
يف الهدف

في عدد االمس كتبنا مقاالً حتت عنوان »حنطتنا« حتترق.. اوقفوا 
املؤامرة اش��رنا فيه الى النيران املستعرة التي اضرمها مجرمون 
مخربون في حقول احلنطة والشعير في محافظات عراقية وفي 
توقيت متزامن هي )صالح الدين وكركوك وديالى والنجف( لتأتي 
على مس��احات شاس��عة مزروعة مبحصولي احلنطة والشعير 
واش��رنا بأن ما حصل ليس بسبب ش��هب ساقطة من السماء 
وامنا بفع��ل فاعل وتدبير عقل تخريبي يرم��ي الى حتقيق اهداف 
يفهمها كل عراقي شريف ولكن املفاجأة اننا نطالع تصريحني 
متناقض��ني صادرين عن وزارة الزراع��ة احدهما يقول مانصه »ان 
م��امت حرقه م��ن مخلفات احلقول ف��ي بعض احملافظ��ات قضية 
علمي��ة وليس��ت تخريب��اً« وان حرق ه��ذه اخمللف��ات كان بهدف 

الحتوائها  منها  االس��تفادة 
املعدني��ة  العناص��ر  عل��ى 
والتي تعتب��ر مغذية للتربة« 
والتصري��ح الثان��ي ينس��ف 

االول جملة وتفصيال.
حي��ث يق��ول وزي��ر الزراع��ة 
الس��يد )صالح احلس��ناوي( 
بعظمة لس��انه ان��ه مت عقد 
اجتماع ط��ارئ ضم املفتش 
كاظ��م(  داود  )ملي��اء  الع��ام 
ومستش��ار الوزارة لنش��اط 
الثروة احليوانية )حسني علي( 

ومستش��ار الوزارة )مهدي ضمد القيسي( ومدير عام التخطيط 
واملتابع��ة الس��يدة )س��وزان محمد جواد( متخض عن تش��كيل 
خلية ازمة ملتابعة حيثيات حرائق احلقول في عدد من احملافظات 
واكد احلس��ناوي ان حوادث احلرائق تؤدي ال��ى االضرار باالقتصاد 
الوطني سيما بعد ان حقق انتاج احملاصيل االستراتيجية نسباً 
متقدمة ف��ي مختلف احملافظات.. اذن ما نري��د تكرار قوله ثانية 
وعاشرة وللمرة املليون  أن العراق يتعرض ملؤامرة اطرافها داخلية 
وخارجية وصوالً لتدمير اقتصاده وعلينا ان نفهمها صح ونفتش 
جيداً عن االصابع التي جتيد وضع البنزين جنب سنابل احلنطة.. 

وقدمياً قالوا: عرب وين.. طنبورة وين؟.

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

عبد الوهاب جبار 

 ما نريد تكرار قوله 
ثانية وعاشرة وللمرة 
املليون  أن العراق 
يتعرض ملؤامرة اطرافها 
داخلية وخارجية وصواًل 
لتدمري اقتصاده 

عرب وين.. طنبورة وين؟
ماهكذا يساق الكالم 

ياوزارة الزراعة

اعلن محافظ النجف )لؤي الياسري( 
عقب لقائ��ه  رئيس الوزراء )عادل عبد 
املهدي( في بغداد ام��س االول ان عبد 
املهدي وافق على عقد جلس��ة جمللس 
الوزراء في احملافظ��ة وانه وعد باكمال 
كافة املش��اريع املتوقف��ة فيها ودعم 
املش��اريع اخلدمية في املدينة القدمية 
ومش��اريع العتبة العلوية املقدس��ة 

التي تقدم خدمات للزائرين.
وف��ي التط��ورات االمني��ة اف��اد موقع 
 Washington اكزاميني��ر  واش��نطن 
Examiner االمريكي ان الصاروخ الذي 
سقط في محيط السفارة االمريكية 
باملنطق��ة اخلض��راء ببغ��داد مس��اء 
ام��س االول هو من نف��س الطراز الذي 
تروج��ه اي��ران وتس��تخدمه جماعات 
في الش��رق االوس��ط في الوقت الذي 
لم يع��رف على وج��ه التحديد اجلهة 
التي اطلقت صاروخ الكاتيوشا على 
املنطقة اخلض��راء اال ان مصادر قالت 
ان القاع��دة اخلاصة بالصاروخ قد عثر 
عليها قبال��ة اجلامع��ة التكنلوجية 
قرب طريق محمد القاس��م الس��ريع 
وكان مسؤول في اخلارجية االمريكية 

ق��د قال امس بأن الص��اروخ بدائي 
الصنع وان سقوطه لم يسفر عن 

حصول اصابات بشرية او مادية.
وفي الس��ياق ذاته ع��د النائب عن 
حتالف الفت��ح )محمد كرمي( امس 
متثيلي��ة  بأن��ه  الص��اروخ  اط��الق 
فاش��لة الثارة الفتن��ة وتأجيجها 
خلل��ط االوراق ومحاول��ة مقصودة 
لتش��ويه صورة احلش��د وفصائل 

املقاومة االسالمية.
وفي السياق االمني كشف اخلبير 
االمن��ي )صفاء االعس��م( عن نية 
الواليات املتحدة االمريكية نصب 
صواري��خ »ث��اد« ف��ي قاع��دة عني 
االس��د غربي االنبار بهدف حماية 

امن الكيان االسرائيلي مشيراً الى ان 
تلك اخلطوة س��تجعل العراق ساحة 

ازمة ووقود ألي حرب تقع.
وف��ي التطورات االمني��ة ايضاً اعلنت 
خلية االعالم االمني امس عن اعتقال 
مس��ؤول الس��بايا في تنظيم داعش 
باملوصل وقالت اخللية ان شرطة نينوى 
وبن��اء عل��ى معلوم��ات اس��تخبارية 
القت القبض على ارهابي كان يشغل 
منصب مايس��مى مبس��ؤول السبايا 
خالل س��يطرة العصاب��ات االجرامية 

عل��ى مدينة املوص��ل ومت القبض على 
ه��ذا الداعش��ي ف��ي منطق��ة ح��ي 
الس��ماح ف��ي اجلانب االيس��ر ملدينة 

املوصل.
من جانبها اص��درت احملكمة اجلنائية 
املركزية في استئناف بغداد الرصافة 
املؤب��د  بالس��جن  حكم��اً  االحتادي��ة 
عل��ى م��دان كان يعمل في الش��رطة 
االس��المية لتنظيم داع��ش االرهابي 
ف��ي نين��وى وان املته��م اعت��رف ف��ي 
التحقي��ق االبتدائ��ي والقضائي بأنه 

احد اف��راد تنظي��م داعش ف��ي والية 
نينوى وقام بترديد قس��م البيعة ومن 
ثم مت ادخاله في دورة بدنية وتعليمية 
عن كيفية اس��تخدام الس��الح ودورة 
للدروس الش��رعية وبعدها نس��ب ملا 
يسمى بالشرطة االسالمية بحسب 

اعترافاته.
وفي التطورات ايض��اً اكد رئيس جلنة 
الزراعة واملياه واالهوار النيابية )سالم 
الش��مري( امس ان العراق يتعرض الى 
مؤام��رة داخلي��ة وخارجي��ة من اجل 

تدمي��ر اقتص��اده الذي ب��دأ بالتعافي 
شيئاً فشيئاً وجعل شعبه مستهلكاً 
فقط وقال الش��مري ان هناك جهات 
خارجية واخ��رى داخلية ال تريد للبلد 
الوصول الى مرحل��ة االكتفاء الذاتي 
في املنتجات سواء اكانت حيوانية ام 
زراعية وان هناك اس��تهدافاً مقصوداً 
للث��روة احليوانية والس��مكية جنمت 
عنه خس��ائر باملاليني اضاف��ة الى ما 

اصاب هذه الثروة من تدمير.
وفي الش��أن السياس��ي اعلن االحتاد 

ع��ن  ام��س  الكردس��تاني  الوطن��ي 
رفضه التن��ازل عن منص��ب محافظ 
كرك��وك لصال��ح احل��زب الدميقراطي 
)مس��عود   برئاس��ة  الكردس��تاني 
بارزان��ي( مش��يراً الى انه يس��عى الى 

تطبيع االوضاع في احملافظة.
وفي ش��أن آخر غرد الرئيس االمريكي 
)دونالد ترامب( على حسابه عبر تويتر 
محذراً اي��ران من احلرب قائالً: في حال 
ارادت اي��ران القت��ال فه��ذه س��تكون 
النهاية الرس��مية لها مش��دداً على 
ان الواليات املتحدة االمريكية ال تهدد 

مرة اخرى!!
وقد رد وزير اخلارجي��ة االيراني )محمد 
جواد ظريف( ف��ي تغريدة له ان ترامب 
)بنيام��ني  )ب(  فري��ق  م��ن  بتحري��ض 
نتياه��و وج��ون بولت��ون وب��ن زايد وبن 
س��لمان( يأمل بتحقيق ش��يء فشل 
املقدون��ي  االس��كندر  حتقيق��ه  ف��ي 
وجنكي��ز خ��ان وس��ائر الغاصبني وان 
االيرانيني بق��وا منذ آالف االعوام فيما 
الغاصب��ون اندثروا كله��م واضاف ان 
االره��اب االقتصادي والتهدي��د بابادة 
نس��ل لن يؤدي��ا ال��ى انهاء اي��ران.. ال 
ته��دد اي ايراني اطالق��اً.. احترم فهذا 

االسلوب )االحترام( يعطي ثماره.

كتب محرر الشؤون املحلية
في اطار سياس��تها الثابتة في الدفاع عن حقوق ومطالب ش��رائح 
اجملتم��ع اخملتلفة والس��يما ش��ريحة ذوي االحتياج��ات اخلاصة فإن 
»البين��ة اجلديدة« تطالب احلكومة وحتدي��داً اجلهات اخملتصة بتقدمي 
الدع��م والرعاية لهذه الش��ريحة التي تس��تحق ان نق��ّدم لها كل 
سبل احلياة الكرمية والسيما مايتعلق بالضمانات احلياتية والرواتب 
الت��ي تتناس��ب م��ع اوضاعها اخلاصة وتق��دمي التس��هيالت لألفراد 
م��ن ذوي االحتياج��ات خالل مراجع��ة الدوائر احلكومي��ة وخصوصاً 
املستشفيات من خالل خفض االجور او جعلها رمزية والعمل على 
زيادة الرواتب اخملصصة لهذه الش��ريحة وجعلها شهرية بدالً مما هو 
حاصل اآلن كل )3-4( اش��هر.. وغيرها من االج��راءات الضامنة حلياة 

حرة كرمية لهذه الشريحة التي تستحق ان نقدم لها كل شيء.

غداً يف)                                    (ماذا قال حسين مبارك عن خفايا غزو الكويت وزيارته لبغداد ولقائه بصدام وأسرار أخرى مثرية؟

تطالب احلكومة بتقديم الدعم والرعاية لذوي االحتياجات اخلاصة وجعل  رواتبهم شهرية اسوة باملتقاعدين

اعتقال “مسؤول السبايا” يف داعش باملوصل.. واجلنائية املركزية: املؤبد ملدان بالعمل يف “الشرطة االسالمية”
موقع: صاروخ “اخلضراء” من طراز ايراني.. ونائب: ماحصل متثيلية فاشلة.. وخبري امين: واشنطن ختطط لنصب منظومة “ثاد” يف عني االسد

الصدر حمذرًا: “ال” جتعلوا العراق حطبًا للحرب بني امريكا وايران واملطلوب وقفة واحدة وجادة

ترامب: يف حال ارادت ايران احلرب فستكون نهايتها الرمسية وظريف يرد عليه: ال تهدد ابداً وتذكر “جنكيز خان”
الزراعة النيابية: العراق يتعرض ملؤامرة داخلية وخارجية لتدمري اقتصاده.. و”االحتاد”: لن نتنازل لبارزاني عن منصب حمافظ كركوك
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واعدًا باكمال كافة مشاريعها المتوقفة.. عبد المهدي يوافق على عقد جلسة لمجلس الوزراء في النجف

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 

نائب : ردود الفعل احلكومية جتاه استهداف االقتصاد الوطين خجولة!

كتب املحرر السياسي
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الصحة توجه حتذيرا للمواطنني بشأن ارتفاع درجات احلرارة

وزير النقل السابق: موانيء العراق يف عني العاصفة واملطلوب البحث عن بدائلال

2اتفضل اغاتي!..خالفات القوى السنية ستعقد حسم مرشحي الدفاع والرتبية
3
3
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سكرتري اللجنة املركزية للحزب الشيوعي 
العراقي النائب عن حتالف سائرون السيد 
رائد فهمي يف لقاء خاص لـ)                             (:

عبد اخلالق مسعود يف حوار 
صريح: منتخبات العراق 

ضحية األزمة املالية

هذا ما أعدته الواليات املتحدة من 
سالح فتاك حلرب تقرع طبوهلا 

بقوة بني واشنطن وطهران

واشنطن: مل يصب أي 
أمريكي يف هجوم املنطقة 

اخلضراء وسط العراق
12 91013

بغداد /               / خاص
كش��فت امينة بغداد الس��يدة )ذكرى علوش( االسباب 
الرئيس��ة ملش��كلة االختناقات املرورية التي تعيشها 

شوارع العاصمة بغداد.
وقال��ت علوش خالل لق��اء الزميل رئي��س التحرير )عبد 
الوه��اب جبار( بها امس االول ان كثرة دخول الس��يارات 
املس��توردة من اخلارج من دون ضوابط وعدم التس��قيط 
للموديالت القدمية ومنح ارقام للس��يارات مقابل مبالغ 
مالي��ة وغيرها من العوامل اس��همت ف��ي تفاقم ازمة 

االختناقات املرورية.
بأن  دخول الس��يارات بأحمال كبيرة واش��ارت 

وم��ن دون مراع��اة االوزان وغي��اب الضوابط اس��هم في 
تخري��ب البن��ى التحتية للش��وارع وان اغلب اجلس��ور 
احلالي��ة معرض��ة لألنهي��ار بس��بب الش��احنات ذات 
احلم��والت الكبي��رة وان ه��ذه االخي��رة وراء االزدحامات 

املرورية في العاصمة.
وطالبت امينة بغداد بايجاد ساحات تبادل جتاري خارج 
ح��دود امانة بغداد لتالفي االزدحامات التي يدفع ثمنها 

املواطن.
كما طالبت بتفعيل قانون العاصمة الذي كان معموالً 
به س��ابقاً ليكون املرور من مسؤولية امانة بغداد وهذا 

من شأنه ان يجعل القرار واحداً.

واضافت علوش بأن عدم حضورنا الى اجتماعات مجلس 
ال��وزراء اضاع علينا عرض املش��كالت واملقترحات التي 
نود طرحها الس��يما مايتعلق باملشاريع االستراتيجية 
واخلدم��ات املقدم��ة للمواطن م��ع التأكيد بأن الس��يد 
رئيس ال��وزراء )عادل عبد املهدي( رج��ل متفهم ومتابع 
ويس��أل عن االحوال وان حكومته لديها برنامج طموح 
س��تكون له مردودات ايجابية كبي��رة اذا ما اخذ طريقه 
ال��ى التنفي��ذ الفعلي وان احلكومة عازمة ان ش��اء اهلل 
على دعم املش��اريع الكبي��رة والدوائ��ر اخلدمية حتديداً 
ومنها امانة بغ��داد لتنهض بواجباته��ا كما يجب من 
خالل توفير كل املس��تلزمات وس��بل النجاح الس��يما 

وان بغداد العاصمة هي ثلث العراق من حيث املس��احة 
والسكان وهي حتتاج الى امكانيات توازي ذلك ومشيرة 
بأن مس��ؤولية اخلدم��ات الطراف بغ��داد تابعة حملافظة 

بغداد وليس امانة بغداد.
واختتمت الس��يدة االمينة تصريحها بالقول اننا نعّول 
على همة الس��يد رئي��س الوزراء وحكومت��ه املوقرة مع 
التأكي��د بأن وجود امانة بغداد ف��ي اجتماعات مجلس 

الوزراء تستلزمه الضرورات.
»البينة اجلديدة« تتمنى ألمانة بغداد التوفيق ملا تسعى 
الي��ه الج��ل االرتق��اء بعملها ال��ذي يص��ب بالنتيجة 

النهائية في خدمة املواطن الكرمي.

أمينة بغداد السيدة ذكرى علوش لـ)                      (: هذه هي اسباب االختناقات المرورية في بغداد
  ثقتنا عالية برئيس الوزراء وحكومته ونتطلع ألن نكون حاضرين كأمانة يف اجتماعات جملس الوزراء

اربيل/ 
اك��دت حكومة اقليم كردس��تان، ام��س االثنني، انها 
ملتزم��ة وم��ن حيث املبدأ بتس��ليم 250 ال��ف برميل 
نف��ط يوميا الى احلكومة االحتادي��ة في بغداد ووفق ما 
ن��ص عليه قانون املوازنة للعام احلالي.ونقلت وس��ائل 
إعالم كردية عن املتحدث باس��م احلكومة سفني دزيي 
قوله، إنه “ومن حيث املبدأ ال توجد اية مشكلة بشأن 
تس��ليم ذلك املعدل من االنتاج الى بغ��داد”، مبينا أن 

“هناك مجموعًة من املواضيع االخرى يتعني معاجلتها 
منه��ا ان اقليم كردس��تان لديه عقود مع الش��ركات 
النفطي��ة التي لديها اس��تثمارات ف��ي االقليم تقدر 
مبئات ماليني الدوالرات”.وتس��اءل دزيي: “اذا مت تس��ليم 
ذلك املعدل من االنت��اج النفطي الى بغداد فمن يدفع 
املس��تحقات املالية لتلك الش��ركات؟ ه��ل احلكومة 
العراقية؟”، مبينا أن “هذه املسألة االخيرة بحاجة الى 

جلسة بني اربيل وبغداد التي الى االن لم تعقد”.

اربيل توافق مبدئيا على تسليم بغداد ربع مليون برميل نفط يوميا

بغداد / 
كش��فت رئاس��ة اجلمهورية، امس االثنني، انه ال توجد وس��اطة بني امريكا وايران حتى االن، فيما اش��ارت الى ان 
الهدف من اجتماع الرئاسات والزعامات العراقية الرئيسة هو التأكيد على أهمية احلفاظ على النسيج الداخلي 
العراقي.وقال مصدر مطلع قوله إن الرئيس برهم صالح التقى خالل اآلونة األخيرة قادة الكتل والزعامات العراقية 
الرئيسة فضالً عن رئيسي الوزراء والبرملان وبحث معهم كيفية اخلروج مبوقف موحد حيال ما يجري في املنطقة، 

مبينة أن صالح استضاف اجتماعاً لهذه القيادات مساء أمس.           تتمة ص3

رئاسة اجلمهورية : التوجد وساطة بني امريكا 
وايران وهذا ماحبثه اجتماع الرئاسات

بغداد / 
ص��وت مجل��س الن��واب، ام��س االثن��ني، 
عل��ى قانون الغرامات ال��وارد ضمن قانون 
العقوبات املعدل.وق��ال مصدر إن مجلس 
النواب صوت على قانون الغرامات الواردة 
بقانون العقوبات رقم )١١١( لس��نة ١٩٦٩ 
املع��دل والقوان��ني اخلاص��ة االخ��رى رقم 
الن��واب  )٦( لس��نة 200٨.وكان مجل��س 
عق��د امس جلس��ته ال� ١٩م��ن ال���دورة 
النيابي���ة الرابع�ة للس��ن�ة التشريعية 
االول����ى ف��ي الفص�����ل التش��ريع���ي 
الثاني برئاسة رئيسه محمد احللبوسي.

الربملان ُيصوت على 
بغداد / قانون الغرامات

ح��ذر زعيم حتالف الفتح ه��ادي العامري، 
من محاوالت اش��عال فتنة احل��رب، داعيا 
البع��اد ش��بحها ع��ن العراق.وق��ال ف��ي 
تصري��ح صحف��ي،   نؤكد ان املس��ؤولية 
الوطنية والديني��ة والتاريخية حتتم على 
اجلميع ابعاد ش��بح احلرب عن العراق اوال 
وع��ن كل املنطقة ثانيا، مح��ذرا ان احلرب 
اذا اش��تعلت ال س��مح اهلل فس��وف حترق 

اجلميع.واض��اف أن كل من يحاول اش��عال 
فتيل احلرب انطالقا من العراق اما جاهل او 
مدس��وس، مشيرا الى ان كل اطراف احلرب 
ال تري��د احلرب، ف��ال اجلمهورية االس��المية 

تريد احلرب وال الواليات املتحدة تريد احلرب. 
وتاب��ع ام��ني ع��ام منظم��ة ب��در،  أن الذي 
يدفع الى احلرب فق��ط الكيان الصهيوني، 
مش��ددا نهيب بكل العراقيني ان ال يكونوا 

نارا لهذه احلرب.

العامري : ابعدوا شبح احلرب عن العراق
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صاحل يؤكد للسفري الرتكي حاجة املنطقة إىل احلوارات البناءة لتثبيت االستقرار األمين والسياسي

NO.3189.TUE.21.MAY.2019

بغداد / البينة الجديدة
أعل��ن مجل��س محافظ��ة املثنى، امس االثن��ن، عن تخصي��ص أكثر من 45 
مليار دينار لتأهيل وإكس��اء الطرق بقضاء الرميثة ضمن خطة 2019، مبينا 
ان العمل س��ينطلق ب��ه في متوز املقبل. وقال عضو اجملل��س عمار الغريب إن 
“محافظة املثنى خصصت 45 مليار دينار إلعادة تأهيل واكس��اء الطرق في 
قضاء الرميثة”. واضاف ان “العمل س��ينطبق باملشروع في متوز املقبل بعد 
االنته��اء من إكمال مش��اريع الصرف الصحي”، الفتا الى ان “نس��ب االجناز 
مبش��اريع الصرف الصحي وصلت الى اكثر م��ن 90%”. وافاد ان “اجمللس لديه 
مش��روع متكامل إلعادة اكس��اء جمي��ع االقضية والنواح��ي تدريجيا بعد 

اكمال مشاريع الصرف الصحي”.

بغداد / البينة اجلديدة
أك��د رئي��س اجلمهوري��ة برهم صال��ح للس��فير التركي 
ل��دى العراق فاحت يل��دز، امس االثن��ن، أن املنطقة بحاجة 
للحوارات البناءة لتثبيت االس��تقرار األمني والسياسي، 
فيم��ا جدد يلدز دعم بالده للع��راق على مختلف الصعد.

وذكرت رئاسة اجلمهورية، ان صالح استقبل، امس االثنن 
في قصر السالم ببغداد، س��فير اجلمهورية التركية لدى 
العراق فاحت يلدز. وش��دد صالح خ��الل اللقاء، على ضرورة 
توس��يع التعاون املش��ترك ب��ن البلدي��ن الصديقن ومبا 
يضم��ن حتقيق املصال��ح املش��تركة للش��عبن اجلارين، 
مشيراً إلى ان املنطقة بحاجة الى تفعيل احلوارات البناءة 
بن جميع االطراف وصوالً الى حلول جذرية تس��اعد على 
تثبيت االس��تقرار االمني والسياس��ي فيه��ا. من جانبه، 
ج��دد الس��فير التركي دعم ب��الده للع��راق على مختلف 
الصع��د، مؤكدا أهمي��ة تعزيز اجلهود املش��تركة لتذليل 

العقبات امام تطوير العالقات بن البلدين.

جملس املثنى خيصص 45 مليار دينار إلكساء طرق الرميثة والعمل سينطلق يف متوز املقبل

طالباني: احللبوسي ناجح جداً ولديه حس وطين ويعمل بالتساوي مع الكل

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
أك��د عبد امله��دي الكربالئي ممث��ل املرجع 
الديني األعلى الس��يد علي السيستاني، 
امس االثن��ن، أن املرجعية حت��اول احلفاظ 
عل��ى وح��دة الش��عب العراق��ي بالعمل 
ولي��س بالكالم فقط، فيما ش��دد على أن 
السيس��تاني يرف��ض اي ش��خص يتكلم 
ب��كالم ي��ؤدي الى التط��رف م��ن اي جهة 
كان��ت. وذك��ر مكت��ب الكربالئ��ي ان ممثل 

املرجع الديني االعلى، التقى، امس االثنن، 
س��فيرة نيوزلن��دا بالع��راق، ف��ي مكتب��ه 
وأش��ار  املقدس��ة.  احلس��ينية  بالعتب��ة 
الكربالئ��ي، خالل اللقاء إل��ى ان املرجعية 
الديني��ة العليا دائماً توصين��ا ان نتعامل 
مع جميع العراقين باملس��اواة، وان ندافع 
عن حقوق اجلميع م��ن دون عناوين ثانوية، 
مبيناً ان املرجعية الدينية العليا صاحبة 
فت��وى الدفاع ع��ن العراق، قدم��ت الدعم 

اللوجس��تي للعوائ��ل ف��ي املناط��ق التي 
كانت حتتلها داعش وه��ي تدعو دائماً الى 
التعايش الس��لمي بن مكون��ات اجملتمع 
العراقي. وأوضح أنن��ا نحاول احلفاظ على 
وحدة الشعب العراقي ليس فقط بالكالم، 
بل بالعمل، لذلك فان املرجع السيستاني 
يرعى الي��وم جميع العراقي��ن ويرفض اي 
ش��خص يتكلم بكالم ي��ؤدي الى التطرف 

من اي جهة كانت.

أخبار موجزة
رفض .. قالت صحيفة »هآرتس« اإلس��رائيلية إن 
جامع��ة تل أبي��ب ترفض تخصيص غرف��ة ثابتة 
للمس��لمن للصالة في احلرم اجلامعي، وترس��ل 
الطالب املس��لمن للصالة في املساكن القائمة 
خ��ارج أبوابه��ا. وأش��ارت الصحيفة إل��ى أنه في 
2017 / 2018، خصص��ت اجلامع��ة غرف��ة مؤقتة 
للصالة خالل ش��هر رمض��ان، لكن هن��اك طالبا 
مسلمن يحتاجون لغرفة على مدار العام، خاصة أن مكان الصالة 

في املساكن بعيد جدا.
جدل .. أثارت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل االجتماعي 
ج��دال واس��عا ف��ي الس��عودية، إذ تظه��ر حف��ال 
مختلطا أقيم في أحد فن��ادق العاصمة الرياض.
ودشن السعوديون وسما بعنوان »بارتي مختلط 
في رمضان«، أعرب من خالله كثيرون عن غضبهم 
واس��تغرابهم م��ن إقام��ة مثل ه��ذا احلفل خالل 
ش��هر رمضان، فيم��ا أكد آخرون عل��ى أن تغيرات 

مجتمعية عديدة تشير إلى مخالفة القيم.

مقايضة .. قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد 
اش��تية، إن الس��لطة ترف��ض مقايض��ة املوقف 
الوطني باملال، وذلك تعليق��ا على مؤمتر البحرين 
االقتص��ادي املرتقب، ال��ذي ميهد إلع��الن صفقة 
الق��رن. وأوض��ح اش��تيه ف��ي تصريح ي��وم امس 
االثنن، أن األزمة املالية، التي تعيش��ها السلطة 
الفلس��طينية هي نتيج��ة حلرب مالي��ة هدفها 
االبتزاز، مضيفا أنه لم تتم استش��ارة مجلس الوزراء الفلسطيني 

حول خطة »ورشة العمل«، التي أعلنت عنها واشنطن واملنامة.
تأكيد .. علقت اخلارجية القطرية على تقرير إعالمي أفاد بأن الدوحة 
ش��حنت إم��دادات إضافية م��ن الغاز املس��ال إلى 
اإلمارات لسد النقص الناجم عن تعطل خط الغاز 
الطبيعي الرئيسي بن الدولتن. وأكدت املتحدثة 
الرسمية باسم اخلارجية القطرية، لولوة اخلاطر، 
عل��ى حس��ابها ف��ي »تويت��ر«، صحة اخلب��ر الذي 
نشرته أمس االول األحد وكالة »رويترز« حول تقدمي 

الدوحة إمدادات إضافية من الغاز املسال.

أن  الروس��ية،  الدف��اع  وزارة  أعلن��ت   .. تص��دٍ 
منظومات الدفاع اجلوي تصدت أمس االول األحد، 
لهجم��ات إرهابية على قاع��دة حميميم. وقالت 
الوزارة، في بي��ان، امس االثنن، إنها رصدت مواقع 
إطالق القذائف عل��ى قاعدة حميميم، وتدميرها.

وأوضحت أنه »عل��ى الرغم من وقف النار الكامل 
م��ن قبل اجلي��ش الس��وري إال أن إرهابيي »جبهة 
النص��رة« في منطقة خفض التصعيد بإدلب يس��تمرون في إطالق 

القذائف واالستفزاز.
تأدي��ة .. أدى الرئيس األوكراني اجلديد، فالدميير زيلينس��كي، 
ام��س االثنن، اليم��ن الدس��تورية في قاعة 
البرمل��ان، لتعل��ن فيما بعد رئيس��ة احملكمة 
الدس��تورية تولي��ه رس��ميا منص��ب رئيس 
البالد.وأدى زيلينس��كي القسم على كتابي 
الدس��تور األوكران��ي واإلجني��ل، ورافقته إلى 
منصة القسم رئيس��ة احملكمة الدستورية 

في البالد.

بغداد / البينة الجديدة 
أك��د عض��و مجل��س املفوضن ف��ي املفوضية 
العلي��ا لالنتخابات، ح��ازم الرديني، أنه ال توجد 
أي اتفاق��ات ح��ول تأجي��ل انتخاب��ات مجالس 
احملافظ��ات، مبين��اً ان املفوضي��ة تنتظر إكمال 
التعدي��الت عل��ى قان��ون االنتخاب��ات لتحديد 
تاري��خ جدي��د إلجرائه��ا. وق��ال الردين��ي ف��ي 

تصريح صحفي بش��أن وجود اتف��اق بن رئيس 
ال��وزراء واملفوضية العلي��ا لالنتخابات بتأجيل 
انتخابات مجالس احملافظات التي كان من املقرر 
اجراؤه��ا في 16 تش��رين الثاني إن��ه ال توجد أي 
اتفاقات ح��ول تأجيل االنتخابات إمنا املفوضية 
اش��ترطت إلجراء االنتخابات ف��ي 2019/11/16 
وإج��راء التعديالت قب��ل 4/1. وأض��اف أنه حتى 

اآلن التعدي��الت لم جتر على قان��ون االنتخابات 
واملفوضي��ة تنتظ��ر التعديالت لتحدي��د تاريخ 
جدي��د إلجراء االنتخابات مضيفاً ال ميكن حتديد 
تاريخ بدون وجود قانون مس��تقر.وكان من املقرر 
أن جترى انتخابات مجالس احملافظات في العراق 
في 16 تش��رين الثان��ي 2019، وال تش��مل هذه 

االنتخابات محافظات إقليم كردستان.

بغداد / البينة الجديدة
رج��ح نائ��ب ع��ن كتل��ة احل��زب الدميقراط��ي 
الكردس��تاني، امس االثنن، ان تعقد اخلالفات 
احلالي��ة بن القوى السياس��ية داخ��ل املكون 
الس��ني حس��م مرش��حي احلقائ��ب الوزارية 
املتبقية وخاصة وزارت��ي الدفاع والتربية. وقال 
ديار ب��رواري ان »احلوارات حول حس��م احلقائب 
الوزارية االربع املتبقية اخذت وقتا طويال ووصلت 

ف��ي البعض منها الى مراحل متقدمة وخاصة 
وزارة الداخلي��ة«، مبينا ان »وزارة العدل هي من 
استحقاق الكرد وحس��مها سيكون بالتزامن 
م��ع حس��م الكابين��ة احلكومي��ة لالقلي��م«.
واضاف برواري، ان »املش��كلة واملعضلة االكبر 
اليوم ترتبط بوزارت��ي الدفاع والتربية التي هي 
من اس��تحقاق املكون الس��ني«، الفت��ا الى ان 
»اخلالف��ات االخيرة داخ��ل القوى السياس��ية 

للمكون الس��ني في تطور وقد القت بظاللها 
على االسماء املرشحة للحقيبتن ما انعكس 
س��لبا على تقدمي الوزارات االخرى ايضا«.وكان 
النائب عن حتالف البناء قصي عباس الشبكي 
اكد، الثالثاء 30 نيسان 2019، ان السير الذاتية 
للمرش��حن موجودة كاملة على طاولة رئيس 
الوزراء بانتظار اختيار من يراه مناسبا وارساله 

للبرملان للتصويت عليه.

املفوضية ترد على أنباء تأجيل انتخابات جمالس احملافظات

تفّضل أغاتي! .. خالفات القوى السنية ستعّقد حسم مرشحي الدفاع والرتبية

بغداد / البينة الجديدة
اعتب��رت عضوة جلنة العالق��ات اخلارجية النيابي��ة آال طالباني، 
ام��س االثن��ن، أن رئيس البرمل��ان محمد احللبوس��ي ناجح جداً 
ولديه حس وطني ويعمل بالتساوي، فيما أشارت الى أن الوضع 

بن االحتاد والدميقراطي الكردستانين لم يصل الى حد الثقة.
وقالت طالباني في حديث لبرنامج حق الرد الذي تبثه الفضائية 
الس��ومرية إن الوض��ع بن االحت��اد والدميقراطي الكردس��تانين 
ورغم كل االتفاقات لم يصل حتى اآلن الى حد الثقة، الفتة الى 
أن التكت��الت واالتفاقات تبنى من خالل الثقة، واليوم تش��كيل 
حكوم��ة اقليم كردس��تان تأخرت كثي��را. وبش��أن ابعادها من 
الترش��ح ملنصب نائب رئيس مجلس النواب، اشارت الطالباني 
ال��ى أن رئي��س حتالف الفتح ه��ادي العامري هو م��ن طلب مني 
وضغط من أجل سحب ترشيحي للمنصب الرتباطه باتفاقات 
سياس��ية في وقتها كم��ا قال لي، الفتة ال��ى أن رئيس مجلس 
الن��واب محمد احللبوس��ي وثالث��ة آخرين بينهم غي��ر عراقين 
انضم��وا للعامري في طلب��ه لتركي الترش��يح للمنصب. وعن 
جتربة رئيس ش��اب للبرملان، قالت الطالباني إن احللبوسي ناجح 
جداً كش��اب ناجح ولديه حس وطن��ي واهم موصفاته هو رجل 
وطني، موضحة أن احللبوسي ال ينظر كتلة وكتال، ينظر للعراق 
ولكل االحزاب والكتل ويعمل بالتساوي مع كل احملافظات وكل 
املكونات. وعن تقييم رؤساء البرملان بعيداً عن احللبوسي، قالت 
الطالبان��ي، إن اكثر رئيس برملان كان جديا وناجحا هو النجيفي 

حتى في ادارة املؤسسة البرملانية.

بغداد / البينة الجديدة
افاد مصدر امني، امس االثنن، باندالع حريق في ساحة الطيران 
وس��ط بغداد. وقال املصدر، ان حريق��ا اندلع يوم امس االثنن في 
عدد من االكشاك مبنطقة س��احة الطيران وسط بغداد، ما ادى 
الى احل��اق اضرار مادي��ة دون وقوع اية خس��ائر بش��رية. واضاف 
املص��در ان ف��رق الدفاع املدني حت��اول اخماد احلريق، مش��يرا الى 
ان اس��باب اندالعه لم تعرف حت��ى اآلن. يذكر أن بغداد وعدداً من 
احملافظات تشهد بن فترة وأخرى اندالع حرائق عدة، السيما في 
دوائ��ر الدولة واألس��واق التجارية، فيما تعزو ف��رق الدفاع املدني 

غالبيتها إلى حدوث متاس كهربائي.

وكاالت / البينة الجديدة 
اعلن��ت تركيا ع��ن رغبتها في دخول مس��تثمريها إلى الس��وق 
اإليراني��ة. وبحس��ب صحيفة زم��ان التركية فقد عّبر الس��فير 
الترك��ي في إيران ع��ن رغبة بالده ف��ي اقتحام األتراك لألس��واق 
اإليراني��ة، بهدف تنمية التجارة الثنائية بن الدولتن. وتأتي هذه 
التصريح��ات في وق��ت يترنح في��ه االقتصاد اإليران��ي على وقع 
العقوبات األميركية. وس��بق إلدارة ترام��ب أن حذرت من مخاطر 
كبيرة للدول واألط��راف التي تخرق هذه العقوبات.وفرض الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات على إيران في اب من العام 
املاض��ي، وف��ي الرابع من تش��رين الثاني من الع��ام املاضي فرض 
احلزمة الثانية من العقوبات. وال تقتصر العقوبات على الشركات 
اإليرانية بل تش��مل أيضا جميع الش��ركات والدول التي تتعامل 
معها. وألغت واش��نطن االعفاءات التي منحتها لثماني دول من 

بينها تركيا لشراء النفط اإليراني في الثاني من ايار اجلاري.

اندالع حريق يف ساحة 
الطريان وسط العاصمة بغداد

تركيا ترغب يف دخول 
العمارة / علي قاسم الكعبي مستثمريها للسوق اإليرانية

اعلن وزير االعمار واالس��كان بنكن ريكاني الذي يزور ميس��ان والوفد 
املراف��ق ل��ه خالل مؤمت��ره الصحفي م��ع محافظ ميس��ان علي دواي 
اس��تعداد الوزارة للتع��اون التام مع احملافظة، وس��تتم املوافقة على 
جمي��ع طلبات محافظة ميس��ان وح��ل كافة املش��اكل التي تواجه 
إكم��ال املش��اريع خالل الش��هرين القادمن إن ش��اء اهلل. وأضاف زرنا 
مشروع مجس��ر الكرامة )نفق الدبيسات( ومت االطالع  على مجريات 
العمل باملشروع الذي  وصلت إلى  نسبة اجناز املشروع 20% ومت التوجيه 
بان تكون جدية للشركة في اجناز املشروع ووعد بزيادة التخصيصات 
املالية للمش��روعن نفق الكرامة ومشروع ماء العمارة املوحد اللذين 
س��تتم املباش��رة بهما قريب��ا. موضحا مناقش��ة مش��روع طريق يا 
حسن )اجلانب الثاني لطريق عمارة - بتيرة - فجر( ومتت املوافقة على 
تخصيص مبالغ لتنفيذ املمر الثاني لطريق منفذ الش��يب - املش��رح 
وصيانة الطريق اآلخر. كذلك مناقش��ة مش��اريع اجملمعات السكنية 
املتوقفة ومتت املوافقة على توفير تخصيصات جملمعات الكميت واجملر 
الكبي��ر. ولفت إلى الغاء مش��روع مجمع قض��اء قلعة صالح وحتويل 
قطع��ة األرض إلى بلدية قلعة صالح لغ��رض توزيعها على املواطنن 
أما مجمع أبو رمانة فس��تتم إحالته إلى االستثمار. كذلك مناقشة 
مش��روع أرصفة وتبليط حي البتول والزهراء ف��ي قضاء علي الغربي 
ووعد الوزير بحس��م املوضوع واس��تئناف العمل في األي��ام القليلة 
القادم��ة. كذلك متت املباش��رة بجس��ر علي الغرب��ي. واملوافقة على 
صرف املبال��غ الالزمة إلكمال أبنية املؤسس��ات البلدية في االقضية 
والنواحي. مش��يراً الى مناقش��ة موضوع زيادة رواتب موظفي الدوائر 
اخلدمية ووض��ح الوزير بان هناك خطة جديدة يتم اس��تخدامها من 
اجل توزيع الرواتب بش��كل عادل عل��ى جميع موظفي الدولة وكذلك 
م��ا يخص احلوافز واخملصصات. أيضا متت مناقش��ة موضوع التداخل 
بن دوائر عقارات الدولة ووزارة الزراعة وس��يتم حل كافة اإلش��كاالت 
من اجل اس��تمالك البلدي��ات لألراضي الواقعة ضم��ن حدود البلدية 

لتوزيعها على الشرائح املشمولة بالتوزيع.

وزير اإلعمار من ميسان: سنباشر 
العمل مبجسر الكرامة قريبًا

وكاالت / البينة الجديدة
بع��د س��نوات ع��دة م��ن عزله عن 
س��دة احلك��م واعتقاله.. كش��ف 
الرئيس املصري االس��بق )حس��ني 
مبارك( الكثير من االسرار واخلفايا 

عن الغزو العراقي للكويت وعواقب 
)صفقة القرن( ومعلومات عن حرب 
اكتوبر واس��تعادة س��يناء وزيارته 
الى بغداد فجراً وجلوسه مع رئيس 
النظام البائد )صدام حس��ن( ملدة 

)5( س��اعات. وقال مبارك في حوار 
نش��رته جري��دة األنب��اء الكويتية 
وتعي��د نش��ره »البين��ة اجلدي��دة« 
تعميم��اً للفائدة إن غ��زو الكويت 
ألق��ى بظالله عل��ى ت��ردي اوضاع 

املنطق��ة الى يومنا ه��ذا، فالعالم 
العربي انقس��م كما لم ينقس��م 
م��ن قب��ل والتدخ��الت واالطم��اع 
اخلارجي��ة وجدتها فرصة لتحقيق 

مصاحلها.

غدًا يف »                           « .. ماذا قال حسين مبارك عن خفايا غزو 
الكويت وزيارته إىل بغداد ولقائه صدام وأسرار أخرى مثرية؟



نائب : ردود الفعل احلكومية جتاه استهداف االقتصاد الوطين خجولة

الصحة توجه حتذيرا للمواطنني بشأن ارتفاع درجات احلرارة

الصدر حمذرًا: »ال« جتعلوا العراق حطبًا للحرب بني امريكا 
وايران واملطلوب وقفة واحدة وجادة

بغداد / البينة اجلديدة
أعرب نائب رئيس الوزراء السابق بهاء األعرجي، امس االثنني، 
للحكومة  واضح  رسمي  موقف  وجود  لعدم  اسفه  عن 
العراقية جتاه االزمة بني طهران وواشنطن، داعيا اجلميع الى 
رافض  رسمي  موقٍف  تكوين  أجل  من  احلكومة  مع  الوقوف 
قد  اإليراني  األمريكي  التصعيد  إن   ، االعرجي  للحرب.وقال 
وصل إلى مراحل ُمتقدمة وأصبحنا كأننا نعيش حالة حرٍب 
أن  الى  االعرجي  واشار  آجالً.  أم  عاجالً  فتيلها  سيشتعل 
تدفع حلصولها في   - إسرائيل  - وخاصًة  املنطقة  دول  بعض 
اإليرانّية  اإلسالمّية  اجلمهورية  دور  إلضعاف  منهم  محاولٍة 
 - الشديد  لألسف   - للعراق  يكن  لم  مضيفا  املنطقة،  في 
موقف رسمي واضح رغم أنه أكبر املتضررين من نيران احلرب 
وتبعاتها وعلى كافة األصعدة.وعزا االعرجي سبب عدم وجود 
هذا املوقف، الى تفاوت مواقف األحزاب والكتل السياسّية، 
مشددا أّن على اجلميع رفض هذه احلرب والوقوف مع احلكومة 
من أجل تكوين موقٍف رسميٍّ رافٍض للحرب، وتخويلها للعب 
الدور الكافي لتفادي وقوعها.وأوضح أن لدينا من املُشتركات 
مما  أكثر  اإللتقاء،  ونقاط  اإليرانّية  اإلسالمّية  اجلمهورية  مع 
لدينا من اخلالف، كما إن على اجلميع أال ينسى موقفها مع 

العراق في محنته باحلرب على داعش.

بغداد / البينة اجلديدة

كش��فت النائبة عن حتالف س��ائرون نورس كامل الكريطي، 

ام��س االثنني ، عن وجود ضغوطات من بعض اعضاء مجلس 

محافظ��ة باب��ل ملن��ع تنفيذ إقال��ة مدير صح��ة بابل نورس 

الكبس��ي.وقالت الكريطي إن “اقال��ة مدير صحة محافظة 

بابل م��ن صالحية مجلس احملافظة بحس��ب ما تنص عليه 

الفقرة الثانية املادة تاسعا من قانون احملافظات غير املنتظمة 

باقليم”.وأضافت أن “إقالة الكسبي جاءت بناء على تصويت 

مجلس الوزراء باقتراح الوزير”، مش��يرة إلى أن “بعض أعضاء 

مجل��س بابل يحاول��ون الضغط لع��دم تنفيذ ق��رار اإلقالة 

وبدورنا سنتصدى لهم”.

NO . 3189 . TUE . 21 . MAY . 2019السنة الرابعة عشرة العدد )3189(  الثالثاء 21 / 5 / 2019

رئيس اجلمهورية يعتزم القيام جبولة عربية لبحث التصعيد األمريكي اإليراني

األعرجي : اسرائيل وبعض دول املنطقة تدفع باجتاه احلرب بني طهران وواشنطن
داعيا اىل اجياد احللول الالزمة.. الكعيب: اعداد اجلاموس تراجعت يف العراق من 1.2 مليون اىل 200 ألف

بغداد / البينة اجلديدة
كش��ف النائ��ب عن حتال��ف س��ائرون بدر 
الزي��ادي، ام��س االثن��ني، ع��ن ع��زم رئيس 
اجلمهوري��ة برهم صال��ح القي��ام بجولة 
عربي��ة واقليمي��ة خالل اليوم��ني املقبلني 
لبحث التصعيد األميركي اإليراني، مشيرا 
إلى أن الكتل السياس��ية فوضت الرئيس 
صال��ح بذلك.وق��ال الزي��ادي ، إن “الكت��ل 
السياس��ية فوض��ت رئي��س اجلمهوري��ة 
برهم صالح بإجراء زيارة لدول اجلوار إلبعاد 
خطر احل��رب في ظل التصعي��د األميركي 
س��يجري  “صال��ح  أن  مبين��ا  اإليران��ي”، 
زيارة رس��مية ل��دول اجل��وار واخلليج خالل 
اليومني املقبلني”.وأضاف أن “زيارات رئيس 
اجلمهوري��ة ستش��مل دول اخللي��ج ودول 
عربية اخرى الجراء وس��اطة إلبعاد ش��بح 
احل��رب عن املنطق��ة بعد تفوي��ض الكتل 

السياسية لرئيس اجلمهورية”.

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

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

بغداد / البينة اجلديدة
كشف النائب االول لرئيس مجلس 
النواب حس��ن كرمي الكعبي، امس 
االثن��ني، عن تراجع اع��داد اجلاموس 
في الع��راق من 1.2 ملي��ون الى اقل 
م��ن 200 ال��ف، داعي��ا ال��ى العمل 
وبس��رعة إليج��اد احلل��ول الالزم��ة 
له��ذه املش��كلة.وقال الكعبي في 
بيان صدر عقب اس��تقباله مبكتبه 
ام��س وف��د االحت��اد الدول��ي ملرب��ي 
برئاس��ة خال��د كاط��ع  اجلام��وس 
الفرطوس��ي، وع��دد م��ن اخملتصني 
االكادميي��ني، إن العالم اجمع يعلم 
ب��إن حض��ارة اور في جن��وب العراق 
عرف��ت تربي��ة اجلاموس قب��ل االف 
السنني، ويس��مى الصنف العراقي 
باس��م الفرات او جاموس حوض ما 
ب��ني النهرين.وأضاف ان تراجع اعداد 
حيوان اجلاموس في العراق الذي يعد 
موطنه االصلي مقابل زيادة اعدادها 
ف��ي بل��دان ب��دأت بتربيت��ه مؤخرا، 

يعن��ي ان سياس��ة تنمي��ة او على 
االقل احلفاظ على هذه الثروة والتي 
تتبعه��ا الدول��ة خاطئ��ة وبحاجة 
ال��ى تصحيح او زيادة في االهتمام . 
وجرى خالل اللقاء، بحسب البيان، 
بح��ث اهم املش��اكل الت��ي يعاني 
منه��ا مرب��و اجلام��وس ف��ي العراق 

والتي اثرت عل��ى اعدادها، واملمثلة 
بقلة الدعم احلكومي للمربني وعدم 
توفير  امليسرة،  بالقروض  شمولهم 
وبخاصة  للتربية  املناس��بة  البيئة 
املوارد املائية، وتوقف مراكز استالم 
احلليب التي تس��ببت بعزوف كبير 
لبي��ع  واضطراره��م  املرب��ني  ل��دى 

مواش��يهم والبحث عن فرص عمل 
في قطاع��ات اخرى.كما اتفق على 
عق��د ن��دوة موس��عة يدع��ى اليها 
ممثلي اجله��ات املعنية خالل الفترة 
املقبل��ة واخل��روج مبق��ررات ملزم��ة 
التنفيذ إلعادة احلياة لهذا القطاع 

االقتصادي املهم .

نائبة تكشف عن ضغوطات من بعض اعضاء جملس احملافظة متنع تنفيذ اقالة مدير صحة بابل

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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تتمة ص1

النجف االشرف / وكاالت / البينة 
اجلديدة 

غرد زعي��م التيار الصدري مقتدى 
بش��أن  االثن��ني،  ام��س  الص��در، 
تأجي��ج احلرب بني اي��ران وامريكا، 
فيما حذر م��ن نهاية العراق.وقال 
الص��در ف��ي تغري��دة له نش��رت 
على حسابه الرسمي في تويتر ، 
لس��ت مع تأجيج احلرب بني ايران 
وامريكا، ولست مع زج العراق في 
هذه احلرب وجعله ساحة للصراع 
االيران��ي االمريكي.واض��اف نحن 

بحاجة الى وقف��ة جادة من كبار 
الق��وم البع��اد العراق ع��ن تلكم 
التي س��تأكل  احل��رب الض��روس 
االخضر واليابس فتجعله ركاما، 
مش��يرا ال��ى اننا بحاج��ة الى ان 
العراق��ي صوته  يرف��ع الش��عب 
منددا باحلرب وبزج العراق باحلرب.

واك��د ان ل��م يقف الع��راق وقفة 
واح��دة وج��ادة فس��تكون تل��ك 
احل��رب نهاية العراق فيما لو دارت 

رحاه��ا ولقد اعذر م��ن انذر.وتابع 
فيا هذا، ال تؤجج حربا س��تكون 
الطرف��ني  ف��كال  حطبه��ا  ان��ت 
غي��ر مؤهل لدخول احل��رب، بل وال 
يريده��ا، الفت��ا الى ان��ه ال العراق 
وال ش��عبه يتحمل حرب��ا اخرى، 
فنحن بحاجة للس��الم واالعمار. 
وبني الصدر ان اي طرف يزج العراق 
باحلرب ويجعله ساحة للمعركة 

سيكون عدوا للشعب العراقي.

بغداد / البينة اجلديدة
بعدم  املواطنني  االثنني،  امس  الصحة،  وزارة  وجهت 
درجات  ظ�ل  في  الشمس  الشعة  املباشر  التعرض 
ت���ص���ل  وال��ت��ي  ال��ع��ال��ي��ة  ال���ح���رارة 
املقبلة،  االي�����ام  خ�����الل  درج������ة   34 ال�����ى 
ب��ال��خ��دم��ة  مكلفون  موظفون  طالب  فيما 
ب��ت��ش��ري��ع قوانني تضمن حقوق  ال���ع���ام���ة، 

من يعمل منهم حتت اشعة الشمس.
وق�����ال م���ع���اون م���دي���ر دائ������رة ال��ص��ح��ة 
وعقب  وزارت���ه  ان   ، جبر  محمد  ب��ال��وزارة  العامة 
ب������أن  ال����ج����وي����ة  االن��واء  هيئة  اع��الن 
احلرارة  بدرجات  س��ي��ح��ص��ل  ارت����ف����اع����ا 

باشرت  املقبلة،  االي��ام  خالل  درجة   34 الى  يصل 
خالل  من  للمواطنني  صحية  رسائل  بارسال 
ال��رس��م��ي  وم��وق��ع��ه��ا  االع����الم  وس��ائ��ل 

ووسائل االتصال االجتماعي.
قدر  التعرض  بعدم  تنصحهم  الرسائل  ان  واضاف 
الس��ي��م��ا  املباشرة  الشمس  الشعة  االمكان 
تتطلب  م��ن  داع��ي��ة  ال��ظ��ه��ي��رة،  اوق�����ات 
اش���ع���ة  ت��ح��ت  ال��ت��واج��د  اع��م��ال��ه��م 
م����ن  ي��ح��ت��رزوا  ان  الى  ال��ش��م��س 
خ����ط����ورة ذل������ك ب��ت��ن��ظ��ي��م اوق������ات 
عملهم ق��در االم��ك��ان ك��أن ي��ك��ون من الصباح 
الباكر لغاية الظهر، ام��ا في ح���ال اس��ت��ح��ال��ة 

احلني  بني  االن����ت����ق����ال  فيتوجب  ل���ك،  تنفيذ 
ح��دوث  لتفادي  الظل  اماكن  ال���ى  واالخ���������ر 
الواقية  القبعات  ارتداء  وكذلك  شمس،  ضربات 

واملالبس ال��خ��ف��ي��ف��ة ال���ف���ات���ح���ة.
االك���ث���ر  ال��ش��ري��ح��ة  ان  ح��وي��ل  وتابع 
االطفال  هم  واحلر،  الشمس  لضربتي  ع��رض��ة 
ل��ع��ب  عدم  اهمية  على  مشددا  العمر،  وكبار 

االط����ف����ال ف���ي اوق������ات ال��ظ��ه��ي��رة.
واكد ع����دم ت��س��ج��ي��ل الوزارة حتى االن وم����ن 
املستشفيات  على  امليدانية  ج��والت��ه��ا  خ����الل 
واملراكز الصحية اي ح���االت اغ��م��اء او اع��ي��اء او 

ضربة شمس بسبب ارتفاع درجات احلرارة.

بغداد / البينة اجلديدة
ان  االثنني،  امس  العقابي،  حسني  النائب  اعتبر 
االقتصاد  احلكومية جتاه استهداف  الفعل  ردود 
التقصي  إلى  احلكومة  داعيا  خجولة،  الوطني 
تقف  التي  واجلهات  اجلرائم  هذه  حقيقة  عن 
عقده  صحفي  مؤمتر  في  العقابي  خلفها.وقال 
تعرض  العراقي  الوطني  االقتصاد  ان  امس، 
استهداف  إلى  املاضية  القليلة  األشهر  خالل 
النهوض  لتقويض أسس  إرهابي ممنهج يسعى 
بواسطة  الغذائي  باألمن  واالخالل  والتقدم 
باستهداف  بدءا  املعتمدة  اجلرائم  من  سلسلة 
األطنان  آالف  تسمم  وحادثة  السمكية  الثروة 
منها بعد تنامي معدل اإلنتاج الوطني واتساع 
املقصود  األضرار  وكذلك  األسماك،  مزارع  رقعة 
وإغراق  الدواجن  وحقول  الغذائية  باملنتجات 
إنتاج  وصل  أن  بعد  املستورد  بالبيض  السوق 

البيض احمللي إلى معدالت غير مسبوقة.
بشكل  واتضحت  برزت  احملاوالت  تلك  واضاف 

جلي في حرق آالف الهكتارات من حقول احلنطة 
والشعير في محاولة واضحة الستهداف األمن 
األمن  ركائز  من  ركيزة  يشكل  الذي  الغذائي 
تسويق  معدالت  ارتفاع  مع  خاصة  الوطني 
املوسم  لهذا  والشعير  احلنطة  محصولي 
الذاتي  واالكتفاء  املاضية  باملواسم  مقارنة 
منهما والتخطيط لتصدير الفائض، معتبرا ان 
وإجراءات ال  الفعل احلكومية خجولة جدا  ردود 
ترتقي حلجم اجلرمية املنظمة التي تقف خلفها 

جهات أو دول يضرها تعافي العراق ووقوفه على 
حقيقة  عن  التقصي  إلى  احلكومة  قدميه.ودعا 
عبر  خلفها  تقف  التي  واجلهات  اجلرائم  هذه 
التدخالت  عن  تبتعد  متخصصة  فنية  جلان 
السياسية وتنحاز للعراق فقط ، وأن تعلن نتائج 
التحقيقات بصورة سريعة وشفافة وشجاعة 
تكرار  متنع  التي  الوقائية  التدابير  تكثيف  مع 
مطالبا  واخلطيرة،  الكبيرة  اجلرائم  هذه  مثل 
الرأي العام الوطني مبساندة احلمالت االعالمية 
واجلهود الرقابية الرامية لكشف هذه اخملططات 
اخلطيرة وتسليط الضوء على مثل هذه اجلرائم 
وفضح حيتان الفساد والعمالة الذين يتجارون 

مبعاناة العراقيني ومستقبلهم.
مؤخرا  العراقية  احملافظات  من  عدد  وشهدت 
اندالع حرائق كبيرة في مزارع للحنطة والشعير، 
اعتبرها  فيما  مادية،  اضرار  احلاق  الى  ادى  ما 
تستهدف  ممنهجة  احلملة  هذه  ان  البعض 

االقتصاد العراقي.

بغداد / البينة اجلديدة
النيابية  اخلدمات  جلنة  عضو  اكد 
كاظم فنجان، امس االثنني، ان طبول 
احلرب في اخلليج العربي تهدد املوانئ 
وفي مقدمتها العراقية، فيما دعا الى 

ضرورة االسراع عن البدائل املتاحة.
وقال فنجان في مؤمتر صحفي عقده 
هذه  ان   ، النواب  مجلس  في  امس 
االيام تتعالى طبول احلرب في اخلليج 
العربي وترتفع وتيرتها في السواحل، 
فقد احتشدت االساطيل، وانتشرت 
احلربية حتى وصلت مضيق  السفن 
باب املندب وهرمز، مبينا ان احلرب ان 
وقعت لن تخلف وراءها سوى الرماد 

مقدمتها  وفي  املوانئ  امن  وتهدد 
املوانئ العراقية.

والتخطيط  التجارة  وزارة  ودعا 

عن  بالبحث  االسراع  ضرورة  الى 
هيئة  مناشدا  املتاحة،  البدائل 
االجراءات  باتخاذ  احلدودية  املنافذ 
البضائع  تدفق  لضمان  االحتياطية 

املستوردة واملصدرة.
ابداء  ضرورة  على  فنجان  وشدد 
االجراءات  واختزال  التسهيالت 
االقتصادي  التعامل  في  الروتينية 
اخلارجي، مشيرا الى ان دول املنطقة 
واتخذت  االن  منذ  امورها  تدبرت 
اجراءات استباقية حتسبا الي طارئ 

وحددت مساراتها البديلة.
لنقل  بدائل  ب�ايجاد  فنجان  وطالب 

بضائعنا بالتنسيق مع دول اجلوار.

