
يف الهدف

لنقوله��ا بصوت جهوري عال ومن دون خوف او تردد 
ألن املس��ؤولية الصحفية واالخالقية والش��رعية 
تتطل��ب ذلك وهي ان االداء ف��ي أغلب وزارات الدولة 
ومؤسساتها اخملتلفة طيلة فترة احلكومات الثالث 
التي اعقبت العام 2003 وحلد اآلن ليست باملستوى 
ال��ذي يرتق��ي واملس��ؤولية الوطني��ة او التحديات 
اخلطيرة التي متر بها البالد وما تتطلبه عملية البناء 
واالعمار وص��والً الى حتقيق ما يصبو او يتطلع اليه 
الش��عب العراقي.. ان مايؤس��ف له حقاً اننا ورغم 
كل معرفتنا باحلقائق والوقائع مازلنا متمس��كني 
ومتش��بثني حد اللعنة بتكريس احملاصصة وانتاج 

الفشل وذلك من خالل 
ابق��اء  عل��ى  االص��رار 
البعض ممن تخمروا في 
مناصبهم وكان اداؤهم 
هزي��الً ف��ي مناصبهم 
مع االش��ارة لألمانة ان 
هناك م��ن اثبت جدارة 
وكف��اءة وان من العدل 
واالنص��اف ان يس��تمر 
ف��ي منصب��ه ليواصل 
ذات العط��اء واالنت��اج 

ألجل العراق وشعبه.
ان معايي��ر الكف��اءة واملهنية والنزاه��ة واالخالص 
هي ش��روط ال يجوز جتاوزه��ا او التغاضي عنها في 
ح��ال النظر لكل الذين يتبوأوون مناصبهم او ننوي 
تثبيته��م وان م��ن اخلط��أ اجلس��يم اال نراعي تلك 
االش��تراطات ألن اخلس��ارة والفشل س��يتحملها 
ش��عب العراق وحده.. وعليه فإننا ومن اآلن نقولها 
»ال«  و  احملاصص��ة  تكرس��وا  »ال«  امل��آن:  بالف��م 
تستنس��خوا الفشل وكفى ش��عبنا ما حتمل من 
ضيم وأذى جراء اناس ال يعرفون معنى املسؤولية وال 

معنى االدارة وال معنى حتى حب العراق والشعب.

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

عبد الوهاب جبار* 

 ان معايري الكفاءة 
واملهنية والنزاهة 
واالخالص هي شروط 
ال يجوز تجاوزها او 
التغاضي عنها

»ال« تكرسوا احملاصصة
»ال« تستنسخوا الفشل

تأكيداً ملقولة )من فمك ادينك( فقد اكدت 
تقارير وتصريحات لوزارة الدفاع البريطانية 
ان بريطاني��ا جن��دت اطف��االً ل��م تتجاوز 
اعمارهم ال�)17( س��نة وارسلتهم للقتال 
في افغانس��تان والعراق ف��ي خطوة متثل 
خطأ وانته��اكاً اللتزام اململك��ة املتحدة 
بقوان��ني االمم املتح��دة وحس��ب صيحفة 
)ديلي ميل( البريطانية مينع التزام اململكة 
املتح��دة بتعه��د االمم املتحدة ارس��ال اي 
جن��دي يق��ل عم��ره ع��ن )18( س��نة الى 
مناطق احلرب وس��بق للجيش البريطاني 
قد اعلن في وقت سابق انه سيتوقف عن 
ارس��ال البالغني من العم��ر )17( عاماً الى 

مناطق احلرب.
ومن جه��ة اخرى اصدرت مديرية احلش��د 
الش��عبي، توضيح��ا بش��أن وف��اة أح��د 
منتس��بيها في احدى مكاتب الداخلية، 
مؤك��دة أن التحقيق��ات ل��م تكتمل بعد 
بش��أن طبيعة وفاته. وقال��ت املديرية ، إن 
املنتسب )جواد كاظم ش��بل زيدان( الذي 
توفي قب��ل ايّام في مكتب البي��اع التابع 
ل��وزارة الداخلية لم تكتم��ل التحقيقات 
بعد بشأن طبيعة وفاته. وأضاف البيان أن 
املتوفى لم يكن يشغل منصبا قياديا في 

احلشد، ومت تس��ليمه الى اجلهات املعنية 
وفق أوامر قضائية بحس��ب ما معمول به 
في امن احلشد باعتبار أن التهمة املوجهة 

اليه مدنية وليست عسكرية.
وفي ش��أن آخر طالب رئي��س جلنة النزاهة 
النيابي��ة )عل��ي الصجري(، ام��س االثنني، 
رئيس ال��وزراء )عادل عبد املهدي( ومجلس 
وزي��ر  س��فر  مبن��ع  الفس��اد  مكافح��ة 
التخطي��ط الس��ابق )س��لمان اجلميلي(، 
فيم��ا دع��ا الى كش��ف نتائ��ج التحقيق 
بقضاي��ا فس��اده. وقال الصج��ري ان على 
رئي��س مجلس الوزراء )ع��ادل عبداملهدي( 
واجمللس األعلى ملكافحة الفساد الكشف 
عن مجريات التحقيق بقضايا فس��اد وزير 
التخطيط السابق )سلمان اجلميلي( بعد 
احالة ملفاته الى هيئة النزاهة الوطنية، 
مبين��ا انه يجب تق��دمي األدل��ة واإلثباتات 
حول تورط اجلميلي بصفقات فساد وهدر 

للمال العام تقدر مباليني الدوالرات.
رئي��س  أص��در  ايض��اً  التط��ورات  وف��ي 
اجلمهوري��ة )برهم صالح(، ام��س االثنني، 
مرسوماً جمهورياً يقضي بتعيني )نصيف 
جاس��م اخلطابي( محافظاً لكربالء. يذكر 
أن مجلس محافظة كربالء صوت، اجلمعة 
)28 حزي��ران 2019(، عل��ى اختيار )نصيف 
اخلطابي( ملنصب احملافظ. وجاء ذلك بعدما 

أق��ال اجمللس، ف��ي وق��ت س��ابق، احملافظ 
الس��ابق )عقي��ل الطريح��ي(، وصادق��ت 

محكمة القضاء اإلداري على اإلقالة.
من جانبه اكد النائب عن حتالف س��ائرون 
)ع��الء الربيعي(، ام��س االثن��ني، ان رئيس 
الوزراء )ع��ادل عبد املهدي( ووزراءه اخفقوا 
ولم يحس��نوا التعامل مع ملف الوكاالت 
وحس��مه بالوق��ت احملدد، فيما اش��ار الى 
ان هن��اك تفاعالً ايجابي��اً لتمديد الفصل 
التش��ريعي جمللس النواب. وقال الربيعي ، 
ان امل��ادة )58( من املوازن��ة الزمت احلكومة 
بحسم ملف الوكاالت قبل نهاية حزيران 
ووزراء  ال��وزراء  رئي��س  ان  مبين��ا  احلال��ي، 

حكومته اخفقوا ولم يحس��نوا التعامل 
مع هذا امللف وحسمه بالوقت احملدد.

ومن جان��ب آخر أك��د رئيس ائت��الف دولة 
القان��ون )ن��وري املالك��ي(، حملاف��ظ بغداد 
)ف��الح اجلزائري(، ام��س االول ، على ضرورة 
تفعيل أعضاء مجل��س احملافظة الزيارات 
امليدانية ف��ي حزام العاصم��ة. وذكر بيان 
ملكت��ب املالك��ي ان رئي��س ائت��الف دول��ة 
القانون استقبل مبكتبه، مؤخرا محافظ 
بغ��داد )فالح اجلزائري( وكتلة دولة القانون 
في مجلس احملافظة، وج��رى خالل اللقاء 
مناقش��ة الواق��ع اخلدم��ي للمحافظ��ة 

والتشريعات اخلاصة باهالي بغداد .

في وق��ت اعلنت هيئة الكم��ارك العامة، 
ام��س االثنني، عن احباط محاولة لتهريب 
)16( س��يارة لداخ��ل الع��راق، مبين��ة ان 
هذه الس��يارات مت اخفاؤه��ا خلف أطارات 
دائ��رة  ان  الهيئ��ة  وقال��ت  مس��تعملة. 
التحقيقات في هيئ��ة النزاهة مبحافظة 
البصرة استحصلت قرار قاضي التحقيق 
لكش��ف )٤( حاويات موج��ودة في رصيف 
)27( ف��ي ميناء ام قصر والتي مت ش��حنها 
على انها اطارات س��يارات جديدة حسب 
بوليص��ة الش��حن، مبينا انه بع��د اجراء 
الكشف عليها من قبل ممثل هيئة النزاهة 
ومدير مركز كمرك بوابة البصرة تبني انها 

حتتوي على )16( سيارة نوع )تويوتا كراون( 
دون املوديل املسموح باستيراده.

على صعيد آخر كش��ف مصدر سياسي، 
ام��س االثنني، عن اتف��اق احلزبني الكرديني 
و)الدميقراطي  الوطني(  )االحتاد  الرئيس��ني 
الكردس��تاني( عل��ى إس��تبدال األس��ماء 
املرش��حة الى تس��نم منص��ب محافظ 
كركوك مبجموعة أس��ماء جديدة، مشيرا 
للحزب��ني  السياس��ي  املكت��ب  أن  ال��ى 
س��يختار الش��خصية املناس��بة من بني 

تلك االسماء للمنصب.
في وقت أعلن��ت محكمة حتقيق بعقوبة 
ف��ي رئاس��ة محكم��ة اس��تئناف ديال��ى 
االحتادية، ام��س االثنني، القبض على أفراد 
خلية إرهابية مس��ؤولة ع��ن التفجيرات 
االخي��رة التي ضربت املدين��ة، فيما اكدت 
قضائي��اً.  املتهم��ني  اعتراف��ات  تصدي��ق 
وقال مجلس القض��اء االعلى إن محكمة 
التحقي��ق ف��ي بعقوب��ة أك��دت ان اف��راد 
خلية يبل��غ عدده��م )5( متهمني ينتمون 
لتنظيم داعش االرهابي اعترفوا بقيامهم 
بالتفجي��رات االخي��رة الت��ي حدثت خالل 
فت��رة عي��د الفط��ر املب��ارك ف��ي منطقة 
بحوزته��م  بعقوب��ة  بقض��اء  املعلم��ني 
أس��لحة مختلفة ونواظي��ر ليلية وحزام 

ناسف.

بغداد / البينة اجلديدة
كشف مقرر اللجنة املالية النيابية )أحمد الصفار( ان قانون اخلدمة املدني املّوحد من 
شأنه الغاء القوانني اخلاصة بالرواتب كافة حال اقراره وان القانون الذي انهيت )%95( 
م��ن فقراته يراعي املوظف ويطالب بالعدالة بني الوزارات وليس املس��اواة في الرواتب.
وقال الصفار في تصري��ح صحفي ان اللجنة املالية النيابية طالبت احلكومة بتقدمي 
نظام للرواتب تراعى فيه العدالة بني املوظفني أي ان تتم مراعاة الشروط واخلصائص 

املوجودة عند املوظف من حيث الشهادة واخلبرة والكفاءة.
واك��د ان قان��ون اخلدمة املدني املّوحد ه��و نظام جديد للرواتب وليس س��لماً وان هذا 
القانون اليعطي صالحيات مطلقة لرئاس��ة الوزراء بتحديد سلم للرواتب اذ ان هناك 
تنسيقاً والعملية مشروطة بأخذ موافقة السلطة التشريعية ايضاً وان اللجنة لن 
تطالب مبس��اواة الرواتب ألن املساواة ال تؤدي الى العدالة إذ ان انتاج كل وزارة يختلف 
عن غيرها وعمل املوظفني ايضاً يختلف بحس��ب اخملاطر واجلهد.واش��ار الصفار الى 
ان العدالة تقتضي مراعاة حالة املوظف وفي حال اقرار القانون س��يحل محل جميع 

القوانني املعمول بها حالياً وسوف يصدر وفقاً له نظام للرواتب.

رئيس هيئة التقاعد: نعمل على اعداد مشروع تعديل قانون التقاعد املّوحد رقم )9( لسنة 2014 لتعديل احلدود الدنيا للرواتب التقاعدية

الصفار: انهينا %95 من فقرات قانون اخلدمة املدنية املّوحد.. نظام جديد للرواتب والغاء القوانني السابقة

رئاسة اجلمهورية تصادق على تعيني اخلطابي حمافظا لكربالء.. ونائب يؤكد: احلكومة اخفقت بالتعامل مع ملف الوكاالت.. ومتديد الفصل التشريعي ممكن
الصجري يطالب عبد املهدي مبنع سفر اجلميلي والكشف عن جمريات التحقيق معه بشأن ملفات فساد خطرية

استجابة ملا طالبت به)                                    (.. النقل : ستشهد الفرتة املقبلة افتتاح مطار بغداد الدولي لتسهيل دخول املسافرين اىل صالة املطار بشكل مباشر 

احلزبان الكرديان يتفقان على ترشيح امساء جديدة ملنصب حمافظ كركوك.. وحمكمة تعلن االطاحة خبلية ارهابية مسؤولة عن تفجريات دياىل
املالكي يؤكد للجزائري ضرورة تفعيل الزيارات امليدانية ملناطق حزام بغداد.. والكمارك حتبط حماولة تهريب )16( سيارة

) 20 ( صفحة ــــ السعر 500 دينار NO.3216 .              2  . JUL . 2019TUEالثالثاءالسنة الرابعة عشرة العدد )3216 (               2 / 7 / 2019 جريدة يومية سياسية مستقلة عامة تصدر عن مؤسسة البينة الجديدة 
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من فمك ادينك.. تقرير: بريطانيا ارسلت جنودًا قصر للقتال في العراق.. والحشد يصدر توضيحًا بشأن وفاة احد منتسبيه

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 

شنهي هاي!..احملور : مناصب السنة تقلصت.. وهذا ما سيحدث إذا ثبت إنتماء وزير الدفاع للطائفة الشيعية!

كتب املحرر السياسي
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جملس األعمال العراقي : خفض أسعار البيض يتناسب مع الدخل النقدي للمواطن3

تصريح مفاجئ من أردوغان بشأن مقتل خاشقجي
إيران تنّدد باإلّتفاق الّنفطي الروسي – السعودي
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السجن ملسؤولني سابقني بوزارة إ

الصحة سرقوا )6( مليارات 
ونصف املليار دينار

حلفاء السعودية 
يسقطون واحداً تلو 

اآلخر .. ملاذا ؟
512

 راضي شنيشل يف حوار 
صريح:غياب تركيز الالعبني 

وراء تراجعنا

قائد يف احلرس الثوري 
اإليراني حيذر أمريكا من قرار 

احلرب : أعيدوا حساباتكم

وزير النقل املهندس عبد اهلل لعيبي يلتقي بالسكرتري العسكري لدولة رئيس الوزراء 

 بغداد / 
بحث رئيس ال��وزراء عادل عبد املهدي، مع 
امللك الس��عودي، س��لمان بن عبدالعزيز، 
ف��ي اتصال هاتف��ي التعاون ب��ني البلدين 
والتنسيق إلس��تقرار اسعار النفط، فيما 
أك��دا حرصهم��ا عل��ى تطوي��ر العالقات 
املش��تركة ب��ني البلدين.وذك��ر بي��ان عن 
مكتب عب��د املهدي  ان االخي��ر بحث مع 
امللك س��لمان ب��ن عبدالعزيز ف��ي اتصال 
هاتفي، امس  تطوير العالقات بني البلدين.

واوضح البيان أنه جرى البحث اساسا في 
تعاون البلدين الش��قيقني في مؤمتر اوبك 
لوزراء النفط والطاق��ة املنعقد حاليا في 
فيين��ا لتنظيم اوضاع الس��وق النفطية 

والتنس��يق بني البلدين مبايحقق استقرار 
أسعار النفط خالل الفترة املقبلة.واضاف 
البي��ان، ان اجلانبني، اك��دا حرصهما على 
تطوير العالقات املشتركة، وخصوصا ما مت 
إقراره من اتفاقات خالل زيارة رئيس مجلس 

الوزراء ال��ى اململكة العربية الس��عودية 
في ش��هر نيس��ان املاضي وأهمية حماية 
أمن البلدين وتوفير ظروف االس��تقرار في 
املنطقة، والتأكيد على التهدئة وجتنيبها 

خطر احلروب والصراعات.

عبداملهدي يبحث مع امللك سلمان تعاون البلدين والتنسيق الستقرار اسعار النفط

كتب/ عبد الزهرة البياتي
للدف��اع  اجلدي��دة«  »البين��ة  ل�حمل��ة  اس��تجابة 
عن حق��وق ش��ريحة املتقاعدي��ن بغي��ة إنصافهم 
واص��دار قانون حاف��ظ لكرامتهم ويوف��ر لهم حياة 
آمنة ومس��تقرة بع��د س��نوات طويلة م��ن العطاء 
والتضحي��ة فق��د ابلغنا نقي��ب احملام��ني العراقيني 
االس��تاذ )ضياء الس��عدي( ومبوجب الكت��اب املرقم 
)703٤( والص��ادر بتاريخ 7/1 / 2019 بأن النقابة بصدد 
اس��تكمال تش��كيل فريق تطوعي من احملامني تناط 
به��م مهم��ة الدف��اع ع��ن حق��وق املتقاعدين حتت 

اش��راف وتوجيه اللجن��ة القانونية ومبا يلبي طلبات 
جريدة »البينة اجلديدة«.وقال الس��عدي ان هذا االمر 
يتطلب ابتداًء تكلي��ف املتقاعدين مبراجعة النقابة 
م��ع املس��تندات واالوراق والوثائق القانوني��ة متهيداً 
للمباش��رة   باملراجعات واقامة الدعاوى بعد تنظيم 
الوكاالت القانونية الالزمة لذلك وبالتعاون مع اخلبير 
القضائ��ي او املش��اور القانون��ي في جري��دة »البينة 
اجلديدة«.واكد الس��عدي ان نقابة احملامني العراقيني 
حريصة كل احل��رص على القي��ام بواجباتها بتقدمي 
املعونة القضائية اجملانية طبقاً ألحكام قانون احملاماة 

النافذ رقم )173( لس��نة )1965( مل��ن يحتاجها وفقاً 
للش��روط القانونية والوقوف ال��ى جانب املظلومني 
من اج��ل حتقي��ق العدال��ة وس��يادة القانون.وكانت 
»البين��ة اجلديدة« قد التقت نقيب احملامني العراقيني 
االستاذ )ضياء السعدي( ممثلة برئيس حتريرها الزميل 
)عبد الوه��اب جبار( ورئيس حتريره��ا التنفيذي )عبد 
الزه��رة البيات��ي( بتاري��خ 20/ ٤/ 2019 واج��رت معه 
حواراً موسعاً بشأن قضايا املتقاعدين ونشر بالعدد 
)3169( ف��ي 22/ ٤/ 2019 وهو اول لقاء صحفي تنفرد 
به جريدة عراقية بعد فوز الس��عدي مبنصب النقيب 

في االنتخابات التي جرت في نقابة احملامني في 7/ 3/ 
2019.0. وأكد السعدي حينها بأننا كنقابة محامني 
والصحاف��ة في خط واحد ونعمل بصورة مش��تركة 
من اجل ع��راق وطني تقدمي مزدهر. علماً ان »البينة 
اجلدي��دة« بص��دد اع��داد الئحة م��ن املطال��ب التي 
تخص رف��ع احليف والغنب بح��ق املتقاعدين املدنيني 
والعسكريني وستسلم الى نقابة احملامني عن طريق 
املش��اور القانوني للجريدة احملامي الدكتور )قاس��م 
الش��مري( املع��روف مبواقفه الداعم��ة لكل صاحب 

حق.

استجابة لـ«محلة )                               (.. نقابة احملامني العراقيني بصدد استكمال تشكيل فريق تطوعي للدفاع عن حقوق املتقاعدين
ضياء السعدي: نقابتنا حريصة على تقديم املعونة القضائية اجملانية لنصرة املظلومني وحتقيق العدالة

 بغداد /
بح��ث وزيرا الداخلي��ة طاهر الياس��ري والدفاع جناح 
الشمري تنسيق اجلهود االمنية املشتركة.وذكر بيان 
للوزارة، انه في إطار تنسيق اجلهود األمنية املشتركة 
والتباح��ث في مجمل املواضيع األمنية ذات االهتمام 
املش��ترك وبحث س��بل تفعيلها مل��ا يحقق الصالح 

العام، زار وزير الداخلية ياس��ني طاهر الياسري امس 
وزير الدفاع جناح الشمري.وأكد الياسري خالل اللقاء 
أن العم��ل األمني عمل تكاملي بني مختلف الوزارات 
واملؤسسات األمنية وجناحه مرهون مبديات التنسيق 
والتع��اون البن��اء ب��ني اجلمي��ع ومبا يحق��ق مصلحة 

املواطن ويعزز األمن والسلم اجملتمعي في البالد.

النجف / 
أص��درت محكم��ة جناي��ات النجف ، ام��س االثنني ، 
حكماً باإلعدام ش��نقاً حتى امل��وت مرتني بحق أربعة 
 مدان��ني بعملي��ة خطف مواطنني ومس��اومة ذويهم 

على مبلغ من املال. 
وق��ال بيان جمللس القضاء األعل��ى، إن  احملكمة  نظرت 
قضي��ة أربعة مدان��ني بينهم امرأة ش��كلوا عصابة 

للخط��ف حي��ث أقدموا عل��ى  خط��ف مواطنني في 
احملافظة ومس��اومة ذويه��م على مبال��غ مالية لقاء 
إطالق سراحهم   .  وأضاف أن  احملكمة أصدرت حكمها 
باإلعدام شنقاً حتى املوت مرتني بحق  املدانني األربعة 
وفقاً ألحكام املادة الرابعة 1 وبداللة املادة الثانية 1و8 

من قانون  مكافحة اإلرهاب . 

وزيرا الداخلية والدفاع يبحثان تنسيق اجلهود األمنية املشرتكة

1013

النجف : اإلعدام مرتني حبق )4( مدانني بينهم 
امرأة شكلوا عصابة  للخطف  

نقيب املحامني يتوسط عددا من الزمالء يف البينة الجديدة  رئيس التحرير يلتقي نقيب املحامني 
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العراق وهولندا يوّقعان اتفاقية جتنب االزدواج الضرييب وخصوصًا ما خيص ضريبة الدخل والتهرب الضرييب
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عبد املهدي ملسؤول كوري: العراق واجه حتديات وخماطر عديدة ونتطلع إىل تنشيط االقتصاد واستثمار الثروات

NO.3216.tue.2.JuL.2019

بغداد / البينة الجديدة
اعتبر النائب عن حتالف س��ائرون غايب العميري، متديد فترة حس��م ملف الوكاالت الى 
تش��رين االول املقبل بأنه سيعطي املس��احة الكافية لرئيس الوزراء والبرملان لدراسة 
االسماء وتقدمي األنسب لشغل تلك الدرجات، مؤكداً أن تعديل فقرة الوكاالت والدرجات 
اخلاصة باملوازنة هو اخليار االنس��ب قانونياً وسياس��ياً. وق��ال العميري إن اخلطوة التي 
مض��ى بها مجل��س النواب في الق��راءة االولى للتعدي��ل االول للموازن��ة االحتادية هي 
الطريق االس��لم واالفضل سياس��يا وقانونيا، مبيناً أنه من الناحية السياس��ية فهو 
اخليار الذي اكدت عليه الرئاس��ات الثالث خالل االجتماع الذي عقدته الس��بت املاضي 
ام��ا من الناحية القانونية فان القانون ال يعدل اال بقان��ون بالتالي فان تعديل املادة 58 
من املوازنة هو احلل االنس��ب مللف الوكاالت والدرجات اخلاصة. وأضاف أن جميع الكتل 
السياسية متفقة على اهمية تأجيل حسم ملف الدرجات اخلاصة الى شهر تشرين 

االول من العام احلالي.

البينة الجديدة / محمد الفيصل
أك��د رئي��س مجلس ال��وزراء ع��ادل عبد امله��دي خ��الل لقائه احد 
املس��ؤولن الكوري��ن اجلنوبي��ن، ان العراق واجه حتدي��ات ومخاطر 
عدي��دة، معبرا عن تطلعه لتنش��يط االقتصاد العراقي واس��تثمار 
أمثل للثروات الطبيعية والطاقات البش��رية. وقال املكتب االعالمي 
لرئاسة الوزراء، إن رئيس اجمللس استقبل امس االول مستشار الرئيس 
الكوري اجلنوبي للش��ؤون اخلارجية هان بيون��غ دو، والوفد املرافق له 
ال��ذي يضم عددا من املس��ؤولن والرئيس��ن الس��ابقن للكتلتن 
البرملانيتن احلاكمة واملعارضة. واضاف املكتب، أن عبد املهدي أعرب 
عن شكره للرئيس الكوري وترحيبه بالوفد احلكومي والنيابي الرفيع 
الذي ي��زور العراق، وأكد حرص العراق على تعزي��ز العالقات القائمة 
ب��ن البلدين والش��عبن الصديقن والس��عي املش��ترك لتطويرها 
ف��ي ضوء فرص التع��اون املتاحة في اجمل��االت االقتصادية والتجارية 
والثقافية، وأهمية االس��تفادة من اخلب��رات والتجربة الكورية التي 
حققت جناح��ات واضحة وخطوات س��ليمة في مختل��ف اجملاالت.
ونقل املكتب عن عبد املهدي قوله، إن العراق واجه حتديات ومخاطر 
عدي��دة ونتطل��ع الى تنش��يط االقتص��اد العراقي واس��تثمار أمثل 
للث��روات الطبيعية والطاقات البش��رية واأليدي العاملة مبش��اريع 
استثمار مشتركة في مجاالت الطاقة والصناعة والزراعة والصحة 
وغيرها. ونقل مستش��ار الرئيس الك��وري اجلنوبي حتياته الى رئيس 
مجلس الوزراء والتعبير عن ارتياحه إلس��تمرار التعاون وللمستوى 
ال��ذي بلغته العالقات الثنائية والرغب��ة بتطويرها ملا فيه مصلحة 
البلدي��ن. وقال املستش��ار الرئاس��ي الك��وري إن كوري��ا تعتز كثيرا 
مبس��يرة العالقات العراقية الكورية، وق��د جئنا الى بغداد لنحتفل 
معا مبرور ثالثن عاما على انطالقها ونعطي دفعة قوية للمستقبل، 
مضيفا ان كوريا اجلنوبية مهتمة بتوس��يع العالقات الثنائية وزيادة 
التعاون وتلبية احتياجات العراق وحتقيق مساهمة أكبر للشركات 
الكورية في جهود البناء واإلعمار. واش��ار ال��ى حضورها في العراق 
والى العديد من املش��اريع القائمة ومنها مش��روع بناء مستشفى 

ألمراض القلب لالطفال بناًء على طلب احلكومة العراقية.

نائب: تعديل فقرة الوكاالت والدرجات اخلاصة باملوازنة هو اخليار األنسب

العدل: احلبس ثالث سنوات ملوظفة يف عقاري األعظمية تسببت بضرر جسيم لدائرتها

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 
أعلن نائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية 
وزير املالي��ة، امس االثنن، ع��ن توقيعه مع 
احلكومة الهولندية اتفاقية جتنب االزدواج 
الضريب��ي. وق��ال مكتبه في بي��ان، إن نائب 
رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية وزير املالية 

فؤاد حسن وقع امس، مع نائب رئيس بعثة 
مملكة هولندا مخ��ول احلكومة الهولندية 
ب��ن  الضريب��ي  االزدواج  جتن��ب  إتفاقي��ة 
جمهورية العراق ومملكة هولندا وخصوصا 
ما يخص ضريبة الدخل والتهرب الضريبي.

واشار الى أن هذه اإلتفاقية تأتي بعد جولة 

طويل��ة م��ن املباحث��ات وتب��ادل الرس��ائل 
الرس��مية للوص��ول ال��ى ه��ذه النس��خة 
النهائي��ة املعدل��ة. وبن أن ه��ذه اإلتفاقية 
ستساهم في حتسن بيئة االعمال وجذب 
اإلس��تثمارات وانتعاش اإلقتص��اد العراقي 

وتطوير العالقات بن البلدين.

بغداد / البينة الجديدة
كشف رئيس هيئة التقاعد الوطنية السيد 
أحمد عبد اجلليل الس��اعدي ان خطة عمل 
الهيئ��ة اآلن في اجملال التش��ريعي تتركز في 
اجملال التش��ريعي على اعداد مشروع تعديل 
قانون التقاعد املوّحد رقم )9( لسنة )2014( 
وهن��اك مجموع��ة من االف��كار واملالحظات 
الت��ي خرجت الين��ا اثناء التطبي��ق الفعلي 
حي��ث نعمل على ان نضمنها في مش��روع 
تعديل لقانون التقاع��د بهدف ضمان حياة 
كرمي��ة للمتقاعدين. واضاف الس��اعدي في 
حوار مع »ملتقى االخبار الوطني« ان هدفنا 
ينصب باجتاه تعديل في احلدود الدنيا للرواتب 

التقاعدي��ة وف��ي معادلة احتس��اب الراتب 
التقاع��دي ف��ي س��ن االحالة ال��ى التقاعد 
وفي خدم��ة املتقاعد مع بع��ض التعديالت 
على شرط االحالة وغيرها. الفتاً الى تسلم 
ع��دد كبير م��ن الطلب��ات واملقترح��ات من 
الن��واب وجميعها محل اعتب��ار وتدرس من 
قب��ل القس��م القانوني في هيئ��ة التقاعد 
الوطني��ة مع وزارة املالي��ة/ الدائرة القانونية 
متهي��داً الع��داد مس��ودة املش��روع للقانون 
لغرض رفعه الى معالي وزير املالية للنظر به 
والسير باالجراءات التشريعية. وفيما يتعلق 
باملتقاع��د الذي ال ميلك »ماس��تر كارد« قال 
الس��اعدي ان املتقاعد في حال لم ميتلكها 

اآلن عليه اص��دار بطاقة دفع الكتروني كون 
ق��رار مجلس ال��وزراء يل��زم هيئ��ة التقاعد 
الوطني��ة بأن يتم توطن روات��ب املتقاعدين 
إما في مصارف القطاع احلكومي او القطاع 
اخل��اص ويجب عليه فتح حس��اب مصرفي 
ويص��در بطاق��ة دف��ع الكترون��ي ويج��ب ان 
يقدم بطاقة الدفع االلكتروني وليس شرطاً 
)ماس��تر كارد(. واش��ار الس��اعدي اما فيما 
يخ��ص البوابة االلكتروني��ة لهيئة التقاعد 
الوطنية فإنه س��يتم االع��الن عن تطبيقن 
هم��ا اوالً: تطبي��ق خدمات التقاع��د والذي 
س��يكون عن طري��ق الهاتف النق��ال حيث 
بامكان املتقاعد اقتناؤه ويبن له املعلومات 

ومعلوم��ات  املتقاع��د  ب��ذات  الش��خصية 
الرات��ب التقاعدي ومعلومات االس��تقطاع 
وأي تفاصيل تخص معامالته التقاعدية مع 
اعالنات ورس��ائل املتقاعدين مع دليل القرب 
دائرة تقاعد ومنفذ صرف له ومن خالله يعرف 
املتقاعد قائمة مقدار الراتب واالستقطاعات 
الت��ي تكون على الراتب التقاعدي وهذا كله 
فيما يخص تطبي��ق التقاعد واطلقنا عليه 
اسم )خدمات التقاعد(. اما الواجهة االخرى 
على املوقع االلكترون��ي فهي التي ميكن من 
خاللها للمتقاعد الدخول على ثالث خدمات 
هي )حكومة – حكوم��ة( أي التقاعد مع أي 
دائ��رة من دوائ��ر الدولة والثاني��ة )متقاعد – 

حكومة( والثالثة داخل عمل هيئة التقاعد 
الوطني��ة للموظفن لتب��ادل املعلومات بن 
موظف��ي دوائر الدولة اما اخلدمة التي تخص 
املتقاعد فهذه س��تكون موجودة وتش��مل 
كل االس��ئلة واالستفس��ارات واملوقع الذي 
يجري العمل اآلن لتطويره وس��يكون متاحاً 

في القريب العاجل.

بغداد / البينة الجديدة
اش��اد عض��و مجل��س االعم��ال الوطني 
العراق��ي غدي��ر العط��ار، ام��س االثن��ن، 
بخطة االحتاد العام للجمعيات الفالحية 
التعاوني��ة في الع��راق مبا يخص أس��عار 
البي��ض احمللي. وق��ال العط��ار إن إجراءات 
احت��اد اجلمعي��ات التعاوني��ة ف��ي العراق 
ستساهم بشكل كبير في خفض أسعار 
بيض املائدة مبا بتناسب مع الدخل النقدي 
اليومي للمواط��ن. وطالب عضو مجلس 
احلكوم��ة  العراق��ي،  الوطن��ي  االعم��ال 
بأهمية العمل املشترك والتنسيق ما بن 

اجلهات ذات العالق��ة من األجهزة األمنية 
والرقابية للس��يطرة على تقلبات السوق 
حول أسعار املواد الغذائية االستهالكية.

وأك��د العط��ار، أن الف��الح العراق��ي يعي 
متاماً اهمية دوره الوطني في حتقيق االمن 
الغذائي وتوفي��ر املنتج ذي اجلودة العالية 
للمواط��ن عل��ى الرغ��م من قل��ة الدعم 
واملس��اندة من اجلهات املعنية. يشار إلى 
أن السوق احمللي ش��هد ارتفاعاً ملحوظاً 
بأس��عار بي��ض املائدة في اآلون��ة األخيرة 
حي��ث وصل س��عر الطبق��ة الواحدة إلى 

سبعة آالف دينار.

جملس األعمال العراقي: خفض أسعار البيض يتناسب مع الدخل النقدي للمواطن

رئيس هيئة التقاعد: نعمل على إعداد مشروع تعديل قانون التقاعد 
املوّحد رقم )9( لسنة 2014 لتعديل احلدود الدنيا للرواتب التقاعدية

أخبار موجزة
وفاة .. توفي محمد محمد عبد السالم العباسي، 
وش��هرته »محم��د أفندي العباس��ي« ي��وم امس 
االثنن عن عمر ناهز 72 سنة، وهو بطل من أبطال 
حرب تشرين االول، وأول من رفع العلم املصري فوق 
خط بارلي��ف في حرب 1973. وولد العباس��ي يوم 
21 ش��باط عام 1947 في مدينة القرين مبحافظة 
الش��رقية، ولديه 4 أبناء، ولدان وبنتان و21 حفيدا. 
التحق بالتجنيد أثناء احلرب، وعندما جاءت س��اعة الصفر عبر قناة 

السويس.
خ��روج .. ق��ال وزير اخلارجية البريطاني الس��ابق املرش��ح لرئاس��ة 
الوزراء، بوريس جونس��ون، إن بالده س��تغادر االحتاد 
األوروبي لتثبت للرئيس الروس��ي فالدميير بوتن أن 
تش��كيكه في قيم الليبرالية غي��ر صائب. ودافع 
جونس��ون في حوار مع صحيف��ة »تليغراف«، عن 
الليبرالي��ة معتب��را أنه��ا ظاهرة حي��ة، وضامنة 
ل�«الرخ��اء لألجي��ال القادمة، عل��ى نطاق ال ميكن  

تصوره«.

قطع .. كثف اجليش اللبناني دورياته وحواجزه في 
منطق��ة عالية، بعد األح��داث الدامية التي هزت 
منطقة اجلب��ل، يوم أمس األح��د، وأدت إلى مقتل 
ش��خصن، فيما قطع محتجون طرقات رئيسية.
وأش��عل مناصرو احل��زب »الدميقراط��ي اللبناني«، 
ال��ذي يتزعمه النائب طالل إرس��الن، امس االثنن، 
النار في إطارات السيارات وقطعوا الطريق الدولية 
في منطقة بعلش��ميه-صوفر، كذلك قطعوا اوتوس��تراد بحمدون 

باالجتاهن.
اس��تعداد .. كشف وزير اخلارجية واملغتربن السوري وليد املعلم عن 
استعداد كوريا الشمالية إلرسال العمالة اخملتصة 
بالبناء وإعادة التطوير لدمشق في حال استكمال 
اإلجراءات القانونية لذلك. وعبر املعلم عن ارتياحه 
لنتائج الزيارة التي قام بها مؤخرا الوفد الس��وري 
برئاسته لكل من الصن وكوريا الشمالية، واعتبر 
أن زيارته لبكن كانت فرصة للوقوف على موقفها 

من األوضاع في سوريا.

دع��وة .. أعل��ن رئي��س مجل��س الدوما الروس��ي، 
تنس��يق  مس��ائل  أن  فولودي��ن،  فياتشيس��الف 
القوان��ن ف��ي مج��االت مكافحة االره��اب وجتارة 
اخمل��درات والهج��رة غي��ر الش��رعية ه��ي األولوية 
للعمل املش��ترك لبرملانات العال��م. وقال فولودين 
في كلمة ألقاها في املنتدى الدولي الثاني بعنوان 
»تطوير العمل البرملاني« الذي افتتح أعماله امس 
االثنن في موس��كو: »ن��رى أن مهمة الهي��اكل البرملانية هي إيجاد 

حلول للمسائل التي تهتم بها دولنا«.
تحط��م .. تناقلت وس��ائل التواصل االجتماعي صورا جلس��م طائر 
»حرب��ي« مجه��ول متفج��ر ومحطم في ش��مال 
قبرص، عقب تص��دي الدفاعات اجلوية الس��ورية 
لغ��ارات طائرات إس��رائيلية الليلة قب��ل املاضية.

ورجح النش��طاء أن يكون حطام اجلس��م احلربي 
عائدا لطائ��رة إس��رائيلية أس��قطتها الدفاعات 
الس��ورية ليال، في حن ق��ال البعض إنه قد يكون 

احلطام لصاروخ مضاد من طراز »إس-200«.

بغداد / البينة الجديدة 
أعلن املفت��ش العام لوزارة العدل القاضي بش��ار أحمد محمد، 
امس االثنن، إص��دار محكمة جنح الرصاف��ة اخملتصة بقضايا 
النزاهة وغس��يل األم��وال واجلرمي��ة االقتصادية حكم��اً غيابياً 
باحلب��س الش��ديد م��دة ثالث س��نوات بح��ق موظف��ة مبديرية 
التس��جيل العق��اري ف��ي األعظمية تس��بب ب�ضرر جس��يم 
لدائرتها. وقال محمد، إن املدان��ة أصدرت صورة قيد لعقار تعود 
ملكيته لوزارة املالية لصالح إحدى املواطنات، ولم تقم بالتحقق 
من عائديته عن طريق مطابقة اإلضبارة مع السجالت العقارية 
عند إجراء أي تصرف عقاري. وأش��ار محمد، إل��ى أن هذا اإلجراء 
تس��بب بضرر جسيم مبصالح اجلهة التي تعمل فيها واملتمثل 
بوضع إشارة عدم التصرف على عقار عائد لوزارة املالية. وأضاف، 
أن احملكمة أصدرت قرارها استناداً الى األدلة املتحصلة في هذه 
القضية واملتمثلة باعتراف املتهمة، وإفادة املمثل القانوني الذي 
طلب الش��كوى، وقرينة التحقي��ق اإلداري الثابت فيه مقصرية 
املتهم��ة، إضافة الى هروبها، وحكمت عليها باحلبس الش��ديد 
مدة ثالث سنوات. وتابع، أن القرار تضمن إعطاء احلق للمشتكي 
مبراجع��ة احملاكم املدنية للمطالبة بالتعويض وإصدار أمر قبض 
بح��ق املدانة، ووضع احلجز على أمواله��ا املنقولة وغير املنقولة 

ومنعها من السفر.

بغداد / البينة الجديدة
اعتب��ر نائب رئيس جلن��ة األم��ن النيابية نايف الش��مري، امس 
االثنن، أن وزير الدفاع جناح الشمري لم ولن يحسب على حزب أو 
جهة سياسية أو مكوناتية، وفيما أشار إلى أن الشمري ضابط 
عس��كري ميتل��ك كفاءة وخب��رة، وال يختلف اثنان في مس��توى 
تفانيه بالعمل، دعا إلى دعم جهود الوزير ل�إعادة هيبة املؤسسة 
العس��كرية. وقال الشمري، إن وزير الدفاع جناح الشمري تسنم 
منصباً خلدمة العراق وش��عبه مبختل��ف مكوناته وأطيافه ولم 
ولن يُحس��ب على حزب أو جهة سياسية أو مكوناتية، مضيفاً 
أن العودة ملربع الطائفية هو أمر ال نريده وعلينا طي صفحته ألن 
العراق أكبر من تلك املس��ميات. وأش��ار إلى أن وزير الدفاع جناح 
الشمري هو ضابط عسكري ميتلك من الكفاءة واخلبرة ما يشار 
له بالبنان وقد خدم املؤسسة العسكرية وال يختلف اثنان على 
مس��توى تفانيه بالعمل، وهو أوالً وآخراً ميثل العراق واملؤسسة 
العس��كرية التي نفتخر بها جميعاً. وتابع، أن الشمري هو وزير 
دف��اع جمهورية العراق وواجبه خدمة جمي��ع العراقين، بعيداً 

عن املسميات الضيقة.

بغداد / البينة الجديدة
اعلنت مديرية االس��تخبارات العسكرية، امس االثنن، عن قتل 
اثنن من اإلرهابين غربي املوصل. وقالت إن مفارز االس��تخبارات 
العس��كرية في الفرقة عش��رين وبالتعاون مع لواء املش��اة ٦0 
واس��تخبارات قيادة عمليات نينوى واثر معلومات اس��تخبارية 
دقيق��ة متكنت من مط��اردة اثنن من اإلرهابي��ن ومحاصرتهما 
وقتلهما بعد محاولتها الف��رار في قرية أم هرام بقضاء البعاج 
غرب��ي املوصل. واوض��ح بيان االس��تخبارات ان القوة متكنت من 
الوصول إلى مضافتهم وضب��ط بداخلها دراجتن ناريتن كانتا 
تستخدمان لتنفيذ العمليات االرهابية وبندقيتي كالشنكوف 
وست شرائح اتصال للموبايل وحزام ناسف واحد، باإلضافة الى 
البتوب وموبايل ورام ميموري، مش��يرا ال��ى أنهما من املطلوبن 

للقضاء مبوجب مذكرة قبض وفق أحكام املادة 4 إرهاب.

االستخبارات العسكرية تقتل 
اثنني من اإلرهابيني غربي املوصل

األمن النيابية: وزير الدفاع ميتلك كفاءة 
وخربة وال خيتلف اثنان يف مستوى تفانيه

بغداد / البينة الجديدة 
اعل��ن النائب االول لرئيس مجلس النواب العراقي، امس االثنن، 
عن تعين األمم املتحدة خبيرا دوليا للتنس��يق مع اجمللس بشأن 
صياغة مش��روع متكامل يهدف الى بن��اء قدرات اعضائه، وقال 
املكت��ب االعالمي للنائ��ب االول لرئيس مجلس النواب حس��ن 
الكعب��ي، إن برنام��ج األمم املتح��دة اإلمنائي في الع��راق، ثمن دور 
حس��ن كرمي الكعبي النائ��ب االول لرئيس مجل��س النواب، في 
دع��م التع��اون الفاعل مع البعثة االممية ملا في��ه صالح املواطن 
العراق��ي. وأضاف أن برنامج اإلمم املتحدة اإلمنائي أعلن في العراق 
خالل كتاب ش��كرهم ال��ى الكعبي، عن اس��تقدام خبير دولي 
للعمل مع مجلس النواب العراقي للتنسيق مع مجلس النواب 
وذلك لصياغة وثيقة مشروع متكامل تتضمن جلسات حوارية 
لوض��ع كافة التفاصيل املتعلقة بااله��داف املرجو حتقيقها مبا 
ف��ي ذلك بناء ق��درات اعضاء البرمل��ان فيما يتعلق ت��رك املوازنة 
املالية التقليدية او ما تعرف مبوازنة البنود والتحول للبدء بإعداد 
موازنة البرامج واخلطط والقابلية على متابعة اخلطة الوطنية 
للتنمي��ة املس��تدامة 2030، فض��ال ع��ن التعاون مع الس��لطة 

التشريعية بالقضايا ذات العالقة.

األمم املتحدة تعنّي خبريًا دوليًا لبناء 
قدرات أعضاء الربملان العراقي



شنهي هاي!.. احملور : مناصب السنة تقلصت.. وهذا ما 
سيحدث إذا ثبت إنتماء وزير الدفاع للطائفة الشيعية

استجابة ملا طالبت به                         .. النقل : ستشهد الفرتة املقبلة افتتاح مطار 
بغداد الدولي لتسهيل دخول املسافرين اىل صالة املطار بشكل مباشر 

دمشق / وكاالت / البينة اجلديدة
أعلنت سوريا، امس االثنني، عن مقتل وإصابة 25 شخصا جراء الهجوم 
“سانا”  وكالة  اجلنوبي.وذكرت  دمشق  ريف  استهدف  الذي  االسرائيلي 
الرسمية في خبر تابعته Today Newsأن “وسائط دفاعنا اجلوي تصدت 
لصواريخ معادية أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية من األجواء اللبنانية 
دمشق”.وأكدت  ومحيط  حمص  في  العسكرية  مواقعنا  بعض  باجتاه 
الوكالة “استشهاد 4 مدنيني بينهم طفل عمره أشهر وإصابة 21 بينهم 
أطفال في بلدة صحنايا بريف دمشق جراء العدوان مشيرا إلى أنه مت نقل 
اجلرحى إلى املشافي حيث تلقوا العالج الالزم”.واشارت إلى أنه “نتيجة 
الضغط الناجت عن االنفجارات في سماء محيط دمشق تعرض عدد من 
منازل املدنيني لبعض األضرار املادية في بلدة صحنايا وحتطم زجاج املنازل 

ما أسفر عن إصابة عدد من األشخاص”.

بغداد / البينة اجلديدة 

طال��ب عضو مجلس األعم��ال الوطني العراقي غدير العطار، ام��س االثنني، بزيادة زراعة 

الشعير إليقاف إستيراده.وقال العطار في بيان »ان الشعير يعد من احملاصيل االقتصادية 

املهم��ة والت��ي تزرع ألغراض متعددة منها اس��تعماله كعلف اخض��ر وحبوب فضالً عن 

اس��تخدامه في صناع��ات مختلفة.ولفت العط��ار إلى أهمية ذه��اب اجلهات احلكومية 

الى تقليل الش��عير املستورد عن طريق زيادة إنتاجه محلياً في خضم الزيادة السكانية 

للعراق، مش��يرا الى أن زيادة اإلنتاج تكون عن طريق اس��تصالح األراضي الزراعية وتقليل 

ملوحته��ا وزيادة االطالقات املائية من نهري دجل��ة والفرات لتحقيق الناجت احمللي حملصول 

الش��عير.وتابع العط��ار أن تذبذب املس��احات املزروعة وقلة الغلة لوحدة املس��احة أثرت 

س��لباً عل��ى زراعة محص��ول الش��عير باإلضافة إلى انخفاض س��عر الط��ن الواحد من 

الشعير مقارنة باحلنطة، مبينا إن تكاليف العمليات الزراعية للشعير متساوية تقريبا 

مع احلنطة.ويعد الشعير أحد أهم اعالف احليوانات في العالم وباالخص املاشية كالبقر 

و الغنم واملاعز بسبب احتوائه على كمية كبيرة من املواد التي حتتاجها احليوانات.
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ترامب:اتفقت مع الصني على رفع احلظر عن هواتف هواوي

25 مواطنا سوريا بني قتيل وجريح جراء اهلجوم االسرائيلي على ريف دمشق
صاحل يؤكد أهمية االستفادة من اخلربات الكورية اجلنوبية يف إعادة اإلعمار

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

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

بغداد / البينة اجلديدة 
أك��د رئي��س اجلمهوري��ة بره��م 
صالح، امس االثنني، ضرورة تطوير 
العالق��ات م��ع كوري��ا اجلنوبية، 
وأهمية االس��تفادة م��ن اخلبرات 
الكوري��ة اجلنوبية ف��ي عمليات 
رئاس��ة  اإلعمار.وقال��ت  إع��ادة 
اجلمهورية  ، إن رئيس اجلمهورية 
استقبل مستشار  برهم صالح 
الرئيس الكوري اجلنوبي للشؤون 
اخلارجية ه��ان بيون��غ دو والوفد 
البرملاني املرافق له.وأضاف البيان، 
أن��ه ج��رى خ��الل اللق��اء بحث 
والدولي��ة  اإلقليمي��ة  األوض��اع 
وإسهام الش��ركات الكورية في 
البن��ى التحتي��ة للبالد  تطوي��ر 
عل��ى مختلف الصع��د وخاصة 
ف��ي مج��االت النف��ط والطاقة.
وأكد صالح، وفقاً للبيان، ضرورة 
الع��راق  ب��ني  العالق��ات  تطوي��ر 
وكوري��ا اجلنوبية عل��ى مختلف 

الصعد خدمة ملصالح الشعبني 
أهمي��ة  إل��ى  الصديقني.ولف��ت 
الكوريني  العالقات مع األصدقاء 

وعمقها التاريخي والدور الفاعل 
للحكوم��ة الكورية وش��ركاتها 
ف��ي بن��اء وإعمار الب��الد وخاصة 

املناطق احملررة، وأهمية االستفادة 
م��ن اخلب��رات الكورية ف��ي بناء 

العراق.

