
اك��د رئي��س اجلمهوري��ة )برهم صال��ح( امس 
خالل لقائه وزير اخلارجي��ة البريطاني )جيرمي 
هانت( ضرورة التنس��يق والعمل ب��ن البلدين 
بشأن تطوير العالقات الثنائية وتكثيف جهود 
ترسيخ السالم في املنطقة وحتقيق االستقرار 
واالم��ن مبا يحقق التق��دم والرفاهي��ة للبلدان 
والش��عوب. من جانبه ج��دد )هانت( دعم بالده 
للعراق على مختلف الصعد وسعيها لتوثيق 
عرى الصداقة مشيداً بدوره احملوري ازاء االزمات 

في املنطقة.

في وقت اكد مس��اعد وزير اخلارجية االمريكي 
لشؤون الش��رق االدنى )ديفيد شينكر( لرئيس 
البرمل��ان )محمد احللبوس��ي( امس حرص بالده 
على دعم العراق واستقالله مبدئياً واستعداد 
الواليات املتحدة لزي��ادة التعاون مع العراق في 
جميع اجملاالت وقال احللبوسي خالل استقباله 
)ديفي��د ش��ينكر( ال��ذي كان يرافقه الس��فير 
االمريكي لدى بغداد )ماثيو تولر( ان اللقاء ناقش 
التطورات السياس��ية في البالد وجناح البرملان 
والتصوي��ت  الوزاري��ة  الكابين��ة  باس��تكمال 
عليها اضافة الى بحث الوضع السياسي في 
املنطقة واهمية تنشيط التعاون االستثماري 

واالقتصادي بن امريكا والعراق.
وفي س��ياق ذي صلة التق��ى رئيس ائتالف دولة 
القان��ون )ن��وري املالكي( مبكتبه امس س��فير 
الوالي��ات املتحدة االمريكية اجلديد لدى العراق 
)ماثي��و تول��ر( يرافق��ه مس��ؤول ملف ش��ؤون 
الع��راق وايران ف��ي وزارة اخلارجية )ان��درو بيك( 
واك��د املالكي ان العراق تربط��ه عالقات وثيقة 
م��ع الوالي��ات املتح��دة ف��ي مختل��ف اجملاالت 
مش��يراً الى اهمية العمل عل��ى تقوية اواصر 
العالقات الثنائية مبا يخدم مصلحة الشعبن 
الصديقن كم��ا اكد املالكي على ضرورة ابعاد 
لغ��ة التصعي��د والتلوي��ح باس��تخدام القوة 

في املنطق��ة على خلفي��ة التوتر ب��ن ايران 
وامريكا.

وفي التطورات السياسية اكد ائتالف النصر 
برئاس��ة )حي��در العب��ادي( ام��س ان حتال��ف 
االص��الح واالعم��ار ل��م يع��د له وج��ود بعد 
خروج الس��يد )عم��ار احلكيم( من رئاس��ته 
مشيراً الى ان ائتالفه ضمن املعارضة احلالية 
وقال املتحدث بأس��م االئت��الف النائب )فالح 
اخلفاج��ي( ان تي��ار احلكمة هو م��ن كان يدير 
حتالف االصالح مالي��اً وادارياً وبخروج زعيمه 
الس��يد )عم��ار احلكي��م( من��ه فإن��ه حتالف 

االصالح لم يعد له اي وجود واقعي.
وف��ي التطورات االمنية اكد املتحدث باس��م 
احلش��د الش��عبي مح��ور الش��مال )عل��ي 
احلسيني( امس ان شرطة صالح الدين بالغت 
ف��ي حديثها بش��أن حت��ركات تنظيم داعش 
االجرام��ي في قض��اء الطوز مبين��اً ان احلركة 

طبيعية متاماً وان احلش��د الش��عبي ماس��ك 
حلدود واطراف القضاء ويتواجد بشكل مستمر 

على مدار )24( ساعة ملراقبة الصحراء.
م��ن جانبه اعتب��ر النائب التركماني الس��ابق 
)فوزي اكرم ترزي( امس خطوة اعادة البيشمركة 
وتطبيع االوض��اع في املناط��ق املتنازع عليها 
بغير الدستورية مبيناً ان عودة القوات الكردية 
بصفقة سياس��ية بن بغداد واربيل س��تكون 
ل��ه تداعي��ات وخيمة على الس��لم االهلي في 

العراق وقال ترزي ان الدس��تور ال يس��مح لعبد 
املهدي باعادة البيشمركة لكركوك.

وفي التطورات االمنية اكد رئيس الوزراء )عادل 
عبد امله��دي( ان عملي��ات مط��اردة االرهابين 
مستمرة واالمن في البلد صلب. فيما اشار الى 
وجود تراك��م هائل في ع��دد الدرجات اخلاصة 

التي تدار في الوكالة.
وف��ي ش��أن آخر ق��ال اخلبي��ر القانون��ي )طارق 
حرب( في تصري��ح ل�«البينة اجلديدة« ان قانون 
مجلس النواب رقم )12( لس��نة 2018 قرر متتع 

النواب باحلقوق واالمتيازات من تاريخ مصادقة 
احملكمة العلي��ا عليهم كاحلصان��ة البرملانية 
باس��تثناء راتب نائب واض��اف انه ال يوجد نص 
دس��توري او قانون��ي او ف��ي النظ��ام الداخلي 
ح��دد امل��دة الداء اليم��ن الدس��تورية ويبق��ى 
املوض��وع بوصفه خيان��ة انتخابية الن الناس 
عندما انتخبوا هؤالء امنا كانوا يريدونهم نواباً 
يش��اركون وليس مراقبن او مشرفن علماً انه 

ال جزاء قانوني عليهم.

بغداد / 
تقدم النائب عن كتلة صادقون 
البرملاني��ة عدي ع��واد، مبقترح 
مجاه��دي  لتعوي��ض  قان��ون 
احلص��ار، مؤك��داً عل��ى أهمية 
تش��ريع القان��ون ال��ذي يعوض 
العراقين ممن صمدوا واس��تمر 
بقاؤهم محجوزين داخل العراق 
رغم الظ��روف الصعبة واجلائرة 
أسوة بغيرهم ممن مت تعويضهم 

بقوانن رفحاء وغيرها

تتمة ص3

  تسأل: من حيل “عقدة” اغالق شارع مطار بغداد الدولي وجيعله سالكًا للمسافرين؟

فليصفق الشعب له حبرارة.. بالوثيقة.. نائب يتقدم مبقرتح قانون لتعويض »جماهدي احلصار«

ائتالف العبادي: مل يعد لتحالف االصالح وجود بعد خروج احلكيم.. وحشد الشمال: هناك مبالغات باحلديث عن حتركات داعش
املالكي يلتقي السفري االمريكي وجيدد موقف بغداد الداعي إلنهاء حدة التوتر والتلويح باستخدام القوة على خلفية التوتر بني طهران وواشنطن

)                                    ( تنشر ملخص املؤمتر الصحفي االسبوعي لرئيس جملس الوزراء  

حرب لـ                                      : عدم أداء النواب الفائزين يف االنتخابات النيابية اليمني القانونية خيانة ألصوات الناس
قيادي تركماني: الدستور اليسمح لعبد املهدي بإعادة البيشمركة لكركوك واألخري يؤكد: مطاردة االرهابيني مستمرة
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صالح يؤكد رغبة العراق بتطوير عالقاته مع بريطانيا.. ومسؤول امريكي للحلبوسي: حريصون على دعم العراق واستقالله

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 

اقبض من دبش.. يف اليوم العاملي ملكافحة املخدرات.. العراق يسجل )8000( معتقل مقابل 13 سريرا  للمعاجلة!!

كتب املحرر السياسي

3
2
23
3 تقرير : ترامب الميتلك سرتاتيجية إلنهاء احلرب مع إيران إذا تورط بها

احلج تباشر باستحصال تأشرية احلج للفائزين بقرعة العام احلالي
العراق يرفض ان يكون مسرحا ألي عمل عدائي ضد ايران اوغريها
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كتب املعلق السياسي
املعارضة السياس��ية او البرملانية او 
ثقافة املعارض��ة كلها مصطلحات 
تلتقي حتت عنوان واحد وان اختلفت 
التس��ميات واملعارضة السياس��ية 
ق��دم العملية السياس��ية وتبلورها 

بالش��كل الت��ي ه��ي علي��ه وظه��ر 
بظه��ور الدميقراطي��ة واملعارضة من 
حيث التعريف هي جميع الفعاليات 
االح��زاب  او  الق��وى  او  احل��ركات  او 
السياس��ية التي تع��ارض تلك التي 
أي  وه��ي  الس��لطة  بزم��ام  متس��ك 

املعارضة عنصر اس��اس  وحيوي من 
النظ��ام الدميقراطي ب��ل هي مظهر 
من مظاه��ر قوة النظام السياس��ي 
ش��ريطة ان تكون مبنية وفق اسس 

وثوابت 

تتمة ص3

نعم لـ »معارضة وطنية« ولكن باشتراطات اهمها خدمة العراق وشعبه
 التشويش على حكومة عبد املهدي عرب اصطناع االزمات و »ضجيج االبواق« الصدئة من دون مربرات مقنعة لعب بالنار

كتب رئيس التحرير التنفيذي
حل��وة من االعماق تقولها »البينة اجلديدة« اصالة 
ع��ن نفس��ها ونياب��ة عن الش��عب العراق��ي ألول 
خطوة ش��جاعة وجريئة للس��يد وزي��ر الداخلية 
)ياس��ن طاه��ر الياس��ري( عندم��ا اجتم��ع امس 

االربعاء بضب��اط مديرية امل��رور العامة وخاطبهم 
بلغة الواثق من نفسه والوزير »احلوك«: نشاطكم 

يارجال املرور ينعكس ايجاباً على رضا املواطن.
وق��ال الياس��ري: اري��د منك��م ان تضع��ون آلي��ة 
لتسجيل الس��يارة خالل )48( ساعة كأقصى حد 

النن��ا نريد ان نخ��دم املواطن ونري��د ان يلمس هذا 
املواط��ن ان هن��اك خدمة تقدم له وم��ن هذا اليوم 
نريد طفرة في ادائكم. واكد الس��يد وزير الداخلية 
قائالً: اريد رقم الس��يارة يتم تس��جيله بس��رعة 

ويتم تثبيته               تتمة ص3

 شد حيلك يا ياسري ونحن معك.. وزير الداخلية مخاطبًا المرور: اريد تسجيل السيارة خالل 
)48( ساعة واجازة السوق بـ »ساعة واحدة«

نريد منك ياسيادة الوزير قرارا باجناز البطاقة املوحدة واجلواز وبطاقة السكن بـ)5( دقائق

 بغداد /
أعل��ن وزير النق��ل املهن��دس عبداهلل لعيب��ي، امس 
 STS االربع��اء،  عن بدء عملي��ات التحمي��ل اجلانبي
لناق��الت النفط العمالقة واملنتج��ات النفطية وفق 
أحدث متطلبات العمل الدولية في مياهنا اإلقليمية 

شمال اخلليج العربي .
وب��ن لعيبي  ان هذه اخلطوة تعد من االهداف املهمة 
التي يحققها مشروع البرنامج احلكومي انسجاما 
م��ع التوجيه��ات الس��ديدة لرئيس مجل��س الوزراء 
الدكت��ور ع��ادل عب��د املهدي،حيث باش��رت مالكات 
املوان��ئ العراقية  بعملي��ات حتميل ناق��الت النفط 

واملنتجات النفطية، وفق نظام التش��غيل املشترك 
STS ) تاج البحر (  .واوضح س��يادته  س��يحقق هذا 
املشروع الدولي مردودا ماليا كبيرا لالقتصاد الوطني 
العراقي حيث يعد رافدا مهما وشريانا رئيسيا يصب 
في دعم االقتصاد الوطني، والذي سينعكس ايجابا 
على زي��ادة اإليرادات للش��ركة. وبارك الس��يد الوزير 
للش��عب العراقي واحلكومة احلالي��ة وكل العاملن 
في املوانئ العراقية وباالخص االدارة العليا للشركة 
وقسم الشؤون البحرية اجنازهم هذا املشروع املهم 
والذي سيس��هم بشكل كبير بوصولها  الى مصاِف 

الشركات العاملية .

 STS وزير النقل :املوانئ العراقية تدشن عمليات التحميل اجلانيب
لناقالت النفط العمالقة وفق احدث متطلبات العمل الدولية

خالل حفل استقبال يف النكسرت هاوس.. رئيس الجمهورية يؤكد 
حرص العراق على تطوير عالقات الصداقة مع بريطانيا
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نائب رئيس الربملان: سنحتفل برفع آخر كتلة كونكريتية من العاصمة بغداد قريبًا

NO.3213.THU.27.JUN.2019

بغداد / البينة الجديدة
اعلن��ت الهيئ��ة العامة للكمارك، ع��ن ضبط اكثر م��ن ١٧٠٠ قطع��ة بندقية معدة 
للتهريب في كم��رك مطار بغداد الدولي. وقالت الهيئة إن الس��لطات الكمركية في 
مطار بغداد الدولي متكنت من ضبط شحنة لعب اطفال محرضة على العنف عبارة 
عن ) ١٧٦٤ ( قطعة بندقية بالس��تك كونها ممنوعة من االستيراد. واضافت الهيئة أن 
الشحنة مت ضبطها داخل حقائب عائدة ألحد املسافرين في احدى صاالت مطار بغداد 
الدولي بعد اجراء عملية الكشف عليها من قبل كوادرها العاملة هناك والتي قامت 
بإجراء الالزم واتخاذ اإلجراءات القانونية بحقها وفقا لقانون الكمارك رقم ٢٣ لس��نة 
١٩٨٤ املعدل. وتعلن الهيئة العامة للكمارك يوميا عن احباطها للعديد من محاوالت 
التهريب فضال عن ضبط مخالفات لضوابط وتعليمات االس��تيراد واتالف ارس��اليات 

منتهية الصالحية استنادا لقانونها الذي ينظم عمليات االستيراد والتصدير.

بغداد / البينة الجديدة 
اك��د نائ��ب رئيس البرمل��ان حس��ن الكعبي، أن س��كان 
العاصم��ة بغ��داد س��يحتفلون قريب��ا برفع آخ��ر كتلة 
كونكريتي��ة م��ن العاصمة. وق��ال مكت��ب الكعبي، إن 
النائ��ب االول لرئي��س مجل��س الن��واب التق��ى مبكتبه، 
بالفري��ق الركن محمد البياتي الس��كرتير الش��خصي 
والعس��كري للقائد العام للقوات املسلحة. وأضاف أنه 
ج��رى خالل اللقاء بحث املرحل��ة الثانية من خطة فتح 
الشوارع الفرعية ورفع احلواجز عن محيط اغلب االحياء 
الس��كنية، ومنها مدينة الكاظمية املقدس��ة ومدينة 
الص��در واالعظمية كمرحل��ة الحقة. ونق��ل البيان عن 
الكعبي قول��ه، إن اجلهود التي بذلته��ا االجهزة االمنية 
إلجناح خط��ة رفع احلواج��ز الكونكريتية عن الش��وارع 
الرئيس��ية ورفع السيطرات، جهد متميز اثمر بخلق جو 
م��ن االطمئنان والثق��ة لدى املواطن العراق��ي الذي الزال 
يتطلع ال��ى منجزات امني��ة اخرى إلعادة بغ��داد وكافة 
مدن الع��راق الى حالة االمن التام وه��ذا موكل لألجهزة 
االمني��ة واالس��تخباراتية وتعاون املواط��ن معها فاألمن 
ل��ن يتحق��ق مبجهود م��ن جان��ب واحد بل يج��ب خلق 
تع��اون. وأض��اف أن هناك يوم��ا رمزيا يحتفل به س��كان 
بغ��داد قريبا برفع آخ��ر كتلة كونكريتي��ة عن مدينتهم 
ألهمية ه��ذا املوضوع وإلنهاء حقب��ة زمنية، ناهيك عن 
انه االن بدا يتلمس جم��ال بغداد احلقيقي بعد ان كانت 
مغط��اة بهذه اجلدران. من جانبه، قال البياتي، إن القيادة 
العامة للقوات املس��لحة اوعزت باستغالل هذه الكتل 
الكونكريتية لعمل مخازن كبيرة خلزن محصول القمح 

الذي وصل انتاجه لغاية االن اكثر من ٤,٧ مليون طن.

الكمارك تعلن ضبط أكثر من 1700 بندقية معدة للتهريب يف كمرك مطار بغداد

احلشد الشعيب يعلن تطهري مساحات واسعة من القرى املنتشرة يف صحراء األنبار

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  

بغداد / البينة الجديدة
أك��د رئيس اجلمهورية بره��م صالح، امس 
األربع��اء، أن تنظيم داعش ُهزم عس��كرياً 
ف��ي العراق، فيما ش��دد عل��ى ان التنظيم 
وذك��رت  حقيقي��اً.  تهدي��داً  ميث��ل  زال  ال 
رئاس��ة اجلمهورية ، ان صالح حضر، حفل 
اس��تقبال في النكس��تر هاوس باململكة 
الثالث��اء،  االول  أم��س  مس��اء  املتح��دة، 
وحضره��ا وزراء الدف��اع والتج��ارة الدولية 
والتنمية واألمن ومستش��ار األمن القومي 
لرئيس��ة ال��وزراء البريطانية ووزير ش��ؤون 

اخلارجية، فضالً عن شخصيات سياسية 
مهتمة بالشأن العراقي والشرق االوسط.
وش��دد صالح خالل احلفل، أن من اولوياتنا 
في هذه املرحلة إعادة إعمار العراق وحتسني 
مس��توى اخلدمات للعراقيني. واشار رئيس 
اجلمهورية، ال��ى ان تنظيم داعش االرهابي 
قد هزم عسكرياً، لكنه مازال ميثل تهديداً 
حقيقياً وعليه يجب التركيز على محاربته 
وحس��م املعركة معه، معرباً عن تقديره ل� 
دور اململك��ة املتحدة في مس��اندة العراق 
خالل حربه على االرهاب وتقدمي املساعدات 

االنس��انية للنازحني وتأم��ني عودتهم الى 
ديارهم. وأوضح صالح، أن العراق وبريطانيا 
ميك��ن ان يلعب��ا دوراً فاع��الً في اس��تقرار 
املنطقة، محذراً من ان أي تصعيد فيها قد 
يؤدي الى حروب جديدة. من جانبهم، اعتبر 
الوزراء واملس��ؤولون من اجلان��ب البريطاني 
زي��ار صال��ح أنه��ا ستس��اهم ف��ي تعزيز 
العالق��ات الثنائية وتطوير اس��س التعاون 
املش��ترك ب��ني البلدي��ن، مؤكدي��ن موقف 
بريطانيا الثابت في دعم العراق ومساندته 

على جميع املستويات.

بغداد / البينة الجديدة 
اص��در وزي��ر الدفاع اجلدي��د جناح الش��مري، امس االربع��اء، اول 
أوامره بش��أن حس��م قبول الطلبة املتقدمني للدورة ٨٢ للكلية 
العس��كرية. وذك��ر بي��ان ل��وزارة الدف��اع ان ”وزير الدف��اع جناح 
الشمري، امر يوم امس االربعاء بحسم قبول الطلبة املتقدمني 
على الدورة ٨٢ من خريجي الكليات”. واضاف البيان، ان “الشمري 
دعا الى حل القضية ملدة أقصاها يوم اخلميس املوافق ٢٧ حزيران 

٢٠١٩، وبنظام القرعة، حتقيقا ملبدأ العدالة«.

الناصرية / البينة الجديدة
وجه محافظ ذي قار يحيى الناصري، كتابا الى مجلس احملافظة 
تضم��ن ان قضية اس��تجوابه فيها مخالف��ة صريحة للقانون.
وبحسب الوثيقة، عليها ان االس��تجواب يعد باطال بعدما قام 
بعض اعضاء اجمللس بسحب تواقيعهم من االستجواب بطلبات 
معنونة الى رئاسة اجمللس حيث ال ميكن اضافة عدد من االعضاء 
بدال من االعضاء املنس��حبني. وتابع الناصري في كتابه املرسل 
جمللس احملافظة انه اذا رغب عدد من االعضاء باالستجواب فال بد 
من تقدمي اسئلة جديدة باعتبار ان االستجواب باطل لعدم حتقق 
ثلث اعضاء اجمللس. واكد الناصري ان عدم حضورنا للمجلس هو 
لوجود مخالفة قانونية لالستجواب وليس لغرض عدم االجابة 

على االسئلة املقدمة من قبل قسم من اعضاء اجمللس.

الناصري يوجه كتابًا جمللس 
ذي قار ويذكر فيه: استجوابي 

خمالفة صرحية للقانون

وزير الدفاع يصدر أول أوامره بشأن 
طلبة الكلية العسكرية

بغداد / البينة الجديدة
منذ مطلع شهر آيار من العام احلالي 
ونح��ن نس��مع تصريح��ات ص��ادرة 
من مس��ؤولني رفيعي املس��توى في 
احلكوم��ة احلالي��ة تتح��دث عن قرب 
فتح طريق مطار بغداد الدولي بهدف 

تسهيل وصول املسافرين الى صاالت 
املطار والغاء مرآب س��احة عباس بن 
فرناس ونسمع ايضاً عن جلان شكلت 
لغ��رض دراس��ة امكاني��ة تس��هيل 
وصول املس��افرين الى املطار من دون 
معرقالت وضي��اع وقت وقل��ق ولكن 

يب��دو ان تل��ك التصريح��ات لم يكن 
لها نصيب من التحقق وظلت مجرد 
امنيات مؤجلة الى حني. وقد طالبت 
»البينة اجلديدة« مراراً وتكراراً السيد 
رئي��س ال��وزراء )ع��ادل عب��د املهدي( 
باي��الء طري��ق مط��ار بغ��داد الدولي 

االهمية الس��يما بعد ازال��ة احلواجز 
الكونكريتية وفتح املنطقة اخلضراء 
وس��ط بغداد نظراً ملا يكتس��به هذا 
الطريق كما اسلفنا من اهمية كونه 
يرتبط بوصول املس��افرين العراقيني 
الذاهب��ني او العائدين باس��رع وقت.. 

بقاء مطار بغ��داد الدولي مغلقاً حلد 
اآلن يط��رح العش��رات م��ن عالمات 
االس��تفهام واذا كان ثم��ة ع��ارض او 
س��بب يحول دون حتقي��ق ذلك فعلى 
احلكومة ان تصارح الشعب وتكشف 

احلقائق من دون تردد.

البينة الجديدة / وكاالت
نش��رت صحيفة اإلندبندنت البريطانية، 
ام��س االربع��اء، تقري��را بعن��وان ترامب ال 
ميتلك اس��تراتيجية إلنهاء احلرب مع إيران 
إذا ت��ورط فيها. وق��ال تقري��ر الصحيفة، 
إن ترام��ب ه��دد مبحو إي��ران إذا جترأت على 
مهاجم��ة أي ش��يء أمريك��ي م��رة أخرى 
وف��ي نفس الي��وم جاء ال��رد اإليراني بأنها 

ستس��قط أي طائ��رة أمريكي��ة تخت��رق 
مجالها اجلوي، ثم قال ترامب إنه مستعد 
للحوار مع إي��ران وعليهم إخب��اره عندما 
يكون��ون مس��تعدين للتف��اوض. واضاف 
التقري��ر أن ترامب رد على أس��ئلة تلقاها 
م��ن الصحفيني في البيت األبيض، بعدما 
ق��ال إن احتمال احلرب مع إيران قائم، حول 
وج��ود اس��تراتيجية إلنه��اء ه��ذه احلرب 

فق��ال لن تكون��وا بحاجة الس��تراتيجية 
للخ��روج وإنهاء احلرب مع إيران وأنا ال أنفذ 
اس��تراتيجيات إلنه��اء احل��رب. وأوضح أن 
العالقات بني البلدين تدهورت بشكل كبير 
منذ انسحاب الواليات املتحدة من االتفاق 
النووي مع إيران العام املاضي وإعادة فرض 
عقوب��ات اقتصادية اس��تهدفت القطاع 
النفطي الذي تعتمد عليه البالد، وجعلت 
قيام اإليرانيني ببيع النفط لدول أخرى أمرا 
شديد الصعوبة. واشارت الى أن هذا كله 
تزامن م��ع حملة م��ن التصعيد اإلعالمي 
برعاي��ة أمريكية ضد طه��ران كان لها أثر 
كبير جدا على االقتص��اد اإليراني، لكنها 
ل��م تدمره حت��ى اآلن، موضح��ا أن طهران 
وحس��ب اإلحص��اءات الرس��مية كان��ت 
تص��در مليونني ونصف ملي��ون برميل من 
النفط اخلام يوميا حتى أبريل نيس��ان من 
الع��ام املاضي لكن هذه األرقام انخفضت 
بشدة حيث صدرت إيران الشهر اجلاري ما 
يصل إلى ٣٠٠ ألف برميل يوميا فقط ولم 

يشر الصحفي إلى مصدر هذه األرقام.

تقرير: ترامب ال ميتلك اسرتاتيجية إلنهاء احلرب مع إيران إذا تورط فيها

»                         « تسأل: من حيل »عقدة« إغالق شارع مطار بغداد الدولي وجيعله سالكًا للمسافرين؟

أخبار موجزة
حماي��ة .. أعلن وزير خارجية اإلم��ارات عبداهلل بن 
زايد آل نهيان بدء مشاورات مع واشنطن لتوسيع 
املش��اركة الدولية في تأمني املالح��ة في اخلليج، 
مش��يرا إلى أنها ليس��ت إال مش��اورات أولية لها 
ه��دف مح��دود. تصريحات آل نهي��ان جاءت خالل 
مؤمتر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي 
الف��روف عق��ب محادثاتهم��ا في موس��كو امس 
األربع��اء وأوضح أنه خالل زيارة وزير اخلارجية األمريكي مايك بومبيو 

األخيرة إلى أبوظبي بحث اجلانبان مسألة حشد التحالف الدولي.
خطة .. ص��رح وزير اخلارجية البحريني خال��د بن أحمد آل خليفة 
ل�RT، بأن »ورش��ة املنامة« ليس��ت صفقة، بقدر 
ما هي خط��ة اقتصادية من ش��أنها تغيير واقع 
املنطقة.وأضاف آل خليفة أن »ورش��ة البحرين« 
هي خطة أمريكية إلحالل الس��الم في املنطقة، 
مؤكدا أن بالده مع حل الدولتني واملبادرة العربية، 
وأن ه��ذه األخي��رة ل��م تل��ق ترحيبا م��ن اجلانب 

اإلسرائيلي.

تمدي��د .. اعتبرت كوريا الش��مالية متديد الواليات 
املتح��دة عقوباتها على بيونغ يان��غ عمال عدائيا 
وحتدي��ا صريح��ا للقم��ة التاريخية الت��ي عقدت 
بني البلدين في س��نغافورة العام املاضي. ووصف 
متحدث باس��م وزارة اخلارجية الكورية الشمالية 
ام��س األربعاء ه��ذه العقوب��ات بأنه��ا مظهر من 
مظاه��ر األعمال العدائية األكث��ر تطرفا وذلك في 

بيان نشرته وكالة األنباء املركزية الكورية الشمالية.
فتح .. أعلنت س��لطنة عمان امس األربعاء قرارها فتح س��فارة لها 
ف��ي رام اهلل، مضيف��ة أن وفدا م��ن وزارة اخلارجية س��يتوجه إلى رام 
اهلل ملباشرة إجراءات فتح السفارة.وقالت اخلارجية 
العمانية في بيان لها: »استمرارا لنهج السلطنة 
الداعم للش��عب الفلس��طيني الش��قيق، قررت 
السلطنة فتح بعثة دبلوماسية جديدة لها لدى 
دولة فلس��طني على مستوى س��فارة، وسيتوجه 
وفد من وزارة اخلارجية إلى رام اهلل ملباشرة إجراءات 

فتح السفارة«.

إن��ذار .. هدد الرئيس األمريك��ي دونالد ترامب إيران 
بتلق��ي رد »كاس��ح«، ف��ي حال وجه��ت أي ضربة 
ضد »أي ش��يء أمريكي«، منتق��دا تصريح طهران 
جتاه العقوبات األمريكية املفروضة عليها مؤخرا.

وكتب ترامب عل��ى صفحته في تويتر: »بيان إيران 
الذي ينطوي على جهل شديد وإهانة، والذي صدر 
امس، إمنا يظهر فحس��ب أنهم ال يدركون الواقع. 

أي هجوم من إيران على أي شيء أمريكي سيقابل بقوة.
قبض .. أفاد التحالف العربي بتمكن قوات خاصة سعودية من إلقاء 
القب��ض على أمير تنظيم »داعش« في اليمن امللقب ب�»أبو أس��امة 
املهاجر« املسؤول املالي للتنظيم وعدد من أعضاء 
التنظي��م املرافقني ل��ه. وقال املتحدث الرس��مي 
باس��م التحالف العربي تركي املالك��ي في بيان، 
إن »القوات اخلاصة الس��عودية ونظيرتها اليمنية 
نفذت عملية نوعية ناجح��ة بالداخل اليمني، مت 
على إثرها إلقاء القبض عل��ى أمير تنظيم داعش 

اإلرهابي باليمن امللقب ب� )أبو أسامة املهاجر(«.

بغداد / البينة الجديدة
أعل��ن احلش��د الش��عبي، ام��س االول ع��ن تطهير مس��احات 
شاس��عة من القرى املنتشرة في الصحراء الغربية للمحافظة 
بعملية اشترك فيها لوائي ١٣ و١٩ وفوج درع القائم. ونقل إعالم 
احلش��د، عن قائد عمليات االنبار للحش��د قاسم مصلح قوله، 
إن��ه بعد ورود معلومات اس��تخبارية بتح��ركات لعناصر داعش 
االرهاب��ي في ع��دد من مناطق الصح��راء الغربي��ة لألنبار وعلى 
الفور مت وضع خطة ملعاجلة تلك االهداف ميدانيا وبالفعل ومنذ 
س��اعات الصباح االولى انطلقت قواتنا باجتاه أعالي وادي الولج 
وقرى البو عيس��ى وقرى البو خليفة ووادي صويب وصواب حيث 
انتهت العملية بتفتيش وادي الدماليغ العراقي. وأضاف مصلح 
أن العملية اثمرت عن تأمني مساحات واسعة من القرى مؤكدا 
أن التنسيق عال مع القوات االمنية وان احلشد الشعبي موجود 
ب الصحراء الغربية لألنبار، مبيناً أن العمليات االمنية مس��تمرة 

حلني حتقيق االمن الكامل في ربوع محافظة االنبار.

بغداد / البينة الجديدة
أك��دت جلنة الصح��ة والبيئ��ة النيابية، امس األربع��اء، أن دعم 
احلكوم��ة لبرامج مكافح��ة اخملدرات م��ازال ضعيفا خاصة في 
مجال التوعية وبن��اء مصحات خاصة تعنى باملدمنني, مطالبة 
ال��وزارات املعني��ة بايجاد برامج ج��ادة ملكافحة ه��ذه الظاهرة 
اجلدي��دة على اجملتمع العراقي. وقالت عضو اللجنة النائب منال 
وهاب إنه “يتوجب على احلكوم��ة والوزارات املعنية ايالء اهمية 
للي��وم العاملي ملكافحة اخملدرات لكون الع��راق اصبح من الدول 
املتعاطية له��ذا الوباء االجتماعي القات��ل”. واضافت وهاب، أن 
“الدع��م احلكومي ضعيف جدا جتاه ه��ذه الطاهرة اجلديدة على 
مجتمعنا العراقي حيث كان العراق قبل عقود ممرا ملرور اخملدرات 
اال ان��ه ف��ي الس��نوات القليلة املاضي��ة اصبح من ال��دول التي 
تتعاط��ى اخملدرات”. وطالبت عضوة جلن��ة الصحة النيابية وزارة 
الصح��ة والداخلية والعمل والش��ؤون االجتماعي��ة ب�”تفعيل 
البرامج ملكافحة اخملدرات واولها ايجاد برامج توعية جدية وبناء 

مصحات للمدنيني«.

بغداد / البينة الجديدة 
أكد عضو جلن��ة النزاهة النيابية كاظم الصي��ادي، فوز النائب 
عل��ي الصجري برئاس��ة اللجن��ة بعد حصوله عل��ى ١١ صوتاً 
مقاب��ل ١٠ أص��وات ملنافس��ه.وقال الصيادي ، إنه م��ا جرى أنه 
باجللس��ة األولى للتصويت بني ٣ منافسني حصل اثنان منهما 
على أعلى األصوات، ومتت إع��ادة التصويت بجولة ثانية حصل 
فيه��ا علي الصجري على ١١ صوتاً مقاب��ل ١٠ للمنافس اآلخر 
وهذا معناه فوزه )الصجري( بالرئاسة. واستدرك الصيادي قائالً 
لك��ن البع��ض اعترضوا على اعتب��ار أن الفوز ينبغ��ي أن يكون 
بالنص��ف زائد واح��د من العدد الكل��ي )الذي يبل��غ ٢٣ عضواً( 
وكما حصل سابقاً بانتخابات األمن والدفاع، لكن واقع احلال أن 
الصجري فاز وعلى الطرف اآلخر االعتراض وبحال قبول اعتراضه 
فال مش��كلة لدينا.وكان مصدر نيابي أفاد، في وقت س��ابق من 
ي��وم امس االول الثالثاء، بانتخاب النائب علي الصجري رئيس��اً 

للجنة النزاهة النيابية.

نائب يؤكد فوز الصجري برئاسة 
جلنة النزاهة بـ»١١« صوتًا

الصحة النيابية:

دعم احلكومة لربامج مكافحة املخدرات 
ما زال ضعيفًا خاصة يف جمال التوعية



بغداد / البينة اجلديدة
دعمه  مواصلة  إلى  الدولي  التحالف  املالكي  نوري  القانون  دولة  ائتالف  رئيس  دعا 
ائتالف  رئيس  ان   ، املالكي  مكتب  والتجهيز.وذكر  بالتدريب  سيما  األمنية  للقوات 
الدولي  التحالف  قائد عمليات  نائب   ، االربعاء  امس  القانون استقبل مبكتبه،  دولة 
بحث  اللقاء  خالل  جرى  أنه  وأضاف  غيكا.  كريستوفر  جنرال  ميجور  داعش  حملاربة 
آخر مستجدات االوضاع في العراق واملنطقة، ومواجهة مخاطر وتهديدات االرهاب 
خالل  املالكي  وأكد  األمنية.  واألجهزة  الدولي  التحالف  بني  التنسيق  آلية  وتطوير 
اللقاء، ان القوات األمنية بجميع تشكيالتها جنحت في كسر شوكة ارهاب داعش، 
موضحاً ان العراق يسعى الى تعزيز قدراته األمنية واالستخبارية بشكل كبير من 
اجل احلد من مخاطر االٍرهاب. وأشاد رئيس ائتالف دولة القانون، بـ الدعم الكبير الذي 
قدمه التحالف الدولي للعراق في حربه ضد االٍرهاب، داعياً الى التحالف الدولي الى 

مواصلة دعمه للقوات األمنية سيما في مجال التدريب والتجهيز .

بغداد / البينة اجلديدة 

أكد رئيس اجلمهورية برهم صالح، على أهمية االرتقاء بالعالقات الثنائية وتعزيز االستقرار في املنطقة، وذلك 

ــة مباحثات  ــة اجلمهورية ، ان برهم صالح عقد، امس االول الثالثاء ، جلس خالل زيارته إلى لندن.وذكرت رئاس

ــتعراض آخر املستجدات في  ــة وزراء بريطانيا تيريزا ماي في لندن، وجرى خالل اللقاء، اس ــتركة مع رئيس مش

املنطقة، والتأكيد على تكثيف املساعي لنزع فتيل االزمة فيها، كما تناول اجلانبان اجلهود املبذولة في احلرب 

ــيق بني مختلف األطراف اإلقليمية والدولية للتصدي لهذا اخلطر  على اإلرهاب، وضرورة تعزيز التعاون والتنس

ــات الثنائية بني  ــة على أهمية االرتقاء بالعالق ــلم العامليني.وأكد صالح خالل اجللس ــذي يهدد األمن والس ال

البلدين، وتوسيع آفاق التعاون في اجملاالت كافة ومبا يخدم املصالح املتبادلة للشعبني الصديقني، مشيراً الى 

ضرورة ان تلعب احلكومة البريطانية دوراً فاعالً في تعزيز استقرار املنطقة وتخفيف حدة التوترات فيها.وثمن 

ــهامها املتواصل في دعم القوات االمنية العراقية  رئيس اجلمهورية دور بريطانيا في احلرب ضد االرهاب، واس

وتدريبها وجتهيزها، متمنياً ان تساهم بشكل متميز في حركة االعمار و البناء وال سيما في املناطق احملررة.من 

ــادت ماي بالسياسة التي ينتهجها العراق بتهدئة االوضاع على الساحتني العربية واالقليمية،  جانبها، أش

مجددة دعمها للشعب العراقي وحكومته لتحقيق استقراره ونهوضه.
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السامرائي : طريقة توزيع الدرجات اخلاصة أحلقت مزيداً من الظلم باحملافظات احملررة ونرفض اعتبار مواطنيها من الدرجة الثانية

املالكي يدعو التحالف الدولي ملواصلة دعمه للقوات األمنية سيما بالتدريب والتجهيز
العالقات اخلارجية النيابية تؤكد ملمثل حممود عباس رفض العراق لصفقة القرن

)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 
ــد أمله اليومي، وعلى هذا األساس لن يهمنا زعل  جتس
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
ــة، امس  ــات النيابي ــة العالق أكدت جلن
ــل الرئيس  ــعث ممث ــل ش ــاء، لنبي األربع
ــاس، موقف  ــود عب ــطيني محم الفلس
ــة  ــك بالقضي ــت بالتمس ــراق الثاب الع
ــة القرن. ــطينية ورفضه لصفق الفلس

ــيركو محمد  ــة ش ــس اللجن ــال رئي وق
ــده مببنى البرملان  ــي مؤمتر صحفي عق ف
ــاركة اعضاء اللجنة ونبيل شعث،  مبش
ان اللجنة استقبلت وفداً برئاسة نبيل 
ــطيني  ــعث ممثل عن الرئيس الفلس ش
ــه،  ل ــق  املراف ــد  والوف ــاس  ــود عب محم
ــاع كان ايجابي وناقش  مبينا ان االجتم
القضايا املشتركة ، واكدنا على موقف 
ــة  ــك بالقضي ــت بالتمس ــراق الثاب الع
البرملاني  ــطينية وتطوير العمل  الفلس
ــواب العراقي  ــترك بني مجلس الن املش
ــاطات  بنش ــام  والقي ــطيني  والفلس
مشتركة .وأضاف ان العالقات اخلارجية 
ــة  ــاه القضي ــا جت ــى موقفه ــدت عل اك
القرن،  ــة  ــض صفق ورف ــطينية  الفلس

مبينا ان االستاذ نبيل شعث قدم شرح 
ــة  ــل عن صفقة القرن ومت مناقش مفص
ــة وكيفية احلل من خالل  القضايا املهم
ــرب .من  ــة عن احل ــاد املنطق ــوار وابع احل
جانبه، أوضح ممثل الرئيس الفلسطيني 
ــي مجلس  ــا ف ــعث، أن وجودن ــل ش نبي

ــودة الدميقراطية الى  النواب دليل الى ع
ــح من كافة مكوناته.  العراق ودعم واض
ــات  العالق ــة  جلن أن  ــعث،  ش ــح  وأوض
ــح  الواض ــا  دعمه ــت  اعلن ــة  اخلارجي
ــوف الى  ــطينية والوق ــة الفلس للقضي
ــة القرن وهي  ــا لصفق ــا ورفضه جانبه

ــطني،  ــاء فلس ــة النه ــة امريكي محاول
ــرائيل تريد انهاء الوجود  الفتاً الى ان اس
ــة  العربي ــة  ــي املنطق ــطيني ف الفلس
وحتاول رشوة الشعب الفلسطيني بعد 
كل هذا الصمود وهو ال يقبل بكل أموال 

العالم ثمناً للقدس واالستقاللية.

صاحل  يستعرض آخر املستجدات ويؤكد من لندن اهمية تعزيز االستقرار يف املنطقة

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

أسسها الراحل  
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير

3

تتمة ص1

بغداد / البينة اجلديدة
اعتبر القيادي في حتالف القوى العراقية مثنى السامرائي، امس األربعاء، 
أن طريقة توزيع الدرجات اخلاصة أحلقت مزيداً من الظلم باحملافظات احملررة، 
مؤكداً رفضه العتبار أبناء تلك احملافظات مواطنني من الدرجة الثانية.وقال 
املهدي  عبد  عادل  الوزراء  مجلس  رئيس  تصريحات  نستغرب  السامرائي 
حول توزيع الدرجات اخلاصة وأنها غير خاضعة للمحاصصة، معتبراً أن ما 
ورد في تلك التصريحات إمنا هو حق يراد به باطل.وأضاف، أن طريقة توزيع 
ذوي  من  احملررة  احملافظات  بأبناء  الظلم  من  مزيداً  أحلقت  اخلاصة  الدرجات 
الكفاءات وتسبب باملزيد من اخللل مببدأ التوازن في مؤسسات الدولة.وتابع، 
مت عرض  الوزراء مؤخراً  رئيس مجلس  التي مررها  العامني  املدراء  أن قائمة 
سيرهم الذاتية على الوزراء قبل عدة دقائق من انعقاد اجللسة مما سبب 
بضغوط  تذرع  الذي  احلكومة  رئيس  ضغط  حتت  فمرروها  للوزراء  حرجاً 
الكتل السياسية والرأي العام في إنهاء ملف املناصب بالوكالة.وأوضح، أن 
الدستور العراقي كان واضحاً في املادة التاسعة منه بضرورة حتقيق التوازن 
بني جميع مكونات الشعب، مطالباً القائمني على السلطة بعدم ممارسة 
التمييز واإلقصاء الطائفي وأن مينحوا احملافظات احملررة حقوقها بالتمثيل 
تلك  أبناء  العتبار  رفضه  السامرائي،  الدولة.وأكد  مؤسسات  جميع  في 
يردد  الذي  الوقت  في  أنه  الثانية، مضيفاً  الدرجة  من  مواطنني  احملافظات 
البعض رفضهم للمحاصصة فإنهم ميعنون في ممارسة اإلقصاء الطائفي 
أفعالهم  مخالفة  يوم  بعد  يوماً  لتتأكد  الوطني،  املنهج  تبني  بحجة 

ألقوالهم وشعاراتهم الرنانة.

 شد حيلك يا ياسري ونحن معك.. وزير الداخلية مخاطبًا المرور: اريد تسجيل السيارة خالل )48( 
ساعة واجازة السوق بـ«ساعة واحدة«

نريد منك ياسيادة الوزير قرارا باجناز البطاقة املوحدة واجلواز وبطاقة السكن بـ)5( دقائق
بسرعة ايضاً.

ــنوية« خالل  ــول املواطن على »الس ــد حص واري
)24( ساعة.. ال بل خالل ساعة واحدة فقط.

ــيد  »البينة اجلديدة« التي قررت ان تقف مع الس
الوزير مساندة ومؤازرة تناشد سيادته ألن يتخذ 
ــن مبوجبه على  ــاً( بأن يحصل املواط ــراراً )ثوري ق

ــهادة  ــكن وش ــمية كبطاقة الس أي وثيقة رس
ــواز خالل )5(  ــة املوحدة واجل ــية والبطاق اجلنس
ــس )90( يوماً  ــط.. )5( دقائق فقط ولي دقائق فق
كما هو حاصل اآلن بالنسبة للبطاقة الوطنية 

املوحدة.
ــيادة الوزير  ــد حيلك ياس ــام نقول: ش ــي اخلت ف

ــاليب الروتينية  ــه االس ــذي اتعبت ــعب ال فالش
ــر  ــرارات تثلج الصدور.. س ــع اليك والى ق يتطل
ــك  ــعب خلف ــر ان الش ــاك وتذك ــني اهلل ترع وع
وستالحق »البينة اجلديدة« وتتابع هذه القرارات 
ــترصد كل  ــى بلوغها التطبيق الفعلي وس حت

من يلتفت عليها.

نعم لـ »معارضة وطنية« ولكن باشتراطات اهمها خدمة العراق وشعبه
 التشويش على حكومة عبد املهدي عرب اصطناع االزمات و«ضجيج االبواق« الصدئة من دون مربرات مقنعة لعب بالنار

ــتراطات هدفها خدمة  واش واعتبارات 
ــك برنامجاً  ــعب وان متتل ــن والش الوط
ــول مكان احلكومة  بديالً يؤهلها للحل
ان فشلت االخيرة في قيادة دفة احلكم 
ــح ان  ــا.. صحي ــي عمله ــت ف او اخفق
ــة النهائية  ــدف املعارضة في احملصل ه
هو الوصول الى السلطة لكن ال يجب 
ــرعية  ــائل غير ش ان يتم ذلك وفق وس
ــارة وتأليب  ــز على احلقائق عبر اث او قف

الرأي العام واصطناع االزمات وضجيج 
ــى  عل ــويش  والتش ــة  الصدئ ــواق  االب
ــوغ ألن  ــن دون مبرر او مس ــة م احلكوم

ذلك اذا ما حصل فإنه كاللعب بالنار.
وبعد مرور )16( سنة منذ سقوط نظام 
ــمولي الدكتاتوري  ــدام الش ــم ص حك
ــاه بعض القوى  ــمع مؤخراً عن اجت نس
السياسية صوب املعارضة السياسية 
ــن بودنا ان نقول ان من ينتهج تلك  ولك

ــأن  ــاره ب ــي اعتب ــع ف ــة ان يض املعارض
ــروف آنية او  ــذا االختيار ليس وليد ظ ه
ــات تأخذ بنظر  ــل وليد قناع مرحلية ب
االعتبار حتقيق نقلة نوعية من شأنها 
ــى  ال ــية  السياس ــة  بالعملي ــع  الدف
ــارات اكثر نضجاً وحكومات اكثر  مس

قدرة على العطاء.
ــراف  االط ــن  م ــض  البع ان  ــوروا  تص
ــيني الفاشلني  او السياس السياسية 

ــائل  ــتخدام وس ــى اس ــراً ال ــأ مؤخ جل
ــوات الفضائية او مواقع  االعالم كالقن
التواصل االلكترونية لنشر استبيانات 
ــة احلالية  ــار ان احلكوم ــة  ألظه وهمي
ــلة وعاجزة ألنها لم تنفذ حلد  هي فاش
ــق في حدود  ــا وان ما حتق اآلن برنامجه
ــالح بيد  ــداً وان حصر الس ــة ج متدني
الدولة مازال صفراً باملائة وان الكهرباء 

في البالد »َكمره وربيع« وغيرها.

تتمة ص1

بغداد / البينة اجلديدة
العاصمة  أمن  وضمان  األمنية  الفعاليات  يوميا  العسكريني  القادة  مع  نتابع   •
املضافات  لكثير من  يوم عمليات وتصفية  ولدينا كل  االرهابيني،  بغداد ومالحقة 
الوضع  متسك  االمنية  والقوات  مستتب  االمن  بأن  اجلميع  واطمئن  والدواعش، 

بشكل قوي جدا .
• هناك من يضخم بعض االخبار األمنية ويتحدث عن الوضع األمني بشكل غير 
عن  مفصوال  املوضوع  التطرح  وان  احلقيقة  نقل  اإلعالم  وسائل  من  ونرجو  دقيق، 
وقوي  واألمن صلب جدا  األمن،  قادرة على حفظ  األمنية  واالجهزة   ، العام  الوضع 

وليس هّشاً كما يُّدعى.
كفاءات  وبحكومة  احملاصصة  وبتقليل  اكثر  استقاللية  بنزعة  قدما  مضينا   •

مستقلة اكثر ،لكن ال ننفي وجود ثغرات يجب التخلص منها بالتدريج. 
• من حق مجلس النواب ان يناقش التشكيلة الوزارية ويرفض من يرفضه، لكن في 

النهاية يجب ان يصوت مجلس النواب على التشكيلة الوزارية.
تصويت  هناك  سيكون  بان  اطمئنانه  دون  من  اشخاصا  اليختار  الوزراء  رئيس   •

ايجابي على املرشحني. 
موضوع  وحسم  التقدم  بإجتاه  تسير  كانت  العليا  الدينية  املرجعية  خطبة   •
ومت  والعدل  والداخلية  الدفاع  لوزارات  املرشحني  وقدمنا  الوزارية،  التشكيلة 
التصويت عليهم وسنقدم غدا او بعد غد مرشح وزارة التربية، ونتمنى ان يوافق 

مجلس النواب عليه .
• مجلس الوزراء صوت اليوم على سبعني مديرا عاما ، والقائمة طويلة وبعد ايام 
سنتقدم بجزء آخر، وسنمضي بخطوات التصويت على هذه الدرجات تباعا ،ومن 
دون محاصصة رغم محاوالت فرض بعض االسماء لكننا اوقفنا كل هذا ومضينا 

من دون محاصصة.

