
يف الهدف

االنتشار غير املس��بوق لظاهرة اخملدرات في بالدنا هذه 
االي��ام والذي قد يخرج عن نطاق الس��يطرة احلكومية 
واالنف��الت يض��ع الدول��ة وكل اصح��اب الق��رار ام��ام 
مس��ؤولية خطي��رة وحتديات جس��يمة.. فاخملدرات من 
حي��ث الفع��ل والنتائج ه��ي كمثل خط��ر داعش ألن 
االرهاب واحلشيش��ة كالهما يقتالن ش��عبنا ويدمران 
قوت��ه االساس��ية املتمثل��ة بالش��باب.. وق��د قالتها 
املرجعي��ة الديني��ة العليا ف��ي النجف االش��رف عبر 
ممثلها في خطبة اجلمعة بكربالء الشيخ )عبد املهدي 
الكربالئي( بكل وضوح بأن متنفذين في الدولة يحمون 
جت��ار اخملدرات واكي��د ان كالماً به��ذا التوصيف خطير 
وش��جاع في الوقت ذاته وكن��ا نتمنى مخلصني على 
ممث��ل املرجعية وهو يضع اصبع��ه على اجلرح ان يكون 
اكث��ر ايضاح��اً وتفصيالً في بيان ماهي��ة تلك اجلهات 
املتنفذة الت��ي متارس دورها التخريبي القذر في حماية 
جتار اخملدرات وتشجيع هذه التجارة السوداء التي اذا ما 
استمرت بهذا املس��توى من القوة والنشاط سنكون 
حينه��ا امام ك��وارث اجتماعية ال يعل��م حجمها اال 
اهلل.. نعم ان التصدي لظاهرة بهذه اخلطورة واالتساع 
يستدعي اصدار قوانني رادعة واتخاذ اجراءات عقابية 
صارمة توقف هذا الوحش الذي يريد ان يتمدد ليقضي 
على ما تبقى من نس��يج اجتماعي ويعيث فساداً في 
الب��الد.. اخمل��درات س��الح خطير وان جهات مش��بوهة 
تقف خلف مخطط تدميري يراد منه النيل من عناصر 
القوة في اجملتم��ع العراقي وازاء ذلك البد من مصارحة 
وش��فافية نس��مي فيها االشياء مبس��مياتها ونقول 
للمتاجر باخملدرات قف ياهذا. واملنا باملرجعية الدينية 
ان تواصل الضرب على الوتر احلس��اس وان تكشف ما 
كان مخفي��ا. فالع��راق ازاء غول اخملدرات املس��تفحل 
س��يكون في خبر كان واذا ما ضاع اجملتمع في اجملهول 

عندها الينفع العويل والبكاء واللطم على اخلدود.

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

عبد الوهاب جبار* 

قالتها املرجعية عن »محاة 
املخدرات«.. فماذا حنن 

فاعلون؟

للق��وات  الع��ام  القائ��د  اص��در 
املس��لحة رئي��س ال��وزراء )ع��ادل 
عبد امله��دي( ام��س االح��د بياناً 
بش��أن عملية »ارادة النصر« التي 
انطلق��ت وق��ال انن��ا نش��د على 
اي��دي قواتن��ا البطلة وس��نحقق 
النص��ر االكي��د بعزمي��ة االبط��ال 
عل��ى عصاب��ات داع��ش االرهابية 
وستضيف الى سجل انتصاراتها 
انتصارات جديدة تسجل بحروف 
م��ن نور وكان��ت قي��ادة العمليات 
املش��تركة قد اعلنت صباح امس 
النص��ر«  »ارادة  عملي��ة  انط��الق 
بني  احملص��ورة  املناط��ق  لتطهي��ر 
محافظ��ات صالح الدي��ن ونينوى 
واالنبار وصوالً الى حدودنا الدولية 
مع س��وريا وانها تستهدف )%23( 
من مس��احة العراق وق��ال اخلبير 
االمني )هشام الهاشمي( ان هذه 
العملية انطلق��ت لتطهير املربع 
اجلغرافي االخطر الذي تتواجد فيه 
فل��ول تنظيم داع��ش على احلدود 
العراقية/الس��ورية وجنوب نينوى 
وغرب صالح الدين وش��مال االنبار 
ويش��ارك في ه��ذه العملية نحو 
)30( ال��ف مقاتل م��ن كل صنوف 
الق��وات املس��لحة مبعي��ة طيران 

اجليش وسالح اجلو وان هذه احلملة 
واخراجه  العدو  ضرورية لتش��ريد 
م��ن انفاق��ه ومخابئه وتش��جيع 
املواط��ن عل��ى تق��دمي املعلومات 
وطمأن��ة االهالي ب��أن الهدف هو 
احلفاظ على امنهم واستقرارهم. 
وكانت قيادة العمليات املشتركة 
»ارادة  عملي��ة  ب��أن  اش��ارت  ق��د 
النص��ر« تش��ارك فيه��ا قطعات 
كبي��رة من م��وارد اجلي��ش لقيادة 
عملي��ات )اجلزي��رة ونينوى وصالح 
الدي��ن( وكذلك قطعات كبيرة من 
احلشد الشعبي املتمثلة بقيادات 
الدي��ن  وص��الح  )نين��وى  احمل��اور 
واجلزيرة( وكذلك مشاركة احلشد 
العش��ائري وبدعم جوي من القوة 
اجلوية وطي��ران اجليش والتحالف 
الدول��ي وتس��تمر العملي��ة عدة 
ايام. وبعد ساعات على انطالقها 
حققت العملية نتائج مثمرة من 
خ��الل مالحق��ة فل��ول داعش في 
اجلزي��رة الكب��رى وتدمي��ر مضافة 
للعدو من قبل احلشد في منطقة 
املاحلات جنوب البعاج والتي حتتوي 
عل��ى اعتدة وجتهيزات عس��كرية 
ولوجس��تية للعدو كم��ا مت تدمير 
معس��كر للع��دو يحت��وي عل��ى 
حاس��بات وخيم ومواد لوجستية 

في منطقة اخليمة.

وفي الشأن السياسي عدت هيأة 
رئاسة مجلس النواب، تصريحات 
س��فير الع��راق لدى واش��نطن ال 
متث��ل موق��ف الع��راق. واس��تنكر 
البرمل��ان  لرئي��س  االول  النائ��ب 
)حس��ن كرمي الكعبي( تصريحات 
الس��فير العراقي لدى واش��نطن 
)فريد ياس��ني(، ع��اداً إياها ال متثل 
الرسمي والشعبي  العراق  موقف 
الراف��ض ألي��ة عالقة مهم��ا كان 
نوعها مع الكيان الغاصب الرضنا 

احملتلة في فلسطني.
على صعيد ذي صلة اصدرت جلنة 
بياناً  النيابية،  اخلارجية  العالقات 

بخص��وص تصريح��ات الس��فير 
العراقي في واشنطن، فيما دعت 
وزارة اخلارجي��ة الى ض��رورة ضبط 
وممثل��ي    موظفيه��ا  تصريح��ات 

بعثاتها الدبلوماسية.
وفي ش��أن آخر عد النائب عن تيار 
البخاتي(، عدم  )جاس��م  احلكمة 
والدرجات  الوكاالت  حس��م ملف 
اخلاص��ة باملوع��د احمل��دد باملوازنة 
خرق��ا قانوني��ا، فيم��ا اش��ار الى 
أن��ه اذا مت التصوي��ت عل��ى متديد 
عمل ال��وكاالت وحصول التعديل 
عل��ى االغلبية فس��يطالب التيار 
بجدولة هذا املل��ف. واكد بخاتي، 

ان هنال��ك )4600( درج��ة خاص��ة 
ومقترح التمديد هو الربعة اشهر، 
بالتالي فعلى احلكومة تقس��يم 
تلك الدرجات على االشهر االربعة 
وان حتس��م كل عدد منها باملوعد 

احملدد شهريا.
من جانبه وصف النائب عن كتلة 
صادق��ون )ع��دي ع��واد(، احلدي��ث 
ع��ن معارضة بعد م��رور عام على 
بأنها فوضى،  تش��كيل احلكومة 
الفت��ا ال��ى أن اي معارض��ة تول��د 
بع��د االخف��اق في احلص��ول على 
س��تكون  سياس��ية  مكاس��ب 
كيدي��ة حتاول تس��قيط احلكومة 

وليس تقوميها.
وفي الشأن االمني اعلنت مديرية 
احلش��د الش��عبي، ام��س االحد، 
تطهي��ر )4( ق��رى ومعاجل��ة منازل 
مفخخ��ة ف��ي الصيني��ة. وقامت 
بتفتي��ش الطري��ق م��ن الصينية 
الى جس��ر الس��كريات. وأضافت، 
أن��ه مت تطهي��ر ع��دد م��ن الق��رى 
ف��ي جزي��رة الصينية اهمه��ا ابو 
قصب، زهيليل الغربي، العكيدان، 
قاط��ع عمليات  عس��يلية ضمن 

صالح الدين.
على صعيد ذي صلة أعلن املعاون 
التنفي��ذي لنائ��ب رئي��س هيئ��ة 
احلشد الشعبي )نعمة الكوفي(، 
عن اعداد هيئة احلش��د الشعبي 
قانونا للخدم��ة والتقاعد تضمن 
جمي��ع م��ا ورد في األم��ر الديواني 
الذي أص��دره القائد العام للقوات 
املهدي(.  )ع��ادل عب��د  املس��لحة 
ونقل إعالم احلش��د ، عن الكوفي 
قوله، إن األمر الديواني الذي أصدره 
رئيس الوزراء القائد العام للقوات 
املسلحة )عادل عبد املهدي( اثبت 
هيكلي��ة احلش��د الش��عبي م��ن 
ألوية وأفواج وتراتبيته املالية التي 
جتعل من احلشد الشعبي شريكا 
الق��وات  ف��ي  بأقران��ه  وش��بيها 

املسلحة.

حرب البسوس.. أم ماذا؟  اجلملة العصبية :  9952 حالة طارئة منذ مطلع 2019 بينها 1280 حادث سري

 أول املطالبني..أمر ديواني بتسهيل حركة عجالت املسافرين اىل صاالت مطار بغداد

الربملان يعد تصرحيات سفرينا يف واشنطن بأنها ال متثل موقف العراق.. وجلنة برملانية تدعو )اخلارجية( اىل “ضبط” تصرحيات موظفيها
عبد املهدي: سنحقق انتصارات جديدة تسجل حبروف من نور.. مبشاركة واسعة من قواتنا البطلة وبإسناد التحالف الدولي

خالل 100 يوم .. إيران تصّدر سلعًا إىل العراق بقيمة 2.5 مليار دوالر

احلشد يطهر )4( قرى ويعاجل منازل مفخخة يف الصينية ويعلن عن إعداد قانونه للخدمة والتقاعد
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انطالق عملية “ارادة النصر” لتطهير صالح الدين والموصل واالنبار وصواًل الى الحدود وتستهدف )%23( من مساحة العراق

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

أسسها الراحل   رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

يف 9 / 11/ 2005 

نائب:البنك الدولي يقدر وجود فائض وظيفي بـ1.5 مليون موظف!

كتب املحرر السياسي

5مرور اربيل تعلن تسجيل املركبات لسكنة احملافظات الوسطى واجلنوبية333نائب : احلكومة قادرة على تطبيق أمرها الديواني بتنظيم عمل احلشد233مرصد صحفي : الربملان فرض الزي املوحد على الصحفيني وسط دعوات للمقاطعة33

بغداد / 
علمت »البينة اجلديدة« ان امراً ديوانياً صدر امس تضمن تشكيل جلنة 
تتولى مهمة تنسيق وتسهيل اجراءات رفع الصبات الكونكريتية عن 
مداخل بوابات مطار بغداد الدولي لتقليل الزخم واالختناقات املرورية 
وتسهيل حركة عجالت املسافرين الى صاالت املطار.»البينة اجلديدة« 
التي يس��رها هذه االستجابة كونها أول جريدة عراقية طالبت بفتح 
طريق مطار بغداد الدولي امام املسافرين فإنها في الوقت ذاته تشيد 
بجهود السيد رئيس الوزراء )عادل عبد املهدي( الذي يحسب له ازالة 
الكثير من االس��يجة الكونكريتية والصبات وفتح املنطقة اخلضراء 
كما تش��يد بجهود الس��يد وزير النق��ل املهندس )عب��داهلل لعيبي( 
وتش��يد بدور كل العاملني م��ن اجل تخفيف املتاع��ب واملعاناة التي 

يواجهها املواطن العراقي.

انطالق عملية “ارادة النصر” لتطهري صالح الدين واملوصل واالنبار
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بغداد / 
أمر املفتش العام في وزارة العدل 
بشار أحمد محمد، امس االحد، 
بفتح حتقي��ق مع اجلهة املنفذة 
جملمع الدوائر العدلية في مدينة 
املفت��ش  مكت��ب  الصدر.وق��ال 
الع��ام ، إن املفت��ش العام لوزارة 
الع��دل القاض��ي بش��ار أحمد 
محمد أم��ر بفتح حتقيق عاجل 
بحق اجلهة املنفذة جملمع الدوائر 
العدلية في مدينة الصدر، الفتا 
الى أن املفتش العام اطلع خالل 

زي��ارة ميداني��ة للمجم��ع على 
األقس��ام والش��عب وما يحيط 

البناية من مشيدات وجتاوزات.
املفت��ش  أن  املكت��ب،  وأض��اف 
العام اس��تمع الى م��دراء دوائر 
التس��جيل العق��اري والتنفيذ 
وكتاب العدول ورعاية القاصرين 
عن إحتياجات ومعوقات العمل، 
وخصوص��اً م��ا يتعل��ق بع��دم 
مالءم��ة مس��احات كبي��رة من 
غ��رف البناية للعم��ل أو اماكن 
حفظ االضابير، ومخاطر تعرض 

بعض الغرف الى االنهيار.
رص��د    مت  أن��ه  املكت��ب،  وتاب��ع 
البناية وعدم اس��تفادة  تهالك 
املراجعني من االقسام الصحية، 
وشكاوى من قبل املراجعني بأن 
وضع البناية على هذا احلال منذ 
افتتاحها ع��ام 2009، الفتا الى 
أن��ه على ضوء ه��ذا قرر املفتش 
الع��ام فت��ح حتقي��ق باملوضوع 
املقصري��ن  ع��ن  للكش��ف 

ومحاسبتهم وفق القانون.

مفتش العدل يأمر بفتح حتقيق مع اجلهة املنفذة 
جملمع الدوائر العدلية يف مدينة الصدر

كتب املعلق السياسي
ف��ي بل��د نفطي تق��ول الدراس��ات ان آخ��ر برميلني 
ينتجان في العالم احدهما عراقي.. لكن هذا النفط 
ثب��ت بالدليل القاط��ع انه يذهب جلي��وب متنفذين 
ومنتفع��ني ام��ام الغالبية من الش��عب فهي تأكل 

احلصرم.
ام��س اظه��ر مقطع فيدي��و اطلعت علي��ه »البينة 
اجلدي��دة« احد املواطنني وهو مهندس كهرباء خريج 
جامعة بغداد يعمل متس��والً.. نعم يعمل متسوالً 
الجل س��د رمق عيشه اليومي.. هذا املواطن يسكن 
داراً مؤجرة وهي مش��يدة في منطقة متجاوز عليها 
والميلك ماالً لس��داد االيجار بش��كل شهري.. راجع 
لغ��رض تعيينه فقالوا له: أنت من يا حزب؟ فقال أنا 

مواط��ن ال انتم��ي إال للعراق فقالوا له: روح امس��ح 
ايدك باحلائط.. فهل يجوز ذلك في بلد النفط؟!

يف بلد النفط.. مهندس كهرباء.. متسواًل

بغداد  
حتدث��ت نائبة ف��ي البرملان، امس األح��د، عن تفاصيل مش��روع قانون 
تعوي��ض مقاوم��ي االحتالل.وقالت النائ��ب عن حتالف س��ائرون، رفاه 
العارض��ي، الت��ي قدم��ت مش��روع القانون عل��ى أنه خ��اص بجيش 
املهدي، إن الوثيقة املنبثقة من احلملة تُدرج املعتقلني في الس��جون 
العراقية من الذين قاوموا احملتل، في مؤسسة السجناء السياسيني 
كي يحصلوا على حقوقهم املس��لوبة.وأضافت، أن مش��روع القانون 
اجلديد الذي يدعو إلى إنص��اف املقاومني لالحتالل األميركي، املقصود 

منه هم عناص��ر جيش املهدي، ألن فيهم مقاتل��ون أبرياء ومات كثير 
منهم بالس��جون. وتابعت العارضي أنا طالبت بعد تقدمي الطلب إلى 
مجل��س النواب بتعديل قانون الس��جناء الذي لم مين��ح أي امتيازات 
للسجني واملعتقل، بشرط عدم شمول التعديل من تلطخت أيديهم 
بدماء العراقيني ونفذوا اجلرائ��م اإلرهابية، مردفة بصراحة أنا لم أذكر 
أس��ماء الفصائل الت��ي قاومت احملتل��ني، ولكني قص��دت من الطلب 
جيش املهدي فقط.ولفتت إلى، أنها قدمت الطلب بناًء على طلب من 

املعتقلني أنفسهم، بعد سلسلة من االتصاالت واللقاءات معهم.

ما هو قانون مقاومي االحتالل؟ ..نائبة تتحدث عن تفاصيله 

 بغداد / 
اكد رئيس تيار احلكمة الوطني عمار احلكيم، 
امس االحد، ان العراق اجلديد يسعى لعالقات 
املصال��ح  اس��اس  عل��ى  ومتين��ة  متوازن��ة 
املشتركة.وقال احلكيم في بيان نشره مكتبه 
االعالمي »بحثنا خالل اس��تقبالنا الس��فير 

االردني ل��دى بغداد منتص��ر الزعبي العالقات 
الثنائية ب��ني العراق واالردن فضال عن تطورات 

املشهد السياسي في العراق واملنطقة«.
واض��اف احلكي��م، أن »الع��راق اجلدي��د ع��راق 
منفت��ح عل��ى اجلميع ويس��عى ال��ى عالقات 
املصال��ح  اس��اس  عل��ى  ومتين��ة  متوازن��ة 

املش��تركة«.وتابع احلكي��م، »اوضحن��ا ايضا 
طبيعة املعارضة السياس��ية التي انتهجها 
تيار احلكم��ة الوطني، حيث اش��رنا الى انها 
معارض��ة سياس��ية ودس��تورية ته��دف الى 
تصويب املسار واستقامة النظام السياسي، 

بتشكيل املواالة واملعارضة«.

احلكيم: العراق اجلديد يسعى لعالقات متوازنة ومتينة على اساس املصاحل املشرتكة

بغداد / 
أكد وزير الدفاع جناح الشمري للمبعوث األميركي اخلاص 
للعراق وسوريا جيمس جيفري، امس األحد، أن العراق لن 
يسمح باستخدام أراضيه ضد دول اجلوار واملنطقة، فيما 
أكد جيفري أن بالده حتترم سيادة العراق وقراراته اخلاصة.

وقالت وزارة الدفاع ، إن وزير الدفاع استقبل، امس املبعوث 

األميرك��ي اخل��اص للعراق وس��وريا جيم جيف��ري والوفد 
املرافق له، وجرى خالل اللقاء التباحث حول استمرار تقدمي 
الدعم واإلس��ناد للقوات املس��لحة، الت��ي تنفذ عمليات 
مس��تمرة في مناطق تواجد العناص��ر اإلرهابية )داعش(.

وأضاف البيس��ان، أن املبعوث األميرك��ي أثنى على املهام 
والدور الذي تقوم به هذه القوات في محاربة اإلرهاب، وأكد 

أن الواليات املتحدة حتترم س��يادة العراق وقراراته اخلاصة 
العسكرية والسياسية في أراضيه.

وأك��د الش��مري، وفق��اً للبي��ان، أن الع��راق ل��ن يس��مح 
باس��تخدام أراضيه ضد أي دولة من دول اجلوار واملنطقة، 
وال يسمح باس��تهداف البعثات الدبلوماسية والتحالف 

املوجودين في املنطقة.

وزير الدفاع ملبعوث أمريكي : لن نسمح باستخدام أراضينا ضد دول اجلوار واملنطقة
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آراس حبيب: أداء احلكومة دون املستوى املطلوب وسنطلع الشعب عليه طبقا ملهامنا

2

البديري يدعو إىل التحقيق يف ملف القرى العصرية اليت صرفت عليها مليارات من دون جدوى

NO.3220.MON.8.JUL.2019

بغداد / البينة الجديدة
حّمل��ت محافظة بغ��داد اجلهات االحتادية مس��ؤولية انقطاع املاء في بعض 
مناط��ق النهروان. وذكرت احملافظ��ة ان وزارة املوارد املائي��ة ووزارة الكهرباء هما 
من تتحم��ل انقطاع املاء في النه��روان، مبيناً أن انقطاع املاء بس��بب توقف 
ضخ املاء من النهر املبطن وانقطاع التيار الكهربائي عن احملطات. وأضافت أن 
محاف��ظ بغداد فالح اجلزائري أوعز بتجهيز دائرة موارد النهروان بكمية ١٤٠٠٠ 
لت��ر من مادة الكاز وايضا قامت مديرية م��اء محافظة بغداد بتجهيز مضخة 
غاطس��ة بس��عة ١٠٠٠ متر مكعب، مؤكدة ان جميع مجمعات ماء احملافظة 
تعمل وبانس��يابية تامة في النهروان. وأكدت احملافظة، على مساعيها اجلادة 
للح��د من هذه املش��كلة قدر املس��تطاع ف��ي مختلف االقضي��ة والنواحي 

التابعة لها.

بغداد / البينة الجديدة
دع��ا النائب عن كتل��ة تيار احلكم��ة علي البدي��ري، امس 
االحد، اجمللس االعلى ملكافحة الفس��اد لفتح ملف القرى 
العصري��ة التي صرفت عليها ملي��ارات الدنانير دون جدوى 
او فائ��دة. وقال البديري إن مش��اريع الق��رى العصرية التي 
صرف��ت عليها ملي��ارات الدنانير لو انها اس��تكملت وفق 
الرؤية التي انش��ئت من خاللها لكان��ت ذات فائدة قصوى 
في ع��دة ميادين، مبينا ان تلك القرى كانت س��توفر عمال 
آلالف الكف��اءات واخلب��رات في مجالي الهندس��ة والطب 
البيط��ري، اضافة الى اس��تثمار االف ال��دوامن من االراضي، 
وحتس��ن نوعية االنتاج احليواني والزراعي. واضاف البديري، 
أن ما حصل ان تلك املش��اريع بعضها اس��تكملت املباني 
الس��كنية فيه لكنها بقيت مهجورة لعدم بناء اي مرافق 
خدمي��ة في تلك املناط��ق، كما ان مش��اريع اخرى لم يتم 
العم��ل فيها لعدم تقدمي اي قروض للمهندس��ن واالطباء 
البيطري��ن كي يبدأوا مبش��اريعهم االس��تثمارية في تلك 
الق��رى ما جعله��م يعزفون عن العمل فيه��ا، الفتا الى ان 
قرى اخرى وصلت فيها نسب التنفيذ مراحل متقدمة جدا 
لكنها لم تس��تكمل حتى اللحظة بعد ان مت حتويل مبالغ 
التخصيصات له��ا ضمن املوازنة من قبل وزارة الزراعة الى 
قطاعات اخرى وتركت تلك املشاريع معلقة دون استكمال. 
واكد البديري، ان سوء التخطيط بعمل وزارة الزراعة وعدم 
امتالكها رؤية واقعية لتلك املشاريع املهمة والستراتيجية 
تتس��بب بهدر مبالغ طائلة جدا دون جدوى، ما يتس��وجب 
تدخل اجمللس االعلى ملكافحة الفساد وفتح جميع ملفات 
تلك املشاريع للوصول الى االطراف التي كانت السبب في 

هذا التخبط وضياع االموال دون فائدة تذكر.

حمافظة بغداد حتّمل اجلهات االحتادية مسؤولية انقطاع املاء ببعض مناطق النهروان

الداخلية تعلن تفاصيل اعتقال متهمني بإرسال األجوبة االمتحانية إىل الطلبة

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  

بغداد / البينة الجديدة
أك��د عضو جلنة مراقب��ة تنفيذ البرنامج 
االس��تراتيجي  والتخطي��ط  احلكوم��ي 
آراس حبيب كرمي، امس االحد، أن اللجنة 
تتاب��ع مديات تنفي��ذ البرنامج احلكومي 
باهتم��ام، فيما بن أن اللجنة س��تطلع 

الش��عب عل��ى النتائ��ج. وق��ال حبي��ب 
احلكوم��ي  البرنام��ج  تنفي��ذ  »جلن��ة  ان 
والتخطيط اإلستراتيجي تتابع بإهتمام 
التقاري��ر التي ترس��لها احلكومة بش��أن 
مديات تنفيذ البرنامج«. واضاف أن »األداء 
اليزال دون مستوى الطموح وهو ماسوف 

نبحثه ونطلع الشعب عليه«، مؤكداً ان 
»ما يهمنا ه��و أين وصلنا وما هي مراحل 
التنفي��ذ ألنن��ا ب��دون معرف��ة مخرجات 
البرنام��ج ل��ن نس��تطيع من��ح تقيي��م 
حقيق��ي ل��أداء طبق��اً ملهامن��ا كجهة 

رقابية وتشريعية«.

البينة الجديدة / قاسم حوشي
أعلن مستش��فى جراحة اجلملة 
ع��ن  االح��د،  ام��س  العصبي��ة، 
طارئ��ة  حال��ة   ٩٩٥٢ اس��تقباله 
 ٢٠١٩ م��ن  االول  النص��ف  خ��الل 
الش��وكي  واحلبل  بالرأس  اصابات 
بينه��ا ١٢٨٠ ح��ادث س��ير و٢٥١٢ 
حالة س��قوط من اماكن مرتفعة.
وقال مدير املستش��فى وليد خالد 
احليال��ي ان ط��وارئ املستش��فى 
تعمل على مدار الس��اعة وبكادر 

وتس��تقبل  متكامل  متخص��ص 
مختلف اصابات احلبل الش��وكي 
والدم��اغ، مبين��ا ان املستش��فى 
اس��تقبل ٩٩٥٢ حالة طارئة خالل 
الس��تة اش��هر االولى م��ن العام 
اجل��اري جميعه��ا بال��رأس واحلبل 
الش��وكي. واض��اف ان م��ن بينها 
١٢٨٠ ح��ادث س��ير و٢٥١٢ حال��ة 
س��قوط من اماكن مرتفعة فضال 
ع��ن ٣٥ اصاب��ة بال��راس نتيج��ة 
الرمي العشوائي، مش��يرا الى ان 

املستشفى سجل خالل النصف 
االول من العام احلالي ١٨٧٠ اصابة 
بجلطة دماغية فضال عن عشرات 
احلاالت من االصابة بالرأس نتيجة 
التعرض لشدة خارجية والشجار 
وغيرها من احلاالت االخرى. وتابعت 
ان جمي��ع احلاالت تلق��ت العناية 
الطارئ��ة وبعضها ح��ول للعناية 
واخ��رى  احلال��ة  املرك��زة خلط��ورة 
احتاج��ت الى تداخ��الت جراحية 

عاجلة.

بغداد / البينة الجديدة
ادان املرصد العراق��ي للحريات الصحفية 
ف��ي نقابة الصحفي��ن العراقي��ن، امس 
االح��د، إجراءات البرملان بش��أن فرض الزي 
املوح��د عل��ى الصحفي��ن، فيم��ا اش��ار 
ال��ى ان هن��اك دع��وات للمقاطع��ة. وقال 
املرصد »نس��تنكر االجراءات العبثية غير 
املسبوقة التي اتخذها األمن العام جمللس 
النواب سيروان سيريني عضو جلنة التربية 
الس��ابق، واملتمثل��ة بإل��زام الصحفي��ن 
بإرتداء البذالت الرسمية مع أربطة العنق، 
وتكليف حراس اجمللس بس��حب بطاقات 
العم��ل الصحفي من الصحفي��ن الذين 
ال يلتزم��ون بالق��رار، ومنعه��م م��ن دخول 
مبن��ى البرمل��ان«. واضاف »انن��ا نثني على 

موق��ف الدائرة اإلعالمية ف��ي اجمللس التي 
رفضت اإلج��راءات تلك برغ��م عدم األخذ 
مبوقفه��ا من قبل س��يريني وإص��راره على 
قراره اجملح��ف والعبث��ي والغري��ب، ونيته 
إخ��راج الدائرة اإلعالمية ال��ى مكان خارج 
اجملل��س«. وطال��ب املرصد رئي��س مجلس 
النواب محمد احللبوسي بتنفيذ تعهداته 
بإحترام الصحفين ووسائل اإلعالم، ووقف 
كل إجراء من ش��أنه تعطي��ل العمل وفق 
الدستور والقانون، موضحا ان التعامل مع 
الصحفين من قبل قوى سياسية وامنية 
حتول ال��ى نوع من العب��ث ال ميكن القبول 
به مطلق��ا. ودعا املرصد الصحفين كافة 
الى مقاطعة جلسات البرملان حتى يحترم 

قادته الدستور وحرية الصحافة.

مـــــــرصـــد صـحـــفـــــــــــي:

الربملان فرض الزي املوحد على الصحفيني وسط دعوات للمقاطعة

حرب البسوس أم ماذا؟ .. اجلملة العصبية: »99٥٢« حالة طارئة منذ مطلع »٢٠١9« بينها »١٢٨٠« حادث سري

بغداد / البينة الجديدة
اعلن��ت وزارة الداخلية، ع��ن تفاصيل عملي��ة اعتقال متهمن 
بإرس��ال األجوبة االمتحانية الى الطالب. وقال املتحدث باس��م 
الوزارة اللواء س��عد مع��ن ان مفارز مديرية اس��تخبارات بغداد 
العامل��ة ضمن وكالة االس��تخبارات ف��ي وزارة الداخلية القت 
القبض على ثالثة متهمن وسط العاصمة بغداد، بعد مناشدة 
عمادة إحدى الكليات بشأن وجود عجلة مظللة متوقفة بالقرب 
من الكلية، يقوم من بداخلها بإرس��ال األجوبة االمتحانية الى 
الطالب املوجودي��ن داخل القاعات االمتحانية. واضاف ان املفارز 
ضبطت جه��ازي مونت��رال و٥ اجه��زة موبايل بح��وزة املتهمن، 
مش��يرا الى ان عملي��ة القبض مت��ت باجلرم املش��هود. وتابع ان  

أقوالهم دونت ومتت إحالتهم الى اجلهات اخملتصة.

بغداد / البينة الجديدة
بينت إحصائية لرئاس��ة االدعاء العام ع��ن إكمال تدقيق دعاوى 
محاكم اجلنايات املنظورة لديه��ا لعام ٢٠١٨ والنصف األول من 
الع��ام احلالي. وقال بيان صادر عن املركز اإلعالمي جمللس القضاء 
األعلى إن رئاسة االدعاء العام أعلنت عن إحصائية بعدد الدعاوى 
التي مت تدقيقها من قبل جهاز االدعاء العام فيما يخص محاكم 
اجلنايات واجلنح لعموم محاكم االستئناف التابعة إلى مجلس 
القضاء األعلى. وتابع البيان  إن عدد الدعاوى املرس��لة الى جهاز 
االدع��اء العام  بلغت )٢١٥١( دعوى ما بن دعاوى جنايات ودعاوى 

جنح مت إكمال تدقيق )١٥٠٣( منها.

دياىل / البينة الجديدة
اش��اد مجل��س محافظ��ة ديال��ى، ام��س األح��د، بالهندس��ة 
العس��كرية للحش��د الش��عبي في اعادة تأهيل طريق جس��ر 
حمري��ن االس��تراتيجي، مش��يرا ال��ى ان افتت��اح اجلس��ر امام 
العجالت املدنية س��يكون خالل اليوم��ن املقبلن. وقالت عضو 
اجمللس اميان عبد الوهاب ان “هندسة احلشد الشعبي متكنت من 
إعادة تأهيل طريق جسر حمرين  والذي يعد االطول في احملافظة 
والرابط بن قض��اءي املقدادية وخانقن بجهود ذاتية”. واضافت 
ان “هندس��ة احلش��د وبالتع��اون م��ع مديرية بلدية الس��عدية 
جنحت خالل الشهرين املاضن في اعادة  اجلسر الذي تدمر جراء 
الفيضانات االخيرة في بحيرة حمرين”. واوضحت عبدالوهاب ان 
“اعادة فتح اجلس��ر امام حركة العجالت املدنية سيكون خالل 
اليومن املقبلن”، موضحة ان”اجلشر يعد ابرز اخلدمات املقدمة 

الى  املواطنن في تلك املناطق”.

جملس دياىل: احلشد أعاد أطول 
جسر يف احملافظة إىل اخلدمة

االدعاء العام يدقق أكثر من »١٥٠٠«
دعوى حملاكم اجلنايات واجلنح

السليمانية / البينة الجديدة
ص��وت اجملل��س القي��ادي لالحت��اد الوطن��ي الكردس��تاني، على 
ترش��يح قوباد طالباني، نائباً لرئيس حكومة كردس��تان، وريوار 
فائ��ق ملنصب رئيس برملان اقليم كردس��تان. وق��ال مصدر كردي 
ان اجملل��س صوت على ترش��يح ريواز فائق ملنصب رئاس��ة برملان 
االقليم.واض��اف، ان اجملل��س ص��وت ايض��ا على ترش��يح قوباد 
طالباني ملنصب نائب رئيس حكومة اقليم كردس��تان مس��رور 
البارزاني، مشيرا الى ان اجتماع اجمللس مستمر للتصويت على 
املرش��حن لباقي املناص��ب في حكومة االقلي��م. وعقد اجمللس 
القيادي لالحتاد الوطني في وقت سابق من امس االحد اجتماعا 

بحضور النائب الثاني لالحتاد رئيس اجلمهورية برهم صالح.

بغداد / البينة الجديدة
اص��درت قي��ادة ش��رطة نين��وى، ام��س االح��د، تنويها بش��أن 
تقري��ر منظمة هيوم��ن رايتس ووتش بش��أن اوضاع محتجزين 
املأس��اوية، مبين��ة ان جمي��ع املوقوف��ن يحالون ال��ى احملاكم 
اخملتصة بعد اكمال كاف��ة مراحل التحقيق. وقالت القيادة انه 
ال صحة ملا جاء بتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش حول وجود 
اآلف احملتجزين منهم اطفال في اوضاع مهينة وغير انس��انية 
وعدم وجود اس��اس قانوني واضح لإلحتج��از، مبينة ان جميع 
املوقوفن في س��جون محافظة نين��وى بأوامر وقرارات قضائية 
وف��ق م��واد قانونية مختلف��ة منه��ا بجرآئم خاص��ة بقضايا 
اإلرهاب وقضاي��ا جنائية مختلفة. واضافت ان��ه ال يوجد لدينا 
أي ش��خص موق��وف بدون قرار قضائي، مش��يرة ال��ى ان جميع 
املوقوف��ن محتجزون بقاع��ات مكيفة ومتوف��ر فيها اخلدمات 
االنس��انية والرعاي��ة الصحية وتقدم لهم ث��الث وجبات طعام 
مختلف��ة األن��واع وجي��دة جداً حس��ب العقد املبرم م��ع وزارة 
العدل. وتابع��ت ان جميع املوقوفن وبع��د اكمال كافة مراحل 
التحقيق يحال��ون الى احملاكم اخملتصة حملاكمهتم وفق القانون 

ولينالوا جزاءهم العادل.

شرطة نينوى تصدر تنويهًا بشأن 
تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش

الوطين الكردستاني يرشح 
طالباني نائبًا للبارزاني

أخبار موجزة
انطللاق .. انطلق في العاصم��ة القطرية الدوحة 
ام��س االحد املؤمتر األفغاني للس��الم برعاية قطر 
وأملانيا، حيث سيستمر يومن مبشاركة وفد يضم 
العش��رات من مختلف أطياف الشعب األفغاني 
و»طالب��ان«. وحس��ب اللجنة القطري��ة املنظمة 
فقد بلغ قوام الوفد األفغاني ٥١ ش��خصا بينهم 
نس��اء في حن أفاد التلفزيون األفغاني بأن حوالي 
٥٣ ش��خصية من سياسين حالين وسابقن وإعالمين ورجال دين 

وأعضاء في اجملتمع املدني وصلوا إلى قطر على منت رحلة خاصة.
تلويح .. هدد النائب اإليراني البارز أمير حس��ن قاضي زاده هاشمي 
مبش��روع قانون يقض��ي بفرض الرس��وم على مرور 
الس��فن وناقالت النفط عب��ر مضيق هرمز مقابل 
توفي��ر أمن املضيق واخلليج. وقال هاش��مي رئيس 
الكتل��ة النيابية اخلاصة باإلجراءات االس��تباقية 
ملواجه��ة التهدي��دات األمريكي��ة: »إن إي��ران هي 
احلامي احلقيق��ي للمنطقة واملي��اه الدولية وفقا 

للنهج واألعراف الدولية واألمريكية«.

بحث .. بحث الرئيس الس��وري بش��ار األس��د مع 
وزير الش��ؤون اخلارجية العماني يوسف بن علوي 
العالق��ات الثنائي��ة ب��ن البلدي��ن، وس��بل تعزيز 
مس��اعي اس��تعادة األم��ن ف��ي املنطق��ة. وقالت 
اخلارجية العمانية في تغريدات عبر »تويتر« امس 
األحد: »اس��تقبل بشار األس��د رئيس اجلمهورية 
العربية السورية الوزير يوسف بن علوي الذي يزور 
دمش��ق حاليا. ومت بح��ث العالقات الثنائية وس��بل تطويرها وتعزيز 

املساعي الرامية في املنطقة«. 
عللودة .. ب��دأ أهالي القصي��ر في ريف حم��ص الغربي بالع��ودة إلى 
مدينتهم بعد أكثر من سبع سنوات على نزوحهم 
عنها وس��ت أعوام على حتريره��ا. وضمت الدفعة 
األولى من أهل املدين��ة ٤٢٥ عائلة تضم زهاء ألف 
ش��خص. وكان محافظ حمص ط��الل البرازي قد 
قال إنه بدءا من يوم امس األحد بدأت رحالت العودة 
ملدين��ة القصي��ر  بعد غياب س��بع س��نوات وذلك 

ضمن إطار اجلهود احلكومية وخطة احملافظة.

توقف .. نفت طهران صحة األنباء التي تتحدث عن 
احتجازها ناقلة نف��ط بريطانية في مياه اخلليج، 
واصفة هذه التقارير باملفبركة. وظهرت معلومات 
عل��ى موقع »تويتر« تفيد ب��أن ناقلة عمالقة ترفع 
العلم البريطاني واسمها »باسيفيك فوياجر« قد 
توقف��ت في اخلليج. وتأتي ه��ذه األنباء بعد تهديد 
أطلقه أم��س احلرس الث��وري اإليراني باالس��تيالء 
عل��ى ناقلة بريطانية ردا على احتجاز لن��دن ناقلة نفط إيرانية في 

جبل طارق مؤخرا.
انطاق .. أعلنت قيادة العمليات املش��تركة في العراق امس األحد، 
عن انطالق عملية عس��كرية واس��عة النطاق في 
ث��الث محافظات بالب��الد بلغ نطاقه��ا احلدود مع 
سوريا. وورد في بيان للقيادة أن »املرحلة األولى من 
عملي��ة »إرادة النصر« انطلقت صباح امس األحد 
ف��ي متام الس��اعة السادس��ة بعمليات واس��عة 
لتطهي��ر املناطق احملصورة ب��ن محافظات صالح 

الدين ونينوى واألنبار وصوال إلى احلدود الدولية«.



احلوثيون يعلنون شن هجمات بطائرات مسرية على مطار يف السعودية

خالل 100 يوم  
إيران تصّدر سلعًا إىل العراق بقيمة 2.5 مليار دوالر

بغداد / البينة اجلديدة
أك��د النائب الس��ابق عن محافظة كركوك ف��وزي اكرم ترزي، امس 
االحد، أن مش��كلة كركوك الميكن حلها خلف الكواليس واالبواب 
املغلق��ة، الفتاً ال��ى ان منصب احملافظ بعد ان حص��ل عليه االكراد 
والعرب يج��ب ان مينح للتركمان.وقال ترزي ، ان “مش��كلة كركوك 
الميكن حله��ا خلف الكوالي��س واالبواب املغلقة ب��ني حزبني على 
حس��اب املصالح االخ��رى، اذ ينبغي ان يكون هن��اك تدخل للدولة 
خاصة ف��ي محافظة غنية بثرواته��ا وفقي��رة بخدماتها”.واضاف 
ان “كرك��وك تتع��رض ملؤام��رات داخلية وخارجية، وحل املش��كلة 
يحت��اج الى تقاس��م الس��لطات بحيث يحصل الع��رب على %32 
والتركمان على 32% واالكراد على 32% في حني يحصل ابناء الديانة 
املس��يحية عل��ى 4% من اجل ان يتمتع اجلميع بش��رف املش��اركة 
بحك��م احملافظة”.واوضح ترزي، أن “احلزبني الكرديني االحتاد الوطني 
والدميقراط��ي يح��اوالن من��ذ 2003 وباتفاق��ات خل��ف الكوالي��س 
الس��يطرة عل��ى املدين��ة واحتكاره��ا لصاحلهما، م��ن دون مراعاة 

السكان االصليني للمحافظة من ابناء املكون التركماني”.

بغداد / البينة اجلديدة
أك��دت مقررة مجلس النواب خديجة عل��ي، امس األحد، أن مجلس النواب 
مدد فصله التشريعي حلس��م أربعة مواضيع مهمة، مشيرة إلى أن حتديد 
رفع اجللس��ات من صالحيات رئيس البرملان.وقالت علي ، إن “مجلس النواب 
مدد فصله شهرا واحداً من 3 متوز الى 3 اب املقبل الكمال امللفات املهمة”، 
مبين��ة ان “حتدي��د رفع اجللس��ات يبقى م��ن صالحيات رئي��س اجمللس الن 
هن��اك اعماالً مكثفة خالل هذا الش��هر وبعد االنته��اء منها ميكن التمتع 
بالعطلة التش��ريعية”.واضافت ان “متديد اجللس��ات متوق��ف على اربعة 
مواضيع مهم��ة هي‘ قانون انتخاب��ات مجالس احملافظ��ات وتعديل قانون 
املوازن��ة واكمال وحس��م مل��ف وزارة التربية ومعها الدرج��ات اخلاصة مع 
قانون احملكمة االحتادية”.وتابعت ان “مجلس النواب قرر وخالل هذا الش��هر 
تكثيف جلس��اته بواقع جلس��تني كل اس��بوع ليومي االثن��ني واخلميس 

وبينهما يومان لعمل اللجان البرملانية”.
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العمليات املشرتكة : هذه نتائج عملية إرادة النصر لتطهري املناطق الواقعة بني حمافظات صالح الدين ونينوى واالنبار حتى اآلن

ترزي : مشكلة كركوك ال حتل خلف الكواليس وإدارتها جيب ان تكون للرتكمان
ابو رغيف يدعو  للعمل مبا يتناسب مع قيمة ادراج آثار بابل ضمن الئحة الرتاث العاملي

)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
دعا املتحدث الرس��مي باسم تيار 
احلكمة الوطني نوف��ل ابو رغيف، 
ال��ى العمل مبا يتناس��ب مع قيمة 
ادراج اث��ار بابل ضمن الئحة التراث 
العامل��ي .وقال ابو رغي��ف ها نحُن 
نحتفي مع شعبنا العزيز ، ونهنئ 
أنفس��نا والعالم بإدراج }آثار بابل{ 
 ، العامل��ي  الت��راث  ضم��ن الئح��ة 
ونس��عى أن المير هذا احل��دث مروراً 
طارئ��اً ، فه��و ح��دٌث اس��تثنائي ، 
ليس ألنَّ بابَل مهاُد نش��أة احلضارة 
، ونش��أُة كتاب��ة احل��رف حس��ب ، 
التش��ريعاُت  ألنه��ا صانع��ة  ب��ل 
وباسطة  األس��اس  وواضعة حجر 
القوان��ني االول��ى التي ل��م تقتصر 
عل��ى ماحملته مس��لة حمورابي 
َا ُخ��طَّ على جدران قصورها  ، بل مبمِ
باب��ل  كان��ت  ومعابدها،مضيف��ا 
جتس��يداً حياً حلض��ارة َقلَّ نظيرها 
في التاريخ اإلنس��اني .واضاف إننا 

نحتفي ببابل الت��ي صنعت مجَد 
االنس��انية حض��ارًة وتاريخاً ليأتي 
حدث تتويجها كحزمةمِ ضوٍء يبدد 
عتم��ة التص��ورات اخلاطئ��ة ع��ن 
نصاعة وجه العراق وأرضه وشعبه.

