��نة والش��يعة 
كذل��ك، فاالنقس��ام املوج��ود اصبح عمودي��ا من االفق 
ون��زل الى البل��د، ولذلك جند ان كل سياس��ي يبحث عن 
جمهوره االنتخابي، النه كل اربع سنوات سوف ينزل الى 
معركة انتخابية حتتاج الى جمهور، وبالتالي فانه يفكر 
في كيفية كس��به الى جانبه، كم��ا ان اجلمهور يواجه 
جملة م��ن التأثيرات مثل التأثي��رات الدولية واالقليمية 
وق��وى دولية كب��رى والتي تؤث��ر على اجلمه��ور العراقي، 
م��ا يؤدي الى تقاس��م النتيجة السياس��ية االنتخابية 
تقاس��ما متوازنا، ال غالب كبير فيه في البلد،  وال كتلة 

سياسية كبيرة.
كما ان التأثيرات االقليمية والوضع السياس��ي والوضع 
االقليم��ي والوضع الدول��ي يؤدي الى ان تبق��ى العملية 
السياس��ية تراوح في مكانها، واال فاننا خالل عام 2006 
ق��د تأخر تس��مية وزي��ري الداخلية والدفاع ملدة س��تة 

اشهر، وفي دورة عام 2010 لم يتم تسمية وزيري داخلية 
ودفاع اضاف��ة الى االمن الوطني وبقيت العملية هكذا، 
وف��ي دورة 2014 كذلك تأخرت تس��مية وزارتي الداخلية 

والدفاع عدة اشهر.
• من املسؤول عن هذا االمر؟

- كل الكتل السياس��ية والعملية السياسية تتحمل 

مسؤولية ذلك.
• تقصد ان هناك مصالح شخصية؟

- نعم، بالتأكي��د، فلوال تلك املصال��ح احلزبية والفئوية 
والش��خصية ملا حصل ذل��ك، ولو كانت لرئي��س الوزراء 
ع��ادل عبد امله��دي الصالحي��ة الختي��ار وزراء الداخلية 
والدفاع دون اعتراض الكتل السياسية عليه، الستطاع 
ان يجل��ب ش��خصيات كف��وءة ونزيهة، الن��ه عمل في 
احلكوم��ات العراقي��ة املتعاقب��ة لفت��رة طويلة، س��واء 

عمل��ه كنائب في البرمل��ان او نائب رئي��س اجلمهورية او 
وزي��ر النف��ط او وزير املالي��ة، لذلك فان الرج��ل قد مترس 
بالعمل احلكومي ويعرف كل الش��خصيات السياسية 
واملس��ؤولني، وبالتالي فانه يس��تطيع جلب ش��خصية 

حكومية مالئمة لوزارتي الداخلية والدفاع.

• ه��ل تعتقد ان عادل عبد املهدي منت��ٍم الى اي حزب او 
تيار او اي تشكيل سياسي، ام انه مستقل؟

- ان خلفية الس��يد عادل عبد املهدي هي اجمللس االعلى 
االس��المي، وان��ك مهم��ا حاول��ت ان جتد االن ش��خصا 
يتجرد من اخللفية والوالء واالنتماء النفس��ي فذلك امر 
مس��تحيل، فهناك انتماء قومي وديني ومذهبي وهناك 

انتماء سياسي، وعلى الرغم من انه االن مستقل حزبيا، 
اال اننا جند ان االش��خاص احمليطني بيه واالطر التي حتوم 
حول��ه واضحي االنتم��اء، فهو وان لم ينت��م للمجلس، 
فهو محس��وب عليه، فقضية شخصية مستقلة في 
العملية السياس��ية غير موجود، وان كتلة املس��تقلني 
التي تأسس��ت في عام 2006 التي ارادت منها املرجعية 
ان تك��ون بعي��دة عن االح��زاب والتكتالت السياس��ية، 
س��رعان ما اصبحت حزبا لها نظام داخلي ورئيس وامني 
عام وتدخل ف��ي انتخابات مجال��س احملافظات، فما هو 

فرقها عن احلزب.
علم��ا ان اخللفي��ة واالنتماء السياس��ي تبقى مؤثرة في 
الشخص حتى وان استقال من احلزب او التيار الذي كان 
فيه، عن طريق الذهنية والتفكير واالشخاص الذي كان 
يألفه��م ويس��تأنس بهم، وهذا االم��ر ال ميكنه ان ينتزع 

خالل فترة بسيطة.
وان املس��ؤولني عن العملية السياسية من قبل اجلميع، 
س��واء كانت الكتل واالحزاب السياسية، يجب عليهم 
ان يتخلوا عن احملاصصة بش��كل كامل من اجل اصالح 
ه��ذه العملي��ة وتغييره��ا، اال اني اعتقد ان��ه الى االن ال 
يوجد ش��خص واحد تخلى ع��ن احملاصصة في العملية 

السياسية. 
• ما هي اهم القوانني التي قمتم بتشريعها وسنها في 

البرملان؟
- ان البرمل��ان يعتم��د عل��ى القوانني التي تأت��ي من قبل 
احلكوم��ة، وق��د جاءتنا ف��ي ال��دورة الس��ابقة واحلالية 
مجموعة من القوانني اجليدة، حيث مت ارس��ال )4( قوانني 
ومنها قانون اجلنس��ية الذي مت مناقش��ته وارجاعه الى 
احلكوم��ة مرة اخ��رى، النه كان يتضمن بع��ض الفقرات 
التي هي مبثابة الغام وتثير اجلدل وتفتح الباب للتجنس، 

اضافة الى ابعاده السلبية املقلقة.

اضاف��ة ال��ى ذلك جاءن��ا قانون اخ��ر م��ن احلكومة وهو 
قان��ون املعلوماتي��ة واجلرائم االلكتروني��ة والذي وصلت 
ال��ى النصف، وق��د مت عمل ورش��ات عمل فيه��ا عندما 
كنت رئيس جلنة مؤقت لرئيس البرملان االكبر س��نا، وقد 
قطعنا خط��وات جيدة وما زلنا مس��تمرون بالعمل الى 

االن، وقد عقدنا ورش��ات عمل مع اجلانب االمني وكذلك 
مع القض��اء وكذلك ورش��ة عمل م��ع اللج��ان املعنية 
املوجودة، واالن س��نقوم بعمل ورش��ة عم��ل بعد اكمال 
القان��ون م��ع كافة االط��راف اضافة الى ورش��ة عمل او 
ندوة مفتوحة مع الناشطني املدنيني ونقابة الصحفيني 
ونقابة االعالميني وعدد من الش��خصيات االعالمية، اي 

اننا نقوم بعمل تشكيلة منوعة لعمل حوار موسع 
معها بعد ان نعدل القانون، اي قبل تشريعه.

• وهل تعتقد انه يلبي الطموح؟
- كال، ان القان��ون احلالي ال يلبي الطموح ويثير القلق 
ل��دى الكثيري��ن، وهناك صيح��ات هن��ا وهناك ضد 
القان��ون، كما هن��اك مواقف دولية مس��بقة ال تريد 
للقان��ون اساس��ا ان يش��رع، ففي الدورة الس��ابقة 
جاءتن��ا عدد من املنظمات الدولي��ة واخذت نوابا من 
اللجان البرملانية املعنية، مثل جلان اخلدمات والثقافة 
والتعلي��م واالمن والدفاع وجلنة حقوق االنس��ان، ومت 
اقامة دورات وورش��ات عمل خاصة لهم في دول مثل 
املانيا وس��لوفاكيا ولبنان، في مسعى واضح لتأخير 
تش��ريع القانون، بينما في هذه ال��دورة قمنا بجلب 

خبراء متخصصني الى البلد في هذا اجملال.
• ه��ل ت��رى ان هن��اك فرقا ف��ي العمل ما ب��ني الدورة 
احلالية والس��ابقة، حيث كانت القوانني تبقى نائمة 

في الرفوف؟ 
- كال، ان البرملان يش��رع ويس��ن القوان��ني ولكنها ال 
تنف��ذ من قبل احلكومة وتبقيه��ا نائمة في الرفوف، 
ولك��ن على البرمل��ان ان يكون قويا ويقوم مبحاس��بة 
احلكوم��ة، ولكن االوض��اع الصعبة الت��ي مرت على 
البلد ال حتتمل محاس��بتها، النه باقل هزة تس��قط 
احلكومة بس��رعة، فلو جئنا وحاسبنا رئيس الوزراء 
عل��ى بع��ض امللفات مثل وج��ود الق��وات االمريكية 
وش��رعيتها واعداده��ا وقواعده��ا ومن س��مح لهم 
بالتواجد، االمر الذي يخلق ضجة كبيرة جدا، وبنفس 
الوتيرة لو حاسبنا مثال وزير املالية على االموال التي 

انفقه��ا االقليم والبيش��مركة والرواتب وغيرها وكذلك 
احلال مع وزير اخلارجية وغيره. 

• اذاً تعتقدون ان الصراع سوف يبقى قائما؟

- نع��م، الص��راع يبق��ى قائم��ا، الن العمل السياس��ي 
بطبيعت��ه يتضمن صراعا ولكن يفت��رض ان ال يؤثر على 
مس��توى االداء احلكوم��ي وال عل��ى مس��توى اخلدم��ات 
املوج��ودة، وان الصراع السياس��ي ام��ر طبيعي في كل 
البلدان، فهناك صراع سياسي بني االحزاب السياسية 

الت��ي تتص��ارع فيم��ا بينه��ا، وكذل��ك الص��راع ما بني 
احلكومة واحزاب احلكومة وب��ني املعارضة، وبالتالي فان 
الش��عب هو م��ن يقدر ويع��رف من هو االفض��ل واالحق 

بتولي املنصب.
وان املشكلة التي نعاني منها، اننا جميعا في احلكومة  
نص��ارع م��ن اجل االنتخاب��ات ونحاول جميع��ا ايضا ان 

نس��قط احلكومة من اجل االنتخابات والفوز بها، لذلك 
فانن��ي ارى ان العملية السياس��ية حتت��اج الى تهذيب 
وتشذيب، اضافة الى وعي كاٍف من قبل الشارع العراقي 

ال��ذي يحتاج الى س��نوات طويل��ة لكي يع��رف من هو 
احل��زب الوطني الذي ينفع الش��عب، وباحملصلة يجب ان 
يتمخ��ض وينتهي حال العراق ال��ى حزبني او ثالثة، حزب 
ش��يعي واحد، حزب كردي وحزب س��ني واحد، او حزبني 
مختلطني من الكورد والس��نة والشيعة ويصبح القرار 
واح��دا، كما ه��و احلال في حزبي العم��ال واحملافظني في 

بريطانيا واحلزبني اجلمهوري والدميقراطي في امريكا.
• مل��اذا ال يك��ون ق��رار االح��زاب والتكتالت السياس��ية 

واحدا؟
- ان القرار الستراتيجي يرسمه البرملان واحلزب الى رئيس 
البرملان واجلمهورية ويكون مسؤوال عنه، ويفترض باحلزب 
احلاك��م هو من يجلب ال��وزراء، الننا اذا اردنا ان نش��كل 

حكوم��ة ناجحة، يج��ب ان نأتي بوزراء م��ن نفس احلزب 
الذي��ن يثق به��م ويعرفهم ويعرف قدراته��م وطاقاتهم 
لكي تنجح احلكومة في عملها، ولذلك ال ينصح ان يتم 
جلب وزراء هم اساس��ا ال يؤمنون بالعملية السياسية 
وال يؤمنون بالدميقراطية، وقس��م منهم يحاول افشال 
احلكوم��ة من اج��ل تنفيذ اجن��دات داخلي��ة وخارجية 
وصراع سياس��ي، وبالتالي فان��ه ال ميكن الي حكومة ان 

تنجح وفيها حقول من االلغام.
علما ان كل احلكوم��ات التي جاءت منذ عام 2005 والى 
االن، حتمل في طياتها الغاما، واملتمثلني بعدد من الوزراء 
الذي��ن ال يؤمن��ون باحلكومة، وال يؤمن بان هذا املش��روع 
هو مش��روعه، وهؤالء موجودون على طول اخلط، فكيف 
تنج��ح احلكوم��ة والوزي��ر املنتم��ي اليها والذي يرس��م 
السياسة الستراتيجية للبلد ضمن مجلس الوزراء وهو 
ال يؤمن بالعملية السياسية، او انه يسيء الى العملية 
السياسية او انه يراها مبثابة صفقات، علما انه ال توجد 
هناك حكوم��ات في العالم ال تتضمن صفقات، س��واء 

كانت صفقات سياسية او مادية او صفقات اخرى.
• كيف ذلك، وهل لديك امثلة على ذلك؟

- في امري��كا، كل الش��خصيات السياس��ية ميتلكون 
ش��ركات، مثل وزير الدفاع الس��ابق رامس��فيلد ونائب 
الرئيس ديك تشيني وكذلك بوش وجو بايدن، فهذا  االمر 
موجود بشكل علني ومعروف، ولكننا في العراق نعاني 
من االرباك والفوضى وهناك حمالت كبيرة من التسقيط 
جتاه الش��خصيات السياسية في الش��ارع، بينما واقع 
احلال ان ه��ؤالء ميتلكون خبرة كبيرة وكف��اءة عالية في 
العمل، وال ميكن للبلد ان يبنى على شخصيات ال متتلك 
مقومات العمل وحديثة العهد بهذا اجملال، ولذلك فاننا 
ومن��ذ 2003 وال��ى االن م��ا زلنا نراوح ف��ي مكاننا، النه ال 
يوجد احد يكمل بناء الذي س��بقه، ب��ل يهدم ويبدأ من 

جديد وينشغل بعيوب املاضني واخطائهم.

وان املش��اريع التي توقفت طوال االربع س��نوات املاضية 
بس��بب احلرب على داعش، ادت ال��ى تدمير البلد وتراجع 
خدمات��ه وانهي��ار االقتصاد وتوق��ف احلرك��ة التجارية، 
حيث مت جتميد احلياة في البلد بشكل كبير عدا اخلسائر 

والهدر في املال العام.
• حدثنا عن الصراع االيراني – االمريكي، اين يجد العراق 

نفسه فيه؟
- نحن منثل وقود وساحة حرب، فاجلنوب االن بنظر الدول 
العربية الس��نية يخضع اليران، اما الكرد والس��نة فمع 
وج��ود الق��وات االمريكي��ة وتواجدهم، بينما الش��يعة 

بالضد من ذلك،  ولذلك فاننا اصبحنا ساحة صراع.
• ه��ل تعتق��د ان اي��ران متث��ل رقما واح��دا ف��ي املعادلة 

العراقية؟
- نعم، على االرض، ايران متثل املرتبة االولى، اما على اجلو 

فامريكا، ام��ا احلكومة العراقية والش��عب فواقعة في 

املنتص��ف، علم��ا اننا ال نقصد ان ايران او امريكا تس��ير 
احلكومة ومتش��يها، ولكنها تؤثر، حيث ان ايران تؤثر في 
س��ير الدولة بش��كل كامل، وامريكا كذل��ك عن طريق 

مؤسسات معينة، فالعملية ال تتم بشكل مباشر.
• يالحظ ان االداء الرقابي والتش��ريعي لل��دورة العراقية 
احلالي��ة ليس على ما ي��رام، وهذا واضح م��ن خالل عدم 
اكتمال اجللس��ات في اغلب االحيان وعدم اقرار القوانني 

املهمة حلد االن؟
- كالم واقع��ي صحي��ح، فم��ع االس��ف ان كثي��را م��ن 
البرملاني��ني ال يحض��ر اجللس��ات وان ادارة البرمل��ان ال��ى 
االن ال تق��وم بعملية احملاس��بة بق��وة، فمث��ال انا اذهب 
قبل انعقاد اجللس��ات بس��اعتني، اقضيه��ا في اللجنة 
البرملاني��ة اخلاص��ة بي، ما ب��ني لقاءات واس��تضافات او 
رؤي��ة بع��ض الن��واب املوجودي��ن، وعندما يح��ني موعد 
انعقاد اجللس��ة، جند ان الكثير م��ن النواب ال يحضرون، 
حيث تراهم متواجدين ف��ي الكافتيريا او غير حاضرين 
اص��ال، اي ان هناك ال مباالة وش��عور بعدم املس��ؤولية، 
وانا احيانا اش��عر بالتع��ب النني اس��تغرق وقتا طويال 
من الس��اعة احلادية عش��ر وحتى الساعة الثانية حلني 
اكتم��ال النص��اب القانوني، وفي بعض االحي��ان واثناء 
ق��راءة القانون نفاجأ باختالل النص��اب، فاقوم باخلروج 
ال��ى الكافتيري��ا واترجاهم بان يأتوا للجلس��ة الكمال 
النصاب، وهذا دليل على ضعف في اداء مجلس النواب 
التش��ريعي والرقابي، ففي ما يخ��ص الرقابي من خالل 
ع��دم اكتمال اللجان الى االن ومنها جلنة االمن والدفاع 
التي انسحبت من رئاستها، ولم يتم اختيار رئيس لها 

الى االن بسبب عدم اكتمال النصاب.
علم��ا اننا في جلن��ة االمن والدفاع نعمل بكل نش��اط 
وحيوي��ة، حيث اننا نعمل منذ الس��اعة احلادية عش��ر 
وحت��ى انعقاد جلس��ة البرمل��ان في الس��اعة الواحدة 

نعمل بصورة متواصلة.

• ما هي اهم االجنازات التي قدمتموها؟
- قدمنا الكثير ومنها قانون املرور وقانون املعلوماتية الذي 
هو ش��به مكتمل االن، والذي س��وف يتم تشريعه بعد 
ش��هر رمضان ان شاء اهلل، وكذلك قانون وزارة الداخلية 
الذي مت��ت قراءته وكذلك قان��ون التصنيع احلربي، اي ان 

هناك 4 قوانني في اللجنة نقوم مبناقشتها.
• هل قمتم بعمل اس��تضافات لعدد من الش��خصيات 

ذات العالقة؟
- نع��م، حي��ث قمن��ا باس��تضافة وزارة الدف��اع ملرتني، 
وكذل��ك االمن الوطني اضافة ال��ى وزارة الداخلية ملرتني 
ايض��ا، اضاف��ة الى عدد من املؤسس��ات، كم��ا التقينا 
ببعض الفعالي��ات املوجودة، ولذلك نس��تطيع القول: 
اننا قمنا بالكثير من النش��اطات رغم قلة االجتماعات 
حيث مت تخصيص يومني في االسبوع واحيانا يوم واحد 
فق��ط، وذلك من اج��ل اكمال اجللس��ات، اال اننا نفتخر 
بانن��ا ق��د عملنا بكل نش��اط، وال ادع��ي ان كل اعضاء 
اللجنة متفاعلني، الن قسما منهم ال يحضر جلساتنا، 
ب��ل ان بعضا منهم لم يحضر اجللس��ات وال يوم  واحد 
على االطالق، وهذا ميثل ضعفا، الن البرملان ما لم ينهض 

بشكل افضل فانه سيبقى هكذا ضعيفا.
• اي��ن تعتق��د الس��بب الرئيس��ي ف��ي ع��دم اكتم��ال 
التش��كيلة الوزارية حلكومة السيد رئيس الوزراء عادل 
عب��د املهدي، هل هو في ش��خص رئيس ال��وزراء ام في 

االطراف السياسية؟
- انا اعتقد ان الس��بب في االطراف السياسية، فرئيس 
ال��وزراء عادل عبد املهدي ال ميتلك اي��ة كتلة، وفي حالة 
قيام��ه بجلب وزيري الدفاع والداخلية، فان ذلك يتطلب 
موافقة البرملان، فكيف يستطيع فعل ذلك وهو ال ميتلك 
كتل��ة وال حزبا وال مجس��ات، وبالتالي فان��ه يضطر الى 
عملي��ة الترضية، فمن املعروف ان وزارة الداخلية هي من 
حصة حتالف البناء التي يوجد فيها صراع حول املرشح 
له��ذا املنصب، وحلد االن غير واض��ح املعالم، اما الدفاع 
فما يزال ايضا غير محس��وم والذي هو من حصة االخوة 
الس��نة، وهناك صراع بني س��نة االصالح وسنة البناء، 
حيث ان عالوي في س��نة االصالح اما االخوة االخرين في 
احملور يريدونها لهم، وكذلك احلال مع وزارة التربية، حيث 

يوجد خالف عليه من قبل السنة.
• ه��ل ت��رى ان رئيس ال��وزراء ق��ادر على حس��م الوزارات  

املتبقية؟
- نعم، ارى انه يس��تطيع ان يحس��م مل��ف الوزارات من 
خالل جلب اسماء مقبولة ومعروفة لكل وزارة حتى من 
دون موافق��ة الكتل واالحزاب ويطرحه��ا في البرملان، اي 
انه يلقي الكرة في ملعب البرملان، اي انه ميارس الضغط 
عليهم وكذلك الشارع العراقي، اما اذا بقي الوضع على 
حاله، فلن يحصل هناك اي ش��يء ول��ن يتفقوا على اي 

مرشح.
• من هي االطراف التي تتصارع على الوزارات املتبقية؟

- هن��اك الكثير من االطراف، ومنه��ا ان وزارة التربية االن  
محصورة بني مجموع��ة خميس اخلنجر وبني مجموعة 
احملور وكذلك احلال مع وزارة العدل التي ما زال هناك خالف 
حولها بني حزب االحتاد الكرستاني واالحتاد الدميقراطي، 
ووزارة الداخلي��ة تت��راوح بني املكون الش��يعي، اما وزارة 
الدف��اع فمن داخل املك��ون الس��ني، وبالتالي فال يوجد 
الى االن اي تقدم في ذلك، وهذا هو النظام الفاش��ل، اي 
نظام احملاصصة ونظام التوافق، النه ال توجد هناك كتلة 
كبيرة في البرملان تس��مى الكتلة احلاكمة، فيفترض ان 
يكون في البرملان حزب احلكومة وحزب املعارضة، وما دام 

ال يوجد مثل ذلك، فان البلد س��يبقى متراجعا ومتأخرا، 
النه يج��ب ان يكون هناك حزب ميث��ل الغالبية ويكمله 

من احلزب االخر لتشكيل احلكومة.
• هناك قوانني وتش��ريعات نائمة في البرملان منذ سنني 
طويلة وهي تتعلق بحياة املواطنني، فاين يكمن السبب، 
هل هو في طبيعة القوانني ام في عدم الرغبة باقرارها؟

- ان��ا اعتق��د ان الس��بب الرئيس��ي في ذلك يع��ود الى 
الصراع السياس��ي، حيث اننا قمنا بجمع التواقيع من 
اجل قانون البنى التحتية الذي مت رفضه من قبل البرملان 
في عام 2009، دون س��بب يذكر، لكي ال تنجح احلكومة 
ويع��اد انتخابها مرة اخ��رى، بينم��ا االن احلكومة عادت 
وسمحت للوزارات ان تتعاقد مع الشركات االستثمارية 
م��ن اجل تقوية اقتصادها، في حني ل��و اقر القانون منذ 
تلك الفترة، لكنا قد تخلصنا من كل املشاكل املتعلقة 
بالواقع اخلدمي، مثل املاء واجملاري والطرق واالبنية، ولكنا 

االن نباشر بالعمل مبراحل اخرى.
علما ان رغبتنا في اعادة اقرار قانون البنى التحتية ليس 
النه يعود الى رئيس الوزراء االسبق نوري املالكي، بل النه 
يعالج جميع مشاكل البنى التحتية في العراق اجمع، 
وباخلصوص فيما يتعلق بالش��ركات العراقية املتلكئة 

والتي ال متلك القدرة على اجناز املشاريع بكفاءة عالية.
وان قس��ما م��ن القوانني املوجودة ه��ي قوانني انتخابية 
لك��ي يقولون ان ه��ذه  الكتلة قد جنحت ف��ي مترير هذه 
القوانني، لذلك فانكم ترون انهم مبجرد ان يتم املباش��رة 
باقرار القانون والتصويت عليه، رأينا النواب يهرعون الى 
اخلروج من اجللس��ة، اضف الى ذل��ك هناك بعض الكتل 
تق��وم مبزايدات وتروج ملش��اريع وبرامج من اجل كس��ب 
الش��ارع، بينما يفت��رض بالن��واب ان يخدم��وا وطنهم 
ويترك��وا عملهم هو من يتكلم نيابة عنهم والناس هي 
من تدرك  وتعرف اخمللص من غيره، علما ان اغلب القوانني 

انتخابية ما عدا قوانني الوزارات وهي التي تشرع العمل 
املؤسساتي، اما البقية فانتخابية.