• تراكم املناصب بالوكالة سببه عدم اتخاذ اجراء سابقا بهذا الصدد ،واآلن نّتبع 
الطريقة االصولية لترشيح الدرجات اخلاصة، ومبرور الوقت نستطيع إنهاء مسألة 
تقاسم  وعدم  الكفاءة  معايير  ووفق  محاصصة  اي  دون  من  بالوكالة  املناصب 
االحزاب، ويجب ان تكون هناك فرص متساوية للجميع اليقررها االنتماء املذهبي او 

القومي او احلزبي، وإمنا األهلية والكفاءة. 
ومت  وعميقة،  ومؤثرة  زيارة مهمة جدا  كانت  بغداد  الى  الكويت  امير  زيارة سمو   •

خاللها توثيق العالقات بني البلدين. 
• اكدنا خالل زيارة رئيس اقليم كردستان السيد نيجرفان بارزاني الى بغداد على 

وحدة العراق، وان بغداد عاصمة العراق وهي الرؤية االستراتيجية للجميع.
• اطلقنا تقرير املنهاج احلكومي وارسلناه الى مجلس النواب ومت نشره في اإلعالم 

إلطالع الرأي العام عليه. 
وألول مرة في   ، نقيس عليه عمل احلكومة  الذي  املقياس  املنهاج احلكومي هو   •
يجعل  ما  التنفيذ،  ونسب  والتوقيتات  باالرقام  حكومي  برنامج  يصدر  العراق 

احلكومة مسؤولة عن تنفيذه امام الرأي العام ومجلس النواب واإلعالم .
• حققنا رقما قياسيا كبيرا في استالم محاصيل احلبوب وتسديد مبالغها ، وهذا 

اجناز مهم جدا في تاريخ العراق وسيخلق تشجيعا وحماسا كبيرا لدى املزارعني.
واشنطن وطهران،  لالزمة بني  الى حل  الوصول  ايجابي في  بدور  العراق يساهم   •
وجميع االطراف تقدر دور العراق في هذا امللف الذي نرجو ان ينتهي على خير من 

دون تصعيد او توتر .
• لسنا مع اي اجراء للتصعيد في االزمة بني واشنطن وطهران، وال نقبل باللجوء 

الى وسائل حربية، وال نقبل بالذهاب الى العقوبات واخلنق .
• لدينا اتفاق موازنة مع اقليم كردستان، ونحن ملزمون بتطبيق قانون املوازنة الذي 
يوجب على االقليم تسليم 250 الف برميل من النفط وبخالفه يقطع ما يقابله 
النوايا احلسنة إليجاد  ان نستثمر  واحد  وواجبنا كأبناء وطن  االقليم،  من موازنة 

احللول ، فكل شيء له حل اذا توفر حسن النية.
لها  نضع  ان  يجب  واربيل  بغداد  بني  املشتركة  املصالح  وخدمة  الوطن  وحدة   •

خططا جدية .
• االجهزة االستخبارية واجهزة الرصد العراقية لم تؤشر اي حركة إلنطالق طائرات 

مسّيرة استهدفت منشآت في السعودية.
• املعارضة فيها التزامات اكثر من املواالة، ويجب ان تكون مهيئة ومطبِّقة لبرنامج 

تريد من احلكومة تطبيقه. 
او  الفضائيات  عبر  بالتخاطب  يكون  ال  واربيل  بغداد  بني  العالقة  امللفات  حل   •
وال  الدستور،  يطّبق  من  مع  نقف  ونحن  والدستور،  والقانون  باحلوار  بل  بالتهديد، 
جلميع  حقيقية  بحلول  مطالبات  وهناك  دولة،  بناء  اردنا  اذا  خلفيته  الى  ننظر 

املسائل العالقة .
إبعاد اي  العراق ودوره ومكانته، ونحاول  الدول من موقع  • ننطلق في حواراتنا مع 
خطر عن العراق النه اُرهق باحلروب الداخلية واخلارجية ، وبسبب موقعه اجلغرافي 
سيكون اكثر املتضررين في حال نشوب حرب، ونحاول فتح ثغرة للتسوية والتهدئة 

بني واشنطن وطهران. 
املوقف  من  كثيرا  يقترب  وطهران  واشنطن  بني  االزمة  بشأن  العراقي  املوقف   •
االوربي، ولسنا جزءا من نظام العقوبات وايضا لسنا جزءا من احملاور، وهذا يفتح 

اجملال للثقة بدور العراق التي تزداد صالبة.
وهذا يسبب  العراقية،  الدولة  في  الرواتب  وهيكلية  نظام  • هناك خلل كبير في 
متييزا كبيرا ، وبحثنا في مجلس الوزراء هذا االمر، ونسعى للعدالة والغاء اي امتياز 

غير صحيح، ويجب التعامل مع هذا املوضوع بدراسة .
• نحاكم االجانب ممن يرتكبون اجلرائم على ارض العراق، اما االجانب الذين حاربوا 

في دول اخرى فنحن نبحث في هذا املوضوع مع الدول .

) البينة اجلديدة ( تنشر ملخص املؤمتر الصحفي االسبوعي لرئيس جملس الوزراء  

بغداد / البينة اجلديدة
عن  األربعاء،  امس  العراق،  في  اإلنسان  حلقوق  العليا  املفوضية  كشفت 
ارقام صادمة بشأن جتارة وتعاطي اخملدرات في العراق، وفيما أكدت وجود 
 13 وجود  افصحت عن  اخملدرة،  املواد  وجتارة  تعاطي  بتهمة  8000 معتقل 

سريرا فقط ملعاجلة املدمنني.
وقال عضو املفوضية فاضل الغراوي إن “االحصائيات الرسمية من اجلهات 
األمنية تشير الى وجود 2000 معتقل عام 2016 في حني تضاعف الرقم 
حاليا أربع مرات ليصل الى اكثر من 8000 معتقل بتهم االجتار او تعاطي 
التعامل  في  تخطئ  احلكومية  “السلطات  أن  الغراوي،  اخملدرات”.واضاف 
ومعاجلتهم  ضحايا  واعتبارهم  القانون  تصحيح  وعليها  املتعاطني  مع 

عالج”،  دون  وتركهم  جنائية  بتهم  معاقبتهم  وليس  مخففة  بعقوبة 
الفتا إلى أن “املتعاطني في تزايد كبير ومخيف خصوصا بني فئة الشباب 
امام مرأى  الغير مجازة وفي بعض االحيان  واملراهقني ومن خالل املقاهي 
اوضح  العراق،  في  شيوعا  اخملدرات  انواع  أكثر  االمنية”.وبشأن  القوات 
الكريستال  هو  العراق  في  واستخداما  األكثر شيوعا  “اخملدر  أن  الغراوي، 

يليه الكبتاجون املعروف بصفر واحد”.
العراق ال ميتلك اي مصحة مختصة في معاجلة   “ أن  إلى  الغراوي  ولفت 
في  سريرا   13 هو  ميتلكه  وما  الدول  جميع  بخالف  اخملدرات  مدمني 
دوري  بشكل  املرضى  ويستقبل  النفسية  احلاالت  ملعاجلة  مستشفى 

وليس يومي”.

اقبض من دبش.. يف اليوم العاملي ملكافحة املخدرات.. العراق يسجل )8000( معتقل مقابل 13 سريرا  للمعاجلة!

بغداد / البينة اجلديدة
البدء  والعمرة،  للحج  العليا  الهيئة  اعلنت 
بإستحصال تأشيرة احلج الفيزا للمواطنني 
العام.وقال  لهذا  احلج  بقرعة  الفائزين 
حسن  الهيئة  باسم  الرسمي  املتحدث 
العربية  اململكة  سفارة  إن  الكناني  فهد 
السعودية في بغداد باشرت مبنح تأشيرات 
الدخول )الفيزا( للمواطنني الفائزين بالذهاب 

هذا  حج  مناسك  الداء  املقدسة  الديار  الى 
العام.

منذ  اكملت  الهيئة  ان  الى  الكناني  واشار 
وقت مبكر جميع االستعدادات اللوجستية 
احلجاج،  متطلبات  جميع  الجناز  واالدارية 
تأشيرات  باصدار  وشكلت جلنة متخصصة 
احلج لتسهيل دخول احلجاج العراقيني الى 
اململكة العربية السعودية بسهولة ويسر.

احلج تباشر باستحصال تأشرية احلج للفائزين بقرعة العام احلالي

بغداد / البينة اجلديدة
 أكد رئيس اجلمهورية، برهم صالح، إن العراق ال يرغب بأن يكون 
فيها  مبا  بها  احمليطة  الدول  أي من  مسرحا ألي عمل عدائي ضد 
إيران، الفتا إلى ان احلرب يسهل البدء فيها ولكن من الصعب جدا 
انهاؤها.الرئيس صالح خالل مقابلة مع محطة سي ان ان، وفي رده 
على سؤال بشأن تصريحات نظيره األمريكي دونالد ترامب ورغبته 
بإبقاء قاعدة أمريكية في العراق ألنه يريد مراقبة إيران قال حينها 

أصدرنا بيانا بوضوح في احلكومة العراقية بأن القوات األمريكية 
وقوات التحالف في العراق موجودة بدعوة من احلكومة العراقية 
بغرض حصري هو قتال داعش وال نريد ألراضينا أن تكون مسرحا 
ألي عمل عدائي ضد أي من جيراننا مبا فيهم إيران، وهذا بالتأكيد 
ليس جزءا من االتفاقية بني احلكومة العراقية والواليات املتحدة.
وأضاف صالح ان صدام حسني كان ديكتاتورا فريدا واقترف جرائم 
تطهير عرقي وانخرط في أعمال عدائية عبر املنطقة ومّثل خطرا 

العراقيون كانوا يتوقون  مباشرا على شعبه وجيلي عاصر ذلك، 
تعود  فهي  إيران  داخل  للديناميكيات  بالنسبة  حقيقي،  لتغيير 

للشعب اإليراني.
أنه كان حالة  اعتقد  للعام 2003 وصدام حسني  بالنسبة  وتابع 
خاصة في التاريخ ولكن األمور املتشابهة هي كاآلتي من السهل 

البدء بحرب ولكن من الصعب جدا انهاء احلرب.

صاحل:العراق يرفض ان يكون مسرحا ألي عمل عدائي ضد ايران اوغريها



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

يعيش حممد الربادعي يف املنفى حيث واجه 
سلسلة من التهم مبا يف ذلك اخليانة

املعارضة في املنفى / محمد البرادعياالخريةالحلقة
محم��د البرادع��ي، احلائ��ز جائ��زة نوب��ل 
للس��ام ع��ام 2005، هو باح��ث قانوني، 
ودبلوماس��ي س��ابق، وكان مدي��ًرا عاًم��ا 
للوكال��ة الدولي��ة للطاق��ة الذرية على 
مدار ثاث مدد ب��دأت في عام 1997.وعند 
مغادرت��ه ه��ذا املنص��ب، عاد إل��ى مصر 
وأس��س »اجلمعية الوطنية للتغيير« في 
عام 2010 للمطالبة باإلصاح السياسي 
واالقتص��ادي، ورف��ض توري��ث الس��لطة 
من حس��ني مبارك إلى جنل��ه جمال. وقد 
لع��ب البرادعي دورًا ب��ارزًا في الفترة التي 
س��بقت وتلت انتفاضة 2011 التي أنهت 
حك��م مبارك.وعل��ى الرغ��م م��ن متتعه 
بشعبية واس��عة بني الشباب الليبرالي 
ا  في ذلك الوقت، إال أنه لم يترشح رسميًّ
في انتخابات 2012 الرئاس��ية. ومع ذلك، 
أس��س حزب الدس��تور الليبرال��ي، وبعد 
انتخاب محمد مرسي، كان البرادعي من 
بني العديد من الش��خصيات املش��اركة 
في تأسيس »جبهة اإلنقاذ« التي عارضت 
املس��لمني بشدة.بعد  واإلخوان  مرس��ي 
املوافقة على االنقاب عام 2013 ودعمه، 
ُع��ني البرادعي في 14 يوليو نائًبا للرئيس 
في احلكومة املؤقتة املدعومة من اجليش، 
لكنه اس��تقال بعد شهر من منصبه إثر 
تفريق اجلي��ش الدامي لاعتصامات التي 
أقامها أنصار مرسي املعارضني لانقاب. 
ومنذ ذل��ك احلني، يعيش في املنفى حيث 
واجه سلس��لة م��ن التهم مب��ا في ذلك 

»اخليانة«.
أيمن نور

أمين نور، 55 عاًما، سياسي ليبرالي مصري 
يعي��ش حالًيا في املنفى ف��ي تركيا. غادر 
نور مصر بعد انقاب 2013 ضد مرس��ي. 
وانتق��ل في البداية إلى لبن��ان، ثم تركيا 
حيث يدير حالًيا مجموعة من أنش��طة 
املعارض��ة، مب��ا ف��ي ذل��ك قن��اة الش��رق 
الفضائي��ة املعارضة.وه��و عضو س��ابق 
ف��ي البرمل��ان، وكان أول مرش��ح يخوض 
االنتخابات ضد الرئيس الس��ابق مبارك. 
وهو أيًضا مؤسس حزب الغد السياسي 
الليبرال��ي.وكان ن��ور عض��ًوا ف��ي حركة 
كفاية وله دور قيادي في حشد املعارضة 
أم��ام مبارك ف��ي أوائل ع��ام 2011. وكان 
أيًضا عضًوا مؤسًس��ا في جبهة اإلنقاذ، 
وهي جماع��ة معارضة جرى إطاقها في 
البداية ملعارضة اإلعان الدستوري الذي 
أصدره مرس��ي ف��ي نوفمب��ر 2012.لكنه 
تركها بعد أن ألغى مرسي اإلعان، مشيًرا 
إلى خاف��ه مع قادتها على األحزاب التي 
ينبغي أن تش��ارك في احل��وار الوطني. إذ 
رفض نور استبعاد اإلخوان املسلمني من 
احل��وار الوطني. كما عارض االنقاب على 

مرسي في عام 2013.
عمرو واكد

نشط املمثل والناش��ط عمرو واكد ضد 
لك��ن  املتعاقب��ة،  املصري��ة  احلكوم��ات 
معارضته للسيسي أجبرته على املنفى. 
خالف واكد، 46 عاًما، غالبية املش��اهير 
املصري��ني الذين س��اندوا السيس��ي إلى 
حد كبير من��ذ انقابه ع��ام 2013. وكان 
صريًح��ا بش��أن احلكم العس��كري منذ 
مش��اركته في االنتفاضة عام 2011.في 
مارس، كشف واكد عن تعرضه للتهديد 
من مس��ؤولني لم يسمهم. وُحكم عليه 
بالسجن ملدة خمس وثاث سنوات على 
التوالي في قضيتني منفصلتني. وقال له 
املس��ؤولون إنه ُحكم عليه بتهمة نشر 

أخبار كاذبة وإهانة مؤسسات الدولة.غادر 
واكد مصر إلى إسبانيا في أكتوبر 2017. 
وفي وق��ت الحق م��ن ذلك الع��ام، أخبره 
محاميه أنه يواج��ه تهًما في مصر، ولم 
يع��د إليها منذ ذلك احل��ني. ومثل العديد 
من نش��طاء املعارضة في اخلارج، رفضت 
الس��فارة املصرية جتديد جواز سفره في 
إسبانيا.وبعد رحلة إلى واشنطن الشهر 
املاضي، حي��ث انتقد ه��و وزميله املمثل 
خالد أبو النجا علًنا الس��لطات املصرية 
بالكوجن��رس  اس��تماع  جلس��ة  خ��ال 
ا عنيًفا في  األمريك��ي، واج��ه االثن��ان ردًّ
الوطن.فقد قامت نقابة املمثلني املصريني 
بإلغاء عضويتهما، ونشرت مجلة مؤيدة 
للحكومة صورة لهما توحي بشذوذهما 
اجلنس��ي، إلى جانب املغنية شيرين عبد 
الوه��اب، التي واجهت تهًما بإهانة مصر 
بس��بب تعليقات س��اخرة عل��ى أوضاع 

حرية التعبير داخل الباد.
محمد محسوب

محمد محسوب ناشط معارض وأستاذ 
قانون وسياسي سابق. شغل محسوب، 
54 عاًما، منصب وزير الش��ؤون القانونية 
والبرملاني��ة في مصر من أغس��طس إلى 
ديس��مبر 2012 ف��ي عهد مرس��ي. لكنه 
اس��تقال في 27 ديس��مبر من ذلك العام 

احتجاًج��ا على تعديل وزاري لم يش��مل 
إن  قنديل.وق��ال  ال��وزراء هش��ام  رئي��س 
استقالته جاءت »بسبب االختافات في 
وجهات النظر ح��ول كيفية التعامل مع 
ش��ؤون إعادة توحيد األمة بعد التصديق 
على الدستور«. كان يشغل منصب نائب 
رئيس حزب الوسط، الذي كان مؤسسوه 
أعض��اًء س��ابقني ف��ي جماع��ة اإلخوان 
املس��لمني. وه��و أس��تاذ قان��ون وعميد 
س��ابق لكلية احلق��وق بجامعة املنوفية 
ف��ي مصر.عاش ف��ي إيطاليا مل��دة وجيزة 
بعد مغادرته مصر ف��ي أعقاب االنقاب، 
ث��م انتقل إل��ى باريس، حي��ث يقيم اآلن. 
وقد دشن محس��وب حملة نشطة ضد 
االنقاب العس��كري من خال عضويته 
في مختلف جماعات املعارضة املصرية.

وفي الصيف املاضي، احُتجز محس��وب 
لس��اعات في صقلي��ة بن��اًء على طلب 
مقدم من احلكومة املصرية إلى اإلنتربول، 
ولكن أُطلق س��راحه بعد حملة تضامن 

عاملية.
ممنوعون من السفر .. مُزن حسن

مزن حس��ن، 40 عاًما، ناش��طة بارزة في 
مجال حقوق املرأة ومؤسس��ة مجموعة 
»نظرة للدراس��ات النس��وية«. ش��اركت 

ف��ي ث��ورة 2011، وكان��ت تعمل بش��كل 
أساسي لدعم ضحايا االعتداء اجلنسي 
في ذلك الوقت. حصل عملها على جائزة 
شارلوت بانش حلقوق اإلنسان للصندوق 
العامل��ي للم��رأة ف��ي ع��ام 2013، وجوائز 
احلق في العيش، واملعروفة باسم »جائزة 
نوبل للس��ام البديلة«، في ع��ام 2016.
فرض��ت احلكوم��ة املصرية حظ��ًرا على 
السفر وجتميد األصول على مزن منذ عام 
2016؛ بزعم انتهاكه��ا لقوانني التمويل 

األجنبي.
جمال عيد

جم��ال عي��د، 55 عاًم��ا، مح��اٍم مص��ري 
ومداف��ع ع��ن حقوق اإلنس��ان وناش��ط 
مؤي��د للدميقراطية. وهو مؤس��س ومدير 
حق��وق  ملعلوم��ات  العربي��ة  الش��بكة 
اإلنس��ان »ANHRI«، التي تأسس��ت عام 

التعبي��ر،  لتعزي��ز حري��ة  2003 منص��ة 
والعمل ضد الرقابة في الش��رق األوسط 
املس��اعدة  وتق��دمي  أفريقي��ا،  وش��مال 
القانونية للصحافيني ونشطاء اإلنترنت.

وكان أيًض��ا عض��ًوا من��ذ ع��ام 2004 في 
كفاي��ة، وه��ي جماعة مناهض��ة ملبارك.

في نوفمبر 2011، حصلت الشبكة على 
جائزة روالن بيرغر للكرامة اإلنسانية عن 
عملها لدع��م ضحايا انته��اكات حرية 
التعبي��ر ومتثيلهم. وفي س��بتمبر 2017، 
ُمن��ع عيد من الس��فر ومت جتمي��د أصوله 
بع��د اتهام منظمته بتلقي متويل أجنبي 
غي��ر قانون��ي. وق��د وجه��ت إلي��ه تهمة 

العمل دون إذن قانوني.
إسراء عبد الفتاح

كانت إسراء عبد الفتاح، 41 عاًما، واحدة 
من أكثر الش��باب ش��هرة في ثورة 2011. 
ش��اركت ف��ي تأس��يس حرك��ة 6 أبريل 
عام 2008 مع أحم��د ماهر لتعزيز حقوق 
العم��ال، وحش��د املصري��ني جملموعة من 
املطالب املؤي��دة للدميقراطية.وهي حالًيا 
أخصائي��ة وصحافية في اإلعام الرقمي 
بجري��دة الي��وم الس��ابع، وكان��ت مديرة 
مشروع األكادميية الدميقراطية املصرية، 
وهي منظمة غير حكومية تشجع على 
اس��تخدام أدوات إعامية جديدة لتعزيز 
الدميقراطية وحقوق اإلنسان.في 13 يناير 
2015، منع مسؤولو مطار القاهرة الدولي 
إسراء من ركوب طائرة متجهة إلى أملانيا، 
ا من السفر.  وأبلغوها بأنها ُمنعت رسميًّ
بعد أسابيع، علمت أن احلظر كان بسبب 
تهم »تلق��ي متويل أجنبي غي��ر قانوني« 
وهو جزء من التحقيقات في عمل العديد 
م��ن املنظم��ات غير احلكومي��ة املصرية. 
ومع ذلك، لم تُس��تدع للتحقيق أو تتلق 
ا بحظرها من السفر حتى  إخطارًا رسميًّ
أكتوبر 2018 عندما مت استجوابها في ما 
يتعلق بتمويل أجنبي مزعوم.رفعت عبد 
الفت��اح دعوى ضد احلظ��ر، لكن احملكمة 
اإلداري��ة ف��ي القاه��رة أيدته ف��ي حزيران 

.2015
مالك عدلي

مال��ك عدلي مح��اٍم ومدافع ع��ن حقوق 
اإلنس��ان. ج��رى منع��ه من الس��فر منذ 
نوفمب��ر 2016. اعُتق��ل عدل��ي ف��ي مايو 
2016 لدعوت��ه املصريني للمش��اركة في 
مظاهرة. وأطلق س��راحه في أغس��طس 
2016 بعد قضاء 114 يوًما رهن االحتجاز 
في س��جن طرة.كان عدلي جزًءا من فريق 
قانوني يحاول من��ع نقل ملكية جزيرتي 
تيران وصنافير إلى الس��عودية. وقال إنه 
يعتقد أنه مس��تهدف بسبب معارضته 
للسيس��ي. وأكد أنه لم يحصل على أي 

أوراق رسمية تفيد مبنعه من السفر.
عزة سليمان

عزة سليمان، 51 سنة، محامية مصرية 
وناش��طة في مج��ال حقوق امل��رأة. وهي 
القانوني��ة  املس��اعدة  مرك��ز  مؤس��س 
للمرأة املصرية الذي نظم برامج التدريب 
والتوعي��ة القانونية املتعلقة باملس��اواة 
بني اجلنسني.كانت سليمان شاهد عيان 

على مقتل املتظاهرة شيماء الصباغ في 
يناي��ر 2015 على أيدي ضباط الش��رطة. 
فقدمت ش��كوى إلى املدع��ي العام بناًء 

على رواية ش��هود العي��ان، واتهمت وزير 
الداخلية وضباط الشرطة بقتل الصباغ 
بش��كل غي��ر قانوني.بي��د أن ش��كواها 
ضد املس��ؤولني احلكومي��ني قد عّرضتها 

لدع��اوى انتقامي��ة تتهمها باملش��اركة 
في احتجاج غير قانون��ي. ثم ُمنعت من 
الس��فر وجرى جتميد أصولها املالية بعد 
أن واجه��ت اتهامات جديدة بتلقي متويل 
أجنبي غير مشروع لعملها في املنظمات 
غي��ر احلكومية.قالت لرويت��رز: »نحن في 

دولة تدوس على القانون والدستور. إنهم 
يتصرفون مثل اللصوص. لم تُعرض علي 
ورقة رسمية واحدة تقول إنني ُمنعت من 

السفر، أو أن ممتلكاتي قد ُجمدت«.
أحرار نهارًا .. سجناء ليلاً .. 

علء عبد الفتاح
أصبح وجه الناش��ط االشتراكي ومطور 
البرمجيات ع��اء عبد الفتاح أيقونة في 
احلرك��ة املؤي��دة للدميقراطي��ة في مصر، 
والت��ي ب��دأت ف��ي الصع��ود ع��ام 2004، 
 18 اس��تمرت  باحتجاج��ات  وتُوج��ت 
يوًم��ا أطاحت مبارك في ع��ام 2011. وقد 
احتجزت��ه كل حكومة من��ذ ذلك احلني.
أُطل��ق س��راح عب��د الفتاح من س��جن 
طرة في م��ارس بعد خمس س��نوات من 
االحتجاز بتهمة انتهاك قانون التظاهر. 
ويقضي عبد الفتاح حالًيا خمس سنوات 
أخرى من اإلفراج املشروط، إذ يُطلب منه 
قضاء ليلة كاملة »من الساعة 6 مساًء 
وحت��ى 6 صباًحا( في مركز للش��رطة.»ال 
أستطيع حتمل هذا الوضع. ال أفهم كيف 
سأعيش معه ملدة خمس سنوات«، كما 

كتب على تويتر.
أحمد ماهر

ماهر أيقونة لثورة 2011 ومؤسس حركة 
ش��باب 6 أبري��ل اليس��ارية. قض��ى ثاث 
س��نوات في السجن بتهمة التظاهر با 
ترخي��ص، ووض��ع حتت مراقبة الش��رطة 
من��ذ يناير 2017.ُحكم عل��ى ماهر بثاث 
ا  س��نوات حت��ت املراقب��ة، يقض��ى فعليًّ
علي��ه  يتع��ني  ألن��ه  نصفه��ا س��جيًنا 
قضاء أمس��ياته، من الغروب إلى ش��روق 
الش��مس في حجز الشرطة احمللية. وقد 
وص��ف ظروف اختباره بأنه��ا »أكثر قذارة 
من الس��جن وأكث��ر قمًعا«، مش��يًرا إلى 
أن الس��لطات تس��عى عمًدا إل��ى إذالله 
بسبب تاريخه في النشاط السياسي.مت 
حظر مجموعت��ه، 6 أبريل، في مصر منذ 
ع��ام 2014، وينظر القضاء في تصنيفها 

جماعة إرهابية.
مفقودون .. مصطفى النجار

ب��ات النائب الس��ابق مصطف��ى النجار 
املفقودي��ن من��ذ س��بتمبر،  ف��ي ع��داد 
وب��اءت احملاوالت املتكررة م��ن قبل عائلته 
وأصدقائه ملعرفة مكان وجوده بالفشل. 
كان النجار، 38 عاًما، وهو طبيب أس��نان 
وسياس��ي، يواجه تهًما بإهانة القضاء، 
وكان م��ن املقرر أن ميثل أمام احملكمة بعد 
ش��هر م��ن تغيبه.أخبر صديقه إس��ام 
لطف��ي ميدل إيس��ت آي ف��ي أكتوبر أنه 
يخشى أن يكون النجار قد قتل برصاص 
حرس احلدود أثناء محاولته مغادرة الباد. 
وق��ال إن النائ��ب الس��ابق كان يخط��ط 
ملغادرة مص��ر عبر حدوده��ا اجلنوبية مع 
السودان مبس��اعدة مهربني في سبتمبر.
وق��د نف��ت الس��لطات املصري��ة م��رارًا 
اعتقاله��ا النج��ار، قائلة إن��ه هرب منذ 
ديس��مبر 2017. ينحدر النجار -الذي دّون 
بنش��اط ضد مب��ارك، ويتمتع بش��عبية 
واس��عة بني الش��باب املصري؛ مما جعله 
يف��وز مبقع��د ف��ي البرمل��ان- م��ن عائلة 
متعاطفة مع جماعة اإلخوان املسلمني، 
إذ كان ج��ده كم��ال عب��د الت��واب م��ن 
الش��خصيات البارزة ف��ي اجلماعة. وكان 
النجار نفس��ه عضًوا في جناح ش��باب 
اجلماعة قب��ل تركها عام 2005 بس��بب 

خافه مع أيديولوجيتها.

• كاتب ومحلل سياسي بريطاني

نشط املمثل 
والناشط عمرو 
واكد ضد الحكومات 
املصرية املتعاقبة 
لكن معارضته 
للسيسي أجربته 
على املنفى

رفض نور استبعاد اإلخوان املسلمني من الحوار الوطني 
كما عارض االنقالب على مرسي يف عام 2013

الربادعي

ايمن نور

الفنان عمرو واكد

   حلظات العنف والتش��دد التي يعيش��ها االنس��ان 
على ال��دوام تقوده ال��ى ارتكاب اخطاء وق��رارات غير 
صائبة فيتحول هذا القرار الى ندم يس��تبد باالنسان 
فيفق��ده صوابه ولهذا على املؤمن بان ش��هر رمضان 
الكرمي ش��هر تسامح وحتابب ان يطبق ما يؤمن به وان 
يقرن قوله بفعله وان الكثير ال يفعلون هذا مع شديد 
االسف . تعتري االنسان حاالت العصبية والعناد الذي 
يس��تفحل الى ان يصل الى مرحل��ة الطغيان وجتاوز 
احل��دود وهذا ما يح��دث وال يرى انه ارتكب ش��يئا بل 
على العكس من هذا يظن نفسه في اكمل صورة وامت 
منطق في دفاعه عن اشياء قد تكون سرابية وال يراها 
أحد س��واه . التس��امح الذي حث عليه الدين كثيرا 

ل��م يصل الى قلوب 
الكثيري��ن ب��ل ع��ّد 
التسامح  بعضهم 
ضرب��ا م��ن ض��روب 
ال��ذل والصغائر من 
فالقل��ب  االعم��ال 
مح��ارب  النق��ي 
دائم��ا وغير مرغوب 
به وه��ذا ليس دليل 
عل��ى  ب��ل  ضع��ف 
هذا  م��ن  العك��س 
فطيبة ونقاء القلب 
ساحان من نور في 

وج��ه ظام��ات النفوس الش��حيحة . دع��وة صادقة 
للجمي��ع ان ينش��ر ثقاف��ة التس��امح العقاني بني 
الن��اس وان يس��ارع الى ط��ي صفحات االل��م واحلزن 
بصفحات س��عيدة مش��رقة وس��ط كم العواصف 
الهوج التي ما تزال تضربنا مينة ويس��رة فالش��موخ 
كاجلبل وبقلب ثابت يجعل��ك صامدا صابرا جتاه كل 
س��هام املغرضني وعلى هذا املنوال تقضي كل اشهر 
السنة التي تنطلق من هذا الشهر الفضيل فاجعل 
من��ه عتب��ة لدخول عوال��م النور بقلب م��ن ذهب وال 
جتعل همك ان تزيد من اصناف املأكوالت واملش��روبات 
بل سارع الى زيادة حسناتك بالتسامح واحملبة ونشر 

النور في دياجير الظام.

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

التسامح الذي حث عليه 
الدين كثريا لم يصل 
اىل قلوب الكثريين بل 
عدّ بعضهم التسامح 
ضربا من ضروب الذل 
والصغائر من االعمال  

هؤالء عارضوا السيسي.. أين هم اآلن

تــســـامـحــــــــوا

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 اكسليد
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البينة اجلديدة / اخالص حسن
اقام املنتدى النسوي في مدينة الصدر بالتعاون مع منظمات اجملتمع 
محمد   األستاذ  مع  وبالتنسيق  الناشطني  من  ومجموعة  املدني 
ملدينة  البلدي  اجمللس  في  املدني  اجملتمع  منظمات  رئيس  الساعدي 
الصدر  زيارة الى مستشفى ابن البلدي التعليمي وكان في استقبالهم 
مدير املستشفى الدكتور طالب التميمي ومسؤول وحده قسم امراض 
الدم )الثالسيميا( الدكتور منير الشبيب وقد رحبوا بهذه الزيارة وهي 
من اجل التبرع بالدم الطفال الثالسيميا باالضافة الى التخفيف من 
االمهم قدر االمكان ومواساتهم وتقدمي الهدايا واحللوى لالطفال وقد 

مثل املنتدى النسوي مديرة املنتدى  والست امينة كاظم.

املنتدى النسوي يف مدينة الصدر يزورمستشفى ابن البلدي التعليمي

بغداد / البينة اجلديدة
املهندس  اخلطيب  لؤي  الدكتور  الكهرباء  وزير  أناب 
خالد غزاي مدير عام الشركة العامة لنقل الطاقة 
الفتتاح  الثالثاء،  االول  امس  الشمالية،  الكهربائية 
محطة بيجي الثانوية جهد ٤٠٠ ك.ف وخط بيجي 
- كركوك جهد ٤٠٠ ك.ف في محافظة صالح الدين 
والذي رافقه في االفتتاح محافظ صالح الدين االستاذ 
االنتاج  ومدير فرع  عمار جبر  والسيد معاون مدير 
شبكة كهرباء صالح الدين وعدد من القادة األمنيني 

املشاريع  من  احملطة  هذه  تعتبر  واملسؤولني.حيث 
االولى على صعيد العراق حيث اجنز العمل بجهود 
والذي كان حكرا على  الكهرباء  وزارة  ذاتية مبالكات 
الشركات االجنبية، مت اكمال هذا املشروع من املواد 
االولية املتوفرة في اخملازن واملواد االحتياطية لبعض 
عن  حديثه  في  العام  املدير  ،ذكر  املدمرة  احملطات 
اهمية محطة بيجي الثانوية وخط بيجي - كركوك 
الذي تدمر جراء العمليات العسكرية حيث باشرت 
واستثنائية  ذاتية  وبجهود  عالية  بهمة  مالكاتنا 

والتخصيصات  املواد  قلة  من  العمل  معوقات  رغم 
جهد  كركوك   - بيجي  خط  تأهيل  بأعادة  املالية 
) ١٩٨( برجا بعد  ٤٠٠ ك.ف وبطول )١٢٠( كم وبعدد 
تدميره بشكل شبه تام ولكون املناطق نائية كانت 
الجناز  مالكاتنا  قبل  من  وكبيرة  استثنائية  اجلهود 
العمل بوقت قياسي . واضاف ان ادخال خط بيجي 
في  الثانوية  احملطة  مشروع  وتشغيل  كركوك   -
محافظة صالح الدين اجناز كبير جلهود مالكات وزارة 
الطاقة  لنقل  العامة  بالشركة  املتمثلة  الكهرباء 

استقرار  على  يعمل  والذي  الشمالية  الكهربائية 
التجهيز  ساعات  زيادة  عن  فضال  احملافظة  وامن 
غزاي  خالد  املهندس  وأشار  هذا   ، الكرام  ملواطنينا 
في حديثه : ان مالكاتنا الهندسية والفنية متكنت 
بجهود ذاتية ايضا وبعمل متواصل ليال ونهارا وفي 
ايام العطل الرسمية وشهر رمضان املبارك من اجناز 
 ٤٠٠ جهد  الثانوية  بيجي  محطة  نصب  مشروع 
قلة  رغم  بيجي  قضاء  في   mva  ٢٥٠ وبسعة  ك.ف 
هذا  يعتبر  كما    العمل،  ومعوقات  التخصيصات 

املشروع فريدا من نوعه في العراق كونه مبتكرا من 
مرحلة التخطيط والتنفيذ واالجناز وسيساهم بعد 
ربطه بخط بيجي - كركوك بزيادة ساعات التجهيز 
في محافظة صالح الدين فضال عن زيادة الوثوقية 

واالستقرار .
كركوك  بيجي  خط  اهمية  ان  العام  املدير  وأكد 
توفير  في  تكمن  الثانوية  بيجي  محطة  ومشروع 
حملافظتي  الكهربائية  الطاقة  لتجهيز  بديل  مصدر 
تكريت  مدينة  مناطق  وجتهيز  ونينوى  الدين  صالح 

بالطاقة  احلجاج  وناحية  والشرقاط  بيجي  وقضاء 
فضال  املناطق  هذه  في  ألهالينا  خدمة  الكهربائية 
كما  فيها  واالمني  السكاني  االستقرار  دميومة  عن 
والفنية  الهندسية  العام على مالكاتنا  املدير  اثنى 
على جهودهم مبارك لهم هذا املنجز الكبير والذي 
استقراريتها  ويزيد  الطاقة  ملنظومة  باخلير  سيعود 
التي  املناطق  على  اطفاء  حدوث  وعدم  ووثوقيتها 

تغطيها احملولة اجلديدة . 

بغداد / البينة اجلديدة
اعلنت هيئة النزاهة، امس االربعاء، ضبط تالعب 
برسوم وأوزان شاحناٍت في منافذ املنطقة اجلنوبية. 
اجلديدة{،  }البينة  تلقت  بيان  في  الهيئة  وقالت 
البصرة  حتقيق  مديريَّة  »مالكات  ان  منه،  نسخة 
في هيئة النزاهة، متكنت من تنفيذ عمليَّتي ضبط 
تصاريح  في  تالعٍب  حاالت  كشف  عن  أسفرتا 
لة  مَّ احملحُ الشاحنات  من  عدٍد  أوزان  وفي  كمرگيٍَّة، 
باحلاويات في عدٍد من املنافذ الكمرگية«، محُشيرًة 
الرسوم«. مبالغ  في  ماليٍَّة  فروقاٍت  »وجود  إلى 
مديريَّة  مالكات  من  عمٍل  »فريقي  ان  واضافت، 
حتقيق البصرة انتقل أحدهما إلى كلٍّ من منفذي 
والشمالي، ومنافذ كمارك  أم قصراجلنوبي  گمرك 
فلوس،  أبو   ، سفوان  الزبير،  وخور  احلرة،  املنطقة 
 ٥٢ بضبط  قيامه  بيِّنًة  محُ والشالمجة،  املعقل 
في  فروقاٍت  وجود  وكشف  جمرگية؛  تصريحًة 

رسومها«. واوضحت إن »الفريق الثاني الذي انتقل 
إلى ميناء أمِّ قصٍر الشماليِّ قام بضبط ٢٥ شاحنًة 
لوجود  وذلك  املرمر؛  مادَّة  من  حاويًة  بـ٥٠  لًة  حمَّ محُ
بيِّنًة  تالعٍب في أوزانها لتقليل الرسم الگمرگي، محُ
أنَّ جلنة الكشف في امليناء أشارت إلى أنَّ حمولة 
احلقيقيَّ  الوزن  إنَّ  ، في حني  ٢٠٠ طنٍّ احلاويات هي 
حسب املنيفيست وأمر التسليم وكشف الداللة 
استيفاء  إلى  أدَّى  مما  ؛  ١٤٠٠ طنٍّ هو  احلاويات  على 
املحُقرَّرة  الرسوم  عن  كثيراً  تقلُّ  گمرگيٍة  رسوٍم 
قانوناً«. واشارت الى إنَّه »متَّ تنظيم محضر ضبٍط 
أصوليٍّ باملضبوطات، وعرضه على قاضي التحقيق 
؛ التخاذ اإلجراءات القانونيَّة املحُناسبة«.ومن  تصِّ اخملحُ
الشهر  أعلنت  املديريَّة كانت قد  أنَّ  بالذكر  اجلدير 
نها من إحباط محاولة تهريب موادَّ  املاضي عن متكُّ
منت  على  مشحونًة  كانت  االستيراد  من  ممنوعٍة 

إحدى البواخر القادمة من دولٍة عربيٍَّة«.

نيابة عن وزير الكهرباء .. مدير عام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية 
يفتتح حمطة بيجي الثانوية وخط بيجي - كركوك  يف صالح الدين

 النزاهة تضبط تالعبًا برسوم وأوزان شاحنات 
يف منافذ املنطقة اجلنوبية

البينة اجلديدة / عبد الستار محسن
لعيبي عند مناقشة اخلطة  املهندس عبد اهلل  النقل  وزير  توجيهات  على ضوء 
عام  مدير  ومبتابعة  البالد..  في  السكك  واقع  لتطوير   ٢٠١٩ لعام  االستثمارية 
السكك األستاذ طالب جواد كاظم احلسيني رئيس جلنة التطوير والنهوض بواقع 

الشركة بإرسال فريق عمل من املهندسني والفنيني والتشغيليني للوقوف على 
معاينة حجم األضرار التي حلقت مبنطقة بيجي واخلطوط الواصلة إلى املصفى 
واهم املتطلبات إلعادة احلياة لهذه املناطق املتضررة  بتاهيل خط سكة حديد 
مصافي بيجي شرعت الشركة العامة للسكك احلديد العراقية احدى تشكيالت 
، االثنني املاضي، من قبل مالكاتها للمباشرة بالعمل لتاهيل خط  وزارة النقل 
سكة حديد محطة بيجي وصوال الى مصافي بيجي بخط طوله ٨كم  وكانت 
حجم األضرار 6٠%..ويعتبر هذا اخلط من اخلطوط املهمة واالستراتيجية  بنقل 
املشتقات النفطية عبر أحواض السكك  من مصافي  بيجي الى عموم احملافظات 
مما ينعكس واقع النقل لتعظيم املوارد املالية للشركة فضال عن دعم االقتصاد 
العراقي الواعد. وشدد املدير العام على  اجناز اخلط خالل 3٠يوما لتبدأ صفحة 
جديدة مشرقة في هذا املضمار احليوي العادة احلياة للمناطق التي تضررت بناها 
بيجي. وابنية سكك منطقة  داعش بخطوط  التحتية بسبب عبث عصابات 

قبل  من  املهمة  هذه  إلجناز  مابوسعهم  قصارى  بذل  سيتم  العاملني  وبجهود 
النفطية  املشتقات  نقل  قطارات  سير  النسيابية  السكك.   أبناء  من  الغيارى 

بأنواعها عبر شاحنات السكك التخصصية .

السكك  تباشر بتأهيل خط السكة بني حمطة بيجي واملصفى بطول )8( كيلومرتات

بغداد / البينة اجلديدة
امس  االنسان  حلقوق  العليا  املفوضية  كشفت 
املنفلقة  غير  األلغام  بضحايا  حصيلة  عن  األربعاء، 
عبداهلل  فيصل  املفوضية،  عضو  العراق.وأعرب  في 
منه،  نسخة  اجلديدة{  }البينة  تلقت  بيان  في  بدر، 
عن »قلقه جراء ارتفاع اعداد االشخاص ذوي االعاقة 
التي  املنفلقة  غير  احلربية  واخمللفات  األلغام  بسبب 
االخيرة  االحصاءات  حسب  ضحية   ٢٢6٨٥ بلغت 
لوزارة الصحة والبيئة / دائرة شؤون االلغام«.وببني، أن 
»عدد الذكور بلغ ٢٠٩7٥ في حني بلغ عدد االناث 7١٠«، 
مردفا أن »هذه األرقام تعد مؤشرا خطير في زيادة اعداد 
االشخاص ذوي االعاقة في العراق، في حني بلغت اعداد 
الوفيات جراء االلغام  غير منفلقة واخمللفات احلربية 
٢٩٨٥٩ ضحية«.وأضاف عضو املفوضية، أنه »مما يقبل 

 ١,73٨,٥7١,٠٨6 وجود  هو  الضحايا  اعداد  هذه  زيادة 
في  احلربية  واخمللفات  الناسفة  والعبوات  االلغام  من 
احملافظات  جميع  على  وزعت  التي  املغلقة  املناطق 

حسب  االن  حلد  معاجلتها  يتم  لم  مختلفة  بنسب 
احصاءات دائرة شؤون االلغام االمر الذي ينذر بكارثة 
إلى   الوطني«.وأشار  املستوى  على  وبيئية  انسانية 
جهود دائرة شؤون االلغام احلثيثة في معاجلة اخمللفات 
واالحصاءات«،  للبيانات  وجمعها  وااللغام  احلربية 
موضحا انه »بالرغم من ذلك حتتاج الى امكانيات اكبر 
ملعاجلة هذا الكم الهائل من االلغام واخمللفات احلربية 
الذي بلغ اكثر من مليار مما يستدعي تضافر اجلهود من 
جميع املؤسسات الوطنية لالسراع في فتح ومعاجلة 
هذه املناطق اخلطرة حفاظا على سالمة املواطنني من 
دائمية.وطالب،  باعاقة  اصابتهم  او  حياتهم  فقدان 
املعنية  الدولية  املنظمات  قبل  من  اجلهود  بتكثيف 

بإزالة االلغام واخمللفات احلربية غير املنفلقة«.

حقوق االنسان تكشف حصيلة ضحايا األلغام غري املنفلقة  
بغداد / البينة اجلديدة

واالحتياجات  اإلعاقة  ذوي  رعاية  هيئة  دعت   
اخلاصة في وزارة العمل والشؤون االجتماعية، 
املعني  راتب  من  املستفيدين  االربعاء،  امس 
بغداد  في  واملدنيني  العسكريني  من  املتفرغ 
واحملافظات الى مراجعة اقسام الهيئة الستالم 
الذكية  البطاقة  بإصدار  اخلاصة  االستمارة 
رعاية  لهيئة  االداري  النائب  كارد.وقال  املاستر 
تلقت  بيان  في  احللو  جعفر  علي  االعاقة  ذوي 
»أسماء  ان  منه،  نسخة  اجلديدة{  }البينة 

سيتم  املتفرغ  املعني  راتب  من  املستفيدين 
نشرها بواقع ٢٠٠ اسم يوميا على موقع الوزارة 
االجتماعي  التواصل  وصفحات  االلكتروني 
العائدة للوزارة والصفحة الرسمية للهيئة وفق 
تواريخ مثبتة«، مشيرا الى ان »املراجعة تكون 
ملقر الهيئة وأقسامها في احملافظات ابتداء من 
يوم األحد املوافق ١6-6-٢٠١٩«.واضاف ان »راتب 
املعني املتفرغ لن يتم صرفه ألي مستفيد ما لم 
يراجع للحصول على بطاقة املاستر كارد خالل 
التوقيتات املعلنة وحسب قوائم االسماء التي 
العمل  »سيتم  انه  الى  الفتا  تباعا«،  ستنشر 
الهيئة في احملافظات  االلية في أقسام  بنفس 
نشر  مع  املراجعني  أعداد  سيحدد  قسم  وكل 
أسمائهم في صفحة الفيسبوك اخلاصة بكل 
للمعني  حصرا  يكون  »احلضور  ان  قسم«.واكد 
فقط مستصحبا معه املستمسكات األصلية 
االستمارة  تسلم  وال  فقط  للمعني  واملصورة 
العالقة  لصاحب  اال  كارد  باملاستر  اخلاصة 
املعلنة  باألسماء  »االلتزام  الى  داعيا  حتديدا«، 
اليوم  املراجعة  وتكون  السادسة  للوجبة 

اخلميس ٢7-6-٢٠١٩«.

هيئة ذوي اإلعاقة تدعو املستفيدين إىل مراجعتها 
الستالم استمارة إصدار البطاقة الذكية

بغداد/  البينة اجلديدة
 اعلنت وزارة التربية عن مشاركة / ٤6٥/ الفا و٤٠٩ طالبا وطالبة في االمتحانات النهائية للمرحلة 
والتحضيرات  االمتحانات  مستلزمات  استكمال  مؤكدًة   ،  ٢٠١٩  -  ٢٠١٨ الدراسي  للعام  االعدادية 
النهائية إلجناحها ، فيما دعت في ذات الوقت إلى االبتعاد عن جميع احلاالت السلبية التي تسيء 
للعملية التربوية .وذكر بيان أصدرهحُ املكتب اإلعالمي في الوزارة » ان / ٤6٥ / الفا و٤٠٩ طالب وطالبة 
سيؤدون امتحاناتهم النهائية للمرحلة االعدادية للفرعني االدبي والعلمي واخلارجي وكذلك خارج 
جميع  في  االمتحانية  املراكز  مدراء  وجهت  الوزارة  أن  الفتاً   ، اجلاري  أيار  شهر  من  الـ٢7  في  العراق 
على  سلبا  تنعكس  اخطاء  في  الوقوع  لتالفي  بالتعليمات  االلتزام  بضرورة  لها  التابعة  املديريات 
العملية االمتحانية والتي تتعلق بواجبات مدير املركز االمتحاني واملراقب املشرف وكيفية التعامل 
مع املغلفات واستالمها وآلية التعامل مع الدفاتر األمتحانية.كما اعربت الوزارة عن أملها بأن يحُحقق 
جميع الطالب األعزاء اعلى نسب النجاح التي تتناسب بدورها مع حجم االستعدادات واجلهود التي 

بحُذلت من قبل االسرة التربوية .

الرتبية : تعلن مشاركة اكثر من 460 ألف طالب وطالبة 
للمرحلة االعدادية ألداء االمتحانات اليوم اخلميس

مستشفى العلوم العصبية يستعني  جبهاز مراقبة فعاليات النخاع الشوكي 
الجراء عملية نادرة  

البينة اجلديدة / قاسم حوشي
العلوم  مستشفى  مدير  جبار  حنون  باسم  الدكتور  اعلن 
العصبية التابع لدائرة صحة بغداد الرصافة عن االستعانة 
اثناء  الشوكي  النخاع  فعاليات  مراقبة  بجهاز  مرة  الول 
وترأس   , العميق  الدماغ  جتويف  داخل  نادرة  عملية  اجراء 
الفريق الطبي اجلراح االستشاري منير خماس فرج والدكتور 
محمد  والدكتور  عصبية  فسلجة  اختصاص  عمارة  محمد 
الدكتور  التخدير  واخصائي  فرحان  محمد  والدكتور  قصي 
االزل ومساعد تخدير بشرى عبد علي واملمرضني  عماد عبد 
املاهرين بسام هاشم وحامت يحيى وجنان تركي .واوضح رئيس 
الفريق الدكتور منير ان املريض راجع العيادة االستشارية في 
املستشفى وكان يعاني من االم حادة في الرقبة مع صعوبة في 
املشي علما بانه يبلغ من العمر ٢3عاما , وبعد اجراء الفحص 

واخذ  الالزمة  الفحوصات اخملتبرية  واجراء  للمريض  السريري 
العميقة  باحلفرة  احلجم  كبير  ورم  وجود  تبني  الرنني  اشعة 
الواصلة بني اجلمجمة والنخاع الشوكي واكد فرج ان موقع 
هذا الورم خطير جدا بالنسبة حلياة املريض .وتابع مت مفاحتة 
مراقبة  بجهاز  االستعانة  بامكانية  عمارة  محمد  الدكتور 
الوقت  النخاع الشوكي اخلاص به لعدم توفره في  فعاليات 
معه  بجلبه  مشكورا  تفضل  حيث  املستشفى  في  احلاضر 
الكمال اجراء العملية ,علما ان اهمية جهاز املراقبة يساعد 
اجلراح من العمل مطمئنا اثناء اجراء العملية اجلراحية وبدون 
ان اي ضغط  النخاع الشوكي واشار  اي ضرر يذكر لوظائف 
غير محسوب بدقة اثناء رفع الورم على النخاع الشوكي قد 
الورم  انه مت رفع  , وأكد الدكتور منير  الرباعي  يسبب الشلل 
وقد  هلل  واحلمد  املريض  لدى  جانبية  مضاعفات  وبدون  كليا 

املريض متحسنا.  واخرج  العملية ساعة ونصف  استغرقت 
الدكتور باسم حنون جبار بالشكر اجلزيل  وفي اخلتام تقدم 
الفريق  ورئيس  املراقبة  جهاز  لتوفير  عمارة  محمد  للدكتور 
الدكتور منير ولكل افراد الفريق الطبي املشارك باجناح هذه 
ابناء  خلدمة  االستمرار  للجميع  متمنيا  اخلطيرة  العملية 

شعبنا العراقي .

بغداد / البينة اجلديدة
والشؤون االجتماعية  العمل   اكدت عضو جلنة 
واملهجرين، انسجام الغراوي، ان الوضع الصحي 
املعامل  منطقة  في  واألطفال  السن  لكبار 
بيان،  في  الغراوي  آخر.وقالت  بعد  يوماً  يسوء 
سنمنع  منه«  نسخة  اجلديدة{  }البينة  تلقت 
كابسة  اي  دخول  األمنية  القوات  مع  بالتعاون 

محملة بالنفايات الى منطقة املعامل«.وأضافت 
الوضع  ان«  املعارضة  احلكمة  كتلة  عن  النائبة 
يوماً  يسوء  واألطفال  السن  لكبار  الصحي 
ملنفعته  يسعى  من  لكل  وسأتصدى  آخر،  بعد 
في  املظلومة  عوائلنا  حساب  على  الشخصية 

هذه املناطق«.