وتاب��ع اب��و رغي��ف واذ يحي��ي تيار 
احلكم��ة الوطني املع��ارض جميع 
اجلهود املبذولة واألدوار النبيلة التي 

سعت وجهدت جلعل القرار موضع 
التنفيذ، فإننا في }احلكمة{ نؤكُد 
بأنَّ اث��ار بابل ومس��ؤولية احلفاظ 
عليه��ا والنهوض به��ا ال يجُب أن 
تُناط بوزارة الثقافة او باملؤسسات 
املنضوية معها فحس��ب ، بل هي 
مسؤولية وطنية تشاركية ينهض 
به��ا حتى َم��ْن يعتقد انه��ا خارَج 

دائرة اهتمامه او انش��غاالته فهي 
واج��ب وطني قب��ل أن تك��ون بناًء 
مؤسس��ياً مختص��اً.وزاد، من هذا 
املنطلق علين��ا ان نعمل جاهدين 
ومؤسس��اٍت  اف��رادا   ، مخلص��ني 
حكومي��ًة ومجتمع��اً مدني��اً مب��ا 
يتناسب وقيمة هذا احلدث الوطني 

الكبير .

مقررة الربملان:جملس النواب يستعد حلسم )4( مواضيع مهمة
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البين��ة   / وكاالت   / طه��ران 
اجلديدة

 أعلن أمني عام غرفة التجارة 
املشتركة،  العراقية  االيرانية 
عن تصدير سلع للعراق بقيمة 
2.5 مليار دوالر في ال� 100 يوم 
املاضية بنم��و 20 باملئة على 
اساس سنوي. وقال حسيني 
في تصريح باملنتدى التجاري 
اإليران��ي العراق��ي الكبير، إن 
تصدير الس��لع سجل معدل 
وأن  يومي��ا،  دوالر  ملي��ون   25
بتوس��يع  تتمث��ل  االولوي��ة 
نط��اق العالقات التجارية في 
مجال الصناعة واخلدمات مع 

العراق.
وأض��اف أن الغرف��ة التجارية 
بلوغ  تس��تهدف  املش��تركة 

احلج��م التج��اري البيني 20 
مليار دوالر في السنة االيرانية 
اجلاري��ة التي تنته��ي )20 آذار 

.)2020
وأش��ار حس��يني، إل��ى وجود 
عدة برامج حتفيزية منها ابرام 
اتفاقية والتخطيط الستيراد 
الس��لع التي حتتاجه��ا ايران 

عبر العملة االجنبية املتأتية 
م��ن الص��ادرات الع��راق وذلك 
بالتع��اون مع البن��ك املركزي 
العراق��ي فضال ع��ن متابعة 
استيفاء مستحقات املقاولني 
ائتم��ان بقيمة  وتفعيل خط 
يخت��ص  دوالر  ملي��ون   200
بصن��دوق ضم��ان الص��ادرات 

بهدف تغطية مشاريع اعادة 
اعمار هذا البلد.

برام��ج  م��ن  أن��ه  وأوض��ح، 
وأولوي��ات الغرفة املش��تركة 
ايضا، تطوي��ر البنى التحتية 
مراك��ز  وايج��اد  الكمركي��ة 
ايراني��ة  وتس��ويقية  جتاري��ة 
ف��ي بغ��داد والبص��رة واقليم 
وانف��اذ  الع��راق  كردس��تان 
االتفاقي��ة املتعلقة بانش��اء 
املدن الصناعية احلرة احلدودية 
فض��ال ع��ن تس��هيل اصدار 
التأش��يرات الطويل��ة االم��د 
ومصدري  لتج��ار  والتعددي��ة 
الس��لع واخلدمات، وس��ائقي 
ونق��ل  الش��حن،  اس��طول 

الركاب.

صنعاء / وكاالت / البينة اجلديدة
بطائرات  هجمات  شن  احلوثيون  أعلن 
احلربية  الطائرات  مرابض  على  مسيرة 
جيزان  مطار  في  عسكرية  ومواقع 
املتحدث  السعودية.وأوضح  غرب  جنوب 
الرسمي للقوات املسلحة العميد يحيى 

عدة  نفذ  املسير  اجلو  سالح  أن  سريع، 
هجمات بطائرات قاصف 2K على مرابض 
احلربية ومواقع عسكرية أخرى  الطائرات 
مبطار جيزان اإلقليمي، مؤكدا أن العملية 
تعطيل  إلى  وأدت  بدقة  أهدافها  أصابت 

حركة املالحة اجلوية في املطار.

أن  على  التأكيد  سريع  العميد  وجدد 
في  يأتي  العسكرية  العمليات  استمرار 
مشروعا  وردا  النفس  عن  الدفاع  إطار 
اجلائر  واحلصار  العدوان  استمرار  على 
على الشعب اليمني للعام اخلامس على 

التوالي.

بغداد / البينة اجلديدة
أك��د عضو جلن��ة األم��ن والدفاع 
البرملانية عن حتالف س��ائرون بدر 
الزيادي، ان االمر الديواني بتنظيم 
الش��عبي سيطبق  عمل احلشد 
عل��ى اجلمي��ع، مش��دداً عل��ى أن 
احلكوم��ة ق��ادرة من خ��الل دعم 
البرمل��ان والش��عب العراق��ي لها 

على تطبيقه.

وقال الزي��ادي ، إن األم��ر الديواني 
بتنظي��م عم��ل احلش��د اعط��ى 
مهلة ش��هر للفصائل املسلحة 
الراغب��ة باالنضمام ال��ى القوات 
املسلحة، أما التي ال ترغب بذلك 
فيمكنه��ا الذه��اب ال��ى اجلانب 
السياس��ي، مبيناً أنه بعد انهاء 
املهل��ة فس��يتم اغ��الق جمي��ع 
املقرات غي��ر املرخصة واحلكومة 

قادرة بدعم البرملان والشارع على 
حتقيق هذا األمر.

وأضاف أن هنال��ك بعض االطراف 
ان  اعتب��ار  عل��ى  اعترض��ت 
الق��رار ينبغ��ي ان يش��مل قوات 
البيش��مركة وان اليك��ون هنالك 
انتقائية فيه، وهو مطلب واقعي 
الن كردس��تان هي جزء من العراق 
والقوات االمنية فيه هي جزء من 

املؤسس��ة العس��كرية االحتادية 
وقد مت ارس��ال تلك املطالبات الى 
رئيس الوزراء التخاذ ما يلزم بهذا 
الش��ان، الفتا الى ان رئيس الوزراء 
سيحضر الى البرملان مع كابينته 
القليلة  الفت��رة  الوزاري��ة خ��الل 
املقبلة وس��يتم طرح ه��ذا االمر 

عليه خالل استضافته.

نائب : احلكومة قادرة على تطبيق أمرها الديواني بتنظيم عمل احلشد
بغداد / البينة اجلديدة

وجهت الهيئة العامة للكمارك، امس األحد، املستوردين 
واخمللصني الكمركيني بضرورة اإلسراع بتخريج اإلرساليات 
املستوردين  كافة  على  إنه   ، الهيئة  املنجزة.وقالت 
بضرورة  قبلها  من  رسمياً  اجملازين  الكمركيني  واخمللصني 
في  الرسمي  الدوام  من  األولى  الساعة  خالل  التواجد 
املراكز الكمركية لغرض تسريع إجناز املعامالت الكمركية 
من  اإلجراءات  واملكتملة  املنجزة  اإلرساليات  وتخريج 
حوزة املنفذ لتالفي حاالت تكدس الشاحنات عند بوابة 

اخلروج.

اإلجراءات  يأتي لغرض تبسيط  ذلك  أن  الهيئة،  وأضافت 
وحتميل  للدخول  الفارغة  الشاحنات  أمام  اجملال  وفسح 
داخل  احلركة  النسيابية  والسعي  واحلاويات  البضائع 
املنافذ احلدودية، محملة اخملالف كامل التبعات القانونية 

املترتبة على ذلك.
الكمركي  احلرم  في  عملها  الكمركية  الدوائر  ومتارس 
على  صالحياتها  متارس  أن  ولها  الكمركي  النطاق  وفي 
امتداد األراضي والبحر اإلقليمي واملياه الداخلية مبا فيها 
هذا  ألحكام  وفقا  واألهوار  واألفنية  واألنهار  البحيرات 

القانون.

الكمارك تصدر توجيها للمستوردين واملخلصني الكمركيني

نائب : البنك الدولي يقدر وجود 
فائض وظيفي بـ)1.5( مليون موظف

بغداد / البينة اجلديدة
بني النائب عن حتالف س��ائرون، 
رياض املس��عودي، امس االحد، 
ان الع��راق لديه زي��ادة في عدد 
املوظف��ني بح��دود 1.5 ملي��ون 
 25 الدول��ة  يكلف��ون  موظ��ف 
تريليون دينار بحسب تقديرات 
البنك الدولي، الفتاً الى ان البالد 
بحاجة ال��ى 3 ماليني عامل إذا 
كان هن��اك توج��ه ال��ى العمل 

باالستثمار الصحيح املنتج.
وقال املسعودي ان “االمم املتحدة 
تق��در حاج��ة العراق ال��ى 800 
ال��ف –  1.5 مليون موظف، في 
ح��ني ان الع��دد الفعلي يقترب 
من 3 ماليني موظ��ف، وبالتالي 
ف��أن هن��اك زي��ادة ف��ي الع��دد 
ملي��ون   1.5 بح��دود  املطل��وب 
موظف”، مبين��ا أن “الزيادة في 
ع��دد املوظفني بالرق��م املذكور 
تكلف املوازنة 25 تريليون دينار، 
اي مايقارب 22 مليار دوالر، وهذا 
الرق��م بامكانه اجناز مش��اريع 
تدر على الع��راق 80 مليار دوالر 

سنوياً”.
وع��دم  “الفوض��ى  ان  واوض��ح 
وراء  واالنصي��اع  التخطي��ط 
الضغ��وط والتوس��ع بالقطاع 
العام، يجب اللجوء لالستثمار 
الت��ي  املط��ارات  ف��ي  اجل��اد 
تستقطب 20-30 عامل، اضافة 
للمصافي التي يس��توعب كل 
واح��د منه��ا 70 ال��ف موظف، 
كما ان سكك احلديد تستطيع 
ه��ي االخ��رى اس��تقطاب 150 

الف عامل”.
أن  إل��ى  املس��عودي  واش��ار 
عم��ل  ح��ال  وف��ي  الع��راق   “
احلقيق��ي  االس��تثمار  بنظ��ام 
فأن��ه س��يحتاج ال��ى 3 ماليني 
عام��ل، لكن تعطي��ل القطاع 
اخل��اص وع��دم وجود مش��اريع 
وتراجع قطاع  انتاجية عالي��ة 
اخلدم��ات س��اهم ف��ي االجت��اه 
للقطاع احلكومي الذي يرتبط 
بالنفط م��ن دون احلصول على 
م��وارد اخ��رى، ويعرق��ل احلركة 

االقتصادية في البالد”.

بغداد / البينة اجلديدة
أص��درت قيادة العمليات املش��تركة، امس األحد، بيان��اً تناول آخر نتائج 
عملي��ة إرادة النص��ر التي انطلق��ت امس لتطهير املناط��ق الواقعة بني 
محافظ��ات صالح الدين ونين��وى واالنبار الى احلدود العراقية الس��ورية.

وقالت القيادة ، إنه بإش��راف قيادة العمليات املش��تركة، تواصل القوات 
املس��لحة بإس��ناد من طيران اجليش والق��وة اجلوية وطي��ران التحالف 
الدول��ي عملي��ة إرادة النصر الت��ي انطلقت صباح يوم ام��س ، لتطهير 
املناط��ق الواقعة بني محافظات صالح الدين ونين��وى واالنبار الى احلدود 
العراقية السورية.وأشارت القيادة إلى نتائج العملية حتى ساعة إعداد 
البيان، مبين��ًة أنه ضمن قاطع قيادة عمليات اجلزي��رة، مت تنفيذ ضربتني 
جويتني من قبل طي��ران التحالف الدولي، وفقاً ملعلومات دقيقة، وتدمير 
وكري��ن لالرهابيني، كما ومت تفتيش املناط��ق خنيفس،املاحلة، ام الطوس، 
وق��د نتج عنها تدمير ثالثة أوكار وتفجير 8 عبوات ناس��فة واالس��تيالء 
على دراجتني ناريتني، فيما قامت الفرقة السابعة وقوة من حشد حديثة 
بتفتي��ش مناطق كوي��س، الكوي��ن، ام العظام، وكان��ت النتائج تفجير 
5 عب��وات ناس��فة، فيما كانت نتائ��ج الفرقة الثامنة وقوة من احلش��د 
الشعبي، تفتيش منطقة الس��دة واملسكار واملناطق احمليطة، وأسفرت 
العملي��ة عن تدمير ثالثة أوكار وخندق ش��قي، أم��ا قطعات احلدود، فقد 
مت تفتيش مس��افة 10كم خلف خط احلدود.وأضافت، أن قوة من احلش��د 
الش��عبي ضم��ن قيادة عمليات نين��وى عثرت على معس��كر للدواعش 
يحت��وي على خيام وم��واد متوين وجتهيزات، كما مت تفجير عبوة ناس��فة 
والعثور على دراجتني وجتهيزات عس��كرية من قبل لواء املشاة الستني، 

فيما مت تفكيك عجلة مفخخة من قبل احلشد الشعبي. 

النجف / البينة اجلديدة
أصدرت محكمة جناي��ات النجف، 
بالس��جن  حكم��ا  االح��د،  ام��س 
مل��دة س��ت س��نوات بح��ق مدانني 
اثن��ني يعمالن ضابط��ني في مديرية 
مكافحة إج��رام النجف لقيامهما 
باالعتداء على موق��وف بالضرب ما 

تسبب بوفاته.
وق��ال مجل��س القض��اء االعلى ان 

املدان��ني اقدما على االعت��داء عمداً 
بالضرب عل��ى اجملني علي��ه عندما 
كان موقوف��اً ل��دى ش��عبة الوف��اء 
ملكافحة االجرام في مدينة النجف 
على ذمة قضية س��رقة مس��جلة 

لدى الشعبة املذكورة.
ولفت الى ان االعت��داء بالضرب ادى 
الى وفاة املوق��وف، مبيناً ان احملكمة 
نظرت قضية املدانني ووجدت االدلة 

كافي��ة واص��درت قرارها بالس��جن 
ل��كل منهم��ا ملدة س��ت س��نوات 
وفق��اً الح��كام امل��ادة 410 وبدالل��ة 
مواد االش��تراك 47و48و49 من قانون 

العقوبات.
يذك��ر ان القض��اء العراق��ي يص��در 
بني فترة واخ��رى احكام��ا باالعدام 
والس��جن بح��ق متهم��ني بعناصر 

ارهابية وجنائية.

جنايات النجف:  السجن )6( سنوات لضابطني تسببا بوفاة موقوف بغداد / البينة اجلديدة
أكد النائب عن كتلة صادقون النيابية حسن سالم، ان جتسس قائد عمليات 
العظمى، فيما حمله مسؤولية  ل�CIA كافيه الدانته بجرمية اخليانة  االنبار 
الدماء التي سقطت نتيجة القصف االمريكي.وقال سالم  ان  جاسوسية 
قائد عمليات االنبار اللواء الركن محمود الفالحي لصالح ال�)CIA( وخيانته 
اجليش  وحدات  مقرات  عن  واحداثيات  معلومات  اعطائه  خالل  من  للعراق 
اخليانة  بجرمية  حلكمه  قاطعة  ادلة  لقصفها  متهيدا  الشعبي  واحلشد 
العظمى.موضحا ان مامتارسه امريكا من تهديد للعراق من خالل التجسس 
وضرب مواقع القوات االمنية العراقية يحتم على احلكومة والبرملان االسراع 
القانوني علي  اوضح اخلبير  العراق.من جانبه  االمريكية من  القوات  باخراج 
سيواجه  الفالحي  محمود  االنبار  عمليات  قائد  ان  االحد،  امس  التميمي، 

اثبات صحة  عقوبة االعدام بحسب قانون العقوبات العسكري فيما لو مت 
التسجيل املسرب له باعطاء اجلانب االميركي معلومات تخص العراق.وقال 
التميمي ، ان “قائد عمليات االنبار محمود الفالحي، وفي حال اثبات صحة 
التسجيل الصوتي الذي سرب له، فأن قانون العقوبات العسكرية في املادتني 
القوات  29 و 28 نص على عقوبة االعدام بحق كل من سرب معلومات عن 
املسلحة العراقية لدولة اخرى صديقة كانت ام عدوة سواء كانت وثائق او 
ان  متاحة”.واضاف  اتصالية  وسيلة  اي  طريق  عن  او  مستمسكات  او  صور 
“رئيس الوزراء وباعتباره القائد العام للقوات املسلحة فهو مخول بتشكيل 
جلنة حتقيقية عليا ويستطيع ان يسحب يد الضابط اخملالف او وضعه في 
ثكنة عسكرية حلني انتهاء التحقيق بحيث يضمن عدم خروجه من البالد”،

قضية ختابر قائد عمليات األنبار مع الـ)C.I.A( تتفاعل 
ومطالبات بادانته بـ »اخليانة العظمى« اذا ثبت جتسسه



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

رّكز الرئيسان الروسي والصيين على قمع أي احتمال لقيام احتجاج 
مجاهريي حملي على تباطؤ االقتصاد وانتشار فساد الدولة

ل��م تكن أملاني��ا وفرنس��ا وش��ركاؤهما في االوىلالحلقة
االحتاد األوروبي دائما على استعداد لتعويض 
هذا الغي��اب حيث كانت هي األخرى تصارع 
الق��وى السياس��ية العنصري��ة واملعادي��ة 
جئ��ن ف��ي الداخ��ل. أم��ا الدميوقراطيات  للاّ
األخرى، مثل أستراليا والبرازيل وإندونيسيا 
واليابان وجنوب أفريقيا، فنادرا ما سمعناها 
تدافع دفاعا نشطا عن حقوق اإلنسان، وذلك 
في أحس��ن األحوال.س��عت الصن وروسيا 
ز  إلى االس��تفادة من ه��ذا الف��راغ بينما ركاّ
الرئيسان شي جن بينغ وفلدميير بوتن على 
قمع أي احتمال لقي��ام احتجاج جماهيري 
محلي على تباطؤ االقتصاد وانتش��ار فساد 
الدول��ة، أك��دا بق��وة عل��ى أجن��دة معادية 
للحق��وق ف��ي املنتدي��ات الدولي��ة، وأقاموا 
حتالفات أقوى مع حكومات قمعية. وقد نال 
جتنبهما للرقابة العامة إعجاب الشعبوين 
الغربين والس��لطوين حول العالم.أفسح 
انس��حاب عديد م��ن احلكوم��ات التي كان 
ميكن أن تدافع عن حقوق اإلنسان اجملال أمام 
القادة القتلة وداعميهم. وتكاثرت الفظائع 
اجلماعية مع اإلفلت م��ن العقاب في بلدان 
مثل اليمن، سوريا، بورما، وجنوب السودان. 

كما يتم حتدي املعايي��ر الدولية الرامية إلى 
منع االنتهاكات الرهيبة، واملؤسس��ات التي 
أنشئت للستجابة القضائية مثل »احملكمة 
اجلنائية الدولية«.ف��ي هذه البيئة العدائية، 
بدأ عدد م��ن البلدان الصغيرة واملتوس��طة 
في االضطلع بأدوار قيادية أكبر. أظهرت من 
خ��لل بناء حتالفات واس��عة أنها قادرة على 
ممارسة ضغوط حقيقية للدفاع عن حقوق 
اإلنسان. وفي بعض احلاالت، دعمها جمهور 
ي��زداد تعبئ��ة. ق��د ال ميكنه��ا أن حت��ل محل 
القوى التي انس��حبت بشكل كامل، ولكن 
ظهورها يدل على أن االجتاه نحو الدفاع عن 

حقوق اإلنسان ال يزال حي يرزق.
الرد على الشعبوية

موج��ة  وراء  احلقيقي��ة  القضاي��ا  تكم��ن 
الش��عبوية في أجزاء كثي��رة من العالم في 
االنهي��ار االقتصادي وعدم املس��اواة الناجم 
عن العومل��ة واألمتتة والتغي��ر التكنولوجي؛ 
اخلوف من التح��والت الثقافية، حيث تغذي 

س��هولة النقل واالتص��االت الهج��رة هربا 
م��ن احل��رب والقم��ع والفق��ر وتغي��ر املناخ؛ 
االنقس��امات اجملتمعية بن النخب العاملية 
الت��ي تُرح��ب بالعديد م��ن ه��ذه التغييرات 
وتس��تفيد منها، وأولئك الذين يشعرون بأن 
حياتهم أصبح��ت أكثر خطورة؛ والصدمات 
الت��ي  اإلرهابي��ة  للهجم��ات  النفس��ية 
يستخدمها الدماغوجيون لتأجيج كراهية 
القضايا  ه��ذه  واإلس��لم.معاجلة  األجان��ب 
ليس باألمر البس��يط، لكن الش��عبوين ال 
مييلون إلى االس��تجابة له��ا باقتراح حلول 
حقيقي��ة بقدر ما مييلون إلى اتخاذ األقليات 
الضعيفة والشرائح االجتماعية املهمشة 
أكب��اش ف��داء. وكانت نتيجة ذل��ك هجوما 
مباش��را عل��ى قيم الش��مول والتس��امح 
واالحت��رام الت��ي تش��كل صمي��م حق��وق 
اإلنس��ان. بل يبدو أن بعض الش��عبوين في 
الواقع يس��تمتعون بانته��اك احملرمات التي 
جتس��د هذه القيم. ويريد هؤالء الشعبويون 
استبدال احلكم الدميوقراطي، أي احلكومات 
املنتخبة املقيدة باحلقوق وس��لطة القانون، 
بإيديولوجية األغلبية التي ال يقف بوجهها 
ش��يء، مستش��هدين بتفس��يرهم اخلاص 

لرغب��ات األغلبية، الذي يخ��دم مصاحلهم.
ال يتطلب الرد على هذا التحدي الش��عبوي 
معاجلة املظالم املشروعة التي تكمن وراءها 
فحسب، بل أيضا إعادة التأكيد على مبادئ 
حقوق اإلنس��ان التي يرفضها الشعبويون. 
يتطل��ب إب��راز حس��نات احلكوم��ات الت��ي 
تخض��ع للمس��اءلة أمام ش��عبها بدال من 
تعزيز سلطة مسؤوليها وإثرائهم. ويتطلب 
إثبات أن حقوقنا جميعا معرضة للخطر إذا 
ما سمحنا للحكومات أن تقرر من يستحق 
أن حُتت��رم حقوق��ه. كم��ا يتطل��ب تذكي��ر 
الن��اس العادين بأنهم بحاج��ة إلى حقوق 

اإلنس��ان بقدر م��ا يحتاج إليه��ا املعارضون 
والفئ��ات املس��تضعفة.وكانت رغبة القادة 
الدميقراطي��ن ف��ي التصدي له��ذا التحدي 
والدف��اع ع��ن حق��وق اإلنس��ان متأرجحة. 
فقب��ل عام، عندما كانت الرياح تبدو مواتية 
للشعبوين، لم جترؤ سوى قلة على التصدي 

لهم. ولكن في العام املاضي، بدأ األمر يتغير 
ليصبح مرئيا.

الدفاع عن الحقوق يف فرنسا
ش��هدت فرنس��ا أكب��ر نقط��ة حت��ول. ف��ي 
بل��دان أوروبي��ة أخ��رى كالنمس��ا وهولندا، 
تناف��س السياس��يون خاصة في الوس��ط 
ومين الوس��ط م��ع الش��عبوين م��ن خلل 
تبني العديد من مواقفه��م القومية. كانوا 
يأملون في التفوق على جاذبية الشعبوين، 
ولكنهم ف��ي نهاي��ة املطاف عززوا رس��الة 
هؤالء.اتب��ع اميانويل ماك��رون نهجا مختلفا 
خ��لل حملته الرئاس��ية، واعتن��ق صراحة 

املب��ادئ الدميقراطي��ة، ورفض بش��دة جهود 
»اجلبه��ة الوطني��ة« إلث��ارة الكراهي��ة ضد 
املس��لمن واملهاجري��ن. وأظهر ف��وزُه وجناح 
حزبه في االنتخاب��ات البرملانية أن الناخبن 
بأغلبي��ة س��احقة  يرفض��ون  الفرنس��ين 
سياس��ات اجلبهة الوطنية االنقسامية.ما 
زلنا لم نر كيف سيحكم ماكرون. فقد كان 
حتركه لترس��يخ جوانب إشكالية من قانون 
الطوارئ في فرنس��ا بش��كل دائ��م خطوة 
مبكرة مقلق��ة. وفي السياس��ة اخلارجية، 
أظه��ر قيادت��ه بالوق��وف ف��ي وج��ه احلكم 
االس��تبدادي ف��ي روس��يا وتركي��ا وفنزويل، 
والرغب��ة في دعم عمل جماعي أقوى للحتاد 
األوروبي ضد تقويض بولن��دا واجملر للحقوق. 
ولكنه كان مت��رددا فى مواجهة االنتهاكات 
الواس��عة في الص��ن ومصر والس��عودية. 
ورغ��م ه��ذا الس��جل اخملتل��ط، فق��د برهن 
خلل حملت��ه أن الدفاع الق��وي عن املبادئ 
الدميقراطي��ة ميك��ن أن يجت��ذب تأييدا عاما 

واسع النطاق.
الواليات املتحدة

ردا عل��ى انتخ��اب دونال��د ترامب، ش��هدت 
الواليات املتحدة إعادة تأكيد واسعة حلقوق 

اإلنس��ان من العديد من اجله��ات. فاز ترامب 
بالرئاس��ة إث��ر حمل��ة م��ن الكراهي��ة ضد 
املهاجرين املكسيكين واللجئن املسلمن 
واألقلي��ات العرقية واإلثنية األخ��رى، وازدراء 
واض��ح للمرأة. وج��اء رد قوي م��ن اجلماعات 
املدني��ة والصحفي��ن واحملام��ن والقض��اة 
وجمهور عري��ض، وأحيانا حت��ى من أعضاء 
منتخب��ن ف��ي ح��زب ترام��ب نفس��ه.لكن 
مع ذل��ك، اس��تطاع ترامب اتخ��اذ خطوات 
ل  رجعية بواسطة السلطة التنفيذية؛ رحاّ
الكثي��ر من الناس بغض النظر عن صلتهم 
العميقة بالواليات املتحدة، فأحيا سياسة 

قاس��ية تفتقد إلى املصداقية ، تتجلى في 
حملت واس��عة لسجن اخملالفن، وتخفيف 
الرقاب��ة على انته��اكات الش��رطة، وتقييد 
التمويل الشامل للصحة اإلجنابية للنساء.

لك��ن املقاومة قللت الض��رر الذي كان ميكن 
أن يحدثه، وال س��يما بفعل جهوده للتمييز 
ض��د املس��لمن الذي��ن يس��عون إل��ى زيارة 
الوالي��ات املتح��دة أو احلصول عل��ى اللجوء 

فيه��ا، تقويض احل��ق في الرعاي��ة الصحية 
ف��ي الوالي��ات املتح��دة، وط��رد متحولي/ات 
النوع االجتماعي من اجليش، بل، وفي بعض 
احلاالت، ترحيل املهاجرين املقيمن منذ فترة 
طويلة.رفض وزير اخلارجية ريكس تيلرسون 
إلى حد كبير دعم حقوق اإلنس��ان كعنصر 

من عناصر السياس��ة اخلارجية األمريكية، 
م��ع التقليص الكبي��ر لل��دور األمريكي من 
خلل اإلش��راف على تفكيك غير مس��بوق 
ل��وزارة اخلارجي��ة. فق��د رفض م��لء العديد 
م��ن املناص��ب العلي��ا، وأعف��ى العديد من 
الدبلوماسين اخملضرمن، وخفض امليزانية، 
وت��رك ال��وزارة تواج��ه مصيره��ا. اس��تقال 
العديد من الدبلوماس��ين واملس��ؤولن من 
شدة يأس��هم من الوضع.ولكن بينما تقرب 
ترام��ب من حاكم س��لطوي تل��و اآلخر، فإن 
بعض املس��ؤولن الباقن في وزارة اخلارجية، 
مدعوم��ن أحيان��ا م��ن الكونغ��رس، بذلوا 
وسعهم ملنع التخلي التام عن مبادئ حقوق 
اإلنسان التي لعبت دورا ولو جزئيا في توجيه 
السياس��ة اخلارجية األمريكي��ة على مدى 
نوا واش��نطن من لعب دور  4 عق��ود. لقد مكاّ
مفيد أحيانا، مث��ل التهديد بفرض عقوبات 
على املسؤولن العس��كرين البورمين عن 

التطهير العرقي ضد أقلية الروهينغا.
أملانيا

تصدرت أملانيا خ��لل العام املاضي العناوين 
الرئيس��ية عندما أصبح »البدي��ل من أجل 
أملانيا« أول حزب مييني متطرف يدخل البرملان 
من��ذ عق��ود. وانت��زع ه��ذا الصع��ود حصة 
م��ن الدعم للئت��لف احلاكم الذي يش��مل 
حزب املستش��ارة أنغي��ل مي��ركل، »االحتاد 
��د مهمتها  وعقاّ املس��يحي«،  الدميقراط��ي 
لتشكيل ائتلف حاكم جديد. كانت املفارقة 
أن انش��غال ميركل بالسياس��ة الداخلية، 
ودفاعها املس��تمر عن قرارها الشجاع عام 
2015 بقبول أعداد كبيرة من طالبي اللجوء 
في أملانيا، حرم أوروب��ا من صوت قوي مدافع 
ع��ن حق��وق اللجئ��ن واملهاجري��ن - وه��ي 
القضية األكثر إثارة للجدل في القارة اليوم. 
وترك ذلك أيضا ماكرون دون شريكه األوروبي 

األبرز في مقاومة الشعبوية السلطوية.
بولندا واملجر

أصبحت أوروبا الوسطى بشكل خاص أرضا 
خصبة للش��عبوية، حيث يس��تغل بعض 
القادة اخل��وف من الهجرة ف��ي أماكن أخرى 
م��ن أوروب��ا لتقوي��ض الضواب��ط والتوازنات 
الت��ي تقيد س��لطتهم في الداخ��ل. ولكن 

الشعبوين واجهوا مقاومة هناك أيضا.
فف��ي بولن��دا، وس��ط احتجاج��ات عام��ة 
كبي��رة وانتق��ادات دولية قوية، مب��ا فيها من 
مؤسس��ات االحتاد األوروبي، اعترض الرئيس 
للحكوم��ة  محاول��ة  عل��ى  دودا  أندجي��ه 
لتقويض استقلل القضاء وسيادة القانون، 
مه ل��م يِف بالغرض. ول��و أن البديل الذي قداّ
وفي اجملر، أع��اق التهديد بإج��راءات قانونية 
م��ن االحت��اد األوروب��ي، فض��ل ع��ن اإلدان��ة 
الدولية، مبا ف��ي ذلك من الوالي��ات املتحدة، 
خطط احلكومة إلغ��لق »اجلامعة األوروبية 
املركزي��ة«، معق��ل الفك��ر املس��تقل الذي 
يقف في وجه »الدميقراطية غير الليبرالية« 
الت��ي يقودها رئي��س الوزراء فيكت��ور أوربان. 
وفي حالة بولندا عل��ى األقل، هناك اعتراف 
متزايد في مؤسسات االحتاد األوروبي وبعض 
ال��دول األعضاء ب��أن اعتداءاتها على احلكم 
الدميقراطي تش��كل تهديدا للحت��اد برمته. 
ونظ��را ملوق��ف بولن��دا واجملر كمس��تفيَدين 
رئيس��ين م��ن متوي��ل االحت��اد األوروب��ي، بدأ 
النق��اش حول م��ا إذا كان ينبغ��ي ربط هذه 

املساعدات بدعم القيم األساسية للحتاد.

يتبع...

* املدير التنفيذي ملنظمة 
هيومن رايتس ووتش

الواليات املتحدة 
يقودها رئيس معجب 
بالقادة األقوياء 
الذين يدوسون 
على حقوق اإلنسان 
إعجابا يثري القلق

أفسح انسحاب عديد من الحكومات التي كان يمكن أن تدافع 
عن حقوق اإلنسان املجال أمام القادة القتلة وداعميهم

ترامب

شي جني

بوتني

التأمل يجعلك تدرك أمورا لم تلتفت اليها مسبقا   
هك��ذا ه��ي احلال فبع��د ان ذك��ر الع��رب جملة من 
االوفياء م��ن ضمنهم الكلب واخليل ل��م يعلموا ان 
االس��تاذ غوغل س��يكون على راس قائم��ة االوفياء 
ف��ي ه��ذا العالم غوغل ال��ذي يتذكر اكث��ر من امك 
وابيك واهلك كلهم لكن شرط ان تنجز عمل واحدا 
وإن كان ص��ورة التقطته��ا ع��ن طري��ق املصادفة او 
كلم نش��رته في جريدة او موق��ع فانه والفيس بوك 
يذكران��ك كأنك جزء من ه��ذا العالم وحقيقة االمر 
هو انك عزيزي االنس��ان جزء مه��م في هذا العالم . 
تعلم من الغوغل اشياء كثيرة الوفاء في هذا الزمان 
عملة نادرة ال ميتلكها اال القليل النادر وقد استحق 
غوغ��ل لقب الوفي مل��ا يتميز به من س��مات تؤهله 

لذلك فهو سجل ملا 
تق��وم به من نش��ر 
الغس��يل االبي��ض 
وتاري��خ  واالس��ود 
يري��د  يكتب��ه م��ن 
على  حك��را  وليس 
صحي��ح  املنتص��ر 
املس��حوقن  ان 
تاريخ  له��م  لي��س 
إال القتل والتشريد 
لك��ن  والهج��رات 
اس��تطاع  غوغ��ل 
ان يؤس��س لذاكرة 
جمعي��ة ومفردي��ة 

قل ان جند لها مثيل . كل ش��يء يدور في راسك جتد 
االستاذ غوغل مستعدا ويغنيك مبعلومات لم تخطر 
عل��ى بالك لكن هل ي��ا ترى ان كل تل��ك املعلومات 
صحيحة ؟ البعض ال ينشغل بعناء البحث بل يحب 
املعلوم��ة اجلاهزة وص��ارت اآلن املعلوم��ة الصوتية 
ه��ي الرائجة فالقراءة في تراج��ع كبير . وفاء غوغل 
قد تش��وبه بعض الش��وائب لكنه اوف��ى من بعض 
االش��خاص الذين نسوا وتناس��وا قيمة االحساس 
والشعور باآلخرين وطفقوا يخصفون على انفسهم 
من ورق النسيان ذاكرة السراب . شكرا لغوغل الذي 
يتذكرنا وتعس��ا ملن ال يتذكر ش��يئا . سراب العالم 
يقوده اعصار النسيان وللنسان احلصة الكبرى من 

عدم الوفاء ألي شيء حتى ملن خلقه.

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

صحيح ان املسحوقني 
ليس لهم تاريخ إال القتل 
والتشريد والهجرات لكن 
غوغل استطاع ان يؤسس 
لذاكرة جمعية ومفردية 
قل ان نجد لها مثيال

مواجهة التحدي الشعبوي

غوغل .. أحد االوفياء

تبدو موجة الشعبوين 
السلطوين أقل حتمية 
مما كانت عليه قبل عام. 
فلم يكن يبدو من املمكن 
حينئذ وقف سلسلة من 
السياسين حول العالم 
ادعوا أنهم يتكلمون باسم 
»الشعب«، بينما كانوا قد 
أسسوا قواعدهم الشعبية 
بشيطنة األقليات التي 
ال حتظى بالشعبية، 
الهجوم على مبادئ حقوق 
اإلنسان، والتحريض على 
املؤسسات الدميقراطية. 
واليوم، هناك رد فعل 
شعبي في مجموعة 
واسعة من البلدان، عززه 
في بعض احلاالت قادة 
سياسيون لديهم شجاعة 
الدفاع عن حقوق اإلنسان، 
أضعف إلى حد ما مصير 
كثير من تلك األجندات 
الشعبوية. وحيثما كان 
رد الفعل قويا، كان تقدم 
الشعبوين محدودا. 
ولكن عندما تلقى رسالة 
الكراهية واالستبعاد التي 
يروجون لها االستسلم، 
يزدهر الشعبويون.جعل هذا 
الصراع العديد من القوى 
الغربية على وجه اخلصوص 
أكثر تركيزا على الداخل، 
ما جعل العالم أكثر جتزؤا. 
فالواليات املتحدة يقودها 
رئيس معجب بالقادة 
األقوياء الذين يدوسون على 
حقوق اإلنسان إعجابا يثير 
القلق، وبريطانيا منشغلة 
ب� »البريكست« )اخلروج 
من االحتاد األوروبي(. غياّب 
ذلك في كثير من األحيان 
مدافَعن تقليديَّن عن 
حقوق اإلنسان على صعيد 
العالم، ولو كانت لهما 
عيوبهما.

* كينيث روث
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بغداد / البينة اجلديدة
أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون 
الطاق��ة ح��رص ال��وزارة على 
توطي��د العالق��ات م��ع الدول  
العربي  االقلي��م  ودول  اجل��وار 
النفطية  الصناعة  يطور  ومبا 
والغازي��ة في البالد ، جاء ذلك 
خالل توقيع مذكرة تفاهم مع 
وزارة النفط والغاز في سلطنة 
عمان في مجال النفط والغاز. 

ال��وزراء  رئي��س  نائ��ب  وق��ال 
لش��ؤون الطاق��ة ثامر عباس 
الغضب��ان ان مذكرة التفاهم 
الت��ي مت توقيعه��ا تهدف الى 
التع��اون ب��ن  أواص��ر  تعزي��ز 
البلدين الشقيقن في مجال 
النف��ط والغ��از باإلضافة الى 
تصدير النف��ط اخلام العراقي 
الى س��لطنة عمان واستيراد 
م��ن  النفطي��ة  املش��تقات 

السلطنة وانشاء مستودعات 
ومحط��ات لتخزي��ن النف��ط 
اخلام واملنتجات النفطية في 
كال البلدي��ن .وتابع الغضبان 
ايضاً  التفاهم  ونصت مذكرة 
على دراس��ة امكانية انشاء 
مصف��اة نفط مش��تركة في 
سلطنة عمان لتكرير النفط 
اخلام املس��تورد م��ن العراق ، 
باالضاف��ة ال��ى استكش��اف 

املش��ترك  التع��اون  آف��اق 
والفرص االس��تثمارية احمللية 
ف��ي مج��ال صناع��ة النفط 
ف��ي  واالس��تثمار   ، والغ��از 
النفط  وانت��اج  استكش��اف 
وتصني��ع  وتكري��ر  والغ��از 
وتخزين وتسويق النفط اخلام 
واملنتج��ات النفطية لدى كال 
البلدين .وأضاف السيد الوزير 
ان مذك��رة التفاهم تضمنت 

التكنولوجي��ا  نق��ل  ايض��اً 
احلديث��ة وتب��ادل املعلوم��ات 
واخلبرات ب��ن الطرفن وتعزيز 
التع��اون التقن��ي ف��ي مجال 
النفط والغاز واعداد البحوث 
العلمية املش��تركة وتنظيم 
ودورات  ون��دوات  عم��ل  ورش 
تدريبية ف��ي مجاالت التعاون 
املش��ترك .من جانبه قال وزير 
النفط والغاز العماني محمد 

بن حمد ان ب��الده حترص على 
تطوي��ر العالقات م��ع العراق 
في كافة اجملاالت ويأتي توقيع 
وزارة  م��ع  التفاه��م  مذك��رة 
كاح��دى  العراقي��ة  النف��ط 
اب��واب التعاون املش��ترك مع 
العراق ، وسنعمل على تعزيز 
وتطويره��ا  العالق��ات  ه��ذه 
مبا يخ��دم مصلح��ة البلدين 

املشتركة .

بغداد / البينة اجلديدة
تشجيعاً حلركة النقل الداخلي جوا عبر اخلطوط 
اجلوية العراقية في البالد، اعلن وزير النقل املهندس 
الدولي  اربيل  مطار  تفقده  خالل  لعيبي  اهلل  عبد 
عباس  السيد  اجلوية  املالحة  عام  مدير  برفقة 
بن  الوطني  الناقل  طائرات  تسيير  قرب  ناصر،عن 
دوري،  بشكل  والبصرة  وسليمانية  أربيل  مطارات 
الى شركة اخلطوط اجلوية العراقية بوضع  موعزاً 
برنامج التسعيرة اخملفضة اجلديد موضع التنفيذ 
ممكن.وكشف  وقت  وباقرب  املقبلة  الفترة  خالل 

اجراها  التي  التفقدية  الوزير خالل جولته  السيد 
اربيل  مطار  في  السبت  االول  امس  يوم  صباح 
ويبدأ  متغير  اجلديد  التسعيرة  نظام   : ان  الدولي، 
موعد  اقتراب  مع  تصاعديا  ويكون  األسعار  باقل 
العبء عن املسافرين، مشيراً  الرحالت  لتخفيف 
النقل  تشجيع  شأنها  من  اخلطوات  هذه  ،ان  الى 
في  العراقية  اخلطوط  شركة  عبر  جوا  الداخلي 
تسعى  النقل  وزارة  ان  بالذكر  اجلدير  .من  البالد 
املواطن  حياة  تالمس  افضل  خدمات  لتقدمي 
ميزات  ستضيف  اجلديدة  التسعيرة  وان  العراقي 
االخضر  الطائر  منت  على  السفر  لكثيري  خاصة 
بن محافظات العراق .وكشف السيد الوزير خالل 
السبت  صباح  اجراها  التي  التفقدية  جولته 
املاضي  في مطار اربيل الدولي، ان : نظام التسعيرة 
اجلديد متغير ويبدا باقل األسعار ويكون تصاعديا 
عن  العبء  لتخفيف  الرحالت   موعد  اقتراب  مع 
املسافرين، مشيراً الى ،ان هذه اخلطوات من شأنها 
تشجيع النقل الداخلي جوا عبر شركة اخلطوط 
العراقية في البالد .من اجلدير بالذكر ان وزارة النقل 
تسعى لتقدمي خدمات افضل تالمس حياة املواطن 
ميزات  ستضيف  اجلديدة  التسعيرة  وان  العراقي 
االخضر  الطائر  منت  على  السفر  لكثيري  خاصة 

بن محافظات العراق .

العراق وسلطنة عمان يوقعان مذكرة تفاهم يف جمال النفط و الغاز

وزيرالنقل يعلن قرب تسيري 
طائرات الناقل الوطين ملطارات 

أربيل،سليمانية،بصرة بشكل دوري

بغداد / البينة اجلديدة
العلوان  عالء  الدكتور  والبيئة  الصحة  وزير  السيد  من   بدعوة 
العاملي  املركز  من  فريقا  والبيئة  الصحة  وزارة  تستضيف 
للبحوث السرطانية IARC لتقييم برنامج التسجيل السرطاني 
مع  وبالتعاون  السرطان  مرض  على  السيطرة  واستراتيجيات 
الوزير  السيد  واستقبل  العراق.  مكتب  العاملية  الصحة  منظمة 
في مكتبه مؤخرا الفريق املكون من خبراء املركز وبحضور أعضاء 
السرطان  برنامج  وممثل  الدولية  والصحة  السرطان  مجلس  من 

اشاد  وقد   , احللفي  ثامر  الدكتور  العاملية  الصحة  منظمة  في 
السيد الوزير باجلهود املبذولة في مجال حتديث برنامج التسجيل 
ملرضى  املقدمة  اخلدمات  ونوعية  مبستوى  لالرتقاء  السرطاني 
السرطان واالعتماد على قاعدة بيانات تتمتع بالدقة واملصداقية 
السرطان  برنامج  في  العامل  الكادر  قدرات  بناء  التركيز على  مع 
مت  والتي  احملدث  بالبرنامج  العمل  وسيبدأ  الوطني.  املستوى  على 
تعريب الكثير من فقراته اضافة الى حتديث البيانات لتستجيب 

الى توجه الوزارة باالرتقاء مبستوى اخلدمات املقدمة ونوعيتها.