مطالبات بزيادة زراعة الشعري إليقاف استرياده كونه من احملاصيل االقتصادية املهمة

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

أسسها الراحل  
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير
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بغداد / البينة اجلديدة
 التق��ى وزي��ر النق��ل املهندس 
عبداهلل لعيبي، اللجنة املعنية 
بدراسة تسهيل اجراءات دخول 
مط��ار بغ��داد الدولي برئاس��ة 
لدولة  العس��كري  الس��كرتير 
رئي��س ال��وزراء الفري��ق محمد 
البيات��ي في اجتماٍع مش��ترك 

في ديوان وزارة النقل .
  واك��د لعيبي خ��الل اجتماع 

املقبل��ة  االي��ام  ان  اللجن��ة  
ستشهد افتتاح بوابات املطار 
الكرام.اقتداء  املس��افرين  امام 
،وتخفي��ف  بال��دول املتقدم��ة 
االزدحام��ات في مدخ��ل مطار 

بغداد الدولي 
لن��ا  س��تكون  لعيب��ي  وق��ال 
وج��واً  ب��راً  ميداني��ة  ج��والت 
برفق��ة س��كرتير دول��ة رئيس 
الوزراء واعضاء اللجنة املعنية 

باملوض��وع لالطالع ع��ن كثب 
على املم��رات والبوابات والطرق 
ستش��رع  الت��ي  الرئيس��ية 
ام��ام  بفتحه��ا  احلكوم��ة 
امكانية  ومعرف��ة  املس��افرين 
توس��يع الش��وارع الستيعاب 
الزخ��م املروري للس��يارات بعد 

افتتاح شوارع املطار .
يذك��ر  ان دول��ة رئي��س ال��وزراء  
ش��كل جلن��ة فنية عس��كرية 

لتسهيل  النقل  وزير  باش��راف 
اج��راءات دخ��ول املواطنني الى 

صاالت مطار بغداد الدولي .
وكان��ت »البين��ة اجلدي��دة« قد 
املاضية  طالبت ف��ي اعداده��ا 
بفت��ح طريق  املعنية  اجله��ات 
مطار بغداد الدول��ي وازالة كل 
املعوقات امام حركة املسافرين 

وان شاء اهلل البركة باحلركة.

بغداد / البينة اجلديدة
إبراهيم  احملور،  حتالف  في  القيادي  أكد 
الدفاع  وزارة  منح  رفضه  اجلنابي،  
الشيعي،  املذهب  الى  تنتمي  لشخصية 
سيتسبب  ذلك  أن  الى  أشار  فيما 
منصب  إن  اجلنابي  وقال  عديدة.  مبشاكل 
الدفاع، من حصة املكون السني وال  وزير 
ميكن منحه للطائفة الشيعية، مبيناً أنه 
احلالي جناح  الدفاع  وزير  ان  ثبت  حال  في 

فأن  الشيعية  للطائفة  ينتمي  الشمري، 
واضاف  عديدة.  مبشاكل  سيتسبب  ذلك 
من  تقل  بدأت  السني  املكون  وزارات  أن 
عهد  في  كانت  ان  بعد  اخرى  الى  سنة 
 9 املالكي،  نوري  األسبق  الوزراء  رئيس 
او   4 الى  تقلصت  فلقد  اليوم  اما  وزارت، 
املكون  مع  يتناسب  ال  ما  وهذا  وزارات،   5
يتولون  الذين  االشخاص  أن  وبني  السني. 
مناصب من حق املكون السني، يجب ان 

يكونوا من أبناء السنة، مؤكداً أنه ال يحق 
الي نائب او كتلة منح هذه املناصب جلهة 
ال متثل املكون بشكل عام. وحول تغريدة 
التي  الكربولي،  جمال  احلل،  حزب  رئيس 
قاموا  اشخاص  وجود  عن  فيها  كشف 
مناصب  نيل  أجل  من  مذهبهم  بتغيير 
أن  من حق املكون السني، أوضح اجلنابي 
فهو  ذلك  عن  حتدث  حال  في  الكربولي 

متأكد من كالمه.

بغداد / البينة اجلديدة
الوزارة  افتتاح  عن  اجلبوري  اهلل  عبد  صالح  واملعادن  الصناعة  وزير  اعلن 
خطوطا  انتاجية جديدة النتاج قنابر الهاون والعربات القتالية والطائرات 
املسيرة، مؤكدا وجود نية لدى الوزارة بتوسيع صناعاتها احلربية لتشمل 

انتاج انواع جديدة من االسلحة والعتاد.
و بحث اجلبوري خالل لقائه مستشار وزارة الدفاع الفريق هادي الزاملي ، 

امكانية التعاون والتنسيق بني الوزارتني وقدرة وزارة الصناعة واملعادن على 
تلبية احتياجات وزارة الدفاع من منتجاتها العسكرية .

واكد الوزير ، حرص وزارة الصناعة واملعادن على تطوير منتجاتها من خالل 
، وذلك بعقد شراكات ناجحة  افتتاح مشاريع وخطوط انتاجية جديدة 
التكنولوجيا  وفق  والعمل  االطالع  لها  تتيح  رصينة  عاملية  شركات  مع 
العاملية املتطورة في كافة اجملاالت الصناعية ، السيما الصناعات احلربية 

.
واضاف  ان الوزارة  تتجه االن نحو تطوير صناعاتها احلربية حيث قامت 
والعربات  الهاون  قنابر  النتاج  جديدة  انتاجية  خطوط  بافتتاح  مؤخرا 
القتالية والطائرات املسيرة ، وفي النية توسيع صناعاتها احلربية لتشمل 
انتاج انواع جديدة من االسلحة والعتاد احلربي لتلبية متطلبات املؤسسة 

االمنية ولتأكيد هويتها الصناعية في كافة اجملاالت .

الصناعة تفتتح خطوطا النتاج قنابر اهلاون والعربات القتالية والطائرات املسرية

بغداد / البينة اجلديدة

بشير  النواب  مجلس  رئيس  نائب  دعا 
احلداد، امس االثنني، رئيس مجلس الوزراء 
بتعويض  اإلسراع  إلى  املهدي  عادل عبد 
واحلرائق. السيول  جراء  املتضررين 

صرف  ب�  الوزراء  رئيس   ، احلداد،  وطالب 
إقليم  في  للفالحني  املالية  املستحقات 
كردستان للسنوات... )2016-2015-2014-

2017-2018( وااليعاز الى الوزارات واجلهات 
وأشار  املستحقات.  تلك  لصرف  املعنية 

املتضررة  العوائل  تعويض  ضرورة  إلى 
التي  والفيضانات  السيول  موجة  جراء 
املناطق  وباقي  كردستان  إجتاحت 
املتضررين  للفالحني  املادي  والتعويض 

بسبب حرق محاصيلهم الزراعية.

نائب رئيس الربملان يدعو عبد املهدي لإلسراع بتعويض املتضررين جراء السيول واحلرائق
دأبت العديد من الوزارات والدوائر احلكومية 
على استيفاء رسوم من املواطنني لقاء اجناز 
معامالتهم او احلصول على وثائق واذا كانت 
يحصل  ان  لكن  حق  فهذا  »فقيرة«  الدولة 

ان  ولكم  مرفوض..  فاالمر  نفطية  دولة  في 
تتخيلوا مشهد طالب فقير احلال يدفع )25( 
ألف دينار لقاء حصوله على وثيقة مدرسية.. 

عمي كافي نهب للناس.. ترا عيب اخوان.

برقية اىل من يهمه االمر

إيران تنّدد باإلّتفاق الّنفطي 
الروسي – السعودي

طه��ران / وكاالت / البينة 
اجلديدة

اإليراني،  النف��ط  وزير  نّدد 
بيجان من��دار زنقنة، امس 
العاصم��ة  م��ن  اإلثن��ني 
النمساوية فيينا ب�الطابع 
االح��ادي اجلان��ب لالتفاق 
والس��عودية  روس��يا  بني 
على متديد خفض االنتاج 
قبل  أُعلن  والذي  النفطي 

اجتماع أوبك.
وإذ عّبر زنقن��ة عن دعمه 
االنتاج  خف��ض  لتمدي��د 

الساري حالياً، فإنّه اعتبر 
أّن منظمة الدول املصدرة 
للنفط - والت��ي ال تنتمي 
- ليس��ت  إليه��ا روس��يا 
منظمة تتلق��ى قراراً أُعّد 

خارج أوبك.
وه��ذا التمديد في خفض 
االنتاج اله��ادف الى دعم 
االس��عار، أعلن��ه الرئيس 
الروس��ي فالدميي��ر بوت��ني 
السبت على هامش قمة 
في  العش��رين  مجموعة 

أوساكا في اليابان.

واشنطن / وكاالت / البينة اجلديدة 
أعلن الرئيس األميركي دونالد ترامب في مؤمتر صحفي 
في ختام قمة العشرين التي عقدت على مدى يومني 
في مدينة أوساكا اليابانية، أن بالده لن تفرض رسوماً 
جديدة على الص��ني، لكنه أض��اف أن إدارته لن تلغي 
الرسوم السابقة.وأوضح ترامب أنه مستعد للمضي 
قدم��اً في التفاوض مع الص��ني، مضيفاً الصني لديها 
رغب��ة حقيقي��ة ف��ي التوص��ل التف��اق معنا.وفي ما 
يتعل��ق مبلف هواوي، قال اتفق��ت مع الصني على رفع 
احلظ��ر عن هوات��ف هواوي.أما في ما يتعلق بالش��أن 
االقتصادي الداخلي، فأكد ترمب أن سياسته حققت 
أرقاماً جيدة في خف��ض معدالت البطالة في أميركا.
يذكر أن وكالة ش��ينخوا الرس��مية كان��ت أفادت في 
وقت س��ابق أن البلدين سيستأنفان املفاوضات على 
أساس املس��اواة واالحترام املتبادل.كما أشارت إلى أن 
الرئي��س الصيني أبلغ نظي��ره األميركي بأنه يأمل بأن 
تعامل الواليات املتحدة الش��ركات الصينية بشكل 
منص��ف.وكان الرئيس األميركي دونالد ترامب أكد في 
وقٍت سابق، الس��بت، أن اجتماعه بشأن التجارة مع 
نظيره الصيني )شي جني بينغ( كان ممتازًا، مشيًرا إلى 

أن املفاوضات عادت إلى مسارها.

بغداد / البينة اجلديدة 
احملجر  قيام  عن  االثنني،  امس  الزراعة،  لوزارة  التابعة  البيطرة  دائرة  أعلنت 
العراق  خارج  من  مستوردين  كلبني  بإعدام  الدولي  بغداد  مطار  في  البيطري 
البيطري في  إن احملجر   ، الدائرة  القلبية.وقالت  الديدان  بسبب إصابتهما مبرض 
مطار بغداد الدولي التابع ل قسم احملاجر البيطرية في دائرة البيطرة قام بإعدام 
مت  أنه  القلبية، موضحًة  الديدان  بإصابتها مبرض  التشخيص  مت  أن  بعد  كلبني 
بطريقة  إعدامهما  ليتم  اللحم  من  طعم  داخل  )ستركنني(  حبوب  إعطاؤها 
رحيمة.وأضافت الدائرة في بيانها، أن مرض الديدان القلبية من األمراض اخلطرة 
التي تصيب الفصيلة الكلبية والتي تنتقل إلى اإلنسان مسببة له احتقاناً في 

عضلة القلب االحشائية وأعراض جلدية ورئوية.

احملجر البيطري يف مطار بغداد يعدم كلبني مستوردين من خارج العراق
انقرة / البينة اجلديدة

أكدت وزارة اخلارجية التركية ، للقائم بأعمال السفارة العراقية في أنقرة أن عملياتها ضد اإلرهاب 
خارج احلدود ستتواصل بحزم.وذكرت وكالة TRT التركية، ان وزارة اخلارجية التركية استدعت القائم 
بأعمال السفارة العراقية. وأضافت أن اخلارجية قامت بتبليغه بأن عمليات أنقرة ضد اإلرهاب خارج 
احلدود ستتواصل بحزم.وكانت وزارة اخلارجية العراقية قد أدانت، قصف طائرتني تركيتني مناطق في 
السليماينة، فيما طالبت اجلانب التركي بوقف القصف.يذكر ان طائرتني حربيتني تركيتني قصفت، 
مناطق في محافظة السليمانية ما ادى الى سقوط قتلى وجرحى واحلاق اضرار مادية مبمتلكات 

املواطنني.

تركيا للعراق : عملياتنا ضد اإلرهاب خارج 
احلدود ستتواصل حبزم



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

االقتصاد املعومل يف العامل اليوم يشهد اتساعا وتناميا 
مضطردا يف معدالت التفاوت يف الثروات والدخول

إلهاٌء باهظ الثمناالخريةالحلقة
إن حالة احلرب التي ال تنتهي تساعد 
أصحاب السلطة على صرف األنظار 
بعي��ًدا عن الفس��اد االقتصادي«. أن 
االقتصاد املعولم ف��ي العالم اليوم 
يش��هد اتس��اًعا وتنامًي��ا مضطرًدا 
في مع��دالت التف��اوت ف��ي الثروات 
والُدخول.إذ متتلك نس��بة 1% األعلى 
في العالم ثروة تزي��د على ما ميلكه 
نس��بة 99% الباقية، ويس��يطر عدٌد 
االقتصادية  املؤسس��ات  م��ن  قليل 
العمالقة على حي��وات مليارات من 
البش��ر، باإلضافة إلى أن الش��ركات 
متعددة اجلنس��يات وأثري��اء العالم 
أخف��وا م��ا يزي��د عل��ى 21 تريليون 
دوالر في حس��ابات بنكية خارجية، 
لتجنُّب س��داد احلصص املستحقة 
م��ن الضرائب، ث��م يس��تديرون بعد 
إل��ى احلكوم��ات يطالبونه��ا  ذل��ك 

بفرض أجندات تقشفية على األسر 
العامل��ة.أن ذلك قد جن��م عنه أن بدأ 
الكثي��ر من الناس بالدول الصناعية 
ك ف��ي م��ا إذا كان��ت  ف��ي التش��كُّ
الدميقراطي��ة تق��وم عل��ى متثيلهم 
لس��اعاٍت  يعمل��ون  ه��م  إذ  حًق��ا، 
أط��ول مقابل أج��وٍر أق��ل بكثير مما 
اعت��ادوا عليه. وفي الوقت الذي يرون 
في��ه األموال الكبيرة تش��تري الفوز 
باالنتخاب��ات، والنخب السياس��ية 
واالقتصادية ت��زداد ثراًء على ثرواتها، 
ي��زداد  أطفاله��م  مس��تقبل  ي��رون 

ظلم��ًة.إن الق��ادة السياس��يني، في 
كثيٍر من األحيان، يس��تخدمون تلك 
اخملاوف في تذكية مشاعر االستياء، 
وإشعال نار األحقاد اإلثنية والعرقية 
بني هؤالء الذي��ن يكافحون من أجل 
حي��اة كرمية«. ويستش��هد بالوضع 
في الواليات املتحدة، التي يقول: »إن 
تلك السياسات منتشرة فيها، حتى 
بني أعلى املس��تويات في احلكومة«.
فعندم��ا يأخ��ذ الق��ادة املنتخب��ون 
واخلب��راء ومذيعو األخبار في الترويج 
م��ن  اخل��وف  لدع��وات  ه��وادة  ب��ال 
اإلرهابيني املسلمني، فإنهم يعملون 
والبد على إش��اعة من��اخ من اخلوف 
واالرتي��اب في املواطن��ني األمريكيني 
املس��لمني، مناٌخ ميكن أن تزدهر فيه 
ألش��خاص  الغوغائي��ة  اخلطاب��ات 
النقاش��ات  ترامب.بتحوي��ل  مث��ل 
ح��ول موض��وع الهجرة إل��ى جداٍل 

حول األمن الش��خصي لألمريكيني، 
يكون األمريكيون قد شوَّش��وا على 
معضلٍة سياس��ية بأخرى، وخاطروا 
بتعريض هؤالء الناس الذين يسعون 
إل��ى مجرد حياة كرمي��ة في الواليات 

املتحدة للتش��هير ورهاب األجانب. 
وحينها يكون من الطبيعي، بحسب 
رأي س��اندرز، أن يق��ود ق��رار إع��ادة 
توجيه إس��تراتيجية األمن القومي 

األمريكي��ة للتمح��ور ح��ول قضية 
اإلرهاب بعد 11 س��بتمبر، عند مدِّه 
على استقامته، إلى احتجاز أطفال 
املهاجري��ن في أقف��اص على احلدود 
اجلنوبي��ة للوالي��ات املتحدة.كان��ت 
ثم��ة تهديدات تلوح في األفق، ورغم 

جسامتها، فقد فشلت قضايا مثل 
التغير املناخي في االس��تحواذ على 
االنتباه الالزم ال��ذي كانت مثل هذه 
القضايا في أم��سِّ احلاجة إليه. وقد 
أخذ اجملتم��ع العلمي، فيما يش��به 
االتف��اق الفعل��ي، يخبرن��ا عن مدى 
��ر املناخ��ي، وع��ن أن  واقعي��ة التغيُّ
النشاط البش��رى هو السبب فيه، 
وع��ن األض��رار املدمرة الت��ي أحلقها 
بالفعل بأجزاء مختلفة من العالم.

أن البش��ر إذا ل��م يتصرَّف��وا بج��رأٍة 
للتص��دي ألزمة املن��اخ، فمن املؤكد 
أنهم سيشهدون املزيد من اجلفاف، 
والفيضان��ات، واالضطراب��ات اجلوية 
الشديدة، واملزيد من ارتفاع معدالت 
احلموضة ف��ي احمليط��ات، باإلضافة 
إل��ى الهج��رات الناجم��ة ع��ن كلِّ 
تل��ك الظواه��ر، والتي س��تؤدي إلى 
تهديداٍت متنامية لالستقرار واألمن 

العامليَّ��ني. فوفًق��ا للفريق احلكومي 
��ر املن��اخ، فإن  الدول��ي املعن��ي بتغيُّ
البش��ر لديهم نح��و 12 عاًما فقط 
يتس��بَّب  أن  قب��ل  إج��راء،  التخ��اذ 
االرتف��اع في درجة ح��رارة الكوكب 

ر  في أض��راٍر ال رجعة فيه��ا.أن التغيُّ
ا على قضية  املناخي يعد مثااًل جليًّ
ميك��ن للقي��ادة األمريكي��ة أن حتدث 

فرًق��ا بش��أنها، وي��رى أن التوريطات 
األمريكي��ة الالنهائي��ة في الش��رق 
األوس��ط ق��د أدَّت إلى ص��رف املوارد 

واالهتم��ام الالزمني عنه��ا. فأوروبا ال 
ميكنها معاجلة ه��ذه األزمة وحدها، 
املتح��دة  الوالي��ات  وال  الص��ني،  وال 
كذل��ك.إذ إن ه��ذه األزمة تس��تدعي 
تعاونً��ا دولًيا قويًا، إذا أراد البش��ر أن 

يتركوا ألبنائه��م وأحفادهم كوكًبا 
قاباًل للس��كن ميكنهم العيش فيه 
ف��ي صح��ة. والقي��ادة األمريكي��ة، 
حس��ب رأيه، واإلمكان��ات العلمية 
واالقتصادي��ة الت��ي ميك��ن للواليات 
املتحدة وحدها تقدميها، تس��تطيع 
وينبغي عليها تيس��ير هذه اجلهود.
في سبيل إنهاء احلرب الالنهائية إن 
الوضع الراهن لم يُعد يحتمل املزيد 
وان التصوي��ت التاريخ��ي الذي جرى 
اب في  في مجلسّي الش��يوخ والنوَّ
آذار املاض��ي، على مقترح قرار بوقف 
األمريكي في  العس��كري  ��ل  التدخُّ
اليمن.برهن ه��ذا التصويت، على أن 
ثمة قلًقا قويًا لدى أطراف من احلزبني 
الدميقراطي واجلمهوري بش��أن مثل 
تل��ك احل��روب غير الدس��تورية وغير 
املُصرَّح بها، وق��د كان تذكيًرا مهًما 
بأن الكوجن��رس ينبغي علي��ه إعادة 
توكيد هيمنة س��لطته الدستورية 
الق��وة  اس��تخدام  عل��ى عملي��ات 
العس��كرية. ويذكر أن��ه كان واحًدا 
من هؤالء الذي��ن عارضوا احلرب على 
العراق.إن��ه عل��ى الرغ��م م��ن ادعاء 
ترامب أن��ه كان معارًض��ا لها أيًضا، 
ف��إن احلقيقة أنه ل��م يكن كذلك إال 
بعد وقوعها. وقد أقام ترامب حملته 
عل��ى زعم أنه يريد إخراج أمريكا من 
»احل��رب الالنهائي��ة«، غي��ر أن إدارته 
تنحدر بالواليات املتحدة في س��بيٍل 
تب��دو ُمتَّجهًة فيه إلى ح��رٍب أخرى. 
وعليه أن الواليات املتحدة ميكنها، بل 
وينبغي عليها، اتباع خيار مختلف.
أن الش��عب األمريكي ال يري��د حربًا 
النهائية وال يريد سياس��ةً خارجية 
تق��وم على املنطق نفس��ه الذي قاد 
إلى تلك احلروب، وس��اهم في إفساد 
الدميقراطية األمريكية: ذلك املنطق 
الذي يُقدِّم األدوات العس��كرية على 
الدبلوماس��ية، واألحادية العدوانية 
دية، والرضوخ  على التشاركية التعدُّ
للش��ركاء غي��ر الدميقراطي��ني على 
الس��عي وراء املصال��ح األمريكي��ة 
األساسية جنًبا إلى جنب مع احللفاء 
الدميقراطيني الذين يشاركون أمريكا 
قيمها.أن اخملاوف من اإلرهاب ينبغي 
النظر إليها من منظورها املناس��ب 
دون الس��ماح له��ا بالهيمن��ة على 
النظ��رة األمريكية للعال��م. الوقت 
ر ش��كل جديد من  قد ح��ان لتص��وُّ
األمريكية: تصور  املشاركة  أشكال 
ال تك��ون الواليات املتحدة فيه قائدًة 
للحرب، بل في جم��ع الناس إليجاد 
التي  للمخ��اوف  حل��ول مش��تركة 
يتش��اركونها.أن الق��وة األمريكي��ة 
ينبغي أال يكون مقياسها هو القدرة 
عل��ى تفجي��ر األوضاع، ب��ل قدرتها 
على البن��اء على القيم اإلنس��انية 
تكنولوجياتها  وتسخير  املشتركة، 
وثرواته��ا الهائل��ة ف��ي خل��ق حياة 

أفضل جلميع البشر.

* املرشح الرئاسي األمريكي

الشعب األمريكي ال يريد 
حربًا النهائية وال يريد 
سياسًة خارجية تقوم 
على املنطق نفسه الذي 
قاد إىل تلك الحروب 
وساهم يف إفساد 
الديمقراطية األمريكية

املخاوف من اإلرهاب ينبغي النظر إليها من منظورها املناسب دون السماح لها بالهيمنة 
على النظرة األمريكية للعالم والوقت  حان لتصوُّر شكل جديد من أشكال املشاركة األمريكية

ترامب

بوتني

شي جني

   عملي��ا احت��الل الواليات املتحدة االمريكية س��هل جدا 
لكنه يحتاج الى صبر بريطاني ومكر يهودي وهما متوافران 
بش��دة وعلى مائدة السياس��ة اال تتحفظ بعد اآلن على 
اس��رار املطبخ السياس��ي . البعض ال يص��دق ومن حقه 
ذلك لكن ليس من املس��تحيل ذلك . لكن ساحتل امريكا 
والعالم بعد ان ارتب الوضع في الداخل فالسياسة ليست 
عنفا فحس��ب لكنها تعمل وفق نظ��ام التعقل والتأني 
وساعات احلسم تأتي فجأة حيث ال يتوقعها اقرب الناس 
من مصادر القرار . السيارة االمريكية حتتاج الى بنزين كثير 
عكس السيارات االملانية واليابانية والكورية فانها حتتاج 
ال��ى كمية اق��ل من البنزي��ن لتصل الى مس��افات بعيدة 
جدا. البعض قادر على تصنيع سيارة تستعمل وقودا آخر 
ميكنها من املضي الى ما يش��اء الس��ائق فهل يستطيع 

االمريك��ي  الرئي��س 
لصنعه��ا  اإليع��از 
؟ أش��ك ف��ي االم��ر . 
امريكا  فتح��ت  ه��ل 
الباب إلحتاللها؟ هل 
ستس��قط الوالي��ات 
املتحدة قريبا ؟ يوجد 
مفتاح  البع��ض  لدى 
وبس��هولة  انهيارها 
غب��اء  م��ن  ح��ذرة 
الذي  والوقود  البعض 
للوصل  سيستخدم 
اليها يكف��ي للعودة 

والرجوع اليها ثانية وامل��رور بالدول االوربية ورمبا يصل الى 
ابع��د من ذلك . ال��كل ال يلتقون وفي نف��س الوقت هناك 
مساحة مشتركة ومن الس��هل اليوم ان تقوم بتسقيط 
اي دول��ة وليس م��ن املهم ان تك��ون مس��احتها كبيرة او 
صغيرة املهم انك تفكر بش��كل دقيق وس��ليم بإسقاط 
اي ش��يء يس��بب لك االزع��اج . التوتر بني امري��كا وايران 
جعل م��ن امريكا اضحوك��ة لكنه ب��ذات الوقت جعلها 
تبيع املزيد من االس��لحة املهم النقود فقط اما ايران فقد 
جاءتها الفرصة الذهبية وعليها ان تستغلها سريعا وإال 
فان الفرص متر مّر السحاب . العراق ان خسر كل شيء في 
حلظة فانه قادر على ان يس��ترد كل شيء في حلظة أخرى 
.. ايها الس��يد ترامب انك تاجر بحق لكن احذر من مجيء 

تاجر آخر يبيعك بال ثمن.

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

الكل ال يلتقون ويف نفس 
الوقت هناك مساحة 
مشرتكة ومن السهل اليوم 
ان تقوم بتسقيط اي دولة 
وليس من املهم ان تكون 
مساحتها كبرية او صغرية

أعـطـونـي الـحـكـم 
ألحتــل أمـريكـــــــا

الواليات املتحدة كانت 
وما زالت في حالة حرٍب 
منذ زمن طويل. حتى 
أنها اليوم تبدو في طور 
االستعداد خلوض حرب 
جديدة مع إيران هذه املرة، 
حرب قد تكون األسوأ 
حتى اآلن. ففي وقٍت 
سابق من هذا الشهر 
أمر الرئيس دونالد ترامب 
بتوجيه آالف من اجلنود 
األمريكيني اإلضافيني إلى 
منطقة الشرق األوسط 
لردع إيران ووكالئها. ثم 
انتشرت األخبار مؤخًرا، 
م إلى  عن أن البنتاجون قدَّ
البيت األبيض خطًطا 
ن إرسال عشرات  تتضمَّ
اآلالف من اجلنود اآلخرين.
انا قلق وبعمق من أن 
حترُّكات إدارة ترامب ضد 
إيران من جهٍة، سواء 
كانت عن عمد أو غير 
عمد، وردود إيران من جهٍة 
أخرى، قد تقود الطرفني 
إلى حالة صراع مباشر.
أن أيَّ حرٍب على إيران 
ستكون أسوأ بكثير 
من احلرب على العراق 
ر منه القادة  وهو ما حذَّ
العسكريون األمريكيون 
وخبراء األمن، إذ أن إيران 
بإمكانها، في حالة 
تعرََّضت لهجوٍم أمريكي، 
استخدام وكالئها للردِّ 
على القوات األمريكية 
وحلفائها في العراق 
وسوريا وإسرائيل 
ومنطقة اخلليج.

* بريني ساندرز 

ترامب يقود أمريكا إلى الحرب األسوأ في تاريخها
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البصرة / البينة اجلديدة 
تعرض مدير أحد املراكز االمتحانية في البصرة للدراسة االعدادية ضمن 
من  عدد  الى  باالضافة  االثنني  امس  االول  بدورها  العامة  االمتحانات 
التدريسيني الى اعتداء من قبل طالب وذويه بعد ان حاول الغش للمرة 
الزركاني  ضياء  القبلة  في  االمتحانية  املراكز  احد  مدير  الثانية.وقال 
ان احد الطلبة وذويه قاموا باالعتداء عليه وعلى  في تصريح صحفي 
اللغة  مادة  بامتحان  الغش  بعد ضبطه مبحاولة  التدريسيني  من  عدد 
الطالب  ذلك  فيها  يضبط  التي  الثانية  املرة  بأنها  مبينا  االنكليزية، 
اللغة  امتحان  في  ضبط  الطالب  شقيق  ان  بالغش.واضاف  متلبساً 

العربية وهو يحمل جهاز رادار مت ضبطه باملدرسة يقوم بواسطته برد 
اجوبة االسئلة االمتحانية ألخيه الطالب املتواجد بالقاعة والذي وجد 
بأذنه جهاز الستقبال الصوت، في حني ضبط يوم امس بحوزة الطالب 
للغش.ولفت  كأداوت  االنكليزية  باللغة  عليهن  كتب  قلما  عشر  اثنا 
الزركاني الى ان الطالب اعتدى عليه بلي ذراعه خالل محاولته احلديث 
معه الخراجه من القاعة االمتحانية ومت نقله اثر ذلك الى املستشفى 
فيما قام ذووه باالعتداء على الكادر التربوي في املركز االمتحاني واملفرزة 

االمنية املرابطة هناك. .

تعرض مدير مركز امتحاني يف البصرة اىل اعتداء من قبل طالب حاول الغش

بغداد/ البينة اجلديدة
األحكام  تفاصيل  عن  النزاهة  هيئة  اعلنت   
الصادرة بحقِّ ثالثة مسؤولني سابقني في وزارة 
مليارات  ستة  من  أكثر  لسرقتهم   ة؛  حَّ الصِّ
تلك  املُدانني استحوذوا على   أنَّ  ُمبيِّنًة  ديناٍر، 
قوائم  اعتماد  على  إقدامهم  بعد  األموال 
ُمزوَّرٍة، وصرف رواتب لعناصر حمايٍة )وهميِّني(.
الهيئة  في  التحقيقات  دائرة  واوضحت 
الهاربني  املُدانني  أنَّ   « للهيئة  بيان  بحسب 

وهم ) مديرالتدقيق األسبق في مكتب الوكيل 
الفنيِّ للوزارة ومديرا القسم املاليِّ وقسم إدارة 
ة  اإلداريَـّ الدائرة  في  سابقا  ة  البشريَـّ املوارد 
واملاليَّـة( قاموا بإحداث الضرر العمديِّ بأموال 
اجلهة التي يعملون بها، الفتًة إلى اعتمادهم 
رواتبهم  وهميِّني وصرف  ُمزوَّرة حلماياٍت  قوائم 
ة  اخلاصَّ والضوابط  التعليمات  مراعاة  دون 
إلى حصول سرقٍة واختالٍس  أدَّى  ممَّا  بالصرف؛ 
مليون   500 و  مليارات   6 بلغت  العامِّ  للمال 

ة  امُلتصَّ اجلنايات  محكمة  إنَّ  وأضافت  ديناٍر. 
بقضايا النزاهة في بغداد، بعد اطالعها على 
ة  حَّ الصِّ لوزارتي  القانونيِّني  املُمثِّلني  أقوال 
والداخليَّة اللذين طلبا الشكوى ضدَّ املُتَّهمني، 
إضافًة إلى محضر التحقيق اإلداريِّ الذي ثبت 
من  هروبهم  وقرينة  املُتَّهمني  ة  ريَـّ مقصِّ فيه 
الكافية  القناعة  إلى  وصلت  العدالة،  وجه 
من    340 املُادَّة  ألحكام  استناداً  بتجرميهم 
قانون العقوبات وبداللة موادِّ االشتراك 47 و48 

و49 منه،وحكمت غيابياً على كلِّ واحٍد منهم 
قرار  ن  وتضمَّ سنواٍت.  سبع  ة  ملُدَّ بالسجن 
التفتيش  وإجراء  قبٍض،  رة  ُمذكَّ إصدار  احلكم 
الواقع  تأييد احلجز  املُدانني مع  األصوليِّ بحقِّ 
على أمواله املنقولة وغير املنقولة، فضالً عن 
ة  حَّ الصِّ )وزارتي  املُتضرِّرة  للجهة  االحتفاظ 
والداخليَّة( بحقِّ طلب التعويض أمام احملاكم 
الدرجة  احلكم  قرار  اكتساب  بعد  املدنيَّة 

القطعيَّة.

بغداد / البينة اجلديدة
كرمي  االستاذ  الشركة  عام  مدير  السيد  برئاسة 
عقدت  الشركة  إدارة  مجلس  وحضور  اجلابري 
ببغداد  الشركة  مقر  في  األحد  االول  امس  صباح 
ناقش  والذي  االدارة  جمللس  السادسة  اجللسة 
جدول أعمال الشهر احلالي .تضمن جدول األعمال 
مناقشة عدة أمور إدارية تخص أمالك األقسام في 
نقل  خطوط  تخص  وأمور  واحملافظات  العاصمة 
املرائب  تطوير  طلبات  من  وعدد  املناطق  من  لعدد 
امام  العقبات  وتذليل  اخلدمات  مبستوى  واإلرتقاء 
لعمل  الرسمية  واملوافقات  واملواطنني  السائقني 
املشكالت  من  عدد  اجمللس  ناقش  ،كما  اخلطوط 
حلها  وسبل  النقل  خطة  تنفيذ  اعترضت  التي 
انواع  كافة  بتقدمي  اجمللس  اوصى  حيث  قانونياً 

الدعم للسائقني والركاب لتحقيق افضل .

السجن ملسؤولني سابقني بوزارة الصحة سرقوا )6( مليارات ونصف املليار دينار

جملس إدارة النقل اخلاص يعقد إجتماعه 
السادس للعام احلالي ٢٠١٩ ملناقشة جدول 

أعمال شهر آيار احلالي

البينة اجلديدة / عبد الستار محسن
اخلطة  مناقشة  عند  باهض  لعيبي  اهلل  عبد  املهندس  النقل  وزير  توجيهات  ضوء  على 

االستثمارية لعام 2019 لتطوير واقع السكك في البالد.. 
تفقد  مدير عام السكك األستاذ طالب جواد كاظم احلسيني خطوط السكك وأحواض 
نقل املشتقات النفطية داخل  مصافي بيجي يرافقه  ممثل األمن الوطني ملصفى بيجي 
لالطالع على أهم السبل الكفيلة ملد اخلطوط بطول 8كم  من قبل الكوادر الهندسية 
املناطق  لهذه  احلياة  إلعادة  املتطلبات  واهم  املصفى  إلى  الواصلة  للشركة    والفنية 
الشركة  ..فقد شرعت كوادر  بيجي  الى مصافي  السكة  وصوال  بتاهيل خط  املتضررة  
العامة للسكك احلديد العراقية احدى تشكيالت وزارة النقل في منطقة بيجي املتضررة  
أثناء االجتماع األخير من مناقشة اخلطة االستثمارية  النقل  وزير  وعلى ضوء توجيهات 
العمل  في  باملباشرة  السكك  مالكات  قبل  من  العمل  وتيرة  تصاعدت  فقد    2019 لعام 
لتاهيل خط سكة حديد محطة بيجي وصوال الى مستودعات مصافي بيجي بخط طول 

8كم .يذكر ان  هذا اخلط من اخلطوط املهمة واالستراتيجية بنقل املشتقات النفطية عبر 
أحواض السكك  من مصافي  بيجي الى عموم احملافظات لتعظيم املوارد املالية للشركة 
فضال عن دعم االقتصاد العراقي الواعد.السيما ان املدير العام قام  بجولة تفقدية سيرا 
واملعنيني  األقسام  يرافقة بعض مدراء  أكثر من 2 كيلو متر  االقدام قاطعا مسافة  على 
في املنطقة لالطالع على سير األعمال في القطاعات فضال عن معاينة اجلسر احلديدي 
املتضرر واماكن القطوعات للبدء مبرحلة جديدة  في النقل بسير قطارات نقل املشتقات 
النفطية بواسطة أحواض السكك من املصافي الى جميع محافظات العراق .ومن جهة 
السكك   لتبدأ  يوما   30 خالل  اخلط  اجناز  ضرورة  على  شدد  بالعاملني  لقائه  وأثناء  اخرى 
. ببذل قصارى اجلهود  بصفحة جديدة مشرقة في هذا امللف احليوي في منطقة بيجي 
الغيارى من  املهمة من قبل  العمل إلجناز هذه  وما بوسعهم لدميومة  العاملني   من قبل 
أبناء السكك.  النسيابية سير قطارات نقل املشتقات النفطية بأنواعها عبر شاحنات 

السكك التخصصية .

مدير عام السكك يتفقد خطوط السكك وأحواض النفط داخل مستودعات مصايف بيجي

بغداد/ البينة اجلديدة 
العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  حددت 
االولـيـة  الـقـوائـم  العالن  موعدا  الـثـالثـاء،  اليوم 
بـأسـمـاء املقبولني بــالــدراســات الـعـلـيـا بـعـد 
املواقع  عبر  التنافسي  االخـتـبـار  نـتـائـج  اعــالن 
مــســؤول  مــصــدر  للكليات.وافـــاد  االلكترونية 
الوزارة  ان  صحفي   بـتـصـريـح  الــــوزارة  فــي 
ستعلن النتائج االولية للمقبولني بالدراسات العليا 
للعام الدراسي )2019 – 2020 ( اليوم الثالثاء، تليها 
اخلامس  لغاية  تستمر  التي  االعتراضات  مرحلة 
اجلامعية  االوامر  اصدار  ثم  احلالي،  متوز  شهر  من 
مـن  “اكـثـر  ان  .واضـــاف  منه  عشر  الـحادي  في 
العلمية  التخصصات  مبختلف  طـالـب  الــف   30
الـثالث  في  التنافسي  االختبار  ادوا  واالنسانية، 
والعشرين من الشهر املاضي للحصول على مقاعد 
بدراسات الدبلوم العالي واملاجستير والــدكــتــوراه، 

االختبار  نتائج  عـن  االعــالن  تـم  انـه  الى  مـنـوهـا 
للكليات  االلكترونية  املواقع  خالل  من  التنافسي 
الى  املـصـدر  البالد كافة.واشار  واالقسام بجامعات 

الـنـتـائـج  اعالن   سيشهد  الـثـالثـاء،  اليـوم   ان 
درجـة  الــى  املـقـاعـد  وتـحـديـد  االولـيـة 
عـلـى  اعـتـمـدت  الـتـي  الـتـنـافـسـي  االخـتـبـار 
في  املتقدم  الطالب  معدل  وكذلك  النجاح،  شـرط 
مرحلة الـبـكـالـوريـوس بالنسبة للمتقدمني على 
الــعــالــي،  والــدبــلــوم  املـاجـسـتـيـر  دراسـة 
بـالـنـسـبـة  املـاجـسـتـيـر  دراســة  ومــعــدل 
الــدكــتــوراه،  دراســة  عـلـى  لـلـمـتـقـدمـني 
لـلـطـلـبـة  املـقـابـلـة  اجـــراء  جــانــب  الــى 
.وبـني ان الوزارة اعــدت خطة اسـتـنـادا  املتقدمني 
جامعة   31 في  والكليات  االقسام  حاجة  الـى 
الـبـالد،  محافظات  مختلف  بـني  موزعة  حكومية 
دراسـيـا  مقعدا  و535  ألـفـا   11 تخصيص  تـم  اذ 
لـلـدراسـات العليا مبختلف التخصصات االنسانية 
والعلمية، بواقع 1683 مقعدا للدبلوم العالي، وستة 

االف و954 للماجستير، و2898 للدكتوراه”.

بغداد/ البينة اجلديدة 
توجهت عائلة من ثمانية أفراد 
إلى قرية ميسكا قرب نهر اخلابور 
بدهوك للتنزه، لكن ثالثة منهم 
ــقوط  ــط عادوا أحياًء، إثر س فق
ــال ومحاولة اآلخرين  أحد األطف
ــم من جناته  ــاذه، وعلى الرغ إنق
ــرة  ــة من أفراد األس لكن خمس
ــوا حتفهم.الغرقى هم األب  لق
ــن األبناء،  ــني م ــت واثن واألم وبن
وبعد انتشال جثث أربعة منهم 
ال تزال جثة األب مفقودة.احلادث 
وقع مساء يوم 28 حزيران 2019 
ــة  مبنطق ــكا  ميس ــة  قري ــي  ف
ــو على  ــي قضاء زاخ ــا، ف باتيف
ــر اخلابور.وقال حميد حاجي،  نه
ــرة املنكوبة،  ــم رب األس وهو ع

ــاً(:  ــادر )45 عام ــن عبدالق حس
ــن مع  »في ذلك اليوم ذهب حس
زوجته وابنائه إلى قرية ميسكا 
ــد التنزه  ــرب نهر اخلابور بقص ق
ــير  ــن النفس«.يش ــه ع والترفي
ــد إلى أنه ال يعلم من الذي  حمي
غرق أوالً، لكن البنت البالغة 17 
ــقيقه  ــاً واثنني من ابناء ش عام
ــادث،  ــن احل ــوا م ــوام جن 6 و7 أع
ــن بصدمة  ــة الولدي ــم إصاب رغ
ــن احلديث،  ــية متنعهما م نفس
أما االبنة الناجية فقد جرفتها 
املياه أيضاً مسافة 50 متراً قبل 
ــي البداية  ــا. وتقول : »ف إنقاذه
ــاء، فحاول  ــقيقي في امل وقع ش
ــباحة  الس ــد  يجي ــذي  ال ــي  أب
إنقاذه، لكنه غرق، فلم تتحمل 

أمي رؤية ذلك، لذا رمت نفسها 
ــا  تاله ــاعدته،  ــاه ملس املي ــي  ف
ــر 10 عاماً  ــي 12 عاماً، واآلخ أخ
ــاً، لكنهم غرقوا  وأختي 18 عام
ــرة قصيرة  ــد فت ــاً«. وبع جميع
ــال جثث األم  من احلادث مت انتش
واألخت وأحد األخوة، وفي اليوم 
ــي مت العثور على جثة األخ  التال
ــزال جثة األب  ــا ال ت ــر، فيم اآلخ
ــم  ــال املتحدث باس مفقودة.وق
ــي في دهوك، الرائد  الدفاع املدن
ــوار عبدالعزيز: »ال  ــي بي احلقوق
ــات البحث عن جثة  تزال عملي
حسن جارية«، مضيفاً: » هناك 
ــهر  ــذ ش ــودة من ــث مفق 5 جث
ــان تعودان  ــا جثت ــران منه حزي

المرأتني«.

التعليم العالي تعلن اليوم الثالثاء النتائج االولية للمقبولني يف الدراسات العليا

مأساة عائلة في زاخو 
)5( أفراد رموا بأنفسهم يف املياه إلنقاذ طفل

بغداد/ البينة اجلديدة
 اعلن مركز االعالم الرقمي عن قيام الفيسبوك 
بحذف جميع الصفحات التي حتمل اسم وزير 
 . الياسري  ياسني  اجلديد  العراقي  الداخلية 
ايضا  ان احلذف شمل   : بيان  املركز في  واوضح 
عنها  اعلنت  التي  للوزير  الرسمية  الصفحة 

وزارة الداخلية . 
خطأ  نتيجة  حدث  قد  احلذف  ان  املركز  ورّجح 

التي  احلكومية  املؤسسات  احدى  ارتكبته 
باسم  تُسمى  التي  الصفحات  كل  جمعت 
ومن  حذفها  الفيسبوك  من  وطلبت  الوزير 
االعالن  مت  التي  الرسمية  الصفحة  ضمنها 
صفحة  ان  االعتبار  بنظر  االخذ  مع  عنها، 
الفيسبوك  معايير  مايخالف  تنشر  لم  الوزير 
ولم ترتكب اية مخالفة.واشار املركز الى :« ان 
احلكومة  افتقار  الى  بوضوح  يشير  االمر  هذا 
مع  للتعامل  واضحة  لستراتيجية  العراقية 
شبكات التواصل االجتماعي، وفقدان املركزية 
توجد  املهم، حيث  امللف  مع هذا  التعامل  في 
عدة مراكز او هيئات او اطراف رسمية تتعامل 
في  االخرى  التواصل  وشبكات  الفيسبوك  مع 
االخرى  املتعلقات  وكل  واحلذف  التوثيق  قضايا 
بعض  في  واالخطاء  االرباك  من  نوعا  ما سبب 
لوزير  الرسمية  الصفحة  ان  .يذكر  القرارات 
مت  التي  الياسري  ياسني  العراقي  الداخلية 
https://m.facebook.com/D.Yassen.  :هي حذفها 

.« alYassrY

الفيسبوك حيذف الصفحة الرمسية لوزير 
الداخلية اجلديد

البينة اجلديدة / علي شريف
اوعز رئيس جامعة بابل االستاذ الدكتورعادل عباس املوسوي بتشكيل رابطة ملوظفي اجلامعة0جاء 
موافقات  صدور  بعد  لهم  رابطة  تشكيل  على  موافقته  مبديا  اجلامعة  مبوظفي  لقائه  خالل  ذلك 
الجراء  حتضيرية  جلنة  تشكيل  على  اجلامعة  رئيس  وافق  الداخلي0كما  نظامها  وصدور  بها  وزارية 
االنتخابات في اقرب وقت ممكن معربا عن دعمه الالمحدود ملوظفي اجلامعة0 من جانبه قال الدكتور 
مشتاق طالب اخلفاجي عضو نقابة األكادمييني العراقيني / بابل: لقد مت تكليفنا مع الدكتور ميثاق 
اجلبوري مبباركة من رئيس اجلامعة مبتابعة شؤون موظفي اجلامعة على حد سواء مع زمالئنا األساتذة 
حلني انتخاب رابطة املوظفني0مؤكدا  أن رئيس اجلامعة أعرب عن متابعة مجمل القضايا التي تهم 
موظفي اجلامعة متمثلة بالترفيعات واضافة الشهادة اثناء اخلدمة وموضوعة االستقطاعات وغير 
ذلك من األمور واخلروج بأفضل النتائج وتقدمي احلقوق املشروعة لهذه الشريحة املهمة التي لوالها ملا 

متكن األستاذ وال الطالب من القيام بواجباته0

رئيس جامعة بابل يوعز بتشكيل رابطة ملوظفي اجلامعة

بغداد/ البينة اجلديدة 
اعلنت امانة بغداد عن اطالق حملة ازالت خاللها 
ورئيسة  حيوية  شوارع  خمسة  عن  التجاوزات 
غربي بغداد .واوضحت االمانة في بيان  ان بلدية 
خاللها  ازالت  ليلية  بحملة  قامت  املنصور 
 14 وشارع  ضاري  الشيخ  شارع  عن  التجاوزات 
السبعاوي  وشارع  الرئيس  املنصور  وشارع  متوز 

وشارع احمد عرابي. مبينة   ان جميعها شوارع 
.واضافت    املنصور  حي  ضمن  وجتارية  حيوية 
وبسطات  أكشاك  ازالة  تضمنت  احلملة  ان 
التي  التجاوزات  من  وغيرها  والفتات  ومسقفات 
حلركة  عرقلة  وتسبب  االرصفة  تستغل  كانت 

السابلة وتشويها للمنظر العام«.

