
يف الهدف

انعم اهلل علينا، بعد سنوات من احتباس املطر واجلفاف الذي ضرب 
خاصرة البالد، هذا العام بس��قوط كميات وفي��رة من االمطار التي 
هطل��ت طيلة االش��هر االولى من الس��نة وما ترتب عل��ى ذلك من 
س��يول وفيضانات غمرت مساحات واس��عة من االراضي في البالد 
وكان من نتائج ذلك ارتفاع منس��وب املياه في نهري دجلة والفرات 
وكذلك في الس��دود واخلزانات واالهوار بش��كل غير مسبوق وارتفع 
تبعاً لذلك خزين العراق املائي.. لقد ارتوت االرض العطش��ى وتنفس 
الفالحون واملزارع��ون الصعداء وحتول��ت االرض القاحلة اجلرداء الى 
بس��اط اخضر م��ن العش��ب والكأل وانتعش��ت الزراعة والس��يما 
احملاصي��ل الزراعي��ة كاحلنط��ة والش��عير حيث مت تس��ويق كميات 
كبيرة منها الى الس��ايلوات هذا العام وسط بشائر خير بأن قابالت 

االي��ام ُحبلى بكل ماهو س��ار 
ومف��رح لك��ن يب��دو ان اعداء 
الع��راق والش��عب ال يريدون ل� 
»راش��د« ان يزرع وال يريدون له 
ان يحصد فتحركت غرائزهم 
حق��ول  ص��وب  الش��يطانية 
احلنطة والشعير الذي مازالت 
احلاصدات  بانتظ��ار  س��نابله 
لتعي��ث به��ذه احلق��ول خراباً 
وحرقاً ولي��ت االمر انحصر في 
منطقة جغرافية محددة لهان 
االمر ولتلمسنا العذر لكن ان 

متتد ألس��نة النيران لتطال حقوالً في بيجي والعلم والدور وحمرين 
ومكح��ول والبوعجيل والنجف وديالى وغيرها فإن االمر ال يعدو عن 
كونه مؤامرة مخطط لها س��لفاً وان الهدف ه��و احلاق كارثة بحق 
العراق وش��عبه.. لهذا فإننا في »البين��ة اجلديدة« نطالب احلكومة 
وعلى اعلى املستويات الى فتح حتقيق عاجل وال نقول تشكيل جلان 
الننا نعرف ان تش��كيل جلان يعني »الطمطم��ة« وطمس احلقائق.. 
ونتمنى اال متر هذه احلوادث مرور الكرام كما هو شأن كوارثنا االخرى 
الننا متيقنون بأن ثمة ايٍد عابثة بحقول »حنطتنا« وآن لهذه االيدي 
ان تقطع وتكش��ف باالس��ماء كل اجلهات التي تقف وراء ما يجري 

من كوارث يهتز لوقعها كل عراقي شريف.

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

عبد الوهاب جبار 

 نتمنى اال تمر هذه 
الحوادث مرور الكرام 
كما هو شأن كوارثنا 
االخرى الننا متيقنون 
بأن ثمة ايدٍ عابثة 
بحقول »حنطتنا«

حقول »حنطتنا« حترتق 
.. اوقفوا املؤامرة

اص��در زعي��م التي��ار الصدري الس��يد 
)مقتدى الصدر( امس االحد عدة قرارات 
بع��د انتهاء املهلة الت��ي حددها التباع 
التيار املتهمني بعمليات فس��اد وكتب 
احل��اج )صال��ح محم��د العراق��ي( على 
صفحته بالفيس ب��وك نقالً عن الصدر 
ان االخير قرر اعطاء )كاظم العيساوي( 
عه��داً باالعت��كاف مل��دة ع��ام والتبرع 
باموال )امل��ول( لعوائل الش��هداء وترك 
االعمال التجارية والدخول من النصف 
من رمضان والى اش��عار آخر في اختبار 
ان جن��ح في��ه واوفى بعهده ل��ن يعاقب 
وف��ي ح��ال اخملالفة ينظر بأم��ره مجدداً 
وكذل��ك منع��ه م��ن الذه��اب ال��ى دول 
اجنبي��ة اال لض��رورات قص��وى يحددها 
الص��در وكذلك ُجمد ع��ن العمل وملدة 
)18( ش��هراً )حي��در اجلاب��ري( وعليه فال 
ميك��ن التعامل معه في ش��تى اجملاالت 
وبحس��ب املص��در فأن��ه بع��د ان كتب 
)مؤيد االس��دي( تعهداً كما أُمر وبعد ان 
اختار االنعزال فعلي��ه االلتزام مبا ُكتب 
ومبا ُق��رر وال يح��ق الحد التع��دي عليه 
فال زال مستش��اراً للصدر بشرط قطع 
عالقاته مع )املقربني القدامى( كما تقرر 
التضييق على )السيد عون النبي( حتى 
يقطع عالقاته باملفس��دين فأن تركهم 
واعلن توبته واعلن ان كل ما س��بق من 
اعم��ال لم يكن بأمر الصدر تركناه فهو 
خ��ارج عن التيار واال فس��تتم معاقبته 

فوراً مضيفاً ان لنا وقفة عنه.
وفي شأن آخر اكد رئيس اجلمهورية 
)برهم صالح( خالل استقباله امس 
االول الس��فير االيران��ي لدى العراق 
)ايرج مسجدي( على ضرورة اعتماد 
احلوار االيجابي لتقلي��ل التوتر في 
املنطق��ة وتثبيت االس��تقرار فيها 
الش��عبني  ومب��ا يخ��دم تطلع��ات 
العراق��ي وااليران��ي في حي��اة حرة 

كرمية.
عل��ى صعي��د آخر قال وزي��ر النفط 
)ثام��ر الغضبان( خ��الل وصوله الى 
للمش��اركة في  الس��عودية امس 
اجتم��اع اللجن��ة الوزاري��ة ملراقبة 
االنت��اج في ج��دة ان العراق حريص 

على حتقيق املزيد من االستقرار والتوازن 
للسوق النفطية.

وفي الس��ياق ذاته قال املتحدث بأس��م 
وزارة النف��ط )عاص��م جه��اد( ان نائ��ب 
رئي��س ال��وزراء لش��ؤون الطاق��ة وزي��ر 
النف��ط )ثامر الغضب��ان( والوفد املرافق 
ل��ه كان ق��د عق��د اجتماع��اً م��ع وزير 
الطاقة الس��عودي )خال��د الفالح( الى 
جان��ب عدد من املس��ؤولني في عدد من 
ال��وزارات والش��ركات ف��ي الس��عودية 
وكان الغضب��ان قد قال ف��ي تصريح له 
ان اس��باب سياس��ية وليست مخاوف 
امنية وراء قرار ش��ركة )اكسون موبيل( 
لس��حب موظفيها من الع��راق ووصف 
بس��حب  الش��ركة  ق��رار  الغضب��ان 
موظفيها االجانب من احلقول النفطية 

بغير املقبول وال املبرر وكانت وزارة النفط 
قد اك��دت في وقت س��ابق ان العاملني 
ف��ي الش��ركات النفطي��ة العاملي��ة ال 
تهدي��دات  او  مش��اكل  اي  يواجه��ون 
ف��ي مع��رض تعليقها على انس��حاب 
موظفي )اكسون موبيل( االمريكية من 

حقل القرنة 1 في البصرة.
وف��ي التط��ورات ايض��اً اعلن��ت خلية 
االع��الم االمن��ي ام��س القب��ض عل��ى 
القي��ادي في عصاب��ات داعش االرهابية 
امللقب )جهاد االنصاري( والذي يش��غل 
منص��ب م��ا يس��مى ب�«امي��ر كتيب��ة 

الهاونات« في قاطع سهل نينوى.
عل��ى صعي��د آخ��ر كش��فت مص��ادر 
صحفي��ة ان زعام��ات عش��ائرية ف��ي 
محافظة االنبار تلق��ت وعوداً امريكية 
بتسليحها في ظل وجود دعم امريكي 

لذل��ك وبحس��ب املص��ادر ف��أن بعض 
الزعام��ات احمللي��ة حصلت عل��ى وعود 
بالتس��ليح وان اغلب العش��ائر ترحب 
به��ذا االم��ر فيما بعضها يخش��ى من 
احتمال زجها ف��ي مواجهة مع جهات 
تتعارض معه��ا باالهداف ويقول املصدر 
ان هن��اك رغب��ة امريكية ف��ي منح دور 
للعش��ائر ف��ي االنبار ميتد حت��ى حدود 
احملافظ��ة م��ع العاصمة بغ��داد وبقية 
احملافظات لك��ن االمريكيني اش��ترطوا 
ان يك��ون اي دع��م مبوافق��ة واش��راف 

السلطات العراقية.
ف��ي وقت تؤك��د معلومات ب��أن القوات 
االمريكي��ة تق��وم باعم��ال تطوي��ر في 
قاعدة عني االسد غرب االنبار شمل شق 
طرق داخلية وتس��وير املق��رات بتقنية 
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وذخائ��ر جوية جديدة فض��الً عن اقامة 
مرابط مدفعية ومرابط للدبابات.

وف��ي التط��ورات ايض��اً طال��ب رئي��س 
مجلس محافظة ص��الح الدين )احمد 
الكرمي( ام��س رئيس ال��وزراء )عادل عبد 
امله��دي( بارس��ال ف��رق دف��اع مدن��ي 
التس��اع احلرائق ف��ي احملافظ��ة والتي 
اتت على مس��احات واس��عة مزروعة 
ف��ي  باحلنط��ة والش��عير وخصوص��اً 
محافظة صالح الدي��ن وديالى وغيرها 

من املناطق.
وفي الس��ياق ذاته قال رئي��س اللجنة 
االمنية ف��ي مجلس محافظ��ة ديالى 
)ص��ادق احلس��يني( ان ق��وات احلش��د 
الش��عبي اس��تنفرت من اجل حماية 
حق��ول احلنطة والش��عير ف��ي جميع 
مناطق احملافظة ودرء اي حريق مفتعل 

عنه��ا واض��اف احلس��يني ان احلش��د 
الش��عبي س��يضمن امن تلك احلقول 
لغاي��ة انتهاء موس��م احلص��اد خالل 
االسبوعني املقبلني دون وقوع املزيد من 
اخلس��ائر. وتؤكد املعلوم��ات ان النيران 
الت��ي اش��علتها الثعالب ف��ي حقول 
احلنطة كانت بدوافع شريرة ومشبوهة 

البد من كشف املتورطني وراءها.
وفي شأن آخر اكد القائد العام لقوات 
احل��رس الثوري االيراني اللواء )حس��ني 
سالمي( ان الواليات املتحدة االمريكية 
تخش��ى احل��رب مع اي��ران واض��اف ان 
االمريكي��ني هم اآلن ف��ي حالة انفعال 
ويوجهون التهديدات بصورة انفعالية 
ومؤك��داً )انن��ا اليوم نواجه ع��دواً قوياً 
ظاهري��اً لكنه في حال��ة تأكل وبعبارة 
اخ��رى فأن��ه يعان��ي م��ن الهشاش��ة 

داخلياً(.
وف��ي تط��ورات ذات صل��ة ق��ال النائب 
اجلمهوري )جاس��ن اماش( ان الرئيس 
االمريك��ي )دونالد ترام��ب( انخرط في 
س��لوك قد يس��توجب عزل��ه ليصبح 
بذل��ك اول سياس��ي من حزب��ه يدعو 
لعزل سيد البيت االبيض ووجه النائب 
عن والية مش��يغان اتهاما لوزير العدل 
)ويلي��ام ب��ار( بتضلي��ل العام��ة عمداً 
بش��أن مضمون تقري��ر املدعي اخلاص 
)روب��رت مول��ر( املرتبط بتدخل روس��يا 
الداعم لفوز ترامب في انتخابات 2016 

الرئاسية.

بغداد / البينة اجلديدة
اعلن النائب وجيه عباس، امس االول موافقة رئيس 
هيئ��ة التقاع��د الوطني��ة عل��ى اغل��ب مقترحاته 
بخص��وص التعديالت التي تقدم بها بش��أن قانون 
التقاع��د املوحد رق��م 9 لس��نة 2014 .وقال عباس 
خ��الل مؤمتر صحفي عقده ف��ي مجلس النواب، انه 
»مت اس��تضافة رئي��س هيئة التقاع��د الوطنية في 
اللجن��ة القانونية احمد الس��اعدي، ومناقش��ته 
بش��ان املقترح��ات التي تق��دم بها لتعدي��ل قانون 
التقاع��د العام املوحد رقم 9 لس��نة 2014«.واضاف 
، ان��ه »لوجود متييز ف��ي رواتب املتقاعدين ناقش��نا 
جميع املقترحات التي تقدمت بها ومت املوافقة على 
95 % من هذه املقترحات«، مشيرا الى »سريان قانون 

التقاعد املوحد سيكون بأثر رجعي    تتمة ص3

عبد املهدي يوافق على صرف الرواتب التقاعدية لذوي املفقودين

تأكيداً لـ)احلملة( اليت تقودها )                        (.. هيئة التقاعد توافق على تعديل قانون التقاعد املوحد

االطاحة بـ”امري كتيبة اهلاونات” يف ايسر املوصل.. وزعامات عشائرية يف االنبار تتلقى وعودا امريكية بالتسليح..و هذا ماجيري يف عني االسد
وزير النفط من السعودية: العراق يسعى لتحقيق االستقرار يف السوق النفطية وأسباب سياسية وليست خماوف امنية وراء اجالء “اكسون موبيل” ملوظفيها

فهمي لـ)                               (: مظاهر الفساد اصبحت علنية بعد ان كانت خمفية وشراء املناصب يتم يف وضح النهار رغم تشكيل جملس اعلى ملكافحة الفساد

احلرس الثوري: امريكا ختشى احلرب مع ايران.. ومواقف غري مسبوقة من اجلمهوريني لعزل “سيد البيت االبيض” ترامب
مطالبات بإرسال فرق دفاع مدني إلمخاد “نريان الثعالب” يف حقول احلنطة.. واحلشد الشعيب يّهب حلمايتها يف دياىل

)20( صفحة ــــ السعر 500 دينار NO.3188 .              20 . MAY . 2019MONاالثننيالسنة الرابعة عشرة العدد )3188 (                20 / 5 / 2019 جريدة يومية سياسية مستقلة عامة تصدر عن مؤسسة البينة الجديدة 
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الصدر يصدر عدة قرارات بعد انتهاء المهلة للمتهمين بعمليات فساد.. وصالح ومسجدي يؤكدان ضرورة الحوار لتقليل التوتر في المنطقة

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 

استجابة ملا طالبت به )                                 (.. التقاعد تعلن موافقة وزير املالية على دفع رواتب املتقاعدين شهريًا!

كتب املحرر السياسي
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نفط البصرة : اجراء إكسون موبيل مل ولن يؤثر على الطاقات اإلنتاجية
مفاجأة ..العراق حتت خط الفقر املائي يف 2020ال

2وزير الزراعة: العراق ميتلك 600 صنف من التمور ويتصدر مواقع التجارة العاملية
3
3
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اختتام اجلولة السابعة 
والعشرين من الدوري 

العراقي املمتاز 

وصول نائب رئيس الوزراء 
لشؤون الطاقة وزير النفط اىل 

جدة ويلتقي نظريه السعودي

من يقف وراء حرائق 
احلنطة يف دياىل؟

واشنطن تعيد 
انتشارها يف اخلليج 

وحتذر الطائرات 
12 513 10

بغداد / 
اكد النائب األول لرئيس مجلس النواب 
حس��ن ك��رمي الكعب��ي، ام��س األحد، 
ان البرمل��ان سيباش��ر بوض��ع خارطة 
طريق، فضال عن إقرار عدد من القوانني 
لإلس��راع ف��ي معاجلة أزمة الس��كن.

وق��ال الكعبي ف��ي بيان عل��ى هامش 
مش��اركته في ورش��ة عم��ل إقامتها 
جلنة مراقبة تنفيذ البرنامج احلكومي 
والتخطي��ط االس��تراتيجي النيابي��ة 
، ان اجمللس س��يعمل ضمن مس��ارات 
متوازية ورؤى وبرامج واقعية مع اجلهات 
واحلكوم��ات  بغ��داد  ف��ي  التنفيذي��ة 
احمللية بش��أن إنضاج هذه التشريعات 
والق��رارات ومتابع��ة تنفيذه��ا ووضع 

املعاجل��ات الكفيل��ة بح��ل األزم��ة مبا 
يتالئ��م مع حج��م املش��كلة وخدمة 
املواط��ن . ودع��ا الكعب��ي ال��ى ضرورة 
العمل على إنش��اء دليل للمساحات 
املتاحة للبن��اء ومعاجلة أزمة التمويل 
والت��زام املصارف ووض��ع خارطة عمل 

واقعية للبنى التحتية لبناء اجملمعات 
او عن��د  الس��كنية واطئ��ة الكلف��ة 
توزي��ع االراضي للمواطن��ني، مؤكداً ان 
مجل��س الن��واب داعم بش��كل كبير 
وفاعل لتنفيذ اخلطة احلكومية ضمن 
البرنام��ج ال��وزاري املرتب��ط بحل أزمة 
الس��كن. وطالب احلكوم��ة ب�تفعيل 
األزم��ة  بانه��اء  الكفيل��ة  اخلط��وات 
واتخاذ القرارات الت��ي تهدف الى دعم 
وتشجيع املس��تثمرين احملليني وجذب 
االجانب منهم، مشيرا الى ان معاجلة 
موضوعة الس��كن ستساهم بشكل 
كبير مبعاجل��ة موضوع العش��وائيات 
وحتري��ك  البطال��ة  عل��ى  والقض��اء 

االقتصاد.

رئاسة الربملان تؤكد العمل على وضع خارطة طريق ملعاجلة ازمة السكن

بغداد / 
أكد وزير الكهرباء لؤي اخلطيب   ان خطة الوزارة جنحت   باضافة 
)3300( ميكا واط الى املنظومة الوطنية، مش��يرا الى ان ساعات 
التجهي��ز وصل��ت كح��د ادنى الى )20( س��اعة يومي��ا في أغلب 
احملافظات.وق��ال اخلطي��ب إن “خط��ة الوزاة في الس��تة اش��هر 
املاضي��ة جت��اوزت املس��توى املس��تهدف والبالغ��ة  )15%( ليصل 
االنتاج الى )25%( وذلك من خالل برنامج الصيانات وتوفير الوقود 
وضمان الس��عات التجهيزية التي ترجمت الى ساعات توليدية 

للمواطن”.واضاف ان “مالكات وزارة الكهرباء عملت جاهدة الجناز 
الصيانات وتوفير اخلدمات بجانب االنتاج والنقل والتوزيع وضبط 
التج��اوزات ورفعه��ا”، الفتا ال��ى ان “الوزارة تعم��ل االن على فك 
االختناقات من خالل امتام بعض مشاريع النقل واحملطات الثانوية 
التي س��تدخل س��عات توليدية اضافية وتصريف االحمال خالل 
اش��هر الصيف”.واوض��ح اخلطيب، أن “س��اعات جتهيز الكهرباء 
حاليا تختلف من منطقة الى اخرى وان مستوى االنتاج وصل الى 

)20( ساعة جتهيز يوميا كحد ادنى الغلب محافظات البالد”.

وزير الكهرباء: ساعات التجهيز بلغت )20( ساعة يوميا يف اغلب احملافظات

بغداد / 
اعلن��ت مديرية مكافح��ة اجرام بغ��داد، امس االح��د، عن القاء 
القبض على منتحل صف��ة ضابط برتبة رائد في وزارة الداخلية. 
وقال��ت ، إن مفارز مكت��ب مكافحة اجرام احلرية متكنت من القاء 
القبض على متهم لقيام��ه بانتحال صفة ضابط برتبة رائد في 
وزارة الداخلية. وأوضحت أنه  ضبط بحوزته هويات عسكرية مزورة 
مع بدلة عس��كرية  برتبة رائد، مشيرة الى أن االوراق التحقيقية 
عرضت عل��ى القاضي اخملتص ومت ايقافه وفق اح��كام املادة )160 

لسنة 1983( واتخذت كافة االجراءات القانونية بحقه.

مكافحة اجرام بغداد: القبض على 
بغداد / منتحل صفة رائد يف الداخلية

كش��ف الس��كرتير الش��خصي لرئي��س 
ال��وزراء محم��د البياتي، ام��س االحد، عن 
اس��باب تاخر فت��ح املنطق��ة اخلضراء 24 
س��اعة، فيم��ا اكد انه��ا س��تفتح قريبا 
جدا.وق��ال البياتي ان اس��باب تاخير فتح 

املنطق��ة اخلضراء 24 س��اعة، ه��و العادة 
بس��بب  تاث��رت  الت��ي  الش��وارع  هيب��ة 
التجاوزات على الشوارع واالرصفة، مبينا 
انه مت��ت ازالة الطبقات املتكس��رة واعادة 
االرصفة.واض��اف البيات��ي ان  بدأن��ا اليوم 
بالع��د التنازل��ي لفتح املنطق��ة اخلضراء 

24 س��اعة وال��ذي كان مغلق��ا الكث��ر من 
15 عاما، مش��يرا الى ان باب التش��ريع هو 
حلقة الوص��ل ما بني كرادة مرمي واجلس��ر 
املعل��ق وبفتح الطريق س��يلمس املواطن 

تغيرا نوعيا في حركة املرور.

مكتب عبد املهدي يكشف عن اسباب تأخر فتح املنطقة اخلضراء 24 ساعة

بغداد / 
اعتب��ر النائب عن كتل��ة النهج الوطني حس��ني العقابي، امس 
االح��د، ان توقي��ت االس��تجوابات االن غي��ر صحيح��ة، الفتا الى 
ان هن��اك عدة وس��ائل ضغط لتق��ومي عمل احلكومة بالش��كل 
االمثل قبل املضي باالس��تجوابات.وقال العقابي ان االس��تجواب 

هو حق دس��توري مكفول لعضو البرمل��ان ضمن واجباته الرقابية 
على الس��طلة التنفيذية، مبينا ان قناعتنا الشخصية بقضية 
االس��تجوابات به��ذا التوقي��ت فهي غي��ر صحيحة رغ��م كثرة 
املالحظات التي لدينا على التش��كيلة احلكومية احلالية.واضاف 
العقابي ان االس��تجواب هو اخر الوس��ائل ولدينا م��ا زال الكثير 

من االدوات التي نس��تطيع م��ن خاللها الضغ��ط على احلكومة 
لتقومي عملها بالش��كل الذي يطمح له املواطن قبل الذهاب الى 
االستجوابات، الفتا الى ان البرملان لديه العديد من اوراق الضغط 
وعلينا استخدامها بالش��كل االمثل ونعتقد ان رئيس احلكومة 

سيستجيب للبرملان في سبيل تقومي عمل احلكومة.

نائب : االستجوابات بالوقت احلاضر غري صحيحة

بغداد / 
كشفت صحيفة كويتية، امس االحد، ان العراق يدرس إعفاء سلع كويتية 
من الرس��وم اجلمركية.وقال صحيفة جورن��ال الكويتية نقال عن مصادر 
مطلع��ة أن وزارة التجارة العراقية، طلبت من نظيرتها الكويتية تزويدها 
بأكثر الس��لع ذات املنش��أ الوطني التي ميكن تصديرها إلى بغداد، وذلك 
متهيداً لدراسة إعفائها من الرسوم اجلمركية.وبينت املصادر، أن التحرك 
العراق��ي في هذا اخلص��وص جاء بناء على طل��ب وزارة التجارة الكويتية 
بخصوص التسهيالت التجارية بهدف تعزيز العالقة بني البلدين.وذكرت 
املصادر أن الوزارة خاطبت غرفة التجارة والصناعة، وكذلك اإلدارة العامة 
للكمارك، إلفادتها بأكثر الس��لع ذات املنشأ الوطني التي ميكن إدراجها 

ضمن القائمة العراقية احملتملة لإلعفاء الضريبي.

العراق يدرس إعفاء سلع كويتية 
من الرسوم اجلمركية

قوات بحرية امريكية تنتشر يف مياه الخليج العربي
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االحتادية ترد دعوى ختص آلية إعفاء أصحاب املناصب العليا ومديري الدوائر يف املثنى

NO.3188.mON.20.mAY.2019

بغداد / البينة الجديدة
كش��ف مجلس محافظة بغداد، ام��س األحد، عن حدوث غنب بح��ق احملاضرين في 
العاصمة بغداد، الفتاً الى ان ضوابط صرف االجور منحت الصحاب شهادات التربية 
ولم تخصص الصحاب الشهادات االخرى. وقالت عضوة مجلس احملافظة، جسومة 
االزيرج��اوي، ان “محافظ��ة بغداد ح��ددت املديريات التي س��تصرف اجور احملاضرين، 
واالمر يتعلق فقط بوزارة املالية من اجل الصرف”. واضافت االزيرجاوي، ان “الضوابط 
تنص على صرف االجور للمحاضرين اصحاب شهادات التربية، ولم تشمل اصحاب 
الشهادات االخرى، االمر الذي ميثل غنب بحق احملاضرين، اذ يتوجب شمول جميعهم 
بهذه اخملصصات”. واش��ارت إلى أن “هن��اك اوامر ادارية يج��ب ان متنح للمحاضرين 
ضم��ن العام اجلاري، من اجل الش��مول باخملصصات”، مؤك��دة ان “مجلس احملافظة 

سيطالب اجلهات املعنية بشمول جميع احملاضرين مبخصصات االجور”.

بغداد / البينة الجديدة
ردت احملكم��ة االحتادية، امس االح��د، دعوى حملافظ املثنى على 
رئيس مجلس محافظة املثنى اضافة لوظيفتهما، تخص آلية 
اعف��اء اصحاب املناصب العليا ومديري الدوائر. وقال املتحدث 
الرس��مي للمحكمة إياس الس��اموك، إن احملكم��ة االحتادية 
العلي��ا عقدت جلس��تها برئاس��ة القاضي مدح��ت احملمود 
وحضور القضاة االعضاء كافة، ونظرت دعوى اقامها محافظ 
املثن��ى عل��ى رئيس مجل��س احملافظ��ة اضاف��ة لوظيفتهما.

وأضاف أن املدعي طلب الغاء قرار مجلس احملافظة املرقم )33( 
لس��نة 2018 الصادر بتاريخ 2018/6/28، املتضمن اصراره على 
قراره املرقم )52( لسنة 2018، ونصه تعديل البند )رابعاً د( من 
الفقرة السادس��ة من املادة )31( من النظ��ام الداخلي جمللس 
محافظ��ة املثنى رقم )1( لس��نة 2009، وأن ه��ذا البند يخص 
اعف��اء اصح��اب املناصب العلي��ا ومديري الدوائ��ر. وأوضح ان 
التعديل املطعون به يتضمن أنه في حالة عدم قناعة اعضاء 
مجلس احملافظة باألجوبة املقدمة من املستجوب أو امتناعه 
عن احلضور يتم التصويت على اقالته في جلس��ة الحقة من 
جلسة االستجواب، ويكون التصويت باالقتراع السري اال اذا 
ارتأى اجمللس بأغلبية احلاضرين غير ذلك. واشار، إلى أن املدعي 
ذه��ب إلى أن التعديل يخالف امل��ادة )51( من قانون احملافظات 
غير املنتظمة بإقليم رقم )21( لس��نة 2008، التي نصت على 
)كل امر فيه اعفاء أو اقالة ورد في هذا القانون يسقه جلسة 
استجواب للشخص املعني(. وبني أن احملكمة االحتادية العليا 
وجدت أن التعديل املطلوب الغاؤه لم مينع عملية االستجواب، 
بل اعتبرت أن الذي يتخلف عن حضور جلس��ة االس��تجواب 
دون عذر مش��روع متنازالً عن حقه في تقدمي االجوبة، ومن ثم 

ردت الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور.

جملس بغداد يكشف عن حالة )غنب( حبق احملاضرين يف العاصمة

حتقيق البصرة تصّدق اعرتافات متهم بإطالق نار وسرقات لدور سكنية يف 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
دعت عضوة جلنة النزاه��ة النيابية النائبة 
عالية نصي��ف، امس االحد، رئي��س الوزراء 
الى تقليص دائرة االستثناء في العقود في 
جلنتي الطاقة واالقتصادية مبجلس الوزراء، 
مؤكدة ع��زم جلنته��ا تقدمي مقت��رح قانون 
العق��ود احلكومي��ة إلنهاء الفس��اد املالي 
ال��ذي يحصل داخل الغرف املظلمة. وقالت 
ف��ي بيان كلنا أم��ل وثقة ب��أن يتخذ رئيس 

الوزراء أهم خطوة فيما يخص تقليص دائرة 
االستثناءات في الغرف املظلمة وخصوصاً 
داخل جل��ان الطاق��ة واالقتصادية مبجلس 
الوزراء، إذ تقوم األيادي اخلفية بإخراج العقود 
باستثناءات للحصول على شرعية للعقد، 
ولدينا امثل��ة على هذه االتفاقات. وأضافت 
نصي��ف نناش��د رئي��س ال��وزراء ان يصغي 
ال��ى األص��وات الداعية لتضييق مس��احة 
الفس��اد وأن ال يستمع الى املنتفعني الذين 

يبرم��ون صفقاتهم ويقبض��ون عموالتهم 
الضخم��ة في غرف االس��ثناءات، مبينة ان 
إلغ��اء االس��تثناءات في العقود س��يقطع 
الطري��ق على الفاس��دين، وأفض��ل طريقة 
هي تش��ريع قانون العق��ود احلكومية، وقد 
عكفت جلنة النزاه��ة النيابية على إعداده 
للمضي بتقدميه كمقترح قانون يغنينا عن 
اتفاقات الفاسدين وراء الكواليس ويساهم 

في غلق أخطر باب من أبواب الفساد.

أخبار موجزة
عفو .. أف��ادت صحيفة »نيوي��ورك تاميز« بأن 
الرئي��س األمريك��ي دونال��د ترامب يس��تعد 
للعفو عن عدد من العس��كريني األمريكيني 
املتهم��ني أو املدان��ني بارت��كاب جرائم حرب 
ف��ي العراق وأفغانس��تان. ونقلت الصحيفة 
عن مس��ؤولني أمريكيني تأكيدهم��ا أن إدارة 
ترام��ب طلبت من وزارة العدل اإلعداد الفوري 
للملف��ات الالزم��ة للعفو عن ه��ؤالء العس��كريني في »يوم 
الذك��رى« )27 اي��ار( الذي حتيي في��ه الوالي��ات املتحدة ذكرى 

جنودها.
مسييرة .. خرج آالف الطلبة اجلزائريني، امس 
األح��د، ف��ي مس��يرة حاش��دة بالعاصم��ة 
اجلزائ��ر ومدن أخرى، احتف��اال باليوم الوطني 
للطالب. واحتشد الطلبة في ساحة البريد 
املركزي بالعاصمة، رافعني ش��عارات رافضة 
لالنتخاب��ات ومطالب��ة بتنح��ي رم��وز نظام 
بوتفليق��ة. وح��اول املتظاه��رون التوجه إلى 

مقر اجمللس الش��عبي الوطني )البرملان(، بعد 
أن منعتهم قوات األمن من االعتصام.

شييحن .. أف��ادت وكال��ة »رويت��رز« ب��أن خ��ط 
األنابي��ب الرئيس��ي ال��ذي يس��تخدم لنقل 
الغاز من قطر إلى اإلمارات شهد عطال لعدة 
أيام في الش��هر املاضي، وسدت الدوحة هذا 
النقص بإمدادات إضافية من الغاز املس��ال. 
ونقلت الوكال��ة، امس األحد، عن مصدر مطلع قوله إن خط 
األنابيب »دولفني« ال��ذي يضخ ملياري قدم مكعبة من الغاز 
الطبيع��ي يوميا من حقل الش��مال القط��ري إلى عمالء في 
اإلم��ارات، تع��رض لعطب كبير ف��ي األراضي 

القطرية.
حييرب .. ق��ال قائد احل��رس الث��وري اإليراني، 
اللواء حس��ني س��المي، امس األحد، إن بالده 
ال تس��عى للحرب، لكنها ال تخشاها، وإنها 
ق��ادرة أن حت��ول »املنطقة إلى س��احة من نار 
أمام العدو«. وأضاف س��المي أن »الفرق بيننا 

وبينهم ه��و أنهم يخافون م��ن احلرب وليس 
لديهم اإلرادة الالزمة لذلك«، مش��يرا إلى أن 
إي��ران تواجه »ع��دوا قويا ف��ي الظاهر، لكنه 

متهالك من الداخل«.
وصييول .. وصلت ظه��ر امس االول الس��بت 
إلى مين��اء العاصمة الليبية طرابلس، دفعة 
كبيرة من األس��لحة واملدرعات العس��كرية 

التركية على منت سفينة قادمة من شمال تركيا.
مواجهيية .. قال وزي��ر اخلارجية اإليراني، محم��د جواد ظريف، 
ل��ن تك��ون هناك حرب ف��ي املنطقة، مؤكدا أن��ه ال ميكن ألي 
دولة في املنطقة أن تواج��ه إيران. وأضاف في 
تصري��ح من بك��ني، يوم الس��بت املاضي، إن 
الرئي��س األمريكي، دونالد ترامب، ال يس��عى 
إل��ى احلرب، لكن في إدارته هن��اك من يريدون 
دفعه إلى احلرب. ولفت إلى أن إس��رائيل ودوال 
في املنطقة تس��عى لفرض سياساتها على 

اإلدارة األمريكية عبر املال.

بغداد / البينة الجديدة
اعلن��ت وزارة الداخلي��ة، امس االحد، 
ع��ن موافقة رئي��س مجلس ال��وزراء 
ع��ادل عب��د امله��دي، عل��ى مق��ررات 
خاصة تتعل��ق بصرف رواتب تقاعدية 
بحك��م  املتوف��ني  املفقودي��ن  ل��ذوي 
القانون.وذكرت مديري��ة إدارة التقاعد 
ف��ي وزارة الداخلي��ة أن »رئيس الوزراء 

املس��لحة  للق��وات  الع��ام  القائ��د 
ص��ادق على مقررات جلنتي الش��هداء 
واجلرحى الفقرة )5( منها، ومت تشكيل 
جلنة في وزارة الداخلية برئاس��ة مدير 
إدارة التقاعد وعضوية مدير الش��ؤون 
القانوني��ة، في وكالة الوزارة لش��ؤون 
الشرطة وأحد ضباط مديرية الشؤون 
املالي��ة«. وبينت انه »لغ��رض تطبيق 

ن��ص الفقرة )س��ابعاً( من امل��ادة )12( 
م��ن القانون اعاله، فان مهمة اللجنة 
تدقيق واعادة النظر باألضابير واجملالس 
)املتوف��ني  للمفقودي��ن  التحقيقي��ة 
حكماً( والذين صدرت بحقهم قرارات 
قضائي��ة بالوف��اة لغرض ش��مولهم 
بالقان��ون آنف��اً واعتبارهم ش��هداء«.

وأش��ارت الى ان »اللجن��ة قد أكملت 

اعماله��ا وعرض��ت الق��رارات اخلاصة 
لغ��رض  الوزي��ر  انظ��ار  عل��ى  بذل��ك 
املصادقة وارسلت القرارات الى هيئة 
تعدي��ل  لغ��رض  الوطني��ة  التقاع��د 
واعتباره��م  متوف��ني  م��ن  رواتبه��م 
كشهداء«. وأضافت: »ومت التعديل من 
قبل الهيئة أعاله مبوظفيها اخملتصني، 

في بغداد واحملافظات«.

نينوى / البينة الجديدة
وجه قائ��د عمليات نين��وى اللواء جنم 
اجلبوري، امس االحد، اصحاب الدراجات 
لتس��جيلها. الناري��ة مبنحهم مهلة 
وقال اجلب��وري، انه مت منح م��دة زمنية 

كافي��ة تنتهي بعد العيد، لتس��جيل 
كافة الدراجات النارية باملوصل، مبينا 
اننا لن نس��مح مبرور دراجة في شوارع 
نينوى دون تسجيلها حفاظا على امن 
احملافظة. واضاف ان تسجيل الدراجات 

يكون في مراكز الشرطة لعدم كفاية 
املس��احة املوجودة في بنايات مديرية 
امل��رور، داعيا اصح��اب الدراج��ات الى 
التوج��ه الق��رب مركز ش��رطة لغرض 

تسجيل دراجته.

ذي قار / البينة الجديدة 
اك��د النائ��ب االول حملاف��ظ ذي ق��ار ع��ادل 
الدخيل��ي، ام��س االحد، عن وصول نس��ب 
التس��ويق حملص��ول احلنطة والش��عير الى 
ما يق��ارب 125 الف ط��ن، مرجحاً وصولها 
الى اكثر من 250 الف طن لنهاية موس��م 
التس��ويق. واوضح الدخيلي ان س��ايلوات 
محافظة ذي قار س��جلت ما يقارب ال�125 
الف طن حملص��ول احلنطة والش��عير قابالً 
للزي��ادة والش��ركة العامة إلنت��اج احلبوب 
تعم��ل وفق اخلطة التي رس��متها اللجنة 

الزراعي��ة العليا. وبني الدخيلي ان س��ايلو 
الناصرية اس��تقبل اكثر م��ن 56 الف طن 
من احملصول بينما الرفاعي بلغت النس��بة 
ال��ى ما يقارب ال�48 ال��ف طن ويأتي بعدها 
سايلو الدهيمي بنسبة 18 الف واالصالح 
2700 ط��ن كون��ه افتت��ح مؤخ��راً به��دف 
توس��عة مل��ف التس��ويق. واض��اف نائب 
محافظ ذي قار ان احملاصيل املس��تلمة من 
قبل الفالح��ني تخضع لعملي��ة الفحص 
الكامل والتأكد من جودته وفق املواصفات 

التي تعمل بها وزارة التجارة.

عمليات نينوى متنح مهلة ألصحاب الدراجات النارية لتسجيلها

ذي قار:وصول نسب تسويق احلنطة إىل 125 ألف طن

عبد املهدي يوافق على صرف الرواتب التقاعدية لذوي املفقودين

بغداد / البينة الجديدة 
صدق��ت محكمة حتقيق البصرة الثالثة في رئاس��ة اس��تئناف 
البصرة االحتادية، امس االح��د، أقوال متهم عن جرمية اطالق نار 
عل��ى صالون حالقة في منطقة اجلمعيات، فيما اعترف بقيامه 
بس��بع عمليات سرقة لدور س��كنية في البصرة. وقال مجلس 
القض��اء االعلى ان املتهم اعترف امام قاضي التحقيق بحصول 
مش��اجرة داخل محل حالقة وقام عل��ى اثرها باطالق النار على 
صال��ون احلالقة من نوع س��الح ن��وع بندقية كالش��نكوف مع 
متهم آخر وبعدها الذ بالفرار بواس��طة دراجة نارية الى منطقة 
ساحة س��عد. وأضاف أن املتهم قام بعد ذلك باالتصال بصديق 
ل��ه ليتوجها معا مرة ثانية لغرض إطالق النار على االش��خاص 
الذين تش��اجروا معهم وعند الوصول الى صالون احلالقة وجدوه 
مقف��ال، الفتا إل��ى أن املتهمني ش��اهدوا اثناء ذلك س��يارة نوع 
تاهو س��وداء اللون وظنوا انها مفرزة حكومية تطاردهم ليقوما 
بإط��الق النار على الس��يارة والذوا بالفرار والت��ي تبني انها تعود 
الى احد القضاة. وتابع أن املتهم اعترف أيضا باالش��تراك بسبع 
عمليات سرقة لدور س��كنية في محافظة البصرة ليتم تدوين 
اقوال��ه وفقا الحكام املادة الرابع��ة 1 وبداللة املادة الثانية 1 من 
قان��ون مكافحة اإلره��اب رقم 13 لس��نة 2005 ومت إحالته على 
محكمة املوضوع لينال جزاءه العادل. يذكر ان القضاء العراقي 
يصدر بني فترة واخرى احكاما باالعدام والس��جن بحق متهمني 

بعناصر ارهابية وجنائية.

بغداد / البينة الجديدة 
اصدر مكتب الشهيد الصدر بيانا بشأن االعتداءات على بعض 
ائمة صالة اجلمعة باالتهامات العارية عن الدليل. وقال املكتب، 
ان بعض املندسني واجلهلة الذين يحاولون ركوب موجة االصالح 
من اجل نش��ر الفوضى وافشال مش��روع االصالح لزعيم التيار 
الص��دري مقتدى الصدر، وكان من ذلك ما بلغنا من اعتداء على 
بع��ض ائمة اجلمعة في بعض احملافظات باالتهامات العارية من 
الدليل. وحذر املكتب من هذه االعمال الفوضوية التي ينفخ في 
نارها اعداء التيار الصدري لتمزيقه، وايكال مس��ألة محاس��بة 
الفاس��دين الى اللجنة الت��ي قررها الصدر، مش��يرا الى انه اذا 
كان��ت هناك اتهامات مدعوم��ة بالدليل فليتوجه��وا الى جلنة 

جمع املعلومات حصرا والكف عن املهاترات اجلانبية.

مكتب الصدر يصدر بيانًا بشأن 
االعتداءات على بعض أئمة صالة اجلمعة

بغداد / البينة الجديدة
اكد وزير الزراعة صالح احلسني، ان العراق ميتلك 600 صنف من 
التم��ور ويتصدر مواقع التجارة العاملي��ة للتمور. جاء ذلك خالل 
كلمة نيابة عن الدول املنتجة للتمور في اجتماع اجمللس الدولي 
للتمور في اململكة العربية السعودية. وذكر مكتبه ان احلسني 
اك��د خالل االجتم��اع ان األمن الغذائي يعد م��ن أهم التحديات 
الت��ي تواجه اجملتمع الدولي, لذا تس��عى دول العال��م الى تعزيز 
أمنه��ا الغذائي م��ن خالل تعظي��م اإلنتاج احمللي باالس��تغالل 
األمثل للموارد الطبيعية واملادية والبش��رية املتوفرة, فضال عن 
توفي��ر الف��رص اخملتلفة لتعظيم ال��واردات من األغذي��ة لتعزيز 
س��بل الوص��ول ال��ى غذاء مأم��ون صحيا وبش��كل مس��تدام. 
واضاف احلس��ني، أن الزراعة تعد من أهم النش��اطات الرئيسة 
والتي تس��هم في االقتصاد الوطني وان تط��ور القطاع الزراعي 
يعمل على مكافحة البطالة وتقليص حجم االس��تيراد, فضال 
عل��ى أن املنت��ج احمللي يكون أكث��ر أماناً واطمئنان��اً على صحة 
املس��تهلك، منوها الى أن أغلب أمراض العصر مرتبطة بالغذاء 
ومن��ط االس��تهالك الغذائي.وب��ني، ان وزارة الزراعة في جمهورية 
الع��راق عملت على حتقيق االم��ن الغذائي من أجل تلبية حاجة 
املواط��ن عن طريق زي��ادة اإلنتاج الوطني جملموع��ة من احملاصيل 
االس��تراتيجية من خالل أطالق برامج تنموية حملاصيل }احلنطة 
والش��عير والذرة الصفراء والرز وبذور اخلضر احمللية{ والتي تدخل 
في سلة املواطن اليومية بشكل مباشرة او عبر تغذية احليوانات 
املزرعية وجملموعة من املنتجات احليوانية. ولفت وزير الزراعة، الى 
ان ال��وزارة ركزت عل��ى تنمية ورعاية النخيل م��ن خالل القضاء 
شبه النهائي على حش��رة الدوباس التي تصيب النخيل والتي 
س��جلت أول إصابة لها عام 1922 واس��تمرت تفت��ك بالنخيل 

وتؤثر على انتاج التمور كما ونوعا وعلى مدى 90 عاما.

