
انتخ��ب مجل��س محافظ��ة نين��وى 
ام��س )منصور املرعيد( جمللس احملافظ 
وقال مصدر ان مجلس احملافظة عقد 
امس جلس��ته اخلاصة بانتخاب احد 
املرش��حني ملنص��ب احملاف��ظ حي��ث 
حصل املرعيد على )28( صوتاً مشيراً 
ال��ى ان��ه مت انتخاب )س��يروان محمد 
روز بيان��ي( نائب��اً اول للمحافظ بعد 
حصول��ه عل��ى )26( صوت��اً وتأجي��ل 
التصوي��ت عل��ى النائ��ب الثاني الى 
اجللس��ة املقبلة. وقال احملافظ اجلديد 
ان  ل��ه:  صحف��ي  تصري��ح  اول  ف��ي 
انتخابه ج��اء وفق القان��ون واللوائح 
الدستورية وطالب املرعيد املعترضني 
عل��ى انتخابه باللجوء ال��ى القضاء 
مشيراً الى سعيه العادة اعمار نينوى 

ورفع احليف عنها.
ف��ي وقت نفت حركة عطاء برئاس��ة 
)فال��ح الفي��اض( ،امس، االنب��اء التي 
حتدثت عن دفع مبلغ )ربع مليون دوالر( 
لكل عضو من اعضاء مجلس نينوى 
مقابل مترير مرشحها ملنصب احملافظ 
النائب )منصور املرعيد( واضاف املرعيد 
ان هن��اك نواب��ا واعض��اء في مجلس 
نين��وى قام��وا بدفع ام��وال للجيوش 
التحش��يد  اج��ل  م��ن  االلكتروني��ة 
للتظاهر امام مبنى مجلس احملافظة 
من اجل افش��ال عقد اجللس��ة بعد 

حتقيقها النصاب الكافي باالشتراك 
مع احلزب الدميقراطي الكردستاني.

وكان اهالي املوصل قد وجهوا رسالة 
مناش��دة الى زعي��م التي��ار الصدري 
السيد )مقتدى الصدر( بالتدخل لرفع 
احلي��ف عنه��م والوق��وف معهم في 
هذه احملنة وس��ط غليان في الش��ارع 
املوصلي حيث شهدت احملافظة امس 
احتجاجات امام مبنى مجلس نينوى 
للمطالب��ة بالغاء نتائ��ج االنتخابات 
واك��دوا انه��م ل��ن يغ��ادروا مكانهم 
حت��ى قطع الطريق على من يحاولون 

مصادرة املوصل.
وكان مجل��س محافظ��ة نين��وى قد 
رف��ض طلب��ا مقدما م��ن )12( عضوا 
بتأجيل عقد جلسة انتخاب محافظ 
جدي��د رغم طل��ب البرمل��ان للتأجيل 
وق��ال نائب رئيس مجل��س محافظة 
نين��وى )نور الدين قب��ان( في تصريح 
صحفي، قدمنا طلبا لرئاسة مجلس 
نين��وى يحم��ل توقي��ع )12( عض��وا 
طالبن��ا فيه االلت��زام بكتاب مجلس 
النواب الذي يطلب فيه التريث بعقد 
جلس��ة مجل��س احملافظ��ة اخلاصة 
بانتخاب احملافظ اجلديد اال ان طلبهم 
قوبل بالرف��ض من غالبي��ة االعضاء 
الذين اصروا على املضي بعقد جلسة 

اختيار احملافظ.
وق��ال عض��و مجلس نين��وى )اكاويز 
علي( في تصري��ح صحفي ان اعضاء 
مجلس النواب ع��ن محافظة نينوى 

في بغ��داد ال اعت��راض لديه��م حول 
رئي��س  ان  مبين��ة  مرعي��د.  اختي��ار 
البرمل��ان )محم��د احللبوس��ي( لدي��ه 
اعتراض حول اختياره لوجود شبهات 
وصفقات سياسية مش��بوهة حول 
اختي��اره لش��غل منص��ب محاف��ظ 

نينوى على حد قولها.
وف��ي الس��ياق ذات��ه فقد اس��تجاب 
زعيم التيار الصدري ملناشدات اهالي 
املوص��ل ودعا الرئاس��ات الث��اث الى 
حل مجلس محافظة نينوى. واضاف 
ف��ي تغريدة ل��ه: »اهيب بالرئاس��ات 
الث��اث الس��يما رئي��س اجلمهوري��ة 
بالعم��ل  ال��وزراء  مجل��س  ورئي��س 

اجل��اد والفوري م��ن اجل رف��ع معاناة 
اهال��ي املوصل مم��ا يق��ع عليهم من 
ظل��م وحي��ف مما يس��مى ب�«مجلس 
احملافظ��ة« وم��ا يج��ري في��ه خل��ف 
الكواليس من صراعات سياسية من 
اج��ل املناصب والكراس��ي واضاف ان 
اهل املوصل بحاجة الى خدمات والى 
كلمة طيبة ال الى احزاب سياسية او 
ميليشيات جتر النار الى قرصها ودعا 
الصدر الرئاس��ات الث��اث الى ايقاف 
املهزلة وح��ل اجمللس وارس��ال بعض 
واخراجه��ا  احملافظ��ة  الدارة  الثق��اة 
م��ن محنته��ا الى ح��ني توف��ر اجواء 
مناسبة لتشكيل مجلس جديد وان 

لم يتصرف��وا فليتركونا نتصرف وفق 
ما يريد اهلها«.

على صعيد ذي صلة اثنى النائب عن 
محافظة نينوى )فاح حس��ن زيدان( 
على موقف الس��يد الص��در الداعم 
الهالي املوصل بعد دعوته الرئاس��ات 
الث��اث برفع ظلم وحيف ما يس��مى 
مجلس احملافظة ومتاجرتهم بكرسي 

احملافظ حسب وصفه.
وف��ي التط��ورات ايضاً اك��دت مقررة 
البرمل��ان )خديجة عل��ي( ان احلكومة 
س��تدخل ف��ي ف��راغ دس��توري بأربع 
الكابين��ة  تكتم��ل  ل��م  اذا  وزارات 
الوزارية في حزيران املقبل وقالت علي 

ان احلكوم��ة الزم��ت نفس��ها خال 
البرنام��ج احلكومي الذي صوت عليه 
مجلس النواب بانهاء مناصب ووكاء 

الوزراء بالوكالة خال حزيران املقبل.
من جانبه اس��تقبل الدكت��ور )حيدر 
العب��ادي( ف��ي مكتب��ه ام��س رئيس 
اجملل��س االعل��ى االس��امي الش��يخ 
)هم��ام حم��ودي( والوف��د املراف��ق له 
حي��ث بحث��ا مس��تجدات االوض��اع 
السياس��ية واالمني��ة واالقتصادي��ة 
والعمل احلكومي والتشريعي اضافة 
ال��ى بح��ث االوض��اع ف��ي املنطق��ة 

وتأثيرها على العراق.
وف��ي التط��ورات ايض��اً اعتب��ر قائ��د 
االيران��ي  للجي��ش  البحري��ة  الق��وة 
االدمي��رال )حس��ني خان��زادي( تواجد 
الق��وات االمريكية ف��ي املنطقة بأنه 
استعراضي وال فائدة من ورائه مؤكداً 
ب��أن تواجد ه��ذه القوات بل��غ نهاية 

مطافه وعليها ان تغادر املنطقة.
وعل��ى صعيد آخ��ر ندد رئي��س املنبر 
العراقي )اياد ع��اوي( امس بالتعرض 
الذي طال عددا من الس��فن في املياه 
الدولية ق��رب دولة االم��ارات العربية 
الش��قيقة داعي��اً االمم املتح��دة الى 
اج��راء حتقي��ق عاجل وحاس��م بهذا 
الش��أن وق��ال ع��اوي ان الع��راق ل��ن 
يكون مبنأى ع��ن اي تصعيد بني ايران 
والوالي��ات املتح��دة وان املطل��وب من 
الق��ادة العراقي��ني لع��ب دور حقيقي 

جتاه االزمة التي تعصف باملنطقة.

بغداد / 
ناشد عدد من مربي الدواجن، امس االثنني، مجلس النواب ورئاسته بالتدخل ملنع دخول البيض 
املس��تورد الذي ما زال مس��تمراً.وقال املربي محمد عارف إن هناك فوضى بش��أن دخول البيض 
املس��تورد والذي يدخل إلى العراق بصورة غير رس��مية عبر منفذ إبراهيم اخلليل، داعياً أعضاء 
البرمل��ان ورئاس��ته للتدخل الفوري لوقف ه��ذه الفوضى.وأضاف عارف، أن الس��فير التركي في 
الع��راق اجتمع مع وزير الزراعة، وطلب الس��فير م��ن وزير الزراعة إدخال 200 ش��احنة محملة 
بالبي��ض إل��ى العراق عبر منفذ إبراهيم اخللي��ل، الفتاً إلى أن ما يحدث ف��ي العراق يعد مؤامرة 
على املنتوج احمللي.من جانبه، ذكر املربي فاضل س��الم أن البيض املستورد ما زال يغزو األسواق 
العراقية بالرغم من املناشدات املتكررة بوقف االستيراد، مبيناً أن وزارة الزراعة متتنع عن تعميم 
الكت��اب اخلاص بانتهاء م��دة ال� 10 أيام للتجار ملنع البيض املس��تورد.وأكد س��الم، أن البيض 
املس��تورد قد أضر باملنتج احمللي وأدى إلى إيقاف العش��رات من مش��اريع الدواجن وإلى خسارة 
املاي��ني من ال��دوالرات، مطالبا البرملان واجله��ات الرقابية األخرى بضررة تطبي��ق قانون حماية 
املنت��ج العراقي وإيق��اف تهريب البيض املس��تورد عبر منفذ إبراهي��م اخلليل.»البينة اجلديدة« 

تسأل: أين دعاة حماية املنتوج احمللي الذين يصرحون ليل نهار في هذا الشأن؟.

تأكيداً ملا نشرته)                                   (.. وزير التعليم العالي يتخذ حزمة قرارات جريئة وشجاعة بدأت من جامعة بغداد

أين دعاة محاية املنتوج احمللي؟.. مربو الدواجن يناشدون الربملان ورئاسته بالتدخل ملنع دخول البيض املستورد املستمر

جملس نينوى يرفض طلب الربملان بـ”تأجيل” عقد جلسته.. وحركة عطاء تنفي دفع الفياض )ربع مليون دوالر( لكل عضو مقابل ترشيح املرعيد
الصدر يصطف مع استغاثة اهلها وخياطب الرئاسات الثالث: اوقفوا املهزلة وحلوا جملس احملافظة وإال سنتصرف!!

مصدر أمين يكشف عن تشكيل قوة أمنية بطابع تكتيكي خاصة باملداهمات والعمليات غري القتالية

البحرية االيرانية تدعو القوات االمريكية اىل مغادرة املنطقة.. وعالوي حيذر من ازمة عاصفة ويدعو قادة البالد اىل تداركها
مقررة الربملان: احلكومة ستدخل بـ”فراغ دستوري” ان مل تكتمل الكابينة الوزارية يف حزيران املقبل.. والعبادي ومحودي يبحثان اوضاع البالد

)24( صفحة ــــ السعر 500 دينار NO.3184 .              14 . MAY . 2019TUEالثالثاءالسنة الرابعة عشرة العدد )3184 (                14  / 5  / 2019 جريدة يومية سياسية مستقلة عامة تصدر عن مؤسسة البينة الجديدة 

3
2

3
نينوى تعيش حالة غليان على وقع اختيار “المرعيد” محافظًا جديدًا لها وسيروان محمد نائبًا له

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 

)                                   (تطالب احلكومة بوضع ضوابط صارمة حلركة “سيارات الدولة” مابعد الدوام الرمسي!

كتب املحرر السياسي
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قيادي سابق يف ”القاعدة”: السعودية كانت تدعم بن الدن مبليون ريال شهريا

خمطط أمريكي لتسليح فصائل سنية خلفض نفوذ احلشدال

2صحيفة  بريطانية: البغدادي انتقل اىل ليبيا وطائرات تتعقبه
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يف ختام اجلولة السادسة 
والعشرين من الدوري 

العراقي املمتاز

النزاهة تفتح قضايا جزائية 
مبشاريع ناهزت قيمتها 

ترليون دينار بذي قار

االمري استقبل احلكيمني .. 
الكويت وبغداد على طريق 

حل القضايا العالقة

رئيس »األمن القومي« اإليراني: 
خمربون من دولة ثالثة قد 

يكونون وراء هجمات الفجرية
12 513

السيارات الحكومية تستخدم لنقل الحشيش ... من يوقف هذا التجاوز ؟

يف الهدف

يتذكر اجلميع انه في الع��ام )2011( اعلنت احلكومة عن 
اطاق مشروع كبير وحالم هو »تطوير قناة اجليش«  الذي 
ميتد على مسافة )23( كيلومتراً ومبساحة اجمالية قدرها 
)900( دومن وقيل لنا في حينها ان العمل سينجز بغضون 
س��نتني فقط وان ش��ركة املقاولون العرب هي من تتولى 
تنفي��ذ مفرداته والتي تتمثل باملرافق الترفيهية واحلدائق 
الغناء واملس��احات اخلضر واملعارض واملس��ارح واملسابح 
ومراسي زوارق ومطاعم وحدائق ونافورات واجواء ساحرة 
اضاف��ة الى مرائب لوقوف الس��يارات ليتحول بالنتيجة 
هذا املش��روع الى واحة يتنف��س من خالها اهالي بغداد 

اوكسجيناً نقياً ويقضون 
فيه اوقات��اً ممتعة ناهيك 
عّما يوفره املش��روع هذا 
من توفير االآلف من فرص 
بواب��ة  ويك��ون  العم��ل 
لتأمني فرص اس��تثمارية 
لشركات محلية وعاملية 
ورغ��م م��رور )8( س��نوات 
على ذل��ك االع��ان إال ان 
يحكي  م��ازال  املش��روع 
قصة اهمال مفجع وهدر 
كبي��ر باملال الع��ام ويعبر 
ع��ن حال��ة عج��ز كبي��ر 

للدولة ونظراً ألهمية املش��روع فإننا نناشد امينة بغداد 
الس��يدة )ذكرى عل��وش( ألن تتحرك بس��رعة النقاذ قناة 
اجليش مما آلت اليه من حال وصورة بائس��ة فتعيد االمل 
الى النفوس وترس��م صورة جميلة نتطلع اليها جميعاً 
ونح��ن على ثقة اكيدة بأن الس��يدة االمين��ة على بغداد 
ق��ادرة لتحقيق منجز يعتد به من خال انعاش مش��روع 
قن��اة اجلي��ش  وازال��ة اطاله املوحش��ة واعج��از النخل 
اخلاوية فيه التي تش��كل صورة بائس��ة.. نك��رر ان االمل 

معقود على عزمية السيدة امينة بغداد.

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

عبد الوهاب جبار 

 نناشد امينة بغداد  ألن 
تتحرك بسرعة النقاذ قناة 
الجيش مما آلت اليه من حال 
وصورة بائسة فتعيد االمل اىل 
النفوس وترسم صورة جميلة 
نتطلع اليها جميعًا

يا أمينة بغداد: انقذي 
مشروع قناة اجليش

10

دع��وة مخلص��ة ل��كل الس��ادة املس��ؤولني في 
وزارة الداخلية ملعاجلة مش��كلة العقود املرورية 
الورقي��ة التي دخل��ت نفقاً جعل��ت املواطن في 
حيرة من امره الس��يما من يريدون حتويل ملكية 

سيارة او غير ذلك.. العقد الواحد صار يباع باكثر 
م��ن )200( الف دينار وليت االمر توقف عند حدود 
ذل��ك بل ان العقود ه��ذه ال ميكن احلصول عليها 

فهل من حل يا اصحاب القرار؟!.

برقية اىل وزارة الداخلية: هل من حل ملشكلة العقود املرورية؟

بغداد /
 أعلن رئيس اللجنة املالية النيابية هيثم اجلبوري، عن 
س��قوط “جرمية الهروب” عن املفسوخة عقودهم من 
منتسبي االجهزة األمنية في وزارتي الدفاع والداخلية، 

فيما أكد اجناز القراءة األولى للقانون اخلاص بهم.
وق��ال اجلب��وري في ح��وار متلف��ز  إن “جرمي��ة الهروب 
س��قطت ع��ن املفس��وخة عقوده��م مبوج��ب قانون 

العف��و الع��ام ال��ذي اقره مجل��س الن��واب”، مبينا أن 
“مجلس النواب وفر ايض��ا الغطاء املالي العادة هؤالء 
لك��ن احلكومة لم تقم باالج��راءات املطلوبة”.وأضاف 
اجلب��وري، أن “البرملان جلأ إلى تق��دمي مقترح قانون يلزم 
احلكوم��ة بتوقيت��ات زمنية مح��ددة لتق��دمي طلبات 
ملعرف��ة اعداد املفس��وخة عقودهم”، مش��يرا إلى أنه 

“متت قراءة القانون قراءة أولى”.

اجلبوري يعلن سقوط “جرمية اهلروب” عن املفسوخة عقودهم
بغداد / 

أكد تيار احلكمة، امس االثنني، أن امانة بغداد س��تكون ضمن 
أولويات التيار خال توزيع الهيئات املستقلة املقرر في حزيران 
املقبل، مش��يرة إلى أن القي��ادي بالتيار عبد احلس��ني عبطان 
ق��ادر عل��ى إدارة االمانة.وقال النائب عن الكتلة علي جاس��م 
احلمي��داوي ، إن “أمانة بغداد س��تكون ضمن اولويات املطالبة 

به��ا ضمن الهيئات املس��تقلة خال ش��هر حزي��ران القادم”، 
مؤك��دا أن “تيار احلكم��ة لديه اصرار عل��ى إدارة أمانة بغداد”.
وأك��د احلميداوي االنب��اء الس��ابقة التي حتدثت عن ترش��يح 
عبد احلس��ني عبطان للمنصب، مؤك��دا أن “عبطان قادر على 
إدارة امان��ة بغ��داد وايصال اخلدم��ات جلميع مناطق وس��كان 

العاصمة”.

احلكمة : امانة بغداد ضمن أولوياتنا يف اهليئات املستقلة

بغداد / 
كش��ف مدير الدائرة القانونية ف��ي مديرية املرور العامة 
العميد عيس��ى علي، امس االثنني، عن تخصيص 15 % 
من ايرادات قانون املرور اجلديد لنصب اإلشارات الضوئية 

والتوعية، عازيا س��بب ارتفاع مبال��غ الغرامات املرورية 
لردع املعتدين على القانون.

وقال عل��ي ، إن “قانون املرور اجلدي��د وضع غرامات مالية 
وقانوني��ة صارم��ة ضد اخملالف��ني لقانون املرور وس��امة 
الط��رق ملن��ع نش��ر الفوضى ف��ي الش��وارع”.وأضاف أن 
“القان��ون الذي اقر مؤخرا في مجلس النواب س��يدخل 
حي��ز التنفيذ فور نش��ره ف��ي جريدة الوقائع الرس��مية 
وسيس��هم في تخفي��ض احلوادث واملش��اكل املرورية”.
وأوض��ح عل��ي أن “ج��زءا من االم��وال املس��تقطعة من 
الغرامات في القانون س��يذهب لتطوير الشوارع حيث 
مت تخصي��ص 15 % م��ن اإليرادات لوضع إش��ارات مرورية 

وتوعية في الطرق”.

املرور ختصص 15% من إيرادات القانون اجلديد
 لنصب االشارات الضوئية

بغداد / 
 كشف احمللل السياسي القطري علي الهيل، 
ام��س االثن��ني، ع��ن نية الكي��ان االس��رائيلي 
التق��دم بطل��ب ال��ى الكونغ��رس األميرك��ي 
الحت��ال الش��ريط النفطي اخلليج��ي، مبينا 

أنه س��بق للكي��ان ان تقدم مبثل ه��ذا الطلب 
عام 1975.وق��ال الهيل إن “اس��رائيل تقدمت 
ف��ي ع��ام 1975 بطلب للكونغ��رس األمريكي 
باحت��ال الش��ريط النفطي اخلليج��ي واليوم 
تعاود إس��رائيل احلديث عن األم��ر ذاته”، الفتا 

إلى أن “إس��رائيل لو تقدمت االن بالطلب ذاته 
للكوجنرس فإن قوى اخلليج ستستعني بقوى 

املقاومة ألمريكا وإسرائيل”.
وأض��اف، أن “دول إيران وتركي��ا والعراق والقوى 
املقاوم��ة في اخلليج العربي هي من س��تدافع 

عن اخلليج لو تعرض شريطه النفطي الحتال 
إسرائيلي أمريكي”.

ولف��ت الهي��ل إلى أن “إس��رائيل حت��اول فرض 
هيمنتها على الشرق األوسط وهذا لن يحدث 

رغم التطبيع مع عدد من الدول العربية”.

سياسي قطري يكشف عن نوايا أمريكية إسرائيلية الحتالل الشريط النفطي اخلليجي

بغداد / البينة اجلديدة
اعلن��ت وزارة الداخلي��ة ، ام��س االثنني، عن 
االطاح��ة بقي��ادي “داعش��ي” ف��ي كم��ني 
محك��م مبنطقة الكرادة وس��ط العاصمة.
وقال الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن 
ان ” مف��ارز اس��تخبارات حماي��ة املنش��آت 

وكال��ة  ضم��ن  العامل��ة  والش��خصيات 
االس��تخبارات في وزارة الداخلية متكنت من 
الق��اء القبض عل��ى احد اإلرهابيني  وس��ط 
العاصم��ة، بعد نصب كمني له باالش��تراك 
مع مف��رزة من مديري��ة اس��تخبارات بغداد 
الكرادة”.واض��اف مع��ن، ان��ه ” كان يعم��ل 

بصف��ة امر مف��رزة أمني��ة ملايس��مى والية 
نينوى، وشارك في قتل الضباط واملنتسبني 
في مدينة املوصل اثناء س��يطرة العصابات 
اإلرهابي��ة عليه��ا، وكذل��ك لدي��ه اثنان من 
اشقائه مت قتلهما في عمليات التحرير  كانا 

جنديني في داعش”.

كمني يطيح بـ”داعشي” وسط بغداد
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االستخبارات العسكرية خترتق وتفكك خلية إرهابية يف كركوك مكونة من 12 عنصرًا

NO.3184.TUE.14.MAY.2019

بغداد / البينة الجديدة 
أعلن��ت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن توفر 35 منحة دراس��ية لنيل 
ش��هادة املاجس��تير من جامعة بريس��تول البريطاني��ة للعام الدراس��ي 2019. 
وق��ال مدير ع��ام دائرة البعث��ات والعالقات الثقافي��ة الدكتور أمج��د عبد النبي 
الس��واد, إن املنح الدراس��ية البريطانية خصصت لنيل شهادة املاجستير لغير 
املوظفني ووزعت بواقع 35 منحة دراس��ية جلميع التخصصات باستثناء )الطب, 
وطب األس��نان, والعلوم البيطرية(. وأكد الس��واد أن طلبات املتقدمني ستخضع 
للشروط والضوابط املعتمدة في الترش��يح للزماالت الدراسية املعمول بها في 
نظام الدائرة ذي الرقم )3( لسنة 2018. وبني السواد أن آخر موعد للتقدمي سيكون 
2019/6/30، وعلى الرابط االلكتروني اخلاص بدائرة البعثات والعالقات الثقافية:�

http:scrdgate.scrdiraq.gov.iq

بغداد / البينة الجديدة
أعلنت مديرية االس��تخبارات العسكرية، امس االثنني، عن 
اخت��راق وتفكي��ك خلية إرهابية مكونة م��ن 12 عنصراً في 
كركوك. وذكر بيان للمديرية ان “مفارز مديرية االستخبارات 
العس��كرية ف��ي خلية االس��تخبارات ومكافح��ة االرهاب 
وس��رية الواجب��ات اخلاصة التابع��ة للمديري��ة متكنت من 
اخت��راق وتفكي��ك خلي��ة إرهابية مكون��ة م��ن 12 عنصراً 
وتعتقله��م جميع��اً ف��ي محافظ��ة كرك��وك“، مبين��اً ان 
”عملي��ة القبض نوعية اتس��مت باجلرأة والش��جاعة ودقة 
املعلومة االستخبارية واملراقبة املس��تمرة”. واضاف البيان 
ان “حي��ث كان أف��راد اخللي��ة ينتم��ون مل��ا يس��مى ب�)والية 
كركوك( وميارسون عدة نشاطات ومهام في أماكن مختلفة 
م��ن احملافظة متثلت بتهيئة املضاف��ات وجتهيزها لالرهابيني 
وتوزي��ع الروات��ب عليهم وتزويدهم بالوق��ود ومنهم من كان 
يعم��ل ف��ي ديوان ال��زكاة وتوزي��ع احلب��وب وبعضهم يعمل 
مجه��زاً لالس��لحة واالعت��دة وبينه��م مختص ف��ي زراعة 
العبوات الناس��فة وصناعة الدوائر الكهربائية اخلاصة بها 
وميكانيكي عجالت وكانوا يسلكون الطرق النيسمية في 

تهريب املواد لتضليل االجهزة االمنية”.

التعليم العالي تعلن توفر منح دراسية لنيل شهادة املاجستري لغري املوظفني من جامعة بريستول الربيطانية

احلشد يشرع بتصريف مياه الفيضانات من األحياء السكنية جنوب البصرة

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 
اتخ��اذ  الداخلي��ة  وزارة  أعلن��ت 
سلسلة م�ن االجراءات املتعلقة 
بتطبي��ق قان��ون امل��رور اجلدي��د، 
فيما دع��ت أمانة بغ��داد للعمل 
عل��ى صيان��ة الطرق واالش��ارات 
والتأك��د م��ن عملها  الضوئي��ة 
بشكل صحيح. وقال مدير قسم 
العالق��ات واالع��الم ف��ي مديرية 
املرور العامة، العميد مؤيد خليل 
الت��ي  “االج��راءات  إن  س��لمان، 
ستتخذها املديرية تتمثل بنشر 
دوريات إضافي��ة ف�ي التقاطعات 
حملاس��بة  الرئيس��ة  والش��وارع 
اخملالفني وضمان تطبيق القوانني 
التي ن��ص عليه��ا قان��ون امل�رور 
اجلديد الذي م��ن املؤمل تطبيقه 
خالل ش��هر من نشره في جريدة 
الوقائع الرسمية”. وبني سلمان، 
أن “االجراءات تتضمن منع س��ير 
الدراجات الناري��ة التي ال تتعدى 
سرعتها 60 كيلو متراً والستوتات 
والتكتك ف�ي الشوارع الرئيسة 
وحجز اخملالف��ني منهم لألنظمة 
االج��راءات  واتخ��اذ  املروري��ة 
القانوني��ة بحقه��م، إضافة الى 
محاس��بة املركبات التي تس��ير 
عكس السير والتي تعتبر من أهم 

اخملالف��ات التي يجب محاس��بة 
مرتكبيه��ا باعتباره��م يعرضون 
أنفس��هم واآلخرين ال��ى حوادث 
مروري��ة مروعة فض��ال عن كونها 
ظاهرة غير حضارية أيضا”. ولفت 
العميد س��لمان، الى أن “املديرية 
وحفاظ��ا ع�ل���ى ح��ق املواط��ن، 
خول��ت ضب��اط الدوري��ات فقط 
بأخذ الغرام��ات وكتابة اخملالفات 
ألصحاب املركب��ات ملنع أي حالة 
من ح��االت التصرف الفردي وغير 
املس��ؤول من قب��ل رج��ال املرور، 
وفي حالة اعت��راض املواطن على 

ارتكابها  بع��دم  وادعائه  اخملالفة 
سيتم إلزام الضاب�ط بأداء اليمني 
وفي حال��ة ثبوت ادع��اء املواطن 
ف��إن املديرية تخول��ه برفع دعوى 
قضائية ضد محرر اخملالفة لينال 
العقوبة التي يستحقها”. وأكد 
أن “من بني اخملالفات التي ستتم 
متابعتها بشكل دقيق هي قيادة 
املركبة حتت مفع��ول الكحول أو 
اخملدر، م��ا يعرض س��ائق املركبة 
اآلخرين  الطري��ق  ومس��تخدمي 
الى خط��ر احل��وادث املرورية التي 
قد تودي بحياة االخرين”، مشيرا 

الى أن “العقوبة شملت الغرامة 
ح��ال  وف��ي  والس��جن  املالي��ة 
تكراره��ا س��يتعرض اخملالف الى 
عقوبة تصل الى الس��جن لثالث 
س��نوات”. من جانب آخ��ر، دعت 
املديري��ة أمانة بغ��داد باعتبارها 
املسؤولة عن إدامة الطرق ونصب 
العالم��ات التحذيري��ة واملروري��ة 
واالش��ارات الضوئي��ة ال��ى إعادة 
تأهي��ل البنى التحتية لش��وارع 
العاصمة مبا يتي��ح ملديرية املرور 
تطبي��ق القانون اجلدي��د من دون 

وجود أي معرقالت.

أخبار موجزة
تعلي��ق .. أعرب��ت وزارة اخلارجي��ة البريطانية عن 
قلقه��ا من احلكم ال��ذي أصدره القض��اء اإليراني 
عل��ى ام��رأة بريطاني��ة من أص��ل إيران��ي بتهمة 
التجسس.وأعلنت الس��لطات اإليرانية يوم امس 
االثنني صدور حكم بالس��جن ملدة عش��ر سنوات 
على إيرانية بتهمة التجس��س لصالح بريطانيا.

وأك��د املتح��دث باس��م الس��لطة القضائية في 
إيران، غالم حسني إسماعيلي، أن احملكوم عليها كانت مسؤولة في 

اجمللس البريطاني.
من��اورات .. أطلق��ت تركي��ا يوم ام��س االثنني من��اورات »ذئب البحر 
2019«، وه��ي األكب��ر من نوعه��ا في تاري��خ البالد 
وجتري بشكل متزامن في ثالثة بحار.وأكدت وكالة 
»األناض��ول« أن قي��ادة الق��وات البحري��ة التركية 
تش��رف على املن��اورات التي جتري بش��كل فعلي 
للمرة األولى في البحر األس��ود وبحر إيجه وشرق 
املتوسط، مبشاركة 131 سفينة بحرية و57 طائرة 

حربية و33 مروحية.

تزاي��د .. تزايد عدد الس��ياح الذين زاروا إس��رائيل 
هذه السنة، قادمني من عدة دول عربية وإسالمية.
وتشير بيانات دائرة السكان والهجرة اإلسرائيلية، 
إلى أن عدد الزوار من الدول اإلسالمية إلى إسرائيل، 
بلغ رقما قياسيا هذا العام باملقارنة مع السنوات 
السابقة.وكش��فت ه��ذه املعطي��ات، أن ما يقرب 
م��ن 55 ألف س��ائح من دول ليس��ت له��ا عالقات 

دبلوماسية مع الدولة العبرية.
تفاصيل .. كش��ف مراسل RT عن تفاصيل وأس��ماء السفن األربع 
التي تعرضت لعمليات تخريبية، صباح أمس االول األحد، بالقرب من 
املياه اإلقليمية لدولة اإلمارات العربية املتحدة في 
خليج عمان.ووفقا للمراس��ل، فمن ضمن السفن 
األربع الت��ي تعرضت للهجوم، س��فينتان ترفعان 
علم الس��عودية وس��فينة ترف��ع عل��م اإلمارات 
وأخرى ترفع علم النرويج، حيث تسمى السفينة 
األول��ى »املرزوقة«، والثانية »أمج��د« أما الثالثة ف� 

»ميشيل« والرابعة »أندريه فيكتوري«. 

اغتصاب .. أعلنت املدعية العامة في السويد أنها 
بصدد إعادة فتح دعوى اغتصاب ضد جوليان أساجن 
مؤسس موقع ويكيليكس.وقالت املدعية العامة 
الس��ويدية، إيفا- ماري بيرسون في مؤمتر صحفي، 
إن ممثلي االدعاء سيستأنفون التحقيقات األولية 
الت��ي أغلقت عام 2017 دون توجيه تهم، بس��بب 
جل��وء أس��اجن إل��ى س��فارة اإلك��وادور ف��ي لن��دن، 
مش��يرة إلى أن السويد ستسعى إلى تس��لم أساجن من السلطات 

البريطانية.
س��قوط .. أفاد مراس��ل  بأن مقاتل��ة تابعة للقوات اجلوي��ة اإليرانية 
س��قطت، يوم ام��س االثنني، خالل رحل��ة تدريبية 
بالق��رب من محافظة أصفه��ان جنوب العاصمة 
طهران.ونقلت الوكالة الرس��مية اإليرانية »إرنا«، 
أن »مقاتل��ة إيراني��ة م��ن ط��راز F5، س��قطت في 
مدينة أصفهان وس��ط البالد، ما أسفر عن مقتل 
أح��د الطيارين خالل مهمة تدريبي��ة«، وذلك وفقا 

لقناة »العالم« اإليرانية.

بغداد / البينة الجديدة
تأكي��داً مل��ا نش��رته »البينة اجلدي��دة« في 
عددها الص��ادر امس، اتخذ وزي��ر التعليم 
العال��ي والبحث العلم��ي الدكتور )قصي 

الس��هيل( أم��س حزم��ة ق��رارات هدفه��ا 
االرتقاء والنهوض بواقع الوزارة ومفاصلها 
اخملتلفة. وعلمت »البينة اجلديدة« ان باكورة 
حملة التصحيح هذه قد بدأت بالفعل من 

جامعة بغداد حيث اعفى الس��هيل امس 
رئي��س جامعة بغ��داد الدكت��ور )عالء عبد 
احلس��ني( من منصبه وممارسة مهام رئيس 
جامع��ة بغداد من موقع ادن��ى. كما اعفى 

الس��يد الوزير في الوق��ت ذاته عميد كلية 
التربي��ة الرياضية في جامعة بغداد. وتأتي 
قرارات الوزير هذه في اطار خطة منهجية 
ومهني��ة طموحة الجل معاجلة الكثير من 

نق��اط الضعف واخلل��ل واالرتق��اء بالوزارة 
ومؤسساتها الى مستويات افضل. فبورك 
للوزير الق��رارات اجلريئة ه��ذه والتي تصب 

في خدمة املصلحة الوطنية العليا.

وكاالت / البينة الجديدة
ذكرت صحيفة ديلي إكس��بريس البريطانية، 
أن بريطانيا ودوال غربية أخرى تبحث عن زعيم 
تنظي��م داعش أبو بكر البغدادي في ليبيا بعد 
ورود أنب��اء عن احتمال انتقاله إليها. وحس��ب 
الصحيف��ة، فإن قوات التحالف الدولي فقدت 
أثر البغدادي في األس��ابيع األخيرة من خالفته 
في س��وريا في ش��باط املاض��ي، عندما فر من 
بلدة الباغوز شرقي البالد بعد محاولة اغتياله 
م��ن قب��ل مقاتلني أجان��ب مقربني م��ن دائرته 
اخلاصة. ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري 
بريطاني قوله إن املعلومات االستخباراتية عن 
م��كان وجود البغدادي جاءت من مصدر موثوق 
لكن يجب التحقق منها. وحسب الصحيفة، 
فإن هذه املعلومات االس��تخباراتية وردت بعد 
أس��بوعني من اضطرار القوات اجلوية امللكية 
البريطاني��ة إلجالء وحدة تابعة للقوات اجلوية 
اخلاص��ة من ذلك البل��د على خلفي��ة التقدم 
الس��ريع الذي حققت��ه قوات املش��ير خليفة 
حفتر على األرض هناك. وأشارت الصحيفة إلى 
أن س��الح اجلو البريطاني عاد اآلن إلى السماء 
الليبية، وتنفذ املقاتالت البريطانية، مبشاركة 
طائ��رات حربية إيطالي��ة وأمريكي��ة، طلعات 

جوي��ة على مدار الس��اعة بحثا عن ABB وهو 
الكود الرمزي لتحديد البغدادي كهدف. ووفقا 
للصحيفة، فإن طائرات نفاثة تقلع من قاعدة 
وادنغت��ون اجلوي��ة في لينكولنش��اير ش��رقي 
إجنلترا، لغرض جمع اإلش��ارات واملعلومات عن 
األفراد واجلماعات الذين قد يكونون من داعمي 
البغدادي. وذك��رت الصحيفة أن أحدث عملية 
م��ن ه��ذا النوع نف��ذت ف��ي األج��واء الليبية 
ليل��ة الس��بت املاض��ي، تزامن��ا م��ع عمليات 
مماثل��ة أخرى، حي��ث أكد ضباط ف��ي اخملابرات 
العس��كرية البريطاني��ة أن م��أوى البغ��دادي 

قد يك��ون لدى أي من ف��روع تنظيمه اإلرهابي 
الس��بعة ف��ي ش��مال إفريقي��ا. وق��ال مصدر 
عسكري رفيع املس��توى ال ميكنه }البغدادي{ 
التح��رك بحرية وأينم��ا كان أتوقع أن يفعل ما 
بوسعه لتجنب لفت األنظار إلى نفسه، لكن 
لدينا الكثير من األس��اليب لتحديد مكانه أو 
فريقه، وس��يرتكبون خطأ عاجال أو آجال. يذكر 
أن البغدادي أصدر تس��جيل فيدي��و له نهاية 
الش��هر املاضي، واس��تنبط بعض اخلبراء منه 
أن زعي��م داع��ش ال ي��زال موجودا ف��ي املناطق 

الصحراوية على احلدود السورية العراقية.

صحيفة بريطانية: البغدادي انتقل إىل ليبيا وطائرات تتعقبه

تأكيدًا ملا نشرته »                      «.. وزير التعليم العالي يتخذ حزمة قرارات جريئة وشجاعة بدأت من جامعة بغداد

البصرة / البينة الجديدة
باش��رت آلي��ات احلش��د الش��عبي التخصصية، ام��س االثنني، 
بتصري��ف مياه الفيضانات من األحياء الس��كنية في قضاء ابو 
اخلصيب جنوب البصرة.وقالت الهيئة انه “بعد املناش��دة التي 
أطلقها أهالي قضاء ابو اخلصيب باشرت الهندسة العسكرية 
للوائني اخلامس والس��ابع في احلش��د الش��عبي بتصريف مياه 
األمط��ار والفيضان��ات ع��ن األحياء الس��كنية ف��ي القضاء”.

وأضافت انه “مت تصري��ف املياه في منطقة باب أطويل ومنطقة 
السمدة بواسطة محطات تصريح املياه، فضال عن إقامة سدة 

ترابية حول األحياء السكنية في القضاء”.

بغداد / البينة الجديدة
أعلنت س��لطنة ُعمان رس��ميا قرارها بإعادة فتح سفارتها في 
بغداد الس��تئناف عملها الدبلوماس��ي، بعد انقط��اع دام نحو 
عشرين عاما. وذكرت اخلارجية العمانية، على حسابها الرسمي 
ف��ي تويتر أن ه��ذه اخلطوة ج��اءت انطالقا من الرواب��ط األخوية 
والعالقات التاريخية ب��ني البلدين، معربة عن قناعتها بأن إعادة 
افتتاح السفارة سيسهم من دون أدنى شك في تطوير العالقات 
ب��ني الطرفني في ش��تى اجملاالت. وس��بق أن أعلن وزي��ر اخلارجية 
محمد علي احلكيم األس��بوع املاضي تسلمه رسالة من نظيره 
العماني يوس��ف بن علوي، أعرب فيها األخير عن عزم بالده إعادة 
افتتاح س��فارتها، معتبرا ذلك خطوة تعبر عن حرص األش��قاء 
في س��لطنة عمان على تعميق العالق��ات األخوية بني البلدين. 
وأغلق��ت عمان س��فارتها في بغ��داد بعد غزو النظام الس��ابق 
للكوي��ت ف��ي عام 1990، وج��اء القرار األخير بع��د فتح اململكة 

السعودية قنصلية جديدة في بغداد في نيسان املاضي.

بغداد / البينة الجديدة
قلل النائب عن حتالف الفتح كرمي عليوي, امس االثنني, من أهمية 
التصريحات التي تتحدث عن قرب حس��م مرش��حي الداخلية 
والدف��ع, مؤك��دا ان جميع مس��اعي التوافق فش��لت وان االمر 
رمبا سيحس��م بعد ش��هر رمضان. وقال عليوي إنه “ال يوجد اي 
احس��اس باملسؤولية لدى الكثير من قيادات الكتل السياسية 
وان اي كالم بشأن تقارب وجهات النظر في حسم او قرب حسم 
مرش��حي وزاراتي الداخلية والدف��اع كالم فارغ وال صحة له وال 
توج��د اي نتيج��ة تذكر”. وأض��اف أن “جميع مس��اعي التوافق 
فش��لت وان االمر رمبا سيحس��م بعد ش��هر رمضان اذا مت تغيير 
او تبدلت وجهات نظر قيادات الكتل السياسية”.واش��ار عليوي 
إلى أن “رئي��س احلكومة عادل عبد امله��دي يتحمل اجلزء االكبر 
م��ن تأخر اكمال الكابينة وعليه ان يتخذ قرارا جريئا وحاس��ما 
وباس��تقاللية في ترشح الوزراء واالتيان بهم الى مجلس الوزراء 

ليخلي عنه املسؤولية”.

نائب: مجيع مساعي التوافق بشأن
 استكمال الكابينة فشلت

ُعمان توضح سبب إعادة 
فتح سفارتها يف بغداد

العدل: اإلفراج عن 64 نزياًل من األحداث 
خالل نيسان املاضي

بغداد / البينة الجديدة 
أعلنت دائرة إصالح األح��داث التابعة لوزارة العدل، عن موقفها 
الشهري اخلاص بعدد املطلق س��راحهم لشهر نيسان املاضي.
وق��ال بيان صادر عن الوزارة إن العدد الكلي للمفرج عنهم خالل 
الشهر املاضي بلغ 64 حدثاً في بغداد واحملافظات بينهم 14 حدثا 
تخليه بعد قضائهم مدة احملكومية، و13 باإلفراج الشرطي و37 
حدثاً موقوفا لعدم كفاية األدلة. يشار إلى إن أقسام دائرة إصالح 
اإلحداث تتولى مه��ام الرعاية الالحقة لإلحداث من خالل إجراء 
زيارات ميدانية لالطالع على واقع معيش��ة اسر املودعني الذين 
يعان��ون من املش��اكل والصعوب��ات والعمل عل��ى إيجاد احللول 
املالئمة لها، فيما يتولى قس��م التدريب والتأهيل والتش��غيل 
مهام إع��داد املودعني ألعمال ومهن تتناس��ب وقابليتهم وفتح 
دورات تدريبية لهم وفق األس��اليب احلديثة وتش��جيع العملية 

اإلنتاجية مبا يحقق تكامل العملية اإلصالحية.

بغداد / البينة الجديدة
نقض��ت محكمة التميي��ز االحتادية، امس االثنني، ق��رار الهيئة 
العام��ة جمللس نقابة احملامني الذي تل��زم فيه املتقدم لنيل هوية 
االنتماء إلى النقابة بأداء امتحان الكفاءة وحتده بش��رط العمر. 
وق��ال املتحدث الرس��مي جملل��س القضاء األعل��ى القاضي عبد 
الستار بيرقدار، أن محكمة التمييز االحتادية نقضت قرار مجلس 
نقاب��ة احملامني ال��ذي ينص إلى قبول طلب االنتم��اء إلى النقابة 
بع��د أداء امتح��ان الكف��اءة الذي يج��ري في املعه��د القضائي 
وتكون فيه األولوية للذين تتراوح أعمارهم ما بني ) 22-30(  سنة 
الفتا إلى أن قانون احملاماة رقم 173 لسنة 1965 املعدل لم يحدد 
هذين الش��رطني. وأوضح أن قرار محكمة التمييز  االحتادية نص 
عل��ى ان اختصاصات الهيئة العامة جملل��س النقابة ال يخولها 
إل��زام املتقدم ب��أداء االمتحان الكف��اءة أو اجتي��ازه وال يخولها 
إضافة ش��رط جديد لالنتماء إال عن طريق تش��ريع من السلطة 
التش��ريعية. يذكر أن نقابة احلامني العراقية واس��تنادا إلى قرار 
الهيئة العامة في مجلس��ها حددت في العام املاضي ش��روط 
االنتماء إل��ى النقابة باجتياز املتقدم المتح��ان الكفاءة وتكون 
األولوي��ة فيه للذين تت��راوح أعمارهم ما بني )22-30( س��نة وقد 
جرى امتحان ع��دة وجبات من طالب االنتم��اء في قاعات مبنى 

املعهد القضائي.

التمييز االحتادية تلغي شرطي امتحان 
الكفاءة والعمر لطاليب االنتماء لنقابة احملامني



»                              « تطالب احلكومة بوضع ضوابط صارمة 
حلركة »سيارات الدولة« مابعد الدوام الرمسي

مصدر امين يكشف عن تشكيل قوة أمنية  بطابع تكتيكي 
خاصة باملداهمات والعمليات غري القتالية

بغداد / البينة اجلديدة
اإلدارية  املشاكل  بحل  اجلزائري  فالح  املهندس  بغداد  محافظ  اوعز 
لناحية شعلة  التابعة  والغريباوي  والبصام  6 كومية  ملناطق  واخلدمية 
مجلس  أعضاء  برفقة  امليدانية  زيارته  خالل  اجلزائري،  الصدرين.وقال 
واملاء  البلديات  ومدراء  الصدرين  شعلة  ناحية  ومدير  بغداد  محافظة 
زيارتنا  ان  ووجهائها  املنطقة  عشائر  شيوخ  مع  لقائهم  في  واجملاري، 
لهذه املنطقة تأتي في اطار حرصنا على االقتراب من املواطنني واالطالع 
على معاناتهم اخلدمية بعيدا عن املكاتب املغلقة. مشيرا الى ان حملة 
النهوض  على  انطالقها  اعلنا  ان  منذ  ركزت  لنا  شرف  بغداد  خدمة 
بواقع اطراف العاصمة التي تعرضت لالهمال واحلرمان.واضاف محافظ 
بغداد ان مناطق 6 كومية والبصام والغريباوي تعاني من مشاكل إدارية 
وخدمية وقد وجهنا بإيجاد حل سريع ملشاكلها االدارية وربطها بناحية 
شعلة الصدرين لإلسراع بشمولها باخلدمات.ولفت احملافظ الى ان هذه 
أعضاء  مع  وبالتعاون  ونحن  اخلدمات،  من  الكثير  الى  حتتاج  املناطق 
باملشاريع  لشمولها  مسعى  لنا  سيكون  بغداد  محافظة  مجلس 
اخلدمية كتعديل الطرق واالكساء.بدورهم ثمن أهالي ووجهاء املناطق 
زيارة احملافظ ووصفوها بانها تاريخية النها متثل اول زيارة حملافظ لهذه 
املناطق، واشادوا وحرصه الكبير على خدمة مناطقهم التي لم تشمل 
احملافظ  السيد  االدارية.واستمع  التقاطعات  بعض  جراء  باخلدمات 
الكهرباء  مشاريع  يخص  فيما  والوجهاء  العشائر  شيوخ  ملطالبات 
بكري  للمحافظة  اخلدمي  اجلهد  توجيه  جانب  الى  والصحة  والتربية 
املبزل الرئيس الذي يشق املناطق لالرتقاء بواقعها الزراعي باإلضافة الى 
اجراء كشوفات لتلك املناطق وحاجتها للماء وشبكات اجملاري والبنى 
التحتية. ووجه احملافظ الكادر املتقدم الذي رافقه بتنفيذ الطلبات التي 

طرحها االهالي بأسرع وقت.

املوصل / البينة اجلديدة

أعلن��ت قي��ادة قاطع عمليات نينوى للحش��د الش��عبي, امس 

األثنني, عن مقتل جميع االنتحاريني “الدواعش” الذين تس��للوا 

ال��ى قض��اء القيروان غ��رب املوصل. وقال��ت القيادة ، ان��ه “بناء 

على معلومات اس��تخبارية دقيقة تفيد بنية العدو استهداف 

قطعاتن��ا والقطع��ات األمنية بثالث��ة انتحاريني غ��رب املوصل 

مت توجي��ه قوة خاصة م��ن العمليات واللواء ٢٩ واالس��تخبارات 

واحلركات للحش��د الش��عبي وحتدي��د مكان تواج��د اإلرهابيني 

شرق قضاء القيروان”. وأكد البيان أنه “القوة اخلاصة من احلشد 

الشعبي متكنت من قتل جميع االنتحاريني”.

NO . 3184 . TUE . 14 . MAY . 2019السنة الرابعة عشرة العدد )3184(  الثالثاء  14 / 5  / 2019

جلنة النزاهة : ال صحة لبيع وشراء رئاسات اللجان الربملانية وسنقاضي من يطلق الشائعات

حمافظ بغداد يوعز حبل املشاكل االدارية وتوفري اخلدمات ملناطق البصام و٦ كومية والغريباوي
الداخلية تكشف سبب تأخر تسليم جوازات السفر وااليــام املقبلة ستشهد استقرار عملية صــرفها لـلـمـواطـنـني

بغداد / البينة اجلديدة
نف��ت جلن��ة النزاه��ة ف��ي مجل��س الن��واب، امس 
االثنني، ما مت تداوله عن بيع وش��راء رئاسات اللجان 
البرملانية، مه��ددة مبقاضاة من يطلق الش��ائعات.