اتقدم بالشكر اجلزيل واالمتنان الى العقيد احلقوقي ) رافد عثمان حسني ( / مديرية شؤون اجلنسية 
في وزارة الداخلية لتعامله بيسر وسالسة في اجناز معامالت املراجعني بعيدا عن اساليب الروتني 

القاتلة وهذا دليل واضح على انسانيته ومهنيته .. وفق اهلل اجلميع لعمل اخلير .
االعالمية / سعاد حسن اجلوهري

الغراوي: سنمنع دخول  كابسات النفايات اىل منطقة املعامل

شكر وتقدير

بغداد / البينة اجلديدة
انذار  عن  االربعاء،  امس  بغداد،  امانة  اعلنت   
متجاوزين في شارع ١3 مبنطقة بغداد اجلديدة، 
جتاوزاتهم.وذكر  لرفع  ساعة   7٢ بغداد،  شرقي 
نسخة  اجلديدة(  }البينة  تلقت  لألمانة  بيان 
منه، ان »االمانة انذرت املتجاوزين في شارع ١3 
الشارع  عن  جتاوزاتهم  لرفع  اجلديدة  بغداد  في 
انه  مؤكداً  فقط«،  ساعة   7٢ خالل  املذكور 

اجلديدة  بغداد  بلدية  دائرة  ستقوم  »بخالفه 
ان  البيان  بالكامل«.وأشاف  ورفعها  بإزالتها 
االخيرة  الفترة  في  تقوم  اجلديدة  بغداد  »بلدية 
خصوصا  التجاوزات  إلزالة  مكثفة  بحمالت 
تلك التي سببت أضراراً وتشويها للمنظر العام 
إلنشاء  والشوارع  االرصفة  استغلت  والتي 

أسواق ومحال متجاوزة«.

أمانة بغداد متهل متجاوزين يف بغداد اجلديدة 72 ساعة لرفع جتاوزاتهم
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)واشنطن عالقة يف نصف البئر(
فهل ستتمكن من مواجهة 

طهران ؟

على مدى سنوات طويلة أس��قطت طهران جميع التوقعات 
الت��ي كانت تراهن على انكس��ارها... فإيران الي��وم باتت قوة 
علمية وعسكرية ال يستهان بها... ابتداًء من العلوم الطبية 
وص��والً للصناع��ات املتع��ددة وانته��اء بالتطور العس��كري 

والنووي.
كثيرة هي مراكز الدراس��ات األميركية واألوربية التي جتزم بأن 
الطريق مس��دود أمام الرهان األميركي، في احلني الذي تعيش 
في��ه إيران االكتف��اء الذاتي الزراعي والصناع��ي في كل املواد 
االس��تهالكية األساس��ية ملواطنيها، وذلك مب��واد أولية و يد 
محلي��ة عاملة.. فواردات النفط في إيران ال تش��كل أكثر من 

20% من الناجت احمللي اإليراني.
وتق��ول التقارير الدولية أن إي��ران تلك الدولة التي متلك حدوداً 
برية بآالف الكليومترات مع سبع دول.. وحدوداً مائية مع أكثر 
من عش��ر دول.. ترتبط بعالقات جتارية تبادلية مع معظم تلك 
الدول لذلك ال حتتاج املرور باألقنية املصرفية التي تتحكم بها 
واش��نطن!« إيران هي دولة عصية على احلصار خصوصاً أنها 
بقيت في وقت س��ابق تتاجر بنفطه��ا خالل احلرب مع العراق 

عندما كان احلصار عليها عسكرياً وليس مالياً فقط!
بع��ض )التقاري��ر األخ��رى( طرحت الس��ؤال، م��اذا لو جنحت 
واش��نطن بخن��ق طه��ران وإضعافها ؟ لتصل إلى اس��تنتاج 
مف��اده أن بلوغ إي��ران وحلفائها نصف الطريق الذي يش��كل 
االختناق نهايته، لن يكون في صالح واشنطن وحلفائها..  فما 
س��يحدث مع األيام سيكون معاكس��ا للتوقعات األميركية 
االفتراضية،  ليروا أن أولى النتائج الس��لبية ستكون احتمال 
إع��ادة انع��اش ما تبقى م��ن خاليا تنظيم »داع��ش« اإلرهابي 
)احملظور في روسيا( في املنطقة فيما اذا أضعفوا القوى التي 
حتاربه فعلياً مثل إيران وحركات املقاومة. األمر ذاته الذي لرمبا 
قد يش��كل قاعدة ارتكاز لتوس��ع هذا التنظي��م مجدداً في 
اجلغرافيا الصحراوية بني س��وريا والع��راق.. مما يعني احتمال 

استئناف الهجمات اإلرهابية في عدد من الدول الغربية.
والنتيج��ة الثانية هي أن االحتكاكات ق��د تتصاعد بني زوارق 
احلرس الثوري والس��فن األميركية ومعها طبعاً س��يتصاعد 
الوضع بني السعودية واليمن.. وبني حركات املقاومة والكيان 
الصهيون��ي، وس��تصل الس��خونة إل��ى حد الغلي��ان حيث 

سيكون على واشنطن أن تختار.
واشنطن عالقة اآلن في نصف البئر الذي ذهبت إليه مختارة، 
لس��بب واحد كونها وضعت مصالح »إس��رائيل« و ضمانات 
أمنها، فوق املصالح األميركية..!! كما أن الوس��اطات الدولية 
الت��ي جت��ري حالياً م��ا كانت لتتم ل��و كانت أمي��ركا مرتاحة 

ومطمئنة إلى أوضاعها.
أخي��راً… لعل الرس��الة اإليراني��ة باتت واضحة الي��وم للعلن 
خصوص��اً حني قال املرش��د خامنئي لرئيس ال��وزراء الياباني 

قبل أيام: »ال نرى أن ترامب يستحق رسالة من طهران«.

طارق بصمه جي

رأي

وكاالت / البينة الجديدة

بع��د انط��الق مؤمت��ر البحري��ن 
ف��ي  لالس��تثمار  االقتص��ادي 
فلس��طني، يوم الثالثاء، برعاية 
الوالي��ات املتح��دة األمريكي��ة 
ومش��اركة العدي��د م��ن الدول 

الغربية والعربية فيها.
كتب��ت صحيف��ة »الغاردي��ان« 
بعن��وان  مق��اال  البريطاني��ة 
»أمريكا تروج للوهم في الشرق 
وليس لصفقة«، اعتبرت خاللها 
أن بعض السياس��يني يسعون 
لتس��ليط الضوء عل��ى بعض 
املواضي��ع بينما يق��وم البعض 
اآلخ��ر كما حدث في التمثيلية 
الت��ي ج��رت هذا األس��بوع في 
املنامة  البحريني��ة  العاصم��ة 
املوض��وع  إخف��اء  مبحاول��ة 

الرئيسي متاما«.
»بع��د  الصحيف��ة:  وأش��ارت 
كل هذه الدعاي��ة التي تلقتها 
اخلط��ة التي س��موها »صفقة 
القرن« جاء اإلعالن عن املرحلة 
األولى لها والت��ي تضم اجلانب 
وبائس��ا  »هزي��ال  االقتص��ادي 

وغريبا في نفس الوقت«.
وأضافت قائل��ة: »رفض اجلانب 
الفلسطيني احلضور عند إعالن 
املنامة  ف��ي  الصفقة  تفاصيل 
كان يعني بطبيعة احلال الغياب 
أصبحنا  وبذل��ك  اإلس��رائيلي، 
أمام مس��رحية غ��اب أبطالها، 
ولم يحضر نصف فريق العمل 
أيضا. فالدول العربية املنضوية 
ممثل��ني  أرس��لت  االتف��اق  ف��ي 
منخفض��ي املس��توى. وحت��ى 
مهندس الصفقة دونالد ترامب 
أرسل زوج ابنته جاريد كوشنر 
ال��ذي حت��دث كم��ا ل��و كان في 
ورش��ة عمل ال في مؤمت��ر دولي 
عارضا ما يب��دو أنه خطة عمل 

ال اتفاق واضح املعالم«.
»م��ن  أن��ه  الصحيف��ة  ورأت 
الواض��ح أن إدارة ترامب تطمح 
إلى منح الفلسطينيني مميزات 
اقتصادي��ة بدال ع��ن حقوقهم 
ل��و  حت��ى  لك��ن  األساس��ية، 
الفلس��طينيون ذلك ومن  قبل 
الواضح بع��د رفضهم احلضور 
أنه��م ل��ن يقبل��وا، ف��إن أغلب 
الت��ي  االقتصادي��ة  احملف��زات 

قدمت لهم ه��ي محفزات غير 
واقعية«.

وتابع��ت قائلة: »ه��ذه صفقة 
من األوه��ام بتكلف��ة 50 مليار 
دوالر وميزانيته��ا غي��ر موجودة 
واش��نطن  أن  ويب��دو  بع��د، 
انخدع��ت برغب��ة دول اخللي��ج 
وحماس��ها لتوطي��د العالقات 
مع إس��رائيل وخلطت بني ذلك 
ورغبة هذه الدول ف��ي االنحياز 
إل��ى جانب إس��رائيل بش��كل 
ذل��ك«.  فات��ورة  ودف��ع  علن��ي 
وختم��ت الصحيف��ة: »أغل��ب 
تقدمي��ه  مت  املقترح��ات  ه��ذه 
م��ن قب��ل وبعضها قبل عش��ر 
سنوات، واتضح أنها غير قابلة 
للتنفيذ حت��ت الظروف احلالية، 
لكن املستش��ارين يصرون على 
طرحه��ا على الساس��ة ألنهم 
يرفضون ببساطة االعتراف بأن 
العقبة األساسية أمام التنمية 
االقتصادي��ة ف��ي املنطقة هي 
احتالل الضفة الغربية وحصار 
قطاع غزة«.  وش��دد وزير الدولة 
السعودي،  اخلارجية  للش��ؤون 
عادل اجلبير، على دعم اململكة 

للجان��ب الفلس��طيني في أي 
قرار يتخذه حيال خطة السالم 
األمريكي��ة لتس��وية الص��راع 
 ، لفلس��طيني ا - ئيلي ا سر إل ا
ورش��ة  أهمي��ة  عل��ى  مؤك��دا 
االقتص��اد  ح��ول  البحري��ن 
الفلس��طيني في فت��ح طريق 

املفاوضات بني اجلانبني.
ح��ول  البحري��ن  ورش��ة  وع��ن 
االقتص��اد الفلس��طيني  علق 
مؤمت��ر  م��ن  »اله��دف  اجلبي��ر: 
البحري��ن ه��و حتس��ني ظ��روف 
معيش��ة الفلس��طينيني ومن 
يعيشون احلصار، عندها سوف 

ينخفض التوتر«.
وأكد اجلبي��ر أن »مؤمتر البحرين 

للمفاوض��ات  األب��واب  فت��ح 
الفلس��طيني  الطرف��ني  ب��ني 
واإلس��رائيلي، وهو ليس عملية 
لش��راء الس��الم، وهو ال يفرض 
عل��ى الفلس��طينيني القب��ول 
باالتف��اق ف��ي ح��ال ل��م يريدوا 

ذلك«.
وأض��اف أن »ح��ل الص��راع مي��ر 
ويج��ب  السياس��ي،  باالتف��اق 
على احلل أن يرتكز على املبادرة 
 2002 ع��ام  للس��الم  العربي��ة 
وعلى ق��رارات مجلس األمن من 
أجل التوصل لدولة فلسطينية 
على حدود عام 1967 عاصمتها 

القدس الشرقية«.
وق��ال جاري��د كوش��نر، كبي��ر 

إن  األبيض،  البيت  مستش��اري 
أول مرحل��ة من خط��ة الرئيس 
للشرق  ترامب  دونالد  األمريكي 
اس��تثمارات  تقترح  األوس��ط، 
قدرها 50 ملي��ار دوالر باألراضي 
واألردن  ومص��ر  الفلس��طينية 

ولبنان.
وفي مقابلة مع وكالة »رويترز«، 
الرئي��س األمريكي،  قال صه��ر 
إن اخلطة س��توفر مليون فرصة 
الغربي��ة  الضف��ة  ف��ي  عم��ل 
وقطاع غزة، كما ستقلل معدل 
البطال��ة الذي يبل��غ نحو 30 % 
إلى أرقام أحادية، كما س��تقلل 
مع��دل الفق��ر لديه��م مبق��دار 
النصف، إذا مت تنفيذها بشكل 
صحي��ح وتضاعف الناجت احمللي 

اإلجمالي«.
وأض��اف: »لقد راجعها عش��رة 
م��ن االقتصاديني ف��ي أكثر من 
عش��ر دول، ونحن متحمس��ون 
ومش��اركتها  لتقدميها  للغاية 
اآلن مع الكثير من قادة األعمال 
الرائدين، والكثير من املؤسسات 
الرائدة، ثم أيضا  االس��تثمارية 

اجلمهور«.

وكاالت / البينة الجديدة
ق��دم 51 نائب��ا بالبرملان التونس��ي 
طل��ب طعن ل��دى الهيئ��ة الوقتية 
ف��ي  القوان��ني  دس��تورية  ملراقب��ة 
خص��وص التعدي��الت الت��ي أقره��ا 
البرملان األسبوع الفائت على قانون 
االنتخاب��ات قبيل أش��هر قليلة من 

موعدها.
وقالت فاطمة املس��دي النائبة عن 
حزب »نداء تونس« ان »51 نائبا وقعوا 
على طل��ب الطعن ال��ذي مت تقدميه 
االثن��ني للهيئ��ة الوقتي��ة ملراقب��ة 
دس��تورية القوانني وم��ن املنتظر ان 
تصدر الهيئة قرارها خالل العش��رة 

أيام القادمة«.
وغالبي��ة النواب الذي��ن وقعوا على 
نص الطع��ن من كتلة ح��زب »نداء 
اجلبه��ة  وتكت��ل  احلاك��م  تون��س« 

الشعبية )يسار( وأحزاب أخرى.
وبينت املس��دي أن أحد أهم أسباب 
الطعن تتمثل في القيام بتنقيحات 
ف��ي القان��ون وق��د انطل��ق املس��ار 
بتس��جيل  م��دة  من��ذ  االنتخاب��ي 

الناخبني.
وجت��ري االنتخاب��ات البرملاني��ة ف��ي 
تون��س ف��ي الس��ادس من تش��رين 
الرئاس��ية في  تليها  األول/أكتوب��ر، 

وأك��د  الثاني/نوفمب��ر.  تش��رين   17
حيدر بن عمر الكاتب العام للهيئة 
القوانني  ملراقبة دس��تورية  الوقتية 

تسلم الهيئة للطلب .
 وأث��ار إق��رار تعدي��الت عل��ى قانون 
االنتخابات التونسي جدال سياسيا 
واس��عا في البالد، ألنه قد يؤدي الى 
إقصاء العديد من املرشحني األقوياء 
للرئاسة قبل أربعة أشهر من موعد 

االنتخابات.
وصوت مجلس نواب الش��عب على 
تعدي��الت مختلفة تطرح ش��روطا 
جدي��دة على املرش��ح بينه��ا عدم 
قيام��ه بتوزيع مس��اعدة مباش��رة 
ملواطن��ني او اس��تفادته م��ن دعاية 

سياسية.
يح��ول  ان  ميك��ن  اجلدي��د  والن��ص 
بش��كل خ��اص دون ترش��يح قطب 
اإلعالم نبيل الق��روي وامرأة األعمال 

ألفة ألتراس رامبورغ .
وتق��ول املعارض��ة إن تعدي��ل قانون 
االنتخابات يأتي تلبية لرغبة رئيس 
احلكومة يوسف الشاهد وأُعّد على 
مقاس��ه خلوض الس��باق الرئاسي، 
لك��ن الش��اهد ال��ذي أس��س حزبا 
باس��م >حتيا تونس< بعد خصومات 
ومع��ارك مع حزب��ه الس��ابق >نداء 

تونس< لم يعلن رس��ميا ترش��حه 
لالنتخابات الرئاسية.

ويقول انص��ار التعدي��ل انه ضروري 
الدميقراطي��ة  التجرب��ة  حلماي��ة 
التونس��ية م��ن يس��عون للتحايل 
عل��ى القان��ون واس��تغالل ثغ��رات 
املال  باس��تعمال  الس��ابق  القانون 
الفاسد واستطالعات راي مشكوك 
ف��ي مصداقيته��ا وغي��ر محكومة 

بقانون.
لكن الرافضني للتعديالت يردون بان 
توقيت االعالن عن��ه مرتبط بنتائج 
اس��تطالعات الراي التي تضع نبيل 
الق��روي ف��ي مقدم��ة م��ن يحظون 
بالثقة وانه ليس نتاج وعي حقيقي 

بضرورة حماية التجربة الدميقراطية 
م��ن محاوالت التالعب به��ا والتاثير 

على الناخبني.
وي��رى الرافض��ون لتعدي��ل القانون 
االنتخابي ان من في احلكم استغلوا 
في الس��ابق مؤسس��ات استطالع 
الراي ونفس القناة »نس��مة« لنبيل 
املش��هد  للس��يطرة على  الق��روي 
احلزب  رئيسة  ورفضت  السياس��ي. 
موس��ى  عبي��ر  احل��ر  الدس��توري 
التعديالت مؤك��دة ان الهدف منها 
انق��اذ اإلخوان وحليفهم الش��اهد 
من هزمية انتخابية وشيكة مؤكدة 

ان التعديل اجلديد ال يستهدفها.
ومت التصوي��ت عل��ى ه��ذا التعديل 

 30 مقاب��ل  صوت��ا   128 بغالبي��ة 
وامتناع 14 عن التصويت.

والفصل 42 مكرر م��ن هذا القانون 
الترش��ح  يقب��ل  »ال  االنتخاب��ي 
ل��كل  التش��ريعية  لالنتخاب��ات 
ش��خص أو قائم��ة تب��نّي للهيئ��ة 
)االنتخابي��ة( قيام��ه أو اس��تفادته 
خ��الل ال���12 ش��هرا الت��ي تس��بق 
متنعه��ا  بأعم��ال  االنتخاب��ات 
الفص��ول 18 و19 و20 من املرس��وم 
ع��دد 87 املتعلق بتنظي��م األحزاب 
أو  قيام��ه  »تب��نّي  أو  السياس��ية«، 
استفادته من اإلشهار السياسي«.

كما تُقر التعديالت اجلديدة نس��بة 
عتبة انتخابية ب�3 % في االنتخابات 
التشريعية ومنع ترّشح كل من ثبت 
استفادته من استعمال جمعية أو 
قناة تلفزيونية للدعاية السياسية 
أو كل من مّجد الدكتاتورية أو توّجه 

بخطاب يدعو للكراهية والعنف.
والعتب��ة االنتخابية هي احلد األدنى 
من األصوات الذي يش��ترط القانون 
احلص��ول عليه��ا من قب��ل احلزب أو 
القائم��ة االنتخابية، ليكون له حق 
احلصول على أحد املقاعد املتنافس 

عليها في االنتخابات التشريعية. 

الغارديان: مؤمتر املنامة »وهم« وليس صفقة

نواب تونسيون يطعنون يف تعديالت على القانون االنتخابي

 وكاالت / البينة الجديدة
اإلس��رائيلي  الرئي��س  أق��ام 
ريفل��ني، احتفاال مبقر  رؤوفني 
إقامته في تل أبيب مبناس��بة 
م��رور 40 عام��اً عل��ى توقي��ع 
اتفاقية السالم بني إسرائيل 

ومصر.
مس��ؤولون  االحتفال  وحضر 
ال��وزراء  رئي��س  بحكوم��ة 
نتنياهو،  بنيامني  اإلسرائيلي 
الدبلوماس��يني،  م��ن  وع��دد 
»الي��وم  صحيف��ة  بحس��ب 

السابع« املصرية.  
كلم��ة  ف��ي  ريفل��ني  وق��ال 
للحض��ور إن اتف��اق الس��الم 
ب��ني مص��ر وإس��رائيل، »اجناز 
فت��ح فصال جدي��دا في كتب 
التاري��خ«، وأك��د أن الس��الم 

مّكن العديد من شعوب ودول 
املنطق��ة في املضى قدماً في 

البناء.
وع��رض خ��الل احلف��ل فيلم 
تسجيلي عن عملية السالم 
ب��ني مصر وإس��رائيل، تضمن 
مقاطع فيديو وصور ملراس��م 
توقي��ع االتفاقية التي أبرمها 
قبل 40 عاماً الرئيس املصري 
أنور السادات، ورئيس  الراحل 
وقته��ا  اإلس��رائيلي  ال��وزراء 

مناحم بيغن.
وبحس��ب صفحة »إسرائيل 
بالعربية« على تويتر، التابعة 
للخارجية اإلسرائيلية، أعرب 
رئي��س دولة إس��رائيل ريفلني 
ع��ن تقديره للرئي��س املصري 
التزام��ه  عل��ى  السيس��ي 

ف��ي  واالس��تقرار  بالس��الم 
العالقات بني البلدين.

وأش��ار ريفيلن إلى أن التعاون 
ف��ي  وإس��رائيل  مص��ر  ب��ني 
واألم��ن  التج��ارة  مج��االت 
ملح��وظ.  بش��كل  يتنام��ى 

الرئي��س  ريفل��ني  وش��كر 
السيس��ي على تعازيه لوفاة 

عقيلته نحاما مؤخراً.
وبحسب الصفحة الرسمية 
ذاته��ا، قال الس��فير املصري 
في إس��رائيل خال��د عزمي إن 

العالقات بني البلدين مستقرة 
وذات منفعة متبادلة. 

ملتزم��ة  مص��ر  أن  وأض��اف   
كأس��اس  الس��الم  باتفاقية 
وأعرب  اإلقليمي.  لالس��تقرار 
الس��فير عن تعازيه للرئيس 
اإلس��رائيلي ريفلني على وفاة 

عقيلته.
وإس��رائيل  مص��ر  ووقع��ت 
معاهدة س��الم في العاصمة 
األمريكية، واش��نطن في 26 
أعقاب  م��ارس/آذار 1979، في 
اتفاقي��ة كامب ديفي��د التي 
مت توقيعها ف��ي العام 1978، 
ووَقع عليه��ا الرئيس املصري 
أنور الس��ادات، ورئيس الوزراء 
اإلس��رائيلي، مناح��م بيغن، 
الوالي��ات  رئي��س  وش��هدها 

املتحدة، آنذاك، جيمي كارتر.
ونصت االتفاقي��ة على وقف 
حالة احلرب التي كانت قائمة 
بني البلدين منذ احلرب العربية 
 1948 ع��ام  اإلس��رائيلية 
وتطبي��ع العالقات، وس��حب 
إس��رائيل الكام��ل لقواته��ا 
املس��لحة واملدنيني من شبه 
جزي��رة س��يناء، الت��ي كانت 
األيام  احتلته��ا خالل ح��رب 
الستة، في عام 1967، وينص 
االتف��اق أيضا على حرية مرور 
السفن اإلسرائيلية عبر قناة 
مبضيق  واالعتراف  الس��ويس 
تي��ران و خليج العقب��ة ممراٍت 
مائي��ة دولي��ة، وه��ذا االتفاق 
جعل مص��ر أول دول��ة عربية 

تعترف رسميا بإسرائيل.

ريابكوف: موسكو مستعدة الختاذ 
إجراءات عسكرية ردا على أعمال 

الناتو وكبح نواياه العدوانية

رئيس إسرائيل يشكر السيسي اللتزامه بـ )السالم (

وكاالت / البينة الجديدة
كش��ف رئيس وكالة اخملابرات 
األمريكي��ة  الدفاعي��ة 
روب��رت  جن��رال  اللفتنان��ت 
آشلي، إن اخملابرات العسكرية 
األمريكي��ة تعتق��د أن زعي��م 
كوريا الش��مالية ،كيم جونغ 
أون ليس جاهًزا لنزع السالح 

النووي.
وقال آش��لي ف��ي مقابلة مع 
ش��بكة فوك��س ني��وز: »م��ا 

مجتم��ع  ف��ي  نعتق��د  زلن��ا 
االس��تخبارات أن كيم جونغ 
أون ليس جاهًزا لنزع السالح 
النووي.. م��ا زلنا نفعل كل ما 
القدرة  في وس��عنا لتقيي��م 

النووية لكوريا الشمالية«.
البي��ت األبيض يؤكد اجتماع 
ترامب م��ع بوتني على هامش 

قمة العشرين
ب��ني  القم��ة  وانته��ت  ه��ذا 
وكوري��ا  املتح��دة  الوالي��ات 

الش��مالية، الت��ي عقدت في 
27-28 ش��باط/ ف��ي  هان��وي 
توقي��ع  دون   2019 فبراي��ر 
الوثيقة املش��تركة التي كان 
مخطط��ا لها مس��بقا، كما 
هو موضح سابقا في اجلدول 

الزمني للبيت األبيض.
يت��م  أن  املتوق��ع  م��ن  وكان 
التوقي��ع خ��الل قم��ة هانوي 
على اتفاقيات تهدف إلى نزع 
السالح النووي وتعزيز السالم 

العالقات  وحتس��ني  اإلقليمي 
بني واش��نطن وبيونغ يانغ، إال 
أن ترامب أشار إلى أن الطرفني 

فضال تأجيل ذلك.
الش��مالية  كوري��ا  أن  يذك��ر 
تعليق  املاضي  الع��ام  أعلنت 
جتاربه��ا النووي��ة ف��ي خطوة 
جديدة تعزز املسار اإليجابي، 
إال أن العقوب��ات االقتصادي��ة 
الدولية ما زالت س��ارية حتى 

اآلن.

املخابرات الدفاعية األمريكية تعتقد أن كيم جونغ أون ليس جاهزا لنزع السالح النووي

وكاالت / البينة الجديدة
أك��د نائ��ب وزي��ر اخلارجي��ة 
الروسي، س��يرغي ريابكوف، 
أن موسكو ستتخذ إجراءات 
عس��كرية ردا عل��ى أعم��ال 
الناتو فيم��ا يتعلق مبعاهدة 
الصواري��خ  م��ن  التخل��ص 
املدى  والقصيرة  املتوس��طة 
وس��تكبح النوايا العدوانية 

للحلف.
وق��ال : »عندم��ا تب��دأ ه��ذه 
الظه��ور  ف��ي  التهدي��دات 
رمب��ا  واقعي��ة،  بخط��وات 
سيتعني علينا اتخاذ تدابير 

عسكرية تعويضية«.
وأك��د ريابكوف أن موس��كو 
الت��ي  الق��رارات  س��تدرس 
س��تتخذها ال��دول األعضاء 
في الناتو في األشهر املقبلة، 
مؤكدا اس��تعداد ب��الده ألي 
الوالي��ات  ومحم��ال  خي��ار، 
املتحدة األمريكية وحلفاءها 
مس��ؤولية  النات��و  ف��ي 
للوضع  احملتملة  املضاعفات 
والسياس��ي.  العس��كري 
الع��ام حلل��ف  األم��ني  وكان 
س��تولتنبرغ  ين��س  النات��و 
ق��د قال، الثالث��اء املاضي، إن 
احلل��ف س��يقدم ردا إذا ل��م 
تعد روسيا لالمتثال ملعاهدة 

املدى  املتوس��طة  الصواريخ 
في غضون خمس��ة أسابيع 
وتدمي��ر  صواريخه��ا، الت��ي 
يزع��م أنها تنته��ك اتفاقها 
املتح��دة  الوالي��ات  م��ع 
األمريكية. كم��ا تناول تقرير 
صادر عن مؤسسة للتعليم 
حلل��ف  تابع��ة  العس��كري 
ش��مال األطلس��ي )النات��و( 
احتم��ال ان��دالع ح��رب بني 
الناتو وروس��يا. ووفق التقرير 
فإن اندالع نزاع عسكري بني 
الناتو وروس��يا أم��ر ممكن وإن 
كان بعي��د االحتمال. ويلقي 
نش��وب  مس��ؤولية  التقرير 
النات��و  ب��ني  ممكن��ة  ح��رب 
وروس��يا على عاتق روس��يا، 
متهم��ا إياه��ا جزاف��ا بني��ة 
تخري��ب األمن األوربي. وميكن 
أن تقتحم روس��يا، حس��ب 
التقرير، ص��رح األمن األوربي 
عب��ر جمهوري��ات البلطي��ق 
)إس��تونيا والتفيا وليتوانيا(. 
روس��يا  »ردع«  أج��ل  وم��ن 
وتعزي��ز حماية ح��دود الناتو 
الش��مالية الش��رقية يدعو 
التقرير إلى ضرورة أن يرس��ل 
النات��و مزي��دا م��ن الق��وات 
األمريكي��ة إل��ى جمهوريات 

البلطيق.



*روبرت فيسك

ك��م كان ش��جاًعا ردنا على وف��اة محمد مرس��ي الفظيعة داخل 
القف��ص. لرمب��ا كان س��يبعث على الضج��ر تكرار جمي��ع كلمات 
األس��ف واألس��ى واحلزن، بل التقزز والرعب، وتعبيرات التنديد التي 
تخ��رق اآلذان وهي تتوال��ى تعليًقا على موت رئي��س مصر املنتخب 
الوحي��د، داخل محكمة مبدينة القاهرة هذا األس��بوع. من داونينغ 
س��تريت )مق��ر احلكومة البريطاني��ة( من البيت األبي��ض، من مقر 
املستشارة األملانية إلى قصر اإلليزيه – ودعونا ال ننسى البارليمونت 
)مق��ر املفوضي��ة األوروبية في بروكس��يل( – حيث رجال وس��يدات 
السياس��ة املفتخرون التابعون لنا. س��يكون مرهًقا فعًل التوقف 
عند كل واحد منهم واحلديث عما ش��عروا به من حزن ملوت مرسي.
لم يوجد شيء من ذلك على اإلطلق، لم يكن هناك سوى الصمت 
املطبق، لم تكن هناك همس��ة واح��دة، وال حتى تغريدة عصفور – 
أو تدوينة في حس��اب رئيس معتوه – وال حتى كلمة أس��ف عابرة. 
كل أولئ��ك الذي يزعمون أنهم ميثلوننا التزموا الصمت، لم ينطقوا 
ببنت شفة، وكانت أصواتهم محجوبة عن السمع متاًما، كما كان 
مرس��ي في قفصه داخل احملكم��ة، صامتون متاًم��ا كصمته داخل 
قبره في القاهرة.وكأن مرسي لم يعش، وكما لو أن شهوره القليلة 
في الس��لطة لم تكن، وهو األمر الذي يريد عبد الفتاح السيسي – 

خصمه اللدود وسجانه السابق – أن تدونه كتب التاريخ.
إًذا فلنرف��ع القبعة ثلث مرات أخرى حتي��ة لدميقراطياتنا البرملانية، 
الت��ي دائًما تنطق بصوت واحد ضد الطغيان. باس��تثناء حمار األمم 
املتح��دة العج��وز )أنطونيو غوتيريس( وعدد قلي��ل من قلع احلرية 
القليلة املعروفة – تركيا، ماليزيا، قطر، حماس، اإلخوان املسلمون 
في املنفى وكل من توجه له في العادة أصابع االتهام – كانت ذكرى 
مرس��ي وحلظ��ات حياته األخي��رة وكأنها لم تكن يوًما. كريس��بني 
بلنت وحده هو الذي حاول أن يبقي ضمير بريطانيا على قيد احلياة، 
وكذل��ك فعلت تونس الصغيرة الش��جاعة. وف��ي ذلك خير عميم.
صحي��ح أن مرس��ي كان اخليار الثان��ي ملنصب الرئي��س – حيث إن 
الرجل الذي اختاره اإلخوان ابتداًء ُمنع من الترش��ح ألس��باب فنية 
– كم��ا أن من الص��واب القول إن العام الوحيد الذي قضاه مرس��ي 
في احلكم كان مس��توى األداء في��ه من الدرجة الثانية، غير ملهم، 
ومخيًب��ا لآلمال، وف��ي بعض األوق��ات عنيًفا، بل ش��ابه في بعض 
األوقات القلي��ل من الطموح الدكتات��وري. كان كل حني يخرج من 
اجتماعات��ه احلكومية ليتصل برفاقه في اإلخوان املس��لمني طلًبا 
لنصحهم، وال ميكن وصف ذلك بأنه إدارة ش��ؤون احلكومة من قبل 
زعيم متميز. لكنه لم يكن رجًل سيًئا، لم يكن إرهابًيا، ولم يحتجز 
وراء القضبان ما يقرب من 60 ألف سجني سياسي كما فعل خلفه 
– الذي يُعد بالطبع »ش��خًصا عظيًما« من قبل الشخص العظيم 
اآلخر ف��ي البيت األبيض.لعل من املفيد ملحظة كم كان التعامل 
مع مرس��ي مختلًفا بعد االنقلب الذي دمره. لقد احتجز في حبس 

انف��رادي، وحيل بينه وبني أن يتكلم مع أفراد عائلته املقربني، وحرم 
من اإلس��عاف الطبي. ولكم أن تقارنوا ذل��ك باملعاملة التي لقيها 
س��لفه حس��ني مبارك بعد عزله – العلج الطبي املس��تمر داخل 
املستش��فى والزيارات العائلي��ة، والتعبير العلني ع��ن التعاطف 
مع��ه، بل حتى الس��ماح له بإج��راء مقابلة صحفية. أما مرس��ي 
فكان��ت كلماته األخي��رة، التي دافع فيها عن كون��ه ما يزال رئيس 
مصر الش��رعي، فقد حيل بينها وبني أن تصل إلى مس��امع الناس 
بفع��ل التصمي��م امليكانيكي للقف��ص الذي احتجز في��ه، والذي 
لم تكن جدرانه الزجاجية تس��مح بعب��ور الصوت.لم يكن صمتنا 
اجلبان واخمل��زي دليًل فقط على الطبيعة الكئيبة التي ُجبل عليها 
رج��ال احلكم في الغ��رب. بل كان تش��جيًعا مطمئًن��ا لكل زعيم 
في الش��رق األوسط بأن س��يئاتهم لن يحاسبهم عليها أحد، ولن 
يتوقف عندها أحد، وأن العدالة س��تظل غائب��ة، وأن كتب التاريخ 
س��تظل مهجورة. إن صمتنا – ودعونا نص��ارح بعضنا البعض في 
ذل��ك – ل��ن يجعل ال من هم على ش��اكلة ابن س��لمان، وال من هم 
على ش��اكلة األس��د، وال أمراء اخلليج واملليشيات في ليبيا ولبنان 
وسوريا والعراق، ترتعد فرائصهم خوًفا أو جزًعا. ناهيك عن أن ينال 
ذلك شيًئا من السيس��ي. ولكن نعم، لقد أصبح مرسي بالنسبة 
ملليني عديدة من العرب ش��هيًدا – ولكم أن تتصوروا أن الش��هداء 
ليس��وا بل قضية. وليكن معلوًما أن��ه ال احملاكمات، وال اإلعدامات، 
وال االعتق��االت اجلماعية ألعضاء جماعة اإلخوان املس��لمني، تلك 
التي تعّد في عيني السيس��ي »منظمة إرهابي��ة« )وكادت تصنف 
كذل��ك من قبل دافي��د كاميرون لوال أن إمعات��ه األمنيني حذروه من 
مغبة القيام بذلك( س��وف تدمر اجلماع��ة. ولكن هل يوجد هنالك 
رج��ال آخرون مثل مرس��ي على اس��تعداد ألن يجازفوا باملوت داخل 
زنزانة السجن ثمنا ملقاومة اإلطاحة بهم؟ وكان مرسي نفسه قد 
أخبر أحد كبار مستش��اريه، الطبيب واألكادميي الكندي من أصول 
مصرية وائ��ل هدارة، أنه يتوقع فيما لو جن��ح في توجيه مصر نحو 
املس��ار الدميقراط��ي أن يتعرض للغتي��ال. وإذا ما أخذن��ا باالعتبار 
م��ا تع��رض له من معاملة س��يئة وع��زل ومحاكمات جائ��رة، فقد 
كان ذل��ك فعًل مصي��ره. يبدو أن الصحيفة الغربي��ة الوحيدة التي 
أتاحت الفرصة لصديق من أصدقاء مرس��ي لكي يتحدث عنه هي 
صحيفة »واشنطن بوست«، ولها منا كل اإلشادة، حيث سمحت 
لوائ��ل ه��دارة بحيز طالب من خلل��ه أن تتعرض مصر للمس��اءلة 
بشأن موت الرئيس السابق. في لقاء أخير قبل أن يصبح رئيًسا في 
يوني��و )حزيران( عام 2012، طلب هدارة من مرس��ي أن يوقع له على 
عل��م مصري. وهذا ما كتبه مرس��ي حينها: »مصر التي تعيش في 
مخيلتي: مصر القيم واحلضارة، مصر التنمية واالس��تقرار واحلب، 
ورايته��ا دائًما مرفوعة فوق رؤوسنا«.وأتس��اءل هن��ا ما إذا كان ذلك 
الرئيس املعتوه، أو أولئك الساسة اجلهلء في حزب احملافظني، لدى 
أي منه��م مثل هذه البلغة في التعبير أو القدرة على الوقوف مثل 

ذلك املوقف املشرف.

*كاتب وصحفي بريطاني

 

د . عبد الخالق حسني

أغل��ب الكتاب واحملللني السياس��يني ي��رون أن الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب سيشن احلرب على إيران أعتقد 
العك��س هو الصحي��ح، إذ يخبرنا التاري��خ القريب، أن 
الرؤساء الغربيني الذين ش��نوا حروباً و رغم ما حققوه 
م��ن انتصارات ف��ي تلك احل��روب، إال إنهم خس��روا في 
االنتخاب��ات، مث��ل رئيس ال��وزراء البريطاني األس��بق، 
ونسنت تشرشل الذي انتصر في احلرب العاملية الثانية 
على أملانيا الهتلرية، والرئيس األمريكي األسبق جورج 

بوش األب، في حرب حترير الكويت من الغزو الصدامي.
لذل��ك أعتق��د أن دخ��ول ترامب ف��ي احلرب عل��ى إيران 
س��يقلل م��ن نصيبه في الف��وز باالنتخاب��ات القادمة 
حت��ى ولو حقق نص��راً خاطفاً في احل��رب. فترامب أوفر 
حظ��اً للفوز ف��ي االنتخابات بدون ح��رب، وذلك لكونه 
مييني متطرف في وقت تش��هد الدول الغربية، وخاصة 
أمري��كا، تصاعد موجة اليمني املتط��رف، وأغلب الظن 
أن ترام��ب س��يفوز باالنتخاب��ات الرئاس��ية القادم��ة 
بس��بب ش��عبويته، والعزف على وتر )أمري��كا أوالً(، وما 
حققه من مكاس��ب اقتصادية آنية، وموقفه املتشدد 
م��ن الهجرة، وإلغائه االتفاق الن��ووي مع إيران من طرف 
واحد. وإذا ما خس��ر في االنتخابات القادمة وجاء بديله 
خصمه من احلزب الدميقراطي، فسيقلب املعادلة رأساً 
على عقب في أغلب السياس��ات التي اتخذها ترامب، 
وخاصة إعادة العمل باإلتفاق النووي مع إيران. وهذا ضد 
مصلحة إسرائيل واللوبي الصهيوني في أمريكا. كذلك 
الش��عب األمريكي، وكبقية ش��عوب العالم، ليس مع 
احل��رب، ال مع إيران وال مع غيرها. وهذه احلقيقة يعرفها 
ترام��ب جيداً، لذل��ك يحاول قدر اإلم��كان جتنب احلرب، 
رغم تعرض��ه لضغوط م��ن قبل لوبيات و مؤسس��ات 
عسكرية وش��ركات مصانع األس��لحة، تطالبه بشن 

حرب على إيران كما أعلن في تصريح سابق
إال أن هناك مخاطر إنفجار احلرب باخلطأ دون إرادة ترامب 
أو إي��ران، كما حصل في حادث يوم اخلميس 20 حزيران/ 
يونيو اجل��اري، عندما قامت القوات اإليرانية بإس��قاط 
طائ��رة جتسس��ية أمريكي��ة ب��دون طيار ف��ي أجوائها 

اإلقليمي��ة في مضي��ق هرم��ز، حيث أف��ادت صحيفة 
نيويورك تاميز عن مس��ؤولني رفيعني في البيت األبيض 
أن الرئي��س دونال��د ترامب أقر تنفيذ ضربات عس��كرية 
ض��د أه��داف إيرانية كرد عل��ى إس��قاط الطائرة لكنه 

تراجع عن قراره فجر اجلمعة حلظة تنفيذها.
وقد ح��اول ترام��ب إيجاد الع��ذر عن تراجعه الس��ريع 
حلظة التنفيذ، إذ قال أن إس��قاط الطائرة املسيرة  رمبا 
كان بق��رار بعض اجلن��راالت اإليراني��ني امليدانيني وليس 
بأوامر مباش��رة من القيادة العليا للدولة اإليرانية! وأنه 
أي ترام��ب ال يريد أن يقتل 150 عس��كري إيراني مقابل 
إس��قاط إيران طائرة ب��دون طيار. أما اإلعلم الرس��مي 
اإليراني فقد صرح بأن الطائرة قد خرقت سيادة الدولة 
اإليراني��ة، وأن إي��ران مس��تعدة للدف��اع ع��ن أراضيها 

ومياهها وأجوائها بكل الوسائل املتاحة وبأي ثمن.
واجلدير بالذكر في هذه املناس��بة، أن أمريكا أس��قطت 
طائ��رة نقل جوي مدني إيراني��ة تنقل 290 راكباً )طاقم 
الرحلة و مس��افرين(، عام 1988، أي��ام احلرب العراقية-

اإليرانية، حيث كانت أمريكا منحازة إلى صدام حسني 
في تلك احلرب العبثية، ما تسبب مبقتل جميع الركاب 
)290 ش��خصا(، وغرقت في مياه اخللي��ج. فاحلالة هذه 
جند من الس��خف والتهور أن تش��ن أمريكا حرباً مدمرة 
على إيران بس��بب إس��قاط األخيرة طائرة جتسس��ية 

مسيرة.
والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة، هو ملاذا أصدر ترامب 
ق��راره بضرب أه��داف إيرانية، ثم أس��رع بإلغائه حلظة 

تنفيذه؟
اجل��واب هو، أن ترام��ب ألغى القرار ألنه يع��رف جيداً أن 
إيران ليست كالعراق في عهد صدام، فإيران منذ نهاية 
احل��رب العراقية-اإليراني��ة، أعطت األولوي��ة إلى تقوية 
وس��ائلها الدفاعية والهجومية إل��ى أقصى حد ممكن 
مبا فيه برنامجها النووي، ورمبا إيران اآلن متتلك الس��لح 
الن��ووي. كذل��ك أرس��لت إي��ران بإس��قاطها الطائ��رة 
األمريكية املس��يرة، رس��الة إلى األمريكان أنها متتلك 
التكنولوجي��ا احلربية املتط��ورة. كما و يع��رف ترامب، 
ومع��ه اإلدارة األمريكي��ة، أن احلرب مع إيران ستش��مل 
املنطقة كلها مبا فيها إسرائيل، وستلحق أشد األضرار 
مبصاحلها، ومصالح حلفائها في املنطقة، فإليران أذرع 
قوي��ة مثل ح��زب اهلل اللبنان��ي، واحلوثيني ف��ي اليمن،  
لذل��ك ال يري��د ترامب إش��عال حرب مدم��رة للمنطقة 
تك��ون أمري��كا وأصدقاؤها خاس��رة أيض��اً. وهناك من 
يص��ف ترامب بأنه )أوباما في ثوب ذئب(، في إش��ارة إلى 
أن أوبام��ا كان ضد احلروب، وكذل��ك ترامب رغم مظهره 

بأنه يدعو إلى احلروب.
ولك��ن في نف��س الوقت ي��رى ترامب نفس��ه في ورطة 
عندم��ا ألغ��ى االتفاق الن��ووي الدولي م��ن جانب واحد 
م��ع إيران وبدون أي مبرر قانوني، فقط إلرضاء إس��رائيل 
واللوب��ي اليهودي في واش��نطن، لذلك يح��اول اآلن أن 
يضغ��ط عل��ى القي��ادة اإليراني��ة للمجيء إل��ى مائدة 
املفاوض��ات ليتوص��ل معهم إلى حل م��رض يحمي به 
ماء وجهه. ولهذا الس��بب أعتقد أنه رمب��ا أوامر ترامب 
للقوات األمريكي��ة املتواجدة في اخلليج بضرب أهداف 
إيرانية، ثم اإلس��راع بإلغاء القرار في فجر يوم اجلمعة 
حلظ��ة التنفي��ذ، ما ه��ي إال مس��رحية ي��راد بها حرب 
األعصاب، عس��ى ولعل إقناع إيران أن تقبل بالتفاوض. 
ولك��ن القيادة اإليرانية بحك��م أيديولوجيتها الدينية 

ليست مبزاجية التفاوض.
وم��ا يج��در ذك��ره أن ح��ذر أعض��اء ب��ارزون ف��ي احلزب 
الدميقراطي األمريكي الرئيس دونالد ترامب من مخاطر 
»االجنرار« إلى حرب مع إيران. وقال تش��اك ش��ومر زعيم 
األقلي��ة الدميقراطية في مجلس الش��يوخ إن »الرئيس 
رمب��ا ال يعتزم الذهاب إل��ى احلرب، لكنن��ا قلقون من أن 

ينجر هو واإلدارة إلى حرب«.
وبناًء على كل ما س��بق، نعتقد أن��ه ال إيران وال أمريكا 
تريد احل��رب، واملطالبون باحلرب هم: إس��رائيل، واللوبي 
اليهودي في أمريكا، والسعودية ودولة اإلمارات. وهؤالء 
س��وف لن يكون��وا مبنجى م��ن أضرار هذه احل��رب فيما 
لو اندلع��ت عن قصد م��ن اإلدارة األمريكي��ة أو بطريق 

اخلطأ.

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

املحامي/ د. شهاب احمد عباس 
العنبكي

س: م��ا يعن��ي املش��رع مبراعاة الش��كلية 
املقررة قانونا للسند الرسمي؟ 

ج: ال يكف��ي الضفاء صفة الرس��مية على 
الس��ند .. ان يكون صادرا من موظف رسمي  
مختص نوعيا ومكانيا وامنا يجب ان يراعى 
ف��ي حتريره االوض��اع الش��كلية املقدرة له 
قانون��ا ) القانون والتعليمات اخلاصة لعمل 
املوظف( ذلك ان لكل س��ند او محرر رسمي 
ش��كليات واوض��اع خاص��ة نص��ت عليه 
القوان��ني او التعليم��ات والزم��ت املوظ��ف 
الرسمي اخملتص مراعاتها وااللتزام بها عند 

كتابة السند الرسمي.
فمث��ل: ال يج��وز لكات��ب الع��دل ان يق��وم 
بتنظيم او توثيق اي س��ند او مستمس��ك 
دون حض��ور ذوي العلقة او من ينوب عنهم 
قانونا وذلك بالتاكد من هوياتهم واهليتهم 
او وكاالته��م القانوني��ة لل��وكلء او حضور 
ممث��ل قانوني للش��خص املعن��وي وهكذا, 
وبالتال��ي فعليه تقع مس��ؤولية توثيق كل 
التفاصي��ل ف��ي س��جلت خاص��ة حددها 
قان��ون الكاتب الع��دول او تعليمات دائرتيه 
او وزارتي��ه )كس��جل الصك��وك او س��جل 

العينيات( وكيف انها ترقم وتختم وغيرها 
من الش��كليات الواجب توفرها لكل حالة 
واحلال نفس��ه ملوظ��ف الس��جل العقاري 
وملحظة الش��روط الواجب توفرها في كل 
معاملة تنظم في دائرة التسجيل العقاري 
واالمر نفس��ه لباقي املوظف��ني احلكوميني 

في الدوائر االخرى.
وعليه.. فالسند الصادر من موظف رسمي 
مخت��ص نوعي��ا ومكاني��ا ومتحقق��ة فيه 
الشكلية التي رسمها القانون هو .. سند 
صحي��ح ال غبار عليه صالح للحتجاج به 

وحجة في االثبات او التنفيذ.
ام��ا اذا ل��م تتوف��ر فيه ه��ذه الش��روط او 
فقدان هذه الش��روط .. فل يكتسب صفة 
الرس��مية وال قيم��ة له اال.. قيمة الس��ند 
العادي في االثبات الذي يطعن به .. باالنكار 

او التزوير 

يف  الرس��مية  الس��ندات  حجي��ة 
االثبات

هن��ا نتطرق الى ح��االت متع��ددة ترد على 
السند الرسمي وهي: 

احلالة االولى: اذا كان اصل السند موجودا:
1- وج��ود اصل الس��ند الرس��مي: اذا كان 
الس��ند موجودا ..فهو حجة وال يطعن فيه 

اال بالتزوير عند توفر شروط صحته.
2- وج��ود ص��ورة رس��مية لتل��ك الص��ورة 
االصلي��ة: ان ص��ورة الس��ند الرس��مي ال 
تك��ون حجتها م��ن مطابقته��ا للصل او 
للس��جل الذي هو االصل لوجود الس��ند, 
وعليه فان صورة السند الرسمي لها نفس 
حجي��ة االثبات كالص��ورة االصلية اذ ميكن 
مضاهاته��ا دائما م��ع االص��ل وبالتالي فل 
يج��وز الطعن فيها اال بالتزوي��ر .) عند توفر 

شروط صحته(

3- وج��ود الص��ورة الرس��مية لص��ورة تلك 
الص��ورة: وتكون لها حجي��ة نفس الصورة 
االصلي��ة , اذ تق��ع احلج��ة عل��ى املعترض 
بالطع��ن بعدم وجود  االص��ل او عدم وجود 
س��جل الص��ورة االصلية, فه��ي لها حجة 
الصورة االصلية وال يطعن فيها اال بالتزوير, 

)عند توفر شروط صحته(
احلال��ة الثاني��ة: حجي��ة ص��ور الس��ندات 
الرس��مية اذا كان االص��ل غي��ر موج��ود او 

مفقود
1- يك��ون للص��ورة الرس��مية االصلي��ة .. 
حج��ة االصل, مت��ى كان مظهرها اخلارجي 
ال يتطرق اليه الشك في مطابقتها االصل, 
اي ال يك��ون في مضمونها او في ش��كلها 

عيوب او علمات او اثار مادية من كش��ط او 
حك او حتشية ما يبعث الشك في صحتها 
)ش��روط توفر الش��روط الس��ند الرسمي(.. 
ف��ل يطعن فيه��ا واحل��ال ه��ذه اال بالتزوير 
كحجيته��ا في االثبات كالص��ورة االصلية 

للسند الرسمي.
الص��ورة  م��ن  2-ص��ورة رس��مية مأخ��وذة 
االصلية.. لها نفس احلجية وال يطعن فيها 
اال بالتزوير , على ان من يحتج عليها يطلب 
الرج��وع الى الص��ورة االصلي��ة ليتأكد من 
س��لمتها من العيوب وتوفر ش��روط صحة 
السند الرسمي )ال يطعن فيها اال بالتزوير( 
3-وجود ص��ورة رس��مية للص��ورة املأخوذة 
ع��ن الص��ورة االصلي��ة )الص��ورة الثالثة او 
الرابعة..( هنا.. ليست لها حجية بذاتها اال 
جملرد االس��تئناس. وتبعا للظروف التي تراها 
محكمة املوضوع , وهي ايضا ال تعتبر مبدأ 

ثبوت بالكتابة.