العراق ميتلك 600 صنف من التمور 
ويتصدر مواقع التجارة العاملية

وزيـــر الـزراعــــــــة: 



مفاجأة .. العراق حتت خط الفقر املائي يف 2020

استجابة ملا طالبت به                                .. التقاعد تعلن 
موافقة وزير املالية على دفع رواتب املتقاعدين شهريًا

فهمي لـ                                    : مظاهر الفساد اصبحت علنية بعد ان كانت خمفية
 وشراء املناصب يتم يف وضح النهار رغم تشكيل جملس اعلى ملكافحة الفساد

بغداد / البينة اجلديدة
من  نازحا   129 عودة  عن  واملهجرين  الهجرة  وزارة  أعلنت 
مخيمات النزوح في عامرية الفلوجة واملدينة السياحية إلى 
مناطق سكناهم األصلية في قضاء القائم باألنبار.وقال مدير 
انه  الوزارة علي عباس جهاكير  في  الفروع  دائرة شؤون  عام 
الفلوجة  النزوح في عامرية  من مخيمات  إعادة 192نازحاً  مت 
واملدينة السياحية إلى مناطق سكناهم األصلية في قضاء 
القائم مبحافظة األنبار.وتابع جهاكير، أن كادر فرع الوزارة في 
محافظة األنبار استقبل العائدين بالتنسيق مع وزارة النقل 
اإلجراءات  استكمال  بعد  األمنية  والقوات  األنبار  ومحافظة 
اإلدارية واألمنية ، مشيرا الى أن برنامج العودة الطوعية اخلاص 

بالوزارة مستمر الى ان يعود اخر نازح وغلق اخر مخيم.
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الرتبية متنع استقبال األطفال دون سن السادسة كمستمعني يف الصف االول االبتدائي

اهلجرة تعلن عودة 129 نازحا ملناطق سكناهم  يف قضاء القائم باالنبار
صحفية تروي عرب صور هاتفها قصص أربعة بريطانيني التحقوا بداعش

بغداد / البينة اجلديدة
اع��م��ام����ا  األح��د،  ام��س  ال��ت��رب��ي����ة،  وزارة  وج��ه����ت 
ملديرياتها ف���ي ب�غ�داد واحملافظ��ات ب�ع�دم اس��تقبال االط�ف�ال 
دون س��ن ال�س�ادس���ة كمس��تمعني ف�ي الصف االول االبتدائي 
خ��ال الع��ام الدراس��ي )2020 – 2019( املقبل.وق��ال��ت م��دي��رة 
ال�ت�ع�ل�ي���م االب�ت�دائ�ي بامل�دي�ري�ة ال�ع�ام���ة للتعليم ال�ع�ام 
وااله����ل����ي واالج���ن���ب���ي ش���ه���رزاد م��ص��ط��ف��ى ، إن 
وزارت�ه�ا “وجهت اعماما ال���ى ادارات امل�دارس ف��ي م��دي��ري��ات 
ال��ت��رب��ي��ات ب�ب�غ�داد وامل�ح�اف�ظ�ات ك�اف�ة، مبنع اس��تقبال 
االط��ف����ال دون س����ن ال�س�ادس���ة من ال�ع�م���ر ف�ي ال�ص�ف 
االول االب�ت�دائ�ي كمس��تمعني”.وأضافت مصطفى، أن “االج���راء 
ت�م ات�خ���اذه من اج�ل ع�دم خ�رق ال�ق�وان���ني واالنظمة اخلاصة 
بالتعلي��م االلزام��ي وقواعدة وش����روط��ه”، م�ن�وه���ة بأنه “ت�م 
توجي��ه ادارات امل���دارس كاف��ة بع��دم مخالف��ة ال�ت�ع�ل�ي�م�ات 
امل��ذك��ورة، م�ش���ي�رة ال�ى ان اس��تقبال االطفال س��يكون على 
مسؤوليتهم الشخصية”.وأوضحت، أن الطفل معرض الى شتى 
الظروف واخملاطر خال ذهابه ورجوعه من املدرس��ة”، مش��يرة إلى 
أن “ج�ه�از االش��راف التربوي سيتولى متابعة ه���ذا امل��وض��وع 
م����ن اج���ل ت�ح�ق�ي�ق م�س���ار حقيق��ي وص�ح�ي�ح للعملية 
ال�ت�ع�ل�ي�م�ي���ة ب��ع��ي��دا ع��ن ال�ف�وض���ى ال�ت�ي ق�د ت�رب�ك 
ب�اق���ي ال�ت�ام�ي���ذ في مرحلة االول االبتدائ��ي، فضا عن توجيه 
امل��دارس االهلية ايضا العمل ب��االع��م��ام وت�ط�ب�ي�ق�ه خ���ال 

ال�ع�ام الدراسي املقبل )2019 – 2020 (”.

)البينة اجلديدة( نريدها أن تكون مشروعاً لنقل صوت 
الناس الفقراء في بادنا 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 

أعلن مص��رف الرافدين،امس االحد، ع��ن صرف وجبة جديدة 

م��ن س��لف املتقاعدي��ن املدنيني والعس��كريني ع��ن طريق 

أدوات الدف��ع االلكترون��ي .وذكر املكت��ب االعامي للمصرف 

إن��ه مت صرف دفع��ة جديدة من س��لف املتقاعدي��ن املدنيني 

والعس��كريني والتي تتراوح ماب��ني 3 و5 و 8 و 10 مايني ألكثر 

من 2500 متقاعد.وأضاف البيان ان صرف تلك الس��لف مت عن 

طريق اباغ املتقاعد عبر إرساله رسالة نصية تخطره مبنحه 

الس��لفة، بعد ان استكمل كافة اإلجراءات القانونية ملنحه 

إياه��ا وصرفها عن طريق أدوات الدف��ع االلكتروني والتي متت 

تعبئة الرصيد املالي اليها.

وكاالت / البينة اجلديدة 
نش��رت صحيف��ة صن��داي تامي��ز تقريرا 
كتبته مراس��لتها لويز كالهان تروي فيه 
من خال صور هات��ف ذكي قصص أربعة 
بريطانيني س��افروا إلى س��وريا والتحقوا 
بتنظيم داعش.وقالت لويز في مكان خال 
في س��وريا يحدق رجل بلكنة لندنية في 
الكاميرا ويربت على س��احه قائا بهذا 
إن ش��اء اهلل س��نفتح الكثير م��ن الباد. 
وتضي��ف أن الرجل الذي يب��دو أنه ينحدر 
من أص��ول أفريقية كان م��ع ثاثة آخرين 
بينهم أسترالي وس��ويدي، وهم يصورون 
أنفس��هم ويطلقون النار عل��ى البنايات 

املهجورة.
ويأخ��ذ الرج��ل اللندني مسدس��ا وينظر 
إلى الكاميرا مرة أخرى ويقول سنس��كن 
ه��ذه الرصاصات في أجس��اد األمريكيني 
والبريطانيني إن ش��اء اهلل، ثم يطلق النار 
ف��ي الهواء.وتق��ول لوي��ز إن ه��ذه الصور 
أخذت ف��ي فبراي��ر ش��باط 2015 بهاتف 
ذكي تناقله العديد من املسلحني بينهم. 

وق��د عثر أجه��زة األمن على ه��ذه الصور 
شرقي سوريا. وتروي قصص شباب تركوا 
ش��وارع بريطانيا م��ن أج��ل القتال حتت 
راي��ة أخطر تنظي��م إرهابي ف��ي العالم.

وكان الهات��ف م��ن 2013 إل��ى 2015 ف��ي 
يد أربع��ة من مقاتلي تنظي��م داعش. وال 
يعرف مصير آخره��م. ولكن صنداي تاميز 

تأكدت من مقتل الثاث��ة اآلخرين.أولهم 
كان ش��كري اخلليف��ي ال��ذي كان واحدا 
م��ن بني 14 ش��ابا ترك��وا بيوته��م غربي 
لندن والتحق��وا بتنظيم داع��ش. وكانوا 
يشكلون مجموعة تعرف باسم اخلنافس 
البريطاني��ني متخصصة ف��ي االختطاف 
األص��ول  ذو  اخلليف��ي،  والقت��ل.وكان 

املغربية، في املدرس��ة نفس��ها التي كان 
فيه��ا محم��د ام��وازي الش��هير باس��م 
اجله��ادي جون.ومن بني أعض��اء اجملموعة 
أيضا ألكس أن��دا كوتي، الذي ألقي عليه 
القبض في سوريا العام املاضي ويتوقع أن 
يحاكم في الواليات املتحدة. ويعتقد أنه 

هو من جند اخلليفي وأصدقاءه.

الرافدين يعلن صرف دفعة جديدة من سلف املتقاعدين املدنيني والعسكريني

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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 / / البين��ة اجلدي��دة  بغ��داد 
حسني السومري

اللجن��ة  س��كرتير  ق��ال 
املركزية للحزب الش��يوعي 
النائ��ب عن حتالف  العراقي 
سائرون السيد )رائد فهمي( 
ان مظاهر الفساد اصبحت 
علنية بعد ان كانت مخفية 
يت��م في  املناص��ب  وش��راء 

وضح النهار رغم تش��كيل 
االعل��ى ملكافح��ة  اجملل��س 

الفساد في الباد.
ف��ي حوار  واض��اف فهم��ي 
»البين��ة  تنش��ره  موس��ع 
كن��ت  ل��و  غ��داً  اجلدي��دة« 
للوزراء لباشرت على  رئيساً 
الف��ور بتطبي��ق مش��روعنا 
االصاحي لكل مؤسس��ات 

الدول��ة وتأهي��ل القطاعات 
اخملتلف��ة وتنمي��ة االقتصاد 
من اجل بناء قاعدة شعبية 
ال��ى  النظ��ر  يج��ب  وان��ه 
والدف��اع  الداخلي��ة  وزارات 
م��ن منظ��ار اوس��ع بعي��داً 
واملصال��ح  التح��زب  ع��ن 
وان  الضيق��ة  السياس��ية 
بالكفاءة  مرشحوها  يتمتع 

واالستقالية والنزاهة.
س��ائرون  جترب��ة  ان  واش��ار 
الواقعي��ة العلمي��ة قّدمت 
مثاالً حقيقياً على امكانية 
واالنفت��اح على كل  احل��وار 
والتوجه��ات  الطوائ��ف 
انه��ا س��تكون مثمرة  ورأى 
مس��توى  عل��ى  وس��تدرس 

عاملي.

واحتساب الراتب التقاعدي للمحالني 
للتقاع��د قب��ل القان��ون على اس��اس 
رات��ب قرينه احمل��ال عل��ى التقاعد بعد 
القانون ».وبني عباس انه »متت املوافقة 
عل��ى اقتراحن��ا ان تكون م��دة اخلدمة 
التقاعدية ال تقل عن 15 س��نة وصرف 
الرات��ب التقاعدي ملن بل��غ 45 عاما وان 
يكون احلد االدنى للراتب التقاعدي من 
500 الف الى 600 الف دينار ش��هريا ». 
واض��اف ان »املوافقة مت��ت على مقترح 
صرف مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني 
قبل عام 2014 وصرفها لهم وش��مول 
املعاق��ني واجلرح��ى واالس��رى قبل عام 
2003 بنف��س االمتي��ازات الت��ي متن��ح 
ألقرانهم واضافة صيغة املادة املقترحة 
وهي املادة 16 من قانون االش��عاع رقم 

99 لس��نة 1980 ال��ذي نص��ه تض��اف 
الغ��راض التقاع��د الى خدم��ة العامل 
الذي قضى في مجال االشعاع خمس 
س��نوات فعلية قبل او بع��د نفاذ هذا 
القان��ون ف��ي دوائ��ر الدول��ة 30 % م��ن 

مجموع اخلدمة الفعلية«.
وأش��ار الى  ان »هن��اك مقترحا يخص 
منتس��بي وزارة الداخلي��ة مت املطالبة 
باحتس��اب احلركات الفعلية وفق قرار 
مجل��س قي��ادة الث��ورة املنح��ل 1980 

اسوة مبنتسبي وزارة الدفاع ».
ويش��ار الى ان جريدة »البينة اجلديدة« 
قد شنت حملة كبيرة بخصوص اجراء 
تعدي��ات في قان��ون التقاع��د املوحد 
رق��م )9( لس��نة )2014( عب��ر مق��االت 

ومانشيتات لم تتوقف يوماً.

تأكيداً لـ)احلملة( اليت تقودها              
)                                  (.. هيئة 

التقاعد توافق على تعديل قانون 
التقاعد املوحد

قاسم  اجلديدة/  البينة   / بغداد 
حوشي 

العامة،  التقاعد  هيئة  اعلنت 
املالية  وزارة  موافقة  االحد،  امس 
على دفع رواتب املتقاعدين املدنيني 
من  بدال  شهريا  والعسكريني 

شهرين.
تلقت،  بيان  في  الهيئة  وقالت   
منه،  نسخة   ، اجلديدة«  »البينة 
على  امس  وافق  املالية  وزير  إن 
املدنيني  املتقاعدين  رواتب  دفع 
كل  من  بدال  شهريا  والعسكريني 

شهرين.
القرار  هذا  ان  الهيئة،  واضافت 
بداية  من  اعتبارا  تطبيقه  سيتم 
أكملت  أن  بعد  السادس  الشهر 
اخلاصة  املتطلبات  كافة  الهيئة 

بذلك.
وجتدر االشارة بأن »البينة اجلديدة« 
على  تطالب  ظلت  التي  اجلريدة 
وعبر  املاضية  السنوات  مدى 

على  صحفية  واعمدة  مقاالت 
شهرياً  التقاعدي  الراتب  جعل 
وليس كل شهرين فشكراً للسيد 

وزير املالية على استجابته هذه.

كاظم  عدنان   / اجلديدة  البينة   / بغداد 
الربيعي

 أكد خبير دولي في قطاع املياه، امس 
خط  حتت  عربية  دولة   15 أن  االحد، 
انه  أوضح  فيما  حالياً،  املائي  الفقر 
بحلول عام 2020 ستصبح كافة الدول 
ذلك  في  مبا  الفقر  خط  حتت  العربية 
حازم  الدولي  اخلبير  ومصر.وقال  العراق 
الناصر الذي شغل منصب وزير املياه في 
األردن لعدة مرات، في تصريح صحفي 
العربي  الوطن  في  املائي  »الفاقد  إن 
»املياه  أن  إلى  %«، مشيراً   50 يزيد على 
أضحت من أهم القضايا العاملية التي 
واالقتصاديني  السياسيني  بال  تشغل 
في ظل تراجع حجم املياه العذبة في 
»منطقة  ان  متعددة«.وأضاف  مناطق 
تعد  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق 
أعداد  ازدياد  مع  تزامناً  جفافاً  األكثر 

وتشير  كبير،  حد  إلى  فيها  السكان 
أعداد  ازدياد  إلى  املتحدة  لألمم  تقديرات 
من يعانون نقصاً باملياه لتصل بحلول 
عام 2025 إلى ما يزيد على 904 مايني 
األشخاص  »هؤالء  أن  نسمة«.وبنّي 
الشرق  مناطق  في  معظمهم  يتركز 
من  وأجزاء  املتوسط  وحوض  األوسط 
غربي آسيا والتي ال تزيد مواردها املائية 
العالم،  في  املياه  موارد  من   %  0.9 عن 
املطري  للهطول  كبير  تراجع  ظل  في 
في هذه املناطق والتي قد تصل إلى 40 
%«.ولفت إلى أن أكثر من 66 % من املوارد 
احلدود  خارج  من  تأتي  العربية  املائية 
هو  كما  املنابع  دول  ملمارسات  نتيجة 
األردن«،  ونهر  والنيل  الفرات  في  احلال 
املياه على  أن »كلفة شراء  إلى  مشيرا 
املواطنني في املنطقة العربية ستصل 
مرة  ب�11  أعلى  إلى   2020 عام  بحلول 

»املنطقة  أن  األخرى«.وأوضح  الدول  من 
العربية تشهد طلباً شديداً على املياه 
املعبأة يغطي تقريباً 50 % من السكان، 
وكذلك يوجد 18 % من السكان حالياً 
% غير  و24  مياه  لديهم مصادر  ليست 
مخدومني بالصرف الصحي بالرغم من 
الذي  املياه  قطاع  على  الكبير  اإلنفاق 
يقدر ب� 20-30 مليار دوالر سنوياً«.يذكر 
ان العراق قد شهد أمطاراً غزيرة وسيوالً 
غير  مبستويات  املاضي  الشتاء  في 
مسبوقة منذ عقود.يشار الى ان خلية 
مواجهة السيول احلكومية تعلن يومياً 
املوقف املائي في الباد وقالت في بيان 
 53.67 الى  أزداد  املائي  »اخلزين  ان  أمس 
مليار م3 بينما كان لنفس التاريخ من 
م3« مشيرة  مليار   16.90 املاضي  العام 
الى ان »الفراغ اخلزني في الثرثار 18.53 

مليار م3«.

اعتاد رؤوساء العالم سابقاً والحقاً على اصطحاب صحفيني 
زياراتهم  او  الداخلية  جوالتهم  في  سواء  معهم  محترفني 
اخلارجية ألنهم ينقلون ما يدور في هذه الزيارات للرأي العام 
ولكن مايؤسف له حالياً عندنا ان هذا التقليد غير موجود 
وان وجد فهو يقتصر على »انصاف الردن« ممن ال يعرفون حترير 
هذه  ملعاجلة  الثاث  للرئاسات  مخلصة  دعوة  خبر..  نصف 

املشكلة.

اىل رؤوساء السلطات الثالث:
اصطحبوا معكم صحفيني حمرتفني 

يف زيارتكم لدول العامل

البصرة / وكاالت / البينة اجلديدة
أكدت شركة نفط البصرة، أن إجراء شركة إكسون موبيل 
وذكرت  احملافظة.  في  اإلنتاجية  الطاقات  على  يؤثر  ولن  لم 
الشركة أنه في إجراء احترازي مؤقت أقدمت شركة إكسون 

موبل مشّغل حقل غرب القرنة 1 على حتويل مكاتبها من 
البصرة إلى دبي.

وأضافت أن هذا اإلجراء لم ولن يؤثر على الطاقات اإلنتاجية 
من النفط اخلام أو الغاز الطبيعي ولن يؤثر على أعمال تطوير 
األصل  في  ألنه  احلقل  في  املبرمجة  الصيانة  أو  املشاريع 
يدار بصورة مشتركة من ماكات شركة نفط البصرة حتت 

إشراف املشّغل شركة إكسون موبل.
وأوضحت الشركة، أن ماكات الشركة املشغلة ستمارس 
أعمالها االستشارية ذاتها من مكاتبها من دبي، مؤكدة عدم 
وجود أي مؤشرات على تهديدات أمنية في البصرة للشركات 

النفطية العاملة في احلقول.
يشار إلى أن إنتاج حقل غرب القرنة 1 يصل إلى 440_490 
و 150_200 مليون قدم  اخلام  النفط  من  يومياً  برميل  ألف 

مكعب قياسي من الغاز الطبيعي.

نفط البصرة : اجراء إكسون موبيل مل ولن يؤثر 
على الطاقات اإلنتاجية
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مل تتجاوز التحركات العسكرية احلالية للرئيس 
ترامب حتى اآلن التدابري الرمزية والدفاعية

ترامب ال يعني الحرب
العال��م عل��ى  يعت��اد  ترام��ب  الرئي��س 
محادثاته البسيطة وحتركاته املفاجئة. 
وم��ع ذلك، ف��ي نهاي��ة كل لعبة، يصبح 
م��ن الواضح أن غرائزه ه��ي لرجل أعمال 
م��ع التركي��ز عل��ى املكاس��ب قصي��رة 
األج��ل لبالده. إن��ه ال يخف��ي حقيقة أن 
ش��عار حملته ه��ي كل ش��يء من اجل 
امل��ال، وليس احل��رب، وأن حروب��ه هي من 
أج��ل الدخل وليس القي��م. لم يتردد أبداً 
في حل��ب حلفائ��ه العرب ف��ي اخلليج، 
بينم��ا كان يس��خر منه��م م��ع القليل 
من االهتمام لنش��ر القي��م الدميقراطية 
األمريكية.بالنظر إلى املشهد في الشرق 
األوس��ط من وجهة نظر الرئيس ترامب، 
هناك العديد من ال��دول الغنية أو قابلة 
ألن تكون غنية مثل إيران والعراق وسوريا 
الت��ي حتتاج إلى إعادة بن��اء، لكن الفرص 
التجاري��ة الهائل��ة فیه��ا متاحة فقط 
ملنافس��ي أمري��كا، مب��ا في ذل��ك الصني 
وروسيا وأوروبا. في العراق، دفعت الواليات 
املتحدة ثمناً بشرياً ومالياً باهظاً لتغيير 
النظام، لكنها حصدت الفول السوداني 

في املقابل. واألس��وأ من ذلك، عندما أبرم 
الرئي��س باراك أوبام��ا واألوروبيون صفقة 
إي��ران النووي��ة، فش��لوا ف��ي: )أ( اغتنام 
الفرص��ة للحد من الق��وة اإليرانية علی 
أنحاء من الشرق األوس��ط، ال بل جعلوا 
إيران أكثر ثراًء وقدرة على توسيع نفوذها 
؛ )ب( إتاحة الفرص التجارية اجلديدة في 
إي��ران للش��ركات األمريكية.لذل��ك، فإن 
الهدف الرئيس��ي للرئي��س ترامب ليس 
)لم يكن يوًما( بدء حرب كبرى، فهو یدرك 
أنه��ا س��تكون مكلًفة وال ميك��ن التنبؤ 
بنتیجتها ویكون مض��ًرا بإقتصاد بالده. 
في ح��ني أن اس��تحداث للتوت��ر اإليراني 
مفيد جلاذبيته الش��عبوية، إال أن احلروب 
ممك��ن أن تض��ر بف��رص إع��ادة إنتخابات 
ألن الناخب��ني األمريكي��ني يصوتون على 
أس��اس االقتص��اد ولي��س االنتص��ار في 

احل��رب. لم يؤد انتصار ج��ورج بوش على 
العراق ف��ي عام 1991 إلى إعادة انتخابه، 
بينم��ا ف��از بي��ل كلينت��ون فق��ط على 
بطاق��ة االقتص��اد. ویدرک ترام��ب أیضا 
بأن��ه قادر على ب��دء حرب كبي��رة، لكنه 
ال يس��تطيع ضم��ان نهايتها بش��روطه 
اخلاص��ة. وس��يكون لدي��ه أيًض��ا وق��ت 
عصي��ب في إقن��اع الكوجن��رس وحلفاء 
الوالي��ات املتحدة )مبا في ذلك إس��رائيل( 
الذين ال يعتق��دون أن احلرب مبررة.لذلك، 
لم تتجاوز التحركات العسكرية احلالية 
للرئيس ترامب حتى اآلن التدابير الرمزية 
والدفاعي��ة؛ على س��بيل املث��ال، لم يرد 
على التحركات اإليرانية االستفزازية في 
اخلليج، وحذر مستشاريه من دفعه نحو 
التصعيد العسكري. بطبيعة احلال، فإن 
التصعي��د احلالي قد وص��ل بالفعل إلى 
مس��تويات خطي��رة ميك��ن أن تنجم عن 
طريق طلقة عش��وائية، سواء بالصدفة 
أو ع��ن مخط��ط، ولكن حت��ى بعد ذلك 
م��ن املرج��ح أن تظل الردود العس��كرية 

محدودة.
إن لم يكن الحرب، فماذا إذًا؟

أش��ار الرئي��س ترام��ب إل��ى أن��ه يريد أن 
يع��ود اإليراني��ون إلى طاول��ة املفاوضات 
ويوافق��وا عل��ى اتف��اق ودي جدي��د. لقد 
جع��ل خ��ط الهات��ف متاًح��ا لإليرانيني 
لالتصال املباشر. لقد جنح هذا التكتيك 
م��ع الكوري��ني الش��ماليني، لك��ن م��ن 
غي��ر املرج��ح أن ينج��ح م��ع اإليراني��ني 
الذي��ن يختلف��ون بأكثر م��ن جانب. ومع 
ذل��ك، يعرف ترام��ب أن الق��ادة اإليرانيني 

للغاي��ة  براغماتي��ون  سياس��يون  ه��م 
وق��د أتقنوا ف��ن املفاوض��ات. فاإلیرانیون 
أيضا ال يري��دون احلرب، وعل��ى الرغم من 
خطابهم املتش��دد، فقد يأخذون املبادرة 
ويب��دأوا التف��اوض. لقد أثب��ت اإليرانيون 
في مفاوضاتهم الس��ابقة أنهم أذكیاء 
وقاسون وطويلون النفس. إنهم يعرفون 

كيفي��ة اس��تنفاد وإحب��اط املعارض��ني 
وينته��ي بتحقيق معظم أهدافهم. ومع 
ذلك، ف��إن البیت األبی��ض ال تبالي بهذه 
العوام��ل، علما بأن احلص��ار والعقوبات 
علی أیران قاسية وأن املفاوضات املطولة 
ستكون على حس��اب االقتصاد اإليراني 
ال��ذي قد يزع��زع اس��تقرار النظ��ام في 

النهاية أيًضا.
رد إيران

بق��اء النظ��ام ه��و الش��اغل الرئيس��ي 
والتركيز النهائي لقادة إيران. كدولة، هم 
قادرون متاًما على التغلب على العاصفة 
احلالية عل��ى املدى القصير، لكنهم غير 
قادرين عل��ى محاربة القوة العظمى في 
العال��م في ح��رب ش��املة، وال ميكنهم 
حتمل احلص��ار االقتص��ادي الوجودي إلى 
األبد. في حني أنه��م ال يرون أن احلرب في 
مصلحتهم، إال أنهم يس��تعدون جلميع 
االحتماالت. يشرف الرئيس اإليراني على 
خلي��ة األزمات وتصميم خط��ط موازية 
للتصعيد العس��كري واالقتصادي على 
املدى القصير والطويل، وللقيام بحمالت 
مض��ادة سياس��ية ودبلوماس��ية.القادة 
اإليرانيون منقس��مون. يعتق��د البعض، 
رغم أنهم أقلي��ة، أنه يجب على إيران أال 
تنتظر مصيرها ليحدده الرئيس ترامب أو 
فرض العقوبات على ايران. إنهم يعتقدون 
أن احلرب ل��ن تكون من جانب واحد متاًما، 
وق��د أظهرت إيران قدراته��ا ووكالئها في 
جمي��ع أنح��اء الش��رق األوس��ط. هؤالء 
الصق��ور يفضل��ون ب��دء ح��رب مبكرة، 
بغ��ض النظ��ر ع��ن عواقبه��ا، والتي في 
نهاي��ة املطاف يكون للنظام فرصة أكبر 
للبقاء.لكن الرأي الس��ائد ف��ي إيران هو 
جتنب احل��رب بأي ثم��ن. عل��ى الرغم من 
خطابهم الصارم، فإن إستراتيجية إيران 
ليس��ت إث��ارة أو جذب الوالي��ات املتحدة 
حلرب عظیمة. بدالً من ذلك، س��یختارون 
االستمرار، ش��راء الوقت واالنتظار حتى 
االنتخابات الرئاسية األمريكية القادمة. 
قد يعد تغيير الرئيس بفجر جديد، أو قد 
يتبنى الرئيس نفس��ه سياس��ة جديدة.

منحت إيران اجملتمع الدولي شهرين قبل 
االنس��حاب من اإلتفاق النووي. يبدو هذا 
الفعل غير عقالني ألنه قد يبرر املزيد من 
التصعيد األمريكي، ولكن في الواقع من 
غير املرج��ح أن يقوم اإليراني��ون بتنفيذ 
هذا التهديد، مع العلم أنهم سيفقدون 
النوايا احلس��نة للمجتمع الدولي ويزيد 
من قوة دفع الوالي��ات املتحدة وحلفائها 
العربي��ة. اخللي��ج  ودول  إس��رائيل  م��ن 

اإليرانيون متمسكون بالفعل في الوقت 
احلال��ي، واتبعوا الس��بل الدبلوماس��ية 
ملمارسة الضغط على الواليات املتحدة. 
لق��د جتنب��وا املواجهة املباش��رة مع كل 
م��ن الوالي��ات املتح��دة وإس��رائيل )ف��ي 
س��وريا ولبن��ان(. وف��ي الوق��ت نفس��ه، 
يستكشفون طرًقا بديلة لزيادة التجارة 
مع الدول اجملاورة وتنويع اقتصادهم. لقد 
قللوا من اعتمادهم على النفط بنسبة 

37 ٪، وفقا ملصادر رسمية.
النوايا اإلسرائيلية

عل��ى الرغم م��ن التص��ورات ال يب��دو أن 
إسرائيل تفضل احلرب ولن ترغب في دفع 
الواليات املتحدة إلى حرب كبرى. إسرائيل 
راضية عن الوضع احلال��ي للعب، وتعلم 
أن احل��رب لن تخدم الغ��رض. وحتى لو مت 
تدمير جميع املنش��آت النووية اإليرانية، 
فإن إعادة بنائها ليست صعبة ولن تؤخر 
البرنامج إال ببضع سنوات، وهو ما أجنزته 
اإلتف��اق الن��ووي بالفعل. ب��دالً من ذلك، 

فإن هدف إس��رائيل هو إجب��ار إيران على 
تغيير س��لوكها ف��ي املنطق��ة وتعليق 
طموحاتها النووية إل��ى األبد. نعم، لقد 
ضغطت إس��رائيل من أج��ل احلرب على 

إي��ران لبعض الوقت، ال س��يما أثناء إدارة 
جورج دبليو بوش، وكانت ناقدة ش��ديدًة 
لقيادة أوباما لإلتفاق النووي. ترى إسرائيل 
أن طموح��ات إيران النووية والعس��كرية 

في جوارها املباش��ر تهدي��دات وجودية. 
فوصل��ت إيران وعمالئها إلى مس��تويات 
غي��ر مقبولة م��ن القدرات العس��كرية. 
صواريخ إيران متوس��طة املدى قد تكون 
متناث��رة اآلن ف��ي مناط��ق عب��ر احل��دود 
العراقي��ة الس��ورية. ومع ذل��ك، يبدو أن 

إس��رائيل واثقة من قدراتها العسكرية 
التقليدية وغير التقليدية عندما يتعلق 

األمر باحلرب على إيران.
العراق وقادته

خلف��ي  مس��رح  الع��راق  كان  لطامل��ا 
والتناح��رات  للمنافس��ات  أساس��ي 
العاملي��ة واإلقليمي��ة، وه��و ف��ي وض��ع 
محف��وف باخملاط��ر. لقد أقام��ت كل من 
الواليات املتح��دة وإيران منذ فترة طويلة 
ش��بكة حتالفاتها بني اجله��ات الفاعلة. 
من الواضح أن إي��ران تغلبت مبرور الوقت 
عل��ى عملي��ة صنع الق��رار ، وه��ي أكثر 
ثق��ة في الع��راق. إن العدي��د من اجلهات 
الفاعل��ة قد انضمت إل��ى إيران منذ زمن 
طويل ومستعدة للقتال إلى جانب إيران 
ف��ي ح��رب وجودية. ، حت��اول إي��ران تعزيز 
التجارة الثنائية مع العراق، خاصة فيما 
يتعل��ق بالنف��ط والغاز، وم��ن املرجح أن 
تس��تخدم العراق لتج��اوز أو حتى إنهاء 
احلص��ار األمريك��ي. ترغ��ب إي��ران في أن 
يصدر العراق كميات أقل من النفط، وأن 
يثير ارتفاًعا في أس��عار النفط العاملية، 
األمر الذي قد يعرق��ل اخلطط األمريكية 
ويضع حداً للعقوبات. في هذا، فش��لت 
إي��ران حت��ى اآلن.الوالي��ات املتح��دة، من 
ناحية أخرى، متارس الكثير من الضغوط 
عل��ى العراقيني، مح��ذرة إياه��م من أي 
تعاون غير مرغوب فيه مع إيران. بالطبع، 
تق��در الوالي��ات املتح��دة أن العراق هش 
وق��د يزي��د الضغ��ط املف��رط علی��ه من 
زعزعة االس��تقرار. وم��ن املثير لالهتمام، 
أن العدي��د م��ن الق��وی الفاعل��ة احمللية 
يعتق��دون أن احلرب على إيران س��تجلب 
فرًص��ا جديدة مب��ا فیها تغي��ر ديناميات 
الشرق األوسط احلالية. تعتمد مثل هذه 
االفتراضات غي��ر الواقعية واملفرطة في 
التفاؤل بشكل كبير على نوايا الواليات 
املتح��دة التي ل��م يت��م التعبي��ر عنها 
بعد.في املقابل، هن��اك آخرون محبطون 
ببساطة من سياسات الواليات املتحدة 
والطريقة التي يعامل��ون بها العراقيني. 
فهم يرون القلي��ل من الوضوح أو القدرة 
على التنبؤ أو االس��تمرارية في سياسة 
الواليات املتح��دة جتاه العراق. ال ميكنهم 
أن يروا أن أولوي��ات إدارة ترامب تكمن في 
االس��تقرار أو الدميقراطي��ة في املنطقة، 
وأن سياس��اتها ف��ي الع��راق ه��ي ف��ي 
املقام األول في س��ياق إيران. استخدمت 
الواليات املتحدة مؤخًرا لغة تهديد أكثر 
من مبادرات الشراكة لكسب العراقيني، 
على عك��س تلك املس��تخدمة من قبل 
اإلدارات الس��ابقة.ليس من املفاجئ إذن 
أن يك��ون الع��راق ق��د ج��ذب الكثير من 
االهتم��ام العاملي والتدقي��ق األمريكي و 
اإليراني. تت��م مراقبة كل خطوة أو حدث 
أو سياس��ة من قبل الدول��ة العراقية أو 
اجلهات الفاعلة غي��ر احلكومية بعناية. 
فعلی الزعم��اء العراقيني التفكير مرتني 
قبل أن يقفوا مع أي من القوى املتنافسة، 
أو يطلقون سلس��لة م��ن األحداث. ففي 
األخیر، ميكن لألسماك الصغيرة أن تكون 
ضحايا فقط في بحر من أسماك القرش 
واحليت��ان القاتلة. التوصية السياس��ية 
املنطقي��ة الوحيدة الت��ي ميكن تقدميها 
هنا هي انتظ��ار هذه العاصف��ة والبقاء 

محايًدا متاًما.

* رئيس مؤسسة الشرق 
األوسط للبحوث

ال يخفي حقيقة أن شعار 
حملة ترامب هي كل 
شيء من اجل املال وليس 
الحرب وأن حروبه هي من 
أجل الدخل وليس القيم

تحاول إيران تعزيز التجارة الثنائية مع العراق خاصة فيما يتعلق بالنفط 
والغاز ومن املرجح أن تستخدم العراق لتجاوز أو حتى إنهاء الحصار األمريكي

كلنتون

بوش

ترامب

   مع ش��ديد االس��ف ان الكذب هو احلالة الس��ائدة 
ف��ي اجملتمع حي��ث يعد الك��ذب صورة تقاب��ل صورة 
الفس��اد اللذيذ لدى البعض فالكذب صنو الفس��اد 
وعمل��ة الزي��ف تتماثل باضطراد كبي��ر بعض الناس 
ادمنوا الك��ذب حتى صار طبيعة ال ف��كاك منها وال 
خ��الص اما الصادقون فقد نب��ذوا ولم يعبأ بهم احد 
وصاروا صفرا على ش��مال االرقام بال قيمة حقيقية 
ملش��اعرهم النقية . ملاذا ادمن البعض على الكذب؟ 
دوافع واس��باب كثي��رة وهنا اريد ان اقول ال ش��أن لي 
مبن ادمن الكذب السياسي فهذا معروف لدى الكثير 
علما اننا سئمنا من السياسة واخبارها التي ال تسر 

اح��دا من الن��اس . 
من يحم��ل الصدق 
نطاق  خ��ارج  اليوم 
التغطي��ة كالمه ال 
ألنه  احد  يس��معه 
التمثي��ل  يح��ب  ال 
واخلداع ال��ذي ال بد 
ارتداء  م��ن  للكاذب 
ه��ذا الثوب القميء 
الذي  . فالكاذب هو 
لألس��ف  يعي��ش 
ويتنع��م  الش��ديد 
والثن��اء  باملدي��ح 
ألنه وصولي ش��رير 
للص��دق  يع��رف  ال 
قلب��ه  ف��ي  مكان��ا 
اجواء  ف��ي  ويعيش 

الظ��الم بصورة تام��ة حي��اة الظالم التي يعيش��ها 
الكاذب يتخيلها جنة وحديقة غناء لكنه لالس��ف 
الش��ديد ال يدرك حجم االخطاء التي يرتكبها بحق 
نفس��ه والذين معه الذين يعيشون اجواءه الكاذبة . 
احلقيق��ة صادمة وقد تن��زل كالصاعقة على الرؤوس 
ولك��ن هذا االمر ليس مهما بقدر االس��تفاقة التامة 
وع��دم الرجوع ال��ى العيش ف��ي الظالم . الش��مس 
الكاذبة تقف قبالة الش��مس احلقيقية وش��تان بني 
الشمس��ني وشتان بني العيون والقلوب الصافية من 
غيرها ولكن هل يبقى االغلب س��جناء الظالم ؟ هذا 

ما يقررونه هم .. أليس كذلك؟.

ال تــكــذبـــــوا
واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

ملاذا ادمن البعض على 
الكذب؟ هناك دوافع 
واسباب كثرية وهنا اريد 
ان اقول ال شأن لي بمن 
ادمن الكذب السياسي 
فهذا معروف لدى الكثري 
علما اننا سئمنا من 
السياسة واخبارها التي 
ال تسر احدا من الناس

تسبب التوتر األخير 
بني إيران والواليات 
املتحدة في نقاش 
غير صحي بني 
اجلهات الفاعلة 
احمللية في العراق 
والشرق األوسط 
األوسع، مما يعكس 
احلد األدنى من 
الرؤية احمللیة عن 
البيئة السياسة 
في واشنطن أو 
طهران. هذا في 
حد ذاته ميكن أن 
يكون ضارا ملا یبنی 
علی سیاسات 
وطنیة والتعامل 
مع ديناميات القوی 
العاملیة. والسؤال 
هنا هو: إلى أين 
يقود هذا التصعيد 
األمريكي اإليراني 
وما هي السياسة 
التي سيكون من 
األفضل لالعبني 
احملليني في العراق 
)وفي بلدان أخرى( 
اتباعها؟

أمــريــكــا و إيــران وشــبــح الـحـــــــرب

* دالور عالء الدين
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بغداد / البينة اجلديدة
الطاقة  لشؤون  الوزراء  رئيس  نائب  اكد 
حتقيق   على  العراق  حرص  النفط  وزير 
للسوق  والتوازن  االستقرار  من  املزيد 
بوزير  لقائه  خالل  ذلك  جاء   ، النفطية 
في  الفالح  خالد  السعودي  الطاقة  
جدة على هامش مشاركته في اللجنة 
املزمع عقده في  االنتاج  ملراقبة  الوزارية 
.وقال  االحد  امس  يوم  من  الحق  وقت 
وزير  الطاقة  لشؤون  الوزراء  رئيس  نائب 
النفط ثامر عباس الغضبان ان االجتماع 
السوق  وتقييم  مراجعة  الى  يهدف 
خفض  اتفاق  بعد  العاملية  النفطية 

االنتاج الذي اتخذته الدول االعضاء في 
من  معها  واملتحالفني  »اوبك«  منظمة 
خارجها  بقيادة روسيا في شهر كانون 
االول من العام املاضي 2018 الذي  نص 
على  خفض االنتاج  مبعدل )مليون و200 
في  ينتهي  أشهر   6 وملدة   ) برميل  الف 
الغضبان  .وأضاف  املقبل  حزيران  شهر 
وتقييم   مبراجعة  سيقوم   االجتماع  ان 
بعد   ، العاملية  النفطية  للسوق  شامل 
اخملتصة  اللجان  تقارير  الى  االستماع 
التوصيات  رفع  ثم  ومن   ، الشأن  بهذا 
املزمع  الوزاري  االجتماع  الى  املناسبة 
 . املقبل  حزيران  شهر  فيينا  في  عقده 

ويذكر ان االجتماع الوزاري ملراقبة االنتاج  
اوضاع  جدة   في  االحد  امس  بحث 
والتحديات  العاملية  النفطية  السوق 
التي تواجهها .من جهته قال املتحدث 
باسم وزارة النفط عاصم جهاد ان نائب 
رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط 
والوفد املرافق له كان قد عقدا اجتماعاً  
مع وزير الطاقة السعودي خالد الفالح 
الى جانب عدد من املسؤولني في عدد من 
الوزارات والشركات في اململكة العربية 
السعودية ،وجرى خالل االجتماع متابعة 
االتفاق  مت  التي  املهمة  امللفات  بعض 
عليها مؤخراً من قبل اجمللس التنسيقي 

العراقي - السعودي .وتابع جهاد ان نائب 
رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط 
تفعيل  على  احلكومة  حرص  أكد  قد 
االتفاقات و مذكرات التفاهم مع األشقاء 
اجلاد على حتويلها  والعمل  اململكة  في 
الى واقع عملي  من اجل تعزيز وتطوير 
 ، الشقيقني  البلدين  بني  التعاون  افاق 
مؤكداً مباشرة عدد من الوزارات بالعمل 
ومنها  التفاهم  مذكرات  تفعيل  على 
ملف الطاقة ،وان اللجان املشتركة بني 
األشقاء تقوم بزيارات عمل بني البلدين 

من اجل حتقيق ذلك .

وصول نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط اىل جدة ويلتقي نظريه السعودي

بغداد / البينة اجلديدة
العامة  والبلديات  واالسكان  االعمار  وزارة  تواصل 
اعمالها في مشروع اخلطوط الناقلة للصرف الصحي 
واالمطار في شارع 60 مبدينة احللة في محافظة بابل 
عن طريق املديرية العامة للمجاري احدى تشكيالت 
الناقلة  اخلطوط  ان  االعالمي  املركز  الوزارة.وذكر 
الثقيلة واملطرية البالغ طولها 22 كم لكل خط متتد 
مجسر  بتقاطع  وتنتهي  الثورة  مجسر  من  بالقرب 

نادر ,مشيراً الى ان املالكات الهندسية والفنية تعمل 
 1600 بقطر  تنفيذ مد خط صرف صحي  اجناز  على 
صحي  صرف  خط  وتنفيذ  ملم   1700 وبقطر  ملم 
بقطر 1500 ملم وبطول 114 م.ط فضالًعن تصريف 
صرف  خط  لتنفيذ  التهيئة  لغرض  اجلوفية  املياه 
صحي بقطر 1800 ملم.يذكر ان املشروع يسهم في 
وحتسني  االمطار  مياه  جتمعات  من  املدينة  تخليص 

الواقع اخلدمي في احملافظة.

