
يف الهدف

ال غب��ار  وال ج��دال عل��ى حقيقة ان املس��ؤول الناج��ح واملنتج 
واملعطاء والديناميكي واملتفاع��ل وامليداني هو الذي ميتلك روح 
املب��ادرة وروح االق��دام واالقتحام في اتخاذ الق��رارات واالجراءات 
الصارم��ة التي تواجهه اثناء العمل ويُ��راد منها تثبيط العزائم 
واملعنوي��ات ووق��ف عجل��ة التق��دم واالعمار او تق��دمي اخلدمات 
الضروري��ة واالساس��ية للمواطن العراق��ي.. ان املرحلة الراهنة 
والت��ي نتطلع من خاللها الى رؤي��ة عراق ناهض ومتقدم ومزدهر 
تس��تدعي اوالً وجود قادة ومس��ؤولني من طراز الشجعان الذين 
يعرفون كيف يديرون دفة الس��فينة ويقودونها نحو الشواطيء 
اآلمن��ة بكل عنفوان ورجولة وثق��ة بالنفس.. نعم ونكررها ألف 

مرة ان تقدم العراق لن يتحقق 
ل��ن  القم��ة  عل��ى  وتربع��ه 
يصبح حقيق��ة واقعة مادام 
هناك م��ن ال يقوى على )حل 
رج��ل دجاج��ة(.. ان اخلائفني 
واملرجتف��ني ل��ن جنن��ي رغ��م 
املس��ؤولية  مواقع  تصدرهم 
ترجت��ى  ثم��ار  أي  الوظيفي��ة 
يعيش��ون  مادام��وا  منه��م 
في دواخله��م عقدة النقص 
واالنشغال مبصالح احزابهم 
ب��ل  السياس��ية  وكتله��م 

ومنافعه��م الش��خصية. م��ن يريد م��ن احلكوم��ة ان تقدم له 
اخلدم��ات االساس��ية وتبني له اجملمعات الس��كنية وتنش��يء 
ل��ه الطرق واجلس��ور واجملس��رات واالنف��اق واجلامع��ات واملدارس 
واملستش��فيات عليه ان يضع في حس��بانه ان ذلك لن يتحقق 
م��ادام اصحاب الكفاءات واملهارات واخلب��رات والطاقات املبدعة 
يجلس��ون عل��ى مصاط��ب االحتي��اط إذن فليأخذ الش��جعان 
فرصتهم واكيد ان ش��عبنا سوف يصفق لهم وهم يقدمون كل 
يوم اجن��ازاً جديداً او اجراًء من ش��أنه ان يعي��د للقطار العراقي 

املترنح توازنه ليسير على مسار السكة بالشكل الصحيح.

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

عبد الوهاب جبار* 

نريد مسؤواًل شجاعًا .. 
نريد اجراءات صارمة

أعل��ن رئيس مجلس ال��وزراء )عادل عبد 
املهدي(، بدء تنفيذ األمر الديواني بشأن 
احلش��د الش��عبي، فيما أشار إلى وضع 
آلي��ة إلدارة املناص��ب بالوكال��ة. وق��ال 
عب��د امله��دي خ��الل مؤمت��ره الصحفي 
االس��بوعي ، إن احلش��د الش��عبي قوة 
مضحي��ة ودماؤه��ا س��اعدت بتحري��ر 
الع��راق. وأض��اف بدأن��ا بتنفي��ذ االم��ر 
الش��عبي.  احلش��د  بش��أن  الديوان��ي 
وأوضح أنه مت وضع آلية كاملة لالنتهاء 
من ملف املناصب بالوكالة، مشيراً إلى 
تش��كيل جلنة مهنية لتدقيق اس��ماء 
املناص��ب اخلاص��ة واملديري��ة العام��ني. 
وب��نينّ رئيس الوزراء، لدين��ا عدد كبير من 
الش��واغر باالدارات والعمل على ايجاد 
ت��وازن في الدرج��ات اخلاص��ة، الفتاً إلى 
حس��م أكثر من نصف أع��داد املناصب 

بالوكالة وسيتم تثبيتهم.
على صعيد آخر بحثت رئاس��ة مجلس 
الن��واب م��ع رؤس��اء الكت��ل النيابي��ة 
تعدي��الت قان��ون انتخاب��ات مجال��س 
احملافظ��ات، معتب��رة ان القان��ون امل��رآة 
احلقيقية لفلسفة النظام السياسي. 
وقال مكتب نائب رئيس اجمللس )حس��ن 
الكعب��ي( ، إن هيئ��ة رئاس��ة مجل��س 

النواب عق��دت الثالثاء املاضي اجتماعاً 
موس��عاً م��ع رؤس��اء الكت��ل النيابية 
ملناقشة التعديل االول لقانون انتخابات 
مجال��س احملافظات غي��ر املنتظمة في 
اقلي��م واالقضية رقم 12 لس��نة 2018. 
واضاف املكت��ب، أن الكعبي عزا اهمية 
قان��ون انتخاب��ات مجال��س احملافظات 
ال��ى كون��ه امل��رآة احلقيقية لفلس��فة 
ابن��اء  وتكف��ل  السياس��ي  النظ��ام 
احملافظ��ة بش��ؤون ادارة محافظاته��م 
ونقل تطلعات ابنائها واحتياجات املدن 

ملرحلة التطبيق على ارض الواقع.
من جانب آخ��ر أعلن��ت وزارة اخلارجية، 
امس األربعاء، عن زيارة لوفد عراقي إلى 
العاصمة التركية انقرة. وقالت الوزارة، 
إن وزير اخلارجينّ��ة )محمد علي احلكيم( 
ت��رأس وفداً يض��مُّ وزير الدف��اع، ورئيس 
جه��از اخملاب��رات إل��ى أنق��رة. وأضافت، 
أن الزي��ارة تأت��ي إلج��راء ُمباَحث��ات مع 
نظرائهم األتراك ح��ول التعاون الثنائيِّ 
واألمنيَّ��ة،  السياس��ينّة،  اجمل��االت  ف��ي 
ومكافح��ة اإلره��اب، وتب��ادل اخلب��رات، 

وبحث ُشُؤون املنطقة.
وفي التطورات السياس��ية صوت برملان 
اقليم كردس��تان، امس االربع��اء، على 
من��ح الثقة ل�)مس��رور بارزاني( رئيس��ا 
حلكومة االقليم. وقالت مصادر اعالمية 

ان برمل��ان اقليم كردس��تان صوت خالل 
جلسته التي عقدت امس االربعاء، على 
)مسرور بارزاني( رئيسا حلكومة االقليم. 
واضاف ان البرملان صوت ايضا على )قباد 
طالباني( نائبا لرئيس حكومة االقليم.

وعل��ى صعي��د ذي صل��ة اعل��ن عض��و 
مجل��س النواب ع��ن كتلة املس��تقبل 
املعارض��ة )س��ركوت ش��مس الدي��ن(، 
امس االربعاء، عن انس��حابه من كتلة 
اجليل اجلديد، مبينا ان قرار االنس��حاب 
جاء لثالثة اس��باب. وقال شمس الدين 
، إن املش��اكل السياس��ية املس��تمرة 
داخل احلراك بني أعضاء مجلس النواب 

ورئي��س احل��راك من جه��ة والقي��ادات 
املتقدمة من جهة أخرى بس��بب غياب 
القرار  واتخاذ  واملش��اورات  الدميقراطية 
أن جمي��ع  بص��ورة جماعي��ة، مؤك��داً 
القرارات تتخ��ذ فردياً دون العودة إلى أي 

عضو في احلراك.
وف��ي التط��ورات االمني��ة اعلنت خلية 
االعالم االمني امس عن اعتقال ارهابيني 
اثنني في بغداد مبين��ة ان احدهما كان 
يعمل بصفة آم��ر قاطع والية الفلوجة 
وهما ينتميان لعصابة داعش االرهابية 

غربي بغداد.
االمنية  اللجنة  رئيس  في وقت كشف 

)صادق  ديالى  محافظة  مجلس  في 
اغالق  عن  االربعاء،  امس  احلسيني(، 
“داعش”  تنظيم  لتسلل  مسارات   )7(
واضاف  حمرين.  حوض  في  اإلجرامي 
تسلل  مسارات  “اغالق  احلسيني،ان 
في  مهمة  خطوة  متثل  داعش  تنظيم 
مأوى  الى  واطرافه  حمرين  حتول  منع 

خلاليا التنظيم”.
وفي الش��ان االمني ايضاً ذكرت وسائل 
ان طائ��رات حربي��ة  تركي��ة،  اعالمي��ة 
تركي��ة قصف��ت مواق��ع ح��زب العمال 
الكردستاني في ش��مال العراق. وقالت 
تلك الوسائل ، ان طائرات حربية تركية 

ش��نت امس غ��ارات جوية عل��ى مواقع 
حزب العمال الكردس��تاني في ش��مال 
الع��راق ادت الى مقت��ل )15( عنصرا من 

احلزب.
وم��ن جه��ة اخ��رى أعل��ن ح��زب املؤمتر 
الوطن��ي العراق��ي، امس األربع��اء، عن 
إنضمام نائبني لكتلته البرملانية، مؤكدا 
ان املباحثات والتقاربات مستمرة بهدف 
تكوين كتلة نيابية مؤثرة ومتماسكة. 
وقال القيادي باحلزب )محمد املوسوي(، 
ان “كل من )النائب حس��ني الفايز(، عن 
محافظة ذي قار و)النائبة ثورة احللفي(، 
ع��ن محافظ��ة البصرة ق��د إنضما إلى 

الكتلة البرملانية للحزب”.
)ثام��ر  النف��ط  وزي��ر  رأى  جانب��ه  م��ن 
الغضبان(، امس األربع��اء، أن )70( دوالراً 
للبرمي��ل الواح��د ه��و س��عر مقب��ول 
ملنظم��ة أوب��ك، مبين��ا أن اتف��اق أوبك 
وحلفائه��ا على متديد تخفيضات إنتاج 
النفط حتى نهاية آذار 2020 سيساعد 
على حتقيق االس��تقرار بالس��وق. وقال 
الغضب��ان عل��ى هامش مؤمت��ر للطاقة 
ف��ي بغداد، إن التوج��ه العام هو أن )70( 
دوالراً للبرميل أو أكثر هو س��عر مقبول، 
مضيف��ا أن املنظمة تس��عى ألس��عار 
عادل��ة للمس��تهلكني واملنتجني على 

حد سواء.

وزير الداخلية يوجه باستبدال مديري مرور التاجي والكاظمية و” املرور” تدعو مالكي مركبات احلمل لتثبيت لوحاتهم يف موقعي احلسينية والتاجيات 

الساعدي:الراتب التقاعدي سيصل اىل )800( ألف دينار كحد ادنى يف القانون اجلديد
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عبد المهدي يعلن بدء تنفيذ األمر الديواني بشأن الحشد ووضع آلية للمناصب بالوكالة

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 

واملواطن يعاني الفقر ونقص املستشفيات واملدارس ..العراق “يتربع” بـــ 15 مليون دوالر لـبناء ملحق جبامعة الدول العربية!

كتب املحرر السياسي

3خبري اقتصادي : على القطاع املصريف االستجابة بسرعة كبرية للتحوالت الرقمية333جملس الوزراء يوافق على تثبيت املديرين العامني مبؤسسات الدولة حبسب املوازنة233موقع عاملي : املواطن البغدادي ينفق ثلث راتبه الشهري على الغذاء33

بغداد / 
كش��ف رئيس هيئ��ة التقاع��د العامة احمد الس��اعدي، ع��ن تفاصيل 
املباحثات بش���أن قانون التقاعد اجلديد، مشيرا الى ان الراتب التقاعدي 
س��يصل إل��ى )800( ال��ف دينار كح��د ادنى.وق��ال الس��اعدي ان “قانون 
التقاعد اجلديد مازال قيد املناقش��ة بني اجلهات احلكومية والنيابية من 
اج��ل انصاف ش��ريحة املتقاعدين”، مبينا أن “التوجه النيابي س��يكون 
نح��و اق��رار )800( الف دين��ار ال��ى )750( الف دين��ار كحد ادن��ى للرواتب 
التقاعدية على ان يتم اقرار القانون خالل الس��نة اجلديدة لكون االرضية 
مهيأة لذلك”وأضاف الس��اعدي، أن “القانون اجلديد اقترح تثبيت الس��ن 
التقاعدي للرجال 63 سنة اجبار واختيار سيكون 45 سنة فيما سيكون 
للنس��اء 55 عاما اجباري”.وبش��أن اته��ام الهيئة بالتس��بب في ضياع 
رواتب املتقاعدين في الش��هر املاضي ذكر الس��اعدي انه “غير دقيق كون 
رواتب املتقاعدين مرب��وط بنظام مصرفي وحكومي ورقابي دقيق ال ميكن 

التالعب به مطلقا”.

االحد املقبل .. العراقيون يحتفلون بذكرى ثورة 14 تموز 1958 ومفجرها ابو الفقراء الزعيم عبد الكريم قاسم 
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كي ال ننسى .. مبناسبة 
الذكرى الـ )61( لثورة 14 

متوز 1958 اخلالدة

“إس-400”.. الصني 
أول مشرت وتركيا 

واهلند يف الطريق 
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يف كالسيكو الوطن 
وحتديد بطل 
الدوري 2019 

إيران ترد على مقرتح »التجميد مقابل 
التجميد« .. وتفاصيل حتالف عسكري 

أمريكي جديد ملواجهة إيران 
13 10 9

نكررها ألف مرة ان 
تقدم العراق لن يتحقق 
وتربعه على القمة لن 
يصبح حقيقة واقعة 
مادام هناك من اليقوى 
على )حل رجل دجاجة(

بني الفينة واالخرى تعلن دوائر كمركية 
او ضريبية او خدمية او غيرها عن حتقيق 
اي��رادات مالية ضخمة ولكن الس��ؤال 
اخلطير هو الى أين بالضبط تذهب تلك 
االي��رادات؟ وهل هناك ضاب��ط او رقيب 
يتتبع مسارها حتى وصولها الى خزينة 
الدولة؟.. وه��ل تتفضل احلكومة علينا 
يوم��اً لتعلن بش��كل رس��مي االيرادات 

املالية املتحققة كي يرتاح الشعب؟.

سؤال لوجه اهلل
ايرادات »هواي«  لكن 

وين القبض؟

تل أبيب / وكاالت / 
حذر رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني 
نتنياه��و، طه��ران م��ن أن الطائ��رات 
اإلسرائيلية تستطيع أن تصل إلى كل 
مكان في الش��رق األوسط، وبالتأكيد 

إلى إيران وسوريا.
وقال نتنياهو، في تصريحات علنية في 
قاعدة جوية إس��رائيلية، ان إيران تهدد 
مؤخرا بتدمير إس��رائيل.وأضاف يجب 
أن تتذك��ر أن ه��ذه الطائ��رات ميكن أن 
تصل إلى أي مكان في الشرق األوسط، 

مبا في ذلك إيران، وبالتأكيد سوريا.

نتنياهو : على إيران أن تدرك أنها
 يف مرمى الطائرات اإلسرائيلية

بغداد / 
ح��ذر النائ��ب عن تي��ار احلكم��ة علي 
البدي��ري، ام��س االربعاء، م��ن خطورة 
اس��تمرار جتاهل احلكومة للتحذيرات 
وامل��واد  البضائ��ع  بش��ان  املس��تمرة 
الغذائية املستوردة منتهية الصالحية 
واملعاملة مبواد كيميائية، فيما أش��ار 
إلى ان تل��ك البضائع يُ��راد بها »إبادة« 

الشعب بقيادة »حيتان الفساد«.

وقال البديري ف��ي حديث إن »البضائع 
وامل��واد الغذائي��ة املس��توردة منتهية 
غي��ر  مب��واد  املعامل��ة  او  الصالحي��ة 
معلومة وحتمل أمراضاً س��رطانية قد 
اغرقت الس��وق العراقي��ة حتت عنوان 
عجيب��ة  وباس��عار  اخل��اص  الع��رض 
يندف��ع  البس��يط  املواط��ن  جعل��ت 
لش��رائها بس��بب تلك االس��عار دون 
انتباه خملاطرها على اعتبار ثقته بوجود 

حكومة وجهات رقابية قامت بتدقيق 
تلك البضائع قبل دخولها االسواق«.

وأش��ار إل��ى أن »احلكوم��ة م��ا زال��ت 
تتجاهل التحذيرات م��ن خطورة تلك 
البضائع وماظهر من حاالت سرطانية 
غريبة لم نس��مع بها اال في الكوارث 
النووي��ة ومنه��ا القناب��ل التي ضربت 

اليابان خالل احلرب العاملية الثانية«.
وأضاف البديري، أن »املواطن البس��يط 

دخل��ت  البضائ��ع  تل��ك  ان  يعل��م  ال 
بعملي��ات فوض��ى وفس��اد وهيمن��ة 
جلهات متنفذة ساعدت باغراق السوق 
بها لتحقيق الكس��ب غير املش��روع 
م��ن جه��ة وتدمي��ر املنت��ج احمللي من 
جهة اخرى وقتل الش��عب في عملية 
ابادة منظمة ابطالها حيتان الفس��اد 

وبصمت حكومي مخجل ومخيف«.

نائب: البضائع املستوردة منتهية الصالحية ُيراد بها إبادة الشعب بقيادة حيتان الفساد

بغداد / 
أكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد املهدي، أن 
اجملل��س قرر عدة توصيات منه��ا تصدير النفط 

إلى األردن وسوريا.وقال عبد املهدي خالل مؤمتره 
الصحفي االس��بوعي ، إن الع��راق فقد منافذ 
تصدير النفط وه��و بحاجة الى تنويع خطوط 

التصدير.وأض��اف أن��ه مت إصدار ع��دة توصيات 
خ��الل جلس��ة مجلس ال��وزراء، منه��ا تصدير 

النفط الى االردن وسوريا.

عبد املهدي : قررنا عدة توصيات منها تصدير النفط اىل االردن وسوريا

بغداد / 
أعلن��ت الهيئة العامة للكم��ارك، ان مراكزها 
الكمركي��ة تس��جل اي��رادات غير مس��بوقة 
تتجاوز فيه��ا املعدالت اليومية املس��جل في 
فت��رات س��ابقة.وذكرت الهيئ��ة ، ان خطواتنا 

اجلدي��ة التي ج��اءت بتوجيهات مباش��رة من 
األدارة العليا للهيئة س��اهمت بشكل واضح 
ف��ي تبس��يط األج��راءات وتس��يهل تخليص 
البضائ��ع والس��لع مم��ا ش��جع املس��توردين 
والتجار على زيادة معدالت األستيراد انعكس 

جليا على ارتفاع مع��دالت اإليرادات.وأضافت، 
ل ايراداً  أن مركز كمرك ام قصر األوس��ط سجنّ
يومياً جتاوز املليار دينار بجهود اس��تثنائية من 
قبل موظفيه رغم التحدي��ات وظروف العمل 

الكمركي والنقص احلاد بأعداد املوظفني.

مركز كمركي يف البصرة حيقق ايراداً بواقع )مليار دينار( يوميًا

بغداد / 
نف��ى عض��و مجل��س الن��واب عن 
محافظ��ة االنبار يحي��ى احملمدي، 
االنب��ار  عملي��ات  قائ��د  احتج��از 
اللواء محمود الفالحي او س��حب 
ي��ده. وقال احملمدي ، ان الش��ائعات 
التي انتش��رت ح��ول احتجاز قائد 
عملي��ات االنب��ار الل��واء محم��ود 
الفالحي وس��حب ي��ده، عارية عن 

الصحة. 
واضاف ان احلديث عن هذا املوضوع 

بعيد ع��ن الدق��ة، مش��يرا الى ان 
هذه االخب��ار املغلوطة حتاول ارباك 

التحقيق لكنها لن تؤثر عليه. 
االن  موج��ود  الفالح��ي  ان  وتاب��ع 
ف��ي قي��ادة الق��وات البرية وس��ط 
العاصم��ة وانه حت��ت التحقيق ال 
اكث��ر. وتناقل��ت مواق��ع التواصل 
اعالمية خبرا  ووسائل  االجتماعي 
تضمن س��حب يد قائ��د عمليات 
االنبار الفريق ركن محمود الفالحي 

واحتجازه في بغداد.

نقطة رأس سطر.. نائب عن االنبار ينفي 
احتجاز الفالحي او سحب يده
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حمافظ بغداد يوّجه بإزالة التجاوزات على األراضي الزراعية يف هور رجب وكويريش

NO.3223.thu.11.JuL.2019

بغداد / البينة الجديدة
دع��ا تيار احلكمة امس األربعاء، اللجنة املكلف��ة بالتحقيق مع قائد عمليات 
األنبار محمود الفالحي إلى ضرورة أن تكون حازمة وال تخضع الى اي ضغوطات، 
مش��ددا على ضرورة التأني في اصدار نتائج التحقي��ق. وقال النائب عن التيار 
جاس��م البخاتي إن “قضية التخابر املتهم فيه��ا قائد عمليات االنبار قضية 
راي ع��ام والبد من التآني وجمع االدلة الكافية الدانة املتهم , اما االس��تعجال 
في اصدار النتائج ستكون محل شك سواء كانت سلبية ام ايجابية”. واضاف 
البخاتي ان “استدعاء اطراف متعددة ومنها القيادات االمنية لتقييم الفالحي 
اجراء س��ليم وسيس��اعد في تدعيم التحقيقات”, مش��يرا ال��ى ان “اللجنة 

يجب ان تكون حازمة وال تخضع الي ضغوطات داخلية وحتى خارجية”.

بغداد / البينة الجديدة
وج��ه محافظ بغ��داد ف��الح اجلزائ��ري، بإزال��ة التجاوزات 
املوج��ودة عل��ى االراضي الزراعية ف��ي منطقتي هور رجب 
وكويريش التابعة لناحية الرش��يد.وقال اجلزائري في بيان 
صدر على هامش اس��تقباله عض��و مجلس النواب وحدة 
اجلميل��ي برفقة وف��د ميثل احتاد اجلمعي��ات الفالحية، انه 
مت بحث موضوع ش��ح املاء الصالح للش��رب في الناحية 
وكذلك التج��اوزات على بحيرات الري وع��دم وصول املياه 
ال��ى االراض��ي الزراعي��ة والبساتني.وش��دد اجلزائ��ري على 
ضرورة إزالة هذه التج��اوزات بالتعاون مع االجهزة االمنية 
ووزارتي الزراعة واملوارد املائية.من جهتها، اش��ادت النائب 
اجلميل��ي بدور احملاف��ظ وحرصه الكبير عل��ى دعم جميع 
اجلوان��ب س��يما اخلدمي��ة والزراعي��ة واالقتصادية ضمن 
حملة خدمة بغداد ش��رف لنا، مش��يرة الى ضرورة تواصل 
احلكوم��ة املركزي��ة مع محافظ��ة بغداد م��ن اجل خدمة 

الصالح العام.

احلكمة: اللجنة املكلفة بالتحقيق مع الفالحي جيب أال ختضع للضغوط

مسؤول حملي بدياىل: احنسار خطر داعش يف حوض العبارة بنسبة %80

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
اعتب��ر عض��و مجل��س محافظ��ة البصرة 
املنض��وي م��ع احل��زب الش��يوعي جمع��ة 
الزين��ي، حتوي��ل االقضي��ة ال��ى محافظات 
واملناط��ق الى ن��واح والنواحي ال��ى اقضية 
تعبي��ر حي ع��ن التخبط والعش��وائية في 
رسم السياسات االقتصادية واالدارية. وقال 
الزين��ي ، إن حتويل االقضي��ة الى محافظات 
واملناط��ق الى نواح��ي والنواحي الى اقضية 
تعبي��ر حي ع��ن التخبط والعش��وائية في 

رسم السياس��ات االقتصادية واالدارية وهو 
مرتبط بحال��ة التكالب على الثروة والنفوذ 
ب��ني االدارة احمللي��ة واحلكوم��ة االحتادية وهو 
ناجت ع��ن الفش��ل الذريع في تق��دمي اخلدمة 
للمواطنني.واض��اف الزين��ي، ان الداف��ع وراء 
تلك املطالب��ات اطماع سياس��ية وان هذه 
التح��والت من اقضية ال��ى محافظات ومن 
نواحي الى اقضية ليست السبب في نقص 
اخلدمات والفش��ل ف��ي تقدميه��ا ولن يحل 
مش��كلة الفس��اد، مبينا ان تلك التحوالت 

سوف تس��بب توترات اجتماعية واساسية 
حتم��ل اش��كاليات قانوني��ة وه��ي ليس��ت 
مطلب ش��عبي.وتابع الزيني، وايضا مطلب 
االقليم الذي تنادي به بعض االطراف سيتم 
حرقه كم��ا مت حرقه في املرحلة الس��ابقة، 
الفتا ال��ى ان ما يت��م طرحه حالي��اً مرتبط 
بوص��ول التخصيص��ات للمحافظ��ة التي 
تصل الى 300 مليار للعام املاضي باالضافة 
الى خمس��ة ترليون دين��ار للموازنة احلالية 

موزعة على كافة القطاعات.

بغداد / البينة الجديدة
وجه وزير الداخلية ياسني الياسري، 
ام��س االربعاء، مديري��ة املرور العامة 
التاجي  باس��تبدال مديري موقع��ي 
والكاظمية بسبب الزخم املروري في 
املوقع��ني. وقال الياس��ري انه” اصدر 
توجيهاته ملدير املرور العام ومدير مرور 
بالتوجه  الرصاف��ة وكافة املعني��ني 
الفوري ال��ى موق��ع التاجيات ووضع 
واملعاجلات السريعة”.واضاف  احللول 
ان��ه “اص��در توجيه��ا ال��ى املديرية 
باس��تبدال مدير املوقع ف��ي التاجي 

والكاظمية بس��ب الزخ��م املروري”.
ونشرت وس��ائل اعالم محلية صورا 
املروري  والكاظمي��ة  التاج��ي  ملواقع 
تظهر فيها زخما شديدا للمواطنينن 
دون اجن��از معامالتهم مل��دة طويلة”.
عل��ى صعيد ذي صلة دع��ت مديرية 
املرور العامة، ام��س االربعاء، مالكي 
مركب��ات احلمل الى مراجعة موقعي 
لتثبي��ت  والتاجي��ات  احلس��ينية 
العالق��ات  مدي��ر  وق��ال  لوحاته��م. 
واالعالم ف��ي املديري��ة العميد عمار 
وليد ، ان على مالكي مركبات احلمل 

املسجلة في بغداد، مراجعة موقعي 
احلس��ينية والتاجي��ات ابت��داء م��ن 
يوم االثنني املص��ادف 15 متوز احلالي، 
لتثبيت لوحاتهم.واض��اف ان الدوام 
في املوقع��ني بحس��ب توجيه مدير 
امل��رور العام س��يكون م��ن الصباح 
الس��ابعة مس��اء. الس��اعة  وحتى 
واعلن��ت مديري��ة امل��رور العامة، في 
الثاني من متوز احلالي، وصول الوجبة 
الثانية من اللوحات املرورية، مشيرة 
الى توزيعها على مواقع التس��جيل 

بعد 10 ايام.

وزير الداخلية يوجه باستبدال مديري مرور التاجي والكاظمية
و»املرور« تدعو مالكي مركبات احلمل لتثبيت لوحاتهم يف موقعي احلسينية والتاجيات

دياىل / البينة الجيددة
اكد مس��ؤول محلي ف��ي محافظة ديالى، امس االربعاء، انحس��ار 
خط��ر تنظيم “ داعش” االجرامي في حوض العبارة ش��مال ش��رق 
بعقوبة بنس��بة 80%. وقال رئي��س مجلس ناحي��ة العبارة )13كم 
ش��مال ش��رق بعقوبة( عدنان مال ج��واد ان “خطر اخلالي��ا النائمة 
لتنظي��م داعش في بس��اتني حوض العبارة انحس��ر بنس��بة %80 
بس��بب العمليات العس��كرية االخيرة والتي اسهمت في كشف 
اه��م مضافات التنظي��م ومخابى املتفج��رات واالعتدة.واضاف مال 
جواد ان “انحسار خطر اخلاليا خطوة ايجابية في تعزيز االمن لكنها 
تبقى غير مكتملة في ظل وجود فلول التزال موجودة في البساتني 
س��تحاول زعزعة االمن واالس��تقرار وهذا ما يجب االنتباه له”.ودعا 
رئيس مجلس الناحية إلى “نش��ر املزيد من نقاط املرابطة وتفعيل 

البعد االستخباري من اجل انهاء ما تبقى من تلك اخلاليا”.

بغداد / البينة الجديدة
أعل��ن اجمللس العاملي للذه��ب، امس األربع��اء، أن العراق حافظ 
على مرك��زه 38 عامليا واخلامس عربياً بأكب��ر احتياطات الذهب 
لش��هر متوز، مبيناً أن الواليات املتحدة م��ا زالت تتربع على أكبر 
احتياطي��ات العالم للذهب.وقال اجمللس في إحصائية نش��رها 
عل��ى موقع��ه ، إن الع��راق حافظ عل��ى مركزه 38 عاملي��اً بأكبر 
احتياط��ي للذهب لش��هر متوز م��ن أصل 100 دول��ة مدرجة في 
اإلحصاءات املالية الدولية لالحتياطيات العاملية للذهب، حيث 
بلغ��ت هذه االحتياطي��ات 96.3 طن��اً وهي متث��ل 6,2% من باقي 
عمالته األخرى.وأضاف اجمللس، أن العراق حافظ أيضاً على املرتبة 
اخلامس��ة عربياً التي جاء بعد كل من السعودية ولبنان واجلزائر 
وليبي��ا، مبين��اً أن آخر ش��راء للع��راق من الذهب كان في ش��هر 
أيلول من ع��ام 2018 ومبقدار 6.5 طن.وتاب��ع، أن الواليات املتحدة 
م��ا زالت تتربع باكثر دول العال��م احتياطاً للذهب وبواقع 8.133 
ط��ن، تليها املانيا وبواقع 3.367 طن، يليها صندوق النقد الدولي 

باحتياطيات تبلغ 2.814 طن، يليها ايطاليا بواقع 2.451 طن.

اربيل / البينة الجديدة
اس��تكمل أكثر من 300 متطوعة، من كوادر حزب آزادي كردس��تان 
املناه��ض لنظام احلك��م في اي��ران، بزعامة اجلنرال حس��ني يزدان 
بنا، تدريباته��ن القتالية والتعبوية في أحد معس��كرات التدريب 
التابعة للحزب، ش��رقي محافظة أربيل بإقليم كردستان. ونقلت 
صحيفة الش��رق االوسط عن ريباز شريفي القائد امليداني ملقاتلي 
احلزب واملشرف العام على تدريب املتطوعات امللقبات ب�توار، قوله 
إن املتطوعات أكملن تدريباتهن التي اس��تمرت اربعة أش��هر على 
مختل��ف صنوف األس��لحة اخلفيفة واملتوس��طة، وب��ن جاهزات 
لتول��ي املهام التي س��تناط به��ن الحقاً في خط��وط املواجهة، أو 
في أي موقع يتطلب وجودهن.وأضاف ش��ريفي ان هناك تدفق كبير 
ومس��تمر يومياً من املتطوعات الكرديات عل��ى معاقل احلزب، من 
معظ��م امل��دن الكردية في كردس��تان اإليرانية، وهن متحمس��ات 
جداً حلمل الس��الح ضد ايران، مشيرا الى انه حالياً ستتولى هؤالء 
املقات��الت املتطوعات مهام الدفاع عن إقليم كردس��تان في احملور 
املناط مبقاتلي احلزب جنوب مدينة أربيل، إضافة إلى حماية مقرات 
ومعاقل احلزب.وتابع شريفي التدريبات جرت وجتري على أيدي كوادر 
احلزب اخملضرمني، وبإش��راف قادته امليدانيني الذين اكتس��بوا خبرة 
واسعة، خالل حربهم ألكثر من عامني ضد تنظيم داعش اإلرهابي 
في محاور س��هل نينوى، مؤكداً أن األسلحة املتوفرة لدى مقاتلي 
احلزب حالياً، وكذلك اآلليات والعربات العسكرية، هي كلها غنائم 

استولى عليها احلزب في حربه ضد داعش.

العراق باملرتبة 38 عامليًا واخلامس عربيًا 
بأكرب احتياطيات الذهب لشهر متوز

مقاتالت إيرانيات يتدربن يف كردستان 
للدفاع عن اإلقليم

بغداد / البينة الجديدة
زار س��ماحة الشيخ قاس��م الهاش��مي االمني العام ملؤسسة 
الغري للمعارف االسالمية ورئيس مركز الدراسات التخصصية 
ب��ني احل��وزة واجلامعة ) جامع��ة املصطفى العاملي��ة ( في بغداد 
وكان في اس��تقباله رئي��س اجلامعة حيث بح��ث اجلانبان عدة 
ملف��ات ثقافية وعلمية واتفقا عل��ى وضع الية لتطوير العالقة 
بينهما مبا يحقق االهداف املش��تركة ومن ضمن امللفات التي مت 

بحثها:� 
1- الزماالت اجملانية لطلبة البكلوريوس واملاجس��تير والدكتوراه 

الراغبني باكمال دراستهم العليا في ايران.
2- اقام��ة املؤمت��رات والن��دوات املش��تركة في النجف االش��رف 

وبغداد. 
3- تب��ادل البحوث واملق��االت العلمية وطباعتها ف��ي اصدارات 

الطرفني. 
4- ارس��ال وفود علمية لزيارة اجلمهورية االسالمية على شكل 

وجبات. 
5- اقام��ة دورات مكثف��ة وف��ي اختصاص��ات مح��ددة مل��الكات 
وتنظيم��ات مؤسس��ة الغ��ري للمع��ارف االس��المية. وش��هد 
االجتم��اع تطابق الرؤى بني الطرفني وحتدي��د مدة زمنية لتنفيذ 

ما مت االتفاق حوله.

الشيخ قاسم اهلامشي يزور جامعة 
املصطفى العاملية يف بغداد

أخبار موجزة
تجمي��د .. أعرب��ت اخلارجية األمريكي��ة عن أملها 
ف��ي جتميد كوري��ا الش��مالية برنامجه��ا النووي 
كبداية لعملية نزع أسلحتها النووية وذلك قبيل 
مفاوضات جديدة بني اجلانبني من املفترض عقدها 
هذا الش��هر.وعقد الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون اجتماعا 
ف��ي نهاية حزي��ران املاضي، في املنطق��ة منزوعة 
الس��الح بني الكوريتني، واتفقا على اس��تئناف احلوار على مستوى 

مجموعات العمل بعدما توقف منذ فشل قمتهما في فيتنام.
قلق .. جددت موس��كو ودمش��ق التعبير عن قلقهما إزاء انخفاض 
أع��داد من يغادرون مخيم الركب��ان لالجئني جنوب 
غربي س��وريا، ودعتا واش��نطن للتعقل والتوقف 
ع��ن عرقلة عملية عودة الالجئني.ولفت بيان صدر 
ع��ن املركزين الروس��ي والس��وري لتنس��يق عودة 
الالجئ��ني، إل��ى أن الوضع اإلنس��اني ف��ي الركبان 
يتده��ور بس��رعة وأضاف نش��عر بقلق بال��غ إزاء 

انخفاض وتيرة خروج النازحني من اخمليم.

تكذيب .. كّذبت وزارة اخلارجية اجلزائرية ما نسبته 
وس��ائل إع��الم أجنبي��ة ومحلية للوزي��ر األول نور 
الدين بدوي م��ن تصريحات حول ليبيا.ونقل موقع 
اإلذاع��ة اجلزائرية ع��ن مصدر مس��ؤول بخارجية 
الب��الد وصف��ه التصريحات الت��ي مت تداولها بأنها 
خاطئة ومضللة للرأي العام.وشدد املصدر اجلزائري 
املس��ؤول على موقف اجلزائر »الثابت واملبادئ التي 
حتكم سياستها اخلارجية« املبنية على »احترام سيادة الدول وعدم 

التدخل في شؤونها  الداخلية«.
تخصيب .. أعرب الرئيس اإليراني حس��ن روحاني عن رفضه أن يكون 
تخصي��ب اليورانيوم جيدا لآلخرين وس��يئا إليران، 
وخاط��ب الدول الغربية بالقول: »إذا كان تخصيب 
اليورانيوم سيئا فلماذا تخصبونه؟«.وأكد روحاني 
أن إجراءات طه��ران في تقليص التزاماتها النووية 
س��تكون تدريجية لكنها تصاعدية نافيا احلديث 
ع��ن التف��اوض في ظ��ل العقوبات التي تتس��بب 

باملشكالت لالقتصاد اإليراني.

براءة .. أقر مستش��ار عس��كري فرنسي رفيع بأن 
صواري��خ »جافل��ني« األمريكية التي عث��ر عليها 
في مدين��ة غري��ان الليبية مؤخرا تع��ود للجيش 
الفرنسي وأكدت أن صواريخ الغريان بيعت لفرنسا 
وجاء هذا التأكيد بعد أن س��بق لصحف أمريكية 
أفادت بأن هذه الصواريخ صدرتها الواليات املتحدة 
إلى اإلم��ارات متهمة إياها بتس��ليمها ل�»اجليش 
الوطن��ي الليبي« بقيادة حفتر ونفى املستش��ار الفرنس��ي بحظر 

األسلحة املفروض على ليبيا من قبل األمم املتحدة.    
استهداف .. أكد نائب القائد العام للحرس الثوري للشؤون الثقافية 
واالجتماعية حس��ین جنات، أن قوات بالده ستدمر 
حامالت الطائ��رات األمريكية في مياه اخلليج في 
حال ارتكب��ت أي »حماقة« ض��د إيران.وقال جنات: 
»القواع��د األمريكية في املنطق��ة تقع في مرمى 
الصواري��خ اإليراني��ة.. صواريخن��ا ستس��تهدف 
القواع��د األمريكية في ال��دول العربية اجملاورة في 

حال انطالق أي اعتداء منها على بالدنا«.

وكاالت / البينة الجديدة
ذك��ر موق��ع نومبي��و العاملي ال��ذي يُعنى 
أن  العال��م،  ل��دول  املعيش��ي  باملس��توى 
نفق��ات املواط��ن البغ��دادي عل��ى الغذاء 
شكلت ما يقارب ثلث راتبه الشهري.وقال 
املوقع حسب آخر حتديث له في شهر متوز 
لعام 2019، إن األسواق التي تشمل الغذاء 
األساسي شكلت نسبة 30.7% من نفقات 
املواطن البغدادي الشهري، مبيناً أن اخلبز 
واجلنب والبص��ل والطماطم وامل��اء املعلب 
أهم املواد الغذائية املطلوبة في الس��وق.

وأض��اف، أن اإليجار ج��اء باملرتب��ة الثانية 
من االنفاق الش��هري للمواط��ن البغدادي 
وبنس��بة 21.8%، مبينة ان ايجار ثالث غرف 
ف��ي العاصمة تبلغ 800 الف دينار.واش��ار 
املوق��ع الى ان املطاعم املرتب��ة الثالثة في 
نفقات املواط��ن البغ��دادي وبواقع %13.9، 
مش��يراً إل��ى أن وجبة طعام لش��خصني 
في احد املطاعم متوس��ط املس��توى في 
بغداد تكل��ف 30 دوالراً.وأش��ار املوقع، إلى 
أن وس��ائل النقل جاءت بنسبة 11.4% من 
انفاق املواطن البغدادي الشهري، موضحا 

ان اجرة التاكس��ي ملسافة 1.5 كم يبلغ 4 
دوالر.وب��ني، ان املواطن البغدادي ينفق على 
اخلدمات األساسية من الكهرباء، التدفئة، 
التبريد، املي��اه، القمامة وبنس��بة %10.2، 
تليه��ا نفق��ات الرياض��ة والراح��ة جاءت 
بنسبة 9.2%، موضحا أن املواطن البغدادي 
ينفق ما نس��بته 2.8% فقط على املالبس 
 numbeo واألحذية.جدير بالذك��ر أن موقع
هو أح��د املواقع ال��ذي مت اطالق��ه في عام 
2009، ويعتبر كمصدر من قبل العديد من 

الصحف واجملالت العاملية.

موقع عاملي: املواطن البغدادي ينفق ثلث راتبه الشهري على الغذاء



مفتش عام االعمار واالسكان يعلن منع هدر
 ١٤ مليار دينار يف بلدية بابل

استقالة السفري الربيطاني يف واشنطن

»التقاعد« : استمرار دفع رواتب املتقاعدين ببطاقة كي كارد 
واستبداهلا اختياريا إال برغبة املتقاعد

وكاالت / البينة اجلديدة
ح��ذر الرئيس االيراني حس��ن روحاني، امس األربعاء، بريطاني��ا من مغبة زعزعة 
االمن املالحي، معتبرا أنها هي من بدأت بزعزعة االمن في البحار وستدرك نتائج 

عملها.
ووصف الرئيس روحاني، في تصريح أدلى به خالل اجتماع مجلس الوزراء االيراني 
امس ايقاف بريطانيا ناقلة النفط االيرانية بأنه اجراء بالوكالة وتصرف سخيف 
وصبياني للغاية وخطأ كبير وسيعود بالضرر عليهم.ولفت الى ان “البريطانيني 
اوقف��وا ناقلة النفط االيرانية في املياه االقليمية التابعة الس��بانيا حيث أنهم 
يحتلون منطقة جبل طارق الن هذه املنطقة تعود ملكيتها السبانيا ويتواجدون 
بش��كل غير قانوني فيها وتصرفوا بس��فاهة فيما أعلن الشعب االسباني عن 
س��خطه ازاء ه��ذا التصرف”.وأكد روحان��ي على “ضرورة ان يعم��ل اجلميع على 
ضم��ان أمن اخلطوط املالحية على الصعيد العاملي، مح��ذرا البريطانيني بأنهم 

سيدركون نتائج عملهم معتبرا أنهم هم من بدأ بزعزعة االمن”.

 بغداد / البينة اجلديدة
أعل��ن الرئي��س األمريك��ي دونالد ترام��ب خالل لقائ��ه أمير قطر متي��م بن حم��د آل ثاني، في 
واشنطن، أن الواليات املتحدة ستوقع عقدا ضخما مع الدوحة لبيعها طائرات بوينغ.ووصف 
ترامب أمي��ر قطر بأنه زعيم حقيقي في جزء مهم جدا من العالم.وأضاف ترامب نحن نعمل 
كثيرا، وهم يس��تثمرون كثي��را في بالدنا ويوفرون فرص العمل ويش��ترون كميات ضخمة من 
املعدات العس��كرية، مبا في ذلك طائرات.وأش��ار ترامب إلى أن قطر تش��تري أعدادا كبيرة من 
الطائ��رات التجارية من بوينغ ونحن نثمن ذلك عاليا، وس��نوقع اليوم وثيقة، وهذه س��تكون 
صفقة كبيرة جدا. وهم سيش��ترون عددا كبيرا من طائرات بوينغ.وأعاد ترامب إلى األذهان أن 
قطر تستضيف على أراضيها إحدى أكبر القواعد العسكرية )األمريكية( في العالم، مشيرا 
إلى أنه مت توس��يع م��دارج اإلقالع والهبوط فيها ف��ي الفترة األخيرة.ووص��ف ترامب القاعدة 
األمريكية في قطر بأنها قاعدة رائعة في قلب الش��رق األوس��ط، وه��ذا مكان مهم جدا.من 
جانب��ه، قال أمير قطر نعمل الكثير في ما يخص البنية التحتية ونخطط الس��تثمار املزيد.

ودعا أمير قطر، الرئيس ترامب لزيارة قطر والقاعدة العسكرية األمريكية في أي وقت.
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نائب عن املثنى : جهات سياسية تعرقل فتح منفذ اجلميمة مع السعودية

روحــانـــي : بــريطانيا بـــدأت بــزعــزعــة األمـــن يف البحار
نائب : احلكمة والنصر كتلتا معارضة وال مربر لديهما لعرقلة متديد عمل الدرجات اخلاصة

)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
ع��د النائ��ب عن كتل��ة حتالف الق��وى فالح 
العيس��اوي، كتلت��ي احلكم��ة والنصر بانها 
معارض��ة داخ��ل مجلس النواب ويس��عيان 
لتعطيل اي مش��روع يهم احلكومة احلالية، 
متس��اءالً ع��ن مب��ررات معارضتهم��ا على 
متديد عمل الدرج��ات اخلاصة ومنح الفرصة 
الكافي��ة للحكوم��ة الختي��ار ش��خصيات 

كفوءة ونزيهة لشغل تلك الدرجات.
وقال العيس��اوي ، إن هنال��ك اكثر من اربعة 
االف درج��ة خاصة ب الع��راق تعمل بالوكالة، 
وكان ايق��اف عم��ل تل��ك الدرج��ات واج��ب 
التطبي��ق بحس��ب املوازن��ة ف��ي الثالث��ني 
م��ع حزيران املاض��ي، مبين��ا ان احلكومة لم 
تس��تطع حس��م اال 6-7 درج��ات م��ن العدد 
الكلي ما يعني دخول الدولة في حالة شلل 

تام بحال االصرار على املوعد.
واض��اف أن البرمل��ان أصب��ح أم��ام أم��ر واقع 
ولدينا يقني بان احلكومة تالقي مش��اكل في 
اس��تحقاقات الكت��ل السياس��ية واحلزبية 
واملكوناتية واملنصوص عليها باملادة تاسعا 
من الدستور، الفتا الى ان الكتل السياسية 
التمدي��د  باهمي��ة  قناع��ة  ال��ى  وصل��ت 

للحكوم��ة لغاي��ة 24 تش��رين االول املقبل 
ملنحها الوقت الكافي حلس��م تلك الدرجات 
واختيار ش��خصيات نزيهة وكفوءة لش��غل 
تلك الدرجات، وبنفس الوقت استمرار عمل 

مؤسسات الدولة دون توقف.
وتساءل العيس��اوي، ماهي مبررات واسباب 
والنص��ر عل��ى  اعت��راض كتلت��ي احلكم��ة 
التمديد؟، مشددا على ان املعارضة في العراق 

التذهب باجتاه تق��ومي عمل احلكومة وهنالك 
عراقيل يتم وضعها في طريق حكومة عادل 
عب��د امله��دي من بينه��ا لالنص��اف عراقيل 
ش��رعية واخ��رى غير مش��روعة بالنس��بة 

للكتل.
وأك��د أن احلكم��ة والنص��ر هم��ا معارض��ة 
بالبرمل��ان بالتال��ي فهما يس��عيان لتعطيل 
اي مشروع يهم احلكومة احلالية، كي تكون 

ه��ذه احلكومة عرجاء وتظهر امام الش��عب 
العراق��ي بانه��ا حكومة ضعيفة وليس��ت 

قوية وقادرة على تلبية احتياجات الشعب.
وكان ن��واب حتالف النصر قد انس��حبوا من 
جلسة التصويت على تعديل قانون املوازنة 
ومتدي��د فترة عمل الدرجات اخلاصة يقابلهم 
مقاطع��ة ن��واب احلكم��ة للتصوي��ت على 

التعديل.

ترامب يعلن عن صفقة كبرية مع قطر لبيع طائرات بوينغ

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

أسسها الراحل  
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير
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بغداد / البينة اجلديدة

اكدت هيئة التقاع��د العامة، 
دفع  اس��تمرار  االربع��اء،  امس 
ببطاق��ة  املتقاعدي��ن  روات��ب 
ك��ي كارد وع��دم اس��تبدالها 
مبين��ا  املتقاع��د،  برغب��ة  اال 
اعتم��اد املاس��تر كارد في دفع 
اجلدد.وقالت  املتقاعدين  رواتب 
الهيئة انه بناء على االجتماع 
التداول��ي املنعق��د م��ع البنك 
حلص��ول  العراق��ي  املرك��زي 

املرك��زي على  البنك  موافق��ة 
اعتماد منتج ماس��تر كارد في 
دفع رواتب املتقاعدين فانه تقرر 
استمرار دفع رواتب املتقاعدين 
االلكتروني كي  الدفع  ببطاقة 
كارد وعدم استبدالها ببطاقة 
رغب��ة  عل��ى  بن��اء  اال  اخ��رى 
املتقاع��د وبطل��ب حتريري منه 
وع��دم اجب��ار اي متقاعد على 

استبدال البطاقة.
تق��رر  ان��ه  الهيئ��ة  واضاف��ت 
ايض��ا اعتم��اد بطاق��ة الدفع 

االلكتروني ماستر كارد ) بصمة 
مع رق��م س��ري( الص��ادرة من 
مصرف الرافدين مع الش��ركة 
العاملية للبطاق��ة الذكية في 
املتقاعدي��ن اجلدد  روات��ب  دفع 
احملال��ني الى التقاع��د. واعلنت 
ش��ركة ك��ي ف��ي ) 4 حزي��ران 
2019(عن توقف اصدار بطاقات 
)ك��ي كارد( في هيئ��ة التقاعد 
الوطني��ة، مبينة اس��تبدالها 
ببطاقات )ماستركارد( الصادرة 

من مصرف الرافدين.

بغداد / وكاالت / البينة اجلديدة
أعلن��ت وزارة اخلارجي��ة البريطانية، 
امس األربعاء، استقالة سفيرها في 
واش��نطن، كيم داروش، من منصبه.

وقال الس��فير البريطاني في بيان إن 
الوضع احلالي يجعل من املستحيل 
بالنس��بة ل��ه أن مي��ارس مهامه في 
واشنطن، وفقاً ل�سكاي نيوز عربية.

وجاءت استقالة السفير البريطاني 
كي��م داروش، بع��د أيام من تس��ريب 
إل��ى  الس��فير  أرس��لها  مذك��رات 
مس��ؤولني ف��ي لندن يعتب��ر فيها أن 

الرئيس األميركي يفتقر إلى الكفاءة. 
م��ن جانبه، وصف ترامب، ، الس��فير 
البريطاني في واشنطن بأنه شخص 

غبي جدا.
بغداد / البينة اجلديدة

وافق مجلس الوزراء، على تثبيت املديرين 
بحسب  الدولة  مبؤسسات  العامني 
قانون  مشروع  على  وافق  كما  املوازنة، 
التعديل الثاني لقانون الطرق العامة رقم 

)35( لسنة 2002.
إن   ، الوزراء  لرئيس  االعالمي  املكتب  وقال 
االعتيادية   جلسته  عقد  الوزراء  مجلس 
الثالثاء 9 متوز 2019 برئاسة رئيس اجمللس 
اقر  اجمللس  ان  مبينا  املهدي،  عبد  عادل 
بشأن  للطاقة  الوزاري  اجمللس  توصيات 
اخلام  النفط  تصدير  انبوب  مشروع 
إنشاء جزيرة  ومشروع  االردني،   � العراقي 
املياه  في  اخلام  النفط  لتصدير  صناعية 

االقليمية العراقية .
على  وافق  اجمللس  أن  املكتب،  واضاف 
مؤسسات  في  العامني  املديرين  تثبيت 
من   )58( املادة  أحكام  بحسب  الدولة 
للسنة  االحتادية  العامة  املوازنة  قانون 
طلب  على  املوافقة  ومتت   ،  2019 املالية  
إنشاء  املتضمن  واالسكان  اإلعمار  وزارة 
جسر مشاة ثابت في منطقة الكريعات 

للوزارة،  االستثمارية  اخلطة  جداول  في 
وزارة  إستثناء  على  اجمللس  وافق  كما 
التربية من كتاب مجلس الوزراء لالقتصاد 
توفير  عقد  بإحالة  لها  والسماح 
العامة  للشركة  التربوية  املستلزمات 

النتاج املستلزمات التربوية .
على  وافق  اجمللس  أن  املكتب،  واوضح 
ل قانون  الثاني  التعديل  قانون  مشروع 
 2002 لسنة   )35( رقم  العامة  الطرق 
مجدًدا على مجلس الوزراء، فيما شهدت 
حتسني  موضوع  على  املوافقة  اجللسة 

بيئة األعمال واالستثمار، والتصويت على 
العراق  جمهورية  انضمام  قانون  مشروع 
الى بروتوكول عام 1997 لتعديل االتفاقية 
الدولية ملنع التلوث من السفن لعام 1973 
في صيغتها املعّدلة ببروتوكول عام 1978 

املتعلق بها.
على  وافق  اجمللس  ان  الى  املكتب،  ولفت 
املصرف  قرض  بشأن  املتخذة  االجراءات 
متويل  اكمال  لغرض  للتجارة  العراقي 
الدورة   – قار  وذي  السماوة  مشروَعي 

البسيطة.

جملس الوزراء يوافق على تثبيت املديرين العامني 
مبؤسسات الدولة حبسب املوازنة

خبري اقتصادي : على القطاع 
املصريف االستجابة بسرعة كبرية 

للتحوالت الرقمية

بغداد / البينة اجلديدة
اك��د عضو مجل��س إدارة اجمللس 
االقتصادي العراقي باقر املشاط، 
على ضرورة االس��تجابة بسرعة 
كبي��رة للتح��والت الرقمي��ة من 
املصرفي.وق��ال  القط��اع  قب��ل 
املش��اط ، ان البن��وك العراقي��ة 
حت��ى  واخلاص��ة(  )احلكومي��ة 
تتمك��ن م��ن االزده��ار، يتوج��ب 
بس��رعة  االس��تجابة  عليه��ا 
كبي��رة للتح��والت املتزايدة التي 
يشهدها العالم اليوم واإلسراع 
الرقم��ي  التح��ول  ف��ي حتقي��ق 

لديها.
القط��اع  ان  املش��اط  واض��اف 
املصرفي العراقي ش��هد تغيرات 

هائلة على م��دار العقد املاضي، 
بداي��ًة م��ن الوف��اء باملتطلب��ات 
املالية ووصوالً إلى انتش��ار مناذج 
األعم��ال القائم��ة عل��ى الُنظم 
البيئية وظهور األجهزة والقنوات 

والتقنيات احلديثة.
وأش��ار إل��ى أن االس��تفادة م��ن 
التكنولوجي��ا الرقمي��ة لوض��ع 
وزي��ادة  التنظيمي��ة  العملي��ات 
الكفاءة قد تزيد من هامش الربح 

في املدى القصير للبنوك.
وبني املش��اط ان التحول الرقمي 
الصحي��ح مين��ح مي��زة دائم��ة، 
ف��ي  ث��ورة  إح��داث  خ��الل  م��ن 
جترب��ة العمالء ف��ي جميع نقاط 

التواصل الرقمية املصرفية.

