
يف الهدف

عبد الوهاب جبار* 

لي��س من باب التخويف القول ب��أن قطاعنا الصحي في 
بالدنا اليوم بات وجهاً لوجه امام حتديات خطيرة جداً وقد 
تؤدي الى انهياره بشكل تام ما لم يتحرك من يعنيه االمر 
ويتصدى للمكروه قبل حصوله.. مستشفياتنا ومراكزنا 
الصحية احلالية بحاجة الى حملة تعيد لها احلياة وااللق 
لتؤدي ماعليها من مس��ؤوليات تتعل��ق بصحة وعافية 
الناس.. كما ان العراق بحاجة ماسة لبناء مستشفيات 
عمالقة ومراكز صحية لتواجه الزخم الكبير من املرضى 
ف��ي ظل مؤش��رات صادمة وخطيرة تتح��دث عن ارتفاع 
غير مس��بوق في ع��دد االصابات باالمراض الس��رطانية 
اخملتلفة في صفوف العراقيني نتيجة االس��لحة احملرمة 

اس��تخدمت  والتي  دولياً 
املاضية..  السنوات  خالل 
ان اول خط��وة ف��ي ه��ذا 
ب��ه  ونعن��ي  الطري��ق 
انتشال القطاع الصحي 
هو االعتن��اء اوالً بكوادرنا 
والوس��طية  الطبي��ة 
الطبي��ة  امله��ن  وذوي 
مبس��تواهم  واالرتق��اء 
واملعيش��ي  العلم��ي 
ومحاسبة ش��ديدة لكل 
الذي��ن كان��وا س��بباً في 
عدم اجناز العش��رات من 

املستش��فيات الت��ي كان يفت��رض ان تك��ون جاهزة اآلن 
بس��بب الفس��اد االداري واملالي والش��روع ف��وراً بحملة 
وفق خطة مدروس��ة لبناء العش��رات من املستشفيات 
والصروح الطبي��ة كي ال يضطر العراقي للس��فر خارج 
البالد بحثاً عن العالج.. ان رئيس احلكومة الس��يد )عادل 
عبد املهدي( مطالب كمس��ؤول عراقي بالدرجة االساس 
في تنفيذ برنامجه احلكومي والسيما مايتعلق بالقطاع 

الصحي والطبي..
ان صح��ة العراق��ي يجب ان تتق��دم ولدينا م��ن االموال 
واخلي��رات مايجعلنا نتفوق في هذا اجملال حتى على ارقى 

دول العالم ولكن العّلة بالفساد.. الفساد.

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

 ان رئيس الحكومة السيد  
مطالب كمسؤول عراقي 
بالدرجة االساس يف تنفيذ 
برنامجه الحكومي والسيما 
مايتعلق بالقطاع الصحي 
والطبي 

إنتشلوا قطاعنا 
الصحي من االنهيار

توق��ع النائ��ب ع��ن حتال��ف البن��اء 
)محمد البلداوي( امس ظهور خارطة 
سياس��ية جديدة قريباً بعد تصدع 
حتال��ف االص��الح وتفككه مش��يراً 
الى ان حتالفه باٍق وس��يكون الكتلة 
السياس��ية  اخلارط��ة  ف��ي  االكب��ر 
اجلدي��دة وق��ال البل��داوي ان حتالف 
االص��الح ل��م يع��د حتالفاً رئيس��ياً 
خاص��ة بع��د خ��روج تي��ار احلكمة 
وائتالف النصر وع��دد كبير من نواب 
الوطني��ة وكتل اخ��رى مبيناً ان هذا 
التفكك س��تكون ل��ه تأثيرات على 

اخلارطة السياسية احلالية.
وفي ش��أن آخر وقعت قي��ادة احلدود 
العراقي��ة، م��ع اإلدارة العام��ة ألمن 
اتفاق��ا  الكويتي��ة،  البري��ة  احل��دود 
وتب��ادل  احل��دود  عل��ى  للس��يطرة 
ان   ، القي��ادة  وقال��ت  املعلوم��ات. 
اجتماعا عقد في مق��ر قيادة حدود 
املنطق��ة الرابعة بني القيادة واإلدارة 
العام��ة ألمن احل��دود البري��ة لدولة 
الكويت، مبين��ة ان اجلانب العراقي 
ترأس��ه قائد حدود املنطقة الرابعة 

اللواء الركن )س��الم ج��واد كاظم(، 
فيم��ا ت��رأس اجلانب الكويت��ي مدير 
عام اإلدارة العامة ألمن احلدود البرية 

اللواء )فيصل حمد العيسي(.
من جانب آخر اعلن احلشد الشعبي، 
ع��ن تنفي��ذ عملي��ة أمني��ة لتأمني 
)120( كم من احلدود مع سوريا. وقال 
احلشد في بيان نش��ره على موقعه 
، إن قيادة االنبار للحش��د الشعبي 
امني��ة  عملي��ة  نف��ذ   )19( الل��واء 
لتأمني احلدود مع س��وريا على طول 
)120( ك��م. واضاف ان قوات احلش��د 
املستهدفة  املس��احة  انتشرت في 
في العملية وبضمنها مناطق وادي 

صواب وقرية صويب والبو خليفة.
وفي التطورات االمني��ة أعلنت وزارة 
املقات��الت  أن  البريطاني��ة،  الدف��اع 
املتمرك��زة   )35  – )إف  البريطاني��ة 
ف��ي قاع��دة أكروتي��ري ف��ي قبرص، 
نف��ذت طلع��ات جوية فوق س��وريا 
والع��راق. وأفيد في هذا الش��أن بأن 
)6( مقاتالت من اجليل اخلامس نفذت 
)14( طلعة فوق سوريا والعراق، فيما 
ال ي��زال اس��تخدام ه��ذه املقات��الت 
غي��ر املرئية مقتصرا عل��ى املهمات 
االس��تطالعية، ولم تس��تعمل بعد 

في توجيه ضربات لإلرهابيني. واجلدير 
بالذك��ر أن مقات��الت )إف – 35( قادرة 

على اإلقالع والهبوط العمودي.
من جانبه��ا أعلنت خلي��ة الصقور 
الثالث��اء،  ام��س  االس��تخبارية، 
ع��ن احب��اط مخطط��ات إرهابي��ة 
كانت تس��تهدف العاصم��ة بغداد 
واقلي��م  اجلنوبي��ة  واحملافظ��ات 

كردس��تان العراق. وقال رئيس خلية 
الصق��ور االس��تخبارية )اب��و عل��ي 
البص��ري( ، إن اخللي��ة متكن��ت م��ن 
“االطاح��ة بعملي��ات ارهابية كانت 
تس��تهدف مدينة بغداد واحملافظات 
اجلنوبي��ة وكردس��تان”، مؤك��دا أنه 

سيتم نشر تفاصيل ذلك الحقاً.
السياس��ي كش��ف  الش��أن  وف��ي 

النائب )ع��دي عواد(، ام��س الثالثاء، 
ع��ن انس��حاب الن��واب الك��رد من 
جلس��ة البرمل��ان من اج��ل االخالل 
بالنص��اب. وق��ال ع��واد ، ان الن��واب 
الكرد انس��حبوا امس من جلس��ة 
مجلس الن��واب لالخ��الل بالنصاب 
وبهدف عدم التصويت على تشكيل 
جلن��ة حتقيقية بعقود ش��ركتي كار 

وقي��روان. يذك��ر ان رئي��س مجلس 
النواب )محمد احللبوس��ي( اكد ان 
رئاسة اجمللس س��تصدر امرا نيابيا 
الى جلنة النف��ط والطاقة النيابية 
لتشكيل جلنة حتقيقية بخصوص 
وعق��ود  واجلباي��ة  اخلدم��ة  عق��ود 

شركتي كار وقيروان.
وفي التط��ورات ايضاً انهى مجلس 
وتقري��ر  مناقش��ة  ام��س  الن��واب 
مش��روع قان��ون الهيئ��ة البحرية 
العراقي��ة العليا وقد وج��ه النائب 
االول لرئيس مجلس النواب )حسن 
الكعب��ي( بج��رد جمي��ع اللج��ان 
التحقيقية املؤقتة املش��كلة منذ 
بداية الدورة حل��د اآلن وعرض نتائج 
عمله��ا على مجلس الن��واب كما 
وجه الكعبي مبتابعة حتويل حملة 
الش��هادات ف��ي ال��وزارات االمنية 
الى الدوائ��ر املدنية داخ��ل الوزارة او 

خارجها.
في وق��ت أف��اد مصدر نياب��ي، امس 
النائ��ب )عل��ي  الثالث��اء، بانتخ��اب 
الصج��ري( رئيس��اً للجن��ة النزاهة 
النيابي��ة. وق��ال املص��در ، إن أعضاء 
جلنة النزاهة النيابية انتخبوا النائب 

علي الصجري رئيساً للجنة.

بغداد / 
نفى مصرف الرافدين، امس الثالثاء، األنباء التي تناقلتها بعض مواقع التواصل االجتماعي 
بش��أن فرض مبالغ إضافية عند اس��تالم املوظف راتبه عن طريق بطاقة املاس��تر كارد.وقال 
املكت��ب االعالمي للمصرف ان احلديث عن فرض عمولة اداري��ة إضافية غير التي مثبتة في 
وصل استالم املوظف راتبه ال اساس لها من الصحة حيث ان مبلغ العمولة هو 500 دينار.

واض��اف ان عمولة الس��حب من الصراف��ات اآللية من اي مصرف ثابتة وبحس��ب تعليمات 
البنك املركزي، مبينا ان املصرف ملتزم بتلك التوصيات ولن يختلف في سياسته املصرفية 
املتبع��ة من قبل البنك املركزي العراقي م��ع املصارف االخرى.ودعا املكتب زبائن املصرف الى 
االب��الغ ع��ن اي حالة ابت��زاز يتعرضون لها من قب��ل بعض ضعاف النف��وس الذين يحاولون 
تش��ويه س��معة املصرف لتحقيق غاياتهم الش��خصية.يذكر ان وس��ائل اعالمية ومواقع 
التواصل االجتماعي نش��رت اخبارا تضمنت ان مصرف الرافدي��ن فرض مبالغ إضافية عند 

استالم املوظف راتبه عن طريق بطاقة املاستر كارد.

ملناسبة تسنمه منصبه وزيراً للداخلية..                                           تطالب الياسري بـ”صولة عزوم” على مواخري الرذيلة )البارات واملالهي واملساج(

»الرافدين« ينفي فرض مبالغ اضافية عند استالم املوظف راتبه عن طريق املاسرت كارد

طائرات )f-35( الربيطانية تنفذ مهمات جوية فوق العراق.. والصقور حتبط خمططات ارهابية الستهداف بغداد واجلنوب وكردستان
اتفاق بني العراق والكويت للسيطرة على احلدود املشرتكة.. واحلشد الشعيب ينفذ عملية تأمني )120( كم من حدودنا مع سوريا

  تطالب احللبوسي بـ”جلسة خاصة” خبصوص خفض امتيازات النواب والدرجات اخلاصة لنعرف من يصوت بـ”نعم” او “كال”؟

الكعيب يوجه مبتابعة حتويل محلة الشهادات يف الوزارات االمنية اىل الدوائر املدنية.. وانتخاب الصجري رئيسًا للجنة النزاهة النيابية
انسحاب النواب الكرد من جلسة الربملان لالخالل بالنصاب واحليلولة دون التصويت على عقود شركيت )كار( و)قريوان( النفطية

) 20 ( صفحة ــــ السعر 500 دينار NO.3212 .               26 . JUN . 2019WEDاالربعاءالسنة الرابعة عشرة العدد )3212 (                26 / 6 / 2019 جريدة يومية سياسية مستقلة عامة تصدر عن مؤسسة البينة الجديدة 
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توقعات بظهور خارطة سياسية جديدة قريبًا بعد تصدع تحالف االصالح وتفككه

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 

! الوفاق يهاجم احد منتقديه.. عالوي ال يلتفت حلظة اىل الصيادي الذي يبحث عن االثارة

كتب املحرر السياسي
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العامري ملسؤول فلسطيين : حنن معكم خبندق الدفاع وجيب افشال صفقة القرن3

الـــزبـيـــدي يـــوجـــه رســالـــة لـمـــؤتــمــر الـبــحــريـن
أول تصريح من وزير العدل بعد تسلمه املنصب: النهوض بعمل الدوائر العدلية يتطلب تكاتف اجلميع 
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املرور العامة تشدد على إق
ضبط خمالفة عدم محل 

اجازة السوق

النفط والديوانية يفوزان على 
الصناعات الكهربائية وامليناء  و أربيل 

والنجف يكتفيان بالتعادل السليب 5
الشمري وزيرا للدفاع 

والياسري وزيرا للداخلية 
والشواني وزيرا للعدل 12

لو قلبت إيران الطاولة.. 
كم من الوقت يلزمها 
لتمتلك قنبلة نووية؟

13 10

بغداد / 
كش��فت اللجنة القانوني��ة النيابية، ام��س الثالثاء، 
عن وجود اكثر من 15 اتفاقية دولية جاهزة للتصويت 
خ��الل االي��ام املقبلة ف��ي البرمل��ان، مبين��ة ان قوانني 
احملكمة االحتادية واالنتخابات احمللية هي ابرز القوانني 
التي ستمرر قريبا.وقال عضو اللجنة حسني العقابي 
ان “احلكوم��ة أرس��لت محاضر15 اتفاقي��ة دولية الى 
البرملان بضمنها امنية واقتصادية وتعاونية وجميعها 

“اخلالف��ات  أن  العقاب��ي،  للتصويت”.وأض��اف  جاه��ز 
السياس��ية وانش��غال مجلس النواب ف��ي القضايا 
السياس��ية اس��هم في تخفيض اعداد التشريعات 
املمررة في الدورة التش��ريعية احلالية”.واشار العقابي 
ال��ى ان “عش��رات القوانني متت قراءتها م��رة واحدة او 
مرتني أبرزه��ا قوانني احملكمة االحتادي��ة وهيئة االعالم 
واالتص��االت ووزارة االتص��االت وهيئ��ة النزاهة وغيرها 

وجميعها مهمة للغاية لعمل احلكومة”.

القانونية النيابية :  15 اتفاقية دولية مهمة جاهزة للتصويت.. ولكن!

واشنطن / وكاالت / 
وّقع الرئي��س األمريك��ي دونالد ترامب، 
ق��راراً تنفيذياً بف��رض عقوبات جديدة 
على إيران تس��تهدف املرش��د اإليراني 
األعلى عل��ي خامنئي.ونقلت س��كاي 
ني��وز ع��ن ترامب قول��ه، انه وّق��ع قراراً 
جدي��دة  عقوب��ات  بف��رض  تنفيذي��ا 
عل��ى إيران.وأضاف الرئي��س األمريكي، 
تس��تهدف  األميركي��ة  العقوب��ات  أن 
املرش��د اإليراني علي خامنئ��ي، مبيناً 
أن العقوب��ات تأت��ي رداً عل��ى اس��قاط 

الطائرة املسيرة.
وأوض��ح، أن الوالي��ات املتح��دة تريد أن 
توق��ف إيران دعمها لإلرهاب، بحس��ب 
قول��ه الفتاً إل��ى أن أميركا لن تس��مح 

اليران بامتالك السالح النووي.
وأش��ار ترام��ب، إلى أن احلزم��ة اجلديدة 
م��ن العقوب��ات كانت س��تفرض على 
إيران بصرف النظر عن إسقاط الطائرة 

املسيرة.

ترامب يوقع قرارا 
تنفيذيا بفرض عقوبات 

جديدة على إيران 
بغداد / 

أعلنت قي��ادة عمليات بغ��داد، امس الثالثاء، عن قطع طريق وس��ط 
بغ��داد إلجراء ممارس��ة إخالء ملوظف��ي البنك املركزي، مش��يرًة إلى أن 
القطع يس��تمر حتى الس��اعة الثاني��ة ظهراً.وقالت القي��ادة ، إنه مت 
قطع الطريق من ساحة حافظ القاضي باجتاه متثال الرصافي للقيام 
مبمارس��ة إخالء املوظف��ني في البنك املركزي العراق��ي من قبل قيادة 
عملي��ات بغداد.وأضاف البيان، أن القطع سيس��تمر حتى الس��اعة 
الثانية ظهراً، مش��يراً إلى أن ذلك اإلجراء هو اس��لوب روتيني سيتم 

تطبيقه في جميع الوزارات والدوائر وفق جدول معد مسبقاً.

بغداد /قطع طريق وسط بغداد مؤقتًا
تفقد وزير النق��ل املهندس عبد اهلل 
لعيبي باهض ادارة الش��ركة العامة 
للمالح��ة اجلوي��ة العراقية واش��رف 
ميداني��ا من برج مراقب��ة ارض مطار 
بغداد الدولي بعد الزخم الهائل لعدد 
الرح��الت العابرة فوق س��ماء العراق 
. وبني س��يادته ان االج��واء العراقية 
تش��هد زخما غي��ر مس��بوق لعبور 
الطائ��رات من مختلف انحاء العالم 
عبر اجوائنا االمنة واملس��تقرة والتي 

تتمتع مبعايير الدقة والسالمة .
واشاد سيادته باجلهود الكبيرة التي 

تبذله��ا كوادر قس��م الرقابة اجلوية 
واالتصاالت الذي��ن يتولون ادارة ملف 
األج��واء العراقي��ة بحرفي��ة وكفاءة 

عالي��ة في ظل الزخ��م احلاصل على 
اجوائنا هذه االيام .

من جانبه��ا اعربت الك��وادر الفنية 
والهندس��ية واالدارية عن فرحتها ملا 
أب��داه وزير النقل من الش��كر والثناء 
واهتم��ام مبا تقدم��ه كوادر ش��ركة 
املالحة اجلوية من جهود جبارة وعلى 
مدار الس��اعة بدق��ة متناهية تقدم 
من قبل كوادر شابة همها رفع اسم 
بلدها عالياً من خالل السيطرة على 
األجواء بشكل مهني آمن يستقطب 

املزيد من الرحالت اجلوية العاملية .

وزير النقل يشرف ميدانيا على إدارة االجواء العراقية
 من برج مراقبة مطار بغداد الدولي 

بغداد / 
أعلنت وزارة الزراعة، امس الثالثاء، عن اعتماد آلية جديدة تعتمد السرعة 
ف��ي منح اجازات االس��تيراد، مش��يرة إل��ى أن االلية اجلديدة س��تختصر 
املوافق��ة من اس��بوع إلى ي��وم واحد.وقالت ال��وزارة إن “دائ��رة التخطيط 

واملتابعة لوزارة الزراعة بتبسيط اجراءات منح موافقة اجازات االستيراد 
حيث مت اعتماد الية جديدة وبس��يطة وس��ريعة ملنح هذه املوافقة وذلك 
م��ن خالل تقلي��ل الروتني واالجراءات حيث كان يس��تغرق من��ح املوافقة 
اكثر من اس��بوع ما يؤدي الى تلف بضائع املس��توردين ويكلفهم تبعات 

مادي��ة اضافية بس��بب التاخير حيث يت��م االن منح ه��ذه املوافقة بيوم 
واحد فقط”.وأضاف البيان، أنه “حتويل اخلطة خالل االش��هر القادمة الى 
الكتروني��ة”، مؤكدا أن “مدير الدائرة يجلس في االس��تعالمات يوميا من 

اجل معرفة الصعوبات التي تواجه املراجعني من اجل تذليلها”.

الزراعة تعلن عن آلية جديدة ملنح اجازات االسترياد خالل يوم واحد

بغداد / 
اكد رئي��س البرمل��ان محمد احللبوس��ي، امس الثالث��اء، انه 
بإمكان اي ش��خص تقدمي طلب لرئاسة البرملان بشأن وجود 

قضايا فساد على اي مسؤول.
وقال احللبوسي خالل جلسة مجلس النواب املنعقدة امس 
ان��ه بإمكان اي ش��خص تقدمي طلب الى رئاس��ة اجمللس في 
حال وجود قضايا فساد على اي مسؤول في الدولة العراقية 
إلحالت��ه ال��ى االدعاء الع��ام. واض��اف انه بخالف��ه يتحمل 

صاحب الطلب املسؤولية القانونية بعدم صحة ادعائه. 

إللقاء احلجة.. رئيس الربملان: 
بإمكان اي شخص تقديم طلب بشأن 

وجود قضايا فساد على اي مسؤول

البصرة /  
وج��ه محافظ البصرة املهندس اس��عد عبد 
االمير العيداني قس��م العقود احلكومية في 
ديوان محافظ��ة البصرة بإع��الن املناقصات 
اخلاص��ة مبش��اريع االم��ن ودور العدال��ة التي 

شملت مختلف مناطق املدينة ضمن خطة 
مش��اريع العام احلالي .وق��ال “ العيداني في 
بي��ان صحفي ص��در ع��ن مكتب��ه االعالمي 
اخلاص انه وجه مدير قسم العقود احلكومية 
بإعالن مناقصات مشاريع االمن ودور العدالة  

والتي ش��ملت قض��اء الزبير  غ��رب املدينة ، 
وناحي��ة الس��يبة جنوب احملافظ��ة ، وناحية 
االمام الصادق )ع( ش��مال البصرة ، ومنطقة 
املعقل الواقعة في مركز املدينة ، مشيراً الى 
ان هذه املشاريع هي ضمن خطة عام 2019 .

حمافظ البصرة يوجه  بإعالن مناقصات مشاريع األمن ودور العدالة يف خمتلف مناطق احملافظة
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احلكيم ونظريه األملاني يبحثان أزمات الشرق األوسط وحتقيق االستقرار يف املنطقة
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النصر حيّمل احلكومة مسؤولية خرق قانونني للموازنة ويهدد بإعالن املعارضة واملطالبة بتشكيل حكومة جديدة

NO.3212.WED.26.JUN.2019

بغداد / البينة الجديدة 
ح��ذر بيان لقطاع الدواجن في العراق، من س��عي اعضاء ف��ي البرملان لتغيير قرار 
اجمللس حماية املنتج الوطني. وجاء في البيان، أنه بعد قرار مجلس النواب حلماية 
املنتج الوطني ومنع اس��تيراد الدواجن والبيض واالس��ماك، بدأت ش��ركات تركية 
وم��ن خالل زي��ارة بعض النواب الى تركي��ا، تخطط لتغيير املواق��ف وتغيير القرار.
وأضاف البيان أن االتراك والسياس��يني واصحاب الش��ركات الكبرى بدأوا يعملون 
على النواب الفاسدين لضرب املنتج الوطني، على حد قول البيان. وصوت البرملان 
ف��ي )5 ايار 2019( على قرار حلماية املنتج الوطني ومنع اس��تيراد الدواجن والبيض 
واالس��ماك. وأصدر قط��اع الدواجن، في )18 ايار 2019(، بياناً بش��أن ق��رار البرملان، 
وفيم��ا وصف الق��رار ب�املوقف الوطني الش��جاع، اعتبره يش��جع العراقيني على 

املثابرة والعمل الدؤوب وبناء مشاريع جديدة وحماية العملة الصعبة.

بغداد / البينة الجديدة
حّمل ائتالف النصر بزعامة رئيس الوزراء الس��ابق 
حي��در العبادي، امس الثالث��اء، احلكومة االحتادية 
مس��ؤولية ما س��ماه ب�اخل��رق القانون��ي لقانون 
بتس��ديدورادات  يتعل��ق  مب��ا  االحتادي��ة  املوازن��ة 
نف��ط اقليم كردس��تان، مهددا باع��الن املعارضة 
واملطالبة بتشكيل حكومة جديدة.وقال االئتالف 
إن احلكوم��ة العراقية تتحمل كامل املس��ؤولية 
عن اخل��رق القانوني لقان��ون املوازن��ة االحتادية مبا 
يتعلق بامتناع س��لطات اقليم كردستان تسديد 
واردات النف��ط الى الس��لطات االحتادي��ة. واضاف 
أّن س��لطات االقليم تش��ترط دفع دي��ون االقليم 
وغيره��ا مقاب��ل تس��ليمها واردات النفط خالفا 
لق��رارات احملكم��ة االحتادية، وقان��ون املوازنة الذي 
جاء لصاحلها اصال. وأكد ائت��الف النصر اّن الثروة 
الوطنية وس��يادة الدولة وحقوق الش��عب بعربه 
وك��رده وتركمانه وباق��ي مكوناته ليس��ت ملكا 
للس��لطات احمللية واملركزية لتفعل بها ما تشاء، 
وهو خالف املس��ؤولية واملصالح العليا للش��عب 
والدول��ة. واعتب��ر ائت��الف النص��ر، اّن االس��تمرار 
باخلروقات والتراجع والضعف احلكومي س��يدفع 
بالنص��ر الى اع��الن املعارضة الكلي��ة للحكومة 
ويطالب بحلها وتش��كيل حكوم��ة جديدة قادرة 

على النهوض مبسؤولياتها الوطنية.

قطاع الدواجن حيّذر من سعي نواب لتغيري قرار الربملان محاية املنتج الوطين

حتالف احللبوسي يدافع عن رفض مرشحة الرتبية: ألول مرة يصّوت الربملان مبوضوعية

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
بحث وزير اخلارجية محمد علي احلكيم مع 
نظيره األملاني هايك��و ماس، امس الثالثاء، 
أزم��ات الش��رق األوس��ط، وأهمي��ة إطالق 
مب��ادرات تنهي الصراع وحتقق االس��تقرار 
في املنطقة. وقال��ت وزارة اخلارجية إن وزير 
اخلارجية محمد علي احلكيم أجرى اتصاال 

هاتفي��ا مع نظي��ره األملاني هايك��و ماس، 
وتناول املوضوعات كافة التي تهم البلدين.
وأض��اف البيان، أن الطرف��ني تبادال وجهات 
النظ��ر ح��ول ع��دد م��ن القضاي��ا، ومنها 
األزم��ات التي تتعرض لها منطقة الش��رق 
األوسط، وأهمية تقدمي احللول السياسية 
مببادرات تس��تهدف  واالضطالع  الناجعة، 

إنه��اء الصراع، وحتقيق األمن، واالس��تقرار 
في هذه املنطقة احلساس��ة على مستوى 
العالم. وتابع، أن احلكيم أش��اد بالعالقات 
الثنائي��ة بني البلدين متطلعا ألن تش��هد 
املرحلة القادم��ة نقلة نوعية في مختلف 
مج��االت التعاون والذي يعد تطوراً رئيس��اً 

في العالقات الثنائية.

بغداد / البينة الجديدة 
أك��د النائب عن حتالف س��ائرون بره��ان املعموري، ان خي��ار التمديد 
للفت��رة املمنوحة للحكومة بغية حس��م مل��ف الدرجات اخلاصة 
وال��وكاالت اصبح ضروريا لع��دم ادخال الدول��ة العراقية بحالة من 
الش��لل، مش��يرا الى ان اجلهات القانونية تدرس اخليارات املطروحة 
حلل موضوع املوعد احملدد حلس��م ملف الوكاالت بغية ايجاد مخرج 
قانوني للتمديد. وقال املعموري، إن رئيس الوزراء الزم نفس��ه بنهاية 
الش��هر اجل��اري كموعد نهائي حلس��م مل��ف ال��وكاالت والدرجات 
اخلاصة وهو ش��يء قانوني مت متينه باملوازن��ة االحتادية للعام احلالي، 
مبين��ا ان الوضع احلالي والوقت املتبقي للموع��د النهائي ال نعتقد 
انه سيسعف رئيس الوزراء حلسم جميع الوكاالت، ما يجعلنا امام 
وضع قانوني يس��توجب تعديل امل��ادة املتعلقة باملوعد النهائي كي 
يتس��نى لرئيس الوزراء الوقت الكافي حلسمه بالشكل االمثل وفق 
اختيارات اكثر دقة وتصب باملصلحة العامة دون استعجال.وأضاف 
أن إخراج اش��خاص عليهم ملفات فس��اد او تلك��ؤ بالعمل واجمليء 
باخري��ن عليهم ملفات مش��ابهة ه��و امر لن يقدم ش��يئا لعملية 
االصالح والتغيير، الفتاً الى ان ملف الدرجات اخلاصة هو ملف مهم 
ورمبا أهم من ملف الوزارات على اعتبار ان الوزير لوقت محدد وميضي 
لك��ن الدرج��ات اخلاصة تبق��ى لفترات اط��ول مايجعل ه��ذا امللف 
حساس ومهم جداً. وأشار املعموري الى ان اجلهات القانونية تدرس 
اخليارات املطروحة حلل موضوع املوعد احملدد حلس��م ملف الوكاالت 

بغية ايجاد مخرج قانوني للتمديد.

النائب برهان المعموري:
 ندرس اخليارات املطروحة إلجياد خمرج 
قانوني لتمديد فرتة حسم ملف الوكاالت

بغداد / البينة الجديدة
ملناسبة تس��نمه منصبه اجلديد وزيرا 
للداخلي��ة وألنه��ا تعرف جي��داً همته 
ووطنيته وحرصه واخالصه في الواجب 
فإن »البين��ة اجلديدة« تطالب الس��يد 
الوزي��ر احملت��رم الفري��ق )ياس��ني طاهر 
الياس��ري( وكجزء من اولويات برنامجه 
الب��دء بصول��ة ع��زوم عل��ى مواخي��ر 
الرذيلة املتمثلة مبجال بيع املش��روبات 
الكحولي��ة م��ن دون ضواب��ط صارم��ة 

وحتديد اوق��ات عملها وكذلك وضع حد 
النتش��ار وتنامي ظاهرة املالهي الليلية 
الت��ي اصبحت مكان��اً وبيئ��ة خصبة 
املافيات  والتقاء  لالنحالل االجتماع��ي 
الفاس��دة وكذل��ك وضع  والعصاب��ات 
ضوابط صارمة حملال او دور املساج وعدم 
ت��رك احلبل على الغ��ارب ألن مجتمعنا 
ومتاس��كه ونس��يجه وقيمه االخالقية 
واالجتماعي��ة ه��ي امان��ة ف��ي اعن��اق 

الرجال في وزارة الداخلية.

بغداد / البينة الجديدة
اكد رئيس حتالف الفتح هادي العامري، ان 
العراق وفلس��طني معا في خندق الدفاع، 
فيما ش��دد على ض��رورة افش��ال صفقة 
القرن. وقال مكتب العامري ان رئيس حتالف 
الفتح هادي العامري اس��تقبل امس االول 
مستش��ار الرئيس الفلسطيني للشؤون 
اخلارجي��ة نبيل ش��عث والوف��د املرافق له 
ف��ي مكتبه ب بغ��داد. واك��د العامري خالل 
اللقاء ان املس��يرات احلافل��ة ليوم القدس 
ف��ي العراق وغي��ره من البل��دان دليل على 
مكانة القضية الفلس��طينية في نفوس 
الناس.واض��اف »نح��ن معكم ف��ي خندق 

الدفاع عن فلسطني«، مشددا على ضرورة 
افش��ال صفقة القرن. وتابع ان »الس��الح 
ال ميكن ان ينتصر عل��ى روح املقاومة«. من 
جهته عبر مستشار الرئيس الفلسطيني 
للش��ؤون اخلارجية نبيل شعث عن شكره 
وامتنان��ه ملوقف العراق املش��رف الرافض 
لقمة البحرين الت��ي دعت لصفقة القرن، 
مؤكدا ان ع��ودة العراق الى موقعه العربي 
هو مصدر ق��وة وامل ل فلس��طني. واضاف 
ش��عث »اننا قاطعنا قم��ة البحرين ألننا 
نعتبره��ا قم��ة ترام��ب«، مش��يرا ال��ى ان 
»اولوياتنا الداخلية هي اس��تعادة الوحدة 

الوطنية الفلسطينية«.

حنن معكم خبندق الدفاع وجيب إفشال صفقة القرن
العامري لمسؤول فلسطيني:

ملناسبة تسنمه منصبه وزيرًا للداخلية ..»                       « تطالب الياسري 
بـ »صولة عزوم« على مواخري الرذيلة »البارات واملالهي واملساج«

أخبار موجزة
وفاة .. توفي يوم ام��س املدعي العام لوالية أمهرة 
األثيوبي��ة ميغبارو كيبيديه متأث��را بجراحه التي 
أصي��ب بها ف��ي محاولة االنقالب الفاش��لة فجر 
األحد، وقت��ل فيها رئي��س األركان وحاكم الوالية 
يذك��ر أن رئيس ال��وزراء اإلثيوبي آب��ي أحمد، أعلن 
عن مقت��ل قائ��د أركان اجليش أمس األح��د، أثناء 
محاولته التصدي للمحاولة االنقالبية في إقليم 
أمهرا، حسبما ذكر التليفزيون الرس��مي.وكان التليفزيون اإلثيوبي 

أعلن مقتل رئيس أركان اجليش سياري ميكونني.
انتقاد .. انتقد وزير اخلارجية الروس��ي س��يرغي الفروف في اجتماع 
مع قادة املنظمات الروس��ية غي��ر الربحية، جتاهل 
ال��دول الغربية مظاه��ر التعصب القوم��ي وإثارة 
الرهاب من روس��يا في جورجيا. وقال: »املنسقون 
الغربي��ون مس��تعدون لإلش��احة بعيونه��م عن 
جت��اوزات القومي��ني وكراهية روس��يا، بهدف قطع 
جمي��ع روابط ش��عب جورجي��ا مع بلدن��ا، وإعادة 

كتابة تاريخنا املشترك«.

اصطحاب .. جتول مستشار األمن القومي األمريكي 
ج��ون بولتون في غ��ور األردن األح��د يرافقه رئيس 
وزراء إسرائيل بنيامني نتنياهو، الذي أكد من هناك 
متس��كه باس��تمرار الوجود اإلس��رائيلي في تلك 
املنطقة. وقال نتنياهو خالل هذه اجلولة »موقفنا 
يقضي بأنه في إطار أي اتفاق س��الم مس��تقبلي 
يجب عل��ى التواجد اإلس��رائيلي هنا أن يس��تمر 

وذلك من أجل ضمان أمن إسرائيل وأمن اجلميع«.
ت��رؤس .. تس��تضيف املنامة يومي 25 و26 من حزي��ران اجلاري مؤمترا 
لتشجيع االس��تثمار باملناطق الفلس��طينية«، بدعوة من البحرين 
والوالي��ات املتح��دة، ف��ي م��ا ب��ات يعرف بالش��ق 
االقتصادي م��ن »صفقة القرن«. وقبي��ل أيام على 
انط��الق املؤمت��ر، ب��دأت مالمحه باالكتم��ال، جلهة 
احلضور والغياب. فأبرز الغائبني عن املؤمتر فلسطني، 
إذ أعلنت الس��لطة وكل الفصائل الفلس��طينية 
موقف��ا موحدا رافضا للمؤمتر.الع��راق ولبنان، أكدا 

مقاطعتهما املؤمتر تضامنا مع املوقف.

رفض .. أكد وزير اخلارجية املصري س��امح شكري 
رفض مصر تدخل إيران في الشؤون الداخلية للدول 
العربية، وش��دد على أن أي مس��اس بأمن اخلليج، 
هو مس��اس بأمن مصر. وقال شكري ل�RT: »مصر 
تعتب��ر أن أمن دول اخلليج ج��زء ال يتجزأ من أمنها 
القومي ونرفض التدخالت من أي طرف إقليمي في 
الش��أن العربي، كما ندعو دائما إل��ى االبتعاد عن 
سياس��ات الهيمنة أو التأثي��ر بالوكالة عل��ى دول املنطقة، وإقامة 

عالقات مرتبطة باملصالح واالحترام الكامل للدول العربية.
تهنئ��ة .. هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرش��ح املعارضة 
أك��رم إم��ام أوغل��و بف��وزه ف��ي انتخاب��ات بلدي��ة 
اسطنبول، وفق النتائج األولية وقال أردوغان اإلرادة 
الوطني��ة جتل��ت مرة أخ��رى اليوم وأمتن��ى أن تعود 
نتيج��ة انتخابات بلدي��ة اس��طنبول باخلير على 
املدينة وأضاف:مثلما كنا في الس��ابق سنمضي 
خالل املرحلة القادمة أيضا نحو أهدافنا املنشودة 

لعام 2023 )مئوية تأسيس اجلمهورية(.

بغداد / البينة الجديدة
دافع��ت نائب��ة عن حتال��ف القوى برئاس��ة محمد احللبوس��ي، 
ام��س الثالثاء، عن رفض البرملان مترير مرش��حة كتلة املش��روع 
العربي ل��وزارة التربية، معتب��رة أن مجلس الن��واب يصوت ألول 
م��رة مبوضوعي��ة. وقال��ت النائبة زيت��ون الدليم��ي، إن “مجلس 
الن��واب يص��وت ألول مرة بكل موضوعية م��ن خالل رفضه منح 
الثقة ملرش��حة التربية سفانة احلمداني التي ال متلك اي مؤهل 
ولو باحل��د االدنى لقيادة اهم وزارة س��يادية”. وأضافت الدليمي، 
أن “ترش��يح احلمدان��ي كان مزاجي��ا ولم ينم عن احس��اس تام 
باملس��ؤولية الوطنية”. وبينت، أن “املرشح البديل سيرسل الى 
مجل��س النواب وس��يعرض للتصويت غدا اخلمي��س”، مطالبة 
رئي��س الوزراء ع��ادل عبد امله��دي ب�”تدقي��ق بالس��يرة الذاتية 
والكف��اءة االدارية للمرش��ح البدي��ل اذا كان راغبا باس��تكمال 

احلقائب الوزارية”.

بغداد / البينة الجديدة 
 باشر وزير الدفاع جناح الشمري ، امس الثالثاء، مهامه الرسمية 
ف��ي وزارة الدف��اع. وق��ال مص��در مطل��ع ان “وزير الدف��اع جناح 
الشمري تسلم مهمته الرسمية وسط حضور رسمي من قبل 
كوادر وزارة الدفاع ابرزهم رئيس اركان اجليش الفريق االول الركن 
عثمان الغامني”. وصوت مجلس النواب، امس االول االثنني، على 
املرش��ح جناح الش��مري وزيراً للدفاع واملرش��ح ياسني الياسري 
وزيراً للداخلية، فيما منح الثقة ملرش��ح التحالف الكردستاني 

القاضي فاروق أمني الشواني وزيراً للعدل.

بغداد / البينة الجديدة 
باشر وزير الداخلية اجلديد ياسني الياسري، امس الثالثاء، مهامه 
الرس��مية في وزارة الداخلية في احتفالية رس��مية. وذكر بيان 
ملكتب الوكيل االقدم للوزارة عقيل محمود اخلزعلي ان “الوكيل 
االقدم اجرى مراس��م استقبال واس��تالم لوزير الداخلية ياسني 
طاهر الياسري”. وصوت مجلس النواب، امس االول االثنني، على 
تس��مية وزراء الداخلية والدفاع والعدل التي بقيت شاغرة منذ 
تش��كيل حكومة رئيس ال��وزراء عادل عبد املهدي في تش��رين 

األول املاضي، فيما رفض مرشحة وزارة التربية.

وزير الداخلية اجلديد
يتسلم مهماته رمسيًا

وزير الدفاع اجلديد
يباشر مهمات عمله



                                   تطالب احللبوسي بـ »جلسة خاصة« ملوضوع خفض 
امتيازات النواب والدرجات اخلاصة لنعرف من يصوت بـ »نعم« او »كال«؟

بغداد / البينة اجلديدة
وج��ه رئيس البرمل��ان، ام��س الثالثاء، باس��تضافة ممثلي 
وزارة التربية ملعاجلة مس��ألة عدم وجود مراكز امتحانية 
بالنواحي.وق��ال مصدر برملان��ي ، ان رئيس مجلس النواب 
محم��د احللبوس��ي وج��ه االمان��ة العام��ة للمجل��س 
باس��تضافة عاجلة مبمثلي وزراة التربية. واضاف ان ذلك 
من اجل إتخاذ اجراءات عاجلة بش��أن معاجلة عدم وجود 

مراكز امتحانية في النواحي.

بغداد / البينة اجلديدة

طالب��ت جلن��ة الثقافة واإلعالم والس��ياحة واالث��ار النيابية ، ام��س الثالثاء، بتنفيذ ام��ر حظر االلعاب 

االلكتروني��ة التي ص��وت اعضاء مجلس النواب على حظرها منذ 17 نيس��ان املاض��ي, وحجب املواقع 

االباحية، مشددة على ضرورة ارسال كتاب التنفيذ الى اجلهات املعنية باسرع وقت ممكن لتاثيرها سلبا 

على اجملتمع العراقي.وقالت رئيس اللجنة س��ميعة الغالب ف��ي مؤمتر صحفي عقدته، امس  في مبنى 

البرملان، مع اعضاء اللجنة, ، نستغرب من التاخير الذي ال نعرف اسبابه بعدم ارسال االمر من احلكومة 

ال��ى اجلهات املعنية وه��ي وزارة االتص��االت وهيئة االعالم واالتص��االت لتنفيذ ما جاء بام��ر احلظر بعد 

مصادقة هيئة رئاس��ة مجلس النواب على القرار رقم 40 اس��تنادا الحكام املادة )59( ثانياً من الدستور.

وأوضح��ت أن االمر نص على حظر وحجب كل ما يتعلق مبمارس��ة االلع��اب االلكترونية او املتاجرة بها 

ومنها لعبة البوبجي والفورتنايت ولعبة احلوت االزرق وااللعاب السائدة واملماثلة لها كونها تهدد االمن 

اجملتمع��ي واالخالق��ي والتربوي والتعليمي لش��رائح اجملتمع العراقي كافة،  وق��د وجهت جلنتنا كتابها 

املرق��م  257 ل ث ق، ف��ي ي��وم االثنني 24 حزيران 2019 الى الس��يد رئيس مجلس ال��وزراء من اجل اتخاذ 

االجراء السريع في ارسال االمر الى اجلهات املعنية لتنفيذ قرار احلظر.

NO . 3212 .WED . 26 . JUN. 2019السنة الرابعة عشرة العدد )3212( االربعاء  26 / 6 / 2019

منصب حمافظ كركوك يهدد بتأخري إعالن حكومة إقليم كردستان

احللبوسي يوجه باستضافة ممثلي الرتبية ملعاجلة عدم وجود مراكز امتحانية بالنواحي
نائب عن احلكمة : ندعم بقوة خيار متديد عمل الربملان لشهر واحد إلقرار القوانني ومواجهة التحديات

)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
اكد النائب عن كتلة تيار احلكمة 
البرملانية حس��ن خالط��ي، امس 
الثالث��اء، ان هنال��ك العدي��د من 
القوان��ني والتحدي��ات الت��ي هي 
بحاجة الى استمرار عمل مجلس 
النواب، مش��ددا على ان احلكمة 
تدع��م وب��كل ق��وة خي��ار متدي��د 
الفصل التشريعي لشهر كامل.
وقال خالطي ، ان احلكمة طالبت 
ومازالت تطالب وتؤكد على ضرورة 
متديد الفصل التشريعي للبرملان 
لش��هر كام��ل، مبين��ا ان لدين��ا 
العديد من االس��باب التي جتعلنا 

امام ضرورة ملحة للتمديد.
واضاف خالطي ان هنالك العديد 
من مشاريع القوانني املهمة التي 
بحاج��ة الى س��رعة تش��ريعها، 
خاصة ان ع��دد القوان��ني التي مت 
التش��ريعي  بالفصل  تش��ريعها 
احلال��ي كان��ت قليلة، الفت��ا الى 

ان هنال��ك العديد م��ن التحديات 
ال��ى  بحاج��ة  حالي��ا  املوج��ودة 
اس��تمرار عم��ل مجل��س النواب 
احلل��ول  وتق��دمي  املرحل��ة  به��ذه 

واملعاجلات لها بشكل فوري.
وطال��ب ائتالف س��ائرون، في )21 

حزي��ران 2019(، بتمدي��د الفصل 
النواب  الثاني جمللس  التش��ريعي 
مل��دة ٣0 يوما، عازيا ذلك الى وجود 
قوانني غير مكتملة وعدم اكتمال 

الكابينة الوزارية.
واعتب��ر النائب عن كتل��ة النهج 

الوطني حسني العقابي، في )16 
حزي��ران 2019( أن إنتاجية البرملان 
خالل الفترة السابقة متواضعة، 
لتمدي��د  مس��اٍع  ع��ن  كاش��فاً 
الفصل التش��ريعي البرملاني ملدة 

شهر.

جلنة نيابية تطالب بتنفيذ أمر حظر األلعاب األلكرتونية وحجب املواقع اإلباحية

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

أسسها الراحل  
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير
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بغداد / البينة اجلديدة
في البدء البد من االشارة صراحة 
بأن »البينة اجلديدة« سبق لها ان 
طالبت في اعداد سابقة مجلس 
ف��ي  تخفي��ض  باج��راء  الن��واب 
التي  الكبيرة  واالمتيازات  الرواتب 
يتقاضاها البرملانيون واملسؤولون 
واصحاب الدرجات اخلاصة اضافة 
الى عدم من��ح امتيازات ألي نائب 

س��ابق او حال��ي س��واء اكان��ت 
س��يارات او مبالغ مالية وحس��ناً 
اكد رئيس مجلس النواب السيد 
)محمد احللبوس��ي( ام��س االول 
وعلى رؤوس االش��هاد في بيان ورد 
عن الدائ��رة االعالمي��ة البرملانية 
الدرج��ات  روات��ب  خف��ض  ع��ن 
اخلاص��ة واعض��اء البرمل��ان وعدم 
منح أي امتيازات ألي نائب س��ابق 

او حالي س��واء اكانت سيارات او 
مبالغ مالية.

ون��وه احللبوس��ي ال��ى تخفيض 
رواتب الدرجات اخلاصة وش��مول 
مجل��س الن��واب بذل��ك اضاف��ة 
ال��ى تخفي��ض عناص��ر احلماية 
اعت��راض  أي  دون  النص��ف  ال��ى 
ولفت ال��ى ان امتيازات احملافظني 
احملافظ��ات  مجال��س  واعض��اء 

بحكم عمله��م اكثر من اعضاء 
مجل��س النواب وتأسيس��اً على 
ذلك فإن »البينة اجلديدة« تطالب 
رئاس��ة مجل��س الن��واب بعق��د 
جلس��ة خاصة لط��رح موضوع 
هذه االجراءات كي يعرف شعبنا 
العراق��ي م��ن ه��و ال��ذي يصوت 
بالضد من هذه االجراءات او يقف 

معها.

 
بغداد / البينة اجلديدة

ادلى وزير العدل فاروق شواني، امس 
الثالثاء، بأول تصريح له بعد تسلمه 
النهوض  ان  مبينا  الوزير،  منصب 
يتطلب  العدلية  الدوائر  بعمل 

تكاتف جميع العاملني في الوزارة.
انه جرت في مقر  للوزارة  بيان  وقال 
تسليم  مراسم  امس  العدل،  وزارة 
واستالم حقيبة وزارة العدل بحضور 
العدل  وزير  املتقدم، بني  الوزارة  كادر 
احلالي  والوزير  ريكاني  بنكني  وكالة 

فاروق امني الشواني.
بالوزير  رحب  بنكني  ان  واضافت 
النجاح  له  ومتنى  الشواني  فاروق 

اجلديدة  مهمته  أداء  في  واملوفقية 
والتقدم بخدمة الوطن وخاصة في 
وخصوصا  العدل  وزارة  ادارة  مجال 
حقوق  وزارة  مهام  ادارة  توليها  بعد 

االنسان امللغاة.
البيان  خاللف  الشواني  واكد 
الوزارة  بدور  النهوض  اهمية  على 
من  اساسية  ركيزة  باعتبارها 
الى  مشيرا  العراقية،  الدولة  ركائز 
الوزارة  عمل  من  املقبلة  املرحلة  ان 
وخدمة  الوطن  بإعمار  ستسهم 

املواطن.
الدوائر  بعمل  النهوض  ان  وتابع 
جميع  تكاتف  يتطلب  العدلية 
بروح  والعمل  الوزارة  في  العاملني 

الكبيرة  املهام  الكمال  الفريق 
املستويني  على  بالوزارة  املناطة 

اخلدمي واالمني.
وبحسب بيان الوزارة ان الوزير باشر 
حال اكمال مراسم تسلمه مهام 
في  املتقدمة  الكوادر  بلقاء  عمله 
واقع  على  االطالع  بهدف  الوزارة، 
العمل في الدوائر العدلية واالرتقاء 

به خدمة للصالح العام.
القاضي  العدل  وزير  ان  الى  يشار 
مراسيم  ادى  الشواني،  فاروق 
تصويت  بعد  الدستورية،  اليمني 
اعضاء مجلس النواب عليه خالل 
االثنني،  االول  امس  يوم  جلسة 

واختياره كوزير لوزارة العدل.

اخنفاض مبيعات البنك 
املركزي  لتقارب 4 

مليارات دوالر

السليمانية / البينة اجلديدة 
الدميقراطي  باحلزب  عالقته  ان  الكردستاني  الوطني  االحتاد  اكد 
تنصل  الدميقراطي  ان  مبينا  يرام،  ما  غير  على  تزال  ال  الكردستاني 
عضو  لكركوك.وقال  جديد  محافظ  تعيني  مشكلة  حسم  عن 
املكتب السياسي لالحتاد سعدي أحمد بيره في حديث الذاعة صوت 
امريكا، إن عالقات حزبه مع شريكه وغرميه احلزب الدميقراطي، ال تزال 
على غير ما يرام، وتتخللها مشكالت كثيرة، مبينا ان أبرزها تنصل 
الدميقراطي من حسم مشكلة تعيني محافظ جديد ل كركوك، على 
العقبة    مبثابة  تعد  التي  املشكلة  وهي  االحتاد،  في  قيادياً  يكون  أن 
التي تعترض سبيل انبثاق الوزارة املرتقبة وتطور العالقات الثنائية 
األساسية  الغاية  أن  ترى  حزبه  قيادة  أن  بيره  احلزبني.وأضاف  بني 
هي  حلول  دون  عالقاً  كركوك  محافظ  ملف  إبقاء  وراء  الكامنة 
الوطني في محافظة كركوك،  االحتاد  ومكانة  دور  وإضعاف  حتجيم 
مشدداً على أنه تصرف متعمد وسياسة غايتها ضياع كركوك، لذا 
تتبنى  الدميقراطي ضمن حكومة  أن نكون شركاء مع  الصعب  من 
هو  االحتاد  قيادة  في  حالياً  السائد  املوقف  أن  السياسة.وتابع  تلك 
الدميقراطي ضمن احلكومة اجلديدة،  أن االستمرار في الشراكة مع 
انه من دون حل ملف  رهن بحسم قضية محافظ كركوك، مؤكدا 
كركوك، أستبعد مشاركة االحتاد في احلكومة املرتقبة، كما أستبعد 

تشكيلها بنهاية الشهر احلالي.