ازالة التجاوزات عن )5( شوارع حيوية يف بغداد

بغداد/ البينة اجلديدة 
النحاسية  للصناعات  العامة  الشركة  اعلنت 
وامليكانيكية احدى شركات وزارة الصناعة واملعادن 
الشهيد  مصانع  انتجتها  التي  الكميات  عن 
النحاسية  االسالك  من  لها  التابعة  النحاسية 
خالل اسبوع فقط من معاودة االنتاج بعد توقف 
دام عدة سنوات.واكد مدير عام الشركة املهندس 

للوزارة    بيان  بحسب  عبدالفتاح  شاكر  اكرم 
استمرار عمليات انتاج االسالك النحاسية وعلى 
مدى االسبوع املاضي حيث مت انتاج اكثر من )50( 
طنا من االسالك النحاسية قطر )8( ملم لغرض 
وفق  العامة  اور  الى شقيقتها شركة  تسويقها 
العقود املبرمة بني الطرفني ، مؤكدا عزم الشركة 
طن   )500( من  اكثر  الى  االنتاج  وزيادة  رفع  على 

خالل الفترة القادمة.في سياق متصل اكد املدير 
العام استعداد كوادر مصنعي انتاج اسطوانة غاز 
الطبخ وانتاج صمام االسطوانة للعمل واالنتاج 
تعبئة  شركة  مع  التعاقدية  بااللتزامات  لاليفاء 
توقيعها  سيتم  التي  اجلديدة  العقود  وفق  الغاز 

قريبا بني الطرفني.

الصناعة تنتج اكثر من )5٠( طنا من االسالك النحاسية
 بعد اسبوع فقط من معاودة االنتاج

بغداد / البينة الجديدة 
 وجه وزير الداخلية ياسني الياسري بتطوير اخلطط 
املرورية لتسهيل انسيابية حركة املرور .وذكر بيان 
ــوزارة الداخلية ان وزير الداخلية   اجرى جولة في  ل
ــة ، وبالتحديد  ــوارع العاصمة الرئيس عدد من ش
ــرف على مالحظة حركة  في منطقة اجلادرية.واش
ــاعات الدوام  ــي س ــر خاصة ف ــى اجلس ــرور عل امل
ــر وجه بتطوير  ــاف البيان   ان الوزي ــمي .واض الرس

اخلطط التي تسهل انسيابية حركة املرور«.

وزير الداخلية يوجه بتسهيل 
انسيابية حركة املرور
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السعودية 
والسالح األمريكي

مجلس الشلليوخ األميركي صّوت معارضاً صفقة سللاح 
أميركية للمملكة العربية السعودية ثمنها ثمانية بايني 

دوالر.
مجلللس النواب الللذي يسلليطر عليلله الدميوقراطيون قد 
يصوت أيضاً ضد الصفقة. الرئيس ترامب وعد باسللتخدام 

الفيتو لوقف االعتراض على الصفقة ومنع إكمالها.
قرار مجلس الشلليوخ ضد الصفقللة أقر مرتني بغالبية ٥٣ 
صوتاً ضد ٤٥ صوتاً. وكان هناك قرار آخر له عاقة بالساح 

أقر بغالبية ٥١ صوتاً ضد ٤٥ صوتاً.
الرئيللس أيد السللعودية بالقول ان هناك تهديللداً حقيقياً 
على اململكة، ما يشللكل طوارئ وطنية،معارضو الصفقة 
فللي مجلس الشلليوخ قالوا إنهم يخشللون أن تسللتعمل 

السعودية مشتريات الساح في اليمن.
ثمللة موقف مماثل في الكونغرس من مشللتريات السللاح 
التي عقدتها اإلمارات العربية املتحدة، إال أن اخلبراء يقولون 
ان إدارة ترامب ستسللتطيع أن تلغي موقف الشيوخ بفيتو 
مللن الرئيس. وفي مقابلة مع تلفزيون إن بي سللي قبل أيام 
أكد ترامب على الفائدة االقتصادية من صفقات السللاح 

إلى السعودية.
البيللت األبيللض قال ان موقللف مجلس الشلليوخ يعني أن 
الواليللات املتحدة تخلت عللن حلفائها فللي املنطقة وهم 
يواجهون خطراً واضحاً من التدخات اخلارجية. السيناتور 
اجلمهوري جيم ريش، وهو رئيس جلنة الشؤون اخلارجية في 
مجلس الشلليوخ، وقف ضد إلغاء بيع الساح للسعودية 
وقال اان هذا يجري في وقت هناك اعتداءات إيرانية واضحة 

ضد اجليران.
فللي املقابل السللناتور الدميقراطي روبللرت مننديس قال ان 
التصويللت يذكر الناس بللأن للكونغرس حللق التدخل في 

صفقات الساح. 
خال قمة العشللرين في اليابان لبى ولي العهد السعودي 
األمير محمد بن سلللمان دعوة الرئيس األميركي إلى فطور 
صباح السبت املاضي، هنأ خاله ترامب األمير محمد على 
إجنازاتلله ومن بينهللا محاربة اإلرهاب والسللماح للمرأة في 

السعودية بقيادة السيارات.
وخبر مشللابه مللن بريطانيللا؛ فاحلكومة هنللاك أوقفت أي 
صفقات سللاح للسللعودية، وهذا بعد أن قللررت محكمة 
بريطانيللة أن الللوزراء البريطانيللني خالفوا القانللون بإقرار 

صفقات ساح قد يستعمل في حرب اليمن.
وزير التجارة الدولية ليام فوكس قال في البرملان ان احلكومة 
تعارض قرار احملكمة وسللتحاول إلغاء القرار في احملاكم، إال 
أنها في غضون ذلك سللتلزم بوقف صفقات السللاح إلى 

السعودية.

جهاد الخازن

رأي

وكاالت / البينة الجديدة
خرج الرئيللس التركي، رجب 
بتفاصيللل  أردوغللان،  طيللب 
مفاجئللة في قضيللة مقتل 
الصحفي السللعودي جمال 

خاشقجي.
في تصريحات  أردوغان،  وقال 
»إن.تللي  قنللاة  نقلتهللا 
»بعللض  إن  التركيللة،  فللي« 
األشللخاص يدفعللون  أمواال 
طائلللة لدفن قضيللة مقتل 
الصحفي السللعودي جمال 
خاشللقجي«، دون أن يحللدد 

هوية هؤالء األشخاص.
فللي  قللال  أردوغللان  وكان 
تصريحات سابقة أثناء قمة 
العشرين في مدينة أوساكا 
اليابانيللة، إن »باده لن تقبل 
التسللتر علللى جرميللة قتللل 
خاشقجي«، مؤكدا أنه يجب 
علللى ولي العهد السللعودي 
األميللر محمللد بن سلللمان 

كشف قتلة خاشقجي.
العللام  النائللب  أن  يذكللر 
السللعودي كان أعلللن، فللي 
أكتوبر/ تشرين األول املاضي، 

أن التحقيقللات أظهرت وفاة 
املواطللن السللعودي جمللال 
خاشقجي، خال شجار في 
في  السللعودية  القنصليللة 

إسطنبول
وعلى خلفية الواقعة، أعفى 
سلمان  السللعودي،  العاهل 
بللن عبللد العزيز، مسللؤولني 
بارزيللن، بينهم نائللب رئيس 
االستخبارات أحمد عسيري، 
بالديللوان  واملستشللار 
امللكي ، سللعود بن عبد اهلل 
القحطاني، وتشللكيل جلنة 
برئاسللة ولي العهد، محمد 
بن سلللمان، إلعللادة هيكلة 

االستخبارات العامة.
وكانت محققة األمم املتحدة 
اإلعللدام  بحللاالت  اخلاصللة 
خارج نطللاق القانون، آنييس 
كاالمللارد، قللد قدمللت تقرير 
جمللللس األمللن الدولللي، يللوم 
يونيللو/ حزيللران اجلللاري،   ١9
رصللدت فيه أدلللة قالت إنها 
»ذات مصداقيللة« على وجود 
مسؤولية شخصية محتملة 
لولللي العهد السللعودي في 

مقتل خاشللقجي، موضحة 
أن هنللاك حاجللة إلللى إجراء 
للوقوف على  حتقيق مفصل 

مدى تورطه في القضية.
متصللل  صعيللد  وعلللى 
األمريكللي،  الرئيللس  حتللدث 
دونالللد ترامللب، عللن سللبب 
عللدم طرحلله قضيللة مقتل 
الصحفي السللعودي، جمال 
خاشللقجي، خال لقائه مع 
ولي العهد السعودي، األمير 
محمللد بللن سلللمان، خال 
لقائهما ضمن فعاليات قمة 
العشرين في مدينة أوساكا 

اليابانية.
مؤمتللر  فللي  ترامللب  وأجللاب 
صحفي عن سللؤال ملراسللل 
إن«  إن  »سللي  شللبكة 
أكوسللتا،  جيم  األمريكيللة، 
حللول عللدم طرحلله لقضية 
خللال  خاشللقجي،  مقتللل 

لقائه مع ابن سلمان.
وقال ترامب: »ال، على اإلطاق، 
ال أهتم بشللأن اإلسللاءة إلى 
أنللك تعرف  وأعتقد  النللاس، 

ذلك«.

وتابللع: »ال، أنللا أتوافللق مللع 
اجلميع، إال أنتم )الصحفيون( 
في الواقللع، أتعامل مع كثير 

من الناس«.
ومضى: »لللدي عاقة كبيرة 
مللع الرئيللس الصينللي، وال 
أحد غيرنا عقد صفقة مثل 
التللي عقدناها معهم، كما 
الروسي  الرئيس  أتعامل مع 
فادمييللر بوتللني، ومحمد بن 
سلللمان فللي السللعودية«.
إلى  »لقد حتدثت  واستطرد: 
كانت  عندمللا  السللعودية، 

أسللعار النفللط قبللل عللام 
مرتفعة، وحديثللي لم يكن 
لطيفا للغايللة، وقلت لهم 
عليكم ضللخ بعض النفط 
في السللوق، ألن مللا يحدث 
ليس جيدا«. ورد كذلك عما 
إذا كان رفضه طرح القضية 
يعتبللر مبثابللة موافقللة عن 
عمليللة قتللل خاشللقجي، 
بقوله »أعتقد أنه أمر فظيع، 
اململكللة  إلللى  نظللرت  وإذا 
تللرى  السللعودية  العربيللة 
ما يحللدث حاليللا، لقد متت 

مقاضللاة ١٣ شللخصا ويتم 
مقاضاة آخرين«.وقال ترامب: 
»أنللا غاضللب للغايللة وغير 
سعيد بشللأن مقتل جمال 
القنصلية  في  خاشللقجي 
إسطنبول،  في  السللعودية 
ولكن التحقيقللات جارية«.
وأضاف: »لكن لم يوجه أحد 
أصابع االتهام مباشللرة إلى 
ولي العهد السعودي األمير 
محمد بن سلللمان«.وكانت 
محققة األمم املتحدة اخلاصة 
بحاالت اإلعدام خارج نطاق 
القانون، آنييس كاالمارد، قد 
قدمللت تقرير جمللللس األمن 
الدولي، يوم ١9 يونيو/ حزيران 
اجلللاري، رصللدت فيلله أدلللة 
إنها »ذات مصداقية«  قالت 
مسللؤولية  وجللود  علللى 
شللخصية محتملللة لولي 
العهد السعودي في مقتل 
الصحفي جمال خاشقجي، 
أن هنللاك حاجة  موضحللة 
إلللى إجللراء حتقيللق مفصل 
للوقللوف على مللدى تورطه 

في القضية.

وكاالت / البينة الجديدة
خرج آالف السودانيني إلى الشوارع 
امس االثنني في تظاهرات للمطالبة 
بحكم مدني، في وقت رّدت الشرطة 
بإطاق الغللاز املسللّيل للدموع في 
٣ أحيللاء مللن اخلرطللوم. وشللكلت 
اختبللاراً  »املليونيللة«  التظاهللرة 
ملنظمي االحتجاجات بعد العملية 
التي اسللتهدفت  الدامية  األمنيللة 
سللاحة االعتصام فللي اخلرطوم في 
٣ حزيللران )يونيو( اجلللاري، وانقطاع 
اإلنترنت الذي حّد من قدرتهم على 

حشد املتظاهرين.
ودعللا »جتمع املهنيني السللودانيني« 
املتظاهريللن فللي اخلرطللوم للتوجه 
إلى القصر اجلمهوري. وقال التجمع 
الذي يعتبر أبللرز مكونات التحالف 
الللذي يقللود االحتجاجللات في هذا 
السللودان، فللي بيللان نشللره علللى 
حسابه على »تويتر«: »ندعو شعبنا 
الثائر في العاصمة التوجه للقصر 
اجلمهوري. ونهيب باجلماهير الثائرة 
فللي كل مدننللا وقرانا فللي األقاليم 
السللاحات  باملواكب صوب  االجتللاه 

التي حتددها جلان امليدان«.
واسللتخدمت قللوات األمللن الغللاز 
املسللّيل للدموع في منطقة بحري 
في شللمال اخلرطوم وفي منطقتي 
شللرق  فللي  واركويللت  معمللورة 
العاصمللة ضللد املتظاهريللن الذين 
كانوا يهتفون« »حكم مدنّي حكم 
مدني!«، كمللا أطلقت القوات الغاز 
املسللّيل للدموع علللى املتظاهرين 
في مدينة القضارف في شرق الباد، 

بحسب ما أفاد شهود.
 وتأتللي التظاهرة اجلديدة، في وقت 
للري إثيوبيللا واالحتللاد اإلفريقللي  جتجُ
والقللادة  احملتجللني  بللني  وسللاطة 
العسللكريني. ودعا االحتللاد االوربي 
وعدة دول غربية ومنظمات حقوقية 

قادة اجليش لتفادي العنف.
وقال مراسل وكالة »فرانس برس« 
والنسللاء  الرجللال  مللن  مئللات  إّن 
نزلللوا الللى شللوارع حي الشللفاء 
حاملني أعللام السللودان ورافعني 
عامللات النصر. وقالللت متظاهرة 
تدعللى زينب: »نحن هنللا من اجل 
شللهداء اعتصام ٣ حزيللران. نريد 

حكومللة مدنيللة تضمللن حريتنا. 
نريللد ان نتخلص من الديكتاتورية 
العسللكرية«. وما يزال املتظاهرون 
يتجمعللون فللي أحياء أخللرى في 
العاصمة. وخرجت تظاهرات مماثلة 
في مللدن األبيض ومدني وخشللم 

القربة، على ما أفاد شهود.
ميدانياً، انتشر عناصر قوات الدعم 
السريع شبه العسكرية على منت 
شللاحنات صغيللرة فللي مقدمها 

أسلللحة رشاشللة في العديد من 
مياديللن اخلرطللوم، على مللا أفادت 
صحافية في وكالة »فرانس برس« 

جالت في املدينة.
وحّذر نائب رئيس اجمللس العسكري 
الفريللق محمللد حمللدان دقلو من 
أنلله لللن يتسللامح مع محللاوالت 
تتخلللل  قللد  التللي  »التخريللب« 
التظاهللرة . وقال دقلللو الذي يقود 
»قللوات الدعللم السللريع«: »هناك 

مخربللون، هنللاك أنللاس عندهللم 
اجنللدة مدسوسللة. نحللن ال نريد 

مشاكل«.
وقللال أحمللد محمللد الللذي ميلك 
متجللراً: »لم افتح متجللري ألنني 
قلق علللى أمن ممتلكاتللي. لكّنني 
الوضللع«.  ألراقللب  هنللا  سللأبقى 
بدورهللم، أعللرب املتظاهللرون عللن 
قلقهم من احتمال حصول أعمال 

عنف مجدداً .

تصريح مفاجئ من أردوغان بشأن مقتل خاشقجي

الشرطة السودانية تواجه املتظاهرين بالغاز املسّيل للدموع

وكاالت / البينة الجديدة
توصلت الللدول األعضاء في 
األمم املتحدة إلى اتفاق مبدئي 
خلفض موازنة نحو ١2 بعثة 
سللام حللول العالم بللل 6٥ 
مليللون دوالر، بني متوز )يوليو( 
)يونيو( 2020.  20١9 وحزيران 
وأشللار مصللدر دبلوماسللي 
إلللى أن دوالً، بينهللا الواليات 
املتحللدة، أبللدت مزيللداً مللن 
االعتدال في طلبات اخلفض، 
املاضية.  عكللس السللنوات 
إلى  آخر  ديبلوماسللي  ولفت 
أن احلديللث يدور »حللول رقم 

أقّل من املتخّيل«.
الل  األشللهر  وبلغللت موازنة 
١2 األخيللرة لعمليات حفظ 
التي تضّم حوالى  السللام، 

١00 ألف جندي دولي، 6,689 
بليون دوالر بعدما المست 8 

بايني قبل سنوات.
واقترح اخلبللراء املاليون لألمم 
املتحدة على الدول األعضاء 
رقماً أدنى بللل ٥0 مليون دوالر 
من املبلللغ الذي طلبه األمني 
غوتيريش.  أنطونيللو  العللام 
شللاقة  مفاوضللات  وبعللد 
قللررت  أسللابيع،  اسللتمرت 
الدول خفض 6٥ مليون دوالر، 
السللابقة  املوازنة  أن  علمللاً 

قجُِلصت ١22 مليوناً.
وسلليترّكز هذا اخلفض على 
البعثللات األكثللر كلفة لألمم 
فللي  خصوصللاً  املتحللدة، 
الوسللطى  وأفريقيللا  مالللي 
الكونغللو  وجمهوريللة 

الدميقراطيللة، أو فللي جنوب 
السللودان.  وكانللت الواليات 
بداية  اقترحللت في  املتحدة 
املفاوضللات تقليصللاً بل ١٥0 
مليللون دوالر، في مقابل ١96 
مليوناً اقترحتها روسيا، و٤0 
مليونللاً اقترحها األفريقيون 
اقترحهللا  مليونللاً  و٤9 

األوربيون.
املتحللدة  الواليللات  وتعللّد 
أبللرز مسللاهم فللي عمليات 
األمم املتحللدة، تليهللا الصني 
واليابان. ويسللاهم األوربيون 
السللنوية  املوازنللة  بثلللث 
لبعثللات السللام، وهي غير 
املنظمللة  تسلليير  موازنللة 
بليللون   ٥,٤ )نحللو  الدوليللة 

دوالر(.

غوايدو ينّدد بوفاة ضابط
 يف سجون مادورو

تقليص إضايف ملوازنات قوات األمم املتحدة للسالم

وكاالت / البينة الجديدة
البرملان  شللهد محيط مقللّر 
فللي هونللغ كونللغ صدامات، 
متظاهللرون  هاجللم  بعدمللا 
محتجني  للشللرطة  مؤيّدون 
ضد احلكومة، عشللية ذكرى 
انتقال السلليادة فللي املدينة 
التللي تتمّتللع بحكم شللبه 
ذاتي، من بريطانيا إلى الصني 

عام ١997.
املؤيّللد  احلشللد  وهتللف 
للشللرطة »صينيللون خونة« 
وكالللوا شللتائم خلصومهم، 

ومعظمهم شبان.

يأتللي ذلللك بعدمللا حاصرت 
حشللود مقّر قيادة الشللرطة 
األسللبوعني  فللي  مرتللني 

هونللغ  وشللهدت  األخيريللن. 
كونغ هذا الشللهر تظاهرتني 
همللا األضخم فللي تاريخها، 

بإلغللاء  منظموهللا  طالللب 
للجدل  قانون مثير  مشللروع 
الصللني  تسللليم  يتيللح 

مطلوبني .
املدينللة  شللهدت  كذلللك 
مواجهللات اعتجُبرت سللابقة، 
غللازاً  الشللرطة  أطلقللت  إذ 
ورصاصللاً  للدمللوع  مسللياً 
مطاطيللاً، لتفريللق تظاهللرة 
في محيللط البرملان لشللبان 
يعارضون املشللروع. وصّنفت 
بأنهللا  التظاهللرة  الشللرطة 
شغب ودافعت عن سلوكها. 
اتهموهللا  معارضللني  لكللن 

مفرطللة  قللوة  باسللتخدام 
وطالبوا بتحقيق مستقل.

اآلالف  عشللرات  وتظاهللر 
مللن مؤيّللدي احلكومللة، ورفع 
كثيرون منهم أعاماً صينية. 
يو  املتظاهر فرنسلليس  وقال 
أن  ميكننللي  »ال  سللنة(:   70(
أحتّمل سلللوك بعضهم جتاه 

الشرطة«. 
دون  مللن  التظاهرة  ونظمللت 
حللوادث. ولكللن خللال عودة 
احملتجني من حتّركهم، هاجم 
مجموعات  منهللم  كثيللرون 
ضئيلة معارضللة للحكومة 

تنصللب مخيمللا أمللام مقللّر 
البرملان.

واضطرت الشللرطة للتدخل 
مللرات، ملسللاعدة معارضللي 
بعدما  الفللرار  احلكومة على 
حاصرتهم حشللود تفوقهم 
صدامللات  وحصلللت  عللدداً، 

وأجُطلقت شتائم.
ورّدد مناصرو الشرطة هتافات 
»خونة« و«مشللاغبون«، كما 
ونزعوا  خصومهللم  شللتموا 
غالبية الافتات التي عّلقها 
جللدران  علللى  خصومهللم 

البرملان.

هونغ كونغ: صدامات بني مؤّيدين للشرطة ومعارضني للحكومة

وكاالت / البينة الجديدة
فللي  املعارضللة  زعيللم  نللدد 
فنزويللا خللوان غوايللدو بوفاة 
لتعذيللب«  »تعللّرض  ضابللط 
خال احتجللازه، بعللد اتهامه 
محاولللة  فللي  باملشللاركة 
الرئيللس  علللى  »انقللاب« 

نيكوالس مادورو.
رافاييللل  النقيللب  أن  وذكللر 
تل بعدما  أكوسللتا أريفالللو »قجُ
الذيللن  رفللاق سللاحه  عذبلله 
يطيعللون أوامللر الديكتاتللور«، 
في اشللارة الى مللادورو. وأضاف 
أن احلكومة »سللتحاول جعلنا 
نعتقد بأنه وقع أو تعثر. لكن ال، 
تل«. وأعلن أنه سلليحيل  لقد قجُ
امللف على احلكومات األجنبية 
اإلنسللان  حقللوق  ومفّوضللة 
ميشلليل  املتحللدة  األمم  فللي 
باشللليه التللي زارت كللراكاس 
األسللبوع املاضللي، ودعت إلى 
إطاق املعارضني السياسلليني 
احملتجزيللن، وعددهللم حوالللى 
800 وفق منظمة »فورو بينال« 
غيللر احلكوميللة. ونقللل علللى 
»إنسللتغرام«  علللى  حسللابه 
نصللاً للمحاميللة الفنزويليللة 
والناشللطة فللي الدفللاع عللن 
حقوق اإلنسللان تامارا سوخو، 
املنفية في تشلليخيا. وأشارت 
الى ان أكوسللتا مثللل اجلمعة 
»علللى  وهللو  محكمللة  أمللام 
كرسللي متحّرك وظهرت عليه 

آثار تعذيب خطرة«.
»تويتر«:  وكتبت سللوخو على 
»لللم يتكّلللم، بل طلللب فقط 
محاميلله«.  مللن  املسللاعدة 
وأضافت أنه »لم يكن يسللمع 
جيللداً« ولللم يكن »قللادراً على 
فقللط  يقللول  وكان  احلركللة«، 
وحّملت  النجللدة«.  »النجللدة، 
مكافحللة  إدارة  مللن  عناصللر 
العسللكرية  التجسللس 

مسؤولية مقتله.
وأعلن املدعي العام طارق وليم 
صعب، املقللّرب من مللادورو، أن 
مسللتقاً  موضوعياً،  »حتقيقاً 
ومحايللداً« سلليجُفتح مللن أجل 
حتديللد ظللروف هللذه »الوفللاة 

املؤسفة«.
لكللن األمللني العللام ملنظمللة 
الدول األميركيللة لويس أملاغرو 
ندد بل »مقتل« أكوستا، مؤكداً 
أن املنظمة سللتفعل ما أمكن 

»لتحقيق العدالة«.
وينتمي أكوستا إلى مجموعة 
أوقفللوا  شللخصاً،   ١٣ تضللّم 
التهامهللم بالتللورط مبحاولللة 
استهدفت  فاشلللة  »انقاب« 
مادورو، اعتبللرت احلكومة أنها 

مرتبطة بغوايدو.
اإلعللام خورخي  وزيللر  وأعلللن 
احتجللاز  اخلميللس  رودريغيللز 
هؤالء، مقّدماً »أدلة واعترافات« 
باحملاولللة  »تورطهللم«  تثبللت 

االنقابية.



الحلقة الثانية
باسم مصطفى الخليل

في هذه احللقة نتكلم عن جماعات الضغط 
يقصييد مبفهييوم اجلماعة هييو اي ائتالف بيين مجموعة من 
االفراد تضمهييم خصائص عامة مشييتركة وقد يعرف ذلك 
احيانا بطبقة اجلماعة وفي هذا املعنى فان مفهوم اجلماعة 
يسييتعمل للدالليية علييى اشييخاص تتوافر فيهييم معظم 
اخلصائص االتية :- مسييتوى سيين معن ومسييتوى متقارب 
في الدخل وفي حالة اجتماعية متشابهة ومستوى ثقافي 
متقييارب ومسييتوى علمي واحد او متقييارب واصحاب مهنة 
واحدة وتشييابه في السلوك العام ومن جنس واحد ومذهب 

ديني واحد واخيرا هدف او غاية واحدة او تقارب املصالح 
اما مفهوم الضغط فهو يعني ان اجلماعة باملعنى السييابق 
قييد اتخييذت اجتاهييا او رأيا موحييدا قبل موضييوع معن فان 
جماعيية الضغييط حتيياول التأثير فييي صانعي القييرارات في 
النظام السياسييي من اجل حتقيق غرضهم وفق مصاحلهم 
وهناك مفهوم اخر اسييمه )جماعة اللوبي( وهي تعتبر نوعا 
من جماعات الضغط وتسييتهدف التاثير مباشرة وحاال في 
صانعي القرارات التشييريعية وقد اشييتهر بهييا الكونغرس 

االمريكي .
1. جماعييات الضغط واملؤسسيية التشييريعية وامللحوظة 
االساسييية في هذا الصدد هي انه كل ما تواجدت احلكومة 
النيابية فانهييا جتذب جماعات الضغط اليها السيييما الى 
املؤسسيية التشييريعية اذ جتد فرصتها لتحقيييق اهدافها 
من خالل العملية التشييريعية سييواء بدفع تشريع معن او 
مبعارضته فتقدم هذه اجلماعات الى املؤسسيية التشريعية 
املعلومات الفنية واالحصاءات واالبحاث العلمية والدراسات 
املستفيضة التي قد تغير من تقدير االمور وتوجه السياسة 
التشييريعية لصالييح اهييداف هييذه اجلماعات وقد تسييمح 
املؤسسيية التشييريعية جلماعات الضغط بان تقييرر ما تراه 
مباشييرة امييام جلان البرملييان اخملتلفة على ان هناك وسييائل 
اخرى متعددة جلماعات الضغييط فيما يتعلق بتاثيرها على 
املؤسسة التشريعية مثل تاييدها او عدم تاييدها مرشحن 
معينيين فييي االنتخابييات او معارضيية اعييادة انتخابهم او 
اسييتعمال وسيييلة تقدمي الهدايييا واملسيياعدات املالية في 
االنتخابييات الحييداث هييذا التاثييير علييى اعضاء السييلطة 
التشييريعية واخيييرا فان جماعييات الضغط قد تسييتعمل 

وسائل غير مشروعة في هذا الصدد كالرشوة وغيرها .
2. جماعات الضغط واملؤسسة التنفيذية اذا كانت جماعات 
الضغط تركز تأثيرها على السلطة التشريعية على اساس 
انها صانعة القرارات التشييريعية فان هذه اجلماعات توجه 
اهتماما كبيرا الى السييلطة التنفيذية واجلهاز االداري فقد 

سييبق ان اوضحنا ان املؤسسة التنفيذية اقدر وفق حقيقة 
الواقع السياسييي على ممارسة اقتراح القوانن باعتبار انها 
هي التي تتولييى مهمة التنفيذ ومن ثم تكون اقرب الى ملس 
احلاجييات التشييريعية للمجتمع ثييم انها ميين جهة اخرى 
متلك االدوات الفنية الالزمة العداد اقتراح مشييروع التشريع 
ولذلك فان هذه اجلماعات حتاول التأثير في اعضاء املؤسسة 
التنفيذييية على اسيياس ان االقتراح هو االصييل الذي ينبثق 
عنه التشريع ثم ان السلطة التنفيذية متلك حق االعتراض 
علييى القوانن بييل ان في امكانها ان تغير في التشييريع عن 
طريق التفسييير والكيفية التي ينفذ بها وجماعة الضغط 
تسييتعمل نفس االسيياليب السييابقة لتحقيق تاثيرها في 

املؤسسة التنفيذية .
3. جماعات الضغط واملؤسسيية القضائييية اذا كان هناك 

اجميياع على اسييتقالل السييلطة القضائييية وكفالة هذا 
االسييتقالل في صورة او اخرى فانها بالرغم من ذلك التخلو 
ميين محاوليية تاثييير جماعييات الضغييط ويالحييظ ان هذه 
اجلماعات متلك من الوسييائل املشييروعة ما قد يسيياعدها 
في هييذا الصدد مثل الدخول كطرف في اخلصومة او تظلم 
اخلييارج عن اخلصومة وكصديق املتهييم او كصديق احملكمة 
واسيياليب رقابة دسييتورية القوانن في البييالد التي اخذت 
بهييا وفي مثل هييذه االحوال تقييدم اجلماعييات الى احملكمة 
الدراسييات والبيانات واملعلومات وقييد تتدخل اجلماعات في 
اختيييار القضيياة او فييي انتخابهييم في النظييم التي تاخذ 
بوسيييلة االنتخاب في تعين بعييض قضاتها . وفي احللقة 
الثالثة من هذا املوضوع سنسييتعرض بقييية ما جاء فيها 

ان شاء اهلل .

 

عباس كريم العلياوي

بعد أن أخذ بنا العمر وقد جتاوز العقد السييادس ونيف 
اليس من حقييي ان أطلق مطلبي الشييرعي أين حقي 
وقد مت توزيع الكعكة علٰى الشييركاء متناسيين هناك 
شييريحة واسييعة قد ظلمت ضمن أحييداث الصفحة 
األولٰى لنبدأ علٰى سييبيل املثال وليس حصراٌ ، قد ولدُت 
فقيييرا في منطقة بيييوت الطن واليييوم يطلق عليها 
املنطقة اخلضراء الَشاكرية { وبعد حن رُحلنا ملدينتي 
احلبيبيية وقييد أصبحنا كعائليية منتلك املنييزل وأن كان 
فقيرا اال أنه كان يَحمينا من حر الصيف وبرد الشييتاء 
وإمنا ميين الطرد التعسييفي عندما كنا نسييكن تلك 
العشييوائية وأدخلت املدرسيية االبتدائية وهي متنحنا 
وجبة التغذية املدرسييية التي حييرم منها إحفادنا في 
ظل ُحكومات متتالية ، أين حقي سؤال البد إثارته من 
قبل الكثيرين أليس من أكملت سن الثامنة عشر من 

عمري قد سييوقت كرهاٌ َكجندي مكلف إلخدم خدمة 
العلييم ملدة ) 2٤ ( شييهراٌ وكان نصيبييي أن خدمت في 
اقصٰى الشمال وأنا شاب ما زلت يافعا وقد حرمت من 
كافيية حقوقي املدنييية حيث املكوث ألزامييا ألكثر من 
) 3٥ ( يوما داخل املعسييكر أعيُش فيه وكإنني أسييير 
مسييلوب احلرية والكراميية في ظل نظام َفاشسييتي 
دكتاتوري بغيض وبعد أن أنهيت خدمة العلم وبسبب 
سياسة النظام التعسييفية قد مددت اخلدمة ألربعة 
وعشييرين شييهرا إضافييية لتصبييح اكثر ميين ثمانية 
واربعن شهرا أتقاضٰى خالل تلك الفترة مرتبا ال يكفي 
إلجور الذهيياب واإلياب من البيييت وللَوحدة َوبالعكس 
وبعد حن قد تَسرحت من اجليش وبعد فترة وجيزة لم 
نسييتطع خاللها ترتيب امورنا احلياتية قد سقنا قهرا 
وتعسييفا جَلبهات القتال للمشيياركة في حرب عبثية 
قييد فعلها النظام بالنيابة عمن مكنه في السيييطرة 
علييى مقاليد احلكم انذاك وإلكثر من ثمانية سيينوات 
قد َذقنييا خاللها الويالت واخلوف واجلييوع والقهر ، بعد 
إنتهاء حرب الثمان سيينوات  وقبل أن َنلفظ إنفاسيينا 
ولَنحدد مصير مستقبلنا قد دخلنا النظام في قضية 
اخرٰى شييائكة َوخاسييرة في إحتالل الكويت وما ترتب 
عليها من تداعيات اسييتمرت ألكثر من عقد ، ومع كل 
تلك احملطييات املظلمة والقاسييية لييم نفكر للحظة 
ان نغييادر البلد بل حرصنا علٰى نعيييش فيه برغم كل 
معاناة اجلوع والقهر واإلجراءات التعسفية التي كانت 

متارسها األجهزة القمعية للنظام ومنظماته احلزبية 
والسييرية بالضد منييا ، جند اليوم أنفسيينا نعيش في 
غربة داخل بلدنا الذي حتملنا من اجله الكثير وعملنا 
مبييا نسييتطيع دون أن نكون جزءا ميين مكونات النظام 
ولييم جند ميين يُنصفنييا َويعوضنا عن سيينوات اخلدمة 
الطويلة باجليش وما تعرضنا له من قسييوة وإضطهاد 
ومآٍس وسيينوات قد ذهبت ادراج الرياح وكذلك سنوات 
احلصييار الذي إذاقنا مرارة احلياة والعيش واليوم جند من 
هو غادر خارج حدود البلد تنعم وعاش أمانا مسييتقرا 
يكرم وتؤمن له مسييتلزمات احلياة املَعاشية ومن هرب 
ولييم يؤِد خدمة العلييم ومن سييرق وزور وأجرم قد منح 
الراتييب واإلمتيازات والتوظيف احيانا في حن نحن قد 
حرمنا من كل شيييء ) ال راتب تقاعييدي ، ال وظيفة ، ال 
عمييل ، ال ضمان اجتماعي ( طيييب انا اين حقي اليس 
خدمة الوطن كَعسكري مقاتل الكثر من عشر سنوات 
الم اقهر واعاني من َشييظف العيييش واجلوع واحلرمان 
أكثر مما كان ابن معسييكر رَفحا اليس انا من سييجنت 
في معسييكرات اجليش اكثر بكثير ممن يسييموا اليوم 
بالسجناء واملوقوفن السياسين اليس كان انا األولٰى 
بحقوق اخلدميية اجلهادية والرتب العسييكرية الدمج، 
اييين حقييي ومن سيييحقق هييذا احلق املشييروع ونحن 
نعيييش نظاما سياسيييا لم جند له مثيييال في قاموس 
األنظمة السياسية واين لنا ان نبحث عن قائد وطني 
ان يَنصفنييا ويحقييق العداليية االجتماعية للشييعب 
العراقييي بعيدا عيين الطائفية واملناطقييية والقومية 
واحلزبية لنعيش ما تبقٰى من العمر كمواطنن عراقين 

أسوة باآلخرين .

املفاعل النووي اإليراني واحلشود األمريكية

 

د. عبد الحسني العطواني

يتواصييل اهتمام الصحييف العربية 
بيين  األخييير  بالتصعيييد  والعاملييية 
الواليييات املتحييدة األمريكييية وإيران 
وإرسييال األولى املزيد ميين التعزيزات 
العسييكرية إلييى منطقيية اخلليييج  
أحدثهييا حاملة الطائرات , بسييبب 
اخلالف الييذي تفاقم منذ انسييحاب 
الرئيييس األمريكي ترامييب في 2018 
من االتفاق النييووي اإليراني املبرم في 
فينييا عييام 201٥ , فعند اسييتعراض 
بسيط إلى خلفية هذا املفاعل , فأن 
إيران اسييتمرت باسييتيراد التقنيات 
وإجييراء األبحيياث فييي اجملييال النووي 
خالل مرحلة حكم الرئيس السييابق 
محمد خامتييي , فهاجييس اإليرانين 
بامتالك الذرة يعود إلى ما قبل الثورة 
وفي عهد الشيياه محمد رضا بهلوي 
بدأ بناء محطة بوشييهر النووية عام 
197٤ مبسيياعدة أملانيا الغربية , لقد 
عمييل خامتي علييى تطوييير البرنامج 
النييووي بهييدوء ودون أن يقحييم إيران 

فييي سياسييات تناحرية مييع الغرب 
ومحيطهييا اإلقليمييي , وليييس كما 
تصرف للعراق في زمن النظام السابق 
حيين أعليين عيين مفاعلييه النييووي, 
والحقييا عندما اتى احمييدي جناد إلى 
احلكييم  فقييد عمييل وفقييا لقاعدة 
التعويض عيين الوقت الييذي أضاعه 
خامتييي في حواره احلضاري , وقد وعى 
جنيياد أن انبعيياث الصحييوة اإليرانية 
ومتديدهييا إمنييا يتطلب إعييادة تكوير 
الشييعور القومي واملفاخرة باجنازات 
إيران النووية من جهة , ثم استمالة 
العامة أي القاعدة الشعبية الثورية 
اإليرانييية من جهة أخييرى , فالوعود 
تلقى صداها فييي مجتمع كاجملتمع 
اإليرانييي الييذي تراجييع فييي الدخل 
السيينوي مقارنة مبا كان قبل الثورة 
, وتقلصت فرص العمييل مع ارتفاع 

معدل البطالة عام 2003 .
لقييد آل التطور الذي شييهده قطاع 
إيييران   فييي  اليورانيييوم  تخصيييب 
وحاجيية هييذا البلد إلييى إدخاله في 
تنمييية القدرات واألبحيياث العلمية 
, ثييم ارتفاع حجم التحييدي ووقوف 
إيييران وراء حق التخصيييب , أدى كل 
ذلييك إلى حتييول امللييف النييووي إلى 
قضية سيادية يصعب على القيادة 
اإليرانييية التفريييط بهييا , وذلك الن 
التنييازل عن هذا احلق سيييقف حائال 

دون استرداده في املستقبل .
فميين الصعب على إيران التخلي عن 
مبدأ التعاطي معها كدولة إقليمية 

كبرى شييأنها في ذلك شييأن الهند , 
والباكسييتان , وبالتالي التسييتطيع 
التفريييط في حقها فييي التخصيب 
إذا لم تقايضه بشرق أوسط خال من 
السييالح النووي وبييدور إقليمي يزيد 
من نفوذهييا وال يقلصه .ثم بطرحها 
لشعارات شييرق أوسطية وإسالمية 

حتريرية .
  إيييران تتعامل مع املوضوع بشييكل 

عملييي , وان لم تكيين هناك امكانية 
للفصل بن املرجعية احلكومية وبن 
املرجعية الدينية , إال انه يجوز العودة 
إلييى الضوابييط واللغيية الدينية من 

خالل تدخل مرشد الثورة اإلسالمية  
السيييد علييي خامئني وحتذيييره من 
مبدأ التفيياوض والصفقة مع أمريكا 
وقد كان لتحذيييره من التنازل أخذت 

صدى مدويا .
 وحتذيييرات الرئيييس األمريكي ترامب 
األخيرة على خلفية إسقاط طهران 
لطائييرة أمريكييية مسيييرة وتوقيعه 
االقتصادييية  العقوبييات  بتشييديد 
على إيران لتشييمل قطاعات النفط 
والتعامييالت   , والبتروكيمياويييات   ,
املالية بضمتها حسييابات  املرشييد 
األعلى للثورة وبعض املسييؤولن في 
الدولة إلجبار إيران على الرضوخ ومن 
ثم بحث ملفها النووي , مشيرا ) بان 
الواليات املتحدة ال تسعى إلى النزاع 
مييع إيييران , لكن هييذا ال يعنييي أنها 
ستبقى كذلك إلى املستقبل( , أي أن 

العمل العسكري مازال مطروحا .
ينتهجييون  مازالييوا  فاألمريكييين   
أو  الرقابييية  احلييرب  سياسيية 
االسييتباقية , وإذا كانت إيران تسعى 
إلييى صنع قنبليية ذرية – األميير الذي 
تنكره بشدة – فسيكون ذلك لدعم 
قدراتهييا الردعية فقط , وهي ال ميكن 
أن تسييتخدم مثل هذا السييالح من 
دون أن تعييرض نفسييها للحييرب من 
قبل الواليات املتحد وإسرائيل اللتن 
متلكان ترسييانة نووية أقوى من التي 
ميكيين إليران صنعها , لقد أسييهمت 
األسلحة النووية في إقامة االستقرار 
بن الغرب واالحتاد السوفيتي سابقا 

, وبن الهند والباكستان , فهل ميكن 
أن تييؤدي النتيجيية ذاتهييا بيين إيران  
وإسييرائيل ؟ وهل سييتكون القنبلة 
النووييية اإليرانية فعال كارثة ؟  , لقد 
اثبييت التاريييخ أن توازن القييوى يؤدي 
إلى السييالم , في حن أن اختالل هذا 

التوازن يييؤدي إلى احلييروب باعتبار أن 
الطييرف األقوى سيسييعى إلى فرض 

إرادته .
التوتييرات  حييدة  تصاعييدت  وكلمييا 
واإلسرائيلية   األمريكية  والتهديدات 
ضد إيران ,  كلما ردت إيران بقوة وحزم 

وتظاهييرت باالقتييدار, دون أن تتضييح 
خفايييا ما تؤول إليه هييذه املواجهات 
االستفزازية , وكيف سيكون تأثيرها  
علييى دول احمليييط اإلقليمي السيييما 
املؤيييدة  اخلليجييية  الييدول  بعييض 

والداعمة لقيام احلرب  .

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

عمل خاتمي على تطوير 
الربنامج النووي بهدوء 
ودون أن يقحم إيران يف 
سياسات تناحرية مع الغرب 
ومحيطها اإلقليمي

اين حقي ومن سيحقق 
هذا الحق املشروع ونحن 
نعيش نظاما سياسيا 
لم نجد له مثيال 
يف قاموس األنظمة 
السياسية؟

املؤسسة التنفيذية 
اقدر وفق حقيقة الواقع 
السياسي على ممارسة 
اقرتاح القوانني باعتبار 
انها هي التي تتوىل 
مهمة التنفيذ

7 آراء

الفاينانشيال تايمز : مصري االتفاق 
النووي اإليراني 

كتييب مايييكل بييييل و أنييدرو إجنالنييد، في 
صحيفيية الفاينانشيييال تاميييز مقيياال، عن 
مدى فعالية آلية “إنسييتكس” املالية التي 
تقترحها دول االحتاد األوربي ملسيياعدة إيران 
على مواجهيية العقوبييات األمريكية حتى 
ال تنسييحب ميين االتفاق النييووي املبرم عام   

 . 2015
وميضييي املقييال ليذكيير أن هذا االتفيياق هو 
حصيلة أشييهر من املفاوضات التي تبذلها 
الييدول التي وقعييت اتفيياق 2015 النووي مع 
إيران، بعد انسييحاب الواليات املتحدة منه، 
في محاولة منهم إلبقيياء االتفاق علي قيد 

احلياه .
ويشييير املقييال إلييى أنييه وعلييى الرغم من 
محاوليية إيران الضغط على الييدول األوربية 
جلعييل االتفاق اجلديد طريقا ملسيياعدة إيران 
في بيع نفطها فإن الدبلوماسين األوربين 

حذروا ميين أن هذا لن يتم في ظل العقوبات 
األمريكية.

وينقل املقال عن مستشييار وزييير اخلارجية 
األمريكييي لشييؤون إيران، براين هييوك، قوله 
إن االتفيياق اجلديد سيييكون غييير فعال ألن 
الشركات لن ترغب في الدخول فيه واخملاطرة 

بالتعرض لعقوبات من جانب واشنطن.
وميضييي املقال ليوضييح كيييف أن مثل هذا 
االتفيياق يجعييل األمييور معقييدة فييي ظييل 
تصريحييات هييوك التييي قييال فيهييا “ على 
الشييركات األوربية االختيار، إما التجارة مع 
الواليات املتحدة أو مع إيران، لكن ال ميكنهم 

اجلمع بن االثنن”.
اما صحيفة الديلي تلغراف تناولت موضوع 
االتفيياق أيضا، حيث كتب روالنييد أوليفانت 
تقريرا يوضح فيه أن اتفاق “إنسييتكس” لن 
يكييون كافيا للحفاظ علييى االتفاق النووي 
اإليراني، إذ أنه وبحسب معطياته لن يغطي 
سييوى االحتياجييات الرئيسييية كالطعييام 

والدواء فقط.

التايمز : رأي بوتني يف الليربالية
وفييي صحيفة التاميز تسيياءل مقال بعنوان 
مصييير الليبرالييية عيين مييدى دقيية حديث 
الرئيييس الروسييي فالدميييير بوتيين عيين أن 
الليبرالية والرأسمالية عفى عليهما الزمن 
وأنهمييا ليين يصمدا، وعييزا ذلك إلييى أنهما 
وصلتا إلييى مرحلة أصبحتييا تتعارضان مع 

مصلحة الغالبية العظمى من الناس.
وميضي املقال ليسرد مقارنة ساخرة بن ما 
يؤمن به بوتن وبن ما يعتبره فشال لليبرالية، 
فيتساءل املقال: هل الليبرالية التي ارتكزت 
خالل قرنن من الزمييان على الفكر والتقدم 
املالي والسياسييي وجلبت اخلير لإلنسانية 
أفضل أم روسيييا في عهد بوتن التي تصادر 
حقييوق مواطنيها ويتعسييف فيها القانون 
وينتهي احلال باملعارضن فيها إلى السجن 

وأحيانا القتل .
ويخلص املقال إلى أن بوتن ذاته أكد باحلجة 
الدامغة واملقنعة فاعلية الليبرالية عندما 
أبييدى تخوفه ميين اخلطر الذي ميثله سييباق 

التسييلح النييووي بيين الواليييات املتحييدة 
وروسيييا. واعترف بأن “احلرب البيياردة كانت 
سيييئة” واسييتدرك قائال “كانت هناك على 
األقييل قواعد ومبادئ التييزم أو حاول اجلميع 

االلتزام بها، لكن اآلن ال توجد أي منها”.
وفي صحيفة الدايلي تلغراف ناقشت روزينا 
صبور و إدوارد مالنيييك املقابلة التي أجراها 
بوتن مع صحيفة الفاينانشيال تاميز والتي 
متحورت حول انتقيياده لليبرالية موضحا أن 
تعدد الثقافات واحلييدود املفتوحة والهجرة 
والتسييامح االجتماعي كلهييا تتعارض ما 

يريده أغلبية سكان الدول الليبرالية.
ووضح املقال كيف أنه وعلى الرغم من إقرار 
بوتن بعدم اتفاقه مع كثير من السياسات 
التييي ينتهجهييا ترامييب فييي التعامل مع 
القضايييا، فييإن هنيياك اتفقييا إلييى حييد ما 
بينهمييا. فالرئيييس ترامب ال يريييد بل مصر 
على أال يلقي باللوم على روسيا في التدخل 
في االنتخابات الرئاسية األمريكية األخيرة، 
وبوتن يوافق ترامب في إغالقه حلدوده ومنع 

الهجرة لبالده، كما تضحكه الطريقة التي 
يتعامل بها ترامب مع الصحفين.