 بغداد / البينة اجلديدة
اته��م النائب ع��ن محافظ��ة املثنى 
فال��ح الزيادي، ام��س األربعاء، جهات 
سياس��ية ل��م يس��مها ب�”عرقل��ة” 
فت��ح منف��ذ اجلميم��ة احل��دودي مع 
السعودية، مشيرا إلى أن تلك اجلهات 
تس��عى البقاء احملافظة حت��ت طائلة 

خط الفقر.
وقال الزيادي إن “هناك جهات سياسية 
تضع عراقيل ملنع فتح منفذ جميمة 
احلدودي مع السعودية كونه سينعش 
احملافظة ماديا واقتصادي��ا”، مبينا أن 
“تلك اجلهات تس��عى البقاء احملافظة 

اسيرة الفقر والكتل السياسية”. .
ودعا الزيادي الذي كان يشغل منصب 
محافظ املثن��ى إلى ض��رورة “تفعيل 
البرنامج احلكومي ووضع إستراتيجية 
زيادة التخصيصات املالية للمحافظة 

النتشالها من الفقر”.

بغداد / البينة اجلديدة
أعلن املفتش العام لوزارة االعمار واالسكان والبلديات العامة 
ماج��د الصاحلي، ام��س االربعاء، عن منع ه��در 14 مليار دينار 
عراقي قيمة 109 عقارات ف��ي بلدية بابل. وقال الصاحلي ، إن 
كوادرنا الرقابية في مديرية تفتيش بابل متكنت من منع هدر 
مبلغ 14مليار دينار قيمة قطع اراض يبلغ عددها 109 عقارات 
خملالفته��ا الضواب��ط والتعليمات في التخصي��ص والتوزيع 

والتي تعود ملكيتها الى بلدية بابل.
وأض��اف، أن جهود رقابية ملوظفينا ف��ي مديرية تفتيش بابل, 
مكنه��ا م��ن ايق��اف 109 قطع��ة ارض كانت مع��ده للتوزيع 
بطريقة حتوم حولها ش��بهات فس��اد في الش��روط العامة 
للضوابط والتعليمات في مديرية بلديات بابل, فضال عن عدم 
تبليغ ممثلنا حلضور القرعة اخلاصة ومت حضور مدير مؤسسة 
الش��هداء بدال عنه وه��ذه احدى اخملالف��ات الرقابية في الية 

توزيع القطع للشرائح غير املستحقة الستمالكها.
واش��ار الصاحل��ي, أن فري��ق العم��ل املكلف به��ذا املوضوع 
كش��ف عن وج��ود تالعب وش��بهات فس��اد في الي��ة عمل 
اجراءات التخصيص والتوزيع من قبل جلنة التوزيع في بلدية 
باب��ل وذلك التباعها الطرق غي��ر القانونية وعدم توفر عنصر 
العدالة في توزيع القطع على مستحقيها من أجل احلصول 
على مكاسب نفعية ومادية جململ القطع والبالغ عددها 109 

عقارات.
واك��د الصاحلي, أنه على الفور مت الغ��اء التخصيص والتوزيع 
له��ذه القطع واع��ادة النظر بآلية التخصي��ص والتوزيع وفق 
الشروط القانونية وااليعاز الى مديرية تفتيش بابل بالتدخل 
في العمل, واعادة ترتيب هذا امللف وفق الش��روط القانونية, 
بطريقة عادلة تضمن حقوق املواطنني و بشكل منصف على 

مستحقيها وبالتعاون مع مكتب محافظ بابل.

القاهرة / وكاالت / البينة اجلديدة
كشف مصدر في السفارة العراقية بالقاهرة، عن تبرع العراق 
مببلغ 15 مليون دوالر لبناء امللحق اإلداري اجلديد جلامعة الدول 
العربية. ونقلت صحيفة عراقية ، عن املصدر قوله، ان »السفير 
العراقي في القاهرة ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية، 
أحمد نايف الدليمي، التقى األمني العام جلامعة الدول العربية 
معه  وبحث  بالقاهرة  العربية  اجلامعة  مبقر  الغيط  أبو  أحمد 
به  يقوم  الذي  املهم  والدور  املشترك  االهتمام  ذات  املواضيع 
العربي املشترك، فضالً عن انشغاالت  العمل  العراق، في إطار 
العراق في عدد من القضايا الداخلية«.واضاف ان »األمني العام 
على  اللقاء  خالل  الدليمي  السفير  أطلع  العربية  للجامعة 

للجامعة،  اجلديد  اإلداري  امللحق  بناء  اجلارية في  اإلجناز  مراحل 
الذي سبق للعراق أن تبرع ب�«15« مليون دوالر لبنائه«.من جانب 
آخر اوضح املصدر، أن »السفير العراقي ناقش مع نائب مساعد 
وزير اخلارجية املصري لشؤون الوافدين والتدريب والتعاون الفني 
العالقات  عاطف،  ياسر  السفير  العامة  الثقافية  والشؤون 
الثنائية مابني البلدين وتسهيل اجراءات الطلبة الدارسني في 
املصرية«.واكد  اخلارجية  وزارة  وذلك في مقر  املصرية  اجلامعات 
الدراسية اخملصصة للجالية  زيادة عدد املنح  الدليمي »اهمية 
وتسهيل  اخلارجية،  وزارة  وملوظفي  مصر  في  املقيمة  العراقية 
منح سمات الدخول للمواطنني والطلبة العراقيني عبر البعثات 

الدبلوماسية املصرية في العراق«.

واملواطن يعاني الفقر ونقص املستشفيات واملدارس 
العراق »يتربع« بـــ ١5 مليون دوالر لبناء ملحق جبامعة الدول العربية
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أشعلت إدارة ترامب أزمة قد تؤدي إىل اندالع صراع 
عسكري إثر انسحابها من خطة العمل الشاملة املشرتكة

التأثي��رات  ع��ن  الكثي��رون  حت��ّدث 
املتش��ّددة ملستش��ار األمن القومي 
ج��ون بولت��ون ووزير اخلارجي��ة مايك 
بومبي��و. إنهم��ا يفّض��ان، كم��ا هو 
واضح، إطاق رس��الة ثابتة وصارمة 
إلى إيران، كما أنهما بالكاد يخفيان 
تفضيلهما خيار تغيير النظام، بدالً 
من ه��دف تعدي��ل س��لوك النظام، 
األمر الذي التزمت به معظم اإلدارات 
األميركي��ة. وتتش��اطر معهما هذه 
النظ��رة املظلم��ة لنوايا إي��ران وزارة 
الدفاع على األغلب، لكنها التسعى 
إل��ى إش��عال ص��راع. بي��د أن املثي��ر 
للش��فقة هن��ا ه��و املمث��ل اخلاص 
للواليات املتحدة إلي��ران براين هوك، 
ال��ذي يتجّول م��ن دون كل��ل محاوالً 
الوالي��ات  سياس��ة  منط��ق  ش��رح 
املتحدة جتاه إيران للحلفاء.أش��علت 
إدارة ترام��ب أزمة قد تؤدي إلى اندالع 
صراع عس��كري إثر انس��حابها من 

خطة العمل الشاملة املشتركة أي 
االتفاق النووي مع إيران. لكن الواليات 
املتح��دة تفتق��د إل��ى ه��دف واضح 
تضعه نصب عينيها. فهل هي تنوي 
إس��قاط حكومة إيران أو ببس��اطة 
معاقبتها؟ ه��ل تريد صياغة صيغة 
معّدل��ة من اخلطة، أم صيغة جديدة 
كلي��اً؟ ه��ل ترغ��ب اإلدارة في فصل 
إي��ران ع��ن حلفائه��ا اإلقليميني، أم 
أنه��ا تريد فقط اس��تخدام التهديد 
اإليراني لاس��تفادة من حتالف جديد 
امللكي��ة  واألنظم��ة  إس��رائيل  م��ع 
الس��ّنية؟ هدف واش��نطن متقّلب، 
ويتغّي��ر م��ن يوم إل��ى آخر. س��لطة 
الرئيس دونالد ترامب لرس��م معالم 
السياس��ة اخلارجية ليست موضع 
ش��ّك، بي��د أن قدرت��ه عل��ى صياغة 
استراتيجية متماسكة هي كذلك. 
فعلى س��بيل املثال، قامت الواليات 

املتحدة، في العام 2003، بغزو العراق 
وتغيي��ر احلكومة من دون وضع خطة 
مل��ا س��يحصل بعدها. يُذك��ر هنا أن 
بعض مهندس��ي تل��ك الكارثة هم 
الي��وم إلى جان��ب الرئيس. فم��ن إذاً 
س��يحّذره من ع��دم تك��رار األخطاء 
نفس��ها مع إيران؟. قد يبدو السؤال 
ح��ول من الذي يتحّكم بالسياس��ة 
اخلارجية في إدارة ترامب مراوغاً بعض 
الش��يء، إذ إن التعريف الدس��توري 
يتحك��م  الرئي��س  أن  عل��ى  ين��ّص 
األميركي��ة.  اخلارجي��ة  بالسياس��ة 
لكن، من املفهوم أن يشعر املراقبون 
ببع��ض االلتباس. فعل��ى الرغم من 
أن الرئي��س أفصح م��راراً وتكراراً عن 
أن هدفه من ممارس��ة »أقصى درجات 
الضغ��ط« عل��ى إي��ران عب��ر ف��رض 
العقوبات هو دفع املرشد األعلى في 
إي��ران، آية اهلل علي اخلامنئي، للعودة 
إل��ى طاولة املفاوض��ات للتوّصل إلى 

اتّف��اق جديد أفضل من س��ابقه، إال 
أن مستش��اره لشؤون األمن القومي 
ج��ون بولتون صّرح علن��اً أنه ينبغي 
تغيي��ر النظ��ام ف��ي إي��ران. كذل��ك، 
ح��ّدد وزير اخلارجي��ة األميركي مايك 
بومبيو 12 ش��رطاً ينبغي على إيران 
تلبيته��ا، وتُفض��ي ُمجتمع��ًة إل��ى 
تسّلم شخص آخر ُسدة احلكم.إذن، 
م��ن هو صاح��ب الق��رار الفعلي في 
اإلدارة األميركي��ة؟ إنه الرئيس دونالد 
ترامب في نهاية األمر. لكن، ال هو وال 
قاعدته الش��عبية يريدان أن تنخرط 

الوالي��ات املتح��دة في ن��زاع آخر في 
الش��رق األوس��ط. مع ذلك، الينبغي 
عل��ى اإليرانيني أن يش��عروا بالكثير 
م��ن الرضا الذاتي. فع��دا احلرب، ثمة 

الكثير من اإلجراءات التي من شأنها 
أن تضّر باي��ران. الرئيس دونالد ترامب 
هو الذي يتحّكم بالسياسة اإليرانية 
في إدارته، سواء كان ذلك لألفضل أو 
لألسوأ. فالنظام األميركي يقضي بأن 
الرئيس هو صاحب القرار األساسي 
في ما يتعلق بالسياس��ة اخلارجية، 
كم��ا أن��ه القائ��د األعل��ى للق��وات 
املس��لحة. في غضون ذلك، اليتوانى 
ترامب عن جتاه��ل أو رفض اقتراحات 
مستشاريه للسياس��ة اخلارجية – 
وخير دليل على ذلك قراره االنسحاب 
م��ن االتفاق النووي اإليراني، أو مؤخراً 

عدم ش��ّن هجمات عس��كرية على 
إيران. ف��ي كا هاتني احلالتني، تصّرف 
ترامب بشكٍل يتنافى مع توجيهات 

فريق السياسة اخلارجية.
وكما نعلم اطلقت الواليات املتحدة 
إش��ارات جديدة لفتح حوار محتمل 
للتوص��ل التف��اق جدي��د م��ع إيران، 
لكن م��ن دون التخلي عن سياس��ة 
الضغوط القص��وى على اجلمهورية 

اإلسامية.  
وقال املبعوث األميركي اخلاص بإيران 
براين هوك إن باده تسعى إلى اتفاق 
مع طهران يحظى مبوافقة الكونغرس 
ليح��ل مح��ل االتفاق الن��ووي املبرم 
في العام 2015 والذي انس��حب منه 
الرئي��س دونالد ترامب في ايار، معلنا 
أيضا إع��ادة العمل بنظام العقوبات 
الس��ابق مع تش��ديدها وتوسيعها.

وتقول إدارة ترامب منذ وقت طويل إن 
أحد عيوب االتفاق الذي أبرم في عهد 
الرئيس الس��ابق ب��اراك أوباما هو أن 
الكونغرس لم يصدق عليه رس��ميا.

وق��ال ه��وك أيض��ا، حس��بما أفادت 
تغريدات لقناة اجلزيرة على تويتر، إن 
واش��نطن قد تفرض عقوبات جديدة 
عل��ى إي��ران، مضيف��ا أن��ه بإم��كان 
دول اخللي��ج العربي��ة أن تك��ون أكثر 
فعالية في مواجهة طهران إذا كانت 
بعد  متحدة.وتأتي تصريح��ات هوك 
سلس��لة حتذي��رات أميركي��ة إليران 
كان آخره��ا حتذي��ر أطلق��ه الرئيس 
األميرك��ي ونائب��ه مايك بن��س الذي 
حّذر طه��ران من أن سياس��ة ضبط 
النف��س األميركية ال تعن��ي تراجعا 
أو ضعف عزمية.ويس��عى ترامب عبر 
حزمة العقوبات املش��ددة على إيران 
إل��ى اس��تدراجها ملفاوض��ات عل��ى 
اتفاق جديد يشمل املزيد من القيود 
على برنامجيها النووي والصاروخي، 
لكن طهران أعلنت أنها لن تتفاوض 
حت��ت الضغط.وصمدت طهران حتى 
اآلن ف��ي وج��ه الضغ��وط األميركية 
إال أن ه��ذا الصمود ال يحجب حجم 
املأزق وتداعيات العقوبات األميركية 
عل��ى االقتص��اد اإليراني.وثمة تقارير 
تشير إلى أنها تعتمد خطابا مزدوجا 
في التعاطي مع األزمة الراهنة حيث 
جنح��ت لتصعيد التوتر مع الواليات 
املتح��دة ف��ي العلن ضم��ن إعانات 
تصعيدية لاس��تهاك احمللي، فيما 
تتح��رك س��ّرا للتهدئة.وذكرت ثاثة 
مصادر غربية مطلعة أن إطاق إيران 
سراح رجل األعمال اللبناني احلاصل 
عل��ى إقامة أميركية دائم��ة نزار زكا 
الش��هر املاضي بع��د أربع س��نوات 
قضاه��ا ف��ي الس��جن، اس��تهدف 

التمهي��د حملادثات أميركي��ة إيرانية، 
لك��ن تل��ك الب��ادرة لم تك��ن كافية 
لواش��نطن التي ل��م تتجاوب معها.

وق��ال مصدر عن اإلف��راج عن زكا في 
11 يونيو/حزيران وعن القرار األميركي 
بع��دم الس��عي إل��ى محادث��ات مع 
طهران »لق��د كانت فرصة ضائعة«.

وقال مصدر ثان مطلع على التفكير 
ع��دم  ش��ريطة  وحت��دث  اإليران��ي 
الكشف عن هويته، إن إيران أطلقت 
سراح زكا كإش��ارة على رغبتها في 
تهدئة التوت��ر الذي يغذي اخملاوف من 

نشوب حرب ووصف اإلفراج عنه بأنه 
»بادرة حلسن النوايا«.ورفض متحدث 
باس��م وزارة اخلارجية التعليق على 
م��ا إذا كانت واش��نطن ق��د ضيعت 
فرصة للحوار مع إي��ران بعد اإلفراج 
عن زكا، وقال إذا أرادت طهران خفض 
التوت��ر فعليها اإلفراج ع��ن مواطن 
أميركي.وق��ال املتح��دث »إذا كان��ت 
إيران تري��د خفض التوت��ر واحلوار مع 
حكوم��ة الواليات املتح��دة فعليها 
القي��ام بلفتة إنس��انية مثل إطاق 
س��راح أح��د مواطنين��ا األميركيني 
األبري��اء الذي��ن حتتجزه��م رهائ��ن«.
ورفض املسؤولون اإليرانيون القول إن 
كانت تلك مفاحتة من جانب إيران أو 
ما ه��ي التنازالت التي تريدها طهران 
من واش��نطن.وتوافد على إيران أكثر 
م��ن وس��يط لتهدئ��ة التوت��ر لك��ن 
كل اجله��ود انتهت ب��ا نتائج تذكر، 
حيث زاره��ا وزير اخلارجي��ة العماني 
يوس��ف بن علوي ال��ذي لعبت باده 
ف��ي الس��ابق دور وس��اطة في امللف 
الن��ووي كم��ا زاره��ا وزي��ر اخلارجية 
األملاني ورئيس الوزراء الياباني شينزو 
ابي الذي ترتبط باده بعاقات وثيقة 
مع واش��نطن وم��ع طهران.وعبر كل 
من الع��راق وقطر عن اس��تعدادهما 
للتوس��ط من أجل ن��زع فتيل التوتر 
ف��ي املنطقة.وتق��ود فرنس��ا حاليا 
محاولة لتهدئة التوت��ر ومنع انهيار 
االتفاق النووي بعد أن انتهكت إيران 
االتفاق النووي بزيادة نسبة تخصيب 
اليوراني��وم عل��ى خ��اف املس��موح 
ب��ه ف��ي اتف��اق 2015.وقال��ت وكالة 
اجلمهورية اإلسامية اإليرانية لألنباء 
»رحب املتحدث عباس موسوي بدور 
فرنس��ا في تخفيف التوت��ر وتنفيذ 
االتفاق قائا إن الفرنس��يني جزء من 
جه��ود إبق��اء االتف��اق الن��ووي على 
قي��د احلياة«.إذن، تش��ي السياس��ة 
األميركي��ة حي��ال إي��ران أن ترام��ب 
يعتق��د فعاً ب��أن في وس��عه إرغام 
إيران عل��ى إبرام »اتف��اق« أفضل من 
خال إخضاعها إل��ى أقصى درجات 
الضغ��ط االقتصادي. لك��ن طهران، 
التزال تق��اوم اقتراح ترام��ب التوّجه 
إلى طاول��ة املفاوض��ات، على الرغم 
م��ن األكاف االقتصادي��ة الفادح��ة 
التي تتكّبده��ا. كذلك، تعكس هذه 
السياسة رغبة ترامب احلقيقية في 
تفادي التورّط العسكري في الشرق 
األوس��ط. لك��ن طهران قد ت��رى إلى 
إحجام ترامب عن اس��تخدام القوة 
العس��كرية كضوء أخض��ر للتهّرب 
من القيود النووي��ة املفروضة عليها 
الش��املة  العم��ل  خط��ة  مبوج��ب 
الن��ووي(،  االتف��اق  )أي  املش��تركة 
واالستمرار بشّن املزيد من الهجمات 

االستفزازية في املنطقة.

*باحثة متميزة والرئيسة 
الفخرية ملركز ستيمسون 
لدراسات الشرق االوسط

هل تنوي امريكا 
إسقاط حكومة إيران 
أو ببساطة معاقبتها 
او هل تريد صياغة 
صيغة معدّلة من 
الخطة أم صيغة 
جديدة كليًا؟

تشي السياسة األمريكية حيال إيران أن ترامب يعتقد فعاًل بأن يف وسعه إرغام إيران 
على إبرام اتفاق أفضل من خالل إخضاعها إىل أقصى درجات الضغط االقتصادي

ترامب

بومبيو

بولتون

   حقيق��ة ان االم��ر أرقني كثيرا فف��ي البداية فكرت 
في مش��روع الشهيد محمد صادق الصدر رحمه اهلل 
الفكري فوجدته ينطلق من بعد اصيل وبدافع عراقي 
خالص فنظرته لاش��ياء تختلف ع��ن الكثيرين ممن 
عاصروه وما من احد اخذ اجلانب الفكري في منهجه 
احلياتي . نعم املأساة حاضرة في عمره ومطاردته من 
النظام السابق والتضييق عليه وزجه بالسجن فهو 
مع كل ه��ذه الظروف انطل��ق غير آبه ب��كل مفردات 
اخلوف والقلق اال على الناس من هنا أناش��د الس��يد 
مقتدى الصدر باخراج تراث الوالد الشهيد الى الضوء 
فع��ن اناس مقرب��ني هناك مجموعة م��ن اخملطوطات 
الت��ي لم تطبع حتى يس��تفيد منه��ا الناس جميعا 
وباالخص )منة املنان في تفسير القرآن( ففيه الكثير 

من االسرار العلمية 
والديني��ة فقد طبع 
منه خمس��ة اجزاء 
مش��اريع   . فق��ط 
مت  الفك��ري  البن��اء 
معامله��ا  طم��س 
بالع��راق وه��ذا م��ا 
الش��هيد  له  انتبه 
ل��م  وإن  الص��در 
يعلن عن��ه صراحة 
ان��ه  اثب��ت  لكن��ه 
املعادلة  قل��ب  يريد 
آن��ذاك  القائم��ة 

وارجاع العراق الى عقيدته وفكره وفلسفته وتاريخه 
االمياني والنضالي والفكري وعلى هذا االس��اس شرع 
ببن��اء منظومة دفاعية هجومية استش��عر الطغاة 
حينه��ا انه��م ال يس��تطيعون ش��يئا حي��ال الفكر 
فقاموا بعملية التصفية اجلس��دية . الصدر مشروع 
نهض��وي فكري عقائ��دي ثقافي اس��امي متجدد ال 
يؤمن بالرتابة واالنغاق وهو اآلن رمز يقف بشموخ مع 
الرموز العراقية الباس��قة .. فهل نشهد احياء تراثه 
الفك��ري؟ ام ان البعض يري��د قتله مرة أخرى ؟ اعتقد 
ان البعض يري��د محوه مع غيره م��ن الرموز ولكنهم 
لن يقدروا على ذلك ألن االشياء التي فعلها الشهيد 
الص��در كان��ت خالصة هلل وم��ا كان هلل ينم��و أليس 

كذلك أيها السادة؟.

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

مشاريع البناء 
الفكري تم طمس 
معاملها بالعراق وهذا 
ما انتبه له الشهيد 
الصدر وإن لم يعلن 
عنه صراحة

من يتحكمّ فعليًا بالسياسة األميركية تجاه إيران داخل إدارة ترامب

ال تـقـتـلوا الصدر مرتني

الرئيس دونالد 
ترامب هو من 
»يتحّكم« 
بسياسة إيران، 
لكن الينبغي 
فهم ذلك على أنه 
يتولّى قيادة عملية 
سياسية مّتسقة 
ومنّسقة. فترامب 
يعتبر أن عنصر 
املفاجأة وعدم 
القدرة على التنبؤ 
هو مصدر قوة، 
ويبدو كأنه ميلك رداً 
ظرفياً لتقييمات 
اخملاطر ودراسات 
اخليارات التي 
تقدّمها األجهزة 
البيروقراطية. 
إنه يثق بغرائزه 
حني يتعّلق األمر 
بإدارة عاقاته مع 
اخلصوم، ويستمتع 
بالفوضى التي 
يتسّبب بها عند 
قيامه بالتناوب 
بتهديد أو محاولة 
التواصل مع القادة 
األجانب، مبن فيهم 
املرشد األعلى 
اإليراني.

* إيلني ليبسون
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بغداد / البينة اجلديدة
كش��فت هيئة النزاهة، امس األربعاء، 
عن قيام مالكات مديريَّة حتقيق البصرة 
فيها، عبر عمليَّتني ُمنفصلتني، بضبط 
لة مبادة املرمر وأنابيب  58 شاحنة محمَّ
}فايب��ر كالس{ وحديد مس��تعملة في 
مين��اء أم قصر الش��مالي. وقالت دائرة 
التحقيق��ات التابع��ة الهيئة، في بيان 
تلق��ت }البينة اجلديدة{ نس��خة منه، 
إن »فري��ق عم��ٍل م��ن م��الكات مديريَّة 
حتقيق البصرة، الذي انتقل إلى أم قصر 

الش��مالي، متكن من ضبط 54 شاحنة 
محمل��ة مب��ادة املرم��ر متَّ التالع��ُب في 
 ، أوزانها؛ بغية تقليل الرس��م اجلمركيِّ
كم��ا متَّ ضب��ط املعاملة اخلاص��ة بها«، 
حمول��ة  »مجم��وع  أن  إل��ى  ُمش��يرًة 
 ، الش��احنات يصل إلى ثالث��ة آالف طنٍّ
وبعد تدقيق املعاملة اجلمركية تبنيَّ أنه 
متَّ دفع الرس��وم عن ألف طنٍّ فقط، بناًء 
على ش��رح جلنة الكش��ف الگمرگي؛ 
ممَّ��ا أدَّى إل��ى اس��تيفاء رس��م أق��ّل من 
املُق��رَّر قانوناً«.وأضاف��ت إن »فريقاً آخر 

م��ن املديرية قام بالتنس��يق م��ع هيأة 
املناف��ذ احلدودي��ة – إدارة منفذ ميناء أم 
قص��ر الش��مالي بضبط 4 ش��احنات 
خ��ارج احلرم الگمرگّي محملة بأنابيب 
}فايبر كالس{ وحديد مستعملة ممنوع 
إدخالها إلى الع��راق، الفتة إلى أنه متَّت 
متابع��ة الش��حنة أثن��اء حتميلها في 
إح��دى ال��دول العربي��ة حت��ى وصولها 
للميناء، حيث متَّ ضبط أربعة ُمتَّهمني؛ 
لقيامه��م بإخ��راج الش��حنة خالف��اً 
للضوابط والتعليم��ات. وبينت الدائرة، 

أنه »متَّ تنظيم محضري ضبٍط أصوليَّني 
َذتا  باملضبوطات في العمليتني اللتني ُنفِّ
بن��اًء عل��ى مذكرتي ضب��ٍط قضائيَّتني، 
وعرضهم��ا رفقة املتهم��ني على قضاة 
ني؛ التخ��اذ اإلجراءات  التحقي��ق امُلتصِّ
القانونيَّة املُناس��بة«.ممَّا جتدر اإلش��ارة 
ة أياٍم عن  إليه أن الهيئة أعلنت قبل عدَّ
لًة ب�50 حاويًة  ضبط 25 ش��احنًة ُمحمَّ
من م��ادَّة املرمر؛ وذلك لوجود تالعٍب في 

. أوزانها يصل إلى 1200 طنٍّ

بغداد / البينة اجلديدة 
عقد اجتماع مشترك بحضور رئيس اللجنة 
واعضاء  بدر  كاظم  جواد  السيد  التنفيذية 
فريق وكالة جايكا اليابانية وعدد من اعضاء 
فريق املهام من وزارتي املوارد املائية والزراعة 
البصرة  فريقي  واعضاء  املستشارين  وهيأة 
وذي قار لغرض اجراء تقييم مشروع استدامة 
مستخدمي  جمعيات  خالل  من  الري  مياه 

املياه الذي استمر لثالث سنوات .

النزاهة تضبط تالعبًا يف محولة 58 شاحنة مبيناء أم قصر الشمالي

  املوارد املائية تعقد اجتماع لتقييم 
مشروع استدامة مياه الري

الكوت / البينة اجلديدة  
جميل  محمد  الدكتور  واسط  محافظ  كشف 
اجلديدة  للمشاريع  احملافظة  خطة  عن  املياحي 
والتي سيتم اإلعالن عنها مطلع األسبوع املقبل 
 ، املدارس  وبناء  التربية  بقطاع  مايتعلق  السيما 
سيتم  والتي  اجلديدة  املشاريع  ان  الى  أشار  كما 
وتشمل  مشروعا   320 عددها  يبلغ  بها  العمل 
في  موزعة  وهي  اخلدمية  القطاعات  مختلف 
واسط  محافظ  ونبه   ، والنواحي  االقضية  عموم 

ستعلن  املشاريع  ان  منها  مهمة  مالحظات  إلى 
وال  القانونية  األطر  وضمن  ووضوح  بشفافية 
ولن  لم  أنه  وأكد  ذلك.  يخالف  شيء  ألي  مجال 
او  اللجان  عمل  في  التدخل  شخص  ألي  يسمح 
استخدام اسم احملافظ وعنوانه البتزاز اآلخرين من 
أجل الكسب غير املشروع ، كما حذر من احلمالت 
التشويه  بقصد  العمل  سترافق  التي  االعالمية 
ال  رخيصاً  اسلوباً  ذلك  معتبرا  احلقائق،  وقلب 

قيمة له . 

حمافظ واسط يكشف عن خطة احملافظة لالعالن عن املشاريع اجلديد

بغداد / البينة اجلديدة
اعلنت مديرية املرور العامة عن متديد العمل 
السادسة  الساعة  لغاية  الرسوم  باستالم 
تلقت  بيان،  في  املرور  اعالم  مساًء.واوضح 
الصور  ان«  منه،  نسخة  اجلديدة{  }البينة 
ادناه في احدى املواقع التي مت نشرها مؤخرا 
وبعد اطالع مدير املرور العام عليها تبني انها 
بسبب الرسوم وكما هو معروف فإن الرسوم 
واجلباية تغلق الساعة 12 ظهرا في املواقع«.

واضاف انه بعد حصول املوافقات الرسمية مت 
متديد العمل باستالم الرسوم لغاية الساعة 
بخصوص  اما  مساًء«.وتابع«  السادسة 
املقابالت فقد امر مدير املرور ان يكون العمل 
املرور  مديرية  في  األسبوع  مدار  وعلى  يوميا 
الستقبال  واإلعالم  العالقات  /قسم  العامة 
الهواتف  بادخال  والسماح  املواطنني، 
النقالة الى كافة املواقع وتوابع مديرية املرور 

العامة«.

املرور العامة تعلن متديد العمل باستالم الرسوم لغاية الساعة السادسة مساًء

البينة اجلديدة / قاسم حوشي
بحضور عدد من اعالميي صحة بغداد الرصافة 
وفي يوم من ايام الوفاء كرم اعالميو صحة بغداد 
الرصافة مديرهم السابق الدكتور قاسم عبد 
الهادي دايخ مبناسبة انتهاء عمله واحالته الى 
االعالم  خدمة  في  طويل  مشوار  بعد  التقاعد 
الصحي ، حيث اقيم حفل توديع بهذه املناسبة 
قدموا  الرصافة  صحة  اعالميي  كلمة  تضمن 

فيها شكرهم وتقديرهم للدكتور قاسم على 
الصحي  االعالم  وصل  حتى  ومتابعته  جهوده 
املستويات   اعلى  الى  الرصافة  صحة  في 
حياته  في  واملوفقية  الصحة  دوام  له  متمنني 
القادمة ، بعد ذلك حتدث الدكتور قاسم بكلمة 
مؤثرة شكر فيها كل من دعمه خالل مشواره 

الوظيفي داعياً للجميع التقدم واالزدهار .

بعد احالته على التقاعد.. اعالميو صحة الرصافة 
يودعون مديرهم بالورود  

بغداد / البينة اجلديدة
وجه محافظ بغداد املهندس فالح اجلزائري بإزالة 
في  الزراعية  االراضي  على  املوجودة  التجاوزات 
لناحية  التابعة  وكويريش  رجب  هور  منطقتي 
استقباله  وخالل  بغداد  محافظ  الرشيد.وشدد 
اجلميلي  وحدة  الدكتورة  النواب  مجلس  عضو 
برفقة وفد ميثل احتاد اجلمعيات الفالحية لبحث 
الناحية  في  للشرب  الصالح  املاء  شح  موضوع 
وكذلك التجاوزات على بحيرات الري وعدم وصول 

املياه الى االراضي الزراعية والبساتني، على ضرورة 
إزالة هذه التجاوزات بالتعاون مع االجهزة االمنية 
ووزارتي الزراعة واملوارد املائية.من جهتها اشادت 
وحرصه  احملافظ  السيد  بدور  اجلميلي  النائب 
الكبير على دعم جميع اجلوانب سيما اخلدمية 
والزراعية واالقتصادية ضمن حملة خدمة بغداد 
احلكومة  تواصل  ضرورة  الى  مشيرة  لنا،  شرف 
خدمة  اجل  من  بغداد  محافظة  مع  املركزية 

الصالح العام.

البينة اجلديدة / خاص
دمشق  معرض  في  املشارك  بغداد  امانة  جناح  حقق 
اجمل  مسابقة  في  الثالثة  املرتبة   201٩ الدولي/ 
تنسيقة زهور وقد اقيمت املسابقة بخان اسعد باشا 
التراثي الواقع في سوق البزورية بدمشق القدمية عصر  
املسابقة  في  وشاركت   201٩ متوز   8 املاضي  االثنني 
ضمنها  من  سوريني  ملنسقني  تنسيقة   )25 بحدود) 
رائدة  الزراعية  املهندسة  نسقتها  عراقية  تنسيقة 
ناهي عضو وفد زهور بغداد وكان تصميمها ميثل نخلة 
عراقية شامخة تنتصب في حديقة دائرية  غناء على 
شكل قلب يرمز ملدينة بغداد املدورة ، وكانت هناك  جلنة 
فنية مختصة بالتحكيم قد ضمت أساتذة أكادمييون 
املهندس هادي شرف عضو مجلس  برئاسة  َوزراعيون  
الشعب السوري وتوزعت درجات الفوز على ثالثة انواع 
الكالسيكي  التنسيق  هي  الزهرية  التنسيقات  من 
احلفل  نهاية  وفي  الياباني  والتنسيق  احلر  والتنسيق 
السورية  الزراعية  للغرف  العام  االحتاد  عضو  اعلن 
بحضور  املسابقة  نتائج  الشبعاني  محمد  املهندس 
وزير  الفراح  وغياث  بارسيك  بسام  من  كل  معاونيه 
السياحة السوري وعضو وفد زهور بغداد عادل العرداوي 
املواطنني  من  وحشد  املعرض  في  البرازيل  وفد  وممثل 

وهواة ومنسقي الزهور.

يف مسابقة امجل تَنسيقة 
ضمن معرض دمشق الدولي 

للزهور جناح زهور بغداد ينال 
املرتبة الثالثة 

البينة اجلديدة / عبد الستار محسن
 افتتح مدير عام السكك األستاذ طالب 
جواد كاظم احلسيني مطعم احملطة بإدارته 
املأكوالت  افضل  لتقدمي  اجلديدة  وحلته 
الكرام   والزبائن  للمسافرين  الفاخرة 
واملوظفني  بحضور مدراء اقسام الشركة 
بواقع  والنهوض  التطوير  فضال عن  جلنة 
احملطة  مطعم  تأهيل   ان  يذكر  الشركة 
وزير  معالي  توجيهات  ضوء  على  جاء 
النقل باالهتمام وتطوير  مفاصل السكك 
.وقد جاء  املتحققة  اإلجنازات  الى  ليضاف 
من  ميدانية  مبتابعة  الرائع   االجناز  هذا 
وتطوير  اعمال  ملراحل   العام   املدير  قبل 
جمالية  ليضفى  السياحي  املرفق  هذا 

املؤسسات  من  تعتبر  التي  للمحطة 
العام  املدير  جتول  وقد  العريقة   اخلدمية 
في  أروقة وباحات املطعم واحلدائق التي مت 
تشجيرها مؤخرا وكانت  ساحات متروكة  
الكوادر  قبل  من  فيها  اجلمالية  واضفت 
..السيما  ان هذا املطعم سيقدم  الفنية 
تقدمي  عن  فضال  املأكوالت  أنواع  للزبائن 
للمسافرين  واملرطبات   الوجبات  انواع 
بغداد  حملطة  والوافدين  املغادرين  الكرام  
بالكوادر  العام  املدير  أشاد  املركزية..وقد 
اثاثه  واطلع على  املطعم  داخل  العاملة  
وطرازه  الفاخرة  الطعام  ووجبات  املتميز 
الشركة  هذه  مكانة  ليالئم  اجلميل 

العريقة  وتاريخها احلضاري.

مدير عام السكك يفتتح مطعم احملطة 
حبلته اجلديدة 

بغداد / البينة اجلديدة
اجرت مدير عام دائرة التسجيل العقاري فضيلة 
مالحظية  الى  تفقدية  زيارة  اجلبار  موزان  عبد 
سير  على  /2  لالطالع  وكركوك  كوبري  التون 
للمواطنني  املقدمة  باخلدمات  واالرتقاء  العمل 
ان   : العقاري  التسجيل  دائرة  عام  مدير  . وقالت 
العدل  وزير  توجيهات  تأتي  ضمن  الزيارة  هذه 
لتحقيق  اهداف  الشواني   امني  فاروق  السيد   /
طموح  مع  تتالءم  عدلية  خدمات  لتقدمي  الوزارة 

مبدراء  اللقاء  الزيارة  خالل  مت   : . واضافت  املواطن 
الدوائر لبحث اهم املشاكل واملعوقات  التي تواجه 
عملهم  والوقوف على اهم احتياجاتها ، داعية 
الى  النهوض بواقع دوائر التسجيل العقاري في 
الروتينية   االجراءات  خالل  تبسيط  من  احملافظة 
تنفيذاً  لتوجيهات  املواطنني  املتعلقة مبعامالت 
في  يساهم  مبا  الوزراء   جمللس  العامة  االمانة 

تسهيل  عمل الدوائر العدلية . 

الكوت/ البينة اجلديدة 
والشكاوى  التفتيش  قسم  مفارز  اغلقت 
للتداوي  مركزا  واسط  صحة  دائرة  في 
وصادرت  العزيزية  قضاء  في  باالعشاب 
املركز. في  املستخدمة  االدوية  من  كمية 

والشكاوى  التفتيش  قسم  مدير  وقال 
القسم  مفارز  ان   علي  جاسم  الصيدالني 
اليومية  امليدانية  اجلوالت  سلسلة  وضمن 
التي تنفذ في جميع مناطق احملافظة، نفذت 
حملة تفتيشية على الصيدليات واملتبرات 
العزيزية،  الطبية االهلية في قضاء  واملراكز 
باالعشاب  للتداوي  مركز  ضبط  خاللها  مت 
وزارة  قبل  من  احملددة  للضوابط  مخالف 
الصحة ومت اغالقه ومصادرة االدوية املوجوده 
فيه.واضاف ان الهدف من اغالق هذه املراكز 

الضارة  التأثيرات  من  املواطنني  حلماية  هو 
تخضع  ال  التي  األدوية  أو  للمستحضرات 
غير  انها  الى  اضافة  علمية  لدراسات 

مطابقة لشروط وتعليمات الصحة.

  مديرة التسجيل العقاري جتري زيارة ميدانية
 اىل حمافظة  كركوك  

اغالق مركز للتداوي باالعشاب يف واسط

حمافظ بغداد يوجه بإزالة التجاوزات على االراضي الزراعية يف هور رجب وكويريش

بغداد / البينة اجلديدة 
الصدر  الشهيد  مستشفى  استقبل 
العام اكثر من 60 الف مراجع كما اجرى 
انواعها  مبختلف  جراحية  عملية   340
وفي   . واحد  شهر  خالل  وتصنيفاتها 
شعبة  عن  صادرة  رسمية  احصائية 
املستشفى  مدير  اكدها  االحصاء 
وذكر  املوسوي  حامت  مصطفى  الدكتور 
ان هذه االحصائية للمراجعني واملرضى 
التالي  النحو  على  توزعت  الراقدين 
االستشارية  العيادة  استقبلت  حيث 
فيما  مراجعا  الصباحية)3362٩( 
 )20126( الطوارئ  شعبة  شهدت 
العيادة  نصيب  كان  فيما  مراجعا 
 . مراجعا   )317 املسائية)  االستشارية 
واضاف املوسوي ان مجموع العمليات 
مبختلف  عملية  كانت)340(  اجلراحية 
الوحدات  ان  تصنيفاتها.موضحا 
مهم  دور  لها  كان  الساندة  الطبية 
وفعال في خدمة املواطنني حيث اجرت 

فحصا   )6٩8( احللزوني  املفراس  وحدة 
فحصا   )538( الرنني  وحدة  اجنزت  كما 
واالشعة )856٩( فحصا مختلفا.واشار 
الى اجلهود املميزة لشعبة املتبر حيث 
املتبرية  الفحوصات  مجموع  بلغت 
ملتلف  فحصا   )10571( من  اكثر 
الوحدات املتبرية اما االقسام الساندة 
تخطيط  وحدة  فاستقبلت  االخرى 
السونار  ووحدة  مريضا   )1167( القلب 
)1231( فحصا فيما كان نصيب وحدة 
مراجعا.واشاد   )2157( البصر  فحص 
الدكتور مصطفى حامت باجلهود احلثيثة 
واملميزة لشعبة العالج الطبيعي حيث 
استقبلت هذه الوحدة )2066( مراجعا 
حديثه  واختتم  االصابات،  ملتلف 
الصدر  الشهيد  مستشفى  بسعي 
العام الى تقدمي افضل اخلدمات الطبية 
واملراجعني  املرضى  الى  والعالجية 
بغداد  صحة  دائرة  ومساندة  وبدعم 

الرصافة .

مستشفى الشهيد الصدر العام يقدم خدماته ألكثر من )60( 
الف مراجع وجيري )340( عملية جراحية خالل شهر واحد 

البينة اجلديدة / علي شريف
براءة  على  بحثي  فريق  حصل 
مطاطية  مادة  حتضير  عن  اختراع 
دروع  لتصنيع  نانوية  متراكبة 
النوع  من  الناري  للطلق  مضادة 
البحثي  الفريق  الثالث0وتألف 
حمزة  محمد  الدكتور  االستاذ  من 
فاضل  احمد  والدكتور  املعموري 
املواد  هندسة  كلية  من  حمزة 
احمد  والباحث  بابل  بجامعة 
حسن  والدكتور  جاسم  إحسان 
املستقبل  شاكر مجدي من كلية 
محي  محمد  واملهندس  اجلامعة 
الديوانية  إطارات  مصنع  في  علي 
التابع لوزارة الصناعة واملعادن0وقال 
املعموري:  حمزة  محمد  الدكتور 
دروع  ابتكار  تضمنت  البراءة  أن 
بديلة  نانوية   مطاطية  متراكبة 
املتاحة  الشخصية  الدروع  ألنواع 
في العراق مؤلفة من مواد متراكبة 
وااليبونايت  املطاط  من  تتكون 

املعدل فضال عن قطع سيراميكية 
للصدمات  مقاومة  الوزن  خفيفة 
السوائل  من  حديثة  وتكنولوجيا 
الدروع  أن  القص0مؤكدا  عالية 
العراق  في  حاليا  املستخدمة 
الفوالذ  األول من  نوعني  تتكون من 
كلغم   15 وزن  مع  للصدأ  املقاوم 
والثاني  دينار   ألف   100 بتكلفة 
كلغم   3.5 وزن  مع  املنشأ  أمريكي 
بتكلفة 350 ألف دينار  أما التكلفة 
املصنع  املطاطي  للدرع  الكلية 

حاليا فقد كانت 135 ألف دينار

براءة اخرتاع تصنيع دروع مطاطية 
مضادة للرصاص

بغداد / البينة اجلديدة
 اعلنت امانة بغداد وقيادة عمليات بغداد، األربعاء، 
محيط  من  الكونكريتية  الكتل  برفع  املباشرة 
العاصمة.وقالت  جنوب  الدورة  شرطة  مركز 
نسخة  اجلديدة{  }البينة  تلقت  بيان  في  االمانة، 
منه، إنه »بجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد 
االمانة  الهندسي في  واجلهد  بغداد  امني  ومكتب 
متت املباشرة برفع الكتل الكونكريتية من محيط 
في  املصافي  شارع  ضمن  املذكور  الشرطة  مركز 
حي الدورة«.واضافت، أن »كوادر بلدية الدورة باشرت 
بعدها بحملة لتنظيف وتأهيل املوقع املغلق منذ 

سنة 2004«.

افتتاح شارع مغلق منذ 2004 يف الدورة
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السودان ومغامرات 
العسكر

وض��ع اجمللس العس��كري ف��ي الس��ودان باالتفاق مع ممثل��ي احلراك 
الشعبي األسس ملرحلة جديدة ميكن للبلد ان ينتقل اليها في حال 
س��ارت االمور حسب اخلطة املرس��ومة. هذا يعني انتقال السودان، 
في غضون ثالث س��نوات وثالثة اشهر، الى مرحلة يكون فيها نظام 
عصري يقوم على التداول الس��لمي للس��لطة في ظّل دولة مدنية. 
يستأهل السودان ان يستقّر أخيرا على نظام سياسي قابل للحياة 
يس��مح باس��تغالل الثروات الطبيعية للبلد في ظ��ّل دولة القانون 
بدل دولة العس��كر او امليليشيات اإلس��المية او األحزاب االنتهازية 

الفاسدة املتنافسة في ما بينها على فتات السلطة.
حلسن احلّظ، تنازل العس��كر وتنازل الناس العاديون الذين انتفضوا 
على عمر حس��ن البش��ير واس��قطوا نظامه غير املأس��وف عليه، 
وه��و نظام قام عل��ى ضابط متخّلف في كّل اجمل��االت. كان متخّلفا 
خصوص��ا في مجال بناء مؤسس��ات لدولة ق��ادرة على ان تكون في 
خدمة مواطنيها. كان البش��ير على اس��تعداد لكّل شيء من اجل 
البقاء في الس��لطة. كان البش��ير مس��تعدا حّت��ى الرتكاب جرمية 
تقس��يم الس��ودان ب��دل العمل على لم الش��مل بني املس��يحيني 
واملس��لمني وأبناء الطوائف األخرى في ظل س��ودان موّحد يتساوى 

فيه مواطنوه في احلقوق والواجبات.
كان ضروريا التوصل الى تس��وية لعّل الس��ودان يكون استثناء بني 
ال��دول العربية التي عص��ف بها »الربيع العرب��ي« الذي لم يكن في 
واق��ع احلال س��وى خريف... هذا اذا اس��تثنينا التجربة املصرية التي 
كانت، بحسناتها وسيئاتها، عملية انقاذ للدولة العربية األكبر من 
الس��قوط في فّخ االخوان املس��لمني وتخّلفهم في ظّل الشعارات 

املزيّفة التي يرفعونها عن الدميوقراطية.
تبنّي في الس��ودان انّه ال يزال هناك مج��ال للغة العقل واملنطق في 
بلد ج��اءه »الربيع العربي« متأّخرا. اس��تطاع اجلي��ش وممثلو القوى 
الش��عبية في نهاية املطاف اخلروج من كس��ر احللقة املقفلة التي 
دخلها السودان مع ادخال البشير الى السجن متهيدا حملاكمته. هذا 
ال يعن��ي ان الطريق صارت معبدة امام التغيير الكبير في بلد ال يزال 
يحتاج الى الكثير من اجل استعادة االمل في مستقبل افضل لكل 
أبنائه. ال يزال املأزق الس��وداني قائما على الرغم من كّل ما حتّقق في 
االيام القليلة املاضية بفضل الوس��اطة االثيوبية التي توالها رئيس 
الوزراء ابي احمد شخصيا والتي اظهر من خاللها انّه سياسي مثير 
لالهتمام، خصوصا بعد جناحه في القيام بإصالحات كبيرة وضعت 
اثيوبيا على طريق النمو الس��ريع. قام الس��ودان بخطوة كبيرة في 
اجت��اه اخلروج من الوضع الذي وجد نفس��ه في��ه. كان ال بّد من جتاوز 
احل��راك الش��عبي لعقدة العس��كر، كم��ا كان ال بّد للعس��كر من 
اس��تيعاب اّن ال مستقبل لهم اذا كان طموحهم سيظّل محصورا 
في ممارس��ة الس��لطة عل��ى طريقة إبراهي��م عّب��ود او جعفر منيري 
او عمر حس��ن البش��ير. ليس لدى العس��كر في هذا العالم، ااّل اذا 
اس��تثنينا قليلني جّدا منهم، اّي مش��روع سياس��ي او اقتصادي او 
حضاري قابل للحياة. هذا ما اثبتته جتارب الس��نوات الطويلة التي 

حكموا فيها السودان.

خرياهلل خرياهلل

رأي

وكاالت / البينة الجديدة
قال كبير مستشاري الرئيس 
الفرنسي، إميانويل بون، امس 
األربع��اء، إن ب��الده ال تس��عى 
الوالي��ات  ب��ني  للوس��اطة 
املتحدة األمريكية وإيران فيما 
يتعلق باخلالف حول النشاط 
والعقوبات  اإليران��ي  الن��ووي 

األمريكية املتعلقة به.
»ف��ارس«  وكال��ة  ونقل��ت 
اإليرانية عن بون، خالل لقائه 
ف��ي طه��ران بأم��ني اجملل��س 
األعلى لألمن القومي اإليراني، 
علي ش��مخاني، »ل��م آت إلى 
إي��ران للتوس��ط ب��ني طهران 
وواش��نطن ول��م أحمل معي 
اإلدارة  قب��ل  م��ن  رس��الة  أي 

األمريكية«.
وتاب��ع ب��ون، وفق��ا للوكال��ة، 
أن »الرئي��س ماكرون يس��عى 
إل��ى الوص��ول إل��ى وجه��ات 
نظر مش��تركة إليقاف احلرب 
االقتصادي��ة األمريكي��ة على 
إي��ران، ويعتق��د أن هذه احلرب 
تزي��د من ح��دة التوت��رات في 

املنطقة«.
وتصاعد التوت��ر في العالقات 
بع��د  اإليراني��ة،  األمريكي��ة 
األمريكي،  الرئي��س  أعل��ن  أن 
ترامب، انسحاب بالده  دونالد 
م��ن االتف��اق الن��ووي، وإعادة 
فرض عقوبات اقتصادية على 
طه��ران. ف��ي ح��ني ردت إيران 
باستئناف عمليات تخصيب 

اليورانيوم.
وأعلن املتحدث باسم منظمة 
الطاقة الذرية اإليرانية، بهروز 
أم��س  م��ن  أول  كمالون��دي، 
رفع��ت  طه��ران  أن  االثن��ني، 
اليورانيوم  تخصيب  مستوى 

إلى أعلى من %3.67.
إيران  ب��أن  وه��دد كمالون��دي 
نس��بة  بزي��ادة  س��تقوم 
تخصي��ب اليوراني��وم ل�%20، 
الثالث��ة  املرحل��ة  إط��ار  ف��ي 
باالتفاق  التزاماته��ا  خلف��ض 

النووي.
ف��ي  كمالون��دي،  وق��ال 
هيئ��ة  نقلته��ا  تصريح��ات 
اإلذاع��ة التلفزي��ون اإليرانية، 

 %20 مبس��توى  »التخصي��ب 
إح��دى اخلطوات ف��ي املرحلة 

الثالثة خلفض االلتزامات«.
 وأضاف كمالون��دي أن »زيادة 
عدد أجهزة الطرد املركزي في 
املنشآت النووية أحد خياراتنا 
لتقليص تعهداتنا في االتفاق 

النووي في املرحلة الثالثة«.
لتقليص  »خطواتن��ا  وتاب��ع: 
التزاماتنا ف��ي االتفاق النووي 

موضوعة ضمن مخطط زمني 
هو شهرين لكل مرحلة. نحن 
صبرن��ا ش��هرين وي��وم أمس 

بدأنا املرحلة الثانية«.
وأض��اف: »ي��وم أم��س أعلن��ا 
ذلك ومنذ صباح اليوم رفعنا 
نس��بة تخصي��ب اليورانيوم 

إلى أعلى من %3.67«.
 وقال الرئيس اإليراني، حسن 
روحان��ي، إن زي��ادة تخصي��ب 

بدأته��ا  الت��ي  اليوراني��وم 
طهران، تأتي ألغراض سلمية، 
النووي  االتف��اق  وتتوافق م��ع 

بشكل كامل.
وذكر روحان��ي، في تصريحات 
التلفزي��ون اإليران��ي،  نقله��ا 
»زي��ادة  أن  األربع��اء،  ام��س 
الت��ي  اليوراني��وم  تخصي��ب 
بدأناها يوم أمس، هي ألغراض 
سلمية، وتأتي في إطار االتفاق 

النووي بشكل كامل«.
كم��ا اعتب��ر روحان��ي طل��ب 
اجتم��اع  عق��د  أمري��كا 
الوكال��ة  ف��ي  للمحافظ��ني 
الدولية للطاقة الذرية لبحث 
اإلج��راءات اإليراني��ة »قص��ة 

مضحكة وغير مسبوقة«.
وأض��اف: »أمري��كا تعتب��ر أن 
االتفاق النووي أسوأ اتفاق في 
العالم، لك��ن باملقابل عندما 
نقوم نحن بتقليص تعهداتنا 
في االتف��اق يعرب اجلميع عن 

قلقهم«.
وكان املتحدث باسم منظمة 
اإليراني��ة،  الذري��ة  الطاق��ة 
به��روز كمالوندي، ق��د أعلن، 
أن طه��ران رفع��ت مس��توى 
تخصيب اليورانيوم إلى أعلى 

من %3.67.
إيران  ب��أن  وه��دد كمالون��دي 
نس��بة  بزي��ادة  س��تقوم 
تخصي��ب اليوراني��وم ل�%20، 
الثالث��ة  املرحل��ة  إط��ار  ف��ي 
باالتفاق  التزاماته��ا  خلف��ض 

النووي.