وقال رئيس اللجنة، النائب هش��ام الس��هيل، ، إن 
االخب��ار الت��ي تناقلتها بع��ض املواقع بش��أن بيع 
وشراء رئاسات اللجان داخل البرملان، ال صحة لها، 
مؤكدا أن رئاس��ة جلنة النزاهة س��تكون من حصة 
املكون الس��ني.وحذر  رئيس اللجنة، جميع املواقع 
التي تنشر اخباراً كاذبة عن بيع وشراء رئاسة جلنة 
النزاه��ة، الفتاً إلى أنه س��يقاضي م��ن يطلق هذه 
الش��ائعات مستقبال وأن هذا حتذير اخير  الصحاب 
االجندات الت��ي تريد التاثير على عمل اللجنة.وبني 
السهيل، أن اللجنة االن بصدد فتح ملفات مهمة 
ج��دا وانها اس��تطاعت بفترة قصيرة من تش��ريع 
قانون استرداد اموال العراق، ومتت قراءة قوانني اخرى 
قراءة اولى وثانية واستضافة عدد اخر من املسؤولني 
في مؤسس��ات الدولة وهي تعمل من أجل محاربة 

الفاسدين في جميع مفاصل احلكومة.

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

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

بغداد / البينة اجلديدة
 عزت وزارة الداخلية س��بب تأخر 
ال�س���ف�ر  وث��ائ����ق  تس��ليم 
ل�ل�م�واط�ن�ني  )ال���ج�����وازات( 
ال���ى افتتاحها مطبع��ة جديدة 
في بغداد النتاج مناذج ال�ج�وازات 
محلي��ا ب�دال م��ن االس��تعانة او 
التعاق��د م��ع ش��ركات أجنبي��ة 
لطباعتها واستيرادها من اخلارج.

وق�ال مدير ع�ام دائ�رة ال�ج�وازات 
الس��تار  عب��د  أحم��د  العمي��د 
ف��ي تصريح صحف��ي ان ال��وزارة 
وبالتعاون والتنس��يق مع صندوق 

شهداء الش��رطة ابرمت عقدا مع 
احدى الش��ركات االملانية الن�ش�اء 
مطبع��ة متكاملة الن�ت���اج مناذج 
امل��ع��ت��م����دة  ال���ج�����وازات 
ب�����دال م��ن ع�م�ل�ي���ة طباعتها 
واس��تيرادها م��ن خ���ارج البالد ما 
يكل��ف الب��الد ام���واال طائل��ة من 
العملة الصعب��ة ووقتا في عملية 

ال����وزارة  ان  ال��ى  توريدها.ول�ف�ت 
عملي��ة  ب�ال�ف�ع���ل  ان��ج����زت 
انش��اء املطبعة بالق��رب من مطار 
املثنى وباش��رت تش��غيلها، اال ان 
حداثة العم��ل بها وآل�ي�ة ت�دري�ب 
العاملني فيها تتطلب وقتا وجهدا 
م��ن قب��ل ال���وزارة ما تس��بب في 
تأخير تس��ليم تل��ك الوثائ��ق الى 

املقدم��ني للحص��ول عليه��ا م��ن 
املواطنني مش��يرا ال���ى ان الطاقة 
االنتاجية االولية للمطبعة ك�ان�ت 
م�ا ي�ق���ارب االل��ف ج���واز يوميا 
لترتفع الى 75 الف جواز اس��بوعيا 
اجل��وازات  مدي��ر  وطم��أن  حالي��ا. 
املواطن��ني ال��ى ان االي����ام املقبلة 
ستشهد اس��تقرار عملية ص��رف 

م�ن  ل�ل�م�واط�ن�ني  ال��ج����وازات 
دون تأخير بع��د أن يتم رفع الطاقة 
االنتاجي��ة للمطبع��ة لتص��ل الى 
املس��تويات املطلوب��ة وانخف��اض 
حص��ول  بع��د  الطل��ب  مس��توى 
بالس��فر  الراغبني  املواطنني  اغلب 
خالل العطلة الصيفية على جواز 

السفر.

احلشد يعلن احباط هجوم انتحاري غرب املوصل بعد حتديد مكان تواجد اإلرهابيني شرق قضاء القريوان

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

أسسها الراحل  
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير
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بغداد / البينة اجلديدة 
  كشف مصدر أمني عن تشكيل 
قوة خاصة بفكرة ُمصغرة لقوات 
العملي��ات اخلاصة التابعة جلهاز 
املصدر،  اإلرهاب.وب��ني  مكافح��ة 
ان القوة بني��ت على تدريب عالي 
املستوى حيُث خضعت لتدريبات 
املداهم��ات  عل��ى  إحترافي��ة 
والكمائن والقت��االت اخلاصة في 
القوة  ان ضب��اط  املباني.وأض��اف 
أغلبه��م تابع��ني للفرقة اخلاصة 
التابعة جمللس ال��وزراء و املقاتلني 

للحشد الشعبي.
ولفت املصدر ال��ى ان مهام القوة 
ليست قتالية بش��كل بحت بل 
تشبه مهام اإلنضباط العسكري 
بطابع آخر تكتيكي أّي مداهمات 
وعملي��ات نوعية ض��د اجلماعات 
املس��لحة اخلارج��ة ع��ن القانون 
والتي تنس��ب نفس��ها إلى هيأة 

احلشد الشعبي.
وأشار الى ان القوة اخلاصة اجلديد 
تتسلح بأسلحة متنوعة، بنادق 
M4A1 و A٢ و بنادق AK47 ُمحدثة، 
واألسلحة املتوس��طة واخلفيفة 
م��ن رشاش��ات PKM الروس��ية و 
بإص��دارات مختلفة ورشاش��ات 
M٢4٩.وتابع كما يش��مل تسليح 
م��ن  ثقيل��ة  أس��لحة  الق��وة 
رشاشات M٢ براوننغ األمريكية و 
رشاشات دوشكا الروسية مبينا 
ان آلي��ات القوة س��تكون عربات 
مدرعة }خفيفة{ هامڤي وعربات 

GMC وسيلڤارادو.
وكش��ف املصدر ان القوة اجلديد 
نف��ذت 3٢0 عملية إغ��الق ملقرات 
وهمية تابعة جلماعات مس��لحة 
احلش��د  إل��ى  نفس��ها  تنس��ب 
إل��ى هيئات  باإلضافة  الش��عبي 
إقتصادي��ة تبتز املواطنني باس��م 

إل��ى واجبات  احلش��د باإلضاف��ة 
نق��ل النازحني الهاربني من بطش 

املعارك و ايصالهم إلى بر األمان.
وأوض��ح ش��اركت الق��وة بتأمني 
احل��دود  ال��ى  الفاري��ن  النازح��ني 
الس��ورية و نقله��م و إغاثته��م 

بش��كل آمن منوها ال��ى ان القوة 
أوقف��ت أغل��ب اجلماع��ات الت��ي 
ابت��زت املواطنني باس��م احلش��د 
الش��عبي والت��ي ش��وهت صورة 

مقاتليه في فترات سابقة.

بغداد / البينة اجلديدة
كشف القيادي في تنظيم القاعدة 
ع��ن  الفقعس��ي،  عل��ي  االرهاب��ي 
الطريق��ة التي كان يت��م بها جمع 
األموال في الس��عودية، وإرس��الها 
إلى زعيم تنظيم “القاعدة” بن الدن 
في أفغانستان، مشيرا الى ان قيمة 
التبرعات من الس��عودية تصل الى 

مليون ريال شهريا.
علي��ه  احملك��وم  الفقعس��ي  وأق��ر 
بالسجن 45 عاما، بأنه كان يشرف 
ويش��اهد أمواال ترس��ل إلى بن الدن 
ش��هريا تص��ل قيمتها إل��ى مليون 

ريال سعودي.
وأفاد امل��دان في قضاي��ا إرهاب، بأن 
املس��ؤول املالي واإلعالمي لتنظيم 
“القاعدة” ويدعى يوسف العييري، 
لتنظي��م  األم��وال  يجم��ع  كان 

“القاعدة” من التجار في اململكة.
وبش��أن طريقة إيصال هذه األموال 
إلى بن الدن في أفغانستان، كشف 
الفقعسي أن أناس��ا من باكستان 
معروف��ون له��م، كان��وا يأت��ون إلى 
الس��عودية للعمرة، وكانت األموال 
تس��لم له��م إليصالها إل��ى زعيم 

تنظيم “القاعدة”.

قيادي سابق يف ”القاعدة”: 
السعودية كانت تدعم بن الدن 

مبليون ريال شهريا

كتب محرر الشؤون احمللية
وانزعاجها  اوساط شعبية  تذمرها  ابدت 
الدولة«  »سيارات  حركة  من  الشديد 
ودوائرها  احلكومية  للوزارات  التابعة 
السيما  عجيب  غريب  بشكل  اخملتلفة 
ثالثة  ان  ليقال  حتى  الرسمي  الدوام  بعد 
ارباع سيارات الدولة   تتحرك في الشارع 
مابعد نهاية الدوام وحتى ساعات متأخرة 

من الليل.

خزينة  تكلف  التي  السيارات  هذه  وان 
كصيانة  سنوياً  الدنانير  مليارات  الدولة 
وكوقود واطارات باتت تستخدم في اغراض 
انها  احلال  ووصل  رسمية  وغير  شخصية 
حتولت الى وسيلة لنقل االغراض والعفش 
واالمتعة وغيرها وان هناك من يعمل بها 
كسيارة اجرة السيما وان بعضها ال يحمل 

لوحات تسجيل نظامية.
وتأسيساً على ذلك فأن »البينة اجلديدة« 

التحرك  الى  الوزراء  مجلس  رئاسة  تدعو 
السيارات  هذه  حركة  لضبط  الفوري 
هذا  وراء  يقفون  الذين  كل  ومحاسبة 
الهدر باملال العام مع االشارة الى ان ضبط 
في  احلكومية  السيارات  حركة  وتقليل 
االختناقات  يقلل  ان  شأنه  من  الشارع 
هذه  شوارعنا  تعيشها  التي  املرورية 
االيام.. فهل يتحرك من بيده القرار؟.. املنا 

ان تأتي االستجابة سريعة جداً.

بغداد / البينة اجلديدة
خ��ط��ة  ال��ك��ه��رب��اء  وزارة  اع���دت    
ال��وح��دات  ن�ص�ب  ل�ت�ش�ج�ي�ع 
ال��دور  أس�ط�ح  ع�ل�ى  ال�ش�م�س�ي�ة 
وامل�ؤس�س�ات ال�ح�ك�وم�ي�ة واالع�ت�م�اد 

ع�ل�ي�ه�ا ل�ت�وف�ي�ر ال��ط��اق��ة.
في  اخلطيب  لؤي  الكهرباء  وزير  وقال 
س�ائ�رة  ال���وزارة  ان  صحفي  تصريح 
ب�ات�ج�اه اس�ت�خ�دام ال�ط�اق�ة املتجددة 
اطالق  مت  اذ  الكهرباء،  لتوليد  والنظيفة 
االس�ت�ث�م�اري�ة  امل�ش�اري�ع  م�ن  حزمة 
م�ن  ب�ع�دد  شمسية  محطات  لبناء 
م�ن  ي�ق�رب  ما  ل�ت�ول�ي�د  امل�ح�اف�ظ�ات 

750 م�ي�غ�اواط.
حاليا  تدرس  الوزارة  ان  ع�ن  واف�ص�ح 
اختيار الشركات املنفذة للمشروع، معلنا 

انها اع�دت خطة الضافة 500 م�ي�غ�اواط 
احملطات  نصب  ب�اع�ت�م�اد  للمنظومة 
م��ن  االستثمار  اساس  على  الشمسية 
خ��الل ت�رك�ي�ب االل���واح ال�ش�م�س�ي�ة 
منازلهم  اسطح  على  املواطنني  قبل  من 

لتوفير الكهرباء ل�ه�م.
واض�اف اخلطيب ان وزارت�ه اعدت برنامجا 
اض�اف�ة  املشروع  لتشجيع  متكامال 
الشمسية  ال�وح�دات  نصب  ال�ى 
ال�ح�ك�وم�ي�ة،  امل��ؤس��س��ات  في 
ب�ت�وف�ي�ر  ذل�ك سيسهم  ب��أن  م�ن�وه�ا 
ب��أس��ع��ار  للمستفيدين  ال�ك�ه�رب�اء 
زه��ي��دة اض��اف��ة ل��رف��د امل�ن�ظ�وم�ة 

بطاقات اضافية.
واكد ان انتاج الطاقة في البالد جتاوز حاليا 
امل�اض�ي، ال�� 15 أل�ف م�ي�غ�اواط مقارنة ب� 11 ألف  العام  ذاتها من  للمدة  ساعة ميغاواط   ٢0 ب�  املواطنني  جتهيز  يتيح  ما 

بالوصول  وزارته  يوميا، مفصحا عن هدف 
خ��الل  م�ي�غ�اواط  الف   18 الى  باالنتاج 
واق��ع  ان  م�ؤك�دا  املقبلة  القليلة  امل��دة 
ال�ك�ه�رب�اء سيستمر بالتحسن تدريجيا 
وصوال لالكتفاء الذاتي، شرط توفر الظروف 

املناسبة.
م�ف�اص�ل  ان  ال�ك�ه�رب�اء  وزي���ر  وذك���ر 
م��ن  ال�ك�ث�ي�ر  ع�ان�ت  ال�ش�ب�ك�ة، 
ال�ت�ردي وااله��م��ال ل�ع�ق�ود، وش�ه�دت 
تخريبا ك�ب�ي�را ب�م�ف�اص�ل�ه�ا ب�س�ب�ب 
تأهيلها  عمليات  ف�ان  وعليه  ال�ح�روب، 
وق��ت��ا،  ت�ت�ط�ل�ب  م��وث��وق  بشكل 
ال��ك��ه��رب��اء  ق��ط��اع  ان  م�وض�ح�ا 
ي��ت��ك��ون م��ن ث�الث�ة مفاصل هي االنتاج 
والنقل والتوزيع، وال��ت��ي ت�ع�رض�ت ال��ى 

اض���رار ك�ب�ي�رة وعانت من القدم.

االخ���ي���رة  ال��ح��رب  ب���أن  وش���دد 
ع�ل�ى االره������اب ال��ت��ي ش��ه��دت��ه��ا 
ما  بتدمير  تسببت  احملررة،  امل��ن��اط��ق 
االنتاجية  الطاقة  من  باملئة   ٢5 ال�  يقارب 
والتي ه�ي اص�ال ك�ان�ت تعمل ب�واق�ع 50 
 ٢0 ل�  ما يصل  تدمير  وكذلك  باملئة،   60  –

باملئة من شبكات النقل والتوزيع.
وت��اب��ع ال�خ�ط�ي�ب ان وزارت���ه ب��دل ان 
عملت  امل�ن�اط�ق،  لتلك  ط�اق�ات  تضيف 
ل��ض��م��ان  ت��أه��ي��ل��ه��ا  ع��ل��ى 
بهدر  تسبب  ما  لها،  الكهرباء  وص���ول 
وال�وق�ت،  االحتياطية  واالدوات  االموال 
وض��ع  ي�ك�ون  ب��أن  ام�ل�ه  ع�ن  معبرا 
امل�ق�ب�ل�ة،  امل���دة  خ���الل  ال�ك�ه�رب�اء 

اف��ض��ل ب�ك�ث�ي�رمن السابق.

 الكهرباء تكشف عن مشروع جديد وتعلن ساعات التجهيز

بغداد / البينة اجلديدة
عن  االثنني،  امس  االعرجي،  بهاء  السابق  الوزراء  رئيس  نائب  كشف 
من  املناطق  من  عدد  في  سنية  فصائل  لتسليح  أميركي  مخطط 
اخملطط  أن  إلى  العسكرية، مشيرا  وقواعدها  اجل حماية مصاحلها 
في  االعرجي  املناطق.وقال  تلك  في  احلشد  نفوذ  خفض  يستهدف 
فصائل  مع  تقاربه  بتنفيذ  بدأ  االميركي  “اجلانب  إن  متلفز  تصريح 
سنية في صالح الدين واالنبار واملوصل من اجل احلفاظ على مصاحله 

وحماية قواعده العسكرية في تلك املناطق من اي هجمات”.
واضاف ان “ذلك اخملطط يستهدف تخفيض اعداد قوات احلشد الشعبي 
مبقاتلني  واستبدالهم  احلكومة  على  الضغط  عبر  املناطق  تلك  في 
العسكرية  للقواعد  الكاملة  احلماية  لضمان  لواشنطن  موالني 
االميركية”.ولفت األعرجي إلى أن “ العراق يعتبر هو اخلاسر االكبر بأي 
صراع او احتكاك بني أميركا وايران وعلى احلكومة منع انزالق اي طرف 

عراقي في هذا الصراع وتوحيد املوقف جتاه االزمة”.

خمطط أمريكي لتسليح فصائل 
سنية خلفض نفوذ احلشد



كاريكاتير
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أطلقت الواليات املتحدة غاراتها اجلوية على أفغانستان  
وأعلنت  بدء عملياتها العسكرية  ضد اإلرهاب   

إستيالء طالبان على الحكم 
يف أفغانستان

لقد بدأت احلرب األهلية األفغانية عام 
1989 بعد انسحاب القوات السوفياتية 
من أفغانستان  بعد إحتالل دام  عشرة 
أع��وام من عام  1979 حت��ى عام 1989  
الت��ي ش��هدت  وخ��الل ه��ذه الفت��رة 
إنتهاء حكم جنيب اهلل وبداية رئاس��ة 
برهان الدين رباني  عام 1992 ش��هدت 
أفغانس��تان  بدء املعارك املسلحة بني 
ش��اه مس��عود واجلنرال دوستم .  وفي 
عام 1994  ظهرت اخللية األولى  حلركة 
طالب��ان  وق��ام طالب امل��دارس الدينية 
مببايع��ة  امل��ال محمد عم��ر أميرا لهم 
وبتاريخ 1994/11/5  شهدت أفغانستان 
أقس��ى املع��ارك األهلية ب��ني مختلف 
التشكيالت والتنظيمات حتى متكنت 
في نهاية املطاف طالبان من اإلستيالء 
على احلكم بتاري��خ 1997/5/25 وكانت 
الباكس��تان أول��ى الدول الت��ي تعترف 
بحكومة طالبان.لقد عاش أس��امة بن 
الدن في أفغانس��تان  مع أعضاء آخرين 
من تنظيم القاعدة  وأقاموا معسكرات 
تدريب ألعض��اء القاعدة بالتحالف مع  
تفجي��ر  مت   1993/2/26 طالبان.بتاري��خ 
سيارة مفخخة في كراج  بناية  مركز 
التجارة العاملي في نيويورك  وأسفر هذا 
اإلنفجار عن مقتل  6 أشخاص وإصابة  
العش��رات م��ن األش��خاص  وحس��ب 
تصريح��ات وكالة اخملاب��رات األمريكية 
ف��إن الذي ق��ام بتنفيذ  ه��ذه العملية 
هو املواطن الكويتي  رمزي يوس��ف من 
أصول باكستانية  والذي دخل الواليات 
املتحدة بجواز س��فر  عراق��ي وهو ابن 
أخ  خالد.ش��يخ محمد أح��د قيادييي 
منظم��ة القاع��دة   وال��ذي مت القبض 
علي��ه ف��ي الباكس��تان ع��ام 2003  . 
وحسب نفس املصدر فإن رمزي يوسف 
ق��د تع��اون   م��ع األمريكي م��ن أصول 
عراقي��ة  عب��د الرحمن ياس��ني لوضع 
الس��يارة املفخخ��ة  في ك��راج مركز 
التج��ارة العاملي في نيوي��ورك   وكانت 
حتم��ل ما زنت��ه 600 كغم م��ن مادة تي 
إن تي  حيث انفجرت في متام الس��اعة  
12:17 ظهرا  بتوقيت   نيويورك  ومتكن  
يوسف رمزي من الهرب إلى الباكستان  
بعد س��اعات م��ن العملي��ة   ومت إلقاء 
القبض عليه  بتاريخ 1995/2/7  وحكم 
عليه بالسجن املؤبد من قبل محكمة 
امريكي��ة وهو حاليا في أحد س��جون  
والية كول��ورادو أما بالنس��بة إلى عبد 
الرحم��ن ياس��ني  فه��و م��ن موالي��د  
ألبوي��ن  عراقي��ني  املتح��دة  الوالي��ات 
ويعتق��د أن��ه موج��ود في الع��راق وهو 
على الئح��ة املطلوبني من قبل مكتب 
التحقيقات الفيدرالي.بتاريخ 1998/8/7 
مت تفجير سفارتي الواليات املتحدة في 
كل م��ن  دار الس��الم عاصم��ة تنزانيا   
وفي مدين��ة نيروبي عاصمة  كينيا  ومت 
إتهام منظم��ة القاعدة  بتنفيذ هاتني 
الهجمت��ني اللتني أس��فرتا ع��ن  225 
قتي��ل  وجرح أكثر من  4000  ش��خص  
وكان��ت ه��ذه الهجمة هي الت��ي  أدت 
إلى إنتشار إس��م أسامة بن الدن  على 
النطاق العاملي  وقام الرئيس األمريكي 
بي��ل كلنت��ون  بإص��دار أوام��ره بتاريخ 
1998/8/20 بقصف أهداف في السودان 
وأفغانستان  بصواريخ توما هوك  وكان 
م��ن بينها مصنع الش��فاء لألدوية في 

اخلرطوم.بتاري��خ  2000/10/12 مت تنفيذ 
عملية انتحارية  على إحدى الس��فن 
العس��كرية األمريكي��ة  )ي��و إس إس 
كول(  وهي راس��ية في ميناء عدن  في 
اليم��ن  ف��ي متام الس��اعة  11:18 قبل 
الظه��ر  بتوقيت عدن  بواس��طة قارب 
اصط��دم بالس��فينة محدث��ا انفجارا   
بط��ول 12 مترا  على جانب الس��فينة  
حي��ث أوق��ع اإلنفج��ار 17 قتي��ال  من 
املالح��ني  وإصابة 39 بج��روح  ومت فيما 
بع��د التعرف عل��ى منف��ذي العملية 
وهما  إبراهيم الثور  وعبد اهلل املساواة  
أعضاء من منظم��ة القاعدة.وفي عام 
1999 أص��در مجل��س األمن  ق��رار رقم 
1267  وأتبع��ه بإصدار ق��رار  رقم 1333 
عام 2000  الداعي إلى تطبيق عقوبات 
مع��دات  تصدي��ر  وحظ��ر  إقتصادي��ة 
عس��كرية  عل��ى طالب��ان  حلثها على 
تس��ليم ب��ن الدن وإغالق معس��كرات 
تدري��ب أف��راد القاع��دة  ومعس��كرات 
تدري��ب األطفال.احل��ادث الذي تس��بب 
في إشعال احلرب على اإلرهاب . حتطم 
برج��ي مركز التج��ارة العامل��ي بتاريخ 
2001/9/11.ف��ي صبيح��ة ي��وم الثالثاء 
املوافق 2001/9/11 اس��تفاق املواطنون 
األمريكيون على  شاش��ات التلفزيون  
خملتلف احملطات وبالذات  قناة )س��ي إن 
إن(  حيث كانت تستهل نشرة األخبار 
الصباحية في متام الس��اعة التاسعة 
صباحا بتوقيت نيويورك  بأخبار طائرة 
اخلط��وط اجلوي��ة األمريكي��ة   رقم 11  
والت��ي أقلعت من مطار بوس��طن  قد 
غي��رت مس��ارها وحتطمت ف��ي البرج 
الش��مالي  ملرك��ز التج��ارة العاملي في 
متام الس��اعة 8:46 صباح��ا  ومت إيصال 
اخلبر إلى الرئيس األمريكي جورج بوش  
وهو ف��ي طريقه لزيارة إح��دى املدارس 
اإلبتدائية في والية فلوريدا. وبعد دقائق 
قليلة أي في متام الس��اعة التاس��عة 
وثالث دقائق  شاهد الشعب األمريكي 
في بث مباشر من فوق شاشة التلفاز  
طائرة ثاني��ة  تابعة للخطوط املتحدة  
رحلة رق��م 175 القادمة من بوس��طن  
تتجه نحو الب��رج اجلنوبي ملبنى مركز 
لتعل��و   وتخترق��ه  العامل��ي   التج��ارة 
الني��ران في البرج��ني وترتف��ع أصوات  
اإلنفجارات  ومت إبالغ الرئيس األمريكي 
بخب��ر الضرب��ة الثاني��ة  ولكنه فضل 
اإلس��تمرار  ف��ي قراءة  قص��ة )عنزاتي 
األليفة( مع تالميذ املدرس��ة اإلبتدائية 
. ولقد شاهد الشعب األمريكي  البرج 
اجلنوب��ي وهو يتهاوى  مخلفا س��حب 
الغبار األسود  وصرخات الناس تتعالى  
وبعده��ا بدقائق مت اإلع��الن  عن حتطم 
طائرة اخلطوط اجلوية  األمريكية  رقم 
77 إث��ر إرتطامه��ا  مببن��ى وزارة الدفاع  
األمريكية )البنتاغون(  في متام  الساعة 
دقيق��ة   وأربع��ني   وثالث��ة  التاس��عة  
وبعدها بدقائق  مت اإلعالن عن س��قوط 
وحتطم   طائ��رة  اخلطوط املتحدة رقم 
93  ف��ي بنس��لفانيا  بع��د خطفه��ا . 
لقد عاش الش��عب األمريكي حالة من 

الهلع واخلوف حي��ث اعتقدوا أن  حربا 
ق��د وقع��ت  وأن الهجوم قد ب��دأ على 
الوالي��ات املتحدة.ولقد تتابعت األخبار 
م��ن قي��ام احل��رس الس��ري األمريكي  
بإخالء البيت األبي��ض ومن ثم  اإلعالن 
ع��ن إخالء مبن��ى األمم املتح��دة وكافة 
املباني التابعة له . ومت اإلعالن  عن حتويل  
مس��ار الطائ��رات اخملتلف��ة  املتوجهة 
إلى الوالي��ات املتحدة إل��ى كندا.وبعد 
اإلع��الن عن حتويل مس��ار الطائرات  مت  
تس��ليط كاميرات كثي��ر من محطات 
التلف��زة األمريكي��ة والعاملي��ة في بث 
مباش��ر  لنق��ل وقائ��ع س��قوط البرج 
الش��مالي وس��ط صيحات  املواطنني 
ورجال اإلطفاء.وبدأت البيانات اخملتلفة 
تتوال��ى  ومت إخالء املباني احلكومية في 
واشنطن من موظفيها  ومت إغالق كافة 
األنف��اق واجلس��ور  التي ترب��ط مدينة 
نيويورك  بوالية نيو جيرس��ي.وفي متام 
الس��اعة الواحدة وأربع دقائق بتوقيت 
نيوي��ورك  قام رئي��س الواليات املتحدة 
جوج بوش باإلع��الن من قاعدة باركس 
دي��ل اجلوية ف��ي والية لويزيان��ا  أنه قد 
مت إتخاذ اإلج��راءات األمنية الالزمة  ومت 
وض��ع الق��وات األمريكي��ة  ف��ي كافة 
أرجاء العالم  في أقصى حاالت التأهب 
واإلس��تعداد  جملابه��ة أي ط��ارىء   ومت 
اإلعالن عن ف��رض حالة  الطوارىء  في 
العاصم��ة األمريكي��ة . كم��ا أصدرت  
وزارة الدف��اع األمريكي��ة مجموعة من 
األوام��ر  العس��كرية لتحري��ك خمس 
مدمرات وإثنت��ني من حامالت الطائرات   
بالتوجه م��ن ميناء نورفول��ك  حلماية 
الشواطىء الشرقية  للواليات املتحدة 
حيث توجهت  حاملة الطائرات جورج 
واش��نطن وحاملة الطائ��رات جون ف 
كنيدي  إلى ش��واطىء مدينة نيويورك 
. ومت اإلعالن عن مغادرة  طائرة الرئاسة 
األمريكي��ة  لقاع��دة بارك��س ديل  إلى 
قاعدة جوي��ة  في والية نبراس��كا  ومت  
منع كافة الطائ��رات من التحليق فوق 
اجمل��ال  اجلوي حت��ى ظهر ي��وم األربعاء  
املوافق 12 أيلول وقد تقدم  بطلب املبلغ 
مضاعفا بإعتب��ار أن هجوم كل طائرة 
ه��و هجمة إرهابي��ة منفصلة وبتاريخ 
إقتف��اء  كالب  س��حب  مت   2001/9/6

أث��ر املتفج��رات  ومت توقي��ف عملي��ات 
احلراس��ة املش��ددة للبرج��ني  وبتاريخ 
2001/9/6 تضاعف حجم بيع أس��هم 
ش��ركات الطيران األمريكية إلى أربعة 
أضعاف حجم البيع وبتاريخ 2001/9/7 
تضاع��ف حجم بيع أس��هم ش��ركة 
بوين��ج  إلى خمس��ة أضع��اف حجم 
البي��ع  وف��ي 2001/9/8 تضاعف حجم 
بيع أسهم شركة أميركان إير الينز 11 
ضعف حجم البيع . كما أن العديد  من 
املس��ؤولني في وزارة الدفاع األمريكية  
بتاريخ 2001/9/10  قاموا بإلغاء رحالت 
2001/9/11.وهن��اك  لي��وم  طيرانه��م 
الكثير من املعلومات العسكرية التي 
تس��ربت قب��ل وق��وع ح��ادث البرجني  
فعلى سبيل املثال  كانت بريطانيا قد 
حش��دت 23 ألف جندي في س��لطنة 
ُعم��ان وكان هن��اك م��ا يزي��د على 23 
أل��ف جن��دي عس��كري أمريك��ي في 
تركيا و17 ألف جن��دي من قوات حلف 
األطلس��ي  وكانت هذه القوات جاهزة 
قبل س��تة أش��هر من وق��وع اإلعتداء 
عل��ى ب��رج التجارة العلمي . وحس��ب 
أق��وال ج��ورج تيني��ت  مدي��ر اخملابرات 
املركزية األمريكية  في كتابه )في قلب 
العاصف��ة( في حالة غزو أفغانس��تان  
كانت الوكالة ه��ي إلى حد كبير  التي 
ج��اءت بخطة الغ��زو وقام��ت بتغذية 
اإلس��تراتيجية  وصقله��ا على امتداد 
ش��هور طويل��ة  قب��ل أح��داث احلادي 
عش��ر من س��بتمبر على أمل احلصول 
عل��ى إذن باإلنط��الق وراء القاع��دة  في 
تي��ري ميس��ان  معقلها.وف��ي كت��اب 
معلوم��ات  أورد  املرعب��ة(   )اخلديع��ة 
موثقة عن اس��تعداد الواليات املتحدة 
لغزو أفغانس��تان قبل أحداث سبتمبر 
بع��دة أش��هر  وأن الق��وات البريطانية  
بدأت ترتب حتت غطاء مناورات جتري في 
بحر عمان بنش��ر أسطولها  وحشدت 
قوات بشكل غير عادي في بحر العرب  
وق��ام حل��ف األطلس��ي بنق��ل أربعني 
ألف جن��دي إلى مصر.وق��ل يومني  من 
أحداث س��بتمبر وبتاريخ 2001/9/9  مت 
وض��ع خط��ة تفصيلية أم��ام الرئيس 
األمريك��ي جورج بوش  ح��ول الهجوم 
العس��كري األمريكي على أفغانستان  
وكان م��ن املفروض أن يق��وم بتوقيعها 
يوم 2001/9/9 ولكنه لم يفعل.بسرعة 
فائق��ة  واف��ق الكونغ��رس األمريك��ي  
ومجلس الشيوخ األمريكي  باإلجماع  
على من��ح الرئي��س األمريك��ي جورج 
ب��وش  40 ملي��ار دوالر  حلمل��ة احل��رب 
عل��ى اإلرهاب باإلضافة  إل��ى 20 مليار  
إضافي��ة ملس��اعدة  خط��وط الطيران 
األمريكي��ة.ومت إلقاء القبض  على آالف 
األشخاص  منهم الكثير من املواطنني 
األمريكيني من أصول عربية وإسالمية. 

احلرب على اإلرهاب.
إحتالل أفغانستان

بع��د 27 يوم��ا م��ن تل��ك الهجم��ات 
غاراته��ا  املتح��دة  الوالي��ات  أطلق��ت 
اجلوية على أفغانس��تان  وأعلنت  بدء 

عملياتها العس��كرية  ضد اإلرهاب   . 
في ظل ظروف سياسية مواتية متثلت  
في تأيي��د  املنظمات الدولية  للواليات 
املتحدة في حربها ضد اإلرهاب إضافة 

إل��ى تأييد ال��دول اجملاورة ألفغانس��تان 
كما س��اهمت بعض الدول في احلملة 
العس��كرية  س��واء بع��دد من س��فن 
القت��ال أو بالطائ��رات  وه��ي بريطانيا 

وأوس��تراليا   وكندا وفرنس��ا وإيطاليا 
الس��اعة  مت��ام  وتركيا.وف��ي  والياب��ان 
بتاري��خ  غرينت��ش   بتوقي��ت   16:30
2001/10/7  ب��دأت احل��رب على اإلرهاب 
حتت إس��م )عملية التحري��ر الدائمة( 
وكان الهدف املعل��ن هو إعتقال  زعيم 

الدن   ب��ن  أس��امة  القاع��دة   تنظي��م 
وقادة التنظي��م  وجلبهم للمحاكمة  
باإلضاف��ة إلى تدمير تنظي��م القاعدة  
كلي��ا والقض��اء  عل��ى نظ��ام طالبان  
وب��دأت  احلمل��ة اجلوي��ة على وس��ائل 
الدفاع اجل��وي ومواقع صواريخ  س��ام 
3  وصواري��خ س��كود قصي��رة امل��دى  
ومخازن  الذخيرة  واملدفعية  والعربات 
التدري��ب   ومعس��كرات  املدرع��ة  
ووحدات الس��يطرة  وركزت أيضا على  
تدمي��ر األع��داد احملدودة  م��ن الطائرات 
واملروحيات.ولقد مت استخدام  القاذفات 
الثقيل��ة بعي��دة امل��دى  باإلضافة إلى 
الطائ��رات  املقاتل��ة  املوج��ودة  عل��ى 
حام��الت الطائرات كما مت اس��تخدام 
صواريخ  كروز  من السفن والغواصات 
ومن قاذفات القناب��ل الثقيلة.وبتاريخ  
2001/10/21 ب��دأ تصعي��د  الهجم��ات 
اجلوية  على إمت��داد   اجلبهة الفاصلة  
شمال كابول  بني قوات حتالف الشمال 
وطالبان واستخدمت القوات األمريكية 
طائ��رات إف 18  والطائرات القاذفة من 
ن��وع ب��ي إش 52 في ض��رب طالبان في 
وادي شومالي  شمال كابول  بالذخيرة 
املوجه��ة  الذكية كم��ا قامت بقصف 
املواقع حول مدينة قندوز  ومدينة مزار 
الشريف.بتاريخ 2001/11/6 بدأت احلرب 
تأخذ ش��كال  جديدا  بعد شهر كامل 
من القصف اجلوي  األمريكي املس��تمر 
وف��ي الي��وم التال��ي  ب��دأ تق��دم قوات 
حتالف الشمال  مصحوبة بدعم جوي 
كثيف جتاه جنوب مدينة مزار الشريف 
. وبتاريخ 2001/11/9 مت اإلستيالء  على 
مدين��ة مزار الش��ريف بقي��ادة اجلنرال  
عبد الرشيد دستم  بعد ذلك اندفعت 
قوات حتالف الشمال  بإجتاه العاصمة  
كابول على ثالثة مح��اور األول والثاني 
بقيادة محمد فهيم خان واحملور الثالث 
بقيادة عبد الرش��يد دستم  وبعد قتال 
عني��ف  انس��حبت ق��وات طالبان  من 
العاصمة كابول  بإجتاه قندهار  وخالل 
شهر  نوفمبر ركزت  القوات األمريكية  
هجماته��ا على باقي معاق��ل  طالبان  
ف��ي الش��مال  مثل مدينة قن��دوز كما 
واصل��ت  ق��وات التحالف  الش��مالي  
التقدم في اجتاه  مدينة قندهار معقل 
حركة طالبان  . وجاء اإلنهيار الس��ريع 
حلرك��ة طالبان مثي��را للدهش��ة.وفي 
األيام األولى  من ديسمبر  بدأت القوات 
األمريكية  في نش��ر قوات من مش��اة 
البحرية األمريكية  ومت اختيار منطقة 
قريبة من قندهار  لتكون مركز للقيادة 
األمريكية.بتاريخ 2001/12/20 مت اتخاذ 
اإلجراءات الرس��مية  من أجل تشكيل  
)قوات املس��اعدة الدولية إلرساء األمن 
ف��ي أفغانس��تان( املعروف��ة  إختصارا  
بق��وات إيس��اف  مبوج��ب الق��ار  رقم 
1386 الصادر عن مجلس األمن الدولي  
بتاري��خ 2001/12/5 من أجل مس��اعدة 
الشرطة واجليش األفغاني  على توفير  
األمن في العاصم��ة كابل وضواحيها  
من أجل إنشاء  إدارة  إنتقالية  أفغانية 
برئاسة حامد كرزاي وفي شهر أكتوبر 
عام 2003 سمح مجلس األمن بتوسيع 
مهام  هذه القوات لتشمل  كل مناطق 

أفعانستان.

* باحث يف الدراسات 
االسرتاتيجية واألمن القومي

ترددت بعض 
الشائعات عن  السماح 
لطائرة تحمل 142 
سعوديا بينهم 24 
شخصا من عائلة  بن 
الدن بالطريان ومغادرة 
األجواء األمريكية

تم تفجري سفارتي الواليات املتحدة يف كل من  دار السالم عاصمة تنزانيا 
ويف مدينة نريوبي عاصمة  كينيا  وتم إتهام منظمة القاعدة  بتنفيذ هاتني الهجمتني

بوش

رباني

نجيب اهلل

   مبزي��د م��ن احل��زن واالس��ى تبك��ي علينا شمس��نا التي 
وهبه��ا لنا رب الع��زة حيث تعد مص��در الطاقة االكبر في 
الع��راق الذي لم يتم اس��تثماره بالصورة )رب��ع املثلى( متتد 
االش��عة لتالمس الوج��وه واالرض بال م��اء والقلوب خاوية 
فمن يس��تثمر الش��مس يكون الفائز . احلرارة ال حتتاج الى 
تنقي��ب وال الى عمليات حفر وآلي��ات باهظة الثمن كل ما 
حتتاجه الى ضمير حي وحب للوطن الذي ضاع محبوه بني 
زح��ام الناس . خاليا الطاقة الشمس��ية حتتاج الى مدينة 
دافئة وصحراء ممتدة وهذه ابسط املتطلبات التي تتطلبها 
ه��ذه املدينة للقي��ام بأعبائها وتغذية االس��الك بالطاقة 
النظيفة . كل شيء هنا مهمل والعقول هي املثل االوضح 
فلو س��رنا خل��ف العق��ول الناهضة لتجنبن��ا الكثير من 
االمور الش��ائكة والحتل الع��راق مكانته املرموقة . نفطنا 

لم نستثمره وعقولنا 
وأرضن��ا  وآمالن��ا 
وس��ماؤنا  ومواهبن��ا 
ش��يء  كل  وأرضن��ا 
عرضة للتل��ف ولهذا 
العراقي  الشعب  ترى 
ميوت من جراء جلطة 
وارتف��اع  دماغي��ة 
ضغط الدم والسكري 
م��ن  ذل��ك  ال��ى  وم��ا 
االمراض واالوبئة حتى 
احلمى  م��رض  حل��ول 
جم��ع  ب��ني  النزفي��ة 

االم��راض املتفش��ية هنا . من ح��ّول العراق ال��ى جحيم ؟ 
من هو املس��ؤول عن اخلراب والدمار ؟ فاالشياء الصحيحة 
واجلميلة ال تس��ثمر ، س��وى االش��ياء التي حتط��م احلرث 
والنس��ل وحت��رق االخض��ر واليابس ه��ذه هي االم��ور التي 
تستثمر هنا . بلد ضربه املوت من اقصاه الى اقصاه وهناك 
من يس��اعد على ذلك ولكن التاريخ يكتب كل شيء فهل 
يعتبر من اس��اء لهذا البلد وش��عبه ام انه سيبقى سادرا 
ف��ي غيه حتى نهاية عمره الوش��يكة ؟ حت��دث الكثير عن 
الطاقة الشمس��ية وعن غيرها لك��ن لم جند آذانا مصغيا 
ورمب��ا لن جن��د حتى نهاي��ة أعمارنا . س��نواتنا  ذهبت هباء 
منث��ورا في صراع الكت��ل والتحزبات لم يس��تثمرها أحد 
ولن يس��تثمرها حتى اوالدنا الذين جنينا عليهم س��يؤول 

مصيرهم الى حرائق الشمس والى صحراء ال نهاية لها.

اسـتـثـمــار الـحـــر
واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

نفطنا لم نستثمره وعقولنا 
وآمالنا وأرضنا ومواهبنا 
وسماؤنا وأرضنا كل شيء 
عرضة للتلف ولهذا ترى 
الشعب العراقي يموت من 
جراء جلطة دماغية

الجيل الثالث .. الحرب على االرهاب
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وهو ما تعارف على 
تسميته باحلرب 
على اإلرهاب 
حيث شهدت 
هذه املرحلة 
استراتيجية 
عسكرية جديدة 
تستند على 
قرارات مجلس 
األمن وموافقة 
األمم املتحدة على 
تشكيل إئتالف 
من جيوش الدول 
اخملتلفة وشن 
هجمات عسكرية 
بدءا  بشن  
الهجوم على 
اجليش العراقي 
بهدف حترير 
الكويت وتبعه 
بالغزو األمريكي 
ألفغانستان بهدف 
القضاء على نظام 
طالبان والقاعدة 
وأتبعه  بإحتالل 
العراق وإنهاء نظام 
الرئيس  صدام.

د.حسني عمر توقه
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بغداد / البينة اجلديدة
أفصحت دائرة التحقيقات عن توصيات الفريق 
ئة في محافظة  املُؤلَّف؛ ملتابعة املشاريع املُتلكِّ
دًة تسجيل إخباراٍت وقضايا جزائيٍَّة  ذي قار، ُمؤكِّ
 70 عن  إجنازها  ة  ُمدَّ تقلُّ  التي  املشاريع  في 
فساٍد.وذكر  شبهات  حولها  حتوم  والتي  باملائة، 
نسخة  اجلديدة(  )البينة  تلقت  للنزاهة  بيان 
منه ان »الدائرة أشارت إلى تأليف الهيأة فريقاً 
حتقيقياً برئاسة املدير العامِّ لدائرة التحقيقات 
من  وعدٍد  للدائرة،  العامِّ  املدير  معاون  وعضويَّة 

ة متابعة أعمال التحقيق  امُلقِّقني يتولى مهمَّ
اجلزائيَّة  والقضايا  ات  امللفَّ في  والتحرِّيات 
واإلخبارات التي متَّ تصنيفها وفق معايير املنصب 
اجتاهات  وتأثير  الفساد  أموال  الوظيفيِّ وحجم 
مشاريع  ومتابعة  إدارة  عن  فضالً  العامِّ،  الرأي 
ئة  اإلعمار واخلدمات واالستثمار واملشاريع املُتلكِّ
املشوبة بشبهات فساٍد، واإلشراف على أعمال 
سابقاً«.وأضاف  املُؤلَّفة  التحقيقيَّـة  الفرق 
املشاريع  مجموع  أنَّ  إلى  ل  توصَّ »الفريق  ان 
ئة في املافظة تبلغ )67( مشروعاً بقيمة  املُتلكِّ

تسجيل  متَّ  ديناٍر  ترليون   )1,858,462,847,129(
قضايا جزائيٍَّة وإخباراٍت في )31( مشروعاً ُمتلِّكئاً 
منها بقيمة )1,150,997,789,771( ترليون ديناٍر، 
ومن أبرزها مشروع املُستشفى التركيِّ ومشروع 
من  وغيرها  التربية،  بوزارة  ة  اخلاصَّ املدارس 
املشاريع ذات الصلة املُباشرة بحياة املُواطنني«.
وأشار البيان الى، ان »متابعات الفريق قادت إلى 
وإداريٍَّة  ماليٍَّة  وُمخالفاٍت  فساٍد  شبهات  وجود 
التحقيق  يجري  حني  في  مشاريع،  عشرة  في 
في املشاريع األخرى البالغ عددها )26( مشروعاً؛ 

وذلك الستئناف العمل في بعض املشاريع التي 
الوزراء  مجلس  لقرار  استناداً  ُمتوقِّفًة،  كانت 
اإلجراءات  اتِّخاذ  ومتَّ   )2010 لسنة   347( املُرقَّم 
للمشاريع  املُنفِّذة  الشركات  بحقِّ  القانونيَّة 
»الفريق  ان  الى  التعاقد.ولفت  جهات  قبل  من 
إلى  رفعها  متَّ  التوصيات  من  جملٍة  إلى  خلص 
من  كان  عليها،  صادقت  التي  الهيأة  رئاسة 
بينها إحالة املعلومات الواردة في تقرير الفريق 
ئة باملافظة كافة إلى  املُتعلِّقة باملشاريع املُتلكِّ
كإخباراٍت  تسجيلها  لغرض  الشكاوى؛  قسم 

نسبة  تقلُّ  التي  للمشاريع  جزائيٍة  قضايا  أو 
إجنازها عن )70( باملائة التي حتوم حولها شبهات 
وإخباراٍت  كقضايا  تسجيلها  يتم  ولم  فساٍد، 
سابقاً«.يُذَكُر أنَّ هيأة النزاهة أعلنت عن مجمل 
ئة في عدٍد من املافظات التي متَّ  املشاريع املُتلكِّ
فة في  رصدها من قبل فرقها التحقيقيَّة املُؤلَـّ
التابعة  التحقيقيَّة  واملكاتب  املديريَّات  جميع 
بإدارة  الهيأة  في  ون  العامُّ املُديرون  وُكلَِّف  لها، 
التحقيق  بنتائج  خالصاٍت  وتقدمي  أعمالها، 

فيها.

النزاهة تفتح قضايا جزائية مبشاريع ناهزت قيمتها ترليون دينار بذي قار

البينة اجلديدة / غالب الفاضلي
لغرض رفد املنظومة الكهربائية بطاقات توليدية جديدة 
فقد مت تكليف السيد مدير عام الشركة العامة لفحص 
محمد  وفي  املهندس  الكهربائية  املنظومات  وتأهيل 
القصوى من  الوزراء لألستفادة  رئاسة  املياحي من قبل 
مولدات  وتأهيل  صيانة  مجال  في  الشركة  امكانيات 
القدمية  الكهربائية  للمولدات  احلياة  بإعادة  الديزل 
وكذلك  وتشكيالتها  واملعادن  الصناعة  لوزارة  التابعة 
لسايلوات الشركة العامة لتجارة احلبوب التابعة لوزارة 
مت تشكيل  فقد  هو مطلوب  ما  تنفيذ  وبغية   ، التجارة 
في  اخملتصني  والفنيني  املهندسني  من  عمل  فريق 
الشركة العامة لفحص وتأهيل املنظومات الكهربائية 
مبجال تأهيل وصيانة مولدات الديزل إلجراء جرد شامل 
باملولدات القدمية املوجودة في الوزارتني  املذكورتني ومن 

منها  واالستفادة  مجدداً  للحياة  وأعادتها  تأهيلها  ثم 
لرفد املنظومة الكهربائية مبا تنتجه من طاقة .    يذكر 
أن وزارة التجارة لديها 19 محطة كهربائية موزعة على 
عموم  في  احلبوب  لتجارة  العامة  الشركة  سايلوات   
مولدات   8 من  مكونة  محطة  وكل  العراق  محافظات 
سعة املولدة الواحدة 1،2 ميكا واط حيث أن كل محطة 
تنتجه 19 محطة  وأن مجموع ما  واط  9،6 ميكا  تنتج 
ومنذ  متروكة  أنها  ،علماً  تقريباً  واط  ميكا   182 يكون 
فقد  الصناعة  وزارة  مولدات  يخص  ما  أما   .  2005 عام 
في  الفنية  الدائرة  مع  املشترك  والتباحث  التنسيق  مت 
مقر الوزارة املذكورة لغرض أجراء الكشف املوقعي على 
املناسبة  اإلجراءات  اتخاذ  لغرض  لهم  التابعة  املولدات 
املبني  وللهدف  منها  واالستفادة  تأهيلها  أعادة  بشأن 

سلفاً .