االعمار واالسكان والبلديات العامة تواصل اعماهلا يف مشروع اخلطوط 
الناقلة للصرف الصحي واالمطار يف بابل

البينة اجلديدة / علي شريف 
بحث رئيس مجلس محافظة 
بابل رعد حمزة علوان اجلبوري 
مع اعضاء مجلس ناحية كوثى 
الى  لها  االداري  املستوى  رفع 
قضاء0 جاء ذلك خالل لقائهم 
مجلس  في  اجمللس   برئيس 
احلقوقية  بحضور  احملافظة 
عضو  حمزة  راشد  احالم 
بابل0وناقش  مجلس احملافظة 
الضرورية  املتطلبات  اجلبوري 

الى  كوثى  ناحية  لتحويل 
املوافقات  وحصول  قضاء 
اضافة  باخلصوص  الضرورية 
والنواحي  السكان  اعداد  الى 
ان  0مؤكدا  ستتبعها  التي 

يتطلب  االداري  املستوى  رفع 
االقسام  من  عدد  استحداث 
القطاعات  خملتلف  اخملتلفة 
احلكومية0داعيا الى استكمال 
املوضوع  لطرح  الشروط  كافة 

امام مجلس احملافظة للتصويت 
عليه والشروع ببقية االجراءات 
تتعلق  التي  االمور  الستكمال 

بهذا املوضوع0

جملس بابل يبحث مع جملس ناحية 
البينة اجلديدة / عبد الستار محسنكوثي  رفع مستواها االداري اىل قضاء

طالب  األستاذ  السكك  عام  مدير  مبتابعة 
منطقة  مدير  وبأشراف  احلسيني  كاظم  جواد 
السبل  وايجاد  املنطقة  بتطوير  الناصرية 
الكفيلة لالرتقاء بواقعها من أجل تقدمي أفضل 
عملية  وتسهيل  الكرام  للمسافرين  اخلدمات 
نقل البضائع واملسافرين  القادمة من احملافظات 
التي  التنسيق  ..السيما عملية  باملنطقة  مرورا 
التي  الناصرية  بلدية  مع   املنطقة  بها  قامت 
أثمرت بنجاح  بأكساء الشارع املؤدي إلى محطة 
قطار الناصرية املرتبط بالشارع الرئيسي بواقع 
املقابلة  الساحة  تاهيل  عن  فضال  متر  كيلو 
يأضفاء  املنطقة  ساهمت  وباملقابل  للمحطة.. 
الداخل   في  ودوائرها  احملطة  لبناية  اجلمالية 
بصبغ وإنارة احملطة باالعمدة  مع نصب كاميرات 

مراقبة  تخدم املواطن الكرمي ..يذكر أن توجيهات 
وزير النقل املهندس عبداهلل لعيبي باهض جاءت 
الروح  إلدامة  الشركة  تطلعات  مع  منسجمة 

الناصرية  منطقة  مفاصل  بتطوير  املعنوية 
النظامية  غير  املعابر  لرفع  انية  حلول  وإيجاد 
وإزالة  القانون  قوة  بفرض   154 املادة  وتطبيق 
اراضي  جميع  على  النظامية  غير   املعابر  كل 
قطارات  سير  النسيابية  السكك  ومحرمات 
املسافرين والبضائع لتقليل احلوادث وسير امن 
لألوامر  وتنفيذا  :اخرى  ومريح.ومن جهة  وسريع 
بني  باحملافظة  موسع  اجتماع  عقد  املركزية 
التجاوزات(  رفع  )مدير  الناصرية  قائممقامية 
احملافظة على  النقل في  وزير  وبحضور متابعة  
تنظيم حملة مكثفة لتفعيل القرار 154 بأزالة 
حملة  وستتم  الدولة  اراضي  على  التجاوزات 
رفع التجاوزات   بالتنسيق مع شرطة احملافظة 
وشرطة السكك  وبحضور جلنة التجاوزات في 

منطقة الناصرية.

السكك احلديد  تقرر إزالة مجيع املعابر غري النظامية ملنطقة الناصرية  

بغداد / البينة اجلديدة
شهد معرض اربيل بدورته الـ 11 اخلاص 
والكهرباء  والطاقة  واإلعمار  بالبناء 
ُدة  ملمِ استمر  والذي  الصناعية  واملكائن 
إعادة  لمِصندوق  فاعلة  ُمشاركة  ايام   3
العمليات  من  املُتضررة  املناطق  إعمار 
اول  هذه  تُعد  حيُث   , فيه  اإلرهابية 
املعرض  هذا  في  للصندوق  ُمشاركة 
املشاريع  فيه  ُعرض  بجناح  واملُتمثلة 

تأسيسه  ُمنُذ  الصندوق  نفذها  التي 
من  عدد  الى  إضافًة  هذا  يومنا  ولغاية 
املطويات والُكراسات التعريفية بتأسيس 
عن  ُمثالً  حضر  الصندوق,  ومهام  وعمل 
دارا  املُهندس  الرئيس  نائب  الصندوق 
يحيى  سالم  املُهندس  واخلبير  حسن 

ُمدير الصندوق في نينوى واملُهندس احمد 
سليمان مسؤول ملف نينوى في الصندوق 
هذا   , فيه  واإلداريني  املُهندسني  من  وعدد 
من  تفاُعالً  الصندوق  ُمشاركة  لقت  وقد 
واملُتمثلة  املعرض  على  القائمني  قبل 
الشركات  وُمثلي  احلكوميني  باملسؤولني 

ووسائل اإلعالم اخمُلتلفة.

البينة اجلديدة / قاسم حوشي
علي  االمام  مستشفى  مدير  السيد  صرح 
أن  السعدي  باسم  مصطفى  الدكتور  )ع( 
املستشفى استقبلت خالل الشهر املاضي 
االحصائية  وهذه  مراجعا   2٩857 مايقارب 
متثل مجموع مراجعي االستشاريات وشعبة 
مراجعي  مجموع  بلغ  حيث   ، الطوارئ 
مراجعا.في   13٩1٩ مايقارب  االستشاريات 
حوالي  الطوارئ  شعبة  مراجعي  بلغ  حني 
15٩38 مراجعا.وأضاف السعدي:. إن مجموع 

العمليات التي اجريت خالل الشهر املاضي 
القسطرة  نسبة  كانت  عملية   671 بلغت 
خطرة.ونوه  حلاالت  اغلبها  عملية   44 فيها 
زيادة  تشهد  املستشفى  ان  املدير   السيد 
جميع  ومن  املراجعني  اعداد  في  مستمرة 
املناطق وهذا بدوره يتطلب اهتماما أكبر من 
اجملاالت  مبختلف  ودعمها  املعنيني  كل  قبل 
في  اخلدمات  تقدمي  استمرار  لضمان  وذلك 
سكانية  كثافة  تشهد  التي  البقعة  هذه 

عالية حتتاج إلى رعاية صحية متميزة.

مستشفى االمام علي )ع( استقبلت مايقارب
 30 الف مراجع خالل شهر نيسان املاضي

يزة لصندوق إعادة إعمار  ممُشاركة ممُ
املناطق املتضررة من العمليات اإلرهابية 

يف معرض اربيل للبناء واإلعمار

بغداد / البينة اجلديدة
أعلن وزير النقل املهندس عبد اهلل لعيبي ، 
امس االول السبت ، إجناز مراحل متقدمة من 
حملة تطوير مرأب باب املعظم في مجمع 
ان  سيادته  .واوضح  بغداد  وسط   الكليات 
تطوير  بحملة  باشرت  الهندسية  كوادرنا 
 ، أشهر  عدة  قبل  العراق  ملرائب  شاملة 
والزالت  احلمالت  تلك  من  العديد  أجنز  وقد 
مرأب  ومنها  اآلخر  بعضها  في  مستمرة 
من مجمع  بالقرب  يقع  والذي  املعظم  باب 
الكليات وسط  بغداد حيث وصلت احلملة 

الى مراحل متقدمة جداً كان آخرها مرحلة 
تبليط شوارع وساحات املرأب والتي بلغت 
أكثر من سبعة آالف متر مربع والتي استمرت 
ثالثة أيام متواصلة ،ويعد هذا املرأب من مراكز 
لتمركزه  نظراً  العاصمة  في  املهمة  النقل 
بالقرب من الكليات ولتوسطه أهم شوارع 
الرصافة حيث يحتوي على خطوط  جانب 
نقل ألغلب مناطق العاصمة ويوفر خدماته 

على مدار الساعة جلميع املواطنني

وزير النقل : اجناز  تبليط مشروع تطوير مرأب باب املعظم

بغداد / البينة اجلديدة 
وقعت سلطة الطيران املدني العراقي مؤخرا   
نظيرتها  مع  عمان  االردنية  العاصمة  في 
االردنية مذكرة تنفيذية بهدف تنسيق العمل 
،وقال  الشقيقني  البلدين  بني  ما  املشترك 
العراقي  املدني  الطيران  سلطة  عام  مدير 
مراسم  خالل  ابراهيم  خليل  علي  السيد 
للطيران  التنفيذي  الرئيس  مع  التوقيع 
»اننا  مستو  هيثم  الكابنت  األردني  املدني 
والتنسيق في عدة  التعاون  نتطلع ملزيد من 
مجاالت مبا يخص الطيران املدني والعمليات 
اجلوية بني العراق واالردن« ،واضاف بان املذكرة 
التنفيذية مع اجلانب األردني تضمنت تبادل 

اخلبرات والطاقات واالستفادة من االمكانات 
املتاحة في توطيد عالقة العمل املتينة مبا 
واجملاالت  اجلوية  الرحالت  عدد  زيادة  يخص 
الفنية وسالمة الطيران والعمليات اجلوية 
وسالمة املطارات ومقاييس املالحة اجلوية 
والتشريعات اخلاصة بالطيران املدني ،يذكر؛ 
ان حركة العمل املتواصلة التي تقوم بها 
سلطة الطيران املدني العراقي مع مختلف 
احلكومة  توجهات  ضمن  تأتي  العالم  دول 
العراقية في تعزيز اطر العمل والتعاون مبا 
تقدم  التي  اخلدمات  بواقع  التوسع  يخص 
بني  واملسافرين  السفر  حركة  خدمة  في 

املطارات .

سلطة الطريان املدني العراقي توقع مع نظريتها االردنية مذكرة تنفيذية
 لزيادة عدد الرحالت بني البلدين

بغداد / البينة اجلديدة
تقرير  اعداد  العراقي  املركزي  البنك  أكمل 
يراعي  تقرير  وهو  الشرعي،  االمتثال  مراقب 
يحقق  ومبا  اإلسالمية  املصارف  خصوصية 
االمتثال  مراقب  بني  املستمر  التواصل 
املصارف  مراقبة  دائرة  وبني  فيها  الشرعي 
التقرير  هذا  ويؤسس  املركزي،  البنك  في 
أفضل  مع  يتوافق  إسالمي  مصرفي  لنظام 
املعايير واملواصفات الدولية.ويذكر أن وظيفة 
املصارف  في  الشرعي  االمتثال  مراقب 
اإلسالمية ترصد مخاطر عدم التقيد باإلطار 
الشريعة  والقانوني مبا فيها احكام  الرقابي 
اإلسالمية، وأن هذا التقرير يسعى إلى ضمان 
الوصول باالمتثال املصرفي الشرعي ومراقبة 
االمتثال الى أفضل املمارسات املطلوبة، علماً 
الثالث  الفصل  خالل  سيعتمد  التقرير  بأن 
من هذا العام، وقد منح هذا البنك املصارف 

االسالمية ثالثني يوماً لبيان مالحظتهم على 
التقرير.

البنك املركزي يعمم تقرير االمتثال الشرعي 
على املصارف اإلسالمية

اعـــــــــــــالن
ــوش الهندية  ــركة بامب ــر النور نيابًة عن ش ــركة مص تعلن ش
ــروع مجاري وطرق  ــر موعد لتوثيق املديونية املتفرقة ملش اخ
ــو  ــات 2012 ه ــم 70/3 بلدي ــة رق ــب مناقص ــي الخصي أب
ــري  ــل الحص ــا الوكي ــرف به ــريطة أن يع 2019/5/31 ش
ــروع عن طريق مراجعة  ــركة بامبوش الهندية لذات املش لش
ــركة رقم  ــح( يف مقر الش ــد الكريم صال ــوب عب ــيخ )يعق الش

الهاتف 07703102698

املدير املفوض /املهندس هادي رياض محمد

شركة مصايف الوسط

م/ تنويه

ــهوا يف اعالن  ــقط س س
يف  ــاله  اع ــركة  الش
يف   3182 ــدد  الع
ــث  حي  2019/5/12
ورد ذكر اعالن رقم )43-

 2019 ــنة  لس  )45
ــح  ــأ والصحي ــذا خط وه
ــنة  لس  )45-42( ــو  ه
ــى  اقتض ــذا  ل  2019

التنويه مع االعتذار.
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اإلخفاق السياسي 
يف ليبيا

أطراف كثيرة تتحدث وتتحرك كأنها تريد غسل أياديها مما يجري في 
ليبيا من صراعات وخالفات، لعبت القيادات املس��لحة والسياسية 
والبعث��ة األممي��ة دورا كبي��را في تغذيته��ا، رمبا من خ��الل مواءمات 
فاضحة وأخطاء إدارية ساذجة، وهو ما ظهرت جتلياته في كثير من 

التطورات املتضاربة.
وفي خطاب س��بها التي ذهب إليها، األحد، املبعوث األممي على رأس 
اللجن��ة اخلاص��ة باجلنوب ألول م��رة، انتقد صراح��ة تدخالت بعض 

الدول.
اخلطوة كانت جيدة في مجملها وحتسب له، حتى لو تأخرت كثيرا، 
لكن بامكانه أن يش��ير بالتحديد إلى أس��ماء ال��دول التي مترح في 
ليبيا، ومصممة على اس��تكمال عبثها حتت س��مع وبصر املبعوث 
األممي، ويعلم ماذا فعلت سفن املوت التركية احململة باألسلحة في 
ليبيا، وإلى من تذهب من الكتائب املس��لحة، ولديه قوائم بأسماء 

القوى السياسية التي تعمل لصالح جميع املتشددين؟
أنق��رة ال ت��زال تعمل على اس��تمرار النزاعات ف��ي طرابلس، وهناك 
اتهامات واضحة لش��خصيات معروف أنها تتنقل بني اس��طنبول 
والدوحة، ومذكرة من النائب العام في ليبيا حتوي عشرات األسماء، 
غالبيتهم يقيمون في تركيا وقطر، وهو نفسه ميلك قائمة معلنة، 

وأخرى سرية مدونا بها قادة امليشليات من الصف األول والثاني.
من املمكن أن يصبح غس��ان س��المة أهم مبع��وث أممي في العصر 
احلديث، لو امتلك ش��جاعة املواجهة وأفصح عن الدور الذي تلعبه 
تركي��ا مثال في ليبيا، واألطراف احمللية واخلارجية، التي تدعي العمل 
على أمنها واستقرارها، وهي أحد أسباب التوتر والفوضى واالنفالت 

احلاصل في طرابلس.
النقط��ة املهمة األخرى أن خطابه األخير في س��بها حتدث بوضوح 
عن أن املؤسس��ات التي حتكم البالد سياسيا دون املستوى، وطالب 
بالتفكي��ر في بدائل، وهو كالم يبدو جيدا ويصب ش��كال في صالح 
املبعوث األممي. رسائل امتعاض متعددة وصلت إلى املنظمني من قوى 
وطنية في أنحاء ليبيا، منها من أعلن املقاطعة صراحة، ومنها من 
قرر املشاركة كتس��جيل موقف، وقد ينتهي األمر بأن ينعقد املؤمتر 
في حضور غسان س��المة ورفاقه الدبلوماس��يني، ومشاركة قوية 
م��ن القيادي اإلخواني علي الصالبي، الذي يس��عى بدعم من تركيا 
إل��ى توحيد التيار اإلس��المي بأطيافه اخملتلفة حت��ت عنوان »تكتل 
الس��الم واملصاحلة«.  االنتق��ادات الصارمة التي وجه��ت إلى الدول 
املتدخل��ة في ليبيا والطبقة السياس��ية، يراها البعض حق يراد به 
باطل، فاملطلوب مترير املؤمتر اجلامع، ومحاولة احلصول على تأييد له 
من اجلهات املمانعة واملتحفظة واحملايدة، وهي ليس��ت بحاجة إلى 
اعترافات نظرية، أو محاوالت ملسك العصا من منتصفها، بل قراءة 

واعية لألزمة وطرق حلها.
اخلط��وة التي ميكن أن تعيد الثقة في املبعوث األممي حتتاج حصافة 
ورش��ادة وحكم��ة كبيرة، وحتمل كل طرف مس��ؤوليته ب��ال مواربة، 
ويبتعد عن األلف��اظ املطاطة التي حتمل تفس��يرات متباينة، يجد 
فيه��ا كل ط��رف ما يري��ده، ألن العبارات الفضفاض��ة حمالة أوجه 
وش��وهت الكثير من التحركات التي بدا فيها سالمة صاحب نوايا 

حسنة وأضعفت مصداقيته في ليبيا .

محمد ابو الفضل

رأي

وكاالت / البينة الجديدة
ح��ّذر تقري��ر أمريك��ي م��ن خطر 
الداعش��يني  وأرام��ل  زوج��ات 
الالئي يعش��ن، مع أطفالهن، في 
أو  والعراق،  معس��كرات بس��وريا 
غادرت أعداد منهن إلى دولهن في 
الشرق األوس��ط، وأوربا، والواليات 
املتحدة. وقال التقرير الذي نشره، 
 ، كاونس��ل«  »أتالنتي��ك  معه��د 
أح��د أكبر معاه��د األبح��اث في 
واش��نطن »كان��ت العالق��ة ب��ني 
»داع��ش« وأعضائ��ه م��ن اإلن��اث 
دائما معقدة. م��ن ناحية، فرضت 
اجلماع��ة املتطرفة قي��ودا صارمة 
عل��ى لباس امل��رأة، وعل��ى قدرتها 
على الظهور في األماكن العامة. 
وم��ن ناحية أخ��رى ، جندت كثيرا 
من النس��اء، ودربتهن على القيام 
مبه��ام مختلفة، لكنه��ن ال يردن 
العودة إل��ى دياره��ن«. كما نقلت 

صحيفة »الشرق األوسط«.
وأش��ار التقرير إلى أس��ئلة كثيرة 
حول مصير هؤالء النس��اء، سواء 
محليات، من س��وريا أو العراق، أو 

من دول أجنبية، خصوصا غربية.
وقال تقرير »أتالنتيك كاونس��ل«: 
األجان��ب  الداعش��يون  »جتن��ب 
بلدانه��م األصلية،  إل��ى  الع��ودة 

مدرك��ني متام��ا أن��ه ميك��ن إلق��اء 
النس��اء  القب��ض عليه��م، لكن 
يتواصل��ن مباش��رة م��ع بلدانهن 
األصلي��ة، ويقاتلن م��ن أجل إعادة 
تأكيد جنسيتهن حتى يتمكن من 
ترك ظروفهن غير القابلة للحياة 
إطالقاً«. وتابع التقرير إن األس��اس 
املنطق��ي للذك��ور لالنضمام إلى 
»داع��ش« أكث��ر وضوح��ا، حي��ث 
س��عى كثير منه��م إل��ى القتال 
في قضي��ة يرونه��ا »صاحلة« إلى 
جانب إخوانهم. ولكن بالنس��بة 
لألعض��اء اإلناث، ل��م جتد أكثرهن 
هذا اخليار، ألن آيديولوجية تنظيم 
قواعد  اإلرهاب��ي فرضت  »داعش« 
تقليدي��ة ومنطية على  جنس��ية 

النساء«.
داخل »داع��ش« منع��ت القوانني 
النس��اء م��ن اخل��روج م��ن تلق��اء 
أنفسهن ، وحددت مالبس النساء، 
مب��ا في ذل��ك وجوب غط��اء كامل 
ذات  للجس��م، وحظ��ر األحذي��ة 
امللونة،  واألحذية  العالي،  الكعب 
ومنع العطور، وحظر النس��اء من 

السفر دون موافقة محرم .
وأضاف التقري��ر »رغم ذلك، كلف 
الداعشيون النساء بأدوار معينة. 
أدوار  ف��ي  بعضه��ن  وأس��همت 

رئيس��ية ف��ي تأس��يس »داعش« 
تعليمي��ة،  أدوار  وف��ي  اإلهاب��ي، 
وطبية، وجتنيدي��ة مهمة. ونفذت 
نساء عمليات إرهابية خطط لها 

داعشيون .
رج��ال   إن  التقري��ر  وق��ال 
ف��ي  )احملظ��ور  تنظيم«داع��ش« 
روس��يا( غس��لوا عقول النس��اء 
التمك��ني«،  مب��ا س��موه »جه��اد 
وهي فكرة أن القتال يس��تند إلى 
خط��ة أكبر إلقام��ة »داعش« ذات 
سلطة مركزية. لكن، بعد فقدان 
التنظي��م، غّي��ر رج��ال »داع��ش« 
اس��تراتيجيتهم إل��ى ما س��موه 
ه��ذا  يعن��ي  التح��دي«،  »جه��اد 
»مضايق��ة األعداء وإس��قاطهم، 

مع اكتس��اب مجندين ومجندات 
ج��دد في ه��ذه العملي��ة«. لهذا، 

توقع التقرير أن »جهاد التحدي
 س��ينتقل إلى ال��دول التي جاءت 
منها الداعش��يات، عندما يعدن، 

أو إذا عدن.
وق��ال التقري��ر إن املس��ؤولني عن 
األم��ن في الدول الت��ي تعود إليها 
ه��ذا  »يواجه��ون  الداعش��يات 
املتمثل  به��م،  اخل��اص  التح��دي 
ومتابع��ة  ف��ي كيفي��ة معاجل��ة 
الداعشيات العائدات. في البداية، 
أطلق سراح بعض النساء للعودة 
إلى مجتمعاته��ن، اعتقادا بأنهن 
لن يقمن بعمليات إرهابية«. لكن 
أدى ه��ذا إل��ى رد فع��ل عنيف ألن 

هؤالء النس��اء لم مي��ررن بأي نوع 
م��ن أنواع إع��ادة التأهي��ل. لهذا، 
ص��رن ميثلن خط��را غي��ر معروف 
على مجتمعاته��م. ولهذا، تقلق 
احلكوم��ات الغربية م��ن إمكانية 
عودة ه��ؤالء النس��اء إلى صفوف 
املط��اف،  نهاي��ة  ف��ي  )داع��ش(.. 
يفت��ح هذا الب��اب أم��ام عمليات 
إرهابي��ة جديدة في أوربا والواليات 

املتحدة«.
ونش��ر مركز »احلرب ضد اإلرهاب« 
بجامع��ة ج��ورج واش��نطن ف��ي 
ع��ن  تقري��را  املاض��ي،  الش��هر 
ف��ي  املتش��ددات  الداعش��يات 
معس��كر الهول، ش��مال شرقي 
س��وريا، جاء فيه أن داعشيات في 

املعس��كر ال يكتف��ني بالهج��وم 
اللفظي، بل يستعملن سكاكني 
لتهدي��د غيره��ن.  املطاب��خ  م��ن 
ويرشقونهن باحلجارة، بل ويحرقن 
خيامه��ن، وأن هؤالء املتش��ددات 
أسس��ن خالي��ا داخل املعس��كر 
لف��رض عقوب��ات على »النس��اء 
وصفه��ا  بطريق��ة  العاصي��ات« 

التقرير بأنها همجية.
وقال التقرير إنه، بعد سقوط آخر 
معاقل »داع��ش«، ُفِصل املقاتلون 
األكراد النس��اء مع أطفالهن عن 
إلى معس��كر  وأُرس��لن  الرج��ال، 
الهول، الذي ش��هد عدد س��كانه 
انفج��ارا من��ذ أوائل الع��ام، من 9 
آالف شخص إلى أكثر من 73 ألف 

شخص في الشهر املاضي.
 ونق��ل التقري��ر قول مس��ؤول من 
حت��رس  الت��ي  الكردي��ة  الق��وات 
املعس��كر »عندما ب��دأ الناس في 
الوص��ول إل��ى اخمليم م��ن الباغوز 
)آخ��ر معاق��ل داع��ش(، تغير اجلو 
ذل��ك،  قب��ل  درج��ة.   180 مبق��دار 
عندما اس��تضاف اخملي��م نحو 10 
آالف س��ورية وعراقي��ة، ل��م تكن 
النس��اء يغطني وجوهه��ن. لكن، 
اآلن، لن ترى فت��اة عمرها أكبر من 

8 سنوات دون حجاب.

وكاالت / البينة الجديدة
حش��د رئي��س ح��زب »الرابطة« 
اليمين��ي املتطرف، ف��ي معقله 
ف��ي مدين��ة ميالن��و اإليطالية، 
ممثلي أح��زاب قومية أوربية، قبل 

أسبوع من االنتخابات االوربية.
التجّم��ع ضُع��ف،  لك��ن زخ��م 
بعد اس��تقالة هاينز كريستيان 
ش��تراخه، زعيم »ح��زب احلرية« 
النمس��وي اليمين��ي املتط��رف، 
ومنصب��ه  احل��زب  رئاس��ة  م��ن 
نائباً للمستش��ار، بع��د اتهامه 
مبحاولة التآمر مع امرأة روس��ية 
عام 2017، لنيل متويل في مقابل 
صفق��ات. تأتي ه��ذه الفضيحة 
ف��ي توقيت س��يئ لس��الفيني 
وحليفته الرئيس��ة مارين لوبن، 

رئيسة حزب »التجّمع الوطني« 
اليمين��ي املتط��رف في فرنس��ا. 
ولم تعّلق لوبن على الفضيحة، 
بكتفي��ة بالق��ول إنه��ا »قضية 
وأش��ادت  داخلي��ة«.  منس��وية 
ميالن��و  ف��ي  ودي«  »جتّم��ع  ب��� 

»للوطنيني وأمم أوربا«.
ويعتزم س��الفيني ولوبن إرس��اء 
حتالف بني 12 حزب��اً قومياً، ترّكز 
على الهوية الوطنية، على رغم 
تباي��ن مواقف ه��ذه االحزاب من 
مس��ائل، بينه��ا االنضب��اط في 
مستوى املوازنة وتوزيع املهاجرين 
املوجودين في دول االحتاد االوربي.

وس��الفيني  لوب��ن  ويس��تهدف 
جعل كتلة »أوربا األمم واحلريات« 
التي تضّم »الرابطة« و«التجّمع 
احلري��ة«  و«ح��زب  الوطن��ي« 

»مصلح��ة  وح��زب  النمس��وي 
ثال��ث  الهولن��دي،  الفالمن��ك« 
االورب��ي.  البرمل��ان  ف��ي  تكت��ل 
عليه��ا  يناف��س  مرتب��ة  وه��ذه 
الدميقراطي��ني  »حتال��ف  أيض��اً 
والليبرالي��ني من أجل أوربا« الذي 
ميكن أن يضّم النواب الفرنسيني 
من تيار الرئيس إميانويل ماكرون.

الذي يشغل منصَبي  سالفيني 
ووزي��ر  احلكوم��ة  رئي��س  نائ��ب 
الداخلي��ة ف��ي ايطالي��ا، ق��ال: 
»س��اعدونا ك��ي نصب��ح احلزب 
األول في أوروبا الستعادة مفاتيح 
بيتن��ا. االنتخاب��ات االوربية هي 
اس��تفتاء بني احلياة واملوت وبني 
املاض��ي واملس��تقبل وب��ني أوربا 
ح��رة ودولة إس��المية تقوم على 
اخلوف«. وأضاف مدافعاً عن مرونة 

في مستوى املوازنة: »أعتقد بأن 
األرق��ام اجلديدة للبرمل��ان األوربي 
والتوازنات اجلديدة في املفّوضية، 
س��تتيح تغيي��ر القواع��د التي 

تخنق االقتصاد«.
أم��ا لوب��ن فاعتب��رت ان »االحتاد 
األوربي هو نظام سجون مناهض 
في ش��كل عميق للدميقراطية، 

وحصيلته مرّوعة«.
ماك��رون  ق��ول  عل��ى  وعّلق��ت 
ان الن��واب األوربي��ني ف��ي ح��زب 
»انته��ت  الوطن��ي«  »التجّم��ع 
وأن حصيلتهم جاءت  واليتهم« 
»كارثة على البالد وأوربا«، مؤكدة 
»رائع��ة«.  حزبه��ا  حصيل��ة  ان 
وتابعت: »منحن��ا، مع حلفائنا، 
الش��عب إم��كان إع��ادة توجيه 

البناء األوربي«.

تقرير أمريكي حيذر من »الداعشيات« ويكشف عن نوع جديد من اجلهاد

سالفيين حيشد أحزابًا ميينية متطرفة قبل االنتخابات األوربية

وكاالت / البينة اجلديدة

ق��ال الرئي��س التركي، رجب 
طيب أردوغان، إن الغرب ميارس 
ضغوطا على الليرة التركية 
والتضخم وأس��عار الفائدة، 
لكن هذه »املناورات« بحسب 
وصف��ه، س��يتم إحباطه��ا 
بع��د إعادة انتخاب��ات بلدية 
اسطنبول في ش��هر يونيو/

حزيران املقبل.
وقال أردوغان، خالل جلس��ة 
حوارية م��ع طلبة اجلامعات 
»قب��ل  اس��طنبول:  ف��ي 
االنتخاب��ات األخي��رة، حاول 

الغ��رب حصارن��ا مبمارس��ة 
العمل��ة  عل��ى  الضغ��وط 
وأسعار الفائدة والتضخم«، 

وفقا لرويترز.
وأض��اف »كل ه��ذه املناورات 
مبج��رد  إحباطه��ا  س��يتم 

تخطي االنتخابات«.
االنتخاب��ات  جلن��ة  وكان��ت 
بإع��ادة  أم��رت  التركي��ة 
االنتخاب��ات الت��ي جرت في 
والت��ي  م��ارس/آذار،  ش��هر 
ف��از به��ا مرش��ح املعارضة 
خس��ارة  ف��ي  الرئيس��ي، 

صادمة حلزب أردوغان.
كم��ا ق��ررت اللجن��ة العليا 

لالنتخاب��ات التركي��ة إعادة 
االنتخابات احمللية في مدينة 

اسطنبول.

»األناضول«  وكال��ة  وذك��رت 
التركي��ة أن اللجن��ة العليا 
لالنتخاب��ات التركي��ة قررت 

إع��ادة االنتخابات احمللية في 
مدينة اسطنبول.

وبحسب الوكالة، فقد حتدد 

موعد إع��ادة االنتخابات يوم 
23 يونيو/ حزيران املقبل.

نقل��ت »رويت��رز«  ع��ن ممث��ل 
والتنمية«  »العدال��ة  ح��زب 
ل��دى  تركي��ا  ف��ي  احلاك��م 
اجملل��س األعل��ى لالنتخابات 
قوله إن اجملل��س حدد 23 من 
يونيو/ حزي��ران موعدا إلعادة 
االنتخابات احمللية في مدينة 

اسطنبول.
وفي وقت س��ابق ق��ال رجب 
أوزي��ل ممث��ل احل��زب احلاكم 
إن اجمللس ق��رر إلغ��اء نتائج 
االنتخاب��ات التي أجريت في 

31 من مارس/ آذار.

بيونغ يانغ تطالب األمم 
املتحدة بالتدخل الستعادة 

سفينة صادرتها واشنطن

أردوغان: سنحبط مناورات الغرب بعد انتخابات اسطنبول

وكاالت / البينة الجديدة
أعلن قائد احلرس الثوري اإليراني، 
الل��واء حس��ني س��المي، امس 
أن »طه��ران ال تس��عى  األح��د، 
للحرب«.وأضاف سالمي: »الفرق 
بيننا وبينه��م هو أنهم يخافون 
احل��رب وال يقوون عليها«، مؤكدا 
أن األحداث األخيرة في املنطقة 
كش��فت عن احلج��م احلقيقي 
لقوة العدو، وذل��ك وفقا لوكالة 
وقال  اإليراني��ة.  »ف��ارس«  أنب��اء 
قائ��د احلرس الث��وري اإليراني، إن 
إي��ران ق��ادرة أن حت��ول »املنطقة 
إلى س��احة من نار أمام العدو«.
وأض��اف أن »األحداث األخيرة في 
املنطق��ة كش��فت ع��ن احلجم 
احلقيق��ي لقوة الع��دو«، مؤكدا 
أن »أمري��كا لن تخرج م��ن دائرة 
اهتمام احلرس الثوري وسنصمد 
وأن  النهاي��ة«  حت��ى  أمامه��ا 
»الق��وات البحري��ة ف��ي احلرس 

الثوري أهانت القوات األمريكية 
في اخلليج، وأحبطت اخملططات 
املنطقة«.يأتي  ف��ي  األمريكي��ة 
ذلك، بعد ساعات من تصريحات 
لوزير الدولة الس��عودي للشؤون 
اخلارجي��ة ع��ادل اجلبي��ر، والذي 
ق��ال إن »بإمكان النظام اإليراني 
جتنيب املنطقة مخاطر احلروب«.

وأض��اف الوزي��ر الس��عودي، في 
مؤمت��ر صحف��ي، أن ذل��ك يكون 
»بالتزام��ه بالقوان��ني واملواثي��ق 
الدولية والتوقف عن التدخل في 
الشؤون الداخلية لدول املنطقة، 
وعن دعم اجلماعات وامليليشيات 
اإلرهابي��ة وكذل��ك التوقف عن 
تطوي��ر أس��لحته الصاروخي��ة 
وبرنامج��ه الن��ووي وتهديد أمن 
قائال  وتاب��ع  البحرية«.  املم��رات 
إن »املش��اكل في املنطقة بدأت 
من��ذ وص��ول النظ��ام اإليران��ي 
للحك��م ف��ي ع��ام 1979 والذي 

يقوم دستوره على تصدير الثورة 
والتدخل في الش��ؤون الداخلية 
أن  مضيف��ا  األخ��رى«،  لل��دول 
اإليراني سعى مباشرة  »النظام 
إلى إثارة القالقل  وكان س��المي 
ق��د قال، إن »ب��الده تخوض حربا 
استخباراتية كاملة مع الواليات 
املتح��دة وأعداء طه��ران«، الفتا 

إلى أن هذه احلرب مزيج من احلرب 
النفسية والعمليات اإللكترونية 
والدبلوماس��ية  والعس��كرية 

واخلوف والترهيب.
كم��ا أوض��ح أن »أمريكا أش��به 
ببرجي التج��ارة العامليني، تنهار 
بضرب��ة واحدة مفاجئ��ة«، الفتا 
إل��ى أن »األمريكي��ني يواجه��ون 

نطاقا واس��عا من األخطار التي 
ال يعرفونها«.

م��ن جهته، ق��ال وزي��ر اخلارجية 
اإليران��ي، محمد ج��واد ظريف، 
إن��ه »يعتقد أن احل��رب لن تندلع 
ال  طه��ران  ألن  املنطق��ة،  ف��ي 
تريد الص��راع«، قائ��ال: »ال متلك 
بإمكانه��ا  ب��أن  وهم��ا  دول��ة 
مواجه��ة إيران«. الى ذلك أش��ار 
وزي��ر اخلارجية اإليران��ي، محمد 
جواد ظري��ف، إن احلرب بني إيران 
والوالي��ات املتح��دة ل��ن تندل��ع 
ف��ي املنطقة ألن طه��ران ال تريد 
الص��راع ولي��س هن��اك أي دولة 
اجلمهورية  مواجه��ة  بإمكانها 

اإلسالمية«.
اجلمهوري��ة  وكال��ة  ونقل��ت 
اإلسالمية لألنباء »إرنا« تصريح 
وزير اخلارجية اإليراني خالل نهاية 
زيارته إل��ى الصني وال��ذي قال » 
لن تك��ون هناك حرب ب��ني إيران 

األمريكية،  املتح��دة  والوالي��ات 
ألننا ال نريد هذه احلرب«.

وأضاف قائال »ال ميلك أي شخص 
فكرة عن إمكانية مواجهة إيران 
في املنطقة وبالتالي ال أحد يريد 

احلرب«.
وتابع ظريف »سياس��ات ترامب 
إل��ى  أوال  أمي��ركا  م��ن  حتول��ت 
إس��رائيل أوال وبرعاي��ة أنظم��ة 
عربي��ة رجعي��ة«، مواصال »على 
اجملتم��ع الدول��ي حتوي��ل دعم��ه 
السياس��ي لالتف��اق النووي إلى 

إجراءات عملية حقيقية«.
وتزايد التوتر ف��ي األيام القليلة 
املاضي��ة بس��بب مخ��اوف م��ن 
ان��دالع ص��راع أمريكي-إيران��ي، 
املتحدة  الوالي��ات  قام��ت  حيث 
بسحب بعض دبلوماسييها من 
سفارتها في بغداد بعد هجمات 
في مطلع األسبوع املاضي على 

أربع ناقالت نفط في اخلليج.

بعد تصرحيات اجلبري .. قائد احلرس الثوري اإليراني خيرج ببيان جديد عن احلرب
وكاالت / البينة الجديدة

طالبت كوريا الشمالية األمم 
»إجراءات  باتخ��اذ  املتح��دة 
عاجل��ة«، ملس��اعدتها ف��ي 
اس��تعادة س��فينة ش��حن 
صادرته��ا الوالي��ات املتحدة 

االسبوع املاضي.
وكان القضاء األميركي أعلن 
في 9 الشهر اجلاري مصادرة 
س��فينة الش��حن الكورية 
الش��مالية »وايز أونس��ت«، 
العقوبات  بانتهاك  املُتهمة 
الدولية عبر تصديرها فحماً 

واستيرادها آالت.
الس��فينة  ه��ذه  وكان��ت 
محتج��زة من��ذ س��نة ف��ي 
قبطانه��ا  ألن  إندونيس��يا، 
س��لطاتها  م��ن  مالح��ق 
نتيج��ة نش��اطات تنته��ك 
العقوبات الدولية املفروضة 

على بيونغ يانغ.
الك��وري  املن��دوب  ووص��ف 

الش��مالي الدائ��م لدى األمم 
املتحدة كيم س��ونغ احلادث 
بأنه »غي��ر قانوني وصارخ«. 
ووّج��ه رس��الة ال��ى لألمني 
العام لألمم املتحدة أنطونيو 
ب�  غوتيري��ش، طال��ب فيها 
عاجل��ة  إج��راءات  »اتخ��اذ 
اس��تقرار  في  للمس��اهمة 
شبه اجلزيرة الكورية وإثبات 

عدم حتّيز األمم املتحدة«.
ال��ى ذل��ك، أق��ّرت الوالي��ات 
املتحدة بي��ع كوريا اجلنوبية 
والياب��ان صواري��خ مض��ادة 
اس��تأنفت  فيما  للطائرات، 
الدولة الس��تالينية جتاربها 
الصاروخي��ة. وش��ددت وزارة 
أن  األميركية على  اخلارجية 
ه��ذه املبيعات »ال متّس توازن 
القوى في املنطق��ة«، علماً 
يس��تطيع  الكونغ��رس  ان 
خ��الل  عليه��ا  االعت��راض 

شهر.



 

فالح الربيعي

ل��ن نتعب ولن تعج��ز االق��ام الصادقة بتدوي��ن الذكريات 
اخلالدة ألنزه زعيم ش��هده تاريخ الع��راق املعاصر .. الزعيم 
ال��ذي كان تاج��ا المعا, عاليا يس��طع ف��وق رؤوس الزعماء 
العرب, وفي الوقت نفس��ه قد هابه العالم اجمع, وحسب 
له الف حس��اب.. تلك الذكريات العظيمة التي لن تتوقف 
في يوم من االيام, وفي كل مناس��بة خال��دة متر وعلى مدار 

السنة يتجدد فيها محتواها ومجدها..
والعراقي��ون يحتفل��ون بذكرى رحيل القائ��د الرمز, الزعيم 

الراحل عبد الكرمي قاسم رحمه اهلل..
وقد تفاعل االشتياق اليه اكثر بعد سقوط الطاغية صدام 
حسني, الديكتاتور االستبدادي الذي كمم افواه العراقيني 
بالق��وة, على مدى )35( خمس��ة وثاثني س��نة بعد عودته 
املنفية في مصر عام 1963 التي تزامنت مع االنقاب الغادر 
الذي اودى بحياة الزعيم عبد الكرمي قاسم يوم 8-9 شباط.

املتسلط صدام الذي قنص معظم الرموز القذرة من رفاقه 
)البعثي��ني والقومي��ني( حتت مقصلت��ه املميت��ة وقام بعد 
الع��ودة بتصفية اجلزء االكبر منهم من الذين ش��اركوا في 
االنق��اب الغادر وقتل نظ��ام اجلمهورية االول��ى التي ولدت 
من رحم ثورة 14 متوز اجمليدة هذه هي املأس��اة الدموية التي 
اصابت العراقيني من خال احداثها التي وقعت في يوم 15 
رمضان من عام 1963.. ذلك اليوم االس��ود الذي تلطخت به 

صفحات تاريخ العراق احلديث.
ب��دأ في ذلك اليوم الغ��ادر , حفنة من اخلون��ة اجملرمني بعد 
ان طالت نياتهم الش��ريرة اخلبيثة بافعالهم الظاملة على 
هدم نظ��ام اجلمهورية االولى اخلالدة, وقتل زعيمها الراحل 
عبد الكرمي قاسم رحمه اهلل, وهو صائم في منتصف شهر 

رمضان مع مجموعة من ضباطه املقربني.
ه��ؤالء اخلونة من الضب��اط الكبار, ذات الرتب العس��كرية 
العالي��ة, ومن املرتزقة )البعثيني والقوميني( يتقدمهم عبد 
الس��ام محمد عارف, واحمد حس��ن البكر, وطاهر يحيى, 
وحردان التكريتي, وصالح مهدي عماش , والقيادي البعثي 
عل��ي صالح الس��عدي وغيرهم م��ن الكوادر العس��كرية 
واملدني��ة, وباتفاق مس��بق بني هؤالء احلفنة مع قوى الش��ر 
والظالة االجنبية من الواليات املتحدة االمريكية عن طريق 
وكالة مخابراتها س��يئة الصيت )C.I.A( وباش��راف مباشر 
قام به الرئيس املصري االس��بق جمال عبد الناصر )الداعي 
لنظرية القومي��ة الناصرية( .. وهناك دالئ��ل قاطعة الذكر 
تدل على املش��اركة و االش��راف التام الذي قام بها العماء 
مع االعداء, مع العلم ان هؤالء قد كانوا يش��غلون مناصب 
عالي��ة ف��ي حكوم��ة الزعيم الراح��ل عبد الكرمي قاس��م, 
ومنهم من ش��غل مناصب حساس��ة في  اجه��زة الدولة 
العس��كرية واالمنية ومن هنا.. وقبل ايام التي سبقت يوم 
االنقاب الغادر, متكن )البعثييون والقوميون( على كس��ب 
بع��ض قادة الف��رق العس��كرية, وام��ري التش��كيات من 
االلوية املش��اة وال��دروع وبعض كتائب مقاوم��ة الطائرات, 
وكذلك متت الس��يطرة على قسم من وحدات القوة اجلوية, 

وانضمام عدد من الطيارين وفي اولى خطوة متكنت به زمور 
التامر م��ن )البعثي��ني والقوميني( على احت��ال دار االذاعة 
والتلفزي��ون العراقي��ة, وجعلته محطة ومرك��زا تبث منه 
س��ير عمليات االنقاب واذاعة البيان��ات املزيفة والكاذبة, 
وم��ن بني تل��ك البيانات وف��ي صباح يوم اجلمعة 8 ش��باط 
1963 الساعة التاسعة اذيع البيان االول عبر االذاعة بصوت 
احد قادة حزب البعث النقيب حازم جواد الذي كان يشغل 
منصب امر قوة حماية االذاعة ومتركزت تلك الزمر الفاسدة 
في صاالت االذاعة ومنهم من قام باحلراس��ة املشددة حول 

البناية.
وم��ن هن��ا وبع��د االس��تعدادات الازم��ة.. بدأ املسلس��ل 
التمهي��دي الدم��وي منذ الس��اعات االولى م��ن صباح يوم 
اجلمع��ة ف��ي الراب��ع عش��ر م��ن رمض��ان, ومن خ��ال هذا 
املسلسل بدأ الهجوم املفاجئ والقتال العنيف واستمرت 
العمليات العس��كرية املكثفة من صباح ذلك اليوم وحتى 
الي��وم الثاني بعد ان انطلقت الطائ��رات احلربية من قاعدة 
مت��وز اجلوية ف��ي احلباني��ة وقامت ف��ي طلعاته��ا املتكررة 
بقص��ف وزارة الدف��اع بالصواري��خ املؤثرة م��ا ادى ذلك الى 
استشهاد الكثير من الضباط واجلنود داخل باحات الوزارة.. 
هؤالء الشهداء الذين نالوا شرف الشهادة من اجل العراق, 
والزعي��م عبد الكرمي قاس��م وثورته العظيم��ة وفي الوقت 
نفس��ه ق��د هدمت اقس��ام عديدة م��ن االبني��ة الداخلية 
في وزارة الدفاع وقد س��اند القصف اجلوي تش��كيات من 

كتائب الدبابات املدرعة وناقات اجلنود معززة بافواج املشاة 
املوالني لانقابيني.