أول تصريح من وزير العدل بعد تسلمه املنصب: النهوض بعمل الدوائر 
العدلية يتطلب تكاتف اجلميع 

بغداد / البينة اجلديدة
املرك��زي  اجله��از  كش��ف 
الثالث��اء،  ام��س  لالحص��اء، 
ان مبيع��ات البن��ك املرك��زي 
الذي  امل��زاد  انخفضت خالل 
يجريه يوميا لتقارب 4 مليارات 
دوالر خالل ش��هر ايار املاضي.
وق��ال املركزي ف��ي احصائية 
البنك  »مبيعات  إن  رس��مية 
لش��هر  العراق��ي  املرك��زي 
اي��ار في امل��زاد ال��ذي يجريه 
يومي��ا بلغت ٣ مليارات و896 
مليون و480 ال��ف و202 دوالر 
مقارنة بالشهر الذي سبقه 
الذي جت��اوزت املبيع��ات فيه 
4 ملي��ارات دوالر«، مبين��ا ان 

السوق  »معدل س��عر صرف 
لل��دوالر  دين��ار   1200 بل��غ 

الواحد«.
واض��اف ان »مجم��وع البيع 
بل��غ  اي��ار  لش��هر  النق��دي 
444 ملي��ون و٣60 ال��ف دوالر، 
فيما بلغ مجم��وع التحويل 
احل��واالت  م��ن  اخلارج��ي 
ملي��ارات   ٣ واالعتم��ادات 
و452 ملي��ون و120 الف و202 
املركزي  البنك  ان  دوالر«.يذكر 
يجري جلس��ات يومية لبيع 
وش��راء العم��الت االجنبي��ة 
م��ا ع��دا العطل الرس��مية 
التي يتوق��ف البنك عن هذه 

املزادات.

الزبيدي يوجه رسالة ملؤمتر البحرين 
 

بغداد / البينة اجلديدة
اعلن حزب الوفاق، امس الثالثاء، ان رئيسه اياد عالوي ال يلتفت حلظة 
الى النائب كاظم الصيادي الذي يبحث عن االثارة، فيما دعا صيادي 
لإلرهاب  التصدي  في  الدفاع  وزير  دور  لالطالع على  والفبركات  الفنت 

أيام ابو مصعب الزرقاوي.
احلني  بني  انه  الظاملي  هادي  احلزب  باسم  الرسمي  املتحدث  وقال 
أسس  من  وتاريخ  بالسياسة  العهد  حديثو  علينا  يظهر  واآلخر 
للعملية السياسية في العراق ليتطاولوا على رمز من رموز العملية 
السياسية ومؤسسيها ومن دون أي سبب في مشهد يعكس حجم 

التدني القيمي الذي يعانون منه.
واضاف ان اياد عالوي ال ينشغل حتى اللحظة مبن هو كاظم الصيادي 
في  ك عضو  شعبه  خدمة  عن  بعيدا  االثارة  عن  بحثه  الى  واليلتفت 
مجلس النواب وماهو تاريخه أيام النظام السابق ، أو دوره في إرساء 
وبناء العملية السياسية، مشيرا الى ان تطاوله وافتراءاته بتورط دول 
عربية بترشيح وزير الدفاع متثل إهانة كبرى الشقائنا العرب وجمللس 
النواب املوقر والذي صوت بأغلبية واضحة - باستثناء حفنة معروفة- 

على منح ثقته لنجاح الشمري.
الدفاع  وزير  دور  على  لالطالع  والفبركات  الفنت  الظاملي صيادي  ودعا 

اخلاصة  القوات  لفوج  وقيادته  الزرقاوي  أيام  لإلرهاب  التصدي  في 
بالقيم  بااللتزام  فشله  لتعويض  وااللتفات  احلالكات  األيام  تلك  في 
النضالية احلقيقية، مطالبا ب�الكف عن االفتراءات والتطاوالت على 

رموز العملية السياسية بني احلني واآلخر.
وزارة  مرشح  ان  الصيادي،  كاظم  النيابية  النزاهة  جلنة  عضو  واكد 
الدول  لشؤون  الدولة  وزير  برعاية  أردني  امريكي-  بتوافق  كان  الدفاع 
العربية في اخلارجية السعودية ثامر السبهان، ورئيس ائتالف الوطنية 

أياد عالوي، مشيراً إلى أنه غير مؤهل إلدارة الوزارة باملرحلة املقبلة.

الوفاق يهاجم احد منتقديه.. عالوي ال يلتفت حلظة اىل الصيادي الذي يبحث عن االثارة

بغداد / البينة اجلديدة
هاجم القيادي البارز في اجمللس األعلى اإلس��المي العراقي باقر الزبيدي، 
امس الثالثاء، رس��الة إى الش��خصيات التي س��تحضر مؤمتر البحرين، 

مؤكدا أنهم سيذهبون إلى “مزبلة التاريخ”.
وقال الزبيدي ، “الى الذين س��يحضرون مؤمتر البحرين ملزاد بيع القدس .. 

الى مزبلة التاريخ وانتم صاغرون”.وأضاف الزبيدي، أن “القدس س��تظل 
ومن يحمل لواءها عنوان الكرامة )من يهن يس��هل الهوان عليه(”.وعمَّ 
إضراٌب ش��امٌل كاف��ة األراضي الفلس��طينية تزامًنا مع انعقاد ورش��ة 
املنامة ف��ي البحرين، تعبيًرا عن الرفض الفلس��طيني للورش��ة ولكل 

مخرجاتها، وتنديًدا باملشاركة العربية فيها.

البصرة / البينة اجلديدة
افاد مصدر امن��ي في محافظة 
الثالث��اء، بنجاة  ام��س  البصرة، 
شيخ عش��ائر البزون في العراق 
نفذه��ا  اغتي��ال  محاول��ة  م��ن 
مناط��ق  بأح��دى  مس��لحون 
إن  املص��در،  وق��ال  احملافظ��ة. 
مس��لحني مجهولني يستقلون 
س��يارتني الحقوا الش��يخ عماد 
آل بوعوجة ش��يخ عام عش��ائر 
البزون ف��ي العراق اثن��اء قيادته 
املوفقية  لس��يارته في منطقة 
مبحافظ��ة البص��رة، ف��ي وق��ت 
متأخر من ليلة ام��س، مبينا أن 
املس��لحني اطلق��وا الن��ار على 
س��يارة الش��يخ ما أس��فر عن 
ووقوع س��يارته  بجروح  إصابته 

في النهر.
وعل��ى صعي��د آخر اف��اد مصدر 

امني، امس الثالث��اء، بأن حريقا 
اندلع في سوق اجلنينة مبحافظة 
البصرة.وق��ال املصدر ، ان حريقا 
اندلع في عدد من احملال التجارية 
بس��وق اجلنينة في   البصرة، ما 
ادى ال��ى احلاق اض��رار مادية دون 

وقوع اية خسائر بشرية.
واض��اف املصدر ان ف��رق الدفاع 
املدن��ي حت��اول اخم��اد احلري��ق، 
مش��يرا الى ان اس��باب اندالعه 

لم تعرف بعد.
م��ن  وع��دداً  بغ��داد  أن  يذك��ر 
احملافظات تشهد بني فترة وأخرى 
اندالع حرائق عدة، الس��يما في 
التجارية،  واألسواق  الدولة  دوائر 
فيم��ا تعزو ف��رق الدف��اع املدني 
مت��اس  ح��دوث  إل��ى  غالبيته��ا 

كهربائي.

حريق يف اجلنينة وجناة شيخ عشائر 
البزون من حماولة اغتيال يف البصرة



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

شنت احلكومة يف مصر محلة من الرتهيب والعنف 
واالعتقاالت ضد املعارضني السياسيني ونشطاء اجملتمع املدني

بينم��ا قال��ت منظم��ة العف��و الدولي��ة ف��ي االوىلالحلقة
تقريره��ا األخي��ر إن أزمة حقوق اإلنس��ان في 
مص��ر »اس��تمرت ب��ا ه��وادة«، واالعتق��االت 
واالحتجازات التعس��فية أصبح��ت روتينية، 
و»التعذي��ب وغيره من ضروب س��وء املعاملة« 
ال ت��زال ش��ائعة. باإلضاف��ة إل��ى ذل��ك، قالت 
إن  واحلري��ات  للحق��وق  املصري��ة  اللجن��ة 
»لاختف��اء  تعرض��وا  األش��خاص  عش��رات 
القس��ري واإلع��دام خ��ارج نط��اق القض��اء«.

العديد من املعتقلني -مثل مرس��ي- متهمون 
بأنهم أعضاء في جماعة اإلخوان املس��لمني 
احملظورة، التي أعلنت حكومة السيسي أنها 
منظمة إرهابية في كانون األول 2013. لكنهم 
يش��ملون أيًضا العديد م��ن منتقدي جماعة 
اإلخ��وان املس��لمني الذين رحبوا ف��ي البداية 

بانتهاء حكومة مرسي. 
معارضون مسجونون ..عبد املنعم 

أبو الفتوح
عبد املنعم أبو الفتوح -68 عاًما- هو مؤس��س 
حزب مصر القوية ورئيس��ه، وقد أسسه بعد 
ترك��ه جماع��ة اإلخ��وان املس��لمني ف��ي عام 
2011؛ بسبب خافات مع قادتها.وهو محتجز 

بتهم��ة  دون محاكم��ة من��ذ ش��باط 2018، 
نش��ر أخبار كاذب��ة تضر باملصال��ح الوطنية. 
يقب��ع أبو الفت��وح منذ ذلك احل��ني في احلبس 
االنف��رادي في س��جن طرة بزنزان��ة ضيقة. وال 
يُس��مح له مبغادرة زنزانته إال لساعتني فقط 
ا للمش��ي في ممر السجن، وفًقا ملا ذكرته  يوميًّ
أس��رته، التي أخب��رت ميدل إيس��ت آي العام 
املاضي أن حالته الصحية قد تدهورت بسبب 
ظروف اعتقاله.خاض أب��و الفتوح االنتخابات 
الرئاس��ية عام 2012 وجاء ف��ي املرتبة الرابعة 
بحصوله على 17.4% من األصوات. وقد اعُتقل 
قب��ل االنتخابات الرئاس��ية في م��ارس 2018، 
التي خاضها السيس��ي بدون منافس��ة وفاز 
بأغلبي��ة س��احقة م��ن األصوات.ويُعتقد أنه 
ُقبض عليه بس��بب املقاب��ات اإلعامية التي 
أجراه��ا مع صحافي��ني من لندن في الش��هر 
السيس��ي  انتق��د  إذ  لانتخاب��ات،  الس��ابق 
انتقاًدا غير مباش��ر بس��بب استبعاده جميع 

املنافسني احملتملني له.
محمود الخضريي

يبرز اس��م القاضي محمود اخلضي��ري واحًدا 
من القائل الذين جترأوا على الدعوة إلى قضاء 

مس��تقل حت��ت حكم حس��ني مب��ارك، وكان 
شخصية بارزة بني القضاة الذين حتدوا مبارك. 
كان النائب السابق لرئيس محكمة النقض قد 
انُتخب رئيًسا لنادي القضاة في اإلسكندرية 
ثاني أكبر مدينة في مصر. بعد سقوط مبارك 
ع��ام 2011، ج��رى انتخاب��ه ف��ي أول مجلس 
للبرملاني��ني، وترأس اللجن��ة القانونية.اعُتقل 
اخلضي��ري، البالغ من العم��ر اآلن 79 عاًما، في 
24 تش��رين الثاني 2013، وهو في السجن منذ 
ذلك احلني. أدين في تش��رين األول 2014 بتهمة 
تعذيب محاٍم خال االضطرابات السياس��ية 
عام 2011، وقضى عقوبة بالس��جن ملدة ثاث 
س��نوات بني س��جن ط��رة، وس��جن العقرب 
ش��ديدي احلراسة، وُس��جن ملدة ثاث سنوات 
أخرى ف��ي ع��ام 2017 بتهمة إهان��ة القضاء. 
يُعتق��د أن ه��ذه اإلدان��ات ج��اءت انتقاًما من 
رفضه للحظر املف��روض على جماعة اإلخوان 
املسلمني، قائًا إنه حكم سياسي، وقد يدفع 
احلركة اإلس��امية إلى العنف.تدهورت صحة 
اخلضيري طوال فترة س��جنه، حسب مؤيديه. 
وكان ق��د خضع جلراحة قل��ب مفتوح في عام 
2015، وأثارت عائلته مخاوف بش��أن سامته. 

وهو مح��روم من الزي��ارات العائلية املنتظمة، 
ويتح��دث إل��ى األقارب م��ن وراء حاجز زجاجي 

عندما يُسمح له برؤيتهم.
محمد بديع

ج��رى اختي��ار محمد بدي��ع مرش��ًدا لإلخوان 
املس��لمني ف��ي ع��ام 2010. رج��ل ذو 76 عاًما 
وأس��تاذ جامع��ي للعل��وم البيطري��ة، ومن��ذ 
االنقاب العس��كري ع��ام 2013، ُحكم عليه 
باإلع��دام عدة مرات، باإلضاف��ة إلى عدة عقود 
م��ن الس��جن.ووفًقا لعائلته، فق��د حرم بديع 
من الرعاية الطبية املناس��بة، على الرغم من 
إصابته بأم��راض القلب وآالم املفاصل وغيرها 
م��ن املش��كات الصحية. تنقل عن��ه عائلته 
قوله إن��ه تعرض »لقتل منظ��م«. وفي أكتوبر 
2018، احتج��ت ابنته على محدودية وصولها 

إل��ى بدي��ع الذي قال��ت إنه يعاني ف��ي احلركة 
بسبب األلم، ولم تفلح معه مسكنات األلم.

محمد البلتاجي
محمد البلتاجي، هو السكرتير العام جلماعة 
اإلخ��وان املس��لمني، وطبي��ب ومحاض��ر ف��ي 

كلي��ة الطب بجامعة القاهرة. كان عضًوا في 
مجل��س الش��عب عام��ي 2005 و2012.كانت 
ابنته أس��ماء، البالغة من العمر 17 عاًما، من 
ب��ني املئات الذي��ن ُقتلوا في الفض الوحش��ي 
ملي��دان رابعة العدوية ف��ي 14 آب 2013، بينما 
كان��ت تتجه ص��وب مستش��فى مؤقت أقيم 
ملس��اعدة اجلرحى. أم��ا ابنه أن��س، الذي جرى 
احتجازه في ديسمبر 2013، يقبع في السجن 
عل��ى الرغ��م م��ن أنه بُ��ريء ف��ي قضيتني من 
القضاي��ا املرفوعة ضده، وقضى أكثر من ثلثي 
مدة السجن في قضية ثالثة. ووفًقا ملا نشرته 
والدت��ه على موقع فيس��بوك، فقد ُوضع أنس 
ف��ي احلب��س االنفرادي من��ذ اعتقال��ه، وهي ال 
تع��رف ش��يًئا عنه.قال البلتاجي في جلس��ة 

اس��تماع ف��ي أوائل ش��هر مارس إن��ه أصيب 
بجلطة في املخ في كانون الثاني سببت وهًنا 
في ذراع��ه اليمنى، وأثرت في نطق��ه، وتركته 
فاق��د الوعي. وق��ال إنه لم يخضع للكش��ف 
باألش��عة واملتابعة، رغ��م املوافقة عليها من 
الطبي��ب ال��ذي يراق��ب حالته، ملدة ش��هرين 
تقريًب��ا بعد اجللطة.بعد أيام، أصدرت أس��رته 
بيانًا يؤكد أن الرعاي��ة الطبية، التي أذنت بها 
احملكم��ة، ال ت��زال ممنوع��ة، على الرغ��م من أن 
األسرة قدمت أموااًل لتغطية جميع النفقات. 
دعا البيان، الذي نش��رته زوجته في 18 مارس، 
إلى الس��ماح له بإج��راء الفحوصات الازمة، 
ولم ش��مله ف��ي الس��جن مع أنس م��ن أجل 
رعاية ابنه ل��ه. وحمل��وا وزارة الداخلية وإدارة 
الس��جون مس��ؤولية عدم االهتمام بصحته 

املتدهورة بسرعة.
عصام الحداد

لم يتلق كبير املستشارين للعاقات اخلارجية 
ملرس��ي، عصام احل��داد، الرعاي��ة الطبية التي 
أقرته��ا احملكمة منذ 18 ش��هًرا، وفًقا لزوجته 
من��ى إمام.وذكر تقرير صادر عن منظمة العفو 
الدولي��ة ف��ي أي��ار 2018 أن الطبي��ب، احلاصل 
على درج��ة الدكتوراه من كلية الطب جامعة 
برمنجه��ام، »يقب��ع ف��ي احلب��س االنف��رادي 
مل��دة 23 س��اعة في الي��وم منذ أيل��ول 2013، 
ومنعت عن��ه الزي��ارات العائلية من��ذ أكتوبر 
2016«.ووفًق��ا لبي��ان ص��ادر عن عائلت��ه، فإن 
سجن احلداد املس��تمر منذ ست سنوات كان 
تعس��فًيا. وكانت محكم��ة النقض قد ألغت 
الته��م املوجهة ضده في عام 2014، التي أدت 
إلى عقوبة الس��جن مدى احلي��اة. ومع ذلك، ال 
يزال محبوًس��ا، في انتظار إعادة احملاكمة.في 
حديثه مع ميدل إيس��ت آي بعد وفاة مرس��ي، 
قال عب��د اهلل، جنل عصام، إن وال��ده عانى من 
أربع نوب��ات قلبية منذ اعتقال��ه، ويحتاج إلى 

عناية طبية عاجلة.
شادي الغزالي حرب

كان ش��ادي الغزالي حرب أحد القادة الشباب 
في ثورة 2011 ضد الديكتاتور حس��ني مبارك. 
كم��ا نظ��م احتجاجات ضد مرس��ي، خليفة 
مب��ارك، وأيد إقالت��ه على يد اجلي��ش في عام 
2013. ومنذ ذلك احلني كان ينتقد السيس��ي.

أُلق��ي القبض على حرب في ماي��و 2018، وهو 
محتج��ز حالًي��ا بانتظ��ار احملاكم��ة بتهم��ة 
االنضم��ام إل��ى جماعة إرهابية، ونش��ر أخبار 
كاذب��ة، والدعوة إل��ى أعمال إرهابي��ة. وكانت 
األدلة املقدمة ضده من التغريدات التي انتقد 
فيها عدًدا من قرارات السياسة اخلارجية التي 
اتخذه��ا السيس��ي، مبا في ذل��ك التخلي عن 
جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، واتفاق 

تبادل الغاز املصري- اإلسرائيلي.
هدى عبد املنعم

هدى عبداملنعم، 60 عاًما، محامية وناش��طة 
في مجال حقوق اإلنسان. وهي رهن االحتجاز 
بانتظار احملاكمة في سجن القناطر النسائي 
في محافظ��ة املنوفية بش��مال القاهرة منذ 
األول م��ن نوفمب��ر املاضي.لعب��ت ه��دى دورًا 
رائ��ًدا في ث��ورة 2011 التي أطاح��ت مبارك. إذ 
قادت مظاهرة نس��ائية كانت واحدة من أولى 
املظاه��رات التي وصل��ت إلى مي��دان التحرير 
ف��ي 25 يناير 2011. وكانت عض��ًوا في اجمللس 
الوطن��ي حلق��وق اإلنس��ان احلكوم��ي، لكنها 

اس��تقالت بعد تولي السيسي السلطة في 
ع��ام 2013.وقبل إلقاء القب��ض عليها، كانت 
هدى عب��د املنعم تقدم املس��اعدة القانونية 
لعائ��ات األش��خاص الذي��ن وقع��وا ضحاي��ا 

لاختف��اء القس��ري في مصر. وم��ن جهودها 
لتوثي��ق ح��االت أولئ��ك الذين اختفوا قس��ًرا، 
تطوعها للعمل مستش��ارة ل�»التنس��يقية 
وه��ي   ،ECRF واحلري��ات«  للحق��وق  املصري��ة 

منظمة بارزة حلقوق اإلنسان تضررت بشدة في 
حملة القمع األخيرة.كانت قد اختفت ملدة 21 
يوًم��ا قبل أن تظهر في مق��ر نيابة أمن الدولة 
في القاه��رة في وقت الحق م��ن نوفمبر، وهي 
متهمة »باالنضمام إلى جماعة غير قانونية، 
والتحري��ض عل��ى االقتص��اد الوطني«.وقالت 

منظمة العف��و الدولية في أعقاب اختفائها: 
»نعتق��د أن نش��اط ه��دى، فضًا ع��ن كونها 
عضًوا ف��ي فريق الدفاع في العديد من قضايا 

حقوق اإلنسان، هو السبب وراء اعتقالها«.
سعد الكتاتني

س��عد الكتاتن��ي، 67 عاًما، سياس��ي مصري 
وأول رئيس للبرملان بعد ثورة 2011. وهو ينتمي 
رئيًس��ا  وكان  املس��لمني،  اإلخ��وان  جلماع��ة 
جلناحها السياس��ي، حزب احلري��ة والعدالة، 
من��ذ أكتوب��ر 2012. وانُتخ��ب س��ابًقا عضًوا 
معارًضا ف��ي البرملان في عام 2005 حتت حكم 
مبارك.اعُتق��ل الكتاتن��ي في أعق��اب انقاب 
2013، وحك��م عليه باإلعدام والس��جن مدى 
احلي��اة في مجموع��ة من التهم، مب��ا في ذلك 
التجس��س واله��روب من الس��جن. ومع ذلك، 
فقد ألغت محكمة النقض األحكام في وقت 
الحق، وهو اآلن قي��د إعادة احملاكمة. ويقبع في 
احلب��س االنفرادي في س��جن العقرب ش��ديد 

احلراسة، الذي يقع في ضواحي القاهرة.
جهاد الحداد

جه��اد احل��داد، 38 عاًما، محتج��ز في احلبس 
االنف��رادي من��ذ ما يقرب من س��ت س��نوات. 
ويواج��ه مجموع��ة م��ن التهم، مبا ف��ي ذلك 
التحدث م��ع الصحافيني األجان��ب، واالنتماء 
إل��ى جماع��ة محظ��ورة، وكذل��ك »التآمر مع 
الغرب ضد األم��ن القومي املصري«.كان جهاد 
ا وقت إلقاء القب��ض عليه.  ناش��ًطا سياس��يًّ
ومنذ عام 2011، أثن��اء االنتفاضة ضد مبارك، 
نش��ط جهاد في حزب احلرية والعدالة التابع 
جلماعة اإلخوان املسلمني، إذ ساهم في وضع 
»مش��روع النهضة«، الذي ركز على االنتعاش 
االقتص��ادي طوي��ل األجل ملصر.وبع��د إطاحة 
مرسي، عمل جهاد كبير املتحدثني الرسميني 
باس��م جماعة اإلخوان املس��لمني قبل وأثناء 
مظاه��رات رابعة االحتجاجي��ة واملذابح التي 
تلتها، وحتى تاريخ اعتقاله في سبتمبر 2013.
وفي الس��ابق، عم��ل جهاد في مب��ادرة املناخ 
ملؤسس��ة كلينتون من 2007 إلى 2012. إذ كان 
قد أسس مكتب املؤسسة في مصر وأداره ملدة 
خمس سنوات.وفًقا لبيان صادر عن أسرته في 
مايو، ُوضع جهاد ف��ي »زنزانة العقاب« في 26 
ا على مقال ُنش��ر باس��مه في  فبراير 2017، ردًّ
صحيفة نيوي��ورك تاميز. ال يوجد أي تهوية في 
زنزان��ات العق��اب، وال أس��ّرة، وال مراحيض، وال 
ضوء. وفي 18 م��ارس 2018، أبلغ جهاد عائلته 
أن��ه تعرض للض��رب املبرح على أي��دي ضابط 
في األم��ن الوطن��ي وح��راس الس��جن الذين 
اس��تهدفوا رأس��ه عمًدا.»يواجه جهاد خطر 
املوت ويج��ب نقله إلى املستش��فى«، هذا ما 
جاء في طلب عاجل صادر عن األمم املتحدة في 
مايو، قدمه املقرر اخلاص السابق لألمم املتحدة 
املعني بالتعذيب وغيره من ضروب املعاملة، أو 

العقوبة القاسية، أو الا إنسانية.
عصام سلطان

عص��ام س��لطان، 55 عاًما، محاٍم وسياس��ي 
مصري. وه��و نائب رئيس حزب الوس��ط الذي 
أسسه أعضاء س��ابقون في جماعة اإلخوان 
املس��لمني. وانُتخب س��لطان عض��ًوا في أول 
برمل��ان بعد الث��ورة. وكان إحدى الش��خصيات 
الرئيس��ية في حركة املعارضة التي س��بقت 
ثورة 2011. كما كان عض��ًوا في حركة كفاية 
واجلمعي��ة الوطنية للتغيير.عارض س��لطان 
انق��اب 2013 ضد مرس��ي، وكان أح��د الذين 
مت اعتقاله��م بعد االنق��اب. وهو محتجز في 
احلب��س االنف��رادي في س��جن العق��رب منذ 

اعتقاله في يوليو 2013.

•كاتب ومحلل سياسي بريطاني
يتبع ...

اعتقل ابو الفتوح 
قبل االنتخابات 
الرئاسية يف مارس 
2018 التي خاضها 
السيسي بدون 
منافسة وفاز بأغلبية 
ساحقة من األصوات

أزمة حقوق اإلنسان يف مصر استمرت بال هوادة واالعتقاالت واالحتجازات 
التعسفية أصبحت روتينية والتعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة ال تزال شائعة

ابو الفتوح

السيسي

مرسي

   م��ن املؤس��ف ان تص��رخ وتكتب وتراج��ع وتختنق في 
زحام االرض وتس��مع اصوات حش��رجة اآلالم واملوت كل 
يوم ويغلق الباب في وجهك مع ابتس��امة تعبث بتعبك 
ومجهودك وحس��رتك وامورك كلها . ي��ا وزارة املالية مع 
االحترام الشديد يناشدكم بعض العراقيني الذين يريدون 
سقفا لهم ولعوائلهم ان تنعموا عليهم بقروضكم مع 
تسهيات تشكرون عليها فمن ال ميلك بيتا ال ميلك وطنا 
فرفقا بنا انتم حددمت املبالغ وكانت حصة االطباء حصة 
االسد لكن املواطن البس��يط والعادي واملوظف املتعب 
املس��لوخ اجليب واملطارد في بيوت االيج��ار و)املضنوك( 
معاش��يا يلت��ف عليه حبل املوت ش��يئا فش��يئا كأنه 
خطف من احلياة على حني غفلة . فلماذا هذه التعقيدات 
كله��ا ي��ا وزارة املالي��ة ؟  االمر بس��يط ج��دا اذهب الى 

اس��حب  املص��رف 
الق��رض باملبلغ الذي 
احتاجه با تعقيدات 
وال مش��اكل وال امور 
ل��م حت��دث ف��ي كل 
فالش��روط  البل��دان 
املصرفي��ة تعن��ي ان 
متوت جوع��ا يا من ال 
متتل��ك ارض��ا او بيتا 
ولم تورث��ه عن آبائك 
ج��اءك  او  واج��دادك 
اي جه��ة هن��ا  م��ن 
تكمن االش��كالية .. 
فم��ن ال ميتلك بيتا او 

ارض��ا فهل ميوت وال يعطيه املصرف الفاني قرضا ؟ ملاذا 
ال يح��ق ملن ال ميلك ارضا او بيت��ا ان يقترض من املصارف 
العراقية ؟ دعوة لوزارة املالية ان تقوم بتسهيل الشروط 
ملن يرغب باالقتراض فلقد س��ئمنا احلي��اة والكآبة التي 
الق��ت بظاله��ا علينا ف��اذا كنا ال نس��تحق ان نقترض 
افتون��ا بذلك واصدروا بيانا مف��اده ان الذي ال ميتلك ارضا 
وال بيت��ا عليه ان يضرب راس��ه بأقرب حائ��ط وميوت من 
الغيظ وال يراجع اي مصرف حكومي او اسامي او اهلي. 
ه��ل نذهب الى دول العالم لنقترض منها حتى نش��تري 
بيت��ا يلم جراحنا ؟ هل ننش��ر اعانا لل��دول ان تقدم لنا 
بعض التس��هيات كي نتحصل على ش��يء يس��ير من 
املال الذي ال نعلم من اين يجيء به البعض ؟ اهلل اهلل اهلل 

باملواطن الفقير يا وزارة املالية.

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

املواطن البسيط 
والعادي واملوظف املتعب 
املسلوخ الجيب واملطارد 
يف بيوت االيجار 
و)املضنوك( معاشيا 
يلتف عليه حبل املوت

هؤالء عارضوا السيسي.. أين هم اآلن

رفقا بالذين يريدون قرضا
يا وزارة املالية

لفتت وفاة محمد 
مرسي  بعد سقوطه 
مغشًيا عليه في قاعة 
احملكمة- االنتباه مجدًدا 
حلملة القمع املستمرة 
على املعارضة التي 
أطلقتها حكومة الرئيس 
السيسي في أعقاب 
انقاب عام 2013 الذي 
أوصله إلى السلطة.
وجاءت وفاة مرسي -أول 
ا  رئيس منتخب دميقراطيًّ
في مصر- بعد أن حذرت 
عائلته وناشطون من أن 
حياته في خطر؛ بسبب 
تدهور حالته الصحية 
بسبب الظروف التي 
احُتجز فيها. وأثارت 
احلادثة دعوات من 
منظمات حقوق اإلنسان 
إلجراء حتقيق دولي في 
وفاته، وظروف احتجاز 
آالف من املعتقلني 
السياسيني. منذ إعادة 
انتخاب السيسي 
في آذار املاضي، في 
تصويت ُوصف ب�»غير 
احلر واملقيد«، تقول 
هيومن رايتس ووتش 
إن قوات األمن »شنت 
حملة من الترهيب 
والعنف واالعتقاالت ضد 
املعارضني السياسيني 
ونشطاء اجملتمع املدني، 
وغيرهم من الذين عبروا 
ببساطة عن انتقاد 
خفيف للحكومة«. 
وتضيف املنظمة أن 
عشرات اآلالف من 
األشخاص اعتقلوا 
ا منذ عام 2013،  تعسفيًّ
بينما ُحكم على املئات 
باإلعدام في محاكمات 
جماعية.

* جايلد اكساليد
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بغداد / البينة اجلديدة
النقل تفقد السيد  حسب توجيهات املهندس عبداهلل لعيبي وزير 
اجلابري  كرمي  السيد  اخلاص  النقل  إلدارة  العامة  الشركة  عام  مدير 
عدن  وساحة  البياع   ومرأب  الرصافة  جانب  اجلديدة  بغداد  مرائب 
بجانب الكرخ في بغداد صباح اإلثنني املاضي لإلطالع ميدانياً على 
حيثيات عملها .والتقى اجلابري إدارات القسم ومرائبه وبحث معهم 
واإللتزام  النفقات  وتقليل  اإليرادات  وزيادة  بالعمل  اإلرتقاء  سبل 
باألنظمة والقوانني ،وأكد السيد اجلابري على ضرورة تفعيل التعاون 
املشترك مع كافة األجهزة األمنية واخلدمية واإلدارية في العاصمة 
وتقدمي  اجلهود  وتوحيد  املشترك  العمل  لتفعيل  التنسيق  أجل  من 
املرائب  إدارات  ثمّنت  جانبها  الكرام،من  للمواطنني  اخلدمات  أفضل 
عجلة  لدفع  إيجابية  خطوة  إياها  معتبرين  الكرمية  الزيارة  هذه 
العمل ورفع الروح املعنوية لهم وللعاملني في قطاع النقل اخلاص 

مبا ينعكس إيجاباً على أدائهم .

اجلابري يتفقد مرائب الرصافة ومرأب البياع وساحة عدن  

البينة اجلديدة / قاسم حوشي
اجنزت املالكات الهندسية والفنية في شركة حمورابي 
العامة للمقاوالت االنشائية احدى تشكيالت وزارة 
االعمار واالسكان والبلديات واالشغال العامة اعمال 
تبليط الطبقة الرابطة بالكامل بعد اكمالها بوقت 
في  القيري  االساس  طبقتي  تبليط  أعمال  سابق 
كما  ط/6  السريع  املرور  لطريق  االمين  املمر  مشروع 
احدى  في  باالكساء  الشركة  ومباشرة  تكليف  مت 
مقاطع املمر االمين ملشروع املرور السريع ط/6 بطول 
10كم من احملطة 000+120الى احملطة 000+130وبهذا 
التكليف مت االسراع بفتح طريق املرور السريع ط/6 

املمر  في  املميتة  احلوادث  لكثرة  وذالك  املرور  حلركة 
االيسر   هذا ما اوضحه السيد املدير العام املهندس 
سعد الدين محمد امني كما اضاف قائأل :  وبجهود 
استثنائية متميزة سوف تعد كوادرنا العدة العمال 
باستخدام  تنفذ  والتي  السطحية  الطبقة  تبليط 
الرئيسي  املمر  االمين من  للجانب  البوليميرية  املواد 
من  والناصرية(  )الديوانية  بني  الرابط  املقطع  في 
)احملطة 95الى احملطة130كم( والعمل الذي مت تنفيذه 
بواقع 10كم وبكلفة 8 مليار دينار ويتضمن العمل .. 
1.اعادة تأهيل وتنفيذ التعلية الترابية املنفذة سابقا 
120000م3      وبكمية  الترابية  االكتاف  تنفيذ  مع 

االولى  اخلابط  احلصى  طبقة  وتنفيذ  تأهيل  2.اعادة 
طبقة  وتنفيذ  3.فرش  16750م3   وبكمية   C صنف 
18803م3  وبكمية   A صنف  الثانية  اخلابط  احلصى 
9سم  سمك  االولى  القيري  االساس  طبقة  4.فرش 
كوت                                                                                                                          البرامي  طبقة  رش  90678م2مع  وبكمية 
سمك9سم  الثانية  القيري  االساس  طبقة  5.فرش 
كوت                                                                                                                 التاك  طبقة  رش  69765م2مع  وبكمية 
وبكمية  8سم  سمك  الرابطة  الطبقة  6.فرش 
42185م2مع رش طبقة التاك كوت والعمل مستمر 
اجلمع  وايام  الليل  من  متأخرة  والوقات  عالية  بهمة 
والعطل الرسمية و شركة حمورابي العامة التابعة 

باع  لها  التي  الرائدة  الشركات  من  االعمار  لوزارة 
طويل في تنفيذ مشاريع الطرق واجلسور باالعتماد 
في  املنتشرة  ومالكاتها  الذاتية  امكانيتها  على 
اخلبرات  من  لديها  الشركة  وان  احملافظات  اغلب 
مشاريع  لتنفيذ  والبشرية  املادية  واالمكانيات 
الطرق مبواصفات عالية اجلودة في بغداد واحملافظات 
وتتواصل ادارة الشركة مع كوادرها املتنفذة من خالل 
وبصورة  العمل  متطلبات  وتأمني  امليدانية  الزيارات 
يومية من خالل التوجيهات املستمرة للسيد مدير 

عام الشركة  . 

البينة اجلديدة / علي شريف
نظم منتدى حديقة املعرفة في محافظة بابل 
درجة  على  احلاصلني  للتالميذ  تكرمييا  حفال 
االمتحانات  في  الدروس  جلميع   %100 كاملة 
الوزارية للصف السادس االبتدائي ملدارس مركز 
لها0  التابعة  والنواحي  واألقضية  احملافظة 
وأستهل احلفل بقراءة سورة الفاحتة على أرواح 
األمنية  واألجهزة  اجليش  من  العراق  شهداء 
الشعرية  القصائد  وإلقاء  الشعبي  واحلشد 

لعدد من الشعراء0بعد ذلك وزع رئيس مجلس 
وقائد  بابل رعد حمزة علوان اجلبوري  محافظة 
شرطة بابل اللواء احلقوقي علي مهدي الزغيبي 
األوائل0وحضر  التالميذ  بني  والدروع  الهدايا 
البابلي  الثقافي  البيت  من  وفد  التكرمي  حفل 
في  العامة  الثقافية  العالقات  دائرة  إلى  التابع 
وزارة الثقافة والسياحة واآلثار وعوائل التالميذ 

ورواد منتدى حديقة املعرفة البابلي0

شركة محورابي تنجز تبليط املمر االمين من طريق املرور السريع )ط6(

بغداد/ البينة اجلديدة
 اوعز مدير املرور العام اللواء عامر العزاوي 
احملاسبة  بتشديد  واملفارز  الدوريات  على 
يحصلوا  لم  الذين  املركبات  سائقي  على 
على اجازة سوق والذين يقودون مركباتهم 
دون رخصة القيادة باحلجز وفرض الغرامات 
مت  »انه  للمديرية  بيان  الرادعة«.واوضح 
قبل  من  العام  املرور  مدير  نداء  تعميم 
السيطرة  مدير  القصاب  حيدر  العميد 

مسؤولي  قبل  من  النداء  وتأييد  واخملابرة 
قواطع مرور الكرخ والرصافة للبدء بتنفيذ 
.ودعت  االمر  بهذا  اخلاصة  املرورية  اخلطط 
املديرية سائقي املركبات الى مراجعة دوائر 
تسجيل ومنح اجازة السوق الصدار رخص 
ان هذا اإلجراء سيمنع  الى  ، الفتا  القيادة 
منعا باتا صغار العمر ودون السن القانوني 
من قيادة املركبة والتشديد برصد اخملالفة 

مستمرة«.

املرور العامة تشدد على ضبط خمالفة عدم محل اجازة السوق

البينة اجلديدة / السماوة
السماوة  مدينة  في  املقبل  اجلمعة  يوم  يفتتح 
في  االول  وهو  املياه  بانابيب  متخصص  مصنع 
تقيمه  الذي  االفتتاح  حفل  العراق.وسيقام 
املدينة  مبركز  زمزم  قاعة  في  اخليمة  مصنع  ادارة 
من  العاشرة  الساعة  وشعبي  رسمي  بحضور 
والوحيد  االول  املعمل  هذا  اجلمعة.ويعتبر  صباح 

البولي  انابيب  بصناعة  املتخصص  العراق  في 
للصناعة  مهمة  واضافة  وملحقاتها،  بروبلني 
احمللي  السوق  لتنشيط  يسعى  وهو  الوطنية، 
ودعم االقتصاد العراقي من خالل تقدمي منتجات 
عالية اجلودة ومبواصفات عاملية.ويعد املعمل رائدا 
في مجال تخصصه، ومن املؤمل ان يغطي انتاجه 

احملافظات كافة .

افتتاح مصنع ألنابيب املياه يف السماوة  
وهو االول يف العراق

منتدى حديقة املعرفة يف بابل يكرم التالميذ األوائل

البينة اجلديدة / عبد الستار محسن
كاظم  جواد  طالب  األستاذ  السكك  عام  مدير  بتوجيه 
احلسيني ) رئيس جلنة التطوير  والنهوض بواقع الشركة( 
عملية  ملتابعة  التطوير  جلنة  أعضاء  من  نخبة  باشرت  
بناية  بجانب  اخمللفات  وإزالة  واحلدائق  الساحات  تطوير 
جمالية  أكثر  الضفاء  املثنى  مطار  إلى  املؤدي  الشركة 
التراث  من  احملطة  هذه  تعتبر  التي  العاملية  احملطة  لبناية 
العاملي. ملا لها أهمية بالغة في بغداد لكونها متثل معلم 
حضاري في العراق .يذكر أن عمل جلان التطوير شمل زراعة 

مقاطع من الشتالت  وتشجير األماكن املهملة األخرى 

وهناك مساهمة جادة من قبل شعبة الصيانة الذاتية في 
التابعة ملنطقة بغداد الوسطى  حيث شاركت   الشركة 
املؤدية   و  املقابلة  للجهة  اقتصادية  إنارة  لوضع  بالعمل 
اإلشارات  قسم  مشاركة  إضافة  املثنى  مطار  لشارع 
لالنارة  واإللكترونية  الفنية  اللمسات  بوضع  واإلتصاالت 
احلديثة مبا ينسجم مع هذه الشركة العريقة التي امتد 
عمرها أكثر من)  107أعوام ( لكونها  إرثا حضاريا ومعماريا 
بتقدمي أفضل  التي لها مساس  الدوائر اخلدمية  وتعد من 

خدماتها  للمواطن الكرمي ..

السكك  تنجز نسب متقدمة لزراعة مساحات واسعة حمليط بناية الشركة 

بغداد / البينة اجلديدة
الداخلية،  لوزارة  العام  املفتش  مكتب  طالب 
رأس  مع  بتحقيقاته  التدخل  بعدم  الثالثاء،  امس 
متهم  انه  مبينا  اشهر،  ثالثة  منذ  اعتقل  فساد 
مختلفة.وقال  وزارات  في  ورشى  ابتزاز  بعمليات 
املكتب في بيان تلقت »البينة اجلديدة« ، نسخة 
منه »نطلب عدم التدخل والتأثير من كل اجلهات 
كبير  فساد  رأس  عن  بالكشف  التحقيقات  في 
منذ  عليها  نوعية عمل  بعملية  عليه  القبض  مت 
وعمليات  املواطنني  البتزاز  اشهر،  ثالثة  من  اكثر 
رشوة في وزارات مختلفة«.وحذر املكتب انه »ميلك 

والتسجيالت  واالعترافات  واملعلومات  االدلة  كل 
»سيكمل  انه  الى  مشيرا  والصوتية«،  الفديوية 

حتقيقاته خالل ايام قليلة ويعلنها للرأي العام«.

مفتش الداخلية يطالب بعدم التدخل بتحقيقاته 
بغداد / البينة اجلديدةمع رأس فساد اعتقل منذ ثالثة اشهر

عن  الثالثاء،  امس  بغداد،  امانة  اعلنت   
العاصمة  جنوبي  التجاوزات  الزالة  حملة 
}البينة  تلقت  بيان  في  االمانة  بغداد.وقالت 
الدورة  »بلدية  ان  منه،  نسخة  اجلديدة{، 
قامت بحملة الزالة التجاوزات عن شارع 60 

الدورة«.واضافت،  في  امليكانيك  حي  ضمن 
ازالة أكشاك ومسقفات  ان »احلملة شملت 
وغيرها  متجاوزة  واسيجة  إعالنية  ولوحات 
إنذارات  توجيه  الى  باالضافة  التجاوزات  من 
في  بإزالتها  البلدية  ستقوم  اخرى  لشوارع 

حال لم يلتزم املتجاوزين باإلنذارات«.

امانة بغداد تنفذ محلة لرفع التجاوزات جنوبي العاصمة

بغداد/ البينة اجلديدة
املاضي  األسبوع  الصينية  هواوي  شركة  أعلنت   
أنها متكنت حتى أواخر ايار املاضي من شحن 100 
مليون هاتف ذكي، وذلك بالرغم من احلظر األميركي 
املفروض عليها.وقالت هواوي في بيان إنها تفوقت 
من  متكنت  عندما  املاضي  العام  فعلته  ما  على 
شحن 100 مليون هاتف ذكي حتى 18 متوز املاضي، 
متقدمة بفارق 49 يوما عما أجنزت عام 2018.ويبدو 
أن الشركة الصينية تواصل بثبات تقليص الوقت 
الذكية،  الهواتف  من  الكمية  هذه  شحن  في 
إلى رقم 100 مليون عام 2015 في 22  فقد وصلت 
االول.وباملقارنة، لم تتمكن شركة شياومي  كانون 
الصينية من شحن 100 مليون جهاز إال في تشرين 
املعني  نت«  »زد  موقع  ذكره  ملا  وفقا   ،2018 االول 
لنتائج  والتقنية.ووفقا  الذكية  الهواتف  بأخبار 

حققت  فقد  احلالي،  العام  من  األول  املالي  الربع 
يوان  مليار   198 بلغت  العوائد  في  زيادة  هواوي 
أو ما يعادل 30 مليار دوالر، وهو ما حققته  صيني، 
شحنتها  التي  الذكية  الهواتف  عدد  بلغ  عندما 
58 مليون جهاز.غير أن املؤسس والرئيس التنفيذي 

بإقليم  شينجن  في  قال  جينغفي،  رين  لهواوي 
غواندونغ الصيني األسبوع املاضي قال إن شركته 
تلقت ضربة بفعل احلظر األميركي عليها، وأضاف 
أننا سنخفض  أعتقد  املقبلني،  العامني  قائال »في 
دوالر  بنحو 30 مليار  إيراداتنا  طاقتنا، وستنخفض 
مقارنة بالتوقعات«.لكن رين أوضح أن إيرادات العام 
دوالر«.كذلك  مليار   100 حوالي  »ستكون  اجلاري 
من  الدولية  الذكية  الهواتف  شحنات  أن  رين  أكد 
هواوي قد انخفضت بنسبة 40 في املائة، لكنه قال 
الشركة  جدا«.وكانت  »سريع  الصني  في  النمو  إن 
لعام  اإلجمالية  إيراداتها  عن  أعلنت  الصينية 
يوان  إلى 721 مليار  أنها وصلت  إلى  2018، مشيرة 
 51 )نحو  يوان  مليار   349 منها  دوالر(،  مليار   104(
مليار دوالر( من أعمالها االستهالكية، وذلك بزيادة 

بنسبة 45 في املائة على أساس سنوي.

بـ ) 100(  مليون هاتف.. هواوي حتقق إجنازا غري مسبوق العام احلالي

بغداد / البينة اجلديدة
امس  السهيل،  قصي  وكالة  التربية  وزير  اكد   
ال  واإلحيائي  التطبيقي  نظام  الغاء  ان  الثالثاء، 
املقبلة  الدراسية  السنة  خالل  تطبيقه  ميكن 
على  النواب   مجلس  تصويت  من  الرغم  على 
}البينة  تلقت  بيان  في  السهيل  إلغائه.وقال 
مع جلنة  النقاش  »مت  انه  منه،  اجلديدة{ نسخة 
نظام  الغاء  حول  النيابية  والتعليم  التربية 
االعدادية  الدراسة  في  واالحيائي  التطبيقي 
ميكن  ال  واالحيائي  التطبيقي  نظام  بان  وأكدنا 
على   ، القادمة  الدراسية  السنة  خالل  الغاؤه 

الرغم من تصويت مجلس النواب على الغائه”. 
غير  النواب  مجلس  “قرار  ان  السهيل  واضاف 
كاٍف ويحتاج الى تصويت مجلس الوزراء ايضاً«، 
املوضوع  حول  دراسة  عمل  »سيتم  انه  مؤكداً 
بكل جوانبه واالمور املترتبة على الغائه ”.وتابع 
املراحل  بعض  في  العلمي  املنهج  “صعوبة  ان 
باجلانب  الرجوع  ميكن  ال  ولكن   ، مشخص 
اخلدمي  اجلانب  الى  الدراسي  للمنهاج  العلمي 
املتردي ، وامنا بحاجة الى االرتقاء باجلانب اخلدمي 

لكي يتوازى مع املنهاج ”.

وزير الرتبية: ال ميكن إلغاء نظام التطبيقي 
واإلحيائي خالل السنة الدراسية املقبلة

البصرة / البينة اجلديدة 
جنح فريق طبي في مستشفى البصرة التخصصي لألطفال باجراء عملية خاصة ومميزة برفع ورم 
sACroCoCCygeAl terAtomAs لطفلة تبلغ من العمر 4 ايام .وذكرت دائرة صحة البصرة في  عجائبي 
بيان لها ان مستشفى البصرة التخصصي لألطفال : شهدت اجراء عملية رفع ورم لطفلة تبلغ 
من العمر 4 ايام من قبل الدكتور علي العيداني اختصاص جراحة األطفال و حديثي الوالدة وطبيب 
التخدير الدكتور معن زيدان ومساعده والكادر التمريضي.واضاف البيان » تعتبر هذه العملية من 
العمليات الدقيقة واخلاصة ضمن اختصاص جراحة األطفال.واشار البيان » تشهدت مستشفى 
الطفل تطورا في العمليات اخلاصة والنوعية وذلك بسبب تطوير خبرات االطباء االختصاص ووجود 

أجهزة حديثة ومتطورة ساعدت على النهوض في الواقع الصحي.

جناح عملية رفع ورم عجائيب لطفلة يف مستشفى البصرة 
التخصصي لالطفال

اعادة ارسالية سرياميك فاشلة 
عرب منفذ املنذرية احلدودي

بغداد / البينة اجلديدة
الكمركية  السلطة  أعلنت   
املنذرية  كمرك  مركز  في 
ديالى،  محافظة  في  احلدودي 
ارسالية  أصدار  أعادة  عن 
سيراميك فشلت بالفحوصات 
العامة  الهيأة  اخملتبرية.وقالت 
تلقت  بيان،  في  للكمارك 
منه،  اجلديدة{ نسخة  }البينة 
والسيطرة  التقييس  جهاز  ان 
الفحوصات  اجرى  النوعية 
وظهر  األرسالية  على  الالزمة 
للمواصفات  مطابقتها  عدم 
واملقاييس املعتمدة بعدها قام 
مركز كمرك املنذرية بتشكيل 

شرطة  مع  مشتركة  جلنة 
البحث  وضابط  الكمارك 
املنافذ. لهيئة  التابع  والتحري 

على  اشرفت  حيث  واضافت، 
وفقا  االرسالية  اصدار  أعادة 
لقانون الكمارك رقم 23لسنة 
األجراءات  واتخاذ  املعدل   1984
ان  بحقها.يذكر  القانونية 
تعلن  للكمارك  العامة  الهيأة 
ضبط  عن  مستمر  بشكل 
مختلفة  مواد  اصدار  واعادة 
مراكزها  في  كشفها  يتم 
خاللها  من  متنع  الكمركية 
لشروط  اخملالفة  املواد  دخول 

وضوابط األستيراد.
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من أجل أن تطوى 
صفحة فلسطني

ال أوراق القضية الفلسطينية  سوف لن يكون من العدل أن تحُ
الع��ذاب  اقتصادي��ن ال يعرف��ون ش��يئا ع��ن  إل��ى فقه��اء 
الفلسطيني وليس��وا على استعداد لفهم ش��يء عنه. إنه 

نوع من السخرية والضحك على العقول.
ل��و كان��ت املعون��ات املالي��ة كفيل��ة بوض��ع حد للمأس��اة 
الفلس��طينية ملا احتجنا إلى مؤمترات دولية من نوع »ورشة 
الس��ام من أجل االزدهار« التي تق��ام في البحرين. في إمكان 
اململكة العربية السعودية ودولة االمارات العربية املتحدة أن 

تقوما باملهمة بيسر من غير استشارة الواليات املتحدة.
في التركيز على البعد االقتصادي الكثير من التبسيط. وهو 
تبسيط ينطوي على الكثير من اإلهانة للشعب الفلسطيني 
أوال وللش��عوب العربية بش��كل عام. فالعرب كما أشرت في 
إمكانهم أن يحلوا مش��كاتهم االقتصادية بأنفسهم.كما 

أن املسألة ال تتعلق مبتر لنا ومتر لهم.
هناك ش��عب مشرد منذ سبعن س��نة، ضمنت له القرارات 
الدولي��ة أن يقي��م دولته على ج��زء من أرض��ه التاريخية هو 
مح��روم م��ن القي��ام بذلك بس��بب سياس��ات االس��تيطان 

اإلسرائيلية القائمة على عدم االعتراف بحق العودة.
تل��ك حقيقة ينبغي النظ��ر إليها قبل التص��رف بطيش من 
أجل اغواء الدول املستضيفة لاجئن الفلسطينين بالقيام 
بتوطينهم لقاء هبات وقروض مالية تافهة مبكنها أن تكشف 
عن املس��توى الوضيع الذي وصلت إلي��ه الواليات املتحدة في 

تعاملها مع العالم العربي.
صار واضحا أن املطلوب طي صفحة القضية الفلس��طينية 
مقابل ال شيء. بالنسبة لألميركان فإن إسرائيل هي احلقيقة 
الوحيدة في املنطقة. ذلك ما ال يجب أن يناقش��هم فيه أحد. 