وزير النقل السابق: موانيء العراق يف عني 
العاصفة واملطلوب البحث عن بدائل

رئاسة اجلمهورية : التوجد 
وساطة بني امريكا وايران وهذا 

ماحبثه اجتماع الرئاسات
واض��اف ان الرئاس��ات والزعامات وق��ادة الكت��ل السياسية العراقي��ة تدرس ورقة 
خالل اجتماع لها م��ع الرئيس برهم صالح أُعدت من الرئاسة، بهدف اخلروج برؤية 
موح��دة من قبل اجلميع حيال التصعي��د األميركي - اإليراني غي��ر املسبوق حالياً.
م��ن جهته، أك��د املتحدث باس��م رئاسة اجلمهوري��ة لقمان فيل��ي، أن الهدف من 
اجتم��اع الرئاسات والزعامات العراقي��ة الرئيسية هو التأكيد على أهمية احلفاظ 
عل��ى النسيج الداخل��ي العراقي حيال األح��داث اخلارجية وعدم تأث��ره بها خارج 
سي��اق املصلحة الوطنية التي يجب أن تكون ه��ي األصل.وأضاف فيلي أن اخلطاب 
السياس��ي اخلارجي العراقي يجب أن يكون موحداً من قبل اجلميع، مبعنى أن يكون 
خط��اب دولة ولي��س لكل طرف أو جهة أو فصيل خطابه اخل��اص ألن من شأن ذلك 
أن يول��د إرباكاً في كيفي��ة التعامل مع العالم على مست��وى السياسة اخلارجية 
بحيث تصبح لدينا عقيدة سياسية أو عراقية موحدة.وأوضح أن التعامل مع الدول 
األخ��رى مهما كانت درجة عالقتنا به��ا قرباً أو بعداً يجب أن ينطلق وفق مبدأ ثابت 
وه��و خطاب الدولة قبل أي خطاب ألي ط��رف آخر ألننا في قلب هذا الصراع احلالي 
اآلن ف��ي املنطقة نظراً لوج��ود أميركيني وإيرانيني في العراق، كم��ا أن لدينا كدولة 

عالقات مع الطرفني باإلضافة إلى أننا على خط التماس بينهما.

بغداد / البينة اجلديدة
مجمع  في  سبايكر  جرمية  موقع  فنلندي  وفد  زار 
القصور الرئاسية في تكريت بالتنسيق مع احلشد 
واملساعدة  اجلرمية  حجم  على  لالطالع  الشعبي 
اجلماعية  املقابر  قسم  مدير  وقال  بالتحقيقات. 
اجمليد  عبد  كامل  ضرغام  الشهداء  مؤسسة  في 

تكريت    الى  زيارة  امس  اجرى  فنلنديا  “وفدا  ان 
مسبق  وبتنسيق  الشهداء  مؤسسة  طريق  عن 
ووزارة  اجلماعية  املقابر  وحماية  شؤون  دائرة  مع 
“الهدف  ان  اجمليد  عبد  العراقية”.واضاف  اخلارجية 
من الزيارة االطالع على حجم اجلرمية التي ارتكبت 
اجراء  في  واملساعدة  اجلوية  القاعدة  طلبة  بحق 

في  املوجودين  املتهمني  بعض  مع  التحقيقات 
فنلندا”.واشار البيان إلى أن “زيارة الوفد الفنلندي 
تعاون  على  دليل  اكبر  هي  الرئاسية  القصور  الى 
“احلشد  ان  مبينا  املنطقة،  في  الشعبي  احلشد 
مكلف بحماية الوفود التي تأتي من داخل االعراق 

وخارجه لزيارة موقع احلادث”.

وفد فنلندي يزور موقع جرمية سبايكر

وكاالت / البينة اجلديدة
واطفالهن  داعش  نساء  من  عشرة  العادة  والعراق  هولندا  بني  احملادثات  بدأت 
احملتجزين في مخيمات الالجئني الكردية بعد ان كن قد انضممن الى تنظيم “ 
داعش” االجرامي في سوريا.وذكرت صحيفة )دتش نيوز( الهولندية في تقرير أن 
“احلكومة الهولندية حتاول تنظيم ممر آمن الى القنصلية الهولندية في اربيل 
دون ان يتم تقدميهن للمحاكمة في العراق ، حيث قد يواجهن عقوبة االعدام 
اية  تقدمي  عدم  هي  الهولندية  اخلارجية  وزارة  “سياسة  أن  هناك”.واضافت 
مساعدة للدواعش في سوريا من الذين يرغبون في العودة الى هولندا ومع ذلك 
روتردام بتسليم خمس نساء متت محاكمتهن  ، أمرت محكمة املقاطعة في 
بزعم أنهن ينتمني إلى منظمة إرهابية ، تاركني احلكومة في مأزق”.من جانبها 
في  ترغب  تعد  “لم  إنها  املعسكرات  عن  املسؤولة  الكردية  السلطات  قالت 
احتجاز نساء وأطفال ، حيث ال توجد خطط حملاكمتهم. إذا عادت النساء إلى 
هولندا فسوف يحتجزن في انتظار إجراءات قضائية أخرى، كما يجب أن يتم 
استقبال أطفالهم بواسطة أفراد األسرة أو مقدمي الرعاية اآلخرين”.من جانب 
إننا “نحاول استكشاف طرق  الهولندية  العدل  وزارة  املتحدث باسم  آخر قال 

لتنفيذ قرار محكمة روتردام ” فيما يخص عملية التسليم .

حمادثات بني العراق وهولندا إلعادة نساء 
واطفال “داعش” لتقدميهن للمحاكمة
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 صاحل : الشراكة السرتاتيجية مع امريكا مهمة لكن   
هناك التزام من العراق مع مجيع الدول

هن��ا وف��ي ض��رورة أن نقي��م املوقف 
احلقيقي الذي تبن��اه املوظف الدولي 
محم��د البرادع��ى.. وه��ل كان عليه 
أن يتخ��ذ غي��ره؟.. وما اخلطاي��ا التي 
ارتكبه��ا؟ م��ا أدى إل��ى جت��دد اجل��دل 
ح��ول املوضوع هو البرادعي نفس��ه، 
تصريحاته املتكررة التي حتاول التبرؤ 
من الكارثة التي دمرت العراق.. دفاعه 
عن سمعته املهنية وتاريخه الذي يرى 
البعض أنه في هذا اجملال كان مؤسًفا 
ومخزيًا.سبق أن قال البرادعي في رده 
على أسئلة جمللة »تامي«، قبل أن يترك 
منصبه الدولى: »احل��رب على العراق 
أس��وأ حلظة في حياتي.. كان علي أن 
أص��رخ أكثر.. كان عل��ي أن أصرخ ملنع 
االستغالل الس��يئ للمعلومات التي 
قدمناها«. هذا الندم املتحفظ، الذى 
يخلي املسؤولية الشخصية من قرار 
احل��رب، لم يقن��ع الكثيري��ن، خاصة 
أن الوقائع ليس��ت بعيدة.. وما جعل 

املوضوع حًيا مجدًدا كان هو البرادعى 
نفس��ه أيًض��ا.. إذ أدل��ى بتصريحات 
لصحيفة »اجلارديان« البريطانية يوم 
2010/3/31 رك��ز فيه��ا على مس��ائل 

ثالث هي:
- إن جميع تقاريره »حول نزع أسلحة 
الع��راق« في فت��رة التحضير للحرب 
على الع��راق صيغت بطريقة جتعلها 
»محصنة ضد س��وء االستخدام من 

قبل احلكومات«.
-استنكر استخدام الواليات املتحدة 
وبريطاني��ا أنش��طة التفتي��ش ف��ي 
الع��راق لتغيي��ر النظام السياس��ى 
فيه، وقال: »إن جميع املؤش��رات التي 
ظه��رت تق��ول أن قضية الع��راق لم 

تكن تتعلق بأسلحة الدمار الشامل، 
ب��ل بتغيير النظ��ام، وتغيي��ر النظام 
هو عم��ل مس��موح به ف��ى القانون 
الدول��ى، وإذا كان تغيي��ر النظ��ام هو 
انته��اك للقان��ون الدول��ى فأي��ن هي 
احملاسبة«؟!.للحقيقة، والتاريخ نقول 
إن سوريا كانت الوحيدة من بني الدول 
املش��اركة فى اجتماع مجلس األمن 
يوم 2003/3/7 الت��ى أعلنت اقتناعها 
بصدق الع��راق وك��ذب الوكالة، فقد 
ذكر السيد فاروق الشرع وزير خارجية 
س��وريا فى كلمته فى تلك اجللس��ة 
اآلتى : »إنها ملفارقة غريبة وتبس��يط 
س��اذج لألم��ور أن يزع��م البع��ض أن 
احل��رب عل��ى الع��راق ستكش��ف ما 
يخفيه النظام العراقى من أس��لحة 
الدمار الشامل، في حني ال يستطيع 
املفتشون كش��ف هذه األسلحة، إن 
وج��دت، رغ��م كل التس��هيالت غير 
إليهم.لقد عمل  املقدمة  املس��بوقة 

البرادع��ى وف��ق اإلم��الءات األمريكية 
التى أرادت من الوكالة الدولية للطاقة 
الذري��ة أن تبق��ى مل��ف »األس��لحة 
النووية العراقي��ة« مفتوحاً إلى ما ال 
نهاية من أجل إبقاء احلصار الشامل 
على الع��راق، ومن أجل اس��تخدامه 
ذريع��ة لغزو الع��راق وتغيي��ر النظام 
السياسى فيه.مرت السنوات، وعلى 

خط��ى البرادعي ج��اءت التصريحات 
“في أي وق��ت نتلقى في��ه تقارير عن 
تهديدات، أش��ياء تثير اخملاوف، نفعل 
كل ما في وس��عنا للتأكد من أن تلك 
الهجم��ات اخملط��ط لها ل��ن حتدث”. 
هكذا صرح وزي��ر اخلارجية األميركي 

ماي��ك بومبيو، قب��ل مغ��ادرة بغداد، 
بع��د زي��ارة خاطف��ة التق��ى خاللها 
رئيس ال��وزراء عادل عبداملهدي. فماذا 
أك��د بومبي��و لعبدامله��دي.. هل أكد 
أن واش��نطن ملتزمة بحماية سيادة 
العراق، وأن إيران تصّعد من أنشطتها 
في املنطق��ة، وأنه توج��ه إلى العراق 
بس��بب هذا “التصعيد”. في خطوة 
نحو جذب بغداد ل�”حماية” املصالح 

واش��نطن  اس��تبقت  األميركية.لقد 
ردة الفع��ل اإليراني��ة، ببي��ان ش��ديد 
اللهج��ة يح��ذر م��ن أي هج��وم ق��د 
تقوم به إيران مباش��رة أو بشكل غير 
مباش��ر ضد أي نقطة نفوذ للواليات 
املتح��دة وحلفائه��ا ف��ي املنطق��ة، 
س��واء ف��ي اخللي��ج أو قطاع غ��زة أو 
مضي��ق هرم��ز. لك��ن العن��وان األبرز 
ألي س��احة مواجه��ة بني واش��نطن 
وطه��ران هو ف��ي الع��راق، وبس��بب 
التسريبات االستخباراتية األميركية 
ح��ول خطط للح��رس الث��وري وزيارة 
بومبيو، وكونه نقطة وجود أكبر عدد 
من املقاتلني األميركيني في املنطقة.

العراق حضر س��ريعاً، م��ن حظر في 
القنصليات بني )أربي��ل وبغداد( وكأن 
الع��راق ينقص��ه نزاع��ات وتصفيات 
حس��ابات بعد دم��ار )أمريكي- عربي( 
لقراب��ة الثالث��ني عاًم��ا.. فف��ي ظ��ل 
التحشيد العس��كري املتصاعد بني 
ايران والواليات املتحدة، وبعد ارس��ال 
حامل��ة الطائ��رات لينكولني، دخلت 
اجلبه��ة العراقي��ة على اخل��ط، وطار 
بومبيو، إلى بغداد. وبرهم صالح ظهر 
ليؤكد “أن الشراكة االستراتيجية مع 
الواليات املتح��دة مهمة لبالده، لكن 
يبقى  الت��زام من العراق بسياس��ته 
املتوازنة التى تبني جس��ور الصداقة 
والتعاون مع جميع الدول ومنها إيران، 
وأن بالده تبنى عالقات مع اجلميع على 
أساس أولويات مصاحلها والعمل على 
تعميق املش��تركات. مع احلرص على 
تطوير العالقات مع الواليات املتحدة 
وال��دول الش��قيقة والصديق��ة ف��ى 
مختلف اجملاالت”.بالعودة إلى الداخل 
األمريك��ي جند أن ترامب الذي أرس��ل 
حامالت الّطائرات والّسفن والقاذفات 
الِعمالقة إلى اخلليج إلرهاب اإليرانيني 
بات حّتى اآلن ال يعِرف من أين سيأتيه 
ولُقّوات��ه اخلطر، واألهم م��ن ذلك أنّه 
ل��م يُعد يتحّدث ُمطلق��اً عن املرحلة 
الّثانية م��ن الُعقوب��ات التي فرضها 
عل��ى ِطهران، أّي “تصفي��ر الصادرات 
النفطّي��ة اإليراني��ة”، وب��ات يُرس��ل 
الوس��طاء الس��ِتجداء حلٍّ تفاوضي. 
وهو القائل إنّه “س��يُرد بقّوٍة على أّي 
عدوان تتع��ّرض له أمري��كا ومصالح 
ُحلفائه��ا ف��ي املِنطق��ة”، وه��ا ُهم 
احُللف��اء يتعّرض��ون لُهجوم��ني ف��ي 
ُغض��ون يوم��ني، األّول ف��ي الُفجي��رة 
اإلماراتّي��ة، والّثانية، ف��ي ُمحافظتّي 
الس��عوديّتني،  وعفي��ف  الداوودي��ة 
ولكّن��ه لم يُرد ويُرس��ل وزير خارجّيته 
إلى الِعراق لتأمني أرواح قّواته، وُفرصه 
االنتخابّي��ة لدورٍة رئاس��ّيٍة ثانية، ألّن 
مقتل جندّي أمريكّي واحد في الِعراق 

يعن��ي انهي��ار ُطموحات��ه ف��ي ه��ذا 
املِضمار.الغريب أن كل ما يحدث يأتي 
في ظل تواصل مسلس��ل التصعيد 

)األمريك��ي – اإليراني( ف��ي املنطقة.. 
ها هي واش��نطن حتذر م��ن تهديدات 
وشيكة لقواتها في العراق.. وتطلب 
من موظفيها غير األساسيني مغادرة 

البالد في أقرب وقت، وجتنب املنش��آت 
األمريكية هناك… ه��و حتذير وتوجس 
العراق��ي،  اجلان��ب  ينفي��ه  أمريك��ي 
مؤك��داً اس��تقرار الوض��ع األمني في 
الب��الد، موضحاً أن بغداد تنس��ق مع 

األطراف الدولية كافة بهذا اخلصوص. 
فاحلقيق��ة أن الس��واد األعظ��م من 
العالم انتظ��ر مواجهة مفترضة في 
مضي��ق هرمز، ليأتي الس��يد/ بومبيو 
ويقول للس��يد/ ع��ادل عب��د املهدي، 
رئي��س الوزراء بأن اخلطر على الواليات 
املتح��دة ومصاحله��ا وقواتها يكمن 
ف��ي العراق )600 الف جندي(، ويحمل 
رس��التني ف��ي الوقت نفس��ه، األولى 
تهدي��د بأن ب��الده، أي أمريكا، س��ترد 
على أي هجوم على قواتها بقوة ودون 
الرجوع للحكومة العراقية، والثانية 
عرض على إيران بالتفاوض.ال شك أنه 
احتقان )أميرك��ي إيراني( املتزايد منذ 
أكثر من أسبوع، لكن أن يخرج رئيس 
الوزراء األسبق إياد عالوي ليقول خالل 
مقابلة تلفزيونية، “إن مسؤوالً أميركياً 
التقاه، أكد له وجود منصات صواريخ 
باليستية في البصرة، وأن اكتشافها 
كان الس��بب الرئيس��ي لزي��ارة وزي��ر 
اخلارجي��ة األميركي بومبيو العراق، ال 
س��يما بع��د أن رأت اإلدارة األميركية 
أن القضي��ة بدأت تأخ��ذ منحى أكثر 
جدية”.هل حق��اً هناك وجود “تهديد 
حقيق��ي للمصال��ح األميركي��ة في 
العراق؟يبق��ى أن الرس��الة األميركية 
طل��ب  ومفاده��ا  واضح��ة،  كان��ت 
ضمان��ات ب��أن العراق س��يكون قادراً 
عل��ى منع تلك اجلماع��ات من تهديد 
املصالح األميركية، وإال س��يكون الرد 
مباشرة يبقى كذلك في النهاية أنها 
أمري��كا التي أرس��لت أكث��ر من )300 
أل��ف( جندي إلى الِعراق، وخِس��رت )7 
تريليون��ات( دوالر و)ثالث��ة آالف( جندي 
م��ن جّراء ه��ذا الُعدوان الذي اس��تند 
إلى معلومات ُمزّورة، ومع ذلك لم يعد 
في مقدور وزير خارجّيتها، أو رئيسها، 
زي��ارة ه��ذا الَبلد ف��ي وَض��ح الّنهار، 
لنبقى في النهاي��ة أمام واقعية هذه 
التهديدات وكيفي��ة تعامل حكومة 
بغداد مع هذه التطورات؟ وفي أي إطار 
يأتي التأهب العسكري األمريكي في 
العراق؟. فما هو نطاق املواجهة داخل 
العراق؟ وم��ا أفق التصعيد بني البيت 
األبي��ض وايران؟.يبقى ف��ي النهاية أن 
موقف العراق م��ن التوتر في منطقة 
اخللي��ج، أن ين��أى بنفس��ه، ألن��ه إذا 
وقع��ت احل��رب فال ناق��ة للع��راق وال 
جمل، لذا على العراق أن يكون خارج 
اللعبة حفاظاً على مصالح ش��عبه. 
هكذا حتدث بعض العراقيني بعد نال 
البرادع��ي من اجلوائ��ز والتكرمي ما لم 
ينله مسؤول دولي قبله؛ “جائزة نوبل 
للسالم”، وأربع عش��رة أخرى عاملية، 
وخمس عش��رة دكتوراه فخرية، وكل 
ذلك ال يغف��ر تقديره اخلاطئ، والقاتل 
في آن، جتاه سالمة التواجد النووي في 
الع��راق، مع انحيازه للرؤي��ة األوروبية 
االنتهازي��ة، والقائم��ة عل��ى اجلهل. 
واألكث��ر إيالماً أنه م��ازال على خطئه 

بعد ذلك كله.

*كاتب ومحلل سياسي عربي

يبقى يف النهاية أن 
موقف العراق من التوتر 
يف منطقة الخليج أن 
ينأى بنفسه ألنه إذا 
وقعت الحرب فال ناقة 
للعراق وال جمل

الربادعي : الحرب على العراق أسوأ لحظة يف حياتي كان علي أن أصرخ 
أكثر كان علي أن أصرخ ملنع االستغالل السيء للمعلومات التي قدمناها

عبد املهدي

بومبيو

الربادعي

    عب��رت عن الس��يكارة بانها الدني��ا واحلياة وان النفي 
االخي��ر فيه��ا يعني امل��وت إن صح هذا التش��بيه او لم 
يص��ح فاحلياة العراقي��ة جحيم أعنف من الس��يكارة 
اجلان��ب احملس��وس فيه ه��و انك تتنفس فق��ط وال احد 
يهتم ل��ك وال باحزانك وال بحجم اخل��راب الذي احدثته 
السياس��ة بنفس��ية وعقل املواطن ال��ذي بات منجما 
للمآس��ي واالح��زان . تختلف انواع الس��كائر كما هي 
احلياة فس��يكارة فاخرة تقابلها حي��اة منعمة ورغيدة 
وسيكارة رديئة تقابلها حياة تعيسة ومرة ومخزية الى 
حد الغثيان ومعظم الش��عب من الن��وع الثاني وإن لم 
يشعر بالدخان الذي يخرج من انفه وأذنيه وعينيه وفمه 
فما عاد هناك طعم لكل أنواع االشياء حتى العني التي 
كانت ترى السعادة فقدتها وجاءت السياسة وحطمت 
جمي��ع اآلم��ال والرغبات املش��روعة لتنح��ى احلياة في 

االشياء  نحو  العراق 
فق��ط  الس��لبية 
اجلن��ون   . وحص��را 
اليوم��ي  االنس��اني 
امام  عائقا  يش��كل 
الوطني��ة  املش��اريع 
عي������ة  جتما ال ا و
فقيمة  واالخالقي��ة 
فاق��ت  التفس��خ 
ح��دود التفكير ولك 
ان تراق��ب اي اس��رة 
م��ا  لت��رى  عراقي��ة 

وصلت اليه نتائ��ج الدميقراطية احلديثة . حوائط الصد 
رمب��ا لم تعد كافية فعلى االنس��ان ان يبني نفس��ه من 
جدي��د كي يحافظ عل��ى القيمة االنس��انية املتواجدة 
داخل��ه وم��ن ال يفهم ه��ذا ال��كالم فال يتعب نفس��ه 
بالبحث عن نفس��ه املفقودة . عواملنا تداخلت بشكل 
سافر وال وجود للخصوصية التي يطمح اليها البعض 
فاالنانية والفضول وتخريب عقول الناس صارت متاحة 
ومباح��ة لكل االنفس الضعيفة . اش��ربوا س��كائركم 
بهدوء فالنهاي��ة حتمية ولن تطول مدة الس��عادة الى 
ان يختارها البع��ض فالعراقي ذلك الكائن املقهور كان 
حتما عليه ان يعيش حياة البؤس والش��قاء في عائلته 
والش��ارع ومكان العم��ل فضريبة االخ��الق كبيرة جدا 
ولي��س مبقدور اجلميع حتم��ل االخالق كمب��دأ في احلياة 

وسالمي ملن حمل دخانه في قلبه وكتم حزنه.

آخـــر نـفــــس
واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

حوائط الصد ربما 
لم تعد كافية فعلى 
االنسان ان يبني نفسه 
من جديد كي يحافظ 
على القيمة االنسانية

هل سيشارك العراق في الحرب القادمة

جاءت البداية في وقت 

لم يكن هناك فضاء 

إعالمي مثل اليوم نتذكر 

جيًدا متابعة B.B.C في 

عام 1991، عندما كانت 

)أبراهام لينكولن( تقصف 

العراق، هم لديهم 

ذكرى سيئة عنها. وإن 

استمرت لقرابة نهاية 

العقد الثالث نحو هذا 

اخلراب.هناك مواقف 

متنوعة وموثوقة.. وتقوم 

على أسس دقيقة ترى 

أن محمد البرادعى قد 

شارك فى اإلجراءات التى 

أدت إلى صدور قرار احلرب 

على العراق وعملية غزوه 

التى أدت إلى احتالله 

عام 2003، وسبق أن 

نشرت »روز اليوسف« 

املصرية حوارين متتاليني 

األول ليسري أبو شادى 

اخلبير السابق فى وكالة 

الطاقة الذرية.. والثانى 

للعالم املصرى الكبير فى 

اجملاالت النووية الدكتور 

محمد ناجى.. واتفق 

كالهما على أن ما اقترفه 

البرادعى فى عملية غزو 

العراق كان سبًبا جوهريًا 

فى »شرعنة« قرار الغزو.

* د. محمد عبدالرحمن عريف
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بغداد / البينة اجلديدة
احلسني  عبد  إقبال  النائبة  حذرت   
بتجهيز  استمرارها  من  الكهرباء  وزارة 
من  حصتها  بنصف  واسط  محافظة 
تعاني  احملافظة  ان  مؤكدًة  الطاقة« 
التيار  في  القطع  ساعات  تزايد  من 
الكهربائي خالفاً ملا وعدت به وما موجود 
في باقي احملافظات«.وقالت عبد احلسني 
في بيان تلقت }البينة اجلديدة{ نسخة 
محافظة  جتهيز  »ساعات  ان  منه، 
ان  اال  مدة،  قبل  مقبولة  كانت  واسط 
تقليل  شهدت  املاضية  القليلة  االيام 
الكهربائية  الطاقة  من  احملافظة  جتهيز 
احتياج  ان  حني  في  ميكاواط،   554 الى 

احملافظة الفعلي يقدر بـ900 ميكاواط«.
استمرارها  من  الكهرباء  »وزارة  وحذرت 
على  الطاقة  حصة  تقليل  بسياسة 
مؤكدًة  اخرى«  الى  وزيادتها  محافظات 
في  باخلروج  هددوا  قد  واسط  »اهالي  ان 
تظاهرات ضد الوزارة في حال استمرارها 
زيادة  وعدم  السياسية  هذه  بتنفيذ 
حصة احملافظة من الطاقة«.ونوهت عبد 
وعدت  الكهرباء  »وزارة  ان  الى،  احلسني 
الطاقة  بأن ساعات جتهيز  مرة  أكثر من 
في  ساعة   20 الى  ستصل  الكهربائية 
الزلنا  »اننا  الى  ملمحة  الصيف«  فصل 
في شهر حزيران ولم نصل لغاية االن الى 
أشهر الصيف الذي تزداد فيه درجة احلرارة 

أكثر من املعدل احلالي وجميع احملافظات 
تعاني من نقص في الطاقة الكهربائية، 
فمتى من املمكن ان تنفذ الوزارة وعودها 
املليارات  وصرف  اخللل  من  سنة   16 بعد 
من الدوالرات على هذا امللف دون جدوى؟«.

جميل  محمد  واسط  محافظ  وكان 
رئيس  ان  األحد،  االول  امس  أكد  املياحي، 
الوزراء عادل عبد املهدي وعد بزيادة حصة 
محافظة واسط من الطاقة الكهربائية، 
على  ستضغط  احملافظة  ان  الى  مشيراً 
في  املياحي  الوسائل.وقال  بكافة  الوزارة 
بيان تلقت }البينة اجلديدة{ نسخة منه، 
مللف  الكهرباء  وزارة  ادارة  »بحسب  إنه 
املسؤولة،  اجلهة  هي  وحصرا  الكهرباء 

فإن احلصة املقررة حملافظة واسط هي 554 
موقف  حسب  للتغيير  قابلة  ميكاواط، 
االنتاج«.وأضاف املياحي أن »احلمل احلالي 
هو 581 ميكاواط، واالحتياج الفعلي هو 
 16 التجهيز  وساعات   ، ميكاواط   900
حصتنا  هي  »هذه  ان  موضحاً  ساعة«، 
املنظومة  في  االنتاج  زيادة  مع  تزداد 
االستفادة  سوى  لدينا  والخيار  الوطنية 
لكن  الصحيحة  بالطريقة  احلصة  من 
ابداً«. بالترشيد  إلتزام  يوجد  ال  لالسف 

الوزراء  »رئيس  أن  واسط  محافظ  وبني 
احلصة  بزيادة  وعدنا  املهدي  عبد  عادل 
قريبا وسيتم الضغط على الوزارة بكافة 

الوسائل«.

أهالي واسط يهددون بتظاهرات بسبب نقص الكهرباء

البينة اجلديدة / علي شريف
عادل  الدكتور  األستاذ  بابل  رئيس جامعة  استقبل 
األملانية  اليبزك  جامعة  من  وفدا  البغدادي  هادي 
مدير  الصفار  حمزة  عامر  الدكتور  االستاذ  برئاسة 
له  املرافق  والوفد  التعليمي  يورك  سان  مستشفى 
األستاذ  بابل  بجامعة  الطب  كلية  وبحضور عميد 
رئيس  وتوت0وقال  العظيم  عبد  مشتاق  الدكتور 

اجلامعة االستاذ الدكتور عادل هادي البغدادي ملندوب 
) البينة اجلديدة (: أن زيارة الوفد األملاني جاءت بهدف 
التعاون  أواصر  بتعزيز  الكفيلة  السبل  مناقشة 
التفاهم  مذكرة  تطوير  إمكانية  وبحث  املشترك 
املوقعة بني اجلانبني قبل أربعة أعوام والتي مت مبوجبها 
إرسال عدد من طلبة كلية الطب مبرحلة االستاجير 
والتدريسيني والفنيني للتدريب في مستشفى سان 
يورك التابع جلامعة اليبزك األملانية0واضاف االستاذ 
مذكرة  إبرام  على  االتفاق  مت  البغدادي:لقد  الدكتور 
إيفاد  مبوجبها  يتم  الطرفني  بني  جديدة  تفاهم 
أملانيا  إلى  والتدريسيني  الطب  عدد من طلبة كلية 
لثالثة  تدريبية تخصصية تصل  بدورات  إلشراكهم 
مت  التطويرية0كما  بالدورات  االكتفاء  وعدم  أشهر 
اقتراح شمول كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 
مثيلتها  أن  سيما  اجلديدة  التفاهم  مذكرة  ضمن 
عامليا  األولى  الكليات  من  تعد  اليبزك  جامعة  في 

في صناعة األبطال الرياضيني ومن املؤمل أن تشهد 
األيام القلية القادمة توقيع وجتديد وتفعيل مذكرة 
تفاهم بني الطرفني بشكل أوسع واكبر0من جانبه 
قال رئيس الوفد االملاني االستاذ الدكتور عامر حمزة 
لالتفاق  التهيئة  بهدف  جاءت  الزيارة  أن  الصفار: 
على إبرام مذكرة تفاهم جديدة بني اجلانبني وتفعيل 
الطلبة  أعداد  لزيادة  السابقة  التفاهم  مذكرة 
املوفدين ألملانيا في مرحلة االستاجير ضمن برنامج 
كاملة  سنة  إلى  أشهر  ثالثة  من  يبتدئ  متكامل 
والعمل على تبادل اخلبرات والرعاية العلمية لطلبة 
من  متقدمة  علمية  محاضرات  وإلقاء  الدكتوراه 
الطب  كلية  في  أملان  ومتخصصني  تدريسيني  قبل 
اليبزك  جامعة  أن  االشارة  بابل0وجتدر  بجامعة 
تصنيف  على  املعتمدة  اجلامعات  من  تعد  األملانية 
اجلامعات  بني  العاملي  تسلسلها  في  شنغهاي 

وضمن )300( جامعة0     

الديوانية / البينة اجلديدة 
ــرطة  ش ــة  مديري ــت  اعلن
ــني،  االثن ــس  ام ــة،  الديواني
القبض على عدد من املتهمني 
ــة. ــة مختلف ــا جنائي بقضاي
ــت املديرية في بيان تلقت  وقال
ــخة  نس ــدة{  اجلدي ــة  }البين

ــرطة  منه، إن »دوريات مركز ش
ــر  ونف ــافعية  والش ــنية  الس
ــى مديرية  ــة ال ــك التابع وعف
ــت  الق ــة،  الديواني ــرطة  ش
ــدة مطلوبني  ــض على ع القب
ــر إلقاء  ــب مذكرات أوام وحس
القبض كونهم مطلوبني مبواد 

قانونية مختلفة من ضمنها 
ــب  بالنص ــق  تتعل ــة  جنائي
ــاف البيان انه  واالحتيال«.واض
ــني  املتهم ــع  ــة جمي إحال »مت 
ــة لغرض  ــات اخملتص الى اجله
استكمال االجراءات القانونية 

بحقهم«.

كربالء / البينة اجلديدة 
اعلن عقيل املسعودي رئيس 
في مجلس  االمنية  اللجنة 
خطة  عن  كربالء  محافظة 
الطريق  وصيانة  لتهيئة 

الدولي للحج .
وقال املسعودي:« استعدادا 

احلج  ملوسم  واستحضارا 
القادم مت االتفاق على خطة 
االولى   ، مبرحلتني  للعمل 
قشط  صيانة  بحملة  تبدأ 
املناطق  ألكثر  واكساء 
تضررا بآليات مديرية الطرق 
تشمل  والتي  واجلسور 

السمنت  معمل  مناطق 
.واضاف   والكمالية«  والطار 
تتمثل  الثانية  املرحلة  ان 
من  كيلومتر    13 بتبليط 
املمر الثاني و تبدأ من نهاية 
حلصن  وصوال  األول  اجلزء 

االخيضر  .

اعتقال عدد من املتهمني بقضايا جنائية خمتلفة

بغداد / البينة اجلديدة
 أعلنت هيأة املنافذ احلدودية، 
استئناف  عن  االثنني  امس 
العمل أمام احلركة التجارية 
منفذ  عبر  وايران  العراق  بني 
الشيب احلدودي في محافظة 
في  الهيأة  ميسان.وأكدت 
اجلديدة{  }البينة  تلقت  بيان 

»األيام  ان  منه،  نسخة 
تشهد  القادمة  القليلة 
حركة  في  العمل  استئناف 
استكمال  بعد  املسافرين 
بني  التنظيمية  االمور  بعض 
اجلانبني«.يذكر إن هيأة املنافذ 
وقت  في  أكدت  قد  احلدودية 
إجراءات  إيقاف  عن  سابق 
التجاري  والتبادل  السفر 
اجلانب  قبل  من  البلدين  بني 
نيسان  شهر  في  االيراني 
السيول  بسبب  املنصرم 
التي اجتاحت ايران في وقت 
حفاظا  الغلق  وجاء  سابق، 
املسافرين  سالمة  على 

واحلركة التجارية.

بغداد /البينة اجلديدة
والعمرة  للحج  العليا  الهيئة  باشرت 
حج  بقرعة  للفائزين  الطبي  بالفحص 
هذا العام بالتنسيق بني مكاتبها واملراكز 
واحملافظات.وقال  بغداد  في  الصحية 
حسن  الهيئة  باسم  الرسمي  املتحدث 
االثنني  امس  يوم  بيان  في  الكناني  فهد 
االستطاعة  جلنة  شكلت  »الهيئة  ان   ،
الطبية حرصا منها على فحص الفائزين 
دقيقة،  احلالي بصورة  للعام  احلج  بقرعة 
استطاعتهم  أهلية  على  للوقوف 
الصحية والبدنية والذهنية، والتأكد من 
مدى قدرتهم على أداء فريضة احلج«.واكد 
األمراض  على  التعرف  اللجنة  مهمة  ان« 
بحج  الفائزون  منها  يعاني  التي  املزمنة 
هذا العام وإعطائهم النصائح والعالجات 
في  إقامتهم  مدة  طوال  املالئمة  الطبية 
ان«  الكناني  املقدسة«.وأضاف  الديار 

االستطاعة  جلنة  عمل  فعلت  الهيئة 
هذا العام بشكل موسع لتدارك األمراض 
لها  يتعرض  قد  التي  الصحية  واألزمات 
بالسرعة  العالج  وإعطائهم  احلجاج، 
املمكنة ومساعدتهم على أداء مناسكهم 

دون حدوث مشاكل ومعوقات«.

اصالة عن نفسي ونيابة عن 
اتقدم   املرضى  من  كبير  عدد 
الى  والثناء  والتقدير  بالشكر 
العيساوي(  )رياض  الدكتور 
تقوميية  مساند  اخصائي 
واطراف صناعية ملا يبذله من 
جهود طيبة ونصائح مهنية 
فبارك  للمرضى بكل ممنونية 
وسدد  مساعيه  بكل  اهلل 

خطاه.
عيسى  علي   / االستاذ 

الشموسي

شكر وتقدير

بغداد / البينة اجلديدة
عن  االثنني  امس  الداخلية،  وزارة  أعلنت   
بتهمة  املشهود  باجلرم  ضابط  توقيف 
املواطنني. وابتزاز  حتقيقية  باوراق  التالعب 

نسخة  اجلديدة{  }البينة  للوزارة  بيان  وذكر 
منه، ان »مفرزة املفتش العام لوزارة الداخلية 
املشهود  باجلرم  الضبط  بعمليات  اخلاصة 
متكنت من توقيف ضابط حتقيق برتبة نقيب 
منسوب ألحد مراكز الشرطة التابعة ملديرية 
بغداد  من  الكرخ  جانب  في  بغداد  شرطة 
وتغيير  حتقيقية  بأوراق  تالعب  بعمليات 
افادات الشهود مقابل مبالغ مالية بالتعاون 
مع ضباط ومنتسبني في مقر الوزارة«.واضاف 
ورود  خلفية  على  متت  »العملية  ان  البيان 
مصادره  من  العام  املفتش  ملكتب  معلومات 
مبتابعة  املفرزة  تكليف  مت  وقد  اخلاصة 
حولها  والبيانات  املعلومات  وجمع  القضية 
بصددها  الالزمة  االجراءات  واتخاذ  وحتليلها 

االختصاصيني«. القضاة  مع  بالتنسيق 
الى ان املفرزة وبعد تأكدها من صحة  واشار 
من  قضائياً  أمراً  واستحصالها  املعلومات 
نصب  من  متكنت  اخملتص  التحقيق  قاضي 
باستالم  متلبساً  وضبطه  للضابط  كمني 
تغيير  مقابل  املواطنني  أحد  من  رشوة 
حتقيقية«.وبني  بأوراق  وتالعب  شهود  افادات 
اصولي،  ضبط  محضر  نظمت  »املفرزة  ان 
بجرميته  اعترف  الذي  املتهم  افادة  ودونت 
معه  آخرين  ومنتسبني  ضباط  بتورط  وافاد 
وأوراقه  »عرضه  في جرائم مشابهة« مؤكداً 
اخملتص  التحقيق  قاضي  أمام  التحقيقية 
الذي قرر توقيفه على ذمة القضية للتحقيق 
الزالت  »التحقيقات  ان  البيان  معه«.واوضح 
مستمرة في القضية ملعرفة املتورطني معه 
القوانني  ومخالفة  املواطنني  ابتزاز  بجرائم 
بتورط  اعتراف  وأنه  خصوصاً  والتعليمات 

ضباط ومنتسبني في مقر الوزارة معه«.

إيقاف ضابط يف شرطة بغداد بتهمة االبتزاز 
والتالعب بأوراق حتقيقية

البينة اجلديدة / عبد الستار محسن
لعيبي  عبداهلل  املهندس  النقل  وزير  بتوجيه 
باهض ومتابعة مدير عام السكك األستاذ طالب 
قبل  من  مباشر  وبأشراف  احلسيني  كاظم  جواد 
املنطقة  قامت  النقل   لوزارة  الفني  الوكيل 
اخلاص  السونار  جهاز  وتشغيل  بنصب  اجلنوبية 
التفتيش  من  بدال  املسافرين  حقائب  بفحص 
دخول   انسيابية  عملية  لتسهيل  اليدوي 
الوافدين للسفر بالقطارات الصاعدة من البصرة 
وأخضاع  املسافرين  دخول  بانسيابية  بغداد  إلى 
املتطور  اجلهاز  هذا  خالل  من  واملعدات  احلقائب 
الذي يستخدم في جميع بلدان العالم ، ال سيما 
أن هذا اجلهاز سيكون بإشراف كوادر تخصصية 
من املنطقة بالتنسيق مع شرطة السكك لتقدمي 
دخوله  عند  الكرمي  للمسافر  اخلدمات  أفضل 
استعالمات احملطة لغرض السفر. وقد عبر البعض 
من املسافرين عن شكرهم وتقديرهم ملعالي وزير 
 . البصرة  ملواطني  الرائعة   املبادرة  لهذه  النقل 
يذكر: أن معالي وزير النقل انصب اهتمامه البالغ  
على تطوير واقع املنطقة اجلنوبية بتنفيذ مشروع 
تطوير خطوط السكك لرصيفي 7 و 8 على طول 
 620 طوله  يبلغ  والذي  املوانيء   الى  املؤدي  اخلط 
تضمن  حيث   ، اجلنوبي  قصر  أم  ميناء  في  متر  
 2 رقم  اخلط  وصيانة  رقم1  خط  قلع  املشروع 

األرصفة فضال عن صيانة  داخل جميع  املمتدين 
خطوط السكة لرصيف  5و6 املمتدين من أرصفة 
مستقبلي  عمل  تنفيذ  على  الوزارة  ..وتعزم  7و8 
احلبوب.  3بتحميل  رقم  رصيف  خط  مبد  يقضي 
حيث استخدمت الكوادر الهندسية والفنية  في 
اللحام  باستخدام  العلمية  التقنيات  املنطقة 

الكهربائي واحلراري ملفاصل السكة .

السكك  تباشر بتشغل جهاز السونار لفحص احلقائب  يف املنطقة اجلنوبية  

هيئة احلج تباشر بالفحص الطيب جامعة بابل تستقبل وفدا من جامعة اليبزك األملانية لبحث  التعاون املشرتك
للفائزين بقرعة حج هذا العام

املراجعييني  ميين  لفيييف  يتقييدم 
املييالك  شييعبة  اىل  واملواطنييني 
والرواتب يف الشييركة العامة لسكك 
احلديد العراقية بالشكر والتقدير  
لالسييتاذ وليد جاسم حممد مسؤول 
الشييعبة واالستاذ غيث محيد امحد 
امساعيييل  فييالح  رييياض  واالسييتاذ 
والسييت ازهار عبييد الوهاب والسييت 
مهييا هييواس واالسييتاذ ثاميير مغدور 
علييى حرصهييم وتفانيهييم بالعمييل 
واداء واجبهم علييى اكمل وجه وامت 
صييورة وعلييى تسييهيل سيير العمييل 
مبهنية واخالق عالية متمنني هلم 

دوام التوفيق فهم اهل لكل خر.

شكر و امتنان

خطة لصيانة وتهيئة طريق احلج الربي يف كربالء

إستئناف العمل يف منفذ الشيب 
بعد إغالقه بسبب السيول

بغداد / البينة اجلديدة / قاسم حوشي
استقبل مستشفى الواسطي التعليمي حالتني  انسانيتني ملرضى  
عقابيل حروق حيث  وتشوهات  تقوميية  من مشاكل صحية  يعانون 
صحن  محمد  عباس  الدكتور  املستشفى  مدير  السيد  استقبل 
النصراوي احلاالت املرضية وفحصها سريرياً واتخاذ اإلجراءات الالزمة 
التي  للعملية  والتهيئة  وتخدير  مختبرية  فحوصات  من  للعملية 
التقوميية  اجلراحة  استشاري   / الصحن  عباس  الدكتور  سيجريها 
الطبية  االجراءت  كافة  تسهيل  مت  حيث  له  املرافق  الطبي  والفريق 
مستشفى  ان  الذكر  في  اجلدير  املستشفى.ومن  في  والفندقية 
عبر  ترد  التي  االنسانية  احلاالت  من  عددا  يومياً  تستقبل  الواسطي 
اوعبر  اخملتلفة  املواقع  او  الدائرة  من  االجتماعي  التواصل  وسائل 
من  والفندقية  الطبية  اخلدمات  كافة  تقدمي  ومت  الفضائية  القنوات 

اجراء فحوصات ومعاجلة وعمليات جراحية جميعها تكون مجاناً.

مستشفى الواسطي التعليمي 
يستقبل حالتني  انسانيتني

د.رياض العيساوي

)البينة  جريدة  تلقت  واألسى  احلزن  ببالغ 
شقيقة  مشتاق  أم  احلاجة  وفاة  نبأ  اجلديدة( 
السيدة أم حيدر معاون مدير مصرف الرافدين / 
فرع القصر األبيض .. تغمدها الباريء برمحته 
الواسعة واسكنها فسيح جناته .. وانا هلل وانا 

اليه راجعون .

تيييعييزيييييية
بغداد / البينة اجلديدة

املباشرة  عن  االثنني،  امس  بغداد،  أمانة  أعلنت   
شمالي  االمنية  الكاظمية  بوابة  سيطرة  برفع 
}البينة  تلقت  بيان  في  االمانة  العاصمة.وذكرت 
استحصال  »وبعد  انه  منه،  نسخة  اجلديدة{ 
املوافقات االمنية باشرت برفع السيطرة االمنية 
املنصوبة حتت بوابة بغداد الشمالية ضمن مدينة 
الكاظمية املقدسة«. واضاف البيان ان »العملية 
واملسقفات  الكونكريتية  الكتل  رفع  تضمنت 
بجهود دائرة الوحدات االنتاجية ومتابعة مكتب 
البلدية  الكوادر  بعدها  لتباشر  بغداد  امني 

بتنظيف املوقع«.

رفع سيطرة البوابة يف الكاظمية
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أمريكا وابتزاز 
السعودية

ارتفع��ت أعداد املس��ؤولن األميركي��ن ممن يطالب��ون بإعادة 
النظر ف��ي عالقات بالده��م باململك��ة العربية الس��عودية، 
وهددوا كعادتهم بأن تقوم واشنطن، باتخاذ إجراءات عقابية 
صارمة، فيم��ا لو مت إثبات ضلوعها بحادثة اختفاء الصحفي 
السعودي جمال خاش��قجي على األقل، أمام مسألة ضرورة 
استمرار ممارسة اإليهام، بشأن توضيح صورة الواليات املتحدة 

بأنها دولة إنسانية، أو لالحتراز أمام ضغوط دولّية أخرى.
وكان الرئي��س األميرك��ي دونالد ترامب قد حس��م أمره -بعد 
تأخي��ر ملحوظ- باجتاه الضغط على اجلانب الس��عودي، بعد 
اس��تالمه من اجلانب التركي عالمات تب��دو وكأنها حقيقّية، 
وذلك من أجل كش��ف احلقيقة، من خ��الل حّثه على التعاون 
بشأن التحقيقات حول حادثة االختفاء، حيث قال: رمبا يكون 
الس��عوديون وراء اختفاء خاش��قجي، وإذا ثبت ذلك سُتلحق 

بهم الواليات املتحدة عقاباً شديداً.
لكن، وبالرغم من ذلك، فإن األميركين وعلى رأس��هم ترامب 
لن يكون بوسعهم وال بأي حال، اللجوء إلى تنفيذ تهديداتهم 
هذه، ليس عن ضعٍف في السياسة، أو محاباًة للمملكة، وإمنا 
حفاظاً على مصالح بالدهم، وخاصة املتعلقة بدولة بحجم 
الس��عودية، على أس��اس – كما يبدو للبع��ض- أن اإلعالنات 
األميركية وإن خرجت شفاهًة، كانت ترمي إلى حشو املرحلة 

مبا يتالءم مع تلك املصلحة.
إن الوالي��ات املتح��دة لها تاري��خ طويل في ف��رض اإلجراءات 
والعقوبات على الدول واملنظومات الدولية، وس��واء على نحو 
عدائي أو التي تُخالفها جزئياً أو كلّياً، وس��واء أكان سياسياً 
أو اقتصادي��ا أو ثقافي��اً، وهي بالضرورة تتم ممارس��تها مبوازين 
وقياس��ات محددة، باجتاه كل دولة أو مؤسس��ة، وتبعاً حلجم 

االختالف معها واحلاجة إليها.
 فمن��ذ أن وضعت نفس��ها كق��ّوة واح��دة في العال��م، كان 
الرؤس��اء األميركيون يُعلنون واحداً تلو اآلخ��ر )جيمي كارتر، 
رونال��د ريغ��ان، جورج ب��وش األب، بيل كلينت��ون، جورج بوش 
االب��ن، باراك أوبام��ا، دونالد ترامب( عن إج��راءات عقابية على 
مستوى العالم، وقاموا بتطبيقها بالفعل، وبغض النظر عن 
ش��رعيتها، أو التي تتم خارج نط��اق األمم املتحدة، باعتبارها 
تس��ّلطّية وغير إنس��انية، وهذه العقوبات كانت ما بن الّلن 
والش��ّدة، وما ب��ن املرحلي��ة واملس��تمّرة، مبا فيه��ا املوّجهة 
ضد إس��رائيل، وفي ضوء اعتبارها ش��ريكاً طبيعياً للواليات 

املتحدة.
وق��د كان أعل��ن الرئي��س األميركي ج��ورج بوش أم��ام رئيس 
الوزراء اإلس��رائيلي أنداك إسحق شامير عن وقف الضمانات 
األميركية إلس��رائيل بقيمة عش��رة ملي��ارات دوالر، إلى حن 
موافقته على املش��اركة في مؤمتر مدري��د 1991، وفي خطوة 
أش��د بقلي��ل، أظهرت إدارة ب��وش أوائل التس��عينات، معاداًة 
صريح��ًة إلس��رائيل، متّثل��ت ف��ي سلس��لة إجراءات »ش��به 
عقابي��ة«، التهامه��ا بنق��ل تكنولوجي��ا صواري��خ باتري��وت 

األميركية إلى الصن.

 د. عادل محمد عايش األسطل

رأي

وكاالت / البينة الجديدة
ال��وزراء  رئيس��ة  أعلن��ت 
م��اي  تيري��زا  البريطاني��ة 
مؤخ��را أنها تس��تعد لتقدمي 
»ع��رض ج��ريء« للن��واب في 
إلقناعه��م  أخي��رة  محاول��ة 
باملوافقة على اتفاقها بشأن 

بريكست.
عندم��ا  أنه��ا  م��اي  وأف��ادت 
تعرض »مش��روع قانون اتفاق 
البرمل��ان  عل��ى  االنس��حاب« 
املقب��ل،  الش��هر  مطل��ع 
س��ترفقه برزم��ة جدي��دة من 
االجراءات التي تأمل بأن تؤدي 
إل��ى دعمه م��ن قب��ل أغلبية 

النواب.
»ذي  صحيف��ة  ف��ي  وكتب��ت 
صنداي تامي��ز«، »ال أزال أعتقد 
أن هن��اك أغلبية ف��ي البرملان 
يج��ب الفوز بها لالنس��حاب 

)من االحتاد االوروبي( باتفاق«.
ورف��ض الن��واب ث��الث م��ّرات 
االتف��اق الذي أبرمت��ه ماي مع 
بروكس��ل، م��ا أدى إلى تأجيل 
موع��د انس��حاب لن��دن م��ن 
االحت��اد األوروب��ي م��ن 29 آذار 

)مارس( إلى 12 نيسان )ابريل( 
وم��ن ثم إلى 31 تش��رين األول 
)أكتوب��ر(. وتتطل��ب املصادقة 
عل��ى اتفاق االنس��حاب الذي 
البرمل��ان  متري��ر  م��اي  أبرمت��ه 

ملشروع القانون.
رئيس��ة  وافق��ت  واخلمي��س، 
الوزراء على وضع جدول زمني 
للتخلي ع��ن منصبها عقب 
جلس��ة التصويت على اتفاق 
بريكس��ت في البرملان واملقرر 
أن يج��ري في األس��بوع الذي 
يب��دأ ف��ي 3 حزي��ران )يونيو(، 
حتى وإن دعم مجلس النواب 

االتفاق الذي توصلت إليه.
بذل��ك  تطل��ق  أن  ويرّج��ح 
منافس��ة على زعامة حزبها 
احملاف��ظ احلاك��م فور فش��ل 
مشروع القانون أو استكماله 
ف��ي  إق��راره  مراح��ل  جلمي��ع 

البرملان.
للصحيف��ة  م��اي  وقال��ت 
مش��روع  يُع��رض  »عندم��ا 
قانون اتفاق االنس��حاب على 
الن��واب، فسيش��كل عرض��ا 
للن��واب في  جدي��دا وجريئ��ا 
مجل��س العموم، م��ع حزمة 

من االج��راءات احملّس��نة التي 
أعتق��د أن مبقدوره��ا احلصول 
عل��ى دعم جدي��د«. وأضافت: 
أي  نتيج��ة  كان��ت  »مهم��ا 
تصويت، لن أطلب من النواب 
بل  ببس��اطة،  التفكير  إعادة 
س��أطلب منهم االطالع على 
اتفاق جديد ومحّس��ن بنظرة 

جديدة وتقدمي الدعم« له.
ويتوق��ع أن يتضمن مش��روع 
جدي��دة  اج��راءات  القان��ون 
العم��ال  حق��وق  حلماي��ة 
وترتيبات جمركية مستقبلية 
مع االحتاد األوروبي واستخدام 
احلاجة  لتجنب  التكنولوجيا 

ب��ن  احل��دود  عل��ى  للرقاب��ة 
املتح��دة وجمهورية  اململكة 
إيرلن��دا، العض��و ف��ي االحتاد 
الوحي��دة  والدول��ة  األوروب��ي 
التي تتش��ارك حدودا بريّة مع 

بريطانيا.
لكنه لن يس��عى للتطرق إلى 
أصّرت  الذي  االنسحاب  اتفاق 
بروكس��ل مرارا على أن إعادة 
التف��اوض علي��ه ه��و أمر غير 
ممكن، رغم تصويت الكثير من 
النواب ضده جّراء قلقهم من 
واملرتبطة  الواردة في��ه  البنود 
ب�«ش��بكة األمان« في إيرلندا 

الشمالية.

أن تس��تعرض م��اي  ويتوق��ع 
ف��ي  مقترحاته��ا  تفاصي��ل 
خطاب تلقي��ه في وقت الحق 

هذا الشهر.
وتأتي مناورتها األخيرة األحد 
البرمل��ان  انتخاب��ات  قبي��ل 
األوروب��ي التي س��تجري في 

بريطانيا اخلميس.
وتشير استطالعات الرأي إلى 
تراجع احملافظن بينما يتوقع 
بريكس��ت  ح��زب  يف��وز  أن 
الذي تش��ّكل مؤخرا مبعظم 
املقاعد، م��ا يفاقم الضغط 

على ماي.
وأظهر آخر اس��تطالع للرأي 

صدر األحد تقدم حزب نايجل 
فاراج املش��كك ف��ي االحتاد 
األوروب��ي بنس��بة 34 باملئ��ة 
بينم��ا حصل ح��زب العمال 
املع��ارض عل��ى 20 باملئة من 
نواي��ا التصوي��ت والليبرالي 
الدميوقراط��ي املؤيّ��د لالحتاد 
األوروب��ي عل��ى 15 باملئة. أما 
ح��زب م��اي احملاف��ظ، فحّل 
باملرتب��ة األخيرة ب���11 باملئة 

من نوايا التصويت.
وأظهر االستطالع كذلك أن 
حزب بريكس��ت تق��دم على 
احملافظن في نوايا التصويت 
لالنتخاب��ات  بالنس��بة 
وبحس��ب  التش��ريعية. 
االس��تطالع، حصل العمال 
عل��ى 29 باملئ��ة م��ن نواي��ا 
التصوي��ت وحزب فاراج على 
24 باملئة واحملافظون على 22 

باملئة.
وأجرت االستطالع مؤسسة 
»أوبينيوم« حلساب صحيفة 
الثالث��اء  ب��ن  أوبزرف��ر«  »ذي 
االنترن��ت  عب��ر  واخلمي��س 
بالغ��ن   2004 وش��مل 

بريطانين.

وكاالت / البينة الجديدة
اعتبر النائب اجلمهوري جاسنت 
أم��اش أن الرئي��س األميرك��ي 
دونال��د ترام��ب انخ��رط ف��ي 
سلوك قد يستوجب »عزله«، 
ليصب��ح بذلك أول سياس��ي 
م��ن »احلزب اجلمه��وري« يدعو 

إلى عزل سيد البيت األبيض.
والي��ة  ع��ن  النائ��ب  واتّه��م 
ميش��يغان وزير الع��دل وليام 
ب��ار بتضليل العاّم��ة »عمداً« 
بش��أن مضمون تقرير املدعي 
اخل��اص روب��رت مول��ر املرتبط 
بتدخل روس��يا الداع��م لفوز 
ترام��ب ف��ي انتخاب��ات 2016 
الرئاس��ية. وفي سلس��لة من 
»لم  أم��اش:  قال  التغري��دات، 

يق��رأ تقري��ر مولر س��وى عدد 
قليل من أعضاء الكونغرس«، 
مش��يراً إل��ى أن »التقرير حدد 
عدة أمثلة لسلوكيات تطابق 
س��ير  عرقل��ة  عناص��ر  كل 
دون  وأض��اف: »من  العدال��ة«. 
ش��ك، كان من املمكن توجيه 
اتهام��ات مبني��ة عل��ى ه��ذه 
األدلة ألي شخص غير الرئيس 
األميرك��ي«. وتاب��ع: »بخ��الف 
ما أظهره بار، ف��إن تقرير مولر 
يكش��ف أن الرئي��س ترام��ب 
انخ��رط ف��ي أفع��ال مح��ددة 
وبنمط من السلوك يستوفي 
احلد األدنى للس��لوكيات التي 

تستوجب العزل«.
وجتاوزت تصريحات أماش حتى 
تل��ك الت��ي أدلت به��ا معظم 

الدميوقراطي��ة  الش��خصيات 
البارزة في الكونغرس. بدورها، 
الدميوقراطية  النائب��ة  حّضت 
نظيره��ا  طلي��ب  رش��يدة 
اجلمهوري على دعم مش��روع 
ق��رار تقدم��ت ب��ه يدع��و إلى 
ع��زل ترام��ب. وقال��ت رداً على 
تغريدات أماش: »لدي مشروع 
ق��رار يدع��و إلى حتقي��ق يؤدي 
إلى عزل الرئيس قد ترغب بأن 

تدعمه معي«.
وكان ترام��ب أعل��ن أن تقري��ر 
مولر بّرأه بالكامل. لكن بعض 
إل��ى  أش��اروا  الدميوقراطي��ن 
أن التقري��ر عرض ع��دة حاالت 
قد يكون الرئيس عرقل س��ير 
العدال��ة م��ن خالله��ا. وب��ن 
ه��ؤالء، الس��يناتور إليزابي��ث 

وارن، وهي مرشحة النتخابات 
2020، والتي دع��ت إلى إطالق 

إجراءات عزل الرئيس.
لكن ش��خصيات دميوقراطية 
ب��ارزة أخ��رى، بينه��ا رئيس��ة 
نانس��ي  الن��واب  مجل��س 
بيلوس��ي، ح��ّذرت م��ن حترك 
كه��ذا، مش��ددة عل��ى أنه قد 
إل��ى انقس��امات ف��ي  ي��ؤدي 
البل��د ال��ذي يع��د نح��و 325 
مليون نسمة. وحّذر هؤالء من 
النتائ��ج العكس��ية التي قد 
تنجم عن ذلك سياسياً قبيل 
انتخابات 2020، خصوصاً وأن 
مجلس الشيوخ الذي يهيمن 
علي��ه اجلمهوري��ون س��يبرئ 
الرئي��س على األرجح في حال 

قرر مجلس النواب عزله.