فنحن نحتاج الى قوانني مهمة حترك الساحة واالوضاع 
العامة للبل��د وتوفر اخلدم��ات االساس��ية للمواطنني، 
فمث��ال قانون االس��تثمار ال��ى االن يتضم��ن الكثير من 
التعقي��دات، وان املس��تثمر في حالة قيام��ه باحلصول 

عل��ى املوافقة، فان االم��ر يتطلب مراجع��ة اكثر من 20 
وزارة رس��مية بنفس��ه، بينما في دول العالم مثل مصر 
واالردن واالم��ارات، عندم��ا يأت��ي املس��تثمر اليهم، فانه 
س��يجد هناك الناف��ذة الواحدة، والتي يقوم املس��تثمر  
فيها بتس��ليم اوراقه اليها فقط، ومن ث��م فان النافذة 
هي من تقوم باكمال جميع معامالته واوراقه وبالنتيجة 

مينحونه املوافقة.
• كم هي الفترة التي يستغرقها الستحصال املوافقة؟

- االمر يستغرق فترة طويلة تصل الى اكثر من شهر، مع 
دف��ع اموال طائلة، وفي نهاية املطاف يضطر املس��تثمر 
ال��ى ان يترك البلد ويترك املش��روع برمت��ه، واالدهى من 
ذل��ك، انهم يطالبونه بحصة من املش��روع، رغم انه لم 
ينطل��ق بعد ولم يباش��ر به، وهذا م��ا يحصل في اغلب 
الدوائر واملؤسسات، علما انه بعد ان ينتهي من الوزارات 
بش��ق االنف��س، يدخل ف��ي دوام��ة اخرى ه��ي مجلس 
احملافظ��ة.. فاي بلد هذا؟ وكي��ف يتطور وينهض في ظل 
هذه العوائق والعراقيل؟ ما لم تعدل القوانني التي تخدم 
املواطن وتسهل عملية االقتصاد واالستثمار والصناعة 
الداخلي��ة واملنت��ج احملل��ي ال��ذي يعاني كثيرا بس��بب 
الضغوط��ات التي متارس عليه من قبل املنتج املس��تورد 
ال��ذي تق��ف وراءه مافيات واحزاب متنفذة وش��خصيات 
سياس��ية، االمر الذي ادى ال��ى ايقاف املصان��ع واملزارع 

وتوقف احملاصيل واملنتجات.
• ولكن جلس��ة البرملان االخيرة شهدت اقرار قانون منع 

استيراد البيض وبعض املنتجات االخرى؟
- نعم، هذا امر جيد ومفيد لالقتصاد العراقي.

• ولكن هناك من يعترض على هذا القرار؟
- االعتراض في غير محله، الن العراق يقوم بانتاج كميات 
كبيرة من البيض تكفي لس��د احلاجة احمللية، وانا اعرف 
مش��اريع وش��ركات كبرى النت��اج البي��ض تعرضت الى 
اضرار بس��بب االستيراد، وقس��م من اصحاب املشاريع 
توقفت مش��اريعهم بعد تكبدهم خس��ائر كبيرة جدا، 
لذل��ك عل��ى احلكومة ان تكون اكثر ق��وة وحزما في هذا 
اجملال وتسعى حلماية املنتج احمللي، علما ان البرملان يؤدي 
دوره ويش��رع القوانني اخلاصة بحماي��ة املنتج، ولكن ما 

الفائدة ان لم تنفذها احلكومة.
• هل العراق بحاجة الى قائد صارم وطائفي؟

- ان الش��عوب العربية قاطبة حتتاج ال��ى قوة، فنحن ال 
نريده��ا دكتاتورية مئة باملئة، بل نريد دميقراطية وحاكم 
ق��وي، وهذا ال يتحصل اال ان كان لديه اكثر من 150 نائبا 
في البرملان، لكي يطمئن بعدم س��حب الثقة عنه، واي 
رئي��س وزراء ال ميتلك هذا العدد فانه س��يصبح ضعيفا 
مهم��ا ميتل��ك من ق��وة وش��خصية، النهم س��يقومون 
باسقاطه او اشغاله او محاربته، ولذلك ال حاجة حلاكم 
عس��كري، وامنا نريد ان رئيس وزراء ميتلك كتلة كبيرة في 

البرملان، وهذا ما حصل الوردغان في تركيا.
ولو كانت لدينا كتلة كبيرة في البرملان، الستطعنا تغيير 
الكثير من فقرات الدس��تور غير املالئمة، واصالح شكل 
النظام والعملية السياسية، واقرار الكثير من القوانني 
اخلدمية واالجتماعية وغيرها، اما مجلس الوزراء فانه ال 
ميكنه ان ينجح وهو ميثل جميع االحزاب واملكونات فيه، 
الن ه��ذا يؤدي الى ايقاف القرار وعدم اقراره، النه يجب ان 

يرضي كل املكونات.
وان��ا اعتق��د ان البلد ف��ي تراجع مس��تمر وخطير، الننا 
لو قس��نا االوضاع االن عم��ا كان عليه الوضع في 2009 
والى حد 2014 قبل سقوط املوصل، لوجدنا ان احلكومة 
كان��ت قوي��ة والبلد يتمت��ع باقتصاد ق��وي وفرص عمل 
متوف��رة وباجور جيدة، بينما االن االقتصاد متهاٍو واحلياة 
متوقفة وعدم توفر فرص عمل، االمر الذي يؤدي الى ازدياد 

حاالت االنتحار بشكل كبير.
• كلمة اخيرة؟

- نش��كركم على ه��ذا اللق��اء ونتمنى لك��م املزيد من 
املوفقية والنجاح الدائم.

ال

ان التحديات السياسية والصراعات املتواصلة  بني االحزاب والكتل والتيارات والحركات 
امر طبيعي واعتيادي يف كل دول العالم، اال ان ذلك يجب ان يكون غري مؤثر على البلد 
والش��عب من حيث اداء الحكومة وتقديم الخدمات، هذا ما اكده الرجل الخبري والعارف بالعملية 

السياس��ية، والنائ��ب الذي ادرك كل حيثي��ات وتفاصيل الخالفات واملناكفات ب��ني الفرقاء، ووكيل 
ال��وزارة االق��دم الذي عمل جاهدا يف اصعب الظروف واخطرها.. انه االس��تاذ عدنان االس��دي، هذا 
الرج��ل الذي يعرفه القاصي والداني، النه اش��هر من نار عل��ى علم، كونه تبوأ العديد من املناصب 
املهمة والحساسة يف تاريخ العراق الحديث. واليوم نراه واثقا من نفسه، حريصا كل الحرص على 

مصالح البالد، يحرتق قلبه أملا على ما حصل وما زال يحصل من ازمات وانتشار الفساد والتكالب 
على املناصب والكراسي دون النظر اىل هموم الشعب ومعاناته وطموحاته، ويف نفس الوقت نراه 
يس��عى جاهدا اىل العمل بكل ما امكنه من قوة وطاقة لالرتقاء بواقع العمل الربملاني واملس��ارعة 
يف س��ن القوانني والتش��ريعات التي تخ��دم الناس والبلد.كان واضحا وجريئ��ا.. وضع اصبعه على 

الجرح، واعطى العالج املناس��ب بكل دقة.. لم يخف ولم يخش قول كلمة الحق دوما وابدا.. فكان 
اللقاء معه مثمرا وغنيا باملعلومات والتصريحات الخطرية والقوية التي تحمل يف طياتها الكثري 
من عالمات االس��تفهام حول س��بب االزمة والخالف وكل ما دار ويدور يف اروقة العمل السياس��ي 

والحكومي.. 

كل احلكومات منذ عام ) 2005 ( وحتى االن حتمل يف طياتها الغاما متمثلة بالوزراء الذين ال يؤمنون بالعملية السياسية ويعملون الفشاهلا
ايران صاحبة التأثري االكرب على العراق يف االرض وامريكا على اجلو وكالهما ميتلكان مؤسسات متارس الضغط

لو كان عبد املهدي ميتلك حرية مطلقة الختيار الوزراء فسيجلب شخصيات 
كفوءة ونزيهة خلربته الطويلة ومعرفته باجلميع
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الخلفية واالنتماء 
السياسي تبقى 

مؤثرة يف الشخص 
حتى وان استقال 

من الحزب او التيار 
الذي كان فيه

الصراع السياسي 
سبب اساسي وراء 

تعطيل الكثري 
من القوانني 

التشريعية يف 
البالد

التأثريات االقليمية 
والوضع السياسي 
يؤدي اىل ان تبقى 
العملية السياسية 

تراوح يف مكانها

العارف ببواطن االمور .. النائب عن إئتالف دولة القانون السيد عدنان األسدي يفجر االسرار لـ)                                        (:

النائب عدنان االسدي النظام السياسي القائم حاليا هو سبب حقيقي الزمات البالد وكل الكتل السياسية تتحمل املسؤولية

النائب عدنان االسدي يتحدث اىل الزميل املحاور 

العراق يقوم بانتاج كميات كبرية من البيض تكفي لسد احلاجة احمللية وانا اعرف مشاريع 
وشركات كربى النتاج البيض تعرضت اىل اضرار بسبب االسترياد

انتقلنا مباشرة من الدكتاتورية املقيتة اىل الدميقراطية الربملانية املفتوحة املفاجئة حيث 
ال الشعب معتاد عليها وال السياسيني

الزميل املحاور مع االسدي



حني س��أل بيتر آرنت، صحفي شبكة »سي 
إن إن«، أسامة بن الدن في أول حوار تلفزيوني: 
»ما هي خططك املستقبلية؟«، أجاب زعيم 
»تنظيم القاعدة« : »س��وف تراها وتس��مع 

عنها في وسائل اإلعالم، إن شاء اهلل«.
»عل��ى النقي��ض من ذل��ك، يتباه��ى تنظيم 
الدولة بإع��الن خططه، ليس كلها بطبيعة 
احل��ال، ولكن مبا يكفي إذا اس��تمعنا بعناية 
أن نستنتج كيف يخطط التنظيم للحكم 
��ع«، حس��بما يلفت جرامي��ي وود في  والتوسُّ

مجلة »ذي أتالنتك«.
7 سنوات من الحمالت الرمضانية

اعت��اد تنظي��م )داع��ش( وس��لفه »تنظي��م 
القاع��دة« ف��ي العراق منذ 2012، على ش��ن 
حملة هجمات منسقة كل عام، قرب شهر 
رمضان وأثن��اءه ؛ وذلك بداية من العراق، قبل 
أن يتس��ع عاملًي��ا. كان نط��اق ه��ذه احلمالت 
وحجمها وتركيزها يختلف كل سنة، لكنها 
كانت بشكل عام تنطوي على تصعيد كبير 
خالل األس��ابيع التي تس��بق رمض��ان وأثناء 

الشهر.
كانت هذه الهجمات تُسَتَغل غالًبا لإلعالن 
ع��ن احملطات االس��تراتيجية الرئيس��ية في 

مسيرة التنظيم، والتي منها:
– ش��ن »تنظيم القاعدة« في العراق حمالت 

هجومية خالل شهر رمضان.
– أعل��ن أمي��ر »تنظي��م داع��ش« أب��و بك��ر 
البغدادي اخلالف��ة في اليوم األول من رمضان 

عام 2014.
– مت��ددت هجم��ات »داعش« على الس��احة 

العاملية خالل شهر رمضان 2015.
منذ ذل��ك احلني، اعت��اد التنظيم اس��تغالل 
الش��هر املمي��ز دينًيا لدى املس��لمني لش��ن 
هجمات كبيرة تس��تهدف ال��دول األجنبية، 

وإع��الن تدش��ني والي��ات جدي��دة أعلنت 
الوالء للخالفة.

وميكن القول بأن هذا الطراز من احلمالت، 
أه��داف  تدع��م  عاملي��ة  بصم��ة  يت��رك 
التنظي��م التش��غيلية واالس��تراتيجية 
األوس��ع نطاًق��ا، م��ع اس��تمرار توظيفه 
عل��ى  االحتراف��ي  العس��كري  النه��ج 

مستوى استراتيجي كبير؛ بهدف:
1- تنوي��ع أص��ول التنظي��م بض��م فروع 
جدي��دة وإله��ام هجم��ات إضافية حول 

العالم.
2- التخفيف من وطأة خسائره اإلقليمية 

ف��ي الع��راق وس��وريا، واس��تعادة مكانت��ه 
الروحية لدى األتباع.

على الرغم من اخلس��ائر اإلقليمية املتزامنة 

الت��ي ُمِنَي بها التنظيم في العراق وس��وريا، 
تواصلت هذه الطفرة املتكررة في العمليات 
الرمضانية عاًما بعد عام؛ ما يثبت أن فقدانه 
للمعاقل األساس��ية على األرض لم يعطل 
بش��كل كبي��ر قدرته على تصمي��م وتنفيذ 

احلمالت العاملية.
ورغ��م أن التحال��ف ال��ذي تق��وده الوالي��ات 
املتحدة جنح في اس��تعادة الس��يطرة على 
ش��رقي املوصل وع��زل مدينة الرق��ة بحلول 
فبراير )شباط( 2017، مهدًدا املراكز احلضرية 
األساس��ية التي كانت في قبضة التنظيم 
ف��ي العراق وس��وريا، اس��تمرت برغ��م ذلك 
حمل��ة التنظي��م بنش��اط غي��ر متوقع في 
رمضان 2017، مع تفجيرات كبيرة وعمليات 
هجومية ف��ي بريطانيا وإيران والفلبني خالل 
ش��هري مايو )أيار( ويوني��و )حزيران( منذ ذلك 

العام.
صحيٌح أن حملة »داع��ش« الرمضانية عام 
2018 كانت أكثر محدودية، لكنها ش��ملت 
اس��تهدفت  انتحارية منس��قة  تفجي��رات 
الكنائس وقوات إنفاذ القانون في إندونيسيا 

قب��ل يومني فقط من ش��هر رمض��ان. ومن 
احملتمل أن يك��ون التنظيم ق��د اتخذ قرارًا 
استراتيجًيا بتخفيض مس��توى عملياته 
العاملي��ة خ��الل ش��هر رمضان ؛ م��ن أجل 

التركيز على هدفني آخرين أكثر أهمية:
1- العودة إلى التمرد في العراق وسوريا.

2- تهيئ��ة الظ��روف ف��ي واليات��ه باخل��ارج 
للتصعيد في عام 2019.

بدأت حمل��ة تنظيم »داع��ش« الرمضانية 
ه��ذا العام في أواخر أبريل )نيس��ان( 2019، 

وكانت كما يلي:
الكونغو.. قاعدة للتوسع يف أفريقيا

أعل��ن تنظيم الدول��ة ي��وم 18 أبريل 2019 
إنش��اء فرع جديد ف��ي جمهورية الكونغو 
الدميقراطية، حتت اسم والية وسط أفريقيا، 

وتبن��ى هجوًما اس��تهدف ثكنة ف��ي بوفاتا 
بالقرب من احلدود الكونغولية األوغندية.

يش��ير حتليل »معهد دراس��ات احل��رب« إلى 

احتمالي��ة أن يرك��ز »تنظي��م الدول��ة« على 
التوس��ع ف��ي أفريقي��ا خالل ش��هر رمضان 
2019. وفي ظ��ل تأكيد والية وس��ط أفريقيا 
ملؤيديها اس��تمرار التوسع العاملي للخالفة، 
ميكن أن يدعم الفرع اجلديد بش��كل مباشر 
عودة ظهور التنظيم األم في العراق وسوريا، 
بالنظر إل��ى أن الفروع اخلارجية التي س��بق 
وأن س��اهمت مبوارد مالية وعس��كرية لدعم 

دولة اخلالفة في سوريا. 
يخط��ط التنظيم للتوس��ع ف��ي جمهورية 
الكونغو الدميقراطي��ة باعتبار ذلك جزًءا من 
موجة أوس��ع نطاًق��ا في أفريقي��ا بدأت منذ 
ع��ام 2018. وبالتال��ي ال يس��تبعد أن يش��ن 
التنظي��م هجوًما أو أكثر ف��ي أفريقيا خالل 
ش��هر رمضان 2019. وقد يس��اعد التنظيم 
فروعه احمللية على تعديل مسار تكتيكاتها 
لتتماشى بشكل أوثق مع التكتيكات التي 
يستخدمها في العراق وسوريا، أو توجههم 
بداًل من ذلك إلى استهداف املصالح الغربية 

خالل شهر رمضان.
سريالنكا.. الحرب لم تضع أوزارها بعد

ش��ن »تنظيم داعش« هجوًما منس��ًقا ضد 
املس��يحيني والغربيني في سريالنكا يوم 21 
أبري��ل أثن��اء عي��د الفصح. إذ فج��رت خلية 

من املقاتلني سبع س��ترات ناسفة في ثالث 
كنائ��س وثالثة فن��ادق فاخرة ف��ي ثالث مدن 
منفصلة، مما أس��فر عن مقتل أكثر من 250 
��ا، وه��ي أول هجم��ات م��ن نوعه��ا في  مدنيًّ

سريالنكا.
ا مس��ؤوليته ع��ن  أعل��ن التنظي��م رس��ميًّ
الهجوم يوم 23 أبريل، وأصدر الحًقا تسجياًل 
مص��ورًا يظه��ر ثمانية مهاجم��ني قتلوا في 
الهجوم وهم يتعهدون بالوالء للبغدادي. وفي 
غضون يومني كان احملققون في سريالنكا قد 
ح��ددوا هوية ثمانية م��ن مرتكبي العمليات 

التسعة.
من��ذ ذل��ك احل��ني، كش��فت س��ريالنكا عن 
شبكة قوية تخطط بنشاط لشن عمليات 

إضافية:
– حدد املسؤولون بسرعة عدة مواقع حتتوي 

على قنابل إضافية.
– فجرت زوجة أحد املهاجمني سترة ناسفة 
أثناء محاول��ة الش��رطة احتجازها في مقر 

إقامة خاص يوم 21 أبريل.
– فج��رت الش��رطة الس��ريالنكية س��يارة 
كان��ت حتتوي على ثالث عبوات ناس��فة يوم 

22 أبريل.
– نزع س��الح اجلو الس��ريالنكي فتيل عبوة 
ناس��فة عث��ر عليه��ا بالق��رب م��ن »مط��ار 

باندارنيك الدولي«.
– كش��فت الغارات على العدي��د من املنازل 
اآلمن��ة عن املزي��د من الس��ترات الناس��فة 

ومكونات القنابل.
– فجر ثالثة مسلحني س��ترات ناسفة بعد 
اش��تباكهم م��ع وحدة ق��وات األم��ن داخل 

منزلهم اآلمن يوم 27 أبريل.
أعلن »تنظيم داعش« رسمًيا عن هذا احلادث 
ونش��ر صورة الثن��ني من مقاتليه، ما يش��ير 
إل��ى أن اخللي��ة كان��ت تخطط لش��ن املزيد 
م��ن الهجمات. وم��ن احملتم��ل أن يكون عدد 
أكبر من األفراد املرتبط��ني باخللية ما يزالون 

طليقي السراح.
لم يكن الهجوم مجرد جن��اٍح ُمنَبّت الصلة 
بالس��ياق الع��ام، وقطًع��ا ل��م يك��ن َنْفَثة 
مص��دور أو »ح��الوة روح«، ب��ل حلق��ة ف��ي 
سلسلة النشاط الس��نوي املتزايد حول 

العالم خالل شهر رمضان.
قد يك��ون »تنظي��م داعش« دش��ن أيًضا 
ش��بكة دع��م ف��ي الهن��د، رمب��ا تك��ون 
س��اعدت على تنفيذ هجمات سريالنكا. 
وأن س��افر زعي��م اخللي��ة  فيم��ا س��بق 
املزعوم بهدف الترويج لفكرة اخلالفة بني 
مؤي��دي التنظيم في والي��ة كيراال جنوب 
الهند، التي س��بق أن س��افر مقاتلون من 
أبنائها لالنضمام إل��ى تنظيم داعش في 

أفغانستان عام 2016.
يح��ذر »معه��د دراس��ات احل��رب« م��ن أن 
»تنظي��م داعش« ق��د يحاول ش��ن هجمات 
خارجية أخرى ضد املس��يحيني خالل شهر 
رمضان 2019، مستش��هًدا بإحباط روس��يا 
هجومني عل��ى األقل في أواخ��ر أبريل 2019، 

يحم��الن أيًضا بصمة حمل��ة تنظيم داعش 
الرمضانية.

يكرر بليز ميس��تال، زميل »معهد هدسون«، 
التحذي��ر ذات��ه عب��ر صحيف��ة »واش��نطن 
إكزامين��ر«؛ بالنظ��ر إل��ى تاري��خ التنظي��م 
ورغبته ف��ي تنفيذ هجمات مجلجلة تهدف 

إلى إرسال رسالة مدوية إلى الغرب.
تتواف��ق هذه الهجمات مع حملة التنظيم 
طويل��ة األم��د إلحل��اق خس��ائر بالس��كان 
املدنيني، وبث اخلوف وزعزعة استقرار الدول 
الواقعة خارج ح��دود اخلالفة. وميكن القول 
ب��أن التنظي��م يهدف إل��ى إث��ارة ردود فعل 
عنيف��ة في أوس��اط الس��كان املس��لمني 
وتأجي��ج  اجملتم��ع،  لتقس��يم  الضعف��اء 
التط��رف، وتهيئ��ة ترب��ة خصب��ة لتجنيد 

األتباع.
الش��رعية  عل��ى  منافس��ة  الس��عودية.. 
هجوًم��ا  الدول��ة«  »تنظي��م  الدينيةش��ن 
جديًدا في الس��عودية، برغم أنه لم يش��ن 
سوى عمليات نادرة في اململكة منذ إعالن 
اخلالفة ف��ي ع��ام 2014. فقد ص��دم أربعة 
مس��لحني من أصل س��عودي بس��يارتهم 
بوابة مبنى أمني في مدينة الزلفي ش��مال 

الرياض يوم 21 أبريل. وقتل حراس األمن ثالثة 
م��ن املهاجمني في تبادل إلط��الق النار بينما 

توفي الرابع 
كان الهجوم ميثل أول عملية لتنظيم داعش 
في اململك��ة منذ يوليو )مت��وز( 2018، عندما 
هاج��م ثالثة مس��لحني نقط��ة تفتيش في 
بريدة ش��مال البالد. أصدر التنظيم تسجياًل 
مص��ورًا يظه��ر املهاجم��ني األربع��ة وه��م 
يتعهدون بالوالء للبغدادي ويؤكدون عزمهم 

على »االنتقام إلخواننا.. في العراق وس��وريا 
وفي كل مكان«.

حجم الهجوم وإصدار شريط فيديو رسمي 
ين��ذران بتحول ف��ي نهج »تنظي��م داعش« 
جتاه اململكة التي يعتبرها منافًس��ا رئيسًيا 
على الش��رعية الدينية للخالف��ة، ويلفتان 
إلى س��عي التنظيم لتنس��يق هجمات ضد 
اململك��ة ملعاقبته��ا على دعمه��ا لعمليات 

مكافحة اإلرهاب في العراق وسوريا.
بنغالدي��ش.. والية محلي��ة أم نواة ملظلة 

قاريّ�ة؟
استأنف »تنظيم داعش« أيًضا هجماته في 
بنغالدي��ش؛ بإعالن مس��ؤوليته ع��ن تفجير 
عبوة ناسفة استهدفت ضباط الشرطة في 
دكا ي��وم 29 أبريل. وه��و أول هجوم من نوعه 

منذ مارس )آذار( 2017، عندما فجر مسلحون 
عبوتني ناس��فتني خالل غارة على منزل آمن 
في ش��مال بنغالديش. أم��ا أول عملية كبرى 
للتنظيم في بنغالديش فكانت هجوًما دمويًا 
عل��ى املقاهي التي يتردد عليها الغربيون في 
دكا خالل ش��هر رمض��ان 2016.ومن احملتمل 
أن يعل��ن تنظي��م داع��ش والية رس��مية في 
بنغالديش خالل ش��هر رمض��ان؛ بالنظر إلى 
أن املقاتلني البنغال سبق وأن تعهدوا بالوالء 

ل�»داعش« أول مرة في أغس��طس )آب( 2014، 
لكن التنظيم لم يدش��ن والية رس��مية في 

بنغالديش حتى اآلن.
توق��ع »معهد دراس��ات احل��رب« س��ابًقا أن 
يبن��ي »تنظي��م داع��ش« على ه��ذا التعهد 
خالل شهر رمضان 2016، وهو ما لم يحدث، 
لكن التنظيم قد يخت��ار اتخاذ هذه اخلطوة 
خالل ش��هر رمضان 2019؛ من أجل تعويض 

خسائره اإلقليمية في العراق وسوريا.
لكن هناك عددا من الصعوبات أبرزها:

ف��ي  داع��ش«  »تنظي��م  خالي��ا  حج��م   -1
بنغالديش أصغر وقدراتها أقل.