الشركة العامة لفحص وتأهيل املنظومات الكهربائية تعيد احلياة للمولدات   
القدمية التابعة لوزارتي الصناعة واملعادن والتجارة 

البصرة / البينة اجلديدة
 اطلقت حكومة البصرة امللية االستمارة االلكترونية 
اخلاصة بالتعيينات على مالك مديرية العمل والشؤون 
سيكون  التقدمي  ان  مبينة   ، البصرة  في  االجتماعية 
وحسب االعالن على املوقع االلكتروني اخلاص بديوان 
اسعد  البصرة  محافظ  .وقال  البصرة  محافظة 
اطالق  مت  انه  صحفي  بيان  في  العيداني  االمير  عبد 
االستمارة االلكترونية اخلاصة بالتعيينات على مالك 
 ، البصرة  في  االجتماعية  والشؤون  العمل  مديرية 
هي  املتوفرة  الوظيفية  الدرجات  عدد  ان  الى  مشيرا 
)101( درجة وظيفية وبواقع )4( درجات للمركز الوطني 
للصحة والسالمة املهنية و )75( درجة وظيفية لهيئة 
ذوي اإلعاقة واالحتياجات اخلاصة و )22( درجة وظيفية 
لدائرة العمل والتدريب املهني .من جانبه اوضح معاون 
انه  احلسن  معني  اإلدارية  للشؤون  البصرة  محافظ 
املتوفرة  واالستحداث  واحلذف  املالك  حركة  على  بناًء 

في مديرية العمل والشؤون االجتماعية و بعد توقف 
التعيينات في السنوات املاضية مت جمع تلك الدرجات 
حلركة  واملعنيني  البصرة  محافظ  مبتابعة  الوظيفية 
العمل  ووزارة  املالية  ووزارة  املعنية  الدوائر  مع  املالك 
والشؤون االجتماعية ، موضحاً ان الية التقدمي اخلاصة 
اخلاص  االلكتروني  املوقع  بالتعيني ستكون من خالل 

بديوان املافظة .

اطالق االستمارة االلكرتونية اخلاصة بالتعيينات 
يف دائرة العمل والشؤون االجتماعية بالبصرة

بغداد / البينة اجلديدة
عن  الغّزي،  كرمي  العدل،  لوزارة  العام  املفتش  أعلن 
التسجيل  مدير  بحبس  جديدين  حكمني  صدور 
كل  ومدة  }ح.م.ج{،  كربالء  في  السابقة  العقاري 
سنوات«.  }6{ اجملموع  ليكون  سنوات،  ثالث  حكم 

الرصافة  أن »محكمة جنح  بيان   الغّزي، في  وقال 
واجلرمية  األموال  وغسيل  النزاهة  بقضايا  اخملتصة 
اإلقتصادية أصدرت حكماً غيابياً باحلبس الشديد 
مدة ثالث سنوات لقيام املدانة بإضافة قيد وهمي 
على إضبارة عقار أحد املواطنني، أما احلكم الثاني 
الصادر من املكمة ذاتها فقد تضمن احلبس الشديد 
مدة ثالث سنوات، لقيام املدانة بإضافة قيود وهمية 

على سجل ثالثة عقارات، بهدف منفعة أشخاص 
على حساب الدولة«.وأضاف املفتش العام، أن »قرار 
املدانة  بحق  قبض  أمر  إصدار  أيضاً  شمل  املكمة 
وإعطاء احلق للمشتكني مبراجعة املاكم  الهاربة، 
القرارين  إلكتساب  بالتعويض  للمطالبة  املدنية 
املدانة  أموال  حجز  الى  إضافة  القطعية،  الدرجة 
خارج  سفرها  منع  مع  املنقولة  وغير  املنقولة 
العراق«. يشار الى أن املاكم اخملتصة بالنزاهة سبق 
أن أصدرت عدداً من األحكام بحبس مدير التسجيل 
العقاري السابقة لقضايا تتعلق بالتزوير والتالعب 

بالسجالت العقارية.

العدل: حكمان جديدان بسجن مدير التسجيل العقاري السابق يف كربالء }6{ سنوات

بغداد / البينة اجلديدة
زيارة  احلسني  الدكتور صالح  الزراعة  وزير  اجرى   
في  العلفي  الشعير  استالم  موقع  الى  ميدانية 
عملية  واقع  على  ميدانيا  لالطالع  الديوانية 
».ودعا  الشأن  بهذا  املتخذة  واالجراءات  االستالم 
الديوانية  محافظ  برفقة  الزيارة  خالل  الوزير 
بغية  واملزارعني  الفالحني  من  عددا  ولقائه   ،
ان  املعوقات  ومعاجلة  العمل  الية  على  الوقوف 
الصعوبات  وتذليل  االجراءات  وتسهيل  وجدت 
من اجل استالم كامل الكميات املنتجة وحسب 
االستالم  لعملية  املعدة  الفنية  الضوابط 
الفحوصات  اجراء  ضرورة  على  الوزير  ».وشدد 
ومبهنية عالية  اكثر  بدقة  اخملتبرية على املصول 
الفالح كونه ميثل احللقة  والعمل على مساعدة 
الرئيسية االولى في العملية االنتاجية ، مطلعا 
على بعض العينات لعدد من الفالحني واملزارعني 

بغية الوقوف على اسباب رفضها.واكد  انه على 
االرساليات  استالم  العالقة في  ذات  اجلهات  ذات 
الواردة ، اتباع الطرق الفنية والقانونية في عملية 
عملية  في  الدقة  مراعاة  مع  احلاصل  استالم 
الفحص اخملتبرى واعطاء كل ذي حق حقه بعيدا 

عن الروتني«.

كربالء / البينة اجلديدة 
جمعية  رئيس  املعموري  ياسني  الدكتور  افتتح 
الهالل األحمر العراقي املبنى اجلديد لفرع كربالء 

املقدسة بحي السالم .
وقال املعموري ان فرع كربالء يقدم خدمات كبيرة 
جاء  و  املليونية  الزيارات  خالل  الزائرين  ملاليني 
افتتاحه بالتزامن مع حلول شهر رمضان املبارك 
والذكرى املئوية لتأسيس االحتاد الدولي جلمعيات 
واضاف     . الدولي  األحمر  والصليب  األحمر  الهالل 
غرفة   23 ويضم  طابقني  من  يتألف  املبنى  ان 
باإلضافة الى قاعة كبيرة وثالث مجاميع صحية 
الهندسي  الكادر  قبل  من  املباشر  بالتنفيذ  ومت 
للجمعية ومن التمويل الذاتي لها. وحضر حفل 
وأعضاء  باملافظة  املسؤولني  من  عدد  االفتتاح 

من  وعدد  األحمر  الهالل  جلمعية  اإلدارية  الهيئة 
مدراء فروع اجلمعية .

افتتاح مبنى اهلالل األمحر بكربالء
البينة اجلديدة / عبد الستار محسن

طالب  األستاذ  السكك  عام  مدير  حظي 
خاص  بتكرمي  احلسيني  كاظم  جواد 
ملواقف  املقدسة  الكاظمية  العتبة  من 
الشركة العامة للسكك احلديد العراقية 
العتبات  إلى  الكرام  الزائرين  بنقل 

املقدسة)كربالء -سامراء-الكاظمية ( 
مؤخرا   الشركة   به  قامت  ما  السيما 
قطاراتها  خالل  من  استثنائي  جهد  من 
الصاعدة والنازلة من املاور اجلنوبية وبغداد 
)عليه  الكاظم  موسى  اإلمام  مرقد  الى 
العامة  العالقات  السالم( حيث قدم مدير 
في العتبة الكاظمية والوفد املرافق له من 
إذاعة اجلوادين درع الشرف اإلبداع الذي هو 

عبارة عن أحجار كرمية طاهرة .معبرين  عن 
العراقية   للسكك  وامتنانهم  شكرهم 
ومديرها  النقل  وزارة  تشكيالت  احدى 
العام التي  إضطلعت بدور بارز بنقل اعداد 
اخلدمات  أفضل  وتوفير  الزائرين  غفيرة من 
لهم عبر القطارات احلديثة للشركة..يذكر 
أن السكك احلديد وبجهود كوادرها الفنية 
عملها  أثمر  والتشغيلية  والهندسية 
بنجاح في الزيارات الدينية  املليونية الداء 
واستنفار  األطهار  األئمة  زيارة  مراسيم 
عبر  الكرام  الزائرين  لنقل  طاقاتها  كل 
املافظات  في  محاور  لعدة  قطاراتها 

اجلنوبية والوسطى.

العتبة الكاظمية تكرم مدير عام السكك

بغداد / البينة اجلديدة
االسر  بني  االغاثية  املساعدات  واملهجرين 42918 حصة من   الهجرة  وزارة  وزعت 
النازحة في مخيمات شرق املوصل ومخيمات السليمانية ومحافظة صالح الدين 
. وذكر مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة وكالة علي عباس جهاكير في بيان 
ان » كوادر ممثلية الوزارة في اقليم كردستان  وزعت )36170( حصة اغاثية لالسر 
ديبكة  ومخيم  املوصل(  شرق  )37كم  شام  وحسن  اخلازر  مخيمات  في  النازحة 
تضمنت احلصص سالت غذائية وسالت صحية وسالت مالبس صيفية وسالت 
الوزارة  » فريق عمل مكتب  ان  .واضاف جهاكير  البارد   للماء  مطبخية وحافظة 
في محافظة السليمانية  وزع )3(  االف حصة اغاثية للنازحني في مخيم آشتي 
و)2100( حصة للنازحني في مخيم عربت فضال عن )402( حصة اغاثية للنازحني 
في مخيم سورداش ، اذ شملت احلصة الواحدة سالت )غذائية وصحية ومطبخية 
وصحية  غذائية  سلة   )1246( الدين  صالح  محافظة  حصة  وكانت   ، ومالبس( 
البو عبيد  الى حي  اضافة  بيجي  في قضاء  املسحك  قرية  في  النازحة  للعوائل 

وهياكل الديوم التابعة الى مركز تكريت » .

وزارة اهلجرة توزع قرابة 43 الف حصة 
من املساعدات للنازحني يف خميمات 

شرق املوصل والسليمانية وصالح الدين

يتقدمون  املواطنني  من  لفيف 
بالشكر والتقدير إلى منتسبي قوة 
حماية املنشآت – قاطع الكاظمية 
احلرية  فرع   81 الرافدين  مصرف   –
على تعاملهم اإلنساني واألخالقي 
مراجعتهم  خالل  املواطنني  مع 
بالذكر  ويخصون  املذكور  للمصرف 

كل من :-

املفوض عباس جليل
املفوض محسن جبار
املفوض نبيل حسني

املفوض محمد شاكر
املفوض عقيل راضي
املفوض أحمد ياسني

ر . ع  أحمد ياسر
ر . ع أحمد عبد املسن

وكذلك يتقدمون بالشكر والتقدير 
إلى املفتشات :-

فهيمة محمد
أشواق عيسى

خدمة  عملهم  في  اهلل  وفقهم 
للصالح العام.

شكرو تقدير 

وزير الزراعة يزور موقع استالم الشعري العلفي يف 
الديوانية لالطالع ميدانيا على واقع عملية االستالم

البينة اجلديدة / علي شريف
رعد  بابل  محافظة  مجلس  رئيس  التقى 
قسم  وادارة  بكادر   اجلبوري  علوان  حمزة 
محافظة  شرطة  في  اخملدرات  شؤون 
اخر  اجلبوري  اجمللس  رئيس  بابل0وبحث 
االدمان  املستجدات في موضوع مكافحة 
االولية  والنتائج  االنتحار  وحاالت  واخملدرات 
التي توصل اليها فريق العمل الذي شكله 
مجلس املافظة ومنحه عدد من الصالحيات 
اجلبوري  املذكور0واكد  املوضوع  في  للعمل 

في  العلمية  الطرق  اتباع  ضرورة  على 
متابعة موضوع اخملدرات و االدمان وعالقتها 
بحاالت االنتحار0 مشددا على ضرورة الزام 
الدوائر ذات العالقة بالتعامل بشكل حازم 
مع هذه املشكلة ملا لها تأثير كبير وخطير 
اشاد  اللقاء  نهاية  اجملتمع0وفي  على 
اجلبوري بجهود قائد شرطة املافظة علي 
كوة الزغيبي و العقيد حيدر شاهر مسؤول 
القسم نظرا ملا يبذلوه من جهود و تنسيق 

مستمر بخصوص املوضوع 0

البينة اجلديدة / قاسم حوشي
برئاسة  القسطرة  شعبة  في  فريق  متكن 
وكادر  الزبيدي   رحيمة  ماجد  االستشاري 
الشعبة من انقاذ املريض ) ع.ع(  الذي  يبلغ 
من العمر 44 عاما ، هذا ماصرح به السيد 
مدير املستشفى  الدكتور مصطفى باسم 

شعبة  الى  املريض  وصل   : وقال  السعدي 
ليال  عشرة  الثانية  الساعة  في  الطوارئ 
وهو بحالة حرجة جدا حيث كان يعاني من 
احتشاء العضلة القلبية للجهة السفلى 
وبعد التشخيص اجريت له عملية قسطرة 
خثرة  وجود  تبني  وعندئذ  التاجية  الشرايني 

في الشريان االمين النازل ومت فتحه بواسطة 
وبعد  الدوائية   بالشبكة  وتدعيمه  البالون 
الردهة   الى  نقله  ومت  حالته  حتسنت  ذلك 
غادر  ثم  ومن  الصحي    وضعه  ملراقبة 

املستشفى بعد حتسن حالته .

جملس بابل يؤكد على ضرورة التعامل حبزم مع موضوع مكافحة املخدرات

انقاذ حياة رجل بعملية قسطرة عاجلة يف مستشفى
 االمام علي )ع( العام 

املوصل / البينة اجلديدة 
باشرت مديرية بلدية محافظة نينوى بإعادة تأهيل متنزه اليرموك في امين املوصل وبدعم من 

. )UNDP(منظمة الـ
وقال محمد اجلبوري مدير بلدية نينوى: ان«الكوادر الهندسية والفنية في قسم احلدائق مبديرية 
اليرموك بعد ان تعرضت للدمار  بلدية نينوى باشرت بتاهيل اكبر حدائق املوصل وهي حديقة 
مطلع  مع  سينتهي  احلديقة  تاهيل  اجناز  »مدة  ان  اجلبوري  ».واضاف  املسلحة  العمليات  جراء 

الشهر املقبل وستكون حديقة مميزة من نوعها العادة احلياة بالكامل الى امين املوصل .

املباشرة بإعادة تأهيل متنزه الريموك 
بدعم من منظمة الـ)UNDP( وبالتعاون 

مع بلدية املوصل
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متابعة / البينة الجديدة
إنه��ا واحدة من القصص املثيرة والغريبة: مواطن تايواني يدعى 
“بن هسو” قام بابتالع إحدى سماعتي AirPods عن طريق اخلطأ 
أثناء نومه، فما الذي ح��دث له وللسماعة التي ابتلعها؟!قصة 
الرجل الذي ابتلع سماعات AirPods - ال جترب ذلك!هذا الشخص 
ك��ان واضعاً السماع��ات على أذنيه قب��ل أن يستغرق في النوم 
وعندما استيقظ وجد إح��دى السماعتني مفقودة، فتش عنها 
على السرير وقلب الغرفة رأساً على عقب دون أن يجدها.بعدها 
ق��رر استخدام خاصية تتب��ع السماعات املوج��ودة في اآليفون 
والح��ظ أن صوت الصفير الصادر ع��ن السماعات يالحقه أينما 
ذهب ليدرك أن السماعات موجودة بداخل جسمه!بسرعة توجه 
للمستشف��ى وقام األطباء بعمل أش��عة سيني��ة X-Ray على 
بطنه للتأكد من زعمه. األشعة بينت وجود السماعات بالفعل 
ف��ي جهازه الهضم��ي وقام األطباء بطمأنت��ه بعدم وجود خطر 
يهدد صحت��ه وأن السماعات على األغلب س��وف تتبع “املسار 
الطبيع��ي” داخل جه��ازه الهضمي!بالفع��ل وبعدها بساعات 
خرجت سماعة AirPods من جسم “بن هسو” أثناء التبرز وبعد 
غسل السماعات وجتفيفها تفاجأ اجلميع أن السماعات الزالت 
تعمل وأن البطارية بها ش��حن بنسب��ة 41% بعد رحلتها داخل 
اجلهاز الهضمي م��روراً بسوائل اجلسم واإلنزميات الهاضمة في 

املعدة واألمعاء الدقيقة ثم اخلروج “املقزز” من اجلسم.

لقاح مضاد لسرطان األمعاء 
جيتاز االختبارات األوىل بنجاح

متابعة البينة الجديدة
جنح��ت في الواليات املتحدة مرحلة االختب��ارات األولى على البشر 
للق��اح يحفز اجله��از املناعي على تدمي��ر خاليا سرط��ان األمعاء.
وابتكر ه��ذا اللقاح خبراء م��ن جامعة توم��اس جيفرسون. ويقوم 
عمل��ه على حتفي��ز اجله��از املناعي للجس��م ومهاجم��ة البروتني 
»GUCY2C« املسب��ب للسرطان.ويق��ول اخلب��راء إن للجهاز املناعي 
موارده اخلاصة مثل اخلاليا التائية ملكافحة األورام. وتزود هذه اخلاليا 
مبستقب��الت خاصة قادرة على التفاع��ل مع أي نوع من اخلاليا التي 
ي��رى فيها جهاز املناعة تهديدا، مب��ا فيها اخلاليا السرطانية بهدف 
تدميرها. لذل��ك، عند ابتكار هذا اللقاح، جم��ع العلماء بني جزيء 
»GUCY2« املض��اد لألورام وج��زيء »PADRE« الذي يع��زز استجابة 
اجلهاز املناعي. واش��ترك في املرحلة األولى لالختبارات على البشر 
10 مرض��ى يعانون من سرطان األمعاء ف��ي املرحلة األولى والثانية. 
وحق��ن اجلميع بجرعة واحدة من اللقاح، وأخ��ذ األطباء عينات من 
دمهم وبعد 30 و90 و180 يوما.وأظهرت نتائج حتليل هذه العينات أن 
اللقاح يرفع نشاط اخلاليا التائية اخلاصة، التي تتعرف على اخلاليا 
السرطانية التي نشطت حتت تأثير بروتني »GUCY2C« املسؤول عن 
تط��ور سرطان األمعاء وتدمرها.ويق��ول األخصائيون: »حصلنا على 
أول إثب��ات إلمكانية توجيه نظام مناعة جسم املريض للبحث عن 
سرط��ان األمع��اء لتدميره«. ويق��ول الدكتور آدم سن��وك: »نستعد 
ملرح��ة االختبارات الثانية، حيث سنبدأ بدع��وة املرضى في اخلريف 
املقب��ل، وسوف نقوم بإج��راء تعديالت عل��ى اللق��اح استنادا إلى 
النتائ��ج التي حصلنا عليها في اختب��ارات املرحلة األولى. نأمل أن 

تكون نتائج املرحلة الثانية أكثر فعالية«.

متابعة / البينة الجديدة
م��ع اقت��راب فص��ل الصي��ف، حت��دث 
تغييرات في اجلسم م��ع ارتفاع درجة 
احلرارة وما ينتج عنها من التعرق الزائد 

لدى البعض بشكل ملحوظ.

ما هو التعرق الزائد أو »فرط 
التعرق«؟

التعرق الزائد يحدث عندما تعرق أكثر 
مما تتوقع وفقاً لدرج��ة احلرارة احمليطة 
أو مست��وى نشاط��ك أو إجهادك، وفق 
Daily Medical Info.وميك��ن  موق��ع 
توق��ف  املف��رط  التع��رق  يسب��ب  أن 
واملشكالت  والقلق  اليومية  األنشطة 
االجتماعي��ة أو اإلحراج ل��دى البعض، 
كم��ا ميك��ن أن يؤث��ر عل��ى جسم��ك 
بالكام��ل أو على مناطق معينة فقط، 
خاص��ة باطن الي��د أو باط��ن القدم أو 

اإلبطني أو الوجه.

أسباب التعرق الزائد
إذا ل��م يك��ن للتع��رق الشدي��د سبب 
طب��ي، فيطلق عليه اسم فرط التعرق 
األساسي أو األولي، وذلك عندما تصبح 
األعص��اب املسؤولة ع��ن حتفيز الغدد 
العرقي��ة مفرط��ة النش��اط وتسبب 

مزيد من التع��رق الزائد حتى عندما ال 
تكون هن��اك حاجة إليه��ا. وقد يكون 

فرط التعرق األولي وراثياً على األقل.
لكن في حال ك��ان التعرق الزائد يعود 
لسبب طبي، فهن��ا يطلق عليه اسم 
فرط التعرق الثانوي. أما أهم األسباب 
الطبي��ة التي قد تكون وراء هذه احلالة 

هي:
- نقص السكر في الدم

- التهاب بطانة القلب الداخلية
- حمى نتيجة سبب غير معروف

- النوبة القلبية
- اإلنهاك احلراري

- فيروس نقص املناعة البشرية/ اإليدز
- الضغط العصبي

- سن اليأس
- مرض السل

- السرطان
- املالريا

- اآلثار اجلانبية لبضع األدوية
- السمنة

- فرط نشاط الغدة الدرقية
ومض��ادات  بيت��ا  حاص��رات  بع��ض   -

االكتئاب

متى يجب استشارة الطبيب؟
اطلب عناي��ة طبية فوري��ة إذا وجدت 
الزائ��د مصحوب��ة  التع��رق  أن حال��ة 
بقشعري��رة وب��رد، أو دوار، أو أل��م ف��ي 
الصدر، أو غثيان، أو درجة حرارة اجلسم 

من 40 درجة مئوية أو أعلى.

نصائح مهمة لتخفيف 
التعرق الزائد

- مضادات التع��رق: فهي تساعد على 
سد غ��دد التع��رق، وميك��ن استشارة 

الطبيب حول النوع األفضل لك.
- بطانات اإلب��ط: هي عبارة عن وسادة 
أو بطانة تلبس أسفل اإلبط ملنع العرق 

من الوصول إلى املالبس.
- املالب��س الفضفاضة: تكون األفضل 
دائماً وابتعد عن املالب��س ذات األلياف 

االصطناعية.
األلي��اف  ذات  األحذي��ة  األحذي��ة:   -
االصطناعي��ة تسب��ب زي��ادة التعرق، 

لذلك ينصح باملواد الطبيعية.
- اجلوارب: بع��ض اجلوارب تكون أفضل 
في امتص��اص الرطوبة مث��ل اجلوارب 
السميك��ة والناعم��ة املصنوع��ة من 

األلياف الطبيعية.

نــصــائــح تـخـفـف مــنت »إحـــراج« الـتـعــرق الــزائـــــــد

قصة الرجل الذي ابتلع مساعات 
ذلك! جترب  ال   AirPods

العامل املسبب و طرق 
االنتقال

سبب اإلصابة بالنكاف هو فيروس 
النكاف، والذي ينتشر بسهولة من 
شخص إلى آخر عبر اللعاب امللوث 
بالعدوى. إذا ل��م تكن لديك مناعة 
ض��د العدوى، ميكن إصابتك بعدوى 
النك��اف من خ��الل تنفس��ك رذاذ 
اللعاب لشخص مص��اب بالعدوى 
بعد سعال��ه أو عطسه مباش��رًة. 
قد تنتقل إليك أيًضا عدوى النكاف 
م��ن خالل مشارك��ة أدوات الطعام 
أو األك��واب م��ع ش��خص مص��اب 

بالنكاف.

االعراض
متت��د فت��رة احلضان��ة له��ذا املرض 
حوال��ي أسب��وع تقريب��اً حتى تبدأ 
ه��ذه  وأه��م  بالظه��ور  األع��راض 
املستم��ر  السع��ال  األع��راض: 
والعط��اس. ارتف��اع درج��ة احلرارة. 
الص��داع املستم��ر. آالم في كامل 
اجلس��م. تورّم ف��ي الوجه من جهة 
واحدة او من اجلهتني. ألم في الفك 
والعض��الت احمليط��ة. صعوب��ة في 

تناول الطعام والبلع.

مضاعفات املرض
قد يُعاني املصاب��ون مبرض النكاف 

من ظهور بع��ض املضاعفات التي 
يحتم��ل أن تكون خط��رة، ولكنها 
نادرة احلدوث و منها ما يلي: فقدان 
السمع: تندر احلاالت التي يتسبب 
بها مرض النكاف بفقدان السمع، 

ولكن في ح��ال حدوث ه��ذا النوع 
م��ن املضاعف��ات فإنّ��ه غالب��اً م��ا 
يكون بشكل دائم، وقد يحدث في 
أحد األذن��ني أو كليهما. اإلجهاض: 
بالّنك��اف  ق��د تتسّب��ب اإلصاب��ة 
باإلجه��اض ف��ي ح��ال اكتس��اب 
األم احلام��ل العدوى أثن��اء حملها، 
وخاصة خالل األشهر األولى، ولكن 
جتدر اإلش��ارة إلى أّن ه��ذا األمر غير 
ُمثبٍت إلى اآلن. االلتهابات: غالباً ما 
يتسب��ب النكاف بحدوث التهابات 
وانتفاخات في بعض أجزاء اجلسم، 
ومنه��ا م��ا يل��ي: 1- اخلصيتني: قد 

ي��ؤدي م��رض النكاف إل��ى التهاب 
كليهم��ا،  أو  اخلصيَت��ني  إح��دى 
فُيعان��ي املص��اب من أل��ٍم فيهما، 
ويح��دث ذل��ك ف��ي احل��االت الت��ي 
يك��ون فيها املص��اب قد وصل سّن 

البلوغ، وجتدر اإلش��ارة إلى أّن تأثير 
ه��ذا االلتهاب ف��ي خصوبة الرجل 
يكاد يكون معدوماً. 2- البنكرياس: 
ويتمّثل التهاب البنكرياس بشعور 
املص��اب بأل��م ف��ي اجل��زء العلوّي 
م��ن البطن، ومعاناته م��ن الغثيان 
والتقي��ؤ. 3-املباي��ض واألث��داء: قد 
تُعاني الفتيات الالت��ي وصلن سّن 
الب��وغ م��ن الته��اب في األث��داء أو 
املباي��ض ولك��ن غالب��اً ال يؤثر هذا 
األم��ر في خصوبة الفت��اة وقدرتها 
على اإلجن��اب. 4-الدم��اغ: قد يؤدي 
مرض النكاف إل��ى التهاب الدماغ 
ممّ��ا يترتب على ذل��ك ظهور أعراض 
عصبية ق��د تك��ون ُمه��ّددة حلياة 
السحاي��ا:  الته��اب   -5 املص��اب. 
وميك��ن تعريفه عل��ى أنّ��ه التهاب 
األغشي��ة والسوائ��ل الت��ي حُتيط 
الدم��اغ واحلبل الشوك��ّي  ويحدث 
هذا النوع م��ن االلتهابات في حال 
وصول الفيروس إلى اجلهاز العصبي 

املركزّي عبر الدم.

التشخيص
ميكن تشخي��ص اإلصاب��ة باملرض 
األع��راض  مالحظ��ة  خ��الل  م��ن 
الظاه��رة عل��ى املريض، مث��ل تورّم 

الغدة النكافي��ة، وامللمس الصلب 
للرقبة، والصداع، وألم في املناطق 
التناسلي��ة، وميك��ن إج��راء فحص 
ال��دم للتاك��د م��ن وج��ود أجسام 
مض��ادة ف��ي عين��ة الدم م��ا يؤكد 

وج��ود املرض، وميك��ن الكشف عن 
وجود هذا الفيروس عن طريق زراعة 

عينة بول.

عالج النكاف
األم��راض  م��ن  النك��اف  لك��ون 
الفيروسية التي ال حتتاج للمضادات 
احليوية، وق��د تختفي األعراض في 
غض��ون إسبوعني تقريًب��ا، لذا فإن 

العالج��ات املنزلية ه��َي األهم في 
الع��الج، ويشم��ل ع��الج النك��اف 
عل��ى ما يل��ي: الراحة وذل��ك بأخذ 
قسط ك��اف م��ن الراح��ة والبقاء 
مستلقًي��ا في السري��ر. مسكنات 

األل��م  لتسك��ني األل��م وتخفيف 
األعراض. جتنب األطعمة احلمضية 
لك��ون األطعم��ة احلمضي��ة حتفز 
انتاج اللعاب م��ا يفاقم املشكلة، 
وتشمل الليم��ون والبرتقال. تناول 
األطعم��ة الت��ي ال حتت��اج للمضغ 
مثل البطاطا املهروسة، والشوفان، 
وتناول الشوربة بأنواعها. استخدام 

الكمادات الباردة لتخفيف ألم تورم 
الغدد وتهدئة األلم. ش��رب الكثير 
من السوائ��ل ملنع ح��دوث اجلفاف 
ال��ذي قد يحص��ل نتيج��ة ارتفاع 

حرارة اجلسم.

الوقاية
يعتب��ر التطعي��م في س��ن مبكرة 
من أه��م وسائل الوقاي��ة ضد هذا 
امل��رض عادًة م��ا يتم إعط��اء لقاح 
النك��اف ممزوًج��ا بلق��اح احلصب��ة 
والنكاف واحلصب��ة األملانية، والذي 
يحت��وي عل��ى أفض��ل ش��كل من 
كل لق��اح وأكثرها أمانً��ا وفاعلية. 
ويوصي األطباء بجرعتني منه قبل 
دخول الطفل املدرسة. االبتعاد عن 
األماك��ن املزدحمة واملغلقة. غسل 
اليدي��ن بامل��اء والصاب��ون بشك��ل 
جيد، واستعم��ال املطهرات. جتنب 
االحتك��اك املباش��ر باملرضى. عدم 
استعم��ال أدوات املصابني اخلاصة. 
يج��ب على املص��اب الت��زام املنزل 

والراحة التامة.

ماجستري احياء مجهرية طبية  
كلية الطب – جامعة بابل

التهاب الغدة النكفية او النكاف .. اسبابه وطرق انتقاله و الوقاية منه 

النكاف من األمراض الفريوسية اليت ال حتتاج للمضادات احليوية وقد ختتفي 
األعراض يف غضون إسبوعني تقريًبا والعالجات املنزلية هَي األهم يف العالج

يُعتب��ر الّنك��اف او ما يعرف مبرض ابو كعب أح��د أنواع العدوى الفيروسية الت��ي تُصيب الُغدة 
النكفّي��ة بشكٍل أساسّي، وتُعتبر الغ��دة النكفّية إحدى الغدد اللعابية، وتوجد أسفل األذنني 
وإلى األمام منهما، وقد شاع ظهور مرض أبو كعب في الواليات املتحدة األمريكية قدمياً، ولكن 
أحدث اكتشاف اللقاح اخلاص به تقدماً حقيقياً، فقّلت احتمالّية اإلصابة به بشكل ملحوظ، 
وُقّدرت نسبة انخفاض اإلصابة به إلى ما يُقارب 99%. وهذا يُعطي تصّوراً عن ضرورة أخذ اللقاح 
ملن��ع املعاناة منه، ومن اجلدير بالذكر أّن هذا الداء ُمع��ٍد، وغالباً ما يُصيب األطفال، وعند تعّرض 
الشخ��ص لهذا املرض ف��إّن جهازه املناعّي يُصبح قادراً عل��ى مواجهته في املستقبل في حال 
التع��ّرض إلي��ه، ولذلك ميكن القول إّن اإلصابة بالنكاف مرة واح��دة في احلياة تكون كفيلة مبنع 

اإلصابة به مرة أخرى في أغلب األحيان.
       نزار علي شريف

•••••••••••• • • • • •

الــربـــــو ..الـــصـــديــــق الـمـــــزمــــــــــــــــــن
* د.محمد فتحي عبد العال

الرب��و )حساسية الصدر( مرض ش��ائع 
يصيب الرئتني ويعاني منه ماليني الناس 
حول العالم وبحسب منظمة الصحة 
العاملية هو مرض مزمن يتسم بحدوث 
نوبات متكررة تتراوح بني عسر التنفس 
واألزيز، وهي تختلف في شدتها وتواترها 
من شخص إلى آخر. وقد تظهر أعراضه 
عدة مرات في اليوم أو في األسبوع لدى 
األفراد املصابني ب��ه، وتصبح أسوأ لدى 
البع��ض أثناء مزاولة النشاط البدني أو 
في الليل. وأثناء نوبة الربو، تتورم بطانة 
أنابيب الشع��ب الهوائية، ما يؤدي إلى 
تضييق املسال��ك التنفسية واحلد من 
تدفق الهواء إلى داخل الرئتني وخارجها.

ينجم نوبة الربو ع��ن اجلزيئات املعلقة 
ف��ي الهواء الناجتة عن عوادم السيارات 
أو غيره��ا من امللوثات  وكنتيجة للتوتر 
النفس��ي والزكام والب��رودة الشديدة أو 
احل��رارة الشدي��دة ، كما ميك��ن لبعض 
األدوية مثل األسبرين أو اإليبوبروفني أن 
حترض نوبة الربو أيضاً. كثيراً ما تسبب 
أعراض الربو املتكررة األرق واإلرهاق أثناء 
النه��ار وانخفاض مستوي��ات النشاط 
والتغي��ب ع��ن املدرس��ة والعم��ل هذه 
الشع��ب  لتقل��ص  نتيج��ة  االع��راض 
الهوائي��ة بفعل الهستامني وهي املادة 

املسؤول��ة بشكل رئيس��ي عن أعراض 
تعم��ل  حي��ث  احلساسي��ة 
عض��الت  انقب��اض  عل��ى 
بالرئتني،  الهوائي��ة  الشعب 
ما ي��ؤدي إل��ى تضييقها وما 
يتب��ع ذلك من نوب��ات ربوية. 
تشتق كلم��ة Asthma وهي 
التسمي��ة االجنليزي��ة ملرض 
الرب��و م��ن اليوناني��ة وتعني 
)أزم��ة أو له��اث( وه��و املرض 

ال��ذي دفع الكات��ب الفرنسي  الشهير 
مارسي��ل بروس��ت الى وص��ف  الطب 
ب�»عل��م مضحك« ألنّه ل��م يشفه من 
مرض الربو ال��ذي قضى ردحا طويال من 
عمره يعان��ي منه مما فرض عليه سياج 
م��ن العزلة اال ان امل��رض كان ملهما له 
في كتابة  واحدة من أطول الروايات في 
التاري��خ االنسان��ي وهي رواي��ة البحث 
عن الزمن املفق��ود في 7 مجلدات يبلغ 
مجم��وع صفحاته��ا 3200 صفح��ة، 
وضمت مليون��ا ونصف امللي��ون كلمة 
وه��ي الرواي��ة الت��ي دخل��ت موسوعة 
غينيس لألرقام القياسي��ة وفقا لعدد 
حروفه��ا التي وصلت إلى م��ا يقرب 10 
مالي��ني حرف في اللغة الفرنسية. ومن 
الطريف أن ارنستو تشي جيفارا الثائر 
االرجنتي��ي النبيل صاحب��ه هذا املرض 

املزمن ط��وال حياته. يهدف عالج مرض 
الربو إلى الوص��ول إلى مرحلة استقرار 
املرض وتقليل عدد النوبات احلادة للربو 
واستخ��دام أق��ل ع��دد م��ن موسعات 
الشعب الهوائية واستمرار املريض في 
ممارسة حياته الطبيعية دون أي معوقات 
واستعمال البخاخ��ات بشتى أنواعها 
هي أكث��ر األدوية فعالي��ة في التحكم 
بنوبات الربو شرط استعمالها بشكل 
صحي��ح وف��ي الوق��ت املناس��ب. وقد 
أثب��ت ع��الج الربو باألعش��اب الطبية، 
جناعت��ه ببع��ض احل��االت ومن اش��هر 

هذه األعشاب : عشب��ة االيفيدرا وهي 
واحدة من أقدم العالجات على مستوى 
العال��م حيث استخدمه��ا الصينيون 
الذين يسمونها ماهواجن الالف السنني 
لعالج الربو وعلي الرغم من أن العلماء 
متكنوا م��ن فص��ل املادت��ني الفعالتني 
االيفيدرين والسودوايفيدرين عام 1887 
غير ان بداية وصفه طبيا كان بعد احلرب 
العاملية األولى وذلك بعد اكتشاف اثره 
املوسع للشعب الهوائية وازالة احتقان 
األنف ومن هذا احلني والسودوايفيدرين 
ذائ��ع الصي��ت كمزيل االحتق��ان حيث 

يعمل على مستقبالت ألفا التي توجد 
في جدران األوعي��ة الدموية في بطانة 
املمرات األنفية واجليوب األنفية فيعمل 
على تقليص األوعية الدموية في األنف 
و هذا النشاط محصور في األنف فقط 
وم��ن األهمية مبكان توخ��ي احلذر  عند 
استخدام��ه حي��ث ي��ؤدي ال��ى ارتفاع 
ضغط الدم واحتباس البول لدى مرضى 
تضخ��م البروستاتا كم��ا يوصى بعدم 
لدياالطفال  الرب��و  لع��الج  استخدامه 
اقل من عامني بدون استشارة الطبيب 
وجتنب��ه في مرضى السك��ر . وبحسب 
الدراس��ات فتن��اول القه��وة والش��اي 
عل��ى  احملتوي��ة  الك��وال  ومشروب��ات 
مادتي الثيوبرم��ني والثيوفيلني بجانب 
الكافيني وه��ذه املواد تنتمي الى عائلة 
الزانثين��ات والت��ي تساعد ف��ي ايقاف 
تقل��ص الشع��ب الهوائي��ة وتوسع��ة 
املسالك التنفسية. عرق السوس أيضا 
ينصح ب��ه  بيد أن استخدامه بكميات 
زائ��دة يؤدي الى الصداع وارتفاع ضغط 
الدم كم��ا ينصح بالينس��ون والشمر. 
وم��ن امله��م كذل��ك ممارس��ة الرياضة 
لتحسني الوضع العام للرئتني والقلب 

واجلسم كله .

* ماجستري يف الكيمياء الحيوية



محمد صالح

ال يحت��اج األم��ر أدل��ة كثي��رة إلثبات 
خ��ال  املص��ري  االقتص��اد  حتس��ن 
السنوات املاضية بدرجة كبيرة تفوق 
التوقعات، فحتى من دون الدخول في 
تفاصي��ل وأرقام ومقارنات، يكفيك أن 
تسير في الش��وارع وتتنقل بني املدن 
املصرية، وتدخل هذا احلي، وتخرج من 
ذاك، وترتاد املنتديات واملقاهي واحملات 

السياحي��ة،  واألماك��ن  والفن��ادق 
لتدرك أن البلد صار ديناميكياً جداً، 
وأن احلرك��ة فيه ال ته��دأ، وأن األموال 
صارت تنتقل بني أهل��ه بصورة أكثر 

يسراً وأكبر حجماً وأقل ضرراً!
صحيح أن كل التطورات التي طرأت 
عل��ى مصر خال الفت��رة األخيرة لم 
تكن سهل��ة، وأن الشع��ب املصري 
واج��ه وما ي��زال حرب��اً ضروس��اً من 
الت��ي  »اإلخ��وان«  جماع��ة  جان��ب 
وقن��وات  وقط��ر  تركي��ا  تدعمه��ا 
ومنص��ات إعامية وجه��ات غربية، 
غير أن املصري��ني مقتنعون متاماً بأن 
تل��ك احل��رب هي ثم��ن بق��اء بلدهم 
موح��داً، وجيشهم قوي��اً وحدودهم 
ف��ي  أخ��رى  دول  بينم��ا  محمي��ة، 

املنطقة عبر فوقها »الربيع العربي«، 
فشتت ش��عوبها وقسم جيوش��ها 

وفتت حدودها وهجر أهلها.
الباحثون عن األرقام، سيجدون فيها 
براهني كثي��رة على انف��راج كبير في 
أح��وال االقتص��اد املص��ري، وفق��اً ملا 
أعلنت��ه وزي��رة التخطي��ط الدكتورة 
هال��ة السعيد قبل أي��ام. إذ إن معدل 
النمو ارتفع خال الربع األول من العام 
اجلاري ليشهد 5.6 في املئة مقابل 5.4 
عن الفت��رة نفسها من العام املاضي. 

ووفقاً للخطط املرصودة، فإن الهدف 
الوص��ول مبعدل النم��و إلى 8 في املئة 
في ع��ام 2022، كم��ا انخفض معدل 
البطال��ة إل��ى 8.9 في املئة ف��ي الربع 
األول م��ن الع��ام اجل��اري، مقابل 11.3 
في الفت��رة نفسها من العام املاضي. 
أما احتياط��ي النقد األجنبي، فارتفع 
إلى 44.2 بليون دوالر في نيسان )إبريل( 
املاضي، بينما تخطت تعاقدات واردات 
السلع االستراتيجية نحو 8 ش��هور، 
وه��ي التي ل��م تكن تقض��ي أكثر من 

ثاثة شهور قبل 5 سنوات.
يغض��ب »اإلخ��وان« من لغ��ة األرقام 
املدون��ة رسمي��اً، وكذلك م��ن تقارير 
املالي��ة  االقتصادي��ة  املؤسس��ات 
الدولي��ة، والوك��االت املتخصصة في 

التصنيف االئتماني ومن بينها وكالة 
»فيت��ش«، الت��ي رفع��ت التصني��ف 
االئتمان��ي ملص��ر إل��ى B+ ف��ي نظ��رة 
مستقبلي��ة مستق��رة. لك��ن الواقع 
عل��ى األرض، يرس��م مام��ح ص��ورة 
ملص��ر غير تل��ك الت��ي دأب »اإلخوان« 
وحلفاؤهم عل��ى محاولة ترسيخها، 
ما يزيدهم غضباً على غضب. بالطبع، 
إن املشروع��ات العماق��ة التي تنفذ 
في رب��وع مص��ر ومدنه��ا وصحرائها 

»مح��ور  يسع��ى  والت��ي  الواسع��ة، 
الش��ر« دائماً إل��ى محاول��ة التقليل 
من فوائده��ا والتشكيك في جدواها، 
أسهم��ت بدرج��ة كبيرة ف��ي خفض 
معدالت البطال��ة وأسهمت في رواج 
كبير ملواد البناء والصناعات املتعلقة 
بها، إضاف��ة إلى األبع��اد السياسية 
إسق��اط  وأهمه��ا  حققته��ا  الت��ي 
مخططات »اإلخ��وان«، وكشف زيف 
اخلط��اب اإلعام��ي للجماع��ة، التي 
ظلت على مدى خمس سنوات تبشر 
عناصره��ا بأن »االنق��اب يترنح«، ثم 
تغي��ر خطابها بعدها إل��ى مهاجمة 
الشع��ب املصري ال��ذي يسكت على 

هذا النظام!
ص��ارت احلياة ف��ي مص��ر اآلن أسهل 
وأفض��ل كثي��راً باملقارنة م��ع العقد 
املاض��ي وكذل��ك بالطبع أثن��اء فترة 
الت��ي  اخل��راب والفوض��ى واالنف��ات 
أعقب��ت »الربي��ع العرب��ي«، كم��ا أن 
التنقل ب��ني املدن املصري��ة صار أكثر 
يس��راً بفعل آالف الكيل��و مترات من 
الطرق التي ش��قت الصح��راء لتربط 
مدن الوادي بالصعيد والغرب بالشرق. 
أم��ا األزم��ات الصعب��ة الت��ي كان��ت 
تعص��ف باملواط��ن املصري في ش��أن 
الغاز  كأنابي��ب  األساسي��ة  السل��ع 
واخلب��ز، أو حتى الكهرب��اء واحملروقات، 

فصارت مجرد ماض.
ال تخلو مصر م��ن املشاكل واألزمات، 
لكونها بل��داً كبيراً، وع��دد سكانها 
يتج��اوز املئ��ة مليون، لكنه��ا جتاوزت 
يتعاي��ش  وآث��اره.  العرب��ي«  »الربي��ع 
املصريون م��ع واقع ما بع��د »الربيع«، 
ويتمسكون باألم��ل في حل ما تبقى 
م��ن أزم��ات ومشاكل. وه��م ميارسون 
أقصى أن��واع التنكيل ب��� »اإلخوان« 
وحلفاء اجلماع��ة، ويتلذذون وهم يرون 
»اإلخوان« وكل اجلهات التي تدعمهم، 
يتأمل��ون ويزيدون م��ن آالمهم مبزيد من 
البناء وعاج أم��راض املاضي وترويض 

الواقع!.

 د. علي الصنعاني

دول��ة لم تعرف م��اذا حصل ف��ي مينائها 
حت��ى اللحظ��ة ! ول��م تستط��ع حماية 
مينائه��ا والدفاع عنه ! ول��م تقم باي ردة 
فعل عسكرية بعد احل��ادث ! حتى مجرد 

حتلي��ق للطيران فوق منطقة احلدث قامت 
به قوات فرنسية وامريكية  فاين جيشها 
وترسانتها العسكرية واين سيادتها على 
اراضيها !!هذه ال��دول الكرتونية الفارغة 
ه��ي م��ن تظ��ن نفسه��ا امبراطورية في 
عدوانها على  اليمن وقد اوهمت مرتزقتها 
انها على كل شيء قدير وانها قوة عظمى  
فصاروا له��ا عبيدا ياه��ؤالء ان هذه الدول 
الكرتونية مجرد ادوات رخيصة السيادها 
الحول لها والق��وة بدونهم!! مثلكم متاما 
الحول والقوة لكم بدونها !!هيا قولوا لولد 
زاي��د يخبرنا فقط ماذا ح��دث ومن فعلها 

حتى ه��ذه الميلكه��ا واليستطي��ع مجرد 
احلديث عنها الن اجهزته التعرف ماحصل 
وان عرف��ت التستطي��ع احلدي��ث عنه دون 
ض��وء اخضر م��ن اسياده��ا !!اسي��اد ولد 
زايد ه��م من سيلقنوه م��اذا يقول خدمة 
ملصاحله��م !! او سيقول��ون نياب��ة عنه !! 
النهم م��ن حترك��وا وحل��ق طيرانهم فوق 

منطقة احلادث ورمبا من افتعلوا احلادث !
 ف��ي حني ان جي��ش االم��ارات العرمرم لم 
يحرك ساكنا حلماية وطنه  فهل هذه دول 
يعتد به��ا انها مجرد محمي��ات امريكية 

وغربية القيمة فعلية لها ! .

حبر التهديدات املصطنعة

 عبد الخالق الفالح

االمريكي��ة  االعامي��ة  احل��روب  ان 
الت��ي تق��وم به��ا هن��ا وهن��اك امن��ا 
ه��ي انعكاس��ات لواق��ع تدخاته��ا 
ف��ي العديد م��ن الدول مث��ل فنزويا 
وتصريح��ات وزي��ر خارجيتها بومبيو 
في احتمال التدخل العسكري اصبح 
وارداً والتهديد للجمهورية االسامية 
االيراني��ة واتهامها بدعم االرهاب وال 
ش��ك ان مثل هذه التصرف��ات تؤدي 
بالضرر عل��ى كل القي��م االنسانية 
والق��رارات  القوان��ني  وخاف��ا لك��ل 
الدولية وتزيد من االزمات التي ابتليت 
بها الكثير من هذه العواصم واخرها 
التفجيرات االخي��رة التي حدثت في 
الفجيرة )االمارات( لتزيد النار حطباً 
والتي الش��ك تق��ف وراءه��ا اخملابرات 
)نقطة من  واالمريكي��ة  االسرائيلية 
بح��ر التهدي��دات املصطنع��ة( م��ن 
اجل اش��عال نار الفتنة في املنطقة 

وتوجه االتهامات لبعض الدول فيها 
والتواجد احلربي من سفن وغواصات 
االمريكي��ة  الطائ��رات  وناق��ات 
وحترش��اتها جتعل العالم على حافة 
حرب و جتر الى الهاوية والويات اذا ما 

صارت حقيقة.
الواق��ع أن اإلدارة األمريكي��ة احلالية 
حت��اول متري��ر م��ا أمكنها من ق��رارات 
عبر الضغ��ط على دول االحتاد األوربي 
وتهديد ه��ذه ال��دول بالعقوبات، تلو 
العقوبات وحت��ى الصني التي دخلت 
معه��ا في صراع املالي��ات والضرائب 
على ال��واردات والتي تبل��غ 300 الف 
مليار دوالر ومح��اوالت التراضي رغم 
احملادث��ات املستم��رة ب��ني الطرف��ني 
الت��ي لم تص��ل الى نتيج��ة حتمية 
وروسي��ا ايضاً لم تنج��و منها ولكن 
ل��م تستط��ع واش��نطن ال��ى ه��ذه 
اللحظة قل��ب املوازين ملصلحتها ال 
عبر األزمة السوري��ة وال التدخل في 
الش��أن العراق��ي و اللبناني وال حتى 
في الداخ��ل الفلسطيني الذي أثبت 
تاحماً منقطع النظير عندما تشتد 
االزمات مع الكي��ان الصهيوني. وقد 
احلالي��ة  األمريكي��ة  اإلدارة  اتخ��ذت 
برئاس��ة دونال��د ترام��ب الكثي��ر من 
الق��رارات اجملحف��ة بح��ق الشعوب 

اخملتلف��ة ومنه��ا املسلم��ة وبالذات 
واالعت��راف  الفلسطين��ي  الشع��ب 
بالق��دس كعاصم��ة للكي��ان رغ��م 
ان الق��رار ل��م يج��د اي مطاوعة من 
البل��دان االخ��رى النه خ��اف قرارات 
االمم املتحدة ومجلس االمن الدوليني 
ولم تؤِت أوكلها كما هو مخطط له 
ويعود الفض��ل في ذلك إل��ى تضافر 
قيادات  وتع��اون  االقليمي��ة  اجله��ود 
املقاوم��ة وش��عوب املنطقة إلحباط 

مثل هذه املشاريع .
لق��د فش��ل األمریكی��ون ف��ي ك��ل 
محاوالته��م وف��ي اكث��ر م��ن موقع 
وخ��ال ع��دة مؤمت��رات مث��ل وارسو، 
فاملؤمتر ال��ذي استم��ر ليومني أخرج 
االنقسامات الى العلن، إذ قرر حلفاء 
أميركا األوربي��ون املشاركة مبستوى 
متثيل��ي متدٍن وسط ع��دم ارتياح من 
الدع��وات الصارم��ة الت��ي وجهه��ا 
الرئيس دونالد ترامب خلنق االقتصاد 
اإليراني. ما اغاض البيت االبيض بحق 
اصيب��وا بالهزیمة في ذلك االجتماع 
، ال��ذي حاول��وا من خال��ه الضغط 
الراداته��م  للخض��وع  إی��ران  عل��ى 
باملواجه��ة الشكلي��ة احلالية . بعد 
اعان اكثر الدول بقائهم في االتفاق 
اقتصادیة  بعاقات  ورغبتهم  النووي 

وسیاسیة مع إی��ران. ما يعني فشل 
متري��ر الق��رارات و ي��دل عل��ى أن قدرة 
واش��نطن عل��ى التأثي��ر وإن كان��ت 
ليست قوي��ة كما كان��ت في بعض 
االم��ور و ل��م تعد ق��ادرة عل��ى إجبار 

العديد من الدول حتى احلليفة منها 
على مترير مثل هذه القرارات والسيما 
ف��ي منطقة الش��رق األوس��ط التي 
ذاق��ت أغلبية دوله م��رارة تصرفاتها 

غير الصائبة واملتهورة .
ان اي إف��رازات خطيرة ت��ؤدي الى رفع 
منس��وب العداء بني اي��ران والواليات 
املتح��دة في حاالت كه��ذه فإيران لن 

تكف قط عن الدف��اع عن مصاحلها 
الوطني��ة ولن تق��ف مكتوفة األيدي 
مقاب��ل ما يخطط ل��ه اولئك . ولكن 
ملاذا تخفي واش��نطن حقيقة ابعاد 
االره��اب ع��ن املنطقة ، ك��ون اليران 
ال��دور املهم واالساس��ي فيه . رغم 
ان االم��ر لي��س أم��را جدي��دا ميكن 
انك��اره من قب��ل احد وع��ن اعتراف 
اإلدارة األمريكية وبلسان املسؤولني 
األمريكيني وإقرارهم خال لقاءاتهم 
االخ��رى  الدبلوماسي��ة  باجله��ات 
ب��أن الدع��م اإليراني هو ال��ذي أنقذ 
العاصمة بغ��داد وأربيل الذي حتدث 
عنه��ا الرئي��س مسع��ود البارزاني 
من السقوط بي��د تنظيم »داعش« 
اإلرهاب��ي. هذا يعني بال��دور الكبير 
للجمهوري��ة اإلسامي��ة ف��ي إيران 
مبحارب��ة اإلرهاب وحماي��ة جيرانها 
والعالم من انتشاره ولقد كان الدور 
ال��ذي لعب��ه أح��د كبار ق��ادة احلرس 
الثوري وهو اجلنرال قاسم سليماني 
للحش��د  االخري��ن  الق��ادة  وبع��ض 
الشعب��ي .في تق��دمي املشورة وتقدمي 
مساع��دات كبي��رة في ه��ذا الشأن 
حي��ث ساهمت ه��ذه اخلط��وات في 
طرد هذه اجملموعات من املناطق التي 

سيطرت عليها .