ومن اث��ر ذلك .. مت حص��ار بناية وزارة الدف��اع بالكامل ومن 
كل جانب.. واس��تمر هذا احلال من صباح يوم السبت حتى 
الظهي��رة من يوم 15 رمضان املصادف 9 ش��باط 1963 ومن 
خ��ال هذه الفت��رة .. قام الصحفي يون��س الطائي صاحب 
االمتياز جلريدة الثورة ان��ذاك وهو صديق قريب للزعيم عبد 
الكرمي قاس��م بعد ان بذل جهدا حلل االزمة, وترجل مش��يا 
باجت��اه مكت��ب الزعيم ال��ذي يتواج��د فيه اثناء س��اعات 
االنق��اب , عاب��را املمرات املدم��رة تعلوها اك��وام من جثث 
اجلن��ود املتناثرة, حت��ى حل به املطاف اخي��را ان يكون امام 
الزعيم وهو محاطا بني كل من وصفي طاهر, وطه الش��يخ 
احم��د, وفاض��ل عباس امله��داوي, وقاس��م ام��ني اجلنابي, 

وكنعان خليل حداد.

وهن��ا ج��اء دور الصحف��ي يون��س الطائي بع��د االتصاالت 
املتكررة مع قادة االنقاب وحتديدا )عبد السام عارف واحمد 
حسن البكر( حتى توصل في النهاية على اتفاق نص فيه

ان يتن��ازل الزعيم عبد الكرمي قاس��م ع��ن جميع مناصبه 
ويترك احلكم في العراق.. يقابلها اخاء س��بيله والسماح 

له بالسفر الى تركيا او النمسا.
وهنا.. وافق الزعيم على هذا االتفاق, وقام بش��د الرحال من 
باب الرجولة وليس االستسام, ومت نقله مع ضباط مكتبه 
عل��ى منت ناقل��ة جنود م��ن وزارة الدفاع حت��ى ركنت امام 
باب مبنى االذاعة والتلفزيون في الس��اعة الثانية عش��رة 
ظه��را, ون��زل منه��ا اوال فاضل عب��اس امله��داوي, ونزل من 
بع��ده وصفي طاهر, ومن ثم كنعان خليل حداد, وتبني اثناء 
ن��زول وصفي طاهر م��ن الناقلة وهو مغط��ى ببطانية وهو 
مصاب اثناء قص��ف وزارة الدفاع فالقوة ف��ي املمر اجلانبي 
للمبنى.. ثم هبط بعد ذلك الزعيم عبد الكرمي قاس��م ذلك 
الوجه املائكي وهو حليق الوجه مرتديا بدلته العسكرية 
الفاخ��رة, حاما رتبته وفجأة س��اد هدوء وصمت غريب من 
قب��ل اجلمهرة الواقفة م��ن العس��كريني واملدنيني في باب 
مبن��ى االذاعة.. وهنا مت خلع رتبته العس��كرية من كتفيه, 
وه��و يتنقل بنظراته الس��ريعة بني وج��وه الواقفني, وقبل 
دخول��ه املبنى وفجأة حاول اح��د احلاضرين ان يعتدي عليه 
فمنعه املقدم الرك��ن صبحي عبد احلميد وطرده من مكان 
تواجده, وفي طريقه عند مدخل املبنى وصعوده السلم الى 
اس��توديو املوس��يقى.. كان صالح مهدي عماش )احد قادة 
االنقاب( منتظرا عند مدخل صاالت التس��جيل.. ونزل بعد 
ذل��ك من احلافلة ما تبقى من ضب��اط املكتب وهم العميد 
الركن طه الشيخ احمد, واملقدم الركن قاسم امني اجلنابي 
املراف��ق الش��خصي للزعي��م ومت دخوله��م مبن��ى االذاعة 

والتلفزيون.
وبع��د جمعه��م ف��ي صال��ة االس��توديو الكب��رى واكمال 
التحضي��رات تش��كلت محكمة صورية ال تتج��اوز مدتها 
اكث��ر من نص��ف س��اعة وكان الزعيم عبد الكرمي قاس��م 
جالسا على كرسي خش��بي وجلس بقربه ضابط مكتبه 
وهو متماس��ك النفاس��ه ويحاور اخلصوم بكلمات موزونة 
وبص��وت ه��ادئ.. ذل��ك الزعي��م العظيم الذي خ��دم وطنه 
وشعبه بكل معاني النزاهة واالخاص.. ولن يستطيع احد 
ان يدينه في ش��ائبة من الش��وائب ومن خال هذه احملكمة 
املزيفة واحملاورة الفوضوية واالسئلة السطحية والشتائم 
الرخيصة التي اطلقها بع��ض املتحرفني في هذه احملكمة 
االولى واالخيرة التي ما بعدها محكمة وكان رصاص هؤالء 
اجملرم��ني ينتظره ليخترق جس��ده, وتس��كت انفاس��ه في 

حلظات مظلمة.
وف��ي تلك اللحظ��ات املصيري��ة والفوض��ى العارمة داخل 
القاعة حيث ق��ام طاهر يحيى وهو من الق��ادة االنقابيني 
بس��حب املقدم الركن قاس��م امني اجلنابي املرافق اخلاص 
للزعيم من صنف االعدام, وعزله من طابور املوت الذي كان 
ينتظره لكونه من القوميني وجنى من االعدام باعجوبة لوال 

هذا املوقف اجلريء
وح��ني اط��اق اول رصاصة قادم��ة لاعدام .. هت��ف الزعيم 
ليكمل هتافه بحياة الشعب العراقي حتى سقط وسقط 

اجلميع من بعده عن كراسيهم, وكل شيء انتهى 
واخيرا.. فان استش��هاد الزعيم عبد الكرمي قاس��م رحمه 

اهلل في يوم 15 رمضان من عام1963..
اصبحت انه��ا قضية تاريخية اكثر مما هي سياس��ية وبدأ 
مجدها يتجدد س��نة بعد سنة.. بل يوما بعد اخر من خال 
املوس��وعة التاريخية اخلالدة التي بناها الش��عب العراقي 

الوفي, واحياء ذكراه دوما .

الفريق الركن احمد عبادي الساعدي 

ف��ي تقدي��ري ان موجات ال��رد والرد امل��وازي بني 
واش��نطن وطه��ران تن��درج ف��ي اط��ار » الردع 
السياس��ي« لكن احلرب بينهما قد تنشب عام 
2020 ح��ني يص��ل الص��راع اقص��ى مدياته في 
رئاسة ترامب وصعود اجلناح املتشدد في االدارة 

االمريكية .
وف��ي ظن��ي ان احل��رب مس��تبعدة ف��ي الوق��ت 

الراه��ن ولن تلج��ا االدارة 
ال��ى مزيد من  االمريكية 
م��ع طه��ران  التصعي��د 
الس��باب عدي��دة منه��ا 
القواع��د  معظ��م  ان 
االمريكية س��تكون حتت 
الق��وات  ني��ران  مرم��ى 
االيراني��ة ف��ي البحري��ن 
البل��دان  وقط��ر وبع��ض 
اخلليجي��ة كما ان العقد 
املهم��ة حت��ت  البحري��ة 
تاثي��ر الق��وات البحري��ة 
في  وصواريخها  االيرانية 
مائي��ني هما  ممري��ن  اهم 
باب املندب ومضيق هرمز .

والينبغي ان ننس��ى ان ثلث النف��ط العاملي مير 
عبر مضيق هرمز وباب املندب ومن املستحيل ان 
تغامر االدارة االمريكية بهذا املس��توى النفطي 
مع بل��د يراهن عل��ى احلل السياس��ي اكثر من 

استعداده للحرب !.
اذا استمرت التهديدات االمريكية اليران ودخلت 
املنطقة اجواء احلرب فان سعر البرميل سيصل 
الى 400 دوالر وهو مايدخل العالم بازمة حقيقية 

واولها ازمة حادة في الطاقة والوقود !.
ورغم اعان الس��عودية عن استعدادها تغطية 
النفط االيران��ي والنقص احلاصل ف��ي امدادات 
البت��رول لكنن��ا نش��كك ف��ي جدي��ة الره��ان 
االمريكي على السعودية ولن تستطيع تغطية 
الف��راغ النفطي ولن تس��لم من مرم��ى النيران 

االيرانية !.
الرئي��س االمريك��ي ترام��ب في خطاب��ه االخير 
االمريكي��ة  واملؤسس��ات  بش��يء  يتح��دث 

العسكرية واالمنية تتحرك بسياقة آخر !.

هذا اليعني ان االس��تعداد العسكري والدخول 
ف��ي احل��رب وارد ولك��ن » العم��ل » االمريك��ي 
الدبلوماس��ي يش��تغل على التفاوض والرهان 
على كس��ب اجلولة مع طهران وتفويت الفرصة 
عل��ى احل��رب وتاجيل ق��رار ترامب منازل��ة ايران 
ف��ي البحر وجناحه املتش��دد يعمل على احلرب 

وكأنها امر واقع !.
ه��ذه احلصيل��ة م��ن التأوي��ات قابل��ة للمرونة 
والتطويع واجتاه البوصلة يتحرك بسرعة بحيث 

اليترك اجملال حمللل ان يستقر على حال !.
ويبق��ى الرهان عل��ى احلرب يس��يطر على عقل 
ترامب ورهان احلل بالدبلوماس��ية يسيطر على 
عقل بومبيو. اما موقف احلكومة العراقية فهو 
يترجح مابني نارين وسياسة مسك العصى من 
املنتصف لن ترغب به امري��كا ابدا ولن تتعامل 

مع اللون الرمادي..
ادارة ترام��ب حتتاج موقفا واضح��ا وصريحا اما 
ابي��ض او اس��ود كون امريكا رفعت ش��عار »من 
لي��س معي فهو ضدي« وهذا ما يحرج احلكومة 
العراقي��ة وكانت زيارة وزي��ر اخلارجية االمريكي 
الى بغداد وهو يحمل رس��الة مع��ه للحكومة 
احس��موا  مفاده��ا..  العراقي��ة 
امرك��م واننا لن نصب��ر عليكم 
اب��دا مع ضرورة تقدمي املس��اعدة 
ف��ي حماي��ة الق��وات االمريكية 
واالن  الع��راق  ف��ي  ومصاحله��ا 
حكومتن��ا ف��ي موق��ف صع��ب 

جداً!. 
وعل��ى الرغم م��ن صياغة البيان 
الصادر ع��ن اخلارجي��ة العراقية 
تط��رق ال��ى مناقش��ة العاقات 
الثنائية ب��ني البلدي��ن ومحاربة 
االرهاب بالعالم واننا ندرك متاما 
الكام الدبلوماس��ي الذي يروج 

للراي العام.. 
ولكن ثمة سؤال مهم يطرح نفسه:

ل��و ذهبنا الى افت��راض تطور املوق��ف وحصلت 
احل��رب بني الطرفني م��اذا يك��ون موقف اجليش 
العراقي منها وهو االن قوة ناش��ئة ولم يتكامل 
ف��ي العدة والعدد م��ع وجود تهدي��دات داخلية 
مث��ل داعش وغيرها ولم حتس��م احل��رب معهم 
بش��كل مطلق هو االخر سوف يقع بني املطرقة 
والس��ندان.. بني طلب امريكا بضرورة مشاركة 
واملصال��ح  العراق��ي بحماي��ة قوات��ه  اجلي��ش 
االمريكية العراقية املش��تركة وبني ايران الدولة 
الت��ي قدمت له الدعم والع��ون ايام ازمة داعش 

مع احتمالية توتر الوضع الداخلي بالعراق.. 
ل��ذا ن��رى ض��رورة ان يعم��ل اجلانب السياس��ي 
والعسكري معاً واضعني امام انظارهم املصالح 
الوطنية وحماية العراق ونحتاج الى توازن اكثر 
من االجن��راف مع احد االجتاه��ات ومحاولة ابعاد 
العراق عن س��احة الصراع الجل احملافظة على 

االمن الوطني العراقي.

بقعة ضوء على جتارة السالح األمريكي

عبد الجبار نوري

لق��د اش��تهرت أمريكا تاريخياً بسياس��ة 
بفايروس��ات  امللوث��ة  املواق��ف  صي��د 
امليكافيلي��ة واملاكارثية وتق��دمي األنا على 
العاق��ات الدولية ، ويقدم لنا التاريخ مثاالً 
عل��ى جت��ارة املواقف االنتهازي��ة  حلكومات 
الوالي��ات املتح��دة األمريكية ح��ني كانت 
احل��رب العاملية الثانية في أوج اش��تعالها 
واألحداث تتس��ارع بأنهيار بولندا وهولندا 
وبلجيكا كانت أمريكا تبيع الساح ومتنح 
الدع��م املالي إل��ى كل الفرق��اء املتقاتلني 
سواًء أكانوا من احملور أم احللفاء ، ولم تدخل 
احلرب رس��مياً مس��تخدمة احلرب النعاش 
مصانع الساح واقتصادها الوطني ، وكان 
بوده��ا س��قوط كل دول أورب��ا بي��د النازية 

والفاشية لكي تبقى تابعة لها .

حتتل أمريكا مرك��ز الصدارة في العالم في 
تصدير األس��لحة حيث تصدر أس��لحتها 
إل��ى 130 دولة في العال��م ، ووصلت املبالغ 
املرص��ودة 229 مليار دوالر حس��ب البيانات 
التي جمعتها مؤسسة ) S A M ( البحثية 
الت��ي تراقب جتارة الس��اح ، وتنحصر تلك 
التج��ارة في مجموع��ة اجملم��ع الصناعي 
 Military industriadl Complex العس��كري
وهي تضم ش��ركات األس��لحة األمريكية 
والسماس��رة ، ومن أشهر شركات الساح 
األمريكي )ش��ركة لوكهي��د مارتن ( جتاوزت 
مبيعاته��ا 39 ملي��ار دوالر ، وتليه��ا عماق 
صناع��ة الطائ��رات  Boeing  ب��� 32 ملي��ار 
دوالر ، وأن هن��اك حقائ��ق ح��ول صفق��ات 
الس��اح األخيرة في الشرق األوسط : لقد 
س��جلت الس��عودية أعل��ى رق��م لانفاق 
العس��كري في عام 2014 وذل��ك لتورطها 
ف��ي حرب اليمن بلغ 61 مليار دوالر وتبعتها 
االم��ارات بانف��اق ق��دره 39 ملي��ار دوالر من 
شركة ) جيرنال آتوميك( األمريكية لشراء 
أس��طول م��ن الطائ��رات بدون طي��ار الجناز 
أمور جتسس��ية عل��ى دول عربي��ة مجاورة 
وس��تكون االمارات أول حليف خارج حلف 
األطلس��ي ) الناتو ( ، ثّم قطر تش��هد هي 

األخرى هوس تسّوْق أنفجاري بلغ 19 مليار 
دوالر لشراء طائرات هليكوبتر هجومية من 
طراز أباتشي وقذائف موجهة مع معداتها 
وأنظم��ة دفاع جوي من ن��وع باتريوت ، بلغ  
مجموع أجمال��ي الصفقات العس��كرية 
التي اش��ترتها قطر في الع��ام 2017 24-9 

مليار دوالر  .
وكان من  )أس��باب( جتليات حمى التسلح 
م��ن  واجلدي��د  والنوعي��ة  الك��م  باجت��اه 
أكتش��افات املوت والفن��اء وتخريب البنى 
التحتي��ة لبلدان املنطق��ة تتمثل : ارتفاع 
خط اي��رادات بي��ع األس��لحة عندما جترب 
أمريكا س��احاً فتاكاً جديداً واس��تعماله 
ف��ي املعرك��ة بواس��طة حلفائه��ا الب��ادة 
املدنيني وتخري��ب البنى التحتية والفوقية 
، والقتل الوحش��ي للصحفي الس��عودي 
جم��ال خاش��قجي ، واعتق��د أن نظري��ة 
عل��ى  الس��ائدة  ه��ي  بالوكال��ة  احل��روب 
جغرافية الش��رق األوسط وهي رمبا تستمر 
لس��نني عدة مس��تقبلية ما يؤدي لتغذية 
ش��ريان املبيع��ات ، وكان ألمري��كا قص��ب 
الس��بق في تص��در بيع الس��اح وذلك من 
خ��ال دع��م أس��رائيل ودع��م حكوم��ات 
االس��تبداد ،اش��اعة أي��ران فوبيا ، انش��اء 

قواعد عس��كرية في تركيا وشمال العراق 
ودول التعاون اخلليجي والذي يس��هل على 
م��وردي الس��اح والتدريب واالستش��ارة ، 
فوبي��ا االرهاب وتخوي��ف دول املنطقة كما 
جرى في أفغانس��تان عام 1996 اضافة إلى 

استغال أحداث 11 سبتمبر2001 وأسقاط 
نظام��ي احلكم ف��ي أفغانس��تان والعراق ، 
وال تخف��ى حرب اليمن في ترويج أس��لحة 
املوت والدمار األمريكية التي تشق طريقها 
إل��ى أي��دي األط��راف املتقاتلة عب��ر قنوات 

غي��ر رس��مية، وكان لظه��ور التنظيمات 
االرهابية داع��ش في املنطق��ة كان أيذاناً 
بفرص��ة ذهبي��ة لتروي��ج جت��ارة الس��اح 
األمريكي بحيث ارتفعت اس��هم شركة ) 
لوكهيد( األمريكية بنسبة 3-9% وأسهم 
ش��ركة )جنرال دايناماكس( نسبة %4-3 
ونسبة ش��ركة )رايثون نورثروب( بنسبة 
8-3% إل��ى تكريس تواجدها العس��كري 

في منطقة الشرق األوسط .
الس��اح  جت��ارة  )تداعي��ات(  م��ن  وكان 
األمريك��ي مقابل احلرب : نش��ر الفوضى 
ف��ي املنطق��ة حت��ت مس��ّوغ مس��مى » 
ليس��ت  وه��ي   « الدميقراطي��ة اخلاق��ة 

أكث��ر م��ن دميقراطي��ة كس��يحة عل��ى 
مقاسات جتار احلروب في البنتاكون ، خلق 
الصراع��ات الطائفي��ة واألثنية كما جرى 
في العراق س��نة 2006 و2014  ، وتقسيم 
األراض��ي الس��ورية إل��ى دوي��ات م��دن ، 
وتطبيق مشروع بايدن في تقسيم العراق 
الذي فشل مبكرا ولم ير النور بفضل رفض 
الش��ارع العراقي ، اضاف��ة إلى أن صفقات 
الس��اح تك��ون مبثابة فت��ح ب��اب للنفوذ 
والس��يطرة األجنبية  ووقوع املش��تري في 
متاه��ات التبعية كم��ا هو الي��وم في دول 

اخلليج ف��ي عقد عاقات س��تراتيجية مع 
امريكا وتسهيل بناء قواعد عسكرية لها 
في السعودية واالمارات وقطر والكويت ثم 
التطبيع مع أس��رائيل ، وليس من الضرورة 
أن يكون املش��تري دول��ة ال بل ميكن أن تباع 
في السوق السوداء للجماعات التي تدعي 
أنها مهمشة في العراق ، والتسليح أصبح 
نعمة للجماعات االرهابية داعش والنصرة 
أن تش��تري األس��لحة األمريكية بواسطة 
عماء الكومش��ن عبر تس��هيل أمريكي ، 
وتدفق جتارة الساح األمريكي في املنطقة 

أدى إل��ى ظهور بؤر مش��تعلة باس��تمرار ال 
تنطفئ لضمان اس��تمرار األرباح املليارية ، 
وأخيراً ليس آخراً االحتال األمريكي للعراق 
أكتش��فُت فيِه أن للبنتاغون خطة طويلة 
األم��د في العراق ب��دأت بتطبيق اخلطة في 
1991 باحلصار االقتصادي ثم النفط مقابل 
اخلبز ثم االحتال في 2003 وحرب استنزاف 
ضد اجلي��ش العراقي لبث الروح االنهزامية 
لديه وب��ث الي��أس واألحباط ل��دى املقاتل 

العراقي سواًء كان عسكريا أم مدنياً .

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

كان من )تداعيات( 
تجارة السالح األمريكي 
مقابل الحرب نشر 
الفوضى يف املنطقة 
تحت مسمى 
الديمقراطية الخالقة

الزعيم العظيم الذي 
خدم وطنه وشعبه 
بكل معاني النزاهة 
واالخالص .. ولن 
يستطيع احد ان يدينه 
يف شائبة من الشوائب

نحتاج اىل توازن اكثر 
من االنجراف مع احد 
االتجاهات ومحاولة ابعاد 
العراق عن ساحة الصراع 
الجل املحافظة على االمن 
الوطني العراقي
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صن��داي تلغ��راف: إي��ران تخ��وض “حرب��ا 
باردة” يف الخليج

نشرت صحيفة صنداي تلغراف تقريرا كتبه، رفائيل 
سانتش��يز، يقول فيه إن إيران تخوض حربا باردة عبر 

وكائها في اخلليج، وتختبر عزمية الواليات املتحدة.
وأض��اف رفائي��ل أن “احملققني ما يزال��ون ال يعرفون ما 
الذي أحدث ثقبا في جس��م الس��فينة الس��ويدية 
فكتوري��ا وهي قبالة س��واحل اإلم��ارات. وترى بعض 
الفرضي��ات أن غواصني س��بحوا من س��واحل عمان 
وثبتوا متفجرات في جس��م الس��فينة، بينما تقول 
فرضية أخ��رى أن طائرات با طيار ضربت الس��فينة 

حتت املاء”.
ويضيف أنه في احلالتني يعتقد املس��ؤولون الغربيون 
أنه��م يعرفون من وراء ه��ذا احلادث، إذ ق��ال أحدهم: 
“اإليراني��ون محظوظ��ون أن األم��ور لم تتم بش��كل 
أفضل، فلو غرقت الس��فينة السعودية، لكنا اليوم 

نشهد حربا”.
ويصف الكاتب تخريب ناقات النفط أمام س��واحل 
اإلم��ارات بأنه حادث خطير يبعث على القلق، ولكنه 

ليس باحلج��م الذي يفجر حربا. ولكنه مؤش��ر على 
حرب باردة بني الواليات املتحدة وإيران.وتقول واشنطن 
إنها حصلت على معلومات اس��تخباراتية تفيد بأن 
إي��ران تخطط لض��رب مصالح أمريكية في الش��رق 
األوسط. ولكن املسؤولني يقولون إنه من غير احملتمل 
أن تش��ن طه��ران هجوما مباش��را على ق��وة غربية 
تفوقه��ا س��احها.ولكن يعتق��د أن احل��رس الثوري 
اإليراني يبحث عن طريقة لضرب املصالح األمريكية 

والدول العربية احلليفة لها دون إثارة شبهة. 
فاإليرانيون على حد تعبيره يريدون أن يبعثوا رس��الة 
قوي��ة ج��دا لألمريكي��ني من أج��ل إثبات أنفس��هم. 
واملس��ألة الثانية هي أنهم من خال األحداث القوية 
يري��دون اختبار األمريكيني ملعرفة ما هو اخلط األحمر 

عندهم.
وقد أرسلت الواليات املتحدة في األسبوعني األخيرين 
حاملة طائرات ونصحت مواطنيها بتجنب الس��فر 
إلى املنطقة وسحبت دبلوماسيني من العراق. وحذر 
دبلوماس��يون أمريكي��ون الطائ��رات املدني��ة العابرة 

ألجواء اخلليج من مخاطر اخلطأ في حتديد هويتها.
ويذكر هذا التحذي��ر بحادثة وقعت عام 1988 عندما 

أسقطت سفينة حربية أمريكية طائرة ركاب إيرانية 
اعتقدت أنها طائرة مقاتلة، وأسفر احلادث عن مقتل 

290 شخصا.

األوبزرفر : “أحقاد قديمة وأسلحة جديدة”
نش��رت صحيف��ة األوبزرف��ر مق��اال كتبه، س��يمون 
تيسدل، تطرح فيه سؤاال عن مخاطر اندالع موجهة 

مسلحة مباشرة بني إيران والواليات املتحدة.
اإلدارة  صق��ور  يتح��دث  عندم��ا  س��يمون:  ويق��ول 
األمريكي��ة عن “تهديد وش��يك” دون دليل مادي على 
ذلك، فإنه��م يذكروننا باحلرب على العراق عام 2003. 
وفي املقابل يعلو صوت املتشددين في إيران.ويضيف 
أن الوالي��ات املتح��دة تبقى في كل احل��االت أكبر قوة 
عس��كرية في العالم. وكان احلديث األسبوع املاضي 
عن أفضل اس��تعمال لهذه الق��وة. ففي املاضي كان 
اله��دف روس��يا الس��وفيتية، وتنظي��م القاعدة في 
أفغانس��تان وصدام حس��ني ف��ي العراق. أم��ا اليوم 
فالهدف الذي وضعه البيت األبيض نصب عينيه هو 

إيران.
وتفك��ر الواليات املتحدة اآلن ما إذا كانت س��تخوض 
حربا جديدة. ويتجادل بشأن هذا القرار فريقان، األول 

ه��م الصقور الذي��ن مييلون إل��ى معاقبة إي��ران ومن 
بينهم جون بولتون مستشار األمن القومي الذي دعم 
غ��زو العراق ف��ي 2003، ومايك بومبيو املدير الس��ابق 
جله��از اخملاب��رات س��ي آي آي ووزير اخلارجي��ة احلالي، 
ونائ��ب الرئيس، ماي��ك بنس.والفري��ق الثاني يعترض 
عل��ى التصعيد ويضم زعماء احل��زب الدميقراطي في 
الكونغرس وعددا من املرش��حني احملتملني للرئاسة، 
وبع��ض قادة اجليش وأجهزة األم��ن، الذين ال يوافقون 

على حتليل بولتون ورؤيته.
ويختل��ف الفريقان بش��أن معلومات اس��تخباراتية 
يعتق��د أنه��ا ص��ور أقم��ار اصطناعي��ة أخ��ذت في 
األسابيع األخيرة وعرضت على املسؤولني يوم 3 مايو/ 
أيار. ويعتقد أن الصور تظهر عناصر من احلرس الثوري 
اإليراني يش��حنون صواريخ على ق��وارب في اخلليج، 
م��ن أجل اس��تهداف س��فن أمريكي��ة أو حليفة في 
مضي��ق هرمز.وكان وجود هذه الصور س��را أمنيا قبل 
أن يتم تس��ريبها األربعاء لوس��ائل اإلعام. وتصادف 
أن السعودية أعلنت قبلها بأيام تعرض سفن تابعة 
له��ا إلى عمليات تخريبية في املنطقة. ولم يعلن أي 
طرف مسؤوليته عن احلادث، كما نفت إيران أي عاقة 

لها باألمر.ويقول س��يمون إن كل من يتذكر التضليل 
اإلعامي والك��ذب والتلفيق الذي س��بق احلرب على 
الع��راق يجد ش��بها مبا يحدث اآلن مع إي��ران. وكانت 
رئيس��ة مجلس النواب، نانس��ي بيلوس��ي، من بني 

الذين نبهوا إلى هذا األمر.

صنداي تايمز : “الطريق إىل النار”
نش��رت صحيفة صن��داي تامي��ز تقريرا كتبت��ه، لويز 
كاله��ان، تروي فيه من خال صور هاتف ذكي قصص 
أربع��ة بريطاني��ني س��افروا إل��ى س��وريا والتحق��وا 

بتنظيم داعش.
تق��ول لوي��ز: في مكان خ��ال في س��وريا يحدق رجل 
بلكنة لندنية في الكاميرا ويربت على ساحه قائا: 
بهذا إن ش��اء اهلل سنفتح الكثير من الباد. وتضيف 
أن الرج��ل الذي يبدو أن��ه ينحدر من أص��ول أفريقية 
كان مع ثاثة آخرين بينهم أس��ترالي وسويدي، وهم 
يص��ورون أنفس��هم ويطلقون الن��ار عل��ى البنايات 
املهجورة. ويأخذ الرجل اللندني مسدسا وينظر إلى 
الكاميرا مرة أخرى ويقول “سنسكن هذه الرصاصات 
في أجس��اد األمريكيني والبريطانيني إن شاء اهلل، ثم 

يطلق النار في الهواء.

وتقول لوي��ز إن هذه الصور أخذت في فبراير/ ش��باط 
2015 بهات��ف ذك��ي تناقل��ه العديد من املس��لحني 
بينه��م. وقد عث��رت أجه��زة األمن على ه��ذه الصور 
ش��رقي س��وريا. وتروي قصص ش��باب تركوا شوارع 
بريطاني��ا م��ن أجل القت��ال حتت راية أخط��ر تنظيم 

إرهابي في العالم.
وكان الهات��ف م��ن 2013 إلى 2015 في ي��د أربعة من 
مقاتلي تنظيم داعش. وال يعرف مصير آخرهم. ولكن 

صنداي تاميز تأكدت من مقتل الثاثة اآلخرين.
أولهم كان ش��كري اخلليفي الذي كان واحدا من بني 
14 شابا تركوا بيوتهم غربي لندن والتحقوا بتنظيم 
داع��ش. وكان��وا يش��كلون مجموعة تعرف باس��م 
اخلناف��س البريطاني��ني متخصصة ف��ي االختطاف 

والقتل.

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

عنها .

يف احلرب االمريكية على ايران يوم قتل اجملرمون .. نظام اجلمهورية االوىل يف 15 رمضان 1963

الصحافـة األجنبيــة

ترســــم خارطــة املتغريات السياسيــة يف املنطقـــة العربيـــــة و الشرق األوســـط



لطيف عبد سالم

تكتس��ب ظاهرَة نزي��ف العقول  يوم��اً بعد يوم، 
أهمي��ة مضاعف��ة ف��ي ظ��ل تفاق��م العديد من 
موجب��ات حضورها، ف��ا عجب من تزاي��د أعداد 
الكف��اءات العلمي��ة العربي��ة املهاج��رة، والتي 
من ش��أنها القيام ب��دوٍر مؤثر في توجي��ه إدارات 
مختل��ف الِقطاع��ات ف��ي بلدانه��ا، فض��اً عن 
املس��اهمة بشكٍل فاعل في دعِم برامج التنمية 
وتعزيز  والسياس��ية،  واإلجتماعية  اإلقتصادي��ة 
مهم��ة متكني مؤسس��اتها وتطوي��ر قدراتها في 
كاف��ة اجملاالت، إذ ال نبعد عن الص��واِب إذا قلنا إنَّ 
اجملتمعاَت العربية ما ت��زال بأمس احلاجة خلبرات 
العلم��اء ف��ي مختلف ف��روع العل��م، ومؤهات 

املتخصصون في مجاالت احلياة كافة.     
تَُع��ّد البل��دان العربي��ة وعلى راس��ها العراق في 
طليعة البلدان التي تعاني من سلبيِة آثار ِهْجَرة 
املهندس��ني واألطباء وعلماء الذرة والفضاء، إلى 
جان��ب غيرهم من الكف��اءاِت العلمية التي تَُعّد 
م��ن أفضل اخلب��رات على املس��توى العاملي. وفي 
ه��ذا الس��ياق كش��فت نتائج بعض الدراس��ات 
الت��ي قامت بها جامعة ال��دول العربية ومنظمة 
اليونس��كو والبن��ك الدول��ي، أنَّ ِهْج��َرَة األدمغة 
من البلدان العربية تش��كل نس��بة عالية تصل 
إلى ثل��ث إجمالي ِهْجَرة أدمغ��ة البلدان النامية، 
فض��اً عن ِهْجَرة نح��و  )50%( من األطباء، و)%23( 
م��ن املهندس��ني، و)15%( من مجم��وع الكفاءات 
العربي��ة املتخرج��ة م��ن اجلامع��ات العربية إلى 
أوربا والوالي��ات املتِحدة وكن��دا. ويضاف إلى ذلك 
م��ا أظهرت��ه بع��ض الدراس��ات املعتم��دة من أنَّ 

قرابة )54%( من الطاب العرب الذين يدرسون في 
اخلارج، ال يعودون إلى بلدانهم!. 

ال ري��ب أنَّ الظاه��رَة املذكورة تَُع��ّد بوصفها أحد 
أبرز املشكات التي تعانيها القيادات اإلدارية في 
البلدان العربية، إذ أفضت ِهْجَرة الكوادر الوطنية 
خ��ارج أوطانه��ا إل��ى التأثير س��لباً عل��ى تطور 

إقتص��ادات بلدانها التي يعان��ي أغلبها تردياً في 
الناجت احمللي اإلجمالي، وتراجعاً في مؤش��ر النمو. 
كذلك س��اهم تصاعد وتيرة الِهْجَرة في املنطقة 
العربي��ة بإعاق��ِة م��ا متاح م��ن ف��رِص التنمية 
ر، فضاً عم��ا أفرزته من تبعاٍت س��لبية  والتط��وُّ
عل��ى مس��تقبل التنمي��ة ف��ي تل��ك اجملتمعات. 
ويض��اف إلى ذل��ك ما ترتب بس��ببها على البيئة 
اإلجتماعي��ة م��ن آث��اٍر ذات صل��ة مبواضي��ٍع عدة 
كالتركيب الهيكلي للسكان والقوى البشرية.      
يع��زو الكثير من الباحثني تس��ارع وتي��رة ِهْجَرة 
الكف��اءات العربية، فضاً ع��ن ارتفاع معدالتها 
في الس��نوات األخيرة إلى تزايد القيود املفروضة 
في أغلب تلك البلدان على ممارس��ة األفراد حرية 
البحث العلمي الت��ي تَُعّد في واقعها املوضوعي 
في طليعة العوامل فاعلة األثر التي من ش��أنها 
إرساء أسس نش��وء هذه الظاهرة، فا مناص من 

اإلقرار ب��أنَّ حريَة البحث العلمي تش��كل إحدى 
الواجه��ات املهم��ة للحري��ات الفكري��ة؛ ل��ذا ال 
يخامرنا أو يساورنا أدنى شك في تنامي ما يترتب 
عل��ى هذا الواق��ع من تداعي��اٍت إنس��انية مؤملة 
تتعل��ق بش��عور الكف��اءات العلمي��ة والفكرية 
العربي��ة املتزاي��د باالغت��راب داخ��ل أوطانها، ما 
يعني وقوعها حتت أحد أعمق التحديات املتمثلة 
بتعرضه��ا الس��تبداد داخلي ألزمه��ا العيش في 
دوامة الترقب واالنتظار حتى حتني فرصة الِهْجَرة 
إلى خارج الوطن وضياع إمكانية االس��تفادة من 

خبراتها في مجاالت متعددة!.       
ميك��ن اجلزم ب��أنَّ االس��تمرارَ في حرم��ان البلدان 
العربي��ة من كفاءاتها العلمي��ة يَُعّد من مظاهر 
اخللل ف��ي أداء حكوماتها، إذا م��ا أدركنا حقيقة 
األخطار اجلس��يمة التي من ش��أنها التأثير على 
مستقبل مجتمعات هذه البلدان بفعل ما يتوقع 
أن تتع��رض له من أض��راٍر بليغة األثر في مختلف 
مج��االت احلياة اإلقتصادي��ة والثقافية والتربوية 
والصحية من ج��راء ضياع عقول وأدمغة أبنائها 
وخس��ارة خبراته��م الازم��ة لتحري��ك عجل��ة 

التقدم.
لعلَّ ما جتدر اإلش��ارة إليه في هذا الس��ياق هو أنَّ 
الواقَع السياس��ي للبلدان العربية - التي ما تزال 
أغلبها بعيدة جداً عن وتي��رِة اإلجراءات والتدابير 
الت��ي بوس��عها املس��اهمة في حتقي��ق التنمية 
املستدامة -  يشكل أحد أبرز العوامل املساهمة 
في ِهْج��َرة األدمغة إل��ى مختلف بق��اع العالم، 
إذ لي��س خافي��اً عل��ى أحد م��ا ش��هدته غالبية 
تل��ك البلدان من اضطراباٍت سياس��ية وعمليات 
إرهابية، فضاً عن محاوالِت إشعال فتيل احلروب 
األهلي��ة بوتي��رة غير مس��بوقة مثلم��ا ظهر من 
بوادرها األليمة في أعقاب موجة )الربيع العربي(؛ 
إذ أفض��ت تل��ك احلروب إلى التس��بب ف��ي إحراق 
األخضر واليابس، فضاً ع��ن حتويل أروقة الكثير 
من املناطق اجلميلة بتاريخها وتعايش أهلها إلى 

كوٍم من الرماد.

*جاسب الشريفي

كان القط��اع الصناع��ي اخملتل��ط ف��ي 
الع��راق س��ابقا اح��د أعم��دة االقتصاد 
العراق��ي ويعول عليه كثي��را في حركة 
التنمي��ة وله دورة إنتاجية نش��يطة من 
خ��ال املنتج��ات الغزي��رة ذات الكفاءة 
العالي��ة والت��ي تس��د حاج��ة الس��وق 
احمللي��ة وتصدي��ر الفائض منه��ا خارج 
الباد  في بعض األحيان واستيعاب اكبر 
عدد ممكن من العمال وحتسني ظروفهم 
املالية واملعيشية ورفع القدرة الشرائية 

وحتقيق الرفاه االجتماعي .
الصناع��ي  القط��اع  ف��ان  الي��وم  إم��ا 
الرك��ود بس��بب  اخملتل��ط يعان��ي م��ن 

اإلهم��ال املتعمد الذي أص��اب مفاصل 
احلي��اة بصورة عامة وقل��ة الدعم املادي 
واملعنوي وتراكم البضاعة األجنبية في 
األس��واق احمللية كذلك أدى هذا اإلهمال 
إلى تس��ريح اآلالف من العم��ال وتبديد 
اخلبرات املتراكمة والتي لها األثر الكبير 

على اإلنتاج كما ونوعا
ولغرض عودة القط��اع اخملتلط إلى دوره 
املعت��اد ف��ي احلياة االقتصادي��ة البد من 
عقد مؤمترات رس��مية ترعاها احلكومة 
ف��ي مراحلها األولى للوق��وف على أهم 
املشاكل التي تعرقل عمل هذا القطاع 
احلل��ول  وإيج��اد  ومعاجلته��ا  احلي��وي 
يش��ارك  العقب��ات  وتذلي��ل  املناس��بة 
وأصح��اب  التنفيذي��ون  امل��دراء  فيه��ا 
اخلب��رة واالختص��اص وتك��ون قراراتهم 
وتوصياته��م ملزم��ة واجب��ة التنفي��ذ 
وأن تض��ع الدول��ة آلي��ة جدي��دة لعمل 
ه��ذه املش��اريع بحي��ث ترف��ع يدها عن 
متويل هذا القطاع ملنع حاالت الفس��اد 
املال��ي واإلداري وان تكتف��ي بدور املراقب 
وتس��تحصل األم��وال عن طري��ق ايجار 

املصانع واملعام��ل أو تعتبر هذه املصانع 
واملعامل رأس املال الذي تس��اهم به في 

ادارة ه��ذه املش��اريع تس��توفي مبوجبه 
اإلرباح الس��نوية لرف��د امليزانية العامة 
للدول��ة لكي يك��ون هناك ح��رص على 
اجن��اح عم��ل ه��ذه املش��اريع م��ن قبل 

القائمني عليها
وأن تضع الدولة اخلطط لكي يتم حتويل 

القط��اع اخملتل��ط إلى القط��اع اخلاص 
بصورة تدريجية مبا يخلق فرصا للتنافس 
بني املستثمرين ومنح العاملني في هذا 
القطاع جزءا من األس��هم ل��زرع الثقة 
في أنفس��هم بأنهم جزء مهم في ادارة 
املشاريع وتوزيع األرباح السنوية لهم مبا 
يوازي قيمة األسهم لكل عامل من اجل 

رفع املستوى املعيشي لهم
كذل��ك قي��ام الدول��ة بتأمني تس��هيل 
اإلج��راءات ومن��ح بع��ض التس��هيات 
لكي يعود القط��اع اخملتلط إلى العمل 
وتعديل بعض القوانني أن تطلب األمر مبا 
يخدم املصلحة العامة وأن يتم التأكيد 
من قبل املس��ؤولني في هذا القطاع بأن 
منتجاتهم سوف تس��د حاجة السوق 
تتناس��ب  مناس��بة  وبأس��عار  احمللي��ة 
مع املس��توى املعيش��ي ألبناء الشعب 
وإلزامهم بإصدار  قائمة باملنتجات التي 
ميك��ن تصنيعها داخ��ل الب��اد تتعهد 
مبوجبها اجلهات اخملتصة مبنع استيرادها 

ودخولها إلى الباد
أن العمل على تشغيل شركات القطاع 

اخملتلط بطاقتها اإلنتاجية س��وف يؤدي 
إلى تلبية حاجة السوق احمللية وتشغيل 
اآلالف من األيدي العاملة وحتقيق التوازن 
والتكام��ل بني القط��اع العام والقطاع 

اخملتلط
أما السؤال املهم ملاذا يعول على السيد 
رئيس الوزراء في حتريك عجلة االقتصاد 
فهذا لألسف جزء من الثقافة السلبية 
للمجتم��ع الن اجملتم��ع بص��ورة عامة ال 
يب��ادر إلى العمل بصورة ذاتية إمنا ينتظر 
األوام��ر والتعليمات من قمة الهرم لكي 
يعم��ل وهذا ينطبق أيضا على الوحدات 
اإلداري��ة الصغي��رة ت��رى العاملني فيها 
مترددي��ن ف��ي ط��رح األف��كار اجلدي��دة 
لتغيي��ر واقعه��م امل��زري وعلي��ه فأننا 
ننتظر صاف��رة البداية التي هي االن بيد 
الس��يد رئيس الوزراء لك��ي تدور عجلة 
االقتص��اد م��ن جدي��د ف��ي كل ميادين 
احلياة وانش��اء خارطة طريق مدروس��ة 
لتحقي��ق مس��تقبل أفض��ل ينعم فيه 

أبناء الشعب باألمن واالستقرار.