2- تعرض��ت ه��ذه اخلالي��ا لغ��ارات متع��ددة 
من��ذ 2016.لذلك ميكن أن يك��ون البديل هو: 
إعالن والية أوسع تضم الهند أو شبه القارة 
الهندي��ة، وه��و ما مت اإلع��الن عن��ه بالفعل 

مؤخرا.
وبق��اء  اخلليف��ة  جن��اة  البغ��دادي..  بي��ان 
»داعش«أصدر أمي��ر »تنظيم داعش« أبو بكر 
البغدادي، بيانًا مصورًا نادرًا في 29 أبريل، هو 
األول من��ذ إعالن اخلالفة في مس��جد النوري 
باملوص��ل ف��ي يوني��و 2014، رك��ز في��ه على 
جناته، وتوعد بحمالت قادمة، ليرس��م مسار 

التنظيم خالل الفترة املقبلة.
وظف البغدادي بيانه لتس��ليط الضوء على 
حمل��ة تنظيم��ه العاملي��ة املتنامية، ورفض 
قب��ول الهزمي��ة في الع��راق وس��وريا، مؤكًدا 
أن التنظي��م يخوض »حرب اس��تنزاف«، وأن 
خصومه سيخسرون حتًما، مكرًسا معظم 
التس��جيل ملدح تصرف��ات أتب��اع التنظيم 

خارج العراق وسوريا.
رح��ب البغ��دادي أيًض��ا بإع��الن مس��لحي 
بوركينا فاس��و ومالي والئه��م للتنظيم؛ ما 
يش��ير إلى أولوية استراتيجية للتوسع أكثر 
في أفريقيا. وأش��اد بالهجم��ات األخيرة في 
س��ريالنكا والس��عودية. كما تلقى عدًدا من 
التقارير املطبوعة تش��ير إلى والية لم يعلن 

عنها مسبًقا في تركيا.
كان هذا التسجيل رسالة موجهة إلى ثالثة 
أطراف، الطرف األول أتباع البغدادي، والثاني 
خصومه، أم��ا الثالث فهو الغرب، حس��بما 
تق��ول خبي��رة مكافح��ة اإلره��اب املغربية 
س��عاد مخنيت. وقد يكون التنظيم بث 
هذا التسجيل متهيًدا للعمليات القادمة 
وإله��ام هجم��ات جدي��دة خ��الل ش��هر 
رمضان، حسبما خلص »معهد دراسات 
احل��رب«. فيم��ا ي��رى اخلبراء واملس��ؤولون 
الذين اس��تطلعت صحيفة »واش��نطن 
بوس��ت« آراءهم؛ أن توقيت إصدار البيان 
املصور قد يشجع خاليا »تنظيم داعش« 
وأتباعه��ا عل��ى ش��ن هجم��ات خ��الل 

األسابيع املقبلة.
تعويض الخسائر وإنقاذ السمعة

وتشارلي  أماراس��نجام  أمارناث  يتساءل 
وينت��ر في مجل��ة »ذي أتالنت��ك«: »كيف 
يقضي الشخص ش��هر رمضان املعظم 
في قمع الناس وقتل األبرياء؟«، ويستنكر 
ريتش��ارد إجنل في »إن بي س��ي نيوز«، كيف 
يح��ول ه��ؤالء الش��هر املعظم إلى »ش��هر 
ويليام��ز  جينيف��ر  لتجيبهم��ا  الرع��ب«؟ 
بس��خريٍة في موق��ع »فوكس« أن الس��بب 
الرئي��س وراء تصاع��د الهجمات املس��لحة 
خالل ش��هر رمض��ان، ه��و: »أن التنظيمات 
مث��ل داع��ش والقاعدة مج��رد مجموعة من 

احلمقى« .

كش��ف تقري��ر امريك��ي نش��ر مؤخ��را، ع��ن 
االحتماليات التي ستدفع باحلرب بني الواليات 
املتحدة وايران عقب تنامي االحتقان بينهما، 
مبينة تفاصيل الش��كل الذي ستكون عليه 

هذه احلرب.
واوضحت صحيفة فيرس��ت بوست التابعة 
جملموع��ة س��ي ان ان، خ��الل تقري��ر له��ا ان 
تهدي��دات الواليات املتح��دة باعالن احلرب في 
حالة قيام اح��د ادوات ايران في العراق بضرب 

القوات االمريكية، هي ف��ي غير محلها، وقد 
تؤدي الى نتائج خطيرة، خصوصا مع انتشار 
االش��اعات عبر االعالم، االمر الذي قد يفس��ر 
اي حادثة ما، كهج��وم من جهة ايرانية على 
قوات امريكية، ويش��عل بذل��ك حربا جديدة 

في الشرق االوسط«.
واض��اف »احلرب س��تكون فوضوي��ة جدا بني 
الطرفني، ناهيك عن دخ��ول اطراف اخرى الى 
الصراع، حيث س��تكون الفوضى على شكل 
ال ميكن تخيله في غرب اس��يا، وقد يدفع ذلك 
الص��راع وطبيع��ة النظ��ام االيران��ي الديني، 
بحروب اخرى في مناطق من العالم، بناء على 

االحتقان املذهبي الناجت«.
وتاب��ع »ان س��يناريو احلرب ض��د العراق خالل 

مع��ارك  اثن��اء  املاض��ي  الق��رن  تس��عينات 
اخللي��ج، ال ميكن ان تنطبق عل��ى ايران، حيث 
ال��دروس التي تعلمتها الوالي��ات املتحدة من 
تل��ك احلروب ق��د ال تكون االمث��ل لالتباع  في 
الس��يناريو االيراني، لكون ايران لن تقاتل في 
الغالب بش��كل تقلي��دي، بل ستس��تخدم 
ادواتها ف��ي الدول االخرى ومنه��ا العراق، في 

حروب شوارع«.
كم��ا واك��د التقري��ر، ان الس��يناريو احملتم��ل 
اتباع��ه في احلرب ضد ايران »ال يزيد عن اثنني، 

االول، ه��و هجم��ة عس��كرية كبي��رة ج��دا 
باس��تخدام الطائ��رات والصواريخ املوجهة، 
ضد اهداف ايرانية، مصحوبة بسيطرة تامة 

على االجواء فوق اخلليج«.
واما الس��يناريو الثاني فهو »هجوم مش��ابه 
لكنه يتضمن هذه املرة غزو ارضي، االمر الذي 
سيعرض اجلنود االمريكيني للهجوم املباشر 
من االدوات العس��كرية االيرانية في املنطقة 
وضمنه��ا الع��راق، احد اهم الس��احات التي 
س��يتوجب على القوات االمريكي��ة تامينها 
اذا م��ا ارادت الس��يطرة على اي��ران، وكذلك، 
ف��ان وجود خمس��ة مالي��ني وخمس��ني الف 
جن��دي ضمن القوات االيرانية، يعني بان مثل 
ه��ذه املعرك��ة لن تك��ون في صال��ح القوات 

االمريكية«.
التقرير رجح ايضا ان يكون »الغزو العسكرية 
االرضي مستبعد، خصوصا مع تاكد الواليات 
املتحدة من عدم قدرة ايران على الرد املناسب 

عل��ى هجماتها اجلوية ضده��ا، خصوصا مع 
فه��م الواليات املتح��دة، ان اس��تخدام ايران 
لصواري��خ بعي��دة امل��دى لتهدي��د اس��رائيل 
بش��كل مباش��ر، لن ينجح، حيث ستضطر 
الى اس��تخدام عدد هائل من صواريخها في 
هجوم منس��ق ش��به مس��تحيل التحقيق، 

اذا م��ا ارادت اختراق القبة احلديدة التي حتمي 
اس��رائيل من الصواريخ«، متابع��ا »قد حتاول 
الق��وات االيرانية وفي حراك يائ��س، التحرك 
نحو العراق وثم س��وريا للتوجه الى اسرائيل 
عبر زحف ب��ري، االمر الذي س��يجعل قواتها 

ف��ي مرم��ى اصطي��اد س��هل للطائرات 
االمريكية«.

ال��ى ذلك أفاد موقع إلكتروني محس��وب 
عل��ى االس��تخبارات اإلس��رائيلية، ب��أن 
حراك واشنطن لتعزيز قواتها في الشرق 
األوس��ط يه��دف لص��د هج��وم إيراني 
عراقي محتمل على قاعدتها في التنف 

بسوريا والرد عليه.
وذك��ر موقع »ديبكا« العب��ري في تقرير، 
اس��تنادا إلى أق��وال مصادر عس��كرية 
اإلج��راءات  س��بب  أن  واس��تخباراتية، 
األمريكية األخيرة املعادية إليران، وبينها 
زي��ارة مفاجئة ق��ام بها وزي��ر اخلارجية 
األمريكي مايك بومبي��و للعراق الثالثاء 

املاضي، وإرس��ال س��فن حربية أمريكية إلى 
اخلليج ونش��ر صواريخ »باتري��وت« وقاذفات 
»بي-52 » النووية في املنطقة وحتذير بومبيو 
إي��ران وو«كالئها مهما كان��ت هويتهم« من 
مهاجمة املصال��ح األمريكية وتهديدها برد 

س��ريع وحاسم، س��ببه زيادة املعلومات 
االستخباراتية التي تلقاها قائد القيادة 
كيني��ث  اجلن��رال  األمريكي��ة  املركزي��ة 

ماكنزي .
وبحس��ب املوقع، كانت ه��ذه املعلومات 
املناقش��ة  موض��وع  االس��تخباراتية 
الرئيس��ي في اجتماع سري طارئ عقد 
ي��وم 29 أبري��ل املاض��ي في مق��ر وكالة 

االستخبارات املركزية األمريكية.
وحضر االجتم��اع كل من وزي��ر اخلارجية 
ماي��ك بومبيو، ومستش��ار األمن القومي 
جون بولتون، ووزير الدفاع بالوكالة باتريك 
شاناهان، ورئيس هيئة األركان املشتركة 
للق��وات املس��لحة األمريكي��ة جوزي��ف 

دانف��ورد، ومدي��رة وكال��ة اخملاب��رات املركزي��ة 
جينا هاسبيل، ومدير االستخبارات الوطنية 

األمريكية دان كوتس.

وعل��ى صعيد متصل كش��ف الدبلوماس��ي 
اإليران��ي امير موس��وي، امس االح��د، ان وزير 
اخلارجي��ة األميركي ماي��ك بومبيو، طلب من 
املس��ؤولني العراقي��ني ف��ي زيارته إل��ى بغداد 
مؤخ��را، فت��ح قن��وات اتص��ال ب��ني طه��ران 

وواشنطن.
ونقلت وسائل اعالم ايرانية عن موسوي، قوله 
ان »بومبيو بحث عددا من امللفات املهمة مع 
العراقي��ني خالل زيارته، لكن ابرزها كان امللف 
االيراني حيث طلب من املس��ؤولني العراقيني 
فتح قنوات اتصال بني أميركا وإيران حسبما 

علمنا«.
واضاف »القن��وات الدبلوماس��ية بني أميركا 
وإيران أصبحت فعالة جدا وسوق الوساطات 
»املواق��ف  ان  ال��ى  ب��ات س��اخنا«، مش��يرا 
األميركية جتاه إي��ران تراجعت وترامب خفف 

من لهجته«.
ان »التصعي��د األميرك��ي  واعتب��ر موس��وي 
صوري وعبارة عن زوبع��ة في فنجان«، مؤكدا 
أنه »ال يوجد اي ق��رار باحلرب داخل إيران، كما 

ان امي��ركا إذا كانت تري��د احلرب فكيف تضع 
حاملة الطائرات أمام أعني إيران«.

وكانت وس��ائل اعالم غربية ذكرت الس��بت، 
ان الرئي��س االميركي دونال��د ترامب طلب من 
سويس��را مترير رقم هاتفه الى ايران لالتصال 

به والتفاوض بشأن امللف النووي.

12 قضايا

السيناريو املحتمل اتباعه يف الحرب ضد ايران  
االول هو هجمة عسكرية كبرية جدا والسيناريو 

الثاني هو غزو ارضي

رحب البغدادي بإعالن مسلحي بوركينا فاسو 
ومالي والءهم لداعش ما يشري إىل أولوية 

اسرتاتيجية للتوسع أكثر يف أفريقيا

موقع »ديبكا« العربي 
يف تقرير استنادا إىل 
أقوال مصادر عسكرية 
واستخباراتية أن سبب 
اإلجراءات األمريكية األخرية 
املعادية إليران

على الرغم من الخسائر 
اإلقليمية املتزامنة التي 
يَ بها داعش تواصلت 

ِ
مُ�ن

هذه الطفرة املتكررة يف 
العمليات الرمضانية عامً�ا 
بعد عام
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كيف يخطط »داعش« لشهر رمضان؟

الحرب ستندلع بين امريكا وايران بشكل ما والعراق احد اهم ساحاتها

موقع إسرائيلي يتحدث عن هدف التحركات العسكرية 
األمريكية .. ما دور العراق فيها؟

تنظيم داعش قد حياول شن هجمات خارجية أخرى 
ضد املسيحيني خالل شهر رمضان 2019

ابن سلمان

ابن الدن

البغدادي

شاناهان

ماكنزي



وبعد دقائق من دخول الزيادة اجلديدة 
من 10 إلى 25 باملئ��ة، على ما يصل 
إل��ى 200 ملي��ار دوالر م��ن السل��ع 
الصيني��ة حيز التنفيذ، أعلنت وزارة 
التج��ارة الصيني��ة إنه��ا "تأس��ف 
بش��دة" للق��رار األميرك��ي وك��ررت 
تعهده��ا باتخاذ "التدابي��ر املضادة 

الالزمة" دون تقدمي أي تفاصيل.
وعاد مسؤولون م��ن أكبر اقتصادين 
ف��ي العال��م إلى طاول��ة املفاوضات 
ال��وزراء  رئي��س  نائ��ب  يتقدمه��م 
الصيني ليو ه��ي، واملمثل األميركي 
للتجارة روبرت اليتهايزر ووزير اخلزانة 

األميركي ستيفن منوتشني.
ومن��ذ العام املاضي تب��ادل الطرفان 
ف��رض رس��وم كمركي��ة عل��ى أكثر 
م��ن 360 ملي��ار دوالر م��ن التج��ارة 
الثنائية، ما أضر بالصادرات الزراعية 
األميركي��ة إل��ى الص��ني وبقطاعي 

التصنيع في البلدين.
وأطلق ترامب احلرب التجارية وسط 
شكاوى من ممارسات جتارية صينية 

غير عادلة.
والتقى فري��ق املفاوضني األميركيني 
ترامب في ساع��ة متأخرة إلطالعه 
على احملادثات و"اتفقوا على مواصلة 
املباحثات في مكت��ب ممثل التجارة 
األميركي"، وفق بيان للبيت األبيض.

والتق��ى اليتهاي��زر ومنوش��ني م��ع 
الوف��د الصين��ي قراب��ة 90 دقيقة. 
وأضاف بي��ان البيت األبي��ض إنهما 
أجريا عشاء عمل مع ليو الذي يرأس 

اجلانب الصيني.
وقال��ت وزارة التج��ارة الصينية في 
اجلانب��ان  يتمك��ن  أن  "نأم��ل  بي��ان 
األميرك��ي والصيني من االلتقاء في 
منتصف الطريق والعمل اجلاد سويا 
حلل املشك��الت القائم��ة من خالل 

التعاون والتشاور".
وعلى الرغ��م من تف��اؤل املسؤولني 
في األسابيع املاضية في أن احملادثات 
متض��ي باجت��اه التوصل التف��اق، عاد 
التوت��ر ه��ذا األسبوع بع��د أن اتهم 
مبحاول��ة  غاضب��ا  الص��ني  ترام��ب 

التراجع عن التزاماتها.
وقال ترامب "أخذوا الكثير الكثير من 
أجزاء ذلك االتف��اق وأعادوا التفاوض 

ال ميكنكم القيام بذلك لكنه أبقى 
على اآلمال بانقاذ اتفاق.

وقال ترام��ب "من املمك��ن التوصل 
ل��ه" مضيفا "تلقيت الليلة املاضية 
رسال��ة جميل��ة ج��دا م��ن الرئيس 

شي" جينبينغ.
وف��ي نفس الوقت ق��ال إنه سيكون 
راضي��ا أيضا باإلبق��اء على الرسوم. 
كما هدد بأن تطال الرسوم اجلمركية 

القاسية جميع السلع الصينية.
ودعا صندوق النق��د الدولي اجلانبني 
التخ��اذ ق��رار سري��ع مح��ذرا من أن 

اخل��الف التجاري يشك��ل "تهديدا" 
للنمو العاملي.

وتسبب��ت الرسوم اجلدي��دة بتراجع 
األسواق املالية هذا األسبوع وأثارت 

توتر املصّدرين.
وقال ليو لدى وصوله إلى واش��نطن 
إن أف��ق احملادثات "واع��د" لكنه حذر 
م��ن أن زيادة الرسوم ميكن أن "تلحق 
الضرر باجلانب��ني" ودعا بدال من ذلك 

إلى التعاون.
وق��ال لوسائل إعالم صينية "آمل أن 
أجري محادث��ات عقالنية وصريحة 

مع اجلانب األميركي".

وأض��اف "بالطبع تعتق��د الصني أن 
زيادة الرسوم في الوضع الراهن ليس 
ح��ال للمشكل��ة، بل يض��ر بالصني 

والواليات املتحدة والعالم بأسره".
وستشمل الزي��ادة اجلديدة مختلف 
السل��ع املصنع��ة في الص��ني مثل 
املع��دات الكهربائية واآلليات وقطع 

السيارات واألثاث.
لكن بسبب ثغرة في تطبيق الزيادة 
ف��إن السل��ع احململ��ة عل��ى سفن 

متجهة إل��ى مراف��ئ أميركية قبل 
اللي��ل، ستدف��ع فق��ط  منتص��ف 
الرسوم السابقة البالغة 10 باملئة، 
حس��ب ما ش��رح مكت��ب اجلمارك 

األميركية وحماية احلدود.
كما حث الرئي��س األمريكي، دونالد 
ترام��ب، الص��ني، امس األح��د، على 
ع��دم انتظاره��ا إج��راء انتخاب��ات 
الرئاسي��ة األمريكي��ة لع��ام 2020، 
م��ع  التجاري��ة  االتفاقي��ة  وإب��رام 

الواليات املتحدة سريعا.
م��ن  املقبل��ة  اجلول��ة  وانته��ت 
الواليات  ب��ني  التجارية  املفاوض��ات 

املتح��دة والصني ه��ذا األسبوع في 
واش��نطن، والتي فشلت في حتقيق 
أي نتائج، في حني فرضت واشنطن 

في املقاب��ل مجموع��ة جديدة من 
التعريفات على البضائع الصينية.

وغرد ترامب عبر حسابه على موقع 
"تويت��ر": "أعتقد أن الصني ش��عرت 
أنه��ا تعرض��ت للضرب املب��رح في 
املفاوضات األخي��رة، حتى أنهم رمبا 
ينتظرون االنتخاب��ات املقبلة 2020، 

ملعرف��ة ما إذا ك��ان ف��ي اإلمكان أن 
يحالفه��م احل��ظ واحلص��ول عل��ى 
ف��وز دميقراط��ي، وف��ي ه��ذه احلالة 
سيستم��رون ف��ي نه��ب 500 مليار 

دوالر سنويا".
وتابع: "املشكلة الوحيدة هي أنهم 
يعلم��ون أنني سأرب��ح.. وستصبح 
االتفاقية أسوأ بالنسبة لهم إذا كان 
يجب عليهم التفاوض بشأنها في 
فترة واليتي الثانية، لذا من احلكمة 
أن يعقدوه��ا معنا اآلن، ولكني أحب 

جمع التعاريف الكبيرة".
واش��نطن  ب��ني  التوت��ر  وتصاع��د 
وبك��ني بعد أن تعرض��ت املفاوضات 
النتكاسة كبي��رة األسبوع املاضي 
عندما أجرت الص��ني تعديالت على 
مسودة اتفاق وخففت من التزامات 
أمريكية باإلصالح  بتلبية مطال��ب 

التجاري.
ويسع��ى ترامب إل��ى خفض العجز 
التجاري بني الواليات املتحدة والصني، 
مع فتح األس��واق الصينية بشكل 
أوسع أمام البضائع األمريكية، ودفع 
بكني إل��ى إدخال تشريع��ات لوقف 
االستف��ادة بشكل غير ش��رعي من 
التكنولوجي��ات األمريكية، وسرقة 

امللكية الفكرية.
الى ذلك ص��رح نائب رئي��س الوزراء 
الصيني ليو خه، أن بالده سترد على 
أحدث زيادة ف��ي الرسوم الكمركية 
خط��وات  أن  مؤك��دا  األمريكي��ة، 
واش��نطن به��ذا الص��دد ال تساعد 

على حل قضايا التجارة الثنائية.
وق��ال ليو خ��ه: "ل��دى الطرفني في 
الوقت احلاضر تفاهم مشترك حول 
العديد من القضايا، لكن بصراحة، 

هناك خالف��ات، ونعتقد أنها تتعلق 
بشك��ل أساس��ي بأه��م القضاي��ا 
األساسي��ة. كل دول��ة لديها قضايا 
أساسي��ة مهم��ة، ونح��ن ال ميكننا 

تقدمي تنازالت بهذا الصدد".
وأض��اف ليو خ��ه: "أوض��ح الطرفان 
أوالً وقب��ل كل ش��يء املواقف بشأن 
وناقش��وا  القضاي��ا،  م��ن  العدي��د 
املش��اورات.  م��ن  املزي��د  مضم��ون 
لذلك، ال أعتق��د أن املفاوضات قد مت 
تقويضها. ه��ذه اختالفات بسيطة 
عادية تنشأ خ��الل املفاوضات. هذا 

أمر ال مفر منه".
أن الص��ني  إل��ى  لي��و خ��ه،  وأش��ار 
مجب��رة على اتخ��اذ تدابير رد بشأن 
الرس��وم  املتح��دة  الوالي��ات  زي��ادة 

الكمركية.
وق��ال ليو خ��ه: "إذا رفع��ت الواليات 
املتح��دة الرس��وم، فعلين��ا أن ن��رد 
عليه��ا. بالطب��ع، نأم��ل أن حتاف��ظ 
الوالي��ات املتحدة عل��ى الهدوء، ثم 
الص��ني ستتخ��ذ نف��س املوقف، ال 
ميكنن��ا إظه��ار الغض��ب إل��ى ما ال 

نهاية".
التج��اري  املمث��ل  واجتم��ع  ه��ذا 
األمريك��ي روبرت اليتهايزر  مع الوفد 

الصين��ي قراب��ة 90 دقيق��ة مس��اء 
اخلميس. وأكد البيت األبيض إنهما 
اجتمع��ا على عشاء عم��ل مع ليو 

الذي يرأس اجلانب الصيني.