IARC وزير الصحة والبيئة يستقبل فريقا من املركز العاملي للبحوث السرطانية

البينة اجلديدة / علي شريف
من  بتمويل  الرافدين  بنت  منظمة  افتتحت 
الرافدين  بنت  )مركز  اليونيسيف  منظمة 
االشرف  النجف  محافظة  في  للنساء(  اآلمن 
عباس  به  شارك  الذي  االفتتاح  حفل  وحضر 
املدني  اجملتمع  منظمات  جلنة  رئيس  العلياوي 
والسيدة زينب العلوي رئيس جلنة املرأة والطفل 
غفير  عدد  النجف  محافظة  مجلس  في 
في  والناشطن  احلكومية  الشخصيات  من 

مراكز  هكذا  مثل  ان  العلياوي:  احملافظة0وقال 
وإنصاف  اجملتمعية  املشاكل  بتقليل  ستسهم 
املرأة العراقية0من جانبها أكدت السيدة علياء 
األنصاري املدير التنفيذي ملنظمة بنت الرافدين 
ان هذا املركز يأتي استكماال جملموعة من املراكز 
في  سابق  وقت  في  املنظمة  افتتحتها  التي 
أجل  من  الدين  وصالح  واالنبار  املقدسة  كربالء 
حتقيق الغاية السامية في هذا الطريق وهو خلق 

بيئة حماية آمنة للنساء0

منظمة بنت الرافدين تفتتح مركزها النسوي األول يف النجف االشرف

بغداد / البينة اجلديدة
بن مدير عام سلطة الطيران املدني العراقي السيد علي 
املطارات  ، عن جاهزية  االحد  يوم امس   ، ابراهيم   خليل 
من  والتي  العراقين   احلجيج  لتفويج  العراقية  احمللية 
املؤمل انطالق  اولى الرحالت اجلوية ابتداء من يوم 11 / 7 / 
2019 ، موكداً : أن اجملموع الكلي للرحالت  سيكون اكثر 
من 100 رحلة موزعة مابن ) 80 رحلة للمدينة ( و)25 رحلة 
احمللية  مطارات  مختلف  من  سيكون  وتفويجها   ) جلدة 
؛ هناك تنسيق  وتابع   ، العراقية وضمن توقيتات محددة 
عال املستوى مع الهيئة العليا للحج والعمرة واملطارات 
املقدسة  الديار  الى  التفويج  اجناز خطة  اجل  احمللية من 

للموسم احلالي 2019 . 

استعدادا موسم احلج هلذا العام .. سلطة الطريان املدني : مطاراتنا 
جاهزة لتفويج احلجاج العراقيني   

بغداد / البينة اجلديدة
الدكتور  الكهرباء  وزير  السيد  لتوجيهات  تنفيذا 
عام،  بشكل  احملررة  املناطق  العمار  اخلطيب،  لؤي 
تدير  التي  االزمة  واالسناد خللية  الدعم  كامل  وتقدمي 

واالسراع  اليها  اخلدمات  إلعادة  نينوى،  محافظة 
احلالي. الصيف  لفصل  استعدادا  االعمار  بعمليات 
أعلن السيد مدير عام نقل املنطقة الشمالية رئيس 
خالد  املهندس   ،)KFW( االملاني  التنمية  بنك  فريق 

غزاي، عن وصول )750( محولة قدرة مختلفة السعات 
لتوزيع  العامة  الشركة  لصالح  نينوى  الى محافظة 
 EMTA كهرباء الشمال، ضمن العقد املوقع مع شركة
ثانوية  توزيع  محطات   )8( وصول  عن  فضال  التركية، 
متنقلة كبيرة )33/11( ك.ف، مجهزة من شركة ماتليك 
املدمرة من  الثانوية  للتعويض عن احملطات  اللبنانية، 
حملافظة  مخصصة  االرهابية،  داعش  عصابات  قبل 
الى  التجهيز  ساعات  وزيادة  االختناقات  لفك  نينوى 
واسالك  ابراج  مجموعة  وصول  جانب  الى  املواطنن، 
وعوازل وملحقات مختلفة، العادة تأهيل خطوط نقل 
الطاقة الكهربائية في احملافظة. مبيناً، مت استحصال 
غرب  محطة  لتأهيل  الالزمة  املالية  التخصيصات 
العاجل،  القريب  في  ك.ف(   400( التحويلية  املوصل 
في  احلاصلة  االختناقات  بفك  ستسهم  والتي 
شبكات نقل الطاقة، وزيادة ساعات التجهيز ملناطق 
قد  الكهرباء  وزارة  ان  مؤكداً،  نينوى.  محافظة  غرب 
وبزمن  نينوى  مبحافظة  اخلاصة  العقود  جميع  اجنزت 

قياسي، وجهود استثنائية، واجراءات سريعة.

 الكهرباء تنجز مجيع عقود تأهيل شبكات التوزيع وخطوط النقل 
يف حمافظة نينوى

البينة اجلديدة / عبد الستار محسن
لعيبي  اهلل  املهندس عبد  النقل  وزير  تأكيد  على ضوء 
الكرام  للمسافرين  اخلدمات  أفضل  بتوفير  باهض 
من  ميدانية  )فلوجة/بغداد(..ومبتابعة  قطار  منت  على 
كاظم  جواد  طالب  االستاذ  السكك   عام  مدير  قبل  
احلسيني  ونزوال لرغبة اهالي الفلوجة الكرام واإلقبال 
)فلوجة-بغداد(  قطار  على  املسافرين  قبل  من  املتزايد 
منطقتي  مع  بالتنسيق  والتشغيل  النقل  قسم  قام 
املستلزمات  كافة  لتهيئة  والفلوجة   الوسطى  بغداد 
واخلدمات للمسافرين السيما  ان هذا القطار يكتسب 

حيث  واألمان  والراحة  السريع  للنقل  اخلدمات   جانب 
هناك رغبة ملحة من املواطنن بالسفر على منت هذا 

القطار.
 وقد بلغ إعداد املسافرين للستة اشهر  من هذا العام  
من  السكك  أن  يذكر  مسافر.  الف   )34586( من   أكثر 
أفضل  لتأمن  دوما  تسعى  التي   العريقة  الشركات 
خدماتها للمواطن عبر رحالت القطارات كافة خصوصا 
)خط  بغداد الفلوجة( ويعتبر هذا القطار رسالة سالم 
إقباال  موخرا  سجل  الذي  الغربية  املناطق  أهالي  إلى 

متزايدا من قبل املواطنن .

السكك تنقل اكثر من )34586( الف مسافر  على منت قطار 
)فلوجة - بغداد(

بغداد / البينة اجلديدة
 اعلنت مفتشية الداخلية، امس االحد، اعادة اكثر من 36 
املفتشية  دوالر.وقالت  مليون   35 هدر  ومنعت  دينار  مليار 
»مكتب  ان  منه،  نسخة  اجلديدة(،  )البينة  تلقت  بيان  في 
من  أكثر  إعادة  من  متكن  الداخلية  لوزارة  العام  املفتش 
دوالر خالل  أكثر من 35 مليون  دينار ومنعت هدر  36 مليار 
»مديرية  ان  2019/6/20«.واضافت،  الى   2018/11/1 املدة من 
التدقيق والرقابة املالية في أقسام الهيئات متكنت خالل 
الى  لعام 2018  الثاني  األول من تشرين  املدة احملصورة بن 
العشرين من شهر حزيران 2019 من إعادة }4,203,304,425{ 
 )32,086,234,691( بإعادة  وأوصت  دوالراً،   }15,877{ و  ديناراً 
ديناراً، ومنعت من الهدر مبلغاً قدره }828,915,650{ ديناراً و 
35 مليون دوالراً«.يذكر أن هذه املبالغ التي متكنت مفتشية 
الداخلية من إعادتها واإليصاء بإعادتها أو التي منعتها من 
الهدر حتققت خالل املدة القصيرة املذكورة من تولي السيد 
الداخلية  لوزارة  عاماً  مفتشاً  مسؤولياته  األسدي  جمال 

نهاية عام 2018.

مفتشية الداخلية تعيد اكثر من 36 
مليار دينار ومتنع هدر 35 مليون دوالر

بغداد / البينة اجلديدة
األحد،  امس  اجلوية،  االنواء  هيئة  توقعت   
املقبلة  األيام اخلمسة  الطقس خالل  حالة 
ستشهد  عدة  مناطق  الى  اشارت  فيما 
طقساً شديد احلرارة.وقالت الهيئة في بيان 
أن  منه،  نسخة  اجلديدة{،  }البينة  تلقت 
ارتفاعاً  العظمى ستسجل  احلرارة  »درجات 
 46 بغداد  في  ستبلغ  حيث  اليوم  جديداً، 
مئوية، البصرة 50، املوصل 43 وفي األنبار 46، 
احملافظات  لبقية  توقعاتها  أوضحت  فيما 
في جداول توضيحية«.وأشارت الى ان اليوم 
حارا،  مشمسا  طقسا  سيشهد  االثنن، 

وشديد  والوسطى،  الشمالية  املنطقة  في 
يشهد  فيما  اجلنوبية،  املنطقة  في  احلرارة 
مع  مشمسا،  طقسا  الثالثاء،  غد  يوم 
انخفاض درجات احلرارة، باملنطقة الشمالية 
تغير  وال  قبله،  الذي  اليوم  عن  واجلنوبية، 
الوسطى«.و  املنطقة  في  احلرارة  بدرجات 
مشمسا  طقسا  األربعاء،  غد  بعد  يشهد 
احلرارة  درجات  تنخفض  البالد،  عموم  في 
في  قليال  وترتفع  الشمالية،  املنطقة  في 
في  حالها  على  وتبقى  الوسطى،  املنطقة 

املنطقة اجلنوبية«.

ارتفاع شديد بدرجات احلرارة خالل األيام املقبلة

بغداد / البينة اجلديدة
والستون  الثالث  الرأي  هيئة  اجتماع  اثناء  املائية  املوارد  وزير  السيد  توجيهات  على  بناًء 
واملنعقد بتاريخ 1 / 7 / 2019 املاضي في مركز الوزارة مت عقد اجتماع في مركز الهيأة العامة 
شالش  خالد  وليد  املهندس  الهيأه  عام  مدير  السيد  ترأسه  واالستصالح  الري  ملشاريع 
وبحضور السيد املعاون الفني والسادة رؤساء االقسام املعنية ومتت مناقشة خطة العمل 
لهذا العام مؤكدا ضرورة االسراع في اجناز االعمال املوكلة ومتابعة نسب االجناز املتحققة 

ومتديد املتأخر في تنفيذ العمل من شركات الوزارة.

اربيل / البينة اجلديدة
األحد،  امس  اربيل،  مرور  مديرية  أصدرت   
الوسطى  احملافظات  لسكنة  تنويها 
املركبات  تسجيل  بخصوص  واجلنوبية 
بيان  في  املديرية،  ملكيتها.وقالت  وحتويل 
تلقت }البينة اجلديدة{ نسخة منه: »نهيب 
احملافظات  سكنة  من  املواطنن  باالخوة 
الساكنن  غير  ومن  واجلنوبية  الوسطى 
املركبات  تسجيل  يتم  بانه  االقليم  في 
اية قيود لذا ال يستوجب  باسمائهم وبدون 
مندوبي  او  والداللن  الوسطاء  إلى  جلوئهم 

أن  معامالتهم«.وأضافت،  الجراء  الشركات 
كل ماهو مطلوب منهم لتسجيل املركبات 
هو مايلي: 1� منفيست وعقد شراء املركبة 
اذا كانت املركبة غير مسجلة والسنوية اذا 

كانت املركبة مسجلة.
االحوال  هوية  او  الوطنية  البطاقة   �2
اوبطاقة  معلومات  كارت   �3 واجلنسية  
املتانة  لشروط  الدوري  الفحص   �4 السكن 
واالمان  5� الفحص الفني للمركبة  6� طلب 
ضابط  الى  السيارة  مالك  قبل  من  مقدم 

التسجيل .

اهليأة العامة ملشاريع الري واالستصالح تعقد 
اجتماعا ملناقشة خطة العمل هلذا العام 

احملافظات  لسكنة  تنويها  تصدر  اربيل  مرور 
الوسطى واجلنوبية خبصوص تسجيل املركبات

البينة اجلديدة / عادل حسوني العرداوي
بابل  ادراج  رام للعراقين  وزير السياحة السوري محمد  بارك 
زهور  وفد  لقائه   ذلك خالل  ، جاء  العاملي  التراث  على الئحة 

بغداد الذي يشارك في معرض الزهور املقام في سوريا ، واكد 
العراق صاحب اقدم  والتقدير كون  انه اجناز يستحق االعتزاز 

حضارة .

وزير السياحة السوري يبارك للعراقيني ادراج بابل على الئحة الرتاث العاملي
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البشري 
والسقوط املهني

 م��ن الظلم القبوُل بأن يصبح واحٌد من ضباط اجليوش والقوات 
املس��لحة، عامًة، والعربية، خاصًة، رئيسا جلمهورية أو حكومة 

أو وزارة أو مؤسسة مدنية ال عالقة لها باجليوش.
وذلك ألن واقع ضباط اجليوش في العالم يُخبرنا بأنهم، باملطلق، 
يقضون ثلث أعمارهم في مدارس العلوم العسكرية وجامعاتها 
ومدارس أركانها، منقطعني لدراس��ة خطط القتال ومواصفات 
السالح واستخداماته املتنوعة املتعددة. وبعد تخرجهم يقضون 
الباقي من أعمارهم في املعسكرات أو املناورات، أو احلروب، والتي 
ال تك��ون، غالب��ا، إال بعيدة عن امل��دن وحياته��ا ومعطياتها، ثم 
ينفقون الباقي من أيامهم ولياليهم غارقني في تفاصيل العمل 
العس��كري اليوم��ي وضوابطه وأصوله، ومنغمس��ني، متاما، في 
الطاع��ة ألصحاب الرتب األعلى، إل��ى حد العبودية، مهما كانت 
الظروف. والضابط من هؤالء يكون، في كثير من األحيان، مكتفيا 
مبا اكتس��به من علوم عس��كرية وبرع وتخصص فيه. أما خالُف 

ذلك فال يشكل لديه أهمية وال لزوما.
وم��ن النادر جدا أن جتد منهم م��ن يقتطع من وقته بعضا لقراءة 
كتاب أو مراجعة مكتبة أو انش��غال بدراسات علمية وأكادميية 
متخصصة، أو حتى مجالسة أحٍد من العلماء واملفكرين. وتروى 
مئ��اُت القصص، ب��ل آالُفها، عن ضحالة هذا الوزي��ر أو ذاك، وعن 
جهالته وغروره وقراراته وأوامره املضحكة املبكية، وتعاليه على 
مستشاريه املتخصصني، واعتبار نفسه األعلم منهم جميعا، 
واألفه��م واألذكى فيما يفعل أو يقول.   والرئيس الس��وداني عمر 
البش��ير ليس الوحيد من احلكام الذين كان سقوُطهم املفاجئ 
امله��ني أمرا حتميا وإن تأخ��ر. فَمتوقَّعًة كانت نهايُته البائس��ة 
على أي��دي رفاقه الضباط الذين انتقاه��م بعناية، وأقام نظامه 
على أكتافهم منذ ثالثني عاما أو يزيد، وتولوا عنه تكميم األفواه، 
إرض��اًء ل��ه وحمايًة ألنفس��هم، وإرهبوا ل��ه املتأفف��ني، وقمعوا 
حلس��ابه اجلماهي��ر، وم��أوا س��جونه باملعارضني. وه��ي نهايٌة 
مك��ررٌة كانت من نصيب كثيرين جاؤوا قبله من احلكام الطارئني 

املتطفلني على الشعوب.
وامله��م في حكايتن��ا اليوم أن البش��ير، حاُله مث��ُل حال جميع 
الديكتاتوريني اآلخرين الذين يصيبهم خرف السلطة وتعميهم 
النرجس��ية، وتفقدهم البصر والبصيرة. فه��و، إلى ما قبل أيام، 
ظ��لَّ موقنا بأنه محب��وب اجلماهير، وبأن الذي��ن يتظاهرون ضده 
حفنة ضالة من خونة الوط��ن املأجورين من خارج احلدود. وقبَله 
الراح��ل معمر القذافي ظل إلى آخ��ر دقيقة يردد نفس العبارات، 
ويصف املتظاهرين املطالبني بس��قوطه بأنهم جرذان، وُمخدرون 
بحب��وب الهلوس��ة، ومرس��لون من ق��وًى خارجي��ة حاقدة على 
انتصاراته وإجنازاته التاريخية العاملية اخلالدة، وحاسدة لشعبه 

السعيد.
تظل اجلماهي��ر العريضة تزح��ف على بطونه��ا لتهتف بالروح 
وال��دم نفديك يا زعي��م ثم تهب عن بكرة أبيه��ا لتضرب متاثيله 

وُصوره باألحذية فَرحا بيوم النصر اجمليد .

ابراهيم الزبيدي

رأي

وكاالت / البينة اجلديدة

األوف��ر  املرش��ح  أعل��ن 
حظ��ا خلالف��ة تيري��زا ماي 
ف��ي منص��ب رئي��س وزراء 
بريطانيا، بوريس جونسون، 
إنه ال يخ��ادع عندما يقول 
املتح��دة،  اململك��ة  ان 
س��تغادر االحتاد األوربي في 

31 تشرين أول ، دون اتفاق.
ونقل��ت صحيف��ة صنداي 
تلغ��راف ع��ن جونس��ون ، 
قول��ه: »نحن إلى حد كبير 
ملغ��ادرة  كن��ا مس��تعدين 
االحتاد األوربي في 29 » آذار/ 
جاهزين  وس��نكون  مارس، 
بحل��ول 31 تش��رين األول/ 
أكتوب��ر ، ومن املهم للغاية 

ان يروا شركاؤنا هذا…«.
وأش��ار جونس��ون إل��ى أن 
يقبل��ون  ال  الذي��ن  أولئ��ك 
صعب«  »بريكست  بفكرة 
م��ن االحت��اد األورب��ي ، ف��ي 
الواق��ع ، ال يريدون أن تغادر 
اململك��ة املتح��دة االحت��اد 

األوربي على اإلطالق .
يذكر أن��ه في نهاي��ة متوز/

يولي��و الفائت، اس��تقالت 
بريطاني��ا،  وزراء  رئيس��ة 
تريزا م��اي، من زعامة حزب 
فش��لها  بع��د  احملافظ��ني 

في إقن��اع البرملان، 3 مرات 
خيارها  بقب��ول  متتالي��ة، 
التف��اق بريكس��ت الذي مت 
التنس��يق عليه مع االحتاد 
األوربي. وكان االحتاد األوربي 
ق��د أعل��ن أن��ه ل��ن يوافق 

عل��ى إدخ��ال تعديالت في 
وبالتالي  االتفاق،  مش��روع 
سيتعني على رئيس الوزراء 
لبريطاني��ا  املس��تقبلي 
البرمل��ان بضرورة  إقناع  إما 
اعتم��اد املش��روع احلال��ي 

لالتفاقية أو س��حب البالد 
دون  األورب��ي  االحت��اد  م��ن 
اتفاقي��ة  عل��ى  التوقي��ع 
خ��روج . ومن املقرر أن تغادر 
بريطاني��ا االحت��اد ف��ي 31 
تشرين األول/أكتوبر املقبل، 

إذا لم يق��ر البرمل��ان اتفاق 
اخلروج ال��ذي توصلت إليه 
رئيس��ة الوزراء الس��ابقة، 
تيري��زا ماي، مع االحتاد، ولم 
تطل��ب احلكوم��ة تأجي��ال 
آخ��ر، م��ا يه��دد بح��دوث 
اضطرابات اقتصادية جراء 

االنسحاب من دون اتفاق. 
املرش��حون ملنصب  ويقول 
رئيس وزراء اململكة املتحدة 
تنفي��ذ  يعتزم��ون  إنه��م 
خ��روج بريطانيا من االحتاد 
املوعد،  األوربي بحلول هذا 
لكنه��م يختلف��ون ح��ول 
الط��رق. وما ي��زال احتمال 
اخل��روج دون اتف��اق قائم��اً 
بس��بب حقيق��ة أن��ه في 
ظ��ل انتخ��اب زعيم جديد 
والعطل��ة  للمحافظ��ني 
الالحق��ة،  الصيفي��ة 
البرملاني��ون  س��يتمكن 
العمل  ب��دء  وال��وزراء م��ن 
حول بريكس��ت فقط، في 
موعد يتجاوز النصف األول 

من شهر أيلول/سبتمبر.

وكاالت / البينة الجديدة
التقدم��ي  »احل��زب  رئي��س  أطل��ق 
االشتراكي« وليد جنبالط وقادة احلزب 
أم��س حتركا باجتاه أطراف مس��يحية 
لبنانية وسفراء أجانب من أجل شرح 
املوق��ف من تط��ورات منطق��ة اجلبل 
ي��وم األحد املاض��ي وأدت إل��ى صدام 
وس��قوط قتيلني ملناسبة زيارة رئيس 
»التي��ار الوطني احلر« وزي��ر اخلارجية 

جبران باسيل إلى قضاء عاليه.
كم��ا  أن جنب��الط التق��ى لي��ل أول 
م��ن أم��س ع��ددا م��ن س��فراء الدول 
الكبرى مطوال وشرح لهم التطورات 
السياس��ية الت��ي أحاط��ت باحلادث 
األمن��ي ف��ي اجلب��ل. وقال��ت مص��ادر 
مطلعة ل�«احلياة« إن سفيرة الواليات 
ريتش��ار  إليزابيت  املتحدة األميركية 
والس��فير الفرنس��ي برونو فوش��يه 
من الس��فراء الذين التقاهم جنبالط 
لوق��ت غي��ر قلي��ل وأطلعه��م على 
وجهة نظره حيال خلفيات التطورات 
اجلب��ل  ف��ي  والسياس��ية  األمني��ة 
وانعكاساتها على الوضع السياسي 

في لبنان.

ال��دول  س��فراء  أن  املص��ادر  وذك��رت 
الكبرى باتوا ينظ��رون إلى الوضع في 
اجلب��ل وموقع الطائف��ة الدرزية فيه، 
من منظار الوضع اإلقليمي والسوري، 
اللبنانية  بالتطورات  ويبدون اهتماما 
م��ن هذه الزاوي��ة. وينتظ��ر أن يواصل 
جنب��الط لقاءات��ه مع الس��فراء في 
األي��ام املقبلة حيث س��يلتقي أيضا 

عددا من السفراء العرب.
وف��د  لق��اء  ع��ن  املعلوم��ات  وف��ي 
»االش��تراكي« مع البطري��رك املاروني 
بش��ارة الراع��ي قالت مص��ادر الوفد 
إن التركي��ز كان عل��ى أولوي��ة حفظ 
مصاحلة اجلبل بني الدروز واملسيحيني 
والتي أجنزها البطري��رك الراحل نصر 
اهلل صفي��ر وجنب��الط صي��ف 2001 
والتي يح��رص الراعي عل��ى صونها. 
وأوضح��ت مص��ادر »االش��تراكي« أن 
وف��ده »ضاعف التأكي��د أن ما حصل 
في قبرش��مون م��ن ح��ادث دموي لن 
يس��مح بأن يؤثر على املصاحلة، وأنه 
مس��تعد ألي خطوات ميكن أن تتخذ 
على أرض الواقع، في شكل مشترك، 

من أجل تأكيد ذلك«.

جونسون: مغادرة بريطانيا لالحتاد األوربي يف 31 تشرين االول ليست خدعة

اهتمام دولي بوضع اجلبل وجنبالط شرح لسفراء بينهم ريتشارد وفوشي خلفيات أحداثه

وكاالت / البينة الجديدة
الدائم  أعلن مندوب روسيا 
الدولي��ة  الوكال��ة  ل��دى 
للطاق��ة الذرية واملنظمات 
الدولية في فيينا، ميخائيل 
أوليانوف، أن ق��رار إيران في 
اليورانيوم  تخصي��ب  جتاوز 
متوق��ع وأن طهران تتصرف 

بشفافية .
»كان  أوليان��وف  وق��ال 
اإليراني��ون  متوقع��ا.  ه��ذا 
بش��فافية  يتصرف��ون 
وأعلن��وا خطواتهم مقدما 
بتنفيذه��ا،  اآلن  ويقوم��ون 
ل��م يك��ن مفاجئا  لذل��ك 

ألحد«.
وأض��اف: »الس��ؤال ح��ول 
س��يرتفع  م��دى  أي  إل��ى 

مس��توى التخصيب. على 
ح��د علمي، ال ميكن حتديده 
إال بع��د ع��دة أيام بس��بب 

طبيعة العملية«.
وتابع أوليانوف القول: »من 
الواضح أن الوكالة الدولية 
للطاق��ة الذري��ة س��تقوم 
وتبل��غ  القي��اس  بعملي��ة 
مجلس احملافظني بالنتائج. 
مثل هذا التقري��ر الواقعي 
سيكون في الوقت املناسب 
للدورة االس��تثنائية جمللس 
محافظ��ي الوكال��ة الت��ي 
دعا لها األميركيون في 10 

متوز / يوليو«.
الى ذلك قال مس��اعد وزير 
عباس  اإليران��ي  اخلارجي��ة 
عراقج��ي، إن حج��ز ناقلة 

النف��ط اإليراني��ة من قبل 
س��لطات جبل طارق جرى 
ف��ي املي��اه الدولي��ة وليس 
اإلقليمي��ة، الفت��ا أنها لم 
تكن متوجهة إلى س��وريا 
أساس��ا  متتل��ك  ال  الت��ي 

مرافئ قادرة على استقبال 
هذا احلجم من الناقالت.

وق��ال عراقج��ي ف��ي مؤمتر 
صحفي امس االحد »ناقلة 
النفط اإليرانية كانت حتمل 
مليوني برمي��ل من النفط 

وبس��بب حجمها  اإليراني 
الكبي��ر كان م��ن الصعب 
أن تعبر من قناة الس��ويس 
وذهب��ت من اجلان��ب اآلخر، 
م��ا  عك��س  عل��ى  وذل��ك 
ادع��ت بريطاني��ا«، وأضاف 
»بريطانيا تتناغم كعادتها 
املتح��دة في  الوالي��ات  مع 

االعتداء على مصاحلنا«. 
»ناقلة  عراقج��ي  وأوض��ح 
كان��ت  اإليراني��ة  النف��ط 
في املياه الدولية وليس��ت 
تك��ن  ول��م  اإلقليمي��ة، 
موضحا  سوريا«،  وجهتها 
»مين��اء باني��اس الس��وري 
ال يتحم��ل أن ترس��و في��ه 
ناقل��ة ضخم��ة«. ووص��ف 
الناقلة  احتج��از  عراقجي 

مطالب��اً  ب�»القرصن��ة«، 
الفتاً  الس��ريع،  بتحريره��ا 
»هن��اك دول أوربي��ة مهمة 
مثل إسبانيا اعترضت على 
احتجاز الناقلة وهذه يؤكد 
إن احتج��از الناقل��ة ليس 
ل��ه عالق��ة ف��ي العقوبات 

األوربية«.
وكانت حكومة جبل طارق 
ق��د أعلن��ت، أول م��ن أمس 
الناقل��ة  احتج��زت  أنه��ا 
أنه��ا حتمل  لالش��تباه في 
نفطا خاما إلى س��وريا في 
عملية ذك��ر مصدر قانوني 
أنها ق��د تكون أول اعتراض 
من نوعه مبوج��ب عقوبات 

يفرضها االحتاد األوربي.

تركيا تعلن حتييد ثالثة أعضاء 
حلزب العمال الكردستاني

اوليانوف: قرار إيران بتجاوز ختصيب اليورانيوم متوقع وطهران تتصرف بشفافية

وكاالت / البينة الجديدة
ق��ال نائ��ب رئي��س اجمللس 
االنتقال��ي ف��ي الس��ودان 
أول محمد حمدان  الفريق 
مؤخرا:  )حميدت��ي(  دقل��و 
»يج��ب العم��ل م��ن أجل 
حتوي��ل الس��ودان إلى دولة 

قانون«.
ف��ي  حميدت��ي،  وأض��اف 
مؤمت��ر صحف��ي، أنه يجب 
مت��ورط  أي  محاس��بة 
بالفس��اد ف��ي الس��ودان، 
كما يجب العمل من أجل 
حتوي��ل الس��ودان إلى دولة 

قانون.
واعتب��ر أن مرحل��ة جديدة 
م��ن تاريخ الس��ودان بدأت 
وحتت��اج لتع��اون اجلمي��ع، 
مش��دداً عل��ى أن األولوية 
هي تلبية مطالب الشعب 

وحتسني ظروفهم.
العسكري  اجمللس  وتوّصل 
احلاكم وقادة االحتجاجات 
في الس��ودان ، إل��ى اتفاق 
يُفترض  التي  الهيئة  حول 
أن تقود املرحلة االنتقالية 
املقبل��ة، بحس��ب ما ذكر 

وسيط االحتاد األفريقي.

ويخوض اجمللس العسكري 
ال��ذي يتول��ى احلك��م في 
الب��الد بع��د ع��زل الرئيس 
عمر البشير في 11 نيسان 
)أبريل(، جتاذبات سياس��ية 
مع قادة االحتجاجات منذ 

أشهر .
وبفض��ل وس��اطة إثيوبيا 
واالحتاد اإلفريقي، استأنف 
املف����اوض��ات  اجلانب��ان 
احلساسة لرسم اخلطوط 
العريض��������ة للمرحل��ة 

االنتقالية املقبلة .

نائب رئيس اجمللس االنتقالي: جيب حتويل السودان إىل دولة قانون
وكاالت / البينة الجديدة

الداخلي��ة  وزارة  أعلن��ت 
التركي��ة أن اجلي��ش التركي 
حّي��د ثالث��ة أعض��اء عل��ى 
األق��ل م��ن ح��زب العم��ال 
الكردس��تاني احملظ��ور ف��ي 
خطاي��ا  مبحافظ��ة  الب��الد 

املتاخمة لسوريا.
ونقلت وكالة أنباء األناضول 
ع��ن وزارة الداخلية التركية 
قوله��ا: أن »ثالث��ة إرهابيني 
عل��ى األق��ل« مت »حتييدهم« 
املقاطع��ة  خطاي��ا،  ف��ي 

احلدودية اجلنوبية لتركيا.
جت��در اإلش��ارة إل��ى أن قوات 
الدرك التركية قامت بعملية 
في منطقة سلس��لة جبال 
أمان��وس بدعم م��ن القوات 

اجلوي��ة التركي��ة، مضيف��ة 
أن الغ��ارات اجلوي��ة »دم��رت 
منصات إلطالق النار ومخابئ 
ومستودعات أسلحة« تابعة 

حلزب العمال الكردستاني.
وتؤك��د تركي��ا مضيه��ا في 
ح��زب  مواق��ع  اس��تهداف 
الكردس��تاني  العم��ال 
ومالحق��ة عناص��ره داخ��ل 
العراق،  البالد وفي ش��مالي 
مش��يرة إل��ى أن ذل��ك يأتي 
»ردا عل��ى هجم��ات إرهابية 
داخل  احلزب  ينفذها عناصر 

تركيا بني احلني واآلخر«.
العمال  تركيا »حزب  وتعتبر 
تنظيم��ا  الكردس��تاني« 
البالد  إرهابيا وحاربته داخل 

وفي دول اجلوار .



 

فارس بن حزام 

س��رعة احلراك في السودان، يقابلها بطء احلركة 
ف��ي اجلزائر، على رغم تزام��ن انطالق البلدين، من 
تصعيد االحتجاجات عالياً إلى تنحية الرئيسني 
مبسافة زمنية بينهما لم تتجاوز تسعة أيام، ورمبا 
مرد ذل��ك إلى ذكاء مّيز عس��كر اجلزائر ومعارضة 

السودان، ولم يتوافر لدى نظيريهما.
فمن��ذ إزاحة الرئي��س عبدالعزيز ب��و تفليقة عن 
احلك��م ف��ي اجلزائ��ر قبل ثالث��ة أش��هر، تقدمت 
املعارض��ة خط��وة واحدة فق��ط؛ أن أجب��ر نواب 
رئيس��هم معاذ بوش��ارب على االس��تقالة قبل 

أيام، وف��ي الي��وم التالي نالت 
كس��باً  الس��ودان  معارض��ة 
جدي��داً، واتفق��ت م��ع اجمللس 
تش��كيل  عل��ى  العس��كري 

احلكم.
في الس��ودان ظهرت معارضة 
االحتجاجات  ق��ادت  حقيقية 
وأدارت عمله��ا بكف��اءة وذكاء 
خبي��ث بتطوي��ع املتظاهري��ن 
لتحقي��ق مكاس��بها، أما في 
ولم  اجلزائ��ر، خرج محتج��ون 
تتش��كل معارض��ة تقليدية، 
واملعن��ى هن��ا قيادة للش��ارع. 
خص��وم  الت��ف  األول��ى،  ف��ي 
النظام حول »جتمع املهنيني«، 
فتحول��وا إل��ى قي��ادة مدني��ة 
العس��كري،  اجملل��س  ح��اورت 
إنها قوة منظمة ومتماسكة، 

تشبه إلى حد ما »احتاد الشغل« في تونس، الكل 
يس��عى إلى كس��ب وده، وف��ي الثانية، م��ا زالت 
الس��لطة اجلزائري��ة تنتظر جواباً م��ن املعارضة 
لتوفي��ر قيادات جادة للحوار. ه��ذا العجز الالفت 
رمبا يعود إلى طبيعة النظام الصلب، واملمسك به 
عس��كرياً طوال نصف قرن، ولم يفسح لتشكل 

أي نواة للمعارضة، بعكس حال السودان، إذ فيه 
حزب شيوعي رسمياً، وأظنه البلد العربي الوحيد 
بهذا الس��ماح، وقد أتى بجعفر منيري رئيساً عام 
1964، مثلم��ا فع��ل »اإلخ��وان« بتنصيبهم عمر 

البشير عام 1989.
وف��ي الس��ودان، أص��ر اجليش على تول��ي احلكم؛ 
اعتقل��وا الرئي��س واختلف��وا بينهم عل��ى قيادة 
البالد، فزادوا من رصيد املعارضة، ومنحوها ذخيرة 
ش��عبية، أما في اجلزائر، فأدار العس��كر املشهد 
عن بُعد؛ أزاحوا الرئيس، وأش��رفوا على العملية 
االنتقالي��ة، ووضع��وا إطارات محددة لتش��كيل 
اجلمهوري��ة اجلديدة، وكانت كلم��ات وزير الدفاع 
َملزمة ترشد اجلميع. وفي احلالتني، يحقق عسكر 
اجلزائ��ر ما يريدونه، ومينعون الش��ارع من التعدي 
عليهم، فيما ينازع عس��كر الس��ودان للحفاظ 
عل��ى وجودهم السياس��ي، 
وق��د حولتهم املعارضة إلى 

كيس مالكمة للتمرين.
الس��ودان  قي��ادة  وأخط��اء 
تلك، دفعت االحتاد األفريقي 
إل��ى  وواش��نطن  واألورب��ي 
ومتابع��ة  مالحقته��ا 
سلوكها بدقة، وذلك ما لم 
األقرب  اجلزائ��ر،  م��ع  يحدث 
أوربياً واألهم أميركياً واألثقل 
أفريقياً، وطبع��اً هي صالبة 
اجلزائ��ر،  ف��ي  املؤسس��ات 
قياس��اً مب��ا فعل��ه الرئيس 

البشير في بالده.
تخل��ص اجلول��ة الثانية من 
احل��راك العربي إل��ى نتيجة 
الس��ودان  ف��ي  واضح��ة: 
معارضة تق��ود، وفي اجلزائر 
جي��ش يش��رف، ول��ذا تزامن البل��دان ف��ي إبعاد 
قائديهم��ا، ف��ي الثاني من نيس��ان )أبري��ل( أزيح 
الرئيس بو تفليقة، وفي احلادي عشر منه احتجز 
الرئيس البشير، وتسارعت اخلطوات في السودان، 

وبقيت احلركة بطيئة جداً في اجلزائر .

 محمد بدر الدين زايد 

في أقل من أس��بوعني، تراجع الرئيس األميركي دونالد 
ترامب في عدد من امللفات الرئيسة، وبشكل مخالف 
الرتفاع الضجيج الذي أثاره في هذه امللفات قبل ذلك 
بش��كل مبالغ فيه. وميكن رصد هذه الظاهرة بشكل 
خ��اص في ثالثة ملفات رئيس��ة تكاد تك��ون من أهم 
مكون��ات وعناص��ر سياس��ته اخلارجية من��ذ حملته 
االنتخابي��ة وحتى اآلن، وهي: املل��ف اإليراني، والكوري 
الش��مالي، واأله��م مل��ف العالق��ات االقتصادية مع 
الص��ني، وكل تراجع حصل ألس��باب مختلفة، ولكن 

تزامنها تقريباً يحتاج إلى وقفة.
كما هو مع��روف، صّعد ترامب هجوم��ه وحملته ضد 
إيران في األس��ابيع األخيرة، ونش��ر مزي��داً من القوات 
األميركي��ة في اخلليج العربي، وفي قواعده املنتش��رة 
ف��ي املنطقة، وفرض مزيداً م��ن العقوبات االقتصادية 
عل��ى طه��ران واألط��راف املتعاملة معها، ث��م جاءت 
واقع��ة الطائرة األميركية املس��يرة التي أس��قطتها 
إيران معلل��ة ذلك بانتهاكها لألجواء اإليرانية، وهو ما 
نفاه ترامب في البداي��ة، وأمر بتوجيه ضربة انتقامية 
وتأهبت قواته، ثم أص��در أوامره في اللحظات األخيرة 
بإلغ��اء الضرب��ة، معلن��اً أن أس��باب ذلك أنه��ا كانت 
ستطيح بحياة أكثر من 150 إيرانياً، وإن كان لم يوضح 
ما إذا كان هؤالء من املدنيني أو العسكريني. من ناحية 
أخرى حذرت روس��يا من هذه اخلطوة، مؤكدة أن اجلانب 
األميركي هو ال��ذي انتهك األجواء اإليرانية. وأش��ارت 
الش��واهد آنذاك إلى أن��ه إذا كان غرض ترامب من هذا 
التصعي��د الضغط من أجل حتقي��ق نتائج أفضل في 
املفاوضات الت��ي كرر الدعوة إليها، وأصدر بعدها أكثر 
م��ن دعوة مبطن��ة للتفاوض، فإن ح��دة التصعيد في 
الوقت ذاته، ش��كلت عقبة أمام بدء التفاوض، وكانت 
س��تعني من وجهة نظر اجلانب اإليراني التسليم بأن 
الضغوط األميركية أسفرت عن بدء تغير السياسات 
اإليراني��ة، وه��و أمر م��ن الصعب تصوره م��ن أي نظام 
أيديولوجي يق��وم على التعبئة اجلماهيرية واحلش��د 

الشعبي
النموذج الثاني، هو حالة كوريا الشمالية التي شهدت 

تصعيدا ح��اداً منذ أكث��ر من عام، كن��ا نراه منذ 
البداية بهدف التف��اوض، ومحاولة حتقيق أهداف 
أميركية، ثم أعقب ذلك عقد لقائني بني الرئيسني 
األميرك��ي والكوري الش��مالي ف��ي 2018، ثم في 
ش��باط )فبراير( املاضي في العاصمة الفيتنامية 
هان��وي، فض��الً ع��ن لقاءات ع��دة ب��ني مفاوضي 
البلدي��ن، كله��ا مبنية عل��ى الفرضي��ة »الترامبية« 
نفس��ها وه��ي املصال��ح االقتصادية مقاب��ل التنازل 
عن الترس��انة النووي��ة، أو لنقل االقتص��اد في مقابل 
املصالح السياسية والعس��كرية. ولكن لم تتجاوب 
كوريا الش��مالية، فهي منذ البداية تشير إلى أطراف 
عربية تخلت عن أس��لحة الدمار الش��امل، وأكملت 
الوالي��ات املتحدة القض��اء على نظمها السياس��ية 

وحتى اس��تقاللها السياس��ي الكامل. وأثبت الطرف 
الكوري الشمالي أنه أيضا مفاوض شرس يتحكم في 
أعصابه، ولديه رصيد طويل من التقش��ف ومواجهة 
احلصار والعقوبات، وال ميانع في مزيد من استمرار هذه 
املعاناة قبل حتقيق صفقة تفاوضية أفضل من وجهة 

نظر حسابات نظامه السياسي.
وجاءت تط��ورات ما بعد »قمة العش��رين« في اليابان 
لتمهد لتراجع أميركي واضح، في لقاء ثالث بني ترامب 
وكيم متّيز برمزية سياس��ية الفت��ة لالنتباه يزور فيها 
الرئي��س األميرك��ي املنطقة الكوري��ة احملايدة منزوعة 
الس��الح، ويعبر منها في مش��هد متثيل��ي قصير إلى 
أراضي كوريا الشمالية للمرة األولى في تاريخ الرؤساء 
األميركيني. لم يحقق االجتماع شيئاً ملموساً، ولكن 

بدأ يت��ردد كالم ح��ول صفقة جدي��دة تتضمن جتميد 
الس��الح النووي الكوري الش��مالي، وهو ما س��يمثل 
نص��راً اس��تراتيجياً واعتراف��اً بكوريا الش��مالية في 
النادي النووي للكبار، ويحقق لها مكاسب سياسية 
عس��كرية وليس فقط اقتصادية. وهذا ما يس��تحق 
وقفة خاص��ة. ولكنه في النهاية ميث��ل تراجعاً مهماً 

ثانياً إلدارة ترامب.
أم��ا النموذج الثالث، فهو احلرب التجارية ضد الصني، 
الت��ي تناولناه��ا في هذا امل��كان منذ أس��ابيع قليلة، 
وناقش��نا م��دى إم��كان جن��اح واش��نطن ف��ي عرقلة 
صع��ود الص��ني ، وتوقعن��ا صعوبة ذلك، ب��ل خلصنا 
إل��ى أن تكثي��ف الضغ��وط األميركية قد ي��ؤدي على 
العك��س إل��ى احتمالية تس��ريع هذا الصع��ود. وفي 
الواق��ع، إن التنازالت األميركي��ة التي متت على هامش 
»قمة العش��رين« بالغة الداللة، إذ أعلن ترامب العودة 
للتفاوض، وأنه لن يفرض عقوبات اقتصادية أو جمارك 
إضافية، كما بدأ احلديث عن التراجع عن حظر شركة 
»ه��واوي« الصيني��ة، وه��و ما س��يتأكد ف��ي املرحلة 

املقبلة.
مهم أن نش��ير هنا إل��ى تواتر بع��ض التقارير الغربية 
واألميركي��ة عن أن فاتورة زيادة الكمارك على الس��لع 
الصيني��ة، يدف��ع جانب��اً منه��ا املواط��ن األميركي أو 
الش��ركات األميركية، وأنه على رغم أن هذه اإلجراءات 
الكمركية أدت إلى توفير أعداد من الوظائف للمواطنني 
األميركيني، لكنها أدت أيضاً إلى زيادة كلفة معيش��ة 
املواط��ن األميرك��ي، كم��ا يج��ب تذكر أيضاً مس��ألة 
االعتماد املتب��ادل بني البلدين والت��ي راهنا عليها في 
مقالن��ا الس��ابق، وهو م��ا يعن��ي وجود اس��تثمارات 
مش��تركة بينهما، من املؤكد أنها تش��ارك في حتمل 
اخلس��ائر عن ه��ذه احل��رب التجارية، كم��ا أنها تخلق 
مناخاً من عدم الثقة وعدم االس��تقرار االقتصادي، ما 
قد يولد أنش��طة ضغ��ط مضادة ف��ي مجتمع معتاد 
عل��ى جماع��ات الضغ��ط االقتصادية التي تش��كل 

مكوناً رئيساً في الثقافة السياسية األميركية .
خالص��ة ه��ذه امللف��ات الث��الث، أن اإلدارة األميركي��ة 
تتراجع في ثالثة مواضيع من أهم مواضيع السياسة 
اخلارجية بالنس��بة إليها. ورمب��ا يعود ذلك إلى إدراكها 
املتزايد أن هذا التصعيد وسياس��ات حافة الهاوية لم 
يحققا أهدافهما بل يس��ببا إحراج��اً للبيت األبيض، 
الذي يجب أن يس��تعد لالنتخابات بع��د عام. كما ان 
هذه التراجعات تش��كل إضافة إلى مظاهر تآكل هذه 
الدولة وهيمنتها، وهي جزء من مشهد حتوالت اجملتمع 

الدولي الراهنة .