والسيما االعتراف في زمن إدارة الرئيس 
احلال��ي دونال��د ترام��ب ومساعدي��ه 
األم��ن  احلالي��ني، س��واء مستش��ار 
القومي جون بولتون أو وزير اخلارجية 
ماي��ك بومبيو، وبع��ض مستشاريه 
اآلخرين ينك��رون علنا ويعترفون سرا 
أو بينه��م واط��راف أخ��رى. باعتراف 
صري��ح من قب��ل السفي��ر اإليطالي 
السابق ف��ي بغداد ماركو كارنيلوس.

ما يتضح بع��د كل هذه االعترافات : 
رضوخ واشنطن إلسرائيل واللوبيات 
اإلسرائيلي��ة حي��ث تكش��ف األمور 
أنه��ا عل��ى ه��ذا النحو من��ذ وصول 
الرئيس دونالد ترامب وادارته لرئاسة 

السلط��ة . وعلينا ان نق��ول بأن اوربا 
وأمريك��ا إن كان��ت لهم��ا رغب��ة في 
التع��اون االقليم��ي مع اي��ران حلفظ 
ام��ن املنطقة الت��ي ال ب��د ان متر بها 
يتوجب عليهما إحترام حق السيادة 
االيرانية وفهم هواجس ايران األمنية 
املشروعة وإحترام العقيدة الدفاعية 
له��ذا البلد. كم��ا يتوج��ب عليهما 
خل��ق ت��وازن ف��ي الق��وة ب��ني اي��ران 
والسعودية بدالً من صب الزيت على 
الن��ار وتوسي��ع مدى الع��داء بينهما 
ورفع مست��وى التنافس التسليحي 

في املنطقة .

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

إيران لن تكف قط عن 
الدفاع عن مصالحها 
الوطنية ولن تقف 
مكتوفة األيدي مقابل 
ما يخطط له اولئك

صارت الحياة يف مصر 
اآلن أسهل وأفضل كثريًا 
باملقارنة مع العقد املاضي 
وكذلك بالطبع أثناء 
فرتة الخراب والفوضى 
واالنفالت التي أعقبت 
الربيع العربي

هل ألن إيران اليوم دولة 
سيّدة مستقلة ال تجرؤ 
الوحوش الوهابية التي 
تنهش يف العراق وسوريا 
وليبيا واليمن مجرد 
التفكري باإلقرتاب من 
حدودها؟
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التايم��ز: كي��ف تختل��ف خطط واش��نطن 
للحرب عن خطط طهران؟

صحيف��ة التامي��ز نش��رت تقري��را حتليلي��اً لريتشارد 
سبنس��ر يتناول فيه خطط الواليات املتحدة ملواجهة 

إيران عسكريا.
وقال كاتب التقري��ر إن اخلطة التي ستتبعها الواليات 
املتح��دة لشن حربه��ا على إيران مختلف��ة متاما عما 

تخطط له طهران.
وأض��اف أن األجه��زة األمني��ة التابع��ة لك��ا البلدين 
مدرك��ة لهذا األم��ر، إال أن هن��اك اختافا ب��ني تفكير 

األجهزة األمنية والساسة، وهنا يكمن اخلطر.
وأردف أن الوالي��ات املتح��دة تؤمن بالق��وة العسكرية 
الساحقة، وهذا ميكن ملسه بنشرها أساطيل حامات 
طائراته��ا في أرج��اء العالم، مضيف��اً أن التحضيرات 

العسكرية اإليرانية مختلفة.
وتابع بالق��ول إن ثمة اجتماعاً مهم��اً جرى في بيروت 
مؤخراً جم��ع بني قائد فيل��ق الق��دس التابع للحرس 
الثوري اإليراني، اجلنرال قاسم سليماني والقيادي في 

حركة اجلهاد اإلسامي زياد نخلة.
وأردف أن طه��ران لطامل��ا كانت الداع��م األكبر حلماس 
الت��ي تسيطر على قطاع غ��زة، إال أن االثنني كانتا في 

اجتاهني مختلفني في التعامل مع احلرب في سوريا.
وأش��ار إلى أن ما حدث األسبوع املاضي في قطاع غزة 
الذي تعرضت لضربات مكثفة من اجليش اإلسرائيلي، 

يؤك��د أن طهران لي��س لديها نية بض��رب األهداف 
األمريكية بشكل مباش��ر، ألن ذلك سيكون مبثابة 
انتحار، إال أنه��ا تستطيع استفزاز إسرائيل وجرها 
ملثل ه��ذه اإلج��راءات املتطرفة ض��د جيرانها.ويرى 
كاتب التقري��ر أنه من غير املرج��ح أن يؤدي انتشار 
حام��ات الطائرات األمريكية والصواريخ إلى ش��ن 
حرب، إال أنها تخلق جواً مثيراً ال يفهمه السياسيون 
كما أنها تدفع خلروج األحداث عن نطاق السيطرة.

وأضاف أن الفلسطينيني يهددون بإشعال انتفاضة 
ثانية إذا ق��ررت إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
إنكار حقه��م باالعتراف بدولتهم. وختم بالقول إن 
ترامب قاله��ا بشكل صريح إنه يري��د التوصل إلى 
اتف��اق جديد مع طهران وليس ش��ن ح��رب عليها، 

األمر الذي يؤيده نظيره االيراني حسن روحاني.

الديلي تلغراف : السودان والديمقراطية
وننتق��ل إلى صحيف��ة الديل��ي تلغراف الت��ي نشرت 
تقريراً ملراسها في اخلرطوم رونالد أوليفانت تناول فيه 
كيفية طلب رئيس ال��وزراء السوداني حينها الصادق 
امله��دي مساعدة بريطاني��ا إلعادة بن��اء الدميقراطية 
ف��ي السودان. وقال كات��ب التقرير إن��ه عندما اعتقل 
الرئي��س السوداني عمر البشير ونقل إلى سجن كوبر 
في العاصم��ة السوداني��ة اخلرطوم الشه��ر املاضي، 
ك��ان هناك رجل واحد يشعر مبا كان يشعر به البشير 
حينها.وأض��اف أن املهدي، رئيس ح��زب األمة القومي 
املعارض، الذي يعتبر آخر رئيس وزراء سوداني منتخب 
بشك��ل دميقراطي لم يك��ن متعاطفاً م��ع ما حصل 

للبشير حينها، بحسب ما أكده للصحيفة.
وأك��د املهدي ف��ي مقابل��ة للصحيفة أن ل��دى علمه 
بخبر ع��زل البشير ونقله للسجن، أنه ش��عر بفرحة 
غام��رة، قائ��اً “لقد عيشون��ي في اجلحي��م لنحو 30 
عام��اً، لذا ش��عرت بالراحة ل��دى مشاهدت��ي لرحيل 

النظام املتعطش للدماء.
وقال كاتب التقرير إن ش��عور املهدي مفهوم ألن خال 
الفت��رة الثاني��ة في منصب��ه كرئيس لل��وزراء اعتقل 
م��ن منزله على أي��دي مسلحني في الساع��ة الثانية 
ف��ي 2 أكتوبر/تشري��ن األول ف��ي ع��ام 1989، ليتبعها 
بعده��ا تهديدات بالتعذيب والنف��ي. وأردف أن البشير 

يقب��ع اليوم في سجن كوب��ر بينما يجلس املهدي في 
فيلت��ه ف��ي أم درمان، ثان��ي أكبر مدينة ف��ي السودان 
ويراق��ب بحماس الث��ورة الدميقراطية ف��ي الباد التي 
غيرت السياسة في السودان، بحسب كاتب التقرير.
ونق��ل الكاتب عن امله��دي قول��ه إن “تسليم البشير 
للمحكم��ة اجلنائي��ة الدولي��ة سيكون احل��ل األمثل 
حيث ستتوفر له محاكمة عادلة”، مضيفاً إن حصول 
الرئيس السوداني املعزول عل��ى محاكمة عادلة هنا، 
يترت��ب إجراء إصاح��ات للنظام القضائ��ي في الباد، 
وه��ذا سيتطلب وقتاً طوياً”. وختم بالقول “أعتقد أن 
السودان ستكون مثاالً يحتذى به في املنطقة، توليف 

للحداثة والهوية”

.آي : “ريجين��ي وتطورات قضية مقتله يف 
مصر”

ننتق��ل إلى صحيف��ة آي التي نشرت مق��اال ملراسلها 
في روما ط��وم كينغتون، حول تطورات قضية الباحث 
اإليطالي جوليو ريجيني الذي قتل في مصر عام 2016.

وق��ال كينغتون إنه بعد أعوام من اجلمود في حتقيقات 
القضية جاءت ش��هادة جديدة لتؤكد شكوك اجلانب 
اإليطالي في تورط السلطات املصرية في قتله بسبب 
بحث��ه ع��ن قضي��ة احلرك��ات العمالية الت��ي تتمتع 

بحساسية سياسية في مصر.

الدكت��وراه ف��ي جامع��ة  وق��ال الشاه��د إن طال��ب 
كامبريدج احتجز وتعرض للتعذيب في مصر باعتباره 
جاسوسا، وأضاف أنه سمع بنفسه أحد عناصر األمن 
املصري وه��و يتحدث ملسؤول من دول��ة أفريقية أخرى 
مشيرا إلى ريجيني “بالشاب اإليطالي” وزعم أن األمن 
اعتقل��ه وعذبه باعتباره يتجس��س لصالح بريطانيا.
وق��ال مصدر م��ن السلط��ات اإليطالي��ة إن الشهادة 
ينظ��ر إليها بكثير من اجلدية وإنه متت مطالبة اجلانب 
املصري بتحديد مك��ان وجود املسؤول محل الشهادة 
ف��ي ذلك الوقت دون اإلش��ارة السم املس��ؤول املصري 
أو الشاه��د. وأضاف��ت الصحيفة أن مش��رف ريجيني 
ناقش معه أثناء وجوده في مصر تقدمي طلب للحصول 
عل��ى منحة دراسية بقيم��ة 10 آالف جنيه إسترليني 
وهو األمر الذي ناقشه ب��دوره مع أحد قيادات احلركات 
العمالي��ة في مصر والذي يعتق��د أنه يعمل مع األمن 

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

احمللية.

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

الدول الكرتونية .. االمارات أمنوذجًامصر بعد »الربيع«

صابر الدقامسة   

كشف السيد اخلامنئ��ي ان امريكا  طلبت من ايران 
دفع ج��زء من السبع��ة ترليون دوالر الت��ي خسرتها 
امريك��ا في ح��روب املنطقة  مقابل ع��دم انسحاب 
امريكا م��ن االتفاق النووي .ثم ق��ال السيد خامنئي 
لن نعطيه اال النار والصواريخ بعيدة املدى. تشتمون 
وتسب��ون وتشيطن��ون إيران كل صب��اح وبعد األكل 
وقب��ل الن��وم، وترتعب��ون م��ن بعب��ع وهم��ي اسمه 
��ع«، ومن ش��دة جهلكم ال تعلم��ون أن إيران  »التشيُّ
فيه��ا 20 مليون ُسني لم يشيعهم أحد ولم يتحول 
أي منه��م في تاريخ إيران إل��ى املذهب الشيعي!!  إذاً 
من أين يأت��ي كل هذا احلقد األعم��ى على إيران عند 

العرب؟
ه��ل هي عق��دة النقص جت��اه دولة لم ترك��ع بالرغم 
م��ن 35 سنة حصار وأقسى نظ��ام عقوبات عرفتها 
البشري��ة، بل خرجت منتص��رة وأجبرت العالم على 

قبول برنامجها النووي؟
هل هو ألن إي��ران اليوم وبرغم احلص��ار أصبحت قوة 
اقتصادية وقلعة علمية وصناعية وعسكرية ترسل 
األقم��ار الصناعية للفضاء وتصنع طائرات دون طيار 

وتصمم صواريخ عابرة للقارات؟
هل ه��و ألن إيران اليوم دولة سّي��دة مستقلة ال جترؤ 
الوحوش الوهابي��ة التي تنهش في الع��راق وسوريا 
وليبي��ا واليمن مجرد التفكير باإلقتراب من حدودها، 

وه��ي دول��ة ال يوجد به��ا دواعش يج��رؤون أن ميسوا 
مواطنيه��ا أو يَُدمِّ��روا آثاره��ا أو يَنُبش��وا ُقبورَه��ا أو 
يحطم��وا أضِرَحَتها أو يَُدنِّس��وا أماكنها املقدسة؟ 
هل هو ألن إيران تُع��رِّي العرب وتخزيهم وتفَضحهم 
بانتخاباته��ا املنتظم��ة كل أربع سن��وات منذ قيام 
الث��ورة، وتعلمه��م دروس��اً ال يفقهوه��ا ف��ي تداول 

السلطة؟
أم ه��و بسبب دعم إيران املطل��ق منذ 1982 لألبطال 

الذي��ن هزموا عدوَّهم وحرروا أرضهم وأعادوا أسراهم 
هاِتِهم، بينما يتهاف��ت األعراب اليوم  إلى حض��ن أمَّ
لإلنبطاح حتت أقدام إسرائيل والتحالف معها بكل 
وقاحة وانعدام للقيم وللشرف؟ أنا قد أتفهم جيداً 
اإلنهيار العصب��ي ملن كان يحلم ب��أن يحكم زهران 
عل��وش وأبو محمد اجلوالني دمش��ق، وأتفهم األزمة 
النفسي��ة واإلكتئاب احلاد ملن أنف��ق املليارات إلقامة 
دولة اإلخ��وان املسلمني في سوريا.. مواطن أردني لم 
يقابل ف��ي حياته إنسانا إيراني��ا ، فمن أين يأتي كل 

هذا الكم الهائل من التعصب املقيت؟!

عار  لألس��ف، ال يوج��د أدنى ش��ك ف��ي أن ه��ذا السُّ
الهستي��ري ضد إي��ران مصدره الرئي��س هو الشحن 
والتحري��ض الطائف��ي الوهاب��ي م��ن ق��وٍم ُعص��ارة 
علومه��م وإنتاجه��م في آخر مائة ع��ام هي رسائل 
الدكتوراه في احلال واحلرام والنكاح والَعورة واجلنس 
واحلوريات واجِلماع واحَليض والِنفاس واجَلنابة وشروط 
دخ��ول احلمام ونواق��ض الوض��وء وآداب التبول وقتل 
ت��ارك الصاة وع��ذاب القبر والثعب��ان األقرع ودرجة 
حرارة جهنم ورضاع الكبير ومجامعة الزوجة امليتة 
وحترمي تهنئة املسيحي��ني بأعيادهم ووجوب تضييق 
الطري��ق عليهم وع��دم جواز الترحم عل��ى موتاهم 
وش��رب أبوال اإلبل وزواج القاص��رات وجهاد النكاح 
وصحة دوران األرض وأصوات اإلدغام والقلقلة والفرق 

بني الفساء والضراط . 
فبينم��ا حتت��ل إي��ران املرك��ز األول عاملياً ف��ي أبحاث 
وجت��ارب اخلاي��ا اجلذعية، وبينم��ا تع��زف اوركسترا 
طه��ران املوسيق��ى الكاسيكية ف��ي كنائس أوربا، 
أثرى الوهابيون احلض��ارة اإلنسانية بإهداء البشرية 
داعش والنصرة وجيش اإلسام وأحرار الشام وجيش 
الفتح ونور الدين زنك��ي وجند األقصى وأكناف بيت 
املقدس، وتعلم العالم منهم أساليب قطع الرؤوس 
وجز الرقاب وصلب العباد وأكل القلوب ونبش القبور 
وتفجي��ر املساجد وسبي النس��اء وحتطيم املتاحف 
وحرق الكنائس وخطف الراهبات وتدمير املدن األثرية 
وتكفير امللل وهدم األضرحة وذبح األطفال وتفخيخ 
الطفات وحرق البشر وإغراقهم ودهسهم وغدرهم 

وهم يحتفلون ورميهم من فوق أسطح البنايات.
بعد هذا كله، نفتخر بكل حماقة بأننا رفضنا إدخال 
نص��ف مليون سائ��ح إيران��ي سنوياً ل��ألردن، بينما 
نستجدي املعونات ونتوسل العطايا ممن تخلوا عنا 

وكافؤونا باخلذالن!!

* كاتب اردني

ما هو سبب كل هذا احلقد على إيران ؟ 



هشام الهاشمي

املقص��ود بالسيناريوهات القيود التي 
تق��وم عليه��ا العالق�ات ب��ن أمريكا 
تطلب���ه  وم���ا   ،٢٠٠٣ بع��د  والع��راق 
وتفرض��ه أمريك��ا عل��ى الع��راق وم��ا 
ينبغي جتنبه على وجه التحديد. وهذا 
يتضح في مصال��ح أمريكا وحلفائها 
ف��ي املنطقة ومن ث���م تنطل�ق منه�ا 
ملباش��رة تأثيره��ا على الع��راق. وفيما 
يل��ي ع��رض ملصال��ح كل م��ن أمريكا 

والعراق :
املصالح األمريكية ل��دى العراق: ميثل 
العراق للواليات املتحدة »منطقة إدارة 
التوازن ع��ن قرب« بالنسبة مل�صاحلها 
ف��ي املنطق��ة، والتي يتمث��ل أهمها؛-

حماية مصاحله��ا ومصالح حلفائها 
في الشرق األوسط )إسرائيل واخلليج 
العرب��ي(، وضم��ان التحك��م بأسعار 
األمريكي��ن  للمستهلك��ن  النف��ط 
والغ�ربين عام�ة.- قطع الطريق البري 

طهران بيروت وحماية أمن إسرائيل.

- تشجي��ع التطبيع العربي املباش��رة 
وغير املباشرة مع إسرائيل.

االمريكي��ة  الق��وات  بق��اء  ضم��ان   -
النات��و  ف��ي  وحلفائه��ا  العسكري��ة 
والغ��رب في منطق��ة )تعتب��ر مصدرا 
للتوتر الراديكالي املعادي للرأسمالية 
الواحد(.- والعومل��ة وحك��م القط��ب 

ضم��ان التحك��م بحري��ة العالق��ات 
التجارية املفتوحة في اخلليج العربي 
وحث احلكوم��ات العراقية للعودة الى 

العمق العربي.
- العم��ل عل��ى ف��رض سلط��ة احملور 
األمريك��ي عل��ى أدوات السلط��ة في 
العراق، وه��و األمر الذي يتطلب عرقلة 
منو حلف��اء احمل��ور غي��ر املنسجم مع 
احمل��ور األمريكي ف��ي املنطقة بعد اب، 
اغسطس٢٠18. املصالح العراقية في 

تواجد النفوذ األمريكي:
العسكري��ة  األمريكي��ة  املعون��ات   -
التي  الكبي��رة  واالقتصادية  واألمني��ة 
يتلقاها الع��راق من أمريكا وحلفائها، 
ويأتي العراق في صدارة الدول العربية 
التي تتلق��ى معون��ات أمريكية، فقد 
حص��ل على 5.٢8 ملي��اراً، 89 في املئة 

منها للمجال العسكري.
وف��ي التفاصيل، فقد تلقى العراق 4.8 
ملياراً في الدع��م األمني والعسكري، 
و٣69 مليوناً للمساع��دات اإلنسانية 
اإلغاثية منها 86 مليوناً للمساعدات 

بينم��ا حصلت  العاجل��ة،  الغذائي��ة 
النفقات اإلدارية على دعم 1٠ مالين.- 
الواليات املتحدة هي املصدر األساسي 
العراق��ي وجه��از  اجلي��ش  لتسلي��ح 
مكافح��ة اإلره��اب وق��وات الشرطة 
االحتادية وتقنيات املراقبة والتجسس 
لدوائر اخملاب��رات واالستخبارات واالمن 

الوطني.
العسك��ري  التموي��ل  ساع��د  -وق��د 
املعسك��رات  وحلفائ��ه،  األمريك��ي 
التدريبية للجيش العراقي في العراق 
وخارج��ه حي��ث مت تدريب 54 ل��واًء من 
القوات املسلح��ة العراقية باإلضافة 
الى العشرات من اس��راب سالح اجلو 
واسن��اد  العراق��ي،  اجلي��ش  وطي��ران 
العملي��ات املشتركة ف��ي احلرب على 
تنظيم داعش. - حاجة العراق لتعديل 
نظام��ه املالي م��ن خ��الل مساعدات 
الواليات املتح��دة في قضايا مصرفية 
عل��ى املستوي��ن اإلقليم��ي والدولي، 
كقضي��ة اخ��راج الع��راق م��ن البن��د 
البن��ك  حتفي��ز  ف��ي  واملساهم��ة   ،٧
الدولي وصندوق النق��د الدولي والدول 
احلليفة للمشاركة في برامج االعمار 
واالستق��رار، وكذل��ك ح��ث الشركات 

الكبرى على االستثمار داخل العراق.
وفي غالب الظن أن هناك سيناريوهات 
العالقات  رئيسي��ة ملستقب��ل  ثالث��ة 
العراقي��ة األمريكية، ف��ي ظل مرحلة 

إي��ران،  عل��ى  العقوب��ات  احك��ام 
وهي:السيناري��و األول: بقاء احلال على 
ما ه��و عليه واالستم��رار في استثناء 

الع��راق من احكام العقوب��ات ملدة قد 
ال تزي��د عن ع��ام مبعنى احلف��اظ على 
النمط الذي س��اد العالقات العراقية 
األمريكية من��ذ قيام التحالف الدولي 
ف��ي اب، اغسط��س٢٠14 ولغاي��ة اب، 

أغسطس ٢٠18.
واملتمث��ل في اسناد الع��راق عسكريا 
واقتصادي��ا لتمكين��ه م��ن االستقرار 
م��ع اش��تراطات حتي��د حلف��اء ونفوذ 
إيران. وهذا السيناري��و سوف يتصادم 

مع ع��دم وض��وح الرؤية داخ��ل اإلدارة 
العراقية فيم��ا يتعل��ق بكيفية إدارة 
املرحلة سياسيا وحكوميا بعد النصر 
على تنظي��م داعش، وخاصة في 
القضايا ذات الصلة بالتوازن بن 
النفوذ االيراني واالمريكي. وفشل 
مجموعة متثيل اإلدارة االمريكية 
في الع��راق في التحكم مبناصب 
الرئاسات العراقية وتقدم حلفاء 
إيران وبشكل كبير في انتخابات 
٢٠18. السيناري��و الثاني: انحياز 
الع��راق ال��ى الرغب��ة االمريكية 
للش��روط  الكام��ل  والتسلي��م 
واالستجابة الشفافة  واالنضباط 
مع احك��ام العقوبات على إيران.

وه��ذا السيناري��و س��وف يفرض 
على حكومة ع��ادل عبد املهدي 
واعتماد  قرارات حكومية  باتخاذ 
سياسات خارجية مرفوضة عند 
أح��زاب سياسي��ة عراقية، م��ن أجل 
إرض��اء الوالي��ات املتح��دة األمريكية، 
حي��ث تستخ��دم الوالي��ات املتح��دة 
ورق��ة املعونة األمريكي��ة االقتصادية، 
وأسعار النفط، واملعونات العسكرية، 
والتحال��ف الدولي ملكافح��ة اإلرهاب 
لتمري��ر  احلكوم��ة  عل��ى  للضغ��ط 
سياسات محددة سلفا خلدمة احكام 
العقوبات األمريكي��ة على إيران. وهذا 
يعن��ي تعث��ر البرنام��ج احلكومي مع 

معارض��ة قوية وش��رسة ق��د تطيح 
بحكومة عادل عبد املهدي، ورمبا تعلن 
جماع��ات مسلح��ة خروجه��ا عل��ى 
احلكوم��ة ومتارس عملي��ات عسكرية 
املصال��ح  ض��د  ونوعي��ة  مح��دودة 
االمريكي��ة والبريطاني��ة ف��ي العراق، 
األزم��ات االقتصادي��ة وحاجة  وتنامي 
الع��راق لتصدي��ر نفط��ه إل��ى السوق 
األمريكية للتغلب على تلك األزمات .

السيناري��و الثال��ث: تده��ور العالقات 
العراقية األمريكية:

وفقا له��ذا السيناريو فان من احملتمل 
ان بع��ض األح��زاب السياسية تتخذ 
تشريع��ا او قرارا برملاني��ا بطرد القوات 
األجنبي��ة م��ن الع��راق والتأكيد على 
القوات االمريكية البالغ عديدها 8956، 
واتخاذ السياس��ة اخلارجية العراقية 
موقف رافض للنف��وذ األمريكي داخل 
للش��روط  االنصي��اع  وع��دم  الع��راق 
االمريكية وال االستجابة ملغرياتها وال 
اخلوف م��ن تهديداتها، م��ا يؤثر سلبا 
العراقي��ة االمريكية،  على العالق��ات 
وم��ن ث��م عل��ى العالق��ات العراقي��ة 
االوربي��ة، وحلف النات��و، باإلضافة الى 
دول اخلليج وحلفاء امريكا، وهذا يفرض 
على العراق عزلة ال يقوى على جتاوز او 
حت��دي اثارها مع معطياته االقتصادية 

املتدهورة واقتصاده الريعي.

 

د. حيدر حسني آل طعمة

ألزمت الصدمة املزدوجة التي ضربت 
الع��راق منتص��ف الع��ام ٢٠14 ال��ى 
االنخ��راط في سلسلة م��ن القروض 
الداخلي��ة واخلارجية لتجسير فجوة 
التموي��ل وابع��اد االقتص��اد عن اجلزء 
احلاد م��ن االزم��ة. فق��د ادى الهبوط 
الكبير ألسعار النفط واحتالل داعش 
جل��زء كبير من االراض��ي العراقية الى 
انحسار االي��رادات احلكومية بشكل 

مثير للقلق .
ورغم تعاف��ي اسعار النف��ط نسبيا 
العراقي��ة  االراض��ي  كام��ل  وحتري��ر 
وتقلي��ص االنف��اق احلرب��ي، م��ا يزال 
الع��راق يلجأ الى االقت��راض )بشقيه 
الداخل��ي واخلارج��ي( لتمويل العجز 

املالي احلكومي.
وق��د افض��ى االقت��راض املتك��رر الى 
ارتف��اع مع��دل الدين الع��ام بشكل 
مضط��رد، مخلف��ا اقس��اط وفوائ��د 

باتت ترهق املوازنة االحتادية، اذ وصلت 
اقس��اط وفوائ��د الدين الع��ام واجب 
السداد قراب��ة )1٠( ترلي��ون دينار في 
موازن��ة الع��ام ٢٠19، وهو رقم صعب 
سيك��ون حتما على حس��اب جهود 
البناء واالعم��ار والتنمية االقتصادية 
في الع��راق. وحالي��ا، يف��وق اجمالي 
الدي��ن العام حاج��ز )1٣٠( مليار دوالر 
)41 ملي��ار دوالر دي��ون معلقة( وقرابة 
)65( مليار دوالر ق��وام الدين اخلارجي، 
الدي��ن  دوالر  ملي��ار   )٣6( واملتبق��ي 
الداخل��ي املق��در لغاية الع��ام ٢٠18. 
وللخروج مبقاربات سليمة في تقييم 
مخاط��ر االقت��راض الع��ام )اخلارجي 
على وجه اخلصوص( البد من التعريج 
عل��ى ايجابيات وسلبي��ات االقتراض 
اخلارجي للتحقق م��ن اجلدوى املالية 
واالقتصادي��ة ف��ي استم��رار اقتراض 
احلكوم��ة العراقي��ة للتعاي��ش م��ع 

هبوط االيرادات النفطية.

ايجابيات االقرتاض الخارجي
1- مص��در مريح لتمويل العجز املالي 
احلكومي اوقات االزم��ات االقتصادية 

واملالية.
٢- يحس��ن م��ن احتياط��ي العمل��ة 
االجنبية لدى البنك املركزي ويضمن 

االستقرار النقدي.
حق��ن  مص��در  االقت��راض  يع��د   -٣

لالقتصاد واثاره ايجابية على مختلف 
القطاعات االقتصادية.

بش��رط  اقتص��ادي،  من��و  يحق��ق   -4
نزاهة االدارة احلكومية وكفاءتها في 

تخصيص االموال.
5- إذا منح��ت القروض اخلارجية على 
ش��كل مشروع��ات عام��ة كاملدارس 
والكهرب��اء  وامل��اء  واملستشفي��ات 

فان ذل��ك يسهم في حتس��ن البنية 
التحتية.

6- يسه��م استثمار مبال��غ القروض 
في انشاء مشروع��ات جتارية مربحة 
)مصانع وش��ركات(، ف��ي تعزيز النمو 
وتوليد فرص العمل وحتقيق االستقرار 

االقتصادي .

٧- بشك��ل ع��ام ق��د تك��ون القروض 
تتص��ف  ل��م  إذا  مفي��دة  اخلارجي��ة 

بالتكرار واالنتظام.
8- تكون القروض اخلارجية مفيدة اذا 
مولت نفقات عامة استثمارية تدعم 

بالبنية التحتية.
واجلدي��ر بالذكر ان كاف��ة االيجابيات 
الواردة حول اجلدوى املالية واالقتصادية 
للقرض العام )اخلارجي( ترتبط بنزاهة 
وكفاءة االدارة احلكومية لألموال وعدم 

االستمرارية في االقتراض.

سلبيات االقرتاض الخارجي
1- مؤش��ر عل��ى ضع��ف االستدامة 
املالية في البلد واخفاق احلكومة في 

تعبئة املوارد املالية بشكل أمثل.
٢- قد يكون االقتراض نتيجة لتضخم 
االنفاق الع��ام بشكل يفوق امكانات 
البلد املالية وهو ما يزيد من ش��راهة 
احلكوم��ة وادمانها عل��ى رفع االنفاق 
االي��رادات  بتعظي��م  االهتم��ام  دون 

احلكومية بشكل مناسب.
٣- يهدد االقتراض االحتياطي النقدي 
االجنبي للبلد عن��د تسديد القروض 
بالعمل��ة االجنبي��ة م��ا ق��د يؤثر في 
استق��رار املست��وى الع��ام لألسعار 

وأسعار الصرف.
الدي��ن  وفوائ��د  )اقس��اط  متث��ل   -4
اخلارجي( عبئا عل��ى املوازنات العامة 

مستقب��ال )كم��ا حصل ف��ي موازنة 
العراق عام ٢٠19(.

الدي��ون  تسدي��د  ضع��ف  ي��ؤدي   -5
التصني��ف  خف��ض  ال��ى  اخلارجي��ة 
االئتمان��ي للبلد وما ينج��م عنه من 
رف��ع ألسعار الفائدة وتضاعف حجم 

الدين اخلارجي.
6- يدفع االقت��راض اخلارجي املستمر 
االقتص��اد الوطني الى ف��خ مديونية 
ازم��ات  ف��ي  البل��د  يدخ��ل  عمي��ق 

اقتصادية ومالية حادة.
ميث��ل  الداخل��ي،  الدي��ن  عك��س   -٧
االقتراض اخلارجي )عند سداده( عنصر 
تس��رب م��ن دورة الدخ��ل واالقتصاد، 
ما يسب��ب انكماش��ا اقتصاديا عند 

تسديد االقساط والفوائد.
8- ت��ؤدي الدي��ون اخلارجية املشروطة 
)من صندوق النق��د والبنك الدولين( 
ال��ى مص��ادرة استقاللي��ة االقتصاد 
بالسياس��ة  والتحك��م  الوطن��ي 

االقتصادية والسيادة الوطنية.
9- متثل الق��روض اخلارجية قيد يرهق 
ميزان املدفوعات واعباء مالية صعبة 

ترهق االجيال الالحقة.

اكتشف��ت منذ الساعات االولى من سفرت��ي القصيرة الى الوطن ان االنسان مثل 
النبات��ات ال ينتع��ش وال يزهو اال في االماكن واالجواء الت��ي خلق فيها.كنت اعاني 
من م��رض االنفلونزا مصحوبا بارتفاع الضغط واالم القولون لكني في اول ساعة 
في بغداد ش��عرت بتحس��ن كبير. انخف��ض الضغط الى ارق��ام معقولة وذهبت 
اآلالم واصبح��ت ق��ادرا على املشي م��دة طويلة واتنفس هواء بغ��داد وكأنه الدواء 
الشاف��ي من تلك االمراض )وه��و كذلك!!(. وما جعلني سعي��دا بالزيارة ان هاتفي 
تعط��ل ولم انقل معي )الالب توب( ولم اش��اهد واسمع اخب��ار البلدان العربية اال 
ح��ن عودتي الى مقري ف��ي لبنان حيث فوجئت بالتهدي��دات املتبادلة بن امريكا 
وايران بحرب واسعة بن حلظة واخرى تشمل جميع من في املنطقة. و ما اسعدني 
حقا رؤية مطار بغداد الدولي فقد بدا لي من افضل مطارات املنطقة وبدا لي طريق 
املطار الى بغداد منظما باش��جاره محافظا عل��ى ما كان عليه دون حفر واوساخ.
وق��د سررت حن صحبني اخي املهن��دس عبد اجلواد حسن في جولة دخلنا فيها 
املنطق��ة اخلض��راء التي كان الدخول اليه��ا ممنوعا اال لطبقة احلك��ام واالمريكان 
العاملن في سفارة هي االكبر في العالم. مررنا في ش��وارع املنطقة اخلضراء وانا 
ال اص��دق ما انا فيه م��ن اجلسر املعلق الى جسر اجلمهورية عبر ش��وارع املنطقة 
الت��ي بدت هادئ��ة وكانت حركة السي��ارات اعتيادية بل ضعيفة مت��رددة ويبدو ان 
الن��اس مازالوا ال يصدقون ان الش��وارع قد فتحت وان املصب��ات الكونكريتية قد 
رفع��ت وان من يدخل الى هناك قد ال يخرج ساملا.خالل االيام الثي امضيتها هناك 
ش��عرت باالمن، لم يحدث ما يعكره مثل التفجيرات التي كانت حتدث في كل يوم 
.. رمب��ا هي صدف��ة او اني ابالغ حبا ببغ��داد واهل بغداد. وما س��ررت به ان االسواق 
مليئة مبختلف البضائع وكثرة الفواكه العراقية في مثل هذه االيام من كل سنة 
وانتش��ار تقدمي السمك املسكوف. وقد سررت ايضا لرؤية عمارات سكنية حديثة 
منظمة وجميلة وفنادق  ومطاعم فخمة وموالت اصبحت من معالم بغداد ال تقل 

عن مثيالتها في املنطقة.
وم��ن التط��ورات الت��ي 
الن��اس  ان  ش��هدتها 
بع��ض  بش��راء  ب��دأوا 
عب��ر  احتياجاته��م 
االنترن��ت من ع��دد من 
احملالت في العراق او من 

خارج العراق.
سي��ارات  ان  وعلم��ت 
عامليا  املعروف��ة  االجرة 
تعمل  )اوب��ر(  او  )ك��رمي( 
االن في العراق واالخيرة 
تشتغل في 300 مدينة 
ف��ي العالم وما ادى الى 
جناحها سهولة الطلب 
من خ��الل تطبيق على 

املوبايل دون ان تصف له املكان فالسائق يعرفه وتستطيع ان تشاهد سيارة االجرة 
وه��ي تتجه اليك واسم السائق ونوع السيارة ولونه��ا وبامكانك عدم دفع االجرة 

التي تستقطع من حسابك.
لكن��ي عند الع��ودة متوجها ال��ى املطار اتصل��ت بتكسي مطار بغ��داد لتوصيل 
املسافري��ن من وال��ى املطار بشكل ام��ن وسريع وملا وصلت ال��ى املطار علمت من 
السائ��ق ان االج��رة 40 الف دين��ار للمسافرين عل��ى الطائرات العراقي��ة و55 الفا 
للمسافرين على الطائ��رات االخرى واعطيت السائق االجرة لقاء وصل رسمي وملا 
دفع��ت ل��ه 5 االف دينار )بقشيش – اكرامية( رفض رفض��ا باتا وقال لي انه موظف 
ويق��وم بواجبه وهك��ذا التقيت مبوظ��ف عراقي ليمت له صل��ة بطبقة املوظفن 

الفاسدين.
لكن��ي وان��ا اعدد ما ش��اهدته وملسته من ام��ور ايجابية اسعدتن��ي حقا فهناك 

الكثير من االيجابيات التي عرفتها عن كثب خالل سفرتي القصيرة .

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

 سفرة قصرية
اىل الوطن
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َأْسحاٌر َرَمضاِنيٌَّة 

نزار حيدر

 
َ    }َوإِْذ َق��اَل ُموَس��ٰى ِلَقْوِم��ِه إِنهَّ اللهَّ

َقاُل��وا  بََق��َرًة   تَْذبَُح��وا  أَن  يَأُْمُرُك��ْم 
ِ أَْن أَُكوَن 

أَتَتهَِّخُذَن��ا ُهُزًوا  َقاَل أَُعوُذ ِباللهَّ
ِمَن اجْلَاِهِلَن{.

   م��ن املشاك��ِل التي تصط��دُم بها 
املعرفُة ه��ي اإلِسته��زاُء بالفكرِة أَو 
املقترِح أَو ال��رهَّأي الذي لم يهضمُه أَو 

يستوعبُه املرء ]املتلقِّي[.
   فه��و يرف��ُض الفك��رَة حتهَّ��ى َقْبَل 
استيعابه��ا أَو ُمناقشتها وتقليَبها 

سعياً لفهِمها!.
   وه��ي م��ن املشاك��ل املُنتشرة في 
ًة وقَت اجِلدال  مجتمعاِتنا كثيراً خاصهَّ
وفي حلقاِت احِلوار والنِّقاش أَو حتهَّى، 

صة. رمُبا، في اإلِجتماعات املُتخصِّ
   ولذل��َك نخس��ُر الكثي��ر وُنضيِّ��ع 
الكثير م��ن الُفرص ونهدر الكثير من 

اقاِت والزهَّمن!. الطهَّ
   وأَكثر من هذا فِإنهَّ املُشكلة موجودٌة 
حتهَّى عند املُتلقِّي عندما يقرأ أَو يُتابع 
أَو يُشاه��د أَو يسم��ع ش��يئاً، فتراُه، 
ومبج��رهَّد أَنهَُّه ل��م يستوع��ب الِفكرة، 
يستهزُئ به��ا ويرفضها وقد يُنصب 
لها العداُء على قاعدِة ]النهَّاُس أَعداَء 

ما جِهلوا[.
ة يوسف )ع( مثاال إِذ يَُقوُل     وِفي قصهَّ
هَّ��ا َفَصَلِت الِْعيُر َقاَل أَبُوُهْم  تعالى }َومَل
ِّي أَلَِجُد رِيَح يُوُسَف  َلْواَل أَن تَُفنُِّدوِن*  إِن
ِ إِنهََّك َلِف��ي َضاَلِلَك الَْقِدميِ* 

َقاُلوا تَاللهَّ

ا أَن َجاَء الَْبِشيُر أَلَْقاُه َعَلٰى َوْجِهِه  َفَلمهَّ
ِّي  َفارْتَدهَّ بَِصيًرا * َق��اَل أََلْم أَُقل لهَُّكْم إِن

ِ َما اَل تَْعَلُموَن{.
أَْعَلُم ِمَن اللهَّ

وط التهَّعليم     إِنهَّ واحدًة من أَهمِّ ش��رُ
واملعرفة ه��و أَن ال يستعجَل املُتلقِّي 
ف��ي احلك��ِم عل��ى األَفك��ار، خطأَها 
أَو صوابه��ا، فلي��َس كلُّ م��ا لم تقدر 
على استيعابِه وهضمِه خطأٌ أَو َغير 
صحيح! فق��د تَُكوُن قلهَّ��ة معرفتَك 
بب في  ومحدوديهَّ��ة علمَك ه��ي السهَّ
ع��دِم استيعابَك للفكرِة كما يصُف 
َذِلَك القرآن الكرمي }َذِٰلَك َمْبَلُغُهم مَِّن 
الِْعْلِم{ وقولُه تعالى }َوَما أُوِتيُتم مَِّن 
الِْعْلِم إاِلهَّ َقِلياًل{! ورمُبا تَُكوُن قد قرأت 
الفكرَة على عجٍل فلم تستوعبها، 
أَو رمُبا أَنهَّك ل��م حُتِط بها علماً ولذلك 
ل��م تستوعَبه��ا في تل��ك اللهَّحظة، 
عل��ى اعتب��ارِ أَنهَّ النهَّ��اَس بَشكٍل عام 
يأخذوَن بظاهِر األُم��ورِ كما في قولِه 
تعال��ى }يَْعَلُم��وَن َظاِهًرا مِّ��َن احْلََياِة 
نَْيا{ أَو رمُبا ألَنهَّك ُكنَت شارَد الذِّهِن  الدُّ
لم تستجِم��ع ِق��واك العقليهَّة وقَت 
ِقراءة الِفك��رة ولذلَك لم تفهمها، أَو 
رمُبا ألَنهََّك حتمُل ُحكم��اً ُمسبقاً على 
صاحِبها ولذل��َك ال تبذل ُجهداً أَصالً 

لفهِمها واستيعاِبها!.
إِنهَّ كلهَّ َهِذِه األَسباب وغيِرها ميكُن أَن 
حتوَل دون استيعابَك لأَلفكار، فلماذا 
��روف  ال تغيِّ��ر طريق��ة الق��راءة والظُّ
احمُليط��ة ب��َك ِعْن��َد الِق��راءة لتمنَح 
نفس��َك ُق��درًة أَكب��ر عل��ى الفه��ِم 
بر  واإلِستيعاب؟! وقدراً أَوسع من الصهَّ

على األَفكار؟!.
 َنْح��ُن بحاج��ٍة إِل��ى حتس��ِن ُفرص 
الِق��راءة لنستفي��َد أَكثر فأَكث��ر وإاِلهَّ 
فِإنهَّن��ا سُننصب العداء م��ن أَنفِسنا 
لكلِّ فك��رٍة ال نستوعَبها، األَمُر الذي 
يعني أَنهَّنا سنخسر أَيهَّة فكرٍة جديدٍة 
تُع��َرُض علينا، وبالتهَّالي سنبقى َدوماً 

جهلًة ال نفهُم شيئاً!.
 وهن��ا يكم��ُن الف��رُق فبينم��ا مينُح 

الُفرص��ة  أَنفسه��م  النهَّاجُح��ون 
زم الستيعاِب  الكاِمل��ة والوقت ال��الهَّ
الفكرِة الهَّت��ي يعتق��ُدون أَنهَّها غريبة 
أَو ش��اذهَّة، رمُبا، فال يستعجُلوا احُلكم 
وال يستِهزئُ��وا بها قبل التثبُّت وقبَل 
استف��راِغ ك��لهَّ ُجهده��م العقل��ي 
واملعرفي، ال مينح الفاشُلون أَنفسُهم 
أَيهَّة ُفرصة الستيعاِب الِفكرة فتراُهم 
يحكُمون على كلِّ ما ال يستوعبونُه 
بسبب اإلِستعجاِل مثالً أَو محدوديهَّة 
الثهَّقافة واملعرفة باخلطأ ويستهزئُون 

بكلِّ ما ال يستوعبونُه!.
   يص��ُف أَمي��ُر املُؤمن��َن )ع( ح��اَل 
اجلاِهَل ال��ذي يستعجل احُلكم على 
الفك��رِة أَو قد يُب��ادر لتفسيِرها وهو 
ل��م يستوعبها أَصالً بقول��ِه }َورَُجٌل 
ِة،  اِل االُمهَّ َقَمَش َجْهالً، ُموِضٌع في ُجههَّ
غ��ادر في أَْغَباِش الِفْتَنِة، ِعمَل مِبَا في 
اُه أَْشَباُه النهَّاِس  َعْقِد الُهْدَنِة، َقْد َسمهَّ
��َر َفاْسَتْكَثَر ِمْن  َعاملِ��اً َوَلْيَس ِب��ِه، بَكهَّ
َجْمع، َما َقلهَّ ِمْن��ُه َخْيٌر مِمهَّا َكُثَر، َحتهَّى 
إَِذا ارْتََوى ِمْن َم��اء آِجن، َوأْكَثر ِمن َغْيِر 
َطاِئل، َجَلَس بَْنَ النهَّاِس َقاِضياً َضاِمناً 
ِلَتْخِليِص َما الَتَب��َس َعَلى غْيِرِه، َفِإْن 
أَ َلَها  َنَزَل��ْت ِبِه إِْح��َدى املُْبَهَم��اِت َهيهَّ
َحْش��واً رَثّاً ِمْن رَأِْيِه، ثُمهَّ َقَطَع ِبِه، َفُهَو 
ُبَهاِت ف��ي ِمْثِل َنْسج  ِم��ْن َلْبِس الشُّ
الَعْنَكُبوِت: الَ يَ��ْدرِي أََصاَب أَْم أَْخَطأَ، 
إْن أََصاَب َخاَف أَْن يَُكوَن َقْد أَْخَطأَ، َوإِْن 

أَْخَطأَ رََجا أَْن يَُكوَن َقْد أََصاَب.
اُب   َجاِه��ٌل َخبهَّاُط َجهالت، َع��اش رَكهَّ
َعَش��َوات، َل��ْم يََع��ضهَّ َعَل��ى الِعْل��ِم 
ِبِض��رْس َقاِطع، يُ��ذرِي الرَِّوايَ��اِت إْذراَء 
الرِّيِح الَهِشيَم، الَ َمِلٌي � َوالِل � ِبِإْصَدارِ 
َما َورََد َعَلْيِه، َوالَ ُهَو أَْهٌل مِلا ُفوَِّض إليه، 
الَ يَْحَسُب الِعْلَم في شْيء مِمهَّا أَنَْكَرُه، 
َوالَ يَ��َرى أَنهَّ ِمْن َورَاِء َما بََلَغ منه َمْذَهباً 
ِلَغْي��رِه، َوإِْن أَْظَلَم َعَلْيِه أَْمٌر اْكَتَتَم ِبِه 

مِلَا يَْعَلُم ِمْن َجْهِل َنْفِسِه{.
دي��د فحتهَّ��ى هُؤالء     ولأَلس��ف الشهَّ
الذي��ن يستهزئُون بالفك��رِة بادئ ذي 

ب��دٍء سيستوعُبونه��ا ويسلِّموا بها 
فيما بع��ُد ولكن بعَد ف��وات األَوان أَو 
ري��ن كأَبناِء يعق��وب )ع( الذين  متأَخِّ
رين  استوعُب��وا مكانِة أَبيِه��م متأَخِّ
بقوله��م }َقاُلوا يَا أَبَاَن��ا اْسَتْغِفرْ َلَنا 

ُذُنوبََنا إِنهَّا ُكنهَّا َخاِطِئَن{!.
تريهَّث��وا  املُستعجل��َن  أَنهَّ  ل��و     
الستفاُدوا أَكثر! ولكنهَّهم استعجُلوا 

فخِسُروا!.  
��ٌر على  والتهَّناف��س أَو التهَّسابق مَؤشِّ
ل ُصلب  ��ة تُشكِّ أَربعِة أَش��ياء مهمهَّ

عمليهَّة البناء والتهَّنمية البشريهَّة:
يء األَوهَّل؛ هو احلريهَّة.    الشهَّ

يء الثهَّاني؛ هو تكاُفؤ الُفرص.    الشهَّ
سالم��ة  ه��و  الثهَّال��ث؛  ��يء  الشهَّ    

املعايير.
��يء الرهَّاب��ع؛ هو قَي��م احلماس     الشهَّ
بر  واملُثاب��رة والعزمي��ة واإلِص��رار والصهَّ

لتحقيِق األَهداف.