ماي تستعد لتقديم »عرض جريء« للنواب بشأن اتفاق بريكست

دعوة غري مسبوقة من نائب مجهوري لعزل ترامب

وكاالت / البينة الجديدة
اجلديد،  األوكراني  الرئي��س  أعلن 
فالدميير زيلينسكي، امس االثنن، 
حل برمل��ان بالده بص��ورة مبكرة. 
األوكران��ي اجلديد  الرئي��س  وأدى 
 20 فالدميير زيلينس��كي، االثنن 
مايو/حزيران، اليمن الدس��توري 
ف��ي قاع��ة البرمل��ان األوكران��ي، 
لتعلن فيما بعد رئيسة احملكمة 
الدس��تورية ف��ي أوكراني��ا تولي 
زيلينسكي منصب رئيس البالد.

أن��ه  زيلينس��كي،  أعل��ن  كم��ا 
مس��تعد للح��وار ح��ول وق��ف 
النزاع في دونباس، لكن من أجل 

حتقيق ذلك يجب عودة األسرى.
وقال زيلينسكي في كلمته أمام 
البرملان: »التاريخ ليس عادال، هذه 
هي احلقيقة. نح��ن لم نبدأ هذه 

احلرب، لكننا س��ننهيها، ونحن 
مستعدون للحوار. أنا على يقن 
أن أول خطوة لبدء احلوار ستكون 

عودة جميع األسرى«.
وأكد زيلينس��كي أنه مس��تعد 
للتضحي��ة بكل ش��يئ من أجل 
إحالل السالم في دونباس، ولفقد 

منصبه إذا لزم األمر.
زيلينس��كي ف��ي كلمته  وأعلن 
أمام البرملان: »أنا مس��تعد لكل 
شيء في سبيل أال ميوت أبطالنا، 
ق��رارات  أتخ��ذ  ل��ن  وبالتأكي��د 
ضعيف��ة. أن��ا مس��تعد لفق��د 
ش��عبيتي، وإذا لزم األمر، لن أتردد 
ف��ي فقد منصبي من أجل إحالل 
زيلينس��كي،  وأضاف  الس��الم«. 
بأنه مس��تعد للحوار حول وقف 
النزاع في دونباس، لكن من أجل 

حتقيق ذلك يجب عودة األس��رى. 
»التاري��خ  زيلينس��كي:  وأردف 
ليس ع��ادال، هذه ه��ي احلقيقة. 
نحن لم نبدأ ه��ذه احلرب، لكننا 
س��ننهيها، ونح��ن مس��تعدون 

للح��وار. أن��ا عل��ى يق��ن أن أول 
خطوة لبدء احلوار ستكون عودة 
جميع األسرى«. ويذكر أن مسألة 
تسوية الوضع في إقليم دونباس، 
تبحث في إط��ار عمل مجموعة 

االتصال التي تعقد اجتماعاتها 
وافق��ت  والت��ي  مينس��ك،  ف��ي 
على ث��الث وثائق حت��دد اخلطوات 
للحد م��ن تصاعد األزم��ة، إال أن 
االشتباكات بن الطرفن، تندلع 

بن احل��ن واآلخر، رغ��م اتفاقات 
الهدنة املوقعة.

تب��ادل  أن  إل��ى  وجت��در اإلش��ارة، 
األس��رى وف��ق معادل��ة »اجلميع 
بن��ود  أح��د  اجلمي��ع«  مقاب��ل 
اتفاقي��ات مينس��ك املوقعة في 
فبراير/ش��باط ع��ام 2015، وآخر 
عملية تبادل أس��رى ومحتجزين 
ف��ي إقلي��م دونب��اس، ج��رت في 

كانون األول/ديسمبر عام 2017.
اجلديد،  األوكراني  الرئي��س  وكان 
فالدميير زيلينس��كي، قد أدى في 
وقت س��ابق اليمن الدس��تورية 
ف��ي قاع��ة البرمل��ان األوكران��ي، 
لتعل��ن بعدها رئيس��ة احملكمة 
الدس��تورية ف��ي أوكراني��ا تولي 
منص��ب  رس��مياً  زيلينس��كي 

رئيس البالد.

قطر تعّلق على قميت مكة 
املقررتني مببادرة من امللك سلمان

أول قرار للرئيس األوكراني اجلديد بعد تسّلمه الرئاسة

وكاالت / البينة الجديدة
قالت نائب��ة مدير النيابة العامة 
الس��ويدية، إيفا ماري بيرس��ون، 
ام��س االثن��ن، إنه��ا طلبت من 
محكم��ة محلي��ة ف��ي مدين��ة 
إص��دار  الس��ويدية  أوبس��اال 
مؤس��س  عل��ى  بالقب��ض  أم��ر 

ويكيليكس، جوليان أساجن.
 وكان االدعاء العام الس��ويد قد 
أعل��ن، ي��وم االثنن املاض��ي، أنه 
يعي��د فت��ح قضي��ة االغتصاب 
املثيرة للجدل ضد أس��اجن، والتي 

مت إغالقها قبل عامن.
وقالت بيرسون: »لقد طلبت من 
احملكم��ة اجلزئية اعتقال أس��اجن 
غيابي��ا لالش��تباه ف��ي ارتكابه 
جرمي��ة اغتص��اب. وإذا حكم��ت 
احملكمة بالقبض عليه، فسأصدر 
أمر اعتقال أوروبي��ا ينطوي على 
تسليمه إلى السويد«. وكان قد 
مت اعتق��ال أس��اجن من الس��فارة 

اإلكوادوري��ة ف��ي لن��دن، ف��ي 11 
أبري��ل/ نيس��ان املاض��ي، بعد أن 
ألغ��ت اإلك��وادور وض��ع اللجوء 
ال��ذي كان يتمتع ب��ع. ثم ُحكم 
عليه بالس��جن ملدة 50 أسبوعا 
بسبب انتهاكه شروط الكفالة 
ف��ي ع��ام 2012 ، عندم��ا جلأ إلى 
الس��فارة لتفادي تس��ليمه إلى 
التحقيق في  الس��ويد بس��بب 

االعتداء اجلنسي.
 وف��ي الوق��ت نفس��ه تس��عى 
األمريكي��ة  املتح��دة  الوالي��ات 
التآمر  بتهمة  لتس��ليم أس��اجن 
القرصن��ة  جرمي��ة  وارت��كاب 

اإللكترونية.
كما عبرت شركة »ويكيليكس« 
جولي��ان  مؤسس��ها  ومحام��و 
أس��اجن ع��ن قلقه��م إزاء حال��ة 
أساجن الصحية وظروف احتجازه 

في السجن البريطاني.
ش��ركة  ممثل��و  وأعل��ن 

»ويكيليك��س«، متحدث��ن أمام 
محكمة ويستمنستر في لندن 
بعد جلسة طلب تسليم أساجن 
إلى الوالي��ات املتحدة: لقد بدأت 
معركتنا للتو وس��تكون طويلة 

وصعب��ة، لكننا نأم��ل أن يفهم 
اجملتم��ع أهمية ما نحارب ألجله، 

وسنقاتل حتى حتقيق النصر.
وأص��درت محكم��ة ف��ي لن��دن، 
حكما بالسجن ملدة 50 أسبوعا 

ويكيليك��س،  مؤس��س  عل��ى 
جوليان أس��اجن، بعد إدانته بعدم 
املثول أمام احملكمة عقب اإلفراج 

عنه بكفالة عام 2012.
وقال��ت وزارة الع��دل األمريكي��ة 
م��ع  بالتآم��ر  اته��م  أس��اجن  إن 
احمللل��ة  مانين��ج  تشيلس��ي 
العسكرية  باخملابرات  الس��ابقة 
للوص��ول إل��ى جه��از كمبيوت��ر 
حكومي في إطار تس��ريبات عام 
2010 التي نش��رها ويكيليكس 
وشملت مئات اآلالف من التقارير 
ع��ن  األمريكي��ة  العس��كرية 
احل��روب في أفغانس��تان والعراق 
الدبلوماس��ية  واالتص��االت 

األمريكية.
يذكر أنه جلأ األس��ترالي أس��اجن، 
إلى س��فارة اإلك��وادور في لندن، 
من��ذ حزيران/يوني��و 2012، بع��د 
خيارات��ه  جمي��ع  اس��تنفذ  أن 
القانوني��ة ف��ي بريطاني��ا ض��د 

مسألة تسليمه إلى السويد.
ويرفض أسانح الذي ينفي تهمة 
االغتصاب، الذهاب إلى السويد، 
خوفاً م��ن ترحيله إل��ى الواليات 
املتحدة، حيث ميكن أن توجه إليه 
تهمة نشر خمسمئة ألف ملف 
عن العراق وأفغانستان، مصنفة 
ف��ي خان��ة امللف��ات الدفاعي��ة 
الس��رية ع��ام 2010، عب��ر موقع 
عن نش��ره  ويكيليك��س، فضالً 

250 ألف برقية دبلوماسية.
ويخش��ى أس��اجن وأنص��اره م��ن 
ترحيل��ه الس��ويد إل��ى الواليات 
يواج��ه  ق��د  حي��ث  املتح��دة، 
األس��ترالي عقوبة تصل إلى 35 
عام��ا أو عقوبة اإلعدام لنش��ره 
وثائق س��رية م��ن وزارة اخلارجية 
األمريكية. رفض مؤس��س موقع 
االتهامات  ويكيليك��س جمي��ع 
دواف��ع  ذات  بأنه��ا  ووصفه��ا 

سياسية.

النيابة السويدية تطلب من احملكمة إصدار أمر اعتقال ملؤسس ويكيليكس

وكاالت / البينة الجديدة
أعلن��ت قطر، أنه��ا لم تتلق 
القمت��ن  حلض��ور  دع��وة 
والعربي��ة  اخلليجي���������ة 
الطارئتن اللتن من املقرر أن 
تعقدا في مكة املكرمة في 
30 ماي��و/ أيار اجل��اري مببادرة 
من امللك السعودي سلمان 

بن عبد العزيز.
ونق��ل مدير مكت��ب اإلعالم 
القطري��ة،  اخلارجي��ة  ف��ي 
أحمد بن س��عيد الرميحي، 
امس االثنن، عن وزير الدولة 
سلطان  اخلارجية،  للشؤون 
ب��ن س��عد املريخ��ي، قوله: 
»قط��ر ال ت��زال معزول��ة من 
ول��م  جيرانه��ا اخلليجي��ن 
تتلق دعوة حلضور املؤمترين«.

الس��عودي  العاه��ل  ودع��ا 
امللك سلمان بن عبد العزيز، 
لعقد اجتماع ط��ارئ لقادة 
اخلليج والعرب في 30 مايو/ 

أيار.
اخلارجي��ة  وزارة  وقال��ت 
موق��ع  عل��ى  الس��عودية 
»تويتر« إن ملك الس��عودية 
ملناقش��ة  لالجتم��اع  دع��ا 
ف��ي  األخي��رة  الهجم��ات 
السعودية  العربية  اململكة 

واإلمارات العربية املتحدة.
األنب��اء  وكال��ة  وبحس��ب 

السعودية الرسمية »واس«، 
أعل��ن مص��در مس��ؤول في 
وزارة اخلارجي��ة بأنه »حرصا 
عل��ى  املل��ك س��لمان  م��ن 
م��ع  والتنس��يق  التش��اور 
الدول الشقيقة في مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية 
وجامعة ال��دول العربية في 
كل ما من شأنه تعزيز األمن 
واالستقرار في املنطقة، وأنه 
في ظل الهجوم على سفن 
جتاري��ة في املي��اه اإلقليمية 
العربي��ة  اإلم��ارات  لدول��ة 
ب��ه  قام��ت  وم��ا  املتح��دة، 
مليش��يات احلوثي اإلرهابية 
م��ن  إي��ران  م��ن  املدعوم��ة 
الهجوم على محطتي ضخ 
باململكة، وملا لذلك  نفطية 
م��ن تداعيات خطي��رة على 
اإلقليم��ي  واألم��ن  الس��لم 
إم��دادات  وعل��ى  والدول��ي 
واس��تقرار أس��واق النف��ط 
العاملية، ف��إن خادم احلرمن 
قادة  الدعوة ألشقائه  يوجه 
دول مجل��س التع��اون وقادة 
ال��دول العربية لعقد قمتن 
خليجي��ة وعربية طارئة في 
مكة املكرم��ة يوم اخلميس 
30 ماي��و 2019 لبح��ث هذه 
على  وتداعياتها  االعتداءات 

املنطقة.



محمد صالح

اإلعالمي��ة  باملنص��ات  التفان��ي  يص��ل 
والقنوات التلفزيوني��ة القطرية واللجان 
اإللكترونية »اإلخواني��ة«، من أجل ترويج 
وإفس��اد  احلقائ��ق،  وطم��س  األكاذي��ب، 

البهجة، حد الهزل واخليبة واملسخرة!
ل��ك أن تتخيل أن أم��واالً ضخمة أُنفقت، 
إلكتروني��ة  وجلان��اً  أُع��دت،  وبرام��ج 
اشتغلت، وصحفاً ومواقع على الشبكة 
العنكبوتية حش��دت طاقته��ا، من أجل 

اإلساءة إلى جسر يعبر النيل!
نعم، كان الهدف إفس��اد فرحة املصريني 
بجسر »حتيا مصر« الذي افُتتح األسبوع 
املاضي، وُسّجل في »موسوعة غينيس«، 
باعتب��ار أن��ه األع��رض واألوس��ع بني كل 

جسور العالم.
»اإلخ��وان«، الذي��ن بّش��روا أتباعه��م بأن 
»االنق��الب« يترنح، وبأن مرس��ي س��يعود 
إلى القصر الرئاس��ي األح��د املقبل، وبأن 
اإلرهاب لن يتوقف في سيناء إال بعد إعادة 
السلطة إلى »اجلماعة«، واآللة اإلعالمية 
القطري��ة، الت��ي ظل��ت لس��نوات تعمل 
على نش��ر الفوضى في مص��ر، والبرامج 
التلفزيوني��ة الت��ي تب��ث من اس��طنبول 
وحتوي كل يوم حتريضاً ضد الدولة املصرية، 
كلها أطراف ال ترغب بالطبع في أن يشعر 
املواطن املصري بأن إجنازات تتحقق. لكن، 
أن يص��ل به��م احل��ال حد االحتش��اد من 
أجل إخفاء مزايا اجلس��ر اجلديد أو فوائده، 
فذلك دليل عل��ى أنهم اقتربوا من احملطة 

األخيرة.

املهم أن اجلسر الضخم، هو جزء من طريق 
طويل معروف باسم »محور روض الفرج«، 
هو اآلخر جزء من ش��ريان طويل يصل بني 
البحري��ن املتوس��ط واألحمر، م��ن مدينة 
الضبعة الى مدينة العني الس��خنة، في 
إطار املش��روعات العمالقة التي تقيمها 
الدولة، ومن بينها تش��ييد نحو س��بعة 
آالف كيلومتر من الطرق بني املدينة وأقصى 

الصحراء ومبوازاة السواحل واحلدود.
أصبح من املعتاد مع افتتاح كل مشروع، 
أو إمت��ام بن��اء، أو طريق، أو بحي��رة، أن يأتي 

الدور عل��ى جماعة »اإلخ��وان«، واجلهات 
الداعم��ة له��ا، ليثي��روا الغب��ار على كل 
إجن��از، أو يهيل��وا األترب��ة عل��ى كل حدث 
مبهج، وأن تس��عى »اجلماعة« إلى إفساد 
فرحة الن��اس. وصار املصري��ون يتعاطون 
مع ردود الفع��ل »اإلخوانية«، والتصرفات 
القطرية، واالندفاعات التركية، باعتبارها 
مجرد فولكلور يعبر عن أدبيات »اإلخوان« 
وثقاف��ة اجلماعة، ب��ل في أحي��ان كثيرة، 
يلجأ املصريون إلى اس��تغالل ردود الفعل 
تلك، للس��خرية من مش��روع »اإلخوان« 

النهضوي املزعوم، الذي حتدث عنه محمد 
مرسي عندما بشر املصريني بأن للمشروع 

رأساً وجسداً وأجنحة ومؤخرة!
ولي��س س��راً أن غالبي��ة املصري��ني صاروا 
يتفننون في إحباط »اإلخوان« وحلفائهم 
بإفشال كل مخطط لإلساءة الى احلكم، 
أو الني��ل م��ن ال��دول املس��اندة ملصر في 
حربها ض��د اإلرهاب، وخصوص��اً بالطبع 
السعودية واإلمارات والبحرين، التي قررت، 
م��ع مصر، مقاطعة قطر بس��بب دعمها 

اإلرهاب واحتضانها رموز »اجلماعة«.
أكثر ما يثير الس��خرية في قصة اجلس��ر 
العم��الق، أن »اإلخ��وان« اس��تكثروا على 
الزجاجي  باملمش��ى  املصري��ني فرحه��م 
أعل��ى اجلس��ر، وال��ذي حت��ول إل��ى م��زار 
س��ياحي، يدور س��باق بني زواره لتسجيل 
مش��اهد س��يرهم فوق الزج��اج وحتتهم 
الني��ل. وهو أمر أزع��ج املنصات اإلعالمية 
ك� »اجلزيرة«، فجهزت مواد بثتها لتحذير 
الناس من املشي على الزجاج بدعوى أنه 
»سينكسر«، وأن من سيسقط في النيل 
ستلتهمه التماس��يح واحليتان وأسماك 
الق��رش، فأهلكوا الناس ضحكاً وتهكماً 

وسخرية من هكذا عقول!
لك أن تتخيل أن ه��ؤالء الذين يديرون تلك 
»اجلماع��ة« اإلرهابية، حكم��وا مصر ملدة 
س��نة، وكانوا يخطط��ون ليزحفوا منها 

ليحكموا العالم!
بالفع��ل، يتج��اوز األم��ر هنا الس��ذاجة 
السياس��ية ف��ي أمن��اط الس��لوك غي��ر 
الس��وي، ليصل حد إدمان الفش��ل، وهو 
م��رض لم يع��د ف��ي إم��كان »اإلخ��وان« 
واجله��ات الداعمة ل��� »اجلماعة« اخلالص 
منه، بل أن الشعب املصري، الذي يخوض 
معرك��ة التنمي��ة، ويواجه اإلره��اب، صار 
يتعاطى مع مؤامرات »اإلخوان« وفشلهم 

مبزيد من الضحك والتهكم والسخرية.

جهاد الخازن

الرئيس دونالد ترامب يعتبر »اإلخوان املسلمني« منظمة 
إرهابية ويريد من الكونغرس أن يسجل لهم هذه الصفة 

فيمنع أعضاء »اإلخوان« من دخول الواليات املتحدة.
»اإلخوان املس��لمون« بدأوا في مصر س��نة ١٩٢٨، واليوم 
له��م أنص��ار وجماع��ات سياس��ية ف��ي بل��دان كثيرة، 
منها أوربي��ة، ومنها أيض��اً الواليات املتح��دة. جماعات 

»اإلخ��وان« ف��ي الع��راق والكويت 
واليمن تؤيد السياسة األميركية 
وتنتصر له��ا. إذا أصبح »اإلخوان« 
جماع��ة إرهابية كما يريد الرئيس 
أنه سيختلف  األميركي فاألرجح 
أيض��اً مع تركيا وقطر واألردن، إذ إن 
»اإلخوان« يؤي��دون النظام في كل 

من هذه البلدان.
»اإلخ��وان« اليوم ليس��وا منظمة 
واحدة كما ب��دأوا في مصر، ولهم 
مكت��ب ف��ي لن��دن حي��ث يق��ول 
احملامي إبراهيم مني��ر إن »اإلخوان 
املس��لمني« فك��رة أكث��ر منه��م 

منظمة سياسية.
قرأت مقاالً أميركي��اً عن املوضوع 

يزعم أن »حماس« تستحق أن تعتبر منظمة إرهابية، إال 
أن ترام��ب واإلرهابي بنيامني نتنياهو يريان ذلك والواليات 
املتح��دة فرضت عقوبات على »حماس« ال بد أن نتنياهو 
أوح��ى به��ا إلى ترام��ب. ال أؤي��د »حماس« أب��داً وأعارض 

»اإلخوان املسلمني«.
طبع��اً الرئيس ترام��ب في حرب م��ع امليدي��ا األميركية 
الت��ي تقف ضده باس��تثناء أنصار إس��رائيل من اليهود 
األميركيني. عندما سألت مراسلة سي إن إن آبي فيليبس 
الس��نة املاضي��ة إذا كان الرئيس يريد م��ن املّدعي العام 
بالوكال��ة أن يتحك��م في حتقيق روبرت مول��ر، رد ترامب: 

يا له من س��ؤال س��خيف. يا له من س��ؤال سخيف. أنا 
أراقبكم كثيراً، وأنتم تسألون أسئلة سخيفة كثيرة.

الرئي��س وص��ف مراس��لة س��ي إن إن ابريل بري��ان بأنها 
»خاس��رة وش��ريرة«. وعندما س��أله ياميش الس��يندور، 
م��ن التلفزيون الع��ام بي بي إس إذا كان كالمه يش��جع 

املتطرفني من اليمني رد ترامب: هذا سؤال عنصري.
كبيرة مراس��لي البيت األبيض هيلني توماس قالت يوماً 
ع��ن جورج بوش االبن إنه أس��وأ رئيس في تاريخ الواليات 
املتحدة، واقترحت عليه أن يطلب منهم ترك فلس��طني 
ألهله��ا. بوش س��ألها أين تري��د أن يذهب��وا، وردت أنهم 
يحتل��ون أرض فلس��طني واألفضل أن يع��ودوا من حيث 

جاؤوا، أي أن يعودوا إلى أملانيا وبولندا.
ف��ي غضون ذلك يريد مستش��ار األمن القومي االميركي 
ج��ون بولت��ون، وهو إس��رائيلي قب��ل أن يك��ون أميركياً، 
حرباً عل��ى إيران، ويعتق��د أن القوات 
األميركي��ة الت��ي أرس��لها الرئي��س 
ترامب إلى الش��رق األوس��ط ستقوم 

باملهمة ضد إيران.
بولتون كل��ب إس��رائيلي َكِلب، فهو 
يتكل��م باس��م إس��رائيل لذلك يريد 
أن توق��ف إي��ران برنامجه��ا الن��ووي، 
يس��توي ف��ي ذل��ك عن��ده أن يك��ون 
البرنامج س��لمياً أو عس��كرياً. إيران 
رمبا تعود إلى برنامج نووي عس��كري، 
ورمب��ا تق��ف إدارة ترامب ف��ي وجهها 
لتبقى إسرائيل قوة نووية عسكرية 

وحيدة في الشرق األوسط.
ترام��ب أعلن أنه ال يريد حرباً مع إيران 
ووزير اخلارجي��ة اإليراني محمد جواد 
ظريف قال إنه لن تكون هناك حرب، فعس��ى أن يفش��ل 
دع��اة احلرب والش��ر ف��ي إدارة ترامب في اختراع س��بب 

للحرب إن لم يجدوا لها سبباً.
في غضون ذلك موازنة وزارة الدفاع األميركية تزيد سنة 
بعد س��نة، واملوازنة األخيرة التي أقّرتها إدارة ترامب هي 
أكبر موازنة دفاعية أميركية عاصرتها، فأنا ولدت وكبرت 
بعد احلرب العاملية الثانية وال أعرف موازنات وزارة الدفاع 
األميركية في سنوات تلك احلرب، ما أعرف اآلن أن ترامب 
يزي��د موازنة الدفاع ألنه يري��د حرباً إن لم تكن على إيران 

فرمبا على كوريا الشمالية أو غيرها . ننتظر لنرى.

ظالل كوبية على األزمة الفنزويلية

 بشري عبد الفتاح

األزم��ة  لتط��ورات  املتتب��ع  بإم��كان 
الفنزويلي��ة، أن يلم��س تالقيه��ا وأزمة 
الصواريخ الكوبية )١٩6١ -١٩6٢(. إذ لم 
يحل تواضع احليز اجلغرافي جلزيرة كوبا 
ووزنه��ا الدميوغرافي، دون جن��اح ثقلها 
اجليو استراتيجي في أن يجعلها مبثابة 

قاسم مشترك في األزمتني.
فبينم��ا كان��ت كوب��ا مح��ور احل��دث 
في »أزم��ة الكاريبي«، أطلت برأس��ها 
مجدداً لتغ��دو طرفاً مؤثراً في مجريات 
األزمة الفنزويلية. فم��ن جانب، توالت 
تهديدات واش��نطن بوضع هافانا حتت 
طائل��ة نظ��ام ش��امل م��ن العقوبات. 
وعلى اجلانب اآلخر، لم تتوان موس��كو 
في إع��الن معارضتها أي عقوبات »غير 
قانونية«، على كوبا أو فنزويال، متعهدة 
ب��أن تفعل كل ما بوس��عها ملس��اندة 

شريكيها االستراتيجيني.
 - الروس��ي  التناف��س  ألق��ى  هك��ذا، 
األميرك��ي، األق��رب إل��ى حال��ة احلرب 
بالوكال��ة بظالل��ه على املس��ألة، مع 
تصاع��د احتماالت عس��كرة األزمة إثر 
تلوي��ح موس��كو وواش��نطن بإم��كان 
اللجوء إلى اخليار العسكري حلسمها 
كل على طريقته. فمثلما أسفر إرسال 
االحت��اد الس��وفيتي الس��ابق صواريخ 
نووي��ة متوس��طة امل��دى م��ن ط��رازي 

MRBMs وIRBMs إل��ى كوبا عن تأجيج 
»أزم��ة الكاريب��ي« قب��ل قرابة س��تني 
عاماً، تعس��كرت أزم��ة فنزويال مطلع 
الع��ام اجلاري عقب إرس��ال موس��كو 
إليها س��فينتني محّملتني بش��حنات 
عس��كرية ت��زن 35 طن��اً م��ن العت��اد 
ونحو ١00 عس��كري روس��ي يرأسهم 
قائ��د الق��وات البري��ة الروس��ية. كما 
��ت هناك طائرت��ا »أنطونوف ١٢4«  حطَّ
و«إليوشني 6٢« روسيتان، أسوة بقاذفات 
»إليوش��ني ٢٨«، التي نقلتها موسكو 
إل��ى كوب��ا ف��ي تش��رين األول )أكتوبر( 
١٩6٢ ثم اس��تعادتها بعدها بشهرين، 
فيم��ا س��ّربت مص��ادر اس��تخباراتية 
تقاري��ر عن قي��ام العس��كريني الروس 
بتطوي��ر الدفاعات اجلوي��ة الفنزويلية 

حتسباً لهجوم أميركي محتمل.
موس��كو  تبري��ر  م��ن  الرغ��م  وعل��ى 
خطوته��ا تل��ك بأنه��ا تأت��ي تنفي��ذاً 
لعقود عسكرية س��ابقة ضمن اتفاق 
للتعاون العسكري والفني بني البلدين 
منذ الع��ام ٢00١، إال أن واش��نطن رأت 
تلك اإلج��راءات التصعيدية مبثابة غزو 
روسي لفنزويال، ما دفع إدارة ترامب إلى 
مطالبة موسكو بسحب تلك القوات 
واملع��دات، ف��ي وق��ت تب��ارى الرئي��س 
األميرك��ي ووزير خارجيت��ه بومبيو في 
التلوي��ح باس��تعداد اإلدارة األميركية 
للقي��ام بعمل عس��كري إلنهاء األزمة 

في فنزويال.
وبناء عليه، راحت واش��نطن وموسكو 
تتبادالن االتهامات بش��أن املس��ؤولية 
عن تدهور األوضاع في فنزويال، فبينما 
اته��م األميركي��ون موس��كو بالعمل 
عل��ى زعزعة اس��تقرار فنزوي��ال وإرباك 

العالقات األميركية - الروس��ية، داعية 
ال��روس مج��دداً إلى التوق��ف عن دعم 
الرئي��س االش��تراكي م��ادورو، اعتبرت 
موسكو في املقابل أن تدخل واشنطن 
في الش��ؤون الفنزويلي��ة بغية إطاحة 
رئيس ش��رعي منتخب لبلد عضو في 
األمم املتحدة، هو انتهاك صارخ للقانون 
وقيمها،  الدميقراطية  وملب��ادئ  الدولي، 
كما يع��د جتاهالً ملبدأ عدم اس��تخدام 
القوة العس��كرية أو التلوي��ح بها، مبا 
يش��كل خرقاً مليثاق املنظمة الدولية. 
بينما ندد وزير اخلارجية الروسي الفروف 
مبا متارسه واشنطن من تأثير مدمر في 

فنزويال.
وخالف��اً لغياب��ه ع��ن أزم��ة الصواريخ 
الكوبي��ة، فرض الدور الصيني نفس��ه 
بق��وة في األزمة الفنزويلي��ة. فانطالقاً 
من اعتب��ارات أم��ن الطاق��ة الصيني، 
حرصت بكني، التي تعد أكبر مستثمر 
أجنبي في فنزويال، على تنسيق برنامج 
»النفط مقاب��ل القروض« مع كراكاس 
من��ذ مطلع الق��رن اجل��اري، والذي قدم 
مبوجبه »بنك التنمية« الصيني قروضاً 
بقيم��ة 60 بلي��ون دوالر مقاب��ل ضمان 

تدفق النفط الفنزويلي إلى بكني.
وف��ي ح��ني وق��ف العالم عل��ى أطراف 
أصابعه إبان أزم��ة الصواريخ الكوبية 
مخافة اندالع ح��رب نووية ال تبقي وال 
تذر ب��ني القوتني العظمي��ني النوويتني 
وقت��ذاك، يتمل��ك الدول املس��تهلكة 
للنف��ط قل��ق بال��غ على أم��ن الطاقة 
العاملي هذه األيام، بعدما تبددت آمالها 
في ع��ودة النفط الفنزويل��ي بقوة إلى 
س��وق النفط العاملي��ة لتعويض فاقد 
حصتي إيران وليبيا، إثر تراجع املعروض 

العامل��ي م��ن النف��ط بواق��ع مليون��ي 
برمي��ل يومياً، جراء تش��ديد العقوبات 
النفطي��ة األميركية على إيران وتنامي 
االضطرابات في ليبي��ا، وتفاقم األزمة 
في فنزويال، السيما بعدما طال التعثر 
الق��روض«  مقاب��ل  »النف��ط  برنام��ج 
عل��ى خلفي��ة تراجع ص��ادرات النفط 
الفنزويلي��ة بجريرة الوض��ع املتأزم، ما 
أس��فر عن ارتفاع أسعار النفط عاملًيا، 
وزيادة الفاتورة اإلجمالية لواردات الصني 
النفطي��ة. وتوخياً منها إلنقاذ املوقف، 
انضم��ت الص��ني إلى روس��يا في دعم 
م��ادورو، وحتميل واش��نطن مس��ؤولية 

العواقب الوخيمة لعقوباتها األحادية 
ض��د كاراكاس، والت��ي أعلن��ت بك��ني 
معارضته��ا لها، مش��ددة على عزمها 
تنمية التعاون مع فنزويال في مختلف 
اجملاالت على أسس املس��اواة واملنفعة 
املتبادل��ة والتنمية املش��تركة، داعية 
األط��راف املعنية إل��ى التعقل واعتماد 
احل��وار للتوص��ل إل��ى ح��ل سياس��ي 

مبوجب الدستور الفنزويلي.
واستناداً إلى »مبدأ مونرو«، الذي ما بَرح 
يش��كل أحد أبرز محددات السياسة 
األميركي��ة جتاه أمي��ركا الالتينية منذ 
العام ١٨٢3، اس��تبد بواش��نطن قلق 
بالغ من جتاوز مساعي موسكو وبكني 
لتعزي��ز وجودهم��ا في فنزوي��ال، حدود 
املصالح االقتصادي��ة. فبعدما رصدت 
هب��وط طائرات نق��ل صينية ضخمة 
في مط��ار كراكاس حتمل مس��اعدات 
إنسانية تخفي وراءها إمدادات حربية 
وخبراء عسكريني، حذرت وزارة الدفاع 
األميركي��ة )البنتاغ��ون( ف��ي تقريرها 

السنوي إلى الكونغرس مطلع الشهر 
اجل��اري، م��ن اجت��اه الص��ني إل��ى زيادة 
قواعده��ا العس��كرية ح��ول العال��م 
بذريعة حماية مصاحله��ا االقتصادية 
املرتبطة مببادرة  الكونية ومشروعاتها 
»احلزام والطريق«. عالوة على مس��اعي 
بك��ني الس��تثمار تعاظ��م ثقلها على 
والعس��كرية  االقتصادي��ة  الصع��د 
دوره��ا  تعزي��ز  بغ��رض  والسياس��ية، 

اإلقليمي وتوسيع نفوذها العاملي.
أما على مس��توى إدارة األزمة، فمثلما 
سبق واتفقت موسكو وواشنطن على 
إنشاء خط س��اخن للتواصل بينهما، 
توخي��اً للحيلول��ة دون تفجر مواجهة 
نووي��ة خالل األزم��ة الكوبي��ة في عام 
،١٩6٢ م��ا أدى إلى حلحلته��ا وجتنيب 
العال��م في حينها مأس��اة إنس��انية 
مدمرة، لم تخ��ل األزمة الفنزويلية من 
محادثات رس��مية جرت طي الكتمان 
األميرك��ي  الرئي��س  مستش��ارة  ب��ني 
ترامب للشؤون الروس��ية، فيونا هيل، 
ومس��ؤولني في مجلس األمن القومي 

الروسي.
وبينم��ا لعبت األمم املتحدة دوراً محورياً 
في احتواء األزمة الكوبية عبر وساطة 
أمينها العام آنذاك يو ثانت ومشاركته 
ف��ي املفاوضات، إل��ى أن مت التوصل إلى 
اتف��اق تس��وية ي��وم ٢٨ تش��رين األول 
)أكتوبر( ١٩6٢ متَّت مبوجبه إزالة قواعد 
الصواريخ السوفيتية من كوبا مقابل 
تعه��د واش��نطن ع��دم غ��زو اجلزي��رة 
وس��حب صواريخها النووية من تركيا 
وإيطالي��ا، أفضى ع��دم تواف��ق طرفي 
الن��زاع داخل فنزويال جله��ة تفعيل دور 
األمم املتح��دة في تس��وية األزم��ة، إلى 
اخت��زال دور املنظم��ة الدولي��ة، حت��ى 
اآلن عل��ى األقل، في حتركات حذرة على 
الصعيدين اإلنس��اني والدبلوماس��ي. 
إنسانياً، هرع املفوض السامي لشؤون 
الالجئ��ني إل��ى دق ناق��وس اخلطر جراء 
أعمال العنف ضد املدنيني، محذراً من 
مأس��اة الجئني، خصوصاً بعد اضطرار 
نح��و 3,5 ملي��ون فنزويلي إل��ى مغادرة 
بالدهم إلى دول مج��اورة. ودعا املفوض 
ذات��ه اجملتم��ع الدولي إلى زي��ادة الدعم 

املق��دم إل��ى دول اللج��وء، فيما حذرت 
املفوضي��ة العليا حلقوق اإلنس��ان من 
مفاقم��ة العقوب��ات الدولي��ة لتدهور 

األوضاع في فنزويال.
أما دبلوماس��ياً، فل��م تتوقف املنظمة 
الدولية عن مطالبته��ا اجلميع العمل 
م��ن أجل إيج��اد حل سياس��ي لألزمة 
الفنزويلية، مؤك��دة مواصلتها احلراك 
اله��ادف إل��ى التوس��ط ب��ني النظ��ام 

واملعارضة لنزع فتيل التصعيد.
د األمني الع��ام لألمم املتحدة  ب��دوره، جدَّ
أنطوني��و غوتيري��ش، عرض��ه تقدمي أي 
مساعدة ممكنة في هذا السياق. وبينما 
يطل برأس��ه التس��اؤل حول إمكان أن 
تتمخ��ض التفاهمات االس��تراتيجية 
والسياس��ية، اخلفية منه��ا واملعلنة، 
عن حتقيق اختراق في األزمة الفنزويلية 
مثلم��ا س��بق وآت��ت أكله��ا ف��ي أزمة 
الصواريخ الكوبية، تبقى اإلجابة رهناً 
مبا س��تؤول إليه التطورات املتس��ارعة 
الت��ي تخبئه��ا األي��ام املقبلة ملس��ار 

األحداث في فنزويال .

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

راحت واشنطن 
وموسكو تتبادالن 
االتهامات بشأن 
املسؤولية عن تدهور 
األوضاع يف فنزويال

أصبح من املعتاد مع 
افتتاح كل مشروع أن 
يأتي الدور على جماعة 
اإلخوان والجهات 
الداعمة لها ليثريوا 
الغبار على كل إنجاز

ترامب أعلن أنه ال يريد 
حربًا مع إيران ووزير 
الخارجية اإليراني محمد 
جواد ظريف قال إنه لن 
تكون هناك حرب فعسى 
أن يفشل دعاة الحرب
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يواجه��ون  الربيطاني��ون  الغاردي��ان: 
السجن ملدة 10 سنوات إذا زاروا سوريا

مق��االً  نش��رت  الغاردي��ان  صحيف��ة 
جليمي غريرس��ون بعنوان “البريطانيون 
يواجهون الس��جن ملدة 10 س��نوات إذا 

زاروا سوريا”.
وق��ال كات��ب املق��ال إن “البريطاني��ني 
س��يحظر عليهم الدخول أو البقاء في 
مناط��ق الن��زاع، ومنها س��وريا، في أول 
تطبيق لقان��ون مكافحة اإلرهاب املثير 

للجدل”.
وأض��اف أن وزي��ر الداخلي��ة البريطان��ي 
ساجد جاويد سيكشف اليوم عن رؤيته 
لتوظي��ف القانون اجلدي��د الذي يجعل 
الدخ��ول أو البقاء في أماكن محددة في 

اخلارج “جرمية جنائية”.
ويس��عى جاويد الستخدام هذا القانون 

ملنع الس��فر إلى مناطق مث��ل إدلب في 
س��وريا آخر معاقل املعارضة السورية، 

بحسب كاتب املقال.
وأردف أن أي ش��خص يُتهم بدخول هذه 
املناطق أو البقاء فيها قد يواجه عقوبة 

السجن ملدة 10 سنوات أو الغرامة.
وختم بالقول إن آخر اإلحصاءات تش��ير 
إل��ى أن 10 ف��ي املئة م��ن أولئ��ك الذين 
يعودون إلى بريطاني��ا متت محاكمتهم 
“ملشاركتهم بصورة مباشرة” في احلرب 
في س��وريا بالرغم من إع��الن احلكومة 
بأن عددا كبيرا منه��م حقق معهم وال 
يش��كلون أي ن��وع من التهدي��د لألمن 

القومي في البالد.

التايمز :  لحوم متعفنة
وننتقل إلى صحيفة التاميز التي نشرت 
تقريراً ملراس��لها محمد عز من القاهرة 
بعنوان “فقراء مصر يفطرون في رمضان 

على بقايا األطعمة املتعفنة”.
وقال كات��ب التقرير إن الصائمني يعدون 
أطي��ب الوجب��ات لإلفط��ار ل��دى غروب 
ش��مس كل ي��وم ف��ي ش��هر رمض��ان، 
وع��ادة ما تك��ون هذه الوجبات دس��مة 

ومتنوعة.
وأضاف أن عش��رات املاليني من السكان 
ف��ي مص��ر يعيش��ون ف��ي فق��ر مدقع، 
وأن العدي��د منهم يفط��رون على بقايا 
إل��ى أن البطاطس  األطعم��ة، مش��يراً 
القدمية وعظام الدجاج واجلبنة املتعفنة 

تباع للفقراء في سوق كرداسة.
ويجول بنا كاتب التقرير في هذا السوق 
حيث جتلس سيدة بالقرب من أكوام من 
النفايات وتنادي املارة لتقنعهم بش��راء 
علب��ة “موتي��ال” بنص��ف س��عرها ألن 
م��دة صالحيتها انتهت منذ 6 ش��هور، 
وفي اجلهة املقابلة يجلس ش��اب يبيع 

اخمللالت في برميل قذر.
ونق��ل كاتب املقال عن أحم��د وليد )40 
عاما( - موظف حكومي - قوله إن شراء 
دجاج��ة كاملة يعد ق��رارا خطيرا إذ إنه 
يتقاض��ى ش��هريا 2000 جني��ه مصري 
)90 جنيها إسترلينيا(، لذا فهو يشتري 
كيل��و غرام��ا واح��دا فق��ط م��ن أرجل 
الدجاج��ة ورقابها وأجنحته��ا مرة في 
األس��بوع بنحو 80 قرشاً إلطعام أوالده 

الثالثة.
وسلط كاتب التقرير الضوء على ارتفاع 
نس��بة الفق��ر والبطالة ف��ي مصر منذ 
توقي��ع الرئيس عبد الفتاح السيس��ي 
على قرض مالي بقيمة 9 مليارات جنيه 
إس��ترليني م��ن البنك الدول��ي في عام 
2016، ما أضعف قيم��ة العملة احمللية 

وزاد من نسبة التضخم في البالد.
وأردف أن رواتب املوظفني في مصر لم تعد 

تتماشى مع ارتقاع نسبة التضخم في 
البالد بخاصة مع زيادة النمو السكاني، 
إذ يتخطى عدد سكان مصر 100 مليون 
نس��مة يعيش 60 في املئ��ة منهم في 
فق��ر. وخت��م بالق��ول إن س��عر اللحوم 
في مصر يعتبر األرخص على مس��توى 
العالم، غير أن األمر مختلف بالنس��بة 
للمصري��ني الذي��ن يعيش��ون على احلد 
األدن��ى م��ن األج��ور، فيتع��ني عليه��م 
العمل أكثر من 20 س��اعة لشراء كيلو 

من اللحم.

آي : السباق انتهى قبل البداية
إل��ى صحيفة آي التي نش��رت موضوعا 
حتليلي��ا ملاثيو نورمان بعنوان “الس��باق 

قد بدأ .. هل يربح بوريس؟”.
ويقول كاتب املقال إن “الس��باق انتهى 
قبل أن يبدأ، وقد يصعد بوريس جونسون 
ه��ذا الصيف إل��ى رئاس��ة ال��وزراء في 

بريطانيا.ويش��ير إلى أن جونس��ون أقام 
يوم الثالث��اء املاضي عش��اء مميزاً لنحو 
خمسني نائباً في البرملان في موقع مميز 
وقال إنه يس��عى للوص��ول إلى مناطق 

محرومة في البالد.
ويضي��ف كات��ب املق��ال أن بوريس يعد 
فف��ي  للكثيري��ن،  املفض��ل  املرش��ح 
لإلحص��اءات  اخملصص��ة  الصفح��ة 
احلكومي��ة الرس��مية يتص��در بوري��س 
قائمة املرش��حني بنحو 39 في املئة أي 
ثالث��ة أضع��اف املؤيدي��ن لدومينك راب 
زميله في احل��زب والوزير الس��ابق الذي 

يطالب باخلروج من االحتاد األوربي .

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 .

ترامب وأعداء لبالده من اخرتاعهاالخوان ضد اجلسر

الصحافـة األجنبيــة

ترســــم خارطــة املتغريات السياسيــة يف املنطقـــة العربيـــــة و الشرق األوســـط



ا . د . محمد الربيعي

واحدة من القضايا الرئيسة التي أثارت االهتمام في 
اآلونة األخيرة، هي موضوعة التخّلف وما حتمله من 
معاٍن متثل التخّلف االجتماعي، والتخّلف التنموي، 
والتخّل��ف التعليمي ال��ذي بدوره يق��ود األفراد إلى 
وض��ع التهميش في مجاالت احلياة األخرى، س��واء 
كان��ت اقتصادية أو سياس��ية. يؤث��ر التعليم على 
اجملتم��ع، واجملتمع ب��دوره يؤثر عل��ى التعليم، حيث 
إنهما يعتم��دان على بعضهم��ا البعض لكونهما 
مترابط��ان، ال ميك��ن الفص��ل بينهم��ا ، ف��ا ميكن 
ألي مجتم��ع حدي��ث أن يتط��ور ويتح��دث او حت��ى 
مج��رد احملافظ��ة عل��ى مكانت��ه، إذا ل��م يكن على 
قدم املس��اواة م��ع اجملتمعات األخرى ف��ي التعليم. 
فالتعلي��م يلع��ب دوراً مهماً في تس��هيل التقدم 
االجتماع��ي، واالقتصادي من ناحي��ة، ونقل املعرفة 
وحتديثه��ا وتطويرها م��ن جيل إلى آخ��ر من ناحية 
أخرى. وبالتالي، يصبح من األهمية مبكان أن يتعلم 
األفراد ويتحس��ن أداؤهم خصوصا ف��ي بيئة اليوم، 
الت��ي تتغير فيها املعرفة العلمي��ة والتكنولوجية 

بسرعة.
ال شك إن التعليم في العراق يعاني من أزمة مزمنة، 
ورمبا ميكن القول إنها أزمة مستعصية على العاج، 
بسبب كثرة العوامل واألس��باب الكامنة وراء هذه 
األزم��ة. وقب��ل النظر في أس��باب ومظاهر التخلف 

التعليم��ي للع��راق، يُنص��ح بالع��ودة إل��ى التاريخ 
القريب، ومعرفة م��ا كان عليه وضع العراقيني بعد 
نشوء الدولة العراقية احلديثة في مجال التعليم. 

ف��ي ذلك الوقت، بدأ العراقي��ون يتطورون في جميع 
مجاالت احلياة تقريباً، سواء أكان ذلك في التعليم، 
أم االقتص��اد، أم في اجملال االجتماعي والسياس��ي، 
ألنه��م أعطوا أهمي��ة للتط��ور الفك��ري وأولويات 
البح��ث ع��ن املعرفة . وب��دأ اهتمامهم بالدراس��ة 
والتعلم في الواليات املتحدة، وبريطانيا وفي أنحاء 

مختلفة من العالم . 
وكان للتغيي��ر االجتماعي ال��ذي أحدثه رواد العلم، 
والثقاف��ة تأثير هائل على كل م��ن التركيب اجلزئي 
والبني��ة الكلي��ة للمجتمع العراقي آن��ذاك. كانت 
التربية والتعليم آن��ذاك، فعالة في إحداث التغيير 
االجتماع��ي، وكان العراقيون يتقدم��ون في جميع 
اجملاالت على شعوب املنطقة . ومنت الدولة العراقية 
باط��راد ف��ي تل��ك الفترة اعتم��اداً عل��ى املتعلمني 
خصوصا الدارس��ني منه��م في خارج الع��راق، من 
حي��ث اإلدارة، واخلدمات التعليمي��ة والصحية، بل 
جت��اوزت ذلك ال��ى ميدان اإلنتاج امل��ادي )كمثال بناء 

الصناعات، والبنى التحتية .. الخ(. 
وكمثال على مستوى التعليم آنذاك ما يتداول عبر 
صفح��ات التواص��ل االجتماعي لورق��ة امتحانية 
ملادة اجلغرافيا للس��ادس االبتدائي عام 1926 والتي 
قورن مستوى األس��ئلة فيها باملستوى اإلعدادي أو 
اجلامعي في يومنا هذا، وما رافق ذلك من ماحظات 
مليئ��ة باآله��ات واحلس��رات عل��ى م��ا وص��ل اليه 

التعليم من تدٍن.
التعلي��م في العراق موضوع مثير للجدل خصوصاً 
ملا بع��د 2003، بحيث أصبح واضح��اً إنه بأزمة في 
ظل املناقش��ات احل��ادة، واالحتجاج��ات والنزاعات، 
ورفض الرأي العام الش��عبي للسياسات احلكومية 
واملمارسات املدرسية لها. تتمثل أزمة التعليم في 

العراق بعدة مظاهر منها:

1- اصبحت املدرس��ة محوراً للنزاعات االجتماعية 
والطائفية والسياسية، وأصبح التعليم في العراق 

يواجه التحديات.
2- مس��توى التعليم في الع��راق متخلف باملقارنة 
م��ع ال��دول األخرى ف��ي العال��م. وبالرغ��م من عدم 
وج��ود تصنيف دول��ي يض��م الع��راق ملمانعته في 
توفير معلوم��ات عن اقتص��اده، إال أن الدالئل تؤكد 
على ذلك من خال مؤشرات تعليمية كنسبة عدد 
املعلم��ني إلى عدد الطلبة، وعدد س��اعات التدريس 

في السنة ونسبة األّمية، ونسبة الهدر التدريسي، 
وحال��ة امل��دارس، ومع��دل عدد الط��اب في الصف 

وكفاءة املدرّس والتدريس. 
3 -ضعف املناهج وطرق التدريس من تعليم الطفل 
وص��والً إل��ى املس��توى اجلامع��ي وع��دم مواكبتها 

التطور التربوي في العالم.
4- اتساع ظاهرة األّمية )18% من املواطنني العراقيني 

ال يجيدون القراءة والكتابة(. 
5 -كثرة امل��دارس الطينية )أكثر من 2000 مدرس��ة 
تق��ع معظمه��ا ف��ي محافظ��ات ذي ق��ار والبصرة 

والعم��ارة واملثنى والقادس��ية والنج��ف( واملدارس 
اآليل��ة للس��قوط )أكثر من 400 مدرس��ة( واملدارس 
املزدوج��ة والثاثية الدوام، باإلضاف��ة الى اكتظاظ 
الصفوف ف��ي هذه املدارس. وبحس��ب وزارة التربية 
يحتاج العراق لنحو 9000 مدرسة جديدة في عموم 

البلد عدا إقليم كوردستان. 
 6- قلة كف��اءة املعلم/املدرس: من بني أكثر من 394 
أل��ف مدرس في الع��راق، هن��اك 74% فقط مؤهلون 
أكادميياً، بينما يوجد حوالي 100 ألف مدرس لديهم 
معرف��ة قدمية ويحتاج��ون إلى إع��ادة تدريب وإعادة 

تأهيل. 
7- قل��ة مع��دل ع��دد أي��ام الدراس��ة في الس��نة: 
تعد الس��نة الدراس��ية العراقية واح��دة من أقصر 
السنوات في العالم حيث يقضي الطاب 151 يوماً 
فقط في املدرس��ة كل عام - أي أقل بنسبة 29 يوماً 
م��ن الطاب ف��ي دول منظمة التع��اون االقتصادي، 
والتي تصل إلى 180 يوماً في الس��نة بينما يقضي 
الطال��ب 210 و220 يوماً في اليابان وكوريا اجلنوبية، 

على التوالي.
8-النس��ب العالية للهدر املدرسي، فوفق تقديرات 
األمم املتحدة يرتاد أكثر من ثاثة مايني طفل عراقي 
املدارس بانتظام، بينما هناك مليون و200 ألف طفل 
هم خارج املدرسة متاماً، وهو ما ميثل انعكاساً لهدر 
بشري كارثي يصيب الطفولة العراقية كما يصفه 

الكاتب همام طه.
9- يُجب��ر نظ��ام التعلي��م ف��ي امل��دارس العراقي��ة 
الط��اب للحصول على مقعد ف��ي كلية مفضلة، 
حلفظ كتبهم املدرس��ية بالكام��ل. لقد حقق هذا 
النظ��ام نتائج س��يئة للغاية. على س��بيل املثال، 
في عام 2016، كان عدد الطاب الذين حصلوا على 
عامات 100% في اختباراتهم للدور االول 1158، في 
حني بلغ عدد الطاب الذين حصلوا على عامات ما 
بني 95 و100% مساوياً الى 11327. رسخ هذا النظام 
األس��لوب البائد في االعتم��اد على احلفظ من أجل 

حتقيق عامات كاملة. 
10- الفساد املالي: تعتبر مشكلة املدارس الطينية 
من أب��رز ملف��ات الفس��اد، باإلضافة الى الفس��اد 
املرتب��ط بطباع��ة الكتب املدرس��ية خ��ارج العراق 
والذي كما أش��ار الي��ه أحد النواب وعدم تش��جيع 

الصناعة الوطنية«.
نهاي��ة  من��ذ  ابت��دأت  الت��ي  التعلي��م  أزم��ة  أدت 
الس��تينيات في القرن املاضي الى نتائج مدّمرة من 
جهل وع��ادات بالية وتقاليد، وثقاف��ة مغايرة بدأت 
تغ��زو اجملتمع العراقي. ولم تعد احللول الترقيعية أو 
اإلجراءات اجلزئية وغير املدروسة تنفع في النهوض 
بأوض��اع املدرس��ة كي تضطل��ع بأدواره��ا التربوية 
والتعليمية لبناء اإلنس��ان العراقي . ولن تستطيع 
م��ن اذاب��ة اجلم��ود الترب��وي وإزال��ة أس��وار احلصار 
الداخلي والقضاء على الفس��اد م��ن دون توفر رؤية 
س��تراتيجية لإلص��اح، وتكوين مدرس��ة مهارات 

وجودة 
هل هذا حلم مس��تحيل التحقيق في عراق اليوم؟ 
لرمب��ا يك��ون ضرب��اً من ض��روب اخلي��ال ما ل��م يتم 
القضاء على الفس��اد. لذا البد أوالً من التخلص من 
العوام��ل الت��ي تعمل على تغذية الفس��اد ، فضاً 
ع��ن عدم اس��تخدام معايي��ر الكف��اءة واجلودة في 
تعيني املس��ؤولني، واس��تخدام احملاب��اة واحملاصصة 
ب��دالً من ذلك، وانخفاض رواتب املدرس��ني، والكلف 
الباهظة للمدارس األهلية، وازدياد معدالت الدروس 
اخلصوصي��ة، وع��دم ماءم��ة املراف��ق التعليمي��ة 
وكفايتها، واكتظاظ الصفوف، والتغيرات املزاجية 
واأليديولوجي��ة ف��ي املناه��ج وانع��دام الترابط بني 
محتوياته��ا، وبيع الكتب املدرس��ية، باإلضافة الى 
غياب الرقاب��ة الكافية للحد من الرش��وة. من هذا 
يتض��ح إن احل��ل الوحي��د والعمل��ي هو إع��ادة بناء 
التعليم مرة أخرى من خال القضاء على الفس��اد 
أوالً، وتعزي��ز االس��تقرار وإبعاد العناص��ر الطفيلية 

واالعتماد على اخلبراء .

بق��ي القم��ر لقرون ، ه��و ملهم الش��عراء والعش��اق واحملبني، فهو 
الكوك��ب الذي ينع��ش مخيلته��م ، في ليال��ي الظلم��ة، وتبقى 
احلبيب��ة من وجهة نظره��م ، هي القمر املنير ال��ذي الينطفئ نوره 

في يوم من األيام!!
ل��م يكن عنترة بن ش��داد وال حبيبته عبل��ة ..وال قيس وال ليلى ، وال 
جمي��ل وال بثينة يعرفون الكهرباء في الزمن الغابر، وكان القمر هو 
قبلة احملبني وفانوسهم في الليالي الظلماء ، ولن جتد شاعرا متيما 
في ذلك الزمان الغابر ، اال وكان القمر حاضرا بني قصائد عش��قهم 
وغرامه��م ويجدون ف��ي اخليل والليل والبي��داء مبتغاهم الى حيث 

البطولة والفداء!!
ويش��ير مفتي الدي��ار الى ان التغ��زل بالقمر حرام ، وه��و يربط بني 
القم��ر واالصن��ام، كما ان��ه لم ينصح باملش��ي ليا عل��ى ضفاف 
اجلسور للتغزل بالقمر ، الن قصائد الشعراء وبعض أغاني املطربني  
تش��جع بعض العش��اق على حاالت االنتحار والقاء أنفسهم في 
األنهر ، بس��بب اخمللفات النفس��ية وما يعانونه من أزمات نفسية 
وع��دم وجود مص��ادر للعيش ، كم��ا إن البطالة ف��ي العراق حتولت 
الى كابوس مرعب وتفش��ت ح��االت الطاق وزادت اع��داد الفتيات 
العوانس والنساء املطلقات واالرامل ، ووصلت اعداد  ضحاياها الى 

أرقام مرعبة، هزت شباك احملاكم!!
وما إن حل��ت )الكهرباء الوطنية( 
علينا قبل عشرات السنني ، حتى 
نسي كثير من الشعراء العراقيني 
 ، ملهمه��م  يع��د  ول��م  القم��ر، 
كما كان��وا في عص��ور اجلاهلية، 
حيث طغ��ت الكهرباء على ضوء 
القم��ر، ولم يعد يضيء في الليلة 
بع��د  اال  يب��دو،  كم��ا  الظلم��اء، 
االنقطاع��ات الطويل��ة للكهرباء 
في الس��نوات األخي��رة ، التي لم 
يجد القائم��ون عليها ح��ا لها، 
منذ أن وطأت أق��دام الدميقراطية 
هذا البلد!! ويقول الشاعر بعد إن 
أضنت��ه انقطاع��ات الكهرباء في 

العراق والليالي الظلماء : إن احلياة مولد .. فأين تولي الكهرباء؟ أما 
الش��اعر املعروف فعلل س��بب انقطاع الكهرباء قبل سنوات الى 
وجود )الكيزر(، وأنشد قصيدته العصماء التي هزت أسماع املايني 
ف��ي وقته��ا : وإذا أتتك مذمتي من كي��زر.. فهي الش��هادة لي بأني 
كهرب!!ف��ي حني يعزو احدهم ، الناطق باس��م أصح��اب املولدات 
تعثر أوضاع الكهرباء في العراق الى أن البلد يصدر انتاج الكهرباء 
الفائ��ض الى قارت��ي أمريكا الش��مالية واورب��ا الغربي��ة واليابان ، 
للحص��ول على العملة الصعب��ة ، حيث م��وارد النفط من وجهة 
نظ��ر خبراء اقتص��اد واجتماع وعلم النفس ، لم تعد تس��د رواتب 
املوظف��ني، وزادت أعداد املتس��ولني في الش��وارع وتعالت صيحات 
الغضب من الطبقة املثقفة من أدباء وصحفيني وفنانني، ومن كانوا 

مفجري ينابيع اإلبداع ، بعد أن بلغ احلال بكثير منهم مابلغ !!
ولم يعد العراقيون ينتظرون قمر العيد ليحل عليهم بعد ان شاع 
اس��تخدام الاالت في بيوتهم هذه األيام، برغم أن املطرب املعروف 
ري��اض أحمد رحمه اهلل كان قد أدى أفضل األغاني عن القمر وهال 
العي��د ..حني راحت تص��دح حنجرته الرائعة : الل��ه أي واهلل والله..

الناس تتنطر العيد وأنه اتنطر هاله!! .