عشرة أسباب تكُمن خلف القرار اإلماراتي باالنسحاب الّتدرجيي من اليمن

عبد الباري عطوان

تضاربت األنب��اء حول صّح��ة التقارير التي 
حتّدث��ت بش��كٍل ُمكّثٍف في األيّ��ام القليلة 
املاضي��ة ح��ول س��حب اإلم��ارات املُت��درج 
لقّواته��ا من اليم��ن، وصّعد ه��ذا الّتضارب 
حالة الّصمت اإلماراتي املُبالغ فيها، وجتّنب 
ُمعظ��م املس��ؤولني الّتعليق عليه��ا، لكن 
األمر املُؤّك��د أّن أبوظبي لم تُع��د قادرًة على 
املُضي قدًما في هذه احلرب بعد أربع سنوات 
ا،  ��ا، وبش��ريًّ م��ن اخلس��ائر الّضخم��ة، ماديًّ
ا، وبات االستمرار في هذا  ا، ومعنويًّ وسياسيًّ
امل��أزق يُعطي نتائ��ج عكس��ّية، أبرزها نقل 
اخلص��م للمعركة إلى الُعمقني الس��عودّي 
الداخلّي��ة  املُعارض��ة  واإلمارات��ّي، وتفاق��م 

واجمُلتمع الدولي لها في آٍن .
دول��ة اإلمارات، وإم��ارة أبو ظب��ي، على وجه 
اخُلص��وص، دخلت ه��ذه احل��رب تضامًنا مع 
احللي��ف الس��عودي، واعتق��اًدا ب��أّن النصر 
س��يأتي س��ريًعا، وبأقل الّتكلف��ة النعدام 
الّتكافؤ في موازي��ن الِقوى، وضعف الّطرف 
املُقابل، والتفّوق اجلوّي اإلماراتّي الس��عودّي 
القط��رّي الهائل )قطر كانت ش��ريًكا فّعااًل 
في الّتحالف قبل انس��حابها(، ولكن غياب 
احلس��م واحلزم الّسريع، واش��ِتداد املُقاومة 

اليمنّية الّشرس��ة، ووصول الدعم اخلارجي، 
وانِع��دام  “الش��رعّية”  احُلكوم��ة  وضع��ف 
الكاريزما في ُصفوف قيادتها، كلها عوامل 
أّدت إلى تراُكم الوضع الراهن، وكَش��فت عن 
ُس��وء التقدير، واالسِتخفاف بالّطرف اآلخر، 

هو اسِتخفاف لم يُكن في محّله ُمطَلًقا.
التقاري��ر الغربّي��ة أّك��دت أّن دول��ة اإلمارات 
س��حبت ُجزًءا كبيًرا م��ن قّواته��ا املُقاتلة، 
والدبّاب��ات، والطائرات العموديّ��ة القتالّية، 
بش��كٍل تدريج��يٍّ ودون أّي ضجيج، وس��ط 
ِح��رٍص واض��ٍح عل��ى جتُنب ضّج��ة إعالمّية 
وُحلفائه��ا  اهلل”  “أنص��ار  حرك��ة  تُظه��ر 
بالّط��رف املُنتص��ر، وتُس��ّبب إحراًج��ا ف��ي 
الوقت نفسه للش��ريك السعودي الذي بدا 
املُتض��ّرر  األكبر م��ن هذه اخلط��وة اإلماراتّية 
التي ج��اءت في وق��ٍت يتعّرض في��ه الُعمق 
الس��عودّي النتكاس��ات عس��كريّة، أبرزها 
القصف الصاروخّي املُتواصل ملطارات )أبها 
وجنران وجيزان( من قبل احلوثيني وطائراتهم 
املُس��ّيرة، واس��تيالء ُمقاتليهم على أراضي 
س��عوديّة في احلد اجلنوب��ي، اختلفت اآلراء 
حول ُعمقها وحجمها، لكّنها اتّفقت على 

ُصدقّيتها.
أس��باٌب عدي��دٌة دفع��ت دولة اإلم��ارات إلى 
اإلقدام على خطوات االنس��حاب التدريجّي 
هذه، وتس��ريعها في الفترة األخيرة ُنوجزها 

في الّنقاط التالية:
    أّواًل: نق��ل حرك��ة “أنص��ار اهلل” احلوثّي��ة 
وُحلفائه��ا في الداخ��ل واخل��ارج احلرب من 
األرض اليمنّي��ة إل��ى ُعم��ق دول التحال��ف، 
 س��واء بشكٍل ُمباش��ٍر أو غير ُمباشر، لزيادة 
التذّمر الشعبي فيها، وزيادة القلق، وبالّتالي 
دفع الش��عب إلى الّتساؤل عن شرعّية هذه 

احل��رب، واخلوف من تطّوراتها، والفائدة منها 
من األس��اس، وكانت عملّي��ة الُهجوم على 
س��ت ناقالت نفطّية ف��ي املِي��اه اإلقليمّية 

لدولة اإلم��ارات الّش��ق األّول من الرس��الة، 
وقص��ف مط��ار أبه��ا، أح��د أكب��ر املطارات 
الس��عوديّة وتعطي��ل املاِلح��ة اجلويّة فيه، 
وفي ذروة موسم السياحة الداخلّية، الّشق 

الثاني منها .
 ثانًي��ا: تعاُظ��م ق��ّوة “أنص��ار اهلل” احلوثّية 
وُحلفائه��ا وامتالكه��ا أس��لحًة ُمتقّدم��ًة 
خاّص��ًة ف��ي مج��ال الصواري��خ والطائرات 
املُس��ّيرة املُلّغمة، وجناحها ف��ي حتقيق قّوة 
ردع فاعلة، حّيدت س��الح طي��ران التحالف 

ا، وأبطلت مفعوله. ُكلِّيًّ

    ثالًث��ا:  تآكل ونفاد موجودات بنك األهداف 
املدنّية والعسكريّة بالّنسبة إلى التحالف 
الس��عودي اإلمارات��ي، ووجود أكث��ر من 400 
ه��دف لدى التحالف احلوثي في املُقابل بات 
في ُمتناول صواريخه الباليس��تّية اجمُلّنحة 

الدقيقة أو الطائرات املُسّيرة املُلّغمة.
    رابًع��ا: انهيارٌ ملموٌس للُقدرات الدفاعّية 
األرضّية واجلويّة ل��دول التحالف التي جرى 
إنفاق عش��رات املِلي��ارات لبنائها، فصاروخ 
“الباتريوت” الذي تبُلغ قيمته 6 ماليني دوالر 
بات عاجًزا أمام صاروخ حوثي ال تزيد قيمته 
ع��ن 1500 دوالر، وبات يُه��ّدد ُمعظم، إّن لم 

يُكن ُكل املطارات السعوديّة.
     خامًسا: وجود قنوات اتّصال سريّة نِشَطة 
ب��ني اإلمارات وحركة “أنص��ار اهلل” احلوثّية، 
جنح��ت ف��ي التوّص��ل إل��ى تفاهم��اٍت غير 
ُمعلنٍة أبرزها انس��حاب الق��ّوات اإلماراتّية 
وعتاده��ا الّثقي��ل م��ن الش��مال اليمن��ي، 
وبقائه��ا في اجلنوب ُمقاب��ل عدم ُمهاجمة 
الصواري��خ احلوثّية ملط��ارات أبوظبي ودبي، 
لالنعكاس��ات الس��لبّية ألّي ُهج��وم على 
اقتصاد اإلمارات، والّصواريخ التي تِصل إلى 
مط��ار أبها والرياض وجّدة مُيكن أن تِصل إلى 
دبي وأبوظبي، ومن يس��تطيع تلغيم ناقالت 
نف��ط واختراق األجه��زة األمنّية ف��ي ميناء 
الفجي��رة، يس��تطيع الوص��ول إل��ى أهداٍف 
حيويٍّة اس��تراتيجّيٍة في أّي م��كاٍن آَخر في 

اإلمارات.
    سادًس��ا: وج��ود حال��ة متلم��ل ضخم��ة 
وُمتزاي��دة في اإلمارات األخ��رى التي لم تُكن 
ُمتحّمسة خلوض حرب اليمن، ِمثل الشارقة 
ودب��ي ورأس اخليمة، رغم ع��دم ُظهور حالة 
التذّمر ه��ذه إلى العلن، ولك��ّن ُدخول احلرب 

العام اخلام��س دون حس��م، أو التوّصل إلى 
ُحلوٍل سياس��ّيٍة دفعها إل��ى الّظهور على 

الّسطح.
    س��ابًعا: تزايُد أعداد اخلس��ائر في ُصفوف 
ُمقاتلي اإلم��ارات، ومقتل وإصاب��ة أفراد من 
األس��رة احلاكمة، والعائ��الت الكبيرة للمّرة 

األولى في تاريخ البالد.
    ثامًنا: تراُجع ُمستوى الّتنسيق العسكرّي 
بني احلليفني اإلماراتي والسعودي في ميادين 
الِقت��ال، ولوِح��ظ أّن تواجد الس��عوديّة في 
ِمنطقة مثل املهرة،  يتلوه انسحاٌب إماراتيٌّ 
منها، ُمضاًفا إلى ذلك انِش��غال السعوديّة 
بالِقتال في احلد اجلنوبي وُمحاولة منع تقّدم 
اجليش اليمني والقّوات املُقاومة احلوثّية من 

جيزان وجنران وعسير.
    تاس��ًعا: ش��كوى العديد من املَس��ؤولني 
العس��كريني اإلماراتيني من تواُضع كفاءات 

اجليش الس��عودي في ميادي��ن القتال، رغم 
املعّدات العسكريّة املُتقّدمة، وقال مسؤوٌل 
خليجيٌّ كبيٌر في جلسٍة خاّصٍة مع ُنظرائه 
العرب “اكتشفنا أنّه ال يوجد جيش سعودي 

مبا تعنيه هذه الكلمة من معنى”.
    عاش��ًرا: توس��يع دول��ة اإلم��ارات لدائ��رة 
تدّخالته��ا السياس��ُية والعس��كريّة وفوق 
ُقدراتها، خاّصًة ف��ي ليبيا والقرن األفريقي، 
وحتى في أفغانستان وكوسوفو، األمر  الذي 
فاقم من أعبائها وضاعف التزاماتها املالّية 
والعسكريّة والسياسّية في الوقِت نفسه.

ال نس��تبعد أن تكون أنباء هذا االنس��حاب 
اإلمارات��ي التدريج��ي ف��ي اليمن ه��و ثمرة 
“ُمراجعات” سياسّية على أعلى املُستويات، 
وفي امللف اليمني على وجه اخُلصوص، ورمّبا 
نرى نتائجها تنعكس أيًضا في ميادين أخرى 
أبرزها “بُ��رود” العالقات املُتمّيزة والتحالفّية 

مع اململكة العربّية الس��عوديّة بطريقٍة أو 
بأخرى.

السعوديّة ُمطالبة أيًضا بإجراء “ُمراجعات” 
مثيل��ة ورمّب��ا أكث��ر تعّمًق��ا ووضوًح��ا، ألّن 
االس��تمرار ف��ي بعض السياس��ات وخوض 
احُلروب في الس��نوات اخلمس املاضية باتت 
ا ، وتُؤثّر على  ��ا ومعنويًّ تكلفه��ا الكثير ماليًّ

ُصورتها في العاملني العربّي واإلسالمّي.
 سياس��ة احلرب بالوكالة في اليمن فِشلت، 
وسياس��ة الّتف��اوض بالوكال��ة ل��م تنجح 
ُمطلًق��ا، وال بُد من االعت��راف بالّطرف اآلخر 
والّتف��اوض معه بش��كٍل ُمباش��ٍر، فأمريكا 
الدول��ة الُعظم��ى اضط��ّرت للّتف��اوض مع 
حركة طالبان ومن موقع الّند، مثلما اضطّر 
رئيس��ها دونالد ترامب إلى ش��د الّرحال إلى 
س��نغافورة وهان��وي للقاء كي��م جونغ أون، 

زعيم كوريا الشمالّية .

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

التقارير الغربيـّة أّكدت 
أّن دولة اإلمارات سحبت 
جـُزًءا كبرًيا من قوّاتها 
امُلقاتلة والدبـّابات 
والطائرات العموديـّة 
القتاليـّة بشكٍل تدريجيٍّ 
ودون أيّ ضجيج 

فاتورة زيادة 
الكمارك على السلع 
الصينية يدفع 
جانبًا منها املواطن 
األمريكي أو الشركات 
األمريكية

يف السودان ظهرت 
معارضة حقيقية 
قادت االحتجاجات 
وأدارت عملها بكفاءة 
وذكاء خبيث بتطويع 
املتظاهرين لتحقيق 
مكاسبها
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صنداي تايمز: “األســر الخليجيــة الحاكمة 
تنشر أسرارها القذرة يف لندن”

نطال��ع في صحيفة الصنداي تاميز تقريراً لتوني ألن 
- ميليس بعنوان : األس��ر اخلليجية احلاكمة تنش��ر 

أسرارها القذرة في لندن”.
ويس��لط كاتب التقرير الضوء عل��ى األمير خالد بن 
س��لطان القاسمي، جنل حاكم الشارقة، الذي وجد 

جثة هامدة في منزله في لندن مؤخراً.
ويضيف التقرير أن “األمير الشاب يعرف بني أصدقائه 
في لندن باس��مه خالد ،املصمم الذي يعشق حياة 
الس��هر واحمل��ب لعمله في مج��ال تصمي��م األزياء 
والذي يعيش في من��زل يقدر ثمنه ب� 8 مليون جنيه 
إس��ترليني بالقرب من متن��زه الهايد ب��ارك”، فيما 
يعرف بالنسبة لعائلته في دولة الشارقة باإلمارات 

بأنه الشيخ خالد بن سلطان القاسمي.
ويشير التقرير إلى أنه مت تسليط الضوء مؤخراً على 
“احلي��اة املزدوج��ة الت��ي كان يعيش��ها األمير خالد 
بعدما وجد جثة هامدة في منزله في نايتسبريديج 

االثنني وس��ط أنباء عن تقارير عن حفالت جنس��ية 
ماجنة ومخدرات”.

ويتاب��ع بالقول إن هذا األس��بوع مزع��ج حلكام دولة 
اإلم��ارات األثرياء الذين يبدون دوماً بأنهم يعش��يون 
صراع��ات ب��ني حياته��م التقليدية واإلغ��راءات في 

الغرب.
ونقل كات��ب التقرير عن أحد احملامي��ني قوله “يأتون 
إلى لن��دن ليفعل��وا أش��ياء ال ميكنه��م فعلها في 

وطنهم”.
ويق��ول كات��ب التقرير إن الش��رطة ما ت��زال تنتظر 
نتائج تشريج جثة األمير وليس هناك تقارير مؤكدة 
عن وج��ود مخدرات ف��ي منزله، مضيفاً أن ش��قيق 
األمير خالد توفي جراء جرعة زائدة من الهيروين في 
منطقة س��اري في ع��ام 1999 وكان عمره آنذاك 24 

عاماً.
ويوضح كاتب التقرير بأن خالد أطلق عالمته لألزياء 
الرجالية “القاس��مي” ف��ي العاصم��ة البريطانية 

ولطاملا واظب على تقدمي عروضه املوسمية.
ويقول كاتب التقرير إن األمير خالد ولد في الشارقة 

إال أنه تلقى تعليمه “تونبريدج” في كينت ، ثم درس 
تصمي��م األزياء في كلية س��نترال س��انت مارتينز 
في لندن، إال أنه عرف في الش��ارقة بزيه اإلس��المي 
التقلي��دي ول��م يذكر حيات��ه املليئ��ة باحلفالت في 
لن��دن. ويتطرق كات��ب التقرير إل��ى املعركة العلنية 
بني حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم )69 عاما( 
وزوجت��ه األمي��رة هي��ا )45 عاما( املقربة م��ن امللكة 
البريطانية والتي تعي��ش اآلن في منزلها الذي يقدر 
ثمنه ب� 85 مليون جنيه إس��ترليني في كينغستون 

بالس غاردينز في لندن.
وخت��م بالقول إنه بحس��ب مصادر مقرب��ة للعائلة 
ف��إن “ثمة خالفات عميقة بني األمي��رة هيا والزوجة 
األولى حلاكم دبي، الش��يخة هند التي أجنبت له 12 

ولداً على األقل”.

األوبزرفر : إنقاذ املهاجرين والسجن
نطالع في صحيف��ة األوبزرفر تقري��راً أجراه فيفيك 
ش��ودهاري يلق��ي في��ه الض��وء على رج��ل اإلطفاء 
اإلس��باني، ميغيل رولدان، الذي أنق��ذ نحو 5 اآلالف 
الج��ئ من الغ��رق في البحر وس��ط البح��ر األبيض 

املتوسط.
ويقول كات��ب التقرير إن رولدان يواجه الس��جن في 
إيطاليا مل��دة 20 عاماً بس��بب إنق��اذه الالجئني من 

الغرق.
ونقل كات��ب املقال عن رولدان قول��ه إنه “في صيف 
ع��ام 2017، أخذ عطلة ملدة 20 يوماً من عمله، واجته 
إل��ى البحر املتوس��ط، مضيف��اً أن دافع��ه لم يكن 
االس��تمتاع مبي��اه البح��ر أو ش��واطئها الرائعة بل 
جذب��ه وجوه الالجئني اليائس��ة التي حت��اول العبور 
من ليبيا إل��ى إيطاليا بعد أن تصدرت صفحات هذه 
الصور صفحات اجلرائد وأغلبية التقارير الصحفية 

التلفزيونية.
وقال كاتب املق��ال إن رولدن أنقذ نحو 5 اآلالف الجئ 
من الغرق، وعندما عاد لعمله كرجل إطفاء استطاع 

باقي فريقه إنقاذ 14 ألف آخرين.
وقال رولدان “رأيت الكثي��ر من األم والعذاب واملوت”، 
مضيف��اً “كان األم��ر مروع��اً، حاولن��ا القي��ام بكل 
ش��يء بش��كل قانوني، إال أننا اصطدمن��ا بالكثير 
م��ن البيروقراطية، األمر الذي أدى إلى خس��ارة أرواح 

الكثير من الالجئني”.
وأضاف “ في بعض األوق��ات، تركوا ليغرقوا ألننا لم 

نأخذ اإلذن من اإليطاليني إلنقاذهم”.
وأش��ار كاتب التقري��ر إلى أن رول��دان وطاقمه البالغ 
عددهم 6 يواجهون السجن ملدة 20 عاما التهامهم 
من قبل السلطات بتشجيع الهجرة غير الشرعية 

ومساعدة مهربي البشر.

ديلي تلغــراف : تنامي النفوذ الروســي يف 
أفريقيا

وكت��ب روالن��د أوليفانت مق��اال في صحيف��ة ديلي 
تلغ��راف يوض��ح في��ه تنامي النف��وذ الروس��ي في 
أفريقيا، حي��ث يذكر انتقاد رجل األعمال الروس��ي، 
يفغيني بريغوزين، املقرب من فالدميير بوتني، للرئيس 
الس��وداني السابق عمر البش��ير لفشله في اتباع 
النصائح الروس��ية للقضاء على التظاهرات املؤيدة 

للدميقراطية في بالده .
فقد كتب بريغوزين، الذي يُعتقد أنه يدير مجموعة 
“فاغنر”، املقاول العسكري املتورط في حرب روسيا 
في س��وريا، إل��ى البش��ير منتقدا جتاهل��ه نصائح 

موسكو التي حثته على تصوير احملتجني على أنهم 
“مؤيدون إلسرائيل”، و”مؤيدون للمثليني و اتهامهم 

“مبعاداة اإلسالم” في محاولة لتشويه سمعتهم.
وقال��ت الصحيف��ة إن ه��ذه الرس��الة وجدت ضمن 
مجموعة من الوثائق املس��ربة حص��ل عليها مركز 
دوس��اير، الذي يوجد مقره في لن��دن وميوله امللياردير 
املنفي واملعارض لبوتني ميخائيل خودوركوفسكي.

ول��م يكن هن��اك أي تركي��ز على الدور الروس��ي في 
الس��ودان إال بع��د أن أدت أزم��ة ارتفاع أس��عار اخلبز 
وأزمة العملة وس��وء الوضع االقتصادي إلى إشعال 
احتجاج��ات واس��عة ض��د احلكومة. وأف��اد العديد 
م��ن املتظاهرين، حينها، بأنه��م رأوا رجاالً يتحدثون 
الروس��ية ف��ي ش��احنات عس��كرية ف��ي ش��وارع 

اخلرطوم، بحسب ما نقله املقال.

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

عنها .

ترامب ولعبة الرتاجعات

الصحافـة األجنبيــة

ترســــم خارطــة املتغريات السياسيــة يف املنطقـــة العربيـــــة و الشرق األوســـط

ما افتقده عسكر 
السودان ومعارضة 

اجلزائر



جاسب الشريفي

يقص��د باالص��اح عملي��ة متواصلة من 
اقام��ة نظام عادل والعم��ل على حمايته 
وتطوي��ره والثب��ات عل��ى حال��ة االعتدال 
واالس��تقامة وهو نقيض اإلفس��اد وأهم 
عناص��ر اإلص��اح ه��و معرفة اإلنس��ان 
والدراي��ة التامة لكل مجري��ات اإلحداث 
التي تدور حوله ومن ثم حتويل هذه املعرفة 
إلى فك��رة عم��ل ايجابي يغي��ر اإلحداث 
الس��لبية في الواقع الذي يعيش��ه وبعد 
ذل��ك اإلرادة والق��درة عل��ى تطبي��ق هذه 
األف��كار والتي تؤدي إلى نتائج ملموس��ة 
له��ا تأثير فع��ال على منط احلي��اة بصورة 

عامة في اجملتمع

وبعد ري��اح التغيي��ر والتي لألس��ف أتت 
م��ن اخل��ارج تأم��ل العراقي��ن خي��را بان 
القادم س��يكون أفضل وخصوصا بعد إن 
خرجوا متحدين الصعاب وانتصروا بثورة 
بنفس��جية الختيار ممثليهم في مجلس 
النواب واحلكومة املنتخبة دميقراطيا من 
قبلهم إال أنهم أصيبوا بخيبة أمل كبيرة 
وعلى الصعد كافة وأصبح العراق ساحة 
أجندته��ا  لتنفي��ذ  اإلقليم��ي  للص��راع 
اخلطيرة حيث ضرب اإلرهاب كل مفاصل 
احلياة وأريق��ت انهار ال��دم وأزهقت أرواح 
األبري��اء وعمت الب��اد الفوض��ى والدمار 
ونتيج��ة لذلك انه��ارت البن��ى التحتية 
وتفكك��ت الع��رى الوثائقي��ة للمجتمع 
وانهارت املنظومة األخاقية بشكل الفت 
وانتشرت اخملدرات وشيوع حاالت الفساد 
املالي واإلداري ونهبت ثروات الوطن بشكل 
لم يسبق له مثيل ونتيجة هذه االجنازات 
الس��لبية تبوأ العراق ع��رش الدول األكثر 

فسادا في التاريخ
ووس��ط هذا الظام املعت��م كانت هناك 

إرهاص��ات ومح��اوالت لتغيي��ر الواقع من 
خال الدعوة إلى مظاهرات واحتجاجات 
سلمية رفعت ش��عارات اإلصاح طريقا 
للتغيير والتي بدأت بص��ورة عفوية ونية 
س��ليمة من قبل اجلماهير لكن س��رعان 

م��ا ركبت ه��ذه املوج��ة من قب��ل بعض 
األحزاب والتيارات السياسية وكل يدعي 
الوص��ل بليلى اإلصاح وه��و ألد اخلصام 
له��ا مس��تغلن نفوذه��م في الس��احة 

اجلماهيرية  القاعدة  السياس��ية وجهل 
التي ميلكونها  ووس��ط ه��ذه التراكمات 
والدع��وات اإلصاحي��ة ل��م نر أو نس��مع 
ع��ن وج��ود برنام��ج أصاح��ي مح��دد أو 
خطط  حقيقي لغرض تطبيقه أو ما هي 
اخلطوات األولى الت��ي يتم تبنيها للقيام 
بعملية اإلصاح وأصبح اإلصاح ش��عارا 
ش��فافا لتحقيق مكاسب نفعية بعيدا 

عن آمال وتطلعات اجلماهير
 واخلط��وة األخيرة للس��يد رئي��س الوزراء 
إللغ��اء املناصب والدرج��ات اخلاصة التي 
زي��ف وادع��اء  بالوكال��ة كش��فت  ت��دار 
البعض وبينت حجم الصراع لاس��تئثار 
بالس��لطة والظفر بأكبر قدر مس��تطاع 
م��ن املغ��امن الن ه��ذه املناص��ب أصبحت 
مبثاب��ة الدجاجة التي تبيض ذهبا وكأنها 
بقايا تركة أو أرث مملوك لهم بعيدا عن أي 

وازع أخاقي أو ديني أو وطني 
إن الش��عب العراقي يتطل��ع اليوم وكله 
أم��ل بوج��ود برنامج أصاحي ل��ه أهداف 
واضح��ة  املعالم تام��س الواقع بصورة 

حقيقي��ة ميك��ن تطبيقها وله��ا القدرة 
عل��ى التطبي��ق وتكبح جماح الفس��اد 
بص��ورة عام��ة وتطي��ح برؤوس الفس��اد 
واإلفس��اد مهم��ا كان حجمهم وثقلهم 
في الس��احة أما الذين يدع��ون اإلصاح 
واتخذوه شعارا لهم فنقول لهم كفاكم 
رقص��ا عل��ى ج��راح املتأمل��ن وكفاك��م 
استغاال آلمال وعفوية اجلماهير البريئة 
والتي ج��ل اهتمامها أن حتصل على احلد 

االأدنى من العيش بكرامة وشرف  
في��ا أيها املفس��دون من كل ل��ون وطيف 
لقد صمت أذاننا من ش��عاراتكم الزائفة 
وس��ئمنا م��ن جعجعتكم ول��م نر لكم 
أصاحا أو طحينا وتذك��روا بأن التاريخ ال 
يرحم وس��يرميكم في احلضي��ض إن لم 
تعودوا ع��ن غيكم وتثوبوا إلى رش��دكم 
فالفرصة س��انحة أمامك��م وفي متناول 
اليد ألنصاف هذا الشعب املظلوم وتلبية 
ولو جزء يس��ير من متطلباته )وس��يعلم 

الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون( .

جعفر الشطري

ادراج املواق��ع االثرية العراقية حتت الئحة 
التراث العاملي اجناز عراقي وعن استحقاق 
فاملواق��ع االثري��ة العراقي��ة م��ن جنوب 
الع��راق ال��ى ش��ماله تس��تحق ان تدرج 
جميعها كت��راث عاملي وهي بحق كذلك 
ولكن هل احلكوم��ة املركزية واحلكومات 
احمللية اهل له��ذا االجناز؟ اعتقد بان االمر 
سوف مير مرور الكرام وسوف يؤخذ االجناز 
كجانب اعام��ي فق��ط دون االخذ بنظر 
االعتب��ار ما حتتاجه ه��ذه املواقع من بنى 
حتتية لك��ي تؤهلها الن تكون منافس��ة 
ملا ه��و موجود ف��ي كل العال��م قد يظن 
البعض اني متش��ائم ولك��ن كامي عن 
جتربة ش��خصية عشتها في العراق وفي 
خارج العراق وس��وف اذك��ر لكم موقفن 
حصا مع��ي االول عندما كنت اعمل في 
اللجن��ة االعامية جملل��س محافظة ذي 

قار حيث كلفت ف��ي احد االيام بتغطية 
اجتم��اع الحد اعض��اء البرمل��ان العراقي 
ال��ذي زار اجمللس لاجتماع بلجنة انعاش 
االه��وار حيث حض��ر عدد من االس��اتذة 
واملهندس��ن لاجتم��اع بالبرملاني الزائر 
واملش��اريع  املقترح��ات  عل��ى  للوق��وف 
الازمة النعاش االه��وار وتذليل املعوقات 
الت��ي حتول دون هذا االم��ر وبعد طرح رائع 
من قبل األستاذة الذين كانت لديهم رؤية 
واضح��ة وكان كامه��م وه��م يتكلمون 
بحرقة المثيل لها وما طرحوه من مشاريع 
لو نف��ذت ألصبحت اه��وار العراق افضل 
بألف م��رة من فينس��يا ايطاليا ولكانت 
موردا ماليا كبي��را للمحافظة مع العلم 
ان هذه املش��اريع معززة بدراسات جدوى 
ب��ذل عليها اجلهد الكبي��ر دام االجتماع 
اكثر من 3 ساعات نفدت خالها بطارية 
كامرت��ي وكذل��ك نف��د صب��ر األس��اتذة 
احلاضري��ن ام��ام موبايل الس��يد النائب 
الذي لم يتوقف عن الرنن وبعد طول صبر 
تكلم السيد النائب وقال باحلرف الواحد 

كل م��ا طرحتم��وه جي��د وجمي��ل ولكن 
الشرح طويل جدا اختصروا مشاريعكم 
)وانطونياه��ا ملبلبة( حتى اعرضها على 
مجلس النواب حن س��معت هذا الكام 

ايقنت ان كام وجهد األس��اتذة والذي با 
شك بذلوا عليه الكثير من الوقت واجلهد 
ضاع هباء منث��ورا وان االمر لن ينفذ منه 

شيء

اما املوق��ف الثان��ي الذي عش��ته خارج 
الع��راق عند قدومي الى فنلندا عام 2015 
وخال دراس��تنا للغ��ة الفنلندية كانت 
لنا زيارة مدرسية الى قلعة مدينة توركو 
وعند ذهابنا الى القلعة برفقة معلمة 
اللغ��ة الفنلندية كان في اس��تقبالنا 
دليل س��ياحي ملرافقتنا وشرح معالم 
القلع��ة ومعلوم��ات تاريخي��ة عنه��ا 
حي��ث ذك��ر لن��ا ان القلع��ة بنيت عام 
1200 ميادية وكانت مبنية على جزيرة 
وتعرضت للتخري��ب واحلرق اثناء احلرب 
األهلية وكان كل االمور التي يشرحها 
مع��ززة بالص��ور وش��اهدنا مقتني��ات 
قدمية مغلف��ة بزجاج واق��ي وكالعادة 
كان��ت كامرت��ي معي ولظلم��ة املكان 
اضطررت الس��تخدام ف��اش الكاميرا 
وهنا تدخل الدليل السياحي ليقول لي 
ان ال استعمل الفاش ألنه يؤثر على هذه 
املقتنيات وفي اليوم الثاني وعند سؤالنا 
عن انطباعنا عن الزيارة وما شاهدناه من 
قدم القلعة وهل هن��اك مواقع اثرية في 

بلداننا ذك��رت لها ان لدين��ا مواقع اثرية 
ف��ي العراق يع��ود اثارها الى 3000 س��نة 
قبل املياد حينها اصاب املعلمة الذهول 
وحاول��ت ان تصحح لي الرق��م ظانة اني 
اخط��أت بلفظ الرقم باللغ��ة الفنلندية 
فصحح��ت له��ا االم��ر وذكرت��ه باللغة 
االنكليزية وبحثت لها في مس��تر غوغل 
ألريه��ا مدى ق��دم اثار الع��راق ومحافظة 
ذي قار بالذات اي��ن نحن من قوم يخافون 
على اثاره��م من ومضة ف��اش الكاميرا 
وهل سوف يصبح ادراج موقع بابل االثري 
على الئحة التراث العاملي كما حصل في 
ادراج الزقورة واهوار العراق حيث لم حترك 
احلكومة أي ساكن ولم يتم بناء طابوقة 
واح��دة ألحياء ه��ذه االماك��ن وللنهوض 
بواقعه��ا امل��زري مب��ارك للعراقين ادراج 
مواقعه��م االثرية ودعاؤن��ا حلكومتنا بان 
تول��ي اهمي��ة لهذا االجن��از وتؤه��ل هذه 
االماك��ن االثرية مل��ا لها من م��ردود مالي 

وثقافي يغنينا حتى عن النفط .

 محمد علي مزهر شعبان

خرجن��ا م��ن املأل��وف ، وفارقنا املع��روف، دولة 
كأنه��ا غنيم��ة بأي��دي لص��وص، محاصصة 
وكانه��ا خرف��ان متناطح��ة . إنع��دم احلي��اء 
وضاع��ت القي��م، واضحين��ا رعي��ة دون راعي، 

وانتقلن��ا م��ن الرمض��اء الى الن��ار، الوطن في 
متاهة، مباع في م��زاد على منعرجات دجلة . 
الش��عب في وهن ال يعرف م��اذا يفعل، حياته 
م��ن الرخص مصادره . ضاعت الهوية او مزقت 
في أدراج ضي��اع االنتماء  بعد تلك احلفنة من 
ق��رون القهر واالس��تاب جاهدن��ا فيها حتى 
اس��تنزف الصب��ر . على اكتافنا من املش��انق 
جعلت ساعتنا ش��هرا ، ويومنا دهرا ، نتلفت 
نتحن اي بادرة ايجابية ، اي امياءة تستحس��ن 
من هذا الطرف او ذاك لصالح هذا البلد . حتى 
استبش��رنا بان��اس نثروا علينا وع��ودا تتلوها 
ش��روط ، وآمال يتبعها نك��ث ، وبن هذا وذاك 
نحاور نتجمل ، نصاب��ر نتحمل . بصيص أمل 

في نفق، طويل با نهاية، يتزاورون وكنا نظنها 
مقدمة التفاهم، وازالة التفاقم ، واخرى على 
مس��توى عال تتبادل فيه��ا القبات، وتختفي 
االحي��ان  بع��ض  حتدوه��ا   ، الغاي��ات  وراءه��ا 
مس��اومات ، يندفع طرف بعفوية بس��يل من 
التق��والت على إيق��اع االتهامات تش��نجات 
وادع��اءات كذوب��ة، تنتهي بتب��ادل االتهامات . 
رؤوس عل��ى اعن��اق غليظة، وخوال��ج كمنت 
رس��خت فيها املنفع��ة، وكأن االزمة ال حتلها 
اال العنتري��ات نحن في زمن حارات االش��قياء. 
تس��ربت لغة العقل وامل��روءة . حتكمها فروض 
طحينن��ا   .. وضواب��ط  قواع��د  دون  الطاع��ة 
خلطة من عرانيص ال��ذرة والطن والفئران ، » 

ونوى التمر» ودواؤنا من » اكس��بايرات» االدوية 
االردنية التي اكتشفت بعد عشر سنوات انها 
مورثة كل انواع السرطانات . معاش موظفنا 
ال ياتي ب� » طبقة بيض» استجدينا كل شيء 
اال احلي��اء ، وحتى احلياء ثلم��ت جوهرته جراء 

مهاترات ونزوع أرعن . وأنشدنا :
ضاق��ت وملا اس��تحكمت حلقاته��ا    فرجت 

وكنت اظنها ال تفرج
فرج��ت وكن��ا نتوقع انها ب��ادرة اخلير ، وخيمة 
االي��واء التي تس��تر تش��تتنا، وتلم ش��ملنا، 
وتوح��د تفرقنا، وحت��ل ازمتنا ، وتنه��ي نائرتنا، 
وبواب��ة اطالتنا على اخوتن��ا ، من عرب عاربة 
ومس��تعربة . وه��ي مبثاب��ة الف��رج حملنة وطن 

ومواط��ن . فا القلوب مال��ت الى الوفاق حيث 
فك أس��ر وطن، وال ارعوى فينا ش��يء، وال سرر 
احد من اش��قائنا خاصن��ا، فقلب��وا عاليها 

اسفلها جحوش ومفخخات وانفجار في كل 
مس��طر عمال ورياض اطفال . والس��ؤال متى 
نك��ون في صف البن��ي ادمين ؟ نع��م تغيرت 
االح��وال من ح��ال الى افض��ل م��أل، ولكن ال 
هذه احلس��نة ليست من أفضالكم، إمنا حمليط 
البترول ونعمته، فعام تاخذون احلسنة وألوف 
م��ن أضعافها ف��ي خزانتكم . مش��غلون في 
توزيع حصص الدرجات اخلاصة ولم تدركوا ان 
في هذا البلد من ال��رؤوس ذوات احلس الوطني 
الكف��أ اختصاصا وان��زه يدا، تغي��ر خطابهم 
ومازالت قلوبهم حتمل احلقد الطائفي االعمى 
االم��ل ان ترجعوا لن��ا هويتنا ان اس��تطعتم، 

رغم اليأس الذي نفذ الى افئدتنا .

 ماجد جواد خيون

من منا لم يحصل له الش��رف ف��ي التعرف على 

مركب��ة التوك ت��وك فهي في غنى ع��ن التعريف 
ولها كيانها وهيبتها في الكثير من شوارع بغداد 
ولكي تكتم��ل الصورة عن ه��ذه املركبة ال بد لنا 
من التطرق ال��ى الفعاليات التي تؤديها بناًء على 

رشاقتها وشجاعة سائقها.
من اه��م الصفات التي تتصف به��ا هذه املركبة 
انها فوق القانون وهذا يعني ان كل ش��يء مباحا 
امامه��ا س��واء س��ارت ف��ي اجلان��ب االيس��ر من 
الش��ارع او االمين او اتخذت خط الوسط وال غرابة 
في ان تأتي باالجتاه املعاكس او حتى عبور اجلزرات 

الوسطية بن الشوارع ال تعبأ بنتائج ما يحصل 
مم��ا يتوجب على س��ائقي العج��ات االخرى اخذ 
احليطة واحلذر جتاه هذه املركبة العجيبة والهروب 
منها ق��در االمكان ام��ا س��ائقيها فأغلبهم من 
املراهق��ن املنفلتن الذين يتفاخ��رون باالمتيازات 
القاه��رة الت��ي حظي��ت به��ا مركباته��م وخطر 
االقتراب منها فهم اس��ياد الشارع وما عليك اال 
ان تدع��و اهلل بأن يجنبك ش��ر هذه الس��يادة ولم 
يق��ف االمر عن��د هذا احل��د فحينما يج��ن الليل 
يدخل ه��ؤالء املراهقون في عالم اخليال ) واحلديث 

هنا ذو ش��جون ( فيتس��ابقون فيم��ا بينهم حتت 
ضجي��ج اصوات االغاني املنبثق��ة من مركباتهم 
واملتداخلة مع اصواتهم ودبكاتهم امام امتعاض 
س��ائقي العجات واملارة فأين اجلهات املس��ؤولة 
من هذه الفوضى ومن يحمي مستخدمي الشارع 
من عبث هؤالء املراهقن واحلوادث التي يسببونها 
آمل��ن ان يؤخذ هذا املوض��وع بنظر االعتبار واحلد 
م��ن هذا االنفات وتداعياته وان كانت هناك وقفة 
فتك��ون امام م��ن يرتزق من ه��ذه االلية وتوصيف 

آليته وفقاً ملا يحدده القانون.  

 يحكى ان هناك امرأة لم يس��لم من لسانها شاب او فتاة في املنطقة، 
ولم يخلص من اتهامها اي بيت! فكان حديثها دائما، فان زوجته تخونه، 
وفان��ة على عاقة مع فان، وفان س��طى على بيت فان، وهذا فاس��د، 
وذاك خائ��ن. زوجه��ا كان يصدق كامه��ا، ويذهب بالق��رب من اصدقائه 
ليهمز ويلمز، دون ان يذكر اس��ماء، وان س��أل احدهم عن املعلومات، قال 
ال اس��تطيح البوح مبا لدي من معلومات، خوفا من الفتنة في املنطقة! 
وفي احد االيام قام جاره بنصب كاميرا ليحمي بيته من السرقة،عندها 
ش��اهدته تلك املرأة ، جن جنونها، وراحت حترض زوجها وتخبره ان جارنا 
ق��ام بنصب كاميرا .ق��ال زوجها وماذا في ذلك ؟ف��ردت عليه انه نصبها 
ليراقبن��ا، لنف��رض اني خرج��ت الى احلديقة وهناك ش��عرة من راس��ي 
ظاه��رة! تصور اني فتح��ت الباب واصبع يدي كان ظاهرا!. هذا الفاس��د 
هدف��ه هتك حرمتنا.الرجل صدق بزوجته وافتعل ضجة مع جاره وحرض 
املنطقة عليه. فاضطر اجلار ان يخبره ان مشروع الكامرات قد مت الغاءه، 

لكنه طلب من الرجل ان يتابع بيته، فهناك حركة غير طبيعية فيه!
الرجل لم يصدقه،

وفي احد الليالي دخلت عليه عصابة، فس��رقوا البيت ثم رحلوا، دون ان 
يستطيع ان يفعل لهم شيئا، او حتى يتعرف عليهم. اخذ الرجل يندب 
حظه، فجاء اجلار ليعطيه قرصا يكش��ف السراق، وكيف ان زوجته من 
ادخلتهم البيت!. وقال له لهذا الس��بب لم تكن زوجتك تريد الكامرات.
كتل سياس��ية يتهم بعضها البعض، وحكومة اجلميع مشترك فيها، 
واالغل��ب غي��ر قابل عن ادائه��ا، صراخ وعوي��ل عن الفس��اد، وكل يضع 
ملفاتها حتت ابطيه ملوحا ومهددا بنشرها، وما مينعه عن ذلك اللحمة 
الوطنية. اجلميع ينادي باالصاح، واجلميع يريد دولة مؤسسات، والبعض 

ال يريد احملاصصة، هذا كله 
جيد.

لكن السؤال
مل��اذا غير الراض��ن عن اداء 
احلكوم��ة ال يعارضونه��ا؟. 
وملاذا هناك ردة فعل كبيرة 
يك��ون  ان  اراد  تي��ار  عل��ى 
وينصب كاميرات  معارضا، 
احلكوم��ي  االداء  تراق��ب 

وتكشف الفساد؟
مصلح��ة  م��ن  الي��س 
الراغب��ن باالصاح مراقبة 
وكش��فهم؟  الفاس��دين 
)لو حرامين��ه حرامي بيت، 
تكش��فه(!.  والكامي��رات 

الي��س من مصلحة احلكومة ان ترفع عن نفس��ها احل��رج مع داعميها، 
بوجود كتلة معارضة تتبنى فضح الفاسدين، وبالتالي يكون عذرها بأن 
من كش��ف ملفات الفس��اد هم املعارضة وانا ملزم مبتابعة امللفات )لو 
احلكومة تعرف ان الفاس��دين، يجيدون استخدام الكامت، وهي متشبثه 
باحلياة(!. ان ما حصل قبل ايام هي نواة املعارضة وليس معارضة الن عدد 

نواب هذه الكتلة ال ميثل نسبة كبيرة بالنسبة للمواالة
لكن ردة الفعل كانت من املوالن عنيفة ومخيفة، لدرجة ان رئيس كتلة 
املعارض��ة يتحدث علنا بأنه مهدد، وهذه س��ابقة خطي��رة. بل ويتعكز 
على ارثه من الشهداء، وهذا يدل ان االمور قد وصلت الى كسر العظم!. 
كان االولى باحلكومة ان تس��تفيد من املعارضة وتش��جعها ال تهددها، 
النها متث��ل عن احلكومة التي ترى من خاله��ا اداءها لكن رمبا كاميرات 

املعارضة تكشف ما يريد اخفاءه الداعمون!.

