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منذ وق��ت ليس بالقصير ونحن نطالب بني احلني واآلخر بضرورة 
انتش��ال القطاع التربوي في البالد من واقعه املتردي الذي وصل 
الى مس��تويات من الهشاش��ة والركاكة واالنهيار ش��به التام 
والذي ال ميكن السكوت عليه بأي حال من االحوال.. ولنكن اكثر 
صراحة لنق��ول بأن كل ال��وزراء الذين تولوا مس��ؤولية حقيبة 
وزارة التربية منذ العام 2003 وحلد اآلن لم يكونوا )گدها وگدود( 
واتس��م اداؤهم بالعجز والفشل ولم يقدموا أي منجز يعتد به 
للتربية بل ميكن القول انهم يتحملون كامل املسؤولية ملا وصل 
اليه ه��ذا القطاع الى يوم احلش��ر العظيم.. القط��اع التربوي 
ومعانات��ه واخلل��ل الذي يعيش��ه والت��ردي الذي وص��ل اليه هو 

نتاج عوامل واس��باب يطول 
ش��رحها وفي املقدمة منها 
ع��دم تص��دي ال��وزراء الذين 
مس��ؤولية  عل��ى  تعاقب��وا 
الوزارة للمس��ؤولية بشكل 
ع��دم  وبالتال��ي  ش��جاع 
قدرتهم في ح��ل املعضالت 
تعانيها  الت��ي  واملش��كالت 
ال��ذي  االم��ر  التربي��ة  وزارة 
الس��البة  احل��االت  جع��ل 
تتراكم واالخطاء تستفحل 

والكارثة تتفاقم..
ولع��ل م��ا اظهرت��ه نتائ��ج 

االمتحان��ات النهائي��ة للش��هادة املتوس��طة خي��ر دليل على 
م��ا نقول حيث بلغت نس��بة النجاح 34% وحتى هذه النس��بة 
املتدنية مش��كوك ف��ي امرها فالواقع يقول انه��ا ادنى من ذلك 
بكثير.. ان ما يحصل ف��ي وزارة التربية من تراجع خطير يدعونا 
جميعاً الطالق جرس انذار قوي لوقف هذا التداعي والشروع فوراً 
بانتشال ماميكن انتشاله وانه من العيب السكوت ومن العيب 
الوقوف موق��ف املتفرج إزاء ذلك.. مطلوب ق��راءة لواقع التربية 
م��ن حيث املناهج واالبني��ة والكوادر التعليمية او التدريس��ية 
ومطل��وب كذلك حس��م حقيبة التربية إذ لي��س عدالً ان تبقى 

الوزارة للشهر التاسع من دون وزير ولنا كالم آخر.

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

عبد الوهاب جبار* 

الواقع الرتبوي.. 
يتدحرج.. مطلوب حل

اس��تقبل رئيس ال��وزراء )عادل عبد 
نظي��ره  االثن��ني،  ام��س  امله��دي(، 
الفلس��طيني )محمد انشتية( في 
بغ��داد. وذكر بي��ان مقتضب ملكتب 
ال��وزراء  ان “رئي��س  عب��د امله��دي  
الفلس��طيني  نظي��ره  اس��تقبل 
)محمد انش��تية( الذي وصل بغداد 
ظه��ر ام��س في زي��ارة رس��مية من 
املق��رر ان يلتقي خاللها الرئاس��ات 
الثالث لبحث العالقات بني البلدين 

واالوضاع في املنطقة”.
على صعيد آخر يعتزم وزير اخلارجية 
البولندي )ياتسيك تشابوتوفيتش( 
زيارة الع��راق، وذلك في إط��ار تعزيز 
العالقات الثنائّية بني بغداد ووارسو. 
وذكر بيان ل��وزارة اخلارجية العراقية 
، أن “رئي��س دائ��رة املراس��م املنهل 
بولندا  الصافي اس��تقبل س��فيرة 
لدى بغ��داد )بياتا بينكس��ا(، وجرى 
في اللق��اء بح��ث املوضوعات التي 
تتعلق بُشُؤون بعثة وارسو العاملة 
لدى بغداد، وس��بل التعاون مع وزارة 
العراقي��ة خدمة ملصالح  اخلارجية 

البلدين”.
وفي ش��أن آخ��ر أكد رئي��س اجمللس 

األعلى االسالمي )همام حمودي(، ان 
حكومة )عادل عب��د املهدي( حتظى 
بدعم شعبي وبرملاني واسعني، فيما 
أش��ار إل��ى أن أي محاولة الس��قاط 
احلكوم��ة مصيره��ا الفش��ل. وقال 
حمودي بحسب بيان ملكتبه ، خالل 
اجتماع الشورى املوسع للمجلس 
األعل��ى ضم عدد م��ن أعضاء هيئة 
القي��ادة، إن أي محاول��ة الس��قاط 
لزعزعة  تع��د مش��روعا  احلكوم��ة 
استقرار العراق، وسيكون مصيرها 
الفش��ل في ظل االغلبية البرملانية 
املؤيدة الستمرار احلكومة، ودعمها، 
م��ع تش��ديد الرقاب��ة عل��ى أدائها 
ومساءلتها عن أي قصور أو أخطاء. 
وأض��اف ان هن��اك توجه��ا حلس��م 
الدرج��ات اخلاصة وامل��دراء العامني 
بعيدا عن احملاصصة من خالل جلنة 
املرش��حني، منتقداً  تقيي��م  تتولى 
أزدواجي��ة مواق��ف بع��ض الكت��ل 
الت��ي اعلنت اطالق ي��د عبد املهدي 
ف��ي وقت م��ا زال��ت تتص��ارع على 

حصصها.
م��ن جان��ب آخ��ر اعل��ن )13( قيادياً 
من اصل )19( ف��ي حزب بيارق اخلير، 
امس استقالة جماعية، عازين ذلك 
ال��ى اس��تقالة رئيس احل��زب )خالد 

العبي��دي(. وقال االعض��اء في بيان 
مش��ترك ، نعل��ن اننا ال نس��تطيع 
االستمرار بالعمل املوحد داخل حزب 
بيارق احلق بعد ان وصلنا الى قناعة 
تام��ة ان املكل��ف باالمان��ة العامة 
لفترة محددة )محمد اخلالدي( فقد 
بوصلة العم��ل الوطني املبني على 
واس��تغالله  الدميقراط��ي  املنه��ج 
وتفرده  للتكليف بش��كل مخالف 

بقرارات مهمة.
وفي التطورات ايضاً كشف النائب 
عن تي��ار احلكمة )ف��رات التميمي(، 
امس االثنني، عن ضغوط ميارس��ها 

مكتب وزير التجارة لصرف اكثر من 
مليار دينار خالف الضوابط لشخص 
يس��كن باالردن كمس��تحقات عن 
محص��ول حنطة مت تس��ويقه بعام 
2014- 2015، داعي��ا رئي��س ال��وزراء 
ودي��وان الرقاب��ة املالي��ة للتدخ��ل. 
وقال التميم��ي ، ان هنالك ضغوطا 
متارس بغي��ة حتويل مبل��غ اكثر من 
مليار دينار متثل ال� 30% املتبقية من 
مس��تحقات بيع محصول احلنطة 
لع��ام 2014-2015 ف��ي ارض زراعية 
مبحافظة واس��ط تبلغ مس��احتها 
ثالثة االف دومن الى شخص في عمان 

ب��االردن ب��دل حتويلها ال��ى املزارعني 
فعلي��ا،  االرض  اس��تثمروا  الذي��ن 
مبينا ان الضغوط ميارس��ها مكتب 
وزير التجارة على الش��ركة العامة 
لتجارة احلبوب لتحوي��ل املبلغ الى 
ه��ذا الش��خص بدل مس��تحقيها 
الفعليني.. ونح��ن نقول الف عافية 
للفايخني وليأكل الشعب احلصرم.

وفي شأن دولي أرجع الرئيس التركي 
)رج��ب طيب أردوغ��ان(، حاجة بالده 
الروس��ية  الصواري��خ  ملنظوم��ات 
)S-400( إل��ى ض��رورة من��ع أح��داث 
في ب��الده مثل تلك التي ش��هدتها 

الكوي��ت وقط��ر والع��راق وس��وريا 
واليم��ن وغيره��ا. وق��ال أردوغان في 
تصريح أدلى به خالل اجتماع عقده 
ام��س االول م��ع رؤس��اء حتري��ر عدد 
من وس��ائل اإلعالم في اس��طنبول، 
حس��بما نقلته وكالة األناضول ان 
تركيا وبش��رائها )S-400( ال تستعد 
حل��رب، مبين��ا ان الغ��رض م��ن هذه 
بالدفاع اجلوي  املنظومات اخلاص��ة 

هو ضمان السالم واألمن في بالدنا.
وفي ش��أن امني محلي افاد مصدر 
أمني، امس االثن��ني، بانفجار دراجة 
ناري��ة مفخخ��ة نوع )س��توتة( في 
منطق��ة س��بع البور اس��فرت عن 
وقوع ثالثة شهداء وخمسة جرحى 
ولم يكش��ف  اصاباته��م طفيفة. 
املصدر تفاصيل أخرى عن االنفجار.

م��ن جانبها أف��ادت وس��ائل إعالم، 
ام��س االثن��ني، بفت��ح الس��لطات 
الس��ورية نقاط تفتيش قرب احلدود 
مع الع��راق. ونقل��ت RT  عن مصدر 
أمن��ي عراقي قول��ه، إن هذه النقاط 
وتابعة للش��رطة  ه��ي للحراس��ة 
الس��ورية، مبينا أن هناك تعاونا بني 
هذه النق��اط وحرس احلدود العراقي 
اإلرهابي��ني ومراقب��ة  ملن��ع تس��لل 

املساحات املشتركة.

وفد رفيع من حكومة اقليم كردستان برئاسة بارزاني يزور بغداد اليوم الثالثاء

من دون تعليق.. )6000( عراقي مسيحي هّجروا من ديارهم وجلأوا لألردن بسبب داعش يرفضون العودة للعراق

وليأكل الشعب احلصرم.. نائب يكشف عن حماوالت لصرف اكثر من مليار دينار خارج الضوابط لـ”شخص فايخ” مقيم يف االردن
محودي: اي حماولة إلسقاط احلكومة مصريها الفشل.. و)13( قياديا يف بيارق اخلري يعلنون استقالة مجاعية والسبب “فقدان البوصلة”

األعرجي : تبين املشاركني يف العملية السياسية للتظاهرات خيالف مبدأ الدميقراطية

ارتفاع حصيلة تفجري “سبع البور”.. والشرطة السورية تفتح نقاط تفتيش قرب احلدود العراقية
اردوغان يربط ضرورة شراء تركيا )S-400( بأحداث الكويت والعراق وقطر وسوريا واليمن والبقية تأتي
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رئيس الوزراء الفلسطيني في بغداد.. وعبد المهدي اول المستقبلين.. ووزير خارجية بولندا يعتزم زيارة العراق

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

أسسها الراحل   رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

يف 9 / 11/ 2005 

اقبض من دبش.. االقتصاد الربملانية : الصناعة ما تزال مستمرة بإبرام عقود مشاركة مع شركات غري رصينة!

كتب املحرر السياسي

3سائرون:رئاسة الربملان سّوفت حماوالت مناقشة اخراج القوات االمريكية333عوايف ملمثلي الشعب.. مقررة الربملان : السفارة السعودية منحت نوابا وسياسيني استثناءات ألداء احلج233)                                     ( تنشر التعليمات اخلاصة مبنح سلف ملوظفي القطاع اخلاص واملستشفيات والشركات االهلية33

              / وكاالت / البينة اجلديدة
أك��د مدير املركز الكاثوليكي للدراس��ات واإلعالم ف��ي األردن األب رفعت بدر، 
أن هناك نحو س��تة آالف مس��يحي عراقي ممن جلأوا إلى األردن عقب سيطرة 
تنظي��م داعش على مدن عراقية قبل س��نوات غالبيتهم ال يرغب في العودة 
إل��ى العراق.ونقل��ت س��بوتنك عن األب ب��در قول��ه إن املس��يحيني املتبقني 
ف��ي األردن ممن جلأوا إليه بعد س��يطرة تنظيم داعش على م��دن عراقية قبل 
س��نوات هو 6000 عراقي مس��يحي وهم غير موعودين بفيزا للهجرة اخلارج، 
كما أنهم في الغالب ال يريدون العودة إلى وطنهم خالفا للس��وريني.وتابع ان 
ع��دد العراقيني الذين جل��أوا الى االردن بعد مرحلة داعش ف��ي العراق، 10700 
شخصا، رغم أن املتوقع كان 2000 شخصا.يذكر أنه في العام 2014 وبسبب 
متدد تنظيم داعش في مس��احات ب العراق وس��وريا، مت تهجير وطرد عدد كبير 
من املسيحيني في العراق من قبل التنظيم بسبب ديانتهم.وأضاف األب بدر 
أعتقد أن 4000 أصبحوا في اخلارج، أي أنهم متكنوا من احلصول على تأشيرة 

السفر إلى دول أخرى، وبقى في األردن 6000،                تتمة ص3

خالل استقبال عبد املهدي له .. رئيس الوزراء الفلسطيني : وحدة العراق سند لفلسطني واالمة العربية 
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العراق واالردن يتفقان على 
برنامج زمين الجناز الربط 
الكهربائي وتبادل الطاقة 

احتفاء بالذكرى الـ )61( لثورة 
14 متوز )1958( ومفجرها 

الزعيم الشهيد عبد الكريم 
قاسم )رمحه اهلل(
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الشرطة بطالاً للدوري العراقي 
والنفط يهدي لقب الدوري 

بفوزه على اجلوية 

كيف انقسم الشرق 
األوسط بني احلزبني 

اجلمهوري والدميقراطي؟
13 9

ان ما يحصل يف وزارة 
الرتبية من تراجع خطري 
يدعونا جميعًا الطالق 
جرس انذار قوي لوقف 
هذا التداعي والشروع فورًا 
بانتشال مايمكن انتشاله 

5

مؤكدًا ان ملف االراضي معقد ألن اغلبها محملة بحقوق تصرفية وزراعية وقضايا اخرى

بنكني لـ)                                   ( : حصلنا على اراٍض جيدة وهناك حمافظات اخرى يف طريقها لالنتهاء منها
بغداد /               / خاص

قال وزي��ر االعمار واالس��كان والبلديات واالش��غال العامة 
الس��يد )بنك��ني ريكاني( ان مل��ف االراضي ف��ي العراق من 
امللف��ات املعق��دة ألن اغل��ب االراض��ي املوج��ودة حالياً في 
محي��ط امل��دن املقام��ة حالياً ه��ي اراٍض محمل��ة بحقوق 

تصرفية وزراعية اضافة الى وجود مشاكل كثيرة اخرى.
واض��اف ريكاني في تصريح ل�«البين��ة اجلديدة« انه لغرض 
احلصول عل��ى قطع��ة ارض وتصفي��ة كل متعلقاتها هي 
عملية ليست بالسهلة اضافة الى عدم وجود تخصيصات 
مالية لتعويض اصحاب امللكيات اخلاصة في هذه االراضي 
او ذوي احلقوق التصرفية في امالك وزارة املالية لذلك فنحن 
في بع��ض احملافظات حققن��ا خرقا وانهينا ه��ذا املوضوع 

وحصلن��ا عل��ى قطع اراض جي��دة ومنها البص��رة والكوت 
واحللة وايضاً هناك محافظات اخرى في طريقها لألنتهاء.

واك��د ريكاني انه بعد احلصول عل��ى قطعة االرض البد من 
اجراء فحوصات تربة ومس��وحات ميداني��ة وتصميم هذه 
املنطق��ة ومن ثم االعالن عن هذا التصميم الذي يأخذ مدة 
قانوني��ة )60( يوماً وبع��د املصادقة عل��ى التصميم والبدء 
بعمليات الفرز فأن العملية جتري بنس��ق سريع جداً واكثر 
م��ن املتوقع ولكن في بعض احملافظات االخرى مازلنا نعاني 
بعض املشاكل البعض منها قانونية وان مجلس الوزراء اقر 
مسودة مشروع القانون الذي اعدته الوزارة بشأن التعويض 
العيني والذي يس��مح للوزارة بأن تعوض اصحاب امللكيات 

االخرى داخل املدينة وخارجها.

بغداد / 
أك��د وزير الدفاع جناح الش��مري، على ض��رورة توفير 
جميع احلقوق للجنود اإلبطال، ويجب أن تتوفر لهم 
جمي��ع حقوقه��م دون أي تقصير.وق��ال وزير الدفاع، 
خالل لقائه بضباط الصف في كلية األركان، إنه لوال 
وجود اجلندي ملا جلس��نا أمامكم في هذه املناصب، 

فأوصيك��م بحقوق��ه وتلبي��ة جمي��ع احتياجات��ه 
ومتطلباته وحقوقه ورواتبه.واضاف ان اجلميع شارك 
في عمليات التحرير من دنس داعش والفترة املقبلة 
س��يكون التوجي��ه عل��ى التدريب.ودع��ا الش��مري 
الضب��اط واالمرين الى ادارة اجلن��ود بصورة صحيحة 

والنزول ملستوى اجلندي.

وزير الدفاع : لوال وجود اجلندي ملا جلسنا أمامكم يف هذه املناصب

حصل��ت )البينة اجلديدة( عل��ى وثيقة صادرة م��ن وزارة العدل- 
دائرة كاتب الع��دل، امس االثنني، تُنذر وزير املالية فؤاد حس��ني 
بضرورة تنفيذ املادة العاش��رة من قان��ون املوازنة االحتادية لهذا 

العام واخلاصة بحصة اقليم كردستان من األموال.

بالوثيقة.. توجيه انذار لوزير املالية بشأن 
تنفيذ املادة العاشرة من قانون املوازنة

بغداد / 
وافق وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل، 
ام��س االثنني، على تس��جيل الطلبة م��ن خريجي الفرع 
األدبي والعلمي اإلحيائي والتطبيقي, واملهني واإلسالمي 
من املقبولني من السنتني الدراسيتني 2017- 2018 و 2018 
-2019 ف��ي اجلامعات.وق��ال املدير العام لدائرة الدراس��ات 
والتخطيط إيهاب ناجي عباس, في بيان، إن وزير التعليم 
العال��ي وافق على تس��جيل الطلبة م��ن خريجي الفرع 
األدبي والعلمي اإلحيائي والتطبيقي, واملهني واإلسالمي 

م��ن املقبول��ني م��ن الس��نتني الدراس��يتني 20182017, 
20192018 عل��ى أن يتم اعتبار الس��نة الدراس��ية 2017 
2018 س��نة رس��وب و 2018 -2019 س��نة تأجيل للطلبة 
املقبولني في الس��نة الدراسية 2017 -2018.وأضاف املدير 
العام انه يتم اعتبار الس��نة الدراسية سنة رسوب بحق 
الطلبة شرط عدم التحاقهم بإحدى الدراسات التعليم 
احلكومي, التعليم احلكومي اخلاص الصباحي او املسائي 
او االهل��ي او كليت��ي األم��ام الكاظ��م او االم��ام االعظم 

استنثناًء من السقف الزمني ولغاية 2019/10/1.

التعليم توافق على تسجيل خرجيي اإلعدادية
 للسنتني املاضيتني يف اجلامعات

وكاالت / 
ذك��ر تقري��ر حص��ري جملل��ة فورين 
بوليس��ي نق��ال ع��ن مص��ادر ف��ي 
وزارة اخلارجي��ة األميركي��ة أن وزي��ر 
اخلارجي��ة ماي��ك بومبيو يس��عى 
جلعل االنس��حاب من سفارة بالده 
في بغداد دائما.وأش��ارت اجمللة إلى 
أن بومبيو أمر في أيار املاضي بإجالء 

جزئي للدبلوماس��يني من السفارة 
األميركية في العراق وسط تصاعد 

التوترات مع إيران.
واآلن، يق��ول العديد من مس��ؤولي 
اخلارجي��ة إنهم أبلغ��وا بأن خفض 
عدد موظفي الس��فارة س��يصبح 
دائما ف��ي الواقع، وه��ي خطوة قد 
تترك عددا قليال فقط من موظفي 

الس��فارة األميركي��ة لتولي املهام 
املهمة، مث��ل مواجهة إي��ران على 
اجلبهة الدبلوماس��ية، وعلى املدى 
القصير تكون قد تقطعت السبل 
مبئ��ات الدبلوماس��يني في منطقة 
واشنطن دون سفارة يعودون إليها.

تتمة ص3

تقرير امريكي : واشنطن سترتك عددا قليال من موظفي سفارتها يف بغداد
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الكعيب يطالب وزارة اإلعمار بتأهيل طرق املوت ألنها مازالت ختطف أرواح العديد من أبناء احملافظات
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دولة القانون: أخرجنا القوات األجنبية وعادت بأعداد أكرب واحلكومة صامتة

NO.3225.TUE.16.JUL.2019

بغداد / البينة الجديدة
أعلن��ت هيئة النزاه��ة، امس االثنني، أن مالكات مديريَّة حتقي��ق نينوى متكنت من ضبط 
موظف��ني في مديري��ة بلدية املوصل؛ لالش��تباه باختالس��هما مبالغ مالي��ة، ُمبيِّنًة أنَّ 
ما س��لفة مببلغ )1,150,000,000( مليار ديناٍر لم يقوما بتس��ويتها، رغم  املتهمني تس��لَّ
م��رور فت��رٍة على تس��لُّمها. دائرة التحقيقات ف��ي الهيأة أكدت، ف��ي عرضها لتفاصيل 
عمليَّة الضبط، أنَّ فريق املديريَّة الذي انتقل إلى مديرية بلدية املوصل – الشعبة املالية، 
ق��ام بضب��ط عضوين )مدي��ر ومهندس( من أعضاء اللجنة املس��ؤولة عن تس��لُّم مبلغ 
ن تأييد تسلُّم مبالغ  الس��لفة املذكورة، إضافة إلى ضبط )11( معاملة تسويٍة ال تتضمَّ
االستحقاق من قبل الشركات واملقاولني، من ضمنها معاملتان فيهما نواقص ولم يتّم 
تدقيقهما.وأوضحت أنَّ املتهمني ادَّعيا أنه متَّ توزيع مبالغ الس��لفة نقداً على الشركات 
واملقاولني املستحقني ولم تتم تسويتها، رغم مرور خمسة أشهٍر على تسلُّمها، الفتة 

إلى أن رئيس اللجنة موقوٌف على ذمة قضيٍَّة أخرى يجري التحقيق فيها.

بغداد / البينة الجديدة
أك��د ائتالف دول��ة القانون، ام��س االثن��ني، ان القوات 
األجنبية خرجت من الع��راق خالل فترة حكم زعيمه 
رئي��س احلكومة األس��بق نوري املالك��ي لكنها عادت 
بأعداد أكبر، فيما اتهم احلكومة بالتزام الصمت. وقال 
النائ��ب عن االئتالف، منصور البعيجي، ان على جميع 
القوى السياس��ية الوطنية العم��ل بجدية من اجل 
اخراج جميع القوات االجنبي��ة من االراضي العراقية 
وحتت اي مس��مى كان��ت هذه الق��وات املتواجدة على 
اراضين��ا، مؤك��داً ان بقاء هذه الق��وات يعتبر امرا غير 
مقبول ويجب التوحد ب��ني اجلميع من اجل اخراجها.

وأض��اف البعيجي ال وجود لس��يادة البل��د ببقاء هذه 
االعداد الكبيرة عل��ى اراضينا بالرغم من ان احلكومة 
الس��ابقة برئاسة املالكي اخرجت هذه القوات، ولكن 
مع االس��ف ع��ادت باع��داد كبيرة بعد هج��وم داعش 
االرهابي عل��ى محافظاتنا. وتاب��ع، أن من يتحدث عن 
س��يادة البلد عليه ان يدرك جيدا أن ال س��يادة بوجود 
ه��ذه االعداد الكبي��رة من الق��وات االجنبية مبعداتها 
العس��كرية على اراضينا واحلكومة لم حترك س��اكنا 
مع االسف الشديد. واعتبر البعيجي بقاء هذه القوات 
داخل االراضي العراقية مش��روعا تآمريا جديدا يهدف 
ال��ى ضرب املنطقة باكملها، مردفا بالقول لذلك على 
جميع القوى العراقية الوطنية ان تدرك خطورة الوضع 
وتعم��ل بروح واحدة إلخراج هذه القوات باس��رع وقت 
ممكن ان كانت هذه القوى السياس��ية جادة باحلفاظ 

على سيادة البلد من اي انتهاك خارجي.

النزاهة تضبط موظفنِي يف بلدية املوصل لالشتباه باختالسهما أكثر من مليار دينار

مرحبًا بـعودته ومزاولة عمله يف بغداد .. عبد املهدي يؤكد للسفري البحريين حرص العراق على أمن السفارات والبعثات

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 
طال��ب نائب رئيس البرملان حس��ن الكعبي وزارة 
االعمار واالسكان بتأهيل طرق املوت، مؤكداً أنها 
تخطف وما زالت ارواح العديد من ابناء احملافظات 
بش��كل يوم��ي، فيما اش��ار الى ض��رورة التوزيع 
الع��ادل للتخصيصات املالية الت��ي أطلقت من 
خالل املوازنة. وقال الكعبي في بيان على هامش 
ترؤسه اجتماعا هاما في ديوان محافظة ديالى، 
نحذر من مغبة السماح لبعض األبواق واألفكار 
الت��ي تس��عى لزعزعة امن واس��تقرار محافظة 
ديالى وعودتها الى حقبة الطائفية التي غادرناها 

دون رجع��ة، مؤك��دا ان العراقيني لن يس��محوا 
بعودتها مج��ددا فقد قدموا دم��اء طاهرة ألجل 
القضاء على اإلرهاب الذي حاول زرع التفرقة في 
ذلك الوقت. ودعا الكعبي، القوى السياسية في 
احملافظة ال��ى ترك اخلالف��ات والتكاتف من اجل 
تقدمي أفض��ل اخلدمات البن��اء احملافظة والتعاون 
مع األجهزة األمنية في فرض سيادة القانون على 
مختلف مناطق ونواحي وقرى ديالى، ومبا يسهم 
في ع��ودة جمي��ع النازحني ملناطقه��م. واوضح 
الكعبي، اس��تمعنا من املسؤولني احلاضرين الى 
ش��رح مفصل عن واقع مختل��ف دوائر احملافظة 

واملعوقات التي تواجهها وسبل تذليلها، مؤكدا 
ض��رورة التوزيع الع��ادل للتخصيص��ات املالية 
الت��ي أطلق��ت م��ن خ��الل املوازنة. كم��ا طالب 
الكعب��ي خ��الل املؤمت��ر الصحفي ال��ذي عقده 
مببنى احملافظة، وزارة اإلعمار واالسكان االسراع 
ب�املباشرة في تأهيل الطرق التي تسمى باملوت 
كونه��ا تخطف وال زال��ت ارواح العديد من ابناء 
احملافظات بش��كل يومي، داعيا اجلهات األمنية 
واخلدمي��ة ال��ى لع��ب دور تكاملي يس��هم في 
إعطاء صورة حية ونابضة البناء املدينة وطمأنة 

مكوناتها كافة.

وفد رفيع من حكومة إقليم كردستان برئاسة بارزاني يزور بغداد اليوم

»                          « تنشر التعليمات اخلاصة مبنح سلف ملوظفي القطاع اخلاص واملستشفيات والشركات األهلية

بغداد / البينة الجديدة 
عد عض��و مجلس األعمال الوطني غدير العطار، تش��كيل اجمللس 
األعل��ى لتطوير القطاع اخلاص بخط��وة األلف ميل لبناء االقتصاد 
العراقي م��ن خالل تذليل العقبات امام املس��تثمرين. وقال العطار 
إن تأسيس اجمللس األعلى لتطوير القطاع اخلاص يعتبر اخلطوة في 
االلف ميل لبناء االقتصاد العراقي عبر مشاركة القطاع اخلاص في 
إعادة إعمار املدن احملررة وبقية املدن باحملافظات، مبينا ان هذه اخلطوة 
من ش��أنها تذليل العقبات أمام املس��تثمرين العراقيني واألجانب 
لتش��كيل اجمللس. وأش��ار العطار إلى أن الدولة عليها التوجه نحو 
اقتصاد السوق بدالً من االعتماد الواردات املالية الوحيدة املتحققة 
من بيع النفط اخلام بنسبة ٩5٪ من حجم االقتصاد الوطني. ولفت 
العطار الى ان احلكومة العراقية باش��رت متمثلة بوزارة التخطيط 
بتنفي��ذ االس��تراتيجية الوطني��ة لتطوير القطاع اخل��اص للفترة 
)٢01٤-٢0٣0( التي من شانه في ظل هذه االستراتيجية إلى ان يأخذ 

القطاع اخلاص موقعا مهما في االقتصاد الوطني.

خبري اقتصادي: اجمللس األعلى لتطوير القطاع 
اخلاص يذلل العقبات أمام املستثمرين

أخبار موجزة
نصب .. نصبت إس��رائيل نظام رادار متعدد املهام 
من صنع ش��ركة »Elta« اإلس��رائيلية على احلدود 
م��ع قطاع غ��زة، وحتديدا في ش��رق مخيم البريج 
لالجئ��ني. وقالت تقارير إعالمية إس��رائيلية أمس 
االول األحد إن مهام الرادار اجلديد اكتشاف وحتديد 
مواق��ع الصواري��خ وقذائ��ف املدفعي��ة أو قذائف 
اله��اون التي يتم إطالقها م��ن قطاع غزة، وحتديد 
مصدر وموقع األهداف اجلوية القريبة. وأشارت إلى أن نصب إسرائيل 

ملثل هذا الرادار العسكري جاء متأخرا جدا.
بحث .. أجرى وزير اخلارجي��ة البريطاني، جيرميي هانت، امس اإلثنني 
اتصاال هاتفيا مع رئيس حكومة جبل طارق، فابيان 
بي��كاردو، ووزير خارجية إي��ران محمد جواد ظريف 
لبحث احتج��از الناقلة »غري��س-1« مؤخرا. وقال 
هانت في بيان: «أوافق رئيس احلكومة بيكاردو على 
أهمية تهدئة الوضع الراهن في أسرع وقت ممكن، 
م��ع إدراكنا ألهمية تطبيق جب��ل طارق للعقوبات 

املفروضة على سوريا«.

ايفاء .. أكدت إيران أنها س��تعيد البرنامج النووي 
إل��ى ما كان عليه قبل ٤ أع��وام، إذا لم تلتزم باقي 
األط��راف بتعهداتها مبوجب االتف��اق خالل مهلة 
الشهرين التي منحتها طهران لها. وقال املتحدث 
باس��م منظم��ة الطاقة الذري��ة اإليراني��ة، بهروز 
كمالوندي، امس االثنني إن »هدف إيران من تقليص 
تعهداته��ا له��ذا احلد م��ن تخصي��ب اليورانيوم 
بنسبة ٤.5٪، ليس بسبب عدم حاجتها لليورانيوم اخملصب بنسبة 

أكثر«.
ايض��اح .. صّرح نائ��ب وزير اخلارجي��ة الكويتي، خالد اجل��ار اهلل، بأن 
تس��ليم الكويت مؤخ��را إلى الس��لطات املصرية 
مطلوب��ني للقضاء املصري، مت مبوج��ب االتفاقيات 
املشتركة بني البلدين. واوضحت الكويت األساس 
الذي س��ّلمت مبوجبه القاه��رة مطلوبني للقضاء 
املص��ري. واك��دت صحيفة كويتية ان الس��لطات 
املصري��ة تس��لمت عناص��ر اإلخ��وان املس��لمني 

املوقوفني على دفعتني.

متابعة .. أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، 
أن ق��وات ب��الده تعمل عل��ى ضمان أمن س��فنها 
ش��رق املتوس��ط رغم كل التهديدات، الفتا إلى أن 
تركيا تتابع عن كثب التطورات في مصر وحتركات 
الس��عودية واإلم��ارات. وقال أردوغ��ان، في تصريح 
أدلى به خالل اجتماع عقده يوم األحد املاضي مع 
رؤساء حترير عدد من وسائل اإلعالم في اسطنبول، 
حسبما نقلته وكالة »األناضول« الرسمية، إن تركيا »مستمرة في 

اتخاذ اخلطوات الالزمة في املواجهة«.
تفاوض .. أكد الرئيس اإليراني، حسن روحاني، يوم امس االول األحد، 
أن بالده مس��تعدة للتفاوض م��ع الواليات املتحدة 
بش��رط أن ترف��ع واش��نطن عقوباته��ا وضغطها 
االقتص��ادي على إيران، وتلتزم مجددا باتفاق ٢015 
النووي. وق��ال روحاني في خط��اب متلفز: »لطاملا 
آمن��ا باحل��وار... إذا م��ا رفع��وا العقوب��ات، وأنه��وا 
الضغط االقتصادي الذي يفرضونه، وعادوا لالتفاق 

)النووي(«.

بغداد / البينة الجديدة 
أكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد املهدي، امس االثنني، للسفير 
البحرين��ي لدى العراق ص��الح املالكي، حرص الع��راق على أمن 
الس��فارات والبعثات. وذكر مكتب عبد املهدي ان رئيس مجلس 
الوزراء استقبل سفير مملكة البحرين في بغداد، الذي نقل حتيات 
مل��ك البحري��ن وتقديره جله��ود احلكومة العراقي��ة واجراءاتها 
وحرصه��ا عل��ى العالق��ات األخوي��ة ب��ني البلدي��ن والش��عبني 
الشقيقني. وشدد رئيس الوزراء خالل اللقاء، على أن العراق يعتز 
بعالقاته بأش��قائه وتطوير العالقات مع مملكة البحرين ملا فيه 
صالح الش��عبني الش��قيقني، مرحباً بعودة الس��فير ومزاولته 
عمل��ه في بغداد وح��رص العراق على أمن الس��فارات والبعثات 
الدبلوماس��ية وانسيابية عملها. وأعرب عبد املهدي عن تقديره 
للبحرين لتعاونها في هذا اجملال وحرصها على العالقات الثنائية 

واملصالح املشتركة بني البلدين الشقيقني.

بغداد / البينة الجديدة
اس��تقبل الس��يد رئي��س الس��لطة القضائية ف��ي اجلمهورية 
اإلس��المية اإليراني��ة آي��ة اهلل ابراهيم رئيس��ي الس��يد رئيس 
مجل��س القضاء االعلى القاضي فائق زي��دان والوفد املرافق في 
مقر الس��لطة القضائية في اجلمهورية اإلس��المية. وأفاد بيان 
رسمي جمللس القضاء االعلى ان »القاضي فائق زيدان التقى خالل 
زيارته اجلمهورية االسالمية االيرانية رئيس السلطة القضائية 
في إيران اية اهلل ابراهيم رئيس��ي في مقر الس��لطة القضائية 
اإليرانية«.وأض��اف البي��ان ان »اجلانبني تباحثا حول س��بل تعزيز 

العالقات القضائية بني العراق واجلمهورية اإلسالمية«.

بغداد / البينة الجديدة 
اعتب��ر رئيس تيار احلكم��ة الوطني املعارض، ام��س االثنني، أن 
االعتداء على على رئيس ديوان الوقف الش��يعي عالء املوسوي 
اس��تهداف للدولة ومؤسس��اتها ولألمن والسلم االجتماعي، 
مطالب��ا بالقبض على اجلناة وتقدميهم للعدالة. وقال احلكيم،  
إن زيارته الى املوس��وي تأتي لالطمئنان على س��المته نتيجة 
احل��ادث ال��ذي تع��رض ل��ه مؤخ��را، مبين��ا ان االعت��داء ظالم 
اس��تهدف الدولة في احدى مؤسس��اتها، عادا اياه استهدافا 
لألمن والس��لم االجتماعي. وطالب احلكي��م، احلكومة بإلقاء 
القبض على اجلناة وتقدميهم للعدالة وكشف نتائج التحقيق 
ام��ام ابناء ش��عبنا ليش��عر الرأي الع��ام مبزيد من االس��تقرار 
والطمأنين��ة م��ن ان مس��ارات تدعيم الس��لم واالمن تس��ير 
باالجتاهات الصحيحة، مجددا متنياته للموس��وي بالس��المة 
والتوفيق في اداء مهامه.من جهته دعا رئيس الوقف الشيعي 
ق��وى املواالة واملعارضة للت��آزر والتعاون في حفظ هيبة الدولة 
واحترام القانون، فيما ثمن احلكيم مش��اعره ومتنياته الطيبة 
لتيار احلكمة الوطني بعد خروجه واعالنه تش��كيل املعارضة 

الوطنية البناءة.