حجية الس��ند الرسمي بالنسبة.. اىل 
الغري:-

ان مادون في السند الرسمي هو حجة على 
من وقعه وكذلك حجة على الناس وكذلك 
عل��ى الغي��ر, وعلي��ه فلي��س الي ش��خص 
يحتج عليه بسند رسمي حتى لو لم يكن 
ه��و من بني موقعيه او ليس لورثة ش��خص 
ما او خلفائه او املورث نفس��ه او ينكر وجود 
الس��ند ذاته او شيئا مما ورد فيه على لسان 
املوظ��ف اخملتص او يجحد ص��دوره عن ذلك 
املوظ��ف ول��ه الطعن في��ه بالتزوي��ر فقط, 
ذلك ان شاء السند الرسمي يعتبر في ذاته 
واقعة قانونية قائمة ال يجوز الي ش��خص 

انكارها وتكون حجة على الناس كافة.
حجية السند الرسمي في التنفيذ:

للسندات الرسمية حجة وقوة في التنفيذ 

وغيره��ا(  والعق��ود  واحلج��ج  )كاالح��كام 
الس��ندات  بع��ض  ف��ي  احيان��ا  ويتطل��ب 
الرس��مية عند االحتجاج عليه��ا بالتزوير 
بالتوقي��ع او بالس��ند كل��ه اللج��وء ال��ى 

القضاء واستصدار حكما باتا لتنفيذها.
خصائص السندات الرسمية: 

1.ان يكون السند صادرا من موظف رسمي 
او مكل��ف بخدمة عامة مختص��ا نوعيا او 
مكانيا وان يكون السند مكتوبا بالشكلية 

التي يتطلبها القانون
2.اي نق��ص ف��ي ش��روط صح��ة الس��ند 
الرس��مي تتحول قيمته الى قيمة الس��ند 

العادي
3.يتطل��ب في الس��ند الرس��مي س��لمة 
مظهره اخلارجي من حك او شطب او حتشية 
او محو او اضافة على ان يكون مفتوحا من 

جهة اصداره وموقعا من املوظف اخملتص.

4.يش��ترط في الس��ندات الرس��مية قراءة 
الس��ند عل��ى موقعي��ه او ان��ه عل��ى علم 
مب��ا دون فيه م��ن بيانات وتفاصي��ل على ان 
تعطى نس��خة واحدة لكل م��ن وقع عليه 

من االطراف.
5.ذك��ر التاري��خ ش��رط مهم وجوه��ري في 
السندات الرسمية النها تصدر من موظف 
رس��مي او مكلف بخدمة عامة او صادر من 

جهة حكومية
6.اذا وج��دت اضاف��ة او هوام��ش م��ن قبل 
ذوي العلق��ة في��ه او موظف الرس��مي فل 
ب��د من خت��م االضاف��ة او الهوامش بختم 
دائ��رة املوظف وفي كل االحوال ال يجوز فيه 

التحشية او الكشط او احلك.
7. عقوب��ة التزوي��ر ف��ي الس��ند الرس��مي 
اش��د من عقوبة التزوير في الس��ند العادي 
)م/289( من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 

1969 وتعديلت��ه وذلك للتأكيد على اهمية 
السند الرسمي في التعاملت وزيادة الثقة 
به وحماي��ة حقوق املتعاملني ب��ه وبالتالي 

ردع املزورين لهذه السندات احلكومية 
8.ان الس��ند الرس��مي الصادر املس��توفي 
للش��روط التي حددها القانون هو حجة مبا 
ورد في��ه على الناس كاف��ة واطرافه خاصة 

وال يجوز الطعن فيه اال بالتزوير.
9.للس��ندات الرسمية قوة في التنفيذ  وان 
بعض الس��ندات الرس��مية تنفذ مباش��رة 
)كاالح��كام واحلج��ج والرس��وم القضائية 
واالوام��ر والق��رارات( التي اش��ترط القانون 
على تنفيذها على ان هناك بعض السندات 
الرسمية ال تنفذ مباشرة اال باستصدار قرار 
حكم فيها مكتس��با درجة البتات كعقود 
االيجار مصدقة من كاتب عدل او سند دين 

او الكمبيالة او غيرها .

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

للسندات الرسمية حجة وقوة يف 
التنفيذ )كاالحكام والحجج والعقود 
وغريها( ويتطلب احيانا يف بعض 
السندات الرسمية عند االحتجاج 
عليها بالتزوير بالتوقيع او بالسند 
كله اللجوء اىل القضاء واستصدار 
حكما باتا لتنفيذها

أعتقد أن دخول ترامب 
يف الحرب على إيران 
سيقلل من نصيبه 
يف الفوز باالنتخابات 
القادمة حتى ولو حقق 
نصرًا خاطفًا يف الحرب
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آي: صفق��ة غ��از تفت��ح الب��اب أم��ام 
محادثات إسرائيلية مع لبنان

ونشرت آي تقريرا ملراس��لها في بيروت، ريتشارد 
سبنس��ر، بعنوان “صفقة غاز تفتح الباب أمام 

محادثات إسرائيلية مع لبنان”.
وبحسب التقرير، فإن جهودا دبلوماسية هادئة 
من طرف غير متوقع - اإلدارة األمريكية - أسفرت 
ع��ن “هدنة سياس��ية بني إس��رائيل ولبنان”، إذ 
يبحث اجلانبان تس��وية محتملة لنزاع حدودي 

قد تدر كثيرا من املكاسب.
أن حرب��ا  يُعتق��د  كان  أن��ه  وأوض��ح سبنس��ر 
على وش��ك االندالع ب��ني إس��رائيل ولبنان لكن 
اجلانبني اتفقا على محادثات بوس��اطة أممية قد 
تس��اعد على االستفادة من حقل غاز في البحر 

املتوسط.
وج��اءت ه��ذه التط��ورات بع��د زيارات ع��دة قام 
به��ا مس��اعد وزير اخلارجي��ة األمريك��ي، ديفيد 

ساترفيلد، للشرق األوسط، بحسب التقرير.
وقال سبنس��ر إن الوزير األمريكي، مايك بومبيو، 

َمّثل احملرك األساسي لهذا التحول، إذ أنه يعتقد 
أن وجود حقول غاز حللفاء واشنطن شرق البحر 
املتوس��ط قد يقلل م��ن االعتم��اد األوربي على 

روسيا.
وأشار تقرير التاميز إلى أن اخللف بني اإلسرائيليني 
واللبنانيني بش��أن حقل “بلوك 9” مس��تمر دون 

حل منذ أعوام.
ورفضت إس��رائيل في الس��ابق إجراء محادثات 
في ه��ذا الصدد، متهمة القوات األممية املوجودة 

على احلدود بأنها ال تتعامل بحزم مع لبنان 
لك��ن التقرير أكد أنه ال توج��د ضمانات لنجاح 
احملادثات، مش��يرا إلى وجود ش��كوك لدى بعض 
اإلسرائيليني الذين يخشون أن تكون أي منشآت 
نفطية إسرائيلية هدفا محتمل للحرس الثوري 

اإليراني، أو حتى حزب اهلل.

الغاردي��ان : “اس��تثمارات غامض��ة يف 
شركة كوشنر”

تقرير نشرته صحيفة الغارديان بعنوان “شركة 
كوش��نر حتصل عل��ى 90 ملي��ون دوالر في صورة 

استثمارات خارجية غامضة”.

وبحسب التقرير، فإن شركة عقارات يشارك في 
ملكيتها جاريد كوشنر، صهر الرئيس األمريكي 
دونال��د ترامب، حصلت عل��ى 90 مليون دوالر في 
صورة متوي��ل عبر اس��تثمارات غامض��ة منذ أن 

أصبح مستشارا في البيت األبيض.
وقال جون سوين، مراسل الغارديان في نيويورك، 
إن االستثمارات جاءت من خارج الواليات املتحدة 
إل��ى ش��ركة “كادر” بينم��ا كان كوش��نر يعمل 

مبعوثا دوليا لواشنطن.
وأش��ار التقري��ر إلى أن كوش��نر احتفظ بحصة 
في شركة “كادر” على الرغم من التحاقه بإدارة 

ترامب، لكنه باع أصوال أخرى كان ميتلكها.
وأوضح أن قيمة حصته تبلغ حاليا ما يصل إلى 
50 مليون دوالر، وفقا لوثائقه املالية التي كشف 

عنها.
وبحسب تقرير الغارديان، فإن بعض اخلبراء يرون 
أن التمويل األجنبي لش��ركة “كادر” يظهر نوعا 
م��ن تضارب املصال��ح على ضوء عمل كوش��نر 

باحلكومة األمريكية.
لك��ن التقري��ر ذكر ب��أن كوش��نر اس��تقال من 

عضوية مجلس إدارة الش��ركة، وخفض حصته 
إلى أقل م��ن 25 % بعد انضمامه للبيت األبيض، 

وفقا ملا أعلنه محاموه.

التايمز : “اضطهاد معتاد”
التاميز نشرت تقريرا ملراسلتها في سيمفيروبول 
في أوكرانيا هانا لوس��يندا سميث بعنوان “تتار 

القرم يخشون من االضطهاد الروسي املعتاد”.
تبدأ املراس��لة تقريره��ا برواية تقصه��ا غولنارا 
عاديلوفا من تتار شبه جزيرة القرم “حني اقتحم 
رجال االستخبارات الروسية منزلهم في مارس/
آذار املاض��ي ضمن حملة موس��عة في املنطقة 

التي يقطنوها”.
تنقل هانا عن غولن��ارا قولها “في ذلك الصباح 
الباكر اس��تيقظت على ص��وت نباح الكلب ثم 
فجأة اقتحم رجال ملثمون ويرتدون زيا عسكريا 
منزلن��ا وأجب��روا زوج��ي عل��ى االنبط��اح أرض��ا 
قب��ل أن يعتقل��وه، كان م��ن الواض��ح أن لديهم 
قائمة طويلة من أس��ماء األش��خاص املطلوب 
اعتقالهم. فقد اعتقلوا يومها 20 ش��خصا من 

املنازل اجملاورة”.

وتوضح هانا أن “حملة االعتقاالت األخيرة كانت 
احللقة األحدث في سلسلة من االعتقاالت التي 
نظمتها السلطات الروس��ية بحق تتار القرم”، 
وهم مس��لمون يش��كلون نحو 12 في املئة من 
س��كان ش��به اجلزيرة التي ضمتها روس��يا بعد 
استفتاء شعبي فيها من أوكرانيا قبل 5 أعوام.

وتضي��ف أن “أكث��ر م��ن 80 تتري��ا يقبع��ون اآلن 
رهن االعتقال في الس��جون الروس��ية وأغلبهم 
في انتظار احملاكمة بس��بب اتهامهم باالنتماء 
حلزب التحرير اإلس��لمي”، وهو حزب معترف به 
ف��ي أوكراني��ا لكن روس��يا صنفته عل��ى قوائم 

املنظمات اإلرهابية .
وق��ال التقري��ر إن غولن��ارا تق��ول إن زوجها بلل 
عاديلوف��ا ل��م يك��ن يوما ينتم��ي له��ذا احلزب 
لكنه��م اعتقل��وه ألنه حت��دث علنا ع��ن رفضه 
اعتق��ال التتريني تعس��فيا و عارض ضم ش��به 

اجلزيرة لروسيا.
وتنق��ل املراس��لة عن غولن��ارا قوله��ا “ليس ما 
متارسه الس��لطات الروس��ية ضدنا أمرا جديدا 
ب��ل هو أم��ر معت��اد لنا فنح��ن لم نخل��د ليلة 

واحدة للنوم ونحن آمنني خلل األعوام اخلمسة 
املاضية”.

وتوض��ح هانا أن حزب التحري��ر ظهر في أعقاب 
النظ��ام  أبعده��م  حي��ث  الش��يوعية  انهي��ار 
الس��وفيتي الس��ابق خلل حكم س��تالني إلى 
آس��يا الوس��طى، لك��ن بع��د ع��ام 1991 عادوا 
إل��ى موطنه��م ليواجه��وا حملت مض��ادة من 
الس��لفيني لكن أعضاء ح��زب التحرير رغم أن 
أعداده��م على أقصى تقدير ل��م تكن تصل إلى 

عدة آالف إال أنهم كانوا شديدي التنظيم.
وتنق��ل هانا عن إملي��را مرادوفا، أس��تاذة العلوم 
السياس��ية في جامعة س��يمفوروبول، قولها 
“لق��د أصب��ح أعض��اء ح��زب التحري��ر ضحية 
للس��لطات النه��م فريس��ة س��هلة وألنه��م 

يشكلون خطرا عليها في الوقت نفسه” .

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 االخيرة

ملاذا ترامب ال يريد احلرب على إيران؟

الصحافـة األجنبيــة

ترســــم خارطــة املتغريات السياسيــة يف املنطقـــة العربيـــــة و الشرق األوســـط

صمت الغرب على موت حممد مرسي 
يشجع الطغاة يف الشرق األوسط



عبد املحسن عباس الوائلي

البكاء يؤذي النفس ويريحها بالنس��بة 
لي فه��و يطف��ئ اللهيب الذي يش��عل 
قلبي ن��ارا.. فان هذا النزيف اس��تعصى 
على االطباء انه نزيف قلبي.. لذا اقول ان 
البكاء االس��لوب العملي لتحقيق غاية 
تنقي��ة النفس من افرازاتها وش��وائبها 
الدفينة الضارة واملتمثلة في مجموعة 

من االنفعاالت املضطربة.
والب��كاءة بعبارة اخرى، ص��ورة من صور 
التح��رر م��ن االعب��اء النفس��ية الت��ي 
ق��د تثق��ل كاهلنا ف��ي حال��ة االكتفاء 
باحتضانها بني صدورنا أو التستر عليها 
وكأنها وديعة ثمينة نخشى ضياعها أو 

فقدانها.
والب��كاء اوال وقب��ل كل ش��يء س��لوك 
انساني خاص يحتكر ممارسته االنسان 
وحده من بني اجلنس��ني عل��ى اعتبار انه 
لم يثبت بعد بصورة علمية قاطعة قدرة 

احليوان على اداء نفس ذلك السلوك.
ه��ذا وعادة م��ا ينس��ب للم��رأة التفوق 
عل��ى صعيد القدرة على البكاء وان كان 
يصعب ايضا قدرة الرجل في هذا اجملال.

ق��د تك��ون مش��اركة الرج��ل ف��ي هذا 
الصعي��د ضئيل��ة للغاية. فامل��رأة عادة 
ت��ذرف الدمع بص��ورة اكث��ر تلقائية من 
الرج��ل. ورمبا يرجع ذل��ك حلقيقة ارتباط 
الدمع مبظاه��ر الضعف واالفتقار للثقة 

بالنفس.
فالرجول��ة ترتب��ط عادة بالق��وة ورباطة 
اجلأش والق��درة على الصمود والتحمل.. 
الخ. ول��ذا فأن الرجل يؤثر ف��ي كثير من 
احلاالت االحجام ع��ن ذرف الدموع خوفا 
من فقدان مظاهر التحلي بهذه اخلصال 
احلمي��دة. وبالطبع فأن��ه يصعب اغفال 
االستثناءات القليلة حني تتهاوى قدرات 
الرجل عل��ى التحمل حت��ت وطأة بعض 

املواق��ف العاطفي��ة املؤمل��ة والت��ي قد 
تدفعه بقس��وتها ومرارتها لذرف الدمع 

الغزير.
ومن الطريف، ان االمر يبدو مختلفا الى 
حد ما على الصعيد العلمي. فالبكاء.. 
من وجه��ة النظر العلمية البحتة يعد 
مظه��را م��ن مظاه��ر الق��وة والصمود 
باعتباره يقت��رن بالقدرة عل��ى التعبير 

العاطفي اجلريء.
وهك��ذا ف��أن الب��كاء بالنس��بة للمرأة 
يكس��بها قدرة على التحمل النفسي 
الن��ه ميكنها من التعبير عن انفعاالتها 

وعواطفها بصورة تلقائية جريئة.
ولع��ل ذل��ك ف��ي حد ذات��ه يكف��ل لها 
ضمانات الصحة النفسية على اعتبار 
انه يجنبها الوقوع ف��ي براثن االمراض 

اخلطيرة مثل الكبت والتوتر والقلق.
والش��ك ان االصاب��ة مبثل ه��ذه االمراض 
ميك��ن ان يدفع باملرأة الى حافة االكتئاب 
املقيت، االمر الذي يؤثر تأثيرا سيئا على 

سلوكها وتصرفاتها بشكل عام.
لذا ف��أن التعبير العاطف��ي يعد ظاهرة 
صحية من وجهة النظر العلمية وليس 

بالضرورة مظهرا من مظاهر الضعف أو 
االنهيار النفس��ي، االمر الذي يكسبها 
قدرة وشجاعة على اجتياز هذه املواقف 

دون  الصم��ود بصدده��ا  رمب��ا مج��رد  أو 
التعرض بالضرورة خملاطر صحية من نوع 

او اخر.
أما بالنس��بة للرجل فانه ع��ادة ما يؤثر 
اخف��اء مش��اعره ليتركه��ا تف��ور ومتور 
بداخل��ه دون ان يس��مح له��ا بالظهور 

على الس��طح. وس��معت من االطباء ان 
ارتفاع مع��دالت االصابة بأمراض القلب 
والش��رايني بالنس��بة للرج��ال مقارن��ة 
باجلنس الناعم. وبالطبع فان ذلك يرجع 
الهرمونات  بصفة اساس��ية لطبيع��ة 
االنثوي��ة الت��ي تنش��ط جه��از املناعة 
وتكس��به القدرة على مقاومة االصابة 
مبثل هذه االمراض اخلطيرة، ولكن اليجوز 
اغفال اهمية عامل »التحرر النفس��ي« 

على الصعيد الصحي في هذا الصدد.
فمن االهمية مبكان ان نش��ن ثورة عارمة 
ضد كافة االنفعاالت املتأججة بداخلنا 
م��ن اجل حتري��ر النف��س من ش��وائبها 

ورواسبها الضارة.
ويب��دو ان امل��رأة ق��د جنحت ف��ي حتقيق 
»التحرر« في ذلك اجملال الهام. فأصبحت 
متثل اجلن��س »االقوى« واالكث��ر احتماال، 
كم��ا تؤكد الدراس��ات الس��يكولوجية 
احلديث��ة. عل��ى ذل��ك ولكن والرواس��ب 
االجتماعية حتول دون ذلك البكاء يعتبر 
من صالب��ة الرجال وقي��ل الرجال تبكي 
بصمت.. فطول حياتي وانا ابكي بصمت 

ألنني غير راٍض عليها.

نزار حيدر

الع��راُق في قل��ِب العاِصفِة، ملاذا؟!.وه��َو يُِريُد 
أَن يلت��زم احَلياد اإلِيجابي، كي��ف؟ وهل مُيكنُه 
ذلَك؟!.وملاذا تزامنت ضرب��ات املَوصل والبصرة 
ات  وبغداد مع بيان الس��يِّد القائ��د العام للقوَّ

ر؟!. املسلَّحة؟! وعلى ماذا تَُؤشِّ
   وهل جنَح السيِّد رئيس اجلمهوريَّة في إِقناع 
الُفرقاء السياسيِّني في تبنِّي سياسًة واحدًة 

ا يجري في املنطقِة؟!. عمَّ
   ف��ي إِط��ار َه��ِذِه األَس��ئلِة واإلِث��ارات كانت 

األُمسية مبا يلي؛
   ١/ سَببان يجعالن العراق في قلِب العاصفة 

ول؛ ُدوَن غيرِه من الدُّ
ول حس��مت أَمره��ا واتَّخذت     أ/ إِنَّ بقيَّ��ة الدُّ
قرارَها النَّهائي فِإما إِلى جانب واش��نطن وإِما 
ا العراق فلم يفعل َذِلَك  إِلى جان��ب طهران، أَمَّ
ألَنَُّه يسعى لتبنِّي سياسة احَلياد اإلِيجابي ما 

روف لتحقيِقها. أَسعفتُه الظُّ
رَف��ني، واش��نطن وطه��ران،  إِنَّ ِكال الطَّ    ب/ 
راع  تس��عيان لتوظيفِه لصاحِلها في هذا الصِّ
ياسي  ألَهميَّتِه على املُستوى العسكري والسِّ

واإلِقتصادي.
��اٌس وخطيٌر     ٢/ صحيٌح أَنَّ الوضع الَْيْوم حسَّ

ولكنَّني ال أَعتق��دُ أَنَّ حرباً تلوُح في األُُفق، ألَنَّ 
رَفني يعلمان ِعلم اليقني أَنَّها ليست  ِكال الطَّ
ُنزهة وأَنَّها ُمكِلفة، ولذلك فُهما يُكرِّران يومّياً 

بأَنَّهما ال يُريدان احلرب.
َرب��ات  الضَّ سياس��ة  مُت��ارس  طه��ران   /٣    
اإلِس��تباقية ض��دَّ واش��نطن لُتس��يطر على 
الوضع العام وتأخذ املُبادرة بيِدها، من جانٍب، 
وإلِفهاِمه��ا، وكذل��َك حلفاؤها ف��ي املنطقة، 
بَش��كٍل واض��ٍح وصري��ٍح ال يقبل التَّفس��ير 
ه��ا  والتَّأوي��ل، ب��أَنَّ أَيَّ ُع��دواٍن عس��كريٍّ ضدَّ
ياسة على  سُيكلِّفها ثمناً باهضاً، وهذه السِّ
الرَّغ��ِم من أَنَّه��ا تبدو وكأَنَّها ُنُذرُ ح��رٍب، إاِلَّ أَنَّ 
رباُت  التَّجرب��ة تُش��يُر إِلى عكِس َذِل��َك، فالضَّ
اإلِستباقيَّة ]الدِّفاعيَّة[ في أَكثر األَحيان كانت 
لم،  اه السِّ س��بباً ُمباش��راً في دفِع األُمور باتِّ
ر اخلص��م بالثَّم��ن املُتوقَّع واخملاطر  ألَنَّه��ا تُذكِّ
امُلتملة، وهذا ما أَظنُّ أَنَُّه سيحصل، ألَنَّ توازُن 

الم. ًة من أَدوات حتقيق السَّ الرُّعب أَداًة ُمهمَّ
   ٤/ تراج��ع الرَّئي��س ترام��ب ع��ن ُخطط��ِه 
ها  ة أَهمَّ العسكريَّة ضدَّ طهران ألَس��باٍب عدَّ

أَمران؛
   أ/ بع��د أَن أَثبتت طه��ران، وباألَدلَّة القاِطعة، 
��س التي أَس��قطتها كانت  أَنَّ طائرة التجسُّ
َق املياه اإلِقليميَّة وليس��ت في املياِه  حتلِّق َف��وْ
ًة  الدوليَّ��ة، األَم��ر الذي أَس��قط ذريع��ًة مهمَّ
كان��ت واش��نطن حُت��اول توظيفه��ا لض��رِب 
ولي مصدر  طهران التي سيعتبرها اجمُلتمع الدَّ
وليَّ��ة في مي��اِه اخلليج  تهدي��ٍد للمالح��ِة الدَّ

تِه!. اإلِستراتيجيَّة للعاَلم بُرمَّ
   ب/ بع��د أَن ل��م ينج��ح الرَّئي��س ترامب في 
، أُورب��ي أَو غي��رِه،  إِس��تمالِة أَيِّ حلي��ٍف دول��يٍّ
��ة ُخططِه العس��كريَّة التي  وإِقناع��ِه بصحَّ

ينوي التَّعامل بها مع طهران، ليأخذُه معُه!.
   فاملعروُف تاريخّياً أَنَّ واش��نطن ال تذهب إِلى 
ح��رٍب، أَيََّة حرٍب أَكان��ت ش��املٍة أَو محدودٍة، 

لوحِدها.
   ٥/ بقدرِ َضعف اخلامتة التي أَنهى بها القائد 
ات املس��لَّحة بيانُه َقْب��َل يَوَمني،  العام للق��وَّ
بنفِس الَقدر كان الردُّ قويّاً في البصرِة واملَوصل 

وفي العاصمِة بغداد.
��ٌر واض��ح على َضعف ُقدرة العراق     وهو ُمَؤشِّ
على تبنِّي سياس��ة احَلي��اد اإلِيجابي وهَو في 

قلِب العاِصفة.
   إِنَّ املُعوِّقات التي حتول دون تبنِّي بغداد لهذِه 

ها : ياسة كثيرٌة إاِلَّ أَنَّ أَهمَّ السِّ
   أ/ اإلِره��اب ال��ذي ع��اَد يزحف م��ن حواضنِه 

افئة إِلى املُدن، وإِن كاَن بُبطٍء. السريَّة الدَّ
  ب/ فوض��ى التَّصريحات السياس��يَّة، والتي 
كتور برهم  حاول الس��يِّد رئيس اجلمهوريَّة الدُّ
صال��ح ضبطها من خالِل س��عيِه املُس��تمر 
بأَهميَّ��ة  الُفرق��اء السياس��يِّني  إلِقن��اع كلِّ 
ولة في هذا  ��ة للدَّ ياس��ات العامَّ اإلِلتزام بالسِّ
اس والتي ال ينبغي أَن تُعبِّر عنها  رف احلسَّ الظَّ

َغير وزارة اخلارجيَّة.
رأس��ِه  وعل��ى  واإلِداري  املال��ي  الفس��اد    ج/ 
امُلاصصة التي باَت واضحاً الَْيْوم أَنَّها أَساس 
ي  ولة ألَنَّها ه��ي التي تغطِّ كلَّ فس��اٍد في الدَّ

عليِه وهي التي حتميه.
   ه��ذه املعوِّقات أَنتجت وضعاً خطيراً للغايِة 
ولة س��يطرتها على  يتمثَّ��ل ف��ي ُفق��دان الدَّ
فها  األَدوات واآلليَّ��ات التي من املُفروض أَن توظِّ
في أَيَّة عمليَّة تفاوض مع أَيَّة َدولة َسواء كانت 
َول اإلِقليميَّة أَو العامليَّة،  م��ن ُدَول اجِلوار أَو ال��دُّ
األَمر الذي أَضعف موقفها في املُفاوضات بعد 

أَن أَسقط من يِدها أَدوات هذا التَّفاوض وأَدوات 
غط وغير ذلك. الضَّ

   ٦/ مازلُت أَش��كُّ بُق��درة العراق على أَن يكوَن 
وس��يطاً ف��ي األَزم��ة احلاليَّ��ة بني واش��نطن 
وطه��ران، ألَنَّ األُولى ال تثُق الثَّانية قادرُون على 

]َخربطة الَغِزل[ في أَيَّة حلظٍة لتغيير مسارات 
الوس��اطِة مث��الً، واألَخي��رُة ال تريُد م��ن بغداد 
أَن تكوَن وس��يطاً ألَنَّ ذلك يعن��ي أَنَّ عليها أَن 

حُتيِّدُه في هذا النِّزاع.
   ٧/ الرَّئي��س ترام��ب يعتق��د ب��أَنَّ كلَّ احلروب 
رق األَوسط كانت  التي خاضتها بالدُه في الشَّ
��ٌر على أَنَّ��ُه ال ينوي  حروب��اً عبثيَّ��ًة وهذا ُمَؤشِّ
َخ��وَض ح��رٍب جديدٍة ف��ي املنطق��ة، وعندما 
تراجَع ع��ن ُخططِه العس��كريَّة ضدَّ طهران 
ألَنَُّه يع��رُف جيِّداً بأَنَّها س��تكوُن حرباً عبثيًَّة 
ة  جدي��دًة! وهي س��وف لن تنته��ي بِإطالق عدَّ
ر بَشكٍل دراميٍّ ال يقدر  ا س��تتطوَّ صواريخ وإِنَّ
��يطرة عليه��ا وعلى  ه��و وال غيرُه عل��ى السَّ

ًة إِذا اس��تهدَف الردُّ  نتائجه��ا املُنظورة، خاصَّ
اليد التي توِجعُه!.

   ٨/ أَضف إِلى ذلك فالذي ال يجُرُؤ على تسميِة 
ول��ة التي تقف وراَء حرِب النَّاقالت في مياِه  الدَّ
اخلليج ال ينوي بالتَّأكيد إِش��عاَل فتيل احلرب 
ريعة، الُفرصة،  ف��ي املنطقة وإاِلَّ ملا ضيَّ��ع الذَّ

هذه مترُّ من بنِي يَديِه.
   ٩/ فض��الً عن أَنَّ رفضُه ملقت��رِح وزير دفاعِه 
بالوكال��ة إلِرس��ال ]١٥٠[ أَل��ف جن��دي إِل��ى 
��رٌ آخر على ع��دِم نيَّتِه التورُّط  املنطقة ُمَؤشِّ

في مثِل َهِذِه احلرب.
   ١٠/ إِنَّ واح��دًة م��ن أَه��م أَس��باب فوض��ى 
ياس��ات التي ميارسها الرَّئيس ترامب هو  السِّ
أَنَُّه ال يُصغ��ي إِلى مراكز األَبحاث والتي ليس 
َل��ُه عالقًة بها أَصالً فضالً ع��ن كوِنها عالقة 
س��ة  َغير وديَّ��ة باعتبار أَنَُّه لم يأت من املَؤسَّ
ولذل��ك  التاريخيَّ��ة  والسياس��يَّة  احلزبيَّ��ة 
فه��َو ل��م يتعام��ل وال يع��رف أَن يتعامل مع 
س��ات  َه��ِذِه املراكز التي عادًة ما تغذِّي املَؤسَّ

الرسميَّة بَشكٍل واسٍع.
   بل وصلت املرحلة إِلى أَنَّ عناصر مهمة وبارزة 
في إِدارتِه راُحوا يُدُلون بتصريحاٍت أَقل ما يُقال 

عنها أَنَّها ال تدعم سياسات الرَّئيس.
   ١١/ صحي��ٌح أَنَّ هن��اك ق��وًى ُعظمى أَعلنت 
مواق��َف حاس��مٍة لصال��ِح طهران ف��ي ظلِّ 
تصاُع��د األَزمة مع واش��نطن، وعلى رأس��ها 
ل  روسيا، إاِلَّ أَنَّني ال أَعتقُد بأَنَّ أَيٍّ منها ستتدخَّ
]عس��كريّاً[ لصال��ِح طهران إِذا ما اش��تعلت 
ني��ران احل��رِب ف��ي املنطق��ة، بل س��تكتفي 
ياسي والدبلوماسي الذي تنتهي  باحلراِك السِّ

مصبَّاتِه في مجلس األَمن.

لع��ل اهم ما ميي��ز الدول املتقدمة والعال��م املتطور هو اعتماد 
معايير ثابتة مع نظرة متس��اوية في توزيع الفرص واالمكانات 
عل��ى ابناء الش��عب كافة م��ن دون ايالء الفروق��ات العرقية أو 
املذهبي��ة أو العائلية أو الدينية أو املناطقية اي اهتمام بل رمبا 
ترِّم القوانني النافذة هناك اي فعل قد يحصل من هذا القبيل 
الن االس��اس في العقد االجتماعي ب��ني املواطن والدولة يقوم 
على الشعور باملواطنة وما يترتب عليها من حقوق وواجبات.. 
وهذا االمر قادني الى التس��اؤل عن واحدة من امللفات التي رمبا 
ال ينتب��ه إليه��ا الكثير رمبا ألنها ال تعن��ى اال فئة املوظفني في 
مختل��ف الوزارات.. وحتديدا من يرغب فيهم بإكمال الدراس��ة 
لتحس��ني وضعه االقتصادي او طموحه العلمي وكالهما حق 
مش��روع لكل مواطن م��ا دام ضمن الس��ياقات القانونية وال 
يتعارض مع حقوق املواطنني بالدرجة االولى والنهائية بوصف 
جمي��ع موظف��ي اخلدم��ة العامة ب��دءا من رئي��س اجلمهورية 
وانتهاء بالدرجات الدنيا في السلم الوظيفي مهمتهم توفير 
ما يحتاجه ابناء الش��عب كال من موقعه ومس��ؤوليته .. لكن 
وم��ع ما ذكرناه من حقوق للموظف��ني خاصة واملواطنني عامة 
فإننا نسمع عن حاالت في مختلف محافظات بلدنا والوزارات 
اش��تكى فيه��ا موظف��ون م��ن املزاجية ف��ي من��ح االجازات 
الدراسية من مديرياتهم اخملتلفة على الرغم من ان الشهادات 
العلي��ا التي قد يحصل��ون عليها ان مت قبوله��م تدخل ضمن 

دوائره��م  حاج��ة 
التخصصات  لهذه 
حاال او مس��تقبال.. 
يحصل  فبعضهم 
على االجازة او عدم 
ان  مبجرد  املمانع��ة 
يقدِّم الطلب واآلخر 
ال يحصل عليها اال 
بعد اللتيا والتي!!...
ومن اجلدي��ر بالذكر 
التعلي��م  وزارة  ان 
وزيره��ا  بش��خص 
أخ��ذت  الس��هيل 
إزالة  على عاتقه��ا 
طريق  عن  العقبات 

الدارس��ني مبختل��ف فئاته��م وتخصصاتهم ول��م يقف عند 
حدود العراق فحس��ب بل ت��اوزه الى اخلارج.. لكن املش��كلة 
التي بقيت قائم��ة هي مزاجية بعض املدراء في منح االجازات 
ملوظفيهم وهنا البد من معاجلة املش��كلة وأزعم ان احلكومة 
وعبر الوزارات اخملتلفة تس��تطيع ايجاد احلل لهذه االشكالية 
عبر مراعاة احلاجة الى االختصاص ولو مستقبال وتوفر البدالء 
من املوظف��ني ريثما يحصل املوظف على الش��هادة املطلوبة 
وبذل��ك نكون س��اهمنا في تطوي��ر قابليات مؤسس��اتنا عبر 
تطوي��ر معارف موظفيه��ا وتهيئتهم علمي��ا على وفق أحدث 

النظريات العلمية .

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 واملبة

تنويــه..إلى كتابنا األعزاء

 خارطة طريق

 االجازات الدراسية
 واألمزجة
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ملاذا تتزايد ظاهرة االنتحار بني الشباب ؟

جميل عودة ابراهيم

م��ا حجم ح��االت االنتح��ار ف��ي العالم؟ 
ما هي أس��باب االنتحار؟ مل��اذا ينهي هذا 
الع��دد الكبي��ر م��ن الن��اس حياتهم كل 
ع��ام؟ هل ه��و بس��بب الفق��ر؟ البطالة؟ 
انهيار العالقات؟ أم هو بس��بب االكتئاب 
أو االضطرابات النفسية اخلطيرة األخرى؟ 
ه��ل االنتح��ار نتيج��ة لفعل مته��ور، أم 
أنه نتيج��ة التأثريات اخلافض��ة للتثبيط 
كالكح��ول أو العقاقي��ر؟ وما ه��و املوقف 
اإلنس��اني؛ والديني؛ والقانون��ي من فعل 
االنتحار؟ وما هي االس��تراتيجيات الالزمة 

للحد منه؟
االنتح��ار )لغ��ة( هو قتل النف��س، فيقال: 
انتحر الرجل؛ أي قت�ل نف�س��ه. واالنتحار 
مصدر للفعل انتح�ر، وهو إصابُة اإلنسان 
نْفسه لقصِد إفنائه�ا. ويقال: إن االنتحار 
م��ن النحر الذي هو أعلى الصدر، وعبر ب�ه 
للغالب؛ إذ غالباً ما يكون قتل النفس من 

النحر والصدر، بقصد اإلسراع لهالكها.
واالنتحار )اصطالحا( هو كل حاالت املوت 
التي تنتج بش��كل مباش��ر أو غير مباشر 
من فعل سلبي أو إيجابي ينفذه الضحية 
نفس��ه، وهو يع��رف أن ه��ذا الفعل يصل 
به إلى هذه النتيج��ة، أي املوت. وٌعرف أنه 
عدوان ضد النفس، ش��عوري أو إرادي يؤدي 
إلى املوت. وٌعرف أيضا أنه ظاهر اجتماعية، 
ومش��كلة طبية، تعل الش��خص يزهق 
روحه بسبب عجز عن مواجهة الواقع، أو 
لفشل ش��خصي في املشكالت الطارئة، 
أو ي��أس لع��دم الق��درة عل��ى التكيف مع 

الظروف الطارئة املستجدة واملفاجئة.
م��ن  مرتفع��ة  أرقام��ا  االنتح��ار  يخل��ف 
الضحايا؛ إذ يلقى ما يزيد على )٨٠٠( ألف 
ش��خص حتفه كل ع��ام، ج��راء االنتحار 
الذي يحتل املرتبة الثانية بني أهم أسباب 
الوفاة بني الشباب، في الفئة العمرية بني 

)١٥-٢٩( سنة، على مستوى العالم. وهناك 
مؤشرات على أنه مقابل كل شخص بالغ 
مات منتح��راً كان هناك ما يزيد على )٢٠( 

شخصاً آخرين حاولوا االنتحار.
وأش��ارت تقارير منظمة الصحة العاملية 
الص��ادرة في عام ٢٠١٣ إل��ى أن هناك أكثر 
م��ن )١٢٠٠٠٠٠( ش��خصا يقدم��ون عل��ى 
االنتح��ار، على مس��توى العالم س��نويا، 
أي )٣٠٠٠( آالف ش��خص ينتح��رون يوميا، 
وأن كل حال��ة انتح��ار تام��ة تقابلها )٢٠( 
محاولة فاش��لة، أي أن هناك ما يقارب من 
)٢٠( إلى )٦٠( ملي��ون محاولة انتحار على 

مستوى العالم سنويا،
وتتباين األرقام بني البل��دان، إال أن البلدان 
ه��ي  الدخ��ل  واملتوس��طة  املنخفض��ة 
الت��ي تتحمل معظم الع��بء الناجم عن 
عملي��ات االنتحار عل��ى الصعيد العاملي، 
ويقع م��ا يقدر ب� )٧٥%( م��ن جميع حاالت 
االنتحار في هذه البلدان، وينتشر االنتحار 
- بش��كل كبير - بني الفئ��ات التي تعاني 
م��ن التهمي��ش والتميي��ز ف��ي اجملتم��ع. 
ويكون األثر الواقع على األس��ر واألصدقاء 
واجملتمعات أثراً مدم��راً، وبعيد املدى، حتى 
وإن م��ر وقت طويل على انتحار أش��خاص 

أعزاء عليهم.
يق��ول علماء االجتماع والطب النفس��ي 
إن الكثيري��ن م��ن الن��اس تراوده��م فكرة 
حلم املوت واخلالص م��ن حياتهم؛ عندما 
ال يس��تطيعون مواصل��ة احلي��اة في ظل 
تصاحبه��م،  الت��ي  وامللم��ات  املعوق��ات 
وخاصة عندما تنتابه��م حاالت االكتئاب 
النفس��ي ال��ذي يفق��د فيه اإلنس��ان أي 
رابط��ة باحلي��اة من خ��الل الظلم��ة التي 
يعي��ش بها في تلك اللحظة، فال يرى حال 
ومخرج��ا ملعانات��ه وعذاباته س��وى إنهاء 
حياته طوعا بي��ده. ولكن القلة من هؤالء 
من يجرؤ وميتلك القوة واإلصرار على تنفيذ 

هذه الفكرة وتصفية نفسه جسديا.
هناك بعض الناس من يقدم على االنتحار 
اجلزئ��ي، أي ال يكون في تفكيره وتصميمه 
على وض��ع حد حليات��ه حتى امل��وت، وإنا 
يس��عى م��ن وراء ذلك إل��ى تفري��غ ما في 
نفس��ه وروحه م��ن ش��حنات األلم، حتى 
يس��تعطف م��ن حول��ه، ليش��عروا ب��ه، 
ومبعاناته واإلحس��اس به، وبالتالي ليحوز 

أحزان��ه،  ومش��اركته  اهتمامه��م  عل��ى 
والتخفيف عنه، ومس��اعدته باخلروج من 

ه��ذه األزمة الت��ي أملت به، ولم يس��تطع 
التغلب عليها لوحده.

أسباب االقدام على االنتحار
وال يوجد تفس��ير واحد للس��بب وراء وفاة 
الن��اس عن طري��ق االنتحار، ألن الس��لوك 
االنتح��اري هو ظاهرة معق��دة، تتأثر بعدة 
عوام��ل، تتفاعل مع بعضها البعض، وهي 
عوامل ش��خصية؛ واجتماعية؛ ونفسية؛ 

وثقافية؛ وبايولوجية؛ وبيئية.
وقد كشفت منّظمات رسمية عن معظم 
األس��باب الت��ي دفع��ت باألش��خاص إلى 
الّتفكي��ر باالنتح��ار س��عياً للخالص من 
احلياة التي يعيشونها، ومن هذه األسباب: 
يعان��ي  حي��ث  الّنفس��ّية:  االضطراب��ات 
بع��ض الن��اس من أم��راض نفس��ّية تؤّدي 
به إل��ى االنتح��ار؛ كاله��وس، واالنفصام، 
واالكتئ��اب احل��اّد، كم��ا أّن الّصدم��ات قد 
ت��ؤّدي باألش��خاص إل��ى مثل ه��ذا العمل 
املش��ني. ومن األس��باب هي إدمان اخملّدرات 
وتعاطيها: حيث تعد اخملّدرات من مذهبات 
العق��ل التي تؤّدي باإلنس��ان إلى فعل كّل 
ما ال يتقّبله العقل البشرّي الّسليم، فمن 
املمكن ملدمن اخملّدرات أن ميارس سلوكيات، 
ويقدم على أفعال، وهو غير مدرك لها حتت 

تأثير اخملّدر، كالقتل واالغتصاب واالنتحار.
ومن األس��باب أيضا املش��كالت الصحية 
الت��ي متن��ع اإلنس��ان م��ن ممارس��ة حياته 
طبيعيا، حيث أّكد أطّباء على وجود ارتباط 
وثيق بني املشاكل الصحّية واالنتحار، ومن 

بينها إصابات الّدماغ املرضّية، والّسرطان، 
والفش��ل الكل��وّي، واإلي��دز، وغيره��ا من 
األمراض، كما أّن االنتحار قد يكون نتيجًة 
لآلث��ار اجلانبّي��ة لبع��ض األدوية، وم��ن أبرز 
األس��باب الت��ي تش��ّكل حال��ًة نفس��ّيًة 
للّش��خص االعت��داء اجلنس��ّي، والّتحّرش 

اجلنسّي، والّتفّكك األسرّي، والبطالة.
ومن بني األس��باب املشجعة على االنتحار 
ه��و ما تق��وم ب��ه بع��ض وس��ائل اإلعالم 
والتواص��ل االجتماعي الت��ي تظهر حالة 
االنتح��ار عل��ى أنه عم��ل مب��رر، وصاحبه 
بط��ل يس��تحق االحت��رام والتقدي��ر، م��ا 
يش��جع الش��باب مم��ن يتأثرون مبث��ل هذه 
الدعاي��ات عل��ى االنتح��ار به��دف لف��ت 
انتب��اه اجملتمع حلالته. األم��ر الذي يزيد من 
خطر )تقليد( عملي��ات االنتحار. كما تعد 
سهولة احلصول على وسائل االنتحار أحد 

األسباب على تزايد االنتحار.
وال خالف حول ترمي فعل القتل والش��روع 
واملساهمة فيه في القوانني اجلنائية كافة 
دون اس��تثناء، أم��ا االنتحار فعل��ى الرغم 
من أنه ميثل اعتداء على حق اإلنس��ان في 
احلي��اة، إال أن القوان��ني ق��د اختلفت حول 
مدى اعتباره جرمية في حد ذاته من عدمه، 
كما طال هذا اخلالف الش��روع في االنتحار 
واملس��اهمة فيه، فبعضها تبيح كل هذه 
األفعال، وبالتالي فال عقاب، وبعضها ترم 
ه��ذه األفعال وتفرض له��ا عقوبة جنائية. 
لتج��رمي  املؤي��دون  الفقه��اء  ذه��ب  فق��د 
أفع��ال الش��روع إل��ى إمكاني��ة معاقب��ة 
الش��ارع عل��ى االنتح��ار إم��ا باحلب��س، أو 
بالغرام��ة، أو بحرمانه م��ن بعض حقوقه 
املدني��ة والعائلي��ة، أو حرمانه من حقوقه 
السياس��ية، وذل��ك به��دف حتقي��ق الردع 

العام.
أم��ا من وجه��ة نظر اإلس��الم فان��ه ليس 
لإلنسان حق التصرف في حياته أو إنهائها 
بإرادته متى شاء؛ ألنه ال ميلك احلياة أساسا 
حتى ميل��ك املوت، فهذا احل��ق هو هبة من 
اهلل، وهو من بيده التصرف فيه. والش��رائع 
الس��ماوية مجتمع��ة اعتب��رت أن احلي��اة 
ليس��ت مل��كا لإلنس��ان، وإنا ه��ي ملكا 
خالصا للخالق وحده. وعليه فان االنتحار 
فعل محرم، وهو من الكبائر في اإلس��الم؛ 
ألن��ه قتل للنفس املترم��ة، حيث قال اهلل 

تعال��ى )َواَل تَْقُتُلوا النَّْفَس الَِّتي َحرََّم اهلل إاِلَّ 
باحل��ق( وقال تعالى: )َواَل تَْقُتُلوا أَنُْفَس��ُكْم 
 َكاَن ِبُك��مْ رَِحيماً، َوَم��ن يَْفَعْل ذِلَك 

َ ّ
إِنَّ اهلل

ُعْدَوان��اً َوُظْلماً َفَس��ْوَف ُنْصِليِه َن��اراً َوَكاَن 
ِ يَِسيرا(.

ّ
ذِلَك َعَلى اهلل

وفي األح��وال كلها، فال ش��ك أن االنتحار 
ظاه��رة اجتماعي��ة س��لبية ته��دد أم��ن 
األفراد واجلماعات والدول، وهي تس��تفحل 
ف��ي كثي��ر م��ن البل��دان الس��يما البلدان 
اإلس��المية، وه��ي م��رض خطي��ر البد من 
الس��يطرة عليه، حيث إن االنتحار هو أمر 
ميكن التصدي له، واحلد منه، وأول وس��ائل 
التصدي ل��ه هو االعتراف بوج��وده، ووضع 
بيان��ات ومعلومات عن أس��باب انتش��اره، 
بني عموم السكان، ال سيما الشباب على 
وجه التحديد، وأس��باب االنتحار ليس��ت 
واح��دة ف��ي كل دولة، وليس��ت واحدة في 
ح��دود الدول��ة الواحدة، بل ه��ي مختلفة 
ومتع��ددة، ومعرف��ة م��ا هي أس��باب أكثر 
ح��االت االنتح��ار ميك��ن أن يك��ون اخلطوة 

األولى لتشخيص هذا املرض اخلطير.
ولكي تفلح االستجابات الوطنية للتصدي 
ل��ه، هناك حاج��ة إلى وضع إس��تراتيجية 
بش��أن  القطاع��ات،  متع��ددة  ش��املة 
الوقاي��ة من االنتح��ار. وميكن أن تنقس��م 
اس��تراتيجيات التص��دي لعوام��ل خط��ر 
االنتحار إل��ى نوعني من االس��تراتيجيات، 

هي:
١- اس��تراتيجيات الوقاي��ة العام��ة: وهي 
إستراتيجية مصممة للوصول إلى جميع 
الفئات الس��كانية. وهي ته��دف إلى زيادة 
ف��رص احلص��ول عل��ى الرعاي��ة الصحية، 
وتعزي��ز الصح��ة النفس��ية، واحل��د م��ن 
تعاطي الكحول على نح��و ضار، واإلدمان 
على اخملدرات، واحلد من فرص احلصول على 

وسائل االنتحار وغيرها.
٢- إس��تراتيجية الوقاي��ة االنتقائية: وهي 
إس��تراتيجية تس��تهدف حتدي��دا الفئات 
األكث��ر قابلي��ة للتأث��ر، مثل األش��خاص 
الذين س��بق لهم أن عانوا م��ن الصدمات 
النفسية أو االنتهاكات، وأولئك املتضررين 
والالجئ��ني  الك��وارث،  أو  م��ن الصراع��ات 
املفجوع��ني  واألش��خاص  واملهاجري��ن، 
بس��بب االنتحار، من خالل تدريب)احلراس( 
الذين يس��اعدون أش��خاصاً قابلني للتأثر، 

ويقدمون خدمات املساندة لهم.
وم��ن خالل م��ا تقدم ميك��ن أن نذكر بعض 

الوسائل التي حتد من االنتحار أهمها:
- ينبغي التنس��يق والتع��اون بني قطاعات 
متع��ددة ف��ي اجملتم��ع، القطاع��ني العام 
واخل��اص عل��ى ح��د س��واء، مب��ا ف��ي ذلك 
القطاعات الصحية وغي��ر الصحية مثل 
التعلي��م، والعم��ل، والزراع��ة، واألعم��ال 
التجاري��ة، والع��دل، والقان��ون، والدف��اع، 
والسياس��ة واإلعالم. ويجب أن تكون هذه 
اجلهود ش��املة ومتكاملة ومت��آزرة، نظراً 
ألنه ال يوجد نهج واحد ميكن أن يؤثر وحده 

على مشكلة معقدة مثل االنتحار
- ينبغ��ي إدم��اج الوقاية م��ن االنتحار في 
بوصفه��ا  الصحي��ة،  الرعاي��ة  خدم��ات 
مكوناً أساس��ياً. فاالضطرابات النفسية، 
وتعاط��ي الكحول على نحو ضار يس��هم 
في كثير م��ن حاالت االنتحار حول العالم. 
فالتحدي��د املبك��ر لألع��راض االنتحاري��ة 
وإدارتها على نحو فع��ال عنصران مهمان 
في ضامن حصول األفراد على الرعاية التي 

يحتاجونها.
مراقب��ة  مهم��ة  األس��رة  عل��ى  يق��ع   -
تصرف��ات األبن��اء والبنات، وم��دى نفورهم 
واستجابتهم للمتغيرات في حياة األسرة، 
وما يوجههم خارج املنزل، فمراقبة األبناء 
ومش��اركتهم حياتهم من شأنه أن يدفع 

عنهم خطر االنتحار أو التفكير به.
- تلع��ب اجملتمع��ات دوراً حيوياً في الوقاية 
م��ن االنتح��ار، إذ أن باس��تطاعتها تق��دمي 
الدعم االجتماعي لألفراد املعرضني خملاطر 
االنتح��ار، واملش��اركة في رعاي��ة املتابعة، 
ودع��م املفجوع��ني م��ن انتح��ار املقرب��ني 

إليهم.
الوس��ائل  إتاح��ة  عل��ى  قي��ود  وض��ع   -
املس��تخدمة ف��ي االنتحار. مث��ل احلد من 
إمكانية احلصول على املبيدات احلش��رية، 

واألس��لحة النارية، أو وض��ع احلواجز على 
اجلسور.