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

الكهرباء..
والشعراء.. والقمر
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جتربة الالمركزية اإلدارية يف العراق بعد عام 2003

د. سليم كاطع علي

إن فش��ل السياس��ات احلكومي��ة املركزي��ة 
والسيما في الدول النامية التي تبنت منهج 
املركزي��ة كإس��لوب ف��ي إدارة ش��ؤون الباد، 
م��ن أج��ل حتقيق تنمي��ة إقتصادية ش��املة 
جملتمعاته��م، أدى إلى املطالب��ة بالامركزية 
كإس��لوب ل��إلدارة، به��دف حتقي��ق عملي��ة 
التنمية من خال تهيئة احلاجات األساسية 
لألقالي��م واحملافظات، كالتعلي��م، والصحة، 
واملي��اه، والكهرب��اء. فاحلكوم��ات املركزي��ة، 
وبس��بب سياس��اتها التنموية غير العادلة 
جعلت الس��كان في اجملتمع��ات احمللية غير 
راضية عن عملها، ما شجعها على املطالبة 
بالامركزي��ة، فضاً عن التطور الذي ش��هده 
العال��م في الق��رن احلالي، واملتمث��ل بظهور 
مفاهي��م العومل��ة، والامركزي��ة، والتنمي��ة 
احمللي��ة عززت م��ن خيارات تبن��ي الامركزية، 
واحلد م��ن نفوذ اإلدارات التقليدية، وس��لطة 
تركي��ز القرارات بأي��دي الس��لطات احلاكمة 
املركزية، وال س��يما في البلدان التي تش��هد 
تنوع��اً ديني��اً وعرقياً وأثنياً. وف��ي هذا االجتاه، 
ذه��ب برنام��ج األمم املتح��دة اإلمنائ��ي إلى أن 
إدارة احلكم الرش��يد تتطلب مشاركة الدولة 
واجملتم��ع املدن��ي والقطاع اخل��اص، فمن دون 
املش��اركة م��ن أدن��ى إل��ى أعلى ل��ن تتمكن 
أجه��زة احلك��م احملل��ي م��ن هيكل��ة أو إدارة 
اخلدم��ات العام��ة وحتقي��ق التنمي��ة احمللية 
وكلم��ا صغر النط��اق اجلغراف��ي للمجتمع، 
زادت قدرة الناس على املش��اركة الفعالة في 
نس��ق للحكم الرش��يد وقل احتمال إهمال 
)األط��راف( نتيج��ة لس��يطرة )املرك��ز( على 
اجملتمع كله، وهي من آفات احلكم في البلدان 
النامي��ة. وعلي��ه، فإن الامركزي��ة اإلدارية مبا 
متنحه من صاحيات أوس��ع للهيئات احمللية 
متث��ل إطاراً مائماً إلش��راك اجملتمعات احمللية 
ف��ي تخطي��ط وتنفي��ذ ومتابع��ة تنميته��ا 
الذاتي��ة، ولع��ل مس��اهمة الامركزي��ة في 
حتقي��ق التنمي��ة احمللي��ة تتمثل ف��ي كونها 
تس��اعد على احلد م��ن البيروقراطية اإلدارية 
وتس��ريع وتسهيل عملية صنع القرار اإلداري 
والتنموي، ما يس��اهم في إيج��اد توزيع عادل 
نس��بياً لس��لطة صنع القرار واالستثمارات 

وامل��وارد داخ��ل الدول��ة، فضاً ع��ن تخفيف 
والتنم��وي ع��ن مؤسس��ات  اإلداري  الع��بء 
وهيئ��ات احلكومة املركزي��ة، إذ تخلصها من 
العديد من املهمات والصاحيات بإس��نادها 
إلى هيئ��ات إقليمية ومحلي��ة، وهذا الوضع 
مُيكن هيئ��ات التخطي��ط املركزي��ة من أخذ 
الوقت الكافي في اإلش��راف بش��كل فعلي 
وعملي على متابعة خطط التنمية اخملتلفة.
وفي ضوء ما تق��دم، فإن الامركزي��ة اإلدارية 
كونه��ا فع��ل تق��وم احلكوم��ة عب��ره بنقل 
الس��لطة واملس��ؤولية رس��مياً إل��ى فاعلني 
ومؤسس��ات على مس��توى أدنى في تراتبية 
سياس��ية وإدارية ومناطقية، يؤش��ر لنا بأن 
هنالك عاقة وطيدة ب��ني تطبيق الامركزية 
بأبعاده��ا مبا فيه��ا الامركزية السياس��ية، 

وعملية حتقيق التنمية االقتصادية.
فالتنمي��ة االقتصادي��ة أصبح��ت ف��ي ضوء 
تطورات القرن احلادي والعش��رين ال تتم على 
املس��توى الكلي للدولة، وإمّنا على املس��توى 
احمللي اجلزئي، وكمثال على التطبيق احلقيقي 
لامركزي��ة ه��و ال��ذي جتس��د ف��ي التجربة 
املاليزية ملا حققته هذه التجربة من جناحات 
كبيرة على صعيد التنمية البشرية، والقضاء 
عل��ى البطالة والفق��ر، بعدما كان��ت تعاني 
منه لس��نوات طويلة، ومما س��اعد على جناح 
تلك التجربة هو طبيعة نظامها السياسي 
والدميقراطي��ة،  التعددي��ة،  عل��ى  القائ��م 
ومش��اركة اآلخرين، وم��ن ثم ف��إن التطبيق 
الناجح لامركزية جعلها من البلدان حديثة 
التصني��ع، واس��تطاع معها حتقي��ق تنمية 
اقتصادية محلية ل��كل أقاليم البلد، وأيضاً 
القض��اء على النعرات العرقية، واالثنية التي 
كانت حاجزاً لتحقي��ق التنمية االقتصادية، 
فالتطبيق الناجح لامركزية يؤدي إلى ضمان 
الوحدة الوطنية بني مكونات اجملتمع الواحد.
وفي إطار تلك األهمية، فإن التغيير السياسي 
ف��ي العراق عام 2003 وتأس��يس نظام حكم 
جدي��د قائم عل��ى الدس��تور والقانون، جعل 
مبدأ الامركزي��ة اإلدارية ومجالس احملافظات 
تأخذ اهتماماً واسعاً من الطبقة السياسية 
وش��ريحة املثقفني وعموم قطاعات الشعب 
العراق��ي، وه��ذا ما أك��ده قان��ون إدارة الدولة 
للمرحل��ة اإلنتقالي��ة لع��ام 2004 الذي منع 
تأس��يس إدارة مركزي��ة في العراق ف��ي املادة 
)52( منه، للتخلص م��ن اإلقصاء والتهميش 
واحلرم��ان الواس��ع ال��ذي عان��ى من��ه جميع 
أبناء الش��عب العراقي بجميع مكوناته إبان 
مراح��ل احلكومات الس��ابقة على الرغم من 
وجود ثروات وموارد اقتصادية ومالية ضخمة 

والتي ل��م ينتفع بها أبناء الش��عب العراقي 
بأي شكل من األشكال.

وعليه، ف��إن تبني العراق للنظ��ام الفيدرالي 
وتبني الامركزية اإلدارية في دس��توره الدائم 
لعام 2005 كان حاجة داخلية ملحة، وضرورية 
في حفظ ومتاس��ك الدولة وقوتها في اجملاالت 
واألصعدة كافة، والس��يما ف��ي جانب اإلدارة 
احمللية السياسية عن طريق إعطاء صاحيات 
واس��عة للمحافظات سبياً لتحقيق تنمية 
اقتصادي��ة حقيقي��ة، وف��ي الوقت نفس��ه 
يكون للحكومة املركزية املش��اركة بعملية 
التنمي��ة، ألن الوض��ع العراق��ي يس��توجب 

املشاركة من كل األطراف.
فطبيعة الوضع العراق��ي الداخلي واملتمثل 
باألزم��ات والتحدي��ات املوروثة م��ن األنظمة 
الس��ابقة السيما السياس��ية واالقتصادية 
واالجتماعي��ة واالمني��ة كان يتطل��ب من��ح 
احملافظ��ات ق��دراً من االس��تقالية في اتخاذ 
القرارات اإلدارية اخلاصة بحدود محافظاتها. 
وه��ذا االس��تقال ليس منحة م��ن احلكومة 
املركزي��ة، وإمن��ا ه��و مقرر م��ن قبل املش��رع 
ويخض��ع ملقتضي��ات القانون. وال ي��راد بذلك 
االس��تقال الفص��ل املطل��ق ب��ني املصالح 
احمللية ودائرة املصلح��ة الوطنية، كما ال يراد 
بذلك االس��تقال جع��ل كل جماعة محلية 
ف��ي معزل عن األخ��رى وإمنا ثم��ة صلة تربط 
تلك اجلماعات مع بعضه��ا البعض في إطار 
مبدأ التعاون والتكامل والتعايش ألنها تؤلف 
في الواقع جزءاً من جماعة أوس��ع نطاقاً هي 
اجملتمع الوطني. والشك فإن اخللل في التنمية 
عل��ى مس��توى احملافظ��ات ل��ه انعكاس��ات 
س��لبية على االس��تقرار السياس��ي للدولة 
العراقية، ومب��دأ الامركزية يؤدي إلى ضمان 
واالس��تقرار  واخلدم��ي  االقتص��ادي  الت��وازن 
األمني لعم��وم احملافظات. وخ��اف ذلك، فأن 
تردي األوض��اع االجتماعية ألية محافظة قد 
يقود ش��رائح اجملتم��ع التي تعاني من س��وء 
االوضاع املعيشية إلى حالة مترد على الواقع 
املت��ردي وتدفع إلى املطالبة بإج��راء تغييرات 

جذرية في الواقع السياسي.
وقد يكون هذا اخللل س��بباً إلث��ارة الفنت في 
املناط��ق املعني��ة بهذا الواق��ع وتبلور ضررها 
م��ن حي��ث دوافعه��ا ونتائجها عل��ى وحدة 
وقوة الدولة العراقية على املستوى الداخلي 
والدولي، ثم قد تكون س��بباً في تعرض وحدة 
الدول��ة العراقية من خال الدعوة إلى نش��أة 
األقاليم قبل أوانها أو التقس��يم، كما أن هذا 
اخللل من شأنه أن يولد صراعاً نفسياً وإرباكاً 
سياس��ياً للواقع االجتماعي املناطقي ويضر 

مببدأ العدالة واملساواة الذي كفله الدستور.
لقد أش��ار الدس��تور العراقي لعام 2005 في 
الفص��ل األول م��ن الب��اب اخلامس ف��ي املادة 
)116( أن جمهورية العراق تتكون من عاصمة 
إذ  محلي��ة،  وإدارات  المركزي��ة  ومحافظ��ات 
نص: »يتكون النظ��ام االحتادي في جمهورية 
الع��راق م��ن عاصم��ة وأقالي��م ومحافظات 
المركزي��ة وإدارات محلية«. واس��تناداً لذلك، 
ف��إن م��ن مقاص��د الدميقراطية ه��و تفعيل 
مب��دأ الامركزية ألنه ضمان الت��وازن االمنائي 
غي��ر  احملافظ��ات  ف��ي  االمن��ي  واالس��تقرار 
املنتظمة بإقلي��م، إذ يؤدي في تطبيقاته إلى 
تعميم التجرب��ة الدميقراطية عل��ى اإلدارات 
احمللية قبل ولوجها في نظام االقاليم. وهذا ما 
ذهب إليه املشرع العراقي عندما أصدر قانون 
مجالس احملافظات غير املنتظمة بإقليم رقم 
)21( لسنة 2008، كونه مصدراً قانونياً مهماً 
العتم��اد مب��دأ الامركزية اإلداري��ة كما جاء 
في نص القان��ون: »تكون احلكوم��ات احمللية 
مس��ؤولة عن كل م��ا تتطلب��ه إدارة الوحدة 

اإلدارية وفق مبدأ الامركزية االدارية«.
وعل��ى الرغ��م م��ن أن الامركزي��ة االداري��ة 

أن ه��ذه االس��تقالية  إال  مثبت��ة دس��تورياً 
تصط��دم مبعارضة قوية م��ن مختلف القوى 
الت��ي ماتزال حتبذ تعزي��ز صاحيات احلكومة 
املركزية على حس��اب األطراف، ومن البديهي 
أن االس��تقالية االداري��ة للس��لطات احمللية 
لن تترس��خ على أرض الواقع دون اس��تنادها 
إلى أس��اس مالي متني. ومع أن الدستور منح 
س��لطات احملافظات احلق في زي��ادة إيراداتها 
بش��كل مس��تقل، ولك��ن الواق��ع يب��ني أن 
الس��لطات احمللية ما تزال تعتم��د في متويل 
احلص��ة األكبر م��ن نفقاته��ا عل��ى ميزانية 

الدول��ة االحتادية. وهي حقيق��ة تعطي لوزارة 
املالية ف��ي املركز، وبغض النظر ع��ن النوايا، 
سلطة فعلية ملمارسة النفوذ والتأثير والتي 
ميكن اس��تغالها في ظل ظروف سياس��ية 

معينة.
إن ذلك يؤكد أهمية إيجاد نظام واضح لتوزيع 
املوارد املالية، وهو جانب أكد عليه الدس��تور 
العراق��ي ال��ذي ينص عل��ى تخصيص حصة 
عادلة من اإليرادات احملصل��ة احتادياً لألقاليم 
واحملافظ��ات ومبا يكفيه��ا للقي��ام بأعبائها 
ومسؤولياتها، مع األخذ بنظر االعتبار نسبة 
الس��كان فيها. ومع ذلك، تظه��ر الكثير من 
اخلافات بهذا الشأن، ويعود ذلك أساساً إلى 
عدم وجود قواعد قانونية واضحة وتفصيلية 
حتدد كيفية توزيع املوارد املالية بني السلطات 
اخملتلف��ة. وهنا يجب التفكير بتطوير النظام 
املالي للباد بحيث تصبح للسلطات احمللية 
أيضا ميزانية مستقلة تعتمد باألساس على 
مصادره��ا الذاتية ومبا يؤدي في نهاية املطاف 
إل��ى تقليص التبعية املالية الس��ائدة حالياً 
بني األط��راف واملركز، ومبا يضم��ن تعزيز مبدأ 
الامركزي��ة. وفي ضوء ما تق��دم، ميكن تقومي 
جتربة الامركزية اإلدارية في العراق ابتداًء من 
التشريعات الدس��تورية والقانونية، ومن ثم 
التطبي��ق لهذه التش��ريعات والطريقة التي 
تعاملت به��ا الكيانات السياس��ية مع هذه 
التشريعات واملقترحات التي جندها مناسبة 
ملعاجل��ة ه��ذه األخط��اء وه��ي:1- النصوص 
الدس��تورية التي حتدثت ع��ن االختصاصات 
احلصري��ة للحكوم��ة االحتادي��ة وحكوم��ات 
االقالي��م واحملافظ��ات كان��ت غي��ر واضح��ة 
وتداخل فيه��ا املفهوم االحت��ادي مع مفهوم 
الامركزية االدارية، فكما هو معروف قانونياً 
أن هن��اك ف��رق ب��ني صاحيات اقلي��م احتادي 
وصاحي��ات محافظ��ة غي��ر تابع��ة إلقليم 
وتعمل بالامركزية اإلدارية، ولكن الدس��تور 

العراق��ي خل��ط ب��ني اإلقلي��م واحملافظة في 
م��واده وه��ذا يحتاج إل��ى مراجع��ة وتنقيح 

بحيث تخرج هذه املواد واضحة املعالم.
2- االختصاص��ات إل��ى اإلقليم وه��ذا يدعونا 
هن��ا إل��ى اخل��روج م��ن التص��ور القوم��ي او 
املذهبي لقضية تش��كيل األقاليم والتركيز 
عل��ى القضية اإلداري��ة والفوائ��د املتحققة 
في حال��ة إنش��اء أقاليم جديدة ف��ي العراق 
تس��اعد احلكومة االحتادية ف��ي التركيز على 
إدارة ملف��ات مهمة كبرى مثل الدفاع واالمن 
الوطني واملالية والبيئة والنقل واملوارد املائية 
واالقتص��اد القوم��ي وترك باق��ي امللفات الى 
حكومات األقاليم تعمل عليها ألنها تتصف 
باخلصوصية اجلغرافية مثل ملفات اخلدمات 

والتعليم والزراعة والصحة وغيرها.
3- إن التنازع والتخاصم السياسي الذي نراه 
واضحاً ف��ي احلكومة االحتادية وابتكار وزارات 
احتادي��ة كثيرة لترضية االطراف السياس��ية 
اخملتلف��ة ي��ؤدي الى تفري��غ مب��دأ الامركزية 
االدارية من محتواه لكون هذا الكم الهائل من 
الوزارات والوزراء س��وف يطالبون بصاحيات 
ه��ي باحلقيق��ة ليس��ت له��م ب��ل لألقاليم 
واحملافظ��ات، إلغ��اء ه��ذه الوزارات ف��ي حالة 
حتديد اختصاصات احلكومة االحتادية س��وف 
يجبر الكيانات السياسية على االلتزام بعدد 
محدد من الوزارات قد ال يتجاوز العشرة او أقل 
مبا يقابل االختصاصات احلصرية لها ويحول 
اهتمام الكيانات السياس��ية إل��ى األقاليم 

واحملافظات التي ميثلون أغلبية فيها.
4- كان م��ن اخلط��أ أن ين��ص ف��ي الدس��تور 
العراق��ي على أن الع��راق يتكون م��ن أقاليم 
ومحافظ��ات وأقضي��ة ونواِح، ألن التقس��يم 
اإلداري الثاثي املتكون من احملافظة والقضاء 
والناحية اس��تهلك فائدته ول��م يعد يجاري 
الواق��ع احلالي، فه��ذا التقس��يم اعتمد من 
عق��ود طويل��ة م��ن قب��ل الدول��ة العثمانية 

عندما كانت حتتل العراق، وكان األفضل إدارياً 
أن يكون التقس��يم إلى اإلقلي��م، واحملافظة، 
والوحدة اإلدارية األصغر )قد تس��مى البلدية 
او املدينة او اي تسمية أخرى(، وهذا التقسيم 

هو شبيه للتقسيم املعتمد في فرنسا.
كان  إن  اجملال��س  أعض��اء  مؤه��ات  إن   -5
مجل��س احملافظ��ة أو اجملل��س احمللي ليس��ت 
على املس��توى املطل��وب، وهذا س��بب كثير 
من املش��اكل وقد يكون الس��بب هو اهتمام 
الكيانات السياس��ية بالوالء احلزبي وتقدميه 
على الكفاءة واملؤه��ات العلمية والعملية. 
وم��ن جهة أخ��رى، إن عدم اهتم��ام الناخبني 
مبؤهات املرش��حني بس��بب نق��ص الثقافة 
االنتخابية ل��دى املقترع وع��دم توعيته بها، 
كان س��بباً آخر ف��ي وصول ش��خصيات غير 
كفؤة إل��ى مراكز الق��رار ف��ي محافظاتهم. 
ل��ذا ال بد من فرض ش��روط يج��ب توفرها في 
املرش��ح لعضوي��ة اجملال��س، إن كان مجلس 

احتادي او مجلس محلي.
وفي ض��وء ما تق��دم، نخلص إل��ى القول: إن 
جتربة الامركزية اإلدارية في العراق تُعد جتربة 
ولي��دة من حي��ث النش��أة والتطبي��ق، وهذه 
التجربة بحاجة إلى س��نوات من املمارس��ة 
لتأخذ الشكل األفضل والذي يخدم تطلعات 
املواطن��ني مبختلف مكوناته��م وإنتماءاتهم 
ف��ي حتقيق التنمي��ة االقتصادية الش��املة، 
وفق��اً ملب��دأ العدال��ة واملس��اواة، وأن حتقي��ق 
ذل��ك يتطل��ب بالضرورة إس��ناد مس��ؤولية 
ادارة الوح��دات االداري��ة وفقاً ملب��دأ الكفاءة 
والنزاه��ة، وتغلي��ب املصال��ح الوطنية على 
حس��اب املصالح الشخصية الضيقة، األمر 
الذي يعني بالنتيجة تعزيز الوحدة الوطنية، 
ومتاس��ك الدولة العراقية في وجه التحديات 
واخملاطر احملتملة س��واء ف��ي الوقت احلاضر او 

في املستقبل.

الحكومات املركزية 
وبسبب سياساتها 
التنموية غري العادلة 
جعلت السكان يف 
املجتمعات املحلية غري 
راضية عن عملها

 يؤثر التعليم على 
املجتمع واملجتمع بدوره 
يؤثر على التعليم حيث 
إنهما يعتمدان على 
بعضهما البعض لكونهما 
مرتابطان

يقول الشاعر بعد 
إن أضنته انقطاعات 
الكهرباء يف العراق 
والليالي الظلماء  إن 
الحياة مولد ..فأين 
تولي الكهرباء؟

ظاهرة تراجع التعليم يف العراق 

حامد شهاب

د. خالد عليوي العرداوي

ف��ي القمة الثاثني جلامعة الدول العربي��ة قال الرئيس العراقي 
بره��م صالح: »ان املبدأ األس��اس ف��ي عاقات الع��راق الدولية، 
وخصوصا عاقاته مع جواره اإلسامي وعمقه وامتداده العربي، 
ه��و مب��دأ العمل املش��ترك م��ع اجلمي��ع على أس��اس مصالح 
الش��عوب ومصالح البلدان، والعراق يطمح الى دور واعد ليكون 
نقط��ة لقاء ال نزاع، لن نكون طرفا في أي محور، لكن س��نكون 
في قيادة أي جهد يعمل لترس��يخ الس��ام والتنمية والتفكير 
مبس��تقبل متقدم وع��ادل للجميع«. والى نف��س املضمون ذهب 
رئي��س ال��وزراء العراقي عادل عب��د املهدي اثن��اء لقائه بالرئيس 
اإليراني حس��ن روحاني عندم��ا قال: » نريد للعاق��ات املتطورة 
واملتقدم��ة بني الع��راق وإيران أن تك��ون قدوة لعاق��ات متطورة 
ب��ني دول املنطق��ة. والعراق، يريد توس��يع عاقاته م��ع الكويت 
والس��عودية وتركيا وس��وريا ومصر وقطر وغيره��ا .. نعمل بجد 
إلرس��اء أسس الس��ام والعاقات الصحيحة، وأن اخلافات حتل 
دائما بالوس��ائل السياسية ال املس��لحة«. ثم كرر هذا التوجه 
عن��د لقائه باملرش��د األعلى اإليراني الس��يد عل��ي خامنئي في 
اليوم نفس��ه بقوله: »نهج احلكومة العراقية قائم على تقوية 
املش��تركات وتعزي��ز فرص التعاون م��ع جميع دول اجل��وار وعدم 

الدخول مبحور على حس��اب أي��ة دولة ورفض سياس��ة احملاور«.
هذا التوجه اإلقليمي والدولي في السياسة اخلارجية، يدل على 
النضج واالدراك الصحيح للقيمة اجليو-استراتيجية للعراق في 
الش��رق األوس��ط والعالم بعد اكثر من ثاثة عقود من التخبط 
وغياب بوصل��ة احلكمة لدى صانع القرار العراقي، فالعراق لديه 
ارث حضاري وثقافي هائل يؤهله المتاك قوة ناعمة كبيرة ميكن 
توظيفها بشكل ايجابي للتأثير على خيارات جيرانه ملصلحته 
ومصلحة املنطقة، ناهيك عما ميتلكه من موقع جغرافي فريد، 
وثروات ضخمة، وشعب حيوي متحفز.. وهي كلها قدرات كامنة 
ميكن أن تؤس��س لتنمية شاملة تقود البلد لتبوء مكان القيادة 
متع��ددة االبع��اد في الش��رق األوس��ط. ولكن كانت، وم��ا زالت، 
مشكلة العراق هي افتقاره للقيادة السياسية املدركة حلجمه 
ودوره، ولديها الرؤية االستراتيجية الستثمار كل إمكاناته لبناء 
دولة حديثة مبعن��ى الكلمة تقود منطقتها نحو التطور والنمو 
احلض��اري.ان السياس��ة اخلارجي��ة اجلديدة لرئاس��ة اجلمهورية 
ورئاس��ة الوزراء في العراق اليوم تشكل امتدادا للسياسة التي 
أرستها احلكومة السابقة بقيادة حيدر العبادي، ولكن بفاعلية 
أكث��ر عمقا واتس��اعا، ما يدل على مؤش��رات إيجابية جدا لبدء 
مرحل��ة التعافي للدولة العراقية، فكان��ت ثمارها كبيرة وبارزة، 
على الرغم من قصر املدة، انعكست بعودة بغداد لتصبح قبلة 
للتاق��ي واحلوار اإلقليمي، م��ن خال زيارات املس��ؤولني وصناع 
الق��رار اإلقليمي والدول��ي. فضا عن تس��ابق اجلميع على عقد 
اتفاق��ات وتفاهم��ات حتق��ق املصال��ح املتبادلة، ب��ل ورمبا تكون 
بغداد –أيضا- طاولة مفضلة للحوار ومعاجلة االزمات اإلقليمية 

والدولية التي تستثمر العراق كجسر دبلوماسي ال غنى عنه.

وهذه السياس��ة اخلارجية العراقية، لتنجح في حتقيق اهدافها 
بحاجة الى االس��تمرار في هذا املسار املفيد للجميع، من خال 
احل��رص على احلي��اد املت��وازن، والوضوح ف��ي الثواب��ت الوطنية 
اخلارجية، وامت��اك امله��ارة التفاوضية، ومقبولية األش��خاص 
الذين ميثلون العراق في وزارة اخلارجية، والوفود الرس��مية، فضا 
على أهمية لعب الس��فارات والقنصليات العراقية لدور نشط 
يتناس��ب مع توجهات بلدهم اجلديدة في التأثير على سياس��ة 
ال��دول التي تعمل فيها. كما يتطلب جناح السياس��ة اخلارجية 
العراقية امت��اك الفاعلية والقدرة على جتاوز العقبات املتوارثة 
والطارئ��ة التي تعترضها، س��واء أكانت مقص��ودة ام ناجتة عن 
طبيع��ة التفاعات الدولية، فليس��ت الطرق أم��ام عودة العراق 
ألخ��ذ مكانه اإلقليم��ي والدولي معبدة متاما، ب��ل بعضها وعرة 
ومليئ��ة باألش��واك وحتتاج الى جه��د وصبر وحكم��ة للتعامل 
معها، وأبرزها: الصراع اإليراني-الس��عودي، والصراع األمريكي-
اإليراني، والدور اإلسرائيلي الشرق أوسطي، والصراعات العربية-
العربي��ة، وما ينجم عن كل ذلك م��ن دعم ظاهر وخفي لإلرهاب 
واحلروب بالوكالة الناجمة، هذا على املستوى اخلارجي. اما على 
املس��توى الداخلي، فستبرز عقبات أخرى تقيد وتعيق وتضعف 
السياس��ة اخلارجية للعراق، وتتمثل ب��: غياب االس��تراتيجية 
الش��املة للتنمي��ة االقتصادي��ة، وص��راع الكتل السياس��ية، 
والفساد اإلداري واملالي، وتخلف وترهل مؤسسات الدولة، وعدم 
متاسك ووحدة القيادة ، والوجود املسلح خارج الدولة، ومشكلة 
العاق��ة بني بغداد وإقليم كردس��تان، ، والبطالة املس��تفحلة، 
وتدهور البنى التحتية، وضعف الثقة بني احلكومة والش��عب...
وغيره��ا، وه��ي مبجملها حتدي��ات حقيقية ال ميك��ن جتاهلها، أو 

تص��ور عدم تأثيرها عل��ى كفاءة وفاعلية العراق في سياس��ته 
اخلارجي��ة، فكما معل��وم ان قوة السياس��ية اخلارجية ألي دولة 
هي انعكاس لقوة ومتانة ومتاس��ك البيئة الداخلية، من جانب، 
وواق��ع العاقات وت��وازن القوى والفواعل الس��ائدة ف��ي بيئتها 
اخلارجي��ة، من جانب آخر. حقا ان العقبات التي تعترض س��بيل 
السياس��ية اخلارجية اجلديدة للعراق كبيرة، ولكن جتاوزها ليس 
أمرا مس��تحيا، الس��يما ان حكومات املنطقة جميعها تقريبا 
مت��ر مبرحلة جديدة، حتكمها رغبتها باحلصول على فس��حة من 
الهدوء والتقاط االنف��اس، بعد ان انهكتها املؤامرات ومكافحة 
اإلرهاب واحل��روب بالوكالة واالبتزاز الدول��ي والنزاعات الداخلية 
وصفقات التس��لح الضخمة.. ما يجعل الظرف احلاضر للعراق، 
بعد ان خرج متماس��كا على املستوى اجلغرافي والشعبي على 
االقل، ظرفا مناس��با للعب دور إقليم��ي ودولي فاعل في تقريب 
وجه��ات النظ��ر ب��ني دول املنطق��ة، وحماي��ة مصاحل��ه العليا، 
وتثبيت وادامة حالة الس��ام واالس��تقرار التي أعقبت االنتصار 
على التنظيم��ات اإلرهابية. انه الزمن ال��ذي يحتاج فيه العراق 
الى: احلكمة ال التهور واالستعجال وعليه وهو يخطو بسياسة 
االنفت��اح اخلارجي على جميع األطراف ان يختار بحرية حتالفاته 
اإلقليمي��ة والدولي��ة ومبا يحق��ق مصاحله العلي��ا، دون خضوع 
إلماءات اآلخرين، وان تكون لديه إرادة سياس��ية صلبة وموحدة 
ومس��تقلة وواعية تس��تثمر ه��ذا الظرف بنج��اح، اذ بدون هذه 
االرادة س��تكون مرحلة االنفتاح اخلارجي اليوم مجرد استراحة 
مح��ارب وجس نب��ض من جميع االط��راف لتب��دأ بعدها مرحلة 
انتكاس جديدة تكون عواقبها وخيمة للجميع، لكن ضحيتها 

األكبر ستكون مصلحة العراق وشعبه.

العراق .. سياسة خارجية إجيابية تقتضي االستمرارية واحلذر



امس  صباح  اإلسباني،  مدريد  ريال  نادي  حسم 
العب  كروس،  توني  األملاني  بشأن  قراره  اإلثنني، 
وسط الفريق. وذكر ريال مدريد عبر موقعه الرسمي 
كروس،  توني  مع  اتفق  النادي  أن  اإلنترنت،  على 
امللكي  النادي  بقميص  ليظل  عقده،  متديد  على 
املقرر  ومن   .2023 عام  من  يونيو/ حزيران   30 حتى 
بيرنابيو،  سانتياجو  إستاد  في  كروس  يظهر  أن 
ظهر اليوم، في مؤمتر صحفي أمام وسائل اإلعالم. 
األبيض  الفريق  مع  مباراة   43 في  كروس  وشارك 
تسجيل  من  خاللها  متكن  احلالي،  املوسم  خالل 
هدف واحد، وصناعة 6 أهداف. وتوج العب الوسط 

األملاني مع ريال مدريد بلقب الدوري اإلسباني مرة 
واحدة، ودوري أبطال أوروبا )3 مرات(، وكأس السوبر 
مرات(،   4( لألندية  العالم  وكأس  )مرة(،  اإلسباني 

وكأس السوبر األوروبي )3 مرات(.

األميركي  املالكم  احتفظ 
ديونتاي ويلدر بلقب بطل العالم 
تصنيف  حسب  الثقيل،  للوزن 

بفوز  للمالكمة،  العاملي  اجمللس 
مواطنه  متحديه  على  كاسح 
بالضربة  بريزيل  دومينيك 
من  األولى  اجلولة  في  القاضية 

األول  أمس  اقيمت  التي  املباراة 
النزال  واستغرق  نيويورك.  في 
دقيقتني و17 ثانية كانت كافية 
أرضا  بريزيل  إلرسال  لويلدر 

محققا  هائلة،  ميينية  بلكمة 
في  واألربعني  احلادي  فوزه 
مسيرته، والـ40 بالضربة الفنية 
األسرع  هو  والفوز  القاضية. 
دون  بأنه  العالم  مذكرا  لويلدر، 
الوزن  في  مالكم  أفضل  شك 
على  مستمرا  اليزال  الثقيل 
االنتقادات  وأسكت  احللبات، 
مع  التعادل  بعد  مسته  التي 
في  فوري  تايسون  البريطاني 

ديسمبر في نيويورك.
احللبة  وصل  الذي  ويلدر،  ووضع 
مباشرة  باحلزام  عنقه  مطوقا 
منافسه في موقف حرج، لكن 
وازعجه  مفاجأته  حاول  بريزيل 
الرأس  على  اخللف  من  بلكمة 
غيظ  إنذارا.وأدى  عليها  نال 
بطل العالم الى قيامه بتوجيه 
يديه  بكلتا  متالحقة  لكمات 

ولم  ارضا،  فأسقطه  ملتحديه 
يستطع األخير بعد ذلك القيام 
بأي حراك قبل أن ينهض ويترنح 
املباراة  احلكم  فأوقف  خلطوات، 
احلبال. على  املهزوم  انهار  ثم 

اجلدل  أثار  الذي  ويلدر  وصرح 
قبل املباراة من خالل متنيه املوت 
خلصمه، والذي يقوم معه خالف 
قوي منذ 2017، »كل ما قيل في 
املباراة  سبقت  التي  األسابيع 
فد خرج. هناك مزيد من العداوة 
ويلدر  واحتفظ  بيننا«.  واحلقد 
بلقب اجمللس العاملي للمالكمة 
في الوزن الثقيل للمرة التاسعة، 
مثل أساطير رياضة الفن النبيل 
محمد  فرايزر،  جو  أمثال  من 
ولينوكس  تايسون  مايك  علي، 
احلرب  أدوات  دفن  حاول  لويس، 

بعد املباراة.

ــلوفيني  الس ــر  مصي ــا  م ــة..  بداي  *
كاتانيتش مدرب منتخب العراق وسط 

إشاعات مغادرته ألسباب مالية؟
ــر العراقية بأن  - أود أن أطمئن اجلماهي
ــم  ــتمر، ومت حس املدرب كاتانيتش مس
ــكلة في  ــر، وال توجد أي مش ــذا األم ه
ــن رئيس  ــده، حيث طلبنا م ــني عق تأم
ــتقباله  ــار أثناء اس ــار دين ــوزراء ملي ال
ــب رأي وزير  ــي، وطل ــب األوملب للمنتخ
ــة وال توجد أي  ــباب ومتت املوافق الش

مشكلة في هذا اجلانب.
ــي عن  ــب الليب ــذار املنتخ ــل اعت * ه

الودية أضر بتحضيرات العراق؟
ــاًكا في  ــك ارتب ــا ذل ــق لن ــد خل - أكي
ــال البد  ــن واقع احل ــرات، لك التحضي
ــروف صعبة  ــه، ليبيا متر بظ أن نتقبل

وعلينا احترام رغبة االحتاد الليبي، لكن 
ــكر املنتخب في تونس سيكون  معس
ــب تونس وديًا  ــنواجه منتخ قائًما وس

حسب االتفاق املسبق بني االحتادين.
ــوض مباراة  ــاك ودية أخرى تع * هل هن

ليبيا؟
ــا جاء في  ــذار ليبي ــي احلقيقة اعت - ف
ــك أجرينا عدة  ــت متأخر جدا مع ذل وق
ــم صعوبة املهمة لترتيب  محاوالت رغ
ــقف الزمني احملدد،  مباراة وفق هذا الس
ــنواصل مساعينا وإن تعذر  مع ذلك س
ذلك سنخوض مباراة تونس ونعود إلى 

بغداد.
* وضع املنتخبات معقد وأغلب املدربني 

يشتكون من اإلهمال.. ما تعليقك؟
ــه  ــذا الواقع الصعب الذي نعيش - ه
ــال، االحتاد  ــي اإلهم ــبب ف كاحتاد تس
ــبب  بس ــة  مالي ــة  أزم ــن  م ــي  يعان
ــة  واللجن ــوزارة  ال ــني  ب ــكالت  املش
ــا بهذه  ــا ليس طرًف ــة، واحتادن األوملبي
ــرع وقت  األزمة ونتمنى أن تنتهي بأس
واملدربون  ــرة  فاملنتخبات ضحية كبي
ــدي علم  ــة معقدة، ول ــون حال يعيش
ــم  ــن ماله ــون م ــني يصرف ــأن املدرب ب
الشخصي لتسيير األمور ونحن أيضا 

كي ال تتوقف العجلة.
ــباب  ــابقا وزير الش * لكنك التقيت س

والرياضة.. ألم تكن هناك انفراجة؟
ــا عن  ــر وحتدثن ــتقبلنا الوزي ــم اس - نع
الظرف الصعب الذي تعيشه املنتخبات 
ــور جيًدا  ــي األم ــل يع ــة، والرج العراقي
ــام، لكن  ــة خالل أي ــل األزم ــا بح ووعدن
املشكلة أن املدة طالت واالستحقاقات 
ــتدفع ثمًنا  ــة واملنتخبات س باتت قريب

ــرع وقت  كبيًرا، أمتنى أن حتل األزمة بأس
ــق  لتعلي ــيدفعنا  س ــتمرارها  اس ألن 

نشاطاتنا بسبب خواء ميزانية االحتاد.
* عاد احلديث مجدًدا عن الدوري بعد أن 
ــيناريو العام املاضي ولم ينته  تكرر س

بوقت مقبول.. ما رأيك؟
ــبب  ــذا واقع احلال ُفرض علينا، بس - ه

ــي الدرجة  ــرق إلى 20 ف ــدد الف زيادة ع
املمتازة، رأيي الشخصي هذا عدد كبير، 
ــرارات جريئة  ــي أن نتخذ ق واحلل املثال
دون أي تردد في تقليص عدد فرق الدوري 

للموسم بعد املقبل إلى 16 فريًقا.
ــاء التحكيمية التي  ــاذا عن األخط * م

باتت تقلق الدوري؟
ــا صراحة، كل  ــذا املوضوع يقلقن - ه
ــم تتكرر األخطاء مع اجتهادنا  موس

ــكرات  ومعس دورات  ــم  تنظي ــي  ف
ــود محاضرين  ــب وج ــكام بجان للح
ــذا واقع  ــاٍل لكن ه ــتوى ع ــى مس عل
ــاذجة غير  ــة س ــاء غريب ــال، أخط احل
مبررة تتكرر كل موسم، وأعتقد أن ما 
ــرات الدائمة بني  ــببه املؤام يحدث س
األسرة التحكيمية نفسها، فلجنة 

احلكام على 
التاريخ  ــر  م

ــدأ  ته ــم  ل
ودائما ما تكون 

ما  خالفات  هناك 
ينعكس سلبيا على 

األداء.
* ماذا عن تأخر حقوق 

احلكام؟
ــر  ــرر غي ــذا مب - ه
مقبول ملن ارتكب 
ألن  ــاء،  األخط
ــم املاضي  املوس
حقوق  ــرت  تأخ
لكن  ــكام،  احل
ــر  خي أل با
اجلميع تسلم 
حقوقه كاملة.

* ماذا عن بطولة غرب آسيا واستضافة 
مجموعة الشباب في تصفيات آسيا؟

ــم  حس مت  ــيا  آس ــرب  لغ ــبة  بالنس  -
املوضوع ستكون مجموعة في كربالء 
وأخرى في أربيل، أما مجموعة الشباب 
ــيا لم حتسم بعد مع  في تصفيات آس
ــالء، ألن  ــخصيا أفضل في كرب ــي ش أن
ــات  ــم للمنتخب ــات كأس العال تصفي

ــي  ــابق ف ــت س ــددت بوق ــة ح الوطني
البصرة وبالتالي تكون هناك عدالة في 
توزيع املهام، وعن االستضافة فالعراق 
ــبق وأن جنح في  ــادر على النجاح وس ق

االختبارات املاضية.
ــة محكمة كأس  ــك قضي ــل تقلق * ه

التي رفعت من قبل عدنان درجال؟
- كال ال تقلقنا وكأس محكمة محايدة 
ــهال،  وعادلة إن كان احلق معنا أهال وس
وإن لم يكن معنا كذلك منتثل للقرارات، 
ــا طويال  ــيأخذ وقت ــوع س ــن املوض لك
باعتقادي وعلينا االهتمام بعملنا دون 
ــا تأخذ  ــذه القضية ألنه ــات له االلتف

مجراها القانوني.
ــت مقتنع بعمل االحتاد  ــرا.. هل أن * أخي

وسط تلك االنتقادات؟
- العمل لم يكن بأجواء مثالية ولم 
ــرة املاضية،  ــة الفت ــدأ متاما طيل نه
ــل العمل مثل  هناك تفاصيل تعط
ــي رفعتها  ــة أجور املالعب الت قضي
ــكلة  ــابقة وحاليا مش الوزارة الس
ــي األجواء  وبالتال ــوزارة واألوملبية  ال
ــا  طاقتن ــكل  ب ــل  ونعم ــدة  معق
ــت  ــروف ليس ــن الظ ــاد لك لالجته
ــي  وبالتال ــام  ت ــكل  بش ــبة  مناس

األخطاء واردة في العمل.
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اجلوية يستعيد كرار نبيل قبل مواجهة الشرطة

خدمات  اجلوية،  القوة  فريق  استعاد 
اخلميس  مباراة  قبل  نبيل،  كرار  العبه 
قمة  في  الشرطة  املتصدر  أمام  املقبل 
املرحلة  من  التاسعة  اجلولة  مباريات 

الثانية للدوري العراقي املمتاز.
وكان كرار نبيل قد غاب عن آخر مباراتني 
بعد  واحلدود،  أربيل  أمام  اجلوية  للقوة 

أثناء  اخللفية  العضلة  في  إصابته 
تدريبات الفريق.

اجلماعية  الفريق  تدريبات  نبيل  ودخل 
جاهًزا  وسيكون  طبيعي،  بشكل 

ملباراة الشرطة يوم اخلميس املقبل.
تأهيلي  برنامج  إلى  نبيل  وخضع كرار 
عملية  إلمتام  املاضية،  الفترة  خالل 
أمت  على  وأصبح  اإلصابة،  من  شفائه 

اجلاهزية ملباراة الديربي.

 بغداد / 

وكاالت/ 

وكاالت/  وكاالت/ 

وكاالت/ 

متابعة / 

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

ــة الوطنية أمس األول  ــاوري لالحتادات الرياضي ــج االجتماع التش ــن يتابع نتائ م
ــانية من جهة  ــت حاالت إنس ــة إذ تناول ــا إال بالدرامي ــه وصفه ــبت ال ميكن الس
ــن عن كيفية  ــرى وتوجيهات لآلخري ــن جهة أخ ــود احلكومية م ــادت باجله وأش
ــاكني ومرتبات  ــوق الرياضيني املس ــة ومطالبات بحق ــة صحيح ــل بطريق العم
ــي التأهل الى  ــي دفاعاً عن فرصته ف ــطاء ودعم املنتخب األوملب ــني البس العامل
ــداً وغارقة في أجواء  ــرة القدم كانت تعيش رغ ــو 2020 وكأن منتخبات ك طوكي

فارهة خالل اإلعداد والتحضير لكل بطولة.
االحتادات أشارت بوضوح الى أن اللجنة األوملبية ترى أن عملها مبعزل عن العالم 
ــد لدميومتها وبقائها »خيمة لالحتادات الوطنية« وراعية إلجنازات  هو احلل الوحي
ــتنهار وتختفي وتنسحب عن منصات التتويج، فقط  الرياضة العراقية التي س
ما حتتاجه هو وصول املليارات الى خزينتها من احلكومة وال ينبغي ألحد التدخل 
ــتوى النظري بلغة  ــؤونها خصوصاً إن رؤيا االحتادات كانت مثالية على املس بش

توحي كأننا نتحدث عن اللجنة األوملبية السويسرية أو اليابانية مثالً!
ــاد طريقة حتضير  ــاركة في األوملبي ــل املقصود من حرص االحتادات على املش فه
ــياد  ــذا االعجاز التاريخي في أس ــي الذي حّقق ه ــي صفاء اجلميل ــاع الذهب الرب
ــي قاعة  ــوء التحضير ف ــد برغم س ــد وثابر فحص ــه اجته ــه ومدرب ــا ألن جاكرت
ــدام التخطيط والتخبط اإلداري  ــط حالة كارثية من انع تدريبات متهالكة وس

والتنظيمي اخملزي؟
أم حتضير منتخبات كرة القدم التي كانت وما تزال تقيم معسكراتها التدريبية 

ومبارياتها التجريبية في الدوحة على حساب االحتاد القطري لكرة القدم؟
ــة بحضور ممثلي  ــع الرياضة العراقي ــة واق ــادات الرياضية ملناقش ــع االحت إن جتّم
ــا يُبرر وجودها  ــر أوملبية ال يوجد م ــاب وفعاليات غي ــا احتادات ألع ــاداً منه 36 احت
ــكل واحلماسة ميثل حالة إيجابية  ــكيلها باألساس في اجتماع بهذا الش وتش
ــن املوضوعات األكثر أهمية  ــة العديد م لكنها جاءت متأخرة كثيراً عن مناقش
ــرف الراهن  ــني والعمل في الظ ــتحقاقات الرياضي ــاً باس ــر ارتباط ــل وأكث مبراح
ــة الى توضيح  ــت ونكران ذات إضاف ــتقبل بدافع وطني بح ــط للمس والتخطي
ــامل لكل األموال التي تسلمتها اللجنة منذ وصول رعد حمودي الى  كامل وش

منصبه عام 2009 حتى إجراء االنتخبات األخيرة املثيرة للجدل!
ــاركة في دورة  ــر أن يكون قبل وبعد كل مش ــل هذا التجّمع اخلّي ــدر مبث كان األج
ــبة ألي احتاد رياضي منضٍو حتت لواء  ــيوية وعربية، كذلك احلال بالنس ألعاب آس

اللجنة األوملبية ملناقشة العشرات من املوضوعات ذات الصلة.
ــمى وأكبر  ــة العراقية عام 1948 ألهداف اس ــت اللجنة االوملبية الوطني تأسس
ــة املنحّلة، وأهمها  ــس اللجنة االوملبية العراقي ــم من تلك التي يعرفها رئي وأه
ــرة واملقدرة على حتّمل  ــّدى للمهمة على درجة عالية من اخلب ــون من يتص أن يك
للمسؤولية ومواجهة األعباء والتحديات بكفاءة إدارية قيادية تسمح له القيام 
ــة وقبل كل هذا  ــاً للقوانني واألعراف واالنظم ــه األكمل وفق ــه على الوج بواجب

االخالص في العمل بضمير حي.
ــتها حتى  ــودي منصب رئاس ــلم رعد حم ــة االوملبية منذ تس ــدم اللجن ــم تق ل
ــفع لها  ــباط 2018 ما يش عّدها منحلة بقرار من احملكمة االحتادية العليا في ش
ويدعم برامجها واستقالليتها وفق نظام عمل وضوابط وآليات واضحة املعالم 
ــرات من مليارات الدوالرات على مّر سنوات  واألهداف على الرغم من صرف العش

وسنوات.
ــة الى مراكز  ــن ضعف اإلعداد وهي بحاج ــكو م ــع هو ان كل االحتادات تش الواق
تخّصصية وتتمنى اقامة معسكرات تدريية مناسبة وجتهيزات رياضية وغيرها 
ــتحداث املزيد من  ــذي يواصل اس ــات، بينما املكتب التنفي ــر من املتطلب الكثي
ــة الهدف من  ــيها وغياب اهمي ــم محدودية عدد ممارس ــادات الرياضية برغ االحت

وجودها!
فشل اللجنة األوملبية الوطنية العراقية في أداء مهامها ال يعفي بقية اجلهات 
ــة من التقصير  ــباب والرياض ــات ذات الصلة وفي مقدمتها وزارة الش واملؤسس
ــة ووصولها الى  ــي أّدت الى تفاقم األزم ــن اجلوانب والتفاصيل الت ــي العديد م ف
ــعة ومهمة من  ــريحة واس ــه اليوم والضحية في النهاية هي ش ــا وصلت الي م
ــرص على تأمني  ــس بوجود كيان قائم يح ــال الذين ميّنون النف ــني االبط الرياضي
احتياجاتهم وتنمية قدراتهم وضمان وصولهم الى املرحلة الالزمة من التأهيل 

في منافسة اقرانهم ونيل شرف متثيل الوطن في احملافل الدولية كافة.

بأمانة: مثالية 
اجتماع االحتادات

وقفة 

محمد العبيدي

عبد اخلالق مسعود يف حوار صريح: منتخبات العراق ضحية األزمة املالية

األسرة التحكيمية مليئة باملؤامرات .. واألخطاء ساذجة وغري مربرة
كاتانيتش مستمر مع العراق .. وهذا العدد املثالي لفرق الدوري

أكد أن اتحاد الكرة يعمل في أجواء غير مناسبة

ــرة واالنتقادات الكثيرة التي تطول عمله،  ــم ينقطع احلديث عن احتاد الك ل
ــاد واملنتخبات  ــت تهدد عمل االحت ــة احلرجة التي بات ــة إلى املرحل باإلضاف
الوطنية ودخول الدوري في النفق املظلم نتيجة متدد املسابقة. لذلك حتدث 
ــي حوار صريح،  ــعود ف ــاد العراقي لكرة القدم عبد اخلالق مس ــس االحت رئي
ــتفهامات التي تشغل بال الشارع الرياضي  للوقوف على الكثير من االس

بالعراق، فإلى السطور املقبلة:-

ويلدر يهزم بريزيل بالضربة القاضية وباجلولة األوىل

عن  اإليطالي،  يوفنتوس  نادي  يبحث 
ليحل  التعاقد مع مدير فني جديد، 

محل ماسيميليانو أليجري، مدرب 
عقب  سيرحل  والذي  الفريق 
وبحسب  اجلاري.  املوسم  نهاية 
بامليري،  تانكريدي  عن  ورد  ما 
الشهير،  اإليطالي  الصحفي 
فإن يوفنتوس حاول التواصل 
كلوب،  يورجن  األملاني  مع 

املدير الفني لفريق ليفربول 
نواياه  ملعرفة  اإلجنليزي، 
بشأن توليه املهمة الفنية 
للسيدة العجوز. وأضاف 
تواصل  يوفنتوس  أن 
األخير  أن  إال  كلوب  مع 

رفض عرض البيانكونيري 
لقيادة الفريق خلًفا ألليجري، 

يوفنتوس  اتصاالت  أن  مؤكًدا 
يشار  نتيجة.  أي  عن  تثمر  لم 
حالًيا  مرتبط  كلوب  أن  إلى 
عام  حتى  ليفربول  مع  بعقد 
األملاني  املدرب  ويستعد   ،2022
للعب نهائي دوري أبطال أوروبا 
التوالي  على  الثاني  للموسم 
الريدز  وخسر  ليفربول.  مع 

نهائي دوري األبطال في املوسم 
فيما   ،)1-3( ريال مدريد  أمام  املاضي 

توتنهام  أمام  يلعب  أن  املقرر  من 
هوتسبير، في نهائي إجنليزي خالص، 

في 1 يونيو املقبل.

كلوب يرفض عرض 
يوفنتوس

رمسًيا.. ريال مدريد حيسم مصري توني كروس
عن  جيرمان،  سان  باريس  جنم  مبابي،  كيليان  الفرنسي  أعرب 
سعادته مبنافسة األرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، على 
جائزة احلذاء الذهبي ألفضل هداف بالدوريات األوروبية هذا املوسم.

ووصل مبابي إلى الهدف رقم 32 له هذا املوسم بالدوري الفرنسي، 
ليصبح على بُعد 4 أهداف من جنم برشلونة صاحب الـ36 هدفا، 
وان«. »بالليج  جيرمان  سان  رفقة  لألول  وحيدة  مباراة  تبقي  مع 

ديبورتيفو«:  أبرزتها صحيفة »موندو  وقال مبابي، في تصريحات 
»لقد أخبرت نفسي أنني حتى إذا خسرت، فإن ذلك سيكون أمام 
ميسي، أحد أفضل الالعبني في التاريخ«. وأضاف: »التفكير في 
أنه ميكنني الفوز بلقب أفضل هداف أوروبي حتى املباراة األخيرة، 

أمر يشعرني بالفخر، لكن السباق لم ينته«.

مبابي حيتفظ بأمل التفوق على ميسي
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• حدثنا عن املشهد السياسي الحالي؟
- ان املش��هد السياس��ي العراقي ال يخل��و من التعقيد 
وبعض االس��تعصاءات، وال ش��ك ان االوضاع االقليمية 
ودول اجلوار والتوترات املوجودة فيها، والتي تلقي بظاللها 
عل��ى الوضع العام للبل��د، ومن ابرز معال��م االوضاع ان 
احلكوم��ة قد تش��كلت وفق الظ��روف املعروف��ة نتيجة 
التحالفات ودعم من حتالفني اساسيني، اال ان كل حتالف 
لدي��ه دائرة اوس��ع من التحالف��ات، واحلكومة والس��يد 
ع��ادل عبد املهدي ال يوجد لديها كتلة سياس��ية ودعم 
ع��ام، وهذه متثل نقطة ق��وة، ولكنها لم تخلو من بعض 
االش��كاليات الحقا، والتي متثلت في  االستعصاءات في 

مسار تشكيل احلكومة.
وان هذا االس��تعصاء ال اعتبره مب��ررا لطول هذه الفترة، 
صحيح ان هناك عدم التوافق ما بني القوى السياسية، 
ولكن ان يستغرق كل هذه املدة، فان ذلك يعطي اشارات 
خاطئة الى املواطنني بهذا الش��أن، وان هذا االستعصاء 
الق��ى بظالل��ه ايضا على مجل��س الن��واب، ليس لعدم 
وجود وزراء بقدر م��ا يدور خلفه  نوع من التجاذبات التي 

حصلت في البرملان.
وان احملصل��ة النهائي��ة ان احلكوم��ة ق��د مت االتفاق على 
منهاجه��ا وقدم��ت برنامجه��ا احلكومي ال��ذي يحظى 
بدع��م كبير رغم  وج��ود بعض املالحظ��ات لدينا عليه، 
ولكننا بش��كل عام نؤيد تنفي��ذه، واالن بعد مضي مدة 
ستة اش��هر من تولي احلكومة مسؤولياته ومضي اكثر 
من ش��هر من تنفي��ذ البرنام��ج، فان املؤش��رات العامة 
تشير الى ان هناك بطء في عملية تنفيذ القرار، صحيح 
ان هناك حراكا وخطوات قد حصلت، اال ان املواطنني لم 

يتلمسوا اثار ذلك.

• م��اذا عن موضوع مكافحة الفس��اد من قبل 
الحكومة ؟

- هن��اك اس��ئلة كثيرة تثار ف��ي هذا املوض��وع، حيث مت 
تش��كيل اجمللس االعلى ملكافحة الفس��اد الذي يهدف 
الى تفعيل املؤسس��ات، ولكننا ما زلن��ا ننتظر النتائج، 
وخصوصا بعد مظاهر الفس��اد التي كانت تدور س��ابقا 
في اخلفاء، اصبحت االن جتري في وضح النهار، من خالل 
ش��راء وبيع املناصب وغير ذلك، وهذه عملية غير مريحة 

للمواطن.

• تعتقد انها اصبحت واقع حال؟
- نع��م، ولك��ن ال يج��وز ان تتحدث عن برام��ج ومناهج 
وتأمني خدم��ات وارتق��اء بالواقع املعاش��ي للمواطنني 
وتطوير االقتصاد، ولديك حاالت مفضوحة من الفس��اد 
تطال مؤسس��ات ومواقع مهمة ف��ي الدولة، وهذا االمر 
ال يس��تقيم مع ذاك، النه يشكك بكل جدوى العملية 
برمتها، ولذلك فاننا نقول، ان هذا االمر يحتاج الى حزم 
لك��ي تبعث برس��الة واضحة عن وج��ود ارادة ملكافحة 

الفساد.
وفي الوقت نفس��ه الذي نشير الى النقاط واملالحظات، 
فان هناك بعض االمور االيجابية، حيث ان حكومة عادل 
عبد املهدي تبتعد ع��ن التصعيد وعملية اثارة اخلالفات 
بقدر م��ا تبحث عن مواط��ن التوافق، وتتمت��ع بعالقات 
متوازنة الى حد كبير مع الدول االقليمية والدولية والتي 
انعكس��ت عبر الزيارات املتنوعة س��واء التي كانت عن 
طري��ق قادة الرئاس��ات او الزيارات الت��ي قامت بها بعض 

الشخصيات السياسية االخرى.

اما بخص��وص االتفاقيات االقتصادية الت��ي متت، فانها 
بق��در ما تعك��س من جان��ب ايجابي، ف��ان هناك بعض 
املالحظ��ات حوله��ا، ولكنه��ا قوبلت من قبل الوس��ط 
الصناعي والقطاع اخلاص بش��يء من التش��كك، حيث 
تضمن��ت االتفاقيات االنفتاح وانش��اء مناطق صناعية 
واعف��اء من الكم��ارك والضرائ��ب، في الوق��ت الذي لم 

يستطع القطاع اخلاص النهوض على قدميه.
وباحملصل��ة العام��ة، ف��ان حكومة عادل عب��د املهدي ما 
زال امامه��ا املزيد م��ن الوقت الجل اس��تكمال ما بدأت 
به واس��تكمال بع��ض اخلط��وات التي لم تؤت��ي أكلها 
بع��د، ولكنه��ا حتتاج الى س��رعة وحزم اكث��ر في بعض 
اجملاالت، س��واء ف��ي مكافح��ة الفس��اد او االصالحات، 
حي��ث جند ان هن��اك اجراءات حتصل وخط��وات جتري في 
مج��ال احلوكمة وغيرها، ولكننا الي��وم ننتظر املزيد من 
االصالح��ات في بناء الدول��ة، وبتاريخ 30/ 6 س��وف تتم 
قضية الوكاالت والدرجات، علما ان البعض يشكك في 
امكانية احلكومة واالطراف السياس��ية من اجنازه ضمن 
هذا املوع��د، ولكن قانون املوازنة واض��ح وينص على انه 
بع��د هذا التاري��خ )30/ 6( فان كل من يتولى املس��ؤولية 
بالوكالة سوف يفقد صالحيته مبا فيها االمتيازات التي 
ميلكه��ا، وبالتالي اصب��ح ملزما، فاذا كان الس��يد عادل 
عب��د املهدي لديه ش��ك في امكانية الت��زام وتنفيذ كل 
التزاماته التي يفرضها القانون فعليه مسبقا ان يشير 
ويؤش��ر الى ان يطلب تأجيل او ش��يء من ه��ذا القبيل، 

وبخالف ذلك يجب ان يتحقق هذا االمر.