احلكيم: االعتداء على املوسوي استهداف 
للدولة ومؤسساتها ولألمن والسلم االجتماعي

رئيس جملس القضاء األعلى يلتقي 
رئيس السلطة القضائية يف إيران

البينة الجديدة / وكاالت
اعلن رئيس وزراء اقليم كردس��تان مس��رور 
بازران��ي ام��س االثن��ني ان وف��دا رفيعا من 
حكومت��ه ي��زور العاصمة االحتادي��ة بغداد 
اليوم الثالثاء. وقال بارزاني خالل االجتماع 
االول م��ع فريق��ه احلكومي ام��س ان وفدا 
رفيع املس��توى م��ن حكوم��ة االقليم يزور 
بغ��داد اليوم للتعبير عن النوايا احلس��نة، 
وإلج��راء حوارات بش��أن ايج��اد حل مالئم 
للخالف��ات العالقة بني اربيل وبغداد ضمن 
اطار الدس��تور. وكان مس��رور بارزاني اعلن 
عقب تش��كيل حكومته اجلدي��دة القيام 
بزي��ارة بغ��داد العاصمة العراقي��ة، ووضع 
ف��ي برنامجه احلكومة جملة نقاط تخص 

تنظي��م العالق��ة مع بغ��داد حل��ل اخلالف 
القائم. بوس��م شراكة بناءة ومستقرة مع 
بغداد وج��اء فيه متثل هذه احلكومة حقبة 
جدي��دة إلقلي��م كردس��تان، وه��ذا يعن��ي 
جتديد عالقتنا مع ش��ركائنا في اجلمهورية 
العراقي��ة االحتادي��ة، تتمثل أولوي��ة اإلدارة 
ف��ي تطوير ش��راكة بن��اءة ومس��تقرة مع 
بغداد مبنية على أس��اس االحترام املتبادل 
والتع��اون اله��ادف. ويش��مل ذل��ك فهم��ا 
واضح��ا حلق��وق وواجب��ات الطرف��ني. إننا 
نش��ترك مبجموعة من املصال��ح املتبادلة 
مع بغداد التي تغطي التجارة وأمن حدودنا 
واالزده��ار االقتص��ادي ملواطنين��ا. ال ميكن 
حتقيق هذه املصالح إال من خالل الشراكة 

وليس التنافس املس��تمر. هناك مس��ائل 
طويل��ة األج��ل حتتاج إل��ى معاجل��ة وهذه 
احلكوم��ة ملتزم��ة بإيج��اد س��بل جديدة 
للح��وار. يج��ب أن يك��ون اله��دف هو ترك 
النزاع��ات املاضية لصال��ح تطوير مناهج 
جدي��دة للتحدي��ات املش��تركة. س��يكون 
الدستور هو األساس اجلوهري للمفاوضات 
م��ع بغداد، والتي س��يقودها فريق مفاوض 
رفيع املستوى من حكومة إقليم كردستان. 
سوف تركز املشاركة على القضايا التالية 
الس��نوية لكردستان  املوازنة  مخصصات 
نقوم بتس��وية تقاس��م معادل��ة الواردات 
التي حتدد امليزانية الس��نوية، وتأمني اتفاق 

عادل ودائم لكردستان.

بغداد / البينة الجديدة
ق��رر مص��رف الرافدين، ام��س االثنني، 
منح س��لف ملوظف��ي القطاع اخلاص 
واخملتلط العاملني في املستش��فيات 
والكليات والشركات الرصينة االهلية 
وذلك بهدف دعم القطاع االقتصادي.

وق��ال املكت��ب االعالم��ي للمصرف ان 
»الق��روض التي متنح لهذه الش��ريحة 
للضواب��ط  وفق��ا  تك��ون  املهم��ة 
والش��روط«. وادناه التعليمات اخلاصة 
مبنح س��لف ملوظف��ي القطاع اخلاص 

واملستشفيات والشركات االهلية:
- يك��ون مبل��غ الس��لفة )10( مالي��ني 

دين��ار ملن راتبه الش��هري )االس��مي + 
اخملصصات الثابتة( يزيد عن )500000( 
خمس��مائة ال��ف دين��ار و)5( مالي��ني 
دين��ار ملن راتبه الش��هري )االس��مي + 
 )500000( م��ن  الثابت��ة(  اخملصص��ات 

خمسمائة الف دينار فما دون.
يت��م  س��نوات(   5( الس��لفة  م��دة   -
التسديد ألقساط الس��لفة والفوائد 
ش��هريا خالل )60( ش��هرا اعتبارا من 

الشهر التالي لتاريخ منح السلفة.
- تقوم اجلهة االهلية )املستش��فى او 
الكلية او الشركات اخلاصة( او شركات 
القطاع اخملتلط بفتح حس��اب جاري 

لدى احد فروع املصرف وتقوم بتوطني 
روات��ب موظفيه��ا )طالبي الس��لفة( 
لدى املصرف الصدار بطاقات املاس��تر 

كارد لهم.
- ضمان السلفة تقدمي كفالة موظف 
مدني م��ن دوائ��ر الدولة وعل��ى املالك 

الدائم يغطي )50 ٪( من راتبه.
- يت��م التأم��ني على حياة املس��تلف 

وعلى نفقة املستلف.
- ان ال يزي��د عم��ر املس��تلف ع��ن )5٩ 
س��نة( كم��ا ال تق��ل خدم��ة موظف 
القطاع اخلاص او القطاع اخملتلط عن 

سنتني.

- تقدمي املستمس��كات الش��خصية 
ش��هادة   + املدني��ة  االح��وال  )هوي��ة 
اجلنسية او البطاقة الوطنية املوحدة( 
اضاف��ة ال��ى بطاقة الس��كن لطالب 

السلفة والكفيل.
- كت��اب ص��ادر من اجله��ة التي يعمل 
به��ا موظف القطاع اخلاص او اخملتلط 
يؤيد فيه أن طالب الس��لفة مس��تمر 
باخلدمة ومقدار راتبه االسمي والكلي 

وصافي الراتب.
- تأيي��د م��ن اجمللس البل��دي يؤيد فيه 
عنوان سكن )طالب السلفة( ومصدق 

بالتواقيع واالختام الرسمية.



تقرير امريكي : واشنطن سترتك عددا قليال من موظفي سفارتها يف بغداد

األعرجي : تبين املشاركني يف العملية السياسية للتظاهرات 
خيالف مبدأ الدميقراطية

طهران / وكاالت / البينة اجلديدة 
عد الرئيس اإليراني حس��ن روحاني  ضغوط رئيس احلكومة اإلسرائيلية 
بنيامني نتنياهو وولي العهد الس��عودي محمد بن س��لمان بأنها دفعت 
الرئي��س األميركي دونالد ترامب للخروج م��ن االتفاق النووي.وقال روحاني 
ف��ي كلم��ة ل��ه، إن نتنياه��و وولي العه��د الس��عودي أعلن��ا صراحة أن 
ضغوطه��م هي التي دفعت ترامب للخ��روج من االتفاق النووي.وأضاف أن 
روس��يا والصني أقدمتا على خطوات بن��اءة في التعاون مع إيران للحفاظ 
على االتفاق النووي.وأش��ار روحاني، إلى أنه لم يحدث في التاريخ أن أعلن 
مجل��س األم��ن الدولي دعم��ه ألي دولة ف��ي تخصيب اليوراني��وم ولكنه 
سمح اليران بذلك.وتابع، أن إيران مستعدة للحوار مع واشنطن إذا رفعت 

العقوبات والضغوط االقتصادية وعادت لالتفاق النووي.

بغداد / البينة اجلديدة
ع��دت النائب��ة وحدة اجلميلي، امس االثنني، أن العراق يش��هد واقع��اً تعليمياً مزرياً منذ ع��ام 2003 وحتى اآلن، 
داعيًة إلى ضرورة حس��م ملف وزارة التربية واإلسراع بوضع خطة مرحلية سريعة إلنقاذ ما ميكن إنقاذه.وقالت 
اجلميل��ي ، إن��ه في الوقت ال��ذي نتطلع فيه لبناء مؤسس��ة تعليمي��ة رصينة خالية من االنكف��اءات والتردي 
والفس��اد ومتس��لحة باملناهج والتقنيات احلديثه لتضاهي وتنافس املؤسسات التعليمية العاملية، لكننا في 
الوقت نفس��ه وبكل أس��ف نش��هد واقعاً تعليمياً مزرياً منذ الس��قوط في عام 2003 وحتى اللحظة الراهنة.

وأضافت، أن الوزراء الذين اس��توزروا وزارة التربية لم يقدموا خطة تعليمية شاملة ملعاجلة كل االخفاقات التي 
تدور في فلكها من ضعف املناهج التعليمية وصعوبة البعض منها وقلة عدد املدارس وعدم صالحية البعض، 
ف��ي مقابل تزايد ع��دد الطالب، كذلك قل��ة الكوادر التعليمية والتدريس��ية وضعف إمكان��ات البعض منهم 
وغياب الرقيب املتمرس من مشرفني اكفاء باستثناءات قليلة ومأساة األسئلة االمتحانية ومزاجية التصحيح 
وغيرها.ودعت اجلميلي، إلى ضرورة حس��م ملف وزارة التربية واإلس��راع بوضع خطة مرحلية س��ريعة إلنقاذ ما 
ميك��ن إنقاذه خالل هذه الفت��رة وتصويب الوزارة باجتاه حل أغلب اإلش��كاليات التي تعتريها خدمة ملس��تقبل 

فلذات أكبادنا، مطالبًة أعضاء مجلس النواب بالوقوف معاً لتحقيق هذه املطالب.
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اهلامشي : هناك مزاج امريكي لتجاوز االزمة مع ايران عرب احلوار واالحتاد االوربي اليرغب خبسارة ايران

روحاني : ضغوط نتنياهو وبن سلمان دفعت ترامب للخروج من االتفاق النووي
البزوني : التظاهرات املليونية املقبلة اخلطوة األوىل النتزاع احلقوق وتقدميها للمستحقني

)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 
 ق��ال عضو تيار احلكم��ة الوطني، جواد 
البزوني، ان التظاهرات املليونية املقبلة 
اخلطوة األول��ى النتزاع احلقوق وتقدميها 
للمس��تحقني.وذكر البزوني في برنامج 
}ممنوع م��ن العرض{ بثته قن��اة الفرات 
الفضائي��ة مس��اء يوم ام��س االثنني ان 
التظاهرات س��تكون سلمية واملطالبة 
باحلقوق جزء مهم م��ن عمل املعارضة.
وبني ف��ي البص��رة هن��اك مخ��اوف من 
والداعم��ني له واملس��تفيدين  احملاف��ظ 
بحص��ول جت��اوزات كما حصل س��ابقا 
مطالبن��ا  ان  أهلن��ا  نطمئ��ن  والي��وم 
مش��روعة وم��ن صل��ب معان��اة الناس 
بتوفير فرص العمل واخلدمات جراء سوء 
إدارة الثروة.وأك��د البزوني ان املش��اركة 
جزء مهم من عملنا ونحن لم ندافع عن 
الفاس��دين يوما وغض الط��رف عنهم 
وقررن��ا النزول الى الس��احة لرفع صوت 
الن��اس واملطالب��ة باحلق��وق لتحس��ني 
مس��توى املعيش��ة وتيار احلكمة ليس 
بعي��داً عن هم��وم الناس.وتاب��ع لو اردنا 
ركوب املوجة الندفعنا للشارع في أوقات 

حرجة س��ابقة ولغيرنا احملافظ مشيراً 
الى ان هناك خوف من تيار احلكمة بعد 
حتول��ه ملعارضة.وأوض��ح الي��وم بعملنا 
ف��ي البح��ث بتفاصي��ل الفس��اد ف��ي 
مؤسس��ات الدولة واملشاريع والدرجات 
الوظيفي��ة وهن��اك مخ��اوف ان يذهب 
تي��ار احلكمة الى محاكمة الفاس��دين 
والعم��ل عل��ى إقالة محاف��ظ البصرة.

وش��دد نح��ن ال نطمع باحلص��ول على 
موقع العيداني بق��در اصالح املنظومة 
واخللل اإلداري والبصريون هم من يقررون 
محافظهم املقبل ولم نطمع لنيل هذا 
املوقع.ولفت الى ان س��قف املطالب في 
البص��رة أكب��ر لكن مش��كلة اخلدمات 
والعاطلني عن العمل واالستثمار واحدة 
م��ن التي ذكرت ف��ي البرنامج احلكومي 

ول��م يتحقق منها ش��يء الفت��ا الى ان 
التظاهرات س��تكون مليونية ش��املة 
ل� 14 محافظة هناك تنس��يق عاٍل بني 
اللجان.وتابع ان الهجمة اإلعالمية على 
تظاهرات احلكمة والتي ستكون البوابة 
ملش��اركة اجلمي��ع وهي اخلط��وة األولى 
لفعالياتن��ا النت��زاع احلق��وق وتقدميها 

للمستحقني.

نائبة : العراق يشهد منذ 2003 واقعا تعليميا مزريا ونطالب حبسم ملف الرتبية

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

أسسها الراحل  
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير

3

تتمة ص1

تتمة ص1

بغداد / البينة اجلديدة
ال��وزراء  رئي��س  نائ��ب  ع��د 
الس��ابق به��اء األعرج��ي أن 
قب��ل  م��ن  التظاه��ر  تبن��ي 
كتل وأح��زاب مش��اركة في 
العملية السياسية مخالفاً 

ملبدأ الدميقراطية.
ف��ي  إن��ه   ، االعرج��ي  وق��ال 
الوقت الذي نؤك��د فيه على 
والتعبير  التظاهر  مشروعية 
وأن  س��يما  ال  ال��رأي  ع��ن 

الدس��تور العراقّي ق��د أجازُه 
وحم��اه، إالّ أن تبّنيه من قبل 
كتٍل وأح��زاٍب ُمش��اركة في 
العملي��ة السياس��ّية يُع��د 

ُمخالفاً ملبدأ الدميقراطّية.
واش��ار االعرجي ال��ى أن هذه 
الكتل تستطيع املُطالبة بأيِّ 
ش��يٍء حّتى لو كان إس��قاط 
احلكوم��ة من خ��الل البرملان 
ووفق��اً لآلليات الدس��توريّة، 
مبينا أنه م��ن يذهب خلياراٍت 
ذل��ك فإنّه يس��تغل  بخالف 

غي��ر  لغاي��اٍت  الدس��تور 
مطالب  لتحقيق  مش��روعة 
حزبي��ة عج��َز ع��ن حتقيقها 
وفق��اً للمب��ادئ الدس��توريّة 

والدميقراطّية.
ولفت الى أن الظروف احلرجة 
الت��ي ميرُّ به��ا عراقنا احلبيب 
تتطلب مّنا تناسي اخلالفات 
لتحقيق  الصف��وف  وتوحيد 
املطالب املش��روعة للشعب 
العراق��ّي ومن��ع الع��دو م��ن 
استغالل األزمات السياسّية 

في هذا الوقت لزعزعة الوضع 
األمن��ّي ال��ذي دفع الش��عب 
العراقي دماًء كثيرًة من أجل 

استقراره.
 يش��ار ال��ى أن تي��ار احلكمة 
عم��ار  بزعام��ة  الوطن��ي 
أنص��اره  يحش��د  احلكي��م، 
للخ��روج بتظاهرات مليونية 
ف��ي 14 محافظ��ة، اجلمع��ة 
املقبلة، احتجاجاً على سوء 

اخلدمات.

بغداد / البينة اجلديدة
رياض  سائرون  حتالف  عن  النائب  حمل 
الرئاسات  االثنني،  امس  املسعودي، 
قانون  تشريع  عدم  مسؤولية  الثالث 
ان  مبينا  العراق،  من  االميركية  القوات 
البرملان سوفت جميع محاوالت  رئاسة 
في  االميركية  القوات  اخراج  مناقشة 

البرملان.

لقانون  وجود  “ال  انه  املسعودي  وقال 
القوات  اخراج  ملشروع  صياغة  او 
االميركية من العراق مطلقا وما يجري 
احلديث عنه هو موضوع مناقشة نيابية 
املسعودي،  البرملان”.واضاف  قبة  في 
املسؤولة  هي  الثالث  “الرئاسات  أن 
اخراج  لقانون  القانونية  الصياغة  عن 
تفعل  لن  انها  اال  االميركية  القوات 

بسبب الضغوط”.
سوفت  البرملان  “رئاسة  ان  وأوضح 
جميع محاوالت مناقشة اخراج القوات 
اي  ومنعت  النواب  قبل  من  االجنبية 
مبينا  قانون”،  هكذا  لصياغة  محاولة 
تقريرا  البرملان  سلمت  “احلكومة  ان 
القوات  وعدد  االميركي  التواجد  بشأن 

االجنبية املتواجدة”.

سائرون رئاسة الربملان سّوفت حماوالت مناقشة اخراج القوات االمريكية

من دون تعليق.. )6000( عراقي مسيحي 
هّجروا من ديارهم وجلأوا لألردن بسبب داعش 

يرفضون العودة للعراق

مشيرا إلى أن في االردن عراقيني سابقني 
هاجروا م��ن العراق قب��ل مرحلة داعش.
وحول ما إذا كان هناك الجئون س��وريون 
مس��يحيون ف��ي األردن أش��ار األب ب��در 
إلى أن الس��وريني املس��يحيني في االردن 
عددهم قليل ج��دا، وأن غالبيتهم عبروا 
األردن في س��بيل احلصول على تأش��يرة 
للس��فر إلى مختلف بلدان العالم، الفتا 
الى انه ال يوجد لدينا في األردن كثير  من 

السوريني املسيحيني. العراقيون أكثر.
وح��ول م��ا إذا كانت هناك جه��ود أردنية 
حلث املس��يحيني العراقيني على العودة 
إل��ى دياره��م بع��د أن مت حتري��ر األراض��ي 

العراقية من داعش، قال األب بدر حسب 
مواثي��ق األمم املتح��دة، الع��ودة يجب أن 
تك��ون طوعي��ة، ال تس��تطيع ال الدول��ة 
األردني��ة وال الكنيس��ة اخلاص��ة بهم أن 

جتبرهم على العودة.
وتابع اآلن هل هناك اشخاص مستعدون 

للعودة؟ أنا أشك بذلك.
جدير بالذكر أن الع��راق أعلن، في كانون 
األول 2017، حتري��ر كام��ل أراضي��ه م��ن 
قبضة تنظيم داعش بعد نحو 3 سنوات 
ونصف من املواجهات مع التنظيم الذي 
احت��ل نحو ثل��ث البالد معلن��ا إقامة ما 

أسماها اخلالفة اإلسالمية.

بغداد / البينة اجلديدة
أكد رئيس اجملموعة العراقية للدراس��ات 
االس��تراتيجية واث��ق الهاش��مي , امس 
ايران��ي  امريك��ي  م��زاج  وج��ود  االثن��ني، 
بتج��اوز االزمة عب��ر احل��وار اال انها حتتاج 
الى وقت, مبين��ا ان االحتاد االوربي اليرغب 
بخس��ارة طهران على حساب واشنطن.
وقال الهاش��مي إن “االحت��اد االوربي يبذل 
جه��دا حثيثا الجل عدم وصول االزمة بني 
واشنطن وطهران الى التصادم العسكري 
لكونه اليرغب بان يكون طرفا وانه برغب 
بعدم خس��ارة االثنني”.واضاف الهاشمي 
ان “املواجه��ة العس��كرية ب��ني امري��كا 
وايران مس��تبعدة ج��دا وان الطرفيني بدأ 
يلوح��ان للجلوس الى احل��وار”, مؤكدا ان 
“نهاي��ة االزمة س��تكون باحلوار”.واش��ار 
الى ان “ العراق واالحتاد االوربي س��يلعبان 
دور مه��م وفاعل الى جم��ع الطرفني على 
طاول��ة احلوار بالتعاون م��ع االحتاد االوربي 
وتبني لن��ا ذلك خالل زيارة وزي��رة خارجية 

االحتاد االوروبي” .

وقال متحدث باسم وزارة اخلارجية إن هذا التوصيف لالنسحاب غير 
دقيق، وقال إنه لم يُتخذ قرار بشأن مستويات التوظيف الدائمة لكن 
مراجعة عدد املوظفني جارية.لكن ثالثة مسؤولني آخرين من الوزارة 
قالوا -ش��ريطة عدم الكشف عن هوياتهم- إن مستويات التوظيف 
في س��فارة بغداد -التي مت التوصل إليها بعد إجالء مايو أيار املاضي- 
تعامل على أنها س��قف دائم بحكم الواقع ملوظفي وزارة اخلارجية 
ف��ي العراق.وقال مس��ؤول كبي��ر في ال��وزارة -على عل��م باملداوالت 
الداخلي��ة- للمجل��ة لق��د اتخذوا بالفعل س��را القرار السياس��ي 
بعدم إعادة هؤالء األش��خاص.وأضاف لكنهم ال يصفونه في الواقع 
بأنه انس��حاب، هم يقولون فقط إنهم يراجعون أمر املغادرة.وأحملت 

اجمللة إلى أنه ال يزال  بالس��فارة ما يق��در باآلف املوظفني، لكن جزءا 
صغيرا فقط من موظفيها يعملون مباشرة في وظائف دبلوماسية 
أساس��ية، مب��ن ف��ي ذل��ك املس��ؤولون السياس��يون واالقتصاديون 
وموظف��و الدبلوماس��ية العامة، أما األغلبية فهم م��ن املقاولني أو 
أفراد األمن أو مس��ؤولني من ال��وكاالت الفدرالية األخرى، مبا في ذلك 
مجتمع االستخبارات.وبعد اإلجالء اجلزئي صرح مسؤوالن للمجلة 
بأن الس��فارة لديها أقل من 15 مسؤوال من اخلارجية تُركوا يعملون 
مباش��رة في مهام دبلوماسية أساس��ية.ولم يؤكد املتحدث باسم 
اخلارجية األميركية أو ينفي عدد املوظفني الباقني، وقال إن سياسة 

اخلارجية هي عدم إفشاء مستويات التوظيف ألسباب أمنية.

بغداد / البينة اجلديدة
كشفت مقررة مجلس النواب خديجة 
علي، عن تفاصيل اداء النواب فريضة 
احل��ج خالل املوس��م احلالي، مش��يرة 
ال��ى ان الس��فارة الس��عودية منحت 
وبعض  لنواب وسياسيني  استثناءات 

الشخصيات ألداء فريضة احلج.
وقالت عل��ي ان “اداء فريضة احلج من 
قبل النواب سيكون بثالثة طرق اولها 

من خ��الل  مجلس النواب او من خالل 
والقس��م االخر  الش��هداء  مؤسسة 
م��ن خ��الل تاش��يرة خاصة م��ن قبل 
السفارة السعودية في بغداد لبعض 
والن��واب وش��خصيات  السياس��يني 

اخرى”.
واضافت، ان “مجلس النواب مس��تمر 
في عقد جلس��اته في الشهر اجلاري 
الكم��ال القوانني املهمة واالس��تفادة 

م��ن الفت��رة املتبقي��ة م��ن الفص��ل 
التشريعي”.

وبش��أن اع��داد الن��واب املتجهني الى 
الس��عودية ذكرت علي ان ” الكشف 
عن االعداد غي��ر ممكن لوجود اكثر من 
جهة منحتهم سمات السفر”، مبينة 
ان “انشغال النواب باداء فريضة احلج 
لن يؤثر بشكل كبير على اداء مجلس 

النواب”.

عوايف ملمثلي الشعب.. مقررة الربملان : السفارة السعودية 
منحت نوابا وسياسيني استثناءات ألداء احلج

بغداد / البينة اجلديدة
أكدت احملكمة االحتادية العليا، امس االثنني، إصدارها خمسة 
أحكام تضمن حقوق املتهمني، مشددة على تطبيق أحكام 
ثالث مواد من الدستور قضت باستقالل القضاء في اتخاذ 

أحكامه وقراراته.
إن   ، الساموك  إياس  للمحكمة  الرسمي  املتحدث  وقال 
احملكمة االحتادية العليا أصدرت خالل األيام املاضية خمسة 
أمام  املتهمني  حقوق  بحماية  جميعها  تعلقت  أحكام 
أن  على  نصت  األحكام  تلك  أن  الساموك،  القضاء.وأضاف 
محاكمة  في  إدانته  تثبت  حتى  البراءة  املتهم  في  األصل 
دستور  من  خامساً(   19( املادة  ملنطوق  وفقاً  عادلة  قانونية 

جمهورية العراق.

االنسان  حرية  أن  اكدت  احملكمة  أن  إلى  الساموك،  وأشار 
وكرامته مصانة وفقاً ألحكام املادة )37 أوالً 1( من الدستور.

تقدير  للقضاء  يترك  أن  على  نصت  األحكام  تلك  أن  وتابع، 
سبيلهم  إخالء  أو  بتوقيفهم  للمتهمني  القانوني  املوقف 
اجلرمية  جسامة  مبوجبها  تراعي  تكون  ضامنة  بكفالة 
وشخص املتهم، طبقاً لقانون أصول احملاكمات اجلزائية رقم 

)23( لسنة 1971.
أوالً   19( املواد  أحكام  تطبيق  على  شددت  احملكمة  أن  وبني، 
التي قضت باستقالل القضاء في  و 47( من الدستور  و 88 
القانون  لغير  عليه  سلطان  ال  وأن  وقراراته،  أحكامه  اتخاذ 

ومببدأ الفصل بني السلطات كل في مجال اختصاصها.

احملكمة االحتادية تؤكد اصدارها )5( احكام
 يف ضمان حقوق املتهمني

بغداد / البينة اجلديدة
اكدت جلنة االقتصاد واالستثمار البرملانية، أن وزارة الصناعة ما تزال مستمرة بابرام عقود مشاركة مع شركات غير رصينة، فيما اشارت 
الى أن التنقالت في الوزارة تشوبها عالمة استفهام.وقال مصدر في اللجنة إنه انطالقاً من دورنا الرقابي تابعت جلنة االقتصاد واالستثمار 
النيابية ما يجري في وزارة الصناعة واملعادن من تنقالت ظاهرها تنظيمي ولكن لألسف تشوبها عالمة استفهام، مؤكداً مضي اللجنة 
بالتقصي عن احلقائق في هذا املوضوع.وأضاف املصدر أن املؤشرات االولية من مكتب الوزير )مدير املكتب( تتولى االشراف على ذلك، مشيراً 
الى أن الوزارة الزالت مستمرة في ابرام عقود مشاركة مع شركات غير رصينة لالستحواذ على العقود والصفقات التي تبرمها الوزارة مع 
اجلهات االخرى.ولفت املصدر الى أن اللجنة ستكون لها وقفة مع الوزارة والعاملني عليها من اجل استبعاد السيئني ومافيات الفساد من 
اجل النهوض بواقع هذه الوزارة املهمة بالتنسيق مع اجلهات الرقابية، اضافة الى امتالك اللجنة بعض االدلة التي تثبت بأن هنالك جتاوزا 

للصالحيات االدارية واملالية املمنوحة ضمن القانون.

اقبض من دبش.. االقتصاد الربملانية :الصناعة ما تزال 
مستمرة بإبرام عقود مشاركة مع شركات غري رصينة



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

  هناك يف حي جاردن سييت يف القاهرة يكتب جوفري آدمز سفري اململكة املتحدة لدى مصر 
وخليفة إفلني بارينج ومايلز المبسون التقارير الدورية إىل اخلارجية الربيطانية

السعودية
عن��د ش��ارع اخلوابي حيث تقع س��فارة 
بريطاني��ا الت��ي يعم��ل فيه��ا باجتهاد 
س��اميون كوليس؛ س��فير بريطانيا لدى 
السعودية، وهو دبلوماسي مخضرم في 
منطقة الش��رق األوسط؛ إذ خدم سابًقا 
ف��ي البحري��ن، وتون��س، وعّم��ان، ودبي، 
وقط��ر، ودمش��ق، وبغداد. كم��ا أنه أعلن 
إس��امه، وهو الس��فير البريطاني األول 
الذي يحج إلى مكة.لكن اآلن،   سيتعني 
علي��ه التفكي��ر ملًيا قبل تق��دمي تقريره 
إلى وزارة اخلارجية ع��ن اململكة العربية 
الس��عودية، وه��و التقرير ال��ذي ال بد أن 
يكون شامًا وعاداًل وصريًحا؛ إذ لن جتدي 
العطور العربية في التستر على سمعته 
إذا وصل مس��رب التقارير الدبلوماس��ية 
إلى احلقيبة الدبلوماس��ية  في الرياض.

يجب أن يكون كولي��س هو من يبلغ عن 
أفعال محمد بن س��لمان، املس��ؤول عن 
حرب اليمن الدموي��ة، وعن تقطيع جثة 
الصحفي الس��عودي جمال خاشقجي 
وفًقا لوكالة اخملابرات املركزية األمريكية 

)س��ي آي إي��ه(.ال نع��رف م��ا س��يقوله 
كوليس عن هذا الرجل ش��ديد اخلطورة، 
لك��ن ن��رى أن كولي��س ال ب��د وأن��ه أخبر 
رؤس��اءه بأن ولّي عهد السعودية – على 
أقل تقدير – مختل على نحٍو فريد، وعدمي 
األهلي��ة وغير ك��فء، أو أنه ق��ال كلمات 
أخرى لها املعنى نفس��ه، وهي جميعها 
أوص��اف »تنطب��ق عل��ى مذبح��ة اليمن 
وعلى تقطيع جس��د خاشقجي«.أن ابن 
س��لمان قيل عنه ما هو أس��وأ بكثير مما 
سبق، لذلك فهو يشك في أن ولي العهد 
الس��عودي سيثور مثل ترامب إذا علم أن 
كوليس كتب عنه بهذه القس��وة، لكنه 
ف��ي الوقت نفس��ه ال يرى أن تس��ريبات 
»التقارير الدبلوماسية« للسفير ستزيد 
من الدعوات املُرس��لة إلي��ه على القصر 
ل التس��ريبات  امللك��ي. أيًض��ا لن تُس��هَّ
الطري��ق أم��ام دفعة األس��لحة القادمة 
التي تن��وي اململكة املتح��دة بيعها إلى 
»األمي��ر الصغير اجلريء« ليس��تخدمها 
في غ��ارات جوي��ة محتملة ف��ي اليمن.

أن أح��ًدا لن يقطع جس��د كوليس لكن 
غض��ب األمي��ر قد يح��ل على س��فير أو 
اثنني وف��ي س��ن الثالثة والس��تني – أي 
عامني قبل سن التقاعد ستتوقف حياة 

كوليس املهنية فجأة.
مصر

فوق الس��احل الش��مالي للخليج وعبر 
س��يناء متجًه��ا إل��ى القاه��رة، ومنه��ا 
لوس��ط املدين��ة حي��ث تق��ع الس��فارة 
املهيب��ة للمملك��ة املتح��دة لبريطانيا 
العظمى وأيرلندا الش��مالية.وهناك في 
ح��ي جاردن س��يتي في القاه��رة، يكتب 
جوف��ري آدمز، س��فير اململك��ة املتحدة 
ل��دى مصر وخليفة إفل��ني بارينج ومايلز 
إل��ى وزارة  المبس��ون التقاري��ر الدوري��ة 
اخلارجية البريطانية. وبحس��ب فيسك 
فيج��ب أن حتتوي التقارير على آخر أخبار 
الدولة البوليسية وأكثرها فظاعة، حيث 
يديره��ا املش��ير – الرئيس عب��د الفتاح 
السيسي بكفاءة وحشية، بعدما أطاح 
بالرئي��س الس��ابق محمد مرس��ي؛ أول 
رئي��ٍس منتخ��ب دميقراطًيا ف��ي الباد.أن 

جوف��ري ال بد وأنه أبلغ عن موت مرس��ي 
داخل قفصه باحملكمة الش��هر املاضي، 
ونق��ل وجهة نظ��ره إل��ى وزارة اخلارجية 
عن الرئيس الوحشي، وأحام السيسي 
بقاه��رٍة جدي��دة، ومش��روع »توس��عة« 
قناة الس��ويس عدمي الفائدة، واعتقاالته 
الش��ائنة ل�60 ألف سياسي، والتعذيب 
الذي متارس��ه الش��رطة، واألساس املالي 
الفاس��د لثروة اجلي��ش املصري.وجوفري، 
الذي درس ف��ي كلية إيتون وهو – بخاف 
جي��م داروك – مخضرم آخر في الش��رق 
األوس��ط؛ إذ عم��ل ف��ي طه��ران وج��دة 
والق��دس وتفصله ث��اث س��نوات على 
التقاع��د، ال ب��د له هو أيًض��ا، من وجهة 

نظ��ر فيس��ك، وأن وص��ف السيس��ي – 
الرئيس الذي فاز في االنتخابات بنس��بة 
97.08% عل��ى غرار صدام حس��ني – بأنه 
– عل��ى األق��ل – مختل على نح��و فريد، 
وع��دمي األهلية وغير كفء. أو كلماٍت لها 

نفس املعنى.أنه في حال كان جوفري قد 
أقدم على فعل ذلك، وإذا وقعت »تقاريره 
الدبلوماسية« البليغة إلى لندن في أيدي 
ُمس��رَّب، أن ال يتقب��ل السيس��ي مفرط 
احلساس��ية جوف��ري بلط��ف.أن جوفري 
سيجد نفس��ه ُمس��تبعًدا في القاهرة 
م��ن الدع��وات احلكومية بأكمله��ا. أما 
اإلع��ام املصري فش��ديد التملق للدولة 
إلى درجة جعل��ت مذيعي التلفاز يرتدون 
أزياء عس��كرية عندما نظم السيس��ي 
انقابه على مرس��ي، فيخش��ى الكاتب 
د من نقده الاذع للس��فير  أن��ه قد يصعَّ
البريطاني. ويش��ير إلى أن��ه في اململكة 
املتح��دة س��يتوجب على جوف��ري ترك 

منصبه، سواء كان من يسحب البساط 
م��ن حتته هو رئيس ال��وزراء املقبل اجلبان 

أم لم يكن.
تركيا

يتوجب على دومينيك تشيلكوت النائب 
السابق لس��فير واش��نطن والسكرتير 
اخلاص الثنني من وزراء اخلارجية، إرس��ال 
تقاري��ر دورية ع��ن احلاك��م الديكتاتوري 
ال��ذي  نفس��ها،  بالدرج��ة  والفرعون��ي 
اعتق��ل 50 أل��ف معارض سياس��ي بعد 
محاول��ة االنقاب عليه ف��ي يوليو )متوز( 
2016، مبا في ذلك آالف القضاة واملعلمني 
والصحافيني.أضعف��ت  واألكادميي��ني 
االنتخاب��ات  ف��ي  إس��طنبول  خس��ارة 
احمللي��ة بال��كاد الرئي��س الترك��ي رجب 
طيب أردوغان، الذي تراخت قبضته على 
االقتص��اد، لك��ن ومع ذلك ال ت��زال دولته 
البوليسية تبدو أقوى من أي وقت مضى، 
ال��ذي رأى أن خطة الرئي��س التركي حلفر 
قن��اة ضخمة تص��ل البحر املي��ت ببحر 
مرمرة شبيهة بقناة السويس »اجلديدة« 

التي حفرها السيسي.
أردوغان

أردوغ��ان يتعامل م��ع معارضيه وكأنهم 
نبات القّراص الكبير السام فيقتلعهم، 
ويس��ب االحتاد األوروبي وروس��يا بشكٍل 
مته��ور )إلى أن هدد بوتني بتدمير اقتصاد 
القص��ر  م��ن  احلك��م  ومي��ارس  تركي��ا(، 
العثماني ال��ذي ُطليت مقاعده بالذهب.