املس��ؤولة،  اإلعالمي��ة  التقاري��ر  إع��داد   -
ف��ي وس��ائل  االنتح��ار  بش��أن عملي��ات 
اإلع��الم، ووس��ائل التواص��ل االجتماعي، 
وذلك من خالل تن��ب الوصف التفصيلي 
لألعمال االنتحارية، وتنب إثارة التمجيد، 
واستخدام لغة مسؤولة، وتوعية اجلمهور 
العام مبوضوع االنتحار، والعالجات املتاحة 
ل��ه، وتوفي��ر املعلوم��ات عن م��كان طلب 

املساعدة.
- أن تق��وم األجه��زة اخملتصة ف��ي محاولة 
احت��واء ح��االت االنتح��ار، خاص��ة عندما 
يستعرض املنتحر نفسه، ويبدأ بالتهديد، 
ويخاط��ب اجلمهور بكلمات مقتضبة غير 
مفهومة تدل على اخلوف، وعدم السيطرة 
على نفس��ه في هذه اللحظ��ة، وهنا يأتي 
دور اخملتصني في إجراء احلوارات الالزمة من 
أج��ل التأثير على املنتح��ر لثنية عن إلقاء 
نفس��ه مثال عن س��طح بناية، باإلضافة 
إل��ى ضرورة إيج��اد كادر م��درب وله خبرته 
وأخ��ذ االحتياطات الالزمة م��ن أجل توفير 

سقوط آمن ومحاولة إنقاذ حياة املنتحر.
- يق��ع عل��ى الدول��ة الق��در األكب��ر م��ن 
ت��اه  بواجباته��ا  بالقي��ام  املس��ؤولية 
احلل��ول  وإيج��اد  وأبنائه��ا،  مجتمعه��ا 
وتوفير  لتخفي��ف معاناته��م،  املناس��بة 
االحتياج��ات الضرورية الت��ي تكفل للفرد 
واألس��رة حياة كرمية تغنيه عن العوز ومد 
اليد الستجداء حاجته، وذلك بتوفير فرص 
العمل للجميع، ومد يد العون للمحتاجني، 
ودع��م امل��واد األساس��ية في حي��اة الفرد 
من م��أكل وملبس ومراف��ق حيوية ورعاية 
صحية حتى يس��هم اجلميع في املافظة 
عل��ى هذا الف��رد الذي يش��كل ج��زءا من 
اجملموع الذي يشكل بالتالي اجملتمع كامال 

شعبا وحكومة ودولة.

من بني األسباب املشجعة 
على االنتحار هو ما تقوم 
به بعض وسائل اإلعالم 
والتواصل االجتماعي التي 
تظهر حالة االنتحار على أنه 
عمل مربر

هل نجحَ السيِّد رئيس 
الجمهوريـَّة يف ِإقناع 
الُفرقاء السياسيِّني يف 
ّي سياسًة واحدًة عمـَّا 

ِ
تبن

يجري يف املنطقةِ؟

البكاء من وجهة النظر 
العلمية البحتة يعد مظهرا 
من مظاهر القوة والصمود 
باعتباره يقرتن بالقدرة على 
التعبري العاطفي الجريء

وزارة التعليم بشخص وزيرها 
السهيل أخذت على عاتقها 
إزالة العقبات عن طريق 
الدارسني بمختلف فئاتهم 
وتخصصاتهم ولم يقف 
عند حدود العراق فحسب بل 
تجاوزه اىل الخارج

العراق يف قلِب العاِصفِة .. كيَف حيِمي نفسُه؟

 د.علي عبد الوهاب

دعين ابكي



9من الماضي

فإنّنا جند أن غالبية األفراد مييلون 
إل��ى ع��د اللفظ��ني مش��تركني 
ملعن��ى واح��د وهو األم��ر القدمي، 
ال��ذي ال حداث��ة في��ه، ولكونن��ا 
ال نس��تطيع أن نلم��س أي فارق 
بينهم��ا، معتمدين على املذهب 
»االتباع��ي«، وهذا س��بب وجيه، 
وراج��ع إل��ى ارتباطهم��ا الوثيق 
دوماً، وف��ي مجاالت احلياة كافة، 
فال نكاد نذكر اللفظ األول حتى 
نتبعه باللف��ظ اآلخر، وإن كانت 
الع��ادات ه��ي مجموع��ة األمور 
التي اعتدنا على القيام بها منذ 
الصغر، وه��ي راجعة إلى ما قام 
ب��ه اآلب��اء واألجداد عل��ى امتداد 
أم��ا  كبي��ر،  بش��كٍل  حياته��م 
التقاليد، فهو امل��وروث الثقافي 
ال��ذي ورثناه عن اآلب��اء القدامى، 
وأصبح بالنس��بة إلينا كالكتب 
القدمي��ة أو املراجع، نع��ود إليها 
عن��د احلاج��ة، ومن أه��م األمور 
الت��ي عانين��ا منه��ا ف��ي اآلونة 
األخيرة إلى االضط��رار إلى تبرير 
التصرفات كافة التي تصدر منا 
لألبن��اء حت��ت مس��مى العادات 
والتقاليد.ومن هذه العادات التي 
متس��ك بها مجتمعن��ا وحافظ 
على احياء تراثها طوال كل هذه 
الس��نني، م��رة بداع��ي األصالة، 
ومرة بداع��ي احملافظة على تراث 
األج��داد، وم��رة بداع��ي التع��ود 
)الع��ادات( واالش��تياق إل��ى لذة 
وطعم وأجواء العائلة العراقية، 

س��يما  وال  العراقي��ون  ح��رص 
تراث  احي��اء  عل��ى  البغدادي��ون 
)املطب��خ واألكالت( التي أضحت 
عادة وتقليد لكل بيت، وبخاصة 
واس��تقبال  املناس��بات  عن��د 
الضيوف؛ وال س��يما مبا يس��مى 
الوالئم، اكراماً واحتراماً وحفاظاً 
على نظام اجتماعي، من ش��أنه 
أن يق��رب ويزيد أواص��ر العالقات 
ب��ني العوائ��ل، وتلبي��ة لرغب��ات 

العائلة  أفراد األس��رة، حرص��ت 
العراقي��ة عل��ى تق��دمي أطب��اق 
ش��هيرة  تع��د  وأكالت  معين��ة 
الس��مك،  ومميزة مبذاقها، منها، 
والبرياني،  والتش��ريب،  والدوملة، 
احترامنا  م��ع  بأنواعها،  والكبة 
واليابسة مع  للبامية  الش��ديد 
عري��س املائدة )التمن(، )وال تهون 
ش��وربة العدس(؛ أم��ا الكبة وال 
سيما )كبة اجلدر( املصنوعة من 

البرغ��ل واللحم، فله��ا كيانها 
اخلاص، ولها خصوصيتها، ولها 
مطاعم ش��هيرة تعده��ا بطرق 
تتف��رد به��ا، ومن ه��ذه املطاعم 
الت��ي متيزت بتق��دمي )كبة اجلدر( 
مطع��م )كب��ة أمي وب��س( الذي 
يق��دم كب��ة )غريب��ة وعجيبة(؛ 
والت��ي حدثن��ا عنه��ا صاح��ب 
املطع��م الس��يد حي��در يحيى 
ابراهي��م إذ ق��ال:« إن هذه الكبة 
تتك��ون م��ن عج��ني عب��ارة عن 
طحني مع اللح��م فقط، ولهذا 
تتمي��ز بطعم لذي��ذ وممتع خاص 
جداً، وعمل هذا النوع من الكبة 
ورثته من والدت��ي العزيزة، حيث 
كانت متلك مطعماً خاصاً بهذا 
النوع من الكبة في مدينة احللة 
منذ خمسني سنة، وبالرغم من 
أنها تعمل أنواع الكبة، مثل كبة 
حلب، وبتيته جاب، وكبة جريش، 
وأن مطعم )كبة أمي وبس( يقدم 
أنواع متعددة من اآلكالت، منها: 

املش��ويات كاف��ة، التم��ن واملرق 
بأنواعه، والس��مك املقلي، إاّل أن 
الطلبات تتركز على أكلة )الكبة 

ملذاقه��ا  العجيب��ة(  الغريب��ة 
اخل��اص واملمي��ز، ولدين��ا زبائ��ن 
دائمني، وم��ن مناط��ق مختلفة 
وبعيدة، يأت��ون خصيصاً لتناول 
ه��ذا النوع م��ن الكب��ة، منهم 
الفنان��ة هيفاء حس��ني والفنان 
زهير محمد رش��يد والفنان إياد 
راض��ي والفن��ان س��عد خليفة 
والفنان هاش��م سلمان وآخرين، 
رمب��ا كون املطعم يق��ع جغرافياً 
في قلب مدينة بغداد )احلارثية(، 
ومن ضمن برنامج خروج العوائل 
للتسوق يختمونه بتناول وجبة 
الكبة قب��ل عودتهم إلى البيت، 
إضاف��ة إل��ى أن املطع��م يدي��ره 

ش��خص متخصص وميلك ذوقاً 
ممي��زاً وخاصاً جداً ف��ي التعامل 
مع الزبائ��ن، ويحرص على تقدمي 

اآلكالت مبس��توى الئ��ق ورفي��ع، 
وجذب كل زب��ون يدخل املطعم 
من امل��رة األولى، وال بد للزبون من 
أن يكرر زيارته للمطعم ويصبح 
من رواده الدائمني، وأهم ما يتميز 
به املطعم أن��ه يجمع بني الذوق 
واملعاصر، وحتى  القدمي واحلديث 
التعام��ل م��ع الزب��ون بش��كل 
شخصي، واألهم من هذا كله أن 
أسعاره مناس��بة جداً للجميع، 
على الرغ��م من أن وجبات اآلكل 
فيه مميزة و)دسمة( وفاخرة، وقال 
الس��يد حيدر صاح��ب املطعم: 
» إن ه��ذا كل��ه م��ن فض��ل اهلل 
سبحانه وتعالى، وبفضل والدتي 

الغالي��ة، التي ال أش��عر باألمان 
والسعادة وقيمة احلياة إاّل بقرب 
)أم��ي و.... بس( وهي تعيش معي 
م��ع أن والدي حي ي��رزق ومتمتع 
بالصح��ة وأطال اهلل س��بحانه 
بعمره، على الرغم من أني متزوج 
ولدي أربع��ة أطفال يتكونون من 
ولدين وبنت��ني، لكن اعتزازي بها 
ولوقفتها مع��ي في حياتي وفي 
افتت��اح هذا املطع��م ال بد أن أرد 
له��ا اجلميل، وه��ي ملهمتي في 
كل عمل��ي، وف��ي كل توفيق��ي، 
وأمتن��ى له��ا وجلمي��ع األمه��ات 
الصح��ة والعافي��ة التامتني مع 
كل االحترام والتقدير والتبجيل، 
وأمتنى من اهلل عز وجل أن مينحني 
فرص��ة كي أق��دم لها ول��و جزءاً 
بسيطاً من كل الذي قدمته لي، 
وأن أكون ق��ادراً على رد جميلها، 
وهذا هدفي في احلياة، وأنا أعرف 
وعلى يقني بأن��ي ال أعتقد أن أرد 
جميلها مهم��ا حييت، فتحية 
لوالدتي الغالية ولكل أم عراقية 
ضحت من أجل س��عادة أوالدها 

وعائلتها.

تشكلت محكمة اخملابرات ببغداد 
بتاريخ 1993/5/2 برئاس��ة القاضي 
ابراهي��م س��هيل جن��م وعضوي��ة 
راضي س��عد احمد وصالح مهدي 
ك��رمي املأذون��ني بالقض��اء واصدرت 
قراره��ا اآلت��ي: حكم��ت احملكم��ة 
على املدان صباح محس��ن محمد 
حس��ني الس��هل باإلعدام ش��نقاً 
حتى املوت اس��تناداً الحكام املادة 
”225“ من قانون العقوبات الش��ق 
الثاني الفقرة االولى، مع احتساب 
مدة موقوفيته اعتباراً من 1993/4/4 
ولغاية 1993/5/3 ومص��ادرة امواله 
املنقول��ة وغير املنقول��ة. ومت تنفيذ 
احلكم في 17 ماي��س 1993 ليرحل 
الش��جي  والص��وت  الفن��ان  ه��ذا 
مودع��اً حيات��ه الفنية م��ن غير أن 
النهاي��ة  أن تك��ون به��ذه  يتوق��ع 
رصي��ده  احلزينة..ليت��رك  املؤمل��ة 
الفني الغنائي في ذاكرة العراقيني 
ويلتحق بقافلة الشهداء وضحايا 
النظام السابق، وفي هذه املناسبة 
يتح��دث لنا الش��اعر عبد الرحمن 
الش��طري ليروي القص��ة الكاملة 
إلع��دام ش��قيقه املط��رب صب��اح 
الس��هل رحمه اهلل.. يقول الشاعر 
عبد الرحمن الش��طري: أس��تذكر 
ش��قيقي  في العديد م��ن املواقف 
داخل وخ��ارج من��زل العائلة قائالً: 
»صب��اح الس��هل االنس��ان الودود 
واملثق��ف اجلميل االنيق املبتس��م 
والص��وت الريف��ي ذو اخلصوصي��ة 
املنفردة باالداء يحبه كل من استمع 
اليه وكان يردد أغاني املطرب حسني 
نعمة ف��ي بداي��ة طريق��ه الفني.. 
عمل اخي حالق��اً وهو من احلالقني 
املش��هورين وعملت معه مساعداً 
في احملل قبل اكماله معهد الفنون 
اجلميلة.. كنت اتوقع له مستقبال 
غنائي��ا زاه��را وفع��الً حتق��ق ذل��ك 

وكتبت له ع��دة أغ��ان وغناها عبر 
االذاعة والتلفزي��ون.. ولكن ما حال 
الدنيا التي تضمر لنا من التائهات 
واخلفايا حيث قتل )صباح السهل( 
على يد وشاية زوجته الثانية التي 
كان يحبه��ا ومينحه��ا س��ره ف��ي 
منزل��ه العائل��ي ولكن كل ش��يء 
كان غي��ر متوقع إطالق��اً.. وما زلت 
أتذك��ر مراجعاتي له في دوائر االمن 
املتكررة  وعند ذهابي الستالم جثته 
الت��ي تعرفت عليها بني العديد من 
اجلثث وشاهدت آثار حبال املشنقة 

حول رقبته وقد رافقني االمن وقالوا 
لي )س��ر باجت��اه مقبرة الك��رخ( وال 
تفعل ش��يئا مخالف��ا للتعليمات 

وهن��اك دفن العزيز ش��قيقي ووارى 
جثمانه التراب لتنتهي حياته بيوم 
إعدامه ف��ي 1993/5/17 ولكن بقي 
اس��مه وذاكرته التزال فينا عائشة 
حت��ى يومنا ه��ذا. وبقي��ت االغنية  
الش��هيرة  )بالي��ة وداع( وه��ي من 
االغاني الش��ائعة كلمات الشاعر 
)عريان السيد خلف( واحلان )محمد 
ج��واد ام��وري( رحمه��م اهلل حيث 
أعطتنا عنوان��اً لرحلته الفنية في 
عال��م الغن��اء والزال��ت حتزننا حني 
س��ماعها وكأنه يقول لن��ا رحلت 

عنكم بال وداع، وأضاف الش��طري 
كان إلع��دام أخ��ي به��ذه الطريقة 
والس��رعة إدانة لبش��اعة وقسوة 

نظ��ام حك��م دم��وي جائ��ر حلقبة 
الظاملني  الطغ��اة  زمنية حكمه��ا 
الس��يما عاش��ها أبن��اء الش��عب 
العراقي وكان صباح السهل صوتا 
عراقي��اً جنوبيا جمي��الً.. رحم اهلل 
أخي صب��اح في ذكراه السادس��ة 

والعشرين.
صباح السهل .. صوت شجي 

وفنان شامل املواهب
 يعتب��ر الفن��ان الش��هيد صب��اح 
الس��هل الصوت الش��جي اجلميل 
وصاح��ب احلنج��رة الت��ي امت��ازت 
بالطبق��ة الصوتي��ة القوي��ة ف��ي 
أداء االغني��ة العراقية والتي ميزته 
ووضعته مع جنوم الغناء السبعيني 
الذي اشتهر في حينه بأعذب االحلان 
وتلك الكلمات اخملتارة بعناية فائقة 
من قب��ل كبار الش��عراء وامللحنني 
ليصبح )السهل( ذا شهرة واسعة 
ب��ني الوس��ط الفن��ي الغنائي منذ 
قدوم��ه م��ن محافظة ذي ق��ار الى 
بغداد بعد مغادرته مس��قط رأسه 
قضاء الشطرة التي ولد فيها سنة  
والتح��دي  املوهب��ة  حام��الً   1946
واالصرار إلثب��ات قدراته وامكانياته 

لين��ال النجاح والتف��وق ولكنه لم 
يس��تمر طويالً بع��د أن بق��ي )22( 

عاماً مغرداً وصوتاً صادحاً ليخفت 
بعده��ا ال��ى األب��د بع��د أن اقتي��د 
ال��ى حبل املش��نقة الت��ي قطعت 
أوت��ار حنجرته الذهبي��ة بال رحمة 

وإنس��انية ت��درك منزل��ة ومكان��ة 
الفنان لدى الشعب، فالقسوة هي 
التي حتكمت بقرار الس��لطة التي 
ال حتت��رم أبن��اء ش��عبها وال تراهم 
إال بعني احلق��د والكراهية لكل ما 
ه��و جميل يثير بغضهم وحقدهم 
الفت��ى  وه��ذا  للبش��رية جمع��اء 
اجلنوب��ي واح��د م��ن هؤالء البش��ر 
االبرياء وضحايا جور احلكام.صباح 
الس��هل ه��و ذل��ك الفن��ان امللتزم 
بفن��ه واملتميز عن باق��ي أقرانه من 
املطربني الذين سبقوه وعمل ببداية 
السبعينيات مبشواره مغنياً بفرقة 
الفنون الش��عبية وكان على موعد 
م��ع النجومية والش��هرة في أولى 
أغانيه )عيونه تركيات يرمن ابغداد( 
بثت بإذاعة صوت اجلماهير ليش��ق 
طريق��ه بكل ج��دارة واس��تحقاق 
ويجد نفس��ه ينافس ويزاحم ابناء 
جيل��ه م��ن املطربني وممن س��بقوه 

أمثال ي��اس خضر وس��عدون جابر 
ورياض أحمد وحسني نعمة وقيس 
حاضر وع��ارف محس��ن ومن جنوم 
الغن��اء الس��بعيني اآلخرين آنذاك 

مضاف��ة الى مواهب متع��ددة وقد  
عم��ل ف��ي بداية مش��وار ش��بابه 
وعازفاً  ورس��اماً  حالًق��ا وخطاط��اً 
إضاف��ة ال��ى كونه مطرب��اً وبعدها 
هن��ا  الفني��ة  محطات��ه  تنوع��ت 
الشهرة  ليمس��ك بخيوط  وهناك 
حني تلقفته أي��ادي امللحن الكبير 
محمد جواد أموري بعدما ملس فيه 
حالوة صوت بحنجرة واعدة جديدة 
تختلف عن اآلخرين من أقرانه ومن 
سبقوه ليرسم خطواته الناجحة 
بلحن )اش��لون اكول هواي وشلون 
اعوف��ه( احلان محمد ج��واد اموري، 
وهي بصمة فني��ة رائعة ثم أغنية 
)بالية وداع( كلمات عريان الس��يد 
خل��ف واحلان الراح��ل محمد جواد 
أموري وغنى بعدها للشاعر الراحل 
)جب��ار الغ��زي( أغني��ة )عطش��ان 
كلبي وملهوف.. درب الهوة اندليته( 
و)لكتب على صدر احلمام( و)تاني يا 

بنية تان��ي( وجميعها احلان محمد 
ج��واد ام��وري والتق��ى م��ع كم��ال 
الس��يد بلحن جديد )اخذ شوكي( 
للراح��ل )كاظ��م الرويع��ي( وع��اد 
مع كمال الس��يد مج��دداً باغنية 
)وفه الناس( للش��اعر ك��رمي راضي 
ويلتقي  تألق��ه  العماري ليس��تمر 
مكتشفه االول الراحال )أموري( في 
اغنية شهيرة )نوبة شمالي الهوة، 
ونوبه الهوة جنوبي( كلمات الراحل 
جودت التميمي وهذه االغنية نالت 
ش��هرة كبيرة ف��ي الوط��ن العربي 
وتغن��ى به��ا الكثير م��ن املطربني 
العراقيني والعرب في جميع احملافل 
الغنائية واملناس��بات ومن أغنياته 
املش��هورة  )حبينه يا شوك العمر 
حبين��ه( كلم��ات الش��اعر بش��ير 
العبودي و)يا بو امليجنة( للش��اعر 
مكي الربيعي  وهكذا جنح السهل 
في اثبات قدراته الصوتية جلمالية 
االداء بالفخامة والسعة والغلظة 
حلنجرت��ه الذهبية الت��ي امتاز بها 
وبذل��ك الظه��ور للوج��ه اجلمي��ل 
واالني��ق أخ��ذ جنم��ه يس��طع ف��ي 
عالم الغناء الس��يعيني بس��رعة 
البرق,,فيم��ا أمتاز مبزاولة عدة مهن 
حيث كان الشهيد صباح السهل 
مط��رب  لكون��ه  أضاف��ة  يعم��ل 
فهوحالق ومصمم ورسام وخطاط 
ومصورويجي��د الع��زف لع��دة آالت 

موسيقية.

يف احلديث عن العادات والتقاليد جند أن غالبية األفراد مييلون إىل عد اللفظني 
مشرتكني ملعنى واحد وهو األمر القديم

مت تنفيذ احلكم يف 17 مايس 1993 لريحل هذا الفنان والصوت الشجي مودعًا 
حياته الفنية من غري أن يتوقع أن تكون بهذه النهاية املؤملة احلزينة

متّسك جمتمعنا بالعادات وحفاظه على إحياء تراثها كان بداعي األصالة واحملافظة على الرتاث

»                   « تستذكر املطرب الشهيد صباح السهل .. وشقيقه يروي القصة الكاملة إلعدامه

من التراث العراقي األصيل .. الموروث الواقعي

حكايات من الماضي الدموي .. 26 عامًا مرت على إعدام صوت جنوبي رخيم

البينة الجديدة / احمد الخياط

البينة الجديدة / حمودي عبد غريب

تتمي��ز ش��عوب العالم كافة بهوي��ات خاصة وأس��اليب متفردة 
ورثتها عبر الس��نني، حتمل تراثها وتاريخها من جيل إلى آخر، ولو 
نظرن��ا حولنا جي��داً، لنظرنا إلى بعض من ع��ادات التراث التي ال 
ميكن أن نتخلى عنها وأصبح��ت ظاهرة؛ وهذه العادات والتقاليد 
كما عبر عنها النقاد واملؤرخون واصطلحوا عليها هاتني املفردتني 
)ع��ادات - تقاليد(، والف��رق بني لفظ العادات ولف��ظ التقاليد في 

احلديث عن العادات والتقاليد..

مرت الذكرى السادس��ة والعش��رون على ارتكاب جرمية من ط��راز اجلرائم اخملتارة على هوى 
الس��لطة اجلائرة ودس��تورها الذي ال يش��به كل دس��اتير العالم اخلاص بعهد الدكتاتورية 
املقيت��ة حني نفذ احلكم بتأريخ 1993/5/17 بإعدام الفنان واملطرب العراقي اجلنوبي )صباح 
الس��هل( شنقاً حتى املوت ومهدت زوجته الثانية كل السبل املتاحة لها الرساله بدهاليز 
اخملابرات وذلك بتاريخ 1993/4/4 مبوجب تهمة التهجم على ش��خصية رئيس النظام البائد 
صدام حسني وجنله عدي والسلطة وبعد ثالثني يوما من التحقيق صدر احلكم بقضيته في 

1993/5/2 باالعدام ومصادرة أمواله املنقولة وغير املنقولة..
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الزميل املحاور مع الفنان إياد راضي

الزميل املحاور مع الشطري

الزميل املحاور مع سفري الطفولة هاشم سلمان



 الصراع يشتعل بني الهدافني دائًما 
ما يعتمد على صانعي الفرص وممولي 
بالتمريرات  ميتازون  الذين  الكرات 
البينية والعرضية ليكونوا سبًبا في 
للتسجيل  احلقيقية  الفرص  خلق 
على  يعتمد  الهداف  دائما  وبالتالي 

عقل مدبر بخط الوسط.
الالعبييني  بعييض  كان  إذا  فكيييف 
احلييس  ميلكييون  الذييين  املدافعييني 
التهديفييي ودائما مييا يتواجدون في 
الئحيية الهدافييني وتدون أسييماؤهم 
علييى  وقدراتهييم  الجتهادهييم 
التسجيل، هم جنوم املوسم وميلكون 

رصيًدا تهديفًيا.
 يسييلط الضوء بالتقرير التالي حول 
املدافعني الذين ارتدوا زي الهداف في 

املوسم احلالي ومتيزوا بهز الشباك:-
عبد اهلل عبد األمير

مدافع الديوانية الفييذ عبد اهلل عبد 
األمير هييو متصدر الئحيية املدافعني 
األكثر تسييجياًل هذا املوسم وما مييز 
هييذا الالعب قدرته على التسييجيل 
بألعيياب الهواء وبكلتييا قدميه حتى 
متكن من تسجيل 7 أهداف وهو أعلى 

رقم تهديفي بني أقرانه املدافعني.
وميثل عبد اهلل عبد األمير أحد احللول 
بل وأنه يعد هداف الديوانية األول رغم 
أنه العييب مدافع، وبالتالييي يعد هذا 
الالعييب عالمة فارقة رغييم أنه انتقل 
للفريييق بفتييرة االنتقاالت الشييتوية 
قادًما ميين فريق النجييف لكنه وضع 

بصمته سريًعا مع الفريق.
ميثم جبار

قلب دفاع الكييرخ املتألق ميثم جبار 
هو اآلخر متيز في وضع اسييمه بقائمة 

ميلكييون حًسييا  الذييين  املدافعييني 
تهديفًيا وقادرييين على خلق الفارق 

ألنديتهم، ومن خالل الدور البارز الذي 
لعبه ميثم جبار مع فريقه متت دعوته 

للمنتخب الوطني.
وسييجل ميثييم جبار 5 أهييداف خالل 
املوسم احلالي وميتاز بحسن التمركز 
الكييرات  اقتنيياص  ميين  ميكنييه  مييا 
والتسجيل، وما عاق الالعب بتسجيل 
عييدد أكثر ميين األهداف غيابييه لعدد 

كبير من املباريات بسبب اإلصابة.

سعد ناطق
قلب دفاع القوة اجلوية سعد ناطق أو 
وزير الدفيياع كما يلقبه أنصار الفريق 
ميتاز بشكل مميز بألعاب الهواء لطول 
قامتييه وقوة ارتقائييه وبالتالييي أمتاز 
في التسجيل برأسييه وسجل ناطق 
أهداف حاسمة ومهمة لفريقه حتى 
بييات تقدمه ملرمى املنافييس يثير قلق 

دفاع اخلصوم.
سييجل سييعد ناطييق 5 أهييداف هذا 

املوسييم رغم انشييغاله مع املنتخب 
الوطنييي لكنييه لييم يفييوت الفرصة 
ليكون بييني املدافعني الذين سييجلوا 

أسمائهم بقائمة الهدافني.
صفاء جبار

رغم أن العب نادي النجف صفاء جبار 
لم يسجل سييوى هدفني لكن سلط 
الضوء عليييه كونه الالعييب الظهير 
األكثر تسييجياًل بني أقرانه وكل الذين 
سبقوه من املدافعني هم يلعبوا مبركز 

قلب الدفاع لكن صفيياء جبار ظهير 
النجييف األمييين سييجل هدفييني رغم 
الواجبات الدفاعية البحتة التي متنح 

له.
وميلك صفاء جبار قدرة على التهديف 
لييو أتيحت له فرصيية التقدم ومينحه 
التقييدم  فييي  أكبيير  حرييية  املييدرب 
بالهجمات التي يشيينها فريقه على 

مرمى املنافسني.
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جلنة االنضباط تصدر حزمة من العقوبات

أصدرت جلنة االنضباط قرارات عدة في اجتماعها 
الدوري،  يوم امس االربعاء، واهمها:-

ملباراة  التحكيمي  والطاقم  املشرف  استدعاء   
في   7-٢ املوافق  املقبل  الثالثاء  يوم  والنجف  اربيل 

مقر احتاد كرة القدم عند الساعة ١٢ ظهرا.
ابراهيم  اجلوية،  القوة  فريق  العب  حرمان   
الئحة  من   ٦ فقرة   5٠ املادة  وفق  مباراتني   بايش، 

االنضباط.
املالكي،  امير  الزوراء،  فريق  رابطة  رئيس  حرمان   

لنهاية املوسم على وفق املادة 5٠ فقرة ٦ .
مؤيد  اجلوية،  القوة  فريق  العب  الى  نهائي  انذار    
العجان، ومثله الى املدرب املساعد، علي عبد اجلبار 
الزوراء  فريقي  جماهير  الى  نهائي  انذار  وايضا   .
وخالف  الئقة،  غير  هتافات  إطالق  بسبب  واجلوية 

ذلك ستكون العقوبة اقسى.
  حرمان العب نادي الطلبة، سيف سلمان، مباراتني 
مع غرامة مالية قدرها مليونان دينار بسبب تصرفه 

السيئ في مباراة النفط والطلبة.

 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

عندمييا ميوت رائييد رياضي  تتشييح الصحييف والبرامييج الرياضية في 
القنوات بإشييارات احلزن والسييواد وتقام املآمت على روحيية الطاهرة في 
املالعب والقاعات الرياضية ومواسيياة عائلته ، بينما متر علينا بعد ايام 
ذكرى مرور ١3 عامييا على خطف واغتيال احمد احلجية رئيس اول جلنة 
أوملبية في عهد العراق اجلديد مع ثلة من اعضاء مكتبه التنفيذي ولم 
نر اي رد فعل رياضي وال نقول حكومي، الن اخلطف واالغتيال كان افطارا 
صباحيييا يوميا في العراق آنذاك، زمن غياب األميين واألمان ،الغريب في 
االمر ان الوسييط الرياضييي واإلعالمي تقبل احلادثيية برحابة صدر وكان 
احلجية كان يقود عصابة وليست جلنة اوملبية عراقية متثل كيانا مهما 
ميين كيانات الدولة العراقية وهي رياضة العراق والتي خرجت من أسيير 
وسيييطرة عدي صدام حسييني لتوها وبدأت تضع أقدامها على السكة 
الصحيحيية، الصمت الرياضي بعد هييذا الفاجعة االليمة والتي راحت 
ضحيتهييا أرواح ازهقت من أجل مناصب وكراسييي ولم نر او نطلع ولو 
على بيان يشجب او يستنكر ما حدث والذي يعد تهديدا لكل رياضيي 
العراق ال بعد احلادثة وال في السيينوات التي اعقبتها، وكأن ما حدث هو 
قضاء وقدر، ومن املؤكد ان الصمت الرياضي تال الصمت احلكومي الذي 

لم يتناول املوضوع بجدية وال حتى تشكيل جلنة تقصي ملا حدث.
هنالك أمثال شييعبية  معروفة ومنها ) جرب غيري وتعرف خيري( وألني 
قريب من الوسييط الرياضي كاعالمي كنت ناقدا رياضيا لكل سلبيات 
العمل الرياضي والزلت وباألخص احتادات اللجنة األوملبية ،كان احلجية 

)رحميية اهلل  واحسيين اليه( 
يتقبييل برحابة صييدر ويثني 
على مييا اكتب وميين جانب 
آخر كان يعمييل على تطوير 
العراقية ومعاجلة  الرياضيية 
أخطائها وإعادتها إلى جادة 
الصواب من خالل عمل جاد 
دؤوب، ونقل اخلبرة الرياضية 
االنكليزية كونه درس وعمل 
فييي إنكلترا اكثر من عقدين 
، كانييت لديييه  الزميين  ميين 
الرغبة في ان يؤسس ويطور 

احتييادات رياضييية بإمكانها خدمة بنيياء رياضة عراقييية جديدة وحتقق 
إجنييازات على الصعيييد األوملبي وال تبقى حبيسيية وسييام عبد الواحد 
عزيز اليتيم، فأسس مدرسة البطل االوملبي لصناعة أبطال بإمكانهم 
احراز اوسمة اوملبية واستقطب اليها خيرة اخلبرات الرياضية العراقية   
لكنها لالسييف لم تعمر طويال بعد رحيله واصبحت شيييئا من اطالل 

احلجية.
طيلة اخلمسة عشر عاما التي أعقبت سقوط البلد بيد األمريكان لم 
حتقق الرياضة العراقية إجنازا يذكر سييوى كأس أمم آسيييا عام ٢٠٠7 في 
زمن الكابنت حسييني سعيد الذي كان نائبا اول لرئيس اللجنة األوملبية 
العراقييية ومن خالل الدعم املادي واملعنوي الييذي يقدمه احلجية الحتاد 
كييرة القييدم وكانت له إجنييازات كبيرة ومنهييا إعادة العييراق للحضيرة 
الدولييية الرياضييية واملشيياركات اخلارجية ومنهييا الييدورة العربية في 
اجلزائر واملشيياركة األوملبية الكبيرة فييي أثينا فضال عن املكانة الدولية 
في االحتييادات الرياضية، عمل احلجية في وقت شييحيح األموال والذي 
انفتح على مصراعيه بعد رحيله ملن  عاثوا به فسادا في زمن ميزانيات 
العراق االنفجارية ولم يقدموا جزءا يسيييرا مما قدمه احلجية،رحمه اهلل 

واحسن اليه والهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

أمحد احلجية 
املغرتب يف بلده

جواد الخرسان 

الصمت الرياضي بعد هذا الفاجعة 
االليمة التي راحت ضحيتها أرواح 
ازهقت من أجل مناصب وكراسي 
ولم نر او نطلع ولو على بيان 
يشجب او يستنكر ما حدث والذي 
يعد تهديدا لكل رياضيي العراق  ا

 4 مدافعني خطفوا األضواء من اهلدافني بالدوري  
أبرز العبي الجولة 33 من الدوري العراقي الممتاز

بغداد / 

بغداد / 

نبض الشارع

زار رئيس اجلامعة املستنصرية، الدكتور حميد فاضل، اولى 
اجلامعة  ملعب  في  االشبال  ملنتخب  التدريبية  الوحدات 
املستنصرية الذي يحتضن تدريبات املنتخب، يوم امس االول 
الثالثاء،، بعد ان اغلقت وزارة الشباب والرياضة ابوابها بوجه 
النواة  املستنصرية  اجلامعة  احتضنت  حني  في  املنتخب، 
العراقية   الكرة  ومستقبل  الوطنية  للمنتخبات  احلقيقية 

احلقيقية  البذرة  هم  األطفال  هؤالء  ان  فاضل  حميد  د. 
وأبوابنا  لهم،  الداعمني  اول  وسنكون  الوطنية،  ملنتخباتنا 
مشرعة امامهم في جميع األوقات، وهدفنا خدمة الرياضة 
العراقية، فضال عن ان هذا املنتخب يقوده مالك تدريبي غني 
ان  يجب  لذلك  طويال،  العراقية  الكرة  خدم  التعريف  عن 
نتعاون معهم خلدمة الصالح العام .واضاف فاضل : بالرغم 
سأعيد  لكنني  قصيرة،  فترة  منذ  املنصب  تسنمي  من 
امللعب الى وضعه 

الطبيعي، بغية استمرار تدريبات منتخب االشبال، وسنوفر 
 - الزميج   ( من  امللعب  يحتاجها  التي  املستلزمات  كل 
املتروكة  األرضية  لسقي  الكافية  املياه  وتوفير  والشباك(، 
ادارة  وابلغت  االمور،  منذ فترة ليست بقصيرة،  وغيرها من 
وعلى   . االشبال  منتخب  امام  الصعاب  تذلل  بأن  امللعب 
التدريبية،  الوحدة  االشبال  منتخب  خاض  متصل،  صعيد 
وقدم اجلهاز الفني شكره وتقديره الى مجلس ادارة اجلامعة، 

وباخلصوص الى الدكتور حميد فاضل،   

رئيس جامعة املستنصرية : سنذلل مجيع الصعوبات امام منتخب االشبال وأبواب امللعب مشرعة أمامهم

*ملاذا قررت مغادرة الطلبة؟ 
- في البداية، قرار ترك الطلبة نهائي 
وال رجعة فيه، أنا بحاجة إلى الراحة 
بعد موسم عصيب وضغوطات كبيرة، 
بوعودها، كما  تلتزم  لم  الطلبة  إدارة 
أن الوزارة التي ترعى الفريق لم تقدم 
شعروا  الالعبون  املطلوب،  الدعم 
قرار  التخاذ  دفعني  مما  كبير  بظلم 

االبتعاد عن صفوف الطلبة.
*ما تفسيرك ألزمة الطلبة؟ 

التعليم  وزارة  بني  جفاء  -هناك 
الطلبة،وعدم  وإدارة  للنادي،  الراعية 
ثقة بشأن املشاكل املالية املتراكمة 
من  حالة  الفريق  وعاش  النادي،  على 
الذهني مما تسبب في تراجع  الشرود 

مستواه. 

*ماذا عن التعرض لهزائم ثقيلة؟ 
-يعود ذلك للحالة النفسية السيئة 
بشكل  أثر  مما  الفريق،  عاشها  التي 
داخل  الالعبني  تركيز  على  واضح 
الالعبني  بعض  األخضر.  املستطيل 
تأخر  حتمل  على  قادرين  يكونون  قد 
البعض  لكن  املالية،  املستحقات 
اآلخر قد ال ميلك تكلفة الوصول إلى 
النادي. قائد الفريق سالم شاكر كان 

يساعد البعض مالًيا.
دينار    مليون   ٢٠٠ الوزارة  صرفت  *هل 

لكم؟ 
أجل  من  تصرف  لم  لكنها  نعم   -
عليها  حصلت  اإلدارة  الالعبني، 
الذين  الالعبني  مستحقات  لتسديد 
مثل  النادي،  ضد  شكاوى  قدموا 

سعت  اإلدارة  وبالتالي  كرمي،  مهدي 
ودفع  العقوبات،  مأزق  من  للخروج 

الفريق احلالي ثمن هذا التصرف. 
مع  موسمك  على  نادم  انت  *هل 

الطلبة؟ 
- لست نادًما، ألن اهلل عوضني مبوسم 
أنني  كما  اجلميع،  بشهادة  مميز 
من  عروض  مجموعة  على  حصلت 
جنحت  لقد  كبيرة،  جماهيرية  أندية 

على املستوى الشخصي. 
*كيف تصف مشهد رحيل املدرب ثائر 

أحمد؟ 

الفريق  وقاد  جيد  مدرب  أحمد  -ثائر 
الطلبة  وضع  لكن  شديد،  بحرص 
يتمكنوا  لم  الالعبون  مختلف، 

اإلحباط  املالية،  املشاكل  جتاوز  من 
بأكمله،  الفريق  املعنوي سيطر على 
يطمح  كان  ما  ينفذوا  لم  وبالتالي 
الفترة  ضحية  بات  الذي  املدرب  له 

احلالية.
*ماذا عن املدرب اجلديد علي هادي؟ 

-هادي تواصل معي وطالبني بالعودة 
االحترام  كل  له  أكن  أنا  للفريق، 

طرًفا  ليس  املدرب  لكن  والتقدير، 
في حل املشاكل املالية. اعتذرت 

له وهو تفهم وجهة نظري. 
*ماذا تقول جلماهير الطلبة؟ 

الطلبة  يكون  بأن  لهم  -أدعو 
باللقب  املتوجة  األندية  من 
احمللي خالل املواسم املقبلة، 
ويرون الفريق في أفضل حال.

مؤكدا أن المدرب ثائر أحمد ضحية األزمات المالية

نبيل صباح  : لست نادًما على جتربيت مع الطلبة  والعبو الفريق يعيشون حالة من الشرود الذهين
الطلبة    نادي  العب  صباح  نبيل  متتع 
هذا  الفريق  جماهير  ومساندة  بحب 

املوسم بشكل كبير.
لكن الالعب قرر بشكل مفاجئ ترك 
الطلبة وعدم احلضور للمران اليومي، 
وقرر إنهاء موسمه مع الفريق في وقت 

مبكر.
وحتدث نبيل صباح في حوار  صحفي 

عن أسباب ترك الطلبة..  

  الهام علي حسون*
الرياضة بشكل عام هي اداء بعض احلركات 
وتتطلب  جسدي  مبجهود  تكون  التي 
ومحكمة  معينة  رياضة  ألداء  املمارسة 
ضمنها  ومن  معينة  وقواعد  بقوانني 
الى  اجلمناستك  ويقسم  اجلمناستك 
نوعني االول االيقاعي وهو مختص بالنساء 
واالخر االجهزة الذي ميارس من قبل النساء 
باجلمباز  سابقا  يسمى  وكان  والرجال 
واليوم  عاريا  التدريب  باليونانية  وتعني 
سأتكلم  القادمة  القليلة  السطور  في 
كونه   االيقاعي  اجلمناستك  عن  باختصار 
مع  ينسجم  ألنه  املرأة  تخص   رياًضة 

بوثبات  ويؤدى  الفسيولوجية  خصائصها 
االصابع  اطراف  على  رشيقة  وقفزات 
تكون  ان  ويجب  املوسيقى  ومبصاحبة 

اإليقاعية  للسلسلة  مناسبة  املوسيقى 
مثل  وبأدوات  ادوات  بدون  تؤدى  ان  وميكن 
,الشريط  ,احلبل  الطوق  الشاخص,  الكرة 
مكونة  بعضها  مع  االيقاع  مهارات  وتربط 
سلسلة إيقاعية بلوحة فنية رياضية تؤدى 
على بساط مساحته ١٢متر مربع مصاحبة 
للموسيقى مدتها من٦٠-9٠ ثانية ويسمح 
مهارتها  تظهر  ان  الرياضة  من  النوع  هذا 
بالرقص والرشاقة احلركة ومتكنها من جمع 

كل ذلك في ثوان معدودة .

وعلوم  البدنية  التربية  في  *تدريسية 
الرياضة / اجلامعه املستنصرية

املرأة ورياضة اجلمناستك االيقاعي

وقال نائب رئيس اللجنة االمنية باالحتاد، كرمي الدوسري  إن 
قرار رفع املنصات من املالعب بدأ من يوم  الثالثاء املاضي. 
عقدته  اجتماع  بعد  اتخذ  القرار  هذا  ان  الى  مشيرا 
اللجنة مع اعضاء في احتاد الكرة لبحث تداعيات مباراة 
بفوز  انتهت  والتي  اجلوية،  والقوة  الزوراء  بني  الكالسيكو 

االخير بهدف.
واوضح ان السلوك الذي قام به احد مشجعي الزوراء من 
على منصة التشجيع ال يليق بسمعة جمهور النوارس، 

وال بسمعة اجلماهير الرياضية.

الالعبني  وسالمة  للمالعب،  احلماية  تأمني  ان  واضاف 
رفع  قرار  وان  اللجنة،  عمل  اولويات  في  تأتي  واجلمهور 
املنصات يهدف الى منع التوتر واملشاحنات التي ميكن ان 

تتطور الى احداث شغب بني اجلمهور .
واكد نائب رئيس اللجنة االمنية: ان عملية رفع املنصات  
سلوك  اي  وان  استثناء،  ودون  املالعب  جميع  في  بدأت 
معيب يصدر من مشجعي احد االندية سيتحمله الفريق 
نفسه، وهو ما يتطلب ان يكون هناك تنسيق واجتماعات 
متواصلة بني ادارات االندية وراوبط املشجعني لضمان عدم 
االجنرار وراء التصرفات واالفعال غير املسؤولة والتي ال تليق 

بتاريخ وسمعة الرياضة العراقية.

احتاد الكرة يقرر رفع منصات املشجعني من املالعب



الشوط  ونصف  شوطا  بيساو  غينيا  صمدت 
ضد الكاميرون قبل أن تسقط بهدفني نظيفني 
األولى  اجلولة  في  الثالثاء  اللقب،  حاملة  أمام 
إفريقيا  أمم  لكأس  السادسة  اجملموعة  من 
االسماعيلية  مدينة  في  القدم  كرة  في   2019
وبألوان معكوسة لقمصان وسراويل  املصرية. 
االول  الشوط  وأخضر(، شهد  )أحمر  املنتخبني 
الكاميرون  لهجوم  توفيق  وعدم  استهتارا 
موتينغ  تشوبو  ماكسيم  إريك  من  املؤلف 
توكو  كارل  الفرنسي(،  جرمان  سان  )باريس 
وكريستيان  االسباني(  )فياريال  ايكامبي 
في  الصيني(.  جيانيي  )هينان  باسوغوغ 
 118 املصنفة  بيساو،  غينيا  لعبت  املقابل، 
عامليا )مقابل 51 للكاميرون( واملشاركة للمرة 
عقد  دون  من   ،2017 بعد  تاريخها  في  الثانية 
الذي  أونانا  أندريه  احلارس  شباك  تهز  وكادت 
خاض 55 مباراة مع أياكس أمستردام الهولندي 
في املوسم املنصرم. في الشوط الثاني، حلت 
بنانا  يايا  لها  وسجل  عقدتها  الكاميرون 
باهوكن  ستيفان  ثم   ،)66( ركنية  من  برأسية 
اثر خطأ دفاعي بعد ثوان من دخوله بديال )69(، 
املدرب  بقيادة  املروضة«  غير  »االسود  لتحقق 
مستحقا.  فوزا  سيدورف  كالرنس  الهولندي 
قال موتينغ بعد املباراة »أعتقد ان الشوط االول 
تكون سهلة  ال  االولى  واملباراة  يكن سهال  لم 
في  االنسيابية  حتقيق  من  بد  ال  العادة.  في 
اننا  الدقائق االولى، ولم يحالفنا احلظ. يكفي 
صنعنا الفرص وحققنا النقاط الثالث«. ويلعب 
في اجملموعة عينها في وقت الحق وعلى امللعب 
عينه منتخبا غانا مع بنني. وبعد توليه مهامه 
العام املاضي، حقق سيدورف، املتوج بلقب دوري 
ابطال مع ثالثة أندية مختلفة، نتائج متفاوتة 
انتصارات وثالثة تعادالت  الكاميرون بثالثة  مع 
بطال  املتوج  املنتخب  رأس  على  هزائم  وثالث 
للقارة خمس مرات في 1984، 1988، 2000، 2002 
و2017. قال سيدورف »املباراة االولى تكون دائما 
صعبة. كان هناك نظرة استباقية لالعبني كي 
يلعبوا بطريقة مباشرة لكن لم يحصل ذلك.. 
الشوط الثاني كان أفضل بكثير. توجب علينا 
تسجيل اهداف اضافية. نحن راضون عن االداء 
عن  وغاب  الدفاعية«.  الناحية  من  خصوصا 
عاما(   25( تاغويو  جويل  املهاجم  الكاميرون 

املضطر لالنسحاب بعد تشخيص معاناته من 
تشوه في الشريان التاجي كان ليعرضه خلطر 
املوت املفاجئ. وأفاد احتاد كرة القدم بالكاميرون 
املتعلق  طلبه  األفريقي  االحتاد  رفض  الثالثاء 

باستبدال تاغويو.
إىل الفندق

خطيرة  كاميرونية  بفرصة  املباراة  وبدأت 
لباسوغوغ الذي سدد بيسراه منفردا على باب 
املرمى فوق العارضة )7(، رد عليها جوديلسون 
فوريست  نوتنغهام  العب  »بيليه«  غوميش 
عارضة  فوق  بعيدة  قوية  بتسديدة  االنكليزي 
انغويسا،  أندريه  امتحن   .)12( أونانا  احلارس 
بيساو  غينيا  دفاع  املباراة،  في  العب  أفضل 
بتسديدة قوية من حدود املنطقة بجانب القائم 
باسوغوغ  اهدار  بعدها  استمر   .)24( االمين 
الغريب امام املرمى املشرع، فاستلم كرة على 
وضعية  في  املنطقة  داخل  فضة  من  طبق 
برعونة  اهدرها  لكنه  ايكامبي،  من  مثالية 
مجددا فوق املرمى )31(.ومن عرضية باسوغوغ، 
لعب تشاكونتي رأسية خطيرة صدها احلارس 

وضعية  من  ايكامبي  أهدر  ثم   ،)35( ببراعة 
صعبة وهو منفرد بعيدا عن القائم االمين )45(. 
وجنح منتخب غينيا بيساو املكنى »دجورتوس« 
)الكالب البرية( في اخلروج متعادال برغم الكم 
وهشاشة  الكاميرونية  الفرص  من  الكبير 
دفاعه. في الشوط الثاني، قدم تشوبو-موتنيغ 
مجهودا طيبا دون ان يسجل، فيما كادت غينيا 
من  قريبة  بتسديدة  السبق  هدف  تقتنص 
عارضة أونانا )63(. لكن قلب الدفاع يايا بانانا 
القائم  على  برأسية  الدفاعية  الشيفرة  فك 
اثر ركنية تردد احلارس جوناس منديش  البعيد 
دخول  على  ثوان  وبعد   .)65( ملالقاتها  باخلروج 
سجل  دجوم،  أرنو  من  بدال  باهوكن  ستيفان 
الهدف الثاني بعد خطأ فادح في التشتيت من 
حتت  واملرمى  قريبة  مسافة  من  فسدد  الدفاع 
رحمته )69(. وفي الوقت البدل عن ضائع، أهدر 
الفارق  تقليص  هدف  سواريش  جواري  املدافع 
امام  االيسر  القائم  بجانب  سدد  إذ  برعونة، 
خروجه  وعن   .)1+90( ركنية  اثر  اخلالي  املرمى 
»االمور  موتينغ  قال   ،79 الدقيقة  في  مصابا 

طيبة، احسست ببعض االلم للحظة معينة 
وأضاف  خطيرة«،  االصابة  تكون  اال  امتنى  لكن 
قوي،  فريق  »غانا  املقبلة  غانا  مواجهة  عن 
مباراتهم  وسنشاهد  مثيرة  املباراة  ستكون 
الليلة في الفندق«. من جانبه يترقب املصريون 
حتقيق منتخب بالدهم فوزه الثاني في بطولة 
املقامة  القدم  كرة  في  اإلفريقية  األمم  كأس 
الكونغو  جمهورية  يالقي  عندما  أرضه،  على 
الدميوقراطية في اجلولة الثانية من منافسات 
اجملموعة األولى األربعاء. وحقق املنتخب املصري 
على  اجلمعة  االفتتاحية  املباراة  في  أول  فوزا 
حسن  محمود  جلناحه  وحيد  بهدف  زميبابوي 
»تريزيغيه«، لكنه لم يكن كافيا ملنح منتخب 
أوغندا  لفوز  نظرا  اجملموعة  صدارة  الفراعنة 
السبت  الدميوقراطية  الكونغو  على  املفاجئ 
2-صفر، علما بأن املتصدر يالقي األربعاء أيضا 
الدولي،  القاهرة  استاد  على  زميبابوي  منتخب 
في مباراة تنطلق عند الساعة 1900 بالتوقيت 
ثالث  قبل  غرينيتش(،  بتوقيت   17:00( احمللي 
للمنتخب  املرتقبة  املباراة  موعد  من  ساعات 

عرض  يأتي  ما  في  ذاته.  امللعب  على  املصري 
وبينها  البطولة،  من  السادس  اليوم  ملباريات 
الثانية  اجملموعة  ضمن  وغينيا  نيجيريا  مباراة 

في االسكندرية.
مصر تبحث عن التعزيز

يخوض املنتخب املصري حامل الرقم القياسي 
في عدد ألقاب البطولة )7( مباراته الثانية باحثا 
عن فوز قد يضمن له التأهل للدور ثمن النهائي. 
تتجه  البطولة،  مراحل  مختلف  في  وكما 
صالح  محمد  النجم  نحو  جديدة  مرة  األنظار 
املتوج مطلع الشهر احلالي مع فريقه ليفربول 
والباحث  أوروبا،  أبطال  دوري  بلقب  اإلنكليزي 
عن اللقب القاري مع منتخب بالده. وبرز صالح 
األولى من خالل حتريك خط هجوم  املباراة  في 
املنتخب الذي يشرف عليه املدرب املكسيكي 
خافيير أغيري، لكنه لم يتمكن من حتويل عدد 
له، السيما من خالل  أتيحت  التي  الفرص  من 
التسديد البعيد، الى هدف أول له في النسخة 
احلالية من بطولة أمم إفريقيا، الى أن أتى الفرج 
فردي  لتريزيغيه من مجهود  بهدف  للمصريني 
في أواخر الشوط األول.وقال أغيري بعد املباراة 
الذين  ضمن  من  كان  صالح  »محمد  األولى 

من  راضيا  كنت  لكنني  فرصا،  أضاعوا 
نحو  حضره  لقاء  بعد  أضاف  األداء«. 
75 ألف متفرج »علينا أن نتعلم إدارة 

لتحقيق  املرشحني،  بني  من  نكون  أن  ضغط 
جهته،  من  إفريقيا«.  أبطال  نصبح  بأن  هدفنا 
»تامي  لقناة  لهيطة  إيهاب  املنتخب  مدير  قال 
سبورتس« املصرية اإلثنني، إن »الفريق واثق من 
نفسه، اجلهاز الفني مع السيد أغيري يعملون 
النتيجة  قلق.  موضع  في  لسنا  كبير.  بجهد 
)فوز أوغندا( ليست في صالح مصر، لكن ثمة 
أفضل«.  مباراة  نقدم  اهلل  شاء  وإن  حماسا، 
أمرا ما، اجلميع  أن يحقق  يريد  أضاف »اجلميع 
يريد أن يخدم البلد، الكل يريد أن يقدم بطولة 
وإن شاء اهلل نفوز بها«، بعدما حقق  مشرفة، 
نسخة  في  الكاميرون  أمام  الوصافة  مركز 
2017 في الغابون. ومن املتوقع أن تتوافر ألغيري 
مشاركة  مع  السيما  غدا،  مكتملة  صفوف 

التمارين  الى  حجازي  أحمد  املدافع 
خالل  األنف  في  لكسر  تعرضه  بعد 
دون متابعته  األولى لم يحل  املباراة 
مترين  خالل  حجازي  وظهر  اللعب. 