وه��ذه كلهَّها يخلقها مب��دأ اإلِحترام 
إِحت��رام  امُلتم��ع،  يس��ود  ال��ذي 
النهَّجاحات وتقدير اإلجِنازات، والتهَّمييز 
ب��َن النهَّاس عل��ى أَس��اِس اإلِحسان 
واإلِساءة كما يَُقوُل أَميُر املُؤمنَن )ع( 
ُه ِمصر }َوالَ  في عهدِه لأَلش��تِر ملهَّ��ا والهَّ
يَُكوَن��نهَّ الْ�ُمْحِسُن َوامْلُِس��يُء ِعْنَدَك 
مِبَْنِزَل��ة َسَواء، َف��ِإنهَّ ِفي ذِل��َك تَزِْهيداً 

ِف��ي االِْحَساِن،تَْدرِيباً  الَْهِل االِْحَساِن 
الَِْهِل االَِساَءِة َعَلى االَِساَءِة، َوأَلِْزْم ُكالًّ 

ِمْنُهْم َما أَلَْزَم َنْفَسُه{.
   فعندما يَُكوُن هناَك ]سابٌق[ يعني 
ق  ٌر َعْنُه، وال يتحقهَّ أَنهَّ هناك آَخٌر متأَخِّ
ذل��ك إاِلهَّ بالتهَّساب��ق والتهَّنافس، الذي 
يُشي��ُر إِلى األَش��ياء األَربع��ة اآلنفة 

الذِّكر.
أَنهَّ املُتنافس��َن يتمتهَّع��وَن     فل��وال 
نهم م��ن التهَّنافس  باحلريهَّ��ة التي مُتكِّ
م  ق الف��وز واخلس��ارة أَو التقدُّ ملا حتقهَّ
ر، ولذلَك ح��رَص املُشرِّع على  والتأَخُّ
تكري��ِس قيم��ة احلريهَّ��ة ف��ي امُلتمِع 
بِإزال��ة ك��لِّ العقب��ات الت��ي تُكبِّ��ل 
بُف��رص  اإلِنس��ان ليتمتهَّ��ع اجلمي��ع 
التهَّنافس كاّلً حس��بَ إِختصاصِه أَو 

رغبتِه وطموحِه.
   فقاَل تعال��ى متحدِّثاً عن تنظيف 
ريق م��ن العقباِت ليكوَن سالكاً  الطهَّ
إِلى احلريهَّ��ة }الهَِّذيَن يَتهَِّبُع��وَن الرهَُّسوَل 
النهَِّبيهَّ اأْلُمِّ��يهَّ الهَِّذي يَِجُدوَن��هُ َمْكُتوبًا 
ِعنَدُهْم ِفي التهَّ��ْورَاِة َواإْلجِِنيِل يَأُْمُرُهم 
ِبامْلَْعُروِف َويَْنَهاُه��ْم َعِن امْلُنَكِر َويُِحلُّ 
يَِّباِت َويَُحرُِّم َعَلْيِهُم اخْلََباِئَث  َلُهُم الطهَّ
َويََضُع َعْنُهْم إِْصَرُه��ْم َواأْلَْغاَلَل الهَِّتي 
َكاَنْت َعَلْيِهْم  َفالهَِّذيَن آَمُنوا ِبِه َوَعزهَّرُوُه 
ورَ الهَِّذي أُنِزَل َمَعُه   َوَنَص��ُروُه َواتهََّبُعوا النُّ

أُوَلِٰئَك ُهُم امْلُْفِلُحوَن{.

   ث��مهَّ يدعوه��م للتهَّناف��س بقول��ِه 
}ِخَتاُمُه ِمْسٌك  َوِفي َذِٰلَك َفْلَيَتَناَفِس 

امْلَُتَناِفُسوَن{.
ع     ف��ال تناُفساً حقيقّي��اً َقْبَل التمتُّ
باحلريهَّ��ة وحتدي��داً اإلِرادة احُل��رهَّة ليقدر 
املُتناف��س على إِختي��ار اإلِختصاص 
واملك��ان  الزهَّم��ان  وِف��ي  برغبت��ِه 

املَعلوَمن!.
   كم��ا أَنهَّ الُق��درة عل��ى التهَّناف��س 
احلقيق��ي ستختفي م��ن امُلتمع إِذا 
لم يتمتهَّع اجلميع بنفِس الُفرص وِفي 
كلِّ وقٍت، فِإذا احتكرت مجموعٌة ما 
ُفرص التهَّناف��س فلن يك��وَن بِإمكان 
التهَّناف��س  ف��ي  املُشارك��ة  اجلمي��ع 
م  وبالتهَّالي فِإنهَّ الَفوز واخلسارة أَو التقدُّ
ر ستكوُن ِب��ال معنًى حقيقيٍّ  والتأَخُّ
ألَنهَّها بالتهَّزكيِة والنهَّتائج تَُكوُن، بهذِه 

احلالِة، معروفٌة سلفاً.
معايي��ر  سالم��ة  ش��رطُه  وه��ذا     
التهَّنافس، فِإذا حكمت الُفرص معايير 
الغّش والرهَّش��وة واحلزبيهَّة واحملسوبيهَّة 
فلن يكوَن بِإمكان اجلميع أَن يُشارَك 
في التهَّنافس وتاِلياً فستكوُن النهَّتائج 
كذل��َك محسوم��ٌة سلف��اً، إِذ ليَس 
بِإمكاِن كلِّ َمن يُشارك في التهَّنافس 
رورة محمّياً  أَن يرشي أَو أَن يكوَن بالضهَّ
ِم��ن ح��زٍب حاك��ٍم مث��الً أَو عشيرٍة 

ُمقتدرٍة أَو ما إِلى َذِلَك.

   إِنهَّ التهَّناف��س احلقيق��ي ال��ذي يرفع 
بيعي الذي  الكُفوء إِل��ى املَوق��ع الطهَّ
��ُه ه��و ال��ذي يعتم��د على  يستحقهَّ
ِقَيم املُفاضل��ة احلقيقيهَّة من الِعلم 
والُق��درة والكفاءة واخِلب��رة والنهَّزاهة 
والتهَّجرب��ة وسج��لِّ النهَّجاحات وغير 
ا التهَّنافس الذي معاييرُه الوالء  ذلك، أَمهَّ
احلزبي واحمُلاصصة فه��و تنافٌس َغير 
حقيقي وهو لي��س أَكثر من ُمحاولٍة 
ِّ الرهَّماد ف��ي الُعيون  م��ن ِقَبلهم ل��ذر

لُغشِّ وِخداِع الرهَّأي العام!.
   وأَخي��راً؛ ف��ِإنهَّ ك��لهَّ َه��ِذِه األُس��س 
تبق��ى في مهبِّ الرِّيح وحبٌر على ورٍق 
ومجرهَُّد تنظيٍر إِذا لم يتمتهَّع املُتنافس 
نفس��ُه باحَلماِس واملُثاب��رِة التي بها 
��ق طموح��ُه، ف��ِإذا ك��ان خائفاً  يحقِّ
من التهَّنافس أَو مت��ردِّداً من املُشاركة 
أَو ش��اّكاً ف��ي ُقُدرات��ِه أَو ياِئس��اً من 
زمِة أَو أَنهَُّه  إِحتماِل منحِه الُفرصة الالهَّ
يدخ��ل احللبَة من دوِن استعداٍد أَو ِبال 
ِتها وأَدواِتها فِإنهَُّه سوَف لن يحقِّق  ِعدهَّ
ش��يئاً حتى إِذا ش��ارََك في املُنافسِة 
وم داخلّياً ]نفسّي��اً[ والذي  ألَنهَّ امله��زُ
َق  اتي لن يحقِّ ال يتمتهَّ��ع باإلِندفاِع الذهَّ
نص��راً أَو فوزاً ماديّاً عل��ى األَرِْض أَبداً! 
وتلَك ه��ي طبيعة األَش��ياء في َهِذِه 

نيا! . احلياة الدُّ

واحدًة من َأهمِّ 
شرُوط التـَّعليم 
واملعرفة هو َأن ال 
يستعجَل امُلتلقـِّي يف 
الحكِم على اأَلفكار 
خطَأها َأو صوابها

رغم تعايف اسعار النفط 
نسبيا وتحرير كامل االراضي 
العراقية وتقليص االنفاق 
الحربي ما يزال العراق يلجأ 
اىل االقرتاض لتمويل العجز 
املالي الحكومي

صدفة او اني ابالغ حبا ببغداد 
واهل بغداد وما سررت به ان 
االسواق مليئة بمختلف البضائع 
وكثرة الفواكه العراقية يف مثل 
هذه االيام من كل سنة وانتشار 
تقديم السمك املسكوف        

من املحتمل ان بعض 
األحزاب السياسية 
تتخذ تشريعا او قرارا 
برملانيا بطرد القوات 
األجنبية من العراق

اجيابيات وسلبيات االقرتاض اخلارجي

محسن حسني 

التصعيد االمريكي على إيران.. وسيناريوهات العالقة العراقية األمريكية



الرؤس��اء  ان  ترام��ب  عِل��م 
يفضل��ون املع��دالت املتدني��ة 
فأجاب:  االقتص��اد.  ملساع��دة 
»حسناً، ل��ن اختارك ابداً الدارة 

االحتياطي الفيدرالي«.
»هذا جيد«، ق��ال كوهن. »انها 

اسوأ وظيفة في اميركا«.
وفي حديثه عن الضرائب، قال 
كوهن: »كان مع��دل الضريبة 
عل��ى الشرك��ات والبال��غ %35 
عظيم��اً العمال��ي ف��ي العقد 
املاض��ي. وكنا نحول الشركات 
الى املناطق التي حتدد الضريبة 
ب���10% وقد ردت علين��ا رسوماً 
بوصفه  يتحدث  باهظة«. كان 
غولدم��ان  ملؤسس��ة  رئيس��اً 
ساك��س. يشي��ر التحويل الى 
الرئيسي لشركة  املرك��ز  نقل 
م��ا الى بل��ٍد متدن��ي الضرائب 
ف��ي  برم��ودا  او  ايرلن��دا  مث��ل 
ص��ورة ش��ركة ام جدي��دة، مع 
واالدارة  بالعملي��ات  االحتفاظ 
كونها ش��ركة تابعة في البلد 

ذي الضرائب العليا.
سهل بن��ك غولدم��ان انتقال 
اخلارج.  الى  الشركات  عشرات 
على ان تقع على عاتق قيادات 
ادارته��ا  ومجال��س  الشرك��ة 
املساهم��ن  جت��اه  مسؤولي��ة 
لتحقيق اقصى قدر من االرباح 
وق��د رف��ع االنتق��ال والتحويل 
ان  فك��ان  كثي��راً.  العائ��دات 
انتقلت ك��ل ش��ركات االدوية 
والتأم��ن تقريب��اً ال��ى اخلارج. 
تفاخ��ر كوه��ن قائ��اً: »كيف 
ال انق��ل ش��ركة حتق��ق ارباحاً 
معينة اليوم، وميكنها ان حتقق 
الربح نفسه ف��ي اليوم التالي 
م��ع ارتف��اع بنسب��ة اكثر من 
20% مبجرد تغيير مقر الشركة 

الرئيس؟«.
وفي معرض مناقشته ملصلحة 
غولدمان الذاتية، اضاف كوهن: 
السم��اح بحدوث  »ال ميكنن��ا 
ذلك. يجب ان تتماشى ضريبة 
شركتنا مع املعدل، وهو حوالي 

21% او %22«.
وعلى الرغم م��ن بعض القيود 
التي فرضه��ا الكونغرس فقد 
توافرت طرائ��ق لالتفاف على 
القوان��ن اجلدي��دة، »ال ميكننا 
السماح للشركات باالستمرار 
في االنتقال الى خارج الواليات 
املتحدة االميركية، االمر سيئ 
وينعكس سلب��اً على االعمال 
والوظائف. احتدث ضد مصلحة 
عملي. لق��د كسبن��ا طناً من 

املال«.
عاد ترامب الى احلديث عن طبع 
النق��ود. »سنقترض فحسب« 
ق��ال ذل��ك متسلح��اً بفك��رة 
ت��رؤس احلكوم��ة الفيدرالي��ة 
الت��ي حصل��ت عل��ى افض��ل 
العالم،  ائتماني ف��ي  تصنيف 
ل��ذا ميكنه��م االقت��راض بأقل 

معدل فائدة.
لم يأِت كوه��ن على ذكر تقرير 
صدر خال احلملة االنتخابية، 
واش��ار ال��ى ان درج��ة االئتمان 
التجاري ملؤسسة ترامب كانت 
19 م��ن اص��ل 100 اي اق��ل من 

املعدل الوطن��ي بثاثن نقطة 
وانه يج��د صعوبة في اقتراض 

االموال.
»ال تستطي��ع طب��ع النق��ود«، 

قال كوهن.
»ِلَم ال؟ ِلَم ال؟«.

ق��د وض��ع  الكونغ��رس  ك��ان 
سقفاً للديون يحدد من خاله 
احلد االقصى ملق��دار املال الذي 
تستطيع احلكومة الفيدرالية 
اقتراضه، وهو ملزم قانوناً. وقد 
بدا واضح��اً ان ترامب ال يفهم 
به��ا  تعم��ل  الت��ي  الطريق��ة 

املوازنة العمومي��ة لدورة ديون 
حكومة الواليات املتحدة.

م��ن احملتمل ان يكون التضخم 
ثابت��اً. وق��ال كوه��ن ان االمتتة 
مقبل��ة: الذك��اء االصطناعي، 
التعلم اآللي، عل��م الروبوتات. 
وسنتول��ى ادارة تأمن العمالة 
بطريق��ة اكثر فاعلي��ة من أي 
وقت مضى في تاريخ البشرية. 
ل��ذا فأنت في اسوأ االوقات من 
الوظائف. ميكننا  حيث فقدان 

اآلن خلق العمالة مع اآلالت«.
»اذا بقي��ت هنا ثماني سنوات، 
فستتعامل مع امتتة السيارات 
 %25 ان  ذل��ك  والشاحن��ات. 
من سك��ان الوالي��ات املتحدة 
يكسبون لقمة العيش بقيادة 

مركبة ما. فكر في االمر«.
»عم تتحدث؟«، سأل ترامب.

م��ع املركبات الذاتي��ة القيادة، 
الذاتي��ة التحك��م، يجب على 
الدخ��ول  االش��خاص  ماي��ن 
العم��ل  س��وق  ال��ى  مج��دداً 
سُيحدث  مختلف��ة.  بوظائف 
واختاالً  كبي��راً  تغيي��راً  ذل��ك 

محتماً كبيراً.
»اريدك ان تأتي للعمل معي« ، 

قال ترامب.

»القوم مباذا؟«.
وزي��ر  منص��ب  ترام��ب  ذك��ر 

الدفاع.
»اوالً، ال اريد ان اكون نائب وزير« 

قال كوهن.
»م��ا رأي��ك ف��ي منص��ب مدير 

االستخبارات الوطنية«؟
اش��ار كوهن بالنف��ي. لم يكن 
متأك��داً م��ن طبيع��ة العمل. 
وق��د عِل��م الحقاً ان��ه ينطوي 
عل��ى االش��راف عل��ى وكال��ة 
وجميع  املركزية  االستخبارات 

وكاالت االستخبارات االخرى.

»ان��ت تتاج��ر بالسل��ع«، ِلَم ال 
تفك��ر ف��ي تولي منص��ب وزير 

الطاقة؟«.
لم يبِد كوهن اهتماماً باالمر.

حاول ترامب اقن��اع كوهن بأن 
االدارة  مدي��ر مكت��ب  يصب��ح 

واملوازنة.
ان  رأى  فق��د  كوه��ن.  رف��ض 

املنصب كريه.
»هل تعلم ام��راً؟«، قال ترامب 
ف��ي نهاي��ة اجتم��اع استم��ر 
ساع��ة. »عين��ت الرجل اخلطأ 
وزيراً للخزان��ة. يجب ان تكون 
وزير اخلزانة. ستكون االفضل«.

ل��م يقل منوش��ن حت��ى تلك 
اللحظة أي ش��يء، ولم يُظهر 

أي رد فعل.
»ُع��د واخبرن��ي باملنصب الذي 
تريده«، ق��ال ترامب، »سيكون 
انضمام��ك الى الفري��ق رائعاً. 

سيكون امراً عظيماً«.
شاهد كوهن بعد خمس دقائق 
على التلفزيون، وك��ان ما يزال 
في املبنى خبراً عاجاً مفاده ان 
الرئي��س املُنتخب عن ستيف 

منوشن وزيراً للخزانة.
»االم��ر مخب��ل«، ق��ال جاريد، 
لق��د  اخلب��ر،  م��رر  »منوش��ن 

ازعجته كثيراً في االجتماع«.
بع��ض  كوه��ن  اج��رى  وق��د 
الواجبات املنزلي��ة، وحتدث مع 
مديرين سابقن آخرين في بنك 
غولدم��ان عملوا في احلكومة. 
ق��ال روبرت ال��ذي ك��ان رئيس 
اجمللس االقتصادي القومي في 
ادارة كلينتون ووزير اخلزانة في 
وقت الح��ق، إن كوهن يجب ان 
يتول��ى منص��ب مدي��ر اجمللس 

االقتص��ادي الوطني اذا حصل 
سيك��ون  ان��ه  تعه��د  عل��ى 
القيص��ر االقتص��ادي الرئيس. 
وكان وجوده في اجلناح الغربي 

)للبيت االبيض( ميزة كبيرة اذا 
عقد اتفاقاً مع الرئيس.

قال��ت لي��زا، زوجة كوه��ن، ان 
عليه ان يفع��ل ذلك النه يدين 
بالكثي��ر للب��اد. »ان��ت بطيء 

جداً، وبدين ج��داً، ومسن جداً، 
ولن تستطي��ع ان تخدم بلدك 

بطريقة اخرى«.
ع��اد كوهن لرؤية ترامب واعرب 

ع��ن رغبته في تول��ي منصب 
االقتص��ادي  اجملل��س  مدي��ر 
الوطن��ي، السيما وان أي عمل 
اقتص��ادي سيمر عب��ره. وكان 
ف��ي  تع��ادل  الت��ي  احملفظ��ة 
املسائ��ل االقتصادية منصب 
مستش��ار االم��ن القومي في 

السياسة اخلارجية.
»طبعاً«، قال ترامب، »ستديره 
بأمور  تش��اء. سنق��وم  كم��ا 

عظيمة معاً«.
ال��ذي حض��ر  بريب��وس  ك��ان 
االجتماع قلقاً من التعيينات 

الفورية. فقال ترامب: »انوظف 
الرج��ل، وه��و دميقراطي صوت 
الدارة  كلينت��ون،  لهي��اري 
مجلسنا االقتصادي؟ ملاذا؟ اال 

يفترض بنا ان نتحدث عن هذا؟ 
انا متأك��د من انه ذك��ي حقاً. 
ولك��ن يج��ب ان نناق��ش االمر 
قب��ل ان نق��دم وظيفة من هذا 

النوع، أليس كذلك؟«.

»آه« قال ترامب. »ال نحتاج الى 
مناقشة االم��ر«. وفي النهاية، 

ُعرضت الوظيفة ومت قبولها.
»سيكون رائعاً«.

بع��د يوم واحد م��ن عيد املياد 
عام 2016، اتصلُت مبايكل فلن. 
مستشار االم��ن القومي الذي 
عين��ه ترامب حديث��اً. كان في 
اجازة ف��ي فلوريدا يزور احفاده. 
وكان ، وهو جنرال مولع باجلدل، 
ث��اث جنوم،  برتب��ة  ومتقاع��د 
االستخبارات،  ومتخصص في 
ترام��ب  جان��ب  ال��ى  يعم��ل 
خال احلمل��ة مستش��اراً في 
السياسة اخلارجية. وفي املؤمتر 
القومي للحزب اجلمهوري، قاد 
اجلماهير  هتاف��ات  بحماس��ة 

الداعية ال��ى »سجن« هياري 
كلينتون، لكن��ه اعتذر الحقاً. 
وك��ان اوباما قد ع��زل فلن من 
االستخبارات  وكال��ة  رئاس��ة 
العسكرية ع��ام 2014 بسبب 
اخفاقاته االدارية. وبعد احلملة، 
جتاه��ل ترامب نصيح��ة اوباما 
بع��دم تعين فل��ن مستشاراً 

لألمن القومي.
اتصل��ت بفلن للوق��وف على 
رأيه ف��ي مسأل��ة روسيا. فقد 
ك��ان كثي��رون م��ن مسؤول��ي 
والبنتاغ��ون  االستخب��ارات 
روسي��ا  ان  اخبرون��ي  ق��د 
االخيرة  السن��وات  حتركت في 
النووي��ة  قدراته��ا  لتحدي��ث 
وحتسينه��ا، بامت��اك غواصة 
تُطلق الصواري��خ الباليستية 
وصاروخ��ن باليستين عابرين 

للقارات.
»نعم، بالضب��ط«، اجاب فلن 

في التسجي��ل. قال ان روسيا، 
وهي حتت ادارة بوتن في االعوام 
او الثمانية االخيرة،  السبع��ة 
الوالي��ات  عل��ى  تتف��وق  »ل��م 
املتح��دة فحسب، ب��ل فاقتنا 

ايضاً دهاًء وحيلة«.
واوض��ح ان��ه ب��دأ باحلديث مع 
الترسان��ة  بن��اء  ع��ن  ترام��ب 
الروسي��ة قبل 18 ش��هراً، عام 
للم��رة  التقي��ا  عندم��ا   2015
االولى. وقال انهما اتفقا على ان 
الواليات املتحدة قد تخلت عن 
الكثي��ر من قدراتها وتدريباتها 

واستعدادها وتطورها.
و«بطريق��ة  بوت��ن،  ان  ق��ال 
منظم��ة«، ل��م يحس��ن قوته 
النووي��ة فحس��ب، ب��ل ط��ور 
قوات��ه التكتيكية والتقليدية 
والق��وات اخلاص��ة ايض��اً. »اذا 
اصبحت روسيا خصماً، وذهبنا 
ال��ى مواجهة معه��ا، فسوف 
يتكشف لنا ان بوتن يستخدم 
واجلهد  والتكنولوجيا  االبتكار 

املطلق«.
ثم حت��دث فل��ن صراح��ة عن 
ق��درة الوالي��ات املتح��دة على 
اختبار االسلحة النووية. وكان 
آخ��ر اختبار للوالي��ات املتحدة 
يعود الى العام 1992. واضاف: 
»علينا ان نق��رر ما اذا كنا نريد 
اختب��ار االسلحة م��ن جديد«. 
رمبا كانت اختبارات الكمبيوتر 
غي��ر كافي��ة، لك��ن امله��م ان 
نعرف ان هذه االسلحة ما تزال 

تعمل.
»ف��ي نصيحتي ال��ى الرئيس، 
نك��رس  ان  علين��ا  ان  قل��ُت 
الوقت والطاقة واملوارد لذلك«. 
وكانت خطة ترامب ان نتحدث 
ارسل »طلقة  ونتصرف بحزم: 
حتذيري��ة« الى بوت��ن. واضاف: 
استراتيجية  ال��ى  »سنستند 
ث��م  عدواني��اً  »ك��ن  ريغ��ان«: 
تف��اوض«. »يجب ان نوضح في 
الوقت نفسه انن��ا سنتعامل 
مع روسيا. ال ميكنك ان تعتمد 
عل��ى رأي واح��د ف��ي الش��أن 

الروسي«.
تع��رض فلن حلمل��ة انتقادات 
واسع��ة بسب��ب توجه��ه الى 
روسيا للظهور في مقابلة على 
اململوكة  التلفزي��ون  ش��بكة 
للدولة ع��ام 2015 مقابل 750 
33 دوالراً اميركياً. وقد برر زيارته 
بأنه��ا كانت فرص��ة ال ينبغي 
يلتق��ي  ان  وعلي��ه  تفويته��ا، 
بوتن. »أي شخص قد يذهب«، 

على ما قال.
وجه فل��ن، في جلسة اسئلة 
واجوب��ة ف��ي موسك��و، ن��داًء 
العاقات  لتحس��ن  قياسي��اً 
م��ع الوالي��ات املتح��دة لقه��ر 
»داع��ش«، واك��د اهمية حتديد 
الع��دو، وعدم محاول��ة احتواء 
»داعش« كما فعل اوباما. وعن 
السياس��ة اخلارجي��ة عموماً، 
الرئي��س  »ان  فل��ن  اخبرن��ي 
املنتخب ورث ه��ذا املأزق احلرج 
في كل انحاء العالم. والعالم 
اليوم ف��ي حالة فوضى عارمة. 

يجب تنظيف الكثير«.

ملف

حركت روسيا يف السنوات االخرية لتحديث قدراتها النووية وحتسينها بامتالك غواصة ُتطلق الصواريخ الباليستية 

اجرى كوهن بعض الواجبات
 املنزلية وتحدث مع مديرين سابقني 

آخرين يف بنك غولدمان عملوا
 يف الحكومة

احللقة )14(

وجه فلني يف جلسة اسئلة واجوبة يف موسكو 
نداًء قياسيًا لتحسني العالقات مع الواليات 
املتحدة لقهر داعش واكد اهمية تحديد العدو

كوشنر
ترامب

كوهن

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

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

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

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

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

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

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

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

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

للجماهير« أملن لكم أن تبحروا مع امواج الكتاب وكل يغرف ما يريد«.
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سانتا  نادي  صفوف  في  العراقي  احملترف  وصف 
فريقه  موسم  رشيد،  اسامة  البرتغالي،  كالرا 
بـ«التاريخي«، مؤكداً انه وزمالءه كتبوا اسماءهم 
مباراته  في  كالرا  سانتا  النادي.وتعادل  تاريخ  في 
االخيرة على ملعبه هذا املوسم امام فييرينسي 
السابع  املركز  الفريق  يحتل  حيث   ،4-4 بنتيجة 
حسابه  عبر  رشيد  نقطة.ونشر   42 برصيد 
وانا  مباراة  »اخر  قائالً:  »استغرام«  على  الرسمي 
في املنزل )ملعب سانتا كالرا( هذا املوسم، لسوء 
حظنا في القرعة، ولكن ميكننا ان نكون فخورين 
جدا مبا حققناه هذا املوسم.. لقد كتبنا اسماءنا 
في  تاريخ في هذا النادي العظيم، ولكن املشوار 

لم ينته بعد«.وسجل رشيد 7 اهداف رفقة فريقه 
في  املزيد  الضافة  يتطلع  حيث  املوسم،  هذا  في 

مباراة فرقه االخيرة امام املتصدر بنفيكا .

املكتب  من  عضوان  م  تقدَّ
األوملبية  للجنة  التنفيذي 
العراقية، باستقالتهما   األحد 
أمام  اجملال  لفسح  املاضي، 
تطبيق اإلجراءات القانونية التي 

تتخذها احلكومة  .
داخل  من  مقرب  مصدر  وقال 
في  الوطنية  األوملبية  اللجنة 
م عضوا املكتب  تصريحات   »قدَّ

رئيس  نوري،  زاهد  التنفيذي، 
احتاد الرماية، وسالم عواد، رئيس 
استقالتهما  اليد،  كرة  احتاد 
رعد  األوملبية  اللجنة  لرئيس 
املكتب  عضوية  من  حمودي 
التنفيذي غير الشرعي حسب 

القانون العراقي«.
أنَّ  دا  أكَّ العضوين  أنَّ  وأوضح 

املكتب  في  البقاء  على  اإلصرار 
التنفيذي منزوع الصالحية فيه 
تعطيل للرياضة العراقية، كون 

األزمة  مع  تعاملت  احلكومة 
حلل  وتسعى  مثالي،  بشكل 
قانون  تشريع  خالل  من  األزمة 
نحن  وبالتالي  األوملبية،  للجنة 

متفقان مع تشريع القانون.
سيعلن  االستقالتني  أن  وبنينّ 
عنهما قريًبا رعد حمودي، الفًتا 
تشهد  أن  املتوقع  من  أنَّه  إلى 
جديدة  استقاالت  األخرى  األيام 
حيث  التنفيذي  املكتب  في 
سبق وأن استقال عضو املكتب 
التنفيذي، زياد حسن، رئيس احتاد 
املبارزة، وكان أول املستقيلني من 

عضوية املكتب.

في ختام الجولة السادسة والعشرين من الدوري العراقي الممتاز

ــرف في  ــني علي احملت ــي حس ــات الدول ب
ــن العودة  ــر، قريًبا م ــادي قط ــوف ن صف
ــابق الزوراء ومتثيله  لصفوف فريقه الس
ــال مصدر مقرب  ــم املقبل.وق في املوس
ــني  ــن الالعب في تصريحات  ان »حس م
ــادي قطر  ــدد تعاقده مع ن ــم يج علي ل
ــرارات اجلديدة في  حتى اآلن وينتظر الق
ــدوري القطري  ــني بال ــدد احملترف زيادة ع
ــن قائمة  ــب عربي ضم ــة الع مع إضاف
ــن أن يبقى  ــا من املمك ــني حينه احملترف
ــًما إضافًيا«. ــدوري القطري موس في ال
وأضاف ان »الالعب تلقى عرضا من أحد 
األندية البرتغالية لكنه يرفض الذهاب 
ــتقرارًا في  ــا حقق اس ــال، بعدم للبرتغ
ــال تعذر تعاقده  الدوري القطري وفي ح
مع أحد األندية القطرية سيعود مجددا 
ــه  وجهت أن  ــح  العراقي«.وأوض ــدوري  لل
ــتكون إلى فريقه السابق الذي ظهر  س
من خالله للنجومية الزوراء، مع االتفاق 
ــمح له  ــد التي تس ــروط العق ــى ش عل
ــا احترافيا  ــى عرض ــال تلق ــادرة ح باملغ
ــي ملع  ــني عل ــى أن حس ــار إل جديدا.يش
جنمه في دورة اخلليج املاضية ومع الزوراء 

ليتعاقد مع نادي قطر.
ــزوراء نظيره  ــح ال من جانب اخر اكتس
ــري )4-1(،  األحد املاضي، في ختام  البح
اجلولة السادسة والعشرين من الدوري 
ــب الفيحاء  ــي املمتاز، على ملع العراق
ــداف الزوراء  ــجل أه ــة البصرة.وس مبدين

ــني(، وعالء عباس،  ــر املنصوري )هدف عم
ــا أحرز عادل  ــد الرحيم، فيم ــد عب ومهن
ــري الوحيد.وفرض  ــدف البح ــني ه حس
ــذ  ــاراة من ــى املب ــيطرته عل ــزوراء س ال
انطالقها، وافتتح النتيجة عالء عباس 
ــاول البحري الرد  ــي الدقيقة الـ11.وح ف
ــد داود،  ــديدة لالعب أحم ــن خالل تس م
لكن جالل حسن حارس الزوراء كان لها 
ــن املباراة،  ــي الدقيقة 40 م باملرصاد.وف
ــوري من إضافة الهدف  متكن عمر املنص
ــوط األول، متكن  الثاني.وقبل نهاية الش
العب البحري عادل حسني، من تقليص 
ــة )2-1(.لكن مهند عبد الرحيم  النتيج
ــث  ــدف الثال ــجيل اله ــن تس ــن م متك
ــة 50.وحاول البحري  للزوراء، في الدقيق
مجدًدا، ورد القائم تسديدة ألحمد داود، 
ــرور محاولة أخرى، قبل  وأضاع عادل س
أن يضيف احملترف املغربي عمر املنصوري 
ــة 73.وأضاع  ــدف الرابع، في الدقيق اله
ــزوراء، في  ــزاء لل ــة ج ــاس ركل ــالء عب ع
الدقيقة األخيرة من املباراة.وبهذا الفوز، 
ــى النقطة 44، في  رفع الزوراء رصيده إل
ــز الرابع، بينما جتمد رصيد البحري  املرك

عند النقطة 16، في املركز األخير.
ــوة اجلوية عماد  الى ذلك نفى العب الق
ــا  ــادي، فيم ــاءات إدارة الن ــن، ادع محس
ــدا  ــة، مؤك املالي ــتحقاته  ــص مس يخ
ــذي يربطه مع  ــود العقد ال ــه ببن التزام
ــن في تصريحات ان:  النادي.وقال محس
ــه إدارة النادي  ــذي أدلت ب ــح ال »التصري
ــة له، صحيح أن  يفتقد للدقة وال صح

ــة الدفعة  ــي صكا بقيم اإلدارة منحتن
الثانية من العقد الذي يربطني بالنادي 
لكن الصك مشروط صرفه بعد 4 أشهر 
أي بعد انتهاء املوسم وبالتالي سيكون 
مجموع ما تسلمته من النادي دفعتني 

ــم يتح احلديث عنها  والدفعة الثالثة ل
ــط بالنادي وال  إطالقا«.وأضاف »أنا مرتب
ــات مع أي فريق وما جاءت  يوجد مفاوض
ــد األندية  ــن أح ــي م ــن قرب ــه اإلدارة م ب
ــى أنه  ــا إل ــه«، الفت ــة ل ــث ال صح حدي

ــد املبرم مع النادي وال ميكن  يحترم العق
ــال أو مفاوضة ناد آخر  ــر باالنتق التفكي
مازال مستمًرا.وتابع »مسيرتي  والدوري 
ــم  ــوة اجلوية أو مع الكرخ مبواس مع الق
سابقة تؤكد أنني أحترم عملي وملتزم 
في التدريبات ولم أكن سببا أو طرفا في 
مشكلة، واستغرب تصريحات اإلدارة«.

ــوة اجلوية اتهمت  ــار إلى أن إدارة الق يش
الالعب بالتمرد وعدم احلضور للتدريبات 
ــة الثالثة من  ــبب مطالبته بالدفع بس
ــة رغبته في  ــت الحتمالي ــده، ونوه عق

االنتقال لفريق آخر.
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صادق سعدون: قيادة نادي احلسني مغامرة
مع  مهمته  اجلديد،  احلسني  مدرب  سعدون،  صادق  وصف 
في  الفريق  إبقاء  خاللها  من  يسعى  مغامرة  بأنَّها  الفريق 
إنَّ  صحفية،  تصريحات  في  سعدون  املمتاز.وقال  الدوري 
املهمة ليست سهلة بل مغامرة كبيرة السيما بعد النتائج 
التي  الفرق  مع  بالنقاط  الفارق  وتوسيع  للفريق  املتدنية 
تسبقنا في جدول الترتيب.وبنيَّ »أدرك متاًما صعوبة املهمة، 
لكنَّني أعشق التحديات، وطاملا عملت في ظروف صعبة«، 
من  ميلك  ما  على  ويراهن  التحدي،  شعار  رفع  أنه  مبيًنا 
أسلحة، وفكر تدريبي، وذلك سيتبني خالل املباريات.وأضاف: 

ان » نادي احلسني ميتلك عناصر جيدة في صفوفه، قادرة على 
ولديهم طاقات كثيرة،  الفارق، فهي مواهب شبابية،  صنع 
ونعود  مكانتنا،  للجميع  سنبرهن  تدريبي  كجهاز  وبدورنا 
املدرب  األضواء«ويقود  دوري  في  البقاء  على  ونحافظ  بقوة 
عصر  احلسني،  مع  له  تدريبية  حصة  أول  سعدون،  صادق 
امس االول األحد، في مدينة الصدر.يذكر أن الهيئة اإلدارية 
من  املكون  املساعد  التدريبي  الكادر  على  أبقت  للنادي، 
محمد نعمان، وزياد قاسم مساعدين وساجد جمعة، مدربًا 
حلراس املرمى، وطارق مصعب مدرب للياقة البدنية، وصبحي 

العزاوي، مشرًفا للفريق، وفاضل زغير مديًرا إداريًا.

 بغداد / 

 بغداد /  بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 
 بغداد / 

خاص / 

حسني علي يقرتب من العودة إىل النوارس والزوراء ميطر شباك البحري 
وعماد حمسن يوضح حقيقة مشكلته مع القوة اجلوية

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

ــا على الدعم املالي  ــادي على املنصب اإلداري وانعكاس آثاره ــبب صراع جنوم الن بس
ــاء ألندية أخرى ومقاطعة  ــة فقد أدى ذلك الى هجرت العبي املين ــة الراعي للمؤسس
ــت للقضاء...وعليه اقترحت  ــات حتى وصل ــور املباريات واثارت اخلالف ــره حلض جماهي
عليهم ترحيل شباب النادي برواتب من 500 الف دينار شهريا إلى مليون دينار شهريا 
ــباب  ــا على املركز الثالث بالعبني ش ــادي الكرخ  احلاصل حالي ــذه نفس رواتب ن )وه
ــكيل هيئة  بعضهم ألول مرة يلعب بالدوري وهو قادم جديد لدوري الكبار(...وبعد تش
ــة  ــت  اإلدارة باختيار كابنت عقيل هاتو قبيل بداية الدوري بخمس ــة جديدة قام إداري
ــن اإلدارة منحتهم رواتب كبيرة!!  ــباب النادي ولك ــام فقط  واضطر إلى ترحيل  ش اي
ــهريا!!! رغم  ــن 4 إلى ٨ مليون دينار ش ــث تراوحت الرواتب م ــباب حي وهم العبني ش
ــترك  ــنهم والكثير منهم ألول مره يش ــباب لصغر س ــدم خبرة اكثر الالعبني الش ع
ــن تدريجيا وفازوا على نادي الزوراء  ــتواهم بدأ يتحس في الدوري املمتاز ومع ذلك مس
ــط  وتعادلوا مع اجلوية والطلبة وعندما انتهت املرحلة األولى  وعلى نادي نفط الوس
ــع ومستوى كل العب شاب بدأ يتطور نتيجة االحتكاك  كان تسلسل امليناء التاس
ــيما بأنه يشعر أصبح العب اساس في الفريق أو ال يجلس على دكة االحتياط  والس
ــع املدرب  ــتمرار م ــت ادارة امليناء باالس ــة األولى أبلغ ــت املرحل ــا انته ــال وعندم طوي
ــباب  ــة الثانية لزيادة خبرة الالعبني الش ــباب في املرحل ــل هاتو والالعبني الش عقي
ــد حذرتهم من التعاقد مع العبني  ــن االحتكاك واللعب مع أندية الدوري املمتاز وق م
ــم القادم قلت لهم امليناء  ــتوية وتوفير األموال للموس جدد في فترة االنتقاالت الش
ــيء وعليه حافظوا على  ــر أو اخلامس فال يفرق ش اذا حصل امليناء علي املركز العاش
ــم القادم ومع األسف الشديد ادارة النادي لم  ــباب النادي وعلى أموالكم  للموس ش
ــني من احملافظات والعب  ــت بتبديل املدرب وتعاقدت مع العب ــذ بالنصيحة فقام تاخ
ــع كوران وأنفقت  ــني محترفني الهداف آيدن واملداف ــي وانهت عقود افضل العب اجنب
ــباب غادروا امليناء والبعض االخر جلسوا على دكة  أمواال كبيرة وبعض الالعبني الش
ــع الطلبة عندما  ــي املباراة األخيرة له م ــل بأن املدرب اجلديد  ف ــاط!!!! والدلي االحتي
ــاري لعدد من  ــبب غياب جماعي وإجب ــباب بس ــراك بعض الالعبني الش اضطر الش
ــني األجانب  قدم  ــادرة احملترف ــان أو االصابة ومغ ــبب احلرم ــيني بس الالعبني األساس
ــاد به أكثر احملللني الرياضيني وبسبب هذا التخبط  ــباب اداء جيدا  اش الالعبون الش
ــوأ وهبط تسلسله من املركز التاسع  ــهدنا تراجع نتائج امليناء نحو األس اإلداري  ش
إلى املركز الثامن عشر وحاليا مهدد بالهبوط لدوري املظاليم  وهدروا  األموال وفقدوا 
ــباب وفرصة تأهيلهم للموسم القادم...!! إن سبب هذه النتائج هو سوء اإلدارة  الش
ــم الرياضي  ولكن هذه ادارة وهي فن مختلف عن  ــط مع احترامي لتاريخه والتخطي

فن التكتيك والتكنيك و ماخاب من استشار أهل اخلبرة....
ــى الفوز في  ــوط وبحاجة إل ــدا ومهدد بالهب ــح مبوقف محرج ج ــا امليناء أصب حالي
ــي لالعبني  عبر ما  ــة والفوز ممكن أن يتحقق مبعاجلة الوضع النفس ــات القادم املباري

يلي :
ــدات  ــري الكبير ومؤازة الفريق وهذا يتطلب عمال اعالميا ومناش ــور اجلماهي 1. احلض
ــاء الكبير والتحرك على رابطة اجلماهير وكذلك التحرك على األخوة  للجمهور املين
ــر رياض ومحمد ابراهيم الناصر وغيرهم  ــوم اإلعالم الرياضي مثل  حيدر زكي وعم جن
من مقدمي البرامج الرياضية اجلماهيرية الناجحة ملناشدة اجلمهور إلنهاء املقاطعة 

واحلضور للمباريات املتبقية  .
ــرف  ــل ان يكون العبا دوليا كبيرا كمش ــة كبيرة ويفض ــخصية رياضي ــار ش 2. اختي
للفريق النهاء املشاكل والفوضى بني الالعبني وتنقية األجواء النفسية إيجابيا وقد 
رشحت الكابنت عالء أحمد فإن وجوده فقط بني الالعبني دعم معنوي وجلوسه على 
ــاد وان كان تكليفه  ــر اجلماهير واحلكام واالحت ــة االحتياط يحظى باحترام وتقدي دك

مؤقتا إلنقاذ النادي إلى بر األمان.
ــادي امليناء اإلدارية  ــاكل ن ــة مش ــة عمل ملناقش 3.نقترح على وزارة النقل عقد ورش
ــن ميثله مع حضور  ــة معالي الوزير أو م ــبة لها وبرئاس ــة و وضع احللول املناس واملالي
ــخصيات الرياضية وممثل عن احتاد الكرة ومدير  جنوم الرياضة في البصرة وبعض الش

عام شركة املوانئ.... 
وعليه نهيب بجماهير امليناء في البصرة وفي جميع احملافظات ملؤازرة النادي والوقوف 
ــراء  معه في محنته ولدينا ثقة كبيرة بأن اجلماهير الوفية تقف مع فريقها في الس
ــخصية ومن أجل  ــيان اخلالفات الش ــراء ونرجو من جنوم البصرة التكاتف ونس والض
اسم وتاريخ امليناء وهو العامل املشترك بينكم في جميع األحوال شئتم ام أبيتم و 

األم احلاضنة لكم ولتاريخكم والجيالكم...

نادي امليناء بني مطرقة صراع جنومه على 
اإلدارة وسندان مقاطعة مجاهريه..!!

وقفة 

عامر عبد الجبار إسماعيل 

وزير النقل االسبق

جنم سانتا كالرا العراقي يصف موسم 
فريقه بـ  »التارخيي«

اجلوية،  القوة  إدارة  مجلس  تقدم 
االنضباط  جلنة  إلى  رسمية  بشكوى 
باالحتاد العراقي لكرة القدم، ضد فريق 
غير  العبني  األخير  إلشراك  وذلك  أربيل 
الرسمية  بالكشوفات  مسجلني 
قد  اجلوية  القوة  فريق  للفريق.وكان 
مباريات  ضمن  سلبًيا  أربيل  مع  تعادل 
من  الثانية  للمرحلة  السابعة  اجلولة 
أقيمت  والتي  املمتاز  العراقي  الدوري 
على ملعب فرانسو حريري.وتقدم القوة 
اجلوية باحتجاج رسمي، األحد املاضي، 
من  للتأكد  وذلك  االنضباط،  جلنة  لدى 

مشاركة الفريق لالعبني غير مسجلني 
في كشوفات االحتاد العراقي.

الالعبني  بخصوص  الشكوى  وجاءت 
 )55( الرقم  يحمل  الذي  رستم  اسو 

وديار علي الذي يحمل الرقم )56(، إذ مت 
فريق  مع  رسمي  بشكل  تسجيلهما 

أربيل يوم 17 أبريل / نيسان املاضي.
 ولم يتواجد الالعبان في مباريات أربيل 
باملرحلة  املباريات  من  العديد  خالل 
فترة  إغالق  بعد  أي  والثانية،  األولى 
االنتقاالت الشتوية في الـ2٨ من كانون 

ثان / يناير املاضي.
 ونشر املوقع الرسمي لنادي أربيل عبر 
بوك«،  »فيس  في  الرسمية  صفحته 
أي  الفريق،  لتمثيل  العبني   3 توقيع 
االنتقاالت  فترة  غلق  من  أشهر   3 بعد 

الشتوية.

القوة اجلوية يشكو أربيل أمام جلنة االنضباط

حسني علي عماد محسن

آسيا  غرب  احتاد  في  التنفيذية  اللجنة  عقدت 
العاصمة  في  الـ23  اجتماعها  القدم،  لكرة 
احلسني  بن  علي  األمير  برئاسة  ان  عمنّ األردنية 
خليل  آسيا  غرب  احتاد  عام  أمني  وحضور 

السالم.
االحتادات،  معظم  ممثلو  االجتماع  في  وشارك 
والعراق،  قطر   ممثلو  احلضور  عن  اعتذر  فيما 

وُعمان وسوريا.
بالترحيب  االجتماع  علي  األمير  واستهل 
حضورهم،  على  لهم  الشكر  موجهاً  باحلضور 
مفتتحاً  باحلاضرين  السالم  رحب  فيما 
على  املوجودة  والبنود  األمور  بعرض  االجتماع 

جدول أعمال اللجنة.
ترشيحات  على  التنفيذية  اللجنة  لعت  واطنّ
االحتادات ألعضاء املكتب التنفيذي اجلديد الحتاد 
غرب آسيا، كما متت املوافقة على إعادة تشكيل 
لتضم كل  آسيا  غرب  الحتاد  النسائية  اللجنة 

االمارات  اللجنة(،  )رئيس  فلسطني  احتادات  من 
)نائب رئيس اللجنة(، باإلضافة لعضوية كل من 

األردن، الكويت والبحرين.
حيث  املسابقات  بأمور  اجملتمعون  وتباحث 

 2019 لعام  النشاطات  خطة  اللجنة  اعتمدت 
كالتالي:

 – للرجال  التاسعة  آسيا  غرب  احتاد  -بطولة 
العراق 2019.

للناشئني–  السابعة  آسيا  غرب  احتاد  -بطولة 
األردن 2019.

 - للشباب  األولى  آسيا  غرب  احتاد  -بطولة 
فلسطني 2019.

-بطولة احتاد غرب آسيا األولى ألندية السيدات 
– األردن 2019.

 – للناشئات  الثانية  آسيا  غرب  احتاد  -بطولة 
الكويت 2019.

وبحث اجملتمعون كذلك  البطوالت التي لم يتم 
اعتماد مستضيف لها، وهي بطولة احتاد غرب 
آسيا الثانية للشابات وبطولة احتاد غرب آسيا 

الثانية حتت سن 23 للرجال.
وأكد اجملتمعون أهمية ايجاد مستضيف لهاتني 
البطولتني ضمن خطة النشاط املقررة وضرورة 
تكاتف اجلهود فيما بني االحتادات لتنظيم جميع 
البطوالت املدرجة على أجندة االحتاد لتقام في 

موعدها احملدد.
غرب  احتاد  بطولة  تقرير  على  اللجنة  واطلعت 
في  أقيمت  والتي  للسيدات  السادسة  آسيا 
بالشكر  البحرين، حيث تقدم احلاضرون  مملكة 
البطولة  استضافة  على  البحريني  لالحتاد 

والنجاح الباهر واملميز في التنظيم.