كيف كانت االشتراكية سببًا في دمار فنزويال؟

أواًل، إن االش��تراكيني الدميقراطي��ني كثيًرا 
الديكتاتوري��ات  دع��م  إل��ى  ينزلق��ون  م��ا 
االشتراكية ومتتد هذه الظاهرة إلى أبعد من 
مؤيدي مادورو. وقد ظل اش��تراكيون بارزون 
يثن��ون على فنزوي��ال باعتباره��ا مثااًل على 
االش��تراكية الناجح��ة حتى وق��ت قريب. 
ف��ي ع��ام 2011، ق��ال السنات��ور األمريكي 
بيرن��ي سان��درز: »في ه��ذه األي��ام، أصبح 
احلل��م األمريك��ي أكث��ر قابلي��ة للتحقيق 
في فنزوي��ال، بسبب التق��ارب في معدالت 
األجور«. وقد أش��اد سان��درز أيًضا بكل من 
في��دل كاسترو واالحت��اد السوفيتي »حيث 

قضى شهر العسل«.
بينم��ا وصف زعيم حزب العمل البريطاني 
جيرمي��ي كورب��ني، ش��افيز بأن��ه »مص��در 
إله��ام لنا جميًعا، ألنه أظه��ر لنا أن هناك 
طريق��ة مختلفة وأفضل لعمل األش��ياء. 
إنها تسمى االش��تراكية، وتسمى العدالة 
االجتماعي��ة، وهذا ش��يء خط��ت فنزويال 

خطوة كبيرة جتاهه«.
كم��ا انتق��د م��ارك ويسب��روت م��ن مركز 
ذي  والسياسي��ة  االقتصادي��ة  البح��وث 
املي��ول اليسارية التحذيرات ح��ول املسار 
االش��تراكي لفنزوي��ال، حي��ث كت��ب ف��ي 
صحيف��ة اجلاردي��ان ف��ي ع��ام 2013 قائاًل: 
الفنزويلي��ة  العال��م  بنهاي��ة  التنب��ؤ  »إن 

سيفشل«.
إن التعاطف مع االش��تراكية االستبدادية 
م��ن قب��ل بع��ض اليساري��ني ليس ش��يًئا 
فخ��الل   – التقري��ر  يكش��ف   – جدي��ًدا 
ذروة احلقب��ة الستاليني��ة، ك��ذب مراسل 

صحيف��ة نيويورك تاميز ف��ي موسكو والتر 
دورانتي إلخفاء حقيقة اجملاعة في أوكرانيا 
وفظاع��ة جرائم الديكتات��ور، وحصل على 

جائزة بوليتزر.

وكما ل��و أنه ليس كافًيا أن يتغاضى بعض 
االش��تراكيني ع��ن جرائ��م طغاته��م، فإن 
السبب الثان��ي الذي يجعل االش��تراكية 
القدمي��ة ما ت��زال ذات صلة ه��و أن برنامج 
السياسة لالش��تراكيني الي��وم لم يتطور 

بشكل ملموس.
احلالي��ون  االش��تراكيون  يتجاه��ل  رمب��ا 
التحدث ع��ن امللكية احلكومية املباش��رة 
لوسائ��ل اإلنتاج »م��ع استثناءات من حني 
آلخر مثل احمللل م��ات بروينيج من مشروع 
سياسة الشعب«، ولكن التحول اخلطابي 
الدعم  املعاصرين يحج��ب  لالش��تراكيني 
لسياسات مماثلة لتلك التي كانت موجودة 
في البلدان االشتراكية في القرن العشرين. 
تنقل فوليت عن جيفري ميرون من جامعة 
هارف��ارد وزميله��ا ري��ان ب��ورن قولهم��ا إن 
»التمييز بني امللكي��ة احلكومية والتمويل 

سيكون وهمًي��ا في املمارس��ة العملية«. 
عندما يقوم دافع الضرائب بتمويل سلع أو 
خدمات، فإن القط��اع اخلاص سيعاني من 
أج��ل التنافس مع السلع اجملانية، وبالتالي 

ستتآكل املنافسة.
إن مجموع��ة اإلصالحات الت��ي اقترحتها 
النائب��ة ألكساندري��ا أوساسي��و كورتيز، 
»الصفقة اجلدي��دة اخلضراء«، تقدم قائمة 
إن  االش��تراكية.  للسياس��ات  أمني��ات 
مطالبه��ا بتطوي��ر قطاع النق��ل وإصالح 
البني��ة التحتي��ة، وهو ضم��ان للوظائف 
من ش��أنه أن يجعل احلكوم��ة أكبر صانع 
للوظائف، وسيعم��ل على تشديد تنظيم 
س��وق العم��ل، وإنش��اء نقاب��ات عمالي��ة 
قوية، ميثل خط��وات ملموس��ة بعيًدا عن 
اتخاذ القرارات الت��ي تقودها السوق ونحو 

التخطيط املركزي.

تشم��ل السياسات األخ��رى الشائعة بني 
االش��تراكيني املعاصرين التعليم اجلامعي 
اجملانية من خالل زيادة الضرائب، واحلد األدنى 
لألج��ور، وزي��ادة الضرائب عل��ى الشركات 
واألغنياء، وحتويل ش��ركات املساهمني إلى 
تعاوني��ات مملوك��ة للعمال.لك��ن التقري��ر 
يعتق��د أن ه��ذه السياسات ست��ؤدي في 
نهاية املطاف إلى تدمير االقتصاد من خالل 
مزيج من تشريع��ات مقيدة للمؤسسات، 
والقض��اء على املنافسة في السوق، وإزالة 
آلية السع��ر ملطابقة الع��رض مع الطلب 
وتخصي��ص امل��وارد بكف��اءة. إن مصطلح 
»االش��تراكية الدميقراطي��ة« الت��ي تتمتع 
اآلن بالشعبية هو مجرد محاولة للتالعب 
حتس��ن  أو  جدي��دة  أفك��ار  دون  باأللف��اظ 
حقيقي لالش��تراكية القدمية. وال ش��ك أن 
السياسات االشتراكية تتسبب في أضرار، 
حتى في الدول االسكندنافية التي تطورت 
كثيًرا، وحققت جناًحا اقتصاديًا قبل ظهور 
دول الرفاه.فف��ي السويد، أدى اإلنفاق العام 
اخلارج عن السيطرة إلى األزمة االقتصادية 
عام 1990، ومنذ ذلك احلني عكست السويد 
مسارها بحكمة إلى حد ما. وتقود كل من 
النرويج والدمنارك حالًيا حتالفات حكومية 

تفضل سياسات السوق احلرة.
ال ينبغي لنا أن نتجاهل الدروس املستفادة 
من إخفاقات اشتراكية القرن العشرين، وال 
نغض الطرف عما أحدثته االشتراكية في 
فنزويال – كما يفعل بعض االش��تراكيني. 
االش��تراكية  احلرك��ة  تط��ور  أن  وإل��ى 
سياسات مختلفة، تظل هذه اإلخفاقات 
ذات صل��ة. وال يوجد سب��ب لالعتقاد بأن 
نف��س السياسات التي فشلت في املاضي 

ستؤدي إلى نتائج مختلفة في املستقبل.
الى ذلك وصف الرئيس الفنزويلي نيكوالس 
مادورو املدير السابق ألجهزة االستخبارات 
كريستوفر فيغيرا بأنه "جاسوس" لوكالة 
االستخب��ارات املركزي��ة األميركي��ة )سي 
آي إي(، واتهم��ه بتنسي��ق مت��رد عسك��ري 
فاش��ل ف��ي الب��الد. وأعل��ن نائ��ب الرئيس 
األميرك��ي ماي��ك بنس ف��رار فيغي��را، بعد 

احملاولة الفاش��لة، مشيراً ال��ى رفع اسمه 
م��ن الئح��ة العقوب��ات األميركية.واعتب��ر 
مادورو أن فيغيرا "نّسق االنقالب" الفاش��ل 
ال��ذي دعا إليه زعيم املعارض��ة الفنزويلية 
خوان غاويدو، في 30 نيسان )ابريل( املاضي. 
وأض��اف: "جنحنا ف��ي إثبات أن س��ي آي إي 
جّندت��ه قبل أكثر من سنة، وأنه كان خائناً 
وجاسوساً ومندساً. وسيدفع ثمن خيانته 
قريباً".ج��اء ذل��ك بعدم��ا اته��م القض��اء 
الفنزويل��ي 10 نواب معارضني ب��� "اخليانة 
العظم��ى" و"التآمر"، أبرزهم إدغار زامبرانو، 
نائب رئيس البرملان غوايدو. وأعلنت احملكمة 
العلي��ا وض��ع زامبرانو في احتج��از مؤقت 

في سجن الشرط��ة العسكرية في فورت 
تيون��ا، أبرز مجّمع عسك��ري في كراكاس.

وقالت ليلي��ا كاميخو، محامي��ة زامبرانو، 
إنها ال تعرف سبب نقل موّكلها إلى سجن 
ل� "الشرطة العسكري��ة، فيما هو مدني". 

وأضافت ان "حقوقه تُنتهك منذ توقيفه. 
لم نتمك��ن من االّطالع عل��ى ملفه، كما 
لم يتمّكن م��ن توكيلنا بوصفنا محامني 
عنه".لكن خوان مانويل رافاي، وهو محام 
متخصص في امللف��ات الدستورية، اعتبر 
أن "زامبران��و ُنق��ل إل��ى ه��ذا السجن ألن 
)السلط��ة( ترى وج��وب أن يُحاكم مبوجب 
القانون العسكري". وم��ن النواب العشرة 
املتهمني، جلأ ثالثة إل��ى مقار ديبلوماسية 
أجنبي��ة، فيما أعلن رابع هو لويس فلوريدو 
أنه فّر إلى كولومبي��ا اجملاورة، كي "يحتمي 

من نظام مستعد لسجن نواب".
ال��ى ذلك، دانت البحري��ة الفنزويلية توّغل 
سفين��ة حربي��ة أميركية ف��ي منطقتها 
االقتصادي��ة احلصرية، ق��رب حدود مياهها 
اإلقليمية.وأعلن��ت كراك��اس أن السفينة 
"ي��و أس سي ج��ي جيم��س" اقتربت حتى 
نقط��ة تبعد 14 مي��الً بحرياً م��ن سواحل 
فنزوي��ال، قبال��ة مرف��أ الغواي��را. وأمرته��ا 

سفين��ة دوري��ة فنزويلية عب��ر الالسلكي 
مبغ��ادرة املنطق��ة، وامتثل��ت لألم��ر. ف��ي 
غض��ون ذل��ك، وّسع��ت الوالي��ات املتحدة 
العقوبات عل��ى فنزويال لتشم��ل قطاَعي 
اخلدمات الدفاعية واألمني��ة. وأعلنت وزارة 

اخلزان��ة األميركي��ة إمكان ف��رض عقوبات 
على الشركات األميركي��ة واألجنبية التي 
تتعام��ل مع قطاَع��ي اخلدم��ات الدفاعية 

واألمنية ف��ي فنزويال، إضافة الى العقوبات 
على الشركات العاملة في قطاَعي النفط 

واملصارف.

13 ما وراءالحدث

كوربني : شافيز مصدر إهلام لنا مجيًعا ألنه أظهر لنا أن 
هناك طريقة خمتلفة وأفضل لعمل األشياء

قال��ت تشيلس��ي فوليت في تقرير لها على موقع »ناش��يونال إنترست« إن عدًدا من النشط��اء اليساريني اقتحموا سفارة فنزويال 
في واش��نطن األسبوع املاضي، بينما احتج الفنزويليون األمريكيون خارج املبنى وطالبوا بإنهاء االش��تراكية في هذا البلد الواقع 
ف��ي أمريكا الالتينية. لكن مؤيدي االش��تراكية في الوقت املعاصر يخلطون خطأ بني »االش��تراكية الدميقراطية« في القرن احلادي 
والعشري��ن وب��ني النسخ الشمولية لتلك الفلسفة، التي هيمنت على العديد من البل��دان في القرن العشرين وما تزال قائمة في 

أماكن مثل كوبا وكوريا الشمالية اليوم.لكن، بحسب التقرير فثمة تشابهات عديدة بني االشتراكية قدميًا وحديًثا.

ترامب : أخذوا الكثري من أجزاء ذلك االتفاق وأعادوا التفاوض ال ميكنكم القيام بذلك لكنه أبقى على اآلمال بانقاذ اتفاق

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

أعلنت الواليات املتحدة 
مؤخرا بدء تطبيق 

زيادة في الرسوم 
الكمركية على سلع 
مستوردة من الصني 

التي تعهدت بالرد في 
املقابل ، ما يفاقم 

التوتر قبل بدء اليوم 
الثاني للمفاوضات 

التجارية بني اجلانبني 
في واشنطن.

وأطلع الرئيس األميركي 
دونالد ترامب من 

املفاوضني األميركيني 
على نتائج اليوم األول 

من املباحثات مع الوفد 
الصيني لكنه لم يتخذ 
أي خطوة إلرجاء تطبيق 

زيادة الرسوم، ما بدد 
اآلمال بإرجاء تنفيذ 
القرار وسط تواصل 

املفاوضات .

السياسات احمللية ستؤدي يف نهاية املطاف 
إىل تدمري االقتصاد من خالل مزيج من 

تشريعات مقيدة للمؤسسات

دعا صندوق النقد 
الدولي الجانبني التخاذ 
قرار سريع محذرا من أن 
الخالف التجاري يشكل 
تهديدا للنمو العاملي

االشرتاكيون 
الديمقراطيون كثرًيا 
ما ينزلقون إىل دعم 
الديكتاتوريات االشرتاكية 
وتمتد هذه الظاهرة إىل 
أبعد من مؤيدي مادورو
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ليو هي

منوشني

اليتهايزر

مادورو

غوايدو

ساندرز

الصني تتعهد بالرد على زيادة الرسوم الكمركية األمريكية

أعلنت وزارة التجارة الصينية إنها تأسف بشدة للقرار 
األمريكي وكررت تعهدها باختاذ التدابري املضادة الالزمة



د.وحيدة حسني وقلق إثبات الذات .. قصائد )ضوضاء الروح( و)يوم آخر( و)رجل آخر(

الشاعرة تتساءل عن ذاتها لكنها تعشق بقوة ذاك القمر املكفهر 
واملقصود هو ذلك اآلخر الذي ختاطبه

بال��روح،  الضوض��اء  قرن��ت  ألنه��ا 
فالضوضاء ه��ي تلك األصوات، التي 
ال ينسج��م لسماعه��ا اإلنسان وال 
ينبسط لها، فهي إذن أصوات خشنة 
غير منتظم��ة، ال تؤدي في مجملها 
إل��ى معن��ى واضح بعك��س األنغام 
املوسيقية، التي يطرب لها اإلنسان، 
لكن ال��روح، ه��ي كلم��ة ذات طابٍع 
فلسفي يختلف كثيٌر من الباحثني 
والدارسني في حتدي��د تعريٍف موحٍد 
له��ا، أو حتدي��د ماهّي��ة ال��روح على 
صعيد الفلسفات واألديان اخملتلفة، 
لكن أجمع الكثي��رون على أنها ذاٌت 
قائمٌة بنفسها ذات طبيعٍة معنويّة 
ملموس��ة،  أو  محسوس��ة  غي��ر 
فحينما نقارن بني الضوضاء كونها 
ص��وت يحم��ل أم��واج تنتش��ر في 
أوساط كثيرة، مثل األوساط الصلبة 
والسائلة والغازية، ولكنه ال ينتشر 
في الفراغ، مبعنى الضوضاء اش��ياء 
محسوسة، بينما الروح هي ش��يء 
غير حسي، من هنا عاشت الشاعرة 
فضاء احليرة والقلق، وهي تبحث عن 
االخ��ر.. اذن مفهوم اآلخ��ر وتكوينه 
ل��دى الفرد، ال ينشأ مبع��زل عن ذاته، 
فه��و ينش��أ م��ن أحشائ��ه س��واء 
كان ه��ذا اآلخر، هو املف��رد اللصيق 
واحلمي��م )أن��ت(، أو اآلخ��ر اجلمع��ي 
القريب )نحن(، حيث تظهر العالقة 
جدلي��ة  كعالق��ة  املفهوم��ني  ب��ني 
يخل��ق كل منه��ا اآلخ��ر، ويؤثر فيه، 

وبالتالي فإن استخدام أيٍّ من هذين 
املفهومني يستدع��ي حضور اآلخر، 
ويب��دو أن هذا الت��الزم على املستوى 
املفاهيم��ي، تعبي��ر ع��ن الطبيع��ة 
اآللية التي يت��م وفقها تشكل كل 
منهم��ا، فصورتنا ع��ن ذاتنا ال تكون 
مبعزل ع��ن صورة اآلخر لدينا.. اعتقد 
ان الشاعرة عاش��ت حلظات الالوعي 
مع ذاتها، غير انها عاش��ت مفهوم 
االخر، كون الذات ال مكانة لها بدون 

االخر، تقول:
)أحيانا ال اكتفي فيك

حياً او ميتاً ..
أنها ضوضاء الروح
ال تنشغُل بالعٌري 

امام مرايا خائنة
وال باالسم ..

املباشر لشهقتي(
الق��در،  به��ذا  تكتف��ي  ال  ه��ي  اذن 
ل��ذا تق��ول: )والوح��دة ش��أن أمرد(، 
ف�)الكلم��ات املتقاطع��ة(، جعل��ت 
ذاته��ا،  ع��ن  تتس��اءل  الشاع��رة 
لكنه��ا تعش��ق بق��وة، ذاك القم��ر 
املكفه��ر، واملقصود ه��و ذلك االخر، 
ال��ذي تخاطب��ه.. )فاملط��ر ل��م يعد/
انتظاره��ا/ م��ن  نواف��ذي  يغس��ل 
والكلم��ات وصفة ب��اردة من طبيب 
أرمد(، فالشاع��رة منهمكة وتشعر 
بالغرب��ة، لكنه��ا تتجم��ل بالصبر، 
وهذا قلق انسان��ي حملاولة اكتشاف 

ال��ذات، واكتش��اف معال��م الروح أو 
ذلك الضوء في نف��ق احلياة املظلم، 

ثم تقول في قصيدة )يوم آخر(:
)فمن السحت

أن أنتظر منك الغد ...
وانت تسرق ايّام قضت

على حبل اخلذالن
والتحدب ال يجتاز ظلي

وانا اقف وأياك
من اجل صورة..(

ه��ذا الص��راع الذي قادت��ه الشاعرة 
الدكتورة، اصب��ح مسألة وعي ذاتي 
الدراك االخر، بعدما كان حلظات الوعي 
اثناء كتابة القصيدة حلظة االبداع، 
وطاملا أن املسأل��ة متعلقة بالوعي، 
فه��ي حالٌة فوق االست��الب العقلي 
أو العاطفي، إن فهم ما يعنيه قبول 
اآلخر يقتضي إدراك أن هذا القبول ال 

يتعدى م��ن الناحية العملية، سوى 
��م وجود هذا اآلخ��ر وال يقتضي  تفهُّ
ب��أي حال م��ن األحوال اعتن��اق فكر 
ه��ذا اآلخر، أو التماه��ي معه أوحتول 
صاح��ب فكرة القب��ول، ليصبح هو 
نفسه ذلك اآلخ��ر، وهكذا تؤكد في 

قصيدتها )رجل آخر( بقولها:
)يكذب لي وأُصدقه ..

على قدم ..
العشق وساق

ويتجمهر العمر بأزرقه
في انتظاراته الفائتة(

ه��ذا القلق الذي عاش��ته الشاعرة، 
دالل��ة على انها تبح��ث عن حقيقة 
ذاته��ا الغي��ر مكتمل��ة وف��ي وع��ي 
الشاعرة، بيد انها تكتمل من خالل 
حض��ور االخر، وم��دى تفاعل روحها 

مع روحه.
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قصة قصرية 

اصدار

في حلظة ما احسست اني اتنفس عبق دجلة وكأني ارى ابا 
نواس وابا العتاهية يتبادالن الشعر كالً على ديدنه وان جسر 
الرصافة يهتز ش��عرا واضواء فوانيس رمضان تتهادى تغازل 
امواج دجلة.. وعلى مساف��ة مير موكب يحمل في جلجلته 
ش��عراء ج��اؤوا من اقاص��ي الع��راق ليدخلوا قاع��ة احلسن 
لتستقبلهم نخلة العراق الشاعرة نازك املالئكة.. كل ذلك 
كان مي��ر بخيالي حتى امتدت مأدب��ة االفطار وجلس اجلميع 
ايذان��ا باالفطار متازج بني االحبة من ك��ل محافظات العراق 
انصهر اجلمي��ع ببودقة االب��داع لم نر الطائفي��ة والعرقية 
االبتسامات م��أت القاعة انه العراق احلقيقي عراق الوحدة 

واالبداع والتألق.
في روعة اللقاء ونفحات االميان وشدو االحبة كانت القصائد 
تتوال��ى بعد افط��ار جمعت القل��وب قبل ان يجم��ع االدباء 
لتكون ليل��ة متازج فيها االميان مع احلب وح��رارة اللقاء.انها 
ليل��ة رمضانية عل��ى قاعة نازك املالئكة حي��ث حضر ادباء 
فرس��ان العمود من كل ح��دب وصوب بعد الدع��وة الكرمية 
من املهندس عباس ش��كر رئيس مؤسس��ة فرسان العمود 
وجناح مهرجان حياة يا عرب الذي اقيم بنسخته الثانية في 
لبن��ان احلبيبة حيث رسم لوحة جميلة لالبداع والتألق. بدا 
املهرجان بق��راءة سورة الفاحتة على ش��هداء العراق واالمة 
وكلم��ة لراعي املهرج��ان االست��اذ عباس ش��كر ارسل من 
خاللها حتياته وش��كره لكل من ساهم في مهرجان حياة يا 
عرب بعدها القى الشع��راء قصائدهم التي تغزلت بالوطن 
واحلبي��ب. وختم املهرجان بالدعوات ب��ان يحفظ اهلل العراق 
واهله، الشكر الوارف لكل من صدح ولكل من حضر لتبقى 

بغداد كما عهدناها منارا لالدب والتالق.

إفطار وشعر
يف ليلة بغدادية

a

فنارات

حميد شغيدل

قصيدةقصيدة

وُل ِبخاِطري ِشقُت امرجَأة تجَ عجَ

نجَت بأجَنُغِم قل غجَ فايا العجَ بجَنبجَ خجَ
نبجَعاً ْت مجَ فايا الروح أجَمسجَ بجَل وجَ خجَ

ِم ِلُكِل ِشرياناً فجَصارجَْت كالدجَ

ْت ِخصال ُميزجَْت ِبتجَبايٍُن لجَكجَ مجَ

زايا املُنِعِم ٍف وجَ مجَ ْن ُكِل وصجَ عجَ

وجَجِهها ِة األجَطفاِل وجَجٌه كجَ ِببجَراءجَ

األجَجْنُِم ال كجَ ْد عجَ لٍب قجَ وجَ طيُب قجَ

ُكُل ما ُقلُت وما قيلجَ وجَ ما  فجَ

م  ْت مِبِعججَ قجَطرجَُة بجَحٍر تُرِجمجَ

ِجلجَْت ُحُروُف الضاد دونجَ ِحروِفها خجَ

نجَت إعجازِها في الجَكِلِم وأجَيقجَ

ليهجَ لجَيالي  بجَرت عجَ امرأة صجَ

ِم ِقر مِلجَْقدجَ بجَل وجَ سنيناً تجَفتجَ

درُها لٌي قجَ ْم ججَ  فيها كجَ
ُ
اهلل

رجَِم د تجَالُه كجَ ُخلٌق وجَ ديٌن قجَ

ماُلها لجَو ُكنُت رجَساماً لجَصارجَ ججَ

ِم ة ِعشٍق زُينجَْت مِبجَرسجَ لوحجَ

ة أبياٍت تجَزيُد ِبواحٍد  ِتسعجَ

ِم  ِقالدٌة تُضفي اجلجَمالجَ مِلعصجَ

 َعِشقُتها 

حسنني البياتي 

متابعة / البينة الجديدة
زار وزي��ر الثقاف��ة والسياح��ة واالثار 
الدكتور عبد االمير احلمداني متحف 
اجلمع��ة  ي��وم  احلض��اري  الناصري��ة 
املاض��ي 2019/5/11 وتول بني قاعاته 
الت��ي ضم��ت قطع��ا والواح��ا آثارية 
تع��ود ال��ى فت��رات زمني��ة مختلفة 
ش��هدت قيام العديد م��ن احلضارات 
عل��ى ارض الرافدي��ن. وتط��رق الوزير  
خالل الزيارة ال��ى العديد من امللفات 
التي تخص جه��ود الوزارة وخططها 
لدع��م  وتطوير االماك��ن  السياحية 
واملناط��ق اآلثارية ف��ي احملافظة، كما 

ش��دد خالل حديثه مع ادارة املتحف  
عل��ى اهمية مضاعفة اجلهود وتقدمي 
املب��ادرات التي م��ن ش��أنها احلفاظ 
الت��ي  االثاري��ة  الشواخ��ص  عل��ى 
يضمها املتحف والعمل على تطوير 
قابلي��ات وخبرات الك��وادر الشبابية  
العامل��ة فيه. وف��ي ثنايا حديثه قدم 
احلمداني التهان��ي والتبريكات إلدارة 
املتحف اجلديدة وبارك عملهم املثابر 
واجلاد والدؤوب. وق��ال: سنعمل على 
دع��م االدارة اجلدي��دة م��ن اجل فتح 
املتح��ف أم��ام اجلامع��ات واالع��الم 
والسي��اح م��ن كاف��ة أنح��اء العالم 

كم��ا ان هن��اك ميزاني��ة تكميلي��ة 
سنوية ملش��روع تطوي��ر  االهوار الى 
جان��ب دع��م املشاري��ع الثقافية مبا 
يتناس��ب وتاري��خ احملافظ��ة املعروف 
فنيا وادبي��ا وحضاريا. وتط��رق الوزير 
خالل الزيارة ال��ى العديد من امللفات 
التي تخص جه��ود الوزارة وخططها 
لدع��م وتطوي��ر االماك��ن السياحية 
واملناط��ق اآلثارية ف��ي احملافظة كما 
ش��دد خالل حديثه مع ادارة املتحف 
عل��ى اهمية مضاعفة اجلهود وتقدمي 
املبادرات التي من شأنها احلفاظ على 
الشواخ��ص االثاري��ة الت��ي يضمها 

املتحف والعمل على تطوير قابليات 
وخب��رات الك��وادر الشبابية العاملة 
في��ه. وفي ثنايا حديثه قدم احلمداني 
التهان��ي والتبريك��ات إلدارة املتحف 
اجلدي��دة وبارك عمله��م املثابر واجلاد 
وال��دؤوب. وقال: سنعم��ل على دعم 
االدارة اجلدي��دة من اجل فتح املتحف 
أم��ام اجلامعات واالعالم والسياح من 
كاف��ة أنح��اء العالم كم��ا ان هناك 
ميزاني��ة تكميلية سنوي��ة ملشروع 
تطوير االهوار الى جانب دعم املشاريع 
الثقافية مبا يتناسب وتاريخ احملافظة 

املعروف فنيا وادبيا وحضاريا.