والس��ؤال املطروح االن، كيف س��تتم هذه العملية؟ هل 
تتم عبر ازاحة اطراف معينة او جهات او مسؤولني كانوا 
يحس��بون على طرف ما؟ وهل هناك ثمة اس��تئثار بهذا 
االم��ر؟، وهن��ا دعنا نش��ير الى موضوع مه��م وهو كيف 
جتري العملية؟، حيث ان الس��يد ع��ادل عبد املهدي كان 
ق��د توجه الى قوى سياس��ية مختلف��ة وخاصة القوى 
الداعم��ة له ف��ي التحالف��ات وطلب منه��م ان يقدموا 
مقترحاتهم واس��ماءهم، رغم ان البعض يقول: ملاذا لم 
تتم فتح هذا االمر للجميع، ولكن في ظل ظروف العراق 

السياس��ية ومن اجل تثبيت املرش��حني واملسؤولني في 
درجاته��م اخلاصة، فان ذلك يتطل��ب دور البرملان، ولذلك 
من الطبيعي ان يكون للقوى السياسية موقف ودور في 

ذلك، او على االقل وجود رأي في اختيارهم.
ومن جانب اخر، اننا عندم��ا نتحدث عن وظائف ومواقع 
ف��ي الدول��ة وليس��ت ف��ي احلكوم��ة، حيث هن��اك فرق 
ب��ني الدولة واحلكوم��ة، فاحلكومة تتغي��ر، علما ان هذه 
الوظائف سيش��غلها من يتم تثبيته الى حني التقاعد، 
فيفت��رض ان ه��ذه الص��ورة التي س��وف تنش��أ تعكس 
التنوع االجتماعي والسياس��ي العراقي، وليس مصاغة 
وفق تكتل سياسي معني او لون سياسي معني، الن ذلك 
ميثل ضحكا وخطأ سياسيا جسيما، وهذا يعني ان هذه 
املؤسسات سوف لن ينظر لها بعني الثقة لدى االوساط 
التي مت اقصاؤها، وهذه هي مس��ؤولية السيد عادل عبد 
امله��دي باعتباره رئيس ال��وزراء في ان يضمن هذا التنوع 
في هذه املواقع وان يضمن اعطاء رس��الة واضحة انه لم 
يتم االس��تئثار به��ا بصورة ضيقة، حي��ث فيها من هم 
مس��تقلون ومن ال ينتمون الطراف سياسية، حيث لهم 

حظوظ ومت اخذ ذلك بعني االعتبار.
ولكن السؤال املطروح، كيف يستطيع ان يؤمن كل ذلك؟ 
ولالجابة على هذا السؤال نقول: ان االطراف السياسية 
تقوم بتقدمي املرش��حني وباملقابل فان رئيس الوزراء يجب 
ان ميتلك صالحية ان يأخذ منها من يس��توفي الشروط، 
سواء كانت الش��روط املهنية والكفاءة والنزاهة واخلبرة 
اضافة الى املساءلة والعدالة .. الخ، اال ان هذه االمور لم 
تكن متوفرة دائما في املرش��حني من الوزراء،  ولكن هذه 

املرة يجب ان يكون رئيس الوزراء حازما في هذا االمر.
ام��ا اجلانب االخ��ر، ف��ان رئيس ال��وزراء غي��ر محكوم او 
ممن��وع من ان يبحث ع��ن قنوات اخرى، مث��ل فتح نافذة 
لالقتراحات او ان يتوجه الى مؤسس��ات اكادميية .. الخ، 
وهو ميتلك القابلية واالمكانية ان يس��تخدم الكثير من 
القنوات واالوراق واملنافذ واجملاالت من اجل تأمني ان اعادة 
تشكيل احلكومة سوف لن يكون على حساب النوعية 
واخلبرة واالداء، وان كان هناك حديث عن الدولة العميقة 
احلاض��رة واملوج��ودة، فانها ال تس��تبدل بدول��ة عميقة 

اخرى، بل يجب ان يتغير هذا االمر ايضا.
علما ان هذا ميثل حتديا غير هني وس��هل، وان التجاذبات 
واملصالح سوف تلعب دورا كبيرا في ذلك، وباحملصلة فاننا 
نخلص الى حقيقة تتمث��ل في اننا نواجه اليوم الكثير 
من التحدي��ات في ظل تفاقم التوت��ر احلاصل، ونأمل ان 
ال تص��ل االمور الى الصدام، ولكن بش��كل عام فان هذا 
التفاق��م والتوتر يلقي بظالله عل��ى الواقع االقتصادي، 

حي��ث ان الوض��ع في اي��ران س��يترك اثارا س��لبية على 
العراق واملنطقة، وبالتالي فان العراق احوج ما يكون الى 
اعتماد سياسة تنطلق من مصلحته الوطنية بالدرجة 

االساس.

• هل تقصد السياسة الداخلية؟
- نع��م، السياس��ة الداخلية اضافة ال��ى وجود عالقات 
متوازن��ة في التعام��ل مع هذه االزمة، النه��ا كبيرة جدا 

والعراق متعرض الى خطر كبير جدا بسببها.

• ولك��ن هناك اجندات داخلية مختلفة، كيف 

يتم التعامل معها؟
- انا برأيي الش��خصي، ان ه��ذا املوضوع بالذات يجب ان 
ال يخضع الجندة او كتلة او لون سياسي معني، الن هذه 
املس��ألة وطنية بامتياز ته��م البل��د، وبالتالي يجب ان 
يصار وينظم عملي��ة بلورة مواقف تنطلق من املصلحة 
الوطني��ة العراقي��ة بالدرج��ة االس��اس، وه��ذا املوقف 
الوطني يجب ان نقوم بتأمني االس��ناد السياسي له، اي 
اننا نقوم بتأمني طيف واس��ع من الدعم، شامل الوسع 
درجات الطيف السياس��ي، وهذا ما س��يمكن احلكومة 
وهي تتعرض الى الضغوطات ميينا ويس��ارا لكي حتافظ 
على مس��ار مستقل نوعا ما ينأى بنفسه عن االنخراط 

في احملاور ويزج بصراعات ال طاقة له بها. 

• الش��عب العراق��ي يعرف منذ ف��رة طويلة 

ان الحزب الش��يوعي العراق��ي حزب له تاريخ 
مجي��د يف النض��ال والعراقة، فاي��ن هو اليوم 

وسط هذه الداومة؟
- احلزب الش��يوعي العراقي اليوم حاض��ر بقوة وله اراؤه 
ومواقف��ه، ونح��ن لدين��ا حتالفاتنا ولكن لدين��ا مواقفنا 
اخلاص��ة ايض��ا، حي��ث ان حتالفن��ا م��ع س��ائرون )التيار 
الص��دري( على اس��اس وج��ود ارضي��ة ذات طابع وطني 

وببعد اصالحي يتضمن مفردات وعناوين رئيسة.

• كيف حصل مثل هذا التحالف بني حزب او 
كتلة اس��امية وبني الحزب الش��يوعي، حيث 
ان البع��ض يتحدثون ع��ن وجود فرق كبري يف 

التوجهات وااليديولوجيا؟
- عل��ى املس��توى الفك��ري وااليديولوج��ي هن��اك متاي��ز 
وفروق��ات وكذل��ك عل��ى املس��توى السياس��ي، وهذين 
املستويني غالبا ما يتم دمجهما معا، وما حصل في عام 
2015 خالل احلركة االحتجاجية والتي بادر اليها مدنيون 
م��ن احلزب الش��يوعي، وانطلقت وفق ش��عارات واهداف 
وكانت ذات طابع وطني من اجل االصالح والفساد وتردي 
اخلدم��ات وضد احملاصص��ة ورفض التقس��يمات االثنية 
والقومي��ة والطائفية وكل اس��باب التعص��ب اخملتلفة، 
وفي فترة الحقة من هذه العملية ش��ارك التيار الصدري 

مبوقف واضح من قبل السيد مقتدى الصدر وبجمهوره، 
وعلى مدى اكثر من س��نتني حصل هناك عمل مشترك 
ف��ي اطار هذه احلركة االحتجاجية على مس��توى بغداد 
واحملافظ��ات، وق��د مت كس��ر بعض اجل��دران والش��كوك 
خ��الل ه��ذه العملية، فتول��دت عمليا عل��ى قاعدة هذا 
التعاون والتنس��يق االرضية التي اسست الى التحالف 

السياسي.

• هل كان التحالف والهدف االساسي مصلحة 

العراق؟
- بال ش��ك، حيث ان االمر اجلام��ع بيننا هو الهم الوطني 
واس��تقاللية الق��رار العراق��ي وخدمة جماهير ش��عبنا  
وبش��كل خ��اص الكادحني والفق��راء والفئ��ات املغلوب 
على امرها التي تعاني من ش��ظف العيش ومن التمييز 
وال��ى اخره��ا م��ن مآس��ي الواق��ع االجتماع��ي، ولذلك 
فانن��ا توصلنا مع��ا وكل حس��ب منطلقات��ه، حيث ان 
التيار الص��دري بحكم مواقفه ومعتقداته وسياس��ته 
ومرجعيات��ه الفكرية قد توصل الى ان هذا البلد يحتاج 
ال��ى اصالح��ات، حيث ع��رف ان الفس��اد ب��دأ ينخر كل 
مؤسس��ات البل��د ومفاصل��ه، علم��ا ان جمه��ور التيار 
الص��دري مش��ابه جلمهورنا، ميت��از بكونه تيارا ش��عبيا 
وواس��عا وعريضا، وكان يعاني من س��وء اخلدمات، وادرك 
ان ه��ذه االمور ال حتل فئوي��ا او عبر اش��كال قائمة على 
اس��اس الطائف��ة والقومي��ة الضيقة او اي ش��كل من 
اش��كال الهويات، وامنا هناك ثم��ة فضاء وطني يجب ان 

يتم التعامل معه .
وان ه��ذه االس��تنتاجات التي مت التوص��ل اليها، كال عبر 
منطلقات��ه الفكري��ة والسياس��ية هي التي اسس��ت 
لتحالف س��ائرون، وهنا اريد ان اش��ير الى نقطة مهمة 
فيها، ه��و ليس حتالف��ا ايديولوجيا، مبعن��ى انه لم يتم 
طل��ب او لم يق��م التي��ار الص��دري بتغيي��ر منطلقاته 

وكذلك احلال معنا.

• قب��ل اي��ام كان لك��م تصري��ح ح��ول وزراء 
الداخلي��ة والدف��اع وض��رورة ان يكون��وا اكفاء 
وخ��ارج الس��باق السياس��ي والتح��زب، م��اذا 

تقصدون؟
- ه��ذه هي الصيغة املطلوبة وخاص��ة في وزارات مهمة 
مث��ل وزارات الدف��اع والداخلي��ة، كونها س��يادية تهم 
املواطن وتتعام��ل معهم كمواطنني ولي��س من منظور 
سياس��ي ضيق، او منظ��ور كتلوي ضي��ق، او من منظور 

فئوي ضيق، وبالتالي فانه من احملبذ واملفضل ان يكون من 
يتولى هذه املس��ؤوليات هم م��ن ليس لهم لون ضيق، او 
صبغة سياسية ضيقة، فضال عن الكفاءة الشخصية.. 
وبالنسبة لنا فان السيد فالح الفياض بغض النظر عن 
االعتب��ارات االخرى، فانه يتبوأ االن مهمة كبيرة جدا في 
هيئة احلش��د الشعبي اضافة الى االمن الوطني، اي انه 
ميتلك مواق��ع مهمة، وال يوجد اي احتجاج او رفض على 
ه��ذه املواقع التي يتس��نمها، ولكن رمب��ا وزارة الداخلية 
وكذلك احلال مع وزارة الدفاع يفضل ان يتس��م املرش��ح 
لها باملواصفات التي ذكرناها، ونحن نعلم اليوم ان وزارة 
الداخلية بشكل خاص وجهاتنا االمنية مسؤولة اليوم 
ع��ن تثبيت مواقع الدولة وتعزيز االمن واالس��تقرار ودعم 
موضوع حصر السالح بيد الدولة، ولذلك فان من يتولى 
املس��ؤولية فيها يجب ان يكون على مسافة واحدة من 
اجلميع، ولذلك فان املنطلقات التي اكدنا عليها هي من 

يجب ان تتوفر في وزير الداخلية.
علم��ا انه ق��د حصل مؤخ��را قبول به��ذه الفكرة، 
اي حتدي��د مرش��حني اخري��ن، ولك��ن ب��رزت بعض 
االستعصاءات في اماكن اخرى، ولكن املبدأ واضح 

في االساس.

• ه��ل انت مؤم��ن بالعملية السياس��ية 
بصورة عامة؟

- ن��ود ان نوضح لكم فهمنا للعملية السياس��ية 
كاالتي .. حيث بعد ان س��قط نظام صدام حس��ني 
الدكتاتوري والذي كان الس��بب في تصدع الدولة، 
ومن ثم انطلقت العملية السياس��ية التي قادها 
االمريكان مبشاركة قوى سياس��ية عراقية، والتي 
كان الهدف منه��ا االنتقال بالبلد الى الدميقراطية 
يتمت��ع مبوجبه��ا مبجموع��ة  والت��ي  والتعددي��ة، 
م��ن احلري��ات الت��ي اقره��ا الدس��تور، فالعملي��ة 
السياسية تهدف الى ادارة هذا املسار نحو تثبيت 
البعد املؤسس��ي، وهذا هو امر مه��م، ولكن لدينا 
مالحظاتنا اجلوهرية على بعض اخللل الذي ش��اب 
ه��ذه العملية، منه��ا االنتماءات الضيقة، س��واء 
كان��ت الطائفي��ة او االثني��ة واملذهبي��ة بش��كل 
عام، وهذه تكرس��ت بش��كل عام عبر انقسامات 
وانتماءات محاصصية، والت��ي ادت الى بناء الدولة 
عل��ى اس��اس احملاصصة، وه��ذا كان لب واس��اس 
املشكلة والفش��ل في بناء الدولة وضعف اداءها، 
وه��و ايضا كان الس��بب في توفي��ر حاضنة كبيرة 
للفساد، ولذلك فاننا ناقدون للعملية السياسية 

كما هي، ولكننا داعمون لها بشكل عام.
علم��ا ان النظام السياس��ي الذي عرفه الدس��تور 
ال��ذي يتضم��ن ايضا ثغ��رات ونواق��ص ولكنن��ا نعتبره 
بش��كل عام مقب��ول وجيد ف��ي املنطقة، ولذل��ك فاننا 
نؤيده مع ضرورة تطبيق االصالحات بالنس��بة للدستور، 
ولكن ما دامت العملية السياس��ية قائمة على تفسير 
مع��ني او ع��رف فيم��ا يخص احملاصص��ة ال��ذي ال يوجد 
نص عليه في الدس��تور، فان هذا االم��ر يجب ان ننقده، 
وان موقفن��ا ضم��ن حتالف س��ائرون ان نخ��رج من نهج 
احملاصص��ة ق��در االم��كان، ولكننا ل��م نخرج ال��ى االن، 
صحي��ح اننا خرجنا جزئي��ا، ولكنها ما زال��ت موجودة، 
ول��و نظرت االس��تعصاءات واملش��اكل املوج��ودة لدينا، 
لوج��دت ان احملاصص��ة والتحاصص هي ف��ي جوهر هذه 

االستعصاءات املوجودة حاليا.

• ه��ل صحي��ح ان تحال��ف س��ائرون اق��رح 
ال��وزراء  رئي��س مجل��س  نائ��ب  اس��تحداث 

للشؤون االمنية ؟
- نع��م، هذا االمر مطروح كتحال��ف، ولكن فيما يخص 
مهمات��ه وكيفية اش��غاله وصالحيات��ه والتي هي من 
النق��اط الت��ي تتضم��ن بعض اخلالف��ات والنقاش��ات 
فانه��ا مازالت الى االن غير مكتمل��ة، ونحن نقول بهذا 
الش��أن، ان هذه املالحظات مهما كان��ت، فقد ان االوان 
ان حتس��م الستكمال تش��كيل احلكومة، فمع االزمات 
الت��ي نواجهها في ظ��ل عدم توفر وزي��ر للداخلية ووزير 
للدف��اع، فانها متثل اش��ارة غير مطمئن��ة للمواطنني، 
وه��ذا املوض��وع يتحمل��ه  اجلمي��ع، وان رئي��س الوزراء 
بحسب تقديري يجب ان يلعب دورا الجل حسم االمور، 
علما انه قد اتخذ موقفا على اعتماد التوافق مع القوى 
السياس��ية، ولكن يبدو ان هذا التوافق ال يتشكل وفق 
م��ا هو مطلوب، وعليه، فهل نبق��ى نظل منتظرين الى 
ان حتس��م االمور؟ ولذلك فان دور رئي��س الوزراء في هذه  

احلالة هو االسراع في حسم هذه املسألة.

• ان الحزب الش��يوعي كان على الدوام رافضا 

للمحاصص��ة وادارة املناص��ب بالوكالة، فهل 
مازال موقفكم ثابتا من ذلك؟

- انا قلت اننا ان لم نخرج من نظام احملاصصة بالش��كل 
مي��ارس االن، فانن��ا رافضون لها، علم��ا ان احملاصصة هي 
ليس��ت ضد االس��تحقاق االنتخابي، فان من حق القوى 
السياس��ية ان يكون لها ممثلون في اجه��زة الدولة، وان 
تكون في مناصب ومواقع تنس��جم مع وزنها وحجمها 
السياس��ي، ولك��ن ان يتم تقس��يم الدول��ة كلها على 
شكل حصص على اس��اس قومي او مذهبي او في اطار 
سياس��ي ضيق ، فذلك يعتبر خلال، حي��ث وصلنا اليوم 
بس��بب هذا النظام الى تره��ل الدولة، فبعد ان كان عدد 
املوظفني س��ابقا مليون��ا فقط، اصبحنا الي��وم بحدود 
)3-4( مالي��ني موظ��ف، واالم��ر االخ��ر ان الدول��ة ال متتلك 
موقف��ا ورأيا موح��دا بس��بب الصراعات والتقاس��مات 
فيما بينهم، اضف ال��ى ذلك، ان كل كتلة او حزب تقوم 
بجلب املرش��حني والش��خصيات التي توفر لها الرعاية 
واحلماي��ة، والتي اصبحت عائقا ام��ام عملية مكافحة 
الفس��اد، ولذل��ك فانك ت��رى اننا الى حد ه��ذه اللحظة 

نحارب الفساد.
اض��ف الى ذل��ك ان عنصر الكفاءة والنزاه��ة غير متوفر 
ف��ي كثير من االم��ور، كما ان الدولة والت��ي يتم التعويل 
عليها الن تعالج مش��اكلنا االقتصادية واالجتماعية اال 
اننا جند انها هي نفس��ها اصبحت موضع صراع، ولذلك 
فاننا حينما نقوم بتشريع مجموعة من القوانني اجليدة 
اال انها ال جتد مجاال للتنفيذ، والس��بب ان ادوات التنفيذ 
وف��ق القانون بنفس��ها تقوم مبحاب��اة ومجاملة العديد 
م��ن االطراف، وه��ذا امر غي��ر صحيح، فان ل��م يتم بناء 
الدولة على اس��س سليمة اليوم، فاننا غير قادرين على 
النهوض ال بواقعنا االقتص��ادي واالجتماعي وال ان نبني 
عالقاتنا على اسس سليمة مع دول اجلوار ومع محيطنا 

العاملي.

• من املاحظ ان الربملان لم يفلح يف اداء دوره 
التش��ريعي والرقابي بالش��كل ال��ذي يتمناه 
الش��عب، فما هو تقييمكم لل��دورة الربملانية 

الحالية؟
- ه��ذا الكالم ال��ى حد ما صحيح، ف��ان البرملان يتضمن 
مهمات تش��ريعية وقانوني��ة، حيث اننا لم نش��رع في 
الفصل التش��ريعي االول سوى قانون واحد وهو املوازنة، 
ام��ا الفصل التش��ريعي الثاني فقد مت تش��ريع 3 قوانني 
واكثر بهذا الشأن، ورمبا س��يتم تشريع قوانني اكثر، وان 
احد اس��باب ضعف اداء البرمل��ان وخصوصا في الفصل 
االول، ان احلكوم��ة لم تقدم الى البرملان س��وى مش��روع 
قانون واحد، اما املشاريع واملقترحات التي كانت موجودة 
في مجلس النواب، فارتأي ان نعيد ارسالها الى احلكومة 
الجل ان ترس��لها وتتبنى ما يتوافق مع برنامجها، علما 
ان احلكوم��ة ق��د تأخرت في ذلك ولم ترس��ل لن��ا اال 13 
مش��روعا، وما ت��زال البقية قي��د البحث، ولك��ن ذلك ال 

يعفي مسؤولية البرملان من ذلك.
علم��ا ان الصراعات السياس��ية قد انعكس��ت بصورة 
واضح��ة في مجل��س الن��واب وانعكس��ت كذلك على 
تشكيل اللجان ورئاس��اتها، وان الدور الرقابي باالساس 
تقوم به اللجان، وكذلك احلال مع التشريع، الن القوانني 
عندما ترسل، تدرس في البداية عن طريق اللجان، والتي 
كان عمله��ا ان لم يكن متوقف كليا فه��و جزئيا، واالن 
مت حس��م رئاسات قس��م كثير من اللجان وليس كلها، 
واالم��ر االخ��ر ان ادارة جلس��ات البرمل��ان وتنظيمها وما 
يتعل��ق بها كان ينتابه بعض النقص واملالحظات، فهذه 
جمل��ة م��ن االمور الت��ي جتعلنا نحن وكذل��ك املواطنني 
غير س��عيدين مبا حتق��ق في البرمل��ان، وال نعتقده كافيا، 

ولكننا نقول: ان املشوار ما زال طويال امام البرملان، حيث 
تنتظرنا 3 سنوات قادمة.

كما ان بعض االم��ور في البرملان قابلة للتقومي والتعديل 
واالصالح، الن هذا املوضوع مت بحثه برملانيا وقانونيا ومتت 
مناقش��ته في اجتماعات قادة الكتل وشخصت نقاط 
الضعف وكان هناك التزام على االقل في الفصل الثاني 
على ان يتم مترير ع��دد من القوانني املهمة، ومنها قانون 
اخلدمة املدنية وقان��ون االدارة املالية الذي حققنا تقدما 
مهم��ا ف��ي قراءته، كم��ا ان امامنا ايض��ا قانون احملكمة 

االحتادية وقانون الضمان الصحي.. الخ.
وان هذه القوانني تتعلق ببناء الدولة، وهي قوانني مهمة 
وليس��ت جزئية، وان هذه القوان��ني ان جنحنا في اجنازها 
خ��الل ه��ذه الدورة نكون ق��د حققنا خط��وة مهمة الى 

االمام .

• اىل اي��ن يس��ري تحال��ف س��ائرون والحزب 
الشيوعي؟

- الى حد هذه اللحظات ورغم كل ما يجري من املش��هد 
السياس��ي، فان حتالف س��ائرون بقي متماسكا وثابتا، 
عل��ى الرغ��م م��ن ان البع��ض اخذ يع��ول عل��ى تهدميه 
وتش��تته، وان س��بب التماس��ك هو انن��ا انطلقنا وفق 
رؤي��ة برنامجية محددة، فنحن لم نتحالف وفق مصالح 
ضيقة وطارئة او على اس��اس حصص ومواقع، حيث لم 
يكن هذا االمر باحلسبان، فبما اننا متجهون نحو مشروع 
ورؤي��ة ذات بعد اصالحي ورغبتنا في اح��داث التغييرات 
واالصالح��ات املطلوب��ة، وهي رغب��ة ما تزال مش��تركة، 
وطامل��ا احلاجة قائمة وهناك التزام من كل االطراف بهذه 
الرؤية ولذلك فان التحالف يس��تمر، اما اذا كانت هناك 
تصرفات او س��بب هذا او ذاك او رؤية اخرى، فلكل حادث 
حديث، رغ��م ان لدينا بعض املالحظات على هذا اجلانب 
وذاك، فالصورة ليست وردية مئة باملئة، فاحلياة تتضمن 
املصاعب واملعوق��ات وامور نختلف عليه��ا، اال ان احملاور 
الرئيسة التي اقيم عليها التحالف ما تزال قائمة ويبرر 
استمراره ونحن االن نعمل عمال مشتركا على اساسه.

• ماذا اضاف لكم التحالف وماذا اضفتم له؟
- في  املقابلة االخيرة للس��يد حاكم الزاملي قال فيها: 
اننا ش��يوعيون ومدني��ون، وهذه الكلم��ة صحيحة، الن 
التحال��ف اعطى صورة اوس��ع للتيار الص��دري واصبح 
اكثر انفتاحا، وتغيرت صورته في الشارع، بل وحتى على 
املس��توى االقليمي والدولي. ولو نظرنا بحسابات الربح 

واخلس��ارة الضيق��ة رمبا ل��م يكن هناك الش��يء الكبير 
بهذا املعنى، ولكن هذا ليس معيارنا، بل معيارنا ان هذا 
االنفت��اح الذي حصل يهدف الى كس��ر حاالت التخندق 
والتوت��ر والتجاف��ي املوج��ود م��ا ب��ني التي��ارات املدنية 
والتي��ارات االس��المية، والذي كان يعتقد س��ابقا انهما 
ف��ي خندقني متصارعني وال ميك��ن ان يلتقيا باي حال من 
االحوال، واذا بنا نستطيع ان نبني من خالل هذا التحالف 
ارضية اس��ميناها املصالح الوطنية التي اجتمع عليها 
مواطن��ون ومنتمون لهذه االح��زاب ومؤيدوها، وهذا االمر 
الق��ى بتأثيرات��ه عل��ى املن��اخ السياس��ي والفكري في 

اجملتمع العراقي ككل، وان اي مراقب منصب وموضوعي 
يالح��ظ ان كثيرا من التوت��رات التي كان��ت موجودة قد 
زال��ت، وبالتال��ي ادى ذلك ال��ى خلق امكاني��ات وطاقات 
جدي��دة، فالي��وم عندما نتح��دث عن املش��روع الوطني 
والرؤي��ة الوطني��ة، والتي عل��ى ضوئها ميك��ن ان يلتقي 

مواطنون وحملة فكر مختلف على هذه االرضية.
وهن��اك نقط��ة مهمة والت��ي اعتبرها اجنازا كبي��را، اننا 
وجدنا حال��ة معينة انني اختلف مع��ك فكريا، ولكني 
اعت��رف باختالفك واتعامل معك كما انت واجد االرضية 
املش��تركة معك التي هي ارضية املش��روع السياس��ي 
والرؤية السياس��ية، وهذه  متثل درجة عالية من التقدم 
في احلياة السياس��ية، لذلك نرى البعض يس��تغرب من 
ذلك وكيف حدث مثل هذا االنس��جام، ولكننا نقول: ان 
هذه الظاهرة عندم��ا حصلت مت فيها االنتقال الى حالة 
من املمكن ان تعالج مشاكلنا بشكل سلمي وبطريقة 

احلوار وعبر حفظ التماسك الوطني.
علم��ا ان املواطن��ة واملدني��ة اح��دى اه��م مبادئه��ا هي 
احترام التن��وع واالختالف وتعترف باالخر كما هو، ولكن 
م��ن املمك��ن ان تختل��ف او تلتق��ي معه وفق الدس��تور 

ومنظومة احلريات.
وان��ا اعتقد ان جتربة س��ائرون بالواقعي��ة العملية تقدم 
املث��ال احلقيق��ي على امكاني��ة حتقيق ذلك ف��ي العراق 
املع��روف عن��ه االنفعالي��ة والتخندق والتش��دد، اال اننا 
قدمنا جتربة اعتقد انها ستكون مثمرة ليس في العراق 
فحس��ب، بل رمبا ميكن ان تدرس على مستوى اخر بهذه 

االمكانية والقدرات.

• ختاما، لو كنت رئيسا للوزراء، ماذا ستفعل 
وماذا ستقدم؟

- نح��ن لدينا اولوياتن��ا في االص��الح، وان االصالح ليس 
مج��رد وجهة نظ��ر او رأي او مش��روع ميك��ن ان تختلف 
في��ه االجته��ادات، بل ه��ي حاج��ة وض��رورة ملحة، الن 
العراق ان ل��م يقدم على االصالح��ات، فانه من الصعب 
علي��ه ان يواج��ه حتديات��ه على كل املس��تويات، س��واء 
كان��ت امني��ة ام سياس��ية، بن��اء دولة، او ف��ي مجاالت 
اقتصادية واجتماعية وغيرها، ولذلك فاننا في مش��روع 
االص��الح لدينا تص��ور وعندن��ا اولويات، فهن��اك اولوية 
في اص��الح بن��اء الدولة، واص��الح االقتصاد والتش��ريع 
والعالق��ات االقليمية والسياس��ية، ب��ل وحتى االصالح 
في كيفية التعامل مع الدس��تور حي��ث لدينا منظومة 
م��ن االصالحات في هذا اجلانب، وف��ي اجلانب االخر نحن 
نعتق��د ان اس��تقاللية الق��رار العراق��ي، ولتحقيق ذلك 
فانن��ا اذا اردن��ا ان نبني قاع��دة كبيرة، عنده��ا يجب ان 
نخل��ق فرص عم��ل ونس��تجيب حلاجات الش��باب اوال، 
وان نوف��ر بنية حتتية تعيننا في املس��تقبل في مجتمع 
واقتص��اد ما بع��د النفط، لذل��ك يجب ان تك��ون هناك 
اولوي��ات اقتصادية واضحة في ه��ذا اجلانب، ومنها بناء 
قاعدة صناعية وزراعية وتأمني مصادر متنوعة للموازنة 
واالقتصاد، والتي يجب االقدام عليها بخطوات واضحة 

ومتسارعة .
 واالمر االخر واملهم هو بناء الدولة وهو الشرط الضروري، 
الن��ه يجب ان يتم ضبط الس��الح بيد الدول��ة واالنتقال 
الى دولة املواطنة والتخلص من كل الظواهر الس��لبية 
غير القانونية، فيجب ان تكون هناك خطوات تشريعية  

وقانونية واقتصادية وجتارية . . الخ.
علما اني آمل من الس��يد ع��ادل عبد املهدي الذي ميتلك 
كثيرا من ه��ذه الرؤى والتي نأمل ان تتحول الى ممارس��ة 
وال��ى خطوات عملي��ة، ونحن ندع��م كل خطوة تذهب 
به��ذا االجت��اه بغض النظر ع��ن النقد ال��ذي يوجه لهذا 
الط��رف او ذاك، ف��كل خطوة بهذا االجت��اه تصدر من اية 

جهة كانت، فنحن داعمون ومساندون لها.

ال

حني يرسم االنسان لنفسه مسارا ويضع له االهداف والغايات 
ويح��دد بوصلت��ه التي ينطلق منها، ويس��عى لتحقيق حلمه 
منذ الصغر ويجهد نفس��ه ويضحي ويتعذب وينال من التعب 
والتشريد والغربة الشيء الكثري، فهذا انسان قد وصل اىل اعلى 

درجات الكمال وعلو الهمة واملكانة املرموقة.
هذا ما وجدناه يف ش��خص الس��يد رائد فهمي، س��كرتري اللجنة املركزية يف 
الح��زب الش��يوعي العراق��ي والنائ��ب الحال��ي يف الربملان، ال��ذي يمتلك من 

التصمي��م واالرادة وحب الع��راق ما تعجز الجبال ع��ن تحمله، فمنذ نعومة 
اظف��اره كان ناش��طا ومفكرا وملهم��ا وقائدا ومتصدرا للمش��هد  يف الحركة 
الطابية الديمقراطية يف العراق وكذلك رئيس جمعية الطلبة العراقيني يف 
بريطاني��ا ع��ام 1975.. تبوأ العديد من املناصب البارزة يف الحزب الش��يوعي 
ومنها رئاس��ة تحرير مجلة »الثقافة الجديدة«.. اما خربته االقتصادية فهذا 
بحث اخر فهو عضو مجلس امناء املعهد العراقي لاصاح االقتصادي وعضو 
ش��بكة االقتصادي��ني العراقي��ني واحد مؤسس��ي املنتدى العراقي يف فرنس��ا 

اوائل عقد التس��عينات من القرن املاضي وعضو مؤسس لعدد من املنظمات 
والجمعي��ات االجتماعي��ة والثقافي��ة واالنس��انية وله مش��اركات عديدة يف 
مؤتمرات وندوات دولية، ولديه العش��رات من االبحاث والدراسات والتقارير 
وامللف��ات االقتصادية املختلفة التي كان لها صداه��ا وفوائدها الكبرية. وبعد 
عام 2003، كان له دور كبري ومؤثر يف املش��هد السياسي وفرض اسمه بقوة يف 
االحداث واثبت كفاءته وسامة رأيه ومقرحاته الوطنية ومشاريعه املختلفة، 
حيث تبوأ منصب وزير العلوم والتكنلوجيا، فادارها بكل نزاهة ومثالية دون 

اية ش��ائبة تذكر عليه، وه��و من اوائل الوزراء الذين قدموا كش��وفات مالية، 
ومن القلة النادرة الذين ال توجد عليهم مؤش��رات فس��اد حتى االن. صحيفة 
)البينة الجديدة( التقت بهذه القمة العالية والنجم املتألق يف سماء الوطن، 
الكب��ري رائد فهمي، حيث رحب ب��كادر صحيفتنا قائا: - تحياتي لكم ولكادر 

صحيف��ة البينة الجديدة الغراء، ه��ذه الصحيفة املتميزة بعملها 
ونشاطها، ونتمنى رمضانا كريما للشعب العراقي وان يعم البلد 

االمن واالمان واالستقرار.

لو كنت رئيس الوزراء لباشرت على الفور بتطبيق مشروعنا االصالحي لكل مؤسسات الدولة وتأهيل القطاعات املختلفة وتنمية االقتصاد من اجل بناء قاعدة شعبية

  نؤيد وندعم خطوات رئيس الوزراء مع وجود بطء واضح يف عملية تنفيذ 
املنهاج والربنامج احلكومي  

أجرى الحوار  / حسني السومري 

NO.3189.TUE .21 .MAY.2019 NO.3189.TUE .21.MAY.2019العدد )3189( الثالثاء 5/21/ 2019    العدد )3189( الثالثاء 5/21/ 2019   

  يجب النظر اىل وزارات 
الداخلية والدفاع من منظار 

اوسع بعيدا عن التحزب 
واملصالح السياسية الضيقة 

وان يتمتع مرشحوها 
بالكفاءة واالستقالية 

والنزاهة 

  طرحنا منصب نائب 
رئيس الوزراء للشؤون 
االمنية لتدارك الفراغ 

الذي خلفه عدم اختيار 
وزراء الداخلية والدفاع 

تجنبا لازمات التي قد 
تحصل 

  تجربة سائرون الواقعية 
العملية قدمت مثاال 
حقيقيا على امكانية 
الحوار واالنفتاح على 

كل الطوائف والتوجهات 
واعتقد انها ستكون 

مثمرة وستدرس على 
مستوى عاملي 

سكرتري اللجنة املركزية للحزب الشيوعي العراقي النائب عن حتالف سائرون السيد رائد فهمي يف لقاء خاص لـ)                             (:

  مظاهر الفساد اصبحت علنية بعد ان كانت خمفية وشراء املناصب يتم يف وضح النهار رغم تشكيل اجمللس االعلى ملكافحة الفساد
النائب رائد فهمي

النائب عن تحالف سائرون رائد فهمي يتحدث للزميل املحاور 

التيار الصدري اصبح اكثر انفتاحا وتغريت صورته على املستوى احمللي والدولي ونفتخر 
بنجاحنا يف اجياد االرضية املشرتكة اليت بين عليها التحالف واملستندة اىل املصاحل 

الوطنية



10-11 حوار حوار 

• حدثنا عن املشهد السياسي الحالي؟
- ان املش��هد السياس��ي العراقي ال يخل��و من التعقيد 
وبعض االس��تعصاءات، وال ش��ك ان االوضاع االقليمية 
ودول اجلوار والتوترات املوجودة فيها، والتي تلقي بظاللها 
عل��ى الوضع العام للبل��د، ومن ابرز معال��م االوضاع ان 
احلكوم��ة قد تش��كلت وفق الظ��روف املعروف��ة نتيجة 
التحالفات ودعم من حتالفني اساسيني، اال ان كل حتالف 
لدي��ه دائرة اوس��ع من التحالف��ات، واحلكومة والس��يد 
ع��ادل عبد املهدي ال يوجد لديها كتلة سياس��ية ودعم 
ع��ام، وهذه متثل نقطة ق��وة، ولكنها لم تخلو من بعض 
االش��كاليات الحقا، والتي متثلت في  االستعصاءات في 

مسار تشكيل احلكومة.
وان هذا االس��تعصاء ال اعتبره مب��ررا لطول هذه الفترة، 
صحيح ان هناك عدم التوافق ما بني القوى السياسية، 
ولكن ان يستغرق كل هذه املدة، فان ذلك يعطي اشارات 
خاطئة الى املواطنني بهذا الش��أن، وان هذا االستعصاء 
الق��ى بظالل��ه ايضا على مجل��س الن��واب، ليس لعدم 
وجود وزراء بقدر م��ا يدور خلفه  نوع من التجاذبات التي 

حصلت في البرملان.
وان احملصل��ة النهائي��ة ان احلكوم��ة ق��د مت االتفاق على 
منهاجه��ا وقدم��ت برنامجه��ا احلكومي ال��ذي يحظى 
بدع��م كبير رغم  وج��ود بعض املالحظ��ات لدينا عليه، 
ولكننا بش��كل عام نؤيد تنفي��ذه، واالن بعد مضي مدة 
ستة اش��هر من تولي احلكومة مسؤولياته ومضي اكثر 
من ش��هر من تنفي��ذ البرنام��ج، فان املؤش��رات العامة 
تشير الى ان هناك بطء في عملية تنفيذ القرار، صحيح 
ان هناك حراكا وخطوات قد حصلت، اال ان املواطنني لم 

يتلمسوا اثار ذلك.

• م��اذا عن موضوع مكافحة الفس��اد من قبل 
الحكومة ؟

- هن��اك اس��ئلة كثيرة تثار ف��ي هذا املوض��وع، حيث مت 
تش��كيل اجمللس االعلى ملكافحة الفس��اد الذي يهدف 
الى تفعيل املؤسس��ات، ولكننا ما زلن��ا ننتظر النتائج، 
وخصوصا بعد مظاهر الفس��اد التي كانت تدور س��ابقا 
في اخلفاء، اصبحت االن جتري في وضح النهار، من خالل 
ش��راء وبيع املناصب وغير ذلك، وهذه عملية غير مريحة 

للمواطن.

• تعتقد انها اصبحت واقع حال؟
- نع��م، ولك��ن ال يج��وز ان تتحدث عن برام��ج ومناهج 
وتأمني خدم��ات وارتق��اء بالواقع املعاش��ي للمواطنني 
وتطوير االقتصاد، ولديك حاالت مفضوحة من الفس��اد 
تطال مؤسس��ات ومواقع مهمة ف��ي الدولة، وهذا االمر 
ال يس��تقيم مع ذاك، النه يشكك بكل جدوى العملية 
برمتها، ولذلك فاننا نقول، ان هذا االمر يحتاج الى حزم 
لك��ي تبعث برس��الة واضحة عن وج��ود ارادة ملكافحة 

الفساد.
وفي الوقت نفس��ه الذي نشير الى النقاط واملالحظات، 
فان هناك بعض االمور االيجابية، حيث ان حكومة عادل 
عبد املهدي تبتعد ع��ن التصعيد وعملية اثارة اخلالفات 
بقدر م��ا تبحث عن مواط��ن التوافق، وتتمت��ع بعالقات 
متوازنة الى حد كبير مع الدول االقليمية والدولية والتي 
انعكس��ت عبر الزيارات املتنوعة س��واء التي كانت عن 
طري��ق قادة الرئاس��ات او الزيارات الت��ي قامت بها بعض 

الشخصيات السياسية االخرى.

اما بخص��وص االتفاقيات االقتصادية الت��ي متت، فانها 
بق��در ما تعك��س من جان��ب ايجابي، ف��ان هناك بعض 
املالحظ��ات حوله��ا، ولكنه��ا قوبلت من قبل الوس��ط 
الصناعي والقطاع اخلاص بش��يء من التش��كك، حيث 
تضمن��ت االتفاقيات االنفتاح وانش��اء مناطق صناعية 
واعف��اء من الكم��ارك والضرائ��ب، في الوق��ت الذي لم 

يستطع القطاع اخلاص النهوض على قدميه.
وباحملصل��ة العام��ة، ف��ان حكومة عادل عب��د املهدي ما 
زال امامه��ا املزيد م��ن الوقت الجل اس��تكمال ما بدأت 
به واس��تكمال بع��ض اخلط��وات التي لم تؤت��ي أكلها 
بع��د، ولكنه��ا حتتاج الى س��رعة وحزم اكث��ر في بعض 
اجملاالت، س��واء ف��ي مكافح��ة الفس��اد او االصالحات، 
حي��ث جند ان هن��اك اجراءات حتصل وخط��وات جتري في 
مج��ال احلوكمة وغيرها، ولكننا الي��وم ننتظر املزيد من 
االصالح��ات في بناء الدول��ة، وبتاريخ 30/ 6 س��وف تتم 
قضية الوكاالت والدرجات، علما ان البعض يشكك في 
امكانية احلكومة واالطراف السياس��ية من اجنازه ضمن 
هذا املوع��د، ولكن قانون املوازنة واض��ح وينص على انه 
بع��د هذا التاري��خ )30/ 6( فان كل من يتولى املس��ؤولية 
بالوكالة سوف يفقد صالحيته مبا فيها االمتيازات التي 
ميلكه��ا، وبالتالي اصب��ح ملزما، فاذا كان الس��يد عادل 
عب��د املهدي لديه ش��ك في امكانية الت��زام وتنفيذ كل 
التزاماته التي يفرضها القانون فعليه مسبقا ان يشير 
ويؤش��ر الى ان يطلب تأجيل او ش��يء من ه��ذا القبيل، 

وبخالف ذلك يجب ان يتحقق هذا االمر.

والس��ؤال املطروح االن، كيف س��تتم هذه العملية؟ هل 
تتم عبر ازاحة اطراف معينة او جهات او مسؤولني كانوا 
يحس��بون على طرف ما؟ وهل هناك ثمة اس��تئثار بهذا 
االم��ر؟، وهن��ا دعنا نش��ير الى موضوع مه��م وهو كيف 
جتري العملية؟، حيث ان الس��يد ع��ادل عبد املهدي كان 
ق��د توجه الى قوى سياس��ية مختلف��ة وخاصة القوى 
الداعم��ة له ف��ي التحالف��ات وطلب منه��م ان يقدموا 
مقترحاتهم واس��ماءهم، رغم ان البعض يقول: ملاذا لم 
تتم فتح هذا االمر للجميع، ولكن في ظل ظروف العراق 

السياس��ية ومن اجل تثبيت املرش��حني واملسؤولني في 
درجاته��م اخلاصة، فان ذلك يتطل��ب دور البرملان، ولذلك 
من الطبيعي ان يكون للقوى السياسية موقف ودور في 

ذلك، او على االقل وجود رأي في اختيارهم.
ومن جانب اخر، اننا عندم��ا نتحدث عن وظائف ومواقع 
ف��ي الدول��ة وليس��ت ف��ي احلكوم��ة، حيث هن��اك فرق 
ب��ني الدولة واحلكوم��ة، فاحلكومة تتغي��ر، علما ان هذه 
الوظائف سيش��غلها من يتم تثبيته الى حني التقاعد، 
فيفت��رض ان ه��ذه الص��ورة التي س��وف تنش��أ تعكس 
التنوع االجتماعي والسياس��ي العراقي، وليس مصاغة 
وفق تكتل سياسي معني او لون سياسي معني، الن ذلك 
ميثل ضحكا وخطأ سياسيا جسيما، وهذا يعني ان هذه 
املؤسسات سوف لن ينظر لها بعني الثقة لدى االوساط 
التي مت اقصاؤها، وهذه هي مس��ؤولية السيد عادل عبد 
امله��دي باعتباره رئيس ال��وزراء في ان يضمن هذا التنوع 
في هذه املواقع وان يضمن اعطاء رس��الة واضحة انه لم 
يتم االس��تئثار به��ا بصورة ضيقة، حي��ث فيها من هم 
مس��تقلون ومن ال ينتمون الطراف سياسية، حيث لهم 

حظوظ ومت اخذ ذلك بعني االعتبار.
ولكن السؤال املطروح، كيف يستطيع ان يؤمن كل ذلك؟ 
ولالجابة على هذا السؤال نقول: ان االطراف السياسية 
تقوم بتقدمي املرش��حني وباملقابل فان رئيس الوزراء يجب 
ان ميتلك صالحية ان يأخذ منها من يس��توفي الشروط، 
سواء كانت الش��روط املهنية والكفاءة والنزاهة واخلبرة 
اضافة الى املساءلة والعدالة .. الخ، اال ان هذه االمور لم 
تكن متوفرة دائما في املرش��حني من الوزراء،  ولكن هذه 

املرة يجب ان يكون رئيس الوزراء حازما في هذا االمر.
ام��ا اجلانب االخ��ر، ف��ان رئيس ال��وزراء غي��ر محكوم او 
ممن��وع من ان يبحث ع��ن قنوات اخرى، مث��ل فتح نافذة 
لالقتراحات او ان يتوجه الى مؤسس��ات اكادميية .. الخ، 
وهو ميتلك القابلية واالمكانية ان يس��تخدم الكثير من 
القنوات واالوراق واملنافذ واجملاالت من اجل تأمني ان اعادة 
تشكيل احلكومة سوف لن يكون على حساب النوعية 
واخلبرة واالداء، وان كان هناك حديث عن الدولة العميقة 
احلاض��رة واملوج��ودة، فانها ال تس��تبدل بدول��ة عميقة 

اخرى، بل يجب ان يتغير هذا االمر ايضا.
علما ان هذا ميثل حتديا غير هني وس��هل، وان التجاذبات 
واملصالح سوف تلعب دورا كبيرا في ذلك، وباحملصلة فاننا 
نخلص الى حقيقة تتمث��ل في اننا نواجه اليوم الكثير 
من التحدي��ات في ظل تفاقم التوت��ر احلاصل، ونأمل ان 
ال تص��ل االمور الى الصدام، ولكن بش��كل عام فان هذا 
التفاق��م والتوتر يلقي بظالله عل��ى الواقع االقتصادي، 

حي��ث ان الوض��ع في اي��ران س��يترك اثارا س��لبية على 
العراق واملنطقة، وبالتالي فان العراق احوج ما يكون الى 
اعتماد سياسة تنطلق من مصلحته الوطنية بالدرجة 

االساس.

• هل تقصد السياسة الداخلية؟
- نع��م، السياس��ة الداخلية اضافة ال��ى وجود عالقات 
متوازن��ة في التعام��ل مع هذه االزمة، النه��ا كبيرة جدا 

والعراق متعرض الى خطر كبير جدا بسببها.

• ولك��ن هناك اجندات داخلية مختلفة، كيف 

يتم التعامل معها؟
- انا برأيي الش��خصي، ان ه��ذا املوضوع بالذات يجب ان 
ال يخضع الجندة او كتلة او لون سياسي معني، الن هذه 
املس��ألة وطنية بامتياز ته��م البل��د، وبالتالي يجب ان 
يصار وينظم عملي��ة بلورة مواقف تنطلق من املصلحة 
الوطني��ة العراقي��ة بالدرج��ة االس��اس، وه��ذا املوقف 
الوطني يجب ان نقوم بتأمني االس��ناد السياسي له، اي 
اننا نقوم بتأمني طيف واس��ع من الدعم، شامل الوسع 
درجات الطيف السياس��ي، وهذا ما س��يمكن احلكومة 
وهي تتعرض الى الضغوطات ميينا ويس��ارا لكي حتافظ 
على مس��ار مستقل نوعا ما ينأى بنفسه عن االنخراط 

في احملاور ويزج بصراعات ال طاقة له بها. 

• الش��عب العراق��ي يعرف منذ ف��رة طويلة 

ان الحزب الش��يوعي العراق��ي حزب له تاريخ 
مجي��د يف النض��ال والعراقة، فاي��ن هو اليوم 

وسط هذه الداومة؟
- احلزب الش��يوعي العراقي اليوم حاض��ر بقوة وله اراؤه 
ومواقف��ه، ونح��ن لدين��ا حتالفاتنا ولكن لدين��ا مواقفنا 
اخلاص��ة ايض��ا، حي��ث ان حتالفن��ا م��ع س��ائرون )التيار 
الص��دري( على اس��اس وج��ود ارضي��ة ذات طابع وطني 

وببعد اصالحي يتضمن مفردات وعناوين رئيسة.

• كيف حصل مثل هذا التحالف بني حزب او 
كتلة اس��امية وبني الحزب الش��يوعي، حيث 
ان البع��ض يتحدثون ع��ن وجود فرق كبري يف 

التوجهات وااليديولوجيا؟
- عل��ى املس��توى الفك��ري وااليديولوج��ي هن��اك متاي��ز 
وفروق��ات وكذل��ك عل��ى املس��توى السياس��ي، وهذين 
املستويني غالبا ما يتم دمجهما معا، وما حصل في عام 
2015 خالل احلركة االحتجاجية والتي بادر اليها مدنيون 
م��ن احلزب الش��يوعي، وانطلقت وفق ش��عارات واهداف 
وكانت ذات طابع وطني من اجل االصالح والفساد وتردي 
اخلدم��ات وضد احملاصص��ة ورفض التقس��يمات االثنية 
والقومي��ة والطائفية وكل اس��باب التعص��ب اخملتلفة، 
وفي فترة الحقة من هذه العملية ش��ارك التيار الصدري 

مبوقف واضح من قبل السيد مقتدى الصدر وبجمهوره، 
وعلى مدى اكثر من س��نتني حصل هناك عمل مشترك 
ف��ي اطار هذه احلركة االحتجاجية على مس��توى بغداد 
واحملافظ��ات، وق��د مت كس��ر بعض اجل��دران والش��كوك 
خ��الل ه��ذه العملية، فتول��دت عمليا عل��ى قاعدة هذا 
التعاون والتنس��يق االرضية التي اسست الى التحالف 

السياسي.

• هل كان التحالف والهدف االساسي مصلحة 

العراق؟
- بال ش��ك، حيث ان االمر اجلام��ع بيننا هو الهم الوطني 
واس��تقاللية الق��رار العراق��ي وخدمة جماهير ش��عبنا  
وبش��كل خ��اص الكادحني والفق��راء والفئ��ات املغلوب 
على امرها التي تعاني من ش��ظف العيش ومن التمييز 
وال��ى اخره��ا م��ن مآس��ي الواق��ع االجتماع��ي، ولذلك 
فانن��ا توصلنا مع��ا وكل حس��ب منطلقات��ه، حيث ان 
التيار الص��دري بحكم مواقفه ومعتقداته وسياس��ته 
ومرجعيات��ه الفكرية قد توصل الى ان هذا البلد يحتاج 
ال��ى اصالح��ات، حيث ع��رف ان الفس��اد ب��دأ ينخر كل 
مؤسس��ات البل��د ومفاصل��ه، علم��ا ان جمه��ور التيار 
الص��دري مش��ابه جلمهورنا، ميت��از بكونه تيارا ش��عبيا 
وواس��عا وعريضا، وكان يعاني من س��وء اخلدمات، وادرك 
ان ه��ذه االمور ال حتل فئوي��ا او عبر اش��كال قائمة على 
اس��اس الطائف��ة والقومي��ة الضيقة او اي ش��كل من 
اش��كال الهويات، وامنا هناك ثم��ة فضاء وطني يجب ان 

يتم التعامل معه .
وان ه��ذه االس��تنتاجات التي مت التوص��ل اليها، كال عبر 
منطلقات��ه الفكري��ة والسياس��ية هي التي اسس��ت 
لتحالف س��ائرون، وهنا اريد ان اش��ير الى نقطة مهمة 
فيها، ه��و ليس حتالف��ا ايديولوجيا، مبعن��ى انه لم يتم 
طل��ب او لم يق��م التي��ار الص��دري بتغيي��ر منطلقاته 

وكذلك احلال معنا.

• قب��ل اي��ام كان لك��م تصري��ح ح��ول وزراء 
الداخلي��ة والدف��اع وض��رورة ان يكون��وا اكفاء 
وخ��ارج الس��باق السياس��ي والتح��زب، م��اذا 

تقصدون؟
- ه��ذه هي الصيغة املطلوبة وخاص��ة في وزارات مهمة 
مث��ل وزارات الدف��اع والداخلي��ة، كونها س��يادية تهم 
املواطن وتتعام��ل معهم كمواطنني ولي��س من منظور 
سياس��ي ضيق، او منظ��ور كتلوي ضي��ق، او من منظور 

فئوي ضيق، وبالتالي فانه من احملبذ واملفضل ان يكون من 
يتولى هذه املس��ؤوليات هم م��ن ليس لهم لون ضيق، او 
صبغة سياسية ضيقة، فضال عن الكفاءة الشخصية.. 
وبالنسبة لنا فان السيد فالح الفياض بغض النظر عن 
االعتب��ارات االخرى، فانه يتبوأ االن مهمة كبيرة جدا في 
هيئة احلش��د الشعبي اضافة الى االمن الوطني، اي انه 
ميتلك مواق��ع مهمة، وال يوجد اي احتجاج او رفض على 
ه��ذه املواقع التي يتس��نمها، ولكن رمب��ا وزارة الداخلية 
وكذلك احلال مع وزارة الدفاع يفضل ان يتس��م املرش��ح 
لها باملواصفات التي ذكرناها، ونحن نعلم اليوم ان وزارة 
الداخلية بشكل خاص وجهاتنا االمنية مسؤولة اليوم 
ع��ن تثبيت مواقع الدولة وتعزيز االمن واالس��تقرار ودعم 
موضوع حصر السالح بيد الدولة، ولذلك فان من يتولى 
املس��ؤولية فيها يجب ان يكون على مسافة واحدة من 
اجلميع، ولذلك فان املنطلقات التي اكدنا عليها هي من 

يجب ان تتوفر في وزير الداخلية.
علم��ا انه ق��د حصل مؤخ��را قبول به��ذه الفكرة، 
اي حتدي��د مرش��حني اخري��ن، ولك��ن ب��رزت بعض 
االستعصاءات في اماكن اخرى، ولكن املبدأ واضح 

في االساس.

• ه��ل انت مؤم��ن بالعملية السياس��ية 
بصورة عامة؟

- ن��ود ان نوضح لكم فهمنا للعملية السياس��ية 
كاالتي .. حيث بعد ان س��قط نظام صدام حس��ني 
الدكتاتوري والذي كان الس��بب في تصدع الدولة، 
ومن ثم انطلقت العملية السياس��ية التي قادها 
االمريكان مبشاركة قوى سياس��ية عراقية، والتي 
كان الهدف منه��ا االنتقال بالبلد الى الدميقراطية 
يتمت��ع مبوجبه��ا مبجموع��ة  والت��ي  والتعددي��ة، 
م��ن احلري��ات الت��ي اقره��ا الدس��تور، فالعملي��ة 
السياسية تهدف الى ادارة هذا املسار نحو تثبيت 
البعد املؤسس��ي، وهذا هو امر مه��م، ولكن لدينا 
مالحظاتنا اجلوهرية على بعض اخللل الذي ش��اب 
ه��ذه العملية، منه��ا االنتماءات الضيقة، س��واء 
كان��ت الطائفي��ة او االثني��ة واملذهبي��ة بش��كل 
عام، وهذه تكرس��ت بش��كل عام عبر انقسامات 
وانتماءات محاصصية، والت��ي ادت الى بناء الدولة 
عل��ى اس��اس احملاصصة، وه��ذا كان لب واس��اس 
املشكلة والفش��ل في بناء الدولة وضعف اداءها، 
وه��و ايضا كان الس��بب في توفي��ر حاضنة كبيرة 
للفساد، ولذلك فاننا ناقدون للعملية السياسية 

كما هي، ولكننا داعمون لها بشكل عام.
علم��ا ان النظام السياس��ي الذي عرفه الدس��تور 
ال��ذي يتضم��ن ايضا ثغ��رات ونواق��ص ولكنن��ا نعتبره 
بش��كل عام مقب��ول وجيد ف��ي املنطقة، ولذل��ك فاننا 
نؤيده مع ضرورة تطبيق االصالحات بالنس��بة للدستور، 
ولكن ما دامت العملية السياس��ية قائمة على تفسير 
مع��ني او ع��رف فيم��ا يخص احملاصص��ة ال��ذي ال يوجد 
نص عليه في الدس��تور، فان هذا االم��ر يجب ان ننقده، 
وان موقفن��ا ضم��ن حتالف س��ائرون ان نخ��رج من نهج 
احملاصص��ة ق��در االم��كان، ولكننا ل��م نخرج ال��ى االن، 
صحي��ح اننا خرجنا جزئي��ا، ولكنها ما زال��ت موجودة، 
ول��و نظرت االس��تعصاءات واملش��اكل املوج��ودة لدينا، 
لوج��دت ان احملاصص��ة والتحاصص هي ف��ي جوهر هذه 

االستعصاءات املوجودة حاليا.

• ه��ل صحي��ح ان تحال��ف س��ائرون اق��رح 
ال��وزراء  رئي��س مجل��س  نائ��ب  اس��تحداث 

للشؤون االمنية ؟
- نع��م، هذا االمر مطروح كتحال��ف، ولكن فيما يخص 
مهمات��ه وكيفية اش��غاله وصالحيات��ه والتي هي من 
النق��اط الت��ي تتضم��ن بعض اخلالف��ات والنقاش��ات 
فانه��ا مازالت الى االن غير مكتمل��ة، ونحن نقول بهذا 
الش��أن، ان هذه املالحظات مهما كان��ت، فقد ان االوان 
ان حتس��م الستكمال تش��كيل احلكومة، فمع االزمات 
الت��ي نواجهها في ظ��ل عدم توفر وزي��ر للداخلية ووزير 
للدف��اع، فانها متثل اش��ارة غير مطمئن��ة للمواطنني، 
وه��ذا املوض��وع يتحمل��ه  اجلمي��ع، وان رئي��س الوزراء 
بحسب تقديري يجب ان يلعب دورا الجل حسم االمور، 
علما انه قد اتخذ موقفا على اعتماد التوافق مع القوى 
السياس��ية، ولكن يبدو ان هذا التوافق ال يتشكل وفق 
م��ا هو مطلوب، وعليه، فهل نبق��ى نظل منتظرين الى 
ان حتس��م االمور؟ ولذلك فان دور رئي��س الوزراء في هذه  

احلالة هو االسراع في حسم هذه املسألة.