الغارديان : مأزق الديمقراطيني يف 
مواجهة ترامب

وفييي صحيفة الغارديان ناقييش تقرير فرص 
جنيياح املرشييحن الدميقراطييين فييي الفوز 
للترشييح باسييم احلييزب ملنافسيية الرئيس 
وقييال  القادميية.  االنتخابييات  فييي  ترامييب 
التقرييير إنه “ للفوز علييى ترامب يجب على 
الدميقراطييين اتخيياذ اجييراءات وتغييييرات 
جذرييية إضافة إلييى اختيار املرشييح القوي 

واملناسب.
وأوضييح التقرير كيف أنه وعلييى الرغم من 
كثييرة املرشييحن الدميقراطييين ملنافسيية 
ترامييب فإنه وإلييى اآلن ال يوجد مرشييح رمبا 
يتفق عليييه اجلميع، مبا في ذلييك جو بايدن 
و بيرنييي سيياندرز اللذييين وعلييى الرغم من 
تاريخهمييا السياسييي احلافل فييإن أجندة 
كل منهمييا لم حتقق جناحييا ملحوظا خالل 

النقاش التلفزيوني .

وأشييار التقرير إلى أن احلزب الدميقراطي بدا 
ومن خالل حلقتي النقيياش التلفزيوني بن 
مرشييحيه، أنه مييل لليسييار قياسا مبا كان 
عليييه خالل سيينوات أوبامييا أو فيما يخص 
زيادة الال مساواة و العدوانية التي ينتهجها 
ترامييب كعضو محافظ . ويخلييص التقرير 
إلى حتديد ما يجب على الدميقراطين فعله 
حتى حلييول موعييد املناظييرة القادمة وهو 
حتديد هدفهييم في املرحليية القادمة والذي 
خلصييه التقرييير فييي السييؤال التالييي: هل 
يتوجب عليهم محاربة تطرف اليمن الذي 
ينتهجه ترامب ببرامج يسيياريةكما حصل 
فييي املاضييي أم محاوليية تغيير مسييارهم 
للوسط جلذب املستقلن الساخطن على 

ترامب وكذلك اجلمهورين .

تنويه: )البينة اجلديدة( تلتزم بشييروط نقل بعض 
النصوص اخلبرية من كبريييات الصحف العاملية 
دون حتريف او اجراء اي تعديل على النص االصلي 
الذي يعبر عن وجهيية نظر الصحيفة التي ننقل 

عنها .

أين حقي ؟

الصحافـة األجنبيــة
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محمد حسن الساعدي

متيزت ه��ذه املدين��ة والتي حتدها 
خم��س محافظ��ات إل��ى جان��ب 
امتالكها ح��دوداً طويلة مع إيران 
م��ا تع��د حلقة وص��ل مهمة بني 
الش��مال والوس��ط ، كما تعتبر 
احملافظ��ات  م��ن  احملافظ��ة  ه��ذه 
املهم��ة ف��ي اإلنت��اج الزراعي من 
ناحي��ة احلمضيات أو م��ن ناحية 
إنتاجها للقم��ح حيث تعتبر من 

األراض��ي اخلصبة في اإلنتاج ومن 
النوعيات املتميزة في البالد ، كما 
تعتب��ر ه��ذه املدين��ة ذات مليون 
ونص��ف نس��مة تتمي��ز بتنوعها 
القوم��ي واملذهب��ي ، وم��ا متي��زت 
ب��ه ه��ذه املدين��ة ه��و التعايش 
مكوناته��ا،  ب��ني  االجتماع��ي 
حت��ى  عوائله��ا  ب��ني  والت��زاوج 
أصبح��ت مكوناتها متماس��كة 
من حيث العم��ق القبلي أو حتى 
االجتماعية  العالق��ات  من حيث 
فيما بينهم ما جعل هذه املدينة 
تعيس أجواء هذا التعايش طيلة 

سنني مضت .
بعد أحداث عام 2003 وما رافقها 
م��ن دخ��ول اجلماع��ات اإلرهابية 
ابتداًء من القاعدة مروراً بعصابات 
التوحي��د واجله��اد وانتهاء داعش 
التنوع  حي��ث اس��تهدفت ه��ذا 

والتماس��ك ، وضرب��ت عمق هذا 
 ، والقبل��ي  العش��ائري  الوج��ود 
حي��ث   ، ش��رخاً  في��ه  وأحدث��ت 
عمل��ت العصاب��ات اإلرهابية إلى 
أسلوبني )التهجير والقتل ( حيث 
عم��دت هذه اجلماع��ات اإلرهابية 
إل��ى القي��ام بعملي��ات إرهابي��ة 
استهدفت السنة والشيعة على 
حد سواًء، إلى جانب االستهداف 
املمنه��ج ال��ذي قامت ب��ه بعض 
اجلماعات احملس��وبة على الكرد ، 
لتهجير العرب عموماً ) الشيعة 
والسنة( من هذه مناطق تواجدهم 
وعمقهم التاريخ��ي للتأثير على 
وجوده��م الدميغراف��ي مم��ا يؤث��ر 
بالس��لب عل��ى قاع��دة وجودهم 
وتأثيره��م في أي انتخابات قادمة 
، إلى جانب سعي بعض األطراف 
السياس��ية والتي كان��ت تعمل 

مع اإلرهاب ليالً وفي السياس��ية 
نهاراً إلى ضرب العالقات والروابط 
االجتماعية بني جميع املكونات ، 
وأحداث ش��رخاً فيها وفق قاعدة 

خبيثة )فرق تسد( .
ديال��ى اخلير م��ا زال��ت تعاني من 
صراع السياس��ة وما زالت تعاني 
م��ن حيتان الفس��اد الت��ي تعمد 
إلى ضرب صمي��م احملافظة وقتل 
وجودها وخيرها ، من خالل العمل 
وإيج��اد   ، أمنه��ا  عل��ى زحزح��ة 
الفرق��ة ب��ني أبنائه��ا ومكوناتها 
مب��ا يحق��ق األجن��دات اخلارجية 
الت��ي تعمل على ض��رب احملافظة 
من الداخ��ل عبر إدامة الش��حن 
الطائفي واملذهبي واملستفيد من 
كل هذا هم من يريد أن تعيش هذه 

احملافظة في بحيرة من الدماء .
س��تبقى  البرتق��ال  ديال��ى 

متماس��كة أمام األجندات وأمام 
أي مخطط يراد به ضرب املكونات 
فيها  ولكن في الوقت املسؤولية 
كبيرة على عش��ائرها ومثقفيها 
وشخصياتها في العمل على نبذ 
اخلالف واالختالف وعدم الس��ماح 
ملصاصي الدماء من السياس��يني 
في اللعب على وتر الطائفية من 
جديد ، وإيقاف أي مخطط خبيث 
يراد به تخريب أمنها واستقرارها 
، كما على احلكومة السعي اجلاد 
واحلثيث من اجل أقامة املش��اريع 
 ، فيه��ا  املهم��ة  اإلس��تراتيجية 
وإع��ادة أعم��ار م��ا دم��ره اإلرهاب 
الداعشي ، وتفعيل القوانني التي 
حتمي حقوق أبناء املدينة ، وإعادة 
ش��جرة البرتق��ال إل��ى عهده��ا 
لتك��ون فخ��راً لألجي��ال على مر 

الزمان.

نزار حيدر

ب��دأَت  الت��ي  ياس��ة  السِّ وه��ي   /١    
تنتهجه��ا بغ��داد من��ُذ عه��د رئيس 
حي��در  كت��ور  الدُّ ��ابق  السَّ احلكوم��ة 
ق فيه��ا جناحاٍت  العبادي، وال��ذي حقَّ
ملموس��ٍة ال مُيكُن ملُنصٍف أَن ينكرها 

أَو يتجاوزها.
   وتواصل الَْيْوم حكومة الس��يِّد عبد 
ق كذلك  املهدي إِنتهاجه��ا والتي حقَّ

في ظلِّها جناحات ملموسٍة حلدِّ اآلن.

   2/ وُمصطل��ح احلياد اإلِيجابي، الذي 
ورَد رمُبا ألَوَّل مرَّة في العصِر احلديث في 
د حسَنني  مقاٍل للكاتب املصري محمَّ
َهي��كل ف��ي عم��ودِه اليوم��ي بجريدة 
األَهرام ]بصراح��ة[ بتاريخ ]2١ نوفمبر 
١٩٥٧[ يعني على وجه التَّحديد، على 
أَنَُّه وس��يلٌة عمليَّ��ٌة أَو أَداٌة م��ن أَدواِت 
حماي��ة املصالح الوطنيَّ��ة الُعليا في 

راعات واألَزمات. خضمِّ الصِّ
ها ثالثٌة؛ ا شروطُه فأَهمَّ    3/ أَمَّ

ولة، وتعني س��يطرتها     أ/ س��يادة الدَّ
��ة على احل��دود وتصرُّفها املُطلق  التامَّ
القوم��ي كالبت��رول  خ��ل  الدَّ مبص��ادرِ 
والكم��ارك، البريَّ��ة منه��ا والبحريَّ��ة 
ياس��ي املُلتزم  واجلويَّ��ة، واخلطاب السِّ
د وَغير املُتش��رِذم، وأَخيراً األَمن  واملوحَّ

كجهاٍز ومنظومٍة وكسالٍح.
اتي، سواًء على صعيِد     ب/ اإلِكتفاء الذَّ
الزِّراعة والثَّ��روة البحريَّ��ة واحليوانيَّة، 

��ق التَّوازن التج��اري، أَو على  ومب��ا يحقِّ
ناعة التس��ليحيَِّة منها  صعي��د الصِّ

واحليوانيَّة وغيِرها.
ياس��ي  السِّ النِّظ��ام  ة  ق��وَّ ج/     

واستقراره.
ول��ة على كلِّ َذِلَك     ٤/ إِنَّ س��يطرة الدَّ
يُساعدها في اإلِلتزام باحلياد اإلِيجابي 
نها من التَّفاوض بَش��كٍل  ألَنَّ َذِلَك مُيكِّ
س��ليٍم وم��رٍن وكذلك يُس��اعدها في 
��رورة وكلُّ  غ��ط واإلِبتزاز عند الضَّ الضَّ
َذِل��َك م��ن أَجل امت��الِك الُق��درة على 
املُناورة حلمايِة املصال��حِ الُعليا للبالِد 

وأَمِنها القومي.
   ٥/ إذا تس��اءلنا اآلن، ه��ل أَنَّ بغ��داد 
ق  ِه األَدوات بيِدها لُتعمِّ متتلك كلَّ َه��ذِ
ياس��ة م��ع  وتس��تمر ف��ي َه��ِذِه السِّ
��ق األَزمة في املنطق��ِة؟! هل أَنَّها  تعمُّ
ق��ادرٌة على تقدميِ وتأخيِر ووضِع ما تراُه 
اول��ة وتُخفي ما ال  ُمناس��باً َف��ْوَق الطَّ

اول��ة َمَع اجلهة  تراُه ُمناس��باً حتت الطَّ
اخلارجيَّة الت��ي تختارها وف��ي الوقِت 

املُناسب الذي تختارُه؟!.
   بالتَّأكي��د ال، وال أُريُد ُهنا أَن أُس��هَب 
ا أُش��ير إِلى  ��رح والتَّفصي��ل، وإِنَّ بالشَّ

بعِضها بَشكٍل سريٍع؛
   أ/ بغداد ال تُس��يطر على ثُلث احلُدود 
التي تُس��يطر عليه��ا حكومة إِقليم 
ُكردس��تان، كما أَنَّ البت��رول ليَس حتَت 
س��يطرِتها بالكامل فض��الً عن عدم 
��الح ال��ذي الزاَل  س��يطرتها على السِّ
يُهدِّد سياساتها الداخليَّة واخلارجيَّة.

ياس��ي هّش��اً وَغير     ب/ النِّظ��ام السِّ
ُمستقر بس��بِب الفساد والفشل من 
جهٍة وبسبب احمُلاصصة املقيتة التي 
ش��لَّت ُقدرته��ا عل��ى اإلجِناز بَش��كٍل 
كبي��ٍر، م��ن جه��ٍة ثاني��ٍة، فض��الً عن 
أَنَّه��ا ]احمُلاصصة[ أَخضعتها بَش��كٍل 
اتي، إِن  ياسي الذَّ ُمس��تمرٍّ لإِلبتزاز السِّ

صحَّ التَّعبير.
   ج/ كما أَنَّ َغياب املُعارضة احلقيقيَّة 
حت��ت ُقبَّة البرمل��ان، املُعارضة الفاِعلة 
وليس��ت الصوريَّة، ش��لَّ ُقدرة البرملان 
على املُراقبة واحمُلاس��بة واملُساءلة! ما 
ياسي إِلى ما يشبه  ل النِّظام السِّ حوَّ
احلال��ة الزئبقيَّ��ة ال يقدر ال��رَّأي العام 
على اإلِمس��اك بِه واحلصول ِمْنُه على 

حقٍّ أَو باطل!.
ول العميقة[     د/ كم��ا أَنَّ تنامي ]ال��دُّ
في البالد ضيَّع األَدوات والوس��ائل من 

ولة. يِد الدَّ
   وإِذا كان��ت ف��ي البالِد دول��ًة عميقًة 
واح��دًة فِإنَّ فيها اليوم م��ا ال يقلُّ عن 

]3[ ُدول عميقة.
   ٦/ العراق بعد 2003 أَصبح بني ِمطرقة 
ِّفاقيَّ��ة اإلِطار اإلِس��تراتيجيَّة[ التي  ]إِت
وقَّعها مع واشنطن، وِسندان العالقة 

التاريخيَّة بينه وبني بعض الدول.

 

نايف عبوش

ال ري��ب أن فض��اء اإلنترن��ت الرقم��ي 
مبضامني ما يتداول فيه من دردش��ات، 
ومقاط��ع فيديوية،  ونصوص، وص��ور، 
س��يف ذو حدي��ن. ويقيًن��ا فإنه ليس 
كل ما يتداول فيه س��يئاً. بل إن هناك 

الكثي��ر من املت��داوالت في��ه إيجابية، 
ونافعة. وجتدر اإلش��ارة إلى أن أساليب 
الواق��ع  ف��ي  االجتماع��ي  التواص��ل 
احلقيق��ي، كانت مح��دودة، ومعروفة، 
مجتم��ع  ظه��ور  قب��ل  ومنظبط��ة، 
الواق��ع االفتراضي اجلديد، املفتوح في 
كل االجتاه��ات، كمجال��س الدواوين.. 
واملس��اجد، وامل��دارس. وكان التواصل 
فيها يخض��ع إلى ضواب��ط اعتبارية، 
والتقاليد،ويت��م  االع��راف  حددته��ا 
مرتاديه��ا  قب��ل  م��ن  به��ا  االلت��زام 
بطواعية، حيث يح��رص اجلميع على 

االلتزام به��ا، وعدم جتاوزه��ا، فقد من 
الس��هل يوم ذاك تصوي��ب اخلطأ في 
حينه، مباش��رة، مبوج��ب تلك املعايير 
العرفية، التي ترس��خت في الوجدان 

اجلمعي للناس.
ام��ا ف��ي مجتم��ع مواق��ع التواص��ل 
ونظ��را  االفتراض��ي،  االجتماع��ي 
أنش��طتها، وس��عة  وتنوع  لتعددها، 
حج��م املرتادين،وتباعدهم باالنفصال 
البع��ض،  بعضه��م  ع��ن  املكان��ي 
ولتف��اوت املقاصد، وتن��وع الثقافات، 
ولعدم وجود تقاليد ملزمة للمرتادين، 

لظبط س��لوكهم عند تعاطيهم مع 
املتداول من املنش��ورات، فإنه يصعب 
إلزام اجلمي��ع مبعايير تعاط��ي واحدة. 
كما يتع��ذر التصويب مل��ا قد يحصل 
من أخطاء، وجتاوزات، عفوية كانت، ام 
متعمدة، وبنفس الطريقة التي كانت 
تتم في أماك��ن التواصل في مجتمع 
الواقع احلقيق��ي. لذلك كله.. يتطلب 
األمر من الرواد، واملتصفحني، التحلي 
باللياقة العالية، والتعامل باحلسنى، 
والعمل على إشاعة الفضيلة، ونشر 
القي��م النبيلة، واحل��رص على تعميم 

ورف��ض  املش��ترك،  التعاي��ش  قي��م 
واعتماد  واإلره��اب.  والغل��و  التط��رف 
الصم��ت كأفضل خي��ار، إذا اختلطت 
املتداوالت،على قاع��دة )من كان يؤمن 
ب��اهلل واليوم اآلخ��ر.. فليقل خي��راً.. او 
وبذل��ك نس��اهم جميعاً  ليصم��ت(. 
في خل��ق مجتم��ع تواص��ل حقيقي 
احملبة،والود،حتى  وتس��وده  متماسك، 
وان كان مس��تولدا م��ن ضجيج واقع 
التواصل االجتماعي االفتراضي، الذي 
صنعته ثورة االتص��ال الرقمية، والذي 

يعج في فضائه بالغث، والسمني.

 الطاقات الش��بابية إن لم يت��م تأمني صمام األمان 
فيه��ا واحت��واء جموحه��ا وتوظيفها توظيف��اً بناًء 
س��وف تخرج عن الس��يطرة وتاتي بنتائج وخيمة ال 
حتمد عقباها وله��ذا تتباها ش��عوب العالم باملدى 
ال��ذي حتققه في امتصاص تل��ك الطاقات وتبويبها 
في مختلف مجاالت احلياة ومبا ينسجم وتطلعاتها 
في بناء كيانها ودميومة استمرارها مما ينعكس ذلك 
على الوضع املعاش��ي ألبناء هذه الش��عوب وتوفير 
احلياة احلرة الكرمية لهم والش��واهد في ذلك كثيرة 
م��ع ان هناك ش��عوباً تفتق��د الى املقوم��ات املادية 
التي تؤهلها للس��ير جنباً إلى جنب مع الش��عوب 
األخ��رى ومع ذلك جن��د البعض منها ق��د تقدم على 

تلك الشعوب.
فيا ترى أين نحن مما يجري ؟ وهل لدينا مكاناً معلوماً 
او مرتب��ة في صفوف هذه الش��عوب ؟ من املؤكد ان 
اإلجابة ومن خالل ما يعكس��ه الواقع احلالي سوف 
تأت��ي بالنفي فش��بابنا اليوم بدالً  م��ن احتضانهم 
وتوفير مجاالت العمل التي تتناسب وقدراتهم غض 
النظ��ر عنهم وتركهم حتت رحمة الضياع وألننا في 
عه��دت دميقراطية الدميقراطيات فكل ش��يء لدينا 
مباح وجميع الطرق مؤمنة ما أتيح لبعض الشباب 
ممن هانت عليه نفسه من توظيف طاقته في ركوب 
السلوكيات املنحرفة فانتشرت السرقات واخلطف 
والس��لب والتسكع في الش��وارع واحلانات وتعاطي 
اخمل��درات واملتاجرة فيها هذه الس��لوكيات ولضعف 
اجلان��ب األمن��ي والرقاب��ي ترتبت عليها أم��ور أخرى 
تتصدره��ا آفة الفس��اد . مع ان الكثير من الس��بل 
متوفرة حللحلة هذه الدوامة وتشتيتها واولها توفير 
ف��رص العمل وهذه اخلطوة كفيلة لطمأنة ش��بابنا 
واستقرارهم ولكن ال ميكن تأمينها ما لم يتم إعادة 
النظ��ر مبا يج��ري من فوض��ى جتارية في ه��ذا البلد 
الذي أصبح س��وقاً اس��تهالكية لتصريف البضائع 
الصناعية والزراعية الواردة اليه من مختلف البلدان 
مع ان جميع مؤهالت ه��ذه الصناعات متوفرة لدينا 
وكنا نتلك قبل عقود من الزمن صناعات اكثر جودة 
منه��ا . فعليه ال بد من وض��ع االمور في نصابها من 
خ��الل وضع ضوابط حت��دد فيها امل��واد التي يتطلب 
استيرادها وفسح اجملال إلعادة احلياة الى الصناعات 
العراقية وحمايتها ودعمها وهذا من ش��أنه ان يوفر 
آالف الوظائف التي يتوق اليها شبابنا وينهض بآالف 
العوائ��ل من ضن��ك الفقر فضالً عن كونه نش��اطاً 

يعيد ثقة املواطن بوطنه.
فليس من احلكمة ان نبقى نستورد التمور وعمتكم 
النخلة مازالت ش��امخة ونس��تورد ماء الشرب وما 
يزال العراق يس��مى بلد النهري��ن اال يكفي وقد بلغ 

السيل الزبى . 

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

وليست مكتوبة بخط اليد. 
مع اإلعتزاز واحملبة

تنويــه..إلى كتابنا األعزاء

 خارطة طريق

 شبابنا ..
ومنحدر الضياع
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أمثان يدفعها املواطن
 

علي علي

   كثيرة هي الدعوات واملناشدات التي 
ترفعه��ا جه��ات ش��عبية ومنظمات 
مدني��ة، فضال عن الصيحات التي بح 
ص��وت األفراد م��ن املواطن��ني من كثر 

اجلهر بها.
  وم��ن ه��ذه الصيحات مايأخ��ذ دوره 
حس��ب األس��بقية وال��� )س��ره( بعد 
الصيح��ات  طاب��ور  ال��ى  ينض��م  ان 
التي س��بقته بع��ام او عام��ني او رمبا 
أكثر بكثي��ر. وكلها قطع��ا التطالب 
بأكث��ر من تق��ومي اعوج��اج او إصالح 
خلل او مطالبة بحق��وق طال عليها 
التهميش والتغيي��ب والتمييع. وهذا 
مايحص��ل في جميع البل��دان والدول 

بالدميقراطية،  العهد  السيما حديثة 
إذ أن أغلب ساسة دول كهذه يخالون 
ان مفه��وم الدميقراطي��ة ه��و حري��ة 
املواط��ن بانتخابه��م، ووضعه��م في 
منصب مرم��وق، وما عليه��م حينها 
إال العم��ل بالعديد من املب��ادئ، أولها 
مب��دأ: )إذا أتت��ك الفرص��ة فاغتنمها 
فالفرص��ة تأت��ي م��رة واح��دة(، وب��ذا 
يسّخر كل طاقاته -التي ظن املواطن 
أنه��ا مدخ��رة خلدمته وخدم��ة بلده- 
جلمع ما اس��تطاع من أرصدة وأمالك 
منقول��ة وغير منقول��ة داخل وخارج 
البلد، مس��تعينا مببدأ: )ما غال ثمنه 
وقل وزنه( فيضم ما اس��تطاع ضمه 
وفق هذا املبدأ مادام في منصبه، فإذا 
م��ا اقترب موع��د تس��ليمه املنصب، 
آن��ذاك العم��ل عل��ى مب��دأ:  يك��ون 
)يامغ��رِّب خرِّب( او على ما أنش��د ابو 
ف��راس احلمدان��ي: إذا م��ّت ظمآنا فال 
ن��زل القطر .. أما الدعوات والصيحات 
فالتمل��ص منها أمر هني جدا لديهم، 
تتم  فباالس��تعانة بجهات رس��مية 

عملي��ة اله��روب من املوق��ف باجلمل 
مبا حم��ل. إذ مبجرد االتف��اق مع بعض 

املسؤولني يتم وضع سيناريو محبوك 
أمي��ا حبك��ة، يتضمن خط��وات أولها 
االس��تدعاء بتوجيه مايطلقون عليه 
اس��تدعاًء او استضافة او استقداما، 
او مس��ميات أخ��رى هي ف��ي حقيقة 
األم��ر واجه��ة متف��ق عليها ش��كال 

ومضمون��ا، بعده��ا تب��دأ املماط��الت 
والتس��ويفات، يتدخل فيها أكثر من 
واجل��داالت،  الس��جاالت  وتب��دأ  طرف 
باجل��دل  يذكرن��ا  ممس��رح  بأس��لوب 
البيزنط��ي، وه��و أن يتناق��ش طرفان 
دون أن يقنع أحدهم��ا اآلخر، أو دون أن 
يتنازل اآلخر عن وجهة نظره، سلبية 
كانت أم إيجابي��ة، ومن املؤكد ان هذا 
كله يستغرق وقتا محسوبا من عمر 
املواط��ن، وي��أكل من ج��رف حقوقه. 
واذا اس��تعصى األم��ر عل��ى أي طرف 
م��ن األط��راف فهن��اك حل��ول جاهزة 
وقوالب حلول، باالمكان أقلمتها على 
مايتطلب املوقف. فمنها على سبيل 
املث��ال الاحلص��ر؛ اجلنس��ية الثاني��ة 
التي تعد س��ندا قانوني��ا يحميه في 
موق��ف كه��ذا، إذ ه��و بريطاني درجة 
أولى ، او أمريكي درج��ة أولى كآخرين 
اليس��ع املقام لذكره��م. حيث تكون 
بلده��م تلك هي البلد األم، أما العراق 
فه��و ال� )م��ول( ال��ذي يتبضعون منه 
م��ا يبني لهم صروح��ا هناك ويضمن 

الولد(.     )ولد  مستقبلهم ومس��تقبل 
أما العراقي، فجنسيته درجة عاشرة 
وهي سبب متاعبه، ومن أجلها يدفع 
أثمان��ا بدل أن يقب��ض أضعافها، وأول 

ثمن يدفعه هو حياته، من جراء اآلالم 
التي يعانيها وهو يعيش دون مستوى 
ش��عوب أخرى في دول المتلك مامتلك 
دولته من خيرات، وليس ثمة آخر ثمن، 

فاألثمان التي يدفعها التنتهي، حيث 
يتفنن البعض من الساسة بحيثيات 
ضياعه��ا. فه��ل هناك ثم��ن يحافظ 

عليه القائمون على مفاصل البلد؟

محمد علي مزهر شعبان

هل التهدئة أفضل من التغريدات 
الناري��ة وخل��ق املواق��ف املتوترة ؟ 
اجلو املعتم بغيم��ة البارود، يفتته 
الصمت، إال قال وقيل وتفس��يرات 
وتأويل، ورجع صدى للتائهني ليس 
ل��ه من بديل . اجلي��وش مازالت في 
الصواري��خ  وخراطي��م  اخلن��ادق، 

على االهبة، ينتظرون االش��ارة من 
الدفع والتحريك لنقطة  شياطني 

التصادم .
في أمريكا ب��دأت االصوات ان تنزع 
رج��ال احل��رب جالليبه��ا احلمراء، 
وان يس��تبدل م��ن يريد خ��رق كل 
النوامي��س االخالقي��ة، مبن يريد ان 
يحفظ المريكا وقارها . حيث اشار 
باتريك بوكانان،  الكاتب األميركي 
ال��ذي عم��ل مستش��اراً لعدد من 
السابقني في  األميركيني  الرؤساء 
مذك��رة تلقاها الرئي��س األميركي 
دونالد ترامب تدعوه إلى اس��تبدال 
مستش��اره لألم��ن القومي احلالي 
جون بولتون باملرشحة الدميقراطية 

للرئاسة األميركية تولسي غابارد 
التي كشفت حقائق الوضع املزري 

للسياسة االمريكية .
لقد برر ه��ذا الرجل احلصيف عدة 
أس��باب، غاي��ة في ال��رؤى املدركة 
للعق��ل اجلمع��ي االمريك��ي وم��ا 
س��تؤول بل ما أل��ت إلي��ه االمور . 
للسياس��ات  االس��تنكار  حي��ث 
بولتون  التي يحبذه��ا  التدخلي��ة 
وفريق��ه، رافضت سياس��ة ترامب 
عل��ى خلفي��ة التصعي��د احلاصل 
مع إي��ران . لقد خالف ترامب بعدم 
االيفاء بوع��وده اإلنتخابية باخراج 
القوات أميركية في دول مثل سوريا 
والعراق وأفغانس��تان وحفظ دماء 

اجلي��ش االمريكي . بل انه أس��س 
لسياس��ة حتارب ب��كل االجتاهات 
دون وعي يق��را النتائج. فان ما قام 
به بف��رض العقوبات على روس��يا 
وتس��ليح اوكراني��ا وم��ا خلق من 
أج��واء ملتهبه توح��ي بانها ورقة 
رمبا تثي��ر القالقل او احل��رب في أي 

حلظة .
الصبغ��ة  ذات  السياس��ة   ه��ذه 
التس��لطية، خلقت جتاذب��ا وتيارا 
معاكس��ا لم يش��هد ل��ه مثيل، 
االقتصادي��ة  الق��درات  ل��ذوات 
والعس��كرية في ان تكون مبحور، 
ش��أن  ذات  اط��راف  الي��ه  ج��ذب 
وتأثي��رات إقليمي��ة وعاملي��ة، مثل 

تركي��ا والهند واي��ران . فاالزمة مع 
تركيا في ش��مال ش��رقي سوريا، 
وقضي��ة صواري��خ اس ٤00 الت��ي 
س��تدفع به��ا روس��يا ال��ى تركيا 
وتصاعده��ا ف��ي ف��رض الضرائب 
والعقوب��ات . االزم��ات الت��ي بدأت 
تتصاعد بني الصني وقضية فرض 
الطرفني  ب��ني  املتبادلة  الضرائ��ب 
. الهن��د فرضت ضرائب مش��ددة 
على ما يس��تورد من امريكا . ايران 
واالضوية احلمراء التي توشك على 
االنارة لتش��تعل االرض وما عليها 
. ورش��ة البحري��ن وق��د فش��لت 
والحقتها التبري��رات، بانها مجرد 
فلس��طني  خلارط��ة  اس��تثمارات 

اجلدي��دة . صفقة القرن التي بانت 
معارضتها وقد اتس��عت رقعتها 
حت��ى لبع��ض ال��دول الصديق��ة 
المري��كا . فوض��ى عارمة خلقتها 
هذه الدولة، وقد دفع مسبقا ثمنها 
أمراء ودول، أدركوا وان لم يفصحوا 
بأنها ه��الك اجلميع، رغم التراجع 
الواضح في البيان االخير في زيارة 
بومبيو لالمارات والسعودية والذي 
متخض في مناشدة دول العالم ان 
يقنعوا اي��ران بالرجوع الى طاولة 
املباحث��ات . اذن ع��الم جعجع��ة 
وم��ن  الس��ؤال  ؟  ه��ذه  الس��الح 
خض��م تلك املؤاخ��ذات كحقائق 
عل��ى االرض، هل ه��و الهدوء الذي 

يس��بق العاصفة، أم أن العاصفة 
أنذرت ان من عليها سيكون ضمن 
دواره��ا، وأنها من الس��عة لم تبق 
اال الرمي��م واخل��راب واليب��اب ؟ ما 
يخفى ل��م يعد مخفي��ا، وما وراء 
االكم��ة كش��فت عورت��ه، وبق��ى 
االمر بني من حس��ب النتائج وقدر 
اخلس��ائر، وبني الته��ور الذي ينتج 
الهالك . الكبرياء في تبقى كبيرا، 
هو ش��رف وعدل وناموس اخالقي 
وانس��اني، ولي��س ان تكون، ولكن 
ف��ي أي كينون��ة ؟ كينون��ة اجملرم 
الطغموي سارق االرواح واالوطان ؟ 
ألم تقرأ لو دامت لغيرك ما وصلت 

اليك ؟

العراقي فجنسيته درجة 
عاشرة وهي سبب 
متاعبه ومن أجلها يدفع 
أثمانا بدل أن يقبض 
أضعافها وأول ثمن 
يدفعه هو حياته

روط احَلياُد اإِلجيابي..املَعنى والشُّ

لو دامت لغريك .. ما وصلت إليك

أخالقيات التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي

ماجد جواد خيون  
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الزواي��ا  تل��ك  م��ن  »اختف��ت 
جمهوري��ة املوز وغاب او انهما 
اصبحتا بعيداً عن االنظار. اما 
متجر التجزئة احمللي فلم يعد 
ل��ه وجود في حني ان جاي. بي. 

مورغان ما تزال قائمة.
»س��وف جتد اآلن س��تاربكس 
االظف��ار  لتجمي��ل  وصالون��اً 
وج��اي. ب��ي. مورغ��ان وكله��ا 

خدماتية.
»وهكذا عندما تسير في جادة 
ماديسون اليوم او عندما تسير 
في اجل��ادة الثالثة او في اجلادة 
الثاني��ة فس��وف ت��رى محاٌل 
واملأكوالت،  اجل��اف،  التنظيف 
واملطاعم، وس��وف ترى مقهى 
ستاربكس، وصالونات جتميل 
االظفار. لم يع��د لدينا متاجر 
ما آند با لبيع االدوات املنزلية. 
ول��م يعد لدينا م��ا آند با لبيع 
ف��ي  كذل��ك  فك��ر  الثي��اب. 
املس��تأجرين الذين يش��غلون 

برج ترامب«.
»إن اكب��ر مص��رٍف صين��ي هو 

احد ابرز املستأجرين عندي«.
»وما هو اكبر مؤسس��ة جتزئة 

في برج ترامب؟«.
»انه س��تاربكس،  ترام��ب:  رّد 
وكذل��ك اح��د املطاع��م ف��ي 
الطاب��ق االرض��ي. اوه تذك��رت 
وهن��اك مطعم��ان آخ��ران في 

الطابق االرضي«.
فاملس��احة  »بالضب��ط، 
االيام  للتجزئة هذه  اخملصصة 
للخدم��ات،  كله��ا  ه��ي  اذاً 
يبيعون  الذين  للناس  وليست 
او  االجه��زة،  او  االحذي��ة، 
املنزلي��ة.  واالدوات  االقمش��ة 
هذه اميركا في هذه االيام. فإذا 
كان اقتصادن��ا يتألف مما يزيد 
على 80% من اخلدمات وانفقنا 
امواالً اقل على السلع فسوف 
يكون بتصرفن��ا مدخوٌل اكبر 
ميكننا انفاقه على اخلدمات او 
ان منتلك شيئاً يشبه املعجزة 

يُسمى مدخرات«.
اكتش��ف كوه��ن ان عليه ان 
يصرخ عالياً اذا اراد ان تُس��مع 
»اس��معوني  فق��ال:  أراؤه، 
الوحي��د  الوق��ت  إن  جي��داً. 
ال��ذي ينخف��ض في��ه عجزنا 
التج��اري« هو وق��ت ازمة مثل 
االزمة االقتصادية التي حدثت 
ف��ي الع��ام 2008. »ينخف��ض 
عجزنا التج��اري ألن اقتصادنا 
ف��ي حالة انكم��اش. واذا اردنا 
خف��ض عجزنا التج��اري فإن 
باستطاعتنا فعل ذلك. دعونا 

ندمر االقتصاد!«.
لك��ن م��ن اجلهة االخ��رى قال 
كوهن انهم اذا اتبعوا طريقته 
أي عدم فرض رس��وم كمركية 
وال حصص محددة وال حمائية 
وال حروٍب جتارية، و«اذا فعلنا ما 
هو صواب فإن العجز التجاري 

سوف ترتفع«.
عندم��ا كان العج��ز التجاري 
ترتفع ش��هراً بعد شهر توجه 
كوهن ال��ى ترامب ال��ذي ازداد 

سخطاً.
قال كوهن: »س��يدي، اخبرتك 

ب��أن هذا س��وف يح��دث. هذه 
عالم��ة جي��دة لن��ا، وليس��ت 

عالمة سيئة«.
الرئي��س: »قصدُت بعض  قال 
انحاء بنس��لفانيا التي كانت 
مدن��اً كبيرة لصناع��ة الفوالذ 
لكنها اآلن م��دٌن مهجورة، وال 
احد يش��غل وظيفة فيها، وال 

عمل ألحٍد هناك«.
ق��ال كوه��ن: »قد يك��ون هذا 
صحيحاً يا سيدي، لكن تذكر 
ان ثم��ة مدناً قام��ت منذ 100 
سنة درجت على صنع عربات 

اخليل، وس��ياط العرب��ات. لم 
يكن ألي من الناس وظيفة في 

ذلك الوقت.
اضطر الس��كان الى التفكير 
في التجديد ميكنك ان تذهب 
ال��ى والي��اٍت مث��ل كول��ورادو 
وس��وف جتد نس��بة بطالة ال 
تزيد على 2,6% ألن الناس هناك 

يبتكرون افكاراً جديدة«.
ل��م يحب��ذ ترامب الفك��رة او 
يقتن��ع بها، او بأي��ة حجٍة من 
احلج��ج. ق��ال ترام��ب: »االمر 

ليس هكذا ابداً«.
اس��تدعى كوه��ن لورن��س ب. 
ليندس��ي، وه��و اح��د رج��ال 
كان  هارف��رد.  م��ن  االقتص��اد 
منص��ب  يش��غل  ليندس��ي 
كوهن في اي��ام الرئيس جورج 
دبلي��و بوش. س��أل ليندس��ي 
بصراح��ة: ملاذا تضي��ع وقتك 
عجزن��ا  بش��أن  بالتفكي��ر 
علي��ك  يتع��ني  التج��اري؟ 
التفكير ف��ي االقتصاد ككل. 
واذا متكنا من ش��راء منتجاٍت 
رخيص��ة م��ن اخل��ارج ومتكنا 
م��ن التف��وق ف��ي مجاالت��س 
اخرى، مثل اخلدمات ومنتجات 
التقني��ة العالي��ة، ف��إن ذلك 

يج��ب ان يكون محور تركيزنا. 
وهكذا تقدم االسواق العاملية 

لألميركيني فوائد عظيمة.
سأل ليندس��ي: »ملاذا ال تنتج 
الس��لع داخل البالد؟ اننا بالد 

مصنعة«.
بطبيع��ة احلال ف��إن الواليات 
املتح��دة تنتج س��لعاً كثيرة، 
لكن الواقع ال يتوافق مع رؤية 
الرئي��س  ويتمس��ك  ترام��ب. 
برؤية قدمية العهد عن اميركا: 
العربات، واملصانع التي تنفث 
دخان��اً كثيف��اً، وبحيث يكون 

في  العمال مش��غولني ج��داً 
خطوط االنتاج.

جم��ع كوهن م��ا امكن��ه من 
املعلومات االقتصادية املتاحة 

ليبرهن ان العمال ال يطمحون 
الى العمل في خطوط االنتاج 

في املصانع .
ش��هر  كل  ف��ي  كوه��ن  درج 
على احض��ار احدث نس��خة 
العم��ل  ف��رص  نش��رة  م��ن 
واع��داد العم��ال JOLTS وهي 
النش��رة التي يصدرها مكتب 
احصاءات العمل. ادرك الرجل 
ان احضار هذه النشرة في كل 
ش��هر كان نوعاً من الغباء الن 
كل عدٍد كان نسخة عن العدد 

السابق لكنه لم يعبأ بذلك.
نش��ر كوهن صفحات النشرة 
امام الرئيس، وقال له: »سيدي 
الرئي��س، اس��تمح ب��أن اريك 
ه��ذه؟ انظر، ان اكب��ر عدٍد من 
الذي��ن يترك��ون الوظائ��ف أي 
الذي��ن يتركونه��ا طوعاً كانوا 

في قطاع االنتاج«.
قال ترامب: »لم افهم«.

االم��ر:  ح��اول كوه��ن ش��رح 
»ميكنني ان اجلس في مكتب 
اني��ق م��زود بوس��ائل تكييف 
اله��واء وراء طاولة، او ميكنني 
ان اظ��ل واقفاً طوال س��اعاٍت 
في كل يوم. أي وظيفة ميكنني 
اختياره��ا اذا كان املرت��ب ه��و 

ذاته؟«.
اضاف كوه��ن: »ال يريد الناس 
الوقوف امام فرن صهر املعادن 
تبل��غ حرارت��ه 2000 درجة. وال 
يريد الناس العمل في مناجم 
رئاته��م  لتصطب��غ  الفح��م 

باللون االسود. مييل الناس الى 
باملرتب  اخ��رى  اختيار وظيفة 

ذاته«.
به��ذا  ترام��ب  يقتن��ع  ول��م 

الغرض.
الرئيس:  ومراراً س��أل كوه��ن 

»ملاذا تتبنى هذه اآلراء؟.
رّد الرئي��س: »ه��ذه آرائي التي 
التزمته��ا عل��ى م��دى ثالثني 

عاماً«.
قال كوهن: »لكن هذا ال يعني 
انها آراء صائبة. كنت ارى على 
مدى 15 عاماً ان بامكاني لعب 

القدم بطريقة احترافية.  كرة 
لكن ذلك ال يعن��ي انني كنُت 

مصيباً«.
بورت��ر  روب  بريب��وس  وّظ��ف 
موظف��ي  س��كرتير  ليك��ون 
البي��ت االبيض، وهو الذي كان 
بتوصي��اٍت عالي��ة من  م��زوداً 
االش��خاص الذين شغلوا هذا 
املنص��ب ف��ي عهود الرؤس��اء 
اجلمهوريني. طلب بريبوس من 
بورتر توقيع ما يش��به قس��م 
الوالء بالدم ل��ه. »من اجليد ان 
تكون ق��د التحق��ت بهارفرد، 

ذك��ي،  وان��ت  واكس��فورد: 
واجلميع يش��هدون لك بذلك. 
لكن ما يهمني انا فعالً هو ان 

تكون مخلصاً لي«.

كان بورتر زميالً جلاريد كوشنير 
ف��ي هارف��رد، وكان مع��ه ف��ي 
الص��ف ال��ذي درس فيها والد 
بورت��ر، روجر بورت��ر، الذي عمل 
ف��ي مرك��ز س��كرتير موظفي 

ف��ي عه��ود  االبي��ض  البي��ت 
وب��وش االب،  الرؤس��اء ف��ورد، 

وريغان.
التق��ى جاري��د وبورت��ر خ��الل 

لفت��رة  االنتقالي��ة  الفت��رة 
س��اعتني م��ن الزم��ن تقريباً. 
وبدت الساعة االولى اشبه ما 

يكون بامتحان والء.
ق��ال كوش��نر ان ترامب ميتلك 
قوي��اً، وكان عبقري��اً  حدس��اً 
ف��ي السياس��ة، لك��ن االم��ر 
يتطلب بع��ض الوقت لتعوده. 
تتعل��م  ان  علي��ك  »يتع��ني 
كيفية التعامل معه، وكيفية 

التواصل معه«.
ل��م يك��ن بورت��ر م��ن مؤيدي 
ترام��ب خ��الل حمل��ة الع��ام 

2016 الرئاس��ية اال ان��ه قب��ل 
الوظيفة.

لم يكن بورت��ر قد قابل ترامب 
عن��د حل��ول ي��وم التنصي��ب 
لكن��ه جل��س خل��ف املنصة 
وجفل عندما اس��تذكر ترامب 
ما اسماه »احملرقة االميركية«. 
ب��دأ بورت��ر مهمات��ه قب��ل ان 
يُكمل ترامب خطابه ويقابله 

شخصياً.
»انا روب بورتر سيدي الرئيس. 
وانا اش��غل منصب س��كرتير 
موظف��ي البيت االبيض«. كان 
م��ن الواض��ح ان ترام��ب ل��م 
تك��ن لديه اي فكرة مس��بقة 
عن بورت��ر وعن منصب��ه. ابلغ 
جاريد ترامب بأن بورتر س��وف 
يض��ع هيكلي��ة حلي��اة ترامب 

وينظمها.
الرجلني،  ترامب نح��و  تطل��ع 
وكأنه يريد ان يق��ول: ما الذي 

تتحدث عن��ه؟ وانت لن تفعل 
ش��يئاً كهذا. ولن يج��رؤ احد 
على فع��ل هذا. ابتعد الرئيس 
من دون ان يقول أي ش��يء، ثم 
توج��ه نح��و احدى شاش��ات 

التلفزيون.
الرس��مية  الورق��ة  كان��ت 
االول��ى التي تس��لمها ترامب 
لتوقيعها هي مرسوم يسمح 
املتقاع��د  البحري��ة  جلن��رال 
جاميس ماتيس بتولي منصب 
وزير الدف��اع . وكان ماتيس قد 
تقاعد م��ن اجليش من��ذ فترة 
تقل عن فترة السنوات السبع 
الت��ي يفرضها القانون قبل ان 
يُس��مح له بتولي منصب وزير 

الدفاع.
الت��ي  االخ��رى  املس��ألة  ام��ا 
ُقدمت اليه فكانت انس��حاب 
املتحدة من ش��راكة  الواليات 
 ،TTP منطق��ة احمليط اله��ادئ
التج��ارة  منطق��ة  اتف��اق  او 
احل��رة االقليمي��ة، والذي جرى 
التفاوض بشأنه في عهد ادارة 
اوباما، وكان يسمح بتخفيض 
الرس��وم اجلمركية كما يقدم 
منص��ًة حلل خالف��ات امللكية 
الفكري��ة، والنزاعات املتعلقة 
بالعمل ما بني الواليات املتحدة 
و11 دول��ة اخرى وم��ن ضمنها 
الياب��ان، وكندا، وعدد كبير من 

دول جنوب شرق آسيا.
ابل��غ اش��خاص ع��دة ترامب 
خالل الفترة االنتقالية بأنه ال 
يتعني اجناز كل هذه االمور في 
يوٍم واح��د. وقالوا ل��ه ان االمر 
معق��د قلي��الً ألن كل ش��يء 

خاضع للمناقشة.
قال ترامب: »ال، ابداً، لن اناقش. 
كان ذل��ك من ضم��ن حملتي 
الرئاس��ية، ولن اتراج��ع عنه، 

وسوف اقوم بالتوقيع«.
وقع الرئيس االوراق التي تنص 
على االنس��حاب رس��مياً في 
يوم 23 كان��ون الثان��ي/ يناير، 
وكان ذل��ك اول عمٍل كامٍل من 

رئاسته.
»إن برنام��ج ترام��ب املتعل��ق 
بالتجارة يبقى مرتبطاً بشدة 
داخ��ل  السياس��ية  بالق��وى 

اجلناح الغربي«.
ه��ذا م��ا كتب��ه بيت��ر ناف��ارو 
الذي  االبيض  البيت  مس��اعد 
التج��ارة  مجل��س  يت��رأس 
الوطني في س��جل آيز اونلي، 
وجاء ذل��ك ضم��ن مذكرة من 
صفحت��ني قدمها الى الرئيس 
ومدي��ر املوظف��ني بريبوس في 

يوم 27 آذار/ مارس 2017.
بالس��خط  ناف��ارو  ش��عر 
الش��ديد، وهو الذي كان يتفق 
مع وجهة نظر ترامب القائلة 
ب��أن العجز التج��اري امر بالغ 
االهمية. كان س��بب سخطه 
عج��زه عن تثبي��ت قدميه في 
منصبه في الش��هرين االولني 
م��ن رئاس��ة ترام��ب. وكت��ب 
نافارو: »يستحيل وضع دراسة 
بخصوص  باج��راءاٍت  تتعل��ق 
التج��ارة عل��ى طاولت��ك ف��ي 

الوقت احملدد«.

ملف

وّظف بريبوس روب بورتر ليكون سكرتري موظفي البيت االبيض وهو الذي كان مزوداً بتوصياٍت من االشخاص الذين شغلوا هذا املنصب قبله

اضطر االمريكان اىل التفكري يف التجديد 
فيمكنك ان تذهب اىل والياتٍ أخرى وسوف 

تجد نسبة بطالة ال تزيد على 2,6% ألن الناس 
هناك يبتكرون افكارًا جديدة

احللقة )31(

كوهن : انخفض عجزنا التجاري ألن اقتصادنا يف 
حالة انكماش واذا اردنا خفض عجزنا التجاري 
فإن باستطاعتنا فعل ذلك دعونا ندمر االقتصاد

بورتر
ترامب

كوهن

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

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

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

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

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

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

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

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

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

للجماهير« أملني لكم أن تبحروا مع امواج الكتاب وكل يغرف ما يريد«.
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قوى  أللعاب  العراق  منتخب  حصد 
للمعاقني 18 ميدالية متنوعة في بطولة 
مدى  على  أستمرت  التي  الكبرى  اجلائزة 
بالعاصمة  رادس  ملعب  في  أيام  ثالثة 
فعاليتها  أختتمت  والتي  التونسية، 
رياضيا   400 مبشاركة  االول  امس  مساء 
ورياضية ميثلون 43 دولة مشاركة.وحصد 
الوفد العراقي 18 ميدالية ملونة منها 3 
ذهبيات و8 فضيات و7 برونزيات  مبختلف 
جراح  الالعب  حصد  حيث   ، الفعاليات 
نصار ذهبيتني وحصد الالعب أحمد غني 
األبرز  الرياضيان  وهما  وفضية  ذهبية 
االحتاد  رئيس  العراقية.وقال  البعثة  في 
العراقي أللعاب قوى املعاقني مهدي باقر 

من  الكبير  العدد  هذا  أن  تصريحات  في 
والطمأنينة  االرتياح  يبعث  امليداليات، 
املشاركات  في  الفريق  مستقبل  على 
اجلائزة  لبطولة  اإلعداد  أن  رغم  املقبلة، 
الطموح.وبنينّ  مبستوى  يكن  لم  الكبرى 
ضمن  أن  بعد  بثمارها  أتت  املشاركة  أن 
العالم  بطولتي  في  املشاركة  5رياضيني 
طوكيو  وباراملبياد  العام  هذا  دبي  في 
األرقام  في  املستوى  وبالتالي   ،2020
ارتفاع  على  ويدلل  بخير  يبشر  واإلجناز 
الفني.وأشار  للمستوى  البياني  اخلط 
إلى أن الفريق سيشارك في بطولة غرب 
وستكون  املقبل  الشهر  األردن  في  آسيا 
لبطولة  للفريق  مهمة  أعداد  محطة 

العالم في قطر.