الس��فير دومينيك البد وأنه وصف بدوره 
أردوغ��ان بأن��ه مخت��ل على نح��و فريد، 
وع��دمي األهلي��ة وغير ك��فء، أو بكلمات 
له��ا املعن��ى نفس��ه، لكن��ه أض��اف أن 
ُمسرَّب التقارير الدبلوماسية سُيسارع 
إلى وضع حٍد ملثل ه��ذا الهراء من جانب 
السفير البريطاني في تركيا، مشيًرا إلى 
أن أردوغان لن يت��ردد في إعطاء دومينيك 
أم��ًرا بأن��ه أصبح غير مرحب ب��ه، وعليه 
الرحي��ل، س��واء تخلى عن��ه »املهراجا« 

الذي سيصير رئيس وزراء بريطانيا أم ال.
إيران

البريطاني نيكوالس  يستمتع الس��فير 
هوبتون، وله خبرات دبلوماس��ي سابقة 
في الرب��اط وقطر وصنعاء، بحديقته في 
مح��ل إقامته خ��ال الصي��ف البارد في 
شمال طهران، لكن تلك التقارير الدورية 
التي يُرسلها إلى وزارة اخلارجية البد أنها 
وصفت في وقٍت ما اجلمهورية اإلسامية 
نتخي��ل  للح��رب.  بالتاه��ب  بأكمله��ا 
ُمس��رَّب التقارير وهو يضرب مجدًدا. وفي 
وطن شديد االعتزاز والفخر حيث يطغى 
ش��عور بخيانة الغرب لهم في الصفقة 
النووي��ة، وهي خيانة وقعت بالفعل، يرى 
أن املرش��د األعلى للثورة اإلس��امية لن 
يتردد ف��ي نبذ هوبتون وتش��جيعه على 
اس��تقال أول طائ��رة متاحة ف��ي مطار 
اإلم��ام اخلمين��ي الدول��ي متجه��ة إلى 
لندن.بالطب��ع ال يصيب الس��فراء دائًما. 
ونعطي مثال��ني على ذلك: األول هو دعم 
أحد السفراء السابقني لهوبتون للشاه 
ع��ام 1979 وذل��ك بع��د فت��رة طويلة من 
حتت��م إطاحته. أما الثان��ي هو متكن أحد 

الس��ابقني لكوليس من إقن��اع موظف 
خدمة مدنية بريطاني بالتنازل عن إجراء 
حتقيق في أهم صفقة أس��لحة تبرمها 
اململكة املتحدة مع السعودية، لكنهم 

بصفٍة عامة يحاول��ون إيصال احلقيقة، 
وه��و أمر يس��تحق تذك��ره.أن خطأ كيم 
داروك كان وص��ف البي��ت األبي��ض وإدارة 
ترام��ب بأنها مختلف��ة أو عدمية األهلية 

أو ال تتمت��ع بالكفاءة، وال كان خطأ كيم 
داروك بالنس��بة لواش��نطن هو تس��رب 
توبيخ��ه اخلفيف نس��بًيا إلدارة الواليات 
املتحدة.وكذل��ك لم يكن له عاقة مبا إذا 
كان داروك أو لم يكن »ش��ديد الغباء« أو 
»أحمًقا متعجرًفا«، مثلما وصفه الرئيس 

األمريكي اخملتل ع��دمي األهلية والكفاءة. 
»إن الدبلوماس��يون العرب لطاملا أخبروه 
أنه��م ي��رون س��فراء اململك��ة املتح��دة 
متعجرف��ني«.أن خطيئ��ة كي��م كان��ت 
فعلته الش��ريرة اآلثمة العظمى التي ال 
توصف وال تُغتفر، ذنبه اجللي هو أنه قال 
احلقيقة.أن هذا هو الس��بب الوحيد وراء 
»األزمة« الطفولية التي تعصف برئيس 
الوزراء البريطان��ي احملتمل املقبل بوريس 
جونسون – املتحذلق مبا يكفي لكن أكثر 
جبًنا من أن يس��اند حق كيم في اإلباغ 
– وح��زب احملافظ��ني البريطان��ي وأنصار 
باململكة  املدنية  واخلدمة  البريكس��يت 
املتح��دة وب��كل املهرجني الُرّض��ع الذين 
يعملون على إخ��راج بريطانيا من أوروبا، 
عل��ى ح��د وص��ف الكاتب.هن��اك جدية 
في هذه املس��ألة، عن طريق افتراض أنه 
في ح��ال كتب كيم داروك ثن��اًء ومديًحا 
عل��ى طريقة بوري��س، جع��ل ترامب يرد 
علي��ه بتغري��دة يُعبر فيها ع��ن إعجابه 
بالدبلوماس��ي فصيح اللسان، فحينها 
بالتأكي��د كان رئي��س الوالي��ات املتحدة 
ليح��ث بريطانيا على متديد تاريخ تقاعد 
كيم ألج��ل غي��ر مس��مى، وكان ليخبر 
بوريس جونسون أن يجعله وزير اخلارجية 
املقب��ل ف��ي اململك��ة املتح��دة، أو حتى 
جعل��ه رئي��س وزراء ُمحتمل مس��تقبًا.
نتس��اءل عما سيكون عليه الوضع ماذا 
إذا ق��رر ُمس��رَّب التقارير الدبلوماس��ية 
نش��ر التقارير الدوري��ة – مثلما فعل مع 
كي��م داروك – للس��فراء كولي��س وآدمز 
وتش��يلكوت وهوبت��ون في غرف��ة أخبار 
صحيف��ة »الديل��ي مي��ل« البريطانية؟ 
كم س��تكون الس��نوات املهنية األخيرة 
لهؤالء الدبلوماس��يني س��عيدة، إذا قال 
كل منهم ع��ن طاغية البلد الذي يعمل 
في��ه ف��ي الش��رق األوس��ط أن��ه »رجل 
صال��ح« – وهو وصف ترامب للسيس��ي 
– يقود ب��اده مبقوماته الدميقراطية التي 
تترس��خ ببطء نحو مرتفعات مشمسة 
من احلرية والعدالة؟ ويقول إنه أصبح اآلن 
يع��رف إلى أين تقود مثل ه��ذه النوع من 
التصرفات.أن الدبلوماسيني البريطانيني 
ال يكتب��ون مثل ه��ذه القمامة، حتى ولو 
ش��جعهم رئيس ال��وزراء احمُلتمل املقبل 
على ذل��ك. ويقول في النهاية: إذا وصلت 
إلى السلطة فوق بحٍر من األكاذيب، فقد 
تس��مح بعد ذل��ك أيًضا ب��أن تصير تلك 
األكاذيب على مس��توى عاملي. أن خيانة 
الس��ير كي��م، مثلم��ا يصفه��ا، تبع��ث 
برس��الة إلى كل دبلوماسي بريطاني: ال 
تنتقد الطغاة أو ش��رطتهم أو جاديهم. 
وسيتماش��ى ذل��ك م��ع تول��ي بروي��س 
جونسون رئاسة الوزراء.اعتقد أن سفراء 
اململك��ة املتحدة في الش��رق األوس��ط 
س��يواصلون قول احلقيق��ة، وانصحهم 
دبلوماس��ي«،  »تقري��ر  أي  كتاب��ة  بع��د 
بإح��كام إغ��اق الوثيق��ة ف��ي مظ��روف 
ورقي، ووضع��ه وهو مكتوب باليد، وليس 
مطبوًع��ا م��ن جه��از البتوب ف��ي جيٍب 
داخل��ي ُمحكم الغلق، وأخ��ذ طائرة إلى 
لندن، ثم سيارة أجرة إلى وزارة اخلارجية؛ 
حتى ال يقعون ضحايا للُمسربني.وهناك 
ميكنه��م، إذا كانوا يثقون بوزير اخلارجية 
اجلدي��د، طلب تس��ليم التقرير ي��ًدا بيد 
إلى رئيس��هم. وإذا كان بوريس جونسون 
هو رئيس الوزراء، فرمبا س��يكون عليهم 
التأكد أال تطير الورقة عبر الش��ارع إلى 

البناية رقم 10 حيث يقيم.

يتعني على كوليس 
التفكري مليًا قبل 
تقديم تقريره إىل 
وزارة الخارجية عن 
السعودية إذ لن تجدي 
العطور العربية يف 
التسرت على سمعته

يجب أن يكون كوليس هو من يبلغ عن أفعال بن سلمان املسؤول عن حرب اليمن 
الدموية وعن تقطيع جثة خاشقجي وفًقا لوكالة املخابرات املركزية األمريكية

ترامب

داروك

سايمون

   االلم كائن مخيف يس��كن داخل اغلب ابناء الشعب من 
احملروم��ني والفق��راء والتابعني لهم من االبن��اء والذرية التي 
ابتليت بذن��ب غيرهم واحل��رارة العراقية مرتبط��ة بالغيرة 
املتدفقة بدماء الش��عب وعروقه أما البعض فبارد كالثلج 
وفي��ه ع��رق ال ينتمي له��ذه الوج��وه الغاضبة عل��ى تردي 
اخلدم��ات. العراقي يفضل الطعام س��اخنا نتيجة طباعه 
الثوري��ة عكس بقية الش��عوب لكن الص��ورة التي نقلها 
البع��ض ع��ن العراقي كانت س��يئة جدا حت��ى كلمة )اني 
شعليه( التي يرددها البعض تدحضها املظاهرات واالصوات 
التي تعالت معه��ا اضافة الى ص��وت املرجعية العليا في 
النج��ف االش��رف . ه��ل يريد البع��ض هزة اقوى م��ن هدير 
الش��عب ؟ ملاذا هذه الفوضى السياس��ية العارمة ؟ ماهي 
االسباب وكيف ستؤول االمور الحقا ؟ التعامل مع املشاكل 

ليست كما يجب من 
وكأن  السياس��يني؟ 
البع��ض ال يع��رف من 
السياسة شيئا سوى 
ب��اي  االم��وال  جن��ي 
طريقة كانت حتى وان 
مش��روعة  غير  كانت 
االخضر  ض��اع  وبهذا 
الياب��س.  بس��عر  
العراقي��ني  قل��ب 
الناب��ض ل��م يجد من 
يحب��ه او م��ن يصغي 
املس��تمرة  لصرخاته 
زالت  ما  الطني  وبيوت 

شامخة والشوارع القدمية تامس أرجل املارة بكل أريحية 
وما من طبيب يشفي التشققات التي آملت االرض من زحف 
الرمال القاتلة . الش��عب مولود واحلرارة تشتعل فيه حتى 
حزنه احلار كان بلسما جلراحه العميقة وصوت الناي القادم 
من االهوار يروي قصة ش��عب قتلته السياسة واحملاصصة 
التي ما زال البعض متمسك بها حد النهاية . لم نر صرحا 
عامرا منذ م��دة طويلة كل الذي ش��اهدته اعني العراقيني 
هو الدماء والدمار وتصريحات لشركات اجنبية متص نقودنا 
الت��ي حتتاج الى طباعة جديدة فصورة احلس��ن ابن الهيثم 
تبكي حيث صار احلصان مكانه فلو وضعوا احلصان يسارا 
والعالم العراقي ميينا او صورة ميتطي فيها احلصان االبيض 
ل��كان االمر افضل بكثي��ر فحتى علماؤنا مات��وا من جديد 

وكأنهم لم يكونوا عراقيني أبدا.

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

ملاذا هذه الفوضى 
السياسية العارمة  ماهي 
االسباب وكيف ستؤول 
االمور الحقا  التعامل 
مع املشاكل ليست كما 
يجب من السياسيني؟

رسالة أم أزمة لسفارات بريطانيا في الشرق األوسط

فوضى .. كل ماحيدث

أثار تسرب التقرير 
الذي كتبه كيم 
داروك – سفير 
بريطانيا في الواليات 
املتحدة – عن 
واشنطن غضب 
الرئيس األمريكي 
دونالد ترامب. فكيف 
ستؤثر تلك الواقعة 
الدبلوماسية على 
الشرق األوسط، 
ويرى أن خيانته 
هذه تُرسل رسالة 
إلى دبلوماسيي 
بريطانيا في اخلارج.

دعنا ننَس العجوز 
املسكني كيم داروك 
للحظة. ولنقفز 
بضعة أيام في 
أعقاب هذا اخلبر. 
دعني أخبرك كيف 
سيكون إذالله التام 
والتضحية به على 
يدي ترامب، وتواطؤ 
الرجل الذي سيكون 
على األرجح رئيس 
الوزراء القادم في 
بريطانيا، مؤثًرا في 
الشرق األوسط«.

روبرت فيسك
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بغداد / البينة اجلديدة
اتفق الع��راق واألردن مؤخ��را على برنامج زمن��ي لتنفيذ واجناز 
الربط )العراقي – األردني( بنهاية عام ٢٠٢١.جاء ذلك خالل لقاء 
الس��يد وزير الكهرباء الدكتور لؤي اخلطيب، مع السيدة وزيرة 
الطاق��ة والثروة املعدنية االردنية املهندس��ة هالة عادل زواتي، 
مبق��ر وزارة الكهرباء  في  بغداد  مت خالله بحث عالقات التعاون 
الثنائي وس��بل تعزيزها مبا يخدم مصالح البلدين والش��عبني 
الش��قيقني.ومت االتفاق بان تش��مل املرحلة األولى من املشروع 
تنفي��ذ خطي نقل الطاقة الكهربائي��ة الضغط الفائق )٤٠٠( 

ك.ف، والذي س��يربط املنطقة الش��رقية في األردن )الريش��ة( 
)محطة الريش��ة التحويلية(، مع املنطقة الغربية من العراق 
)القائ��م( )محط��ة القائ��م التحويلي��ة(، بطول يق��در ب�)٣٠٠( 
كيلومتر، على ان يتحمل اجلانبان مس��ؤولية إنش��اء وملكية 
وإدارة املش��روع كل داخل حدوده، فضال ع��ن حتملهما تكلفة 
أج��زاء املش��روع الواقع��ة في اراضي��ه، حيث س��يكون متويل 
املش��روع من اجلانب العراق��ي من ضمن قرض ش��ركة جنرال 
الكتريك، وس��ينقل هذا اخلط عن��د دخوله اخلدمة مع محطة 
القائ��م التحويلية اجلديدة نهاية عام )٢٠٢١( طاقة تتراوح بني 

)١٥٠( و)٢٠٠( مي��كاواط، تغذي مناطق )القائم، والرطبة، وعنة، 
وراوة( ف��ي محافظة االنبار.كما اتفق اجلانبان على اس��تكمال 
الدراس��ات الفني��ة واالقتصادي��ة املطلوب��ة لتنفي��ذ املرحلة 
الثاني��ة، الت��ي تخص الرب��ط التزامني ورفع الق��درة التبادلية 
بني البلدين، والذي يتطلب إس��تكمال ش��بكات نقل الطاقة 
الداخلية بني البلدين، وتدعيمها، وحتديد القدرات التبادلية، مبا 
يس��هم باإلنتقال إلى تزامن الشبكات في دول الربط الثماني، 
وم��ن املتوقع إجناز هذه املرحلة عام ٢٠٢٥، ليكون العراق س��وق 

واعدة لتبادل الطاقة بني دول اجلوار.

بغداد/ البينة اجلديدة
االثنني، عن غلق عدد  امس  التجارة،  وزارة  اعلنت   
من املطاحن في محافظات كركوك ونينوى واربيل 
احلصة  انتاج طحني  في  نوعية  بسبب مخالفات 
التجارية  الرقابة  دائرة  عام  مدير  التموينية.وقال 
الرقابي  »الفريق  ان   ، بيان  في  اجللبي،  زهير  علي 
في  ومطحنتني  كركوك  في  مطاحن  سبع  اغلق 
اربيل ومثلهما في نينوى ومت اعداد محاضر اصولية 
بعمليات الغلق وبحضور اجلهات املعنية في حني 
مت تأشير عدد من املالحظات ملطاحن اخرى بهدف 
لها«. االشارة  التي مت  البسيطة  اخملالفات  معاجلة 
ودعا اجللبي جميع املواطنني الى »االبالغ عن حاالت 
احلصة  مفردات  ونوعيات  الوزارة  دوائر  في  اخللل 
الرقابية  بالدوائر  االتصال  خالل  من  التموينية 

املوجودة في بغداد واحملافظات ورفض اي مادة يشك 
بصالحياتها كون املواد التي تتعامل بها الوزارة من 

افضل املناشئ احمللية والعاملية«.

العراق واالردن يتفقان على برنامج زمين الجناز الربط الكهربائي وتبادل الطاقة 

التجارة تغلق مطاحن يف اربيل وكركوك 
بغداد / البينة اجلديدةونينوى ملخالفتها التعليمات

الوزارة  وكيل  الغاز  لشؤون  النفط  وزارة  وكيل  افتتح 
تعبئة  محطة  يونس  حامد  د.  وكالة  التوزيع  لشؤون  
وقود النرسيان احلكومية في منطقة العامرية ببغداد 
احملطة  ان  الوكيل  السيد  .واكد  تاهيلها  اعادة  بعد 
شركة  في  الوطنية  املالكات  قبل  من  تأهيلها  مت 
الوزارة  ان    الى  مشيرا  النفطية،  املنتجات  توزيع 
محطات  تاهيل  العادة  عديدة  ومشاريع  خطط  لديها 
قام  احلديثة.كما  املواصفات  وفق  وتطويرها  التعبئة  
السيد الوكيل بتفقد موقع العمل في محطة الدورة 
قبل  من  ايضا  فيها  التأهيل  عمليات  إجراء  يتم  التي 

مدير  قال  جانبه  النفطية.من  املنتجات  توزيع  شركة 
ان  النفطية كاظم مسير  املنتجات  توزيع  عام شركة 
العامرية  في  احلكومية  النرسيان  وقود  تعبئة  محطة 
تضم )١٣( مضخة مزدوجة لتزويد البنزين و)6( مضخات 
مزدوجة لتزويد املركبات بزيت الغاز ) الكاز( ومضختان 
مزدوجتان لتزويد املواطنني بالنفط االبيض، مشيرا الى 
ان الطاقة اخلزنية للمحطة )٢١6( الف لتر من البنزين 
و )١٠8(الف لتر من الكاز والنفط االبيض )٥٤( الف لتر.

وأضاف مسير ان منافذ التجهيز في بغداد واحملافظات 
تعمل وفق انسيابية عالية جدا ويتم تزويدها باحلصص 

الوقودية املقررة .

  النفط تفتتح حمطة تعبئة وقود يف بغداد

 البينة اجلديدة / عبد الستار محسن
باهض  لعيبي  اهلل  عبد  املهندس  النقل  وزير  بتوجية 
أفضل اخلدمات  وتوفير  السكك  برفع كفاءة خطوط 
للمواطنني الكرام ..ومبتابعة مدير عام السكك األستاذ 
التطوير  جلنة  )رئيس  احلسيني  كاظم  جواد  طالب 
والنهوض بواقع الشركة ( ..تتصاعد وتيرة العمل من 
في  والتشغيلية   والفنية  الهندسية  الكوادر  قبل 
تعظيم  إلى  الرامية  بجهودها  احللة  سكك  منطقة 
املوارد املالية بالرغم ما قامت به كوادر املنطقة مؤخرا  
بإشراف مدير منطقة احللة  بازالة أكثر من )6٠( معبرا 
بحق  قبض  أوامر  وإصدار  دعاوى  وإقامة  نظامي  غير 
بحملة  ساهمت   املنطقة   ان  يذكر  املتجاوزين..  
تطوعية لرفع كفاءة خطوط سكك قطاع احللة على 
ضوء االجتماع املنعقد األخير في مقر السكك الذي 
العام رئيس جلنة التطوير  حضره مدير  ترأسه املدير 
سير  الجناح  الالزمة  التدابير  باتخاذ  احللة   منطقة 

عمل  مبراقبة  اجلهود  وتكثيف  السريع  السوبر  قطار 
السكك  شرطة  مبفارز  ورفدها  املمرات  على  البوابني 
املنطقة  أن  ..السيما  احلوادث  تقليل  على  ليساعد 
قامت بإجناز استبدال ٢8٠عارضة جديدة بدل التالفة 
بواسطة ماكنة تبديل العوارض واستمرت احلملة ايام 
بإجراء عملية  املنطقة  قامت  الرسمية كما  العطل 
 ) اسكندرية  حلة  )محاويل  لقطاع  احلراري  اللحام 
حملطات  كهربائية  مفاصل  وانشاء  ٣6نقطة  بعدد 
بالتنسيق   ) -املسيب  )احللة-محاويل-االسكندرية  
والعمل من قبل كوادر املشروع واإلشارات واإلتصاالت.
واعمار)8( بتصليح  املنطقة  باشرت  أخرى  جه  ومن 

املرتقبة  الدينية  للزيارات  عربات مسافرين استعدادا 
األبواب  وتصليح  العربات  نوافذ  زجاج  تبديل  شملت 
والفرملة  للشرب  الصالح  واملاء  االنارة  وتسليك 
عمل  عن  .فضال  األخرى   املتحركة  الوحدات  وتبديل 
املنطقة بتفريغ قطارات املشتقات النفطية القادمة 

 . احللة  نفط  مستودعات  الى  الشعيبة  مصافي  من 
وهذا االهتما م يرفع  من قدرة سير القطارات بسالمة 

وسرعة وأمان وبزيادة حجم اإليرادات..

السكك  تستبدل 280عارضة كونكريتية يف كم 144 خلطوط السكة 

بغداد / البينة اجلديدة
قام وزير النقل املهندس عبد اهلل لعيبي بجولة 
التابع  التموين  مركز  اروقة  داخل  مسائية 
العمل  العراقية متفقدا سير  للخطوط اجلوية 
الطعام  وجبات  بتهيأة  املتخصص  املركز  في 
اجلوية  اخلطوط  طائرات  منت  على  للمسافرين 
عام  مدير  السيد  الزيارة  في  ورافقه  العراقية 
الشركة الطيار كفاح حسن جبار .وقال :ان نوع 
االطعمة وخصوصيتها وطريقة التقدمي تعد من 
املعايير املهمة في تقييم اداء شركات الطيران، 
مضيفاً: ونحن نبدأ موسم احلج لهذا العام لزاما 
يستحقون  مبا  لتزويدهم  العدة  نعد  ان  علينا 
وماهو واجب لرفادتهم من انواع الطعام .واطلع 
على مراحل اعداد االطعمة واخملازن املبردة اخلاصة 

بحفظها، مشددا على ضرورة احلفاظ على هذا 
املستوى من النظافة في املركز . وفي ختام زيارته 
اثنى على جهود العاملني في املركز وحثهم على 

تقدمي املزيد خلدمة لضيوف الرحمن.

بغداد / البينة اجلديدة
عقدت سلطة الطيران املدني العراقي،  امس 
اجلويني  الناقلني  احتاد  مع  اجتماعا  االثنني، 
السفر  شركات  احتاد  وبحضور   )IATA( الدولي 

تفعيل  إعادة  ملناقشة  العراق،  في  والسياحة 
السفر  لشركات   )IATA( ترخيص  برنامج 
عام  منذ  توقف  الذي  العراق  في  والسياحة 
علي  السيد  السلطة  عام  مدير  ١٩٩١.وقال 
شركات  سيّمكن  البرنامج  هذا  ان  خليل: 
السفر والسياحة العراقية من اإلستفادة من 
سيرتقي  انه  الفتا:  للطيران،  العاملية  السوق 
الذي  بالشكل  الشركات  هذه  عمل  مبعايير 
الطيران  إجراءات  تطور  على  ايجابا  ينعكس 
العاملية  التجارية  اخلدمات  وتقدمي  العراق  في 
إلى  للوصول  واملسافرين  الطيران  لشركات 
وأكد  الشركات.  لهذه  مقبولة  مستويات 
خليل: ان سلطة الطيران املدني تنسق حاليا 
مع اجلهات املعنية لتطبيق هذا البرنامج خالل 

املرحلة املقبلة.

وزير النقل يقوم جبولة تفقدية ملركز التموين يف 
اخلطوط اجلوية تزامنا مع انطالق تفويج احلجاج

بعد توقف دام قرابة 28 سنة .. سلطة الطريان املدني تناقش إعادة 
تفعيل ترخيص )IATA( لشركات السياحة والسفر يف العراق 

البينة اجلديدة / قاسم حوشي 
اعلن محافظ بغداد املهندس فالح اجلزائري االتفاق مع 
فرق  الصينية على تشكيل  احلكومية  رونينغو  شركة 
مختلف  في  مهمة  مشاريع  لتنفيذ  مشتركة  عمل 
بغداد  محافظ  العاصمة.وقال  في  اخلدمية  القطاعات 

»محافظة  ان  الصينية  الشركة  وفد  استقباله  خالل 
الشركات  الستقطاب  كبيرا  اهتماما  تولي  بغداد 
من  واالستفادة  مشاريعها  لتنفيذ  الرصينة  العاملية 
املتقدمة،  الدول  في  والفني  العلمي  والتطور  اخلبرات 
خدمة  )حملة  اطالقنا  خالل  من  اليه  نسعى  ما  وهو 
بغداد شرف لنا(«.واضاف اجلزائري »مت بحث آلية العمل 
احتياجات  على  الصينية  الشركة  واطالع  املشترك 
قطاعات  في  املشاريع  لتنفيذ  بغداد  حزام  مناطق 
وتدوير  والنقل  والطرق  والسكن  والتربية  الصحة 
الصحية«.وتابع  واملعاجلات  الصحي  والصرف  النفايات 
قبل  من  كبيرا  وتعاطيا  جدية  »ملسنا  بغداد  محافظ 
ان  على  مشدادا  العاصمة«،  في  للعمل  الشركة  وفد 
التسهيالت  لتقدمي  ابدت استعدادها  بدورها  »احملافظة 
وتنفيذ  بالعمل  للمضي  الشركات  لتلك  الالزمة 

املشاريع القطاعية«.

حمافظ بغداد يبحث مع شركة صينية حكومية 
مشاريع النهوض بواقع العاصمة

بغداد / البينة اجلديدة
كشف مدير عام شركة اور العامة املهندس حيدر سهر ان الشركة حققت مبيعات بأكثر 
من ٢٠ مليار دينار خالل النصف األول من هذا العام فيما سيشهد العام املقبل تصدير 
خالل  مبيعاتها  لتوسيع  االدارة  خطة  اطار  في  مجاورة  دول  ثالث  الى  الشركة  منتجات 
الفترة املقبلة.وقال سهر في تصريح للمكتب االعالمي في الوزارة ان الشركة جنحت في 
أدخال خطوط انتاجية جديدة في مصانع الشركة )االملنيوم /القابلوات( ومن أبرزها خط 
جدل ٣٠ جدل كندي املنشأ وخط جدل موصالت االملنيوم والنحاس ٣٠ سلك والذي أعيد 
تأهيله من قبل كوادر منتسبي الشركة وخط اعادة اللف ٥٠٠ ملم وبعدد ثالثة خطوط 
وخط تعبئة وتغليف االسالك املنزلية ٢٥٠ ملم وبعدد أثنان وخط جتميع املوصالت ٥/١6٠٠ 
والتي أسهمت جميعها في حتسني نوعية ومتانة املنتجات وحسب املواصفات املطلوبة.

البرونزي  التدرج  ذات  املقاطع  تلوين  خط  أفتتاح  شهدت  االملنيوم  مصانع  ان  واضاف 
باالضافة الى قرب أفتتاح خط التلوين ذي التدرج الذهبي بكافة تدرجاته من اجل تلبية 
حاجة السوق احمللية.واشار الى ان العام املقبل ٢٠٢٠ سيشهد اعالن شركة أور العامة من 

الشركات الرابحة وهو اجناز للصناعة العراقية في ظل ما تشهده السوق احمللية من اغراق 
باملنتجات املستوردة.

شركة اور العامة حتقق مبيعات بأكثر من 20 مليار دينار خالل النصف األول من هذا العام

البصرة / البينة اجلديدة
عبد  صفاء  املهندس  الدكتور  لتوجيهات  استنادا 
احلسني مدير عام الشركة العامة ملوانئ العراق إحدى 
الدعم  أنواع  كافة  بتقدمي  النقل  وزارة  تشكيالت 
الشعبي  احلشد  شهداء  عوائل  وخاصة  للمواطنني 
والقوات األمنية جرت مؤخرا عملية نقل جماعي حلجاج 
بيت اهلل احلرام من عوائل شهداء احلشد الشعبي من 
البصرة  مطار  إلى  الرئاسية  القصور  في  الهيئة  مقر 
لنقل  اختصاصية  وسيارات  مكيفة  بباصات  الدولي 

الشركة   في  النقل  شعبة  مدير  وأضاف   ، امتعتهم 
الدعم  أنواع  كافة  بتقدمي  مستمرة  العراق  موانئ  أن 
واحلشد  األمنية  القوات  إلى  خدمات  وتقدمي  نقل  من 
الشعبي املقدس ومنظمات اجملتمع املدني واملؤسسات 
واملواطنني وعلى مدار السنة ، موكدا أن عمل الشركة 
متنوع وهدفه األول هو تقدمي اخلدمات على أحسن وجه 
سواء أكانت   بحرية أو ذات طابع إنساني وهذا يدل على 
أن هناك إدارة عليا كفوءة وكوادر يعملون الليل والنهار 

خدمة للصالح العام.

موانئ العراق تنقل حجاج عوائل شهداء احلشد 
الشعيب من مقر اهليئة إىل مطار البصرة الدولي

البصرة / البينة اجلديدة
 )٢٥٠٠( توزيع  املقبلة  الفترة  في  احملافظة ستشهد  ان  العيداني  االمير  أسعد عبد  املهندس  البصرة  اعلن محافظ 
قطعة ارض سكنية وعلى مختلف الشرائح ال سيما شريحة عوائل الشهداء في القوات االمنية واحلشد الشعبي. 
البصرة  محافظة  بلديات  مدير  لقائنا  بعد  اخلاص«:  االعالمي  مكتبه  عن  صدر  صحفي  بيان  في  العيداني   « وقال 
املهندس هيثم سدخان ناقشنا فيه آلية توزيع قطع االراضي في ناحية سفوان والتي مت فرزها من قبل بلدية الناحية. 
من جهته اوضح مدير بلديات محافظة البصرة املهندس هيثم سدخان ان بلدية ناحية سفوان افرزت )٢٥٠٠( قطعة 
واملادة  واجلرحى  الشهداء  عوائل  فئات  تشمل  االراضي  ان  مبيناً  مربع،  ٣٠٠م  منها  الواحدة  مساحة  سكنية  ارض 
١٤٠والشرائح التعليمية والسجناء السياسيني واملشمولني باملادة ٥ ، داعياً الراغبني باحلصول على قطع االراضي في 
سفوان من تلك الشرائح الى مراجعة مقر مديرية البلديات لغرض اكمال اجراءات التخصيص .وكان محافظ البصرة 
العيداني قد اعلن في بيان صحفي سابق عن مخاطبة وزارة االعمار واالسكان والبلديات واالشغال العامة لغرض 
املطالبة  ان الكتاب الرسمي تضمن ايضاً  ، مبيناً  ل�)١8( فئة في احملافظة  املباشرة بتوزيع قطع االراضي السكنية 

بتخفيض مبالغ بدالت االستمالك لتلك االراضي والتزويد بضوابط التوزيع .

حمافظ البصرة يعلن عن قرب توزيع )2500( قطعة 
ارض سكنية ملختلف الشرائح يف ناحية سفوان

تــنـــويـــه

ــدد )3223(  ــهوا  يف الع ورد  س
الصادر   يوم الخميس بتاريخ

ــغ  املبل ــأ  الخط  2019/  7/  11
ــح  والصحي  )277,261,011(

هو)277,261,011,00( 
لذا اقتضى التنويه

جمهورية العراق 
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة: 2815 |2019
التاريخ: 2019/7/11

اعـــــــــــــالن 
ــدة اىل املدينة )ندى صاحب مكي( املحجوز لقاء طلب  ــوت حصة املدينة يف  العقار املرقم 792/3م 38 الخاجية  الواقع يف الكوت العائ ــة تنفيذ الك ــع مديري تبي
ــراء مراجعة هذه املديرية خالل مدة )30يوما ( تبدأ من اليوم التالي  ــرون مليون دينار( فعلى الراغب بالش ــة وعش الدائن )احمد كريم عبد الرضا( البالغ )خمس

للنشر مستصحبا معه التأمينات القانونية عشرة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على املشرتي .
املنفذ العدل
محمد عبد الرضا زيدان الطائي

املواصفات:ـ 
1-موقعة ورقمه :- كوت/الخاجية املرقم 792/3 م38الخاجية

2-جنسه ونوعه : بستان ملك صرف  
ــهم منها  ــجلة باعتبار 52000س ــيدات مس ــركاء وان الحصة املحجوزة خالية من املش ــكنية تعود للش 3-حدوده واوصافه:عموم العقار يحتوي على عدة دور س

3064سهم اىل املدينة  .
4-مساحته :- 

5-درجة العمران : 
6-الشاغل :- الشركاء

7-القيمة املقدرة: للسهام املباعة البالغة 957سهم مبلغ قدره  39560000 تسعة وثالثون مليون وخمسمائة وستون الف دينار.

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة: 1892 /2018
التاريخ: 15 /7 /2019

اعــــــــــــــــــالن 
ــالل كاظم عودة (  ــع يف الكوت العائد للمدين )ج ــة 28 ا والدبية الرميلة الواق ــل 9/2 مقاطع ــة تنفيذ الكوت العقار التسلس ــع مديري تبي
املحجوز لقاء طلب الدائن )عمار عبد الحسني لفتة(البالغ )3750000( مليون دينار فعلى الراغب بالشراء مراجعة هذه املديرية خالل مدة 
)30يوما ( تبدأ من اليوم التالي للنشر مستصحبا معه التأمينات القانونية عشرة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان 

رسم التسجيل والداللية على املشرتي .
املنفذ العدل 
عقيل خليل خلف الخرساني

املواصفات:ـ
1-موقعة ورقمه :-  االرض الزراعية يف العقار املرقمة 2 /9 م 28 الرملية والدبية

2-جنسه ونوعه:- كوت/ عمارة قرب الجسر الحولي 
ــيد  ــهم منها مش ــجل باعتبار 4038 س ــركاء ومس ــطة مملوكة للدولة وحق تصرف للش ــقى بالواس 3-حدوده واوصافه : ارض زراعية تس
ــكنية محالت تجارية  ــا عدد دور الس ــيد عليه ــم عوده والعقار بصورة عامة مش ــهم للمدين جالل كاظ ــكنية منها 504 س ــدور الس ــه ال علي
بالواجهية االمامية ويف الجانب االخرمقر الشركة املنفذ الطريق الحولي )كرفانات ( والقطعة موضوع االخرية الشاطية خالية من املشيدات 

واملغروسات.
4-مشتمالته :- 

5-درجة العمران : 
7مساحتة :- املساحة الكلية للعقار 110 دونم  

8– الشاغل :الشركاء
9_القمية املقدرة : اربعمائة وواحد وثمانون مليون ومئتان وخمسون الف دينار عراقي.

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة : 2018/2052
التاريخ : 2019/7/15

اىل / املنفذ عليه /)رائد احمد عبد/ املدير املفوض لشركة االوداج للمقاوالت العامة(
ــول محل االقامة وليس لك  ــذه املديرية من جهة ذات اختصاص انك مجه ــد تحقق له لق
ــتنادًا للمادة )27( من  ــراء التبليغ عليه , واس ــت او مختار يمكن اج ــن دائم او مؤق موط
ــة عشر  قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ الكوت خالل خمس
ــرة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم  ــر ملباش يومًا تبدأ من اليوم التالي للنش

حضورك ستباشر هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون.
املنفذ العدل
عقيل خليل خلف الخرساني

اوصاف املحرر:
صك بمبلغ 41,600000واحد واربعون مليون وستمائة الف دينار
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قربص الرتكية.. 
ضحّية أخرى 

ألردوغان

م��ن خالل قبرص، كان في اس��تطاعة تركيا اظه��ار انّها دولة 
متصاحلة مع نفس��ها وان تلعب دورا إيجابيا على الصعيدين 
اإلقليم��ي الدولي. كان كافي��ا ان تعمل من اج��ل إيجاد وضع 
طبيع��ي ف��ي اجلزيرة املقّس��مة من��ذ الع��ام 1974 كي تبعث 
برس��الة الى كّل من يعنيه االمر ان مرحل��ة االنفتاح التركية 
مس��تمّرة وهي مالزمة للتطور االقتصادي الذي ش��هده البلد 
في السنوات العش��رين األخيرة. شيئا فشيئا، يتبّي ان رجب 
طيب اردوغان ليس س��وى سياس��ي قصير النظ��ر ال يدرك ان 
في اس��تطاعته النهوض بتركيا في حال تخليه عن سياسة 

تقوم على االبتزاز.
لي��س املوقف من قبرص س��وى انعكاس جملموع��ة من العقد 
التي ال يستطيع الرئيس التركي التعاطي معها. من بي هذه 
العقد ان قبرص دولة مس��تقّلة عضو في االحتاد االوروبي منذ 
العام 2004. ب��دل جتاوز احداث املاضي واملس��اعدة في توحيد 
قبرص وجعلها جسرا لتركيا الى االحتاد االوروبي، عمد الرئيس 
التركي الى اتباع سياس��ة تتس��م بالعقم... هذا اذا كان املرء 

يريد التساهل مع اردوغان.
فج��أة ق��ررت تركي��ا التنقيب ع��ن النف��ط والغاز ف��ي املياه 
اإلقليمي��ة لقب��رص من منطل��ق اّن هذه املي��اه تابعة لقبرص 
التركية. يتناسى الرئيس التركي ان هذه جمهورية لم تعترف 
بها س��وى تركيا ف��ي يوم من االيّ��ام. ليس مفهوم��ا ملاذا هذا 
اإلصرار على استعداء أوروبا والواليات املتحدة واجملتمع الدولي 
عموما؟ هل هذه ميزة كّل سياسي يتحول اسير فكر االخوان 

املسلمي؟
كان االمل كبي��را في املاضي باّن تس��تخدم تركيا قبرص حلّل 
مش��اكلها املزمنة مع أوروبا، خصوص��ا بعد صارت في قبرص 
اليونانية قيادة عاقلة س��اهمت في تعزيز االستقرار والنظام 
الدميوقراط��ي القائ��م على التبادل الس��لمي للس��لطة بي 

أحزاب مختلفة لكّل منها برنامجه.
ف��ي الواقع، حصل��ت نقلة نوعي��ة في قب��رص اليونانية منذ 
انضمامها ال��ى االحتاد االوروبي. صارت قب��رص اليونانية التي 
مّرت في مرحلة معّين��ة، مثلها مثل اليونان، بأزمة اقتصادية 
عميقة، بلدا مزده��را. في املقابل بقيت قبرص التركية تعاني 
م��ن العزلة والفقر عل��ى كّل صعيد وف��ي كّل اجملاالت نتيجة 

وقوعها حتت الهيمنة التركية.
 ال ميك��ن بالطبع الدفاع عن تصّرفات القبارصة اليونانيي في 
مرحلة معّينة، لكّن من الض��روري العودة الى التاريخ احلديث 
لشرح األس��باب التي أوصلت قبرص الى ما هي عليه اآلن في 
ظّل سؤال محّير. هذا السؤال هو اآلتي: ملاذا لم تستطع تركيا 
في يوم من االيّام التفكير في حلول تنتشل القبارصة االتراك 
من بؤسهم، بل كّل ما تفّكر فيه هو تكريس احتاللها لقسم 
من أراضي اجلزيرة والتصّرف من منطلق اّن هذه األراضي تركّية 

في حي انّها قبرصية؟

خرياهلل خرياهلل

رأي

وكاالت / البينة الجديدة
اخلارجي��ة  وزي��ر  أج��رى 
البريطان��ي، جيرمي��ي هانت، 
ام��س االثني، اتصاال هاتفيا 
رئي��س حكوم��ة جبل  م��ع 
طارق، فابي��ان بيكاردو، ووزير 
خارجية إي��ران، محمد جواد 
احتج��از  لبح��ث  ظري��ف، 

السفينة »غريس-1« أخيرا.
رئيس  »أواف��ق  وقال هان��ت: 
احلكومة بيكاردو على أهمية 
تهدئ��ة الوض��ع الراه��ن في 
أسرع وقت ممكن، مع إدراكنا 
ألهمية تطبي��ق جبل طارق 
املفروض��ة على  للعقوب��ات 

سوريا بالسبل القانونية«.
وأوض��ح أن بي��كاردو »أش��ار 
إل��ى أن حكومته مس��تعدة 
ع��ن  اإلف��راج  لتس��هيل 
الس��فينة احملتج��زة، رهن��ا 
قانون  مبوج��ب  بااللتزام��ات 
االحتاد األوروبي، وتس��ليمها 
إلى من يطالب بها إن كانت 
بحصوله��ا  قناع��ة  عل��ى 
على ضمان��ات بعدم وصول 

حمولتها إلى سوريا«.