• ان الحزب الش��يوعي كان على الدوام رافضا 

للمحاصص��ة وادارة املناص��ب بالوكالة، فهل 
مازال موقفكم ثابتا من ذلك؟

- انا قلت اننا ان لم نخرج من نظام احملاصصة بالش��كل 
مي��ارس االن، فانن��ا رافضون لها، علم��ا ان احملاصصة هي 
ليس��ت ضد االس��تحقاق االنتخابي، فان من حق القوى 
السياس��ية ان يكون لها ممثلون في اجه��زة الدولة، وان 
تكون في مناصب ومواقع تنس��جم مع وزنها وحجمها 
السياس��ي، ولك��ن ان يتم تقس��يم الدول��ة كلها على 
شكل حصص على اس��اس قومي او مذهبي او في اطار 
سياس��ي ضيق ، فذلك يعتبر خلال، حي��ث وصلنا اليوم 
بس��بب هذا النظام الى تره��ل الدولة، فبعد ان كان عدد 
املوظفني س��ابقا مليون��ا فقط، اصبحنا الي��وم بحدود 
)3-4( مالي��ني موظ��ف، واالم��ر االخ��ر ان الدول��ة ال متتلك 
موقف��ا ورأيا موح��دا بس��بب الصراعات والتقاس��مات 
فيما بينهم، اضف ال��ى ذلك، ان كل كتلة او حزب تقوم 
بجلب املرش��حني والش��خصيات التي توفر لها الرعاية 
واحلماي��ة، والتي اصبحت عائقا ام��ام عملية مكافحة 
الفس��اد، ولذل��ك فانك ت��رى اننا الى حد ه��ذه اللحظة 

نحارب الفساد.
اض��ف الى ذل��ك ان عنصر الكفاءة والنزاه��ة غير متوفر 
ف��ي كثير من االم��ور، كما ان الدولة والت��ي يتم التعويل 
عليها الن تعالج مش��اكلنا االقتصادية واالجتماعية اال 
اننا جند انها هي نفس��ها اصبحت موضع صراع، ولذلك 
فاننا حينما نقوم بتشريع مجموعة من القوانني اجليدة 
اال انها ال جتد مجاال للتنفيذ، والس��بب ان ادوات التنفيذ 
وف��ق القانون بنفس��ها تقوم مبحاب��اة ومجاملة العديد 
م��ن االطراف، وه��ذا امر غي��ر صحيح، فان ل��م يتم بناء 
الدولة على اس��س سليمة اليوم، فاننا غير قادرين على 
النهوض ال بواقعنا االقتص��ادي واالجتماعي وال ان نبني 
عالقاتنا على اسس سليمة مع دول اجلوار ومع محيطنا 

العاملي.

• من املاحظ ان الربملان لم يفلح يف اداء دوره 
التش��ريعي والرقابي بالش��كل ال��ذي يتمناه 
الش��عب، فما هو تقييمكم لل��دورة الربملانية 

الحالية؟
- ه��ذا الكالم ال��ى حد ما صحيح، ف��ان البرملان يتضمن 
مهمات تش��ريعية وقانوني��ة، حيث اننا لم نش��رع في 
الفصل التش��ريعي االول سوى قانون واحد وهو املوازنة، 
ام��ا الفصل التش��ريعي الثاني فقد مت تش��ريع 3 قوانني 
واكثر بهذا الشأن، ورمبا س��يتم تشريع قوانني اكثر، وان 
احد اس��باب ضعف اداء البرمل��ان وخصوصا في الفصل 
االول، ان احلكوم��ة لم تقدم الى البرملان س��وى مش��روع 
قانون واحد، اما املشاريع واملقترحات التي كانت موجودة 
في مجلس النواب، فارتأي ان نعيد ارسالها الى احلكومة 
الجل ان ترس��لها وتتبنى ما يتوافق مع برنامجها، علما 
ان احلكوم��ة ق��د تأخرت في ذلك ولم ترس��ل لن��ا اال 13 
مش��روعا، وما ت��زال البقية قي��د البحث، ولك��ن ذلك ال 

يعفي مسؤولية البرملان من ذلك.
علم��ا ان الصراعات السياس��ية قد انعكس��ت بصورة 
واضح��ة في مجل��س الن��واب وانعكس��ت كذلك على 
تشكيل اللجان ورئاس��اتها، وان الدور الرقابي باالساس 
تقوم به اللجان، وكذلك احلال مع التشريع، الن القوانني 
عندما ترسل، تدرس في البداية عن طريق اللجان، والتي 
كان عمله��ا ان لم يكن متوقف كليا فه��و جزئيا، واالن 
مت حس��م رئاسات قس��م كثير من اللجان وليس كلها، 
واالم��ر االخ��ر ان ادارة جلس��ات البرمل��ان وتنظيمها وما 
يتعل��ق بها كان ينتابه بعض النقص واملالحظات، فهذه 
جمل��ة م��ن االمور الت��ي جتعلنا نحن وكذل��ك املواطنني 
غير س��عيدين مبا حتق��ق في البرمل��ان، وال نعتقده كافيا، 

ولكننا نقول: ان املشوار ما زال طويال امام البرملان، حيث 
تنتظرنا 3 سنوات قادمة.

كما ان بعض االم��ور في البرملان قابلة للتقومي والتعديل 
واالصالح، الن هذا املوضوع مت بحثه برملانيا وقانونيا ومتت 
مناقش��ته في اجتماعات قادة الكتل وشخصت نقاط 
الضعف وكان هناك التزام على االقل في الفصل الثاني 
على ان يتم مترير ع��دد من القوانني املهمة، ومنها قانون 
اخلدمة املدنية وقان��ون االدارة املالية الذي حققنا تقدما 
مهم��ا ف��ي قراءته، كم��ا ان امامنا ايض��ا قانون احملكمة 

االحتادية وقانون الضمان الصحي.. الخ.
وان هذه القوانني تتعلق ببناء الدولة، وهي قوانني مهمة 
وليس��ت جزئية، وان هذه القوان��ني ان جنحنا في اجنازها 
خ��الل ه��ذه الدورة نكون ق��د حققنا خط��وة مهمة الى 

االمام .

• اىل اي��ن يس��ري تحال��ف س��ائرون والحزب 
الشيوعي؟

- الى حد هذه اللحظات ورغم كل ما يجري من املش��هد 
السياس��ي، فان حتالف س��ائرون بقي متماسكا وثابتا، 
عل��ى الرغ��م م��ن ان البع��ض اخذ يع��ول عل��ى تهدميه 
وتش��تته، وان س��بب التماس��ك هو انن��ا انطلقنا وفق 
رؤي��ة برنامجية محددة، فنحن لم نتحالف وفق مصالح 
ضيقة وطارئة او على اس��اس حصص ومواقع، حيث لم 
يكن هذا االمر باحلسبان، فبما اننا متجهون نحو مشروع 
ورؤي��ة ذات بعد اصالحي ورغبتنا في اح��داث التغييرات 
واالصالح��ات املطلوب��ة، وهي رغب��ة ما تزال مش��تركة، 
وطامل��ا احلاجة قائمة وهناك التزام من كل االطراف بهذه 
الرؤية ولذلك فان التحالف يس��تمر، اما اذا كانت هناك 
تصرفات او س��بب هذا او ذاك او رؤية اخرى، فلكل حادث 
حديث، رغ��م ان لدينا بعض املالحظات على هذا اجلانب 
وذاك، فالصورة ليست وردية مئة باملئة، فاحلياة تتضمن 
املصاعب واملعوق��ات وامور نختلف عليه��ا، اال ان احملاور 
الرئيسة التي اقيم عليها التحالف ما تزال قائمة ويبرر 
استمراره ونحن االن نعمل عمال مشتركا على اساسه.

• ماذا اضاف لكم التحالف وماذا اضفتم له؟
- في  املقابلة االخيرة للس��يد حاكم الزاملي قال فيها: 
اننا ش��يوعيون ومدني��ون، وهذه الكلم��ة صحيحة، الن 
التحال��ف اعطى صورة اوس��ع للتيار الص��دري واصبح 
اكثر انفتاحا، وتغيرت صورته في الشارع، بل وحتى على 
املس��توى االقليمي والدولي. ولو نظرنا بحسابات الربح 

واخلس��ارة الضيق��ة رمبا ل��م يكن هناك الش��يء الكبير 
بهذا املعنى، ولكن هذا ليس معيارنا، بل معيارنا ان هذا 
االنفت��اح الذي حصل يهدف الى كس��ر حاالت التخندق 
والتوت��ر والتجاف��ي املوج��ود م��ا ب��ني التي��ارات املدنية 
والتي��ارات االس��المية، والذي كان يعتقد س��ابقا انهما 
ف��ي خندقني متصارعني وال ميك��ن ان يلتقيا باي حال من 
االحوال، واذا بنا نستطيع ان نبني من خالل هذا التحالف 
ارضية اس��ميناها املصالح الوطنية التي اجتمع عليها 
مواطن��ون ومنتمون لهذه االح��زاب ومؤيدوها، وهذا االمر 
الق��ى بتأثيرات��ه عل��ى املن��اخ السياس��ي والفكري في 

اجملتمع العراقي ككل، وان اي مراقب منصب وموضوعي 
يالح��ظ ان كثيرا من التوت��رات التي كان��ت موجودة قد 
زال��ت، وبالتال��ي ادى ذلك ال��ى خلق امكاني��ات وطاقات 
جدي��دة، فالي��وم عندما نتح��دث عن املش��روع الوطني 
والرؤي��ة الوطني��ة، والتي عل��ى ضوئها ميك��ن ان يلتقي 

مواطنون وحملة فكر مختلف على هذه االرضية.
وهن��اك نقط��ة مهمة والت��ي اعتبرها اجنازا كبي��را، اننا 
وجدنا حال��ة معينة انني اختلف مع��ك فكريا، ولكني 
اعت��رف باختالفك واتعامل معك كما انت واجد االرضية 
املش��تركة معك التي هي ارضية املش��روع السياس��ي 
والرؤية السياس��ية، وهذه  متثل درجة عالية من التقدم 
في احلياة السياس��ية، لذلك نرى البعض يس��تغرب من 
ذلك وكيف حدث مثل هذا االنس��جام، ولكننا نقول: ان 
هذه الظاهرة عندم��ا حصلت مت فيها االنتقال الى حالة 
من املمكن ان تعالج مشاكلنا بشكل سلمي وبطريقة 

احلوار وعبر حفظ التماسك الوطني.
علم��ا ان املواطن��ة واملدني��ة اح��دى اه��م مبادئه��ا هي 
احترام التن��وع واالختالف وتعترف باالخر كما هو، ولكن 
م��ن املمك��ن ان تختل��ف او تلتق��ي معه وفق الدس��تور 

ومنظومة احلريات.
وان��ا اعتقد ان جتربة س��ائرون بالواقعي��ة العملية تقدم 
املث��ال احلقيق��ي على امكاني��ة حتقيق ذلك ف��ي العراق 
املع��روف عن��ه االنفعالي��ة والتخندق والتش��دد، اال اننا 
قدمنا جتربة اعتقد انها ستكون مثمرة ليس في العراق 
فحس��ب، بل رمبا ميكن ان تدرس على مستوى اخر بهذه 

االمكانية والقدرات.

• ختاما، لو كنت رئيسا للوزراء، ماذا ستفعل 
وماذا ستقدم؟

- نح��ن لدينا اولوياتن��ا في االص��الح، وان االصالح ليس 
مج��رد وجهة نظ��ر او رأي او مش��روع ميك��ن ان تختلف 
في��ه االجته��ادات، بل ه��ي حاج��ة وض��رورة ملحة، الن 
العراق ان ل��م يقدم على االصالح��ات، فانه من الصعب 
علي��ه ان يواج��ه حتديات��ه على كل املس��تويات، س��واء 
كان��ت امني��ة ام سياس��ية، بن��اء دولة، او ف��ي مجاالت 
اقتصادية واجتماعية وغيرها، ولذلك فاننا في مش��روع 
االص��الح لدينا تص��ور وعندن��ا اولويات، فهن��اك اولوية 
في اص��الح بن��اء الدولة، واص��الح االقتصاد والتش��ريع 
والعالق��ات االقليمية والسياس��ية، ب��ل وحتى االصالح 
في كيفية التعامل مع الدس��تور حي��ث لدينا منظومة 
م��ن االصالحات في هذا اجلانب، وف��ي اجلانب االخر نحن 
نعتق��د ان اس��تقاللية الق��رار العراق��ي، ولتحقيق ذلك 
فانن��ا اذا اردن��ا ان نبني قاع��دة كبيرة، عنده��ا يجب ان 
نخل��ق فرص عم��ل ونس��تجيب حلاجات الش��باب اوال، 
وان نوف��ر بنية حتتية تعيننا في املس��تقبل في مجتمع 
واقتص��اد ما بع��د النفط، لذل��ك يجب ان تك��ون هناك 
اولوي��ات اقتصادية واضحة في ه��ذا اجلانب، ومنها بناء 
قاعدة صناعية وزراعية وتأمني مصادر متنوعة للموازنة 
واالقتصاد، والتي يجب االقدام عليها بخطوات واضحة 

ومتسارعة .
 واالمر االخر واملهم هو بناء الدولة وهو الشرط الضروري، 
الن��ه يجب ان يتم ضبط الس��الح بيد الدول��ة واالنتقال 
الى دولة املواطنة والتخلص من كل الظواهر الس��لبية 
غير القانونية، فيجب ان تكون هناك خطوات تشريعية  

وقانونية واقتصادية وجتارية . . الخ.
علما اني آمل من الس��يد ع��ادل عبد املهدي الذي ميتلك 
كثيرا من ه��ذه الرؤى والتي نأمل ان تتحول الى ممارس��ة 
وال��ى خطوات عملي��ة، ونحن ندع��م كل خطوة تذهب 
به��ذا االجت��اه بغض النظر ع��ن النقد ال��ذي يوجه لهذا 
الط��رف او ذاك، ف��كل خطوة بهذا االجت��اه تصدر من اية 

جهة كانت، فنحن داعمون ومساندون لها.

ال

حني يرسم االنسان لنفسه مسارا ويضع له االهداف والغايات 
ويح��دد بوصلت��ه التي ينطلق منها، ويس��عى لتحقيق حلمه 
منذ الصغر ويجهد نفس��ه ويضحي ويتعذب وينال من التعب 
والتشريد والغربة الشيء الكثري، فهذا انسان قد وصل اىل اعلى 

درجات الكمال وعلو الهمة واملكانة املرموقة.
هذا ما وجدناه يف ش��خص الس��يد رائد فهمي، س��كرتري اللجنة املركزية يف 
الح��زب الش��يوعي العراق��ي والنائ��ب الحال��ي يف الربملان، ال��ذي يمتلك من 

التصمي��م واالرادة وحب الع��راق ما تعجز الجبال ع��ن تحمله، فمنذ نعومة 
اظف��اره كان ناش��طا ومفكرا وملهم��ا وقائدا ومتصدرا للمش��هد  يف الحركة 
الطابية الديمقراطية يف العراق وكذلك رئيس جمعية الطلبة العراقيني يف 
بريطاني��ا ع��ام 1975.. تبوأ العديد من املناصب البارزة يف الحزب الش��يوعي 
ومنها رئاس��ة تحرير مجلة »الثقافة الجديدة«.. اما خربته االقتصادية فهذا 
بحث اخر فهو عضو مجلس امناء املعهد العراقي لاصاح االقتصادي وعضو 
ش��بكة االقتصادي��ني العراقي��ني واحد مؤسس��ي املنتدى العراقي يف فرنس��ا 

اوائل عقد التس��عينات من القرن املاضي وعضو مؤسس لعدد من املنظمات 
والجمعي��ات االجتماعي��ة والثقافي��ة واالنس��انية وله مش��اركات عديدة يف 
مؤتمرات وندوات دولية، ولديه العش��رات من االبحاث والدراسات والتقارير 
وامللف��ات االقتصادية املختلفة التي كان لها صداه��ا وفوائدها الكبرية. وبعد 
عام 2003، كان له دور كبري ومؤثر يف املش��هد السياسي وفرض اسمه بقوة يف 
االحداث واثبت كفاءته وسامة رأيه ومقرحاته الوطنية ومشاريعه املختلفة، 
حيث تبوأ منصب وزير العلوم والتكنلوجيا، فادارها بكل نزاهة ومثالية دون 

اية ش��ائبة تذكر عليه، وه��و من اوائل الوزراء الذين قدموا كش��وفات مالية، 
ومن القلة النادرة الذين ال توجد عليهم مؤش��رات فس��اد حتى االن. صحيفة 
)البينة الجديدة( التقت بهذه القمة العالية والنجم املتألق يف سماء الوطن، 
الكب��ري رائد فهمي، حيث رحب ب��كادر صحيفتنا قائا: - تحياتي لكم ولكادر 

صحيف��ة البينة الجديدة الغراء، ه��ذه الصحيفة املتميزة بعملها 
ونشاطها، ونتمنى رمضانا كريما للشعب العراقي وان يعم البلد 

االمن واالمان واالستقرار.

لو كنت رئيس الوزراء لباشرت على الفور بتطبيق مشروعنا االصالحي لكل مؤسسات الدولة وتأهيل القطاعات املختلفة وتنمية االقتصاد من اجل بناء قاعدة شعبية

  نؤيد وندعم خطوات رئيس الوزراء مع وجود بطء واضح يف عملية تنفيذ 
املنهاج والربنامج احلكومي  

أجرى الحوار  / حسني السومري 
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  يجب النظر اىل وزارات 
الداخلية والدفاع من منظار 

اوسع بعيدا عن التحزب 
واملصالح السياسية الضيقة 

وان يتمتع مرشحوها 
بالكفاءة واالستقالية 

والنزاهة 

  طرحنا منصب نائب 
رئيس الوزراء للشؤون 
االمنية لتدارك الفراغ 

الذي خلفه عدم اختيار 
وزراء الداخلية والدفاع 

تجنبا لازمات التي قد 
تحصل 

  تجربة سائرون الواقعية 
العملية قدمت مثاال 
حقيقيا على امكانية 
الحوار واالنفتاح على 

كل الطوائف والتوجهات 
واعتقد انها ستكون 

مثمرة وستدرس على 
مستوى عاملي 

سكرتري اللجنة املركزية للحزب الشيوعي العراقي النائب عن حتالف سائرون السيد رائد فهمي يف لقاء خاص لـ)                             (:

  مظاهر الفساد اصبحت علنية بعد ان كانت خمفية وشراء املناصب يتم يف وضح النهار رغم تشكيل اجمللس االعلى ملكافحة الفساد
النائب رائد فهمي

النائب عن تحالف سائرون رائد فهمي يتحدث للزميل املحاور 

التيار الصدري اصبح اكثر انفتاحا وتغريت صورته على املستوى احمللي والدولي ونفتخر 
بنجاحنا يف اجياد االرضية املشرتكة اليت بين عليها التحالف واملستندة اىل املصاحل 

الوطنية



أعلنت الواليات املتحدة األمريكية، امس االثنني، 
أن��ه لم يص��ب أي م��ن مواطنيها ف��ي الهجوم 
الصاروخي الذي استهدف املنطقة اخلضراء في 

العراق، أمس.
وأكدت القيادة املركزية للجيش األمريكي، عدم 
إصاب��ة أي عنصر أمريكي في الهجوم الذي وقع 

وسط العاصمة العراقية بغداد.
وأوض��ح املتحدث باس��م القي��ادة املركزية، بيل 
أورب��ان، في بيان، أن واش��نطن علمت بالتفجير 
الذي حصل في املنطقة اخلضراء ببغداد، والتي 
تضم مبنى السفارة األمريكية ومقار احلكومة 

والبرملان.
وأض��اف أورب��ان أن االس��تهداف الصاروخ��ي لم 
يلح��ق األذى ب��أي عنص��ر أمريكي موج��ود في 

املنطقة، أو ألي فرد من أفراد التحالف.
ووقع انفجار، األحد، وسط بغداد، بينما أطلقت 
صاف��رات اإلنذار ف��ي املنطقة اخلضراء بس��بب 
س��قوط صاروخ عليها«، بينما عثر الحقا، على 

منصة إلطالق صواريخ كاتيوشا.
وتوج��د في املنطق��ة اخلضراء مب��ان حكومية، 

وقصر الرئاسة، ورئاسة الوزراء، والسفارات.
وكانت السلطات األمريكية قد أخلت، األسبوع 
املاضي، املوظفني غير األساس��يني من السفارة 

األمريكية ببغداد والقنصلية في أربيل.
وقالت إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب إنها 
أرس��لت قوات إضافية للمنطق��ة ، بينما تقول 
وأمريكا إنهم��ا ال تريدان احلرب وذلك مع تصاعد 

حدة التوتر بني البلدين.
ه��ذا واعلن قائ��د عمليات بغ��داد الفريق الركن 
جلي��ل الربيع��ي العث��ور عل��ى منص��ة إط��الق 
الصاروخ الذي أطلق��ه مجهولون على املنطقة 
اخلض��راء، وس��ط العاصم��ة العراقية، مس��اء 

األحد.
ونقل��ت وكال��ة أنباء الع��راق عن قائ��د عمليات 
بغ��داد قوله »العثور عل��ى منصة إطالق صاروخ 
الكاتيوش��ا أم��ام اجلامع��ة التكنولوجية قرب 

سريع محمد القاسم«.
وتبع��د املنطق��ة املذك��ورة نح��و كيلومت��رات 

معدودة فقط عن املنطق��ة اخلضراء التي تضم 
املباني احلكومية والسفارات وسط بغداد.

قال اجليش العراقي األحد إن صاروخا أطلق على 
املنطقة اخلضراء شديدة التحصني ببغداد التي 
تضم مباني حكومية وس��فارات أجنبية لكنه 

لم يتسبب في سقوط ضحايا.
وذكر ش��هود من وكالة »رويترز« أنهم س��معوا 
دوي انفج��ار في وس��ط بغداد لي��ل األحد، وقال 
مصدران دبلوماس��يان مقرهما في بغداد إنهما 

سمعا االنفجار.
ك��ر  ذ و
اجليش 

ف��ي 
ن  بي��ا

مقتضب أن صاروخ كاتيوش��ا س��قط في قلب 
املنطق��ة اخلض��راء دون أن يس��بب أي خس��ائر 
مشيرا إلى أنه سينشر مزيدا من التفاصيل في 

وقت الحق.
وقالت إي��ران والواليات املتح��دة إنهما ال تريدان 
احلرب وذلك مع تصاعد حدة التوتر بني البلدين.

ال��ى ذلك أعل��ن رئي��س حتال��ف القرار اس��امة 
النجيفي، ام��س االثنني، عن انته��اء االجتماع 
الذي دعا اليه باالتفاق على دراسة خيار املعارضة 
كركن أساس في العملية الدميقراطية، مشيرا 

إلى أن االجتماع ميثل نواة ملشروع وطني.
وذك��ر بيان ملكت��ب النجيف��ي إن��ه “بدعوة من 

النجيف��ي ، اجتمع نواب وسياس��يون وقادة رأي 
مس��اء امس األحد لتدارس الوضع السياس��ي 
ف��ي الع��راق ، والتحدي��ات الت��ي تواجه��ه ف��ي 

اصالح البني��ة العامة ، وحتديات البناء املطلوب 
ف��ي أعق��اب حترير محافظ��ات وم��دن وقصبات 
م��ن اإلرهابيني ، كما تدارس��وا تأثي��رات الصراع 
األميركي االيراني على العراق ، والرؤية الوطنية 
املطلوبة للنأي عن أضرار هذا الصراع وسلبياته 

على الشعب”.
وأض��اف البي��ان أن “اجملتمع��ني اتفق��وا على أن 
لقاءهم ميثل نواة ملش��روع وطني يشكل خيمة 
لدعم واس��ناد اجلهود اخلي��رة ، وفضح الوالءات 
واالنتماءات القائمة على املصالح اآلنية والوعود 
غير املشروعة أو محاولة االستقواء بقوى خارج 

احلدود أيا كان شكلها ونوعها”.
وأض��اف البي��ان أن “اجملتمع��ني تدارس��وا خي��ار 
املعارضة االيجابية كركن أس��اس في العملية 
الدميقراطي��ة ، وأك��دوا أن البرنام��ج احلكوم��ي 
وعه��ود احلكومة م��ا زالت متلكئ��ة ، ودعوا إلى 
تفعي��ل اجله��ود للوف��اء بااللتزام��ات ، وااليفاء 

مبستحقاتها مبا ميكن أن يلمسه الشعب”.
ودعا اجملتمعون إلى “تفعيل اجلهود على املستوى 
الدولي حل��ل الصراع األميرك��ي االيراني بالطرق 
الس��لمية بعيدا ع��ن التهدي��دات ، ومبا يضمن 

إبعاد شعوب املنطقة عن ويالت احلروب”
ال��ى ذل��ك رأت صحيف��ة “كيه��ان” اإليرانية، 
االثنني، أن انس��حاب موظفي ش��ركة اسكون 
موبي��ل األميركية النفطية م��ن العراق يندرج 

ضمن احلرب النفسية األميركية ضد البالد.
وقال��ت الصحيفة ف��ي تقرير له��ا، إن “خروج 
ش��ركة اكس��ون موبيل من البصرة بعد حتذير 
م��ن ادارة ترام��ب بش��أن وج��ود تهدي��دات في 
العراق هي حرب نفسية امريكية على العراق”.
وأضافت، أن “احلكومة العراقية ردت على هذه 
احلرب النفسية االمريكية بالقول ان انسحاب 
هذه الشركة من مشروع حقل نفطي بالبصرة 
لن يؤثر على االقتصاد العراقي”، مبينة أن “وزير 
النفط العراقي ثامر الغضب��ان وجه انتقادات 
شديدة لهذه الش��ركة مطالباً اياها بااللتزام 

باالتفاق املبرم مع بغداد
الى ذلك نفت رئاس��ة اجلمهورية، االثنني، وجود 
وساطة عراقية بشأن الصراع األميركي اإليراني 
املتصاع��د، مؤكدة أن الطرفني من العراق القيام 

بأية وساطة بينهما.
وقال املتحدث باس��م الرئاسة لقمان فيلي في 
تصريح اوردته صحيفة “الشرق األوسط” إنه “ال 

توجد وساطة حتى اآلن، إذ إن الطرفني األميركي 
واإليراني لم يطلبا مثل هذه الوساطة”، مؤكدا 
“وجود مسعى عراقي باجتاه حتفيف حدة التوتر 
كوننا معنيني به��ذا الص��راع وتداعياته علينا 

وعلى املنطقة بشكل عام”.
وأض��اف فيل��ي، أن “التعامل مع ال��دول األخرى 
مهما كانت درجة عالقتنا بها قرباً أو بعداً يجب 
أن ينطل��ق وفق مب��دأ ثابت وهو خط��اب الدولة 
قبل أي خط��اب ألي طرف آخر ألننا في قلب هذا 
الص��راع احلالي اآلن ف��ي املنطقة نظ��راً لوجود 
أميركي��ني وإيراني��ني في الع��راق، كم��ا أن لدينا 
كدولة عالق��ات مع الطرفني باإلضاف��ة إلى أننا 

على خط التماس بينهما”.
وح��ول فح��وى املباحث��ات الت��ي أجراه��ا وزي��ر 
اخلارجي��ة األميرك��ي ماي��ك بومبيو ف��ي العراق 
أخي��راً، خصوص��اً اجتماعه م��ع الرئيس برهم 
صال��ح، اوضح فيل��ي، أن “بومبيو أكد أن بالده ال 
تريد احلرب م��ع إيران”، مبيناً أنه��م “في الوقت 
ال��ذي ال يريدون في��ه تصعيداً مع إي��ران، فإنهم 
واضح��ون في كيفية التعامل مع األحداث بكل 

جدية وليس مجرد كالم”.
كما اع��رب نائ��ب رئيس ال��وزراء الس��ابق بهاء 
األعرجي، االثنني، عن اس��فه لعدم وجود موقف 
رس��مي واضح للحكومة العراقي��ة جتاه االزمة 
بني طهران وواشنطن، داعيا اجلميع الى الوقوف 
م��ع احلكوم��ة من أج��ل تكوين موقٍف رس��مي 

رافض للحرب.

وقال االعرجي في بي��ان إن »التصعيد األمريكي 
اإليران��ي قد وصل إلى مراحل ُمتقدمة وأصبحنا 
كأنن��ا نعيش حالة ح��رٍب سيش��تعل فتيلها 

عاجالً أم آجالً«.
واش��ار االعرجي ال��ى أن »بع��ض دول املنطقة - 
وخاصًة إس��رائيل - تدفع حلصولها في محاولٍة 
اإلس��المّية  اجلمهوري��ة  دور  إلضع��اف  منه��م 
اإليرانّية في املنطقة«، مضيفا »لم يكن للعراق 
- لألس��ف الشديد - موقف رس��مي واضح رغم 
أن��ه أكبر املتضررين م��ن نيران احل��رب وتبعاتها 

وعلى كافة األصعدة .

يستعد األوربيون لإلدالء بأصواتهم في 
انتخابات البرملان األوربي التي س��تبدأ 
ف��ي ال� 23 من ش��هر مايو/أي��ار اجلاري، 
وتشهد منافس��ة شديدة بني األحزاب 
القومية واملش��ككة باالحت��اد األوربي، 
للكيان  الداعمة  الوس��طية  واألحزاب 

األوربي.
وتأت��ي انتخاب��ات البرمل��ان األوربي، في 
وق��ت تواجه في��ه أورب��ا أزم��ات حادة، 
أبرزها تعثر خروج بريطانيا من الكيان، 
إلى جان��ب أزمات الهج��رة والالجئني، 
وتصاع��د اخلطاب املتط��رف، فضال عن 
االختالفات ب��ني ال��دول األعضاء حول 

الدور املنوط باالحتاد األوربي.
7 تيارات بارزة تتسابق للفوز باألغلبية 
البرملاني��ة، ليحص��ل الفائ��ز بأغلبية 
األصوات على احلق في الترشح ملنصب 
رئي��س املفوضي��ة األوربي��ة —املنصب 
األه��م- وال��ذي يش��غله حالي��ا ج��ان 
كلود يونكر.أبرز األحزاب املنافس��ة في 
االنتخابات األوربية هو حزب الش��عب 
األورب��ي، الذي يق��وده ف��ي االنتخابات 
األملان��ي مانفريد ويبر. احل��زب ممثل عن 
جن��اح اليمني الوس��ط، وخ��اض ويبر 
حملة ترشحه حتت شعار »يجب إعادة 
أوربا إلى الش��عب«، وي��رى مراقبون أنه 

املرشح األوفر حظا للفوز باملنصب.
وُع��رف ويب��ر مبوقف��ه املتحفظ من 
الهج��رة، وطال��ب م��رارا بتش��ديد 
الرقاب��ة على احل��دود، لكنه يعارض 
املناه��ض  الش��عبويني  خط��اب 
للهجرة. كما ٌعرف مبوقفه املناهض 
حلصول تركيا عل��ى عضوية االحتاد 
األوربي، وانتقد في مناسبات عديدة 

اعتماد أوربا على الطاقة الروسية.
التحالف الثاني املنافس هو حتالف 
ويق��وده  األوربي��ني،  االش��تراكيني 

ف��ي ه��ذه االنتخاب��ات وزي��ر اخلارجية 
الهولندي الس��ابق فران��س تيمرمانز، 

وميثل احلزب تيار يسار الوسط.

واش��تهر متيرمان��ز بدفاعه ع��ن مبادئ 
أوربي��ة مث��ل العدل واملس��اواة وحقوق 
املرأة، والتوصل حللول األزمات من خالل 
التعاون، وفيما يخص أزمة املهاجرين، 
دع��ا تيمرمان��ز إل��ى أن يتبن��ى االحت��اد 
األوربي سياس��ة مختلفة وعادلة جتاه 
الالجئ��ني واملهاجري��ن، تعتم��د عل��ى 
مش��اركة املس��ؤولية والتضام��ن بني 

الدول األعضاء.
التحالف الثالث هو حتالف حزب اخلضر، 
والذي ميثله في هذه االنتخابات األملانية 
س��كا كلير، والهولندي باس إيكهوت، 
وتخ��وض كلير ه��ذه االنتخابات للمرة 
الثانية، إذ ترش��حت عن التحالف ذاته 
ف��ي االنتخاب��ات األوربية الت��ي أجريت 

عام 2014.
وتنتقد كلير تزيي��ف متثيل األوروبيني 
في البرملان األوربي، حيث ترى أن أغلب 
البرملان يتكون من رجال خمسينيني، 
أو أكب��ر وه��و م��ا ال يعك��س اجملتمع 
األوربي، وتدعو إلى متثيل أكبر للشباب 
مب��ا يعك��س  األورب��ي،  البرمل��ان  ف��ي 

احتياجاتهم وآرائهم وعملهم.
كم��ا تدعو إل��ى الش��فافية وضمان 
حماية الن��اس في كل مكان، وضمان 
أن ال تعان��ي ش��عوب العالم من جراء 
سياسات االحتاد األوربي التجارية، إلى 
جانب ذلك، تتبنى كلير موقفا مرحبا 

باملهاجري��ن، وتطالب بضمان إمكانية 
أن يعيشوا في أوربا بشكل قانوني.

التحال��ف الراب��ع املنافس ه��و حتالف 

يقوده  والذي  واإلصالحي��ني  احملافظيني 
السياس��ي التش��يكي جان زهراديل، 
ويدع��و زهرادي��ل إل��ى إصالح��ات ف��ي 
هي��كل االحت��اد األورب��ي مب��ا يقلل من 
مركزيته، ومين��ح املزيدمن الصالحيات 
للدول األعض��اء، كما يدع��و إلى تبنى 
سياس��ات نقدي��ة متعددة.أما خامس 
التحالف��ات املتنافس��ة، فه��و حتالف 
الليبرالي��ني والدميقراطي��ني م��ن أجل 
أوربا، املمثل لتيار الوس��ط، ويقوده غي 
فيرهوفشتات ويضم حزب اجلمهورية 
إلى األمام الفرنس��ي ال��ذي ينتمى له 

الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون.
وفي آذار/ مارس املاضي، أعلن التحالف 
أن��ه س��يقدم 7 مرش��حني للمنص��ب 

األوربي األعل��ى، أبرزهم البلجيكي غي 
فيرهوفش��تات، والدمناركي��ة مارغريت 
فيس��تجر، ويدعو فيرهوفش��تات إلى 

احلف��اظ عل��ى القي��م األوربي��ة مث��ل 
املس��اواة والدميقراطي��ة ف��ي مواجهة 
ته��دد  أنه��ا  ي��رى  الت��ي  الش��عبوية 
املبادئ األوربية األساس��ية، كما يدعو 
فيرهوفشتات إلى مواجهة كل أشكال 

العنصرية وبناء أوربا أكثر ليبرالية.
س��ادس املنافس��ني ه��و حتال��ف حزب 
اليسار األوربي املتحد، واليسار األخضر 
ملنص��ب  يرش��ح  وال��ذي  الش��مالي، 
رئيس املفوضية الس��لوفينية فيوليتا 

توميتش، واألسباني نيكو كيو.
وتدع��و فيوليت��ا إل��ى أن تتبن��ى أورب��ا 
للرأس��مالية،  مناهض��ة  سياس��يات 
كما تطالب بأوربا خالية من األسلحة 

النووية وأسلحة الدمار الشامل. 
التحالف الس��ابع ال��ذي ينافس على 
املنصب ه��و حتالف أوربا احل��رة، والذي 
أوري��ل  األس��باني  السياس��ي  يق��وده 
جونكي��رس يخ��وض االنتخاب��ات من 
السجن، حيث ينتظر محاكمته على 
اتهام��ات بالتمرد وإث��ارة الفتنية، على 
خلفية املشاركة في تنظيم استفتاء 
الستقالل إقليم كتالونيا عن أسبانيا، 

في عام 2017.
صعود األحزاب القومية

أدت ع��دة أح��داث دولي��ة منه��ا تزايد 
الهج��رة وانخفاض النم��و االقتصادي 
ف��ي عدد كبي��ر من ال��دول األوربية إلى 
تزايد اخلط��اب املعادي لالحت��اد األوربي 

وارتفاع اخلطاب الشعبوي.
وحتوز أهم 3 ائتالفات مشككة باالحتاد 
األورب��ي عل��ى نح��و 156 مقع��دا في 
البرملان احلالي، وتشير االستطالعات 
إلى احتمالي��ة ارتفاع حصتهم من 

املقاعد إلى أكثر من 180 مقعدا.
وأبرز التيارات املش��ككة باالحتاد في 
أوربا هي حزب البريكست البريطاني 
وحزب احلرية النمساوي وحزب احلرية 
الهولن��دي وحزب اجلبه��ة الوطنية 

الفرنسي وحزب الرابطة اإليطالي.
بريطانيا واالنتخابات األوربية

ووفقا للقان��ون، فإن بريطانيا ملزمة 
بإج��راء االنتخاب��ات األوربي��ة عل��ى 
أراضيه��ا، مادامت لم تخرج من االحتاد 
األوروب��ي وتبل��غ حص��ة بريطاني��ا من 
مقاعد البرملان األورب��ي 73 مقعدا، من 

املقرر أن يعاد توزيعها بعد خروجها من 
الكيان.

وأظهرت اس��تطالعات الرأي التي جرت 
في بريطانيا تراجع احلزبيني الرئيسيني 
ح��زب  أم��ام  والعم��ال(  )احملافظ��ني 

بريكست اجلديد بزعامة نايجل فراج.
وي��رى مراقبون أن ه��ذه االنتخابات في 
بريطانيا تعد مؤشرا على حجم القوى 
الت��ي ما تزال تؤيد خ��روج بريطانيا من 
االحت��اد األورب��ي، والق��وى الت��ي تري��د 

بقائها.
بريطانيا  وتعث��رت مفاوض��ات خ��روج 
من االحتاد األورب��ي عقب رفض مجلس 
العموم البريطاني ثالثة مرات للخطة 
الت��ي اتفق��ت عليه��ا رئي��س ال��وزراء 
وزعيم��ة حزب احملافظ��ني تريزا ماي مع 
قادة االحت��اد للخروج، ما اس��تدعى أن 
تطلب بريطاني��ا تأجيل خروجها، وهو 
م��ا وافقت علي��ه بروكس��ل، وأمهلت 
األول/  تش��رين   31 حت��ى  بريطاني��ا 

أكتوبر.
وتصاعد اخلالف بني احلزبيني الرئيسيني 
يش��هدان  —واللذي��ن  اململك��ة،  ف��ي 
تراجع��ا لصال��ح ح��زب البريكس��ت- 

بعد إع��الن رئيس حزب العمال جيرمي 
كوربن اجلمعة املاضي��ة وقف احملادثات 
مع ما بش��أن »البريكست«، مؤكدا أن 
حزبه س��يرفض اتفاق ماي عند طرحه 

في البرملان الشهر املقبل.
م��ا دور البرمل��ان األوربي وكي��ف يجرى 

انتخابه

جترى االنتخابات األوربية في هذا العام 
ف��ي الفت��رة م��ن 23 إل��ى 26 آيار/مايو 
اجلاري، وس��يختار ناخبون من 28 دولة 
مش��اركة في االحتاد خالل هذه الفترة 
751 نائبا، ميثلونهم في البرملان األوربي، 

اجلهة الوحيدة في االحتاد التي تتشكل 
عبر االنتخاب الشعبي املباشر.

وم��ن املق��رر أن ينخفض ع��دد مقاعد 
البرمل��ان إل��ى نح��و 705 مقاعد عقب 

خروج بريطانيا من االحتاد األوربي.

وتنظ��م انتخابات البرمل��ان األوربي كل 
خمسة س��نوات، ويقع مقره الرئيسي 

في مدينة ستراسبورغ شرق فرنسا.
ويعتبر البرملان األوربي الذي أسس ألول 
مرة عام 1979 املش��ارك األساسي في 
س��ن واملصادق��ة عل��ى قوان��ني االحتاد 
األوربي، وممارسة السلطة التشريعية، 
كما يلعب دور الرقابة الدميقراطية في 
مواجه��ة مختلف مؤسس��ات االحتاد 

األورب��ي، وميارس اإلش��راف السياس��ي 
أيضا على جميع مؤسس��ات التكتل. 
واإلش��راف على أعمال اجمللس األوربي، 
واملصادق��ة عل��ى ترش��يح املفوض��ني 
وميتلك حق س��حب الثقة من مجلس 

االحتاد.
كما يشترك البرملان مع اجمللس األوربي 
ف��ي وض��ع املوازن��ة، وميكن��ه أن يقوم 
بتغييرات تطال االنف��اق العام لالحتاد، 
ويتمتع باحلق النهائي للمصداقة على 

امليزانية .
حكومة البريطانية تدعو االحتاد األوربي 
إل��ى ع��دم التس��ويف ف��ي مفاوضات 

بريكست
وينقسم النواب األوربيون داخل البرملان 
إلى كتل برملانية متباينة سياس��يا أو 
أيدولوجي��ا، فهن��اك مجموع��ات متثل 
اليمني الوسط، واالشتراكيني واخلضر، 
وغيره��ا من القوى الفاعل��ة في بلدان 
اإلحت��اد األورب��ي، ويح��ق ألكب��ر كتل��ة 
سياس��ية حتص��ل على أعلى نس��بة 
م��ن األصوات في العملي��ة االنتخابية 
القادمة، اختيار الشخص الذي سيتبوأ 

منصب رئاسة املفوضية األوربية.
ويتحدد عدد متثيل كل دولة في البرملان 
وفقا لع��دد س��كانها، وحتظ��ى أملانيا 
بالع��دد األكبر من الن��واب، إذا متلك 96 
مقع��دا، تليها فرنس��ا ب���74 مقعدا، 
ثم إيطاليا وبريطاني��ا لكل منهما 73 

مقعدا.
أما الدول األقل حصوال على عدد مقاعد 
فهم قبرص ومالطا لكسمبورغ، حيث 
حتصل كل دول��ة منهما على 6 مقاعد 

فقط.
وجت��رى االنتخاب��ات إما على مس��توى 
مث��ل  دول  فف��ي  وطن��ي،  أو  إقليم��ي 
بريطاني��ا وإيطالي��ا وبلجيك��ي جت��رى 
االنتخاب��ات عل��ى مس��توى  إقليمي، 
أما دول مثل فنلندا وفرنس��ا وإسبانيا 
ولوكس��مبورغ  والنمس��ا  والدمن��ارك 
فتجري االنتخابات فيها على مستوى 
وطن��ي، وجت��رى االنتخاب��ات في بعض 
ال��دول بطريقة جتمع ما بني الطريقتني 

كما في أملانيا.

12 قضايا

أبرز األحزاب املنافسة يف االنتخابات 
األوربية هو حزب الشعب األوربي الذي 

يقوده يف االنتخابات األملاني مانفريد ويرب

تفعيل الجهود على املستوى 
الدولي لحل الصراع األمريكي 
االيراني بالطرق السلمية 
بعيدا عن التهديدات  وبما 
يضمن إبعاد شعوب املنطقة 
عن ويالت الحروب

سبعة تيارات بارزة تتسابق 
للفوز باألغلبية الربملانية 
ليحصل الفائز بأغلبية األصوات 
على الحق يف الرتشح ملنصب 
رئيس املفوضية األوربية
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الفريق الركن جليل الربيعي

بيل أوربان

انتخابات البرلمان األوربي... منافسة حادة بين داعمي االتحاد 
والمشككين به

تأتي انتخابات الربملان األوربي يف وقت تواجه فيه أوربا 
أزمات حادة أبرزها تعثر خروج بريطانيا من الكيان

يونكر

فرانس

ويبر

واشنطن: لم يصب أي أمريكي في هجوم المنطقة الخضراء وسط العراق
أوربان : االستهداف الصاروخي مل يلحق األذى بأي عنصر أمريكي 

موجود يف املنطقة أو ألي فرد من أفراد التحالف

قائد عمليات بغداد : العثور على منصة 
إطالق صاروخ الكاتيوشا أمام اجلامعة 
التكنولوجية قرب سريع حممد القاسم



وقال وزير الدولة للشؤون اخلارجية 
عادل اجلبير في مؤمتر إن السعودية 
ال تريد حربا في املنطقة وال تسعى 
وسعها  في  ما  وستفعل  لذلك، 
الوقت  وفي  احلرب،  هذه  قيام  ملنع 
اختيار  حال  في  أنه  تؤكد  ذاته 
اململكة  فإن  احلرب  اآلخر  الطرف 
وحزم  قوة  بكل  ذلك  على  سترد 
وستدافع عن نفسها ومصاحلها".

تتابع  "السعودية  أن  الى  وأشار 
بقلق شديد تطورات األوضاع على 
والدولي،  اإلقليمي  الصعيدين 
تصرفات  نتيجة  تتصاعد  والتي 
النظام اإليراني ووكالئه العدوانية 

في املنطقة".
وزارة  عن  صدر  بيان  في  وجاء 
املنامة  أن  البحرينية  اخلارجية 
وتؤكد  الدعوة  هذه  عاليا  تثمن 
التي  اخلطوات  لكل  التام  "دعمها 
تتخذها الرياض، وتضامنها الدائم 
مضنية،  جهود  من  تبذله  ما  مع 
حثيثة  مساع  من  به  تقوم  وما 
واستقرار  أمن  على  احلفاظ  ألجل 
املنطقة وتعزيز املصالح العربية".

اخلارجية  وزارة  قالت  جانبها،  من 
في  اإلماراتية  الدولي  والتعاون 
بيان لها: "إن هذه املبادرة ليست 
السعودية  القيادة  من  بالغريبة 
بالدور  السياق  هذا  في  مشيدة 
القيادي للملك سلمان "في كل 
ما يجمع الكلمة ويوحد الصف 

وينسق املواقف".
الدقيقة  "الظروف  أن  وأضافت 
خليجيا  موقفا  تتطلب  احلالية 
وعربيا موحدا في ظل التحديات 
وحدة  وأن  احمليطة،  واألخطار 

الكرمية  والدعوة  ضرورية،  الصف 
املنطقة  لدول  مهمة  فرصة  متثل 
تعزيز  من  إليه  تصبو  ما  لتحقيق 
فرص االستقرار والسالم والتصدي 
عبر  احمليطة  واألخطار  للتحديات 
جماعي  وعربي  خليجي  موقف 
املشترك  أمننا  على  يحرص 

وسيادتنا وإجنازاتنا".
أما سفير جيبوتي، عميد السلك 

السعودية،  في  الدبلوماسي 
فقال  بامخرمة  الدين  ضياء 
يأتي  املسؤول  القرار  هذا  "إن 
اإلقليمية  التطورات  لتدارس 
لبحث  موحد  عربي  إطار  في 
وتداعياتها  االعتداءات  هذه 

على املنطقة".
ان  دبلوماسية  مصادر  وقالت 
القمم الثالث ستشكل فرصة 
التوتر  تبريد  احتماالت  لبحث 
وإيران  واشنطن  بني  املتصاعد 
واحلؤول دون انزالق املنطقة الى 
كل  ان  شاملة،خصوصا  حرب 
انها ال تريد وال  االطراف أعلنت 
تسعى الى احلرب. لكن املصادر 
نفسها حذرت من االستخفاف 
الى  مشيرة  املوقف،  بخطورة 
تزال  ما  االنفجار  احتماالت  ان 

قائمة.
تغيير  أنه  بدا  وفيما  ذلك،  إلى 

في حدة نبرة "احلرس الثوري"، أكد 
اللواء حسني سالمي القائد العام 
أن  أمس،  اإليراني  الثوري  للحرس 

ال  ولكنها  للحرب  تسعى  ال  بالده 
تخشاها.

بأنها  املتحدة  الواليات  ووصف 
من  تعاني  ولكنها  ظاهريا،  "قوية 

الهشاشة داخليا".
اإليرانية  "فارس"  وكالة  ونقلت 
عنه القول إن "فلسفة السياسة 

تتمثل  املنطقة  في  األميركية 
أجواء  وخلق  الشعوب  نهب  في 

والسيطرة  احلديثة  العبودية 
مصائر  على  اجلانب  األحادية 
تثير  الفلسفة  وهذه   .. البشرية 

احلروب".
واعتبر أن الواليات املتحدة تخشى 
"من فصائل املقاومة"، كما  اعتبر أن 
"القلق الذي يشعر به األميركيون 
قد حول املنطقة إلى ساحة قتال 
"األميركيني  إن  وقال  خطيرة". 
ويوجهون  انفعال،  حالة  في  اآلن 

انفعالية"،  بصورة  التهديدات 
عدوا  اليوم  نواجه  :"إننا  مضيفا 

حالة  في  لكنه  ظاهريا  قويا 
داخليا".  الهشاشة  ويعاني  تآكل 
يشكل  العدو  "اقتراب  أن  معتبراً 

للتحرك  الثوري  للحرس  فرصة 
االستراتيجيات  مستوى  على 

والعمليات والتكتيك".
"حربا  تخوض  بالده  أن  الى  ولفت 
الواليات  مع  كاملة  استخباراتية 
مضيفا  إيران"،  وأعداء  املتحدة 
احلرب  من  "مزيٌج  احلرب  هذه  أن 

اإللكترونية  والعمليات  النفسية 
والعسكرية والدبلوماسية واخلوف 
"أميركا  أن  وأوضح  والترهيب". 
العامليني،  التجارة  ببرجي  أشبه 
مفاجئة"،  واحدة  بضربة  تنهار 
يواجهون  "األميركيني  أن  مضيفا 
التي ال  واسعا من األخطار  نطاقا 

يعرفونها".
بيننا  "الفرق  سالمي:  وأضاف 
وبينهم هو أنهم يخافون احلرب وال 
يقوون عليها"، مؤكدا أن "األحداث 
عن  كشفت  املنطقة  في  األخيرة 
العدو".  لقوة  احلقيقي  احلجم 
حتول  أن  على  قادرة  "إيران  إن  وقال 
أمام  نار  من  ساحة  إلى  املنطقة 

العدو".
العام  القائد  قال  ناحيته،  من 
للجيش االيراني اللواء عبد الرحيم 
ردا  سيتلقى  "العدو  إن  موسوي، 
خطأ  اي  ارتكب  لو  نادما  يجعله 
احلسابات"،  وفي  استراتيجي 
وذلك خالل اجتماع عقد في مقر 
قدم  االستراتيجي  "ذوالفقار" 
واجلوية  البرية  القوات  قادة  خالله 
تقارير  اجلوي،  والدفاع  والبحرية 

عن اوضاع وجهوزية قوات اجليش 
مناطق  مختلف  في  املتواجدة 

البالد.
حسن  اإليراني  الرئيس  وكان 
روحاني جدد امس األول اعتباره أن 
مع  للتفاوض  جاهزة  ليست  ايران 
التلفزيون  ونقل  املتحدة.  الواليات 
خالل  قوله،  روحاني،  عن  اإليراني 
املثقفني  من  مجموعة  مع  لقاء 
التفاوض  أهل  "نحن  السبت: 
هذا  في  القوة  ولدينا  واملنطق، 
بأسره  العالم  وافق  وقد  الشأن، 
التفاوض  على  قادرة  إيران  أن  على 
واالتفاق مع القوى الست الكبرى... 
يريد  أنه  اآلخر  الطرف  ادعاء  لكن 
يعد  املفاوضات  طاولة  إلى  دفعنا 
هذه  ملثل  جاهزين  لسنا  واهيا. 
املفاوضات حتى لو وقفت كل قوى 

العالم أمامنا".
وأضاف: "لن نستسلم أمام أي نوع 
من الغطرسة والترهيب، وال خوف 

لدينا من احلوار والتفاوض".
ميدانياً، نقلت وكالة فارس املقربة 
من احلرس الثوري تقريراً عن مصدر 
األنبار،  محافظة  في  عراقي  أمني 
عسكرية  معدات  بوصول  يفيد 
عني  قاعدة  الى  جديدة  أميركية 

االسد اجلوية غربي احملافظة.
ومعدات  "اسلحة  إن  املصدر  وقال 
حربية أميركية وصلت الى قاعدة 
عني االسد اجلوية بناحية البغدادي 
بقضاء هيت غربي مدينة الرمادي، 
قادمة من االراضي االردنية من دون 
معرفة االسباب ونوعية االسلحة 

واملعدات التي وصفت باملتطورة".
وأضاف املصدر أن "وصول األسلحة 
تزامن مع اتخاذ القوات األميركية 
مسبوقة  غير  امنية  إجراءات 
العسكرية  مواقعها  كافة  على 
"القوات  أن  مبيناً  االنبار"،  في 
الشركات  على  تعتمد  االميركية 
احلربية  معداتها  نقل  في  االمنية 
يتم  فيما  تواجدها  مناطق  الى 
احلربي  الطيران  عبر  جنودها  نقل 

لتأمني وصولهم".
وكالة  أفادت  واشنطن،  وفي 
"أسوشيتد برس" بأن رئيس وكالة 
األميركية  املركزية  االستخبارات 

سيعقد  برينان  جون  األسبق   CIA
لألعضاء الدميقراطيني في مجلس 
حول  إحاطة  بالكونغرس  النواب 

التصعيد القائم مع إيران.
مسؤول  عن  الوكالة  ونقلت 
آخر  مطلع  ومصدر  دميقراطي 
يلتقي  أن  املقرر  من  أنه  تأكيدهما 
 2013 عام  من   CIA مدير  برينان، 
مبواقفه  معروف  وهو   ،2017 حتى 
املعارضة لسياسات الرئيس دونالد 
وراء  الدميقراطيني  بالنواب  ترامب، 
األبواب املغلقة، على خلفية زيادة 
بشأن  الكونغرس  داخل  القلق 
تتخذها  التي  املفاجئة  اخلطوات 
إدارة ترامب في الشرق األوسط في 

خضم التصعيد مع إيران.
أيضا،  اإلحاطة  في  وستشارك 
املسؤولة  شيرمان،  ويندي 
السابقة في وزارة اخلارجية وكبيرة 
املفاوضني األميركيني في احملادثات 
حول االتفاق النووي املبرم مع إيران 
انسحاب  أصبح  والذي   2015 عام 
جديدة  خطوة  منه  ترامب  إدارة 

نحو التصعيد احلالي.
بالتزامن  اللقاء  هذا  وسيعقد 
أن  املقرر  من  أخرى  إحاطة  مع 

للمشرعني  ترامب  إدارة  تنظمها 
على  إلطالعهم  الكونغرس  في 
تفاصيل "اخملاطر املتزايدة من قبل 
أصبحت  التي  وحلفائها"،  إيران 
املتحدة  الواليات  التخاذ  ذريعة 
في  عسكرية  إجراءات  سلسلة 

منطقة اخلليج في األيام األخيرة.
شريطاً  األميركي  اجليش  وأصدر 
من  اثنتني  اختبار  يظهر  مصوراً 
اجلديدة   57-GBU اجلوية  القنابل 
تندرج  والتي  الهائلة،  القوة  ذات 

في إطار قنابل "االختراق الهائل".
ويبني الفيديو إسقاط القنبلة من 
وعند   ،Spirit  2-Bطراز من  قاذفات 
وبعدها  األرض،  تخترق  السقوط 
يقع االنفجار. ويبلغ إجمالي كتلة 
الرأس  ويزن  طنا.   13.6  57-GBU
ويتفق  طن.   2.5 حوالي  املتفجر 
اخلبراء على أن هذه أقوى ذخيرة غير 

نووية متتلكها الواليات املتحدة.
الروسي  العسكري  اخلبير  وقال 
الواليات  "في  إنه  كنوتوف  يوري 
القنبلة  هذه  دخلت  املتحدة 
اجلوية في اخلدمة قبل 10 سنوات. 
ومع ذلك، طوال هذا الوقت، واصل 
حتسينها.  على  العمل  املطورون 
وبالنظر إلى الفيديو نرى أن اخلبراء 
التباطؤ  على  ركزوا  األميركيني 
ودقة الضرب. ويدعم هذا االفتراض 
سمح  الذي  املعدل،  الذيل  أيضا 

بتوجيه القنبلة بشكل أدق".
أنه  نرى  أن  أيضا  "ميكن  وأضاف: 
الهدف  القذيفة  تصيب  عندما 
ويحدث  الفور،  على  تنفجر  ال 
االنفجار مع تأخير بسيط". ووفقا 
وجه  على  ذلك  يتم  لكنوتوف، 
التحديد حتى تتمكن GBU-57 من 
املوجودة  املصانع  أو  اخملابئ  تدمير 

حتت األرض.
مت  لألميركيني،  "وفقاً  اخلبير:  وأكد 
تطويرها حملاربة اخملابئ السرية حتت 
األرض في إيران وكوريا الشمالية".

13 ما وراءالحدث

 الجبري: السعودية 
ال تسعى إىل حرب 
واإلمارات: األوضاع 
تتطلب موقفًا 
خليجيًا وعربيًا 
موحدًا
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هذا ما أعدته الواليات املتحدة من سالح فتاك لحرب تقرع طبولها بقوة بني واشنطن وطهران

  تقارير عن وصول معدات عسكرية أمريكية جديدة إىل قاعدة »عني األسد« العراقية

3 قمم يف مكة ختترب فرص »التربيد« أو التصعيد مع إيران
 و»احلرس الثوري« خيفف هلجته اهلجومية

البينة الجديدة / القسم السياسي
على وقع التصعيد األميركي - اإليراني، تستضيف مكة املكرمة 3 قمم نهاية الشهر اجلاري، إسالمية وعربية 
أقل  نبرة  وبينما رصدت  التبريد.  أو  التصعيد  باجتاه  األزمة  وخليجية، ستكون فرصة لبحث احتماالت سير 
هجومية لدى احلرس الثوري اإليراني، تتجه األنظار إلى واشنطن حيث تبدو »الرؤية منعدمة« واملؤشرات التي 

يرسلها الرئيس دونالد ترامب ال تربك فقط اإليرانيني بل املنطقة بأسرها. ورحب عدد من الدول العربية 
بدعوة العاهل السعودي، امللك سلمان بن عبدالعزيز، إلى عقد قمتني خليجية وعربية طارئتني لقادة الدول 
العربية مبكة املكرمة في الـ 30 من الشهر اجلاري. وتأتي دعوة خادم احلرمني إلى عقد القمتني بالتزامن مع 

انعقاد القمة اإلسالمية املقررة في 31 مايو في مكة.