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

وليست مكتوبة بخط اليد. 
مع اإلعتزاز واحملبة

تنويــه..إلى كتابنا األعزاء

 خارطة طريق

 املعارضة عني
احلكومة
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قاسم محمد الياسري

في الصغ��ر ينمو احلرمان والكبت الذي 
تس��ببه الصدمات النفس��ية للصغار 
إن أهمل��ت ول��م تعال��ج ف��ي حينه��ا 
فتتحول ملزمنة مختزلة دفينة االعماق 
املكبوتة وتنمو مب��رور الزمن فتنعكس 
على السلوك عند الكبر . ففي مرحلة 
احلص��ار اجلائ��ر وقبل االحت��ال تعرض 
مجتمعنا حلروب وحصار جائر فتعرض 
االطفال حينها لع��دة صدمات حرموا 
من العاج النفس��ي والذين هم اليوم 
في عمر اخلدمة في دوائر الدولة العامة 
فتعرضه��م باالمس والي��وم لصدمات 
متع��ددة نتيجة مش��اهد التفجيرات 
واحل��روب أو فق��دان اآلب��اء واملط��اردات 
والعنف االسري أو االجتماعي وإفرازات 
احل��روب كاليت��م واحلرم��ان والتش��ريد 
ومشاهد الدم وحوادث وجرائم متنوعه 
وعند إهمال هذه احلاالت وعدم اإلسراع 
ف��ي معاجلتها ف��ي مرحل��ة الطفولة 

تخت��زل في العق��ل الباطن 

وتتح��ول ال��ى كب��ت ي��ازم حياته��م 
وينعكس على س��لوكهم الشخصية 
الغيرس��وية في مراحل العمر املتاخرة 
فقد أثبتت الدراسات العلمية احلديثة 
لعلم��اء النفس في أن الس��يكولوجيا 
في االعم��اق وماذه��ب الي��ه التحليل 
النفس��ي على يد العلماء أمثال فرويد 
ويون��غ وإدلر وكذل��ك البيي��ر داكو. وقد 
حتدث هؤالء وغيرهم الكثير من العلماء 
ع��ن احلرمان واالضطهاد ف��ي الطفولة 
الت��ي تنمو مع من��و الفرد وحت��دث ردات 
فعل في سلوكهم وفكرهم وتطورهم 
وحتديد نظرته��م االجتماعية وماينتج 
عنها من ردة فعل سلوكية وانطباعية 
بنمطية محددة فجميع العلماء أثبتو 
ان م��ا ينج��م من بعض الش��خصيات 
الذين هم بعمر متقدم من س��لوكيات 
وأفكار غيرس��وية ومتش��ددة أومتلونة 
غيرثابتة وبأناني��ة هي حصيلة تفاعل 
ف��ي االعم��اق املكبوتة من��ذ الطفولة 
وفع��ل  ومواق��ف  رؤي��ة  ال��ى  تترج��م 
ب��ردة فع��ل إنعكاس��ية نتيج��ة ثمرة 
اخمل��زون الفك��ري والنفس��ي املكب��وت 
وترس��باتهما وإقتران��ه بإرتب��اط وثيق 
وش��امل بن املصابن من االفراد الكبار 
وس��لوكياتهم وتظه��ر بصماتها على 
ش��خصياتهم وتصرفاته��م واضح��ة 
كلها نتيجة إنعكاس لس��يكولوجية 
األعم��اق ومنطقة الاش��عور املظلمة 

ومالها من مخزون ومكبوتات مترسبة 
والع��وز  احلرم��ان  نتيج��ة  ومختم��رة 
امل��ادي واملعان��ات من االضطه��اد عند 
الصغ��ار واليافعن س��واء أكان عائليا 
أم إجتماعي��ا أم سياس��يا. فاالفع��ال 
اخملت��زل  انع��كاس  ه��ي  الس��لوكية 
ف��ي االعماق نتيج��ة لتراك��م اخلبرات 
واملفاهيم غير الس��وية فتؤدي الى ردود 
أفعال سلوكية متفاعلة مع التركيبة 
الفزيولوجية ومفاهيم التراث واالدجلة.. 
الش��خصيات  م��ن  الكثي��ر  فهن��اك 
يصادفونن��ا ومنه��م ق��ادة مجتمع في 
مجتمعن��ا نتيج��ة تس��ليط األضواء 
عليهم من االعام جند فيهم املؤشرات 
الت��ي جعل��ت هؤالء  الس��يكولوجية 
األفراد يعانون من عقد نفسية متعددة 
وعقلي��ة تأث��رت فيه��ا س��لوكياتهم 
ف��ي  وتقصي��ر  واالداري��ة  الوظيفي��ة 
العمل الوظيف��ي واخلدمة االجتماعية 
وتأثيره��م  مصداقيته��م  فيفق��دون 
اإلجتماع��ي ب��ن الن��اس نتيجة غياب 
والرحمة االنس��انية  والعاطفة  الفكر 
في س��لوكهم حيث شهدت حياتهم 
احلرم��ان ال��ذي عان��وا من��ه ف��ي صغر 
س��نهم بدوافع النزوات أيام ش��بابهم 
بحب الظهور ومحاوالتهم إلثبات الذات 
مابن البروز أو البحث املالي الذي كانوا 
يفتق��رون ل��ه في ش��بابهم جميعهم 
حاول��وا البحث ع��ن نزعاتهم في حب 

الظه��ور بن الن��اس ف��ي مجتمعهم 
فبعظه��م ف��ي ش��بابه إنخرط��وا في 
نش��اطات مختلفة وآخري��ن في أفعال 
ش��ذوذ وجرمي��ة وبع��ض عمل��وا حتى 
م��ع العصابات واخلارجن ع��ن القانون 
وتهريب اخملدرات وجميعهم إن لم نقل 
أغلبه��م أثبتت أفعالهم وس��لوكهم 
توجههم الفكري أوالعقائدي املتشدد 
وتراهم مضطربي السلوك  واالنتقامي 

ومتناقظ��ن  الش��خصيات  ومتلون��ي 
إنتهازي��ن فم��رة م��ع ه��ذا وت��ارة ضد 
اآلخ��ر فت��ارة ينجرف م��ع تي��ار فكري 
قومي وعلماني وبع��د فترة يتحول الى 
تي��ار فك��ري عقائدي طائف��ي ثم يعود 
ال��ى تي��ار فكري قوم��ي وتارة ال��ى تيار 

فك��ري يس��اري ومن ث��م ال��ى التيارات 
الذي��ن وج��دوا  االس��امية املتش��ددة 
ضالته��م فيه��ا وله��ذا جن��د أن اجلذور 
السيكولوجية لهذا الضياع واخليارات 
السياسية املتناقضة له تأثيرات على 
واحلرمان  الكبت  نتيجة  س��لوكياتهم 
السياس��ي  لاضطه��اد  وتعرضه��م 
والفك��ري والعائل��ي واالجتماع��ي في 
مراحل الطفولة والش��باب. فمحددات 
للش��خصية  االجتماع��ي  الس��لوك 
نتيج��ة احلرم��ان والتخلف والش��ذوذ 
واالضطه��اد  واملط��اردات  الس��لوكي 
في املاضي ومن ث��م االنفتاح والتطور 
واالزده��ار ف��ي بيئة متغي��رة وما ذهب 
إلي��ه علم��اء التحليل النفس��ي من 
أثر ملا س��بق ذك��ره من حرمان وش��واذ 
س��لوكية أخرى أيضا كل ه��ذه تترك 
بصمات تراجعية على شخصية الفرد 
عند كبر س��نه فتقوده الى حاالت غير 
سوية في التش��دد أواالنكفاء والتردد 
والش��عور باالغتراب الروح��ي والعقد 
النفس��ية املتعددة وغي��اب الذات عن 
والهواجس  لل��رؤى  الدقي��ق  التعبي��ر 
املكبوتة حتول ال��ى اإلنتقام وبا رحمة 
وال إنس��انية أو ب��ا نظ��ر لطموح��ات 
االخري��ن وحقوق االنس��ان املش��روعة 
والرق��ي لافضل في احلياة االجتماعية 
الروحي��ة  واملش��اركة  والسياس��ية 
والوجداني��ة م��ع االخري��ن في س��بيل 

البن��اء األرقى واالمثل وقد أثبت احملللون 
النفس��يون والعلماء بتحدي��د وتأطير 
للش��خصية  االساس��ية  املكون��ات 
وقواعده��ا الس��لوكية وجتاوبه��ا م��ع 
متطلبات اإلرتقاء والتفاعل مع العصر 
أو االنكم��اش واالنط��واء عل��ى ال��ذات 
وخل��ق املنغص��ات واآلالم والتحول الى 
الت��ردد والتراجع والتوج��س من االقدام 
وفاع��ل.  مت��زن  إرادي  س����لوك  عل��ى 
كل ماس��لف ذك��ره م��ن إنعكاس��ات 
س��لوكية وحرمان ف��ي الصغر يحدث 
عادة في اجملتمعات االس��تبدادية التي 
تخض��ع لفت��رة طويلة من االس��تبداد 
والتس��لط وحرم��ان االخرين  والقم��ع 
م��ن ممارس��ة فكره��م عل��ى إخت��اف 
ألس��اليب  وممارس��اتهم  توجهات��ه 
االك��راه والتش��دد والتعص��ب كل هذا 
هو إرتداد وإنع��كاس مختزل في أعماق 
الف��رد ومبمارس��ات ضاغطة ق��د يؤدي 
إل��ى تكوين محدد للش��خصية بإجتاه 

اإلغتراب ومن ثم اإلنس��حاب من احلياة 
العام��ة برمته��ا مس��تجيبة لعاملي 
االقص��اء والتهميش من جهة يقابلها 
احلرم��ان والتنكر من جه��ة أخرى وهذا 
ما ينس��جم م��ع النظام االس��تبدادي 
دكتاتوريتهم  الش��كلية  ودميقراطيته 
اجلمعية وأيضا إس��تبداد النظام سواء 
أكان نظام��ا دكتاتوريا فرديا ش��وفينيا 
أو نظ��ام دكتاتوري��ة جماعي��ة خل��ف 
س��تار الدميقراطي��ة ومايرافقهم��ا من 
ثقاف��ة الس��لطة والتس��لط املدم��رة 
للسلوك القاهرة للشخصية السوية 
والطامحة إل��ى البناء واإلعداد والتهيؤ 
ملرحل��ة جديدة من النه��وض والثقافة 
املتكافئة ذات البعد اإلنساني والقيمي 
والتواصلي الرفيع مبا يحقق منوا طبيعيا 
لش��خصية الفرد وفكره منسجما مع 
متطلبات العص��ر واحلداثة وفق القيم 

االنسانية ومبادئ حقوق االنسان .

ما ينجم من بعض 
الشخصيات الذين هم بعمر 
متقدم من سلوكيات وأفكار 
غريسوية ومتشددة أو 
متلونة غري ثابتة وبأنانية 
هي حصيلة تفاعل يف 
االعماق املكبوتة منذ الطفولة

من اهم الصفات التي 
تتصف بها هذه املركبة انها 
فوق القانون وهذا يعني ان 
كل شيء مباحا امامها سواء 
سارت يف الجانب االيسر من 
الشارع او االيمن منه

ضاعت الهوية او مزقت يف 
أدراج ضياع االنتماء بعد 
تلك الحفنة من قرون القهر 
واالستالب جاهدنا فيها حتى 
استنزف الصرب

مبارك للعراقيني ادراج مواقعهم 
االثرية ودعاؤنا لحكومتنا بان 
تولي اهمية لهذا االنجاز وتؤهل 
هذه االماكن االثرية ملا لها من 
مردود مالي وثقايف يغنينا حتى 
عن النفط

الشعب العراقي يتطلع اليوم 
وكله أمل بوجود برنامج 
أصالحي له أهداف واضحة  
املعالم تالمس الواقع بصورة 
حقيقية

كان االوىل بالحكومة ان 
تستفيد من املعارضة 
وتشجعها ال تهددها النها 
تمثل عني الحكومة التي 
ترى من خاللها اداءها

التوك توك دايزر

خالد الناهي

ارجعوا لنا هويتنا  .. إن استطعتم

ماذا بعد ادراج املواقع االثرية العراقية حتت الئحة الرتاث العاملي ؟

شعار اإلصالح والنفق املظلم



اكب��ر  اس��تخدام  بان��ون  اراد 
سخرية ممكنة فقال: »هذا هو 
اسلوب كلينتون.. سوف تقوم 
باس��قاط بعض صواريخ كروز 
الباليس��تية على احد املدارج 
ال��ذي س��وف يُع��اد اصالح��ه 
ليكون جاهزاً لالس��تخدام في 

غضون يوٍم او يومني«.
اقتنع الرئيس بعد ذلك باخليار 
الوس��طي، لك��ن بان��ون اعتبر 
هذا اخلي��ار خبيثاً. كانت حجة 
الذي��ن طرح��وا ه��ذا اخليار هي 
ان ه��ذا الهجوم ليس مقصوداً 
منه ش��ن ح��رب بل ان��ه عبارة 
ع��ن عملي��ة لتوجيه رس��الة 
في حقيق��ة االمر والهدف منه 

جتنب وقوع احلرب.
س��افر ترامب في ي��وم اجلمعة 
الى ماراالغو وعقد في املس��اء 
اجتماعاً جملل��س االمن القومي 
في منش��أة معلوماٍت س��رية 
مغلقة. حضر ذل��ك االجتماع 
اربعة عشر شخصاً: تيلرسون، 
وماكماس��تر،  وبريب��وس، 
وكوه��ن،  وبان��ون،  وكوش��نير، 
القومي  ونائب مستشار االمن 
دينا  االس��تراتيجية  للش��ؤون 
باول. ام��ا ماتيس فقد ش��ارك 
عبر شاش��ة فيديو. كان اخليار 
الوسطي مدار البحث يتضمن 
60 صاروخاً موجه��اً تُطلق من 
البح��ر. وكان��ت االه��داف هي 
الطائ��رات الس��ورية اجلاثم��ة 
عل��ى االرض، واملالج��ئ املتينة 
للطائ��رات، ومنش��آت تخزي��ن 
النف��ط واملواد االخرى، ومالجئ 
الدف��اع  وانظم��ة  الذخي��رة، 

اجلوي، واجهزة الرادار.
تراجع ترامب عن رغبته االولية 
في قتل االس��د، وبدا بأنه يركز 
في التفاصيل على غير عادته.. 
وج��ه الرئي��س سلس��لًة م��ن 
االسئلة حول اخملاطر املترافقة 
مع الهجوم. وسأل: ماذا سوف 
يحدث اذا خرج ص��اروٌخ واحد، 
او ع��دة صواري��خ، عن املس��ار 
املق��رر؟ وماذا س��وف يحدث اذا 
ضربن��ا مدرس��ة؟ او اذا اصبنا 
مستشفى؟ او اذا ضربنا هدفاً 
ل��م نقص��د اصابت��ه؟ وما هي 

احتماالت قتل مدنيني؟
قدم ماتيس الطمأنات الالزمة، 
وقال انه ميتلك افضل الس��فن 

والرجال.
طل��ب ترام��ب ان يتكل��م عبر 
خط آمن مع قباطنة سفينتني 
بورت��ر،  إس  إس  ي��و  حربيت��ني، 
وي��و إس إس روس، وكل منهما 
ابلغ  مدمرة صواري��خ موجهة. 
»س��وف  القبطان��ني:  ترام��ب 
ف��ي  الغ��ارة  بتنفي��ذ  امض��ي 
هذه الليلة. ه��ل رجالكما هم 
االفضل ف��ي برمجة الصواريخ 

املوجهة؟«.
الضمان��ات  القبطان��ان  ق��دم 
الالزمة الى الرئيس ترامب الذي 
جال في الغرفة وطلب الى كل 
واحد من احلاضري��ن ابداء رأيه. 
وقال ان اي ش��خص ميتلك رأياً 
آخر فلُيس��معه اياه هنا وليس 

في وقٍت الحق.

خيم عل��ى احلاضري��ن االتفاق 
في ال��رأي وحتى انه��م قدموا 

دعمهم القوي.
اظه��رت تقارير االس��تخبارات 
املوثوق��ة ب��أن ال��روس س��وف 
يكونون في مجمع واحٍد فقط 
ف��ي ذل��ك املط��ار. كان توقيت 
 4:40 الس��اعة  عن��د  الغ��ارة 
صباحاً بتوقيت سوريا، وهو امٌر 
يضمن ب��أن الروس ل��ن يكونوا 
حول الطائرات لصيانتها. ارسل 
حتذير الى ال��روس العاملني في 
املطار قب��ل 15 دقيقة من وقت 

اط��الق صواري��خ التوماه��وك. 
وعند اج��راء املكاملة بدا الروس 
الذي ردوا على املكاملة وكأنهم 

مخدرون.
االنطالق  ترامب اش��ارة  اعطى 
مه��م  عس��كري  اج��راء  ألول 
يتخذه. وهكذا اصابت تس��عة 
وخمس��ون صاروخ��اً م��ن نوع 
توماهوك اهدافها بينما سقط 
صاروخ آخر في البحر املتوسط 

بعد اطالقه.
توج��ه ترام��ب لتن��اول طع��ام 
الغ��داء م��ع الرئي��س الصيني 
ش��ي ج��ني بين��غ، ال��ذي كان 
يقوم بزيارة ماراالغو خالل زيارة 
قمة تس��تغرق يومني ملناقشة 
مس��ائل التجارة ب��ني البلدين، 
ومسألة كوريا الشمالية. ابلغ 
ترامب ش��ي اثناء تقدمي احللوى 
قص��ف  بص��دد  »انن��ا  قائ��الً: 
سوريا جراء هجومها بالغازات 

السامة الذي قامت به«.
قال ش��ي م��ن خ��الل املترجم: 
»قله��ا ثاني��ة«. ك��رر ترامب ما 

قاله للتو.
سأل شي: »كم عدد الصواريخ 

التي سوف تطلقونها؟«.
قال ترامب: تسعة وخمسون.

»تس��عة  ش��ي:  س��ألة 
وخمسون؟«.

اك��د ترام��ب ان العدد تس��عة 
وخمسون.

قال شي: »حسناً. فهمت اآلن. 
انه يستأهلها«.

كان ذل��ك احلدي��ث ه��و نهاية 
مأدبة الغداء.

اجرى بان��ون بعد ذل��ك اتصاالً 
هاتفي��اً م��ع هارفي، وق��ال له: 
»ايها احملرض عل��ى احلرب. انت 
ورفاقك حتاولون اشعال حرب«.

حوال��ى  عن��د  ترام��ب  اج��رى 

منتصف الليل اتصاالً مع عضو 
ليندس��ي  الش��يوخ  مجل��س 

غراهام.
سأل ترامب: »هل أيقظتك؟«.

رّد غراهام: »اجل«.
»أنا آسف«.

التصال��ك  س��عيد  انن��ي  »ال، 
سيدي الرئيس«.

»اراه��ن بأنك اس��عد رجٍل في 
املدينة«.

»ليست )س��عيد( هي الكلمة 
املناسبة. انني فخور برئيسي«. 
س��مع غراهام صوت س��قوط 
ش��يء معدني. »فعلت ش��يئاً 
كان يج��ب ان يحدث منذ وقٍت 

طويل«.
قال ترام��ب: »تلقيت اتصاالت 

من مائة بلد«.
فك��ر غراه��ام قليالً، وق��ال انه 

يُحتمل ان يكون العدد 10«.
»انه��م يتصل��ون ب��ي ويربتون 
على كتفي. ات��دري ما قاله لي 
الرئيس الصيني؟ اعني عندما 
ابلغت��ه ونح��ن تن��اول احللوى 
بأننا اطلقنا تسعة وخمسون 

صاروخاً فقط من نوع توماهوك 
على االسد. قال لي، حسناً، انه 

يستحق ذلك!«.
فّك��ر غراهام بأن ذلك يش��كل 

ضربًة لنموذج بانون!
رج��ٌل  »اوبام��ا  ترام��ب:  ق��ال 
ضعي��ف. م��ا كان ليفعل هذا 

ابداً«.
ق��ال غراه��ام: »كان��ت تكلفة 
ه��ذه  توجي��ه  ع��ن  امتناع��ه 
الضربة نحو 400 ألف شخص 
من الذين فقدوا حياتهم«. وكان 
بذلك يشير الى عدد الذين ماتوا 

خالل احلرب السورية برمتها.
تابع ترامب احلديث عن االطفال 
واملتقش��رة  احملترقة  بجلودهم 
املرعب��ة  امل��وت  ومش��اهد 

واجلرحى.
قال غراهام: »س��يدي الرئيس. 
ميكنن��ي ان اريك ص��وراً كهذه 
من كل انحاء منطقة الش��رق 
االوسط«. لم يفطن غراهام الى 

انه بذلك امنا يرّدد كلمات بانون 
حول انتهاكات حقوق االنسان 
الت��ي تس��ود العال��م بأس��ره. 
»فعلت الشيء الصائب، ليس 

بسبب قتله هؤالء االطفال، بل 
ألنه كان مس��تفزاً جداً، ويقول 
للجمي��ع اذهبوا ال��ى اجلحيم. 
لكن��ك وقف��ت بوجه��ه وقلت 
ل��ه، كال، ب��ل اذه��ب ان��ت الى 

اجلحيم!.
كان غراهام يع��رف اللغة التي 
يحبها ترام��ب. ولذلك رّد على 
»اذه��ب الى اجلحي��م« بكلمة 
»اذهب الى اجلحيم« اقوى منها. 
»هذا ه��و ما تقوله له بالفعل: 
اذهب الى اجلحيم. لكن عليك 
ان حتترس قليالً. ماذا س��تفعل 

اذا اصلحوا االعط��ال في تلك 
القاعدة بالذات، وبدأوا بنس��خ 
ث��م  الغ��ارة،  القص��ص ح��ول 
اس��قطوا برميالً متفجراً على 

رؤوس االطف��ال؟ يج��ب عليك 
ان تكون جاهزاً لهذا االحتمال 
ال��ذي مُيكن ان يك��ون مثل وخٍز 

في االعني«.
املش��كلة  ان  غراه��ام  ق��ال 

االس��لحة  عل��ى  تقتص��ر  ال 
الكيميائي��ة، ب��ل على قصف 
املدني��ني كذل��ك ألن قصفهم 
يج��ب ان يك��ون ممنوع��اً ب��أي 

سالٍح كان.
استمر غراهام بالقول: »اذا لم 
تقل هذا فإنك س��وف تخس��ر 
كل االش��ياء الت��ي كس��بتها. 
اذه��ب ال��ى اجلحي��م حس��ناً 
س��وف اقتلهم بطريقة اخرى. 
هذا هو ما سيقوله لك االسد. 
هذا هو االختبار. ان غارة واحدة 
ال تكف��ي هنا. دع ه��ذا املقيت 
يعرف انه اذا اقلع بطائراته من 
تلك القاع��دة ليقصف حفنة 
من االطفال بالبراميل املتفجرة 

فإنك سوف تقصفه«.

ف��ي كل مرة يب��دأ فيه��ا قائد 
املس��لحة  للق��وات  اعل��ى 
بالقص��ف، حتى ول��و كان ذلك 
بتس��عة وخمس��ني صاروخ��اً 
فقط م��ن نوع توماه��وك، فإن 
الع��ام  وال��رأي  السياس��يني 
يتحلقون من حوله بحماسة. 
وما قام به ترامب ليس استثناًء 
له��ذه القاعدة ألن��ه تلقى ثناًء 
يكاد يكون عاملياً على ذلك الرد 

احلاسم.
ظهر السيناتور جون ماكني في 
صباح اليوم التالي في برنامج 
مورنينغ جو ليقول: »إن االشارة 
التي ارس��لناها الليلة املاضية 
وكم��ا قلت كان��ت مهمة جداً 

جداً«.
ج��و  البرنام��ج  مق��دم  وق��ال 
س��كاروبورو ان م��ا حدث ليس 
فقط لروسيا واالسد بل للصني 
وكوريا الشمالية. اضاف ماكني: 

»وكذلك الصدقائنا. هناك عدٌد 
كبير من ال��دول العربية الذين 
يرحب��ون بش��راكتنا م��ا داموا 
يس��تطيعون  بأنهم  يعتقدون 

االعتماد علينا«.
الع��رب  ان  الح��ظ س��كاربورو 
الس��نة ش��عروا ب��أن الواليات 
املتحدة بادارة اوباما قد »ادارت 
ظهره��ا له��م. لكن ه��ل إن ما 
املاضي��ة غّي��ر  الليل��ة  ح��دث 

الوضع؟«.
كان دافي��د اغناطي��وس، وه��و 
كات��ب مق��االت ف��ي صحيفة 
م��ن  بوس��ت  الواش��نطن 
املش��اركني في البرنامج الذين 
يناقش��ون الغارة. ق��ال دافيد: 
»بدأ بالتغيير. لك��ن اصدقاءنا 

يريدون رؤية املزيد«.
اثنى ماك��ني على فري��ق االمن 
القومي للرئي��س ترامب، واثنى 
اصغ��ى  ألن��ه  الرئي��س  عل��ى 
اليهم: »وم��ا يفرحني اكثر من 
س��واه هو انه يحت��رم ماتيس، 

ويحترم ماكماستر«.
لكن بعض اعلى درجات الثناء 
عل��ى الغ��ارة ات��ت م��ن احدى 
اخلارجية،  السياس��ة  خبيرات 
آن- م��اري س��الوتر، وه��ي التي 
كان��ت مدي��رة الفري��ق الق��وي 
لتخطيط السياسات في وزارة 
العامني االولني  اخلارجية خالل 
عندما كان��ت هيالري كلينتون 
ادارة  ف��ي  للخارجي��ة  وزي��رة 
اوباما. كتبت س��الوتر التغريدة 
اآلتية: »قام دونالد ترامب باالمر 
الصائ��ب في س��وريا اخي��راً!! 
التعبي��ر  وبع��د س��نوات م��ن 
الضيق واالس��ى غير اجملدي في 

وجه اجملازر الفظيعة«.
دأب ترامب في االيام واالسابيع 
ابالغ مس��اعديه  التالية على 
في اجلناح الغربي بأنه ال يعتقد 
ان الغارة عل��ى القاعدة اجلوية 
كانت كافية. وتساءل اال يتعني 
على الواليات املتحدة ان تفعل 
م��ا ه��و اكثر م��ن ذل��ك؟ طرح 
ترامب كذلك فكرة اعطاء االمر 
بش��ن غارة س��رية ته��دف الى 

االطاحة بقيادة االسد.
تلقى الرئي��س تقارير ملخصة 
او انه قرأ بعض الصحف التي 
تتح��دث عّما ميك��ن ان يفعله 
جس��م  ف��ي  االعص��اب  غ��از 
ي��وم:  ذات  تس��اءل  االنس��ان. 
»اتدركون ذلك التأثير؟«. وحتدث 
الرئيس عن صورة قام بوصفها 
ح��ني متتل��ئ الرئت��ان، وتختنق 
الرغ��وة  وتظه��ر  االنف��اس، 
ف��ي االف��واه، وس��يل اللعاب، 
والش��لل.  العم��ى،  ويح��دث 
ويحدث القيء، والبول، واخراج 
ارادي��ة.  ال  بص��ورة  الفض��الت 
حتدث كذلك عن اآلالم املبرحة 
التي تصيب كل انحاء اجلسم، 
وعل��ى االخ��ص النوب��ات ف��ي 
منطقة البطن، والتش��نجات، 
وعن انقط��اع اتص��ال اعضاء 
اجلس��م م��ع الدم��اغ. اما بعد 
مرور عش��ر دقائق م��ن العذاب 
فيأتي دور موت االوالد واالطفال 

الصغار.

ملف

ما هو اخليار الذي اقتنع الرئيس به وامساه بعد ذلك باخليار الوسطي والذي اعتربه بانون خيارا خبيثًا ؟

املشكلة ال تقتصر على االسلحة 
الكيميائية بل على قصف املدنيني كذلك 
ألن قصفهم يجب ان يكون ممنوعًا بأي 

سالٍح كان

احللقة )34(

ملاذا تراجع ترامب عن رغبته االولية يف 
قتل االسد وبدا بأنه يركز يف التفاصيل 

على غري عادته ؟

كلنتون
بانون

هيالري

»                                       « 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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مع  تعاقده  الوسط،  نفط  نادي  أعلن 
لتمثيل  »اجنولت«  الكولوملبي  احملترف 
منافسات  خالل  الصاالت  كرة  فريق 

املوسم املقبل.
الصاالت  لكرة  الرسمي  املوقع  وذكر 

العراقية، أن »فريق صاالت نفط الوسط، 
اجنولت  الكوملبي  احملترف  مع  تعاقد 

لتمثيله في بطولة األندية اآلسيوية«.

ممثل  اآلسيوية،  األندية  قرعة  وأوقعت 
الوسط  نفط  فريق  الوحيد،  العراق 

أندية  جانب  إلى  الثالثة  اجملموعة  في 
الياباني  وناغويا  القيرغيزستاني  يرام 

وفاموس األندونيسي.
بانكوك  البطولة  تقام  أن  املقرر  ومن 

للفترة من 8 إلى 18 آب املقبل.

والكهرباء  الطلبة  اكتفى 
مباراة  في  السلبي  بالتعادل 
امس االول على ملعب الشعب 
الدولي، حلساب اجلولة اخلامسة 
والثالثني من الدوري.ورفع الطلبة 
ويتقدم   44 النقطة  إلى  رصيده 
رفع  فيما  الثامن،  للمركز 
النقطة  إلى  رصيده  الكهرباء 
الـ11.وكانت  املركز  في   43
للطلبة محاولة برأسية لالعب 
مرون حسني وأخرى لعبد القادر 
محمد  مراد  حاول  فيما  طارق، 
لكن  محيسن  وعالء  للكهرباء 
لم يفلح الطرفان بهز الشباك.

كانت  الثاني  الشوط  في 
للكهرباء  واضحة  األفضلية 
الفرص  من  عدد  العبوه  وأهدر 
الكاميرون  احملترف  رأسية  منها 
للمحترف  وانفراد  موندي 
اإليفواري أبو بكر كونيه أبعدها 
احلارس مهند قاسم في الوقت 
بدل من الضائع، لتنتهي املباراة 

بالتعادل السلبي.
على  السماوة  فاز  جانبه  من 
امس  بغداد،  أمانة  مضيفه 
االول السبت، بنتيجة )2-1( في 
اجلولة  مباريات  أقوى  من  واحدة 

الـ35 بالدوري العراقي املمتاز.
فريق  متكن  اجلولة،  نفس  وفي 
نقاط   3 خطف  من  السماوة 
لدرجة  وأكدت  جًدا  غالية 
في  الكبار  بني  استمراره  كبيرة 
الدوري العراقي املمتاز للموسم 

املقبل.
 وفي مباراة أخرى انتهت مباراة 
ديربي النفط، بني النفط ونفط 
ميسان بالتعادل اإليجابي )1-1(، 
الصناعة،  مبلعب  أقيمت  والتي 
فيما حقق أربيل فوزًا مهًما على 

ضيفه الكرخ بهدف متأخر.
 انتصار السماوة

 فريق السماوة املُهدد بالهبوط 
سمير  اجلديد  مدربه  مع  متكن 
مفاجأة  حتقيق  من  كاظم، 
بغداد  أمانة  على  بفوزه  مدوية 
التي  املباراة  في   )1-2( بنتيجة 

أقيمت على ملعب بغداد.
عن  االبتعاد  السماوة  أراد 
البقاء  وحسم  الضغوطات 
اتضحت  لذلك  الكبار  دوري  في 
تقدم   11 الدقيقة  ففي  عزميته، 
نيران صديقة عندما  بهدف من 
أمين  بغداد  أمانة  مدافع  أخطأ 
لتدخل  الكرة  إبعاد  في  رزيج 

الشباك.

إدراك  في  بغداد  ينجح  ولم 
األول  الشوط  لينتهي  التعادل 

بتقدم السماوة بهدف دون رد.
وعند  الثاني  الشوط  وفي 
نزار  محمد  عزز   58 الدقيقة 
بالهدف  للسماوة  النتيجة 
صدمة  وسط  لفريقه  الثاني 

لالعبي أمانة بغداد.
العودة  األرض  أصحاب  وحاول 
لكن  بقوة  وضغطوا  للمباراة 
دفاع السماوة استبسل قبل أن 
النتيجة  كرمي  يُقلص مصطفى 

بهدف في الدقيقة 87.
السماوة  بفوز  املباراة  وانتهت 
 31 النقطة  إلى  رصيده  ليرفع 
في املركز الـ18 فيما جتمد رصيد 

أمانة بغداد عند النقطة 47 في 
املركز السابع.

ديربي النفط
بني  املشتعل  النفط  ديربي 
انتهى  ميسان  ونفط  النفط 
 ،)1-1( بالتعادل  مناصفة 
فالبداية ابتسمت لفريق النفط 
املهاجم  عبر  الدار  أصحاب 
 13 الدقيقة  في  شكور  فرحان 

من عمر الشوط األول.
لتعديل  ميسان  نفط  وضغط 
39 عدل  الدقيقة  وفي  النتيجة 
الالعب وسام سعدون النتيجة 
بالتعادل  األول  الشوط  لينتهي 

اإليجابي.
في الشوط الثاني، حاول النفط 

ومازن  داود  محمد  طريق  عن 
فياض، لكن محاوالته لم يكتب 
املباراة  لتنتهي  النجاح  لها 
كل  ويحصد  اإليجابي  بالتعادل 

منهما نقطة.
 ورفع النفط رصيده إلى النقطة 
فيما  اخلامس  املركز  في   54
إلى  رصيده  ميسان  نفط  رفع 

النقطة 52 في املركز السادس.
 أربيل يتقدم

في  التقدم  من  أربيل  متكن   
فوزًا  حقق  أن  بعد  الالئحة 
مهًما على الكرخ بهدف دون رد 
مبلعب  أقيمت  التي  املباراة  في 

فرانسو حريري.
 

وصمد  مميًزا  شوًطا  الكرخ  قدم 
محاولتني  وأهدر  بل  أربيل  أمام 
بهما،  يتقدم  أن  باإلمكان  كان 
عبر  فرصتني  أربيل  أضاع  بينما 

العبيه محمد جفال ورستم.
 في الشوط الثاني استمر أربيل 
ضاغًطا فيما اعتمد الكرخ على 
الهجوم املرتد وأثمر ضغط أربيل 
عن هدف متأخر في الدقيقة 84 
مارسيل  البرازيلي  احملترف  عبر 
رد  دون  بهدف  املباراة  لتنتهي 

ملصلحة أربيل.
 ورفع أربيل رصيده إلى النقطة 
بينما  العاشر  املركز  في   44
جتمد رصيد الكرخ عند النقطة 

56 في املركز الرابع.
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عدنان جيدد عقده مع فانكوفر الكندي ملومسني
وايتكابس  فانكوفر  نادي  جدد 
العب  مع  تعاقده  الكندي، 
عدنان  علي  العراقي  املنتخب 
ملدة موسمني بعقد يعد األعلى 
األمريكي.  الدوري  مدافعي  بني 
الالعب    من  مقرب  مصدر  وقال 
مع  رسمًيا  وقع  عدنان  علي  إن 
يعد  بعقد  ملوسمني  فانكوفر 

بل  النادي  تاريخ  في  األعلى 
الدوري  وأعلى عقد بني مدافعي 

األمريكي.
العقد  أن  املصدر  وأوضح   
رحيل  بإمكانية  شرًطا  يتضمن 
أي  تلقى  لو  النادي  عن  عدنان 
األوربية. األندية  أحد  من  عرض 
وانتقل علي عدنان للعب باسم 
مع  عقده  انتهاء  بعد  فانكوفر 

أتالنتا اإليطالي، وقدم مستويات 
النادي  يرغب  لذلك  معه  مميزة 
معه. العقد  بتجديد  الكندي 
سبق  عدنان  علي  أن  إلى  يشار 
ريزا  في  احترافية  جتربة  وخاض 
سبور التركي ولعب في إيطاليا 
ينتقل  أن  قبل  وأودنيزي  لنابولي 

إلى فانكوفر.
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نبض الشارع

ــي رياضتنا وفي  ــات التي تتوالى ف ــد االخفاق بع
جميع االحتادات وليس حصرا على كرة القدم لم 
ــمع ان رئيس احتاد او مدربا قد استقال لكن  نس
ــني البرازيل هولندا  ــتوى االرجنت منتخبات مبس
وفرنسا جتد االمر طبيعيا فمن ال يوفق يترك اجملال 

لغيره وهذا حال احلياة في جميع مفاصلها . 
ــيء ال يطاق من عملية  ــا يجري في رياضتنا ش م
ــل االمر الى  ــى  لو وص ــب حت ــك باملناص التمس
حرمان العراق من النشاطات الرياضية، ال يبالي 
ــؤول وانه يجب ان يبقى في منصبه وكأنه  املس
ــاهدنا منتخب  مصر وما  من تراث أهله . كلنا ش
ــي العالم محمد  ــن جنوم وافضل العب ميتلكه م
ــرة مت تقدمي  ــارتهم مباش ــن بعد خس صالح لك
رئيس االحتاد املصري هاني ابوريدة االستقالة من 
ــدا واملدرب قد اقيل ،  ــه واملوضوع عادي ج منصب

ــن  نح ــن  اي
ــك  تل ــن  م
ــة  ف لثقا ا
ــن  م ــي  الت
رفع  شانها 
ى  ــتو مس
ــا  منتخباتن
ض  ــو لنه ا و
ــع  ق ا لو با
ــي؟  لرياض ا
يحدث  فما 
في احتاداتنا 

ــا  جميعه
ــون(  ــي زمن )لزكة جونس ــول اننا ف ــا نق يجلعن
ــي كرة القدم  ــي اي احتاد وخاصة ف ــؤول ف للمس
ــل  ففي موضوع االخفاقات حدث بال حرج ، فش
ــل آخر ودائما الضحايا جاهزة ومعدة  يتبعه فش
ــه ال  ــبقا هو املدير الفني لكن االحتاد وعرش مس
ــاذا ال نتعلم من املصريني  ــاس بهما مل ميكن املس
ــمى  ــم ان ثقافة التنحي عن املنصب اس وغيره
ــيئ وكم  ــة والكالم الس ــمع املذم ــع من س وارف
ــيدوم ذلك املنصب ؟ سوف يأتي اليوم ويخرج  س
ــيذكر انه كان سببا  من منصبه لكن التاريخ س
في اخفاقات بلده ، يا اخوان نحن يجب ان نتعلم 
من االخرين ونتنازل عن االنا وترك املنصب ملن يقود 
ــر االمان وان عملية املماطلة  كرتنا وغيرها الى ب
واجلري وراء السفرات واملصالح الشخصية البد 
ان تنتهي الن التاريخ لن يرحمكم يامن اسستم 
لثقافة ) اللزكة( في الكراسي ارحموا كرتنا في 

املالعب يرحمكم اهلل .

)لزكة جونسن( 
واستقالة ابو ريدة 

هشام كاطع الدلفي 

الجولة الخامسة والثالثون من الدوري في الدوري الممتاز

الطلبة والكهرباء يكتفيان بالتعادل السليب والسماوة خيطف 
فوزا غاليا من أمانة بغداد والتعادل حيسم ديربي النفط

كشفت 
صحيفة 

ق  لشـــــر ا
ضي  يا لر ا
 ، ية لقطر ا
موعد  عن 
املنتخب  جنم  وصول 
مهند  الشرطة  ونادي  العراقي  الوطني 
الدوحة  القطرية  العاصمة  إلى  »ميمي«  علي 

للتوقيع مع نادي الدحيل القطري.
وذكرت الصحيفة في عددها الصادر، امس األحد، 
أن »ميمي سيصل إلى العاصمة القطرية الدوحة 
نادي  مع  للتعاقد  متهيداً  اجلاري،  األسبوع  نهاية 
الدحيل بعد أن يخضع للفحصوات الطبية في 

اسبيتار«.
وأوضحت أن »الطرفني اتفقا على كل بنود التعاقد 
الرسمي وعقب إجراءات التعاقد سيطير الالعب 
الذي  الدحيل  إلى معسكر  لينضم  البرتغال  الى 

ينتظم فيه حالياً استعداداً للموسم اجلديد«.
وسيعوض »ميمي« رحيل املهاجم املغربي يوسف 
فيما  اليوناني،  اوملبياكوس  صفوف  إلى  العربي 
سيتم تسجيل قيد »ميمي« في القائمة كالعب 
آسيوي، بدالً عن الياباني شويا ناكاجيما، املنتقل 

الى صفوف بورتو البرتغالي.

صحيفة قطرية تكشف 
موعد وصول »ميمي« 

إىل الدوحة

حمرتف كولوميب يف كرة الصاالت العراقية

حكام  عن  القدم،  لكرة  اآلسيوي  االحتاد  أعلن 
آسيا  أبطال  دوري  من  الـ16  دور  ذهاب  مواجهات 

لكرة القدم 2019.
وأناط االحتاد مهمة قيادة مباراة النصر السعودي 
علي  العراقي  احلكم  إلى  اإلماراتي  الوحدة  أمام 
داود  وأمير  احملسن  عبد  حيدر  ويساعده  صباح 

ومهند قاسم.
الدولي«  فهد  »امللك  استاد  على  ستقام  املباراة 

يوم االثنني املوافق اخلامس من آب املقبل.
ويعد صباح من احلكام العراقيني الدوليني، الذين 
البطوالت  في  اآلسيوي  االحتاد  بهم  يستعني 

واملباريات الكبرى بالقارة الصفراء.

صافرة عراقية تضبط 
مواجهة سعودية- إماراتية 

يف دوري أبطال آسيا

شدد مدرب نفط الوسط راضي شنيشل، 
مباراة  في  الثالث  النقاط  مناص عن  ال  أنه 
اجلولة  في  احلسني  فريق  أمام  األحد،  امس 

اخلامسة والثالثني من الدوري.
محطاته  بلغ  »الدوري  ان  شنيشل  وقال 

األخيرة، وبات التعويض صعبا، لهذا يحتم 
ألن  الثالث  النقاط  وحتقيق  االجتهاد  علينا 

الفوز وحده سيعيدنا للمركز السابع«.
وطالب الالعبني بجدية وتقدمي مباراة كبيرة 
فريق  أن   رغم  الوسط،  نفط  بسمع  تليق 

احلسني من األندية التي تسعى للهروب من 
الهبوط.

أيام  قبل  جدد  الوسط  نفط  إن  إلى  يشار 
قليلة عقد املدرب راضي شنيشل ملوسمني 

مقبلني.

شنيشل: ال بديل عن الفوز على فريق احلسني

في  الناشئني  منتخب  حل 
باجملموعة  الثاني  املركز 
منتخبات  تضم  التي  الثالثة 
السعودية والكويت في بطولة 
غرب آسيا لكرة القدم واملقامة 
العاصمة  في  منافساتها 

االردنية عمان.
وتغلب املنتخب السعودي على 
ليتأهل   ،1-6 الكويتي  نظيره 
فوزه  بعد  جملموعته  كمتصدر 
اجلولة  في   0-1 العراق  على 
ليوث  فإن  وبالتالي  االولى، 
الرافدين حلوا في املركز الثاني 
االهداف  وبفارق  نقطة  برصيد 

عن الكويت.
التي  البطولة  نظام  وبحسب 
 9( مجموعات  ثالث  تضم 
اصحاب  سيلعب  منتخبات(، 
املراكز االولى من كل مجموعة 
وكذلك  واحدة،  مجموعة  في 
الناشئني،  ملنتخب  احلال  هو 
مراكز  حيث سيواجه اصحاب 

االولى  الوصافة في اجملموعتني 
والثانية وهو ذات احلال بالنسبة 

الصحاب املراكز الثالثة.

وتضم مجموعة ليوث الرافدين 
في الدوري الثاني كل من العراق 
حال  ففي  وُعمان،  والبحرين 

العراق اجملموعة سيحل  تصدر 
في املركز الرابع بالبطولة، وفي 
حال حل وصيفاً سيحتل املركز 
تذيل  حال  في  اما  اخلامس، 
املركز  في  سيحل  اجملموعة، 

السادس.
   