*رئيس فيزياويني 

من املؤسف ان تتقدم في العراق امللفات الثانوية على القضايا 
الرئيس��ة في السياسة واألمن واالقتصاد .. فحكومة الدكتور 
عادل عبد املهدي التي استبش��رنا بها وببرنامجها احلكومي 
خيرا قبل تس��عة اشهر من االن تقترب من نهاية عامها االول 
وهي غير مكتملة التشكيلة الوزارية وتعاني ازمات احملاصصة 
واخلض��وع التام إلماءات الكتل السياس��ية ف��ي وقت يواجه 

البلد حتديات خطيرة.
فكي��ف الس��بيل للخ��روج من ه��ذا امل��أزق الذي متر ب��ه هذه 
احلكوم��ة؟ وما ه��ي العقد التي حتت��اج الى اج��راءات وقرارات 
عاجل��ة حتى حتلحل جزءا م��ن أزمتها وتطيل من عمرها الذي 
أضحى على ش��فا حفرة من الس��قوط؟ دون ح��راك جدي من 
رئيس ال��وزراء الذي يحمل اليوم أمانة الب��اد بعد ازمة داعش 

التي اهلكت احلرث والنسل.
ان امله��ام التي حتتاج الى تداخل وقرار سياس��ي صارم وعاجل 

تتركز عند مستويني على درجة كبيرة من األهمية، هما:
اوال؛ األم��ن الذي بحاجة الى اختي��ار وزيرين للداخلية والدفاع 
في ه��ذا الوق��ت بالذات وه��ي مس��ؤولية رئيس ال��وزراء قبل 
غيره ولعدة اس��باب منه��ا: ضرورة احلفاظ عل��ى النصر الذي 

حتقق على داع��ش اوال؛ وتعزيزه 
ثاني��ا؛ والنه��وض باملؤسس��ة 
صنوفها  بكاف��ة  العس��كرية 
ثالث��ا؛ ف��ي وق��ت مت��ر املنطقة 
والتصعي��د  التوت��ر  بتحدي��ات 
واحل��رب ال س��مح اهلل .. وه��ي 
مهم��ة رئيس ال��وزراء ف��ي اما 
امهال الكت��ل البرملانية لتقدمي 
مرش��حيها او أخذ زمام املبادرة 
بالذه��اب ال��ى البرمل��ان بع��دة 
املنصب��ني  لهذي��ن  مرش��حني 
ول��دى  للتصوي��ت،  وطرحه��م 

رئيس الوزراء مبرراته واس��بابه املوضوعية باعتباره املس��ؤول 
االول عن سامة الباد والعباد.

ثاني��ا؛ االقتصاد وال��ذي بحاجة هو اآلخر ال��ى انفراج حقيقي 
فالتضيي��ق على الن��اس ومحاربة املواطن البس��يط في رزقه 
ليس ه��و احلل لاس��تثمار وليس ه��و طريق تثبي��ت وتطبيق 
القان��ون دون ايج��اد بديل له��ؤالء املواطنني البس��طاء الذين 
تقطعت بهم س��بل العيش دون سابق إنذار، كما ان االتفاقات 
االقتصادية اخلارجية ليست هي احلل أيضاً ألنها تخدم الغير؛ 
اكثر مما تخدم الشعب واملنتوج احمللي، وكان األجدى باحلكومة 
والدكتور عب��د املهدي وهو صاحب اخلب��رة والباع الطويل في 
مج��االت االقتصاد ان يحق��ق التوازن املطلوب ب��ني االتفاقات 

اخلارجية واملتطلبات العاجلة الداخلية.
فأح��ام التكنوق��راط ذهب��ت ادراج احملاصصة والق��رار واألمر 
الديواني اصبح رهني واس��تكمال الكابينة الوزارية اصبح من 
املاضي فاحلذر كل احلذر من أية ازمة سياس��ية في هذا الوقت 

بالذات فانه غير مناسب واالمر ال يحتمل املزيد .

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

وليست مكتوبة بخط اليد. 
مع اإلعتزاز واحملبة

تنويــه..إلى كتابنا األعزاء

 خارطة طريق

 األمن واالقتصاد
واحلذر من أي ازمة
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الطالق .. آفة تهدم االسرة

احمد شاكر الحلفي

النظ��م  اق��دم  اح��د  الط��اق  يع��د 
االجتماعي��ة في مجتمع��ات العراق 
القدمي ، طبقا للتقاليد والقوانني ولم 
يكن الط��اق ومفارقة ال��زوج  زوجته 
مزاجي��ا او حس��ب ما يه��وى الرجل 
واملرأة، وإمنا حددته الشرائع والقوانني 
، حي��ث اتب��ع العراقي��ني القدماء في 
اإلج��راءات  الرافدي��ن  وادي  حض��ارة 
القانوني��ة اي يك��ون الطاق رس��مياً 
وف��ق قرار م��ن احملكم��ة ، وكان للزوج 
ح��ق تطليق زوجت��ه إذا كان��ت عاقرا  
وعدم قدرتها على اإلجناب ، او اخليانة 
الزوجي��ة او عدم التزامه��ا بواجباتها 
الزوجي��ة ، ومنحت القوان��ني الزوجة 
ح��ق التطليق من زوجه��ا إذا اختفى 

ال��زوج ملدة طويلة م��ن الزمن ، اذا كان 
زوجه��ا س��يء التصرف او ف��ي حالة 
اخليان��ة الزوجية او فرط بش��رفها او 
التقصي��ر في إعالة عائلت��ه.. اما في 
الديان��ات ، فالدي��ن اليه��ودي اعطى 
لل��زوج ح��ق تطليق زوجت��ه إذا كانت 
عاق��را او ثبت زناها او ارتدت عن دينها 
او امتنعت عن معاش��رت زوجها مدة 
س��نة او رفض��ت االنتقال مع��ه الى 
مس��كن اخ��ر او ش��تمته او اصي��ب 
مبرض خطي��ر مينعه منه��ا، واملذاهب 
املس��يحية الت��ي تبيح الط��اق في 
حالة اخليان��ة الزوجية على ماورد في 
االجنيل على لس��ان الس��يد املسيح 
عليه السام اذ يقول ) من طلق امرأته 
إال بسبب الزنا يجعلها تزنى( وتعتمد 
ايضا املذاهب املس��يحية في حترميها 
ال��زواج عل��ى املطلق��ة واملطلق على 
م��اورد في االجنيل إذ يق��ول )من يتزوج 
مطلقة يزنى( )وإذا طلقت املرأة زوجها 
وتزوج��ت باخر ارتكبت بذل��ك الزنا( ، 
والقانون الفرنس��ي اليبيح الطاق إال 
لواحد من ثاثة اس��باب ، أحدها الزنا 

م��ن احد الزوج��ني ، وثانيها جتاوز احلد 
واإلهان��ة ، وثالثه��ا احلك��م على احد 
الزوج��ني بعقوب��ة قضائي��ة مهينة . 
فامل��رض واجلن��ون واالصاب��ة  بعاه��ة 
والغيبة الطويل��ة اليبيح الطاق في 

القان��ون الفرنس��ي .. وف��ي اجلاهلية 
كان الط��اق ش��ائعاً اذا اراد الرج��ل 
تطلي��ق زوجته قال له��ا حبلِك على 
غارب��ِك ، أي خليت س��بيلك فاذهبي 

حيث شئِت او يقول انِت مخلى كهذا 
البعير ، او احلقي بأهلِك ، وكان من حق 
املرأة ح��ق التطليق م��ن زوجها وكان 
البع��ض أمرهن بيده��ن اي يكون حق 
تطليق انفس��هن متى ش��ئن وكانت 
عامة التطليق أال تصنع املرأة طعاماً 
لزوجه��ا او حت��ول ب��اب خبائه��ا ، فان 
كان قبل املش��رق حولته قبل املغرب ، 
فيعلم الزوج ان زوجته طلقت نفسها 
منه .. اما الدين االس��امي قد اعطى 
للزواج قدس��ية ووصفه القرآن الكرمي 
بامليثاق الغليظ وجعل املودة والرحمة 
واأللفة الصلة بينهما ، ولذلك بغض 
االس��ام الن��اس بالط��اق وق��ال اهلل 
تعالى في كتابه الكرمي )ابغض احلال 
عن��د اهلل الطاق( لك��ن اليوم نتفاجأ 
بح��االت الط��اق ف��ي الع��راق حيث 
اعلن مرص��د احلريات الدفاع عن املرأة 
املعنف��ة ان نس��بة الطاق لاش��هر  
االول��ى لع��ام 2019 بلغ��ت ) 24088( 
حال��ة طاق وهذا الرق��م مخيف جداً 
، لك��ن الب��د ان تكون وراء ه��ذا العدد 
واقتصادية  الكبير عوامل اجتماعية 

وثقافي��ة ،  اهمه��ا زواج القاصرات او 
الزواج املبكر ، وقسوة الفقر والبطالة  
، الضغوط��ات النفس��ية وم��ا ينتج 
عنه��ا ، اخليانات الزوجي��ة ، والتفاوت 
ف��ي املس��توى الثقاف��ي ، والتدخات 
من قبل االقرباء واالصدقاء ، واخلافات 
العائلية ، وعدم تأمني الس��كن الذي 
اصب��ح عائق��ا مهم��ا امام االس��رة ، 
والضع��ف اجلنس��ي وعقم ال��زوج او 
الزوجة ، غياب احلوار والتفاهم ، ضيق 
العيش وع��دم حتمل الصب��ر ، الفارق 
العمري وهذا جانب مهم ، عدم تأمني 
حاجات الزوجة ، ومن اس��باب الطاق 
ايض��اً ، غي��اب الوع��ي الثقافي وعدم 
االدراك ، والغي��رة القاتل��ة ، ومواق��ع 

التواص��ل االجتماع��ي والفضائيات ، 
والتفكك االسري ،  وغيرها من االمور 
احلياتية ومغرياتها ، كل هذه االسباب 
س��اهمت بشكل مباش��ر في حاالت 
الط��اق .. ح��ني تتفاق��م مش��اكلنا 
ويهت��ز ع��رش األس��رة  االجتماعي��ة 
العراقية في موضوع الطاق   البد من 
ايجاد احللول املناسبة للحفاظ على 
األسرة كونها العمود الفقري جملتمعنا 
وان نعالج كل مش��اكلنا بترٍو وهدوء 
بعيداً عن العصبي��ة واالنفعاالت وان 
نحيي القيم االخاقية على اس��اس 
امل��ودة والرحم��ة ، والبد م��ن ان يكون 
الطاق إال في حدود الضرورة القصوى، 
وعل��ى الزوج��ة ان تتحم��ل متاع��ب 

احلي��اة وضيق العي��ش للحفاظ على 
اس��تمرارية احلي��اة الزوجية ، وبنفس 
الباحث��ة  او  الباح��ث  عل��ى  الوق��ت 
اكث��ر  دورا  يأخ��ذا  ان  االجتماعي��ة 
جدية ف��ي اصاح الزوج��ني وان تاخذ 
احملكم��ة الوق��ت الطويل ف��ي اتخاذ 
قرار الطاق لكي نعطي مجاالً اوسع 
للطرف��ني الع��ادة حياته��م . نتمن��ى 
عل��ى اجلميع املس��اهمة الفاعلة في 
احلفاظ على االس��رة من الضياع وان 
نس��تثمر الطاقات االيجابية لنش��ر 
ثقافة التسامح بني الزوجني باالخص 
النهما ركنا العائلة والبد لاركان من 
الثبات حتى يحافظوا على االوالد من 

عوادي الزمن .

البد من ايجاد الحلول 
املناسبة للحفاظ على 
األسرة كونها العمود الفقري 
ملجتمعنا وان نعالج كل 
مشاكلنا برتو وهدوء بعيدًا 
عن العصبية واالنفعاالت

انها فرصة مواتية هيأها لنا 
الشهر الفضيل فعلى الجميع 
ان يغتنمها لتبدأ صفحات 
جديدة تضاف اىل صفحاتها 
املشرقة يف الدفاع عن الوطن و 
يف مالحقة االرهابيني

العمل على تشغيل 
شركات القطاع املختلط 
بطاقتها اإلنتاجية سوف 
يؤدي إىل تلبية حاجة 
السوق املحلية وتشغيل 
اآلالف من األيدي العاملة

الحذر كل الحذر من 
أية ازمة سياسية 
يف هذا الوقت 
بالذات فانه غري 
مناسب واالمر ال 
يحتمل املزيد

تـُعـَدّ البلدان العربية 
وعلى راسها العراق يف 
طليعة البلدان التي 
تعاني من سلبيةِ آثار 
هـِجـْرَة املهندسني 
واألطباء وعلماء الذرة 
والفضاء

رئيس الوزراء وحتريك عجلة االقتصاد)3(

جواد العطار 

 مدخل لبحث ِهْجَرُة األدمغة

مارد عبد الحسن الحسون

في الوقت الذي تتواصل به ايام الش��هر الفضيل 
إميانا و نس��قا روحيا متميزا تظ��ل هناك عدد من 
االس��ئلة التي البد من االجابة عليها بشأن مدى 
ق��رب بع��ض املواطن��ني العراقي��ني من قي��م هذا 
الش��هر في الصي��رورة االميانية الازم��ة له، و في 

اطار انه ال يزكي األنفس اال اهلل.
الس��ؤال االكث��ر إحلاحاً، ما هو م��دى قرب البعض 
من ش��روط الش��هر الفضيل و هي ش��روط ال ترد 
ف��ي كل املقايي��س، انا هنا اس��أل في س��ياق ما 
أتابعه عن الش��ؤون العش��ائرية، و اطرح عددا من 
االستفس��ارات و املواق��ف، ماذا حتق��ق في بعض 
االوساط العشائرية حتى اآلن من درء للخصومات 
والعم��ل على فت��ح ابواب املصاحل��ات باإلفادة من 
مبادئ ه��ذا الش��هر الفضيل لتطهي��ر النفوس، 
والكف عن االذى، و االبتعاد عن الصغائر، و الدفاع 
عن حق��وق الذين يس��تحقون حقوقهم، و النظر 
الى العدل بوصفه اقرب الطرق الى اهلل، بل و النظر 
الى الس��خاء م��ن موقع ان الس��خي حبيب اهلل، 
اس��أل هل تخلص البعض من الوالئم الرمضانية 
الت��ي يحكمها التبذير و االس��راف غير املبرر، هل 

هن��اك من وضعوا قائمة بأفق��ر العوائل التي هي 
ضم��ن مناطق عش��ائرهم و تفقدوها و س��اهموا 
بدعمها مس��اهمة بدون مفاخرة وال استعراضات 
اعامية، اس��أل أيضاً و في اإلط��ار امليداني هل مت 
وضع ح��د للخصوم��ات ، و هل تصاف��ت القلوب 
و الضمائ��ر، و هل حلت نعمة االثرة احلس��نة في 
العاق��ات، هل فتحت مضاي��ف و دواوين لعناوين 
املصاحل��ة و الكف عن نزعات القت��ل و التنكيل و 
املباغتة، واس��أل ضم��ن عنوان اس��تحقاقي اين 
هي مس��ؤولية البعض ف��ي وضع ح��د لعمليات 
التهري��ب ومنه��ا تهري��ب اخملدرات م��ع معلومات 
موثقة ان عدداً من جتار اخملدرات يتخذون من بعض 
املناط��ق محطات لتخزين بضائعهم الش��ريرة، و 
أس��أل ايضا و في اطار القيمة االعتبارية نفسها 
مس��اعدة الدولة على القي��ام بواجباتها وهل لنا لش��هر رمضان املبارك، ماذا حققنا كعش��ائر في 

ان جند شيوخ عشائر يقيمون احلد على من يخرج 

عن تقاليد و قيم الدين االسامي احلنيف، و اسأل 
أيضاً وفي إطار ما طرحت، اين هي الرحمة و املغفرة 
و عفى اهلل عما سلف عند بعض العشائر، ال انكر 
انه هناك الكثير من ابناء العش��ائر املتميزين في 
ادائهم اإلمياني أنقياء وال غبار على س��لوكهم مع 
انني لس��ت الذي يستطيع تأشير ذلك و لكن من 
محت��وى احلقيقة التي تقول لو خليت قلبت لكن 
املس��ألة هن��ا تتعلق بأن يكون منهج التس��امح 
واحملبة و ال��ود و االخاء و العدال��ة و ارادة التضامن 

هي التي حتكم سلوكنا.
انه��ا فرصة مؤاتي��ة هيأها لنا الش��هر الفضيل، 
فعلى اجلمي��ع ان يغتنمها لتبدأ صفحات جديدة 
تض��اف الى صفحاتها املش��رقة ف��ي الدفاع عن 
الوط��ن و ف��ي ماحق��ة االرهابي��ني و ف��ي الكف 
ع��ن االذى و إقامة صروح التس��امح، اس��أل ايضا 

باس��تحقاق كبير كم رئيس عش��يرة من عشائر 
العراق تفقد املدارس في منطقته و شارك اداراتها 
في تلبية بعض احتياجاتها بدالً عن الشكوى وقد 

قيل )اشعل شمعة بدال من ان تلعن الظام(.
نح��ن ام��ام اس��تحقاقات كثي��رة ف��ي املناط��ق 
بعضه��ا  كان  ان  و  اس��تحقاقات  العش��ائرية، 
م��ن مس��ؤوليات احلكوم��ة لكنها أيض��اً هي من 
االس��تحقاقات املطلوبة من املواطنني انفسهم 
ابناء العش��ائر، فاب��د من املبادرة في كل ش��ؤون 
احلي��اة اليومية و البد من ان يك��ون هناك صندوق 
عش��ائري لدى كل عش��يرة ليس لدف��ع الدية وال 
الفصول وال إلى ما تفرضه الس��نينة العشائرية 
و إمن��ا من أج��ل املس��اهمة في تق��دمي خدمة في 
املنطقة العشائرية نفسها و علينا باملثل القائل 

)ان ماء الغدير ميتلئ من قطرات املطر الصغيرة(.

استحقاقات الشهر الفضيل

القاضي  كاظم عبد جاسم الزيدي  

آث��ار مقط��ع نش��ر مؤخ��را م��ن خ��ال مواق��ع التواصل 
االجتماع��ي ألحد األش��خاص وه��و  يلتقط ص��ورة جلثة 
ميت االس��تنكار واإلدان��ة من الناس ألن��ه ينتهك حرمة 
املي��ت و إن املش��رع ق��د أراد إن يحفظ حرم��ة امليت وعدم 
اهانت��ه بع��د وفاته وقد أحاط ذلك  بس��ياج م��ن احلماية 
القانوني��ة بنص��وص وردت ف��ي قانون العقوب��ات وبعض 
القوان��ني  اخلاص��ة. وإن جرمي��ة انته��اك حرم��ة امليت من 
اجلرائم االجتماعية املنصوص عليها  في قانون العقوبات 
العراقي رقم 111 لس��نة 1969 املع��دل حيث نصت املادة 
  )374( عل��ى ان )يعاق��ب باحلبس مدة ال تزيد على س��نتني 
وبغرام��ة أو بإح��دى هات��ني  العقوبتني م��ن انتهك عمدا 
حرمة جثة أو جزءا منها أو رفاتا أدمية وحسر عنها الكفن 
 واذا وق��ع الفع��ل انتقاما من امليت أو تش��هيرا به فتكون 
العقوبة احلبس مدة ال تزيد على  ثاث سنوات( كما نصت 
املادة )373( منه عل��ى ان يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على 
 س��نتني وبغرام��ة ال تزيد على مائتي إل��ف دينار أو بإحدى 
هاتني العقوبتني من انتهك أو  دنس حرمة قبر أو مقبرة أو 
نصب مليت أو ش��وه عمدا شيئا من ذلك. وإن اإلنسان  بعد 
وفاته يصبح جسدا با روح فإذا كان يستطيع رد االعتداء 
احلاصل عليه في حياته  فا يستطيع ذلك بعد وفاته وإن 
جرمي��ة انتهاك حرم��ة املوتى من اجلرائ��م املهمة  لكونها 
تخالف الش��رع والقانون حيث أكدت الشرائع السماوية 
على ضرورة حمايتها من  االعتداء فهي مساكن خصصت 
له��م لك��ي يرق��دوا به��ا بس��ام ولذلك حرص املش��رع 

 حمايتها ولم يجز القانون فتح القبر إال بأمر القاضي في 
حالة االش��تباه بحادث جنائي.  وإن املش��رع العراقي أراد 
أن يحفظ للمي��ت حرمته وعدم إهانته بعد وفاته ولذلك 
نظم  املش��رع العراق��ي ذلك في العديد من التش��ريعات 
ومنه��ا قانون العقوب��ات العراقي رقم   111 لس��نة 1969 
وقان��ون حماي��ة املقابر اجلماعي��ة رقم )5( لس��نة 2006 
ونظام  املقابر رقم )18( لسنة 1935.إن املشرع العراقي قد 
راعى وجوب احترام حرمة  املوتى من خال عدم املس��اس 
بجثته أو قب��ره أو النصب املقامة له وهي جنحة  معاقب 
عليه��ا باحلب��س وان االعتداء عل��ى حرمة اجلث��ة يتمثل 
بانته��اك حرمة اجلثة  كتصوير اجلث��ة وعرضها من خال 
مواقع التواصل االجتماعي ونشر صور تلك اجلثة  وحسر 
الكف��ن عنه��ا أو االعتداء على القب��ر بالتهدمي. وقد عرف 
املش��رع العراقي املقبرة  ف��ي نظام املقاب��ر العراقي رقم 
)18( لس��نة 1935 بأنها األرض اخملصصة لدفن  املوتى كما 
ع��رف املقبرة اجلماعية ف��ي قانون املقاب��ر اجلماعية رقم 
)5( لس��نة 2006  بأنه��ا األرض أو املكان ال��ذي يضم رفات 
اكثر من ش��هيد مت دفنه��م أو إخفائهم عل��ى نحو  ثابت 
دون إتباع األحكام الش��رعية والقيم اإلنس��انية الواجب 
مراعاته��ا عند دفن املوتى  و بطريق��ة يقصد منها إخفاء 
معالم جرمية إبادة جماعية وجند إن العقوبة التي وضعها 
 املش��رع العراقي لهذه اجلرائم املتعلق��ة بانتهاك حرمة 
املوتى واملقابر عقوبة بس��يطة و ال تتناس��ب مع خطورة 
هذه اجلرمية ونقترح تش��ديد العقوبة فيما يتعلق باملادة 
374  الس��يما اذا القصد من انته��اك حرمة امليت هو بث 
اخل��وف والفزع من قبل التنظيم��ات  اإلرهابية اذا ارتكبت 
اجلرمية لس��بب طائفي وتوحيد التشريعات اخلاصة التي 
تنظم  املقاب��ر ومنها نظام املقابر رقم )18( لس��نة 1935 
وقانون املقابر اجلماعية والتش��ديد  فيم��ا يتعلق بإعمال 
السحر والشعوذة والتي أدت إلى انتشار الهدم والتدنيس 
للمقاب��ر،  إن حماي��ة جثة امليت وقبر اإلنس��ان بعد وفاته 
ميثل قيمة قانونية وحقا من حقوق  اإلنس��ان األخرى فلم 
تعد النص��وص القانونية التي وضعها املش��رع العراقي 
كافي��ة لردع  اجلن��اة لذا توج��ب تدخل املش��رع العراقي 
ليتخ��ذ اإلج��راءات الت��ي يضم��ن م��ن خاله��ا ردع  هذه 

الظاهرة .

جرمية انتهاك حرمة املوتى  



ف��ي 15 كان��ون الثان��ي/ يناير، 
وقبل خمسة ايام من احتفال 
التنصيب ظهرت في البرنامج 
السياس��ي ي��وم االح��د على 
قن��اة فوك��س ني��وز فقل��ت: 
»احي��ا في ه��ذا العال��م منذ 
45 عام��اً حي��ث حت��دث ام��ور 
ويدع��ي الن��اس اش��ياء. ه��ذا 
املستند تافه. لم يكن ينبغي 
قط تقدميه عل��ى انه جزء من 
احاط��ة اس��تخبارية من حق 
ترام��ب ان ينزع��ج م��ن ذلك« 
ارتكب مسؤولو االستخبارات 
»الرائعون، والذين قاموا بعمل 
عظي��م، خط��أ هن��ا؛ وعندما 
ان  يج��ب  الن��اس  يخط��ئ 
يعتذروا«... ان املسار الطبيعي 
ملثل هذه املعلوم��ات كما في 
االدارات املاضي��ة ان مت��رر ال��ى 
االبي��ض  البي��ت  مستش��ار 
الرئيس  املقب��ل. دع محام��ي 
اجلدي��د يتعامل م��ع »االطباق 

الساخنة«.
بع��د ظه��ر ذل��ك الي��وم، غرد 
ترام��ب: »ش��كراً لب��وب وودرد 
الذي ق��ال: »هذه وثيقة تافهة 
.. لم يكن ينبغي قط تقدميها.. 

من حق ترامب ان يستاء..«.
لم يكن من دواعي س��روري ان 
ابدو منحازاً الى احد االطراف، 
لكنني ش��عرت بق��وة ان مثل 
ه��ذه الوثيقة حتى في صيغة 
مختصرة كانت فعالً »تافهة« 
ف��ي  معاجلته��ا  يج��ب  وكان 

شكل مختلف.
لق��د ادت احلادث��ة دوراً كبي��راً 
في اط��الق ح��رب ترامب على 
وبخاصة  االستخبارات،  عالم 
مكتب التحقيقات الفيدرالي 

وكومي.
الفصل التاسع

بع��د خمس��ة ايام عل��ى اداء 
القس��م في 25 كانون الثاني/ 
الرئي��س ترام��ب  يناي��ر، دع��ا 
االمن  وفريق  كبار مستشاريه 
القوم��ي ال��ى البي��ت االبيض 
لتناول العشاء. تقدم ماتيس، 
وزير الدفاع اجلديد، من ترامب 
بخطط ع��ن عملية وضعتها 
»مجموعة القوات اخلاصة في 
البحري��ة االميركية« ضد احد 
كب��ار معاوني تنظيم القاعدة 

في اليمن.
وصف كيف سيش��ن عشرات 
الكومن��دوس هجوماً،  رج��ال 
آمل��ن ف��ي االس��تيالء عل��ى 
االس��تخبارية  املعلوم��ات 
والهواتف واحلواسيب احملمولة 
وقتل املتع��اون، وهو احد قادة 
تنظيم القاعدة القالئل الذين 

ما يزالون على قيد احلياة.
االول��ى  العملي��ة  س��تكون 
ف��ي اليم��ن بعد م��رور عامن. 
وق��د ُنِظ��ر فيها س��ابقاً لكن 
الرئي��س اوبام��ا اجله��ا. يريد 
ليلة غير مقمرة  العسكريون 
واحداه��ا  الهجم��ات،  لش��ن 

قريبة.
كان ل��دى بان��ون اس��ئلة عن 
املعضالت الكب��رى في اليمن. 
تس��اءل القائد املالزم السابق 

ف��ي س��الح البحري��ة مل��اذا ال 
امداد االس��لحة  ميكن قط��ع 
عن املتمردين احلوثين ومنعها 

من طريق البحر.
»ان��ت تس��يطر عل��ى اجل��و«، 
ق��ال بان��ون. »لدي��ك البحرية 
االميركي��ة، وحتكم في البحر. 

ما حجم صعوبة ذلك؟«.
»ان��ه خ��ط س��احلي كبير«، 

اجاب ماتيس.
»س��تيف«، ق��ال ترامب بصبر 
نافد: »ه��ذا ما يفعل��ه هؤالء 
الرجال. دعهم يقوموا بذلك«. 

أي، بعبارة أُخرى اصمت.
وقع ترامب االمر، وشنت الغارة 
قب��ل فج��ر االح��د 29 كانون 
الثان��ي/ يناير. وقع��ت اخطاء 
كثيرة. خالل قتال اس��تمر 50 
دقيقة قت��ل احد افراد القوات 
وُقتل  اخلاص��ة واصيب ثالث��ة 
مدنيون مب��ن فيهم اطفال. لم 
تتمكن مروحية تابعة لسالح 
البحري��ة م��ن طراز اوس��براي 
MV-22 تكلفته��ا 75 ملي��ون 
االق��الع  م��ن  اميرك��ي،  دوالر 
مج��دداً بع��د هبوطه��ا. كان 
يج��ب تدميرها عمداً لئال تقع 

في يد العدو.
كان اجلندي في القوات اخلاصة 
ولي��ام »راي��ن« اوين��ز، 36 عاماً 
م��ن بيوريا، الين��وي، الضحية 
االميركية االولى التي تسقط 
ف��ي قت��ال بع��د تول��ي ترامب 
احلكم. قرر ترامب الذهاب الى 
دوفر في والية ديالوير لالشراف 
على مراسم وصول جثته، وقد 

رافقته ايفانكا.
عندما وصال ال��ى دوفر، تنحى 
بالرئيس جانب��اً. وفق  القائ��د 
ما اخب��ر ترامب كبار موظفيه 
الحقاً، قال القائد: اريد اعدادك 

لهذا، س��يدي الرئيس. عندما 
اليك،  العائلة  تدخل س��تأتي 
س��تكون جتربة ال مثي��ل لها. 
ان��ت القائ��د الع��ام. االحترام 
ال��ذي يكنون��ه ل��ك، وحزنهم 
يص��دق  ال  ام��راً  س��يكونان 
ملواس��اتهم.  هناك  س��تكون 
عندم��ا حت��ط الطائ��رة، وينزل 
بالعل��م،  املغط��ى  النع��ش 
العائلة  افراد  س��يفقد بعض 
وس��يفقدونها  اعصابه��م، 
كثي��راً. من ناحي��ة اخرى، كن 
بع��ض  لس��ماع  مس��تعداً 

يتفوه��ون بكالم  االش��خاص 
غير الئق بل حتى قاٍس.

ل��م يقل احد ش��يئاً قاس��ياً، 
ولك��ن س��ادت ب��رودة قاطعة 

تذكرها الرئيس.
»ه��ذا صعب«، ق��ال بعد ذلك. 
كان م��ن الواضح ان��ه انزعج 
س��مح بأن يُعرف انه لن يقوم 

مبزيد من الرحالت الى دوفر.
كان وال��د اوينز، بي��ل اوينز في 
دوف��ر لكن��ه وزوجت��ه رفض��ا 

مقابلة ترامب.
»آسف«، قال اوينز للقسيس. 
ال اري��د مقابلة الرئيس. ال اريد 
ان أُثي��ر النفوس لكن ضميري 

لن يسمح لي بالتحدث اليه.
وقال الحقاً: »قبل سنتن، لم 
تطأ جزمة ارض اليمن. كان كل 
ما في االم��ر صواريخ وطائرات 
من دون طيار، ألن ال هدف هناك 
يس��اوي حياة اميركية واحدة. 
الي��وم اصبح علين��ا فجأة ان 

نقوم بهذا العرض الكبير«.
وبدالً من توجيه االنتقادات الى 
ما فعل��ه ترامب م��ع آل خان، 

املنضويان في  الوال��دان  وهما 
املنظم��ة االميركية »النجمة 
الذهبي��ة« والل��ذان ظهرا في 
املؤمت��ر الدميقراطي عام 2016، 
اعرب ترامب ع��ن تعاطفه مع 

والد اوينز.
ق��ال ترام��ب ف��ي وق��ت الحق 
»اتفهم ان يق��ول الناس ذلك. 
اش��عر .. هل تعرف اس��وأ من 
ه��ذا املوقف؟ ال ش��يء اس��وأ 

منه«.
املس��ؤولن  م��ن  كث��ر  وق��ال 
الس��ابقن ف��ي ادارة اوباما ان 

العملية قد ُخط��ط لها قبل 
اش��هر ع��دة لكنه��م ابعدوا 
اوبام��ا عنها، موضحن انه ما 

كان ليوافق عليها مطلقاً.

ف��ي مقابلة مع فوكس صباح 
ف��ي  ل��ه  اول خط��اب علن��ي 
جلسة مشتركة للكونغرس، 
قال ترامب ان الغ��ارة اليمنية 
كان��ت ام��راً »يتطل��ع الي��ه« 

جنراالته »احملترم��ون جداً منذ 
مدة طويلة«.

واضاف: »لقد خسروا راين«.
دعا ترامب كاري��ن اوينز، ارملة 

راي��ن واالم لثالث��ة اطفال الى 
اجلل��وس ف��ي الش��رفة ي��وم 
اخلطاب في اجللسة املشتركة 
للكونغ��رس ف��ي 28 ش��باط/ 

فبراير، جلست قرب ايفانكا.
امام مجلس��ي  ترام��ب  ق��ال 
الش��يوخ والنواب، و47 مليون 
شاش��ات  عل��ى  مش��اهد، 
التلف��زة: »انن��ا محظوظ��ون 
بانضم��ام كاري��ن اوين��ز الينا 
الي��وم. استش��هد راي��ن كما 
عاش، محارب��اً وبطالً، يكافح 

االرهاب ويحمي امتنا«.

تعرض��ت  العملي��ة  وألن 
لالنتقاد، اض��اف ترامب: »لقد 
حتدثت للتو مع اجلنرال ماتيس 
ال��ذي اع��اد التأكي��د ان راي��ن 

كان ج��زءاً م��ن غ��ارة ناجحة 
كبي��رة  اثم��رت كمي��ة  ج��داً 
م��ن املعلومات االس��تخبارية 
املهمة التي ستؤدي الى مزيد 
االنتصارات في املستقبل  من 

على اعدائن��ا. ارث راين مخلد 
الى االبد«.

التفت الرئيس الى ارملة اوينز 
على الش��رفة قائالً: »ش��كراً 

لك«.
انفجر تصفيق مدو.

غالب��ت كاري��ن اوين��ز بداي��ًة 
ومتتم��ت:  فزف��رت  دموعه��ا، 

»أُحبك عزيزي«.
وب��دأت  التصفي��ق  اس��تمر 
دموعه��ا تنهمر. وقفت ضمت 
يديه��ا كأنه��ا تصل��ي رفعت 
عينيه��ا ال��ى اعل��ى ومتتمت: 

»أُحبك«.
تابع ترام��ب: »على ما يعلمنا 
الكت��اب املق��دس، ما من حب 
اعظم م��ن ان يبذل االنس��ان 

نفس��ه ف��ي س��بيل احبائه. 
ب��ذل راي��ن حياته في س��بيل 
اصدقائه، وب��الده، وحريتنا. لن 

ننساه ابداً«.
دام التصفيق واحلفاوة البالغة 
واحلض��ور  الكونغ��رس  م��ن 

دقيقتن تقريباً.
»راي��ن ينظ��ر الين��ا اآلن م��ن 
السماء« قال ترامب. »وتعلمون 
ذل��ك، انه س��عيد ج��داً ألنني 
اعتق��د ان��ه ق��د حط��م رقماً 

قياسياً«.
ابتسمت كارين اوينز وصفقت. 
حياه��ا الرئي��س وعانقها في 

الردهة بعد اخلطاب.
ح��ن اج��رى ترام��ب  الحق��اً 
اتصاالت بأهالي العس��كرين 
الذي��ن قضوا، الح��ظ موظفو 
البي��ت االبيض ك��م كان االمر 

صعباً وشاقاً عليه.
»لي��س الرج��ل املؤه��ل لهذه 

املهمة«، ق��ال بانون. »لم يكن 
يوم��اً قريباً م��ن اجليش وال من 
عائ��الت العس��كرين وال م��ن 
امل��وت«. فمقتل »آب��اء اطفال 
صغار« صدمه جداً. »كان وقع 
ذل��ك علي��ه ش��ديداً، ويظهر 

جلياً في كل تصرفاته«.
وقال اح��د املوظفن احلاضرين 
خ��الل غالبية املكامل��ات التي 
اجراها ترامب مع افراد عائالت 
النجم��ة الذهبي��ة ان��ه صدم 
من مق��دار الوق��ت والعاطفة 
اللذين خصهم��ا بهم ترامب. 
كان ف��ي حوزت��ه نس��خة عن 
امللف الشخصي لكل عنصر 

متوّف.
»انظر الى صورته اآلن. يا للفتى 
اجلميل، ق��ال ترامب في احدى 
املكامل��ات الف��راد االس��رة. اين 
ترع��رع؟ بأي مدرس��ة التحق؟ 

ملاذا انضم الى اجليش؟
»لدي الس��جل هن��ا«، اضاف 
ترام��ب »تش��ير التقاري��ر كم 
كان محبوب��اً. لق��د كان قائداً 

عظيماً«.
كان ف��ي ح��وزة احده��م ف��ي 
املكت��ب البيض��اوي نس��خة 
عن س��جالت اخلدمة. ال شيء 
مم��ا قال��ه ترام��ب ُذِك��ر فيها. 
كان يختلقه��ا. عل��م ما تريد 

العائالت سماعه.
الدولي:  جرى اختبار للنظ��ام 
ه��ل كان ل��ه موطئ ق��دم في 
ادارة ترامب اجلديدة في الشهر 

االول؟
خ��الل احلمل��ة انتق��د ترامب 
ش��مال  حل��ف  منظم��ة 
االطلس��ي )النات��و( التحالف 
ال��ذي يع��ود ال��ى 68 عاماً مع 
اوربا. اعتبر غالباً اجنح اجلهود 
الس��وفيتي  االحتاد  ملواجه��ة 

خالل احلرب الباردة.
الغربي��ة.  للوح��دة  واساس��اً 
الدف��اع  االعض��اء  وتعه��د 
اجلماع��ي ما يعني ان الهجوم 
على احدهم س��ُيعد هجوماً 

على اجلميع.
جادل ترامب ب��أن حلف الناتو 
ق��د »عفى علي��ه الزمن«. كان 
معظم انتق��اده يتعلق باملال. 
وكان ه��دف النات��و ان تُنف��ق 
كل دول��ة عض��و ف��ي النهاية 
2% من ناجتها احمللي االجمالي 
على الدف��اع. انفقت الواليات 
املتحدة 3،5% من ناجتها احمللي 
االجمال��ي ف��ي ح��ن انفقت 

املانيا 1,2% فقط.
كان على وزي��ر الدفاع ماتيس 
ان يلقي خطاباً في ميونخ، في 
املانيا، منتصف ش��باط وكان 
عليه تس��وية سياسة االدارة 
ازاء النات��و قبل ذلك احلن. هل 

كان ترامب مؤيداً أم معارضاً؟
انتقد ماتيس  كمواطن عادي، 
اف��كار ترامب املناهضة حللف 
بأنه��ا  اياه��ا  واصف��اً  النات��و 
»غريب��ة«. وش��عر كثي��ر م��ن 
موظف��ي الس��لك اخلارج��ي، 
فضالً ع��ن احللف��اء الغربين، 

بالتوتر من انتقادات ترامب.

ملف

انتقد ماتيس افكار ترامب املناهضة حللف الناتو واصفًا اياها بأنها غريبة

تقدم ماتيس من ترامب بخطط عن 
عملية وضعتها مجموعة القوات الخاصة 

يف البحرية االمريكية ضد احد كبار معاوني 
تنظيم القاعدة يف اليمن

احللقة )17(

قال ترامب ان الغارة اليمنية كانت
 امرًا يتطلع اليه جنراالته املحرتمون جدًا 

منذ مدة طويلة

كومي
ترامب

ماتيس

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

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

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

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

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

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

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

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

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

للجماهير« أملن لكم أن تبحروا مع امواج الكتاب وكل يغرف ما يريد«.
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اختتمت الليلة قبل املاضية اجلولة 
الدوري  م��ن  والعش��رين  الس��ابعة 
العراقي املمتاز، وش��هدت متغيرات 
كثيرة وتألقت أسماء كان لها عنوان 
ب��ارز  في نتائ��ج فرقه��م، ففي كل 
جول��ة هناك العبون مميزون تس��تند 
عليه��م فرقهم ف��ي صن��ع الفارق 

الفني على مستوى النتائج.
 كعادت��ه نهاي��ة كل جول��ة، اختار 
للجول��ة  املثالي��ة  التش��كيلة 
الدوري  م��ن  والعش��رين  الس��ابعة 
العراق��ي املمت��از، وفق املس��تويات 

التي قدمها الالعبون وفق ما يلي:
حارس موهوب

محم��د صال��ح: تكرر أس��م حارس 
الك��رخ الش��اب محم��د صالح في 
التش��كيلة املثالي��ة وكان العنوان 
األب��رز بصف��وف فريق��ه ف��ي مباراة 
الطلب��ة بتألقه ف��ي رد ركلة اجلزاء 
الت��ي نفذها م��روان حس��ن ليقود 

فريقه لفوز مهم.
دفاع صلب

هيردي س��يامند : قل��ب دفاع فريق 
أربي��ل، الع��ب يجيد الع��اب الهواء 
وكان سببا بفوز فريقه على احلسن   
بتكفله في رد العديد من الهجمات 

التي شنها الفريق املنافس.
إياد خل��ف: قلب دف��اع احلدود، 
يتمتع بخبرة كبيرة ولديه قدرة 
على استخالص الكرة، قاتل في 
مباراة فريق��ه أمام القوة اجلوية 
رغم ق��وة هجوم الق��وة اجلوية، 

وأبعد العديد من الكرات.
مي��ن  مداف��ع  س��الم:  ولي��د 
الدولي وليد س��الم  الش��رطة، 
قدم مب��اراة متمي��زة أمام نفط 
ميس��ان في مباراة كانت مثيرة 
وكان لس��الم دور كبير في توازن 

اداء فريقه.
يس��ار  مداف��ع  رائ��د:  حس��ن 
الك��رخ، الالع��ب الش��اب يوما 
بعد يوم يكتس��ب خبرة كبيرة 
ويؤكد قدرته عل��ى التواجد في 

العنصر  املثالية، وكان  التش��كيلة 
األبرز بصفوف فريق��ه في مواجهة 

الطلبة.
إياد خلف )14(
حلقة الوصل

عمر جبار: العب وسط امليناء، لعب 
دورا مؤثرا في منتصف امللعب، وكان 
سببا في كسب مباراة الديربي أمام 
نف��ط اجلن��وب بع��د األداء الرجولي 

املتميز.

مهدي كامل: العقل املدبر لطلعات 
واخملط��ط  الهجومي��ة  الش��رطة 
للعملي��ات، ومي��رر الك��رات بكلت��ا 
الف��رق  ودائم��ا م��ا يقل��ق  قدمي��ه 

املنافسة.
علي ش��وقي: العب البح��ري املؤثر، 
وال��ذي متك��ن م��ن كس��ر النتائ��ج 
الس��لبية التي يتع��رض لها فريقه 
ليس��جل هدف��ا قات��ال ف��ي مرمى 
النف��ط، ويحق��ق تع��ادال س��يكون 

مؤثرا لفريق البحري.

محمد قاس��م: جناح القوة اجلوية 
املهاري، عنصر مؤثر بشكل كبير ال 
يكل وال ميل، وكان عنصر قلق لفريق 
احل��دود، وجنح في مترير ك��رة الهدف 
القاتل لفريقه ليكسب ثالث نقاط 

مهمة.
عمر جبار

هجوم مميز
عالء محيس��ن: مهاج��م الكهرباء 
النشيط عالء محيس��ن، متكن من 
تس��جيل هدف ثمن جدا، كسر من 

خالل��ه فري��ق الكهرباء   سلس��لة 
النتائج الس��لبية بفوزه على أمانة 

بغداد.

قاس��م نصي��ف: مهاجم  محم��د 
نفط الوس��ط، الذي يبره��ن مباراة 
بعد أخرى أنه قادم بقوة للنجومية، 
أرهق دفاعات الزوراء وخطف كرة من 
احلارس جالل حس��ن وسجل منها 

أحد أهداف فريقه.