إدارة ترامب تقدم إحاطة للكونغرس  
والدميقراطيون يستمعون إىل برينان

قنبلة االخرتاق اهلائل 



احلمداني: أقمنا خارطة رقمية ألكثر من 15 ألف موقع أثري يف العراق

وزير الثقافة والسياحة واآلثار يكشف عن إقامة خارطة رقمية لقرابة 15250 
موقعًا أثريًا يف عموم العراق وذلك خالل حضوره معرضني يف اهليأة العامة لآلثار

وتق��دم الوزير بالش��كر للحض��ور الذي 
ض��م دبلوماس��يني م��ن روماني��ا وأملانيا 
وفلسطني ومنظمة اليونسكو، ووسائل 
إع��ام ومثقف��ني. وفيما يتعل��ق مبعرض 
الصور والبوستر، قال إن »املعرض يتكون 
من 12 بوستراً تناولت تاريخ العراق وآثاره 
ودياناته وقومياته، وما حصل من تهديد 
وتدمير للتراث، ومحاوالت هيأة اآلثار ووزارة 
الثقافة للحف��اظ على اآلثار والتراث من 
خال تس��يير الدوريات واحلماية الازمة 
للمواقع وإقامة بعض مشاريع اإلنقاذ«، 
أن »املع��رض مت بالتنس��يق م��ع  مبين��اً 
جامعتي أوكس��فورد وديرهام، وس��يقام 
في املتح��ف العراقي مل��دة 30 يوماً قبل 
نقل��ه إل��ى باق��ي املتاح��ف العراقية«.
وبشأن معرض املسكوكات، قال الدكتور 
احلمداني، إن »هذه املسكوكات املوجودة 
في املتح��ف العراقي متث��ل تاريخ الباد 
واملنطقة بدءاً من العصور الساس��انية 
وصوالً إلى العصر العباس��ي«، مش��يراً 
إل��ى أن »املعرض يدل على حرص املتحف 
العراق��ي عل��ى ع��رض القط��ع الثمينة 
للجمهور«. وكش��ف الوزير خال املؤمتر، 
ع��ن »إقام��ة خارط��ة رقمي��ة للمواق��ع 
األثري��ة ف��ي الع��راق حتتوي عل��ى قاعدة 
بيانات تضم حوالي 15250 موقعاً أثرياً«، 
الفت��اً إل��ى أن »اخلارطة مج��ددة وقابلة 
للتحدي��ث، إذ ال يعتبر ع��دد املواقع هذا 
نهائي��اً، بل ه��و تقريبي يش��مل أعمال 
تنقيب منذ خمس��ينيات القرن املاضي 
إلى يومن��ا هذا«. وخت��م حديثه بالقول، 
إن »الوق��ت قد ح��ان لتس��ويق الثقافة 
العراقي��ة إلى اخلارج بعد أن انكمش��ت 
إل��ى الداخل، عن طريق إقامة األس��ابيع 
الثقافي��ة خ��ارج الع��راق، وإع��ادة فتح 
املراك��ز الثقافية في عواصم واش��نطن 

ولن��دن وس��توكهولم وبي��روت وطهران، 
بعد أن أغلقت بس��بب حالة  التقشف 
التي اعلن��ت في الباد«.وهن��أ احلمداني 
خال مؤمت��ر صحف��ي اقيم باملناس��بة 
جمي��ع اآلثاري��ني ف��ي الع��راق والعال��م 
بذكرى اليوم العاملي لآلث��ار«، معلناً عن 
االحتفال مبناسبتني هما معرض للصور 
والبوس��تر بعن��وان »املع��رض التعريفي 
بأهمية التراث الثقاف��ي واملواقع األثرية 
وتوظي��ف تقني��ات التحس��س النائ��ي 
والص��ور الفضائي��ة في حماي��ة املواقع 
األثري��ة والتراث امله��دد باألخطار«، وآخر 
للمس��كوكات حت��ت عن��وان »النس��اء 
وش��خصيات الدولة في املس��كوكات«.
وتق��دم الوزير بالش��كر للحض��ور الذي 
ض��م دبلوماس��يني م��ن روماني��ا وأملانيا 
وفلسطني ومنظمة اليونسكو، ووسائل 
إع��ام ومثقف��ني. وفيما يتعل��ق مبعرض 
الصور والبوستر، قال إن »املعرض يتكون 
من 12 بوستراً تناولت تاريخ العراق وآثاره 
ودياناته وقومياته، وما حصل من تهديد 

وتدمير للتراث، ومحاوالت هيأة اآلثار ووزارة 
الثقافة للحف��اظ على اآلثار والتراث من 
خال تس��يير الدوريات واحلماية الازمة 
للمواقع وإقامة بعض مشاريع اإلنقاذ«، 
أن »املع��رض مت بالتنس��يق م��ع  مبين��اً 

جامعتي أوكس��فورد وديرهام، وس��يقام 
في املتح��ف العراقي مل��دة 30 يوماً قبل 
نقل��ه إل��ى باق��ي املتاح��ف العراقية«.
وبشأن معرض املسكوكات، قال الدكتور 
احلمداني، إن »هذه املسكوكات املوجودة 

في املتح��ف العراقي متث��ل تاريخ الباد 
واملنطقة بدءاً من العصور الساس��انية 
وصوالً إلى العصر العباس��ي«، مش��يراً 
إلى أن » املعرض يدل على حرص املتحف 
العراق��ي عل��ى ع��رض القط��ع الثمينة 
املؤمتر،  الوزير خال  للجمهور«.وكش��ف 
عن »إقامة خارطة رقمية للمواقع األثرية 
في العراق حتتوي على قاعدة بيانات تضم 
حوال��ي 15250 موقع��اً أثري��اً«، الفتاً إلى 
أن »اخلارط��ة مجددة وقابل��ة للتحديث، 
إذ ال يعتب��ر ع��دد املواقع ه��ذا نهائياً، بل 
هو تقريبي يش��مل أعم��ال تنقيب منذ 
خمس��ينيات الق��رن املاضي إل��ى يومنا 
هذا«.وخت��م حديثه بالق��ول، إن »الوقت 
قد حان لتس��ويق الثقافة العراقية إلى 
اخلارج بعد أن انكمشت إلى الداخل، عن 
طريق إقام��ة األس��ابيع الثقافية خارج 
العراق، وإعادة فت��ح املراكز الثقافية في 
عواصم واش��نطن ولندن وس��توكهولم 
وبيروت وطهران، بعد أن أغلقت بس��بب 
حالة  التقشف التي اعلنت في الباد«.
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قصيدة

ومضة

لو أخضعنا الشعر حلاالت التعقل، هل جند هناك تعارضات 
كبيرة بني وظيفة العقل، ووظيفة الش��عر، احلقيقة أثبتت 
ان وظيف��ة العق��ل كما اوح��ت بها الفلس��فة، تتمثل في 
تخلي��ص االنس��ان من التش��يؤ، وم��ن ثم حتريره م��ن قيود 
التناهي احلس��ي، فالعقل يثير تس��اؤالت وش��كوكا حول 
الوجود احلسي، الجل الوصول الى االغوار وانارتها، وهنا تبرز 
وظيفة الش��عر، التي تلتقي بوظيف��ة العقل في تخليص 
االنس��ان من التش��يؤ، غير انها تتجاوز الوظيفة العقلية 
ف��ي حترير الكائن البش��ري من التناهي املعق��ول، وبالتالي 
التخلص من س��يطرة العقل على الوع��ي الباطن، محفزا 
ارادة االب��داع على اخللق، الذي ينح��رف عن املثال والنموذج 
والنظام ودائرة املألوف والبع��د الوحيد، )وهذا ما دفع أدورنو 
وهو رائد للمدرس��ة النقدية لفرنكفورت إلى االلتماس في 
الشعر منطقة جناة من التناهي العقلي، ومن تسلط الذات 
العاقلة على الطبيعة، ليتحقق الوعد بالسعادة واحلقيقة 
الذاتي��ة غير املزيفة، تلك احلقيق��ة األصيلة التي تعبر عن 
جوه��ر الكينون��ة(، وصراع العق��ل وصراع ماهية الش��عر 
تقف��ان عن��د حدود العق��ل، الذي يقف عند حدود تفس��ير 
العالم، وتفعيا لفاعلية الش��عر باعتبارها اختيارا ثوريا - 
باملعنى اإلبداعي - يهدف إلى تغيير العالم، تغييرا جوهريا 
يكشف طاقات الوجود الكامنة.. اذن )إن القاسم املشترك 
ب��ني الش��عر والعقل هو محب��ة احلكمة، ولك��ن االختاف 
بينهم��ا يكمن في منهج الق��راءة احلكيمة. فالعقل يدرك 
احلكمة من زاوية السلطة، بسيطرته على احلواس، والوعي 
الباط��ن، والطبيع��ة، واعتب��اره الواقع انعكاس��ا للعقل/

اللوغ��وس، فنظ��ام الك��ون يج��ري على نس��ق العقل إلى 
درج��ة أن هيجل في مثاليته املطلق��ة يعتبر أن »كّل ما هو 
واقعي، فهو عقلي، وكل م��ا هو عقلي فهو واقعي« فنحن 
إذن إزاء تأويل عقلي للوج��ود. لكنه تأويل متاثلي يقوم على 
أساس تقني س��يمتري(، بينما الشعر يتخذ طريق التأويل 
وتكس��ير حدود الواقع احلسي والواقع املعقول أيضا، ليلج 
اختبار االستحالة، والش��عر يعني حتفيزا دائما، وهنا فهو 
من هذا املنظور حتفيز دائم على املشاكس��ة املؤزمة لنسق 
العقل، وهي مشاكسة ومكاش��فة في آن واحد، )والشعر 
ح��ني يخوض غم��ار املس��اءلة، فإن��ه يتوخى تولي��د الرؤى 
االستبصارية واالستش��رافية، بدءا من تفجير لغة الكائن 
اإلنساني املهووس باالستكش��اف وبالنزعة التشكيكية، 
الت��ي تتخط��ى نزع��ة دي��كارت العقانية الت��ي ال تعترف 
بالوج��ود، إال ملا يتخطى مرحلة الش��ك، مبعن��ى أن الوجود 
مرتبط بالتفكير، ألن الكائن ه��و نتيجة عملية التفكير(، 
وبهذا جند ان الشعرية ترفع نداء التجدد بتفعيلها حلركية 
االنزياح، وهو انزياح ال يتجلى في خرق الشعر لقانون اللغة 
فحس��ب، فهو يتعدى احملور االس��تبدالي - حيث تتموضع 
عام��ات لغوية في مواقع عامات أخرى منحرفة بذلك عن 
أمكنتها الرئيس��ية، اي انها تؤس��س لش��عرية االختاف 
والامشابهة، لشعرية التعدد اجلوهري، حيث االستعارة ال 
تغدو عامة منوذجية مثلية حلذلقات اخلطاب، بل مش��روعا 

تثويريا تشابكيا مولدا لرمزية عميقة.

الشعر يلتقي العقل 
يف حب احلكمة

a

فنارات

   وجدان عبدالعزيز

بغداد / البينة الجديدة
اقام��ت جلنة احلفاظ على ادب وتراث ناجي جواد  
الس��اعاتي حفل توزي��ع مس��ابقة ناجي جواد 
الساعاتي ألدب الرحات على قاعة احتاد االدباء 
والكتاب في العراق مبناس��بة الذكرى العاشرة 
لرحي��ل راع��ي ه��ذه اجلائ��زة االدي��ب والرحالة 
س��عد ناجي ج��واد الس��اعاتي، ادار االصبوحة 
الصحفي واملش��رف العام عل��ى اجلائزة توفيق 
التميم��ي اذ حت��دث ع��ن مش��وار ه��ذه اجلائزة 
واس��ماء وعناوين االدب��اء والكت��اب الذين فازوا 
بها على مدى  الدورات الس��ابقة، وقدم الشكر 
الى جمعية دعم الثقافة ومؤسس��ة برج بابل 

واحتاد االدباء على تقدمي الدعم واملساهمة بهذه 
املس��ابقة، بعدها حتدث وكي��ل وزارة الثقافة د 
جابر اجلابري وقال اتش��رف باحلضور في محفل 
احتاد االدب��اء والكتاب، واليوم الوزارة وش��خص 
الس��يد الوزي��ر عب��د االمي��ر احلمدان��ي يدع��م 
ويساند تلك الفعاليات وهذه النشاطات فرصة 
مهم��ة لتاق��ي والتعاون ب��ني االحتاد وال��وزارة، 
واض��اف ان تلك املس��ابقة حتمل تراث��ا وتاريخا 
مهما وتنقل ما يش��اهد الكات��ب خال رحلته 
من مش��اهد واطباع وثقافة تل��ك البلدان ويتم 
التدوي��ن والس��رد واخراج تل��ك الروايات املهمة 
.  عض��و احت��اد االدباء حس��ني اجل��اف حتدث عن 

تاري��خ  الس��اعاتي املاضي وذك��ر مناطق بغداد 
التراثي��ة وكي��ف كان��ت حتت��وي على س��اعات 
تراثي��ة مث��ل االعظمي��ة والكاظمية وش��ارع 
الرشيد وش��ارع النهر، ودور العائلة املالكة في 
دع��م تلك التجربة. واضاف مت اهداء الس��اعاتي  
مكتبة زاخرة بالكتب النادرة الى جامع اخلاني  
وتكرمي الش��ركة العاملية للس��اعات للمرحوم 
الس��اعاتي  وبني بعض االمكنة البغدادية التي 
كانت فيها اسواقا زاخرة لهذه الساعات وختم 
بوج��ود مجلس ثقافي للس��اعاتي في ش��ارع 
ابي نؤس ومس��اهمة الراح��ل في دعم االصاح 
الترب��وي وبرنام��ج مح��و االمي��ة . عض��و جلنة   

املس��ابقة  د واث��ق الهاش��مي ق��ال اقمنا هذه 
االحتفالية بالتزامن مع مرور الذكرى العاش��رة 
لرحيل االديب الس��اعاتي التي تعززت مبشاركة 
اربع��ة ادباء عرب، وتكرمي لعائلة املرحوم  االديب 
)عاء مش��ذوب( الذي سبق وان فاز بهذه اجلائزة 
قبل ثاث سنوات. واضاف ان اجلائزة بدأت تتطور 
مبش��اركة عربية ومحلية واسعة وحضور وزارة 
الثقاف��ة واحت��اد االدباء ونخبة م��ن الصحفيني 
واالدب��اء والقنوات الفضائي��ة ونطمح بطباعة 
تل��ك النتاج��ات م��ن قبل احت��اد االدب��اء لتبقي 
ارشيفا لهذا االدب اجلميل. وختم بقوله نطمح 
استقطاب وجذب النخبة من األدباء العراقيني، 

من الداخل واخلارج خل��وض هذه التجربة. ختام 
املسابقة مت توزيع اجلوائز والهدايا على الفائزين 
م��ن قب��ل  د  جابر اجلاب��ري وكي��ل وزارة الثقافة 
االق��دم. الفائز االول الكاتب والش��اعر العراقي 
املقيم ف��ي بروكس��ل )زهير كرمي اجلب��وري( عن 
مخطوطت��ه )اغاني الرم��ل واملاجن��و رحلة الى 
نواكش��وط/بامكو( اجلائزة الثانية مناصفة مع 
مخطوطة )عابر سبيل( للدكتور حلمي محمد 
القاعود من جمهورية مصر العربية ومخطوطة 
)الطريق الًى البلقان( للدكتور حسن عبد راضي 
من الع��راق. ومت اعط��اء جائزة تقديري��ة لعائلة 

االديب الراحل عاء مشذوب.

هنأ احلمداني خال مؤمتر صحفي أقيم باملناسبة جميع اآلثاريني في العراق والعالم بذكرى اليوم العاملي لآلثار، 

معلناً عن االحتفال مبناسبتني هما معرض للصور والبوستر بعنوان املعرض التعريفي بأهمية التراث الثقافي 

والتراث املهدد  النائي والصور الفضائية في حماية املواقع األثرية  واملواقع األثرية وتوظيف تقنيات التحسس 

باألخطار، وآخر للمسكوكات حتت عنوان »النساء وشخصيات الدولة في املسكوكات«..

متابعة / البينة الجديدة

جلنة احلفاظ على أدب وتراث ناجي جواد الساعاتي أقامت  احتفالية مسابقة الساعاتي ألدب الرحالت بدورتها العاشرة

سأقطع من االشجار 
عصا ألهش بها خراف احللم
قبل أن تذهب للحرب حافية

وتداس بأقدام اخلصم
مثل رؤوس الضفادع

ال تسمع منها اال صوت النقيق
أشعر بالعزلة

والعالم يشبه حزني املتراكم
كأنه محض ضياع

في طرقات االساك الشائكة
التي متزق عضات الرياح

حسب توقيت الوجع
شجرة التفاح النحيلة

تنفض أوراقها 
وهي شاحبة الضحك

ترفع ثوبها للسماء
تتلهف خلضرة الربيع

كي حتمل برأسها جنني
بعدها تتوحم بالندى

باشتهاءات النوم العميق.

حسب توقيت 
الوجع

عامر الساعدي

عن دار نش��ر )مؤسس��ة ثائر العصامي( وبدعم 
م��ن )فرق��ة مس��رح احلض��ارة( ص��در للكات��ب 
املسرحي والقاص عبد الس��ادة جبار مجموعة 
مس��رحية بعنوان )واهلي��ة( ضمت اجملموعة 50 
نص��ا مس��رحيا اطلق عليه��ا الناق��د أ.د.عقيل 
مه��دي يوس��ف )مس��رحية املش��هد الواحد(.. 
وق��د جاء ف��ي املقدم��ة التي كتبه��ا: يتوزع في 
هذه املشاهد، ونس��يجها االدبي، الصراع مابني 
املاضي املقطوع، وحواضر التكنلوجيا املعاصرة 
وحت��ت: )ثيم��ات( مفارق��ة صارخة، في اس��لوب 
هجائي للمطابقة بتحريف )االسماء( و)دالالتها( 
ولكل منه��ا معنى خاص مضم��ر مثل )حكمة 
ام حكوم��ة؟( و)كس��ر قفلي��ة( و)تن��ك - لوجيا( 
و)بانتظار جودة( وس��واها الكثير.يحق للمؤلف 
)عبد السادة جبار( ان يشترع لنفسه في الكتابة 
الواقعي��ة والنقدي��ة وان يذهب الى اس��تنطاق 
احليوان، وموقفه من البشر، ودور النفط، وعاقة 
املسؤول باملثقف، س��واء في دول اجنبية، او في 

داخل الع��راق، وكلهم ينتظرون )جودة( العراقي، 
ال ) ج��ودو( الذي اخترع��ه )صموئيل بيكيت( في 
مسرح )العبث( او الامعقول. ويذكر ان للكاتب 
اص��دارات منه��ا مس��رحية )كوابي��س االبيض( 
ومجموع��ة قصصية )والدة في ج��دار( وقصص 
قصي��رة ف��ي مجموع��ة مش��تركة )33 ايقونة 
عراقية( ومخطوطة مجموعة قصصية بعنوان 

.)DNA قنبلة(

عبد االمري شنيشل

متت��از مدين��ة س��نجار بكثرة 
صيفا..  الرملي��ة  العواص��ف 
واالم��ر يختلف حي��ث تكون 
فوق قمة اجلبل الشهير وعند 
املس��اء يأتيك الهواء العليل 
تلع��ب  اخ��ذت  واجملموع��ة 
الريش��ة والسكواش, اال ذلك 
اجلندي فانه قابع في خيمته 
يس��تمع لاخبار ت��ارة واخرى 
يس��تمر ف��ي البح��ث الدائم 
ع��ن س��يدة الغن��اء العرب��ي 
من املذياع وخيم��ة الدكتورة 
مي قريبة ج��دا فتحل ضيفا 
على العسكري النها وجدته 
خام��ا ال يفق��ه ش��يئا قريبا 
لامب��االة اضف ال��ى انه كان 
متهما ف��ي اجلي��ش بذنب او 
ب��دون ذنب وم��رة اخرى متهم 
بان��ه يس��اري متط��رف وهذا 
جعله انطوائيا سبب آخر هو 
من مدين��ة البؤس والش��قاء 
البائسة  واالكواخ  والصرائف 
واذا به��ذه امل��رأة امام��ه وقد 

ارت��دت البنطال فنظ��ر اليها 
ش��زرا وقال ف��ي داخله كيف 
الرج��ال.. وكيف..  جتلس م��ع 

وكيف.
رأيك  فبادره��ا بالس��ؤال م��ا 
دكت��ورة باحلكوم��ة فصاحت 
به ان��ك خبيث وتريد ان جترني 
الى الطام��ة الكبرى اال تعلم 
ان العراق سجن كبير ويحكم 
من قبل اش��قياء وما تراه في 
الش��ارع ميش��ي ان اال حجرا 
صل��دا ع��دمي التفكي��ر وهذه 
الش��لة احلاكم��ة تفننت في 
ارتكاب اجلرمية وسفك الدماء 
مبع��ارك  البل��د  وس��يدخلون 

ومصائب وويات ش��تى وذلك 
ليس باالمر البعيد.. اذا دكتورة 
ما رأيك ف��ي البكر.. قالت انه 
كالثور يقابله, مصارع عنيد, 
ومن يكون املصارع؟ قالت انه 
النائ��ب, او تقصدي��ن )صدام( 
قال��ت ان��ه وه��ذا يس��تحوذ 
عل��ى ال��كل وقريبا س��يكون 
واقاربك  الواجهة, طي��ب  في 
)ع��زة ال��دوري( ف��ردت علي��ه 
ببرود انها س��خرية القدر وما 
صلة اخلنزير في اللعبة فنظر 
اليها متعجب��ا وانت تصفني 
احلكومة هك��ذا اذا ملاذا اتيت 
ال��ى الع��راق وان��ت ذو كفاءة 

الفرقة  علمية ورئيسية هذه 
االس��كوتلندية  العلمي��ة 
جب��ل  ف��ي  الفل��ك  لرص��د 
س��نجار وهنا صرخ��ت عاليا 
واجهش��ت  وال��م  بحرق��ة 
بالبكاء نادبة حظها العاشر 
)ريكاي��دو( ي��ا زوج��ي العزي��ز 
الع��ذاب  ه��ذا  م��ن  انقذن��ي 
حتما وسارجع لكم يا اوالدي 
فتجم��ع قس��م م��ن اخلبراء: 
د.دونال��د كن��دي ود.هندري ود. 
واخذوا  الفرقة  وبقية  س��نان 
باالنكليزية  يولولون بكلمات 
وبش��د االعصاب والعسكري 
فقال��ت  ش��يئا  يع��رف  ال 
بالعرب��ي: الالال تقصدون هذا 
ش��اطرني  الن��ه  العس��كري 
االح��زان واالالم وق��د عرف��ت 
انه مس��كني ومعذب فتأملت 
املش��قة  م��ن خال��ه عرفت 
وصعوبة الفراق فحزنت على 
فراق االحب وفضلت املغريات 
املمنوحة الصحاب الكفاءات 
على اوالدي واني قررت الرجوع 

لعائلتي واكون خادمة لهم.

كاظم الوائلي
كلما حدثت نفس��ي بالرحيل عنك, 
ادرك��ت ان��ي مقب��ل على ح��رب, مع 
دني��اي وقلب��ي, ذكري��ات كل خاي��ا 
جس��دي امتزج��ت مع��ك الن��ك من 
تكونيها فاستعِد حلرب انت عنوانها, 

ترافقين��ي كي جنمع ص��ور با مامح 
وال الوان و حزني اصبح اضعاف دمعي 
سأتناس��ى واغمض عين��ي منصهرا 
ف��ي حبك, ممزق��ا راية الرحي��ل النني 
س��أغفو في حلمي.. مت��ى تخبريني 

اننا لن نفترق؟

إصدار

ال أملك أقوااًل أخرى)واهلية( 50 نصًا مسرحيًا يف كتاب واحد

لن نفرتق



هند صبري: اخترت أن أتعامل مع مهنتي على أنني هاوية شغوف ال نجمة كبيرة

ال جتذبين الشخصيات اليت ال متلك بعداً اجتماعيًا وإنسانيًا 
واليت ال تشبه جمتمعاتنا بشيء أمجل ما ميكن أن يصل إليه الفنان

* أخبرينا عن مهرجان قابس السينمائي 
الدولي، بصفتك الرئيسة الفخرية له؟

ـ  لطاملا استقطبت العاصمة تونس كّل 
املهرجانات الفّنية واحلركة السينمائية، 
وبقي اجلنوب التونسي، وأنا ابنة اجلنوب، 
ــذا ارتأينا أن  ــة. ل ــن هذه احلرك ــداً م بعي
ــي مبهرجان  نضيء على اجلنوب التونس
سينمائي دولي ناجح، تصل أصداؤه الى 
ــن العربي والغربي. وهو ما حصل  العامل
ــّرف العالم على قابس  ــذا العام، فتع ه
ــى خليج  ــة املتكئة عل ــة اجلميل املدين
ــّم احملميات  ــر من أه ــع اخَلضار يُعتب رائ

الطبيعية في تونس.
ــى األجيال  ــك ال ــن نقل جتربت ــاذا ع * م
ــات  واملمّث ــن  املمّثل ــن  م ــة  القادم

التونسين؟
ـ  ال ميكن نقل جتربة معّينة الى األجيال 
ــه. إن  القادمة. كّل يصنع جتربته بنفس
ــة تُلهم  ــة الناجح ــارب التمثيلي التج
ــات يحققونها  ــدة جناح ــال اجلدي األجي
على طريقتهم. وهذا بحّد ذاته أكثر من 

رائع.
ــية التي ترين فيها  * من املمثلة التونس

بداياتك؟
ــخصيتها  ــية ش ــة تونس ــكّل ممثل ـ ل
ــا وأقّدرها. ليس  ــي أحترمه الفريدة الت
ــبهني إحداهّن، بل على  مطلوباً أن تش
ــبه نفسها، وفي ذلك  كّل منهّن أن تش

قّمة النجاح.
ــرا ونور  ــام ويس ــادل إم ــع ع ــِت م * عمل

الشريف، ماذا تعّلمِت من الكبار؟
ـ تعّلمُت من هؤالء االنضباط في العمل 
ــع  فالتواض ــع.  التواض ــم  ث ــع  والتواض
ــة يتميز  ــار، وليس صف ــيم الكب من ِش
ــن يتفاخرون  ــوم الذي ــار النج ــا صغ به

ــم  ــيطة. كّلما كبر اس ــات بس بنجاح
ــته  ــاً. هذا ما ملس ــان، ازداد تواضع الفّن
ــادل إمام  ــع »الزعيم« ع ــال عملي م خ
املعروف بانضباطه الكبير في التصوير 
ــه لفريق العمل، بدءاً من أصغر  واحترام

عامل وصوالً إلى اخملرج.
ــان« وما حّققه  ــم »عمارة يعقوبي * فيل

ــاً في  ــل كان مفترق ــاح كبير، ه ــن جن م
مسيرتك املهنّية؟

ــد كان هذا الفيلم املفترق واملدخل  ـ  لق

الى السينما املصرية من الباب الواسع، 
ــم العربي أذكر  ــوم كبار في العال مع جن
منهم يحيى الفخراني وعادل إمام ونور 
ــعاد يونس وخالد  ــريف ويسرا وإس الش
ــع لوحيد  ــّص رائ ــم، ون ــاوي وغيره الص
ــهيرة  ــن الرواية الش ــد مقتبس ع حام
التي كتبها عاء األسواني. أما اإلخراج 

ــروان حامد جائزة  فقد نال عنه اخملرج م
ــام  ــابقة األف ــي مس ــراج ف ــل إخ أفض
ــرة  الروائية الطويلة للدورة الثالثة عش

ــينما املصرية.  للمهرجان القومي للس
ــّكل مفترقاً  ــع ش ــل ورائ ــل متكام عم

مهّماً في مسيرتي املهنّية.
ــرقها  * هل النجومية تغّير املمثلة وتس
ــغفها األول؟ هل ما زلت الهاوية  من ش

الشغوف؟
ـ لقد اخترت أن أتعامل مع مهنتي على 
ــة كبيرة.  ــغوف، ال جنم ــة ش ــي هاوي أنن
ــّخ  ــة ف ــفت أن النجومي ــا اكتش بعدم
ــه بأقدامنا، وال نعرف كيف نخرج  ندخل
منه، تصبح النجمة مّنا أسيرة دور واحد 
ــر كّل أدوارها رتيبة  صنع جناحها، وتصي
ــذي »جّنمت« فيه،  ــابهة كالدور ال متش
ــخصية اجلديدة املوكلة  فا تقارب الش
ــيء. وهنا يبدأ التكرار وتدخل  إليها بش
ــيء.  البط ــع  التراج ــّرب  ويتس ــة  الرتاب
ــة وأحاول  ــة نعم ــح أن النجومي صحي
ــتى الطرق، لكنني ال  احلفاظ عليها بش
أحسب لها حساباً في خياراتي لألدوار 
واخملرجن الذين سأعمل معهم، وهو ما 

يعطيني حرية أكبر في العمل.
* أّي شخصية قّدمتها وأثّرت فيك أكثر، 

وملاذا؟

ــّماع«  ــة الش ــخصية »أمين ــا ش ـ إنه
املصابة بالسرطان في مسلسل »حاوة 
الدنيا«، ألنني مررُت بتجربة مشابهة مع 
صديقة مقّربة مّني. وهو ما جعلني أتأثّر 

كثيراً 
ــكّل  ب

من  ــة  مرحل
مراحل تطّور مرض 

الشخصية.
ــخصياتك  ش ــن  تختاري  *
وحتّملينها رسائل إنسانية 

معّينة؟ أخبرينا أكثر؟
أدواري  ــل  أحّم ال  ــا  ان ـ 
ــل  ب ــانية،  إنس ــائل  رس
ــر  ــة أكث ــي منجذب تران
الى الشخصيات التي 
حتمل رسائل إنسانية 
ــي  جتذبن ال  ــة.  معّين
الشخصيات التي ال 
متلك بعداً اجتماعياً 
ــانياً، والتي ال  وإنس

ــبه مجتمعاتنا  تش
ــل إليه  ــا ميكن أن يص ــيء. أجمل م بش
الفنان هو أن يشعر املشاهد أنه يتحّدث 
ــاكله ولو بأسلوب  ــمه ويروي مش باس
ــة، كما في  ــدي مغّلف بالضحك كومي

مسلسل »عايزة أجتّوز«.
* أّي ممثل عربي أو أجنبي حتّبن أن تقفي 

أمامه في عمل مشترك؟
ــة القديرة  ــف أمام املمثل ــّب أن أق  ـ أح

ــيت. يعجبني إحساسها  كايت بانش
الكبير باألدوار التي تقّدمها.

ــان باجلزء  ــور رمض ــن على جمه * تطّل
الثاني من فيلم »الفيل األزرق« الذي يتّم 
إطاقه في عيد الفطر، أخبرينا أكثر عن 

دورك فيه؟
ـ دوري في اجلزء الثاني من »الفيل األزرق« 
ــتطيع التحّدث  أتركه مفاجأة، إذ ال أس
ــى اجلزء  ــي دخيلة عل ــع أنن ــه. الواق عن
الثاني، وهذه هي املرة األولى التي أشارك 
فيها في فيلم رعب وتشويق. إنه عملي 
ــد الذي  ــروان حام ــع اخملرج م ــث م الثال
ــارة يعقوبيان«  ــراً، بعد »عم ــّدره كثي أق
ــو أيضاً عملي  ــم األبيض«. وه و»إبراهي
األول مع نيللي كرمي وإبراهيم عبدالعزيز، 
ــّب نيللي  ــك ألنني أح ــعيدة بذل وأنا س

وإبراهيم وأحترم أداءهما.

albaynanew@yahoo.com
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متابعة / البينة الجديدة

التجارب التمثيلية الناجحة ُتلهم األجيال اجلديدة جناحات
 حيققونها على طريقتهم  وهذا حبّد ذاته أكثر من رائع

هند صبري جنمة استثنائية، ذكّية، موهوبة ومناضلة نسائية وإنسانية من الطراز الرفيع. هذا هو االنطباع الذي ُعدت به من مقابلتي لها قبل عشر سنوات، 
يوم كانت تقطف أولى جناحاتها بفرح وحماسة، وها هو يعود إلّي اليوم، في هذه املقابلة، ُمثَبتاً بالتجربة واخلبرة ومرور الوقت. كأني بهند لم تتغّير، رغم كّل 
ما حققته من جناحات. لم تقع في فّخ النجومية الفارغة، بل عرَفت كيف حتافظ على شغف املمّثلة الهاوية التي تبحث عن حتدٍّ جديد يطّور موهبتها أكثر، 
ويفتح لها آفاقاً أبعد. شهرتها الواسعة سّخرتها خلدمة قضايا نسائية وإنسانية سامية، في إطار بحثها الدائم عن سام داخلي تطمح إليه. احلوار معها 

متعة، وهو يأتي على هامش مهرجان قابس السينمائي الدولي، الذي تولّت فيه منصب الرئيسة الفخرية، وعملت من أجل جناحه عربياً وعاملياً..

الفن مسؤولية أم ترف؟
صباح رحيمة

ــه عبر  ــه وطرحت ــع بتفاصيل ــة الواق ــينما العاملي ــت الس تناول
ــن أن نتصورها  ــور التي الميك ــع الص ــة الذهبية وبأبش الشاش
ــادة صياغة ذلك  ــن صناعة واقع أو إع ــع ألننا نعرف أن الف كواق
ــيد  الواقع بصورة أخرى وال أظن أن فلم كاليكوال بعيد عن جتس
هذا القول أو أن مسرحية بيت الدعارة جلان جينيه يبتعد كثيراً 
ــن طرحه هنا ال  ــدة تقول أن ما ميك ــك. ولكن هنالك قاع ــن ذل ع
ــس في هذا  ــا ولكن لي ــن طرحه هن ــاك أو ميك ــن طرحه هن ميك
ــكار يخضع للمكان  ــته من أف ــان وهكذا فما ميكن مناقش الزم
ــون للذوق العام والثقافة اجملتمعية  كما يخضع للزمن وهنا يك
ــم علينا أن نعرف  ــيء امله ــي قبول أو رفض ما يطرح، والش دور ف
ــرح الن هذا اجلهاز يقدم  ــينما وغير املس بأن التلفزيون غير الس
ــم يتفاعلون معه  ــتئذان ويجلس بينه ضيوفه للعائلة دون اس
ــب الفكرة أن يختار  ــلب وااليجاب، وهذا يتطلب من صاح بالس
ــالته هذا أوالً ومن  ــه أوالً والتي تاقي قبوالً لكي يوصل رس فكرت
ــالة لكي ال  ــادام صاحب رس ــذا املهم م ــف يقدمها وه ــم كي ث
ــر ليعزز قدرته  ــه هباًء ويحظى مبقبولية أكث ــب جهده ووقت يذه
ــتعمل ذكاءه وحنكته في تقدمي  ــي ومن ثم يس على ثقة املتلق
ــاءالً  ــل املتلقي يقف عندها متس ــد تقدميه بطريقة جتع ــا يري م
وهذا ذكاء يجب أن يتحلى به صاحب املنجز الفني للتأثير الذي 
ــاعي لذلك وعليه اذن أن ال ينجر ملا هو مشاع  ــده وهو الس ينش
ــاض أو الرفض وأن يرتقي بخطابه  ــارع الى درجة االمتع في الش
ــيما وأنه معلم لكل فئات  الفني واجلمالي ليزرع لغة راقية الس
ــوا، وعليه  ــاؤوا أم أب ــر في ميولهم وتطلعاتهم ش ــع ومؤث اجملتم
ــو القادر على  ــاعرهم وعواطفهم بن يديه وه ــم أن مش أن يعل
ــورة التي بذل اجلهد  ــي عقولهم وثبات الص ــا يريد زرعه ف بث م
ــد ثمارها وعكس ذلك  ــبيل تقدميها وحص ــت واملال في س والوق
ــره  ــت أدراج الرياح وهذا ما ال أعتقد أنها ترضيه أو تس فقد ذهب
ــر وزراعة اجلمال  ــزرع ينتظر حصاد زرعه بفارغ الصب فكل من ي
ــاني  هي من أصعبها وأجملها وأكثرها فعاً في التعامل االنس
ــي يتحملها صناع الفن في  ــؤولية الت اليومي فهنا تكمن املس
ــكل خاص والدراما بالتحديد ألن القضية ليست  التلفزيون بش
ــل بها أن  ــة على العام ــيرة فالدراما لعب ــت عس ــهلة وليس س
ــل قلبه فالواقع الذي  ــن اللعبة وأن ال ينجر الى عواطفه قب يتق
ــل معه هو الواقع الذي يفترضه ويحيك خيوطه ال الواقع  يتعام
ــع  ــه ال بالتلميح وال بالتصريح فهنالك متس احلياتي بتفاصيل
ــكله كما  ــذا الواقع وهو من صنع يديك تش ــن التعامل مع ه م
ــوع أمرك من  ــة ملتلقي ط ــة ثقافي ــه وجبة فكري ــاء لتقدم تش
ــال خطاب متليه عليه فيقتنع أنه يعيش واقعاً يتفاعل معه  خ
ــاعره وأحاسيسه يتعلم منك كل صورة وكل صوت فارتفع  مبش

بذائقته وال تنحدر لوديانه.

الدار العراقية لألزياء حتتضن أمسية رمضانية تراثية
متابعة / البينة الجديدة

ــاء  احتضنت الدار العراقية لإلزياء، مس
ــية رمضانية  يوم اجلمعة املاضي، أمس
ــا  ــباب( نظمه ــان الش ــوان )مهرج بعن
املصمم محمد عادل، بإشراف مدير عام 
ــل املندالوي. ــدار العراقية لألزياء عقي ال
ــاء رمضان  ــرض أزي ــل )ع ــن احلف وتضم
ــباب  2019( جملموعة من املصممن الش
ــري  ــي وعص ــع تراث ــم ذات طاب بتصامي
متميز صاحبته فقرات منوعة من التراث 
ــق  ــت بعب ــي، امتزج ــور العراق والفلكل
ــيل  ــة لفرقة شناش ــواء الرمضاني األج
ــر عام الدار  ــن جانبه أعرب مدي بغداد.م

ــز الكبير الذي  ــعادته بهذا املنج عن س
قدمه عدد من املبدعن الشباب. واختتم 
ــي  ــب الفن ــره النائ ــذي حض ــل ال احلف
ــار  حملافظة بغداد علي هيجل ومستش
ــاون مدير  ــهير الصراف ومع ــظ س احملاف
ــيقية عماد  ــون املوس ــرة الفن ــام دائ ع
جاسم واألستاذ جبار الشويلي إضافة 
ــن واملثقفن واملهتمن  لعدد من الفنان
ــن  م ــدد  ع ــرمي  بتك ــاء  واألزي ــة  باملوض
ــاركن. وتضمن احلفل  ــن املش املصمم
ــان 2019 ( جملموعة من  )عرض أزياء رمض
املصممن الشباب بتصاميم ذات طابع 
ــز صاحبته فقرات  ــي وعصري متمي تراث

ــراث والفلكلور العراقي،  منوعة من الت
ــة  ــواء الرمضاني ــق األج ــت بعب امتزج
ــن جانبه  ــداد. م ــيل بغ ــة شناش لفرق
ــعادته بهذا  أعرب مدير عام الدار عن س
ــدد من  ــه ع ــذي قدم ــر ال ــز الكبي املنج
ــباب. واختتم احلفل الذي  املبدعن الش
ــة بغداد  ــب الفني حملافظ ــره النائ حض
ــار احملافظ سهير  علي هيجل ومستش
ــاون مدير عام دائرة الفنون  الصراف ومع
املوسيقية عماد جاسم واألستاذ جبار 
ــن الفنانن  ــدد م ــة لع ــويلي إضاف الش
ــة واألزياء  ــن باملوض ــن واملهتم واملثقف

بتكرمي عدد من املصممن املشاركن.

بغداد / البينة الجديدة
ــة  ــو الفرق ــي عض ــي العراق ــط الفن ــد الوس فق

ــعدي بجاي   ــمفونية الوطنية الفنان س الس
ــراع مرير  ــد ص ــل بع ــاه االج ــذي واف ال

ــن وفاة  ــال االعان ع ــع املرض، وح م
ــر الثقافة  ــدم وزي ــان بجاي ق الفن
ــار الدكتور عبد  ــياحة واآلث والس
ــازي  ــر التع ــي أح ــر احلمدان االمي
ــي  العراق ــي  الفن ــط  الوس ــى  ال
ــة  وعائل ــمفونية  الس ــة  والفرق

الفقيد  سائا املولى العلي القدير 
ــكنه  ــع رحمته ويس ان يتغمده بواس

ــه واصدقاءه  ــيح جناته وان يلهم ذوي فس
ومحبيه الصبر والسلوان. من جهتها نعت الفرقة 
السمفونية الوطنية العراقية رحيل الفنان بجاي 

في بيان اصدرته باملناسبة وتلقى املكتب االعامي 
ــان النعي الصادر  ــخة منه. وجاء في بي للوزراة نس
ــيقار محمد امن  ــر الفرقة املوس ــم مدي باس
ــم كل  ــمي وباس ــه: باس ــزت ما نص ع
اعضاء الفرقة السمفونية الوطنية 
ــنا جميعا  ــة نعزي انفس العراقي
ــازي لعائلة فقيدنا  ونتقدم بالتع
ــد  اح ــاي  بج ــعدي  س ــوم  املرح
ــموا  ــة الذين اتس ــاء الفرق اعض
ــع والصفات احلميدة  باخللق الرفي
ــكل زمائه  ــه مقربا ل ــي جعلت الت
ــه. وتضمن البيان  واصدقائه ومتابعي
ــة الفقيد وخصوصا   تعزية موجهة لعائل
ــان الراحل  ــعدي وهي بنت الفن ــراء س الفنانة اس

وعضو الفرقة السيمفونية الوطنية العراقية.

وزير الثقافة يعزي بوفاة عضو الفرقة 
متابعة / البينة الجديدةالسمفونية سعدي جباي

ــف ضجة على  ــا يوس ــة راني ــارت الفنان أث
حسابها بإنستغرام بعد أن نشرت مقطع 
ــع صديقتها  ــرت فيه ترقص م ــو، ظه فيدي
ــة »اللي  ــاهن على أغني ــة إلهام ش املقرب
ــب عامة، خال  ــر دلعنا« لراغ ــا خس باعن
ــرت  ظه ــة.  رمضاني ــهرة  لس ــا  حضورهم
ــردد كلمات  ــي ت ــع وه ــي املقط ــاهن ف ش
ــف  األغنية بحماس، فيما كانت رانيا يوس
ــام األغنية. على  ــل جانبها على أنغ تتماي
ــفت خال  ــاهن كش جانب آخر، كانت ش
حلولها ضيفة على برنامج »شيخ احلارة« 
ــرت  ــة، أنها خس ــمة وهب ــدمي بس ــن تق م
ــبب دفاعها عن رانيا  ــض أصدقائها بس بع
ــل ختام  ــتان حف ــة فس ــي أزم ــف، ف يوس
ــي،  ــينمائي الدول ــرة الس ــان القاه مهرج
ــها من  بدورته املاضية. وعبرت عن اندهاش
ــتانها عبر  ــم الهجوم على رانيا وفس حج
ــيرة إلى  ــع التواصل االجتماعي، مش مواق

ــيال ميديا« وال يهمها  أنها حتتقر »السوش
خسارة جماهير هذه املواقع، ألنهم بحسب 
وصفها »تافهن وفاضين، ويقوموا بأفعال 

سيئة من خلف الشاشات«.

رقصة إهلام شاهني ورانيا يوسف تثري ضجة
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بغداد / البينة الجديدة
أطلق البنك املركزي العراقي، امس االثنني، 
 )SIFP( ع برنامللج التمويل اإلسللامي اجملمَّ
الذي يهدف إلى خلق شراكة منتظمة في 
عمليللة التمويل واالسللتثمار بني املصارف 
التقليدية واإلسامية من جهة والقطاعني 
العللام واخلللاص من جهللة أخللرى، على أن 
يجللري هذا االسللتثمار حتت مظلللة معيار 
)24( الصادر عن هيئة احملاسللبة واملراجعة 
 .)AAOIFI( للمؤسسللات املالية اإلسامية
وقللال املركزي في بيللان تلقتلله »االقتصاد 
املصللارف  يدفللع  »البرنامللج  إن  نيللوز«، 
التقليدية واإلسللامية إلى االشللتراك في 
متويللل مشللاريع ذات أهميللة وطنيللة وفق 
العقود املتوافقة مع الشللريعة اإلسامية 
كعقللود املشللاركة املنتهيللة بالتمليللك 
وعقود االسللتصناع واالسللتصناع املوازي 
وعقود االجارة املنتهية بالتمليك«. وأضاف 
»في إطللار تفعيل هللذا البرنامج، شللكل 
البنك جلنة برئاسة معالي محافظ البنك 
املركللزي العراقللي السلليد علي محسللن 
الوطنيللة  الهيئللة  وعضويللة  إسللماعيل 

لاستثمار بصفتها الشريك االستراتيجي 
فللي برنامللج )SIFP( واملصللارف احلكومية 
ورابطة املصارف اخلاصة والوزارات واجلهات 
املعنيللة«. وأشللار البيللان الللى أن اللجنة 
»أوصللت بتنفيللذ ثللاث مشللاريع كبداية 
لتطبيق البرنامج واملشللاريع هي )مشروع 
تأهيللل وبنللاء وتطويللر معامللل األسللمدة 
الكيمياوية فللي كل من بيجي وقضاء ابي 
اخلصيب، ومشللروع تأهيل وتطوير معامل 
الزجاج في الرمادي، ومشللروع إعادة تأهيل 
وتشللغيل معمللل االسللمنت األبيض في 
قضاء الفلوجة(«.وأكد »هذا البرنامج يأتي 
كخطللوة مكملللة للنجاح الللذي حققه 
البنك املركزي في حتقيق االستقرار النقدي 
خال اقتصللاد احلرب وانتقاللله باالقتصاد 
العراقللي إلى مللدارج اقتصاد السللام، ما 
جعل عملية استهداف النمو خطوة ملحة 
جداً«.يُذكللر أن برنامج التمويل اإلسللامي 
اجملّمع يعد أسللرع الوسائل وأكثرها تطوراً 
في معاجلة إشكالية التنمية االقتصادية 
حيللث يعمل القطللاع املالي مللع القطاع 
احلقيقي بشللكل مباشللر دون احلاجة الى 

وجود الوسيط.

البصرة / البينة الجديدة
أعلنت الللشللركللة الللعللامللة للللنلقلل 
الللبللحللري، عن اسللتعدادها الستئناف 
العمل مبشللروع التكسللي النهري خلال 
االيللام املقبلة، واللذي يعد الطريق النهري 
الرابط مع مدينة خرمشللهر اإليرانية ملن 
خلال شلللط اللعلللرب ضمللن محافظة 
البصرة. وقلللال مللديللر عللام اللشلركلة 
اللتلابلعلة لوزارة النقل محيي الدين عبد 
الرزاق االملللارة في تصريح: إن “الشللركة 
جتللري حاليللا اسللتعداداتها السللتئناف 
العمللل مبشللروع التكسللي الللنللهللري 

خللللال  للللخلدملللة  وادخلللالللللله 
االسللبوع املقبل بعد توقف دام اكثر مللن 
عللامللللني”. وأضاف االمللارة، أن “اللخلط 
سللللوف يللربللط بللني كلورنليلش شللط 
اللعلللرب ومينللاء خرمشللهر االيلرانلللي”، 
مبينللا ان “للخللط دورا فاعللا ومهما في 
االسللهام بتخفيللف االزدحلاملللات فللي 
الللبللريللة  الللحللدوديللللة  املللنللافللللذ 
بللني البلديللن”. ولفللت، الى ان “املشللروع 
التابع للشركة يضم 8 زوارق حديثة يسع 
الواحد ملنلهلا 40 راكللبللا وسلليللكللون 
علمللله بلرحلات ذهلابلا وايلابلا”، منوها 

بأن “الللذي مييز رحلللة التكسللي النهري 
هو الوقت القصير اللذي تستغرقه وهللو 
45 دقليلقلللة فلقلط ملقلارنلة مع املنافذ 
واملوانئ االخرى مما يسهل حركة املسافرين 
االزدحللامللللات  وتقليللل  خاللله  مللن 
املللنللاسللللبللات  اوقلات  خصوصا فلللي 
أن  االمللارة،  واوضللح  الللديللنلليللللة”. 
ملكلتلبلللا  جللهللللزت  “الللشللللركللة 
للتلأشليلر الللجللوازات وملثلللملا جللرى 
بللهللللدف  االيلللرانلللللي  بلاللجلانلللب 
تلسلهليلل حلركلة املسافرين بني ضفتي 

الشط”.

النقل تستعد لتشغيل التكسي النهري من البصرة
 إىل خرمشهر اإليرانية

البــنـــك الـمــركــــزي يـطـلـــق بـرنـــامــــج الـتـمـويـــل اإلســالمـــي الـمــجـّمـــــع
بغداد / البينة الجديدة

كشفت شركة بتروناس املاليزية العاملة في حقل الغراف النفطي مبحافظة 
ذي قار عن عزمها دراسة وتقييم ثاث سيناريوهات ملقاولني مختلفني تتضمن 
تشللغيل ثاثة أجهزة حفر بنحو متزامن في منصة بئر واحدة في احلقل. وقال 
مديللر احلفر في الشللركة، أزرال عبد الرحيم، »إذا جرى التنفيذ بشللكل فعال 
سلليكون األول من نوعه في العراق.. وقصة جناح جديدة لبتروناس في عمليات 
الغراف«. وأضاف ان »عام 2018 كان قد شهد اجنازا لبتروناس الغراف، إذ جنحت 
الشركة في توصيل 7 آبار مبنصة بئر واحدة بنجاح عن طريق تشغيل جهازي 
حفللر بشللكل متزامن، بعد تشللغيل حفارين فللي موقع واحد ما عللّد اضافة 
جديللدة ملفهوم اعمللال احلفر في العللراق«. وأوضح أن »بترونللاس تفخر في أن 
تذكر أن شركة احلفر العراقية كانت األولى في تنفيذ هذا املفهوم وقد جنحت 
في توصيل جميع اآلبار اخملطط لها فيما بينها، وفي آب/ 2018، كانت شللركة 
السللور العظيم للحفللر )GWDC( هي املقللاول الثاني في احلفللر والتي نفذت 
عمليللة احلفر املتزامنللة في منصة بئر واحللدة.. وجرى تسللليم 5 آبار إضافية 
فللي العام ذاته مما أسللهم برفع معدالت االنتاج ألكثر مللن 5 آالف برميل يومياً, 
إضافللة إلى ذلك، كما بوشللر بالعمل بجهازي حفر آخريللن من قبل مجموعة 
»تشللونغمان« للنفط والغاز الطبيعي )ZPEC( واللذين يعمان في وقت واحد 
في منطقة احلفر )WPK( من بداية الربع االول لهذه السللنة. وذكرت الشللركة 
في تقريرا لها ان »عملية برجي احلفر لم تؤدي إلى تسريع عملية تسليم اآلبار 
والتي أدت إلى زيادة اإلنتاج وحسب بل قامت أيضاً برفع كفاءة املقاولني احملليني 
مما دفعهم ألن يصبحوا مقاولني ذوي كفاءة جيدة. وأضافت، ان »لنجاح تطبيق 
هذا املبدأ والللذي يعد االول من نوعه، تعتزم بتروناس تكرار تطبيقه في مواقع 
آخرى داخل منطقة حقل الغراف النفطي«. وأكدت الشللركة في التقرير انها 
»بكونها مشللغل مهني، فانها تعتبر موظفيها أكبر مصادرها لذا فهي تضع 
التميز والسللامة والبيئة كأولوية قصوى لها، مللع األخذ في االعتبار مخاطر 
احلفللر، مثللل تضارب احلفر بسللبب عملية احلفللر املتزامنة، الللذي جرى اتخاذ 
االحتياطللات الازمة له مللن خال التخطيط والتنسلليق املفصليني في أثناء 
التشللغيل، لضمان سللامة جميع موظفيها«. يذكر ان شركة بتروناس تلتزم 
بخطللة العمللل لتحقيق هدف انتاج الللذروة 230 الف برميللل يومياً في حقل 
الغراف النفطي بحلول الربع األخير من عام 2020، ومع تقنياتها املبتكرة، فإن 

الشركة واثقة من قدرتها على الوفاء بوعدها للحكومة العراقية.

برتوناس تعتزم تشغيل ثالث 
حفارات جديدة يف حقل الغراف

الشركة العراقية إلنتاج البذور
مساهمة مختلطة

إعـــالن

ــركة العراقية إلنتاج البذور/ مساهمة مختلطة،  تعلن الش
عن وجود مناقصة ألعمال إنشائية يف موقع املخزن املربد يف 
الخالدية/ محافظة األنبار وبموجب الكشوفات املعدة لهذا 
ــروط  ــن الحصول على جدول الكميات والش الغرض ويمك
ــة/ الكائن يف بغداد/ حي  ــم الهندس ــركة/ قس من مقر الش
ــة 618 زقاق 2 – دار  ــرب وقود الريموك – محل ــن/ ق حط
17 لقاء مبلغ قدره )50( الف دينار غري قابل للرد ويتحمل 
ــأن آخر موعد  ــالن علما ب ــر االع ــال عليه اجور نش من تح
لتقديم العطاءات هو الساعة )12( ظهر يوم األحد املوافق 
2019/6/9 والشركة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.

د. عالء ناصر حسن
املدير املفوض

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف بغداد /الكرخ االتحادية
محكمة بداءة الكرخ

العدد: 1191/ب/2019
التاريخ: 2019/5/19

إعـــــالن
اىل/ املدعى عليه/ الشخص الثالث / علي غفوري عباس

أقامت املدعية )امال خصري جاسم( الدعوى املرقمة اعاله لدى هذه املحكمة تطالبك فيها )بإزالة شيوع العقار 
ــرح القائم بالتبليغ وتأييد املجلس البلدي  ــب ش املرقم 4294/2 م20 الداودي. وملجهولية محل اقامتك حس
ــاعة  ــن بموعد املرافعة يوم 2019/5/28 الس ــرر تبليغك  بصحيفتن يوميت ــة مجهولة ق ــك اىل جه وانتقال

التاسعة ويف حالة عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا ستجرى بحقك املرافعة غيابا وعلنا وفق االصول.
القاضي استربق حمادي عزاوي

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكوت

العدد: 1986/ش/2019
التاريخ: 2019/5/19

اىل املدعى عليها )نور حسن علي(
إعــــــــــالن

أقام املدعي عدنان عبد يوسف الدعوى املرقمة اعاله 1986 |ش |2019 امام محكمة االحوال الشخصية 
ــرطة الخلود املرقم  ــب كتاب مركز ش ــوت لغرض اثبات االطفال، وبالنظر ملجهولية محل اقامتك حس يف الك
ــر يف صحيفتن  ــعار مختار منطقة دور العمال تقرر تبليغك بالنش بالعدد 6909 يف 19|5|2019 وإش
ــعة صباحًا ويف حال عدم حضورك او  ــاعة التاس محليتن وتكون املرافعة يف تاريخ 26|5|2019 يف الس

من ينوب عنك قانونيًا سوف تصدر املرافعة بحقك غيابيا.
القاضي خالد محمد جالل االعرجي

العدد:15540            
التاريخ: 2019/5/19   

إعــــــالن
وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل

ــراك باملزايدة  ــر االعالن يف احدى الصحف اليومية فعلى الراغبن باالش ــة عن إيجار )العقارات( املدرجة اوصافها ادناه وذلك بعد مرور )30( يومًا تبدأ من اليوم التالي لنش تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلدية كربالء املقدس
ــخة من هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن على ان تبقى أمانات  ــتصحبن معهم وصل التأمينات القانونية البالغة 30% من القيمة املقدرة لكامل فرة اإليجار ونس ــرة صباحا مس ــاعة العاش الحضور يف ديوان البلدية يف تمام الس
الضم ضمانًا لسالمة املأجور ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور خدمة 2% من مبلغ االحالة ويف حال حصول املزايدة يف يوم عطلة رسمية ستجري املزايدة يف اليوم الذي يلي العطلة وال يجوز الدخول باملزايدة إال صاحب وصل 
ــع املصاريف وخالل 30 يوما من تاريخ االحالة  ــديد كامل بدل االيجار ولكامل فرة االيجار م ــنة 2013 املعدل على ان يتم تس ــمي قانوني.. وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس ــن يخوله بتوكيل رس ــات او م التأمين

القطعية ويف حالة رغبة املستأجر بتقسيط بدل االيجار يتم تقديم كفالة عقارية ضامنة على ان تكون املوافقات ضمن املدة القانونية وعلى الراغبن مراجعة البلدية لالطالع على شروط املزايدة. 