اإلثنني للمنتخب، وقد وضع على وجهه قناعا 
الكونغو  منتخب  سيحاول  املقابل،  واقيا.في 
الدميوقراطية تعويض خسارته غير املتوقعة في 
املباراة األولى أمام أوغندا، والتي »خذلت بالدنا« 

بحسب ما قال الالعب يوسف مولومبو.

حتضيراتها  كيربر،  أجنليك  واصلت 
القوية لنسخة وميبلدون 2019، بالفوز 
6-4 و6-4 على سمانثا ستوسور، في 
مستهل مشوارها ببطولة إيستبورن.

من  الكثير  ستوسور،  وسببت 
املتاعب لالعبة األملانية وصيفة بطلة 
كسرت  كيربر  لكن  مرتني،  إيستبورن 
طريقها  في  مرات،   4 سمانثا  إرسال 

ز  لتصعد للفو باملباراة 
الستة  لدور 

عشر.
بل  ستتقا و
ملصنفة  ا
 ، بعة ا لر ا
لتي  ا

بلغت الدور قبل النهائي في مايوركا 
السويدية  مع  املاضي،  األسبوع 
ريبيكا بترسون التي فازت على ليسيا 

تسورينكو.
عرضا  هاليب،  سيمونا  وقدمت 
رائعا، لتستهل مشوارها في بطولة 
إيستبورن، بفوز ساحق على التايوانية 
في  و0-6   2-6 بواقع  وي  سو  هسيه 
التي  هاليب  ساعة.وقالت  من  أقل 
الدور  في  هرتسوج  بولونا  ستقابل 
جيدة،  حالة  في  أنني  »أشعر  املقبل 

ألني قدمت مباراة رائعة الليلة«.
وفازت الالتفية إيلينا أوستابنكو، على 
بنتيجة  ستيفنز  سلون  األمريكية 
1-6 و6-0 و6-3.وصعدت جوهانا كونتا 
اليونانية  على  بالفوز   ،16 الـ  دور  إلى 
فازت  كما  و6-7،   4-6 ساكاري  ماريا 
الهولندية كيكي بيرتنز، على جوليا 

بوتينتسيفا بنتيجة 6-4 و1-6.
وفي منافسات الرجال، انتهى مشوار 
مع  خسارته  عقب  موراي،  أندي 
بنتيجة  ميلو  مارسيلو  شريكه 
6-2 و6-4، أمام الثنائي روبرت فرح 

وخوان سيباستيان كابال.

بيروت  نادي  إدارة  بني  اتصاالت جرت  أن  أكدت مصادر 
هاريس،  مارفيل  السابق  املتحد  وجنم  السلة،  لكرة 

متهيدا النتقاله إلى نادي العاصمة.
حيث  اللبناني،  الدوري  العبي  أبرز  أحد  هاريس  ويعد 
 52 وصنع  نقطة   512 وسجل  مباراة   21 في  شارك 

نقطة، في املوسم املاضي. 
وستعتبر هذه الصفقة، إذا متت، إحدى أكبر صفقات 
املوسم، بعد انتقال جنم الهومنتمن والتر هادج إلى 

احلكمة. 
بعدما  الصفوف،  تعزيز  إلى  بيروت  إدارة  وتسعى 
إيلي  والرباعي  الشانفيل،  من  مزهر  علي  استقدمت 
وجيرارد  بوعبود  وباتريك  زيادة  ومروان  رستم  نصر 
عقد  جتديد  إلى  باإلضافة  الهومنتمن،  من  حديديان، 

الالعب كرم مشرف.
ويأمل وصيف بطل لبنان أن ينافس على األلقاب احمللية 
والعربية، حيث أصبحت لديه املقومات والشخصية، 

بقيادة مدربه ميودراج بيريسيتش.

اليد  لكرة  لبنان  بطولة  بلقب  الصداقة  توج 
حسم  بعدما  التوالي،  على  الثاني  للموسم 
اإلطفاء  فوج  حساب  على  النهائية  السلسلة 
بيروت )2-1(، بفوزه عليه في املباراة الثالثة )31-

25(، اليوم اجلمعة على قاعة حامت عاشعاش.
املباراة  في  منافسه  على  تقدم  الصداقة  كان 
التعادل  اإلطفاء  يدرك  أن  قبل   ،)24-27( األولى 

بفوزه في اللقاء الثاني )29-32(.
لدخول  ملنافسه  مجال  أي  الصداقة  يترك  لم 
الدقيقة  في   )1-6( سريًعا  فتقدم  املباراة،  أجواء 
عمر  جنمه  سرعة  من  مستفيًدا  السابعة، 
طرابلسي، الذي قدم أفضل أداء له هذا املوسم.

وبدا اإلطفاء متسرًعا في إنهاء الهجمات، كما 

شادي  احلارس  وتألق  قوي  بدفاع  اصطدم  أنه 
غسان  وحسن  شاهني،  أحمد  ليجد  فوعاني، 
صقر، أنفسهما مضطرين لالعتماد على املبادرات 
الفردية التي أثمرت قليالً.وفي وقت بدا الوصيف 
يدخل فيه أجواء املباراة، انتفض الصداقة، وأعاد 
الفارق مريًحا ملصلحته مع نهاية الشوط األول 
)16-10(. ويحسب ملدرب الصداقة جميل قصير، 
الثاني،  الشوط  في  للمباراة  الناجحة  قراءته 
املدير  منصور.وبدا  علي  حتركات  على  معتمًدا 
إيجاد  عن  عاجًزا  أالجاتي  أحمد  لإلطفاء  الفني 
حتى  السريعة،  املنافس  متريرات  أمام  احللول 
وصل الفارق لـ10 أهداف في الدقيقة 15 )14-24(، 
-31( بفوزه  باللقب  ويحتفظ  لبنان  بطل  ليعود 

.)25

امس  إسباني،  صحفي  تقرير  كشف 
األربعاء، عن موقف إرنستو فالفيردي، 

ب  ر اجلديدة مد الصفقات  من  برشلونة، 
للبارسا في امليركاتو الصيفي. وقالت صحيفة »موندو 
سعيًدا  سيكون  فالفيردي  إنَّ  اإلسبانية،  ديبورتيفو« 
مهاجم  جريزمان،  أنطوان  الفرنسي  بصفقة  للغاية 
بعد  املقبل،  الشهر  تتم  أن  املنتظر  من  التي  أتلتيكو، 
 120 إلى  الالعب  عقد  في  اجلزائي  الشرط  ينخفض  أن 
مليون يورو. ورغم أنَّ الالعب قرر االستمرار مع أتلتيكو 
برشلونة،  إلى  االنضمام  وعدم  املاضي،  الصيف  في 

لكن فالفيردي يدعم قدومه بقوة هذا الصيف. وأشارت 
بيب  مع  فالفيردي  اجتماع  خالل  أنَّه  إلى  الصحيفة 
أبيدال السكرتير  وإيريك  للبرسا،  العام  املدير  سيجورا 
عن  إطالًقا  يتحدث  لم  اإلسباني  املدرب  فإنَّ  الفني، 
التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، جنم باريس سان 
جيرمان. كما طلب فالفيردي من إدارة برشلونة تسريع 
عمليات بيع الالعبني، حتى ال يصل الفريق إلى يوم 14 
يوليو/ متوز املقبل، وهو يضم العديد من احملتمل رحيلهم.

املوسم  دخول  يُريد  ال  أنَّه  على  اإلسباني  املدرب  د  وشدَّ
املقبل، والفريق يضم العبني بدون بدالء، كما حدث في 
»2018-2019« مع جوردي ألبا في مركز الظهير األيسر، 

ولويس سواريز في مركز املهاجم الصريح.
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ــة كبيرة من  ــا 2019 مبجموع ــات كأس أمم إفريقي ــر نهائي تزخ
ــون مبكانة مرموقة في الدوري اإلجنليزي  الالعبني، الذين يتمتع
ــيتي،  ــتر س املمتاز. ويعتبر اجلزائري رياض محرز، جنم مانشس
ــر من عصفور  ــع لضرب أكث ــؤالء الالعبني، حيث يتطل ــد ه أح
ــراز اللقب القاري،  ــو يتمنى قيادة اجلزائر إلح ــر واحد، فه بحج
كما يريد إثبات نفسه أمام مدربه بيب جوارديوال، الذي أجلسه 
كثيرا على مقاعد البدالء في املوسم املنقضي. وبالفعل، أطلق 
ــوز على كينيا  ــاح، فقاد منتخب بالده للف ــرز مهمته بنج مح
بثنائية نظيفة، ومتكن من هز الشباك.واآلن بات عليه مواصلة 

تألقه ليبرهن أمام العالم، أنه يستحق مقارعة جنمي ليفربول 
محمد صالح وساديو ماني، كأبرز الالعبني األفارقة في الدوري 
ــف متكن جنمهم  ــاق محرز، كي ــزي املمتاز. ويتذكر عش اإلجنلي
ــتر سيتي، إلحراز لقب  ــابق ليس املفضل من قيادة فريقه الس
ــم 2015-2016. وحينها سجل محرز 17  البرمييرليج في موس
ــم،  ــا وصنع 11، فكان بديهيا أن يفوز بجائزة العب املوس هدف
ــى زميله وقتها جيمي  ــني احملترفني، متفوقا عل في رأي الالعب
ــرون أن ينتقل  ــاب. وتوقع الكثي ــاز بجائزة الُكت ــاردي، الذي ف ف
ــم إلى فريق أكثر عراقة، لكن هذا لم  محرز بنهاية ذلك املوس

يحدث، رغم رفض الالعب خوض التمارين لفترة من الوقت.

جوارديوال يقتحم صراع حمرز وثنائي ليفربول يف أمم إفريقيا
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الصداقة بطاًل للبنان لكرة اليد
للمرة الثانية على التوالي

الكامريون تفتتح مشوارها يف أمم إفريقيا بثنائية متأخرة .. وهل ُيظهر منتخب )الفراعنة( شخصية احملارب اإلفريقي؟

مارفيل هاريس على أبواب بريوتكريبر وهاليب تتقدمان يف بطولة إيستبورن

فالفريدي يقف يف صف جريزمان أمام نيمار



بع��د أن أق��رت بالذن��ب ف��ي تهمتني 
مبساعدة تنظيم »داعش« وجماعات 
متطرفة أخرى، تواجه امرأة أمريكية 
مجندة حتت االسم الرمزي »أم نوتيال« 

عقوبة السجن مدى احلياة.
وأق��رت األمريكي��ة س��ينميا أمي��رة 
سيزار التي اس��تخدمت هذا االسم 
تهمت��ني  ف��ي  بالذن��ب  املس��تعار، 
مبساعدة تنظيم »داعش« وجماعات 
متطرف��ة أخ��رى وهي ته��م تعاقب 
عليه��ا القوانني االحتادية، وذلك وفقا 

مل��ا ورد ف��ي أوراق مقدمة إلى احملكمة 
االحتادية في بروكلني.

وقال ممثل االدعاء األمريكي ريتش��ارد 
دونوجوي في أوراق احملكمة »س��لوك 

املدعي عليها مقلق للغاية«.
وطرح دونوج��وي قص��ة التآمر هذه، 
التي بدأت باعتقال سيزار قبل عامني 
ونص��ف عندم��ا طلب م��ن القاضي 
رفض الكفالة في خطاب مت الكشف 
عن��ه يوم االثنني وبتاري��خ يعود إلى 6 

فبراير ، بحسب »رويترز«.
وكانت امل��رأة قد وافقت على التعاون 
مع ممثلي االدعاء لكنها كشفت عن 
اتفاقها مع متطرف��ني خالل اإلفراج 

عنها بكفالة.
وج��رى احتجاز س��يزار ف��ي نوفمبر 
2016 في مطار كني��دي الدولي أثناء 

محاولتها مغادرة الواليات املتحدة.
وق��ال ممث��ل االدع��اء إنه��ا اعترف��ت 
باس��تخدام فيس��بوك وغي��ره م��ن 
أناس  التواص��ل لتوصي��ل  منص��ات 

س��وف  الذي��ن  »داع��ش«  بأعض��اء 
يساعدونهم على السفر إلى مناطق 

يسيطر عليها التنظيم.
وقال إن س��يزار أقرت بأنها مذنبة في 
اتهام��ات ذات صلة ف��ي فبراير 2017 
مبوجب اتفاق تعاون ومت اإلفراج عنها 

بكفالة في أبريل  2018.
وكان مسؤولون في محكمة بروكلني 
الفيدرالي��ة قد قال��وا أّن »ام��رأة من 
نيوجيرس��ي وافق��ت عل��ى التعاون 
مع عم��الء فيدراليني بع��د اعترافها 
بكونها أح��د أصول تنظيم »داعش« 
اإلرهابي، لكنه��ا انتهكت اإلتفافية 
واس��تمّرت بالعمل لصالح التنظيم 
كعمي��ل م��زدوج، وه��و األم��ر ال��ذي 
يضعها أمام محاكمة جديدة بتهمة 

عرقلة عمل العدالة«.
وق��ال إن��ه مت إلغاء الكفال��ة اخلاصة 
بس��يزار في يوليو التالي بعد أن علم 
ممثلو ادع��اء أنه��ا اتصل��ت بالعديد 
من األش��خاص وبينهم أولئك الذين 
سبق أن أبلغت عمالء احتاديني بأنهم 
ينتمون لتنظيم »داعش« أو جماعات 

متطرفة أخرى.
وق��ال ممثلو االدعاء ف��ي أوراق احملكمة 
إنها قالت لزميل لها يساعد تنظيم 
طالب��ان عب��ر فيس��بوك: »وضعني 
مكت��ب التحقيق��ات االحت��ادي حتت 
اس��م مختلف ألنهم أرادوا أن تكون 

حالتي سرية«.
وفي خطاب أرس��ل ف��ي 15 أبريل إلى 
محامي��ي امل��رأة وال��ذي مت الكش��ف 
عنه للت��و، قال دونوجوي إن احلكومة 
قدرت أن املبادئ التوجيهية املتعلقة 
بإص��دار األح��كام بش��أن جرائمه��ا 
تت��راوح ما بني الس��جن 30 عاما إلى 

السجن مدى احلياة.
وكشف اخلطاب أيضا أن املرأة اعترفت 
بالذن��ب في تهمة ثاني��ة أو اتهامات 

لم يتم حتديدها في 7 مارس.

يشار إلى أن صحيفة »نيويورك تاميز« 
األمريكية كانت قد قالت

أن ما ال يقل عن 59 سافروا إلى سوريا 
لالنضم��ام إل��ى داع��ش، ذل��ك وفًقا 
لبيانات تتبع برنامج جورج واشنطن 

للتطرف.
ومت ترحي��ل جميع الرجال األمريكيني 
تقريًبا الذين مت أس��رهم فى املعارك، 

ولك��ن ل��م يتض��ح س��بب ع��دم 
معرفة بعض النس��اء األمريكيات 

وأطفالهن، الذي��ن يبلغ عددهم نحو 
13 على األقل.

األخي��رة  اآلون��ة  ف��ي  وتصاع��دت 
التحذي��رات م��ن دور امل��رأة في جتنيد 

عناصر جديدة متهد لعودة التنظيم.
فبالنظر إلى دور املرأة في التنظيمات 
»القاع��دة«  وحتدي��داً  اإلرهابي��ة، 
أدواراً  له��ا  أن  يتض��ح  و«داع��ش«، 
مح��ددة، مث��ل اس��تقطاب عناص��ر 
جديدة، وتس��هيل العن��ف من خالل 
دعم أزواجهن من العناصر اإلرهابية، 
عن��د  الهجم��ات  ف��ي  واملش��اركة 
الضرورة، فضالً عن تنش��ئة األطفال 

على األفكار املتشددة اإلرهابية.
وم��ع تزايد وتيرة التحذي��رات الدولية 
من عودة تنظيم داعش إلى املش��هد 
مرة أخرى، مستغالً الصراع واألزمات 

في املناط��ق احملررة بس��وريا والعراق، 
ف��إن أنظار العالم تتجه نحو نس��اء 
التنظي��م باعتباره��ن املم��ر األخطر 
للعودة من خالل جتنيد عناصر جديدة 
واملش��اركة في العملي��ات اإلرهابية 

بشكل مباشر.
التنظيم��ات  أكث��ر  داع��ش  ويع��د 
اإلرهابي��ة التي جنحت ف��ي اجتذاب 
عناص��ره،  ب��ني  النس��ائي  العنص��ر 

واعتم��د عليهن ف��ي عمليات جتنيد 
إرهابي��ني جدد، وتق��دمي خطاب ومادة 
إعالمية تدعو دعم ما يسمى ب�«دولة 

اخلالفة« .

أطل��ق خليف��ة حفتر ف��ي مطل��ع أبريل 
)نيس��ان( هجوًما عل��ى طرابلس عاصمة 
ليبي��ا ومق��ّر حكوم��ة الوف��اق الوطنّي، 
ليبدأ بذل��ك فصاًل جديًدا من االنقس��ام 
الليبي، ويُنهي آمال حل سلمّي وسياسّي 
لالنتق��ال السياس��ي الذي تس��عى قوى 
ليبي��ا إلجنازه منذ انطالقه بعد الثورة عام 

. 2011
نش��رت ش��بكة »نوري��ا« تقريرا لس��يف 
الدين الطرابلس��ي وهو محلٌل سياس��ّي 
وصحفي سابق ذو خبرة ميدانية واسعة 

في ليبيا 
يجمع الصراع احلالي عش��رات الفصائل 
في ُمعس��كرين رئيس��يني .. كيف وصل 
توزيع القوى إلى شكله احلالي في ليبيا؟

يق��ول التقرير:  ج��ذورُ االنقس��ام الليبي 
جاءت مباش��رًة م��ن بعد ث��ورة 2011. كلُّ 
مشهد ثوري يطوي بداخله احتمااًل قويًّا 
لوقوع انقس��ام، وليبيا لم تكن استثناًء. 
احتاج س��ادة ليبيا اجلدد، القوى الثورية، 
وقًت��ا طوي��اًل لبناء مس��احة سياس��ية، 
وعزل أجزاء من الش��خصيات السياسية 
والقبلية. وبعَد حكم طال 40 عاًما ملعّمر 
القذاف��ي أولت القوى الناش��ئة من »ثورة 
17 فبراير )ش��باط(« إقصاء اخلضر، أتباع 

القذافي، من املشهد السياسي .
وإن بدا هذا القرار متابعًة للجهود الثورية 

على املس��توى املؤسس��اتي، إال أنه 
لم ي��راع اختالف درج��ات القرب من 
القذافي وسلطته. وتعاظم أثر ذلك 
بقانون صدر ف��ي 5 مايو )أيّار( 2013، 
باس��م »قان��ون العزل السياس��ّي« 
الذي مين��ُع أي ش��خٍص خ��دم أثناء 
وج��ود القذاف��ي، من��ذ 1969 وحتى 
2011، من ممارس��ة السلطة لعشر 
س��نوات. ويذكُر الطرابلس��ّي مثااًل 
برئيس املؤمتر الوطني العام )البرملان 
الليب��ي(، محمد املقري��ف، املعارض 
القدمي الذي وجد نفسه معزواًل؛ ألنه 

عمل س��فيًرا ف��ي الهند قب��ل معارضته 
للقذافي عام 1980.

التاريخي��ة، جربت  فاملعارض��ة  وهك��ذا، 
احلك��م منف��ردة ف��ي العام��ني التالي��ني 
للثورة، مس��تبعدًة ليس مؤي��دي النظام 

الق��دمي فق��ط، وإمن��ا أيًضا أنص��اره الذين 
انضموا للثورة فورَ انطالقها.

والسؤال الناجت من هذا القانون: ما رد فعل 
القوى السياسية والقبلية املعزولة؟

يذك��ُر التقرير أن بعضهم ل��م يترددوا عن 
مس��اءلة ش��رعية البرمل��ان، أو حت��ى عن 
دعم أيّة محاوالت سياسية، أو عسكريّة، 
أو كليهم��ا، إلنهاء العملية السياس��ية 
الناجت��ة م��ن ث��ورة 17 فبراي��ر. بعضه��م 
وقفوا بجانب دعوة خليفة حفتر، ضابط 
القذاف��ّي العائد م��ن املهجر ف��ي 2014، 
واعًدا ب�»إنهاء الفوضى«، ومنكًرا شرعية 
السلطة القائمة. أّس��س حفتر، لتنفيذ 
أهدافه، جماعًة مسلحة باسم »اجليش 
الوطن��ي الليبّي« الذي أطل��َق به »عملية 
ا.  الكرام��ة« ليأخ��ذ الس��لطة عس��كريًّ
وف��ي ماي��و )أيّ��ار( 2014، ب��دأ معركًة ضد 
كل اجلماعات املس��لحة املُعارضة له في 
بنغازي )شرق ليبيا( واستمر القتال ثالثة 

أعوام.
وينتق��ُل التقرير إلى الغ��رب: حتى هناك 
اس��ُتجيب لن��داء حفت��ر، إذ انضم��ت له 
مجموعات مس��لحة حتديًدا م��ن مدينة 
الزنت��ان، التي تبع��ُد 150 كم جنوب غرب 
اجملموع��ات  ه��ذه  هاجم��ت  العاصم��ة. 
البرملان الحًقا لُتنهي عمله. جمَع »حتالف 
فجر« ُمعارضي مشروع حفتر في معظم 
امل��دن الغربّي��ة، واحت��ّل طرابل��س ومنَع 
هجمات اجليش الوطني الليبي وحلفائه. 

ومبرور عدة ش��هور انتهت ه��ذه الفصائل 
لالنقسام: »الثوريّون« الذين يدافعون عن 

سلطة طرابلس، ضّد مؤيّدي حفتر.
انق��الب 2013 في مصر غّير ت��وازن القوى 
ا بإطاحته احلكومة  اإلقليمّي تغييًرا جذريًّ

الرئيس��ية املتولّدة ع��ن الربي��ع العربي. 
والق��ى حفتر دعًما غي��ر متوقع من محوٍر 
إقليم��ّي جديد قوّي؛ جمَع مصر واإلمارات 
والس��عودية. كّل ه��ذا دوَن احلدي��ث ع��ن 

الدعم الفرنسّي حلفتر.
الس��لطة كان��ت متمركزًة في ش��خص 
رج��ٍل واح��د، معم��ر القذاف��ي. والث��ورة 
جزَّأتها. ُحررت الس��لطة من يد مجموعة 
ا، في  غر ووقعت، شبه حرفيًّ ش��ديدة الصِّ

أيٍد عديدة متنّوعة.
ف��ي ليبيا ما بع��د الثورة لم تع��د الدولة 
ممسكًة بزمام السلطة، أو تنّفذ اخلدمات 
العام��ة، ولكن ق��وى سياس��ية محلية 
م��ن  وأحجامه��ا،  طبيعته��ا  تختل��ُف 
مجموعات مسلحة إلى مجالس بلديات، 

ومجالس قبلية وشبكات األحياء.. إلخ.
رافق هذا التش��رذم للسلطة السياسية 
انكماش في احلرك��ة بني املناطق، وتصّدر 
للنق��اش  احمللّي��ة  السياس��ية  الهوي��ة 
الوطنّي العام. ولك��ن من اخلطأ، في نظر 
الطرابلس��ي، اعتبار هذه الهوية -احمللّية- 
مض��اّدة لهوي��ة ليبي��ة أوس��ع . حتى وإن 
كان��ت ف��ي الواق��ع موج��ودة باعتباره��ا 
نتيج��ة، أو انتظ��ارًا خلي��ار آخ��ر. ويق��ول 
الطرابلس��ي: رغم أن هذه الهويات بُنيت 
مبسارات محلّية تاريخية واسعة التمايز، 
إال أّن اس��تعمالها اليوم��ّي يكش��ُف عن 
غياب شرعّية وطنّية أكثر مما يكشف عن 

اخلصومة بني هذه الهويات .

تَقبُل عموم اجملموعات املسلحة ورجالها 
اآلن مب��دأ ن��زع الس��الح، ولكن الس��ؤال 
املُعج��ز يأتي: ملَن نس��ّلم الس��الح، ومن 
س��يحفظ األم��ن؟ ي��رى الطرابلس��ّي أن 
هذا التركيز على »احمللّي��ة« منتٌج لنظام 

عمره 40 عاًما كان��ت فيه الدولة تهديًدا 
أحيانً��ا. ومن هنا تأتي مطالب الضمانات 
والقوى املُّضادة للدولة املركزية املُطلقة، 
وهي عامٌل أساس��ّي لبن��اء عالقة هادئة 
ب��ني الهويات السياس��ية احمللية، وإعادة 
البناء الوطن��ي. وحّتى ذلك احلني: تتكّون 
التحالف��ات والصراعات على املس��توى 

احمللّي مغذية ديناميات احلرب األهلية.
الفتق��اره  الصخي��رات  اتف��اق  فش��َل 
للش��مولّية. فمنذ البداية اسُتبعد جزٌء 
م��ن املؤمت��ر الوطن��ّي العام، مب��ا في ذلك 
القوى اإلس��المّية، ولم يشمل الفصائل 

اخملتلفة من النظام القدمي.
ا لتطور األحداث  حتوي املقابلة خًطا زمنيًّ
ف��ي ليبيا، يبدأ في يوليو )متوز( 2012، حني 
انتخب بانتخاب حّر ألول مرة برملان ليبي. 
حلقتها انتخابات برملانية أخرى في يونيو 
)حزي��ران( 2014، أف��رزت برملانً��ا بتصويت 
شعبي ضعيف وانقس��ام شديد. وحّتى 
ال��ذي   ،2015 األول(  )كان��ون  ديس��مبر 
انتهى باتفاقية الصخيرات نتجت منها 
حكوم��ة الوف��اق الوطني ف��ي طرابلس 

العاصمة بقيادة فايز السراج.
املؤمت��ر الوطن��ّي الع��ام، أوُل برمل��ان ليبّي 
منتخ��ب، افُتتح ف��ي 8 أغس��طس )آب( 
لكتاب��ة  ش��هًرا   18 واس��تغرق   ،2012
الدس��تور دوَن أن يُنج��زه. ووس��َط األزمة 
م املؤمتر  السياسية والصراع املسّلح نظَّ
الوطني العام انتخابات جديدة في يونيو 
2014، انته��ت بتكوين مجل��س النواب. 
وم��ع إقباٍل دون 20% واجه البرملان صعوبًة 
بس��بب اجلو السياسي املوجود، وبسبب 
إطالق عملي��ة الكرامة العس��كرية في 
بنغازي. اجمللس اجلديد كان منقسًما جًدا 
ولم تتم له جلس��ٌة كاملة. وبينما ينصُّ 
الدستور على أن تنعقد جلسات البرملان 
في بنغ��ازي، إال أن أولى جلس��اته عقدت 
في طبرق )في الشرق( بسبب الصراعات. 

وقاطعه 51 من أصل 200 نائب.
ع��نّي برمل��ان طب��رق حكوم��ًة مؤقتة في 

مدينة البيضاء )شرقّي ليبيا(. رفَض املؤمتر 
الوطني العام االعتراف بش��رعية البرملان 
اجلديد، وبقَي على تأييده حلكومة اإلنقاذ 

الوطنّي في طرابلس. يقوُل الطرابلس��ّي: 
هنا كانت بداية االنقس��ام املؤسسّي في 

ليبيا.
الفصائل الليبي��ة اخملتلفة اجتمعت في 
الصخيرات، ف��ي املغرب، بعد عاٍم ونصف 
بإش��راف أممي إلجناز اتفاٍق سياسّي هدفه 
إنهاء االنقسام. نصَّ االتفاق على تشكيل 
حكوم��ة وفاٍق وطن��ّي، ومجلس رئاس��ّي 
يرأسه فايز السراج في طرابلس، واعترف 
الس��لطة  ليم��ارس  البرمل��ان  بش��رعية 
التش��ريعية. انض��َم أعض��اء م��ن املؤمتر 
الوطني العام للمجل��س األعلى للدولة، 
ش��ّكلت  استش��ارية  مؤسس��ة  وه��ي 

باتفاقية الصخيرات.
وف��ي النهاية، ي��رى الطرابلس��ّي أّن توازن 
القوى عمَل مقويًا لالنقس��ام؛ السلطة 
التنفيذي��ة ف��ي طرابل��س والتش��ريعية 
ف��ي طبرق، مع إبعاد بعض الش��خصيات 

السياس��ية الليبية. في هذا السياق ُولد 
مش��روع »املؤمتر الوطن��ّي«. )ُمختلٌف عن 

املؤمتر الوطني العام الليبّي(.
ما الذي كان يطمحه املؤمتر الوطنّي الذي 

أُعلن مطلَع 2019؟
يتحدث الطرابلسّي عن تعيني ممثل األمني 
الع��ام ل��أمم املتحدة ف��ي ليبيا، غس��ان 
س��المة، الذي أعلن خط��ة عمله في 20 
س��بتمبر )أيلول( 2017. وبنى جدوله على 
أربع أولويات: انتهاء االنقسام السياسّي 
بإنفاذ اتفاق الصخيرات، وإجراء انتخابات، 
وتنظيم عملية دستورية، وأخيًرا تنظيم 

مؤمتر وطنّي.
تنظي��م املؤمتر الوطنّي جاء ب�77 اجتماًعا 
أجريت ب��ني أبريل )نيس��ان( ويوليو 2018. 
وكان��ت الصعوبة ف��ي أن تض��ع فصائل 
اجملتمع الليبي اخملتلف��ة اخلطوط العامة 
إلجماع وطني، وك��ذا أن حتدد االختالفات 
ح��وَل أربع��ة مواضي��ع: األولوي��ة احمللية 
والس��لطات الوطنّي��ة، واألم��ن والدفاع، 
وتوزي��ع املص��ادر، والعملي��ة االنتخابية. 
عاش��ت ليبي��ا من��ُذ 2011 ع��ّدة مبادرات 
س��الم دولي��ة ووطنّي��ة، ولك��ن التجهيز 
للمؤمتر الوطني اختلف عن ما س��بق من 
ا: ُظنَّ أنه سيكون  عدة جوانب؛ سياس��يًّ

ش��اماًل جلميع الش��خصيات السياسية 
الليبي��ة، ولل�»مواطن��ني العاديني« الذين 
ُدع��وا للمش��اركة ف��ي حتديد املش��اكل 
التي نش��أت عن االنقس��ام السياس��ي، 

وليشاركوا في إيجاد حلول.
كاف��ة االجتماعات كانت مفتوحة/ عامة 
جلم��ع أط��راٍف م��ن اجليش وامليليش��يات 
والقبائ��ل والبلدي��ات وغيره��م، ليكونوا 
مس��ؤولني أمام مواطنيهم. أُعّدت تقارير 
له��ذه االجتماع��ات وه��ي متاح��ة على 
اإلنترن��ت، وُعرضت على غس��ان س��المة 
وعل��ى س��لطات محلي��ة وش��خصيات 

دبلوماسية.
خّط��ط للمؤمت��ر الوطن��ّي لينعق��د ف��ي 
مدينة غدامس في 14 أبريل 2019، وأُلغي 
بسبب هجمات عسكرية على العاصمة 
سبقت انعقاده ب�10 أيام. وهكذا ُقوطعت 

العملية السياسية.
هل من سبيل للسالم يف ليبيا؟

يق��وُل الطرابلس��ّي إن جتدد القت��ال غّير 
املش��هد كثي��ًرا. احلاج��ة امللّح��ة حتقيُق 

وقف إطالق نار، وهو ش��رٌط ضروري، ولكن 
غير كاٍف، لبدء العملية السياسية.

أم��ا بالنس��بة لأط��راف املنخرط��ة في 
الصراع ففهمهم يختلُف ملا يعنيه وقُف 
إطالق نار؛ فبالنس��بة حلفت��ر قد يعني أن 
يحافظ على مكانه حول طرابلس، ولكن 
بالنس��بة حلكوم��ة الوف��اق الوطني فأّي 
اتف��اٍق يج��ب أن ينطوي على انس��حاب 

لقوات اجليش الوطني الليبّي خلط ما قبل 
4 أبري��ل، يوم إطالق العملية العس��كريّة 

على العاصمة.
يش��يُر الطرابلس��ّي إلى أن انعدام الثقة 
في أعلى مس��توياته منذ االنقس��ام، وال 
يقبل أحد القادة أن يعطي اآلخر ش��رعيًة 
بالقبول باالجتماع معه. كال املعسكرين 
ينتظ��ران وس��يًطا جدي��ًدا، ولك��ن حتى 
اللحظ��ة، ه��ذه احملاوالت باءت بالفش��ل. 
احل��ل العس��كري ل��م يتج��اوز العملية 

السياسية فحسب، بل حّطمها.
قوات تابعة حلكومة الوفاق الوطنّي تواجه 
ق��وات تابع��ة حلفت��ر جنوب��ّي العاصمة 
الليبي��ة طرابلس. الصورة بتاريخ 25 مايو 
)أيّ��ار( 2019. وفوَق ذلك، أعلَن كال الطرفني 
أوامر اعتقال بحّق مس��ؤولني سياسيني 
وعس��كريني كبار لدى الط��رف املعاكس، 
معّززي��ن بذل��ك صعوب��ة عق��د اجتماٍع 
رس��مّي. وأعلنت حكومة الوفاق الوطني 
نّيتها للتقّدم للمحكمة اجلنائية الدولية 
للتحقيق في اتهام��ات جرائم حرب ضّد 

خليفة حفتر وقواته.
    »أّي اتفاق جديد يجب أن يكون أشمل، 
ويدعو كل الفصائ��ل لطاولة التفاوض«. 
أخيًرا يأت��ي اتفاق أبوظب��ي الذي تفاوض 
فيه القائدان، حفتر والسراج، بنجاح. أّي 
اتفاق جديد يجب أن يكون أشمل، ويدعو 
كل الفصائل لطاولة التفاوض. وإذا أرادت 
ه��ذه الفصائل أن يك��ون للمفاوضات أثٌر 
حقيقّي فمن الضرورّي دعوة الدول األكثر 
انخراًطا واملعنية باحلرب في ليبيا: اجلزائر 
وتونس ومصر، وإيطاليا وفرنس��ا وتركيا، 
واإلمارات العربية املتحدة وقطر وغيرهم.

الهج��وم عل��ى العاصم��ة كان تذكي��ًرا 
بالتهمي��ش الذي تعرضت له بعض املدن 
غ��رب ليبيا مقارن��ًة بطرابل��س. ويضرُب 
الطرابلس��ّي املثل مبدينة ترهونة والعزلة 
السياس��ية واالقتصادية التي واجهتها 
من طرابلس، وما يفس��ره هذا من دعمها 
حلفت��ر. وأبع��د م��ن ذل��ك ع��ّزز الهج��وم 
االنقس��امات اإلقليمي��ة ب��ني طرابل��س 
و»برق��ة« و»ف��زان«، ومثلها االنقس��امات 
احمللّي��ة بني امل��دن التي أصبح��ت، فجأًة، 

متنافسة.
أّي اتف��اق س��الم يج��ُب أن يعال��ج ه��ذه 
االنقس��امات، والتركيز الضخم للموارد 
ت احل��رب األهلية من��ذ 2014.  الت��ي غ��ذَّ
ويج��ب لالتف��اق اجلدي��د أن يواف��ق ب��ني 
الطل��ب الق��وي الالمركزيّة )وال��ذي عززه 
قان��ون 69 ع��اَم 2013( واحلاج��ة للوحدة 
الوطنّي��ة. ويخت��م الطرابلس��ّي: ال ميكن 
لطرٍف سياس��ي واحد أن يأمل بتجسيد 

احلل السياسي وحده.

12 قضايا

املعارضة التاريخية جربت الحكم منفردة 
يف العامني التاليني للثورة مستبعدًة ليس 

مؤيدي النظام القديم فقط

تتجه أنظار العالم نحو 
نساء التنظيم باعتبارهن 
املمر األخطر للعودة من 
خالل تجنيد عناصر جديدة 
واملشاركة يف العمليات 
اإلرهابية بشكل مباشر

ملاذا رفضَ املؤتمر 
الوطني العام االعرتاف 
بشرعية الربملان الجديد 
وبقيَ على تأييده 
لحكومة اإلنقاذ الوطنيّ 
يف طرابلس؟
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ليبيا وخطط متواصلة لمحاربة السالم .. مقابلة مع سيف الدين الطرابلسي
 الرتكيز على احمللّية منتٌج لنظام عمره 40 عاًما كانت 

فيه الدولة تهديًدا أحياًنا

ماكرون

حفتر

السراج

جندت عناصر لداعش بالعراق.. ما هي قصة »أم نوتيال« وكيف بدأت عملية التجنيد ؟

وافقت سيزار على التعاون مع ممثلي االدعاء لكنها كشفت عن اتفاقها مع متطرفني خالل اإلفراج عنها بكفالة

قبلت سيزار على التعاون مع عمالء فيدراليني بعد 
اعرتافها بكونها أحد أصول تنظيم »داعش« اإلرهابي 

لكنها انتهكت اإلتفافية واستمّرت بالعمل لصاحل 
التنظيم كعميل مزدوج



صرح س��يد ح�م�ود الفاضلي مس��ؤول 
صندوق اس��كان عوائل ش��هداء احلشد 
الش��عبي للبين��ة اجلدي��دة ان ثل��ة من 
أن  اهلل  عاه��دوا  ق��د  كان��وا  املؤمن��ن 
يجاه��دوا ف��ي س��بيله بامل��ال والدع��م 
امل��ادي واملعنوي ملس��اعدة مقاتلن لبوا 
ن��داء احل��ق حلماي��ة ارضه��م وعرضهم 
ومقدساتهم، فاس��تنفروا لقتال ابشع 
وافس��د واظلم عصابة أرادت أن تفس��د 
في ارضهم فاطاع��وا ولي امرهم بفتواه 
املقدس��ة فتوى  اجله��اد الكفائي .وهذه 
الثلة املؤمنة واكبت انتصارات اجملاهدين 
في جميع املعارك في كافة مناطق البلد 
لتجس��د أروع تالح��م بن أف��راد الوطن 
الواح��د وق��د اجتمع��وا بقافل��ة مدنية 
اس��موها قافلة النصر والسالم شعارها 

حب احلس��ن. وفي يوم من األيام استش��هد 
أح��د اجملاهدي��ن الذي��ن كان��وا يزورونهم في 
اجلبه��ات وأرادوا أن يحض��روا مجل��س عزائه 
وكان ف��ي محافظ��ة املثنى وذهبوا ملواس��اة 
اهل��ه وعائلته وإذا بهم ي��رون وضعهم املادي 
واملعيش��ي الفقي��ر وداره��م املتهالكة  فما 
كان منه��م إال أن يهبوا للمش��اركة ببناء دار 
تليق بعائلة هذا الشهيد البطل فبدأوا بنواة 
مش��روع خيري توجهه رضا اهلل ورسوله وآل 
البيت ومت مبس��اعدة اخليرين وعشيرة وجيران 
الش��هيد بن��اء أجم��ل دار ومت تس��ليم الدار 
للعائلة الكرمية ، ف��ي يوم 2016/9/15 لتكون 
أول دار له��ذا املش��روع املبارك.ب��دأت فك��رة 
مش��روع بناء دور لعوائل شهداء احلشد التي 
ال متلك إمكاني��ة بن��اء دار  فاجتمع املؤمنون 
ليؤسس��وا صندوق إس��كان عوائل ش��هداء 

احلشد الشعبي باشتراك شهري قدره 10 آالف 
دينار شهريا وبدأوا ب� 300 مشترك وإذا بخيرات 
محم��د وآل محم��د تنهال على هذا املش��روع 
املبارك ليصل مجموع املش��تركن اليوم أكثر 
من 6500 مشترك واس��تلموا 148 دارا واكملوا 
وس��لموا 98 دارا  ف��ي جمي��ع احملافظ��ات، من 
))البص��رة والعم��ارة والس��ماوة وذي ق��ار مرورا 
بالك��وت والديواني��ة والنجف واحلل��ة وكربالء 
وبغ��داد الى صالح الدين وبيج��ي وامرلي وطوز 

خورماتو وانتهاء باملوصل( ، ليصل مشروعهم 
ملس��امع وأنظ��ار الكثيري��ن وأوله��م املرجعية 
العليا حيث لقبوا من قبل مسؤول معتمديها 
ف��ي بغ��داد  الش��يخ ط��ارق البغ��دادي ) أبناء 
الس��يد السيس��تاني دام ظله( . وم��ا كان هلل 
ينمو، مستمرون بالعطاء ، ثابتون على النهج، 
منتص��رون بالفتوى ، من دور الش��هداء نكمل 

النصر ،رد اجلميل غايتنا.
بدأن��ا ع��ام 2016- بزيارة احدى عوائل ش��هداء 

احلش��د الش��عبي في محافظة املثنى ) قضاء 
اوضاعه��م  ال��ى  االس��تماع  ومت  الس��ماوة( 
املعاش��ية وكانت ج��دا صعبه قررن��ا ان نقوم 
بجم��ع مبلغ مال��ي قدره )10000( عش��رة آالف 
دين��ار من خالل اش��خاص تعد بع��دد االصابع 
وخ��الل فترة بس��يطة اصبح عدد املش��تركن 
)150( مش��تركا وكان اول بدايات فكرة انش��اء 
الصندوق ومت بناء الدار االولى وبعدها بدأنا ببناء 
الدور ال��ى ان وصلنا الى )8400( مش��ترك وبناء 

الدار بالرقم )220(دارا 
حيث شكلت لدينا عدة جلان منها جمع املبالغ 
املالي��ة والتبرعات م��ن خالل مجموع��ات تدار 
من أعض��اء الصندوق وضمن املناطق وتس��لم 
املبالغ ويكون توزيعها حس��ب احتياجات الدار 
الت��ي مازالت ف��ي طور البن��اء حيث ل��كل دار 
مشرف على البناء ويكون من أعضاء الصندوق 
الناش��طن ويك��ون مس��ؤوال عن بن��اء دار من 
استالم قطعة االرض الى تسليم الدار باملفتاح 
لعائلة الشهيد ويكون تسليم الدار هو اقامة 
احتفالي��ة التس��ليم م��ع هدايا وكتب ش��كر 
وتقدير لكل من ش��ارك وس��اهم وتب��رع للدار 
ولوحة حتمل عبارة فتوى الس��يد السيستاني 
-دام ظل��ه -م��ع صوره الش��هيد تيمن��ا بفتوى 

اجلهاد الكفائي 

وجل��ان للكش��ف على احل��االت التي ت��رد إلينا 
وتدرج ضمن التسلس��الت وحسب احلاجة اذا 

كانت حرجة يتم املباشرة بها 
ش��كلت جل��ان. متث��ل الصن��دوق ف��ي جمي��ع 

محافظات العراق من املوصل الى البصره 
وباتصال مباشر معنا وذلك ملركزية العمل ال 
نحت��اج الى تدقيق كيف صرف��ت املبالغ وإمنا 
بناء الدور هو من يثبت حس��ن النية والصدق 
اضافة الى ذلك جتهيز الدار من مواد كهربائية 
ومستلزمات واحتياجات العائلة لن ياتي من 
فراغ وامنا من عمل اعض��اء الصندوق كفريق 
واح��د ويد واحدة م��ع اخوتنا من مش��تركن 
اضاف��ة ال��ى ان هن��اك اش��خاصا متبرع��ن 
من اه��ل اخلي��ر واصح��اب احمل��الت التجارية 
والشركات واملعامل باملساهمة وتبسيط في 
االسعار واملعرفن معنا باالسماء ونحن على 

دراية مبساعدتهم لفعل اخلير 
وهناك اخ��وة  من العاملن بأجر نصف املبلغ 

واآلخر مجاني 

اهداف الصندوق 
1- بناء اكبر عدد من الدور الى عوائل الشهداء 

وادخال الفرح والسرور على ايتام الشهيد 
2-من الشعور باملسؤولية الشرعية بان تكون 
عائلة الش��هيد ف��ي دار تليق به��م من ارقى 

واجمل ال��دور ملا للش��هيد من مكانة 
لتضحيته الجلن��ا والذي ضحى بدمه 
وروحه السعيدة.. وهو هدفنا وبالفعل 
مت بن��اء دور من اجمل الدور في املنطقة 
وموثق��ة بالفديوهات والص��ور مبراحل 
العمل من شراء الدار الى تسليم الدار 
جاهزة للعيش الرغيد والسكن املالئم 
يح��ز في نف��وس اعضاء الصن��دوق ان 
جت��د عائل��ة ش��هيد تس��كن املناطق 
العش��وائية او التجاوزات لذا قررنا بان 
نكون من اقرب الناس اليهم ونضعهم 
في حدقات العيون من خالل صفحتنا 
الرس��مية ضمن التواصل االجتماعي 
) الفي��س ب��وك ( وبتواصل م��ع جميع 

احلاالت التي ترد الينا 
3-صندوقن��ا يرح��ب ب��كل م��ن يرغب 
االش��تراك الش��هري او املس��اهمة او 

التبرع- الدال على اخلير كفاعله -
4-نطم��ح بان جند من يح��ذو حذو صندوقنا 
وبتناف��س ش��ريف خلدم��ة عوائ��ل الش��هداء 
واجلرح��ى الذي��ن هم بأم��ّس احلاج��ة للوقوف 

معهم 

5- نطل��ب م��ن جمي��ع الفصائل الت��ي لديها 
ش��هداء بالتعاون والتنس��يق معنا ومن خالل 
صفح��ة الصن��دوق .. وممثل��ي الصن��دوق ف��ي 
جميع ارجاء احملافظات وتس��جيل حضور لهم 
اثناء تس��ليم الدار لعائلة الش��هيد التابع له 
الفصي��ل ملا له دافع معن��وي وبث روح املتابعة 

لعائلة الشهيد 
6-سنبقى بهذا املش��روع اخليري املستقل الى 
ان يس��كن عوائل الشهداء في دور سكن تليق 

بهم .

وذكرت أن ترامب رد على أس��ئلة تلقاها 
م��ن صحفيي البيت األبيض، بعدما قال 
إن احتم��ال احل��رب مع إي��ران قائم، حول 
وجود اس��تراتيجية إلنهاء ه��ذه احلرب، 
فقال: "لن تكونوا بحاجة الستراتيجية 
للخ��روج وإنهاء احل��رب مع إي��ران وأنا ال 

أنفذ استراتيجيات إلنهاء احلرب".
ب��ن  "العالق��ات  الصحيف��ة:  وتابع��ت 
البلدي��ن تده��ورت بش��كل كبي��ر منذ 
انس��حاب الواليات املتح��دة من االتفاق 
النووي مع إيران العام املاضي وإعادة فرض 
عقوبات اقتصادية اس��تهدفت القطاع 
النفط��ي ال��ذي تعتم��د علي��ه الب��الد، 
وجعل��ت قي��ام اإليراني��ن ببي��ع النفط 

لدول أخرى أمرا شديد الصعوبة".
كما قال��ت: "هذا كله تزام��ن مع حملة 
من التصعيد اإلعالم��ي برعاية أميركية 
ض��د طهران كان لها أث��ر كبير جدا على 

االقتصاد اإليراني، لكنها لم تدمره حتى 
اآلن".