 
شهدت اجلولة ال� 27 من الدوري العراقي، 
جدال  خلقت  كارثية،  حتكيمية  أخطاء 

واسعا في الوسط الرياضي.
احلكام  جلنة  تدخل  األخطاء  وتطلبت 

المتصاص غضب األندية دون جدوى.
 

 ضربة جزاء صادمة
في  سعيد  يوسف  احلكم  احتسب 
جزاء  ركلتي  والكرخ،  الطلبة  مباراة 
التي  تلك  خصوصا  منطقيتن،  غير 

احتسبت ملصلحة الكرخ.
رسمي،  بيان  في  الطلبة  إدارة  وأكدت 
ضد  التحكيمية  األخطاء  »تكرار  أن 

فريقها، يثير االستغراب«. 
خطأ آخر

اللغط  حولها  أثير  أخرى  جزاء  ركلة 
الوسط، حيث  ونفط  الزوراء  مباراة  في 
محمد  واثق  الدولي  احلكم  احتسبها 

نفط  العبو  عليها  واعترض  للزوراء، 
من  هدية  بأنها  ووصفوها  الوسط 
الشوط  خسر  أن  بعد  للزوراء  احلكم 

األول بهدفن دون رد.
مسلسل مستمر

اعتراضه  ميسان،  نفط  مدرب  وأبدى 
على وجود »أخطاء حرمت فريقه من 3 

نقاط وفرصة إسقاط الشرطة، الفريق 
املتصدر«.

على  جاء  االعتراض  املرة  هذه  لكن 
أبدى  حيث  املساعدين،  احلكمن 
اخلاطئة«  »القرارات  بسبب  امتعاضه 
التي وصفها بأنها سلبت منه نقطتن 

مهمتن.

الغى  املساعد  »احلكم  أن  وأكد 
خاطئ،  بقرار  لنا  تام  انفراد  حالة 
حالة  من  جزاء  ركلة  واحتسبت 

تسلل واضحة على الشرطة«.
فريق  حمل  أخرى،  مباراة  وفي 
واحلكم  احلكم محمد صادق  احلدود 
اخلامس، مسؤولية »احتساب هدف 
بعد  اجلوية،  للقوة  صحيح«  غير 

»حالة دفع واضحة ملدافع الفريق«.
جلنة احلكام

احلكام  جلنة  عقدت  جهتها  من 
استثنائيا  اجتماعا  الكرة  احتاد  في 
مهدي  مالح  مشرفها  بحضور 
قاسم  صباح  الدكتور  ورئيسها 
عرب  محمد  الدكتور  الرئيس  ونائب 
اللجنة  وأعضاء  عبود  جنم  السر  وأمن 
لؤي صبحي ومهدي فليح وعباس عبد 

احلسن.
القرارات  من  عدد  اللجنة  واتخذت 
يرتكبون  الذين  احلكام  إيقاف  أهمها 
والعقاب  الثواب  مببدأ  والعمل  األخطاء 

في  بالتركيز  احلكام  على  والتشديد 
اجلوالت املقبلة من الدوري ألنها جوالت 

حسم.
كما تقرر منع املقيمن ومشرفي املباراة 
التواصل  وسائل  مع  التعاطي  من 
وجملة أخرى من القرارات التي تسعى 
من خاللها لتصحيح مسار التحكيم.

مواقف تعكس حال التحكيم:
علي  الدولي  احلكم  أن  مصدر   وذكر 
ملباراة  املفترض  احلكم  هو  كان  صباح 
قيادة  رفض  لكنه  والطلبة  الكرخ 
اإلفطار  قبل  موعدها  كان  إذا  املباراة، 

لتسند إلى احلكم يوسف سعيد.
لقائد  اشتكى  صادق،  محمد  احلكم 
القوة اجلوية حمادي أحمد من تصرفات 
أحد العبي الفريق، وحمادي أجابه: »إن 
كان متجاوزا فعليك طرده«. يضاف الى 
ذلك فإن تأخير أجور احلكام ملدة تقارب 
3 أشهر ينعكس سلبيا على حالتهم 

املعنوية.
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النوارس تطري اىل االمارات حتضرياً للقاء الوصل

يتوجه وفد نادي الزوراء الى دولة االمارات 
ملواجهة  استعداداً  املتحدة،  العربية 
دور  الوصل في اجلولة االخيرة من  فريق 

اجملموعات بدوري ابطال آسيا.
وانهى النوارس التحضيرات في   بغداد، 
التدريبية  وحداته  الفريق  اجرى  بعدما 
مباراة  وكانت  ملعبه،   على  بانتظام 

بفوز  انتهت  قد  الفريقن  بن  الذهاب 
الزوراء بخماسية بيضاء.

رسمياً  ودعا  الفريقن  ان  يذكر 
حيث  آسيا،  ابطال  دوري  منافسات 
برصيد  الثالث  املركز  النوارس  يحتل 
ترتيب  الوصل  اربع نقاط، فيما يتذيل 

اجملموعة االولى برصيد اربع نقاط.

 بغداد / 

 بغداد /  بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

بغداد / 

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

التحكي��م ف��ي جمي��ع دوري��ات العال��م يعاني م��ن كثرة 
االخطاء وفي اهم البطوالت ككأس العالم وامم اوربا ودوري 
ابطال اوربا واس��يا ودورياتهم ، لكن هناك حلوال توضع بن 
الفينة واالخرى وظهور تقنية ال� )VAR( قد حسمت كثيرا 
م��ن االخطاء للفرق، ام��ا في دورينا ال��ذي يعتبر دوري هواة 
بجميع مفاصل��ه ان كان من ناحية التنظيم او التحكيم 
او االدارة من االحتاد فما يحدث من اخطاء وكأننا لس��نا في 

القرن ال�21 واجلميع يتقدم اال حال كرتنا . 
ما حدث في مباراة الطلبة والكرخ ليس بجديد وليس حكم 
املب��اراة هو فقط من اخطأ بل الكثير منهم يخطئ وحتى 
من لديهم الش��ارة الدولية ، لكن االخطاء الكارثية تتكرر 
في كل موس��م وليس هناك معاجلات ملنع هذه احلاالت ، لو 
رجعن��ا بالزمن للوراء لتذكرنا حادثة مارادونا امام املنتخب 
االنكليزي في كاس العالم 86 في املكس��يك وتس��جيله 
هدف��ا باليد الذي ظل عالقا في االذهان وكذلك هدف تيري 
هنري على ايرلندا الش��مالية باليد ايضا وترشح منتخب 
فرنسا لكأس العالم فاالخطاء واردة سابقا لكن بعد تطور 

ب��دأت  التكنلوجي��ا 
تتالشى شيئا فشيئا 
، مايج��ري من تخبط 
احل��كام  جلن��ة  ف��ي 
حائرين  نقف  يجعلنا 
بعدم��ا قدمنا حكاما 
جيدين كمهند قاسم 
وعلي صب��اح والكثير 
الذي��ن  احل��كام  م��ن 
بالبنان  اليهم  يش��ار 
ملباري��ات  وقيادته��م 
اس��يوية على صعيد 
تصفيات كاس العالم 

ونهائي��ات كاس االمم االس��يوي ، فماح��دث من قبل حكم 
مباراة الطلبة والكرخ يجعل الش��ك ي��دور حول حكامنا 
ووضعه��م الفني فضربة ج��زاء الميكن الي حكم حتى في 
الفرق الش��عبية ان يعطيها فكيف بحك��م دوري ممتاز ان 
يخط��ئ بها؟  لم ول��ن تتوقف هذه احل��االت ،هناك دوريات 
كان��ت تعاني م��ن نفس االف��ة واهمها الدوري الس��عودي 
لك��ن منذ فترة قاموا باس��تقطاب خيرة احل��كام االوربين 
لدوريه��م للقضاء على هذه اآلفة ، ال نطالب بجلب حكام 
وحتمل التكلفة املالية العالية ونعلم ان اغلب حكامنا لم 
يستلموا مس��تحقاتهم كاملة في الدوري ، فعلى االحتاد 
ايج��اد حل وهو تقنية )VAR( ولو )على گد احلال ( بكامرات 
بس��يطة لكي ال يظل��م فريق باخطاء اقل م��ا يقال عنها 
انها س��اذجة وان تكون جلنة احلكام على قدر املس��ؤولية 
وليس اس��تخدام العقوبات كحل بل ايجاد بدائل تنتشل 
وضع التحكي��م البائس ونتمنى من حكامن��ا االنتباه الن 
مباراتن��ا باتت تصل للعالم جميعا فكيف يثق العالم بنا 
ونحن بهذه الوضعي��ة التي ال تتالءم مع امكانيات الكثير 
من حكامنا اجليدين والذي اش��اد بهم  االحتاد االسيوي في 

مشاركات خارجية مهمة.

متى تنتهي آفة 
االخطاء التحكيمية ؟

وقفة 

هشام كاطع الدلفي 

ضربة جزاء اليمكن الي 
حكم حتى يف الفرق 
الشعبية ان يعطيها 
فكيف بحكم دوري ممتاز 
ان يخطئ بها ؟ لم ولن 
تتوقف هذه الحاالت  أخطاء التحكيم تشعل غضب أندية الدوري العراقي

حارس متألق ومهاجم واعد أبرز جنوم تشكيلة جولة الدوري العراقي
اختتام الجولة السابعة والعشرين من الدوري العراقي الممتاز 

التقى وزير الشباب والرياضة احمد رياض، برئيس نادي ريال مدريد، 
بن  املشترك  التعاون  بحث  اجل  من  االحد،  امس  بيريز،  فلورنتينو 
»فيسبوك«،  على  الرسمية  صفحته  عبر  رياض  اجلانبن.ونشر 
والدعوة  مدريد  ريال  رئيس  بيريز  فلورنتينو  مع  لقائنا  »خالل  قائالً: 
التعاون املشترك  النادي امللكي للبحث في سبل  التي تلقتها من 
والتي سنكشف  العراقية  للرياضة  من خالل عدة مشاريع مهمة 
عنها قريباً«.ومن املؤمل ان يبحث الوزير مع ادارة النادي امللكي سبل 
التعاون من اجل افتتاح مدارس كروية للنادي في عدد من احملافظات 
العراقية وكذلك توجيه دعوة العضاء النادي والعبيه حلضور افتتاح 
القدم  امللكي في كرة  الفريق  واالستفادة من خبرات  الزوراء  ملعب 

وكرة السلة.

وزير الشباب والرياضة يلتقي رئيس ريال مدريد 
لبحث التعاون املشرتك

 
الوطني  املنتخب  العب  استطاع 
وايتكابس  فانكوفر  ونادي  العراقي 
الكندي، علي عدنان، ان ينقذ فريقه 
من اخلسارة بصناعته لهدف حاسم 
سبورتينغ  امام  فريقه  مباراة  في 
كانساس سيتي في الدوري االميركي 

.MLS
االيجابي  بالتعادل  انتهت  املباراة 
فانكوفر  كان  حث  ملثله،  بهدف 
متاخراً بهدف نظيف حتى الدقيقة 
عرضية  عدنان  علي  مرر  حن   ،90
كورنيليوس،  ديريك  لزميله  متقنة 

في  الكرة  اسكن  بدوره  الذي 
الشباك.

وحصد  رائعة  مباراة  قدم  عدنان 
تقييماً جيداً ب� 7.5 من 10.

وفيما يلي ارقام الالعب في املباراة:
التسديدات: 2.

نسبة االستحواذ: %5.7.
نسبة التمريرات الناجحة: %79.

املراوغات الناجحة: 2.
االلتحامات الهوائية الناجحة: 1.

التدخالت الناجحة: 2.

علي عدنان يصنع هدفًا وينقذ فانكوفر من اخلسارة يف الدوري االمريكي

العراقي  الشاب  ان  القطرية،  سبورتس«  »بن  قنوات  اعلنت 
أبطال  دوري  نهائي  مباراة  على  الصمد خوشناو، سيعلق  عبد 
اوروبا بن ليفربول وتوتنهام.خوشناو من ابناء محافظة اربيل، 
فاز بتصويت برنامج »الو بن« بعدما حصد 32% من االصوات، 

نهائي  تعليق  جائزته،  ستكون  حيث  منافسيه،  على  متفوقاً 
خلوشناو  صوتية  قناة  ستخصص  القطرية  االبطال.القناة 
خليف  رؤوف  الكبيرين،  التونسين  امللعقن  الى  باالضافة 
»واندا  ملعب  على  ستقام  النهائية  الشوالي.املباراة  وعصام 
ميترو بوليتانو« في مدريد في االول من حزيران املقبل وستنقل 

حصرياً عبر قنوات »بن سبورتس«.

عراقي يعلق على نهائي دوري ابطال اوروبا
 بني ليفربول وتوتنهام

 
لكرة  العراقي  االحتاد  اعلن 
العراق  مباراة  الغاء  القدم، 
التي كان من  الودية   وليبيا 

تونس  في  اقامتها  املقرر 
املقبل. حزيران  شهر  خالل 

أن  بيان    في  االحتاد  وذكر 
القدم،  لكرة  الليبي  »االحتاد 
بتعذر    العراقي  نظيره  ابلغ 

الودية  الدولية  املباراة  اجراء 
في  املنتخبن  بن  املقررة 

تونس في العاشر من حزيران 
»سبب  ان  القادم«.واوضح 
الظروف  الى  يعود  االعتذار 
مير  التي  القاهرة  االمنية 
في  وخصوصا  االشقاء  بها 
واجواء  طرابلس  العاصمة 
احلرب والنزاع فيها مما يتعذر 
وتهيئتهم  الالعبن  جتميع 
للمباراة املقررة امام العراق«.
اعلن  قد  الكرة  احتاد  وكان 
الغاء مباراة صربيا في االول 
من حزيران املقبل وسيواجه 
منتخب  الرافدين  اسود 
من  السابع  في  ودياً  تونس 

الشهر ذاته.

رمسيًا.. الغاء مباراة العراق الودية امام ليبيا يف حزيران املقبل





شهدت مزارع احلنطة والشعير في محافظات 
ديالى ونينوى وصالح الدين والنجف وكركوك 
خالل األي��ام املاضية، حرائق غامضة التهمت 

مئات الدوامن.
ففي محافظة ديالى، التهم حريق واسع نحو 
500 دومن مزروع مبحصولي احلنطة والش��عير، 
فيم��ا اندلع حري��ق آخر في محافظ��ة نينوى 
والته��م م��زارع واس��عة يُقدر طولها بس��تة 
كيلومت��رات، فضالاً عن محافظة صالح الدين 
دون معرفة حجم اخلس��ائر عل��ى وجه الدقة. 
كما طالت احلرائق اراض واسعة من محافظة 

النجف وكركوك .
وتضارب��ت التصاري��ح ح��ول املتس��بب بهذه 
احلرائق، ب��ني متهم لإلرهاب وبني ملوح بوجود 
عداوت ش��خصية، وآخر اته��م دوالاً مختلفة 
بالوقوف وراءها ألسباب اقتصادية، واستهداف 

لألمن الوطني واالستقرار.
النائب ع��ن محافظة ديالى، ف��رات التميمي، 
أش��ار إل��ى وج��ود احتمالي��ة وجود ع��داوات 
ش��خصية وراء احلرائق التي تش��هدها مزارع 

احلنطة في احملافظة.
وق��ال التميم��ي، ف��ي حديث ام��س االحد، إن 
»احلرائ��ق التي ش��هدتها م��زارع احلنطة في 
محافظ��ة ديال��ى ، تق��ف خلفه��ا ع��داوات 
ش��خصية وفقا للمعلومات الت��ي وصلتنا«، 
مبين��ا أن »االره��اب ق��د يقف ايض��ا وراء جزء 

منها«.
ودعا ال��ى ان »يك��ون لألجهزة األمني��ة دورها 
بالتعاون مع االهالي حلماية احملاصيل الزراعية 

خالل موسم احلصاد اجلاري«.
من جهت��ه، أكد النائب ع��ن محافظة ديالى، 
بره��ان املعم��وري، ان عملي��ات احل��رق الت��ي 
تعرضت لها عدد من مزارع احلنطة والشعير، 

تعد »إرهابااً« بصبغة إقتصادية.
املعم��وري، ق��ال إن »هن��اك اياد خفي��ة متارس 
إرهاب��ااً من نوع آخر بصبغة اقتصادية«، مبينااً 
ان »هذه األيادي مرة تستهدف الثروة احليوانية 
ومرة الس��مكية وغيرها وه��ذه املرة جاء الدور 

على مزارع احلنطة والشعير«.
وأكد، ان »تلك احلرائق تسببت بخسائر فادحة 
للمزارعني«، داعيااً احلكومات احمللية والقيادات 
األمنية إلى »حتمل املسؤولية واتخاذ اإلجراءات 

الالزمة للحفاظ على الثروات االقتصادية«.
وأوضح، أن »تلك احلرائ��ق جاءت بعد أن اقترب 
العراق من مرحل��ة االكتفاء الذات��ي«، مؤكدااً 
عل��ى »ضرورة متابع��ة اخلالي��ا االرهابية التي 

تسعى لضرب االقتصاد الوطني«.
وأخيرااً، طال��ب النائب املعم��وري، ب�«تعويض 

املزارعني املتضررين«.
واك��د مراقبون أن هن��اك دوال ومافيات داخلية 
تس��عى لدمار األمن الغذائي الوطني وانهيار 

االقتص��اد العراقي والث��روة الزراعية، مؤكدين 
نظريته��م بان الع��راق عندما أعل��ن االكتفاء 
الذات��ي لع��دد من أنواع األس��ماك، ش��هدت 
محافظ��ة البص��رة ومحافظات ع��دة ظاهرة 

نفوق ماليني األسماك وتسمم املياه.
وأضاف املراقبون، أن وزارة الزراعة عندما أعلنت 
االكتف��اء الذات��ي م��ن محص��ول الطماط��م 
ش��هدت الكثي��ر م��ن امل��زارع م��رض )لفحة 
الطماط��م( وغيرها من االمراض واحلاالت التي 

شهدتها احملاصيل الزراعية واملنتج احمللي.
كم��ا ح��ذرت جلن��ة الزراع��ة واملي��اه واالهوار 
النيابية، ام��س االحد، من ضياع هوية العراق 

وأهم رموزه، داعية رئيس ال��وزراء الى التدخل 
الفوري وانقاذ »النخلة« من االجراءات االمنية 

االحترازية.
وقال عض��و اللجنة علي البدي��ري في حديث 
، ان »مسلس��ل اس��تهداف الث��روة الزراعي��ة 
واحليوانية وكما يبدو انه مس��تمر ولن ينتهي 
مادامت هناك اياد خفية التريد النهوض لهذا 
البل��د اقتصادي��ا وزراعيا وصناعي��ا«، معتبرا 
ان��ه »وبعد نفوق االس��ماك وتل��ف محاصيل 
الطماطم ثم احراق حقول احلنطة والش��عير 

اليوم وصل الدور الى النخلة«.
وأض��اف البديري، ان »النخل��ة التي متثل هوية 
العراق ومعلما ورمزا لهذا البلد اصابها مرض 
)دوب��اس طل��ع النخيل( وهو اف��ة فتاكة مالم 
يتم معاجلتها بش��كل س��ريع«، الفت��ا الى ان 
»املعاجل��ة له��ذه االف��ة تكون من خ��الل رش 
املبي��دات بالطائرات الزراعية وه��و االمر الذي 
لم يحصل بس��بب تخوف اجلهات االمنية من 
خروقات وفق اجراءات احترازية غريبة، ستدفع 
ثمنها هذه الش��جرة املبارك��ة واملهمة«.ودعا 
البدي��ري رئي��س مجل��س ال��وزراء، »للتدخ��ل 
الف��وري وااليعاز باتخاذ االج��راءات العاجلة 

لتج��اوز تل��ك املش��كلة وف��ق رؤي��ة تص��ب 
مبصلحة العراق ومتنع ابادة النخيل بس��بب 
تعنت البعض السباب نعتبرها غير مقنعة«.

وينتش��ر دوباس النخيل في عدد من الدول من 
بينها العراق، حيث ظهر في البلد بعام 1922، 

وتسبب احلشرة اصفرار وشحوب ألوان األجزاء 
الت��ي تتغ��ذى بعصارته��ا ) اخل��وص، اجلري��د، 
العذوق��ن األزهار(، وضعف األش��جار املصابة 

وموته��ا عن��د تك��رار اإلصابة لعدة س��نوات، 

اضافة الى موت أماكن وضع البيض والنسيج 
احمليط بها ، وخفض نس��بة العقد عند تفتح 
اإلزهار،خالل فترة نش��اط اجلي��ل الربيعي.الى 
ذلك اعلن��ت مديرية الدفاع املدني، مؤخرا عن 
اخماد حريق داخل محطة بس��تنة احلويجة، 
مبين��ة ان هذه احملط��ة عائدة ل��وزارة الزراعة.
وقالت املديرية في بي��ان ان »رجال دفاع مدني 
مبحافظة كركوك اخمدوا حادث حريق نش��ب 
داخل محطة بس��تنة احلويج��ة العائدة الى 
وزارة الزراع��ة«. واضافت ان��ه »مت اخماد احلريق 

بس��رعة فائقة وانق��اذ اكثر م��ن 100 دومن من 
البساتني«، مش��يرا الى ان »اخلسائر اقتصرت 

على احتراق دومن ونصف فقط«.
يذك��ر ان س��بب ان��دالع احلري��ق ف��ي محطة 
بس��تنة احلويج��ة ه��و عب��ث أطف��ال ق��رب 
البس��اتني. هذا وق��د دعا رئيس االحت��اد العام 
للجمعي��ات الفالحية التعاوني��ة في العراق 
حس��ن التميمي مؤخرا رئيس مجلس الوزراء 
ع��ادل عبد املهدي الى التدخل وايقاف احلرائق 
في حق��ول احلنطة والش��عير ف��ي محافظة 

صالح الدين.
وق��ال التميم��ي في بي��ان »نس��تنكر احلرائق 
والش��عير مبحافظ��ة  احلنط��ة  ف��ي حق��ول 
صالح الدين، ونطالب رئي��س الوزراء بالتدخل 
ش��خصيا اليقاف ه��ذه الك��وارث والتحقيق 

ملعرفة اجلناة وتعويض الفالحني« .
واكد التميمي ان »هذه احلرائق املفتعلة جاءت 

خللق ازم��ة اقتصادية وزعزع��ة االمن الغذائي 
العراق��ي وعلى احلكوم��ة ان تقف وقفة جادة 
ومس��اندة الفالح الذي يتع��رض لكافة انواع 

الضغوطات ليمتنع عن زراعة ارضه« .
يش��ار الى ان احلرائق طالت مساحات واسعة 
م��ن حق��ول بيج��ي والعل��م وال��دور وحمرين 
ومكح��ول والب��و عجي��ل وكرك��وك والنجف 
واالراض��ي اجملاورة لس��بايكر بخس��ائر مادية 

كبيرة.

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية 
تيري��زا ماي األحد أنها تس��تعد 
لتق��دمي “عرض ج��ريء” للنواب 
في محاول��ة أخي��رة إلقناعهم 
باملوافق��ة على اتفاقها بش��أن 

بريكست.
عندم��ا  أنه��ا  م��اي  وأف��ادت 
اتفاق  تعرض “مش��روع قان��ون 
االنسحاب” على البرملان مطلع 
الش��هر املقبل، سترفقه برزمة 
جديدة من االجراءات التي تأمل 
بأن ت��ؤدي إل��ى دعمه م��ن قبل 

أغلبية النواب .
“ذي  صحيف��ة  ف��ي  وكتب��ت 
صنداي تاميز”، “ما أزال أعتقد أن 
هناك أغلبي��ة في البرملان يجب 
الفوز بها لالنسحاب )من االحتاد 

االوربي( باتفاق”.
ورف��ض الن��واب ث��الث م��ّرات 
االتفاق ال��ذي أبرمته ماي مع 
بروكس��ل، ما أدى إلى تأجيل 
موع��د انس��حاب لن��دن من 
االحت��اد األورب��ي م��ن 29 آذار/
م��ارس إلى 12 نيس��ان/ابريل 
ومن ثم إلى 31 تش��رين األول/

أكتوبر .
وتتطلب املصادقة على اتفاق 

االنس��حاب ال��ذي أبرمت��ه ماي 
مترير البرملان ملشروع القانون.

ووافق��ت رئيس��ة ال��وزراء على 

وض��ع ج��دول زمن��ي للتخل��ي 
ع��ن منصبه��ا عق��ب جلس��ة 
التصويت على اتفاق بريكست 
ف��ي البرمل��ان واملق��رر أن يج��ري 
ف��ي األس��بوع الذي يب��دأ في 3 
حزيران/يوني��و، حت��ى وإن دعم 
مجل��س النواب االتف��اق الذي 

توصلت إليه.
ويرّجح أن تطلق بذلك منافسة 
عل��ى زعام��ة حزبه��ا احملافظ 
احلاك��م ف��ور فش��ل مش��روع 
القان��ون أو اس��تكماله جلميع 

مراحل إقراره في البرملان.
– “جديد ومحسّن” –

وقالت ماي للصحيفة “عندما 
اتفاق  قان��ون  يُعرض مش��روع 
الن��واب،  عل��ى  االنس��حاب 

فسيشكل عرضا جديدا وجريئا 
للنواب في مجلس العموم، مع 
حزمة م��ن االجراءات احملّس��نة 

التي أعتقد أن مبقدورها احلصول 
على دعم جديد”.

نتيجة  وأضافت “مهم��ا كانت 
أي تصويت، لن أطلب من النواب 
إع��ادة التفكي��ر ببس��اطة، بل 

س��أطلب منهم االط��الع على 
بنظرة  اتفاق جدي��د ومحّس��ن 

جديدة وتقدمي الدعم” له.

مش��روع  يتضم��ن  أن  ويتوق��ع 
جدي��دة  اج��راءات  القان��ون 
وترتيبات  العمال  حلماية حقوق 
كمركية مستقبلية مع االحتاد 
األوربي واستخدام التكنولوجيا 
للرقابة على  لتجن��ب احلاج��ة 
املتحدة  اململك��ة  ب��ني  احل��دود 
وجمهورية إيرلن��دا، العضو في 
االحتاد األورب��ي والدولة الوحيدة 
التي تتش��ارك ح��دودا بريّة مع 

بريطانيا.
لكنه لن يس��عى للتط��رق إلى 
اتفاق االنس��حاب ال��ذي أصّرت 
بروكس��ل م��رارا عل��ى أن إعادة 
التفاوض عليه هو أمر غير ممكن، 
رغم تصويت الكثير من النواب 
ضده ج��ّراء قلقهم م��ن البنود 
الواردة فيه واملرتبطة ب�”شبكة 

األمان” في إيرلندا الشمالية.
م��اي  تس��تعرض  أن  ويتوق��ع 
تفاصيل مقترحاتها في خطاب 
تلقي��ه ف��ي وق��ت الح��ق ه��ذا 

الشهر.
– “كارثة” –

وتأت��ي مناورته��ا األخيرة األحد 
قبيل انتخاب��ات البرملان األوربي 
الت��ي س��تجري ف��ي بريطاني��ا 

اخلميس.
إلى  الرأي  وتشير اس��تطالعات 
يتوقع  بينما  تراجع احملافظني 
بريكس��ت  ح��زب  يف��وز  أن 
الذي تش��ّكل مؤخرا مبعظم 
املقاع��د، ما يفاق��م الضغط 

على ماي.
وأظه��ر آخر اس��تطالع للرأي 
صدر األحد تقدم حزب نايجل 
ف��اراج املش��كك ف��ي االحتاد 
باملئ��ة   34 بنس��بة  األورب��ي 
بينم��ا حص��ل ح��زب العمال 
املع��ارض عل��ى 20 باملئ��ة من 
والليبرال��ي  التصوي��ت  نواي��ا 
الدميقراطي املؤيّد لالحتاد األوربي 

عل��ى 15 باملئ��ة. أما ح��زب ماي 
باملرتبة األخيرة  احملافظ، فح��لّ 

ب�11 باملئة من نوايا التصويت.
وأظهر االستطالع كذلك أن حزب 
بريكس��ت تقدم على احملافظني 
ف��ي نواي��ا التصويت بالنس��بة 
التش��ريعية.  لالنتخاب��ات 
وبحس��ب االس��تطالع، حصل 
العمال عل��ى 29 باملئة من نوايا 
التصوي��ت وح��زب ف��اراج على 
24 باملئ��ة واحملافظ��ون على 22 

باملئة.
وأجرت االس��تطالع مؤسس��ة 
صحيفة  حلس��اب  “أوبيني��وم” 
الثالث��اء  ب��ني  أوبزرف��ر”  “ذي 
واخلميس عبر االنترنت وش��مل 

2004 بالغني بريطانيني.
من جهت��ه، حّذر وزي��ر الصحة 
م��ات هانك��وك الس��بت من أن 
الدعوة النتخابات مبكرة حتمل 
خطر “قتل بريكس��ت” وتوصل 
زعيم حزب العمال االش��تراكي 

رئاس��ة  إل��ى  كورب��ن  جيرمي��ي 
الوزراء.

دايل��ي  “ذي  لصحيف��ة  وق��ال 
“انتخابات  إج��راء  إن  تلغ��راف” 
عامة قبل أن نحقق بريكس��ت 

سيكون مبثابة كارثة”.

وأض��اف أن االنتخاب��ات العامة 
قبل ذلك ال حتم��ل فقط “خطر 
)إلى  )وص��ول( جيرمي��ي كورب��ن 
قت��ل  خط��ر  ب��ل  الس��لطة( 

بريكست برمته” كذلك.

ويتوّقع أن يخت��ار أعضاء احلزب 
احملافظ زعيمهم املقبل. وأظهر 
اس��تطالع للرأي أج��راه معهد 
“يوغوف” لصالح صحيفة “ذي 

تاميز” أن وزير اخلارجية الس��ابق 
بوريس جونسون هو األوفر حظا 

لتولي هذا املنصب.
وقال رئيس جلنة حزب احملافظني 
ف��ي البرمل��ان البريطان��ي، ي��وم 
ال��وزراء،  رئيس��ة  إن  اخلمي��س، 
تيريزا ماي، ستحدد جدوال زمنيا 
لرحيلها عن منصبها، في أوائل 

يونيو.
كما أكد مكتب رئيس��ة الوزراء 
أن  م��اي،  تيري��زا  البريطاني��ة، 
»بريكس��ت«  بش��أن  االتف��اق 
س��يطرح عل��ى التصوي��ت في 
البرمل��ان م��ن جديد، ف��ي بداية 

يونيو املقبل.
وق��ال املتحدث باس��م ماي في 
بيان صدر في ختام املش��اورات 
بني رئيس��ة الوزراء وزعيم حزب 
العمال املعارض، جيرميي كوربني، 
القان��ون  إن مش��روع  الثالث��اء، 
حول شروط انسحاب بريطانيا 
ومس��تقبل  األوربي  االحت��اد  من 
بروكسل سيحال  عالقاتها مع 
إلى مجل��س العموم للتصويت 

عليه بعد 3 يونيو املقبل.
وأشار املتحدث إلى أن املصادقة 
عل��ى االتف��اق س��توثق قانونيا 
خط��ة رئيس��ة ال��وزراء اخلاصة 
بإنه��اء عضوي��ة بريطاني��ا في 

االحتاد.
وأجرت ماي جولة جديدة من 
املشاورات مع جيرميي كوربني، 
وصفها املتح��دث ب� »املفيدة 
والبناءة«. وأضاف املتحدث أن 

املشاورات ستستمر .
الطارئ��ة  القم��ة  أن  يذك��ر 
لالحتاد األوربي، ي��وم 11 أبريل 
انس��حاب  أجل��ت  املاض��ي، 
اململك��ة املتح��دة حت��ى 31 
أكتوب��ر املقب��ل، وذلك بعد أن 
فش��لت تيريزا م��اي في مترير 
االتفاق الذي توصلت إليه مع 
بروكس��ل، في البرمل��ان 3 مرات، 

منذ يناير املاضي .
املهل��ة  عل��ى  احلص��ول  وبع��د 
اجلدي��دة، بادرت تيري��زا ماي إلى 
مش��اورات مع حزب العمال من 
أجل كسب التأييد خلطتها في 

البرملان .

12 قضايا

رفض النواب ثالث مرّات االتفاق الذي 
أبرمته ماي مع بروكسل ما أدى إىل تأجيل 

موعد انسحاب لندن من االتحاد األوربي

تضاربت التصاريح حول 
املتسبب بهذه الحرائق بني 
متهم لإلرهاب وبني ملوح 
بوجود عداوات شخصية 
وآخر اتهم دواًل مختلفة 
بالوقوف خلفها

يتوقع أن يتضمن مشروع 
القانون اجراءات جديدة لحماية 
حقوق العمال وترتيبات كمركية 
مستقبلية مع االتحاد األوربي 
واستخدام التكنولوجيا لتجنب 
الحاجة للرقابة على الحدود
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املعموري

البديري

التميمي

ماي تستعد لتقديم “عرض جريء” للنواب في  محاولة أخيرة 
إلقناعهم بالموافقة على اتفاقها بشأن بريكست

ترييزا : ما أزال أعتقد أن هناك أغلبية يف الربملان جيب 
الفوز بها لالنسحاب )من االحتاد االوربي( باتفاق

هانكوك

فاراج

ماي

من يقف وراء حرائق الحنطة في ديالى؟
الزراعة النيابية حتذر من مرض فتاك سيقضي 

على هوية العراق 

املعموري : عمليات احلرق اليت تعرضت هلا 
عدداً من مزارع احلنطة والشعري تعد إرهابًا 

بصبغة إقتصادية





رحلة مع )مسافر زاده اخليال( حلمدي العطار

ك تلك اهلواجس فعندما يقف على أي بقعة الشعور املضمر لدى الكاتب هو الذي حيرِّ
من األرض يتأملها ويتأمل بلده ومكانه الذي يعيش فيه من دون أن يصرح بذلك

                                              

أوَّاًل: ثنائية املكان 
متثِّ��ل قدرة البشر على البن��اء والتشييد 
أه��م عناصر الثقافة. ومل��ا كان التشييد 
ال يق��وم إال على مكان مع��ن وبقعة من 
األرض معروفة ومحددة، أصبح هذا البناء 
عالم��ة ومعلما يتس��م به املك��ان الذي 
حمل هذا البناء وُنسب إليه، فكان البناء 
وم��ا يتصل به من عم��ران أكثر ما يجذب 
الزوار والرحالة ومن مي��ر باملكان، فأصبح 
وصف املك��ان الزمة م��ن ل��وازم الرحلة، 
يصف��ه الرحال��ة وينزلون ب��ه ويعجبون 
مب��ا فيه، ويتخ��ذون اجتاهه موقف��اً يكوِّن 
املك��ان العنصر األثي��ر بالنسبة للكاتب 
فه��و يرحل م��ن أجل املك��ان فيقف فيه 
ويتأملُه طوي��الً ليبدأ بوصف��ه، والغالب 
ف��ي ه��ذه األمكنة ه��و جماله��ا، فكل 
األمكنة الت��ي زارها الكاتب ووصفها في 
رحلته كان��ت جميلة وما عليه إال إظهار 
ذل��ك احلس��ن واجلم��ال، ويتص��ل املعيار 
اجلمال��ي لدي��ه بع��دة عوام��ل جتعل من 
املكان املفضل لديه جمي��اًل وممتعاً، ومن 
هذه املعايير جودة التصميم وثراء البيئة 
وحس��ن اختي��ار أج��زاء املك��ان وتاريخه 
القائ��م على حكاية أو رمب��ا أسطورة. أما 
ثنائي��ة املك��ان فه��ي تتشك��ل نفسياً 
داخل نف��س الكاتب؛ وذل��ك ألنه ينطلق 
من همٍّ ثقافي عاشه في العراق ، ويتمثل 
هذا الهم ف��ي رؤيته أن كل ما في العراق 
هو أدن��ى منزلة وأقل ش��أناً من غيره من 
البلدان، قد ال تكون هذه املشكلة عائدة 
للعراق نفسه وإمنا بسبب ظروف قاسية 
أملَّْت به أهمها احل��روب واحلصار والويالت 
املتالحق��ة، فه��ذا الشع��ور املضمر لدى 
الكاتب هو ال��ذي يحرِّك تلك الهواجس، 
فعندم��ا يقف على اي بقع��ة من األرض 
يتأملها ويتأمل بلده ومكانه الذي يعيش 

في��ه م��ن دون ان يص��رح بذل��ك ويج��ري 
مقارنة داخل شعوره ووجدانه فيظهر ما 
مكنون للمكان اجلديد فيتغلب بحسنه 
ة احلاصل��ة ويُشبع  وجماله ويس��د الهوَّ
احلاج��ة الت��ي ظلت ط��وال سن��ن ورمبا 
عم��ر بأكمله غير مشبعة ملواطن سكن 
العراق ومرت عليه تلك الظروف القاسية 
ولم يتمكن م��ن مغادرته أو االرحتال عنه، 
وإذا يج��د نفسه اليوم ف��ي املواجهة مع 
مك��ان جديد يُحاص��ره بعمارته وجماله 
وطراف��ه تاريخ تسميت��ه فيقف الكاتب 
أمامه ُمعبراً ف��ي سيل من الكلمات كل 
ما يشعر به وما يكنه لهذا املكان اجلديد 

والعابر في الوقت نفسه.
املوضوع االهم

يتضمن وصف املكان في الرحلة املوضوع 
األهم في ه��ذا االدب وذلك أنه ينتقل من 
مدين��ة الى اخ��رى ويقف عن��د تاريخها 
ومعاملها وم��ا تشتهر به م��ن صناعة او 
حرف��ة أو ميزة وقد يدخ��ل في التفاصيل 
أحياناً، لكن الغالب انه مير بها مختصراً 
ويصفها بع��ن املُشاهد او العابر سريعاً 
ألنه مرتبط مبجموعة من املسافرين لهم 
وق��ت يحلون به ويرحلون وال يستطيع ان 
يتأخ��ر عنهم. وم��ن ذلك وص��ف املؤلف 
ملدينة ص��ور في لبنان. أو فنسيا مول في 
تركيا. أو وصف سنت��ر مدينة يريفان في 

أرمينيا. أو مدينة الفجيرة في اإلمارات.
ثانيًا: ثنائية الدين

يتص��ل بعملية االرحتال ووص��ف الرحلة 
احلدي��ث عن الديان��ة لتلك ال��دول واالمم، 
والسيما أن الكاتب رحل ُمتنقالً بن عدة 
دول أغلبه��ا على دين واح��د هو االسالم، 
لك��ن الداف��ع الى ارض��اء حاج��ة ثنائية 
ينطل��ق منه��ا ف��ي صميم ش��عوره هو 
النظرة الدين املتأث��رة بالظروف املعاصرة 
وم��ا مرَّ ب��ه الدين ف��ي العراق م��ن جتربة 
منفتحة أدَّت الى بروز االسالم السياسي 
أو املتدي��ن السياس��ي وتصدي��ه ألم��ور 
احلك��م والقي��ادة واالنفت��اح على جميع 
مراف��ق احلي��اة بطريقة لم تك��ن مألوفة 
قب��ل تاري��خ 2003م. وبسب��ب كث��رة م��ا 
تعث��ر االس��الم السياسي وم��ن يحكم 
باس��م الدين ف��ي احلكم ووض��ع نفسه 
في االتهام دائم��ا كونه سارقاً ومغتصباً 
حلقوق الشعب تكرست هذه النظرة في 

نف��س الكاتب وأخذت مأخذاً من وجدانه 
وش��عوره انعكس في حديثه عن رحالته 
وما يشاهده وم��ا يلتقي به من أناس في 
تلك ال��دول، فكان كثيراً م��ا يتحدث عن 
ديانته��م ومعتقداته��م، وملا ك��ان اغلب 
هؤالء هم مسلمن فإنه يلجأ الى ابراز ما 
ميتازون به من مراسيم وتقاليد دينية لم 
يألفها في العراق فيوغل في استبطانها 
وارجاعه��ا تاريخياً ليق��ف على حصيلة 
مهمة من املعلومات ليقدمها الى قرائه؛ 
ومث��ال ذل��ك قول��ه: ))تتص��ف الديانات 
ف��ي بداي��ة تأسيسه��ا ونش��ر دعوته��ا 
وتعاليمه��ا وإرساء طقوسه��ا واكتمال 
طروحاتها النظري��ة بالعقولة واالعتدال 
والتعام��ل االنساني والطاب��ع العاطفي 
الرقي��ق، ب��ل أن ك��ل الديان��ات كانت في 
مرحل��ة التأسي��س ه��ي م��ن تتع��رض 
للعن��ف واالضطه��اد.. وم��ن ث��م يحكي 
لن��ا التاريخ م��ا يرتكب باس��م الديانات 
النبيلة من جرائم وفظائع كبيرة ورهيبة 
وال ميك��ن استثناء اية عقي��دة دينية من 
تهمة التطرف مل��ا يقترفه بعض األعوان 
واملؤيدين من أعم��ال قتل وتنكيل التباع 
الديانات االخرى((. ولم يكتِف باملالحظات 
العاب��رة واخلاصة به وامنا تن��اول ذلك في 
اط��ار اوسع: ))في ارميني��ا هناك اهتمام 
كبي��ر بالدين، وانها اول دولة أوربية كانت 
تع��د الدين املسيحي أساس��اً لنظامها 

السياسي...((.
ثالثًا: ثنائية التقاليد والفلكلور

لقد ك��ان للفلكلور والع��ادات الشعبية 
نصيب وافر من رحلة )مسافر زاده اخليال(، 
وموضوع الفلكل��ور واألدب الشعبي من 
املوضوع��ات املهم��ة الت��ي تُثي��ر قريحة 
أي زائ��ر أو رحال��ة يريد أن يكت��ب عن بلد 
أو مدين��ة م��ا، فال ب��دَّ أن يع��رج أوالً على 
عادات أهلها في املأكل وامللبس واملشرب 
ال��زواج  وطق��وس  باألعي��اد  واالحتف��ال 
وغيرها .وينطلق الكاتب في هذه الرحلة 
من ثنائية ثقافية طرفها األوَّل ما ميتلكه 
من خزين معرفي حول العادات والتقاليد 
التي عاش��ها في الع��راق، وميثل الطرف 
ا  الثان��ي ما وجده من ع��ادات تختلف عمَّ
ألفُه؛ فراقْت لُه تلك العادات وأعجبه ذلك 
الفلكلور ال��ذي متتاز به تل��ك الشعوب، 
فعقد مقارنة مضم��رة وخفية بن تراثه 