عبد السالم محمد

العطاش��ى  جرَّتِه  بوض��وِح 
أوغلوا

مأوا مبعناِه اجلهاِت فأثملوا

باحل��بِّ  مشبعت��اِن  عين��اُه 
الذي

م��ن ف��رِط فورت��ِه اللصوص 
تسللوا

هو ج��اءجَ من أقص��ى البكاِء 
»عصاتُه«

.. وحلٌن مرسُل خبٌز إلهيٌّ
.. ال وجه يلمُّ خطيئتي مواليجَ

فسيوُف قابيل النبيِّ تُرتُل
الغياِب  ف��ي  ظلِّ��ي تكس��رجَ 

وقاربي
كاحلمامة  وجيش��كجَ  ه��شٌّ 

أعزُل

بالشفاِه،  قميصكجَ  حشدوا 
فراحجَ

ينس��دُل الصباُح، وف��زَّ ليٌل 
مدغُل

قتلتكجَ آله��ُة الغموِض وأنتجَ 
في

نب��وءٌة  ال��دروِب  ش��غِف 
تتجحفُل

حل��نجَ  في��ك  أرت��ُب  وح��دي 
غوايتي

اش��تعالكجَ  بأض��واِء  في��دي 
تجَغِسُل

ف��ي ظالل��كجَ  أبل��ُل  وح��دي 

معطفي
فبوجهكجَ العفويِّ ربٌّ مذهُل
ْن  خفتْت مصابي��ُح األزقِة مجَ

سيحمُل

النه��ارجَ..  معاطف��ِه  ف��ي 

ويُقِبُل.؟

هذي الب��الُد مسافُة للموِت 

فاألشجارُ

غيٌم، والنهارُ مؤجُل

يا ايها الطيني وقتك مثقٌل

الن��ديُّ  والسي��ف  باخلب��ز، 
ُمعطلُّ

حميد عمران الشريفي 
جل��س في املقع��د املقابل لي، في 
املقهى، كان يرت��دي ثوباً مخططاً 
من الواضح أنه م��ن اجملانني الذين 
أفلت��وا م��ن مستشف��ى األمراض 
النفسية، فقد كثروا في ش��وارع 
املدين��ة ه��ذه األي��ام، م��ع دخ��ول 
الدباب��ات األمريكية إل��ى املدينة.. 

نظ��ر إليَّ بعين��ني ذابلت��ني.. طلب 
)سيج��ارة(.. أعطيتها ل��ه بعد أن 
أش��علتها.. أطفأها حاملا أخذها.. 
ووضعه��ا على أذن��ه اليسرى.. ثم 
وقف متطلعا الى وجوه اجلالسني.. 
جلس.. التف��ت مييناً ويس��اراً.. ثم 

سألني:
-  أين شابلن ؟

 - نعم؟!
-  شارلي شابلن، أين هو ؟!

متعن��ت إل��ى اجل��دران لعل��ي أجد 
صورة معلقة له، أوحت للمجنون 
به��ذا السؤال.. لك��ن ال توجد!.. ال 
أعرف ماذا سأقول له؟ هل أقول له؛ 
إن صاحبك يا هذا قد مات منذ ربع 

قرن؟.. فقلت له: وماذا تريد منه؟!
- أريد أن أحتج.

- حتتج؟!

- نع��م!.. أحتج.. فأنا مواطن، وهذا 
حقي، لقد رأيته قبل حوالي أربعني 
سن��ة يرس��ل صبياً مع��ه يحطم 
زجاج من��ازل الن��اس باحلجارة من 
أجل أن يبيع زجاجاته البائرة!.. وها 
هو اآلن قد أرسل صبيانه إلينا بعد 
أن ضحكنا وضحكن��ا ليحطموا 
زجاجن��ا ك��ي نبك��ي دموع��اً من 
ش��ظايا االنكس��ارات.. لق��د رأيت 
كل زجاج البنايات محطماً بعد ان 
كان جميال.. فل��م أجد في ذاكرتي 
غي��ره، فأين ه��و؟ أري��د أن أحتج!.. 
وضع سيجارته ف��ي فمه، وتركني 
دون أن يشعلها وخرج راكضاً حاملا 
رأى رتالً م��ن الناق��الت األمريكية، 
مرت عل��ى الش��ارع أمامن��ا، وهو 

يصيح:
- أنا أحتج! .. أنا أحتج! ..

احلمداني يزور متحف الناصرية ويعلن عزم الوزارة فتح أبوابه أمام السياح من أحناء العامل كافة

إىل آخر صلصاٍل أيقظتُه السماء يف عتمة
 هذي األرض علي )ع(

احتجاج إىل شابلن

حينما قرأت للدكتورة وحيدة حسني بعضا من قصائدها، تسلقت لروحي احاديث الروح، حيث تخترق حواجز السكون، وتستميت من أجل، أن 
تسد واقعاً حياً،  نواته البوح، بني األساطير اجلاثمة على حياتنا، فبأجسادنا التي ُخلقت من غير أرواحها، وتناثرت على أطراف املسير إلى الغد، 
وحولت آمالنا الى كساد، لوال فضاءات الشعر واحلب واجلمال والبحث بني ثناياها عن احلقيقة النسبية، لذا ومن ألق جمال كلمات الشاعرة 
وحيدة حسني وقلقها املتشظي بني الوعي والالوعي أستعيد ذاكرتي، وقصيدة حديث الروح للشاعر والفيلسوف الباكستاني محمد اقبال، 
حيث يقول: )حديث الروح لأرواح يسري/ وتدركه القلوب بال عن���اِء(، بينما الشاعرة حسني حتدثت عن )ضوضاء الروح(، اي جاءت بأمر مغاير، 

يعكس حالة قلق وحيرة..

قراءة /  وجدان عبدالعزيز

وجدان مع الدكتورة وحيدة

البينة الجديدة / محمد رسن
ع��ن دار الش��ؤون الثقافي��ة 
ببغ��داد صدرت هذا  العامة 
الشعرية  اجملموع��ة  الي��وم 
العراقي  للشاع��ر  اجلدي��دة 
هادي احلسيني والتي جاءت 
املالئك��ة(  )رحي��ل  بعن��وان 
وق��د احتوت عل��ى اكثر من 
ثالثني قصيدة حملت هموم 
والرحي��ل  الع��راق  وأح��زان 
واالنس��ان.  ل��الرض  املؤل��م 

ورحيل املالئكة هي اجملموعة 
الشعري��ة الثالث��ة للشاعر 
ضب��اب  مجموع��ة  بع��د 
األضرحة ع��ام 2000 عن دار 
أل��واح باسباني��ا ورجال من 
قصب ع��ن املرك��ز الثقافي 
السويس��ري ودار باب��ل عام 
2007  وم��ن أجواء اجملموعة: 
قصيدة ب��دون نقاط بعنوان 
واألعم��ى  وحائ��ط دم وصار 

رماداً.

البينة الجديدة / علي شريف
مبناسب��ة ش��هر رمضان املب��ارك نظم 
قص��ر الثقافة والفنون ف��ي محافظة 
الديوانية وبرعاي��ة املركز الثقافي لبدر 
دورة رسم ألطف��ال روضة الشمس في 
بيت الطف��ل التابع للقص��ر الثقافي. 
وقد تضمنت الدورة التي اشرف عليها 

مس��ؤول مشغل الفن��ون التشكيلية 
الفنان رائد محم��د بشرح مفصل عن 
رسم االش��كال الهندسية واكتشاف 
املواهب من ب��ني االطفال الذين لديهم 
ملك��ة فنية وكيفية استخ��دام فايل 
والباستي��ل  املاج��ك  وأل��ون  الرس��م 
باإلضافة ال��ى مشاهد مسرحية على 

مس��رح الدمى. من جانب��ه اعرب مدير 
املرك��ز الثقاف��ي لب��در امج��د العطار 
الثقاف��ة  قص��ر  إلدارة  ش��كره  ع��ن 
والفن��ون الحتضان��ه أطفالن��ا االعزاء 
وتطوير مهاراته��م وتشجيعهم على 
القراءة والرس��م والتعاون املستمر مع 
املؤسس��ات احلكومية وغير احلكومية 

ومنظم��ات اجملتم��ع املدن��ي. مبين��ا ان 
املركز الثقافي لب��در يسعى وبالتعاون 
مع هذه الصرح الثقافي الى استقطاب 
اكب��ر عدد من االطفال والعمل معا من 
اجل تنشئ��ة جي��ل يتمت��ع بالثقافة 
والعطاء واإلبداع. وتستمر الدورة طيلة 

ايام شهر رمضان املبارك.

هادي احلسيين
 يف .. رحيل املالئكة 

ثقايف الديوانية ينّظم دورة رسم ألطفال روضة الشمس



ورشة فنون المسرح في كلية الفنون الجميلة قدمت عرضًا مسرحيًا تحت عنوان »ملح تالف« لطلبة الكلية

جغرافية املكان املسرحي منحت العرض مجالية عالية حيث شكلت املستطيالت واملربعات 
اليت مثلت األبواب واألسرة واملداخل حركة منوعة أبعدت الرتابة عن إيقاع األداء

اسماعي��ل  د.ياس��ن  عودن��ا  لق��د     
ف��ي ك��ل دورة ان يق��دم لنا عم��ا مميزا 
مؤك��دا حض��وره املسرح��ي وتواج��ده 
ان  بع��د  املسرحي��ة  الساح��ة  عل��ى 
اصابه��ا اخلمول رغم كث��رة الشهادات 
والشهادات العليا وغاب املبدعون ويكاد 
املس��رح العراقي ينقرض كاي ديناصور 
ال ميكنه التعايش م��ع عصر االنترنيت 
والفضائي��ات وثقافة الص��ورة املبهرة..

واستسلم الكثير من املسرحين  لهذا 
السك��ون. اال ان د.ياسن ظ��ل مواظبا 
عل��ى ان يعطينا كل سنة عما جديدا 
محرك��ا ف��ي ورش��ته ق��درات الطلبة 
وامكانياته��م. ه��ذه السن��ة يقدم لنا 
عم��ا يقت��رب م��ن الواقعي��ة اكثر من 
التجريب وهي خط��وة جيدة لتقليص 
الب��ون بن املشاهد غي��ر االختصاصي 
وب��ن مجموعة االجناز مم��ا ساعد االداء 
عل��ى ان يك��ون قريبا من الص��دق اكثر 
م��ن ان يح��اول ان يغرب قدرات��ه طالبا 
م��ن املشاهد ان يقت��رب منها او يتآلف 

معها..وانا اعتق��د ان مجموعة العمل 
متكن��ت م��ن حتقيق ذل��ك بق��در جيد. 
موضوعة الع��رض )وال اقول النص الني 
ف��ي الواقع لم اطلع عل��ى النص حتى 
اميز بينه وبن الرؤيا( تناولت موضوعة 
احلرب..وهي موضوعة مت تناولها كثيرا..

لكن العمل تناولها هذه املرة ليناظرها 
مع قضي��ة الوطن.. وقضي��ة املوت وما 
يترتب على كل ذلك من نتائج.. القتيل  
ف��ي احلرب يه��رب من امل��وت محاوال ان 
يلتق��ي بارملت��ه التي ل��م تخلف منه 
)وفنتازي��ا الفك��رة( تري��د ان تستعي��د 
اصل الصراع من خال افتراضية عودة 
القتيل.. ويتم اجت��رار الذكريات..وتكاد 
تل��ك الذكريات ان تسيط��ر على احلزن 
وااللم ولكن الصح��وة تأتي من ارملته 

حي��ث تذكره ان ك��ل ما يق��ال االن هو 
ح��ول املاض��ي.. )كنت.. كن��ت.. كنت(..

لك��ن )اآلن وما سيك��ون(.. مجهول.. او 
معت��م.. بسبب فك��رة التضحية.. لم 

يب��ق للحاضر وللمستقب��ل غير احلزن 
واالس��ى.. وتزيد من امل��ه حيث تذكر له 
حقيق��ة قاسية ان ام��ه فارقت احلياة 
بع��د ان ضجرت من مراجعة ش��بابيك 
الذي��ن دفعوه ليموت م��ن اجل الوطن..

وحتولت الى شحاذة.. هنا يضع العرض 
امامنا اش��كالوية هذا االختي��ار )ماذا 
يعني الوطن؟ وماذا بعد موتنا من اجله؟  
وهل سيحفظ كرامة الباقن بعد موت 
املضح��ن؟( جغرافية املكان املسرحي 
منحت الع��رض جمالي��ة عالية حيث 
ش��كلت املستطي��ات واملربعات التي 
مثلت االب��واب واالسرة واملداخل حركة  
منوعة ابعدت الرتابة عن ايقاع االداء..

اال انها تركت اغلبها جامدة باستثناء 
املهد واالجراس وحبل الغسيل.. وحتى 

البالونات تركت كأنها ميتة من املاضي. 
كان اداء الطالبن رشا املشعل.. ورأفت 
مهدي جيدا.. رغم ان رشا كانت افضل 
نسبي��ا القترابها من روح املرأة االرملة..
اال ان التلوين بااللقاء يوحي بقدرة ميكن 
ان تق��دم للمستقبل ممثل��ن متميزين 
باعمال قادمة. شكلت اغاني الذكريات 
حتديدا زمنيا نحو السبعينات مما يوحي 
ال��ى زمن ح��رب محدد.. ولك��ن العرض 
جتاوزه��ا ال��ى ح��روب اخ��رى قريبة من 
االلفي��ة الثالثة وتل��ك مقارنة موفقة 
رغم الف��ارق الزمن��ي الطوي��ل.. لكنه 
يشي��ر بايحاء غير مباش��ر ال��ى فكرة 
)املساومة باسم الوطن النتاج املوت(..
كن��ت امتنى ايض��ا ان تتقلص مساحة 
املوسيقى نسبيا ويرافق العرض بعض 
املقطوع��ات العراقي��ة. الع��رض ك��ان 
موفق��ا ويستحق املشاه��دة.. امتنى ان 
تتك��رر هكذا جت��ارب طابي��ة لتحقق 
مستقب��ا مسرحيا بدي��ا عن اخلمول 

والهشاشة املسرحية.

albaynanew@yahoo.com
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جملة
جريدة يومية سياسية عامة  

ال ترتبط بحزب أو حركة
 أو أية جهة دينية أو سياسية

العدد )3183( االثنين 13 /5/ 2019

البينة الجديدة / عبد السادة جبار

قدم لنا د. ياسني عماًل يقرتب من الواقعية أكثر من التجريب وهي خطوة جيدة لتقليص البون 
بني املشاهد غري االختصاصي وبني جمموعة اإلجناز مما ساعد األداء على أن يكون قريبًا من الصدق

قدم��ت كلية الفنون اجلميلة / ورش��ة فنون املسرح مسرحية )ملح تالف( النص / هشام ش��بر، رؤية العرض / ياسن 
اسماعيل، دراماتورج/ د.سافرة ناجي، اداء / رش��ا املشع��ل.. رأفت مهدي، حضر العرض عدد كبير ضم طلبة وجمهورا 
من املتابعن للمسرح وأساتذة وشخصيات مسرحية من بينهم شذى سالم وسامي عبد احلميد.. وآخرون.. واستغرق 

العرض أكثر من ساعة ونصف..

عبد السادة جبارد. ياسني اسماعيل

ريهام سعيد تفجر مفاجأة 
عن طالق عمرو دياب

متابعة / البينة الجديدة
ش��اركت اإلعامي��ة ريه��ام سعي��د متابعيها على 
تطبي��ق »انستغ��رام« مبنش��ور م��ن مسلس��ل »زي 
الشمس« الذي يعرض حالياً للفنانة دينا الشربيني، 
وأثارت م��ن خالها ضج��ة كبيرة بع��د كشفها عن 
س��ّر يخ��ص النج��م املص��ري عم��رو دي��اب. وأعربت 
سعي��د عن دعمه��ا للشربيني في دوره��ا القوي في 
املسلسل وعّلق��ت على صورتها: »غير أنك محترمة 
ومتواضع��ة أن��ِت إنسان��ة جميل��ة وتستحقن كل 
خير. أبدع��ِت. أبدعِت. أبدعِت برافو براف��و برافو.. ربنا 

عوضك خير وإن ش��اء اهلل تفضلي عاليه 
ف��وق السم��ا.. ربنا بج��د كبير«، 

األم��ر ال��ذي أث��ار موج��ة من 
التعليق��ات املتناقض��ة من 
متابعيها ما اضطرها على 

الرد على بعضها لتوضيح 
رّدت  وبالفعل  موقفه��ا. 
االعامية املصرية على 
متابعيها  ألحد  سؤال 
ج��اء في��ه: »ه��و أنِت 
يا ريه��ام مش عندك 
أن��ك تكره��ي  مب��دأ 
الرجالة؟،  خطاف��ات 
فأجابت عن السؤال 
دياب  »عم��رو  قائلة: 
كتير  بقال��ه  مطّلق 
دين��ا«،  قب��ل  أوي 
لتكشف بذلك أحد 
»الهضبة«  أس��رار 
التي  الشخصي��ة 

كيف  يجي��د 
يخفيه��ا 

ع��ن 
محبيه.

البينة الجديدة / وهاب السيد
ل��ن يك��ون حديثن��ا ع��ن اجلان��ب الفن��ي 
واملعاجلة الدرامي��ة االكادميية للمسلسل 
العراق��ي )الفن��دق( وال��ذي م��ازال عرضه 
جاريا من على شاشة الشرقية، وكلمتنا 
اليوم ه��ي في املوضوع والفك��رة والثيمة 
حام��د  عليه��ا  عم��ل  الت��ي  القص��ة  او 
املالك��ي مؤلفا )اقتباس او فك��رة او رواية( 
وحسن حسن��ي مخرجا. لق��د جنح االدب 
العاملي خ��ال مراحل حض��وره التاريخية 
ف��ي طرح��ه اجل��ريء واحلقيق��ي لقضي��ة 
االنسان ومعان��اة الشع��وب مصورين لنا 
الوقائع ف��ي أدق التفاصيل وسار على االثر 
االدب العرب��ي املص��ري والساح��ة الفنية 
مع��ه ف��ي مواكب��ة وانتماء، حي��ث كتب 
لنا الراح��ل جنيب محف��وظ والعقاد وطه 
حسن وجمال الغيطاني ويوسف شاهن 

وغيره��م الكثي��ر. الفندق ال��ذي يفتح لنا 
ابواب��ه كل ليل��ة ليطلعنا عل��ى تفاصيل 
املشهد العراقي بك��ل جتلياته وسلبياته 
االجتماعية والسياسية مصورا وموضحا 
نقطة التحول اخلطيرة في احلياة من خال 
انتاج دراما واقعية صارخة بوجه االنسان 
معلن��ة ساعة الصفر واخلراب في وطن با 
افق وال طريق وال نهاية واضحة! ان املهمة 
الت��ي وض��ع عليه��ا االدب عام��ة والفنون 
خاص��ة ه��ي مهم��ة انساني��ة واخاقية 
ومهني��ة في عملي��ات الكش��ف والرصد 
والتق��ومي والنقد البن��اء، وعلى هذا املنهج 
واالساس قام��ت قيامات الفن��ون صانعة 
اجلمال في احلياة. في هذا الشهر الفضيل 
جعلن��ا اخمل��رج حس��ن حسن��ي والكاتب 
حام��د املالكي نعيش ك��ل ليلة في حدث 
جديد وموضوعة مغايرة للمشهد العراقي 

االجتماعي من خال استنطاق سكان هذا 
الفن��دق الذين هم من الفئات االجتماعية 
اخملتلفة ضمت اخلريج ورجل الدين واللص 
والقاتل وم��روج اخمل��درات واحلشيشة الى 
وك��ر للدع��ارة يقب��ع خلف ست��ار عناوين 
متعددة كصال��ون التجميل والتدليك الى 
الصحفي الشريف والذي يقف عاجزا ازاء 
م��ا يحصل امام��ه من متغي��رات سريعة 
دراماتيكية، بن رصاصة او الصمت! الولوج 
الصريح والطرق الساخن والكاش��ف في 
املسك��وت عن��ه مهمة وطني��ة واخاقية 
ومهنية حقيقية لم نعهدها منذ سنوات 
ايام الدراما العراقية )ذئاب الليل( ويبدو ان 
للذئاب امتدادات كثيرة ومتشعبة؟ ال اريد 
االطالة في التفاصيل وكما ذكرت لنا عودة 
قادمة في املوضوع ودعونا جميعا نشاهد 

احداث ووقائع وشخوص فندق الوطن.

متابعة / البينة الجديدة
زارت الفنان��ة املغربية العراقية ش��ذى حسون، 
بالع��راق،  أربي��ل  مخيم��ات  املاض��ي،  اجلمع��ة 
م��ن أجل لق��اء النازح��ن العراقي��ن والاجئن 

السوري��ن فيها، والترويج للتب��رع بزكاة الفطر 
له��م. ونش��رت حسون عل��ى حسابه��ا مبوقع 
“فايسبوك” بع��ض الصور مع أطف��ال وسكان 
اخمليمات، وبدت على طبيعتها مبابس »كاجوال« 
م��ع قبعة ف��وق رأسه��ا ومكياج خفي��ف جداً 
وحرصت على اللعب مع االطفال.وارفقت الصور 
بتعلي��ٍق جاء فيه: »أش��كر مفوضي��ة الاجئن 
ل��أمم املتحدة التي أعطتني فرص��ة لزيارة أهلنا 
النازح��ن العراقي��ن والاجئ��ن السوري��ن في 
مخيمات أربيل العراق. املهمة كانت صعبة جدا 
باألخص بعد ما رأيناه من معاناة وفقر وحزن في 
عيون األطف��ال وأهاليهم وحرمانهم من أبسط 
»ش��خصيا  اليومية«.واضاف��ت  االحتياج��ات 
حاول��ت ان أرس��م ابتسامة بسيط��ة في وجوه 
أطفاله��م وأدعوكم ملساعدته��م عبر املنظمة 

من خال التبرع لهم«.

متابعة / البينة الجديدة
أك��دت الفنانة آينت عام��ر أن النجمة املصرية 
عا غ��امن لم تنجح في جتسيد دور »حفيظة« 
وه��و الدور الذي قدمت��ه الفنانة سناء جميل 
في مسلس��ل »الزوجة الثاني��ة« الذي لعبت 
في��ه دور »فاطم��ة« ال��ذي جسدت��ه الفنانة 
سعاد حسني ف��ي الفيلم الذي يحمل نفس 
االس��م. وقالت خال استضافتها في برنامج 
»شيخ احلارة« إن »مخرج العمل خيري بشارة، 
طلب من غامن أن تصفعني بالكف مرة واحدة 
فق��ط عل��ى أن تفاجئني بذلك حت��ى يخرج 
مبشهد واقعي لرد فعلي، ولكنها بعد قيامها 
بذلك فوجئت به��ا تصفعني للم��رة الثانية 

ول��م يطلب منه��ا اخملرج ذل��ك«. وتابعت إنها 
تعتق��د أن عا خانها إحساسها فيما فعلته 
مع��ي، وقالت عني إنني ل��م أجسد دور سعاد 
حسني بشكل الئ��ق، وهذا رأيها الشخصي.