اخلارجي��ة  وزي��ر  وأش��ار 
البريطاني إل��ى أن »احتجاز 
زال،  وم��ا  كان،  الس��فينة 
عملية قادتها حكومة جبل 
لعقوب��ات  تطبيق��ا  ط��ارق 
األوروبي ضد س��وريا.  االحتاد 
وإنني أش��يد بالقيادة املثيرة 
رئيس  أبداها  التي  لإلعجاب 

حكوم��ة جبل ط��ارق طوال 
هذه العملية، وتدعمه فيها 

السلطات«.
وأضاف هانت: »اليوم عاودت 
التأكيد ف��ي حديثي مع وزير 
اخلارجي��ة اإليران��ي أن ق��رار 
جبل طارق احتجاز السفينة 
له صلة بالوجهة املقصودة 

للس��فينة، وليس منشأها. 
وأن هذا اإلجراء كان تطبيقا 
لعقوبات االحتاد األوروبي ضد 
س��وريا. وليس ألنه��ا قادمة 

من إيران«. 
وأك��دت لندن، يوم الس��بت 
اس��تعدادها  املاض��ي، 
لإلس��هام ف��ي اإلف��راج عن 

اإليراني��ة  النف��ط  ناقل��ة 
س��لطات  ل��دى  احملتج��زة 
مقاب��ل  ف��ي  ط��ارق  جب��ل 
الناقلة  بأن  إيرانية  ضمانات 
احململ��ة بالنفط ل��ن تتوجه 
إل��ى س��وريا، الت��ي تخضع 
لعقوبات من االحتاد األوروبي 

حتظر توريد النفط إليها.

جبل  س��لطات  واحتج��زت 
طارق مؤخ��را ناقلة عمالقة، 
قائلة إنها حتمل نفطا خاما 
إل��ى س��وريا. ووفق��ا لرئيس 
فابي��ان  ط��ارق،  جب��ل  وزراء 
اتخاذ  فقد ج��رى  بي��كاردو، 
ه��ذا التدبي��ر عل��ى خلفية 
تعط��ي  الت��ي  »املعلوم��ات 
حكومة جبل طارق أس��بابا 
ب��أن  لالعتق��اد  معقول��ة 
قامت  غري��س1،  الس��فينة 
االحتاد  لعقوب��ات  بانته��اك 

األوروبي املرتبطة بسوريا«.
م��ن جانبه��ا نف��ت طهران 
لس��وريا،  الناقل��ة  توج��ه 
واصف��ة عملي��ة احتجازها 
بأنه��ا ن��وع م��ن القرصنة، 
وحذرت كذلك من أن اإلجراء 
البريطان��ي لن يبقى من دون 

رد.
وقالت لندن الحقا إن قوارب 
إيرانية حاولت اعتراض ناقلة 
نف��ط بريطانية في منطقة 
مضيق هرم��ز قبل أن تنجح 
مرافق��ة  حربي��ة  س��فينة 

للناقلة في إبعادهم.

وكاالت / البينة الجديدة
اليهودي��ة باملغرب  رفعت الطائف��ة 
عريضة توقيعات الى العاهل املغربي 
طالب��وا فيها بعدم منح يوش��ياهو 
بينيت��و منصب “احلاخام األكبر” في 
املغرب على خلفية فضائح فس��اد 
تالحقه اضافة الى حمله اجلنس��ية 

االسرائيلية.
ودع��ت الطائفة الى تعيي يوس��ف 
اس��رائيل في املنصب خلفا ألهارون 
الع��ام  توف��ي  ال��ذي  مونس��ينيغو، 
مستش��فيات  أح��د  ف��ي  املاض��ي 
القدس احملتلة. ودعت العريضة التي 
رفعت إلى الديوان امللكي، الى تعيي 
يوسف إسرائيل في منصب احلاخام 

األكبر للطائف��ة باعتباره مقيما في 
اململكة اضافة ال��ى حمله منصب 
قاض��ي )داي��ان( اضافة الى م��ا قالوا 
أنه��ا س��معة طيب��ة ع��رف بها بي 

اليهود واملسلمي في املغرب.
ودأب��ت الطائفة اليهودية في املغرب 
عل��ى تنصيب حاخ��ام أكب��ر يكون 
مقيم��ا ف��ي املغ��رب ويجي��د اللغة 
العربي��ة، وهو ما ال يتوف��ر في، على 

حد قولها، في ”بينيتو”.
وينتظر أن يقدم اسم احلاخام األكبر 
للمل��ك محمد الس��ادس لتنصيبه 
رس��ميا، وهو ما عب��رت بخصوصه، 
الطائفة، عن قلقها بس��بب حمله 
ال  وأن��ه  اإلس��رائيلية،  للجنس��ية 

يتكلم اللغة العربية. وبحس��ب ما 
نقله موقع “اليوم 24” فان بينيتو ال 
يحمل صفة قاضي، اضافة الى كونه 

مالحق بتهمة الفساد في إسرائيل، 
والوالي��ات املتح��دة األمريكية، وكذا 
تعرضه للس��جن س��نة كاملة في 

إسرائيل. وسبق لبينيتو الذي يعتبر 
أح��د أغن��ى األغني��اء في اس��رائيل 
ويحيط به الكثير من األتباع ورجال 
ف��ي  ب��ارزة  وش��خصيات  األعم��ال 
الوالي��ات املتحدة، أن قضاء س��نتي 
س��جنا بالكي��ان الصهيون��ي ف��ي 
2016، بع��د أن قض��ت محكمة في 
الرشوة  ببتهمة  اسرائيل بس��جنه 
والفس��اد املالي في ” محاولة رشوة 

رئيس جهاز مكافحة االحتيال”.
ووفق تقرير س��ابق ملوقع “اس��رائيل 
اوف تاميز” فان احلاخام اجلديد، سبق 
ل��ه أن وع��د الطائف��ة اليهودية في 
املغ��رب بالعم��ل بش��كل جديد من 

خالل قيادة جديدة.

وكاالت / البينة الجديدة
أعلنت وزارة الدف��اع التركية 
عن وص��ول الطائ��رة الثامنة 
منظوم��ة  بأج��زاء  احململ��ة 
الدفاع اجلوي الروس��ية »إس-
الدف��اع  وزارة  وقال��ت   .»400

أج��زاء  »تس��ليم  التركي��ة: 
»إس-400« مس��تمر كم��ا هو 
مخطط«. ولم يتم حتديد عدد 
الطائ��رات الالزم��ة لنقل كل 
الصفقة  إب��رام  ومت  املع��دات. 
ب��ي روس��يا وتركيا ف��ي عام 

2017 - س��تزود روس��يا تركيا 
املنظومة  م��ن  بأرب��ع كتائب 
مقابل ملي��اري ونصف مليار 
دوالر. س��تدفع تركيا جزًءا من 
ه��ذا املبلغ، واجلزء األخر- على 
حس��اب ق��رض روس��ي. وأثار 

ش��راء أحدث أنظم��ة الدفاع 
إس-400،  الروس��ية،  اجل��وي 
تركيا  ب��ي  دولي��ة  فضيح��ة 
طالبت  املتح��دة:  والوالي��ات 
الواليات املتحدة بالتخلي عن 
الصفقة وش��راء مجمعاتها 

باتريوت ب��دال عنها. في حالة 
الرفض، لم تستبعد واشنطن 
إمكاني��ة تأخي��ر أو إلغاء بيع 
أحدث املقات��الت التركية من 
طراز F-35، لكن تركيا رفضت 
تقدمي تن��ازالت. ومع ذلك، بعد 

قمة قادة مجموعة العشرين 
الوضع  أوس��اكا، أصب��ح  في 
ب��ي الواليات املتح��دة وتركيا 
أق��ل توت��راً، عل��ى ح��د ق��ول 
التركي مولود  وزير اخلارجي��ة 

جاويش أوغلو.

بريطانيا: حكومة جبل طارق مستعدة لتسهيل اإلفراج عن الناقلة اإليرانية

يهود املغرب يرفعون رسالة إىل امللك تدعوه إىل عدم تنصيب احلاخام األكرب اجلديد

وكاالت / البينة الجديدة
أب��دى البرملان املص��ري مؤخرا 
القان��ون  مبش��روع  احتف��اءه 
الذي قدمته احلكومة املصرية 
لتنظي��م عم��ل مؤسس��ات 
ووصف��وه  املدن��ي،  اجملتم��ع 
أرجأ  ب�«التوافقي«، ف��ي وقت 
اجملل��س إنه��اء دوره انعق��اده 
الرابع واملقرر له نهاية حزيران 
)يوني��و( املاض��ي لتمري��ر عدد 
من القوان��ي م��ن بينها هذا 

القانون.
وتعكس ردود الفعل البرملانية 
االس��تجابة  القان��ون  ح��ول 
املص��ري  الرئي��س  لتدخ��ل 
إلنهاء ح��ال اجلدل حول عمل 
اجلمعي��ات األهلية، إذ س��بق 

وتس��بب البرملان نفس��ه في 
أزمة اس��تمرت ش��هوراً حول 
قانون س��ابق مت متريره وس��ط 
س��خط واعتراض��ات اجملتمع 

املدني.
األخي��ر  املش��روع  وجتن��ب 
للقان��ون  ع��دة  س��لبيات 
السابق، حيث ألغى العقوبة 
)احلبس(،  للحريات  الس��البة 
اس��تحدث  جه��از  وألغ��ى 
لإلشراف على عمل املنظمات 
األجنبية، ضم في تش��كيله 
ممثلي أجهزة أمنية عدة، كما 
خف��ف قي��وداً على تأس��يس 

اجلمعيات.
وقال رئي��س البرمل��ان املصري 
الدكتور علي عبدالعال خالل 

اجللس��ة إن مش��روع القانون 
اجملتم��ع  ملطال��ب  اس��تجاب 
املص��ري في الداخ��ل واخلارج. 
وع��د رئيس البرملان املش��روع 
»تطور محمود يحمي العمل 
اخليري��ة  واملب��ادرات  األهل��ي 
ويش��جع التطوع لالستفادة 

من طاقات الشباب«.

وأضاف عبد العال: ال ش��ك أن 
اجملتم��ع األهل��ي واملدني يعد 
ش��ريكاً أساس��ياً للدولة في 
التنمية، وأي دولة يتمتع فيها 
اجملتمع املدني بحريته الكاملة 
والعمل  والنشاط  في احلركة 
اجملتمع«.  تقدم  ينعكس على 
وتابع: يجب على الدولة بكل 

استغالل  مؤسساتها حسن 
أن  األهل��ى  اجملتم��ع  طاق��ات 
الي��وم يناقش  مجلس النوب 
مش��روع قان��ون مه��م يفتح 
للمجتم��ع  جدي��دة  آفاق��اً 
املدني ويوسع عليه في حرية 
احلرك��ة ويعطي��ه الكثير من 
املزاي��ا واإلمكانات مبا يحافظ 
على مقومات الدولة ويحفظ 

أمنها القومي«. 
ومن جانبه، قال رئيس ائتالف 
املواالة »دعم مص��ر« الدكتور 
إن  القصب��ي  عبداله��ادي 
تعديالت قانون تنظيم ممارسة 
العم��ل األهل��ي، تص��ب ف��ي 
ولدعم  للدولة  العام  الصالح 
العم��ل األهل��ي. واس��تعرض 

القصبي، وهو نفسه صاحب 
مشروع القانون املاضي املثير 
للجدل، محاوالت البرملان منذ 
ع��دة س��نوات إص��دار قانون 

تنظيم العمل األهلي.
في غضون ذلك، لفت عدد من 
النواب في اجمللس إلى حتس��ن 
األوضاع واستقرارها في مصر، 
ما يس��مح مبزيد م��ن احلريات 
مب��ا يحقق  األهل��ي،  للعم��ل 
الت��وازن م��ع األم��ن القومي. 
ويحظ��ى املش��روع املط��روح 
برضا غالبية منظمات اجملتمع 
املدني واجمللس القومي حلقوق 
اإلنس��ان، س��وى م��ن بع��ض 
املالحظات، لكنه عدوه طفرة 

إذا ما قورن بالقانون السابق.

الناتو يدعو روسيا إىل 
اغتنام »آخر فرصة«

الربملان املصري ميرر قانونًا )توافقيًا( ينظم اجلمعيات األهلية

وكاالت / البينة الجديدة
أعل��ن الرئي��س الترك��ي رج��ب طي��ب 
أردوغ��ان، إن اجله��ود املش��تركة لتركيا 
وروس��يا جنحت��ا ف��ي اس��تقرار الوضع 
مبحافظة إدلب الس��ورية، مش��يرا إلى 
ان ل��دى البلدين تفاهم مش��ترك حول 

ضمان األمن في هذه املنطقة.
ونقل��ت قن��اة خبر ت��رك، ع��ن أردوغان، 
قول��ه: »بالتع��اون الوثي��ق مع روس��يا 
جنحنا بعودة اس��تقرار الوضع مبنطقة 
إدلب الس��ورية على الرغم من حقيقة 
مفاده��ا أن النظ��ام الس��وري ينته��ك 
الرئيس  باس��تمرار الهدن��ة«. وأض��اف 

الترك��ي: »نح��ن نحافظ عل��ى تفاهم 
مش��ترك مع روسيا فيما يتعلق باألمن 

في إدلب«.
يذك��ر أن��ه ف��ي أعق��اب احملادث��ات بي 
الرئيس��يي الروس��ي، فالدميي��ر بوت��ي 
والترك��ي، رج��ب طي��ب أردوغ��ان ف��ي 
سوتشي في 17 أيلول/سبتمبر املاضي، 
وَق��ع وزيرا الدف��اع في البلدي��ن مذكرة 
ح��ول اس��تقرار الوض��ع ف��ي منطقة 
خف��ض التصعي��د ف��ي إدل��ب. واتف��ق 
البل��دان على إنش��اء منطق��ة منزوعة 
الس��الح على ط��ول خ��ط الفصل بي 
املعارضة املسلحة والقوات احلكومية 

بعمق 15 إلى 20 كيلومتًرا مع انسحاب 
املس��لحي املتطرفي، ثم يتم س��حب 
األس��لحة الثقيلة من ه��ذه املنطقة، 
وبشكل خاص جميع الدبابات، وأنظمة 
إطالق الصواري��خ، واملدفعية من جميع 

فصائل املعارضة.
وكان وزي��ر الدف��اع الترك��ي، خلوص��ي 
أكار، قد ذكر مؤخرا أن بالده تعمل على 
تأس��يس مركز تنس��يق مش��ترك مع 
روسيا في محافظة إدلب، وأعلن قبلها 
عن بدء تس��يير دوريات تركية روس��ية 
ف��ي احملافظ��ة، والتي تعد آخ��ر معاقل 

اجلماعات املسلحة غربي الفرات.

أردوغان: تركيا وروسيا حتققان االستقرار يف إدلب السورية

وصول الطائرة الثامنة احململة بأجزاء منظومة »إس-400« إىل تركيا

وكاالت / البينة الجديدة
ش��مال  حل��ف  ج��دد 
األطلس��ي )الناتو( موقفه 
من معاهدة إزالة الصواريخ 

املتوسطة واألقل مدى.
وأك��د أم��ي ع��ام احلل��ف 
أن النات��و يحّم��ل روس��يا 
اس��تمرار  عن  املس��ؤولية 
املعاهدة التي تُلزم طرفيها 
)الواليات املتحدة األمريكية 
وروس��يا( بالتخل��ص م��ن 
يت��راوح  الت��ي  الصواري��خ 
مداه��ا ب��ي 500 كيلومتر 
و5500 كيلومتر، حيث قال 
ينس ستولتنبرغ، أمي عام 
النات��و، في مقال نش��رته 
صحيفة أملانية إن روس��يا 
»الفرصة  باغتنام  مطالبة 

األخيرة« إلنقاذ املعاهدة.
واملطل��وب، إلنقاذ املعاهدة 
مس��تقرا  العال��م  وبق��اء 
وفق��ا ألم��ي ع��ام النات��و، 

تخلص روسيا من صواريخ 
»9إم729«.

ومت توقيع هذه املعاهدة في 
ع��ام 1987. وفي عام 2018 
أعل��ن الرئي��س األمريك��ي 
الواليات  انس��حاب  ترامب 
املتح��دة منه��ا زاعم��ا أن 
به��ا.  تلت��زم  ال  موس��كو 
وزي��ر اخلارجية  أعل��ن  ث��م 
أن  بومبي��و  األمريك��ي 
الواليات املتحدة س��تعاود 
عندما  باملعاه��دة  االلتزام 
تتخلص روسيا من صواريخ 
»9إم729« الت��ي يش��ملها 
احلظر، حسب األمريكيي. 
وفي ش��هر فبراير/ش��باط 
روس��يا  أعلن��ت  املاض��ي، 
املزاع��م  دحض��ت  الت��ي 
تعل��ق  أنه��ا  األمريكي��ة 
االلتزام باملعاهدة نظرا إلى 
انسحاب الواليات املتحدة 

منها.



 عبد الباري عطوان

ل��م يُعد ال��رأي العام العربي يتس��ّمر ف��ي ُمعظمه 
أم��ام شاش��ات الّتلفزة لالس��تماع إلى خط��اب أّي 
زعيم عرب��ي ُمنذ رحيل الرئيس جم��ال عبد الناصر، 
قب��ل أربعني عاًما تقريًبا )أيلول س��بتمبر عام 1970(، 
حتى جاء الس��ّيد حس��ن نصر اهلل، زعي��م املُقاومة 
اإلسالمّية في لبنان، ليكِسر هذه القاعدة، ليس ألّن 
الرجل ميلك مَلَكة اخِلطابة، ويُعّزز ُخطبه السلسلة 
باملعلوم��ات والّتحلي��ل الّدقي��ق ال��ذي يعتمد على 
احلقائ��ق، وإّنا أيًض��ا ألنّ��ه يتمّتع مبصداقّي��ة وجرأة 
عالية، وتركز بوصلته على القضّية العربّية املركزيّة 
وهي حترير األرض واملقدس��ات في فلس��طني احملتّلة، 
والتفتي��ت  واإلذالل  الهيمن��ة  مش��اريع  وُمواجه��ة 

األمريكّية .
ُمقابلة الس��ّيد نصر اهلل األخيرة مع تلفزيون “املنار” 
التاب��ع للحزب كانت موِضع اهتم��ام املاليني، ُموالني 
كان��وا أو ُمعارض��ني، وحتى اإلس��رائيليني وقيادتهم 
بش��ّقيها السياس��ي والعس��كري، األمر الذي دفع 
الرقاب��ة األمنّي��ة اإلس��رائيلّية إل��ى من��ع الصحف 
ومحط��ات التلفزة من نش��ر، أو ب��ث، أُي حتليل ملا ورد 
فيه��ا، ألّن التحليالت، ومن قبل ُخبراء عس��كريني أو 
جنراالت س��ابقني، ترفع منس��وب اخلوف والتوٍجس 
ل��دى ال��رأي العام م��ن أقصى الش��مال إل��ى أقصى 

اجلنوب.
أكثر ما أرعب اإلسرائيليني في هذه املُقابلة، وحسب 
ُمتابعتن��ا لتغطي��ة ما تيّس��ر م��ن أجه��زة اإلعالم 
اإلس��رائيلّية، تلوي��ح الس��ّيد نص��ر اهلل بخريط��ة 
لفلس��طني احملتّلة، والس��احل الغربي املتوّس��طي، 
حيث الكثافة السكانّية، واملصالح احليويّة، ُمحّدًدا 
بن��ك األهداف ال��ذي س��يكون ُمس��تهدًفا في حال 
اندالع احلرب، فقد تصّدرت ه��ذه الّصورة التي جاءت 
ا على ِنتنياهو باألسلوب نفسه، الّصفحات األولى  ردًّ
جلميع الّصحف ونشرات أخبار في محّطات التلفزة 

اإلسرائيلّية.
صحي��ح أّن الس��يد نص��ر اهلل حت��ّدث ع��ن القدرات 
الصاروخّي��ة العالي��ة عدًدا ودّق��ًة، والتق��ّدم الكبير 
الذي حّققته ق��وات حزب اهلل البريّ��ة واخلبرات التي 
اكتس��بتها جّراء احلرب في س��وريا، ولك��ن الّنقطة 
األه��م في هذه املُقابلة قول��ه إّن احلزب ال يحتاج إلى 

قناب��ل نوويّة أو كيمياويّة، يكفي أن يُصيب صاروخ 
واحد مخ��ازن األمونيا اإلس��رائيلّية الس��اّمة في 
ميناء حيفا لتدمير إس��رائيل، وقتل عش��رات ورمّبا 

ِمئات اآلالف من ُمواطنيها.
وْقع هذه املُقابلة الق��وّي والرعب الذي أحدثته في 
نفوس اإلسرائيليني ُهما اللذان دفعا بنيامني ِنتنياهو 
إل��ى التخّلي عن حالة التجاهل ملث��ل هذه املُقابالت 
واخِلطاب��ات الت��ي كان يتمّس��ك فيها في الس��ابق 
كن��وٍع من الالُمباالة واالس��تعالء، وإطالق تصريحات 
ناريّ��ة يُهّدد فيه��ا بتوجيه ضرب��ة قاصمة حلزب اهلل 
ولبن��ان “إذا م��ا أق��دم ح��زب اهلل عل��ى أّي “حماقة” 

وهاجم إسرائيل”.
فعندما يُهّدد الس��يد نصر اهلل بإعادة إس��رائيل إلى 
العص��ر احلج��ري، رغ��م أنها ل��م تعش ه��ذه الفترة 
لعمره��ا القصير، ألنّه��ا لم تكن موج��ودة أصاًل، وال 
يوجد له��ا أّي إرث حضاري في فلس��طني واملنطقة، 

فإنّه يرد على ِنتنياهو والقادة اإلسرائيليني باألسلوب 
نفس��ه، ويت��رك له��م الع��ودة إل��ى ال��وراء وتخّي��ل 
أنفس��هم، مجّرد تخّيل، إنّهم سيعيش��ون في هذا 
العصر الذي ال يعرفونه، وال بأس أن يجّربوا احلياة في 
ظّل��ه، هذا إذا بقوا ودولتهم على قيد احلياة، فالرجل 
عقد الع��زم على الّصالة في األقصى، ويتطّلع إلى أن 
يؤم املاليني، وهذه األمنية املش��روعة ال مُيكن أن حُتّقق 
إال بعد التحرير الكامل لألراضي احملتلة، وهذا أمر غير 
ُمس��تبعد، واحتمال وارد، وأذّكر أًن جون سمبس��ون، 
كبير احملّللني السياس��يني في شبكة “بي بي سي” 
خت��م سلس��لة تقاري��ر أعّدها مبُناس��بة نصف قرن 
على قيام دولة إس��رائيل ُمش��ّكًكا وُمتس��ائاًل “هل 
س��تحتفل هذه الدولة مبائة عام عل��ى قيامها” في 

ِظل انقساماتها وتغّير الّظروف من حولها؟
ال نعتقد أّن تهديدات ِنتنياهو حلزب اهلل ولبنان بالدمار 
الشامل سُتعطي أوكلها، وتُرهب اللبنانيني بالّتالي، 
ألن اجليش اإلسرائيلي ُهِزم ثالث مّرات في لبنان على 

أيدي رج��ال املُقاوم��ة اللبنانّية والِفلس��طينّية، بل 
على العكس أعطت نتائج عكس��ّية، وارتّدت سلًبا 

على اإلسرائيليني أنفسهم.
الس��ّيد نصر اهلل ال يُريد احلرب، وال نعتقد أّن ِنتنياهو 
يُريدها أيًضا، ولكّنها قادمة ال محالة، والسؤال األهم 
هو عّما إذا كانت الدولة العبريّة تستطيع أن تعيش 
بش��كٍل طبيعي، وتنعم باالس��تقرار واألمن وس��ط 
غاب��ة من مئ��ات اآلالف من الصواري��خ حُتيط بها من 
ُكل جانب في وق��ٍت لم تعد التكنولوجيا األمريكّية 
وجيش��ها الذي ال يُقهر بات غير قادر على حمايتها 

بالّصورة التي كان عليها احلال في املاضي القريب.
ِنتنياه��و لم يجد ما يتباهى ب��ه في تصريحاته التي 
ح��اول فيها تبديد قلق ُمواطنيه من خطاب الس��ّيد 
نصر اهلل غير احلديث عن تدمير سبعة أنفاق حَفرها 
احلزب حتت احلدود اللبنانّية الِفلسطينّية قبل ُعقود 
ف��ي أيّ��ام معدودة، ونِس��ي وه��و الذي يّدع��ي الدهاء 
والذكاء، أن هذه األنفاق سالح قدمي جتاوزته الصواريخ 
الدقيقة، والطائرات املُسّيرة املُلّغمة، والتكنولوجيا 
احلديثة، متاًما مثلما جتاوزت التفّوق اجلوّي اإلسرائيلّي 
الذي كان حاسًما في احُلروب السابقة، وِضد أنظمة 

وجيوش عربّية فاسدة وقيادتها ُمخَترقة.
يكف��ي اإلش��ارة إل��ى حالة الرع��ب التي يعيش��ها 
ِنتنياه��و م��ن جّراء تهدي��د حركتّي حم��اس واجلهاد 
اإلس��المي باالنتقام للش��هيد محمود األدهم الذي 
س��قط برصاص��ٍة إس��رائيلّيٍة ُقرب احُلدود ش��مالّي 
الِقطاع، األمر الذي دفع هذا الّنتنياهو املُتَغطرس إلى 
االعت��ذار، والّتأكيد أّن هذه جلرمي��ة لم تُكن مقصودًة، 
ووقعت بطريِق اخلطأ، واس��ِتجداء وس��اطة مصريّة 

سريعة ملنع أّي ردٍّ انتقامّي.
متى كان ِنتنياهو يعرف شيًئا اسمه االعتذار؟ ومتى 
كان يتح��ّدث عن قت��ل عن طريق اخلط��أ؟ ومتى كان 
يس��تجدي الوس��اطات لتجّنب الّرد املُدّمر بصواريخ 

املُقاومة انطالًقا من ِقطاع غّزة احمُلاصر امُلّوع؟
ثقافة الّثق��ة بالّنفس الّنابعة ع��ن اإلميان واالعتماد 
عل��ى الرج��ال ف��ي ُصف��وف قّوات��ه، الت��ي يتحّل��ى 
ا ف��ي ِخطاباته  بها الس��ّيد نص��ر اهلل، وتظه��ر جليًّ
وُمقابالت��ه، أصبح��ت أكثر م��ا يُزعج اإلس��رائيليني 
ويق��ض مضاجعه��م، وبات��ت ثق��ًة عاب��رًة للُحدود، 
وتترّس��خ في لبن��ان والعراق وس��ورية وِقط��اع غّزة 
حيث تتواجد ت��واءم املُقاومة اللبنانّية بُقّوٍة واقتدار، 
متاًما ِمثل ثقافة املُقاومة التي تعود وتترّسخ ُمجّدًدا 
وتتعّم��ق ُجذوره��ا على أكثر م��ن جبهة، وتُش��ّكل 

ُمعادالت ردع غير َمسبوقة.
الزمن يتغّير، وإسرائيل هي التي باتت تخشى احُلروب 
وترتع��د من ُمج��ّرد ذكرها، وُس��بحان ُمغّير األحوال.. 

الذي مُيِهل وال يُهِمل.. واأليّام بيننا.

د/ ميساء املصري

لم يكن مناخ األحداث السياس��ية بني 
أنقرة وواش��نطن ، مبثل أج��واء البلدين 
الصيفي��ة في هذه الفترة من الس��نة، 
وإنا يبدو انها أجواء عاصفة بإمتياز،ما 
بع��د افتع��ال أزم��ة قب��رص والتنقيب 

الترك��ي عن النف��ط والغاز, لتثير 
أزم��ة منظومة صواري��خ إس 400 
حرب تصريح��ات جديدة وتضيف 
املزيد من أسباب اإلشتعال للتوتر 
الكامن بني واش��نطن وأنقرة منذ 
س��نوات، توت��ر يق��ود العالق��ات 
ب��ني البلدين إل��ى أدنى مس��توى 
له��ا من��ذ احل��رب القبرصية في 
س��تينيات القرن . ويق��ول اخلبراء 
إن إبعاد تركي��ا عن طائرات إف 35 
سيتسبب في أكبر صدع وخالف 
أمن��ي دفاعي م��ن الط��راز الرفيع 
بني واش��نطن وأنقرة ف��ي التاريخ 

احلديث.
وم��ن هن��ا ننطلق لطرح أس��ئلة 
عدة حول إذا كان ش��راء منظومة 
إس 400 الروس��ية ميك��ن أن يعيد 
تعريف دور تركيا اجليوستراتيجي، 
ومل��اذا تف��رط تركي��ا ف��ي حقها 

الس��يادي في نش��ر أي منظومة دفاع 
ج��وي تختارها ؟ وهل س��تحافظ على 
بنية عس��كرية مش��تركة م��ع حلف 
النات��و مع ترك جزء كبي��ر من أجهزتها 
اجلوية العس��كرية دون اس��تخدام، أم 
ستنس��حب من بنية الناتو متاما؟ وهل 
اخلي��ار األخي��ر من ش��أنه أن يتس��بب 
في كارثة حلل��ف النات��و، أداة الهيمنة 
العسكرية الغربية في الشرق األوسط 
وأورب��ا. فهل تهدف امريكا الى إضعافه 
لسبب ما .وس��نبدا اخلطوط العريضة 

لسباق تسلح بالقوة ؟.
وم��ع ترتي��ب اخل��ط الزمن��ي والعوامل 
واالقتصادي��ة  والسياس��ية  األمني��ة 
ي��راوغ البع��ض بالق��ول أن تركيا تفقد 

دورها الرئيس��ي في إستراتيجية األمن 
األميركي��ة كحاجز ضد توس��ع موازين 
الق��وى ف��ي الش��رق األوس��ط، أما في 
املش��هد الترك��ي، ف��إن أنق��رة أيقنت 
م��رة بعد أخرى أنها ل��م يعد بإمكانها 
اإلعتماد على املظلة األمنية األميركية 
فهي ليس��ت حليف مثالي أو حقيقي، 
والواقع أن��ه لم يكن بإمكانها ذلك في 
أي وقت، فإن أمريكا لم تكن يوما ضامنا 
للمصال��ح األمني��ة التركي��ة، و أنقرة 
ذاقت فقط في عالقتها مع واش��نطن 
عل��ى مدار تاريخها م��رارة اخلذالن عاما 
بعد ع��ام وأزمة تلو أزم��ة . وعلى تركيا 
رس��م محّط��ة جدي��دة عل��ى خارطة 
االصطفاف��ات اإلقليمي��ة والدولية في 

هذه املرحلة احلرجة من الصراع.

من جهة أخرى ظّل��ت أنقرة تناور خالل 
مدة طويلة جتاه حليفها األطلسي مع 
العدي��د من اخلالفات بصورة مضطردة،. 
ب��ل أن تركي��ا تلعب من جدي��د لعبتها 
املعت��ادة الت��ي دأبت عليه��ا على مدار 
نص��ف ق��رن، فل��م يع��د م��ن املمكن 
بالنسبة ألنقرة أن تبقي نفسها رهينة 
بش��كل كام��ل ملنظوم��ة التس��ليح 
الغربي��ة، لك��ن املن��اورات ال تأت��ي ب��ال 
اخت��ارت  واش��نطن  لذل��ك  عواق��ب، 
معاقبة تركيا بالطريقة التي اعتادتها 
أيضا وه��ي املزيد من احلظ��ر، وفي هذه 
املرة يب��دو أن واش��نطن حت��اول حرمان 
تركيا من احلصول عل��ى اجليل األحدث 

م��ن املقاتالت األميركي��ة األكثر تطورا، 
رغم أن أنقرة تعد ش��ريكا رئيس��يا في 
برنام��ج تطوي��ر املقاتلة األح��دث منذ 
تدش��ينها قبل قراب��ة 20 عاما، ولديها 

خطة القتناء مائة وحدة من املقاتلة.
عقوبات واش��نطن التي تل��وح بها لن 
تقن��ع تركي��ا بالتراج��ع هذه امل��رة , اذ 
س��يتوقف تدري��ب الطياري��ن األت��راك 
في امري��كا على طائرات الش��بح إف-
35، وس��تلغى االتفاقات مع الشركات 
التركي��ة املتعاقد معها لتصنيع أجزاء 
الطائ��رة احلربية ، مبوجب تش��ريع عام 
2017 الذي يدعو إلى فرض عقوبات على 
الدول التي تش��تري معدات عس��كرية 
من روس��يا. كذلك اس��تبعاد تركيا من 
بعض وحدات الناتو املهمة بذريعة أمن 
املعلومات، إلى جان��ب إلغاء التصاريح 
األمني��ة لألف��راد العس��كريني األتراك 
الذين يعملون على أنظمة إس 400. أما 
التكلفة املباشرة للعقوبات األمريكية 
املتوقعة على الصناع��ة التركية فقد 
تصل إلى 10 مليارات دوالر ، وقد تعرقل 
الواليات املتحدة جهود تصدير األنظمة 
احلالي��ة واملس��تقبلية لتركي��ا، ورمب��ا 
س��تضغط أنقرة على ترام��ب بتنفيذ 
تعهداته بتسليم الطائرات االمريكية 
، ناهيك عن أوراق الضغط األخرى التي 
متتلكه��ا تركي��ا وأقله��ا املطالب��ة برد 
األم��وال التي اس��تثمرتها في صناعة 
الطائرة احلربي��ة ، وأعالها منع الوصول 

األميركي إلى قاعدة أجنرليك اجلوية.
وف��ي الط��رف االخ��ر م��ن العقوب��ات , 
األوس��ط  الش��رق  مس��تنقع  وس��ط 
اجليوسياسي، ترى انقرة ان التهديدات 
الكبرى ألمنها تأتي بشكل رئيسي من 
جن��وب احملي��ط التركي مع وج��ود أزمة 
ثق��ة بني إيران وروس��يا وتركي��ا نتيجة 
تاريخ الصراع بينهم. فقد دخلت الدول 
الث��الث في ح��روب مدمرة م��ع بعضها 
الس��لطة  وتنافس��ت عل��ى  البع��ض 
في اإلقلي��م . لكن في الوقت نفس��ه، 
لديهن مصالح مش��تركة، مبا في ذلك 

الناحيتان العسكرية واالقتصادية.
يب��دو أن تركيا حت��اول ان تك��ون الرابح 
األكبر، فهي تراهن بصفتها دولة قائدة 
مستعدة للوقوف في وجه السعودية، 
التي أدت عالقتها الوثيقة مع إسرائيل 
ودورها القيادي ف��ي احلرب الكارثية في 

اليمن إلى تلطيخ سمعتها . 

عن نهج التعامل مع عنصرية إسرائيل اليت ال تتجزأ

 محمد بدر الدين زايد

يحت��اج املرء للعودة الهادئ��ة إلى ما كتبه 
املفك��ر املص��ري الكبي��ر عب��اس محمود 
ف��ي كتاب��ه »حي��اة  رحم��ه اهلل  العق��اد 
املس��يح«، وحتليل��ه لعالم م��ا قبل ظهور 
السيد املسيح الذي نقلت دعوته البشرية 
إلى فكرة العاملية اإلنسانية وجتاوز احتكار 
الهداي��ة اإللهية من جانب س��اللة واحدة 
من بني اإلنس��ان. وإذا تركن��ا جانب اجلذور 
التاريخية للعنصرية الصهيونية، وتوقفنا 
عند الس��ياق التاريخ��ي األورب��ي ومعاناة 
يه��ود أوربا من التميي��ز العنصري ضدهم 
فقد أدى هذا إلى الظاهرة الصهيونية التي 
أصبح��ت منظومة معقدة م��ن املفاهيم 
ردود  فيه��ا  اختلط��ت  الت��ي  العنصري��ة 
الفعل ضد ه��ذا التمييز الغربي الس��ابق 
مع التفس��ير اإلنتقائي للدين باألس��اطير 
لتنتج رؤية وتصورات سياس��ية من أسوأ 

مراحل التمييز العنصري في التاريخ.
واملظاهرات التي ش��هدتها إس��رائيل ورمبا 
يس��تمر بعضها لفترة قادم��ة من اليهود 
اإلثيوبي��ني ال تخ��رج ع��ن ه��ذا الس��ياق، 

فه��ي ظاهرة س��بق إنفجارها ع��دة مرات 
وآخرها عام 2015، ك��رد فعل ملعاناة هؤالء 
منذ اس��تجالبهم إلى إسرائيل عام 1984 
و1992، م��ع زيادة محدودة س��نوياً، وصلت 
به��م إلى حوالي 144 ألف نس��مة، يعيش 
غالبيتهم في مناطق عش��وائية أو ش��به 
ذلك، وميارس��ون الوظائ��ف الدنيا، ويعانون 
ارتف��اع نس��بة اجلرمي��ة والفق��ر، ومن ثم 
أزمات متواصلة مع الشرطة اإلسرائيلية، 
املتم��ع  بقي��ة  م��ن  دوني��ة  ومعامل��ة 
اإلس��رائيلي، والسبب في كل ذلك أن عدداً 
كبي��راً من حاخامات إس��رائيل يتش��كك 
ف��ي يهوديته��م، ويعتبره��م مس��يحيني 
ع��ون اليهودي��ة، ول��وال فت��وى م��ن أحد  يدَّ
أكبر حاخامات اليهود الش��رقيني يوسف 
عوفاديا باعتبارهم يهوداً من ساللة قبلية 
يهودية قدمية ل��كان وضعهم أصبح أكثر 
س��وءاً مما ه��م فيه اآلن، وعموم��اً األمر في 
تفسير أوضاع هؤالء الفالشا يعود للونهم 

باألساس.
وقب��ل أس��ابيع كتب��ت أكث��ر من م��رة عن 
أوض��اع ع��رب 1948، وخاص��ة م��ا يتعلق 
بصدم��ة دروز إس��رائيل، الذين اكتش��فوا 
بع��د محاولته��م االندم��اج ف��ي املتم��ع 
اإلسرائيلي والتخلي عن هويتهم العربية، 
أنهم باعوا ألنفسهم الوهم ولم يصبحوا 
مواطنني كامل��ي األهلية واحلقوق في هذا 
املتم��ع، وهو ما لم يك��ن قائماً قط في أي 
مرحل��ة، وبعد اندفاعهم لعق��ود عدة في 
خدمة هذه الدولة العنصرية، يصدر قانون 
يهودية الدولة اإلس��رائيلية، ليتحولوا من 
مواطنني من الدرجة الثانية إلى التالش��ي 

املس��لمني  مث��ل  مثله��م  والتهمي��ش 
واملس��يحيني م��ن عرب 1948، م��ع فارق أن 
هؤالء لم يتنازلوا ع��ن هويتهم وثقافتهم 

العربي��ة ومتس��كوا بها عبر ه��ذه العقود، 
وعموماً ليمحي هذا القانون أي أوهام حول 
من مايزال يتوهم منهم حول حقيقة هذا 
املتم��ع الصهيوني املتعصب، وأي نوع من 
الدميقراطي��ة يطبق��ه فهي لفئ��ة وحدها 
والباقون محرومون من ممارس��تها بشكل 
كامل، عل��ى األقل ما دام مس��يطراً عليه 

من هذا اليمني املتطرف.
األم��ر إذاً أن ه��ذا الفك��ر العنص��ري، الذي 
يستبعد اآلخر من دولته، عنصريته ال تتجزأ 

بل توجه لكل اآلخرين، ومتتد إلى مكوناته 
ذاتها، فالن هذا مرتبط بتقاليد عميقة من 
االنغالق، ووهم أنه ش��عب اهلل اخملتار الذي 
يس��تحق وح��ده رعاي��ة اخلال��ق ورحمته، 
وأنه لكي ميك��ن مواصلة هذه األوهام عبر 
التاريخ فالبد من قبول منظومة متكاملة 
م��ن األس��اطير واألف��كار الت��ي جتعل من 
مواصلة ه��ذا الفكر أمراً ممكناً، ولعل هذا 
األمر قد يعي��د االعتبار إلى بعض مفكري 
اليس��ار املصري والعرب��ي الراحلني الذين 
كانوا يرون قبول أي تس��وية مع إس��رائيل 
ولو غير عادلة وترك تناقضات هذا الكيان 
الصهيون��ي الداخلية لتقض��ي عليه من 
الداخل، وكان��وا يراهنون على التناقضات 
بني اليهود الش��رقيني والغربيني بش��كل 
خ��اص إلحداث ه��ذا، وأن م��ا يجمع هؤالء 
أق��ل مم��ا يفرقه��م، فض��ال ع��ن أن الفكر 
االس��تعالئي العنصري ال يتوقف عن إفراز 
أمراض��ه وعلله م��ا يكف��ي للتخلص من 
هذه الظاهرة التي ال تس��تقيم مع العقل 
واحلقائ��ق التاريخي��ة . عموم��اً ف��ات أوان 
ذل��ك اآلن، ولكن الذي لم يف��ت أوانه قط 
م��ن جانبنا كعرب هو كيفية توظيف هذه 
الظاهرة ضد إس��رائيل، حتى بعد التراجع 
عن ق��رار األمم املتحدة اعتب��ار الصهيونية 
حرك��ة عنصرية، وهو تراج��ع رمبا قد ينظر 
إلي��ه تاريخياً كمؤش��ر لتراج��ع القضية 
الفلس��طينية، وال ميك��ن إع��ادة عق��ارب 
الساعة إال بسياسة النفس الطويل وعبر 
تراكم خطوات عديدة صغيرة ومتوسطة.