وكاالت / البينة الجديدة
وّج��ه القض��اء التونس��ي تهماً 
للقط��ب  األم��وال  بتبيي��ض 
اإلعالمي واملرشح إلى االنتخابات 
الرئاس��ية نبي��ل الق��روي، وق��رر 
جتميد أصوله ومنعه من السفر، 
وفق ما ذكر مصدر قضائي مالي.

وف��ي بيان، أس��ف ح��زب القروي 
»قلب تونس«، الناش��ىء حديثاً، 
أن يأت��ي الق��رار »على بع��د أيام 
قليل��ة م��ن االنط��الق الفعل��ي 
لالنتخابات  الترش��حات  لتقدمي 

التشريعية«.
ورأى »قل��ب تونس« في ما يجري 
»محاولة يائس��ة إلرب��اك احلزب 
ورئيس��ه والتأثير في ش��عبّيته 

املتزايدة«.
ويالح��ق نبيل القروي وش��قيقه 
غ��ازي بتحقي��ق قضائ��ي مالي 
منذ الع��ام 2017، بعدما أودعت 
منظمة »أنا يقظ« غير احلكومية 
ملفاً ضّده يتهمه بالفساد املالي. 
وق��ال الناط��ق باس��م القط��ب 

الس��ليتي  س��فيان  القضائ��ي 
ل�«فران��س ب��رس«: »بع��د فت��ح 
حتقيق إثر تقدم منظمة أنا يقظ 
بدعوى، واالستماع للرجلني عدة 
مرات ل��دى القط��ب االقتصادي 
واملالي، قرر قاضي التحقيق قبل 
10 أي��ام توجيه اته��ام بتبييض 
األم��وال لنبيل وغ��ازي القروي«. 
وأض��اف أن القض��اء ق��رر أيض��اً 
املالية  واألرصدة  األمالك  »جتميد 

واملنع من السفر«.
واطل��ق الق��روي وش��قيقه عام 
للدعاي��ة،  دولي��ة  وكال��ة   2002
بينم��ا قال س��فيان الس��ليتي 
إن تفويض��ات قضائي��ة ص��درت 
نش��اطاتها  بش��أن  للتحقي��ق 
في اخلارج، وال ت��زال التحقيقات 
جارية. وقال إن م��ا جرى ال دوافع 

سياسية له.
ويعتب��ر نبي��ل القروي أح��د أبرز 
خصوم رئيس احلكومة يوس��ف 
الش��اهد، وف��ي ع��ام 2014 كان 
نش��طاً ج��داً في دع��م انتخاب 

السبسي.  قايد  الباجي  الرئيس 
واته��م ح��زب القروي الش��اهد 
وحزب »حركة النهضة« الداعم 
للحكومة باالستغالل »الفاحش 
الدولة ووسائلها في  ملؤسسات 

تصفية اخلصوم السياس��يني«. 
إل��ى  احلكوم��ة  رئي��س  ودع��ا 
االستقالة إذا كان يريد الترشح 

في االنتخابات املقبلة.
والقروي الذي أعلن نيته الترشح 

إل��ى االنتخاب��ات الرئاس��ية في 
أيار )مايو( املاضي، مؤس��س قناة 
»نس��مة«، إح��دى أب��رز القنوات 
اخلاصة ف��ي تونس وتبث من دون 

رخصة منذ سنوات.

مستشار ماكرون: فرنسا ال تسعى إىل الوساطة بني إيران وأمريكا

تونس: جتميد أصول املرشح الرئاسي نبيل القروي

وكاالت / البينة الجديدة
األميرك��ي  الرئي��س  وص��ف 
دونالد ترامب مؤخرا السفير 
البريطاني في واشنطن كيم 
داروش بأن��ه »ش��خص غبي 
ج��داً«، مك��ّررا هجومه على 
البريطانية  ال��وزراء  رئيس��ة 
تيري��زا م��اي حي��ث اعتبر أن 
املفاوضات بشأن »بريكزيت« 

هي »كارثة«.
وتشهد العالقات بني الواليات 
منذ  توتراً  وبريطانيا  املتحدة 
ديبلوماسية  نش��ر مذكرات 
مس��ربة انتقد فيه��ا داروش 

بشدة إدارة ترامب.
أم��س  أعل��ن  ترام��ب  وكان 
»ل��ن  املتح��دة  الوالي��ات  أن 

اتص��االت  اآلن«  بع��د  جت��ري 
م��ع الس��فير، لك��ن تيري��زا 
م��اي س��ارعت ال��ى التعبير 
عن دعمه��ا ل��داروش. وعاود 

هجماته  االميرك��ي  الرئيس 
صب��اح اليوم عل��ى »تويتر«، 
قائ��الً إن »الس��فير الغري��ب 
األطوار الذي أرسلته بريطانيا 

ال��ى الوالي��ات املتحدة ليس 
ش��خصاً يثي��ر إعجابنا، انه 

شخص غبي جداً«.
وبع��د أن أك��د ان��ه ال يعرف 

داروش، اض��اف ترام��ب ان��ه 
سمع بأن السفير البريطاني 
»أحمق ومغرور«. وتابع الرئيس 
تغريدت��ه:  ف��ي  األميرك��ي 
»قولوا له ان الواليات املتحدة 
لديها حالي��ا أفضل اقتصاد 
العالم  ف��ي  وأفض��ل جيش 
بفارق كبير، وانهما يصبحان 
 ... وأق��وى  وأفض��ل  أعظ��م 

شكرا السيد الرئيس!«.
وعاد ترامب ايضا الى مسألة 
خ��روج بريطانيا م��ن االحتاد 
وق��ال: »لقد قلت  االوروب��ي، 
لتيري��زا ماي كيف ميكنها ان 
تبرم مثل هذا االتفاق لكنها 
قامت بذلك عل��ى طريقتها 
الس��خيفة- غير قادرة على 

حتقيق ذلك. انها كارثة!«.
وفي املذكرات الدبلوماس��ية 
التي نشرتها مساء السبت 
صحيفة »مايل أون صنداي« 
الس��فير  وصف  البريطانية 
الرئيس  البريطاني خصوصاً 
االميرك��ي بأن��ه »يفتقر الى 
الكفاءة« وانه »شخص غير 
مس��تقر«. ويعود بعض هذه 
الع��ام 2017.  الى  املذك��رات 
البريطاني  الس��فير  ويتولى 
واش��نطن  ف��ي  منصب��ه 
من��ذ كان��ون الثان��ي )يناير( 
احلكوم��ة  وأعلن��ت   .2016
البريطانية ع��ن فتح حتقيق 
ملعرف��ة املس��ؤولني عن هذا 

التسريب.

احلريري: ال جلسة جمللس الوزراء 
قبل أن يهدأ اجلميع

ترامب يصف السفري الربيطاني يف واشنطن بالـ»غيب جدًا«

وكاالت / البينة الجديدة
أعلن��ت رئيس��ة حكومة هون��غ كونغ 
كاري الم، املوالي��ة لبك��ني، مؤخ��را أن 
مش��روع القانون الذي يتيح تس��ليم 
املطلوب��ني إلى الصني القارية فش��ل، 
لكن تطميناتها هذه لم تقنع احملتجني 
الذين تعهدوا تنظيم تظاهرات جديدة. 
وهون��غ كونغ املس��تعمرة البريطانية 
الس��ابقة غارق��ة منذ أس��ابيع بأزمة 
سياسية خطرة، وش��هدت تظاهرات 
تخللتها مواجهات عنيفة بني عناصر 
ش��رطة وأقلية متطرفة من احملتجني. 
واتس��ع الغضب املنطلق أساس��اً من 
رفض قانون تس��ليم املطلوبني املعلق 

حالي��اً إل��ى مطال��ب تش��مل احلريات 
الدميوقراطية، مع مطالبة املتظاهرين 
بوقف تهديد احلريات في املدينة شبه 
املس��تقلة. وفي خطابها األكثر مرونة 
حت��ى اآلن، اعترفت الم ب��أن محاوالت 
القان��ون  مش��روع  إق��رار  حكومته��ا 
أن  مؤك��دًة  تام��اً«،  »فش��الً  ش��هدت 
احلكومة لن تعيد دراس��ة القانون في 
البرملان. وأعلنت الم في مؤمتر صحافي: 
»مشروع القانون مات«، لكنها رفضت 
مرة جديدة احلديث عن س��حب نهائي 
للن��ص. وواص��ل احملتج��ون املطالب��ة 
بس��حب النص فوراً م��ن جدول أعمال 
اجمللس التش��ريعي، م��ن دون االنتظار 

إل��ى حني انقضاء مدته قانونياً بحلول 
مت��وز )يولي��و( 2020 ف��ي خت��ام الدورة 
البرملاني��ة املقبل��ة.  وأكد أح��د وجوه 
احلراك الدميوقراطي لعام 2014 جشوا 
وونغ الذي خرج مؤخراً من السجن، في 
تغري��دة: »قالت كاري الم إن املش��روع 
م��ات، وه��ي كذب��ة س��خيفة جديدة 
موجهة لش��عب هونغ كونغ واإلعالم 
األجنبي، ألن النص سيبقى موجوداً في 
البرملان حتى متوز املقبل«. من جهتها، 
أك��دت النائب��ة املؤي��دة للدميوقراطية 
كلودي��ا مو أن إعادة دراس��ة القانون ال 
تزال أمراً ممكناً، مش��يرًة إل��ى »انعدام 

الثقة متاماً باحلكومة«.

حمتجو هونغ كونغ يرفضون تصرحيات رئيسة احلكومة

وكاالت / البينة الجديدة
أكد رئيس احلكومة اللبنانية 
س��عد احلريري أنه ل��ن يدعو 
الوزراء  لعقد جلس��ة جمللس 
قب��ل أن يهدأ اجلمي��ع، وقال: 
»خليهم يروق��وا على الناس 
وعل��ى البل��د«. كالم احلريري 
ج��اء ردا عل��ى س��ؤال، عقب 
رعايته في الس��راي الكبيرة 
توقي��ع مذكرة »عق��د تأهيل 
وصيان��ة وجتهي��ز وتش��غيل 
وإدارة وتدريب«للمعهد الفني 
الفندقي في منطقة امليناء – 
مدينة طرابلس، ملدة 15 سنة، 
وذل��ك بني الدول��ة اللبنانية- 
وزارة التربية والتعليم العالي 
ممثل��ة بالوزير أكرم ش��هّيب 
الشمال  »استثمار  و«شركة 
ش.م.ل« ممثلة برئيس مجلس 
األش��قر. حضر  بيار  إدارته��ا 
احلفل الرئيس جنيب ميقاتي، 
اجلس��ر،  س��مير  والن��واب: 
محمد كب��ارة، دمي��ا جمالي، 
نق��وال النحاس، ج��ان عبيد، 
علي دروي��ش وفيصل كرامي، 
الش��خصيات  وحش��د م��ن 
واملعني��ني. اس��تهل احلف��ل 
رئي��س  ملستش��ار  بكلم��ة 
للش��ؤون  ال��وزراء  مجل��س 

ق��ال  ف��واز  ف��ادي  اإلمنائي��ة 
فيها: »جنتمع اليوم من أجل 
إطالق مشروع املعهد الفني 
الفندقي ف��ي منطقة امليناء 
إنش��اؤه  متّ  الذي  بطرابل��س، 
عام 2011 بواس��طة مجلس 
اإلمناء واإلعم��ار وبتمويل من 
بقيم��ة  العرب��ي  الصن��دوق 
تبلغ 14 بلي��ون ليرة لبنانية، 
التربي��ة  وزارة  ملصلح��ة 
والتعلي��م العال��ي«. وأش��ار 
إل��ى أن »بعد نحو 9 س��نوات 
من ع��دم متّك��ن الدول��ة من 
تشغيل املبنى، ارتأى الرئيس 
بالقطاع  االستعانة  احلريري 
اخل��اص. واش��ار ال��ى أن هذه 
»اإلتفاقي��ة الت��ي أجنزت بعد 
18 ش��هراً بإصرار وتأكيد من 
ومبس��اعدة  رئيس��احلكومة 
وإيجابية من اجلميع، تشّكل 
منوذجاً وِمدماكاً وُقدوة لتعاون 
القطاع��ني اخلاص والعام، ما 
يسمح بتطويرها وتطبيقها 
في مجاالت عّدة، مثل مشروع 
س��وق اخلضار والفاكهة في 
رش��يد  ومع��رض  طرابل��س 
واملستش��فيات  كرام��ي 
واملنش��آت  واملرافئ  واملدارس 

الرياضية«.



*ديانا فاخوري

هل ب��دأت “صفقة القرن” مع رائحة النفط بالنفي االول للش��ريف 
حسني الى اس��طنبول )1893م حتى عام 1908م( مستتبعا بالنفي 
الثاني )1925م حتى وفاته عام 1931م( .. وكم ش��ُرف الثامن من متوز 
بارتقاء الزعيم انطون س��عادة والقائد غسان كنفاني كتفا بكتف 

مع ماليني الشهداء على طريق املقاومة والتحرير!
نعم فاز الش��ريف احلس��ني بن علي مبرارة، بل ش��رف، النفي مرتني .. 
أراد الش��ريف للعرب االس��تقالل واحلرية منذ نهاية القرن التاس��ع 
عش��ر، فكان مصيره النف��ي )النفي األول( إلى إس��طنبول منذ عام 
1893م حت��ى ع��ام 1908م .. ثم جاء النفي الثان��ي اثر اعتراضه على 
مفرزات س��ايكس / بيكو واس��تنكاره لتأس��يس “اخ��وان من طاع 
اهلل” كجمعية سياس��ية ترت��دي العباءة الديني��ة، وتدعو للهجرة 
في س��بيل اهلل ، واحلشد باس��م الدين، واجلهاد ضد االخر واالغيار .. 
كم قلت أنهم عملوا ويعملون علی ادغام العروبة باالسالم بحجج 
التماث��ل والتقارب والتجان��س في محاولة دؤوبة الس��كان العروبة 
وادراجه��ا فلجمها من��ذ “اخوان من طاع اهلل” الت��ي، ولطاملا كررت 
ذلك، قامت في سياق سايكس / بيكو الجهاض “حلم الثورة العربية 
الكبری”؛ ذلك املش��روع القومي العربي في احلجاز الذي استقطب 
مجموع��ة من الثوار العرب املناضلني ضد الصهيونية واالس��تعمار 
نح��و دولة قومية عربية .. وعندما رفض الش��ريف حس��ني التخلي 
ع��ن حلم “الث��ورة العربية الكب��ری” وابى االنصي��اع لرغبة اإلجنليز 
االكتفاء مبملكة احلجاز، قام اإلجنليز باإليعاز البن سعود ومساعدته 
بإحتالل احلجاز .. وفي عام 1925م مت النفي الثاني للش��ريف حسني 
ال��ى قبرص حتى مرضه األخير قبل ان يُنقل الى عمان، لُتعلن وفاته 
هناك، فالقدس ليوارى ثراها الطاهر! نعم هكذا مت انتزاع واغتصاب 
الس��دانة على بع��ض األماكن املقدس��ة عام 1925بتوس��ل بعض 
“رب��اع احلمايل” املطواعة وإس��نادهم بالني��ران البريطانية وبغطاء 
م��ن “اخ��وان من ط��اع اهلل” عق��ب ازاح��ة العثماني��ني – اجهاضا 
للث��ورة العربي��ة الكبری وفي س��ياق القضاء عل��ى “مملكة العرب” 
تنفيذا التفاقية س��ايكس/ بيكو لتفتيت وجتزئة وتقسيم وشرذمة 
وتش��ظية وتفكيك منطقتنا وش��طب األردن الكي��ان واإلقليم من 
اخلارط��ة وإحلاقه كفائض جغرافي )حوالي 90,000كم²( بفلس��طني 
)حوالي 27,000 كم²( لتصبح مساحة فلسطني “املوعودة بلفوريا” 
حوال��ي 117,000 ك��م² )فتتواض��ع اس��رائيل بقبوله��ا فلس��طني 
م��ن البح��ر الى النه��ر – مجرد حوال��ي 23 % من “حقه��ا البلفوري 

السايكس��بيكوي” من خالل “صفقة ألق��رن”!( .. كما عملوا على 
تفريغ املنطقة برمتها من مس��يحييها وبالتالي من عروبتها تبريرا 
ليهودية الدولة .. وضمن السياق ذاته متت األطاحة بوحدة الضفتني 
)197٤/1988( بالفت��ات وعناوي��ن وش��عارات بدت براق��ة حينئذ! اما 
اليوم، فما لبثوا يحاولون الفصل بني “الكعبة املش��رفة” و”أرامكو 
املكرمة”، ويجهدون في انتزاع واغتصاب الس��دانة العربية االردنية 
على املقدسات القدسية انس��جاما مع “املصاحلة التاريخية نحو 
اس��رائيل الكبرى” ضمن لعبة )ال أقول استراتيجية( ترامب اجلديدة 
لألم��ن القومي .. وترجمته��ا الى “صفقة القرن” ف��ي املنطقة و ما 
تتطلبه من محاوالت دؤوبة لدفع االردن علی ظهر او الی بطن صفيح 
س��اخن! وهنا اكرر، اح��وال عربي��ة متردية تتمظهر جزئي��ا بهرولة 
تطبيعي��ة مجانية تفتح األبواب مش��رعة عل��ى صفقة او صفاقة 
او صفعة القرن كاس��تثمار صهيواعروبيكي اس��تراتيجي توس��ل 
سياسة اخلطوة خطوة او القضم التدريجي من القدس الى اجلوالن 
فإس��قاط صفة االحتالل عن كل ماتغتصبه “اس��رائيل” وإسقاط 
صفة “الجئ” عن “الفلس��طيني” ومحاص��رة وكالة غوث الالجئني 
إس��قاطا حلق الع��ودة، وف��ي الطريق إلص��اق تهمة اإلره��اب بقوى 
املقاومة والتحرير من غزة الى القدس، ومن سوريا الى ايران. وها هم 
يحاول��ون إجناز هيكل دولي صوري لتمويل الصفقة من أموال العرب 
في “ورش��ة البحرين” مستخدمني “الفجيرة وخليج عمان” كورقة 
“طرنيب التش��تيت” وغايتهم: السالم واالزدهار من اجل اسرائيل”! 
يوازي ذلك ويرافقه أقدام، أحجام، صبر تكتيكي، صبر اس��تراتيجي، 
تش��تيت االنتباه، ص��رف االهتمام افس��احا لرد قد يأتي “قس��ديا” 
او “ُحديدي��ا” – وبكل األحوال هو اس��تمرار للتخبط وش��راء الوقت 
وأم��وال النفط! نعم ٓش��ُرف الثام��ن من متوز بارتق��اء الزعيم انطون 
سعادة والقائد غسان كنفاني كتفا بكتف مع ماليني الشهداء على 
طريق املقاومة والتحرير في مس��يرة التصدي حملاوالت خنق املبادرات 
القومية الوطنية تثبيتا التفاقية س��ايكس – بيكو، وتأمينا لتدفق 
النفط ملصلحة اصحاب محور الشر الصهيواعروبيكي ووالته .. وها 
هم يعاودون اليوم ويعيدون انتاج هذا املش��هد املرّكب في س��وراقيا 
ولبنان وفلسطني واألردن، وان اختلف االسلوب وازداد توحشا و دمويّة 
– “احملرق��ة الدبلومالي��ة” او “الهولوكوس��ت الصهيواعروبيك��ي”! 
بالغاز “الدبلومالي” يعملون على حرق القضية واصحابها ناسني او 
متناسني فلسطينية املقولة احلكمة االَتية من صلب التجربة كما 
وردت في الكتب املقدس��ة ان ال بثالثني م��ن الفضة وال باخلبز وحده 
ال والس��لطان واجمل��د الصهيواعروبيكي  يحيا االنس��ان! .. َليمَْس ِباملمْ
َيا اإلِنمَْس��اُن! .. ويبقى العربي الفلسطيني ممتلئا من الروح  َدُه يَحمْ َوحمْ
املقاوم املقدس مهما فعلت أبالس��ة القرن وشياطينه فمكتوب أَنمْ 
َيا اإلِنمَْساُن،  َدُه يَحمْ ال والسلطان واجملد الصهيواعروبيكي َوحمْ َليمَْس ِباملمْ
بَل بكل حبة تراب تخرج من ارضنا وكل قطرة ماء تنزل من س��مائنا 
ولن يتعب هذا الطني ولن يرحل، ولن يبدل تبديال حتى وان طرحتموه 
من اعلى األجنحة او الش��رفات او القمم الى أسفل فمكتوب أيضاً 
ان رج��ال اهلل في امليدان يتلقفونه ويحملونه على األكف .. ال جتربوا 
صاحب االرض العربي الفلس��طيني املقاوم، فاالرض أرضنا والقدس 
قدسنا والبحر بحرنا والشمس شمسنا والسماء لنا .. هنا القدس، 

هنا اجلوالن، هنا اإلسكندرون – السالم مير بتحرير فلسطني .

عبد الباري عطوان

أوَفت السلطات اإليرانّية بوعدها، وبَدأت في استئناف 
تخصي��ب اليوراني��وم اعتب��ارًا م��ن يوم أم��س االحد، 
وبنس��بة أعلى م��ن املُّتف��ق عليه في االتف��اق النووي 
الذي ج��رى التوّصل إليه بينها وب��ني الِقوى الُعظمى 
عام 2015، وتُفيد تقارير ِش��به رسمّية إلى أّن ُمعّدالت 
الّتخصي��ب قد تِصل إلى 20 باملئة ف��ي األيّام القليلة 

املُقبلة.
تنفي��ذ هذا الوع��د، أو التهديد، مع انته��اء مّدة ال�60 
يوًما التي أعطتها الس��لطات اإليرانّية للدول األوربّية 
الت��ي طالبته��ا االس��تمرار بااللِتزام ف��ي االتّفاق رغم 
االنس��حاب األمريك��ي، يُؤّك��د أنّه��ا ُمصّمم��ٌة على 
التنّصل بش��كٍل تدريجيٍّ من بُنوده، الواِحد تلو اآلخر، 
حتى يت��م تخفيف الُعقوبات املَفروضة عليها، وعودة 
نفطها إلى األسواق العاملّية، أو األوربّية على األقل دون 

عواِئق.
الس��يد عباس عراقج��ي أعطى ال��دول األوربّية ُمهلة 
جدي��دة ِمقدارها 60 يوًما لتخفيف الُعقوبات، وإال فإّن 
إيران س��تنتقل إلى تنفيذ املرحلة الثالثة من االتفاق، 
وهي ق��د تعني من وجه��ة نظر بعض اخُلب��راء إضافة 
أكث��ر من عش��رة آالف جهاز طرد مرك��زي،  وتخصيب 
اليوراني��وم بنس��ب قد تص��ل إلى 90% وهي النس��بة 
الالزم��ة إلنت��اج رؤوس نوويّ��ة، إذا تطّلب األم��ر، وتأّكد 
أّن ُكل ه��ذه الّضغ��وط ل��م تنجح في رف��ع احِلصار أو 

تخفيفه.
الرئي��س الفرنس��ي إميانويل ماكرون أعلن عن إرس��ال 
كبير ُمستش��اريه إلى ِطهران في رس��الٍة عاجلٍة إلى 
القي��ادة اإليرانّية س��عًيا لتخفيف التوتّ��ر، ولكن من 
غي��ر املُتوّق��ع أن يكون لهذه الرس��الة أّي تأثي��ر إال إذا 
ا بخطوات عملّية لرفع  ا أوربيًّ كان��ت حتمل تعّهًدا جديًّ
احِلص��ار، أو عدم الت��زام أورب��ا وُش��ركائها بالُعقوبات 

األمريكّية على إيران.

احتج��از بريطاني��ا لناقلة نفط حتم��ل 300 ألف 
طن م��ن النف��ط االيراني كانت ف��ي طريقها إلى 
مياه البحر املتوسط عبر مضيق باب املندب، كان 
القّش��ة التي قَصمت ظهر بعي��ر الّصبر اإليراني، 
ودفع��ت الِقيادة اإليرانّية إل��ى البدء في تخصيب 
اليوراني��وم دون ت��رّدد، وف��ق ُمع��ّدالت أعل��ى م��ن 
املَنصوص عليها ف��ي االتفاق، فهذا االحتجاز لم 
ا ووفق قرارات صادرة عن األمم املتحدة  يُك��ن قانونيًّ
ومجلس أمنها الدولي، وإّن��ا وفق عقوبات أوربّية 
مفروض��ة عل��ى س��وريا التي م��ن املُفت��رض أن تكون 
هذه الّناقلة ُمتوّجهة إليها، وهو ما نفته الس��لطات 

اإليرانّية.
بريطاني��ا ه��ي أح��د ث��الث دول أوربّية وّقع��ت االتفاق 

الن��ووي، واحتجازها ناقلة إيرانّي��ة بطلٍب من الرئيس 
دونال��د ترام��ب وإدارته، يعن��ي أنّها تقف ف��ي اخلندق 
األمريكي ف��ي ُمواجهة إي��ران، وال نس��تبِعد أن تكون 
الدولت��ني األخريني، أّي فرنس��ا واملاني��ا، تِقفان املوقف 

نفسه دون إعالٍن رسمّي.
الس��لطات اإليرانّية وصفت هذه اخلطوات البريطانّية 
بأنّه��ا عملّية “قرصنة”، وتعّهدت بال��ّرد، ولكن دون أن 
تُوِض��ح ع��ن مضمونه، ولن ُنفاجأ إذا م��ا جاء هذا الّرد 
، أّي احتج��از ناقلة بريطانّية ف��ي مضيق هرمز،  مُماث��الً
أو اس��تهداف س��فينة أخرى من قبل ُحلفاء إيران في 
البحري��ن األحم��ر أو املتوس��ط، فالّناقل��ة بالّناقل��ة، 
واملضي��ق باملضي��ق، والب��اِدي أظل��م، مثَلم��ا يق��ول 

مسؤولون إيرانّيون.

الّتصعيد هو الُعنوان األب��رز، واألدق توصيًفا لتطّورات 
األيّ��ام األخيرة، فإق��دام إيران عل��ى الّتخصيب تأكيد 
عل��ى جديّ��ة مواقفه��ا، واس��ِتعدادها للوص��ول إلى 
نهاية الّش��وط، أّي احلرب إذا اقتضى األمر، ورس��التها 
إل��ى خصميه��ا األمريك��ي واإلس��رائيلي وُحلفائهما 
العرب واضحة، تقول ُمفرداتها أنّها س��ُتقاوم احِلصار 
بشّتى الّطرق والوسائل، ولن ترفع الراية البيضاء أمام 

الّتهديدات األمريكّية مهما تعاَظمت قّوتها.
األم��ر الغري��ب، واملُثي��ر للغض��ب ف��ي آن، أن يّته��م 
املس��ؤولون األمريكّيون، وعلى رأسهم الرئيس ترامب 
إيران بخرق االتف��اق النووي، ويُكّرر آخ��رون، خاّصًة في 
أورب��ا، ووكالة الطاقة الذريّة في فيينا، وينس��ى هؤالء 
ا من  جميًع��ا أّن إدارة ترام��ب هي التي انس��حبت ُكلِّيًّ
االتّفاق، وأّن إيران اس��تمّرت بااللتزام به ألكثر من عام، 
عل��ى أمل أن يُوّج��ه العالم املُنافق كلم��ة لوٍم واحدة 
إلى ه��ذه اإلدارة، ويُدين ُعقوباته��ا، ويُطالبها بااللتزام 

بتوقيعها وكل تعّهداتها بالّتالي.
إي��ران مبوقفه��ا الصلب ف��ي ُمواجهة هات��ني القّوتني 
األمريكّي��ة واألوربّي��ة، حُتاول وضع حد لغطرس��تهما، 
وإجبارهم��ا على احت��رام االتّفاقات الت��ي يعقدانها، 
ومع دول العالم الثالث ُخصوًصا، إيران تتحّدث باس��م 
الِفلس��طينيني الذين وّقعوا اتّفاق أوسلو مع إسرائيل 
قب��ل 26 عاًم��ا، ول��م يُنّفذ بن��ًدا واحًدا منه، وباس��م 
الِعراقي��ني ال��ذي جرى احت��الل بالدهم حت��ت اّدعاءات 
كاذبة وُمفبركة حول أسلحة الدمار الشامل، وباسم 
الليبي��ني الذين تعّرضت بالدهم لقصف س��ّجادي من 
حلف “النات��و” وطائرات��ه وحتويلها إلى دولٍة فاش��لٍة 
انتقاًم��ا من رئيس أراد الدينار الذهب��ي اإلفريقي بدياًل 
ع��ن الهيمن��ة املالّي��ة الفرنس��ّية واألوربّية، وباس��م 
ُمعظم السوريني الذين أرادت أمريكا وُحلفاؤها العرب 
متزي��ق دولتهم، وإزالته��ا عن اخلريطة كُق��ّوٍة إقليمّيٍة 
ترُفض اخُلنوع لإلمالءات اإلس��رائيلّية وتتنازل بالّتالي 

عن أراضيها واألراضي الِفلسطينّية.
م��ن الذي أعط��ى أمريكا احل��ق بفرض ُعقوب��ات مييًنا 
وِش��مااًل لكل دول��ة، ُعظمى كانت أو ُصغ��رى، ترُفض 
إمالءاته��ا وهيمنتها على الّنظام املالي العاملي؟، ومن 
ال��ذي أعطى أوربا احلق ف��ي منع الوق��ود والّطعام عن 

أكثر من ٤0 مليون سوري وِعراقي و70 ِمليون إيراني؟
ه��ذا العالم الغربي الذي تتزّعمه أمريكا وإس��رائيل ال 
يحت��رم تعّهدات��ه، وال االتّفاقات الت��ي يُوّقعها، ولهذا 
يِج��ب الوقوف في خن��دق إيران التي حُت��اول تصحيح 
هذا الوضع االسِتكباري األعوج، وتضع كلمة الّنهاية 
ملُسلس��الته االس��تفزازيّة، س��واء اتّفقن��ا معه��ا أو 
اختلفنا، فقد طَفح الكيل، وال بُد من انتفاضٍة عامليٍة 

ا لهذا االسِتخفاف، ولهذِه املهازل . تضع حدًّ

االمارات تغري خطابها وتنسحب من اليمن .. بهدوء

محمود الهاشمي 

ليس من الغرابة، ان نش��هد مثل هذا 
التراجع في اخلط��اب االماراتي اخيراً، 
وال��ذي جتلى في املؤمتر الصحفي لوزير 
خارجية االمارات عبد اهلل بن زايد، الذي 
اكد في��ه ان الهجم��ات االخيرة على 
ناقالت النفط ف��ي بحر عمان يحتاج 
ال��ى )دليل مقنع( لتوجيه التهمة الى 
ه��ذا الط��رف او ذاك، وان��ه« الميكن ان 
نحمل اي دولة مس��ؤولية الهجمات 
االخيرة على ناقالت النفط اخلليجية 
لعدم كفاي��ة املعلوم��ات«، مؤكداً ان 
»هنالك مناقش��ات لتشكيل حتالف 
دولي بشان االمن البحري في اخلليج«، 
وبشان ايران، دعا وزير خارجية االمارات 
الى »مشاركة دول املنطقة في االتفاق 
النووي«، فيما اشار الى ان »بلده تدعم 
جهود املبعوث الدولي لليمن للوصول 

الى حل سياسي«.
ف��ي ذات الوق��ت ف��ان االخب��ار الواردة 
تؤكد ان االمارات بدأت عملية سحب 
قواتها من اليمن تدريجياً، وقدوم قوات 
سعودية لشغل املكان، جنوب اليمن 
فيما االخبار التي اكدها مسؤول قريب 

من احلكومة االيرانية ان االمارات بعد 
تفجي��رات ناق��الت النفط ف��ي ميناء 
الفجيرة قد ارس��لت عدة شخصيات 
ال��ى ايران ، تطالب ابع��اد االمارات من 
االزمة بني اي��ران والوالي��ات املتحدة .. 
في وقت كانت اجلمهورية االس��المية 
قد اعلنت ان الرد العسكري اليشمل 
التجاوز على حدود اي��ران جواً او براً او 
بحراً انا يش��مل اجلهة التي انطلقت 
او  قاع��دة عس��كرية  منه��ا، س��واء 

غيرها.
التراجع��ات  م��ن  السلس��لة  ه��ذه 
ف��ي اخلط��اب االماراتي، ج��اء نتيجة 
تداعيات داخلية وخارجية، جعلتهم 
ف��ي موقف يكونون فيه مبوقف احلرج، 
وميكن ان جنملها في االسباب اآلتية: 

1-ان االمارات تتكون من عدة »امارات« 
وهنالك اجمللس االحتادي الوطني ، كان 
قد اعت��رض ملرات على انخراط اجليش 

االماراتي في احلرب ضد اليمن .
2-تصاع��د االحتجاج��ات على حجم 
اجلرائم التي ارتكبها املوالون لالمارات 
في جنوب اليمن من قتل وترهيب وما 
يالقيه الس��جناء في الس��جون التي 

اعدوها هناك.
- 3-تصاع��د ع��دد القتل��ى من اجليش 
»الرس��مي« لالم��ارات ف��ي احلرب ضد 
اليمن الى )111( قتيالً ومن امارات غير 
)أب��و ظبي( مم��ا اثار حفيظ��ة االمارات 

االخرى ..
٤-الهجوم الصاروخي النصار اهلل الذي 
طال مطار »ابو ظب��ي« اثر كثيراً ليس 
عل��ى حرك��ة املالحة اجلوي��ة بل على 

احلال��ة االمني��ة للش��ركات االجنبية 
التي تبحث عن بيئة آمنة .

اليمني  5-الرفض الش��عبي للشعب 

ف��ي  وتدخل��ه  االمارات��ي  للتواج��د 
ش��ؤونهم الداخلية والسعي لفصل 
اجلن��وب ، ومحاول��ة الس��يطرة على 

ميناء عدن وجزيرة »سوقطرة«.
االم��ارات  ب��ني  دب  ال��ذي  6-اخل��الف 
والس��عودية وال��ذي عب��ر عن��ه وزي��ر 
اخلارجي��ة املس��تقيل خال��د اليماني 
بالق��ول« هن��اك خل��ل ف��ي العالق��ة 
بني االم��ارات والس��عودية في قضية 
التحالف العربي والعالقة مبا يس��مى 

ب�«الشرعية«.

7-حت��اول االم��ارات حتس��ني صورته��ا 
ام��ام العال��م بع��د سلس��لة طويلة 
ف��ي  والتدخ��الت  التج��اوزات  م��ن 
ش��ؤون دول عدي��دة، فب��دت وكانه��ا 
تابع��ة للس��عودية اكثر م��ن ان جتد 

شخصيتها السياسية واالمنية.
8-حج��م اخلس��ائر املادي��ة املكلف��ة 
لتغطي��ة نفق��ات احل��رب ف��ي اليمن 
وصلت ال��ى مع��دل )16( ملي��ار دوالر 
س��نوياً، وه��ذا ما اث��ر عل��ى امليزانية 
العام��ة للدول��ة وف��رض مزي��د م��ن 
الضرائ��ب عل��ى االجان��ب املقيم��ني 
في االم��ارة، وعلى مواطن��ي االمارات 

انفسهم.
9-التيق��ن بع��د م��رور اكثر م��ن اربع 
س��نوات على احلرب في اليمن ان هذه 
احلرب اصبحت اشبه بالورطة وليس 

لها من نهاية معلومة.
10-التيقن بعد تعرض ناقالت النفط 
للحرق والتفجي��ر في ميناء الفجيرة 
ان الواليات املتحدة غير جادة في الرد، 
وانها غير ق��ادرة على حماية مصالح 

اصدقائها.
م��ن  هنال��ك  لي��س  ان  11-التيق��ن 
منطقة في اخلليج بعيدة عن متناول 
ف��ي  اس��تمرت  م��ا  اذا  »خصومه��ا« 
سياس��اتها والتماه��ي مع املش��روع 

االمريكي.
12-التأك��د ان ايران دول��ة قوية وقادرة 
عل��ى تنفي��ذ تهديداته��ا ف��ي ح��ال 
االس��تمرار في الضغط عليها سواء 
في مجال العقوبات االمريكية عليها 

او باالعتداء العسكري املباشر.

13- ان شخصية ترامب لم تعد موضع 
ضم��ان ألي اتفاق مع الواليات املتحدة 

في ظل ادارته.
1٤-االنزعاج من طريقة تعامل الرئيس 
االمريك��ي »ترامب« مع ام��راء اخلليج 
وخاصة مع امللك الس��عودي سلمان 
بن عبد العزيز في االستهزاء وجعلهم 

مدعاة للسخرية.
15-ان االم��ارات املتح��دة حتم��ل م��ن 
التن��وع الكثي��ر، بحيث لديه��ا )200( 
جنس��ية ينتم��ون ال��ى )150( قومية، 
البال��غ  االصلي��ني  الس��كان  واره��اق 
عددهم )650( الف نسمة، في احلروب 
والتدخالت اخلارجية س��يفقد الدولة 
اللغ��ة  وان  خاص��ة  خصوصيته��ا، 
العربية اصبح��ت الرابعة بني اللغات 

في االمارات.

16-االمارات لي��س لديها موارد وثروات 
س��وى النفط، وان ارضها غير صاحلة 
للزراع��ة معظمها صح��راء ومناطق 
ملحي��ة ، ومس��احتها ال تتعدى )83( 
املسكونة  الس��احلية  واملناطق  كم، 
تعث��ر  واي  مالي��ني،  ب)10(  تنحس��ر 
بتصدير النفط س��يجعل الش��ركات 
واملصارف وحركة راس املال سرعان ما 

تغادر .
17-االم��ارات تدرك جي��داً ان لدى ايران 
عمق��اً اس��تراتيجياً ميك��ن ان ال يؤثر 
عل��ى جمي��ع مصاحلها ف��ي املنطقة 

سواء في البعد االمني او االقتصادي.
18-املس��ؤولون ف��ي االم��ارات ادرك��وا 
بان »االس��تعانة« »باملرتزقة« ال ميكن 
االعتم��اد علي��ه ف��ي اية مهم��ة، وان 
االموال الت��ي تدفع لهم وللش��ركات 

املوردة لهم باتت تثقل املوازنة.
19-اخط��أت االمارات ف��ي دفع قواتها 
على االرض في اليم��ن، بينما اكتفت 

السعودية بالطلعات اجلوية .
20ب��ات الش��عب االمارات��ي ي��درك ان 
جتريه��ا  الت��ي  »التطبي��ع«  عملي��ة 
احلكومة بعيدة عن قيمهم وثقافتهم 
الفلس��طينية  القضي��ة  اجت��اه 

واملقدسات .
21- البيان��ات الت��ي تصدر ع��ن مراكز 
الدراس��ات في االقتصاد تؤكد حجم 
االس��تثمارات لشخصيات صهيونية 
ف��ي االم��ارات، م��ا اثار غض��ب جميع 
املسلمني سواء من شعب االمارات او 

املسلمني املقيمني .

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

تصاعد االحتجاجات 
على حجم الجرائم التي 
ارتكبها املوالون لالمارات 
يف جنوب اليمن من قتل 
وترهيب وما يالقيه 
السجناء يف السجون التي 
اعدوها هناك

بريطانيا هي أحد ثالث 
دول أوروبيـّة وّقعت االتفاق 
النووي واحتجازها ناقلة 
إيرانيـّة بطلٍب من الرئيس 
دونالد ترامب وإدارته 
يعني أنـّها تقف يف الخندق 
األمريكي يف مـُواجهة إيران
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املــوت  “مشــاريع  اإلماراتيــة:  الخليــج 
والخراب” بني قوات حفرت وحكومة الوفاق 

الوطني

وتباين��ت آراء الكتاب بني مؤي��د ومعارض لقوات 
حفتر. فبينما يدعو البعض إلى دعم قوات حفتر 
ف��ي “حربها ضد املليش��يات و تنظيمي )داعش( 
و)القاع��دة(”، ي��رى آخ��رون أن “ش��رعية حفت��ر 

املزعومة لم تسلم من انتقادات”.
تقول اخلليج اإلماراتية في افتتاحيتها إن “احلرب 
الت��ي يخوضها اجليش الوطن��ي الليبي منذ مدة 
لم تع��د مقتصرة عل��ى امليليش��يات التي تدير 
العاصم��ة طرابلس، بل وحت��ى من يقوم بتمويل 
هذه امليليش��يات، خاصة بعد أن كش��فت األيام 
القليل��ة املاضية وجود جهات خارجية تس��اند 
األعم��ال اخلارج��ة ع��ن القان��ون ف��ي العاصمة 
وخارجها، من بينها مجاميع من األشخاص جرى 
اس��تقدامهم من تركيا حملارب��ة الليبيني، إضافة 
إل��ى تنظيمي )داعش( و)القاع��دة(، اللذين اتخذا 

من ليبيا منطلقاً ملهاجمة اجليش الوطني”.
وتضي��ف الصحيف��ة أن “تركي��ا دفع��ت خ��الل 
األش��هر القليلة املاضية بالعدي��د من العناصر 
املوالية جلماعة اإلخوان املسلمني ملساندة ودعم 
املسيطرين على العاصمة طرابلس ... لهذا تبدو 
مهمة اجلي��ش الوطني ف��ي ليبيا خ��الل الفترة 
األخي��رة كبي��رة واس��تثنائية؛ ألنها تس��تهدف 
تش��ير  الت��ي  اجلماع��ات  ه��ذه  م��ن  التخل��ص 
ارتباطاته��ا اخلارجية إلى كونها تش��كل خطراً 
عل��ى اس��تقرار ليبي��ا، ومحيطها خاص��ة أنها 
تتلقى تعليمات من وراء احلدود لتنفيذ مش��اريع 

املوت واخلراب والدمار”.

الشــرق األوســط اللندنية : هــل خليفة 
حفرت “شخصية وطنية” أم يقود “انقالبا 

عسكريا فاشال”؟
يرى يوس��ف الديني في الشرق األوسط اللندنية 
أن “ليبي��ا اليوم واحدة من أكث��ر مناطق الصراع 
ف��ي العالم اس��تقطاباً عل��ى كل املس��تويات، 
أطماع األوروبيني، فرنسا وإيطاليا بشكل خاص، 

وخالفهم حول االنحياز باجتاه أحد طرفي النزاع 
لضمان الكعك��ة النفطية، واملصالح، من خالل 

ترقب حتول األحداث على األرض”.
يق��ول الدين��ي إن “ما يح��دث في ليبي��ا اآلن لم 
يعرف��ه بلد عربي م��ن قبل، ليس حلس��اب أعداد 
الضحاي��ا، وحجم الفوضى، بل حلالة الس��يولة 
السياس��ية، حتى بات من الصع��ب التمييز من 
ضد من؟ حظر جوي وحالة طوارئ وميليش��يات 
مناطقية موزعة على مدن حساسة، في مقابل 
محاوالت انقالب وانقالب عل��ى االنقالب، وأجواء 
من التط��رف املس��لح اجملاني لصال��ح املزيد من 
الفوضى، التي من املرجح أن تزداد متى ما دخلت 

األطراف اخلارجية على اخلط”.

الجزيرة السعودية : السراج و )التطنيش( 
غري املربر

أم��ا محم��د آل الش��يخ فيق��ول ف��ي اجلزي��رة 
الس��عودية إن “موقف اجلامعة العربية املتخاذل 
مما يجري في ليبيا، خاصة بعد طلب فايز السراج 
من األتراك التدخل واحتالل ليبيا، يثير كثيًرا من 

عالمات االس��تفهام حيال ه��ذا )التطنيش( غير 
املبرر م��ن هذه املنظمة اإلقليمي��ة العربية التي 
يفترض أن تهب لنصرة العرب الليبيني وإنقاذهم 
من التدخل التركي األجنبي، الذي متوله الصغيرة 

)قطر(”.
ويضي��ف الكاتب: “صحي��ح أن الكلمة الفصل 
اآلن للس��الح، غي��ر أن اجله��ود السياس��ية في 
أحايني كثيرة قد تس��هم مس��اهمة ذات ش��أن 
في تس��ليط األضواء على ه��ذه القضية التي ال 
يكترث به��ا العال��م وال يبدو أنها تش��غل باله، 
م��ن ه��ذا املنطلق فإنن��ي أطالب جامع��ة الدول 
العربية بأن تتحرك، لتطويق هذه املش��كلة قبل 
أن تتفاقم، وتتضخ��م، ويصعب تطويقها، فهل 

من مجيب؟”.
تق��ول ماج��دة العرامي ف��ي الع��رب القطرية إن 
حفتر “انقلب على عقبيه في طرابلس، وانقلبت 
علي��ه بع��د أي��ام قليل��ة تصريح��ات احللف��اء، 
وتراجعت )شعبيته املزعومة( في عيون من وااله. 
لم تكد متضي أيام قليلة على خروج قوات اللواء 

املتم��رد مدحورة من محيط مدينة غريان جنوبي 
طرابلس، حتى نأت أطراف تدعمه جهراً بنفسها 
عن م��ا أتى به من ُجرم فظيع في العاصمة، منذ 

هجومه عليها مطلع أبريل/نيسان املاضي”.
وتضيف الكاتبة أن “ش��رعية حفتر املزعومة لم 
تسلم من انتقادات وانقالبات املقربني؛ فواشنطن 
قب��ل باريس هي األخرى ذهب��ت ملراجعة موقفها 
من طغيان حفت��ر... خس��ارتان متواليتان حتّدان 
من )طموحات( حفتر وتابعيه، وقد تكون الثانية 
أش��د عليه من األولى؛ خسارة )الطموح الهجني 
في السيطرة( على طرابلس بعد املراهنة عليها، 
وخس��ارة األح��الف والداعمني الدولي��ني حتى إن 

أفصح بعضهم وسكت بعضهم اآلخر”.
ويق��ول عبي��د الرقيق ف��ي عني ليبي��ا “إن ما آلت 
إلي��ه األوضاع ف��ي ليبيا اليوم بع��د مضي ثالثة 
ش��هور من االقتتال حول العاصم��ة يدفع بقوة 
إلى البحث عن مخرج س��ريع لألزمة التي تشتد 
كل يوم، ومساهمة في حقن دماء اإلخوة األعداء 
يك��ون ملحا املطالبة بوقف فوري للقتال اجلاري، 

لك��ن الس��ؤال الذي يب��رز دائما ه��و كيف ميكن 
حتقي��ق ذلك خاصة في هذه الظ��روف التي تعلو 

فيها لغة الرصاص على العقل والسالم”.
ويضيف الكاتب: “ذلك طبعا رهني بإرادة األطراف 
املتصارعة أوال وإرادة اجملتمع الدولي ثانيا، ونعتقد 
أن عامة الليبيني يرغبون في ذلك ويتمنونه اليوم 
قبل الغد، باإلضاف��ة الى اإلجماع الدولي واتفاق 
الدول املهتمة بالشأن الليبي حول ضرورة إيقاف 

القتال”.
وي��رى الكات��ب أن مجلس األمن يج��ب أن يتبني 
“ق��رارا باإلجم��اع لوق��ف القتال الدائ��ر اآلن في 
طرابل��س واإلعالن عن هدن��ة مفتوحة وأن يتولى 
مجل��س األم��ن ذاته تنفي��ذ الق��رار وردع كل من 

يخالف من أي األطراف”.

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 .

ايران تِفي بوعودها وُتؤّكد جّديتها بتخصيبها لليورانيوم مُبعّدالت عالية

الصحافـة األجنبيــة

ترســــم خارطــة املتغريات السياسيــة يف املنطقـــة العربيـــــة و الشرق األوســـط

التطبيع لغًة .. ينتهي بال”بيع” .. والتطبيع سياسًة.. آخره “بيع”!



عبد املحسن عباس الوائلي

ان��ه املاض��ي ب��كل م��ا يحمل م��ن االم وام��ال انه 
الطفولة انه الصبا والش��باب انه القوة والعنفوان 
انه الكف��اح والنضال انه العمل ان��ه احلماس انه 
الثورة املتأججة امللتهبة داخل النفس انه الطيش 
اجل��د الالمب��االة يحمل كل املتناقض��ات انه الفقر 
واجلوع واحلرمان أنه اآلهات واحلس��رات الطويلة أنه 
الس��هر ال لش��يء ولكن هنالك ارتياح نفسي انه 
اخلوف انه التحدي والشموخ مضى ونحن لن نعرف 
قيمت��ه والى االن وهكذا هذه االجي��ال نراها تلعب 
ومترح والتعرف ماذا س��يحدث غدا انه املاضي وكف 
ان��ه زمن لن يعود واهلل ل��ن يعود ولكنه جميل رغم 
س��لبياته واليوم اكتب وانا اقول .. في استمرار جند 
انفسنا مشدودين الى املاضي .. احلاكم مشدود الى 
املاضي وبالذات الى الرموز املضيئة في ذلك املاضي 
والى حكام س��بقوه وبال��ذات اولئ��ك الذين كانت 
لهم ادوارا متميزة ومواقف وطنية وتضحيات.. وهو 
مش��دود –اذا كان يريد ان يك��ون صاحب دور وليس 
حاكما عابرا- من اجل ان يقتبس او يس��تأنس برأي 
او يجدد .. والكاتب مشدود الى املاضي وبالذات الى 
الرموز املضيئة في ذلك املاضي والى كتاب سبقوه 

من اجل ان يدرس جتربتهم ويحاول ان يصبح واحدا 
مثلهم .. والفنان مش��دود الى املاضي وبالذات الى 
الرموز املضيئة في ذلك املاضي والى فنانني سبقوه 
من اجل ان يحذو حذوهم وبذلك يدخل في س��جل 
اخلالدي��ن بع��د زمن، طالت س��نوات ه��ذا الزمن ام 

قصرت.
وما يق��ال عن احلاك��م والكاتب والفن��ان يقال عن 
رجال السياس��ة ويقال عن املرأة اخلالقة ويقال عن 
العالم والطبي��ب واملهندس والتاجر .. وهكذا. وفي 
حلظ��ات تأمل في احوال احلاضر يجد الواحد منا أيا 
كان موقع��ه، يتذكر املاضي واحيانا يتحس��ر على 
البس��اطة التي متيز بها املاض��ي وعلى االلفة التي 
اتس��مت بها العالق��ة بني الناس.. كذل��ك اننا في 
حلظات تأمل في بعض الكتابات واالغاني واساليب 
التعليم واخالق البش��ر جند انفس��نا نذكر باعتزاز 
فنان��ي املاضي وكت��اب املاضي واس��اليب التعليم 
في املاضي واخالق البشر في املاضي والتعامل بني 

الناس في املاضي.
ولقد ش��عر اجلي��ل العربي احلالي ببع��ض االهتزاز 
في ش��خصيته الن البعض ح��اول الغاء املاضي او 
تش��ويه س��نوات املاضي على رغم ان االحكام في 
هذا الش��أن يجب اال تكون قاطع��ة. هذا من جهة 
وم��ن جه��ة اخ��رى الن التق��دم املذهل ف��ي عالم 
التكنولوجيا جعل االنس��ان يب��دو مهتما باحوال 

الغد وابتكارات الغد فنسي بذلك ماضيه متاما.
وم��ن منطلق االميان بأن اجليل العربي يجب ان يلم، 
ول��و قليال، باملاضي.. ماضي االج��داد وليس املاضي 

البعيد.. ويجب علينا االعتزاز باجدادنا.

حسني فرحان

يتدوال كبار الس��ن حكاية الرئيس  الراحل عبد 
الكرمي قاسم مع اخلباز الذي وضع صورة كبيرة له 
ف��ي محله، فطلب منه أن يصغ��ر الصورة ويكبر 

الرغيف.
هذه احلكاية - رغم قدمها - لم جتد لها متنفسا 

قب��ل ع��ام ٢٠٠٣ ولم يت��م تداوله��ا إال في بعض 
اجملال��س اخلاص��ة، ح��ني كان��ت احلري��ة مومياء 
تقبع حتت القصور الرئاس��ية واهرامات اململكة 
البعثية في جمهورية القائد الضرورة الذي مألت 
صوره أرجاء حياتنا ف��ي مداخل املدن ومخارجها 

وفي دوائر الدولة
ومؤسس��اتها.. ف��ي املناه��ج الدراس��ية ودروس 
الرس��م وعل��ى الشاش��ة البيض��اء والس��وداء 
فامللون��ة.. وعلى النقود حتى تستش��عر ضرورته 

األيادي أن جتاهلت العيون صورته.
أتذك��ر .. ح��ني وق��ع على الع��راق حي��ف احلصار 
والس��نوات العجاف وتنعمنا حينها بانس��انية 
الغ��رب وأمري��كا وه��م يقتل��ون الش��عب ببطء 
شديد، أن النقود صارت تطبع في مطابع النظام 
لتمش��ية احلال فكانت فرصة سانحة للمزورين 

أن )يزوروا املزور(، فكان الس��وق يعج بفئات نقدية 
حكومية - مزورة بش��كل رس��مي - وأخرى مزورة 
بش��كل غي��ر رس��مي، وكان ه��ذا األمر يش��كل 
هاجس��ا محيرا لفئات هذا الش��عب املس��كني 
الذي اس��تعان بأجهزة تكش��ف املزور احلكومي 
من املزور اآلخر وب��كل األحوال هي مفارقة غريبة 
ف��ي زم��ن العجائ��ب الصدامية .. فظه��رت فئة 
م��ن الناس خبيرة في مجال اكتش��اف الفروقات 
فاخلط والنخلة والفسفورة من مقومات العملة 
الصدامية وعدم وجودها يعني أنها حبر على ورق 
واليتم التعامل بها رغم أن هذه وتلك تتوسطهما 
)ص��ورة الري��س( .. وق��د دفعن��ي االمتع��اض في 
حينها الى افتقاد صورة احلصان التي كانت تزين 

العمالت القدمية املعروفة ب� )السويسرية(
 )قد عميت عيوننا نبحث في اجلهاز..