إنهم أحرار في ما يجدونه مناسبا لهم.
غير أن االمر بالنس��بة للعرب يجب أن يك��ون مرتبطا مبا يراه 
الفلس��طينيون مناس��با له��م. ذل��ك فهم يض��ع األمور في 
نصابها. والفلس��طينيون ليس��ت لهم مطال��ب تعجيزية. 
ص��اروا منذ عق��ود عملين وهو ما دفعهم إل��ى تقدمي تنازالت 
كثيرة بحيث ألغت منظمة التحرير الفلسطينية فقرات من 

دستورها ليبدو القبول بحل الدولتن ممكنا.
وألن الفلس��طينين الي��وم ال ميلك��ون أن يقدم��وا مزي��دا من 
التن��ازالت فإن الرؤي��ة العربية للقضية الفلس��طينية باتت 
قريب��ة من احلافات. ففي كل األحوال ال ميكنك أن تطوي امللف 
الفلسطيني من غير أن تعترف بحق الفلسطينين في إقامة 
دولته��م وعاصمتها القدس. لذلك ل��ن تبدو الواليات املتحدة 
محايدة وهي التي اعترفت بالقدس عاصمة إلس��رائيل. تلك 
مش��كلة أميركية ليس��ت ملزمة ألحد. غي��ر أن التفكير في 
ح��ل اقتصادي في ظل تلك املش��كلة األميركية هو ما يدعو 
إلى الس��خرية املستفهمة. ففلس��طن لن تكون قائمة من 

غير القدس .  

 فاروق يوسف

رأي

وكاالت / البينة الجديدة
اإليراني حس��ن  الرئي��س  ق��ال 
روحاني، إن العقوبات األمريكية 
عل��ى طه��ران تن��م ع��ن ي��أس 
الوالي��ات املتح��دة األمريكي��ة.

وأك��د روحاني، خ��ال كلمة له 
التلفزيون  الثاثاء، نقلها  امس 
األبي��ض  »البي��ت  أن  اإليران��ي، 
يعاني م��ن عطب فك��ري، ألنه 
يواجه في كل يوم مش��كلة«، 
تتحل��ى  إي��ران  أن  إل��ى  الفت��ا 
بالصبر االستراتيجي، لكنها ال 

تخشى شيئا.
القوم��ي  األم��ن  مستش��ار 
األمريك��ي ج��ون بولت��ون أثناء 
الروس��ية  األمريكي��ة  القم��ة 

اإلسرائيلية في القدس
وأض��اف: العقوب��ات األمريكية 
األبي��ض  والبي��ت  ستفش��ل 
أن  »متخل��ف عقلي��ا«، مؤكدا 
»العقوبات على املرشد اإليراني 

عل��ي خامنئ��ي غي��ر مجدي��ة، 
ألنه ال ميلك أرص��دة في اخلارج. 
أن  اإليران��ي  الرئي��س  وأوض��ح 
أنهم كاذبون  أثبتوا  األمريكين 

في زعمهم ويريدون التفاوض.
األمريكي��ة  الطائ��رة  وبش��أن 
املس��يرة، ق��ال روحان��ي إن الرد 
اإليران��ي عل��ى خ��رق الطائ��رة 
األمريكي��ة ج��رى خ��ال دقائق 
ومتت إصابتها مبنظومة محلية 

الصنع.
الرئي��س األمريكي دونالد  ووقع 
ترام��ب، ، أم��را تنفيذي��ا يفرض 

عقوبات مشددة على إيران.
وأوضح ترامب أن العقوبات تأتي 
ردا عل��ى إس��قاط إي��ران طائرة 
العقوب��ات  إن  وق��ال  مس��يرة. 
ستس��تهدف املرش��د األعل��ى 
اإليران��ي علي خامنئي، مضيفا 
أنه ال يسعى للدخول في صراع 
م��ع إيران وإنه ي��ود التوصل إلى 

اتفاق معها.
من جانبه، قال السفير اإليراني 
لدى األمم املتح��دة ماجد تاخت 
رافانشي، إن العقوبات اجلديدة 
الت��ي فرضتها واش��نطن على 
االحت��رام  تظه��ر  »ال  طه��ران 
مش��ددا  الدول��ي«،  للقان��ون 
على أن��ه ال فرص��ة للحوار بن 
الوالي��ات املتحدة وإي��ران، طاملا 
بالعقوب��ات  التهدي��د  بق��ي 
قائم��ا.  كم��ا أعل��ن املتح��دث 
باس��م وزارة اخلارجية اإليرانية،  
عباس موسوي، أن قرار الواليات 
املتح��دة بفرض عقوب��ات ضد 
ق��ادة إي��ران وكب��ار املس��ؤولن 
اآلخري��ن، س��يغلق إل��ى األب��د 
مسار الدبلوماسية بن طهران 

وواشنطن.
ال��ى ذلك اكد مستش��ار األمن 
القومي األمريكي جون بولتون، 
زي��ادة  أن »إي��ران تعم��ل عل��ى 

التوت��رات في املنطق��ة«، الفتا 
إلى أن »الرئيس األمريكي دونالد 
ترام��ب أبقى الباب مفتوحا من 

أجل احلوار مع إيران«.
وشدد مستشار األمن األمريكي 
على أن »واش��نطن ت��درك الدور 
احمل��وري إلس��رائيل ف��ي إحال 

السام في املنطقة«.
وأكد بولتون أن الطريق مفتوح 
أمام إيران للدخول في مفاوضات 
مع واشنطن بش��أن برنامجها 

الن��ووي حت��ى بعدما ش��ددت 
العقوب��ات  املتح��دة  الوالي��ات 
عليه��ا، قائ��ا: »ت��رك الرئيس 
إج��راء  أم��ام  مفتوح��ا  الب��اب 
مفاوض��ات حقيقي��ة للقضاء 
على برنامج األس��لحة النووية 
اإليران��ي بش��كل كام��ل ميكن 
التحق��ق من��ه وعل��ى أنظم��ة 
إطاق صواريخها الباليس��تية 
وعل��ى دعمها لإلره��اب الدولي 
وتصرفاته��ا اخلبيثة األخرى في 

أنحاء العالم«.
الرئي��س األمريكي دونالد  ووقع 
تنفيذيا  أم��را  االثن��ن،  ترام��ب 
مش��ددة  عقوب��ات  يف��رض 
عل��ى إي��ران. وأوض��ح ترامب أن 
العقوبات تأتي ردا على إسقاط 
إي��ران طائرة مس��يرة. وق��ال إن 
املرشد  ستستهدف  العقوبات 
األعلى اإليران��ي علي خامنئي، 
مضيفا أنه ال يس��عى للدخول 
ف��ي ص��راع مع إي��ران وإن��ه يود 

التوصل إلى اتفاق معها.
من جانبه، قال السفير اإليراني 
لدى األمم املتح��دة ماجد تاخت 
رافانشي، إن العقوبات اجلديدة 
الت��ي فرضتها واش��نطن على 
االحت��رام  تظه��ر  »ال  طه��ران 
للقانون الدولي«، مش��ددا على 
أنه ال فرصة للحوار بن الواليات 
بق��ي  طامل��ا  وإي��ران،  املتح��دة 

التهديد بالعقوبات قائما.

وكاالت / البينة الجديدة
أعلن الرئيس األميركي، دونالد ترامب 
مؤخرا، ترش��يح مارك إس��بر لتولي 
منصب وزي��ر الدفاع باإلنابة، بعدما 
طلب وزير الدفاع باإلنابة في الوقت 
احلالي، باتريك شاناهان، عدم تثبيته 
على رأس البنتاغون. وأش��اد ترامب، 
ف��ي تغري��دة عل��ى موق��ع »تويتر«، 
بالعمل الذي قام به الوزير شاناهان، 
خال توليه وزارة الدفاع األميركية، 
وأوض��ح  ب�«الرائ��ع«.  أداءه  ووص��ف 
الرئيس األميركي، أن شاناهان طلب 
عدم تثبيته في منصب وزير الدفاع، 
ألن��ه يري��د قض��اء وق��ت أط��ول مع 
عائلته.وتولى شاناهان منصب وزير 
الدفاع بالوكالة، خلفا لوزير الدفاع 
الس��ابق، جيم��س ماتي��س، ال��ذي 
قيل إنه اس��تقال بس��بب خافات 
مع ترامب بش��أن عدد م��ن القضايا 
مث��ل ق��رار ترام��ب بش��أن س��حب 

القوات األميركية من س��وريا.ويأتي 
تعين إسبر، وس��ط نقاش محموم 
في الوالي��ات املتحدة بش��أن التوتر 
العس��كري م��ع إي��ران في الش��رق 
إيران  اس��تهداف  األوس��ط، عق��ب 
لعدد من ناقات النفط في الش��رق 

األوسط.
ويأت��ي تثبيت إس��بر مبنصب��ه بعد 
ساعات من إعان ترامب عن عدوله 
ع��ن توجيه ضربة عس��كرية إليران 
ف��ي اللحظ��ات األخيرة.وإس��بر هو 
ثالث شخص يش��غل هذا املنصب 
ف��ي غض��ون س��تة أش��هر فق��ط.
واستقال وزير الدفاع األسبق اجلنرال 
جيم ماتيس، ال��ذي كان الكثير من 
حلفاء واش��نطن يعتبرون��ه ضامًنا 
لاس��تقرار الدولي، من منصبه في 
الفائت.وسبق  األول/ديسمبر  كانون 
إلس��بر أن عين��ه ترامب س��كرتيًرا 
للجيش  ف��ي نوفمبر 2017.ش��غل 

إسبر س��ابًقا منصب مدير تنفيذي 
في ش��ركة Raytheon ، وهو مقاول 

دفاعي بارز.
وكان إسبر أيًضا رئيس هيئة األركان 
في مؤسسة التراث احملافظة وعمل 
في العديد من جلان الكونغرس التي 
تش��رف عل��ى السياس��ة اخلارجية 
والدفاع.خ��دم إس��بر ف��ي اجلي��ش 

األمريكي مدة عش��ر سنوات وخدم 
خال حرب اخلليج.

حصل عل��ى ميدالي��ة وزارة الدفاع 
للخدم��ة العامة املتمي��زة وحصل 
عل��ى العديد من امليداليات خلدمته.
تزوج إس��بر م��ن زوجته لي��ا منذ ما 
يقرب من ثاثة عقود، ولديهما ثاثة 
أبناء بالغن.وعن ملفه العس��كري 

الذي يظه��ر بأنه كان محاربًا صرًفا، 
إس��بر  أن  أمريكي��ة،  مواق��ع  أوردت 
تخ��رج م��ن األكادميية العس��كرية 
األمريكية في ع��ام 1986 وخدم في 
اجلي��ش ألكثر م��ن عقد م��ن الزمان 
بع��د االنته��اء م��ن تدري��ب رينج��ر 
وباثفاين��در. وأخبر النائب اجلمهوري 
مارك غرين ش��بكة فوك��س نيوز أن 
إس��بر كان زميًا له ووزي��ر اخلارجية 
ماي��ك بومب��و ف��ي ويس��ت بوينت، 
ورأى غرين بأن إس��بر سيؤدي عمله 
كوزي��ر للدف��اع على أفض��ل وجه.
خدم إس��بر خال ح��رب اخلليج مع 
الفرقة 101 احملمولة جًوا وقاد الحًقا 
فرقة عسكرية محمولة جًوا بينما 
كان يتمركز في أوربا. عاد إس��بر من 
اخلدم��ة الفعلية وخ��دم في احلرس 
ف��ي فرجيني��ا ومقاطعة  الوطن��ي 
كولومبي��ا ، واحتياطي اجليش قبل 

تقاعده في عام 2007.

روحاني: العقوبات األمريكية ستفشل والبيت األبيض »متخلف عقليا«

شاناهان ينسحب.. وترامب يرشح مارك إسرب وزيرا للدفاع بالوكالة

وكاالت / البينة الجديدة
أك��د الرئي��س الترك��ي رج��ب 
طيب أردوغان، أن »السلطة ال 
تلقي اللوم على الشعب، وهي 
مس��تعدة حملاس��بة نفس��ها 

وتصحيح أخطائها«.
وقال أردوغان، ف��ي كلمة أمام 
جتمع ألنصار حزب��ه »التنمية 
الثاث��اء:  ام��س  والعدال��ة« 
خال  السياس��ي  »مفهومن��ا 
من إلقاء اللوم على الش��عب، 
ولدينا القدرة على محاس��بة 

أنفسنا وتصحيح أخطائنا«.
وأض��اف: »أهنئ مج��ددا إمام 
أوغلو بفوزه ببلدية إسطنبول، 
واملهم بالنس��بة لنا هو جتلي 
اإلرادة الوطنية بأفضل شكل 

آمن ودون أي جتاوزات«.
العلي��ا  اللجن��ة  وأعلن��ت 
ف��وز  التركي��ة،  لانتخاب��ات 
املعارضة ف��ي جولة  مرش��ح 
اإلع��ادة عل��ى منص��ب عمدة 
مدين��ة إس��طنبول. وم��ع فرز 
معظم صناديق االقتراع، تبن 

تفوق مرش��ح حزب املعارضة 
الرئيس��ي، أك��رم إم��ام أوغلو، 
بزيادة كبيرة  ب�775000 صوت، 
عما حققه ف��ي املرة املاضية، 
التي ف��از فيها ب�13000 صوت 
أكثر من مرشح حزب »العدالة 

والتنمية« .
ف��ي  املعارض��ة  ف��وز  وكان 
م��ارس/ آذار ق��د ألغ��ي بعد أن 
ادعى ح��زب العدالة والتنمية 
وتنه��ي  مخالف��ات.  ح��دوث 
ه��ذه النتيج��ة 25 عام��ا من 
حك��م »العدال��ة والتنمي��ة« 

إلسطنبول.
وقد أقر مرش��ح احلزب، رئيس 
ال��وزراء الترك��ي الس��ابق، بن 

علي يلديرمي بالهزمية.
وكتب الرئي��س التركي، رجب 
طي��ب أردوغ��ان، عل��ى تويت��ر 
يقول: »أهنئ أكرم إمام أوغلو، 
الذي فاز ف��ي االنتخابات، بناء 

على النتائج األولية«.
النتيجة انتكاسة  ومتثل هذه 
رج��ب طيب  للرئيس  كبي��رة، 

»العدال��ة  وحزب��ه  أردوغ��ان 
وكان  احلاك��م،  والتنمي��ة« 
أردوغ��ان قد ق��ال إن »من يفوز 

بإسطنبول يفوز بتركيا«.
وفي خط��اب الفوز، ق��ال إمام 
أوغلو إن النتيجة متثل »بداية 
جدي��دة«، ل��كل م��ن املدين��ة 
نفتح  »نح��ن  وقال:  والدول��ة. 
صفحة جديدة في اسطنبول. 
في ه��ذه الصفح��ة اجلديدة، 
ستكون هناك عدالة ومساواة 

وحب«.
وأض��اف أوغل��و أنه مس��تعد 
للعم��ل م��ع أردوغ��ان، قائ��ا: 

»س��يدي الرئيس، أنا مستعد 
للعمل في انسجام معك«.

وعل��ى صعي��د متص��ل عل��ق 
مدي��ر املكت��ب اإلعام��ي في 
القطري��ة،  اخلارجي��ة  وزارة 
الرميحي،  ب��ن س��عيد  أحمد 
على خس��ارة ح��زب »العدالة 
احلاك��م  الترك��ي  والتنمي��ة« 
معركة الس��يطرة على بلدية 
إس��طنبول، بعد إع��ادة إجراء 

االنتخابات.
ق��ال الرميح��ي ف��ي تغري��دة 
إن »صنادي��ق  »تويت��ر«،  عل��ى 
الدميقراطية في تركيا تنتصر 

التش��في  ونبرات  للمعارضة، 
تأت��ي م��ن أق��وام ال يعرفون إال 
صنادي��ق اجلث��ث«، في إش��ارة 
إل��ى الش��امتن ف��ي الهزمية 
القاس��ية الت��ي تلقاها حزب 

أردوغان.
ف��رز معظ��م صنادي��ق  وم��ع 
االقت��راع، تبن تفوق مرش��ح 
حزب املعارضة الرئيسي، أكرم 
إمام أوغلو، ب���775000 صوت، 
بزي��ادة كبيرة عم��ا حققه في 
امل��رة املاضية، التي ف��از فيها 
ب�13000 صوت أكثر من مرشح 

حزب »العدالة والتنمية«.
وكان ف��وز املعارض��ة ف��ي آذار 
قد ألغ��ي بع��د أن ادعى حزب 
ح��دوث  والتنمي��ة  العدال��ة 

مخالفات.
وتنهي ه��ذه النتيجة 25 عاما 
من حكم »العدالة والتنمية« 

إلسطنبول.
وقد أقر مرش��ح احلزب، رئيس 
ال��وزراء الترك��ي الس��ابق، بن 

علي يلديرمي بالهزمية. 

وكتب الرئي��س التركي، رجب 
طي��ب أردوغ��ان، عل��ى تويت��ر 
يقول: »أهنئ أكرم إمام أوغلو، 
الذي فاز ف��ي االنتخابات، بناء 

على النتائج األولية«.
انتكاسة  النتيجة  ومتثل هذه 
رج��ب طيب  للرئيس  كبي��رة، 
»العدال��ة  وحزب��ه  أردوغ��ان 
وكان  احلاك��م،  والتنمي��ة« 
أردوغ��ان قد ق��ال إن »من يفوز 

بإسطنبول يفوز بتركيا«.
وفي خط��اب الفوز، ق��ال إمام 
أوغلو إن النتيجة متثل »بداية 
جدي��دة«، ل��كل م��ن املدين��ة 

والدولة.
وق��ال : »نحن نفت��ح صفحة 
جديدة في اسطنبول. في هذه 
الصفح��ة اجلديدة، س��تكون 

هناك عدالة ومساواة وحب«.
وأض��اف أوغل��و أنه مس��تعد 
للعم��ل م��ع أردوغ��ان، قائ��ا: 
»س��يدي الرئيس، أنا مستعد 

للعمل في انسجام معك«.

استخدام روسيا فيسبوك 
للتالعب بربيكست .. نظرية 

مؤامرة ال تصمد

)ال نلوم الشعب( ... تعليق جديد من أردوغان على خسارة إسطنبول

وكاالت / البينة الجديدة

قالت رئيس��ة مفوضية حقوق 
حري��ة  بالس��ودان  اإلنس��ان 
الثاث��اء  ام��س  إس��ماعيل، 
إنه��ا التقت الرئيس الس��ابق 
عمر البش��ير في س��جن كوبر 
املرك��زي باخلرط��وم، الفتة إلى 
أنه »محتجز في غرفة خاصة، 
ويتلق��ى معامل��ة جي��دة« من 

إدارة السجن.
هام��ش  عل��ى  وأوضح��ت 
تقدميها تنوي��را ملمثلي بعثات 
دبلوماسية في السودان حول 
ظروف احملتجزين في السجون. 
أنها التقت في سجن كوبر 22 
آخرين من رموز نظام البش��ير، 
و«جميعه��م يحظون مبعاملة 

جيدة«. وكش��فت هوية بعض 
مم��ن التقته��م ومنه��م »عبد 
الرئيس  البش��ير ش��قيق  اهلل 
السابق، ونائبيه عثمان محمد 
يوس��ف كب��ر، و عل��ي عثمان، 
فضا عن قي��ادات حزب املؤمتر 

الوطن��ي« )احلاك��م ف��ي عهد 
البشير(.

ولفتت إلى أن »غرف احملتجزين 
نظيف��ة، ولديه��م مكيف��ات، 
ويحُس��مح  األطب��اء،  ويقابل��ون 
بارت��داء مابس مرس��لة  لهم 

من أس��رهم، وال يشتكون من 
شئ«.

احملتجزي��ن  إن  قال��ت  لكنه��ا 
»منزعجون لعدم توجيه اتهام 
إليهم رغم مرور ش��هرين على 
باتخاذ  ويطالب��ون  اعتقالهم. 
بحقهم  القانونية  اإلج��راءات 

أو إطاق سراحهم«.
وكانت مدعية احملكمة اجلنائية 
الدولية فاتو بنسودا، دعت أمام 
مجلس األمن الدولي الى إحالة 
البش��ير على القضاء الدولي، 
علما بأن مذكرة توقيف بحقه 
صدرت منذ وقت طويل بتهمة 

ارتكاب إبادة في دارفور.
األوان  »آن  بنس��ودا  وقال��ت   
ليخت��ار الش��عب الس��وداني 
القانون على حس��اب اإلفات 

م��ن العق��اب والس��هر عل��ى 
ل��دى  به��م  املش��تبه  إحال��ة 
احملكم��ة اجلنائي��ة الدولية في 

ملف دارفور أمام محكمة«.
واقتي��د البش��ير ال��ذي ظه��ر 
وهو يرتدي املابس الس��ودانية 
األبيض  اجللب��اب  التقليدي��ة، 
والعمام��ة، في س��يارة تويوتا 
الند كروزر إل��ى مكتب النيابة 

في العاصمة اخلرطوم.
وب��دا البش��ير املاح��ق أيض��ا 
بتهمة قت��ل متظاهرين خال 
املناهضة  االحتجاج��ات  قمع 
له، إل��ى حد بعي��د مثلما كان 
اعتقاله وس��ار برش��اقة  قبل 
املبن��ى  إل��ى  الس��يارة  م��ن 
وابتسم وتدث للحراس الذين 
يقتادون��ه. وبع��د دقائ��ق خرج 

الوجه بع��د توجيه  متجه��م 
املدعن اتهامات له.

العس��كري  اجملل��س  وأعل��ن 
احلاك��م ف��ي الس��ودان أن��ه ال 
يعت��زم إحال��ة البش��ير عل��ى 
التي  الدولية  اجلنائية  احملكمة 
إب��ادة وجرائم  تتهمه بارتكاب 
ض��د اإلنس��انية وجرائم حرب 
في إطار النزاع في دارفور والذي 
خلف نحو 300 ألف قتيل وفق 

األمم املتحدة.
وق��ال ممثل الس��ودان لدى األمم 
املتح��دة الصدي��ق علي أحمد 
إن »موقفنا لم يتبدل« و«ليس 
لدينا أي التزام حيال احملكمة«، 
مضيف��ا أن محاكم��ة الرئيس 
األس��بوع  س��تبدأ  الس��ابق 

املقبل وستتم محاسبته .

البشري يتلقى معاملة جيدة يف سجن كوبر

وكاالت / البينة الجديدة
إنه  قالت فيس��بوك مؤخ��را 
»م��ا من دلي��ل قطع��ا« على 
أن قوى خارجية مثل روس��يا 
فيس��بوك،  اس��تخدمت 
االجتماعي  التواصل  شبكة 
األكبر في العالم، الستهداف 
املس��تخدمن والتأثي��ر على 
باخلروج  البريطانين  تصويت 

من االتاد األوربي.
رئي��س  كلي��ج  ني��ك  وق��ال 
الشؤون الدولية في فيسبوك 
ونائ��ب رئي��س وزراء بريطانيا 
أجرت  الش��بكة  إن  األس��بق 
تليل��ن كامل��ن لبياناته��ا 
املتداولة قبيل استفتاء 2016 
ولم جتد أي دليل على محاولة 
خارجي��ة  لق��وى  ملموس��ة 

للتأثير على النتيجة.
وتساءل املعارضون لانفصال 
ع��ن االتاد األورب��ي مرارا عما 
إذا كان الكرمل��ن لع��ب دورا 
ف��ي التصويت م��ن خال بث 
قصص على اإلنترنت بش��أن 
أمور مثل الهجرة في محاولة 
للتأثي��ر عل��ى ال��رأي الع��ام. 
وقال��ت بريطاني��ا إنه��ا ل��م 
جت��د أي دليل على أن روس��يا 
تدخل��ت ف��ي التصويت كما 
نفت موس��كو أكث��ر من مرة 

أنها حتى حاولت ذلك.

وق��ال كليج، ال��ذي كان نائبا 
لرئي��س الوزراء م��ن 2010 إلى 
بق��وة  الدع��اة  وأح��د   2015
للبقاء في االت��اد األوربي، إن 
البريطاني  جذور التش��كيك 
في أوربا بدأت قبل وقت طويل 
من إطاق فيس��بوك مضيفا 
أن وس��ائل اإلعام التقليدية 
وراءها لس��نوات  كانت تقف 

عديدة.
وق��ال لرادي��و هيئ��ة اإلذاع��ة 
البريطانية )بي.بي.ٍسي( »رغم 
الناس  تفهمي الكبير لرغبة 
ف��ي تبرير هذا االنقس��ام في 
البريطانية بنوع  السياسات 
م��ا من املكي��دة أو املؤامرة، أو 
استخدام ش��يء من وسائل 
اإلع��ام االجتماع��ي اجلديدة 
فإنني  عب��ر ط��رق غامض��ة، 
التشكيك  أن جذور  أخش��ى 
البريطان��ي ف��ي أوربا عميقة 

جدا جدا«.
وتعرضت شركة االستشارات 
أيض��ا  أناليتي��كا  كمب��ردج 
دوره��ا في  للتدقي��ق بش��أن 
استفتاء 2016 بعد حصولها 
ماي��ن  م��ن  بيان��ات  عل��ى 
دون  لفيسبوك  املستخدمن 
إذن. واس��تعان به��ا الرئي��س 
األميرك��ي دونال��د ترامب في 

حملته للرئاسة عام 2016.



هدى جواد

دائما اس��مع هنا وهناك معلومة 
مفاده��ا أن في الهند تت��م عبادة 
األبق��ار  لدرج��ة أنه��ا أصبح��ت 
حقيق��ة مطلق��ة ل��دى كثير من 
وكأي  مجتمعن��ا  ف��ي  الن��اس 
شخص آخر س��مع هذه املعلومة 
منذ سنوات فقد ترسخت بذهني 
ه��ذه الفكرة وفي أح��د األيام وعن 
طريق املصادفة شاهدت خالفا في 
مواقع التواصل االجتماعي  حتول 
لش��جار ب��ن هن��دي وعرب��ي بعد 
قيام العربي بوصف الهنود بعبدة 
البقر   وفي منتصف هذا الشجار 
صعقت بعبارة قالها الهندوس��ي 
نح��ن الهن��دوس ال نعب��د البقر«  

قف��ت  و
ل��ة  هو مذ

ح��ن 
م��اذا  ذاك 
هذا  يق��ول 
الش��خص 

كي��ف 
وماذا  ذل��ك 
مئات   ع��ن 
األشخاص 
ي��ن  لذ ا
ا  ث��و حتد
أن  ع��ن 
الهن��دوس 
ن  و يعب��د
البقر !   من 

أص��دق  اآلن ؟ هندي فقير يتعرض 
للتنم��ر كونه عابد بق��ر أم أصدق 
آالف األش��خاص ف��ي مجتمع��ي  
الذين يقولون إنه عابد بقر ؟  قررت 
أن  أسأله بنفسي عما يعبده فقال 
إنه يعبد الرب ويسمونه شيفا وهو 

قدي��ر وعظيم  وأن البقرة ليس��ت 
ال��ه لكنها مقدس��ة ألنها مصدر 
غ��ذاء الصغ��ار الوحيد ف��ي حالة 
أمهاته��م لذلك محرم  فقدانهم 
ايذائه��ا كان��ت اإلجاب��ة صادم��ة 
جدا لي ،ع��دت ألبحث في مصادر 
موثوق��ة عن الديانة الهندوس��ية 
وبالفع��ل تأكد ما قاله الش��باب  
الهن��دوس ال يعب��دون البقر لكنه 
كائن له هيبته ووجدتهم يؤمنون 
بأم��ور كثيرة كحس��اب الس��ماء 
وغيرها لكن ما آملني حقا  كل تلك 
األقاويل الزائفة التي رددها اجلميع  
ولكن كيف صدقتهم ؟  ببساطة 
هم ليس��وا هندوس��ا فلما أخذت 
معلوم��ات الهن��دوس منهم وهم 
ليس��وا كذلك كان الب��د أن انتظر 
هنديا ألسأله قبل أن أصدر احلكم 
بسرعة  هكذا   لكن السؤال كم 
من فك��رة خاطئة 
بثه��ا  مت  وس��يئة 
مثل الس��م  بيننا 
هك��ذا وصدقناها 
م��ن  وجعلناه��ا 
دون  املس��لمات  
ع��ن  نبح��ث  أن 
حقيقتها كم من 
تالقفت  ش��خص 
الن��اس  اللس��ن 
اإلشاعات املتعددة 
اي  دون  ض��ده 
ذنب يذك��ر واليوم 
ه��ذا  كل  ورغ��م 
التطور الهائل في 
التواصل  وس��ائل 
وفي  االجتماع��ي 
ظل وج��ود مص��ادر وموس��وعات 
إلكتروني��ة متاحة في كل وقت إال 
أن ال أحد يبحث عن وجهات النظر 
األخرى وال أحد يجيد سؤال املعني 

بالتهمة .

 

د. كاظم ناصر

 قادة الواليات املتحدة وإسرائيل والسعودية واإلمارات 
والبحري��ن وبعض ال��دول العربية يقف��ون صفا واحدا 
وينّسقون جهودهم حملاصرة إيران، ويحشدون قواتهم 
ملهاجمته��ا في محاولة لتغيير نظامها السياس��ي، 
وتدمي��ر منش��آتها الصناعي��ة ومفاعالته��ا الذري��ة 
ومنعها من تطوير س��الح نووي يهدد وجود إس��رائيل 
واملصال��ح األمريكية في املنطق��ة. الرئيس األمريكي 
العنصري املتصهن العدمي اخلبرة السياس��ية دونالد 
ترامب دمية بيد مستشار األمن القومي جون بولتون، 
ووزي��ر اخلارجية مايك بومبيو، والس��فير األمريكي في 
تل أبي��ب ديفي��د فريدم��ان، وبنيامن نتنياه��و الذين 
يضغطون عليه لش��ن حرب طاحنة ضد إيران إلعادة 
ترتي��ب أوض��اع منطقة الش��رق األوس��ط اجلغرافية 

والدميغرافية والسياس��ية واالقتصادية وفقا ملصالح 
أمريكا ومخططات إسرائيل التوسعّية!  طبول احلرب 
ما زالت تق��رع واحتماالت الصدام تزداد يوما بعد يوم؛ 
بولت��ون أحد الصقور الداعي��ة للحرب واملوجود حاليا 
في إس��رائيل قال ان االعتداء على إيران قد يحدث في 
أي وق��ت، وبومبيو يق��وم بزيارة للس��عودية واالمارات 
لتنس��يق جه��ود أمريكا م��ع عمالئها العرب لش��ن 
الع��دوان! وترامب يتخب��ط ويناقض نفس��ه بالدعوة 
للتهدئة واالس��تمرار بالتهديد في نفس الوقت؛ فقد 
قال خالل لقاء مع ش��بكة ” إن بي سي ” يوم اجلمعة 
21- 6 – 2019، إن��ه ال يري��د احلرب مع إي��ران لكنه حّذر 
من انها ستواجه ” احملو ” لو اندلع صراع بن البلدين، 
وأض��اف ان الوالي��ات املتحدة لن تس��مح لها بتطوير 
أس��لحة نووي��ة، وس��يعلن ع��ن عقوب��ات اقتصادية 
جدي��دة ضّد ها ي��وم اإلثن��ن 24 – 6 – 2019، ما يعني 
زيادة احتماالت الصدام واغالق كل فرص احلوار إليجاد 
حل س��لمي للن��زاع. ترامب يس��تغل الوض��ع احلالي 
لالس��تمرار في ابتزاز دول اخلليج وخاصة الس��عودية 
واالم��ارات خدمة ملصالح ب��الده وإس��رائيل. فقد قال 
ف��ي مقابل��ة تلفزيونية بثت يوم األح��د 23- 6- 2019، 
إن بالده” حتتاج إلى أموال الس��عودية” وأضاف ” إنهم 

يش��ترون كميات هائلة من املعدات العس��كرية 150 
مليار دوالر نس��تخدمها باملناس��بة. نحن نس��تخدم 
هذه املعدات العس��كرية “، أي ان أمريكا تستخدمها 
لضرب الوط��ن العربي، وستس��تخدمها لضرب إيران 
والس��عودية تدفع ثمنها! لم يتعل��م احلكام العرب، 
وخاص��ة حكام دول اخلليج الذين يتآمرون مع الواليات 
املتح��دة األمريكية ض��ّد إيران من جترب��ة احلروب التي 
تورّط��وا بها كاحل��رب العراقية اإليراني��ة، وحرب حترير 
الكويت واسقاط نظام الرئيس الراحل صدام حسن، 
وح��روب س��وريا واليمن وليبي��ا الت��ي كلفتهم مئات 
املليارات من الدوالرات وكان��ت لها نتائج كارثية على 
الوط��ن العرب��ي.  إيران ليس��ت الع��راق أو اليمن؛ إنها 
دول��ة كبيرة قويّة لها تاريخه��ا وجتاربها الثورية، ولها 
طموحاتها ف��ي تطوي��ر قدراتها التقني��ة والتجارية 
والسياس��ية والثقافية، ومن املستبعد أن تستسلم 
لإلرادة األمريكية وتقبل التفاوض مجددا والتخلي عن 
برنامجه��ا النووي كما يريد الرئي��س األمريكي دونالد 
ترام��ب وصديقه نتنياهو لقناعته��ا أنها إذا تراجعت 
ستخس��ر كل ش��يء وتع��ّرض نظامها لالنهي��ار. إذا 
ارتك��ب ترامب خط��أ تاريخي��ا وأمر قوات��ه مبهاجمة 
إيران فإنها س��ترد، كما قال قادتها، بإشعال النار في 

كل مكان باس��تخدام ترس��انتها العس��كرية، ومنع 
تصدير النفط اخلليجي، وضرب املنش��آت العسكرية 
األمريكي��ة ف��ي الس��عودية واإلم��ارات ودول مجلس 
التع��اون األخرى، وم��ن املتوقع أن ينض��م اليها حزب 
اهلل وحم��اس واملليش��يات العراقية لتوس��يع جبهة 
املواجهة وتعّزيز فرص انتصارها وافش��ال مخططات 
أمريكا وإس��رائيل واألنظمة العربية املتآمرة معهما.   
لق��د انهارت أكاذي��ب األنظمة العربية ع��ن ” أطماع 
اي��ران الش��عب العربي ف��ي كل قطر عرب��ي ضّد هذه 
الهجمة عل��ى إيران، ويدرك أن الوط��ن العرب يتهاوى 
بسبب جشع وجهل وتس��ّلط حكامه وليس بسبب 
“أطم��اع إيران ” املزعوم��ة؛ فاخلليج اآلن تهيمن عليه 
الواليات املتحدة بقواعده��ا البحرية واجلوية وقواتها 
املوج��ودة ف��ي كل م��كان، ومعظ��م احل��كام الع��رب 
يوافق��ون ويبصم��ون على كل م��ا يري��ده ترامب. فما 
الذي س��يحصلون عليه منه ومن الرؤساء األمريكين 
الذين سيصلون إلى البيت األبيض بعده؟ لن يحصلوا 
إال على ما حصل علي��ه غيرهم من عمالء أمريكا من 
خيبة وعزل وذل، وتعريض شعوبهم ملؤامرات أمريكية 

صهيونية تبدأ وال تنتهي! .

كاثرينا بيستور

كش��فت ش��ركة فيس��بوك للتو ع��ن أح��دث عروضها 
للس��يطرة عل��ى العالم: »ليب��را«، وهي عملة مش��فرة 
صممت لتك��ون مبثابة أموال خاصة ف��ي أي مكان على 
ه��ذا الكوكب. وتزامنا مع إعداد للمش��روع، يجري مارك 
زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مفاوضات 
م��ع البنوك املركزية، والهيئات التنظيمية، و27 ش��ركة 
ش��ريكة، ستس��اهم كل منها مبا ال يقل عن 10 مالين 
دوالر. وخوًف��ا من إثارة مخاوف تتعلق بالس��المة، جتنبت 
فيس��بوك العمل مباش��رة مع أي بنوك جتارية. ويبدو أن 
زوكربيرغ يدرك أن االبتكار التكنولوجي وحده لن يضمن 
جن��اح ليبرا. إذ يحت��اج أيضا إل��ى التزام م��ن احلكومات 
بتطبيق ش��بكة العالقات التعاقدي��ة التي تقوم عليها 
العمل��ة، واملصادقة على اس��تخدام عمالتها كضمان. 
وفي حالة مواجهة ليبرا إقباال كبيرا، فستضطر البنوك 
املركزية إلى توفير الس��يولة. والس��ؤال ه��و ما إذا كانت 
احلكوم��ات تتفه��م اخملاطر التي قد يش��كلها مثل هذا 
النظام على االستقرار املالي. وقد يبدو وجود نظام سداد 
خاص بدون أي احتكاك ويستخدمه 2.6 مليار مستخدم 
نشط فكرة جذابة. ولكن كما يعلم كل مصرفي وصانع 

سياسات نقدية، تتطلب أنظمة األداء مستوى من دعم 
السيولة ال ميكن ألي كيان خاص توفيره. وبخالف الدول، 
يج��ب أن تعمل األطراف اخلاصة في ح��دود إمكانياتها، 
كم��ا ال ميكنه��ا فرض التزام��ات مالية م��ن جانب واحد 
عل��ى اآلخرين كلم��ا دعت الض��رورة لذلك. وه��ذا يعني 
أنها ال تستطيع إنقاذ نفس��ها؛ بل يجب أن إنقاذها من 
قب��ل الدول، أو الس��ماح لها بالفش��ل. وفضال عن ذلك، 
حت��ى عندم��ا يتعلق األم��ر بال��دول، فإن رب��ط العمالت 
ال يقدم س��وى أمان��ا وهميا. واضط��رت الكثير من الدول 
إلى كس��ر مثل ه��ذه الروابط، مع اإلص��رار دائًما على أن 
»األمر يختلف هذه املرة«. وما مييز فيسبوك عن غيره من 
اجلهات املصدرة األخرى »لألموال اخلاصة«، هو حجمها، 
ونطاقها العاملي، ورغبتها في »التحرك الس��ريع وكسر 
األش��ياء«. ومن السهل أن نتخيل س��يناريو قد يتطلب 
فيه إنقاذ »ليبرا« س��يولة يتجاوز مستواها ما ميكن ألي 
دولة توفيره. لنس��تحضر إيرلندا بعد األزمة املالية لعام 
2008. إذ عندما أعلنت احلكومة أنها ستتحمل التزامات 
القطاع املصرفي اخلاص، سقطت البالد في أزمة الديون 
الس��يادية. وبجان��ب عم��الق مث��ل فيس��بوك، ميكن أن 
ينته��ي األمر بالعديد من ال��دول القومية إلى أن تصبح، 

إلى حد كبير، مثل إيرلندا.
إن فيس��بوك متضي قدما كم��ا لو كانت »ليب��را« مجرد 

مؤسس��ة خاصة أخ��رى. ولكن عل��ى غ��رار العديد من 
الوس��طاء املالين اآلخرين قبلها، تَعد الش��ركة بشيء 
ال تس��تطيع تقدمي��ه مبفرده��ا: حماي��ة قيم��ة العملة. 
لق��د قيل لنا أن »ليبرا« س��ُتربط مبجموعة من العمالت 
)النق��ود الورقية الت��ي تصدره��ا احلكوم��ات(، والقابلة 
للتحويل عند الطلب، وب��أي تكلفة. ولكن هذا الضمان 
قائم عل��ى وهم، ألنه ال ميكن ل�فيس��بوك، وال ألي طرف 
خاص آخر معني، الوصول إلى مخازن العمالت املرتبطة 

غير احملدودة.
وإلدراك ما يحدث عندما يجلس املنظمون على أيديهم، 
بينما ينش��ئ املبتكرون املاليون خي��ارات البيع، فكر في 
األزمة مع صناديق س��وق املال التي حدثت في س��بتمبر 
2008. فقد تلقى املستثمرون في الصناديق االستثمارية 
املتعددة األطراف وعودا بأنهم س��يتمكنون من التعامل 
م��ع ممتلكاتهم مثل حس��اب مصرفي، أي أنه س��يكون 
بإمكانهم س��حب نفس قيمة امل��ال التي أنفقوها كما 
أرادوا. ولكن عندما انه��ار بنك ليمان براذرز، حاول جميع 
مستثمري صناديق س��وق املال صرف األموال في الوقت 
نفس��ه، حيث أصبح واضحا أن العديد من الصناديق لم 
تس��تطع توفيرها. ولتفادي حدوث إقبال واس��ع النطاق 
عل��ى جميع الصنادي��ق املتعددة األط��راف والبنوك التي 
دعمتها، تدّخل االحتياط��ي الفيدرالي األمريكي لتقدمي 

دعم الس��يولة. ويتطلب اإلقبال عل��ى ليبرا الدعم على 
نطاق أوس��ع بكثير، وكذلك التنسيق الوثيق بن جميع 

البنوك املركزية املتأثرة بها.
ونظ��را له��ذه اخملاط��ر الهائلة، يج��ب عل��ى احلكومات 
التدخ��ل وإيقاف ليبرا قب��ل إطالقها الع��ام املقبل. وإال، 
كما حذرت ماكس��ن ووترز، رئيسة جلنة اخلدمات املالية 
مبجل��س النواب األمريكي، فإن احلكومات قد تبدأ كذلك 
في صياغ��ة وصية األحياء. وفي لغ��ة التمويل والبنوك، 
ف��إن »وصية األحياء« هي خطة مكتوبة تقدمها البنوك 
للجهات التنظيمية التي تصف كيف تنقذ نفسها في 
حالة اإلفالس. وفي حالة وجود حكومة، س��يتعن على 
وصية األحياء أن تش��رح كيف سترد السلطات املعنية 

على ليبرا لتكسر ربطها وتؤدي إلى سباق عاملي.
إن الصم��ت إزاء إع��الن فيس��بوك ه��ذا األس��بوع ه��و 
مبثابة تأييد للمش��روع اجلديد اخلطير. يجب أال تس��مح 
احلكوم��ات لألط��راف اخلاص��ة التي تس��عى إل��ى الربح 
بتعري��ض النظ��ام املالي العامل��ي بأكمله للخط��ر. وإذا 
كانت البنوك »أكبر من أن تسقط«، فمن املؤكد أن الدول 
ستكون كذلك . وإذا أخفقت احلكومات في حمايتنا من 
آخر تصرف متعجرف لش��ركة فيس��بوك، فسوف ندفع 

جميعنا ثمن ذلك .

السندات الرمسية والعادية )احملررات( من حيث شروطها وحجيتها يف االثبات والتنفيذ

املحامي/ د. شهاب احمد عباس 
العنبكي

ان اس��تقرار التعام��ل االجتماعي بصورة 
متع��ددة م��ن ض��رورات احلي��اة املعاص��رة 
واساس��ه القض��اء فه��و ض��روري للناس 
جميعا. وقد ميزت القوانن على اختالفها 
ب��ن دولة واخ��رى ومنها القان��ون العراقي 
بن وس��ائل وطرق االثبات والذي يهمنا هنا 
التط��رق الى اهمية الس��ندات الرس��مية 
والس��ندات العادي��ة )العرفي��ة كم��ا في 
ه��ذه  حجي��ة  وم��دى  املص��ري(  القان��ون 
الس��ندات في االثبات والتنفيذ كما جاءت 
في القانون العراقي )قان��ون االثبات /107/ 
لسنة 1979 وتعديالته وقانون التنفيذ رقم 
45 لس��نة 1980, وقوانن اجنبية او عربية 

اخرى(.
اوال: الس��ندات الرس��مية: ويسمى ايضا 

باحملررات الرسمية م/21-24/ قانون االثبات
تعريفها:- هي الس��ندات التي يثبت فيها 
موظ��ف عام او ش��خص مكل��ف بخدمة 
عام��ة ما مت عل��ى يدي��ه او تلق��اه من ذوي 
الش��أن وذلك طبق��ا لالوض��اع القانونية, 

وفي حدود سلطته واختصاصه 

اي ان الس��ند او احمل��رر الرس��مي ال يك��ون 
على الدوام من صنع املتعاقدين انفسهم 
اذ يتول��ى املوظف الع��ام حتريره وتنظيمه , 
دون ان يقتص��ر  عمله على تلقيه من قبل 

املتعاقدين انفسهم 
والسندات الرس��مية كثيرة ال تدخل حتت 
حص��ر معن بل ميكن التط��رق الى اهمها 
واكثره��ا ش��يوعا ونردها ال��ى اربعة انواع 

هي:-
1-الس��ندات السياس��ية: هي الس��ندات 
الت��ي تصدره��ا الس��لطة التش��ريعية او 
او  املراس��يم  او  كمعاه��دات  التنفيذي��ة 
القوان��ن واالنظم��ة والتعليم��ات )التزوير 

فيها نادر الوقوع من الناحية العملية(.
2-الس��ندات االدارية: هي الس��ندات التي 
تصدرها الس��لطات االدارية على اختالف 
انواعه��ا )بن��اًء عل��ى قان��ون او تعليمات( 
كس��جالت وش��هادات املوالي��د والوفيات 
وش��هادات اجلنس��ية , ش��روط املق��اوالت 

ودفاتر االنتخابات وغيرها .
3-الس��ندات القضائي��ة: ه��ي الس��ندات 
التي تصدرها السلطة القضائية والدوائر 
التابعة لها كاالحكام والقرارات ومحاضر 

اجللسات واوراق التبليغات وغيرها.
4-الس��ندات املدنية: هي الس��ندات التي 
يحرره��ا او يصدره��ا موظف��ون رس��ميون 
مختصون بتثبيت التصرفات القانونية او 
اقرارات ذوي العالق��ة واتفاقاتهم ومنحها 
املدني��ة  كالعق��ود  الرس��مية  الصيغ��ة 
والتجاري��ة واملقاوالت او تلك التي ينظمها 
كات��ب الع��دل او اي��ة دائرة رس��مية اخرى 

حسب اختصاصها النوعي واملكاني.
ان ه��ذا التقس��يم النظ��ري وال اهمية له 

م��ن الناحي��ة العلمي��ة او التطبيقي��ة اذ 
ان جمي��ع هذه احملررات وحس��ب القانون .. 

محررات رسمية.
ش��روط الس��ند الرس��مي: يجب ان تتوفر 
ثالثة ش��روط جوهرية في احملرر الرس��مي 
)ليصبح حجة على الناس كافة وله حجة 

االثبات والتنفيذ( وهذه الشروط هي:
1.ان يكون الس��ند الرس��مي .. ص��ادر من 
موظ��ف رس��مي او م��ن ش��خص مكلف 

بخدمة عامة
2.ان يك��ون ه��ذا املوظ��ف او الش��خص .. 
مختصا بتنظيم او توثيق هذا الس��ند من 

حيث النوع واملكان
3.ان يراعى في تنظيم الس��ند او توثيقه.. 

الشكلية التي رسمها القانون
س: من هو املوظف الرس��مي او الشخص 

املكلف بخدمة عامة؟ 
ج: ه��و كل فرد حملت��ه احلكومة جزءا من 
مس��ؤولياتها ليقوم بقسط من واجباتها 
س��واء اجرته على عمله كاملوظفن ام لم 
تؤج��ره كاخملت��ار او اعضاء اجملل��س البلدي 
)اي ان االج��رة او الراتب ال جتعل الس��لطة 

رسمية(
وبن��اًء على ذل��ك.. يترتب عل��ى املوظف او 
املكل��ف بخدم��ة عام��ة ان يثب��ت بصورة 
واضحة في الس��ند الذي يصدره او يوثقه 
نوع��ن م��ن البيان��ات , ف��االول ه��و م��ا مت 
على يديه او ش��اهده وس��معه وما حصل 
بحض��وره كتس��ليم املدين جمي��ع الدين 
او ج��زءا منه او حضور الش��هود وما ذكروه 
وبالتال��ي عليه تالوة كام��ل الصيغة التي 
دونه��ا والطلب من ذوي الش��أن التوقيع او 
البصم��ة على ذل��ك كله والثان��ي ما جاء 

م��ن البيانات على لس��ان ذوي الش��أن وما 
كتبوه هم ليوثقها او الطلب منه توثيقها 
وتس��جيلها بحضوره وليس له ان يتحرى 
م��ن ص��دق او صحة ه��ذه البيان��ات التي 
يطل��ب من��ه توثيقه��ا او اصداره��ا كونه 

موظف او مكلف بخدمة عامة
اختصاص��ات املوظف الرس��مي: يجب ان 
يتوافر ف��ي املوظ��ف الرس��مي نوعن من 

االختصاصات:-
1. النوعي )املوضوعي(: هو ان يكون املوظف 
القائم بتحرير السند الرسمي مختص من 

حيث موضوع الس��ند وطبيعته بتحريره, 
ذل��ك ان الس��ندات الرس��مية يختص كل 

نوع منها بطائفة معينة من املوظفن.
فمثال: كاتب العدل يختص باملصادقة على 
تنظيم العقود او اص��دار الوكاالت العامة 
واخلاصة والقاضي يختص باصدار القرارت 
ف��ي الدع��اوى املنظ��ورة امام��ه وحس��ب 
اختص��اص فقاض��ي البداءة ينظ��ر دعاوى 

حدده��ا القان��ون )قان��ون املرافع��ات /83 
لس��نة 1969 وتعديالته( كدعاوى العقار 
واملنقول والعق��ود واي قرار يصدره خالف 
ذلك فهو قرار )معدوم ال تلحقه احلصانة 
مبرور املدة( كأن يصدر قرار بنفقة زوجة او 
حضان��ة او مطاوعة .. الن��ه غير مختص 
في هذه الق��رارات وكذلك قاضي االحوال 
الشخصية ال يجوز له اصدار قرارا يتعلق 
بتخلي��ه او متلي��ك عق��ار او تس��ديد دين 
وهكذا. اذاً يسري االختصاص النوعي على 
جميع املوظفن الرس��مين وكل حس��ب 
اختصاصه الذي ح��دده القانون وبالتالي.. 
ال حجي��ة في االثب��ات او التنفيذ للقرارات 

الصادرة من موظف غير مختص.
2. االختص��اص املكان��ي: يج��ب ان يكون 
املوظف مختصا م��ن حيث املكان ايضا اذ 

ان ل��كل موظف مختص��ا مكانا محليا ال 
يتخطاه.