- كي��ف تصف جتربت��ك مع نفط 
الوسط في املوسم احلالي؟

جتربت��ي حتصي��ل حاص��ل، بع��د 
اس��تالمي الفريق حاولت جاهدا 
ف��ي  وجنحن��ا  أوراق��ه،  ترتي��ب 
استقطاب خمسة العبني خالل 
االنتقاالت الشتوية، حيث مثلوا 
ثقل الفري��ق في مباريات املرحلة 

الثانية.
ق��د نك��ون جنحن��ا في ج��زء من 
املهمة لكننا لم نحقق س��قف 
الفري��ق  واق��ع  الطموح��ات، ألن 
كان صعب��ا، ومع ذلك حاولنا قدر 

اإلمكان تصحيح املسار.
- نتائ��ج الفري��ق بع��د وصول��ك 
األخي��رة  األدوار  وف��ي  حتس��نت 

تراجعت؟
لي��س م��ن طبع��ي إلق��اء اللوم 
عل��ى الالعبني، لكن هذه خيارات 
الفريق، ال منلك بدائل، وكنا نعاني 

في اخلط األمامي.
أجرينا بع��ض املعاجلات وجنحنا، 
لكن في اجل��والت األخيرة الفريق 
وفق��د  تركي��زه،  ينخف��ض  ب��دأ 
الالعبون ال��روح، رمبا أغلبهم بدأ 
يفكر في املوس��م املقب��ل، رغم 
أن اإلدارة واجله��از الفني ملتزمان 
بع��دم فت��ح املفاوض��ات م��ع أي 
العب، حتى مننح الفرصة لالعبني 

املوجودين آلخر مباراة.
وكذلك اإلجهاد يؤثر على الفريق، 
الذي يلعب بخيارات محدودة مع 

وجود اإلصابات وغيرها.
الوس��ط  نف��ط  م��ع  البق��اء   -

ملوسمني آخرين كيف تراه؟
احلقيقة أن اإلدارة منذ مفاحتتها 
لي في بداية األمر، طلبوا أن يكون 
العق��د ملدة ث��الث س��نوات، وأنا 
باالس��تمرار شرط  النادي  وعدت 
أن يك��ون التجدي��د بع��د انتهاء 
كل موس��م، لتكون هناك فرصة 

للطرفني ملراجعة العمل في حال 
طلب أي منهما االنفصال، سواء 
للنتائ��ج أو غيرها، وكي ال تترتب 
عل��ى النادي حق��وق مالية، وهذا 
مع إمياني بأن االستقرار هو الذي 

يصنع النتائج اإليجابية.
- ه��ل س��يتم جتدي��د الفريق في 

املوسم املقبل؟
احلديث عن جتديد الفريق والدوري 
م��ا زال قائم��ا، وهن��اك خم��س 
مباريات مهمة، أعتقد أنه مبكر.

لك��ن م��ن البديهي��ات بع��د كل 
موس��م، املدرب يش��خص نقاط 
الضعف من أج��ل تقويتها.. إلى 
اآلن ل��م يك��ن هن��اك حديث مع 
الالعبني، مع أن الفريق س��يكون 
بحاجة إلى ع��دد من التعاقدات، 
م��ن  اخلي��ارات  بع��ض  وهن��اك 
الالعب��ني احملترف��ني م��ن املمكن 

حسمها في وقت مبكر.
- ه��ل هن��اك تواصل م��ع بعض 

الالعبني لضمهم؟
هن��اك بع��ض الالعب��ني الذي��ن 
تربطني بهم عالقة ودية، وسبق 
أن عمل��وا معي، أب��دوا رغبتهم 

في متثيل الفريق.
واملوضوع برمته مؤجل ألن الدوري 
م��ا زال مس��تمرا، والتعاق��دات 
ال ب��د أن تك��ون مبوب��ة حس��ب 
حاجة الفريق وليس بعشوائية، 
ووف��ق إمكانيات النادي أيًضا، 
ل��ذا أق��در رغب��ة هؤالء 
لكن  الالعب��ني، 
نعط  لم 

ب��ة  جا إ
ألي  نهائية 

حت��ى  منه��م 
ينتهي املوسم.

هن��اك  س��تكون  ه��ل   -
إضافة للطاقم الفني؟

نعم هناك اتفاق مع األخوة 
ب��إدارة النادي، على التعاقد 
م��ع م��درب لياق��ة بدني��ة 
محت��رف، وعل��ى مس��توى 
ع��ال، وس��أبدا االتص��االت 
مع عدد م��ن املدربني، الذين 
درس��ت س��يرهم الذاتي��ة 
ق��رب، من  وأعرفه��م ع��ن 
أجل ض��م أحدهم للجهاز 

الفني.
- ما ه��و طموحك مع نفط 
الوسط في املوسم املقبل؟

أرك��ز عل��ى املوس��م احلالي، 
لك��ون الطموح��ات تتوق��ف 
فري��ق  وبن��اء  األدوات  عل��ى 
متماس��ك من العب��ي اخلبرة 

والش��باب، مع وجود ب��دالء على 
مس��توى ع��ال، وهو م��ا مينحك 
الفرصة للمنافسة على اللقب.. 
ل��ذا الطموح��ات س��تنطلق مع 
انط��الق املوس��م املقب��ل، مع أن 
ف��ي  يفك��رون  املدرب��ني  جمي��ع 

التتويج.
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بعيوي: صاالت نفط الوسط ستدافع عن ثقلها اآلسيوي
الوسط  نفط  فريق  مدرب  بعيوي،  هيثم  أكد 
لكرة الصاالت، أن الفريق سيدخل منافسات 
النتائج  على  للحفاظ  آسيا  أندية  بطولة 
املشاركات  خالل  حققها  التي  املميزة 
السابقة، وكان أبرزها احتالله مركز الوصافة 
نيكويا  أمام  الترجيح  بركالت  خسارته  بعد 
إن  تصريحات  في  بعيوي  الياباني.وقال 
اجملموعة الثانية ليست سهلة بتواجد أندية 
القطري  والريان  الفيتنامي  نام  سون  تاي 
األندية  »هذه  األوزبكي.وأضاف   AGMK وفريق 

متطورة، فالنادي الفيتنامي هو وصيف آسيا 
في النسخة املاضية ونادي الريان فريق جميع 
تطورًا  حقق  األوزبكي  والفريق  أجانب  العبيه 
بعيوي،  األخيرة«.وأوضح  اآلونة  في  ملحوًظا 
نفط  عزمية  من  تضعف  لن  اجملموعة  قوة  أن 
سطوة  متلك  التي  األندية  من  كونه  الوسط 
آسيوية وسبق وأن حقق الفريق إجنازات محلية 

ونتائج مميزة على املستوى القاري.
وأردف »سندخل البطولة بهذا الثقل للدفاع 
وفريقنا  القارة  في  وسمعته  الفريق  ثقل  عن 

يضم نخبة من الالعبني األكفاء«.
الوسط تعاقدت  أن صاالت نفط  إلى  وأشار   
فرهاد  هما  محترفني  العبني  مع  رسميا 
الفًتا  أجنلت،  كوملبيا  منتخب  العب  توكلي 
إلى أن الفريق سيدخل معسكًرا تدريبًيا في 
إيران ملدة 10 أيام انطالقا من 10 يوليو / متوز 

املقبل.
 يشار إلى أن بطولة أندية آسيا ستقام في 
تايلند خالل الفترة من 5 وحتى 15 أغسطس 

/ آب املقبل.

 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

وصل��ت مباري��ات دوري الك��رة املمت��از ال��ى محط��ات قريبة من 
االنته��اء وما بقي منها 5 لقاءات لكل فريق ستحس��م ش��كل 
املنافس��ة التي يتصدرها نادي الشرطة بجدارة واستحقاق منذ 
ادوارها االولى وميني الصق��ور النفس بتعثر القيثارة لبلوغ مراده 
ف��ي بلوغ القمة وترك امر املراكز االخرى ملالحقيه الزوراء والكرخ 
في حني تتش��بث العديد من الف��رق باخر طوق انقاذ يبعدها عن 

شبح الهبوط لدرجة ادنى .
حكاية االدوار اخلمسة املتبقية من عمر الدوري العراقي ستكون 
س��اخنة في كل ش��يء مصحوب��ة بلهيب ح��رارة الصيف التي 
تخطت حاجز نصف درجة الغليان وغدا ستش��رع ايام متوز ولن 
ينفع قضاة املالعب ايقاف املباريات ملدة دقيقة واحدة في الشوط 
الواحد لفس��ح اجملال امام الالعبني لش��رب املاء ويزيدها صعوبة 

اجراء اللقاءات في وقت تلسع فيه اشعة الشمس االجساد .
كان م��ن املفروض ان تنتهي املس��ابقة الكروية ف��ي ايار املاضي 
حس��ب ما وضعته جلنة املس��ابقات في احتاد الك��رة من جداول 
س��ابقة ومواعيد زحفت الى اس��ابيع مضافة الس��باب ش��تى 
وس��تكون نهاية متوز اخر م��ا تبقى من مباريات املوس��م احلالي 
لبطولت��ي ال��دوري والكأس بني ال��زوراء والكهرب��اء ونأمل ان جتد 
اللجان الفنية واالدارية حلوال واقعية في النسخة املقبلة لرسم 
معالم البداية والنهاية املبكرة واالصرار على عدم تأجيل اللقاءات 

واالس��تفادة م��ن اش��هر 
اخلري��ف والربيع لطي اخر 

صفحات املنافسات .
في ظل هذه الظروف غير 
الطبيعي��ة خرج��ت م��ن 
معطف املباريات اس��ماء 
واع��دة ش��قت طريقه��ا 
ف��ي  واس��همت  بنج��اح 
ب��ني  احلم��اس  تاجي��ج 
اللقاءات  ونقل��ت  االندية 
ال��ى موض��ع اكثر ت��داوال 
جلماهي��ر الكرة في بغداد 

واحملافظات وباتت العديد من الفرق احمللية معنية بتقدمي املواهب 
صاحب��ة اللمح��ات اجلميل��ة واالداء املقن��ع وااله��داف امللعوبة 
وصناعة اللعب وغيرها من مواصفات كسبت من خاللها احترام 

وتقدير املعنيني واهل اللعبة .
الكهرب��اء اكثر االندية غير اجلماهيرية حتقيق��ا للنتائج الرائعة 
ف��ي املوس��م احلالي من خالل وص��ول فريقه الك��روي الى نهائي 
بطولة الكأس الول مرة في تاريخه ومتكن ش��بابه ومحترفوه من 
اجتياز منافس��يهم بجدارة في منافس��ات ال��دوري كان اخرها 
الف��وز على ال��زوراء بثنائي��ة نظيفة بامضاء جنميه س��جاد رعد 
وعالء محيسن الذي س��جل احد عشر هدفا وكانت له بصمات 

في نسخ سابقة .
مواهب الكهرباء والكرخ ونفط ميسان والنفط واحلدود واحلسني 
والبحري والسماوة واالمانة فضال عن اسماء من االندية املتقدمة 
تختب��ر جتربتها ف��ي مالعبنا في ظ��روف غير معت��ادة في بلدان 
اخ��رى وتنتظر فرصتها الدولية ف��ي اقرب فرصة هي من بني ثمار 
املس��ابقة احمللية وعسى ان جتد ضالتها في اوقات مناسبة وفي 

مالعب خضراء ومناخ مريح اليس كذلك ؟

)اال مخسة (

كاظم الطائي

الكهرباء اكثر االندية غري 
الجماهريية تحقيقا للنتائج 
الرائعة يف املوسم الحالي 
من خالل وصول فريقه 
الكروي اىل نهائي بطولة 
الكأس الول مرة يف تاريخه

الطموحات تتوقف على األدوات واالستقرار يصنع النتائج اإلجيابية 
و يعتقد أن بعضهم بدأ التفكري باملوسم املقبل

 راضي شنيشل في حوار صريح:غياب تركيز الالعبين وراء تراجعنا

بغداد / 

بغداد / 

بغداد / 

بغداد / 

بغداد / 

نبض الشارع

أن لديه جتارب مع املنتخبات  العراقية، كما  التدريبية  يعد راضي شنيشل من الكفاءات 
الوطنية.وبعد إعالن نفط الوسط جتديد تعاقده معه ملوسمني مقبلني، محاورة شنيشل 

حول مسيرة الفريق ومستقبله.وجاء نص احلوار كالتالي:

قوى املعاقني العراقية حتصد 18 ميدالية يف اجلائزة الكربى

العراق  منتخب  مدرب  محمد،  عماد  أكد 
للناشئني، أنه جاء إلى األردن إلعداد منتخب 

جيد لتصفيات آسيا.
 وقال عماد في في املؤمتر الفني اخلاص مبباراة 
ملعب  في  اإلثنني  امس  والسعودية  العراق 
الزرقاء، إنه ال يهتم بالنتيجة بقدر ما يسعى 
بتصفيات  العراق  ميثل  مميز  جيل  إلعداد 
للمنتخبات  حقيقية  قاعدة  ويكون  آسيا 

العراقية.
 وبنيَّ أنَّ »إعداد الفريق ضعيف واقتصر على 

معسكر قصير في سلطنة عمان، وبالتالي 
إلعداد  فرصة  آسيا  غرب  بطولة  ستكون 
الفريق لتصفيات آسيا ال سيما وأن اجملموعة 
الفئات  مستوى  على  ثقلها  لها  فرًقا  تضم 

العمرية«.
 وأشار إلى أنه يحترم جميع الفرق املنافسة 
وسنركز على فريقنا؛ حيث يضم مجموعة 
للوقت  التي حتتاج فقط  اجليدة  املواهب  من 
وجيل  قوي  منتخب  ليكون  واالحتكاك 

حقيقي للكرة العراقية.
 يذكر أن منتخب العراق يلعب ضمن اجملموعة 
السعودية  منتخبات  جانب  إلى  الثالثة 

والكويت.

مدرب ناشئي العراق: هدفنا من بطولة غرب آسيا إعداد فريق قوي

أكدت إدارة الزوراء  أن الالعب الدولي حسني علي، 
الفريق،  صفوف  إلى  العودة  من  جًدا  قريًبا  بات 
بعد انتهاء فترة احترافه مع نادي قطر القطري.
رشيد  الرحمن  عبد  اإلدارية  الهيئة  عضو  وقال 
إلى    عاد  علي  حسني  الالعب  أن  تصريحات،  في 
للحفاظ  الزوراء  مع  املران  يخوض  وهو  بغداد 
الالعب  أن  رشيد،  البدنية.وأضاف  جاهزيته  على 
حسني علي انضم للتدريبات، لكنه لم يتم إلى 
اآلن التعاقد معه بشكل رسمي لتمثيل الفريق 
في املوسم املقبل.وأشار إلى أن الالعب قريب جًدا 
االحتراف  عدم  حال  في  أنه  وأبلغهم  اإلدارة،  من 
الزوراء  بوابة  من  احمللية  عودته  خارجًيا، ستكون 
الذي تألق معه ونال الشهرة واألضواء من خالله، 
خالل  األمور  إليه  ستؤول  ما  ننتظر  وبالتالي 
األيام املقبلة.وأوضح رشيد، أن اإلدارة حتترم جنوم 
الفريق وتتعامل مع الالعبني بوضوح، فيما يخص 
تكون  أن  على  وحريصة  اخلارجي،  احترافهم 

العروض تليق بالالعبني خصوًصا الدوليني منهم.
املوسم  احترف خالل  علي،  أن حسني  إلى  يشار 
العراق  إلى  املنصرم بصفوف قطر القطري، وعاد 
الفريق  مع  التجديد  وعدم  عقده  انتهاء  بعد 

القطري.

رشيد: الزوراء بوابة عودة حسني علي للعراق

من  الفترة  األردن، خالل  والتي تستضيفها  الباراملبية  آسيا  لدورة غرب  املنظمة  اللجنة  أعلنت 
15 وحتى 22 سبتمبر/أيلول املقبل، عن هوية الدول املشاركة في املنافسات .وستشهد الدورة، 
عمان،  الكويت،  السعودية،  وهي  أسيا،  غرب  دول  كافة  ميثلون  والعبة  العب   700 بني  منافسة 
اإلمارات، قطر، البحرين، العراق، اليمن، سوريا، لبنان، فلسطني باإلضافة إلى األردن.وسيتنافس 
املشاركون في مسابقات كرة السلة للكراسي املتحركة، الكرة الطائرة جلوس، كرة الطاولة، 
كرة الهدف للمكفوفني، رفع األثقال وبوتشيا.وقامت مها البرغوثي، األمني العام للجنة الباراملبية 
األردنية، بتفقد املنشآت واملالعب والصاالت وامليادين التي ستحتضن دورة غرب آسيا، وهي قصر 
الرياضة وصالة األمير حمزة، وصالة الشهيد راشد الزيود )األرينا(، وصالة األميرة سمية إضافة 
إلى صالة وملعب اجلامعة األردنية.وأشاد رئيس اللجنة الباراملبية األردنية، حسني أبو الرز، بجهود 

أمانة عمان الكبرى، لتقدميها كل أشكال الدعم واملساندة إلجناح دورة ألعاب غرب آسيا.

12 دولة تشارك يف دورة غرب آسيا الباراملبية



بارتي حتافظ على صدارة تصنيف العبات التنس

اجملموعات  دور  املصري  املنتخب  أنهى 
على  املقامة  اإلفريقية  األمم  كأس  في 
أرضه بشكل مثالي، بتحقيقه انتصاره 
أبقى خاللها  مباريات  ثالث  الثالث في 
2-صفر  بفوزه  وذلك  نظيفة،  شباكه 
الى  سترافقه  التي  أوغندا  على  األحد 
الدور ثمن النهائي عن اجملموعة األولى.

الثالثة من اجملموعة  اجلولة  وفي ختام 
املشاركة  مدغشقر  حققت  الثانية، 
على  بتفوقها  مفاجأة  األولى،  للمرة 
فوز  في  ذاتها،  بالنتيجة  نيجيريا 
منحها صدارة اجملموعة وبلوغ دور الـ16 

وتأهل املنتخبني الى الدور املقبل.
وأنهت مصر مجموعتها برصيد تسع 
التي  نقاط(   4( أوغندا  تليها  نقاط، 
منذ  األولى  للمرة  األول  الدور  تخطت 
حلولها وصيفة عام 1978، فجمهورية 
بعد  نقاط(   3( الدميقراطية  الكونغو 
زميبابوي،  على  نظيفة  برباعية  فوز 
سيجعلها في انتظار نتائج اجملموعات 
أربع  كأفضل  التأهل  حملاولة  األخرى 
في  الست  اجملموعات  تنهي  منتخبات 

املركز الثالث.
فهذه  للعبة،  املصري  االحتاد  وبحسب 
»أول مرة في تاريخ مشاركات الفراعنة 
العالمة  حتقق  مصر   .. إفريقيا  بكأس 
الكاملة في اجملموعة بثالثة إنتصارات 
بأن  علما  نظيفة«،  بشباك  واخلروج 
الفراعنة يحملون الرقم القياسي في 

البطولة مع سبعة ألقاب.
وتدين مصر بفوزها الى النجم محمد 
اللذين  احملمدي  أحمد  والقائد  صالح 
سجال في الشوط االول، واحلارس محمد 
للمحاوالت  تصدى  الذي  الشناوي 
األوغندية املتواصلة أمام نحو 75 ألف 

مشجع على ستاد القاهرة الدولي.
أفضل العب  اختير  الذي  احملمدي  وقال 
نؤكد  أن  يجب  كان  »اليوم  املباراة  في 
اجملموعة«،  كأول  ونصعد  املكسب 

مضيفا »األصعب هو اآلتي«.
وتابع »سجلنا خمسة أهداف في ثالث 
مباريات وحافظنا على نظافة شباكنا، 

أرى أن هذا معدل جيد«.
الهدفني  واحملمدي  صالح  وسجل 
مباشرة  حرة  ركلة  من  األول  املصريني، 
من  والثاني   ،33 الدقيقة  في  رائعة 
 ،)45( اليمنى  بالقدم  قوية  تسديدة 
مدربه  إشادة  الشناوي  نال  بينما 
اعتبر  الذي  أغيري  خافيير  املكسيكي 
بعد املباراة أن حارس االهلي قدم »أداء 

رائعا«.
ونوه أغيري بأوغندا، معتبرا انها لم تكن 

تستحق اخلسارة بهدفني نظيفني.
أوغندا  مدرب  اعتبر  املقابل،  في 
أن  ديسابر  سيباستيان  الفرنسي 
فريقه الذي كان األخطر في جزء كبير 
احلظ  يحالفه  لم  األول،  الشوط  من 
ذلك  رغم  على  مبديا  التسجيل،  في 
النهائي،  ثمن  ببلوغ  كبيرة«  »سعادة 

»وهو الهدف الذي كان قد وضعه االحتاد 
األوغندي لكرة القدم«.

كوكا أساسي قبل اإلصابة
على  تغييرات  ثالثة  أغيري  وأجرى 
بقلب  فدفع  األساسية،  التشكيلة 
محمود  من  بدال  احملمدي  باهر  الدفاع 
ارتكاز  في  »دونغا«  عماد  ونبيل  عالء، 
حامد،  طارق  من  بدال  الوسط  خط 
قلب  مركز  في  »كوكا«  حسن  وأحمد 
قبل  محسن،  مروان  من  بدال  الهجوم 
اليوناني  أوملبياكوس  العب  يخرج  أن 
مصابا في الشوط األول ويعود مهاجم 

األهلي الى شغل مركز رأس احلربة.
وردا على سؤال بشأن إصابة كوكا، رد 

أغيري بعد املباراة »ال أعرف«.
الشوط  من  املباراة  الفراعنة  وحسم 
على  أساسي  بشكل  وعّولوا  األول، 
شباكه  أبقى  الذي  الشناوي  احلارس 
املصريني  الهدفني  قبل  نظيفة 

وبعدهما.

ألالن  حملاولتني  الشناوي  وتصدى 
املنطقة  داخل  من  األولى  كيامبادي، 
)27(، والثانية بعدها بدقيقتني مبحاولة 
بعيدة املدى كادت تغالط حارس األهلي 
قبل أن يبعدها متعثرا لفوق العارضة.

فرصة  احلارس  األوغنديون  مينح  ولم 
اللتقاط أنفاسه، اذ باغته عبدو لوماال 
من  قوية  بتسديدة   33 الدقيقة  في 
داخل املنطقة بعدما راوغ بنجاح باهر 
ملنطقة  اليسرى  اجلهة  على  احملمدي 
في  الدفاع  تردد  ظل  وفي  اجلزاء. 
الذي  الى لوماال  الكرة، عادت  تشتيت 

حولها رأسية متكن منها الشناوي.
الرد،  في  يتأخروا  لم  الفراعنة  لكن 
حرة  ركلة  من  األول  الهدف  وسجلوا 
املنطقة،  مشارف  على  من  لصالح 
فوق  من  التفافية  صاروخية  سددها 
أوغندا  السد على يسار حارس  حائط 
ملس  الذي  أونيانغو  دينيس  وقائدها 
الى  طريقها  تواصل  أن  قبل  الكرة 

شباكه.
حسن  حملمود  خطرة  فرصة  وبعد 
األوغندي  احلارس  أبعدها  »تريزيغيه« 
الشناوي  من  جديد  وتصد   ،)38(
أتى   ،)43( لوماال  من  قريبة  لتسديدة 
هجمة  من  الثاني  املصري  الهدف 
لكرة  أشرف  أمين  خاللها  مرر  سريعة 
اجتاه  في  اليسرى  اجلهة  من  عرضية 
احملمدي  الى  وصلت  املنطقة،  وسط 
قوية  وأطلقها  بالقدم  هيأها  الذي 

بيمناه الى الشباك األوغندية )45(.
مدرب  اضطرار  الثاني  الشوط  وشهد 
أونيانغو  حارسه  إلخراج  أوغندا 
االعياء  عليه  وبدا  أرضا  جلس  بعدما 
الطبي  اجلهاز  وقام   .67 الدقيقة  في 

على  الثلج  من  كيس  بوضع 
مستوى  على  ومياه  رأسه 

الرقبة. ولم يقو أونيانغو 
وأخرج  املتابعة،  على 

ودخل  حمالة،  على 
روبرت  منه  بدال 

أودونغكارا.
املدرب  وأوضح 

احلارس  أن 
كان يعاني 

من 

االنفلونزا 
اليومني  في 

ولم  املاضيني 
من  يتمكن 

املباراة  متابعة 
»لكنه بخير«.

الكونغو  وبقت 
على  الدميقراطية 
آمالها بالتأهل كأحد 
في  منتخبات  أربع  افضل 
عريض  بفوز  الثالث،  املركز 

على زميبابوي بأهداف جوناثان بولينغي 
)4(، سيدريك باماكو )34 و65 من ركلة 

جزاء( وبريت أسومبالونغا )78(.

صدارة  على  بارتي  أشلي  حافظت 
السيدات،  لتنس  العاملي  التصنيف 
الصادر صباح امس اإلثنني، والذي شهد 

تغييًرا واحًدا في املراكز العشر األولى.
وارتقت األمريكية سيرينا ويليامز لتحتل 

العاشرة  ، املرتبة  ملًيا عا
الوقت  الذي في 
جعت  ا تر

رينا فيه  أ
إلى  سابالينكا 
احلادي  املركز 

عشر.
يلي  وفيما 

كز  ا ملر ا

العاملي  التصنيف  في  األولى  العشر 
الصادر اليوم:

1- أشلي بارتي
2- نعومي أوساكا

3- كارولينا بليسكوفا
4- كيكي بيرتنز
5- أجنليك كيربر

6- بيترا كفيتوفا
7- سيمونا هاليب

8- إيلينا سفيتولينا
9- سلوان ستيفنز

10- سيرينا ويليامز

فيرشتابن  ماكس  الهولندي  بول  ريد  سائق  احتفظ 
االحد  باحرازه  الكبرى،  النمسا  جلائزة  بطال  بلقبه 
املركز االول على حلبة »ريد بول رينغ« التي استضافت 
املرحلة التاسعة من بطولة العالم للفورموال واحد، 
بعد فوز مثير جنح في حتقيقه قبل لفتني من نهاية 
بعد  لوكلير  شارل  فيراري  سيارة  بتجاوزه  السباق 

التحام بسيط بني السيارتني.
هيمنة  النمسا  في  بفوزه  بول  ريد  سائق  وانهى 
بعد  األول،  الثمانية  السباقات  على  مرسيدس 
في  سيما  ال  موناكو  من  لوكلير  مع  مثيرة  منافسة 
الثاني،  املركز  فيراري  سائق  ليحتل  األخيرة،  اللفات 
فيما وصل الفنلندي فالتيري بوتاس )مرسيدس( ثالثا.
واصطدمت اطارات سيارتي فيرشتابن ولوكلير عندما 
حاول االول جتاوز الثاني قبل لفتني من نهاية السباق 
مفوضو  ليقرر  املضمار  عن  األخير  سيارة  فخرجت 
السباق فتح حتقيق في هذه احلادثة. وبعد محادثات 
الى  واالتسماع  ثالث ساعات  اكثر من  ملدة  استمرت 
معاقبة  عدم  املفوضون  قرر  السائقني،  شهادات 
فيرشتابن. وجاء في حيثيات القرار »دخلت السيارتان 
للوكلير(  )التابعة  و16  بفيرشتاين(  )اخلاصة   33 رقم 
املنعطف الثالث جنبا الى جنب لكن لم يكن هناك 
املنعطف حصل  اخلروج من  ولدى  لكلتاهما.  متسع 
ال  الظروف،  مراجعة  وبعد  السيارتني.  بني  التجاح 
عما  متاما  مسؤوال  كان  السائقني  من  اي  بان  نعتقد 
وفي  تسابق«.  حادثة  بانها  نعتبر  وبالتالي  حصل 
قلت،  »كما  فيرشتابن  قال  القرار  بعد  له  تعليق  اول 

انها حادثة تسابق. افضل دائما احملاولة على االسف 
االخيرة  اللفات  في  اخلسارة  احلال،  بطبيعة  الحقا. 
مخيب لكن شارل سيذهب بعيدا. اعتقد بانه امامنا 
10 او 15 سنة للتنافس في ما بيننا«. اما لوملير فقال 
ريد  السباق سيئا. كانت سياراة  »في اجملل، لم يكن 
احملافظة  في  منا  وافضل  العموم،  على  سريعة  بول 
على االطارات. هل اعتقد بان جتاوز فيرشتابن لي لم 
يتخط احلدود؟ اعتقد ذلك لكني في املقابل اعتقد ان 
باني  االمر  ما في  ذاتها. كل  النتيجة كانت ستبقى 
اعتقد بانه ال ميكن التجاوز بهذه الطريقة ليس اال«.
وجاء فوز فريق ريد بول على ارضه واحتفاظ فيرشتابن 
بلقب السباق الذي احرزه العام املاضي، في احتفالية 
ذكرى رحيل السائق االسطوري نيكي الودا وارتداء آالف 
السائق  بها  اشتهر  التي  احلمراء  للقبعة  اجلماهير 
تسمية  احللبة  على  املشرفون  قرر  كما  النمسوي، 

املنعطف االول باسم بطل العالم ثالث مرات .

أن  السابق،  نيجيريا  منتخب  جنم  كانو  نوانكو  أكد 
اجملموعات  دور  في  لم يظهر بشكل جيد  منتخب مصر 
األولى  للمجموعة  تصدره  رغم  أفريقيا،  أمم  ببطولة 
تصريحات  في  كانو  متتالية.وقال  انتصارات   3 بتحقيق 
منتخب  صفوف  في  الثغرات  بعض  »هناك  ل  خاصة 
مصر، والتي قد تظهر أمام الكبار في األدوار اإلقصائية«.
وأضاف »أرى أن منتخب مصر سيعاني أمام الكبار، حيث 
ومحمود  صالح  محمد  املميز  الثنائي  على  االعتماد  أن 
أمم  مثل  كبيرة  ببطولة  للتتويج  يكفي  ال  تريزيجيه 
أفريقيا«.وتابع »منتخب مصر يفتقد وجود قائد في خط 
بجانب  الهجمات،  وتنظيم  قيادة  يستطيع  الوسط، 
توجيه الالعبني والربط بني اخلطوط، وهذا يعتبر من أكبر 

السلبيات في كتيبة الفراعنة«.

األمم  لكأس  احلقيقية  البداية  تكون  أن  »أتوقع  ونوه 
األفريقية، بداية من مباريات ثمن النهائي«.

وصعد منتخب مصر إلى ثمن نهائي كأس األمم األفريقية 
2019 بعد تصدر ترتيب اجملموعة األولى برصيد 9 نقاط.

البرازيلي نيمار دا سيلفا،  يحاول برشلونة، التعاقد مع 
بعد  للفريق  ليعود  الفرنسي،  جيرمان  سان  باريس  جنم 

عامني فقط من الرحيل في 2017.
ووفًقا لصحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية، فإن أداء نيمار 
الرياضي هو أكثر اجلوانب التي تهم جماهير ونادي برشلونة، 
السيما وأن مستوى الالعب انخفض بشكل كبير عقب 

رحيله عن البارسا.
صفقة  بإجراء  اخملاطرة  يريد  ال  برشلونة  أن  وأضافت 
بهذا احلجم، دون التأكد من أن نيمار سيكون هو نفسه 

الالعب الذي ظهر من قبل مع برشلونة من حيث األداء.
برشلونة  يخطط  الغرض،  لهذا  أنه  إلى  الصحيفة  ولفتت 
إلدراج شرط يتضمن جزءا ماليا من عقد نيمار، يتم صرفه 
بناء على املتغيرات في األداء الرياضي، للتأكد من أن البرازيلي 

سيبذل قصارى جهده إذا عاد.
إلى  أملح  البرازيل،  منتخب  جنم  سيلفا  تياجو  أن  يذكر 
إمكانية رحيل مواطنه وزميله في باريس سان جيرمان نيمار 

دا سيلفا، في فترة االنتقاالت الصيفية.
لكني  باريس،  في  نيمار  يبقى  أن  أود  »بالطبع  سيلفا  وقال 
أريده أيًضا أن يكون سعيًدا«، في إشارة إلى أن سعادة اجلناح 

البرازيلي قد تكون في مكان آخر .
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ــتيانو  ــم يوفنتوس اإليطالي، كريس يواصل جن
ــالت، والتي  ــى في العط ــه حت ــدو، تدريبات رونال
جتمع بني رحالت بالقوارب والعشاء في لشبونة 

ومتارين السرعة حتت أعني أحد عدائي النخبة.
ــدة أيام في اليونان، يقيم النجم  وبعد قضاء ع
ــر  ــالده، حيث قام بنش ــا في ب ــي حالي البرتغال
ــتعداده قبل العودة  مقاطع له، عن كيفية اس
ــم  ــيدة العجوز للموس ــداد الس ــكر إع ملعس

اجلديد.

ــذه األيام على  ــز تدريبات رونالدو خالل ه وتترك
ــالل مقطع  ــا ظهر خ ــك وفقا مل ــرعة، وذل الس
ــخصي  ــابه الش ــو قام بعرضه على حس فيدي
ــد فيه داخل  ــتجرام، وكان يتواج بتطبيق إنس

مركز رياضي برتغالي.
ــو قائال  ــي على الفيدي ــم البرتغال ــق النج وعل
»التدريب مع زميلي داخل مضمار الركض كان 
ــارة إلى العداء النيجيري  جتربة كبيرة«، في إش
السابق فرانسيس أوبيكويلو الذي حصل على 

فضية سباق 100 متر في أوملبياد أثينا 2004.

رونالدو يستعني بعداء نيجريي لتطوير سرعته
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كانو ل: مصر ستعاني.. واالعتماد على 
صالح وتريزجييه ال يكفي

منتخب )الفراعنة( ينهي دور اجملموعات بشكل مثالي بعد حتقيقه انتصاره الثالث على حساب نظريه األوغندي بهدفني نظيفني 

فريشتابن املثري ينهي هيمنة مرسيدس على سباقات الفورموال واحد

شرط تعاقدي يؤمن برشلونة من تراجع 
مستوى نيمار

مصر تتأهل للدور الثاني بالعالمة الكاملة



ف��ي الوق��ت ال��ذي أعلن��ت فيه الس��لطات 
العراقي��ة ، مؤخ��را الس��يطرة عل��ى حري��ق 
املوص��ل ، قال أعضاء في البرمل��ان، إن النيران 
املش��تعلة أدت إلى س��قوط ضحايا، وحتدثوا 
ع��ن تقصير حكوم��ي، في أح��دث كارثة من 

نوعها تصيب البالد في اآلونة األخيرة.
وقال��ت خلية اإلعالم احلكوم��ي في بيان، إنه 
متت »الس��يطرة التام��ة« عل��ى احلريق الذي 
نش��ب، في احلش��ائش واألدغال واألعش��اب 
اجمل��اورة ملوق��ع الش��ركة العامة ل��� »كبريت 
املش��راق« ف��ي محافظ��ة نين��وى ش��مالي 

العراق.
وأوضحت أن الدفاع املدني وجهات حكومية 
أخرى أخم��دت النيران، لكن ذلك كان مكلفا 
للغاي��ة، إذ لق��ي أحد عناصر الدف��اع املدني 
مصرع��ه، كما أصيب 8 آخرون من اجلهاز ذاته 

بحاالت طفيفة.
وكان عشرات املدنيني أصيبوا باختناقات من 

جراء االنبعاثات الغازية الصادرة عن احلريق.
ونف��ت خلي��ة اإلع��الم احلكومي »وج��ود أي 
خس��ائر ف��ي م��ادة الكبري��ت أو أي خس��ائر 

أخرى«.
لك��ن أعضاء في البرملان كان لهم رأي مغاير، 
إذ ص��رح رئي��س جلن��ة الصح��ة والبيئة في 
البرمل��ان، قتيب��ة اجلب��وري، أن هن��اك حاالت 
اختن��اق ووفيات عند أهال��ي املنطقة اجملاورة، 
بسبب الغازات السامة املنبعثة من احلرائق.

وتاب��ع في بيان نش��ره عل��ى صفحته مبوقع 
»فيس��بوك«: »احلرائ��ق الت��ي تع��رض له��ا 

محص��ول احلنط��ة ف��ي املوصل امت��دت إلى 
كبريت املشراق جنوبي املدينة، وبدأ الكبريت 
يش��تعل وتنبعث منه غازات سامة أدت الى 

حاالت اختناق ووفيات في صفوف األهالي«.
وطال��ب رئيس ال��وزراء، ع��ادل عب��د املهدي، 
والسلطات األخرى بالتدخل بالتدخل الفوري 
للتصدي للكارثة، مطالبا بإعالن حالة اإلنذار 
في املنطقة املنكوبة، مضيفا »أي إخفاق في 
التصدي لهذه الكارثة يعد اس��تهانة بأرواح 

الشعب العراقي«.
وتاب��ع النائب:«ل��و مت التص��دي للحرائق في 
بدايتها ملا حصلت ه��ذه الكارثة التي تعدت 
مرحلة تدمي��ر االقتصاد العراق��ي وتفاقمت 

إلى درج��ة قتل الناس، فهل عجزت احلكومة 
بكل م��ا متتلكه من إمكاني��ات عن التصدي 

حلرائق احملاصيل«؟
ومن جانبها، قالت النائبة انتصار اجلبوري في 
بيان »إن احتراق مادة الكبريت ميكن أن تنبعث 
منه غازات س��امة تهدد حي��اة املواطنني في 
منطقة املشراق واملناطق احمليطة بها، فضال 

عن أن املنطقة ذات كثافة سكانية عالية«.
ودعت اجلبوري »احلكوم��ة العراقية والبرملان 
وأجهزة الدفاع املدن��ي في احملافظات األخرى 
ومحافظ��ات إقليم كردس��تان إل��ى التدخل 
ومعاجلة املوق��ف قبل حلول كارثة كبيرة في 

هذه املناطق«.
وكانت سلس��لة حرائق اندلعت في مناطق 
متفرق��ة من الع��راق في اآلون��ة األخيرة، قال 

مزارعون إن بعضها »مفتعل«.
وفي أي��ار املاض��ي، التهم��ت حرائ��ق كبيرة، 
مس��احات واس��عة من األراضي الزراعية في 

مناطق مختلفة من العراق، ومنها محافظة 
ص��الح الدين، حي��ث التهمت الني��ران مئات 

الهكتارات الزراعية.
الى ذلك ش��رحت مديرية الدف��اع املدني في 
الع��راق، أس��باب ح��وادث حرائ��ق احملاصي��ل 

الزراعية، وأكدت أن عددها بلغ 272 حريقا.
وأوضح��ت املديرية في بيان له��ا، أن »حوادث 
احلرائ��ق التي طالت حقول احملاصيل الزراعية 
امتدت ش��هرا واحدا، شملت حقول احلنطة 

والشعير في عدة محافظات من البالد«.
وأضاف البيان أن »أس��باب احلوادث كانت: 74 
ح��ادث عطب أس��الك كهربائي��ة، و35 حادثا 
متعمدا، و25 حادث ش��رارة ن��ار من احلاصدة، 
و22 حادث��ا بس��بب رم��ي أعقاب الس��جائر 
املش��تعلة، و32 حادثا مصدرها نار خارجية، 

و84 حادثا لم حتدد من قبل األدلة اجلنائية«.
كما نّوه البيان بأن »عدد املس��احات احملترقة 
خالل الفت��رة املاضية احملددة م��ن الثامن من 
ماي��و وحتى إصدار البي��ان بلغت أكثر من 40 

ألف دومن«.
وأشار إلى أن »عدد املساحات التي أنقذت من 

النيران بلغت أكثر من 992 ألف دومن زراعي«.
وكان الكثي��ر من احلرائق ق��د اندلع في مئات 
الدومنات ومس��احات واس��عة م��ن احملاصيل 
الزراعي��ة في العراق، خاصة في مدن وس��ط 
وشمال وغرب العراق، مسببة خسائر كبيرة 
للمزارع��ني هن��اك، الذي��ن كان��وا ينتظ��رون 
موس��ما اعتبروه جيدا، خصوصا بعد كمية 
األمط��ار التي هطلت ووع��دت مبحصول وفير 

هذا العام من احلنطة والشعير.
وشملت هذه احلرائق مدناً خرجت حديثاً من 
سيطرة تنظيم داعش، وأهمها مدينة املوصل 
التي تشهد منذ ش��هر تقريبا بشكل شبه 
يومي حرائق ملزارع احلنطة والشعير، وهو أمر 
يعتبره مسؤولون في احملافظة عمال تخريبيا 

يستهدف األمن الغذائي للمواطنني.
وق��ال نائ��ب رئيس مجل��س محافظة نينوى 
نور الدين قبالن : إنه منذ مدة تقارب الش��هر 
وبع��د أن انطل��ق موس��م احلص��اد حملص��ول 
الش��عير بداي��ة ف��ي محافظة نين��وى بدأت 
احلرائ��ق بش��كل ش��به يوم��ي ف��ي الفت��رة 
املاضي��ة، خاصة في العش��رة أي��ام األخيرة 
كانت بش��كل يومي وفي عدة مناطق، ما أدى 
إلى أن مديريات الدف��اع املدني وبإمكانياتها 
البس��يطة ال تستطيع الس��يطرة على هذه 

احلرائق ال مفتعلة.
وأكد : أنه وبعد االستفسار وسؤال الكثيرين 
عن أس��باب احلرائ��ق تبني أنه��ا بفعل فاعل 

والفاعل ال يزال مجهوال وطليقا.

وأضاف قبالن أنه ذهب إلى مركز الدفاع املدني 
في مدين��ة تلعفر التي تش��رف عل��ى تأمني 
2250000 دومن حملصول��ي الش��عير واحلنط��ة، 
واستمع للمش��اكل التي تواجه فرق الدفاع 
املدن��ي، وكان أهمها عرقلة جهود هذه الفرق 

م��ن قبل بعض اجملاميع املس��لحة مثل حزب 
ال� pkk وال�ypk في مناطق جبل سنجار.

وأتت النيران على مئات الدومنات من األراضي 

الدي��ن  ص��الح  محافظ��ات  ف��ي  الزراعي��ة 
ونينوى وديالى وكرك��وك، فيما كان املزارعون 

يستعدون ملوسم احلصاد.
نش��رها  وص��ور  فيدي��و  مقاط��ع  وأظه��رت 
ناش��طون على مواقع التواص��ل االجتماعي 
تصاعد ألسنة اللهب والدخان من حقول في 
محافظت��ي ديالى وصالح الدين، فيما يحاول 

املزارعون إطفاءها من دون جدوى.
وكان��ت وزارة الزراع��ة العراقي��ة توقع��ت أن 
يشهد املوس��م الزراعي احلالي وصول العراق 
إل��ى االكتف��اء الذاتي من محص��ول احلنطة 
للم��رة األولى من��ذ عقود، وذل��ك بعد هطول 
أمط��ار غزيرة س��اهمت ف��ي زيادة مس��احة 

األراضي املزروعة. 
وتؤك��د وزارة الزراعة العراقية أن احلرائق التي 

اندلعت مؤخ��را »ممنهجة« وتس��تهدف ثروة 
البالد الوطنية، فيما تشير إلى أن حتقيقاتها 
مس��تمرة للكش��ف عن اجله��ات التي تقف 

خلفها.
ويقول املتحدث باس��م الوزارة حميد النايف 
إن نسبة األراضي التي تعرضت للحرق بلغت 
ألفي دومن من أصل 12 مليون دومن هي إجمالي 

مساحة حقول احلنطة في العراق.
ويضي��ف الناي��ف ف��ي حديث ملوق��ع »احلرة« 
أن »الس��لطات س��تتعامل م��ع منفذي هذه 
احلرائ��ق باعتبارهم إرهابيني حت��ى لو كانت 

دوافعهم شخصية أو ثأرية«.

واتهم��ت جلن��ة الزراعة في البرمل��ان العراقي 
تس��مها  ل��م  وداخلي��ة  خارجي��ة  جه��ات 
بالوق��وف وراء ح��وادث احلرق ملن��ع العراق من 
الوصول ملرحلة االكتفاء الذاتي من محصول 

احلنطة.
وق��ال رئيس جلن��ة الزراعة النيابية س��الم 
الش��مري ف��ي بي��ان إن الع��راق يتع��رض 
إل��ى »مؤام��رة خارجية« تس��تهدف تدمير 

اقتصاده.
وتواصل فرق الدف��اع املدني في احملافظات 
األرب��ع محاوالتها للس��يطرة على احلرائق، 
فيما دعت الفالحني إلى االلتزام بتعليماتها 

للحد من هذه احلرائق.
وطلبت مديرية الدفاع املدني من الفالحني 
واملزارعني »تفعيل نظام احلراسات وحماية 

محاصيلهم م��ن عبث العابث��ني واحلرائق 
املتعمدة والعرضية الت��ي حتدث أثناء فترة 

احلصاد«.
العراقي��ة  احلكوم��ة  أن  الناي��ف  ويؤك��د 
»شكلت خلية أزمة وستعمل على إرسال 
معدات إضافية لتس��ريع عمليات احلصاد 

حتسبا حلصول أي طارئ مستقبال«.

وكانت احلكومة العراقية أعلنت في كانون 
الثاني/يناي��ر املاضي أن إنتاج القمح احمللي 
في موسم 2018-2019 سيصل لنحو ثالثة 

ماليني طن بفضل زيادة األمطار.

ويشير احتاد اجلمعيات الفالحية في العراق 
إلى أن خس��ائر حرائق حقول احلنطة تصل 
ملاليني الدنانير وقد تتجاوز الثالثة آالف دومن 

في احملافظات األربع.
ويق��ول رئيس االحتاد حس��ن التميمي » إن 
محافظ��ة صالح الدين كانت األكثر تضررا 
من احلرائ��ق، مضيفا »حتى اآلن ال توجد أي 
حصيلة رس��مية بش��أن األرقام النهائية 
حلج��م احلرائ��ق واخلس��ائر التي تس��ببت 

بها«.
وهذه ليست املرة األولى التي تتعرض فيها 
ث��روات زراعية وحيوانية في العراق حلوادث، 
ففي تش��رين الثاني/نوفمبر املاضي نفقت 
عشرات اآلالف من أسماك الكارب في نهر 

الفرات.

قب��ل أس��بوع، دع��ا خبي��ٌر ف��ي 
ه، إلى  األمم، م��ن خ��الل تقرير أع��دَّ
إج��راء حتقيق ف��ي دور ولّي العهد 
السعودي محمد بن سلمان في 
قتل الصحفي السعودي املعارض 
جم��ال خاش��قجي، وق��د أعادت 
هذه الدعوى قضية خاش��قجي 

إلى الواجهة مرًة أخرى. 
ف��ي ه��ذا التقري��ر املنش��ور في 

تامي��ز«  »نيوي��ورك  صحيف��ة 
الباح��ث  يناق��ش  األمريكي��ة، 
ديفي��د  البريطان��ي  السياس��ي 
ويرين��ج عالق��ة اململك��ة بالدول 
الغربي��ة، وكيف جعل��ت قضية 
خاش��قجي الدعم ال��ذي تتلقاه 
اململك��ة م��ن ه��ذه ال��دول على 

احملك.
يعتقد ويرينج أن األسبوع املاضي 
مرَّ ثقياًل على النظام الس��عودي 
امللك��ي، إذ أن��ه في ي��وم األربعاء 
املاضي، 26 يونيو )حزيران(، أصدر 
خبي��ٌر م��ن األمم املتح��دة تقري��ًرا 
يدعو إلى إجراء حتقيق في دور ولي 
عهد اململكة السعودية، محمد 
بن سلمان، في اغتيال الصحفي 

جمال خاشقجي.
وفي اليوم التالي في واش��نطن، 
صوَّت مجلس الشيوخ على وقف 
ر  مبيع��ات األس��لحة الت��ي تُقدَّ
القرار  ال��دوالرات، وه��ذا  مبليارات 
ه��و األحدث في سلس��لة جهود 
الدعم  الكونغرس لوقف  يبذلها 
األمريك��ي للحرب الت��ي تقودها 
الس��عودية ف��ي اليم��ن. في ذات 
اليوم، ف��ي لندن، قضت محكمٌة 
ب��أن بريطاني��ا تصرَّفت بش��كٍل 
غي��ر قانوني ف��ي املوافق��ة على 

اململكة  إل��ى  األس��لحة  تصدير 
السعودية.