عن نخلة المتنح التمر..
لكنها بهية ..

رئيسنا لم تكفه الرئاسة ..
فزاحم احلصان ..

في العمل��ة النقدي��ة .. كنت أردد ب��ني أصحابي 
الثق��اة - الذين يحفظون الس��ر - ه��ذه الكلمات 
التي كن��ت احتفظ به��ا في أوراقي ث��م مزقتها 
حني علمت بأن جل��ان التفتيش اقتربت كثيرا من 

حينا .
ثقافة الص��ورة ماتزال عالقة ف��ي أذهان البعض 
ومازال البعض يؤمن بها رغم تقادمها وتهالكها، 
رغ��م حالة القرف واالمتعاض منه��ا.. رغم حالة 
امللل التي صاحبت هذا الش��عب طيلة ٣٥ عاما 
من هذه الثقافة البالية التي تفرض على اجلميع 
أن يرى )صورة الري��س( وماتزال - رغم اختفاء ذلك 

الوج��ود البائس للنظام املقب��ور - ثقافة الصورة 
تتصدر املشهد اليومي حلياتنا دون مراعاة لتعدد 
التوجه��ات واختالف ال��رؤى، ورمب��ا نتفق جميعا 
على أنه��ا كانت ثقاف��ة بالية فيها تش��ويهها 
للمبان��ي واجل��دران ومداخ��ل املدن وف��رض للرأي 
والتوج��ه واإلنتم��اء واس��تعراض ينتم��ي لتلك 
العقلية القدمية املستهلكة، فلماذا هذا اإلصرار 
عل��ى البقاء في نفس الدائ��رة .. ملاذا النتفق على 

املشتركات ؟ 
فالزه��ور واحلدائ��ق واللوحات اإلعالني��ة اجلميلة 
اليختل��ف فيه��ا إثن��ان.. مل��اذا المنتث��ل لضوابط 
التعاي��ش ؟ ملاذا النخض��ع للتغيير نحو األفضل 
واألجم��ل ؟ نخلد ص��ور الش��هداء.. نصنع لهم 
نصبا تذكارية.. نخلد رموزنا.. علمائنا.. وبش��كل 
معقول ال أفراط فيه.. نحن لسنا بحاجة ألن نبدأ 

رحلتن��ا - ف��ي تغيير هذه املفاهي��م - من الصفر، 
كل م��ا علين��ا القي��ام به ه��و أن نب��دأ من حيث 
انته��ى العالم املتحض��ر، علينا فق��ط أن نرمي 
بطرفنا إلى عاصمة من عواصم العالم املتحضر 
ونستنس��خ جتربتها في هذه اجمل��االت والبأس أن 
تك��ون لنا بصمتنا وذوقنا.. أما آن األوان أن نتخلى 
عن ثقافة )صورة الري��س( التي راح ضحيتها في 
ذلك الزمن أناس رمى أطفالهم القمامة دون قصد 
قربها ليتالقفهم جالوزة األمن العامة والشعبة 

اخلامسة تنكيال وتعذيبا دون رحمة.
القضية بحاجة إل��ى وقفة مع الذات واإلميان بأن 
لكل ش��خص احلق في أن ينظر لصورة من يحب 
لكن ف��ي بيته ال في مداخل امل��دن وعلى اجلدران 

واألعمدة وفي جهات األرض األربعة.

 مارد عبد الحسن الحسون

تظل االدارة املس��ؤولة عن اية مؤسسة 
واحدة من القواعد األساس��ية لتحقيق 
االجناز املطلوب في اي مش��روع او توجه 
م��ن التوجهات احلياتي��ة القائمة و على 
جميع األصع��دة بدون اس��تثناء، وبقدر 
ما تكون االدارة ادارة اس��تراتيجية تأخذ 
بع��ني االعتبار الواقع ف��ي حضوره اآلني 
ومس��تقبله فإنها بالتأكيد تكون قادرة 
على تنفيذ املهمات املوكلة اليها باملزيد 
من املثابرة و التكيف مع كل الصعوبات 

مهما كانت ثقيلة.
و يتخ��ذ هذا املفه��وم م��ن االدارة حيزه 
املؤث��ر ف��ي ادارة امللف��ات األمنية س��واء 
كان ذلك على صعيد احلماية االعتيادية 
للمجتم��ع، او في اط��ار التصدي خملاطر 

جسيمة يتعرض لها البلد.
ان النزاهة ف��ي ادارة امللفات األمنية هي 
بحق واحدة من العوامل التي اس��تطاع 
من خاللها الع��راق مواجهة مخططات 
عل��ى درج��ة م��ن البش��اعة و الضغط 
العدواني اإلرهابي الذي استهدف البالد، 

و ازاء ذل��ك و لكي تتواص��ل هذه املهمة 
الناجح��ة الت��ي حققتها املؤسس��ات 
االمني��ة العراقية ضمن تعددها املعروف 
وزارة  و  الوطن��ي  االم��ن  و  الدف��اع  وزارة 
كل  و  الش��عبي  احلش��د  و  الدخلي��ة 
املؤسس��ات احلكومية الراف��دة األخرى، 
اق��ول لك��ي تتواصل ه��ذه املهم��ة ارى 
ان اش��ير ال��ى ذل��ك م��ن خ��الل الواقع 
الذي يعيش��ه العراق و ال��ذي يتطلب ان 
يبق��ى الس��قف االجرائ��ي االمني على 
درجة م��ن الهيمنة ف��ي ادارة هذا امللف 
و ه��ذا بطبيعة احلال يس��تدعي اعتماد 

املؤشرات اآلتية:
املؤشر األول: ان يتقدم االجراء التحسبي 
باحتماالت امنية معينة فهو القاس��م 
االمني��ة  النش��اطات  ل��كل  املش��ترك 
السائدة االن ضمن احتماالت ان يحصل 
خ��رق هن��ا او هن��اك، و ان تك��ون هن��اك 
ق��درة ضارب��ة معدة مس��بقاً ل��درء هذا 
اخلط��ر الدائم احملتم��ل، و مبعنى مضاف 
ان تص��ل هذه الق��درة ميدانيا الى حيث 
ميك��ن معاجلة اخل��رق احلاص��ل قبيل ان 
يحص��ل و هذا بحد ذات��ه احد الضوابط 
االمني��ة املطلوب��ة عراقياً م��ع مالحظة 
ان التحس��ب األمن��ي تطور ف��ي العراق 
خالل السنوات األخيرة بدرجة تستحق 
التقدي��ر، لكن املطل��وب ان تكون هناك 
قراءات مس��تقبلية امنية توقعية ليس 
على اس��اس التخم��ني او التكهن و امنا 
على اس��اس حس��اب ان العدو اإلرهابي 
عمل��ه  اس��تراتيجية  تغيي��ر  يواص��ل 

اإلجرامي من وقت إلى آخر و من منطقة 
ال��ى أخ��رى و من هدف صغي��ر الى هدف 
كبي��ر و بالعكس أيض��اً، و لذلك ينبغي 
ان يبق��ى الهاج��س األمني عل��ى طاولة 
التداول ف��ي االدارات األمني��ة ضمن كل 
حلقاتها الوطنية و بشكل متواصل مع 
ان ال يأخذنا الكس��ل اذا كان كل ش��يء 

هادئاً.
الناجح��ة  االدارة  ان  الثان��ي:  املؤش��ر 
للمل��ف األمن��ي تتطل��ب أساس��اً ان ال 
يترك اي مؤشر او اية مالحظة تقوم على 
احتم��االت معين��ة بدون دراس��ة دقيقة 

وبتعبير مض��اف بدون )فحص س��ريري( 
للحال��ة األمني��ة العامة بص��ورة دورية 
و هك��ذا تتك��ون لإلدارات املس��ؤولة عن 
امللفات األمنية ارش��يفاً م��ن التوقعات 
و لي��س فقط م��ن املعلومات املس��بقة 
وهذا يعني صاحب القرار في املؤسس��ة 

األمني��ة ان تك��ون لدي��ه كل املعطيات 
املس��تمدة م��ن الواقع، او الت��ي في طور 
االحتمال و ه��ذا بحق احد عوامل االدارة 
االستراتيجية. املؤشر الثالث: ان العراق 
وضمن هذه املرحلة من احلياة السياسية 
و التط��ورات اإلقليمي��ة و الدولية و ألنه 
يعيش في منطقة س��اخنة عموماً فإن 
تهدي��د كيان��ه يبقى قائم��اً وهنا اقصد 
التهدي��د األمن��ي، و لذلك الب��د ان تبقى 
جمي��ع املؤسس��ات األمني��ة العراقي��ة 
في يقظة مس��تمرة ملواجه��ة ما ميكن 
حصول��ه من خروق��ات لي��س فقط في 
التص��دي له��ا و امن��ا أيض��اً ف��ي العبور 
الزمن��ي الى احتماالت ان يتش��كل خرق 
امن��ي مع��ني ف��ي منطقة م��ن املناطق.

املؤش��ر الرابع: ال ادارة ناجح��ة في ادارة 
امللفات األمني��ة اذا لم تكن لديها املزيد 
من جس��ور العالقة مع املواطن صاحب 
املصلحة األساس��ية ف��ي حتقيق األمن، 
اما كيف تكون هذه العالقة فهنا ينبغي 
ان يب��رز دور ضباط العالق��ات العامة في 
اية مؤسس��ة امنية ألجل اقامة صالت 
وثيق��ة باملواطن��ني و ميك��ن حتقيق ذلك 
من خ��الل وس��ائل اإلع��الم و كذلك من 
خ��الل ورش عم��ل و مؤمت��رات و لق��اءات 
وجلس��ات حوارية، و احلال ان زج املواطن 
في تعزي��ز األمن واحداً م��ن اهم عوامل 
النج��اح احلكومي في ه��ذا امللف، و في 
هذا الس��ياق أيضاً ميكن للمؤسس��ات 
األمني��ة ان تط��ور عالقاتها م��ع النخب 
الثقافي��ة و اصحاب اخلب��رة االمنية من 

املتقاعدين و كذلك مع منظمات اجملتمع 
املدن��ي باعتب��ار ان املس��ؤولية األمني��ة 
ه��ي مس��ؤولية وطنية بامتي��از و ان من 
يتنصل عنها على اس��اس انها ليست 
من اختصاصه امن��ا يتيح بهامش معني 

خرقاً امنياً لوحدة اجملتمع العراقي.
املؤش��ر اخلامس: و يتعلق بإيجاد حوافز 
للمواطن��ني من اجل تأس��يس فهمهم 
للمس��ؤولية الوطنية األمنية و هنا البد 
من االعتراف ان هذه اجلسور من العالقة 
في العراق مازالت دون املستوى املطلوب 
بني الطرفني املواطن و املؤسسة األمنية.
ان عم��ل ورش و مؤمترات و لقاءات لتعزيز 
العالقة بني املواطن و االجهزة األمنية ال 
تكفي ألنها نشاطات مبواعيد و توقيتات 
معين��ة و ألنه��ا أيضاً ق��د ال تغطي كل 
الس��احة العراقي��ة و لذل��ك الب��د م��ن 
التفتي��ش ع��ن آلي��ات اكث��ر حداثة في 
ايص��ال املفه��وم القائ��ل ان االمن ليس 
فقط تعزيز السلطة األمنية و امنا أيضاً 
تكوي��ن رصي��د م��ن املع��ارف و احلقائق 
واجل��دوى م��ن وجود ش��بكة عالقات من 
ش��أنها ان تعطي لإلدارة األمنية فرصة 
ف��ي الوصول ال��ى اية نقط��ة ممكنة من 
اخلريطة األمنية للبالد بدون اية احباطات 

او تلكؤ او تقصير.
اخلالص��ة م��ن ذل��ك كل��ه ان العملي��ة 
األمني��ة حتتاج دائماً ال��ى وعي بها قائم 
على التسلح باملعرفة و الفطنة اإلدارية 
و القدرة على التصدي لكل االحتماالت.

مت تناول مس��ألة ترش��يح للس��فراء من خالل ش��بكة التواصل 
االجتماعي من قبل رؤس��اء الكتل السياس��ية لتعيينهم وفقا 
لتفاهم��ات خل��ف األبواب املغلق��ة وغير املعلن��ة دون اي مراعاة 
للخبرة الدبلوماس��ية التي يتمتع بها كل سفير  ووفق مؤهالت 
علمية وسياس��ية وذو خبرة تؤهله للقيام بواجباته كما ينبغي 
ألن بطبيعة احلال السفير هو من يترجم سياسة البلد اخلارجية 
َويطبقه��ا حرفيا ويرعٰى ش��ؤونه في جمي��ع مناحي احلياة بذلك 
البلد وليس كما نش��هده اليوم كل من فش��ل بالترش��ح جمللس 
حقة شبهات فساد يتم تَرشيحة  النواب او يقال من منصبه او تالاُ
م��ن قبل بع��ض املتنفذي��ن بالق��رار السياس��ي دون األخذ بنظر 
اإلعتبار مش��اعر وهواجس الش��عب العراقي وكأنهم يتصرفون 
بتفويض مطلق من جهات حاكمة من خارج احلدود ولن يَخجلوا 
من ردات الفعل للنخب الواعية للمش��هد السياس��ي َواملثقفة 
متناس��ني ان هناك مالكات علمية رصينة ذو خبرة وممارس��ة في 
مجال اختصاص العلوم السياس��ية الدولية قادرين علٰى القيام 
بواجباته��م الوطنية واإلعتماد عليهم ف��ي متثيل البلد بافضل 
صورة بعيدا عن اإلنتماء املذهبي والقومي باالضافة   للمحاصصة 
واملناطقي��ة والقبلي��ة واإلعتم��اد على مب��دأ الكف��اءة والنزاهة 
وال��والء للوط��ن ، س��ؤال يطرح نفس��ه ما هي املؤه��الت لبعض 
األس��ماء التي تداولتها تلك صفحات التواصل التي َس��ربت أما 
يَكفيكم ايها البعض ما َكَس��بتموه طيلة الفترة املنصرمة من 

السياس��ية  العملي��ة 
الت��ي إبتالن��ا فيه��ا رب 
ويعمل  األبي��ض  البيت 
وبإصرار  جاهدا  البعض 
عل��ى جع��ل س��فارات 
متارس  كَدكاكني  العراق 
التج��ارة لصالح بعض 
االحزاب وإعطيت ألفراد 
أبجدي��ات  يَجهل��ون  
السياس��ي  العم��ل 
س��ي  ما بلو لد ا و
ملاُصاحلكم  إلستثمارها 
بطريق��ة  املش��تركة 

رقفلية( التي ميارسها جتار املناطق التجارية مبركز العاصمة  )الساُ
بغ��داد والطريق��ة التي اكتس��بنا خبرتها من األخ��وة املصريني، 
نعتق��د جازمني الب��د من مراجع��ة ال��ذات والتوبة ع��ن االفعال 
غير الش��رعية جتاه البلد وش��عبه والعودة الى الرش��د كآدميني 
ولتحترموا البلد ومقدراته وتاريخه ومس��تقبله والجتعلوا الدنيا 
تغركم َوتتناس��وا املصير احملتوم ملن سبقوكم باحلكم ولتطهروا 
عقولكم َوضمائركم لَتعيشوا ما تبقٰى من العمر وانتم قد َكفرمت 
عن َخطاياكم َوجرائمكم التي ارتكبتموها طيلة عقد من الزمان 
وانتم متناس��ني ان هناك حاكما عادال َس��يقتص منكم ذات يوم 
ال ينفع ال مال وال بنون وال حزب وال تيار واتقوا اهلل عس��ىٰ ان يغفر 
لكم ويغفر لنا ألننا من فس��حنا اجملال لكم كثيرا لَتصلوا لهذه 

املرحلة اخلطيرة من تاريخ العراق احلديث .

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

وليست مكتوبة بخط اليد. 
مع اإلعتزاز واحملبة

تنويــه..إلى كتابنا األعزاء

 خارطة طريق

 هي سفارات أم
 دكاكني ؟
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تضمني الدستور العراقي الدائم)االقاليم( يعد خطايا دستورية

املحامي : اسماعيل شاكر الربيعي

 مت تضمني دس��تور جمهورية الع��راق الصادر في 
عام٢٠٠٥ وفي الباب اخلامس )س��لطات االقاليم( 
وف��ي الفص��ل االول )االقالي��م( وحتدث��ت حتدي��داً 
امل��ادة )116( على انٌه يتكون النظ��ام االحتادي في 
جمهورية العراق  من عاصمة واقاليم ومحافظات 
ل امركزي��ة وادارة محليه كم��ا حتدثت املادة )117( 
فقرة )ثانياً بانه يقر هذا الدستور االقاليم اجلديدة 
التي تؤس��اس وفقاً الحكامه وحتدثت ايضاً املادة 
)119( من الدس��تور عن طريقة تشكيل االقاليم 
حي��ث يحٌق لكل محافظ��ة او اكثر تكوين اقليم 
بن��اًء على طلب باالس��تفتاء علي��ه يقدم بأحدى 
طريقتني االوله من خ��الل طلب ثلث االعضاء في 
كل مجل��س م��ن مجال��س احملافظات الت��ي تروم 
تكوي��ن االقلي��م وثانياً من خالل طلب من عش��ر 
ناخب��ني ف��ي كل محافظة م��ن احملافظ��ات التي 
تروم تكوي��ن االقليم كما حتدثت امل��ادة )1٢٠( عن 
طريقة وضع دس��تور  لكل اقليم يحدد هيكليت 
سلطات االقليم وصالحياته واخيراً فصلت املادة 
)1٢1( بفقراتها اخلمس طريقة ممارسة السلطات 
التش��ريعية والتنفيذية والقضائي��ة في االقليم 

وكان��ت الفقرت��ني )رابعاً( و)خامس��اً( م��ن اخطر 
فق��رات هذا املادة حي��ث تضمنت الفق��رة )رابعاً( 
م��ن  انه تؤس��س  مكات��ب لألقلي��م واحملافظات 
ف��ي الس��فارات والبعثات الدبلوماس��ية ملتابعة  

الشؤون الثقافية واالجتماعية و االمنائية..! 
وج��اءت الفق��رة )اخلامس��ة( اخط��ر م��ن الفقرة 
الس��ابقة  الت��ي تضمن��ت اختص��اص حكومة 
االقلي��م بكل م��ا تتطلب��ه ادارة االقلي��م وبوجه 
خاص انشاء وتنظيم قوى االمن الداخلي لالقليم 

كالشرطة واالمن وحرس االقليم..! 
وم��ن خالل مناقش��ة هذه النصوص الدس��تورية 
وحتليله��ا برؤي��ة نقدي��ة موضوعية ه��ل ان هذه 
النص��وص تص��ب في خدم��ة ووحدة الع��راق في 
املس��تقبل ام نك��ون ام��ام ح��ركات انفصالي��ة 
طامعة في اجلاه والسلطة جتعل العراق يتشظى 
الى دويالت صغيرة فضال عن ذهاب اموال ميزانية 
ه��ذه االقالي��م ال��ى مرتب��ات للمس��ؤولني الذين 
س��وف نس��تحدث لهم مناص��ب وزاري��ة كبيرة 
وكثيرة ضمن س��لطات االقليم وبالنتيجة تكون 
ميزانيات هذه االقاليم ميزانيات تش��غيلية على 
حساب تنمية هذه االقاليم اقتصاديا واجتماعيا 
وحضاري��ا وبالتال��ي يصبح احلديث عن تش��كيل 
ه��ذه االقاليم س��كينا ف��ي خاصرة الع��راق تثار 
لغرض خلق االزمات السياسية وابتزاز احلكومات 
املركزي��ة بتحريض من ق��وى خارجية ال تريد اخلير 
للعراق واهله ومن قبل اش��خاص في احملافظات ال 
يفكرون سوى الوصول للمناصب الرفيعة لغرض 
حتقيق املكاس��ب املالية على حساب اعمار هذه 
احملافظات وعند مناقش��ة االس��باب التي جعلت 

قس��م من ق��ادة الكتل السياس��ية ف��ي حينها 
يلح��ون ويص��رون على تضم��ني الدس��تور لهذه 
االقاليم نعذرهم في ذلك النهم عاشوا على مدى 
احلرمان والظلم والبؤس الذي عاشته محافظات 
العراق الوس��طى واجلنوبية بس��بب السياسية 
الطائفي��ة والعنصرية والنظام الس��ابق وكعالج 
للخ��الص م��ن املركزية ف��ي احلكم واالس��تقالل 
الذاتي لغرض خل��ق تنمية اقتصادية واجتماعية 
ثم االص��رار عل��ى موضوع ه��ذه االقالي��م خوفا 
من املس��تقبل على تكرار التجرب��ة الدكتاتورية 
الس��مح اهلل بح��ق ابن��اء الش��عب ف��ي املناطق 
الوس��طى واجلنوبية وهكذا كان��ت هذه احليثيات 
من وجه��ة نظري ه��ي الداف��ع واحملرك االس��اس 
لالص��رار على تضمني الدس��تور موضوع انش��اء 

االقاليم .
وم��ن املفارقات التي تثير الس��خرية ان احملافظات 
الت��ي عارض��ت موض��وع انش��اء االقالي��م وعدم 
تضمينها في دس��تور جمهورية العراق كون هذه 
االقالي��م متثل متزيق��ا لوحدة الع��راق وجتعل على 
جتزئته وحتطي��م بنيانه االقتص��ادي واالجتماعي 
وحتديدا هذه احملافظات ه��ي االنبار وديالى وصالح 
الدي��ن واملوص��ل وكانت هذه احملافظات من اش��د 
املعارض��ني ملوض��وع تضمني الدس��تور النش��اء 
االقالي��م ووص��ف الداع��ني واملطالب��ني باالقاليم 
بانه��م ان��اس ال يعملون خلدمة الع��راق على حد 
زعمهم بينما كان��ت احملافظات اجلنوبية والفرات 
االوس��ط من اش��د الداعمني لفكرة انش��اء هذه 
االقاليم لالس��باب التي سبق ذكرها. وبعد صدور 
الدس��تور نش��اهد اليوم املفارق��ة بعينها من ان 

احملافظ��ات الت��ي عارض��ت االقاليم س��ابقا هي 
اليوم من اش��د الداعمني اليها بحجج واهية من 
انهم مهمش��ني ومضطهدي��ن وال نعرف كيف مت 
تهميش��هم وه��م االن لديهم س��لطات محلية 
ميارشون فيها السلطات التشريعية والتنفيذية 

م��ن خ��الل قان��ون مجال��س احملافظ��ات ولديهم 
ميزاني��ات ضخمة لتنفي��ذ املش��اريع العمرانية 
واخلدمية في محافظاتهم وفي نهاية كل س��نة 
تفي��ض املبال��غ لديه��م ويعيدونها ال��ى اخلزينة 
املركزية االحتادية بس��بب ع��دم متكنهم من اجناز 

خطط املشاريع واالعمار التي يضعونها سنويا.
اذاً اثارة موضوع تشكيل االقاليم بني فترة واخرى 
ال عالق��ة له بالتهميش وامنا تكمن وراءه اس��باب 
ودوافع سياسية لغرض ارباك العملية السياسية 

او ابت��زاز احلكومة املركزي��ة ومن اجلانب االخر 
عندما نناقش االس��باب التي جتعل احلكومة 
االحتادي��ة املركزي��ة ترفض ف��ي الوقت احلاضر 
طلبات انش��اء االقاليم بحجج غير دستورية 
ايضا و تس��بب ذلك من ان هذه الطلبات ليس 
في وقته��ا وانها ال تصب ف��ي خدمة العراق 
وانها تؤدي الى جتزئ��ة العراق وليس وحدته . 
وفي رأيي الشخصي ان السبب احلقيقي في 
رفض احلكوم��ة املركزية ف��ي الوقت احلاضر 
ه��و اميانها املطلق والراس��خ من ان انش��اء 
االقاليم ليس في صالح العراق ال االن وال في 
املستقبل كونه من الناحية االقتصادية يؤدي 
الى ارب��اك امليزانية في ظل الفس��اد االداري  

املستشري في البلد وال من الناحية السياسية 
النه يؤدي فع��ال الى تكري��س التجزئة وال يخدم 
وحدة العراق لكن احلكومة املركزية ال  تستطيع 
االعالن عن رفضها بصورة مطلقة بسبب وجود 
سندها الدستوري واملطالبني بها يستندون الى 
حقهم الدس��توري الذي كفل لهم حق انش��اء 
االقاليم. اذاً م��ا هو احلل؟ .. الكل اصبح مقتنعا 
من ان وضع االقاليم في دس��تور جمهورية العراق 
في حينه يعتبر خطيئة دس��تورية الن مس��احة 
العراق ال تس��اعد على انشاء حكومات وزارية في 
االقاليم بسبب قلة نفوسه و قرب احملافظات من 
بعضها وليس��ت بعيدة ع��ن العاصمة بغداد وان 
الك��وادر االدارية ل��م تصل الى )العف��ة املطلقة( 
في ادارة هذه املوارد بس��بب الفس��اد االداري وانه 
فع��ال عندما يتم انش��اء هذه االقاليم س��يكون 
تكريسا للتجزئة على حس��اب وحدة العراق وان 

جغرافي��ة العراق ليس��ت مث��ل جغرافية امريكا 
وغيره��ا م��ن ال��دول االوربي��ة التي متتل��ك واليات 
متباع��دة عن بعضها وبالتالي حتتاج الى انش��اء 
االقاليم كما ان االس��باب التي دفعت قادة بعض 
الكتل الى وضع االقاليم في الدس��تور قد انتهت 
من خالل تش��ريع قانون مجالس احملافظات حيث 
اصبحت ه��ذه اجملالس واحلكوم��ات احمللية متتلك 
صالحيات واس��عة متكنها م��ن ادارة محافظاتها 
بص��ورة ال مركزية ولو خلصت النية لهذه اجملالس 
بعيدا عن احملاصصات السياسية لالحزاب فانها 
بامكانه��ا ان تنه��ض به��ذه احملافظ��ات وتنقلها 
نقالت حضارية متمي��زة من خالل قانون مجالس 
احملافظات. واخيرا والنتفاء االس��باب التي جعلت 
م��ن تضمني الدس��تور لهذه االقالي��م قد انتهت 
من خ��الل قانون مجالس احملافظ��ات الذي اعطى 
صالحي��ات كبي��رة وكثي��رة ومنحه��ا اس��تقالال 

ماليا واقتصاديا الدارة ش��ؤون احملافظات والقتناع 
اجلميع من ان انش��اء االقالي��م يصب في تكريس 
جتزئة العراق في املس��تقبل الى دويالت ال س��مح 
اهلل . علي��ه ومن وجهة نظري كعراقي مس��تقل 
ع��اش وترعرع ف��ي حب العراق ال يبق��ى امامنا اال 
االعت��راف باخلط��أ واالعتراف باخلط��أ فضيلة وان 
نسرع اخلطى بس��حب البساط  من الداعني الى 
انش��اء االقاليم من خالل املطالبة بكل شجاعة 
ال��ى تعديل الدس��تور وط��رح ه��ذا التعديل على 
استفتاء الشعب الذي سيكون رأيه هو الفيصل 

في هذا املوضوع .
وف��ي نهاية هذا املوضوع البد لي من االش��ارة الى 
ان هذا املقال ال يش��مل اقليم كردستان كون هذا 
االقليم قد تش��كل في تسعينيات القرن املاضي 
ول��ه خصوصياته القومي��ة واجلغرافي��ة واصبح 

حقا مكتسبا لسكان االقليم .

جاءت الفقرة 
)الخامسة( اخطر من 
الفقرة السابقة  التي 
تضمنت اختصاص 
حكومة االقليم بكل ما 
تتطلبه ادارة االقليم

ال ادارة ناجحة يف ادارة 
امللفات األمنية اذا لم يكن 
لديها املزيد من جسور 
العالقة مع املواطن صاحب 
املصلحة األساسية يف 
تحقيق األمن

يعمل البعض جاهدا وباصرار 
على جعل سفارات العراق 
كدَكاكني تمارس التجارة 
لصالح بعض االحزاب وإعطيت 
ألفراد يـَجهلون  أبجديات 
العمل السياسي

االدارة األمنية .. التفويض و قواعد التحسب

عباس كريم العلياوي

صورة

زمن لن يعود

* م. عبد املنعم عبد الواحد

كان للث��ورة التكنولوجية واملعلوماتية 
االث��ر الكبي��ر في مس��اعدة الش��باب 
لدخول مضمار ري��ادة االعمال واالبتكار 
, إذ تعد تكنولوجيا املعلومات احد اهم 
االدوات لتحوي��ل األف��كار الى مش��اريع 
والتروي��ج له��ا ع��ن طري��ق العديد من 
منصات التواصل الرقمية واالجتماعية 
وس��اعدت في التح��ول ال��ى االقتصاد 
الرقمي الذي سهل بدوره بزيادة االفكار 
املبدع��ة والريادية.تع��د ري��ادة االعم��ال 
عملية مكملة لالقتصاد الداخلي للبلد 
وسمة من س��مات االقتصاد احلديث اذ 
تساعد على نهضة القطاع اخلاص عن 
طريق حتويل احالم الشباب الى مشاريع 
ملموس��ة وربحي��ة بنف��س الوق��ت ما 
يخل��ق ف��رص عمل للش��باب اخلريجني 
وغير اخلريجني على حد سواء, وهذا االمر 
بح��د ذاته يعد اجنازا  وكس��را لش��وكة 
البطالة التي  نعاني منها. توجد العديد 
م��ن البرام��ج املقدم��ة م��ن املنظمات 

الدولي��ة واحمللية لتدريب الش��باب على 
مفاهيم ومبادئ ريادة االعمال واالبتكار.

اح��د اه��م البرام��ج الناجح��ة )ابتكار 
م��ن اجل التنمية( م��ن UNDP البرنامج 
االمنائي لألمم املتح��دة وبرنامج )انطالق( 
املقدم من GIZ الوكالة االملانية للتعاون 
الدولي. جتربة انطالق:مس��ابقة انطالق 
هي مس��ابقة مدعومة من قبل التعاون 
العراق��ي ومنف��ذة م��ن قب��ل  االملان��ي 
 giz الوكال��ة االملاني��ة للتع��اون الدولي
ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 
بالتع��اون مع اجلامع��ات العراقية وعدد 
من الش��ركات واملبادرات الش��بابية في 
الع��راق. تنافس��ت ارب��ع جامع��ات في 
بغداد )جامع��ة بغداد، جامعة النهرين، 
اجلامع��ة التكنلوجي��ة, جامعة دجلة( 
واجلامعة التقنية اجلنوبية في البصرة.

تهدف املس��ابقة اساس��ا الى تشجيع 
ري��ادة االعم��ال وتطوير مفه��وم العمل 
في القطاع اخلاص لدى طلبة اجلامعات 
العراقية . من خالل التجربة مر الطلبة 
مبرحلت��ني تدريبيتني ملس��اعدتهم على 
تطوير أفكارهم وحتويلها الى مش��اريع، 
هم��ا التدريب االول��ي والتدريب املتقدم 
على ع��دة مواضي��ع من ضمنه��ا ريادة 
الصغي��رة،  املش��اريع  إدارة  االعم��ال، 
التفكير التصميم��ي ومخطط العمل 
التجاري فض��الً عن نصائح ع��ن االدارة 
املالية وتصميم ال�)الهوية( للمش��روع 
وغيرها م��ن املواضيع. متيزت مس��ابقة 
انطالق عن غيرها م��ن البرامج املقدمة 

الطلب��ة  ش��ريحة  تس��تهدف  انه��ا 
املستمرين بالدراسة حصرا على عكس 
البرامج االخرى تكون مفتوحة للشباب 
بصورة عامة ضمن الفئات العمرية )٢٠-

٣٥( سنة. وقد اعتمد البرنامج التدريبي 
باعتبارها  املعلوم��ات  على تكنلوجي��ا 
اح��د اه��م العوامل التي تس��اعد على 
حتليل ومعاجلة البيان��ات ونقل املعرفة 
واملش��اركة فيها. وجتدر االشارة هنا الى 
بعض التطبيقات املستخدمة في هذه 

البرامج:
Online forms • 

Online registrations • 
Emails • 

e-Learning • 
e-Voting • 

وغيره��ا م��ن التطبيق��ات الت��ي غيرت 
اس��اليب العمل التقليدي��ة  وزادت من 
س��رعة نق��ل املعلومة وكيفي��ة اتخاذ 
القرار املناسب واعطت مساحة وحرية  
للعم��ل دون قي��ود مفروض��ة فضالً عن 
س��رية املعلومات والتوثيق. أن دعم هذا 
الن��وع م��ن البرام��ج التدريبي��ة وتقدمي 
التس��هيالت الالزم��ة تس��اعد على منو 
القطاع اخلاص وحل جزء من مش��كلة 
البطال��ة  وب��دوره يس��اعد على نهضة 
اقتص��اد البلد لذا ينبغ��ي االهتمام بها 

وزيادتها خدمًة للشباب العراقي .

* باحث وأكاديمي يف جامعة دجلة

االعمال والثورة املعلوماتية ريادة 
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• نبذة عن حياة الزعيم 
الشهيد عبد الكريم قاسم 

ول��د عب��د الكرمي قاس��م ف��ي بغداد 
1914/11/21 ف��ي محل��ة املهدية من 
رصافة بغداد, من ابوين عربيني هما : 
قاس��م محمد البكر الزبيدي ووالدته 
هي : كيفية حسن يعقوب الساكني 
الت��ي يرج��ع   ) الس��اكني  )عش��يرة 

نسبها الى عشيرة متيم العدنانية
سافرت عائلة عبد الكرمي قاسم الى 
مدين��ة الصوي��رة ودخل عب��د الكرمي 
املدرس��ة االبتدائية ملدة اربع سنوات 
قب��ل ان تعود العائلة الى بغداد ثانية 
ع��ام 1926 دخل الثانوي��ة املركزية – 
الفرع االدبي ع��ام 1926 وجنح بتفوق 
ف��ي عام 1931 اي تخرج من االعدادية 
وبس��بب ظروف��ه املعيش��ية اخت��ار 
التعلي��م مؤقتا ومت تعيين��ه في وزارة 
املع��ارف بتاري��خ 1931/1/22 بوظيفة 
معلم, ونس��ب ال��ى اح��دى املدارس 

االبتدائية في قضاء الشامية. 
• التحق الى الكلية العس��كرية في 
خريف 1932 وتخرج منها برتبة مالزم 

ثان في 1934/4/15 
• ف��ي ماي��س 1938 نقل ال��ى الكلية 
العس��كرية , وع��ني ف��ي منصب امر 

فصيل في الدورة السابعة عشر 
• دخ��ل كلي��ة االركان العراقي��ة في 
بتاري��خ  )1940/1/24( وتخ��رج منه��ا 
)1941/12/11( ونال درجة )أ( وِقدم ملدة 

سنني.
• في عام 1947 س��افر الى لندن, وهي 
املرة االولى التي يسافر بها الى خارج 

العراق لغرض املعاجلة 
• س��اهم بكل جدارة وش��جاعة في 
حرب فلس��طني االولى عامي )1948-

1949( وكان برتبة مقدم ركن 
• رش��حته رئاس��ة اركان اجلي��ش في 
ع��ام 1950 ال��ى دورة )تعبئة الضباط 
االقدم��ني( ف��ي انكلت��را للم��دة من 
)1950/10/4 لغاي��ة 1950/12/22( وقد 
حص��ل عل��ى تقدي��ر ممت��از, وكان في 
هذه الكلي��ة تقليد ان يكون االختبار 
عملي��ا وحتريري��ا, ول��ذا كان اختب��ار 
ال��دورة ال��� )130( يتمث��ل في س��ؤال 
واح��د ه��و : )اكت��ب خط��ة مفصلة 
الحت��الل عاصم��ة ب��الدك؟ )) وح��ني 
وزعت االس��ئلة استجاب كل ضباط 
ال��دورة من مختلف اصقاع الدنيا, اال 
عبد الكرمي قاسم الذي امسك بورقة 
االس��ئلة وق��ام صائح��ا )) ال الحتالل 

بغداد (( 
• بع��د ح��رب فلس��طني ع��ام 1948, 
ويأس��ه من الوض��ع السياس��ي في 
الع��راق, س��اهم الزعيم قاس��م في 
تأس��يس اول تنظي��م م��ن نوعه في 
العراق حيث ضم الكثير من الضباط 
الس��اخطني عل��ى الوض��ع وتواط��ؤ 
انظمة احلكم العربية ضد فلسطني 
وضم ه��ذا التنظيم اغل��ب الضباط 
الذين كانوا ضد التآمر على القضية 
الفلسطينية , وقد كان هذا التكتل 
االكثر سعة وفي عام 1956 مت تنظيم 
اللجنة  االح��رار وتش��كيل  الضباط 
العليا التي اختارت عبد الكرمي قاسم 
رئيس��ا لها, ولعب الدور االساس في 

تفجير ثورة 14 متوز 1958 اجمليدة.

*تنفيذ ثورة 14 تموز
ل��واء  حت��رك  مت��وز   /4-13 ليل��ة  ف��ي 
العش��رين من معسكر جلوالء باجتاه 
بغ��داد من الس��اعة التاس��عة ليلة 
13-14 مت��وز وعن��د وص��ول القطعات 
الت��ي ي��راد به��ا ان تتجه ل��الردن عبر 
بغداد , الى )خان بني سعد( الساعة 
الثانية والنصف بعد منتصف الليل 
, توقف��ت قلي��ال هن��اك ك��ي تنظ��م 
ارتاله��ا وتتابع مس��يرتها الى بغداد, 
التي تبعد عش��رة كيلو مترات فقط 
في فت��رة االس��تراحة القصيرة هذه 
متكن الضباط االحرار من االس��تيالء 
عل��ى قيادة الل��واء, املك��ون من ثالث 
االف مقات��ل واعتقال ام��ر اللواء وقد 
مت افهام مقاتلي اللواء بنية الضباط 
االح��راء في القي��ام بث��ورة وقد ايدت 
جماهي��ر املقاتلني ذلك, ث��م توجهوا 

نحو بغداد فوصولها حوالي الساعة 
الرابع��ة والنصف من صب��اح يوم 14 
مت��وز, وكانت م��ع هذه االرت��ال عجلة 
الذخائ��ر حملت  باك��داس  محمل��ة 
من مخ��زن العتاد في املنصورية التي 
كانت حتت امرة الضابط )نوري الونه(

وقد متكن��ت القطعات م��ن الوصول 
الى بغ��داد دون عائق, ثم مت توزيع هذه 
القطع��ات عل��ى االماك��ن اخملصصة 
لها ومؤيديهم في معس��كر الرشيد 
ينج��ز  لك��ي  الوش��اش,  ومعس��كر 
املهم��ة  املواق��ع  عل��ى  االس��تيالء 
التي تش��كل عصب الدولة حس��ب 
اخلط��ط الت��ي وضعه��ا عب��د الكرمي 
قاس��م وكانت ه��ذه املواق��ع املهمة 
كما يلي )1.املعس��كر الرشيد حيث 
يسكن رئيس اركان اجليش مما توجب 
 , الدف��اع  وزارة  مق��رات   .2 اعتقال��ه 
مديرية الش��رطة العامة ومتصرفية 
بغ��داد 3. بيت نوري الس��عيد 4. مقر 
ش��رطة القوات السيارة 5. السيطرة 
على الب��ث االذاعي 6. املطار وذلك الن 
العائلة املالكة كانت تنوي السفر الى 
تركيا صبيحة ذلك اليوم 7. السيطرة 
على )مقر الرحاب( وقد تولى محاصرة 
القصر وقد تولى النقيب عبد الستار 
العبوس��ي وضب��اط الص��ف واجلنود 

من مدرس��ة االس��لحة اخلفيفة في 
الوشاش مع س��رية تدريب الوشاش, 
ووصلت قوة الى االذاعة وصلت مفارز 
الضب��اط االح��رار الى قص��ر الرحاب 
الس��اعة السادس��ة والربع صباحا , 
ولم تكن في البداية يتوفر لها العتاد 
والتسليح الكافي, وقد كانت تسمع 
بعد وصولها طلقات مسدس��ات اال 
ان جن��دات الضباط االح��رار تواصلت 
وقص��ف القصر مم��ا اح��دث احلرائق , 
وتصاع��دت اعمدة الدخ��ان منه وقد 
وص��ل محي��ط القص��ر العدي��د من 
س��كنة االحياء  القريب��ة من القصر 
الرص��اص  اط��الق  س��ماعهم  بع��د 
وبالرغ��م م��ن اجله��ود الت��ي بذل��ت 
البعادهم خش��ية عل��ى حياتهم اال 

انهم بقوا وازروا الثوار.
وبعد فت��رة استس��لمت )قوة احلرس 

امللك��ي( في الس��اعة الثامنة اال ربع 
صباح��ا من ي��وم 14 متوز ول��م يقاوم 
االمير عبد االله, وفي الثامنة صباحا 
ظهر امللك فيصل الثاني واالمير عبد 
االله وبعض افراد العائلة املالكة من 
الب��اب اخللفي حيث فوجئ��وا بوجود 
القوة التي حاص��رت القصر حينذاك 
انطلق��ت زخ��ات م��ن رشاش��ة احد 
الضباط, ادت ال��ى مقتل امللك وعبد 
االله بعد محاصرة قصر الرحاب وفي 
مت��ام  الس��اعة السادس��ة والنصف 
صباح��ا من يوم 14 متوز اذيع بيان ثورة 
14 متوز ال��ذي تضمن تعريف الضباط 
االحرار بانهم ابناء الش��عب العراقي 
بدمائه��م  تعاه��دوا  الذي��ن  النبي��ل 
للتضحية بكل غال ونفيس من اجل 
حترير الش��عب من ربقة االس��تعمار 
وعمالئه ويذكر الشعب بان اجلماهير 
تتدف��ق عل��ى بي��ت ن��وري الس��عيد 
وقصر الرحاب للمس��اعدة في اجناح 
الث��ورة ويناش��د اجلميع للمس��اعدة 
في االخب��ار ع��ن عمالء االس��تعمار 
القب��ض  الق��اء  ف��ي  للمس��اعدة 
عليهم, وتأس��يس جمهوري��ة تلتزم 
بوح��دة الش��عب العراق��ي الكاملة 
وباواصر الصداقة م��ع الدول العربية 
املتح��دة,  االمم  وميث��اق  واالس��المية 

الت��ي  واملعاه��دات  باندون��غ  ومؤمت��ر 
تنس��جم مع مصلحة الوطن. واعلن 
البيان ب��ان احلكومة من االن فصاعدا 
تس��مى )جمهورية الع��راق( , والبيان 
كان موقعا م��ن القائد العام للقوات 
املسلحة الوطنية عبد الكرمي قاسم 
وبعد االس��تيالء على قص��ر الرحاب 
واالذاعة في صباح يوم 14 متوز الباكر 
اخذت تنهال برقيات التهنئة والتأييد 
للث��ورة م��ن قب��ل قطع��ات اجلي��ش 
وقائدها وضباطها في مختلف انحاء 
العراق, اضافة الى برقيات التأييد من 
الساس��ة وقيادات االحزاب الوطنية, 
وقد اكمل لواء التاس��ع عشر حتركه 
م��ن املنصوري��ة ال��ى بغ��داد ودخلها 
ظه��را لينتهي كل ش��يء بالنس��بة 

للعهد امللكي.
وفور اع��الن الثورة خرج��ت اجلماهير 

الش��عبية لتأيي��د ثورتها ومس��اندة 
ه��ذا  الثائ��رة,  املس��لحة  الق��وات 
وانطلقت اجلماهي��ر في عموم انحاء 
الع��راق وبص��ورة خاص��ة العاصم��ة 
بغداد وقد شاركت هذه اجلماهير في 
الكش��ف والقاء القبض على اعمدة 
النظ��ام الس��ابق م��ن السياس��يني 
والعس��كريني, جنحت الثورة ومتكنت 
من الس��يطرة على العراق منذ اليوم 

االول واعلن تكوين مجلس الس��يادة 
ال��ذي تأل��ف من ث��الث ش��خصيات 
معروف��ة وهم جنيب الربيعي رئيس��ا 
ومحم��د مه��دي كبه عض��وا وخالد 
النقش��بندي عضوا وهكذا بدأ عهد 
جديد في العراق العظيم لم يس��لم 
م��ن املؤم��رات والدس��ائس واخليانة.. 

وحلد هذه اللحظة..!

*قصة مصرع نوري السعيد 
مجل��ة  ف��ي  وردت  كم��ا  القص��ة 
))التحري��ر(( املصري��ة الع��دد 277 في 

متوز 1958 في الصفحة )13-12( :
لو اس��تطاع نوري الس��عيد ان ينفذ 
اخلط��ة االول��ى ل��كان االن ف��ي قصر 
الشاه في طهران, ولو جنح في اخلطة 
الثانية المك��ن ان تظل ث��ورة العراق 
ينقصها ش��يء.. رأس نوري السعيد.. 
ان  الس��عيد  ن��وري  اس��تطاع  ول��و 

يس��تفيد م��ن مهل��ة الق��در ))لبقي 
اخطر عهد لشعب العراق(( على قيد 

احلياة 
*الرجل ال��ذي حكم الع��رق اكثر من 
نصف عمر احلياة النيابية فيه, والذي 
كان قاس��ما مش��تركا ف��ي جمي��ع 
ال��وزارات العراقية وال��ذي لعب على 
حبل السياس��ة كرجل محترف اكثر  
من خمس��ة وعش��رين عاما س��قط 

خالله��ا اكث��ر م��ن م��رة دون ان ت��دق 
عنقه , فبنى شهرته )) على انه مثل 
القطط ذو س��بعة ارواح(( هذا الرجل 
ال��ذي مث��ل ش��خصية السياس��ي 
احملن��ك العج��وز, عاش ط��ول حياته 
اشبه بعقلية السياسي البارع لكل 

االوقات واالزمات 
*وقد اختلفت الروايات وتضاربت حول 

مصرع نوري السعيد..
ولكن تفاصيل هرب��ه والقبض عليه 
والوس��يلة الت��ي جل��أ اليه��ا لتفادي 
مصي��ره احملت��وم ال يج��ب ان تهمل.. 
فكم��ا يجب اال يهم��ل التاريخ حياة 
نوري الس��عيد, كذلك يجب ان يدقق 

النظر في حلظاته االخيرة 
ان كل اقنع��ة الش��جاعة, والده��اء, 
والثق��ة بالنفس تس��قط ع��ادة مرة 
واحدة ام��ام رهبة املوت وه��ذه االربع 
تعن��ي  كان��ت  س��اعة..  والعش��رين 
الكثير ال بالنس��بة لنوري الس��عيد 
والذي��ن ربطوا كيانهم به فحس��ب, 
بل كانت تعني اكثر واكثر بالنس��بة 

لشعب العراق.
لم تكن ه��ذه هي امل��دة االولى, التي 
العراق��ي  الش��عب  ينتف��ض فيه��ا 
غاضب��ا وميد ي��ده ليطب��ق على عنق 
الرجل الذي يحكمه لقد مد الشعب 
يده الى عنق نوري الس��عيد اكثر من 
م��رة وفي كل م��رة كانت ي��ده تطبق 

على الهواء!
وخ��الل االزم��ات العدي��دة كان نوري 
السعيد يكتفي بان ينسحب خارج 
دائرة الضوء ليحك��م العراق من وراء 
الس��تار فاذا انته��ت االزمة عاد اقوى 

واعتى مما كان 
الكب��رى  الش��عب  انتفاض��ة  وف��ي 
ع��ام )1941( ل��م يجد ل��ه مكانا وراء 
ال��ى الظه��ور  الكوالي��س فاضط��ر 
علنا على خش��بة املس��رح وجلأ الى 

السفارة االنكليزية يحتمي بها . 

وقد ركز الش��عب العراق��ي طوال ال� 
24 س��اعة التالي��ة, لصب��اح يوم 14 
متوز للقبض على نوري السعيد ولقد 
عاش العشب هذه ال� 24 ساعة على 
اعصابه, وكان بي��ان حكومة الثورة , 
الت��ي اعلنت فيه ع��ن مكافأة قدرها 
)عش��رة االف دين��ار( مل��ن يرش��د عن 
مخبأ نوري السعيد احد مظاهر هذا 
االهتمام البالغ ال��ذي يعلقه اجلميع 
على القبض عليه والذين عاشوا هذه 
الفترة الصعب��ة في بغداد يقولون ان 
الش��عب ظل حابس��ا انفاس��ه منذ 
فج��ر 14 متوز ول��م يطلقها اال بعد ان 

رأى بعينيه جثة نوري السعيد.
ومع ذلك فما كان اشد سخرية القدر 
وهو يرسم نهاية نوري السعيد, الذي 
علق عليه الشعب كل هذا االهتمام 
لق��د كانت احلقائق الت��ي احاطت به 
في س��اعاته االخيرة )ضحكة مدويه 

من القدر(( 
لم يش��عر نوري الس��عيد بان هناك 
ش��يئا غير عادي يجري على ش��اطئ 
دجل��ة اال بعد ان حاص��ر اجليش بيته 
الرابض على ضفاف النهر, واستطاع 
اله��رب من احلديق��ة اخللفية ويركب 
زورقا صغيرا ال��ى الضفة االخرى من 
نه��ر دجلة ولم يكد يض��ع قدمه في 
ال��زورق الصغي��ر الذي ص��ادف مروره 
القريب من بيت نوري الس��عيد حتى 
طل��ب م��ن صاح��ب الق��ارب العبور 
ال��ى جان��ب الرصافة حتى يتس��نى 
له الن��زول بالق��رب من فن��دق بغداد 

اجلديد.    
وف��ي الس��اعة السادس��ة صباح��ا 
بالضب��ط قف��ز ن��وري الس��عيد من 
الزورق, وعبر ش��ارع ابي ن��ؤاس واجته 
مس��رعا الى )من��زل الدكت��ور صالح 

البصام( احد اصدقائه القدماء.
وفي من��زل الدكت��ور )البص��ام( وجد 
فرصة االلتقاط انفاسه ووضع خطة 
الهرب كاملة وكانت اخلطة تتلخص 
ف��ي ان يلجأ الى الش��يخ العام الحد 
القبائ��ل الكبيرة  الذي كان ومن اكبر 
ش��يوخ القبائ��ل ف��ي ل��واء العمارة 
املتاخم��ة لالراض��ي االيراني��ة, وكان 
اختيار نوري الس��عيد ملنزل الش��يخ 
يخف��ي ف��ي طيات��ه بقي��ة اخلط��ة.. 
وهي خط��ة االحتم��اء بقبائ��ل هذه 
املنطق��ة االقوياء بعد اس��تمالتهم 
بش��تى الس��بل والوس��ائل او عل��ى 
االق��ل االفالت ال��ى ايران اح��دى دول 
)حل��ف بغ��داد( حيث يتيس��ر له من 
هناك االتصال باالنكليز وتدبير خطة 

العودة كما حدث سنة 1941
ول��م يك��د يف��رغ م��ن خطت��ه حتى 
انطلق املذيع في راديو بغداد يعلن )ان 
التجوال في ش��وارع بغداد محظورا 

ابتداء من الساعة الواحدة ظهرا( 
وحت��ت تأثي��ر اخل��وف م��ن ان يك��ون 
صاح��ب ال��زورق ق��د ابل��غ احلكومة، 
ع��دل ن��وري الس��عيد اخلط��ة الت��ي 
ينوي االختفاء بها, وقرر مغادرة منزل 
صديقه الطبيب فورا الى منزل اسرة 
)االس��تربادي( في الكاظمية ش��مال 

بغداد, على ان يعود ادراجه بعد يوم او 
يومني عندما تكون عمليات التفتيش 

عنه في هذه املنطقة قد انتهت.
وفي الس��اعة الثانية عشر بالضبط 
خرجت سيارة الدكتور صالح البصام 
م��ن ش��ارع اب��ي ن��ؤاس حتم��ل نوري 
السعيد في زي امرأة متجهة باقصى 

سرعتها الى الكاظمية.
وكان تعدي��ل خط س��ير الهرب على 
ه��ذا النحو م��ن اهم العوام��ل التي 
قوض��ت اركان خطة اله��رب ذلك ان 
مدينة الكاظمي��ة من املدن املكتظة 
بالس��كان ثم كان وصول امرأة غريبة 
ال��ى منزل اس��رة )االس��تربادي( اكبر 
عائ��الت املدينة واوثقه��ا صلة بنوري 
السعيد وارتباط زي املرأة بقصة هرب 
)عبد االله س��نة 1941( متخفيا بزي 
ام��رأة كل ه��ذه العوام��ل مجتمعة 
باالضاف��ة ال��ى ج��و التوتر والش��ك 
والتحف��ز ال��ذي س��اد العاصمة بعد 
سماعها بنبأ فرار نوري السعيد كل 
هذا اث��ار كوامن الش��ك ف��ي نفوس 
ابن��اء املنطق��ة فب��دأوا يتهامس��ون 
بقصة الس��يدة اجملهولة التي وصلت 
قبل حظر التجوال بدقائق في سيارة 
)للدكتور صالح البصام( ولكن حظر 
التج��وال الذي طبق بع��د وصولهما 
مباش��رة لم يت��رك لالش��اعة فرصة 
التجول بعيدا خارج املنطقة يوم 15 
متوز 1958 لم تكد الش��مس تش��رق 
على مدين��ة الكاظمي��ة حتى اعلن 
مذيع راديو بغداد ع��ن مكافأة قدرها 
عش��رة االف دين��ار عراقي ملن يرش��د 
عن مخبأ نوري الس��عيد حتى تطور 
الش��ك الى همس حول وج��ود نوري 
السعيد في بيت )االستربادي( ووصل 
س��مع ذل��ك الى ن��وري الس��عيد لذا 
ق��رر ان يغادر بيت )االس��تربادي( على 

الفور. 
وكان الب��د من اح��د يصطحبه خارج 
البي��ت واصطحبت��ه س��يدتان م��ن 
البيت احداهما صاحبة الدار )فاطمة 
االستربادي( والثانية السيدة )صبيحة 
االربيلي��ة( ش��قيقة )جم��ال رفعت( 
معاون مدير ع��ام  وزارة الداخلية ايام 
)نوري الس��عيد( وانطلقت الس��يارة 
في طريقها ال��ى )البتاوين( الى منزل 
الدكتور )البص��ام( و عندما انطلقت 
الس��يارة التي حتمل السيدتان ونوري 
الس��عيد انطل��ق غ��الم كان يراق��ب 
املش��هد ع��ن كث��ب ف��ي ق��رب بيت 
االس��تربادي الى وزارة الدف��اع واخبر 
عن نوري السعيد والسيدتان وبعد ان 
وصل نوري السعيد الى منزل الدكتور 
ومن هناك اتصل مبنزل الشيخ وفعال 
غادر منزل )البصام( قبل وصول القوة 
املكلف��ة بالقاء القبض عليه بدقائق 
تصطحب��ه الس��يدتان وبالق��رب من 
دائرة السفر واجلنسية وقفت السيارة 
التي حتم��ل نوري الس��عيد وغادرتها 
)فاطمة االستربادي( وحدها  السيدة 
لتطرق باب الشيخ، وتدخل القدر مرة 
اخرى فاخطأت الس��يدة فاطمة رقم 
الدار, فدقت الباب اجملاور ولكن تسرع 
نوري الس��عيد وخروجه من السيارة 
ليطرق بابا الشيخ وفي هذه اللحظة 
فقط س��حب القدر عباءته من طرف 
البجامة ! وصرخ احد املارة )ها... هاي 

امرية البسة بجامة!( 
وس��مع اخر الصرخة فهتف : ))لك .. 
لك هذا ميكن نوري السعيد(( ولم يكد 
يس��مع نوري الس��عيد اس��مه يتردد 
حت��ى اخرج مسدس��ه واخ��ذ يطلق 
الن��ار دفاع��ا وكانت وراءه الس��يدتان 
, س��قطت احداهم��ا بع��د خطوات 
برصاص اح��د املطاردين ولم تلبث ان 
تبعته��ا االخ��رى, وبعد ذل��ك اصابت 
رصاصة نوري السعيد القت به على 
االرض وعندها حاصرته اجلماهير بعد 
ذل��ك,  كان ماي��زال يتنف��س ويحاول 
النهوض ولكن جس��ده فارقته احلياة 
بعد ثوان ولفظ انفاس��ه قبل وصول 
القوة بدقائق , وهكذا طويت صفحة 

من تاريخ العراق. 