فمث��ال : موظ��ف التس��جيل العقاري في 
منطقة الك��رادة ال يجوز له اجراء معاملة 
بيع او فتح بيان لشراء عقار لعقار موجود 
ف��ي منطق��ة الكاظمي��ة او الك��رخ ام��ا 
م��ا يتعل��ق باختصاص��ات كات��ب العدول 
او احملاك��م ف��ي نظ��ر الدعاوى , فاملس��ألة 
مختلفة اذ انه��ا تخضع لنصوص خاصة 

احيانا واخرى عامة في القانون .
فمثال. جاء ف��ي املادة /36 مرافعات مدنية: 
تقام دعوى العقار في محكمة محل ذلك 
العق��ار: هن��ا ح��دد القانون م��كان اقامة 
الدع��وى ف��ي مكان وج��ود العق��ار لغرض 
تبس��يط االجراءات والكش��وفات حملكمة 
مح��ل العق��ار واملتداعن اما م��ا جاء في 

املادة 37/ ف1 مرافعات مدنية بشأن دعوى 
الدي��ن او املنق��ول فنص��ت امل��ادة على )ان 
الدعوى تقام في محكم��ة موطن املدعي 
عليه او مركز معامالته او احملل الذي نش��أ 
فيه االلت��زام او محل التنفيذ( وبذلك فمن 

املمكن اقامة الدعوى في موطن املدعى
)وهو قد يس��كن منطقة ال��دورة( او مركز 
معامالت��ه قد يكون ف��ي منطقة اليرموك 
او احمل��ل املنش��أ فيه )قد يك��ون في احدى 
احملافظ��ات( وعلي��ه فم��ن املمك��ن اقامة 
الدعوى في البياع او الكرخ او اية محافظة 

نشأ فيها االلتزام وهكذا.
س: م��ا يعني املش��رع مبراعاة الش��كلية 

املقررة قانونا للسند الرسمي؟  

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

السند او املحرر الرسمي 
ال يكون على الدوام من 
صنع املتعاقدين انفسهم 
اذ يتوىل املوظف العام 
تحريره وتنظيمه

مع وجود مصادر 
وموسوعات إلكرتونية 
متاحة يف كل وقت 
فأن ال أحد يبحث عن 
وجهات النظر األخرى وال 
أحد يجيد سؤال املعني 
بالتهمة
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ديلي تلغراف: خطة كوش��نر للش��رق األوس��ط تنهار 
قبل أن تبدأ

نش��رت صحيف��ة ديل��ي تلغراف مق��اال حتليلي��ا كتبه، 
رفائيل سانتشيز، في القدس يقول فيه أن خطة، جاريد 
كوش��نر، للسالم في الش��رق األوس��ط انهارت قبل أن 

تبدأ.
يقول إن مؤمتر البحرين س��يفتتح بعرض ش��ريط فيديو 
بعن��وان “تخي��ل منطق��ة الش��رق األوس��ط مزدهرة”، 
به��دف إقناع اجلمهور بخطة جاريد كوش��نر التي طال 

انتظارها.
ولكن املشكلة هي أن املؤمتر لن يحضره الفلسطينيون 
وال اإلسرائيليون وهما طرفا النزاع الذي صممت اخلطة 

حلله.
ويضيف الكاتب أن جهود السالم األمريكية بدأت تنهار 
قب��ل أن تبدأ، فلم يعد يثق في إمكانية جناحها إال قليل 

من الناس.
وبادرت الس��لطة الفلس��طينية بانتق��اد اخلطة، التي 
يعتق��د ان جتمع 50 مليار دوالر لتوفير فرص االس��تثمار 
ف��ي األراضي الفلس��طينية ودول اجلوار مب��ا فيها لبنان 

واألردن ومصر.
ورف��ض الفلس��طينيون الذه��اب إلى البحري��ن حلضور 
افتتاح املؤمت��ر االقتص��ادي. ويبدو أن إس��رائيل انتظرت 

توجيه الدعوة لها، ولكن ذلك لم يحدث.
وس��يحضر املؤمتر في البحرين جنرال إس��رائيلي سابق 
وصحفي��ون إس��رائيليون. وه��ذا إجن��از وإن كان صغيرا، 
حسب رفائيل، ألن البحرين ليس لها عالقات دبلوماسية 

مع إسرائيل.
وعب��رت دول عربية ع��ن انزعاجها من حض��ور مؤمتر مع 

إسرائيلين دون فلسطينين.
ونق��ل الكاتب تصريح خبير اس��تطالعات الرأي، خليل 
شكاكي، الذي يرى أن الرأي العام الفلسطيني يشكك 
في إدارة ترامب منذ البداية، وازدادت مواقفه رفضا جلهود 

السالم األمريكية مبرور الوقت.
وتبن استطالعات الرأي ايضا أن 80 %  من الفلسطينين 
يؤيدون الس��لطة في رفض خطة السالم األمريكية دون 
أن يروها، فهم يعتقدون مسبقا أنها في صالح إسرائيل 

مهما كانت تفاصيلها.
وحت��ى إن اس��تجابت اخلط��ة ملطالبهم ف��إن األغلبية 
ي��رون أنه ينبغ��ي رفضه��ا العتقاده��م أن ش��يئا مُينح 

للفلسطينين من قبل إدارة ترامب البد أن فيه خدعة.
التايمز: املناورة اإليرانية

ونش��رت صحيفة التامي��ز مقاال افتتاحي��ا تتحدث فيه 
عن املواجهة بن إيران والواليات املتحدة وس��ط تصاعد 

التوتر بينهما.
وتقول التاميز إنه على الدول األوربية أن تس��اند الواليات 
املتح��دة في املواجه��ة مع إيران على الرغ��م من قرارات 

ترامب املضطربة.
وترى التامي��ز تناقضا ب��ن مواقف املستش��ارين املؤيدة 
الس��تعمال القوة وت��ردد الرئيس في خ��وض احلرب التي 
تعهد بع��دم خوضه��ا. والنتيج��ة هي عدم انس��جام 
اس��تراتيجي، بدليل أن الواليات املتح��دة ليس لها وزير 

للدفاع منذ بداية عام 2019.
وتضيف الصحيفة أن إيران تستغل هذا الوضع املشوش. 
فقد أعلن��ت إنها س��ترفع درجة تخصي��ب اليورانيوم، 
فوق احل��د املنصوص عليه في االتف��اق النووي املبرم مع 
القوى العظمى عام 2015. وأس��قطت طائرة استطالع 
أمريكي��ة. واملرجح أنها هي الت��ي نفذت الهجمات على 

ناقالت النفط في مضيق هرمز.
وتق��ول الصحيفة إن هذه التح��ركات ال ينبغي أن ينظر 

إليه��ا على أنه��ا إعالن ح��رب، بل إنه��ا محاولة إلقناع 
الدول األوربية باالبتعاد عن الواليات املتحدة وسياستها. 
فطه��ران تعتقد، حس��ب التاميز، أنها تس��تطيع بهذا 
التصعي��د املته��ور أن تعزل ترامب وتضع��ف العقوبات 

االقتصادية الغربية التي تثقل كاهل اقتصادها.
وترى التاميز أن األولوية البد أن تكون للتخفيف من التوتر 
في اخلليج ألن الواليات املتحدة لها من القوة ما ميكن ان 
تدم��ر به البحرية اإليرانية، وأي مواجهة من هذا القبيل 

ستدخل املنطقة في سنوات من االضطرابات.
وقد اقتنع ترامب بذلك عندما ألغى قرار ضرب إيران ألنه 
كان غي��ر صائب، عل��ى الرغم من أن مستش��اره لألمن 
القوم��ي، جون بولتون، نبه اإليرانين إلى عدم اخللط بن 

التعقل والضعف.
وتدع��و الصحيفة ال��دول األوربية املوقع��ة على االتفاق 
الن��ووي، وهي بريطانيا وفرنس��ا وأملاني��ا، إلى عدم قبول 
من��اورات إيران وهي تزرع االضطرابات في لبنان وس��وريا 

والعراق، وتدعم احلوثين في اليمن. 
آي :”النظام العاملي على وشك االنهيار”

ونش��رت صحيفة آي مقاال كتب��ه إدوارد لوس، وهو قراءة 
لكتاب “رياح الس��موم” ملؤلفه الري دميوند يتحدث فيه 

مخاطر انهيار النظام العاملي.
ويق��ول إدوارد إن العال��م يش��هد تراجع��ا تدريجي��ا في 
الدميقراطي��ة، ويظهر ذل��ك في صع��ود الدعم ألنظمة 
احلكم االس��تبدادية عبر العالم مبا فيها الدول الغربية، 
إذ أن 18 % من األمريكين يؤيدون حكما عس��كريا اليوم 

مقارنة بنسبة 8 % عام 1995.
كم��ا تبن اس��تطالعات ال��رأي تزايد فق��دان الثقة في 
املؤسس��ات العام��ة. وصع��ود التي��ارات املتطرف��ة في 
االنتخاب��ات، في أغلب ال��دول الدميقراطي��ة. ولعل أكثر 
االحصائي��ات إثارة هي أن 62 % من ال��دول التي يزيد عدد 
س��كانها عن مليون نس��مة كانت دميقراطية في بداية 

القرت ولكن هذه النسبة انخفضت اليوم إلى 51%.
ويصف دميوند ه��ذه التحوالت “الكس��اد الدميقراطي”. 
فهو ي��رى أن دوال مثل تركيا بقيادة رج��ب طيب أردوغان 
واجملر بقيادة فيكتور أورب��ان تخلت تدريجيا عن ضوابط 
الرقابة والتوازن التي هي أساس الدميقراطية الليبرالية، 

حتى فقدت مالمح الدول الدميقراطية.
فمؤلف الكت��اب يرى أن الواليات املتح��دة تواجه خطرا 
خارجيا من روس��يا والصن خاص��ة ومن التآكل داخليا. 
وروسيا تس��تغل انفتاح الدول الغربية فهناك شركات 

محاماة ومس��تثمرون في الترقي��ة العقارية في لندن أو 
نيويورك يساعدون صراحة في غسيل األمول الروسية.

ويقول إدوراد إن من أس��باب اس��تهانة الرئيس الروسي، 
فالدميير بوتن، بقوة ال��دول الغربية هي أن الكثيرين من 

نخبتها مت شراؤهم.
ويضيف أن خطر الصن أكبر على الدميقراطية الغربية. 
فه��ي تنفق 10 مليارات دوالر س��نويا عل��ى الدعاية في 
اخلارج أي خمس��ة أضعاف ما تنفق��ه الواليات املتحدة 

لنشر الدميقراطية وحقوق اإلنسان.
ويبل��غ حجم املس��اعدات الدولية الت��ي متنحها الصن 
في العالم 38 مليار دوالر، وهي أكبر ميزانية مس��اعدات 
في العالم. فهناك 525 معهد كونفوش��يوس اليوم في 

مختلف قارات العالم.

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 .

احللقة االولى

ما الذي سيجنيه احلّكام العرب من تآمرهم مع أمريكا وإسرائيل على إيران؟

الصحافـة األجنبيــة

ترســــم خارطــة املتغريات السياسيــة يف املنطقـــة العربيـــــة و الشرق األوســـط

اهلنود ال يعبدون البقر 

منع عملة فيسبوك ليربا ..خطوة البد منها
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تعترض عملية تنويع االقتصاد العراقي الكثير 
من التحديات التي أصبحت عائقا أمام حتقيقه 
والت��ي ينبغ��ي ف��ي بداي��ة األمر تش��خيصها 
ث��م معاجلته��ا تعاني أغل��ب البل��دان األحادية 
وباخلصوص التي يش��كل الري��ع النفطي فيها 
مص��درا رئيس��ا لالقتص��اد من مش��اكل جّمة 
وبيئي��ة  واجتماعي��ة  واقتصادي��ة  سياس��ية 
وغيره��ا، ولتالفي ه��ذه املش��اكل أو التخفيف 
من حّدتها جلأت نح��و التنويع االقتصادي الذي 
ال تعترض جناحه فحس��ب بل الب��دء به الكثير 
من التحديات التي عرقلت حتقيقه وخاصًة في 

العراق.

ما الهدف؟
إن اإلقدام على التنويع االقتصادي دون تشخيص 
التحدي��ات التي تواجه��ه ومن ث��م ُمعاجلتها، 
س��ُيفضي هذا األمر، إلى هدر الكثير من املوارد، 
املالية واملادية والبش��رية والطبيعية، ويحتاج 
املزي��د م��ن الوق��ت لتحقيق��ه. ولذا وم��ن أجل 
تس��ريع وتيرة التنويع االقتص��ادي وجتنب الهدر 
واكتس��اب الوقت ألبد من تشخيص التحديات 

التي تواجه عملية حتقيقه مُنُذ البداية.

ما أهمية ذلك؟
التنوي��ع  حتدي��ات  تش��خيص  أهمي��ة  تنب��ع 
االقتص��ادي م��ن اإلس��راع بتحدي��د اخلط��وات 
الالزمة ملعاجلتها ومن ثم ضمان مسيرة التنويع 

االقتصادي بش��كل س��ليم، وه��ذا ما يؤدي 
إلى تقلي��ص اآلث��ار الس��لبية الناجمة عن 
ريعية االقتصاد وانعكاساتها على اجلوانب 
األخ��رى، من جانب، ومتت��ع االقتصاد الوطني 
بالس��مات اإليجابية املرافق��ة لعملية التنويع 
االقتصادي، فيكون اقتصاداً متيناً مستدمياً من 

جانب آخر.

أنواع التحديات
هناك العديد من التحديات التي تواجه عملية 
التنوي��ع االقتصادي في البلدان الريعية والعراق 
من بينها منها حتديات داخلية وأخرى خارجية:

التحديات الداخلية
1- هيمنة الدولة والريع النفطي على االقتصاد، 
حيث مات��زال الدولة تهيمن عل��ى أهم عناصر 
اإلنت��اج املتمثلة باألرض حيث تس��تحوذ على 
أكث��ر من 80% من األراض��ي واملتبقي 20% مملوك 
م��ن قب��ل األهال��ي يتك��ون جزئ��ه األعظم من 
األراض��ي الس��كنية، كذل��ك هيمنته��ا عل��ى 
القط��اع النفط��ي وتوجي��ه إيرادات��ه خلدم��ة 
الطبقة احلاكمة وطموحه��ا بعيداً عن طموح 
الش��عب واحتياجاته والفق��رة الالحقة تُثبت 

ذلك.
أم��ا بالنس��بة للري��ع النفط��ي حي��ث نالحظ 
ارتفاع نس��بة مس��اهمة النفط إلى أكثر%40 
م��ن الناجت احملل��ي اإلجمال��ي مقاب��ل انخفاض 
مس��اهمة القطاع��ات األخرى في��ه وخصوصا 
الزراعة والصناع��ة التحويلية حيث لم تتجاوز 
نس��بهما في الغالب 5% من الناجت، كما تتجاوز 
نس��بته ال�90% من اإليرادات العامة والصادرات 
الس��لعية مقابل انخفاض مساهمة اإليرادات 
األخ��رى والصادرات الس��لعية حيث لم تتجاوز 

10% باملتوسط إال في بعض االستثناءات.

فهيمنة الدولة بشكل وآخر ومزاحمة القطاع 
اخلاص من جانب وس��يطرة الريع النفطي على 
االقتصاد من جان��ب آخر، يُعدان من أبرز حتديات 
تنوي��ع االقتص��اد العراق��ي، الن القطاع اخلاص 
والقطاعات األخرى مالي��اً وإنتاجا ميثالن جوهر 

التنويع االقتصادي.
2- غياب املناخ االس��تثماري، يُع��د غياب املناخ 
االس��تثماري أح��د التحدي��ات الرئيس��ة التي 
تواج��ه عملي��ة التنويع االقتص��ادي في العراق 
كونه يس��هم في طرد االس��تثمارات الوطنية 
فض��الً عن االس��تثمارات األجنبية، إذ أن ضعف 
املناخ االستثماري يعني مزيدا من الفساد وهذا 
م��ا يرفع من تكاليف اإلنت��اج ومن ثم انخفاض 
الق��درة التنافس��ية فتك��ون عملي��ة التنويع 
عملية ش��اقة. وما احتالل الع��راق املرتبة 168 
من أصل 190 دولة في مؤش��ر ممارس��ة أنشطة 
األعم��ال الذي يصدره البن��ك الدولي، إال نتيجة 
الرتفاع الفس��اد في العراق حيث احتل املرتبة 
168 م��ن أص��ل 180 دولة في عام 2018 حس��ب 
مؤش��ر م��دركات الفس��اد العامل��ي، وه��ذا م��ا 
انعك��س على الق��درة التنافس��ية للمنتجات 

العراقية.

التحديات الخارجية
1- تذب��ذب أس��عار النفط: يُعد تذبذب أس��عار 
النف��ط أح��د حتدي��ات التنويع االقتص��ادي في 
الع��راق ألنه مالياً واقتصادي��اً يعتمد على الريع 
النفط��ي بش��كل كبير ج��داً، ف��أي تذبذب في 
أس��عار النف��ط، ألس��باب قد تكون سياس��ية 
أو اقتصادي��ة او مناخية أو غيرها، س��ينعكس 
بش��كل مباش��ر على الريع النفطي الذي ميثل 
ركيزة املالي��ة العامة إيراداً وانفاق��اً، وينعكس 
أيضاً بش��كل غير مباش��ر على االقتصاد وذلك 

م��ن خالل تأثيره )التذبذب( عل��ى املالية العامة 
التي ماتزال متثل ركيزة االقتصاد العراقي انتاجاً 

واستهالكاً واستيراداً وتصديراً.
ان غي��اب االس��تقرار املالي، كنتيج��ة ألحادية 
اإلي��راد وتذبذب��ه، س��ينعكس ب��ال ش��ك على 
اجلاري��ة  ولي��س  االس��تثمارية  التخصيص��ات 
)االس��تهالكية( وذلك بس��بب عدم مرونة هذه 
األخي��رة الن اجملتمع اليس��تجيب ألي انخفاض 
في اجوره ومرتبات��ه وخدماته، فتكون النتيجة 
انخف��اض التخصيصات االس��تثمارية الالزمة 

والداعمة للقطاعات اإلنتاجية املتنوعة.
ما رافق تذبذب أسعار النفط وتأثيراته، التوجه 
اجلديد نحو اقتصاد الس��وق ال��ذي يفرض على 
الدول��ة االنس��حاب م��ن االقتص��اد، وه��ذا م��ا 
يترتب عليه تقليص اهمية الدولة بالقطاعات 
اإلنتاجي��ة. فف��ي الوقت الذي س��حبت الدولة 
يده��ا م��ن االقتص��اد وباخلص��وص القطاعات 
التحويلي��ة  والصناع��ة  اإلنتاجي��ة كالزراع��ة 
ماي��زال اقتصاد الس��وق لم يأخ��ذ دوره الفّعال 
وذلك ألس��باب ذاتي��ة تتعلق بضع��ف القطاع 
اخل��اص م��ن جانب، وأخ��رى موضوعي��ة تتعلق 
بغياب املناخ االستثماري املذكور آنفاً، وبالتالي 
ظ��ل التنويع االقتص��ادي يعاني من حتدي غياب 

اإلرادة املسؤولة عن حتقيقه.
2- املنافسة االجنبية

ان االنتقال املفاجئ واملزدوج سياسياً واقتصادياً 
عام 2003 وبدون وجود خطط مدروسة، بالتزامن 
مع ش��يوع العوملة التي تدعو إل��ى إزالة احلدود 
وحتري��ر التجارة، أصبحت حدود العراق مفتوحًة 
على مصراعيها أمام السلع األجنبية دون رقابة 
وتدقي��ق ما جعل هذه الس��لع تنافس الس��لع 
املنتج��ة محلي��اً وعدم قدرة ه��ذه األخيرة على 
مقاومة السلع األجنبية ما أضطرها إلى إغالق 

أبوابها أو تخفيض إنتاجها، الن أغلب املنتجات 
العراقي��ة كان��ت تنتج من قب��ل القطاع العام 
أو تعم��ل في ظ��ل احلماية التي كان��ت توفرها 

الدولة.
جانب آخر أسهم في ضعف تنافسية املنتجات 
احمللي��ة أال وه��و س��عر ص��رف الدين��ار العراقي 
مقاب��ل ال��دوالر االمريكي، فكلما يرتفع س��عر 
صرف الدين��ار العراق��ي نتيجة لزي��ادة الطلب 
علي��ه او زيادة معروض ال��دوالر االمريكي بفعل 
الصادرات النفطية، كلما يعني ارتفاع اس��عار 
الس��لع املنتجة محلياً أمام املستورد األجنبي 
ثم انخفاض الطلب عليها، وهذا ما يسهم في 

تراجع االنتاج وانخفاض تنوعه.
فاحلدود املفتوحة على مصراعيها أمام الس��لع 
األجنبية وارتفاع س��عر صرف الدينار العراقي، 
كال األمرين أسهما في ضعف تنافسية السلع 
املنتج��ة محلياً ولم يتم العم��ل حلد اآلن على 
هذه األخي��رة حتى تكون قادرة عل��ى املواجهة 
واملنافس��ة للس��لع األجنبي��ة، وهذا م��ا يعني 
انخف��اض الصادرات الت��ي تعد بواب��ة التنويع 

االقتصادي.
أبرز املقترحات

وبعد تشخيص أهم حتديات التنويع االقتصادي 
الب��د من حتدي��د أبرز اخلط��وات الالزم��ة لتالفي 
تل��ك التحديات واإلس��راع في حتقي��ق التنويع 

االقتصادي وكما يأتي:
االقتص��اد  ف��ي  الدول��ة  تدخ��ل  تقلي��ص  أوالً: 
بش��كل تدريجي لتفس��ح اجملال أمام القطاع 
اخلاص ليأخ��ذ دوره الفّعال ف��ي حتقيق التنويع 
االقتصادي، والتخل��ي عن األراضي التي متلكها 
وتوزيعه��ا عل��ى القطاع اخل��اص وفق��اً ملعيار 
األهلية واالس��تثمار بعد سد احلاجة الضرورية 
للس��كان، ويقتص��ر دوره��ا في املش��اريع التي 

ال يس��تطيع القط��اع اخل��اص اإلق��دام عليها 
واإلش��راف علي��ه لضمان ع��دم جت��اوزه احلدود 
املطلوب��ة كأن يلج��أ الى االحت��كار أو الغش أو 

غيرها.
املن��اخ  توفي��ر  عل��ى  العم��ل  ض��رورة  ثاني��اً: 
االستثماري اجلاذب لالستثمار كالوضع األمني 
والسياس��ي واإلداري بصورة عام��ة واالمتيازات 
والضمان��ات واإلعف��اءات للمس��تثمر بص��ورة 
خاصة، وهذا ما يس��هم في توطني االس��تثمار 
احمللي من جانب وجذب االس��تثمار األجنبي من 

جانب آخر.
ثالثاً: انسجاماً مع التوجه اجلديد نحو اقتصاد 
الس��وق ميكن اعتماد مبدأ الشراكة بني الدولة 
والقطاع اخل��اص لتفعيل القطاعات اإلنتاجية 
التي متثل جوهر التنويع االقتصادي، الن القطاع 
اخل��اص مايزال في بداية انطالقه وال يس��تطيع 

تولي األمر وحده بشكل مفاجئ.
رابع��اً: العم��ل عل��ى تنوي��ع مص��ادر الطاق��ة 
وصادراتها لتجنب تذبذب أسعار النفط وآثارها 
عل��ى املالية العامة انفاقاً وايراداً التي تنعكس 
عل��ى عملية التنوي��ع االقتصادي أخيراً س��واء 

يشكل مباشر أو غير مباشر.
خامساً: العمل على توفير احلماية للمنتجات 
احمللية من املنافس��ة األجنبية عل��ى األقل في 
بداية األمر حتى تك��ون قادرة على املواجهة ثم 

التخلي عن تلك احلماية بشكل تدريجي.
سادس��اً: كلم��ا يكون س��عر الدين��ار العراقي 
املنتج��ات  يجع��ل  كلم��ا  منخفض��ا  س��عرا 
العراقية أقل سعراً أمام املستورد األجنبي وهذا 
يدفع��ه لزي��ادة الطلب عليها فيتح��رك اجلهاز 
اإلنتاج��ي العراقي بترابطات��ه اخملتلفة فيحدث 
التنويع االقتصادي. وعلي��ه البد أن يأخذ البنك 

املركزي هذه املسألة بعني االعتبار.

د . ماجد اسد

لم تعد اكثر االسواق حصانة وحماية 
مبن��أى عن االعتراف ب��أن عصرنا عصر 

االسواق والتبضع ضمن حرية السوق 
م��ن االخت��راق وتالفي املنافس��ة حد 
التصادم فاإلشكال اجلديدة املنافسة 

اتسعت ووضعت املسار في ذروته .
لك��ن ه��ذا الص��راع ببعدي��ه املنظور 
وغي��ر  واحلماي��ة  للمراقب��ة  اخلاض��ع 
املنظور الذي يتضمن تعقيدات وآليات 
مش��فرة متتل��ك متويهاتها ه��ذا كله 
يؤكد ان االس��تهالك ال ميكن عزله عن 

املستهلكني .
فالش��عوب مبلياراته��ا الس��بعة في 
فاحت��ة األلفي��ة الثالث��ة تزح��ف ف��ي 
احلرب او في الس��لم على بطونها وان 
عملي��ة الس��يطرة على ه��ذه املاليني 
لقوانني  والتحكم مبصائره��ا يخضع 

تس��تحدث انظمته��ا املضافة حيث 
املتنوع  السياس��ة وخطابه��ا  تأت��ي 
وتؤدي دورها في هذا املسار املعقد وإال 
ف��أن حتمي��ة التصادم ل��ن تؤجل الى 
األبد ومث��ل االنتفاض��ات العربية وايا 
كان��ت محركاتها لم تكن سياس��ية 
خالصة ولكنها في الوقت نفسه لم 

تكن اقتصادية خالصة .
على ان ه��ذه املاليني التي روضت ومتت 
السيطرة عليها لدرجة انها أصبحت 
اس��يرة انظمته��ا االس��تبدادية ف��ي 
حلظة االنفجار غادرت أقفاص أس��رها 
جدرانه��ا وصمته��ا وب��ات عليه��ا ان 
تدافع عن حريتها وعملها عن إشباع 
حاجاتها األساس��ية فقد حتولت هذه 

املاليني األس��يرة الى قوة في مواجهة 
عق��ود خضع��ت فيه��ا للترويض حد 

القبول باألمر الواقع !
لك��ن ه��ذه املاليني مب��ا تركت��ه فيها 
األنظم��ة م��ن اثار س��تجد انه��ا ازاء 
مصي��ر اليق��ل غموضا ع��ن مصيرها 
السابق فهي ليست كتلة متجانسة 
وال قياداتها بيس��اريها ووس��طها او 
مبتطرفيها متجانسة أيضا فما تركته 
عقود االس��تبداد من اقتص��اد متعثر 
وتراجع في تلبية اخلدمات وأمية تبلغ 
50% من السكان وتدهور في الثقافة.. 
الخ انها س��تكون ازاء مسؤوليات ان 
لم تكن متوازية مع عاملنا وش��ركاته 
العمالق��ة وإعالم��ه املتق��دم فأنه��ا 

لن حتص��د اال رماد غضبه��ا فأي وعود 
حملتها هذه االنتفاضات التي جاءت 
كرد فعل لعقود من الظلم ان لم تعالج 
العمل او االقتص��اد وترتقي بخطابها 
الفكري السياس��ي بعيدا عن العنف 
حد اله��دم وبعيدا عن الف��ن وتدمير 
مامت اجنازه بجهود ابناء الشعب وليس 

من قبل الرموز االستبدادية .
فأنه��ا عملي��ا ان مكث��ت منش��غلة 
في انقس��اماتها وعالقاته��ا وعزلتها 
الت��ي  األنظم��ة  ف��أن  وتناحراته��ا 
أس��قطتها س��تعيد ترويضه��ا ول��ن 
جدرانه��ا  ح��دود  تتج��اوز  تدعه��ا 

واقفاصها ورماد ضحاياها في اآلخر .

علي علي

  م��ن املؤك��د أن زي��ارة أمير دول��ة الكويت 
الش��يخ صباح األحمد اجلابر الصباح إلى 
العراق قبل أي��ام، لم تأِت من باب اجملامالت 
أو إس��قاط ف��رض، كم��ا أنه��ا ل��م تك��ن 
اس��تجماما أو س��فرة ترفيهية، فمعروف 
عن الش��ارع العراقي أنه يعج باملنغصات 
ألهل البلد، فكيف به للس��ائح أو الزائر أو 
الوافد، إذ س��يكونون حتما من املغضوب 

عليهم وإن لم يكونوا ضالني.
 نعم، الزيارة أتت على أعقاب سابقة لها، 
ق��ام بها رئي��س اجلمهورية بره��م صالح، 
وهي خطوة تسجل لصالح صالح حتما، 

إذ البد أنه أيقن أن اس��تقرار العراق وأمنه، 
لن يتحق��ق دون توطيد العالق��ات مع دول 
اجل��وار، فبدأه��ا الرجل بجول��ة خليجية 
ش��ملت الكويت وم��ن ثم اإلم��ارات. وقرار 
صال��ح حتم��ا صائب، الس��يما م��ع دولة 
متاخم��ة للعراق، وذاق أهلها مرارة انتهاك 
احلرم��ات من ج��راء غزو عنجه��ي، قام به 
رئيس عراقي، األمر ال��ذي ولّد حزازيات في 
نف��وس الكويتي��ني -م��ن حيث يش��عرون 
واليش��عرون- وتركت جروحا غائرة، لعلها 
اندمل��ت مع الس��نني، غي��ر أن أثره��ا باٍق 

المحالة.
 أبق��ى في زيارة بره��م للكويت، والتي قام 
به��ا في احلادي عش��ر من ش��هر تش��رين 
الثاني م��ن العام املنص��رم، وقطعا هناك 
ملف��ات عالقة ب��ني الطرفني، لع��ل أبرزها 
مل��ف التعويض��ات املترتبة عل��ى العراق، 
جراء الغزو الصدام��ي للكويت في الثاني 
من آب عام 2009. وفي احلقيقة أنه موضوع 
ش��ائك، حي��ث هناك م��ن يبرئ الش��عب 
العراقي من هذه اجلرمي��ة، ويلقي بالالئمة 
على ش��خص صدام وحده، والت��زر آزرة وزر 

أخرى، أو كما نقول: )كل لشه تتعلگ من 
كراعها(. وهناك من يش��ركهم في اجلرمية 
لتداعيات حدثت إبان فترة االحتالل، ولكل 
ذرائعه وحججه. ومش��كلة كهذه البد أن 
تكون رق��م واحد في ج��دول أعمال رئيس 

جمهوريتنا لدى زيارته دولة الكويت.
 أما امللف الثاني، فإنه قضية إنش��اء دولة 
الكوي��ت مين��اء -أو أكث��ر- يضي��ق اخلناق 
على الع��راق في منفذه البح��ري الوحيد، 
ويحبس��ه ف��ي جتارت��ه م��ع العال��م ف��ي 
الطرق البرية صوب الش��ام وتركيا وإيران، 
وب��ذا فإن دول��ة الكويت لم تعد ش��قيقة 
باملعن��ى احلقيقي، بل س��تكون ندا وعدوا 
يحارب اقتصاد العراق، ويعمل على عرقلة 
تطوره.  لنغ��ادر زيارة برهم للكويت، ونأتي 
على زيارة الصباح للعراق، وليت ش��عري، 
هل ه��و مح��ض صدف��ة أن تتزام��ن زيارة 
األخي��ر مع التوترات الت��ي أحدثتها حادثة 
اس��تهداف ناقلت��ي النف��ط ف��ي خلي��ج 
عمان قبل ما يقرب أسبوعني؟ أم هي زيارة 
اس��تباقية وقائية لبحث حل��ول، تفضي 
إلى تخفيف حدة التوتر بني أمريكا وإيران!. 

وفي احلالتني، هي إشارة إلى أهمية العراق 
كدول��ة لها مكانتها ف��ي املنطقة بل في 
العالم، وعلى القاصي والداني أن يحسب 
للع��راق ألف حس��اب، حي��ث أن أدواره في 
أكثر من قضية مر بها الش��رق األوس��ط، 

كانت فعالة وحاس��مة، سواء أسياسية 
كانت أم عسكرية أم اقتصادية!.

 بقي م��ن القول جان��ب امل��ردود اإليجابي 

لزي��ارة برهم إل��ى الكويت، ولعل أس��ئلة 
تطرح نفس��ها بقوة في الس��احة حاليا 

كاآلتي:
هل حتقق من الزيارة شيء على أرض الواقع 
العراق��ي؟ ه��ل تطم��ح الكويت إل��ى بناء 
عالق��ات وطيدة مع العراق حق��ا؟ أم أنها 
تسعى جلعله س��وقا استثمارية لها في 

مقبل السنوات!.
ب��ني  العالق��ة  امللف��ات  تنته��ي  ه��ل 
البلدي��ن دون رجعة إليه��ا كورقة ضغط 
تس��تخدمها الكوي��ت ض��د الع��راق؟ أم 
س��يبقى العراق أس��ير إمياءات وإيحاءات 
احل��ني  ب��ني  الكوي��ت  ق��ادة  به��ا  يل��وح 
واآلخر!أهناك صفحة جديدة سياس��ية 
واقتصادية س��تفتح بني البلدين؟ لعلها 
بعض أسئلة من أسئلة أخرى كثيرة تدور 
ف��ي مخيلة العراقي��ني، ينتظرون اإلجابة 
عليه��ا حتريريا وعل��ى أرض واقعهم، بعد 
أن ملوا التصريحات التبش��يرية، والوعود 
البراقة، والكالم املعسول من لدن أصحاب 

األمر من الساسة والقادة في بلدهم.

البصرة هذه  احملافظ��ة التي يصدر منها العراق معظم نفطه وغازه، 
وتضم املوانئ الوحيدة للبلد، تش��كو منذ عش��رات الس��نني إهماال 
ونقصا كبيرا في اخلدمات األساسية وفرص العمل. وحتدث مواطنون 
بصري��ون عن ان املرحلة املقبلة من االحتجاجات س��تتصاعد لتصل 
إل��ى قطع الطرق ع��ن آبار النف��ط وإغ��الق املنافذ احلدودي��ة وموانئ 
البص��رة، حتى تلب��ي احلكوم��ة مطال��ب املتظاهرين وأبرزه��ا إعادة 
خدمات املاء والكهرباء وتش��غيل العاطل��ني. ويأتي ذلك بالتزامن مع 
تس��ليم مجلس محافظة البصرة، حكومة بغداد، رس��الة تتضمن 
24 بن��دا للطلبات التي ينادي بها أهالي احملافظ��ة. ويتابع العراقيون 
بقلق، تصاعد الفعاليات الرافضة لنقص خدمات الكهرباء واملاء في 
اغلب مدن العراق، من التظاهرات البسيطة واالعتصامات إلى قطع 
الشوارع والطرق الرئيسية، ثم التهديد بإغالق حقول النفط، إضافة 
إلى وقوع مصادمات ب��ني املتظاهرين ورجال حماية احلقول النفطية  
والت��ي أس��فرت عن س��قوط قتي��ل وجرحى بإط��الق ن��ار. وتتواصل 
االحتجاجات والتظاهرات في جنوب العراق لتش��مل محافظات ذي 
قار وبابل وكربالء وميسان والديوانية والنجف، فيما واصل املتظاهرون 
احتجاجاتهم في محافظتي باب��ل والبصرة. ورغم ان التظاهرات ما 
زالت حتى اآلن سلمية، إال ان السالح بكل أنواعه ينتشر بالتالي فان 
اخلوف هو من جلوء بعض املتظاهرين إليه ردا على استخدام الشرطة 
السالح ضدهم حلماية حقول النفط واملؤسسات احلكومية، وعندها 
تخ��رج األمور عن الس��يطرة. ودخول العش��ائر على خ��ط األزمة من 
خالل دعمها ملطالب املتظاهرين، حيث طالبت الش��ركات النفطية 

البني��ة  بتحس��ني 
لألقضي��ة  التحتي��ة 
عب��ر  والنواح��ي، 
دع��م مش��اريع امل��اء 
والواق��ع  والكهرب��اء 
واكس��اء  الصح��ي 
وتوفي��ر  الش��وارع، 
العمل لسكان  فرص 
املواطن  املناطق.  تلك 
العراقي صبر وضحى 
وينتظ��ر من احلكومة 
اخلدم��ات  أفض��ل 
توفي��ر  وباألخ��ص 
األساس��ية  اخلدمات 
الكهرب��اء  ومنه��ا 
تزام��ن  ان  إال  وامل��اء، 

ارتف��اع درجات احل��رارة في العراق وتوقف اجلان��ب اإليراني عن تزويدنا 
بالكهرباء أثر على إنتاج الطاق��ة الكهربائية في بعض املناطق. وما 
زاد الطني بلة، هو غياب التنس��يق بني س��لطات احملافظات ملواجهة 
أزم��ة نقص الكهرب��اء واملاء، حيث تتخ��ذ كل منها إج��راءات فردية 
تضم��ن مصلحته��ا فقط، وهو م��ا رأيناه في قيام بع��ض احملافظات 
بقط��ع الكهرباء واألنهار املارة فيها ألخذ حصتها كاملة ولو أدى إلى 
حرمان اآلخرين منها. ال يختلف أحد على ان نقص خدمات الكهرباء 
واملاء وتفش��ي البطالة والفقر واخملدرات وانتش��ار السالح ، هي أزمة 

معقدة مزمنة منذ 2003 عجزت كل احلكومات عن حلها .

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

وليست مكتوبة بخط اليد. 
مع اإلعتزاز واحملبة

تنويــه..إلى كتابنا األعزاء

 خارطة طريق

 نقص اخلدمات يف
 العراق واالحتجاجات
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واقعة يف العراق قبل اكثر من مخسني عامًا تكشف الكثري من سياسات ترامب املعاصرة

*محمد توفيق عالوي

انقل ه��ذه الواقعة التي حدثت في بيتنا في بغداد 
عام 1967 حيث لم يتجاوز عمري االربعة عشر ربيعاً 
عندم��ا جاء الى بيتنا صاح��ب معامل الكوكاكوال 
ف��ي العراق صديق وال��دي بعد رجوعه م��ن اميركا 
وكن��ت حاضراً ف��ي تلك اجللس��ة فق��ال: التقيت 
بإدارة شركة الكوكاكوال في امريكا وقلت لهم اني 
استغرب من قراركم بفتح معمل للكوكاكوال في 
اس��رائيل التي ال يبلغ عدد سكانها الثالث ماليني 
انس��ان وفي املقابل س��تضطرون ال��ى اغالق كافة 
معاملك��م في كافة بلدان العالم العربي بس��بب 
قرار الدول العربية مبقاطعة الكوكاكوال ان انشأمت 
معملكم في اسرائيل، وعدد سكان العالم العربي 
يتجاوز ال 120 مليون انسان )في ذلك الوقت(، وهذه 
اخلطوة ستكلفكم خسائر كبيرة جداً، فأجابوني: 
كل م��ا تقوله صحيح؛ ولكن جاءنا االس��رائيليون 
وطلب��وا من��ا ان نفت��ح معم��الً للكوكاك��وال ف��ي 

اس��رائيل فناقش��ناهم بنفس منطقك؛ فهددونا 
إن ل��م نواف��ق عل��ى فت��ح املعم��ل ف��ي اس��رائيل 
فسيش��نوها علينا حرب��اً اقتصادية ف��ي اميركا، 
ولهم الق��درة على افالس ش��ركة الكوكاكوال في 
امي��ركا خالل 24 س��اعة !!! ه��ذه احلادث��ة ال تبني 
اثر العنصر املالي فحس��ب، بل تب��ني القوة اجلبارة 
)للعنص��ر املالي( م��ن قبل اللوبي املؤيد إلس��رائيل 
في الس��يطرة على العملية السياسية وانتخاب 

رئيس اجلمهورية في اميركا.
اما العنصر الثاني فهو عنصر )البرنامج االنتخابي 
االمريك��ي( الفري��د من نوع��ه وال��ذي يعتمد على 
اصوات كل والية على حدة وليس على كامل اصوات 
املنتخب��ني في كام��ل الواليات املتحدة ، ويس��مى 
بنظ��ام )اجملمع االنتخاب��ي( حيث الف��وز ال ينطلق 
م��ن التصويت احلقيقي، فنجد ف��ي انتخابات عام 
2016 ان ع��دد املصوتني لهي��الري كلنتون اكثر من 
ع��دد املصوتني لترامب كمجم��وع لكافة الواليات 
املتح��دة بحوالي ثالثة ماليني ناخ��ب ولكن ترامب 
ف��از على هي��الري ك�)أصوات انتخابية( ، والس��بب 
في هذا هو احتس��اب كامل االص��وات االنتخابية 
في اي والية للمرش��ح الفائ��ز االول في تلك الوالية 
ام��ا الفائز الثاني فال يحصل على اي صوت، ولذلك 
خس��رت هيالري كلنتون اس��تناداً له��ذا البرنامج 
االنتخابي االمريكي الفريد، وهذا النظام االنتخابي 
وفر الفرصة للوبي املؤيد إلس��رائيل لالستفادة من 

اجلالية املؤيدة إلس��رائيل حتى وإن كانت نسبتهم 
ضئيل��ة، ولكن في كثير م��ن الواليات عندما تكون 
االص��وات بني احلزب اجلمهوري واحل��زب الدميقراطي 

متقاربة يكون لألقلية املؤيدة إلس��رائيل دور بيضة 
القبان.

االمريكي��ة  للش��ؤون  العام��ة  )اللجن��ة  آيب��اك 
االسرائيلية(

تتولى هذه اللجنة توفير االس��ناد املالي للمرشح 
املؤي��دة إلس��رائيل  اجلالي��ة  توجي��ه  ع��ن  فض��الً 
للتصوي��ت ملن يق��دم اكبر اخلدمات إلى اس��رائيل؛ 
لقد قام ترامب خالل حملته االنتخابية بالقاء عدة 

خط��ب انتخابية ف��ي جتمعات )اآليب��اك( اعطاهم 
وعوداً في اس��ناده الكامل إلس��رائيل ومن ضمنها 
التأكيد على القدس كعاصمة ش��رعية إلسرائيل 
ونق��ل الس��فارة االمريكي��ة إلى هن��اك، فضالً عن 
تغيي��ر االتف��اق الن��ووي مع اي��ران ال��ذي مت االتفاق 
عليه ف��ي زمن اوبام��ا، وقد حصل ترام��ب على اثر 
ذلك تأيي��داً من قبل اآليباك مع متويل كبير وتوجيه 
اجلالية املؤيدة إلسرائيل النتخاب دونالد ترامب في 

انتخابات 2016.

كيف نفهم ترامب؟
ترام��ب كأغلب السياس��يني املكيافلي��ني مبادئه 
السياس��ية هي موازي��ن الربح واخلس��ارة فال يريد 
من س��عيه لتغيير االتفاق النووي مع ايران وسعيه 
لتحش��يد القوات االمريكية في املنطقة وتهديده 
بتوجي��ه ضرب��ة قاصمة ال��ى ايران اكثر م��ن تأييد 
اللوبي املؤيد إلسرائيل من اسناده مالياً والتصويت 
له في االنتخابات الس��ابقة والالحقة، ومن يعرف 
ترامب وتاريخه يعرف انه لم يفعل ذلك انطالقاً من 
حبه لهذا اللوبي ، وال انطالقاً من حبه إلس��رائيل، 
وال انطالق��ا من بغضه إليران، ب��ل انطالقاً من أجل 
مصلحة ذاتية بحتة وهي رغبته بالنجاح والفوز في 
االنتخابات الس��ابقة ومن ثم االنتخابات الالحقة 
للرئاسة االمريكية لعام 2020؛ لذلك فانه ال يرغب 
باحلرب الش��املة ضد ايران م��ن دون مبرر حقيقي، 
إلن ذلك س��يؤدي إلى مقتل البع��ض او العديد من 

اجلن��ود األمريكان وهذا س��يفقده عنص��ر النجاح 
ف��ي االنتخاب��ات القادم��ة؛ إن الق��وات االمريكية 
قادرة على تدمير ايران تدميراً كامالً، وهذا س��يصب 
ملصلحة اسرائيل، ولكنه لن يصب ملصلحة دونالد 
ترام��ب للنجاح؛ حالة واحدة متكنه من اعالن حرب 
ش��املة، وه��ي إن قت��ل عدد كبي��ر م��ن االمريكان 
واتهمت ايران بذلك حتى وإن لم تكن مس��ؤولة في 
الواقع.في سبتمبر 2018 س��قطت بعض القنابل 
في محيط الس��فارة االمريكية في بغداد فتحرك 
جون بولن وبومبيو لضرب اي��ران، ولكن البنتاغون 
رفض ذلك لعدة اس��باب وإحدى هذه االسباب عدم 
وج��ود ق��وات امريكي��ة كافية في املنطق��ة، فقام 
ترامب بإرس��ال هذه القوات الضخمة إلى املنطقة 
في ش��هر ايار 2019 والقادرة على شن احلرب وليس 
لتهديد اي��ران فحس��ب؛ لقد ادى ترام��ب الواجب 
امللق��ى عل��ى عاتقه، فق��ام باإلضافة الى ارس��ال 
القوات بتوجيه االتهام بش��أن تفجير الس��فن في 
الفجي��رة و ضرب الناقالت وكذلك ضرب املنش��آت 
االمريكي��ة والس��فارة ومعس��كرات امريكية في 
الع��راق إلى ايران من دون حتقيق علمي وواقعي؛ لقد 
كانت توقعاتهم ان يقوم ترامب بضرب ايران بسبب 
ما وف��روه له من متطلب��ات، ولكنه ف��ي هذا اجملال 
ليس مسيراً كما اعتقدوا حينما تعامل سابقاً مع 
القدس واجلوالن ولكن لديه حس��اباته اخلاصة في 
الربح واخلسارة؛ فهو غير مستعد لضرب ايران ألنه 

غير مستعد للمجازفة مبستقبله السياسي وفوزه 
باالنتخابات من اجل اسرائيل؛ اما بالنسبة لضرب 
الطائرة فلع��ل لديهم اياٍد خفي��ة إلدخال الطائرة 
في اجملال اجل��وي االيراني، وعندم��ا اعلنت إيران عن 
مس��ؤوليتها توقعوا هذه املرة انه سيوجه الضربة 
إليران؛ فاتخذ موقفاً في ظاهره اشد زاعماً انه كان 
ينوي ضرب ايران ولكنه تراجع في النهاية، لم تكن 
له اي نية بس��بب حس��اباته للربح واخلسارة، لقد 
اصبح واضحاً ان ترامب مستعد ان يتهم ايران بأي 
تهمة ويهددها بأشد التهديدات من اجل اسرائيل 
في الظاهر ومن اجل الفوز باالنتخابات في حقيقة 
االم��ر ولك��ن لي��س اكثر من ذل��ك.  الك��رة اآلن في 
ملع��ب الفريق املس��تفيد من ضرب اي��ران ال يعني 
م��ا ذكرنا من وقائع ان خطر احل��رب قد انتهى، فمع 
جمي��ع املعطيات اعاله فما زال الوضع خطيرا، وما 
زالت امكانية توجيه ضربة موجعة لألمريكان من 
قبل الفريق املس��تفيد من ضرب ايران وتتهم فيها 

ايران موجودة. ألنه فقط في هذه احلالة ميكن تعبئة 
وش��حن الش��ارع االمريكي ض��د ايران وس��يكون 
ترام��ب مجب��راً عل��ى اع��الن احلرب الش��املة ضد 
ايران، وس��تحترق املنطقة باس��رها من العراق الى 
ايران إل��ى دول اخلليج الى لبنان بل حتى اس��رائيل 
كما تطرقت اليه جريدة هآرتس االس��رائيلية قبل 
بضع��ة ايام.  إن ايران اآلن في وضع ال حتس��د عليه، 
ف��إن خرجت م��ن هذه االزم��ة من دون ح��رب فإنها 
تتعرض اآلن وس��تتعرض في املستقبل الى حصار 
خانق وش��ديد، اش��د بكثير من حص��ار العراق في 
تس��عينات القرن املاضي، قد يستطيعون االنتظار 
لسنة ونصف بأمل ان ال يعاد انتخاب ترامب، ولكن 
ان اعيد انتخابه فس��تكون في وضع اش��د بكثير، 
وستتغير املعطيات في ذلك الوقت وال ميكن التنبؤ 

اآلن مبا سيحدث في ذلك احلني !!!