األمور  اجتماعها  في  اللجنة  وتناولت 
التسويقية واملالية الحتاد غرب آسيا، حيث متت 
خالل  والتسويقية  املالية  األمور  على  املوافقة 
بطوالت احتاد غرب آسيا املغطاة من قبل الدعم 

املقدم من االحتاد الدولي.
على  اللجنة  اطلعت  القانونية،  األمور  وفي 
آسيا،  غرب  الحتاد  األساسي  النظام  تعديالت 

واملراسالت مع االحتاد اآلسيوي.
املتعلقة  املستجدات  آخر  في  بحثت  كما 
بتحديث الئحة االنضباط الحتاد غرب آسيا من 

قبل جلنة االنضباط.
االجتماع  مخرجات  على  اللجنة  واطلعت 
االحتاد  مع  االقليمية  لالحتادات  التنسيقي 
اآلسيوي والذي ُعقد في 3 أيار/ مايو املاضي، ومت 
االجماع من قبل أعضاء املكتب التنفيذي الحتاد 
السعودي  االحتاد  آسيا على تسمية ممثل  غرب 
آسيا  الحتاد غرب  ممثالً  الثبيتي  بن عواض  خالد 

في مقعد املكتب التنفيذي لالحتاد اآلسيوي.

احتاد غرب آسيا يعتمد خطة أنشطته لعام 2019

استقالة عضوين من األوملبية العراقية

اكد وزير الشباب والرياضة، احمد رياض،   
وزارته ال ميكنها انشاء  ان  االحد املاضي، 
على  احلصول  دون  جديد  مشروع  اي 
املهدي. عبد  عادل  الوزراء  رئيس  موافقة 
النائب  استقباله  خالل  رياض  وقال 
خليل  نينوى  محافظة  عن  التركماني 
سعيد املولى، بحسب بيان للوزارة، »إننا 
ذات  املتوقفة  املشاريع  اجناز  على  نعمل 
»ال  انه  العالية«.واوضح  االجناز  نسب 

ميكن لنا إنشاء اي مشروع جديد اال بعد 
مشيرا  الوزراء«،  رئيس  موافقة  حصول 
احملافظات فقد مت  قانون  انه »مبوجب  الى 
املالية  والتخصيصات  الصالحيات  نقل 
قال  جهته  احملافظات«.من  مجالس  الى 
زيارتك  خالل  خيرا  »استبشرنا  املولى، 
املوصل لالطالع على  الى مدينة  االخيرة 
لذا  الرياضية،  للمشاريع  التحتية  البنى 
ندعوك الى زيارة قضاء تلعفر الذي يعاني 
االستراتيجية  املشاريع  في  نقص  من 

الرياضية والشبابية«.

وزير الشباب: الميكن إنشاء اي مشروع جديد من دون موافقة رئيس الوزراء



جوردي ألبا يرد بغضب على مجاهري برشلونة

مرة  ألول  قسم  نهائي  في  شقيقان  سيتواجه 
بعد  للمحترفني  األمريكي  السلة  كرة  بدوري 
بليزرز  تريل  بورتالند  أن ضرب سيث كوري العب 
موعدا مع شقيقه ستيفن كوري العب جولدن 

حامل  وريورز  في ستيت  اللقب 
الغربي. القسم  ز نهائي  فا و
 96-100 بليزرز  على تريل 
الليلة  ناجتس  املاضية دنفر 

سلسلة  ر ليحسم  و لد ا
في  النهائي  املباراة قبل 

بعة  لسا 3 ا -4

وسيواجه جولدن ستيت في سلسلة النهائي 
بدءا من اليوم الثالثاء.

ليقود  نقطة   37 وسجل سي جيه مكولوم 
تريل بليزرز لبلوغ نهائي الغرب ألول مرة منذ 
 17 بفارق  متأخرا  كان  أنه  رغم   2000 عام 

نقطة في الشوط األول.
في  الفوز  رمية  ليونارد  كواهي  وسدد 
رابتورز  تورونتو  ليمنح  األخيرة  اللحظات 

سيفنتي  فيالدلفيا  على   90-92 مثيرا  انتصارا 
رمية  الشرق.وجاءت  لنهائي  ليتأهل  سيكسرز 
الفوز بعد أن تعادل جيمي باتلر لفيالدلفيا قبل 
اللقاء  ليونارد  وأنهى  النهاية.  على  ثانية   4.2
مسجال 41 نقطة بجانب االستحواذ على ثماني 
كرات مرتدة ليكسر التعادل 3-3 في السلسلة.

وسيلتقي تورونتو مع ميلووكي باكس في نهائي 
الشرق.

الفنلندي  زميله  أمام  ثانية  نصف  من  أكثر  بفارق  تأخره  هاميلتون  لويس  البريطاني  عوض   
االحد  بفوزه  السبت،  الكبرى  إسبانيا  جلائزة  الرسمية  التجارب  فترة  خالل  بوتاس  فالتيري 
الثنائية  وزميله  واحد، مانحا  الفورموال  العالم لسباقات  املرحلة اخلامسة من بطولة  بلقب 
انطالقة  من  مرات  خمس  العالم  بطل  واستفاد  ملرسيدس.  سباقات  خمسة  في  اخلامسة 
الثالثة  للمرة  التجارب  الذي سجل أسرع توقيت خالل  بوتاس  الصدارة من  مثالية ليخطف 
البداية  منذ  السباق  على  سيطرته  وأحكم  وأذربيجان،  الصني  سباقي  بعد  التوالي  على 
سائَقي  على  متقدما  ثالثا،  فيرشتابن  ماكس  الهولندي  بول  ريد  سائق  وحّل  النهاية.  حتى 
فيراري األملاني سيباستيان فيتل وشارل لوكلير من موناكو. وبفوزه الثالث هذا املوسم، بعد 
بالسباقني  الفائز  بوتاس  زميله  من  العام  الترتيب  صدارة  هاميلتون  انتزع  والصني،  البحرين 
اآلخرين )استراليا وأذربيجان(، بفارق سبع نقاط )112 مقابل 105(، علما بأنه كسب في سباق 
اليوم النقطة اإلضافية ملسجل أسرع لفة. كما سمحت هذه الثنائية لفريق مرسيدس برفع 
رصيده في صدارة ترتيب الصانعني الى 217 نقطة وبفارق كبير عن فيراري )121(.وقال هاميلتون 
»أتفاهم دائما بشكل جيد مع فالتيري«، في إشارة الى احلادث الذي جمعه مع زميله السابق 
بطل العالم األملاني نيكو روزبرغ فور االنطالقة وادى الى خروجهما معا على احللبة اإلسبانية 
عند  حامية«  االمور  »كانت  ثنائيات«، مضيفا  خمس  حتقق  أن  تاريخي  »إجناز  2016.وتابع  عام 

االنطالقة.واعترف هاميلتون ان »اليوم، تعلق االمر بالتعويض بعد تأديتي السيئة أمس« خالل 
اعتيادي  غير  أمر  وهو  بوتاس،  عن  ثانية  نصف  من  أكثر  بفارق  تأخر  حيث  الرسمية  التجارب 
الى 76، خلف  االولى  الفئة  االنتصارات في  )34 عاما( رصيده من  له.ورفع هاميلتون  بالنسبة 

حامل الرقم القياسي لعدد االنتصارات )91( وااللقاب )7( االسطورة االملاني ميكايل شوماخر.

على  أوساكا  نعومي  اليابانية  حافظت 
التنس،  حملترفات  العاملي  التصنيف  صدارة 
بفارق  وذلك  اإلثنني،  امس  صباح  الصادر 
الرومانية  لها  املالحقات  أقرب  عن  طفيف 
إلى  هاليب  وارتقت  هاليب.  سيمونا 
التصنيف الثاني عاملًيا بعد خسارتها نهائي 
أجنليك  األملانية  ارتقت  كما  مدريد،  بطولة 
عاملًيا.وكانت  الثالث  التصنيف  إلى  كيربر 
املستفيدات  أبرز  بيرتينز  كيكي  الهولندية 
 3 بارتقائها  اليوم،  الصادر  التصنيف  من 
عقب  عاملًيا   4 الـ  املرتبة  في  لتحل  مراكز 
تتويجها بلقب مدريد. وتراجعت التشيكية 
بيترا كفيتوفا 3 مراكز لتحتل التصنيف الـ 
5 عاملًيا، وبدورها تقدمت السويسرية بيلندا 
 15 التصنيف  لتحتل  مراكز،   3 بينسيتش 
نصف  إلى  وصولها  من  مستفيدة  عاملًيا 
املراكز  يلي  مدريد.وفيما  بطولة  نهائي 

العشر األولى في تنس السيدات:
1- نعومي أوساكا: 6,356 نقطة.

2- سيمونا هاليب: 6,117 نقطة.
3- أجنليك كيربر: 5,285 نقطة.
4- كيكي بيرتنز: 5,115 نقطة.

5- بيترا كيفتوفا: 5,050 نقطة.
6- إيلينا سفيتولينا: 4,866 نقطة.

7- كارولينا بليسكوفا: 4,786 نقطة.
8- سلوان ستيفنز: 4,656 نقطة.

9- أشلي بارتي: 4,425 نقطة.
10- أرينا سابالينكا: 3,500 نقطة.

مهاجم  سانشيز،  أليكسيس  التشيلي  اعتذر 
اخمليب  املوسم  عن  للجماهير  يونايتد،  مانشستر 
للفريق.وأنهى مانشستر  أو  له  بالنسبة  لآلمال سواء 
يونايتد املوسم بهزمية على أرضه أمام الهابط كارديف، 
بنتيجة )2-0(، ليحتل املركز السادس بجدول الترتيب، 
ويفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا، فيما سيلعب 
ميل«  »ديلي  صحيفة  وبحسب  األوروبي.  الدوري  في 
حسابه  عبر  رسالة  سانشيز  كتب  فقد  البريطانية، 
الرسمي مبوقع التواصل االجتماعي »تويتر« قال فيها: 
من  هي  اجلماهير  للغاية،  صعًبا  موسًما  كان  »لقد 

تستحق االعتذار لها ألنها دائًما تدعمنا بغض النظر 
عما يحدث«.وأضاف »شخصًيا، لم أظهر بالشكل الذي 
الصحافة  إصابات غير متوقعة،  أتوقعه بسبب  كنت 
صحيحة  تكن  لم  بأشياء  يتكهنون  كانوا  والناس 
اجلوانب«.وتابع  جميع  من  محترًفا  كنت  دائًما  باملرة، 
سانشيز: »أعتذر للجماهير لعدم قدرتنا على حتقيق 
الالعبون  يونايتد..  مانشستر  نحن  ذلك  ومع  أهدافنا، 
بالعمل  نقوم  كنا  إذا  عما  يُسألون  الفني  واجلهاز 
الصحيح ونقدم أفضل ما لدينا، لكنني متأكد من أن 
السير  أيام  ما كان عليه في  إلى  يوًما  الفريق سيعود 

أليكس فيرجسون )مدرب اليونايتد األسبق(«.

إن  اإلثنني،  امس  إسباني  صحفي  تقرير  قال 
أتلتيكو  مهاجم  جريزمان،  أنطوان  الفرنسي 
رفقة  ملسيرته  حد  وضع  من  اقترب  مدريد، 
خالل  برشلونة،  إلى  والرحيل  الروخيبالنكوس، 

فترة االنتقاالت الصيفية املقبلة.
اإلسبانية،  ديبورتيفو«  »موندو  صحيفة  وذكرت 
أن جريزمان يقترب من اتخاذ خطوة الرحيل عن 
أتلتيكو مدريد، مشيرة إلى أن الالعب وافق على 

االنتقال للبارسا.
وأضافت أن النادي املدريدي يخطط لعقد اجتماع 
مع جريزمان، ملناقشة مستقبله، موضحة أن إدارة 
يخبرها  أن  الفرنسي  املهاجم  من  تريد  أتلتيكو 
لبرشلونة. سيذهب  كان  إذا  عما  لوجه،  وجًها 
مدريد  أتلتيكو  في  أنه  إلى  الصحيفة  وأشارت 
اللعب  على  بالفعل  وافق  جريزمان  أن  يعتقدون 

في الكامب نو، بداية من املوسم املقبل.
وختمت بأن جريزمان لديه شرط جزائي في عقده 
سيصبح من 1 يوليو/ متوز املقبل، 120 مليون يورو، 
مستعًدا  برشلونة  سيكون  التي  القيمة  وهي 

لدفعها مقابل التعاقد مع النجم الفرنسي.

األيسر  الظهير  ألبا،  جوردي  أعرب 
لبرشلونة، عن متنياته باستمرار إرنستو 
فالفيردي، املدير الفني احلالي، في منصبه 
من  باخلروج  األوروبي  الفشل  من  بالرغم 
نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. وودع برشلونة 
املاضي،  األسبوع  األبطال،  دوري  منافسات 
بالرغم من فوزه ذهابًا بالكامب نو على ليفربول 

)3-0(، ليتلقى هزمية قاسية إيابًا )0-4(.
وقال ألبا في تصريحات أبرزتها صحيفة »موندو 
خيتافي:  على  بثنائية  الفوز  عقب  ديبورتيفو« 

»قبل مباراة ليفربول كنا األفضل، واالَن أصبحنا 
العبني كبار السن وبحاجة إلى االستبدال«.

وأضاف »ما زلت ال أستطيع شرح كيف خسرنا 
بأفضلية 3-0، لقد اختلط  بالرغم من تقدمنا 
لليفربول  الرابع  الهدف  جميًعا..  األمر  علينا 
كان خطأ من الفريق ككل، في اللعبة لم أر ما 
يحدث«. وحول بقاء فالفيردي من عدمه، صرح 
ألبا »شخصًيا، فالفيردي هو من منحني احلياة، 

وأمتنى أن يستمر معنا«.
فعلينا  سيئة،  حالة  في  نكون  »عندما  وختم 
أن نواجه األمر كما فعلنا اليوم ألننا نحن من 

منثل الفريق«.

املمتاز  اإلنكليزي  الدوري  العبو  كتب 
لكرة القدم هذا املوسم سيناريو مبدعا 
تكشف  لم  متقنة  درامية  بحبكة 
خيوطها سوى في املرحلة األخيرة األحد: 
مانشستر سيتي يحتفظ باللقب، وعلى 
ليفربول أن يواصل ما يقوم به منذ العام 
املرحلة  الفريقان  دخل  االنتظار.   ...1990
تفصل  واحدة  ونقطة  والثالثني  الثامنة 
تزال  ال  إياها  والنقطة  أنهياها  بينهما. 
 98 مع  املوسم  سيتي  ختم  الفيصل. 
نقطة، أثمنها ثالث نقاط من الفوز األحد 
توج  ليفربول   .1-4 برايتون  املضيف  على 
موسمه بـ97 نقطة آخرها من الفوز على 
الضيف ولفرهامبتون 2-صفر. كانت هذه 
 38 في  الوحيدة  واخلسارة  الـ97،  النقاط 
عرش  الى  فريق  أي  برفع  كفيلة  مرحلة، 
الدوري احمللي. لكن ليفربول، الباحث الهثا 
عن لقبه الـ19 في الدوري اإلنكليزي واألول 
منذ 29 عاما، وقف اليوم فريدا في حظه 
العاثر: أول فريق يصل الى هذا العدد من 
النقاط، وال يتوج بطال. قالها مدربه األملاني 
أن  للناس  »ميكن  بحسرة  كلوب  يورغن 
بهذا  القيام  إمكاننا  في  كان  إنه  يقولوا 
)...( كان  أعتقد ذلك  ذاك، لكن ال  أو  األمر 
سيتي محظوظا في بعض احملطات، كنا 
محظوظني في محطات أخرى. كان األمر 
متعلقا بالبقاء في السباق، واإلميان، وهذا 
كانت  الفاصلة  النقطة  به«.  قمنا  ما 
يتيمة في بحر من التنافس احملموم الذي 
مثيال  له  اإلنكليزية  البطولة  تشهد  لم 

منذ أعوام. الذكرى األقرب؟ 2012، وأيضا 
سيتي، متوجا بفارق األهداف عن الغرمي 
الثواني  في  بهدف  يونايتد،  مانشستر 
اليوم  في  األخيرة  املباراة  من  األخيرة 

األخير.
لم  فريقني  بني  فصلت  واحدة  نقطة 
يوفرا أي جهد بحثا عن وضع اليد على 
كأس فضية يتوجها تاج ذهبي. ستبقى 
عهده  في  جديدا  موسما  الكأس  هذا 
سيتي املتوج للمرة الرابعة في املواسم 
تواليا  الثانية  وللمرة  األخيرة،  الثمانية 
مع املدرب اإلسباني جوسيب غوارديوال 
احمللية،  الثالثية  من  لقبني  حقق  الذي 
وينتظر الثالث في نهائي كأس إنكلترا 

ضد واتفورد في 18 أيار/مايو.
لقب ضاع .. لدقائق

يكن  لم  العريضة،  النتيجة  رغم  على 
احتاج  سهال.  برايتون  على  سيتي  فوز 
الفريق الى أن يقلب تأخره بهدف جعل 
في  القلق  نظرات  يتبادلون  مشجعيه 
إكسبرس  »أميركان  ملعب  مدرجات 
بأن  لعلمهم  ستاديوم«،  كوميونيتي 

أبى  أنفيلد.  عرينه  في  تقدم  ليفربول 
يبقى  أن  اال  الدرامية  احلبكة  سيناريو 
حاضرا حتى احملطة األخيرة، قبل أن يكشر 
ثالثة،  اثنان،  هدف،  أنيابه:  عن  سيتي 
الدفاعي  بتراصه  برايتون  متكن  أربعة. 
الهجومية  القوة  احتواء  من  الصلب، 
على  خصوصا  اعتمد  الذي  لسيتي 
واجلزائري  أغويرو  سيرخيو  األرجنتيني 
والبرتغالي  ورحيم سترلينغ  رياض محرز 
بزمام  املضيف  أمسك  سيلفا.  برناردو 

املبادرة، وكان األخطر على حارس سيتي 
ظل  في  السيما  إيدرسون،  البرازيلي 
ووكر.  كايل  للمدافع  متكررة  أخطاء 
اإليراني  الدولي  برايتون  العب  استغل 
علي رضا جهانبخش أحدها في الدقيقة 
جانب  الى  قوية  كرة  وسدد  التاسعة، 
الدقيقة  في  إليدرسون.  األمين  القائم 
بهدف  يسجل  برايتون  احملظور:  وقع   27
سيتي  يدين  رمبا  موراي.  لغلني  رأسي 
براثن  من  اللقب  انتزاع  في  الهدف  لهذا 
ليفربول. قلب أداءه من خائف الى متوثب. 

لم يرغب العبوه أن يضيع لقب بعد جهد 
دوري  نهائي  ربع  من  خروج  وخيبة  مضٍن 
توتنهام.  ضد  ملحمة  بعد  أوروبا  أبطال 
متريرة  اثر  أغويرو  عبر  دقيقة  بعد  عادلوا 
سيلفا.  دافيد  اإلسباني  من  بالكعب 
التهديد،  منسوب  وزاد  سيتي  ضغط 
 38 الدقيقة  في  الصعداء  يتنفس  وبدأ 
برأسية  البورت  إميريك  الفرنسي  بهدف 
الثاني،  الشوط  في   .)38( حملرز  ركنية  من 
وأطبق  اللقب  حامل  هيمن  األمر.  قضي 
رائعني،  هدفني  وأضاف  منافسه،  على 

أولهما عبر محرز الذي راوغ دفاع برايتون 
اليمنى  بالقدم  قوية  الكرة  وسدد 
اخترقت الزاوية اليسرى ملرمى راين )63(، 
والثاني عبر األملاني إيلكاي غوندوغان من 
ركلة حرة التفافية، علت احلائط البشري 
احلارس  ملرمى  اليسرى  اجلهة  واخترقت 

األسترالي )72(.
العزاء يف دوري األبطال

برشلونة  ليفربول  لّقن  أنفيلد،  في 
عليه  بفوزه  الثالثاء،  درسا  اإلسباني 
النهائي  نصف  الدور  إياب  في  4-صفر 

ذهابا  تأخره  بعد  األبطال،  دوري  ملسابقة 
نظيفة.  بثالثية  نو  كامب  ملعب  على 
كان  ليفربول،  الذي حققه  األكبر  الدرس 
مشجعيه  وبني  بينه  العضوية  العالقة 
الذين يرددون أيا كانت النتيجة »لن تسير 
مبفردك أبدا«. لم يترك املشجعون ليفربول 
مبفرده على رغم صدمة ضياع لقب كان 
يبدو في مراحل مختلفة قريب املنال، مع 
تصدر بفارق سبع نقاط. سيستمر بحث 
له  لم يشفع  احمللي.  اللقب  ليفربول عن 
الفارق.  لكسر  ولفرهامبتون  على  الفوز 
ينهي  التي  عشرة  الرابعة  املرة  هي 
آخرها  وصيفا،  موسمه  ليفربول  فيها 
أن  التاسع عشر  اللقب  على   .2014 عام 
ينتظر. ما يشفع لليفربول أن مصيره لم 
يكن بيده. كان يحتاج للفوز وتعثر سيتي 
أمام مضيفه برايتون، فنجح في الهدف 
السنغالي  لنجمه  نظيفة  بثنائية  األول 
ساديو مانيه )17 و81(، بيد أن برايتون لم 
حزيران/ من  األول  في  اخلدمة.  نداء  يلب 

أي  بيد  معلقا  املصير  يكون  لن  يونيو، 
ملك  األحمر،  الفريق  آخر. سيكون  طرف 
نظرة  أما  مرات،  خمس  األوروبية  القارة 
جديدة على الكأس ذات األذنني الكبيرتني 
قاري  نهائي  في  توتنهام  يالقي  عندما 
واندا  ملعب  أرض  على  الطابع  إنكليزي 
ليفربول  فشل  مدريد.  في  متروبوليتانو 
في التتويج رغم أنه خسر مباراة واحدة 
ودفع  لسيتي،  هزائم  أربع  مقابل  فقط 
تعادالت  سبع  في  النقاط  إهداره  ثمن 
الشهر  مطلع  لسيتي.  اثنني  مقابل 
نحس  فك  فرصة  أمام  سيكون  املقبل، 

االلقاب التي تغيب عنه منذ 2012 عندما 
وإهداء  احمللية،  الرابطة  كأس  بلقب  توج 
كلوب، املتعطش لفوز في نهائي، لقبا أول 
مستحقا في مسيرة إنكليزية بدأت عام 
2015. األحد، عاد املهاجم املصري محمد 
عن  غاب  بعدما  أساسيا  للعب  صالح 
مباراة برشلونة بسبب إصابة في الرأس. 
ضغط الفريق من البداية، ولم يتأخر في 
هز الشباك حني منحه مانيه التقدم بعد 
متريرة عرضية لترنت ألكسندر-أرنولد من 
مدرجات  اشتعلت   .)17( اليمنى  اجلهة 
املشجعني  تلقي  بعد  وقتها  أنفيلد 
برايتون مفادها تخلف سيتي  أخبارا من 
العبي  حماسة  فزادت  وحيد،  بهدف 
ليفربول، قبل أن تأتي صدمة تقدم سيتي 
رأسية  معها  تنفع  لم  والتي  مجددا، 
به  رفع  الذي   )81( الثاني  بالهدف  مانيه 
رصيده الى 22 هذا املوسم فلحق بصالح 
بيار-إميريك  الغابوني  أرسنال  ومهاجم 
ذلك،  الى  الهدافني.  صدارة  في  أوباميانغ 
في  الدوري  وتوتنهام  تشلسي  أنهى 
ليحجزا  تواليا،  والرابع  الثالث  املركزين 
حل  بينما  أوروبا،  أبطال  دوري  بطاقتي 
فرصة  أمام  )سيكون  خامسا  أرسنال 
املشاركة في دوري األبطال بحال تتويجه 
»يوروبا  األوروبي  الدوري  مسابقة  بلقب 
ليغ« ومانشستر يونايتد سادسا. وتعادل 
ليستر  مضيفه  مع  سلبا  تشلسي 
سيتي، وتوتنهام مع ضيفه إيفرتون 2-2، 
بيرنلي  مضيفه  على  أرسنال  فاز  بينما 
كارديف  ضيفه  أمام  يونايتد  وخسر   1-3

سيتي صفر-2.
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ــي ألتلتيكو مدريد  ــر الفن ــيميوني، املدي ــد األرجنتيني دييجو س أك
ــتطيعون توديع  ــن يس ــم م ــني ه ــن الالعب ــل م ــباني، أن القلي اإلس
ــا العبه األوروجوياني،  ــم بالطريقة الرائعة التي حظي به جماهيره

دييجو جودين.
ــتطيعون توديع  ــل من الالعبني هم من يس ــيميوني: »القلي وقال س
جماهيرهم بنفس طريقة جابي وفيرناندو، هذا سيبقى في الذاكرة 
لألبد، كان هناك احترام خالل فترة الصمت انتظارا حلديثه، لم يرحل 

أحد من امللعب، لقد أسعدني هذا كثيرا«.
ــدف أتلتيكو مدريد هو  ــيميوني إلى أن ه ــار س وعلى جانب آخر، أش

احلفاظ على قوة الفريق ومتاسكه باالحتفاظ بالالعبني الكبار.
ــاظ بفالكاو ثم جاء  ــا كيف حترك النادي لالحتف ــاف قائال: »رأين وأض
ــن،  الدور على أوبالك وجريزمان، نتحدث هنا عن تطور، النادي يتحس
ــي الكأس لم  ــي دوري أبطال أوروبا وف ــزال نعاني ف ــا حتديني، ال ن لدين
تكن األمور على ما يرام معنا خالل السنوات األخيرة، علينا أن نكون 

جاهزين من أجل تقدمي احللول، ولهذا سنبقى«.
وفي ختام حديثه أوضح سيميوني أن ناديه قدم كل شيء للمهاجم 
ــتمر مع الفريق، مشيرا إلى أنه  ــي أنطوان جريزمان لكي يس الفرنس
ــيع  ــم اجلاري مثلما أش ــد أن الالعب لن يرحل في نهاية املوس يعتق

خالل الفترة األخيرة عبر وسائل اإلعالم اخملتلفة.

سيميوني واثق ببقاء جريزمان يف أتلتيكو مدريد

 وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت /

NO. 3184 .                 . 14 .    MAY . 2019TUEالثالثاء)السنة الرابعة عشرة( العدد )3184(               14 / 5 / 2019 

مانشسرت سييت حيتفظ باللقب وعلى ليفربول االنتظار يف املوسم املقبل

مرسيدس يواصل )ثنائياته( يف جائزة إسبانيا الكربى

كوري يواجه شقيقه يف نهائي الغرب بدوري السلة األمريكي

هاليب تضيق اخلناق على أوساكا
يف صدارة التصنيف العاملي

سانشيز يثق يف عودة »يونايتد فريجسون«

أتلتيكو مدريد يطالب جريزمان
بكلمة حامسة بشأن برشلونة



أكد الشيخ صباح خالد احلمد الصباح نائب 
رئي��س مجلس الوزراء وزير اخلارجية أن احلرص 
واالهتم��ام املش��ترك بدورية انعق��اد اللجنة 
العلي��ا الكويتية - العراقية املش��تركة يأتي 
جتس��يدا للتوجيه��ات الس��امية واحلكيمة 
لقادتي البلدين في إط��ار العالقات الكويتية 

العراقية األخوية والتاريخية العريقة.
وقال الش��يخ صباح اخلال��د في كلمته خالل 
افتتاح أعم��ال الدورة الس��ابعة للجنة التي 
عق��دت في الكويت األح��د إن الزيارات رفيعة 
املس��توى أخي��را ب��ني البلدي��ن الش��قيقني 
عكس��ت النم��و املط��رد للعالق��ات املتين��ة 
السيما أن كال البلدين الشقيقني يتشاركان 
في الرؤى وف��ي مختلف القضاي��ا اإلقليمية 

والدولية .
وقال في افتتاح كلمته: »بس��م اهلل الرحمن 
الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني 
نبين��ا محم��د وعلى آل��ه وصحبه وم��ن وااله 
معالي األخ الدكتور محمد علي احلكيم وزير 
خارجي��ة جمهورية العراق الش��قيق معالي 
األخ الس��فير خالد س��ليمان اجلار اهلل نائب 
وزير اخلارجية س��عادة الس��فير نزار اخليراهلل 
الوكيل األقدم للش��ؤون السياسية في وزارة 

خارجي��ة جمهوري��ة الع��راق الش��قيق األخ 
الكرمي الس��يد مصعب سالم النصف عضو 
مجل��س إدارة غرف��ة جتارة وصناع��ة الكويت 
أصحاب الس��عادة أعض��اء اللجن��ة الوزارية 
العليا املشتركة بني دولة الكويت وجمهورية 
الع��راق األخ��وات واإلخ��وة احلض��ور الك��رمي 
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته أود بداية 
أن أتقدم بالتهنئة ملعالي األخ الدكتور محمد 
علي احلكيم وزير خارجي��ة جمهورية العراق 
الشقيق وكافة املش��اركني في أعمال الدورة 
السابعة للجنة العليا الكويتية – العراقية 
املش��تركة مبناس��بة حل��ول ش��هر رمض��ان 
املبارك أعاده اهلل علينا وعليكم وعلى أمتينا 
العربية واإلس��المية باخلير والُيمن والبركات 
كما أود وباألصالة عن نفسي ونيابة عن كافة 
أعضاء وفد دولة الكويت أن أرحب مبعالي األخ 
الدكت��ور محمد علي احلكي��م وكافة أعضاء 
الوف��د املرافق متمنيا له��م طيب اإلقامة في 
بلده��م الثاني الكويت كذل��ك بودي أن أجزي 
وافر الشكر والتقدير لكافة ممثلي القطاعات 
واجله��ات املش��اركة من البلدين الش��قيقني 
عل��ى ما بذل��وه من جهود مق��درة في االعداد 

والتحضير املميزين ألعمال جلنتنا هذه.
أك��د نائب وزیر اخلارجي��ة الكويتي خالد اجلار 
اهلل، أن هن��اك توافقا كويتيا عراقيا على حل 
العديد من القضايا العالقة في إطار العالقات 

الثنائية املتميزة بني البلدین الشقيقني.
وأع��رب اجل��ار اهلل، لوس��ائل اإلع��الم عق��ب 
افتتاح��ه االجتم��اع الوزاري الس��ابع للجنة 
الكويتي��ة العراقية املش��تركة ع��ن تطلعه 
لتوقي��ع الوفدين الكويتي والعراقي على عدد 
من االتفاقيات، مبا يسهم في تعزيز العالقات 

الثنائية وتطويرها .
وق��ال، إن هن��اك جول��ة أخرى م��ن املباحثات 
سيترأس��ها الش��يخ صب��اح اخلال��د احلمد 
الصب��اح نائ��ب رئی��س مجل��س ال��وزراء وزیر 
اخلارجي��ة الكويت��ي ووزير اخلارجي��ة العراقي 
محمد علي احلكيم«، معربا عن ثقته الكبيرة 
في إس��هام تل��ك املباحثات بدف��ع العالقات 
ملزيد من التعاون وتطوير مس��تقبل الشراكة 

االستراتيجية بني البلدین .
وكشف املسؤول الكويتي، النقاب عن خمس 
وثائق ستوقع من قبل ممثلي البلدین باإلضافة 
إلى محضر متفق عليه، يش��مل جميع أوجه 
التع��اون به��دف البن��اء على م��ا مت إجنازه في 

االجتماعات السابقة .
وأع��رب نائ��ب وزی��ر اخلارجي��ة الكويت��ي عن 
ارتياح��ه لألج��واء اإليجابي��ة الت��ي س��ادت 
االجتماع��ات والتع��اون ال��ذي أب��داه الوف��د 
العراق��ي حول مواضيع ج��رى بحثها في فرق 
العمل املش��تركة، مش��يدا باإلجن��ازات التي 

حتققت من خالل فرق العمل املشتركة.

وأك��د أن االجتم��اع يأت��ي في ظ��روف دقيقة 
وحرجة متر بها املنطقة، وعليه فإن من املهم 
والضروري »مد جس��ور التواصل مع األشقاء 

لتعزيز وتوثيق العالقات بني البلدین

بح��ث أمير الكويت الش��يخ صب��اح األحمد 
اجلابر الصب��اح، مع وزي��ر اخلارجي��ة العراقى 
محمد عل��ى احلكيم، س��بل تعزي��ز التعاون 

املشترك بني البلدين.
كما بحث اجلانبان – خ��الل اللقاء الذى عقد 
بقصر بيان، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير اخلارجية الكويتى الش��يخ صباح اخلالد 
احلم��د الصباح، ووزير ش��ؤون الديوان األميرى 
الش��يخ على ج��راح الصباح – مس��تجدات 

األوضاع على الساحتني االقليمية والدولية.
جتدر اإلشارة إلى أن اجلولة الثانية من اللجنة 
العليا الكويتية العراقية س��تعقد فى وقت 
الحق اليوم؛ حيث س��يترأس اجلانب الكويتى 
بها نائ��ب رئيس مجلس الوزراء وزير اخلارجية 
الشيخ صباح اخلالد، بينما سيترأس اجلانب 
العراقى وزير اخلارجية محمد احلكيم، والذى 
وص��ل إل��ى الكوي��ت في زي��ارة رس��مية ملدة 
يومني.كما التقى أمير الكويت الشيخ صباح 
األحمد اجلابر الصباح، رئيس حتالف اإلصالح 
واإلعم��ار رئيس تي��ار احلكم��ة العراقي عمار 
عبدالعزيز احلكي��م؛ حيث بحث اجلانبان أطر 

العالقات األخوية بني البلدين
كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحم��د، بقص��ر بي��ان، صباح س��مو رئيس 
مجلس ال��وزراء الش��يخ جابر املب��ارك. كما 
استقبل س��موه، نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزي��ر الداخلية الش��يخ خالد اجل��راح، ونائب 
رئي��س مجلس ال��وزراء وزي��ر الدولة لش��ؤون 
مجل��س ال��وزراء أن��س الصال��ح. واس��تقبل 
سموه، رئيس تيار احلكمة الوطني بجمهورية 
الع��راق عم��ار احلكي��م والوف��د املراف��ق له، 
مبناس��بة زيارته للبالد، حي��ث مت خالل اللقاء 
اس��تعراض أهم املستجدات والتطورات على 
الس��احة العراقية. وأشاد س��موه باحلكيم، 
ومبس��اعيه احلميدة التي يبذله��ا في توحيد 

الصف العراقي، وحتقي��ق املصاحلة الوطنية، 
مؤكداً أن اس��تقرار العراق وأمنه هو استقرار 
للمنطقة، متمنيا س��موه للعراق الش��قيق 
التق��دم واالزده��ار، واس��تعادة دوره احلضاري 
بني أش��قائه. حضر املقابل��ة محافظ مبارك 

الكبير محمود بوشهري .
ال��ى ذلك ح��ذر النائ��ب الس��ابق وائ��ل عبد 
اللطي��ف، من املضي باتفاقيتي خور عبد اهلل 
مع الكوي��ت والربط الس��ككي، الفتاً الى ان 
الكويت تس��عى الى ثتبيت احل��دود البحرية 
م��ع العراق من خالل هذه االتفاقية. وقال عبد 
اللطيف في تصري��ح متلفز ان “اتفاقية خور 
عبد اهلل مع الكوي��ت مذلة ومهينة، والبرملان 
ش��كل جلنة حتقيقية في االتفاقية ورأى عدم 
اجلدوى منه��ا”. واضاف ان “الكويت تس��عى 
ال��ى ثتبي��ت احل��دود البحرية مع الع��راق من 
خالل ه��ذه االتفاقية، حيث ان اخطر ما فيها 
هو ملف الربط الس��ككي الذي يقضي بدوره 
عل��ى موان��ئ الع��راق”. واوض��ح ان “مجلس 
شورى الدولة دعا في 2009 الى عدم التفاوض 
على احل��دود العراقي��ة، خاص��ة ان االتفاقية 
اس��اءت الى العراق بش��كل كبير، واليوم فأن 
الفساد واملكاسب الشخصية هي التي تدير 

ملف موانئ العراق.

قال رئيس الهيئة املس��تقلة لنزع 
الس��الح ضم��ن عملي��ة الس��الم 
ف��ي الفلبني، الس��فير التركي فاحت 
أولوصوي، إن عملية السالم وصلت 
إلى مراحل متقدمة، منذ استفتاء 
احلك��م الذاتي التاريخي ملس��لمي 

مورو جنوبي البلد اآلسيوي.
و17  ألف��ا  و540  ملي��ون  وص��وت 
ش��خصا، من أص��ل ملي��ون و700 
ألف، ب�”نعم” في استفتاء شعبي، 
ي��وم 21 يناي��ر/ كانون ث��اٍن املاضي، 
على قان��ون “بانغس��امورو”، الذي 
مينح حكما ذاتيا موسعا ملسلمي 

مورو.
وتنفي��ذا لتل��ك النتيجة، س��يتم 
إلغ��اء منطق��ة احلك��م الذاتي في 

وإنش��اء  )جن��وب(،  “ميندان��او” 
“بانغس��امورو”  منطق��ة 
املتمتعة بحكم ذاتي موسع في 

“مينداناو”.
وسيتمتع مس��لمو مورو بحرية 
ف��ي إدارة ش��ؤونهم الداخلي��ة، 
احلكوم��ة  س��يتبعون  بينم��ا 
املركزية في الش��ؤون اخلارجية، 

مع منحهم تسهيالت.
وبن��اء على رغبة أط��راف النزاع، 

تترأس تركيا الهيئة املستقلة لنزع 
الس��الح، لذا يتعاقب سفراء أتراك 

على رئاستها منذ عام 2014.

وق��ال أولوصوي إن تل��ك اآللية متتد 
إلى عش��رات الس��نوات، ش��هدت 
خالله��ا مراح��ل صع��ود وهب��وط، 
وعق��ب توّصل س��كان اجلنوب، في 
2014، إلى نتيجة ضمن مفاوضات 
الس��الم، مت اعتم��اد وثيق��ة م��ع 

ملحقاتها.
وأوضح أن من بني بنود تلك الوثيقة 
تأس��يس الهيئة املس��تقلة لنزع 
الس��الح، وهي تن��درج حتت عنوان 

“التطبيع”.
وتاب��ع أن تأس��يس الهيئ��ة ج��اء 
بناء على رغبة جبه��ة حترير مورو 
اإلس��المية واحلكومة الفلبينية، 
والهيئ��ة ليس��ت خاضع��ة لألمم 
املتح��دة وال أي��ة منظم��ة دولي��ة 

أخرى.
وأردف أن��ه خالل تأس��يس الهيئة، 
مت تكليف تركيا برئاس��تها.. وهذه 

خطوة مهمة جدا تدل على مكانة 
وأهمية تركيا ومقدار الثقة بها.

وشدد على أن أنقرة تقوم بفعاليات 
الس��الم  دولي��ة عدي��دة، لتحقيق 

في كثير م��ن مناطق النزاع بأرجاء 
العالم.

كما تلعب تركيا أدوارا عديدة، ضمن 

جلان األمم املتحدة .. والدافع وراء كل 
ذلك هو املكانة املهمة التي حتظى 
بها احللول السلمية في السياسة 
اخلارجية التركية، بحس��ب رئيس 

الهيئة.
ومضى قائال: لم نش��هد حتى اآلن 
خطوات ملموسة على أرض الواقع 
بش��أن نزع الس��الح.. كانت هناك 
خط��وات رمزي��ة آخرها ف��ي 2015. 
واألمر اكتسب زخما عام 2018 بعد 

مرحلة ركود.
وأضاف أن اس��تفتاء احلكم الذاتي 
كان إحدى نتائج تلك املرحلة، ونتج 
عنه تش��كيل إدارة “بانغسامورو” 

املؤقتة.
ولف��ت إل��ى وج��ود 80 عض��وا في 
احلكومة املؤقتة، وقد بدأوا عملهم 
في 22 فبراير/شباط املاضي، عقب 
أدائه��م اليم��ني الدس��توري، أمام 

رئيس الفلبني، رودريغو دوتيريتي.
ويت��رأس احلكوم��ة املؤقت��ة م��راد 
إبراهي��م، رئيس جبه��ة حترير مورو 

اإلسالمية.
َ أولوص��وي أن احلكومة املؤقتة  وبنَينَّ
هي التي تتولى إدارة منطقة احلكم 

الذاتي في تلك املرحلة.
وتابع: وتتولى املناصب العليا فيها 
املس��توى  رفيع��ة  ش��خصيات 
وأعضاء سابقون وأصحاب خبرة 
في جبه��ة حترير م��ورو، ومقارنة 
باملاض��ي، فق��د وصل��ت عملية 

السالم إلى مراحل متقدمة.
احلكومة  س��تخصص  وس��نويا 
منطق��ة  إلدارة  أم��واال  املركزي��ة 
احلكم الذاتي، وس��يتم تقاس��م 
الضرائ��ب التي يت��م جنيها من 
املنطقة )بني احلكومة واملنطقة(، 
شريطة أن يبقى اجلزء األكبر منها 
ف��ي املنطق��ة، فض��ال عن إنش��اء 
محاك��م تطبق أحكام الش��ريعة 

اإلسالمية.
وتدريجي��ا، ستس��لم جبهة حترير 
مورو أس��لحتها، بالتزامن مع إجناز 
الذات��ي،  اتف��اق احلك��م  خط��وات 
 ،2022 ف��ي  العملي��ة  لتكتم��ل 
وتتحول اجلبهة إلى كيان سياسي 

خاضع لقانون األحزاب.
ن��زع  عملي��ة  تفاصي��ل  وبش��أن 
الس��الح، قال أولوص��وي إنه يوجد 
ملح��ق متعل��ق ب�”التطبي��ع” في 
اتفاقي��ة “بانغس��امورو”، يتضمن 
مراح��ل ن��زع الس��الح، إضافة إلى 
بروتوك��والت توض��ح كيفية حتديد 
كمي��ة الس��الح التي بي��د اجلبهة 
وتس��ليمها  ونقله��ا  وجمعه��ا 

وتخزينها.
وق��د وّقع أط��راف الن��زاع على ذلك 

امللحق وتعهدوا بتطبيقه.
وأض��اف أنه في نهاي��ة عملية نزع 

السالح، سيتم منح بطاقات هوية 
ملس��لمي مورو ممن ش��ملتهم تلك 

العملية.
ال  م��ورو  مس��لمي  أن  وأوض��ح 
ميلك��ون حاليا بطاق��ات هوية، لذا 
يجب تس��جيلهم في الس��جالت 
الرسمية، وبالتالي فإن الهوية التي 

س��تمنح لهم س��تحدد هويتهم 
ومكانتهم في اجملتمع.

ولسنوات طويلة عاش أتباع جبهة 
حترير مورو أجواء حرب، لذا يتساءل 
البع��ض إن كان هؤالء مس��تعدون 
لالنتقال إلى حي��اة مدنية، خاصة 

م��ن الناحية النفس��ية، وإن كانت 
ثمة مخاط��ر خلف انخراطهم في 

اجملتمع.
رئيس هيئة نزع الس��الح قال: لدي 
مث��ال من أرض الواقع، فمجموعات 
مح��دودة جدا ف��ي املنطقة أعلنت 
“داع��ش”  لتنظي��م  تبعيته��ا 
اإلرهابي.. واحلكوم��ة وجبهة حترير 

م��ورو تتكاتف��ان معا حملارب��ة تلك 
اجملموعات.

التكات��ف  ذل��ك  أن  عل��ى  وش��دد 
والكف��اح م��ن جان��ب الطرفني هو 
أفضل مؤش��ر على حرصهما على 
ترسيخ األمن والثقة والتطبيع في 

املنطقة.
ومضى قائال إن احلكومتان املركزية 
واملؤقت��ة في املنطقة تدركان جيدا 
س��ينعكس  الس��الم  حتقي��ق  أن 
إيجابا على الس��كان، م��ن ناحية 
وارتفاع  العاملة،  األيدي  استخدام 
مستوى املعيشة، وغيرهما.. وهيئة 
نزع السالح تالحظ هذا جيدا لدى 
الطرفني، ونحفزهما على مواصلة 

اجلهود.
وثمة تساؤالت أيضا بشأن إن كانت 
احلكومة املركزية في الفلبني متتلك 
خط��ة عم��ل واضحة وملموس��ة 
إلدماج املس��لحني ف��ي اجملتمع، 
وحتويلهم إلى أيٍد عاملة، أم أنها 

تكتفي فقط بترديد شعارات.
رغ��م أن الهيئ��ة معني��ة فقط 
بنزع السالح، إال أنها، وبحسب 
أخب��ارا حول  تتلقى  أولوص��وي، 
مس��ؤولني  احلكوم��ة  تعي��ني 
التط��ورات  ملتابع��ة  عديدي��ن 
واالقتصادي��ة  االجتماعي��ة 
لس��كان منطقة احلكم الذاتي، 
وأنش��طة  فعالي��ات  ومباش��رة 
إدم��اج  إع��ادة  بش��أن  عدي��دة 

املسلحني في اجملتمع.
وختم بقوله: أنا ش��خصيا مقتنع 
س��يتخذان  الطرف��ني  ب��أن  ج��دا 
خطوات ملموسة جتّسد رغباتهما 
الس��الم،  وإح��الل  التطبي��ع  ف��ي 

وحتقيق تقدم إيجابي.

12 قضايا

الحلول السلمية تحظى بمكانة مهمة يف 
السياسة الخارجية الرتكية وأنقرة تقوم 
بفعاليات دولية عديدة إلنهاء النزاعات

توقيع خمس 
مذكرات لتطوير 
مجاالت التعاون بني 
العراق والكويت

الحكومة وجبهة مورو 
اإلسالمية تحاربان 
مجموعات محدودة 
أعلنت تبعيتها لداعش 
وهما حريصتان على 
ترسيخ األمن والثقة
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االمري استقبل احلكيمان .. الكويت وبغداد على طريق حل القضايا العالقة

ولي العهد الكوييت : استقرار املنطقة من استقرار العراق وأمنه



األمر  وبالنسبة إلسرائيل، ش��كل 
اعترافا “تاريخيا” بالعالقة املمتدة 
الشع��ب  ب��ن  ع��ام  آالف  لثالث��ة 

اليهودي والقدس .
وأثارت اخلطوة غضب الفلسطينين 
الذين ينظرون إلى القدس عاصمة 

لدولتهم املستقبلية .
ويعود اخلالف على وضع القدس إلى 
حرب عام 1948 التي مهدت إلنشاء 
دول��ة إسرائي��ل، عندم��ا سيطرت 
الشق  اإلسرائيلية عل��ى  الق��وات 

الغربي من املدينة.
واحتلت إسرائيل القدس الشرقية 
الفلسطيني��ة في ح��رب حزيران/

يوني��و 1967، ث��م ضمته��ا إليه��ا 
ف��ي خطوة لم يعت��رف بها اجملتمع 

الدولي.
وقررت معظ��م العواصم األجنبية 
االحتفاظ بسفاراتها لدى إسرائيل 
خ��ارج الق��دس حت��ى إيج��اد حل 
لوضع املدينة من خالل املفاوضات.

أطل��ق   ،2018 آذار/م��ارس  ف��ي 
الفلسطيني��ون في غزة “مسيرات 
العودة الكب��رى” للمطالبة بعودة 
الالجئن إلى أراضيهم التي فروا أو 

طردوا منها خالل حرب 1948.
واحتش��د الغزيون على احلدود ضد 
نق��ل السف��ارة األميركي��ة ودعوا 
إسرائيل إلى رف��ع احلصار املفروض 
عل��ى القطاع منذ عش��ر سنوات 
والذي تق��ول إسرائيل إنها تفرضه 

لدواع أمنية.
وأصبح السياج احل��دودي الفاصل 
ب��ن إسرائي��ل والقط��اع ساح��ة 
تق��ول  أسبوعي��ة،  لصدام��ات 
إسرائيل إنها ت��دار من قبل حكام 
غ��زة اإلسالمين، لك��ن النشطاء 
يفن��دون ه��ذا االدعاء ويؤك��دون أن 
قي��ادة املسيرات مدنية، وش��عبية 

سلمية.
وقت��ل 62 فلسطيني��ا عل��ى األقل 
خالل االش��تباكات على احلدود في 

يوم افتتاح السفارة.
وتزامنت هذه االشتباكات أيضا مع 

إحياء ذكرى النكبة التي تشير إلى 
نزوح مئات آالف الفلسطينين عن 

أراضيهم عام 1948.
ال يل��وح ف��ي األف��ق ح��ل للصراع 
ول��م  الفلسطين��ي  اإلسرائيل��ي 
تشهد السنوات األخيرة منذ 2014 
أي ح��راك دبلوماس��ي حقيقي في 

هذا االجتاه.

وترف��ض حرك��ة حم��اس االعتراف 
بوجود إسرائيل التي خاضت معها 

منذ 2008 ثالث حروب.
وواصلت إسرائيل حصارها لغزة 
للضفة  احتالله��ا  إل��ى جان��ب 
الشرقي��ة،  والق��دس  الغربي��ة 
كم��ا وسع��ت نط��اق مشروعه��ا 

االستيطاني.
ودخ��ل الرئي��س األميرك��ي دونالد 
ترام��ب إل��ى البيت األبي��ض واعدا 
ب��أن يكون أكثر الرؤس��اء في تاريخ 
تأيي��دا إلسرائيل  الواليات املتحدة 

مع زيادة إدارته تعهداتها لها.