منتخب الناشئني بني املركز الرابع 
والسادس يف غرب آسيا

ما يحدث يف اتحادتنا جميعها 
يجلعنا نقول اننا يف زمن 
)لزكة جونسون( للمسؤول يف 
اي اتحاد وخاصة يف كرة القدم 
ويف موضوع االخفاقات حدث 
بال حرج



كونتا تقهر ستيفنز كالعادة

امس  سجلتا  الثقيل  العيار  من  مفاجأتان 
منافسات  من  الثاني  اليوم  في  السبت  االول 
الدور ثمن النهائي لبطولة كأس األمم اإلفريقية 
أمام جنوب  القدم، بخروج مصر املضيفة  لكرة 
أمام  الكاميرون  اللقب  حاملة  وإقصاء  إفريقيا، 
النسخة  نهائي  طرفا  يكون  وبذلك،  نيجيريا. 
قد  ومصر،  الكاميرون  أي  البطولة،  من  األخيرة 
احلالية  النسخة  من  مبكرة  مرحلة  في  خرجا 
السيما  بلقبها،  للتتويج  مرشحني  كانا  التي 
مصر حاملة الرقم القياسي مع سبعة ألقاب، 
والتي كانت تخوض املنافسات على أرضها وبني 
هتافات نحو 75 ألف شخص في مدرجات ستاد 
امتداد  على  مصري  مليون   100 ونحو  القاهرة، 
صالح  محمد  برؤية  هؤالء  أحالم  لكن  البالد. 
وزمالؤه يرفعون الكأس في 19 متوز/يوليو، تبخرت 
ثيمبينكوزي  إفريقي  اجلنوب  تسجيل  مع 
كريستوفر لورتش في الدقيقة 85، الهدف الذي 
كان كفيال بنشر الصمت املطبق في ملعب كان 
باحلماس  الظهر  بعد  ساعات  أولى  منذ  يضج 
واألناشيد وقرع الطبول، استعدادا للمباراة التي 
وساد  مساء.  التاسعة  الساعة  عند  انطلقت 
الصمت والوجوم على عشرات آالف املشجعني 
يتوقعون  يكونوا  لم  الذين  القاهرة  ستاد  في 
الالعبني  من  العديد  ارمتى  بينما  املبكر،  اخلروج 
املصريني على املستطيل األخضر، وغطى آخرون 
املقابل، احتفل العبو  وجوهم بقمصانهم. في 
جنوب إفريقيا بفخر باالجناز غير املتوقع، ونالوا 
أثناء  املصريني  املشجعني  مئات  تصفيق  حتى 
خروجهم من امللعب. بأعني دامعة وتأثر واضح، 
غادر املشجعون بصمت وغضب مدرجات ستاد 
املضيفة  الستة  املالعب  أكبر  الدولي،  القاهرة 
فرانس  لوكالة  املشجعني  أحد  وقال  للبطولة. 
برس »هذا فريق ال ميكن أن نحزن عليه، فريق غير 
قادر أن ينتج. من الظلم ان يعود هؤالء الناس الى 

منازلهم حزينني«.
أغريي يتحمل املسؤولية

اليه  وجهها  التي  القاسية  األسئلة  وأمام 
املدرب  أقر  املؤمتر،  بعد  املصريون  الصحافيون 
بأنه  أغيري  خافيير  للمنتخب  املكسيكي 
من  بها،  قام  التي  اخليارات  كل  عن  »املسؤول« 
حققوا  الذي  والالعبني  األسماء  الى  التكتيك 
الكاملة  بالعالمة  األولى  اجملموعة  صدارة 
والشباك النظيفة في الدور األول. وقال »أعتقد أن 

املباراة كانت مفتوحة وكان ثمة فرص للفريقني. 
لصالح  كان  الذي  الهدف  هو  الوحيد  الفرق 
جنوب افريقيا«. أضاف »حتى اللحظة انا فخور 
أنا املسؤول عن االختيارات هذه«،   )...( بالالعبني 
احلزن تسيطر في غرفة  »ثمة حالة من  متابعا 
املالبس بسبب اخلروج من البطولة«، التي تقام 
على أرض مصر للمرة اخلامسة. وردا على سؤال 
الذي  املنصب  في  سيبقى  كان  اذا  ما  بشأن 
تواله خلفا لألرحنتيني هكتور كوبر في أعقاب 
مونديال روسيا 2018، قال أغيري »لغاية اللحظة 
الالعبني داخل غرفة املالبس  ال قرار، حتدثت مع 
األحد كان ثمة حديث مع مسؤولني في  وامس 
إفريقيا  جنوب  مدرب  قال  جهته،  من  االحتاد«. 
عن  راض  أنا  احلال  »بطبيعة  باكستر  ستوارت 
قاموا  الالعبني  ان  أعتقد   )...( املباراة  نتيجة 
بعمل جيد جدا. كان عليهم أن يلعبوا بطريقة 
شجاعة ضد فريق بجودة مصر. بالنسبة إلينا 
كانت هذه الطريقة الوحيدة التي ميكن لنا من 
مفاجأة  الى  اشارة  في  باملباراة«،  الفوز  خاللها 
املنتخب املصري باعتماد أسلوب هجومي عوضا 
عن االنكفاء الى الدفاع واالتكال على الهجمات 
املرتدة. أضاف »تطلب األمر شجاعة من العبينا 

وأعتقد أنه قاموا بعمل جيد جدا«.
على  سلبا  انتهى  للمباراة  األول  الشوط  وكان 
رغم اإليقاع السريع واستحواذ بنسبة 66 باملئة 
ملصر مع تعويل أساسي على حتركات منسقة 
تريزيغيه  حسن  ومحمود  صالح  اجلناحني  عبر 
حامد،  لطارق  املتقنة  التمريرات  خلفهما  ومن 
تاو اخلطر األكبر من جهة  بينما شكل بيرسي 
جنوب إفريقيا.وفي رابع مبارياتهم في البطولة، 
في  الشباك  هز  في  مرة  ألول  الفراعنة  فشل 
الدقائق الـ45 األولى، وذلك رغم محاوالتهم على 
مرمى رونوين وليامس.وتبادل املنتخبان احملاوالت 
وأحيانا بشكل متتال، السيما عبر تاو الذي غازل 
الشباك املصرية مرارا من دون هزها، بينما هدد 
صالح املرمى اجلنوب إفريقي بتسديدة قوية من 
داخل املنطقة، كما تولى قيادة هجمة سريعة 
ومرر كرة الى تريزيغيه املتقدم على ميني منطقة 
بتصد  انتهت  األرضية  تسديدته  لكن  اجلزاء، 
مطلع  أغيري  ودفع  املرمى.  حارس  من  ناجح 
الشوط الثاني بأول تغيير، بإخراج محسن الذي 
بدا خارج اخلدمة في أوقات طويلة من املباريات 
تسديدتني  وبعد  علي.  بأحمد  والدفع  املصرية، 
عاليتني عن املرمى في الدقائق العشر األول من 

الشوط الثاني حملمد النني وأحمد علي، أتيحت 
ملصر إحدى أخطر فرصها على مدى الشوطني، 
تريزيغيه  الى  صالح  من  رائعة  بينية  بتمريرة 
لكن  املنطقة،  داخل  الرقابة  من  املتفلت 

تسديدته احتضنتها يدا وليامس )56(.
وندرت محاوالت اجلانبني في ما تبقى من الشوط 
مجددا  تاو  بيرسي  عبر  أخطرها  وكانت  الثاني، 
قبل  الشناوي،  يدي  بني  لكن   71 الدقيقة  في 
صدمة تسجيل منتخب »بافانا بافانا« الهدف 
ليبو  ختامها  في  متكن  سريعة  مرتدة  بهجمة 
أودعها  الذي  للورتش  الكرة  إيصال  من  موتيبا 

مرمى محمد الشناوي.
نيجرييا تقصي الكامريون

الدور  من  تأهلت  التي  إفريقيا  جنوب  وتالقي 
الرابعة،  اجملموعة  في  ثالثة  حلولها  بعد  األول 
بعد  النهائي،  ربع  في  املقبل  االسبوع  نيجيريا 
فوز األخيرة على البطلة الكاميرون 3-2 السبت 
في االسكندرية. ووفى اللقاء الكالسيكي على 
خمس  املتوجة  الكاميرون  بني  القارة  مستوى 
مرات آخرها 2017 في الغابون، ونيجيريا الفائزة 
القاري ثالث مرات آخرها 2013، مبا كان  باللقب 

متوقعا منه على صعيد التنافس والندية.

وتقدم منتخب »سوبر إيغلز« )»النسور املمتازة«( 
النيجيري عبر أوديون إيغهالو )19(، قبل أن يقلب 
في  النتيجة  املروضة«  غير  »األسود  منتخب 
ثالث دقائق فقط، بهدفي ستيفان باهوكني )41( 

وكلينتون جني )44(.
 من جانب آخر حقق املنتخب األرجنتيني فوزا 
الثالث  املركز  وأحرز  التشيلي  نظيره  على  ثأريا 
البرازيل  في  املقامة  أميركا  كوبا  بطولة  في 
باولو،  ساو  في  السبت   1-2 عليه  بفوزه  وذلك 
ليونيل  قائده  ألن  كاملة  تكن  لم  الفرحة  لكن 
احتكاك  بسبب  األول  الشوط  في  ميسي طرد 
ذاته. املصير  نال  الذي  ميديل  غاري  نظيره  مع 
ومن املؤكد أن املنتخب األرجنتيني كان يفضل 
أجل  النهائية من  املباراة  الفوز في  لو كان هذا 
والثأر  إحراز لقبه األول على اإلطالق منذ 1993، 
من  حرمته  التي  تشيلي  من  طريقة  بأفضل 
في  عليه  بالفوز  السابقتني  النسختني  لقب 
النهائي بركالت الترجيح مرتني عامي 2015 في 
تشيلي و2016 في الواليات املتحدة. إال أن مشوار 
ميسي  ليونيل  اإلسباني  برشلونة  جنم  رفاق 
النهائي على يد الغرمي  الدور نصف  انتهى عند 
مباراة  في  نظيفني  بهدفني  املضيف  البرازيلي 
االحتاد  تقدم  حيث  اجلدل،  من  الكثير  تبعها 
اعتبره  ما  بشأن  رسمي  باعتراض  األرجنتيني 
»أخطاء حتكيمية خطيرة وجسيمة« من احلكم 
االحتكام  رفض  الذي  زامبرانو  رودي  اإلكوادوري 
مناسبتني  في  آر«  أيه  »في  الفيديو  تقنية  الى 
كانتا كفيلتني بتغيير مجرى املباراة بحسب ما 

رأى األرجنتينيون.
األربعة  دور  التشيلي، فسقط في  املنتخب  أما 
أمام البيرو بثالثية نظيفة وانتهى حلمه مبعادل 
الفائزة  الوحيدة  تبقى  التي  األرجنتني  اجناز 

باللقب ثالث مرات متتالية اعوام 1945 و1946 
حد  الى  اللقاء  األرجنتني  و1947.وحسمت 

كبير في دقائقه األولى بعدما سجل سيرخيو 
ركلة حرة  إثر  البطولة  في  الثاني  أغويرو هدفه 
نفذها ميسي أرضية بينية من منتصف امللعب 
أن يضيف  قبل   ،)12( بغفلة عن العبي تشيلي 
األولى،  للمرة  أساسيا  شارك  الذي  ديباال  باولو 
الهدف الثاني في الدقيقة 22 بعد متريرة بينية 
فوق  من  وتسديدة  سيلسو  لو  جيوفاني  من 
احلارس غابريال أرياس لنجم يوفنتوس اإليطالي. 
أخرى  ضربة  الثاني  األرجنتيني  الهدف  وسبق 
لبطل النسختني املاضيتني باصابة أليكسيس 
 17 الدقيقة  في  مكانه  ترك  الذي  سانشيز 

جلونيور فرنانديز. ثم وصلت املباراة الى دقيقتها 
الـ37 حني دخل قائد تشيلي ميديل في مشادة 
احتكاك،  الى  حتولت  ما  سرعان  ميسي  مع 
السيما من األول ما دفع احلكم الى رفع البطاقة 
احلمراء في وجه الالعبني.وهي املرة الثانية التي 
إن  الكروية  مسيرته  خالل  ميسي  فيها  يطرد 
على كان الصعيد الدولي أو مع فريقه برشلونة، 
مع  بداياته  في   2005 عام  الى  تعود  واألولى 
ودية.وتبع  مباراة  في  اجملر  ضد  الوطني  املنتخب 
املنتخبني  بني  جماعية  مشادات  الالعبني  طرد 

دون أن ينتج عن ذلك أي بطاقات حمر إضافية.
والنتيجة  املالبس  املنتخبان غرف  ودخل بعدها 
بداية  في  عادت  تشيلي  لكن  حالها،  على 
بتقليصها  اللقاء  أجواء  الى  الثاني  الشوط 
في  ميسي  زميل  نفذها  جزاء  ركلة  من  الفارق 
برشلونة أرتورو فيدال بعد االحتكام الى تقنية 

بأن  للتأكد  آر«  أيه  »في  الفيديو 
تشارلز  أسقط  سيلسو  لو 
احملرمة  املنطقة  في  أرانغويس 

.)59(

ستيفنز  سلون  األمريكية  ستسعد 
عندما ال تواجه جوهانا كونتا مرة أخرى، 
البريطانية  الالعبة  أمام  اخلسارة  عقب 
للمرة الرابعة على التوالي وللمرة الثانية 
على التوالي أيضا في البطوالت الكبرى 
التقت  العام  بداية  ومنذ  وميبلدون،  في 
املصنفة البريطانية األولى مع نظيرتها 
برزبني  بطوالت  في  املتحدة  الواليات  في 
لكن  وميبلدون  ثم  جاروس  وروالن  وروما 
كونتا  أن  ويبدو  واحدة.  دائما  النتيجة 
متلك اليد العليا أمام الالعبة األمريكية 
فترات  معظم  في  متفوقة  كانت  التي 
املباراة في مالعب عموم إجنلترا، لكنها 
وال  و1-6.  و4-6   6-3 النهاية  في  خسرت 
كونتا  لهيمنة  واضح  تفسير  يوجد 
تتفوق  التي  ستيفنز  أمام  مبارياتها 

على  مراكز  بتسعة 
البريطانية  الالعبة 
في التصنيف وفازت 
البطوالت  بإحدى 

الكبرى.
الالعبة  وأظهرت 

أنها  األمريكية 

ميكن أن تفوز على أي العبة، لكن ذلك ال 
ينطبق على كونتا التي تغلبت عليها 
لبطولة  الثمانية  دور  في  و4-6   1-6
ستيفنز  وكانت  املفتوحة.  فرنسا 
األولى  اجملموعة  األفضل خالل  الطرف 
كونتا  واجهت  حيث  الثانية  ومعظم 
ثالث نقاط لكسر إرسالها في الشوط 
اخلامس امللحمي الذي تعرضت خاللها 
لضغط شديد. وقالت كونتا »ال أعتقد 
امللعب  تدخل  أن  ميكن  العبة  أي  أن 
بأنها  أكيد  شعور  ولديها  ملواجهتي 
نقاط كسر  انقاذها  وبعد  ستخسر«. 
 13 بني  بعشرة  كونتا  فازت  اإلرسال 
الستة  دور  في  موعدا  لتضرب  شوطا 
بترا  اخملضرمة  التشيكية  مع  عشر 
كفيتوفا بطلة وميبلدون مرتني. وقالت 
كونتا »كلما حصلت على فرص لبلوغ 
مراحل متقدمة من البطوالت الكبرى 
سأكتسب املزيد من اخلبرة«. وأضافت 
»اخلبرة  كفيتوفا  خبرة  على  معلقة 
ميكن أن تقدم لك أشياء جيدة. ميكنها 
أشياء  إدارة  في  تساعد  أن  فقط 
هذه  في  تظهر  مختلفة  ومواقف 

املرحلة من البطولة«.

سبق للمنتخب السويدي أن نال املركز الثالث 
في النسختني األولى عام 1991 والسادسة عام 
2011، فأصبح على املسافة ذاتها من الواليات 
املتحدة التي نالته أعوام 1995 و2003 و2007، إال 
أن األخيرة توجت باللقب ثالث مرات أيضا ومتلك 
فرصة إحراز الرابع األحد في ليون ضد هولندا، 
املنتخب االسكندينافي لم يحرزه  أن  في حني 

ولو مرة واحدة واكتفى بالوصافة عام 2003.
وتدين السويد التي خسرت في نصف النهائي 
فرنسا  استضافتها  التي  الثامنة  النسخة 
بفوزها  التمديد،  بعد  صفر-1  هولندا  أمام 
ياكوبسون  وصوفيا  أسالني  كوسوفاري  الى 
بهدفني  املقدمة  في  بالدهما  وضعتا  اللتني 
في الدقيقتني 11 بعد خطأ في مترير الكرة من 
الدفاع اإلنكليزي، و22 من تسديدة قوية تواليا، 
قبل أن تقلص فران كيربي الفارق في الدقيقة 

31 من مجهود فردي.
وعجزت إنكلترا بهذه الهزمية عن تكرار سيناريو 
ثالثة  حلت  حني   2015 عام  املاضية  النسخة 
أصل  النهائيات من  لها في  نتيجة  أفضل  في 
خمس مشاركات حتى اآلن )بلغت ربع النهائي 

ثالث مرات ونصف النهائي مرتني(.
يونايتد  مانشستر  جنم  إنكلترا  مدرب  وبرر 
بتأثر  السبت  خسارة  نيفيل  فيل  السابق 
الواليات  ضد  النهائي  نصف  مبباراة  الالعبات 
بأنها  موضحا   ،)2-1( اللقب  حاملة  املتحدة 

سجلتهما  )اللذان  الهدفان  »العواطف. 
السويد( أعادا لنا احلياة رمبا. بعدها، أعتقد أننا 

قدمنا أفضل أداء لنا«.
الفريقني »ظهرا بصراحة  أن  الى  نيفيل  وأشار 
كأنهما مستسلمان، على الِرَكِب تقريبا )نظرا 
حقا  الصعب  من  الثالث(.  املركز  لهامشية 
خوض هذه املباراة. إنها مباراة بال جدوى. جئنا 
الى هذه البطولة من أجل الفوز بها، ليس لنيل 

املركز الثالث أو الرابع«.
العبتها  تنال  أن  األقل  على  إنكلترا  وتأمل 
إيلني وايت لقب الهدافة وإن كان مشاركة مع 

األميركية أليكس مورغن )6 لكل منهما(.

كشف تقرير صحفي إيطالي، امس األحد، عن تطور 
دي  ماتياس  للهولندي  احملتمل  االنتقال  في  جديد 
ووفًقا  يوفنتوس.  إلى صفوف  أياكس،  ليخت، مدافع 
لصحيفة »الجازيتا ديللو سبورت« اإليطالية، فإن دي 
ليخت حتدث هاتفًيا، أمس االول السبت، مع ماوريسيو 
وناقش  ليوفنتوس.  اجلديد  الفني  املدير  ساري، 
تتعلق  التي  األمور  بعض  االتصال  خالل  الطرفان 
الذي  الدور  عن  التحدث  إلى  باإلضافة  القدم،  بكرة 
ليوفنتوس.  اجلديد  املشروع  في  ليخت  دي  سيلعبه 
وحصل اليوفي على موافقة دي ليخت فيما يتعلق 
بالشروط الشخصية للتعاقد، بينما يتفاوض النادي 
ورفض  الصفقة.  قيمة  لتقليل  أياكس  مع  اإليطالي 
مليون   55 البالغ  يوفنتوس  عرض  الهولندي  النادي 
يورو باإلضافة إلى 10 ماليني كمتغيرات، ويريد أياكس 

احلصول على 75 مليونًا حلسم الصفقة.

مورينيو،  جوزيه  البرتغالي  املدرب  حسم 
موقفه من تدريب أحد فرق الدوري الصيني 
خالل الفترة املقبلة، بعد العرض الذي تلقاه 
»سكاي  شبكة  ذكرته  ما  وبحسب  مؤخرا. 
سبورتس«، فإن مورينيو رفض عرًضا ضخًما 
إيفرجراند الصيني، لتولي  نادي جواجنزو  من 
العرض  بأن  الشبكة  وأفادت  الفريق.  تدريب 
تضمن حصول مورينيو على عقد بقيمة 100 
لبعض  باإلضافة  مواسم،   3 في  يورو  مليون 
مينح  عرًضا  الصيني  النادي  وقدم  احلوافز. 

العالم،  في  مدرب  ألي  راتب  أعلى  مورينيو 
لكن البرتغالي يبدو أنه ال يريد العمل خارج 

أوروبا.
تداولت  قد  بريطانية  صحف  عدة  وكانت 
صورة لقاء مورينيو مبالك مجموعة إيفرجراند 
الصينية، بالعاصمة اإلجنليزية »لندن« خالل 
شهر أبريل/ نيسان املاضي، أثناء تفاوضهما 
في  فشل  مورينيو  أن  الصفقة.يذكر  بشأن 
إقالته  منذ  له  مناسب  عرض  على  احلصول 
في  اإلجنليزي  يونايتد  مانشستر  تدريب  من 

منتصف ديسمبر/ كانون األول املاضي.
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ــم مباراة  ــاز دي فيفار، حك ــرر ماريو دي ب
ــل  ــرده لليوني ــيلي، ط ــني وتش األرجنت
ــو، أمس  ــي التاجن ــد راقص ــي، قائ ميس
االول السبت، خالل لقاء حتديد املركزين 
ــي بطولة كوبا أمريكا.  الثالث والرابع ف
ــات أبرزتها  ــال دي فيفار، في تصريح وق
صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية 
ــس ضربة  ــي للمناف ــه ميس ــد وج »لق
ــاء تواجد الكرة خارج  قوية بالكتف أثن

امللعب«. وأضاف »طرد جاري ميديل؟ لقد 
ــدر والذراع  ــية بالص قام بضربات وحش
ضد ميسي، قبل أن يتم احتواؤه من قبل 
ــي  ــه«.  يذكر أن الصدام بني ميس زمالئ
ـــ37 من  ــي الدقيقة ال ــاء ف ــل ج وميدي
ــوط األول، وأسفر عن طرد الالعبني  الش
بشكل مباشر. وفاز راقصو التاجنو على 
ــبت، بنتيجة  ــيلي، أمس االول الس تش
ــي باملركز الثالث  )2-1(، وفاز زمالء ميس

وامليدالية البرونزية في كوبا أمريكا.

حكم لقاء األرجنتني وتشيلي يربر طرد ميسي

 وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت /
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اتصال جديد يقرب دي ليخت من يوفنتوس

مصر تودع العرس اإلفريقي من الباب الضيق واألرجنتني تثأر من تشيلي بطريقة مثالية

سيدات السويد حيرزن املركز الثالث يف املونديال

مورينيو حيسم موقفه من العرض 
الصيين اخليالي

كأس األمم االفريقية في مصر وتحديد مركز كوبا أميركا

 وكاالت /



وضع قرار اليونس��كو بوضع موقع مدينة 
باب��ل األث��ري عل��ى الئحتها، الس��لطات 
العراقي��ة أم��ام مس��ؤولية جدي��دة بع��د 

أماك��ن  احملافظ��ة عل��ى  ف��ي  فش��لها 
تاريخية وأثرية.

ووافق��ت جلنة الت��راث العامل��ي ملنظمة 
األمم املتحدة للثقاف��ة والتربية والعلوم 
)يونسكو( في باكو، اجلمعة، على إدراج 
موقع بابل األث��ري التاريخي لبالد ما بني 
النهرين على الئحته��ا بعد ثالثة عقود 
من اجله��ود التي بذلها الع��راق في هذا 

االجتاه .
وتعان��ي املواق��ع األثرية في بابل أس��وة 
باملواق��ع األثري��ة العراقي��ة األخ��رى من 
إهمال بعدم صيانتها فضال عن صعوبة 
حمايته��ا من لص��وص اآلث��ار الذين زاد 
عددهم بع��د عام 2003 بس��بب فقدان 

سيطرة الدولة.
وبذلت س��لطات اآلث��ار العراقية جهودا 
كبيرة إلعداد ه��ذا امللف، الذي مت طرحه 
خم��س مرات من��ذ الع��ام 1983، بهدف 
تس��جيل ه��ذا املوق��ع الذي ميت��د على 
مس��احة عش��رة كيلومترات على بعد 

نحو مائة كيلومتر جنوب بغداد.
وخالل النقاش��ات في العاصم��ة األذرية، 
قال ممثل العراق لدى جلنة اليونس��كو »ما 
ه��ي الئحة الت��راث العاملي م��ن دون بابل؟ 
كيف سنخبر تاريخ اإلنسانية من دون أول 

فصولها، بابل«.
أما ممثل تونس، فاعتب��ر أن إدراج بابل »ميأل 
فج��وة واضحة في القائم��ة وبالفعل هذا 
ن��وع م��ن املواقع ميكنن��ا أن نق��ول إن هذه 

االتفاقية وجدت حلمايته«.
وأش��ارت جلنة اليونس��كو من جهتها إلى 
أن موقع بابل في »حالة محفوفة باخملاطر 
وبحاجة ماسة للحفاظ عليه ومنعه من 

االنهيار«.
اجتماعاته��ا،  ب��دأت  اللجن��ة  وكان��ت 
األس��بوع احلالي، في باكو للتصويت على 
إدراج باب��ل و34 موقعا أثري��ا آخر، بعضها 
ف��ي البرازيل وبوركينا فاس��و، على الئحة 

التراث العاملي.

واختارت عدم إدراج بابل على الئحة التراث 
العامل��ي املعرض للخطر، بع��د اعتراضات 

من العراق.
وق��ال مدير آث��ار البصرة قحط��ان العبيد، 
ال��ذي قدم مل��ف بابل إلى اليونس��كو، إن 

بابل التي يزيد عمرها عن أربعة آالف سنة 
»أكبر مدينة مأهولة بالسكان في التاريخ 

القدمي« .
وأض��اف أن باب��ل كان��ت »ش��اهدة عل��ى 
التقلب��ات السياس��ية وعملي��ات النهب 
والتخريب التي قام بها اجلنود األميركيون 
والبولنديون الذين اتخذوا املكان مقرا لهم 

بني عامي 2003 و2005«.
وتاب��ع العبي��د »لق��د ترك��وا أطنان��ا م��ن 

النفايات العس��كرية، وأع��ادوا حتى طالء 
بوابة عشتار عند املدخل باللون األسود«.

وق��ال إن »البابلي��ني هم حض��ارة الكتابة 
واإلدارة والعل��وم، ف��ي العراق ال��ذي يفخر 
بكون��ه أول بلد ع��رف الكتاب��ة وعثر فيه 

على أول لوح مس��ماري يع��ود تاريخه إلى 
5500 عام«.

وي��رى العبي��د أن إدراج باب��ل عل��ى الئحة 
البح��ث  »سيش��جع  العامل��ي  الت��راث 
والتطوير في املوقع باإلضافة إلى الدعاية 

السياحية اجملانية«.
وحتت��ل مدينة بابل األثري��ة مكانة خاصة 

في التاريخ واألس��اطير العاملية، مع بوابة 
عش��تار الشهيرة وحدائقها املعلقة وبرج 

باب��ل، وكله��ا معال��م ب��ارزة ف��ي التاريخ 
واألديان والف��ن، رغم كون مواقعها موضع 

نقاش دائم.
ولدى العراق خمس��ة مواقع مسجلة لدى 
اليونسكو، بينها قلعة أربيل التي أدرجت 

في العام 2013، واألهوار في العام 2016.
يض��اف إليها موق��ع احلضر، ش��مال غرب 
العراق، املهدد باخلطر بحسب اليونسكو، 
ومت تس��جليه ع��ام 2005، وتع��رض خ��الل 
س��يطرة تنظيم داعش ل�«تطهير ثقافي« 
متث��ل بعملي��ات تدمي��ر وس��رقة على يد 

الدواعش .
وهناك أيض��ا مدينة س��امراء األثرية التي 

أدرجت ف��ي العام 2007 على الئحة التراث 

العاملي املعرض للخطر، بحسب املنظمة، 
بس��بب العن��ف الطائف��ي ال��ذي أعق��ب 

تفجير مراقد األئمة املقدسة.
وموقع مدينة أشور سجل في العام 2003 
معرضا للخطر أيضا بسبب مشروع بناء 

سد مائي .
يذك��ر أن متوي��ل املش��اريع الثقافي��ة غير 
بس��بب  الع��راق  موازن��ة  ف��ي  ملح��وظ 
للعملي��ات  ضخم��ة  مبال��غ  تخصي��ص 

العسكرية طوال سنوات عدة .
وأعلن��ت منظم��ة األمم املتح��دة للثقافة 
والعل��وم )يونس��كو( إدراج مدين��ة باب��ل 

العراقية ضمن مواقع التراث العاملي.
وتنظم العراق حمالت للمطالبة بتسجيل 
هذه املدينة، التي يرجع تاريخها إلى 4000 
س��نة مض��ت، ضم��ن القائم��ة املرموقة 
له��ذه املواق��ع منذ ع��ام 1983. وتش��تهر 
بابل باحلدائ��ق املعلقة املوجودة في قائمة 

عجائب الدنيا السبع.
وعانى هذا املوقع خالل السنوات املاضية، 
إذ بُن��ي ب��ه قص��ر للرئي��س ص��دام كم��ا 
استخدمت في السنوات القليلة املاضية 

كقاعدة للقوات األمريكية .
األمم  ف��ي  الت��راث  مفوضي��ة  واجتمع��ت 
املتح��دة ف��ي أذريبيج��ان التخ��اذ الق��رار 
بإضاف��ة املدينة إلى قائمة املعالم الهامة 
بالنس��بة للبش��رية وهي املواقع احملصنة 

مبوجب معاهدات دولية .
ورحبت احلكومة العراقية بالقرار، مؤكدة 

أنه اعتراف دولي بأهمية املدينة وحضارة 
ما بني النهرين.

وقال��ت اليونس��كو : »كان��ت باب��ل مقرا 
لعروش إمبراطوريات ع��دة حكمها ملوك 
مثل حامورابي ونبوخ��ذ نصر، ومتثل إبداع 
إمبراطورية بابل ف��ي أوج مجدها.«وأضاف 
بيان اليونس��كو في هذا الش��أن: »ارتباط 
املدين��ة بعجائ��ب الدنيا الس��بع للعالم 
الق��دمي - إذ تق��ع بها حدائ��ق بابل املعلقة 
- كان م��ن العوامل الت��ي جعلتها مصدرا 
الفني��ة  للثقاف��ات  بالنس��بة  لإلله��ام 

والدينية على مستوى العالم.«
كم��ا ح��ذرت املنظم��ة األممية م��ن أن هذا 
املوق��ع »يعان��ي م��ن أوض��اع متده��ورة«، 

ويحتاج إلى جهد كبير للحفاظ عليه.
وقال��ت لي��زا آكرم��ان، املدي��رة التنفيذية 
االنتقالية للصندوق العاملي لآلثار ومقرها 
نيوي��ورك، لب��ي ب��ي س��ي إن املؤسس��ة 
اخليري��ة تعاونت م��ع احلكوم��ة العراقية 
منذ 12سنة من أجل إدراج بابل في قائمة 

التراث العاملي .
وأضافت أنه »ليس من الغريب« أن يستغرق 

الضغ��ط من أجل تس��جيل أي من املواقع 
في قائمة التراث العاملي عقودا من الزمن.

ف��ي الثمانينات من القرن العش��رين، دمر 
الرئيس صدام مس��احة كبيرة من املدينة 
األثري��ة من أجل بناء نس��خة طبق األصل 
من املدينة على األطالل األصلية لها. وبعد 
حرب اخلليج، بنى صدام قصرا فارها حديثا 
لنفس��ه على ج��زء آخ��ر من أط��الل بابل 
يش��رف على املوقع الرئيس��ي. وفي 2005، 
حذر املتحف البريطان��ي من إحلاق القوات 
األمريكية أضرارا بالغة بهذا املوقع األثري.

وح��ذر ج��ون كورتز، املس��ؤول عن قس��م 
الشرق األوسط في املتحف البريطاني في 
ذلك الوق��ت، في تقرير كتبه من أن أكياس 
الرم��ال متناث��رة ف��ي كل م��كان، وتعل��و 
األطالل األثرية القيمة. كما أش��ار التقرير 
إلى أن الس��ياج املُش��يد من أحج��ار أثرية 

دمرته الدبابات .
وكش��ف أيضا عن أدلة على تسرب الوقود 
ع��الوة على حف��ر 12 خندقا عب��ر األماكن 

األثرية في املدينة .

دخل��ت تركيا عالنية على خط الدعم العس��كري 
بالس��الح لق��وات حكوم��ة الوف��اق الليبي��ة ف��ي 
مواجهة صد عدوان الل��واء املتقاعد خليفة حفتر 
على العاصم��ة طرابلس. وتش��ير التكهنات بدور 
أكب��ر لدع��م »أنقرة« في حس��م املعرك��ة لصالح 
حكوم��ة »طرابل��س« وإفش��ال مش��روع اجلن��رال 

الليبي املدعوم إماراتيا ومصريا وسعوديا .
عش��رات املركب��ات املدرعة م��ن طراز )بي إم.س��ي 
كيرب��ي( تركية الصن��ع وصلت بالفع��ل إلى ميناء 
»طرابل��س« البح��ري ، ونش��ر ناش��طون مقاط��ع 
»فيدي��و« له��ذه املدرع��ات وه��ي تدخل إل��ى قلب 
العاصمة وس��ط تكبيرات وصيحات«، وفق وكالة 

»رويترز« .
املتحدث باسم حكومة »الوفاق«، مهند يونس أكد 
في تصريح سابق أن »احلكومة تتواصل مع »تركيا« 
للحصول على أي شيء يلزم لوقف الهجوم مبا في 

ذلك الدعم العسكري واملدني« .
    كتيب��ة »ل��واء لصم��ود« العس��كرية بقي��ادة، 
ص��الح بادي والتابعة حلكومة الوفاق نش��رت صورا 

للمدرع��ات التركية اجلديدة على صفحاتها 
الرسمية ، مؤكدة أنها ستساهم في حسم 

املعركة« .
    رغ��م أنه ل��م تصدر أي تأكي��دات من قبل 
حكومة الوفاق أو أي نفي لألمر، إال أن عملية 
»بركان الغض��ب« التي أطلقته��ا احلكومة 
لصد عدوان »حفتر« عل��ى العاصمة، أكدت 
أنها »تلقت دعم��ا حكوميا مبدرعات وذخائر 
وأسلحة نوعية، استعدادا لعملية موسعة 
يت��م اإلعداد لها«، بحس��ب بي��ان مقتضب 

ملكتبها اإلعالمي.
    مص��در باملكت��ب اإلعالم��ي لق��وات املنطق��ة 
الوسطى )حكومة(، كش��ف » أن »هذا الدعم جاء 
نتيجة الزيارات التي قام بها وزير الداخلية الليبي، 
فتح��ي باش��اغا و قي��ادات عس��كرية ليبية أخرى 
إل��ى »تركي��ا« مؤخ��را، بعدما وضحت ه��ذه الوفود 

الصورة كاملة حلكومة »أنقرة« التي تعاطت معها 
سياسيا وعسكريا«.

    أكد املصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه حلساسية 
منصب��ه ، أن »ه��ذا الدعم باملدرع��ات أو غيرها يتم 
عبر اتفاقات رس��مية مع حكومة معترف بها دوليا 

وأن ه��ذه املدرعات ال يش��ملها القرار الدولي بحظر 
التسليح لليبيا«، وفق كالمه.

    مص��در آخر مقرب من قوات حكومة الوفاق ، أكد 
أن »األس��لحة التي متلكها ق��وات احلكومة خاصة 
الدبابات واملدرعات هي أسلحة قدمية جدا وبعضها 
متهال��ك، وحت��ى الطائ��رات فأغلبها م��رت عليه 
عش��رات الس��نني ، في حني ميلك »حفت��ر« دبابات 

ومدرع��ات حديث��ة ج��دا بعضها »صناع��ة 2019« 
وكله��ا مقدم��ة م��ن قبل اإلم��ارات ومص��ر بأموال 

سعودية« ، حسب زعمه.
    مراقب��ون ليبي��ون أكدوا أن »هذا الدعم س��يكون 
عامال حاس��ما في معركة »طرابلس«، خاصة بعد 
تغي��ر مواقف أوربي��ة ودولية من عملي��ات »حفتر« 
هناك، وقدرة حكومة الوفاق على محاصرة اجلنرال 
الليبي وداعميه عبر احملافل الدولية واإلقليمية، في 
حني فش��ل هو وقواته في حس��م األمر ما أحرجه 

أمام مموليه«.
  عب��ر تتبع خط��وات التقارب الترك��ي مع حكومة 
الوفاق، نرى أن األمر يت��م منذ اختيار هذه احلكومة 
عب��ر االتفاق السياس��ي الليبي املوق��ع في مدينة 
الصخي��رات املغربي��ة في عام 2015، بل وس��ارعت 
»أنق��رة« لدع��م احلكوم��ة ودع��وة رئيس��ها، فاي��ز 
الس��راج إلى زيارة تركيا ولق��اء الرئيس، رجب طيب 

أردوغان.
    عس��كريا، قبل هجوم »حفتر« على »طرابلس«، 
كان الدعم التركي حلكومة الوفاق الليبية يقتصر 
على دعم سياس��ي وبعض االتفاقات األمنية غير 
املفعل��ة، لكن مع تعي��ني »فتحي باش��اغا« وزيرا 

للداخلية وهو طيار عس��كري سابق، انتقلت هذه 
االتفاق��ات من مج��رد أوراق موقعة م��ن طرفني إلى 
خط��وات عملية ف��ي تدريب ك��وادر في الش��رطة 

الليبية ونقل خبرات«.
    االهتم��ام الترك��ي العس��كري باملل��ف الليب��ي 

ارتفع��ت وتيرته بعد دخ��ول دول إقليمية على خط 
دع��م »حفتر« في مقابل أي مش��روع دميقراطي في 
البالد، وخاصة مصر واإلمارات وهما في عداء واضح 
م��ع نظ��ام أردوغان، ما دف��ع األخير لزي��ادة التقارب 
أكثر مع معس��كر الوفاق الليبي وخاصة في اجملال 
األمني، عبر إرس��ال وفد عس��كري رفيع املس��توى 
برئاس��ة رئي��س األركان الترك��ي، آكار خلوصي إلى 

»طرابلس« وعقد عدة لقاءات على مدار أيام.
    ه��ذه الزيارة العس��كرية الكبيرة ، تس��ببت في 
حال��ة »هل��ع« وغضب من قب��ل »حفت��ر« ومموليه، 
لتبدأ بعدها حملة إعالمية موسعة ضد التدخالت 
التركية في البالد، وأن »أنق��رة« متد حكومة الوفاق 
بالس��الح وباملقاتلني السوريني وغيرها من الروايات 

التي نفتها تركيا واحلكومة معا .
    زي��ارة وزي��ر داخلي��ة الوف��اق الليب��ي برفقة وفد 
أمني كبير وقيادات عس��كرية ف��ي عملية »بركان 
الغضب« احلكومية إلى تركيا خالل أحداث العدوان 
م��ن قبل »حفتر« على طرابلس، أثار عدة تس��اؤالت 
عن س��ر الزي��ارة وداللتها وما وراءه��ا، لتأتي صفقة 
املدرعات مؤك��دة أن الزيارة كانت تهدف جللب دعم 
عس��كري خاصة في ظل تخ��اذل وتواطؤ دولي مع 
اجلن��رال الليب��ي أو عل��ى األقل خذالن��ه للحكومة 

املدعومة منه .
    رغ��م تأكي��دات احلكومة أنها ل��م تخالف القرار 
الدول��ي ف��ي حظ��ر التس��ليح لدول��ة ليبي��ا إال أن 
البع��ض تخوف من حت��ول معرك��ة »طرابلس« إلى 

ح��رب بالوكال��ة تتداخ��ل فيها مصال��ح إقليمية 
ودولية، خاص��ة مع وجود »متمترس��ني« إقليميني 

وراء كل فصيل .
    مثلث »اإلمارات ومصر والس��عودية« مازال يدعم 
»حفت��ر« وميده بالس��الح وف��ق تقارير دولي��ة وأممية 
موثقة،  أثبتت وصول دبابات أردنية حديثة ملعسكر 

»حفتر« .
    ف��ي املقابل، نرى تركيا ومعها دولة قطر وإيطاليا 

تقف في صف حكومة الوف��اق باعتبارها حكومة 
شرعية معترف بها دوليا، وإن كان الدعم هنا ال يعدو 
عن كونه دعما سياس��يا، إال أن »أنقرة« استطاعت 
أن تنق��ل ه��ذا الدعم م��ن خانة »السياس��ي« إلى 
»العسكري« بإرس��الها مدرعات وذخائر للحكومة 

عبر اتفاقات رسمية .
    تقري��ر لوكالة »فرانس برس« ح��ذر من أن هجوم 

»حفت��ر« عل��ى طرابلس يوش��ك أن يتح��ول »حربا 
بالوكال��ة« ب��ني الق��وى اإلقليمي��ة، خاص��ة ف��ي 
ظ��ل اس��تمرار تدفق األس��لحة على املعس��كرين 
املتناحرين رغ��م احلظر املفروض على ليبيا من قبل 

األمم املتحدة.
    أشار التقرير إلى أن »حفتر الرجل القوي في شرق 
الب��الد مدعوم من دولة اإلم��ارات ومصر، في حني أن 
دولتي تركيا وقطر تس��اندان ق��وات حكومة الوفاق 
الوطن��ي املعترف بها دوليا ، ما جعل الوضع الليبي 

احلالي في حالة »جمود« عسكري وسياسي«.
    متابع��ون للمل��ف الليب��ي وعالقت��ه بالفاعلني 
الدولي��ني أش��اروا إل��ى أن »دخول تركي��ا على خط 
الدع��م العلن��ي وش��جاعتها في إرس��ال مدرعات 
وذخائر س��يغير من املعادلة العسكرية بخصوص 
حرب »طرابلس«، وأن هذا بدأ بالفعل يظهر عبر ردود 
فعل معسكر »حفتر« التي جاءت غاضبة ومرجتفة 

أحيانا، مطالبة بوقف التدخالت التركية فورا«.
    أس��تاذ القان��ون الدول��ي بجامع��ة »طرابل��س« 
الليبي��ة، محمد ب��ارة قال إن »دع��م تركيا يأتي في 
إطار دعم حكومة ش��رعية ضد محاوالت »انقالب« 
مس��تمرة على الس��لطة م��ن قبل »حفت��ر« الذي 
س��يقاتل حت��ى النهاية م��ن أجل الس��يطرة على 
مقاليد احلكم في البالد وإنه س��يرفض العودة ألي 

عملية سياسية« .
    ب��ارة أضاف في تصريحات خاص��ة من طرابلس: 
»احلقيق��ة نح��ن ال نري��د أن تك��ون ليبيا مس��رحا 
للص��راع الدول��ي أو اإلقليم��ي، فتركيا مش��كورة 

قدمت مس��اعدة للحكومة الشرعية املعترف بها 
دوليا.

    احملل��ل السياس��ي الليب��ي ومستش��ار »حفتر« 
السياسي الس��ابق، محمد بويصير أكد ل�«اجلزيرة 
مباش��ر« أن »دخ��ول »أنق��رة« عل��ى اخلط س��يغير 
املعادل��ة واملعركة وأن��ه بالفعل ب��دأ وأول مظاهره 
»حتييد« طيران »حفتر« بعد توافر الدفاعات اجلوية 
املتقدم��ة لدى احلكومة، فتركيا ومعها دولة قطر 
تعه��دت بتق��دمي كل املطل��وب لهزمي��ة »حفتر« 
ومش��روعه ومموليه، خاصة أن قوات األخير فقدت 

زخمها الهجومي«.
    الباحث السوداني املهتم بامللف الليبي، عباس 
صالح أش��ار في تصريحات له إلى أن »مس��ارعة 

تركيا لتسليح حكومة الوفاق سيغير من املعادلة 
عل��ى األرض، وأن��ه س��يعمل على إعادة تش��كيل 
املع��ادالت اإلقليمية انطالقا من املس��ألة الليبية، 
واختيار تركيا لتوقيت التس��ليح جاء بالتزامن مع 
وصول مش��روع »حفتر« لذروة املأزق العسكري، ما 
قد يأتي بنتائج قوية يترتب عليها انكسار مشروع 

اجلنرال الليبي وهزمية مموليه اإلقليميني«.
تركيا التي أرسلت، أكثر من خمسة ماليني رصاصة 
إلى ليبيا، مبعدل رصاصة لكل ليبي، هي تركيا التي 
أرس��لت الس��فن األربع محملة بأسلحة متنوعة، 
ومنها مسدس��ات كامتة الصوت، التي تس��تخدم 
ف��ي عمليات االغتياالت، ما يؤكد أنها تعبث باألمن 
واالس��تقرار الليبي، هي تركيا التي أرسلت ضباطاً 
وجنوداً ومدرعات عس��كرية وعتاداً حربياً، وطائرات 
من دون طيار . وجاهر إردوغان نفسه بأنه من أرسلها 
إل��ى طرابلس لدعم أنص��اره من جماع��ة اإلخوان، 
باإلضافة إلى الدعم اإللكتروني واللوجيس��تي عبر 
طائرات اإلنذار املبكر التركية التي حتلق بالقرب من 

األجواء الليبية .
رغ��م أن عم��الء تركيا في ليبيا، يزعم��ون أن لتركيا 
فضالً على ليبيا، بينم��ا احلقيقة غير ذلك، فتركيا 

الت��ي يربطه��ا بليبي��ا تاري��خ اس��تعماري مظلم 
اس��تمر ألكثر من 400 ع��ام لم تنِب في��ه أي عمران 
س��كني وال حكومي، وما أنش��أت نظام��اً تعليمياً 
وال صحياً ميكن االستش��هاد ب��ه اليوم على حجم 
التنمي��ة التركية أو العثماني��ة، التي من املفترض 
أن والة الس��لطان العثماني قد قاموا بها في ليبيا، 
رغم جمعه��م للضرائ��ب واخلموس من الس��كان 
احملليني وإذاللهم، وتشغيلهم بالسخرة، في أعمال 
تخص األس��تانة أو القس��طنطينية حيث يجلس 

السلطان العثماني في بذخ.
ليبي��ا التي غيبته��ا تركيا 400 س��نة عن احلضارة 
وسلمتها ملس��تعمر فاٍش إيطالي بعد انسحابها 
م��ن ليبيا، وت��رك الليبيني يواجه��ون مصيرهم مع 
مس��تعمر اس��تيطاني جدي��د، فاخل��ذالن التركي 
لليبيا، ليس فقط في هذه املرة األولى، فقد س��بق 
لتركي��ا العثمانية أن س��لمت ليبيا املس��لمة إلى 
الطلي��ان الكاثولي��ك، وفق معاهدة أوش��ي التي مت 
توقيعه��ا إثر احل��رب العثماني��ة اإليطالية )1911 - 
1912(. عقدت في قلعة أوش��ي ف��ي ضواحي لوزان 
السويس��رية في 3 أكتوب��ر )تش��رين األول( 1912، 
والت��ي مبوجبها انس��حبت الدول��ة العثمانية من 
ليبي��ا، تاركة الليبي��ني، عزالً بال س��الح، ملصيرهم 
أمام الغزو اإليطالي االس��تيطاني، فعن أية حماية 

يتحدث عمالء تركيا؟!
ليبيا اليوم لم تغُز تركيا ولم تتدخل في ش��ؤونها، 
وال دعمت أكراد تركيا في قضيتهم وال حتى األرمن، 
بينما تركيا م��ا تزال تقف في الضفة اخلطأ وتهدد 
اجلي��ش الليب��ي، بقصف مقراته، ف��وق أرضه وحتت 
س��ماء بالده، ما يؤكد حالة العربدة والالمسؤولية 

في احترام سيادة الدول .
تركي��ا تؤوي جميع احملرضني عل��ى العنف في ليبيا 
م��ن كبيرهم املفتي املع��زول ص��ادق الغرياني، إلى 
قي��ادات اجلماعة الليبية املقاتل��ة من عبد احلكيم 
بلحاج، إلى س��امي الساعدي وعبد الوهاب القايد 
ش��قيق أبو يحيى الليبي الرجل الثاني في تنظيم 

»القاعدة«، الذي قتلته القوات األمريكية.
تركي��ا تعال��ج جرح��ى امليليش��يات ب��ل وحت��ى 
اإلرهابيني، ومنه��م الهالك محم��د الزهاوي زعيم 
تنظيم »أنصار الش��ريعة« اإلرهاب��ي، وفق تصنيف 

مجلس األمن.
مئات من جرحى امليليشيات تعج بهم مستشفيات 
تركيا، ولم تتوقف عن دعم امليليش��يات بل وجتاهر 

بالدعم املستمر والالمحدود.
مش��روع إردوغان جعل احلكومة التركية تقف في 
الضف��ة اخلطأ في ليبيا، وه��ي بذلك تناصب أغلب 
الليبيني العداء، بدالً من أن متارس دور الوسيط النزيه 

في األزمة الليبية، بحكم حجمها اإلقليمي.