الشعب��ي وتراث تل��ك الشع��وب، فكان 
البارز من تل��ك املقارنة حديث طويل عن 
تل��ك العادات والتقالي��د ألُناس لم يرهم 
من قب��ل ولكن سمع به��م وبتقاليدهم 
لكنه ل��م يعاينهم عن ق��رب أو يشترك 
به��ا ويشع��ر بها ذل��ك الشع��ور الدافع 
الى توثيقها والكتابة عنها. ويكثر لديه 
احلديث ع��ن فلكلور الشع��وب والوقوف 
عند معامله ورموزه، ومنها رمز الغزال في 
أرمينيا ))وهناك أسطورة تقول بأن الغزال 
قد جرح��ت قدمه وش��في عندما غمس 
قدمه في مياه ينبوع ساخن، ولتعزيز رمز 
القصة هناك على تلة تطل على املدينة 
نصب متث��ال للغزال((. وتكل��م كثيراً عن 
ع��ادات الشع��وب وتقاليده��م والسيما 
ف��ي األفراح واقامة االعراس، لكن حديثه 
عن تلك الع��ادات مج��زوء وغير مكتمل 
دائم��ا وهو مرتب��ط باللحظ��ة التي يرى 
فيه��ا حفلة زف��اف او تعمي��د طفل في 
الكنيسة، ف��ال ميلك معلوم��ات ثقافية 
عما قبل تل��ك املشاهدة او بعدها، يقول 
في وصف عرس رآه في أرمينيا وهو داخل 
مصادفة الى كنيس��ة )كيغارات كاني(: 
))صادف عن��د تواجدنا داخ��ل الكنيسة 
حف��ل زف��اف وتعمي��د طف��ل، العروسة 
كانت جميلة وترتدي ثوب الزفاف االبيض 
وم��ن دون مكي��اج! العريس ك��ان يرتدي 
القميص والبنطلون، استأذنا من العريس 
والتقطن��ا مجموع��ة من الص��ور، وكان 
املدعوون واملشاركون في الزفة أكثر أناقة 
وتبرجاً م��ن العروس((. يب��دأ الثقافي من 
النقطة التي يتجاوز عندها البشر كل ما 
اكتسبوه من الطبيع��ة بامليراث. وبذلك 

تدخل املوضوعات االخرى التي يصنعها 
االنس��ان أو يك��ون سبب��اً ف��ي ايجادها 
واعطائها صفة معينة واتخاذها رمزاً له 
تاري��خ مُميز يقوم عل��ى حكاية يحفظها 
األجيال ويتناقلونه��ا عن تسمية املكان 
وتاريخه باختص��ار، وقد ركز املؤلف على 
ه��ذه السم��ة الثقافية الت��ي متتاز فيها 
تسميات املدن واملعالم والرموز الثقافية، 
فخلف كل تسمية حكاية، يقف عندها 
الرحال��ة ويرويه��ا لنا؛ ومن ذل��ك حكاية 
نهر الكل��ب التاريخي في لبنان ))أن تلك 
املنطق��ة فيه��ا كلب ينب��ح بصوت عال 
ليس إلزع��اج الناس النائم��ن في الليل 
اله��ادئ بل لتنبيه اهالي املنطقة عندما 
يهاج��م األعداء قريته��م، وحينما احتل 
العثمانيون هذه القرية سارعوا في قتل 
ه��ذا الكل��ب الذي ك��ان يُفش��ل عنصر 
املباغت��ة عنده��م...((. وكذل��ك حكاي��ة 
ش��ارع احلمرة ف��ي بيروت وقصت��ه التي 
رواها املؤلف: ))في ش��ارع احلم��را ولهذا 
الشارع وتسميته قصة تاريخية، ش��بَّ 
نزاع بن بني تلحوق والدروز مع بني احلمرا 
املسلمن الذين كانوا يترددون على بيروت 
لبيع محاصيلهم الزراعية...((، أو شرحه 
لتمث��ال حريص��ا ف��ي جوني��ة: ))وكلمة 
حريصا مشتق��ة من اللغ��ة الفينيقية 
وتعن��ي الط��رف احل��اد ولتمث��ال حريصا 
قصة غريب��ة((، ولم يكم��ل القصة وإمنا 
ث عن صناعة التمثال فقط، وكذلك  حتدَّ

حديثه عن )العديسة( و)جبل ملتا(.
رابعًا: ثنائية الخدمات

ميثل موضوع اخلدم��ات ألي بلد مستواه 
احلض��اري ال��ذي ينطل��ق منه وم��دى ما 
وصل إلي��ه من رُقيٍّ ينعك��س في ثقافة 
ذل��ك البل��د ويعود عل��ى ش��عبه بقيٍم 
مألوف��ة متبع��ة ف��ي معاجل��ة األزم��ات 
وإدام��ة تل��ك اخلدمة من أج��ل استثمار 
ذلك احلضاري ودميوم��ة الثقافي بوصفه 
للمجتمع.  األساسي��ة  القيم  منظومة 
ومل��ا ك��ان الكاتب يصدر عن ه��ٍم ثقافي 
راس��خ ومأل��وف هو ت��ردي اخلدم��ات في 
العراق وتراجع مستواه��ا في بلد ميتلك 
رصيداً من احلضاري وميتلك تاريخاً طويالً 
ف��ي العم��ران والبناء؛ ج��اءت توصيفات 
الكاتب لتصبَّ في تلك الثنائية )اخلدمة/

انعدامها(.
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اصدار

قصيدة

قصيدة

 يكش��ف املس��ار اخل��اص بصي��رورة الشع��ر العرب��ي 
ع��ن ارتباطه مبركزي��ة الشع��ر الغربي، وع��ن فاعليتها 
الشعري��ة فيه، وهذا ما جتلى في نت��اج الشعراء العرب، 
إذ إّن للثقافة الشعري��ة الغربية نصيب وافر من مجمل 
م��ا كتب من نتاج ش��عري، فهي املثاقف��ة التي تُعد من 
املؤث��رات الفاعلة ف��ي تشكيل املنت��ج الشعري ببنيته 
الفني��ة واملوضوعي��ة اذ تأث��ر الشع��راء الع��رب باآلداب 
الغربي��ة، ومنه��م م��ن رأى في السبيل ال��ى البحث عن 
القول اجلديد الذي من شأنه أن يعبر عن هواجس جديدة 
تتصل بالهموم والثقافات املعاصرة إذ لم  يكف الشاعر 
املثق��ف ان يل��م بالشع��ر العرب��ي وح��ده، أو بالثقاف��ة 
العربي��ة وحدها، وامن��ا امتدت ثقافت��ه فشملت كل ما 
ميك��ن أن يوسع م��ن نظرته الى االش��ياء ويعمقها، ومن 
اكث��ر االسم��اء االدبية الغربي��ة التي تأثر به��ا الشعراء 
هم كيت��س وبودلير ولورك��ا وستويل والي��وت فقد اجته 
الشعراء الى الشعر الغرب��ي مستلهمن بعض مناذجه 
الت��ي تتف��ق وطبائعهم الثائرة الت��ي تنتظر طلوع فجر 
احلرية ، وتتطلع الى عالم يستوي فيه الناس، عالم خال 
م��ن التمايز الطبقي، فقد تعايش��وا جنباً الى جنب مع 
النق��اد والشع��راء وتابعوا االجتاه��ات الشعرية الغربية 
الت��ي كانت تعرج بها الساح��ة األدبية وتفهموا الصلة 
القوية التي تربط بن الشعر ممث��اًل بفعاليته النفسية 
والشعورية وبن الشاعر ممثالً باإلنسان، وهذا التأثر متأٍت 
من اميانهم بأّن عملية االطالع على آداب الغرب ك�في�ل 
بإن�ض��اج قاب�لي�اته��م اإلب�داع�ي��ة ، فشك��ل الشعر 
الغربي رافداً فع��االً، وعنصراً رئيساً استم��د منه الرّواد 
معطياتهم الثقافية ومناشطهم الفكرية باحتذائهم 
لبناه التعبيرية، وتشكيلهم لصوره الشعرية، محاكن 
معاني��ه واساليبه، منطلقن منه ف��ي عملية التغذية 
واالستم��داد لنصوصهم الشعرية ف��� األدب الغربي هو 
واح��د من منظومة هذه الثقافة، والشعر فرع رئيس من 
ف��روع األدب وقد كانت له في العال��م العربي قبل تبلور 
االجناس األدبي��ة االخرى وانتشاره��ا، املكانة واألهمية، 
ولهذا كان تأثر الشعراء العرب بأدب الغرب وش��عرائه – 
فيم��ا – يتصل بهذا الشعر وقيمه وخصائصه ووظائفه 
واضح��اً وبليغ��اً فنجد اكث��ر الشعراء الع��رب لم تكن 
ثقافته��م االجنبي��ة مص��دراً مهماً من ب��ن مصادرهم 
ومرجعياتهم الشعرية، فقد فتحت عقلوهم وقلبوهم 
مل��ا يتسنى لهم م��ن الثقافات العاملي��ة، والسيما التي 

جتلت في نتاج عدد من الشعراء واألدباء الغربين.

الشعراء العرب
وتأثرهم بالشعر الغربي

a

فنارات

* د. شيماء عادل جعفر

البينة الجديدة /
 ياسمني خضر  حمود 

ص��در مؤخ��راً ع��ن دار الش��ؤون 
الثقافية العامة ضمن سلسلة 
»دراسات« وه��ي سلسلة تعنى 
مختلف��ة  ظواه��ر  مبناقش��ة 
وتسعى إلى تقدمي دراسات حتاول 
الكش��ف عن موضوع��ات هامة 
ص��در الكتاب املوس��وم »السيد 
ب��ن  الدي��ن  جم��ال  مصطف��ى 
احملافظ��ة والتجدي��د« من تأليف 

الشمري.  اإلعالمي علي فضيلة 
يضم الكت��اب 208 صفحات من 

القطع املتوسط .
 1927/11/5 ف��ي  الشاع��ر  ول��د 
املواف��ق 1346 ه��� في قري��ة »ام 
املؤمن��ن« في احدى ق��رى سوق 
الشي��وخ ف��ي محافظ��ة ذي قار 
االبتدائي��ة في  دراست��ه  أكم��ل 
ناحية كرمة بن��ي سيعد وما ان 
اكم��ل املرحل��ة الرابع��ة انتقل 
إل��ى النجف االش��رف عرف عنه 

والذك��اء احل��اد  املبك��ر  النب��وغ 
درس العل��وم احلوزوي��ة ف��ي عام 
1969 أكم��ل دراس��ة املاجستير 
بجامعة بغداد فق��د منح درجة 
»جيد جداً« في رسالته »القياس 
حقيقت��ه وحجيت��ه« وف��ي عام 
1974 أكم��ل دراس��ة الدكت��وراه 
ف��ي القسم اللغ��ة العربية عن 
»البح��ث  املوسوم��ة  رسالت��ه 
النحوي عن��د االصولن« تضمن 
الكتاب حي��اة السيد مصطفى 

جم��ال الدي��ن بحوث��ه وأسرت��ه 
باحل��وزة فق��ط قس��م الكت��اب 
إل��ى أربعة فصول ج��اء: الفصل 
التجدي��د  محاول��ة  ع��ن  األول 
واإلصالح والتيسير النقدي. وقد 
استعرض الفصل الثاني السيد 
جم��ال الدين النح��وي األصولي 
ش��مل عدة مح��اور اوالً التيسير 
النح��وي وعل��وم اللغوي��ة، ضم 
الفصل الثال��ث »رأيه بالقياس« 
اللغ��وي  النظ��ام  ش��مل  وق��د 

للق��رآن الكرمي والنظ��ام الداللي 
والنظام النح��وي ونظام العدول 
عن النظام النح��وي واخيراً جاء 
الراب��ع مصطفى جمال  الفصل 
الدين أديب��ا وش��اعراً فقد جمع  
بن أدبه وش��عره قل��ة ما يجمع 
أح��دا بينهم��ا فق��د جم��ع بن 
وال��ذوق والعاطفة  األدب واخليال 
ام��ا العل��م يستند إل��ى العقل 
واملعرفة.  واملنط��ق  واالكتس��اب 

صمم الغالف جنان عدنان.

املبحث الثاني: البناء املوضوعي للرحلة
ملا كانت الثقافة هي )منظومة القيم األساسية للمجتمع( فقد ركزت هذه الرحلة على موضوعات أساسية كانت الشاغل الذي 
شغل املؤلف وهو يكتب رحلة منطلقاً من ثنائيات ناجتة عن طريق املقارنة الداخلية في النفس حيث تشغل باله وهو يدون مشاهداته 
في رحلته، وتتصل هذه الثنائيات باملكان الذي يحلُّ فيه وطبائع الناس وديانتهم وما يتصل بتقاليدهم الشعبية واالجتماعية ووفرة 

اخلدمات لديهم؛ سواء أكانت خدمات عامة تقدمها الدولة ملواطنيها أو خدمات خاصة تُقدم للسائحن كالطعام والشراب..

بحث أعدته الطالبة علياء حسني هاشم .. دكتوراه أدب / الفصل الثاني / جامعة القادسية

السيد مصطفى مجال الدين بني احملافظة والتجديد

الرباُن املغلوُب
أدرَك أن األقراَش املتوحشْة. 
ستهاجُم بن حلظِة وأخرى 

حطاَم السفينْة.
وأدرَك أن ما تبقى 

من الواِحها الطافيْة. 
ال يقيه ضراوَة االفتراْس.
ليس في ظلمِة األعماِق 

حلٌم يجيْء.    
وال في كآبِة األفِق 

جناٌح يسافُر،
بشوِقَك الكبيِر إلى اليابسْة.  

ماذا يقوُل عنَك 
السائلوَن حَن ال تعوْد. 

حينما متوُت في قرارة األعماِق 
مغلوبا حزيْن.  

أوالدَك الصغارُ انتظروَك 
عشرين شتاٍء 

وناموا بعَد طوِل انتظاٍر يائسْن. 
أوالُدَك الصغارُ كبروا 

وأنَت منُذ عشرين شتاٍء
غائبا كحلِمَك القتيِل لم جتئ.

عندما ثارت العاصفة

كان قلقاً ملصير الزغب

على كتف شجرة التوت

لذا لم ينتبه النعتاق السنن

في أشرعة املركب

وحن استقّر النوء

صغار  على  يخاف  كان 

السمك

طعماً  تتحّول  التي  أولئك 

لكبارها

وسط اللج؛

وهكذا حينما اشتّدت احلرب

لم يلتفت ملصير حائط بيتنا

لكنيسة  املالصق  ذلك 

السريان

ولم يرتعب لولوج أول قذيفة 

في متثال املسيح املصلوب؛

كان يبتسم ليد ذلك املسيح

متسح شعر شيروان القتيل؛

الصبي الكردي الذي اعتاد

سقاية الّشجرة إياها 

في باحة الكنيسة

والتي كانت تقذف بثمارها

عبر نافذة غرفتي

وغرفته..

القرش   

شجرة التوت

جابر السوداني 

حنا حيمو 

البينة الجديدة / علي شريف
ضيف البيت الثقافي في السماوة 
التحضيري��ة  اللجن��ة  اجتم��اع 
ملهرجان أيام اوروك بحضور الدكتور 
عل��ي حسن حنوش عضو مجلس 
واملوسيقار جمال  املثنى  محافظة 
زهرة  القدي��رة  والفنانة  السم��اوي 
الكبيري��ن  والشاعري��ن  الربيع��ي 
وال��ي  يحي��ى السم��اوي وقاس��م 
واالست��اذ احم��د املطوك��ي مدي��ر 
قسم االعالم ف��ي احملافظة ونقيب 
الفنان��ن ف��ي السم��اوة عدنان ابو 
ت��راب واالستاذ سامي عب��د العزيز 

والق��اص امن��ار رحم��ة اهلل واخمل��رج 
السينمائ��ي هادي ماهود والفنانن 
فيصل جاب��ر واياد فيص��ل وصفاء 
رؤوف وممثل��ي البيت الثقافي سعد 
حسن وياس��ن محمد علي. وذلك 
لالستع��داد والتباح��ث م��ن اج��ل 
تذلي��ل كاف��ة العقب��ات النط��الق 
مهرج��ان ايام اوروك ال��ذي سيقام 
ف��ي 13 حزي��ران املقب��ل ويستم��ر 
مل��دة ثالثة ايام. وم��ن اجلدير بالذكر 
ان محاف��ظ املثنى االست��اذ احمد 
منفي جودة ابدى استعداده املطلق 

لدعم املهرجان.

ثقايف السماوة يضّيف اللجنة التحضريية ملهرجان أيام أوروك

* جامعة الفراهيدي  



ريهام عبد الغفور: هذا هو التحدي الذي أخوضه في رمضان .. وأرفض التعليق على هذه األزمة

يف كل شخصية أؤّديها أواجه صعوبات وأخوض حتدّيًا من خالهلا
ويف دور »فريدة« كانت الصعوبة تكمن يف ظهورها ضمن األحداث بأسلوب الـ»فالش باك«

* م��ا أكثر ما لفتك ف��ي سيناريو 
مسلسل »زي الشمس«؟

�  لفتني سيناريو العمل بأكمله، 
فقد ُكتب بدق��ة، وأحداثه املثيرة 
تشّوق اجلمهور ملتابعته ومعرفة 
م��ا سيحدث لألبط��ال... فنوعية 
هذه األعمال جتذبني كثيراً، لذلك 
ل��م أت��رّدد للحظة ف��ي املوافقة 

على هذا املسلسل.
ه��ذا  ف��ي  دورك  ع��ن  حّدثين��ا   *

العمل؟
�  أؤّدي في املسلسل ش��خصية 
تتع��ّرض  ام��رأة  وه��ي  »فري��دة«، 
جلرمية قتل، وأظهر ضمن األحداث 
عل��ى طريق��ة »الف��اش ب��اك«، 
وتبحث ش��قيقتي »ن��ور«، والتي 
جتّسد دورها دين��ا الشربيني، عن 

القات��ل احلقيقي، والعمل مأخوذ 
إيطال��ي، عنوانه  عن مسلس��ل 

.»sisters«
* ه��ل واجهِت صعوب��ات، خاصة 
م��ع ظه��ورك مبشاه��د »الفاش 

باك«؟
 � في كل شخصية أؤّديها أواجه 
صعوب��ات، وأخ��وض حتديّ��اً م��ن 
خالها. وف��ي دور »فريدة«، كانت 
الصعوب��ة تكم��ن ف��ي ظهورها 
ضمن األحداث بأسلوب ال�«فاش 
باك«، إال أنن��ي استمتعت بالدور، 
ألنه في رأيي غريب وُمختلف عّما 

قّدمته من أدوار.
* كيف ك��ان العمل م��ع اخملرجة 

كاملة أبو ذكري؟
مخرج��ة  ذك��ري  أب��و  كامل��ة   �

عظيمة، له��ا مكانتها في عالم 
اإلخراج، وهي قدم��ت الكثير من 
األعمال الناجح��ة، وقد تشّرفت 
بالعم��ل معه��ا، واستف��دُت من 

خبراتها ونصائحها.
* وم��ا رأيك في األزمة التي تعّرض 
لها العم��ل وأدت إلى انسحابها 

منه؟
�  أرفض التعليق على هذا األمر.

* كيف ترين املنافسة بني األعمال 
الرمضانية لهذا العام؟

�  األعم��ال الفني��ة املعروضة في 
رمض��ان عددها قلي��ل، ومتّنيت لو 
أن الع��دد أكبر كما كل عام، لكن 
ما حدث ل��ه فوائده أيضاً، بحيث 
يتمك��ن اجلمه��ور م��ن املتابع��ة 
تركي��زه  يتشت��ت  وال  به��دوء، 
وسط الكم الهائ��ل من األعمال 

الرمضانية.
* تشارك��ني أيضاً ف��ي مسلسل 
»أن��ا يا ناس« م��ع مصطفى قمر، 

هل ما زال لإلذاعة جمهور؟
� بالتأكيد، كث��ٌر ال يزالون يحّبون 
االستماع إل��ى األعمال الدرامية 
عبر الراديو، وأنا شخصياً اعتدت 
منذ الصغر عل��ى االستماع الى 
الرادي��و، ومتابع��ة األعم��ال التي 
تُب��ث عبر أثي��ره في رمض��ان، ألن 

مواضيعها شيقة للغاية.

* وما طبيعة هذا العمل؟
�  املسلس��ل ينتمي إل��ى نوعية 
أعمال الفانتازيا، ويتضمن الكثير 
من املواقف الكوميدية، وسعيدة 
ب��دوري في��ه، ألنن��ي أُق��ّدم للمرة 
األولى ش��خصية كوميدية، وقد 

انتابني شعور مختلف حيالها.
* بع��د غياب ألكثر من 10 سنوات 

تعودين للمشاركة في مسرحية 
»املل��ك لير«، ما ال��ذي جذبك في 

هذا العمل؟
�  ه��ذا العم��ل املسرح��ي ميّث��ل 
حالة خاصة بالنسب��ة إلّي، وقد 
استفدت كثيراً م��ن عرضه األول 
والذي ُق��ّدم منذ 11 عاماً. وقتذاك 
أّديت ش��خصية »كوردليا«، وهي 
االبنة الصغ��رى الطّيبة... ولذلك 
املشارك��ة  عل��يَّ  ح��ني عرض��وا 
ف��ي العمل م��رة أخرى، ل��م أترّدد 
أب��داً، خصوص��اً أنني أق��ّدم فيه 

ش��خصية جديدة، وهي »ريجان« 
االبن��ة الوسطى، الت��ي تبدو في 
الظاه��ر إنسان��ة طيب��ة، لكنها 
في احلقيقة خبيثة وتضمر الشّر 

لآلخرين..
* لكّن هذه الشخصية 

أكث��ر  قّدمته��ا 
ه��ل  ممثل��ة،  م��ن 

إحداه��ن  استش��رت 
حول تفاصيلها؟

ه��ذه  بالفع��ل،    �
قّدمتها  الشخصي��ة 
أكثر من جنمة، لكنني 

الفنان��ة  استش��رت 
سلوى محمد علي حول 
تفاصيله��ا، واستف��دت 

أن  وأرى  نصائحه��ا،  م��ن 
متّث��ل  الشخصي��ة  ه��ذه 
إلّي،  بالنسبة  كبي��راً  حتدياً 
أرغ��ب في خوض��ه وحتقيق 

النجاح.
* وماذا ع��ن تعاونك للمرة الثانية 

مع يحيى الفخراني؟
�  يحي��ى الفخران��ي فن��ان قدير، 
الف��ن،  قام��ات  م��ن  وقام��ة 
ل��ه خبرت��ه الطويلة في 
التمثي��ل، وأن��ا فخ��ورة 
للمرة  أمام��ه  بوقوفي 
الثانية على املسرح.
* كيف تستطيعني 
بني تصوير  التوفيق 
أعمال��ك الدرامي��ة 

واملسرح؟
أحاول    �

تنظيم وقت��ي بينهما، وبالنسبة 
الى املسرح، ال أداوم فيه، وأتناوب 
عل��ى تقدمي الدور م��ع ممثلة أخرى 
ه��ي ث��راء جبي��ل، وذل��ك بسبب 
التزام��ي بتصوي��ر مشاهدي في 

مسلسل »زي الشمس«.
* ما طقوسك في رمضان؟

�  في شهر الصوم، أفّضل البقاء 
ف��ي املن��زل، ومشاه��دة األعمال 
الدرامية الرمضانية، كما أعشق 
االستم��اع الت��ي البرام��ج التي 
تُذاع عبر الراديو. أحب اإلفطار مع 

العائلة ف��ي رمضان، 
وأحياناً أخرج مع 

أصدقائي.

albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة  

ال ترتبط بحزب أو حركة
 أو أية جهة دينية أو سياسية
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متابعة / البينة الجديدة

حييى الفخراني فنان قدير وقامة من قامات 
الفن له خربته الطويلة يف التمثيل وأنا 

فخورة بوقويف أمامه للمرة الثانية على املسرح

متابعة / البينة اجلديدة
حال��ة م��ن اجل��دل أثاره��ا اجمللس 
األعلى لتنطي��م اإلعام بعدما 
أصدر تقري��راً انتقد فيه عدداً 
منه��ا  املسلس��ات،  م��ن 
»حدوتة ح��رة« لغ��ادة عبد 
بي��ان  ف��ي  وج��اء  ال��رازق،. 
»مسلسل حدوتة  أصدره: 
م��رة للنجم��ة غ��ادة عبد 
ال��رازق يحت��وي عل��ى 35 
مخالف��ة »ألفاظ سوقية 
و13  ومبتذل��ة«  ومتدني��ة 
»تدخني« و7 »ش��رب اخلمر« 
ومخالفة »مخدرات« و4 »عدم 
احت��رام القوانني« و2 »إيحاءات 
جنسي��ة« و3 »عدم احترام اللغة 
امل��رأة  ص��ورة  تشوي��ه  و2  العربي��ة 
الذي  الكبير  النج��اح  وإهانتها.«ورغم 
حققه مسلس��ل »زي الشمس« لدينا 
الشربين��ي، إال أن اجملل��س انتقده، وقال 
عنه :« احت��وى عل��ى 26 لفظا سوقيا 
و4 إيح��اءات جنسي��ة ومثلها للتدخني 
و3 مخالف��ات عدم احت��رام القوانني و7 
خملالفة ك��ود الطفل، و13 لع��دم احترام 
اللغ��ة العربية ومخالفة لتشويه صورة 
امل��رأة ومثلها لشرب اخلم��ر ومخالفتني 
لعدم احترام الهوية املصرية والعربية«.

كما إنتقد اجمللس عددا من املسلسات 
منها ش��قة فيصل وب��دل احلدوتة تاتة 
وسوب��ر ميرو وولد غابة حيث اتهم هذه 
األعم��ال بتشويه صورة امل��رأة واإلحتواء 

على إيحاءات خارجة.

اتهامات ضد غادة 
عبد الرازق ودينا 

الشربيين

حال��ة من النشاط الفني تعيشها النجمة ريه��ام عبدالغفور، في رمضان هذا العام، حيث 
تشارك في بطولة مسلسل »زي الشمس«، والذي أثار جدالً كبيراً خال تصويره. كما تشارك 
مصطفى قمر في مسلسل إذاعي، وتستمر في تقدمي دورها في العرض املسرحي »امللك 
لي��ر« مع يحي��ى الفخراني. وحتدث��ت ريهام عن مشاركته��ا في هذه األعم��ال، وعن أبرز 

طقوسها في رمضان..

متابعة / البينة اجلديدة
»ما بيعبرونيش دلوقتي«.. بهذه الكلمات 
اتهم الفنان املصري عاء مرسي النجمني 
أحم��د السق��ا ومحمد سع��د بتجاهله، 
رغم أنه ساعدهما ف��ي بداية مشوارهما 
الفن��ي. وق��ال خ��ال إستضافت��ه بأح��د 
البرام��ج التلفزيوني��ة: »كنت السبب في 
ترش��يحهما مبسلس��ل م��ني مابيحبش 

فاطم��ة حي��ث علم��ت أن صن��اع العمل 
يبحث��ون عن وجوه جديدة وكنت ش��اهدت 
أكثر من ع��رض مسرحي باملعه��د العالي 
للسينما وشعرت بحماس لهما ولكنهما 
م��ا بيعبروني��ش دلوقت��ي«. وأض��اف: »ان��ا 
الفنان ال��ذي عاصر كل النج��وم بداية من 
فري��د ش��وقي وحتى اجليل اجلدي��د ومنهم 

علي ربيع«.

عالء مرسي يهاجم أمحد السقا وحممد سعد: »ما بيعربونيش دلوقيت«

رحيم زاير الغانم

تتع��رض العائل��ة العراقي��ة في 
ال��ى  الفضي��ل  رمض��ان  ش��هر 
فت��ات درامي محل��ي رخيص, مبا 
يت��م عرضه م��ن سلوكيات غير 
منضبطة و عاهات اجتماعية ما 
انزل اهلل بها من سلطان ناهيك 
ع��ن العشوائي��ة ف��ي الط��رح، 
فاإلج��رام واالنح��راف حاض��ران 
وبقوة في ه��ذا الشهر الفضيل 
ف��ي استسه��ال درام��ي لك��ل 
ما م��ن ش��أنه تخري��ب الذائقة 
وتشوي��ه الطق��وس الرمضانية 
الت��ي من املف��روض ان جن��د لها 
م��ا يتممها في ضمي��ر جمهور 
الصائمني وحث غي��ر الصائمني 
ال��ى التحل��ي بالقي��م واالخاق 
االنسانية احلقة، من غير مغاالة 

في انحطاط الذوق والتسابق 
لبل��وغ املتدن��ي منه.انه زمن 
الفوضى والشت��ات والضياع 
اجملان��ي لكتاب ه��ذه املرحلة، 
والتي ستؤسس من دون أدنى 
ش��ك الى فوض��ى عارمة في 
االنفات  مادام  املواسم،  قادم 
اجملتمعية  والقيم  اشده  على 
ف��ي  األخاقي��ة  والثواب��ت 
انحس��ار بحس��ب ادعائهم.

ق��د يتب��ادر س��ؤال ال��ى ذهن 
املتلق��ي العراق��ي, م��اذا ترك 
السينارس��ت،  الكات��ب/ 

لإلنس��ان الس��وي م��ن م��وروث 
ثقافي وقيم��ي وثابت مجتمعي 
رص��ني كمعني، ميك��ن ان نصدره 
عل��ى مست��وى الفك��ر عربيا او 
عامليا وم��اذا ترك لإلنس��ان غير 
السوي من مث��ال ميكن ان ينفذ 
من خاله كي يلتحق مبجتمعه، 
أو هل اوجدت دراما العام 2019م, 
دراما صراع االضداد اخلير/ الشر، 
االميان/ الضالة، املعرفة/ اجلهل، 
ام أنه��م أحال��وا كل ش��يء الى 
بؤس وخ��راب وتدني، في تكريس 
ألحادية الشر والضالة واجلهل، 

هل ه��ذه حقا رسال��ة الفن هل 
هذه حق��ا املغاي��رة بالطرح هل 
هذه قيمنا ف��ي االلفية الثالثة, 
أه��ذا حق��ا اله��دف م��ن النص 
ال��ذي يطرحه املثق��ف, الهبوط 
بالذائق��ة ال��ى غي��ر رش��اد، اين 
سبل االرتقاء بالفرد واجملتمع، ام 
انه زم��ن التسافل الى مستنقع 
االخاقي��ة  واجلرمي��ة  اله��زال 
املنظم��ة, زم��ن ن��أت في��ه ع��ن 
املشه��د الدرام��ي ع��ني الرقيب 
القيم��ي واتسعت ع��ني الرقيب 
الشديد  املقيت.لألسف  الفئوي 
لق��د اضفت��م عشوائي��ة اخرى 

طال��ت العقل الساكن والتي لن 
تزال بل تتم��دد وحتقق ما رغبتم 
به عن قصد او غير قصد، واش��د 
ما يدمي القلب لو انكم كتبتم 
من دون قص��د! بعدما اوهمتكم 
اوراق خض��ر وحم��ر وبع��ض من 
اربك  ال��ذي  الصغي��ر  )اخلاك��ي( 
مخيلتك��م وادناكم الى احلتف, 
لذا كونوا ما ش��ئتم ألنفسكم, 
ال م��ا ش��ئنا لكم م��ن رفعة في 
مجتم��ع راق متحضر, قطعا لن 
تط��ال قامته ما تق��زم من اقام 
مشبوهة, بتنام��ي عقل عراقي 

متحرك, يرصد ويبدد زيفكم.

الدراما الرخيصة

متابعة / البينة اجلديدة
برنامج��ه  ف��ي  إدوارد  الفن��ان  استض��اف 
»القاهرة اليوم« الذي يذاع على قناة »اليوم« 
الفنان��ة الكبيرة لبلبة وذل��ك عبر مكاملة 
هاتفية هن��أت خالها الزعي��م عادل إمام 
بعيد مياده، قائل��ة: »ربنا يخليك لعشاق 
فن��ك، ه��و أعط��ى للف��ن كتي��ر وتربطني 
عش��رة كبيرة مع��ه«. واستحضرت لبلبة، 
كوالي��س فيلم »عريس م��ن جهة أمنية«، 
الذي ش��اركت بطولته مع الزعيم، وقالت: 
»ع��ادل إم��ام ك��ان هيغرقني ف��ي مشهد 
خال تصوير فيلم عريس من جهة أمنية«.
وتابع��ت »لبلبة«: أنا بفه��م عادل إمام من 
عينيه أثناء العمل«. يذكر أن الفنانة لبلبة 
من أكث��ر الفنانات الاتي ش��اركن الزعيم 
ع��ادل إمام في أعماله س��واء السينمائية 
أو التليفزيونية، إذ ش��اركت معه في أفام 
»احت��رس م��ن اخل��ط«، »عصاب��ة حم��ادة 
وتوتو«، »خللي بالك م��ن جيرانك«، عريس 
من جهة أمني��ة«، كما ش��اركت معه في 
مسلسل��ي »صاحب السع��ادة«، و«مأمون 

وشركاه«.

لبلبة: »عادل 
إمام كان 

هيغرقين«
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مجلس القضاء األعلى
رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة االتحادية 

دار القضاء يف األعظمية
محكمة البداءة

العدد: 855/ب/2019
التاريخ: 2019/5/16

إعالن
اىل املدعى عليه/ سعد ناظم حميد

بن��اًء على الدع��وى البدائية املرقم��ة اعاله واملقام��ة امام هذه 
املحكم��ة من قب��ل املدع��ي / مدير ع��ام املركز الوطن��ي الدارة 
املوارد املائية اضافة لوظيفته ولثب��وت مجهولية محل اقامتكم 
حسب ش��رح القائم بالتبليغ لذا قررت املحكمة تبليغكم اعالنا 
يف صحيفت��ني محليتني بالحضور اىل ه��ذه املحكمة صباح يوم 
2019/5/27 وعن��د عدم الحضور او ارس��ال من ينوب عنكم 

قانونا ستقوم املحكمة باملرافعة غيابيا وعلنا وفق القانون.

القاضي

إعالن مناقصة التنظيف رقم )1( 
مستشفى اإلمام علي )عليه السالم( العام

1- هوية غرفة تجارة نافذة لغاية 2019 تنظيف حصرًا.
2- كافة اوليات تأسيس الشركة.

3- التأمين��ات القانوني��ة املطلوب��ة بنس��بة 1% من قيم��ة العطاء على ش��كل خطاب 
ضمان.

4- كتاب عدم ممانعة او براءة ذمة صادرة من الهيئة العامة للضرائب لغرض الدخول 
للمناقصة.

5- كتاب يؤيد سالمة املوقف القانوني للشركة من تسجيلها يف وزارة العمل والضمان 
االجتماعي للعمال.

6- تقديم الحسابات الختامية للسنتني األخريتني مصدقة من املحاسب القانوني. 
7- كتاب حجب البطاقة التموينية.

8- قائمة لالعمال املماثلة ومؤيدة من الجهات املستفيدة. 
9- يكون مدة العقد ملدة 8 اشهر.

10- بيان مؤهالت الجهاز الفني واالجتماعي وبيان املعدات التخصصية.
11- تقديم مناهج العمل املطلوب.

12- بيان املوقع االلكرتوني للشركة يف وثائق العطاء والربيد االلكرتوني واسم وعنوان 
الشخص املسؤول عن متابعة االستفسارات التي تخصر العطاء.

13- م��لء الوثائ��ق القياس��ية املطلوب منه��ا بتنفيذها وترف��ق آلية تطبي��ق الوثائق 
القياسية للعطاء.

14- الكلف��ة التخمينية ملناقصة التنظيف للش��هر الواح��د )31,000,000( واحد 
وثالثون مليونًا. 

15- وصل شراء تندر.
16- على ان تكون مدة االعالن )15( خمسة عشر يومًا من تاريخ النشر. 

مالحظة:�
- الدائرة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.

- يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النشر واالعالن.

الدكتور مصطفى باسم السعدي
مدير مستشفى اإلمام علي )عليه السالم( العام

إعالن صادر من 
محافظة بغداد

تعلن لجنة البيع وااليج��ار االوىل يف محافظة بغداد 
عن اجراء مزايدة علنية يف مقر ديوان محافظة بغداد 
وف��ق احكام قانون بيع وايجار ام��وال الدولة رقم 21 
لس��نة 2013 املعدل اليجار املحل املرقم 8/7 )شيخ 
عمر( الواقع على قطع��ة االرض املرقمة 64/574 
فرج اهلل من امالك مجلس اللواء العام يف بغداد وملدة 
ثالث س��نوات بمس��احة 4م2 والواقعة ضمن الحدود 
االداري��ة لقائممقامي��ة قضاء الرصاف��ة وبمبلغ بدل 
تقدير سنوي 700,000 سبعمائة الف دينار. فعلى 
الراغبني الدخول يف املزايدة مراجعة ديوان محافظة 
بغداد بعد مرور 30 يوما من اليوم التالي لنشر االعالن 
يف تمام الس��اعة الثانية عش��رة ظهرا مس��تصحبني 
معهم وصل قبض صادر من محافظة بغداد بالتأمينات 
القانونية الالزمة والبالغة 20% من القيمة التقديرية 
من بدل االيجار لكامل مدته واملستمسكات الثبوتية.. 
ويف حال مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية فستجري 

يف اليوم الذي يليه.



هموم الناس

معاناة املراجع للدوائر 
احلكومية .. مستمرة

من النافذة

   كلنا لدينا معامالت ننجزها في الدوائر احلكومية وكثير منا عانى 
من مزاجية املوظف احلكومي وكثير منا الحظ ان اخلدمة التي يقوم 
به��ا املوظف احلكومي هي عبارة عن كرم زائد منه وكثير منا صادف 
موظف ال يفهم اللوائح واالجراءات في الدائرة التي يعمل بها وكثير 
من��ا الحظ غياب املوظف احلكومي ال��ى ان أصبحنا رهينة بني يدي 
املوظ��ف احلكومي احملصن ضد أي محاس��بة .. صحيح ان التعميم 
في مثل هذه األمور ال يجوز وقد يكون فيه نوع من اإلجحاف في حق 
كثير من املوظفني احلكوميني اجليدين واحملترمني واحلريصني على اداء 
واجبهم على امت وجه وابهى صورة . ولكن متى يفهم ) البعض( من 
هؤالء املوظفني ان املراجع لم يأت  للدائرة احلكومية لغرض النزهة او 
التمشية اواالستجمام امنا الجناز معاملة ، ما يطلبه املواطن املراجع  
ال يحتاج إلى جه��د كبير تقوم به الدوائراحلكومية وال االس��تعانة 
بخبرة عاملية وإمنا فقط باتباع اجراءات محددة توضح له » املطلوب 
واملقابل« او ايجاد حلول اخرى . ولألسف الشديد ان الروتني العقيم 
والتعقي��دات التي يتبعه��ا  البعض من  املوظف��ني اكبر دليل على 
فشلهم وقله خبرتهم. مع غياب االحساس بالضمير و باملسؤولية 
واالمان��ة وه��م  الفيصل في س��رعة اجناز املعام��الت واالخالص في 
ادائها. نعم العاطفة واالحس��اس والضمير ليست معايير لقياس 
س��رعة إجناز املعامالت ولكن البد من احملاسبة الن املوظف يتقاضى 
رات��ب على اخلدمة التي يقوم به��ا . واذا كان املوظف يتعذر بالروتني 

وغيره��ا ويدعي ان الوظيفة غير 
مناس��بة له  فليت��رك الوظيفة 
لغي��ره مم��ن يحتاجه��ا وأعتقد 
ان هن��اك االالف ينتظ��رون ف��ي 
القوى العاملة ، البد من تفعيل 
اخلدمات االلكترونية ، الن الكثير 
من اإلجراءات سوف تسهل على 
املواطن وعلى املوظف احلكومي   
اضافة الى عم��ل دليل إجراءات 
يس��تطع املواط��ن م��ن خالل��ه 
متابعة معاملته من خالل املدة 
الت��ي يجب ان تنج��ز فيها وفي 

حال��ة التأخير عليه البحث عن كيفية التصرف . ان املتابعة اجليدة 
من املسؤولني سوف تقلل من هذه املعاناة . خصوصا اذا ما استخدم 
اس��لوب الثواب والعقاب فاملوظف الك��فء والنزيه يجب احتضانه 
ودعمه من خالل احلوافز واملكافأة اما املوظف املتس��يب واملتقاعس 
في اداء واجبه فيجب ان ينال عقابه وفق الضوابط والقوانني املعمول 
بها .. وان تأخير إجناز املعامالت و التس��يب يرهقان املواطن واملراجع. 
ق��د يتقاعس بع��ض املوظفني عن أداء عملهم أو االلتزام بس��اعات 
الدوام الرسمي مما يؤثر على املراجعني ويؤخر معامالتهم ويؤدي إلى 
خروجهم من أعمالهم أكثر م��ن مرة إلنهاء املعامالت اخلاصة بهم 
بس��بب ع��دم وجود املوظف املس��ؤول عن معاملته��م. وقد يتصور 
البع��ض أنه بتقاعس��ه ع��ن عمله يريح نفس��ه من أعب��اء العمل 
ولكن هذا الش��عور مؤقت، حيث إنه البد من محاس��بة املتقاعس 
عن عمله عاجال أو آجال وق��د يكون للمتقاعس عن العمل معاملة 
في إحدى مؤسسات الدولة وإن اهلل سيعاقبه بتأخير معاملته عند 
مراجعته بس��بب تهاونه في أداء عمله وتقاعسه عن العمل وكما 
تدين تدان. ختاما : ال بد من محاس��بة املسؤولني الذين يتراخون مع 
املوظفني وهذا التراخي يدل على أن املسؤول ال يلتزم بالعمل ولذلك 
فإنه ال ميكن أن يكون حازما مع اآلخرين إذ انه هو القدوة للموظفني 
وعندم��ا ال يلتزم بالعمل وبأوقات الدوام الرس��مي فال ميكن أن يرغم 

املوظفني على الدوام.

التعقيدات التي يتبعها  
البعض من  املوظفني 
اكرب دليل على فشلهم 
وقله خربتهم  مع غياب 
االحساس بالضمري 
وباملسؤولية واالمانة

18

أحمد البياتي

   اليقظة واحلذر واالستطالع والعمل 
االستباقي من اهم املبادئ االساسية 
الت��ي يج��ب ان يعمل عليه��ا القادة 
واآلمرين في قواتنا املسلحة السيما 
في ظ��روف معركة متداخل��ة وفيها 
داعش��ية  وخالي��ا  قري��ب  اش��تباك 
مازال��ت تعم��ل م��ن خ��الل نص��ب 

الكمائ��ن لاليق��اع مبقاتلينا االبطال 
اف��رادا وضباطا وهذا م��ا يحصل مع 
ضب��اط ومنتس��بي الفرق��ة االلية – 
ش��رطة احتادية- ف��ي احلويجة حيث 
لم متض فترة قليلة على استش��هاد 
النقيب )احمد الالمي( واصابة معاون 
امر الف��وج الثالث االلي الثاني الرائد 

خضي��ر وعدد م��ن املنتس��بني ليقع 
كمني جديد في نف��س قاطع الفرقة 
خي��رة  م��ن   )5( ليستش��هد  ذاته��ا 
ضب��اط الفرق��ة االبط��ال.. ان تك��رار 
هذه احلوادث جتعلنا نناشد املرجعية 
الدينية العليا والقائد العام للقوات 
ارواح  حص��اد  لوق��ف  املس��لحة 

مقاتلين��ا م��ن قبل مجرم��ي تنظيم 
داع��ش االرهاب��ي في ه��ذا القاطع اذ 
ليس صحيحا ان تتكرر احلوادث دومنا 
القي��ام باجراءات عس��كرية صارمة 
تفتش عن الس��بب وتضع يدها على 
الثغرات ومحاسبة اي حالة تهاون او 
ضعف تق��ف وراء ذلك.. نعم مطلوب 

اعم��ال احترازي��ة من قي��ادة الفرقة 
االلية – شرطة احتادية – في احلويجة 
ك��ي ال تذه��ب االرواح ه��درا.. حفظ 
اهلل الع��راق ومقاتلينا االش��اوس من 
كل س��وء ومن غدر الدواعش االنذال 
والرحم��ة للش��هداء امل��الزم ف��راس 

واملالزم محمد والعريف فائق.