واستم��رت االضطرابات على حدود 
غ��زة من��ذ ذلك احل��ن إل��ى جانب 
جوالت من الهجم��ات الصاروخية 
التي استهدفت إسرائيل والغارات 
االنتقامية على القطاع، كان آخرها 
هذا الشهر، ويبدو أن الطرفن أقرب 

إلى مواجهة شاملة.
وقتل نح��و 300 فلسطيني وستة 

إسرائيلين في أعم��ال العنف في 
غ��زة ومحيطه��ا من��ذ آذار/م��ارس 

.2018
بع��د يوم��ن م��ن نق��ل الوالي��ات 
القدس،  إل��ى  املتح��دة سفارته��ا 
ح��ذت غواتيماال حذوه��ا، وكذلك 
البارغواي التي ما لبثت أن تراجعت 

بعد أقل من أربعة أشهر.
وأعلن��ت بلدان أخرى عن نية مماثلة 
لنق��ل سفاراتها لك��ن اخلطوة لم 

تنفذ على أرض الواقع.
وزارة  باس��م  املتح��دث  وب��دا 
إميانوي��ل  اإلسرائيلي��ة  اخلارجي��ة 

نحشون متفائال عندما أش��ار إلى 
“ديناميكية غير مسبوقة” متثلت 
بزي��ارات لق��ادة أجان��ب وافتت��اح 
لبعثات دبلوماسية — وإن لم تكن 

بدرجة سفارات –.
وأك��د نحش��ون إن الفوض��ى التي 
ل��م  األميركي��ة  اخلط��وة  ه��ددت 
تتحق��ق، متجاه��ال تأثيره��ا على 

احلراك الدبلوماسي. وقال “لسنوات 
لم تكن هناك عملية سالم”.

وق��ال أحم��د مجدالن��ي مستشار 
إن  الفلسطين��ي،  الرئي��س 
“أسوأ  يشه��دون  الفلسطيني��ن 
فت��رة” عل��ى اإلطالق فيم��ا يتعلق 

بالعالقات مع الواليات املتحدة.
وأضاف أن املبادرات األميركية بشأن 
الق��دس “لها تأثير كبي��ر” مشيرا 
إل��ى أن إدارة ترام��ب انتقل��ت ف��ي 
العام املاضي م��ن “وضع الوسيط 
املنح��از إل��ى املدافع ع��ن االحتالل 

اإلسرائيلي” .
الفلسطيني��ة  القي��ادة  جم��دت 
اإلدارة  م��ع  الرسمي��ة  اتصاالته��ا 
األميركية في كانون األول/ديسمبر 
2017، ورفض��ت حتركات مستشار 
ترام��ب وصه��ره جاري��د كوش��نير 
لصياغة اتفاق سالم “نهائي” كان 
الرئيس األميركي قد عبر عن رغبته 

فيه منذ فترة طويلة.
وم��ن املتوقع أن يت��م الكشف عن 
اإلسرائيل��ي  الن��زاع  حل��ل  خط��ة 
الفلسطين��ي بع��د رمض��ان الذي 
ينته��ي مطل��ع حزيران/يوني��و، ما 
مين��ح رئي��س ال��وزراء اإلسرائيل��ي 

بنيام��ن نتنياه��و وقتا بع��د فوزه 
في االنتخابات التشريعية الشهر 
املاضي الفرصة لتشكيل حكومة 
جدي��دة أكثر ميينية م��ن احلكومة 

احلالية .

وقال��ت اإلدارة األميركية إن اخلطة 
ستتخ��ذ منحى آخ��ر مختلفا عن 
اجلهود التقليدية. وأش��ار كوشنير 
هذا الشهر إل��ى أن اخلطة لن تأتي 
على ذكر احلل الق��دمي القائم على 

أساس حل الدولتن .
وقال احملل��ل السياسي في اجمللس 
األورب��ي هي��و لوف��ات، إن القرارات 
املتعلقة بالقدس “أدت الى التأثير 
املنش��ود في السياس��ة الداخلية 

واحلسابات” األميركية.
لكن��ه أضاف أن��ه “كان له��ا تأثير 
سلبي على خطة السالم املقبلة. 
أصبح من ألصعب على دول اخلليج 
حاليا دعمها ألن القدس الشرقية 

خط أحمر”.
وردا عل��ى س��ؤال قبل ذك��رى مرور 
عام على نقل السفارة، أكدت وزارة 
اخلارجي��ة األميركي��ة أنها ليست 
س��وى اعت��راف بواق��ع وال تستبق 

نتيج��ة مفاوض��ات مقبل��ة. وهي 
تتحدث ع��ن خطة س��الم “عادلة 
وواقعي��ة وميك��ن تطبيقه��ا تؤمن 

مستقبال مزدهرا للجميع”.

رئيس "األمن القومي" اإليراني: مخربون من دولة ثالثة قد يكونون وراء هجمات الفجيرة

الدول��ي  والتع��اون  وزارة اخلارجي��ة  وأعلن��ت 
اإلماراتي��ة، ، أن "أرب��ع سف��ن ش��حن جتارية 

مدنية، من ع��دة جنسيات تعرضت 
لعمليات تخريبية بالقرب من املياه 
اإلقليمي��ة للدول��ة، باجتاه الساحل 

الشرق��ي بالق��رب من إم��ارة الفجي��رة، وفي 
املنطقة االقتصادية البحرية لدولة اإلمارات، 
وأكدت أن العمليات لم يسفر عنها وقوع أية 

خسائر أو أضرار بشرية".
اخلارجي��ة  وزارة  باس��م  املتح��دث  ووص��ف 
اإليرانية، امس االثنن، احلوادث التي تعرضت 
له��ا 4 سفن ق��رب املياه اإلقليمي��ة لإلمارات 
بأنه��ا "مقلق��ة ومؤسف��ة"، وطال��ب بفتح 

حتقيق لكشف مالبساتها.
وقال موسوي في بيان: "ما حدث لعدة سفن 
ف��ي بحر عمان يدعو إل��ى األسف والقلق في 
نف��س الوق��ت، ويشكل لن��ا إزعاج��ا ونحن 

نطالب بفتح حتقيق في احلادثة".
كما قال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، 
إنه "في متام الساعة 6 صباحا من، يوم األحد، 
تعرضت ناقلتان سعوديتان لهجوم تخريبي، 
وهما في طريقهما لعبور اخلليج العربي في 

املياه االقتصادية".
وتاب��ع الفال��ح، "ل��م ينجم ع��ن الهجوم أي 
خسائ��ر ف��ي األرواح أو تس��رب للوق��ود، في 
ح��ن جنم عن��ه أض��رار بالغ��ة ف��ي هيكلي 
"عك��اظ"  لصحيف��ة  وفق��ا  السفينت��ن"، 

السعودية.
وأردف الفال��ح، "نؤك��د املسؤولية املشتركة 
للمجتم��ع الدولي في احلف��اظ على سالمة 
املالح��ة البحرية وأم��ن الناق��الت النفطية، 
حتسبا لآلثار التي تترتب على أسواق الطاقة 

وخطورة ذلك على االقتصاد العاملي".
وكان��ت أدانت كل من مص��ر واألردن ومجلس 
التعاون اخلليجي، بأش��د العب��ارات تعرض 4 
سفن ألعمال تخريبي��ة قرب املياه اإلقليمية 

لإلمارات.
الدول��ي  والتع��اون  وزارة اخلارجي��ة  وأعلن��ت 

اإلماراتية، األحد، أن أربع سفن ش��حن جتارية 
مدنية، من عدة جنسيات، تعرضت لعمليات 
تخريبي��ة بالقرب من املياه اإلقليمية للدولة، 
باجت��اه الساح��ل الشرقي بالقرب م��ن إمارة 

الفجيرة، وف��ي املنطقة االقتصادية البحرية 
لدولة اإلمارات، وأكدت أن العمليات لم يسفر 

عنها وقوع أية خسائر أو أضرار بشرية.
كما أك��دت وزارة اخلارجي��ة اإلماراتية ضرورة 
قي��ام اجملتمع الدول��ي بحفظ أم��ن وسالمة 

حرك��ة املالحة البحري��ة ومن��ع أي تصرفات 
عدائي��ة ته��دد املالح��ة البحري��ة التجارية 

العاملية.

وأش��ارت الوزارة إل��ى أن العمليات التخريبية 
لم تنت��ج عنها أي أضرار بشري��ة أو إصابات، 
كم��ا ال يوجد أي تسرب ألي مواد ضارة أو وقود 

من هذه السفن.
وطالب��ت اإلمارات ف��ي بيان ل��وزارة اخلارجية 
ته��دد  عدائي��ة  تصرف��ات  ألي  ح��د  بوض��ع 
املالح��ة البحرية التجاري��ة العاملية، وإظهار 
احل��زم الكام��ل إليق��اف أي مس��اس بأمنها 

وسالمتها.
وش��ددت الوزارة أن العم��ل يستمر في ميناء 
الفجيرة بشكل طبيعي، وأي شائعات وقوع 
احل��ادث داخ��ل املين��اء خالية ع��ن الصحة، 
وأك��دت ال��وزارة عل��ى أن تعري��ض السف��ن 
التجاري��ة ألعم��ال تخريبي��ة وتهدي��د حياة 

طواقمها يعتبر تطوراً خطيراً.
وتصاعد التوتر في اخلليج حيث تعرضت عدة 
سفن العم��ال تخريبية بحس��ب ما أعلنت 
الري��اض وأبوظب��ي فيما عدل وزي��ر اخلارجية 
االميرك��ي ماي��ك بومبي��و خط��ط جولت��ه 
للتوج��ه الى بروكسل وبح��ث امللف االيراني 

مع املسؤولن األوربين.

وأعلن��ت سلط��ات السعودي��ة ع��ن تعرض 
ناقلتي نفط سعوديت��ن ل�"هجوم تخريبي" 

قبالة السواحل اإلماراتية.

وكان��ت اإلمارات العربية املتح��دة قد أعلنت 
االح��د أّن أربع سفن ش��حن جتاري��ة من عدة 
جنسي��ات تعّرضت ل�"عمليات تخريبية" في 
مياهها قبالة إيران، في ش��رق امارة الفجيرة 

ب��دون حتدي��د املنفذي��ن واصفة احل��ادث بانه 

"خطير".
في طه��ران، عب��رت السلطات ع��ن "القلق" 
لتعرض سفن في اإلمارات العمال "تخريبية" 

وحضت على إجراء حتقيق.
وكانت اخلارجية االماراتية اعتبرت أن "تعريض 
السف��ن التجارية ألعم��ال تخريبية وتهديد 

حياة طواقمها يعتبر تطوراً خطيراً".
ودعت االمارات ايضا االحد اجملتمع الدولي إلى 
"القي��ام مبسؤولياته" ملن��ع "أي أطراف حتاول 
املساس بأمن وسالمة حركة املالحة البحرية 
وهذا يعتبر تهديدا لألمن والسالمة الدولية".

ويتمت��ع مين��اء الفجيرة مبوق��ع استراتيجي 
يتيح لالم��ارات تصدير النفط م��ن دون املرور 
مبضيق هرمز، وبالتالي ضمان حركة التصدير 

في حال حصول اي توترات اقليمية.
وقد هددت ايران عدة مرات باغالق هذا املضيق 
االستراتيج��ي في حال حص��ول أي مواجهة 

عسكرية في اخلليج.
ويأت��ي احلادث في املي��اه االماراتية في خضم 
مرحل��ة م��ن التوت��ر املتصاع��د ب��ن إي��ران 
والواليات املتحدة. وأرسلت الواليات املتحدة 
سفينة هجومية وبطاريات صواريخ باتريوت 
إل��ى الش��رق األوسط لتعزيز ق��درات حاملة 
طائ��رات وقاذف��ات من طراز "ب��ي-52" أُرسلت 

سابقا إلى منطقة اخلليج.
كما يأت��ي ذلك فيم��ا يتوجه وزي��ر اخلارجية 
بروكس��ل  إل��ى  بومبي��و  ماي��ك  األميرك��ي 
حي��ث سيناقش مل��ف إيران م��ع املسؤولن 

الفرنسين والبريطانين واألملان.
واوض��ح مس��ؤول اميرك��ي ان بومبي��و ألغى 
بالتالي مروره في موسكو. وكان وزير اخلارجية 
االميرك��ي ألغى في االيام املاضية زيارتن الى 
برلن وغرينالند لك��ي يكرس جهوده للملف 
االيراني. وقالت مسؤولة السياسة اخلارجية 
باالحتاد األوربي فيديريكا موغيريني االثنن إن 
االحتاد يدعم تنفيذ االتفاق النووي الدولي مع 
إيران دعما كام��ال ويريد من القوى املتنافسة 

جتنب أي تصعيد آخر بشأن القضية.
وأضافت موغيريني للصحفين قبل اجتماع 
لوزراء خارجي��ة دول بريطانيا وفرنسا وأملانيا 
املوقع��ة عل��ى االتف��اق "سنواص��ل دعم��ه 
ق��در م��ا نستطيع بك��ل الوسائ��ل وبإرادتنا 

السياسية".

وقالت موغيريني إنها علمت الليلة املاضية 
بوصول بومبيو إل��ى بروكسل، حيث يجتمع 
وزراء خارجي��ة االحتاد األورب��ي للمشاركة في 

اجتماع شهري.
وأضافت "سنكون هنا ط��وال اليوم )لبحث( 

ج��دول أعم��ال مزدح��م. لذلك سن��رى خالل 
الي��وم كيف وما إذا كنا سنرتب اجتماعا. هو 
)بومبي��و( بوضوح محل ترحيب دائما، لكن ال 

توجد خطط محددة في الوقت احلالي".
وكانت الدول األوروبية قالت األسبوع املاضي 
إنها تريد احلفاظ على االتفاق النووي اإليراني 
وترف��ض "إن��ذارات" طه��ران، بعدم��ا قلصت 
اجلمهوري��ة اإلسالمية التزاماته��ا املتعلقة 
بالبرنام��ج الن��ووي وهددت باتخ��اذ خطوات 
قد تشكل انتهاكا لالتف��اق الذي وقعته مع 

القوى العاملية عام 2015.
وجاء حترك إيران ردا على العقوبات األميركية 
التي فرضتها واشنطن في أعقاب انسحاب 
الرئي��س دونالد ترامب م��ن االتفاق النووي مع 

إيران قبل عام .
وكثف��ت ادارة الرئيس االميركي دونالد ترامب 
ضغوطه��ا عل��ى اي��ران ف��ي االون��ة االخيرة 
متهمة اياها بالتحضير لهجمات "وشيكة" 

ضد مصالح أميركية في الشرق االوسط.
واالمارات عضو قي��ادي إلى جانب السعودية 
ف��ي التحال��ف العسك��ري الداع��م للقوات 
احلكومي��ة ف��ي اليمن اجمل��اور ف��ي معاركها 
مع املتمردين احلوثي��ن املتهمن بتلقي دعم 

عسكري من إيران.
 ورتفعت العقود اآلجلة للنفط االثنن بفعل 
تزايد اخملاوف من تعطل اإلمدادات من منطقة 

الش��رق األوسط املهم��ة إلنتاج اخل��ام. وبلغ 
االرتفاع 0.5 باملئة.

والسعودية واإلمارات في املركز األول والثالث 
بن أكبر املنتجن عل��ى الترتيب في منظمة 

البلدان املصدرة للبترول )أوبك(.

وقال أبهيشك كوم��ار رئيس التحليالت لدى 
إنترفاكس إنرجي في لندن "تصاعد التوترات 
اجليوسياسية في الش��رق األوسط، بجانب 

االنخف��اض احل��اد ف��ي إم��دادات النفط من 
فنزوي��ال وإي��ران، سيظ��الن يدفع��ان األسعار 

للصعود".
وتتلقى األسواق الدعم من سعي واش��نطن 
خلف��ض صادرات النف��ط اإليرانية إلى الصفر 
وتقلي��ص ص��ادرات فنزوي��ال، حي��ث تتسبب 
مشك��الت ف��ي البني��ة التحتي��ة أيضا في 

تراجع اإلنتاج .

13 ما وراءالحدث

الفاحل : نؤكد املسؤولية املشرتكة للمجتمع الدولي يف احلفاظ على 
سالمة املالحة البحرية وأمن الناقالت النفطية

ق��ال حشم��ت اهلل فالحت بيشه، عضو البرملان اإليران��ي، امس االثنن، إن "مخربن من دولة ثالثة" قد يكونون وراء الهجم��ات التي وقعت قرب ميناء الفجيرة في 
اإلمارات.ونقل��ت وكال��ة "إرنا" اإليرانية عن بيشه، رئيس جلنة األمن القومي في البرملان، قول��ه: "هجمات ميناء الفجيرة رمبا نفذها مخربون من دولة ثالثة يسعون 
لزعزع��ة استقرار املنطقة".وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أعل��ن، في وقت سابق، تعرض ناقلتن سعوديتن لهجوم تخريبي وهما في طريقهما لعبور 
اخلليج العربي في املياه االقتصادية لدولة اإلمارات العربية املتحدة، قرب إمارة الفجيرة، صباح  األحد.وتابع الوزير: "كانت إحداهما في طريقها للتحميل بالنفط 
السع��ودي م��ن ميناء رأس تنورة، ومن ثم االجتاه إلى الواليات املتح��دة لتزويد عمالء )أرامكو( السعودية"، مشيرا إلى أنه "لم ينجم عن هذا الهجوم أي خسائر في 

األرواح أو تسرب للوقود، في حن جنم عنه أضرار بالغة في هيكلي السفينتن".

بالنسبة إلسرائيل شكل األمر اعرتافا تارخييا بالعالقة املمتدة لثالثة آالف عام بني الشعب اليهودي والقدس

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

نقلت الواليات 
املتحدة سفارتها لدى 

إسرائيل من تل أبيب إلى 
القدس في قطيعة مع 

سياستها السابقة تزامنت 
مع “حمام دم” على احلدود 

مع غزة.
وتستعد إدارة الرئيس 

األميركي دونالد ترامب إلى 
تقدمي خطتها املوعودة 

منذ وقت طويل حلل النزاع 
اإلسرائيلي الفلسطيني. ما 

الذي تغير؟
متجاهلة االحتجاج الدولي، 

افتتحت الواليات املتحدة 
سفارتها في القدس في 14 
أيار/مايو 2018 وسط ضجة 
إعالمية كبيرة، بعد نقلها 
من تل أبيب، متهيدا ألكثر 

وعود ترامب إثارة للجدل وهو 
االعتراف بالقدس عاصمة 

إلسرائيل .

صحيفة سعودية : مل ينجم عن اهلجوم أي 
خسائر يف األرواح أو تسرب للوقود يف حني ان 
ما جنم عنه أضرار بالغة يف هيكلي السفينتني

دخل ترامب إىل البيت 
األبيض واعدًا بأن يكون 
أكثر الرؤساء يف تاريخ 
الواليات املتحدة تأييدا 
إلسرائيل مع زيادة إدارته 
تعهداتها لها

أدانت كل من مصر 
واألردن ومجلس التعاون 
الخليجي بأشد العبارات 
تعرض 4 سفن ألعمال 
تخريبية قرب املياه 
اإلقليمية لإلمارات
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ترامب

عباس

هنية

حشمت اهلل

الفالح

عام على نقل السفارة األمريكية إىل القدس .. ماذا تغري؟

ال يلوح يف األفق حل للصراع اإلسرائيلي الفلسطيين ومل تشهد 
السنوات األخرية أي حراك دبلوماسي حقيقي يف هذا االجتاه



املدينة الفاضلة يف رواية )الزمن املستحيل( للروائية العراقية املغرتبة وفاء عبد الرزاق

الروايُة متثُل صرخًة يف هذا العامل مرتامي األطراف مشاله وجنوبه شرقه 
وغربه عامل األغنياء وعامل الفقراء و)العامل الثالث(

كم��ا عهدنا طابع وأسل��وب الروائيِة في 
الكتاب��ِة، فالرواي��ُة انساني��ٌة بطرحه��ا 
وموضوعها، فهي تصُل��ُح في كل مكان 
م��ن هذا العال��م، فهي تبح��ُث في حياة 
ومستقب��ل جي��ل كام��ٍل م��ن املعوقني، 
ذك��وراً وإناث��اً، جي��ٌل أفرزتْ��ُه مجتمعاٌت 
تعان��ي م��ن اضطراب��اٍت وتشوه��اٍت في 
العالقات االنساني��ة )مجتمعياً وطبياً(، 
مجتمع��ات. التطور الصناع��ي والتقني 
الذي يذهُب ضحاياه العديد من األطفال 
نتيج��ة تلّوث البيئة واحل��روب وماتُنتجُه 
تلك اجملتمعات م��ن نشاطاٍت وفعاليات؛ 
فضالً ع��ن التفاعل والعالق��ات في تلك 
وهذه م��ن عالقات غير سويّ��ٍة نابعة من 
أخالقي��ات وتصرف��ات هجين��ة يفعلها 
البعض على مختلف الديانات والثقافات، 
كلها تصّب في انتاج جيٍل مشّوٍه نلعنُه 
وننب��ذُه في حني يتحمل اجملتمع جزءاً من 
ه��ذه العاقب��ة. الروايُة متث��ُل صرخًة في 
ه��ذا العال��م املترامي األطراف ش��ماله 
وجنوب��ه، ش��رقه وغربه، عال��م األغنياء، 
وعالم الفق��راء، و)العالم الثالث(، وتقرع 
جرس اخلطر ملا تعاني منُه هذه الشريحة 
ف��ي اجملتم��ع الدولي م��ن أهم��اٍل ونظرٍة 
دونيٍة، وسوء ف��ي التعامل، بل أن الكثير 
من ال��دول )املتحضرة( أهمل��ْت قوانيُنها 
واعراُفه��ا املعاقني أو )املنغوليني(، بشتى 
صوره��م وأش��كالهم وعاهاته��م.. ب��ل 

وصم��َت عند هؤالء الط��ب، وبعض رجال 
الدي��ن من مختل��ف الديان��ات واملذاهب، 
فهن��ا دعوٌة للمؤسسات األممية والدولية 
إلع��ادة النظ��ر بالقوان��ني والتعليم��ات، 
لنص��رة ه��ذه الشريحة، وكذل��ك لعالم 
الطب واألطباء إلنصافهم، وايجاد ثقافٍة 
جديدٍة واعي��ٍة تتعامل بح��رص انساني 
وحض��اري وأخالق��ي م��ع ه��ذا اجملتم��ع، 
الذي ك��ان ضحيًة ملشاكل ه��ذا الكون.

إجن��ازٌ أدب��ي راٍق، يستحُق الوق��وَف عنده 
من قب��ل املشتغلني ف��ي النق��د األدبي، 
وعل��م االجتم��اع، والباحثني ف��ي احلوار 
ب��ني األدي��ان، واملهتمني بوض��ع القوانني، 
ليغترف��وا من ه��ذه الرواي��ة رؤًى وأفكاراً 
تبني بها عاملاً جديداً يؤاخي بني اإلنسان 
وأخي��ه مهما كان ش��كله أو معتقده أو 
لون��ه –خصوصاً- ممن يعان��ون من عاهة. 
وف��ي )ص: 104(: )هناَك عدم رضا يسكُن 
في أحشائي، كتب��ُت ومّزقُت كثيراً حتى 
استقّرب��ي املط��اُف ال��ى رواي��ة »الزم��ن 
املستحي��ل« ف��ال تبخْل علّي ف��ي نهاية 
األم��ر، وقد رافقتني م��ن أول حرف فيها(.

الروايُة ُقّسمْت على رحالت، والرحلُة هي 
السفر، االنتقال والتنقل، فهناك التنقل 
املكان��ي ب��ني املدين��ة والري��ف، ومدين��ة 
ومدينة أخرى، وهناك رحلة الروح والعقل 
وتنقل الفكر وحركته من حال الى أخرى.. 
فالرحلة حركٌة تس��ري في داخل تفكير 
كل ش��خصية من ش��خصيات الرواية. 
وك��ان ع��دد رح��الت الرواي��ة اثنتيعشرة 
رحل��ة، عنون��ْت )إح��دى عش��رة( منه��ا 
بتسلسالته��ا الرقمية، وذك��رت الثانية 
عشرة )الرحلة األخي��رة( لتعطي مدلوالً 
للق��ارئ أنه��ا آخ��ر رحل��ة ك��ي ال ينتظر 
رحالت أخرى في النص يتبع هذا املقطع. 

وه��ي ضمن تقني��ات سرده��ا ومنهجها 
ف��ي الكتابة تول��ُد الرواي��ة عندها حيُث 
يصطدم الق��ارئ بحضور ك��ٍم هائل من 
الشخصي��ات ينفردون ب��ه ويضخون له 
ح��وارات كبي��رة وكثيرة، وكأن��ه فيبداية 
األمر يغيش أجواء غريبة بل يسمع لغات 
وأصواتا غريبة ال يفهم وال يفقه معناها 
في صفحاتها األولى، وكأنها متد خيوطاً 
كي جت��ر القارئ نحو التالي من الدهشة، 
فبعد أن يسترسل بالقراءة تفتُح الرواية 
ذراعيه��ا له ك��ي تُعّرفُه بضيوف��ِه الذين 
عّج��وا باملك��ان مع��ُه وباألح��داث التي 
تتوال��ى.. ثم تت��رُك الروايُة للق��ارئ حريّة 
تسمية األبط��ال، فهناك تعددية أسماء 
للشخصي��ة الواحدة، ب��ل واألماكن غير 
مح��ددة أو مشخصة، فتت��رك فسحات 
للخي��ال أن يخت��ار املكان ال��ذي ترسمه 
مخيلت��ه ويعتق��ُد أنُه األصل��ح، وكذاك 
الزم��ان. فض��الً ع��ن املي��زة الت��ي تسوُد 

كتاباته��ا وهي أن تول��د حكايٌة من رحم 
حكاية والرواية مشحونٌة بلغٍة شعريٍة 
محبب��ٍة. هن��ا وضعِت الروائي��ة تصميم 
مدينٍة جديدٍة، وضعت فيها كل ما يساعُد 
أبطالها لتجاوز األزمات والتحديات. فقد 
ذك��رت أح��دى الشخصي��ات املهمة في 
الرواية )سح��ر( مدينتها التعيسة ، وقد 
أسمته��ا:  »املدين��ة العمي��اء« ليس��ت 
ألنه��ا أغفلتها ولم حتتضن ش��بابها، أو 
أن أح��دا من سكانها ل��م يرها فقط، بل 
ألنهامدينة النكبات، مدينة املوت، بوفاة 
والديه��ا وفقدناها لهم��ا في عمر مبكر، 
ث��م عيشها مرحلة اخل��وف بوجود زوجة 
والده��ا، وزوجه��ا ال��ذي ك��ان يعاكسها 
ويتحني الفرص لإلنقضاض على فريسته.

وكذل��ك أوالد زوج��ة أبيه��ا.. واملدينة هي 
التي تنك��رت لهؤالء املعوق��ني ونبذتهم 
فتب��رأت منهم ، كما تبرأ مجتمع املدينة 
وعوائلهم منهم، فجعلوهم بذلكاملنفى، 
الذي أصبَح بع��د حني فردوسهم .مدينُة 
إال  والي��رون  بصيرته��م،  فق��دوا  الذي��ن 

أنانيته��م املتضخمة، وينفرون من اآلخر، 
مدين��ٌة يسوده��ا العن��ف والالإنسانية.

ومقابل هذه املدين��ة التي أنتجْت تاريخاً 
مظلماً حلياة »سح��ر«؛ أبتدعِت الروائية 
مكاناً ساحراًجمي��الً مبكانِه ومبجتمعه، 
ف��ي قري��ٍة أسمته��ا: »أبو ف��رج« –وهي 
املدين��ة الفاضل��ة للروائي��ة- ، والقري��ُة 
مك��اٌن يقُع في ظاهر املدن ع��ادًة، ويكون 
احلويصلة والرئة للمدينة اخملتنقة بدخان 
احلضارة والنفاق.. وتسمية فرج جاء –في 
املعج��م الوسي��ط- : الف��رج: انكشاف 
الغ��ّم، وانفرَج الش��يء: إتّس��َع، وانفرَج 
الغّم والك��رُب: إنكشَف.هك��ذا اختارِت 
الروائي��ُة مكان��اً يكون ف��رج اجمًلتمع هذه 
القرية الذين جاء أغلبهم من مدٍن شتى 
ولكل واحٍد وواحدٍة من ش��خوص الرواية 
حكايتُه وخسائ��رُه وأحزانه. وهذا املكان 
ه��و جن��ة الف��ردوس، وذلك كم��ا ورَد في 
)ص:41(: )لم أسأل ع��ن الراتب، مغادرتي 
البيت تعني الدخول الى عوالم اجلنة وإن 

كانت في قرية ومع معوقني(.
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اصدار 

الب��د لي حينم��ا اتناول قضي��ة القصدية ف��ي الشعر 
احلدي��ث ان اعطي توصيفا مختص��را لها البرر وجودها 
في املساحات الشعرية احلديثة، فهي تعني املوضوعية 
في احكامها على نص لغوي.. اذن هي محل اش��تراك 
ب��ني النص ومبدع��ه ومتلقيه ف��ي مجاالته��ا االدبية، 
ففي اللغة جند ان عناصر ه��ذا املوضوع تتعلق مبنشأ 
احل��رف والتعاقبات الصوتية وما تنتجه من ألفاظ وفق 
تسلسل مع��ني وعالقة الدالل��ة باملدلول..الخ، وهنا ال 
توجد عصم��ة للنص، فالتطابق بني »الداللة واملدلول« 
وه��و جوهر »القصد« في اللفظ بكل ما ينتج عنه من 
قواعد تضبط فهم اللف��ظ، وبالتالي العبارة وانطباق 
مفهوم »النظام« القصدي عل��ى النصوص ال ميكن أن 
يطب��ق بحذافيره، إال على نص معصوم ألنتفاء الذاتية 
مطلقاً في كل املوضوع.. إذن ميكن لآللية القصدية أن 
تعم��ل في هذه النصوص بكل ه��دوء، وذلك الكتشاف 
احلك��م املوضوع��ي ف��ي أي ن��ص معص��وم، حي��ث أن 
أح��د طرف��ي املعادلة ثاب��ت، وه��و انتف��اء الذاتية في 
الن��ص وقصدية النظام الواحد ف��ي مجمل النصوص 
املعصومة الشريفة، فليس على الباحث القصدي، إال 
التأك��د من نفي ذاتيته في اكتشاف احلكم املوضوعي 
في القضية، التي يتناوله��ا النص..من هذا التوصيف 
ق��د اجد نفسي في مأزق نفي الذات��ي وهو ظاهر، لكن 
في الباطن اج��د الذاتي، قد ترفع وجعل ذاتيته ممزوجة 
باملوضوعي��ة، وهن��ا ق��د ادل عل��ى موضوع��ات النقد 
الثقافي، التي تعاملت مع املهمالت وشملها بكراسي 
الص��ف االول من احتفالي��ة النقد ف��ي النصوص.. مما 
يدلنا ان اللغة »شكل من أشكال الوجود. وكّل معرفة 
بهذا الوجود، إمنا تؤدي إلى إعادة فهمنا لّلغة نفسها.. 
أن يكون اإلنسان موجودا معناه أن ينطق ويتكّلم، ويدّل 
ويرم��ز، كما يفّكر ويتأمل، ويست��دّل ويبرهن، بل معناه 
أنّ��ه ال ميكن أن يفّكر ويتأّم��ل إال عبر اللغة«. وبهذا فان 
املقصدية الظاهرة عند هوس��رل تعبر عن خصوصية 
الوعي باللغة، وجعلها ش��أنا من ش��ؤون هذا الوعي، 
وه��ي أدخل ف��ي الداللة على ح��ال األنا عن��د اليقظة 
بوصفها حاال منوذجي��ة لوصف حياة الوعي، كما أنها 
أقرب للدالل��ة على ما بني ال��ذات املتحدثة واللغة من 
قرب وت��داٍن، فاألمر ال يتعّلق بالكلم��ات في حّد ذاتها، 
ب��ل بكونها غرض��ا للنظر، حي��ث يكون إجن��از الفعل 
آي��ة على حضور األنا قرب املوض��وع، الذي هو موضوع 
مقصدي، فإجناز األفعال على نحو مخصوص يدّل على 
أّن م��ا اتّصل بالوعي منها، هو غ��رض جتب نسبته إلى 
األنا، وينبغي توحيد األفعال املقّومة لأللفاظ، واألفعال 
املقّومة للمعاني وف��ق نظام اإلحالة على املقاصد، أي 
أن تّتجه األنا إلى احملتويات املقصدية بوصفها القاعدة 
القص��وى لكّل إجن��از عبر اللغ��ة، ومن املؤك��د نحتاج 

للنصوص، كي نوضح هذا..

القصدية
يف النصوص .. ما هي؟

a

فنارات

وجدان عبدالعزيز

قصيدة

َقِصــيُدَك النَّجـــُم ِمن أَْسماِئِك انْفَجرا
ورِ فـوَق البارِِق ازْدَهرا َوخاِفــــُق النُّ

أَلُف احلــــــــــديِث يُنادي باَء داِلعِه
جرا فجُر اجلـــــناِح يشقُّ األُْفَق والشَّ
ــــوُت مْهَجتُه أَبدى َكرمياً وقاَل الصُّ
مْدحـاً جلرْفــــِك من أوراِدِك اْعتَبرا

شْطراِن ِبيـــــــــتَك لكنَّ الّندى ِبِهما
َغطى َحماَس الُكنى ِفي ُجوِها انْتَشرا
وُت لْكنُتُه ُجوٌد َنسيــــــُم املَزاِج الصُّ
نا َعبرا جْبريُل فيــــــها نــــــداٌء للدُّ
ـــعوِد القرُْب جّنُتُه قرٌْب ِبقوِس الصُّ
اِت ِفي أَْسفارِِك اْشتَهرا وصٌل الى الذَّ
حتـــــــــى ُنُزولك لألوقاِت ثاِمُنها
رى شَكرا ُكوُن احلـــياِة لقاماِت السُّ
يا نْهَر كــــلِّ اإلِباِء الكاف متْسُكها 
بالّنوِن تْهِدي إلِْجفاِن الُهدى الَبَصرا

حنَي الوجـــــود ِجناُح الكّف أُْحجيٌة
ال ِغيُرَك الّنبل ِفي تارِيخِك انْتَصرا

أَنَت احلسنُي َشِقيُق العرِْش طْلعُتُه
ال فذَّ ناَفــــــَس ِفي أْحياِنِك األََثَرا
إِبٌْن ألََْحــــــــــَمَد والكّرارُ وْسُمُتُه
هذا العراُق بأَبْنــــــاِء الُعال اْفتَخرا
مْذ قاَل أْقـــــرأ وآُي احلْمِد مْعِجزٌة

في مْصحِف اإلِسِم ُنوٌح للوفا َنَظرا
يا ُموقَد الّداريِن حراً حامالً َوَطني

ماواِت هذا اجملُْد قد َحَضرا فوَق السَّ
يا َماَء دْجــــــــــَلَة ماٌء ال َشريَك َلُه 

كاّل وال ِبرســــــــاِل امليِل من َعَبرا
موٌج من الباِســقاِت الرِّيُف ظْفَرتُُه

َسرا ملّت َقطيَع النَّـــما واألَْجفاِن والدُّ
ورِ مْعتقٌل كّل َغريٌق بجـــــــرِْف النُّ
ورا والّسقُف يُْجري على أَرْكاِنِه السُّ
رتّْلَت صـــــّف الُقوافي أَنَْت تْفُهُمه
ِمن ُسورِة الّصِف قْطُر احلاِئِر انْهَمرا

كّف فراُت َســـالٍم الَمسْت زُحال
َجّرت ٌشـــعاَع الَفضا جاءْت بََه َقَمرا
في ُكّل دارِ ِمن الّتــــــاريِخ فارُِسها
مْثوَى آلَدَم أَرٌْض أُوَقــــــــَدْت بََشرا

ِبــكربالء ُجـــُموُع الفْخـــــِر شاِمخٌة
ورا ورِ تْسقي اجُلهَد والصُّ عنٌي ِمن النُّ

ال َشِريك 

نبيل الشرع

امني جياد 
بني فت��رة وأخ��رى يظهر 
العجوز  الكل��ب  نف��س 
األج��رب ضعي��ف النظر 

يبح��ث في املزبل��ة التي 
الساح��ة  ق��رب  توج��د 
ويظ��ل يع��وي لوح��ده.. 
باحثاً ع��ن جيفة يشبع 
الق��ذر، بعد  بها جسده 
ان طرد م��ن بيت للدعارة 
في��ه  ين��ام  ك��ان  ال��ذي 
فيه..  ويأك��ل  ويحرس��ه 
لنباحه على أحد الزبائن 
امليسورين.. لهذا حتاشاه 
الن��اس كلم��ا م��ّر وه��و 

يع��رج، مم��ا جعل��ه يأتي 
يومي��اً ال��ى ه��ذه املزبلة 
به��ا جوعه.. لكي يسّد 
قاطعاً املسافة الطويلة 
يع��رج ف��ي املشي،  وهو 
القوى.. حتى يصل خائر 
في احد األيام لم يسمع 
تعجبوا..  نباحه..  الناس 
البعض  خ��رج  وحينم��ا 
ليتأك��دوا، رأوه ميتاً على 

املزبلة، وقربه قطة متوء.

قالوا  استاءت حبيبت��ي حينما 
لها

ان مطرب احلي ال يطرب 
طمأنتها وقلت لها 

ال حتزني ان كانوا
يستهدفونني وأنت

فنحن سيان في املطلب
م��ازال سيف��ي قلم��ي ومهرتي 

الكتابة 
وزيت دواتي ال ينضب 

ال اخشى من كثرت القوم
وبطش السالطني

ونوايا البعيدين واالقرب
لي قبائل ال تزال نصال سيوفها

يبخ السموم على االعداء 
كالعقارب واحليات التي هي

تلدغ وتضرب
وخيول عزميتنا جياشه على كل 

امليادين 
مضيف ابي 
وقهوة جدي

ضحك الناي في مرابعنا
وحل الضيف مكرم في حينا

صدح الطير وغرد البلبل

انحن��ى النخي��ل عل��ى ضفاف 
انهارنا

كضامئ جاء ليشرب
وانت مازالتي يا حبيبتي 

ايقونتي املفضلة
وضوع وردتي العطرة 

تعالي بكامل انوثتك 
وبعطرك الباريسي
ودعي لغط الكالم 

وكثير الكالم 
يجلب الزلل وامللل

وهو داء مجرب

بغداد / البينة الجديدة
أعلن وزير الثقافة والسياحة 
واآلث��ار الدكت��ور عب��د االمير 
احلمدان��ي ع��ن عزم��ه عل��ى 
تشكي��ل جلنة م��ن اخملتصني 
للمفاضلة بني متثالي املتنبي 
املكتب��ة  ف��ي  املوجودي��ن  
الوطني��ة وعن��د نه��ر دجلة 
بالق��رب من موق��ع القشلة 
االفض��ل  واختي��ار  التراث��ي، 
بينهما.  واشار الى ان التمثال 
املوجود في املكتبة الوطنية 
يحتاج الى بع��ض املعاجلات 
البسيط��ة لكن األم��ر يترك  
التشكيليني  م��ن  للمعنيني 

فهذا أمر فن��ي، فيما تتكفل 
وترميم��ه  بنقل��ه  ال��وزارة 
بغ��داد.  امانة  م��ع  باالتف��اق 
واوضح ان اللجنة تتكون من 
األكادمييني وال سيما النحاتني 
واصح��اب  والتشكيلي��ني 
اخلبرة م��ن نقاب��ة الفنانني..
ج��رى ذل��ك خ��الل استقبال 

احلمدان��ي مؤخ��را للنح��ات 
مكتب��ه  ف��ي  كاظ��م  ن��داء 
ببغ��داد، بحضور مدي��ر عام 
الدكتور  العامة  الفنون  دائرة 
علي عويد العبادي.احلمداني، 
أك��د عل��ى ض��رورة اش��راك 
جمعية الفنانني التشكليني 
في جلن��ة الترميم واملعاجلات 

لتماثي��ل الشع��راء الكب��ار، 
لتواصل وزارة الثقافة بتعاون 
مستمر مع اجلمعيات الفنية 
والثقافية  عملها في خدمة 
العراقي،  الثقاف��ي  املشه��د 
داعي��اً ال��ى ض��رورة تشيي��د 
عم��ل فن��ي لألدي��ب محمد 
خضير تكرمي��ا له.من جانبه، 
ذك��ر النح��ات ن��داء كاظ��م 
نحاتني  ترش��يح  انه بص��دد 
مختص��ني واسماء ب��ارزة في 
الفن العراق��ي األصيل، على 
ان يتم عق��د لقاء ثان لعرض 
تقرير مفصل باسماء أعضاء 

اللجنة.

البين��ة الجدي��دة / علي 
شريف

اه��دى البيت الثقافي في 
 )125( محافظة كرك��وك 
كتاب��ا وبعناوين مختلفة 
/ قسم  جلامعة كرك��وك 
اللغة العربي��ة. جاء ذلك 
خ��الل مشارك��ة البي��ت 
الثقافي في حفل افتتاح 
قسم اللغة العربية دعما 
من��ه للق��راءة واملطالعة 

اق��رأ  واستم��رارا حلمل��ة 
التي تبناها منذ اكثر من 
عام. من جانبها ش��كرت 
الدكتورة سلوى جرجيس 
ه��ذه  القس��م  رئيس��ة 
مؤكدة  القيم��ة  املب��ادرة 
االستمرار  اهمي��ة  عل��ى 
برفد هذه املكتبة باملصادر 
واملراج��ع املفي��دة كبادرة 
لدع��م الق��راءة والثقافة 
مع��اون  عموما0واش��ار 

عم��ار  الثقاف��ي  البي��ت 
قيس  الى اهمية التوسع 
في اقامة املكتبات داخل 
الكلي��ات وامل��دارس لكي 
هيبت��ه  للكت��اب  نعي��د 
ال��ى  داعي��ا  احلقيقي��ة 
املشارك��ة الفاعل��ة ف��ي 
مسابق��ة الق��راءة الت��ي 
الثقافي  البي��ت  اعلنه��ا 
عل��ى  الفائ��دة  لتع��م 

اجلميع.

ع��ن دار الشؤون الثقافية 
مؤخ��را  ص��در  العام��ة 
)فيصل  املوسوم  الكتاب 
ف��ي  السام��ر.. منهج��ه 
كتاب��ة التاريخ االسالمي 
للدكت��ورة سع��اد مقداد 

ناجي االسدي(. 
ووقع الكتاب في طبعته 
االول��ى )2019( ف��ي )360( 
القط��ع  م��ن  صفح��ة 
ب��ني  وض��م  املتوس��ط 
طياته��ا فصوال ومباحث 
ومباح��ث تناولت فيصل 
السام��ر.. حياته وسيرته 
والوظيفي��ة  العلمي��ة 

واسم��ه ونسب��ة ووالدته 
تعليمه  ومراحل  ونشأته 
التربوية  واملناصب  االولى 

والسياسية التي تقلدها 
واسلوب��ه ومنهج��ه في 
التاريخي��ة  الكتاب��ة 
التاري��خ  ف��ي  السيم��ا 
واالقتصادي  االجتماع��ي 
وتاريخ هذه السلسة في 
اط��ار جهد مب��دع يعنى 
مبناقشة الظواهر اخملتلفة 
في  اجل��ادة  والنشاط��ات 
انساق الثقافات املتنوعة.  
تبارك  اجلدي��دة(  )البين��ة 
الثقافية  الش��ؤون  ل��دار 
ه��ذا النش��اط واالب��داع 
وتتمن��ى له��ا املزي��د من 

العطاء.

وزير الثقافة يعتزم تشكيل جلنة للعناية بتماثيل
فيصل السامر.. منهجه يف كتابة التاريخ اإلسالمي كبار الشعراء يف بغداد واحملافظات

رواية الزمن املستحيل للروائية العراقية وفاءعبد الرزاق، من إصدارات مؤسسة املثقف العربي- سيدني/استراليا، نشر وتوزيع شركة 
العارف، بيروت- لبنان، طبعة األولى، سنة الطبع 2014م، قياس الورقة 5و14×5و12سم، عدد الصفحات )221( صفحة. تأتي الرواية ضمن 
تسلسل )5( من اصدارات الروائية بعد رواية )أقصى اجلنون الفراغ يهذي(. وقد قّدَم للرواية د. عبد النبي ذاكر- املغرب، بتقدميٍ شاٍف واٍف، 
ناجت عن رؤيته وقراءته، للقارئ العربي الدخول في أجواء الرواية. وقد وزّعت الروائية الكتاب بني أهداء )ص:5(، وعرفان من الروائية الى 

مؤسسة املثقف )ص:6(، ثم جاء التقدمي )ص:9- 14(، ثم جاءت بعدها الرواية، وقد قّسمِت الروائيُة روايَتها على )12( رحلة..

قراءة / د. وليد جاسم الزبيدي

الروائية وفاء عبد الرزاق

قصة قصرية جدا
كلب أعرج

مطرب احلي

ثقايف كركوك يهدي 125 كتابًا جلامعة كركوك

حسن لفتة العيبي
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 وم��ن هذا املس��ار هو في بنية 
والبح��ث  العال��ي  التعلي��م 
العلم��ي فك��ان لقاؤن��ا اليوم 
بالسي��د الوزير له��ذا الغرض 
م��ا  الشراك��ة  م��ن  انطالق��ا 
ب��ن االع��الم  وال��وزارة بك��ل 
خلدمة  وطموحاته��ا  عمله��ا 
املسي��رة في التعلي��م العالي 
ش��اكراً  العلم��ي  والبح��ث 
ومرحباً بالضي��ف الكرمي على 
تلبيته الدعوة وهو اجلامع بن 
االستاذية األكادميية كتدريسي 
النيابي  وب��ن عمل��ه  جامعي 

لدورة كان هو فيها نائب رئيس 
اجمللس ورجل تنفيذي حكومي 
وزي��را  منصب��ه  خ��الل  م��ن 
للتعلي��م العال��ي كما ورحب 
باحلض��ور املمي��ز م��ن النخب 
االعالمية والكادميية واملثقفن 
ورؤساء حترير الصحف واملراكز 
البحثي��ة حي��ث بتواجده��م 
تستكمل  الني��رة  وبعقولهم 
اشراقات ونشاطات املركز في 
وبافواه  كل جوانبها وبحري��ة 
غير مكتوم��ة ونسمو جميعاً 
بح��ب الوط��ن واحل��رص عليه 

ببناء دول��ة خالية من الفساد 
وتلي��ق بعراقن��ا الغال��ي ، وقد 
أوضح السراج أن هذا النشاط  
وبه��ذا احلضور ما هو إال تأكيد 
على أهمية تفعي��ل وترسيخ 
مفهوم العم��ل اجلمعي وابراز 
واملثقف��ن  االكادميي��ن  دور 
خبراته��م  م��ن  واالستف��ادة 
للنهوض بواقع البلد ال سيما 
ونح��ن مقبلون عل��ى مرحلة 
من أهم مراح��ل االستقرار اال 
وهي مرحلة البن��اء واالعمار ، 
بعد هذا التقدمي حتدث السيد 

الوزي��ر باسه��اب ع��ن الواقع 
والعمل الطموح والذي يبغيه 
للوصول بااله��داف الطموحة 
لعمل وعطاء هذه الوزارة حيث 
أش��ار ال��ى أنه ب��دأ بوضع كل 
م��ا يستوج��ب إلدارتها ضمن 
مح��اور خمسة اساسية منذ 
الي��وم األول لتسلمه منصبه 

وأولها في إدارة التعليم وفي 
أداء املسؤول��ن عنها بعيداً 
عن محسوبي��ة أو مرجعية 
االنتم��اء له��ذا املس��ؤول أو 
ذاك ، م��ا ك��ان يهم حسب 
قول الدكتور السهيل األداء 
واملسيرة والعطاء للمسؤول 
ومبراجع��ة جمعية وليست 
باملنه��ج  والت��زام  فردي��ة 
احلكوم��ي وم��ن خ��الل م��ا 
الص��ح واخلط��أ في  يثب��ت 
األداء فقمن��ا بتغيي��ر غي��ر 
الصالح وتق��دمي كل الدعم 
أدائه��م  ف��ي  للناجح��ن 
املناه��ج  وف��ي  الوظيف��ي 

والبح��ث العلم��ي وفي اجلودة 
وفي البعث��ات ونظام االبتعاث 
الذي لم يكن ذي فائدة مجزية 
فاوقفن��ا العمل ب��ه مفضلن 
عليه العمل بنظ��ام الزماالت 
البحثية للمدة بن ستة اشهر 
يتوج��ب على الباح��ث تقدمي 

بح��ث واحد وبحث��ن للموفد 
بالزمال��ة ملدة سن��ة وقد بدأت 
تردن��ا ملث��ل هذه الزم��االت من 
جامع��ات دول متقدمة عديدة 
منه��ا بريطاني��ا وروسيا ودول 
عربي��ة ونسعى أن يكون لدينا 
تفاعل في ه��ذا اجملال وتعامل 
باملقابل في وضع الزماالت بن 

والدول األخ��رى حيث  الع��راق 
ال ميك��ن أن يبق��ى الع��راق هو 
من يطلب الزم��االت من الدول 
األخ��رى ، وق��د عملن��ا عل��ى 
تأسي��س مركز تدريب��ي للغة 
العربية لغير الناطقن بها من 
دول العالم كافة وكذلك قمنا 

انشاء مراكز بحثية مشتركة 
مع دول اخرى ومنها ما تبرع به 
الرئي��س االيراني بانشاء مركز 
مع اسات��ذة عراقين وحصلنا 
مدفوع��ة  زمال��ة   200 عل��ى 
التكاليف الغاية منها تطوير 
العراق��ي  اجلان��ب  وتدري��ب 
العلوم  وخاص��ة ف��ي مج��ال 
الطبية مراكز خاليا السرطان 
ومركز متقدم باستزراع الكبد 
ف��ي جامعة بغ��داد وسنرسل 
وف��دا اليران للتدري��ب في هذا 
اجمل��ال ف��ي جامع��ة طه��ران 
املتقدم��ة في هذا اجمل��ال ، من 
االساسي��ات ف��ي أداء واجبنا 
علين��ا رف��ع الغب��ار عم��ا مت 
عمله في املرحل��ة السابقة 
التعليمي��ة  للمسي��رة 
والعلمي��ة والبحثي��ة لنعيد 
نعي��د  أن  نتمك��ن  م��ا  ق��در 
العراق للوض��ع العلمي الذي 
يستحق��ه وم��ن الناحيت��ن 
العلمي��ة واالداري��ة ساع��ن 
الى ربط اجلامع��ات العراقية 
باملنظومة العاملية من جديد 
مركزين اجله��د على اجلوانب 

العامل��ي  التصني��ف  ف��ي 
العراقي  للتصنيف  والسعي 
الوطني أوالً وقد ش��ددنا على 
اجل��ودة  بضم��ان  اجلامع��ات 
متميزي��ن  اسات��ذة  وب��ادارة 
في  متوازية  ولن��ا نشاط��ات 
العالي وفي  التعلي��م  جانب 
اليات مكافح��ة الفساد من 
دون ت��ردد ، لقد وصف السيد 
الوزير ) التعليم في اجلامعات 
األهلية بالنقط��ة السوداء ( 
وإنه استحداث غير حقيقي 
لكثير من اجلامعات والكليات 
ألن هناك طاقات متالعب بها 
الوزارة  وغياب للتنسيق م��ع 
وهي ال��وزارة الرائ��دة في كل 
م��ا يهم العملي��ة التعلمية 
وليست استهالكية ، مشيراً 
ال��ى أن��ه ق��د مت استح��داث 
البشرية  التنمي��ة  مجل��س 
ال��وزراء  مبجل��س  مرتبط��اً 
بعضوية عدة وزارات ذات صلة 
كوزارة  التعليمية  باملسي��رة 
والثقافة  والشب��اب  الصحة 
فأن الذوق العام يجب أن يعود 
الى عم��ل ال��وزارة للتخلص 

من هذه األزم��ة باعادة وعينا 
الثقافي والرياضي للمجتمع 
واحياء املواسم الثقافية في 
الكليات م��ن دون حتزب وأكد 
ف��ي نهاي��ة حديث��ه على أن 
طريق مكافحة الفساد ليس 
سهالً ولكن ليس مستحيالً 
وأن��ا اتابع ك��ل الرسائل التي 
تردن��ا عب��ر موقع��ي املفتوح 
لهذا الغ��رض واقف على كل 
م��ا يأت��ي بها من خ��الل جلان 
حتقيقي��ة وأخ��رى مبتابعت��ي 
الشخصي��ة للوق��وف عل��ى 
صحته��ا كم��ا حص��ل ف��ي 
زياراتي لهذا الغرض وحتققت 
ف��ي جامعة  بنفسي  منه��ا 
بغ��داد وف��ي باب��ل واتخ��ذت 
بشانها  املناسب��ة  االجراءت 
، وف��ي اخلت��ام أج��اب السيد 
الوزي��ر وبكل ش��فافية على 
جميع املداخالت والتساؤالت 
الت��ي طرحها احلض��ور الذين 
أثنوا على ما قدمه في عرضه 
من عمل دؤوب ميكن أن يكون 
مفتاح جناح الوزارة في حتقيق 

أهدافها النبيلة .