وف��ي كل مرة تتبدى سياس��ات إس��رائيل 
العنصري��ة أو القمعي��ة نق��ول لع��ل هذا 

اخلي��ط نب��دأ من��ه، ولكننا ال نفع��ل، ومع 
ذلك فإن مس��ألة يهود إثيوبيا أو الفالش��ا 
أي��ا كان��ت ديانتهم احلقيقي��ة، خيط رائع 
للديبلوماس��ية الفلس��طينية الرسمية 
والشعبية، إلعادة الزخم للدعم اإلفريقي 
املتآكل للقضية، ووقف التحسن املتصاعد 
في صورة إسرائيل في هذه القارة، وأي دليل 
يفض��ح هذه الدول��ة العنصري��ة أكثر من 
هذا، فهم يعاملون حتى من يؤمن أو يدعي 
اإلمي��ان بديانتهم اليهودية، ولكنه أس��ود 
الل��ون معاملة عنصري��ة بغيضة، وال يريد 
غالبيتهم قبول انتمائهم لهذا الدين، وما 
يزالون يتحدثون عن تلك القبائل اليهودية 
القدمية دون أن نفهم كيف جاءوا من أنحاء 
العالم بس��ماتهم اخملتلفة كشعب واحد 
مختار، ول��وال خالفهم مع األغيار اآلخرين، 
لواصل��وا سياس��ات االس��تعالء واحل��ذف 
داخل أنفس��هم لضمان النقاء العنصري 
الذي يدع��و للرثاء واخلجل .وه��ذا التحرك 
الديبلوماس��ي واإلعالم��ي وف��ي وس��ائل 
التواص��ل االجتماع��ي ف��ي أنح��اء القارة 
الفريقية والعالم س��يجد استقباالً جيداً 
لو سارع به اجلانب الفلسطيني والعربي.

وم��رة أخ��رى، أك��رر م��ا ذكرته ح��ول عرب 
األراض��ي احملتلة قب��ل 1948، وأن قضيتهم 
يجب أن تصعد إلى الس��طح كأداة وهدف 
في ذاته، أداة لفضح سياس��ات إس��رائيل 
العنصرية، وما سببه لهم القانون األخير 
من حتويله��م من مواطن��ني »درجة ثانية« 
مهمش��ني إلى حك��م اإللغاء حالي��اً، أما 
كهدف في ذاته فينبع من كونهم مواطنني 
من حقه��م ممارس��ة حقوقه��م الكاملة 

السياس��ية واالجتماعي��ة واالقتصادي��ة، 
وهي ممارس��ة قد يكون له��ا تداعيات أكثر 
عمقاً في تغيير طبيعة النظام العنصري 
اإلس��رائيلي وتقرب كثيراً من فرص حتقيق 
الس��الم وإنه��اء املعان��اة الفلس��طينية 

الطويلة.
العنصري��ة  وض��د  بس��بب  الص��راع  إن 
واالس��تعالء صراع قدمي وممتد عبر التاريخ، 
له��ذه  وكان  الكثي��ر،  البش��رية  كل��ف 
العنصرية دوره��ا دوماً في كثير من احلروب 
االس��تعمارية  وتلك  القدمية  والصراع��ات 
األكث��ر قرب��اً عب��ر التاريخ، وكان��ت احلرب 
العاملي��ة الثانية مبا كلفته للبش��رية هي 
أقص��ى مراح��ل ه��ذا الص��راع وخطيئ��ة 
العنصري��ة الكب��رى، وإذا كان��ت النازي��ة 

والفاش��ية ثم القومي��ة اليمينية احلالية 
الت��ي جتت��اح ال��دول الغربي��ة اآلن هي آخر 
صور ه��ذه العنصري��ة البغيض��ة بخالف 
الصهيونية، فإن أحد أهم جذور هذا الفكر 
العنص��ري الصهيوني ميتد إلى تقاليد هي 
األولى في ترسيخ هذا الفكر املشوه والذي 
كان ل��ه دور تاريخ��ي ال ميك��ن االس��تهانة 
به في انتش��ار هذا الفك��ر املريض، ويجب 
عل��ى  والفلس��طينيون  الع��رب  يرك��ز  أن 
ه��ذا البعد ال��ذي قلنا دوماً أن��ه في عصر 
التواصل االجتماعي الواسع هو أقوى أداة 
ميكن من خالله��ا تغيير مس��ار املواجهة 
اخملتل��ة بني اجلانبني، م��ا يجعل هناك دوماً 
مس��احة أكب��ر لألم��ل ولتغيي��ر معادل��ة 

اإلحباط الراهنة.

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

الصراع بسبب وضد 
العنصرية واالستعالء 
صراع قديم وممتد 
عرب التاريخ كلف 
البشرية الكثري

ملاذا تفرط تركيا 
يف حقها السيادي 
يف نشر أي 
منظومة دفاع 
جوي تختارها ؟

عندما يـُهدد السيد نصر 
اهلل بإعادة إسرائيل 
إىل العصر الحجري 
تنياهو 

ِ
فإنـّه يرد على ن

والقادة اإلسرائيليني 
باألسلوب نفسه

7 NO.3225 .TUE . 16 .JUL .2019  2019 /  7 / 16 آراءالعدد )3225( الثالثاء

فاينانشيال تايمز: السعوديون يعتزمون 
الســماح للنســاء بالســفر مــن دون إذن 

الولي

من صحيفة الفاينانش��يال تامي��ز البريطانية نقرأ 
مق��اال ألحمد العمران يتحدث عن خطة س��عودية 

إلسقاط إذن الولي عن سفر املرأة.
ويقول العمران إن ذلك يأتي ضمن مساعي احلكومة 
لتخفي��ف القي��ود االجتماعي��ة في املتم��ع الذي 

يهيمن عليه الرجال.
ويش��ير الكاتب إلى ان القرار، ال��ذي أكده اثنان من 
كبار املس��ؤولني ف��ي اململكة أحدهم��ا مقرب من 
الدي��وان امللكي، يأتي وس��ط ضغ��وط متزايدة من 
املتمم��ع الدولي بش��أن حقوق املرأة ف��ي اململكة 
وخصوص��ا بع��د ه��روب مجموع��ة م��ن الفتي��ات 

السعوديات وطلبهن اللجوء في دول أجنبية.
ويذك��ر الكات��ب أن تعليم��ات ص��درت إل��ى جلن��ة 
حكومي��ة إلع��ادة النظر في القوان��ني التي تقضي 
بعدم الس��ماح لإلناث إطالق��ا وللذكور ممن هم دون 
سن ال� 21 بالسفر خارج اململكة إال بإذن ولي األمر، 

ومن املتوقع أن تعدل هذه القوانني لتسمح ملن بلغ 
ال� 18 من العمر بالسفر دون احلاجة إلذن ولي األمر.

وق��ال الكاتب إن الق��رار قد يريالنور م��ع نهاية هذا 
الع��ام وفق��ا ألح��د املقربني م��ن اللجن��ة، وكانت 
صحيفة عكاظ أول من نشر التصريحات الرسمية 

عن هذه التعديالت.
وميض��ي الكات��ب ليوض��ح أن حص��ول امل��راة على 
حرية الس��فر ميثل انتصارا لها في املتمع احملافظ 
السعودي، وطاملا س��عت منظمات حقوق اإلنسان 
إلنهاء نظ��ام الوالية الذي وصفه بأن��ه يتعامل مع 

املرأة دائما ك� “الُقصر”.
ويضي��ف الكات��ب أن تعزي��ز متكني امل��رأة كان منذ 
البداي��ة جزءا من رؤية ول��ي العهد األمير محمد بن 
سلمان. وش��هدت اململكة العام املاضي السماح 
للمرأة بقيادة السيارة باإلضافة إلى نزع صالحيات 
هيئ��ة األم��ر باملع��روف والنهي ع��ن املنك��ر والتي 
كان��ت تفرض قيودا على لب��اس املرأة وخروجها في 

االسواق.
لكن في املقابل، يقول الكاتب إن السلطات مارست 
القمع في حق ناش��طات طالنب مبزي��د من احلريات 

للم��رأة وطرحن تس��اؤالت ح��ول جدية الس��لطة 
في متكني املرأة في ظل نس��بة بطالة للنس��اء في 
اململك��ة بلغت %32.5، واس��تمرار اعتقال بعضهن 

بتهم تتعلق بعملهن في مجال حقوق اإلنسان.
ويق��ول الكات��ب إن القي��ود املفروض��ة عل��ى املرأة 
الس��عودية برزت حتت دائرة الضوء ه��ذا العام بعد 
هروب الش��ابة رهف القن��ون، 18 عام��ا، من أهلها 
خوفا على حياتها وفقا ملا قالته، وانتهى بها احلال 

في كندا التي منحتها حق اللجوء.
ويختم الكاتب بتغريده إلحدى النساء السعوديات 
عل��ى موقع تويتر تقول فيها: “نظام الوالية لم يلغ 
بع��د، وحت��ى إن ألغي فلن تكون هذه ه��ي النهاية، 
هدفنا هو حتطيم تس��لط الذكورية وإنهاء العنف 
املنزلي، نضالنا سيس��تمر وأصواتنا سترتفع حتى 

تنعم كل النساء باحلرية واالستقاللية واألمان” .

آي: هل سوريا آمنة لعودة الالجئني؟
نش��رت صحيفة آي ونقرأ تقري��را لكلوي كورنيش 
وأسير خطاب عن الس��وريني وكيف أن اخلوف على 
حياته��م مينعهم من الع��ودة إلى ديارهم. ويس��رد 
التقرير ردود فعل بعض من عادوا إلى س��وريا وكيف 

أنهم رمبا لم يندموا على قرار العودة لكنهم الزالوا 
يش��عرون باخل��وف م��ن أن يت��م أخذه��م للتجنيد 
االجب��اري والدف��ع به��م للقت��ال لصال��ح النظام، 
أو أن يت��م الوش��اية به��م وينتهي احل��ال بهم في 

املعتقالت.
أم��ا الالجئني من الس��وريني في دول اجل��وار فيقول 
التقري��ر إن بعضهم رمبا يتمنى العودة إلى س��وريا 
لكنهم يخش��ون من أن الوضع لي��س مالئما بعد، 
في حني يرى البعض أن عودتهم مستحيلة لوجود 

أقارب لهم محتجزين في الداخل السوري .
وينق��ل التقرير ع��ن الباحث��ة في منظم��ة العفو 
الدولية، س��حر مندور قوله��ا إن “تعقب أو البحث 
ع��ن العائدي��ن إل��ى س��وريا صع��ب، إن��ه كالثقب 
األسود”. أما نورا غازي، مديرة منظمة “نوفوتوزون” 
املتخصص��ة ف��ي تق��دمي الدع��م ألس��ر املعتقلني 
فتقول: “س��وريا ليس��ت أمنة على اإلطالق ألولئك 
الذي��ن هربوا منها خوف��ا من االعتق��ال او اإلخفاء 

القسري”.
ويخت��م التقري��ر بالقول إن منظم��ات ومجموعات 
حقوق اإلنس��ان تخشى من أن تتجه الدول األوربية 

إل��ى الدف��ع ب��ان س��وريا أصبح��ت جاه��زة لعودة 
الالجئ��ني الذين يتجاوز عدده��م 5 ماليني، وبالتالي 
تعطي��ل ورفض طلب��ات اللجوء للس��وريني هناك 
الذي��ن قد ال تقبلهم دمش��ق، أو ق��د يدفع ذلك دول 
اجلوار السوري إلى ترحيل الالجئني من بلدانهم إلى 

سوريا ملواجهة املصير املهول.

مونــت كارلــو : “5 جــي” ملراقبــة أقليــة 
األيغور الصينية املسلمة

وفي صحيف��ة مونت كارلو كتب إيوان س��ومرفيل 
مق��اال ع��ن اعت��زام الصني االس��تعانة بش��ركات 
تكنولوجي��ة تس��تخدم اجليل اخلام��س من نظام 
االتص��االت “5 ج��ي” ملراقبة األقلية املس��لمة في 
خطوة قد تشعل ما يوصف بأكبر حملة اعتقاالت 

على أساس عرقي منذ احلرب العاملية الثانية.
الصيني��ة  الس��لطات  أن  إل��ى  الكات��ب  ويش��ير 
تس��تخدام تكنولوجيا االتص��االت اجلديدة ملراقبة 
س��لوك األقلية املس��لمة البالغ عددها حوالي 11 
مليون ش��خص وتتركز في إقليم ش��ينجيانغ، عن 
طريق كامي��رات املراقبة في الش��وارع، إضافة إلى 
وض��ع باركود رقم��ي على أب��واب بيوت املس��لمني 

هناك.
وينقل الكاتب عن خبراء في مجاالت التكنولوجيا 
وصفهم ملا يحدث بأن��ه عملية مراقبة على نطاق 
واسع، وأن البيانات غير املعلنة املقدمة للدولة عن 
مس��لمي األيغور تقود الش��رطة الصينية لتنفيذ 
أكب��ر حملة اعتقاالت على أس��اس عرقي منذ عام 
1945، وأن عدد احملتجزين في السجون الصينية من 

األيغور بلغ مليون شخص.
ويقول التقرير إن خبير أمن املعلومات، جريج والتون 
وصف ما يحدث في شينجيانغ بأنه مرحلة مبكرة 
من شكل جديد للحكم يتم التحكم فيه باألفراد 
من خالل شبكة مراقبة خوارزمية تنبؤيه متقدمة، 
مث��ل هذه األنظمة رمب��ا يتم تصديره��ا لدول أخرى 
وبالتالي فإنها إنها نكسة لقضية حرية اإلنسان.

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 .

منظومة )إس 400(.. أمريكا تهدد  والناتو يندد  وتركيا ختاطر

الصحافـة األجنبيــة

ترســــم خارطــة املتغريات السياسيــة يف املنطقـــة العربيـــــة و الشرق األوســـط

ملاذا سارع ِنتنياهو بالّرد على خطاب السّيد نصر اهلل والتهديد 
بتدمري “حزب اهلل” ولبنان ؟ 



عبد املحسن عباس الوائلي

اع��وذ ب��اهلل منه��ا انه��ا اتعبتن��ي وكأنني 
مس��ؤول عن كل ما أراه في الواقع الس��يئ 
الذي تعيش��ه ب��ادي واراجع نفس��ي مرات 
عديدة قائا لها اهتم��ي بأمورك ودعي هذه 
االفكار الت��ي تدور في ذهن��ك فتقول اذا لم 
اهت��م وذاك ل��م يهتم وهي ل��م تهتم فمن 
املسؤول اتريدنا ان نعيش كالبهائم النفقه 
ش��يئا ال، ال، البد من حتمل املس��ؤولية رغم 
صعوبته��ا ودعين��ي احدث��ك ب��كل جدية.. 
وعليك ان تصغي مل��ا اقوله وتنقليه لغيرك 

وبكل وضوح.
ش��عوبنا  وتنه��ار،  تتف��كك  »اوطانن��ا  ان 
تعاني وتنس��حق وجتوع، مجتمعاتنا تتهرأ 
وتتفت��ت، كرامتن��ا تهان، مصيرن��ا بكامله 
على ك��ف الف عفري��ت، واحلري��ات فوضى، 
والدميقراطية كاذب��ة .. والكام اصبح هذرا، 
واالدب غث��ا، والكتابة ارتزاق��ا، واحلق باطا، 
وال��ف عاهة، والف س��بب .. وال��ف ذريعة«. 
تلك ه��ي قس��مات الص��ورة القامت��ة التي 
تصفع روح الق��ارئ العربي كل صباح، وكل 
اس��بوع، وكل ش��هر في كتابات عدد كبير 
من الكتاب والصحفيني العرب »املهاجرين« 
اما طوعا او قسرا او ارتزاقا. وقد يكون بعض 
تل��ك القس��مات على تل��ك الدرجة اخمليفة 
من البش��اعة، وقد تكون احلي��اة، في بعض 
اوطانن��ا، قد اصبحت جحيما او ما يش��به 
اجلحيم، وقد تكون الهجرة، هجرة االدمغة، 
في بع��ض حاالته��ا، عام��ا ايجابي��ا على 
صعيد التطهير واملقاومة والتوعية ونشدان 
االفضل واالكرم من ظروف املعيشة وظروف 
التفكي��ر والعطاء. ولك��ن للصورة وجه اخر 

الينقص��ه االش��راق، وال ندري مل��اذا يغيب او 
يغيب عن »اوج��اع« ذلك البعض من االقام 

العربية املهاجرة.
ف��اذا كانت اوطاننا في خط��ر، كما يقولون، 
فأنها مازال��ت قائمة وان تداع��ت، الى حني 
ج��دران بعضها. واذا كانت ش��عوبنا تعاني 
ما تعانيه فأنها مازالت صامدة تقاوم بعناد، 
وتقاتل ببطولة، وتصب��ر وتصابر، واذا كانت 
كرامتنا متتهن او تداس، س��واء من اخلارج او 
من الداخل، فلماذا جننب عن االشارة بأصابع 
اليدين او بأصابع القدمني الى كل من جرنا، 
او يجرنا دائما، برعونة حمقاء او بسياس��ة 
ش��وهاء، الى مواقف متس بش��رفنا القومي 
وشرفنا االنساني. انخاف الضرب او السجن 

او اجلوع او املوت؟ 
ان الهجرة ظاهرة بشرية قدمية قدم الوجود 
البش��ري، والدواف��ع اليه��ا كثي��رة، وهناك 
هج��رات وهج��رات لي��س مج��ال تعداده��ا 
وتفصيل اس��بابها في ه��ذا املكان، وحملة 
االق��ام او حملة االدمغة بش��ر كس��واهم، 
وامنا يحز في انفس��نا ان ن��رى هذه الظاهرة 
املمجوج��ة من الكتابة الس��وداء تتفش��ى 
على نطاق واس��ع على صفح��ات صحفنا 
ومجاتن��ا املهاج��رة، وان تلق��ى تش��جيعا 
وترحيب��ا م��ن بع��ض النق��اد او املعلقني أو 
املعجب��ني على الرغم مما تش��يعه من يأس 
وما تنفثه من احباط وما تس��ببه من بلبلة 
نفس��ية أو فكري��ة، وكأننا مبن مي��ارس هذا 
الل��ون م��ن التفكي��ر والكتابة يس��عى الى 
اخفاء عيب فيه بواس��طة احلدي��ث املبالغ 

فيه عن عيوب االخرين.
فمن ه��ؤالء الكتاب من يتألم فعا، ومصادر 
امله كثي��رة، وهو لي��س في جمي��ع االحوال 
راضي��ا عن وضعه اخلاص أو عن »هجرته« أيا 
كان س��ببها، النه اليجد ه��ذا الوضع الذي 
القى بنفسه فيه، او القت به الظروف فيه، 
منس��جما كل االنس��جام م��ع »ماضي��ه« 
النضالي، فابد اذاً م��ن اللجوء الى تبريرات 
تس��يء في النهاية الى نفس��ه والى كل ما 

كان يؤمن به.
ومن ه��ؤالء من افلس فكرا واميانا، الس��باب 

ش��تى، ولكن��ه متش��بث بقلم��ه االعم��ى 
بعصاه، فيض��رب ذات اليمني وذات اليس��ار 
ليقول للناس: »ان��ا هنا.. ملا ازل موجودا، وملا 
يزل لدّي ما اقوله«، والرغبة في ان يقول املرء 
كل شيء تنتهي به غالبا الى اال يقول شيئا 

على االطاق.
ومن هؤالء الكتاب من »استقال« نهائيا من 
العه��د الذي ربط به حيات��ه وفكره، وانكفأ 
على ذاته، يكتب، ان هو كتب لنفس��ه، فلم 
يع��د القل��م، بنظ��ره، س��احا، وال الكلمة 
خيطا م��ن ن��ور، وال الكتابة فع��ل اميان، وال 

االنسان انسانا.
النري��د التجن��ي اب��دا، والنري��د التع��رض او 
التعريض بأحد ممن عشقنا ادبهم وافكارهم 
وتغذين��ا بهم��ا فك��را واس��لوبا. كم��ا اننا 
الننكر ان اوضاعنا االجتماعية السياس��ية 
واالجتماعي��ة فيه��ا الكثي��ر م��ن العيوب 
وما يش��وه واقعنا، بني ش��عوب العالم، من 
ام��راض وم��ا يفس��د حياتن��ا من ممارس��ات 
بعض الذين اوصلتهم رداءة االجواء وتخلف 
العق��ول الى مراك��ز املس��ؤولية. الننكر من 
ذلك ش��يئا عل��ى االطاق، ول��ن نحمل رأس 
النعام��ة بني كتفينا. امن��ا اخلطأ الكبير في 
نظرنا، ه��و التجاهل املتعم��د للوجه االخر 
من الصورة، فهناك دماء عربية تراق بسخاء 
على اكثر من جبهة في ارجاء وطننا الكبير 
دفاعا عن الش��رف العربي والوجود العربي، 
وهناك ش��عوب عربية تصمد وتقاوم، سواء 
ف��ي وجه ع��دوان خارج��ي أو ف��ي وجه قمع 
داخلي، دون ان حتني هامتها او تطوي رايتها. 
وهذه الش��عوب بأمس احلاجة الى اصحاب 
ال��رأي وزارع��ي االمل م��ن ابنائه��ا. وهي لن 
تغف��ر ابدا للمنتظرين او املنظرين من بعيد، 
او للراغب��ني بالعودة بع��د ان »تروق االحوال« 
او للمتخذين من »الهجرة« س��تارا ش��فافا 
للنك��وص او اله��رب م��ن حتمل املس��ؤولية 
م��ع كل م��ا يترتب عل��ى ذل��ك التحمل من 
تضحيات »واذا لم احترق انا، ولم حتترق انت، 
ولم نحترق نحن، فمن اين يجيء النور« كما 
علمن��ا ناظم حكمت ش��عرا وفع��ا.. ليتنا 

نطبق ما تعلمناه فعا القوله با فعل.

اسعد عبداهلل عبد علي

من��ذ الي��وم االول لفت��وى اجله��اد الكفائ��ي في 
مواجه��ة امل��د االرهابي الداعش��ي, وهناك خط 
يح��اول ايجاد عث��رات يتعكز عليها كي تش��وه 
صورة االجناز الكبير الذي حتقق للعراق والعراقيني, 
فا نصاب بالدهشة عندما جند عشرات املقاالت 

املسمومة التي تطعن 
انتصارات احلش��د  في 
توجيهه��ا  وحت��اول 
ه��ذا  وكان  طائفي��ا, 
رهانهم في فترة احلرب 
ضد احف��اد ابي جهل 
وابي سفيان,  وعكرمة 
اصبح��ت  ان  ال��ى 
كتاباته��م غير صاحلة 
للق��راءة حي��ث فه��م 
هؤالء  غ��رض  اجملتم��ع 
املنس��جم متام��ا م��ع 
وج��ود داع��ش, عندها 
للبح��ث  الب��د  كان 

عن وس��ائل اخ��رى للقضاء على منج��ز الفتوى 
املباركة. وبعد اعان النصر النهائي على جيوش 
الكف��ر اعد العدة الطاب��ور اخلامس بحملة ضد 

قيادات احلشد الشعبي.
فيب��دو مما يحصل ان هنالك ق��وى تدير املواجهة 
وش��خوصها  قطع ش��طرجن بيد ق��وى ظامية 
مستترة خلف بيادقها, فكانت حملة اولى ضد 
القي��ادات ومحاولة للطعن بنزاهتها, فش��رعت 

االقام املس��مومة للكتابة والتجريح والتلفيق, 
وحتولت سطورهم الى مادة خبرية لوكاالت خبرية 
معروف��ة التوجه, وحتولت خياالت كتاب الس��وء 
الى حقائق يتم تطويرها والدفع بها عبر وسائل 
التواص��ل االجتماعي والقن��وات الفضائية, مع 
الضخ املس��تمر كي يستسلم املتلقي ويصبح 
ردة فعل لفعلهم الشرير. لكن خاب هذا الرهان 
مع الوق��ت, وانكش��ف تدليس��هم وخداعهم, 
وس��قطت اس��ماء وكيانات في خانة التسفيه 
املتعمد. لتاتي بعدها صفحة جديدة من اخلبث 
اخملتل��ط ب��ني )البعثي��ني وتكفيريني والس��ذج( 
للمطالب��ة بح��ل احلش��د حت��ت عن��وان انتهاء 
احلرب, احلقيقة عنوان خ��دع الكثيرون, لكن لم 
ينطل على الواعني, فدميومة 
الس��تمرار  حتت��اج  االنتص��ار 
الش��عبي,  احلش��د  تواج��د 
خصوصا  مستمر,  فالتهديد 
مع استمرار تواجد احلواضن, 
كذل��ك اخلط��ر مس��تمر مع 
الس��فارات  نف��وذ  توس��ع 
املرجعي��ة  ثالث��ا  الغربي��ة, 
الصاحل��ة هي من تق��رر وقت 
انته��اء الفت��وى, ولي��س عبر 
فيها  مش��كوك  اجته��ادات 

وفي اهدافها.
الق��رار احلكوم��ي  لق��د كان 
السابق باعتبارها تشكيات 
ترتب��ط برئيس ال��وزراء كافي��ا لرد اخمل��اوف التي 

يطلقها االخرون, لكن للمكر عنوان واسع.
ختاما اجد من الضروري الدفاع عن جتربة احلشد 
الش��عبي, ورد كل ناعق سوء يريد التصيد باملاء 
العكر, ومن املهم تطويرها مبا يخدم مجتمعنا, 
فمن املمكن ان تتحول جهود احلشد في السلم 
خلدمة اجملتمع, واملس��اهمة في درء االخطار التي 

تواجه اجملتمعات عموما.

نايف عبوش

الش��ك أن العصرن��ة ، مب��ا ابدعت��ه م��ن منج��زات 
أصبح��ت  ق��د  هائل��ة،  وصناعي��ة  تكنولوجي��ة، 
مح��ط انبهار اإلنس��ان املعاص��ر . وال ري��ب أنها قد 
أف��رزت في نف��س الوق��ت، تداعيات س��لبية ، ميكن 
تلمس��ها مبنعكس��ات الكثي��ر من اآلثار الس��لبية 
لتل��ك املنجزات، والس��يما في مجال ث��ورة االتصال 
واملعلوماتي��ة ، والثورة الرقمية، وغيرها، التي نعيش 

اليوم كل تفاصيلها بذهول.
وألننا اليوم، في البلدان النامية ومنها بلداننا العربية، 
متلقون للتقنيات، والعلوم، واملعارف ، ومس��توردون 
للس��لع واخلدمات ، ولس��نا مبدعني لها ، فقد صدم 
اإلنسان العربي املعاصر في الصميم بشدة عاصفة 
العصرن��ة، عندم��ا أنهك��ه ضجيجه��ا الصاخب ، 
ليجد نفسه قد وقع في دوامة من التصدع القيمي، 
والوجدان��ي، في ثقافته، وموروثه املعرفي ، حتت وطأة 
ذهول ش��ديد، وعجز واضح، عن مواكبة، واستيعاب 
تداعيات هذا الس��يل الهائل من اإلجنازات العلمية، 
والتكنولوجي��ة، باإلضاف��ة إلى انبهاره جت��اه ما بات 
يواجه��ه من حت��والت هيكلية، تفوق في تس��ارعها، 
حدود قدرت��ه على التصور ،الس��يما بعد أن أضحت 
ثقافته التقليدية متيبس��ة، وعاج��زة عن الصمود، 
في وج��ه حتديات عاصفة عصرنة معوملة، وجامحة، 
باتت تكتس��ح، كل ما حولها من موروثات، وثقافات  

وهكذا استكانت الثقافة العربية التقليدية، لتتآزر 
بعجزها ع��ن املدد والعطاء، م��ع تداعيات نقيضها، 
ثقاف��ة العصرنة املعومل��ة، واحلداث��ة املهيمنة ، في 
أقس��ى عملية اس��تاب لإلنس��ان العرب��ي املعاصر 
، ووضع��ه ف��ي دائ��رة االغت��راب، دون مراع��اة ألدن��ى 
خصوصية له ، فطاملا استهدفت ثقافة العوملة في 
زحفها العاصف ، تشويش منظومة القيم الثقافية 
التقليدية الس��ائدة ، بعد أن ج��ردت املواطن العربي 
م��ن ثوابت��ه الثقافي��ة، ومرجعياته القيمي��ة، التي 
كان يؤط��ر من خال اس��تلهامه لها، مامح هويته، 
ويحقق خصوصيته، وهو األمر الذي فسح اجملال أمام 
ثقافة العوملة ، مع انها طارئة ، لكي تصول وجتول في 
س��احتنا العربية، دون قيود ، وتعبث مبوروثنا، وحتطم 
وجودنا، ومتس��خ معالم هويتن��ا، ومتحو ثقافتنا، في 
عملية تدمير للوعي حاصرت الفرد، حتى بات يشعر 
بأنه أس��ير معطيات ثقافة معوملة، وقيم مهيمنة، 

تدفع��ه إلى الش��عور بالغربة، والضياع اإلنس��اني، 
واالنس��اخ التام من واقع��ه . وهكذا يقع اإلنس��ان 
العربي اليوم فريس��ة زحف ثقافة اآلخر املدمرة التي 
فرضت عليه من عالم مختلف القيم ليس له صلة 
بعامله، إال كمس��تهلك محض لبضائعه، ومعارفه، 

وضحي��ة انحطاط احل��ال الراهن الذي يعيش��ه في 
نفس الوق��ت، وبذلك ميكن القول في هذا الس��ياق، 
إن الثقاف��ة العربي��ة الي��وم، ل��م تع��د ق��ادرة ، على 
الصمود بوجه عصرنة معوملة تكتس��ح، وتبتلع كل 
ما حولها، مبا تس��ببه من خلل هيكل��ي في التوازن 
النفس��ي واالجتماعي لآلخري��ن ،باعتبارها عصرنة 
جامح��ة، تقتح��م احلدود بوس��ائلها املتع��ددة، با 
قي��ود، ودون احلاجة إلى تصري��ح. وإذا كان ال بد لنا أن 
نعم��ل على إع��ادة هيكلة واقع احل��ال، مبا يتاءم مع 
معايي��ر التحديث، والعصرنة، حتى ميكننا التعايش 
م��ع معطياته��ا، والتكيف م��ع اجنازاته��ا املتوالية، 
بأق��ل ضرر يلحق بأصالة هوي��ة الوجود االجتماعي، 
وامل��وروث الثقافي ، فإن ذلك ينبغ��ي ان يتم في إطار 
احلرص الواعي على احلفاظ على أصالة هوية املوروث 
احلض��اري جملتمعن��ا، وأمتن��ا، والتكي��ف ف��ي نفس 
الوقت، مع املعطيات اإليجابية للعصرنة، والتفاعل 

املب��دع، واخلاق معها، وإس��قاط كل ما هو س��لبي 
م��ن تداعياتها دون تردد. لذلك ب��ات األمر يتطلب من 
الكت��اب، واملفكرين، والدعاة، واملؤسس��ات املهتمة 
بالش��أن الديني، واالجتماع��ي، اإلنتب��اه اجلدي، إلى 
خطورة االنفصام بني األجيال القادمة، والبيئة التي 
اجنبتهم، والعمل على إدامة زخم التواصل احلقيقي 
املس��تمر بينه��م، وبينه��ا، وزي��ادة ح��س اإلرتب��اط 
باألصال��ة، وتعميق جذور اإلنتم��اء، في نفس الوقت 
ال��ذي ينبغي أن يتم في��ه االنفتاح بوع��ي تام، على 
معطي��ات العصرنة التقني��ة، واملعرفية، واحلضارية 
، والتفاع��ل م��ع توجهاته��ا اإليجابية بت��روي، ومن 
دون انبهار، أو تهيب، او خنوع، أو اس��تكانة ، ترس��خ 
في أوس��اط اجليل املعاص��ر، روح الفزع، واإلنهزامية، 
وتش��يع فيهم الشعور بالدونية، عند تعاطيهم مع 

تيار احلداثة اجلارف، تفادياً للضياع، واالستاب .

جاسب الشريفي

الس��وق  )2003( ش��هدت  بع��د ع��ام 
العراقي��ة انفتاح��ا كبي��را وأصبحت 
رائج��ة جلميع أن��واع الس��لع من كل 
بق��اع العال��م وخصوص��ا دول اجلوار 
العراقي��ة  الس��وق  إغ��راق  مت  بحي��ث 
بش��تى أن��واع البضائ��ع وخصوص��ا 
االستهاكية س��واء كانت محاصيل 
زراعي��ة أو م��واد غذائي��ة أو منتج��ات 
أخ��رى وانعكس هذا األمر س��لبا على 

واقع الصناع��ة العراقية بصورة عامة 
وأصبح��ت املنافس��ة معدوم��ة ب��ني 
املنت��ج الوطني والبضائع املس��توردة 
بسبب رخص أسعارها وقلة كفاءتها 
وع��دم فرض رس��وم كمركي��ة عليها 
واآلن ش��رعت بعض املصانع واملعامل 
العراقية بالعمل وطرح منتجاتها في 
السوق احمللية وأن كانت البداية بطيئة 
ج��دا ورغم الكف��اءة واجل��ودة العالية 
الت��ي يتمتع به��ا املنتج احملل��ي ووفق 
املواصفات العاملية إال أن هذه املصانع 
واملعامل سرعان ما تتوقف عن العمل 
ونكتفي بط��رح دورة أو دورتني إنتاجية 
للمس��تهلك بس��بب وجود البضائع 
املس��توردة ومن مناش��ئ رديئة وعدم 
الس��يطرة  وتقييم  ملعايير  خضوعها 
النوعي��ة التابعة للجهات الرس��مية 
وضع��ف الرقابة في املناف��ذ احلدودية 

وقلة اخلب��رة للعاملني فيها باالضافة 
إلى عدم وجود عنصر بشري مؤهل من 
الناحية الفنية للقيام بأعمال الرقابة 

املطلوب��ة وابتعاد الكوادر العاملة عن 
مواكبة التطور الذي حصل في أعمال 
الرقابة وعدم زجهم بدورات تخصصية 
في مجال عمله��م وجهلهم بتنفيذ 

القوانني النافذة أو التهاون في تطبيق 
القانون نتيجة الضغوط السياس��ية 
م��ن  واالبت��زاز  للتهدي��د  التع��رض  أو 
واالختصار  بعض اجلماعات املسلحة 
على االج��راءات الروتينية القدمية في 
عمليات التفتيش والرقابة والتي عفا 

عليها الزمن .
واملطل��وب اليوم م��ن احلكومة العمل 

على :
1- تفعي��ل قانون حماية املس��تهلك 
وهو املواطن العراق��ي الذي يعد أعلى  
الدس��تور  كف��ل  اجتماعي��ة  قيم��ة 
حمايته من كل أن��واع اخملاطر وضمان 
حقوقه وتق��دمي األفضل له مبا يضمن 
ل��ه العيش بحري��ة وكرام��ة ونتيجة 
العاملي��ة  األس��واق  عل��ى  االنفت��اح 
واإلغراق السلعي. باتت حياة اإلنسان 
العراقي في خطر كبير بس��بب دخول 

ه��ذه املواد الرديئة والتي لها مس��اس 
مباش��ر بحياة املواطن��ني ووصل األمر 
إلى اس��تيراد املواد الطبية والعاجية 
منتهية الصاحية أو اس��تيرادها من 
مناش��ئ رديئة وتس��وق إلى املواطنني 
عل��ى أنه��ا م��واد ذات نوعي��ات جيدة 
واألمثلة كثيرة ال يسع املقام لذكرها.