أن ه��ذه األح��داث كان��ت مبثاب��ة 
صدمات عنيفة، وتدل على أن ثمة 
أزمة سياس��ية متفاقمة ال تزال 
��دة، إذ متتَّعت  نتيجته��ا غير مؤكَّ
بحماي��ة  الس��عودية  اململك��ة 
لها،  القوى األطلسية منذ تشكُّ
لك��ن العالقات األجنل��و أمريكية 
مع آل س��عود رمبا ق��د تواجه اآلن 
إذ س��يصعب  عاتي��ة،  عاصف��ة 
اس��تمرار هذه العالقة سياسًيا، 
ال س��يما بعدم��ا ب��دأ منطقه��ا 
االستراتيجي األساسي يتهاوى.

كي��ف وص��ل األم��ر إل��ى ذل��ك؟ 
ويجي��ب: تواطأ حدثان لتش��ويه 

سمعة اململكة، وإضعاف الدعم 
العابر للمحيط األطلس��ي الذي 

تعتمد عليه.
األول ه��و احل��رب الكارثي��ة ف��ي 
اليم��ن. تُع��رف حقائقه��ا جيًدا، 
ومع ذلك فهي تس��تحق التكرار. 
يشير التقرير إلى أن هناك تقارير 
مها خبراء إل��ى مجلس األمن  قدَّ
التاب��ع ل��أمم املتح��دة، تفيد بأن 
اململكة  تق��وده  ال��ذي  التحالف 
مس��ؤوٌل عن غالبية قتلى احلرب، 
ون بعش��رات اآلالف،  الذي��ن يَُع��دُّ

بش��كٍل  املدني��ني  واس��تهداف 
ممنهج وعلى نطاٍق واس��ع. ويَُعدُّ 
ه��و  لليم��ن  التحال��ف  حص��ار 
السبب الرئيسي ملا هو اآلن أسوأ 
أزمة إنس��انية، إذ يُعَتَقد أن أكثر 
من 85 أل��ف طفل رضيع مات من 
اجلوع منذ 2015، حس��بما أشار 

ويرينج.
وفًق��ا للتقري��ر كانت واش��نطن 
مس��اعدين  عامل��ني  ولن��دن 
للمج��زرة، بتقدميهما مس��اعدة 
عملي��ات  تك��ن  ل��م  أساس��ية 
القص��ف لتتم من دونها. ويرى أن 
الدفاع ع��ن إمدادات األس��لحة، 
التي كانت دائًما سمًة أساسية 
ف��ي عالق��ات الغ��رب بالري��اض، 

أصبح مهمة ش��به مس��تحيلة 
مع تزايد تقارير اإلدانة.

احل��دث الثان��ي هو القت��ل املُروِّع 
جلمال خاشقجي، الذي يُعَتَقد أنه 
َذ بأم��ٍر صدر من رأس احلكومة  ُنفِّ
السعودية. يلفت ويرينج إلى أنه 
في األشهر التي سبقت اجلرمية، 
انش��غل األمي��ر محم��د بتقدمي 
نفسه في صورة إصالحي تنويري، 
ومع أن ذلك -كما يرى ويرينج- لم 
يكن لُيصدق أبًدا، في حني أضفى 
ولندن  واش��نطن  ف��ي  الكثيرون 
بع��ض املصداقي��ة علي��ه. فقد 
ترك��ت جرمي��ة إس��طنبول )إلى 
جانب القمع املشدد للمعارضة 
في اململكة( صورة »اإلصالحي« 
رَت ولي  في حال��ٍة يرثى لها، وصوَّ
العه��د رمًزا للقس��وة والطيش 

وسوء احلكم.
ي��رى  املتح��دة،  الوالي��ات  وف��ي 
اجتاه��ني  هن��اك  أن  التقري��ر 
رئيس��يَّني م��ن املعارض��ة داخل 
الراه��ن  للوض��ع  الكونغ��رس، 
ن  للتحال��ف مع اململك��ة. يتكوَّ
وبع��ض  دميقراطي��ني  م��ن  األول 
بالعالقة  ملتزم��ني  اجلمهوريني، 
قلق��ون  لكنه��م  األساس��ية، 
من أن س��وء إدارته��ا من الرئيس 
ترام��ب واألمير محمد يجعل من 
الصعب احلفاظ عليها سياسًيا، 

ويريدون حل مصادر األزمة احلالية، 
وليس مفاقمتها، ما يعني نهايًة 

س��ريعة حل��رب اليم��ن، وحتقيًقا 
مقبواًل حول مقتل خاشقجي.

��ده   أم��ا االجت��اه اآلخ��ر، فُيجسِّ
التقرير في اليسار الناشئ داخل 
احلزب الدميقراط��ي، ويضم أمثال 
السيناتور بيرني ساندرز والنائبة 
إله��ان عم��ر، ويعبر ع��ن مخاوف 
أعم��ق ح��ول الدع��م األمريك��ي 
للمملك��ة، وهدفهم هو التغيير 
اجلوه��ري ف��ي السياس��ة، ليس 

احلفاظ على العالقة األساسية. 
وجه��ة  ف��ي  أن��ه،  عل��ى  ع��الوة 
نظ��ر ويرين��ج، ال ميكن اس��تبعاد 
احتمالي��ة ظه��ور جي��ل أصغ��ر 
س��ًنا وأكثر تعددية من املصوتني 

يتحّدون السياسة املتبعة.
يعتق��د التقري��ر أنه رغ��م تآلف 
األطراف لتكوين معارضة مؤثرة، 
اضطر البيت األبيض إلى االعتماد 
على إصدار أوامر تنفيذية للتغلُّب 
عليها، الفًتا إلى أن دعم واشنطن 
الكام��ل للمملكة مس��تمر إلى 
اآلن عل��ى كلِّ ح��ال، لكنه يظل 

غير مضمون. 
ويعتق��د التقري��ر أن��ه إذا أصبح 
العال��م ج��اًدا أخي��ًرا ف��ي بحث 
املن��اخ، س��يتعنيَّ عل��ى  أزم��ات 
احتياط��ي  م��ن  كبي��رة  نس��بٍة 
دون  تبق��ى  أن  احلال��ي  النف��ط 
اس��تخراج، ما يحرم السعوديني 
املالي��ة.  األص��ول  مراكم��ة  م��ن 
ويشير إلى أنه طاملا أن النفط هو 
ش��ريان احلياة لالقتصاد العاملي، 

تظل الس��يطرة االس��تراتيجية 
في  الرئيس��ي  االحتياطي  عل��ى 
اخلليج هي مصدر رئيسي للقوة 
ف��ي النظام العامل��ي. ويلفت إلى 
أن ث��روات البترودوالر، التي تولِّدها 
ل مصدرًا  مبيعات النفط، تُش��كِّ
مربًح��ا لالس��تثمارات وصفقات 
األسلحة، فإذا ما تخلص العالم 
من النفط، سيكون من الصعب 
إيج��اد س��بب الس��تمرار الدعم 
لدولة استبدادية تتناقص ثروتها، 
وس��تعتبر عالقتها مع واشنطن 

ُمكلِّفة سياسًيا. وبالقدر نفسه 
ي��رى ويرينج أنه رمبا ي��ؤدي التغير 
املناخ��ي إل��ى قل��ب السياس��ة 

اخلارجية.
مماثل��ة  دينامي��ات  ��ف  تتكشَّ
ف��ي بريطاني��ا، احللي��ف الغربي 
ل��م  للري��اض.  اآلخ��ر  الرئيس��ي 

مينع احلكم الص��ادر عن احملكمة 
األس��بوع املاضي جميع عمليات 
واس��تأنفت  األس��لحة،  نق��ل 
احلكوم��ة عل��ى احلك��م، لكن��ه 
أع��اق ه��ذه الص��ادرات بفاعليٍة 
في الوق��ت احلالي، وهو أم��ٌر يراه 
ويرينج مهًم��ا بالنظر إلى أهمية 
الطائرات البريطانية في القصف 
الذي يقوم به التحالف، ومركزية 
مبيعات األس��لحة ف��ي العالقة 

البريطانية مع اململكة.
أن األه��م م��ن ذل��ك ه��و أن حزب 
العم��ال البريطاني مي��رُّ بعملية 
دقيق��ة  لكنه��ا  مؤمل��ة  تغيي��ر 
ومحددة، أش��به مبا يحدث داخل 
احل��زب الدميقراطي ف��ي الواليات 
القي��ادة  تنتق��د  إذ  املتح��دة. 
باستمرار سجل حقوق اإلنسان 
��ش  للنظ��ام ف��ي اليم��ن، وتهمِّ
العم��ال  ح��زب  م��ن  املش��رعني 
املؤيدين للمملكة. ويشير ويرينج 
إل��ى أن ه��ذه القي��ادة مدعوم��ٌة 
بعضويٍة حزبية واس��عة، وتلتزم 
السياس��ة  ف��ي  جدي��د  باجت��اٍه 

اخلارجية البريطانية.
أن الرواب��ط االس��تراتيجية ب��ني 
القوى األطلسية وآل سعود جنت 
م��ن العديد من األزم��ات على مرِّ 
الس��نني، وأنها رمبا حتاول البقاء 
لعقٍد ث��اٍن، وي��رى أن التهديدات 
الوجودي��ة واضح��ة اآلن، وأنه إذا 
كانت ل��دى أيِّ أحٍد ف��ي الرياض 
أو واش��نطن أو لندن خطٌة جادة 
الراهن،  الوض��ع  للحفاظ عل��ى 

فإنهم يبقونها سًرا مشدًدا.
الس��عودية  اجله��ود  أن  كذل��ك 
األخي��رة للبقاء على صلٍة وثيقة 
بالبيت األبيض كانت ناجحًة بال 
ش��ك. مع ذلك، قد تندم اململكة 
عل��ى املراهن��ة بكل ش��يء على 
رئاسٍة تبدو أكثر متثياًل للجوانب 
األقبح ف��ي التاريخ األمريكي من 
ح ويرينج أن  مستقبله. فيما يُرجِّ
النظام الس��عودي سوف يخاطر 
في الس��نوات املقبلة ب��أن يجد 
نفس��ه خاس��ًرا املال واألصدقاء 

والوقت.

12 قضايا

عبد املهدي يطالب 
السلطات بالتدخل 
بالتدخل الفوري للتصدي 
للكارثة وإعالن حالة اإلنذار 
يف املنطقة املنكوبة

هناك تقارير قدَّمها خرباء 
إىل مجلس األمن التابع 
لألمم املتحدة تفيد بأن 
التحالف الذي تقوده اململكة 
مسؤول عن غالبية قتلى 
الحرب يف اليمن

اجلبوري

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

حلفاء السعودية يسقطون واحدًا تلو اآلخر .. لماذا ؟
كانت واشنطن ولندن عاملني مساعدين للمجزرة بتقدميهما مساعدة أساسية مل تكن عمليات القصف لتتم من دونها

خاشقجي

الهان عمر

العاهل السعودي

كوارث العراق.. أخمدت الحرائق واشتعلت االتهامات

سلسلة حرائق اندلعت يف مناطق متفرقة من العراق يف اآلونة األخرية قال مزارعون إن بعضها مفتعل

اجلبوري : التصدي للحرائق يف بدايتها ملا حصلت هذه 
الكارثة اليت تعدت مرحلة تدمري االقتصاد العراقي 

وتفاقمت إىل درجة قتل الناس

انتصار اجلبوريعبد املهدي
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أث��ار تده��ور احلال��ة الصحية للرئيس التونس��ي 
الباجي قايد السبسي، من أيام معدودة، الشكوك 
حول اس��تمراره في منصبه، خصوًصا مع وصول 
وضعه الصحي إلى مرحلة »حرجة«، كما وصفه 
مسؤولون، إلى جانب كبر سنه )92 عاًما(، ما يزيد 
من هذه الشكوك، ويجعل استكمال واليته أمًرا 
محل ش��ك، إن حتس��نت صحته في الس��اعات 

األخيرة.
ومع اقتراب نهاية واليته الرئاس��ية في )تش��رين 
الثان��ي( املُقب��ل، بعد مرور خمس��ة أع��وام على 
انطالقها، ترتفع حظوظ ُمرش��حني ُمنافس��يني 
ُمحتمل��ني  خلف��اء  أنفس��هم  ط��رح  حاول��وا 
للسبس��ي، س��اعني لتعزيز حظوظهم بنس��ج 
حتالف��ات سياس��ية، وتنظي��م ج��والت لتق��دمي 

أنفسهم.
فما الذي ينتظر تونس، ومن هم هؤالء املرشحون، 
وما هي حظوظهم؟ التقرير التالي يحاول اإلجابة 

عن ذلك.
ما املسار الذي ينتظر تونس حال عدم استكمال 

السبسي واليته؟
يطرح س��يناريو عدم استكمال السبسي واليته 
الرئاس��ية، س��واء لعدم قدرته على إدارة ش��ؤون 
الب��الد أو وفاته؛ مس��ارات بديلة، حت��اول التعامل 
مع حالة ف��راغ مؤقت أو دائم ف��ي منصب رئيس 

اجلمهورية.
ويُلزم الدس��تور التونس��ي حال الفراغ املؤقت، 
انعقاد اجتماع عاجل للمحكمة الدس��تورية 
الختي��ار بدي��ل، وه��و املس��ار ال��ذي ل��ن يكون 
متحقًقا؛ كون احملكمة لم تتشكل هيئتها من 
جانب أعضاء البرملان منذ عام 2011، املس��ؤول 

عن انتخاب أعضائها .
بانتفاء مسار اجتماع هيئة احملكمة الدستورية، 
يس��توجب املسار الثاني تعيني رئيس احلكومة 
رئيًس��ا مؤقًتا للب��الد، والذي س��يكون في هذه 
احلالة يوسف الش��اهد، استناًدا للمادة 82 من 
الدستور، التي تنص على أن »لرئيس اجلمهورية 
إذا تع��ّذر عليه القيام مبهام��ه بصفة وقتية أن 
يفوض سلطاته إلى رئيس احلكومة ملدة ال تزيد 

عن 60 يوًما«.
وف��ي ه��ذه احلالة؛ يظل الش��اهد ف��ي منصب 
الرئيس املؤقت مل��دة 30 يوًما، يحق له التجديد 
لفت��رة واح��دة مماثلة فقط، حلني ع��ودة الرئيس 

الفعلي ملنصبه.
بينما يُشكل املسار اآلخر، الذي يفترض الفراغ 

الدائ��م للمنصب حال الوف��اة أو وقوع عجز دائم 
يعوق اس��تكمال مدته الرئاس��ية؛ اختيار رئيس 
مجلس النواب، محم��د الناصر )85 عاًما(، رئيس 
مؤقت للبالد، اس��تناًدا للفصل 84 من الدس��تور 

التونسي.
ويظ��ل الناصر في هذا املنصب، فت��رة تتراوح بني 
45 و90 يوًم��ا، يس��توجب عليه خالله��ا الدعوة 
لالنتخابات. على أن ميتنع الرئيس املؤقت -س��واء 

كان رئيس احلكومة أو البرملان عن املساس بتعديل 
الدس��تور-، أو حل البرملان أو تنظيم اس��تفتاء، أو 

تقدمي الئحة لوم ضد احلكومة.
أب��رز  فم��ن  تقت��رب..  الرئاس��ية  االنتخاب��ات 

املُرشحون؟
على جان��ب آخر؛ يفصل السبس��ي عن منصب 
الرئيس ش��هور معدودة، لن يترش��ح بعدها )في 
ح��ال حتس��نت صحت��ه(، كم��ا تعهد ف��ي أبريل 
)نيسان( املاضي، أمام حزبه، بهدف إفساح اجملال 

أمام الشباب، على حد تعبيره.
ويُع��د السبس��ي ال��ذي ق��ال »ب��كل صراحة، ال 
أرغ��ب في الترش��ح« ألنه »ال بد من فس��ح اجملال 
للش��باب«، وس��ط صيحات أعضاء احل��زب الذي 
أسس��ه؛ بهتافات »الش��عب يريد السبسي من 
ا، وذلك  جديد«، أول رئيس للبالد ينتخب دميقراطيًّ

عام 2014.
ومع اقتراب انعقاد االنتخابات الرئاس��ية املُقررة 
ف��ي 17 نوفمبر املقبل، والتي ق��د يتقدم موعدها 
حال تخلى السبس��ي عن منصب الرئاسة، برزت 
وج��وه ُمرش��حني ُمحتمل��ني، طرحوا أنفس��هم 
خلفاء ُمحتملني للسبسي، من بينهم من أعلن 

ترشحه بشكل رسمي .
نسعي في الس��طور التالية الستعرض أبرز هذه 
األسماء، استناًدا ملواقف بعضهم، ومقابالت مع 

صحفيني تونسيني.

محمد عبو.. سجني نظام بن علي
هو احملامي محمد عبو، من معارضي نظام الرئيس 
اخمللوع زين العابدين بن علي، وأحد قيادات »حزب 
املؤمت��ر من أج��ل اجلمهوري��ة«، الذي كان يرأس��ه 

منصف املرزوقي.
ُس��جن عبو أيام بن علي بس��بب مقال شبه فيه 
بن علي بشارون، وهو حالًيا على رأس »حزب التيار 
الدميقراط��ي« ويتمتع بحظوظ واف��رة، ويُعد أحد 

ركائز حزبه في مقاومة الفساد.
قيس سعيد.. األستاذ اجلامعي »نظيف اليد«

أستاذ القانون الدس��توري قيس سعيد، الذي ال 
ينتمي ألي حزب سياسي ويتمتع بحظوظ وافرة 
ألن��ه يع��رف ب�»نظاف��ة  اليد«، فض��الً عن كونه 
»ش��خًصا ذي مب��ادئ وض��د قانون املس��اواة في 
امليراث.. إنس��ان جدي لكنه لم ميارس السياسة 
من قبل«، كما أكدت مصادر صحافية تونسية.

ودرّس أستاذ القانون الدس��توري في العديد من 
اجلامعات التونسية، وأدار قس��م القانون العام 
ب�»كلية احلقوق« بسوسة بني 1994 و1999، وكان 
ضم��ن فريق اخلب��راء لألمانة العام��ة ل�»جامعة 
الدول العربية« الذي أعد ميثاق اجلامعة العربية، 
وب��رز صيته بعد الثورة وكانت له إس��هامات في 

صياغة الدستور.

نبيل قروي.. مالك الفضائيات
نبيل ق��روي صاحب »قن��اة نس��مة« و»جمعية 
خليل« التي يحاول من خاللها كس��ب ود الفئة 

الشعبية الضعيفة، وقد أسس منذ أسبوع حزبًا 
اسمه »قلب تونس«،  بينما أطلق على جمعيته 
اسمها »خليل تونس«، وهو اسم ابنه الذي توفي 

منذ ثالث سنوات في حادث مرور.
ويُش��كل التنقيح احمُلتم��ل للقان��ون االنتخابي 
عائًق��ا قد مينعه من الترش��ح، إذ س��بق للبرملان 
التونس��ي إقرار قان��ون االنتخاب املثي��ر للجدل، 
وال��ذي نص على من��ع كل ميلك جمعي��ة خيرية 

من الترش��ح لالنتخابات »خوًفا من املال األجنبي 
واملساعدات اخليرية«.

ويس��تمد القروي قوته من »اآلل��ة اإلعالمية التي 
ميتلكها« فهو صاحب قناة فضائية ومؤسس��ة 

لإلنتاج واإلشهار، باإلضافة إلى خطابه الشعبوي 
ورئاس��ته جلمعية خيرية، كما يقول س��ليماني 

الشعباني، الصحفي التونسي في تصريح ل�ه.

عبري موسي.. عدوة الربيع العربي
محامية ورئيسة »احلزب الدستوري احلر«، ويُشكل 
الرئي��س الراحل احلبي��ب بورقيبي��ة، مرجعيتها 
السياس��ية، وتُع��د من بقاي��ا النظام الس��ابق، 
إذ كان��ت عل��ى رأس الفرع الش��بابي ل�»التجمع 

الدستوري الدميقراطي« وهو حزب بن علي.

وتتمتع موس��ى بحظوظ وافرة رغم العداء الذي 
يكن��ه لها العديد من أبناء الش��عب التونس��ي، 
وانتكاس��ة  األول  املرب��ع  إل��ى  الع��ودة  متث��ل  إذ 
الث��ورة. واضطلعت الس��يدة عبير موس��ي بعدة 
مس��ؤوليات منها مس��اعدة رئيس بلدية أريانة، 
ورئيس��ة جلنة النزاعات وعضوة »املنتدى الوطني 
للمحام��ني التجمعيني«، إضافة إلى مس��ؤولية 
الكتابة العام��ة للجمعية التونس��ية لضحايا 

اإلرهاب.

يوس��ف الش��اهد.. دعم خارجي وسيطرة 
على املؤسسات

هو رئيس احلكومة احلالي يوس��ف الشاهد، الذي 
أس��س منذ ش��هور »حزب حتيا تونس«، وش��غل 
منصب وزير التنمي��ة احمللية في حكومة احلبيب 

الصي��د ب��ني 12 يناي��ر )كان��ون الثان��ي( 2016 ومت 
ترش��يحه لرئاس��ة حكومة الوحدة الوطنية من 

قبل قائد السبسي.
وأعلن ح��زب »حتيا تونس«، الش��هر اجلاري، أنه مت 
انتخاب رئيس الوزراء التونس��ي يوسف الشاهد 
رس��مًيا رئيًسا للحزب الذي أطلقه أنصاره، وذلك 
قبل بضع��ة أش��هر م��ن االنتخابات الرئاس��ية 

والتشريعية في البالد.
ويوضح الش��عبانية نقاط قوة الشاهد: »رئيس 

احلكومة احلالي يستمد قوته من توظيفه ملوقعه 
ومؤسس��ات الدولة باإلضافة إل��ى ما يحظى به 
من دعم خارجي«. ويؤكد أن أمر ترش��ح الش��اهد 
ما زال غير واضح، لكنه يرى أنه األقرب أن يترشح 

خاصة في ظل تنظيم انتخابات مبكرة.

ألفة رامبورغ..  داعمة الرئيس الفرنسي!
ألف��ة رامبورغ زوج��ة امليلياردير الفرنس��ي قيوم 
رامب��ورغ وصاحب��ة »جمعي��ة عيش تونس��ي«، 
وتُع��د حظوظها أقل من املُرش��حني الس��ابقني، 
وقد مينعه��ا تنقيح القان��ون االنتخاب��ي إذا متت 
املصادق��ة عليه من الترش��ح، كونها مؤسس��ة 
جلمعي��ة تتلقي متوي��الً خارجًيا. ُوتع��د ألفة أحد 
أبرز الداعمني للرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون، 
وتدعم جمعيتها العديد م��ن األعمال الثقافية، 

وعدًدا آخر من األعم��ال في مجال الرقص واآلداب 
والسينما واملسرح.

من امُلرشح األكثر حًظا؟
يق��ول الكاتب واإلعالمي التونس��ي هادي يحمد، 
ف��ي تصريح��ات خاصة أن��ه: »م��ن الصعب في 
الوقت احلالي معرفة املرشح األكثر حًظا، فهناك 
نيات عديدة وإعالنات لترشح لرئاسة اجلمهورية. 
احلقيقة أنه لآلن ليس هناك إجماع داخل القوى 
احلداثية على مرش��ح معني ميكن أن ميأل كرس��ي 

الباجي في قرطاج«.
ف��ي  االقت��راع  املواطن��ني خ��الل عملي��ة  أح��د 

االنتخابات السابقة
ويُضيف: »رمبا سنش��هد مفاجآت األيام األخيرة. 
مبعنى تقدم ش��خصيات ال حتظى بالضرورة على 
اإلجم��اع الكافي، فش��خصيات م��ن قبيل عبير 
موس��ي رئيسة »احلزب الدس��توري احلر« املعادية 
الشرسة لإلسالميني ميكن أن يكون لها حظوظ. 
محمد عبو رئيس »حزب التيار الدميقراطي« ميكن 
أن يك��ون له حظ أيًضا، ورمبا يكون محل »توافق« 
مع »حركة النهضة«، عالوة على وجود مرشحني 

آخرين.
ويوضح س��ليماني الش��عباني: »نع��رف أن نداء 
تون��س يعي��ش االنش��قاق وال مرش��ح أساس��ي 
مجمًعا علي��ه حلد اآلن. احلقيقة نحن في انتظار 
التقدمي الرسمي والنهائي للترشحات«، معتقًدا 
أن: »منصب كرسي الرئاس��ة سوف يُحسم في 

األيام القليلة قبل اليوم املوعود«.
بينم��ا يس��تبعد هادي يحم��د دف��ع »النهضة« 
مبُرش��ح له��ا ف��ي االنتخاب��ات املُقبل��ة، مرجًحا 
اكتفاءها بدعم مرشح مس��تقل. ويوضح هادي 
أن��ه من األرج��ح أن ال جت��ازف »النهض��ة« بتقدمي 
مرشح نهضاوي، لن يحظى مؤكًدا باإلجماع. وأن 
األقرب لطريقة عمل احلركة، أن تُرشح الشخص 
الذي تتوف��ر فيه خصائ��ص »التواف��ق«، أي عدم 

معاداة احلركة اإلسالمية.
وح��ول املُرش��ح ال��ذي يعتق��د أنه س��ينال دعم 
»النهضة«، يعتقد هادي أن محمد عبو إن ترشح 
ومر إلى الدور الثاني، سيحظى بدعم »النهضة«، 
موضًحا أن »النهضة« حركة براغماتية، على حد 

تعبيره.
وبس��ؤاله: »ه��ل دع��م النهض��ة كاف لصع��ود 
املرش��ح ملنصب الرئي��س؟«، يُجيب اله��ادي :»ال 
طبًعا؛ جمهور النهضة في االنتخابات السابقة 
��ن املرزوقي م��ن الوصول إل��ى قرطاج مرة  لم مُيكِّ

أخرى«.
ويختت��م هادي تصريحات��ه بالق��ول: »انتخابات 
الرئاس��ية القادمة، س��تكون األصعب في تاريخ 
االنتخاب��ات بع��د الث��ورة. احلداثيون مقس��مون 
والنهض��ة لن تس��طيع وحدها حس��م املعركة 

االنتخابية«.

وتصاع��دت التوترات بش��دة ب��ني طهران 
وواشنطن في األسابيع القليلة املاضية، 
بع��د عام على انس��حاب واش��نطن من 
االتف��اق النووي املوقع ف��ي عام 2015 بني 
إي��ران والقوى الكب��رى لكب��ح البرنامج 
الن��ووي اإليران��ي مقابل رف��ع العقوبات 

الدولية املالية عنها .
ودعا الرئي��س األمريكي دونالد ترامب إلى 
محادثات مع النظام اإليراني "دون شروط 
مسبقة"، فيما اس��تبعدت طهران ذلك، 
قائلة إن "عل��ى ترامب العودة إلى االتفاق 

إذا كان يريد التفاوض معها" .

وزادت حدة التوتر في العالقات األمريكية 
اإليراني��ة ووصل��ت إل��ى ح��د التصعي��د 
العس��كري، وذلك بعد انسحاب الرئيس 
األمريك��ي، دونال��د ترام��ب، م��ن االتفاق 

الن��ووي الذي وقع، ع��ام 2015 مع طهران، 
وبعد وقوع هج��وم على ناقلتي نفط في 

بحر ُعمان قبل أسبوع.
وكان احلرس الثوري اإليراني أعلن إسقاط 

طائرة استطالع أمريكية حديثة بصاروخ 
إيران��ي ف��وق مضي��ق هرمز، وأق��ر اجليش 

األمريك��ي اخلمي��س املاض��ي، مب��ا أعلنه 
احلرس الثوري .

وقال اجليش األمريك��ي إن الطائرة التي مت 
إس��قاطها كانت حتلق على ارتفاع كبير 

ف��ي اجملال اجل��وي فوق مضي��ق هرمز على 
بعد 34 كيلومت��را تقريبا من اجملال اجلوي 

اإليراني.
الى ذلك قال وزير اخلارجية اإليراني محمد 
جواد ظري��ف إن "طهران ل��ن تخضع أبدا 
للضغوط األمريكية، وأن على واش��نطن 
إبداء االحت��رام إذا أرادت إج��راء محادثات 

معها".
وأضاف ظريف، في كلمة نقلها التلفزيون 
اإليران��ي، امس االثنني: "ل��ن تخضع إيران 
أب��دا لضغ��وط الوالي��ات املتح��دة، على 
أمري��كا محاولة احت��رام إي��ران، إذا أرادوا 
احلديث مع إيران فعليهم إبداء االحترام".

وأك��د وزير اخلارجية اإليران��ي أن "الواليات 
املتح��دة هزمت ف��ي الدول اجمل��اورة إليران 
امل��دى  عل��ى  اقتصادي��ا  ته��زم  وس��وف 
الطويل"، معتبرا أن "أهمية اآللية املالية 
األوربية بالنسبة إليران تكمن في توسيع 

الفجوة بني أوربا والواليات املتحدة".
وتصاعدت التوترات بش��دة بني طهران 
القليل��ة  األس��ابيع  ف��ي  وواش��نطن 
املاضي��ة، بع��د ع��ام على انس��حاب 
واشنطن من االتفاق النووي املوقع في 

عام 2015 بني إيران والقوى الكبرى لكبح 
البرنام��ج الن��ووي اإليران��ي مقاب��ل رفع 

العقوبات الدولية املالية عنها.
ودعا الرئيس األمريك��ي دونالد ترامب إلى 
محادثات مع النظام اإليراني "دون شروط 

مسبقة"، فيما اس��تبعدت طهران ذلك، 
قائلة إن "على ترام��ب العودة إلى االتفاق 

إذا كان يريد التفاوض معها".
كم��ا أعل��ن وزير النف��ط اإليران��ي، بيجن 

زنغن��ة، ام��س االثن��ني، أن إيران ل��ن تغير 
موقفها عل��ى الرغم م��ن تزايد الضغط 

األمريكي والعقوبات األمريكية املتزايدة.

ونقل��ت صحيف��ة "بلومبرغ" ع��ن الوزير 
اإليران��ي زنغن��ة: "إيران س��ترفض ميثاق 
التعاون مع الدول غي��ر األعضاء في أوبك 
واعتب��ر أن جلس��تها املقبل��ة س��تكون 

سهلة وواضحة ألن موقفي واضح".
وأش��ار زنغن��ة أن منظمة "أوب��ك" تواجه 
خطر ال��زوال واملوت في ح��ال بقيت على 
سياستها. وسأل الوزير اإليراني ملاذا اتخذ 

قرار أوبك في أوساكا وليس في فيينا؟".
وختم زنغن��ة قائال: "إي��ران ترفض ميثاق 

الشراكة الطويلة األجل مع أوبك".
وأضاف:إيران تؤيد التع��اون مع الدول غير 
األعض��اء ف��ي أوب��ك ولكن م��ا دام بعض 
أعض��اء أوب��ك معادي��ن ألعض��اء آخري��ن 
مث��ل إيران فإن التفاهم��ات مع الدول غير 
األعضاء في أوبك ستكون غير مجدية وال 

توجد فرصة للتعاون.
وكان رئيس الش��ركة الوطني��ة اإليرانية 
للنف��ط قد أكد، ، أن العقوبات األمريكية 
األخي��رة على قطاع النف��ط في بالده لم 

توقف صادرات طهران من النفط.
يذك��ر أن الوالي��ات املتح��دة أعلنت العام 
املاضي انس��حابها م��ن االتف��اق النووي 
اإليراني، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية 
على طهران، تشمل قطاعات عدة، أبرزها 

قطاع النفط.
ومت إعف��اء 8 دول من ه��ذه العقوبات حتى 
2 ماي��و/ أي��ار 2019، على أم��ل متديد هذه 
االس��تثناءات، إال أن البي��ت األبي��ض ل��م 
ميددها، مستهدفا من ذلك خفض تصدير 

النفط اإليراني إلى الصفر.

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

يظل الشاهد يف منصب 
الرئيس املؤقت ملدة 30 
يومً�ا يحق له التجديد 
لفرتة واحدة مماثلة 
فقط لحني عودة الرئيس 
الفعلي ملنصبه

قائد في الحرس الثوري اإليراني يحذر أمريكا من قرار الحرب : أعيدوا حساباتكم

وزير اخلارجية اإليراني: طهران لن ختضع للضغوط وعلى واشنطن 
التعامل معنا باحرتام

جيب أن يكون األمريكيون قد أخذوا درسا جيدا من أخطائهم بشن احلرب على أفغانستان والعراق

ح��ذر قائ��د في احلرس الثوري اإليران��ي األمركيني من اتخاذ قرار احلرب، داعيا إياهم ملراجعة حس��اباتهم جيدا فال ميكن التراجع خالل تل��ك احلرب.ونقلت وكالة فارس عن قائد مقر 
عملي��ات خامت األنبياء في احلرس الثوري اإليراني اللواء غالم علي رش��يد قوله، امس االثنني "س��ترد القوات املس��لحة اإليرانية بدون أي تردد وب��كل قوة على أي اعتداء ترتكبه 

الواليات املتحدة ضد أي جزيرة إيرانية أو على احلدود البحرية أو اجلوية أو البرية". وأضاف رش��يد "يجب على األميركيني أن يعيدوا حس��اباتهم جيدا قبل أن 
يقرروا احلرب، حيث ال ميكن التراجع عنها" ، متابعا "نحن نحذر بأن مدة احلرب وزمانها لن تكون بيد أي أحد". وش��دد رش��يد "يجب أن يكون األميركيون قد 
أخذوا درس��ا جيدا من أخطائهم بش��ن احلرب على أفغانستان والعراق والتي تس��ببوا خاللها مبقتل وجرح أكثر من 70 ألف شخص وصرف أكثر من 7 آالف مليار 

دوالر".

عبري

قروي

الشاهدرامبورغ

محمد عبو

ظريف 

رشيد
زنغنة
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رشيد :سرتد القوات املسلحة اإليرانية بدون أي تردد وبكل قوة على أي اعتداء ترتكبه 
امريكا ضد أي جزيرة إيرانية

ترامب

االنتخابات التونسية تقترب .. من هم خلفاء الباجي قايد السبسي المحتملون؟
تملني للسبسي ترتفع حظوظ محُرشحني محُنافسني حاولوا طرح أنفسهم خلفاء محُ



وهاب السيد
1

ن��اي  مس��اءاتي, 
ووحشة,

يك��ون  ل��ن  وغ��روب 
االخير,

وس��رير دف��أ غادرني, 
وامرأة !

   2 
تتك��ور االس��الة مع 

نواح النائحني, 
وصراخ الصارخني,

مثقف��ني  ونحي��ب 

حاملني, 
س��يني  سيا و
مبتهج��ني مب��ا اتهم 

الرب!
  3

طوي��ل,  ه��ذا  ليلن��ا 
طويل, 

نهاراتن��ا  كم��ا 
املتوشحة باملرارات!

 4
نح��ن,  منفي��ون 
مط��ارات  تتقاذفن��ا 
والش��امتني,  الوجع, 
باحل��ب،  واملتاجري��ن 
الت��ي  والفراش��ات 

غادرتنا, والشتات !
 5

تته��اوى كلما بنيت, 

ما لها هذه اجلدران, 
امل��رارات  تؤرقن��ي 

واخلسران,
وعتمة قلقة!

 6
في االفق البعيد, 

اخلديع��ة  نتوش��ح 
وانصاف حللول, 

واراجيح توقفت منذ 
زمن بعيد عن الغناء!

 7
بل��وغ  ل��ي  كي��ف 

جموحك الصاخب, 
واله��ارب في اصقاع 

االنكسارات, 
كي��ف ل��ي , ولكم��ا 

بنيت جدارا, 
تهدمني؟

البينة الجديدة / حميد شغيدل 
اجلماهي��ر  هتاف��ات  وق��ع  عل��ى 
وانتشار االعالم املصرية فرحا بفوز 
منتخبها مببارات��ه االولى ببطولة 
امم افريقي��ا اجلاري��ة عل��ى مالعب 
القاه��رة كان��ت )البين��ة اجلديدة( 
هن��اك لتنق��ل ص��ورة ع��ن مصر.
ما يجلب االنتب��اه االعمار الكبير 
والتوسع ببناء املساكن والذي يدل 
على ني��ة احلكوم��ة بتقليل ازمة 
السكن ورمبا القضاء عليه نهائيا.
جتولنا في القاه��رة لنلقي الضوء 
عل��ى بعض اجلوان��ب االجتماعية 
التي متس��ك بها الشعب املصري 
االس��تقبال  وروعة  واهمها جمال 
وال س��يما للعراقي��ني حيث حتدث 
الفاي��د  محم��د  املواط��ن  مع��ي 
صاح��ب محل حتف وعط��ور قال:- 
نحن مع العراق ال نشعر بأن هناك 
مسافة تفصل بيننا نتألم الملكم 

ونف��رح لفرحكم. ونحن س��عداء 
حينما نراكم بيننا نشعر بجمال 
حضورك��م. وانتقلن��ا ال��ى مكان 
آخر ليس��ألنا صاحب التاكس��ي 
األس��طة ايه��اب س��ؤاال مختلفا 
هل أنتم شيعة أم سنة؟ اتضح ان 
االعالم قد اث��ر عليهم كثيرا وبعد 

ان عرف باننا منقت هذه التسميات 
تأس��ف واعتذر. وبني خان اخلليلي 
وس��يدنا احلسني والس��يدة زينب، 
وس��كينة وجمال املعالم القدمية 
وطع��م  واملهندس��ني  واملع��ادي 
يذكرن��ا  كان  ال��ذي  الكش��ري 
مبسلس��ل )لن اعيش ف��ي جلباب 

اب��ي( كان��ت رائح��ة النيل تنش��ر 
ش��ذاها على مركب نهري يتهادى 
م��ع املوس��يقى اجلميل��ة لالغاني 
العراقي��ة التي تس��معها في كل 
مكان. جولة س��ريعة في املتحف 
املصري الرهيب حتدثنا مع مومياء 
ت��وت عن��خ ام��ون وم��ع املل��كات 
احملنطات كنا نشعر اننا نتجول بني 
وزليخة. قصورهم وصورة يوسف 
ومن بعيد احسس��نا ان ابا الهول 
يريدنا ان نس��لم عليه اجتهنا الى 
اجليزة والى عجائب الدنيا السبع 
وقفت حائرا ال اس��تطيع ان اصف 
ش��عوري لعظم��ة ه��ذا الص��رح 
الرائع. للنطلق الى منتجع ش��رم 
الش��يخ الذي يكتظ بالسائحني 
من جنس��يات مختلف��ة وامللفت 
الرائعة للعوائل  العراقية  االجواء 
العراقي��ة وكان��ت معن��ا اح��دى 
العوائ��ل القادم��ة من ال��دورة في 

املهندس��ة  والت��ي حدثتنا  بغداد 
رش��ا حيث قالت اجمل ما نشعر 
به هنا هي احلرية الكاملة واالمان 
حي��ث انن��ي ل��م اش��عر بالغربة 
وهذه امل��رة االولى الت��ي ارى فيها 
البحر.ولي��س ببعي��د عائلة اخرى 
م��ع اطفاله��م. ومجموع��ة م��ن 
شبابنا متر مسرعة الجل الوصول 
الى ش��واطئ البحر. اس��توقفت 
احده��م وكان من مدينة س��امراء 
االستاذ احمدحيث قال:- اليست 
مدين��ة احلبانية اجم��ل؟ مصر ام 
الدنيا كم��ا يقال وهي فعال حتتاج 
الى اش��هر كي تستطيع ان تراها.

ش��عب جميل خ��دوم رائع محب 
للعراق حد اجلن��ون كما قال العم 
محم��ود الذي عم��ل ف��ي العراق 
م��ن  ده  س��نوات..)خيرنا  خم��س 
الع��راق(. ودعنا مص��ر ونحن ننظر 

الى هرم خوفو وكانه يودعنا.
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قصة قصرية

اُكت��ْب..! ح��ني يك��ون قلم��ك في ي��دك غصًنا من ش��جرة 
نار، يتس��اقط اجلمر من فم��ه على الورق، ويُلق��ي اجلذاذات 
ّاس  ّ��ق الن� ً��ا وال تنطف��ئ.. ذلك ك��ي يتحل� مش��تعلًة دائم�
حول موقدك في ه��ذا العالم العاصف، حيث جبال الثلوج 
وصفائ��ح اجلليد..! حني يناديك القل��م.. وال تناِد القلم حني 
تكتب.. فتكون كلماتك حًصى ورمالً..! لقد س��معُت أولئك 
ال�ّذين قصدوا الط�ّعام والش�ّراب يقولون يوًما: ُعدنا نتضّور 
جوع�ًا وعطًش��ا، ألن�ّنا لم جند هناك س��وى احلصى والّرمل  
في أكث��ر الكتب..! اكت��ْب ..! حني تكون أوراق��ك قد تناثرت 
علي��ك من الّس��ماء على هيئ��ة حمامة، فتحمله��ّن خبًزا 
زم��ن اجملاعة لل�ّذين ما زالوا ينتظرون الّزاد، ولم يعرفوا طعم 
اخلب��ز في هذا العال��م..! وال تَدْع قلمك يج��ري إالّ وراءك، وال 
ت�َِسرْ به يوًما إالّ حيث الّربيع يبعث إليك من أزاهيره الفِ�يح 
ّاس بني سطورك ذلك احلرف  ش��ذى وعبيًرا، كي يتشّمم الن�
األري��ج..! حني تكون أنت نفس��ك قلًما صاخًب��ا بني أصابع 
قلمك، ُويلقي كوثره ف��ي كّل ناحية على الّضفاف، فترتوي 
منك كّل صحراء ماحلة من بني البش��ر، تراها متشي وراءك 
عل��ى قدمني ف��ي الش���ّوارع..! تع��دو وراءك وتناديك بأعلى 
صوتها: اِرِْو ظمئي، وهاِت اس��ِقني يا قل��م..! وال تكن دورِيّ�ًا 
ثرث��ارًا.. ال يَدْع  نافذة إال ويقف عنده��ا..! كن هزارًا من ذهب، 
يت��رمنّ على الغص��ون وقورًا، ال يصدح إالّ مب��ا يحفظ له قْدرَه 
وقيمَة شدوه بني األطيار.. واعلْم أّن الّدنيا مل�ّت كثرة الّزرازير 
في األثير، وعافت أس��راب الّدورّي فوق النوافذ..! بعد أن تنزل 
بقلمك إلى القوارير واآلبار حتت صدرك.. ثّم اْسِقه هناك من 
ًا  ّاس حروف� تلك اجِل��رار الّدفينة، إلى أن تعود به يحم��ل للن�
من نبيذ، وتعابير من ماس، وكلمات منق�ّطة بالش�ّهد.. أَوما 
علمَت أّن في العالم أقالًما ُولدت مْي�تة في أيدي أصحابها، 
َ��ْت ، وأّن في الّزكام عافية للّس��ائرين بني الّرمم ..؟  وق��د أنت�َن�
ّاس معط�ّرة باحملّبة والبس��مة،  س��اعة تكون كلمات��ك للن�
ومضّمخة باألمل والّس��الم، فيمأل عَبق�ُها األثير، فتس��رع 
ًا،  وتخ��رج الَصرْع من ه��ذا العالم الذي يُزب��د، ويتلّوى وجع�
ّار..! والوي��ل في هذا العالم  ويرمي��ه الّروح الن�ّج��س في الن�
ملن يكتب بأفعى في يده، ويتنّزى الس��ّم منها ال الت�ّرياق وال 
ًا واحًدا يكفي أن يقتل أّمة  الن�ّف��ح الّزك�ّي..! إّن قلًما س��اّم�
بأس��رها في هذا العال��م..! اُكتْب رياًح��ا عواصَف تهّب من 
قلمك، وتدفع بقرونها كّل جدار يفصل بني الناس..!  وتطلق 
كلماِتك قنابَل تهدم األسوار بني أبناء البشر ..! بعد أن جتعل 
ّاس نشوة ومتعة، وحذارِ  تعابيرك حريًرا مفّوف�ًا يكس��و الن�
أن حتمل إليهم الش�ّوك والغضا يوم�ًا..  كفى قلوب الن�ّاس 
شوك�ًا، وعيونهم غًضا في دنيا األسى الّدائم..! اُكتْب صوت�ًا 
ه��ادرًا يركب صه��وة الّرياح، ليصل عزاًء إلى املأس��ورين في 
الّسجون، واملشّردين في اخملّيمات ، والّساكنني في الّزنزانات، 
ًا  واملتروك��ني في الع��راء، واملطرودين ال�ّذي��ن يحملون حريق�
شّب في صدورهم  منذ زمن بعيد ، وملّا ينطفئ..!وأنت تعلم 
أّن لألقالم قيامة لألموات كّل قرن في ملكوت الفكر والّروح، 
تفص��ل بني القمح والّزوان.. وحيث هناك ال يخلص إالّ الذين 
أُْع��ُط��وا أقالَمهم من فوُق ، وانح��درت مواهبهم من العال، 
فاحترس قبل ذلك اليوم الّرهيب، كي ال  تُلق�َى خزانة كتبك 
في الن�ّار األبديّة، هناك حيث البكاء وصرير األس��نان ..!! من 

كان له أذنان للّسمع فليسمع..!