 ان ث��ورة 14 مت��وز 1958 ه��ي الصفحة البيض��اء واحلقيقية الوحيدة الناصع��ة في تاريخ الع��راق املعاصر , ثورة لم 

تش��وهها االكاذيب والدعايات وتزوير التاريخ , ولم تغير مجرياتها وجناحاتها وقائدها الفذ الزعيم الش��هيد اخلالد 

عبد الكرمي قاسم فظلت الثورة وقائدها صامدين امام عواصف الغدر واخليانة واجلنب واخلسة والعمالة, كما كانت 

صلبة بوجه املؤمرات واخليانات التي  تعرضت لها قبل وبعد قيامها, وكان التآمر مس��تمرا منذ اول ايام هذه الثورة 

اجمليدة والى يوم اجلرمية البش��عة ضد القائد املظفر عبد الكرمي قاس��م واخوانه االبطال الذين قاتلوا واستشهدوا 

معه, قتال الش��جعان وس��تبقى هذه الث��ورة عالقة في اذهان االجيال على مر الزمن, وف��ي ضمير االمة والى االبد, 

وس��تبقى منارا ومشعال ونبراسا لكل الثائرين الشرفاء االوفياء احملبني خلير وطنهم وشعبهم اخلالد ثورة جسدها 

ابط��ال حقيقي��ون , اب��ى بعضهم اال ان ينك��روا ذاتهم واخفاء دوره��م الوطني في جناحها وفاء للزعيم الش��هيد 

اخلال��د )عبد الكرمي قاس��م( انه الرمز احلقيقي الصادق والوحيد للش��عب العراقي وال غي��ره ال قبله وال بعده نصير 

الفقراء واملظلومني و نصير احلق والعدالة والقانون, نصير االنس��انية والسالم واحملبة – يحق لي وللشعب العراقي 

ان نس��تذكره ف��ي ضمائرنا وف��ي قلوبنا وفي عقولنا النه يس��تحق ذلك فمليون رحم��ه تنزل عليك يا 

سيدي.

الزعيم قاسم الرمز احلقيقي الصادق والوحيد للشعب العراقي وال غريه ال قبله وال بعده نصري الفقراء واملظلومني و نصري احلق والعدالة والقانون

عدل نوري السعيد الخطة التي 
ينوي االختفاء بها وقرر مغادرة منزل 
صديقه الطبيب فورا اىل منزل اسرة 

االسرتبادي

الفريق الركن / جليل خلف شويل 
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أعلن��ت جلنة االنضب��اط في االحت��اد العراقي 
لكرة القدم  حرم��ان العب ومدرب وإداري على 
خلفي��ة أح��داث اجلول��ة املاضية ف��ي الدوري 

املمتاز ودوري الدرجة األولى.
وذك��رت اللجنة ف��ي بي��ان   أن »اللجنة قررت 
حرمان مدرب نفط اجلنوب، عادل ناصر مباراتني 
عل��ى خلفية األحداث الت��ي رافقت مباراتهم 

أمام الزوراء«.

وأوضح��ت، أنه��ا »ق��ررت حرمان الع��ب فريق 
الصناع��ة، رأفت حس��ن، ث��اث مباريات بعد 
جت��اوزه عل��ى إداري فري��ق برايت��ي، وبالعقوبة 
نفسها قررت حرمان إداري فريق برايتي، حسن 

محمد«.

انتصر نادي الزوراء على نظيره 
الق��وة اجلوي��ة، به��دف دون رد،   
الثاث��اء املاضي، عل��ى ملعب 
الش��عب الدول��ي، ف��ي إط��ار 
اجلول��ة ال� 35 م��ن عمر الدوري 
اللقاء  العراق��ي املمتاز.ه��دف 
توقي��ع علي  الوحي��د، حم��ل 
رحيم الع��ب نادي ال��زوراء في 

الدقيقة 87.
وارتف��ع رصي��د ال��زوراء إلى 61 
نقطة في املركز الثالث، بينما 
الق��وة اجلوي��ة  جتم��د رصي��د 
عن��د 78 نقط��ة ف��ي وصاف��ة 
ترتي��ب البطولة.وظه��ر القوة 
اجلوي��ة بش��كل جي��د خ��ال 
املب��اراة، حيث أض��اع إبراهيم 
بايش كرة خطي��رة، فيما مرت 
تسديدة س��لمون وليام بجوار 

باي��ش  إبراهي��م  القائم.وع��اد 
ليهدد مرمى الزوراء من جديد، 
بتس��ديدة مرت بجوار القائم، 
فيما غاب ال��زوراء عن اخلطورة 
في الش��وط األول الذي انتهى 
بالتعادل السلبي.وفي الشوط 
اجلوي��ة  الق��وة  ب��دأ  الثان��ي، 
برأس��ية  واضح��ة  بأفضلي��ة 
وحلقه��ا  ولي��ام،  لس��لمون 
نفس الاعب بتس��ديدة علت 
 ،87 الدقيق��ة  العارضة.وف��ي 
متكن العب الزوراء، علي رحيم، 
من خطف هدف الفوز، من كرة 
عرضية مررها مصطفى جبر، 
ليس��ددها علي رحي��م، داخل 

الشباك بنجاح.
م��ع  النج��ف،  ن��ادي  وتع��ادل 
نظيره الش��رطة، بدون أهداف،   
ف��ي إطار اجلولة ال� 35 من عمر 
الدوري العراق��ي املمتاز.وارتفع 

رصيد الش��رطة إلى 86 نقطة 
ف��ي ص��دارة ترتي��ب البطولة، 
للنج��ف  نقط��ة   39 مقاب��ل 

صاحب املركز ال� 15.
النج��ف،  ن��ادي  واس��تعاد 
الش��اب  امل��درب  هيبت��ه م��ع 
ليؤج��ل  س��لطان،  جاس��ب 
حس��م الشرطة للقب الدوري 

العراقي.
املب��اراة اتس��مت بالب��طء مع 
بع��ض احمل��اوالت اخلجولة من 
الزه��رة مهاج��م  ع��اء عب��د 
الش��رطة، وعلي رش��يد العب 
التع��ادل  واس��تمر  النج��ف، 
الس��لبي حتى نهاية الشوط 
الثان��ي،  الش��وط  األول.وف��ي 
كان��ت األفضلي��ة للش��رطة، 
وأضاع عاء عبد الزهرة فرصة، 
وسدد أمجد عطوان كرة أخرى 

علت العارضة.
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رئيس احتاد الكرة: اكملنا تأشريات دخول منتخب البحرين للمشاركة يف غرب آسيا
اكد رئيس االحتاد العراقي لكرة القدم، عبد اخلالق مسعود، 
منتخب  وفد  دخول  تأشيرات  اصدار  اكمل  االحتاد  ان 
ستقام  التي  آسيا  غرب  بطولة  في  للمشاركة  البحرين 

في كرباء واربيل، خال شهر آب املقبل.
الى جانب  الثانية  اجملموعة  البحرين في  ويلعب منتخب 
ستقام  والتي  واألردن،  الكويت  السعودية،  منتخبات 

مبارياتها في مدينة اربيل.
البحريني،  »االحتاد  إن  صحفي  حديث  في  مسعود  وقال 
ارسل  اسماء وفده املشارك في بطولة غرب آسيا املقرر 

اقامتها في العراق خال شهر آب املقبل«.

وفد  دخول  تأشيرات  اصدار  اكمل  »االحتاد  أن  واوضح 
ان يصل  املقرر  العراق، حيث من  الى   البحريني  املنتخب 

الوفد قبل الثاني من شهر آب املقبل«.
ابدت  املنتخبات  »جميع  أن  الكرة،  احتاد  رئيس  وبني 
استعدادها للمشاركة في البطولة وال صحة لانباء التي 
اشارت الى اعتذار اي منتخب من املشاركة في البطولة«.

ومت توزيع الفرق الى مجموعتني كالتالي:
ويترأس  لبنان  فلسطني،  سوريا،  اليمن،  األولى:  اجملموعة 

اجملموعة العراق .

 بغداد / 

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

زوروا موقعنا على االنرتنت:

WWW.albayyna-new.com الر ياضــــة

بغداد / 

بغداد / 

بغداد / 
بغداد / 

بغداد / 

بغداد / 

نبض الشارع

واقعت��ان فرضتا وجودهما على س��احة ك��رة القدم في 
مس��ابقتین قاریتی��ن مختلفتی��ن، حین  ش��هر احلكم 
الباراغویاني ماریو دیاز البطاق��ة احلمراء لقائد املنتخب 
األرجنتیني لیونیل میس��ي وقائد تش��یلي غاري میدیل، 
بسبب احتكاك حصل حلظة خروج الكرة من امللعب في 
منطقة تشیلي، فیما كان النجم املصري محمد صاح 
یخرج حزینا ومنتخب باده یودع كأس األمم األفریقیة بعد 
خس��ارة أمام جنوب أفریقیا، ما ف��رض خروج ”املضیف“ 
من دور الستة عشر، بعد أن كانت أحام املصریین تصل 

عنان السماء وال تقبل بأقل من اللقب.
رمبا ال یكون مألوفا أن یخرج العب بوزن میسي بالبطاقة 
احلمراء، رغم أن قانون اللعبة یجب أن یطبق على الاعبین 
بعدالة مهما كان اسمه ودرجة جنومیته، وفي واقع احلال 
فإن كثیرین یرون أن حالة الطرد لم تكن مستحقة على 

میس��ي، وكان ف��ي 
أن  احلك��م  مق��دور 
بالبطاقة  یكتف��ي 
ویمن��ح  الصف��راء، 
احلم��راء للتش��یلي 
بالغ  ال��ذي  میدی��ل 
االش��تباك  ف��ي 
ف��ي  الهجوم��ي، 
حاول  ال��ذي  الوقت 
أن  میس��ي  فی��ه 
یكتفي بدور املدافع.

لم یستطع میسي 
وص��اح أن یفرض��ا 
ف��ي  نفس��یهما 
قاریتین،  بطولتی��ن 

كان��ت جماهی��ر بادهم��ا متن��ي النفس باحلص��ول على 
لقبیهما، فذهبت جنومیتهم��ا النادویة أدراج الریح، ولم 
ینفع بش��يء تألقهما ف��ي فریقي برش��لونة ولیفربول، 

فكان مستوى العطاء أقل مما هو متوقع منهما.
رمب��ا دخ��ل احلك��م الباراغویان��ي التاریخ حی��ن كان أول 
حكم یشهر البطاقة احلمراء في وجه میسي في مباراة 
رسمیة، إذ سبق ملیس��ي أن طرد قبل 14 عاما في مباراة 

ودیة ملنتخب باده أمام اجملر.
طرد میس��ي من ”كوبا أمیركا“ بفعل اشتباك مع العب 
آخر، و“طرد“ محمد صاح من ”أمم أفریقیا“ بعد أن خسر 
منتخب باده بهدف وودع املنافس��ة مبكرا، فیما كانت 
أصاب��ع االتهام تتجه صوب اجله��از الفني الذي أقیل من 
منصبه، نظرا ألنه ”من وجهة نظر املصریین“ لم یستطع 
أن یقرأ قدرات املنتخب املصري وقدرات منافسیه بشكل 
جی��د، فكان األداء الس��یئ رغ��م حتقیق الف��وز في الدور 
األول حتت ش��عار ”النتیج��ة على حس��اب األداء“، لكن 
”الفراعنة“ لم یتمس��كوا كثیرا بذلك الش��عار فودعوا 
املنافسة مبكرین تاركین للضیوف فرصة التنافس على 

اللقب األفریقي.

خروج صالح 
وطرد ميسي

تيسري محمود العمريي 

في كالسيكو الوطن وتحديد بطل الدوري 2019 

الزوراء يلدغ القوة اجلوية بهدف قاتل والشرطة ُيهدر نقطتني أمام النجف

رمسيًا.. الشرطة يعلن انتقال 
ميمي اىل الدحيل القطري

االنضباط حترم العبًا ومدربًا وإداريًا

ربما دخل الحكم الباراغویاني 
التاریخ حنی كان أول حكم 
یشهر البطاقة الحمراء يف 
وجه ميسي يف مباراة رسمية، 
إذ سبق مليسي أن طرد قبل 14 
عاما يف مباراة ودیة ملنتخب 
بالده أمام املجر

ش��هدت اجلول��ة ال�35 م��ن الدوري 
العراق��ي املمت��از، تعث��ر املتص��در 
الشرطة بتعادله أمام النجف بدون 
أه��داف وكذلك س��قوط الوصيف 

القوة اجلوية على يد الغرمي الزوراء.
هذه النتائج غير متوقعة في بعض 
تفاصيله��ا -خصوص��ا وأن متذيل 
الترتي��ب البحري حقق الفوز- تدلل 
على دور بعض اجملتهدين في األندية 

التي حققت تلك النتائج املميزة.
 اخت��ار تش��كيلة األس��بوع وف��ق 
عليه��ا  ظه��ر  الت��ي  املس��تويات 
الاعبون في مباري��ات اجلولة ال�35 

للدوري العراقي املمتاز:-
حارس متألق

عب��د العزي��ز عم��ار: ح��ارس مرمى 
الس��ماوة حتمل ضغًطا كبيًرا أمام 
أمانة بغداد لكن��ه تألق في رد عدد 
من الكرات واستبس��ل في حماية 
ش��باكه ولع��ب دورًا مؤث��ًرا بالفوز 

املهم الذي حققه الفريق.
دفاع متماسك 

عب��اس قاس��م: قلب دف��اع الزوراء 
لع��ب بفدائي��ة كبي��رة ف��ي مباراة 
الكاس��يكو أم��ام الق��وة اجلوي��ة 
وتكفل بإبعاد الكرات التي شكلت 

خطورة على مرمى الزوراء.
كرار عامر: قلب دفاع النجف حتمل 
أعباًء كبيرة ف��ي مواجهة املتصدر 
الش��رطة وخطه الهجومي القوي 
الس��يما الهداف عاء عب��د الزهرة 

وكان الس��د املني��ع أم��ام هجمات 
الشرطة.

محمد س��عيد: مداف��ع ميني احلدود 
تألق بش��كل الفت خ��ال املباريات 
األخي��رة وق��اد فريق��ه للف��وز على 
امليناء بتسجيله أحد هدفي احلدود 
وللمب��اراة الثاني��ة عل��ى التوال��ي 

يسجل محمد سعيد.
مصطفى عبد اجلليل: مدافع يسار 
ا  النجف هو اآلخر أبلى باًء حس��نً
وأغل��ق اجلانب األيس��ر عل��ى فريق 
الش��رطة وأحب��ط احمل��اوالت الت��ي 

خطط لها الشرطة.
وسط حيوي

أك��رم رحي��م: ارت��كاز فري��ق نفط 
ميس��ان عنص��ر حي��وي والعم��ود 

الفق��ري ال��ذي يرتكز علي��ه نفط 
ف��ي  كبي��رة  مب��اراة  أدى  الوس��ط 
الديربي أم��ام النفط ومتيز في خط 

الوسط.
وس��ط  الع��ب  يون��س:  حس��ني 
الس��ماوة أرهق فريق أمان��ة بغداد 
وتكف��ل بصناع��ة أه��داف فريق��ه 
ولعب دورًا بارزًا في الفوز الذي حتقق 

على أمانة بغداد.
م��ازن في��اض: جن��اح مي��ني النفط 
عنصر قلق لدفاعات نفط ميس��ان 
ف��ي اجلولة املاضية ال ي��كل وال ميل 
النف��ط  فري��ق  ومص��در هجم��ات 
تعتمد على انطاقاته وسرعته في 

نقل الكرة.
منتظ��ر ع��ادل: جناح يس��ار فريق 

احلدود الع��ب مبواصفات جيدة ميتاز 
بقدرت��ه على الدخ��ول في منطقة 
اجل��زاء والتس��جيل وس��جل هدف 

فريقه الثاني في مرمى امليناء.
هجوم ضارب

عادل حس��ني: مهاجم البحري مع 
صحوته حق��ق البحري نتائج مميزة 
وسجل في أخر مباراتني وقاد فريقه 
النتصار مه��م في هذه اجلولة على 

الديوانية بتسجيله الهدف األول.
مهاج��م  محم��ود:  مصطف��ى 
الصناع��ات الكهربائي��ة ميث��ل دور 
املنق��ذ بش��كل دائ��م لفريقه منذ 
انضمام��ه للفري��ق وس��جل هدف 
فريق��ه الوحي��د في ش��باك نفط 

اجلنوب.

أكرم رحيم يقود تشكيلة  اجلولة 35 
بالدوري العراقي

أعلن االحت��اد العراقي لكرة 
القدم، أن نظيره السعودي، 
أرس��ل كتاب��اً يؤك��د في��ه 
مش��اركته ببطول��ة غ��رب 
آس��يا املق��رر إقامته��ا في 
كرب��اء وأربيل خال ش��هر 
آب املقبل.وق��ال رئيس احتاد 
الكرة عبد اخلالق مس��عود 
إن  صحف��ي  حدي��ث  ف��ي 
أرس��ل  الس��عودي  »االحتاد 
يؤك��د م��ن خال��ه  كتاب��اً 
بطول��ة  ف��ي  مش��اركته 
غرب آس��يا املق��رر اقامتها 
أن  املقبل«.وأوضح،  آب  ف��ي 
أرس��ل  الس��عودي  »االحتاد 
املش��ارك في  وف��ده  قائمة 
البطول��ة، وبدورنا س��نقوم 
بإص��دار تأش��يرات الدخول 

للوفد خال األيام املقبلة«.
البطول��ة  وستش��هد 
منتخبات  تسعة  مشاركة 
ه��ي العراق وس��وريا ولبنان 
ف��ي  واليم��ن  وفلس��طني 
واألردن  األول��ى،  اجملموع��ة 

والكوي��ت  والس��عودية 
والبحرين باجملموعة الثانية.

ومن املقرر أن تقام البطولة 
في محافظتي كرباء وأربيل 
خال الفترة من 2 إلى 14 آب 

املقبل.

السعودية تؤكد مشاركتها يف بطولة غرب آسيا بالعراق 2019

عل��ق املدير الفن��ي لكرة الص��االت بنادي نفط 
الوسط، هيثم بعيوي، على مجموعة عندليب 
الف��رات في بطول��ة األندي��ة اآلس��يوية املقرر 

إقامتها خال شهر آب املقبل.
وأوقع��ت القرع��ة ممثل الع��راق الوحي��د، فريق 
نفط الوس��ط في اجملموع��ة الثالثة إلى جانب 
اندي��ة يرام القيرغيزس��تاني وناغوي��ا الياباني 
وفاموس االندونيس��ي.وقال بعيوي في تصريح 
نشره املوقع الرسمي لكرة الصاالت العراقية، 
إن »الفريق س��يدخل منافس��ات بطولة أندية 
آس��يا للحف��اظ عل��ى النتائ��ج املمي��زة التي 
حققها خال املشاركات السابقة، وكان أبرزها 
احتاله مركز الوصافة بعد خس��ارته بركات 
الترجي��ح أم��ام نيكوي��ا الياباني«.وأض��اف، أن 
»اجملموعة الثانية ليست سهلة بتواجد أندية 
تاي سون نام الفيتنامي والريان القطري وفريق 
AGMK األوزبكي وهذه األندية متطورة، فالنادي 

الفيتنام��ي ه��و وصيف آس��يا في النس��خة 
املاضي��ة ون��ادي الري��ان فري��ق جمي��ع العبيه 
أجان��ب والفريق األوزبكي حقق تطورًا ملحوًظا 
ف��ي اآلون��ة األخيرة«.وب��ني، أن »ق��وة اجملموعة 
ل��ن تضعف من عزمية نفط الوس��ط كونه من 
األندية التي متلك س��طوة آس��يوية وسبق وأن 
حقق الفري��ق إجنازات محلية ونتائج مميزة على 

املستوى القاري«.

املدير الفين لصاالت العندليب يعلق على جمموعة فريقه 
بالبطولة اآلسيوية

اعل��ن ن��ادي الش��رطة، ان جنمه 
مهند عل��ي »ميمي« ودع 
زماءه لالتحاق بفريقه 
الدحي��ل  اجلدي��د 

القطري.
واص��در نادي 
طة  لش��ر ا

مقط��ع 
ي��و  فيد
وه��و  ل�«ميم��ي« 
ي��ودع زمائ��ه قبل املغ��ادرة الى 
قطر وكت��ب قائ��اً: »مهند علي 
ي��ودع زم��اءه الاعب��ني متهي��داً 
اللتحاقه بفريقه اجلديد الدحيل 

القطري«.
ومن املق��رر ان يغادر »ميمي« الى 
يوم  الدوحة،  القطرية  العاصمة 
غد اخلميس ، الجراء الفحوصات 
الطبي��ة والتوقي��ع عل��ى عقده 
الرس��مي م��ع الفري��ق وم��ن ثم 
االلتح��اق مبعس��كر الدحيل في 

البرتغال.



سريينا وهاليب يف نصف نهائي وميبلدون بعد مغامرة مضنية

لطموحه  اختبارا  اجلزائري  املنتخب  يخوض   
اخلميس  اليوم  العاج  ساحل  يالقي  عندما 
النهائي  ربع  الدور  ضمن  مرتقبة  مباراة  في 
القدم،  اإلفريقية في كرة  األمم  لنهائيات كأس 
والذي يشهد مواجهة تونس العابرة بصعوبة، 
مع مدغشقر مفاجأة البطولة في مشاركتها 

األولى.
فعلى ستاد السويس، يالقي املنتخب اجلزائري 
أربع  في  انتصارات  أربعة  حقق  الذي  الوحيد 
مباريات بإشراف مدربه جمال بلماضي، نظيره 
كامارا،  إبراهيم  بإشراف  يقدم  الذي  العاجي 
أداء ثابتا. في املقابل، يدخل املنتخب التونسي 
أرض ستاد السالم في القاهرة، باحثا عن تقدمي 
أداء مشابه ملا قدمه في ثمن النهائي ضد غانا، 
ملالقاة  الترجيح  بركالت  بتأهله  انتهى  والذي 
يحسب  لم  مغامرة  تواصل  التي  مدغشقر 
قاعدة  توسيع  من  مستفيدة  حساب،  لها 

املشاركة الى 24 منتخبا بدال من 16.
طموح جزائري عمره ثالثة عقود

تتويجها  منذ  ثانيا  قاريا  لقبا  اجلزائر  تنتظر 
الوحيد على أرضها عام 1990. منذ ذلك العام، 
الكأس  رفع  من  الصحراء  محاربو  يتمكن  لم 
مجددا، وعانوا حتى لتخطي الدور ربع النهائي، 

باستثناء نسخة 2010 )املركز الرابع(.
في نسخة 2019، بدا املنتخب اجلزائري منعشا 
ومنتعشا، بإشراف بلماضي الذي تولى مهامه 
صيف العام املاضي، وأجمع املعلقون على أنه 
منتخب ضم في صفوفه  الى  االنضباط  أعاد 
العديد من النجوم في األعوام املاضية، لكنه 
جلهة  السيما  مختلفة،  مشكالت  من  عانى 
االنضباط والتكاتف، أبعدته عن نهائيات كأس 
العالم 2018 في روسيا، وأدت الى خروجه من 

الدور األول ألمم إفريقيا 2017 في الغابون.
بالعالمة  األول  الدور  األخضر  املنتخب  أنهى 
في  وحقق  النظيفة،  والشباك  الكاملة 

بثالثية  غينيا  على  عريضا  فوزا  النهائي  ثمن 
نوعها  من  الثانية  كانت  نتيجة  في  نظيفة، 
على التوالي بعد التفوق على تنزانيا في اجلولة 
الثالثة األخيرة من منافسات اجملموعة الثالثة.

املدربني  أبرز  أحد  لوروا،  كلود  الفرنسي  وقال 
ويشرف حاليا  السمراء  القارة  الذين عرفتهم 
»دي  ملوقع  في تصريحات  توغو،  على منتخب 
زي فوت« اجلزائري إن املنتخب »منظم بشكل 

مثالي«.
التقليل  البطولة  بداية  منذ  بلماضي  يحاول 
املرشح  مرتبة  في  املنتخب  وضع  شأن  من 
األبرز، السيما بعد خروج أسماء كبيرة أهمها 
مصر املضيفة واملغرب والكاميرون حاملة لقب 

النسخة املاضية .
بلماضي  واجه  النهائي،  ربع  الى  العبور  بعد 
العديد من األسئلة عن »اختباء« اجلزائر وعدم 

بالقول  رد  للعيان.  الظاهر  بالواقع  هو  إقراره 
أو غير  أو غير مختبئني، مرشحون  »مختبئون 
يدرس  اجلميع  يعني شيئا،  ال  هذا  مرشحني... 
اجلميع. ال أريد أن أكرر من أين أتينا. نحن نخرج 

من فترة حرجة تعود الى عام 2014«.
يرى«، متابعا  وأضاف »نحن ال نختبئ. اجلميع 
ولدينا  طموحني  نكون  أن  شيئا  يكلف  »ال 
أتوقع  لم  مستحيلة.  تبدو  كانت  وإن  أهداف 
الفوز في كل مبارياتنا بدور اجملموعات«، متابعا 
الالعبون  راضني، سعداء جدا،  أكثر من  »نحن 
سجلوا  هدفا،  يتلقوا  لم  جميال،  أداء  قدموا 

ثالثة«.
العاج،  ساحل  عقبة  تكون  لن  املقابل،  في 
لم  فاملنتخب  سهلة.  و2015،   1992 بطلة 
في  املغرب  أمام  يتيم  بهدف  سوى  يخسر 
أبرز  كانت  ثابتا  أداء  وقدم  الرابعة،  اجملموعة 

نتائجه تخطي ناميبيا 4-1 في اجلولة الثالثة 
لدور اجملموعات، قبل التفوق على مالي 1-صفر 

في ثمن النهائي.
قبل الفوز على مالي، اختصر كامارا واقعيته 
بالقول »ال أحد اعتقد أن بنني ستتجاوز املغرب 
الى  بالنسبة  سيان  واألمر  النهائي(،  )ثمن 
ذاته(.  الدور  في  مصر  )أقصت  إفريقيا  جنوب 
الى  رسالة  بالفعل  كانت  النتائج  هذه  لذا 
أنه على كل منتخب  املنتخبات«، مؤكدا  كل 
»تقدمي كل شيء لئال ينتهي به األمر مع ندم« 

في أدوار إقصائية ال متنح اخلاسر فرصة ثانية.
>نسور قرطاج< للرد على منتقديه

يف املرمى التونسي
املدرب  بإشراف  التونسي  املنتخب  يطلق  لم 
الفرنسي أالن جيريس كل ما في ترسانته من 
اخلروج  من  يتمكن  لم  مباريات،  أربع  في  أداء. 

األكبر كانت  األصلي. فرصته  الوقت  في  فائزا 
حينما  اإلثنني،  النهائي  ثمن  في  غانا  أمام 
اخلنيسي  ياسني  طه  بهدف  متقدما  بقي 
حتى الدقيقة 90+2، عندما وقع احملظور بهدف 
بالنيران الصديقة من املدافع رامي بدوي الذي 
من...  بديال  دقيقتني،  بنحو  ذلك  قبل  دخل 

مسجل الهدف ذاته.
التونسية  احلصيلة  كانت  فقط  أهداف  ثالثة 
يزال  ال  ذلك،  رغم  األولى.  األربع  املباريات  في 
األسئلة.  يثير  ما  هو  املرمى  حراسة  مركز 
بن  لفاروق  األوليني  املباراتني  من  كل  في  خطأ 
مصطفى ومعز حسن كلفا تونس تعادلني مع 
)صفر-صفر(  نهاية سلبية  قبل  ومالي،  أنغوال 

مع موريتانيا.
كان  غانا،  أمام 
هو  حسن 
األساسي، ودافع 

مرماه،  عن  بجدارة 
موعد  اقترب  ان  الى 

راهن  الترجيح.  ركالت 
بابن  الدفع  جيريس على 
خطوة  في  مصطفى، 
واسعا  اعتراضا  أثارت 
من حسن شمل التأخر 
املستطيل  مغادرة  في 

الى  التقدم  عدم  األخضر، 
ملصافحة  امللعب  منتصف 
القناعه  ومحاوالت  زميله، 
الفرجاني  من  وتهدئة 
املساكني  ويوسف  ساسي 

ووهبي اخلزري.
ابن  جنح رهان جيريس على 
مصطفى، ومتكن األخير من 
صد ركلة ترجيحية، ما كان 

كافيا لتأهل نسور قرطاج.
تصرفه،  بعد  حسن  اعتذر 
وكتب على »تويتر«  »مبروك 

باالعتذار  وابدأ  احلادث  الى  العودة  أريد  تونس. 
املنتخب  مشجعي  وكل  زمالئي،  مدربي،  من 
الى  يعود  به  قام  ما  أن  معتبرا  الوطني«، 
سبيل  في  للعب  وحماسي  املرحلة  »ضغط 
علم بالدي«.املهم اآلن بالنسبة الى تونس هو 
ربع النهائي، الدور الذي تبلغه للمرة السادسة 
منذ ما بعد تتويجها بلقبها الوحيد عام 2004 

على أرضها.
مدغشقر،  ستكون  تونس  مواجهة  في 
املفاجأة األكبر في هذه النسخة من البطولة 
للمرة  غمارها  تخوض  التي 
تاريخها،  في  األولى 
في  األول  الدور  وأنهت 
صدارة اجملموعة الثانية، 
تفوز  أن  قبل 
الكونغو  على 
طية  ا ميقر لد ا
ثمن  في 
ئي  لنها ا
 2 -4
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باللقب  الفائزة  وليامس  سيرينا  األميركية  بلغت 
سبع مرات،الدور نصف النهائي من بطولة وميبلدون، 
ثالثة البطوالت األربع الكبرى، في كرة املضرب للمرة 
بعد  وذلك  االحترافية،  مسيرتها  في  عشرة  الثانية 
فوزها على مواطنتها أليسون ريسك 6-4 و4-6 و3-6 

الثالثاء.
واألوكرانية  هاليب  سيمونا  الرومانية  وأكملت 
ستريكوفا  باربورا  والتشيكية  سفيتولينا  إيلينا 
املربع الذهبي. واحتاجت سيرينا )37 عاما( الى 121 

دقيقة حلسم املواجهة األولى بينها وبني 
فجرت  كانت  التي  ريسك  مواطنتها 
اإلثنني  الثقيل  العيار  من  مفاجأة 
بارتي  آشلي  األسترالية  بإقصائها 
ثمن  الدور  من  عامليا  اولى  املصنفة 

النهائي. وهو الفوز الـ97 لسيرينا 
وميبلدون  في 

وباتت على 
بعد 

الرقم  ومعادلة  الـ24  الكبير  لقبها  من  فوزين 
الذي  الكبرى  البطوالت  في  األلقاب  لعدد  القياسي 
حتمله األسترالية مارغريت كورت )24 لقبا(. واحتاجت 
في  املباراة  لتحسم  ساعتني  من  أكثر  الى  وليامس 
صاحلها وقالت »انا راضية متاما عما قدمته. ما كنت 

الفوز باملباراة لو خضتها قبل اسبوعني«.
واضافت »انا سعيدة لنجاحي في اخلروج فائزة. لقد 
تغلبت منافستي على العبات رائعات وكانت قريبة 

من حتقيق الفوز«.
كسرت  التي  ريسك  لصالح  املباراة  بداية  وكانت 
اجملموعة  من  الثالث  الشوط  في  سيرينا  ارسال 
ردت  اخملضرمة  لكن   ،1-3 ثم   1-2 لتتقدم  األولى 
التحية في الشوط السادس مدركة التعادل 3-3.

واستعادت ريسك التفوق بكسر ارسال سيرينا 
في الشوط السابع لتتقدم 4-3، ومرة أخرى ردت 
سيرينا التحية مدركة التعادل 4-4 وتقدمت 5-4 قبل 
ان تكسر ارسال ريسك في الشوط العاشر وتنهي 
وفرض  دقيقة.   37 في   4-6 صاحلها  في  اجملموعة 
حتى  الثانية  اجملموعة  في  نفسه  التعادل 
ريسك  تكسر  ان  قبل   4-4 الثامن  الشوط 
 4-5 لتتقدم  التاسع  في  مواطنتها  ارسال 
ثم كسبت الشوط العاشر لتنهي اجملموعة 
مجموعة  فارضة   ،43 في   4-6 صاحلها  في 
ثالثة حاسمة. وفي الثالثة احلاسمة، كسرت 
لكن  االول،  الشوط  ارسال سيرينا في  ريسك 
التعادل  مدركة  مباشرة  التحية  ردت  األخيرة 
1-1، ثم كسرت ارسالها للمرة الثانية في الشوط 
املوقف  تداركت  ريسك  لكن   ،1-3 لتتقدم  الرابع 

سيرينا  ارسال  كسرت  عندما  اخلامس  الشوط  في 
.3-3 التعادل  ادركت  ثم   3-2 الى  الفارق  مقلصة 
وجنحت سيرينا في كسر ارسال ريسك في الشوط 
الثامن لتتقدم 5-3 قبل ان تكسب الشوط التاسع 

وتنهي اجملموعة في صاحلها 6-3 في 41 دقيقة.

 أحرز اإليطالي إيليا فيفياني )دوسونينك( املرحلة 
فرنسا  طواف  من  الـ106  للنسخة  الرابعة 
الفرنسي  احتفظ  حني  في  الهوائية  للدراجات 

جوليان أالفيليب بالقميص األصفر.
التي  الرابعة  املرحلة  مسافة  فيفياني  وقطع 
بزمن  كم،   213.5 والبالغة  ونانسي  رينس  ربطت 
مبعدل وسطي بلغ 46.1  كم/ساعة متقدما على 
النروجي الكسندر كريستوف واألسترالي كاليب 

إيوان.
وهي املرة األولى التي يحرز فيها فيفياني الذي أحرز 
امليدالية الذهبية في دورة ريو دي جانيرو عام 2016 
مراحل  إحدى  في  األول  املركز  املضمار،  سباق  في 
مراحل  إحدى  في  فاز  بأنه  علما  فرنسا  طواف 

بطولتي جيرو اإليطالية وال فويلتا اإلسبانية.
مراحل  إحدى  في  األول  اإليطالي  الفوز  انه  كما 
عام  ارو  فابيو  مواطنه  منذ  الفرنسية  البطولة 

.2017
ديي دي  االربعاء بني سان  املرحلة اخلامسة  وتقام 

فوج وكوملار ومتتد على مسافة 175.5 كم.
ترتيب الفرق اخلمسة األوائل في املرحلة الرابعة:

1. االيطالي ايليا فيفياني 5.09.20  ساعات
2. النروجي الكسندر كريستوف التوقيت ذاته

3. االسترالي كاليب ايوان التوقيت ذاته
4. السلوفاكي بيتر ساغان التوقيت ذاته

5. الهولندي ديالن غرونيفيغني التوقيت ذاته

الترتيب العام للدراجني للخمسة االوائل:
1. الفرنسي جوليان أالفيليب 14.41.39 ساعة

2. البلجيكي فوت فان أرت بفارق 20 ثانية
3. الهولندي ستيفن كرويسويك بفارق 25 ثانية

4. النيوزيلندي جورج بينيت بفارق 40 ثانية
5. الكولومبي ايغان برنال بفارق 40 ثانية

أعرب مينو رايوال مدير أعمال العب وسط منتخب 
بول  القدم  لكرة  يونايتد  مانشستر  وفريق  فرنسا 
بوغبا عن أمله في التوصل الى اتفاق يرضي جميع 
النادي  عن  بالرحيل  موكله  رغبة  بعد  االطراف 

اإلنكليزي الشمالي.
»توك  اذاعة  مع  هاتفي  اتصال  في  رايوال  وقال 
سبورت« البريطانية »لم يقم الالعب بأي أذى. لقد 

أظهر احتراما وحرفية عالية في جميع اجملاالت«.
وأضاف »يدرك النادي مشاعره منذ فترة طويلة. من 
بانتقاده في غياب  املؤسف قيام بعض االشخاص 
املعلومات الصحيحة. وقد خاب أملي ألن النادي لم 

يتخذ أي موقف جتاه هذا األمر«.
وتابع »نأمل ان جند حال مرضيا جلميع األطراف«.

ويتواجد بوغبا حاليا في معسكر فريقه في جولته 
األسترالية واآلسيوية والتي بدأها في مدينة بيرث 

قبل االنتقال الى سنغافورة وشنغهاي.

وسجل بوغبا 16 هدفا املوسم املنصرم لكنه واجه 
مشاكل كبيرة مع مدرب مانشستر يونايتد السابق 
البرتغالي جوزيه مورينيو، ثم تألق في الفترة األولى 
لتولي النروجي أولي غونار سولسكاير منصبه قبل 

ان يتراجع مستواه مجددا اواخر املوسم.

علن  القدم، أ لكرة  اجلنوبية  أمريكا  احتاد 
أمريكا  لبطولة كوبا  املثالية  التشكيلة 
2019 التي توج بها منتخب البرازيل عقب التغلب 

على بيرو، في املباراة النهائية )1-3(.
أمريكا  كوبا  لبطولة  الرسمي  للحساب  ووفًقا 
فإنَّ  »تويتر«،  االجتماعي  التواصل  موقع  على 
الفنية في احتاد أمريكا اجلنوبية هي  اللجنة 

من اختارت التشكيلة املثالية.
منتخب  جنم  ميسي،  ليونيل  وغاب 
فشل  بعدما  التشكيلة،  عن  األرجنتني، 
املباراة  لبلوغ  التاجنو  راقصي  قيادة  في 
النهائية، باإلضافة إلى ظهوره بأداء باهت 

خالل بعض اللقاءات.
البرازيل  منتخب  جنوم  من   5 التشكيلة  ضمت  بينما 

املتوج باللقب.
وجاءت التشكيلة املثالية، كالتالي:

حراسة املرمى: أليسون بيكر )البرازيل(
الدفاع: ميجيل تراوكو )بيرو(، خوسيه ماريا خيمينيز 

)أوروجواي(، تياجو سيلفا، داني ألفيس )البرازيل(
باريديس  لياندرو  )البرازيل(،  ميلو  آرثر  الوسط: 

)األرجنتني(، أرتورو فيدال )تشيلي(
رودريجيز  خاميس  )البرازيل(،  إيفرتون  الهجوم: 

)كولومبيا(، باولو جيريرو )بيرو(
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جنحت إدارة النشاط الرياضي بالنادي األهلي، 
ــي التعاقد مع  ــد القادر، ف ــة رؤوف عب برئاس
األمريكية شاكيال نان، لتدعيم صفوف فريق 
كرة السلة سيدات ملدة موسم قادم.وتلعب 
ــزي 4، و5، وتعد  ــة في مرك ــة األمريكي الالعب
ــتعدادات  ثاني صفقات األهلي في إطار االس
ــم اجلديد، بعدما أنهى األحمر  النطالق املوس
ــد العبة نادي  ــوى محم ــة الالعبة رض صفق

الغابة السابق.

ــة  الالعب ــات  خدم ــى  عل ــي  األهل ــل  وحص
األمريكية، قادمة من نادي الرياضي اللبناني 
ــي، في  ــم املاض ــه املوس ــت مع ــذي جنح ال
ــدوري، وحصلت خالله  ــة ال ــج ببطول التتوي
ــة وأفضل محترفة. ــزة أفضل العب على جائ

ــن صفوف  ــاكيال وأن لعبت ضم ــبق لش وس
ــم قبل املاضي،  فريق كيلترين األملاني املوس

حيث حصلت معه على بطولة الكأس.
يشار أن األهلي حقق املوسم املاضي كالً من 

بطولتي الدوري، ومنطقة القاهرة.

األمريكية شاكيال نان ثاني صفقات سلة سيدات األهلي

 وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت /
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رحيل بوغبا عن مانشسرت يونايتد )جمرد وقت(

املنتخب اجلزائري يصطدم بنظريه ساحل العاج وعينه على التأهل للمربع الذهيب و)نسور 
قرطاج( مطالب بفرملة طموح املدغشقري مفاجأة البطولة يف مشاركته األوىل

فيفياني بطل املرحلة الرابعة من طواف فرنسا

ميسي خارج التشكيلة املثالية لكوبا أمريكا

الجزائر وتونس في إختبار الحسم بالعرس القاري



قب��ل عام��ن وق��ف رئي��س ال��وزراء 
السابق حيدر العبادي وسط مدينة 
املوصل معلنا االنتصار على داعش 
وط��رد املس��لحن من املدين��ة، وهو 
الي��وم ال��ذي مث��ل ضرب��ة قاصمة 
للتنظي��م اإلرهاب��ي وانه��ى مراكز 

دفاعاته.
يتج��ول  حينه��ا  العب��ادي  بق��ي 
ف��ي املدين��ة يوم��ن قب��ل أن يلتف 
حول��ه اجلنود ويعل��ن انتهاء معارك 
التحرير بعد أكثر من 9 أش��هر على 

انطالقها.
االحتف��ال:  العب��ادي خ��الل  وق��ال 
“س��نبقى اوفياء لتلك التضحيات 
التي ازاحت عصاب��ة داعش اجملرمة 
وهزمتها ش��ر هزمية وبوحدتنا ايضا 
سنتمكن من القضاء على ما تبقى 
م��ن العصاب��ات وخالياه��ا اجملرم��ة 

وتعقبها حتى خارج احلدود”.
احتف��ل  االول��ى  الذك��رى  وف��ي 
املوصلي��ون بالتحرير في الس��احل 
االيس��ر، فيما كان الس��احل االمين 
مدم��راً واالنقاض ومخلفات املعارك 

ما تزال تغلق الطرق.
واس��تولى داعش عل��ى املوصل في 
حزي��ران 2014 ف��ي هج��وم خاطف 

اس��فر عن انهي��ار جزئ��ي للجيش 
العراق��ي وق��اد الى االس��تيالء على 
ثلثي مساحة البالد، واعالن املوصل 

عاصمة خلالفته .
وأطلق العراق عملي��ة حترير املدينة 
ف��ي 17 من تش��رين االول عام 2016 
مبشاركة 100 الف مقاتل من القوات 
العراقية والبيش��مركة وبدعم من 

التحالف الدولي.
واك��د ائتالف النصر، ام��س االربعاء 
ان ي��وم العاش��ر من مت��وز 2017 يوم 
حتري��ر املوص��ل احلدب��اء، كان ي��وم 
انتصار العراق عل��ى داعش االرهاب 
ان  مبين��ا  والظ��الم،  والطائفي��ة 

هذا النص��ر كان بتضحي��ات وارادة 
طوائفه��م  بجمي��ع  العراقي��ن 

وقومياتهم.
وقال االئتالف في بيان ان “يوم العاشر 

من متوز 2017 ه��و يوم حترير املوصل 
احلدباء، وهو يوم انتصار العراق على 
داعش االرهاب والطائفية والظالم”، 
مبينا ان “هذا النصر كان بتضحيات 
وارادة العراقي��ن بجميع طوائفهم 
وقومياتهم، وانه يوم انتصار الوحدة 

والكرامة والسيادة” .
وقال االئتالف اّن “املعركة مع داعش 
كانت معركة كونية اريد بها تدمير 
العراق، وان عمق املعركة متّثل بادارة 
اجندات وسيناريوهات  فّعالة حلرب 
اقتصادي��ة  سياس��ية  عس��كرية 
امنية مخابراتية كانت تس��تهدف 
تدمي��ر الدول��ة، وقد كس��ب العراق 

رهان حتري��ر الدولة ووحدة ش��عبها 
ومكانتها السيادية”.

وتاب��ع ان “ائت��الف النص��ر اذ يحيي 
صّن��اع النصر م��ن الرم��وز الدينية 

املقاتل��ن  وصن��وف  واحلكومي��ة 
االبط��ال، يدع��و ف��ي ذات الوق��ت 
الى االعت��زاز بالنص��ر كرصيد اّمة 
اس��تعصت على الهزمية”. قائال ان 
“النص��ر العراقي لي��س للبيع، ولن 

يكون”.
واشار الى ان “تعزيز النصر واحلفاظ 
عل��ى مكتس��باته يت��م بالوح��دة 
واكمال  الرش��يد  واحلكم  الوطنية 
اعمار املدن وعودة النازحن وحتقيق 
االم��ن والتعاي��ش في رب��وع مدننا 

احملررة”.
كم��ا كان ال��دور الكبي��ر للفت��وى 
املباركة وللحش��د الش��عبي الذي 
وقف مع الق��وات االمنية العراقية 
وفك��ره  لداع��ش  داح��را  البطل��ة 
الظالمي وقد قدم العراق ش��هداء 
كثيرين في س��بيل ع��ودة املوصل 

الى احضان الوطن العزيز .
النصر العسكري الكبير لم تقابله 
خطط تأهيل اجتماعية وإعمار في 
املدينة الذي ش��اهدت كل مآس��ي 
داع��ش. وقب��ل يوم��ن ذك��ر اجمللس 
النرويجي لالجئ��ن في تقرير له، ان 
اكثر من 300,000 ن��ازح موصلي ما 
يزالون غير قادرين عل��ى العودة الى 

بيوتهم .
ان  النرويجي��ة  املنظم��ة  وقال��ت 

الذين اجب��روا على مغادرة املوصل 
يش��كلون خم��س ع��دد النازحن 
ف��ي البالد والذين يبلغ عددهم 1.6 
مليون ش��خص، موجه��ة الدعوة 
التخ��اذ اج��راء بخص��وص اع��ادة 

االعمار .
املدني��ن  ان  املنظم��ة  واضاف��ت 
يعانون من تهدمي منازلهم وضياع 
الش��خصية  الهوي��ة  بطاق��ات 
وبيان��ات الوالدة مع الوثائق املهمة 

األخرى.
واش��ارت املنظم��ة ال��ى ان ه��ذه 
تهم  ال��ى  باالضاف��ة  املش��كالت 
االنتم��اء لداع��ش تش��كل احدى 
حت��ول  الت��ي  الرئيس��ة  العوائ��ق 
دون ع��ودة آالف م��ن العوائ��ل الى 

مناطقها.
وتق��ول املنظم��ة ايض��ا: “خ��الل 

الس��نتن املاضيت��ن ق��ام اجملل��س 

النرويج��ي لالجئن باص��الح واعادة 
اعم��ار بيوت ت��أوي اكثر م��ن 5200 
ش��خص في املوصل. وعب��ر برنامج 
املس��اعدة الرس��مي للمنظمة في 
املنطق��ة مت دع��م اكث��ر م��ن 6000 
شخص غير مسجل للحصول على 
وثائ��ق مدنية او اس��تعادتها، ولكن 
غي��اب االرادة السياس��ية واالفتقار 
ال��ى امل��وارد املالي��ة اخملصص��ة من 
احلكوم��ة جتعل من ه��ذه اإلجراءات 
الروتيني��ة عملية مطولة ومزعجة، 
وتعم��ل عل��ى عرقلة ه��ذه العوائل 
م��ن الع��ودة واندماجه��ا باجملتم��ع 

مرة  املدينة  ف��ي 
اخرى” .

م��رور  ورغ��م 
عل��ى  س��نتن 
اال  التحري��ر 
االمنية  الق��وات 

ما ت��زال تنفذ عمليات مالحقة ضد 
املس��لحن املتخف��ن ف��ي املدينة 
وعلى اطرافها ايضا. كما ش��هدت 

املوصل اكثر من تفجير.
واعل��ن احلش��د الش��عبي مؤخ��را  
تدمير عجلة تابعة لتنظيم داعش 
غرب ملوصل. وذكر احلش��د في بيان 
ان “اللواء 44 باحلشد تعقب عجلة 
التنظيم  حتم��ل احادي��ة لعناص��ر 
ف��ي محور غرب املوص��ل”، مبينا ان 
“مقاتل��ي اللواء متكن��وا من تفجير 

العجلة وقتل من فيها”.
كم��ا اعلن اعالم احلش��د ف��ي بيان 
آخر، ان “قطعات احلش��د الشعبي 
عثرت على معسكر لداعش يحتوي 
على م��واد طبية وأجهزة الكترونية 
متطورة وبدالت عسكرية فضالً عن 
أسلحة وعبوات ناسفة ومتفجرات 
شمال بحيرة سنسول جنوب غرب 
نين��وى”. واض��اف ان “احلش��د دم��ر 

املعسكر بالكامل”.
ونقل��ت املص��ادر عن إعالم احلش��د 

الش��عبي: إن أهال��ي ص��الح الدين 
التحرير  اقاموا مهرج��ان »تكري��ت 
واالنتص��ار« مبناس��بة ذك��رى حترير 
مدينة تكريت من عصابات »داعش« 
على يد احلش��د الش��عبي واجليش 
العراقي وذلك حتت ش��عار »حشدنا 

ينتصر أو ينتصر«.
وعلى وقع االنتص��ارات اجلارية التي 
حتققه��ا الق��وات االمنية واحلش��د 
الشعبي في نينوى ومدينة املوصل، 
متر ذكرى حترير مدينة تكريت الثانية 
مب��ا حتمل��ه م��ن معان��ي االنتص��ار 
الت��ي قدمه��ا اجليش  والتضحي��ة 
واحلش��د في س��بيل انتزاع املدينة 

من تنظيم »داعش« االجرامي.
يذكر أن احلش��د الش��عبي والقوات 
العراقي��ة متكنوا ف��ي 31 / 3 / 2015 
من حترير مدينة تكريت املركز االداري 
حملافظ��ة ص��الح الدين م��ن تنظيم 
»داعش«، فيما يحتفي اهالي املدينة 
وابناء احلشد من ابناء احملافظة وكل 

احملافظات بإحياء هذه املناسبة.

تعد منظومة “إس-400 تريومف” 
)Triumf 400-S( واح��دة م��ن أكثر 
منظوم��ات الدفاع اجل��وي تطورا 
بالعال��م حالي��ا، وهي م��ن إنتاج 
اململوك��ة  “أملاز-أنت��ي”،  ش��ركة 

للحكومة الروسية.
دخلت ه��ذه املنظومة اخلدمة في 
اجليش الروسي عام 2007، وتعتبر 
ترقية ملنظومة الدفاع اجلوي “إس-
S( ”300-300( التي مت تطويرها في 

تسعينيات القرن املاضي.