*وزير االتصاالت االسبق

ايران اآلن يف وضع ال تحسد 
عليه فإن خرجت من هذه 
االزمة من دون حرب فإنها 
ستتعرض يف املستقبل اىل 
حصار خانق وشديد اشد 
بكثري من حصار العراق

الشعوب بملياراتها السبعة 
تزحف يف الحرب او يف 
السلم على بطونها وان 
عملية السيطرة على هذه 
املاليني والتحكم بمصائرها 
يخضع لقوانني صارمة

هل تنتهي امللفات العالقة بني 
البلدين دون رجعة إليها كورقة 
ضغط تستخدمها الكويت ضد 
العراق أم سيبقى العراق أسري 
إيماءات وإيحاءات يلوح بها قادة 
الكويت بني الحني واآلخر ؟

تصاعد الفعاليات الرافضة 
لنقص خدمات الكهرباء 
واملاء يف اغلب مدن العراق 
من التظاهرات البسيطة 
واالعتصامات إىل قطع 
الشوارع والطرق الرئيسة

خطوة لصاحل صاحل

 حسن فخري السامرائي

عذابات الشعوب وغضبها

حتديات التنويع االقتصادي يف العراق



ي��وم  ذات  تيلرس��ون  دخ��ل 
ال��ى غرف��ة الطع��ام اجمل��اورة 
ملقابلة  البيض��اوي،  للمكتب 
ترامب وبريبوس ولكي يش��رح 
للرئي��س مج��دداً ع��دم وجود 

خرٍق لالتفاق.
اال ان ترامب اصر على موقفه، 
وقال: »انه��م يخرقون االتفاق 
وعليك اعداد نٍص يؤكد ان هذه 
االتفاقية ق��د ماتت وانتهت«. 
ثم اقترح امكانية اعادة النظر 
في بنود االتفاق، واالس��تعداد 

للتفاوض من جديد.
رد تيلرسون ساخطاً: »سيدي 
الرئيس السلطة في يدك انت 
الرئيس. قل لي ماذا تريدني ان 
افعل وبامكانك ان ترس��م لي 
الطريقة وانا سوف افعل كل 
ما تقوله«. وقد اقترب تيلرسون 
به��ذه اللهج��ة وال��ى درج��ٍة 
خطي��رة م��ن خ��رق بروتوكول 

التعامل مع الرئيس.
وكال��ة  مدي��ر  يختل��ف  ل��م 
بومبيو  املركزية  االستخبارات 
كثيراً مع طروحات تيلرس��ون 
بشأن ايران وواقع حال االتفاق 
معها لكنه تعامل مع الرئيس 
في هذه املس��ألة بليونة اكبر 
أي كم��ا يفع��ل ماتيس، فقال 
»حس��ناً،  ترام��ب:  مخاطب��اً 
س��أقول ل��ك س��يدي الرئيس 
كيف افه��م ان االتفاق ناجٌح 

من الناحية التقنية«.
متس��ك ماتي��س برأي��ه في ان 
ايران هي اب��رز عنصر مؤثر في 
الذي يس��ود  االس��تقرار  عدم 
املنطقة، وكان ماتيس متصلباً 
ف��ي محافل��ه اخلاصة،  ج��داً 
لكنه اصبح اكثر اعتداالً. فقد 
كان يرى ض��رورة دفع االيرانيني 
ال��ى التراجع، واحل��اق الهزمية 
بهم ومحاولة دق اس��فني بني 
الروس وااليرانيني لكن من دون 

التسبب في نشوب حرب.
اال ان روسيا حذرت ماتيس سراً 
ب��أن اندالع حرب ف��ي منطقة 
البلطيق س��يؤدي حتم��اً الى 
استخدامها االسلحة النووية 
التكتيكية ض��د قوات الناتو. 
فق��ال ماتي��س، وبتأيي��د م��ن 
دانفورد ان روسيا كانت تهديداً 

وجودياً للواليات املتحدة.
وكان ماتيس قد اسس لصداقة 
وثيقة م��ع تيلرس��ون، وحاول 
الرج��الن االلتقاء عل��ى مائدة 
التالية.  االس��ابيع  الغداء في 
وكان منزل ماتيس بالقرب من 
وزارة اخلارجية فأبلغ موظفيه 
غير مرة: »سأخرج لكي القي 

عليه السالم«.
ماتي��س  ان  ماكماس��تر  رأى 
»الفري��ق  هم��ا  وتيلرس��ون 
الثنائي«، ووجد نفس��ه خارج 
دائرتهما وه��و االمر الذي كانا 

يريدانه بالضبط.
كان تيلرس��ون على خالف مع 
البيت االبيض بش��أن موظفي 
وزارة اخلارجي��ة وهو االمر الذي 
زاد االم��ور تعقي��داً. وق��د دعا 
بريب��وس بع��د ذلك ال��ى عقد 
اجتماٍع مع تيلرس��ون وستة 

من موظف��ي البي��ت االبيض. 
وُعق��د االجتماع فوق ش��رفٍة 
خ��ارج زاوي��ة مكت��ب رئي��س 
املوظفني. وقد عارض تيلرسون 
باص��رار ف��ي اح��دى املراح��ل 
الشخص الذي رشحه البيت 
االبي��ض ملنص��ٍب رفي��ع جن��ح 
ف��ي توظيف الش��خص الذي 

اقترحه هو.
اما جوني دي س��تيفانو مدير 
موظف��ي البي��ت االبيض فقد 
ف��رد  التعي��ني  ه��ذا  ع��ارض 
تيلرسون ساخطاً: »ال اسمح 

الحد بأن يق��ول لي من اوظف 
وم��ن ال اوظف. وقد ُس��مح لي 
عندم��ا حصل��ُت عل��ى ه��ذه 
الوظيفة بأن اوظف االشخاص 

الذين اريدهم«.
ان  بريب��وس: »تس��تطيع  قال 
الذي��ن  االش��خاص  توظ��ف 
تريدهم، لكن مش��كلتنا هنا 
ان االم��ور جتري ببطٍء ش��ديد. 
فأعمالنا عالقة بس��بب عدم 
وجود ما يكف��ي من املوظفني 
حي��ث يج��ب ان يكون��وا م��ا 
يجعلن��ا نبدو مث��ل املغفلني. 
وعل��ى هذا فأن علي��ك ان تبدأ 
بتوظي��ف ه��ؤالء االش��خاص 
قبل اواخر ش��هر متوز/ يوليو او 
سوف ابدأ انا بانتقاء موظفني 

بنفسي«.
ل��م يتأخر االم��ر قب��ل دخول 
تيلرسون في صراٍع آخر، لكن 
البيضاوي  املكتب  كان  املكان 
الرئي��س.  وام��ام  امل��رة،  ه��ذه 
وق��د ب��دأ اخلالف عندم��ا وجه 
تيلرس��ون اس��اءًة ملستش��ار 
السياسات ستيفن ميلر وهو 
م��ن االش��خاص املقرب��ني من 
ترامب متهماً اياه باجلهل فرد 
عليه ميلر بأن س��أله بلهجٍة 

متعالية: »وما هو العمل الذي 
قمت بادارته بالفعل؟«.

وقد حاول السكرتير الصحفي 
للبيت االبيض سني سبايسر 
وال��ذي كان برتب��ة قائ��د ف��ي 
احتياط البحرية اقناع ماتيس 
باالش��تراك في برنامٍج حواري 
االدارة احلكومية.  بالنيابة عن 
لكن اجلواب كان س��لبياً على 

الدوام.
النهاي��ة:  ق��ال ماتي��س ف��ي 
»س��بق لي ي��ا س��ني ان قتلُت 
معيشتي.  لكسب  اشخاصاً 

واذا متاديت في اهانتي فسوف 
افغانستان. هل  الى  ارس��لك 

هذا واضح؟«.
ق��ال ترامب: »ال اعت��زم توقيع 

ف��ي  للمصادق��ات  اي جتدي��ٍد 
انن��ي  اص��دق  ال  املس��تقبل. 
اوقع على هذه. لن اس��مح لك 
باقناع��ي توقي��ع واحدة اخرى 

مثل هذه«.
وقع ماكماستر في وقٍت الحق 
عل��ى اس��تراتيجية منهجية 
جتاه اي��ران مؤلفة م��ن فرعني 
ث��م نش��رها بعد ذل��ك. كانت 
قواعد االش��تباك ه��ي الفرع 
االول والذي كان بالفعل حملة 
هّدام��ة م��ن اج��ل التأثير في 
الش��عب االيراني. ام��ا الفرع 
الثاني فقد حدد طرق املواجهة 
خالل التح��ركات التي تعتمد 

العنف.
الفصل السابع عشر

هاج��م ترامب خ��الل حملته 
الرئاس��ية االتفاقات التجارية 
االميركي��ة مبث��ل الق��وة التي 
هاج��م بها هي��الري كلينتون. 

التجاري��ة  االتفاق��ات  ان  ورأى 
االميركي��ة املعمول بها حالياً 
االجنبي��ة  للس��لع  اتاح��ت 
الوالي��ات  اغ��راق  االرخ��ص 
املتحدة االمر الذي جّرد العمال 

االميركيني من وظائفهم.
قال ترامب في ش��هر حزيران/ 
يوني��و من الع��ام 2016 وخالل 
عق��ده  انتخاب��ي  مهرج��ان 
اخل��ردة  معام��ل  اح��د  ف��ي 
بنس��لفانيا  ف��ي  املعدني��ة 
ف��ي  الوظائ��ف  خس��ارة  ان 
القط��اع الصناع��ي ما هي اال 

»كارثة س��ببها السياسيون« 
و«م��ن نتائج سياس��ة طبقة 
يفضل��ون  الذي��ن  القيادي��ني 

العوملة على االميركانية«.

كانت نتيجة هذه السياس��ة 
السياس��يني  »قادتنا  ان  ه��ي 
حرموا الناس من وسائل كسب 
عائالتهم..  ومعيش��ة  رزقهم 
كما نقل��وا وظائفن��ا وثرواتنا 

ومصانعنا الى املكسيك والى 
ما وراء البحار« وهاجم ترامب 
كذلك كلينت��ون »واصدقاءها 
ف��ي اقتص��اد العومل��ة الذي��ن 

ارادوا دفع امي��ركا لكي تفكر 
بطريقٍة محدودة«.

االقتصاد  اختلف كل علم��اء 
تقريب��اً مع ترام��ب لكنه عثر 
عل��ى اقتص��ادي اكادميي كان 
يكره التجارة احلرة بالقدر ذاته. 
وظف ترام��ب ذل��ك االكادميي 
البي��ت االبي��ض وعه��د  ف��ي 
الي��ه مبنصبني: مدي��ر التجارة 
الصناعي��ة  والسياس��ات 
وكذل��ك مدير مجلس التجارة 
الوطن��ي. كان بيت��ر نافارو في 
السادسة والسبعني من العمر 

وكان يحمل ش��هادة دكتوراه 
ف��ي االقتص��اد م��ن جامع��ة 
هارفرد. قال نافارو في تصريٍح 
علن��ي ل��ه: »ه��ذه ه��ي ارادة 

الرئيس. ان مهمت��ي الفعلية 
كاقتصادي هي محاولة تقدمي 
والت��ي  الالزم��ة  التحلي��الت 
تتوافق مع حدس��ه. وانا اعلم 
ان حدس��ه صائ��ٌب دائم��اً في 

هذه املسائل«.
كان غاري كوه��ن مقتنعاً بأن 
العج��ز التج��اري م��ع ال��دول 
االخ��رى ليس ب��ذي اهمية بل 

ميك��ن ان يك��ون ام��راً مفي��داً 
ويس��مح لألميركيني بش��راء 
ارخص. كانت  بأسعار  السلع 
الس��لع اآلتية من املكس��يك 
وكندا، والصني، تُغرق اس��واق 
الواليات املتحدة ألن اسعارها 
كان��ت تنافس��ية. وكان ذل��ك 
يعن��ي ان االميركي��ني الذي��ن 
ينفقون مبال��غ اقل على هذه 
الس��لع املس��توردة امتلك��وا 
ام��واالً اكث��ر النفاقه��ا عل��ى 
ومخدراٍت  وخدماٍت،  منتجاٍت، 
اخرى. كان كل ذلك هو فاعلية 

االسواق املعوملة.
حدث هن��ا صداٌم ب��ني كوهن 
ونافارو. ق��ال كوهن خالل احد 
التي ج��رت في  االجتماع��ات 
املكتب البيض��اوي مع ترامب 
م��ن   %99,999 ب��أن  وناف��ارو 
يوافقون  العال��م  اقتصادي��ي 
مع��ه. كان كوه��ن عل��ى حق 
م��ن الناحي��ة املبدئية وهكذا 
وقف نافارو وحيداً من الناحية 

العملية .
لك��ن ناف��ارو هاج��م كوه��ن 
ووصف��ه بأنه مجرد مغفل من 

مؤسسة وول ستريت.
كان جوه��ر حجة ناف��ارو وهو 
العجز التجاري االميركي يزداد 
مع الرسوم اجلمركية العالية 
التي تفرضها البلدان االجنبية 
مثل الصني، والتالعب بأسعار 
ف��ي  والس��رقات  العم��الت، 
امللكي��ة الفكري��ة والعمال��ة 

لالس��تغالل،  اخلاضع��ة 
والتساهل في فرض الضوابط 

البيئية.
وقال نافارو ان اتفاقية التجارة 
احل��رب ل��دول ش��مال اميركا 
)نافت��ا( متكنت من اس��تنزاف 
م��ن  االنتاجي��ة  الش��رايني 
الوالي��ات املتحدة، وس��حبها 
الب��الد، أي كم��ا  ال��ى خ��ارج 
توق��ع ترامب متام��اً، وهو االمر 
الذي حول املكس��يك الى قوٍة 
انتاجي��ة بينما حت��ول العمال 
االميركي��ون ال��ى عاطلني عن 
االم��ر  وه��و  وفق��راء.  العم��ل 
الذي اوج��ب على ترامب فرض 
رس��وٍما جمركية على الفوالذ 

املستورد.
وافق ترامب على هذا االجراء.

ابلغ كوهن ترامب ونافارو وبعد 
ان دفع مبوجبات االحترام جانباً 
»يُحتم��ل  الوض��ع:  ه��ذا  ازاء 
ان تتعلم��ا ش��يئاً ل��و لزمتما 

الصمت«.
غولدم��ان  ان  كوه��ن  اعتب��ر 
ساكس هي املؤسسة واملصدر 
لألبح��اث  والدائ��م  االه��م 
يعني  واحلقائ��ق.  واملعطي��ات 
ذل��ك انه في أي وقت يش��ارك 
فيه املرء في اجتماٍع ما فيجب 
عليه امتالك معلوماٍت موثقة 
وصلب��ة اكثر من أي ش��خص 

آخر في غرفة االجتماعات .
قال كوهن: »ان املش��كلة هي 
ان بيت��ر يأت��ي الى هن��ا ويقول 
كل هذا ال��كالم، لكن من دون 
ان ميتلك اية حقائق لدعمها« 
وه��و الذي ارس��ل ال��ى ترامب 
دراس��ة بحثية ح��ول اقتصاد 
اخلدمات. كان يعرف ان ترامب 
ل��م يقرأه��ا ق��ط، ولعل��ه لن 
يفعل ذلك في املستقبل. كان 
ترام��ب يكره قراءة الدراس��ات 

الطويلة .
توج��ه كوه��ن ال��ى الرئي��س 
محاوالً تلخيص الوضع: »انت 
متتل��ك رؤي��ة نورم��ان روكويل 

الميركا«. 
االقتص��اد االميرك��ي في هذه 
االيام ليس كم��ا كان في تلك 
االيام. اما اليوم ف��إن »ما يزيد 
عل��ى 80% م��ن ناجتن��ا احملل��ي 
االجمال��ي يأت��ي م��ن قط��اع 
اخلدمات«. كان كوهن يعرف ان 
النسبة هي 84% تقريباً لكنه 
لم يرغ��ب ان يتوجه اليه احد 
لينصح��ه بتدوي��ر االرقام. اما 
طريقة غولدم��ان فكانت في 

تدوير االرقام نزوالً لكن بحذر.
»فكر في هذا يا سيدي عندما 
تسير في احد شوارع مانهاتن 
في ه��ذا اليوم كيف هي حاله 
الي��وم باملقارن��ة مع م��ا كان 
عليه الشارع في مانهاتن قبل 
عشرين او ثالثني سنة«. اختار 
كوه��ن تقاطعاً مألوف��اً لديه 
في الشارع ويتذكره جيداً النه 
قبل عش��رين عاماً قامت في 
الزوايا االربع مؤسسات: غاب، 
بي.  املوز، وج��اي.  وجمهوري��ة 
مورغان، واحد متاجر التجزئة.

ملف

متسك ماتيس برأيه يف ان ايران هي ابرز عنصر مؤثر يف عدم االستقرار الذي يسود املنطقة

ملاذا اعترب كوهن ان غولدمان ساكس 
هي املؤسسة واملصدر االهم والدائم 

لألبحاث واملعطيات والحقائق؟

احللقة )30(

روسيا حذرت ماتيس سرًا بأن اندالع حرب يف 
منطقة البلطيق سيؤدي حتمًا اىل استخدامها 

االسلحة النووية التكتيكية ضد قوات الناتو

تيلرسون
بريبوس

ماتيس

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

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

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

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

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

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

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

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

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

للجماهير« أملني لكم أن تبحروا مع امواج الكتاب وكل يغرف ما يريد«.
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»فوكس  شبكة  كشفت 
مدرب  أن  األميركية،  سبورت« 
العراقي،  الوطني  املنتخب 
ستريشكو  السلوفيني 
عقده  متديد  رفض  كاتانيتش، 
عدد  غياب  احتمالية  بسبب 

املنتخب  عن  الالعبني  من 
في  »مشكلة«  لوجود 

جوازاتهم.
تلقى  قد  كان  الكرة،  احتاد 
النزاهة  جلنة  من  كتاباً 
هوية  من  بنسخة  للمطالبة 
األحوال املدنية لـ72 العباً في 
هناك  ألن  الوطني،  املنتخب 

»شكوكا حول صحة أوراقهم 
الثبوتية«.

وذكرت الشبكة في تقرير   أن 
سيفتقد  العراقي،  »املنتخب 
خلدمات العديد من العبيه في 
ملونديال  املؤهلة  التصفيات 
2022 في قطر بسبب مشكلة 

في جوازات 72 العباً عراقياً«.
من  ألنه  »نظًرا  أنه  وتابعت، 
أسود  عن  يغيب  أن  احملتمل 
الالعبني  من  عدد  الرافدين، 
الرئيسيني في تصفيات كأس 
تبدأ  التي  العالم وكأس آسيا 
في ايلول، فإن مدرب املنتخب 
العراقي ستريشكو كاتانيتش 
متديد  على  التفاوض  رفض 

عقده«.
عقد  أن  إلى  االشارة  جتدر 
كاتانيتش، سينتهي في ايلول 

املقبل.

فريقه  قائد  غياب  اجلوية،  القوة  نادي  أعلن 
الكروي حمادي أحمد حتى نهاية املوسم بسبب 
اإلصابة.وتعرض الالعب حمادي أحمد إلى اإلصابة 
في مباراة الزوراء  األحد املاضي والتي أقيمت على 
ملعب الشعب الدولي، بعد أن سقط على كتفه 
بالدقيقة  الكرات  إحدى  في  اشتراكه  نتيجة 
وذكر طبيب فريق  األول.  الشوط  أحداث  )22( من 
في  املوسوي  غالب  القدم،  لكرة  جلوية  القوة 
حمادي  لالعب  أجريت  التي  »األشعة  أن  بيان 
الترقوة  أحمد كشفت عن وجود فطر في عظم 
مع خلع بالكتف لليد اليمنى لكابنت الصقور«.

سيجري  أحمد  »حمادي  أن  املوسوي،  وأضاف 
للشفاء  اخملتصني،  أحد  يد  عملية جراحية على 
من اإلصابة، وبالتالي سيغيب عن املالعب لنهاية 

املوسم«.

ــوزا  ف ــط  النف ــادي  ن ــف  خط
ــه الصناعات  صعبا من ضيف
ــة، بهدف دون رد في  الكهربائي
ــاء  ــي أقيمت مس ــاراة الت املب
ــى ملعب نادي  ــس االول عل ام
ــاب اجلولة 33  ــة حلس الصناع

من الدوري العراقي املمتاز.
ــاراة أخرى بذات اجلولة  وفي مب
ــرزاق، فريقه  ــاد أحمد عبد ال ق
ــى  ــم عل ــوز مه ــة لف الديواني
ــف، بينما  ــاء، بهدف نظي املين
حسم التعادل السلبي مباراة 

احلسني والكرخ.
مواصلة االنتصارات

ــب الصناعة، واصل  على ملع
ــة  اإليجابي ــه  نتائج ــط  النف
وخطف النقاط الـ3 بعد فوزه 
الكهربائية  ــات  الصناع على 

بهدف دون رد.
ــاراة وعينه  ــل املب ــط دخ النف
ــوز التي تقربه  على نقاط الف
ــع، وبدأ  ــز الراب ــن املرك أكثر م
ــركات العبيه  ــا عبر حت ضاغط

مازن فياض ووليد كرمي.
ــدة  ع ــي  ف ــط  النف ــاول  وح
محاوالت قبل أن يحرز الهدف 
الوحيد في املباراة في الدقيقة 

30 عبر العبه وليد كرمي.
ــي واصل  ــوط الثان ــي الش وف
ــوازن  ت ــاظ على  ــط احلف النف
ــي  ــظ ف ــني التحف ــا ب األداء م
ــة  ــة ومحاول ــوط اخللفي اخلط

ــة الصناعات بالهجوم  مباغت
املرتد.

ــى  إل ــده  رصي ــط  النف ــع  ورف
النقطة 52 في املركز اخلامس، 
ــد الصناعات  فيما جتمد رصي
ــد النقطة 32  الكهربائية عن

في املركز 17.
تقدم ملحوظ

ــن  متك ــة  الثاني ــاراة  املب ــي  ف
الديوانية من مواصلة تقدمه 
امللحوظ على مستوى النتائج 
واألداء بفوزه على امليناء بهدف 

دون رد.
ــا من  ــدأ مهاجم ــة ب الديواني
ــح  ــدف يري ــجيل ه ــل تس أج
ــره التي توافدت بغزارة  جماهي
ــق، ومتكن أحمد  ملناصرة الفري
ــام بذلك  ــرزاق من القي عبد ال

في الدقيقة 25 من املباراة.
ــودة، وكاد  ــاء الع ــاول املين  وح
حسام مالك أن يسجل هدف 
ــة احلارس،  ــادل لوال يقظ التع
وسدد نفس الالعب كرة قوية 

مرت بجوار القائم.
ــاول  ــي ح ــوط الثان ــي الش وف
ــد اهلل  ــية عب ــة برأس الديواني
ــر لكن احلارس متكن  عبد األمي
ــرة، فيما حاول  ــاد الك من إبع
دون  ــرا  ــوكان كثي ــد ش محم

جدوى.
ــده إلى  ــة رصي ــع الديواني ورف
النقطة 37، وتقدم للمركز 14 
ــد رصيد امليناء عند  بينما جتم

النقطة 35 في املركز 16.
تعادل سلبي

ــلبي على  وخيم التعادل الس
ــه  وضيف ــني  احلس ــة  مواجه
الكرخ، في املباراة التي أقيمت 

مبلعب مدينة الصدر.
ــاوالت الكرخ العودة  ورغم مح
ــد  بع ــة  اإليجابي ــج  للنتائ
املباريات املاضية،  تراجعه في 
ــاب أبرز  ــن غي ــى م ــه عان إال أن
ــات،  اإلصاب ــبب  بس ــه  جنوم
خصوصا في اخلط األمامي، ما 

دفع املدرب عبد الكرمي سلمان 
لالعتماد على الالعب الشاب 

سجاد جاسم.
ــى  إل ــده  رصي ــرخ  الك ــع  ورف
ــز الرابع،  النقطة 56 في املرك
بينما رفع احلسني رصيده إلى 

23 نقطة في املركز 19.
ــم التعادل  ــه حس ــن جانب م
السلبي، مباراة أربيل، وضيفه 
ــات  منافس ــن  ضم ــف،  النج
ــدوري  ال ــن  م ـــ33  ال ــة  اجلول
أقيمت  والتي  املمتاز،  العراقي 

ــس االول في ملعب  ــاء ام مس
فرانسو حريري.

ــتوى  ــن املباراة باملس  ولم تك
ــوب، حيث لم يتمكن أي  املطل
فريق من استثمار الفرص التي 
الحت له خالل شوطي اللقاء.

ــدد من  ــل على ع ــل أربي وحص
ــتم  ــو رس الفرص أضاعها اس
ومحمد جفال، فيما لم يوفق 
ــني سلمان  طاهر حميد وحس
ــرص التي  ــتغالل الف ــي اس ف
ــي  لتنته ــف  للنج ــنحت  س

املباراة بالتعادل السلبي.
ــى  إل ــده  رصي ــل  أربي ــع  ورف  
النقطة 40 في املركز العاشر، 
بينما رفع النجف رصيده إلى 

النقطة 37 في املركز 13. 
وكانت اجلولة ذاتها قد شهدت 
ــوز النفط على ضيفه  اليوم ف
الصناعات الكهربائية، بهدف 
ــذات النتيجة انتصر  دون رد، وب
ــاء، بينما  ــة على املين الديواني
حسم التعادل السلبي مباراة 

احلسني والكرخ.
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مسري كاظم مدرًبا للسماوة
قررت الهيئة اإلدارية لنادي السماوة، اختيار 
، خلًفا  الفريق   لقيادة  املدرب سمير كاظم 

مليثم داعي احلق.
سمير  املدرب  مع  بالتعاقد  اإلدارة  قرار  وأثار 
سبق  املدرب  كون  إعالمية،  ضجة  كاظم، 
الهيئة  النتخابات  شهرين  قبل  وترشح 
الهيئة  بعضوية  وفاز  اجلوية  للقوة  اإلدارية 
اإلدارية، وبالتالي العمل في التدريب واإلدارة 
االحتاد  بلوائح  مرفوضة  مزدوجة  مهمة 

العراقي.

وأكد مصدر أن سمير كاظم قدم استقالته 
السماوة  إدارة  وأبلغ  اجلوية،  القوة  إلدارة 
برغبته للعودة إلى العمل الفني وترك العمل 

اإلداري.
يشار إلى أن سمير كاظم سبق وعمل مدربًا 
احلالي،  املوسم  بداية  منذ  الديوانية  لفريق 
واستقال قبل انطالق اجلولة األولى، ثم رشح 
بعضوية  وفاز  اجلوية،  القوة  إدارة  النتخابات 

مجلس اإلدارة.

 بغداد / 

بغداد / 

بغداد / 

بغداد / 
بغداد / 

بغداد / 

بغداد / 

بغداد / 

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

زوروا موقعنا على االنرتنت:

WWW.albayyna-new.com الر ياضــــة

ــيكو الدوري العراقي املؤجل وكانت االحداث قبل املباراة  انتهى كالس
وبعدها واالثارة حاضرة داخل ارض امللعب بني الالعبني وعلى املدرجات 
ــاظ غير احملببة  ــق بااللف ــل االجتماعي والتراش ــائل التواص وفي وس

للجميع وهذه االشياء باتت ثقافة ال ميكننا التخلص منها . 
نعلم ان عراقة الدوري العراقي في مباريات الكالسيكو قدمية منذ االزل 
ــبانيا وانكلترا  والتنافس موجود مثله مثل باقي بلدان العالم في اس
وايطاليا واملانيا وكثير من الدول العربية بني االهلي والزمالك في مصر 
والسعودية  بني االهلي واالحتاد كل هذه البلدان لو تراجع مبارياتهم ال 
ــياء التي حتدث في دورينا  ذي الفصول االربعة وال يشبه  جتد هذه االش
ــجعني  ــلبي وتصرف روابط املش ــحن اجلماهيري الس من ناحية الش
واالساءات لالعبني واالداريني واجلمهور من كال الفريقني وال منيز بينهما، 
ــة ابراهيم بايش  ــق العب القوة اجلوي ــل طابوقة )ثليثية ( ترش فتخي
وامام الكاميرات وبوقاحة اجلاني وكأنه في غابة وليس في ملعب كرة 
ــود مئات من احلمايات لم مينع من  ــدم له  له  تاريخ وعراقة  رغم وج ق
ــذه )الثليثية( لو غيرت  ــاقه فتخيل ه ــي الالعب وقد اصيب في س رم
ــببت له عاهة مستدمية فمن يعوض  ــارها واصابته في رأسه وس مس
ــاءل ونعلم مدى  الالعب؟ فهل هناك )فتوات( في مالعبنا ؟ نحن نتس

ــة بعض من  تراجع ثقاف
جماهيرنا فما حدث من 
ــع البطاقات  عملية توزي
ــع  التداف ــة  ازم ــل  وح
ــب  ــول للملع ــي الدخ ف
ــيئني  املس عوضه بعض 
ــتائم  والش ــات  بالهتاف
ــني  لالعب ــة   املوجه
ــانا  واجلمهور، فماذا عس
ــكت  ــب؟ هل نس ان نكت
ــيل  ــر غس ام يعتبر نش
ــي احلالتني نحن  كرتنا ف
ــن ثقة  ــر م ــد الكثي نفق
احلظر عن  لرفع  املراقبني 

ــاك احتفالية مثلما حتدث في بعض  ــداد ، وكنا نتمنى ان تكون هن بغ
ــاعات لكنه  ــور احلاضر قبل املباراة بـ )4( س ــتمتع اجلمه البلدان ويس
حتمل العناء واحلرارة الشديدة وقابلها مستوى اشبه باملصارعة احلرة 
ــروج املباراة في بعض االحيان عن  ــي ارض امللعب وكثرة االخطاء وخ ف
ــون االحتاد على قدر من  ــة ، نتمنى ولو ملرة واحدة ان يك ــروح الرياضي ال
ــور او الالعبني او احلكام  ــيء للجمه ــؤولية ومعاقبة كل من يس املس
ــى االقل )5( مباريات  ــني بعقوبات حترمه من دخول امللعب عل او االداري
ــه كأنه في )زريبة( حيوانات، اجلكم  كي يتعظ بعض من يعتبر نفس
ــاهد من قبل االعالم  اهلل، وليس في مكان ينقل على الفضائيات ويش
ــور اجلميلة لكن ،  ــبة اجلمه ــيوي ويقيم دورينا على نس العربي واالس
ــرج ، وعلى احلكومة  ــه البعض يجعلنا دائما في موقف مح ما يفعل
ــاراة كرة قدم هذا  ــاعات جملرد مب ــوارع ملدة )5( س ان تعرف ان غلق الش
ــعب في وسط بغداد وهناك اعمال لدى الناس  ليس حال فملعب الش
ــيكو غضب على  ومرضى وعوائل يجب مراعاة ذلك واال يكون الكالس
ــا يظهر للعالم مدى تقدم  ــني بدل من ان يكون مهرجانا كروي العراقي
ــن العادات  ــارت من ضم ــذه االخفاقات ص ــا لكن ه ــر مجتمعن وحتض
ــارع  ــهم جزءا من الش ــض الذين يعتبرون انفس ــف من  بع ــع االس م

الرياضي. 

)ثليثية( بايش يف 
مباراة الكالسيكو

هشام كاطع الدلفي 

كنا نتمنى ان تكون هناك 
احتفالية مثلما تحدث يف 
بعض البلدان ويستمتع 
الجمهور الحاضر قبل املباراة بـ 
)4( ساعات لكنه تحمل  العناء 
والحرارة الشديدة وقابلها 
مستوى اشبه باملصارعة الحرة 
يف ارض امللعب

النفط والديوانية يفوزان على الصناعات الكهربائية وامليناء 
و أربيل والنجف يكتفيان بالتعادل السليب

الجولة 33 من الدوري العراقي الممتاز

فوكس سبورت: كاتانيتش يرفض متديد عقده مع املنتخب العراقي

محادي أمحد يغيب حتى نهاية املوسم بسبب اإلصابة

لكرة  العراقي  االحتاد  قرر 
منصات  دخول  منع  القدم، 
جميع  إلى  »االولتراس« 
املالعب على خلفية األحداث 
في  مباريات  شهدتها  التي 

الدوري املمتاز.
أن  بيان   في  االحتاد  وذكر 
»احتاد الكرة قرر منع منصات 
إلى  الدخول  من  االولتراس 
كافة املالعب اعتباراً من اليوم 
محاسبة  وسيتم  الثالثاء، 

اخملالفني بشدة حيث مت تبليغ 
واملساندة  األمنية  القوات 

بهذا القرار مع التقدير«.
بعض  أن  إلى  اإلشارة  جتدر 
العراقي  الدوري  مباريات 
تصرفات  شهدت  املمتاز، 

مثيرة للجدل من قبل رؤساء 
في  آخرها  كان  »االولتراس« 
املؤجلة  الكالسيكو  مباراة 

بني الزوراء والقوة اجلوية.

احتاد الكرة يقرر منع دخول منصات »االولرتاس« إىل املالعب

كشف حارس مرمى املنتخب الوطني السابق، نور صبري، أنه تلقى تهديدات 
من قبل اشخاص داخل وخارج الوسط الرياضي.

ونشر صبري عبر حسابه الرسمي على »انستغرام« قائالً: »ليس خوفاً وال 
خشية من احد، لكن حلماية عائلتي، من فترة وانا اتعرض لتهديدات من قبل 

اشخاص من داخل ومن خارج الوسط الرياضي ومع ذلك جتاهلتها«.
واضاف »اليوم وانا ارى ضغطا كبيرا وكالما كثيرا وال ميكن ان اتساهل بهكذا 

امر وستكون االمور على املكشوف بشكل واضح فالبلد فيها قانون..«.
خالل  السعودي  هجر  نادي  في  احترافية  جتربة  خاض  صبري،  نور  أن  يذكر 

املوسم املاضي.

نور صربي يكشف عن تلقيه »تهديدات« 
من داخل وخارج الوسط الرياضي

نبض الشارع

الديوانية،  مدرب  فرحان،  رزاق  أثنى 
على  الفوز  بعد  العبيه  أداء  على 
من  الـ33  باجلولة   )0-1( امليناء 
في  أقيمت  والتي  العراقي،  الدوري 
في  فرحان  الديوانية.وقال  ملعب 
امليناء  على  »الفوز  ان  تصريحات 
الفريق  ارتقى  حيث  جًدا؛  مهم 

الـ14،  للمركز  الترتيب  الئحة  في 
فرصة  هناك  ستكون  وبالتالي 
من  عدد  زج  في  الفني  للجهاز 
واكتشافات  الشباب،  الالعبني 
يضم  الفريق  وأن  السيما  جديدة 
الذين  اجليدين،  الالعبني  من  نخبة 
املشاركة  فرصة  لهم  تسنح  لم 
في الدوري«.وبنينَّ ان »الديوانية حقق 

نتائج طيبة وارتقى عدًدا من املراكز 
بفضل اجلدية وحرص اجلميع وتألق 
نتائج  والرغبة في حتقيق  الالعبني، 
طيبة تليق باجلماهير الكبيرة التي 
مباراة«.وأشار  كل  في  تساندنا 
أتلقاها  التي  العروض  عن  »احلديث 
من األندية األخرى مؤجل، وال ميكن 
أن تكون هناك مفاوضات مع أي فريق 

طاملا الدوري مازال قائم ونحترم إدارة 
الديوانية والعبينا وجماهيرنا  نادي 
وبعد انتهاء املوسم ستكون هناك 
أن  العروض«.يذكر  ملراجعة  فرصة 
أحدث  فرحان  رزاق  الشاب  املدرب 
انقالبًا فنًيا على اداء الفريق، وأنقذ 
الهبوط،  على  الصراع  من  الفريق 

ليصل إلى املركز الـ15.

مدرب الديوانية: الفوز على امليناء سيمنحنا فرصة اكتشافات جديدة

د راضي شنيشل، مدرب نفط الوسط، أننَّ مباراة  أكنَّ
من  الـ33  اجلولة  في  ميسان  نفط  أمام  اليوم، 
الدوري العراقي، تُعدُّ مباراة ديربي، نتمنى أن ترتقي 
إن  تصريحات  في  شنيشل  مميًزا.وقال  ملستوى 
»املباراة مهمة للفريقني كونها )ديربي(، والفريقان 
ستكون  املباراة  وبالتالي  النقاط  بعدد  متقاربان 

حساسة، لكن نطمح أن تكون في مستوى فني 
عالي دون البحث عن النتيجة فقط«.

وأضاف »نفط الوسط لم يحالفه احلظ باملباريات 
األخيرة، فبرغم األداء اجليد، لكن نتائج الفريق لم 
تعكس املستوى احلقيقي للفريق كما أن املنافس 
يسجل من فرصتني أو 3، فيما يهدر العبونا عدًدا 

وافًرا من الهجمات«.

املباراة  وتوقيت  جيد،  ميسان  »ملعب  وأضاف 
رغم ارتفاع درجات احلرارة لكن اللعب في املساء 
أوالً  وغايتنا  جاهز،  وفريقنا  الظهيرة،  من  أفضل 

تقدمي مباراة مميزة ومن ثم حتقيق الفوز«.
املركز السابع بـ44  أننَّ نفط الوسط، يحتل  يذكر 
السادس  املركز  نقطة، فيما يحتل نفط ميسان 

بـ47 نقطة.

شنيشل: مواجهة نفط ميسان لن تكون سهلة



التعادل  فخ  في  التونسي  املنتخب  سقط 
ضمن  اإلثنني   1-1 األنغولي  نظيره  مع 
منافسات اجملموعة اخلامسة لبطولة كأس 
أول  ليصبح  القدم،  كرة  في  اإلفريقية  األمم 
مباراته  في  يتعادل  املرشحني  بني  منتخب 
في  املالي  املنتخب  وجه  املقابل،  األولى.في 
حتى  مصر  تستضيفها  التي  البطولة 
منافسه  الى  شديدا  حتذيرا  متوز/يوليو،   19
املقبل املنتخب التونسي، بفوز صريح على 
بنتيجة  األولى  للمرة  املشاركة  موريتانيا 
ساحل  فازت  الرابعة،  اجملموعة  وفي   .1-4
العاج على جنوب إفريقيا 1-صفر، لتتساوى 
على  ذاتها  النتيجة  حقق  الذي  املغرب  مع 

ناميبيا األحد.
أنغوال تحرم تونس الفوز

املنتخب  عّكر  السويس،  ملعب  وعلى 
األنغولي عودة يوسف املساكني الى صفوف 
بسبب  الطويل  غيابه  بعد  قرطاج  نسور 
في  التعادل  بانتزاع  الركبة،  في  إصابة 
املنتخب  قائد  منح  بعدما  الثاني  الشوط 
األول  الشوط  في  التقدم  فريقه  التونسي 
بركلة جزاء.وتقدمت تونس بركلة املساكني 
)34(، وعادلت أنغوال عبر دجاملا )73( اثر خطأ 
في إيقاف الكرة من احلارس التونسي فاروق 
الباحثة  تونس  العبو  وعكس  مصطفى.  بن 
أرضها،  على   2004 بعد  الثاني  لقبها  عن 
في  املتواضعة  النتيجة  من  األمل  خيبة 
ملدربني  سبق  البطولة،  في  أولى  مواجهة 
سابقة  مباريات  بعد  منها  حذروا  أن  آخرين 
التأكيد  خالل  من  احلالية،  النسخة  في 
نظرية  وانتفاء  األول،  اللقاء  صعوبة  على 
املنتخبات الضعيفة في أمم إفريقيا املوسعة 
هذا العام للمرة األولى الى 24 منتخبا. وقال 
»أكيد  ساسي  الفرجاني  البديل  الالعب 
ننتصر  أن  نحب  كنا  لنا،  مرٍض  غير  التعادل 
في أول مباراة )...( كنا فائزين 1-صفر وأتيحت 
لم  لكن  والثالث  الثاني  إلضافة  فرص  لنا 

نستغلها. كنا أحسن من املنافس«.
أن  وأراد  الهجوم  الى  صعد  »املنافس  أضاف 
دفاعية  تغطية  سوء  ومن  بالنتيجة،  يعود 
نسجل  ان  حاولنا  التعادل.  هدف  جاء  منا 

الهدف الثاني« لكن دون جناح، معتبرا أن »أول 
مباراة لنا كانت صعبة وغير سهلة«.

الفرنسي  املدرب  يقودها  التي  تونس  وبدأت 
اخملضرم إفريقياً أالن جيريس، املباراة بضغط 
ضد املنتخب األنغولي العائد الى املنافسة 
ولم  السابقتني،  النسختني  عن  غيابه  بعد 
من  سابقة  مشاركات  سبع  في  يتمكن 
في  مرتني  )بلغه  النهائي  ثمن  الدور  تخطي 

2008 و2010(.
في  األولى  التونسية  الفرصة  وسنحت 
لنعيم  انفراد  محاولة  مع  الثالثة  الدقيقة 
السليتي بعد متريرة خلفية متقنة من وهبي 
املباراة،  في  العب  أفضل  اختير  الذي  اخلزري 
من  االقتراب  قبل  طريقه  قطع  الدفاع  لكن 

املرمى.
وبعد فرص خجولة، بقي املنتخب األنغولي 
من  قرطاج  نسور  حّسن  أن  الى  األخطر 
أدائهم في النصف الثاني من الشوط األول 
وصوال  كاباكا،  طوني  مرمى  على  بالضغط 
الى انتزاع السليتي ركلة جزاء بعد عرقلته 

لالعب  فردية  مراوغة  إثر  بايزو  الالعب  من 
قوية  املساكني  سددها  الفرنسي،  ديجون 
بالبطاقة  أنذر  الذي   )34( كاباكا  ميني  على 

الصفراء لالحتجاج.
وهدأ إيقاع املباراة بشكل كبير في الشوط 
في  التونسي  املنتخب  وفشل  الثاني، 
ليدفع  له،  سنحت  عدة  محاوالت  استغالل 
االعتماد  أثمر  حني   73 الدقيقة  في  الثمن 
األنغولي على الهجمات املرتدة هدف تعادل 
على  من  ماتيوس  للمهاجم  تسديدة  اثر 
مصطفى  بن  حاول  اجلزاء،  منطقة  حافة 
من  طبق  على  هيأها  لكنه  لها  التصدي 
دفاعية،  رقابة  دون  املتقدم  دجاملا  أمام  ذهب 
في  قريبة  مسافة  من  بسهولة  فتابعها 

املرمى اخلالي.
السكة  الى  تونس  يعيد  املساكني  وكاد 
الصحيحة بتسديدة قوية من على مشارف 
احلارس  أوقفها   ،90 الدقيقة  في  املنطقة 

كاباكا على دفعتني.
تألق مالي

أن  هو  تونس،  نتيجة  تعقيد  من  يزيد  وما 
منافسها في اجلولة الثانية املنتخب املالي 
)في 28 حزيران/يونيو( قدم أقوى أداء تهديفي 
ثالثة  بفارق  وفاز  البطولة،  في  اآلن  حتى 

أهداف على منافسه املوريتاني.
واستعرضت مالي التي كانت أفضل نتيجة 
بالتسجيل   ،1972 في  وصيفة  احللول  لها 
احلارس  لشباك  هز  كل  بعد  بالرقص  كما 

براهيم سليماني.
عرضا  ماغاسوبا  محمد  املدرب  فريق  وقدم 
هجوميا قويا توزع بالتساوي بني الشوطني 
على حساب فريق املدرب الفرنسي كورنتان 

مارتينز.
وافتتح املاليون التسجيل بتسديدة عبداهلل 
ديابي )38( من خارج املنطقة بالقدم اليسرى، 

وعززوا بركلة جزاء موسى ماريغا )45(.
الشباك  مالي  هزت  الثاني،  الشوط  وفي 
مجددا عبر أداما تراوريه الذي راوغ املدافعني 
.)55( أن يسدد بقوة من خارج املنطقة  قبل 

وحرم املدافع مال واغي موريتانيا من تقليص 

الفارق في الدقيقة 68، بقطعه الكرة في 
با  أداما  أمام  من  األخيرة  اللحظة 
املنفرد باملرمى بعد مراوغته احلارس 

دجيغي ديارا. لكن الهدف املوريتاني 
على  املنتخب  حصل  اذ  يتأخر،  لم 

ركلة جزاء اثر عرقلة مامادو فوفانا 
جياكيتي،  السماعيل 

احلسن  نفذها 
العيد بنجاح 

على يسار 
ا  ر يا د

الذي 

متى  ر ا
ميينا 

.)72 (
لكن 

مالي سارعت 
الرد بتسديدة  الى 

التفافية قوية 
من تراوريه من 
خارج املنطقة، 
قت  ختر ا
الزاوية اليمنى 
احلارس  ملرمى 
ني  يتا ر ملو ا

.)74(
عاجي  فوز 
بفضل كودجيا

منتخب  وحقق 
العاج  ساحل 

إيجابية  بداية 
جنوب  على  بفوزه 

ستاد  على  إفريقيا 
القاهرة،  في  السالم 

»مجموعة  ضمن 
الرابعة. املوت« 
الفوز  وأتى 
بفضل  العاجي 

أستون  العب  هدف 
كودجيا  جوناثان  اإلنكليزي  في فيال 

صدارة  بالده  ليمنح   ،64 الدقيقة 
مشتركة مع املغرب.وكان املنتخب 
العاجي الباحث عن لقبه القاري 
قريبا  و2015،   1992 بعد  الثالث 
النتيجة  تعزيز  من  مرة  من  أكثر 
االنفراد  متنحه  بنتيجة  واخلروج 
في  املرتقب  اللقاء  قبل  بالصدارة 
اجلولة الثانية ضد املغرب 
لكنه  اجلمعة، 
بإضاعة  اصطدم 
الفرص وصالبة 
س  ر حلا ا
ين  نو و ر

. مس ليا و
بت  قتر ا و

العاج  ساحل 
في  الشباك  هز  من 

متتاليتني،  مناسبتني 
إثر   31 الدقيقة  في  األولى 

تسديدة من ركلة حرة لعبها 
مشارف  من  بيبي  نيكوال 
ارتطمت  اجلزاء  منطقة 
في  والثانية  بالعارضة، 
انفرد  عندما   32 الدقيقة 
بيد  بوليامس  متاما  كودجيا 
يديه. في  مباشرة  سدد  أنه 

إفريقيا  جنوب  دخول  ورغم 
الشوط الثاني بنية التقدم، بيد 
باغتتها بهدف  العاج  أن ساحل 
اجلناح  من  عرضية  متريرة  اثر 
غراديل  أالن  ماكس  األيسر 
الى  الكرة  اثرها  على  وصلت 
كودجيا فرّوضها ثم لعبها في 

املرمى )64(.
فرص  أخطر  إحدى  وسنحت 
في  العاج  لساحل  املباراة 
األخيرة،  قبل  ما  الدقيقة 
بتسديدة حرة رائعة نفذها بيبي 
اليمنى  الزاوية  اجتاه  في 
اجلنوب  للمرمى  العليا 
احلارس  أبعدها  إفريقي، 

ببراعة بأطراف أصابعه.

سيليسني،  ياسبر  الهولندي  اجتاز 
الثالثاء،  امس  برشلونة،  حارس 
إلى  لالنتقال  الطبي  الكشف 

فالنسيا في هذا الصيف.
»سبورت«  لصحيفة  ووفًقا 
بات  سيليسني  فإن  اإلسبانية، 
مع  الرسمي  التوقيع  أعتاب  على 
إمتام  اإلعالن عن  يتم  وقد  فالنسيا، 

الصفقة اليوم.
نيتو،  البرازيلي  أن  إلى  وأشارت 

صفقة  بعد  سيكمل  فالنسيا،  حارس 
سيليسن إجراءات انتقاله إلى برشلونة، 
تير  أندريه  لألملاني  البديل  دور  للعب 

شتيجن.
وأضافت أن االتفاق بني الناديني، يتضمن 
أن  رغم  يورو،  مليون   25 البارسا  دفع 
الناحية  تبادلية من  تكون  لن  الصفقة 

الفنية.
يذكر أن سيليسني هو من طلب الرحيل 
احلالي،  الصيف  في  برشلونة  عن 
بصفة  معه  يشارك  فريق  إلى  لالنتقال 

مستمرة.

اليوم  جابر،  أنس  التونسية  لت  تأهَّ
الثالثاء، إلى ثمن نهائي بطولة إيستبورن 

اإلجنليزية املفتوحة للتنس.
عاملًيا،  الـ62  املصنفة  أنس  تأهل  جاء 
العبة  على  الثاني  بالدور  الفوز  بعد 
مبجموعتني  مينيال  ماندي  لوكسمبورج 
بعد   )1-6(  ،)2-6(  ،)6-2( بواقع  جملموعة 
اللعب.كانت  من  دقيقة  و18  ساعة 

البطلة التونسية، أزاحت في الدور األول 
جوائزها  مجموع  تبلغ  التي  للبطولة 
رودينا  أفجينيا  الروسية  دوالر،  ألف   998

مبجموعتني جملموعة.
الدور  في  األربعاء،  اليوم  أنس  وتواجه 
اللقاء الذي سيجمع  الفائزة في  الثالث 
ساكاري  ماريا  اليونانية  بني  اليوم 
املصنفة الـ32 عاملًيا، والبريطانية جوانا 

كونتا املصنفة الـ19عاملًيا.

قال لويس هاميلتون، بطل العالم 5 مرات، إن القرارات 
العالم فورموال 1 للسيارات  بلوائح بطولة  املتعلقة 
التي  الفرق  وليس  الدولي  االحتاد  من  تصدر  أن  يجب 

تبحث عن مصالح مختلفة.
فرنسا  جائزة  بسباق  الفوز  بعد  هاميلتون  وحتدث 
يشعر  إنه  مرسيدس  سائق  وقال  األحد  يوم  الكبرى 
يلعب  أن  ميكن  وأنه  فوضى  في  تعيش  الرياضة  أن 
الطريق  إلى  األمور  إعادة  في  دورهم  السائقون 
الصحيح.وسبق لهاميلتون أن حضر اجتماعا للفرق 
وشركة  للسيارات  الدولي  واالحتاد   1 فورموال  وإدارة 
 13 في  باريس  في  باإلطارات،  البطولة  مزود  بيريلي، 
سائق  هولكنبرج  نيكو  جانب  إلى  حزيران  يونيو 
سائقي  رابطة  رئيس  فورتس  ألكسندر  وكذلك  رينو 
سباقات اجلائزة الكبرى.وكانت هذه أول يحضر فيها 
أدرك  إنه  وقال  سباقا،   79 بلقب  الفائز  هاميلتون، 
عدة  باللقب  توج  كبطل  يحملها  التي  املسؤولية 
القرارات  اتخاذ  عملية  أيضا  هاميلتون  مرات.وانتقد 

في الوقت احلالي.

فإن  هناك  كنت  عندما  رأيت  »مما  هاميلتون  وقال 
ولن  حقا  جيدة  ليست  هي  جيدة.  ليست  الطريقة 
يحب البعض ما أقوله. لقد رأيت أننا في فوضى. أرى 

ذلك في كل عام«.
عاما   34 عمره  البالغ  البريطاني  السائق  وأضاف 
الذي  هو  وحده  للسيارات  الدولي  االحتاد  أن  »أعتقد 

يحتاج إلى اتخاذ كل القرارات«.
وتابع »في رأيي ال يجب أن تشترك الفرق في ذلك ألن 
مصلحتها.  في  شيئا  تفعل  أن  دائما  ستريد  الفرق 
هكذا هي األمور في كرة القدم إذا اجتمعت فرق كرة 
اللعبة  تسير  أن  ينبغي  إنه  وقالت  غرفة  في  القدم 
بهذه الطريقة فإنها ستدفع وتبحث عن مصلحتها 
الشخصية. وواصل »عندما متلك مجموعة من الناس، 
مثل االحتاد الدولي للسيارات على سبيل املثال، تقول 
رونقها..  إلى  الرياضة  تعيد  أن  الوحيدة  وظيفتها  إن 
فإنه يجب أن متتلك القوة وتتخذ القرارات املطلوبة«.