وأك��دت عامر أن الفنان��ة املصرية فشلت في 
جتسيد دور سناء جميل، وأخذته إلى منطقة 
أخرى بعي��داً عنها، موضح��ة أنها لم تشعر 
بها نهائياً في هذا الدور حيث إن سناء جميل 
ل��م ترتد هذه املابس التي ظهرت بها أو تضع 
كمي��ة املاكياج الت��ي وضعتها ع��ا، أو حتى 
تصفيفة الشعر التي ظهرت بها، إذ إن بطلة 
الفيل��م كان��ت تض��ع »البنس« في ش��عرها 

وتفرقه لنصفن فقط.

شذى حسون ترجع للطفولة مع جمموعة من الالجئنيآينت عامر تهاجم جنمة مصرية ضربتها بعنف

الـمـســكوت عـنــه فـي فـنـدق الـوطــــــــــــــن!

بغداد / البينة الجديدة
تستعد رابطة السينما والتلفزيون 
في البصرة القامة مهرجانها بدورته 
ال���17 التي ستحم��ل اسم الفنان 
سام��ي قفط��ان. رئي��س الرابط��ة 
الفنان علي املالكي ق��ال ل�)البينة 
اجلديدة( سيشارك في املهرجان 25 

فيلم��ا عراقيا باالضاف��ة الى افام 
عربية اخرى من مصر ولبنان وسوريا، 
واض��اف املالك��ي: وجه��ت دعوات 
لعدد م��ن الفنان��ن الع��رب وتأكد 
حض��ور ف��اروق الفيش��اوي وحنان 
ش��وقي، وبن سيتم تك��رمي نخبة 
م��ن الفنانن املبدع��ن منهم عزام 

صالح، قحطان عب��د اجلليل، وفائز 
النعماني، يذكر ان رابطة السينما 
والتلفزيون دأب��ت وبشكل مستمر 
على اقامة هذا املهرجان سنويا مع 
التوسع ف��ي توجيه الدع��وات الى 
ك��ل احملافظات العراقي��ة وعدد من 

الدول العربية.

مهرجان سينمائي يف البصرة
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إعالن
دائرة كاتب العدل يف كركوك 
اىل/ املقاول منذر حميد جاسم

نظرًا لعدم قيامكم بتسديد املبلغ املرتتب بذمتكم والبالغ )34,378,038( 
اربع��ة وثالثون مليون وثالثمائة وثمانية وس��بعون ال��ف وثمانية وثالثون 
دينار عن اعمال املقاولة املرقمة )م ش 4/2011/2( والخاصة ب�)انش��اء 
س��قيفة مكائن املوازنة واالدارة يف قس��م الهندس��ة امليكانيكية / املنطقة 
الصناعي��ة / محافظة كركوك( اىل ش��ركة نفط الش��مال. عليه نخطركم 
بهذا االنذار بضرورة االس��رع بمراجعة ش��ركة نفط الشمال خالل )14( 
اربعة عش��رة يومًا اعتبارًا من تاريخ تبلغكم بصحيفتني محليتني وبعكسه 

سوف تتخذ بحقكم كافة االجراءات القانونية. 
كاتب العدل يف كركوك

جمهورية العراق
مجلس الوزراء 

سلطة الطريان املدني 
لجنة البيع واإليجار

إع��الن
تعل��ن س��لطة الطريان املدني العراقي عن اجراء مزايدة علنية لبيع مواد مس��تهلكة يف مطار البصرة الدولي واملدرج��ة تفاصيلها يف الجداول املرفقة مع االعالن.فعلى 
الراغبني باالش��رتاك يف املزايدة الحضور اىل مطار البصرة الدولي يف تمام الس��اعة العاشرة من صباح يوم الثالثني تبدأ من اليوم التالي لنشر االعالن واذا صادف عطلة 
رسمية ففي اليوم الذي يليه مستصحبني معهم التأمينات القانونية والبالغة )20%( من القيمة املقدرة بصك مصدق او نقدا مع براءة الذمة من الهيأة العامة للضرائب 
لعام )2019( كذلك املستمس��كات الرسمية واالصولية وس��تكون املزايدة استنادا لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 وسيتحمل من ترسو عليه 

املزايدة اجور نشر االعالن وكافة املصاريف االخرى.
علي خليل ابراهيم
املدير العام / وكالة

شركة التأمني العراقية العامة
)إع���������������������الن(

تعلن لجنة البيع وااليجار يف شركة التأمني العراقية العامة عن اجراء مزايدة علنية وللمرة الثانية لتأجري بناية الشركة والواقعة يف 
محافظة بغداد / الشرطة الرابعة رقم املقاطعة )18( العامرية واملتضمنة شقق عدد )22( ومحل عدد )2( وملدة سنة واحدة و طبقا 
ألحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل فعلى الراغبني بالتأجري مراجعة مقر الشركة/ قسم االستثمار يف 
بغداد شارع خالد بن الوليد قرب ساحة التحريات او يف مقر شركتنا يف الكرخ / املنصور تقاطع الرواد لتقديم املستمسكات الرسمية 
وتس��ديد التأمينات القانونية البالغة 20% من القيمة التقديرية علما ان املزايدة س��تجري ي��وم االربعاء املوافق 2019/5/29 يف 

الساعة العاشرة صباحا.
مالحظة: اذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية سيكون موعد املزايدة يوم الدوام الرسمي التالي.

ملزيد من املعلومات االتصال على الرقم / قسم االستثمار 07717852069
investment@iq-insurance.com �:او مراسلة القسم على الربيد االلكرتوني

info@iq-insurance.com �:الربيد االلكرتوني لشركة التأمني العراقية العامة
 www.iq-insurance.com �:او زيارة املوقع االلكرتوني

املدير العام

الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية / الفرات االوسط

 
 مبلغ التأمينات الكلي العدد المادة  ت العدد المادة ت
مائة  ١١٠٠٠٠ اثنان ٢ قالب كيك ٢٧ اثنان ٢ ماكنة ثرم (ستيل) كهربائية مع الملحقات ١

ف دينار الآوعشرة 
 عراقي

 واحد ١ جك ستيل ٢٨ واحد ١ ماكنة صنع مكعبات لج ستيل كهربائية ٢
 اربعة ٤ كهربائيخالط  ٢٩ عشر ااثن ١٢ صندوق بالستك ٣
 ثالثة ٣ طاحونة قهوة ٣٠ اربعة ٤ جهاز قاتل حشرات ٤
 سبعون ٧٠ )HOOKجنكال ( ٣١ واحد ١ جهاز توستر ٥
 ٣١ ملقط مختلف االحجام ٣٢ ثالثة ٣ نفاضة سكائر عمودية ٦
 اثنان ٢ حوض ستيل مربع ذو قاعدة ٣٣ ٣١٦ صينية ستيل مختلفة ٧
 ثالثة عشر ١٣ مختلف االحجامقدر  ٣٤ ٢٥ سطل ثلج ٨
 ستة ٦ قدر ستيل للغلي (قطعتين) ٣٥ اثنان ٢ جهاز تقطيع لحم ٩

 واحد ١ معجانة ذو يدتين ٣٦  اتالف ١٠
 اثنان ٢ معجانة ستيل صغيرة دائرية ذات يدتين ٣٧ ثالثة ٣ مشبك ستيل ١١
 ٩٢ قاعدة مملحة ٣٨ تسعة ٩ ملحقات جهاز غسل صحون ١٢
 سبعة عشر ١٧ قاعدة ممالح ستيل ٣٩ اربعة ٤ شوبك ١٣
 اربعة عشر ١٤ قدر صغير جدا ذو مصف ٤٠ ٢٨ حاوية ستيل مختلفة االحجام ١٤
 اثنان ٢ مكيال ستيل ٤١ اثنان ٢ غطاء حاوية ذو يدة بالستك ١٥
 واحد ١ مزهرية بالستك ٤٢ ١٩٧ غطاء قدر مختلف االحجام ١٦
 واحد ١ عربة قدر ٤٣ ستة عشر ١٦ مملحة فافون ١٧
 احد عشر ١١ غطاء حاوية بالستك مختلف ٤٤ ٩٩ مقالة (طاوة)  ١٨
 اثنان ٢ حاوية بالستك صغير مع غطاء ٤٥ واحد ١ جهاز تكسير الثلج ١٩
 واحد ١ حاوية بالستك كبير مع غطاء ٤٦ اربعة ٤ حوض ستيل مختلف ٢٠
 ثمانية ٨ مختلف االحجامغطاء حاوية ستيل  ٤٧ ٢٢ سلة خبز معدنية صغيرة ٢١
 اثنان ٢ تختة ٤٨ ٤٥ تبسي مختلف ٢٢
 واحد ١ س ستيل كبيرم ٤٩ ٨٢ ملحقات قالب ٢٣
 واحد ١ مبرد ٥٠ ثمانية ٨ مصفي ستيل ٢٤
 واحد ١ عجانة ستيل ٥١ سبعة ٧ مصفي ذو يده ٢٥
 واحد ١ منشار بدون تيغة ٥٢ واحد ١ قالب تقطيع عجين ٢٦
 اثنان ٢ عربة حاوية فضالت ٦٧ واحد ١ مطرقة لحم ٥٣
 اثنان ٢ جهاز قهوة كهربائي ٦٨ احد عشر ١١ مملحة زجاجية ٥٤
 عشرون ٢٠ ملحقات جهاز تقطيع وتقشير البطاطا ٦٩ اربعة ٤ صينية بالستك بيضاء ٥٥
 ثالثة ٣ ماكنة مع تقطيع البطاطا مع العربة ٧٠ تسعة ٩ قدح زجاجي ٥٦
 واحد ١ ماكنة تقشير البطاطة ٧١ اثنان ٢ ملحقات عجانة ٥٧
 واحد ١ جهاز لصنع الثلج ٧٢ ثالثة ٣ مكرافة حديد ٥٨
 واحد ١ ماكنة لغسل الصحون ٧٣ واحد ١ حوض ستيل كبير ٥٩
 واحد ١ ملعقة طويلة ٧٤ خمسة ٥ مفتاح علبة كبيرة ٦٠
 ستة ٦ مختلف مس ٧٥ اربعة ٤ قاعدة شمع دائرية ٦١
 اثنان ٢ مغرفة كبيرة ٧٦ خمسة ٥ بيتزاقالب تقطيع  ٦٢
 واحد ١ شركة طويلة ٧٧ ثالثون ٣٠ قاعدة بطل مع ضاغطة ٦٣
 ثمانية ٨ ملعقة خشب مختلفة ٧٨ ١٧٥ وعاء عالء الدين ٦٤
 ٦٣ قالب صغير جدا ٧٩ واحد ١ صينية فافون ٦٥
 ثالثة ٣ ثرامة يدوية ٨٠ واحد ١ ماكنة تقطيع البطاطا صغيرة (زرقاء)  ٦٦

 



هموم الناس

توفري الكهرباء 
حاجة ملحة 

من النافذة

    مم��ا الش��ك أن التنفيذ الناجح لعملي��ة بناء العراق يظل 
مرهونا بش��كل مباش��ر بتوفير األم��ن للمواطنني وحتقيق 
االستقرار في البالد .ولكن حتقيق هذين امللحني والضروريني 
)األمن واالس��تقرار( غير ممكن ما ل��م تتوفر اخلدمات البلدية 
واملدنية.وق��د يقف في مقدمة تل��ك اخلدمات توفير الطاقة 
الكهربائية للمناطق الس��كنية ولدوائر الدولة ولش��وارع 
املدن واألسواق التجارية وللمؤسسات الصحية والتعليمية 
. ولك��ن املهم أيض��ا توفير الطاق��ة الكهربائي��ة الكافية 
لتش��غيل أالف املعامل املتوقفة اآلن ع��ن العمل واالنتاج ، 
ومنها املعامل اململوكة للقطاع اخلاص أو اململوكة للدولة 
والتابع��ة للقطاع العام.أن توفي��ر الطاقة الكهربائية يعد 
مفتاح حل األزم��ات واالختناقات التي تعيش��ها بالدنا في 
الوقت احلاضر ، مبا في ذلك عملية تزويد السيارات وسيارات 
نقل الركاب وشاحنات نقل البضائع والسلع االستهالكية 
وامل��واد الضرورية للبناء واألعمار بالوقود الالزم لتش��غيلها 
والقضاء على ظاهرة الطوابير الطويلة وما تسببه من تذمر 
واس��تياء هذه األيام يؤدي الى خلق املش��اكل واملشاحنات 
الت��ي نحن بأمس احلاجة إلى جتنبه��ا .العديد من محطات 
تعبئة الوقود تتوقف عن تزويد السيارات بالبنزين أو اآلليات 
الثقيل��ة ب)الكاز( ليس بس��بب عدم وجود ه��ذه املادة في 
خزاناته��ا ،في بع��ض األحيان ،بل بس��بب انقط��اع التيار 
الكهربائي لس��اعات طويلة وتوقف مضخاتها عن العمل.

كما إن انس��يابية نقل البضائع واألش��خاص واملواد األولية 
من ش��أنها تنش��يط حرك��ة قطاعات عدي��دة ومهمة في 
االقتص��اد العراقي . لذا ,فان توفير الطاقة الكهربائية لكل 

هذه األنشطة ،اخلدمية 
واإلنتاجية والتجارية،

يخل��ق  أن  ش��أنه  م��ن 
وفعالة  نش��طة  حركة 
اإلع��داد  المتص��اص 
العاطلني  م��ن  الكبيرة 
العمل.فالبطال��ة  ع��ن 
ه��و  كم��ا  الواس��عة 
مع��روف ف��ي كل بلدان 
أوضاعا  تف��رز  العال��م، 
إلى جانب  أمنية سيئة 
ما تسببه من ركود عام 
في احلرك��ة االقتصادية 

بس��بب تده��ور الق��درة الش��رائية للن��اس. والبطالة كما 
هو معروف أيضا ، تنش��أ بس��بب توقف املعام��ل واملصانع 
وتسريح العاملني فيها.وفي الوقت احلاضر ميكن القول بأن 
أالف املعام��ل األهلي��ة الصغيرة واملتوس��طة ، والتي كانت 
تش��غل عش��رات اآلالف من األيدي العاملة ، قد توقفت عن 
العمل. إن تش��غيل مصانع ومعامل القطاع العام واخلاص 
هي مهمة وطنية .فمن شأن حتقيقها ميكن توفير منتجات 
عديدة لسد جزء من حاجة السوق احمللية وتقليل االعتماد 
على االس��تيرادات من اخلارج، كم��ا وأن جميع املعنيني مبثل 
هذا النش��اط االقتص��ادي في الع��راق يعرفون جي��دا رداءة 
نوعية الكثير من البضائع والس��لع ال��واردة الى العراق من 
بعض البل��دان اجملاورة ،ويعرفون ارتفاع أس��عارها بالقياس 
إلى أس��عار مامياثلها في الس��وق الدولية .واألسوأ من ذلك 
هو إن الكثير من السلع الداخلة إلى العراق من دول مجاورة 
يأت��ي إع��ادة التصدير ،أي اس��تيرادها من مناش��ىء معينة 
،بعضها مجهول، ثم تص��در إلى العراق على أنها من صنع 
أو إنت��اج هذا البلد اجمل��اور اوذلك. ان إعادة تش��غيل معامل 
ومصانع العراق تشكل جزءا من عمليات بناء وأعمار العراق 
. ولك��ن حتقيق هذا الهدف يتطلب الكثير من اجلهد وتوفير 
املستلزمات الضرورية، والتي تعتبر الطاقة الكهربائية من 
أهمه��ا. وإذا كانت محطات توليد الطاق��ة الكهربائية قد 
تعرضت لآلهمال املتعمد من قبل النظام السابق .وكعالج 
عاجل لالزم��ة الم من املمكن جلب مول��دات متنقلة وذات 
طاقات توليدية كبيرة ، ثم توزيعها على املناطق السكنية 
لتخفيف األزمة واإلس��هام في حتقيق األمن واالستقرار ولو 

بصورة جزئية ووقتية.

توفري الطاقة الكهربائية 
يعد مفتاح حل األزمات 
واالختناقات التي 
تعيشها بالدنا يف الوقت 
الحاضر
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أحمد البياتي

وردتن��ا الرس��الة التالي��ة عب��ر البري��د 
االلكتروني جلريدتنا من املدرس املتقاعد 
غازي زيدان عطية ننشرها نصا, ونتمنى 

ان حتظى باالهتمام من قبلكم 
)نص الرسالة(

بسم اهلل الرحمن الرحيم
السيد وزير املالية احملترم

السيد وكيل وزارة املالية احملترم
الس��يد رئيس هيئ��ة التقاعد الوطنية 

احملترم
السيد املفتش العام احملترم

حتية طيبة
املوضوع: استمرار االستقطاعات  غير 

القانونية من رواتب املتقاعدين
اود ان اعلمك��م ان��ي موظ��ف متقاعد 
بعنوان )م��درس( فيزياء ومجموع راتبي 
 )1410000( ش��هرين  كل  التقاع��دي 
ملي��ون واربعمائ��ة وعش��رة االف دينار 

ويعل��م س��يادتكم ان االس��تقطاعات 
م��ن روات��ب املتقاعدي��ن مت الغاؤها من 
بداية سنة 2018 ومع ذلك استقطعت 
من رواتب��ي التقاعدية مبال��غ بطريقة 
عش��وائية وغي��ر قانونية وال��ذي يؤيد 
صح��ة كالم��ي ه��ذه قوائ��م الروات��ب 
املرفقة طيا واملذكورة تفاصيلها ادناه: 
تاريخ قائمة الراتب  املبلغ املس��تقطع    

نسب االستقطاع
شباط 2018

)129( الف دينار
  )%9,2(

نيسان 2018
)80( الف دينار

 )%5,7(
شباط 2019

)75( الف دينار
)%5,3(

نيسان 2019
)77( الف دينار

)%5,5(

الس��يد الوزير الس��يد الوكيل السيد 
رئي��س الهيئة الس��يد املفت��ش العام 
احملترمني. اطلب من سيادتكم االهتمام 

باملوضوع وايقاف هذه االس��تقطاعات 
ولك��م  املس��تقطعة  املبال��غ  واع��ادة 

الشكر مع التقدير 
الرقم التقاعدي: 3163559003

املرفقات: قوائم رواتب مصورة عدد )5( 
غازي زيدان عطية

مدرس متقاعد
2019/5/12

ه� :07708957684
نسخة منه الى:

-مكت��ب وزي��ر املالي��ة, قس��م ش��ؤون 
املواطنني/ مع التقدير

-السيد مدير عام الدائرة القانونية/ مع 
التقدير

-الس��يد مدي��ر القس��م املدن��ي االول/ 
والثاني/ مع التقدير

-الس��يد رئي��س جلن��ة تدقي��ق  قضايا 
املتقاعدين/ مع التقدير.

امـــــــام انـظـــار الـسـادة املـسـؤولـيــن .. اسـتـقـطــاعـــــات

   حض��ر الى جريدتنا املواطن )ص.ع( وذكر بانه لديه مطبعة )دار 
القاضي للطباعة والنشر( الكائنة في منطقة احلبيبة/ مقابل 
البحيرة واش��تراها ع��ام 1996 من اللجن��ة االوملبية وقام بطبع 
العديد من الصحف واجملالت العراقية.. وافاد انه في العام  2015 
فوجئ مبصادرتها من قبل وزارة الداخلية وعند االستفسار تبني 
ان امانة بغداد قد باعت االرض التي ش��يدت عليها املطبعة الى 
وزارة الداخلية. واض��اف ان لديه عمال في املطبعة يزيد عددهم 
عن )100( عامل مت تس��ريحهم وهم اصح��اب عوائل.. وذكر بانه 
طبع ايضا العديد من املناهج الدراس��ية لصال��ح وزارة التربية. 
واسترس��ل في شكواه انه عند املداهمة قد متت مصادرة جميع 
املوج��ودات في املطبعة من اجهزة ومكائن ومطبوعات, وبني انه 
يتم اخط��اره او انذاره م��ن قبل اجلهات املعنية مس��بقا بذلك. 
عليه يناش��دكم هذا املواطن ويس��تصرخكم باسم االنسانية 
ان تنظ��روا مبظلوميته ومتنحوه حقه املغص��وب عنوة.. ))البينة 
اجلدي��دة(( اذ تض��ع ه��ذا االمر ام��ام اهتماماتكم الش��خصية 
وتأمل ان ترس��لون بطلبه لغرض الوقوف على خلفية االمر منه 
ش��خصيا النه ال يس��تطيع البوح بها اال امامكم . ) ارحموا من 
في االرض يرحمكم من في الس��ماء( وكونوا عونا وسندا له في 
اس��تعادة حقه املغتصب ، وانتم اهل لذلك علما انه س��بق وان 
نش��رت جريدة الصباح مناشدته الى دولة رئيس الوزراء بعددها 
املرق��م )4515( ف��ي 2019/4/24 وحل��د االن ل��م يحظ ب��اي جواب 

بحسب قوله.

ناشدت منظمة الدفاع عن حقوق الطلبة ورعايتهم مبوجب كتابها 
ذي العدد )14001( في 2019/5/8 السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور 
عادل عبد املهدي مبفاحتة وزارة التربية بخصوص االمتحانات العامة 
والس��ماح لطلبة املراحل املنتهية وطلبة )اخلارجي( باملشاركة في 

االمتحانات العامة خدمة للصالح العام.

منظمة الدفاع عن حقوق 
الطلبة ورعايتهم تناشدكم

امام انظار دولة رئيس الوزراء 

مصادرة مطبعة 

امام انظار / السيد رئيس اجلمهورية
السيد رئيس جملس النواب

السيد رئيس جملس الوزراء 

عدنان راشد القريشي
 من االنص��اف ان ال ننكر اجلهود القيمة 
التي يبذلها االطباء ف��ي تقدمي اخلدمات 
الطبي��ة للمرض��ى وهنا الب��د ان حتصل 
بعض احلاالت السلبية التي ال  تنسجم 
مع اجلهود التي تبذلها ادارة املستشفى 
للمواط��ن  الطبي��ة  اخلدم��ات  لتق��دمي 
ملراجع��ة  الصدف��ة  قادتن��ي  العراق��ي 
املستش��فى صباح يوم اخلميس املاضي 
املصادف 2019/5/9 بتحويل من الطبيب 
الس��ابعة  الس��اعة  وصل��ت  املعال��ج 
 ( وكان��ت   دقيق��ة  واربع��ني  وخمس��ة 
محطتي االولى( قاعة االس��تقبال التي 
كانت خالية من اي موظف بقينا ننتظر 
الى الساعة التاسعة  حلني مجيء قاطع 
التذاك��ر  وبعدحوال��ي اكث��ر من نصف 
س��اعة حصلن��ا عل��ى التذاكر بس��بب 
ازدي��اد ع��دد املراجع��ني وخ��الل مرحلة 
انتظ��ار قاط��ع التذاك��ر الحظ��ت تذمر 
املراجعني من عدم وجود كراس��ي طبية 

مدولبة لنقل املرض��ى من الباب الرئيس  
ال��ى غ��رف االطباء مم��ا يجع��ل مرافقي 
املرضى ف��ي حالة حرج فقد صعب االمر 
عليه��م في نقل مرضاهم الذين هم في 
الغالب ليس له��م القدرة في الوقوف او 

املسير على اقدامهم التي فقدت القدرة 
بسبب ضعف االعصاب) احملطة الثانية ( 
بعد حصولك على تذكرة الدخول تواجه 
موظف غليظ القلب وس��ليط اللس��ان 
ال يفق��ه من الرحمة والش��فقة ش��يئا 

يس��تلم   التذاك��ر ويجمعه��ا بص��ورة 
عشوائية وليس حسب تسلسل قاطع 
التذاكر الذي يكتب الرقم خلف التذكرة 
واالده��ى من ذلك يش��اهد بعض املرضى 
افترش��وا االرض في مشهد يبعث احلزن 
واألس��ى ف��ي النف��س وكان بأمكانه ان 
يتجاوز تسلس��ل االسماء وليس االرقام 
كما هو متبع حسب القاعدة التي تنص 
على االسبقية حسب احلاالت االنسانية 
الدوائ��ر  عل��ى مختل��ف  اغل��ب  وجت��د 
عناوينها بتعليق لوحة كبيرة تشير الى 
االفضلية لكبار الس��ن واحلاالت احلرجة 
لك��ن املوظف جاس��م لعيب��ي ال يعمل 
حسب هذا املنطلق االنساني لعله غير 
مطلع على واجبات موظف استعالمات 
املستش��فى  الدارة  واجه��ة  ه��و  ال��ذي 
وان حديث��ي لي��س من باب الع��داء لهذا 
عل��ى  الش��ديد  ب��ل حلرص��ي  املوظ��ف 
سمعة هذا املستش��فى األنيق في كل 
ش��يء ما عدا هذه املالحظات الس��لبية 

الت��ي ميكن معاجلتها م��ن خالل تثقيف 
موظفي  االس��تعالمات وادخالهم دورات 
حسن التعامل مع املرضى وبامكان ادارة 
املراقبة  املستش��فى مراجعة كام��رات 
املوج��ودة داخ��ل ص��االت انتظ��ار قاطع 
التذاك��ر وصالة انتظ��ار املرضى لدخول 
غرفة الطبيب املعالج علما اني اتصلت 
برق��م  ش��ؤون املواطن��ني التابع ل��وزارة 
الصحة بع��د جتاوز املوظف جتاوزا لفظيا 
لكني اتبعت االطر االخالقية والقانونية 
ف��ي معاجل��ة ه��ذا االعت��داء وس��جلت 
ش��كواي حس��ب الرقم 07734894607 
املكت��وب في اغلب جدران املستش��فى 
وقد حفظت اس��م املوظف الذي سجل 
ش��كواي ولك��ن م��ن غي��ر رد   علم��ا ان 
اللوحة املعلقة تشير الى سرعة معاجلة 
حاالت الش��كوى ))فورا وخ��الل دقائق (( 
الت��ي تقدم من قبل املواطن لذا امتنى من 
ادارة املستشفى معاجلة هذه السلبيات 

بروح رياضية  وحرص شديد.