2- قي��ام احلكوم��ة بحماي��ة املنت��ج 
الوطني والس��عي إلنع��اش الصناعة 
وتقوي��ة االقتص��اد ومراجع��ة قان��ون 
إعفاء الس��لع املس��توردة من الرسوم 
الكمركي��ة ومنع دخول الس��لع التي 
ميك��ن صنعه��ا داخ��ل الب��اد ودع��م 
املنتوج احمللي ووضع اخلطط املناسبة 
للنه��وض بالصناع��ة الوطنية والتي 
هي األس��اس في حماية املس��تهلك 

واجملتمع من األخطار  احملدقة به .

تفاقمت كثيرا مش��كلة االيتام في الع��راق بعد عام 2003 
وجتاهل��ت احلكوم��ات املتعاقب��ة االع��داد الكبي��رة له��ذه 
الشريحة ، وحتى الفترة املاضية من القرن املنصرم كان عدد 
االيتام قلي��ا فلم تكن هناك حروب مدمرة  ، او اعمال تؤدي 
الى قتل جماعي او فتنة طائفية ، ولهذا كانت رعاية االيتام 
متواضع��ة حتدد مبعهد او اكث��ر لهم ، ومع م��رور الزمن وما 
تع��رض له العراق من عملي��ات ارهابية والتفجيرات والقتل 
اجلماعي ، اصبح عدد االيتام اكثر من خمس��ة مايني طفل 
يتيم إضافة ال��ى األرامل وللتذكير ف��أن الغالبية العظمى 
من االطفال والفتية اليتامى تركوا مقاعد الدراسة واجتهوا 
للعم��ل بعد ان ضاق بعوائله��م الفقر والعوز واحلرمان ، في 
ظل غياب تام لرعاية الطفولة وكفالة حياتهم ودراستهم 
ومس��تقبلهم ، واحلكوم��ات املتعاقبة لم ت��ول اي اهتمام 
لهم ، ولو أجرينا إحصاًء بني املوقوفني والس��جناء االحداث 
ف��أن الغالبية العظمى منهم فق��د والديه او احداهما ولم 
حتل مش��كلتهم ، فا وج��ود ملنظمات التربي��ة والطفولة 
والتش��ريعات وقوانني تضمن حقوقهم او حتى اس��تحداث 
دور ايت��ام تتناس��ب مع االع��داد الهائل��ة ، ان قضية االيتام 
ف��ي حالة عدم معاجلته��ا معاجلة فعلية ت��ؤدي الى نتائج 

خطيرة في املستقبل 
في مقدمتها انحراف 
القي��م والس��لوك اذا 
النفس��نا  نلحق  ل��م 
السريعة  باحللول  اوال 
والصحية باحتوائهم 
نه��م  حتضا ا و
في  قنبلة  س��تنفجر 
اي حلظ��ة وس��نكون 
امام مش��كلة نعاني 
نك��ن  ل��م  اذا  منه��ا 
رعايتهم  ف��ي  جديني 

واملشكلة في الذكور اذا تركناهم للعصابات املنظمة وجتار 
اخملدرات  ، والطام��ة الكبرى في االناث واخلوف من االنحراف 
وش��بكات الدعارة إننا امام قضية انسانية ووطنية ملحة 
التقب��ل التأخي��ر او التأجيل حتتاج من��ا جميعا التخطيط 
وبش��كل ج��دي إلنه��ا معاناتهم واقت��رح عل��ى احلكومة 
العراقية استقطاع دوالر واحد من واردات النفط إضافة الى 
املنح الدولية من منظمات الطفولة في العالم وما يجود به 
امليس��ورون توضع في خزينة الدولة وتسمى )اموال اليتامى 
امانة في اعناقنا( وهي خطوة ستنعش هذه الشريحة بعد 
ان تنظم بش��كل مدروس وبذلك نستطيع ان نحافظ على 

اجيالنا من الضياع واالنحراف .

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

وليست مكتوبة بخط اليد. 
مع اإلعتزاز واحملبة

تنويــه..إلى كتابنا األعزاء

 خارطة طريق

 ايتام العراق وجتاهل
احلكومات املتعاقبة
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االستثمار بابنائنا الطلبة

عائشة املوسوي

وانا اشاهد امهات الطالبات امام ابواب 
املراكز االمتحانية  للمرحلة االعدادية 
وحجم القل��ق التي تعل��و وجوههن . 
فرح االم في حال��ة اجابة ابنتها يفوق 
ف��رح االبن��ة وارى الوجوم عل��ى وجوه 
االهل في حالة خروج الطالبة متكدرة 

من االسئلة.
من هنا يبدأ التس��اؤل : كيف نستثمر 
بابنائن��ا وهم الش��غل الش��اغل لنا. 
وحتى بع��د التخرج م��ن جامعاتهم.

تعب االباء وس��هر االمه��ات كلها من 
اجل رس��التهم وه��ي ابنائه��م انهم 
ف��رح عوائلهم .. بينما النش��اهد هذه 
التضحي��ات ف��ي اغلب بل��دان العالم 
وخاص��ة املتحضرة حيث اس��تقالية 
ابنائهم بعد الثامنة عشر.. وقد تهتم 

الدول��ة بهم. ول��ذا ارى ان الدولة بوزارة 
التربية  هي املس��ؤولة ع��ن مخرجات 

التعليم حيث
كان العراق قب��ل  حرب اخلليج الثانية 
ميتل��ك ف��ي وزارة التربي��ة نظاما جيدا 
تعليم��ا واكادميي��ا  والتعليم فيه ذلك 
الوقت من افضل مس��تويات التعليم 
ف��ي املنطقه والدول اجملاورة وكان هدف 
العراق في تلك الفترة هو القضاء على 
االمي��ة واجلهل ليصبح الش��عب كله 
شعبا متعلم يجيد القراءة والكتابة. 
ال��وزارة حريص��ة على ذل��ك من خال 
دورات تطوعية لفتح مراكز محو االمية 
للذين لم يتس��ن لهم دخ��ول املدارس 
الق��راءة والكتاب��ة واصبحت  وتعل��م 
نس��بة القادرين على الكتابة والقراءة 
واس��تطاعت ش��ريحة  عالي��ة ج��دا 
كبيرة من الناس وهم باعمار تس��مح 
لهم باكمال الدراس��ة ابتداًء من محو 

االمية وصوال الى اجلامعات.
وكانت الوزارة حريصة اشد احلرص على 
ذلك جلعل الشعب شعبا واعيا يفهم 
مايدور من حوله الن دون التعليم يبقى 

االنسان جاها مغلوبا على امره
لك��ن ماتعرض اليه الع��راق من حروب 

وحص��ار )احلص��ار اح��د اقص��ى ادوات 
الضغ��ط عل��ى الش��عوب م��ن اج��ل 
عزله��ا ع��ن اجملتم��ع الدول��ي والتاثير 
على البنى املعرفية للش��عوب لتجد 
الش��عوب نفس��ها ف��ي واد والعال��م 
ف��ي واد اخ��ر( ادى الى تدني مس��توى 
التعلي��م في��ه بحيث وصلت نس��بة 
االمية الى مس��توى غير مس��بوق في 
تاريخ الع��راق التعليم��ي لذلك حتاول 
ه��ذه  تت��دارك  ان  اجلدي��دة  احلكوم��ة 
االزمة بتخصيص ج��زء من ميزانيتها 
السنوي للتعليم . اصبح التعليم في 
العراق مقس��وم الى ش��طرين تعليم 
حكومي وتعلي��م اهلي وهذا االمر ادى 
ال��ى تدن��ي مس��تويات التعلي��م لدى 
الطاب فالطالب بات غير قادر على ان 
يحصل من خال دراس��ته في املدارس 
احلكومية على معدالت تؤهله لدخول 
اجلامع��ة التي يتمنى اكمال دراس��ته 
فيه��ا والس��بب هو التدري��س املتدني 

وغير اجملدي لبعض املدارس 
اصبح البعض م��ن املعلمني  يتاجرون 
به��ذه املهن��ة العظيم��ة  والقيمي��ة 
ونس��ي انه قد ردد قسم التخرج على 
ان يق��وم بواجب��ه عل��ى اكم��ل وجه . 

ان قل��ة م��ن  املعلمني يس��اوم طابه 
بان يس��تدرجهم الى ظاه��رة الدورس 

اخلصوصية وال نعلم هل شرح املعلم 
وافه��ام الط��اب ف��ي البي��ت بذريعة 
ف��ي  تختل��ف  اخلصوصي��ة  ال��دروس 
امل��دارس احلكومي��ة وملاذا يس��توعب 
ال��دروس  امل��ادة ف��ي قاع��ة  الطال��ب 
اخلصوصي��ة وال يس��توعبها في قاعة 
املدرس��ة نتس��اءل املدرس متقصد ان 
يعط��ي كل طاقته مقاب��ل مبالغ من 
املال اذاً ملاذا اليعطي تلك الطاقة وتلك 

االمكاني��ة في قاعات املدارس ملاذا لم 
يض��ع في حس��بانه ان بع��ض اولياء 
االم��ور اليس��تطيعون توفي��ر مبال��غ 

الدروس اخلصوصية العالية الثمن 
هل اصب��ح التعلي��م جت��ارة؟ واذا كان 
الطال��ب يش��عر ب��ان هذا ح��ال البلد 
كي��ف يك��ون عندم��ا يصب��ح م��كان 
معلمه وكيف ستكون نظرته الى بلده 
ال��ذي رأى فيه الكثير من التعب  اال ان 
اس��تطاع ان يحص��ل على ش��هادته 
اجلامعي��ة .  قد تخ��رج الكليات طاب 
غير مؤهلني للتدريس وتقوم بتعيينهم 

في املدارس لينصدموا بواقع التعليم 
الواج��ب ايصاله الى الطاب ليفاجأوا 

بانهم غير اكفاء 
لذلك التجأوا الى اعطاء الطاب دروسا 
خصوصية بحجة ان عدد الطاب في 
الصفوف التس��مح لهم باالستيعاب 
ونس��وا ان بع��ض االهال��ي اصح��اب 
الدخ��ل احملدود لي��س بامكانهم توفير 
ذلك ليلجأ االهل الى العمل س��اعات 
وس��اعات لتوفير جزء م��ن هذه املبالغ 
اخملصصة للمعلم��ني الواجب عليهم 

اعطاءها داخل قاعات املدرسة

عجبا هل املناهج تختلف في املدارس 
عنها في قاعات الدرس اخلصوصية 

ولي��س ه��ذا فقط ظه��رت ف��ي االونة 
االخي��رة ظاهرة امل��دارس االهلية التي 
يص��ل مبل��غ التس��جيل فيه��ا من 2 
الى 3 ماي��ني دينار للعام الواحد يلجا 
مؤسس��وا ه��ذه امل��دارس ال��ى تعيني 
اكفأ املدرس��ني برواتب مغرية وحرمان 
املدارس االهلية من شريحة املدرسني 
االكفاء التي تفتقد املدارس احلكومية 
لهم ونس��وا مس��تقبل البلد وان هذا 

اجليل هم عماد البلد وحماته.

هل اصبح التعليم تجارة 
واذا كان الطالب يشعر 
بان هذا حال البلد كيف 
يكون عندما يصبح مكان 
معلمه وكيف ستكون 
نظرته اىل بلده؟

تفعيل قانون حماية 
املستهلك وهو املواطن 
العراقي الذي يعد أعلى  
قيمة اجتماعية كفل 
الدستور حمايته من كل 
أنواع املخاطر وضمان حقوقه

يقع اإلنسان العربي اليوم 
فريسة زحف ثقافة اآلخر 
املدمرة التي فرضت عليه 
من عالم مختلف القيم 
ليس له صلة بعامله

الغالبية العظمى من االطفال 
والفتية اليتامى تركوا مقاعد 
الدراسة واتجهوا للعمل 
بعد ان ضاق بعوائلهم الفقر 
والعوز والحرمان

بعد اعالن النصر النهائي 
على جيوش الكفر اعد 
العدة الطابور الخامس 
بحملة ضد قيادات 
الحشد الشعبي

محاية املنتوج الوطين ومحاية املستهلك العراقي

احمد شاكر الحلفي

العصرنة .. ضرورات التكيف وحتديات االستالب

 احلرب مستمرة ضد
احلشد الشعيب

النفس اللوامة .. وهجرة الشباب



النهائية  املباراة  السنغال  منتخب  بلغ 
القدم  كرة  في  اإلفريقية  األمم  لكأس 
للمرة األولى منذ عام 2002، بفوزه على 
الصديقة  بالنيران  تونس 1-صفر بهدف 
نصف  مباراة  من  اإلضافي  الوقت  في 
النهائي التي أقيمت بينهما اامس االول 

األحد في القاهرة.
بالتعادل  األصلي  الوقت  انتهى  وبعدما 
السلبي، جاء هدف ديالن برون خطأ في 
الدقيقة  مرمى منتخب بالده تونس في 
اإلضافي(،  الوقت  من   11 )الدقيقة   101
ليمنح منتخب السنغال بطاقة العبور 
من  الفائز  اجلمعة  ليالقي  النهائي،  الى 
املباراة الثانية في نصف النهائي، والتي 
جمعت   منتخبي اجلزائر ونيجيريا  أيضا 
على ستاد القاهرة الدولي.وبلغ املنتخب 
القارية  املنتخبات  أفضل  السنغالي، 
)فيفا(،  الدولي  االحتاد  تصنيف  في 
املباراة النهائية للمرة األولى منذ حلوله 
وصيفا للكاميرون عام 2002، علما بأنه 
ال يزال يبحث عن لقب أول في البطولة.
املنتخبات  ثاني  التونسي،  املنتخب  أما 
ففشل  الفيفا،  تصنيف  في  القارية 
في  ثان  لقب  الى  السعي  مواصلة  في 
علما  أرضه،  على   2004 بعد  تاريخه 
النهائي  نصف  في  يشارك  كان  بأنه 
التتويج.وقال  ذلك  منذ  األولى  للمرة 
مدرب السنغال آليو سيسيه بعد الفوز 
بلوغنا  على  عاما   17 مضى  فخر.  »هذا 
الى  خاصة  حتية  موجها  املرحلة«،  هذه 
جيريس  أالن  الفرنسي  تونس  مدرب 
السنغال  منتخب  على  أشرف  الذي 
»هذا  بالقول  و2015   2013 العامني  بني 
بعمل  قام  ألنه  أيضا،  له  هو  التأهل 
التحية  جيد مع السنغال«.ورد جيريس 

مدربا  »سيصبح  بالقول  سيسيه  الى 
سيفوز  كالعب.  عليه  كان  مما  أفضل 
له«. أمتناه  ما  كل  هذا  إفريقيا،  بأمم 
التونسية، شدد املدرب  وبشأن اخلسارة 
نتعرض  »عندما  أنه  على  الفرنسي 
لالقصاء، خيبة األمل هي التي تسيطر. 
التأهل هو  اللقاءات،  من  النوع  في هذا 
املنتخب  هذا  مستوى  على  كنا  املهم. 
السنغالي ونصف النهائي هذا، حصلنا 
على فرص لكننا لم نتمكن من حتويلها« 
حملتها  السنغال  أهداف.وبدأت  الى 
باملتوقع  مقارنة  البطولة  في  بتواضع 
اذ  املرشحني،  أبرز  من  يعد  منتخب  من 
ثانية خلف اجلزائر في  الدور األول  أنهت 
بالنتيجة  واكتفت  الثالثة،  اجملموعة 
النهائي،  وربع  ثمن  في  )1-صفر(  ذاتها 
على أوغندا وبنني تواليا.ولم تنفع معرفة 
في  السنغال  منتخب  بالعبي  جيريس 
ميل املباراة لصاحله، وهو اعتمد تغييرين 
بدأ بها مباراة  التي  بالتشكيلة  مقارنة 
)3-صفر(،  مدغشقر  أمام  النهائي  ربع 
بن  وأمين  دراغر  مبحمد  الزج  في  متثلت 
وغيالن  كشريدة  وجدي  مكان  محمد 
اجلزائر  منتخب  بلغ  ذلك  الشعاللي.الى 
اإلفريقية  األمم  لكأس  النهائية  املباراة 
على  بفوزه  عاما،   29 منذ  األولى  للمرة 
رياض  لقائده  بفضل هدف   1-2 نيجيريا 
مباراة  من  األخيرة  الثواني  في  محرز 
القاهرة. األحد في  النهائي  الدور نصف 
ومتكن محاربو الصحراء الذين لم يبلغوا 
منذ  القارية  للبطولة  النهائية  املباراة 
تتويجهم على أرضهم بلقبهم الوحيد 
عام 1990، من الفوز على نيجيريا بفضل 
إيكونغ  وليام  مدافعها  سجله  هدف 
الدقيقة  في  فريقه  مرمى  في  خطأ 
ألوديون  جزاء  بركلة  تعادل  أن  قبل   ،40

إيغهالو )72(، الى أن صنع محرز الفرحة 
مباشرة  حرة  ركلة  من  بهدف  اجلزائرية 
املنتخب  90+5.والتحق  الدقيقة  في 
تفوق  الذي  السنغالي  بنظيره  اجلزائري 
1-صفر  تونس  على  سابق  وقت  في 
برون  لديالن  بهدف  اإلضافي  الوقت  في 
خطأ في مرمى فريقه. وستكون املباراة 
الثانية  اجلولة  للقاء  استعادة  النهائية 
ملنافسات اجملموعة الثالثة، والذي انتهى 
الذي  محرز  1-صفر.وقال  اجلزائر  لصالح 
»نحن  املباراة  في  العب  أفضل  اختير 
أمم  نهائي  في  التواجد  ألن  جدا  سعداء 
إفريقيا هو أمر ال يصدق )...( نحن سعداء 
)اجلزائري(  الشعب  ألننا جنعل  جدا جدا 
وخلفنا  معنا  شعبنا  ان  نعرف  فخورا. 
الى احلد األقصى، ونريد أن مننحهم كل 
سيتي  مانشستر  العب  شيء«.وشدد 
»هو  اليوم  هدفه  أن  على  اإلنكليزي 
األكثر أهمية لي مع املنتخب الوطني«، 
»مينحنا  نيجيريا  على  الفوز  أن  معتبرا 
ستكون   )...( النهائي  خلوض  أكبر  ثقة 
معركة أخرى مع السنغال ونأمل ان نفوز 
بها«.وأكدت اجلزائر بقيادة املدرب جمال 

لتكون  ترشيحها  صحة  بلماضي، 
تصدر  أن  بعد  للقب  املرشحني  أبرز 
الثالثة  اجملموعة  الصحراء  محاربو 
في  انتصارات  بثالثة  األول  الدور  في 

ثالث مباريات، وفازوا في ثمن النهائي 
وتخطوا  نظيفة،  بثالثية  غينيا  على 
 3-4( النهائي  ربع  في  العاج  ساحل 
 ،)1-1 التعادل  بعد  الترجيح  بركالت 
وهي املباراة التي تلقت شباكهم فيها 

النسخة احلالية  األولى في  هدفا للمرة 
من البطولة.

بعد  البطولة  الى  العائدة  نيجيريا  أما 
اثر  و2017   2015 نسختي  عن  غياب 

 ،2013 في  الثالث  بلقبها  تتويجها 
املدرب  بإشراف  تصاعديا  أداء  فقدمت 
األول  الدور  فعبرت  رور،  غيرنوت  األملاني 
الثانية،  للمجموعة  الثاني  املركز  في 
قبل إقصاء الكاميرون حاملة اللقب 2-3 
النهائي في إحدى أجمل  الدور ثمن  في 
وأكثرها  اآلن  حتى  البطولة  مباريات 
جنوب  على  التغلب  الى  وصوال  ندية، 
بأن  علما  النهائي،  ربع  في   1-2 إفريقيا 
األخيرة كانت قد أقصت مصر املضيفة 

من الدور السابق.
على  وحيدا  تغييرا  بلماضي  وأجرى 
في  زفان  مبهدي  بالدفع  متثل  تشكيلته 
يوسف  من  بدال  األمين  الظهير  مركز 
ربع  في  الكتف  في  أصيب  الذي  عطال 
على  رور  اعتمد  املقابل،  في  النهائي. 
املقدمة،  خط  في  الضارب  الرباعي 
القائد  أيووبي،  أليكس  على  واملرتكز 
أحمد موسى وصامويل شوكويزي على 

اجلناحني، وأمامهما أوديون إيغهالو.

ان��ه الكابنت رزاق كش��كول موس��وعة كروية عميقة 
الذاك��رة وارش��يف غن��ي باملواق��ف التاريخي��ة الت��ي 

شهدتها املالعب  والتي غفل عنها حتى ذو االختصاص 
عن عمد او سهو ، وبعيداً عن شرح املواقف التاريخية 
الكروي��ة منذ دحرجة اول ك��رة وليومنا هذا الذي  جتده 
عند هذا الرجل املوس��وعي  صاحب االرش��يف الغني 
بالوثائ��ق التي تبرهن مدى مصداقي��ة طروحاته بعيداً 
عن احلس��د وبعض املنافس��ني فال يقوى ه��ؤالء  على 
الندي��ة او مجاراته في مواصلة الس��رد التاريخي ومن 
حيث اس��ماء الفرق واع��داد البطوالت ومس��مياتها . 
جليس مس��لي وكتاب مفتوح وتاريخ يدعو لالشتياق 
والتمن��ي ل��و كان ذل��ك الزمن حاض��راً هاهن��ا ، اليوم 
كان��ت لنا وقفة  معه ف��ي مقر رابط��ة الرياضيني في 
القش��لة حيث س��رد لنا العديد م��ن املواقف الكروية 
التاريخي��ة وس��ط انده��اش احلاضري��ن م��ن مهتمني 
واعالمي��ني  والعب��ني قدام��ى وع��دد كبير م��ن اعضاء 

الرابطة وكان ألس��ماء املؤسسات الكروية والبطوالت 
منذ تأسيس��ها في العهد امللكي حاض��راً بقوة مروراً 
باحلق��ب التاريخي��ة و قيام النظام اجلمه��وري  , وعلى 
اجلهات ذات العالقة واملهتمة بالش��أن الكروي حتديداً 
احتض��ان هذا الرج��ل لكي يقوم هو االخ��ر ومن خالل 
خبرات��ه  املتراكم��ًة واهتمام��ه ومتابعاته املس��تمرة 
لدوريات ك��رة القدم والبطوالت احمللي��ة منها والدولية 
وعل��ى م��دار  التاريخ الك��روي العراقي وض��ع اجلداول 
التاريخي��ة املهمة والفرق الكروية العريقة التي كانت 
االعمدة االساسية واملؤسسة لهذه اللعبة الشعبية 
الكبيرة ملا متتلكه من قاعدة جماهيرية واسعة ، واكرر 
بإحلاح مناش��دتي جلميع املس��ؤولني  ذوي االختصاص 
مرًة اخرى االعتماد على هذا االنسان  املوسوعي فلديه 
خزي��ن هائل م��ن الوثائق التاريخية الت��ي تثبت بطالن 

العدي��د من االخب��ار املفربكة منها والت��ي غابت  عن 
ذاك��رة اجلميع ،فمث��ل تلك الطاقات الت��ي متتلك هذه 
االمكاني��ات من الصعوبة مب��كان   التفريط بجهودها 
حيث نذرت مش��وار عمرها الطويل ولعاً بهذه اللعبة 
الت��ي ص��ارت معش��وقًة له��م وفاضت به��م الذاكرة  
بجميع تفاصيله��ا املهمة من مواقف واجنازات وتاريخ 
حافل باألسماء الكروية التي ظلمها التاريخ والظروف 
وغيرها م��ن الوقفات التاريخية الكروية التي اليس��ع 
احلدي��ث عنه��ا  ونحت��اج لوق��ت طوي��ل ف��ي  اخلوض 
بتفاصيه��ا اململ��ة ، حي��ا اهلل الكابنت رزاق كش��كول 
ونقول له شكراً جلهودك ومثابرتك واهتمامك املنقطع 
النظير في متابعة جميع االحداث الكروية التاريخية 
املهم��ة نتمنى لك املزيد من  النجاح والتفوق واهتمام 

ذات العالقة مبخزونك الكروي الكبير .

أه��دى النفط لق��ب الدوري 
بإس��قاطه  الش��رطة  إل��ى 
اجلوي��ة  الق��وة  الوصي��ف 
بهدف��ني مقابل ه��دف، في 
املب��اراة التي أقيمت مس��اء 
ملع��ب  عل��ى  االول،  ام��س 
الدول��ي حلس��اب  الش��عب 
والثالثني  السادس��ة  اجلولة 

من الدوري.
 سقوط اجلوية

 لم يكن القوة اجلوية بتركيزه 
ومبس��تواه احلقيق��ي، فيم��ا 
متكن النفط من االستحواذ 
على الك��رة واحملاول��ة اجلادة 

على مرمى القوة اجلوية.
ومتك��ن فرح��ان ش��كور من 
افتت��اح النتيج��ة برأس��ية 
مرت م��ن بني أق��دام احلارس 
فهد طالب في الدقيقة 37، 
فيم��ا أضاع عماد محس��ن 
اجلوي��ة  للق��وة  محاول��ة 
لينتهي الشوط األول بتقدم 

النفط بهدف دون رد.
 ف��ي الش��وط الثان��ي ع��زز 
النفط النتيج��ة بهدف ثان 
في الدقيقة 50 بعد أن تالعب 
ولي��د ك��رمي بدفاع��ات القوة 
اجلوية ومرر الك��رة إلى مازن 
فياض ليس��كنها الش��باك 

محرزا الهدف الثاني.

وبح��ث الق��وة اجلوية عن 
ومتكن  النتيج��ة  تقليص 
م��ن   69 الدقيق��ة  ف��ي 
املب��اراة، بعد أن احتس��ب 
احلكم مهند قاسم ركلة 
جزاء، س��جل منها عماد 

محسن.
احل��ارس  تأل��ق  فيم��ا 
مصطفى سعدون حلماية 
التعادل  فريقه من ه��دف 
ورد أكث��ر م��ن ك��رة لعلي 
يوس��ف، وتس��ديدة حملمد 
قاس��م لتنته��ي املب��اراة 
بهدف��ني  النف��ط  بف��وز 
مقابل هدف. ورفع النفط 
النقطة 57  إل��ى  رصي��ده 
الراب��ع،  للمرك��ز  وتق��دم 
فيم��ا جتم��د رصي��د الق��وة 
اجلوية عن��د النقطة 78 في 
املركز الثاني ليتوج الشرطة 

رسمًيا باللقب.
 خسارة الشرطة

وتوج فريق الشرطة باللقب 
رغ��م خس��ارته م��ن امليناء 
بهدف دون رد في املباراة التي 
أقيمت في ملع��ب الفيحاء 
مبدين��ة البصرة لذات اجلولة.  
الهدف الوحيد جاء بإمضاء 
الالعب حس��ني عبد الواحد 
ف��ي الدقيق��ة 24، وتوقف��ت 
املباراة لدقائ��ق معدودة بعد 
اعت��راض امليناء عل��ى ركلة 

ج��زاء لم يحتس��بها حكم 
املب��اراة وعجز الش��رطة عن 
إدراك التع��ادل لتنتهي بفوز 
امليناء بهدف، وس��ط فرحة 
اس��تفاد  ال��ذي  الش��رطة 
من خس��ارة مالحق��ه القوة 

اجلوية ليتوج باللقب. 
 وجتمد رصيد الش��رطة عند 
النقط��ة 86 وت��وج باللق��ب 
املين��اء رصيده  رف��ع  بينم��ا 
إل��ى النقطة 39 ف��ي املركز 

السادس عشر.

اعلن مدرب نادي الش��رطة، 
يوفوفيت��ش،  نيبوش��يا 
رحيله عن النادي بعدما قاد 
القيثارة اخلضراء الى حتقيق 
لقب ال��دوري املمت��از للمرة 

اخلامس��ة في تاريخ الفريق 
االخضر.

نيبوشيا تس��لم قيادة دفة 
بداي��ة  اخلض��راء  القيث��ارة 
ان  وجن��ح  احلال��ي  املوس��م 
يحصل على اللقب الغائب 

عن الفريق منذ 5 سنوات.
عب��ر  نيبوش��يا  ونش��ر 
صفحت��ه الرس��مية عل��ى 
»انس��تغرام« قائ��الً : »مل��دة 
12 ش��هراً، عزف��ت القيثارة 
املوس��يقى،  أجمل  اخلضراء 
حق��ق الالعب��ون واملدرب��ون 
واملوظف��ون الفني��ون، الذين 
ال ميكن ايقافه��م واجلمهور 
املتعص��ب  واإلدارة القوي��ة، 

حلم التتويج«.
واضاف »أهنئه��م من قلبي 
بلقب ال��دوري العراقي لعام 
ستس��تمر   ،1919/2018
بع��زف  اخلض��راء  القيث��ارة 
سأس��تمتع  وأن��ا  احلانه��ا 
كنت    أينم��ا  بتش��جيعهم 
أعطي��ت س��نة م��ن حياتي 
أحبب��ت  األخض��ر،  للن��ادي 
الذي��ن  والعراقي��ني  الع��راق 
وبلدهم..  القدم  يحبون كرة 

ستبقون في قلبي«.
ومن املؤمل ان يغادر نيبوشيا 
الى تونس للتوقيع على عقد 

تدريب فريق الصفاقسي.
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القاسم يعتلي صدارة اجملموعة االوىل بالدور التأهيلي للممتاز
صدارة  القاسم،  فريق  اعتلى 
التأهيلي  بالدور  االولى  اجملموعة 
على  بتغلبه  املمتاز،  للدوري 

اجلنسية برباعية نظيفة.
في  اهداف  ثالثة  القاسم  وسجل 
الشوط االول اثنان بقدم كرار عبد 
ياسر وهدف من حصة حارث حامت، 
طريق  عن  الرابع  الهدف  جاء  فيما 

قائد الفريق  كرار عبد ياسر ايضاً.
ويعد هذا الفوز، هو الثالث للقاسم 
في اجملموعة االولى املؤهلة للدوري 
تعادله  بعد  املمتاز،  العراقي 
سامراء  على  وفوزه  ميسان  مع 
متصدراً  ليكون  الشمال  وغاز 
عشر  برصيد  األولى  للمجموعة 

نقاط.

 بغداد / 
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نبض الشارع

ش��كرا لرئي��س االحتاد املصري الذي اق��ال مدرب املنتخب املصري بعد خس��ارته في 
الدور -16- امام جنوب افريقيا وفي نفس الوقت وفي ليلة اخلس��ارة ش��كل جلنة من 
اخلبراء الختيار مدرب جديد نقول له شكرا لك السرعة في القرار الذي فعلته بحق 
م��درب كان جيدا خدم الكرة املصرية وكذلك النكم دائما تبحثون عن اجليد واملتميز 
وهذه هي صفات االحتاد الذي يعمل جلمهوره فمرحبا مبثل هذا القرار وياليتنا نتعلم 
م��ن ه��ذه احلالة   ومقارنة مبا قلت اع��اله حيث عندنا من اجله��ل والتعالي في الرأي 
واصب��ح الوضع عندنا في موضوع��ة كرة القدم واملدرب القادم كما يش��اع واحيانا 
نصف االش��اعة تكون حقيقية هل مت س��ريا االتفاق مع عدن��ان حمد؟ ام جدد عقد 
كاتاني��ش؟ وكان االبتعاد عن اخذ املش��ورة او الرأي الس��ديد هو بنظ��ر االحتاد عبث 
في عبث وتداولت الصح��ف  وصفحات التواصل االجتماعي خبر عودة عدنان حمد 
لتدريب املنتخب بكرة القدم خلفا للمدرب الس��لوفيني كاتانيش الذي س��ينتهي 
عقده بداية ايلول القادم. لدينا مباراة في التصفيات   يوم 9/5 وقراءة سريعة لسيرة 
عدنان حمد التدريبية ضرورية حيث كان من الالعبني الذين يعشقون دكة االحتياط 
كثيرا لكنه لالمانة س��جل هدفا في مرمى مصر في االسكندرية وكان من الالعبني 

الذي��ن ال يع��ول عليه��م م��ن 
مدربينا الكب��ار منهم املرحوم 
عم��و باب��ا وانور جس��ام واكرم 
م��ن  مفروض��ا  وكان  س��لمان 
بعض املس��ؤولني الكبار انذاك 
على التواجد في املباراة وكانت 
اول اجنازاته الفوز بكأس اس��يا 
للش��باب واملرك��ز الراب��ع ف��ي 
اوملبياد اثينا في اليونان وكانت 
هنالك شكوك باعمار الالعبني 
لكن ال احد يس��تطيع التكلم 
بذلك لسطوة املسؤولني وعند 
اس��تالمه املنتخ��ب كان��ت له 
من النتائج السلبية ما ال نريد 
ذكرها النه��ا تؤملنا جدا وتوجه 

بعد ذلك لتدريب منتخب االردن وحقق بعض الشيء وكان اغلب العبو االردن   يلعبون 
في دوريات عربية وعاملية ولو ال اخلالف بني املدرب املصري واالحتاد االردني الذي س��بق 
عدنان حمد في تدريب االردن ملا وصل الى تدريب االردن ومنتخبه االول ولم يستطيع 
تقدمي العب واحد مييزه عن املدرب الذي سبقه وبعد فشله في التأهل لكاس العالم 
في التصفيات وامللحق توجه الى بلدان اخلليج ولبنان وفشل تام غير محسود عليه 
ثم اجته الى التحليل الرياضي واجملالس الرياضية في تلفزيونات اخلليج وهذا حال اي 
م��درب او العب معتزل ال يجد فرصة عمل اال القليل من اصحاب اخلبرة الذين قضوا 
عم��را في التحليل الفني وس��ؤال نوجه��ه الى االحتاد هل ان منتخ��ب العراق حقل 
جتارب للعربي والس��لوفيني كاتانيش وس��تاجن االملاني وغيره��م واخرهم )التحفة( 
عدنان حمد العاطل عن العمل لفترة اربعة س��نوات واعادة التجربة معه من جديد 
واملدرب��ون الذين ذكرتهم هم )خردة املدربني( ونقول لالحتاد لنا فترة باقية للتصفيات 
اقل من ش��هرين فلماذا ال يش��كل وفد من اخلبراء اصحاب جتربة كروية معروفني في 
وس��طنا الك��روي والذهاب الى لقاء الدكت��ور عادل عبد املهدي رئي��س الوزراء وطرح 
عليه استقدام مدرب من الدول التي لنا معها برتوكوالت رياضية مثل املانيا وروسيا 
والبرازي��ل وايطالي��ا وغيرها فنحن الي��وم نحتاج الى تفعيل كل ه��ذه البرتوكوالت 
ونبتعد عن دهاليز السماس��رة من اشباه )بهروزي( وملاذا كل هذه الضجة والعاطفة 
العمي��اء ح��ول عدنان حمد ولنقرأ تاريخ��ه بتمعن وهدوء ونق��ارن اجنازاته مع بعض 
مدربينا الذين اشرفوا على تدريب املنتخب فالرجاء من املسؤولني ان يقرأوا ما نكتب 
ويتخذوا الق��رار الذي يضمن صعودنا الى كاس العالم  والعمل الصالح دائما يؤخذ 

بالنية الصادقة. 

التصفيات بني 
كاتانيش وعدنان محد 

فاهم حسن فتاح

الجولة السادسة والثالثين من الدوري العراقي الممتاز 

الشرطة بطلاً للدوري العراقي والنفط يهدي لقب الدوري بفوزه على اجلوية 
نيبوشيا يعلن رحيله عن الشرطة ويوجه رسالة اىل مشجعي القيثارة

ميمي يوجه رسالة مؤثرة 
جلماهري الشرطة

عبدالسلم علي السليم :  خذوا تاريخ الكرة من هذا الرجل

عدنان حمد لم يستطيع 
تقديم العب واحد يميزه عن 
املدرب الذي سبقه وبعد فشله 
يف التاهل لكاس العالم يف 
التصفيات وامللحق توجه اىل 
بلدان الخليج ولبنان وفشل 
ثم اتجه اىل التحليل الرياضي 
واملجالس الرياضية

وج��ه جنم املنتخ��ب الوطني، والعب ن��ادي الدحيل 
القطري والش��رطة الس��ابق، مهند علي »ميمي«، 
رس��الة مؤثرة ال��ى جماهير القيث��ارة اخلضراء بعد 

اكمال اجراءات انتقاله الى فريقه القطري.
وانتق��ل »ميم��ي« الى صف��وف الدحيل 
القطري، حيث غ��ادر  بغداد متوجهاً 
اخلمي��س  فج��ر  الدوح��ة  ال��ى 

املاضي.
عب��ر  ميم��ي  ونش��ر 
الرس��مي  حس��ابه 
»انس��تغرام«  عل��ى 
محبي  »األع��زاء  قائالً: 
وجمهور نادي الشرطة.. 
ان ارت��داء قمي��ص الش��رطة 
كان فخ��را وش��رفاً لي لطاملا حلم��ت به منذ 
طفولت��ي.. متثي��ل الفريق األول وتس��جيل األهداف 
والفوز باأللق��اب كانت أمنيات وحتققت بفضل اهلل 

ثم بدعمكم ودعم زمالئي ومسؤولي النادي«.
وتاب��ع ان »كان م��ا حققته حتى اآلن في مش��واري 
البس��يط يعد جناح��ا فلكم الفض��ل بعد اهلل في 
ذل��ك.. الرحيل عن النادي ه��و خطوة جديدة مليئة 
بالتحديات أس��عى م��ن خاللها لرفع اس��م وعلم 
ب��الدي #الع��راق خارج الوط��ن حيث أمتن��ى أن أكون 
خير سفير وممثل لنادي الشرطة والشعب العراقي 
احلبي��ب.. أعدكم أن نلتقي يوماً ويلتم ش��ملنا من 
جدي��د .. أترك��وا لي مكان��اً في قلوبك��م ومتنوا لي 

التوفيق أينما ذهبت.. ابنكم مهند«.
يذكر ان الشرطة توج رسمياً بلقب الدوري العراقي 

املمتاز للمرة اخلامسة في تاريخه.