12 قضايا

هذا الدعم سيكون عامال حاسما يف معركة 
طرابلس خاصة بعد تغيري مواقف أوربية 

ودولية من عمليات حفرت

إدراج بابل يمأل فجوة 
واضحة يف القائمة 
وبالفعل هذا نوع من 
املواقع يمكننا أن نقول 
إن هذه االتفاقية وجدت 
لحمايته

االهتمام الرتكي العسكري 
بامللف الليبي ارتفعت 
وتريته بعد دخول دول 
إقليمية على خط دعم 
حفرت يف مقابل أي مشروع 
ديمقراطي يف البالد
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فتش عن الطربوش العثماني .. ما هي اسرار التدخل التركي في ليبيا ؟

جاء الدعم نتيجة الزيارات اليت قام بها وزير الداخلية 
اللييب وقيادات عسكرية ليبية أخرى إىل تركيا

يونس

حفتر

اردوغان

بابل تضع الحكومة أمام مسؤولية تاريخية

كانت  بابل شاهدة على التقلبات السياسية وعمليات النهب والتخريب اليت 
قام بها اجلنود األمريكيون والبولنديون الذين اختذوا املكان مقرا هلم

تعاني املواقع األثرية يف بابل أسوة باملواقع 
األثرية العراقية األخرى من إهمال بعدم صيانتها 

فضال عن صعوبة محايتها من لصوص اآلثار



»إذا انه��ارت مص��ر؛ س��يجتاح املاليني من 
أعضاء »تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش(« 
العالم. جاء هذا التنبؤ على لسان الرئيس 
املصري عبد الفتاح السيس��ي عام 2015، 
البريطانية  لكن مجلة »اإليكونوميست« 
ال تعتقد أنَّ السيس��ي هو الرجل األنسب 
ث عنها، وذلك  لالضطالع باملهمة التي حتدَّ

بحسب التقرير الذي نشرته ُمؤخًرا.
وت��رى اجملل��ة البريطانية أنَّ األس��باب التي 
دفعت السيس��ي للحديث به��ذه الصورة 
الكابوسية هي أس��باٌب مثيرٌة للسخرية. 
إذ تتك��وَّن خلطت��ه للبق��اء في الس��لطة 
من جزئ��ني رئيس��ني: القمع ف��ي الداخل، 
والتحذير املس��تمر للزعم��اء األجانب من 
أنَّ مصر س��تدخل مرحلًة من الفوضى في 

حال توقَّفوا عن دعمه.
واملدهش من وجه��ة نظر اجمللة هو أنَّ األمر 
جن��ح بالفع��ل. ف��دول اخلليج ُتوِّل��ه خوًفا 
م��ن أن يكون البديل نظاًم��ا تقوده جماعة 
اإلخوان املسلمني. وليس هذا خوًفا ال داعي 
له. إذ ف��از اإلخوان باالنتخابات عامي 2011 
و2012، وحكموا مصر على نحٍو غير كفء، 
حتى أطاح بهم السيسي في انقالب عام 
2013. وتدع��م أمري��كا السيس��ي لنفس 
األسباب؛ نظًرا ألنَّ البعض في إدارة الرئيس 
دونال��د ترامب يعتب��رون جماع��ة اإلخوان 
املسلمني منظمًة إرهابية، وألنَّ السيسي 

بارٌع في إغراء ترامب نفسه.
وتُغضُّ أوربا الطرف عن األش��ياء الفظيعة 
التي حتدث في س��جون ش��رطة السيسي 
ألنَّها تخش��ى من مالي��ني الالجئني الذين 
قد يتدفقون عبر البحر املتوس��ط في حال 
سقوط مصر. لذا فإنَّ حتذير السيسي يأتي 
خدم��ًة ملصالح ذاتية. ولك��ن هل هو حتذيٌر 

خاطئ؟

حادثة املنيا
لي��س  مص��ر  انهي��ار  أنَّ  اجملل��ة  وتعتق��د 
مس��تحياًل. فصحيٌح أنَّ البل��د ليس مثل 
ليبي��ا أو اليمن، حيث تُغذِّي االنقس��امات 
األهلي��ة.  احل��روَب  والقبلي��ة  اإلقليمي��ة 

ولدى املصريني حس وطن��ي كبير، لكنهم 
يتعرض��ون لضغوط كبي��رة؛ إذ يحكمهم 
بالوحش��ية  يتَّس��م  عس��كري  نظ��اٌم 
والهشاشة في آٍن واحد، والسخُط متفٍش 

في كل مكان.
واإلس��الميون الذي��ن فازوا ف��ي االنتخابات 
النزيه��ة الوحيدة على اإلط��الق في تاريخ 
مصر غاضبون جًدا إلقصائهم عن السلطة 
حت��ت تهدي��د الس��الح. وم��ا ت��زال بطالة 
الشباب مرتفعة ارتفاًعا يدعو للقلق، على 
الرغم م��ن ارتفاع النم��و االقتصادي. وفي 
أبريل )نيسان( عام 2019 فاز السيسي في 

استفتاٍء غير نزيه بشكل صارخ، ليسمح 
لنفس��ه بالبق��اء في الس��لطة حتى عام 
دج��ل،  بخلط��ة  ُمس��تبٍد  أي  إنَّ  إذ   .2030
ويس��عى ليحكم إلى األب��د، ال ُيثِّل وصفًة 

الستقرار طويل األمد.

أزمة املياه
ترى »اإليكونوميس��ت« أنَّ الس��بب األقوى 
لالنهي��ار االجتماع��ي هو امل��اء، أو باألحرى 
ع��دم وجوده. إذ تش��غل الصح��راء غالبية 
س��كانها  غالبي��ة  ويتك��دَّس  املس��احة. 

تقريًبا فوق ش��ريٍط خص��ب ضيق على 
جانبي النيل. وقد شجعتهم احلكومات 
املتعاقبة على هدر املياه بتقليل الرسوم 
عليه��ا، لتصير مجاني��ًة تقريًب��ا. وفي 
ط دول املنبع لس��حب  الوقت ذاته تُخطِّ

املزيد من مياه نهر النيل.
وتبن��ي إثيوبي��ا س��ًدا ضخًم��ا لتولي��د 
الكهرب��اء ومس��اعدة س��كانها عل��ى 
اخل��روج من براثن الفقر. ويُريد الس��ودان 
حتوي��ل املي��اه إلى مش��اريع ال��ري، على 
أمل أن تصبح س��لة اخلبز اإلقليمية من 
جديد. وينُظر الكثير من املصريني، الذين 

اعتادوا على أخ��ذ حصة الفرعون من مياه 
النيل، إلى كل هذا على أنَّه تهديٌد وجودي.

وت��زداد احتمالية نش��وب الص��راع نتيجة 
ر املناخ الذي يُؤدِّي إلى جفاف املنطقة،  تغيُّ
بحس��ب التقري��ر، والزي��ادة املُتوقَّع��ة في 
عدد س��كان مصر م��ن 100 ملي��ون اليوم، 
ر بنح��و 130 مليون بحلول عام  إلى ما يُقدَّ
2030. واقترح بعض الضباط العس��كريني 
املصري��ني أنَّ مصر س��تخوض حربًا حلماية 

حقوقها في مياه النيل.
وفي الوقت ذاته، تُعاني مصر أيًضا تهديًدا 
جهاديًا كبي��ًرا في منطقة س��يناء، حيث 
يذب��ح ف��رع تنظي��م داع��ش املس��يحيني 
والصوفيني )وهم أقليٌة مسلمة(. إلى جانب 
جيرانه��ا غير املس��تقرين أيًض��ا في ليبيا 
الت��ي مزقتها احلرب من الغرب، والس��ودان 

الثائر من اجلنوب.
ومع وجود العديد من املصادر احملتملة لعدم 
االستقرار، سيكون من احلماقة أن نتجاهل 
العواقب احمُلتملة في حال غرقت مصر في 
نوٍع من الفوضى، على غرار ما شهدناه في 

سوريا أو ليبيا.
الالجئ��ني  تدفق��ات  أنَّ  التقري��ر  وأوض��ح 
السوريني ستتضاءل للغاية عند ُمقارنتها 
بالالجئني الذين س��يتدفقون من مصر، إذ 
كان عدد س��كان س��وريا قب��ل احلرب يبلغ 
ه  ُخمس عدد سكان مصر فقط. ورمبا يتوجَّ
ع��دٌد قلي��ل م��ن النازحني إلى املس��احات 
املفتوح��ة غي��ر احملمي��ة ف��ي ليبي��ا. لكن 
الغالبية الُعظمى ستتكدَّس في القوارب 
لعب��ور البحر املتوس��ط، أو جتربة حظهم 

في اخلليج.
واليونانية  اإليطالية  الس��فن  وس��تحاول 
إعادتهم، قبل أن يغرق كثيٌر منهم. وستكون 
تركيا واألردن أكث��ر ترحيًبا إلى حٍد ما. ورمبا 

تصل نسبٌة صغيرة فقط من الالجئني إلى 
أوربا، لكن األح��زاب املناهضة للمهاجرين 
س��وف تضخم مس��ألة »الغ��زو املصري« 

بشكٍل هستيري. وسيفوز الشعبويون في 
االنتخابات، بدًءا من فرنس��ا. وسوف تُغلق 
الرئيس��ة ماريون ماريشال لوبان احلدود مع 

إيطاليا، ثم حتِظُر جزاري اللحم احلالل.

تأثير الدومينو
أوضحت مجلة »اإليكونوميس��ت« أنَّه في 
ح��ال فقدت احلكومة املصرية الس��يطرة؛ 
فستتدخل القوى األجنبية للحفاظ على 
فتح قناة الس��ويس أمام عمليات الشحن 
الت��ي  املتح��دة،  الوالي��ات  أم��ا  العاملي��ة. 
تس��تخدم القن��اة لنقل قواته��ا البحرية 
م��ن البحر املتوس��ط إلى اخلليج والش��رق 
األقصى، فس��وف تتولَّى املسؤولية سريًعا 
مع حتالٍف رمزي من السعوديني واإلماراتيني 
إل��ى جانبها. في حني س��ُتحجم بريطانيا 
وفرنس��ا عن املشاركة ألس��باب مفهومة، 
نظ��ًرا لإلهانة التي تعرَّضوا له��ا إبان أزمة 

السويس عام 1956.
وس��ُتوفِّر بع��ض األراضي الشاس��عة غير 
احملكوم��ة ف��ي مص��ر م��الًذا آمًن��ا للقتلة، 
بحس��ب التقرير. إذ سيس��تخدم متمردو 
ليبي��ا األراضي احلدودي��ة باعتبارها قاعدًة 
خلفي��ة. ورمب��ا يُنش��ئ اجلهادي��ون خالفًة 
ول��ن  املصري��ة.  األراض��ي  عل��ى  جدي��دة 
تس��تطيع إس��رائيل الس��كوت على هذا 
األمر، ألنَّ مصر ستتحول من شريك سالم 

إلى تهديد قاتل.
وس��تقصف الطائرات اإلسرائيلية أهداف 
الدولة اإلسالمية في مصر بشراسة، على 
غ��رار قصفها وح��دات الصواريخ اإليرانية 
في سوريا. ولكن حتى مع ذلك، فستكون 
إسرائيل أكثر عرضًة للخطر، بعد أن فقدت 

وسيطها الرئيس مع حماس في غزة.
تقريره��ا  البريطاني��ة  اجملل��ة  واختتم��ت 
بأنَّه س��يكون م��ن الصع��ب للغاية إعادة 
توحي��د مص��ر، وأنَّ األم��ر ق��د يس��تغرق 
عق��وًدا من الزمن، بحس��ب ما كش��فته 
الفوض��ى ف��ي س��وريا وليبي��ا. ل��ذا فمن 
األفض��ل إيقاف هذا االنهي��ار قبل حدوثه، 
أن  تس��تبعد  »اإليكونوميس��ت«  أن  غي��ر 
يكون السيس��ي هو الرجل األنسب لهذه 

املهمة.

يكن أن تكون طائ��رات »إف-14« من طراز 
اجلوي��ة  للق��وات  التابع��ة  الس��بعينات 
اإليراني��ة أول أهداف الق��وات األمريكية. 
ووفًق��ا ملس��ح أجرت��ه ش��ركة »إف اليت 
جلوب��ال«، اس��تخدمت الق��وات اجلوي��ة 
اإليراني��ة في ع��ام 2019 حوالي 24 طائرة 
من طراز إف-14 تومكاتس من أصل 79 من 
املقاتالت التي اشترتها إيران في منتصف 

السبعينات قبل الثورة اإلسالمية.
كانت البحري��ة األمريكية قد أحالت آخر 
طائرة من ط��راز تومكات إلى التقاعد في 
عام 2006 – يش��ير آك��س، لكن من خالل 

راداره��ا الطوي��ل امل��دى والقوي، م��ا تزال 
طائرة إف-14 واحدة من أقوى املقاتالت في 
العالم. لهذا السبب، يحاول األمريكيون 
منذ سنوات عديدة إسقاط طائرات إيران 

من طراز إف-14.
جنت 68 من طائ��رات إيران من طراز إف-14 
من احلرب اإليراني��ة العراقية التي انتهت 
ف��ي ع��ام 1988. وق��د عرقل��ت العقوبات 
التي فرضتها الوالي��ات املتحدة بعد ثورة 
1979 إي��ران عن احلصول عل��ى قطع غيار 

للمقاتالت ذات األوزان الثقيلة.
مقاتلة من طراز إف-14

رًدا عل��ى ذل��ك دش��نت طه��ران برامج��ا 

لالكتف��اء الذاتي – في كاف��ة القطاعات 
املدنية والعسكرية – في محاولة لتلبية 
االحتياجات املادية التي كانت الشركات 
األجنبية تلبيها في الس��ابق. وقد جنحت 
مب��ادرة االكتفاء الذاتي – يؤك��د التقرير. 
فإل��ى جانب إنت��اج كل نفطه��ا، أعلنت 
إي��ران اس��تقاللها ف��ي مج��االت الزراعة 

وإنتاج الصلب وتوليد الكهرباء والطيران 
املدني.

لك��ن الش��ركات اإليرانية عان��ت إلنتاج 
جمي��ع األج��زاء املعق��دة الت��ي حتتاجها 
مقات��الت تومكات. فتحول��ت طهران إلى 
السوق الس��وداء، ودفعت مبالغ ضخمة 
لوسطاء لتهريب قطع غيار لطائرات إف-

14 إلى إيران.
اكتشفت السلطات األمريكية عمليات 
التهري��ب في ع��ام 1998  فف��ي )آذار( من 
ذلك العام، اعتقل عم��الء احتاديون برفيز 
الف��ي اإليراني املول��د في منزل��ه في لوجن 

آيالند، واتهموه بانته��اك قانون التصدير 
األمريك��ي من خالل محاولة ش��راء قطع 
غي��ار وش��حنها إلى إي��ران عب��ر هولندا. 
وُحكم عليه بالس��جن خمس س��نوات 
باإلضاف��ة إل��ى غرام��ة قدره��ا 125 ألف 

دوالر.
وقد توال��ت االعتقاالت، فف��ي عام 1998 

أيًضا أخبر بائع قطع غيار طائرات في سان 
دييجو مس��ؤولي الكمارك األمريكيني أن 
ش��ركة مالتي كور في كاليفورنيا طلبت 
معلوم��ات ع��ن أس��عار موانع التس��رب 
الهوائية املستخدمة فقط على الطائرة 
س��عيد  عل��ى  القب��ض  وألق��ي  إف-14. 
حميوني من الش��ركة، وهو إيراني يحمل 
اجلنس��ية الكندية، ويو لين��ج فوجن، وهو 

مواطن ماليزي.
وقالت صحيفة واشنطن بوست حينها: 
الت��ي  املصرفي��ة  الس��جالت  »أظه��رت 
استدعتها دائرة الكمارك أن شركة مالتي 

كور قدمت 399 مدفوعات بلغ مجموعها 
2.26 مليون دوالر لسماس��رة قطع الغيار 
العس��كرية منذ عام 1995 وتلقت ودائع 
بقيمة 2.21 مليون دوالر«. وقامت الشركة 
بش��حن أجزاء معظمها عبر سنغافورة. 
ب��دأ مكت��ب التحقيق��ات الفيدرالي في 
التحقيق مع 18 ش��ركة قدمت مكونات 

للطائرات إلى شركة مالتي كور.
وف��ي س��بتمبر )أيل��ول( 2003 – يضي��ف 
التقرير – اعتقلت الس��لطات األمريكية 
اإليران��ي س��يرجيك أفاس��ابيان في أحد 
فنادق جنوب فلوريدا في عملية مخادعة. 
فقد عرض ال��وكالء عدة أج��زاء لطائرات 
إف-14 بقيم��ة 800 أل��ف دوالر علي��ه، ثم 

اعتقلوه بعد أن عرض شراءها.

املخاوف تتصاعد من اش��تعال حرب 
يف املنطقة

قال خيس��وس توري��س، الوكي��ل املؤقت 
للهج��رة وإنفاذ الكمارك ف��ي بيان: »في 

حني أن هذه املكونات ق��د تبدو غير ضارة 
نسبًيا بالعني غير املدربة، إال أنها تخضع 
لرقاب��ة صارمة؛ ألنها إذا وقعت في األيدي 
تهدي��ًدا محتم��اًل  اخلط��أ، فستش��كل 

لألمريكيني في الداخل واخلارج«.
حت��ى م��ع قي��ام الس��لطات األمريكية 
بتضييق اخلناق على االجتار غير املش��روع 
بأجزاء من طراز إف-14 لم يعرقل ذلك إيران. 
فبعد إغالق مالتي كور، صادرت السلطات 
األمريكية مخزون تومكات وأرس��لته إلى 
مكتب الفائض في وزارة الدفاع. وفي عام 
2005 اشترت ش��ركة، يُزعم أنها إيرانية، 

األجزاء ذاتها من اجليش.
تصاعدت عمليات التهريب بعد أن أحالت 
البحري��ة األمريكية آخر طائ��رة من طراز 
إف-14 في ع��ام 2006 إلى التقاعد، تاركة 
إيران املش��غل الوحيد له��ذا النوع. وفي 
عام 2007 استولى عمالء أمريكيون على 
أربعة طائرات إف-14 في والية كاليفورنيا، 
ثالث��ة منه��ا في متاح��ف، وواح��دة لدى 

منتج تلفزيوني.
وقد عبر الكونغرس األمريكي عن غضبه 
من البنتاجون بس��بب تعامل��ه املتراخي 

مع مشكلة أجزاء الطائرات من طراز إف-
14. إذ وصف النائب كريستوفر شيز، وهو 
جمهوري من والي��ة كونيتيكت ذلك بأنه 
»إخف��اق كبي��ر ومطلق«. وأقر املش��رعون 
مشروع قانون يحظر على وجه التحديد 
أي جت��ارة في مكونات تومكات إلى إيران أو 
أي كيان آخ��ر، ووقعه الرئيس جورج بوش 

في عام 2008.
ويؤك��د التقرير أن مأس��اة وقع��ت عندما 
طل��ب اجلي��ش م��ن املتعاقدي��ن تفكيك 
حوال��ي 150 طائ��رة ط��راز إف-14. ما تزال 
عشرات من طراز إف-14 القدية – منزوعة 

السالح – معروضة في املتاحف في جميع 
أنح��اء الواليات املتحدة. لك��ن لم يبق أي 
منه��ا في مقبرة الطائرات الش��هيرة في 
أريزونا، حيث يخ��زن البنتاجون الطائرات 

املتقاع��دة ف��ي ح��ال احت��اج إليه��ا مرة 
أخرى.

ومع ذل��ك تس��تمر التجارة الس��رية في 
أجزاء تومكات حيث جتوب شركات سرية 
الكوك��ب بحًثا ع��ن املكون��ات املتبقية. 
وفي أوائل ع��ام 2014، حققت وزارة األمن 

الداخل��ي األمريكي��ة م��ع جتار أس��لحة 
إس��رائيليني يق��ال إنه��م حاول��وا مرتني 
إرس��ال قط��ع غيار م��ن ط��راز إف-14 إلى 

إيران.
وف��ي أواخ��ر ع��ام 2016، اكتش��ف خبير 
طيران من داالس يدعى إريك جونس��تون، 
ممثل متحف ف��ورت وورث للطيران وعامل 
سكة حديد في يونيون باسيفيك، هياكل 
اثنني من طائرات إف-14 القدية على أرض 

خاصة في تيمبل في تكساس.
ووفًق��ا لصحيفة »هيوس��ن كرونيكل«، 
ف��إن الطائرت��ني م��ن ط��راز إف-14 انتهى 
بهم��ا املطاف على نحو ما في تيمبل في 
أواخ��ر الثمانينات بعد أن دفعت احلكومة 

إلى مقاول لتفكيكهما.
أك��د  وق��د  مش��بوًها.  اكتش��اًفا  كان 
جونس��تون ش��عوره بالصدم��ة م��ن أن 
احلكومة األمريكية لم تالحظ الطائرتني، 
خاصة بالنظ��ر إلى اهتمام إي��ران القوي 
بهذا النوع. وقال: »لقد كان السؤال الذي 
ظل يحيرنا هو: ملاذا توجد طائرتان إف-14 

هناك«.

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

تتكوَّن خلطة السيسي 
للبقاء يف السلطة من جزئني 
رئيسني هما القمع يف 
الداخل والتحذير للزعماء 
األجانب من أنَّ مصر ستدخل 
مرحلًة من الفوضى يف حال 
توقَّفوا عن دعمه

لماذا تخشى أمريكا سالح الجو اإليراني؟

إذا اندلعت احلرب فمن احملتمل أن حتاول القوات األمريكية تأمني اجملال اجلوي 
اخلليجي عن طريق تدمري أو شل قدرات القوات اجلوية اإليرانية

تستمر التجارة السرية يف أجزاء تومكات حيث جتوب شركات سرية الكوكب حبًثا عن املكونات املتبقية

قال ديفيد آكس في تقرير له على موقع مجلة »ناشيونال إنترست«: »إنه من املمكن أن تكون طائرات إف-14 من طراز السبعينات التابعة للقوات اجلوية اإليرانية أول أهداف 
القوات األمريكية. وذلك على خلفية التوتر في منطقة اخلليج العربي قد تصاعد في أعقاب قرار الرئيس األمريكي دونالد ترامب االنسحاب من االتفاق النووي اإليراني«.

وأوضح التقرير أن اجليش األمريكي أش��ار بأصابع االتهام إلى طهران في عدة هجمات وقعت مؤخًرا على س��فن مدنية تبحر بالقرب من إيران. فأرسلت 
البحرية األمريكية حاملة الطائرات »يو إس إس« إبراهام لنكولن ومجموعتها املهاجمة إلى املنطقة. كما نشر سالح اجلو األمريكي قاذفات »بي-52« 
ومقاتالت من طراز »إف-22« و»إف-35«.إذا اندلعت احلرب، فمن احملتمل أن حتاول القوات األمريكية تأمني اجملال اجلوي اخلليجي عن طريق تدمير أو ش��ل قدرات 

القوات اجلوية اإليرانية. تتلك القوات اجلوية للجمهورية اإلسالمية واجلناح اجلوي للحرس الثوري اإليراني معا نحو 700 طائرة.

السيسي

أبي احمد

ماتاريال

روحاني

بوش
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استخدمت القوات اجلوية اإليرانية يف عام 2019 حوالي 24 طائرة من طراز إف-14 تومكاتس من 
أصل 79 من املقاتالت اليت اشرتتها إيران يف منتصف السبعينات قبل الثورة اإلسالمية

ترامب

السيسي يقود مصر إلى االنهيار.. وهذا ما قد يحدث بعده
أمريكا تدعم السيسي نظًرا ألنَّ البعض يعتربون مجاعة اإلخوان املسلمني 

منظمًة إرهابية وألنَّ السيسي بارٌع يف إغراء ترامب نفسه

تُغضُّ أوربا الطرف عن األشياء الفظيعة اليت حتدث يف 
سجون شرطة السيسي ألنَّها ختشى من ماليني الالجئني 

الذين قد يتدفقون عرب البحر املتوسط يف حال سقوط 
مصر



الدكت��ور حكم��ت  وق��د رح��ب 
البيضاني رئيس املؤسسة التي 
ب��ادرت برعاية ه��ذا املنجز الرائع 
انطالقاً الحتضان كل ما يخص 
الثقافة والفنون في العراق، رحب 
بالس��ادة احلض��ور م��ن الفنانني 
واجلمهور  والكت��اب  واإلعالميني 
مبين��اً أن احتضاننا حفل توقيع 
الكت��اب ه��و االحتف��ال بالرم��ز 
طالب القره غولي والفن العراقي 
وهو امللحن الكبير الراحل )طالب 
الق��ره غول��ي( ال��ذي يع��د قامة 
عراقية موس��يقية رفيعة املقام 
واملس��توى عل��ى الصعيد احمللي 
والعربي وتأريخ مش��رف له األثر 
البالغ مبس��يرة األغنية العراقية 
وفي ذات الوقت نحتضن املبادرة 
القيم��ة الت��ي قدمه��ا الكاتب 
والباح��ث املوس��يقي د.حبي��ب 
ظاه��ر العب��اس بتألي��ف كتاب 
بعن��وان )طال��ب الق��ره غول��ي( 
ليرفدن��ا بإص��داره ه��ذا املنج��ز 
الرائ��ع ليك��ون حفلن��ا مكتمالً 
بتوقيع��ه الكتاب وه��و جزء من 
الوف��اء لصدي��ق عم��ره الفن��ان 
الراحل )القره غولي( رحمه اهلل. 
ومت عرض فيلم تس��جيلي خاص 
يع��رض الول مرة عن املوس��يقار 
الحد احلانه التي لم تر النور حيث 
قدم��ت بص��وت املطرب��ني مالك 
محس��ن وأحمد نعمة ومشاهد 
مؤثرة تسجيلية عن حياة الفنان 

رحم��ه اهلل, وج��اء دور الش��اعر 
واإلعالمي عارف الساعدي إلدارة 
منه��اج احلف��ل والذي ب��دأ فيه 
العراق  بكلم��ات توجز حض��ارة 
ودور الش��عر والف��ن ف��ي نق��ل 
صور ب��الد الرافدين ال��ى العالم. 
واستهل التحية لكل من حضر 
في القاعة مش��اركاً هذا احلفل 

ليطل��ب م��ن الكات��ب والباحث 
د,حبيب ظاهر العباس للجلوس 
على طاولة احل��وار ليتحدث عن 
كتاب��ه اجلديد، وكان��ت لكلمات 
العباس ف��ي كيفية عمله الذي 
وم��ا  ط��وال  لس��نوات  اس��تمر 
قدم في��ه من اس��رار ومعلومات 
غنية عن صديق عم��ره الطويل 

واحملط��ات التي جمعت��ه به من 
خالل عملهما مبجال الفن عامة 
واملوس��يقى خاص��ة، وح��ول ما 
طرحه الس��اعدي من االس��ئلة 
املتنوع��ة الت��ي ورد منها عالقة 
الش��اعر الراح��ل زامل س��عيد 
فت��اح بفح��وى الكت��اب، أجاب 
في��ه املؤل��ف أن )فت��اح( كان هو 

الدافع احلقيقي للقره غولي في 
بدايات��ه االول��ى الن معظم وابرز 
القصائد كان��ت من كلمات هذا 
الش��اعر الغنائ��ي الف��ذ بتقدمي 
طالب الق��ره غولي الى الواجهة 
ثنائي مكمل الحدهما  وكالهما 
البداية واس��تعرض املؤلف  منذ 
عم��ا كتبه في كتابه العديد من 

محط��ات الفن��ان طال��ب القره 
غول��ي ولم يت��رك ش��اردة وواردة 
لم يذكرها، وبعدها جاءت فقرة 
املداخ��الت وكلمات املش��اركني 
فيها وهم الكات��ب الروائي عبد 
الستار البيضاني وكلمة شوقي 
االب��ن االكبر للفنان طالب القره 
غولي وكلمة املوسيقي د.هيثم 
ش��عوبي  وكلمة الفن��ان حيدر 
جنل الشاعر زامل وكلمة الفنان 
ثم  نس��يم،  املوس��يقي سامي 
اعتل��ى اإلعالمي عماد جاس��م 
الش��هادات  توزيع  ليعل��ن ع��ن 
نقي��ب  قب��ل  م��ن  التقديري��ة 
الفنان��ني د.جب��ار ج��ودي ل��كل 
م��ن الباح��ث حبي��ب العب��اس 
الس��اعدي  ع��ارف  والش��اعر 
والس��يد ش��وقي طال��ب القره 
غولي، ليس��تمر احلفل الغنائي 
اجلمي��ل مع الفرقة املوس��يقية 
والغن��اء االصيل لعدد من أغاني 
طالب الق��ره غولي حيث قدمت 
بص��وت  )حاس��بينك(  أغني��ة 
املطرب قاسم إسماعيل وأغنية 
)أتن��ه أتنه( بصوت املطرب مالك 
محسن وجاء دور املطرب الكبير 
ي��اس خضر وه��و يغن��ي رائعته 
)ح��ن وآنه ح��ن( بص��وت الرائع 
وس��ط تصفيق حار وحتية لهذا 
الفنان الذي غنى بحرارة وش��وق 
كبي��ر ومؤث��ر ليعيدن��ا الى ذلك 

الزمن اجلميل.

الشاعرة/ سارة سامي  
بزي أمرية بابلية

ترنيمٌة أنا

بابليُة اللَّحِن

سومريُة األوتار

يغازُل ُكحلي املِغناج

ورة أسٌد يعتلي زقُّ

يُهديني ُسطوراً 

َمْنقوشًة باألْسرار

األرُض  فتس��ُكَب 

سمارها

نِي و تتمايُل ألواُح الطِّ

حوَل خاِصرتي 

يصمُت َحموراِبي 

َصْمَت النَّاِسكني

عش��تارُ  تب��وُح  و 

بأسرارها

حواُء أنا

ليليث أنا

بِخلخالي ترقُص

ألُف قصيدِة ُحبٍّ 

فال تَُغنِّ غير أُغنياتي 

»أنا بابُل 

و بقلبي بوابُة ِعشتار

و زهوري آثارٌ من طنٍي

و جنائُن من نار 

و الي��وم ُعرس��ي ب��ني 

األمم«

الس��اعدي قبل  عبد جاس��م 
صالة الغروب

عن مؤسس��ة ثائ��ر العصامي 
جاس��م  )عب��د  كت��اب  ص��در 
الس��اعدي قبل صالة الغروب( 
للكاتب الدكتور عبد جاس��م 
الس��اعدي, القياس 15س��م × 
23 سم , عدد الصفحات )300( 
االخراج الفني / نهلة نش��أت 
الش��مري/ س��نة الطبع 2019 

والكتاب من القطع الكبير.
املؤلف يف سطور 

- اش��تغل عام��ال في ش��ركة 
الرافدين لصناعة املنظفات.

- اعتقل مدة عام ملشاركته في 
قي��ادة اضراب عمال الش��ركة 

في 1968/11/5.
- بكالوريوس في اآلداب والنقد/ 

كلية الشريعة بغداد /1967.
والدكت��وراه/  املاجس��تير   -
جامع��ة االزه��ر/ كلي��ة اللغة 

العربية عام 1976.
الخربة العلمية

- عم��ل ف��ي التعلي��م الثانوي 
في العراق, معهد املعلمني في 

االعظمية.
- غادر العراق السباب سياسية 
الى القاهرة واش��تغل مدرسا 
في معهد املعلمات في مدينة 

زليطن , ليبيا 1977-1975.
- وف��ي جامعة تيزي وزو, اجلزائر 

عام 1982-1977.
- وف��ي جامع��ة محم��د االول/ 

وجدة املغرب 1988-1982.
- اس��تقر في لن��دن ابتداء من 
الع��ام 1988 حت��ى عدوته الى 

العراق عام 2003.
احلي��اة  جري��دة  ف��ي  عم��ل   -
الوس��ط  ومجل��ة  اللندني��ة 
وجريدة الع��رب مصححا مدة 

اثنتي عشرة سنة.
بغ��داد  املعلم��ات/  معه��د   -

اجلديدة 2006-2004
- وف��ي اجلامعة املس��تنصرية 
بغ��داد/ كلي��ة اللغ��ة العربية 

.2012-2006
يق��ول في خالص��ة: اضع تلك 
الصفحات التي اعددتها طول 
ععامني, لستة عقود صاخبة 
بالش��باب واالنتماء واملكايدة, 
ب��ني اي��دي الق��راء والباحث��ني 
)ذاتي��ة(  س��يرة  بوصفه��ا  ال 
منصرف��ة الى ال��ذات بقدر ما 

تنتمي الى اجلماعة.

بغداد/ االبينة الجديدة
هل س��معتم مب��زارع صار كاتب��اً، او 
بكات��ب ص��ار مزارع��اً؟ نع��م، هناك 
مزارع��ون كت��اب او كت��اب مزارعون! 
لك��ن اح��دى احلرفت��ني كان��ت على 
س��بيل الهواية ال االحت��راف. كاتب 
وبالك��روم،  بال��ورد  يله��و  محت��رف 
او م��زارع محت��رف يلهو بتش��كيل 
احلروف اال قاس��م عب��د االمير عجام 
فق��د احت��رف االثنتني ونب��غ فيهما. 
آخ��ا ب��ني الفس��يلة والقل��م، ب��ني 

الصعي��د والكاغ��د. وقد م��رت قبل 
ايام ذكرى استش��هاده، والس��تذكار 
مآث��ره باعتباره رم��زا ثقافي��ا مهما 
من��ح حياته لوطنه اس��تذكره بيت 
املدى ف��ي املتنب��ي، واقام جلس��ته 
االس��بوعية ل��ه م��ع اص��دار ملحق 
خ��اص من »عراقيون« عنه. في بداية 
االس��تذكار عرضت امل��دى كنوع من 
التكرمي وتخليد ذكرى الراحل عجام، 
فيلم��ا خاص��ا عن��ه يص��ور اجنازاته 
وحياته وكتب��ه وبيته اخلاص، وكانت 

التفاتة رائعة في حفل االس��تذكار 
نال��ت االعجاب والرضا م��ن جمهور 
احلاضرين. قدم لالس��تذكار الدكتور 
احمد الزبيدي فاشار الى ان احبابك 
يا قاس��م عبد االمير عجام يحتفون 
ب��ك هن��ا ويصبح��ون علي��ك، وقبل 
االحتف��اء دعن��ا ن��ؤرخ يومن��ا ه��ذا 
بروزنامة تليق ب��ك، وال تقل اعتمدوا 
االش��هر الشمسية او امليالدية. فلم 
يب��ق منها ي��وم اال وحجزت��ه برامج 
وحروب القادة ف��ي برنامج حدث في 
مث��ل ه��ذا الي��وم. وال تثق باالش��هر 
القمري��ة او الدينية فه��ي مختلف 
عليها حتى بني ابناء اجللدة الواحدة. 
اذن م��ا يليق بك ان يؤرخ يومك حلظة 
مول��دك، لكن لي��س املول��د النبوي 
اخت��اره اآلباء او اجلنس��ية، بل املولد 
الذي اخترته انت. ال شهادة اجلنسية. 
فالش��هادة وحدها من تسقط املوت 
من سجل االيام. وانت رحلت في حياة 
كاملة يا قاس��م عج��ام. ايها الوالد 
واملول��ود. نعل��م انك قل��ق علينا من 
غوال ال��دروب ونطمئنك نحن بخير، 
فق��د كبرن��ا مع��ك 15 عاما.الناقدة 
االكادميي��ة »د. نادي��ة غ��ازي العزاوي 
أشارت إلى أنه اغتيل بعده كثيرون.. 
أدب��اء، صحفي��ون، فنانون، اس��اتذة 
اع��الم، بالطريقة الدموية نفس��ها، 

او ما يقاربها خس��ة وهمجية، ومع 
ذلك بقي هو وقلة معه يٌس��تذكرون 
س��نويا، بينما دخل اآلخرون منطقة 
النسيان. ملاذا؟ س��ؤال محير وجدير 
بالفح��ص والبحث ع��ن االجابة. ما 
ال��ذي في عالم قاس��م عج��ام، في 
لنموذجيت��ه  مؤسس��ة  مكون��ات 
اوالً، وصموده بوج��ه عوامل االهمال 
والنس��يان ثانيا؟ اس��ئلة مفصلية 
جتعلنا نعيد النظر والقراءة مرة بعد 
اخرى في االسس التي متيز جتربته في 
حياته وبعد مماته. هل هي منطلقاته 

الت��ي تبناها ال��ى حد النخ��اع. في 
حني قال الدكتور مع��ن حمدان:- ان 
قت��ل االديب او املثق��ف ليس جديدا 
ف��ي التاري��خ. لك��ن في الع��راق متيز 
بان��ه اغتيال ممنهج. واصبح العراقي 
مش��روعا للم��وت. وامتن��ى ان جتم��ع 
جه��ة ما كل اعداد القتلى من 1958 
وحلد اآلن. اما س��بب اغتيال املثقف 
واع ميتل��ك رس��الة  انس��ان  فالن��ه 
بالش��عب  وااللتصاق  للتغيير  تدعو 
وحقوق��ه. واالغتيال ثم��رة الفوضى 

اخلالقة االمريكية.

مازلُت أحلُم بفاكهٍة من تنورِ طني 
ناٌي كحُل صبيٍة آلهٌة و حكاية 

احللُم في ذاتِه حق
من حقي أن أحلَم باملاِء والتراب 

الطنُي ربيُب األرِض 
معدُن الفقراِء النقي

رائٌب ذائٌب ال عدواني 
ودوٌد منُذ األزل 

هكذا أخبرتني غوال 
طبيبُة آيسٍن الرسا 

آلهُة الشفاِء والنماِء والعافية
األل��واِح  ف��ي  األرب��اُب  يس��رُق  ال 

القدمية 
رقابهْم علُف السّياِف 

مع هبوِب هوجاٍء
في غفلِة زمٍن

فّضوا بكارَة فكٍر و حضارة 
توحدوا في هدرِ احلقوِق

إلتهمْت نيرانهْم بيدراً 
فهْم طهاة

وما أدراكْم ما الطهاة 
نقطٌة آخر السطٍر

تندبهْم وليمٌة في وصِل غاية
كراُت النارِ موقدهْم 

تلَك الوسيلُة في الرماية 
رُش امللِح ديدنهْم  فوَق جرٍح يئُن

وتلَك هي الرواية
ما لهذا العرِس ال ينتهي 

إالّ بسكنٍي ومبراٍة 
وسردٍق وآية
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قصيدة

قصيدة

ف��ي دروب احلياة نلتقي بأن��اس نحبهم...نحتضنهم 
ف��ي القلب...مينحونن��ا احل��ب والود ودفء املش��اعر.. 
نش��عر معا بالس��عادة واألم��ان.. كأننا نع��زف على 
أوت��ار احلياة حلن اخللود. البدايات هكذا جميلة دائما.. 
ومتض��ي احلياة ومنض��ي معها في رحلة ق��د تطول او 
تقصر...يقول أحد الفالس��فة: ال يوج��د فرق بني لون 
امللح ولون الس��كر.. س��تعرف الفرق بع��د التجربة. 
كذلك هم البشر.. نعلم ان ال احد يخلو من العيوب، 
فلكل ش��خص طباعه واس��لوب حي��اة خاصة.. لم 
يخلق اهلل البش��ر متش��ابهني في كل ش��يء، واشد 
م��ا جن��د من اخت��الف ما يك��ون ب��ني الطب��اع واآلراء 
والقناعات والعقول، واالختالف ال يعني عدم التوافق 
وفشل العالقة، لكن عدم التفاهم وتسوية اخلالفات 
في وقتها في حوار هاديء يتس��م باحملبة هو ما يعكر 
صف��و العالقة.. احلب ال يعلن عن نفس��ه.. كالطير ال 
يحت��اج فيزا حتى يدخل اي فضاء.. ال يس��تاذن أحدا 
قبل أن يحط على أي غصن...يغرد...يغازل من يحب...

يبني بيتا...هذا هو احلب يسكن جوف القلب...معزوفة 
تعزف نبض احلياة في احش��ائه...هو ليس استعراض 
قوة.. هو عطاء دافئ مس��تمر.. هو احتياج واجتياح.. 
لكن عندما ترتكب األخطاء وتتراكم ويتوقف التبرير 
لكثير منها.. ويذوب قلبك في جوفه كما يذوب امللح 
في اجلرح.. وحينما حتمل ظمأك إلى ش��اطئ من حتب 
فتحرق��ك ناره...تش��عر بالم كل كلم��ة حب صادقة 
ذبحتها املزاجية والغرور... تشعر انك تفقد جزء منك 
في كل م��كان تودعه...في كل ام��ل تفقده...فتتنهد 
اكث��ر مم��ا تتنف��س، كأن ال��روح تأبى الف��راق، فيكون 
آخ��ر حديث بينكما اصدق م��ن كل األحاديث، عندما 
تكتش��ف أن أرض املل��ح ال تنب��ت وردا...ف��ال تكون��وا 
ال��ج من اخلنفس��اء اذا م��ا دفعت ع��ن موضع عادت 
اليه واس��تمعوا الى من حتبون بقل��ب وعقل حبيب، 
وفق مبدأ )وجدتك بعض��ي، بل وجدتك كلي( حتى ال 
يتح��ول حبكم إلى ركام وحطام يس��تحيل مع مرور 
األيام إلى رميم، كالش��معة يحرقها اخليط املس��قر 
ف��ي عمقها.. تقول احالم مس��تغامني: عندما يفترق 
اثنان ال يكون آخر ش��جار بينهما هو س��بب الفراق.. 
احلقيقة يكتش��فانها الحقا بني احلطام، فالزلزال ال 
يدم��ر إال القلوب املتصدعة اجل��دران وااليلة لالنهيار. 
فرغ��م اش��تعال اوراق الش��وق الت��ي حترق احلش��ايا 
والقل��وب، وت��روي لك��م الذكري��ات على اس��تحياء 
مواقف ولقاءات وضحكات، لكن الزمن عندما يعطي 
ظهره ال يعود.. تتوقف الساعة عند مشهد الرحيل.. 
وتغ��رب الش��مس وال يظه��ر القمر..فال مج��ال بعد 
الفراق لس��ماع صوت القلب يصرخ مازلت اعشقها 
او اعش��قه، فاملاضي ارخى س��تائره على حب مات... 

فارحموا قلوبكم التي ال تنسى من احبت.

ال حتولوا حبكم
إىل ركام

a

فنارات

د. محمد عبد القادر الراوي 

مؤسسة بغداد للسينما والفنون تقيم احتفالية كربى للباحث املوسيقي د.حبيب ظاهر العباس بتوقيع كتابه )طالب القره غولي(

قدمت أغنية )حاسبينك( بصوت املطرب قاسم امساعيل وأغنية )أتنه أتنه( بصوت املطرب 
مالك حمسن وجاء دور املطرب الكبري ياس خضر وهو يغين رائعته )حن وآنه حن(

أقامت مؤسسة بغداد للسينما والفنون وبقاعتها الرئيسية  ملدينة الفن مساء يوم اجلمعة املاضية اخلامس 
من هذا الشهر إحتفالية كبيرة للمنجز الثقافي الفني بتوقيع كتاب )طالب القره غولي( من تاليف الباحث 
القره غولي  الراحل طالب  املوسيقي د.حبيب ظاهر العباس والذي يستعرض فيه أهم محطات املوسيقار 
التي مرت به وسيرته االبداعية الفنية التي انطلقت من مدينة الناصرية مسقط رأسه التي ولد فيها سنة 
1939 وانتقاله الى بغداد وما قدمه من منجزات موسيقية أحتفت األغنية العراقية بالكم الهائل من األغاني 
ياس  ومنهم  والثمانينيات  السبعينيات  فترة  بها أشهر مطربي  وتغنى  وعربياً  ذاعت شهرتها محلياً  التي 
خضر، حميد منصور، سعدون جابر، حسني نعمة، فاضل عواد، رياض أحمد، رضا اخلياط وكثيرون من جنوم 
الغناء العراقي ومواهب غنائية شتى حظيت بأحلانه الشجية التي التزال يفتخر فيها معظم املهتمني في 

مجال املوسيقى وعشاق الغناء العراقي األصيل..