اضاف��ة الى اخلوض في عوال��م التحوالت 
الش��عرية واملعرفية على مستوى املكان 
والفضاء االجتماع��ي والتعبيري البصري 
والرمزي.. مم��ا جعل منه اض��اءة الفتة في 
املش��هد االبداعي ملا ميتلكه من مقومات 
معرفي��ة ف��ي كتابة نص ش��عري مدهش 
يستفز ذاكرة املس��تهلك وينبش خزينها 
املعرفي.. كونه ينفتح على عوالم مبتكرة 
تؤك��د قدرت��ه الف��ذة اخلالق��ة لصوره��ا 
الت��ي  الفكري��ة..  رؤاه  ع��ن  والكاش��فة 
كشفت عنها جتربته الشعرية التي بدأت 
مع اول مجموعة له )حيث نبدأ االش��ياء( 
1969.. تالها )ارف��ع يدي احتجاجا( 1973.. 
بعده��ا يختار مغترب��ه الضباب��ي )لندن( 
الت��ي اكمل فيه��ا جتربته التي ل��م تغادر 
جذوره��ا وموروثها وتاريخه��ا.. ومن هناك 
كانت مجاميعه الشعرية )عثرات الطائر( 
1983 و)الن��رث االرض( 1988 و)مكائ��د آدم( 
و)قصائ��د   1995 االوبئ��ة(  و)ق��ارات   1991
من جزي��رة مهج��ورة( 2000 و)الس��موات  
 2005 الغج��ر(  و)آخ��ر   2003 اللقيط��ة( 
و)ليل اب��ي الع��الء(.. ومجموعة قصصية 
متفردة )مدينة النح��اس( 1995.. ومعرض 
تش��كيلي 2008.. اضاف��ة ال��ى الفضائل 
املوس��يقية ف��ي اربعة اجزاء )املوس��يقى 
والشعر واملوس��يقى والرسم واملوسيقى 
والفلسفة واملوسيقى والتصوف(.. اما في 
االبداع النق��دي فأنتجت عقليته )القلب 
املفك��ر. الش��عر يغن��ي.. ولكن��ه يفك��ر 
ايضا( الذي يدرس في��ه القصيدة املفكرة 
)قصي��دة االفكار(.. والتي يراها تس��تدعي 
موهب��ة ال تس��تقيم دون عنص��ر )العقل 
واملوس��يقا(..تبعه  والعاطف��ة  واخملبل��ة 
ب�)الش��اعر املتاهة وشاعر الراية..الشعور 

وج��ذور الكراهية( الذي تناول فيه جتارب 
شعرية لكل من )نازك املالئكة والسياب 
والبياتي وبلند احليدري وسعدي يوسف 
البري��كان  ومحم��ود  م��ردان  وحس��ني 
وسامي مهدي وحس��ب الشيخ جعفر 
وفاضل العزاوي وسركون بولص.. واخيرا 
النق��دي )ضب��اب االمبراط��ور..  كتاب��ه 

الشعر ومرايا احلداثة(..
وخالصة ش��عرية الش��اعر ف��وزي كرمي 
)املراي��ا والدخ��ان( الذي يكش��ف نقديا 
ع��ن مضمونه املقدمة الت��ي جاء فيها: 
)ان جتربة هذا الكتاب هي غربة الشاعر 
وغرب��ة الناق��د( ص9.. وان عتبة العنوان 
الت��ي  الدال��ة  الس��يميائية  العالم��ة 
تكشف عن ان )الدخان بنية اجتماعية 
ونفس��ية وم��ن صن��ع احلياة....في حني 
املرايا فعل ذاتي.. اجتماعي..ابداعي.. يرى 

ويرص��د ويعكس ويش��هد ويرتبط بافعال 
غير مألوف��ة في حي��اة الن��اس اليومية.. 
أم��ا النص فه��و )دخان االلهة املتش��ظي 
ف��ي املراي��ا..( ص11.. م��ن هنا تب��دو املرآة  
هي الورق��ة.. اما الدخان فه��و الكلمات.. 
بينم��ا القصي��دة دخانه��ا والش��اعر هو 
املزي��ل للدخان كلما تغي��رت احلياة.. على 
حد تعبي��ر الناقد النصير..كي يخلق نصا 
يقوم على ثنائية )االنا( و)االخر( التي تتجه 
صوب االلتحام والتواص��ل والتماهي.. الن 
)االن��ا( ال تدرك كينونتها اال في )االنت( مع 
اكتناز مبعطيات فنية وجمالية تسهم في 
اثراء الذاكرة بحكم اش��تغاالت الش��اعر 
مبس��تويات ش��عرية قائمة على السردية 
واحلواري��ة املنولوجي��ة واملوضوعية.. كون 
التجرب��ة الش��عرية ع��ن فوزي ك��رمي ذات 
متوت��رة..  قلق��ة..  فلس��فية  معطي��ات 
منبثقة من واقع مأزوم ومستقبل  يحمل 
حلمي��ة الذلت..ومن التقاب��ل بني الزمنني 
)احلاض��ر واملس��تقبل( تتوال��د اللحظ��ة 
االنفعالية التي تدفع )االنا( الش��لعرة الى 
البحث عما يطفئ وه��ج االنفعال ويعيد 

اليها توازنها واستقرارها..
منذ عشرين عاما

وانا أتأمل ظال
يقارب بني الكالم وبني احلجارة /39

فالنص يقترب م��ن الطبيعة وموجوداتها 

لتأكيد فاعلية الذات الكاش��فة لتمثالت 
بصرية.. وهذا ما كشف عنه الفصل االول 
)عوال��م الن��ص(.. اما فصل��ه الثاني الذي 
يتابع فيه الناقد خطى الشاعر االنعزالية 
)حتى انه كان يجال��س مقهى املعقدين( 
واس��تغراقه ف��ي عوامل��ه واالجت��اه صوب 
)تتضح مس��يرة  الفضائي��ة..  القصي��دة 
فوزي كرمي الشعرية من جهة كونها تتجه 
ال��ى القصي��دة الفضائية حي��ث اتخذت 
م��ن البيئة االيهامي��ة الثانوي��ة للفضاء 
مج��اال لش��عريتها )أتأم��ل ظ��ال( البنية 
املكاني��ة التي تتش��كل بوج��ود الضوء.. 
أما في فصله الثال��ث الذي يهتم بثقافة 
اجلس��د والتعري )اقدمك عاري��ا( اذ العودة 
الى اجلذور..الى البدايات االولى لتش��كيل 

املعرفة..الى الطبيعة..الى اخللق االول..(..
ايها الشعر

ال تختبر قامتي واتساع خطاي
عرني من سواي

عرني من سواي  / ص54
 فالن��ص يهيم��ن علي��ه خط��اب الن��داء 
ملواجه��ة مهيمن��ة الغي��اب.. فض��ال عن 
ان��ه مش��حون باحل��زن الدرام��ي بكثافة 
وجداني��ة مس��توحاة من جتلي��ات احلرية 
الداخلية للذات ..الت��ي ترتقي بالنص من 
املس��توى اللفظي الى املس��توى احلسي 
الوج��ودي.. اما فصله الراب��ع الذي اعتلته 
العالمة السيميائة )الطفولة� الكينونة( 

فقد ركز على قصي��دة النثر وبيان69 
الشعرية..فالناقد  واحلداثة  الشعري 
يق��ول )تعمق��ت حرك��ة التجري��ب 
والتدمي��ر ف��ي الس��تينات بقصيدة 
النث��ر وقصي��دة الك��والج لتؤس��س 
حرك��ة ثانية للحداثة الش��عرية..(..

وم��ن هن��ا تصب��ح جتربة ف��وزي كرمي 
الش��عرية مركبة.. جانب منها تطور 
ذاتيا عبر حقول هو اختطها لنفسه 
والثان��ي التغيير اجل��ذري الذي حدث 
ف��ي املراحل الالحق��ة.. فاخ��ذ ميزج 
ذات��ه باحلج��ر.. مياهه بالثل��ج.. ناره 
بالصخ��ر.. عل��ى ح��د تعبي��ر الناقد 
النصي��ر.. ال��ذي يؤكد ان الش��عرية 
احلديثة تأخ��ذ الفضائي��ة دورا الفتا 
ف��ي بنيته��ا العامة فتتش��كل من 
ثالثة مستويات: املس��توى االول..هو 
مس��توى االطار الذي يحيط باملش��هد 
او  طبيع��ي  مس��توى  الش��عري..وهو 
متخيل..املستوى الثاني: هو املؤلف من 
اس��ماء واجتاهات وخطوط ومس��تويات 
االمكنة..ام��ا املس��توى الثال��ث: فه��و 
حتوي��ل الزمني��ة الش��عرية ال��ى بني��ة 
فضائية عبر تشكيل الصور الفضائية 

املطابقة لصور القصيدة اللغوية..
عند زقاق لم آلفه

ال اسمع اال وقع خطاه
وحفيف املعطف

الناس مرايا انفسهم
واخلوف سكن  /ص94

فالنص يس��تمد شعريته من موضوعه 
بال��دالالت  الفن��ي  بنائ��ه  اغف��ال  دون 

والفكرة في مدلولها كقيمة جمالية..
ياس��ني النصير..في منجزه املتخصص 
بشعرية الشاعر فوزي كرمي يؤكد ان جزء 
مهما من جتربة الشاعر هي استذكارات 
لعدد م��ن اصدقائه املتوف��ني من االدباء 
ليجع��ل م��ن االس��تذكار عتب��ة اهداء 
العماله الشعرية وهو يقول فيهم )الى 
ارواح ه��ؤالء وكل املنس��يني غيرهم من 
ابناء جيلي ممن هرستهم عجلة املرحلة 
البربري��ة اه��دي قصائ��دي..( ص94.. ثم 
يعرج الناقد عل��ى )القصيدة وفضاؤها 
االجتماع��ي( في فصل��ه اخلامس الذي 

يطرز بدايته بنص للشاعر:
كل شراع لم يعد اليك يا مخافر احلدود

ال باحثا سدى عن املعنى
ولكن هربا من املعاني السود

فهو شراعي/ ص120
فالش��اعر يصوغ رؤيته الذاتية باسلوب 
عميق قائم على دالالت مكثفة مما اضفى 
عل��ى اس��لوبه بع��دا رمزيا موحي��ا.. اما 
في فصله الس��ادس واالخير )الهوامش 
واالقتعة( فيكش��ف الناق��د النصير من 
خالله عن جدلي��ة احلضور والغياب.. من 

خالل مقطعني شعريني اولهما:
احاول ان استعيد الوجوه/ففي كل وجه..

لو اني استعدت تفاصيله مومياء
ش��أن  البقاء/كذل��ك  رغب��ات  تنازعن��ي 

املدينة في داخلي/شأن تلك املدينة
ثانيهما:من يحدثه عن صبا ضحك كان 

يفتنت فيه الغوايات
 عن مدن ال تضيع موتى مرارتها

من يقاب��ل ما بني وحدته ف��ي الرصيف..
وبني امتالئه؟

موحشا� الحتف به الطير/ مستوحشا � 
ال تلني له الهاوية     /ص151

فالنصان يكشفان عن حضور باهر وغياب 
ش��فيف وهو م��ا يبع��ث عل��ى التواصل 
واملس��تقبل..فضال عن  في احلاضر)االني( 
انهما يكشفان عن ش��اعر يجيد اللعب 
الش��عري في املناطق املابني..هذه املناطق 
اجلدلي��ة التي تتداخل فيه��ا املتناقضات 
لتصوغ موقف��ا جديدا.. عل��ى حد تعبير 

الناقد النصير..

هاِت اسـِقين
 يا قلـم 

a

فنارات

يوسف ناصر

املنجز النقدي الكاشف عن العوامل الشعرية )مرايا ودخان( للناقد ياسني النصري
اخلوض يف عوامل التحوالت الشعرية واملعرفية على مستوى املكان والفضاء االجتماعي والتعبريي البصري والرمزي

 االبداع تعبير عن فلسفة الوجود وصراعات الذات الفراغ شحنة تتعلق مبوقف وجتيب عن اسئلة.. و)املرايا والدخان(.. 
املنجز النقدي الكاشف عن  العوالم الشعرية لشعرية الشاعر فوزي كرمي مبنى ومعنى.. والذي نسجت عوامله بفصولها  
الستة.. )عوالم النص( و)استكشاف( و)اقدمك عاريا( و)الطفولة � الكينونة( و)القصيدة وفضاؤها االجتماعي( ف�)الهوامش 
في شعرية  والهامش  اليومي  يالمس  وهو  النصير..  ياسني  الناقد  انامل  العنوان  وعتبة  املقدمة  عن  واالقنعة(.. فضال 

الشاعر الذي تتبدى في شعريته هواجس املدينة و االسطورة التي ينتمي اليها باعترافه.. كونها حترره من االوهام..

عرض / علوان السلمان

عكاب سالم الطاهر
 عام 1933، ولد عبدالرحمن 
منيف، في مدينة عّمان، الب 
عراقية.تخرج  وام  سعودي 
العالية  املعلم��ني  دار  ف��ي 
ببغ��داد )كلي��ة التربي��ة(.. 
وحصل على الدكتواره في 
االقتصاد. كان ضمن يسار 
التي��ار القوم��ي العروب��ي.
يوصف بانه خبير اقتصادي 
وادي��ب وناقد.  وفي النصف 
االول من س��بعينات القرن 
املاض��ي حل ف��ي دار الثورة 

للصحافة والنش��ر رئيساً 
النف��ط  مجل��ة  لتحري��ر 
التقينا. وهن��اك  والتنمية. 

ورغم ان��ه باحث اقتصادي، 
غزي��ر  روائي��ا  كان  ان��ه  اال 
اكثر  ل��ه  العط��اء. وص��در 
م��ن رواي��ة، منه��ا: ش��رق 
املتوس��ط.. وقرات له رواية  
»االشجار واغتيال مرزوق«.. 
تط��رق  عدي��دة  مح��اور 
الروائ��ي م��ن خالل  اليه��ا 
ش��خوص روايت��ه. وكان��ت 
نقدية بش��كل حاد للواقع 

العرب��ي. ومن تل��ك الرواية، 
التال��ي:  الن��ص  انتق��ي 
»..هي امرأة ريفية اس��مها 
يسمونها  والريفيون  ناهد. 

نه��دة. ويتناقل اهل القرية 
معلوم��ة مفاده��ا ان نهدة 
تخرج في الليل وعلى ضوء 
القم��ر ال��ى بي��ادر احلبوب 
.  وهناك تلتقي عش��يقها 
امللث��م. قبل الضي��اء االول 
تع��ود ال��ى داره��ا . لذل��ك 
سماها س��كان القرية : ام 
البي��ادر..«..  يضيف الروائي 
عبدالرحم��ن مني��ف :ام��ا 
العشيق امللثم ) ابو البيادر 
( فيلم يتح��دث عنه احد.  

ملاذا ؟ النه خوري القرية..!!

الروائي عبدالرمحن منيف و »أبو البيادر«

أيام يف مصر ..  مشمنا عطر النيل وتوضأنا مبائه وحتدثنا مع توت عنخ أمون وخجلنا من امللكات

رنيم ابو خضري / االردن 
ينضج الدحنون 

حتى بني السنة املوت
في القبور 

تزدهر االزهار بال اي 
احساس باالثم

...
تزهرين بكامل بريقك 

امام املأل 
الوردة التي لن يكره 

عبيرها احد 

اال ان الشخص الوحيد 
الذي اردت ان تكوني بني يديه 

اعمى...
...

انا بيت لضال هارب
وسادة ملتعب شاق

شاطئ لغريق يحتضر
وكنز لفقيد راحل

ووجه لعاشقة ميتة
وارتواء لعطش صائم

انا لست رنيم
رنيم الطريق واحلريق والعطش 

والكنز والبيت 
لست رنيم ابدا

انا الضياع.

علي البدر
البجاري.  أط��الل محل��ة  بقايا 
هجرها أهلها لصعوبة العيش 
أن  عم��ي  اب��ن  رج��وت  فيه��ا. 
يغادره��ا فرف��ض وقال عش��ت 

طفولت��ي هن��ا والب��د أن أموت 
بنف��س املكان. حتدث بحس��رة 
كركراتن��ا  أتتذك��ر  متنه��داً: 
نلعب  ونحن صغار  وس��عادتنا 
الكرة في هذا الشارع الضيق؟ 
أتتذك��ر تقاس��منا رغيف اخلبز 
اجلي��ران؟  ب��ني  األكل  وتوزي��ع 
عام��ل  يدف��ع  كي��ف  أتتذك��ر 
النظافة »جخيور« عربته ويدق 
األبواب دون مطالبته بإكرامية. 
أتتذكر س��اعة س��ورين وجسر 
الهن��ود وكي��ف يع��زف توم��ان 

ماصول��ه وينفخ في��ه من أنفه 
أحل��ى األحل��ان؟ أج��ل ي��ا اب��ن 
عمي، لكن��ك لم تقل لي كيف 
دفعتني نحو كورة الزنابير التي 
هجمت عل��ىَّ وأنا أصرخ أصرخ 
وأن��ت غارق ف��ي الضحك تنظر 
لوجه��ي املت��ورم! حلظة صمت 
س��ادت. طوقن��ي بذراعي��ه ثم 
ودعته بعد أن مسحت دموعه. 
أجل.. ما أحل��ى الصدق والنقاء 
في العاطفة. ي��ا ترى هل نقول 

ما أحلى أيام زمان؟

مقاطع  قصيدة

غروب يف حمطات الوجع 

طفوليت كانت هنا

  الناقد ياسني النصير



متابعة / البينة اجلديدة
رح��ل عن عاملن��ا، صباح ام��س االثنني، الفن��ان املصري عزت 
أبوعوف ع��ن عمر ناهز 71 عاماً، بعد ص��راع كبير مع املرض، 
حي��ث توفي داخل أحد املستش��فيات بالقاه��رة التي مكث 
بها نحو ش��هر ونصف الش��هر. وش��يع جثم��ان الراحل من 
مسجد السيدة نفيس��ة، بعد صالة الظهر، وبعدها مت دفنه 
في مقابر العائلة، بحس��ب ما أكدت ش��قيقته الفنانة مها 
أبوعوف في تصريحات نقلتها وسائل اإلعالم املصرية. يشار 
إل��ى أن النجم عزت أبوع��وف كان يتلقى الع��الج داخل أحد 
املستشفيات مبنطقة املهندسني، خاصة أنه كان يعاني من 
تعب في الكبد والقلب. وقالت الفنانة مها أبوعوف إنها في 
طريقها متوجهة من اململكة العربية السعودية إلى القاهرة 
لتش��ييع جثمان أخيها الراحل. من جانبه، أكد أشرف زكي، 

نقيب املهن التمثيلية، وفاة الفنان عزت أبوعوف صباح امس 
االثن��ني بعد صراع طويل مع املرض، فيما أعلن إيهاب فهمي، 
عضو مجلس نقاب��ة املهن التمثيلية، وف��اة الفنان أبوعوف 
عن عمر ناهز 71 عاماً. وكتب فهمي عبر حسابه الشخصي 
على »فيسبوك« قائالً: »تنعى نقابة املهن التمثيلية الفنان 
الكبير عزت أبوع��وف«. وأضاف: »كان منوذج��اً للفنان احملترم 
واخلل��وق، كان رمزاً من رموز الفن املصري وس��يظل، رحم اهلل 
الفقي��د وألهم أهل��ه وجمه��وره الصبر والس��لوان«. وعاش 
الفنان املصري عزت أبوعوف، ال��ذي وافته املنية امس االثنني 
عن 71 عاماً، السنوات التسع املاضية حياة مليئة بكواليس 
كثي��رة، حيث أُدخل عزت أبو ع��وف 3 مصحات عصبية وكان 
أبوعوف ينتظر استكمال تصوير فيلم »كل سنة وأنت طيب« 
مع النجم تامر حس��ني، وتصوير مسلسل »باحلب هنعدي« 
مع الفنانة س��ميرة أحمد. الفنان الراحل شارك في أكثر من 
100 عمل فني، س��واء سينما أو دراما أو مسرح، وترك بصمة 
كبيرة ف��ي كل هذه األعمال، حيث إنه ل��م يكتف بالتمثيل، 
ب��ل أبدع في تقدمي البرام��ج، وعمل كمذيع في مجموعة من 
البرام��ج احلوارية مع الفنان��ني بجانب التمثي��ل. كما وضع 
املوسيقى التصويرية للكثير من األعمال الفنية. ُولد أبوعوف 
في بيت موسيقي، إذ كان والده امللحن املعروف أحمد شفيق 
أبوعوف العميد الس��ابق ملعهد املوس��يقى العربية، وحصل 
على بكالوريوس الطب، لكن ش��غفه باملوسيقى والفن كان 

أقوى من أن يقاومه.

سالفة معمار: صعودي لم يكن سهاًل وطموحات كثيرة بانتظاري

املوسم احلالي يتمتع مبنافسة قوية ومليء باملسلسالت اجليدة وهذا شيء مجيل

* بعض املش��اهدين لم يستسيغوا عودة »سالم« 
إلى العمل في املشفى بشكل طبيعي من دون أي 
رد فعل من قب��ل املوظفني وزمالئها، بعد أن كادت 

تودي بحياتهم، ما قولك؟
�  عودتها بهذا الش��كل مبررة متاماً، فاحلوار الذي 
جمعه��ا بالضاب��ط املس��ؤول ع��ن القضية عند 
القبض عليها، يؤكد أن ابنة رجل نافذ له مكانته 
العالية، لذا تصرفوا معها مبعاملة خاصة، ويسروا 
إط��الق س��راحها. وأما عن س��لوك املوظفني لرمبا 
كان م��ن املمكن التركيز علي��ه أكثر، أنا حتى األن 
لم أستطع مشاهدة احللقات بشكل جيد، لكني 
أذكر جي��داً أن احل��وارات عند التصوي��ر، تضمنت 
شكر »سالم« للطبيب على تقبله عودته ووقوفه 

مع املش��فى الى جانبه��ا. وذلك مع اإلش��ارة إلى 
أن م��ا فعلته كان قهرياً ال ي��د لها فيه، ولم تضع 
احلقيب��ة وتدر ظهرها، بل بّلغت الش��رطة، وحتى 
ضّحت بحياة زوجها حتى من أجل إنقاذ املشفى، 

أظن األمر واضح جداً واإلنتقاد ليس في محله.
* لنقطع املس��افة إلى »حرملك«، ماذا عن جتربتك 

فيه؟
�  يتش��كل العمل م��ن مادة وحكاي��ة جميلتني، 
وش��خصية »قم��ر« الت��ي قدمتها في��ه، جديدة 
بالنسبة لي، وش��عرت بقدرتي على إخراج ما هو 
مختلف وجديد عبرها. أع��رف أن »اخلان« كمكان 
درام��ي مت تقدميه في الدراما، ولكن لم يتم التركيز 
س��ابقاً به��ذه احملورية عل��ى دور مديرت��ه. عموماً 

أحبب��ت الن��ص اجل��ّذاب، كم��ا أن مادت��ه صاحلة 
للتسويق بقوة.

* ماذا تابعت هذا املوسم وما رأيك به؟
�  احلقيق��ة ل��م يتس��ن ل��ي أن أش��اهد بش��كل 
صحي��ح حت��ى مسلس��التي إذ كنت منش��غلة 
بتصوي��ر »حرملك«. ولكن مما تيس��ر لي متابعته، 
أرى أن املوس��م احلال��ي يتمت��ع مبنافس��ة قوي��ة، 
وهذاش��يءجميل.  اجلي��دة،  ومليءباملسلس��الت 

واعتبره من املواس��م اجليدة للدراماالسورية، إذ 
أعادها »حرملك« إلى الس��وق، و«مس��افة أمان« 

و«دقيقة صمت« أعادا ثقة املشاهد احمللي بها.
* حتتفلني باليوبيل الفضي على دخولك التمثيل، 

وما هو شعورك وكيف تنظرين الى ما مّر؟
�   هل تصدق أني لم انتبه لألمر إاّل اآلن. بش��كل 
عام، أن��ا فرحة حقاً بوصولي ال��ى هنا، وفخورة 
برصيدي وعمل��ي الذي أديته، ال س��يما أنه كان 
مدروس��اً جيداً. عندما اتذكر املاض��ي، اقول رمبا 
كانت الظروف صعبة، ولكن ما يعني لي أني لم 
أحقق أي شيء بس��هولة، لم أحصد اي نتيجة 
إاّل بعد تعب كبير، لم أصل إلى هنا إاّل بتنٍب لكل 
خطوة في مشروعي، وتركيز وإميان ببالغ الشدة 
ف��ي عملي. صعدت الس��لم درجة درجة من دون 
أي قفزات. هذه األم��ور جتعلني فخورة ألن قدرت 
أن أحقق ما حققته بالطريقة التي حققته بها.

* ما الذي لم حتققيه بعد وتطمحني إليه؟
�   الكثير من األش��ياء، فأنا مازلت في هذه املهنة 
وأقاتل فيها، بس��بب وجود طموحات كبيرة جداً 
لدي، لم أحقق كل شيء فيها على صعيد مستوى 

األدوار والتعاط��ي، أمتنى أن تتغير الرؤية الس��ائدة 
في اإلنتاج حالياً، كي نس��تطيع جميعنا الذهاب 
إل��ى أماكن أخ��رى وأكثر تط��وراً. وعل��ى الصعيد 
الش��خصي، أفكر بعم��ل معاصر اس��تطيع من 
خالله ق��ول الكثير مما لم أقله س��ابقاً، باإلضافة 

الى نوعيات من الشخصيات واألدوار.
* لنفت��رض أن��ك ف��ي موقع الق��رار فيم��ا يتعلق 

بصناعة الدراما السورية، ماذا ستكون خطتك؟

�   الكثير من األش��ياء، على رأس��ها فرض ش��رط 
متتع مدراء ش��ركات اإلنتاج بالش��هادة اجلامعية 
عل��ى األقل كمحص��ل علمي، ويفض��ل أن تكون 
مرتبط��ة باملهنة. من جهة أخ��رى، لكنت اخترت 
املوهوبني م��ن الفنيني في جمي��ع اإلختصاصات 

في التصوير واإلضاءة والص��وت واملالبس وغيرها، 
وارس��لتهم للدراس��ة على نفقة املؤسسة التي 
اتواله��ا لصق��ل مواهبه��م على أس��س علمية 
ومواكبة لكل جديد، ال س��يما أن ه��ؤالء الفنيني 
يقوم��ون بجه��ود جب��ارة نابع��ة من تع��ب فردي، 
يطورون أنفس��هم من »اللحم احل��ي«. باختصار 
ستكون خطتي محاربة األمية في الدراما وتطوير 

ودعم املواهب املوجودة.
* هل مت اتصال مع الفنان قصي خولي بعد احللقة 

اخلاصة بك؟
� ال، ولكنن��ا أصحاب جداً وما زلنا. اإلتصال مت قبل 
احللقة، وأخبرته رأيي بصراحة، بأن التشبيه الذي 

اس��تخدمه ليس له، وال ميكن أن مير، وال استطيع 
جت��اوزه في اإلعالم، وهو فهمني متاماً. وهذا اليعني 
أب��داً أن قص��ي ليس صديقي ورفي��ق العمر وبيني 

وبينه األمور »محلولة« واليوجد أي خالف.
* وماذا عن تعليق الفنانة نادين نس��يب جنيم بعد 

احللقة وعالقتك بها؟
 �  هناك وٌد ونوع من التواصل بيننا، ونوع من الغزل 
املتب��ادل بيننا عل��ى مواقع التواص��ل االجتماعي 
وفي املناس��بات. وأنا اش��كرها على كالمها الذي 
س��عدت به. فرحت فعالً مبا قالت��ه. وأرى أن لديها 
مش��وارا طوي��ال تس��تطيع ان حتقق فيه أش��ياء 

كثيرة وجميلة.

albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة  

ال ترتبط بحزب أو حركة
 أو أية جهة دينية أو سياسية
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حاورها / امني حمادة

ال يعين أبداً أن الفنان 
املبدع  قصي خولي 

ليس صديقي ورفيق 
العمر وبيين وبينه 

األمور »حملولة« وال 
يوجد أي خالف

ال ميكن ملقابلة النجمة الس��ورية س��الفة معمار، أاّل تكون من بطولة املمثلة القديرة في ش��خصها، والتي حتتفل 
بيوبيله��ا الفضي بع��د مضي 25 عاماً على بداية مس��يرتها، فتخضع األس��ئلة بالدرجة األول��ى للمنطق الفني 
وأرشيفها وأدوارها املاضية وطموحاتها املستقبلية، ورأيها في مهنتها التي زرعت فيها ما يرفع الرأس، وصوالً إلى 
املوس��م احلالي الذي قّدمت فيه بطولتني مؤثرتني ومختلفتني من حيث الشكل واملضمون والنوع، عبر مسلسلي 

»مس��افة أم��ان« و«حرملك«، قبل التوجه إلى بعض تفاصيل حياته��ا اخلاصة، في حواٍر مع فنانة 
جتمع كل شيء من املوهبة، والصقل واملعرفة األكادمييني، واجلمال:

متابعة / البينة اجلديدة
التواص��ل  مواق��ع  عل��ى  انتش��ر 
للفنان��ة  فيدي��و  االجتماع��ي 
اللبناني��ة ليلى اس��كندر تطرقت 

للم��رة  األولى في��ه 
م��دى  إل��ى 

والع��ادات  بالتقالي��د  ارتباطه��ا 
الس��عودية. وجاء هذا خ��الل لقاء 
إذاعي أج��ري معها حيث أش��ارت 
إل��ى أن اكث��ر م��ا أحب��ه املتابعون 
فيها هو أنها اعتادت أجواء البيئة 
الس��عودية وعاداته��ا وتقاليده��ا 
وأنها حتترمها. كما لفتت إلى أنها 
لم تفعل ذلك بدافع اخلوف أو رغبة 
في التالع��ب بعق��ول اجلماهير، 
مش��يرة إلى أنها ظهرت على 
عفوي��ة. بطريق��ة  املواق��ع 

وأضاف��ت أن عل��ى كل من 
تط��أ قدم��اه أرض اململكة 
أن  الس��عودية  العربي��ة 
يحترم عاداتها وتقاليدها 
ش��اء ذلك أم أباه.واعتبرت 
أن احت��رام وتقب��ل اآلخ��ر 
الذات،  احترام  ينبعان من 
مشيرة إلى أن ما توصلت 
إلي��ه إجن��از وموض��ع فخر 
كزوجة سعودي وأم لطفل 

سعودي.

ليلى اسكندر تكشف موقفها
من التقاليد السعودية

وفاة الفنان عزت أبو عوف بعد صراع مع املرض

متابعة / البينة اجلديدة
بعد اس��تعادتها لصحتها اثر وعكة 
صحي��ة تعرضت لها، ع��ادت الفنانة 
املش��اركة م��ع  ال��ى  هيف��اء وهب��ي 

محبيها ومتابعيها على مواقع 
لتؤك��د  االجتماع��ي  التواص��ل 
انه��ا بصحة جي��دة وتنفي كل 
الشائعات التي ال متت للحقيقة 
بصلة. ونش��رت اخي��را الفنانة 
اللبنانية مقط��ع فيديو ظهرت 
في��ه بكام��ل جماله��ا مبكياج 
ملفت وبتسريحة شعر »ويفي« 
ناعمة، لتدخل عليها شقيقتها 
وجتلس بقربها فتسألها هيفاء 
به��دوء »ش��و بدنا نق��ول لكل 
املصرين على االشاعات احللوة«، 
لت��رد عليها ه��ال بحركة غريبة 
في وجهه دون ان تقول اي حرف.

ثم التفتت نحوها وهبي وقالت 
بعفوي��ة »براف��و عليك��ي هيدا 

احلل نفس الشي«، في اشارة منها ان 
احلل االمثل لكل من يطلق الشائعات 
حالته��ا  ع��ن  الكاذب��ة  والقص��ص 

الصحية هو التجاهل والصمت.

رد حاسم من هيفاء وهيب
على قصة مرضها اخلطري

متابعة / البينة اجلديدة
طوال الفترة املاضية اته��م الكثير من رواد مواقع التواصل االجتماعي 
النجم علي ربيع بالتقصير جتاه إبنته الوحيدة بعد إنفصاله عن زوجته، 
عقب نش��وب خالفات بينها وبني والدت��ه. وزادت حدة اإلنتقادات بعدما 
نش��رت طليقته ندى محم��ود صورا من عيد ميالد ابنتهما، وكش��فت 
الصور ع��ن غياب والدها األم��ر الذي دفع البع��ض للمطالبة مبقاطعة 
أعماله. ربيع قرر الرد على هذه اإلتهامات بنشر صورة عبر حسابه على 
إنس��تغرام مع ابنته ألول مرة خالل ش��رائه مالب��س جديدة لها، ليؤكد 
به��ذه الطريق��ة أنه ال يقصر ف��ي حقها رغم طالقه.لك��ن ربيع فؤجئ 
بعد نش��ر ه��ذه الصورة بتعليقات كثيرة تس��أله ع��ن إمكانية العودة 
لطليقته من أجل مس��تقبل إبنتهما الوحي��دة، إال أنه جتاهل الرد على 
هذه التعليقات. ويشار إلى أن الفنانة نشرت على حسابها على تطبيق 
الص��ور والفيديوهات »إنس��تغرام« فيديو تضمن قصيدة باس��م ليلى 
تثني على صفات املرأة التي حتمله.والالفت كان تعلسق زوجها يعقوب 
الفرحان حيث كتب: »أنش��هد«. ويذكر أنه��ا أذهلت اجلميع بنحافتها 
الزائدة في صورة نش��رتها على احلس��اب نفس��ه في وقت سابق حيث 

تساءل الكثيرون عن سبب ذلك.

كيف رد علي ربيع على اتهامه 
بالتقصري جتاه ابنته؟ 

د. عباس الجبوري 
عندم��ا نتحدث عن واقع املس��رح عموماً 
واحلال ال��ذي اصبح علي��ه حاليا في ظل 
الظروف الصعبة التي مير بها وما س��ببت 
تراجع��ا ملحوظ��ا عل��ى املس��توى  ل��ه 
الت��ي  املس��رحية  فالع��روض  الواقع��ي, 
تنت��ج حاليا وان كان عدده��ا مقنعا إال أن 
هدفها مفق��ود, بحيث أن ه��ذا املوضوع 
أصبح روتينا س��ائدا في املنتدى ما سبب 
للق��راء بعضا من امللل من كثرت تش��ابه 
األف��كار واألح��داث, ل��ذا نس��لط الضوء 
على موضوع يتحدث عن أهمية املس��رح 
بالنس��بة للمجتم��ع والس��يما عالق��ة 
الف��ن املس��رحي باجملتمع، وما ل��ه من دور 
فاع��ل في معاجل��ة قضاي��اه اخملتلفة في 
ظل تقل��ب موازين الق��وى اخملتلفة, وهذه 

الظ��روف ال تقتصر عن��د جانب معني من 
جوان��ب اجملتمع بل متت��د خملتلف األصعدة 
كالصعيد االجتماعي واالقتصادي وحتى 
الفك��ري. وق��د اجتهد املهتم��ون بالفكر 
املس��رحي بإخضاع العوامل التي تفسر 
السلوك البش��ري في بنيته اإلجتماعية 
ال��ى التأليف واإلخراج املس��رحي  وإبداع 
املمث��ل، وينس��ب اول إس��تعمال ملف��ردة 
البنية إلى اليكس��يس دي توكفيل وبعد 
وهرب��رت سبنس��ر  مارك��س  كارل  ذل��ك 
وماكس فيب��ر.. وآخ��رون. واصبح مفهوم 
البنية األجتماعية يس��تخدم على نحو 
واس��ع في العل��وم االجتماعي��ة خاصة 
بصفت��ه متغيرا مركبا يرش��ح لتفس��ير 
حرك��ة متغي��رات اجتماعية س��اهم في 
إجناحها املسرح والدراسات الوضعية، قد 

تفتقر إلى وح��دة التعريف العملي احملدد 
مسبقا واملتعارف عليه أكادمييا. ومفاصل 
احلياة، في تطور مطرد حيث تقوم الفنون 
القدمي��ة  األماك��ن  اس��تخدام  بإع��ادة 
واآلثاري��ة عن طري��ق املؤسس��ات الفنية 
لوق��ف زحف آفة املدنية املش��وه، بإقامة 
املع��ارض الفني��ة والع��روض املس��رحية 
لتعميق صورة اجملتمع الهتمامه بالفنون، 
وأدت هذه املبادرات إلى زيادة احلس��الفني 
في اجملتمع.فاملس��رح يعتبر م��رآة صافية 
تعكس واقع اجملتم��ع من خالل ما يقدمه 
من عروض مس��رحية نصوصها تس��تند 
للواق��ع الذي يعيش��ه اجملتم��ع فتقتبس 
منه الكثي��ر من األح��داث والوقائع ليتم 
جتسيدها إلى عروض مسرحية مختلفة 
تهدف لتسليط الضوء على واقع اجملتمع 

س��واء من حي��ث االس��تقرار أو من حيث 
املعان��اة وط��رح ه��ذه املعان��اة للنق��اش 
والتحليل بأس��لوب مسرحي ملتزم  ،من 
اجل احلصول على ش��ركاء مختلفون في 
اإلمكاني��ات واألفكار من ش��رائح اجملتمع  
لغرض إيجاد احللول الناجعة واملناس��بة 
للتخل��ص من هذه الظروف الصعبة التي 
متر بها مكونات اجملتمع وغالبا ما يس��مى 
هذا العطاء » املسرح اجلاد« وقد استطاع 
الفن��ان عقيل مهدي ان يجس��د اعماله 
املس��رحية في تقدمي ش��خصيات فاعلة 
في اجملتمع،  من املس��رح حقي الش��بلي، 
ويوس��ف العان��ي، وم��ن عال��م الش��عر 
الس��ياب، واجلواه��ري والفن التش��كيلي 
جواد سليم... وأخيراً جاء عمله عن عالم 
االجتم��اع علي ال��وردي، ال��ذي كان على 

مدى اكثر منتص��ف قرن من تاريخ العراق 
احلدي��ث ث��ورة حقيقية في عال��م الفكر 

وفي حياة اجملتمع.

مفهوم الفن املسرحي يف تنمية البنية االجتماعية   
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ جامعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
مناقصة رقم )1/ 2019(

أعمال انشاء بناية القاعات الدراسية يف كراج الجامعة

تعلن رئاس��ة جامع��ة تكنولوجيا املعلوم��ات واالتصاالت عن اجراء مناقص��ة عامة لتنفيذ 
أعمال )انش��اء بناية القاعات الدراس��ية يف ك��راج الجامعة( واملدرج��ة ضمن تخصيصات 
املوازنة الجارية التشغيلية لسنة 2019 )منحة من صندوق التعليم العالي يف الوزارة( باب 
صيانة مباني، وبكلفة تخمينية مقدارها )699,940,000( )س��تمائة وتسعة وتسعون 
مليون وتس��عمائة واربعون ال��ف( دينار ال غري، فعلى الراغبني باالش��راك يف املناقصة من 
الشركات واملقاولني املصنفني من ذوي الخربة واالختصاص )يكون تصنيف الشركات املتقدمة 
)خامس��ة/ انشائية( كحد ادنى(، تقديم عطاءاتهم خالل اوقات الدوام الرسمي اىل )رئاسة 
جامع��ة تكنولوجي��ا املعلومات واالتصاالت(، على ان تقدم العط��اءات داخل ظروف مغلقة 
ومختومة ومثبت عليها اس��م مق��دم العطاء وعنوانه االلكروني ورقم الهاتف واس��م ورقم 

املناقصة وتحتوي على البيانات االتية:�
1.التأمين��ات االولي��ة البالغ��ة )1%( من الكلفة التخمينية بش��كل خط��اب ضمان او صك 

مصدق وتكون نافذة لغاية 30/ 9/ 2019.
2.براءة ذمة م��ن الهيئة العامة للضرائب معنونة اىل رئاس��ة جامعة تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت وتكون نسخة اصلية.
3.شهادة تأسيس الشركة.

4.شهادة تسجيل وتصنيف املقاولني.
5.وصل شراء وثائق املناقصة النسخة االصلية.

علمًا ان مبلغ مستندات املناقصة البالغ )150,000( فقط )مائة وخمسون الف( دينارغري 
قابل للرد، وان آخر موعد الس��تالم وثائق املناقصة س��يكون يف الس��اعة الثانية عشرة من 
ظهر يوم الثالثاء املصادف 16/ 7/ 2019، وسيتم فتح العطاءات بشكل علني بعد الغلق 
مباش��رة امام مقدمي العط��اءات. واذا صادف يوم الفتح عطلة رس��مية فيؤجل اىل صباح 
الي��وم الذي يليه، وس��وف يهمل اي عطاء يتم تقديمه بعد موع��د غلق املناقصة، ويتحمل 
من ترس��و عليه املناقصة اجور النش��ر واالعالن، وان جهة التعاقد غ��ري ملزمة بقبول اوطأ 
العطاءات.س��يتم عقد مؤتم��ر خاص باالجابة على استفس��ارات املش��اركني يف املناقصة 
عند الس��اعة الحادية عش��رة من صباح ي��وم االربعاء 10/ 7/  2019يف قس��م االعمار 
واملشاريع يف رئاسة جامعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الكائن يف ش�����ارع النضال 

قرب مستشفى ابن الهيثم للعيون.
املخول عن جهة التعاقد 
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م/ انذار
نظرا لعدم قيامكم بتس��ديد مبلغ الدين املس��تحق بذمتكم بالتكافل والتضامن عن )الس��لفة( املمنوح للمدين اعاله والبالغ 
)2210300( دينار )مليونني ومئتان وعش��رة االف وثالثمائة دينار ( وامللزمني بدفعه اىل مصرفنا واس��تنادا اىل املادة الثالثة 
م��ن قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لس��نة 1977 فأني وحس��ب الصالحية املمنوحة ل��ي بموجب املادة الثانية من 
القانون اعاله انذركم بوجوب تسديد مبلغ الدين املشار اليه اعاله مع الفوائد املرتبة عليه خالل عشرة ايام اعتبارا من اليوم 
التالي لتبلغكم باإلنذار وبعكسه فسوف تتخذ االجراءات القانونية الالزمة وفقا إلحكام املادة الخامسة الفقرة )1( من القانون 
املذكور وذلك بوضع اشارة الحجز التنفيذي على اموالكم املنقولة وغري املنقولة وذلك لتحصيل مبلغ الدين ولقد اعذر من انذر.

مع التقدير.
نضال يحيى جمعة 
مديرة شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة

فقدان هوية

فق��دت من��ي الهوي��ة باس��م )عب��اس 
كلي��ة  م��ن  الص��ادرة  ج��رب(  حس��ني 
الرافدي��ن الجامع��ة/ قس��م هندس��ة 
التقني��ات للتربيد والتكييف / مرحلة 
رابع��ة .الرج��اء مم��ن يعث��ر عليه��ا 

تسليمها اىل جهة االصدار.
مع التقدير.

شكر و تقدير

يتقدم أهالي حي الشهداء يف منطقة البياع بالشكر والتقدير 
للعامل��ني يف مرك��ز صيان��ة كهرباء ح��ي العامل، والس��يما 
مسؤول الصيانة املهندس محمد كاظم، لدأبهم وتفانيهم يف 

عملهم، وفقهم اهلل لخدمة أهالي املنطقة.

وزارة املالية / دائرة عقارات الدولة
إع����������������������������الن

تعل��نُ وزارة املالي��ة / دائرة عقارات الدولة عن تأجري جزء من القطعة املبينة أوصافها أدناه باملزايدة العلنية ملدة )10( عش��ر 
سنوات وفق أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 )املعدل( فعلى الراغبني باإليجار مراجعة فرع دائرة 
عقارات الدولة يف محافظة )البصرة( لالطالع على التفاصيل مس��تصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )20%( من بدل 
اإليجار املقدر لكامل مدة اإليجار وبصك مصدق واملستمس��كات الثبوتية قبل االش��راك باملزايدة وس��يكون موعد املزايدة يف 
الس��اعة العاش��رة صباحًا بعد مرور مدة )30( يومًا تبدأ من اليوم الذي يلي نش��ر االعالن يف الصحف يف فرع دائرة عقارات 
الدولة يف محافظة البصرة ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور خدمة 2% من بدل االيجار وتؤول املشيدات اىل وزارة املالية 
بع��د انتهاء م��دة العقد واذا صادف يوم املزايدة عطلة رس��مية فتكون املزايدة يف اليوم الذي يليه مباش��رة وبإمكان الراغبني 

 )www.mof.gov.iq( �:بالدخول للمزايدة االطالع على املوقع االلكروني
املدير العام / وكالة



NO.3216.tue.2.jul.2019 العدد )3216( الثالثاء 2 / 7 / 2019 ــ

18
إعداد/ صفا سعد القيسي

اعراضها
في احلقيقة هُناك أن��واع ُمختلفة 
م��ن الذبح��ة الصدري��ة؛ كالذبحة 
الصدرية املس��تقرة والتي تس��تمر 
أعراُضه��ا لفت��رة قصي��رة ويش��عر 
بها الش��خص عند بذل��ه مجهوداً 
م��ا، في ح��ن أّن الذبح��ة الصدرية 
غير املُس��تقرة والتي حتدث بشكٍل 
ُمفاج��ئ وت��دوم لفترة أط��ول، وقد 
يش��عر بها اإلنسان حّتى في أوقات 
الراح��ة، وقد تتفاق��م أعراضها مع 
مرور الوقت، وبش��كٍل عاّم يُصاحب 
حدوث الذبح��ة الصدرية مجموعة 
من العالمات واألع��راض، وقد ذكرنا 
بعضها م��ن خالل املقدم��ة، وفيما 
العالم��ات  ه��ذه  ألب��رز  بي��ان  يل��ي 
واألعراض: الشعور بضغط، أو عسر، 
أو ثق��ل، أو ضيق في منطقة الصدر، 
وقد يش��عر الشخص بحرقة أو آالم 
عبر الصدر؛ بحيث تب��دأ في العادة 
خل��ف عظم الصدر، وجتدر اإلش��ارة 
إلى أّن األل��م ال ينحصر في منطقة 
ُمعين��ة؛ فقد ينتش��ر ف��ي العديد 
م��ن احلاالت إل��ى مناط��ق أخرى من 

اجلسم؛ مبا في ذلك الرقبة، أو الفك، 
أو الذراع��ن، أو الكتفن، أو احللق، أو 
الظهر، أو األس��نان. عسر الهضم. 
حرقة املعدة. الضعف. زيادة التعّرق. 

الغثيان. التشّنج و ضيق الّتنفس.

اهم اسبابها
غالب��اً ما حت��دث اإلصاب��ة بالذبحة 
الصدرية نتيج��ة اإلصابة الكامنة 
وف��ي  التاج��ي،  الش��ريان  مب��رض 
س��ياق ه��ذا احلديث يُش��ار إل��ى أّن 

الكوليسترول قد يتجّمع على جدار 
لويحات صلبة  الش��ريان مش��ّكالً 
تتسّبب بتضّيق الشراين، ممّا يحول 
دون وص��ول كمي��ات كافية من الدم 
واألكسجن إلى عضلة القلب، وممّا 
ينبغي التنبيه إليه أّن ُهناك العديد 

م��ن العوام��ل الت��ي من ش��أنها أن 
تتس��ّبب باإلضرار بالشراين وحتفز 
تراكم اللويح��ات، ومنها: التدخن، 
وارتفاع مستويات الدهون أو السكر 
في الدم، وجتدر اإلشارة إلى أّن مصير 
اللويح��ات ال ينته��ي دوم��اً بحدوث 
تضّيق الش��راين فق��ط، ففي عّدة 
حاالت قد تتكّس��ر ه��ذه الّلويحات 
وتش��ّكل جلط��ات دموية تُس��ّبب 
انس��داداً في الش��راين، ويُذكر بأّن 

ُهن��اك العدي��د م��ن العوام��ل التي 
من ش��أنها حتفيز ح��دوث هجمات 
الذبحة الصدري��ة الفعلّية الناجتة 
القل��ب  إم��دادات  انخف��اض  ع��ن 
باألكس��جن، وفيما يل��ي بيان ألبرز 

هذه العوامل: بذل اجملهود اجلسدي. 
التعّرض لضغوط نفسية عاطفّية 
ش��ديدة. تناول وجبة طعام ثقيلة. 
التع��ّرض لدرج��ات حرارة ش��ديدة. 
التدخن. في احلقيقة حتدث الذبحة 
الصدرية غير املس��تقرة في الغالب 
نتيج��ة وج��ود جلطات ال��دم التي 
حُتدث انس��داداً في الشراين؛ سواء 
أكان االنس��داد جزئياً أم كلّياً، وجتدر 
ذات  االنس��دادات  أّن  إل��ى  اإلش��ارة 
احلج��م األكبر قد ت��ؤدي إلى حدوث 
نوب��ات قلبي��ة، وجت��در اإلش��ارة إلى 
وج��ود ن��وع آخر ن��ادر م��ن الذبحة 
الصدرية ويُعرف بالذبحة املتنوعة؛ 
والتي حت��دث عند تعّرض الش��ريان 
لتش��ّنجات قد تؤدي إلى انقباضها 
وتضّيقها؛ وهذا بحّد ذاته يؤثر سلباً 
ف��ي وص��ول الدم إل��ى القل��ب، وقد 
يحدث ذلك نتيجة التعّرض للبرد، أو 
الضغوط الّنفس��ية، أو تناول أنواع 
ُمعين��ة م��ن األدوي��ة، أو التدخن، أو 

تعاطي اخملدرات؛ كالكوكاين.

العالج
يهدف عالج الذبح��ة الصدرية إلى 
تقليل شّدة وتكرار حدوث األعراض، 
إضاف��ًة إل��ى تقليل خط��ر اإلصابة 
الوفاة،  القلبية وح��دوث  بالّنوب��ات 

وجت��در اإلش��ارة إل��ى أّن العديد من 
ح��االت الذبح��ة الصدري��ة تتطلب 
احلص��ول عل��ى العالج الف��وري في 
الذبح��ة  كح��االت  املستش��فى؛ 
الصدري��ة غي��ر املُس��تقرة أو عن��د 

الش��عور بأل��م الذبحة ف��ي أوقات 
الراحة.