السنغال اىل النهائي بنريان تونسية صديقة وحمرز يقود اجلزائر اىل النهائي احللم
دور نصف نهائي االمم االفريقية في مصر 2019 







ست قطرات من الدم على قصاصة 
ورقية وعلبة زجاجية حتوي عظاماً 
مكس��رة .. هي العناص��ر الهزيلة 
التي يعتمد عليها الطب الشرعي 
العراق��ي لتس��ليط الض��وء على 
الفظائ��ع الت��ي ارتكبه��ا تنظيم 

داعش، خصوصاً ضد اإليزيديني.
الط��ب  اختصاص��ي  ويش��ّبه 
الشرعي محمد إحسان العملية 
باألحجي��ة، بينما يح��اول، مرتدياً 
قناعاً يغطي وجه��ه، إعادة جمع 
هي��كل عظم��ي ميي��ل لون��ه إلى 

االصفرار داخل مختبر في بغداد.
وق��د متّ جم��ع رفات بش��رية وأدلة 
وقرائن صغيرة في املقابر اجلماعية 
لتنظي��م داع��ش. بينم��ا أُخ��ذت 
عينات من احلمض النووي للناجني، 
وتُس��تخدم كله��ا للتع��رف على 
الضحاي��ا ومحاول��ة معرفة املزيد 
عن أولئك الذين قد ما يزالون على 
قيد احلي��اة. وبعد خمس��ة أعوام 
من اجتي��اح املتطرفني للش��مال 

العراق��ي، ما يزال نح��و ثالثة آالف 
إيزيدي في عداد املفقودين.

واإليزيديون أقلية ليست مسلمة ، 
تُعد أكثر من نصف مليون شخص 
ويترك��ز وجوده��ا خصوص��اً قرب 
احلدود السورية في شمال العراق. 

ويقول اإليزيديون إن ديانتهم تعود 
إلى آالف السنني، وإنها انبثقت من 
الديانة البابلية القدمية في بالد ما 
بني النهرين، في حني يرى آخرون أن 
ديانتهم خليط م��ن ديانات قدمية 

عدة مثل الزرادشتية واملانوية.
وناصب تنظيم داعش تلك األقلية 
العداء فقت��ل اآلالف م��ن رجالها 

واتخذ من نس��ائها س��بايا فيما 
أرغ��م األطف��ال على القت��ال في 
صفوف��ه. ومتّ حتري��ر كثيري��ن بعد 
س��قوط آخ��ر معق��ل للتنظي��م 

املتطرف في شرق سوريا، في آذار.
بالنس��بة إل��ى األمم املتح��دة، قد 

يكون ما تعرض له اإليزيديون إبادة 
جماعي��ة محتمل��ة، وه��ي أخطر 
جرمي��ة في القانون الدولي. وعليه، 
يعم��ل احملققون األممي��ون، وكذلك 
السلطات العراقية على الوصول 
إلى نهاية قانونية وعاطفية لتلك 
األقلي��ة الصغي��رة الت��ي أصيبت 

بصدمة كبيرة.

لك��ن التحدي��ات هائل��ة، واألدلة 
في حالة س��يئة، وحتديد احلمض 
الن��ووي أصب��ح صعب��اً، بس��بب 
زواج األق��ارب، وه��و قان��ون ف��ي 
الديان��ة اإليزيدي��ة. ومن��ذ مارس 
املاضي، تس��لم الطب الش��رعي 
في بغداد عظاماً وخصالت شعر 
وأمتعة ش��خصية مس��تخرجة 
من 12 مقبرة جماعية من معقل 
اإليزيدي��ني ف��ي س��نجار. ويعمل 
اخلب��راء املتخصصون على حتديد 
»جن��س وط��ول وعم��ر الضحية، 
وميكن معرف��ة أس��باب الوفاة أو 
الناجت��ة  اإلصاب��ات  أو  الكس��ور 
أثناء الوفاة«، بحس��ب ما يوضح 

إحسان.
وبع��د ذل��ك، يت��م رف��ع احلم��ض 
الن��ووي للضحاي��ا، خصوصاً من 
منطقة الفخذ أو األس��نان، إذا ما 
وجدت، بعد طحنها ووضعها في 
ويُقارن احلمض  أجهزة مختلف��ة، 
النووي بعينات دم لناجني مخزنة 
عل��ى بطاق��ات بحج��م البطاقة 

املصرفية.
وتقول املتخصصة في علم الوراثة 
ميس نبي��ل، إن »إيجاد آثار حمض 
نووي عل��ى بقايا تعرضت لألمطار 
والنيران ولسنوات من املعارك يُعّد 

إجنازاً رائعاً«.
وتضي��ف: »أحياناً تك��ون العينة 
تالف��ة تقريباً، ونح��اول مرات عدة 
اس��تخراج احلمض الن��ووي منها 

قبل أن تتلف متاماً«.
وعندما يتم ع��زل احلمض النووي، 
تب��دأ عملي��ة حتديد الهوي��ة، وهو 

عمل يحتاج إلى وقت طويل«.
وف��ّر نح��و مائ��ة ألف إيزي��دي من 
أتباع األقلية التي كانت تُعّد 500 
أل��ف نس��مة، قبل ع��ام 2014، 

إلى خارج العراق، أو إلى مخيمات 
إقليم  ف��ي  النازح��ني، خصوص��اً 

كردستان«.
ويقول معاون املدي��ر العام للطب 
العدلي عامر حمود، إنه بالنسبة 
إلى بعض الضحايا، لم يعد هناك 
من يطلب معرف��ة مصيرهم، ألن 

»هناك عائالت فنيت بالكامل«.
وي��رى حمود أن��ه حتى م��ع وجود 
و1050  ملفقودي��ن،  اس��ماً   1280
بطاق��ة عين��ات دم، و2600 بطاقة 
أخ��رى ينتظره��ا من الس��لطات 
الكردي��ة العراقي��ة، فاحلل هو في 

اخلارج.
ويوض��ح أن هن��اك »2200 عائل��ة 
ف��ي  و800  أملاني��ا،  ف��ي  إيزيدي��ة 
أستراليا و800 في كندا، و150 في 
فرنس��ا. أطم��ح أن أحصل منهم 
عل��ى عينات حمض ن��ووي لغرض 
املطابق��ة. قاع��دة البيانات هذه 
س��تكون أكبر من تلك املوجودة 

داخل العراق«.
بالنس��بة إلى الطب العدلي في 
العراق الذي شهد حروباً متتالية 
قضي��ة  ف��إن   ،1980 ع��ام  من��ذ 
حلق��ة  إال  ليس��ت  اإليزيدي��ني 
الكرتونية  فالبطاق��ات  إضافية، 
مترامية في كل مكان في املركز.

باس��م  املعنون��ة  تل��ك  وق��رب 
س��نجار، هناك األنف��ال العائدة 
قوات  ارتكبته��ا  التي  للمج��زرة 
صدام حس��ني ض��د األك��راد في 
ع��ام 1988، والبصرة احلدودية مع 
إيران التي دمرته��ا حرب الثماني 
س��نوات مع الع��راق، إضافة إلى 
الك��رادة الت��ي ش��هدت اعت��داء 
دامي��اً في ع��ام 2016 أس��فر عن 

مقتل أكثر من 300 شخص.
خب��رة  »هن��اك  حم��ود:  ويق��ول 

اكتس��بناها م��ن مقابر س��ابقة، 
لكننا نأخ��ذ وقتنا أكثر كي تكون 

نسبة اخلطأ لدينا صفراً«.

لكن اإليزيدي بشار حمد ال ميكنه 

االنتظار أكثر. ويبلغ حمد 51 عاماً، 
وه��و يعيش في مخي��م للنازحني 
في ش��مال العراق، منتظراً أخبار 
شقيقه وخمس��ة من أقاربه منذ 
صي��ف ع��ام 2014، عندم��ا فق��د 
أثره��م ل��دى فراره��م م��ع تق��دم 
تنظيم داعش في منطقة سنجار. 
ويقول إن »معرفة أي ش��يء أفضل 

من ال شيء«.
أم��ل...  دائم��ا  ويضي��ف: »هن��اك 
)داعش( انتهى، وفي مخيم الهول 
بسوريا هناك نساء وأطفال، لكن 

ال رجال«.
ويتابع: »لن نرتاح متاماً مع كل هذه 
األحداث في رؤوسنا، لكن األفضل 

أن نعرف«.

ل السياسة اخلارجية للدول معاملها  تُشكِّ
األبرز، وهي سياس��ٌة تؤثر في مسار الدولة 
واملنطقة، ورمبا العالم ككل. ولكن هل من 
احملتم��ل فعاًل أن تؤثر السياس��ة الداخلية 
على السياسة اخلارجية بدرجٍة ملحوظة؟ 
يرى س��تيفن ك��وك، زميل أقدم ف��ي زمالة 
»إين��ي أنريك��و مات��ي« لدراس��ات الش��رق 
األوس��ط وأفريقي��ا ب�»مجل��س العالق��ات 
اخلارجي��ة« أن ه��ذا ه��و م��ا يح��دث داخل 
الواليات املتح��دة مؤخًرا. وأجاب كوك على 
التس��اؤل الس��ابق بالتفصي��ل، في املقال 

الذي نشرته مجلة »فورين بوليسي«.
وأش��ار في كوك في مستهل تقريره إلى ما 
يُقال عن أن آرثر فاندنبرغ، الرئيس اجلمهوري 
للجنة العالقات اخلارجية مبجلس الشيوخ 
األمريكي، صرَّح في نهاية األربعينيات بأن 
السياس��ة احلزبية يج��ب أن تتوقف »عند 
عبور ساحل البحر« وال يتذكر الكثيرون من 
ه��و فاندنبرغ، وليس واضًح��ا كذلك ما إذا 
كان أحدهم أخذ فكرته على محمل اجلد، 
لك��ن يبدو أن أعداد من يتش��دقون بكالمه 
في تناقص. أم��ا الرئي��س األمريكي دونالد 
ترامب، فيش��عر عل��ى ما يبدو ب��أن هجاء 
خصومه السياس��يني أثناء سفره للخارج 

هو أمر مقبول متاًما .
وه��ذا مزعج مبا يكفي ف��ي رأي كوك. 
لك��ن تط��ورات السياس��ة اخلارجية 
األمريكية – املس��ؤولة ع��ن زرع عدم 
األمريكي  النفوذ  وتقويض  االستقرار 
التح��زب  تتضم��ن  ال  وتبعاته��ا   –

اخلارجي، بل االستقطاب الداخلي.
وميكن اآلن تقس��يم الشرق األوسط 
إلى »دول تنتم��ي للحزب اجلمهوري«، 
احل��زب  لقضاي��ا  »مؤي��دة  ودول 
الدميقراطي«، بحسب التقرير. وجتلت 
ه��ذه الظاه��رة طوال العق��د املاضي 
على األق��ل، لكنه��ا أصبحت أوضح 

في حقبة ترامب.
إذ تب��دو االصطفافات واضحة، باس��تثناء 
األردن ألن اجلمي��ع ف��ي واش��نطن يحب��ون 
امللك عبد اهلل: فإس��رائيل ومصر واإلمارات 
والس��عودية ه��ي دول جمهوري��ة اله��وى، 
مبعن��ى أن قادة احلزب وناخبي��ه يتعاطفون 

معه��م، أو أنَّه��م أكث��ر تعاطًف��ا معه��م 
مقارن��ًة بالدميقراطي��ني. وف��ي الوقت ذاته 
ميي��ل الدميقراطي��ون إل��ى التعاط��ف م��ع 

االتفاق النووي اإليراني والفلسطينيني.
إسرائيل

ومن��ذ منتص��ف العق��د األول م��ن األلفية 
الثالث��ة، انتقل��ت إس��رائيل للتركيز على 
مجموع��ٍة من القضاي��ا – مث��ل التعديل 
الثان��ي، والضرائب املنخفض��ة، ومعارضة 
اإلجه��اض، واجليش القوي – التي تش��كل 
أجزاء أساس��ية ف��ي عقي��دة اجلمهوريني. 
ويش��ير اجلمهوري��ون إلى أن إس��رائيل هي 
الدميقراطي��ة الوحيدة الت��ي تدعم أهداف 
الوالي��ات املتحدة األمريكية داخل الش��رق 
األوسط، وأنها ليست مصدر العنف العابر 

للحدود، وأنها تشارك القيم األمريكية.
والنش��طاء  احمللل��ني  بع��ض  أن  ش��ك  وال 
س��ينتقدون هذه املزاعم، لكن اجلمهوريون 
الذين يدعمون إس��رائيل )وهم ُكثر( ال يرون 
داعًي��ا ملس��اءلتها. وفي الوق��ت ذاته، تزايد 
ع��دد الدميقراطيني الذين يش��عرون بالتردد 
حي��ال م��ا يُدع��ى بالعالق��ة اخلاص��ة مع 

إسرائيل، وفًقا ملا أورده املقال.
أن القضاي��ا التي متي��ل بازدي��اد إلى حتريك 
الدميقراطي��ني، خاصة اجملموع��ة الصاعدة 
م��ن نخ��ب احل��زب الدميقراطي ونش��طاء 
حق��وق  تش��مل:  اخلارجي��ة،  السياس��ة 
اإلنس��ان، والعدال��ة الدولية، وقل��ة الثقة 

ف��ي التدخ��ل العس��كري. وس��اعد ذل��ك 
ف��ي تقويض التوافق الواس��ع ب��ني احلزبني 
الدميقراطي واجلمهوري على دعم إسرائيل 

في ما مضى.
ولم تكن مساعدة بنيامني نتنياهو، رئيس 

ال��وزراء االس��رئيلي، مجدي��ًة رغ��م بذل��ه 
جهًدا إضافًيا في محاولٍة إلفش��ال االتفاق 
الن��ووي اإليراني، وهي القضي��ة البارزة في 
السياسة اخلارجية للرئيس السابق باراك 
أوباما، والذي كان محبوبًا بشدة بني أتباعه 

الدميقراطيني .
مصر

ُسيَِّس��ت مص��ر كذل��ك بطريق��ة رمب��ا ال 
يدركها املصريون أنفس��هم. ونسب كوك 
الش��طر األعظم من ذلك التس��ييس إلى 
حم��اس احلكومة املصرية ش��به الصريح 
جت��اه ترام��ب، بع��د االختالف��ات والعواقب 
الت��ي واجهته��ا م��ع أوبام��ا ح��ول حقوق 
اإلنس��ان وإعادة إحياء احلكم االس��تبدادي 
عقب انق��الب يوليو )متوز( ع��ام 2013، وهو 
االنق��الب ال��ذي أجب��ر محمد مرس��ي من 
جماعة »اإلخوان املسلمون« على التخلي 

عن السلطة.
اهتمام��ات  املش��كالت  تل��ك  ر  تتص��دَّ ال 
العديد من املش��رعني اجلمهوريني، خاصًة 
م��ن أعرب��وا بوضوح ع��ن مخاوفه��م جتاه 
اخلطر الذي يش��كله اإلس��الم السياسي 
عل��ى الواليات املتح��دة األمريكي��ة. ورغم 
أنَّ جمهوري��ني بارزي��ن، أهمهم ليندس��ي 
غراه��ام عضو مجلس الش��يوخ عن والية 
كارولين��ا اجلنوبية، انتقدوا الرئيس املصري 
عب��د الفت��اح السيس��ي، لك��ن تصنيف 

اجلمهوريني وأجندتهم مييل العتباره حليًفا 
في مواجهة التطرف.

وأثلج السيس��ي صدري ساس��ة وُمعلِّقي 
وسط اليمني في ديسمبر )كانون األول( عام 
2015، بحس��ب املقال، حني دعا املؤسسة 
الديني��ة ف��ي مص��ر إل��ى إع��ادة النظر في 

تعاليمها وتفس��يراتها في ضوء ازدهار 
ظاه��رة التش��دد والوالية اإلس��المية. 
ويعكس ه��ذا األمر اختالًف��ا مهًما في 
الطريق��ة التي ينظر به��ا اجلمهوريون 

والدميقراطيون إلى مصر.
غ��رار  عل��ى   – اجلمهوري��ون  ميي��ل  إذ 
املصري��ني – إلى التأكي��د على اخللفية 
األيديولوجية للتش��دد، ف��ي حني يركز 
محللو وسط اليس��ار والدميقراطيون عادًة 
عل��ى الطريق��ة التي يؤدي به��ا القمع إلى 

الراديكالية والعنف.
اإلمارات

إذ تتالق��ى وجهات نظر ولي العهد مع رؤية 
البارزين،  والساس��ة اجلمهوريني  املفكرين 
ويرى كالهما أن إيران واإلس��الم السياسي 
ميث��الن تهدي��دات كب��رى. وال يعن��ي هذا أن 
الدميقراطي��ني يخالفون وجهة النظر هذه، 

لكن حلولهم لهذه التهديدات – بالتفاوض 
والتغيير الدميقراطي – هي حلول س��اذجة 

في رأي أبوظبي والقادة اجلمهوريني.
وفضاًل عن حقيقة أن اإلمارات واجلمهوريني 
ينظرون إلى العالم من العدس��ة نفسها، 
أصبح املس��ئولون في أبوظبي على عالقة 
وثيقة بترامب وإدارته. واستشهد كوك في 
مقال��ه بحالتني يرى أنهما برهنا على تلك 
ا: األولى في ديس��مبر عام  العالقة حتدي��دً
2018، حني س��افر محمد بن س��لمان إلى 
نيويورك، كاس��ًرا البروتوك��ول بعدم إبالغ 
إدارة أوباما، ليجلس مع شخصيات مقربة 
من الرئيس املنتخب الذي لم يكن قد تقلد 

منصبه آنذاك في برج ترامب.
والثانية حني هاجم الرئيس سياسة قطر 
علًن��ا عبر موق��ع تويتر، في نف��س الوقت 
ال��ذي فرض��ت في��ه اإلم��ارات وحلفاؤه��ا 
حصارهم العقابي عليها، في حلظة كانت 
تلك بال ش��ك أغرب اللحظات في املرحلة 
املبكرة م��ن إدارة ترامب؛ مما أثار الش��كوك 
ب��ني مراقبي املش��هد بأن كبار املس��ئولني 

في أبو ظبي لهم تأثير على ترامب في هذا 
الصدد.

وأك��د محم��د ب��ن زاي��د واإلم��ارات عل��ى 
ح��ني  »جمهوري��ون«  بأنه��م  االنطب��اع 
س��اعدوا في الدعاية حملمد بن سلمان، ولي 
عهد الس��عودية، ب��ني صناع السياس��ة 
وكان��ت  األخ��رى.  والنخ��ب  األمريكي��ني 
الس��عودية، الدول��ة الوحي��دة التي ميكن 
وصفه��ا بأنها دول��ة ترامب داخل الش��رق 
األوس��ط، هي وجه��ة ترامب ف��ي أول زيارة 
خارجية له. وفعل ترامب كل ما في وسعه 
حلماية ول��ي العهد من جه��ود الكوجنرس 
لتحميل��ه مس��ئولية أي ش��يء، ب��دًءا من 
قتل الصحفي جمال خاش��قجي، وانتهاًء 

بالدمار الذي أحلقه السعوديون باليمن.
أي تقارير إعالمية أش��ارت إلى التشريعات 
والقرارات الناقدة للجهد احلربي السعودي 
ف��ي اليمن باعتبارها »ُمؤيَّ��دًة من احلزبني«، 
هي تقارير بالغت في استخدام الكلمة. إذ 
حازت تدابير حديثة في مجلس الش��يوخ 
ملن��ع بيع األس��لحة إلى الس��عوديني على 
س��بعة أص��وات جمهورية فق��ط، وأيَّد 17 
نائًب��ا جمهوريًا فقط في مجل��س النواب 
ق��رارًا بإنه��اء الدع��م األمريك��ي للجه��د 
العسكري الس��عودي في اليمن؛ ما ينفي 

التوافق بني احلزبني على مسألة اليمن.
وتشترك إسرائيل مع اإلمارات والسعودية، 
وباس��تثناء مصر، في معارضتهم العلنية 
لالتف��اق الن��ووي اإليران��ي ال��ذي يُع��دُّ أبرز 
وال  أوبام��ا.  إدارة  تبنَّته��ا  الت��ي  القضاي��ا 
عجب ف��ي موقفهم »اجلمه��وري« هنا من 
وجه��ة نظ��ر ك��وك. وميل��ك الدميقراطيون 
م��ن جانبهم مجموعًة م��ن القضايا التي 
متثله��م، وال غرابة في كونه��ا متثل الوجه 

املقابل ملشكالت اجلمهوريني .
فعلى س��بيل املثال، ال يناص��ر العديد من 
الدميقراطي��ني إيران، لكنهم يواصلون دعم 
االتفاق النووي ويشعرون بالغضب ألن إدارة 
ج عدم  ترامب انس��حبت من االتفاق، ما أجَّ
االس��تقرار في املنطقة بال مبرر، فضاًل عن 
اخلطر اإلضافي باندالع مواجهٍة عسكرية 
بني إيران والواليات املتحدة األمريكية. وترى 
»فورين بوليسي« أن تلك األمور تدعم فكرة 
أن اسرائيل والس��عودية واإلمارات هي دوٌل 
تُوالي ترامب/اجلمهوريني، نظًرا ملعارضتهم 
االتفاق اإليراني ودعوتهم املس��تمرة لزيادة 

الضغط على اإليرانيني.
وإلى جانب االتفاق النووي، أضحت القضية 
الفلس��طينية مقترن��ًة اقترانً��ا راس��ًخا 
بالدميقراطيني وفًقا لك��وك. وما يزال تأييد 
إس��رائيل مفيًدا في السياس��ة األمريكية 
بغ��ض النظر ع��ن االنتم��اء احلزب��ي، لكن 

محاور النقاش عن الصراع بني اإلسرائيليني 
ل. ويتضح  والفلس��طينني بدأت في التحوُّ
هذا في حقيقة أن إس��رائيل تنوي بوضوح 

ضم أجزاء كبي��رة من الضفة الغربية اآلن، 
وف��ي الطريقة الت��ي متنح بها الش��بكات 

االجتماعي��ة صوتًا أعلى للفلس��طينيني 
داخل فلسطني نفسها.

أض��ف إلى ذل��ك مي��ل احل��زب الدميقراطي 
إجمااًل إلى اليس��ار، وحتذي��ر املدافعني عن 
إس��رائيل داخل الكوجن��رس لنتنياهو علًنا 
من ضم الضفة، ووصف مرش��ح الرئاس��ة 

من احلزب الدميقراطي بيتو أورورك لنتنياهو 
بال�»عنصري«، وحديث زميله املرشح بيت 
بوتيجيج عن فرض قيوٍد على املس��اعدات 

األمريكية إلسرائيل.
اليم��ني  ف��ي  األذكي��اء  يتس��اءل  ورمب��ا 
واليس��ار ح��ول موطن اإلش��كالية هنا، 
وي��رون بحس��ب ك��وك أن اآلخري��ن على 
خطأ وميثلون خط��ورًة كبيرة، ألن تنحية 
األم��ر  يتعل��ق  ح��ني  جانًب��ا  اخلالف��ات 
بالسياس��ات اخلارجية هي ممارسٌة تضر 
بالبالد. لكن العالم، رغم ابتذال الفكرة، 
أكث��ر فوضويًة م��ن خط��اب األمريكيني 
االس��تقطابي، وساس��تهم، وبرامجهم 
أن  ش��ك  وال  التلفزيوني��ة.  اإلخباري��ة 
السياسة األمريكية اخلارجية حتتاج إلى 
إعادة النظ��ر فيها، وخاص��ًة ألن النظام 
العامل��ي الذي أسس��ته الواليات املتحدة 
األمريكي��ة عقب احل��رب العاملي��ة الثانية 
أوش��ك على االنتهاك.لك��ن يصعب إجناز 
أي ش��يء في حال تبني الناس لفرضية أن 
الس��عودية هي دولٌة شريرة، أو أن إسرائيل 
ه��ي دولٌة ف��وق النق��د. وبالطب��ع، يتطرق 
الكثي��رون إل��ى ذك��ر التوافق الس��ابق بني 
احلزبني حول قضايا الشرق األوسط. وكانت 
هناك أخطاٌء مرعبة ومكلفة نتيجة لذلك، 
ولك��ن م��ن املس��تبعد أن حتق��ق الواليات 
��م األمريكيون  املتحدة جناًحا في حال قسَّ
العالم إلى دول موالية للحزب الدميقراطي 
ودول موالي��ة للحزب اجلمه��وري.أن ترامب 
أثب��ت، بفض��ل حماس��ه الش��ديد إللغاء 
كل ما فعل��ه أوباما، أن اخلس��ائر الناجمة 
ع��ن التقلب��ات الش��ديدة في السياس��ة 
اخلارجية ميك��ن أن حتطم كل ش��يء، بدًءا 
من االقتصاد األمريكي وانتهاًء باالستقرار 
العاملي. وسيميل الدميقراطي القادم الذي 
س��يحكم البيت األبيض إل��ى عكس كل 
سياس��ات ترامب إلبطال سياسات حقبة 
أوباما، مما سيؤدي بدوره إلى دفع اجلمهوري 
الذي يليه إلى عك��س هذه القرارات، وهذه 
بالطبع ليس��ت الطريقة املناس��بة إلدارة 
أي دول��ة.وكان آرث��ر فاندنب��رغ يُ��درك تلك 
ه للرئيس فرانكلني  األمور، فهو ناقٌد ُمف��وَّ
روزفل��ت، وق��ال: إن احلرب العاملي��ة الثانية 
ه��ي »ح��رب روزفل��ت اخلاص��ة«. وحتول من 
مبدأ االنعزالية السياس��ية إلى الدوالنية 
قبل بضع سنوات، حني قّدم دعمه للرئيس 
في تش��كيل نظام ما بع��د احلرب العاملية 
الثاني��ة في خطاٍب تاريخ��ي. ومُيكن وصف 
واق��ع السياس��ات األمريكية بأنه س��اذج 
د ف��ي ختام مقاله  ل��و أردت، ولكن كوك أكَّ
أن ه��ذا كان مفي��ًدا للسياس��ة اخلارجية 

األمريكية.

12 قضايا

القضايا التي تميل بازدياد إىل تحريك 
الديمقراطيني خاصة املجموعة الصاعدة 
من نخب الحزب الديمقراطي ونشطاء 

السياسة الخارجية

فرّ نحو مائة ألف 
إيزيدي من أتباع األقلية 
التي كانت تـُعدّ 500 
ألف نسمة قبل عام 2014 
إىل خارج العراق

تطورات السياسة 
الخارجية األمريكية  
املسؤولة عن زرع عدم 
االستقرار وتقويض النفوذ 
األمريكي وتبعاتها ال 
تتضمن التحزب الخارجي

/   السياسي 
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/ القسم السياسي

كيف انقسم الشرق األوسط بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي؟

ميكن اآلن تقسيم الشرق األوسط إىل دول تنتمي للحزب 
اجلمهوري ودول مؤيدة لقضايا احلزب الدميقراطي

آرثر

نتنياهو

اوباما

)6( قطرات دم وعظام مكسرة تكشف جرائم داعش ضد اإليزيديين

اإليزيديون أقلية ُتعد أكثر من نصف مليون شخص ويرتكز 
وجودها خصوصًا قرب احلدود السورية يف مشال العراق

ناصب تنظيم داعش االيزيديني العداء 
فقتل اآلالف من رجاهلم واختذ من 

نسائهم سبايا فيما أرغم األطفال على 
القتال يف صفوفه



تس��لط صحيفة »واش��نطن بوس��ت« األمريكية 
في هذا التقرير الض��وء على التحديات التي تواجه 
تنفيذ اتفاق تقاسم السلطة في السودان، الذي مت 
التوصل إليه بني اجمللس العسكري االنتقالي احلاكم 
واملعارضة ممثلًة في قوى إعالن احلرية والتغيير، بعد 
اإلعالن ع��ن إحباط »محاولة انقالبي��ة« تهدف إلى 

عرقلة االتفاق.
قالت الصحيف��ة في تقرير للباح��ث األمريكي في 
الش��ؤون األفريقي��ة، ريتش��موند دانس��و، إن إعالن 
احلكوم��ة العس��كرية االنتقالي��ة بالس��ودان يوم 
اخلمي��س إحباطه��ا محاول��ة انقالبي��ة يعد أحدث 
انتكاس��ات اتفاق تقاس��م الس��لطة الذي يهدف 
لتنظيم فترة انتقالية مدتها ثالث س��نوات يفترض 

أن تتوج بانتخابات دميقراطية.
جاء االتفاق بعد أش��هر من االحتجاجات املتواصلة 
الت��ي أجبرت عمر حس��ن البش��ير، الرئي��س الذي 
حك��م الس��ودان لفت��رة طويلة، عل��ى التنحي في 

أبريل )نيسان( املاضي.
وبعد رحيل البش��ير، كافحت احلركة االحتجاجية 
م��ن أج��ل التف��اوض م��ع احلكوم��ة العس��كرية 
االنتقالي��ة الت��ي يقودها كب��ار مس��اعدي النظام 

السابق.
وتوقف��ت املفاوضات بش��كل مفاجئ ي��وم 3 يونيو 
الق��وات الس��ودانية  )حزي��ران(، عندم��ا هاجم��ت 
املتظاهري��ن املؤيدي��ن للدميقراطي��ة ف��ي اخلرطوم، 
وقتل��ت م��ا ال يقل ع��ن 100 ش��خص وأصابت 300 

آخرين.
غي��ر أن الضغ��ط الدول��ي س��اعد على اس��تئناف 
املفاوض��ات التي فاج��أت عديًدا م��ن املراقبني بعد 
التوصل إلى اتفاق أش��اد ب��ه اجلانبان ف��ي البداية. 
القتس��ام  حكوم��ة  بتأس��يس  االتف��اق  ويقض��ي 
السلطة بني اجمللس العس��كري وقوى إعالن احلرية 

والتغيير الداعمة للدميقراطية.
وين��ص االتف��اق عل��ى تش��كيل مجل��س س��يادي 
وحكوم��ة كفاءات مس��تقلة للمس��اعدة في إدارة 
الب��الد. ومن املتوقع إنش��اء جلنة حتقيق مس��تقلة 
للتحقي��ق ف��ي أح��داث العنف ض��د املدنيني خالل 
ا مجزرة 3 يوني��و )حزيران( التي  االنتفاضة، وحتدي��دً
أودت بحياة أكثر من 100 محتج وتس��ببت في تعثر 

املفاوضات األولية.
ولم يدخل االتفاق بعد حيز التنفيذ رس��مًيا. وتقول 

الصحيفة إنه رغم احلماس��ة األولية بالتوصل إلى 
االتفاق، حتول االنتباه الحًقا إلى العديد من الثغرات 
احملتمل��ة واألس��ئلة املعلق��ة ب��ال إجابات بش��أنه. 

وتتساءل الصحيفة:
م��ا الذي ميكننا أن نتوقعه م��ن االتفاق خالل الفترة 

االنتقالية وماذا بعد انتهاء صالحيته؟
كيف سيجري تقاسم السلطة في السودان؟

وافق اجمللس العس��كري وقوى احلرية والتغيير على 
تشكيل مجلس س��يادي مشترك يحكم السودان 
حتى منتصف عام 2020 ومبوجب االتفاق سيحكم 
اجمللس العس��كري خالل ال�21 ش��هًرا األولى، وبعد 
انقضاء تلك املدة س��يحكم اجمللس املدني األشهر 

ال�18 الالحقة .
ويتوقع أن يش��غل الفريق أول عب��د الفتاح البرهان، 
رئيس اجمللس العسكري االنتقالي، منصب الرئيس.
وف��ي نظر الصحيفة، ثمة أس��باب ترجح أن يحاول 
اجمللس العس��كري جت��اوز الساس��ة املدنيني خالل 

الفترة االنتقالية الطويلة .
إذ أش��ارت الصحيفة إلى أن االئتالف املدني تشكل 
من أش��خاص ومنظمات تظاهروا ألسباب شاملة؛ 

بدًءا من االقتصاد إلى املظالم احمللية.
وال متل��ك اجملموع��ة أساًس��ا أيديولوجًيا مش��ترًكا. 

وق��د اس��تغل اجمللس العس��كري ه��ذا األمر خالل 
املفاوض��ات، وت��رى الصحيف��ة أنه م��ن املرجح أن 

يحاول استغالله مرة أخرى.
واف��ق اجملل��س التنفي��ذي عل��ى أن يتك��ون الفريق 
االنتقال��ي من 11 عضًوا، خمس��ة م��ن كل جانب، 
وأخير متفق عليه من كال الطرفني. ولم يتضح بعد 
ما إذا كان العضو ال�11 سيكون مدنًيا أم عسكريًا، 

ا. وإن كان الوسطاء أشاروا إليه بوصفه مدنيًّ
وم��ن املرج��ح أن يعم��ل العض��و ال���11 وس��يًطا 
للس��لطة في صنع القرارات وس��ن التشريعات، ال 

سيما في ظل غياب هيئة تشريعية تفعل ذلك.

وه��و أمر يجعل هوية العضو األخي��ر بالغ األهمية، 
ولك��ن ال يُعرف حتى اآلن س��وى القليل عن عملية 

التعيني، بحسب الصحيفة.
تسلسل االتفاق

أش��ارت الصحيفة إلى أن قادة االحتجاجات وافقوا 
على مرحلة انتقالية طويلة األمد، ألنهم قلقون من 
إجراء انتخابات مبك��رة قد ال متكنهم من التنافس 

بفعالية.
عالوة على أن فكرة حكم املس��ؤولني العس��كريني 
للس��ودان خالل ال�12 ش��هًرا األولى -بدون س��لطة 
تشريعية لألشهر الثالثة الالحقة- متنحهم فرصة 

كبيرة.
فخ��الل هذه الفت��رة، ميكنه��م اس��تحداث قوانني 
حلماية أنفس��هم، ووضع سوابق لتتبناها احلكومة 

املدنية الحًقا.
وتق��ول الصحيف��ة إن��ه بينما من املتوق��ع انتخاب 
املش��رعني ف��ي أقرب وق��ت ممكن، بحلول س��بتمبر 
)أيل��ول( 2019، ما تزال هن��اك الكثير من التفاصيل 

املُبهمة.
فم��ا م��ن معلومات ح��ول كيفية انتخ��اب الهيئة 
التش��ريعية، ومن ميكن��ه خوض ه��ذه االنتخابات، 

واجلدول الزمني لها أو تفاصيل الدستور اجلديد.
وت��رى الصحيف��ة أن اجملل��س العس��كري ميكنه 

استغالل ذلك الغموض إما بإرجاء تأسيس اجمللس 
التشريعي أو باعتماد قواعد لصالح مرشحيه.

ما الذي ميكن للمدنيني فعله؟
ت��رى الصحيفة أن االتفاق من��ح التحالف املدني 
بعض االنتصارات. فهم يختارون أعضاء حكومة 
التكنوقراط لتش��كيلها بش��كل مس��تقل عن 

العس��كريني. ومع اس��تمرار العملي��ة االنتقالية، 
رمب��ا تصبح املصالح وال��رؤى اخملتلفة لق��وى احلرية 

والتغيير أوضح، بحسب الصحيفة.

وق��د تش��كلت »احلري��ة والتغيير« م��ن مجموعات 

مدنية وأحزاب سياس��ية معارضة، لكن »واشنطن 
بوس��ت« تقول إن هذه القوى ليس��ت موحدة على 
كثير من األم��ور األبعد من مطلب احلكومة املدنية، 

األم��ر الذي ق��د يضع��ف قدرتهم في الوق��ت الذي 
تتحول فيه املعركة السياس��ية إل��ى التركيز على 

تفاصيل النظام اجلديد.
وملن��ع العس��كريني من الس��يطرة عل��ى العملية 
االنتقالية، تتوق��ع الصحيفة أن يضطر املتظاهرون 
ملواصلة التظاهر للحفاظ على الضغط الشعبي.

وهذا م��ا ميثل حتديًا كبيًرا في غي��اب دوافع واضحة 
توحد اجلماع��ات املؤيدة للدميقراطي��ة مًعا بخالف 
الدعوة إلى حكومة مدنية. وسيكون من الطبيعي 
أن يتض��اءل احلش��د إذا مضى الس��ودان قدًما نحو 

شكل من أشكال السياسة العادية.
وم��ع ذل��ك، قد يضع��ف تفكيك احلش��د موقفهم 
التفاوضي. وحتى اآلن، حت��دى املتظاهرون التوقعات 
املتعلق��ة بتفكيكه��م، لكن ميكنه��م العودة إلى 
الشوارع من أجل الضغط على مطالبهم، وخاصة 
إذا أخفق��ت احلكوم��ة االنتقالية ف��ي تنفيذ مبادئ 

االتفاق.