 مدة االيجار بدل التقدير السنوي المساحة موقعهرقم العقار و ت

ارضية الباعة المتجولين في حي المعلمين والمرقمة  ١
مليونين وخمسمائة وعشرون  ٢٥٢٠٠٠٠ ٢م ١٥٠ ٥٥٥جزء من تصميم  ١

 سنة واحدة الف دينار سنويا

ارضية الباعة المتجولين في حي المعلمين والمرقمة  ٢
مليونين وخمسمائة وعشرون  ٢٥٢٠٠٠٠ ٢م ١٥٠ ٥٥٥جزء من تصميم  ٢

 سنة واحدة الف دينار سنويا

ارضية الباعة المتجولين في حي المعلمين والمرقمة  ٣
مليونين وخمسمائة وعشرون  ٢٥٢٠٠٠٠ ٢م ١٥٠ ٥٥٥جزء من تصميم  ٣

 سنة واحدة الف دينار سنويا

ارضية الباعة المتجولين في حي المعلمين والمرقمة  ٤
مليونين وخمسمائة وعشرون  ٢٥٢٠٠٠٠ ٢م ١٥٠ ٥٥٥ميم جزء من تص ٤

 سنة واحدة الف دينار سنويا

ارضية الباعة المتجولين في حي المعلمين والمرقمة  ٥
مليونين وخمسمائة وعشرون  ٢٥٢٠٠٠٠ ٢م ١٥٠ ٥٥٥جزء من تصميم  ٥

 سنة واحدة الف دينار سنويا

 ارضية الباعة المتجولين في حي المعلمين والمرقمة ٦
مليونين وخمسمائة وعشرون  ٢٥٢٠٠٠٠ ٢م ١٥٠ ٥٥٥جزء من تصميم  ٦

 سنة واحدة الف دينار سنويا

ارضية الباعة المتجولين في حي المعلمين والمرقمة  ٧
مليونين وخمسمائة وعشرون  ٢٥٢٠٠٠٠ ٢م ١٥٠ ٥٥٥جزء من تصميم  ٧

 سنة واحدة الف دينار سنويا

مين والمرقمة ارضية الباعة المتجولين في حي المعل ٨
مليونين وخمسمائة وعشرون  ٢٥٢٠٠٠٠ ٢م١٥٠ ٥٥٥جزء من تصميم  ٨

 سنة واحدة الف دينار سنويا

ارضية الباعة المتجولين في حي المعلمين والمرقمة  ٩
مليونين وخمسمائة وعشرون  ٢٥٢٠٠٠٠ ٢م١٥٠ ٥٥٥جزء من تصميم  ٩

 سنة واحدة الف دينار سنويا

ارضية الباعة المتجولين في حي المعلمين والمرقمة  ١٠
مليونين وخمسمائة وعشرون  ٢٥٢٠٠٠٠ ٢م١٥٠ ٥٥٥جزء من تصميم  ١٠

 سنة واحدة الف دينار سنويا

ارضية الباعة المتجولين في حي المعلمين والمرقمة  ١١
مليونين وخمسمائة وعشرون  ٢٥٢٠٠٠٠ ٢م١٥٠ ٥٥٥جزء من تصميم  ١١

 سنة واحدة الف دينار سنويا

ارضية الباعة المتجولين في حي المعلمين والمرقمة  ١٢
مليونين وخمسمائة وعشرون  ٢٥٢٠٠٠٠ ٢م١٥٠ ٥٥٥جزء من تصميم  ١٢

 سنة واحدة الف دينار سنويا

ارضية الباعة المتجولين في حي المعلمين والمرقمة  ١٣
مليونين وخمسمائة وعشرون  ٢٥٢٠٠٠٠ ٢م١٥٠ ٥٥٥جزء من تصميم  ١٣

 سنة واحدة ف دينار سنوياال

ارضية الباعة المتجولين في حي المعلمين والمرقمة  ١٤
مليونين وخمسمائة وعشرون  ٢٥٢٠٠٠٠ ٢م١٥٠ ٥٥٥جزء من تصميم  ١٤

 سنة واحدة الف دينار سنويا

ارضية الباعة المتجولين في حي المعلمين والمرقمة  ١٥
مائة وعشرون مليونين وخمس ٢٥٢٠٠٠٠ ٢م١٥٠ ٥٥٥جزء من تصميم  ١٥

 سنة واحدة الف دينار سنويا

ارضية الباعة المتجولين في حي المعلمين والمرقمة  ١٦
 سبعونو مائتانمليونين و ٢٢٧٠٠٠٠ ٢م١٥٠ ٥٥٥جزء من تصميم  ١٦

 سنة واحدة الف دينار سنويا

ارضية الباعة المتجولين في حي المعلمين والمرقمة  ١٧
مليونين وخمسمائة وعشرون  ٢٥٢٠٠٠٠ ٢م١٥٠ ٥٥٥جزء من تصميم  ١٧

 سنة واحدة الف دينار سنويا

ارضية الباعة المتجولين في حي المعلمين والمرقمة  ١٨
مليونين وخمسمائة وعشرون  ٢٥٢٠٠٠٠ ٢م١٥٠ ٥٥٥جزء من تصميم  ١٨

 سنة واحدة الف دينار سنويا

ارضية الباعة المتجولين في حي المعلمين والمرقمة  ١٩
مليونين وخمسمائة وعشرون  ٢٥٢٠٠٠٠ ٢م١٥٠ ٥٥٥جزء من تصميم  ١٩

 سنة واحدة الف دينار سنويا

ارضية الباعة المتجولين في حي المعلمين والمرقمة  ٢٠
مليونين وخمسمائة وعشرون  ٢٥٢٠٠٠٠ ٢م١٥٠ ٥٥٥جزء من تصميم  ٢٠

 سنة واحدة الف دينار سنويا

ارضية الباعة المتجولين في حي المعلمين والمرقمة  ٢١
مليونين وخمسمائة وعشرون  ٢٥٢٠٠٠٠ ٢م١٥٠ ٥٥٥ء من تصميم جز ٢١

 سنة واحدة الف دينار سنويا

ارضية الباعة المتجولين في حي المعلمين والمرقمة  ٢٢
مليونين وخمسمائة وعشرون  ٢٥٢٠٠٠٠ ٢م١٥٠ ٥٥٥جزء من تصميم  ٢٢

 سنة واحدة الف دينار سنويا

والمرقمة  ارضية الباعة المتجولين في حي المعلمين ٢٣
مليونين وخمسمائة وعشرون  ٢٥٢٠٠٠٠ ٢م١٥٠ ٥٥٥جزء من تصميم  ٢٣

 سنة واحدة الف دينار سنويا

ارضية الباعة المتجولين في حي المعلمين والمرقمة  ٢٤
مليونين وخمسمائة وعشرون  ٢٥٢٠٠٠٠ ٢م١٥٠ ٥٥٥جزء من تصميم  ٢٤

 سنة واحدة الف دينار سنويا

في حي المعلمين والمرقمة ارضية الباعة المتجولين  ٢٥
مليونين ومائتان وسبعون الف  ٢٢٧٠٠٠٠ ٢م١٥٠ ٥٥٥جزء من تصميم  ٢٥

 سنة واحدة دينار سنويا

٢٦ 
مشتل لبيع الزهور / شريط حي المعلمين/ خلف 

جزء من تصميم  ٢٧اعدادية الصناعة والمرقم 
 ب٥٥٥

ستة مليون وخمسة وعشرون  ٦٠٢٥٠٠٠ ٢م٤٠٠
 حدةسنة وا الف دينار سنويا

جزء  ٣معرض سيارات في الحي الصناعي والمرقم  ٢٧
ستة مليون وثالثمائة الف دينار  ٦٣٠٠٠٠٠ ٢م٧٢٠ هـ٦٠٠من 

 سنة واحدة سنويا

ثمانمائة وخمسون الف دينار  ٨٥٠٠٠٠ ٢م١٢ ٩حانوت حي الموظفين والمرقم  ٢٨
 ثالث سنوات سنويا
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متابعة / البينة الجديدة
وجه��ت احملكمة العلي��ا األميركية  
صفع��ة جملموع��ة »آب��ل«، من خالل 
الس��ماح للمس��تهلكني مبالحقة 
اجملموعة قضائيا بسبب سوء إدارتها 
ملنصته��ا لتحميل تطبيقات متجر 
الذي  قرارها  »آبل«.وأصدرت احملكمة 
قد تنج��م عنه عواق��ب اقتصادية 
مهم��ة لعمالق��ة التكنولوجي��ات 
احلديثة، بتأييد خمس��ة قضاة من 
أص��ل تس��عة.وكان أش��خاص ق��د 
اقتنوا هاتف »آي فون« رفعوا شكوى 
ض��د »آب��ل« باتهامه��ا باس��تغالل 
التطبيقات  لبيع  موقعها احلصري، 
املتوف��رة فق��ط عب��ر متج��ر »آبل«.   
وتفرض الش��ركة عمولة نس��بتها 
30% لشراء التطبيقات التي وضعها 
مستقلون، ما يؤدي إلى ارتفاع سعر 

البيع ويؤثر على املستهلكني.وكانت 
اجملموعة املدعوم��ة من مجموعات 
»أم��ازون« و«فيس��بوك« و«غوغ��ل« 
قد أكدت أنها مجرد وسيط.وكانت 
ش��ركة »آبل« ق��د تعاملت بصرامة 
مع التطبيق��ات التي حت��ارب إدمان 
هواتف آيفون وتس��اعد الناس على 
احلد م��ن الوقت الذي يقضونه على 
أجهزة آيف��ون، وأزالت أو قيدت على 
م��دار الع��ام املاضي م��ا ال يقل عن 
11 تطبيًق��ا م��ن أص��ل 17 تطبيًقا 
تنزي��اًل  األكث��ر  التطبيق��ات  م��ن 
للتحكم بوقت الشاش��ة واملراقبة 
األبوية، وذلك وفًق��ا لتحليل أجرته 
صحيف��ة نيوي��ورك تامي��ز وش��ركة 
 Sensor التطبيق��ات  بيان��ات 
أش��هر  Tower.وق��دم تطبيقان من 
 ،Kidslox ،تطبيق��ات الرقابة األبوية

ش��كوى  أبري��ل،  ف��ي   ،Qustodio و 
إل��ى مكتب املنافس��ة ف��ي االحتاد 
 :Kidslox األوروبي، حيث قال تطبيق
»إن النش��اط التجاري قد انخفض 
منذ فرضت ش��ركة »آبل« تغييرات 
على التطبيق مم��ا جعله أقل فائدة 
م��ن أداة »آبل«.وواجه��ت الش��ركة 
اتهام��ات  العمالق��ة  األميركي��ة 
عديدة أخرى بأنها تسيء استخدام 
موقعها املهيمن لرفع نفسها ودفن 
منافس��يها، وهي مسألة أصبحت 
أكث��ر أهمي��ة مع توس��ع الش��ركة 
في أس��واق جديدة، مثل التلفزيون، 
واألخبار، واأللعاب، إلى أن جاء حكم 
احملكمة العليا  ليفتح الباب واسعا، 
واملنافسني على  أمام املستخدمني 
ح��د س��واء ملقاضاة الش��ركة أمام 

احملاكم األميركية.
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أفادت وكالة بلومبيرغ بأن ش��ركات 
اإللكتروني��ة  الرقائ��ق  صناع��ة 
األميرك��ي: #إنت��ل ، و #كوالك��وم، و 
#برودك��وم، أوقف��ت تعامالته��ا م��ع 
ش��ركة# هواوي، وذلك امتث��ااًل لقرار 
أص��دره احلكومة األميركي��ة بإدراج 
الش��ركة الصيني��ة عل��ى قائمتها 
الوكالة  الس��وداء.وقالت  التجاري��ة 
اإلخبارية إن إيقاف إنتل، وكوالكوم، 
ه��واوي  م��ع  تعامالته��ا  وبرودك��وم 
س��يدخل حيز التنفيذ ف��ورًا، وذلك 
بعد ساعات من إيقاف شركة غوغل 
أعمالها التي تتطلب نقل منتجات 
الش��ركة،  م��ع  وبرمجي��ة  عتادي��ة 
تغطيه��ا  الت��ي  تل��ك  باس��تثناء 
تراخيص املص��ادر املفتوحة.ومبوجب 
قرار #غوغل، فإن هواوي سوف تفقد 

عل��ى الف��ور إمكانية الوص��ول إلى 
أندرويد،  حتديثات نظ��ام التش��غيل 
الذكي��ة  هواتفه��ا  كم��ا س��تفقد 
املستقبلية التي تُباع خارج الصني 
إمكاني��ة الوصول إل��ى التطبيقات، 
واخلدمات الشائعة على أندرويد، مبا 
في ذلك: متجر غوغل بالي، وتطبيق 
خدمة البري��د اإللكترون��ي جيميل.
ويب��دو أن احل��رب الت��ي تُش��ن عل��ى 
ه��واوي ل��ن تقتصر على الش��ركات 
صحيف��ة  أف��ادت  إذ  األميركي��ة، 
ب��أن  الياباني��ة   «  Nikkei »ني��كاي 
ش��ركة صناعة الرقائق اإللكترونية 
 «  Infineon »إنفيني��ون  األملاني��ة 
أوقفت أيًضا ش��حناتها إلى هواوي.
الرئي��س األميرك��ي،  إدارة  وأضاف��ت 
دونالد ترمب ه��واوي تكنولوجيز إلى 
قائمة الش��ركات احملظ��ور التعامل 

معه��ا، وفرضت قي��وداً عل��ى الفور 
جتع��ل من الصع��ب جداً بالنس��بة 
للش��ركة القي��ام بأعم��ال جتاري��ة 
األميركية.»تقليص  نظيراته��ا  م��ع 
العقوبات«م��ن جهته��ا، قالت وزارة 

التج��ارة األميركي��ة،   إنه��ا ت��درس 
تقليص العقوبات على هواوي »ملنع 
تعطي��ل عمليات الش��بكة احلالية 
ومعداتها«.ول��م يتضح  ما إذا كانت 
إمكاني��ة وص��ول هواوي إل��ى برامج 

الهاتف احملمول قد تأثرت.ولم يتسن 
الوص��ول إلى هواوي   للحصول على 
تعليق.كما لم يصدر تعليق  من ممثلي 
وزارة التجارة األميركية.  وستستمر 
هواوي في الوصول إلى نسخة نظام 
تشغيل أندرويد املتاحة مجاناً، وذلك 
من خ��الل ترخيص مفت��وح املصدر 
ألي شخص يرغب في استخدامها. 
وتق��ول غوغل إن��ه يوج��د قرابة 2.5 
ملي��ار مس��تخدم نش��ط ألجه��زة 
أندروي��د ف��ي أنح��اء العالم.وذكرت 
هواوي أنها قضت السنوات القليلة 
املاضية جتهز خلطة طارئة من خالل 
تطوير التكنولوجيا اخلاصة بها في 
حالة مت منعها من استخدام أندرويد. 
وقالت الش��ركة إن بعض��اً من هذه 
التكنولوجي��ا مس��تخدمة بالفعل 

في منتجات بيعت في الصني.
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يهت��م كثي��ر من الن��اس بالبحث ع��ن األنواع 
اخملتلف��ة حلميات إنقاص ال��وزن، ويعتقد كثير 
منه��م أن الدهون الت��ي يفقدها اجلس��م مع 
خس��ارة الوزن تتحول إلى طاقة، لكن دراس��ة 
حديثة خالفت هذا املعتقد الش��ائع مبفاجئة 
خل��ص  التفاصي��ل،  اجلميع.وف��ي  س��تذهل 
العاملان روبن ميرمان عال��م فيزياء وأندرو براون 

عالم الكيمياء احليوية املتخصص في الدهون 
إل��ى أن مصير الده��ون املفقودة ينقس��م إلى 
قسمني، تتحول كمية منها إلى ثاني أكسيد 
الكرب��ون الذي يخرج من الرئ��ة أثناء التنفس، 
فيما يصبح اجلزء املتبقي من الدهون عبارة عن 
ماء، يخرج من جسم اإلنسان عن طريق البول 
أو العرق أو الدموع، حس��ب م��ا جاء في موقع 
»ديلي هيلث« املعن��ي بالصحة.مبعنى أنك إذا 

خس��رت 10 كلغ من وزنك الزائد، فإن 8.4 كلغ 
منها ستخرج عن طريق الرئة، وال�1.6 املتبقية 
س��تتحول إلى ماء.مما يعني أن القدر األكبر من 
الدهون التي يفقدها اجلس��م يخرج عن طريق 
الرئة، األمر الذي جعل الباحثني القائمني على 
هذه الدراسة يؤكدان أن زيادة معدل التنفس أو 
مقدار األكسجني الذي تتنفسه ميكن أن يعزز 

عملية األيض بشكل كبير.

إنــتــل وكـوالـكــــوم وبــرودكـــوم أوقـفــت تـعـامـالتـهــا مــــع الـشــركــــــــــــــة

هذا هو مصري الدهون بعد إنقاص الوزن 

بعد غوغل.. 3 شركات أميركية »تدخل الحرب« ضد هواوي

بـســبب هـــذه الـتـطبـيـقــــــــات.. »آبــــــــــــل« أمـــــــــــام الـمـحـكـمــــــــــــــة

 »Independent« وأفادت صحيفة
كان��وا  االجتم��اع  علم��اء  ب��أن 
يطرح��ون أم��ام املش��اركني في 
االستطالع س��ؤاال حول ضرورة 
دخ��ول دراس��ة األرق��ام العربية 
في املناهج الدراس��ية باملدارس 
األمريكي��ة، وذل��ك دون تفس��ير 
العربي��ة«. »األرق��ام  مصطل��ح 
وش��مل اس��تطالع الرأي العام 
 %56 وأج��اب  ش��خصا،   3624
من املش��اركني في االس��تطالع 
بشكل سلبي عن هذا السؤال، 
فيما أجاب 29% آخرين بش��كل 
فواجه��وا   %15 أم��ا  إيجاب��ي. 
عن��ه. اإلجاب��ة  ف��ي  صعوب��ات 
وذك��رت الصحيفة أن مجموعة 
م��ن 10 أرقام وهي 0 ، 1 ، 2 ، 3 ، 4 
، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 تس��مى األرق��ام 
وتس��تخدم  تقليدي��ا  العربي��ة 
ف��ي معظ��م البلدان ف��ي نظام 
األرقام العش��رية، وانتشرت في 
العال��م كله بفض��ل الرياضيني 
العرب بالذات.وق��د وكون العرب 

سلسلتني من هذه األرقام:�
 1- األرقام الش��رقية ذات األصل 
الهندي وهي تسعة أرقام ترسم 

به��ذه الرم��وز )1 و2 و3 و4 و5 و6 
و7 و8 و9( وق��د حورها العرب من 

أشكال هندية عديدة.
وس��ميت  الُغَبارِيَّ��ة  األرق��ام   -2
بهذا االس��م ألنها كانت تُكتب 
في بادئ األم��ر باإلصبع أو بقلم 
من البوص على ل��وٍح أو منضدٍة 
م��ن  رقيق��ة  بطبق��ة  مغط��اة 

التراب.
وقد قام اخلوارزمي بتصميم تلك 
األرقام على أس��اس ع��دد الزوايا 
)احل��ادة أو القائمة( التي يضمها 
كل رقم.فالرق��م واح��د يتضمن 
زاوية واحدة، ورقم اثنان يتضمن 
زاويت��ني ، والرقم ثالث��ة يتضمن 
ث��الث زواي��ا – إلخ.أم��ا االختراع 

العبقري الذي أضافه املسلمون 
ال��ذي كان  الرق��م صف��ر  فه��و 
شكله دائرة ليس فيها أي زاوية 

)ع��دد الزوايا صف��ر(.وإذا قلنا بأن 
األرقام املشرقية احلالية واألرقام 
أص��ل  م��ن  كالهم��ا  الغباري��ة 
هندي، فإن ذل��ك يرجع إلى تعدد 
أش��كال األرق��ام الهندي��ة تبعا 
ملناطق بالهن��د كما الحظ ذلك 
الِبيرون��ي، ولعل الع��رب اكتفوا 
م��ن ه��ذه األش��كال بصنف��ني 
الطريقتان  نت��ج عنهم��ا  فقط 
أول  وهما  والغباري��ة  املش��رقية 
نظ��ام رقم��ي يصل��ح لكتاب��ة 
أي رق��م، ويس��تخدم بس��هولة 
واجلبر  الرياضي��ة  املع��ادالت  في 
احلسابي الذي ابتكره اخلوارزمي.
في بداية األمر استعملت األرقام 
الشرقية ذات األصل الهندي في 

بغ��داد وبالد املش��رق العربي، ومت 
إضاف��ة الصفر وميث��ل بالرمز )0( 
وهو النقطة أو مركز الدائرة التي 

لتمثيل  اخلوارزمي  اس��تخدمها 
)الشيء(.واس��تعملت  القيم��ة 
األرقام الغباري��ة في بالد املغرب 
العرب��ي ث��م انتقلت بع��د ذلك 
إل��ى األندلس ثم ال��دول األوربية 
ومت التعدي��ل عليها لتتوافق مع 
اللغة الالتيني��ة وظهرت األرقام 
الغربي��ة الت��ي نعرفه��ا األن.من 
العجيب أن األوربيني لم يتمكنوا 
من اس��تعمال ه��ذه األرق��ام إالاّ 
بع��د انقض��اء قرون عدي��دة من 
إطالعهم عليها، أي أنه لم يعم 
والعالم  أورب��ا  اس��تعمالها في 
إالاّ ف��ي أواخ��ر الق��رن الس��ادس 
أن  واحلقيق��ة  للمي��الد،  عش��ر 
ه��ذا االنتقال لم يك��ن فجائياً، 
ولكنه اس��تغرق قرون��اً طويلة.
ق��دم ع��دد م��ن ط��الب العل��م 
األندل��س، خالل  إل��ى  األوربي��ني 
القرن��ني احل��ادي عش��ر والثاني 
عش��ر، لدراس��ة عل��وم العرب، 
ومن بني هؤالء الطالب، الطالبان 
و   Robert Chester اإلجنليزي��ان 
Athelard of Path إذ ترج��م كل 
منهم��ا مؤلف��ات اخلوارزمي، مما 

عمل على تعري��ف أوربا باألرقام 
العربي��ة، أما صاح��ب أكبر اجناز 
في نش��ر األرق��ام العربي��ة، في 

 Leonardo Febonacci : أوربا هو
– ليون��ارد فيبوناك��ي يل��ي ذلك 
 – Algorismos – ظه��ور كت��اب
أي احلس��اب اخلوارزم��ي ملؤلف��ه 

ج��ون هاليناك��س حوال��ي عام 
1250م.وم��ن اجلدي��ر بالذك��ر أن 
األرقام الغبارية كانت تستخدم 

حت��ى عهد قريب في بالد املغرب 
واجلزائر إلى أن اعتمد العرب بعد 
الش��رقية،  األرق��ام  ذلك نظ��ام 
حي��ث كتب بها معظ��م التراث 

العربي العلمي، كما أنها حتمل 
ثيم��ة اللغة العربي��ة من حيث 
اجتاهها من اليمني إلى اليس��ار.

ويكف��ي العرب فخ��راً أن األرقام 
العربية هي أس��اس كل العلوم 
احلاضرة، فعندم��ا نظر األوربيون 
لألرق��ام والعلوم والرقي والتطور 
احلضاري الذي نَعمْت به احلضارة 
العربية في ذلك الوقت، فس��روا 
ذل��ك بدجل ج��اء به الس��حرة، 
حيث س��اد الظ��الم الفكري في 
حقبة العصور الوس��طى، وعند 
النظ��ر إلى واقعنا اآلن قد حظنا 
م��ن امل��ال الكثي��ر وم��ن العلم 
القلي��ل، إنن��ا نعي��ش تطبيق��ا 
واقعي��ا ملثل كالس��يكي مفاده 

“اجلهل هو النعيم”.

اخلوارزمي قام بتصميم تلك األرقام على أساس عدد الزوايا )احلادة أو القائمة( اليت يضمها كل رقم 
فالرقم واحد يتضمن زاوية واحدة ورقم اثنان يتضمن زاويتني  والرقم ثالثة يتضمن ثالث زوايا

االمريكيون يعارضون دراسة االرقام العربية

استعملت األرقام الغبارية يف بالد املغرب العربي ثم انتقلت بعد ذلك إىل األندلس ثم الدول 
األوربية ومت التعديل عليها لتتوافق مع اللغة الالتينية وظهرت األرقام الغربية اليت نعرفها األن
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أجرت منظمة »Civic Science« استطالعاً للرأي العام حول دراسة األرقام العربية 
في املدارس االمريكية.وأشارت نتائج االستطالع إلى أن أكثر من نصف األشخاص 

الذين شملهم االستطالع عارضوا دراسة األرقام العربية في املدارس.

•••••••••••• • • • • •
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اخترع علماء في الوالي��ات املتحدة صفيحة ذكية يتم وضعها 
عل��ى اجللد، تهدف إلى إبقاء جس��م اإلنس��ان ف��ي درجة حرارة 
مثالية، كي ال يش��عر بالبرد أو احلر.وقال موقع »تيك إكس��بلور« 
األميرك��ي، إن الصفيح��ة من اخت��راع علماء ينتم��ون جلامعة 
كاليفورنيا في مبدينة سان دييغو، مشيرا إلى أن الهدف منها هو 
تبريد أو تدفئة جسمك، إلبقائه في درجة احلرارة املثالية.ويعمل 
اجلهاز، الذي تبلغ مساحته 5 سنتمترات، مثل منظم احلرارة في 
اجلس��م، وميكن اس��تخدامه في املنزل أو العمل أو أثناء التنقل، 
وفي أي فترة من اليوم.ويقول الفريق األميركي إن اجلهاز، املدعوم 
ببطارية مرنة وقابلة للطي، سيس��اعد على توفير الطاقة التي 
حتتاجها أجه��زة التكييف والتدفئة للعمل.وذكر البروفيس��ور 
رينكون تش��ن، قائد املش��روع: »هذا النوع من األجهزة ميكن أن 

ن درجة احلرارة، سواء كان الطقس حارا أو باردا«. يحسِّ

كشف السبب الرئيس للعدوى الشتائية
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توص��ل علماء جامعة يي��ل األمريكية إلى اس��تنتاج مفاده، أن 
انخفاض نس��بة الرطوبة هو س��بب إصابة الن��اس باإلنفلونزا 
وموتهم ف��ي فص��ل الشتاء.وبحس��ب موق��ع YaleNews فقد 
أج��رى الباحثون جتارب على فئران معدلة وراثيا لها جهاز مناعة 
كاجله��از املناعي لإلنس��ان. ووضعت هذه الفئ��ران في حجرات 
ذات درج��ة ح��رارة واح��دة، ولك��ن بنس��بة رطوب��ة اعتيادية أو 
منخفض��ة، وبعد ذلك لقحوها بفي��روس إنفلونزا A.واتضح من 
هذه العملي��ة، أن الرطوبة املنخفضة تقل��ص فعالية األهداب 
املوجودة على س��طح خاليا املمرات التنفس��ية في إزالة أجزاء 
الفيروس��ات واخملاط. كم��ا أنها تخفض قدرة خالي��ا الرئتني في 
إصالح التلف الذي تس��ببه الفيروس��ات. عالوة على هذا الحظ 
الباحث��ون اضطراب عم��ل املناعة الفطرية، الت��ي تتميز بإنتاج 
االنتروفيرون واملركبات التي ترس��ل إش��ارات إل��ى اخلاليا اجملاورة 
حتذرها من الفيروس��ات.ويقول العلماء، إن زيادة نسبة بخار املاء 
في هواء الغرف بواسطة أجهزة الترطيب تساعد على تخفيض 

وتخفيف أعراض اإلنفلونزا والشفاء العاجل منها.

آخر االخرتاعات .. لصقة ذكية ختلص 
من الشعور بالربد واحلر



رتب بريبوس عش��اًء الس��اعة 
م��ن  والنص��ف  السادس��ة 
مساءاالربعاء، 8 شباط/ فبراير 
ف��ي الغرفة احلم��راء في البيت 
االبي��ض ك��ي يس��مع ترام��ب 
حج��ج ماتي��س ورئي��س هيئة 
جوزي��ف  املش��تركة  االركان 
دانفورد ومن كثر آخرين. كذلك 
دعا احد اعمدة مؤسسة احلزب 
اجلمهوري في واش��نطن، سي. 
بويدن غراي. كان غ��راي، البالغ 
م��ن العم��ر 73 عام��اً، س��فير 
الوالي��ات املتح��دة ف��ي االحتاد 
االوروب��ي ط��وال عام��ن خ��ال 
ادارة الرئيس جورج دبليو بوش. 
وكان مستش��اراً قانونياً جلورج 
بوش اثن��اء الس��نوات الثماني 
الت��ي تولى فيه��ا منصب نائب 

الرئيس واربع سنوات رئيساً.
حن جلس��وا لتناول العش��اء، 
اراد ترام��ب الثرث��رة ع��ن اخبار 
فالسيناتور جون ماكن  اليوم. 
ال��ذي ع��رض رأياً مس��تقاً عن 
مجموعت��ه انتقد علن��اً الغارة 
العس��كرية االميركي��ة عل��ى 

اليمن.
اندفع ترامب مهاجماً مش��يراً 
ال��ى ان ماك��ن س��لك طريق��اً 
للخ��روج م��ن فيتن��ام  جبان��اً 

كأسير حرب.
وقال ماكن كطيار في البحرية 
اثناء حرب فييتنام، وكان والده 
االدمي��رال ج��ون ماك��ن، قائد 
منطق��ة احمليط اله��ادئ تلقى 
عرض��اً باالف��راج املبك��ر عن��ه 
واطلق تاركاً وراءه اس��رى حرب 

آخرين.
»ال، س��يدي الرئيس« رد ماتيس 
س��ريعاً »اعتق��د ان��ك فهمت 
العك��س«. لق��د رف��ض ماكن 
وتعرض  املبك��ر عن��ه  االف��راج 
واحتج��ز  وحش��ي  لتعذي��ب 
خمس��ة اع��وام في الس��جن 
الرئيس في هان��وي، املعروف ب� 

»هانوي هيلتون«.
»آه، حسناً، قال ترامب.

ُصِدم غراي، الذي خدم خمسة 
اع��وام في س��اح البحرية، ألن 
وزي��ر الدفاع صح��ح معلومات 
ترام��ب  وان  الرئي��س مباش��رة 
معاٍد  موق��ف  باتخاذ  املع��روف 
عن��د حتدي��ه قب��ل االم��ر بهذه 
البساطة. حتدث بريبوس اخيراً 
اثن��اء تناول احلل��وى: »علينا ان 

ُنعالج فعاً قضية الناتو«.
كان الفري��ق املتقاع��د، كي��ث 
كيل��وغ، رئي��س اركان مجلس 
االم��ن القوم��ي ميث��ل اجملل��س، 
وه��و م��ن قدام��ى احملاربن في 
فييتنام، حاز ميدالتي النجمة 
في  والبرونزية وشارك  الفضية 
حرب اخلليج االولى. بدأ كيلوغ 
باالنتقاد م��ردداً بعضاً من كام 
ترامب الس��لبي. وقال ان حلف 
النات��و »عف��ى علي��ه الزم��ن«؛ 
فقد انشئ بعد احلرب العاملية 
الثاني��ة عندما كان��ت الواليات 
املتحدة اكثر ثراء وتواجه االحتاد 
اليوم،  العدوان��ي.  الس��وفيتي 
تتكبد الواليات املتحدة تكلفة 
غير عادلة وغير متناس��بة مع 

احللفاء االوربين وانه يُس��تفاد 
من الواليات املتحدة.

»ليس��ت تل��ك وجه��ة نظري، 
س��يدي الرئيس«، ق��ال اجلنرال 

جوزيف دانفورد.
»آه، حقاً؟« قاطعه ترامب، »وما 

هي وجهة نظرك؟«.
ارف��ع  وه��و  دانف��ورد  ق��دم 
دفاع��اً  رتب��ة،  العس��كرين 
حماسياً. قال انه حتالف ينبغي 
اال يُح��ل، وم��ن الصع��ب اعادة 
عق��ده. م��ع ش��عور دول ش��رق 
اوروبا، مث��ل بولن��دا، بالتهديد 

من غزوات بوتن في شبه جزيرة 
القرم وش��رق اوكرانيا، كان من 
امله��م احلفاظ عل��ى التضامن 
والوح��دة. »م��ن املهم ج��داً ان 
تبق��ى اوروبا موحدة سياس��ياً 
وايد  واقتصادياً«.  واستراتيجياً 
ال��رأي القائ��ل ان عل��ى ال��دول 
االعض��اء ان تلتزم بنس��بة %2 
م��ن ناجته��ا احملل��ي االجمال��ي 

السنوي.
س��يفون  االمل��ان  ان  اعتق��د 
بالتزاماتهم بدفع 2% من الناجت 
احملل��ي االجمالي، وه��م االهم، 

اضاف ماتيس.
تدخل جاريد كوشنر: »كنسبة 
مئوية م��ن موازتن��ا الدفاعية، 
فإن العجز قليل جداً. بنس��ات 

على الدوالر«.
ح��ذر بريب��وس م��ن ان نس��بة 
2% ل��م تكن فريض��ة، بل اتفاق 
حدي��ث بأن تس��عى جميع دول 
النات��و ال��ى حتقيقه��ا بحلول 
الع��ام 2024. ول��م يك��ن ذل��ك 
مبثابة دفع حللف الناتو، بل كان 

التزاماً حيال االنفاق الدفاعي.
وق��ال ترام��ب: »انها مش��كلة 
يدف��ع  ال  عندم��ا  سياس��ية 
حلف��اؤك نصيبه��م الع��ادل«. 

س��يركز قضيته في االنصاف، 
ويظل يعود الى ه��ذا املوضوع. 
مل��اذا ينبغي للوالي��ات املتحدة 

دفع ثمن الدفاع االوروبي؟
ادرك بريبوس ان الرئيس لم يكن 
يهتم بأن ذلك كان هدفاً وليس 
التزاماً. اهتم ترامب بأن يتمكن 
من تس��ويق فكرت��ه ومحاولة 

كسب الرأي العام.
»ال يهمني ان كان ذلك هدفاً أم 
ال«، قال ترامب اخي��راً. »هذا ما 

يجب عليهم فعله«.
اش��ار بويدن غراي الى ان اوروبا 

تواج��ه كثي��راً من املش��كات 
االقتصادي��ة. »لس��نا نحن في 
منأى ع��ن ذلك، لك��ن وضعها 
اسوأ«. حتتاج البلدان الى تنمية 

اقتصاداته��ا اكثر. »يكمن جزء 
من السبب وراء عدم دفعها هو 
ان اقتصادها ال ينمو بالس��رعة 

الكافية«.
س��أل ترامب: »هل تقول انها ال 

تستطيع الدفع؟«.
»ال« ق��ال غ��راي. ولك��ن عل��ى 
الوالي��ات املتح��دة ان تس��اعد 
منوه��ا  مع��دل  عل��ى  اوروب��ا 
ان  إذ  الضعي��ف.  االقتص��ادي 
ثقافة االعمال االوروبية تتجنب 

الى حد بعيد ركوب اخملاطر.
سأل ترامب: »من الدولة التالية 
الت��ي ستنس��حب؟«. مبوج��ب 
اس��تفتاء خ��روج بريطانيا من 
االحتاد االوروبي، الذي وافق عليه 
الناخبون البريطانيون، اضطرت 
بريطانيا العظم��ى الى مغادرة 

االحتاد االوروبي.
اجاب غ��راي: »ال اعتقد ان بلداً 

آخر سينسحب«.

وقال ترامب انه يوافق.
قال ماتيس: »لو لم يكن حلف 
شمال االطلس��ي قائماً، لكان 
ان  ميك��ن  ال  اختراع��ه  علي��ك 
تنتصر روس��يا في ح��رب اذا ما 

واجهت الناتو«.
م��ن  العش��اء  اقت��راب  وم��ع 
نهايت��ه ب��دا ترام��ب مقتنع��اً. 
وقال ملاتيس: لك حلف ش��مال 
االدارة  س��تدعم  االطلس��ي«. 
س��تصبح  »لكنك  التحال��ف، 

محصل االيجار«.
اوم��أ  ث��م  ماتي��س،  ضح��ك 

موافقاً.
ميوني��خ  ف��ي  خطاب��ه  ف��ي 
بتاريخ 15 ش��باط/ فبراير، وجد 
السكرتير ماتيس تسوية. وقال: 

»س��تفي اميركا مبسؤولياتها« 
التزامه��ا  لكنه��ا »س��تعدل« 
اذا لم ت��ِف بلدان حل��ف الناتو 
االخ��رى بواجباته��ا. ومع ذلك، 
ق��ال ان التحال��ف كان »حج��ر 

لسياس��ة  رئي��س«  اس��اس 
الواليات املتحدة.

في مؤمت��ر صحافي م��ع االمن 
العام حللف ش��مال االطلسي 

بعد شهرين، قال ترامب: »قلت 
عف��ى علي��ه الزمن. ول��م يعد 

كذلك«.
عندم��ا التق��ى ترام��ب القادة 
االوروبي��ن ف��ي اي��ار/ ماي��و في 
حل��ف  دول  انتق��د  بروكس��ل، 
ش��مال االطلس��ي ل�«سدادها 
اخملف��ض املزمن«. وق��ال ان »23 
دول��ة من اصل 28 عضواً ال تزال 
تتقاع��س في دفع م��ا يتوجب 
عليه��ا، وم��ا يُفت��رض به��ا ان 
تدفعه لسياستها الدفاعية«.

يخاط��ب  كان  ان��ه  اوض��ح 

جمهور الواليات املتحدة احمللي. 
للش��عب  لي��س ع��ادالً  »ه��ذا 
ودافعي الضرائ��ب في الواليات 

املتحدة«.

الفصل العاشر
بح��ق اجلحي��م! فك��ر بريبوس 
وه��و يق��رأ قصة ف��ي صحيفة 
الواش��نطن بوس��ت الص��ادرة 

في 9 ش��باط/ فبراي��ر، تذكر ان 
مستشار االمن القومي مايكل 
فلن ناقش العقوبات املفروضة 
على روسيا مع السفير الروسي 

قبل تسلم ترامب منصبه.
االخي��رة  اجراءات��ه  اح��د  ف��ي 
كرئي��س، فرض اوبام��ا عقوبات 
عل��ى روس��يا ف��ي 29 كان��ون 
االول/ ديس��مبر ردا على تدخل 
روسيا في االنتخابات. فطرد 35 
جاسوساً روسياً مشتبهاً بهم 
وامر باغاق مجمعن روس��ين 
ف��ي مارياند ونيوي��ورك يعتقد 
انهما متورطان في التجسس.

س��أل بريبوس فل��ن عدة مرات 
عن محادث��ات جُترى. ونفى فلن 
بشدة مناقش��ة العقوبات مع 

الس��فير س��يرغي كيسلياك، 
الرج��ل املع��روف مبرح��ه وحبه 
ف��ي  االجتماعي��ة  للعاق��ات 

املدينة.
قب��ل ذل��ك بأس��بوعن، أي في 
26 كان��ون الثاني/ يناير حضرت 
الع��ام س��الي  نائب��ة املدع��ي 
االبي��ض،  البي��ت  ال��ى  بيت��س 
وابلغت املستشار القانوني في 
البي��ت االبيض دونال��د مكغان 
ان عملي��ات اعتراض املعلومات 
اظهرت ان فلن لم يكن صادقاً 
في ش��أن االتصاالت مع الروس، 
معربًة ع��ن قلقها من ان يكون 

فلن هدفاً لابتزاز.
كان فل��ن ق��د نفى مناقش��ة 
العقوب��ات عش��ر م��رات على 
االق��ل، بحس��ب ما احتس��ب 

بريبوس.
الواش��نطن  قص��ة  ذك��رت 
بوس��ت، الت��ي حتم��ل اس��ماء 

ثاثة مراسلن متخصصن في 
عموماً  االس��تخبارات  مسائل 
ان  الوطني��ة،  واالس��تخبارات 
حالي��ن  مس��ؤولن  »تس��عة 
مص��دراً  كان��وا  وس��ابقن« 
واج��رى  القاط��ع.  لتأكيده��م 
الصحافي��ون مقابل��ة مقابلة 
مع فلن، فنف��ى هذه االدعاءات 
»بش��كل قاطع« مرتن قبل ان 
يتراجع برد اكثر غموضاً. وُنقل 
عن املتحدث باس��م فلن: »لم 
يكن متأكداً من ان املوضوع لم 

يُذكر قط«.
اتصل بريبوس مبستشار البيت 
االبيض مكغان البالغ من العمر 
48 عاماً، وكان خبيراً في قانون 
االنتخابي��ة،  احلم��ات  متوي��ل 
وخدم خم��س س��نوات عضواً 
اللجنة  ف��ي  معيناً  جمهوري��اً 

الفيدرالية لألنتخابات.
ميك��ن  ه��ل  بريب��وس:  س��أله 
احملادثات  احلصول على نصوص 
التي اجراها فلن مع الس��فير 
الروس��ي؟ نع��م، ق��ال مكغان، 
بالطبع. وسرعان ما توافرت لديه 
س��جات س��رية جداً من ثاثة 
اتصاالت بن فلن وكيس��لياك 
التحقيق��ات  مكت��ب  كان 
اعترضها خال  ق��د  الفيدرالي 
للس��فير  الروتيني��ة  املراقب��ة 

الروسي.
انض��م ال��ى مكغ��ان وبريبوس 
نائ��ب الرئيس بنس ف��ي غرفة 
النصوص.  ملراجع��ة  العمليات 
دع��م بنس افكار فل��ن جهاراً. 
وفق مذكرة مكتب من مستشار 
داخلي في البيت االبيض مؤلفة 
من س��ت صفحات، ق��ال فلن 
ان��ه اذا ناقش هو وكيس��لياك 
العقوب��ات، »فذل��ك فق��ط ألن 
كيس��لياك طرحها. يظهر في 
النسخ ان فلن قد اثار القضية. 
اتف��ق مكغ��ان وبريب��وس على 

ضرورة اقالة فلن«.
في النسخ الثاث، ناقش فلن 
والسفير العقوبات. وفي املكاملة 
االخيرة التي بدأها كيس��لياك، 
شكر السفير لفلن نصيحته 
ف��ي ش��أن العقوبات قائ��اً ان 

الروس سيعملون بها.
هذا م��ا اوضحته القصة، االمر 
الذي يفس��ر رد بوتن الس��لبي 
على العقوبات. كان من املتوقع 
ينتق��م  ان  طبيع��ي  بش��كل 
الرئيس الروس��ي بط��رد بعض 
االميركين من روسيا. لكن في 
اليوم الذي اعق��ب اعان اوباما 
العقوب��ات، رد بوت��ن ان��ه ل��ن 

يفعل ذلك.
اش��اد الرئيس املُنتخب ببوتن 
مغ��رداً: »خطوة مهم��ة ُمرجاة 
)ق��ام به��ا ف. بوت��ن( . لطامل��ا 

عرفُت انه ذكي جداً!«.
يوحي التسلسل بأن ترامب رمبا 
علم بدور فلن. ولكن لم يتضح 
ما ال��ذي قاله فلن للرئيس عن 

محادثاته مع كيسلياك.
اخبر بريبوس الرئيس انه يجب 
اقال��ة فل��ن من مهمات��ه، وقد 
تُرفع عن��ه احلصانة. س��يكون 

االحراج كبيراً.

ملف

ل ومن الصعب اعادة عقده قدم دانفورد وهو ارفع العسكريني رتبة دفاعًا محاسيًا قائال انه حتالف ينبغي اال يحُ

اراد ترامب الثرثرة عن اخبار اليوم 
فالسيناتور جون ماكني الذي عرض رأيًا 

مستقاًل عن مجموعته انتقد علنًا الغارة 
العسكرية االمريكية على اليمن

احللقة )18(

حذر بريبوس من ان نسبة 2% لم تكن 
فريضة بل اتفاق حديث بأن تسعى جميع 
دول الناتو اىل تحقيقها بحلول العام 2024

بانون
ترامب

بريبوس

»                                       « 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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جريدة 
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سياسية 
عامة
مستقلة

أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

تنويـــــه

)السنة الرابعة عشرة( العدد )3189( - الثالثاء - 21 - أيار - 2019

كاريكاتري

أجواء رمضانية مبهجة برغم الظروف املعيشية الصعبة يف بالدنا

من حق الصائم، املؤمن، احملتس��ب لربه أن يفرح ويستبش��ر وهو يرى 
)هالل العيد(، ومن حق أي إنس��ان أنعم اهلل عليه برزق ونعمة وفيرة أو 
صحة أو أمن وسالمة أن يفرح بعد طول فاقة أو ضنك أو مرض واعتالل 
أو خ��وف من املك��روه و)التايهات(، ومن حق املقات��ل الذي افتدى وطنه 
بدم��ه وروحه أن يفرح وهو يرى بش��ائر النصر تلوح في كبد الس��ماء 
إيذاناً بانكسار شوكة أعداء العراق، ومن حق طالب علم اجتهد وثابر 
وس��هر الليالي أن يفرح بعد أن حصل على اس��تحقاقه ومرامه، ومن 
ح��ق واحد افترق مع عزي��ز له أن يفرح بعد أن يعود إليه بعد س��نوات 
غي��اب، وم��ن حق امرأة عاق��ر أن تفرح بع��د أن يرزقه��ا اهلل بولد، ومن 
ح��ق الفالح أن يفرح إذا ما أينعت حقوله س��نابَل خضراً أو أش��جاراً 

مثمراٍت..
وم��ن حق��ي يا إخوان، أن��ا كاتب هذه الس��طور، أن أفرح م��ن أعماقي وأنا 
أرى صدى ما كتبته يأتي على ش��كل بش��ارة بعد ط��ول انتظار.. من حق 
العب��د الفقير هلل الذي ال ميلك س��وى )قلم ج��اف( يكتب به ألجل قضايا 
الناس وهمومهم وتطلعاتهم اليومية والس��يما الش��رائح االجتماعية 

وكل  والفق��راء  املس��حوقة 
أبناء الوطن الذين يتمنى لهم 
أن يعيش��وا حي��اة س��عيدة 
ومرفه��ة مثل باقي ش��عوب 
العالم املتمدنة أن يفرح وهو 
يجد أن صدى ما كتبه جتسد 

حقائق على األرض..
نعم، أنا فرح ومقاالتي التي 
جتاوزت العشرات بخصوص 
املتقاعدي��ن  ش��ريحة 
ق��رارات  ق��د متخضت ع��ن 
وافق��ت  حي��ث  وإج��راءات، 
الوطني��ة  التقاع��د  هيئ��ة 

عل��ى أغلب املقترح��ات التي تقدم به��ا زميلنا النائ��ب وجيه عباس 
بخص��وص تعديل قانون التقاعد املوحد رقم )9( لس��نة 2014 وإنهاء 
الس��مفونية الزفرة: هذا متقاعد قدمي وذاك متقاع��د جديد! وتنفيذ 
القان��ون بأثر رجع��ي وصرف مكافأة نهاية اخلدم��ة للمتقاعدين قبل 
)2014( وأن يك��ون الراتب التقاعدي في احلد األدنى من )500-600( ألف 
دين��ار وش��مول األس��رى واملعاقني واجلرح��ى قبل ع��ام )2003( بنفس 
االمتيازات التي متنح ألقرانهم واحتساب الراتب التقاعدي للمحالني 
على التقاعد قبل القانون على أساس راتب قرينه احملال على التقاعد 

بعد القانون، وأمور أخرى كثيرة تصب في خدمة املتقاعدين.
وم��ا زاد فرحي أيضاً موافقة الس��يد وزير املالية احملترم )فؤاد حس��ني( 
عل��ى رفع روات��ب املتقاعدين املدنيني والعس��كريني ش��هرياً بدالً من 

شهرين لضرورات تستدعيها متطلبات املعيشة..
فش��كراً لكل من سعى وبذل جهداً، وش��كراً ملن ساهم ويسهم في 
ترجمة تلك اإلجراءات إلى واقع عملي ملموس، أما أنا فألتمس الدعاء 

لي كي أواصل الكتابة ألجلكم أيها األحبة.

وجع يومي

*رئيس التحرير التنفيذي

ِعْنَدَما َيْأِتي الَفَرُج
َبْعَد ُطْوِل ِاْنِتَظاٍر

عبد الزهرة البياتي*

موقف��ان، بعي��دان جداً ع��ن بعضهما، ومراميهما، ش��ّكال 
عندي منعطف��اً عميق املعنى، ال زال يرُن ف��ي وجداني، منذ 
أن اطلعُت على تفاصيلهما في األمس.. تُرى ما الذي يجمع 
نقيضني على س��طٍح واحد؟ أحدهما حالك الس��واد، بعيد 
عن اإلنس��انية، واآلخر ناصع البياض، قريٌب من اهلل.. وهذان 
املوقف��ان هما، حمالت اإلبادة التي ق��ام بها اجملرمون ألقدس 
احملاصي��ل الزراعي��ة )احلنط��ة والش��عير( غذاء اإلنس��انية 
من خالل ح��رق آالف الدومن��ات من األراض��ي املزروعة بهذين 
احملصول��ني االس��تراتيجيني، وهي محاصيل تش��كل عماد 
املعيش��ة ملئ��ات ب��ل آالف املزارع��ني وعوائلهم، م��ا أدى الى 
زيادة مساحة األرضي الس��بخة، التي أصبحت غير صاحلة 
للزراعة لسنوات قادمة واتساع مساحة التصحر في بلدنا.. 
واملوقف اآلخ��ر على النقيض متاماً، هو حملة البنك املركزي 
العراق��ي بالتعاون مع وزارة الزراعة، لزراعة ش��تالت متنوعة 
بواقع 200 ألف ش��تلة، وه��ي حملة ممولة من صندوق متكني  
الذي يش��رُف عليه البنك املرك��زي العراقي ورابطة املصارف 

العراقية اخلاصة، وشركات الصرافة.
إن خط��وة البنك املرك��زي العراقي، في مب��ادرة متكني تؤكد 
أن العراق احلقيقي، هو الي��د البيضاء التي متتد لتزرع اخلير، 
وتوزع الش��تالت اخلضراء التي تنع��ش األرض والهواء، فيما 
األيادي الس��وداء، هي التي تس��عى الى ف��رش الظالم، لكن 
إرادة العراقي��ني أق��وى، وأكث��ر صالب��ة، وأجُد أن كل ش��تلة 
جدي��دة تُ��زرع في أرض الع��راق في مب��ادرة  متكني  هي عصا 
غليظة بوجه أدوات الرذيلة التي قامت بالعمل املشني الذي 
أدى ال��ى موت هكتارات من االراضي املزروعة بخير املزروعات، 

وأقدسها.
إن ال�وطن كلمة صغيرة، من خمس��ة أحرف لكنها تختصر 
معان��ي الدني��ا كلها، فه��و التاري��خ واألم��ان واحلضن، هو 
الذي يس��كننا، وكلما ابتعدنا عنه ازداد احساس��نا به وزاد 
ارتباطنا ب��ه.. وجرمية احلرائ��ق التي عمت اج��زاء عديدة من 
االراض��ي، ينبغ��ي ان تكون حاف��زا جلميع ال��وزارات والدوائر 
للقي��ام بحمالت ش��بيهة مبب��ادرة البنك املرك��زي العراقي 
ورابطة املصارف اخلاص��ة، حتى نعطي صورة صلدة لألعداء 
ب��ان ف��ي الع��راق ركائ��ز ودعائم، تق��ف متحدي��ة الصعاب 
وصناع امل��وت، حيث يحذر املعني��ون بالترب��ة والزراعة، من 
مغب��ة الفعل االجرامي املتمثل بحرائ��ق محاصيل احلنطة 
والشعير، كونها تؤدي إلى اتساع مساحة التصحر وتدمير 
التربة الصاحل��ة للزراعة، وهي من أخطر التهديدات البيئية 
م��ا يعرض األم��ن الغذائ��ي العراقي للخطر، ورمب��ا نتائجها 
س��لبية وكارثية من ناحية فقدان األراضي القابلة للزراعة 

وحترك الكثبان الرملية باجتاه املدن واملناطق الزراعية.

اجملرمون حيرقون األرض 
والطيبون حييونها!

من لندن

زيد الحّلي

نعم، أنا فرح ومقاالتي 
التي تجاوزت 

العشرات بخصوص 
شريحة املتقاعدين قد 
تمخضت عن قرارات 

وإجراءات
بغداد / البينة الجديدة

بدعوة من اخلارجية الكورية 
اجلنوبي��ة، اختي��ر س��كرتير 
اجلدي��دة(  )البين��ة  حتري��ر 
الزمي��ل )محم��د الفيص��ل( 
امللتق��ى  ف��ي  للمش��اركة 
وتب��ادل  لإلع��الم  الدول��ي 
الشعوب ممثالً  بني  الثقافات 
ع��ن الع��راق، ف��ي العاصمة 
س��يئول  اجلنوبية  الكوري��ة 
للم��دة م��ن 26 من الش��هر 
احلالي لغاية الثاني من شهر 
حزيران املقبل، حيث تشارك 
ف��ي امللتق��ى )19( دول��ة من 
ضمنها العراق.. وقد اختارت 
اجلنوبية  الكورية  الس��فارة 
في بغ��داد جريدتنا بوصفها 
األكثر  العراقية  الصحيف��ة 
أّن  وانتش��اراً.. يذكر  شعبية 
مؤسس��ة كوري��ا KF تابعة 

ل��وزارة اخلارجي��ة ف��ي ه��ذا 
البل��د كان��ت أّسس��ت عام 
1991، بهدف إيجاد ش��راكة 
مجتمعية وإعالمية وثقافية 
فيما بني الشعوب وللتعريف 
وتعضيد  الك��وري  باجملتم��ع 
الصداقات العاملية من خالل 
وفعاليات  بأنش��طة  القيام 
الكوري��ني  ب��ني  مختلف��ة 

وشعوب العالم األخرى.

اخلارجية الكورية اجلنوبية ختتار )                               ( للمشاركة 
يف امللتقى الدولي لإلعالم وتبادل الثقافات بني الشعوب

التأمـني الوطنيــة تقيـم ورشــًا تثقيفيــة عــن التـــأمني

الزميل الفيصل مع القائم بأعمال السفارة الكورية
لدى بغداد )صونغ بوم شن(

بغداد/ البينة الجديدة 
السيدة  مبتابعة ش��خصية من 
التأم��ني  ش��ركة  ع��ام  مدي��ر 
الوطنية هيفاء شمعون عيسى 
ورش  ع��دة  الش��ركة  أقام��ت 
تثقيفي��ة عن التأم��ني بالتعاون 
والدوائ��ر  ال��وزارات  بع��ض  م��ع 
التابع��ة له��ا ومنها )الش��ركة 
العامة للنقل البري، دائرة بلدية 
الش��علة، دائرة الطرق واجلسور 
والبي��ت الثقاف��ي الفيلي( وذلك 

للربع  ضمن خطته��ا االعالمية 
االول م��ن ع��ام 2019. تضمن��ت 
ه��ذه ال��ورش التعريف بش��ركة 
التأم��ني الوطنية واه��م الوثائق 
الت��ي تس��وقها والت��ي تخ��دم 
وتلب��ي رغبات املواطن��ني ومنها 
)التأمني الصح��ي، التأمني على 
الس��يارات، تأمني نقل البضائع 
ب��را وجوا وبح��را وكذلك التأمني 
من احلوادث الشخصية( وغيرها 

من أنواع التأمني.

وكاالت / البينة الجديدة
كش��فت جنمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان أنها 
أطلقت اس��م »س��الم وس��ت )Psalm West(« على 
طفله��ا الراب��ع. وذلك ف��ي تعليقها على ص��ورة له 
نش��رتها عبر حسابها على »تويتر« الذي جتمع عليه 
م��ا يزيد ع��ن 60 مليون متابع. ولق��د أرفقت التغريدة 
بتحي��ة لعيد األم، ج��اء فيها: »نش��عر أننا مباركون 

لوصول طفلنا الرابع في يوم األم اجلميل. الشكر 
للرب، فلدينا كل ما نحتاجه«.واجلدير ذكره أن 

هذا الطفل اجلديد هو الثاني الذي تضعه أم 
بديلة بعد ابنتها ش��يكاغو التي ولدت في 

شهر يناير من العام املاضي.

متابعة / البينة الجديدة  
بيع��ت أول صورة فوتوغرافية على اإلطالق التقطت ملكة 

املكرمة، في مزاد ش��هدته دار س��وذبي 
التقطه��ا  الت��ي  والص��ورة  للم��زادات. 
يعتق��د  هولن��دي ش��هير  مستش��رق 
أنه��ا تع��ود لع��ام 1888، وبيع��ت مقابل 
250 أل��ف دوالر، بحس��ب صحيف��ة ديلي 
تذكر  ول��م  البريطاني��ة.  مي��ل 
الصحيفة وقت انعقاد املزاد 
أو املال��ك اجلدي��د للصورة 
الت��ي تعود للمستش��رق 
س��نوك  كريس��تيان 

هرخرونيه، املوظ��ف حينذاك في القنصلي��ة الهولندية في 
جدة. وكان سنوك هرخرونيه ميتلك خلفية أكادميية في اللغة 
اإلس��المية،  والدراس��ات  العربية 
ول��ه مؤلف��ات ع��ن مك��ة خ��الل 
ع��ام ونص��ف قضاها ف��ي عمله 
بالقنصلي��ة. وقالت الصحيفة إن 
هيرغوني��ز كان أول باح��ث غرب��ي 
يزور مكة، وتظه��ر صوره حجاجا 
عل��ى الطري��ق املؤدي إل��ى املدينة 
املقدسة. وبعد عودته إلى هولندا، 
اش��تهر في جميع أنح��اء العالم 

باعتباره مستشرقا بارزا.

كارداشيان
 تكشف اسم طفلها اجلديد 

تعود لعام 1888.. 
بيع أول صورة التقطت ملكة

أكادميي��ة  أج��واء  وس��ط 
رائع��ة، وبعد غي��اب أكثر 
قس��م  ق��ام  ع��ام،  م��ن 
اإلعالم في كلية الفارابي 
الدكتور  بتك��رمي  اجلامعة 
كاظم املقدادي، اإلعالمي 
واألكادميي املع��روف. وقال 
س��عيد  إن��ه  املق��دادي 
وه��و ي��رى جه��ود زمالئه 
التي لم تتوقف  األساتذة 
منذ يوم التأس��يس الذي 
كان ل��ه ش��رف الش��روع 
للجنة التي  به.. وش��كراً 

االحتفالي��ة  نظم��ت 
الطلبة  وأبنائ��ه  الرائع��ة 

وعمادة الكلية.

كلية الفارابي تكّرم املقدادي 

بيت احلاج الراحل جبار الزم السويعدي يعزي )بيت محسن 
عبيد( لوفاة املغفور له )جاس��م محسن عبيد السويعدي( 
تغمده اهلل برحمته وألهم ذويه ومحبيه الصبر والس��لوان، 

اللهم آمني.

بي��ت احلاج الراحل جبار الزم الس��ويعدي يعزي )بيت جليل 
إبراهي��م زاير الس��ويعدي( لوف��اة املغفور له ابن ش��قيقه 
)محم��د جليل إبراهيم الس��ويعدي(، تغم��ده اهلل برحمته 

وألهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان، اللهم آمني.

تعزية