بول،  ورد  وفيراري  مرسيدس  هي  فقط،  فرق   3 وفازت 
استخدام  حقبة  بدء  منذ   1 فورموال  في  بسباقات 

محركات توربينية من ست اسطوانات.

للناشئني،  السلة  لكرة  املصري  املنتخب  جنح 
النهائية  املباراة  إلى  التأهل  في  االثنني،  اليوم 
للبطولة العربية، حتت 16 سنة، املقامة حاليا 
الفراعنة  هزم  بعدما  ذلك  وجاء  بالقاهرة. 
إطار  في   )50-90( بنتيجة  تونس،  منتخب 
اللبناني  املنتخب  ليواجهوا  النهائي،  نصف 
الذي صعد للمباراة النهائية، عقب فوزه على 
املنتظر  )82-36(.ومن  بنتيجة  نظيره السعودي 

اللبناني،  نظيره  املصري  املنتخب  يواجه  أن 
والرياضة  الشباب  البطولة، بصالة  نهائي  في 
البطولة،  هذه  أن  إلى  يشار  املغطاة.  الدولية 
أقميت مبشاركة 6 منتخبات وهي »مصر، لبنان، 
اجلدير  البحرين«.  تونس،  اجلزائر،  السعودية، 
لقب  حامل  هو  املصري،  املنتخب  أن  بالذكر 
تتويجا  األكثر  أنه  كما  املاضي،  العام  نسخة 
املنتخب  9 مرات، فيما ميلك  برصيد  بالبطولة 

اللبناني لقًبا وحيًدا.

الثالثاء،  امس  إيطالي،  صحفي  تقرير  كشف 
من  مدريد،  ريال  جانب  من  جديد  حترك  عن 
امليركاتو  الالعبني في  أحد  التعاقد مع  أجل 

الصيفي.
ميركاتو«  »كالتشيو  ملوقع  ووفًقا 
هو  مدريد  ريال  حلم  فإن  اإليطالي، 
بوجبا،  بول  الفرنسي  مع  التعاقد 
العب وسط مانشستر يونايتد، لكن 
النادي  يضعها  التي  التعقيدات  مع 
يحصل  أن  الصعب  من  يبدو  اإلجنليزي، 

امليرجني على خدماته هذا الصيف.
وأشار املوقع اإليطالي إلى أن تعنت مانشستر يونايتد 
املوقف،  إلنقاذ  آخر  خيار  لوضع  مدريد،  ريال  دفع 
العب  رويز،  فابيان  اإلسباني  مع  التعاقد  فاستهدف 

وسط نابولي والبديل األول لصفقة بوجبا.
للتعاقد  نابولي  مفاوضات  استغالل  امليرجني  وينوي 
أجل  من  رودريجيز،  خاميس  الكولومبي  النجم  مع 
البارتينوبي  يتمسك  الذي  رويز  لضم  طلبه  جتديد 

باستمراره.
املاضي  الصيف  في  نابولي  إلى  انضم  رويز  أن  يذكر 
مقابل 30 مليون يورو، قيمة الشرط اجلزائي في عقده 

مع ريال بيتيس.
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ــباني، امس الثالثاء، عن تطور جديد  كشف تقرير صحفي إس
ــيلفا، جنم باريس  ــي نيمار دا س ــال احملتمل للبرازيل ــي االنتق ف
ــبورت«  ــا لصحيفة »س ــلونة. ووفًق ــى برش ــان جيرمان، إل س
ــروط  ــلونة أنه موافق على ش ــبانية، فإن نيمار أبلغ برش اإلس
ــوض مفاوضات. ــادي الكتالوني، دون خ ــد الذي قدمه الن العق
ــبانية إلى أن قرار نيمار يرجع لكونه  ــارت الصحيفة اإلس وأش

يريد العودة إلى اللعب في الليجا، ورفقة برشلونة حتديًدا.
ــم، ويبلغ  ــلونة لنيمار ميتد إلى 5 مواس وأوضحت أن عقد برش
ــنوي فيه 24 مليون يورو، وهو ما يعد مقاربًا ملا كان  الراتب الس

يحصل عليه النجم البرازيلي فور التجديد األخير مع البارسا.
ــلونة وسان  ــيئة بني برش وأفادت الصحيفة بأن العالقات الس
جيرمان هي ما قد تصعب عملية انتقال نيمار إلى »كامب نو« 
ــابقة قالت إن مستقبل  في الصيف احلالي. يذكر أن تقارير س
نيمار، مع سان جيرمان تغير في األيام األخيرة، بعد تصريحات 
ــم يتم إجبار  ــي، بأنه ل ــي، رئيس النادي الفرنس ــر اخلليف ناص

النجم البرازيلي على االنضمام إلى الفريق في صيف 2017.
ــم يعد يتحمل  ــات اخلليفي بأنه ل ــر تصريح ــرت التقاري وفس
ــان  ــح إلمكانية مغادرة الالعب لس ــو تلمي ــلوك نيمار، وه س

جيرمان هذا الصيف.

نيمار خيتصر طريق العودة إىل برشلونة
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 وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت /
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سلة مصر تتجاوز تونس إىل نهائي 
البطولة العربية للناشئني

يف كأس األمم االفريقية .. مالي حتّذر تونس باستعراضها أمام موريتانيا

أنس جابر تبلغ مثن نهائي بطولة إيستبورن للتنس

ريال مدريد يلجأ إىل حيلة لضم بديل بوجبا

سيليسني جيتاز الكشف الطيب يف فالنسيا

هاميلتون: االحتاد الدولي جيب أن يقرر لوائح فورموال 1



صوت مجل��س الن��واب العراقي على 
جناح الش��مري وزيرا للدفاع وياس��ن 
طاهر حسن الياسري وزيرا للداخلية، 
كما صوت على منح ثقته لفاروق امن 
الشواني وزيرا للعدل، فيما لم حتصل 
موافقة البرملان على سفانة احلمداني 
كوزير للتربي��ة في حكومة عادل عبد 
التصويت  اجللس��ة  املهدي. وشهدت 
عل��ى اعف��اء وزي��رة التربي��ة ش��يماء 
احليال��ي م��ن منصبه��ا. وادى ال��وزراء 
اجلدد اليمن الدستورية مباشرة بعد 

فوزهم بثقة اعضاء اجمللس.
ونقدم لكم اآلن السيرة الذاتية للفريق 
ياس��ن طاهر الياس��ري والش��هادات 
العلمية التي حصل عليها، واملناصب 
القيادي��ة التي توالها من قبل، حتى مت 
ترش��يحه له��ذا املنصب امله��م، هذا 
وقد أرسل رئيس الوزراء املهندس عادل 
عبد املهدي إلى مجلس النواب، أربعة 
أسماء مقترحة لش��غل األربع وزارات 

املتبقية في حكومته. 
الفريق ياسن طاهر الياسري من مواليد 
بغ��داد ع��ام 1958 أي إن وزير الداخلية 

اجلديد املرتقب يبلغ من العمر 61 عام، 
قبل توليه الوزارة كان يشغل منصب 

مستشار بوزارة الداخلية، وهو عضو 
الهيئة التدريس��ية بكلية الشرطة، 
باملعهد  التدريس��ية  الهيئ��ة  وعضو 
العالي للتطوير األمن��ي واإلداري، وهو 
باحث ومؤلف في القانون الدولي وفي 
االس��تراتيجيات األمنية، وهو حاصل 
عل��ى الدكت��وراه في مجال فلس��فة 

القانون العام من جامعة النهرين.
وم��ن املعلومات ع��ن الفريق ياس��ن 

طاهر الياس��ري فق��د التحق بالعمل 
في وزارة الداخلية عام 1979 حتى اآلن، 

ش��غل الكثير من املناص��ب القيادية 
بال��وزارة منها: مدير جنس��ية املثنى، 
مدي��ر جنس��ية واس��ط، كما ش��غل 
منصب مدير اجلنس��ية العامة مرتن 
)واليتن(، حتى أصبح مستشارا لوزير 

الداخلية.
الى ذلك منح البرمل��ان ثقته للقاضي 
ف��اروق امن عثم��ان الش��واني لتولي 
منصب وزي��ر العدل بعد ش��د وجذب 

ابقى الوزارة بالوكالة الشهر.
وف��اروق الش��واني م��ن موالي��د 1957 
ش��هادة  عل��ى  حاص��ل  كرك��وك،   /
والسياس��ة  بالقانون  البكالوري��وس 
عام 1980 وشهادة الدبلوم العالي في 

العلوم القضائي��ة “املعهد القضائي 
ف��ي بغ��داد” ع��ام 1993 وش��غل عدة 
محكم��ة  رئاس��ة  منه��ا  مناص��ب 

استئناف ذي قار واالنبار وكركوك”.
وحاصل على الكثير من كتب الشكر 

والتقدير من احلكوم��ة العراقية وفي 
مج��ال حق��وق االنس��ان ومكافح��ة 
االرهاب وهو يش��غل منصب قاٍض في 

رئاسة محكمة استئناف كركوك من 
2003  ولغاية االن.

ه��ذا وق��د ادل��ى وزي��ر الع��دل ف��اروق 
ش��واني، ام��س الثالث��اء، اول تصريح 
له بعد تس��لمه منصب الوزير، مبينا 
ان النه��وض بعم��ل الدوائ��ر العدلية 
يتطل��ب تكاتف جمي��ع العاملن في 

الوزارة.
وقال بي��ان للوزارة انه »ج��رى في مقر 

وزارة العدل، مراسيم تسليم واستالم 
كادر  بحض��ور  الع��دل  وزارة  حقيب��ة 
الوزارة املتقدم، ب��ن وزير العدل وكالة 

بنك��ن ريكان��ي والوزير احلال��ي فاروق 
امن الشواني«.

واضافت ان »بنكن رحب بالوزير فاروق 
الش��واني ومتنى له النجاح واملوفقية 
ف��ي أداء مهمت��ه اجلدي��دة والتق��دم 
بخدمة الوطن وخاصة في مجال ادارة 
وزارة العدل وخصوصا بعد توليها ادارة 

مهام وزارة حقوق االنسان امللغاة«.
واكد الش��واني خ��الل البي��ان »على 
اهمية النهوض بدور الوزارة باعتبارها 
ركي��زة اساس��ية م��ن ركائ��ز الدولة 
العراقي��ة«، مش��يرا ال��ى ان »املرحلة 
املقبلة من عمل الوزارة سيسهم في 

اعمار الوطن وخدمة املواطن«.
وتاب��ع ان »النه��وض بعم��ل الدوائ��ر 

جمي��ع  تكات��ف  يتطل��ب  العدلي��ة 
العامل��ن ف��ي ال��وزارة والعم��ل بروح 
الفريق الكمال املهام الكبيرة املناطة 

اخلدم��ي  املس��توين  عل��ى  بال��وزارة 
واالمني«.

وبحس��ب بيان الوزارة ان »الوزير باشر 
ح��ال اكمال مراس��م تس��لمه مهام 
عمله اللق��اء بالك��وادر املتقدمة في 
ال��وزارة، به��دف االط��الع عل��ى واقع 
العمل في الدوائر العدلية واالرتقاء به 

خدمة للصالح العام«.
يش��ار ال��ى ان وزي��ر الع��دل القاضي 
فاروق الش��واني ادى مراس��يم اليمن 
الدس��تورية، بع��د تصوي��ت اعض��اء 
مجلس الن��واب عليه خالل جلس��ة 
ي��وم اول من ام��س االثن��ن، واختياره 

كوزير لوزارة العدل.

اكد “عالء البرغوثي” الباحث واملتخصص 
بقضاي��ا اللج��وء وحقوق اإلنس��ان، في 
حديث على محطات استهداف الالجئن 
الفلس��طينين رغم تعرضهم للتهجير 
واالضطهاد منذ 70 عاًما، واصًفا “صفقة 
الق��رن”، وش��قها االقتص��ادي املتمث��ل 
ب�”مؤمت��ر املنامة”؛ بأنها مجرد حلقة في 

ذلك املسلسل، وإن كانت “األخطر”
رغم م��ا تعرضوا ل��ه على م��دار قرن من 
الزمن، ابت��داًء باالنت��داب البريطاني عام 
1920، مرورًا بنكبة 1948 ونكس��ة 1967؛ 
يواصل الفلسطينيون مواجهة محاوالت 

سلب ما تبقى لهم من حقوق.
ويقرأ العديد من املراقبن، في هذا اإلطار، 
ما ي��دور م��ن حديث حول “خطة س��الم 
أمريكية”، يُطلق عليها إعالمًيا “صفقة 
القرن”، بدًءا بشقها االقتصادي، املتمثل 
مبؤمت��ر املنام��ة، واملق��رر أن تس��تضيفه 
الثالث��اء  يوم��ي  البحريني��ة  العاصم��ة 

واألربعاء.
البال��غ  الفلس��طينين،  ج��ل  ويعي��ش 
عددهم نحو 13 مليونًا حول العالم؛ في 

حالة هجرة وجلوء، ويقطن أغلبهم 
ف��ي مخيم��ات بالضف��ة الغربي��ة 
وقطاع غزة واألردن وس��وريا ولبنان؛ 
في ظروف إنس��انية قاس��ية، إال أن 
إسرائيل تواصل اعتبارهم “تهديًدا 

وجوديًا”.
من “ماكغي” إلى “كلينتون” وصواًل 

إلى “كوشنر”
أش��ار “ع��الء البرغوث��ي”، الباحث 
واملتخصص بقضايا اللجوء وحقوق 
اإلنس��ان؛ أن املش��اريع األمريكي��ة 

الت��ي تهدف إل��ى “تعزيز أمن إس��رائيل” 
بإزالة “ش��بح الع��ودة”؛ بدأت م��ن اليوم 

التالي لتهجير الفلسطينين.
املش��اريع  تل��ك  “إن  البرغوث��ي:  وق��ال 
املش��بوهة مس��تمرة من��ذ ع��ام 1948، 

وجلها برعاية من واش��نطن؛ سعت إلى 
توطن الفلسطينين في الشتات”.

وأض��اف أن م��ن تل��ك املش��اريع خط��ة 
مستش��ار وزير اخلارجية األمريكي جورج 
الرئي��س  ورؤي��ة   ،)1951-1949( ماكغ��ي 

األسبق بيل كلينتون )2001-1993(”.
وأوضح أن مش��روع “ماكغي” كان قائًما 
عل��ى أس��اس تق��دمي دول غربي��ة دعًم��ا 
إلنشاء مشاريع اقتصادية بهدف توطن 
الالجئن في أماكن وجودهم، مع االكتفاء 
بإع��ادة ع��دد مح��دود، وهو م��ا تضمنته 
الحًقا، بش��كل أو بآخر؛ “رؤية كلينتون”، 

عام 2000.
وتاب��ع أن تل��ك اخلط��ط، وغيره��ا، ب��اءت 
بالفش��ل ج��راء رفض ش��عوب املنطقة 
أي حل ال يضمن احلقوق الفلس��طينية، 
مؤكًدا أن “صفقة القرن” ستفش��ل هي 
األخ��رى، والت��ي يع��د “جاريد كوش��نر”، 
مستشار وصهر الرئيس األمريكي دونالد 

ترامب؛ عرابها.
وحول سبب “الذعر” اإلسرائيلي من تلك 
اخمليمات “املسحوقة”، أشار البرغوثي إلى 
دور الالجئن الفلس��طينين في مسيرة 
النضال والث��ورة، وهباته��م للوقوف إلى 

جانب إخوانهم في األراضي احملتلة، فضاًل 
عن احتفاظهم بحق العودة والتعويض، 
املكف��ول أممًيا، ومصابرته��م على البقاء 

قرب أراضيهم.
كما ذّكر بلحظ��ة تاريخية فارقة، بعثت 

برسائل ملا قد يشكل “كابوًسا وجوديًا” 
إلسرائيل، عندما أطلق الجؤون في سوريا 
“مسيرات العودة” قرب اجلوالن احملتل عام 
2011، ومتك��ن بعضه��م اخت��راق احلدود، 
مؤكدي��ن عدم نس��يان األجي��ال حلقهم 

وحق آبائهم وأجدادهم.
“خزّانات الثورة”

أش��ار الباحث والناش��ط الفلس��طيني 
أن رحل��ة اللجوء بدأت ع��ام 1948؛ “بعد 
به��ا عصاب��ات  قام��ت  مج��ازر مروع��ة 
صهيونية ضد الفلس��طينين، حيث مت 
تهجي��ر نح��و 900 ألف فلس��طيني إلى 

خارج وطنهم”.
واليوم، يضي��ف البرغوث��ي؛ “يقارب عدد 
الالجئن الفلسطينين في العالم نحو 
8.5 ملي��ون الجئاً، وتتركز مخيماتهم في 
الضف��ة الغربية وقطاع غزة ودول الطوق 

وحتديداً سوريا ولبنان واألردن”.
وتابع أن لبنان تض��م 12، وأكبرها مخيم 
عن احللوة، فيما تضم سوريا 11 مخيماً 
وأكبره��ا “اليرم��وك”، واألردن 12 أكبرها 
مخيم البقع��ة، إلى جان��ب 8 مخيمات 
في قطاع غ��زة و24 مخيم��اً في الضفة 

الغربية.

وأضاف: “ش��كل جل��وء الفلس��طينيون 
عل��ى  حافظ��وا  حي��ث  فري��دة،  حال��ة 
متس��كهم بحقه��م بالع��ودة، وحول��وا 
مخيماتهم إلى خزان��ات للثورة، فكانت 
رغم بعدها ذات تأثير قوي على املس��يرة 

النضالي��ة للش��عب ف��ي الداخ��ل ضد 
غطرسة االحتالل”.

التهجي��ر إلى “ما وراء البحر”.. أو رمبا إلى 
أعماقه!

بالت��وازي مع مش��اريع “التوط��ن”، أتت 
ني��ران العديد من األح��داث في املنطقة 
على مخيمات الفلس��طينين، س��يما 
في ح��رب لبن��ان األهلي��ة )1990-1975( 
بح��ق  الت��ي ش��هدت مج��ازر بش��عة 
الالجئن، قبل أن يتجدد ذلك السيناريو 
بع��د الغزو األمريكي للع��راق، وفي حرب 

سوريا املستمرة منذ عام 2011.
وبه��ذا اخلص��وص، أك��د “البرغوث��ي” أن 
اخمليم��ات ف��ي س��وريا م��ا ت��زال تتعرض 
للقص��ف واحلصار والتدمي��ر منذ 2011؛ 
“وأبش��عها م��ا تعرض مخي��م اليرموك 

بدمشق”.
وذّك��ر الباح��ث الفلس��طيني بتصريح 
ل�”اس��تيفان دوغريك”، املتحدث باس��م 
األم��ن العام لألمم املتح��دة، في مايو/أيار 
2018؛ ق��ال فيه إن مخي��م اليرموك “في 
حالة دمار كامل”، مؤكًدا أن مبنًى واحًدا 
في��ه لم يس��لم م��ن التدمي��ر الكلي أو 

اجلزئي.
ولفت البرغوثي أن “اليرموك”، الذي كان 
يضم أكثر من 120 ألف الجئ قبل احلرب، 
لم يعد فيه سوى املئات، ورمبا العشرات، 
وه��و اخملي��م الذي توع��ده رئي��س الوزراء 
اإلسرائيلي األسبق، أرئيل شارون )2001-

2006(، في إحدى خطاباته، عام 1982.
الذي��ن  أن فلس��طينيي س��وريا،  وتاب��ع 
يختزلون م��ا جرى وقد يج��ري في عموم 
املنطق��ة؛ باتوا ب��ن قتي��ل وُمهّجر “من 
جديد”، واألخط��ر من ذلك أن اإلحصاءات 
غير الرس��مية تش��ير أن 100 ألف منهم 

س��لكوا البح��ر األبيض املتوس��ط على 
“قوارب املوت” نحو أوربا، من أصل نصف 

مليون الجئ .

لق��وا  أكث��ر م��ن 55 الجًئ��ا  أن  وأض��اف 
مصرعه��م غرًق��ا في مي��اه املتوس��ط، 
بحس��ب تقارير متفرقة، مؤكًدا أن العدد 
يفوق ذلك بكثير، في ظل صعوبة التوثيق 

وتتبع من يحاولون خوض البحر.
ويثير ذلك املش��هد مخ��اوف كبيرة على 
مس��تقبل الفلس��طينين قرب ديارهم 
األصلية، وعل��ى “حق الع��ودة املقّدس”، 
س��يما وأن أولى مالمح صفقة القرن “ال 
تبشر بخير” بحس��ب البرغوثي، إذ يبدو 
أنها لن تكتفي بدعم مس��ار “التوطن”، 
ورمبا تتضمن التهجير والتعويض وكل ما 
من ش��أنه اقتالع من رابط��وا على حدود 

بالدهم منذ 7 عقود .

وم��ن  إس��رائيل،  أن  البرغوث��ي  ويش��ير 
ورائه��ا الوالي��ات املتح��دة؛ ال تكتفي��ان 
مب��ا حصل لالجئ��ن ومبا تدب��ران لهم من 
“مش��اريع”؛ حيث تش��نان حملة كبيرة 
على وكالة األمم املتحدة لغوث وتش��غيل 
الالجئن الفلس��طينين “أون��روا”، التي 
بال��كاد توف��ر احلد األدنى من أساس��يات 
احلي��اة للمخيم��ات، وص��واًل إل��ى إعالن 
واشنطن قطع متويلها بشكل كامل في 

أغسطس/آب 2018.
توقيت “الصفق��ة” وأوىل خطواتها العملية 

“املؤتمر”
رأى “البرغوث��ي” أن احلدي��ث عن “صفقة 
القرن”، وأولى خطواتها العملية املتمثلة 
بعقد “مؤمتر املنامة”، يتزامن مع “واحدة 
من أكث��ر املراحل تفكًكا على املس��توى 
الفلسطيني”، في إش��ارة إلى االنقسام 

احلاد بن حركتي فتح وحماس.
وأضاف أن ذلك االنقس��ام، املس��تمر منذ 
عام 2007؛ “انعكس س��لًبا على الوضع 

الفلسطيني داخلًيا وخارجًيا”.
وتاب��ع أن املرحل��ة الراهنة تش��هد أيًضا 
إح��كام إس��رائيل حصاره��ا على قطاع 
األنظم��ة  م��ن  الكثي��ر  “وتخل��ي  غ��زة، 

العربية عن القضية، بل وسعي بعضها 
للتنسيق مع إسرائيل علًنا”.

وأشار الباحث واحلقوقي إن “تولي ترامب 
الرئاسة في الواليات املتحدة شكل دعماً 
غير محدود لالحتالل، وبل��غ أوجه بقراره 
نقل سفارة واش��نطن لدى إسرائيل إلى 

مدينة القدس”.
وق��ال: “هنا نرى أن االحتالل اإلس��رائيلي 
يعم��ل على اس��تغالل األوض��اع احمللية 
غي��ر  األمريك��ي  والدع��م  واإلقليمي��ة 
محدود لتس��ريع عملية تصفية احلقوق 
الفلس��طينية وعلى رأسها حق العودة، 
في ظل تخاذل رس��مي عربي معلن وغير 

مسبوق”.
وأضاف: “عوضاً ع��ن متابعة اجتماعات 
الش��عب  صم��ود  لدع��م  عربي��ة 
الفلسطيني، فقد بتنا هذه األيام نسمع 

عن مؤمت��رات وورش عمل تطبيعية تضع 
الش��عب الفلس��طيني ككب��ش ف��داء 
لتحقيق مصال��ح ضيقة لهذا النظام أو 

ذاك”.
إال أن البرغوث��ي أعرب في الوقت نفس��ه 
عن اعتقاده أن “الفارق الكبير بن املوقف 
الرس��مي لبعض الدول العربية واملوقف 
الشعبي سيحول دون اختراقات كبيرة”.

وتابع: “علينا أال نغفل احلراك الش��عبي 
املعارض ألي من تل��ك املواقف املتخاذلة، 
فالشعوب العربية اليوم في حالة تباين 
واضح��ة م��ع أنظمته��ا احلاكم��ة، وهو 
ما يراهن عليه بإيقاف مس��اعي س��لب 

احلقوق”.
 “مؤتمر املنامة لن يضر س��وى املش��اركني 

فيه”
 “مؤمتر املنام��ة، رغم خطورته؛ فلن يضر 
سوى من شاركوا فيه، إذ سيكون شاهداً 
واضحاً عل��ى غياب األمانة واملس��ؤولية 
لدى بعض األنظم��ة، والتي كانت تدعي 
من��ذ فترات قريب��ة أنها مس��اندة للحق 
الفلس��طيني وحامية للقدس ومصالح 

املسلمن” .
 واعتم��اداً عل��ى التاري��خ، ورغ��م حال��ة 
الضع��ف التي من��ر بها، س��يكون مصير 
م��ا يصدر عن مؤمتر املنامة مش��ابهاً ألي 
مش��اريع طرحه��ا حلف��اء االحتالل في 
املاضي، فهي بنهاية املطاف ستفشل”.

إال أنه حّذر من أن ذلك “الفشل” ال يعني 
اإلض��رار بالقضية واحلق��وق، واصًفا تلك 

اخلطوات ب�”الطعنة في الظهر”.
وأوض��ح أن ُمخرجات املؤمتر س��تضاعف 
احلص��ار عل��ى رافضي “صفق��ة القرن”، 
و”الكل الفلس��طيني”، ما يؤكد ضرورة 
التنس��يق بن مختلف الفصائل، سيما 

حركتي فتح وحماس.
وتاب��ع: “الش��عب الفلس��طيني الي��وم 
بحاجة ماس��ة ملواقف صادق��ة وحازمة 
من أصدقائ��ه والدول الداعم��ة حلقوقه، 
وللعم��ل على التصدي ألي مش��اريع من 

شأنها تعريضها للخطر”.
وشدد البرغوثي أن “العودة” حق قانوني 
مت التأكي��د علي��ه ف��ي الق��رار 194 لألمم 

املتحدة .
وأوض��ح أن القرار “أكد عل��ى حق العودة 
والتعويض لالجئن الفلسطينين، فيما 
صدر منذ عام 1949 أكثر من 30 قرارًا عن 

األمم املتحدة تؤكد على ذلك احلق”.
وبش��أن إمكانية تغير املوقف األمريكي، 
ق��ال إن واش��نطن “تبح��ث دائًم��ا ع��ن 
مصاحله��ا، وم��ا كان��ت لتخط��وا ه��ذه 
اخلطوات املتسارعة لوال وجود غطاء من 

بعض الدول العربية”.
وخل��ص إلى أن “األمر مره��ون أكثر بتغير 
املواق��ف اإلقليمي��ة منه بتغيي��ر اإلدارة 
األمريكية”، مؤكًدا أن ق��رارًا عربًيا حازًما 

من شأنه تغيير املعادلة.

12 قضايا

املشاريع األمريكية التي تهدف إىل تعزيز 
أمن إسرائيل بإزالة شبح العودة بدأت من 

اليوم التالي لتهجري الفلسطينيني

شهدت الجلسة التصويت 
على اعفاء وزيرة الرتبية 
شيماء الحيالي من منصبها 
وادى الوزراء الجدد اليمني 
الدستورية مباشرة بعد 
فوزهم بثقة اعضاء املجلس

املرحلة الراهنة تشهد 
إحكام إسرائيل حصارها 
على قطاع غزة وتخلي 
الكثري من األنظمة 
العربية عن القضية
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من ماكغي إلى صفقة القرن..لجوء الفلسطينيين نكبات ال تنقطع
مشروع ماكغي كان قائًما على أساس تقديم دول غربية دعًما 

إلنشاء مشاريع اقتصادية بهدف توطني الالجئني يف أماكن وجودهم

ماكغي 

كوشنر

كلينتون

الشمري وزيرا للدفاع والياسري وزيرا للداخلية والشواني وزيرا للعدل

الياسري قبل توليه الوزارة كان يشغل منصب مستشار بوزارة الداخلية وهو عضو اهليئة التدريسية بكلية الشرطة

الشواني باشر حال اكمال مراسم تسلمه مهام عمله 
اللقاء بالكوادر املتقدمة يف الوزارة بهدف االطالع على 

واقع العمل يف الدوائر العدلية



بع��د تأجيل االنتخاب��ات التش��ريعية في مالي 
والت��ي كان ُمق��ررًا عقده��ا في أكتوبر )تش��رين 
األول( ونوفمب��ر )تش��رين الثان��ي( 2018، ومتدي��د 
والي��ة النواب إلى نهاية النص��ف األول من العام 
اجل��اري، ومع تصاع��د أعمال العنف وانتش��ارها 
بني الطوائ��ف العرقي��ة، تتن��اول الكاتبة مولي 
أريوتي في تقرير بصحيفة »واش��نطن بوس��ت« 
األمريكية تداعيات الوضع، وما يعنيه ذلك فضًل 

عن تصورها لألزمة.
في مارس )آذار( املاضي شن رجل ُمسلح هجوًما 
عل��ى قرية في وس��ط مالي، أس��فر ع��ن مقتل 
م��ا ال يق��ل عن 130 ش��خًصا وإح��راق منازلهم، 
وكانت تلك مج��رد حادثة واحدة من بني عدٍد من 
أعمال العنف املتصاعد ب��ني الطوائف العرقية. 
وبعده��ا بفترة وجيزة وقع هجوم ث��اٍن على قرية 
تغلب عليها الطائفة العرقية التي يُش��بته في 
كونها املس��ؤولة ع��ن الهج��وم األول. ويأتي كل 
ذلك ف��ي أعقاب احلرب األهلي��ة التي وقعت عام 
2012؛ إذ حت��اول »ميليش��يات إس��لمية« عديدة 
إقصاء النخ��ب احلكومية الوطني��ة واحمللية من 

مناطقها.
وبحس��ب التقرير فقد دفع ع��زوف احلكومة عن 
اتخ��اذ أي إج��راءات لوض��ع ح��ٍد لذل��ك العنف، 
أعض��اء البرملان املالي إلى تق��دمي التماس في 17 
أبريل )نيس��ان( بس��حب الثقة من رئيس الوزراء 
س��وميلو بوبي مايغا، املنتمي إلى التحالف من 
أج��ل التضامن في مالي وتقارب القوى الوطنية، 
وق��د ذيع ذلك ف��ي بٍث مباش��ر عل��ى التلفزيون 
الوطن��ي. وكان مايغا عينه الرئي��س إبراهيم أبو 
بك��ر كيت��ا، املُنتمي إلى ح��زب التجمع من أجل 
مالي، والذي انُتخب عام 2013، ثم أُعيد انتخابه 
م��رة أخ��رى العام املاض��ي، بعدما وع��د بتوحيد 

البلد واحلد من العنف املنتشر.
ويش��ير التقري��ر إلى أن الداف��ع وراء حترك أعضاء 
البرمل��ان كان إدراكه��م أَن الناخب��ني يش��عرون 
باإلحب��اط م��ن ع��دم اتخ��اذ احلكوم��ة رد فعٍل 
مناس��ب إزاء هذا العنف، وينتابهم ش��ك في أن 
مايغا يركز اهتمامه على طموحاته السياسية 
اخلاصة به أكثر م��ن التصرف حلل األزمة. وكانت 
النتيجة اس��تقالة مايغا قبل التمكن من إجراء 

االنتخابات ومعه ائتلف حكومته بالكامل.

وألن احلكوم��ة املالية تعتمد في بقائها في 
الس��لطة على تأييد األغلبي��ة، ترى كاتبة 
التقرير أنه ينبغي على القادة السياس��يني 
التفكير بش��كٍل اس��تراتيجي حيال عقد 
التحالف��ات الت��ي مُتكنهم م��ن البقاء في 
الس��لطة، مش��يرة إلى أنه عندما يحصل 
زعيم حزٍب ما على أغلبية املقاعد، يسهل 
عندها اإلبقاء على دعم اجمللس التشريعي 

له.
لك��ن ُنُظم األح��زاب في أفريقي��ا ُمفككة 
في أغلبه��ا وتغيير االنتماءات احلزبية ليس 
ش��يًئا نادر احل��دوث ما يعني أن��ه حتى في 
وجود أحزاب رئيس��ة قوية، ميكن في بعض 
األحي��ان أن يجد الرؤس��اء ورؤس��اء الوزراء 
أنفس��هم في موقٍف حرج، حيث أحزابهم 

ال تؤثر على األغلبية.
فاز حزب كيت��ا، التجمع من أجل مالي، بعدد 66 
مقعًدا من أصل 147 في االنتخابات التشريعية 
عام 2013. وبفضل مس��اعدة األحزاب املتحالفة 
مثل التحالف من أجل التضامن في مالي وتقارب 
القوى الوطنية، اس��تطاع االئتلف الرئاسي من 
التحكم في 155 مقعًدا في اجمللس التش��ريعي. 

إلى أن َضُعف ذلك االئتلف.
م��ا الذي يجع��ل األحزاب في مجلس تش��ريعي 

ُمفكك تختار تشكيل ائتلفات من األساس؟

يشير التقرير إلى أنَّ منصب الوزير مينح صاحبه 
ق��درًا كبي��ًرا م��ن التحك��م في م��وارد ال��وزارة، 
ويصاحب��ه أيًض��ا ع��دد م��ن املزايا الش��خصية 
األخ��رى. وهو م��ا يُعطي ال��وزراء – الذين يكونون 
ع��ادة من النخب��ة السياس��ية – فرص��ة توزيع 

املش��روعات عل��ى املناط��ق أو اجملموع��ات الت��ي 
أيّدتهم. وهكذا فإن املناصب الوزارية تكون حافًزا 

لزعماء األحزاب للنضمام إلى احلكومة.
واستعرضت كاتبة التقرير طريقة توزيع املناصب 
الوزارية بني املش��اركني احمُلتملني في االئتلف في 
ضوء حقيقة أن الرئيس ونائبه املُعني يرغبان في 
احلص��ول على تأييد اجمللس التش��ريعي، وإلى أن 
بع��ض األحزاب على األقل ف��ي اجمللس ترغب في 
التمكن من الوصول إلى املوارد اخملتلفة من خلل 

االنضمام إلى احلكومة.
ويش��ير التقري��ر إل��ى ورق��ٍة بحثية جدي��دة لها 
باالش��تراك مع أستاذة العلوم السياسية سونا 
غول��در، وفيه��ا تس��تعرض الباحثت��ان كيف أن 
طريقة تقاس��م األحزاب السياس��ية األفريقية 
املتحالف��ة املناص��ب الوزارية يس��ُهل تَوقعها. 
إذ يحص��ل كل ح��زٍب على نس��بة مقاربة لعدد 
املقاعد التشريعية التي أسهم بها إلى احلكومة. 
ونتيجة لذلك تكون احلكومة في مالي غالًبا غير 
مس��تقرة لعدم وجود حزب واحد يستحوذ على 
غالبية املقاع��د، وأن جميعها تعتمد على دعم 

الشركاء املتحالفني معها، وفًقا للتقرير.

طريقة إجراء البحث
تذكر ُمعدة التقرير اشتراكها مع غولد في جمع 
البيانات من الصحف اإللكترونية، واملوسوعات، 
واملواقع احلكومية، ومن عدد من املصادر املتنوعة 
األخ��رى، الت��ي تناول��ت انضم��ام األح��زاب إلى 
احلكومة في الدميقراطي��ات األفريقية بدايًة من 

ع��ام 1990، وحتى 2015، وع��دد املناصب الوزارية 
التي حصل عليها كل حزب.

وتق��ول إنهما وجدتا األمر س��اٍر، مثلما هو احلال 
ف��ي حكوم��ات ائتلفية أخ��رى في ن��واٍح أخرى 
م��ن العالم )مثل أوربا وأمري��كا اللتينية(، حيث 

املناصب الوزارية تَُوزع بني شركاء االئتلف بطرٍق 
معينة. ويحصل كل حزٍب على عدٍد من الوزارات 
مُيثل تقريًبا حصة احلزب من املقاعد التشريعية 
التي ميكنه الفوز بها وتك��ون مؤيدة للحكومة. 

ويتوافق هذا التناسب نوًعا ما مع ما الحظه 
الباحث��ون خ��لل فت��رة طويلة ف��ي مناطق 

أخرى.
وترى ُمع��دة التقرير أن النتائج التي توصلت 
إليها سُتثير دهش��ة الكثيرين ممن يتابعون 
السياس��ات األفريقية، موضح��ة أنَّ علماء 
السياسة وغيرهم ممن يدرسون السياسات 
ف��ي الق��ارّة ع��ادة م��ا يرك��زون عل��ى ق��وة 
الزعماء األفارقة وانعدام قدرة مجالس��هم 

التشريعية نس��بًيا على كبح جماحهم، في 
ح��ني أنَّ حقيقة أن عدًدا كبي��ًرا من احلكومات 
ت��وزع الوظائ��ف الوزاري��ة بن��اًء على نس��بة 
املقاعدة في اجمللس التش��ريعي، تشير إلى أن 
تأيي��د اجمللس أمر جوهري. وتنص��ح بضرورة أن 
يضع العلم��اء واملراقب��ون اآلخرون الذي��ن يوّدون 
فهم سياس��ات الُنُظم الدميقراطي��ة في الدول 

األفريقية الهيئات التشريعية في حسبانهم.
اضط��راب حكومة مالي سيس��تمر م��ا لم ُتر 

انتخابات تشريعية جديدة
انُتخب كيتا للمرة األولى بأغلبية س��احقة في 
عام 2013، وهو العام نفس��ه ال��ذي انُتخب فيه 
أعضاء اجمللس التش��ريعي احلالي، ووقتها توّجه 
إل��ى صناديق االنتخاب��ات في اجلول��ة الثانية ما 
يق��رب م��ن نص��ف املواطن��ني املؤهل��ني: %45.8. 
لكن إقبالهم اختلف في االنتخابات الرئاس��ية 
لعام 2018، وانخفض إلى حوالي 34%، والس��بب 
في ذلك بحس��ب تقرير »واش��نطن بوست« هو 
مزيٍج م��ن فت��ور الناخبني، واخلوف م��ن احتمال 
تنفيذ امليليشيات اخملتلفة هجمات على املراكز 

االنتخابية .
في ه��ذه األثناء كان��ت االنتخابات التش��ريعية 
املُق��رر تنظيمه��ا في األص��ل ف��ي 2018، تؤجل 
باستمرار . وبينما يُحتمل أن يكون الناخبون قد 
بدل��وا والءهم، فلن ينعكس ذل��ك على حصص 
األحزاب في املقاعد التش��ريعية. وهكذا ما يزال 
عل��ى حزب كايتا إقن��اع األح��زاب األخرى بدعم 

حكومته، وفًقا للتقرير.
ع��نّي كيتا وزي��ر املالي��ة املنتهي��ة واليت��ه، بوبو 
سيس��يه، رئيًس��ا لل��وزراء ف��ي 22 أبري��ل. وفي 
اخلامس من مايو )أيار( أعلن سيس��يه تشكيله 
الوزاري اجلدي��د الذي يتألف م��ن 36 وزيًرا. ويضم 
التشكيل اجلديد وزراء من حزب التجمع من أجل 
مالي، وحزب آخر كان معارًضا في الس��ابق، وهو 

حزب التجديد الوطني .
وبحسب التقرير فمقدار دعم الشعب أو اجمللس 
التشريعي للحكومة اجلديدة حالًيا غير واضح، 
عل��ى األخص في ظ��ل انتش��ار أعم��ال العنف 
املتزايدة. وإذا ظلت ش��عبية احلكومة مضطربة 
هكذا، فق��د ُتدد األح��زاب تهديدها بالتصويت 
على سحب الثقة منها ؛ إذ سيكون االضطراب 

في احلكومة مشكلة مستمرة.
وتوقع التقرير في نهاية تقريرها أن يؤدي استمرار 
وجود احلكومات الضعيفة وغير املس��تقرة على 
األرجح إلى تزايد ضعف الوضع األمني في مالي، 
معتب��رة أن من أه��م اخلطوات ملنع ح��دوث ذلك، 
هو تنظي��م انتخابات تش��ريعية جدي��دة. إذ إن 
التأجيلت املتعددة من ش��أنها أن تقّوض الثقة 

في احلكومة املركزية .

التأكي��د اإليراني على التصعي��د في حال عدم 
تلقيها رًدا من الدول األوربية أثار تساؤالت عدة، 
أبرزها: ك��م من الوقت يلزم إيران المتلك قنبلة 
نووية، ف��ي حال مضيه��ا قدًما ف��ي برنامجها 

النووي؟
ولك��ن قب��ل اإلجابة على هذا الس��ؤال، وحتديد 
الوق��ت اللزم المت��لك إيران قنبل��ة نووية، البد 
أواًل من توضي��ح بعض األساس��يات الضرورية 
الس��تيعاب حقيقة الق��درات اإليرانية احلالية، 
واس��تنباط اجلدول الزمني النظري للوصول إلى 

السلح النووي.
»فورين بوليس��ي«: هل كانت إيران على مقربة 

من إنتاج قنبلة نووية قبل االتفاق النووي؟
1. ماذا يعني تخصيب اليورانيوم؟

يُس��َتخَدم اليوراني��وم ف��ي تش��غيل محطات 
الطاقة النووي��ة وتصنيع القناب��ل النووية؛ ألن 
بعض نظائره الذرية قابلة للنش��طار، أي ميكن 

تقسيم ذراتها بسهولة لتطلق الطاقة .

يحت��وي اليوراني��وم املنضب حديًث��ا على أكثر 
م��ن 99% من نظير يس��مى اليورانيوم 238، وهو 
غي��ر انش��طاري، باإلضافة إلى ج��زء ضئيل من 

اليورانيوم 235، وهو انشطاري .
هنا يأتي دور التخصيب الذي هو عملية صناعية 
لزيادة نس��بة اليورانيوم 235. يتم ذلك عادة عن 
طريق مترير اليورانيوم عبر أجهزة الطرد املركزي، 

الت��ي تدور بس��رعات عالية، لفص��ل اليورانيوم 
235، األخف من اليورانيوم 238.

تعمل محطات الطاقة النووية التجارية بوقود 
اليورانيوم منخفض التخصي��ب، الذي يحتوي 
على 3-5% من اليوراني��وم 235. وميكن باملعاجلة 
اإلضافي��ة إنت��اج يوراني��وم عال��ي التخصيب، 

يحتوي على أكثر من 20% من اليورانيوم 235.
2. كي��ف يرتب��ط تخصي��ب اليوراني��وم بصنع 

األسلحة النووية؟
لتخصي��ب  ذاته��ا  التكنولوجي��ا  تُس��َتخَدم 
اليوراني��وم إما لتوليد الطاقة النووية أو تصنيع 
األسلحة النووية التي حتتوي عادة على يورانيوم 
مخص��ب بنس��بة 80% من اليوراني��وم – 235 أو 

أكثر.
النووي��ة  األس��لحة  تصني��ع  أيًض��ا  ميك��ن 
بالبلوتونيوم لكن التخاذ هذا املس��ار ستحتاج 
إيران إلى تش��عيع اليورانيوم في »مفاعل أراك« 

النووي، وبناء منشأة إضافية لفصل البلوتونيوم 
عن الوقود املس��تهلك. في الوقت احلالي، يعتبر 
النش��اط النووي املتعل��ق باليورانيوم هو اخلطر 

األكثر إحلاًحا من وجهة نظر اجملتمع الدولي.
يتطل��ب تصنيع س��لح ن��ووي أكثر م��ن إنتاج 
يورانيوم عالي التخصي��ب أو البلوتونيوم، لكن 

اخلب��راء يعتب��رون ذل��ك عموًما اخلط��وة األكثر 
اس��تهلًكا للوق��ت، كم��ا أنها املرحل��ة األكثر 
ظه��ورًا أم��ام املراقب��ني اخلارجي��ني، لذلك فهي 

مؤشر مهم على تقدم البلد على هذا املسار.
3. كي��ف ب��دأت الفك��رة النووي��ة ف��ي العق��ل 

اإليراني؟
يعود اهتمام إي��ران بالتكنولوجي��ا النووية إلى 
خمس��ينات القرن العشرين، عندما تلقى شاه 
إي��ران مس��اعدة فنية من الوالي��ات املتحدة في 
عهد الرئيس أيزنهاور أواخر اخلمس��ينات ضمن 

برنامج »الذرة من أجل السلم«.

وبالرغم من انتهاء املساعدة األمريكية مع قيام 
الثورة عام 1979، إال أن إي��ران واصلت اهتمامها 
بالتكنولوجي��ا النووية، وط��ورت دورة وقود نووي 
مكثفة، مبا في ذلك قدرات التخصيب املتطورة، 
التي أصبح��ت موض��وع مفاوض��ات وعقوبات 

دولية مكثفة بني عامي 2002 و2015.

بدأت إيران برنامجها الس��ري لتطوير أس��لحة 
نووي��ة ف��ي ع��ام 1984، وتواصل��ت م��ع العالم 
النووي الباكستاني عبد القادر خان، الذي منح 
إيران تصميمات حاسمة ألجهزة الطرد املركزي، 
ميك��ن اس��تخدامها لتخصي��ب اليورانيوم من 

أجل تشغيل املفاعل وصنع األسلحة النووية.
4. إلى أي��ن وصل البرنامج الن��ووي اإليراني قبل 

خطة العمل املشتركة الشاملة؟
ميك��ن القول إنه خلل الس��نوات التي س��بقت 
إبرام صفقة عام 2015، حسنت إيران من أدائها 
الن��ووي، ويعتقد املراقبون على نطاق واس��ع أن 

بإم��كان طهران إنتاج م��واد كافية لدفع عجلة 
برنامج األسلحة النووية.

قب��ل الصفق��ة النووي��ة، كانت إي��ران تخصب 
اليوراني��وم إلى درج��ة نقاء 20%، وهو مس��توى 
يجعله��ا قريب��ة بش��كل خطير م��ن املطلوب 
لصنع س��لح ن��ووي، عل��ى الرغم م��ن أن األمر 
يتطل��ب الكثير من العمل للنتقال من نس��بة 
التخصي��ب احلالية البالغ��ة 3.67% إلى 20%، إال 
أن م��ا حتتاجه إيران هو قفزة قصيرة نس��بًيا في 
الوقت واجلهد للوصول إلى نسبة 90% املطلوبة 

لصنع القنبلة النووية.
قب��ل  إي��ران  أن  أوبام��ا  إدارة  مس��ؤولو  ويؤك��د 
الصفقة النووية كانت على بُعد أس��ابيع فقط 
من امتلك القدرة على صنع س��لح نووي، لكن 
هذا مج��رد جدول زمني نظري، يق��در املدة التي 
ستس��تغرقها إي��ران لتخصيب م��ا يكفي من 

اليورانيوم لصنع قنبلة واحدة.
قبل دخول خطة العمل الش��املة املش��تركة 
حيز التنفيذ تابع��ت إيران برنامجها لتخصيب 
اليوراني��وم وغيره��ا من املش��اريع الت��ي زودتها 
بالق��درة على إنت��اج امل��واد االنش��طارية التي 
تس��تخدم في صنع القنابل وتطوير األس��لحة 

النووية، إذا اختارت القيام بذلك.
في عام 2003 خُلَصت »الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية« إلى أن إيران انخرطت في أنشطة نووية 
سرية، لبناء القدرة على إنتاج املواد االنشطارية 
محلًيا. وأكدت أن إيران كان لديها برنامج منظم 
للحصول على األسلحة النووية قبل عام 2003. 
واستمرت بعض هذه األنشطة حتى عام 2009، 
لك��ن لم ترص��د الوكالة مؤش��رات على حدوث 

أنشطة تسليح بعد ذلك التاريخ.
5. م��ا هي القي��ود التي وضعها االتف��اق النووي 

على البرنامج اإليراني؟

أسفرت املفاوضات بني  فرنسا وأملانيا وبريطانيا 
والص��ني وروس��يا والوالي��ات املتح��دة – أو م��ا 
يُعرف ب�»P5+1« وإيران؛ عن خطة عمل ش��املة 
مش��تركة )JCPOA( في يوليو )متوز( 2015، وهي 

اتفاقية نووية مدتها 25 عاًما حتد من قدرة إيران 
النووية مقابل تخفيف العقوبات.

وف��ي 16 يناي��ر )كان��ون الثان��ي( 2016، رُِفَع��ت 
جميع العقوبات ذات الصلة باألسلحة النووية 
ع��ن إي��ران؛ مقابل تقدمه��ا في تلبي��ة املعايير 
الرئيس��ية للصفقة التي مبوجبها وافقت إيران 
عل��ى احل��د م��ن برنام��ج تخصي��ب اليورانيوم، 
لكنه��ا احتفظت ببع��ض التكنولوجيا واملواد 

اللزمة إلنتاج الوقود اللزم لصنع سلح نووي.
ُس��ِمَح إلي��ران باالحتف��اظ مب��ا يصل إل��ى 300 
ب  كيلوجرام، أو 660 رطًل، م��ن اليورانيوم اخمُلَصَّ
إل��ى 3.7%، ووافقت اجلمهورية اإلس��لمية على 

وقف تخصيب اليورانيوم مبا يتجاوز %5.
مبوج��ب ش��روط االتف��اق النووي ال ميك��ن إليران 
تخزين ما يزيد عن 300 كيلوجرام، أو حوالي 660 
رطًل من اليورانيوم منخفض التخصيب. وألنها 
كان��ت متتلك كمية أكبر مما يس��مح به االتفاق 
ش��حنت بقية اليورانيوم منخفض التخصيب 

إلى خارج البلد  .
فرض االتفاق الن��ووي قيوًدا أخرى على البرنامج 
الن��ووي اإليران��ي، مب��ا في ذل��ك تطوي��ر أجهزة 
الطرد املركزي املتقدم��ة التي ميكنها تخصيب 
اليورانيوم بس��رعة أكبر. كما اشترط االتفاق أن 

تفتش »الوكالة الدولية للطاقة الذرية« املواقع 
النووية اإليرانية.