ال��ى ذلك قال��ت وكالة مه��ر لألنباء عن 
قائد القوة اجلوفضائي��ة باحلرس الثوري 
اإليران��ي البريجادي��ر جن��رال أمي��ر علي 
حاجي زادة قول��ه إن الواليات املتحدة لن 

جترؤ على انتهاك األراضي اإليرانية.
ونسبت الوكالة إلى حاجي زادة القول "ال 
أمريكا وال أي دولة أخرى جترؤ على انتهاك 

األراضي اإليرانية"، بحسب رويترز. 
وكان الرئيس األمريكي دونالد ترامب، قد 
وقع أمرا تنفيذيا يفرض عقوبات مشددة 

على إيران.
وأوضح ترامب أن العقوبات تأتي ردا على 
إس��قاط إي��ران طائ��رة مس��يرة. وقال إن 
العقوبات ستس��تهدف املرش��د األعلى 
اإليران��ي عل��ي خامنئي، مضيف��ا أنه ال 
يس��عى للدخول في صراع مع إيران وإنه 

يود التوصل إلى اتفاق معها.
وتصاعدت حدة التوتر بن إيران والواليات 
املتح��دة بع��د أن أس��قطت اجلمهورية 
اإلسالمية طائرة أمريكية مسيرة قالت 
إنها كانت حتلق ف��وق مياهها اإلقليمية 

اخلمي��س املاض��ي. وتقول واش��نطن إن 
الطائ��رة كان��ت ف��ي اجمل��ال الفضائ��ي 

الدولي.
كم��ا وص��ف الرئي��س األميرك��ي دونالد 
ترامب رد إيران على عرضه إجراء محادثات 
بأنه "مهن وينم عن جهل"، بعد أن فرض 

عقوبات جديدة على املرشد األعلى علي 
خامنئ��ي ووزي��ر اخلارجية محم��د جواد 
ظري��ف وقادة باحلرس الث��وري واالقتصاد 

اإليراني الذي يواجه صعوبات.
وكتب ف��ي تغري��دة أن "بيان إي��ران الذي 
ص��در ين��م عن اجله��ل واملهان��ة ويظهر 

فقط أنهم ال يفهمون الواقع".
وكان ترام��ب ال��ذي أصدر حزم��ة جديدة 
من العقوبات على خامنئي وكبار القادة 
العس��كرين، قد ترك الب��اب مواربا أمام 
احملادث��ات مع إي��ران الت��ي أعلن��ت مرارا 

أنها ل��ن تقبل التفاوض حت��ت الضغط، 
مش��ككة أص��ال ف��ي جدي��ة الع��رض 

األميركي املتكرر.
األميركي الستنساخ  الرئيس  ويس��عى 
جتربة الضغ��وط على كوريا الش��مالية 
لتطبيقها على إيران مب��ا يعني املراوحة 

ب��ن الضغ��وط االقتصادي��ة والتلوي��ح 
باخلي��ار العس��كري من جه��ة والدعوة 

للحوار من جهة أخرى.
ويري��د ترامب جّر طه��ران للتفاوض على 
اتفاق نووي جديد حتت الضغط مبا يشمل 
فرض املزيد من القي��ود على برنامجيها 

الصاروخي والنووي.
ولم يتخل ترامب عن الوعيد برد ساحق، 
مح��ذرا إي��ران م��ن أن أي هج��وم عل��ى 
املصالح األميركية سيقابله رّد أميركي 

ساحق يزيلها من الوجود.

وكت��ب ف��ي تغريدة ف��ي خض��م التوتر 
املتصاع��د ب��ن واش��نطن وطه��ران "أي 
هجوم م��ن جانب إي��ران على أي ش��يء 
أميركي س��يقابل بقوة كبيرة ساحقة. 

في بع��ض النواح��ي، يعني الرد 
الس��احق اإلزال��ة" م��ن الوجود، 
مضيف��ا أن "قادة إي��ران يفهمون 

فقط الق��وة والواليات املتحدة أقوى قوة 
عسكرية في العالم إلى حد بعيد".

وأعلن��ت إيران أن ف��رض الواليات املتحدة 
عل��ى  "عقيم��ة"  جدي��دة  عقوب��ات 
اجلمهوري��ة اإلس��المية االثن��ن يعن��ي 
إغالقا "نهائيا" ملس��ار الدبلوماسية بن 

واشنطن وطهران.
وكت��ب املتح��دث باس��م وزارة اخلارجية 
اإليرانية عباس موس��وي عل��ى تويتر أن 
"ف��رض عقوب��ات عقيم��ة على املرش��د 
األعلى إليران )آية اهلل علي خامنئي( ووزير 
اخلارجية اإليراني )محم��د جواد ظريف( 
يغلق مسار الدبلوماسية بشكل نهائي 

مع احلكومة اليائسة لترامب".
وأض��اف أن "حكومة الرئي��س األميركي 

بص��دد تدمي��ر جمي��ع اآللي��ات الدولية 
عل��ى  للحف��اظ  عليه��ا  املعتم��د 
والعالقات  العاملي��ن".  واألم��ن  الس��الم 
الدبلوماس��ية ب��ن واش��نطن وطه��ران 

مقطوعة منذ 1980.
وج��اءت ال��رّد اإليران��ي بع��د أن ج��ددت 
واش��نطن دعوتها طهران للجلوس إلى 
طاولة املفاوضات ومقابلة الدبلوماسية 
بالدبلوماس��ية، مش��يرة إلى أن "الهدف 
من العقوبات االقتصادية والدبلوماسية 
ذل��ك  حتقي��ق  ه��و  عليه��ا  املفروض��ة 

الغرض".
وأكد املندوب األميركي لدى األمم املتحدة 
جوناث��ان كوهن، أن بالده تري��د من إيران 
 ،" بالدبلوماسية  الدبلوماسية  "مقابلة 

مضيف��ا أن تلك الدع��وة "وصفتها إيران 
بأنها مثيرة لالشمئزاز".

وأشار الس��فير األميركي في تصريحاته 
إل��ى أن واش��نطن "طلب��ت م��ن مجلس 
األم��ن أن يبق��ي موضوع إي��ران قيد نظر 
اجمللس"، مج��ددا اتهام طهران بالضلوع 
ف��ي الهجم��ات األخي��رة عل��ي ناق��الت 
النفط باخلليج العربي قبالة السواحل 
املاض��ي  مايو/آي��ار   12 ي��وم  اإلماراتي��ة 
وفي خلي��ج ُعمان قرب هرم��ز قبل نحو 

أسبوعن.
وأوض��ح أنه قدم ألعض��اء مجلس األمن 
املغلق��ة  املش��اورات  جلس��ة  خ��الل 
"املعلومات اإلضافية التي اكتش��فناها 
من خ��الل حتقيقنا في هجم��ات ناقالت 
النفط ف��ي خليج عمان وهي املعلومات 
الت��ي حصلن��ا عليه��ا بفض��ل التعاون 

املستمر مع حلفائنا وشركائنا".
وتابع "التحقيقات األميركية ستتواصل 
وواشنطن ستستمر في تبادل املعلومات 
م��ع مجلس األم��ن عندم��ا يصبح ذلك 

متاحا".
وتابع "إن اجلهة احلكومية الوحيدة التي 

متتل��ك الق��درات والداف��ع لتنفي��ذ هذه 
الهجمات هي إيران". وقال دبلوماس��يون 
لذك��ر  املتح��دة ضغط��ت  الوالي��ات  إن 
أن "جه��ات متث��ل دول��ة" مس��ؤولة ع��ن 
الهجم��ات عل��ى الناقلت��ن ف��ي البيان 
الصحف��ي، لك��ن روس��يا رفض��ت هذه 

اللهجة.
وم��ن املق��رر أن يناق��ش مجل��س األم��ن 
الدول��ي االتف��اق الن��ووي اإليران��ي الذي 
انسحبت منه الواليات املتحدة ويسعى 

األوربيون إلنقاذه.
وكان مجل��س األم��ن قد دعا إل��ى احلوار 
ملعاجل��ة تصاع��د التوت��ر ب��ن الوالي��ات 
املتحدة وإيران، مشددا على ضرورة اتخاذ 

إجراءات إلنهاء التوترات في اخلليج.
وفي بيان صحف��ي أعدته الكويت وصدر 
باإلجم��اع، أدان مجلس األمن الهجمات 
األخي��رة على ناق��الت النف��ط ووصفها 
بأنها تهدي��د إلمدادات النف��ط العاملية 

وكذلك السالم واألمن الدولين.
وبعد اجتماع دام ساعتن وافق مجلس 
األم��ن عل��ى بي��ان ل��م يش��ر إل��ى إيران 
بالتحدي��د، لكنه أوض��ح أنه يجب على 
جميع األطراف التراج��ع عن املواجهات 

العسكرية التي يُخشى اندالعها.
وق��ال البي��ان إن��ه يج��ب عل��ى جمي��ع 
األط��راف املعني��ة وجمي��ع دول املنطقة 
"ممارس��ة أقص��ى درجات ضب��ط النفس 
واتخاذ اإلج��راءات والعمل على احلد من 

التصعيد والتوتر".
وأضاف البيان الذي أيدته روسيا، صديقة 
إي��ران والواليات املتح��دة "يحض أعضاء 
اجمللس عل��ى معاجلة اخلالف��ات بطريقة 

سلمية ومن خالل احلوار".
ودعت بريطانيا وفرنس��ا وأملانيا بشكل 
منفصل إلى "خف��ض التصعيد والقيام 
بح��وار، م��ع االحت��رام الت��ام للقوان��ن 

الدولية".

/ القسم السياسي

/ خاص 

نطمح بان نجد من 
يحذو حذو صندوقنا 
وبتنافس شريف لخدمة 
عوائل الشهداء والجرحى 
الذين هم بامس الحاجة 
للوقوف معهم

خامنئي ردا على العقوبات األمريكية: ضغوط امريكا لن تؤثر على إيران .. وروحاني : امريكا تسلك سلوكا خاطئا

الرئيس االمريكي يعلن أن لديه سلطة كافية لبدء أي عمل عسكري ضد إيران دون 
احلصول على موافقة من الكونغرس األمريكي

ترامب يهدد مبحو إيران إذا جترأت على مهامجة أي شيء أمريكي وجاء الرد اإليراني بأنها ستسقط أي طائرة أمريكية خترتق جماهلا اجلوي

أكد املرش��د األعلى في إيران، علي خامنئي، امس األربعاء، أن بالده لن ترضخ للضغوط التي متارس��ها الواليات املتحدة عبر فرض عقوبات على خلفية برنامجها النووي، وذلك بعد س��اعات من توقيع واش��نطن عقوبات جديدة 
تش��مل خامنئي ومكتبه. كما صرح الرئيس االيراني حس��ن روحاني ان أمريكا تس��لك س��لوما خاطئا في تعاملها مع ايران ولن نقف مكتوفي االيدي جتاه الغطرسة االمريكية .الى ذلك أعلن الرئيس األمريكي، دونالد 

ترام��ب، يوم أمس االربعاء أن لديه "س��لطة كافية" لبدء أي عمل عس��كري ضد إيران دون احلصول على موافقة من الكونغرس األمريكي. وكش��فت صحيف��ة "اإلندبندنت" البريطاينة أن الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب ال ميتلك اس��تراتيجية إلنهاء احلرب مع إيران إذا تورط فيها. وأش��ارت الصحيفة إلى أن ترامب هدد مبحو إيران إذا جترأت على مهاجمة أي ش��يء أمريكي مرة أخرى، وفي نفس 

اليوم جاء الرد اإليراني بأنها ستسقط أي طائرة أمريكية تخترق مجالها اجلوي، ثم قال ترامب إنه مستعد للحوار مع إيران وعليهم إخباره عندما يكونون مستعدين للتفاوض".

ترامب

روحاني
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يريد ترامب جّر طهران للتفاوض على اتفاق نووي جديد حتت الضغط مبا يشمل فرض 
املزيد من القيود على برناجميها الصاروخي والنووي

خامنئي

اعضاء صندوق اسكان عوائل شهداء الحشد الشعبي للبينة الجديدة: صندوقنا خيري ومستقل ال ينتمي الى اي جهة 
من اهداف الصندوق  بناء اكرب عدد من الدور لعوائل الشهداء وادخال الفرح والسرور على قلوب ايتامهم 



الناقد الدكتور باسل مولود يوسف 
فرج ياسيين كاتب كبير  واكادميي كبير 
قييدم خمس مجاميييع قصصية ورواية 
وله في الشعر باع طويل متيزت اعماله 
بالدقة واحلرفية يجيد كل فنون املناورة 
قدم هذه القصيييدة النثرية التي حتمل 
العديييد من عناصيير االبداع اوسييمها  
باحللم الذي استهل به رحلته الفنية..
)ليتك كنييَت معي، وأنا أمخيير األمواج 

في رحلييٍة سييندبادية مخيفيية؛ ليس 
لييدي سييوى مجييداٍف واحييد، وال رفيق 
سييوى طائِر نورس شييريد، وصّرٍة فيها 
كسر خبز يابسة، وحبات باراسيتول(.
لبينييا نييداءه ورافقنيياه برحلتييه ولكن 
لن نبحيير في االعماق لوجييود مجداف 
ال  قليييل  وزاد  صغييير،  وقييارب  واحييد، 
يكفينييا، وقد رأينا تلييك االفق وحملنا 
معييه نفس احللييم، واردنا ان نقاسييمه 
زاده القليل، للوصييول الى ذلك احللم..
ومن هذا االسييتهالل الرائع الذي بدأ به 
الشاعر  دفعنا للغوص في ذلك العالم 
البسيييط واالحالم البريئة كورتها في 
هذا املدخل البارع، اقول وجدت الكاتب 
كعادته يقدم لنا نصا يجمع به ما بن 
احلداثة واملوروث بشكل متوزان ودقيق، 
ويرسييم لنا اجمييل الصور ويسييوقها 
لنييا بلغة مبهييرة ودقيقة وهييذه اللغة 

مسييتثمرة لكل لفظ وكلمة وبشكل 
دقيييق ومتييوازن وحصيييف، ووجدت ان 
املوسيقى الداخلية التي اعتمد عليها  
فييي بنيياء جمالية نصه هذا تتماشييى 
مع اإليقاع احلسييي العالي الذي اطرب 
مسييامعنا الذي يتفييرد بصياغته فرج 
ياسيين وكان مييدركا بشييكل ملفييت 
للنظيير الحتماالت التالعب الشييعوري 
لهييذا النص، فضييال عن إبييداع اخمليال 
التأثيثي للكاتب  املؤسس إلنتاج ذلك 
الضوء املشع في رحم الصورة الشعرية 
املؤثييرة داخل بواتق اإلبهار، واسييتطاع 
ان يتسلسييل  صوب ناصية املفاجئة، 
والسييترداد فعييل التسيياوق االنفعالي 
املُشييكل للصدمة االسييتقبالية، في 
تأثيث فضاء املشييهد، ولعييل الكاتب 
ادرك جيدا املنهجية اخلاصة والعناصر 
اللسانية املتطابقة مع  راي روالن بارت 

هي، الدال، واملدلييول، واللغة، واإليحاء، 
واحملور الداللي، واحملور التركيبي النحوي 
هييي العناصيير االساسييية التي حتقق 
جناح العمييل. عذرا عيين االطالة ولكن 
للنييص وقع في النفس يثير رغباتنا في 

الولوج في تفاصيله.

القصيدة
ليتك كنَت معي،

وأنا أمخر األمواج في رحلٍة سندبادية 

مخيفة؛

ليس لدي سوى مجداٍف واحد،

وال رفيق سوى طائِر نورس شريد،

وصّرٍة فيها كسر خبز يابسة،

وحبات باراسيتيول،

ولم أكن أرى أمامي االّ االْفق الداخن،

وحلم اجلّنة املوعود،

فال تصدق اصدقائي املضغوطن،

لقد كنت سعيدا حقا؛

وانا أحلم وأمضي ُقدماً.

البينة الجديدة / 
 عبداهلل جدعان

يشييكل اجلهد التربوي أحد أهم 
املفاصييل فييي عملييية التعلم، 
وتقييع علييى كاهله ميين األعباء 
املطلوبيية  املهييام  يييؤدي  لكييي 
منييه، وغييير خيياٍف عن أحييد أن 
هناك تداخييالً كبيراً بن التعلم 
والتربية، تداخالً ال نسييتطيع أن 
نفصلييه، فطوراً يكييون التعلم 
مدخييالً لبناء القيييم واملفاهيم 
لغرسييها  التي نطمح  التربوية 
في نفوس أبنائنا الطالب، وطوراً 
تكون التربية باباً واسييعاً نلجه 

لكي نوصييل إلى أذهييان طالبنا 
األعزاء جوانييب العلم واملعرفة، 
شيييئان  والتربييية  فالتعليييم 
يكمييل  وأحدهمييا  متداخييالن، 
اآلخر. لو يسألني أحد الناس عن 
أخطر املهن وأشدها حساسية، 
لقلت له علييى الفور إنها مهنة 
التعليم، الن املعلييم منذ أزمنة 
اإلنسييان  يصييوغ  كان  قدمييية 
ويبنيييه فكرييياً وعلمييياً وتربوياً 
وكان بعملييه هذا يترك بصماته 
واضحة على شخصية املتعلم 
تفعيييل  فييي  أيضيياً  ويسيياهم 
األحداث وصوالً للنتائج املتوخاة، 
فالغاييية احلقيقية فييي أنظمة 

التربية احلديثة ليسييت تعليم 
وغير  والكلمات  احلروف  أطفالنا 
ذلك من االحتياجات، وإمنا هناك 
غاية كبيرة جداً من وراء التعليم 
نسييعى جميعاً إليهييا, أال وهي 
وضييع اللبنييات األول واملرتكزات 
شييخصية  بنيياء  فييي  الثابتيية 
الكائيين الييذي نسييميه طفييالً، 
وصوالً إلى جعله في املستقبل 
عنصييراً فاعييالً ومبدعيياً وخالقاً 
في مجمل العملية اإلنسييانية 
وبييكل تفاعالتها التييي نطمح 
للوصييول إليها. املعلم هو حجر 
األسيياس فييي البنيياء التربييوي، 
وقبييل أن يكون معلميياً عليه أن 

يكون مربياً، مع التحلي حقيقة 
بصفات املربي قوالً وفعالً… نظرًة 

وتطبيقيياً حتييى يتمكيين من أن 
يوصييل املعلومة بكل سييهولة 
إلى قلوب أبنائه الطالب ويتمكن 
في الوقت نفسييه من أن يكتب 
على تلك الصفحات النقية كل 
ما يريد من أمييور خيرة، ويتمكن 
أيضيياً من أن يعلي ذلييك البنيان 
بالقييدر الييذي يريييد، وإن عملييه 
هذا يشكل األسيياس املهم في 
بناء شييخصيته وتقومي سلوكه 
حاضراً ومسييتقبالً، واخلطر كل 
اخلطيير يكمن في أن أي سييلوك 
خاطييئ أو أي توجه غير مقبول.. 
حينما يغرس فييي كيان الطفل 
ميين  فإنييه  األول  سيينواته  فييي 

الصعب جداً أن يصحح أو يعدل 
مسيياره بعد ذلييك. لقييد أثبتت 
التجييارب التربوية أن ما يتعلمه 
السيينوات  تلييك  فييي  الطفييل 
يشكل شييخصيته ويصبح من 
املسييلمات البدهييية فييي بنائه 
العقلي والسييلوكي، لهذا كله 
أدعو ألن يكون املعلم تربوياً قبل 
أن يكييون تعليمييياً، فاملفاهيييم 
تعامييالت  هييي  التعليمييية، 
واإلضافييات  للتغيييير  قابليية 
ورمبييا للتصحيييح والطعيين في 
املصداقييية، وللطفل قدرة على 
تقبييل هذه املتغيييرات من خالل 

املسارات التربوية.

قرءاة نقدية يف قصيدة نثرية )احللم( للقاص فرج ياسني

جاسم حممد صاحل ـ كاتب متخصص يف أدب وثقافة األطفال
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أحمييد أبييو رغيف رئيييس )منتدى الوسييطية واالعتييدال(، وهو 
مفكر عراقييي متدين، وأعنييي بعبارة »متدين« أنييه يرتدي الزي 
الديني التقليدي احلوزوي، وهنا ال أريد أن أقلل من شييأنه حينما 
أصفه بهذا التوصيف، بقدر ما أريد أن أوصل حقيقة سيياطعة 
للقييارئ الكرمي كي تكييون لديه صورة ناصعة عيين هذا املفكر، 
وهو صاحب مشييروع كبييير يرتقي الى مسييتوى الطموح لدى 
معظم الناس بشييكل عام والعراقين بشييكل خاص. ذلك ملا 
يعاني منه العراقيون من تسييلط األحزاب اإلسالموية أو أحزاب 
اإلسييالم السياسييي، وما نتج عن هذه األحزاب، ميين دمار أضر 
باملواطن العراقي بشكل فادح، وكذلك إضراره بالدين على وجه 
العمييوم، مما أثار سييخط الناس على الدين بحسييب رحيم أبو 
رغيف نفسه. ما نتج بالتالي نفور الناس عن الدين حتى أصبح 
هناك اآلالف من الشييباب صاروا إما ملحدييين أو ال دينين، كما 
عّبيير عنه أبو رغيف في أكثر من مناسييبة بلقاءات له في كثير 
من الفضائيييات العراقية والعربية. ومشييروع رحيم أبو رغيف 
هو إنقاذ الدين والسياسيية مما متر بهما من تداعيات ومناكفات 
وصراعات شييكلت منظومة كبيرة من العنف وسحق املواطن 
وإهدار األموال العامة وكذلك انتشار الفساد واإلفساد، وتكون 
مجتمع يسييير نحو الهبوط الى االنحدار، بسبب املتسلطن، 
وأعني بذلييك انحدار اجملتمييع الى قعر الضغوطات النفسييية 
واملعيشية والبيئية، من جهة، ومن جهة أخرى نتج عن ساسة 
غير أكفاء متصدين للعملية السياسييية نهبييوا ثروات البالد 
والعباد وهي باملليارات، وأصبحوا أصحاب تيجان وعروش وجتاراً 
كباراً يديرون مؤسسييات ضخمة )خييارج وداخل الدولة( وهناك 
بطون خاوية جائعة، وفقراء بلغ عددهم حوالي سييبعة مالين 
إنسييان كما يقول أبو رغيييف. وثمة من عد أبييا رغيف علمانياً 
بلباس ديني، والسييبب أنه يتبنى رؤى مدنييية علمانية إذ يؤمن 
بفصل الدين عن الدولة، وال يعتقد بأن اإلسييالم بنى دولة، وهو 
ما تراه العلمانية بالتحديد، وليس هذا فحسب، بل إنه يحّمل 
مسييؤولية مييا يجري فييي احمليط العربييي والدولي واإلسييالمي 
على أنييه يقع معظمه علييى عاتق املؤسسيية الدينية، ويعني 
باملؤسسيية الدينية رجال الدين في الديانييات الثالثة الكبيرة: 
اليهودية واملسيييحية واإلسييالمية، إذ أنهم فسييروا النصوص 
الدينية تفسيراً خاطئاً ووجهوا النصوص الى ما تريد أهواؤهم 
وميولهم الشخصية والعقائدية، أو إنهم فسروا ذلك بحسب 
ما توصلت إليه إدراكاتهم الذهنية واملعرفية. فهو – أبا رغيف- 
يفسيير النصوص ما يرتقي ملستوى اإلنسييان، ويعتبر أن الدين 
جاء إلسييعاد الناس ال لشييقاء الناس، والذي نراه كما يقول ابو 
رغيف أن الذي يجري اليوم هو لّي عنق النص مبا يجري من فهم 
خاطئ، حيث انتج هذا العنف املستشييري اليوم ومنها ظاهرة 
داعييش، اذ أن داعش هو نتيياج واضح من الكم الهائل مما وصلنا 
عن السلف الصالح، ويعتبر تراث السلف الصالح كارثة كبرى، 
وهو يتأسييف على أن املؤسسات الدينية التزال تغرف من معن 
ذلييك التراث. وأبييو رغيف يطالب باإلصالح الشييامل، في الدين 
والسياسيية، بل ويييرى أن واجب رجل الدين هييو موعظة الناس 
وحدثهم على التحلي باألخييالق الكرمية التي دعا اليها الدين، 
وكذلك بيان االحكام الشييرعية وتقدمي كل ما هو يخص الدين 
والشييريعة من مقاصد وتوضيحها للنيياس. وأن تدخل رجاالت 
الدييين )الديانييات الثالثة( هييو بحد ذاتييه خراب واضييح للدين 
والسياسيية معاً، بحسييب تعبييير املفكر املصلييح أبي رغيف. 
ومما ال شييك فيه أن مشييروع االصالح في الدين والسياسة قد 
تبنيياه رجاالت كثيييرة، مثييل الكواكبي ومحمد عبييده وجمال 
الدييين االفغاني وغيرهم كثير ممن خاض في هذا البحر متالطم 
األمواج، ورمبييا مفكرنا هذا وهو امتداد ملشييروع اولئك االعالم، 
الذين قدموا مشاريعهم في خدمة األمة وانقاذها من النكوص 
الذي حدا بها، بسبب التفاسييير املغلوطة للنصوص الدينية. 
ويحّمييل االسييالم السياسييي كل ما يجري من ويييالت وكوارث 

يندى لها اجلبن. 

مشروع املفكر
رحيم أبو رغيف

a

فنارات

داود السلمان

 خرية مباركي
هبينييي وداعييِك أيّتهييا املباركة 

بفوضاَي ..
ولي نفاد جوازِك بعلل عسى ..

ما عذرُِك وأنِت تزيّنَن 
ماَء بِعجاِف اخِلصِب ، السَّ

وتّفاحُتِك القاصية

يقضمها اخلاطفون؟؟ 
بنييداِء  املرّصييَع  ياعرَشييها 

املُهلِّلَن..
واشتعال الصدى.. 

ما اعتذارَُك حَن ميوُء الغياُب في 
هيبِة الّشمِس

يتجّرُعنييي ُلهاثي في سييكينِة 
الغرِق ..

وتستطيل املسافات؟؟ 
يييا أنييَت .. يييا خطيئيية الرحيل، 

وغصة التنائي ..
سييكراتَك  فييي  ياأنيياااااااااااي   

الالذعة  
هذه عيناَك تسييتخيُرني نغَمًة 

في رئات  اليماِم 
وأنا أعِزُفَك نبضييا مكتّظا بآخر 

أنفاِس الفجِر 
بيين أذينة يُسييرى تقييرع صدى 

ضحكة مغامرة 
فتلوذ بشائِك  األسئلة ...

..تنييوء  وأذينيية مينييى متطّرفيية 
بإيقاع الغياب 

وتسييتجدي اغترابك عن جموح 
التائبن 

بلى..
عُن املسافات تتلّمُظ بأقراطي.. 
وأنا أعزُفَك عرًْشييا من ُقُبٍل ومن 

ُدبٍُر..
 َ، دثّرتُييك  املييدى  هديييِر  وعلييى 

كأحاجي املوِج 
مطلييع  حتييى  الضلييوِع  بيين 

احلنْن..

مييا بقييي غيييُر سييبااااااااااااتِك 
الطويييييييْل ..

فيييه أصافييُح الالّئلييَن جنمييًة..
جنمًة..

ثييّم أنثييُر رمادهييا فييي منفضٍة 
جّدتي !!

 ترّفقُت كثيرا، بالذين غادرُوني ..
يقبُضون علييى أوزاري بفَصاحٍة 

مشتعلٍة ..
وحييالوة خوخة مرحتليية ..تلهُج 

بالغفراْن  
وأنا أتبّرع بآخر قطرة دٍم 

لفرٍس صهباء أسييرجت ظعَنَك 
وارحتلْت.. 

فييي  ..تتباعييد   جبالييي  تلييَك 
سداَك.. 

وخرائطي تلعثمت 
بن رغوٍة طافيٍة

ونفاد نسمٍة صفراْء   
من أغنية عمر بليْد !!

يييا ليتنييي شييراعا يرَحييُل مع 
الّريْح 

أسيياِفُر مع الفصوِل بَن حنايا 
الّصخِب .. 

ميوسقني الرذاُذ املشتعُل،
وأهييادُن الليييَل باملناجييِل حن 

تلعُق آخَر سنابلي 
سأوّدُع أماسي الربيْع ..

وأكتفييي بآخر نسييمات ريحك 
وأندثُر 

كآخِر قصيدٍة حاملْه 
 يا منتهاَي في سفر اخلروج!!

 ) رماد (
ثامر الغراوي

الزالت الرائحة عالقة، لم استطع التماس 
العذر، أسماء مجهولة تفوق اخليال، حتى 
الوجييوه ليسييت بعناوييين ثابتيية، حملت 
الكثييير، بييت العن تلييك اللحظيية، بينما 
كنت منهمكا في جمع الشتات، تبسمت 

أخرى بعنوان آخر.
)مكر (

سمري الخياري
يتسلم  كان  له.  وحبها  طيبتها  استغل 
مسكن.  لبناء  راتبها  شهر  كل  منها 

اكتمل البناء ... دشنته عروسه اجلديدة.

) حرمان (
هيثم العوادي

طارَ اللقلييُق، حمَل ُصرة، صييوُت بكاء بن 
السحيياب، تقييدم نحييوي، فتحييُت ذراعي 
لكييي ال تسقييط، شوقييي يييزداد لرؤيتها، 
ورقيية؛  استحالييت  لبرهيية،  استيقظييت 

مكتوب فيها..عاقر.
) مواكبة (

هند الحمداني
اكتمل القمر، استذأبوا، ارتدوا ظالم الليل، 
أنشبوا أظفارهم، تناثر نوره، حن بزوغها؛ 

غطت الشمس ما تبقى من أشالئه.

فاضل الغزي / الناصرية

1 - شبه امرأة..
غابت يداها في مساء الرأس

والتفت الصباح إلى
مسائي،

كم كنييت مأخوذا بلسع الثلييج يطفح من 
وعائي

ألقت على خوفي أمانا طارئا..
فتنفس الصعداء من وله ردائى!!

2 - صراخ:
يدفع الناس بالعربات

وأدفع قلبي إلى الهاوية
أموت عليك؛ وفيك

ثمن اللحظة الغاوية
غير أني أغني

رغم إقتطاف احلناجر
إلى....

صرخة آتية!!

حسام عبد الحسني

انزلي علّي بأشد قسوة

اضربيني بعاطفة ممزقة

متزق ذلك القلب املتمرد
وتقطع في ديجور الروح أسراراً

ارشقيني بسهام عينيك الساحرة

وبريق وجهك وخفقان صوتك

آه على ذاتي املعذبة

أكاد أعدم تعذيباً دون موت

بزمن خالد ما بن الوالدة والقبر

لي عذري ألجنو من بحار هيامك

لكن قهر حبالك يكسو صدأ القدر

أنا وحدي وطن قاحل دون ألم

ومعك مدينة فاضلة تعزف

بخناجرها على رقيق جلدي

فالسكر ال يباري وطني

الني أمارس حريتي في حلمي

وأفسر احللم باحللم

ومساحات الضعف في عشقي

هو قدري ارادك في قلبي

فانزلي علّي بأشد قسوة

ألن في صغري لدي دمية

سرقها الغضب واجلهل

وبقيت ألعب في الصخر.

بغداد / البينة الجديدة
فييي سييياق التعيياون الثقافييي بن 
والنشيير  للترجميية  املأمييون  دار 
واملركييز الثقافييي البريطاني أقامت 
مؤخييرا الدار ورشة عمييل في املركز 
الثقافي البريطاني لتطوير املهارات 
التربية  األساسييية وأهميتها فييي 
املشييرفان  فيها  والتعليييم، حاضر 
التربويييان )مصطفى كييرمي وطالب 

عبد الزهرة( في وزارة التربية باللغة 
العربييية، مت التركيز علييى مواضيع  
تنوعت  بن مفهوم املواطنة واإليثار 
واإلبداع في التفكير وحل املشاكل  
االجتماعييية التربوية .فيما تناولت 
احملاضييرة واملشييرفة التربوييية فييي 
ناظم،   االنكليزييية ضحييى  اللغيية 
األهييداف العاميية لتطوييير الكوادر 
واملناهييج التربوييية من خييالل عقد 

النييدوات والييدورات ونقييل املبييادئ 
واألفكار العاميية املعتمدة في عدد 
من بلدان العالم املتطورة لتكريس 
املفاهيم  التربوية االيجابية والعمل 
علييى تطبيقهييا فييي املؤسسييات 
التربوييية والتعليمييية فييي العراق 
سعياً إلى تطوير  الواقع التدريسي 
احلالييي وتفعيلييه مبييا يتناسب مع 
مييا يشييهده العالييم من تطييورات 

تكنولوجية وعلمية مبا يسهم في 
تنمية مهارات التالميذ والطلبة في 
عمييوم املراحل الدراسييية. وأشارت 
ناظم إلى أهمييية معاجلة الظواهر 
السلبييية التي أخذت تتفشييى بن 
تالميييذ املييدارس وجنوحهييم إلييى 
التسييرب وعدم اجلدية فييي متابعة 
التييي  والتعليمييات  التوجيهييات 

يتلقونها في قاعات الدرس.

قصص قصرية جدًاُعجاف اخلصب نص

عشق وصخرقصيدتان..

صييدرت مؤخييرا مذكييرات 
)شاكيير  املتقاعييد  اللييواء 
وهييو  العييزاوي(  محمييود 
وآخر  الزعيييم  آمر حماييية 
اعييداد  ميين  الصامدييين.. 
زاير  الصحفي صباح عالل 

)طبعة( 2019
ميين  الكتيياب  ويتألييف 
ميين  صفحيية   )131(
القطييع املتوسييط تضمن 
عيين  تبلييورت  موضوعييات 
حقبيية مهميية ميين تاريخ 
العييراق كاليييوم املشييؤوم 

والعبدي قلييق ومن ضابط 
الييى بائييع للحييب ووضييع 
حمامة  وقصيية  املعتقلن 
وموقييف  املييوت  وقطييار 
والديوانية  السماوة  اهالي 
وجوالت مع الزعيم وحكاية 
الناصر  وعبييد  السقيفيية 
ونبييذة عيين حييياة الزعيم 
وكيييف تبلورت الثييورة في 
وباكييورات  الزعيييم  فكيير 
اجنييازات الثورة وموضوعات 
اخييرى جديرة بالقراءة وهي 

اثراء للمكتبة العراقية.

البينة الجديدة / خاص
صييدر للكاتييب عكيياب سالم 
الطاهيير كتيياب جديييد بعنوان 
)شواطى الذاكرة( تقدمي الدكتور 
والكتيياب  العييالف.  ابراهيييم 
عبييارة عن محطات ميين رحلة 
الطاهيير الطويليية واالمسيياك 
بتلك اللحظييات القصية التي 
يقدمهييا علييى طبق ميين ذهب 
للقارئ الكرمي. ومما يجدر االشارة 
اليه ان تصميم الكتاب بريشة 

الفنان فرات العتابي.

للفريق الركيين احمد عبييادي الساعدي 
)ايييام  املوسييوم  كتابييه  مؤخييرا  صييدر 
الصمود( الطبعة االولييى 2019 وتضمن 
صفحيية   )145( ميين  املؤلييف  الكتيياب 
الطابييع  ذات  املقيياالت  ميين  مجموعيية 
السياسييي والعسكييري واالمني كتبت 
فييي فتييرات مختلفيية حييول التطورات 
التي  واالمنية  والعسكرييية  السياسية 
مرت بها البالد خييالل السنوات املاضية 
وكانت سنوات جمر وحرب وحترير وهزائم 

وانتصارات..
))البينيية اجلديدة(( تبييارك للفريق الركن 
احمد الساعدي هذا اجلهد الرائع بوصفه 

احد كتابها العسكرين املتميزين.

عكاب سامل الطاهر يف )شواطى الذاكرة(مذكرات أيام الصموداصدارات

 القاص فرج ياسن

 جاسم محمد صالح

حضور فاعل لدار املأمون يف ورشة تطوير املهارات باملركز الثقايف الربيطاني



الرسامة والشاعرة مريم الدلوي في حوار لـ )                        ( تتحدث فيه عن مشوارها وتجربتها مع الرسم والشعر: 
املوهبة دائمًا تكون ذاتية فعندما حتب شيئًا سُتبدع فيه ليس يف جمال الفن فقط بل يف جماالت 

خمتلفة كثرية مثل الطب واهلندسة

*   حبذا لو تُعرفني اجلمهور من هَي ) مرمي الدلوي (؟
� )م��رمي الدلوي ( هَي فنانة عراقية كردية من مواليد 

1986
* ما تخصصك وما هو حتصيلك الدراسي ؟

� خريج��ة الثال��ث متوس��ط ول��م اكم��ل دراستي 
بسبب األحداث الت��ي واجهها البلد وأسباب أخرى 

خاصة.
* كيف كانت بداياتك في تعلم فن  الرسم والكتابة 

؟
� كان��ت اول بداياتي في فن الرس��م وكان ذلك منذ 

نعومة اضفاري وكانت هوايات فطرية ذاتية .
* برأيِك كيف يتم صقل املوهبة؟

� املوهب��ة دائم��اً تك��ون ذاتي��ة ؛عندم��ا  حتب شيء 

سُتب��دع فيه ، لي��س في مجال الف��ن فقط بل في 
مج��االت مختلف��ة كثيرة مثل الط��ب، الهندسة ، 
الطبخ وبكل مجاالت احلياة ، هذا كله فن ان قدمته 
بُح��ب وبهدف جميل تقدمه لألخري��ن .فأن أحببت 

شياً فأنك ستبدع فيه بالتأكيد .
* بأعتق��ادِك ، ه��ل يوج��د حالي��اً نق��د أدب��ي وفني 

حقيقي ؟ 
� يوجد نقد حقيقي وُنقاد حقيقيني بكل تأكيد في 

ُكل زماٍن ومكان .
س* برأيِك من هو الفنان املبدع؟ 

� الفن��ان املب��دع واحلقيق��ي ه��و من يك��ون صادقاً 
ومتذوق��اً للفن بكل ما أوتي��ه من أحساس ومعرفة 
مب��ا يقدمه لألخرين مبا يُنتفع بِه والفن هو عبارة عن 

أبداع ُحر ُمتكامل .
* ملن حُتبي أن تقرأي . ومبن ثأثرِت ؟

� ل��م أقرأ يوم��اً لش��خصية أدبية أو فني��ة معينة 
، ولق��د تأث��رت بش��خصيتني م��ن ُعلم��اء النفس 
وهم��ا) أرسط��و و فرويد ( وأعرف متام��اً انهما ليسو 
بش��خصيتني فنية أو أدبية ولقد قرأت لهم العديد 
من الُكتب الفلسفية في ُعمر التاسعة فقط حني 
ذاك وكنُت انقل املالحظ��ات املهمة في دفتر خاص 

، وسألت نفسي م��رة مستغربة ، كيف أصبحُت 
هاوية للف��ن واألدب ول��م أصب��ح فيلسوفة رغم 
مطالعت��ي املكثفة لق��راءة  الُكت��ب الفلسفية 
والعلمي��ة أو على االق��ل ألصبحت ُمج��رد هاوية 
لكتابة الفلسفة واعرف متاماً ان الفلسفة مجال 
دقيق وُمعقد وأنا في ذاك الُعمر الصغير ، وبالفعل 

هي انتقالة غريبة .
* لو لم تكوني فنانة . ماذا وددِت أن تصبحي ؟

� سأك��ون أكثر من مج��رد هاوية ولكنت أصبحُت 
فنانة مشهورة وأديبة معروفة عاملياً ، ليس تكبراً 

وأمنا هَي احلقيقة. 
 * مب تنصحي الُقراء والفنانني الش��باب والشابات 

الذين ظهرو مؤخراً ؟
� أنص��ح الُق��راء مبطالعة الُكتب لي��س الثقافية 
فق��ط ب��ل ايض��اً الُكت��ب الفلسفي��ة والعلمية 

والديني��ة والطبي��ة وغيرها ، وبرأيي الش��خصي ان 
للُكت��ب م��ذاق اخللود وصدي��ق دائم يرافق��ك أينما 
َحللت وتؤنس وحش��تك وأنت مخذول من اجلميع . 
وعندما تش��عر بالوحدة املريرة فه��َي طريق السفر 
ال��ى العقل واحلكم��ة ، بل القراءة ه��َي أوكسجني 

احلي��اة ، وأنص��ح الُق��راء والفنانني اجُل��دد مبخالطة 
األدباء العمالقة الكبار ألجل أن يتوسع مفهومهم 
ونظريته��م للف��ن واألدب ألن األدب��اء الكب��ار ه��م 

مدرسة كبيرة وعظيمة ال تتكرر .
وأصدارات��ِك  االبداع��ي  منج��زِك  ع��ن  حدثين��ا    *

ومشاريعِك املستقبلية ؟
� أجنازات��ي حل��د االن هي إجن��ازات بسيط��ة كبداية 
طبعاً . لقد ُنش��ر لي البعض من القصائد والرسم 

األكادمي��ي والهندس��ي املعماري  واخل��ط الكوفي ، 
للعدي��د من الُصحق احمللي��ة والعاملية ايضاً واحلمد 
هلل ،  أما مش��اريعي املستقبلية أطمح أن يكون لي 
معرض خاص بي ، ولدي الكثير من املش��اريع امتنى 
حتقيقه��ا مستقبلي��اً ولكن��ي ال أود احلديث عنها 

ألننا النع��رف ماسيقدمه املستقبل 
لنا ولكني بالتأكيد سأح��اول جاهدة للوصول إلى 

اهدافي في احلياة .
* كلمة أخيرة تقوليه��ا للبينة اجلديدة . ومتابعيِك 

؟
� كلمت��ي للجريدة الغراء املوق��رة )البينة اجلديدة (

أنتم دائم��اً سباقني وداعمني لفئ��ة املواهب ، فهم 

دائم��اً فئ��ة  ضائع��ة لألس��ف وينقصه��م الدعم 
الكام��ل لتش��جيعهم للوصول إلى م��ا يحلمو به 
ويطمح��و اليه ، وشكراً لك��م على حواركم املمتع 
وُشك��راً على هذا العطاء الواس��ع اجلميل منكم ، 
وكلمتي ملتابعيني هَي انني أحبكم بحق وهم لهم 
الدور الكبير على دعمي وتشجيعي وهم بالنسبة 

لي البيت الثاني .

albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة  

ال ترتبط بحزب أو حركة
 أو أية جهة دينية أو سياسية

العنـــــوان : بغداد -شارع فلسطني - مقابــل وزارة النقــل - خلف مسبح حي املهندسني

لالستفســـــار واإلعالن االتصـــــــــال باألرقـام التاليــــــة : 07906318109 - 07702872273

www.albayyna-new.com15

جملة
العدد )3213( الخميس 27 /6  / 2019

الفنان علي املالكي  رئيس املهرجان

حاورها / احمد البياتي

الفنان املبدع واحلقيقي هو 
من يكون صادقًا ومتذوقًا 

للفن بكل ما أوتي من 
إحساس ومعرفة مبا 

يقدمه لآلخرين مبا ُينتفع 
بِه والفن إبداع ُحر ُمتكامل

فنان��ة واعدة شقت طريقها باعتمادها على قدراتها وامكاناتها الذاتية في مجال الرسم 
والشعر محاولة ان تؤسس لنفسها موطئ قدم في الساحة الفنية واالدبية.. على الرغم 
م��ن ع��دم اكمالها دراسته��ا اال انها لم تيأس ب��ل ازدادات قوة وصالبة ف��ي اثبات وجودها 

ومعبرة عن قدراتها الذاتية، وللتعرف اكثر كان لنا معها هذا احلوار:

  حاورته / وقار النداوي

 * جمه��ورك ف��ي الع��راق كبير هل من 
املمكن ان نرى عمال مش��تركا )عراقيا/
كويتي��ا( خاصا باالطف��ال يكون تربويا 

توعويا على غرار افتح يا سمسم؟
�  طبعاً الفكرة موجودة وحتت الدراسة 
لعم��ل )عراق��ي كويت��ي( وألن اجلمهور 
العراقي اكثر املتابعني ملسلسل العم 
خوخ��ة فاملوض��وع حت��ت الدراسة وان 
شاء اهلل قريبا يكون على أرض الواقع.

* اي من االعم��ال العراقية في رمضان 
لفت انتباهك؟

�  طبع��اً الف��ن العراق��ي جمي��ل وله 

نكهت��ه اخلاص��ة وان��ا م��ن متابع��ي 
املسلس��الت العراقي��ة واتعل��م منها 
الكثير والعمل ال��ذي عجبني برنامج 

)حامض حلو(.
* أي م��ن الفنان��ني العراقيني التي حتب 

تتعاون معها في عمل؟
�  الك��ل ودي اتعام��ل معه��م يعن��ي 
الش��عب العراقي شعب طيب وروحه 
حلوة وفنه راق فيشرفني ان اتعامل مع 
جميع املمثلني، بس بختار ألني مجبور 
راح اختار، 1-ميس قمر 2-قاسم السيد 
3-اي��اد راضي، وودي اتعام��ل معهم ما 

ودي انسى احدا.
اجلدي��ر بالذك��ر أن خالد اجل��دي، دخل 

مج��ال الفن م��ن خ��الل اليوتيوب عام 
2010 ث��م انتق��ل ال��ى التليفزيون مع 
اخملرج  نادر احلس��اوي، وشارك في عدد 

م��ن األعم��ال الدرامية العربي��ة منها 
ح��رمي بو سلط��ان، احلب احل��الل، نوايا، 
خمس بنات، كان في كا زمان، وغيرها.

املخرج واملمثل الكوييت خالد اجلدي يف حوار لـ )                           (: 
يشرفين أن أقف أمام عمالقة الفن العراقي وجيمعين عمل بهم

متابعة / البينة اجلديدة
غاضب��ة  الب��ارودي  رمي  الفنان��ة 

ة  من بش��د
ت  ب��ا حلسا ا

املزيفة التي 
حتم��ل 

سمها  ا
عل��ى 

فش��لت  أن  بع��د  »فيسب��وك«، 
ك��ل مح��اوالت غلقه��ا. وحاول��ت 
حسابه��ا  إستغ��الل  مؤخ��ًرا  رمي 
»إنستغرام«  الرسمي على موق��ع 
من أجل حتذير جمهورها من هذه 
احلسابات، ونش��رت ص��ورة من 
حس��اب مزيف يحمل اسمها 
.Fake :وعلقت علي��ه وكتبت
وتصر رمي على إتخاذ اإلجراءات 
م��ن  الالزم��ة،  القانوني��ة 
مالحقة  إستم��رار  أجل 
شخصيتها  منتحل��ي 
م��ن  . قبتهم معا و
رمي  بدأت  أخ��رى،  ناحية 
اخلاص��ة  التحضي��رات 
»ج��وازة  مبسرحي��ة 
والت��ي  مرتاح��ة«، 
تتعاون فيها أحمد 
وافقت  إذ  صفوت 
على ه��ذا العمل 
منة  إعت��ذار  بعد 

فضالي.

ما سبب غضب ريم البارودي 
وما الذي فشلت فيه؟

قريبًا عمل عراقي- كويتي خاص باألطفال بإشرفي وإخراجي يضم نخبة من نجوم الفن العراقي
الف��ن العراقي جميل وله نكهته 
اخلاصه وانا من متابعي املسلسالت العراقية وأتعلم منها الكثير 

والعمل الذي عجبني برنامج )حامض حلو(.
 ع��رض مسلسلي اجلديد )الع��م خوخة( عبر قنات��ي اخلاصة في 

)اليويتوب(، العمل فكرة وسيناريو الكاتب: علي الدوحان 
يط��رح الدوحان خالل هذا العمل العديد من املواضيع الفريدة من 
نوعه��ا اخلاصة باالطفال باسلوب جدي��د وكوميدي ملفت للنظر 
حيث القى املسلسل في اولى حلقاته اصداء جميلة واستحسان 
اجلمه��ور الذي يع��د أغلبه م��ن االطف��ال ملتابعة العم��ل اخراج 
مشترك بني اجلدي وشيماء اخلالدي وتنفيذ زينب سالم كما شارك 
خالد اجل��دي في بطولة املسلسل بجانب فاطمة الدمخي وليلى 
الرن��دي ونادية كرم وبدر العطوان ومش��عل العوام وبجاد محمد، 
وايض��اً شارك اخمل��رج علي رضا في اخراج لقط��ات اجلرافكس في 

املسلسل. وعن آخر أعمال اجلدي كان لي هذا احلوار معه:

بغداد / حمودي احلديدي
ينطلق اليوم اخلميس في متام الساعة السادسة 
مس��اًء ومل��دة يومني مبدين��ة خانق��ني وبقاعة دار 
الش��هيد س��الم  الثقاف��ي مهرج��ان سينمائي 

تقيمه رابطة السينما والتلفزيون العراقية الذي 
يترأسها اخملرج عل��ي الزم املالكي رئيس املهرجان 
وبالتعاون مع دار الشهيد سالم الثقافي. ويتخلل 
املهرج��ان الذي يقام الول م��رة هناك عرض خاص 
لالف��الم السينمائي��ة الروائي��ة القصي��رة وعلى 
هام��ش املهرجان سيقام االحتفال الفني املتنوع 
ف��ي الغناء واملوسيقى والش��عر وتك��رمي مبدعي 
قض��اء خانق��ني م��ن الفنان��ني واإلعالمي��ني ممن 
ستكون لهم مش��اركة فاعلة في هذا الكرنفال 
الفني الثقافي وهم: اإلعالميون علي زيدان ونهاد 
اخلي��اط وأحمد راواي ودشني جم��ال أحمد وعلي 
فؤاد وحبيب فرج وكيالن أحمد ودريا خيراهلل ورازان 
باجالن وسربست ب��رزو والفنان��ون ماجد شاليار 
وصباح محيي الدين وجمانة الزهاوي ورضا مبارك 
وأحم��د خليل وآريان حميد وسي��روان نوروز وزينب 
األرك��وازي والش��اعرة ليلى ط��ه والناق��د االديب 

د.سامان إبراهيم.

عروض سينمائية عراقية
بقاعة دار الشهيد سالم الثقايف يف خانقني 

متابعة / نيران باقر
تستعد مدينة أغادير املغربي��ة الساحلية الحتضان فعاليات النسخة الثانية من املهرجان الدولى 
للفلكل��ور التقلي��دي »Fifta«، املقرر انطالقه رسمًيا مساء األربعاء 10 مت��وز. 2019، ويرتكز املهرجان 
على نثر ثقافة الفنون الش��عبية والتراث الفني واحمللي للمغ��رب، ويحتضن هذا العام توليفة فنية 
دولي��ة م��ن اليونان وجزر القمر وتونس وك��وت ديفوار والكاميرون وإندونيسي��ا وحتى فرنسا، بجانب 
مش��اركة خاصة لكوريا اجلنوبية التي مت اختيارها لتكون ضيفة شرف الدورة الثانية من املهرجان، 
كما يقدم وجبة فلكلور مغاربية ألشهر التجارب التراثية، مثل األحواش والروايس والزاكورة والتراث 

احلساني والدقة املراكشية.