قدرات هائلة:
تريوم��ف”  و”إس-400 
مخصص��ة لرصد وإس��قاط 
أهداف ف��ي مدى يت��راوح بن 
بيئ��ة  وف��ي  ك��م،  و400   40
شديدة التش��ويش، وتنطلق 
صواريخها بسرعة 15 ضعف 

سرعة الصوت.
صواري��خ   4 وتس��تخدم 
لتغطي��ة  امل��دى  مختلف��ة 
نطاق عملياتها وهي: صاروخ 
ك��م(   400( مب��دى   )40N6(

لأله��داف بعي��دة امل��دى، وصاروخ 
)48N6( مب��دى )250 ك��م( لألهداف 
 )9M96E2( طويلة املدى، وص��اروخ
مبدى )120 كم( لألهداف املتوسطة 

مب��دى   )9M96E( وص��اروخ  امل��دى، 
)40 ك��م( لألهداف قصي��رة املدى. 
لتدمي��ر  مصمم��ة  واملنظوم��ة 
اس��تراتيجية  وصواريخ  طائ��رات 
وتكتيكية، وصواريخ باليس��تية، 
وأه��داف تفوق س��رعتها س��رعة 
الصوت، وه��ي قادرة عل��ى تدمير 

عدة أهداف في آن واحد.
وه��ذه املنظوم��ة ليس��ت فق��ط 
متط��ورة للغاية، وإمن��ا أيضا أقل 
تكلفة م��ن املنظوم��ات املناظرة 
لها. على س��بيل املث��ال يتكلف 
ش��راء بطارية من ه��ذه املنظومة 
500 ملي��ون دوالر، بينم��ا تتكلف 

“باتريوت  البطارية من منظوم��ة 
ب��اك-Patriot Pac( ”2-2( حوال��ي 
مليار دوالر، والبطارية من منظومة 
“ثاد” حوالي 3 مليارات دوالر، وهذا 
هو أحد األس��باب الرئيس��ة الذي 

جعل املنظومة الروس��ية موضع 
اهتمام في جميع أنحاء العالم.

عل��ى  حصل��ت  الت��ي  ال��دول 
املنظومة:

الصن: أول مشتر لهذه املنظومة؛ 
حيث وقعت على صفقة للحصول 
عليها في نوفمبر/تش��رين الثاني 
2014، وحصلت على أول دفعة من 

بطارياتها في مايو/أيار 2018.
عل��ى  الحص��ول  بص��دد  دول 

املنظومة:
ف��ي  تركي��ا  أعلن��ت  تركي��ا:   -1
س��بتمبر/أيلول 2018 أنها وقعت 
عقدا مع روس��يا لشراء منظومة 

“إس-400” بع��د تعث��ر جهوده��ا 
املطول��ة لش��راء أنظم��ة الدفاع 
اجلوي من الوالي��ات املتحدة. وفي 
نوفمبر قال املدير العام لش��ركة 
“روس��تيخ” للصناعات الدفاعية 

تشيميزوف  س��يرغي  الروسية، 
إن تكلف��ة الصفق��ة تزيد قليال 
عن ملياري دوالر. ووفق تصريحات 
ملسؤولن أتراك فإن أنقرة ستبدأ 
عملية اس��تالم منظومة “إس-
م��ن  األول  النص��ف  ف��ي   ”400
يوليو/مت��وز اجل��اري؛ لتكون ثاني 

مشتر لها.
2- الهن��د: وقع��ت ف��ي أكتوبر/

تش��رين األول 2018 عق��دا م��ع 
روسيا ب�5.5 مليار دوالر للحصول 
على 5 أنظمة من منظومة “إس-

400، وسيبدأ التسليم في أكتوبر 
2020 عل��ى أن يكتم��ل في أبريل/

نيس��ان 2023، حسب تصريحات 
لوزي��ر الدول��ة الهن��دي لش��ؤون 
الدف��اع س��وبهاش باهامري أمام 

برملان بالده. 
“دول ُمهتمة”: 1- السعودية:

أكتوب��ر  ف��ي  اململك��ة  أعلن��ت 
2017، عل��ى خلفية زي��ارة أجراها 
امللك س��لمان ب��ن عبدالعزيز إلى 
موسكو، آنذاك، أنها توصلت إلى 
اتفاق مع روسيا حول شراء دفعة 

من منظومة “إس-400”.

ق��ال   ،2018 فبراير/ش��باط  وف��ي 
مساعد الرئيس الروسي للتعاون 

فالدميي��ر  التقن��ي،  العس��كري 
كوخن، إن جميع الوثائق املتعلقة 
بتزويد الس��عودية ب���”إس-400 مت 
التوقيع عليها، ومتت املوافقة على 
جميع املعايير. بينما قال السفير 

الس��عودي ل��دى موس��كو، رائ��د 
خالد قرملي، في 6 نوفمبر 2018، 
ردا على س��ؤال حول موعد توريد 
تل��ك املنظوم��ة للمملكة: “هذه 
املسألة ما تزال قيد النقاش، ولم 

يتم بعد اتخاذ قرار نهائي بها”.
2- قطر:

ف��ي م��ارس/آذار 2019، ص��رح 
وزير اخلارجية القطري الشيخ 
محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، 
في مؤمتر صحفي مشترك مع 
وزير اخلارجية الروسي سيرجي 
الفروف ب��أن “هناك مناقش��ة 
املع��دات  مختل��ف  لش��راء 
الروسية” – وحتديدا إس-400 – 

رغم عدم اتخاذ قرارات بعد”.
3- روسيا البيضاء:

حتدث��ت تقاري��ر إعالمية عامي 
2015 و2016 عن أن بيالروس��يا 

ستكون أول دول تقتني منظومة 
أي  يص��در  ل��م  لك��ن  “إس-400، 
تأكيد عن تس��لم هذا البلد تلك 

املنظومة حتى اآلن.
4- باكستان:

ف��ي فبراي��ر 2017 نقل��ت وكال��ة 
“ري��ا نوفوس��تي” الروس��ية ع��ن 
باكس��تاني  عس��كري  مص��در 
رفيع املس��توى إن بالده تفكر في 
ش��راء “إس-400” ردا على اخلطوة 
الهندية في هذا الصدد، فيما لم 

يصدر أي تأكيد رسمي من إسالم 
آباد بش��أن خطوات عملية المتام 

الصفقة.

5- اجلزائر:
عربية  إعالمي��ة  تقاري��ر  تداول��ت 
وروس��ية اس��م اجلزائر كمش��تر 

محتم��ل للمنظوم��ة الروس��ية، 
لك��ن اجلان��ب اجلزائري ل��م يعلق 
رس��ميا عل��ى م��دى صح��ة تلك 

التقارير.
6- املغرب:

تقاري��ر  قال��ت   ،2017 ع��ام  ف��ي 
إعالمي��ة غربي��ة إن املغرب مهتم 
باقتناء منظوم��ة “إس-400، لكن 
املغ��رب  ف��ي  الروس��ي  الس��فير 
فاليريان ش��وفاييف ق��ال تعليقا 
عل��ى ذلك: “من املبكر مناقش��ة 
إمكانية بيع إس-400 للمغرب ألن 
الب��الد لم تقدم أي طلب رس��مي 

في هذا الصدد”.
ومص��ر  والس��ودان  س��وريا   –  7

والعراق
 ،2018 الثان��ي  يناير/كان��ون  ف��ي 
قال رئي��س جلنة مجل��س االحتاد 
الروس��ي لش��ؤون الدفاع واألمن، 
فيكتور بونداري��ف، إن تلك الدول 
م��ن ب��ن ال��دول احملتملة لش��راء 
اجلوي  الدفاع  منظومات صواريخ 
من طراز “إس-400، فيما لم يصدر 
تأكي��دات من تلك ال��دول في هذا 

الصدد.
 17 دولة نشرت منظومة إس 

300
 )300-S( 300-تنتشر منظومة”إس
بالفعل في 17 دول��ة بينها 3 دول 
حلفاء في حلف شمال األطلسي 
)النات��و( هي اليونان وس��لوفاكيا 
األخ��رى  ال��دول  أم��ا  وبلغاري��ا. 
فه��ي: أوكرانيا واجلزائ��ر وأرمينيا 
وإيران  والهن��د  ومصر  وأذربيج��ان 
وكازاخس��تان وفنزوي��ال وفيتن��ام 
وجورجيا ومولدوفا وتركمنس��تان 

وأوزبكستان.

12 قضايا

الهند وقعت يف أكتوبر 2018 
صفقة ب�5.5 مليار دوالر 
للحصول على املنظومة

املعركة مع داعش كانت 
معركة كونية اريد بها تدمري 
العراق وان عمق املعركة تمّثل 
بادارة فعّ�الة لحرب اجندات 
وسيناريوهات لتدمري الدولة 
وقد كسب العراق الرهان

 )300-S( تنتشر منظومة
بالفعل يف 17 دولة بينها 3 
دول حلفاء يف حلف شمال 
األطلسي )الناتو( هي 
اليونان وسلوفاكيا وبلغاريا
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“إس-400”.. الصين أول مشتر وتركيا والهند في الطريق 

تركيا تبدأ استالم املنظومة بالنصف األول من يوليو 
اجلاري لتكون ثاني مشرت هلا

شي جينغ

آبي

اردوغان

الموصل تحيي الذكرى الثانية لتحريرها 

حترير املوصل احلدباء هو يوم انتصار العراق على 
داعش االرهاب والطائفية والظالم

كان الدور الكبري للفتوى املباركة 
وللحشد الشعيب الذي وقف مع القوات 
االمنية العراقية البطلة داحرا لداعش 

وفكره الظالمي



خالل األش��هر املاضية، اندلعت الثورة في السودان لتنادي 
بالدميقراطي��ة، وأطاحت الرئيس عمر البش��ير الذي حكم 
الب��الد لثالث��ن عاًم��ا. وفي ظ��ل حكم اجمللس العس��كري 
االنتقال��ي وتداعي��ات األح��داث هن��اك، يرى بولن��ت أراس، 
الباح��ث الكبير مبركز إس��طنبول للسياس��ات، في تقريره 
املنش��ور مبجلة »ناش��يونال إنترس��ت« األمريكية، أن على 
واش��نطن التدخل حلل األزمة قبل أن تتفاقم وتتس��بب في 

اضطراب املنطقة بأسرها.
يش��ير أراس في بداية التقرير إلى أن االنتفاضة استهدفت 
نظاًما فاس��ًدا وس��عت إلى إرس��اء قواع��د دميقراطية في 
نواح��ي االنتخابات واحلري��ات واحلوكمة الرش��يدة. ومثلت 
النس��اء حوال��ي 70% م��ن احملتجن، وك��ن قد عان��ن قرونًا 
م��ن القمع واالس��تغالل أكثر من أي قط��اع آخر في اجملتمع 

السوداني.
كان��ت اآلمال عريضًة عندما دخل البش��ير الس��جن وحل 
محل��ه فريق��ه اخل��اص م��ن اجلن��راالت. أراد احملتج��ون نقل 
السلطة من أيدي اجمللس العسكري االنتقالي إلى مدنين، 
جلعل السودان بلًدا دميقراطًيا يخاطرون بحياتهم من أجله 

باعتزاز.
لكن التقري��ر يعتقد أن حتواًل دميقراطًي��ا كهذا نادر احلدوث، 
إن كان ممكًن��ا أص��اًل. وعل��ى الرغ��م م��ن أن موق��ف اجمللس 
العسكري االنتقالي جتاه التفاوض مع املدنين بدا انشقاًقا 
نخبويًا ع��ن الطبقة احلاكمة، كان للجن��راالت ذوي النفوذ 

رأي آخر في ما يخص الفترة االنتقالية.
يفيد التقرير بأن اجلنرال عبد الفتاح البرهان واجلنرال محمد 
حم��دان دقلو )حميدتي(، اللذين ميس��كان بزمام احلكم في 
الس��ودان، يريدان أن ينهي املدني��ون احتجاجاتهم. ويلفت 
إل��ى أن اجلنراالن يري��دان أن يعقدا انتخاب��ات حتت إدارتهما، 
وهو ما لم يوافق عليه املدنيون حتى اآلن، إذ تدور مبخيالتهم 
صورة ما حدث في مص��ر؛ حيث قاد الرئيس املصري اجلنرال 
عبد الفتاح السيسي مصر إلى االنتخابات، وقمع احملتجن 
خاللها وبعدها، وأس��س نظاًما ال يختلف كثيًرا عن نظيره 
الذي كان سائًدا أثناء حكم الرئيس املصري حسني مبارك، 
حسبما يرى الكاتب. ويعكس الهتاف الشعبي »إما النصر 

وإما مصر« هذا الهاجس بن احملتجن بوضوح.
أعل��ن اجملل��س العس��كري االنتقال��ي أن االعتصامات غير 
قانوني��ة ووصفها بأنه��ا »تهديد« لألمن الوطن��ي. وعليه، 
هاجمت القوات املسلحة السودانية احملتجن في اخلرطوم 
وف��ي مناطق أخ��رى بوحش��ية، وقتلت منهم م��ا يزيد عن 
املائة وتس��ببت في إصابة 500 في 3 يونيو )حزيران( املاضي. 
وم��ن جانب��ه، يعتب��ر اجملل��س العس��كري االنتقال��ي هذا 

الهج��وم حت��رًكا أمنًي��ا مش��روًعا، إذ كان ق��د وع��د بإجراء 
انتخابات حتت حكمه العسكري في غضون 9 أشهر.

في هذا الس��ياق، يش��ير التقرير إلى أن اجمللس العس��كري 
االنتقال��ي يتحكم في وس��ائل اإلعالم ويحج��ب اإلنترنت. 
لكن حتى مع ذلك، يرى أراس أن هذه السيطرة على وسائل 
اإلعالم لم تكن كافية ملنع انتش��ار ص��ور العنف املفجعة 
ضد احملتجن املدنين املس��املن؛ كاحملتج��ن الذين تعرضوا 
للض��رب، واجلثث امللقاة في مياه النيل، واملش��اهد الدموية 

للمدنين املصابن .
يس��تعرض التقرير سببن يرى أنهما تفسير لذلك التحول 
الس��ريع من اجلمود السياس��ي إلى أعمال القمع العنيفة 
ف��ي الس��ودان. األول ه��و أن س��يطرة اجملل��س العس��كري 
االنتقال��ي عل��ى الق��وات املس��لحة، وعل��ى ق��وات الدعم 
الس��ريع بقيادة اجلنرال حميدتي حتديًدا، أعطته صالحيات 
ضد املدنين. ويش��ير أراس إلى أن تل��ك القوات تضم اآلالف 
م��ن أفراد املليش��يات، الذي��ن انبثقوا عن ق��وات اجلنجويد 
التي اس��تخدمها النظام لتنفيذ جرائمه في دارفور. وتلك 
اجملموع��ة ش��به العس��كرية هي املس��ؤولة ع��ن األعمال 

الوحشية التي ارتكبت في الثالث من يونيو )حزيران(.
الس��بب الثان��ي، ، هو الدع��م اإلقليمي املق��دم من جانب 
الس��عودية واإلم��ارات ومص��ر؛ إذ التق��ى اجلن��رال البرهان 
بالرئيس السيس��ي في القاهرة وبالش��يخ محمد بن زايد 

آل نهي��ان في أبوظب��ي، والتق��ى اجلن��رال حميدتي مبحمد 
بن س��لمان ف��ي الرياض. وأمن الرجالن خ��الل تلك الزيارات 
صفق��ة معونة مببلغ 3 مليار دوالر لتوطيد س��لطة اجمللس 

العسكري االنتقالي.
مكانة حكام الس��عودية واإلم��ارات اإلقليمي��ة والدولية 
ودعمهم للمجلس العس��كري االنتقالي  نقطة حتول في 

موازين اللعبة في السودان.
وفي خطوة بدت اعتراًفا بدور السعودية واإلمارات في دعم 
اجمللس العس��كري االنتقالي في الس��ودان، تواصل ديفيد 
هيل، وكي��ل وزارة اخلارجية للش��ؤون اخلارجي��ة، مع نائب 
وزي��ر الدفاع الس��عودي خالد بن س��لمان ووزي��ر اخلارجية 

اإلماراتي، أنور قرقاش.
وفي حديثه معهما شدد هيل على أهمية »انتقال السلطة 
إلى حكوم��ة مدنية كما يأمل الش��عب الس��وداني«. وهو 
تعبي��ر يرى الكات��ب أنه مقل��ق الثنن من حلف��اء الواليات 
املتح��دة ف��ي املنطق��ة واختالف ف��ي الرؤى ف��ي ما يخص 

السودان.
االس��تثمارات الضخمة التي ضختها السعودية واإلمارات 
في السودان، األمر الذي يجعل من املتوقع أن حتظى الدولتان 
اخلليجيتان بنفوذ على احلكومة الس��ودانية املستقبلية. 
غي��ر أن الكات��ب يرجح في الغالب أن الس��عودية واإلمارات 
ترغب��ان في إدارة التحول الس��ودان بحيث متنعان س��يطرة 
املدنين على احلكم، وتش��اركهما مصر -احلليف اإلقليمي- 

في تلك الرغبة .
يتعل��ق  الس��ودان  ف��ي  الس��عودي-اإلماراتي  التدخ��ل  أن 
مبخططهم��ا اإلقليم��ي )م��ن اليمن إل��ى ليبي��ا(؛ إذ ترغب 
الدولتان في القضاء على قدرة تركيا وقطر -منافس��تيهما 
اإلقليميت��ن- ف��ي االضط��الع ب��أي دور في الس��ودان. وفي 
السياق نفسه، يش��ير الكاتب إلى انحياز تركيا وقطر إلى 
الثورات الش��عبية خالل الربيع العرب��ي، ودعمهما اجلنرال 
حفتر ف��ي ليبيا، ومقاومتهما احلصار الس��عودي-اإلماراتي 

ضد قطر لعامن.

ومن ناحية السودان، يشيرالتقرير كذلك إلى تقارب البلدين 

من البش��ير قبل الث��ورة، األمر ال��ذي كان ميثل مصدر قلق 
عمي��ق حلكام الس��عودية واإلمارات. وباإلضاف��ة إلى ذلك، 
يرى الكاتب أن م��ن مصلحتهما العليا احلفاظ على دعم 
اجليش الس��وداني في اليمن؛ إذ يش��رف اجلن��رال البرهان 

على ما يقرب من 10 آالف جندي سوداني في اليمن.
وعلى الرغم من املناقشات املتعلقة بالتحول الدميقراطي 
في الس��ودان، لم يُلحظ أي نش��اط دبلوماس��ي أمريكي 
ف��ي البلد حتى هذه اللحظة، بل يبدو الدور الدبلوماس��ي 
كله واقًعا على عاتق إثيوبيا. ويرى أراس أن تعين الس��فير 

الس��ابق دونالد بوث مبعوثًا خاًصا إلى السودان كان خطوة 

محل ترحيب.
إذ سيكس��ب تدخل��ه ف��ي األزمة الوالي��ات املتح��دة ثقة 

املدني��ن، بحس��ب رأي أراس، ال��ذي يعتق��د أن ال��دور الذي 
س��تضطلع ب��ه الوالي��ات املتحدة مه��م للغاي��ة من أجل 
الوصول إلى حل سياس��ي لألزمة احلالية، قبل أن يتس��بب 

الوضع في فوضى في املنطقة.
تعقد العالقات التي تربط الواليات املتحدة بالس��ودان، وقد 
فرضت الواليات املتح��دة العقوبات على ذلك البلد لفترات 
طويل��ة. ويع��دد الكات��ب احملطات الرئيس��ية الت��ي عقدت 
العالقة بن البلدين، فيذكر أنه في العام 1998، قصفت إدارة 
كلينتون اخلرطوم إثر ادعاءات بدعمها تنظيم القاعدة. ولم 
يت��ردد الرئيس جورج دبليو بوش في خرق سياس��ة الواليات 
املتحدة وأيد اتهامات احملكمة اجلنائية الدولية س��اعًيا إلى 
مثول البش��ير أمام للعدالة، غير أن تعهد الواليات املتحدة 
بذل��ك لم يحش��د دعًما دولًي��ا. وخالل تلك الفت��رة، لعبت 
الوالي��ات املتح��دة دورًا محوريًا في توقيع اتفاقية الس��الم 
الشامل في السودان عام 2005 بن دولتّي السودان وجنوب 
السودان،التي أدت إلى استقالل األخيرة في عام 2011.وبناء 
عل��ى ه��ذا التاريخ، يوص��ي التقرير أال تدي��ر أمريكا ظهرها 
للس��ودان بعد أن أطيح البشير من منصبه، إذ يرى أن هناك 
دورًا أساس��ًيا ميك��ن للواليات املتح��دة االضطالع به خالل 
التس��وية السياس��ية وما يأتي بعدها. ويبرر هذا الرأي بأن 
الوالي��ات املتحدة، بحس��ب اعتقاده، هي اجله��ة الوحيدة 
الق��ادرة على جل��ب االحتاد األفريقي واالحت��اد األوربي والدول 

اخلليجية ومصر إلى طاولة املفاوضات.
ويرى في هذا الصدد أن هناك فارًقا في األولويات وفي وجهات 
النظ��ر ينبغي التفاوض عليه من خ��الل التدخل األمريكي. 
ويرى أيًضا أن على الواليات املتحدة املشاركة في إعادة بناء 

االقتصاد في السودان وحتقيق ثمار السالم.
أن الوالي��ات املتح��دة ومعها األمم املتح��دة القتا في املاضي 
جناًحا في الس��ودان. وي��رى أن الوقت قد حان لالنتقال بذلك 
النجاح إلى مرحلة أبعد. وفي هذا السيناريو، سوف تنهض 
الوالي��ات املتحدة بدور قيادي ليكون هناك موقف ثالثي بّناء 
بن أفريقي��ا واالحتاد األوربي واألمم املتح��دة، يقوض مطامح 

اجلهات اإلقليمية.
وختاًم��ا، ي��رى التقرير أن ذلك اإلجراء االس��تباقي س��يؤتي 
ثم��اره في هيئة أمن قومي. واألهم، حس��ب رأي��ه، أن يكون 
دور الوالي��ات املتح��دة هن��ا هو دع��م عملية التح��ول إلى 

الدميقراطية .

وقال موسوي إن إيران أبلغت الطرف 
اآلخر أنها مع متسكها باالتفاقيات 
فإنها لن تتخلى عن حقوق شعبها 
وس��تدافع عنها بكل ق��وة، و"هذا 
رئيس  رس��الة  تناولت��ه  املوض��وع 
اجلمهورية إلى ق��ادة دول 1+4، كما 
أكدها جميع املسؤولون اإليرانيون 
ومع  ومحادثاته��م،  بياناته��م  في 
متس��ك إيران بهذا النهج فإنها لم 
وأبقت  الدبلوماس��ية  تغلق طريق 

أبوابه مفتوحة".
وأك��د املتح��دث باس��م اخلارجية  
اإليراني��ة أن "إي��ران ليس��ت بصدد 
تصعي��د التوت��ر واملواجه��ة وأنها 
أبلغ��ت الوفود األوربية س��را وعلنا 
أنه��ا تصغ��ي ألرائه��م، ولك��ن إذا 

كانوا فعال يري��دون تخفيف التوتر 
فعليهم أن يبحثوا عن جذوره ومن 

أين بدأ".
وأدان��ت فرنس��ا قرار طه��ران زيادة 
تخصي��ب اليوراني��وم ألكث��ر م��ن 
تقاع��س  عل��ى  ردا   %3.67 نس��بة 
األوربي��ن ف��ي تنفي��ذ التزاماتهم 
املتعلقة بالتع��اون االقتصادي مع 

إيران.
الى ذلك قال وزير اخلارجية اإليراني، 
محمد جواد ظريف، إن مستش��ار 

األم��ن القوم��ي األمريك��ي، ج��ون 
الوزراء اإلسرائيلي،  بولتون، ورئيس 
بنيامن نتنياه��و، يدفعان الرئيس 

األمريكي، دونال��د ترامب، للقضاء 
على االتف��اق النووي مع إيران، كما 
فعال سابقا مع اتفاقية باريس عام 
2005 ب��ن إي��ران وث��الث دول أوربية 

)فرنسا وأملانيا وبريطانيا(.
ونش��ر ظري��ف ف��ي تغري��دة على 
حسابه مبوقع "تويتر"، قال فيها إن 
"بولتون ونتنياهو قتال اتفاق باريس 
بن الدول األوربية الثالث وإيران في 
ع��ام 2005 بإصراره��ا عل��ى جعل 
مستوى تخصيب اليورانيوم صفر، 
والنتيج��ة كانت أن إي��ران زادت من 
مس��توى تخصيب اليورانيوم 100 

ضعف في عام 2012".

يح��اوالن  "اآلن  ظري��ف:  وأض��اف 
دف��ع ترامب للقضاء عل��ى االتفاق 
النووي، بنفس الوه��م، الفريق باء 

لم يتعل��م، لكن العال��م يجب أن 
يتعلم".

اإليراني  اخلارجية  وزير  ويس��تخدم 
مصطلح "الفريق باء" لإلشارة إلى 
مستش��ار األمن القومي األميركي 
ال��وزراء  ورئي��س  بولت��ون،  ج��ون 

اإلسرائيلي بنيامن نتنياهو.
منظم��ة  باس��م  املتح��دث  وكان 
الطاق��ة الذري��ة اإليراني��ة، به��روز 
كمالون��دي، ق��د أعل��ن، أن طهران 
رفعت مستوى تخصيب اليورانيوم 

إلى أعلى من %3.67.
وهدد كمالوندي بأن إيران س��تقوم 
بزيادة نس��بة تخصيب اليورانيوم 

ل���20%، في إط��ار املرحل��ة الثالثة 
خلفض التزاماتها باالتفاق النووي.

وق��ال كمالون��دي، ف��ي تصريحات 

نقلته��ا هيئ��ة اإلذاع��ة التلفزيون 
اإليرانية، "التخصيب مبستوى %20 
إحدى اخلطوات في املرحلة الثالثة 

خلفض االلتزامات".
وأض��اف كمالوندي أن "زي��ادة عدد 
أجهزة الطرد املركزي في املنش��آت 
النووي��ة أح��د خياراتن��ا لتقليص 
تعهداتنا ف��ي االتف��اق النووي في 

املرحلة الثالثة".
وتابع: "خطواتنا لتقليص التزاماتنا 
في االتفاق النووي موضوعة ضمن 
مخطط زمن��ي هو ش��هرين لكل 
مرحلة. نحن صبرنا ش��هرين ويوم 

أمس بدأنا املرحلة الثانية".

ال��ى ذل��ك ق��ال اجلن��رال جوزي��ف 
األركان  هيئ��ة  رئي��س  دانف��ورد، 
املش��تركة األمريكي��ة إن الواليات 
حتال��ف  تش��كيل  تري��د  املتح��دة 
عس��كري ف��ي غضون أس��بوعن 
حلماية املياه االس��تراتيجية قبالة 

إيران واليمن.
األمريك��ي  اجلن��رال  وحت��دث 
للصحفي��ن في أعقاب اجتماعن 
م��ع  أحدهم��ا  التحال��ف  بش��أن 
القائ��م بأعمال وزي��ر الدفاع مارك 
إسبر واآلخر مع وزير اخلارجية مايك 
بومبيو ، وكش��ف بع��ض تفاصيل 

التحالف، بحسب رويترز. 
وق��ال دانف��ورد "نتواص��ل اآلن م��ع 
عدد من الدول لتحدي��د ما إذا كان 
بإمكانن��ا تش��كيل حتالف يضمن 
حري��ة املالحة ف��ي كل من مضيق 

هرمز ومضيق باب املندب".
وتابع: ".. ول��ذا فإنني أعتقد أن من 
احملتمل أن نحدد خالل األس��بوعن 
املقبل��ن الدول التي لديه��ا اإلرادة 
السياس��ية لدع��م ه��ذه املب��ادرة 

وسنعمل بعد ذلك بشكل مباشر 
مع اجلي��وش لتحدي��د اإلمكانيات 

احملددة التي ستدعم ذلك".
الواليات املتحدة مبوجب  وس��توفر 
اخلط��ة، التي لم تتبلور س��وى في 
األيام القليلة املاضية، سفن قيادة 
وس��تقود  العس��كري  للتحال��ف 

جهوده للمراقبة واالستطالع.
وق��ال دانفورد إن الوالي��ات املتحدة 
ستوفر سفن "القيادة والسيطرة" 
لكنه ق��ال إن املس��تهدف أن توفر 
دول أخرى س��فنا لتس��يير دوريات 

بن سفن القيادة تلك.
وسيشمل اجلزء الثالث من املهمة 

أفرادا من التحالف ملرافقة س��فن 
بالدهم التجارية.

وقال رئيس هيئة األركان األمريكية 
املشتركة "نتوقع أن يقوم اآلخرون 

واملرافقة".وأضاف:حجم  بالدوريات 
احلملة قد يتحدد استنادا إلى عدد 

الدول املشاركة فيها.
س��يكون  "األم��ر  دانف��ورد  وق��ال 
قابال للتط��ور.. فبع��دد صغير من 
املس��اهمن ميكن أن تك��ون لدينا 
وسنوس��عها  مح��دودة.  مهم��ة 
مع إع��الن ال��دول الت��ي ترغب في 

املشاركة عن نفسها".
ومي��ر من مضيق هرمز، قرابة خمس 
النف��ط العامل��ي، بينم��ا مي��ر نحو 
أربع��ة مالي��ن برميل م��ن النفط 
يومي��ا من ب��اب املن��دب إل��ى أوربا 
والوالي��ات املتح��دة وآس��يا فضال 
عن س��لع جتاري��ة. وامتن��ع كوتارو 
نوجامي نائب كبي��ر أمناء مجلس 
ال��وزراء الياباني ع��ن التعليق على 
تصريحات دانف��ورد. وقال نوجامي 
خالل مؤمت��ر صحفي ف��ي طوكيو 
امس األربعاء "نحن قلقون للغاية 
بش��أن تصاعد التوتر في الش��رق 
األوس��ط وضمان امل��رور اآلمن عبر 
مضيق هرم��ز مهم ألم��ن الطاقة 
في بالدنا وكذلك لس��الم ورفاهية 

اجملتمع الدولي".
وأضاف "ستظل اليابان على اتصال 

وثي��ق بالوالي��ات املتح��دة وال��دول 
األخ��رى املعني��ة وس��تواصل بذل 
اجلهود في سبيل االستقرار وتهدئة 

التوتر في الشرق األوسط".
وف��ي صعي��د متصل ق��ال الرئيس 
األمريك��ي دونالد ترام��ب إن طلب 
الوالي��ات املتح��دة األمريكي��ة من 
إيران بس��يط وه��و "ع��دم امتالك 
أس��لحة نووية ووقف متويل ورعاية 

اإلرهاب".
وأض��اف الرئي��س األمريك��ي، ف��ي 
تغريدات على حس��ابه على موقع 
التواص��ل االجتماع��ي تويت��ر، أنه 
على الصن والياب��ان وكافة الدول 
األخرى، حماي��ة ناقالتها النفطية 

في مضيق هرمز .
تتحصل  ترامب:"الص��ن  وأوض��ح 
عل��ى 91 باملئ��ة م��ن النف��ط م��ن 
املضيق، واليابان 62 باملئة، وكذلك 
كثير م��ن الدول، نحن نحمي ممرات 
املنطق��ة  ف��ي  البحري��ة  املالح��ة 
لهذه الدول منذ س��نوات مقابل ال 

شيء".
وأش��ار الرئي��س األمريك��ي إلى أن 
الوالي��ات املتحدة ل��م تعد بحاجة 
إلى الوجود عند مضيق هرمز، بعد 
أن أصبحت أكبر منتج للطاقة في 
العالم. وتأزمت العالقات األمريكية 
اإليرانية بعد إسقاط طهران طائرة 
مس��يرة أمريكية من طراز "غلوبال 
ه��وك"، زاعم��ة أنها كان��ت تقوم 
بأعمال جتسس فوق املياه اإليرانية، 
فيم��ا تتمس��ك الوالي��ات املتحدة 
بأن الطائرة كان��ت حتلق فوق املياه 

الدولية.
وق��ال الرئي��س األمريك��ي دونال��د 
ترام��ب إن بالده كانت على وش��ك 
توجيه ضرب��ة انتقامية ضد إيران، 
ردا على إس��قاط األخيرة للطائرة، 
إال أن��ه قرر إيق��اف الضرب��ات قبل 
موعدها ب��� 10 دقائ��ق، بعد علمه 
انها قد تتس��بب في مقتل نحول 

150 شخصا.

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

أعلن املجلس العسكري 
االنتقالي أن االعتصامات 
غري قانونية ووصفها 
بأنها »تهديد« لألمن 
الوطني وعليه هاجمت 
القوات املسلحة السودانية 
املحتجني يف الخرطوم

إيران ترد على مقترح "التجميد مقابل التجميد" .. وتفاصيل تحالف عسكري أمريكي جديد لمواجهة إيران 

إيران أبلغت االطراف املعنية أنها مع متسكها باالتفاقيات فإنها لن 
تتخلى عن حقوق شعبها وستدافع عنها بكل قوة

ظريف : بولتون ونتنياهو يدفعان الرئيس األمريكي دونالد ترامب للقضاء على االتفاق النووي مع إيران

رحب عباس موس��وي املتحدث باس��م اخلارجية اإليرانية، باجلهود الفرنس��ية للحفاظ على االتفاق النووي.وأشار موسوي إلى أنه سمع مبقترح فرنسي محتمل يدعو ل�"التجميد مقابل التجميد"، بحسب وكالة األنباء اإليرانية 
"إرنا".وق��ال: "إن إي��ران وبع��د خروج أمري��كا من االتفاق النووي ومماطلة األط��راف األوروبية في تنفيذ التزاماتها جتاه إي��ران، قررت إيجاد آلية لتقليص التزاماته��ا في إطار االتفاق النووي، وبهذا ش��هدنا ردود األفعال واملواقف 

الدبلوماس��ية على صعيد املنطقة والعالم في هذا اجملال".وتابع "إننا لم نش��هد مثال هذه الضجة عند خروج أمريكا من االتفاق النووي رغم أن اإلجراء األمريكي كان نقضا واضحا لالتفاق".وأضاف 
املتحدث باسم اخلارجية  اإليرانية: "اآلن وعندما اتخذت إيران بعض اخلطوات الستعادة التوازن بن التزاماتها وحقوقها في إطار االتفاق، نالحظ صدور املواقف العديدة والبيانات التي تعرب عن القلق 

من اإلجراء اإليراني".ويزور مستشار الرئيس الفرنسي للشؤون الدبلوماسية عمانوئيل بن، طهران حاليا ويلتقي أمن اجمللس األعلى لألمن القومي اإليراني ووزير اخلارجية.

البشري

حميدتي

الصادق املهدي

بولتون

ظريف
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يتواصل اجلانب االمريكي مع عدد من الدول لتحديد ما إذا كان باالمكان تشكيل 
حتالف يضمن حرية املالحة يف كل من مضيق هرمز ومضيق باب املندب

ترامب

هل يمكن أن ينجح الحل الديمقراطي في السودان؟
ميسك اجلنرال عبد الفتاح الربهان واجلنرال حممد محدان دقلو بزمام 

احلكم يف السودان ويريدان أن ينهي املدنيون احتجاجاتهم

مكانة حكام السعودية واإلمارات 
اإلقليمية والدولية ودعمهم للمجلس 

العسكري االنتقالي  نقطة حتول يف 
موازين اللعبة يف السودان



)ناكرة املعروف(
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صدور العدد الثاني جمللة
 )لك( عن الدار العراقية لألزياء

*وجع الش��اعر إن ينغمس في 
قصائده، هل متنحك قصائدك 
أس��رارا خاص��ة ال ميكن البوح 

بها؟
- الش��اعر ينغمس مع الوجع 
األس��رار  ويتبادل  كتابت��ه  في 
م��ع قصائ��ده، واألس��رار التي 
متنحها لنا القصي��دة أو التي 
أمنحه��ا للقصي��دة ال تبق��ى 
خاص��ة عندم��ا تصب��ح أمام 
عيون الق��راء ألن حتى القارئ 
ينغم��س في وج��ع القصيدة 

واسرارها.
* الصور واالنفعاالت التعبيرية، 
كيف ميكنك جتس��يدها وهي 

صور غير مرئية؟
- تتش��كل اللغة حتى تصبح 
بالع��ن  ت��رى  بذاته��ا ص��ورة 
إذا فتجس��يد الصور  اجمل��ردة، 
واإلنفع��االت يتم ع��ن منحنا 
للغة ص��ور بالغي��ة وحركات 
لغوي��ة تتح��ول إلى مش��اهد 

لغوية.
* تقولن ف��ي إحدى قصائدك، 
وقمي��ص  املقص��ود  صمت��ك 
أن��ه  تخش��ن  إال  ذكريات��ك، 
ميك��ن أن يرت��دي قميص��ا آخر 

ويتركك؟
فالف��راق  - كل ش��يء ميك��ن 
ف��ي  احل��دوث  دائ��م  والهج��ر 
العالقة اإلنسانية، لكن نحن 
ال نكتب لنحافظ على حبيب 
أو لنجبر حبيبا على هجرنا، بل 
نكت��ب ألن الكتابة هي تعبير 
نبي��ل عن احل��ب واإلنس��انية 
وألنن��ا من عرق البش��رية كما 
يق��ول )وال��ت ويتم��ان( فنحن 
نحتاج الى ان نقدم كل ما هو 
نبي��ل وجمي��ل للحفاظ على 

البشرية والقيم اإلنسانية.
* مسألة النقد األدبي يتعامل 
بها البع��ض على أنها عملية 
هدم وليست بناء، ما انطباعك 

عن هذا الرأي؟
- هنال��ك عمليتا ه��دم ومدح 
أن  كم��ا  تهج��م،  وعملي��ة 
هنال��ك عملي��ة، أم��ا البن��اء 
فن��ادرا ما يكون والس��بب هو 
ك��ون حرك��ة النق��د ال تق��وم 

بنق��د الن��ص نقدا ذاتي��ا ومع 
ظ��روف التي ج��اء فيها النص 
في نقدا موضوعيا، خصوصا 
وأن النقد الذات��ي واملوضوعي 
هما أس��اس احلركة النقدية، 
كم��ا أن الناقد ع��ادة ال يكون 
محايدا لذا فهو إما يلعب دور 
املداف��ع أو دور املهاجم والنقد 
هو دراس��ة مبنية على أسس 
علمي��ة ولغوي��ة، هنالك أزمة 
نق��د وليس��ت على مس��توى 
الشعر فقط بل على مستوى 
الرواية والس��ينما والسياسة 

وشتى اجملاالت األخرى.
* تذوق طع��م أول قصيدة، رمبا 
يختلف ع��ن بقي��ة القصائد 
األخ��رى، ما ذكريات��ك عن هذا 

الرأي؟
- ت��ذوق طعم أول قصيدة مثل 
تس��اقط أول حبات املطر مثل 
نضوج أول فاكه��ة مثل تذوق 
األم،  وخب��ز  األم   حلي��ب  أول 
ودائما تظل له��ا ذاكرة تعتبر 
مث��ل األص��ل ونش��عر دائم��ا 
باحلنن إليه��ا، وأول قصيدة ال 
بالنسبة لي  ينس��ى طعمها 
هي قصي��دة منتصبة القامة 
وقصيدة  القاس��م  لس��ميح 
أح��ن إل��ى خب��ز أم��ي حملم��ود 

درويش.
* انتقائ��ك لفاكه��ة عناوي��ن 
األس��س  أي  عل��ى  الكت��ب، 
الفكري��ة والثقافية تتعاملن 

بها؟
- »أثر الفراشة« حملمود درويش 
العزل��ة«  م��ن  ع��ام  »مائ��ة 

ماركي��ز   غارس��يا  لغابريي��ل 
ويتم��ان  لوال��ت  »العش��ب« 
»البعي��د« ليانيس ريتس��وس 
نيرودا  لبابل��و  »ايس��النيجرا« 
»احل��ب كل��ب م��ن احلجي��م« 
لوليتا  أصاب��ع  لبوفوس��كي« 
»مدي��ح  األع��رج  »لواس��يني 
ميوش،  ل�جيس��واف  الطائر« 
»اجل��وع« لكن��وت هامس��ون، 
ف��ي  األدبي��ة  الكت��ب  أخت��ار 
م��ن  أكث��ر  األخي��رة  اآلون��ة 
وخصوصاً  الفكري��ة  الكت��ب 
الكت��ب األدبي��ة العاملية، ألن 
الش��عر العامل��ي وظيفته هي  
التعبي��ر عن احلي��اة الواقعية 
واإلنس��انية  والسياس��ية 
التعبي��ر  وألن  واإلجتماعي��ة، 
في الش��عر العاملي هو تعبير 
دميقراطي وعند ويتمان الشعر 
لي��س تعبي��ر عن السياس��ة 
والرأي بل هو السياسة ذاتها، 

ل��ذا يق��ول )والتم��ان( وظيفة 
رئي��س  كوظيف��ة  الش��اعر 

اجلمهورية.
* لنتح��دث قليال ع��ن قضايا 
املرأة في قصائ��دك، هل كنت 

محامية عنها؟
- أكتب عن املرأة أوال، ألني امرأة 
ف��ي عال��م ال زال يَْحِرمها من 
أبس��ط حقوقه��ا، فأكيد أني 
سأكون من املدافعن عن املرأة 
لي��س كمحامي��ة ألن احملاماة 
ه��ي وظيف��ة داخ��ل احملكمة 
وع��ادة تكون باملقاب��ل وتكون 
دفاعي��ا مقتص��رة فقط على 
املظل��وم الذي نص��ب احملامي، 
أما أن��ا فحن أدافع ع��ن املرأة 
أداف��ع حتى عن نفس��ي ألني 
أعاني من اإلقصاء والتهميش، 
وأداف��ع عن املرأة بش��كل عام 
ألنها تعاني نفس ما أعانيه من 

إستغالل وظلم وإضطهاد.

احمللي��ة  مش��اركتك  أب��رز   *
قصائ��دك  وع��دد  والعربي��ة، 

ودوواينك؟
- أن��ا عادة نادرا ما أش��ارك في 
والثقافية  الشعرية  اللقاءات 
وأس��مي ما أكتبه بالنصوص 
وال  بالقصائ��د،  ال  الش��عرية 
أع��رف ك��م م��ن نص ش��عري 
كتبته حل��د اآلن لي��س لكثرة 
م��ا أكت��ب، ب��ل ألن��ي نوعا ما 
كس��ولة  وج��دا  فوضوي��ة 
ف��ي جمع م��ا أكتب��ه، اما عن 
الدواوي��ن فليس ل��ي حلد اآلن 
أي ديوان، وعن قريب س��أحقق 

ذلك املبتغى.
* ما انطباعك عن واقع الشعر 

العراقي؟
- العراق كما هو معروف عريق 
في تاريخه الشعري، وهو أرض 
الش��عراء واملتنبي والرصافي، 
وهو أيضا رائد احلركة والتغيير 
ف��ي تاري��خ الش��عر العرب��ي 
احلدي��ث واملعاصر، وأن��ا دائما 
أوال،  بن��ازك املالئك��ة  أفتخ��ر 
ألنها ش��اعرة ثاني��ا ألنها أول 
من جترأ وكتب اول قصيدة في 
الش��عر احلرة وتتمثل جرأتها 
وشجاعتها أوال في القصيدة.
* نبذة عنك ومعلومات أخرى؟

- ال أعرف ماذا أقول عني، سوى 

أني إنس��انة من املغرب أحاول 

للحري��ة،  وأغن��ي  أكت��ب،  أن 

وأصرخ دائما للحب كما أنادي 

بإس��تمرار عل��ى عال��م أق��ل 

رمادية وأكثر حبا وإنسانية.

صدر عن الدار العراقية لالزياء, العدد 
الثاني جملل��ة )لك( لع��ام ٢٠١٩، وهي 
مجل��ة دوري��ة متخصص��ة باملوضة 
واجلمال. ابرزت )ل��ك( بابوابها الثابتة 
األزي��اء املتنوع��ة لتواك��ب املوض��ة 
واس��اليب احلياة العصرية وتضمنت 
اجملتم��ع  ش��خصيات  م��ع  لق��اءات 
العراق��ي س��لط الضوء فيه��ا على 
االجن��ازات النس��ائية ودوره��ا محليا 
وعامليا اضافه للقاء مع للتشكيلية 
وس��ماء األغا التي رسمت بلوحاتها 
النابض��ة باحلياة البطول��ة املطلقة 
للمرأة م��ع متابعات اجملل��ة ملواضيع 
متعددة حيث يتولى فريق من احملررين 
والفني��ن احملترف��ن صن��ع محت��وى 
خ��اص يتضم��ن اب��واب منوع��ة لها 
دور في تكوي��ن اجتاهات املرأة ألهمية 
مكانته��ا ودوره��ا احليوي وح��وارات 
م��ع ش��اعرات ب��ارزات وحتقيقات عن 
املتحف البغدادي م��رورا بتوضيفات 
اخل��ط العربي بنقش��ه عل��ى األزياء، 

فيما تصدرت ص��ورة اإلعالمية )رقية 
حسن( غالف اجمللة التي شملت )6٠( 
صفحة من القطع املتوسط بطباعة 

وتصميم متميزين.

كريم علوان زبار
كان��ْت  َمّح��ارٍة  ُحض��ِن  ِم��ن 

ِبداِخِل�ها
ت��أألْت واجنلى َه��ّم��ي وقل��ُت 

لها
ي��ا س��لوتي َحّبذا لو ص��رِت لي 

وطناً
إذ  حليات���ي  أَم�������ي����َرٌة 

أُب��اِدُل�ها
القلِب  مش��اِع��ر من حناي����ا 

نابعٌة
أو  بقصي�����دي  أقوُل��ه��ا 

أغ��ازل��ها
ي��ا صب��وَة ال��روِح ي��ا كّل املنى 

َوَلهي
ي��زداُد حي��ُث غ��دْت ف��ي خ��درِ 

منزِلها
الب����درَ  كأنَّ  أراه���ا  إنّ���ي 

ُم�ك�َت�ِم�ٌل
وفي صباحي وروداً في َخماِئِلها
وتبقى  أبقى  َم�َع�ه��ا  َوَل�ي�َتني 

معي
��ي  تُش���اِبُك الَك���فَّ ف��ي َك�فِّ

أناِم�ُلها
متي��ُس ميس��اً وف��ي خطواتها 

غنٌج
وأحضان��ي  خلي��ٌج  روح��ي 

سواِحُلها
����عِر  الشِّ كلم����اُت  خجول��ٌة 

أكُت�ُب����ها
أم��اَم حضرِته��ا ف��ي الوص��ِف 

أُرِسُلها
وإن َج�َف�ْت�ه��ا بإهم�������اٍل بال 

سبٍب
تخش��ى  �ُس��ها  توجِّ ِس���وى 

َع���واذلها
أص��داُء  بَطّي�����اِت�ه��ا  باَن���ْت 

أمنيتي
قلب��ي  ف��ي  الوج����ِد  متيم��َة 

سأَْح�ِم�ُلها

الشيخ علي اغا الزيباري
أيته��ا النجفي��ة أُصي��َب َقلب��ي 

بجنوْن
عودي وَحرري َقلبي املَسجوْن

صوت��ِك  ال��ى  أش��تقُت  إرجع��ي 
احَلنوْن

تعالي قد َفقدت النظر والعيوْن
َفقلبي جتاوز القانوْن

فكم أنت يا قلب َملعوْن
عودي فكل شيء َسيهون مَيوْن

قد خاب ظني كل ظنوْن
ُعودي فحبنا كان مضموْن

إلقيني وكل ما تريديه سَيكوْن
أيتها النجفية َقلبي مطعوْن

فحبِك جتاوز كل فنوْن

فاسمِك في َنبضي َمركوْن
َفحدثيني وحديث له شجوْن

َقلبي هارون وقلبِك قاروْن 
ُعودي وُحبنا َسيخلد القروْن

عودي فقلبي أصبح مديوْن
 أصبَح ك شعري موزوْن
عودي ودعيهم يقولوْن  

عودي وَنبضي ممنوْن
هل أصبِت بسكوْن

عودي فتعبت اجلفوْن
عودي فقلبي حنوْن
حنون حنون حنون

عودي او سأخسر العربوْن 
أرجعي أطرافي سقطت كسنوْن
فقلبي املالك وسأهتم بِك كزبوْن

 

الدكتور الشاعر اياد إبراهيم الباوي
 

اجملموع��ة  تنوي��ر  دار  ع��ن  حديث��ا  ص��در 
الش��عرية األولى للشاعر غزوان علي وتقع 
ف��ي ) ٢١٢( صفحة من القطع املتوس��ط 
وه��ي  امللون��ة  الرس��وم  ببع��ض  م��زودة 

مرس��ومة بقل��م الش��اعر، وقد 
كتبا مقدم��ة اجملموعة الناقدين 
الفذين الدكتورة بش��رى موسى 
وغليس��ي،  يوس��ف  والدكت��ور 
وف��ي نهايته��ا ج��اءت خالص��ة 
لبع��ض اآلراء والقراءات في جتربة 
الق��راءات  تل��ك  وم��ن  الش��اعر، 
م��ا كتبه الدكت��ور اي��اد إبراهيم 
الباوي، يقول: تعدُّ جتربة الّشاعر 
غ��زوان عل��ي محاول��ة ش��عرية 
تس��تحق الوق��وف عنده��������ا 
مل���ا حتمله ف��ي طياتها من دفق 

ش��عري وعاطفي يواج��ه املتلقي 
م��ن حلظة اإلبح��ار األول��ى ف��ي الّنص بل 
من ح��دود املطل������ع الذي يس��تفتح به 

الّش��ع��������رية،  فمجازات��ه  قصائ��ده 
وص��وره املنتخبة جتعل القارئ في ح���الة 
من الّنشوة التي تدفع���ه أحياناً إلى كسر 

حاج��ز الصم��ت ومحاولة ضبط 
الّنفس أمام ه��ذه الّنصوص التي 
تخلق حال���ة الّتهيج االنفعالي 
اإليجابي.. فالّشاع��������ر ينجح 
في أكثر م��ن موضع في نصوصه 
م��ن ه��ّز مش��اعر املتلقي بعنف 
وكس��ب االستح�س��ان.. غير ان 
الّشاع��������ر يقع ضحية لهذه 
املش��اعر أحيان��اً والس��يما ف��ي 
بع��ض نصوص��ه الت��ي يهاج��م 
فيه����ا األنث��ى فينفل��ت لدي��ه 
القياد وس�ط الّثورة التي يح�اول 
املتق��ّدم. موقف���ه  اثب��ات  فيه��ا 

ا  ومهما يكن يظّل ش��عر غ��زوان مثاالً حيًّ
للّش��عر ال�وجدان��ي الّناب��ض بالعاطفة، 

ويظّل له وقع��ه اخلاص ح��ن نتلق������اه 
ق��راءة واس��تماعاً. ولعّل ما يلف��ت الّنظر 
ف��ي ه�����ذا الّديوان هو س��عي الّش��اعر 
املقصود لتحقيق أعلى درجات الّتفاعلية 
من خ��������الل اس��تثمار موهبته في فّن 
الّتش��كيل فقّدم لنا إلى جان��ب كّل نّص 
لوح��ة متخيل��ة رس��مها وعي��ه الباطن 
لتك��ون قصيدة أخ��رى، وليمك��ن املتلقي 
من اس��تقبال الّتجربة عبر قناتي الّصوت 
والّص��ورة أي توفير قن��وات تأثير حرفية وال 
حرفية وهذه مه�����ارة ال شّك سعى فيها 
إلى تفعي��ل درجات الّتفاعل عند املتلقي.. 
وبه��ذا يكون غ��زوان من رّواد م��ا يعرف في 
)القصورة(  الّش��عرية بقصيدة  األوس��اط 

املعاصرين.

قصيدة

نص

لالبتس��امة مفاهيم متعددة ومعان متنوع��ة، تختلف من 
مكان ملكان وم��ن زمان لزمان، بتعدد ال��رؤى واملفاهيم للغة 
احل��وار، وبتع��دد اللهجات. فلالبتس��امة رونق خ��اص يثرى 
عل��ى الروح البهجة والرقي ف��ي التعبير واجلمال، ولها أيضاً 
األثر النفس��ي واملعنوي على الشخص نفسه، واألشخاص 
احمليط��ن به. وتعتبر االبتس��امة عامالً رئيس��ياً في التربية 
وحتس��ن النشء الصاع��د واألجيال اجلدي��دة، فعن طريقها 
تص��ل املعلوم��ة بقب��ول ورضا وس��رعة اس��تجابة املتلقى 
للتعلي��م والتعلم ف��ي أقل وقت��اً ممكناً، مع حتقي��ق كفاءة 
ذاتية أثمن وأرقى. لالبتس��امة حض��ور وجاذبية لدى اجلميع، 
ارتواء لظمأ البش��ر للس��عادة والفرحة بعالٍم مغمور بآلية 
اجله��د والتعب وديناميكي��ة البحث عن مص��ادر احلياة من 
مأكل ومس��كن وملبس. وبه��ا نس��تطيع التكيف مع كل 
اآلالم واألح��زان الت��ي تثرى على نفوس��نا وأعمارن��ا الهموم 
واالكتئ��اب. فكينون��ة االبتس��امة متمركزة ف��ي أدوار عدة: 
منه��ا ثقافة الفرد وقدرته للتعامل بش��كل إيجابي ومثالي 
مع العالم احمليط به، وأيض��اً تعود للرضا واحملبة واالطمئنان 
والتف��اؤل بأن القادم أجمل وأهنأ لن��ا ولأجيال القادمة بإذن 
اهلل. لثقافة االبتس��امة أثر فعال لع��الج أغلب املرضى، عن 
طريق رفع معنوياتهم وحتس��ن حاالتهم النفسية وبالتالي 
التحس��ن والشفاء لس��ائر األعضاء اجلس��دية. ولها أيضاً 
امليس��م اجلميل لتبديل الشخص غير الس��وي إلى انسان 
س��وي، هادئ الفكر والذهن، له القدرة في عالج املش��كالت 
والتكي��ف مع الواقع، والنجاح واالبت��كار الذي يولد كيانات 
ابداعي��ة متألئة في مجتمعاتنا وأوطاننا وش��عوبنا ودولنا.