يحد االتفاق النووي أيًضا م��ن كمية اليورانيوم 
أي  وإل��ى  إي��ران تخصيبه��ا،  الت��ي تس��تطيع 
مس��توى. ويح��دد كمي��ة اليوراني��وم اخملص��ب 
التي ميكن إليران تخزينه��ا، وعدد وأنواع أجهزة 
الطرد املركزي التي ميكن أن تستخدمها، وأنواع 
أنش��طة البحث والتطوير التي ميك��ن أن تقوم 

بها.
وضعت كل هذه القيود ملنع العلماء اإليرانيني من 
جمع م��ا يكفي من اليورانيوم عالي التخصيب 
لصنع سلح نووي – ما بني 10 إلى 30 كيلوجراًما 
تقريًبا )22 إلى 65 رط��ًل(، اعتماًدا على تصميم 
اجله��از وتطور صن��اع القناب��ل وخبرتهم – في 
أقل من س��نة . ويعتبر هذا التأخير فترة كافية 
إلعطاء اجملتمع الدولي الوقت للرد إذا قررت إيران 

امتلك أسلحة نووية.
كم��ا يقيد االتفاق أبحاث فصل البلوتونيوم في 
إيران، ويش��ترط قبول عملي��ات التفتيش التي 
تريها الوكالة الدولية للطاق��ة الذرية للتأكد 
م��ن أن طهران ال تس��تخدم األنش��طة النووية 

السلمية كغطاء إلنتاج األسلحة.
6. م��اذا ل��و نف��ذت إي��ران تهديده��ا بتس��ريع 

برنامجها النووي؟
كان الهدف األساسي للتفاق النووي عام 2015 
– املبرم بني إي��ران، والواليات املتحدة، وبريطانيا، 
وفرنس��ا، وأملانيا، وروس��يا، والصني – هو تأخير 
إيران ملدة س��نة واحدة عل��ى األقل عن تطوير ما 
يكفي من امل��واد االنش��طارية اللزمة لتصنيع 

قنبلة نووية.
بي��د أن إيران كان��ت متتلك بالفع��ل مخزونًا من 
اليوراني��وم اخملصب يصل إلى 20%، وهو ما ميكن 
أن يس��رع قدرته��ا عل��ى تميع الوق��ود لصنع 
س��لح. وإن كانت س��تحتاج إلى االستمرار في 
التخصي��ب إلى ما يصل إلى 90% أو أعلى إلنتاج 
س��لح. ويقول ترامب وكبار مسؤولي اإلدارة: إن 
الرئي��س باراك أوباما س��مح إلي��ران باالحتفاظ 
بالكثي��ر م��ن بنيته��ا التحتي��ة النووي��ة، وأن 
الصفقة تترك إليران الق��درة على تطوير قنبلة 

نووية بسرعة في أكثر من عقد بقليل.

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

ينبغي على القادة 
السياسيني يف مالي 
التفكري بشكٍل 
اسرتاتيجي حيال عقد 
التحالفات التي تـُمكنهم 
من البقاء يف السلطة

لو قلبت إيران الطاولة.. كم من الوقت يلزمها لتمتلك قنبلة نووية؟

ُتسَتخَدم التكنولوجيا ذاتها لتخصيب اليورانيوم إما لتوليد الطاقة النووية أو تصنيع 
األسلحة النووية اليت حتتوي عادة على يورانيوم خمصب

ميكن  تصنيع األسلحة النووية بالبلوتونيوم لكن الختاذ هذا املسار ستحتاج إيران إىل تشعيع اليورانيوم يف »مفاعل أراك« النووي

هددت إيران قبل أسبوع وحتديًدا في السابع عشر من يونيو )حزيران( اجلاري، بتجاوز احلد املسموح به – مبوجب االتفاق النووي – من مخزونات اليورانيوم اخملصب، وذلك في حال عدم تلقيها رًدا من الدول 
األوروبي��ة، للمحافظة على االتفاق النووي الذي ُوِقع عام 2015، وانس��حبت منه أمريكا مؤخًرا.وأعلن املتحدث باس��م »منظمة الطاقة الذري��ة االيرانية« في مؤمتر صحفي أن بلده زادت من كمية 

ب س��يزداد »بوتيرة  إنتاج اليورانيوم اخملصب إلى أربعة أضعاف بنس��بة 3.67%، وهو احلد املس��موح به مبوجب االتفاق النووي، إال أنه أكد على أن إنتاج بلده من اليورانيوم اخملصَّ
متس��ارعة«.موضًحا أن »إيران س��تتخطى مس��توى 300 كجم من اليورانيوم اخملصب في غضون 10 أيام«، حس��بما نقلت »وكالة األنباء اإليرانية الرس��مية )إرنا(«.يأتي ذلك 
ف��ي فترة تش��هد توتًرا كبي��ًرا بني إيران وعدوها اللدود: الواليات املتحدة، خاصًة بعدما أعطت إيران في مايو )أيار( املاضي ال��دول التي ال تزال موّقعة على االتفاق مهلة 60 يوًما 

لللتفاف على العقوبات األمريكية، التي أعادت واشنطن فرضها عليها بعد إعلن دونالد ترامب االنسحاب من االتفاق من جانب واحد في مايو 2018.

العالم النووي عبد القادر خان

روحاني

NO.3212 .WED.26.JUN.2019 13ما وراء الحدث العدد )3212( االربعاء 6/26/ 2019 

كان اهلدف األساسي لالتفاق النووي املربم بني إيران وامريكا هو تأخري إيران ملدة سنة 
واحدة على األقل عن تطوير ما يكفي من املواد االنشطارية الالزمة لتصنيع قنبلة نووية

ترامب  

كيف تنهار الحكومات في بلد ينتشر فيه العنف؟ 
ُنُظم األحزاب يف أفريقيا ُمفككة يف أغلبها وتغيري االنتماءات احلزبية ليس شيًئا نادر احلدوث

كيتا

سوميلو

غولدر



مثل التمهيد املطول جملرى مسار 
االح��داث، والتي س��وف متر علينا 
وسكنتش��فها دون احلاج��ة الى 
ه��ذا التعريف، وكذل��ك الوصف 
املم��ل واملقيت والذي ال يس��اهم 
في إنضاج النص، بل أنه يس��يء 
إلي��ه، وهكذا فإن القاص حس��ن 
املوسوي ومن خالل إطالعي على 
جتربته القصصي��ة اجلديدة، قدم 
لنا نصوص��ه القصصية مجردة 
من تلك الزوائد االمر الذي يجعل 
املتلق��ي يدخل خض��م االحداث 
ويعيش ب��ن إتونه��ا دون أن يجد 
ما يعكر صفو إنس��جامه معها، 
الق��اص(  هن��ا  )وأقص��د  أن��ه  أي 
جعله��ا مش��ذبة مهي��أة، لكي 
نولج في أحداثها بشكل مباشر 
ومن��ر عل��ى تفاصي��ل حكايته��ا 
الت��ي ه��ي ضم��ن أدوات صناعة 
الذي يش��مل  القصصي  الن��ص 
تعمل  التي  االساسية  عناصرها 
عل��ى تش��كيله وتكوينه كنص 
ينتم��ي ال��ى هذا اجلن��س، ومنها 
عملية التكثيف، الزمان، املكان، 
الش��خوص، االح��داث، الثيم��ة، 
والت��ي وضعها ف��ي نظراالعتبار 

وهو يكتب هذه النصوص، وعمل 
عل��ى توظيفها ضمن منت النص، 
دون أن يهم��ل أي اداة منه��ا، ودون 
أن تتأخ��ر أي منها عل��ى االخرى، 
ودون أن ينس��اها أو يغفلها، ومن 
الطبيع��ي وخاصة ف��ي التجارب 
االول��ى في أي جنس من االجناس 
ظهور إرباك وتعثر وأحياناً إنحراف 
في س��ياق االيقاع واإلنس��يابية 
وه��و يع��د بنس��ب متفاوتة بن 
ظاهرة بش��كل جلي وقليلة في 
إحيان إخرى، ألن مرحلة النضوج 
التام ال تتم اال من خالل املمارسة 
القصصي��ة،  التجرب��ة  وصق��ل 
ومالم��ح  ق��اص س��مات  ول��كل 
وصف��ات وس��ياقات فني��ة ف��ي 
إعداد النص تظه��ر منذو الوهلة 
الت��ي  تتنامى وتكب��ر  وتتوضح، 
وهي التي تش��كل حال��ة التميز 
والتف��رد ع��ن س��واه، وف��ي هذه 
النص��وص أجد تل��ك املالمح في 
اخلط البياني الظاهر من خاللها 
ب��دأت تب��رز كحال��ة حتت��اج الى 
رعاية واهتمام، ولكي نكتش��ف 
جترب��ة القاص حس��ن املوس��وي 
علين��ا أن من��ر ونخت��ار من��اذج من 
تل��ك النصوص لك��ي نقف على 
مس��توى النضوج الفن��ي فيها، 
ومدى اجادته لعملية بناء النص 
الس��ردي القصصي.وقب��ل ذل��ك 
اود اإلش��ارة هن��ا ال��ى ان القاص 
جع��ل لتلك النص��وص خطابات 
الوطني  كثي��رة اهمها اخلط��اب 
واالنساني، إذ أنه ورغم انها جتربته 
االول��ى اال أن��ه يعرف جي��داً امام 
االديب مسؤوليات جسام ومهام 
يج��ب أن يحمله��ا عل��ى كاهله 
وهو مي��ارس دوره الثقافي،لذا فقد 

اس��تطاع ان يجعل الثيمات هي 
الطاغي��ة  وه��ي الب��ارزة في منت 
النص، أكثر من س��واها. ويتضح 
ذل��ك من خالل اإله��داء الذي كان 

مبثاب��ة العتب��ة النصي��ة املوازية 
وال��ذي  القصصي��ة   للنص��وص 
يش��كل رؤيته الشاملة حملتواها: 
)الى الذين جعل��وا من كتاباتهم 
األدبي��ة خطاباً إنس��انياً موجهاً 
أض��م صوت��ي لصوته��م(.. وف��ي 
اول قصة قصي��رة متر بنا في هذه 
اجملموعة، نكون مع ش��اعرة تبلغ 
العقد الثالث من العمر، وهي ترتاد 
مقهى رضا علوان التي اشتهرت 
واملثقف��ن،  االدب��اء  باس��تقبال 
وجتل��س عل��ى ذات الطاولة التي 

كانت جتلس فيه��ا قبال حبيبها 
الش��اعر، وفجأة وه��ي تنظر الى 
رف��وف الكتب داخل تلك املقهى، 
جت��د مجموعة ش��عرية حلبيبها 

ال��ذي فقدته، وفيها قصاصة من 
ورق كتب عليها ش��يئا من النثر، 
فتجيبه بقصيدة قصيرة تضمها 
الى اجملموعة وه��ي تبكي، وبهذا 
يكون القاص ق��د وظف النثر مع 
س��ياق الس��رد، كخطوة جديدة 
القصيرة  القص��ة  وف��ي  موفقة. 
)ليلة شهرزاد االخيرة( الذي  يقدم 
فيه��ا توليفة مركبة بن توظيف 
الش��عبي،  احلكائ��ي  امل��وروث 
والش��عر، والسرد الواقعي، حيث 
نك��ون م��ع اح��د الش��باب الذي 

تخ��رج م��ن الكلي��ة ول��م يج��د 
تعي��ن، وهي ظاهرة الزالت قائمة 
له��ذه اللحظة فال زال الش��باب 
س��نن  احل��ى  امض��وا  الذي��ن 

عمرهم في الدراس��ة من اجل ان 
يج��دوا تعيين��ا، فش��ل حلمهم 
وه��م عاطلون بال عم��ل، فيذهب 
بطل ه��ذا الن��ص لغرفت��ه التي 
تركها منذ فترة، وهناك تظهر له 
ش��هرزاد، وتعطيه وصيتها التي 
ه��ي خطاباً وطني��اً يحثهم على 
االهتم��ام بالوط��ن، ويس��ير هذا 
النص وفق سياق ممتع بن احلكاية 
والشعر والسرد الواقعي النقدي. 
وفي قصة )ش��جون م��ن املاضي( 
نكون مع سياق فني ملبنى سردي 

يس��ير بإنس��يابية عالية وايقاع 
متزن، نحو مسيرة االحداث حيث 
نك��ون مع ش��اعر يتهي��أ لتوقيع 
مجموعت��ه الش��عرية ف��ي احد 
ويتفاج��أ  الثقافي��ة،  املنتدي��ات 
من قبل مدير املنت��دى بأن احلفل 
سيكون مش��ترك مع دكتورة في 
االدب العرب��ي، وبع��د االعت��راض 
مض��ض،  عل��ى  واف��ق  والرف��ض 
دكت��ورة  أن  أخي��راً  ليكتش��ف 
س��لمى هي حبيبته وزميلته في 
الدراس��ة وقد تقص��دت ان تكون 

معه.
وف��ي القصة القصيرة )انش��ودة 
رغ��م امل��وت( التي ت��دور احداثها 
اثناء غزوا الدواعش ملدننا، إذ تقوم 
هذه الفئة الظالة بالهجوم على 
اح��د امل��دارس واعتق��ال الطالب 
مع املدرس ال��ذي كان يحّفظهم 
النشيد الوطني، وتقطع رؤوسهم 
جميع��اً اال أن ال��رؤوس ظلت تردد 
النش��يد الوطني والتحق معهم 
الطيور واالشجار والصخور، وهذا 
النص يهدف الى أن الشهداء هم 
حماة الوطن، وأن الوطن يبقى في 
ضمائرهم حتى وان استشهدوا. 
ضمت اجملموعة القصصية )ليلة 
ش��هرزاد االخيرة( للقاص حسن 
قصصي��ة،  نص��وص  املوس��وي 
تناول��ت ثيم��ات عدي��دة واحداث 
مختلفة، وكتبت بإس��لوب قاص 
وضع السمات والصفات للنسق 
الفن��ي الذي إخت��اره، منذ جتربته 
االول��ى، وه��و الدخ��ول ف��ي قلب 
االحداث دون متهيد، وهو اس��لوب 

النص القصصي احلديث. 
من اص��دارات الورش��ة الثقافية 

للنشر والتوزيع لعام 2019

حسن هادي الشمري

_1
طفَح الكيُل 
بَصدري يا أنا
وتدلّى الليُل 

مني ودنى 
ولبسُت العريَّ 

ثوباً كفنا 

وطني باعوُه 
أوالُد الزنا

_ 2
قْد أضعُت

في متاريس احلروِب
كَل أمسي

خوذُة احلرِب التي
أكرُهها

أنستّني ما كاَن

برأسي
إذ تلّحفُت بظّلي

وغفوُت
أنا واألوجاع 

في أحضان رمس 
 _ 3

من ألف  عام 
على األعقاب ننقلُب

يجترُّنا اجلوع 

أو يغتالنا التعب 
تبْت أيادي اجلائعَن

مبا كسبْت
وتبت أيادي اخلائنن 

مبا كسبوا
_ 4

يصرخ ظلي 
فاغراً فاُه مَن

الوجْع

واملدُن البعيدُة
خرساُء

ما لصوته رجْع
_ 5

شمعٌة تذوي
وأعواُد ثقاْب

وبقايا من كؤوس 
ثمالت وعتاْب

كلما حاصرني شوقي 

بكيُت
ودسسُت رأسَي 

املكتظ خوفاً 
بالتراْب

 _ 6
أين أهرْب

مثقٌل قلبيَّ 
باألوجاع متعْب
فسنوُن يوسف 

سبٌع عجاْف
وأنا كُل سنن 

القحط 
في صدريَّ تلعْب

_ 7
صدرُ أمي

وطٌن مكتظ 
حزناً بالنذور 

وبالسعاْل

رأسيَّ املثقوب 
كالغرباْل

واململوُء َصمتاً 
كالقبورِ 

مثلما حجر الرّحى
الصُم الثقاْل 

َوجعاً على كتّفي 
يدورْ

يطحُن احللم 

كحبات رماْل 
_ 8

اعزْف املوَت
على وتر البنادْق
واكتْب العشَق 

قصائَد من رصاصات 
بأحضان اخلنادْق

وإضرْب البحَر نبياً
بعصاَك

إن فرعوَن لغارْق
وإمتّطي الريَح براقاً

في ُدجى الليِل
وعانْق

واقفاً موتَك 
إن الفجَر 

قد يولُد من رحم 
املشانْق

بظ��الِل  وتغط��ى 

النّخِل
فالنّخِل بيارْق 

يا عراقياً .. 
بلوِن القمِح

أدري 
ثَم

أدري
إَن ما ينبُض 

في صدرَك عاشْق

اخلطاب الوطين واإلنساني يف )ليلة شهرزاد األخرية( للقاص حسن املوسوي
القاص قدم لنا نصوصه القصصية جمردة من تلك الزوائد األمر الذي جيعل

 املتلقي يدخل خضم األحداث ويعيش بني أتونها
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قصيدة

لو اخذنا النص االعالمي، وهو الذي يرتِبُط بوسائِل اإلعالم 
على اختالفه��ا، ويُثري مادتَه من كاّف��ة األجناِس األدبّية، 
واألش��كاِل اخلطابّية على اختالفها، كالوصِف والّس��رد، 
ويتمي��ز بصف��ات، كاملُباَش��َرِة، والوض��وح، واالقتض��اب، 
قة واملثي��رة واملواضيِع  واالختزال، إضافًة للعناوين املش��وِّ
اجلادة التي من ش��أنها أن تفيَد أوسَع شريحٍة من الّناس، 
وكم��ا نعرف ف��ان االع��الم )Media( مجموعة م��ن قنوات 
االتّص��ال املُس��تخَدمة ف��ي نش��ر األخب��ار أو اإلعالن��ات 
الترويجّي��ة أوالبيان��ات، ويُع��رف اإلع��الم بأنّه الوس��يلة 
االجتماعّية الرئيسّية للتواصل مع اجلماهير، فمصطلح 
اإلعالم يرتبط مبؤسسات -التلفزيون واإلذاعة والصحافة- 
تتمث��ل وظيفتها في إنتاج مضام��ن موجهة للجمهور، 
بينما حتيل التقنيات احلديثة إلى الوسائل التقنية الرقمية 
كاحلاسوب والهاتف التي تقوم بعمليات التوصيل والنقل 
والتواص��ل، رغم أن هذه التقني��ات أصبحت تؤدي وظيفة 
الصحيفة والتلفزيون واإلذاع��ة والكتاب معا، مما أدى إلى 
تداخل واندماج بن وس��ائل اإلعالم والتقنية احلديثة وإلى 
تنوع وظائفهما وتنافس��هما وتفاعلهما، ولالعالم لغته 
اخلاصة كما نوهنا الى ذلك، والتي البد أن تبتعد عن مناطق 
”الس��رد” وتفاعالته املمتزجة بلغة الش��عر رمبا، او بلغة 
النث��ر التأويلي اخلاص بإثارة مناطق اإلحس��اس والتصوير 
اللفظي، الذي ينقل املتلقي ليتمثل النص ويعيش داخل 
بيت  بطل القصة متفرجا على األحداث من مكان مستتر 
يش��به الكامي��را اخلفي��ة، وبالتالي فان اش��تراطات لغة 
اإلع��الم ال بد لها أن تبقى مبنطقته��ا، وكذلك لغة األدب، 
وحن نعمل عل��ى مزج االثنن في منطق��ة التصلح لها، 
س��يكون الوليد تائها اليعرف ملن ينتمي ويترك القارئ في 
دوام��ة الدخول في متاهات لغة “جميل��ة”، لكن مكانها  
مش��تبك بعدم احقي��ة املكان.. ومن خالل ه��ذا التمهيد 
جن��د لكل من الن��ص االدبي االدبي والن��ص االعالمي لغته 
اخلاص��ة، واعتقد ان تاثير لغة االعالم عل��ى لغة االدب له 

تأثير سلبي بدون ادنى شك.

لكل من حقلي اإلعالم 
واألدب لغته اخلاصة

a

فنارات

  وجدان عبدالعزيز

عتمة البياض

نصوص قصصية تناولت ثيمات عديدة وأحداثًا خمتلفة وكتبت بأسلوب
 قاص وضع السمات والصفات للنسق الفين الذي اختاره منذ جتربته األوىل وهو 

الدخول يف قلب األحداث من دون متهيد

بالرغم من أن اجملموعة القصصية )ليلة شهرزاد األخيرة( للقاص حسن املوسوي، تعد جتربته االولى في مجال فن صناعة القصة القصيرة، 
اال أن فيها مالمح بدأت تتكون وتتضح، وهي أشبه ببذرة دفنت في االرض وسقيت وظهرت سيقانها وغصونها طرية، تطلب املزيد من العناية 
والسقي واالهتمام، كونه مشروعا لقاص إستطاع أن يتخلص من كل ما هو خارج النص، وال يشكل ضرورة مهمة في بقائه ضمن السياق 

الفني ملسار املبنى السردي في النصوص القصصية..

قراءة /
 يوسف عبود جويعد

موسى عزيز الخالدي

لسُت مثل اآلخرين
وال انت الحٍد

تشبهن
حبيبتي

سيدة احلسان
فريدة الزمان
قطعة حنان

ثمرة جنان
حضن امان

وجهك
مالئكي يشبه الورود

ودود يكسر اجلمود
قمر في ليلة مظلمة

غيمة الرحمة املمطرة
في نهار قيظ حزين

شعرك 

أغصان الياسمن
ألق اليقن
ليل حزين

شذى املروج اخلضر 
وأريج الفاحتن

ثغرك
نبع ماء عذب

جنة في ُسهب
عن  زالل

يروي القلوب ويشفي
زفرات املنهكن

عيونك 
قصائدي واشعاري 

وطرقات اسفاري
قوافيي واوزاني                  

ليس فيك غرور
وال رونق زيف

تدعن

متابعة / البينة اجلديدة
شاركت دار ثقافة األطفال بورشة 
عم��ل  تش��اورية  حت��ت عن��وان 
)تفكي��ك الص��ور النمطي��ة في 
التربية والثقاف��ة في اجملتمعات 
العربية( والتي نظمتها منظمة 
امل��رأة العربي��ة التابع��ة جلامعة 
م��ع  بالتع��اون  العربي��ة  ال��دول 
الهيئ��ة الوطني��ة لش��ؤون املرأة 
اللبناني��ة للفت��رة م��ن 20 - 21 
حزي��ران اجلاري في بي��روت، وتأتي 
ه��ذه الورش��ة ضمن األنش��طة 
الثقافي��ة والتربوي��ة التي تعنى 
بها املنظمة باس��تمرار من اجل 
خل��ق برامج حديثة ف��ي التربية 
النمطية,  والثقاف��ة بعيدا ع��ن 
وج��اءت  مش��اركة  الع��راق من 
خ��الل دار ثقافة األطفال وكذلك 

وزارة التربي��ة فض��ال عن عدد من 
ال��دول العربية األخرى،  وحضرت 
الورش��ة وجدان صالح سكرتير 
حتري��ر مجل��ة املزم��ار ممثل��ة عن 
ثقاف��ة األطف��ال والس��يدة صبا 
وزارة  ع��ن  ممثل��ة  املنع��م  عب��د 
التربي��ة. عقدت الورش��ة برعاية 
كلودي��ن ع��ون رئيس��ة الهيئ��ة 
الوطنية لش��ؤون املرأة اللبنانية 

رئيس��ة اجمللس األعل��ى ملنظمة 
امل��رأة العربي��ة لدورت��ه احلالي��ة 
وجه��ت   حي��ث   ،2020  -  2019
ع��دد  العربي��ة  امل��رأة  منظم��ة 
م��ن الدع��وات حلكوم��ات الدول 
العربي��ة للمش��اركة ف��ي ه��ذه 
الورش��ة احليوي��ة )األردن، تونس، 
عمان، فلس��طن، مصر، املغرب، 
موريتانيا، لبن��ان ، ليبيا واليمن(. 

ضم��ن  الورش��ة  ه��ذه  وتأت��ي 
األنش��طة الثقافي��ة والتربوي��ة 
التي تعنى بها املنظمة باستمرار 
م��ن اج��ل خل��ق برام��ج حديثة 
ف��ي التربية والثقاف��ة بعيدا عن 
مش��اركة   وج��اءت   النمطي��ة، 
ثقاف��ة  دار  خ��الل  م��ن  الع��راق 
األطف��ال وكذل��ك وزارة التربي��ة 
فضال عن عدد من الدول العربية 
األخرى،  وحضرت الورشة وجدان 
صال��ح س��كرتير حتري��ر مجل��ة 
املزمار ممثلة ع��ن ثقافة األطفال 
والس��يدة صبا عبد املنعم ممثلة 
عن وزارة التربية .ناقشت الورشة 
عدد من املواضيع أهمها ، وسائل 
التنش��ئة الثقافية وتأثيرها في 
ب��ن  النمطي��ة  األدوار  ترس��يخ 

اجلنسن.

شوقي كريم حسن
وه��ي  أنفاس��ها،  امل��رأة  تغم��ض 
جتتاز احملنة التي يعيش��ها اجلسد 
تلمل��م  كان��ت  الراع��ف صمت��ا، 
م��ن  تتمك��ن  عله��ا  حضوره��ا 
االنص��ات ال��ى همهم��ات الرجل 
ال��ذي كان يتناول اش��ياء غامضة 
ويعيده��ا بتوت��ر يش��وبه القل��ق، 
رأي��ت الى القلب املوض��وع هناك، 
وال��ذي غادرته للت��و فألفته يلبط 
مثل ش��بوط مزوهر، يحاول الفرار، 
لك��ن االناء الذي اخ��ذه الى جوفه 
كان مينعه حتى م��ن احلركة، ودت 
لو تعود ثانية الى حيث اس��تقرب 
بها االح��الم منذ زمن بعيد، كانت 
تتمن��ى ل��و انه��ا س��كنت قلب��ا 
ش��ريرا، يثي��ر فزعها، متن��ت لو ان 
بس��تطاعتها كش��ف مستور ما 
تعرف، الضع��ف الرقيق الذي ميأله 
نواحا، وصراع��ات الوجوه، وهرولة 
االق��دام، واندثار القه��ر الذي كان 
يعيش��ه، تهرول القصص معلنة 
متردها، معلنة لعناتها فليس ثمة 
م��ا يبقيها ب��ن ركام ه��ذا القلب 

ال��ذي كان يئن ليل نه��ار، تنصت 
الك��ون،  مدام��ع  فتس��يل  الي��ه، 
تتوس��د س��واد هلعه��ا محاول��ة 
االمس��اك بش��يء من رغباته، ما 
الذي يوص��ل القلوب الى هذا احلد 
من االنهيار؟ وملاذا تتقيأ لواعجها 
م��ا ان يجن الليل؟ ال ميكن ان يجد 
تقنع  امامها، س��هلة،  االجاب��ات 
وحدته��ا، ال ميكن لوحي��دة غريبة 
مثله��ا حل كل تل��ك االلغاز التي 
كبرت ام��ام عينيها لتغدو تالالمن 
االث��ام والهذيانات، تأملها صاحب 
املش��رط، كم��ن يبحث ع��ن فراغ 
لي��دس بن طيات��ه الت��ه الغريبة 
عم��ن  ادري  قالت-ل��و  التكوي��ن، 
يبحث هذا الكائ��ن الذي ال يهمه 
شيء س��وى حركة مشرطة.. ماذا 
ميكن ان يجد غير الوجوه الكسلى 
الت��ي تكفن��ت بأكف��ان االنتظار؟ 
حاولت سبر اغوار وجوده، لكنه مد 
اصابعه جاسا حركة القلب الذي 
م��ا عاد يأبه لش��يء، أخذته غفوة 
االلم، فاس��ترخى منتظرا س��اعة 
النهاية، أي كان��ت النهاية، كانت 
بالنس��بة ل��ه تعني خالص��ا ابدا، 
لم يجد برفقة اجلس��د املس��جى 
غير ضجيج ومخاوف، وترقب كان 
يثي��ر هلعه ويس��هم ف��ي تعالي 
وجيفه، كان حلظة تساقط امطار 
اخلوف، يتوسل اليه ان يجد طريقا 
لله��روب، فال داعي ان يستس��لما 

للموت هكذا، بكل سهولة ويسر، 
يقول- ارجوك ما الذي تنتظر وسط 
هذه الدوامات من الدخان والبكاء.. 
اه��ي  استس��المك..  تعل��ن  ل��م 
محاولة إليذائ��ي.. ترويض احالمي 
الصاهل��ة مث��ل خي��ول جامحة.. 
رضيت العيش معك النك وعدتني 
اش��ياء كثيرة.. وعدتني ان نحترق 
مس��افات حياتنا بالغناء والسفر 
ومالمسة بياض النس��وة اللواتي 
ترس��مهن مبخيلة رسام عجيب.. 
م��ا اعتدت��ك س��ريع التخلي عما 
خططنا له ودرسناه، حن تسكنك 
االثام كنت احتضن روحك مساحا 
كل غب��ار تلعثه��ا- غ��ن .. ال تظل 
صافن��ا الش��وارع ال تطيق صمت 
املاش��ن ف��ي لي��ل وحدته��ا.. غن 
ودعني انتش��ي بعذوب��ة مراميك.. 
ل��و كن��ت مكان��ك مل��ألت كل ما 
ميك��ن ان تصله خطوات��ي بالغناء 
والرق��ص، تع��ال االن.. تعال نرقص 
س��وية، نزرف بطن هذه الوحش��ة 
التي ارعبت انسانية البيوت،قلت 
لك غن ال تركب بغ��ل عنادك.. واال 
سأضطر ملغادرتك بحثا عن جسد 
اكثر الفة وحبورا.. قلت لك غن.. ال 
تكن جب��ارا اليعرف ما يريد؟ يذعن 
اجلس��د مستس��لما،فيما حت��اول 
احلنجرة حلحلة جفافها، ينصت 
الوج��وه  ال��ى  املش��رط  صاح��ب 
احمليطة به، فلقد سمع همهمات 

اجلس��د، واراد ان يتأك��د ان االتباع 
انصتوا مثله الى همهمات ال يدري 
مصدرها بالضبط،تنحنح اجلسد 
كل��ه، مس��تدعيا ني��اط القل��ب 
لتسهم في اثارة احزانه،حناجرنا 
ال جتيد الغن��اء دون ان تداف بطن 
الوجع واخلوف والترقب، تبدأ نياط 
القلب بضخ رغباتها املاجنة، لكن 
اجلس��د يلقي بها بعيدا.. البياض 
الذي حتث خطاه داخل هذا العالم 
املوغ��ل الغراب��ة، كان يرق��ب دفق 
ال��دم الهابط من تل��ك اآللة التي 
تش��به جمال، يتدهدر خيط الدم 
بهدوء شاء،وما يلبث ان يخترق اول 
االوردة الش��اعرة باحليف، يتململ 
اجلس��د.. فتضحك ال��روح ويقفز 
القل��ب مثل ق��رد، يعي��د صاحب 
املشرط ترتيب االوردة ببطء، وقبل 
ان يرف��ع القلب ليعي��ده الى قرب 
جسده.. يس��مع همسا- استعد 
يب��دو ان رحلة اخلالص ق��د بدأت.. 
قبل ان نغادر الى هناك.. الى عالم 
ال نع��رف كنه��ه ارج��وك غ��ن لي 
للمرة االخيرة.. ال تخذلني. امسك 
اجلسد بش��طأن حضوره وعناده، 
وبغي��ر ما اس��تئذان م��ن احد راح 
يدوزن اوتار عذوبت��ه.. اويلي... يادار 
االحب��ة ه��ل نق��ول وداعا..عتمة 
البياض لوثتها دموع الوجوه التي 
هبت بغت��ة من داخل القلب الذي 

كان يبكي دون ارادة.

سيدة احلسانقصيدة

دار ثقافة األطفال تشارك بورشة عمل ثقافية يف بريوت

وجٌع حتى مطّلِع  الفجِر 

منى القيسي

انتِق حروفاً وقل ما  تشاء

ارتسم نقاطاُ قد أزَِف العزاء
الذُل يحيُق بأوطانَك سحقاً

أفال ترتقي عزاً نحو البقاء؟

ألويل لك إن اقحمَت غريباً

يستقيَك وداً يطعُن اآلخاء
أخاَك أخاَك مَن العرِب وصالً

وإن بانَك بعَض وقٍت جفاء
هو رِحُم أمَك حملتُه وهناً

يلوحَك بدراً ساعَة الهيجاء

أمة العرب



)                            (  تدعو له بالشفاء والصحة والسالمة والعودة الميمونة
خالد أمحد مصطفى: الفنان يكتب حملبيه واجلمهور معاناته من املرض اللعني الذي يالحقه

ويقول: أزميت بسيطة وصغرية سأجتازها باإلميان والتحدي واإلصرار والعزمية

كان ظهوره املعتاد أنيقاً أمام الناس واحملبني 
له أس��وة باهتمامه بالعط��اء واإلبداع الثر 
ف��ي املنجز الفني والثقاف��ي وترك جانباً ما 
ق��ال ل��ه الطبيب حني ش��خص ل��ه املرض 
ف��ي  درس  )مصطف��ى(  الفن��ان  امللع��ون.. 
كلي��ة  الفن��ون اجلميل��ة - جامع��ة بغ��داد  
قسم الفنون املس��رحية  وقدم من االعمال 
الكبي��رة خ��ال مس��يرته الفني��ة إضافة 
ال��ى أعماله الدرامي��ة التلفزيونية وهو من 
الفنان��ني املهتمني مبس��رح الطفل والعاب 
الدمى واس��هاماته في هذا اجملال مع زميله 
د.حس��ني علي هارف.. هذا الفنان قد ال أجد 
العبارة التي أصف فيها شخصيته احملبوبة 
واللطيفة التي متيز بها منذ أن التقيته في 
دائرة الس��ينما واملس��رح ع��ام2012 وتكرر 
اللقاء به في كلية الفنون اجلميلة / التربية 

الفنية وفي مناسبات عدة.
مناشدة الوفد الفني لوزير الثقافة

ناشد الوفد الفني املؤلف من الفنان سامي 
قفط��ان والتدريس��ية ف��ي كلي��ة الفنون 
اجلميل��ة الدكتورة زينب عب��د األمير أحمد 
ورئي��س جمعي��ة املوس��يقيني العراقي��ني 
الدكت��ور ك��رمي الرس��ام لزيارة الس��يد وزير 
الثقاف��ة واآلثار د. علي عبد األمير احلمداني 

ملكتبه الرس��مي مبقر ال��وزارة، حيث عرض 
الوفد الزائر أمام أنظار س��يادة الوزير احلالة 
الصحي��ة املتردي��ة للفن��ان خال��د أحم��د 
مصطفى.. وبادر س��يادته باستعداد الوزارة 
بتكفل العاج الازم له. وقال احلمداني: إن 
»الدكت��ور خالد أحمد مصطف��ى يعد رمزاً 
من رم��وز الفن العراقي، وم��ن واجب الوزارة 
رعايته والتكفل بعاجه والوقوف معه في 

محنته هذه«.
مناشدة امللتقى اإلذاعي والتلفزيوني

ناش��د امللتق��ى اإلذاع��ي والتلفزيون��ي كل 
اخليري��ن بالدعاء اوالً بالس��امة والش��فاء 
للفنان الدكتور الفنان خالد أحمد مصطفى 
لسوء حالته الصحية وخص املناشدة وزير 
الصحة ووزير الثقاف��ة حلاجة الفنان خالد 
احمد مصطفى ال��ى عملية مكلفة جداً.. 
أثن��اء عاجه بالعاصم��ة اللبنانية )بيروت( 
الج��راء الفحوصات قبل نقل��ه الى مدينة 

الطب ببغداد.
مناشدة جمعية املوسيقيني العراقيني

ناش��دت جمعي��ة املوس��يقيني العراقيني 
رئاسة اجلمهورية ورئاس��ة مجلس النواب 
ورئاس��ة مجلس الوزراء ووزير الثقافة ووزير 
الصح��ه لاهتمام بصحة الفن��ان الكبير 

خال��د احم��د مصطف��ى ال��ذي مي��ر بأزمة 
صحية صعبة ج��داً الحتياجه إلى عملية 
كبرى للس��يطرة على صحت��ه مما يتطلب 
مصاري��ف الج��راء ه��ذه العملي��ة وتوفي��ر 
العاج الازم..وذكر في املناش��دة أن الفنان 
الكبير خالد احمد من الفنانني واألكادمييني 
الذين افنوا عمرهم للفن واملسرح والتمثيل 
واملوسيقى.. الرجاء.. الرجاء االهتمام الفوري 

بهذا الفنان علماً إن املناشدة ارسلت من 
قبل رئيس اجلمعية د.كرمي الرسام..

هذا وقد كتب الفنان خاد أحمد مصطفى 
رسالة لكافة احملبني من االصدقاء واحملبني 

واجلمهور.. جاء فيها: 
وأحب��اء  إخ��وة  للجمي��ع..  طيب��ة  حتي��ة 
وأصدق��اء.. تعج��ز الكلم��ات عن ش��كر 
نبلك��م ومحبتك��م الت��ي غم��رت مواقع 
التواص��ل اإلجتماع��ي مبناش��دات تخص 
حالت��ي الصحية.. على الرغم من تكتمي 
التام ألش��هر عن الورم ال��ذي أصاب فكي 
الت��ي  األعل��ى ولك��ن منش��ور لزوجت��ي 
رافقتني باحملن املتتالية التي اختبرني بها 
ربي محموداً و مشكوراً ... ابتداء من املرض 
النادر )ستيفن جونس��ون جونيور( وصوال 

بإنفجار املرارة.. واليوم مع الورم الذي سيتم 
إستئصاله إن ش��اء اهلل بعد حتديد األطباء 
لذلك.. وخال كل ه��ذه الوعكات الصحية 
والتي أصاب��ت غيري من الفنان��ني االعزاء.. 
كن��ا مس��تمرين مبنجزنا ومبش��روعنا على 
صعي��د الف��ن والثقافة ومير يومنا بش��كل 
طبيع��ي.. نعم��ل مبس��رح منثل ب��ه العراق 
هنا, أو مسلس��ل تتابعه العائلة العراقية 
هناك, أو مشروع فني نقدمه ألطفالنا بكل 
حاالتهم وخصوصا األيتام منهم والنازحني 
وبالتأكيد كنت مستمراً بالعمل في مجدال 
التدريس كأس��تاذ مس��رحي ومقرر لقسم 
التربية الفنية وبش��كل طبيعي لم يشعر 
أحد بش��يء ال من الطلبة و ال من املدرسني 
أو اإلدارة، هناك مس��كنات لأللم ومحاوالت 

للتغلب على الورم وأوجاعه حتى في أوقات 
احملاض��رة أو التمري��ن والع��رض املس��رحي، 
وال��كل يعل��م ب��أن زوجت��ي اإلعامي��ة )آن 
خال��د( دؤوبة بالتعامل م��ع احلاالت احلرجة 
مث��ل الس��رطان أو عمليات زراع��ة القرنية 
والقل��ب املفت��وح وغيرها.. والت��ي تقدمها 
طوعا للمحتاجني واملعوزين األرامل واأليتام 
والنازحني منهم على وجه اخلصوص.. لهذا 

عندما وصل خب��ر تأزم حالتي وإش��تدادها 
ال��ى بع��ض املقربني م��ن األصدق��اء كتبوا 
منش��ورات دعوات بالصاة أو متني الشفاء, 
وخ��ال يوم��ني انتش��ر األمر مبحب��ة كبيرة 
إلى مناش��دات , األمر ال��ذي يغمرني مبحبة 
الناس وتداولهم منش��ور واحد أو مقارب له 
موجه لرئاس��ة ال��وزراء واجلمهورية ولعدد 
من الس��ادة املس��ؤولني في الدولة, وبنفس 
الوق��ت حتزنني املناش��دة للمبدع��ني أبناء 
البل��د ألن رعايتهم واج��ب احلكومة لهذه 
الش��ريحة وليس )مكرمة( س��تقدم لفان 
أو ف��ان من قب��ل سياس��ي أو صاحب مال 
واقتدار, فوجئت الي��وم بالكم الكبير الذي 
تداول منشور املناشدة على الرغم من أنني 
وزوجت��ي لم نطل��ب ذلك )ولكنه��ا محبة 

املش��كور(..  وقلقه��م  الن��اس 
إتص��ل الس��يد وزي��ر الصح��ة بن��ا الي��وم 
ش��خصيا وحتدث م��ع زوجتي، كم��ا اتصل 
مكتب الس��يد وزير الثقافة ليتابع حالتي، 
وه��و أمر جمي��ل ومحم��ود، كلي��ة الفنون 
اجلميل��ة كان��ت أول من ب��ادر للوقوف معي 
من خال عدد من الزماء التدريس��يني ومن 
خال رئاسة قس��م التربية الفنية، وبادرت 
نقابة الفنانني بشكل سريع لإلطاع على 
كل خطوة وتواصل الس��يد نقيب الفنانني 
د جبار جودي والفنانة آس��يا كمال بشكل 
مستمر, واهتم كذلك مدير املكتب اإلعامي 
لوزارة الصحة األستاذ معتز الشمري وكادر 
األطباء بقس��م جراحة الفك مبستش��فى 
الش��هيد عدن��ان وأخ��ص بالذك��ر منه��م 
الدكتور معتصم مجي��د والدكتور معتمد 
مجيد والدكتورة فينوس والكادر الذي عمل 

معه��م، أم��ا األصدقاء املقرب��ني فهم على 
مدى اليوم يتواصلون ويش��رعون باملساندة 
)وال أريد أن أذكر األس��ماء هن��ا ألن القائمة 
طويلة ولكني أعرفه��م جيدا وهم يعرفون 
م��ن أعني(.. هذا أمر مف��رح أن نقف جميعاً 
مع ف��ان من أع��ام البلد، أو زمي��ل لنا في 
العمل، أو صديق لنا مير بأزمة ما.. لذا أتقدم 
بش��كري اجلزيل لكل اإلتص��االت من داخل 
العراق أو خارج��ه ولكل الكلمات الطيبات 
والصلوات.. لكل األصدقاء والزماء واألحبة 
وحت��ى أولئ��ك الذي��ن ال أعرفه��م معرف��ة 
ش��خصية ولكنه��م تواصلوا م��ع حالتي 
كفنان وت��واردوا املناش��دات أيض��ا.. أطلب 
منك��م أحبتي الدعاء فقط.. أما املناش��دة 
فهي أم��ر يفترض أن يكون قانونا مش��رعا 
لرد دين املؤسسة احلكومية ملن خدم البلد 
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البينة الجديدة / حمودي عبد غريب

املحاور مع الدكتور خالد

أتقدم بشكري اجلزيل لكل 
االتصاالت من داخل العراق أو 

خارجه ولكل الكلمات الطيبات 
والصلوات.. لكل األصدقاء 

والزمالء واألحبة وحتى أولئك 
الذين ال أعرفهم معرفة شخصية

مي��ر الفن��ان القدير املبدع د.خال��د أحمد مصطفى بأزمة صحية صعبة طالته منذ خمس س��نوات واس��تمر ف��ي العاج وإجراء 
الفحوصات الازمة طيلة الفترة السابقة ولم ينقطع عن عمله كأستاذ تدريسي في  كلية الفنون اجلميلة جامعة بغداد قسم 
التربية الفنية ولم يغب عن  نشاطه املعهود كناشط في مجال حقوق االنسان ومنظمات اجملتمع املدني  ولم يترك دوره في مجال 
اإلعام وبقي مع تواصل مس��تمر من خال البرامج التي ش��ارك في إعدادها وتقدميها عبر القنوات الفضائية ومنها استضافاته 

التلفزيوني��ة للحديث عن جتربته الفنية والتدريس��ية وأعماله في مجال الس��ينما واملس��رح والتلفزيون وما 
قدمه  لدائرة السينما واملسرح  و منتدى املسرح..

بغداد / البينة اجلديدة
والس��ياحة  الثقاف��ة  وزي��ر  بحض��ور 
واآلث��ار الدكتور عبد األمي��ر احلمداني، 
ي��وم األحد املاضي 2019/6/23، عرضت 

دائ��رة الس��ينما واملس��رح ف��ي صالة 
الفيل��م القصي��ر  الوطن��ي  املس��رح 
)موص��ل 980( للمخرج عل��ي محمد 
س��عيد، والذي سيتم ترشيحه جلائزة 

األوس��كار العاملية من قب��ل الوزارة.
وق��ال احلمداني في كلم��ة له ألقاها 
عل��ى هام��ش الع��رض األول للفيلم 
الي��وم  نحتف��ي  »إنن��ا  احلمدان��ي: 
العراقية وبه��ذا الفيلم  بالس��ينما 
الذي ي��روي حكاية الع��راق وحكاية 
أح��د املكون��ات العراقي��ة األصيل��ة 
مؤمن��ني أن صناع��ة الس��ينما ه��ي 
صناعة احلياة«. وأض��اف أن »املعركة 
م��ع داعش انتهت عس��كرياً، لكنها 
ابت��دأت ثقافي��ا وفكري��ا وس��احها 
واملس��رح  الس��ينما  وقوامه��ا 
والتشكيل واألدب بكل أنواعه، فالفن 
واملسرح  والس��ينما األصيلة  األصيل 
اجل��اد ه��و بؤرة تركي��ز ال��وزارة في كل 
املش��اريع لذلك سنش��هد في القادم 

م��ن األي��ام إنت��اج أف��ام س��ينمائية 
عراقية بع��د أن حصلت ال��وزارة على 
ميزاني��ة مالي��ة خاصة بإنت��اج أفام 
س��ينمائية قصيرة، س��يكون للنصر 
العراقي الذي حتقق على داعش نصيب 
منه��ا«، الفت��اً إلى أن��ه »رغ��م توثيق 
االنتصار بعدس��ات الصحفيني لكنه 
لم يوثق بعدسات السينمائيني لذلك 
من اليوم إلى نهاية الس��نة سنشهد 
عل��ى األقل إنتاج ثاث��ة أو أربعة أفام 
قصيرة«. وتابع قائ��اً، إن »هذا الفيلم 
ه��و إنتاج عراقي أحيي القائمني عليه 
من اخمل��رج إلى املنت��ج وأحيي اجلهات 
الداعمة واملساندة منها إعام احلشد 
الش��عبي وش��ركة عش��تار لإلنت��اج 
الس��ينمائي وأحيي كل من ال يسمح 

الوقت لذكر اسمه ألن القائمة تطول«.
وأكد على »دعم الوزارة لكل الش��باب 
السينمائيني«، مشيراً إلى أن »الوقت 
قد ح��ان الحتض��ان ورعاية الش��باب 
الس��ينمائيني ممن عملوا وتعلموا في 
احملافل العاملي��ة وعادوا إلى العمل في 
العراق، حيث سيكون لهؤالء الشباب 
نصي��ب كبي��ر ف��ي خط��ة اإلنت��اج«.

وف��ي ختام حديث��ه، نوه إل��ى »أهمية 
ترش��يح فيلم )املوصل 980( ملهرجان 
األوسكار«، متمنياً »النجاح للقائمني 
للحضور  واالس��تمتاع  الفيل��م  على 
مبش��اهدته«. وحضر الع��رض عدد من 
امل��دراء العام��ني ف��ي ال��وزارة وبعض 
الشخصيات الدبلوماسية ونخبة من 
املثقف��ني والفنانني من ع��رب وأجانب 

وعدد م��ن القن��وات الفضائية، حيث 
جتدر اإلش��ارة إل��ى أن الفيل��م يحكي 
قص��ة فت��اة ايزيدي��ة بعمر 1٧ س��نة 
حت��اول الهرب م��ن خاطفيها فتنكرت 
بزي داعش��ي، وقد حص��د العديد من 
اجلوائز العاملية يش��ار لها بالبنان في 
عالم الس��ينما الدولية.وتخلل احلفل 
توزي��ع الهدايا والش��هادات التقديرية 
وال��دروع، إذ مت منح الس��يد الوزير درع 
الس��ينما العراقي��ة م��ن قب��ل دائ��رة 
الس��ينما واملس��رح تقدي��را ملواقف��ه 
وجه��وده املتميزة في دعم الس��ينما 
العراقي��ة، وق��ام الوزير ب��دوره بتكرمي 
فريق عمل الفيلم بشهادات تقديرية، 
كما مت تكرمي اجلهات املنتجة والداعمة 

للفيلم بدروع.

وزير الثقافة حيضر عرض فيلم )املوصل 980( املرشح جلائزة األوسكار العاملية
متابعة / البينة اجلديدة

التواص��ل  موف��ع  رواد  ت��داول 
االجتماعي ص��وراً ومقاطع فيديو 

من حفل الفنانة شمس الكويتية 
األخير والذي أقيم في مركز امللك 
فهد الثقافي في اململكة العربية 
السعودية والذي ش��هد انزعاجا 
كبيرا م��ن احلاضرين وانس��حاب 
أكد  التفاصي��ل،  وف��ي  بعضهم. 
بعض املتابعني للحفل أن الفنانة 
الكويتية تعرضت ملوقف ال حتسد 
عليه في الرياض بعدما انسحب 
عدد كبير م��ن احلضور عند إعان 
اس��مها في خت��ام احلفل��ة التي 
اللبناني��ة  بالفنان��ة  جمعته��ا 
اليمن��ي  والفن��ان  ناتاش��ا، 
زاي��د الصال��ح. بدورها، لم 
قيمة  أي  تعط ش��مس 
عبر  املتداولة  لألخب��ار 
ميدي��ا  السوش��يال 
مبش��اركة  واكتف��ت 
متابعيها على تطبيق 
مبقط��ع  »انس��تغرام« 
احلف��ل  م��ن  فيدي��و 
خال��ه  م��ن  وقدم��ت 
قائلة:  حملبيه��ا  الش��كر 
»يا رب حتفظ لي حبايبي 
السعودية فرحتوا  من 
بحضورك��م  قلب��ي 
فرحتوا روحي مبحبتكم 
لي يا رب يحميكم ويحمي 
اململك��ة ويخلي لن��ا امللك 
سلمان واالمير محمد بن سلمان 
الن��ه خان��ا نحتف��ل ف��ي ارض 

الرياض ونشوف ناسها«.

ما قصة انسحاب اجلمهور
من حفل مشس الكويتية؟

متابعة / البينة اجلديدة
فيما ال تزال أزمة تصريحات الفنانة ميريام فارس 
تتفاقم، علقت مواطنتها النجمة إليسا على 
كامها املسيء ملصر بطريقة موضوعية خال 
مؤمت��ر صحفي على هام��ش مهرجان »موازين« 
في املغرب. وأكدت أن »كل إنسان يخطئ، طبعا 
أنا س��معت ما قالتُه ميريام، أنا مصر بالنسبة 
لي خ��ط أحم��ر مثل بل��دي لبن��ان«. وأضافت: 
»ميريام أخطأت واعتذرت، ميكن ما كان قصدها، 
ما بدنا نكبر الش��غلة أكتر، وف��ي النهاية هي 
مواطنة لبنانية، وأنا عمري ما أتهجم عليها«. 
وحول إعجابها بإحدى التغريدات التي أطلقها 

فن��ان مصري مهاجم��ا ميري��ام، أوضحت أنها 
»ممك��ن أعمل إعج��اب على ش��يء يضحكني 
م��و قص��دي أعمل إعج��اب على ش��يء خاص 
مبيريام«. وأشارت إلى أن »ميريام اعتذرت ونقابة 
املوس��يقيني قبلت اعتذارها والشعب املصري، 
وأكيد م��ع الوق��ت بتضبط وضعه��ا«. وكانت 
الفنان��ة اللبناني��ة اعتذرت للش��عب املصري 
وش��رحت معنى كامها للنقيب هاني شاكر، 
بعد أن قالت إنها أصبحت ثقيلة على املصريني 
وإن أجره��ا أصب��ح مرتفعاً، وهو ما تس��بب في 
حالة من الغض��ب للمصريني، معتبرين أن هذا 

التصريح إهانة لهم.