أغادير حتتضن
املهرجان الدولي للفلكلور التقليدي

متابعة / البينة اجلديدة
رفض��ت محكم��ة االستئن��اف في دول��ة الكوي��ت الدعوى 
القضائي��ة التي أقامتها املطربة املصري��ة أنغام ضد زوجها 
الساب��ق امللحن الكويتي فهد الش��لبي، وكانت طالبت في 
الدع��وى القضائي��ة التي أقامته��ا في كانون الثان��ي )يناير( 
املاضي زي��ادة نفقة ابنها عبد الرحمن ال��ذي يقيم برفقتها 
منذ انفصالهما.يش��ار إلى أن أنغام تزوجت املوزع املوسيقي 
فهد الشلبي عام 2004 ولم يستمر الزواج ألكثر من 3 أعوام، 
إذ انفص��ل الثنائ��ي عام 2007 بع��د أن رفعت أنغ��ام قضية 
خل��ع ضده.وجدي��ر بالذكر أن أنغ��ام متزوج��ة اآلن من املوزع 
املوسيقي أحمد إبراهيم، وه��ي الزيجة التي سببت العديد 
من االنتق��ادات، نظرا التهامات نالتها أنغ��ام بإفساد عالقة 

أحمد إبراهيم بزوجته األولى.

حمكمة األسرة
يف الكويت ترفض دعوى 

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

Contracts Dept Announcement

 )تــنــــويــــــــــــة(
ــداد )3027 و3049  يف 6/23  ــا ذوات االع ــًا بكتبن الحاق
/2019 والخاص بإعالن اول للمناقصات  87/ تربية /2019 

و 57 / تربية 2019.
 نود ان ننوه اىل:ـ

ــروع  ــل الدرجة والصنف للمناقصة 87/ تربية مش تعدي  -1
ــتني 18 صف ثالثة طوابق يف ساحة مدرسة شط  )بناء مدرس
العرب االبتدائية( لتكون الدرجة )الخامسة( بدال من )الدرجة 

السابعة(.
ــروع للمناقصة 57 / تربية ليكون اسم  ــم املش تعديل اس  -2
ــى القطعة  ــة 18 صف 3 طوابق عل ــاء مدرس ــروع ) انش املش
ــاء  ــة والنخيلة ( بدال من )انش ــة 3048 /13 يف الطوب املرقم
مدرسة 18 صف 3 طوابق على القطعة املرقمة 13/ /3050 

يف الطوبة والنخيلة(.
املهندس 
أسعد عبد االمري العيداني
محافظ البصرة

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

Contracts Dept Announcement

استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البصرة ذي العدد )2699يف 2019/6/23(
ــم العقود الحكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم )املغلقة(  ــر )محافظة البصرة / قس يس
مشروع )بناء مراكز شرطة يف )الزوين , كرمة علي , الصريفة ,سفوان , الرباضعية , ابي الخصيب , الزبري , املدينة , نظران (  

- وبكلفة  تخمينية قدرها )11,698,065,000(  احد عشر مليار وستمائة وثمانية وتسعون مليون وخمسة وستون  الف 
دينار عراقي .

- ضمن تخصيصات  تنمية االقاليم  لعام 2019.
- مدة التنفيذ ) 720  يوما ( .

- الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الثالثة والصنف /  انشائية.
ــية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ  العقود الحكومية  ــيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس أواًل-  س

العامة رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   املناقصني.
ــعبة اعالن  ــم العقود الحكومية  / ش ثانيًا- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قس

املشاريع( يف العنوان أدناه وذلك من  الساعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسب التوقيت املحلي ملحافظة البصرة.
ثالثًا- تشمل متطلبات التأهيل )على ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات صاحب العمل ( ما يلي:ـ

1-القدرة املالية: على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات املالية اآلتية:ـ
ــبع سنوات يجب ان اليقل عن )6,772,563,948( ستة مليار وسبعمائة واثنان  ــنوي على مدى اخر س أ -معدل االيراد الس

وسبعون مليون وخمسمائة وثالثة وستون  الف وتسعمائة وثمانية واربعون دينار عراقي فقط.
ب -متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسيولة النقدية بمبلغ  اليقل 
قدره )2,924,516,250(  اثنان مليار وتسعمائة واربعة وعشرون مليون وخمسمائة وستة عشر الف ومائتان وخمسون  

دينار عراقي فقط .
ــنتني متتاليتني مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد ويف حالة عدم  ــابات الختامية معدل ربح  ألخر س ت -الحس
امتالك الشركة حسابات ختامية الخر سنتني فيتم تقديم حساباتها الختامية للسنتني التي تسبق عام 2014 وذلك استنادًا 
ــود ذي العدد 18256/7/4 يف  ــم املناقصات والعق ــاب وزارة التخطيط / دائرة العقود الحكومية العامة قس ــا جاء بكت اىل م

.2017/8/29
ــربة والقدرة الفنية: على مقدم العطاء أن يقدم دلياًل موثقًا يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة الفنية املدرجة  2-الخ

أدناه:
ــابقة وبمبلغ اليقل  ــبع الس ــنوات) 7( الس ــود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللس ــاول , أو ادارة عق ــة مق ــاركة بصف 1-املش

عن)7,018,839,000( سبعة مليار وثمانية عشر مليون وثمانمائة وتسعة وثالثون الف دينار عراقي.
ــاليب   لتنفيذ عقود مماثلة ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األس

والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها يف الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( 
ب -توفري الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب يف الوثيقة القياسية .

رابعًا- يمكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني يف  العنوان أدناه* ودفع رسم غري 
مسرتد  قدرة )200,000( مائتان  الف دينار عراقي اعتبارا من يوم الخميس  املصادف 2019/6/27  .

خامسًا- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واإلحالة يف يوم االثنني  املصادف 2019/7/8   الساعة العاشرة صباحًا
ــاعة 12:00 ظهرا     حسب التوقيت  ــليم العطاءات يف أو قبل يوم االربعاء  املصادف 2019/7/17 الس ــًا - يجب تس سادس
ــيتم فتح العطاءات فعليا   ــيتم رفضها. س ــمح بها(. العطاءات املتأخرة س املحلي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية )ال يس

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

التاريخ : يوم االربعاء املصادف 2019/7/17.
العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ــعمائة  ــر مليون وتس ــتة عش ــب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 116,980,650( مائة وس ــابعًا - يج س
وثمانون الف وستمائة وخمسون  دينارعراقي. 

على  شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوما بعد تاريخ نفاذية العطاءات .
ثامنًا-  على مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بـ )1- رسالة العطاء وملحق العطاء 
2- الجداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القسم الرابع من الوثيقة القياسية وجداول الكميات املسعرة وبموجب 

املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات .
3- تفويض تحريري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيع على العطاء.4- الوثائق املصادق عليها من الجهات املحددة يف ورقة 
ــم  ــتمارات املدرجة يف القس ــتمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االس بيانات العطاء التي توكد اس

الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطائه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء.
تاسعا - مدة نفاذية العطاء )120( يوما.

عاشرا-  يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واالعالن.
احد عشر -  اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق يف يوم الدوام الرسمي الذي يلي يوم العطلة.
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18هموم الناس
لفيف من س��كنة محل��ة 504 الواقعة 
في ش��ارع فلس��طني خل��ف ارض املرح 
بعث��وا جلريدتن��ا برس��الة عب��ر البري��د 
االلكترون��ي ذك��روا فيه��ا بان��ه تقع في 
وس��ط احمللة مكتبة لالطف��ال منذ زمن 
النظام الس��ابق وقامت محافظة بغداد 
به��دم البناي��ة وانش��اء بناي��ة ضخمة 
ج��دا مكانه��ا ، ارادت احملافظ��ة جعلها 
ناديا للترفي��ه االجتماعي فرفض اهالي 
احمللة وقدموا طلب��ا حملافظة بغداد وكان 
في وقته��ا احملافظ االس��بق صالح عبد 
الرزاق وقدم��وا الطلب للمحافظ موقعا 
من مائة ش��خص وعدل ع��ن رايه ووافق 
عل��ى ابقائه��ا مكتبة لالطفال باس��م 
مكتب��ة اطف��ال العراق وكان هذا س��نة 
2016 وعندما مر البلد بظروف اقتصادية 
صعبة وحينما اكتملت البناية عرضتها 

احملافظة لالس��تثمار .. وكذلك احتجت 
احملل��ة ثانية وقدم��ت  طلب��ا موقعا من 
مائت��ي ش��خص اال ان احملاف��ظ كان قد 
اجره��ا جلامع��ة املصطفى وق��د وضعوا 
يافط��ة بانها مكتبة عام��ة تعود لوزارة 
التعلي��م العال��ي واحملل��ة عرف��ت ذل��ك 
م��ن االثاث ال��ذي ينق��ل االن وهي رحالت 
جامعية واضحة م��ن تصميمها فنحن 
اصحاب احمللة نناش��د اصحاب الضمائر 
احلي��ة العراقية االصيلة .. واحمللة ال مانع 
لديها بجعل البناية رياض اطفال اهلية 
، مدرس��ة ابتدائي��ة مختلط��ة او ثانوية 
ام��ا ان تصب��ح جامع��ة فال نقب��ل ابدا 
النها س��وف تضغط على حرية عوائلنا 
وتزعجنا .. س��يارات الطلبة وانتشارهم 
بني ازق��ة احملل��ة ..نرجو رف��ع صوتنا الى 

جهة عليا النصافنا.

  صفحة هموم الناس في »البينة اجلديدة«   
تص��در يوم��ي االثن��ني واخلمي��س م��ن كل 
اسبوع   وهي تتلقى العديد من الشكاوى 
والهم��وم للمواطنني س��واًء باحلضور الى 
مق��ر اجلري��دة او االتص��ال عب��ر املوبايل او 
ارس��الها عن طريق االميي��ل ، ونحن بدورنا 
نقوم بنش��رها ليتم عرضها على الس��ادة 
املسؤولني املعنيني في الوزارات واملؤسسات 
غير املرتبطة بوزارة ك��ي يتم ايجاد احللول 

الناجع��ة له��ا وتذلي��ل العقب��ات ، لك��ن 
لألس��ف اصبنا بخيبة ام��ل كبيرة نتيجة 
لعدم اهتمام بع��ض املكاتب االعالمية مبا 
ننشر باس��تثناء املكتب االعالمي لوزارات 
الداخلي��ة والعمل والش��ؤون االجتماعية 
والصح��ة ومصرف��ي الرافدي��ن والرش��يد، 
فهم على تواصل دائم معنا ومتابعني لكل 
ماينشر وهذا يدلل على مهنيتهم العالية 
في الرصد وايصاله الى املس��ؤول من اجل 

ايج��اد احللول واعط��اء كل ذي حق حقه .. 
فمتى يتم التفاعل احلقيقي مع مش��اكل 
وهم��وم الناس طامل��ا ان املواط��ن لم يجد 
م��الذاً غير اجلريدة ؟. ختام��اً نقول : أرحموا 
م��ن في األرض يرحمكم من في الس��ماء ، 
واهلل م��ن وراء القصد.دع��وة مخلصة لكل 
مكاتبن��ا االعالمي��ة ف��ي بقي��ة ال��وزارات 
واملؤسس��ات االخرى باالرتقاء الى مستوى 

املسؤولية الصحفية واالخالقية.

الــرد عــلـــى شــكــــاوى الـنــــاس .. واجـــــــب
الى/كافة المكاتب االعالمية المرتبطة بالوزارات وغير المرتبطة مع الود

امام انظار مكتب السيد حمافظ بغداد .. مكتبة اطفال وسط منطقة سكنية
متى تنتهي أزمة السكن؟

من النافذة

   الكثير من املوظفني والعمال الذين احيلوا على التقاعد, 
قض��وا اعمارهم يتنقل��ون بني بيوت اإليجار م��ع عوائلهم 
الكبيرة, وكان حالهم يرثى لها جراء بدالت االيجار املرتفعة 
، كم��ا انهم لم يرث��وا من أبائهم اال اإليج��ار, وحاولوا مرارا 
وتكرارا تغيير واقعهم, لكنهم فش��لوا في مهمة االدخار, 
والتي حتتاج ملائة سنة على اقل تقدير كي يوفروا من رواتبهم 
القليلة النزر اليس��ير! وفي النهاية استسلموا القدارهم , 
وأدركوا انهم س��يرحلون عن الدنيا وهم يعيشون في بيوت 
االيجار, أن مسالة احلصول على بيت ملك في العراق حتتاج 
ألح��د األمرين: إم��ا إعجازي مث��ل تدخل ع��الء الدين خادم 
املصباح الس��حري, أو ع��ن طريق منحرف مث��ل ان يتحول 
املواط��ن الى ل��ص أو مرتش��ي! وهذه الطرق ه��ي فقط من 
توف��ر له ما يحلم به �� فقط في العراق هذا الواقع البائس 
واملرير.لو عدنا للوراء أربعني سنة بالتحديد منذ عام 1980, 
ف��ان نظ��ام الطاغية »ص��دام« أهمل وضع خط��ط وبرامج 
للس��كن تكفل حتقيق االس��تقرار االجتماع��ي على املدى 
البعيد, فقط اكتفى بتوزيع قطع األراضي على منتس��بي 
تشكيالت اجليش والداخلية وبعض الوزارات, وكانت أسعار 
العقارات مناسبة, لكن غابت اخلطط والبرامج لإلسكان, 
وبعد عام 1991 تفاقمت أزمة السكن, حيث أصبحت أزمة 

الس��كن خانقة مع ارتفاع 
ش��ديد ألس��عار العق��ارات 
ومواد البناء, مما جعل الناس 
تعيش أزمة خانقة, وظهرت 
اجتماعية  مش��اكل  معها 
ازداد معدل  مخيفة, حي��ث 
اجلرمية, وارتفع معدل الطالق 
والعنوسة, وظهر ارتفاع في 
حاالت االنتحار, فكل شيء 
واالستقرار  بالسكن  يرتبط 
بالطمأنينة.ث��م  والش��عور 
االمريك��ي  االحت��الل  ج��اء 

ليضغ��ط على الش��عب ويس��حقه عب��ر إهم��ال قضاياه 
املصيرية, ومنها السكن, كي يجعلهم في دوامة من امرهم, 
فه��و درس صدامي مقي��ت حفظه جيدا احملت��ل االمريكي 
الذي اس��تباح حكم العراق, وهك��ذا تبقى املاليني من ابناء 
الش��عب حتلم باحلص��ول على قطع��ة ارض أو بيت صغير, 
حت��ى لو مجرد خمس��ني مترا يحفظ كرامته��ا ويعطيها 
االس��تقرار, لقد حت��ول حلم بناء بيت من األح��الم البعيدة 
ج��دا والتي قد تتحقق في بلد اخ��ر كالصومال أو جيبوتي, 
لكن ال تتحقق في العراق.س��ألت احد املتقاعدين العجزة 
والذي يس��كن في بيت لإليجار »حواس��م« متى س��يكون 
ل��ك بيت خاصا بك, حتى ترتاح من عذاب اإليجارات؟ش��عر 
باحلزن من سؤالي الذي اثار جرح الزمن, صمت قليال ثم قال 
: ان االزمة ستدور من حكومة الى اخرى, لذا   أتوقع انه في 
عام 2200 سيكون هنالك بيت لكل عراقي, أي بعد ان منوت 
وميوت أبناؤنا وأحفادنا” دمع��ت عيون الرجل واخذ يجهش 
بالبكاء, حاولت مواس��اته كي يهدأ, ومواساة نفسي أيضا 
فكلن��ا بنفس احل��ال, قلت ل��ه:” إذاً هذا جي��د, بقي فقط 
قرن ونصف وس��نتملك بيتا صغيرا يش��عرنا بالطمأنينة 
واالس��تقرار” ، ان كل احلكومات الت��ي تعاقبت على العراق 
لم تضع خططا ناجعة ورصينة للخالص من ازمة السكن 
التي ارق��ت املواطنني وقّضت مضاجعه��م؟. ومتى يحظى 
املواط��ن بحقوقة كاملة غير منقوصة.. مجرد س��ؤال لعل 

اصحاب الشأن يتحركون؟.

كل الحكومات 
التي تعاقبت على 
العراق لم تضع 
خططا ناجعة 
ورصينة للخالص 
من ازمة السكن

أحمد البياتي

فاهم حسن فتاح
وحارثه��ا  االرض  مال��ك  االنس��ان 
وحافظه��ا وعندنا م��ن الناس من 
يعب��ث به��ذه االرض ومحتوياته��ا 
واش��جار  وارصف��ة  ش��وارع  م��ن 
جميل��ة وب��ات املواط��ن العراق��ي 
ع��ن  احلكوم��ي  املس��ؤول  وحت��ى 
احملل��ة والش��ارع واملتن��زه يتفنون 
ف��ي اخملالفة امعانا ف��ي اذية خلق 
اهلل او م��ن ب��اب التحج��ج بب��اب 
اهلل  م��ن  مكف��ول  وال��رزق  ال��رزق 
سبحانه وتعالى وهو مقسمه بني 
العباد لكن اخملالف��ة واالمعان بها 
وااللتفاف على القوانني والضوابط 
والتعليم��ات الناف��ذة بات��ت غي��ر 
ملزم��ة وال ميك��ن له��ا ردع اخملالف 
والبعض يريد االستحواذ على املال 

الع��ام ويتصور هذا اجلم��ع الضال 
بالباط��ل ان احلرام ه��و فقط الزنا 
والقتل وبات هذا التمادي في الغي 
للناظر وكانه ليس له نهاية ولكن 
باملقابل ل��ه امتداد وتوس��ع يومي 
اليس��تطيع املوظف املسؤول احلد 
منه ومنعه م��ن التمدد بعيدا بعد 
ان عم��ل على التغاضي عن حقوق 
الناس العامة وبعد اخذ املقس��وم 
احل��رام والش��يطاني ليطع��م ب��ه 
عائلته بسحت حرام وما نشاهده 
اليوم ف��ي مناطقنا مؤل��م ويدعو 
للحزن واالكتئ��اب وبات يضرب في 
خاصرتنا وبش��دة  الن املس��ؤولني 
عن خدم��ة املواط��ن ال يري��دون ان 
يسمعوا. والتجاوز انواع مختلفة 
ومتع��ددة وفيها من نف��رة النفس 

الكثير وبل��غ عجز الدولة كبير عن 
احلد واملنع م��ن هؤالء وحالة واحدة 

تكفي لالستش��هاد عل��ى كالمنا 
هو مايجري في مداخل املدن ومنها 

حي االمني منطق��ة نواب الضباط 
من ج��زر لالغنام ورمي اخمللفات في 
اجمل��اري والطرقات وعل��ى االرصفة 
وف��ي داخ��ل املنه��والت مصحوبة 
وبات��ت  كريه��ة  وروائ��ح  بام��راض 
تاثيراته��ا تصل الى بي��وت الناس 
االمنة لذا نناش��د الدكتورة ذكرى 
علوش امينة بغداد بزيارة املنطقة 
وه��ذه االماك��ن هي امام القس��م 
البلدي او االيعاز ولو ملرة واحدة الى 
مدي��ر وحدة 9 نيس��ان ملتابعة هذا 
املوض��وع وهو على مت��اس بصحة 
الن��اس ونس��ال املس��ؤولني الذين 
يخرجون كل س��تة  اش��هر الزالة 
البعض من اخملالفات ويتم تصويرها 
لذر الرماد في العيون انقذوا الناس 

رجاء ونحن في االنتظار.

القـوانـيــن و الـتـعـلـيــــمــــــات فــــــوق الـجـمـيــــــــع فــاحــتـــرمـــوها
الفساد آفة تنخر 

جسد الدولة

وقــفــــــة

    هذه الكلمة املرعبة.. معناها خراب او دمار الشيء سواء 
كان نظاما او اي شيئا اخر وكل شيء معرض للفساد وله 
عدة اجتاهات ايضا ادارية – سياسية – اقتصادية واخالقية 
وه��ي االصعب.. وممكن ان نقول ايضا هو خروج الش��يء او 
التص��رف عن املألوف واملتعارف عليه بش��كل غير مقبول 
اخالقيا.. او اخذ او استعمال او استغالل ما ليس لك ظلما 
وجورا وبدون وجه حق او قيام شخص او مجموعة اشخاص 
باعم��ال او اقوال غير نزيهة والت��ي بدورها تؤدي الى فقدان 
القيم واملبادئ اجليدة   او تس��اعد عل��ى تقبل الناس لها.. 
وهي بداية االنتش��ار الفس��اد وتدمير كل االفكار واالخالق 
والعادات التي يحملها مجتمع ما.ينتشر الفساد في كل 
مكان وفي اي مجتمع وخصوصا اجملتمعات الفقيرة والتي 
تش��عر بالظلم ونوع الفساد يختلف من مجتمع الى اخر 
وكل حس��ب ثقافته ونظامه.. وحسب قوة الدولة وقوانني 
املراقبة املالية واالدارية واكثر االمم سقطت نتيجة انتشار 
الفس��اد والذي س��اعد على ش��راء ذمم كبار الشخصيات 
م��ن سياس��ية وعس��كرية وس��اعد على انتش��ار اخلونة 
واجلواس��يس مثلما حدث بس��قوط   امبراطوريات كبرى.. 
واهلل سبحانه وتعالى اشار في ايات كثيرة ملوضوع الفساد 
ونبه وحذر منه كونه اخطر مرض يفتك باجملتمعات بسبب 
تدمي��ر التعليم والتربي��ة واملؤسس��ات احلكومية ملراقبة 
عملها وحصول البعض على امتيازات ومناصب بطرق غير 
قانونية وش��راء ال��ذمم وقد يوضع الرجل غير املناس��ب في 
مواق��ع مهمة حتتاج الهل اخلبرة والعلم والتجربة والذكاء 
واالمان��ة واحلرص احملس��وبية واملنس��وبية العش��ائرية او 
احلزبي��ة ف��ي تولي املناص��ب ملن ه��م غير مؤهل��ني لتلك 
املناصب هو فس��اد ايضا.موضوع الفساد ال يخص بلد او 
زم��ان معني وامنا في كل مكان وزمان ولكن يظهر بش��كل 
علني او س��ري حس��ب نوع العقوبات واالنظمة والقوانني 
التي تنظم امور البل��د االدارية واملالية وتوعية اجملتمع عن 
ه��ذه االفة اخلطيرة واملدمرة التي تس��بب انتش��ار التزوير 
والعصابات وانتش��ار اخملدرات وتدريب العملة والس��رقات 
وباس��م القانون ونرجو من مس��ؤولينا ان يبعدوا عن بلدنا 

كل شر وسوء ويصلحوا حالنا.

الحقوقي / رشدي حميد

   بع��ث جلريدتنا برس��الة عبر البريد االلكترون��ي مجموعة من 
الطلبة املتقدمني لنيل ش��هادة املاجس��تير م��ن كلية العلوم 
/ عل��م النب��ات يرجون م��ن معاليكم اص��دار امر بالغاء ش��رط 
النج��اح في االمتحان التنافس��ي وذلك لصعوب��ة املادة وضيق 
الوقت وانهم يعملون اعمال حرة لتأمني معيش��تهم وسد رمق 
عوائلهم. )البينة اجلديدة( اذ تضع هذا االمر امام معاليكم لهي 
على ثقة اكيدة بان تنظرون له من جانب انس��اني واالستجابة 

ملطالبهم وفق الضوابط والقوانني السارية واملعمول بها.
منهم/ احمد نعيم معواص // 07716944278

   هاتفنا املواطن )طارق قاسم حسن( وذكر بانه كان عامال بصفة 
عقد تشغيلي في كهرباء املنطقة الوسطى واستمر في عمله 
ملدة )12( عاما وفي 2017 تعرض الى ظروف قاس��ية وخارجة عن 
ارادته فقدم طلبا النهاء خدماته, وافاد بان والده ش��هيد ويرجو 
املوافقة عل��ى عودته الى اخلدمة نظرا ملروره بظروف معيش��ية 
قاسية ويرجو ش��موله بعطفكم ورعايتكم االبوية واستصدار 

امرا باعادته.
)البين��ة اجلديدة( اذ تضع هذا االمر امام معاليكم لهي على ثقة 

تامة بان تشملوه برعايتكم .
طارق قاسم حسن /// موبايل/07705439092

تلقت »البينة اجلديدة« عبر مواقع التواصل االجتماعي مناشدة 
م��ن اهالي منطقة البياع حي الش��هداء محل��ة/ 873 زقاق/ 14 
عبروا فيها عن استيائهم بسبب مياه احلنفيات )االسالة( التي 
تص��ل اليهم من بداية ش��هر رمضان وحلد اآلن وه��ي عبارة عن 
مي��اه صرف صحي )مج��اري( مليئة بالروائ��ح الكريهة وال ميكن  
ش��ربها او الطب��خ  بها وال حتى االس��تحمام. »البينة اجلديدة« 
تضع هذه املناش��دة على طاولة الس��يدة )ذك��رى علوش( امينة 
بغداد والى املس��ؤولني في امانة بغداد وباالخص منطقة البياع 

حي الشهداء ملعاجلة هذه املشكلة باسرع وقت.
لفيف من اهالي املنطقة

عنهم املواطن/ محمد ناجي الهاشمي /// 07901331518 

امام انظار امانة بغداد .. ماء غري صاحل 
للشرب يف حي الشهداء بالبياع

امام انظار وزير الكهرباء .. اعادة للخدمة 

امام انظار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
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   ماذا قدمت املؤسسات احلكومية للفقراء 
اخلاص��ة  االحتياج��ات  وذوي  واحملتاج��ني 
خصوصا وان وضعهم املعاش��ي بائس جدا 

ووضعه��م الصحي مت��رد الى ابع��د احلدود 
فهل سيتم االنتباه لهم ام يبقون في خانة 
املنس��يني وكأنهم ليسوا بشرا يستحقون 

احلي��اة وان م��ن واج��ب احلكوم��ة ان ترع��ى 
مواطنيها دون تفرقة او متييز وان تش��عرهم 
مبواطنتهم وعراقيتهم كي ينعموا بعيشة 

رس��م  س��يتم  فه��ل   .. ومس��تقرة  امن��ة 
االبتس��امة عل��ى وجوههم ..الزم��ن كفيل 

بكشف ذلك.

يــا مـســؤولــني ايـــن انــتــم مـــن الــفــقـــــــــراء؟
   هاتفنا املواطن )رسول احلمداني( 
م��ن محافظ��ة باب��ل وذك��ر بان 
جمع غفير من الش��باب قدموا 
الرشيد  معامالتهم الى مصرف 
/5 ف��ي بابل لغرض احلصول على 
سلفة الزواج بتاريخ 2019/2/24 
وافاد بان��ه مت رفعها جميعا الى 
االدارة العام��ة ف��ي بغ��داد وقد 
حصل��ت املوافقة عل��ى الصرف 
في ش��هر اذار وعند مراجعتهم 
الى مصرف الرش��يد/5 ابلغوهم 
بان��ه ال تتوف��ر س��يولة نقدية .. 
عليه يناش��دوكم بااليع��از الى 

املصرف املذكور لصرفها.

عنهم/ رسول الحمداني
موبايل/07821852504

امام انظار االدارة 
العامة ملصرف الرشيد 

سلفة الزواج
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جمهورية العراق
وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات واألشغال العامة

شركة املنصور العامة للمقاوالت اإلنشائية

اىل/ الس��يدين 1. )هاش��م محم��د عزي��ز( العنوان – بغ��داد – الغزالي��ة – م/ 681 ز/7 
د/17

2. )سالم شريف عبد اهلل( العنوان – بغداد – حي املثنى م/ 716 ز/ 39 د/ 26

م/ تبليغ
ألغراض تحقيقية تتعلق بتنفيذ املدارس البدل الطينية يف محافظة الديوانية خالل فرتة 
عملكم يف ش��ركة املنصور العامة للمقاوالت االنشائية، لذا اقتضى حضوركم أمام اللجنة 
التحقيقية املش��كلة يف مقر الش��ركة لغرض تدوين أقوالكم خالل فرتة اقصاها )7( سبعة 
أي��ام داخل الع��راق و)15( يومًا خارج العراق وبخالفه س��يتم اتخاذ اإلج��راءات القانونية 

الالزمة بحقكم.
املدير العام

جمهورية العراق 
وزارة النفط

شركة نفط ذي قار
)شركة عامة(

م/ إعالن

ملتطلب��ات العمل تق��رر تمديد مدة غلق املناقصة رق��م 1003/19/01 الخاصة ب�)تجهيز 
أنابي��ب جريان آبار قي��اس 6 عقدة وبطول 100 كم( م��ن )2019/7/1( اىل يوم االحد 

.)2019/7/21(

ء. مدير عام شركة نفط ذي قار

تنويه مناقصة رقم )2019/12(

إلحاقًا بإعالن شركة حمورابي العامة للمقاوالت اإلنشائية املنشور يف صحيفة 
البينة الجديدة العدد )3211( يف 2019/6/25 والخاص بمناقصة تجهيز 
)31000 م3( مرت مكعب حصى خابط نوع )A( ملش��روع ط6 لوحظ وجود 
خطأ يف املقطع املذكور يف عنوان املقاولة حيث ذكر )130000 -950000( 

والصحيح )000+95- 000+130( كم املمر األيمن.
جمهورية العراق

مجلس القضاء األعلى
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة بداءة الكوت
العدد: 1574/ب/2019
التاريخ: 2019/6/25

اىل املدعى عليه / حسني عيدان شبي 
إع����������الن

أق��ام املدعي )س��الم حاتم محم��د( الدعوى البدائية املرقم��ة  1574/ب/2019 يطالبك فيها بالزام��ك بتأدية مبلغ قدره )10,000,000( عش��رة مالين دينار 
وملجهولية محل اقامتك حس��ب إش��عار مختار محلة 14تموز بكتاب مركز ش��رطة البلدة املرقم بالعدد 7782 يف 2019/6/18 تقرر تبليغك إعالنًا بصحيفتني 
محليت��ني لحض��ورك او من يمثلك قانونًا يف موعد املرافعة املصادفة 2019/7/14 وعند عدم حضورك او من ينوب عنك قانونًا س��وف تجري املرافعة بحقك غيابيًا 

وفق القانون.
القاضي محمد حران السراي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة استئناف واسط االتحادية
محكمة عمل واسط

العدد: 42/ عمل/ 2019
التاريخ: 17/ 6/ 2019

اىل/ املدعى عليه
املدير املفوض لشركة زحل الخري للمقاوالت

 العامة إضافة لوظيفته

إع����الن

أق��ام املدعي��ان )عادل رحيم بدي��ر وعدنان جبار ماه��ر( الدعوى 
املرقم��ة 42/ عم��ل/ 2019 وملجهولي��ة مح��ل اقامت��ك فق��د 
اص��درت محكمة عمل واس��ط حكم��ا غيابي��ا يف الدعوى اعاله 
وامل��ؤرخ يف 2019/6/2 تق��رر الحكم بالزامك بتس��ديد مبلغ 
قدره )000و750و5( خمسة ماليني وسبعمائة وخمسون الف 
دينار عراقي وملجهولية محل اقامتك حس��ب كتاب مركز ش��رطة 
العلوية بالعدد 5993 يف 2019/4/15 حسب اشعار مختار 
محل��ة 906 )نزار دوح س��لمان( تق��رر تبليغك اعالنا بواس��طة 
صحيفتني محليتني ولك حق االعرتاض على الحكم الغيابي خالل 
امل��دة القانونية اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النش��ر ويف حالة 

عدم اعرتاضكم سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية.
القاضي سامي كامل

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة: 917 |2019
التاريخ: 2019/6/26

إعالن 
تبي��ع مديري��ة تنفيذ الكوت حصة املدي��ن يف العقار التسلس��ل 791/3م 38 
الخاجي��ة الواقع يف الك��وت العائدة اىل املدين )نهاد بش��ري كويعد( املحجوز لقاء 
طلب الدائن )فالح محس��ن مهدي( البالغ )15,000,000( دينار فعلى الراغب 
بالش��راء مراجعة هذه املديرية خالل مدة )30 يومًا( تبدأ من اليوم التالي للنشر 
مس��تصحبًا معه التأمينات القانونية عشرة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة 

الجنسية العراقية وإن رسم التسجيل والداللية على املشرتي.
املنفذ العدل
فائد عبد الكريم أحمد

املواصفات:� 
1-موقع��ه ورقم��ه:- كوت| الخاجية مقابل مؤسس��ة الش��هداء رقمه 791/3 

م38 الخاجية.
2-جنسه ونوعه: بستان يسقى بالواسطة ملك صرف حسب سند العقار القطعة 
بصورة عامة مش��يد عليها عدد من الدور السكنية والبنايات االخرى اما القطعة 

موضوع االبنارة خالية من املشيدات وقت اجراء الكشف. 
3-حدوده واوصافه.  

4-مشتمالته:-  
5-درجة العمران: 

6- مساحته:- املساحة الكلية للعقار 5 دونم واملساحة املباعة من حصة املدين 
115 سهم من أصل سهامه البالغة 2500 سهم. 

7-  الشاغل:- الشركاء. 
ق��دره  مبل��غ  س��هم   115 البالغ��ة  املباع��ة  للس��هام  املق��درة:-  القيم��ة   -8

)22,000,000( اثنان وعشرون مليون دينار.

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة: 2018/2374
التاريخ: 2019/6/25

إعالن 
تبي��ع مديرية تنفيذ الكوت املضخة الزراعية الواقعة يف الكوت /الدجيلي 
العائدة للمدين )حمد كامل فرج( املحجوزة لقاء طلب الدائن )عبد الكاظم 
عبد حس��ن( البالغ )85,000,000( مليون دينار فعلى الراغب بالشراء 
مراجع��ة هذه املديرية خ��الل مدة )10 أيام( تبدأ من اليوم التالي للنش��ر 
مس��تصحبًا معه التأمينات القانونية عش��رة من املائة م��ن القيمة املقدرة 

وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على املشرتي.
املنفذ العدل
عقيل خليل خلف الخرساني

املواصفات:� 
1-موقعه ورقمه:- الكوت / الدجيلي 

2-جنس��ه ونوع��ه:- مضخة زراعي��ة  عدد )1(+ ماطور +اس��الك كهرباء 
ناقلة من محمولة اسرتالية الصنع )50 ×60( محولة كهرباء سعة 360 
kv  بواري س��يطرة مع مجموعة أس��الك عامود كهرباء عدد 4 ماطور ماء 

سعة 300 حصان. 
3-حدوده واوصافه:- 

4-مشتمالته:- 
5-درجة العمران: 

6-املساحة 
7- الشاغل:-

8-القيمة املقدرة:- ثالثة ماليني دينار.

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة: 1899|2019
التاريخ: 2019/6/26

اىل / املنفذ عليه
املدير املفوض لشركة زحل الخري للمقاوالت

 العامة إضافة لوظيفته
 

لقد تحقق لهذه املديرية من جهة ذات اختصاص أنك مجهول محل 
االقام��ة وليس لك موطن دائم أو مؤق��ت أو مختار يمكن التبليغ 
علي��ه، واس��تنادًا للمادة )27( م��ن قانون التنفيذ تق��رر تبليغك 
إعالنًا بالحضور يف مديرية تنفيذ الكوت خالل خمسة عشر يومًا 
تبدأ من اليوم التالي للنشر ملباشرة املعامالت التنفيذية بحضورك 
ويف حالة عدم حضورك ستباشر هذه املديرية بإجراءات التنفيذ 

الجربي وفق القانون.

املنفذ العدل
محمد عبد الرضا زيدان الطائي

اوصاف املحرر:�
قرار محكمة العمل يف واس��ط بالع��دد 42/ عمل / 2019 يف 
6/2 /2019 بال��زام املدعى عليه بمبلغ قدره خمس��ة ماليني 

وسبعمائة وخمسني الف دينار.
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أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

تنويـــــه

)السنة الرابعة عشرة( العدد )3213( - الخميس - 27 - حزيران - 2019

كاريكاتري

هاتفن��ي، أمس، أحد الق��راء األعزاء من محافظ��ة بابل الفيحاء، 
وبعد فاصل )جنجلوتي( صار معتاداً من قبيل: شلونك.. أحوالك.. 
أمورك.. ش��لون العائلة.. ش��لون الدوام.. الصحة.. خالك شلونه.. 

اجلهال زينني؟.....الخ.
ثم أردف قائالً »إن شاء اهلل بخير«.. فقلت ماشية واحلمد اهلل، فرّد 
بلهجة فيها ش��يء م��ن العتب وبعض من اللوعة ونبرة تس��اؤل  
حائر: »ت��ره ابو عمار إذا هاي مثل ذيچ.. خوش مرگة وخوش ديچ«، 
فقلت وه��ل من إيضاح أكثر ملا أنت تقصده بالضبط؟ فقد كثرت 
الديكة هذه األيام ولكن ش��حت املرقة! فقال: »أجيك من األخير، 
فأن��ا أقصد أن احلكومة احلالية ال نريدها نس��خة مكررة من ثالث 
حكومات س��بقتها من حيث األداء والعطاء، ومن حيث الفش��ل 
والش��لل، ومن حيث الفس��اد وإهدار املال العام، ومن حيث غياب 
اخلدم��ات وعدم حتقيق املنجزات واالرتقاء بواقع الوطن والش��عب  
إل��ى املصاف الذي يليق بالعراق«.. فقلت له صدقني يا أبا فالن، إن 

الش��عب غير راض وزعالن 
ج��داً ع��ن األداء احلكومي  
السنوات  طوال  والبرملاني 
املاضي��ة وإن س��كوته عن 
هذا اخللل والفش��ل ليس 
صمتاً وخنوعاً كما يتصور  
البعض، ولكن ألنه يتعامل 
بصبر الفت وحكمة فاقت 
كل احلدود بانتظار بصيص 
النف��وس   ينتش��ل  أم��ل 
التذمر  العراقية من حالة 
على  واالنطواء  واالنكسار 

وقع )حكومات مامش(!
نعم ي��ا حكومتنا احلالية، وأنت يا دولة رئيس الوزراء، وأنتم يا كل  
الوزراء واملس��ؤولني، الكبار منكم والصغار، كلكم بال اس��تثناء،  
أنت��م مطالبون ب��أداء حكومي ينفض كل غب��ار املاضي ويصحح 
املسار ويعيد األمل للشعب لكي يشعر عملياً وواقعياً بأن هناك 
حكوم��ة تعمل خلدمته وألجل رفاهيت��ه وازدهاره وتقدمه، وإن من 
ال يق��وى على أداء مهمت��ه فليغادر منصبه غير مأس��وف عليه، 
وأقترح أن يصار إلى محاس��بة أي مس��ؤول مقصر أو فاش��ل عبر 
اس��تجواب يتم حتت نص��ب احلرية في س��احة التحرير وبحضور 
قض��اة وجماهير الش��عب من أج��ل أن ميارس الن��اس حقهم في 
محاسبة الفاس��دين والتنابلة الذين لم يقدموا منجزاً حقيقياً 
لهم، وأعتقد أن ممارس��ة ش��عبية من هذا الن��وع يجب أن تصبح 
تقلي��داً عراقياً وعندها س��نكون قد خطونا اخلط��وة األولى نحو 
تخلي��ص العراق م��ن معوقي مس��يرته ومعرقل��ي نهوضه نحو 

األمام.

وجع يومي

*رئيس التحرير التنفيذي

ْعُب َدْوَرُه َفْلُيَماِرْس الشَّ
ِرْيَن اَكَمِة املَُقصِّ ِف ُمَ

 * عبد الزهرة البياتي

نعم يا حكومتنا الحالية، 
وأنت يا دولة رئيس 

الوزراء، وأنتم يا كل  الوزراء 
واملسؤولني، الكبار منكم 

والصغار، كلكم بال استثناء،  
أنتم مطالبون بأداء حكومي 

ينفض كل غبار املاضي 
ويصحح املسار..

بغداد/ البينة اجلديدة 
برعاي��ة معال��ي وزي��ر الثقافة 
والسياحة واآلثار الدكتور عبد 
األمير احلمداني، تقيم جمعية 
)املقر العام(  األدباء الشعبيني 

أيام بغداد الشعرية/  مهرجان 
دورة الش��اعر الراح��ل عري��ان 
ف��ي  وذل��ك  خل��ف،  الس��يد 
الس��اعة العاش��رة من صباح 
هذا اليوم اخلميس على قاعة 

املس��رح الوطن��ي. أعلن ذلك 
ل�)البين��ة اجلدي��دة( الدكتور 
جب��ار فرحان العكيلي رئيس 
الش��عبيني  األدباء  جمعي��ة 

املقر العام.

متابعة / البينة اجلديدة
إنرجايزر  ش��ركة  أطلق��ت 
 12 إي  إنرج��ي  هات��ف 
اجلدي��د   )Energy E12(
ال��ذي يبل��غ س��عره نح��و 
14 دوالرا فق��ط. أوضح��ت 
أن  األميركي��ة  الش��ركة 
الهاتف اجلديد يعتبر ثمرة 
أفنير  للتعاون مع ش��ركة 
تيليكوم الفرنس��ية، وهو 

يندرج ضمن فئة الهواتف 
يعتبر  األساس��ية، حي��ث 
خي��ارا مثاليا ملن يرغب في 
الهاتفية  املكامل��ات  إجراء 
الهات��ف  ويأت��ي  فق��ط. 
بارتفاع  إنرجي 12 اجلدي��د 
 5 وع��رض  س��نتيمترا   12
س��نتيمترا ووزن 92 غرام��ا 
بحيث يس��هل وضعه في 
الهاتف  ويش��تمل  اجليب. 

على شاش��ة كيو كيو في 
ج��ي أي )QQVGA( قي��اس 
1.8 بوص��ة، م��ع بطاقت��ي 
داخلي��ة  وذاك��رة  هات��ف 
سعة 32 ميغابايتا وذاكرة 
وصول عش��وائي سعة 32 
ميغابايت��ا، م��ع إمكاني��ة 
توس��عة الذاك��رة ملا يصل 
إل��ى 16 غيغابايتا ببطاقة 

مايكرو أس دي.

متابعة / البينة اجلديدة
موق��ع  عل��ى  انتش��ر 
االجتماع��ي  التواص��ل 
)فيس بوك( مقطع فيديو 
ف��ي  أش��خاصاً  يظه��ر 
محافظ��ة الديوانية وهم 
يحتفل��ون ويرقصون على 
مبناسبة  املوسيقى  أنغام 
وكتب  ش��ارعهم.  تبليط 
ام��س  الفيدي��و  ناش��ر 

بع��د  الش��ارع  »تبلي��ط 
س��نوات«،  أربع  مراجع��ة 
فيما علق أحد األشخاص 
قائ��الً باللهج��ة الدارجة 
»واهلل فضيح��ة«. وكت��ب 
على  تعليقاً  آخر  شخص 
الفيدي��و ج��اء في��ه »اهلل 
أكبر يا عراق شنو هاإلجناز 
العظي��م«، وعلق آخر وهو 

يتهكم »بيها اخلير«.

كش��فت دراس��ة علمي��ة أعده��ا باحثون 
ف��ي جامع��ة نوتنغه��ام، عن وج��ود عالقة 
هامة بني حرق الدهون في اجلس��م وش��رب 
القهوة. وأظهرت نتائج الدراسة أن القهوة 
حتفز ما يع��رف بالدهون البنية التي لها دور 
ه��ام ف��ي توليد احل��رارة التي تس��اعد على 
حرق الس��عرات احلرارية وفق تقرير نش��رته 
صحيفة »يو أس أيه تودي«. ويضم اجلس��م 
البشري بني 50 و 100 غرام من خاليا الدهون 
البني��ة تنتج حرارة 300 م��رة ضعف اخلاليا 

األخرى في اجلس��م. وقال باحث من جامعة 
نوتنغه��ام مايكل س��يموندز، إن »نس��بة 
الده��ون البنية تزيد عند األش��خاص الذين 

تق��ل عنده��م نس��بة الده��ون العادي��ة«. 
وأض��اف أن »نتائج االختب��ارات التي أجراها 
عدد من األشخاص أظهرت نشاطا في خالل 
الدهون البنية بعد ش��ربهم لفنجان قهوة 
يحتوي على نحو 65 في املئة من الكافيني، 
فيما لم يكن هناك نشاط عندما مت اختبار 
ش��رب كأس يحتوي عل��ى الكافيني«. وأكد 
س��يموندز أن نتائج ش��رب القه��وة كانت 
إيجابية حتى على صعيد ضبط مس��توى 

السكر في الدم ومكافحة السمنة.

نش��رت صحيفة ديرش��بيغل على موقعه��ا اإللكتروني 
أخي��راً بع��ض النتائ��ج لتقري��ر أعدته ش��ركة ماكينزي 
 B2C لالستش��ارات حول اجتاه��ات التج��ارة اإللكترونية
عب��ر 17 دولة. وركزت الدراس��ة على حج��م الطرود التي 
يتم إرس��الها. وأظهرت أنه في املتوسط يتلقى شخص 
ما ف��ي الواليات املتحدة 21 ط��رداً كل عام، متخلفة عن 

الصني، حيث يتلقي الف��رد 70 طرداً 
أو أكثر في املتوس��ط، لكن البد 

من االش��ارة إلى أن الدراسة 
بك��ني  مدينت��ي  غط��ت 
وش��نغهاي فقط. واحلصة 
الط��رود  م��ن  األميركي��ة 
ه��ي أيض��اً أقل م��ن أملانيا 

واململكة املتحدة.

انطالق مهرجان أيام بغداد الشعرية - دورة الشاعر
 الراحل عريان السيد خلف .. اليوم

هاتف بـ 14 دوالرًا!

ــداودي  ــم ال ــازي إبراهي ــل غ ــيد فيص ــئ الس يهن
ــداودي بإيقاد  ــده الند ال ــه بعيد ميالد ول وعائلت
ــوم 2018/6/26..  ــره ي ــمعة األوىل من عم الش

ميالداً سعيداً حبييب الغالي وعمراً مديدًا.

تهنئة 

ال تستغربوا إذا ما قلنا إن هناك وزيراً بال وزارة، إذ كان في العقود 
املاضية يس��مى وزير، ولكن بال وزارة، أي اسم على غير مسمى! 
وقد تس��ألونني: وماذا يفعل ه��ذا الوزير بالضب��ط، وماذا يقدم 
للدولة؟ فأق��ول أيضاً إن واجباته أغلبها تش��ريفية كأن يكلف 
بإيصال رس��الة رس��مية من الدولة إلى مس��ؤولي دولة أخرى أو 
يحضر بعض املناسبات الرسمية للدولة، لكن باملقابل لم نكن 
نس��مع عن وزارة بال وزير! وهذا يعن��ي أن للوزارات واجبات كبيرة 
وعليها تقع مسؤولية تقدمي اخلدمات للمواطنني من دون تقصير 
أو تلكؤ، وكان للوزير ثقله ولقراراته أهمية كبرى، وكان التقصير 
مح��دوداً وإن الوزير نفس��ه يخ��رج أحياناً ليعت��رف بأخطائه أو 

عجزه عن أداء مهماته املكلف بها.
لقد فرحنا من أعماقنا عندما منح مجلس النواب، في جلسته 
التي عقده��ا يوم االثنني املاض��ي، الثقة لثالث��ة وزراء ل�)الدفاع 
والداخلية والعدل(. وباملناس��بة هم أدوا اليمني القانونية، ولكن 
ه��ذه الفرص��ة صراح��ة 
ظل��ت منقوص��ة وذل��ك 
وزي��ر  تس��مية  بع��دم 
للتربية وهي ال شك وزارة 
بقطاع  وتعن��ى  مهم��ة 
ترب��وي كبي��ر ل��ه عالقة 
العب��اد  بتق��دم  ماس��ة 
والب��الد، وإن كثي��راً م��ن 
الدول تولي أهمية كبرى 
واحلجر  التربوي  للجانب 
األساس فيه، وهو املعلم 
ال��ذي يعد الرك��ن املهم 
في تطور األمم ونهضتها.

إن الشعب، بعد استكمال الكابينة الوزارية للحكومة احلالية، 
يتطلع إل��ى مرحلة جديدة من العمل والبن��اء واإلعمار والتقدم 
واالزده��ار لكي نعوض ما فاتنا من زم��ن ضائع وأموال أهدرت من 

دون أن نرى مشروعاً حيوياً نفتخر به.
وعليه فإننا نناش��د الس��يد رئيس الوزراء ع��ادل عبد املهدي أن 
يشرع في تنفيذ برنامج حكومته الذي سبق أن أعلنه في بداية 
تش��كيلها ونق��ول ل��ه إن أي تأخير لهذا البرنامج س��وف يدفع 
ثمنه ش��عبنا العراقي ونقول إن الوطن يحتاج إلى حملة كبرى 
إلعادة إعماره وإنعاش قطاعاته، والسيما اخلدمية منها، في ظل 
وضع أمني مس��تتب واحلم��د هلل، بعد االنتص��ار الكبير والناجز 
على تنظيم داعش اإلرهابي. وإذا كانت احلرب على اإلرهاب سبباً 
لتعوي��ق عملية البناء واإلعمار ف��إن املرحلة الراهنة هي مرحلة 
مثالي��ة ومؤاتية لكي نقدم لش��عبنا ما يس��تحق من خدمات 

وإجنازات وإعمار هو جدير بها، واهلل املوفق.

َوِزْيٌر ِباَل َوَزاَرٍة 
َوَوَزاِرٌة ِباَل َوِزْيٍر

بال مجاملة

صباح الشيخلي*

*عضو نقابة الصحفيني العراقيني

أسرة حترير )البينة اجلديدة( 
تب��ارك جهود املدي��ر العام 
للمديري��ة العام��ة لنق��ل 
الكهربائي��ة  الطاق��ة 
)حسني عبد الهادي رسن( 
فيه��ا  احلس��ابات  ومدي��ر 

)علي ش��اكر زيدان( وكافة 
املالية  العاملني في قسم 
ملا يبذلونه من جهود كبيرة 
وتعاون رائ��ع مع الصحافة 
فيهم  اهلل  فبارك  واإلعالم، 

وأدامهم ذخراً وسنداً لها.

بوركت اجلهود 

كابينة املرور املكيفة بال تكييف.. 
كفر فارغ وصورة أمام األنظار فقط..

استغاثة من رجال املرور املوجودين قرب الكابينة: 
إلى متى هذا الضحك على الذقون يا مسؤول؟!

بعدسة / حامد الزم الطائي

احتفال ورقص على أنغام املوسيقى مبناسبة
تبليط شارع ف الديوانية

القهوة حترق دهون اجلسم

الصينيون األكثر تفاعاًل 
مع التجارة اإللكرتونية

إن كثريًا من الدول تولي 
أهمية كربى للجانب الرتبوي 

والحجر األساس فيه، وهو 
املعلم الذي يعد الركن املهم 
يف تطور األمم ونهضتها..