  متابعة / البينة الجديدة /  تصوير / ضرغام ستار  
ف��ي اجللس��ة الرمضانية األول��ى من جلسات املرك��ز العراقي للتنمية اإلعالمي��ة األربعة املقرر عقده��ا في هذا الشهر 
الفضي��ل استضاف املركز مساء يوم السبت احلادي عشر من ش��هر أيار 2019 وعلى قاعته الدكتور قصي السهيل وزير 
التعلي��م العالي والبحث العلمي ، وكانت بعنوان ) خطط الوزارة لرفع مستوى التعليم العالي ومواجهة الفساد ( وقد 
إبت��دأت اجللسة الت��ي أدارها كل من الدكتور علي اجلب��وري والدكتور اسامة السعيدي بكلم��ة ترحيبة للدكتور عدنان 
السراج رئيس املركز أشار فيها الى األهمية التي يتوجب على اإلعالم أن يكون شريكا فيها لكل ما يتعلق ببناء اجملتمع 

والدولة وتصحيح املسار ألجل الوصول لهذا الهدف.

السهيل : بدأت بوضع كل ما يستوجب إلدارتها ضمن حماور مخسة اساسية منذ اليوم األول لتسنمي املنصب 
وأوهلا يف إدارة التعليم ويف أداء املسؤولني عنها بعيداً عن حمسوبية أو مرجعية االنتماء هلذا املسؤول أو ذاك

الدكتور قصي السهيل  في ضيافة المركز العراقي للتنميـــة اإلعالميـــــة للحديث عن خطط الوزارة لرفع مستوى التعليم العالي ومواجهة الفساد

اما الرسال��ة الثانية التي قدمها 
املهرج��ان فه��ي مشاركة ممثلن 
عن املؤسس��ات التي جرت فيها 
النشاط��ات وتكرميه��م وبالتالي 
فه��ي فرص��ة لتسلي��ط الضوء 
على تلك املؤسسات ونشاطاتها 
ومحاول��ة فري��ق العراقي��ة هن��ا 
تق��دمي الدع��م اللوجستي لهم 
وع��دم اقتصارها عل��ى الزيارات ، 
كما ضم املهرج��ان عرض فيديو  
جلميع السي��دات املشاركات في 
النشاطات وبطاقة تعريفية لكل 
مشارك��ة وتكرمي له��ن ، ومن ثم 
مشاركة املؤسس��ات التي جرت 
فيه��ا احلم��الت بأنشطة خاصة 
، مشي��رة الى ان املهرج��ان االول 
يه��دف الى وضع حج��ر االساس 
للمهرجان��ات الت��ي تليه ليكون 
محطة لالحتفاء بافواج تساهم 
ف��ي خدمة اجملتم��ع العراقي ومتد 
له يد االنسانية والرحمة والعون 
.الناش��طة ب��ان ف��رات اجلواهري 
احدى عضوات الفريق املشاركات 
ف��ي انشطت��ه االنساني��ة قالت 
ان بداي��ة ) العراقية هن��ا( كانت 
اسسته��ا  مدون��ة  صفح��ة 
الناشطة شيماء بهزاد لتسليط 
الض��وء على كل سي��دة عراقية 
ترك��ت بصم��ة ف��ي اجملتم��ع في 
مجال هي ق��ررت اخلوض واالبداع 
فيه ، ومنذ تأسيس هذه الصفحة 
في عام 2016 قامت هذه السيدة 
الدؤوب��ة بسلسلة م��ن احلمالت 
االنسانية في اخمليمات ودور االيتام 

ومستشفيات االطفال ومساكن 
الفقراء مع عدد من سيدات الفريق 
نوع  املشاركات مبجاميع حسب 
احلملة وزمانه��ا ومكانها وتركت 
انساني��ة  بصم��ة  املشارك��ات 
رائعة ثم مت تتوي��ج هذه احلمالت 

والفعاليات االنسانية باحتفالية 
تكرمي للنس��اء العراقيات امتنانا 
وعرفان��ا مل��ا قدمنه م��ن خدمات 
ث��الث  االحتفالي��ة  ..تضمن��ت 
جلسات حوارية مع مدراء معهد 
الن��ور الطف��ال التوح��د ومعهد 
السعادة للعوق الفيزياوي ومعهد 

اخلمائل للصم والبكم ومدير دار 
الطفل العراقي لاليتام وجمعية 
ومستشفى  العراق��ي  القصي��ر 
الرش��اد وفريق املنتخب النسوي 
ومس��ار كهرمانة لتمك��ن املرأة 
االحتفالي��ة  تضمن��ت  كم��ا   ،.

للنشاطات  افالم قصي��رة  عرض 
وفعالي��ة الطفال معه��د الصم 
والبكم والشاعرة سجى محمد 
الفيزي��اوي  الع��وق  معه��د  م��ن 
والشاع��ر سج��اد حس��ن م��ن 
جمعية القصير العراقي .وحتدث 
دار  مدي��ر  السودان��ي  قحط��ان 

الطف��ل العراق��ي لليتي��م ف��ي 
اجللس��ة احلوارية ع��ن استقبال 
الدار الذي افتتح بشكل تطوعي 
في مدين��ة الصدر الكث��ر من 73 
يتيما ومحاولة الدار تقدمي جميع 
اخلدمات له��م من عناية وتعليم 

وترفي��ه ، مشي��را ال��ى مشاركة 
الدار في برنامج عنوانه ) طموح( 
مهمته زرع الطموح لدى االطفال 
وبالتعاون م��ع جامعة بغداد عبر 
وترفيهية  رياضية  تقدمي أنشطة 
متنوع��ة ومنتق��دا قي��ام بعض 
املؤسس��ات بالتقلي��ل من قيمة 
اليتي��م فه��ي ال تهت��م مبلبسه 
االخ��رى  واحتياجات��ه  ومأكل��ه 
بينم��ا ينبغ��ي علين��ا االهتمام 
بااليت��ام عم��ال بوصي��ة رسولنا 
الك��رمي وألنهم أح��وج الناس الى 
رفع مكانتهم لفقدانهم حماية 

وحنان االبوين .

اما زهراء عي��دان / مديرة جمعية 
القصي��ر العراق��ي فتحدثت عن 
تأسيس اجلمعي��ة في عام 2003 
به��دف الدع��وة الى دم��ج قصار 
القامة في اجملتمع والقضاء على 
مفه��وم اختالفهم ع��ن اآلخرين 
فهم اشخاص طبيعين لكنهم 
م��ن  معه��م  تفاع��ال  اليج��دون 

قبل اجملتمع لألس��ف كما يعمل 
بع��ض اخملرجن عل��ى السخرية 
منه��م ف��ي اعماله��م الدرامية 
وهو أمر مرف��وض فقصير القامة 
اليعيقه قص��ر قامته عن العمل 
مجتمع��ه.. جت��اه  واجب��ه  واداء 

وتدع��و عي��دان وسائ��ل االع��الم 
ومستخدم��ي وسائ��ل التواصل 
االجتماع��ي الى احت��رام مكانة 
قصي��ر القامة واالعت��راف بحقه 

في احلياة الطبيعية . 
من جهته ، حتدث الدكتور احمد 
سامي معاون مدير مستشفى 
الرشاد لالمراض النفسية عن 
استقب��ال املستشف��ى الكثر 
من 1400 مريض باعتبارها اكبر 

مستشفى في الشرق االوسط 
وتقدميها  النفسي��ة  لالمراض 
وتاهيلي��ة  عالجي��ة  خدم��ات 
لنزالئها ليواجهوا اجملتمع بعد 

خروجه��م منها مؤك��دا على 
دور االع��الم ومنظمات اجملتمع 
تفاع��ل  ف��ي كس��ب  املدن��ي 
اجملتمع م��ع املرضى النفسين 
ألنهم قادرون على التفاعل مع 

اجملتمع بعد شفائهم .
واش��اد جمي��ع الضي��وف من 
مدراء املؤسسات الذين حتدثوا 
ف��ي اجللس��ات احلواري��ة بدور 
فريق ) العراقية هنا( في تقدمي 
الدع��م املادي واملعن��وي لهم 
وال��ى قي��ام عض��وات الفريق 
انساني��ة  رسال��ة  بايص��ال 
للمجتم��ع لتقبل ن��زالء تلك 
دورهم  وتفعي��ل  املؤسس��ات 

في اجملتمع.

برعاي��ة وزارة الثقاف��ة   / دار االزي��اء العراقي��ة ، اقام فري��ق ) العراقية هنا( مهرجانه االول حتت عن��وان ) هن روافد وابداعهن ظل كبي��را( لتسليط الضوء 
عل��ى جميع نشاطاته اجملتمعية وتكرمي كل من ش��ارك فيها من مبدعات العراق واجلهات التي يسرت له دخ��ول مؤسساتها والوصول الى الفئات التي 
استهدفتها تلك النشاطات لتقدمي الدعم واخلدمة لهم .رئيسة الفريق ومنظمة املهرجان املهندسة والناش��طة ش��يماء بهزاد ترى ان املراة العراقية 

مبدعة في مجال تخصصها اضافة الى انها تكرس جزءا من وقتها ملد يد العون للشرائح التي حتتاج الى مساعدة ومن اي نوع .

معاون مدير مستشفى الرشاد لالمراض النفسية :استقبلت املستشفى 
اكثر من 1400 مريض باعتبارها اكرب مستشفى يف الشرق االوسط لالمراض 

النفسية وتقدم خدمات عالجية وتأهيلية  

تحت شعار ) هن روافد وابداعهن ظل كبيرا ( فريق ) العراقية هنا( لالعمال االنسانية يقيم مهرجانه االول

مدير دار الطفل العراقي لليتيم : مشاركة الدار يف برنامج عنوانه ) طموح( مهمته زرع الطموح 
لدى االطفال وبالتعاون مع جامعة بغداد عرب تقديم أنشطة رياضية وترفيهية متنوعة
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 البينة الجديدة / عدوية الهاللي

الس��راج : أن ه��ذا النشاط  
وبهذا احلضور ما هو إال تأكيد 
على أهمية تفعيل وترسيخ 
مفهوم العمل اجلمعي وابراز 
واملثقف��ن  االكادميي��ن  دور 
خبراتهم  م��ن  واالستف��ادة 

للنهوض بواقع البلد.
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 اس��تنادًا اىل كت��اب قس��م التخطيط واملتابع��ة يف محافظة البص��رة املرقم )1955 يف 
2019/5/7(. يسر )محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية ( دعوة مقدمي العطاءات 
املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم )املغلقة( مش��روع )األعمال غري املنجزة ملشروع 

بناء مدرسة 18 صفًا 3/ طوابق يف حي العسكري(.
 - وبكلفة  تخمينية قدرها )395,149,000( ثالثمائة وخمسة وتسعون مليون ومائة 

وتسعة واربعون الف دينار عراقي. 
- ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام 2019.

- مدة التنفيذ )120 يوما(.
- الدرجة والصنف املطلوبة: الدرجة / العاشرة  والصنف /  انشائية. 

- التبويب )69,1,7,5,1,47,3( 
أواًل-س��يتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها 
تعليم��ات تنفيذ العق��ود الحكومية العامة رقم )2( لس��نة 2014 والص��ادرة من وزارة 

التخطيط، ومفتوح لجميع املتناقصني.
ثاني��ًا- يمك��ن للمناقصني ذوي األهلي��ة الراغبني أن يحصلوا على معلوم��ات إضافية من 
)قس��م العقود الحكومية / ش��عبة اعالن املش��اريع( يف العنوان أدناه وذلك من  الس��اعة 

8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرًا حسب التوقيت املحلي ملحافظة البصرة.
ثالثًا- تش��مل متطلب��ات التأهيل )على أن تكون العطاءات مس��تجيبة ملتطلبات صاحب 

العمل( ما يلي:�
1- الق��درة املالي��ة: على مق��دم العطاء أن يقدم أدل��ة موثقة تثبت قدرت��ه على القيام 

باملتطلبات املالية اآلتية:
2- متطلبات الس��يولة النقدية: على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد 
املالية كالسيولة النقدية ال يقل عن مبلغ قدره )118,544,700( مائة وثمانية عشر 

مليون وخمسمائة واربعة واربعون الف دينار عراقي. 
3- توفري الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل )القسم الثالث وثيقة 

االشغال(. 
رابع��ًا- يمكن ش��راء مجموعة وثائق العط��اء الكاملة باللغة العربية م��ن قبل املناقصني 

الراغبني يف العنوان أدناه* ودفع رسم غري مسرتد  قدره )100,000( مائة الف دينار

)األعمال غري املنجزة ملشروع بناء مدرسة 18 صفًا 3/ طوابق يف حي العسكري(
مناقصة )12/ تربية 2019(
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عراقي اعتبارًا من يوم االثنني املصادف 2019/5/13.
خامس��ًا- س��يتم عقد مؤتم��ر يف قاعة لجان الفت��ح واالحالة يف ي��وم االثنني  املصادف 

2019/5/20 - الساعة العاشرة صباحًا.
سادس��ًا - يجب تسليم العطاءات يف أو قبل يوم االحد املصادف 2019/5/26 الساعة 
12:00 ظهرا حس��ب التوقيت املحلي ملدينة البصرة. العطاءات اإللكرتونية )ال يس��مح 
بها(. العطاءات املتأخرة س��يتم رفضها. س��يتم فتح العطاءات فعليا وبوجود ممثلني عن 

املناقصني الذين اختاروا الحضور شخصيا يف العنوان التالي:
الوقت: الساعة 12:00 ظهرا حسب التوقيت املحلي ملدينة البصرة.

التاريخ: يوم االحد املصادف 2019/5/26.
العنوان: ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

س��ابعًا - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العط��اء بقيمة )3,951,490( ثالثة 
مليون وتسعمائة وواحد وخمسون الف واربعمائة وتسعون دينار عراقي على شكل صك 

مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات.
ثامنًا - مدة نفاذية العطاء )120( يوما.

تاسعًا - يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واالعالن.
عاش��رًا - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رس��مية يكون  موعد الغلق يف يوم الدوام 

الرسمي الذي يلي يوم العطلة.
أحد عش��ر - للدائ��رة الحق يف الغاء املناقص��ة يف أي مرحلة من مراحله��ا وقبل االحالة 
وعدم اجراء املفاضلة وحسب مقتضيات املصلحة العامة وال يحق للمشرتكني يف املناقصة 

املطالبة بأي تعويض جراء ذلك. 
اثنا عشر - العنوان املشار إليه أعاله*: جمهورية العراق/ محافظة البصرة/ قسم العقود 

الحكومية/ لجنة بيع الوثائق القياسية. 
 basra.gov.iq ثالثة عشر - املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

اربعة عش��ر - الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واملعادن استنادًا اىل ما جاء 
بكتاب وزارة التخطيط / دائرة العقود الحكومية / قسم االستشارات والتدريب ذي العدد 

16135/7/4 يف 2017/8/3. 
املهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

)األعمال غري املنجزة ملشروع بناء مدرسة 18 صفًا 3/ طوابق يف حي العسكري(
مناقصة )12/ تربية 2019(
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 اس��تنادًا اىل كت��اب قس��م التخطي��ط واملتابعة يف محافظ��ة البصرة املرق��م )1955 يف 
2019/5/7(. يس��ر )محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية( دعوة مقدمي العطاءات 
املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم )املغلقة( مش��روع )األعمال غري املنجزة ملش��روع 

هدم واعادة بناء مدرسة النجاة 18 صفًا 3/ طوابق نموذجي(.
 - وبكلفة تخمينية قدرها )1,647,450,000( مليار وستمائة وسبعة واربعون مليون 

واربعمائة وخمسون الف دينار عراقي. 
- ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام 2019.

- مدة التنفيذ )360 يوما(.
- الدرجة والصنف املطلوبة: الدرجة / السابعة   والصنف / انشائية. 

- التبويب )161,2,7,5,1,47,3(. 
أواًل- س��يتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس��ية الوطنية التي حددتها 
تعليم��ات تنفي��ذ العق��ود الحكومية العام��ة رقم )2( لس��نة 2014 والص��ادرة من وزارة 

التخطيط، ومفتوح لجميع املتناقصني.
ثانيًا- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قسم 
العقود الحكومية / شعبة اعالن املشاريع( يف العنوان أدناه وذلك من الساعة 8:00 صباحا 

اىل 2:00 ظهرا حسب التوقيت املحلي ملحافظة البصرة.
ثالثًا- تشمل متطلبات التأهيل )على ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات صاحب العمل( 

ما يلي:�
1- القدرة املالية: على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات 

املالية اآلتية:
2- متطلبات الس��يولة النقدي��ة: على مقدم العطاء توضيح املق��درة املالية وتوفري املوارد 
املالية كالس��يولة النقدية ال يقل ع��ن مبلغ ق��دره )494,235,000( اربعمائة واربعة 

وتسعون مليون ومائتان وخمسة وثالثون الف دينار عراقي.
3- توفري الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل )القسم الثالث وثيقة 

االشغال(. 
رابعًا- يمكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني 

يف  العنوان أدناه* ودفع رسم غري مسرتد  قدره )150,000( مائة وخمسون الف دينار

)األعمال غري املنجزة ملشروع هدم وإعادة بناء مدرسة النجاة
 18صفًا 3/ طوابق نموذجي( مناقصة )13/ تربية 2019(
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محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن املشاريع

Basra Governorate Directorate of Government
Contracts Dept Announcement

عراقي اعتبارًا من يوم االثنني املصادف 2019/5/13.
خامسييًا- سيييتم عقييد مؤتميير يف قاعة لجييان الفتح واالحاليية يف يوم االثنييني املصادف 

2019/5/20 - الساعة العاشرة صباحًا.
سادسييًا - يجب تسييليم العطاءات يف أو قبل يوم االحد املصادف 2019/5/26 الساعة 
12:00 ظهرا  حسييب التوقيت املحلييي ملدينة البصرة. العطاءات اإللكرتونية )ال يسييمح 
بها(. العطاءات املتأخرة سيييتم رفضها. سيييتم فتح العطاءات فعليييا وبوجود ممثلني عن 

املناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا يف العنوان التالي:
الوقت: الساعة 12:00 ظهرا حسب التوقيت املحلي ملدينة البصرة.

التاريخ: يوم االحد املصادف 2019/5/26.
العنوان: ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

سييابعًا - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة )16,474,500( سييتة 
عشيير مليون واربعمائة واربعة وسييبعون الف وخمسييمائة دينار عراقي. على شييكل صك 

مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات.
ثامنًا - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

تاسعًا - يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واالعالن.
عاشييرا- اذا صادف يييوم غلق املناقصة عطلة رسييمية يكون  موعد الغلييق يف يوم الدوام 

الرسمي الذي يلي يوم العطلة.
احد عشر - للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم 
اجراء املفاضلة وحسب مقتضيات املصلحة العامة وال يحق للمشرتكني يف املناقصة املطالبة  

بأي تعويض جراء ذلك. 
اثنا عشيير - العنوان املشييار إليه أعاله*: جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسييم العقود 

الحكومية/ لجنة بيع الوثائق القياسية. 
 basra.gov.iq ثالثة عشر - املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

اربعة  عشيير - الزام الشركات بشييراء منتجات وزارة الصناعة واملعادن استنادًا اىل ما جاء 
بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية /قسييم االستشييارات والتدريب ذي العدد 

16135/7/4 يف 2017/8/3. 
املهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

)األعمال غري املنجزة ملشروع هدم وإعادة بناء مدرسة النجاة
 18صفًا 3/ طوابق نموذجي( مناقصة )13/ تربية 2019(
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اىل / الفالح املرتحل / شرهان محسن صخي
م / انذار

نظ��را الرتحالك ع��ن االرض املوزعة علي��ك والبالغة )30( 
دونم ضمن السلف 1,1 مقاطعة 8/ الشيب الشرقي بموجب 
قرار التوزيع املرق��م 1135 يف 4/ 4/ 1973 واملربم وفق 
القانون 117 لسنة 1970 ننذركم بوجوب العودة والسكن 
واالس��تغالل وخ��الل ف��رة )15( يوم��ا من تاريخ نش��ر هذا 
االنذار وبخالفه يتم الغاء التوزيع عليكم واس��رداد االرض 

وتأجريها وفق الضوابط.
م. ر مهندسني زراعي
اركان مريوش حسني

مدير زراعة محافظة واسط

اىل / الفالح املرتحل / حمادي شحم جبري
م / انذار

نظ��را الرتحالك ع��ن االرض املوزعة علي��ك والبالغة )30( 
دون��م ضمن الس��لف 1,3 مقاطعة 18/ ابيج��ع والعكرايف 
بموج��ب ق��رار التوزيع املرق��م 4925 يف 31/ 1/ 1977 
وامل��ربم وف��ق القان��ون 117 لس��نة 1970 ننذركم بوجوب 
العودة والس��كن واالس��تغالل وخ��الل ف��رة )15( يوما من 
تاريخ نش��ر هذا االن��ذار وبخالفه يتم الغ��اء التوزيع عليكم 

واسرداد االرض وتأجريها وفق الضوابط.
م. ر مهندسني زراعي
اركان مريوش حسني

مدير زراعة محافظة واسط

جمهورية العراق
مجلس الوزراء/ سلطة الطريان املدني

ملحق لالعالن الخاص بمناقصة تجهيز مواد احتياطية ملنظومة
 االنارة املالحية ملطار بغداد الدولي رقم )5( لسنة 2019

تعل��ن س��لطة الط��ريان املدن��ي ع��ن ملح��ق لالع��الن الخ��اص بمناقص��ة تجهيز 
م��واد احتياطي��ة ملنظومة االن��ارة املالحية ملطار بغ��داد الدول��ي واملدرجة ضمن 
املوازنة االتحادية لجمهورية العراق لس��نة 2019 /امليزانية التش��غيلية لس��نة 
2019 بتبوي��ب )2-2-4-1-2( انه ورد س��هوا بأن الكلف��ة التخمينية مقدارها 
)600,000,000( س��تمائة ملي��ون دين��ار عراق��ي , وان الكلف��ة التخميني��ة 
الصحيحة هي مقدارها )556,973,175( خمس��مائة وستة وخمسون مليون 
وتس��عمائة وثالثة وسبعون الف ومائة وخمسة وس��بعون دينار كما ان التأمينات 
االولي��ة والبالغة 2% من الكلف��ة التخمينية ومقداره��ا )11,139,464( احد 
عش��ر مليون ومائة وتس��عة وثالثون الف واربعمائة واربعة وستون دينار بدال من 
)12,000,000( اثن��ا عش��ر مليون دين��ار وان اخر موعد لبي��ع وثائق املناقصة 
س��يكون يوم 2019/5/19 وان اليوم املص��ادف 2019/5/20 هو موعد غلق 
املناقصة وس��يتم فتح العطاءات بش��كل علني يف نفس يوم الغلق الساعة الثانية 
عش��رة ظهرا امام مقدمي العطاءات واذا صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيؤجل 
اىل اليوم الي يليه وس��وف يهمل اي عطاء يتم تقديمه بعد موعد غلق املناقصة. 
للمزي��د من املعلومات ولالستفس��ار ع��ن املعلوم��ات الفنية مراس��لتنا عرب الربيد 

 Contra_biap@geca.gov.iq �:االلكروني
علي محمد تقي
مدير مطار بغداد

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة: 2019/177
التاريخ: 13 / 5 / 2019

إع�����������الن 
تبيع مديرية تنفيذ الكوت العقار تسلس��ل 7258/2 م29داموك الواقعة يف الكوت العائد للمدينة )حاتم كريم هادي ( املحجوزة لقاء طلب الدائن )علي عزيز س��لمان (البالغ )41,000,000( واحد واربعون مليون  
دينار فعلى الراغب بالش��راء مراجعة هذه املديرية خالل مدة)15يوما( تبدأ من اليوم التالي للنش��ر مس��تصحبا معه التأمينات القانونية عشرة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل 

والداللية على املشري.
املنفذ العدل
عقيل خليل خلف الخرساني

املواصفات:�
1-موقعة ورقمه :- العقار املرقم  7258/2 م29 داموك دار سكن  كوت الزهراء قرب مطعم الرسول )ع( ارض دار مع البناء املفروزه بصورة غري رسمية مسجلة باعتبار 16سهم منها 2 سهم اىل كل من )حاتم ومجتبى 
ومقتدى ( وواحد  س��هم اىل )رواء ورس��ل  و بنات وأبناء كريم هادي ( 4 س��هم اىل كل من )باس��م عبد االمري باس��م وحازم عبد االمري ( واوصاف الخارطة مطبخ وغرفة نوم وغرفة وغرفة يف الطابق وحمام ومرافق صحية  

السقف من الكونكريت مسلح واالرضية بالكاشي قديم  الدرجة العمرانية )وسط ( مشغولة من قبل )عدنان رشيد بصفة مستئجر(
2-جنسه ونوعه:- 

3-حدوده واوصافه :- 
4-مشتمالته :- 

5-درجة العمران : 
6-مساحتة :-
7- الشاغل :-

8-القمية املقد رة :- اسهم املدين يف العقار البالغة 2سهم من اصل 16 سهم بمبلغ قدره 20,525,000 عشرون مليون وخمسمائة وخمسة وعشرون الف دينار.
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  زي��ارة وزير اخلارجية األمريكية بومبي��و املفاجئة إلى بغداد، مؤخراً، 
ولقاؤه رئيس اجلمهورية الس��يد برهم صالح ورئيس الوزراء الس��يد 
عادل عبد املهدي، ليس ألجل نقل رس��الة م��ن اإلدارة األمريكية إلى 
القي��ادة اإليرانية أو التّوس��ط بينهما في ظل تس��ارع األحداث في 
املنطق��ة، كما وليس هنالك أيضا أي ترابط بني هذه الزيارة املفاجئة 
وبني تصريح الرئيس األمريكي ترامب خالل لقائه رئيس وزراء ايطاليا 
ف��ي البيت األبيض باس��تعداد بالده للتفاوض مع إي��ران بدون قيود أو 
ش��روط مس��بقة فيما لو غيّرت إيران من س��لوكها أم��ام مصلحة 
ش��عبها، واحلقيقة أن هذا التصريح هو نكتة س��خيفة، فما تريده 
أمري��كا من إيران غير ممك��ن وإيران ال تقبله باملطل��ق، وبالرغم من أّن 
الكثير من املراقبني واحملللني السياسيني قد استبعدوا نشوب حرب 
ف��ي املنطقة وأّن الزيارة هي لنقل رس��الة من اإلدارة األمريكية بفتح 
ب��اب املفاوضات مع اجلانب اإليراني، إال أّن الوقائع على األرض تعكس 
واقع��ا غير ه��ذا لعّدة أس��باب أوال أّن قيام وزير اخلارجي��ة األمريكية 
بإلغ��اء لقائ��ه املّتفق مع املستش��ارة األملانية وتوجه��ه نحو بغداد 
بهذه الس��رعة والس��ّرية ال ميكن أن يكون ألمر غير ه��ام أو جملّرد نقل 
رس��الة. ثانيا لو كان الغرض من الزيارة هو للتّوس��ط أو لنقل رسالة 
إل��ى القيادة اإليرانية بأّن واش��نطن على اس��تعداد للمفاوضات مع 
إيران بدون قيود أو ش��روط مس��بقة، فهذا ال يس��توجب لقاء رئيس 
اجلمهورية ورئيس ال��وزراء كالً على انفراد، وكان من املمكن أن يكون 
اللقاء مع أحدهما، ثالثا إّن تّوجه حاملة الطائرات لنكولن والقاذفات 
األمريكية الس��تراتيجية بي 52 إلى املنطقة هي رسالة حرب وليس 
رسالة سالم وتفاوض، وعادة ال تقوم الواليات املتحّدة بإرسال حاملة 
الطائ��رات والقاذفات الس��تراتيجية بي 52 إال حني يكون هنالك قرار 
باحل��رب. رابع��ا أّن التفاوض مع إيران بدون قيود أو ش��روط مس��بقة 
هو أمر مس��تحيل ويتنافى م��ع الرغبة اإلس��رائيلية لدفع الواليات 
املتحّدة األمريكية لش��ن احلرب على إيران. خامس��ا إّن ما تطالب به 
أمري��كا ليس بتغيير س��لوك إي��ران مبا يخدم مصالح ش��عبها كما 
تّدع��ي اإلدارة األمريكي��ة، بل أّن ما تريده أمريكا وإس��رائيل هو إعالن 
إيران حالة االستس��الم الكامل للش��روط األمريكية اإلس��رائيلية. 
لهذه األس��باب ال نرى أّن زي��ارة الوزير األمريك��ي املفاجئة إلى بغداد 
هي رس��الة س��الم، ب��ل أّن الوزير األمريك��ي جاء ليهدّد ويح��ّذر قادة 
العراق بعواقب وخيمة تنتظر احلكومة العراقية واحلش��د الشعبي، 
وليس من املس��تبعد أن يكون الوزير األمريكي قد نقل رسالة تهديد 
صريحة وش��ديدة إلى القيادة العراقية فيما لو اس��تمّرت احلكومة 
العراقي��ة بعدم االلت��زام بالعقوبات األمريكي��ة املفروضة على إيران 
م��ن جانب واح��د، وكذلك حتذي��ر احلكومة من محاول��ة قيام بعض 
الفصائ��ل باس��تهداف اجلن��ود األمريكان ف��ي العراق، وم��ن املؤكد 
أن الوزي��ر األمريكي قد أخبر ق��ادة العراق بأّن أمريكا س��تتعامل مع 
احلشد الشعبي باعتباره قوات إيرانية معادية وليست قوات عراقية 
رس��مية تخضع ألوام��ر وتوجيهات القائد العام للقوات املس��ّلحة، 
وعلى ما يبدو أن الرئيس األمريكي ترامب وإدارته يسيرون نحو احلرب، 
واملنطقة بأس��رها تقف على حافة ب��ركان، وأجراس احلرب أصبحت 
تقرع بق��وة في املنطقة أكثر من أي وقت مض��ى، وإمكانات الوقوف 
عل��ى احلياد مع وجود القوات األمريكية في العراق أمر صعب للغاية 
وغير ممكن في حالة نشوب حرب بني أمريكا وإيران، فليس هنالك من 
ضمانة لوقوف احلش��د الش��عبي العراقي متفرجا فيما لو هاجمت 
الطائرات األمريكية معس��كراته واس��تهدفت قياداته وهذا متّوقع 
ج��دا.. فالبركان في طريقه لالنفجار، وما زي��ارة بومبيو إلى بغداد إال 

ليقرع أجراس احلرب.

هيئة التحرير: 07707861505ــ 07707011113لإلعالن يف الجريدة: 07906318109 ــ 07707011114رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني العراقيني )134(رقم االيداع يف دار الكتب والوثائق ) 970 ( لسنة 2007 لالتصال باالدارة: 07830780748

24 العنوان:بغداد-شارع فلسطني-مقابل وزارة النقل-خلف مسبح حي املهندسني

Email :albaynanew@yahoo.com راسلونا عرب الربيد االلكرتوني:ـ
WWW.albayyna-new.net زوروا موقعنا على االنرتنت:ـ

جريدة 
يومية 
سياسية 
عامة
مستقلة

أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

تنويـــــه

)السنة الرابعة عشرة( العدد )3184( - الثالثاء - 14 - أيار - 2019

ج��اء في تعريف الطاقة الشمس��ية أنها أه��م مصادر الطاقة 
املتجددة ومتتاز بكونها أكثرها نظافة وبال وساخة وأنها )حبابة( 

وصديقة للبيئة املبتالة هذه األيام بالتلوث اخلطير..
الطاقة الشمسية مصدرها الضوء واحلرارة املنبعثتان من قرص 
الش��مس، وهي تأتي��ك من دون مّنة و)بّلوش��ي( ألنها رحمة اهلل 
التي وس��عت كل ش��يء، وليس من عند اإلنسان الذي لو كانت 

بيده لعرض شروطه ومارس ابتزازه على العباد حيثما كانوا..
وقد متكن اإلنس��ان من اس��تثمار هذه النعم��ة املتوفرة املتاحة 
وتس��خيرها ف��ي تولي��د الطاقة ب��كل راحة من خالل وس��ائل 
وتقني��ات منها أل��واح اخلالي��ا الضوئي��ة اجلهدية باس��تغالل 
الظواه��ر الكهروضوئي��ة لتولي��د الكهرباء إضاف��ة إلى إيجاد 

تصميمات معمارية تعمل على استغالل الطاقة الشمسية.
وبفعل التقدم العلمي فقد تنوعت وس��ائل استخدام الطاقة 
الشمس��ية حت��ى صرن��ا إضاف��ة ال��ى اإلن��ارة أو اإلض��اءة نرى 
اس��تخدامها ف��ي تقطير وتطهي��ر املاء جلعله صاحلاً للش��رب 

وتسخني املاء بواسطة ما 
بات يعرف ب�)الس��خانات 
)اخلزانات  أو  الشمس��ية( 
الزجاجي��ة(  األل��واح  ذات 
أغراض  في  واستخدامها 
وق��د  ش��تى..  صناعي��ة 
الطاق��ة  اس��تخدام  مت 
العراق  ف��ي  الشمس��ية 
منذ وق��ت ليس بالقصير 
ومن يس��ير في شارع أبو 
ن��واس عل��ى نه��ر دجلة 
يستوقفه  س��وف  اخلالد 
منظ��ر األل��واح الضوئية 
املنصوب��ة ف��وق أس��طح 

عدد كبير من الدور التي بنيت في وقت س��ابق لتطل على النهر 
وكان��ت بحق جتربة رائدة، ولك��ن ال أدري ملاذا لم نتواصل في هذا 
املش��روع السيما ونحن وطن تشرق عليه شمس اهلل على مدار 

أيام السنة وتصل درجات احلرارة فيه حد الشواء..
وباملناس��بة، كلم��ا تثار قضي��ة الكهرباء في الع��راق تقفز إلى 
ذاكرتي أكثر من )46( مليار دوالر أنفقت على قطاع الكهرباء بعد 
)2003(، لكننا نحن الش��عب لم نقبض س��وى )صفير الريح(!! 
وحتولنا مبرور الزمن الى مس��توردين للكهرباء ونضع أيدينا على 
قلوبنا في حال انقطعت عن املصدر، وكلما حل موسم الصيف 
يتصاعد الغليان في درجات احلرارة ويتزامن معه غضب الشارع 

الباحث عن )نسمة برودة( ليشفي بها غليله!! 
أكت��ب بعضاً من غيض فيض ما يدور في رأس��ي املتورم وأنا أقرأ 
ع��ن خطة أعدته��ا وزارة الكهرباء لتش��جيع نص��ب الوحدات 
الشمس��ية فوق أس��طح ال��دور أو األبني��ة احلكومي��ة بهدف 
االعتماد عليها لتوفير الطاقة في إطار سعي جاد للوزارة صوب 

استخدام الطاقة املتجددة والنظيفة بغية توليد الكهرباء.
وله��ذا الغ��رض فق��د أطلق��ت ال��وزارة حزم��ة م��ن املش��اريع 
االس��تثمارية لبناء محطات شمس��ية في عدد من احملافظات 
لتوليد م��ا قيمته )750( ميكاواط، وإن التجربة س��وف تتس��ع 
لتش��مل دور املواطنني.. أملنا بنجاح التجربة واحلركة بالبركة 

والشمس ما شاء اهلل طالعة من الصبح إلى الصبح.
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بغداد / البينة الجديدة
أعلن وزير الثقافة والس��ياحة 
واآلث��ار الدكت��ور عب��د األمي��ر 
احلمدان��ي، ام��س األول، توقيع 
مذك��رة تفاهم مع مؤسس��ة 
مش��اريع  لدع��م  الش��هداء 
بال��ورش  الفني��ة  املؤسس��ة 
وتنظي��م املع��ارض وال��دورات 
التطويري��ة. ج��اء ذل��ك خالل 
اس��تقبال احلمداني لرئيس��ة 
املؤسس��ة الس��يدة ناجح��ة 
عب��د األمي��ر الش��مري ومدير 
إعالم املؤسسة السيد باسم 
جه��اد، ف��ي مكتب��ه اخل��اص 

بالعاصم��ة بغ��داد، بحض��ور 
مدير عام دائرة الفنون العامة 
الدكت��ور علي عوي��د العبادي.

وقالت الش��مري ف��ي حديثها 
ع��ن اللقاء، إن��ه »مت طرح عدة 
مسائل وأمور لترسيخ العالقة 
وال��وزارة«.  املؤسس��ة  ب��ني 
مضيف��ة أن »تكرمي الش��هداء 
يكون من خالل تثبيت وتوثيق 
واملعان��اة  واملآس��ي  األح��داث 
التي م��رت عليهم وم��روا بها 
وذلك عبر الفنون واجملاالت التي 
تؤثر ف��ي اجملتمعات املتحضرة 

اليوم«.

عقيل غازي
التس��خني  فترة  ازدياد  نتيجة 
ارتف��اع  وزاوي��ة  الشمس��ي 
تتش��كل  ب��دأت  الش��مس 
ف��وق  احلراري��ة  املنخفض��ات 
القارة االفريقية وش��به القارة 
باجت��اه  والتم��دد  الهندي��ة 
املتوس��ط  ش��رق  منطق��ة 

دافع��ا الكت��ل الهوائية احلارة 
ارتفاع��ا  مس��ببة  باجتاهه��ا 
لدرجة احلرارة بش��كل معقول 
ف��ي الع��راق حي��ث تص��ل في 
بغ��داد ال��ى بداي��ة االربعينات 
خالل االس��بوع القادم لتصل 
ذروته��ا ال��ى ح��دود 43 درج��ة 
مئوية ف��ي بغداد )املوصل 38 - 

البصرة 42( يوم السبت القادم 
وتس��تمر درجة احلرارة بالزيادة 
التدريجية خالل 15 ايام قادمة 
رغم تذبذبها لتصل الى عتبة 
45 درج��ة مئوي��ة ف��ي بغداد، 
وتعتب��ر ه��ذه الظ��روف اجلوية 
حال��ة طبيعية ف��ي مثل هذا 

الوقت من السنة في العراق.

الثقافة توّقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الشهداء لدعم مشاريعها الفنية

احلالـــــة اجلويــــة هلذا اليــــوم

وفـــاة بطلـــة سنـــاب شـات 

تعّرضت الفنانة الكوميدية ش��يماء سيف إلى االغماء 
خالل املقلب الذي أوقعها فيه الفنان رامز جالل ببرنامجه 
»رامز في الش��الل«. حيث فقدت الوعي فور ظهور الغوريال في 
املرحل��ة األخيرة م��ن البرنامج. ما دفع »رام��ز« إليقاف املقلب 
وإظهار وجهه ليش��ارك مع فري��ق العمل في محاولة إفاقتها 
باستخدام زجاجة مياه. يُذكر أنها أضافت حالة من البهجة 
ف��ي بداية احللقة حيث كانت تعتقد أنها تقوم بتصوير إعالن 

تليفزيوني من إخراج جاد شويري.

أثارت وفاة الطفلة الس��عودية، 
)9 س��نوات(،  القحطاني  دان��ة 
موق��ع  عب��ر  اش��تهرت  الت��ي 
سناب ش��ات، حزنا شديدا بني 
التواصل  مواق��ع  املغردين على 
االجتماعي، ونعوها على وسم  
القحطان��ي. وصرح  دان��ة  وفاة 

وال��د القحطاني بأنها تعرضت 
إلى نوبة قلبية مفاجئة، ونقلت 
إل��ى أحد املش��افي القريبة من 
املنزل إلسعافها، لكنها لفظت 
أنفاسها األخيرة داخل املشفى. 
وقال��ت ش��قيقة الراحل��ة في 
تغري��دة عل��ى حس��ابها مبوقع 

تويت��ر بع��د قض��اء اهلل وق��دره 
أصيب��ت أختي بنوبة قلبية أّدت 
إل��ى وفاته��ا وانتقاله��ا من دار 
الدني��ا إل��ى جوار ربه��ا. وتصّدر 
وس��م وف��اة دان��ة القحطان��ي 
قائمة تريند األكث��ر تداوال على 

موقع تويتر.

يصوم ماليني املسلمني حول 
العالم في كل س��نة ملدة 30 
يوماً خالل ش��هر مضان، في 
الوقت ال��ذي يتزامن فيه هذا 
الش��هر مع أش��هر الصيف 
بنصف الكرة الش��مالي في 
حي��ث  األخي��رة،  الس��نوات 
وترتفع  النهار أط��ول  يصبح 

درجات احلرارة.
س��اعات  ع��دد  وتختل��ف 
الصي��ام في العالم بس��بب 
اخت��الف التوقي��ت الزمن��ي، 
الوس��طي  املع��دل  ويبل��غ 
للصي��ام في ال��دول العربية 
حوالي 15 ساعة. ونشر موقع 
اإلس��باني   »BBC Mundo«
التغي��رات الت��ي حتدث خالل 
فترة الصيام مل��دة 15 يوماً 
ملدة ثالثني يوماً. وبحسب 
األيام  تعتب��ر  املوق��ع 
احملصورة  األولى 

ف��ي 

األي��ام الثالث��ة األول��ى ه��ي 
الناحي��ة  فم��ن  األصع��ب، 
العلمي��ة ال يدخ��ل اجلس��م 
ف��ي حال��ة الصي��ام إال بعد 
آخ��ر  م��ن  س��اعات  ثمان��ي 
وجبة، وه��و ما يحدث عندما 
ينتهي اجله��از الهضمي من 
امتصاص العناصر الغذائية 

م��ن الطع��ام. ليلج��أ الحقاً 
اجلس��م الى الغليكوز اخملزن 
في الكبد والعضالت إلمداده 
بالطاقة ومبج��رد انتهاء هذا 
الده��ون هي  اخمل��زون تصبح 
مصدر الطاقة، ليبدأ اجلسم 
بح��رق الده��ون األم��ر ال��ذي 

يساعد على إنقاص الوزن.

شيماء سيف تفقد الوعي !

موقع اسباني: هذا ما حيدث جلسم اإلنسان 
بعد ثالثني يومًا من الصيام

)نعم��ان حافظ  الباحث  للزمي��ل 
الالم��ي(، ص��در مؤخ��راً الكت��اب 
املوس��وم )جرمي��ة الرش��وة.. م��ن 
جرائ��م الوظيف��ة العام��ة(. ويقع 
الكتاب، وهو من القطع املتوسط، 
ف��ي )266( صفحة في )6( مباحث 
تناول��ت مفه��وم جرمية الرش��وة 
وأركان اجلرمي��ة ومفهوم الوظيفة 
بالعم��ل  واالختص��اص  العام��ة 
وجرمية الرش��وة آثاره��ا ومعوقات 
الرادع��ة  والعقوب��ات  املواجه��ة 
ب��ورك للباحث  الرش��وة..  جلرمي��ة 
الالمي هذا اجلهد واملثابرة ونتمنى 

له املزيد من التألق واإلبداع.

متابعة / البينة الجديدة
»قطع��ت كل ذل��ك الطري��ق ملص��ر م��ن أج��ل 
أن يش��اهد محم��د رمض��ان من هو منب��ر وان 
احلقيق��ي«.. جمل��ة نش��رها فن��ان األكش��ن 
البلجيكي الش��هير ج��ان كلود فان��دام، عبر 

حس��ابه الرس��مي على »فيس ف��وك« معلًقا 
عل��ى بروم��و إع��الن ش��ركة »اتص��االت مصر«. 

وش��ارك فان��دام في اإلع��الن مع الفن��ان محمد 
رمضان، وامللقب من قبل عش��اقه ومتابعيه ب�)منبر وان(، 

نظرا لألغنية التي طرحها من قبل عبر قناته الرسمية على 
موقع يوتيوب وحملت االس��م نفس��ه. وفي اليوم األول من شهر 

رمضان، في خالل س��باق اإلعالنات الرمضان��ي، عرض اإلعالن، والذي 
يدور في أزمنة عدة منها األبيض واألسود والغرب األمريكي.

وكاالت / البينة الجديدة
يؤكد علم��اء النفس دائم��ا أن الناس 
يختلف��ون، ولكن هناك س��مة واحدة 
توحدهم جميعا حتى املتباينني متاما، 
وهي س��عيهم إل��ى بلوغ الس��عادة. 
واكتش��ف باحث��ون أن الوص��ول إل��ى 

الس��عادة ممك��ن م��ن خالل الش��كر 
واالمتنان والتفكير باملشاعر املتباينة- 
احلزن والف��رح. وتبني لعلم��اء جامعة 
كاليفورني��ا ف��ي ل��وس أجنل��وس قبل 
فت��رة منطا مثيرا لالهتمام – إذا لم ينِو 
الشخص التغير خالل 10 سنوات، فإن 
هذا يجعله أكثر سعادة 
فيما بعد. وللتوصل إلى 
حلل  االس��تنتاج  ه��ذا 
الباحث��ني  م��ن  فري��ق 

بيانات عمرها عش��ر 
س��نوات، تتضم��ن 

رؤي��ة  كيفي��ة 
س  لن��ا ا

أنفسهم بعد عشر سنوات. وقد قارن 
الباحثون هذه احلقائق مع ش��عورهم 

احلالي.

جرمية الرشوة 
يف كتاب 

هل تبحث عن السعادة؟

فاندام ينشر برومو إعالن 
اتصاالت مع حممد رمضان