إليسا يف أقوى تصريح حول أزمة مرييام فارس

الحمداني يتوسط رئيس جمعية املوسيقيني والفنان سامي قفطان 



لالستفســـــار واالعالن االتصـــــــــال باالرقـام التاليــــــة : 07906318109 - 07702872273

albaynanew@yahoo.comalbaynanew@yahoo.com

الستقبال آرائكم ومقرتحاتكم 
الطبية والعلمية وذلك لنشر 
الوعي الصحي يرجى ارسالها 

على الربيد االلكرتوني 

www.albayyna-new.com16 استراحة 

عملوا هنا في )                    ( ورحلوا

albaynanew@yahoo.com

املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب
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Gazprom Neft Badra B.V 
نفت بدرة بي في مغاز بروشركة   

مناقصةالأعالن   

 
GAZPROM NEFT BADRA B.V. 
TENDER ANNOUNCEMENT 

 
 دمة تطوير وإنتاج منطقة عقد بدرةخرة بي في ("المشغل") بموجب عقد نفت بد مغاز بروتدعو شركة 

:("مقدمي العطاءات") للمشاركة في المناقصة التاليةشركات ال  
 

Gazprom Neft Badra B.V., the Operator under the Development and Production Service Contract for the 
Badra Contract Area (the “Operator”), hereby invites the companies (the “Bidders”) to participate in the 
following Tender: 

 1226مناقصة رقم ال
 سرير  50مستشفى ل، والهندسة والتصميم التفصيلي اسم المناقصة: المسوحات

 العراق واسط،، محافظة في قضاء بدرة

TENDER No.  1226  
TENDER NAME:  SURVEYS, ENGINEERING AND DETAILED DESIGN OF 50-BED HOSPITAL IN 

BADRA, WASIT PROVINCE, IRAQ 

  
نود اعالمكم بأن مقدمي العطاءات يمكنهم الحصول على وثائق المناقصة عند تقديم طلب خطي (يقدم على ورقة رسمية لدي 

يحتوي على االسم الكامل لمقدم العطاء والهاتف والفاكس وعنوان البريد، عنوان و الشركة وموقعة من قبل الممثل المخول)
وثائق المناقصة واالسم الكامل ومنصب الشخص المسؤول عن االتصال إلى عنوان البريد البريد اإللكتروني إلرسال 

 اإللكتروني التالي الخاص بالمشغل:
 

Please be informed that the Bidders may receive the Tender Documentation under this Tender upon 
submission of a written request (made on the Bidder’s letterhead and signed by the authorized 
representative) indicating the full name of the Bidder, phone, fax, post address, e-mail address for sending 
the Tender Documentation and full name and position of the contact person to the following Operator’s 
e-mail address: 

  
Tenders-Services@gazpromneft-badra.com Tenders-Services@gazpromneft-badra.com 

  
 طريق عن العطاء مقدم إلى المناقصة وثائق المشغل سيرسل العطاء، مقدم من خطي طلب استالم عند

 التسليم في التأخر أو الخسارة عن مسؤولية أي دون اإللكتروني البريد
Upon receipt of a written request from the Bidder, the Operator will send the Tender Documentation to 
such Bidder by e-mail without any responsibility for loss or late delivery. 

  

 Please note that in order to be considered for further evaluation under this Tender, the Bidder as a  :شروط التأهيل التاليةتلبية كحد أدنى على مقدم العطاء  يجبيرجى مالحظة أنه 
minimum shall:   

  
  العراق؛ جمهورية في الخدمات/  األعمال ألداء يكون مقدم العطاء مرخصاان يجب 
 ؛للمستشفيات في العراقم التفصيلي أن يكون من ذوي الخبرة في المسوحات والهندسة والتصمي 
  ؛مات المطلوبة بموجب هذه المناقصةألداء جميع األعمال / الخد على استعداد تامان يكون 
  ؛دوالر أمريكي  25,000.00بمبلغ االولية ( الضمان المصرفي)  التأمينات وفيرت 
  ؛المناقصةال / الخدمات بموجب هذه أن تكون مستقرة مالياً وقادرة على تمويل أداء األعم 
   المناقصة هودة العقد المقدمة من المشغل بموجب هذسشروط واحكام م قبوليجب عليه 
 

-     be authorized for performance of the works/services in the Republic of Iraq;  
-     be experienced in surveys, engineering and detailed design of hospitals in Iraq; 
-     be ready and willing to perform all works/services required under this Tender; 
-     provide the bank guarantee (bid bond) in the amount of USD 25,000.00; 
-     be financially stable and capable to finance the performance of the works/services under this Tender; 
- accept key terms and conditions of the draft contract provided by the Operator under this Tender. 

  
  

وفقا ً للضوابط العراقية، سيقوم المشغل باستقطاع المبلغ المحدد في وثائق المناقصة والخاص بإعالن 
الموقع مع الفائز بالعطاءالمناقصة من الفاتورة األولى بموجب العقد   

In accordance with the Iraqi regulations, the Operator will deduct an amount specified in the Tender 
Documentation for tender announcement from the first invoice under the contract signed with the 
successful Bidder 
  

في أي وقت قبل  المناقصةإلغاء او ، بموجب المناقصة له الحق في قبول أو رفض أي عطاء شغلن الما
العقد دون تحمل أية مسؤولية تجاه اي شركة او شركات مقدمة او اية مسؤولية في ابالغ مقدمي  احالة

 العطاءات عن اسباب ذلك.
 

The Operator reserves the right to reject any bid submitted by the Bidder under this Tender, or terminate 
this Tender, at any time prior to award of the contract, without incurring any liability towards any Bidder 
submitted the bid or justifying the grounds for such actions. 

  
، الساعة الخامسة مساءً 2019 تموز 24الموعد النهائي لتقديم العطاءات بموجب هذه المناقصة هو    

17:00 (UTC/GMT+3:00) 
The deadline for submission of bids under this Tender (Bid Due Date & Time) is 17:00 (UTC/GMT+3:00) 
July 24, 2019. 

  
قسم العقود والمشتريات./  فينفت بدرة بي  ازبرومغ شركة  Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department 
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محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن املشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement

إعــــــالن إيـــقــــــــاف
يف   2826 ــدد  الع ذي  ــا  بكتابن ــًا  إلحاق
أول  ــالن  بإعــ ــاص  والخ  2019/6/16
للمناقصــة 10/ أمن وعدالة 2019 مشروع 
ــن، كرمة علي،  ــرطة يف الزوي ــاء مراكز ش )بن
ــفوان، الرباضعية، ابو الخصيب،  الصريفة، س
ــر، املدينة، نظران( نود ان ننوه اىل ايقاف  الزب
ــتنادًا اىل كتاب قسم  اعالن املناقصة اعاله اس
ــدد 2674 يف  ــة ذي الع ــط واملتابع التخطي

.2019/6/20
املهندس

أسعد عبد االمر العيداني
محافظ البصرة

العدد:3097                                                 التاريخ:25 /2019/6

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

Contracts Dept Announcement

م/ تـنـويـــــــــــــه
إلحاقًا بكتابنا ذي العدد )2643 يف 2019/6/2 والخاص بإعــالن اول للمناقصــة 1/ بلديات 

2019 مشروع )املرحلة الثانية إلنشاء طريق الصالحية والطريق الدولي )الشالمجة(.
نود ان ننوه اىل:ـ

ــة مليارات وثمانمائة وستني  1. تعديل الكلفة التخمينية لتكون )5,860,945,000( خمس
ــة وأربعني الف دينار عراقي بداًل من )5,591,675,000( خمسة  ــعمائة وخمس مليونًا وتس

مليارات وخمسمائة وواحد وتسعني مليونًا وستمائة وخمسة وسبعني الف دينار عراقي.
ــارات وثالثمائة  ــون )4,395,708,750( اربعة ملي ــنوي ليك ــراد الس ــدل االي ــل مع 2. تعدي
ــني دينارًا عراقيًا بداًل من  ــبعمائة وثمانية آالف وسبعمائة وخمس ــة وتسعني مليونًا وس وخمس
)4,193,757,000( اربعة مليارات ومائة وثالثة وتسعني مليونًا وسبعمائة وسبعة وخمسني 

الف دينار عراقي.
ــعني  ــبعة وتس ــة لتكون )2,197,854,375( مليارين ومائة وس ــيولة النقدي 3. تعديل الس
ــًا بداًل من  ــبعني دينارًا عراقي ــة وس ــني ألفًا وثالثمائة وخمس ــة وأربعة وخمس ــًا وثمانمائ مليون
ــعة وسبعني ألف دينار  ــعني مليونًا وثمانمائة وتس ــتة وتس )2,096,879,000( مليارين وس

عراقي.
ــتة  ــمائة وس ــل االعمال املماثلة ليكون )3,516,567,000( ثالثة مليارات وخمس 4. تعدي
عشر مليونًا وخمسمائة وسبعة وستني الف دينار عراقي بداًل من )3,355,005,000( ثالثة 

مليارات وثالثمائة وخمسة وخمسني مليونًا وخمسة آالف دينار عراقي.
5. تعديل التأمينات االولية ليكون )58,609,450( ثمانية وخمسني مليونًا وستمائة وتسعة 
ــني مليونًا  ــة وخمس ــني دينارًا عراقيًا بدال من  )55,916,750( خمس آالف وأربعمائة وخمس

وتسعمائة وستة عشر ألفًا وسبعمائة وخمسني دينارًا عراقيًا.
6. على الشركات التي قطعت على املشروع مراجعة محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/

شعبة بيع الوثائق القياسية الستالم التعديل.
ــس  ــوم الخمي ــن ي ــداًل م ــاء 2019/7/3 ب ــون االربع ــة ليك ــق املناقص ــد غل ــد موع 7. تمدي

.2019/6/27
استنادا اىل كتاب قسم التخطيط  واملتابعة املرقم 2707 يف 2019/6/24.

املهندس / أسعد عبد االمر العيداني / محافظ البصرة

العدد:3096                                                التاريخ: 25 /2019/6
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اعالن رقم )43(
رقم الطلبية 2211 / 2019

تعلن شركة مصايف الوسط شركة عامة عن املناقصة املحلية
)multi -user عقد تجهيز )مكائن لحام ديزل عدد/2 نوع

 للم��رة )االوىل( وبكلف��ة تخمينية مقداره��ا )000 ,145,000( دينار )مائة وخمس��ة واربعون ملي��ون دينار عراقي( 
وبم��دة تجهي��ز )60يوما( بموجب املواصفات والش��روط التي يمكن الحصول عليها من امان��ة الصندوق لقاء مبلغ قدره 
)150,000( دينار )مائة وخمسون الف دينار ال غري( غري قابل للرد فعلى املجهزين املختصني الراغبني باملشاركة تقديم 
ع��روض بالدينار العراقي )مع مراعاة ترقيم صفحات هذه العروض( ويكون نافذا ملدة ال تقل عن )120 يومًا( مع ارفاق 
التأمينات االولية والبالغة )4,350,000( دينار )اربع ماليني وثالثمائة وخمس��ون الف دينار عراقي( على ان يتضمن 

العرض املعلومات التالية:-
- رقم املناقصة / موضوعها.

- تاريخ الغلق.
- تاريخ نفاذ السعر التجاري املقدم.

- تاريخ نفاذ التأمينات االولية.
- العناوين الصريحة للشركة او املكتب.

وتس��لم اىل اس��تعالمات الش��ركة بأغلفة مغلقة ومختومة مثبت عليها رقمي االعالن والطلبية يف مدة اقصاها الساعة 
)الواحدة( بعد الظهر ليوم )2019/7/30( ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعالن.. مع التقدير.

مالحظة:�
1-يتم تقديم العروض وفقًا للوثائق القياس��ية ويف حال عدم التزام مقدم العطاء يف تطبيق الوثيقة القياس��ية بكافة 

اقسامها فأنه سيتم استبعاد عطائه مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقديم.
2-جلب الوثائق املدرجة ادناه عند القطع وشراء التنادر:-

أ -كتاب تخويل اصلي مصدق ونافذ .
ب -هوية االحوال املدنية او جواز سفر نافذ ملقدم العطاء او من ينوب عنه.

3-اذا تصادف تاريخ الغلق اعاله عطلة رسمية يرحل اىل اليوم التالي بعد العطلة مباشرة.
4-تقدم التأمينات االولية بأس��م الش��ركة او مديرها املفوض او احد املس��اهمني يف الش��ركة او الشركات بموجب عقد 

مشاركة.
5- بإم��كان كافة ممثلي الش��ركات واملجهزين املش��ركني يف املناقصة التواجد يف مقر الش��ركة لحض��ور ومتابعة فتح 

العطاءات من قبل اللجنة وذلك يف اليوم التالي لتاريخ الغلق الساعة العاشرة صباحًا .
6-يف حال��ة وج��ود مخالفات من قبل املجهزين توجه االنذارات من القس��م القانوني يف ش��ركتنا دون الرجوع اىل دائرة 

الكاتب العدل .
7-تصادر التأمينات االولية للشركات يف حالة عدم االستجابة للمراسالت اثناء الدراسة الفنية والتجارية للطلبيات. 

8-تق��دم التأمينات االولية على ش��كل )خطاب ضمان او صك مصدق او س��فتجة( ومن املص��ارف املعتمدة املدرجة يف 
القائمة املرفقة .

9-ال تتم مطالبة ش��ركتنا بكتاب تس��هيل مهمة من الكمارك وكذلك الضريبة واجازة االس��ترياد الخاصة باملادة اعاله 
ويتحمل املجهز مسؤولية تجهيز وايصال املواد اىل شركتنا .

10-ال تتم ملطالبة بأي تمديدات لفرات التجهيز املثبتة اعاله السباب تتعلق باخراج املواد من املوانئ .
11-يتم استبعاد العطاء الذي يزيد مبلغه بنسبة 20% فأكثر من الكلفة التخمينية .

 www.mrc.oil.gov.iq �:12- يمكن االطالع على شروط تقديم العطاءات وعلى املوقع االلكروني
زيد كاظم شريف
ء0 املدير العام وكالة
رئيس مجلس االدارة

اعالن 
تسجيل ملكية صناعية

 
الس��يد  موافق��ة  حصل��ت 
املرك��زي  الجه��از  رئي��س 
والس��يطرة  للتقيي��س 
النوعية / مس��جل النماذج 
قب��ول  عل��ى  الصناعي��ة 
الصناعي  النموذج  تسجيل 
 31/2019 املرق��م 
واملوسوم )علبة بالستيكية 
لحف��ظ امل��واد الكيميائي��ة 
مادت��ني  املختربية)حف��ظ 
واح��د(  ان  يف  مختلفت��ني 
واملرفقة صورته فمن لديه 
قب��ول ذلك  اع��راض على 
التس��جيل تقديم اعراضه 
لدائرتنا خ��الل مدة ثالثني 
نش��ر  تاري��خ  م��ن  يوم��ا 

االعالن.

فقدان هوية موظف 

فقدت مني الهوية الصادرة من وزارة الكهرباء باسم )ايمان 
محمد راضي( فالرجاء على من يعثر عليها تس��ليمها اىل 

جهة االصدار. مع التقدير.

فقدان هوية
فقدت الهوية الصادرة عن وزارة النقل / الش��ركة العامة 
لس��كك الحديد العراقية باس��م )انتصار جلوب فشيش( 
الرقم307225 / بعنوان مدير حسابات من يعثر عليها 

يرجى تسليمها للمصدر.مع التقدير.

فقدان هوية
فقدت مني الهوية باسم )عبد العزيز علي سلمان حبيب(  
الصادرة من كلية بغداد للعلوم االقتصادية قس��م مالية 
ومصرفية / مرحلة رابعة على من يعثر عليها تس��ليمها 

اىل جهة االصدار. مع التقدير.

إعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالنات

نائب رئيس الوزراء: اإلقليم تسّلم أقّل من نصف موازنته
بغداد / البينة الجديدة

أك��د نائ��ب رئي��س ال��وزراء للش��ؤون 
االقتصادية وزير املالية فؤاد حس��ن أن 
إقليم كردس��تان لم يحصل حتى اآلن 
على أكث�ر من نصف حصته من املوازنة 
البالغة 10 تريليونات دينار، وأن ما دفع 
يتمث��ل بروات��ب املوظفن وه��و التزام 
قانون��ي فال ميك��ن معاقب��ة املوظفن 
خلالف في مس��ألة النف��ط، معبراً عن 
تفاؤله بتسوية املس��ائل العالقة بن 
بغداد وأربيل.وقال حس��ن في مقابلة 
تلفزيونية تابعته��ا »البينة اجلديدة«: 
»م��ن اخلط��أ تقيي��م كل ش��يء م��ن 
منطلق الفساد، حيث أن هناك جهوداً  
كبيرة ملكافحة الفس��اد في احلكومة 
احلالية ومن أولوياتي محاربة الفس��اد، 
لكن يجب أن يكون الفس��اد ملموساً 
ووجود مش��اكل ف��ي العم��ل ال يعني 
وجود الفس��اد«، مضيفاً أن »الفس��اد 
املش��كلة  لك��ن  التحدي��ات  أول  ه��و 
تكم��ن في ثقافة الفس��اد، إلى جانب 
ثقافة اتهامية جتاه احلكومة ونوع من 
ع��دم الثقة ب��ن الكثير م��ن مكونات 
الشعب ومؤسس��ات احلكومة«.وتابع 
حسن أن »عدم وجود مؤسسات قوية 
هو أحد أس��باب الفس��اد إل��ى جانب 
اعتماد االقتصاد النقدي دون االقتصاد 
اإللكتروني، ناهيك عن احلروب«، مبيناً 
أن »توطن الرواتب والتعامل مباش��رة 
من املص��ارف أول��ى خط��وات محاربة 
الفس��اد«.وحول الزيارة األخيرة لرئيس 
بارزاني  نيجيرف��ان  إقلي��م كردس��تان 
إلى بغداد، قال حس��ن إن االجتماعات 
الت��ي أجريت في مع الرئاس��ات الثالث 
تضمن��ت »بح��ث نقاط مهم��ة حول 
مسألة النفط وربطها باملوازنة وحصة 
اإلقليم منه��ا واملناطق املتنازع عليها 
والعالق��ات املس��تقبلية«، موضحاً أن 

»احل��وار كان صريح��اً حول املش��اكل 
واآللي��ات واحلل��ول، ومت االتف��اق عل��ى 
اجتماع ممثلي الطرفن األسبوع املقبل 
لتش��خيص برنام��ج العم��ل وحتدي��د 
اخلب��راء ف��ي مختل��ف اجمل��االت ومنها 
النفطية واملالية واألمنية والعسكرية 
واإلدارية«.وأشار وزير املالية االحتادي إلى 
أن »العالق��ات ف��ي تطور مس��تمر بن 
بغداد واإلقلي��م، وفي نية رئيس الوزراء 
زيارة إقليم كردس��تان له��ذا الغرض«، 
مؤكداً أن »عدم الثقة يضخم املشاكل، 
لكن الوض��ع احلالي خل��ق الثقة وهي 
تنم��و باس��تمرار وج��زء منه��ا يتعلق 
بوج��ود ع��ادل عبداملهدي في رئاس��ة 
ال��وزراء، وأرى أن احلكم��ة والوس��طية 
حتكمان البلد اآلن باجتاه إيجاد احللول«.

وأردف قائالً: »تتضمن املوازنة مجموعة 
فقرات تتعلق باإلقليم منها ما يتعلق 
بالنفط وتعويضات املوظفن، والفهم 
اخلاطئ هو القول إن إقليم كردس��تان 
تس��ّلم حصته من املوازنة ولم يسلم 
النف��ط«، الفتاً الى أن »م��ا دفع يتمثل 
فق��ط بروات��ب املوظف��ن، أم��ا حصة 
اإلقليم فه��ي 10 تريليون��ات دينار، أي 
أن أكثر م��ن نصف حص��ة اإلقليم لم 
تدفع حتى اآلن، ودفع الرواتب هو التزام 
قانون��ي، ف��ال ميكن معاقب��ة املوظفن 
خل��الف ف��ي مس��ألة النفط.«وأوضح: 
»فيما يتعلق بإرسال عائدات 250 ألف 
برميل من النفط فإن اللجان املشتركة 
س��تجتمع لبحث األم��ر، فهناك ديون 
على اإلقليم بس��بب قطع حصته من 

املوازن��ة لث��الث س��نوات 2014 – 2016 
ما أثر على الوض��ع املالي واالقتصادي، 
وال ب��د من مناقش��ة كيفي��ة التعامل 
م��ع ذلك وهو مطروح للمناقش��ة، وأنا 
متفائ��ل ألن هنالك اجتاه��اً واضحاً من 
الطرفن حلل املش��كلة«.ونفى حسن 
عقد اجتماعات خالل األيام املاضية مع 
أي طرف أميركي أو إيراني، وتابع: »رئيس 
ال��وزراء طرح الوس��اطة ب��ن الواليات 
الع��راق  أن  واعتق��د  وإي��ران،  املتح��دة 
ميك��ن أن يلعب دوراً ف��ي تبادل وجهات 
النظر، فالطرف��ان يثقان بالعراق، لكن 
املفاوضات تعتمد عل��ى وضع البلدين 
كما أن هناك وساطة يابانية وعمانية 

وسويسرية«.

بغداد / البينة الجديدة
 سجلت اسعار نفط سلة / اوبك / انخفاضا 
طفيفا في تعامالتها اليومية لتصل /65.05/ 
دوالرا للبرميل الواحد .وذكرت نش��رة االمانة 
العام��ة ملنظم��ة االقطار املص��درة للنفط / 
اوب��ك / الصادرة يوم امس الثالثاء ان » س��عر 
نف��ط /اوب��ك/ بل��غ /65.05/ دوالرا للبرمي��ل 
الواح��د مقارن��ة ب��� / 65.29 / دوالرا للبرميل 
في اليوم الذي س��بقه ».وتضم س��لة اوبك 

الت��ي تع��د مرجعا لسياس��ة االنت��اج ، 13 
نوعا هي خام ) صح��ارى( اجلزائري ، وااليراني 
الثقي��ل و) البصرة( العراق��ي وخام التصدير 
الكويت��ي وخ��ام ) الس��در( الليب��ي وخ��ام ) 
بون��ي( النيجي��ري واخل��ام العرب��ي اخلفيف 
الس��عودي وخام ) مريات( الس��عودي واخلام 
الفنزويلي و)جيراس��ول( االنغولي و) اورينت( 
االكوادوري وزافيرو) غينيا االس��توائية( ورابي 

اخلفيف)جابون(.

متابعة / البينة الجديدة
 ارتفع��ت أس��عار الذه��ب، ام��س الثالث��اء 
لتحوم قرب أعلى مس��توى في س��تة أعوام 
الذي المس��ته ف��ي اجللس��ة الس��ابقة، إذ 
قادت مؤش��رات من بنوك مركزية كبرى على 
اجتاهها نحو التيسير وتصاعد التوترات بن 
الواليات املتحدة وإيران إلى تعزيز الطلب على 
املعدن األصفر باعتباره مالذا آمنا.وزاد الذهب 
في املعامالت الفورية 0.4 باملئة إلى 1403.88 
دوالر لألوقي��ة )األونص��ة( بحل��ول الس��اعة 

0701 بتوقيت جرينتش، متجها لتس��جيل 
مكاسب للجلسة اخلامس��ة على التوالي. 
وس��جل الذهب 1410.78 دوالر ي��وم اجلمعة 
وهو أعلى مس��توى منذ الرابع من س��بتمبر 
أيل��ول 2013.وارتف��ع الذهب ف��ي التعامالت 
اآلجل��ة بالوالي��ات املتح��دة 0.5 باملئ��ة إلى 
1407.10 دوالر لألوقية.وعلى مستوى املعادن 
النفيسة األخرى، ارتفعت الفضة 0.1 باملئة 
إلى 15.37 دوالر لألوقية بينما زاد البالتن 0.9 

باملئة إلي 812.63 دوالر.

اسعار نفط اوبك تنخفض قليال 
يف تعامالتها اليومية

الذهب يرتفع ألقرب مستوى له منذ )6( اعوام



19تقارير

تساؤالت وتوقعات 
يتس��اءل اخلبير االمني سعيد اجلياشي 
فيم��ا اذا كان��ت املعارض��ة ق��د جاءت 
لتش��كيل قوى معارضة من أجل تقومي 
النظام السياس��ي والدس��توري وخلق 
معادل��ة سياس��ية دميقراطي��ة جديدة 
فيها، واذا كانت املعارضة الجل اسقاط 
احلكومة س��تكون االه��داف واحدة في 
التحاصص والنتيج��ة اال يكون هنالك 
الدكت��ور  االكادمي��ي  ويتوق��ع  اص��اح. 
حيدر البرزجن��ي ان تلتحق بعض الكتل 
والتيارات بتيار احلكم��ة في وقت قريب 
بش��كل معارض��ة فاعلة ف��ي البرملان 
العراقي وهو االمر املفصلي واجلوهري في 
تصحيح املسار ان مت وفق ما هو مرسوم 
ومخط��ط ل��ه بحيث ال يتم اس��تغال 
االمر م��ن قبل بعض الكت��ل والتيارات.

بينم��ا يرى مدير املركز العراقي للتنمية 
االعامي��ة الدكت��ور عدنان الس��راج ان 
من املمكن وض��ع نظام لعمل معارضة 
بن��اءة من بعض الكتل قب��ل ان تتحول 
الى تس��قيط سياس��ي لكن املشكلة 
تكم��ن في الزعام��ات داخ��ل املعارضة 
اذ س��تكون حجر عثرة لنم��و معارضة 
واقعي��ة وذات بع��د تأثيري عل��ى الواقع 
السياس��ي العراق��ي بس��بب اختاف 
ال��رؤى والتوجه��ات ملس��تقبل الع��راق 
وايض��ا نظرته��ا للحكوم��ة القائم��ة. 
ويؤك��د الس��راج ان املعارضة احلقيقية 
ه��ي التي تراق��ب وتتفق عل��ى الصالح 
واملفيد فتعضده وتعترض على الطالح 
فتفنده وتضع رؤيتها وتستعمل قوتها 
التشريعية لتصحيح املسارات وتتخذ 

مواقف من البرامج التي تراها ليس��ت 
كان  ان  متس��ائا  الش��عب  ملصلح��ة 
بام��كان املعارض��ن اعط��اء رأي واح��د 
ملوضوع واحد ام ستتعدد املواقف داخل 

املعارضة نفسها وهنا قد نرى معارضة 
داخل معارضة!!

عودة اىل املحاصصة
من جهته، ي��رى الكاتب واالعامي واثق 
اجلابري ان ذهاب تيار احلكمة للمعارضة 
س��يعقبه التحاق كتل النصر والقانون 
واحت��اد القوى ب��ه ومنهم من س��يفكر 
ف��ي املعارض��ة التي تس��قط احلكومة 

وه��ذا يعن��ي تف��كك حتالف��ي االصاح 
والبناء وهو ما يخالف طروحات احلكيم 
الت��ي تس��عى لتقوي��ة التحالفن كل 
على انف��راد ليكونا متنافس��ن لتقومي 

العملي��ة السياس��ية والتخل��ص من 
احملاصص��ة الطائفي��ة مش��يرا ال��ى ان 
من املمك��ن ان يكون احلكي��م معارضا 
لكن��ه لن يقبل ان تعود القوى الى مربع 
احملاصص��ة ورمبا س��يذهب للبحث عن 
حتالفات جديدة واال ستتش��ظى القوى 
السياس��ية وتنقس��م وتتقوق��ع على 
مصاحلها اآلنية حتى لو أضر ذلك بالبلد 

والعملية السياسية برمتها. اما رئيس 
حترير جريدة الدس��تور العراقية باس��م 
الش��يخ في��رى ان حكومة ع��ادل عبد 
امله��دي تواج��ه مصاعب جم��ة بوجود 
ش��ركاء ل��م يتفق��وا على اس��تكمال 
كابينت��ه الوزارية ليدخلوه س��ريعا في 
خانة حرب الوظائف بالوكالة، فضا عن 
وجود قوى سياسية ممتعضة لشعورها 
باالقص��اء م��ا ادى الى تش��كيلها قوة 
لاطاح��ة  ضمن��ا  تس��عى  معارض��ة 
باحلكوم��ة، وما يزيد م��ن أزمة احلكومة 
رس��الة ع��دم الرضا من قب��ل املرجعية 
واخلش��ية من النقمة الشعبية مقابل 
غياب املنج��ز او احللول الزم��ة اخلدمات 
املس��تعرة. من جانبه، يعتق��د الكاتب 
واحمللل السياس��ي اياد السماوي ان تيار 
احلكم��ة الزال بعي��دا عن فه��م معنى 

املعارضة السياس��ية وكيف تتش��كل 
ه��ذه املعارضة وم��ا عاقتها باحلكومة 
فاملعارضة السياس��ية ه��ي مجموعة 
أحزاب خارج احلكومة يجمعها برنامج 
مختل��ف متام��ا ع��ن برنام��ج احلكومة 
إلس��قاط  تس��عى  األح��زاب  وه��ذه 
احلكومة واحللول محّلها.. وهذا الهدف 
ال يتحقق إال من خ��ال حتقيق األغلبية 
السياسية.. وفي كل الدميقراطيات في 

العالم هنالك أغلبية سياسية تشكل 
احلكوم��ة وأقّلي��ة تش��كل املعارض��ة 
السياس��ية. والغريب أّن تّي��ار احلكمة 
الوطن��ي يتصّور أّن عدم مش��اركته في 

احلكومة احلالية قد جعل منه معارضة 
سياس��ية بينم��ا هو ن��أي بالنفس عن 
األخطاء التي ترتكبه��ا احلكومة ليس 
إال، فإذا ما أراد الس��يد احلكيم تشكيل 
نواة معارضة سياس��ية حقيقة فهذا 
يتطّلب جملة أمور منها إقناع عدد من 
األحزاب املشاركة في احلكومة احلالية 
بترك احلكوم��ة والتوجه للمعارضة وأن 

يكون له��ذه األح��زاب برنامج مختلف 
متاما ع��ن برنامج احلكوم��ة ومنهجها 
وان يكون هدف ه��ذه األحزاب املعارضة 
هو إس��قاط احلكومة واحلل��ول محّلها 

وان تتبن��ى هذه األحزاب مب��دأ األغلبية 
السياس��ية في احلكم الذي هو جوهر 
النظ��ام الدميقراطي م��ع التخّلي متاما 
عن مبدأ احملاصصات الذي س��ارت عليه 
العملية السياس��ية القائمة والسعي 
رئي��س  وانتخ��اب  الدس��تور  لتغيي��ر 
احلكوم��ة بش��كل مباش��ر. بينما يرى 
الكاتب والسياس��ي محمد عبد اجلبار 

الش��بوط ان خلط��ا ج��رى ف��ي العراق 
العددية،  التمثيلي��ة  الدميقراطي��ة  بن 
وبش��كل  التوافقي��ة  والدميقراطي��ة 
عش��وائي انت��ج م��ا ع��رف باحملاصصة 
عل��ى  والطائفي��ة  والعرقي��ة  احلزبي��ة 
اس��اس االس��تحقاق االنتخابي.. وكان 
من اس��باب هذا اخللط العشوائي عدم 
فه��م الدميقراطي��ة بش��كل صحي��ح 
وغي��اب الثق��ة املتبادل��ة ب��ن اط��راف 
العملية السياس��ية. ورمبا كان السبب 
االساس��ي هو طمع اجلميع مبكاس��ب 
املناص��ب التنفيذي��ة ويب��دو ان بع��ض 
االحزاب ادركت خطأ ذلك االن وهو ادراك 
متأخ��ر بطبيعة احلال وه��ذا التحول ان 
صحت اخباره فقد يكون بداية لش��يء 
صحيح او سليم في احلياة السياسية 
العراقية على اال يك��ون ادراكا انتهازيا. 
وميك��ن ان تط��ور املعارض��ة عمله��ا – 
حس��ب الش��بوط- بتش��كيل مكاتب 
مراقبة ومحاس��بة مناظ��رة للحقائب 
الوزاري��ة. فف��ي بريطانيا يس��مون هذه 
اآللي��ة بحكوم��ة الظل. ويتع��ن على 
القوى السياسية التي تفكر باالنتقال 
ال��ى املعارض��ة ان تع��رف ان املعارض��ة 
ليست مجرد بيان، وامنا يفترض ان يكون 
خطوة نحو اعادة هندس��ة بناء الدولة 
من خال فصل املس��ار السياس��ي عن 
املس��ار التنفيذي وع��دم تطبيق قاعدة 
االس��تحقاق االنتخابي عل��ى مناصب 
الدولة من وكي��ل وزارة فما دون واعتماد 
معي��ار الكف��اءة والنزاه��ة ب��دل معيار 
االنتم��اء وال��والء ف��ي تول��ي الوظائف 

العامة.

البينة الجديدة / عدوية الهاللي
أصدر تيار احلكمة الوطني في السادس عشر من الشهر احلالي بيانا أعلن فيه تبينه خيار املعارضة السياسية الدستورية الوطنية البناءة وااللتزام الكامل 
به��ذا اخلي��ار التياري وما يقتضيه وما يس��تلزمه من دور واداء ومواقف عل��ى الصعيد الوطني – كما ورد في البيان – كما حلق��ت كتلة النصر بركب احلكمة 
بينما نأت بقية الكتل بنفس��ها عن هذا اخليار، فهل س��تجدي املعارضة بصورتها احلالية نفعا وهل تبغي الكتل املعترضة احلصول على مناصب تعتبرها 

استحقاقا لها ام اختارت املعارضة لتصحيح مسار احلكومة؟

اخلبري األمين سعيد اجلياشي: إذا كانت املعارضة ألجل إسقاط احلكومة 
ستكون األهداف واحدة يف التحاصص والنتيجة أال يكون هنالك إصالح

لجوء بعض الكتل السياسية إلى خيار المعارضة .. محاولة إلسقاط الحكومة أم لتصحيح مسارها؟

باسم الشيخ: حكومة عادل عبد املهدي تواجه مصاعب مجة بوجود شركاء مل يتفقوا 
على استكمال كابينته الوزارية ليدخلوه سريعًا يف خانة حرب الوظائف بالوكالة
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الجياشي

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

Contracts Dept Announcement

م / تـــمـــديـــــد
يف   2575( ــدد  الع ذي  ــا  بكتابن ــًا  إلحاق
أول  ــالن  بإعــ ــة  الخاص  2019/5/29
ــروع  مش  2019 ــة  بلدي  /2 ــة  للمناقصــ

)تنظيف شعبتي العشار والخليج(.
نود أن ننوه إىل تمديد موعد غلق املناقصة أعاله 
ــادف 2019/7/2  ليكون يوم الثالثاء املص

بداًل من يوم الخميس 2019/6/27.

املهندس
أسعد عبد األمري العيداني

محافظ البصرة

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

Contracts Dept Announcement

م / تـــمـــديـــــد
إلحاقًا بكتبنا ذوات األعداد )2800 و2801 
و2805  و2804  و2803  و2802 
  2019/6/13 يف  و2797  و2806 
ــة بإعــالن أول للمناقصات )36 و37  الخاص
ــة  تربي و43  و42  و41  و40  و39  و38 

.2019
ــوه اىل تمديد موعد غلق املناقصات  نود أن نن
أعاله ليكون يوم الثالثاء املصادف 2019/7/2 

بداًل من يوم الخميس 2019/6/27.
املهندس

أسعد عبد االمري العيداني
محافظ البصرة
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جريدة 
يومية 
سياسية 
عامة
مستقلة

أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

تنويـــــه

)السنة الرابعة عشرة( العدد )3212( - األربعاء - 26 - حزيران - 2019

كاريكاتري

ف��ي ضوء ما نش��رته في عم��ودي اليومي ف��ي عدد أمس 
الثالثاء حتت عنوان )س��رابيت الروتني وأفعال الشياطني(، 
ال��ذي تناول��ت فيه اإلج��راءات اإلدارية الروتيني��ة املتعبة 
ف��ي بعض الدوائ��ر احلكومي��ة، وأعني بال��ذات املعامالت 
ذات العالقة املباش��رة بحياة الناس اليومية وكيف أن ما 
يجري في بعض هذه الدوائر من حاالت سلبية تستهدف 
إذالل املواطن وجعله )يبزع( من روحه ويكفر بالوطن الذي 

عاش وترعرع على أدميه..
أقول.. في ضوء ذلك هاتفني العديد من الزمالء الصحفيني 
واإلعالمي��ني وق��راء أع��زاء والبع��ض من مدي��ري مكاتب 
اإلع��الم وهم يعاتبونني ألنني أرفض اإلفصاح عن هويتي 
الصحفي��ة عن��د مراجعتي هذه الدوائر بغرض تس��هيل 
مهمت��ي وتوفير الوقت إلجن��از معاملتي بالس��رعة التي 
تخفف عني املتاع��ب واألوجاع وتوفير الزمن الذي يضيع 

)هب بياض(، وقد أجبت 
زمالئ��ي وأحبت��ي القراء 
من��ذ  بأنن��ي  بصراح��ة 
امتهنت الصحافة قبل 
أكثر من ثالثة عقود من 
الزم��ن التزم��ت بثوابت 
وأساس��يات وأخالقيات 
مهنية ال أغادرها حتى لو 
انقلبت الدنيا، وسأبقى 
بأنني مواطن  متمسكاً 
عراقي من دون تسميات 
وألق��اب  وتوصيف��ات 
أخ��رى، فإن ه��ذه احلالة 

كانت س��بباً في كتابة أعمدة صحفية تنقل واقع احلياة 
اليومية من دون مكياج أو صبغ دملوك..

وأنا أضط��ر للوقوف أو اجللوس ف��ي االنتظار حلني أن يأتي 
دوري في متشية املعاملة لزمن طويل ألنني أشعر حينها 
أن الكتاب��ة الصحفية هي تلك الت��ي تكون نتاج معاناة 
وعذاب��ات وم��رارة، وال أنس��ى أن أذكر أن أعمدتي ليس��ت 
)نواح��اً( دائماً، وإمن��ا أكتب كثيراً عن املنجزات واألش��ياء 
املبهجة واحلاالت املش��رقة واألعمال البطولية واملواقف 

اإلنسانية..
فشكراً لكم أيها الزمالء األحبة.. شكراً لكم أيها القراء 
األعزاء.. وسأبقى أكتب ألجلكم، فأنا يومياً أستقل سيارة 
)كيا( ف��ي اجمليء للجريدة أو املغ��ادرة، وفي أغلب تنقالتي 
أستخدم التكتك أو الستوتة لتتاح لي مشاهدة احلقائق 

على األرض، وتلك هي احلقيقة يا إخوان.

وجع يومي

*رئيس التحرير التنفيذي

َ ونِْتينْ َسُأَحاِرُب الرُّ
َوَأننُْقُل احَلِقينَْقَة

عبد الزهرة البياتي*

سأبقى متمسكًا بأنني 
مواطن عراقي من دون 

تسميات وتوصيفات وألقاب 
أخرى، فإن هذه الحالة 

كانت سببًا يف كتابة أعمدة 
صحفية تنقل واقع الحياة 

اليومية من دون مكياج
أو صبغ دملوك..

نشاط متجدد ملنخفض الهند 
احلراري يتس��بب بتدف��ق املزيد 
م��ن الهواء املداري احل��ار باجتاه 
الع��راق خ��الل األي��ام األربع��ة 
املقبل��ة، حيث تس��جل بغداد 
في اليوم الراب��ع من املوجة 47 
درج��ة مئوي��ة بينما تس��جل 
واملوص��ل  درج��ة،   49 البص��رة 
شماالً تسجل 46 درجة. الرياح 
بش��كل عام ش��مالية غربية 
تنشط خالل فترة بعد الظهر. 
صراع��اً  أن  اإليجاب��ي  األم��ر 
جاري��اً بني الهواء امل��داري احلار 

جنوب��اً والهواء ش��به القطبي 
املعتدل ش��ماالً كم��ا هو مبني 
ف��ي اخلريط��ة، حي��ث يضعف 
أربعة  املنخفض الهن��دي بعد 
أيام أمام تق��دم الهواء املعتدل 
لتنحس��ر وطأة احل��رارة نهاية 
ش��هر حزي��ران وبداي��ة ش��هر 
مت��وز وليس��تمر الص��راع ب��ني 
الكتلتني اجلبارتني على ساحة 
املنطق��ة والع��راق حتدي��داً في 
تقدم وانسحاب موجات احلرارة 

املتعاقبة.
عقيل غازي مطر 

بغداد / البينة الجديدة
رفعت الهندس��ة العس��كرية للحشد 
الش��عبي، أطناناً من النفايات واألنقاض 
بحملة تنظيف واسعة في الكوفة مركز 
محافظ��ة النجف األش��رف. وذك��ر بيان 
إلعالم احلش��د الش��عبي إنه “استجابة 
ألهال��ي منطق��ة البراكي��ة ف��ي قض��اء 
الكوف��ة نفذت الهندس��ة العس��كرية 
تنظي��ف  حمل��ة  الش��عبي  للحش��د 

وتس��وية بع��ض الط��رق ف��ي القضاء”. 
وأض��اف البي��ان أن “احلملة ش��ملت رفع 

أطنان م��ن النفايات واألنقاض وتس��وية 
بعض الطرق الرئيس��ة“. وتاب��ع ان “هذه 
احلملة جاءت لتخفي��ف معاناة املواطن 
النجفي من تك��دس النفايات واألنقاض 
في الش��وارع وداخل األحياء”، فيما لقت 
هذه املبادرة ترحيباً كبيراً من قبل األهالي 
الذي��ن أعرب��وا ع��ن س��عادتهم بتواجد 
احلش��د الش��عبي لتوفير اخلدمات لهم 
مقدمني شكرهم لالستجابة السريعة.

احلالة اجلوية 

احلشد الشعيب خيّلص الكوفة من أطنان النفايات

 افتتح النائب األول 

مجل��س  لرئي��س 

حس��ن  الن����واب 

أم��س  الكعب��ي، 

الثالث��اء، معرض��اً 

فني��اً ف��ي مبن��ى 

مبناس��بة  البرملان 

الذكرى الس��نوية 

فت��وى  لص����دور 

اجله��اد الكفائ��ي 

احلشد  وتأس��يس 

الشعبي.

متابعة / البينة الجديدة
على م��دى قرون، اعتمد مزارعو األرز في آس��يا عل��ى البط مبثابة 
بدي��ل طبيعي للمبيدات، ألن الطيور تتحرك في املاء وتقتات على 
األعش��اب واحلشرات املؤذية، لكن هذه العادة لم تعد شائعة في 
الوقت احلالي. وبحس��ب م��ا نقل موقع ذا في��رج املتخصص في 
األخبار التقنية، فإن مهندس��ا يابانيا يعمل في ش��ركة نيسان 
جنح في تطوي��ر الروبوت البطة. ومن مزايا ه��ذا الروبوت، أنه مزود 
مبا يش��به الفرش��اتني في األس��فل، وهما أداتان تس��اعدان على 
زيادة مس��توى األوكس��جني في املياه، كما أن الروبوت مينع بعض 
األعش��اب الض��ارة من غ��رس جذورها، فض��ال عن أنه مي��د التربة 
بالسماد. ويجري املهندس، اختبارا لهذه اآللة في إقليم ياماغاتا 
ش��مالي البالد، ولم يتضح حتى اآلن م��ا إذا كان ينوي طرحه في 

السوق، ولم تتبني مدى جناعته.

 متابعة / البينة الجديدة
دخ��ل ث��ور أمريك��ي يُدع��ى 
موس��وعة  “بونش��و”، 
حط��م  أن  بع��د  غيني��س 
الرقم القياسي ألطول قرون 

العالم،  ث��ور ف��ي  ميتلكه��ا 
حي��ث يتخطى ط��ول قرونه 
١٠ أقدام، ويعيش في إحدى 
مزارع والية أالباما األمريكية. 
ونقالً ع��ن صحيف��ة “ديلي 

مي��ل” البريطانية، فإن الثور 
األمريك��ي ال��ذي يبل��غ م��ن 
العمر سبع س��نوات، يتميز 
بقرونه احلادة الطويلة، التي 
ميكنه من خاللها الدفاع عن 
نفس��ه، حيث أنه قادر على 
إصابة أي ش��خص أو حيوان 
بالغة.  بإصاب��ات  يهاجم��ه 
وقد أش��ارت الصحيفة الى 
أن “بونش��و” قد تغلب على 
ثور آخر يُدعى “ساتو”، حيث 
أن قرونه امتدت لتكون أطول 
منه بأكثر من بوصة تقريًبا، 
وقد أكدت موسوعة غينيس 

الرقم في شهر أيار املاضي.

متابعة / البينة الجديدة
السنوية  احلس��ابات  أظهرت 
للعائلة امللكية التي نش��رت 
أم��س الثالث��اء أن ترميم مقر 
إقام��ة األمي��ر ه��اري وزوجته 
ميغ��ن كلف 2,4 مليون جنيه 
اس��ترليني )3,٠5 مريني دوالر(. 
س��تيفنز  ماي��كل  وأوض��ح 

احلس��ابات  ب��إدارة  املكل��ف 
ف��ي مؤمت��ر صحافي  امللكية 
القدمية  التحتية  »البني��ة  أن 
استبدلت لضمان استمرارية 
وس��محت  فروغوم��ور.  دارة« 
أعمال الترميم التي استمرت 
س��تة أش��هر بض��م خم��س 
دارة  ف��ي  س��كنية  وح��دات 

أراض��ي قصر  واح��دة ضم��ن 
ويندس��ور الواق��ع عل��ى بعد 
أربعني كيلومت��را تقريبا غرب 
لندن. وف��ي اإلجم��ال أنفقت 
العائل��ة املالك��ة 67 ملي��ون 
جني��ه اس��ترليني م��ن أصل 
982 مليونا تلقتها من اخلزانة 

البريطانية.

متابعة / البينة الجديدة
احتف��ل العالم ي��وم احلادي 
حزي��ران  م��ن  والعش��رين 
لليوغ��ا،  العامل��ي  بالي��وم 
الس��احات  اكتظت  حي��ث 
العامة ف��ي العديد من دول 
العالم، من نصب واشنطن 
كرين  ب��رج  إل��ى  الت��ذكاري 
بالناس  األصف��ر،  الصين��ي 
الذين ميارس��ون اليوغا. وفي 
الهند، مارس رئي��س الوزراء 
م��ودي  نارين��درا  الهن��دي 

اليوغا ملدة س��اعة مع نحو 
4٠ ألف ش��خص ف��ي والية 

الهند.  جهارخان��د ش��رقي 
وأثن��اء احلدث، طل��ب مودي 

م��ن املش��اركني ف��ي احلدث 
»السماح لشعارنا أن يكون 
اليوغ��ا م��ن أج��ل الس��الم 
ملا  وفقا  والتق��دم«  والوئ��ام 
برس.  األسوش��يتد  ذكرت��ه 
ومت��ارس اليوغ��ا ف��ي وقتنا 
احلال��ي بط��رق ش��تى ف��ي 
أرجاء العالم، كما أنها تزداد 
ش��عبية، فيما يرم��ي اليوم 
العامل��ي لليوغ��ا إل��ى إذكاء 
بالفوائ��د  العامل��ي  الوع��ي 

الكثيرة ملمارسة اليوغا.

متابعة / البينة الجديدة
واجه ش��اب فلبيني نهاي��ة »مروعة«، 
بعدم��ا علق��ت ي��ده ف��ي آل��ة ف��رم 
اللحم )الكفتة(، ثم قامت بس��حبه 
وس��حقته، داخ��ل مصن��ع للنقانق.

وبحس��ب ما نقل��ت صحيفة »صن« 
البريطاني��ة، ف��إن الضحي��ة جوم��ار 
جنغيكو، البالغ م��ن العمر ١8 عاما، 
وج��د نفس��ه بالكام��ل داخ��ل آل��ة 
الكفت��ة، ولم يعد زمالؤه يرون س��وى 

قدميه املتدليتني. ومن املرجح أن يكون 
الفت��ى ق��د حاول أن يس��حب ش��يئا 
م��ا من الداخ��ل، لكنه ل��م ينتبه إلى 
خطورة اآللة املش��غلة على الساعة 
الثامنة، في مدينة إيلولو. وكش��فت 
الشرطة الفلبينية، أن الفتى الراحل 
التح��ق بالعم��ل في مصن��ع النقانق 
قبل أسبوعني فقط، ولم يكن مكلفا 
باآلل��ة الت��ي أودت بحيات��ه، ولم يجر 

االشتباه في أن يكون احلادث مدبراً.

الروبوت البطة صديق جديد للفالح

ثور يدخل موسوعة غينيس! العامل حيتفل بيوم اليوغا

شاب يدخل فّرامة حلم !
ثالثة ماليي دوالر كلفة ترميم مقر إقامة األمري هاري

ــا العراقي  ــدل الختياره ــوزارة الع ــكرًا ل ش
ــي(  مديرًا  ــن عل ــيد )علي حس األصيل الس
ــي يف التعامل  ــذه الدائرة، فهو نموذج ح له
اإلنساني مع املراجعني وله شخصية مميزة 
ومهنية تعمل وفق القانون وبطريقة اإلقناع 
ــني برغم الزخم الكبري على الدائرة،  للمراجع
ــذا نريدكم  ــه، هك ــكر والتقدير ل ــكل الش ف

يامديرين يف خدمة أهلكم العراقيني.

عالقات و اعالم الجريدة
عالء حسن الياسري

شكر و تقدير
لألستاذ علي حسن علي 

كاتب عدل الصاحلية

   تهنئ أسرة حترير »البينة اجلديدة«، وعلى رأسها الزميل 
رئيس التحرير )عبد الوهاب جبار(، السيد القاضي )فاروق 
أمني الش��واني( ملناس��بة تس��نمه منصبه وزي��راً للعدل 
بعد نيل ثقة البرملان في جلس��ته التي عقدت أمس األول 
االثنني، متمنيًة للسيد الوزير املوفقية والنجاح في عمله 
ونحن على ثقة كبيرة بالرجل ملا يتمتع به من خبرة وجتربة 

ومهنية.

تعتذر »البينة اجلديدة« جلميع القراء األعزاء حلصول خلل 
فني في الصفحة األخيرة م��ن عدد األمس الثالثاء، حيث 
ظهرت صورة الس��يد وزير الداخلية احملترم )ياس��ني طاهر 
الياس��ري( مك��ررة واحتجبت صورة الس��يد وزي��ر العدل 
اجلديد القاضي )فاروق أمني الشواني(، في حني بقي شرح 

الصورة موجوداً.

اعــتـــــذار

»                   « تهنئ وزير العدل 
ملناسبة تسنمه منصبه