الوقاية
ميكن��ك جتّن��ب اإلصاب��ة بالذبح��ة 
الصدري��ة م��ن خ��الل تغيي��ر أمناط 

��ن من  احلي��اة ذاته��ا الت��ي قد حتسِّ
األع��راض إذا كن��ت مصابًا بالذبحة 
الصدري��ة بالفع��ل. وهذه تش��مل: 
اإلقالع عن التدخن، أو التعّرض له. 
تقلي��ل ال��وزن في ح��ال املُعاناة من 

الّسمنة. اتّباع نظام غذائّي صّحي؛ 
بحيث يكون غنياً باحلبوب الكاملة، 
والفواك��ه، واخلض��روات، وف��ي ذات 
الوقت يحتوي عل��ى كمّيات قليلة 
من الدهون املشبعة، وجتدر اإلشارة 

إلى ضرورة احل��رص على جتّنب تناول 
كمي��ات كبي��رة من الطع��ام والتي 
تُشعر الش��خص باالمتالء. ممارسة 
االبتع��اد عن  الرياضي��ة.  التماري��ن 
اإلجه��اد، ويتضم��ن ذل��ك تهدئ��ة 
قس��ط  عل��ى  واحلص��ول  الّنف��س 
الُط��رق  اتّب��اع  الراح��ة.  م��ن  كاٍف 
العالجي��ة املاُلئمة مبا يتناس��ب مع 
عالج األم��راض أو احل��االت التي من 
شأنها زيادة خطر اإلصابة بالذبحة 
الصدري��ة؛ مث��ل م��رض الس��كري، 
وارتف��اع  ال��دم،  ضغ��ط  وارتف��اع 
كوليس��ترول الدم. جتّن��ب التعّرض 
للضغ��وط الّنفس��ية واحلرص على 

االسترخاء. جتّنب تناول الكحول.

* ماجستري احياء مجهرية طبية
كلية الطب – جامعة بابل
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متابعة / البينة الجديدة
وافق الرئيس األميركي دونالد ترامب 
ونظي��ره الصين��ي ش��ي ج��ن بينغ 
على هدنة من معركتهما التجارية 
املس��تمرة منذ ع��ام والت��ي كلفت 
الش��ركات مليارات الدوالرات، وعلى 
رأس��ها ش��ركة هواوي تكنولوجيز.

وق��ال ترام��ب إن��ه سيس��مح ببيع 
األميركي��ة  الش��ركات  تقني��ات 
لش��ركة هواوي الصيني��ة، في حن 
ستشتري بكن املزيد من املنتجات 
الزراعية األميركية. وهواوي هي أكبر 
منتج ألجهزة االتصاالت في العالم، 
لكنها تخضع لتدقيق شديد بعدما 
أبلغ��ت الواليات املتح��دة حلفاءها 
بأال يس��تخدموا تكنولوجيا هواوي 
بسبب مخاوف من اتخاذها وسيلة 
وكان  صيني��ة.  جتس��س  ألنش��طة 

تكنولوجي��ز  ه��واوي  أدرج  ترام��ب 
عل��ى القائم��ة الس��وداء للتج��ارة 
ف��ي الوالي��ات املتح��دة، في ش��هر 
مايو املاضي، األم��ر الذي حظر على 
الش��ركات األميركي��ة أي عم��ل مع 
ه��واوي ينطوي على نق��ل للعتاد أو 
البرمجي��ات أو اخلدمات الفنية.وأدى 
هذا اإلدارج إلى حظر غوغل أي عمل 
مع ش��ركة هواوي، وكذل��ك تعليق 
الشركات األميركية توريد شحناتها 
م��ن الرقائق املكون��ة ألجهزة هواوي 
احملمولة.لكن صحيفة وول س��تريت 
جورن��ال األميركية ذكرت، الس��بت، 
أن كال م��ن ترام��ب وش��ي جلس��ا 
حلض��ور اجتماع غ��داء اس��تمر 80 
دقيقة، الس��بت، عل��ى هامش قمة 
زعماء مجموعة العشرين. وأضافت 
الصحيفة أن الواليات املتحدة كانت 

عل��ى اس��تعداد ل�«ض��رب الصن« 
برفع جديد للرس��وم عل��ى الواردات 
الصينية، لوال ه��ذا االجتماع.وبعد 
جلس��ة الغ��داء، ق��ال اجلانب��ان إن 
احملادث��ات بينهما ستس��تأنف، وأن 

التهديد برفع الرسوم تأجل إلى أجل 
غي��ر مس��مى. وفي مؤمت��ر صحفي، 
ق��ال ترامب: »س��نواصل العمل مع 
الص��ن من حي��ث توقفن��ا، ملعرفة 
م��ا إذا كان ميكنن��ا عق��د صفقة«، 

ووص��ف  أتس��رع«.  »ل��م  مضيف��ا 
احملادث��ات بأنه��ا »معق��دة«. وعل��ى 
الرغ��م م��ن أن ترامب كان ق��ال إنه 
س��يترك قضية ه��واوي حتى نهاية 
املفاوض��ات، بدا أنه فع��ل غير ذلك.
وأكد أن الشركات األميركية ميكنها 
اآلن ش��حن بضائعه��ا إلى ش��ركة 
هواوي. ويعن��ي تصريح ترامب إعادة 
املتمثلة  األميركية  البضائ��ع  توريد 
ف��ي أج��زاء ومع��دات تكنولوجي��ة 
مختلفة إلى العمالق الصيني، وهو 
األمر الذي سبق وأن وصفته احلكومة 
األميركية ب�«مخاطرة تتعلق باألمن 
القومي«. وأشار ترامب إلى أن إدارته 
س��تعقد قريب��ا اجتماع��ات ح��ول 
كيفي��ة التعامل مع هواوي التي لم 
تعل��ق عل��ى االنفراجة ف��ي أزمتها 

حتى اآلن.

أزمة هواوي تنفرج بعد اجتماع الـ80 دقيقة بني ترامب وبينغ

الكوليسرتول قد يتجّمع على جدار الشريان مشّكاًل لوحيات صلبة تتسّبب بتضّيق 
الشرايني مّما حيول دون وصول كميات كافية من الدم واألكسجني إىل عضلة القلب

اتبعوا رجيم بياض البيض 
واخسروا الوزن يف أسبوع!

متابعة / البينة الجديدة
ان رجي��م بي��اض البي��ض ه��و مص��در مه��م للبروتينات 
والفيتامين��ات E وB واملعادن واليود والس��يلينيوم. كما أن 
بياض بيض��ة واحدة يحتوي على 17 س��عرة حرارية فيما 
مينح تناول الصفار 60 س��عرة. واملفاجأة أنه ميكن للبياض 
أن يس��اعد عل��ى خس��ارة ال��وزن وعلى حتفي��ز عملية منو 
العض��الت وتقويتها. ولهذا ينص��ح بتطبيق رجيم بياض 

البيض بهذه الطريقة:
الفطور: كوب من الشاي األس��ود أو القهوة، بياض بيضة 
مس��لوق، قطعة من اخلب��ز احملمص املصن��وع من احلبوب 

الكاملة، كوب من عصير الليمون أو الغريب فروت.
وجبة خفيفة: كوب من الل��ن الزبادي اخلالي من الدهون، 

مخفوق بالفواكه واحلليب اخلالي من الدسم.
الغداء: كوبان من الش��وربة اخلالية م��ن الدهون، بياض 3 
بيضات مس��لوقة، 150 غ من التون��ا، نصف حبة أفوكادو 

أو حبة طماطم.
وجبة خفيفة: بياض بيضة مس��لوقة، كوب من الش��اي 
اخلالي من السكر أو خالصة عشبية، قطعة خبز محمص، 

حبة من الفواكه.
العش��اء: كوبان من مرق الدجاج اخلالي من الدسم، 200غ 
من الدجاج املشوي، طبق سلطة خضراء، كوب من الشاي 

او القهوة.
ومن الضروري شرب ليترين من املاء يومياً. ويجب العلم أنه 

ميكن اتباع هذا الرجيم ملدة أسبوع واحد.

متابعة / البينة الجديدة
اجتاز أميركيون احلدود الكندية األميركية، السبت، سعيا 
لشراء اإلنسولن بأس��عار معقولة، ولزيادة الوعي »بأزمة 
سعر اإلنسولن« في الواليات املتحدة. وبدأت اجملموعة، التي 
أطلقت على نفسها اسم »قافلة إلى كندا«، رحلتها من 
مدينة منيابوليس في والية مينيس��وتا، اجلمعة، وتوقفت 
عن��د صيدلية في مدينة لن��دن بإقليم أونتاري��و الكندي، 
الس��بت، لش��راء عقار يعال��ج مرض الس��كري من النوع 
األول.وقالت نيكول س��ميث-هولت، العضو في اجملموعة، 
إن عدد املشاركن في الرحلة يصل إلى 20 شخصا تقريبا. 
وأوضح��ت أن ابنها توفي في يونيو/حزيران 2017 وعمره 26 
عاما الضطراره لتجزئة جرعة اإلنس��ولن بسبب سعرها 
املرتفع. وهذه هي املرة الثانية التي تش��ارك فيها سميث-

هول��ت في مثل ه��ذه الرحلة. وكان��ت اجملموعة قد دخلت 
كندا في مايو/ أيار لنفس الغرض. وأفادت سميث-هولت أن 
أميركين توجهوا س��ابقا إلى بلدان مثل املكسيك وكندا 
للحص��ول على أدوية أقل س��عرا، ويواصلون القيام بذلك.

وذكرت دراس��ة في يناير/كانون الثاني أن متوس��ط تكلفة 
اإلنسولن سنويا في الواليات املتحدة زاد للضعف تقريبا 
عام 2016 إلى 5705 دوالرات من 2864 دوالرا في 2012. وغرد 
كوين نيستروم، املسؤول عن مينيسوتا في منظمة )تي.1 
انترناش��ونال( خالل مايو/ أيار، على تويتر، بأن سعر قنينة 
اإلنس��ولن في الواليات املتحدة يسجل 320 دوالرا، بينما 
يباع نفس العالج في كندا حتت اس��م مختلف بسعر 30 

دوالرا فقط.

أمريكيون يعربون إىل كندا 
لشراء اإلنسولني بسعر أرخص

إعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالنات

مُيكن تعريف الذبحة الصدرية واملعروفة أيضاً مبصطلح ُخناق الصدر على 
أنّها الشعور باأللم، أو االنزعاج، أو الضغط في الصدر في احلاالت التي ال 
دون  ذلك  إذ يحول  القلب،  إلى عضلة  الدم  تتدفق فيها كمية كافية من 
حصول هذه العضلة على كمية كافية من األكسجن الذي يصلها عن 
طريق الدم، وفي سياق هذا احلديث ُنشير إلى أّن الذبحة الصدرية مُتثل أحد 

أعراض مرض الشريان التاجي وهو أكثر أمراض القلب شيوعاً.

* نزار علي شريف

متابعة / البينة الجديدة
  تس��لل مقرصن إلى شبكة 

اخلاص��ة  املعلوماتي��ة 
مبرك��ز تابع لوكالة 

ء  لفض��ا ا
كي��ة  مير أل ا

العام  )ناسا( 
 ، ض��ي ملا ا
أرغمها  م��ا 
عل��ى فصل 
نظم��ة  أ

قب��ة  ا مر
ت  ح��ال للر

م��ن  الفضائي��ة 

املرك��ز مؤقت��ا. وب��دأ الهج��وم ف��ي 
نيس��ان/أبريل 2018 وتواص��ل 
قرابة الع��ام، وهو طال 
شبكات مختبرات 
بروبلشن  »جت 
ت��وري«  ا البور
)ج��ي بي ال( 
ة  لش��هير ا

ف��ي 
ينا  د س��ا با
ي��ة  ال بو
ني��ا  ر ليفو كا
 ، كي��ة مير أل ا
عل��ى م��ا أعل��ن 

املفت��ش العام في ناس��ا ف��ي تقرير 
صدر أخيرا. قد يكون آخر شيء يفكر 
فيه أي شخص منا هو ماذا سيحدث 
لبيانات��ه املوجودة عل��ى اإلنترنت، أو 
بيان��ات )حس��اب غوغ��ل( اخلاص به 
بع��د.. ماذا تريد من غوغ��ل أن تفعل 
بحسابك بعد موتك؟ إليك اخليارات 
تكنولوجيا واس��تخدم املقرصن في 
هذه العملية جهاز كمبيوتر مصغرا 
تبلغ كلفته 35 دوالرا ويحمل اس��م 
»راس��بيري بي«، وهو بحجم بطاقة 
وصل��ه  وميك��ن  مصرفي��ة  ائتم��ان 
ويُس��تخدم  التلفزي��ون.  بشاش��ة 
اجلهاز خصوصا م��ن جانب األطفال 

ف��ي البل��دان النامي��ة لتعليمه��م 
عل��ى البرمج��ة املعلوماتي��ة. وكان 
جهاز »راسبيري بي« هذا متصال من 
دون إذن بنظ��ام املعلوماتي��ة التاب��ع 
خملتبرات »جي بي أل«. وأش��ار التقرير 
إلى أن العملية أس��فرت عن قرصنة 
م��ا يق��رب م��ن 500 ميغاباي��ت م��ن 
وثيقتن  الس��رقة  البيانات.وشملت 
س��ريتن حتوي إحداها بيانات علمية 
املس��بار  عب��ر  عليه��ا  احلص��ول  مت 
»كوريوس��يتي« املوجود على املريخ. 
بيان��ات مش��مولة  األخ��رى  وحت��وي 
بقانون مراقب��ة تصدير التكنولوجيا 
ميكن استخدامها عسكريا. وكشف 

التقرير أن املقرصن جنح في التسلل 
إل��ى اثنت��ن م��ن الش��بكات الثالث 
الرئيسية في مختبرات »جي بي ال«.
وأثارت هذه الثغرة مخاوف لدى ناسا 
من أن ينجح املقرصن في االنتقال من 
املركز في كاليفورنيا إلى مراكز أخرى 
في البالد، خصوصا مركز جونس��ون 
الفضائ��ي في هيوس��ن حيث قاعة 
التحك��م التابع��ة حملط��ة الفض��اء 
الدولية والرحالت املأهولة األميركية.
وق��د ُفصل مركز هيوس��ن عن »جي 
بي أل« لتف��ادي أي انتقال للفيروس. 
وحتى آذار/مارس املاضي، لم يكن قد 

أعيد االتصال باملركز بالكامل.

قرصنة شبكة ناسا املعلوماتية بكمبيوتر صغري سعره 35 دوالرًا

جمهورية العراق
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة: 1384/ 2019
التاريخ: 2019/7/1

إعـــــــــالن 
نوري  )محمد  املدين  اىل  العائدة  الكوت  يف  الواقع  الخاجية   38 4002/2م  املرقم  التسلسل  العقار  الكوت  تنفيذ  مديرية  تبيع 
محمد( املحجوز لقاء طلب الدائنة )وفاء رياض عبد الخالق( البالغ )30,000,000( ثالثون مليون فعلى الراغب بالشراء مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة )30 يوما( تبدأ من اليوم التالي للنشر مستصحبا معه التأمينات القانونية عشرة من املائة من القيمة املقدرة 

وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على املشرتي.
املنفذ العدل
فائد عبد الكريم احمد

املواصفات:ـ 
1-موقعه ورقمه :- العقار املرقم 4002/2 م38 الخاجية 

2-جنسه ونوعه: دار سكن تتكون من طارمة امامية وحديقة وغرفة واستقبال ومطبخ وهول داخلي وغرفتني نوم ومرافق صحية 
خارجية ومرافق صحية داخلية وحمام والسقف كونكريت مسلح والسطح بتبليط بالشتايكر وارضية الدار مبلطة بالكاشي املوزائيك 

ودرجة العمران جيدة والدار مجهزة باملاء والكهرباء.
3-حدوده واوصافه  

4-مشتمالته :-  
5-درجة العمران : 

7- مساحته :- 
8- الشاغل:- املستأجر )علي ابراهيم خلف(

9- القيمة املقدرة: للدار ارض وبناء مبلغ )130,000,000( مليون دينار.

جمهورية العراق
مديرية بلديات واسط
لجنة البيع وااليجار 

العدد: 1641
التأريخ: 2019/6/16

م/ إعـــــــالن 
تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واسط للمرة الثانية عن تأجري االمالك املدرجة اوصافها يف ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية الحي وفق 
قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 فعلى الراغبني باالشرتاك يف املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية الحي خالل فرتة )15( 
خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لنشرها يف الصحف اليومية مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة التقديرية بصك 
مصدق او نقدا وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن يف مقر مديرية بلديات واسط واذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية يكون موعدها 
اليوم الذي يليه يف تمام الساعة )العاشرة صباحا( ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النشر واالعالن وكافة املصاريف االخرى وعلى املستأجر جلب 

هوية االحوال املدنية مصورة واصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد.
املهندس االقدم علي عبد صيوان
 مدير بلديات واسط رئيس لجنة البيع وااليجار

 الموقع مدة االيجار ٢مساحة م رقم الملك نوع الملك ت
 منتزه الحي القديم سنة واحدة ٢٢٥٠ ٦٦٨ ساحة وقوف السيارات ١
 ساحة االحتفاالت سنة واحدة ٦ ٧٢٣ كشك ٢
 سوق القصابين سنتان ٨,٨٨ ١٢٤ محل تجاري ٣
 سوق القصابين سنتان ٨,٨٨ ١٢٥ محل تجاري ٤
 سوق القصابين سنتان ٨,٨٨ ١٢٦ ل تجاريمح ٥
 سوق القصابين سنتان ٨,٨٨ ١٢٧ محل تجاري ٦
 سوق القصابين سنتان ٨,٨٨ ١٢٩ محل تجاري ٧
 سوق القصابين سنتان ٨,٨٨ ١٣١ محل تجاري ٨
 سوق القصابين سنتان ١٠ ٣٧٨ محل تجاري ٩
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* حدثن��ا ع��ن اه��م امله��ام الت��ي 
تضطلع به��ا مديريتك��م وما اهم 

االجنازات التي حققتموها؟ 
� يعتبر قاطع الك��رادة من املناطق 
لبغ��داد  واالس��تراتيجية  املهم��ة 
حيث هنل��ك دور العبادة والكنائس 
وكذل��ك احملال التجارية واملش��اريع 
بتع��دد  واملص��ارف  االس��تثمارية 
انواعها بجانب الوسائل الترفيهية 
للعوائ��ل العراقي��ة، لذل��ك لدين��ا 
توجيهات مستمرة من قبل السادة 
املس��ؤولني عل��ى ض��رورة التعامل 
احلس��ن م��ع املواطن��ني وان واجب 
مراكزنا هو تسهيل االجراءات التي 
يحتاجه��ا املواطن عن��د املراجعة. 
ومن اب��رز املراجع��ات احلصول على 
ف��ي  وتصديقه��ا  ال��والدة  بيان��ات 
دوائ��ر النف��وس وكذلك ش��هادات 
الوفي��ات، ام��ا الدع��اوى فاكثره��ا 
تخص املش��اجرات وحوادث س��ير 
املركب��ات،  واما في الش��ان االمني 
فان دوائرنا واقسامنا باملشاركة مع 
القوات املس��لحة وفصائل احلشد 
الكرادة  االحتادية جعلت  والشرطة 
تس��ير احلياة فيها بصورة طبيعية 
آمن��ة على م��دار الس��اعة، واحلمد 

هلل. 
* اوض��ح لن��ا طبيع��ة العالقة بني 
وش��يوخ  واملس��ؤولني  مديريتك��م 

العشائر ووجهاء املنطقة؟
� طبيع��ة العالق��ة بني املس��ؤولني 

والش��يوخ من ابناء الك��رادة وثيقة 
جدا، والكرادة من��ذ القدم معروفة 
بقبائله��ا العريقة منه��ا خفاجة 

احلس��نيون  والس��ادة  واالس��ديون 
نش��اركهم  ونح��ن  وغيره��م 

مبناس��باتهم االجتماعية والدينية 
مبختل��ف مكوناتهم، ففي اش��هر 
رمضان املبارك من كل عام دورياتنا 

للجوام��ع  وحراس��اتنا  متواج��دة 
طيلة اوق��ات العبادة قائمة، كذلك 

احلال العياد ميالد املسيح )ع( نقوم 
بزيارة الكنائ��س وااللتقاء باملطران 
التهان��ي  لتق��دمي  والقساوس��ة 

والتبريكات بهذه املناس��بات، ومن 
بني الكنائس في الكرادة كنيس��ة 

النجاة وغيرها.
* هنال��ك امالك الش��خاص هاجروا 
خارج الع��راق من مختلف االطياف 

واملكونات بس��بب تعس��ف وظلم 
النظام البائد، كي��ف تعاملتم في 

احلفاظ على حقوقهم؟
اجهزتن��ا  ب��دور  يتعل��ق  فيم��ا   �
املطالب��ة  اج��راءات  بتس��هيل 

بامالكهم من ابن��اء هذه املكونات 
والت��ي اس��تغلت من قب��ل النظام 
الس��ابق نؤكد ان االجهزة اخملتصة 
تس��عى العادة كل ح��ق الهله من 
خ��الل الش��رطة احمللي��ة والقضاء  
حيث مت الق��اء القبض على العديد 
من املتجاوزين على هكذا ممتلكات 
والتي تعرضت الستغاللها من قبل 
النظام الس��ابق، وذل��ك بعد ثبوت 
عائديتها وحس��مها ضمن دعاوى 

امللكية والقضاء.
وكان��ت لدين��ا وقف��ة م��ع العقيد 
محم��ود عبداهلل اجلبوري مس��اعد 
املدي��ر لش��ؤون مكافح��ة االرهاب 

الذي اوضح قائال:
ورود  عن��د  تتح��دد  مهامن��ا  »إن 
املعلومة عن مرتكبي جرائم ارهابية 
فتع��رض التقاري��ر عل��ى القاض��ي 
القبض  اللق��اء  التح��ركات  لتب��دأ 
عل��ى املطلوب��ني وتدوي��ن اقوالهم 
واعترافاتهم ويحالون الى احملافظات 
التي قام��وا فيها بتنفيذ جرميتهم، 
االره��اب،  جلرائ��م  بالنس��بة  ه��ذا 
وبنفس احلال يت��م التعامل واتخاذ 
االج��راءات ضد التعاط��ي واملتاجرة 
باخمل��درات، وكذلك جرائ��م اخلطف 
واالبتزاز والتهدي��د وغيرها.. وجميع 
احلاالت تقع ضم��ن متابعتنا للحد 

منها وردع اخملالفني واجملرمني«.

تجربة اجتماعية
في ع��ام 1969، اجرى عالم النفس 
واالجتم��اع فيليب زمب��ادرو جتربة 
الختب��ار الس��لوك اجملتمعي، فقام 
بترك سيارة بزجاج مكسور وخالية 
من االرقام في الشارع، وخالل ثالثة 
اي��ام، ب��دأ امل��ارة بس��رقة وتخريب 
م��ن  وخ��رج  بالكام��ل،  الس��يارة 
التجربة بنظرية اس��ماها )النافذة 
املكسورة( والتي تدل على ان اهمال 
معاجلة اي مش��كلة في بيئة ما – 
بغض النظر عن حجمها – سيؤثر 
على مواق��ف الن��اس وتصرفاتهم 
جت��اه تلك البيئة بش��كل س��لبي 
ما يؤدي الى مش��اكل أكث��ر وأكبر 
والعكس صحي��ح ايضا، فمعاجلة 
املش��اكل الصغيرة في وقت سريع 
س��يؤدي الى بيئة افضل وس��لوك 
أحس��ن، كما ان عدم وج��ود رقابة 
وعقوب��ات يفاقم املش��اكل ويؤدي 
ال��ى تدهور اجملتم��ع. ي��رى املواطن 
ك��رمي موس��ى / موظ��ف / ان رم��ي 
النفايات في غير االماكن اخملصصة 
له��ا ورم��ي القنان��ي الفارغ��ة من 
الس��يارات يعودان لغي��اب النظام 
والقان��ون في الش��ارع، ففي الدول 
املواطنني  تت��م محاس��بة  االخرى 
على ه��ذه الس��لوكيات. اما هناء 
سلمان / صيدالنية فترى ان احلروب 
الت��ي مرت عل��ى الع��راق والظروف 
التي عاش��ها العراقيون جعلتهم 
يفهمون بشكل خاطئ فاحلرية ال 
تعن��ي التعدي على حقوق االخرين 
الس��لوك  مبمارس��ة  التباه��ي  او 
السيئ كأن يرفع السائقون صوت 
املذياع أو يرمي املواطنون النفايات 

ف��ي الطريق او يتم تعليق الالفتات 
كيفما اتفق عل��ى جدران البنايات 
وميارس بعض القصابني عملية بيع 
اخلراف وذبحها في الشارع ويطلق 
البع��ض الصخ��ب والضوضاء في 
املناطق السكنية وغير ذلك كثير. 
ويؤيد رائد توفيق /محام/ ما س��بق 
مضيف��ا بأن ال��ذوق الع��ام يرتبط 

املعامل��ة  ف��ي  فال��ذوق  باالخ��الق 
واللباق��ة في احلدي��ث واللياقة في 
االكل والش��رب واحت��رام اآلخري��ن 
واختي��ار ال��زي املناس��ب وال��كالم 
تعك��س  ام��ور  كله��ا  املناس��ب 

اخالقيات اجملتمع الذي ينتمي اليه 
الفرد.

نظرية )شعلينه(
ال تقاس الشعوب من خالل تراثها 
احلض��اري فق��ط وامنا م��ن مظاهر 
احلياة وس��لوك الن��اس فاحملافظة 
عل��ى ال��ذوق العام ه��ي محافظة 
على املواطن��ة - كما يرى االعالمي 

س��رمد البياتي - مضيفا ان العراق 
هو بلد له تاريخ حضاري عريق وهو 
أول م��ن وضع قوان��ني تنظم احلياة 
وال يبرر وجود ضغ��وط كثيرة امنيا 
واقتصادي��ا ان نتجاوز عل��ى الذوق 

العام وال نحترم اآلخرين كما يفعل 
موظف االس��تعالمات حني يقابل 
املراج��ع بوج��ه متجه��م أو اف��راد 
السيطرات حني يعاملون املواطنني 
بش��كل س��يئ. اما حيدر سامي/ 
ناش��ط مدن��ي في��رى ان االلت��زام 
بالذوق العام هو قمة التحضر وهذا 
ما نش��اهده في اغلب دول العالم 
لكن ما يحدث لدينا من سلوكيات 
فردي��ة او جمعية بعي��د كل البعد 
عن االط��ر الثقافي��ة واالجتماعية 
التي يتمت��ع به��ا مجتمعنا وهذا 
املوضوع يحتاج الى توعية وجهود 
م��ن كل القطاع��ات املعني��ة ب��ه. 
ف��ي الوق��ت ال��ذي يؤك��د الباحث 
االجتماعي محم��د اخلفاجي على 
تعلي��م االبن��اء منذ الصغ��ر على 
مراعاة الذوق العام لينشأ مجتمع 
واع ومثقف له حرمته كما ينبغي 
ان ال نس��ير وفق نظرية ) شعلينه( 
وان ننبه اآلخرين الى الس��لوكيات 
عل��ى  تنعك��س  النه��ا  اخلاطئ��ة 

مجتمعنا وهويتنا.

ثقافة وفنون 
من جهته، يرى الكاتب والصحفي 
عدن��ان ابو زيد ان اجملتم��ع العراقي 
يعان��ي الي��وم م��ن فق��دان هوي��ة 
جمعية لل��ذوق الع��ام، اذ اضحت 

السلوكيات الفردية حتى الناشزة 
منه��ا تتص��در املش��هد كم��ا ان 
هنالك انقساما اجتماعيا واضحا 
ف��ي قضية الذوق الع��ام والفوضى 
التي ترس��م املشهد بسبب غياب 
الوعي وضعف التربية االجتماعية 
واجلمالية والسلوكية في املدارس، 
مش��يرا الى ان البنايات تفتقد الى 

الهوي��ة املعماري��ة الوطنية فضال 
عن عش��وائية التصمي��م والطالء 
ف��ي الواجهات واالرصف��ة، كما ان 
الشباب العراقي مرتبك في مظهره 
وازيائه.. ويطالب ابو زيد بفرض هيبة 

الذوق العام كم��ا يحدث في الدول 
املتط��ورة ألنه س��بب رئيس��ي في 
تقدم االمم والش��عوب. اما الباحث 
النف��س  عل��م  ف��ي  املتخص��ص 
الدكتور صالح كمال فيعرف الذوق 
العام – حس��ب علم��اء االجتماع 
– عل��ى انه مجموعة م��ن العادات 
والتقالي��د واالع��راف الت��ي تصب 

ف��ي بوتقة تدع��ى )الس��لوكيات( 
هدفها الوصول باالنسان الى ارقى 
مس��توى، موضحا ان ال��ذوق العام 
موجود في كل دولة ولكل مجتمع 
كينونته اخلاصة فما يصلح جملتمع 

ق��د ال يصل��ح آلخر، ولك��ن هنالك 
ثواب��ت مث��ل النظاف��ة واالخ��الق 
واالناقة، وال��دول املتطورة لم تصل 
ال��ى ه��ذه املفاهي��م اعتباطا فقد 
م��رت مبا مررن��ا به لكنه��ا وضعت 
قوان��ني دس��تورية وذوقي��ة صارمة 
وحرص��ت عل��ى تطبيقه��ا لدرجة 
تغ��رمي من يلق��ي بعقب س��يجارة 
في الش��ارع او س��جنه احيانا لذا 
جعلت هذه القوانني املواطن يفكر 
الف م��رة قبل ان يفكر ف��ي احلياد 
عن الذوق العام..ويشدد الدكتور 
كم��ال عل��ى دور االس��رة ث��م 
اجملتمع واملؤسسات اجملتمعية 
في تعليم االبناء السلوكيات 
االعالم��ي  ويع��ود  احلضاري��ة. 
الى  البيات��ي ليش��ير  س��رمد 
اسباب تدني الذوق العام ومنها 
ع��دم تأكيدن��ا عل��ى هويتن��ا 
العراقي��ة نتيج��ة النقص في 
التكوي��ن الثقاف��ي لبعضن��ا 
وكثرة الهجرة م��ن الريف الى 
املدين��ة وتواصل الص��راع بني 
قي��م املدين��ة وقي��م الري��ف، 
مؤك��دا ض��رورة اع��ادة تكوين 
ال��ذوق العام واش��اعة الفنون 
الت��ي تكرس اجلم��ال واال فاننا 
ثقافتنا  سنبخس حقنا وحق 
وتواصلنا مع اآلخر كما ينبغي 
علين��ا معاقبة م��ن يصر على 
تخريب ال��ذوق العام فاليكفي 
ان نتذرع بالظروف التي مير بها 
العراق ألن التش��خيص وحده 
ال يكفي بل نحتاج الى برامج 
عم��ل لتهذي��ب ال��ذوق العام 

واالهتمام بالثقافة والفنون.

تضطلع املنظومة األمنية حملافظة بغداد بتشكيالت اخذت على عاتقها مسؤولية توفير االمن واالستقرار لعموم املواطنني من خالل اجلهود املبذولة ليل نهار 
والس��هر على حماية مصاحلهم عبر العيون املس��تيقظة والراصدة الي محاولة تس��تهدف زعزعة مفاصل احلياة اليومية للمجتمع. ومديرية شرطة الكرادة 
واحدة من اهم اركان الهيكل التنظيمي المن بغداد نظرا ملا تتميز به من خصائص جتارية وسياس��ية وتنوع س��كاني متآخ في ظروف اس��تثنائية مرت على 

العراقيني.. التقيناه وكان لنا معه هذا احلوار..

التعاون املشرتك بيننا واألجهزة األمنية األخرى جعلت الكرادة 
متارس حياتها اليومية الطبيعية على مدار الساعة

مديرشرطة الكرادة العميد عدنان عبد اهلل يتحدث لـ »                      « مبينًا بشكل موجز الدور األمني والخدمي ألبناء منطقة الكرادة 

البينة الجديدة /  جواد كاظم عطية

البينة الجديدة / عدوية الهاللي
قبل س��نوات، ش��كل مجلس الوزراء جلنة لوضع دراس��ة جمالية وذوقية للمجتمع العراقي، فيما مت تش��كيل جلنة أخرى ملراقبة الذوق العام في مؤسسات الدولة، لكن 
النتائج لم تكن مثمرة مع تواصل املناظر والظواهر التي تدل على تراجع الذوق العام في الش��ارع ومؤسس��ات الدولة فالزال السائقون يسيرون عكس السير واملواطنون 
ال يهتمون بنظافة الطريق واماكن العمل والترفيه والزال البعض يتجاوز على املمتلكات العامة وميارس سلوكيات عديدة تتنافى مع الذوق العام.. واذا كان البعض يعزو 
ذلك الى اضطراب االوضاع والظروف التي مر بها العراق، اال ان العديد من النخب املثقفة ال جتد مبررا لتلك الظواهر السلبية وتدعو الى محاسبة من يسيء الى جمالية 

املدن ويتصرف بفوضوية ودون مراعاة للذوق العام..

رمي النفايات يف غري األماكن املخصصة هلا ورمي القناني 
الفارغة من السيارات سببهما غياب النظام والقانون يف الشارع

مواطن: االلتزام بالذوق العام هو قمة التحضر وهذا ما نشاهده يف أغلب دول العامل لكن ما 
حيدث لدينا من سلوكيات فردية أو مجعية بعيد كل البعد عن األطر الثقافية واالجتماعية

عالقتنا مع الشيوخ والوجهاء وثيقة جداً ونشارك األهالي مناسباتهم 
االجتماعية والدينية مبختلف مكوناتهم

تدني الذوق العام في المجتمع .. كيف يمكن معالجته لخلق عراق متحضر ومتطور؟
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)الرافدين( يشكر ويثّمن جهود )                                      (

يف تقليد مجيل .. )نون النسوة(
 يف )                           ( يكرمن الرجال من مواليد 1 متوز 

)البينة اجلديدة( تناش��د األجهزة األمنية اخملتصة للوقوف على أسباب هذه 
احلوادث املفجعة التي يذهب ضحيتها العديد من األبرياء جراء غياب الرقابة 
األمنية خاصة بالنس��بة للمناطق ش��به املهجورة، وأملنا أال يضيع دم هذا 

الشاب )مرتضى كرمي طه ياسني السويعدي( هو أو غيره من الشباب.

النريان بدأت من حقول احلنطة ووصلت ساحة الطريان .. من يوقف هذا الطرزان؟!
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جريدة 
يومية 
سياسية 
عامة
مستقلة

أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

تنويـــــه

)السنة الرابعة عشرة( العدد )3216( - الثالثاء - 2 - تموز - 2019

كاريكاتري

ظه��رت في الس��نوات األخيرة أعداد كبيرة من املنظم��ات واملراكز التي 
تدع��ي التدري��ب والتأهي��ل اإلعالمي الس��تدراج العديد م��ن املغفلني 

لورشها الوهمية مدفوعة الثمن.
إن هذه املراكز والورش ومن الناحية القانونية، كما أشار لي أحد اخلبراء 
القانونيني، ال متتلك أي شرعية قانونية أو مصداقية، والعجيب الغريب 
أن ال��وزارة اخملتص��ة واجله��ات املعنية مازال��ت تلوذ بالصم��ت إزاء هذه 
املمارسات التي تعتمد على ورش شبحية تديرها شخصيات كارتونية 
ال متتلك شهادات أكادميية معترفاً بها وال حتمل إجازات صادرة من جهات 
حكومية ملراكزه��ا لتخولها فتح هذه الدورات ومنح الش��هادات وهي 

باطلة استناداً للتعليمات املتعلقة بوزارتي التعليم العالي والتربية.
هذه املراكز تعتمد في الدرجة األساسية على عملية التضليل اإلعالمي 
والتس��ويق التجاري واس��تدراج فئ��ات اجتماعية خاص��ة من اجلنس 
الناعم حيث يقدم القائمون عليها وعوداً كاذبة بالتعيني خلريجي هذه 
الدورات )التعارفية( مستغلني عملهم في بعض الفضائيات العراقية 
أو وس��ائل اإلعالم األخرى، واملهم أن يدفع املشارك أو املشاركة اجلميلة 
بضعة من الدوالرات األمريكية فيضرب صاحب املركز غير املؤهل علمياً 

أو الغشاش واملزّور دراسياً أكثر من عصفور بحجر واحد.
العصف��ور األول املبلغ الذي يختلس��ه من املش��ارك، والعصفور الثاني 
إقامة عالقة نفعية من جانب بعض احملاضرين الذين ال ميتلكون ش��يئاً 
س��وى حب املال والنس��اء، والعصفور الثالث اس��تثمار هذا النش��اط 
للحصول عل��ى دعم من املنظم��ات الدولية بالتعاون مع ش��خصيات 
تتعاطى الرشوة واالختالس��ات، والعصفور الرابع -وهو شخصي جداً- 
يتمث��ل باإليقاع باجلن��س الناعم بحبائ��ل الرذيلة، وه��ذه مهمة مدير 

املركز األساسية الذي حتماً له جتارب كثيرة في لم شمل )احلبايب(.
والغري��ب أن ه��ذه العملي��ات من النص��ب واالحتيال والسمس��رة تتم 
باس��م الثقافة واإلعالم، ول��م جند حتى اآلن من يردعه��ا ويوقفها عند 
حده��ا، والعجيب أن وس��ائل اإلعالم واإلعالميني الذي��ن يطلعون على 
هذه املهازل يلوذون بالصمت ألس��باب تتعل��ق بنزواتهم )اخلاصة( التي 
يس��تثمرونها من خالل هذه )املباغي( والبعض منهم يلوذون بالصمت 
ألس��باب تتعل��ق باجملامالت الش��خصية بينما جنده��م يفتحون نيران 
ألس��نتهم وقذائ��ف أقالمهم وعدس��ات كاميراتهم عل��ى ظواهر أقل 
خطورة م��ن الصحافة واإلعالم. وبهذا يك��ون الصحفيون واإلعالميون 
يكيلون مبكيالني ويس��همون باستفحال هذا السرطان الذي مزق وميزق 
اجلس��د الصحفي ويشوه سمعة الس��لطة الرابعة مقابل حفنة من 

الدوالرات وبعض من األيام احلمر املالح.
ولهذا ندع��و كل الذين يتوقون ويحلمون بالدخ��ول إلى قصور صاحبة 
اجلالل��ة إل��ى أن يدخلوها م��ن أبوابه��ا الصحيحة وليس م��ن األبواب 
والدهاليز التي تس��يء إلى س��معتهم وحتط من قدره��م ألن رعاة هذه 
املراك��ز لهم من املوبقات واخلطايا ما ميتد بتش��ويه س��معة كل الذين 
يقتربون منهم س��واء كانوا يعلمون أم ال يعلمون، اللهم اش��هد بأني 

قد بّلغت.

وجع يومي

*رئيس التحرير التنفيذي

مراكز الدجل
للتدريب اإلعالمي

عبد الزهرة البياتي*

في تقليد جميل وغير مسبوق، 
أقدمت الزميالت )نون النسوة( 
العام��الت في أقس��ام جريدة 
)البين��ة اجلديدة( عل��ى تكرمي 
الزمالء )الرج��ال( من مواليد 1 
متوز، الذي صادف أمس. وقالت 
الزميالت )صفا سعد القيسي 
وغيداء صف��اء الدين الربيعي 
ونبأ ف��الح العزاوي( إنهن قمن 
به��ذه الفعالي��ة اجلميلة من 
خالل تقدمي باق��ات ورد وهدايا 

للزمالء ممن تصادف مواليدهم 
ف��ي األول م��ن متوز، وق��د قمن 
بش��كل  الفعالي��ة  به��ذه 
فاج��أ الزمالء.. ويذك��ر أن آالف 
العراقي��ني قد حملوا تولد 7/1 
خالل التعداد العام للس��كان 
الذي جرى في البالد عام 1957، 
فش��كراً لروح املب��ادرة وأطال 
اهلل بأعم��ار الزم��الء وغمرهم 

بالصحة والعافية.

)البين��ة  حتري��ر  أس��رة  تلق��ت 
اجلديدة( كتاب شكر وتقدير من 
الدكتورة خولة طالب جبار مدير 
ع��ام مص��رف الرافدي��ن وكالًة. 
وجاء في كتاب الشكر ما نصه: 
»تتق��دم اإلدارة العام��ة ملصرف 
الرافدين بالش��كر والتقدير الى 
وهيئ��ة  رئي��س 

حتري��ر صحيفة البين��ة اجلديدة 
والقائمني عليه��ا وذلك تثميناً 
للجهود املبذولة من قبلكم في 
نش��ر أخبار ونشاطات املصرف، 
متمنني إلدارتها ومالكها التطور 
والنه��وض بالصحاف��ة املهنية 
واالس��تمرار في اإلب��داع ومزيداً 
م��ن العطاء«. )البين��ة اجلديدة( 

م��ن جانبها تس��جل احترامها 
للدكت��ورة خول��ة طال��ب جبار 
املدي��ر الع��ام ملص��رف الرافدين 
وكال��ًة وتؤك��د أنها س��تواصل 
رس��التها في تس��ليط الضوء 
على كل اجلوانب املش��رقة في 
عم��ل املص��رف ومبا يص��ب في 

خدمة املصلحة العامة.

تعزية

م��ا من عملية بناء رصينة وحقيقية، وما من خطوة واثقة 
لألم��ام، وما م��ن قفزة نوعي��ة ترتقي بك إلى قم��ة الهرم، 
وما من جن��اح يتحقق بامتياز، إال باش��تراطات أساس��ية 
وف��ي املقدمة منها توف��ر اإلرادة الوطني��ة واإلميان املطلق 
واإلخ��الص ح��د التضحية مبا أنت مؤمن ب��ه أو عازم ألجل 

بلوغه..
وم��ن هنا ف��إن رؤية عراق ناه��ض ومتقدم وش��عبه مزدهر 
و)مبربع( باخلير ويعيش )امنشنش( مثل باقي )خلگ اهلل( ال 
تتحقق ب�)التفاطني(، أو )هز الفناجني(، أو )اللعب بالطني(، 
أو الس��ير جنب احلياطني، أو بأكل اللحم بعجني، أو النوم 
حتت ظالل البس��اتني.. بل من خالل عمل مثابر ودؤوب، فيه 
تتفج��ر الطاقات وتس��تثمر كل اإلبداع��ات وتتالحم كل 

اجلماعات..
م��ن يريد له��ذا الوطن أن ينه��ض من س��باته أو كبوته أو 

غفوت��ه أو س��مها ما 
شئت، عليه أن يتوكل 
على اهلل ويتدرع بكل 
األس��لحة، متاماً كما 
هي جتهي��زات املقاتل 
الوغ��ى،  س��وح  ف��ي 
هو  بس��يط  لس��بب 
مافي��ات  هن��اك  أن 
وق��وى  وعصاب��ات 
وباش��وات  وأطراف��اً 
للوط��ن  يري��دون  ال 
م��ن نه��وض، ويريدون 

للفوض��ى أن تبق��ى متواصلة حتى قيام الس��اعة، كي ال 
حتصل )الطرگاعة(..

ولكي نش��رع ببناء العراق البد من بلدوزر يقودها الشرفاء 
والنزه��اء، وهم كثر واحلم��د هلل، لتقش��ط كل )العاهات( 
واملعرقلني النتش��ال هذا العراق من الوحل والطني.. ولكي 
نبني الب��د أن يغادر كل من يتبوأ منصباً أو وظيفًة ش��عار 

)اشطب يومك( الذي كرسه نفر من التنابلة املالعني..
ش��عار )اش��طب يومك( وأدر ظهرك وغّلس ونام و)اخذلك 
دوش باحلم��ام( وكل ظواه��ر الكس��ل يج��ب أن تنته��ي 
كمفردات ف��ي قاموس حياتنا اليومية.. م��ن يريد أن يبني 
الع��راق عليه أن يتطهر أوالً مم��ا علق فيه من أدران وأن ينزل 
بكام��ل جهوزيته للميدان، وإن ح��دث أي تأخير أو نكوص 
فس��وف تأكل حنطتنا الديدان والنيران، وصدق اهلل العلي 
 اَل يَُغيُِّر َما ِبَقْوٍم َحتَّٰى يَُغيُِّروا 

َ العظيم بقوله تعالى }إِنَّ اهللَّ
َما ِبأَنُفِسِهْم{.. وهنا مربط الفرس.

َوَداعًا ِلِشَعاِر 
)ِاْشُطْب َيْوَمَك(

وقفة

فراس الحمداني

من يريد أن يبني 
العراق عليه أن يتطهر 
أواًل مما علق فيه من 
أدران وأن ينزل بكامل 

جهوزيته للميدان..

يعزي بي��ت احل��اج الراحل جب��ار الزم 
أعمامه بي��ت احلاج أبي س��لمان طه 
ياس��ني الس��ويعدي، لوف��اة املغف��ور 
له الش��اب )مرتضى كرمي طه ياس��ني 
مؤس��ف،  ح��ادث  إث��ر  الس��ويعدي( 
س��ائلني اهلل العلي القدير أن يتغمده 
بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه 

الصبر والسلوان.

Firashamdani57@yahoo.com

وكاالت / البينة اجلديدة
 فاجأت اإلعالمي��ة ريهام س��عيد متابعيها عبر 
»إنستغرام« بتدوينة طلبت فيها الدعاء، وكتبت 
فيها: »ح��ني وفاتي ال تهجرون��ي وال حترموني من 

الدني��ا  جميعك��م،  س��امحوني  الدع��وات، 
أصبحت مخيفة، فاملوت ال يستأذن أحداً«. 

وذلك عل��ى خلفية خضوعه��ا لعملية 
جراحي��ة في وجهه��ا، بع��د إصابتها 
ببكتيري��ا. وأوضحت املص��ادر املقربة 

منه��ا أنه��ا ُوِضَع��ت عل��ى أجه��زة 
داخل املستش��فى ملدة أسبوعني، 

م��ن أجل منع انتش��ار البكتيريا 
ف��ي الدم ووصولها إل��ى الرأس. 
حيث حذره��ا األطب��اء من أن 
ه��ذه البكتيري��ا قد تتس��بب 

مبضاعف��ات بالوج��ه وحتدي��داً 
أس��فل العين��ني، وق��د تص��ل 

للدم��اغ وتؤدي للوف��اة إذا لم يتم 
مواجهتها مبكراً.

ريهام سعيد:
حني وفاتي ال تهجروني

متابعة / البينة اجلديدة
تناقل��ت وس��ائل التواص��ل االجتماع��ي صورا 
جلسم طائر حربي مجهول متفجر ومحطم في 
ش��مال قبرص، عقب تصدي الدفاعات اجلوية 
الس��ورية لغارات طائرات إسرائيلية الليلة 
قبل املاضي��ة. ورج��ح النش��طاء، أن يكون 
حطام اجلسم احلربي عائدا لطائرة إسرائيلية 
أس��قطتها الدفاع��ات الس��ورية لي��ال، في 
ح��ني ق��ال البع��ض إنه ق��د يكون 
احلطام لصاروخ مضاد من طراز 
الدفاع��ات  أطلقت��ه  إس-200 

ية  ر لس��و ا
الغ��ارات  ض��د 

. ئيلية ا س��ر إل ا
أن  كما رجح آخرون 

، يكون احلطام عائدا لطائرة  ة مسير
إال أن البعض اس��تبعد هذا االحتمال ألن احلطام 
ميثل جس��ما أكبر حجما من طائرة مس��يرة. من 
جهته قال وزير خارجية جمهورية شمال قبرص 
غير املعترف بها، كودريت أوزيرس��اي، إن النتائج 
األولية تش��ير إلى أن اجلسم احملطم هذا يعود إما 

لطائرة حتمل متفجرات أو لصاروخ.

عيد ميالد سعيداً )ألونة(

حتطم جسم حربي طائر مشال قربص!

وس��ط فرحة األهل واألصدقاء، احتفل الزميل 
)حي��در حامت حس��ن( بإطفاء الش��معة األولى 

لعيد مي��الد احللوة )ألني 
عبد اهلل عل��ي البياتي(، 
متمنياً لها العمر املديد 
والس��المة  بالصح��ة 
ووفق والديها ملا هو خير، 
وكل ع��ام و)لول��و( بألف 