لالبتسامة دالئل ترشدنا إلى ايجابية أو سلبية البشر نحو 
تقبل األمور. فمنه��ا نحيا احلياة الهادئة، ومن دونها ال حياة 
بالدنيا نحياها. وقد يرى البعض في تش��خيصهم لتفسير 
االبتس��امة، أنها دالة على املعدن الطيب جلوهر الفرد، دليالً 
على التس��امح واحلنان والس��كينة، واالبتعاد عن كل ربوع 
الرتابة واالنحطاط وتوقف النمو العقلي واالبتكاري.رأي آخر: 
يراه��ا ذكاًء يتحل��ى به الفرد ونعمة من ال��رب َمَن بها عليه، 
من خاللها يس��تطيع ق��راءة من حوله، لك��ن من الصعوبة 
أن يقرأوه. حتليل آخر: بأنها لرفع معنوية البش��ر واسترجاع 
تقبله��م لش��تى األش��ياء باألم��ل والترحاب.فاالبتس��امة 
الصادقة النابعة من القلب والروح، ناجتة عن صفاء انساني، 
مينح من حوله الس��عادة ويتفانى في العمل واالجتهاد على 
راحتهم وس��عادتهم، دون اإللتفات ألي مصالح ش��خصية 
أو أغراض أخرى. فاالبتس��امة لالبتس��امة دون نفاق وتدليس 
وك��ذب وغرور وخداع، وب��ال تكبر أو جتلي��ل أو تعظيم أو رياء. 
فاحملبة والوئام والس��المة ناجتة من حتقي��ق األحالم في ظل 
ابتس��امة حتتوين��ا بالوفاء وحق��ول الدفء وبس��اتن جنات 

األمان.

ثقافة تباين 
مفاهيم االبتسامة

 

فنارات

منى فتحي حامد / مصر

الشاعرة املغربية زهرة الطاهري لـ»                                         «: الشعر أداة تعبريية صادقة وعلى الشعراء التقرب أكثر من الواقع

ِرمها من أبسط حقوقها فأكيد أني سأكون  ْ أكتب عن املرأة أواًل ألني امرأة يف عامل ما زال يحَ
من املدافعني عن املرأة ليس كمحامية ألن احملاماة هي وظيفة داخل احملكمة

تتمتع قصائد الشاعرة زهرة الطاهري باحليوية واحلداثة وتوظيف اللغة في أدق تفاصيل موضوع القصيدة، 
ولذلك جاء بوحها من خصب ما متتلكه من إحساس صادق ومرهف، فليس من السهل عليها أن تتجاهل 
عالقتها مع ما يواجهها من معاناة شعبها ومخاطبته بلغة سردية مؤثرة وفعالة، باإلضافة إلى إحساسها 

الوجدانية اخلالصة..

حاورها / علي صحن عبدالعزيز 

آفاق املحمدي

واقفة ه��ي من��ذ أزل بعيد، قد 
اعت��ادت هذا الوق��وف املضني، 
تقاوم بصبر »ش��جرة«  لكنها 
تعل��م أن الوقوف املس��تمر هو 
ديدنه��ا ال مهرب من��ه. اعتادت 
ه��ذه األرض وأحس��نت الظ��ن 
فيه��ا وم��دت جذوره��ا ضاربة 
لطامل��ا  الت��ي  األرض  أعم��اق  
كان��ت رفيقته��ا في مس��يرة 
حياتها..ولك��ن ه��ذه املرة جاء 
ضي��ف غري��ب، مري��ب، ثقي��ل 
عليها كش��جرة. حدثها قائال 
أن��ا منش��ار وددت ل��و أن أتبادل 
أصغ��ي  وأن  احلدي��ث  مع��ِك 
إليِك وأس��معِك، فحالك يُرثى 
له.ف��رّدت قائلة: الُع��رف إنه ال 
يوجد بن املنش��ار والش��جرة 
أّي حدي��ث، احلديث بينهما هو 
نهاية الش��جرة، ولكن ال ضير، 
يب��دو أن نهايتي ق��د قربت فلن 

أبخ��ل علي��ك بحديث��ي لرمب��ا 
تكون أنت آخ��ر من أحدثه. قال 
له��ا تكلمي أس��معك.. فرّدت 
قائلة: كنت هنا أقوى األشجار 
حتم��ال  وأكثره��ن  وأجمله��ن 
وعطاء..كان��ت ظالل��ي وارف��ة، 
دانية..  يانعة وثماري  وأغصاني 
بجلوسهم  اجلميع  يس��تمتع 
حت��ت ظل��ي، ومي��رح األطف��ال 
حولي.. كانت زقزقة العصافير 
مت��أ امل��كان صادح��ة بأجم��ل 
تغريد، كن��ت أراها تنمو وتكبر 
أمام عيني، وتبني أعشاش��ها 
أغصاني.. كنت س��عيدة  على 
بكل من حولي، وكل من حولي 
س��عيد ب��ي.. ولكن من��ذ فترة 
ليس��ت بقصيرة كنت اش��عر 
ب��أن ش��يئا م��ا تغير، ل��م أعد 
كما كنت سابقا، صرت أشعر 
بتع��ب لم أعهده م��ن قبل، قد 
وبهت جمالي  قّلت مقاومت��ي 
أوراقي  وضعفت قدرتي، حت��ى 

انفّض��ت م��ن حولي ل��م تعد 
تطيق أن تكون ج��زءا مني، قد 
انتظرتها الربيَع املاضي لكنها 
لم تعد، أغصاني صارت تخجل 
مني، توّد لو أن تتبرأ عني، أن تُبَتر 
مني حتى ال تكون أحد اجزائي، 
أبقى أيام بدون سقيا، بدون ماء، 
فال أحد يهتم لُسقياي.لم تعد 
العصافي��ر تقترب من��ي، فقد 
هاج��رت بعي��دا وتركتني، ولم 
يعد أح��د يريد االقت��راب مني. 
رّد املنشار قائال: أنا جئت لهذا 
الغرض، قد ق��ال املزارع إن هذه 
الش��جرة مريضة ال نفع فيها، 
األفض��ل ه��و قطعه��ا حت��ى 
نتخلص منها، ف��ال اعرف ماذا 
أقول ل��ِك.. حزين ألجلك، ولكن 
هذا م��ا يجب فعله.رّدت قائلة: 
إذا حُتِس��ن إلي فأن��ا ميتة منذ 
حن، ولكني كنت ميتة واقفة، 
قد أتعبني املوت وقوفا، قد جاء 

الوقت ألستريح.

قصة قصرية 

نهاية شجرة 

   الشاعرة املغربية زهرة الطاهري

أصداء أمنييت

قراءة يف ديوان )ترانيم الفتى البغدادي( للشاعر غزوان علي 



سارة التونسي: تجسيد دور والدة ياسمين صبري وضعني أمام تحدٍ كبير والماكياج ساعدني
ال أنكر أن هذا الدور وضعين أمام حتٍد كبري ولكنين كنت مصّرة

على خوض التجربة ألنين أعشق األدوار املركبة

*  ف��ي البداي��ة كيف كان��ت ردود الفعل 
الت��ي وصلتك حول دورك في مسلس��ل 

»حكايتي«؟
كل  فاق��ت  الفع��ل  ردود  بصراح��ة،   �
توقعات��ي، وفوجئ��ت بحج��م النج��اح 
الذي حققه املسلسل، وكنت أشعر بأن 
دوري فيه س��يترك بصمة لدى اجلمهور 
املص��ري، ألنه صعب ول��م يتوقع أحد أن 
أقّدم��ه. كم��ا جاءتني تعليقات تش��يد 
بالدور من مش��اهدين م��ن األردن ولبنان 

واملغ��رب والس��عوية والكوي��ت وتونس. 
وأكثر م��ا جعلني أث��ق بأنني جنحت في 
هذه اخلطوة، هو تعّلق اجلمهور بصوفيا، 
الشابة الطموح التي دّمر زوُجها ضعيف 
الشخصية أحالمها، ثم تعاطف الناس 
م��ع صوفي��ا األم، التي تس��عى إلخراج 
ابنتها من س��جن ه��ذه العائل��ة عالي 

األسوار.
* ولكن البعض رأى أن تقدميك لدور والدة 
ياس��مني صبري وضعك أمام حتٍد كبير، 

خصوصاً أنك صغيرة في السّن!
� ال أنك��ر أن هذا ال��دور وضعني أمام حتٍد 
كبير، ولكنني كن��ت مصّرة على خوض 
التجرب��ة، ألنني أعش��ق األدوار املركبة، 
ولل��دور أبعاد كثيرة، وش��عرت بأنه دوران 
في دور واحد، ففي احللقات األولى قّدمت 
دور فتاة ألب مصري وأم فرنسية، تتخّلى 
عن حلمها بعد إصرار زوجها على تركها 

العم��ل في تصمي��م األزي��اء، لتتحول 
حياته��ا ال��ى جحيم، ثم يدخ��ل الدور 
ف��ي مرحلة ثانية، وهي والدة ياس��مني 
صبري، الت��ي ترفض أن تواج��ه ابنتها 
املصي��ر نفس��ه، فتدعمه��ا لتحقيق 
حلمها، لكنها تصاب مبرض السرطان 
الذي يقضي عليها، لكن قبل رحيلها 
توص��ي ابنتها باله��رب.. الدور لم يكن 
س��هالً على اإلط��الق، واألم��ر لم يكن 
مج��رد ماكي��اج جعلن��ي أب��دو أكب��ر 
س��ّناً، وإمنا تطّلب مني إظهار مش��اعر 
حقيقي��ة، فأن��ا ل��م أهدف فق��ط الى 
تقدمي دور امرأة تخّطت س��ّن اخلمسني، 
وإمن��ا خ��وض مراحل عمري��ة مختلفة 

لش��خصية واح��دة، وه��ذا ه��و األه��م 
بالنسبة إلّي، وفي النهاية أرى أن املمثل 

املوهوب قادر على تقدمي كل األدوار.
* هل كان��ت هناك اس��تعدادات خاصة 

للدور؟
� بالطب��ع، وال أنك��ر أن املرحل��ة الثانية 
من ال��دور، والتي قدمت م��ن خاللها دور 

امرأة كبيرة في الس��ّن، كانت األصعب، 
ألنه��ا احتاج��ت من��ي مالب��س خاصة 
ومؤثرات خارجية تتعلق مبالمح وجهي، 
ه��ذا باإلضافة إل��ى تغيير نب��رة صوتي، 
واالهتم��ام بتفاصي��ل أخرى ف��ي األداء، 
ولكن اخملرج أحمد سمير فرج ساعدني 
في جت��اوز كل الصعوبات التي واجهتني 

خالل التصوير.

* بعد اجل��دل الذي أثاره تقدميك دور والدة 
ياسمني صبري، هل من املمكن أن تكرري 

هذه التجربة؟
� وم��ا املان��ع في خ��وض ه��ذه التجربة 
م��رة أخرى، ولك��ن األهم بالنس��بة إلّي 
هو العثور على القصة املش��وقة والدور 
اخملتلف الذي أشعر بأنه سيحقق جناحاً 

ال يق��ل عن جناح ش��خصية صوفيا في 
مسلسل »حكايتي«.

* ب��دأت مس��يرتك الفنية ف��ي مصر من 
خ��الل املش��اركة ف��ي فيل��م »كارم��ا« 

للمخرج خالد يوسف، فكيف تقّيمني 
هذه التجربة؟

أن ه��ذه  � كل م��ا ميكنن��ي قول��ه 
التجرب��ة أكس��بتني املزي��د م��ن 

أكث��ر متكناً  اخلب��رات وجعلتني 
من أدواتي الفنية، كما تشرفت 

بالعم��ل م��ع ه��ذه النخب��ة 
الكبيرة من الفنانني.

* ما روتينك اليومي للحفاظ 
على رشاقتك؟

� أعتقد أن الس��ر يكمن في 
تركيزي على تناول األطعمة 
الصحي��ة، الت��ي ال حتت��وي 
على الكثير من الس��عرات 
احلرارية، وفي الوقت نفسه 
متد اجلس��م بالطاق��ة التي 

يحتاج إليها.
عل��ى  حتافظ��ني  وكي��ف   *

نضارة بشرتك؟
� أح��رص عل��ى اس��تخدام 
الترطي��ب  مس��تحضرات 
فهم��ا  املي��اه،  وش��رب 
يس��اهمان في جعل بشرة 

وجهي نضرة ومشرقة 
على الدوام.

albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة  

ال ترتبط بحزب أو حركة
 أو أية جهة دينية أو سياسية
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حاورها / نرمني زكي

أحرص على استخدام 
مستحضرات الرتطيب 

وشرب املياه فهما 
يساهمان يف جعل بشرة 

وجهي نضرة ومشرقة 
على الدوام

أثارت الفنانة س��ارة التونسي جدالً كبيراً بعدما جّس��دت دور والدة ياسمني صبري في مسلسل »حكايتي«، 
حيث اس��تغرب كثيرون موافقتها على تقدمي دور امرأة خمس��ينية، وهي في احلقيقة أصغر سّناً من ياسمني. 

في هذا احلوار، توضح س��ارة التونس��ي سبب حماستها لهذه التجربة، كما تكشف عن سر 
رشاقتها وجمالها..

متابعة / البينة اجلديدة
تعرض��ت الفنانة اللبنانية 

لل��ي  و د

م��روع  حل��ادث  ش��اهني 
من��ه  جن��ت  بس��يارتها، 
بأعجوب��ة، بينم��ا تع��رض 
بالكام��ل  األمام��ي  اجل��زء 
للتهش��م  الس��يارة  م��ن 
ع��ن  الص��ور  وكش��فت 
احل��ادث. ه��ذا  خط��ورة 
ونش��رت دولل��ي م��ن خالل 
حسابها على »إنستغرام« 
وعلقت  لس��يارتها  ص��وراً 
بقوله��ا: »احلم��د هلل.. قدر 
دولل��ي  وتلق��ت  ولط��ف«. 
من  التعليق��ات  عش��رات 
متابعيه��ا الذي��ن عب��روا 
عن قلقهم عليها ومتنوا 
له��ا الس��المة. يُذكر أن 
ش��اهني أكملت عامها 
ال�39 منذ أسبوع،  وما 
أنها  الكثير  يعرف��ه  ال 
تزوج��ت مرت��ني األولى 
س��ليم  س��امي  م��ن 
وانفصل��ت عن��ه ع��ام 
2009 و ف��ي الع��ام عينه 
تزوجت م��ن باخوس علوان 
وانفصلت عن��ه عام 2014.

وقدم��ت ألبوم��ني ط��وال 
وهما  الفني  مش��وارها 
البن��ات«  كل  كل  »وال 
 2009 ع��ام  وط��رح 
ألب��وم  طرح��ت  كم��ا 
.2017 عام  »س��ندريال« 
وشاركت في بطولة عدد 
»ويجا  األف��الم منه��ا  م��ن 
وتتح« و«ب��دون رقابة«، كما 
شاركت في بطولة عدد من 
»أدهم  منها  املسلس��الت 

الشرقاوي« و«املرافعة«.

دوللي شاهني
البينة اجلديدة / حمودي احلديدي تنجو من املوت بأعجوبة

ازدحم��ت دكانة )رؤي��ا( العائدة ملؤسس��ة رؤبا 
للثقافة املعاصرة في العراق والواقعة في شارع 
املتنب��ي مبجموع��ة من الفنانني التش��كيليني 
العراقيني الذين جاؤوا لإلطالع على معروضات 
)رؤيا( وهي من نفائس الكتب الفنية في العالم 
والتي ضمتها الدكانة وم��ن االصدارات املهمة 

والعاملي��ة اخملتصة بالفن التش��كيلي الش��هر 
فناني العالم ومن منشورات ومطبوعات ملتاحف 
عاملية ذات قيمة فني��ة عالية ومن بينها كتب 
مارك شاجال، مودرن آرت، ومطبوعات مؤسسة 
رؤيا )فولدرات( خاصة مبشاركاتها في البينالي 
2013 و2015 و2017 و2019.. ومنشورات متحف 
S.M.A.K البلجيك��ي متح��ف الف��ن املعاصر..

ومنش��ورات كاليري )ikon( في لندن وغيرها من 
الكتب الغزي��رة في املعرفة بفنون التش��كيل 
وبكافة مجاالتها وقد نال إستحسان الفنانني 
وهم يطلعون على آخر ما توصل له كبار فناني 
العالم وملساتهم السحرية من خالل أعمالهم 
املبه��رة ومواكبته��م للف��ن املعاص��ر بوقتن��ا 

احلاضر.

التشكيليون يزورون )دكانة رؤيا( ويّطلعون على نفائس الكتب الفنية

البينة اجلديدة / وهاب السيد
احتضنت مدينة صفاقس التونس��ية ايام 4, 5 و6 متوز 2019 
احلالي  الدورة االولى للملتق��ى العربي لالبداع وهي تظاهرة 
عربي��ة كب��رى لالدب مبش��اركة ش��عراء من تون��س من دول 
العال��م العربي )الع��راق، األردن اجلزائر املغ��رب ليبيا وغيرها( 
لتاثيث سهرات وامسيات ش��عرية وفنية ومسامرات ادبية 
تفتتح بامس��ية ش��عرية في قاع��ة االجتماع��ات البلدية 
بدائرة البس��تان يوم 4 متوز على الس��اعة السادس��ة مساء 
وتتواصل برحلة بحرية إل��ى جزيرة قرقنة تتخلها مداخالت 
ش��عرية على منت الل��ود.. اجنحة احلرف تغ��ازل االمواج ثم 
جولة س��ياحية في جزي��رة قرقنة وذلك ي��وم 5 متوز انطالقا 
من الساعة الثامنة صباحا ليختتم بامسية شعرية ثانية 

بنفس قاع��ة االجتماعات بدائرة البس��تان واختتم امللتقى 
ي��وم 6 مت��وز الواحدة بعد ال��زوال بتكرمي الضي��وف في قاعة 

مضائف الشباب ابن سينا.

اختتام فعاليات   امللتقى العربي لإلبداع يف تونس

البينة اجلديدة / نيران باقر
يع��د اخمل��رج كم��ال عطي��ة، ال��ذي ولد ف��ي 2 مت��وز عام 
1919، ورح��ل ع��ن عاملنا ف��ي 15 كانون الثان��ي من عام 
2008، متع��دد املواه��ب، إذ أخرج وكت��ب األغاني وكتب 
سيناريوهات أفالم، كما أنه أنتج أيضا. ونستعرض لكم 

بعض املعلومات عن اخملرج الراحل:
- حصل على دبلوم في زخرفة املباني عام 1939.

- بدأ حيات��ه الفنية بكتابة األغاني باإلضافة إلى كتابة 
املقاالت في بعض اجلرائد.

- من أشهر أغانية »الغاوي ينقط بطاقيته« التي غنتها 
الفنانة صباح، »على باب حارتنا« لهند سلطان، »ودوبني 

دوب« جناة، وقال، في حوار له، إنه ألف 60 أغنية.
- بدأ تعلقه بالس��ينما بس��بب فيلم ال��وردة البيضاء، 

وتأثر كثيرا باخملرجني محمد كرمي وأحمد بدرخان.
- في ع��ام 1946، التقى اخملرج الكبير صالح أبو س��يف، 

الذي كان معجبا بكتابات��ه األدبية، وطلب منه معاجلة 
لقصة »جس��ر وأترلو«، الذي خرج للنور باسم »داميا في 

قلبي«، حسب حوار سابق له.
- طل��ب منه صالح أبو س��يف أن يكون مس��اعد مخرج 
مع��ه، وبالفع��ل عم��ل مع��ه في 3 أف��الم ه��ي داميا في 
قلب��ي »1946« ومغامرات عنتر وعبل��ة »1947« واملنتقم 

.»1948«
- انطل��ق بعدها وأخ��رج أول أعماله وه��و فيلم حبابيي 

كتير عام 1950.
- سافر إلى إيطاليا لدراسة السينما بعد جناح الفيلم.

- ع��اد وواصل تق��دمي األفالم ليصل ع��دد أعماله إلى 24 
عم��ال، آخرها فيلم »ليس لعصابتن��ا فرع آخر« في عام 

.1989
- من أش��هر أفالمه قنديل أم هاش��م والشوارع اخللفية 

وعبيد اجلسد واملعتوه.

- أل��ف وش��ارك ف��ي تألي��ف 14 فيلم��ا بينه��ا أفالم لم 
يخرجها.

- كتب أغاني بعض األفالم مثل س��وق الس��اح وداميا في 
قلبي واحلب الصامت وجوز مراتي.

- فيل��م طريق الش��يطان »1963« كتب قصته رش��دي 
أباظة وقام ببطولته وإنتاجه، وكتب الس��يناريو واحلوار 
له واإلخراج كمال عطية، وهذا يعود إلى عالقته القدمية 
برش��دي أباظة، إذ رشحه كمال عطية إلى بطولة فيلم 

امرأة من نار، حسب حوار سابق له.
- أنت��ج فيلمني هما عبيد اجلس��د وليس لعصابتنا فرع 

آخر.
- أص��در 3 كت��ب هي »الس��يرة أطول من العمر« س��يرة 
س��ينمائية ل��ه، و«قصاقي��ص الذكري��ات« ع��ن النوادر 
واخللفي��ات الت��ي أحاطت بإخ��راج أفالم��ه، و«مذكرات 

أغنية« عن األغاني التي كتبها.

من دبلوم الزخرفة إىل كتابة األغاني وتأليف وإخراج األفالم .. حكايات خمرج »قنديل أم هاشم«

متابعة / البينة اجلديدة
أش��علت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة مواقع التواصل، بعد انتش��ار فيديو 
ظهرت فيه في الس��يارة وهي تخوض جداالً مع زوجها. وأبدت استياءها مشيرة 
إلى أن الرجال يرتكبون األخطاء ويلقون دائماً باللوم على النساء، وأنهم ينسون 
بع��ض األم��ور ويتهمونه��ن بذلك. وذكرت��ه بأن لديه��ا الكثير من االنش��غاالت 
وكشفت س��بب اخلالف وقالت: »وختمنا اجلوازات ونسينا التاكس فري«، الفتة 
إلى أن ال عالقة لها بذلك. وتابعت: »زفني ليش نسينا... أنا نزفيت«. ولكن الزوج 
اعترض على ذلك قائالً: »ال ما نزفيتي«. وأحدث املقطع املصور ضجة كبيرة جداً 
على مواقع التواصل، وحقق على أحد احلسابات التي أعادت نشره على تطبيق 

الصور والفيديوهات »إنستغرام« أكثر من 90 ألف مشاهدة.

إهلام الفضالة
تكشف خالفًا مع زوجها
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تنويه

ورد سهوًا يف جريدة 
الجديدة«  »البين��ة 
 )3221( الع��دد 
ي��وم  يف  املص��ادف 
بتاري��خ  الثالث��اء 
 2 0 1 9 /7 /9
الخطأ رقم االضبارة 
 2 0 1 9 /4 4 4
ه��و  والصحي��ح 

2016/681

لذا اقتضى التنويه

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة |722 |2019
التاريخ/2019/7/10

إع�����������الن 
تبيع مديرية تنفيذ الكوت العقارالتسلس��ل 510/5 38م الخاجية  
الواق��ع يف الكوت العائدة اىل املدين )عل��ي واصف عناد( املحجوز لقاء 
طلب الدائنة )مروة اس��عد حس��ون( البال��غ )مليون��ان( فعلى الراغب 
بالش��راء مراجعة ه��ذه املديرية خالل مدة )30 يوم��ا( تبدأ من اليوم 
التالي للنش��ر مس��تصحبا معه التأمين��ات القانونية عش��رة من املائة 
من القيمة املقدرة وش��هادة الجنس��ية العراقية وان رس��م التس��جيل 

والداللية على املشرتي.
املنفذ العدل
عقيل خليل خلف الخرساني

املواصفات:� 
1-موقع��ه ورقم��ه:- 510/5 م 38 الخاجية كوت /ش��ارع الزهراء 

قرب ابو علي الكهربائي  
2-جنسه ونوعه: ملك صرف

3-حدوده واوصافه: يتك��ون من عمارة عدد طوابقها )3 طوابق( بناء 
حديث مزودة باملاء والكهرباء وتقع على شارع تجاري  

4-مشتمالته :-  
5-مساحته :- 200م2

6-درجة العمران : 
7- الشاغل :- 

8-القيمة املقدرة: مائة وستون مليون دينار

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة/19/خ/2019

التاريخ/2019/7/10 
إع���������الن 

تبيع مديرية تنفيذ الكوت حصة املدين يف العقار املرقم 451 |96 | السراي 
الواقع يف الكوت العائد املدين )مصرف الوركاء لالستثمار والتمويل( املحجوز 
لقاء طل��ب الدائ��ن )املدير املف��وض ملنظمة ازدهارن��ا للتنمي��ة االقتصادية| 
اضاف��ه لوظيفيت��ه( البال��غ )277,261,011( مليون دين��ار فعلى الراغب 
بالش��راء مراجعة ه��ذه املديرية خالل م��دة )15يوما( تبدأ م��ن اليوم التالي 
للنشر مستصحبا معه التأمينات القانونية عشرة من املائة من القيمة املقدرة 

وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على املشرتي.
املنفذ العدل
عقيل خليل خلف الخرساني

املواصفات:�
1-موقعه ورقمه :- كوت | املشروع رقمه451 |96 السراي  

2-جنسه ونوعه:-دار سكن مفرز منه بناية منتخذ مصرف الوركاء ملك صرف 
مسجل باس��م املصرف |منها صفة ويتكون من الجزء املنتخذ مصرف من قاعة 
كبرية وغرفة صغرية ومرافق صحية وغرفة القاصة الحصينة والبناء بالطابوق 
واالس��منت والس��قف الكونكريت مس��لح وارضي��ة املصرف مبلطة بالكاش��ي 

املوزائيك ويقع على شارع فرعي يف املشروع
3-مشتمالته :- 

4-درجة العمران :  
5-مساحته: املساحة الكلية للعقار|85 |203 م2

6- الشاغل :-خالي وقت الكشف يف نص جزء املصرف 
7-القيمة املقدرة:- لنصف العقار بناية املصرف مبلغ قدره 100,875,000 

مئة مليون وثمنمائة وخمسة وسبعون الف دينار عن حصة املصرف اعاله.

جمهورية العراق
مجلس القضاءاألعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط ا التحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكوت

العدد:1986 /ش/2019
التاريخ :2019/6/26

اىل املدعي عليها )نور حسني علي(
اع����������الن

اقام املدعي )عدنان عبد يوسف( اصدرت محكمة 
اع��اله  املرقم��ة  الدع��وى  الش��خصية  االح��وال 
1986/ش/2019 يف 2019/6/26 غيابي��ا 
وغض رد الدعوى وبالنظر مجهولية محل اقامتك 
تقرر تبليغك بالنش��ر  يف صحيفتني محليتني ولك 
حق االعرتاض بحقك خالل املدة القانونية البالغة 
عشرة ايام من تاريخ تبليغك اعالنا وبخالف ذالك 

سوف يكتسب الدرجة القطعية حسب القانون. 

القاضي خالد محمد االعرجي

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة بداءة الكوت

العدد:1514/ب /2019
التاريخ :10 /2019/7

اىل املدعى عليه / املدير املفوض لشركة فضاء الحرية 
للمقاوالت العامة املحدودة / مديرها املفوض مرتضى جبار 

عبد/ اضافة لوظيفته
اع����������الن

اق��ام املدعي املدي��ر املفوض املص��رف الخليج التج��اري اضافة 
لوظيفت��ه عليك الدعوى البدائية املرقمة 1514 |ب |2019 
يطالب��ك فيها بالزام��ك بتأدية مبلغ ق��دره )69,000,000( 
تس��عة وس��تون ملي��ون دين��ار وملجهولية محل اقامتك حس��ب 
اش��عار مخت��ار منطقة حي الس��عدون واملرفق بكت��اب محكمة 
بداءة الكرادة بالعدد 1514 يف 3 |7|2019 لذ تقرر تبليغك 
اعالن��ا بصحيفتني محليت��ني لحضورك او من يمثل��ك قانونا يف 
موعد املرافعة املصصادف 22 |7|2019 وعند عدم حضورك 
او من ينوب عنك قانونا س��وف تجري املرافعة بحقك غيابيا وفق 

القانون.
القاضي محمد عبد الرضا مهدي

إعادة إعالن مناقصة للمرة الثانية
العدد: )2019/3( 

التاريخ: 2019/7/9

م/ ]املناقصة املرقمة )2019/3( خطة استثمارية واملتضمنة تجهيز عوازل متنوعة[

يس��ر )وزارة الكهرباء/ الشركة العامة لتوزيع كهرباء الشمال( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني 
وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم لتجهيز )عوازل متنوعة( مع مالحظة ما يأتي: 

1.عل��ى مقدم��ي العط��اء املؤهل��ني والراغبني يف الحص��ول عل��ى معلومات اضافي��ة االتصال 
)الشركة العامة لتوزيع كهرباء الشمال/ قسم الشؤون التجارية( )طيلة ايام الدوام الرسمي من 
الساعة الثامنة صباحا اىل الساعة الثانية بعد الظهر عدا ايام العطل الرسمية( وكما موضحة 

بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
2.متطلبات التأهيل املطلوبة: تم ذكرها يف استمارة بيانات العطاء )القسم الثاني(.

3.بام��كان مقدمي العطاء املهتمني ش��راء وثائق العطاء بعد تقدي��م طلب تحريري اىل العنوان 
املحدد يف ورقة بيانات العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )100,000( دينار، مائة 

الف دينار غري قابلة للرد اال يف حال الغاء املناقصة.
4.يتم تس��ليم العطاءات اىل العنوان اآلتي )الش��ركة العامة لتوزيع كهرباء الش��مال/ القس��م 
الش��ؤون التجارية- صندوق العطاءات( يف املوعد املحدد آخر موعد لتسليم العطاءات )الساعة 
الثانية عشرة ظهرا ليوم الثالثاء املوافق 2019/7/23(، العطاءات املتأخرة سوف ترفض ويف 
حال صادف يوم الغلق عطلة رس��مية س��يكون فت��ح العطاءات يف اليوم ال��ذي يليه وال يمكن 
اس��تالم العط��اءات بالربي��د االلكرتوني وس��يتم فتح العط��اءات بحضور مقدم��ي العطاءات او 
ممثليه��م الراغبني بالحضور يف العنوان اآلتي )مقر الش��ركة العامة/ قاع��ة التدريب- الطابع 

الرابع( يف الزمان والتاريخ )الساعة الواحدة ظهرا ليوم الثالثاء املصادف 2019/7/23(.
5.الكلفة التخميني��ة االجمالية تبلغ )531,000,000( دينار، خمس��مائة وواحد وثالثون 

مليون دينار عراقي وعلى حساب الخطة االستثمارية على ان يقدم العطاء بالدينار العراقي.
6.عل��ى مقدم العطاء تقديم ضم��ان العطاء )كفالة مصرفية( تق��دم بموجب )خطاب ضمان، 
صك مصدق، س��فتجة( غري مش��روط معنون اىل الش��ركة العامة لتوزيع كهرباء الشمال والتي 
تمث��ل التأمينات االولي��ة والبالغة )1%( من الكلفة التخمينية مقدم��ة من مصرف معتمد من 

البنك املركزي العراقي.
7.يلت��زم مقدم العطاء تق��دم عطائه مع ضرورة االلت��زام بكافة الش��روط املثبتة يف الوثائق 
القياس��ية واستمارات الجودة وتقديمها ورقيا مختومة بالختم الحي وموقعة من املدير املفوض 
للش��ركة مع كافة الوثائق املطلوبة للعطاء وس��يتم استبعاد العطاءات غري املستوفية للشروط 

العامة والخاصة يف الوثائق القياسية واستمارات الجودة.
8.الش��ركة غ��ري ملزمة بقب��ول أوطأ العط��اءات ويتحمل من ترس��و عليه املناقصة اجور نش��ر 

االعالن.
املدير العام

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

29/ تأييد امللكية/2019
رئاسة محكمة استئناف كركوك االتحادية 

محكمة بداءة الدبس 
إعالن

م/ قرار تثبيت عائدية عقار تأييدًا
بن��اًء على صدور ق��رار بتأييد ملكية )تمام العقار( املرق��م )8 مقاطعة 3 بيوك 
قوطان( اىل )شركة نفط الش��مال( املؤرخ يف 2019/6/24 الصادر من لجنة 
تثبيت امللكية واستنادا اىل احكام املادة )58و59و61و62( من قانون التسجيل 
العقاري رقم 43 لس��نة 1971 تعلن هذا القرار وعلى من لديه اعرتاض على 
القرار املذكور الطعن فيه لدى محكمة االس��تئناف خ��الل مدة ثالثني واعتبارا 
م��ن اليوم التالي لنش��ر هذا االعالن وعن��د انتهاء املدة وعدم ورود اش��عار من 
رئاس��ة محكمة االستئناف بوقوع الطعن على القرار لديها خالل املدة املذكورة 

ستباشر دائرة التسجيل العقاري بالتسجيل وفقا لقرار تأييد العائدية.
رئيس لجنة تثبيت امللكية
قاضي محكمة بداءة الدبس

مصرف الرافدين
 القسم القانوني

شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة
العدد: 1584/6/3
التاريخ: 2019/5/21

اىل/املدين سهيل نجم عبد الرزاق        عنوانه الشعب م 337 ز81 د5 
الكفيل/ ليلى زبالة مهدي               عنوانه الحرية م420 ز42 د46 

م/ إنذار
بالنظر لعدم قيامك بتس��ديد مبلغ الدين املرتتب بذمتك بالتكافل والتضامن مع الكفيل اعاله وعن )التس��هيالت( املمنوحة لك 
والبالغة )507000( دينار )خمس��مائة وس��بعة آاللف دينار ع��دا الفوائد واملصاريف( وامللزمني بدفعه اىل مصرفنا واس��تنادا 
اىل املادة الثالثة من قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لس��نة 1977 وللصالحية املمنوحة لنا بموجب املادة الثانية من 
القانون اعاله ننذركم بوجوب تس��ديد مبلغ الدين املش��ار اليه اعاله مع الفوائد املرتتبة عليه خالل عشرة ايام اعتبارا من اليوم 
التالي لتبلغكم باإلنذار وبعكس��ه فس��وف تتخذ االجراءات القانونية الالزمة وفقا ألحكام املادة الخامسة الفقرة )1( من القانون 
املذكور وذلك بوضع اش��ارة الحجز التنفيذي على اموالكم املنقولة وغري املنقولة وذلك لتحصيل مبلغ الدين ولقد اعذر من انذر.

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

مصرف الرافدين
 القسم القانوني

شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة
العدد: 1579/6/3
التاريخ: 2019/5/21
اىل/املدين علي سلمان خليفة     عنوانه م الصدر  م 532 ز34 د23
الكفيل / حاتم محمد حلبوص عنوانه م الصدر م532  ز35 د16 

م/ إنذار
بالنظ��ر لعدم قيامك بتس��ديد مبلغ الدي��ن املرتتب بذمت��ك بالتكافل 
والتضامن م��ع الكفيل اعاله وعن )التس��هيالت( املمنوحة لك والبالغة 
)658896( دينارًا )ستمائة وثمانية وخمسون الفًا وثمانمائة وستة 
وتس��عون دينارًا عدا الفوائد واملصاري��ف( وامللزمني بدفعه اىل مصرفنا 
واستنادا اىل املادة الثالثة من قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 
لسنة 1977 وللصالحية املمنوحة لنا بموجب املادة الثانية من القانون 
اعاله ننذركم بوجوب تس��ديد مبلغ الدين املشار اليه اعاله مع الفوائد 
املرتتبة عليه خالل عشرة ايام اعتبارا من اليوم التالي لتبلغكم باإلنذار 
وبعكسه فس��وف تتخذ االجراءات القانونية الالزمة وفقا ألحكام املادة 
الخامس��ة الفق��رة )1( من القانون املذك��ور وذلك بوضع اش��ارة الحجز 
التنفي��ذي على اموالك��م املنقولة وغ��ري املنقولة وذل��ك لتحصيل مبلغ 

الدين ولقد اعذر من انذر. مع التقدير.
نضال يحيى جمعة 

ع�/ مديرة شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة

مصرف الرافدين
اإلدارة العامة

 القسم القانوني
شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة

العدد: 6/3/ 1571
التاريخ: 2019/4/4

اىل/املدين احمد صالح قدوري               عنوانه م 603 ز38 د26
الكفيل / حسني عبد حسن                     عنوانه م313  ز39 د15 

م/ انذار
بالنظ��ر لعدم قيامكم بتس��ديد مبلغ الدين املرتت��ب بذمتكم بالتكافل 
ع��ن )التس��هيالت( املمنوح ل��ك والبال��غ )3886700( دين��ار )ثالثة 
ماليني وثمانمائة وستة وثمانون الف وسبعمائة الف دينار عدا الفوائد 
واملصاريف( وامللزمني بدفعه اىل مصرفنا واس��تنادا اىل املادة الثالثة من 
قانون تحصي��ل الديون الحكومية رقم 56 لس��نة 1977 وللصالحية 
املمنوح��ة لن��ا بموجب املادة الثاني��ة من القانون اع��اله انذركم بوجوب 
تس��ديد مبلغ الدين املش��ار اليه اعاله مع الفوائ��د املرتتبة عليه خالل 
عش��رة ايام اعتبارا من اليوم التالي لتبلغكم باإلنذار وبعكس��ه فسوف 
تتخذ االجراءات القانونية الالزمة وفقا ألحكام املادة الخامس��ة الفقرة 
)1( من القانون املذكور وذلك بوضع اشارة الحجز التنفيذي على اموالكم 
املنقولة وغ��ري املنقولة وذلك لتحصيل مبلغ الدين ولقد اعذر من انذر.

مع التقدير.
نضال يحيى جمعة 

ع�/ مديرة شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف البياع

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة : 2100/3    م10 ابو دشري

املحلة او رقم واسم املقاطعة : 
الجنس: دارين مفرزة بصورة غري رسمية

النوع : ملك صرف
رقم الباب: 

رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

املساحة : 200 م2 اصل العقار 100 م2
 املشتمالت:  مطبخ وغرفة وحمام ومرافق صحية تحت وغرفة هيكل غري مسقفة 

فوقاني
املزروعات او املغروسات:
 واردات املبيع السنوية:

الشاغل: فارغ
مقدار املبيع: 60,000,000 ستون مليون دينار 

س��تبيع دائرة التسجيل العقاري يف البياع باملزايدة العلنية العقار املوصوف اعاله 
العائد للراهن على حصة علي هاش��م زبون درع لقاء طلب الدائن املرتهن مصرف 
الرافدين البالغ )18,000,000( ثمانية عش��ر مليون دين��ارًا فعلى الراغب يف 
االش��رتاك فيها مراجعة ه��ذه الدائرة خ��الل )30( يومًا اعتبارًا م��ن اليوم التالي 
لتاريخ نشر هذا االعالن مستصحبًا معه تأمينات قانونية نقدية او كفالة مصرفية 
ال تق��ل عن 10% من القيم��ة املقدرة للمبيع البالغة )60,000,000( س��تون 

مليون دينار وان املزايدة ستجري يف الساعة )12( ظهرًا من اليوم االخري.
دائرة التسجيل العقاري يف البياع



18هموم الناس

   ف��ي الوقت ال��ذي ينتظر في��ه اهالي 
منطقة الثعالبة الس��كنية في بغداد 
م��ن دائ��رة بلدية الش��عب تنفي��ذ امر 
دولة رئي��س الوزراء عن��د زيارته االخيرة 
للمنطق��ة بضرورة توفي��ر اخلدمات الى 
ه��ذه املنطقة الت��ي عانت ولس��نوات 
طويل��ة م��ن االهم��ال وانعدام وس��وء 
اخلدم��ات فاجاته��م بلدي��ة الش��عب 
باج��راء تعس��في وظالم ومن��اف لكل 
البيئية والصحية  القوانني والش��روط 
وذل��ك عن طري��ق حتويل ه��ذه املنطقة 
الس��كنية الى مكب وموق��ع لتجميع 

النفايات وه��ذا االجراء يعب��ر عن مدى 
العجز والفشل الذي وصلت اليه بلدية 
الش��عب الت��ي ترك��ت ه��ذه املنطقة 
تعان��ي منذ اكث��ر من 18 عام��ا وجاءت 
الي��وم تتاجر بحياة وصح��ة االالف من 
املنقط��ة  به��ذه  الس��اكنني  الفق��راء 
واملناطق اجملاورة لها واالهالي يناش��دون 
دولة رئيس الوزراء والسيدة امينة بغداد 
بوقف هذا االجراء فورا واملباشرة بتوفير 
واكس��اء ش��وارع منطق��ة  اخلدم��ات 
الثعالبة بع��د مصادقة مجلس الوزراء 
على اس��تالم مج��اري املدين��ة كواقع 

ح��ال واالهال��ي يتس��اءلون ب��ان رئيس 
الوزراء خص��ص مبلغ ق��دره )11( مليار 
دينار لتحسني الواقع اخلدمي ملنطقتي 
ومنطق��ة  الش��ام  وب��وب  الثعالب��ة 
الثعالب��ة لم ت��ر ولم تلمس اي ش��يء 
على ارض الواق��ع فأين ذهب هذا املبلغ 
ي��ا بلدية الش��عب؟ ولن نس��كت بعد 
الي��وم عن املطالب��ة بحقوقنا واالهالي 
وجهت دعوة مفتوحة الى كافة وسائل 
االعالم لزيارة املنطقة ومش��اهدة مدى 
الظلم واالهمال واحلرمان وسوء وانعدام 

اخلدمات فيها.

   ردت وزارة العمل والشؤون 
االجتماعية/ قسم االعالم 
احلكوم��ي  واالتص��ال 
الع��دد  ذي  بكتابه��ا 
 2019/6/23 ف��ي   )9286(
على م��ا نش��رته جريدتنا 
 )3137( املرق��م  بعدده��ا 
الص��ادر بتاريخ 2019/2/28 
)محمد  املواطن  بخصوص 

حي��ث  داخ��ل(  خلي��ل 
بين��ت انه مت تدقيق اس��م 
اعاله في  املذك��ور  املواطن 
قاعدة البيان��ات وظهر انه 
)مرف��وض- غي��ر معت��رض( 
مراجعة  يتوجب عليه  لذا 
قسم احلماية االجتماعية 
بغ��داد  - الرصاف��ة لتقدمي 
االعتراض. )البينة اجلديدة( 

ال يسعها ان تبارك اجلهود 
يبذله��ا  الت��ي  املتمي��زة 
منتس��بو قس��م االع��الم 
واالتص��ال احلكوم��ي ف��ي 
والش��ؤون  العم��ل  وزارة 
االجتماعي��ة ملتابعتهم ملا 
تنش��ره اجلري��دة من هموم 
والرد  املواطنني  ومش��اكل 

عليها.

العمل والشؤون االجتماعية ترد على »                         « 

اهالي منطقة الثعالبة يف بغداد يستغيثون ويناشدون دولة رئيس الوزراء 
انهيار الواقع اخلدمي والسيدة امينة بغداد بوقف كارثة بيئية وصحية تهددهم

وســـــــــــــــــوء األداء

من النافذة

   الفس��اد آف��ة من أش��د اآلف��ات الفتاك��ة التي تضرب 
اجملتمع اإلنساني وال يختص بجانب واحد بل يتعداه إلى 
جميع جوانب احلياة في اجملتمع ، والفساد بوصفه مرض 
خطي��ر فإنه يقين��اً ال يأتي من تلقاء نفس��ه بل البد من 
وج��ود األدوات واملقدمات التي تهيئ له األرضية اخلصبة 
واملناسبة النتشاره وبسط هيمنته املطلقة في أي بقعة 
شاء ، وبس��بب العدوى التي ميتلكها هذا الوباء الفتاك 
فبإمكانه نخر جسد اإلنسان ومفاصل الدولة على حٍد 
س��واء فمثالً اإلنس��ان ال ميتلك العالج الفعال للقضاء 
على الفساد ما دام ينصاع ألهوائه الشيطانية ورغباته 
وملذاته الدنيوية الزائلة وقد ترك العقل والعقالء وأصبح 
أسيراً لتلك الزخارف البالية ولعل البعض من املسؤولني 
في املواقع الوس��طية والدنيوية هم أول ضحايا الفساد 
واإلفساد ألنهم قد غرتهم الدنيا وزينتها الفانية ولذلك 
فهؤالء هم أس الفس��اد في اجملتم��ع و األدهى واألمر من 
ذلك كل��ه جند عدوى الفس��اد قد انتقل��ت إلى مفاصل 
مهمة في بعض الدوائر التي لها مس��اس مباشر يوميا 
مع املواطنني فعاثت في األرض فس��اداً وأحرقت األخضر 
قبل اليابس في هذا البلد املظلوم الذي جترع مرارة احليف 
والضيم بسبب هذا الفساد الذي وصل إلى حد يندى له 

جبني اإلنس��انية و التاريخ 
فما مير به العراق اليوم من 
األزم��ات واالنتكاس��ات ما 
هي إال نتيجة ذلك التخبط 
اس��اليب  في  العش��وائي 
االدارة   التي يعيشها البلد 
مما أثر س��لباً على املشهد 
العراق��ي برمت��ه “ ، فعلى 
احلص��ر  ال  املث��ال  س��بيل 
باتت بعض  املستشفيات 
والعيادات  الطبية  واملراكز 
الطبي��ة تعان��ي من نقص 

حاد في األدوية واملس��تلزمات الطبي��ة وخصوصا ادوية 
االم��راض املزمنة  مع انعدام ال��كادر الطبي املتخصص 
والكفوء في الكثير منه��ا ، ، اضافة الى نقص اخلدمات 
البلدية فلقد انتشرت ظاهرة تراكم النفايات في االزقة 
واملناطق الس��كنية والش��وارع العامة وص��ارت منظرا 
يوميا يشاهده املواطنني عند جتوالهم وتنقلهم ونقص 
حاد في تأمني املياه الصاحلة للش��رب في بعض مناطق 
بغداد وعدم وجود مجاري لتصريف املياه الثقيلة وغيرها 
الكثي��ر ناهيك عن ع��دم توفي��ر املس��تلزمات الزراعية 
والبذور واالس��مدة الكيمياوية للفالحني والتي تسببت 
في قلة انتاج احملاصيل الزراعية  مما شجع وفتح االبواب 
مش��رعة لالس��تيراد من اخلارج وهذا بح��د ذاته تقصير 
واضح ف��ي عدم ايج��اد االليات الناجع��ة للتخلص من 
هذه املش��اكل وكذلك توقف اغل��ب املصانع التي كانت 
س��ابقا منتجة وتسد احلاجة احمللية ما ادى الى تسريح 
اآلالف م��ن االي��ادي العاملة ما ادى الى ازدي��اد البطالة .. 
من هنا  جند أن الفس��اد من كل ما اس��لفنا يقف وراءها 
بسبب تسلط البعض من الفاشلني يتخبطون  في إدارة 
ام��ور البالد وهذا الفش��ل الفضيع لم ي��أت من فراغ بل 
من تس��لط البعض من الفاش��لني كونهم غير مؤهلني  
للقيادة البالد ما ادى الى حدوث إليكثير من االزمات التي 

جرت على البلد الكثير من الويالت والهزات.

عدوى الفساد قد 
انتقلت إىل مفاصل 
مهمة يف بعض الدوائر 
التي لها مساس مباشر 
يوميا مع املواطنني 
فعاثت يف األرض فسادًا

أحمد البياتي

   لفي��ف من حملة ش��هادة البكالوريوس املنتس��بني الى وزارة 
الداخلي��ة وحماية املنش��آت يرج��ون من معاليك��م اصدار امر 
بتحويلهم الى الوظائف املدنية استنادا الى قانون املوازنة املادة 
)64( والت��ي اج��ازت حتويلهم ال��ى الوظائف املدنية. ويناش��دون 
معاليكم بان يحظى هذا االمر باهتمامكم الشخصي وتتخذون 

القرار املناسب وفق الضوابط والقوانني املعمول بها.
عنهم املفوض درجة خامسة

ثامر جاسم ثامر  // موبايل/0771390278

   حض��ر ال��ى جريدتنا احد منتس��بي وزارة الدف��اع وطلب عدم 
ذك��ر اس��مه قائال ب��ان هنال��ك وجهة نظ��ر في موض��وع بلوغ 
الس��ن القانوني للمهذبني حيث ان القسم االكبر منهم ميتلك 
اخلب��رة وامله��ارة التي ال ميكن احلص��ول عليها بس��هولة اال من 
خ��الل املمارس��ة والتجربة امليداني��ة. واض��اف ان وجهة النظر 
تتعل��ق بإحالة نواب الضباط من الصنوف الفنية على التقاعد 
الكمالهم الس��ن القانوني كونهم موارد بشرية تتمتع باخلبرة 
واملهنية وال ميكن االس��تغناء عنها في الوق��ت احلالي حلني رفد 
ه��ذه الصنوف بالكوادر البديلة. وت��رك االمر ملعاليكم التخاذ ما 

يلزم بهذا الشأن . علما بان اجلريدة حتتفظ باالوليات.

   املواطنة )زينب حس��ني عبد اهلل( من سكنة منطقة املشتل- 
مطلقة منذ العام )2007( ولديها طفل عمره )13( س��نة تعاني 
من ش��ظف العيش بس��بب عدم وج��ود مورد مالي له��ا.. علما 
بانها تس��كن حاليا في ش��قة مؤجرة مع شقيقتها.. املواطنة 
تناشد السيد وزير العمل والشؤون االجتماعية ملقابلته لطرح 
مشكلتها التي تعانيها واملها كبير بان حتظى بهذه املقابلة ملا 
عرف عن الس��يد الوزير احملترم من روح انسانية وحب ومساعدة 

احملرومني واهلل ال يضيع اجر احملسنني. 
املواطنة زينب حسني عبد اهلل 

07705839308

امام انظار وزير العمل والشؤون االجتماعية
حضر الى مقر جريدتنا املواطن )جميل دعير صحن( وذكر بانه يروم 
مقابلة س��يادتكم لطرح م��ا يجول في خلده نتيج��ة قطع راتب 
ش��بكة احلماية عن��ه كونه معيال لعائلة متكون��ة من ثالثة افراد 

وليس لديه القدرة على االيفاء بالتزاماته العائلية نتيجة للفقر.
محلة/557 ز/1 57/9 /// موبايل/07700636642

امام انظار وزير الدفاع .. وجهة نظر 

مواطنة تناشدكم حلل مشكلتها
افتح ابوابك هلا يا وزير العمل

امام انظار وزير الداخلية .. محلة الشهادات

   ردت وزارة العمل والش��ؤون االجتماعية قسم االعالم واالتصال 
احلكوم��ي بكتابه��ا ذي الع��دد )9287( ف��ي 2019/6/23 عل��ى ما 
نش��رته جريدتنا بعددها املرقم )3188( الصادر بتاريخ 2019/5/20 
بخصوص املواطنة )نيران علي حسني( حيث اشارت انه مت تدقيق 
اس��مها في قاعدة البيانات وظهر ان��ه )مرفوض- اخرى/ زواج( لذا 
يتوجب عليها مراجعة قس��م احلماية االجتماعية للمرأة بغداد/ 

الرصافة الجراء ما يلزم من قبل الدائرة.
)البين��ة اجلدي��دة( تقدم ش��كرها وواف��ر امتنانها ال��ى العاملني 
في قس��م االعالم واالتصال احلكومي في وزارة العمل والش��ؤون 

االجتماعية ملتابعتهم ملا تنشره جريدتنا والرد عليها.

العمل والشؤون االجتماعية ترد على )البينة اجلديدة( 
ردت وزارة العم��ل والش��ؤون االجتماعي��ة /قس��م االع��الم واالتصال 
احلكوم��ي بكتابها ذي العدد )9288( في 2019/6/23 على ما نش��رته 
جريدتنا بعددها املرقم )3181( الص��ادر بتاريخ 2019/5/13 بخصوص 
املواطن )حس��ني علي في��اض( بخصوص احلصول عل��ى راتب املعني 
املتف��رغ حيث ذك��رت بانه مت االتصال باملواطن املش��ار اليه في اعاله 
وتبليغه بش��أن التق��دمي على رات��ب املعني املتفرغ ال��ذي من املؤمل 
ان يت��م فتحه الس��تقبال طلب��ات املواطنني ويتم ع��ن طريق املوقع 

االلكتروني في الوزارة.
)البينة اجلديدة( تتقدم بالش��كر واالمتنان لكافة منتس��بي قس��م 
االع��الم واالتصال احلكومي ف��ي وزارة العمل والش��ؤون االجتماعية 
على متابعتهم امليدانية ملا تنشره جريدتنا وتسهم في الرد عليها.