أيها األطباء وأصحاب الصيدليات واملهن الصحية 
اتقوا اهلل يف مرضاكم ومرضى الفقراء واحملتاجني والناس على العموم

أنع��م اهلل عليكم بالتوفي��ق والنجاح حتى 
وصلت��م ما وصلت��م إليه ونعل��م جيدا كم   
حج��م املعان��اة والتع��ب والدراس��ة حت��ى 
حصلت��م عل��ى ه��ذه الوظيف��ة والتي هي 
انس��انية  وليس��ت كما نراها اليوم مادية .. 
نناشد ضميركم اإلنس��اني والوازع الديني 
واألخالق��ي ف��ي تقلي��ل قيم��ة الكش��فية  
وتقدمي التسهيالت أمام الفقير الذي ال يجد 
قيمة ش��راء الدواء أو دفع ) الكشفية ( . وال 
تنسى ان ما تقدمه في الدنيا ستراه امامك.. 
وحني تتح��ول قيم واخالقي��ات مجتمع من 
اجملتمع��ات إل��ى بضائ��ع تباع في األس��واق 
فاقرأ على الدنيا السالم.. تزخر مجتمعاتنا 
مبهن وأعمال يراد من ورائها الكس��ب احلالل 
املشروع..وال غضاضة في ذلك غير ان بعض 
املهن ال ترتبط باملادة بالدرجة األساس لكون 
املادة معها تك��ون هدفا ثانويا ..خاصة حني 
ترتب��ط هذه املهن باإلنس��ان وما يعتريه من 
أوجاع وأس��قام ..هنا فقط تنزاح املتطلبات 
املادية لتكون في ذيل قائمة األهمية..فاملعيار 
األول والقيمة العليا في احلياة هي إنسانية 
اإلنس��ان .. يق��ول اهلل تعال��ى ولق��د كرمنا 
بني آدم...ف��إن كان تكرمي بني آدم  منس��وب 
إلى احلضرة اإلالهية فإن ما يعتري اإلنس��ان 
بن��اء اهلل في األرض يرتب��ط بترميم بناء اهلل 
وه��و توجيه س��ماوي ابتداء  يق��ول تعالى..

ومن أحياها فكأمنا أحيا الناس جميعا.. لذا 
جميع املؤسسات التي تتعامل مع اإلنسان 
ككلي��ات الطب واملعاه��د واملدارس تتعامل 
لتأهيل كوادرها إنسانيا مع تأهيلها علميا 
وتقنيا.. لكون رس��الة الطب إنس��انية  في 

املق��ام األول قب��ل أن تكون س��ببا للعيش.
لذا يطل��ق عل��ى املتميزين في ه��ذا امليدان 
مالئكة الرحم��ة..وإن انزاح ه��ذا املصطلح 
لينال ش��ريحة الطبيبات واملمرضات  لكنه 
في أصل��ه أطلق على املهن��ة ككل.. خالفا 
مل��ن خالف الرك��ب وابتعد عن ه��ذه املعاني 
السامية وتعامل بالدرهم والدينار وال يقبل 
أن ميارس مهنته على املعدمني ومتوس��طي 
احل��ال وإن لم يجهر بذلك ..فيكفي الطبيب 
املغال��ي ف��ي أج��ور تطبيب��ه من��ع م��ن ال 
يستطيع توفيرها وتكفي ارتفاع أجور الدواء 
حرمانه��ا للفق��راء... فالطبي��ب م��ن جهة 
واملستش��فيات اخلاص��ة وعي��ادات األطباء 
الكبار اذا كان ديدنهم جمع املال فحس��ب  
فهؤالء أتعس التج��ار  والريب ال ميتون لهذه 

املهن��ة الس��امية بصلة.. وال ب��د للمجتمع 
أن يحاس��بهم قب��ل الس��لطات فنحن من 
نعطي لألش��ياء أهميتها بترويج بضاعتها 
وتسويقها مجتمعيا..فلو حرصنا على عدم 
عم��ل الدعاية ملث��ل هؤالء لقتله��م الناس 
هجرا وليعلموا جري��رة أفعالهم...فبدال من 
تس��ويقنا لذلك الطبي��ب وان كان متمكنا 
يتعني إهماله وترك إش��اعة اسمه.. وابحث 
ع��ن الكف��وء املتقن اإلنس��ان قب��ل التاجر 
فأعينه على تقدمي اخلير برفع سمعته وذكره 
في املواطن الت��ي ميكن أن يقدم فيها علمه 
وإنس��انيته.الطب رحمة مهداة من قبل رب 

العباد ال تليق بعبيد املال.

الضابط الجريح / عمر جاسم املهداوي

امام انظار المرجعية الدينية العليا والقائد العام للقوات المسلحة
اوقفوا حصاد ارواح مقاتلينا من قبل جمرمي داعش يف هذا القاطع

الزميل )غالب محمد موس��ى الفاضل��ي( والبالغ من العمر )56( 
عاما وحاصل على ش��هادة البكالوريوس في االعالم ومتزوج وله 
)7( اوالد ولك��ن لي��س لديه مورد رزق يدر علي��ه اي مبلغ وال حتى 
رات��ب تقاعدي يعينه على مجابهة حتدي��ات احلياة الصعبة في 
ه��ذا الزم��ن االغبر .. الزمي��ل غالب الفاضلي يتطل��ع الى انظار 
السيد الوزير احملترم بااليعاز لشموله براتب الرعاية االجتماعية 
وه��و على ثقة بان الروح االبوية واالنس��انية للس��يد الوزير جتاه 

ابناء شعبه حاضره في نفسه .. وعسى ان يأتي الرد سريعا.
موبايل/07709239918

   كن��ا قد نش��رنا بعددن��ا املرق��م ) 3134( والصادر ف��ي 25 / 2 / 
2019 مناش��دة للمواطن ) حسن عذافة بدر علي ( من محافظة 
ميسان والذي يروم اضافة لقب ) البياتي ( له والفراد عائلته وبعد 
مرور اكثر من ش��هرين لم ت��رد اجابة لذا نكرر املناش��دة واملنا 

كبير باالستجابة واهلل اليضيع اجر احملسنني.
موبايل / 07727085938

حضرت ال��ى مقر جريدتنا املواطنة )نيران علي حس��ني( وذكرت 
بانها مطلقة وتستلم راتب الرعاية االجتماعية ولكن مت ايقاف 
ص��رف راتبه��ا وذكرت بانه��م اخبروه��ا بانها متزوج��ة ولكنها 
تطلقت للمرة الثانية ولديها قرار احملكمة بالطالق وافادت بانها 
ق��د تعبت كثيرا م��ن املراجعات للدوائر اخملتلفة مما تس��بب في 
التأثير على حالتها النفسية جراء الروتني القاتل وتأمل ان جتدوا 
لها احلل في اعادة راتبها كي تس��تطيع مواصلة حياتها كونها 
لي��س لديها اي م��ورد مالي او نفقة ش��رعية.)البينة اجلديدة( اذ 

تضع هذا االمر امامكم لهي على ثقة اكيدة بانصافها.
نيران علي حسني

بغداد/ املشتل/ م 751 ز16 د11
موبايل/ 07700132898

   ردت وزارة الداخلية / دائرة العالقات واالعالم بكتابها ذي العدد 
)2408( ف��ي 2019/4/15 على ما نش��رته )البينة اجلديدة( بعددها 
املرقم )3112( في 2019/1/24 حت��ت عنوان )امام انظار مدير املرور 
العام( بخصوص الطريق السريع الذي يربط احملافظات الوسطى 
بابل والقادس��ية واملثنى مبحافظة بغ��داد, اذ بينت مديرية املرور 
العامة باتخاذ االجراءات الالزمة من خالل وحدة هندس��ة املرور, 
حيث مت مفاحتة مديرية طرق وجس��ور بابل ومديرية بلدية احللة 
لصيانة ومعاجلة التخس��فات على طريق املرور الس��ريع ونصب 
العالم��ات واالرش��ادات املروري��ة . )البين��ة اجلدي��دة( تع��رب عن 
امتنانها وش��كرها لدائرة العالقات واالع��الم في وزارة الداخلية 
على تعاونها ورصدها ما تنش��ره جريدتنا م��ن موضوعات تهم 

حياة املواطن فبوركت جهودكم ايها النشامى.

بعدسة /  حامد الزم الطائي
بجهود متكاتفة وعمل اس��تثنائي مشترك من شيوخ ووجهاء 
أهالي منطقة البلديات )حي العبور (،  مت االتفاق والتنسيق لرفع 
كاف��ة التج��اوزات   من أمام الدور وتوس��يع الطريق العام وعمل 
االرصفة وتعديل الش��ارع وفت��ح االفرع وربطه��ا بباقي احملالت 
اجمل��اورة كخطوه أوال ,وهذا س��وف يس��اهم في ف��ك الزحام من 
الش��ارع الرئيس .علماً أن كلفة هذا املشروع كانت  على نفقة 
االهالي. عليه يناش��د   أهالي املنطقة السيدين محافظ بغداد 
ورئيس مجلس احملافظة لرفع معاناة املواطنني لتبليط الشارع 

بعد جاهزية الشارع من االرصفة .

امام انظار حمافظ بغداد ورئيس جملسها

الداخلية ترد على »                            «

للمرة الثانية 

امام انظار السيد وكيل وزارة الداخلية 
االقدم االستاذ عقيل اخلزعلي

مناشدة امام السيد  وزير العمل 
والشؤون االجتماعية 

مناشدة امام انظار السيد  وزير 
العمل والشؤون االجتماعية 

NO.3188.mON.20.mAY.2019 العدد )3188( االثنين 5/20/ 2019 

ردت وزارة العمل والش��ؤون االجتماعية قس��م االعالم واالتصال احلكومي 
عل��ى ما نش��رته جريدتنا بعدده��ا املرق��م )3178( الصادر ي��وم 2019/5/6 
بخص��وص تخصيص راتب رعاي��ة اجتماعية الى املواط��ن )عباس فاضل 
خلي��ف( بان��ه بعد تدقيق بيان��ات املواطن موضوع البح��ث تبني ان القيد 
غير موجود وكذلك عدم امكانية ش��مول اعداد جديدة في الوقت احلاضر. 
)البين��ة اجلدي��دة( تقدم ش��كرها وتقديرها لكاف��ة العاملني ف��ي الوزارة 
عل��ى تواصلهم الدائم في متابعة نش��رياتنا التي تتعل��ق بهموم الناس 

ومشاكلهم والرد عليها.

   لفيف من س��كنة منطقة البياع ش��ارع 12 هاتفونا وذكروا بانه مت رفع 
محولة الكهرباء نتيجة لعطلها بتاريخ 2019/3/7 من محلة /817 زقاق /17 
ش��ارع/12 في منطقة البياع ش��ارع 12 ولم يتم تصليحها او استبدالها 
حلد االن وبقوا لفترة 3 اشهر دون كهرباء ويناشدونكم بالتدخل شخصيا 
حل��ل هذه االش��كالية ونصب محول��ة جديدة خصوصا ونحن في ش��هر 

رمضان املبارك  .

وردت جلريدتنا رس��الة عبر البريد االلكتروني رس��الة من  مجموعة كبيرة 
م��ن وكالء الغذائية ذكروا فيها انه��م يعانون من التعامل املزدوج ملوظفي 
ف��رع ابو عبيدة اجل��راح فيما يخص جتهي��ز مادة الطحني حي��ث يقومون 
بتس��ليم وصوالت القطع بطريقة سلسة وميسرة للبعض مقابل مبالغ 
مالية في حني قس��م اخر  يعاني األمرين األول كثرة املراجعات َوتسويفها 
لفترات طويلة بسبب عدم دفع املقسوم لهم والثاني تشكيك املواطنون 
مَبصداقيتنا واليوم نناش��دكم من خ��الل جريدة )البين��ة اجلديدة ( الغراء 
ص��وت الفق��راء واملظلومني ايجاد ح��ل لقضيتنا املس��تعصية من خالل 
تش��كيل جلنة فنية وقانونية ملتابعة أعمال وس��لوكيات هؤالء املوظفني 
الذي��ن يَتالعب��ون مبق��درات املواطنني البس��طاء وكلنا امل باالس��تجابة 

السريعة لَندائنا هذا.
عنهم / حيدر الدراجي

    هاتفن��ا املواطن رس��ول احلمداني من س��كنة محافظ��ة بابل منطقة 
س��نجار التابع��ة الى مرك��ز قضاء احللة وذك��ر انه ال يتوف��ر في منطقته 
مشروع ماء صالح للشرب منذ تأسيسها وامنا عبارة عن مضخة صغيرة 
في حني ان املنطقة توس��عت كثيرا من حيث االعمار وبناء املساكن عليه 
يناشد السيد احملافظ بالتوجيه بانشاء مشروع ماء صالح للشرب اسوة 

باملناطق او تبديل املضخة علما انه توجد جتاوزات على اخلط الناقل.
رسول الحمداني موبايل / 07815485200

امام انظار مدير عام الشركة العامة لتصنيع احلبوب 

امام انظار السيد حمافظ بابل

امام انظار مدير كهرباء الكرخ ودائرة كهرباء البياع 

العمل والشؤون االجتماعية 
ترد على »                         « 

امام انظار السيد 
الوكيل االقدم لوزارة الداخلية

اعتماد اسم اجلد
    حضر الى مق��ر جريدتنا املواطن )احمد 
عل��ي عجمي( ويرج��و اعتماد اس��م اجلد 
الثالث في البطاقة املوحدة وجواز السفر 
بدال من اللقب له والطفاله كونهم لديهم 
اقام��ة ف��ي دول��ة ماليزي��ا حي��ث ان جواز 
الس��فر واالقامة تعتمدان على اسم اجلد 
وليس اللقب بغية توحيد اقامات العائلة 
ل��الب )احم��د عل��ي عجم��ي( واوالده كال 
من:محم��د احمد عل��ي ومصطفى احمد 
عل��ي وليث احم��د عل��ي ورزان احمد علي 
.. )البين��ة اجلديدة( اذ تض��ع هذا االمر امام 
انظاركم لهي على ثقة اكيدة بان يحظى 
باهتمامكم وترجو تسهيل االجراءات وفق 
الضوابط والتعليم��ات القانونية النافذة 

حاليا.
املواطن احمد علي عجمي/ 07704213126

   يعاني املئات من املواطنني من مشكلة الديون 
املتراكم��ة بذمته��م ج��راء صرفي��ات الكهرباء 
والتي لم يتمكنوا من سدادها في اوقات سابقة 
لظروف معيش��ية صعبة.. املواطنون يناش��دون 

الس��يد وزي��ر الكهرباء احملترم باتخ��اذ قرار ينص 
على ش��طب ه��ذه الديون ليتمك��ن املواطن من 
تسديد قائمة الكهرباء التي تصله حديثا بكل 

يسر وسهولة.

مناشدة امام انظار السيد وزير الكهرباء
اشطبوا ديون الكهرباء .. اثابكم اهلل



19 إعالنات

محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن املشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement

اس��تنادًا اىل كتاب قس��م التخطيط واملتابعة يف محافظة البصرة املرقم )2050 يف 2019/5/12(، يسر )محافظة البصرة/ 
قس��م العقود الحكومية( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم )املغلقة( مش��روع )مش��روع ايصال 

تيار كهربائي للمناطق املكهربة مع تأهيل الشبكات الكهربائية(.
- وبكلفة  تخمينية قدرها )3,999,795,500( ثالثة مليارات وتس��عمائة وتس��عة وتس��عون مليونًا وس��بعمائة وخمسة 

وتسعون ألفًا وخمسمائة دينار عراقي.
- ضمن برنامج تنمية األقاليم  لسنة 2019.

- مدة التجهيز )90 يومًا(.
- الدرجة والصنف املطلوبة: الدرجة / الخامسة  والصنف /  كهرباء - ميكانيك - كيمياوي / شركات متخصصة يف هذا املجال  

)بعرض فني(.
 أواًل- س��يتم تنفي��ذ العط��اء من خ����الل إج��راءات العطاءات التنافس��ية الوطنية الت��ي حددت���ها تعليم��ات تنفيذ العقود 

الحكومية العامة رقم )2( لس���نة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط، ومف����توح لج��ميع املتناقصني.
ثاني��ًا- يمك��ن للمناقصني ذوي األه���لية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قس�������م الع�������قود الحكومية / 

شعبة اعالن املشاريع( 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 املشرتي( ما يلي:

1- القدرة املالية: على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات املالية. 
• متطلب��ات الس��يولة النقدية: على مقدم العطاء توضيح املق��درة املالية وتوفري املوارد املالية كالس��يولة النقدية ال يقل عن 
مبلغ قدره )1,199,938,650( مليار ومائة وتس��عة وتسعون مليونًا وتسعمائة وثمانية وثالثون ألفًا وستمائة وخمسون 

دينارًا عراقيًا. 
• على مقدم العطاء أن يقدم دلياًل موثقًا يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة الفنية املدرجة أدناه:

2- الخربة والقدرة الفنية: على مقدم العطاء أن يقدم دلياًل موثقًا يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة الفنية املدرجة 
أدناه:

املش��اركة بصف��ة مق��اول، أو ادارة عقود، او كمقاول ثانوي يف )1( عقد وللس��نوات )7( الس��بع الس��ابقة وبمبل��غ ال يقل عن 
)1,199,938,650( مليار ومائة وتس��عة وتس��عون مليونًا وتس��عمائة وثمانية وثالثون ألفًا وس��تمائة وخمس��ون دينارًا 
عراقي��ًا. لتنفي��ذ عقود مماثلة ألعمال ه��ذا العقد و تم إنجازها بنج��اح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حج��م العمل، تعقيداته، 

األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها يف الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل(.
ب- 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 ألف دينار عراقي اعتبارًا من يوم األحد املصادف 2019/5/19.

خامسًا -  سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واإلحالة يف يوم االثنني املصادف 2019/6/3 الساعة العاشرة صباحًا.

سادس��ًا - يجب تس��ليم العطاءات يف أو قبل يوم الخميس  املصادف 2019/6/13 الس��اعة 12:00 ظهرا حسب التوقيت 
املحل��ي ملدينة البصرة. العطاءات اإللكرتونية )ال يس��مح بها(. العطاءات املتأخرة س��يتم رفضها. س��يتم فتح العطاءات فعليا  

وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا يف العنوان التالي:
     الوقت: الساعة 12:00 ظهرا حسب توقيت املحلي ملدينة البصرة .

     التاريخ: يوم الخميس املصادف 2019/6/13.
     العنوان: البصرة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة )الجديد( / قاعة لجنة فتح العطاءات.

س��ابعًا- يجب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة )39,998,000( تس��عة وثالثني مليونًا وتسعمائة  وثمانية 
وتس��عني أل��ف دين��ار عراقي، على ش��كل صك مصدق او س��فتجة او خط��اب ضمان ناف��ذ ملدة 28 يوم��ًا بعد تاري��خ نفاذية 

العطاءات. 
ثامنًا- على مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها واملتمثلة ب�:

1- رسالة العطاء وملحق العطاء.
2- الجداول الكاملة املطلوبة والنماذج املطلوبة وفق القس��م الرابع من الوثيقة القياسية وجداول الكميات املسعرة وبموجب 

املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات.
3- تفويض تحريري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيع على العطاء.

4- الوثائ��ق املص��ادق عليها من الجهات املحددة يف ورقة بيانات العطاء التي توكد اس��تمرارية أهلي��ة مقدم العطاء او وثائق 
التأهيل الالحق بموجب االستمارات املدرجة يف القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطائه. وبخالفه 

سيتم استبعاد العطاء.
سادسًا- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واإلحالة يف يوم االثنني املصادف 2019/6/3 الساعة العاشرة صباحًا.

تاسعًا- مدة نفاذية العطاء )90( يومًا.
عاشرًا- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واالعالن.

احد عشر- اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق يف يوم الدوام الرسمي الذي يلي يوم العطلة.
اثنا عش��ر- للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة وحس��ب مقتضيات 

املصلحة العامة وال يحق للمشاركني يف املناقصة املطالبة بأي تعويض جراء ذلك. 
ثالثة عش��ر- العنوان املش��ار الي��ه اعاله: جمهورية الع��راق / محافظة البصرة / قس��م العقود الحكومية / لجن��ة بيع الوثائق 

القياسية. 
 basra.gov.iq اربعة عشر- املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

خمسة عشر- 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

)مشروع إيصال تيار كهربائي للمناطق املكهربة مع تأهيل الشبكات الكهربائية(
مناقصة )18/ كهرباء توزيع / ش  2019(

   العدد:2344                                    ) مناقصة عام����ة - إع�����الن اول (                                        التاريخ: 2019/5/16

NO.3188.mON.20.mAY.2019 العدد )3188( االثنين 5/20/ 2019 

إعالن مناقصة )للمرة الثانية(
جمهورية العراق / وزارة الكهرباء

الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية / املنطقة الشمالية
العدد: 1915
التاريخ: 2019/5/14

اىل/ الشركات واملكاتب املسجلة رسميا داخل العراق ومن ذوي الخربة واالختصاص
م/ املناقصة املحلية املرقمة 11/ لسنة 2019 الخاصة بنقل منتسبي مقر الشركة

الرصيد املالي على حساب املوازنة التشغيلية لشركتنا لعام 2019 تبويب 3341 

1. يسر )الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ املنطقة الشمالية( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي 
الخربة لتقديم عطاءاتهم للعمل الخاص ب�)املناقصة املحلية املرقمة 11/ لس��نة 2019( الخاصة ب�)نقل 
منتس��بي مقر الشركة( وبكلفة تخمينية مقدارها )132,200,000( مائة وثالثة وثالثون مليونًا ومائتا 

الف دينار عراقي سنويا لخطوط نقل املنتسبني وخطوط الخدمة وعلى حساب املوازنة التشغيلية.
2. بإمكان مقدمي العطاء الراغبني يف ش��راء وثائ��ق للعطاء باللغة العربية بعد تقديم طلب تحريري اىل 
]الش��ركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية / املنطقة الشمالية/ قس��م الشؤون التجارية[ وبعد دفع قيمة 
البي��ع للوثائق غري املس��رتدة البالغة ]150,000 الف دينار[ مائة وخمس��ون الف دين��ار عراقي بامكان 
مقدم��ي العطاء الراغبني يف الحص��ول على املزيد من املعلومات على العنوان املبني يف اعاله او مراس��لتنا 

على ايميل القسم التجاري:�
Tradnorth.transmission@yahoo.com

3. تس��لم العطاءات اىل العنوان اآلتي ]مقر الش��ركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ املنطقة الشمالية/ 
املوص��ل ح��ي عدن- الطريق املؤدي اىل منطق��ة كوكجلي – مقابل مركز ش��رطة الكرامة[ قبل تاريخ غلق 

املناقصة الذي سيكون يف الساعة 11:00 صباحا ليوم االربعاء املوافق 2019/5/29. 
وس��وف ترفض العطاءات املتأخرة وس��يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني 

بالحضور اىل العنوان اآلتي ]مقر الشركة اعاله[ يف نفس يوم الغلق.
4. يج��ب ان تتضمن العطاءات ضمانًا للعطاء وبمبلغ )3,966,000( ثالثة ماليني وتس��عمائة وس��تة 
وتس��عون الف دينار عراقي وهو نس��بة )3%( من الكلفة التخمينية اعاله من اح��د املصارف املعتمدة وان 

يكون الضمان نافذًا ملدة )4( اشهر من تاريخ غلق املناقصة.
5. ان الخطوط واملسارات غري ثابتة قد تتأثر بالزيادة والنقصان يف عدد املنتسبني.

6. يرفق مع العطاء كافة الوثائق املطلوبة يف القسم الثاني من الوثيقة القياسية لهذه املناقصة وبضمنها 
التأمين��ات االولية البالغ��ة 3% من مبلغ الكلفة التخمينية اعاله مع وصل ش��راء وثائق املناقصة وتوضع 
جميعا داخل ظرف مغلق ومختوم ومؤش��ر عليه رقم املناقصة وموعد الغلق وعنوان الش��ركة ويوضع يف 

صندوق العطاءات علما ان الدفع سيكون بالدينار العراقي.
7. يف حالة عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياس��ية بكافة اقس��امها فسوف يتم اسبعاد 

عطائه مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقديم.
8. العناوين املشار اليها آنفًا هي ]العناوين التفصيلية متضمنة اسم جهة التعاقد )صاحب العمل(، القسم 

املختص[.
املهندس خالد غزاي عطية
املدير العام وكالة

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة بداءة الكوت

العدد: 405/ب/2019
التاريخ: 2019/5/14

اىل املدعى عليه / كرار محمد فضيل
إع��������الن

أق��ام املدعي جم��ال ناصر عاك��ول الدع��وى البدائية 
بالزام��ك  فيه��ا  يطالب��ك  املرقم��ة 405|ب|2019 
بتأديت��ك ل��ه مبلغ��ًا ق��دره )9500 $( تس��عة آالف 
وخمس��مائة دوالر امريكي، وملجهولي��ة محل اقامتك 
فق��د اصدرت محكم��ة بداءة الكوت حكم��ا غيابيا يف 
الدعوى املرقمة اعاله املؤرخ يف 6|5|2019 املتضمن 
الحك��م بالزامك بتأدية املبلغ اع��اله وبالنظر ملجهولية 
مح��ل اقامتك تقرر تبليغك بمضم��ون الحكم الغيابي 
ونش��ر بصحيفتني محليتني ولك ح��ق االعرتاض على 
الحكم الغيابي خالل املدة القانونية البالغة عشرة ايام 
اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ النش��ر ويف حالة عدم 

حضورك سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية.
القاضي عمار حسن عبد علي

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة: 1061 / 2019
التاريخ: 13 / 5/ 2019

إع���������الن 
تبيع مديرية تنفيذ الكوت  العقار التسلسل العقار املرقم 2 |5826 |29م 
دام��وك الواقع يف الك��وت العائد للمدين )مهدي خلف كعي��د( املحجوز لقاء 
طل��ب الدائن )محمد عبد الناصر( البالغ )63,95,0( ثالثة وس��تون مليونًا 
وس��تمائة وخمسون ألف دينار، فعلى الراغب بالشراء مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة )30 يومًا( تبدأ من اليوم التالي للنش��ر مستصحبا معه التأمينات 
القانونية عش��رة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان 

رسم التسجيل والداللية على املشرتي.
املنفذ العدل
عقيل خليل خلف الخرساني

املواصفات:�
1-موقعه ورقمه:- العقار املرقم 2|5826 |م29 داموك دار سكن مسجل 
باس��م املدي��ن مهدي خل��ف كعيد يق��ع يف منطق��ة داموك الش��هداء نهاية 
منطقة الشهداء وتكون طارمة امامية ومرافق صحية خارجية وهول داخلي 
واس��تقبال ومطبخ وغرفتني نوم وبيتونة ودرج كونكريت الس��قف كونكريت 

مسلح ارضية الدار بالكاشي املوزايك يقع على شارع ذو اتجاهني.  
2-جنسه ونوعه:-

3-حدوده واوصافه:- 
4-مشتمالته :- 

5-درجة العمران : 
6-املساحة 

7- الشاغل:-املستأجر قاسم حريب دايش 
8-القيمة املقدرة:- للدار ارض وبناء بمبلغ 65000000 خمسة وستون 

مليون دينار.

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة: 1497|2019
التاريخ: 2019/5/19

اىل / املنفذ عليه / علي حسني عباس جبار 
لق��د تحقق له��ذه املديرية م��ن جه��ة ذات اختصاص انك 
مجه��ول محل االقام��ة وليس لك موطن دائ��م او مؤقت او 
مخت��ار يمك��ن التبليغ عليه، واس��تنادًا للم��ادة )27( من 
قان��ون التنفيذ تق��رر تبليغك اعالنا بالحض��ور يف مديرية 
تنفيذ الكوت خالل خمسة عشر يومًا تبدأ من اليوم التالي 
للنش��ر ملباش��رة املعامالت التنفيذية بحض��ورك ويف حالة 
عدم حضورك ستباش��ر ه��ذه املديرية باج��راءات التنفيذ 

الجربي وفق القانون.
املنفذ العدل
محمد عبد الرضا زيدان الطائي

اوصاف املحرر:�
قرار محكمة بداءة الكوت املرقم 927 | ب|2019 

يف 7 \5 |2019 املتضمن الزام املدين علي حسني عباس 
جب��ار بمبلغ قدره اثنان وعش��رون مليونًا وس��بعمائة ألف 

دينار لصالح الدائن عالء راضي خضر.

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة بداءة الكوت

العدد: 1137/ب/2019
التاريخ: 2019/5/14

اىل املدعى عليه / إياد كاظم خلوهن 
إعالن 

أق��ام املدع��ي حس��ني محم��د هن��دي علي��ك الدعوى 
البدائي��ة املرقم��ة 1137 \ب \2019 يطالب��ك فيها 
بالزام��ك بتأدي��ة مبلغ ق��دره )3,000,000 ( ثالثة 
مالي��ني دينار، وملجهولية محل اقامتك حس��ب اش��عار 
مخت��ار منطق��ة الزه��راء واملرفق بكتاب مركز ش��رطة 
الخل��ود املرقم بالع��دد 5908 يف 29|4|2019 لذا 
تق��رر تبليغ��ك اعالن��ا بصحيفتني محليت��ني لحضورك 
او م��ن يمثل��ك قانون��ا يف موع��د املرافع��ة املص��ادف 
26|5|2019 وعن��د عدم حضورك او من ينوب عنك 
قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون. 
القاضي عمار حسن عبد علي
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أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

تنويـــــه

)السنة الرابعة عشرة( العدد )3188( - االثنني - 20 - أيار - 2019

كاريكاتري

طريق بغداد - كركوك العام يتحول إىل )خرابة( .. من ينقذ هذا الشارع من حاله البائس؟!

البطالة املتزايدة في وطن النفط واخليرات لها أسبابها الكثيرة 
والت��ي ل��م تعد خافية ع��ن أحد، لك��ن ما يؤس��ف أن أحداً من 
املس��ؤولني )احلبنتريني( ال يريدون أن يصدعوا رؤوس��هم بقضايا 
خطي��رة من ه��ذا النوع وإال ب��اهلل عليكم مضى أكث��ر من )15( 
سنة من دون أن يلوح في األفق أي خطط خمسية أو عشرية أو 
برنامج حكومي معد وفق أس��س اقتصادية الستيعاب األعداد 
املتزايدة من )العّطالة بّطالة( وفي املقدمة منهم اخلريجون في 

مختلف االختصاصات العلمية واإلنسانية..
يقول مستش��ار رئيس الوزراء للش��ؤون املالية الس��يد )مظهر 
محم��د صالح( -وهو رج��ل يعرف جيداً أن احلدي��ث غير املدعوم 
باألرقام أشبه بالثرثرة وسط الظالم- إن هناك نحو )5800( مشروع 
اس��تثماري متلكئ أو )يَونِْون( أو متوق��ف وإن القيمة اإلجمالية 
لها تبلغ )140( مليار دوالر، وهي س��بب مباش��ر في ارتفاع وتيرة 
البطالة بنس��بة 16%، وإن احلكومة عافاها اهلل وش��افاها تبذل 

من��ذ )3( أش��هر مجهوداً 
كبي��راً ألج��ل حتريك تلك 
باض��ت  الت��ي  املش��اريع 
الراك��دة  بركته��ا  ف��ي 
في  )العگاري��گ(  ش��تى 
االس��تثمار  محفظت��ي 
اخلاص واحلكومي على حد 
 )900( أن  س��واء.. تصوروا 
مش��روع إما متوقفة عن 
العمل نهائياً أو متلكئة، 
اإلجمالي��ة  وأن قيمته��ا 

بحدود )40( مليار دوالر.
وي��رى مستش��ار رئي��س 

الوزراء -وهنا ربّاط الس��الفة- أن أس��باباً منه��ا عدم تخصيص 
األراضي وفرزها من قبل دوائر البلدية وعدم منح املصارف قروضاً 
له��ا، والطامة الكب��رى أن هن��اك البيروقرراطية ف��ي التعامل، 
وأزيدك من الش��عر بيت��اً -والكالم مازال للس��يد مظهر محمد 
صالح- إن احلكومة تسعى أيضاً إلى حتريك احملفظة االستثمارية 
احلكومية التي فيها اس��تثمارات هائلة تقدر ب�)4900( مشروع 
بقيمة متويل )100( مليار دوالر )اتفّضل أغاتي(، وإن سبب توقفها 
يعود إل��ى ضعف التنفيذ مع ضعف التموي��ل الذي يتقلب مع 

الريع االقتصادي النفطي..
لكن من حقي أنا العبد الفقير هلل أن أسأل أصحاب القرار وكل 
الذين يثرث��رون بالكالم املع��اد واملكرر ليالً ونهاراً ع��ن بناء دولة 
لتك��ون في مص��اف دول العالم.. أين أنتم من ه��ذه األرقام التي 
تكش��ف صراحة حجم اإلهمال اخلطير الذي جعلنا ننام على 

احلصير من دون تذوق طعم العصير؟!

وجع يومي

*رئيس التحرير التنفيذي

َمَشاِرْيُع ُمَتَوقَِّفٌة..
َيٌة َبَطاَلٌة ُمَتَفشِّ

عبد الزهرة البياتي*

جّنبوا احملكمة العليا 
احملاصصة

رآي

طارق حرب* 

أين أنتم من هذه 
األرقام التي تكشف 

صراحة حجم اإلهمال 
الخطري الذي جعلنا 
ننام على الحصري 

من دون تذوق طعم 
العصري؟!

تتقدم أس��رة حتري��ر )البين��ة اجلديدة(، وعلى رأس��ها 

الزميل رئيس التحرير عبد الوهاب جبار، بأرق التهاني 

والتبريكات إلى الزم��الء في الزميلة جريدة )الصباح( 

وف��ي املقدم��ة منهم رئي��س التحري��ر الزميل عباس 

عبود، ملناس��بة احتفالهم بإيقاد الش��معة )17( في 

عمر جريدتهم، متمنني ل�)الصباح( املزيد من التقدم 

والنجاح على طريق إعالم عراقي متألق ومسؤول.

وكاالت / البينة الجديدة
عّبرت الفنانة الش��ابة كارمن سليمان عن سعادتها بردود الفعل عن 
غنائها شارة مسلس��ل »حكايتي« الذي تخوض به الفنانة ياسمني 
صبري جتربتها االولى في البطولة التليفزيونية واملعروض في السباق 
الرمضاني معربة عن س��عادتها بردود الفعل حول االغنية وتصنيفها 
كأحد أهم الشارات الدرامية الرمضانية في الشهر الكرمي خالل العام 
احلالي. وأضافت كارمن أنها تتحمس للتواجد في الس��باق الرمضاني 
من خالل شارات االعمال الدرامية ملا متثله من أهمية خاصة بالنسبة 
لها. مش��يرة إلى أن ترشيحها لتقدمي شارة »حكايتي« جاء من خالل 
الش��ركة املنتج��ة التي تواصلت معه��ا واخبرته��ا باألغنية اجلديدة 

لتقدميها.

متابعة / البينة اجلديدة
ش��هد العالم، ظاهرة فلكية نادرة 
ومميزة، تعرف باس��م القم��ر األزرق، 
جرت متابعتها ف��ي العديد من دول 
العالم. وقال��ت صحيفة إندبندنت 
البريطاني��ة إن القمر األزرق ال يعني 

لك��ن  أزرق،  لون��ه  أن 
يستخدم  املصطلح 

بني العلماء واخلبراء 
اكتمال  إلى  لإلشارة 
أو  للقم��ر،  إضاف��ي 
القمر  ب��در  اكتم��ال 

في فصل م��ن فصول 

الس��نة. وأوضحت أن اس��م الظاهرة 
الكامل هو زهرة القمر األزرق الكاملة، 
حي��ث غالبا ما يظهر في الربيع، حني 
تبدأ األزهار بالتفت��ح، مبينة أن األمر 
يحص��ل عادة مرة واحدة كل س��نتني 
أو 3 س��نوات. ويبس��ط اخلب��راء هذه 
ما  بخ��الف  بالق��ول  الظاه��رة 
يتوقع املتابعون، فإن القمر ال 
يكون أزرق، لكن التسمية 
ف��ي الع��ادة تطل��ق على 
ظاه��رة فلكي��ة تعني أن 
القمر يكتم��ل مرتني في 

شهر واحد.

متابعة / البينة اجلديدة
غال��وب  مؤسس��ة  أص��درت 
 G a l l u p

مؤش��ر  تقري��ر  للدراس��ات، 
والسلبية  اإليجابية  املش��اعر 
لش��عوب العالم، والذي أعدته 
بناء على استطالع رأي أكثر من 
100 ألف شخص حول العالم. 
ومن بني األس��ئلة املوجهة في 
االس��تبيان الختب��ار املش��اعر 

اإليجابية:
- ه��ل ش��عرت براح��ة كافي��ة 

البارحة؟
- هل غضبت البارحة؟

ولألسف فقد كان للدول العربية 
نصي��ب في قائمة ال��دول التي 
اختب��رت أقل كم من املش��اعر 
اإليجابي��ة عامليا، فق��د عبرت 
نس��بة كبي��رة م��ن العراقيني 
ع��ن  باالس��تبيان  املش��مولني 
غض��ب  ملش��اعر  اختباره��م 
ليأت��وا في املرتبة الثانية عامليا 
واألولى عربيا في هذا الس��ياق، 
كما شملت القائمة فلسطني 

واملغرب وليبيا.

بغداد / البينة الجديدة
مجل��س  رئي��س  نائ��ب  بح��ث 
النواب بشير حداد، امس االحد، 
اخملترع��ني  منت��دى  رئي��س  م��ع 
تفعي��ل  س��بل  العراقي��ني 
الطاقة  دع��م وتش��جيع  آليات 
واالستفادة من جتارب  االبداعية 
االختراع. وذكر املكتب االعالمي 
لنائب رئي��س مجلس النواب ان 
ح��داد التق��ى في بغ��داد رئيس 
العراقي��ني  اخملترع��ني  منت��دى 
زي��دون خلف الس��اعدي، وعددا 
م��ن أعض��اء املنت��دى. واض��اف 
البي��ان انه ج��رى خ��الل اللقاء 
بحث س��بل تفعيل آليات دعم 

اإلبداعية  الطاق��ات  وتش��جيع 
االختراع،  واالستفادة من جتارب 
املعني��ة  املؤسس��ات  وتوجي��ه 
لتطوي��ر التع��اون والتواصل مع 

والكفاءات  االختراعات  اصحاب 
العلمية.

واكد احلداد أهمية تقدمي الدعم 
ال��الزم له��ذه النخب��ة املهم��ة 

ف��ي اجملتمع وضم��ان حقوقهم، 
ورعاي��ة مس��يرتهم العلمي��ة، 
وتكرمي اخملترعني وتهيئة األجواء 
البح��ث  ملواصل��ة  املناس��بة 
واإلب��داع، من خالل س��ن قانون 

خاص بهم.
واش��ار ال��ى ان مجل��س النواب 
ه��ذه  إس��ناد  عل��ى  س��يعمل 
الطاق��ات العراقي��ة م��ن خالل 
بهدف  والتش��ريعات  القوان��ني 
منحه��م الزخ��م اإلضاف��ي في 
حتقيق املزيد من النجاح واإلبداع 
ف��ي اجمل��االت كافة، واملش��اركة 
البن��اء  عملي��ة  ف��ي  الفاعل��ة 

والتنمية.

تعزي أس��رة حترير )البينة اجلديدة( 
)الس��ت تغريد( مس��ؤولة صندوق 
الش��ركة العام��ة إلنت��اج الطاقة 
الوس��طى  املنطقة   – الكهربائية 
لوفاة املغفور له )والدها(، س��ائلني 
العلي القدي��ر أن يتغم��د الفقيد 
الراحل برحمته الواس��عة ويلهم 
ذويه ومحبي��ه الصبر والس��لوان، 

وإنا هلل وإنا إليه راجعون.

تعزية

بشري حداد يبحث مع رئيس منتدى املخرتعني العراقيني
 سبل تفعيل آليات تشجيع الطاقات اإلبداعية

)                           (تهنئ )                        (

كارمن سليمان:
 سعيدة بنجاح شارة »حكاييت« 

العراقيون أكثر العرب غضبًا .. والثاني عامليًا

القمر األزرق !

*خبري قانوني

من يّطلع على أقوال بعض معالي النواب من أعضاء اللجنه 
القانوني��ة البرملاني��ة املنش��ورة ف��ي جريدة الصب��اح يوم 
2019/5/18 ي��رى أن أقوالهم لم تتطرق ال��ى املبدأ والقاعده 
واالساس الذي يحكم احملاكم العليا أي احملاكم الدستورية 
في جميع العالم، وفي مقدمتها احملكمة العليا االمريكية 
)superem court( وهو دميومة عمل أعضاء احملكمة ورؤسائها 
بحيث ال تنتهي صفتهم باحملكمة إال باملوت، أي ال يوجد ما 
يسمى استبدال أعضاء احملكمة وتغييرهم، وقد شايعهم 
ف��ي ذلك االمر التش��ريعي )القانون( 30 لس��نة 2005 الذي 
يعتب��ر قانون احملكم��ة احلالي الذي تعم��ل مبوجبه احملكمة  
في فترة اس��تمرت خمس عشرة س��نة كانت فيه احملكمة 
مث��االً للمحاكم الدس��تورية العليا في العالم وس��طرت 
مب��ادئ وقواعد وأحكام��اً وضعتها في املوض��ع األزكى من 
بني مثيالته��ا وحافظت على العملية السياس��ية وكانت 
رك��ن بناء ف��ي الدولة 
اجلديدة وبق��در ما ورد 
دس��تورية  قواعد  من 
أحكامه��ا  ح��ددت 
وعمله��ا عل��ى االقل 
أبعده��ا قانونه��ا عن 
ورد  كم��ا  احملاصص��ة 
ف��ي مقت��رح القانون 
احلالي سواء بشكله 
االول أو بش��كله بعد 
البرملان  م��ن  تغيي��ره 
الس��ابق وما ورد بآراء 
احلالي��ة  حضراتك��م 
وهو اعتزال مب��دأ دميومة عمل أعضاء احملكم��ة واالدبار عن 
مب��دأ حتصني العاملني في احملكمة من العزل وانهاء اخلدمة 
كما ورد في القانون املقترح ومناقش��اتكم اذ بتحديد مدة 
لعمل أعضاء احملكمة العليا نحو ما ورد في القانون املقترح 
هو احملاصصة بعينها اذ ان تعيني االعضاء اجلدد واس��تبدال 
املوجودي��ن يعني ويوجب احملاصصة بحي��ث ال ميكن تعيني 
جديد ما لم يكن طريقه احملاصصة، اذ ال يرشح جديد ما لم 
ينج��ح في اختبار احملاصصة وبذلك تهوى آخر قلعة وقفت 
احملاصص��ة وهي احملكمة العليا وتنهدم تلك االس��تقاللية 
اذ الب��د ان يك��ون أعضاء احملكم��ة الذين س��يتم تعيينهم 
محاصص��ة ب��ني الكتل احلزبي��ة وبالتالي س��تكون قرارات 
احملكمة العليا محاصصة أيضاً طاملا اعتمد مقترح القانون 
مبدأ تغيير أعضاء احملكمة واستبدالهم وسيكون لنا كالم 

آخر في تفاصيل القانون املقترح للمحكمة العليا.

تعيني األعضاء الجدد 
واستبدال املوجودين يعني 
ويوجب املحاصصة بحيث 

ال يمكن تعيني جديد ما 
لم يكن طريقه املحاصصة 

إذ ال يرشح جديد ما 
لم ينجح يف اختبار 

املحاصصة