حــاالت سـلـبـيـة فــي مـسـتـشــفــى الـعـلـوم الـعـصـبـيـــــــــــــــة
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هاتفن��ا املواط��ن )رس��ول احلمداني( 
من س��كنة محافظة بابل وذكر بان 
عم��ال النظاف��ة )الكابس��ات( ف��ي 
اغل��ب مناطق احملافظ��ة وبالتحديد 

مرك��ز احملافظة واالحياء الس��كنية 
القريب��ة منها ح��ني يقوم��ون برفع 
النفاي��ات يطالب��ون اصح��اب الدور 
واحملال بدفع مبل��غ )1000( الف دينار 

وان م��ن ميتن��ع عن الدف��ع ال يرفعون 
القمامة من امام ب��اب داره وافاد بان 
هذه احلالة معيب��ة النهم يتقاضون 
راتبا م��ن الدولة وبالتالي ان ترك هذه 

النفاي��ات وع��دم رفعه��ا ي��ؤدي الى 
انبع��اث الروائ��ح الكريه��ة ويصبح 
مرتعا للحيوانات واحلش��رات الضارة 
وعلي��ه يتمنى ان ين��ال هذا املوضوع 

اهتمامك��م الش��خصي والتوجي��ه 
الى دائ��رة البلدي��ة املعني��ة باتخاذ 

االجراءات الالزمة.
موبايل/07815485200

البينة الجديدة / علي كريم ابراهيم

يب��دو إن احل��روب املدم��رة وني��ران 
اإلرهاب احملرقة التي مر بها العراق 
ل��م تك��ن كافي��ة لقتل ش��عبنا 
ونش��ر األحزان واأللم في اوساطنا 
حت��ى يح��ني ال��دور على ح��وادث 
رياح��ني  من��ا  لتخط��ف  الس��ير 
قلوبن��ا وس��لوى افئدتن��ا  .حي��ث 
يش��هد الش��ارع العراق��ي يوميا 
حوادث سير وبشكل كبير ومتزايد 
وينت��ج عنها األالف م��ن الضحايا 
ب��ني املواطن��ني . وتأخ��ذ ح��وادث 
الس��ير املرتبة الثانية في ازهاقها 
ح��وادث  بع��د  العراقي��ني  الرواح 
اإلرهاب .ففي ه��ذا الصعيد ُذكرت 
إحصائيات رس��مية ع��ن حصول 

66 الف حادث مروري في السنوات 
العش��ر األخيرة حصدت   اكثر من 
مائة ألف م��ن ارواح العراقيني بني 
قتلى ومصابني .وقد تعزا االسباب 
ال��ى تهالك البنى التحتية و وجود 
احلفر في الش��وارع وقدم االكساء 
وع��دم وج��ود العالم��ات املروري��ة 
وع��دم فتح طرق جديدة تتناس��ب 
م��ع االزدي��اد الكبي��ر ف��ي اع��داد 
الس��يارات  واس��تيراد الس��يارات  
دون املواصفات واملقاييس املطلوبة 
للمحافظة على س��المة راكبيها 
وعدم إج��راء الفحوص��ات الالزمة 
الس��ائقني   قب��ل  م��ن  للمركب��ة 
القيادة  اثناء  الهاتف  واس��تخدام 
او القي��ادة حتت تأثي��ر الكحول او 
اخملدر او بسرعة جنونية دون مباالة 

بأرواح الناس وممتلكاتهم  .إضافة 
إلى جش��ع بعض س��واق املركبات 
ال��ذي يدفعه��م ال��ى التوق��ف او 
اتخاذ جانب معني بش��كل سريع 
و مفاجئ ألجل اركاب راكب والفوز 
بأجرت��ه دون اي اهتم��ام باملركبات 
الت��ي حتيط ب��ه  .كل ذل��ك وغيره 
سبب الفوضى الكبيرة في السير 
وبالتالي آالف احل��وادث والضحايا.

ناهيك ع��ن اخلس��ائر االقتصادية 
اجلس��مية الت��ي تخلفه��ا ه��ذه 
واألس��رة  الف��رد  عل��ى  احل��وادث 
واجملتمع والدولة .وبعد ذلك اصبح 
من الواجب عل��ى احلكومة اتخاذ 
إج��راءات حقيقي��ة وفعال��ة ف��ي 
سبيل دفع هذا اخلطر عن املواطنني 
م��ن قبيل إع��ادة تأهيل الش��وارع 

وإنارته��ا وفتح ط��رق جديدة تقلل 
م��ن الزخم امل��روري وتفعيل قانون 
امل��رور اجلدي��د ال��ذي أق��ره البرملان 
العراقي ومعاقبة اخملالفني _ دون 
اي اس��تثناء _ واحلد من استيراد 
الس��يارات الت��ي ال تتناس��ب مع 
واملقايي��س  املروري��ة  الس��المة 
العاملي��ة .و االس��تعانة باخلب��رات 
العراقية او ش��ركات االستش��ارة 
األجنبي��ة في س��بيل وضع حلول 
س��ليمة تقلل من وق��وع احلوادث 
مواطنين��ا  ارواح  وانق��اذ  املروري��ة 
االع��زاء الذي��ن انهكت��م احل��روب 
واملصائب التي حصلت في العراق  
. واخي��را ادعو  اخواني الس��ائقني 
بأن يتأنوا في س��ياقتهم ويتوخوا 
ويكون��وا  قيادته��م  اثن��اء  احل��ذر 

واليقظة  اإلنتب��اه  بأقصى مراحل 
من خطر رفيق السفر هذا والذي ال 
ميكن االس��تغناء عنه في أسفارنا 

وتنقلنا.

ومـــــــــن الـــرفـــــيـق مـــــا قـــــتــــــــــــــــل 

امام انظار السيد حمافظ بابل .. دفع مبلغ
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وكاالت / البينة الجديدة
انطلقت، صباح امس األحد، 
املرحل��ة قب��ل األخي��رة م��ن 
الهندية،  العامة  االنتخابات 
حيث اصط��ف الناخبون في 
نيودلهي ومناط��ق أخرى في 

شمال البالد.
وجت��ري املرحلة قب��ل األخيرة 
العام��ة  االنتخاب��ات  م��ن 
على س��بع مراحل مع بحث 
املعارضة ع��ن موقف موحد 
ملن��ع رئي��س ال��وزراء ناريندرا 
مودي م��ن الفوز بوالية ثانية، 

بحسب رويترز.
ويحق ألكثر م��ن 100 مليون 
ش��خص ف��ي س��بع واليات 
املرحل��ة  ف��ي  التصوي��ت 
العملي��ة  م��ن  السادس��ة 
االنتخابي��ة الت��ي جترى على 
م��دى 39 يوما، والت��ي بدأها 
مودي ف��ي 11 أبريل/نيس��ان 
باعتب��اره األوف��ر حظ��ا ف��ي 
الفوز بع��د تصاعد التوتر مع 

باكستان.
وس��يتم فرز األصوات في 23 

من مايو/أيار، فيما قال بعض 
الناخب��ن ف��ي دله��ي إنهم 
يدعمون مودي إعجابا منهم 

مبوقفه الصارم بشأن األمن.
ويقول محللون سياسيون إن 
األح��زاب اإلقليمية قد تقوم 
بدور حاسم في حتديد شكل 
بعدم��ا  القادم��ة  احلكوم��ة 
تضرر ح��زب بهاراتي��ا جاناتا 
نتيجة قلة الوظائف اجلديدة 
وضع��ف أس��عار املنتج��ات 

الزراعية.
القليلة  األس��ابيع  وشهدت 
تراش��قات  أيض��ا  املاضي��ة 
الزعم��اء،  ب��ن  ش��خصية 
وش��مل ذل��ك تعليق��ات من 
راهول  أس��رة  م��ودي بش��أن 
غان��دي رئي��س ح��زب املؤمتر 
وس��ليل عائل��ة نهرو-غاندي 

السياسية.    
كم��ا أعلن تنظي��م »داعش« 
اإلرهابي )احملظور في روس��يا( 
ألول مرة تأس��يس ما أسماه 
وذلك  الهن��د،  في  ب�«والي��ة« 
بعد مقتل مس��لح يقال إنه 

عل��ى صل��ة بالتنظي��م في 
اشتباك بن مسلحن وقوات 
إقليم كش��مير  األم��ن ف��ي 

املتنازع عليه.
وذك��رت رويترز نقال عن مواقع 
تابع��ة للتنظي��م، ف��ي وقت 
أم��س  مس��اء  م��ن  متأخ��ر 
اجلمع��ة، نب��أ إع��الن الوالية 
اجلديد واسمها »والية الهند«، 

وذلك في بيان قالت فيه أيضا 
إن التنظي��م أوقع ضحايا من 
الهن��دي في  اجلي��ش  ق��وات 
بل��دة أمش��يبورا في منطقة 

شوبيان في كشمير.
يش��ار إل��ى أن بي��ان تنظي��م 
بي��ان  م��ع  يتف��ق  »داع��ش« 
الهندية  الش��رطة  أصدرت��ه 
أم��س اجلمعة وقال��ت فيه إن 

مسلحا يدعى إشفاق أحمد 
صوفي قتل في اش��تباك في 

شوبيان.
م��ن  التنظي��م  ويس��تهدف 
تأس��يس والية جديدة تعزيز 
موقف��ه بع��د اكتم��ال طرد 
مقاتليه في أبريل نيسان من 
مناطق سيطرته التي أعلنها 
في الع��راق وس��وريا، وكثف 

الهجم��ات  م��ن  التنظي��م 
والتفجي��رات  اخلاطف��ة 
االنتحارية مبا في ذلك إعالنه 
املسؤولية عن تفجيرات عيد 
القيامة في س��ريالنكا التي 
ش��خصا   253 بحي��اة  أودت 

على األقل.
لعدة  إشفاق صوفي  وانضم 
ف��ي  مس��لحة  جماع��ات 
كش��مير على مدى أكثر من 
عش��ر س��نوات قبل مبايعة 
داعش، حسبما أفاد مسؤول 
عسكري يوم السبت وورد في 
مقابل��ة مع صوف��ي أجرتها 
مجلة مقرها سريناجار تؤيد 

فكر التنظيم.
وقال��ت مصادر من الش��رطة 
واجليش إن الش��بهات كانت 
تدور حول��ه في عدة هجمات 
اليدوية استهدفت  بالقنابل 
قوات األمن في املنطقة، وقال 
املس��ؤول العس��كري إن من 
احملتم��ل أن يكون صوفي آخر 
مس��لح متبق في كش��مير 

على صلة بداعش.

انطالق املرحلة قبل األخرية من االنتخابات العامة يف اهلند

حزب احملافظني يف بريطانيا يرتاجع يف االنتخابات األوروبية
وكاالت / البينة الجديدة

تراجع حزب احملافظن بزعامة 
رئيس��ة الوزراء تيريزا ماي إلى 
الرابع في اس��تطالع  املرك��ز 
بش��أن نواي��ا الناخب��ن ف��ي 
األوروبي،  البرمل��ان  انتخاب��ات 
ح��زب  وراء  كبي��ر  بف��ارق 
بزعام��ة  اجلدي��د  بريكس��ت 
نايجل فراج، الذي حصل على 
تأيي��د يفوق ما حص��ل عليه 
أكبر حزبن في بريطانيا معا.

وأشار أحدث استطالع أجرته 
مؤسس��ة »أوبنيوم« حلساب 
صحيف��ة أوبزرفر إلى حصول 
حزب فراج عل��ى 34 في املئة 
من األص��وات قبل االنتخابات 
التي جتري ف��ي 23 مايو / أيار، 
والت��ي جت��رى بس��بب إخفاق 
بريطانيا في اخلروج من االحتاد 

األوروب��ي مثلم��ا كان متوقعا 
في م��ارس / آذار، وفقا لرويترز. 
رئيس اجملل��س األوروبي دونالد 
توسك.وأشار االستطالع إلى 
حصول حزب العمال على 21 
ف��ي املئة في املركز الثاني في 
حن تراجع حزب احملافظن إلى 
املرك��ز الراب��ع بحصوله على 
11 ف��ي املئ��ة. وحص��ل حزب 
املساند  األحرار  الدميقراطين 
لالحت��اد األوروبي عل��ى 12 في 
املئة.وكان فراج يرأس س��ابقا 
اململك��ة  اس��تقالل  ح��زب 
املتح��دة ال��ذي ينس��ب إليه 
فضل فرض االس��تفتاء الذي 
أجرت��ه بريطاني��ا ف��ي 2016، 
بش��أن عضويتها ف��ي االحتاد 
األوروب��ي وق��د أس��س حزب��ه 
اجلدي��د ف��ي أبري��ل / نيس��ان 

الزعم��اء  مبحارب��ة  مه��ددا 
لبريطاني��ا  السياس��ين 
بخيان��ة  اتهمه��م  والذي��ن 
التصوي��ت باخلروج من االحتاد 
األوروب��ي. كم��ا اعل��ن رئيس 

قمة االحتاد األوروبي، أن زعماء 
والعش��رين  الس��بع  ال��دول 
املتبقي��ة ف��ي االحت��اد وافقوا 
على تأجيل خ��روج بريطانيا. 
وكت��ب توس��ك ف��ي تغريدة 

عل��ى موق��ع تويت��ر: »زعماء 
والعش��رين  الس��بع  ال��دول 
املتبقي��ة ف��ي االحت��اد وافقوا 
على تأجيل خروج بريطانيا«. 
وأش��ار رئيس اجمللس األوروبي 

إلى أنه سيجتمع مع رئيسة 
ماي  تيريزا  البريطانية  الوزراء 
للحصول على موافقتها.كان 
البرمل��ان البريطان��ي قد وافق 
يوم الثالثاء على خطة رئيسة 
ال��وزراء تيري��زا ماي للس��عي 
لتأجي��ل انس��حاب بريطانيا 
م��ن االحتاد األوروب��ي حتى 30 
م��ن يوني��و/ حزي��ران، بينم��ا 
حتاول التوصل إلى حل وسط 
مع حزب العمال املعارض من 
أج��ل إق��رار البرمل��ان لالتفاق 
ال��ذي توصلت إلي��ه للخروج.

الفرنس��ي  الرئي��س  كان 
إميانويل ماكرون، قد أعرب عن 
عدم انحيازه لفكرة »التمديد 
طوي��ل األم��د« للبريكس��ت 
مش��ددا على ض��رورة حماية 

املشروع األوروبي.

حماولة لتفكيك 
لغم انتخابات 

  اجلزائر

كثرت في اآلونة األخيرة االتهامات املتبادلة بن أطراف مختلفة، س��واء 
عن حسن نية أو بسوء نية، حول اجراء االنتخابات الرئاسية في اجلزائر 
واحملددة يوم 4 جويلية 2019، بن من يرى أنها مناس��بة لنيل الش��رعية 
ول��و كانت منقوصة تس��مح للرئي��س املنتخب أن يباش��ر االصالحات 
الضروري��ة والتغيي��ر املطلوب، ويفوت بذلك الفرص��ة على املتآمرين في 
الداخل واخلارج، وبن من يراها مناسبة أخرى لتجديد الواجهة والتالعب 
مبصير الشعب واالستمرار في احلكم ومتديد كيان الدولة العميقة الذي 
مت غرسه في مؤسسات الدولة، ولهذا وجب علينا تفكيك بعض األلغام 
التي زرعت في الطريق حتى نأمن شرها وشّر من وضعوها، وجننب شعبنا 
اجلزائري والوطن مزيدا من التعفن وتضييع فرصة تاريخية للتغيير قد ال 
تتكرر بعد أجيال. يجب التمييز أوال بن االنتخابات في الوضع الطبيعي 
العادي واالنتخابات في الوضع غير الطبيعي وغير العادي. فاالنتخابات 
في الوضع الطبيعي العادي هي وسيلة حضارية لنيل شرعية التمثيل 
احلقيق��ي، أما في الوضع غير الطبيعي وغير العادي، هي وس��يلة لنيل 
شرعية منقوصة ووهمية تُسّير األزمة وال تعاجلها. دعونا نطرح أسئلة 
يطرحها املنطق والعقل ويطرحها الواقع بالعن اجملردة بعيدا عن التهم 
املعلب��ة والكالم امللّبس واملدلّس، والكالم املعس��ول الذي يعتبر في حد 
ذاته اس��تراتيجية لتأجيل احللول، وسياس��ة التخوين والتشويه التي 
تطال املعارضن لفكرة االنتخابات في موعد 4 جويلية 2019 عن حسن 
نية، أو في املقابل الذين يخونون كل من ينادي بضرورة اجراء االنتخابات 
في املوعد املذكور بنفس التهم، وقد احتار الكثيرون من أصحاب النوايا 
احلس��نة أي طريق يس��لكونه في ظل التلبيس والتدليس والدس��ائس 

واملقالب واخلوف من مصير مجهول.
م��ن اجله��ة التي كانت تش��رف ع��ن االنتخاب��ات من��ذ 1992 والى غاية 

اليوم؟
م��ن الذي جاء مبحم��د بوضياف بع��د أن انقلب على ارادة الش��عب في 
انتخاب��ات حرة وأقال الش��اذلي؟ وأوصل اليمن زروال الى س��دة احلكم؟ 
ومن الذي دفعه للمغادرة؟ ومن الذي عن عبدالقادر بن صالح في اجمللس 
االستش��اري بعد االنقالب على االرادة الش��عبية سنة 1992؟ ومن الذي 
عين��ه في البرمل��ان وفي مجلس األم��ة قبل أن يعن ف��ي منصب رئيس 

الدولة في 2019؟
م��ن الذي عن أحمد قاي��د صالح قائدا لألركان ف��ي 2004 مكان محمد 

العماري؟
ه��ل كان أحمد قايد صالح معارضا لسياس��ة بوتفليق��ة منذ تعيينه 
والى غاية ترشيحه في 2019 قبل أن يعلنوا رسميا عن خلعه في شكل 

استقالة؟
م��ن الذي عن أحمد بن بيتور وعلي ب��ن فليس وعبداجمليد تبون وأويحيى 

وسالل، في عهد بوتفليقة ومن أزاحهم؟
من هي اجلهة التي كانت ترفض تأجيل االنتخابات الرئاسية بعقد ندوة 
وطنية تسمح بتغيير ولو أنه ال يلبي طموحات الشعب كاملة؟ أليست 
هي اجلهة التي كانت تريد وقف العهدة اخلامسة واجراء االنتخابات في 
موعدها يوم 18 أفريل 2019 دون بوتفليقة؟ وحتت اش��راف أحمد أويحيى 
وتطالب بتطبيق املادة 102 من الدس��تور ث��م رفضتها بعد إزاحة أحمد 

أويحيى؟
م��ا الفرق بن إج��راء االنتخابات التي كان سيش��ارك فيها علي غديري 
وعبدالعزيز بلعيد و في 18 أفريل 2019 ومقري وبن فليس وووو واالنتخابات 

التي ستجري في 4 جويلية بنفس الوجوه مع عملية التزين؟

نور الدين خبابة

رأي
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جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة: 2019/399
التاريخ: 2019/5/9

إعـــالن 
تبيع مديرية تنفيذ الكوت حصة املدين يف العقار تسلسل ا/96  م 37 ام هليل الواقع 
ــب الدائنة )آالء  ــف عبيد( املحجوز لقاء طل ــدة اىل املدينة )فريحة يوس ــوت العائ يف الك
ــعة ماليني دينار(، فعلى الراغب بالشراء مراجعة هذه  ــني جماح( البالغ )تس عبد الحس
ــتصحبا معه التأمينات  ــر مس ــة خالل مدة )15يوما( تبدأ من اليوم التالي للنش املديري
ــم  ــية العراقية وان رس ــهادة الجنس ــرة من املائة من القيمة املقدرة وش ــة عش القانوني

التسجيل والداللية على املشرتي.
املنفذ العدل
محمد عبد الرضا زيدان الطائي

املواصفات:ـ
1- موقعه ورقمه:- كوت /–قرب محطة الرواجح 1\96 م37 ام هليل. 

ــه ونوعه:- بستان ملك صرف ملك العقار يحتوي على عدد دور سكنية تعود  2- جنس
ــف املساحة الكلية  ــيدات وقت اجراء الكش ــركاء وان الحصة املباعة خالية من املش للش
للعقار 10 دونم والحصة املحجوزة تبلغ 300 سهم من اصل االعتبار 25000 سهم 

3-حدوده واوصافه 
4-مشتمالته :- 

5-درجة العمران : 
6-ساحته:- 

7- الشاغل:- للشركاء
ــف دينار حصة املدينة  ــتمائة ال ــعة ماليني وس 8-القيمة املقدرة: 9,600,000 تس

البالغة 300 سهم.

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ

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

اىل / املنفذ عليه / محمد نوري محمد
لقد تحقق لهذه املديرية من كتاب مركز شرطة الشهداء بالعدد 65 يف 
2019/5/6 ومرفقه اشعار مختار داموك الشهداء الثاني انك مجهول 
ــار يمكن اجراء  ــم او مؤقت او مخت ــة وليس لك موطن دائ ــل االقام مح
ــون التنفيذ تقرر تبليغك  ــتنادًا للمادة )27( من قان التبليغ عليه، واس
ــر يومًا تبدأ  ــة عش اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ الكوت خالل خمس
ــر ملباشرة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة  من اليوم التالي للنش
ــذ الجربي وفق  ــة باجراءات التنفي ــر هذه املديري عدم حضورك ستباش

القانون.
املنفذ العدل
عقيل خليل خلف الخرسان

اوصاف املحرر:ـ
قرار محكمة بداءة الكوت بالعدد 648 /ب /2019 يف 2019/4/24 
ــغ )ثالثون مليون دينار( لصالح الدائن  املتضمن الزام املدين اعاله بمبل

)وفاء رياض عبد الخالق(.