البينة الجديدة / حمودي عبد غريب

بيت )املدى( يستذكر الراحل قاسم عبد األمري عجام أنا بابل 

إصدار

)) غوال ((

جنان السعدي



رواد عليو: ال تعارض بين »الحرملك« و»خمسة ونص« لذلك قدمتهما معًا
مسلسل »أشواك ناعمة« عمٌل متكامل من كّل النواحي وال شّك أّنه وّفر لي انطالقة قوّية

وأدين بذلك للمخرجة رشا شربتجي اليت هلا فضل كبري علّي

*ش��اركت ف��ي مسلس��ل »احلرملك« ال��ذي يضم 
مجموعة م��ن املمثلني العرب، وطاولت هذا العمل 
انتقادات كثيرة منها أنه يش��به مسلس��ل »حرمي 
الس��لطان«، ماذا تقول��ني في هذا الص��دد، وكيف 

ُعرضت عليك املشاركة فيه؟
�  مسلس��ل »احلرمل��ك« هو مش��روع فن��ي كانت 
شركة اإلنتاج »كالكيت« ُخّطَط له منذ سنة، وقد 
عرضت علّي هي واخملرج تامر إسحق املشاركة فيه 
من خالل ش��خصية »ليلى«. أما تشابه أحداثه مع 
أحداث مسلسل »حرمي السلطان« فيعود الى أنها 
تدور في احلقبة الزمنية نفس��ها، مع فارق بسيط 
وهو أن األجواء العربية تخّيم على مجريات أحداث 

»احلرملك«.
* هل جنح هذا املزج بني اللهجات العربية املتعددة، 
أم كان األفض��ل أن يُج��رى احل��وار باللغ��ة العربية 

الفصحى؟

 �  ف��ي أي عم��ل درام��ي يتن��اول حقب��ة تاريخي��ة 
معينة، ليس ضرورياً أن يكون احلوار باللغة العربية 
الفصح��ى، لك��ن تع��ّدد اللهجات في مسلس��ل 
»احلرمل��ك« ب��ني اللبناني��ة واملصرية والتونس��ية 
والسورية فرضته طبيعة األحداث إذ كانت معظم 
الش��عوب العربي��ة مضطَه��دة في تل��ك احلقبة، 
وتعان��ي من ظلم احلك��م اإلنكش��اري، و»اجلواري« 
يتنّقلن بني بيوت الس��الطني. وأعتقد أن هذه املزج 
بني اللهجات العربية أضفى على املسلسل مزيداً 

من الواقعية.
* هل ال يزال للدراما التاريخية جمهور يتابعها في 

العالم العربي؟
�  حق��ق مسلس��ل »احلرملك« نس��بة مش��اهدة 
عالي��ة جداً في موس��م رمضان، مم��ا يعني أن مثل 
ه��ذه األعمال التاريخية ال يزال لها جمهورها الذي 
يتابعها بشغف، كما أن ردود فعل الناس على دوري 

في املسلس��ل كانت إيجابية، علماً أن ش��خصية 
»ليلى« س��تتطور وسيكون لها تأثيرها في أحداث 

اجلزءين الثاني والثالث من العمل.
* نافسِت نفسك في رمضان من خالل عملني، هل 

يسعدك ذلك؟
� مسلس��ل »احلرمل��ك« مختل��ف عن مسلس��ل 
»خمس��ة ونص«، فلكل منهما تفاصيله واحلقبة 
الزمني��ة التي تناولها، وهذه املنافس��ة تس��عدني 

كثيراً وتُغني مسيرتي الفنية، ألنني قّدمت دورين 
مميزين وناال ترحيباً من املشاهدين.

* كيف مت ترش��يحك للمش��اركة في »خمس��ة 
ونص«؟

� شاركت في مسلسل »ما فيي« السنة املاضية 
وكان م��ن إخراج رش��ا ش��ربتجي وإنتاج ش��ركة 
»الصّباح أخوان«، وكان التعاون مع هاتني اجلهتني 
جمي��الً ج��داً وناجحاً، وقد رّش��حاني للعمل في 
»خمس��ة ونص« وس��عدُت بذلك، علماً أنّني من 

مشّجعي الدراما العربّية املشتركة.
* أل��م تخاف��ي من تق��دمي دور امل��رأة الت��ي تخرب 
البيوت، خصوصاً أّن مثل هذه الشخصيات تكون 

عادًة مكروهًة من الناس؟
�  هذه املّرة األولى الت��ي أقّدم فيها هذا النوع من 
الش��خصّيات الت��ي تتنافى مع مبادئ��ي، لكّنني 

أحبب��ُت دور »عاي��دة« وخض��ُت ف��ي كل تفاصيله، 
وبغّض النظر عن مش��اعر الناس جتاه الشخصية، 

كان التفاعل الذي ملْسته ناجحاً وإيجابّياً.
* ه��ل س��اهم دور »عاي��دة« في توس��يع مس��احة 

انتشارك في العالم العربي؟
�  ال ش��ّك في أّن مسلس��ل »خمسة ونص« أحدث 
ضّج��ة كبيرة في العالم العرب��ي، األمر الذي كّرس 
انتش��اري وأض��اف إل��ى رصي��دي ال��ذي حصدتُ��ه 
بتقدمي ش��خصية »عّفوفة« في مسلسل »ضيعة 

ضايعة«.
* ه��ل أنت متفائل��ة بع��ودة الدراما الس��ورية إلى 

وهجه��ا الس��ابق بع��د فترة م��ن الركود بس��بب 
احلرب؟

� بالتأكي��د، ألّن الدرام��ا الس��ورية كان��ت تتص��ّدر 
املش��هد في العالم العربي قبل احلرب، ثّم أصابها 
م��ا أصابها! ومعظم املمثلني الس��ورينّي عادوا إلى 

العمل بكثافة، وهذا أمر مفرح.
* كي��ف تصفني عالقتك بقص��ّي اخلولي ومعتصم 

النّهار بطَلي »خمسة ونص«؟

� زمالئي كّلهم أحبابي، وقد عملُت مع قصي اخلولي 
أكثر من م��ّرة، أّما معتصم النّهار فقد تعّرفت إليه 

في مسلسل »ما فّيي« وسّرتني معرفُته.
* وعالقتك بنادين نسيب جنيم؟

� لم تكن تربطنا أّي صداقة قبل العمل، لكن خالل 
التصوير وجدتُها إنسانة رائعة وظريفة ومحترمة، 
ولألس��ف لم جتمعني بها مش��اهد كثيرة بسبب 

طبيعة دورَينا.
* ه��ل يزع��ج املمث��الِت الس��وريات ف��ي األعم��ال 
املشتركة أن يكون البطل سورّي اجلنسية والبطلة 

لبنانية وليس العكس؟

أن أجي��ب ع��ن زميالت��ي، لكّنن��ي  � ال أس��تطيع 
شخصّياً، أرى أّن الدراما العربية املشتركة ليست 
ولي��دة األم��س، بل ه��ي قائمة منذ س��نني طويلة، 
ونحن في سوريا معتادون على البطوالت اجلماعّية، 
أّم��ا أن يكون البطل س��وريّاً فال عي��ب في ذلك، بل 
م��ن حّق املمثالت اللبناني��ات أن ينْلن دعم احملّطات 
التلفزيونّي��ة ف��ي بلدهّن، وآمل أن حتظ��ى املمّثالت 

السوريّات بالدعم الالئق في بلدهّن.
* يق��ال إّن دخ��ول عال��م التمثي��ل يحت��اج إل��ى 

التضحيات والتنازالت، ما تعليقك؟
� موض��وع تق��دمي التن��ازالت قائم ف��ي كل نواحي 
احلي��اة، وصاح��ب الش��أن هو م��ن يخت��ار. وتبقى 
الكلمة الفصل للموهب��ة احلقيقية وإثبات الذات 

وفرض الوجود بأّي عمل.
* حّقق��ت حض��وراً الفت��اً منذ بداية ظه��ورك على 
الشاش��ة، لكّن اس��مك »ملع« فعالً في مسلسل 
»أش��واك ناعمة«، فهل ترين أّن ش��هرتك بدأْت مع 

هذا العمل؟
� مسلسل »أشواك ناعمة« عمٌل متكامل من كّل 

النواحي، وال ش��ّك ف��ي أنّه وّفر ل��ي انطالقة قويّة، 
وأدين بذل��ك للمخرجة رش��ا ش��ربتجي التي لها 
فضل كبير علّي، ليس في هذا العمل فقط، بل في 
»زمن الع��ار« و«غزالن في غابة الذئاب«، حيث القت 

األدوار التي قّدمتها في هذه األعمال جناحاً كبيراً.
* وماذا عن »ضيعة ضايعة«؟

� مسلس��ل »ضيعة ضايع��ة« حالة اس��تثنائية، 
وضع لي بصمًة وثّبتني في أذهان الناس الذين باتوا 

ينادونني أينما أكون »عفوفة«.
* شاركت في اجلزءين الثالث والرابع من »باب احلارة« 

ثم انسحبت من باقي األجزاء، فما السبب؟
� لم أنس��حب من العمل، إّن��ا حدثْت تغّيرات عدة 
وأُلغي »خّط« عائلة »أبو ح��امت« الذي أّديت فيه دور 
ابنته »حمي��دة«، وما ُعرض منه في رمضان املاضي 
ف��ي جزئه العاش��ر يحّتم على صّناع��ه أن يقفلوا 

هذا الباب نهائياً.
* لو ُخّيرِت بني الفّن والعائلة، فأيّهما تختارين؟

� أمتّن��ى أاّل أوض��ع بني هذي��ن اخليارين، لك��ن حتماً 
عائلتي هي خياري، ألّن الفّن والشهرة ال يدومان.
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حاورتها / هنادي عيسى

مسلسل »احلرملك« خمتلف عن مسلسل 
»مخسة ونص« فلكل منهما تفاصيله 
واحلقبة الزمنية اليت تناوهلا وهذه 

املنافسة تسعدني كثرياً وُتغين مسريتي 
الفنية ألنين قّدمت دورين مميزين

رواد عليو من املمثالت السوريات اللواتي أثبنت أنفسهن في الدراما التلفزيونية، 
وفي ش��هر رمض��ان املاض��ي تابعها اجلمهور في مسلس��َلي »خمس��ة ونص« 

و«احلرمل��ك«. حتدث��ت عن هذي��ن العملني وكش��فت ع��ن تفاصيل 
مسيرتها الفنية..

متابعة / البينة اجلديدة
انته��ت أزمة الفنان��ة لطيفة في تونس وذلك بع��د إعالن إدارة 
مهرجان قرطاج مش��اركتها به، لتضع حداً لألزمة التي أثيرت 
مؤخ��ًرا، بعد تأكيد لطيفة أنها تتعرض حلرب ومؤامرة إلبعادها 
ع��ن الغناء ف��ي بلدها، ومن املق��رر أن حتيي لطيف��ة احلفل يوم 
19 مت��وز احلالي. كانت لطيفة اس��تنجدت من خالل حس��ابها 
الشخصي على موقع التواصل االجتماعي تويتر، بوزير الثقافة 
التونس��ي بسبب احلرب التي تدار ضدها إلبعادها عن الساحة 
الفني��ة، حيث عبرت عن غضبها بس��بب ع��دم إقامة حفالت 
جماهيرية لها في وطنها تونس، ما جعلها تستش��عر أنه أمر 
محاك ضدها. ونشرت لطيفة عدة تغريدات عبر »تويتر« في هذا 

فقالت  في التغريدة األولى: الص��دد، 
بالدي »جمه��وري  في  الغالي 

ن��س  نحبكم برش��ه تو
واذا ان��ا وصلت 
ملا وصلت إليه 
بفضل  فهذا 
عمك��م  د
اوال  ل��ي 
كل  ودع��م 
ي  ر جمه��و
الوطن  ف��ى 
. ب��ي لعر ا

لك��ن  و
س��ف  لأل
ل��ك  هنا
حملة ضدى 
اع��رف  ال 
مصدرها وال 

سببها«.

تطورات أزمة لطيفة يف تونس.. 
هل مؤامرة استبعادها مستمرة؟

البينة اجلديدة / نيران باقر
يترق��ب قط��اع الترفي��ه ومش��غلو دور العرض 
الس��ينمائي في دول املنطقة انطالق النسخة 
الثاني��ة من منتدى س��ينما الش��رق األوس��ط 
وش��مال أفريقي��ا أكب��ر منص��ة جلم��ع خب��راء 
صناعة الس��ينما من جميع أنحاء العالم على 
م��دار 3 أيام من 22 وحت��ى 24 أكتوبر املقبل في 
دب��ي للتعرف من خ��الل فعالياته املتعددة على 
أب��رز توجه��ات صناع��ة الترفيه وف��رص النمو 
الس��انحة أمام��ه. ويتضم��ن املنت��دى مؤمت��راً 
ملناقشة اجلوانب االقتصادية والتقنية ومعرضاً 
وحفل توزي��ع جوائ��ز وورش عم��ل واجتماعات 
وع��روض األف��الم اخلاص��ة وجولة ف��ي أكادميية 
الش��ارقة األدائية وحف��ل ختامي يحضره جنوم 
الع��روض األولية واملبدع��ون الفائ��زون باجلوائز.

وقالت ليلى مس��ينائي، رئيس اللجنة املنظمة 
للمنتدى والش��ريك واملدير التنفيذي بالشركة 
املنظم��ة للمنت��دى جري��ت ماين��دز لتنظي��م 
الفعاليات: »يسرنا أن نعلن عن انضمام فوكس 

سينماز كشريك استراتيجي للمنتدى، ونفخر 
بأن املنتدى يواصل جذب انتباه أبرز رواد صناعة 
السينما إقليمياً ودولياً، لالنضمام إلى نقاشاته 

واملس��اهمة ف��ي تغيير املش��هد الس��ينمائي 
في منطقة الش��رق األوسط وش��مال أفريقيا، 
وس��نعلن قريباً ع��ن باقي ش��ركائنا هذا العام 

تباع��اً تزامناً م��ع اس��تكمال حتضيراتنا لثالثة 
أيام مليئة بالفعاليات املتنوعة بني النقاش��ات 
االقتصادية اجل��ادة والتقني��ة املعمقة وعروض 
األفالم األولية وحفالت تكرمي املبدعني واجلوالت 
امليداني��ة، ليش��كل منت��دى س��ينما الش��رق 
األوس��ط وش��مال أفريقيا احتفالي��ة بصناعة 
الس��ينما في املنطق��ة«. واجتذبت النس��خة 
األول��ى م��ن منتدى س��ينما الش��رق األوس��ط 
وش��مال أفريقيا والتي عقدت في أكتوبر 2018 
أكثر من 600 خبير من 45 دولة من جميع أنحاء 
صناع��ة الس��ينما. وتضيف النس��خة الثانية 
إلى جناح النس��خة األولى حيث تضم نس��خة 
العام أكثر م��ن 60 متحدث��اً و800 خبير من 50 
دولة، مما تطلب تنظيم وإنش��اء جتهيزات احلدث 
في طابقني في فندق كونراد بدبي، الس��تضافة 
جلس��ات املؤمت��ر في طاب��ق، ومعرض إكس��بو 
س��ينما حيث س��يعرض أكثر م��ن 100 عارض 
منتجاتهم وإبداعاته��م وتقنياتهم، في طابق 

آخر.

دبي حتتضن منتدى سينما الشرق األوسط ومشال أفريقيا يف تشرين األول املقبل

متابعة / البينة اجلديدة
أث��ارت الفنانة جنالء بدر ضجة أمس االحد، بعدما نش��رت صوراً لها 
وه��ي مرتدية البكيني على أحد الش��واطئ. ونال��ت الصور إعجاب 
الكثير من متابعيها وأيًضا الكثير من النجوم منهم رانيا يوس��ف 
ورمي الب��ارودي وآينت عامر وإميان العاصي ورمي مصطفى وش��ذى. ورغم 
حص��د الصورة عل��ى إعجاب اآلالف، إال أن البع��ض إنتقد جرأة جنالء 
ووص��ف الص��ور باملثي��رة، لكنها قام��ت بحذف جمي��ع التعليقات 
التي تنتق��د إطاللتها لتعبر بهذه الطريق��ة عن رفضها ألي هجوم 
عليها. يُذكر أن جنالء بدر خاضت س��باق الدرام��ا الرمضاني املاضي 
من خالل مسلس��ل »أبو جبل« مع مصطفى ش��عبان وعائش��ة بن 

أحمد ومحمد دياب.

جنالء بدر تثري
ضجة بصورها على الشاطئ

متابعة / البينة اجلديدة
فّج��ر تقرير قضائي صادر عن النيابة اإلدارية مفاجأة عن تورط الفنان املصري رامز 
جالل في قضية فس��اد مالي داخل البيت الفني للمسرح، فأحيل بسببها رئيس 
اإلدارة املركزي��ة ومدير عام املس��رح القومي للمحاكم��ة التأديبية، إذ أثبت أن رامز 
إنقط��ع عن العمل ملدة س��ت س��نوات وتقاضيه كافة مس��تحقاته املالية خالل 
ه��ذه الفترة. النيابة أوضحت أيًض��ا أن الضرر املالي مت تداركه، بعد قيام رامز جالل 
برد األموال التي تقاضاها مبوجب الش��يك رقم 625845 بقيمة 55051 جنيها عن 
الفت��رة م��ن 1 كانون الثان��ي 2010 حت��ى 31 آب 2015 في 20 تش��رين األول 2016، 
والش��يك رقم 666343 بقيم��ة 6099 جنيها عن الفترة م��ن أول ايلول 2015 حتى 
أول كان��ون الثان��ي 2016 في 7 آب 2017. وكان رامز حق��ق جناحاً كبيراً بعد خوضه 
موس��م عيد الفطر السينمائي من خالل فيلم »س��بع البرمبة«، والذي شاركته 

بطولته جميلة عوض.

رامز جالل متورط يف قضية فساد مالي
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الشركة العامة للصناعات البرتوكيمياوية
البصرة / خور الزبري

م/اعالن مناقصات محلية
1-يس��ر الش��ركة العامة للصناعات البرتوكيمياوية احدى ش��ركات وزارة الصناعة واملع��ادن عن دعوتها لكافة الجهات املتخصصة من الش��ركات 
واملكاتب املس��جلة رس��ميا داخل العراق لالش��رتاك يف املناقصتني املدرجتني ادناه على ان يكون املراجع املدير املفوض او وكيل له بوكالة رس��مية 

صادرة ومصدقة من الكاتب العدل.
2-تقديم طلب تحريري معنون اىل القس��م التجاري / املش��رتيات املحلية ودفع قيمة البيع للوثائق القياس��ية للمناقصات, املدرجة ادناه والبالغة 

)150( الف دينار غري قابلة للرد.
3-ملقدم��ي العط��اء الراغبني بالحصول على معلومات اضافية زيارة موقع ش��ركتنا على االنرتني��ت www.pchem.gov.iq   او موقع الوزارة 

.www.industry.gov.iq
4- يتم تس��ليم العطاءات يف مقر الش��ركة العامة للصناعات البرتوكيمياوية / غرفة لجنة استالم وفتح العطاءات واخر موعد الستالم العطاءات 
الساعة الثانية عشرة ظهرا ليوم الغلق املصادف 2019/7/23 وسيكون انعقاد املؤتمر لالجابة على استفسارات املشاركني يف املناقصات الساعة 

العاشرة صباحا ليوم 2019/7/16 يف مقر الشركة / البصرة/ خور الزبري.
5-يتم تقديم القس��م الثالث من الوثيقة القياس��ية بعد ملء املواصفات املطلوبة والجداول املس��عرة وحس��ب ما موضح يف الوثيقة على ان تكون 
موقع��ة ومختوم��ة على جميع اوراقها ومغلفة يف ظرف واحد مغل��ق ومختوم مثبت عليه العنوان القانوني الكامل للش��ركة مع رقم موبايل املدير 

املفوض ورقم واسم املناقصة مع تزويدنا بقرص )CD( للوثيقة كاملة, اضافة لظرف ثاني يتضمن املستمسكات املطلوبة.
6-يف حال عدم التزام مقدمي العطاءات بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها المالء القسم الثالث منها فانه سيتم استبعاد عطائه مما 

يقتضي مراعاة ذلك عند التقديم.
7-يتم فتح العطاءات التجارية بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور اىل مقر الشركة العامة للصناعات البرتوكيمياوية / غرفة 

لجنة استالم وفتح العطاءات.
8-يثبت العنوان القانوني الكامل للشركة مع رقم موبايل املدير املفوض ورقم واسم املناقصة على العطاءات وعلى ان تكون مغلقة ومختومة.

9- الشركة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصات اجور النشر واالعالن الخر اعالن.
خالد كاظم ناجي
املدير العام

شركة التأمني العراقية العامة

اع���������������������الن

تعلن لجنة البيع وااليجار يف ش��ركة التأمني العراقية 
العام��ة عن اع��ادة اج��راء مزاي��دة علنية لبي��ع مواد 
مس��تهلكة وللمرة الثاني��ة فعلى الراغبني باالش��رتاك 
باملزاي��دة مراجع��ة مق��ر الش��ركة يف بغداد – ش��ارع 
خالد بن الوليد - قرب س��احة عقبة ب��ن نافع وتقديم 
املستمس��كات الرسمية وتس��ديد التأمينات القانونية 
البالغة 20% من القيمة التقديرية ويتحمل املش��رتي 
اجور نش��ر االعالن علما ان موعد املزايدة يف الس��اعة 
العاشرة صباحا ليوم االحد املصادف 2019/7/21.

املدير العام

فقدان وثيقة مدرسية 
فق��دت من��ي الوثيق��ة املدرس��ية  باس��م )غس��ق ناهض 
اس��ماعيل( الص��ادرة من مدرس��ة الزيزف��ون االبتدائية 
للبنات واملعنونة اىل تربية الرصافة الثانية على من يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار. مع التقدير.

 المالحظات التأمينات االولية الكلفة التخمينية العمل المطلوب رقم المناقصة

الشركة العامة نقل منتسبي  ٤/٢٠١٩
 للصناعات البتروكيمياوية

مليون دينار  ١٤٠
 مليون دينار ٣ شهريا

نقل منتسبي شركتنا من مقر سكانهم والى مقر 
خور الزبير وحسب جدول  –شركتنا في البصرة 

وعدد النقالت  على ان تكون السيارات المؤجرة 
 حديثة وبموجب الشروط والمواصفات المطلوبة

مصنع ورق  نقل منتسبي ٥/٢٠١٩
 البصرة

مليون دينار  ٤٨
 شهريا

مليون دينار  ١
 شهريا

نقل منتسبي مصنع ورق البصرة من مقر سكانهم 
والى مقر مصنع الورق وحسب جدول وعدد 

النقالت على ان تكون السيارات المؤجرة حديثة 
 وبموجب الشروط والمواصفات المطلوبة

  



18هموم الناس
   لفيف من عوائل املوظفني املفصولني 
السياسيني بعثوا جلريدتنا عبر البريد 
األلكتروني برس��الة ننش��رها نصا ، 
عس��ى ان حتظى باهتماماكم وتبتون 
باألم��ر وفي م��ا يلي نص الرس��الة:د. 
عادل عب��د املهدي احملترم نرجو اطالق 
املفصول��ني  املوظف��ني  معام��الت 
السياسيني املوقوفة في البدء نقدم 
لدولتك��م باقة من الدع��اء بالصحة 
والتوفيق لتعزيز مسيرتكم الوطنية 
الرجاء  املتميزة.. ويحدونا  واالنسانية 
الص��ادق ف��ي اهلل ان تك��ون كلم��ات 
برنامجكم )كالشجرة الطيبة اصلها 
ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها 
كل حني بإذن ربها( ان عوائل املوظفني 
تس��تغيث  السياس��يني  املفصولني 

بش��هامتكم  مس��تجيرة  بك��م 
ونبلكم وهي تأمل من دولتكم متشية 
معام��الت ذويه��ا املوقوف��ة من خالل 
امرك��م الكرمي بتفعي��ل القانون رقم 
)24( لس��نة 2005 الذي ولد مع قانون 
السياس��يني  الس��جناء  مؤسس��ة 
رقم4 لس��نة 2004 وقانون مؤسسة 
الشهداء رقم 3 لس��نة 2006 اللذين 
م��ازاال نافذي��ن واب��واب املؤسس��تني 
املش��مولني  للمواطن��ني  مفتوح��ة 
ب��كل حري��ة وه��ي احلال��ة املثلى في 
النظ��ام  ضحاي��ا  معام��الت  اجن��از 
املقبور فال يعقل وقف العمل بقانون 
املفصولني سياس��يا هم  املوظف��ني 
عان��وا االمري��ن م��ن االره��اب وح��رب 
داع��ش ومالحق��ة النظ��ام الس��ابق 

له��م ولعوائلهم وان ظروفا قاس��ية 
خارجة ع��ن ارادتهم حالت دون تقدمي 
طلباته��م فلو تك��رم دولتكم واطلق 
قانونه��م ولو مل��دة مح��دودة ذلك ان 
املش��رع خولكم ذلك واحتساب مدة 
الفصل السياس��ي خدم��ة االغراض 
التقاع��د حص��را . ان عوائلنا تتطلع 
ملقامكم الك��رمي لوضع حد ملعاناتها 
وظروفه��ا الصعبة دعائه��ا بالرفعة 
والس��ؤدد ودولتكم اهل لهذه املهمة 
ولن تنس��ى صنيعكم االنس��اني في 
انقاذه��م ملا في��ه من مكاب��دة ودعاء 
اجلمي��ع لك��م بالتوفيق مل��ا فيه خير 
الوطن ومستقبله الوضاء بجهودكم 
الوطنية وهمتكم االنسانية الرفيعة.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

امــام انــظـــار الـســيــد وزيـــر الـكـهـــربــــــاء
   بع��ث مواطن��ون من س��كنة منطقة 
احلسينية عبر البريد االلكتروني للجريدة 
رس��الة ذكروا فيها ان��ه حتى االن بعض 
احملالت السكنية في منطقة احلسينية 
لم تستبدل محوالتها املعطوبة بالرغم 
م��ن حتويل احمل��والت اجلدي��دة اخملصصة 
له��م من مخ��ازن احملافظة ال��ى مخازن 
كهرباء الصدر الش��مالي بسبب ضياع 
كتب اخملاطب��ة )بريدن��ا ... وبريدكم( بني 
مديرية كهرباء احلسينية وقاطع الصدر 
الش��مالي وال نع��رف الى من نش��تكي 
حينما تقوم دائرة احلسينية بارسال بريد 
 400kv كتاب سند اخراج محولة سعة

الى القاطع الشمالي في البلديات وبعد 
كثرة التواقيع يضيع الكتاب في الدائرة 
املرس��ل اليها ليس س��وى اس��تخفاف 
بح��ق املواط��ن و هنال��ك تقصي��ر اجتاه 
اس��تكمال  م��ن  بالرغ��م  املواطن��ني 
معامالتهم اخلاصة باس��تبدال احملوالت.

وذك��روا ب��ان هذه الش��كوى يأمل��ون ان 
تصل الى معال��ي وزير الكهرب��اء والتي 
مضمونه��ا كتابن��ا وكتابكم ب��ني داوئر 
الكهرب��اء يضيع كت��ب تراخيص اخراج 
احملوالت من اخملازن. فهل س��يحظى هذا 
املوضوع باهتمام معالي الوزير شخصيا 

ويجد احلل املناسب؟. 

امــام انــظــار رئـيــس مـجـلــس الــــوزراء د. عــادل عـبــد الـمــهـــــــــــدي
االبتعاد عن اهلم الوطين

من النافذة

   في عهد الظلم واالستبداد الذي جثم على صدورنا ملدة )35( 
عام��ا كان املقبور )صدام( متف��ردا بإدارته للبالد اذ كان النظام 
ش��موليا, وهو الذي يقرر كل ش��يء وال يس��مح الح��د بإبداء 
الرأي ويتخذ قراراته حس��ب مزاجه, ه��ذا التصرف ظل عالقا 
في اذهاننا ونفوس��نا لس��نوات عجاف الى ان مت اخلالص منه, 
فحياتن��ا كانت معدم��ة وافواهنا محكمة ل��م  نعرف طعما 
لالس��تقرار ولم نش��عر بالطمأنين��ة فاخلوف ال��ذي زرعه في 
نفوسنا عبر اجهزته وازالمه جعلنا منكسرين وخائفني ، لقد 
دمر البنية االجتماعية وفكك النسيج اجملتمعي, وهذه االجهزة 
كان ديدنه��ا العنف والقس��وة  والقتل واالعتق��ال, لذلك كان 
الصراع على اش��ده   بينه وب��ني العراقيني مبختلف مذاهبهم 
وقومياتهم ومللهم ونحلهم, حيث كان العراقيون يعانون من 
ارهاصات الواقع املفروض سياس��يا واقتصاديا واجتماعيا, مما 
وأد تطلعاتهم بالتمتع بالعيش الهانئ واملستقر, وكان اغلبنا 
يعي��ش ف��ي حالة الال ام��ل باحثني عن ذواتنا ف��ي وضع دموي 
وقسري فضال عن ممارسته اش��كاال متنوعة وخروقات عديدة 
جتاه الش��عب املغلوب على امره الذي كان يخش��ى س��طوته 
وبطش��ه وجبروته فلقد زرع في نفس الفرد حالة من التفكير 
واخلوف والهلع واصبح الش��عب يدع��و اخلالق الى اخلالص من 

ه��ذا الرع��ب ال��ذي ادى ال��ى 
 ، لدي��ه  س��لبية  انفع��االت 
فكم  من الش��باب الذين لم 
يتحملوا اجلور املستشيطني 
غضبا من سياس��اته الرعناء 
وكان��ت النتيج��ة ان زج بهم 
واملعتق��الت  الس��جون  ف��ي 
والبع��ض االخ��ر اع��دم ، ومن 
استطاع الهرب خارج العراق 
وتوفرت ل��ه الفرصة لم يتوان 
وبع��د  البل��د  م��ن  باله��رب 
التحري��ر واخلالص من ش��بح 
الصنم والظلم والدكتاتورية 

استبش��رنا خي��را ب��والدة عه��د جديد لننع��م في��ه باحلرية 
والدميقراطي��ة واملس��اواة ونش��عر بوجودنا كبش��ر في حلظة 
ال وع��ي وعبرنا عن مش��اعر الفرح بس��قوط الصنم الذي اذل 
الش��عب واضطهده وحرمه من ابسط حقوقه, لكن لألسف 
الش��ديد مش��اعر االرتي��اح من س��قوط الرعب ذهب��ت ادراج 
الرياح نتيجة لنش��وء نظ��ام هدم الثقاف��ة االجتماعية ولم 
مينح املواطن ابسط حقوقه في اخلدمات وزيادة دخله وحتسني 
مستواه املعاشي وتوفير السكن املالئم له وجعله يعيش في 
بحبوحة , لكن الذي حصل كان العكس وكان مانتمناه  مجرد 
اوهام واحالم وردية لن تتحقق ألن املسؤول ال يشعر مبا يعانيه 
املواطن البس��يط م��ن مش��اكل وهم��وم ووأدت تطلعاته ، اذ 
عمت ثقافة الفوضى من خالل ما يسمى )باحلواسم( والتي مت 
فيها سرقة ممتلكات الدولة من ابنية وأثاث اضافة الى االبنية 
العش��وائية التي ال تتفق مع مواصفات البناء مما شوه جمال 
مدننا احلبيبة والتجاوز على اعمدة الكهرباء واحلدائق العامة 
والساحات ،بينما سراق املال العام ملتهني بتكبير كروشهم 
وزي��ادة ارصدتهم دون النظر الى مايعانيه املواطن الذي ظن ان 
احلال س��يتغير فاملش��اكل واحلروب وقلة اخلدم��ات التي جرت 
على الش��عب العراقي املظل��وم الذي عان��ى األمرين بقي في 
محيط املشاكل واملعاناة وهذا ماشكل له هموما مستدامة. 
ختام��ا : هل هذا الذي كنا نأمله من عملية التغيير؟!، الوضع 
اصبح اليطاق ورمبا سينفجر كقنبلة موقوتة ملا آل اليه الوضع 

في العراق بشكل عام.

استبشرنا خريا 
بوالدة عهد جديد 
لننعم فيه بالحرية 
والديمقراطية 
واملساواة ونشعر 
بوجودنا كبشر

أحمد البياتي

   بعث الين��ا املواطن )ضياء علي حافظ 
محمد( برس��الة الى جريدتنا عبر البريد 
االلكترون��ي ذكر فيها بان��ه حصل على 
ش��هادة ماجس��تير آداب في اجلغرافية  

البش��رية م��ن جامع��ة بغ��داد /كلي��ة 
التربي��ة اب��ن رش��د للعلوم االنس��انية 
مبوج��ب كتاب اجلامع��ة املرقم 2785 في 
2007/11/15 وبتقدير جيد ومبعدل  )%86( 

ومن��ذ ذلك التاريخ وحل��د االن لم يحصل 
على تعيني في احدى دوائر الدولة وحاليا 
يبيع الفواكه في بس��طية, فهل يصح 
ذلك؟ وهل هذا هو حال من جد واجتهد؟ 

انها مسألة يندى لها اجلبني ويتفطر لها 
القلب.. فهل س��يتحرك الس��يد الوزير 
ويتاب��ع موضوع هذا اخلريج ش��خصيا؟ 
ام س��يبقى حال��ه عل��ى ما ه��و عليه؟ 

)البين��ة اجلديدة( اذ تض��ع هذا االمر امام 
انظار الس��يد الوزير لهي على ثقة تامة 
ب��ان يتبنى املوضوع ش��خصيا ويجد له 

تعيينا في احدى مؤسسات الدولة.

م/ خريج بدرجة ماجستير
امــــام انـــظـــار وزيــــــــــر الـتـعـلــيـم الــعـــالـــي و الـبـحــث الـعـلـمــــــي 

امام انظار وزير العمل 
والشؤون االجتماعية

  حض��ر الى مق��ر جريدتنا املواطن )س��يف 
س��عد فخري( وذكر بانه متزوج ولديه طفلة 
وعاطل عن العمل ويس��كن في دار لاليجار, 
علما انه يحمل ش��هادة دبلوم وغير متعني 
حل��د االن وال ميلك م��وردا ماليا ثابت��ا.. يرجو 
م��ن معاليكم ش��موله بعطفك��م االبوي 
وتخصي��ص رات��ب العاطل��ني ع��ن العم��ل 
ك��ي يتمكن من تأمني متطلبات معيش��ته 

وعائلته.
موبابل / 07707225832 

راتب عاطلين عن العمل

  يناش��د املواط��ن )حيدر عبد الزه��رة عبد( معال��ي وزير العمل 
والش��ؤون االجتماعي��ة بالتفات��ة انس��انية وش��موله بإعانات 
الرعاية االجتماعية ، اذبعث هذه املناش��دة جلريدتنا عبر البريد 
االلكترون��ي ويق��ول فيها  انه  يعيل اس��رة كبي��رة متكونة من 
س��تة افراد ومنهم من يحتاج الى مصاريف مالية كبيرة لغرض 
الدارسة وتلبية االحتياجات احلياتية االخرى، وسبق ان قدم عدة 
طلبات ولم يتم ش��موله بهذه االعانات على الرغم من ظروفها 
املعيش��ية الصعبة ، ومبا انه انتم اهال لإلنسانية تضع » البينة 
اجلديدة« هذه املناش��دة امامكم ليتم اتخاذ الالزم بش��أنها مع 

فائق اعتزازنا وتقديرنا بشخصكم النبيل.
بغداد منطقة الشعلة / موبايل/ 07901354353

   هاتفن��ا لفي��ف م��ن املتقاعدي��ن )املدنيني والعس��كريني( في 
محافظ��ة بابل يش��كون من عدم اس��تالمهم رواتبهم حلد االن 
بدعوى عدم وص��ول قوائمها الى املصارف في احملافظة فهل من 

حل يا مصرف الرشيد والرافدين؟ اثابكم اهلل!.

   اتصل��ت بجريدتنا مواطنة والدة ش��هيد م��ن ضحايا االرهاب 
وترجو منكم اعالمها عن مقدار راتب الش��هيد احلقيقي حيث 
انها تستلم )900( الف دينار  شهريا في حني ان املعروف ان راتب 
الشهيد )مليون ومئتا الف دينار( شهريا . علما ان والد الشهيد 
موظ��ف متقاعد ولم يش��مل براتب الش��هيد . »البينة اجلديدة 
» تهي��ب بهيأتك��م لإلجابة عن استفس��ار املواطن��ة مع فائق 

االحترام والتقدير.
موبايل / 07723254259 

متقاعدو بابل والصرف اليدوي

الـى هـيــأة الـتـقـاعـد الـعـامـة 
تقاعد ضحايا االرهاب 

امام انظاروزير العمل والشؤون االجتماعية 

مدير عام يف أمانة 
بغداد يعمل سائق تكسي

وقــفــــــة

    ال نعتق��د هن��اك عملية حقيقي��ة في األفق القريب تؤس��س 
بناء رصني ملؤسس��ات حكومية مس��تقلة وذات س��لطة وهيبة 
واستقاللية لتوفر اإلرادة الوطنية وتخلق طفرة نوعية ، في األداء 
واإلنت��اج طامل��ا ُمراهقو السياس��ة من أعضاء مجلس��ي النواب 
واحملافظ��ة يتدخلون بالش��أن اخلدمي بش��كل س��افر َويحاولون 
جتيير ما تقوم به الدوائر اخلدمية لِشخوصهم وأحزابهم في حني 
غالبي��ة األعمال التي تنجز ه��ي قد اعد لها س��لفاٌ وفق برنامج 
عمل متكامل بالتنس��يق مع مراج��ع تلك الدوائر وقد رصدت لها 
مبالغ م��ن َمراجعها أو من خالل التمويل الذاتي بل زاد الطني بلة 
وأخ��ذ تدخلهم منحٰى أخر حيث ميارس��ون الضغ��ط علٰى مدراء 
تلك الدوائر بش��تٰى األساليب امللتوية َكالتسقيط والتشهير من 
خالل كتابة التقارير احملرفة واملُشوهة ونقل الصور املزيفة للوزراء 
ومن هو بدرجة وزير املس��ؤولني عن تلك الدوائر واليوم علٰى سبيل 
املث��ال لَنتناول أنش��طة الدوائ��ر البلدية والفني��ة العائدة ألمانة 
بغ��داد ونحن نعي حقيقة واضحة وجلي��ة ان اعمالها جتري وفق 
جداول ومواعيد قد إعدت مس��بقا في حني جند البعض يدعي انه 
من قام بذلك وهناك مش��اريع تقوم بها بعض اجلهات التنفيذية 
وتترك مخلفاتها لعدة اش��هر وعندما يح��اول املدير العام لدائرة 
البلدية محاس��بة وتوجيه تلك اجلهة املعنية لتنفيذ ما بذمتها 
م��ن تعهدات جند هناك من يوفر له الغطاء بل والدفاع عنه َلغض 
النظر عنه وكذلك عندما يق��وم مدير الدائرة بتنفيذ التوجيهات 
املركزي��ة ملراجعة وخاصة فيما يتعلق بالتج��اوزات على عقارات 
الدول��ة والطرق والس��احات العامة َوجباية األم��وال من أصحاب 
الش��ركات واحملالت التجارية وأماكن الترفيه واملطاعم جند هناك 
من يجيش اجليوش من بعض اعضاء مجلس��ي النواب واحملافظة 
ويحقق موعد مع الس��يد امني بغداد لغرض االطاحة بذلك املدير 
العام الذي يعمل بجدية وثبات من اجل ترسيخ مفهوم مؤسسات 
الدول��ة وفق القانون  في حني جند العكس مع األس��ف يترك ذلك 
العنصر الوطني يواجه تلك احلملة املس��عورة مُبفرده كما فعلها 
البعض قبل فترة وجيزة باملهندس املثابر حميد س��كر كرمي املدير 
الع��ام لدائرة بلدية الكاظمية والذي ناض��ل نضال الصحابة من 
اج��ل اعطاء املدينة املقدس��ة إس��تحقاقها الطبيعي من خالل 
محارب��ة والقضاء على كل ما هو مخالف للضوابط والتعليمات 
املنص��وص عليها بالقان��ون وجنده الي��وم قد أعفي م��ن منصبه 
ويجلس بني املوظفني َكاخلطار البسيط املغلوب على امره بعد ان 
كان اهل الكاظمية يحس��بون له الف حساب وكانت له الهيبة 
واجلالل��ة في دي��وان األمانة ومي��ارس العمل بعد الدوام الرس��مي 
كسائق تكس��ي ليوفر مس��تلزمات احلياة اليومية ألنه لم يجن 
ويوفر من عمله السابق ويسكن في دار متواضعة جدا في مدينة 
الص��در في حني م��ن تآمر علي��ه وأخذ على عاتقه قي��ادة احلملة 
املس��عورة هو اليوم مدان بإس��اليبه اخلبيث��ة وإدعاءاته الباطلة 
امام احملاكم واملؤسسة التشريعية   وإخباره متأل الصحف ومواقع 
ش��بكات التواص��ل األجتماعي ونعتقد جازم��ني ان اقالة واعفاء 
هذا الرجل هو خس��ارة للبلد والبد من اعادة اإلعتبار له من خالل 
اعادته ملنصبه َودائرته بلدية الكاظمية ليواصل مسيرته املهنية 
والوطنية بهمة عالية َوليكن قدوة لإلخرين إلنتش��ال الوطن من 

الوضع القائم .

عباس كريم العلياوي

NO.3220.MON.8.juL.2019 العدد )3220( االثنين 7/8/ 2019 

  هاتفن��ا مواطنون يش��كون من قيام مجموعة مس��لحة حتاول 
غل��ق الش��ارع رق��م )16( حي اخلنس��اء ببغ��داد وامل��ؤدي الى دور 
س��كنية ومحال جتارية واش��اروا بان هذه احلالة تكررت عدة مرات 

وكان اخرها امس االول الساعة )12( ليال.

عاجل.. برقية اىل امانة بغداد 

  م��ن املتعارف عليه ان العاصمة بغداد ه��ي واجهة البلد وقبلة 
للسواح, ولكن حني نرى اكوام متكدسة من النفايات قد جتمعت 
ام��ام )جام��ع اخللفاء( في الس��ياج اخللفي له نص��اب بالصدمة 
كون��ه مكانا لتأدية فروض الص��الة, والن موقعه حيوي خصوصا 
في منطقة جتاري��ة مزدحمة , يرتادها املتبضع��ون يوميا وباعداد 
هائلة ناهيك عن االضرار التي تتس��بب ف��ي تلوث البيئة والتأثير 

على صحة الناس . 

امام انظار السيد ة أمينة بغداد 

نــفـايــات مـقـــــــززة

   لفي��ف من س��كنة قض��اء اخلال��ص بعثوا 
برس��الة ال��ى جريدتن��ا ع��ن طري��ق البري��د 
االلكتروني ذكروا فيها ان الش��ارع الواقع في 
قض��اء اخلالص بني كرك��وك وبغداد قد كثرت 
فيه التخس��فات مم��ا ادى الى ح��وادث  ذهب 
ضحيته��ا الكثير من الن��اس نتيجة الدهس 
. واضاف��وا ان س��يطرة  وانق��الب العج��الت 
الصفرة تشهد زحاما في ارتال سيارات احلمل 
املتوقفة على جانبي الطريق والتي تس��ببت 
بزحام ش��ديد واخ��رت الكثير م��ن املوظفني 
واملواطنني م��ن وصولهم الى دوائرهم واماكن 
عملهم ويناش��دون املس��ؤولني ف��ي البلدية 
واجله��ات املعني��ة باتخ��اذ اجراءات س��ريعة 
وفاعلة بايجاد احلل��ول الفورية.. ويقولون:هل 
س��يبقى احلال على ما هو عليه دون اي حترك 

يذكر؟.. مجرد تساؤل وننتظر االجابة؟.

امام انظار مدير بلدية ديالى

ختسفات شارع كركوك ـ بغداد

  اىل متى تبقى الدولة تهمل معاناة  اخلرجيني الباحثني عن عمل؟ 