حضر الى مقر جريدتنا املواط��ن )احمد نعيم معواص( وذكر بانه 
خري��ج كلية العل��وم وقدم على الدراس��ات العليا )املاجس��تير( 
)علم النبات( وعلى نفقت��ه اخلاصة وحصل على درجة )46( وافاد 
ب��ان اللجنة االمتحانية قامت بتنحيته مع زميلني اخرين وبقيت 
املقاعد ش��اغرة . واش��ار انه عاطل ع��ن العمل ويرغ��ب باكمال 
دراس��ته والس��ماح له وعلى نفقته اخلاصة. )البين��ة اجلديدة( اذ 
تض��ع هذا االمر امام معاليكم لهي عل��ى ثقة اكيدة بان يحظى 
هذا االمر باهتمامكم الش��خصي وتولون��ه رعايتكم االبوية من 

اجل حتقيق هدفه. 
موبايل/07724400672

امام انظار وزير التعليم العالي والبحث العلمي

العمل والشؤون االجتماعية 
ترد على »                       « 

العمل والشؤون االجتماعية 
ترد على »                       « 

نحُن لفيف من س��كنة منطق��ة الري محلة 
861 زقاق 30 نرفع الى معاليكم شكوانا التي 
لم جتد مديري��ة صيانة كهرباء البياع حال لها 
واملتضمنة عطب احملولة في زقاقنا والتي مضى 
عل��ى رفعها  اكثر من ثالثة اش��هر والى االن ال 
نعرف مصيرها. نح��ن االن بدون كهرباء,  واحلر 

ط��رق ابوابنا, فنرفع ش��كوانا الي��ك يا معالي 
وزي��ر الكهرباء ونرجو من��ك بعد اهلل ان جتد لنا 
حال ملش��كلتنا العظمى الت��ي عجزت صيانة 
البياع بكوادرها الهندسية والفنية عن ايجاد 
لها حل لها . املني منكم النظر في ش��كوانا 
وااليعاز الى صيانة البياع لتزويدنا مبحولة بدل 

التي مت سحبها من قبلهم منذ اكثر من ثالثة 
اش��هر. وكلنا امل بكم بعد اهلل في انصافنا . 

مع فائق شكرنا وتقديرنا.
لفيف من اهالي منطقة الري 

محلة 861 زقاق 30 // موبايل: 07704218719

   هاتفن��ا ع��دد م��ن املواطن��ني م��ن س��كنة 
محافظ��ة بابل وذك��روا بان مديري��ة جوازات 
باب��ل بناي��ة قدمية وعب��ارة عن غ��رف صغيرة 
وضيق��ة ال تصلح ان تكون دائرة للجوازات وال 

دائرة للجنس��ية او ش��هادة اجلنسية وبعض 
االقسام فيها عبارة عن مالحق من ) اجلينكو(، 
يناش��دون معاليكم ان يكون هنالك اهتمام 
به��ذه الدائرة الت��ي فيها ثالث دوائ��ر جوازات 

وجنسية وشهادة جنس��ية ويتمنون ان يتم 
زيارته��ا من قبلك��م او من ميثلك��م لالطالع 

عليها عن كثب.
عنهم املواطن / رسول الحمداني

   يقولون ان لكل مهنة اخالقها وادابها وعندما 
تتج��رد منها تصبح جس��دا ب��ال روح ويصبح 
صاحب املهنة بال ثوابت او معايير وفي املقدمة 
منها االنس��انية وما يؤسف له ان البعض من 
امله��ن باتت مخترقة وان البعض من العاملني 
فيه��ا ال يراع��ون الضوابط واالعتب��ارات وهم 
ي��ؤدون واجباته��م حتت يافطة ه��ذه املهنة او 

تلك النقابة ولعل من اخالقيات مهنة احملاماة 
اال يتوكل محام في دعوى اخلصم فيها محام 
اخر اال بعد ان يس��تحصل منه موافقة ، لكن 
تغيرت اليوم الكثير من الضوابط واالعتبارات 
، ففي محافظة النجف / الكوفة يقوم بعض 
احملامني بالشكوى ضد بعضهم ومن ضمنهم 
) أ . د ( و ) ص . ش ( الل��ذان قام��ا بالتوكل ضد 

زمالئه��م من احملامني متناس��ني اعراف املهنة 
واالسس القانونية االمر الذي يتطلب احلفاظ 
على مهنة احملاماة كي ال يحولها البعض الى 
وسيلة فجة للكسب غير املشروع وان نقابة 
احملامني مطالبة بردع هذا البعض ممن يسيئون 

الى املهنة وزمالئهم.
املواطن / عادل السلطاني

عندما تصبح مهنة احملاماة عرضة للخرق

امـــــام انـــظـــار وزيــــر الـــداخـــلـيـــــــــــــة 

   تش��كو العدي��د من العوائل في مناطق مختلف��ة في بغداد وبقية 
احملافظات من عدم اهتم��ام بعض وكالء املواد الغذائية والطحني من 
توزيعه��ا لهم, حيث هناك تالعب كبير باالس��عار التي جتبى منهم, 
كما ان املواد ال تس��لم دفعة واحدة لهم وامنا على ش��كل دفعات مما 
يعن��ي جباية اخرى وهذا التعامل غير انس��اني وغير عادل ومخالفة 
صريحة وواضح��ة للتعليمات والضوابط التي اقرته��ا وزارة التجارة 
والزم��ت الوكالء بالتقي��د بها حرفي��ا خدمة للمواطن��ني, لقد طرق 
اسماعنا قبل فترة ان وزارة التجارة بصدد سحب اجازات )1000( وكيل 
لع��دم التزامهم بالضوابط واضافوا ان قس��ما من هؤالء الوكالء هم 
موظفون في دوائر الدولة يتقاضون رواتبا وهذا مناف للشروط . عليه 
يرجون اتخاذ اجراءات سريعة وعاجلة للحد من ظاهرة التالعب هذه 

التي استنزفت اموالهم وأرقتهم.

   لفي��ف م��ن س��كنة دور النفط 
/ اجلمعي��ة ف��ي منطق��ة ال��دورة 
يناشدون السيدة الدكتورة امينة 
بغ��داد بااليع��از الى مديري��ة ماء 
بغ��داد الك��رخ ملعاجلة مش��كلة 
شح املاء الصالح للشرب ، سيما 
وان املس��ؤولني من املهندسني من 
امانة بغداد قاموا باجراء الكشف 
على املنطق��ة ومت رفع تقرير بينوا 

فيه ان املنطقة حتت��اج الى ماطور 
ماء ملعاجلة ش��ح املياه الصاحلة للشرب ، وذكروا بان املهم بالسيدة 
االمين��ة بااليعاز الى اجلهة املعنية باتخ��اذ االجراءات الالزمة ملعاجلة 
ذل��ك س��يما وان فيها مرض��ى وكبار س��ن واطفال يعان��ون من هذه 

املشكلة.

مناشدة امام انظار امينة بغداد امام انظار وزارة التجارة 
م/ وكالء املواد الغذائية 

امــــــام انـظـــــــار وزيـــــــر الـكـهـربـــــــــــــــــاء
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البطالة يف العراق متى يتم حلها؟
وقــفــــــة

   يعان��ي الكثي��ر من املواطنني وبال��ذات الطلبة اخلريجني  
من البطالة التي تعتبر احدى النتائج السلبية على البلد 
والش��عب وان توقف املعامل واملصانع واملشاريع التنموية  
االخرى هو تدمير للبنى التحتية.والشباب ميثلون شريحة 
واس��عة من العاطلني ع��ن العمل رغ��م كونهم اصحاب 
ش��هادات قس��م منه��ا عليا ول��م تكن الطريق س��الكة 
امامه��م للولوج ف��ي الوظائف الش��حيحة ب��ل اوصدت 
االبواب بوجوههم رغم الظرون املعيشية الصعبة التي مير 
بها البلد.هذه الش��ريحة تناشد السادة املسؤولني بوضع 
ح��د ملعاناتهم من خ��الل ايجاد فرص العم��ل لهم حيث 
ان معاناته��م ازدادت كثي��راً ول��م يجدوا ما يس��د رمقهم 
ورم��ق عوائلهم.ان البطالة 
اصبحت ظاهرة تس��تدعي 
تضاف��ر اجله��ود م��ن اجل 
بالتخطي��ط  الش��روع  
االقتصادي الس��ليم وعدم 
مبيعات  بإي��ردات  االكتفاء 
النف��ط بش��كل ريعي الن 
مث��ل ه��ذه احل��االت تخلق 
موازن��ة عرج��اء ال مج��ال 
يتوس��ع  ان  لالس��تثمار 
القط��اع   عل��ى  وينفت��ح 
اخل��اص وخلق ع��دة منافذ 
اقتصادي��ة للموازن��ة وأوله��ا وأهمها  اعادة اعم��ار البنى 
التحتي��ة للقطاعات الزراعي��ة والصناعية والس��ياحية 
وبالتال��ي تتوفر فرص العم��ل ولن تبقى هنال��ك بطالة او 
بطال��ة مقنع��ة  فال جتعلوا الش��باب يعزفون ع��ن الزواج 
للس��بب املذك��ور وينأون بانفس��هم بعيدا ع��ن التفكير 
به ونحن نتوس��م بالسادة املس��ؤولني النتشالنا من هذه 
الظاه��رة من اج��ل بناء الع��راق اجلدي��د واالرتق��اء به الى 
مصاف الدول املتقدمة ونكرس العمل املؤسساتي خلدمة 
الشعب والوطن ولضمان مستقبل االجيال الالحقة وهذا 
يعني اخلالص احلقيقي من حالة االنكسار واملعاناة بسبب 

الظروف املعيشية الصعبة.

علي كاظم محمد

خلق عدة منافذ 
اقتصادية للموازنة 
واولها واهمها  اعادة 
اعمار البنى التحتية 
للقطاعات الزراعية 
والصناعية والسياحية
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كان  امللكي  العهد  أن  هؤالء  يدعي 
ودميقراطية  وأم��ان،  استقرار  عهد 
كان  احلقيقة  في  البرملانية.  واحلياة 
االنقالبات  عهد  امللكي  العهد 
واالن��ق��الب��ات امل��ض��ادة، واألح��ك��ام 
الشعبية  واالنتفاضات  العرفية 
اجمليدة. متوز   14 بثورة  كللت  أن  إلى 

متوز  ثورة  لون  يحمِّ الذين  منطق  إن 
انقالب  بسبب  كوارث  من  حصل  مبا 
انقالبات  8 شباط 1963 وما تاله من 
حركة  قوانني  تؤيدها  ال  ومصائب، 
التاريخ. فالثورات ال حتدث بفرمان من 
إذا حصل تناقض بني  أحد، بل حتدث 
والبنية  )السلطة(،  الفوقية  البنية 
االجتماعية(،  )الطبقات  التحتية 
االنفجار،  يحصل  وأن  بد  ال  عندئذ 

وبغض النظر عن النتائج.
منجزات الثورة

إننا ننظر إلى إجنازات الثورة باإلرتباط 
إلى ما حققته من حتوالت كبيرة في 
تأثيراتها  وبقيت  العراقي  اجملتمع 
املضادة،  الثورات  رغم  اليوم  حتى 

نلخص أهمها كما يلي:
اوالً- املنجزات السياسيًة الداخلية:

النظام  وإق��ام��ة  املَلكية  1-إل��غ��اء 
اجلمهوري.

لدى  السياسي  الوعي  تفجير   -2
التي  الواسعة  الشعبية  اجلماهير 
في  املساهمة  من  محرومة  كانت 
وبذلك  السياسية،  النشاطات 
اجلماهير  لدى  الوعي  مستوى  رفع 
الوطنية،  وواجباتها  بحقوقها 
األح��زاب  نشاطات  في  وانغمرت 
السجناء  وإط���الق  السياسية. 
السياسيني، وحرية التعبير والتفكير 
والعمل النقابي والسياسي والثقافي 

وشكل واسع منقطع النظير..الخ
السياسي،  اإلستقالل  تعزيز   -3
كيان  على  احلفاظ  الثورة  حققت 
العراق السياسي، واستقالله الناجز 
وإلغاء  الكاملة،  الوطنية  وسيادته 
جميع املعاهدات اإلستعمارية اجلائرة 

واخمللة بالسيادة الوطنية.
4- في مجال الوحدة الوطنية وحقوق 
شراكة  على  التأكيد  القوميات: 
العراقي.  الوطن  في  واألكراد  العرب 
املؤقت  الدستور  عليه  أكد  ما  وهذا 
تاريخ  في  مرة  وألول  الثالثة(  )امل��ادة 
جميع  حقوق  ضمان  مع  ال��ع��راق، 
املواطنة  ف��ي  األخ���رى  القوميات 

الكاملة.
5-ألغت الثورة سياسة االنحياز نحو 
الغرب واألحالف العسكرية التي سار 
عليها النظام امللكي، والتي أدت إلى 
الدول  ألن  عسكرياً،  العراق  إضعاف 
بالسالح  العراق  جتهز  لم  الغربية 
خالل تلك الفترة حيث كشفت ثورة 
14 متوز بأن العراق لم يكن ميلك حتى 

بالرغم من كونه عضواً  رادار  شبكة 
احلياد  سياسة  أما  بغداد.  حلف  في 
اجلمهوري  النظام  عليها  سار  التي 
على  العراق  حصول  إلى  أدت  فقد 
املعسكرين  ك��ال  م��ن  األس��ل��ح��ة 

الشرقي والغربي.
6- صدور قانون اجلمعيات عام 1961، 
يقارب  ما  أجيزت  مبوجبه  وال��ذي 
األح��زاب  وإج��ازة  جمعية.   700 من 

السياسية املؤمنة بالدميقراطية.
والعرقية  الطائفية  األبعاد  7-ألغت 
الرسمية،  ال��دول��ة  مم��ارس��ات  م��ن 
التمييز  إللغاء  األس��س  ووضعت 
السياسة  تلك  العراق،  الطائفي في 
التي مورست خالل احلكم العثماني 

واستمر عليها العهد امللكي.
الهوية  مقومات  وتعزيز  اعتماد   -8

الوطنية العراقية.
ثانياً- في السياسة العربية واملواقف 

القومية:
ثقافية  م��ع��اه��دات  ت��وق��ي��ع   -1
واقتصادية وعسكرية مع اجلمهورية 
العربية املتحدة. والعمل على تقوية 
التضامن العربي وتنشيط دور العراق 

ضمن مؤسسات اجلامعة العربية.
الوطني  التحرر  حركات  دع��م   -2
اجلزائرية  الثورة  دعم  منها،  العربية، 
من  سنوياً  دينار  مليوني  وتخصيص 
كبيراً  وكان هذا مبلغاً  لها،  امليزانية 
 %2 نسبة  يشكل  كان  إذ  وقته  في 
العراق  وكان  العراقية.  امليزانية  من 
اجلمهورية  مبيالد  تعترف  دول��ة  أول 
حكومة  أج��زل��ت  كما  اجل��زائ��ري��ة. 
الثورة في دعم ثورة ظفار، ومساعدة 
قبل  اخلليج  في  العربية  اإلم��ارات 
عندهم.  النفطية  ال��ث��روة  تراكم 
ودعم نضال الوطنيني اللبنانيني ضد 
والتدخل  شمعون  كميل  حكومة 

األمريكي.
ال��ت��ح��ري��ر  ج��ي��ش  ت��أس��ي��س   -3
أمام  اجمل��ال  فسح  الفلسطيني. 
للتدريب  الفلسطيني  الشباب 
والعمل في اجليش العراقي ومعاهده. 
الزعيم  الثورة  قائد  وأقترح  كما 
الدولة  تأسيس  قاسم،  عبدالكرمي 
الغربية  الضفة  في  الفلسطينية 
التي كانت حتت حكم األردن، وقطاع 
غزة الذي كان حتت حكم مصر آنذاك. 
وعلى  العرب  احلكام  بشدة  فعارضه 

الناصر.  عبد  جمال  الرئيس  رأسهم 
وتأسست  اإلقتراح  هذا  حتقق  ولو 
لكانت  آنذاك،  الفلسطينية  الدولة 
الدولية،  والشرعية  باإلعتراف  حتظى 
إحتاللها  إسرائيل  استطاعت  وملا 
عام 1967 وإلغاءها كدولة، وملا حصل 

ما حصل من كوارث فيما بعد.
ثالثاً: في السياسة اخلارجية:

 1958 مت��وز   14 ث��ورة  ح��ررت  1-لقد 
كل  من  اخلارجية  العراق  سياسة 
وأصبحت  خارجي،  وتوجيه  سلطان 
العراق  مصلحة  إال  تستهدف  ال 
ومصلحة العرب واحلرية والسالم في 

العالم.
2-اإلنسحاب من األحالف العسكرية، 
وإق��ام��ة ال��ع��الق��ات امل��ت��وازن��ة مع 
التكتالت اإلقليمية والدولية واألفرو-

آسيوية. حيث مت اإلنسحاب من حلف 
بغداد يوم 24 آذار 1959. وفي احلقيقة 
أعتبر احللف ميتاً من أول يوم الثورة. 
فكان  الرسمي  اإلع��الن  تأخير  أما 
ألغراض سياسية وتكتيكية لصالح 
العراق، منها مثالً، ضمان عدم تدخل 
دول احللف ضد الثورة، وباألخص بعد 

اإلنزال األمريكي في لبنان والبريطاني 
الثورة  أيام من تفجير  األردن بعد  في 
اجلمهورية  على  والقضاء  لوأدها 
احللف  دول  اعتراف  ولضمان  الفتية. 
اجلمهوري  وبالنظام  الثورة  بحكومة 
في العراق. وعدم قطع العالقة بدول 
من  ذك��ي  كتكتيك  كذلك  اجل��وار. 
الثورة  ورغبة حكومة  الزعيم قاسم 
في استمرار احلصول على األسلحة 
من الدول الغربية. حيث ذكر الزعيم 
املساعدات  إن   ”  :1958 آب   20 في 
في  ستصل  األمريكية  العسكرية 
أن نكون  وإن مبدأنا  القادم،  األسبوع 
ال  لذلك  العالم  دول  مع  أصدقاء 
يوجد سبب لرفضه” )أنظر صحيفة 
التاريخ 21 آب  العدد 31،  اجلمهورية، 

1958، بغداد(.
في  فعال  ب��دور  العراق  ساهم   -3
املصدرة  ال��دول  منظمة  تأسيس 
سالحاً  صار  وال��ذي  )أوب��ك(،  للنفط 
م��اض��ي��اً حل��م��اي��ة ح��ق��وق ال���دول 

النفطية.
اإلحتاد  مع  صداقة  معاهدة  4-توقيع 

السوفيتي والدول اإلشتراكية.
رابعاً:- إجتماعياً:

وإلغاء  اإلقطاعية،  العالقات  1-إلغاء 
كان  ال��ذي  العشائر  حكم  قانون 
بحسم  اإلق��ط��اع  شيوخ  ي��خ��وِّل 
القضايا اجلزائية في مناطقهم، وهو 
شيوخ  إلرشاء  اإلنكليز  سنه  قانون 
والئهم.  كسب  أجل  ومن  العشائر 
األرياف يشكلون حوالي  كان سكان 
فكانت  وبذلك  الشعب.  من   %70
سلطة القضاء محصورة على املدن 
الذي  األمر  األرياف  سكان  دون  فقط 
تطوير  على  سلبي  م��ردود  له  كان 

الريف حضارياً.
الزراعي  اإلص��الح  قانون  2-إص���دار 
ذاته  بحد  وه��ذا  اإلق��ط��اع.  وإلغاء 
من  املاليني  لصالح  اجتماعية  ثورة 

الفالحني الفقراء.
قانون  بتشريع  ال��ث��ورة  3-ق��ام��ت 
مبوجبه  الذي  الشخصية،  األح��وال 
التي  العراقية  للمرأة  اإلعتبار  أعاد 
األزمنة  جميع  في  مسحوقة  كانت 
ما قبل الثورة. وأقر القانون مساواتها 
في  وشهادتها  امليراث،  في  بالرجل 
الرجل، كذلك  تعادل شهادة  احملاكم 
صالح  في  الزوجات  تعدد  مسألة 

للمرأة  الثورة  أع��ادت  وبذلك  امل��رأة. 
كرامتها  لها  كإنسانة  اعتبارها 
اجملال  وفسح  بآدميتها،  وشعورها 
أمامها لتلعب دورها الكامل في بناء 
بأخيها  ومساواتها  واجملتمع  األسرة 

الرجل في احلقوق والواجبات.
4-نشر التعليم. لقد أزداد عدد املدارس 
الطلبة  وع��دد  العلمية  واملعاهد 
أربع سنوات ونصف  واملدرسني خالل 
السنة من عمر الثورة إلى ضعف ما 
حققه النظام امللكي خالل 38 عاماً. 
إلى  الطلبة  آالف  إرسال  إلى  إضافة 
اخلارج في بعثات دراسية في مختلف 
اجملاالت العلمية الالزمة لبناء الركائز 
اإلقتصادية وإدارتها وإدامتها وخاصة 

املرافق النفطية.
العدالة  سياسة  الثورة  5-تبنت 
الطبقي  املستوى  على  اإلجتماعية 
واجلغرافي حيث عممت املشاريع في 
اإلجتماعي  النشاط  ميادين  كافة 

واملدن العراقية.
املدينة  بني  ال��ف��وارق  من  قللت   -6

والريف وتعزيز الصلة بينهم.
خامساً: إقتصادياً:

الكتلة  من  العراقي  النقد  1-حترير 

اخلطوة  هذه  وتعتبر  اإلستريلينية. 
من أهم اخلطوات في حترير اإلقتصاد 
العراقي من قيود التبعية البريطانية. 
اإلسترليني  على  اإلعتماد  من  فبدالً 
في  قيمته  تذبذب  في  ومشاكله 
احتياطي  كرصيد  العملة  أس��واق 
العملة  اعتمدت  العراقي،  للدينار 
تنوع  على  الثورة  عهد  في  العراقية 
األرصدة، من الذهب والدوالر، وعمالت 
الدينار  قيمة  قوى  مما  أخرى  صعبة 
تعومي  فترات  في  خاصة  العراقي، 
اإلسترليني الذي انخفض إلى نصف 

قيمة الدينار العراقي.

في  البترولية  اإلمتيازات  2-إلغاء 
املناطق  عدا  ما  العراقية  األراض��ي 
حكومة  فأصدرت  فعالً.  املستغلة 
 1961 لعام   80 رق��م  قانون  الثورة 
األراضي  من   %99.5 مبوجبه  فحررت 
الشركات  سيطرة  من  العراقية 
ذاته  بحد  وهذا  العاملية.  النفطية 
شكل  من  العراق  حررت  ثورة  يعتبر 
وضعت  وبذلك  اإلستعمار.  من  آخر 
ال��ث��روة  لتأميم  القوية  األس���س 
النفطية في وقت الحق. كما وسنت 
حكومة الثورة قانون تأسيس شركة 
الئحة  إن  ويقال  الوطنية،  النفط 
إغتيال  في  ل  عجَّ قد  هذا  القانون 
الكرمي  عبد  الزعيم  مع  وكان  الثورة، 
شباط   9 يوم  إعدامه  إثناء  قاسم 
آالف  احلكومة  وأرسلت  كما   .1963
البعثات الدراسية إلى اخلارج وخاصة 
في مجال هندسة النفط، األمر الذي 
فلم  بعد.  فيما  النفط  تأميم  سهل 
امللكي  العهد  في  السلطة  تهتم 
مجال  في  عراقية  ك��وادر  بتدريب 

النفط.
3- إبرام التعاون اإلقتصادي مع اإلحتاد 
العراق  أنشأ  ومبوجبه  السوفيتي 

اإلقتصادية،  املؤسسات  من  الكثير 
مثل مد اخلط العريض بغداد- بصرة.، 
معمل  الرمادي،  في  الزجاج  معمل 
اجللود  معمل  سامراء،  في  األدوي��ة 
في الكوفة، معمل التعليب واأللبان 
البصرة  في  الورق  معمل  كربالء،  في 
وغيره كثير.4- بناء ميناء جتاري عميق 
في أم قصر، وامليناء العميق لتصدير 
ميالً   25 اخلليج،  شمال  في  النفط 
وبذلك  العرب.  شط  مصب  جنوب 
اإلقليمية  مياهنا  في  توسعاً  حقق 
صادراتنا  م��ن  ووس��ع  اخلليج  ف��ي 
من  أي  قاسم  يسِم  ولم  النفطية. 

البعثيون  جاء  وملا  بإسمه،  امليناءين 
إلى السلطة عام 1968، سّموا املناء 
الثورة  ومدينة  البكر،  مبيناء  العميق 
أيضاً  قاسم  بناها  والتي  بغداد  في 

مبدينة صدام.
وحتقق الكثير في اإلزدهار اإلقتصادي 
في عهد الثورة وذلك إلعتماد الزعيم 
عبد الكرمي قاسم على خيرة الكفاءات 
الوطنية اخمللصة واملتحمسة خلدمة 
)الشخص  ملبدأ:  وتطبيقاً  الوطن 
املناسب في املكان املناسب( بدون أي 
أجانب  باحثون  يذلك  ويشهد  متييز. 
مثل حنا بطاطو الذي يقول: “ومما له 
مغزى أن أصحاب املصانع لم يعرفوا 
عبد  عهد  في  عرفوه  كالذي  إزدهاراً 
الذي   ،)1963-1958( قاسم  الكرمي 
واملالية  اإلقتصادية  كانت سياساته 
قليلة-  غير  درجة  إلى   – بها  موحى 
وبدقة  الدميقراطيني،  الوطنيني  من 
له  الذي كان  أكبر، من محمد حديد 
في تلك السنوات نفوذه في احلكومة 
راجع  خارجها”.)  كان  عندما  حتى 
بطاطو، املصدر السابق ج1، ص346.(

وب��ش��ه��ادة ح��س��ن ال��ع��ل��وي في 
بعد  رؤية  قاسم  )عبدالكرمي  كتابه 

الكرمي  عبد  الزعيم  أن  العشرين(، 
قاسم قد جنح في تنفيذ 17 هدفاً من 
الثورة  أهداف  من  عشرين  مجموع 
العليا  اللجنة  عليها  اتفقت  التي 
اللواء  ذكرها  كما  األحرار  للضباط 
الركن محسن حسني احلبيب، عضو 
منذ  قاسم  مناوئي  وهو من  اللجنة، 
األيام األولى للثورة، في كتابه )حقائق 
عن ثورة 14 متوز في العراق(. وبأسلوب 
العلوي  يتوصل  املدرسي،  اإلختبار 
 85 يستحق  قاسم  الزعيم  أن  إلى 
درجة باملائة في هذا اإلمتحان. وهذه 
درجة إمتياز.فشل الزعيم عبد الكرمي 

قاسم في حتقيق ثالثة أهداف:
1- الوحدة العربية )ولم تكن الوحدة 
مع اجلمهورية العربية املتحدة ضمن 
تعرض  حالة  في  إال  الثورة،  أه��داف 
اجلمهورية العراقية إلى خطر هجوم 

خارجي(.
2- فشل في تأسيس نظام دميقراطي. 

ولم يكن هذا ذنبه.
القضية  حل  في  فشل  كذلك   -3
وللتاريخ،  للرجل  الكردية.وإنصافاً 
حتقيقها  في  فشل  التي  فاألهداف 
 4 خالل  قاسم  عبدالكرمي  الزعيم 
حكمه  من  السنة  ونصف  سنوات 
فشلت  والغليان،  باملؤامرات  احلافل 
العروبية  القومية  احلكومات  جميع 
والتي  بإغتياله،  ساهمت  التي 
حكمت العراق من بعده منذ إغتياله 
 2003 عام  وحلد   1963 شباط   9 يوم 
عام سقوط الصنم البعثي، أي خالل 
هذا  ليس  عاماً.  األربعني  يقارب  ما 
فحسب، بل وصارت مفردات القومية 
في  والدميقراطية  العربية  والوحدة 
املمنوعات  العروبيني من  عهد حكم 
في العراق الذي أعادوه إلى مرحلة ما 
روح  فيه  أحيوا  حيث  القومية،  قبل 
القبلية واملناطقية وحكم العشيرة 
فقد  الكردية  القضية  أما  واألسرة. 
على  حلها  في  احلكام  هؤالء  اعتمد 
عمليات  مثل  اجلنس  إبادة  اسلوب 
األنفال والغازات السامة في حلبجة، 
وتدمير  وغيرها،  الداخلية  واحل��روب 

أكثر من خمسة آالف قرية.

كان العهد امللكي عهد االنقالبات واالنقالبات املضادة واألحكام 
العرفية واالنتفاضات الشعبية حتى كللت بثورة 14 متوز اجمليدة

في الذكرى )61( ماهي منجزات ثورة 14 تموز 1958؟

متر علينا هذه األيام الذكرى الستون لثورة 14 متوز العراقية اجمليدة، وهي بحق كانت ثورة الشعب 
واجليش، الثورة التي رحب بها كل الشعب، وحققت الكثير من املكتسبات واملنجزات في عمرها 
القصير، أربع سنوات ونصف، ضعف ما أجنزه العهد امللكي خالل 38 سنة. لذلك تكالبت عليها 
الدنيا من الداخل واخلارج، ووظفوا لها حزب البعث الفاشي لضربها كرأس حربة ملا اتصف به من 
شراسة وعدوانية إلى أن اغتالوها يوم 8 شباط 1963 األسود، فأدخلوا العراق في نفق مظلم لم 
يخرج منه إلى اآلن. وقد حاول حتى الذين رحبوا بها أول األمر، بإلقاء اللوم على الثورة اليتيمة، أنها 
هي سبب فتح اجملال لالنقالبات العسكرية وحكم العسكر، والذي مهد جمليء البعث الصدامي، 

وأنه كان من املمكن أن يتطور العراق بدون احلاجة إلى الثورة.

د.عبدالخالق حسني

تفجري الوعي السياسي لدى اجلماهري الشعبية الواسعة
 اليت كانت حمرومة من املساهمة يف النشاطات السياسية

اعداد / البينة الجديدة

 ذكاء جارية
تعود سكان العراق على القيلولة )النوم بعد 
الظهر(, وفي احد األيام اراد اخلليفة العباسي 
)املعتضد(, ان يس��تريح وق��ت القيلولة في 
املكان اخملص��ص له, واس��تقبلته جاريته او 
ق��ل محظيته التي تعود ان يضع رأس��ه في 
حجرها ال��ى ان يغفو !..ثم تنس��حب, وفي 
احد املرات شعرت باحراج من نومه الثقيل!.  
فس��حبت فخذها فورا ووضعت حتت رأسه 
اخمل��دة وان��زوت بعي��دة عن��ه, اال ان اخلليفة 
استيقض ووبخ اجلارية على فعلتها وطلب 
منها تفس��يرا لذلك,..اعت��ذرت اجلارية بكل 
ادب وقالت:� هك��ذا تعلمن��ا ياموالي,..فقد 
ش��عرت بنومكم الثقي��ل, وال يجوز ان اقعد 
ف��ي حضرتك وانت في تل��ك احلالة !..ففهم 
اخلليفة قصدها وشكرها على ذكائها.كما 
كان للخليف��ة الواثق ) جاري��ة(, اهديت له, 
فوجدها) ثيبا(, فقال لها : حس��بتك )بكرا(, 
فقالت له: ياس��يدي كث��رت الفتوحات في 

زمان الواثق اعزه اهلل ورعاه!
2- قاضي يعض اذن املتهم

وصل��ت اخباري��ة للخليف��ة العباس��ي ان 
القاضي الفالني يعض املتهم من اذنه اثناء 
احملاكم��ة !اس��تغرب اخلليف��ة ول��م يصدق 

الرواية واراد التحقق بنفسه.وفي احد األيام 
تنك��ر اخلليفة بلباس جت��ار بغداد وحضر مع  
مجموعة من حراس��ه الذين تنكروا بلباس 
العوام, ودخلوا قاعة احملاكمة وجلس��وا في 
املقاعد اخللفي��ة. وملا حض��ر القاضي نودي 
عل��ى املدعي و املدعى عليه. وبعد األجراءات 
الروتينية, سأل القاضي صاحب الدعوة عن 
قضيت��ه, فقال:- س��يدي القاضي س��لفت 
صديق��ي مائ��ة دينار  من��ذ اكثر من س��نة 
ولم يس��دد منها حتى درهم��ا ليومنا هذا!. 
استغرب القاضي وسأله عن السبب فقال:� 
واهلل ياس��يدي انا غير قادر على تسديد هذا 

املبلغ!. وهنا ق��ال املدعي:� ليعطيني نصف 
املبل��غ!. اال ان املتهم لم يواف��ق, وهكذا راح 
املدع��ي يقلل م��ن املبلغ ال��ى ان اوصله الى 
دينار واحد فقط!. ومع ذلك لم يوافق املتهم, 
واخلليفة يسمع ذلك, وراح يغلي, اال انه ظًل 
صاب��راً ملعرفة حك��م القاضي.وبعد ان يأس 
املدعي من احلصول على اي شيء, تنازل عن 
املبلغ,... اال ان املتهم احتج ورفع يده مطالباً 
القاض��ي ان يس��تحصل له مبلغ خمس��ة 
دناني��ر كتعوي��ض ل��ه نتيج��ة تغيب��ه عن 
العمل!.وهن��ا نهض اخلليف��ة وعض املتهم 

من اذنه!.

صالح الحسن

امر السلطان ) محمد الفاحت( 
ببناء أحد اجلوامع في مدينة 
) إس��طنبول ( ، وكل��ف أحد 
وإس��مه  ال��روم  املعماري��ني 
)إبس��النتي( باإلش��راف على 
بناء ه��ذا اجلامع ، إذ كان هذا 
الروم��ي معماري��اً بارعاً.وكان 
من بني أوامر الس��لطان:� أن 
تكون أعم��دة هذا اجلامع من 
املرمر. وأن تكون هذه األعمدة 
مرتفع��ة ليبدو اجلامع فخماً 
، وح��دد ه��ذا اإلرتف��اع لهذا 
املعماري  هذا  املعماري.ولكن 

الرومي - لسبب من األسباب 
- أم��ر بق��ص ه��ذه األعمدة ، 
وتقصي��ر طولها دون أن يخبر 
يستش��يره  أو   ، الس��لطان 
ف��ي ذل��ك ، وعندم��ا س��مع 
الس��لطان ) محم��د الفاحت( 
بذل��ك ،  إستش��اط غضب��اً 
، إذ أن ه��ذه األعم��دة الت��ي 
جلب��ت من م��كان بعيد ، لم 
تع��د ذات فائ��دة ف��ي نظره.

وف��ي ث��ورة غضبه ه��ذا ، أمر 
بقطع يد ه��ذا املعماري.ومع 
أنه ن��دم على ذلك إال أنه كان 
ندماً بع��د ف��وات األوان. ولم 
يسكت املعماري عن الظلم 
الذي حلق��ه ، بل راجع قاضي 
)صاري  الش��يخ  إس��طنبول 
خضر جلبي ( الذي كان صيت 
عدالت��ه قد ذاع وانتش��ر في 

جميع أنحاء اإلمبراطورية ، 
واش��تكى إليه م��ا حلقه من 
ظل��م م��ن قب��ل الس��لطان 
)محم��د الف��احت(. ول��م يتردد 
ه��ذه  قب��ول  ف��ي  القاض��ي 
الش��كوى ، ب��ل أرس��ل م��ن 
الس��لطان  إلى  فوره رس��والً 

يس��تدعيه للمث��ول أمام��ه 
في احملكمة ، لوجود ش��كوى 
ض��ده م��ن أح��د الرعايا.ولم 
يت��ردد الس��لطان كذلك في 
قب��ول دع��وة القاضي.فاحلق 
والع��دل يج��ب أن يكون فوق 
كل سلطان.وفي اليوم احملدد 
حضر السلطان إلى احملكمة ، 
وتوجه للجلوس على املقعد 
قال له القاضي:�  ال يجوز لك 
اجللوس يا س��يدي. بل عليك 
الوق��وف بجان��ب خصم��ك.

)محم��د  الس��لطان  وق��ف 
خصم��ه  بجان��ب  الف��احت( 
الرومي ، الذي شرح مظلمته 
للقاض��ي وعندم��ا ج��اء دور 
الس��لطان في ال��كالم ، أيد 
ما قال��ه الرومي. وبعد إنتهاء 
كالم��ه وق��ف ينتظ��ر حكم 
القاض��ي ، ال��ذي فك��ر برهة 
ثم توجه إليه قائالً:� حسب 
األوامر الشرعية ، يجب قطع 
السلطان قصاصاً  أيها  يدك 
الرومي  املعم��اري  لك!.ذه��ل 
، وارجت��ف دهش��ة« م��ن هذا 
احلكم الذي نطق به القاضي 

، وال��ذي ما كان ي��دور بخلده 
، أو بخيال��ه ال م��ن قريب وال 
م��ن بعيد.فق��د كان أقص��ى 
م��ا يتوقع��ه أن يحك��م ل��ه 
القاضي بتعوي��ض مالي. أما 
أن يحكم له القاضي بقطع 
يد السلطان ) محمد الفاحت( 
 ) القس��طنطينية   ( ف��احت 
ال��ذي كان��ت دول أوروبا كلها 
ترجتف من��ه رعباً ، فكان أمراً 
ذاه��ل،  اخليال.وبص��وت  وراء 
وبعبارات متعثرة قال الرومي 
للقاض��ي  بأن��ه يتن��ازل عن 
دع��واه  وأن ما يرجوه منه هو 
احلك��م ل��ه بتعوي��ض مالي 
فقط  ألن قطع يد السلطان 
لن يفيده ش��يئاً، فحكم له 
القاضي بعش��ر قطع نقدية 
، ل��كل ي��وم ط��وال حيات��ه ، 
تعويضاً له عن الضرر البالغ 
الذي حلق به. ولكن السلطان 
)محمد الفاحت( قرر أن يعطيه 
عش��رين قطعة نقدية ، كل 
يوم تعبيراً عن فرحه خلالصه 
من حكم القصاص ، وتعبيراً 

عن ندمه كذلك.

قصتان من الرتاث العراقيالسلطان حممد الفاتح والقضاء
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أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

تنويـــــه

عراقية تتحدى البطالة وتصنع الصابون الطبيعي يف منزهلا

إصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدار

)السنة الرابعة عشرة( العدد )3223( - الخميس - 11 - تموز - 2019

دعوة

بغداد / البينة الجديدة
من خ��ال ما تعلمته في دراس��تها اجلامعية 
اس��تطاعت  امل��واد،  بصناع��ة  وش��غفها 
ش��ابة عراقية النجاح في صناع��ة الصابون 
الطبيع��ي داخ��ل منزله��ا م��ن زي��وت وم��واد 
طبيعي��ة، وباس��تخدام أدوات بس��يطة وغير 
مكلفة، حيث حققت جناحا أوليا ومتكنت من 
بيع منتوجاتها عن طريق اإلنترنت. إيفان عبد 
اهلل، ش��ابة من ديالى خريجة كلية هندس��ة 
امل��واد، حّول��ت إح��دى غ��رف منزلها لورش��ة 
صناع��ة الصاب��ون الطبيع��ي، تق��ول »أردت 
إطاق مش��روع خاص ألس��تفيد مم��ا تعلمته 
ف��ي اجلامع��ة، وأنا أح��ب كل ش��يء طبيعي، 
فكان مش��روعي صناعة الصاب��ون الطبيعي 

من دون مواد كيميائية«. وتابعت »منذ أن كنت 
طالب��ة ف��ي املرحل��ة الثانوية كن��ت احلم أن 
يكون لدي مصنع لصناع��ة الصابون، وبعد أن 
أكملت دراس��تي اجلامعية استغليت دراستي 
األكادميية إلنش��اء مصنع صاب��ون في منزلي«. 
وبدأ التح��دي عند إيفان حني قررت اكتش��اف 
عالم صناعة الصابون بكل جوانبه، فالتحدي 
في ه��ذه الصناعة كان هدف��ا ال ميكن الرجوع 
ع��ن حتقيقه، وقال��ت »لقد اس��تمرت احملاوالت 
مرات عديدة، إن حبي وشغفي باملواد الطبيعية 
دفعني إلى اقتناء املواد التي أحتاجها ملشروعي 
وحّولت غرفت��ي الصغيرة إل��ى مصنع صغير، 
وفي غضون ش��هرين جنحت وصنعت الصابون 

من مواد طبيعية مختلفة«.

لألستاذ )عبد القادر العيداني( صدر موخراً الكتاب 
املوس��وم )من معتق��ل نقرة الس��لمان إلى معتقل 
قصر النهاية.. ش��يوعيون في الس��جون العراقية 
1963-1968(. الكت��اب يتأل��ف م��ن )255( صفح��ة 
من القطع املتوس��ط تناول في��ه مواضيع وذكريات 
ومواق��ف رجولي��ة وحتدي��اً للطغاة لس��جناء نقرة 

الس��لمان وموضوعات جدي��رة بالق��راءة.. يذكر أن 
املؤل��ف األس��تاذ )عب��د الق��ادر العيدان��ي( هو من 
موالي��د البصرة )1943(، وقد وثّق وأرش��ف أس��ماء 
)4250( س��جيناً ومعتقاً لألعوام )1963-1968( في 
سجن نقرة السلمان وكذلك أرشف )750( سجيناً 

سياسياً ضمن فترة احلكم امللكي.

استجابًة ملا نشرته »                     « ولتقديم أفضل اخلدمات للمواطن وختفيف معاناته

ش��تان بني الدولة ونقيضتها الا دولة.. ش��تان بني س��يادة 
القانون املهاب واالنفات )املسودن( والسلوكيات )املرعبلة(.. 
شتان بني احلقوق املصانة وبني غيابها.. شتان بني أن تعيش 
فرداً محترماً وحياتك مضمون��ة ومؤّمنة ولك كل ما حتتاج 
من أمن وأمان واستقرار ورفاهية تريدها وبني أن تعيش قلقاً 
خائفاً يترصدك اخلطر س��واء أكان ذلك في سيرك بالشارع 
أم تبضعك في الس��وق أم عيشك في العمل أو املنطقة أو 

نومك وأنت )غالق بابك(؟!
شتان أيضاً بني أن تعيش في دولة تفرك خشم كل معتٍد آثم 
)مع��ذرب( يتجاوز على حقوق��ك وممتلكاتك ويصادر حريتك 
ويقض مضجعك ويهدد مس��تقبلك وبني ال دولة هي أشبه 
متاماً ب�)حارة كلمن إيده اله( أو )والية بطيخ( حيث ش��ريعة 
الغ��اب وحيث البن��ادق والرصاص الذي يلعل��ع في األجواء، 

العصاب��ات  وحي��ث 
املدججة بالساح التي 
بطريق��������ة  تعم��ل 
أو  التوصي��ل  خدم��ة 
جاهزة  وهي  )الدلفري(، 
مل��ن يدفع حتت ش��عار 

)شّبيك.. لّبيك(.
توج��د  الدول��ة  ف��ي 
وأنظم��ة  قوان��ني 
تس��عى  ومؤسس��ات 
وفيها  األف��راد  خلدم��ة 
منضبطة  س��لوكيات 
لآلخرين  واحترام  وقيم 

وللجيرة واملنطقة التي تسكن.
أما في الا دولة فاملساحة متاحة ل�)العفرتة( و)الهيونطة( 
و)املزامط( والعصبية والثأرية التي تصل حد إطاق الرصاص 
ك��ي يحص��د األرواح كيفم��ا يري��د )الرامي( أو يش��اء وحترق 

البيوت ليتصاعد الدخان ولتصرخ النسوان..
في الدولة كل شيء يسير وفق انتظام واحترام.. في الدولة 
الكل منهمك في العمل والبناء، والكل يتطلع إلى تقدمي ما 
ميكن من عطاء، وال مجال هنا للتنابلة والكسالى والنشالة 
وأنص��اف ال��ردن، وال وج��ود حملاصصة حزبي��ة أو طائفية، وال 

وجود لنظام اإلقطاعيات والعوائل في الوزارات والدوائر..
وفي الدولة املسؤول يؤدي واجبه بكل أمانة وإخاص، وهو ال 
يخشى إماءات حزبية أو تهديدات.. هنا ال مكان ل�)شعيط 
ومعي��ط وجرار اخليط(.. هنا في الدول��ة احلاضر هو القانون، 
واحلاض��ر ه��و املوطن والوط��ن ودولة املؤسس��ات، أما أعداء 

احلياة فمكانهم كاملعتاد حتت مطرقة احلداد.

َوَيْسَأُلْوَنَك ِعِن الال َدْوَلة.. 
َهِذِه َتْوِصْيَفاُتَها

عبد الزهرة البياتي*

* رئيس التحرير التنفيذي

وجع يومي

ِلُكلِّ أََجٍل ِكَتاٌب
صدق اهلل العلي العظيم

بقلوب مؤمنة بقضاء اهلل وقدره، تنعى غرفة خبراء اجلدول في رئاسة محكمة 
استئناف بغداد الرصافة االحتادية اخلبير القضائي املرحوم »عبد األمير مناتي« 
الذي ش��غل مناصب مدير ضريبة عقار الرصافة واألعظمية والشعب ومدينة 
الصدر في وقت س��ابق والذي انتقل الى جوار ربه يوم الثاثاء التاس��ع من متوز 
بأجل��ه املوعود. وكان املرحوم مث��االً للنزاهة واإلخاص والعم��ل وهذا ما عرف 
عنه س��واء بعمله الوظيفي سابقاً أو عمله كخبير قضائي الحقا... تغمد اهلل 

الفقيد برحمته الواسعة وأسكنه فسيح جناته إنا واهلل وإنا إليه راجعون.

اخلبري القضائي
صباح الشيخلي

مسؤول غرفة خرباء اجلدول
يف حمكمة استئناف بغداد الرصافة االحتادية

»تعزية«

يلقي اخلبير القانوني والتراثي 
)ط��ارق  األس��تاذ  املع��روف 
حرب( صب��اح اليوم اخلميس 
بعنوان  محاضرة   2019/7/11
وذل��ك  صوفي��ة(،  )جتلي��ات 
ف��ي الكنيس��ة الكلداني��ة 
ق��رب س��احة ميس��لون في 
والدعوة عامة  الغدي��ر..  حي 

للجميع.

كتب محرر الشؤون املحلية
ف��ي  اجلدي��دة«  »البين��ة  نش��رته  مل��ا  اس��تجابًة 
صفحته��ا األخي��رة بعدده��ا الص��ادر ي��وم أم��س 
األربعاء، واس��تمراراً باهتمام س��يادته بكل ما من 
شأنه تقدمي أفضل اخلدمات للمواطنني والتخفيف 
عن كاهلهم وال س��يما م��ا يعانونه ج��راء الزحام 
الش��ديد في مديري��ة مرور التاجيات، أوعز الس��يد 
وزير الداخلية ياسني طاهر الياسري، أمس األربعاء، 
إل��ى مدير امل��رور العام ومدير م��رور الرصافة وكافة 
املعنيني بالتوجه الفوري إلى موقع التاجيات ووضع 
احللول واملعاجلات الس��ريعة إضافة الى توجيهات 
الوزير املتضمنة اس��تبدال مدير املوقع في التاجي 
والكاظمية وإرس��ال عدد إضاف��ي من الضباط إلى 
املوقع الس��تيعاب الزخم احلاص��ل وإجناز معامات 
املواطن��ني ومتدي��د س��اعات ال��دوام الرس��مي إلى 

الساعة السابعة مساًء الستقبال الطلبات.

جتليات صوفية

ونح��ن نس��تعد لاحتفال بالذكرى ال���)61( النطاق ث��ورة الرابع 
عش��ر من مت��وز )1958(، الت��ي فّجره��ا وقادها ابن الش��عب البار 
الزعي��م املرح��وم الش��هيد عب��د الك��رمي قاس��م، م��ن حقنا أن 
نستذكر جانباً من أعمال هذا الزعيم الذي نذر نفسه ألجل أبناء 
ش��عبه واس��تطاع أن ينجز الكثير من املش��اريع ويصدر العديد 

من القوانني.
فإذا أردنا اس��تعراض ما حققه الزعيم خال أربع سنوات ونصف 
السنة من الزمن فإننا سنتوقف طوياً أمام شريط من املشاريع 
العمرانية، منها بناء )37( ألف وحدة سكنية فضاً عن توزيع قطع 
أراٍض سكنية على الش��رائح االجتماعية الفقيرة، وخير شاهد 
عل��ى ذلك منطقة األل��ف دار في بغداد اجلدي��دة ومنطقتا زيونة 
واليرموك، والعديد من املدن الس��كنية الش��عبية، وفي املقدمة 
مدينة الصدر احلالية، فضاً عن مشاريع عديدة منها بناء مدينة 
بغداد  وجامع��ة  الط��ب 
وقناة اجليش والكثير من 
السدود واخلزانات والطرق 

واجلسور.
كان  ل��و  نق��ول:  وهن��ا 
حي��اً  باقي��اً  الزعي��م 
وحاض��راً بيننا حتى اآلن 
لوجدن��اه حتت خيمة في 
يتوسط  التحرير  ساحة 
أبناء شعبه ممن يطالبون 
فرص  وإيجاد  بحقوقهم 

عمل لهم..
ويكفي أن الزعيم الراحل  
عبد الكرمي قاس��م، برغم منصبه الرفيع، ولكنه ال ميلك منزالً أو 
عقاراً أو قطعة أرض س��كنية، وال ميلك س��يارة خاصة وال رصيداً 
أو حس��اباً في املصارف والبنوك العراقية أو األجنبية، وإن الرجل 
مات وفي جيبه )دينار وربع الدينار( إذ كان يوزع كل راتبه الشهري 

على الفقراء واحملتاجني واملعوزين..
ونعود لنطرح السؤال احملير، وهو كيف استطاع الزعيم أن يحقق 
كل تلك املنجزات في ظروف أربع سنوات ونصف من الزمن ويومها 

كانت ميزانية الدولة ال تتجاوز ال�)120( مليون دوالر فقط..!؟
رحم اهلل الش��هيد الزعيم عبد الكرمي قاسم، الذي لقي وجه ربه 
صائماً، محتس��باً، مؤمناً بالقضاء والقدر، وش��جاعاً إذ رفض أن 
يعصب عينيه االنقابيون.. ورحم اهلل الزعيم الشهيد الذي كان 
حاضراً في كل ساحة وميدان وكان ضابطاً ملتزماً بقيم اجلندية 
ووفياً مخلص��اً للعراقيني بكل قومياته��م وأديانهم ومذاهبهم 
وطوائفه��م، لهذا خلده التاريخ وأحبه ش��عبه، وفي مقدمتهم 

الفقراء.

ِعْيَم ُ الزَّ َرِحَم اللهّ
ِهْيَد َعْبَد الَكِرْيِم َقاِسَم     الشَّ

صباح الشيخلي*

بال مجاملة

*عضو نقابة الصحفيني العراقيني

يف الدولة توجد 
قوانني وأنظمة 

ومؤسسات تسعى 
لخدمة األفراد 

وفيها سلوكيات 
منضبطة وقيم 

واحرتام..

كان ضابطًا ملتزمًا 
بقيم الجندية ووفيًا 

مخلصًا للعراقيني 
لهذا خلده التاريخ 

وأحبه شعبه..

وزير الداخلية يوعز ملدير املرور العام ومدير مرور الرصافة بالتوجه الفوري إىل موقع التاجيات ملعاجلة الزحام
استبدال مدير املوقع يف التاجي والكاظمية وإرسال عدد من الضباط إىل املوقع ومتديد ساعات الدوام إىل الساعة )7( مساًء

متابعة / البينة الجديدة
لقيت ملكة جمال أميركي��ة حتفها في حتّطم 
طائرة، وذلك قبل بضعة أسابيع من مشاركتها 
التي كان��ت مقّررة ف��ي مس��ابقة ملكة جمال 
عل��ى مس��توى الوالي��ة األميركية الت��ي تنتمي 
له��ا. وأعلنت وس��ائل اإلعام احمللي��ة في مدينة 
س��تاركفيل بوالية مسيسيبي، أّن احلادث أسفر 
عن س��قوط ضحية وحيدة وهي فتاة تدعى ليك 
ليت��ل وتبلغ م��ن العم��ر 18 عاماً، وكان��ت تقود 
الطائ��رة املنكوبة. وعانت ليك حروقاً بليغة بعد 
أن اش��تعلت النيران ف��ي طائرتها الصغيرة قبل 
س��قوطها على حقل غولف Ole Miss. وتوفيت 

بعد نقلها جواً إلى مستشفى في ممفيس.

ــدة(  ــة الجدي ــدة )البين ــر جري ــرة تحري ــئ أس    تهن
ــد الوهاب  ــس التحرير عب ــها الزميل رئي وعلى رأس
ــيخ( رئيس تحرير )جريدة  ــم الش جبار الزميل )باس
ــنمه منصب املتحدث باسم  ــبة تس ــتور( ملناس الدس
ــد تصويت مجلس  ــن بع ــن العراقي ــة الصحفي نقاب
ــة. فمبارك لزميلنا  ــة على اختياره لهذه املهم النقاب

الشيخ ودعواتنا له باملوفقية والنجاح يف عمله.

مصرع ملكة مجال )                        ( تهنئ الشيخ
بتحطم طائرتها