جمهورية العراق 
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة: 2019/399
التاريخ: 2019/5/9

إعـــالن 
تبيع مديرية تنفيذ الكوت حصة املدين يف العقار تسلسل ا/13 م 4 الحميدية الواقع 
ــر اهلل وجماعتها(  ــني خ ــي العائدة اىل املدينة )واجدة عبد الحس ــوت / الدجيل يف الك
ــرة ماليني  ــر ومحمد علي ثامر( البالغ )عش ــب الدائن )عمار علي ثام ــوز لقاء طل املحج
دينار( فعلى الراغب بالشراء مراجعة هذه املديرية خالل مدة )30 يوما( تبدأ من اليوم 
ــرة من املائة من القيمة املقدرة  ــتصحبا معه التأمينات القانونية عش ــر مس التالي للنش

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

املواصفات:ـ 
1-موقعه ورقمه :- كوت /–الدجيلي 1\13 م4 

ــه ونوعه:- االرض الزراعية اململوكة للدولة تسقى بالواسطة والعقار يحتوي  2-جنس
ــدات ويوجد يف العقار  ــركاء وكذلك بعضها مرتوك خالي من املش ــكنية تقود ش دور س

حقل.
ــركاء وكذلك يوجد يف العقار بعض  ــدوده واوصافه: وواجن عدد اثنان يعود للش 3-ح

املغروسات
4-مشتمالته :- املتناقضة

5-درجة العمران : 
6-مساحته :- خمسة دونم والحصة املحجوزة تبلغ ستة آالف ومئتان وخمسون سهم 

6250 من االعتبار البالغ اثنا عشر الف وخمسمائة سهم 
7- الشاغل :-للشركاء

ــهامه  ــون الف دينار من اصل س ــر مليون ومئتان وخمس ــتة عش 8-القيمة املقدرة: س
املحجوزة البالغة ستة آالف ومئتان وخمسون سهم.

مجلس القضاء األعلى 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الكوت
العدد: 621 / بحث / 2019
التاريخ: 5/9/ 2019

اىل املدعى عليه / سجاد ناجي داخل 
ــعد  الدعوى املرقمة  أقامت املدعية/ زهراء خزعل س
ــة والحكم  ــك للمرافع ــت فيها دعوت ــاله والتي طلب اع
ــب  ــل اقامتك حس ــة مح ــرر وملجهولي ــف للض بالتعري
ــاب مركز  ــم واملرفق بكت ــة الحكي ــار محل ــعار مخت اش
ــهداء للعدد 6049 يف 28\4\2019-  شرطة الش
ــطة صحيفتني محليتني رسميتني  تقرر تبليغك بواس
ــخ  بتاري ــة  املحكم ــذه  ه ــام  ام ــور  للحض ــني  يوميت
ــعة صباحا وعند عدم  19\5\2019 الساعة التاس
ــوف تجري املرافعة  حضورك او من ينوب عنك قانونا س

بحقك غيابيا وحسب االصول.
القاضي صابر جماغ سلمان

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية  
محكمة االحوال الشخصية يف الكوت

العدد: 1839/ش/2019
التاريخ: 2019/5/9

إعـــالن
اىل املدعى عليه سجاد ناجي داخل

ــعد{ الدعوى املرقمة اعاله  أقامت املدعية }زهراء خزعل س
ــب فيها  ــخصية يف الكوت تطل ــوال الش ــام محكمة االح ام
ــتمرة لها وملجهولية محل اقامتك  الزامك بنفقة ماضية ومس
ــرطة  ــاب مركز ش ــي الحكيم وكت ــار ح ــاب مخت ــب كت وحس
الشهداء بالعدد  605 يف 2019/4/28 تقرر تبليغك يف 
ــور يف موعد املرافعة يوم  ــني محليتني وعليك الحض صحيفت
2019/5/19 الساعة التاسعة صباحا امام هذه املحكمة 
ــتجرى املرافعة بحقك غيابا وفق  ــال عدم حضورك س ويف ح

القانون. 
القاضي صابر جماغ سلمان 

م/ إعالن رفع حجوزات

بناًء على الطلب املقدم اىل مديرية التسجيل العقاري يف 
الرصافة األوىل برفع الحجوزات على العقار املرقم 503/4 
ــدي باالعداد 69 يف 1991/8/22  م11 مزرعة حم
مجلد 6 كفالة و499 يف 1992/1/21 مجلد 6 كفالة 
و925 يف 1992/6/22 مجلد 5 كفالة ولعدم معرفة 
ــتنادا اىل  ــم الجهة الحاجزة ولغرض رفع الحجز واس اس
ــجيل العقاري رقم 43 لسنة  املادة 103 من قانون التس
ــى كل من يدعي  ــذا الطلب فعل ــا اعالن ه 1971 قررن
ــارة عدم  بوجود عالقة او حقوق معينة او حجوزات او اش
ــة دائرتنا خالل ثالثني  ــرف على العقار اعاله مراجع تص
ــذا االعالن وبعد  ــر ه ــا اعتبارا من اليوم التالي لنش يوم
ــيتم اعتبار اي حجز موضوع على  انتهاء مدة االعالن س

العقار اعاله مرفوعا وفق القانون. 
منتهى هاشم علوان 

مدير التسجيل العقاري الرصافة االوىل

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت
رقم الضبارة: 2019/1422
التاريخ: 2019/5/12

اىل / املنفذ عليه / محمد هالل حمد
لقد تحقق لهذه املديرية من )جهة ذات اختصاص( انك مجهول 
ــم او مؤقت او مختار يمكن  ــل االقامة وليس لك موطن دائ مح
ــادة )27( من قانون التنفيذ  ــتنادا للم اجراء التبليغ عليه واس
ــا بالحضور يف مديرية التنفيذ الكوت خالل  تقرر تبليغك اعالن
خمسة عشر يوما تبدأ من يوم التالي للنشر مباشرة واملعلومات 
ــر هذه  ــورك ويف حالة عدم حضورك ستباش ــة بحض التنفيذي

املديرية باجراءات التنفيذية والجربية وقف القانون.
املنفذ العدل
محمد عبد الرضا زيدان الطائي

اوصاف املحرر:
ــخصية  ــادر من محكمة االحوال الش ــة قرار محكمة الص )نفق

بالعدد 1533 ش 2019 يف 2019-5-2(.



التوتر مس��تمر على طرف��ي اخلليج، والعقوب��ات صعبة، 
والتهدي��د األميركي واضح في أنهم س��يردون عس��كريا 
على إيران فيما لو هوجمت قواتهم ومصاحلهم، )دون ترك 

مساحة ووقت ملعرفة اجلهة التي تقوم بذلك(. 
ول��و اُفُت��ِرَض أن اخلالي��ا الس��رية لداعش هاجم��ت رتال أو 
معس��كرا أو مجموع��ة أو مصالح أميركي��ة في اخلليج.. 
فه��ل س��ُتَنِفُذ أميركا تهديده��ا وتهاجم أهداف��ا إيرانية 

فورا؟
وميك��ن تنفيذ م��ا ورد أعاله من قبل طرف آخ��ر غير داعش 
له مصلحة في إحداث صراع تكون أميركا طرفا رئيس��يا 
في��ه، وقد يك��ون الطرف امُلَِط��ط دولة )أو غي��ر دولة( يريد 
فت��ح جبهة صراع ألميركا ال يحظ��ى بتأييد دولي، وليس 
مس��تحيال على ط��رف ما خ��ارج الطرف��ني املتخاصمني 

حتريض الدواعش )وغيرهم(..
الدواع��ش الي��زال لديه��م آالف  إن  )يقول��ون(  األمي��ركان 
األش��خاص في س��وريا 
والع��راق، خالف قناعات 
تشير إلى أن عددهم في 

العراق أقل كثيرا.
يتطلب  الدول��ي  األم��ن 
ع��دم برمج��ة الص��راع 
مسبقة  افتراضات  وفق 

ومطلقة. 
ترام�����������ب  ق��رارات 
عل��ى  االقتصادي������ة 
العال��م،  مس��ت����وى 
وبعضها إجراءات ضمن 
حقوق السيادة األميركية، جتعل قائمة االحتماالت طويلة 

ومعقدة.
أمي��ركا وإيران تتمتعان بضبط نار ق��وي، لكن ماذا لو وقع 

ما أُشير إليه؟
احل��رب الواس��عة مس��تبعدة لغي��اب الرغب��ة فيها لدى 
الطرفني، أو ألنهما يدركان خطورتها املدمرة، وأميركا جتني 
اآلن أمواال إضافية تصل قريب��ا إلى ترليونات الدوالرات من 
دون ح��رب، غير أن دخول طرف ُمغرض على خط العمليات 
الس��رية )قد( يتس��بب في ضربات متقابلة )قد( تقود إلى 

تداعيات خطيرة.
........

بظاه��رة غريبة جدا، قبيل حرب عاصف��ة الصحراء 1991 
بأيام قليلة، حطت آالف الغربان في س��احة االستخبارات 
العس��كرية ببغ��داد، رمبا كانت تُن��ِذر باحل��رب! نتمنى أن 
ال تتك��رر الظاهرة م��رة أخرى في أي م��كان، ودول املنطقة 
بحال��ة ترقب غير مس��بوق واس��تنفار أمني وسياس��ي، 
ونح��اول طرح آرائنا )علنا( إنطالقا من إنس��انيتنا وحرصا 

على األمن الدولي والفقراء والكادحني.
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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 )3183( - االثنني - 13 - أيار - 2019

إن واح��داً م��ن أهم املؤش��رات أو املؤاخذات املس��ّجلة على 
واقعنا االقتصادي العراقي ه��و ركوده الواضح املتأتي أصالً 
م��ن كونن��ا )دولة ريعي��ة( أي تعتم��د كلياً عل��ى الصناعة 
النفطية وم��ا يدره النفط من إي��رادات مالية في وقت يلف 
اإلهمال القطاعات واألنش��طة االقتصادية األخرى بشكل 

مقصود..
ولي��ت إيرادات النفط -وهي ال ش��ك كبيرة ومليارية- توظف 
من أج��ل النهوض بالب��الد واالرتقاء باملس��توى املعيش��ي 
للعباد، فهي مع األسف تأخذ طريقها إلى أفواه الفاسدين 
والنش��الة الذين أثبت��وا بالتجربة أنهم في أكل الس��حت 
احلرام متمرسون، وهم للقمة الفقراء سارقون، ولنعمة اهلل 

جاحدون!!
وم��ا زاد الطني بلة وخَل��ط التّمن مع الباگل��ة أننا افتقدنا 
اخلط��ط احلكومية التي تعنى بتطوير مفاصل احلياة، حيث 

بخط��ط  نس��مع  ل��م 
خمس��ية  أو  س��نوية 
ه��و  كم��ا  عش��رية  أو 
دول  كل  ف��ي  حاص��ل 
العال��م األخرى، وإن كل 
ما يحص��ل عندنا هرج 
ومرج، ونحن جنلس على 
ال��درج بانتظار أن يأتينا 

الفرج!!
ال  إن  صدقون��ي  ولك��ن 
م��ن  نه��وض  أو  تق��دم 
وتخطي��ط،  إرادة  دون 
ووس��ط هذه التراكمات 

واألج��واء الضبابي��ة يبزغ الضوء ش��يئاً فش��يئاً، ولكن )ال 
تگول سمس��م حت��ى تلهم(، حيث ص��ّوت مجلس النواب 
مؤخ��راً على قانون )امل��دن الصناعية( التي من ش��أنها أوالً 
س��د احلاجة احمللية من الس��لع والبضائع، وثانياً تش��غيل 
اآلالف من األيدي العراقية العاطلة اآلن، وثالثاً توفير إيرادات 
مالية للدولة تضاف إلى اإليرادات النفطية، وصرنا نس��مع 
بوجود توّجه ألجل حتويل الوزارات العراقية من مس��تهلكة 

وعّطالة بّطالة إلى )شّغالة ومنتجة(.
وفي هذا الصدد يق��ول عضو اللجنة املالية النيابية )جمال 
كوجر( إن هيكلية الوزارات يجب أن تتحول من مس��تهلكة 
إلى منتجة، وتكليف الوزارات مبناقشة كيفية تعظيم موارد 

الدولة من خاللها والدخول إلى موازنة )2020( بهذه اآللية..
أما أنا العب��د الفقير إلى اهلل فأقترح أن يتخذ قرار حكومي 
مبطالب��ة كل دائرة وكل مؤسس��ة وكل وزارة بجرد ش��هري 
مبا حققته من إجنازات وإيرادات مالية من خالل مش��اريعها 
العمرانية أو إنتاجها أو إبداعاته��ا.. فاملعلومات التي لدينا 
تق��ول إن هن��اك مفاصل في الدولة ش��به مش��لولة، وإنها 
تأكل وال تزرع، وإنها صارت تش��كل عبئ��اً على املال العام.. 

يا سالم!!

عبد الزهرة البياتي*

وجع يومي

*رئيس التحرير التنفيذي

ُنِرْيُد َوَزاَراٍت )َشغَّاَلٍة(
اَلًة( َوَلْيَسْت َمَقاِهَي )َعطَّ

املعلومات التي لدينا 
تقول إن هناك مفاصل 
يف الدولة شبه مشلولة 

وإنها تأكل وال تزرع 
وإنها صارت تشكل عبئًا 

على املال العام..
 يا سالم!!

الحرب الواسعة 
مستبعدة لغياب 
الرغبة فيها لدى 

الطرفني، أو ألنهما 
يدركان خطورتها 

املدمرة..

ماذا لو دخل طرف ثالث 
وهاجم القوات واملصاحل 

األمريكية؟

وقفة

وفيق السامرائي

كاريكاتري

بغداد / البينة الجديدة
أصدر وزير الثقافة والس��ياحة 
واآلث��ار عب��د األمي��ر احلمداني، 
بش��أن  بيان��ا  األح��د،  ام��س 
الدرامي��ة  االعم��ال  بع��ض 
تضمن��ت  الت��ي  الرمضاني��ة 
اساءات مخالفة لقيم وعادات 
اجملتمع.وق��ال احلمدان��ي “إمياناً 
منا بال��دور الهام ال��ذي تلعبه 
الدرامي��ة وخصوصاً  األعم��ال 
املسلس��الت التلفزيوني��ة في 
األس��رة  ثقافة  وترص��ني  بن��اء 
واجملتم��ع وخصوص��اً تلك التي 
تُع��رض في أيام ش��هر رمضان 

املب��ارك فإننا نعب��ر عن رفضنا 
واس��تهجاننا لقي��ام عدد من 
القنوات الفضائية باتخاذ هذه 
األعمال وسيلة لإلساءة لقيم 
وتقدمي  اجملتمع  وتقاليد  وعادات 
صورة مشوهة لألسرة العراقية 
املقاط��ع  اس��تخدام  عب��ر 
املشينة واأللفاظ البذيئة التي 
ال تتناسب مع قيمنا األصيلة”.

ودعا احلمداني اجلهات املتصة 
إلى “ممارسة دورها الرقابي ملنع 
عرض ه��ذه األعم��ال الهابطة 
واملالفني  املسيئني  ومحاسبة 

وفق القوانني واألنظمة”.

تستعد العاصمة اإلدارية اجلديدة 
ف��ي مص��ر لتنظي��م أكب��ر مائدة 
إفطار في العالم، مبناس��بة شهر 
رمض��ان، حي��ث يتوق��ع أن تدخل 
املائ��دة موس��وعة غينيس  ه��ذه 
لألرقام القياس��ية. ووف��ق ما ذكر 
موق��ع املصري اليوم، فإن ش��ركة 
العاصم��ة اإلداري��ة تنظ��م أطول 

مائدة إفط��ار رمضاني في العالم، 
بحض��ور ومش��اركة كل ش��ركاء 
جناح العاصمة، وممثل عن موسوعة 
احل��دث  أن  مضيف��ا  غيني��س، 
سيجري خالل النصف الثاني من 
شهر رمضان املبارك. وقال العميد 
خالد احلس��يني، املتحدث باس��م 
اإلدارية اجلديدة،  العاصمة  شركة 

إن الدعوة تأتي حتت ش��عار )مصر 
بتفطر ف��ي العاصمة(، حرصا من 
القائمني على مش��روع العاصمة 
اإلداري��ة أن يلت��ف اجلمي��ع ح��ول 
مائدة إفطار رمضانية واحدة، جتمع 
كل املصري��ني بكاف��ة أطيافه��م 
جنبا إلى جن��ب مع إخوانهم بناة 

العاصمة.

أول تعليق حكومي على بعض األعمال الفنية الرمضانية )املسيئة(

أتق��دم بالش��كر والتقدي��ر واالمتن��ان إل��ى جميع 
املالكات الطبية العاملة في مركز املؤمل للتأهيل 
الصح��ي لذوي االحتياجات اخلاصة واملعاقني، وفي 
املقدم��ة منهم الدكت��ور )أحمد عب��د حاجم(، ملا 
يبذلونه من جه��ود كبيرة ومخلص��ة لرعاية هذه 
الش��ريحة م��ن املواطن��ني، فبارك اهلل ب��كل عمل 

خير.
املوطن / محمود خلف البياتي

شكر وتقدير

أكدت الفنانة س��مية اخلش��اب أنها لم ترد حتى اآلن على تصريحات طليقها الفنان أحمد س��عد في 
برنامج »شيخ احلارة«. مشيرًة إلى أن ما ُنِسَب لها عبر مواقع التواصل اإلجتماعي لم يكن من حسابها 

أخرى. وأضافت أن ردها س��يكون من خالل مس��تندات الشخصي بل من حسابات 
ولي��س  وأوراق،  مج��رد كالم مسترس��ل. لكنه��ا تعم��ل اآلن في رس��مية 

مشاريعها الفنية املقبلة لتعوِّض غيابها خالل الوق��ت احلال��ي على 
وكان »س��عد« قد اتهم »اخلشاب« بالنصب الفت��رة املاضي��ة. 

وخداعه  ف��ي عقار ق��ام بش��رائه باس��مها ورفضت علي��ه 
ملكيته  إليه. مؤكداً أن هذا االمر كان أحد أس��باب نق��ل 
ق  لط�������ال بينهما.ا

متابعة / البينة الجديدة
ذك��ر خب��راء األغذي��ة ع��ددا م��ن 
امل��واد التي تس��اعد عل��ى اإلقالع 
ع��ن التدخني ومنها الش��وكوالته 
امل��رة، والزجنبيل، وكذل��ك اخلضروات 
أخصائي��ة  حس��ب  امل��رة.  والفواك��ه 
التغذية الريسا بولياكوفا، ميكن للزجنبيل 
خفض الرغبة في احلص��ول على النيكوتني، 
باإلضافة إلى تس��ريع عملية إزالة السموم 
للفواك��ه  بالنس��بة  أم��ا  اجلس��م.  م��ن 
احلمضية، فهي مص��در إضافي لفيتامني 
C، ال��ذي يت��م تدمي��ره في اجلس��م عن 
طريق تن��ازل التبغ. واخلب��راء على يقني 

من أنه يكف��ي إضافة عصير الليم��ون إلى املاء أو 
الشاي، أو ببساطة وضعه في السلطة. وتساعد 
الفواكه واخلض��راوات احلامضة واملرة على اإلقالع 
عن التدخني، ألنها جتعل طعم الس��جائر س��يئا، 

وبالتالي تثبط الرغبة في التدخني.

متابعة / البينة الجديدة
ى  لالحتف��اظ ل��د فري��دة  ق��درة  اجللي��د 

درج��ات  تنخف��ض  عندم��ا  بالتاري��خ، 
احل��رارة إلى ما دون الصف��ر ، ميكن أن تبدأ 
بعض األش��ياء الغريبة واجلميلة باحلدوث، 
حيث اس��تطاع العلم��اء أن يج��دوا الكثير 
م��ن األش��ياء محفوظة في اجللي��د، كاألدوات 
واحليوان��ات وأدل��ة توضح كيف عاش البش��ر 
األوائ��ل. قم برحلة إلى الش��مال معنا للتعرف 

على كثير من األش��ياء التي دخلت في كبسولة اجلليد الزمنية 
لنش��اهدها الي��وم وكأنه��ا عادت للحي��اة، بعض ه��ذه الصور 
ستجعلك تتس��اءل عن األشياء املتبقية التي 
سيتم اكتشافها حتت اجلليد. جتمد احليوانات.. 
نحن نخب��رك أن هذه الزواح��ف ميكن أن تضع 
أجس��ادها في حال��ة من الس��بات املؤقت، ما 
يعن��ي أن أجس��امها تتطلب طاق��ة أقل أثناء 
الس��بات، وبه��ذا تتمكن من البق��اء على قيد 

احلياة في الطقس البارد.

متابعة / البينة الجديدة
اضط��رت مدرس��ة ابتدائي��ة ف��ي 
فرنس��ا إل��ى اتخ��اذ إج��راء غريب، 
بتس��جيل 15 خروفا في الصفوف 
الدراس��ية، ف��ي محاول��ة إلنق��اذ 

الفص��ول قليلة الط��الب املعرضة 
لإلغالق. وحس��ب موقع »س��كاي 
نيوز«، أبلغت السلطات في كريتس 
إن بيلي��دون، وهي بلدة صغيرة يقل 
عدد س��كانها عن 4 آالف شخص 

ق��رب جبال االل��ب، مدرس��ة جول 
فيري بأنها س��تضطر إلى تقليص 
دروس��ها، بس��بب انخفاض أعداد 
التالمي��ذ. وقبل امللتحق��ني اجلدد، 
لم تس��جل املدرس��ة س��وى 261 
طف��ال، بينما انضم��ت إليهم اآلن 
مجموع��ة من اخل��راف، في خطوة 
رمزي��ة ملعاجل��ة م��ا وصف��ه اآلباء 
وبصحب��ة  البائ��س«.  ب�«املوق��ف 
كلبه، اصطحب راع مزرعة محلي 
يدع��ى ميش��يل غي��رارد، التالميذ 
اجلدد إلى املدرس��ة، لتس��جيلهم 

رسميا بشهادات ميالدهم.

متابعة / البينة الجديدة
ق��د يب��دو التخل��ص م��ن م��رض 
السمنة صعباً في البداية؛ لكنه 
بكل تأكيد ليس مس��تحيالً على 
اإلطالق. وقد يكون الشاب األمريكي 
كايلس غيفينز، أحد األمثلة على 
ذل��ك؛ إذ إن��ه متكن من خس��ارة ما 
يزيد عل��ى ال���188 كيلوغراماً من 
وزن��ه خ��الل ع��ام واحد فق��ط. أي 
أن��ه فقد أكثر من نصف وزنه الذي 
يبل��غ 330 كيلوغرام��اً، وكل  كان 
ذلك أصبح ممكن احل��دوث، بعد أن 
اتخذ قراراه احلاس��م، وحتلى بإرادة 
صلب��ة قادت��ه لالنتص��ار على كل 
اإلجراءات الصارم��ة التي وضعها 

لنفس��ه خالل ذلك الع��ام. وكالة 
روس��يا اليوم كانت ق��د نقلت عن 
صحيفة ال�ديلي ميل البريطانية، 
أن صاح��ب هذا االنتصار الش��اب 
البال��غ من  األمريك��ي غيفين��ز، 
العمر 35 عاماً من مدينة فيرفيو 
في والية أوكالهوم��ا، كان يعاني 

طوال حياته ومنذ 
سنينه األولى من 
املفرطة،  السمنة 

التي كانت متنعه من 
القيام بأي نش��اط من 

النش��اطات اليومية، حتى 
األمور العادية والروتينية منها.

متابعة / البينة الجديدة
هل س��بق ل��ك وأن حاولت فك اخلط على 
وصفة طبية، من دون جدوى؟ هل تتساءل 
ملاذا يكت��ب األطباء بخط غي��ر مفهوم؟ 
دراس��ة أميركية حديثة كشفت أن سوء 
خط األطباء تسبب في كثير من الوفيات 
عبر العال��م، ألن الصيدل��ي ال يفهم في 

كثير من األحيان خ��ط الطبيب املعالج. 
وبحس��ب منظمة الصح��ة العاملية فان 
خط يد األطباء غير املفهوم في الوصفات 
العالجية يتس��بب بوف��اة أكثر من 7000 
ش��خص، واصاب��ة اكث��ر م��ن 1500000 
ش��خص بأعراض خطيرة على مس��توى 
العال��م والس��بب ه��و ان الصيدل��ي في 

بع��ض االحي��ان ال يفهم اخلط 
ويص��ف دواء مختلف��ا للمريض! 

في اجلزائ��ر مثال اس��تحدث أطباء 
املنصات  وصيادلة صفح��ات على 

ص��ورٌ  فيه��ا  تنش��ر  االجتماعي��ة 
لوصف��ات طبي��ة قص��د تفس��يرها 

وتسهيل مهمة الصيدلي.

مسية اخلشاب
 تنفي ردها على أمحد سعد

عندما يتحدى اإلنسان نفسه يصنع ما يريد

ملاذا يكتب األطباء خبط غري مفهوم؟

أكرب مائدة إفطار يف العامل .. أين؟

أغذية تساعد يف اإلقالع عن التدخني

علماء يعثرون على كائنات قد تعود للحياة!

تسجيل 15 خروفًا يف مدرسة ابتدائية