السالم والعدالة االنتقالية
ش��مل االتفاق التزاًما بالتحقيق في كافة األعمال 
الوحش��ية املرتكبة بعد اإلطاحة بالبش��ير، ولكن 
يبقى تشكيل الهيئة املستقلة املنوطة بالتحقيق 

في هذه اجلرائم غير معروف.
وترج��ح صحيف��ة »واش��نطن بوس��ت« أن يتدخل 
العسكريون -الهدف الرئيس��ي لهذه التحقيقات- 
في تش��كيل ه��ذه الهيئة باعتبار أنهم يش��غلون 

منصب الرئيس األولي للحكومة.
ع��الوة عل��ى أن دور الفري��ق محم��د حم��دان دقل��و 
)حميدت��ي(، الرج��ل الثاني في القيادة العس��كرية 
االنتقالية وقائد اجملموعة شبه العسكرية املتهمة 

مبعظم األعمال الوحشية، ميثل مصدر قلق خاص.
ل��ذا تقول الصحيف��ة إنه في حال ق��ررت احلكومة 
االنتقالي��ة تطبيق العدالة ف��إن كيفية حتقيق ذلك 

ما زالت غير واضحة.
ومع أن االتفاق جلب بعض االس��تقرار إلى السودان، 
تظل هناك العديد م��ن الثغرات التي من احملتمل أن 
تعيق جناح العملي��ة االنتقالية. وترى الصحيفة أن 
اختي��ار العضو ال���11 في اجمللس الس��يادي، وإجراء 
االنتخاب��ات التش��ريعية خ��الل األش��هر الثالث��ة 
املقبل��ة، إل��ى جان��ب تأس��يس س��لطة قضائي��ة 
مس��تقلة وتنفيذ العدالة االنتقالية، من املؤشرات 

الرئيسية التي ستحدد مدى جناح االتفاق

عن تلك اخلطوة، تساءل محمد 
محل��ل  وه��و  أفش��اري،  رض��ا 
سياس��ي وأكادميي في طهران: 
“ما هي اخلي��ارات املتاحة التي 
كانت لدى إيران بعد انس��حاب 
الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
م��ن االتف��اق وف��رض عقوب��ات 

اقتصادية معيقة على إيران”.
وأضاف ف��ي حديثه: “من جهة 
أخ��رى، فش��ل االحت��اد األوربي، 
وال��دول الثالث )أملانيا، فرنس��ا، 
إيطالي��ا( ف��ي اتخ��اذ أي إجراء 
إلنقاذ الصفقة خالل عام واحد، 
لق��د طلبوا ذلك بالفعل، لذلك 

ال ينبغي أن يتفاجأوا”.
وزير  ألق��ى  املاضي،  واألس��بوع 
محم��د  اإليران��ي  اخلارجي��ة 

ج��واد ظري��ف، بالالئم��ة على 
الوفاء  األوربيني لفش��لهم في 

بالتزاماتهم مبوجب االتفاق.
وقال ظريف: “بعد إخفاقها في 
تنفيذ التزاماتها مبوجب خطة 
العم��ل الش��املة املش��تركة 
– مب��ا في ذل��ك بعد انس��حاب 
الواليات املتح��دة- ينبغي على 
ال��دول األوربية الث��الث واالحتاد 
تق��دمي  األق��ل  عل��ى  األورب��ي 
إيران  الدعم السياسي لتدابير 

اإلصالحية”.
وأوضح أن الدول األوربية الثالث 
وبريطاني��ا(  وأملاني��ا  )فرنس��ا 
ليس��ت لديه��ا ذرائ��ع لتجنب 
اتخ��اذ موقف سياس��ي حازم 
“للحف��اظ على خط��ة العمل 
الشاملة املش��تركة ومواجهة 

األحادية األمريكية”.
وفي أكتوبر/تشرين األول 2017، 
أعلن ترامب أن الواليات املتحدة 
ل��م تع��د طرًف��ا موقًع��ا على 
االتفاق، وانسحب من االتفاقية 

في مايو/أيار من العام املاضي.
بعد ذلك بفت��رة وجيزة، فرضت 

واشنطن عقوبات على إيران .
احتواء الضرر

جنار مرتض��وي، صحفي ومعلق 
إيراني أمريكي، ق��ال إن طهران 
انتظ��رت ملدة ع��ام، حتى يقوم 
وتعويض  بالتج��ارة،  األوربي��ون 
لكنهم  االقتصادية؛  اخلس��ارة 

فشلوا في حتقيق ذلك.
وأض��اف مرتض��وي ف��ي حديث 
لألناض��ول: “يواص��ل األوربيون 
قول إنهم يريدون إنقاذ االتفاق، 
ولكن فقط بالكلمات والبيانات 

السياسية”.
وتاب��ع: “في واق��ع األمر، أوقفت 

التج��ارة  األوربي��ة  الش��ركات 
القانوني��ة م��ع إي��ران بس��بب 

ضغوط العقوبات األمريكية”.
وف��ي مايو/أيار املاض��ي، حددت 
طهران مهل��ة زمنية مدتها 60 
يوًم��ا لألوربي��ني، انتهت األحد، 
التخ��اذ تدابي��ر إلنق��اذ االتفاق، 
التالية  املراجعة  وسيتم إجراء 

في سبتمبر/أيلول.
ومضى مرتضوي بالقول: “حتى 
اآلن يبدو أن األمر )تكتيك إيران( 
أورب��ا تش��عر اآلن  ينج��ح، ألن 
باإلحلاح وحتاول حل هذا املوقف 

وإبقاء إيران في االتفاق” .

وتاب��ع: “رمب��ا ينج��ح األم��ر مع 
ترام��ب، ورمب��ا ن��راه يتوصل إلى 
تس��وية قريًبا، ويحاول مقابلة 
إيران في مكان ما في الوس��ط، 

للتفاوض على اتفاق جديدة”.
واتف��ق مع��ه في ال��رأي محمد 
الش��رق  باحث ش��ؤون  مهدي، 
األوس��ط، الذي عبر عن وجهة 

نظر مماثلة.
وق��ال مه��دي في حدي��ث: “لم 
نخسر كل ش��يء بعد، ما يزال 
م��ن املمك��ن مح��و الض��رر إذا 
احتشدت كل األطراف املتبقية 

)في االتفاق( ووجدت مخرًجا”.
األط��راف  “لك��ن  واس��تدرك: 
بس��لطة  تتمت��ع  ال  األخ��رى 
إي��ران بانتهاك  أخالقية التهام 

الصفقة”.

إنتاج الكهرباء
اخلط��ط  أن  يعتق��د محلل��ون 
اإليرانية لرفع مستوى تخصيب 
اليورانيوم إلى 20٪ في املرحلة 
التالي��ة يج��ب أال تكون مصدر 

قلق للغرب.
وق��ال عل��ي أحم��دي، محل��ل 
شؤون استراتيجية ويعيش في 
إن “مخزون  لألناض��ول  طهران، 
اليورانيوم لم يقترب من نسبة 
85 إل��ى 90٪ املطلوبة لتصنيع 
األس��لحة. لم يتم اته��ام أبًدا 
إي��ران بالتخصي��ب إل��ى ه��ذا 

املستوى”.
ومبوج��ب االتف��اق، وافقت إيران 
م��ن  مخزونه��ا  تدمي��ر  عل��ى 
اليورانيوم متوسط التخصيب، 
وخفض مخزونها من اليورانيوم 
بنس��بة  التخصيب  منخفض 
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أم��ا اب��ن احلس��ن، الباحث في 
جامعة طهران، فق��ال إن إيران 
ال تس��عى إلنتاج قنبلة نووية، 

ولكن إلنتاج الكهرباء.
وأضاف: “إيران ال تسعى لصنع 
قنابل. هناك فتوى )فتوى دينية( 
ض��د القناب��ل النووي��ة. لك��ن 
ينبغي السماح لها بتخصيب 

اليورانيوم ألغراض الطاقة”.
واألس��بوع املاض��ي، ح��ذر وزير 
ماي��ك  األمريك��ي،  اخلارجي��ة 
ميك��ن  “ال  أن��ه  م��ن  بومبي��و، 
بتخصي��ب  إلي��ران  الس��ماح 
اليوراني��وم على أي مس��توى”، 
باس��تخدام  طه��ران  متهم��اً 
البت��زاز  الن��ووي  “برنامجه��ا 
اجملتم��ع الدولي وتهدي��د األمن 

اإلقليمي” .
ظري��ف،  نف��ى  املقاب��ل،  ف��ي 
املتح��دة  الوالي��ات  اتهام��ات 
بانتهاك االتفاق النووي، ونش��ر 
ف��ي تغري��دات عل��ى “تويت��ر” 
العم��ل  خط��ة  م��ن  لقط��ات 
الشاملة املشتركة، مبا في ذلك 
الفق��رة 36 التي تش��رح كيف 
ميك��ن لألط��راف املوقع��ة على 

االتفاق تسوية املسألة.
وفًقا لالتفاقية، فإن إيران لديها 
كام��ل احلق في تقدمي ش��كوى 

إلى وزراء اللجنة املش��تركة أو 
وزراء اخلارجي��ة ف��ي ح��ال عدم 
االحت��اد  عل��ى  املوقع��ني  وف��اء 
األورب��ي بالتزاماته��م مبوج��ب 
االتف��اق، وبعد ذلك س��تعطى 
مهلة قدرها 15 يوًما لتس��وية 

املشكلة.
إذا ل��م يحس��م أي ق��رار بع��د، 
ميكن إلي��ران أن حتي��ل القضية 
إلى مجلس استشاري، لديه 15 
يوًما إضافية حلل هذه املسألة.

ويش��ير ن��ص االتف��اق إل��ى أنه 
“إذا لم يتم تس��وية املش��كلة 
مبا يرضي املش��ارك املش��تكي،  
ميكن لهذا املش��ارك أن يتعامل 
م��ع املش��كلة الت��ي ل��م حتل 
كسبب لوقف تنفيذ التزاماته 
الشاملة  العمل  مبوجب خطة 

املشتركة كلًيا أو جزئًيا”.
في السياق، يقول خبراء إن إيران 
كان ميش��ي وف��ق القوانني، وقد 
حان الوق��ت ألن يحذو األوربيون 

حذوها.
وقال مس��ؤول ب��وزارة اخلارجية 
كب��ار  ذك��ر  “لق��د  اإليراني��ة: 
املس��ؤولني لدين��ا، مب��ن فيهم 
وزير اخلارجي��ة ظريف، بوضوح 
أن التدابي��ر التي اتخذت مؤخًرا 
ميكن الرج��وع عنه��ا إذا حترك 
األوربي��ون للوف��اء بالتزاماتهم 

مبوجب االتفاق”.
وأض��اف املس��ؤول ال��ذي فضل 
عدم الكش��ف ع��ن هويته، أن 
“إي��ران تلع��ب بش��كل ع��ادل 
رغ��م اللعب��ة غي��ر املنصف��ة 
التي تلعبها أط��راف أخرى )لم 

يسمها(”.
واختت��م بالق��ول: “ف��ي نهاية 
املط��اف، أدركنا أن��ه ال ميكن أن 
يك��ون طريًقا ذو اجتاه واحد. في 
بعض األحي��ان يعمل الضغط 
م��ن  فعالي��ة  أكث��ر  بش��كل 

الدبلوماسية”.

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

وافق املجلس العسكري 
وقوى الحرية والتغيري 
على تشكيل مجلس 
سيادي مشرتك يحكم 
السودان حتى منتصف 
عام 2020

تجاوز إيران تخصيب اليورانيوم “تكتيك ضغط”

 ما هي اخليارات املتاحة اليت كانت لدى إيران بعد انسحاب الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب من االتفاق؟

ظريف : ينبغي على الدول األوربية الثالث واالحتاد األوربي على األقل تقديم الدعم السياسي لتدابري إيران اإلصالحية

اعتبر محللون أن قرار إيران بش��أن تخصيب اليورانيوم مبا يتجاوز احلد األساس��ي املنصوص عليه في االتفاق النووي لعام 
2015، ه��و “تكتي��ك ضغط” إلجب��ار األطراف املوقعة عل��ى الوفاء بالتزاماته��م. وأعلنت طهران امس اإلثن��ني، أنها بدأت 

تخصيب اليورانيوم إلى ما يتجاوز 3.67٪ في إطار خفض التزاماتها باالتفاق النووي، املعروف رس��مًيا باس��م 
“خطة العمل الشاملة املشتركة” )JCPOA(.وقالت طهران إن هذه اخلطوة تأتي رًدا على العقوبات األمريكية، 

متهمة األوربيني باإلخفاق في حماية اقتصادها .

البشري

حميدتي

الصادق املهدي

ظريف

افشاري
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 فرنسا وأملانيا وبريطانيا ليست لديها ذرائع لتجنب اختاذ موقف سياسي حازم 
للحفاظ على خطة العمل الشاملة املشرتكة ومواجهة األحادية األمريكية

ترامب

بعد آخر محاولة انقالبية.. ما الذي ينتظر السودان؟
إعالن احلكومة العسكرية االنتقالية بالسودان إحباطها حماولة انقالبية 

يعد أحدث انتكاسات اتفاق تقاسم السلطة

بعد رحيل البشري كافحت احلركة 
االحتجاجية من أجل التفاوض مع 

احلكومة العسكرية االنتقالية اليت 
يقودها كبار مساعدي النظام السابق
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ال��ى  أش��ير  أن  هن��ا  أح��اول 

بع��ض املالحظ��ات دون التوغ��ل 

بالتفاصيل بصفت��ي قارئ اهدى 

املؤلف ل��ه الرواية واص��ر على ان 

يقرأ رأيي مكتوبا ومنش��ورا على 

الصفحة:

1- ان��ا اعتق��د هذا االص��رار وهذا 

الس��عي س��يجعل م��ن املؤلف 

روائيا عراقيا الن��ه يريد ان يتعلم 

وخصوصا ان لغته الروائية جيدة 

ال تعان��ي من التره��ل او التفكك 

كما انه يجيد فن االيقاع الروائي 

في رس��م االح��داث بتسلس��ل 

ح��د  به��ا  ويتصاع��د  منطق��ي 

النهاي��ة وكأن��ه يج��رب الكتابة 

ليتقنه  الكالس��يكي  باالسلوب 

قب��ل ان يقفز لفك��ره التطور في 

الكتابة املعاصرة.

2- اج��اد الكاتب ف��ن القطع في 

روايت��ه وانتقاله م��ن فصل الى 

آخ��ر ول��م يك��ن ه��ذا القط��ع 

مفتع��ال او خارج س��ياق ايقاع 

الرواي��ة وق��د بلغ ع��دد فصول 

روايت��ه 18 فص��ال ليغط��ي من 

خالله��ا االح��داث دون تكرار او 

حشو كثير فائض عن احلاجة.

3- اختار املؤلف موضوعا مكررا 

ف��ي احلقيق��ة قد اس��تهلكته 

القدمي��ة  والقص��ص  الرواي��ات 

وحت��ى االفالم العربي��ة )البنت 

الت��ي ته��رب م��ن بي��ت عمها 

بعد ان يتوفى والداها ويس��افر 

حبيبها الى اخلارج ويحاول عمها 

تزويجها لرجل غن��ي فتلجأ الى 

شاب في فندق يحاول ان يحميها 

ويعان��ي االثن��ان من اث��ر ذلك ثم 

الرواية بخامتة س��عيدة(.  تنتهي 

ذات  يخت��ار  ان  بامكان��ه  كان 

املوضوع لك��ن مبعاجلة مختلفة 

ال  الن��وع  ه��ذا  م��ن  احداث��ا  ألن 

الش��خصيات عمقا كافيا  متنح 

لس��لوكها.. اذ يبق��ى الس��لوك 

الطيب والس��لوك الش��رير كما 

هو دون تغي��ر ودون تبرير.. وتصبح 

كان  مس��طحة  الش��خصيات 

يفاجئن��ا  ان  املؤل��ف  بام��كان 

مبعاجلة مختلفة.

بطريق��ة  ينم��و  احل��وار  ظ��ل   -4

تقليدي��ة ول��م ي��ؤدِّ دورا مميزا في 

تكثي��ف ورف��ع مس��توى الصراع 

الس��ردي ليخلق متعة ولم يعنت 

كثي��را  يدع��م  ال��ذي  باملنال��وج 

التداعيات لالبطال  رغم ان املؤلف 

الواقعية  قد اعتن��ى بالصياغ��ة 

ولم نقرأ افتعاالت في بنائه.

5- العن��وان والغالف االول واالخير 

ومستهل الرواية فضحوا املعنى 

الداخل��ي للرواية كان ميكن جتنب 

العنوان  املباش��رة وجع��ل  ه��ذه 

والغالف االول واالخير عتبة تبعث 

لتغري  والفضول  التس��اؤل  على 

القارئ للدخول الى املنت.

واخي��را امتن��ى من املؤلف الش��اب 

محم��د عب��د الق��ادر ان يواص��ل 

االجتهاد والقراءة ليقدم لنا عمال 

اكثر نضجا النه مؤهل لذلك.

رح��ت أقرأ، واقرأ- ألش��حن كاميرات��ي الذهنية باملعلوم��ات حيث علمني 
)فلوبي��ر( أن املوهبة نظام متدفق يدفع للق��راءة تلو القراءة، لكن؛ بالصبر 
الطويل. كما علمني )فوكنر( بأن الشكل، الكتابة والبنية؛ هو الذي يحيل 
املوض��وع كبيرا أو فقيرا. بينما )س��يرفانتس( و)ديكنز( و)بلزاك( و)هيجو(، 
و)تولستوي( و)كونراد( و)توماس مان( علموني أن االعتداد بالنفس والطموح 
هما أيضا مهمان في رواية الرواية بقدر املهارة األسلوبية واإلستراتيجية 
احلكائية. كما علمني )س��ارتر( بأن الكلمات ه��ي أفعال لها بصمة على 
الواقع املعاش ألج��ل التغير، وعلى الرواية أن تك��ون كالبحث )األكادميي( 
حتفر ابس��تومولوجيا وتلتزم الراهن كخيار حس��ن، إذ ميك��ن لها أن تغير 
مج��رى التاري��خ. وأيضا علمني )كام��و( و)أورويل(، )كازنتزاك��ي(، )ماركيز(، 
)عب��د الرحمن مني��ف(، )ادوراد اخلراط(، )محي الدين زنكن��ة( بأن أدبا عدمي 
املث��ل هو أدب غير إنس��اني، بينما وجدت عند )مالرو(، )بورخس(، )يوس��ا(، 
بأن ثمة مكانا للبطولة والش��عر امللحمي في اللحظة الراهنة كما كان 
علي��ه األمر في عصر اإللياذة واألوديس��ة. على الرغم من )دستوفس��كي( 
فق��د ألهمني بان كل م��ن حولي يصلحون الن يكون��وا أبطاال يضرب بها 
املثل. كذل��ك )االخوين رحباني( بصوت فيروز جعالني عالي احلساس��ية، 
ومتذوقا جيدا، لكل موسيقى.. أما )جورج لوكاتش(، كان يرى على األديب 
ب��ان يختزل في ش��خصياته ومواقف��ه أبعاد عصره ومش��كالته الكبرى، 
وان يجم��ع في مناذجه املصورة ب��ن اللحظة الفردي��ة واالجتماعية معاً. 
وجدتن��ي اتوقف طويال عند محطة )غاس��تون باش��الر(، المتلى جماليات 
الص��ورة واملكان، النني عهدته خير دليل في مدينة الكتب الطيبة، كونه 
اك��د لي بان الصورة، او الش��كل ف��ي مقابل امل��ادة او املضمون.. فمضيُت 
قدماً أعيد قراءة )ادونيس( ش��عرا وبحثاً.. فوقعت في بنية العقل العربي 
بن ثابته ومتحوله. ولم اعلق إال في مجهود مشروع )اجلابري( حيث قرأت 
العقل العربي بأثافيه- أربعها - فأرش��دني إلى منت املتون، وأيضا أثافي رد 
فعل العقل العربي املقارن بالغربي، املتنامي بتطوره ل�)جورج طرابيشي( 
بلواحقه الفري��دة العريضة، عرفت منه الكيفية املوضوعية املس��قطة 
علينا من بحر الظلمات الباهر، اما )طه حسن( املعلم األول الذي علمني 
كيفية االصّرار على وضع النقاط فوق حروفها، وصرت ابحث في املتخيل 
)الرواي��ة( ع��ن الذي لم نعبر عنه، ب��دون احلاجة إلى قول ذل��ك ومن دون أن 
نعرف��ه، نبحث في أغواره عن احلياة مثلما ه��ي عليه وهي ال تكفي لكي 
تردم عطش��نا املطلق الذي يشكل أس��اس مساحتنا اإلنسانية، وعليها 
أن تك��ون أفض��ل. نبتكر )الروايات( كي نس��تطيع التعاي��ش، بطريقة ما، 
م��ع احلي��وات املتعددة التي نرغب في احلصول عليه��ا حن ال منلك بالكاد 
س��وى حياة واحدة. فكل من )هاملت( و)دون كيشوت( و)اخيل( و)شيلوك( 
و)عطيل( و)اجلبالوي( و)زوربا( و)رجب إس��ماعيل(، ه��م رفقتي االفتراضية، 
اراهم مبحبة يطل��ون علّي من ارفف مكتبتي، ويلوحون لي بايدهم يومياً، 
مساندين لي بكل ضّراء قبل سراء.. كوني تعلمت منهم بأنه يجب ندافع 
عن الدميقراطية الليبرالية بالرغم من جميع )مس��اوئها(، ما دامت تعنى 
بالتعددية السياس��ية، والتعايش، والتسامح، وحقوق اإلنسان، واحترام 
النقد، واالنتخابات احلرة، وتناوب السلطة، )أي تعني كل الذي أخرجنا من 
احلياة املتوحشة وقّربنا- على الرغم من أننا لم نصل إليها في الواقع- من 
احلي��اة احللوة واملتكاملة التي صنعها األدب- كما يقول صديقي العظيم 
)ماريو بارغاس يوسا( الفائز بجائزة نوبل لآلداب لهذا العام(، أي تلك احلياة 

التي ال ميكن أن نستحقها، إال بابتكارها، إال بكتابتها، وإال بقراءتها.

الكتابة احلقيقية
ال جتتذب أحداً أبدًا

 

فنارات

محمد األحمد

قراءة سريعة انطباعية لرواية )طرقة باب( للمؤلف الشاب محمد عبد القادر

اختار املؤلف موضوعًا مكرراً يف احلقيقة قد استهلكته الروايات والقصص 
القدمية وحتى األفالم العربية

من املفرح حن يطالبك شاب يدخل جتربة الكتابة الروائية للمرة االولى ان تعطي رأيك بصراحة وبحياديةبتجربته..
وبذلك يضيف لتلِك التجربة في الكتابة جتربة استماعه للرأي ليعتاد على تقبل النقد وال يتوسل االطراء بذريعة 
انها التجربة االولى وينبغي رعايتها بتجنب االشارة للمثالب. الكاتب الشاب )محمد عبد القادر( يقتحم عالم 

الرواية الشائك بروايته االولى )طرقة باب( والصادرة عن دار آشور باحلجم املتوسط والواقعة بحدود 170 صفحة..

عبد السادة جبار

ظل احلوار ينمو بطريقة تقليدية ومل يؤدِّ دوراً مميزاً يف تكثيف ورفع 
مستوى الصراع السردي ليخلق متعة ومل يعنِت باملنالوج

البينة اجلديدة / محمد رسن 
الدوري  الثقافي  للتقليد  أستكماالً 
في  العامة  الثقافية  الشؤون  لدار 
والثقافية  اإلبداعية  األعمال  تقومي 
خطة  ضمن  للنشر  املقدمة  واملعرفية 
التأليف  جلنة  عقدت  الثقافية،  الدار 
األول  اجتماعها  والنشر  والترجمة 
فرج  )حميد  األستاذ  برئاسة   ،2019
اللجنة  ورئيس  العام  املدير  حمادي( 
الذين  اللجنة  أعضاء  السادة  وحضور 
األدبية  الكفاءات  من  مجموعة  ميثلون 

واألكادميية ومن مختلف االختصاصات. 
ومت مناقشة تقارير اخلبراء في املؤلفات 
بنشر  التوجيه  وأقرت  اليهم  احملالة 
اخلبراء  تقارير  جاءت  التي  املؤلفات 
قبول  عن  واعتذرت  بنشرها  بالتوجيه 
وردت  التي  لألسباب  منها  قسم  نشر 
الطلبات  دراسة  متت  كما  بالتوصيات. 
للنشر  املقدمة  املؤلفات  من  اجلديدة 
املعرفة  صنوف  مختلف  من  الدار  في 
اقتصاد-  شعر-  نقد-  سرد-  )دراسات- 
مسرح  قدمي-  تاريخ  اجتماع-  قانون- 

وغيرها( وأجازت نشر قسم منها وأحيل 
املعتمدين  اخلبراء  الى  اآلخر  القسم 
بشأنها.  التوجيه  وتقدمي  لتقوميها 
القسم اآلخر لعدم  وأعتذرت عن قبول 
الثقافية.  الدار  سياسة  مع  توافقها 
أيضا  أجتماعها  في  اللجنة  وأقرت 
أستحداث سلسلة جديدة لنشر وقائع 
العراقية  للجامعات  العلمية  املؤمترات 
لتعزيز  اجلامعات  تلك  مع  بالتعاون 
واجلامعات  الدار  بن  الثقافي  التعاون 
ومبا يخدم النهضة العلمية والثقافية.

جلنة التأليف والنشر والرتمجة يف دار الشؤون الثقافية العامة .. عمل دؤوب وتواصل مستمر

بغداد / البينة اجلديدة
برهم  الدكتور  اجلمهورية  رئيس  وجه 
صالح، امس االول األحد 2019/7/14، خالل 
والسياحة  الثقافة  وزيري  مع  اجتماع 
الفنانن  ونقيبي  والبيئة،  والصحة  واآلثار، 
لألدباء  العام  االحتاد  ورئيس  والصحفين، 
املبدعن  بشمول  العراق  في  والكتاب 
بالرعاية  بالسرطان  املرضى  واملثقفن 
املطلوبة من قبل الدولة. وقال وزير الثقافة 

األمير  عبد  الدكتور  واآلثار  والسياحة 
احلمداني، إنه »اقترح برسالة للرئيس برهم 
صالح، رعاية املبدعن واملثقفن والفنانن 
ليقرر  السرطان،  مبرض  املصابن  سيما  ال 
وزارة  اقتراح  على  وبناء  ذلك  إثر  صالح 
املاضي  االحد  يوم  الثقافة، بعقد اجتماع 
عالء  والبيئة  الصحة  وزير  من  كل  يضم 
جبار  الفنانن  ونقيب  العلوان  الدين 
الالمي،  مؤيد  الصحفين  ونقيب  جودي، 

والكتاب  لألدباء  العام  االحتاد  ورئيس 
في العراق ناجح املعموري«. وأضاف أنه 
الفنانن  شمول  االجتماع  عن  »متخض 
بصورة  واملبدعن  والصحفين  واألدباء 
منهم  الرياضين  ذلك  في  مبا  عامة 
حالتهم  وتقييم  االجتماعية  بالرعاية 
إلى  وإرسالهم  الصحة  وزارة  قبل  من 
املستشفى املتخصص بعالج حالتهم 
قائالً  احلمداني،  وتابع  الصحية«. 
لدعم  صندوق  إنشاء  اقترحنا  »كما 
إليه  الرجوع  يتم  املثقفن بشكل الئق 
تخص  التي  االضطرارية  احلاالت  في 
شؤونهم االجتماعية واحلياتية وحتسن 
»البيان  أن  إلى  الفتاً  معيشتهم«، 
اخلتامي لالجتماع، أكد ضرورة االهتمام 
على  ومعاجلتهم  واملثقفن  باملبدعن 
لدعم  صندوق  وتخصيص  الدولة،  نفقة 
في  الدولة  موازنة  من  واملبدعن  املثقفن 
السنة املالية املقبلة، وإجراء مناقلة مالية 
العام  من  تبقى  ما  خالل  الصحة  لوزارة 
إلى  املرضى  ارسال  لها  يسمح  مبا  اجلاري 
خارج البالد لغرض العالج«. وقال احلمداني: 
صالح،  برهم  للرئيس  برسالة  »اقترح  إنه 
رعاية املبدعن واملثقفن والفنانن ال سيما 
إثر  ليقرر صالح  السرطان،  املصابن مبرض 

ذلك وبناء على اقتراح وزارة الثقافة، بعقد 
الصحة  وزير  االحد يضم كل من  اجتماع 
والبيئة عالء الدين العلوان ونقيب الفنانن 
مؤيد  الصحفين  ونقيب  جودي،  جبار 
الالمي، ورئيس االحتاد العام لألدباء والكتاب 
أنه  وأضاف  املعموري«.  ناجح  العراق  في 
الفنانن  شمول  االجتماع  عن  »متخض 
بصورة  واملبدعن  والصحفين  واألدباء 
عامة مبا في ذلك الرياضين منهم بالرعاية 
قبل  من  حالتهم  وتقييم  االجتماعية 
املستشفى  إلى  وإرسالهم  الصحة  وزارة 
الصحية«. حالتهم  بعالج  املتخصص 
وتابع احلمداني، قائالً »كما اقترحنا إنشاء 
يتم  الئق  بشكل  املثقفن  لدعم  صندوق 
التي  االضطرارية  احلاالت  في  إليه  الرجوع 
واحلياتية  االجتماعية  شؤونهم  تخص 
وحتسن معيشتهم«، الفتاً إلى أن »البيان 
ضرورة  على  أكد  لالجتماع،  اخلتامي 
ومعاجلتهم  واملثقفن  باملبدعن  االهتمام 
صندوق  وتخصيص  الدولة،  نفقة  على 
لدعم املثقفن واملبدعن من موازنة الدولة 
مناقلة  وإجراء  املقبلة،  املالية  السنة  في 
من  تبقى  ما  خالل  الصحة  لوزارة  مالية 
العام اجلاري مبا يسمح لها ارسال املرضى 

إلى خارج البالد لغرض العالج«.

مبقرتح من احلمداني..
رئيس اجلمهورية يوجه بتخصيص صندوق مالي لدعم املثقفني واملبدعني

البينة اجلديدة / علي شريف
ضيف مؤخرا احتاد أدباء وكتاب 
بابل الناقد عبد علي حسن في 
أمس��ية حملت عنوان )غائية 
التجنيس( حي��ث وضح فيها 

جدوى وجود األجن��اس األدبية 
وفواعل ظهورها تبعا ملفاصل 
التحول في البنية االجتماعية.
وتابع الناقد حس��ن: ان اجلدل 
والس��جال الواسع الذي يرافق 
امللتقيات الثقافية حول نقاوة 
األجن��اس واألنواع األدبية التي 
ما يزال قس��م منه��ا محتاجا 
إلى وض��ع النقاط على احلروف 
النهائية على وفق  واللمسات 
التط��ور احلاص��ل ف��ي اجله��د 

واإلحاط��ة  العراق��ي  النق��دي 
واألن��واع  مبجري��ات األجن��اس 
وفق مرجعيات  اإلبداعية على 
مع  وإجرائي��ة عاملية  تنظيرية 
األخذ بنظ��ر االعتبار وفود هذه 
األجن��اس م��ن اآلخ��ر وتواف��ر 
إمكانية احداث تفاعل محلي 
معه��ا لتمتلك ه��ذه التجارب 
هويته��ا احمللي��ة. وكذلك األمر 
الذي  السردي  بالنسبة للنص 
يت��وزع عل��ى الرواي��ة والقصة 

القصيرة  والقص��ة  القصي��رة 
جداً وه��ذا الن��وع األخير يعد 
إش��كالية كبي��رة تتمث��ل في 
خروج النصوص املكتوبة على 
النسق البنائي الذي عرفت به 
القص��ة القصيرة جداً على يد 
ناتالي س��اروت منذ ثالثينيات 
القرن املاض��ي وارتباطها فيما 
التحديث��ي  باملش��روع  بع��د 
للرواية الفرنسية اجلديدة ويبدو 
أن إش��كالية التجني��س لهذا 

النوع الس��ردي ال ت��زال قائمة 
وذات أثر ملحوظ في ما ينش��ر 
من قصص قصيرة جدا تعاني 
من ابتعاد عن األنساق البنائية 
التي متن��ح هذا الن��وع حدوده 
أداره��ا  االجناس��ية0احملاضرة 
الكواز شهدت  الش��اعر جبار 
واستفس��ارات  مداخالت  عدة 
أغن��ت املنت البحث��ي مبزيد من 

األفكار والطروحات.

احتاد أدباء وكّتاب بابل يضّيف الناقد عبد علي حسن

حليمة حقور

1- برد الكالم
حربك..

دائرة فشل
لك فيها..

قناعان
في الصباح تصحو..

وتترك لي رسائل مفتوحة
وفي املساء تغفو..

فتشطب ذرات الضوء
وتتشاجر مع الكالم

نصفي بجانب نصفك اآلخر

الشمس تبدو ناسية
فتجمع سرابات الصحارى

وتدنو من احلركة
لم اجد غير يدّي

تتراقص أملا
حبات  تلتقطان  ال  جلهما 

القمح
حيث دقيقها
أول رغيف حار

ما زلت..
أحتسس أكتافي

كي تنبت جناحان
فيهما املنفذ واملهرب

نحو نهاية ذاتي
كي ال يلسعني

برد الكالم..
أحالُم الظّل

2- لطاملا...
كنُت أحمُل أسفاري

وأطوف

عبرُت كّل مضايٓق نفسي
وحٓن إفتقدُت الوجوه

أحسسُت بحزِن املشي
كان الظلُّ طويالً ورفيقاً

عالقاً كالغيمة
سقط القمُر على املاء

حتى وضعْت فيه الشمس
كّل تأريخها

وهناك في ذات الدائرة
حملُت املكان

وأرّخُت الزمان
حيُث يجلُس سلطان الضوء

كانْت قوقعتُه..
دائرة ضوِء صغيرٍة صفراء

عشبها حديث الذبول
تدحرجْت فوقها

ذيوُل الشمس
ثم إنسكبْت فوق صفحاتها

آٍه..
كم تؤملني أحالم الظّل

حينما ترقُص خجالً
بال كلمات.

نصان 

أحفاد األرض
لني األشعل / سوريا

 1-قبائل
اجلّنة،  ثمار  أطعمتهم  جّمعتهم، 
لّقنتهم صلة الرحم، ملا تكاثروا؛ تراشقوا 
جّدتهم  سعَي  الرياُح  َسفت  بالقذائف.. 

هباء منثورا.
٢- خلفاء

على  عجَزها  حمل  مِسّنٌة..  أّم  أجنبته 
الغيم..  فوق  مبنطاد  حلَمها  رافق  ظهره، 
ملا انحنى يرقب أبناءها؛ تقافزت أشالؤهم 

فوقه.
٣- نوايا

رفعها  عيونهم،  عن  واراها  غفلتئذ، 
برّمتها بن راحتيه، سقط العمالق بخّفه 

على اجلّرة
مزمهرا، آمرا:

- لن متُّن علّي بأثقالها إال وهي راسية!
أِعدها مكانها!

لالتقاط  اصطّفوا  مطأطأة،  رؤوس  كّلهم 
بقايا ثمارها.

4- جموح
ناطح السماء، أغرقته كثافة الّسحب،

الشياطن..  له  تنّكرت  الّشهب،  تقاذفته 
مّد يده لألرض؛ لم تسعفه اجلاذبية.

أقاصيص 



صوت األرض الفنان ياس خضر يغني وفاًء لطالب القره غولي ويتحدث لـ)                      (:
املوسيقار الراحل ترك إرثًا موسيقيًا خالداً بذاكرة  

حميب الغناء األصيل

لم يكن جناح األغنية العراقية مفروش��اً بالورد 
أم��ام تلك األصوات الت��ي ذاع صيتها وأصبحت 
لها شهرة واسعة في الوطن وتعدت شهرتهم 
في كافة أرج��اء الوطن العربي من خالل األحلان 
اجلميل��ة واختيار املوس��يقى الت��ي وضعت من 
قبل طالب القره غولي ومحسن فرحان وياسني 
الش��يخلي وس��امي كم��ال وكوك��ب حم��زة 
وآخرين الذين اخت��اروا حالوة الكالم من قصائد 
ش��عراء كبار امثال زامل س��عيد فت��اح، عريان 
السيد خلف، كاظم اس��ماعيل الكاطع، زهير 
الدجيلي، جبار الغزي، كاظم الركابي والقائمة 
تطول وكان لهؤالء املطربني ممن امتلكوا القدرة 
واالمكانية ف��ي اعتالء الصدارة في تلك احلقبة 
م��ن الزم��ن وكان حلضورهم الق��وي وإطاللتهم 
عربي��اً بجدارة ف��ي إقامة احلفالت واملناس��بات 

ف��ي القاهرة وبيروت وعمان ودول املغرب واخلليج 
العرب��ي وأصبح له��م جمهور واس��ع ولألغنية 
العراقية مكانة في قلوب محبيها ومعجبيها.
وكان��ت لنا فرص��ة حضور احلف��ل الكبير الذي  
أقامت��ه مؤسس��ة بغ��داد للس��ينما والفنون  
مطلع هذا الشهر مبناسبة صدور كتاب بعنوان 
)طالب القره غولي( من تأليف الكاتب والباحث 
املوس��يقي د.حبيب ظاهر العباس. ويعد الفنان 
الراح��ل وامللح��ن اخلال��د طالب الق��ره غولي ذا 
مس��يرة ناصعة ذات دالالت واضحة تش��ير الى 
أن لهذا االس��م األثر الكبير في مس��يرة الغناء 
واملوسيقى في العراق وكان معظم املطربني من 
الرواد والشباب واملواهب يتمنون أن ينالوا رضاه 
والتق��رب له��ذا امللحن الع��ذب للحصول على 
واحدة م��ن أحلانه ليكون الطريق س��الكاً لهم 

نحو الشهرة.. وللملحن العراقي الكبير )طالب 
الق��ره غولي( املولود في الناصرية ناحية النصر  
ع��ام 1939 دور كبي��ر ف��ي حياة الفن��ان الكبير 
وصوت األرض ياس خضر الذي غنى أكبر عدد من 
أحلانه والتي كانت جواز مرور لقلوب املستمعني 
في محبة أحلان ه��ذا الفنان وامللحن الفذ الذي 
متك��ن من إحداث نقلة كبي��رة في حياة املطرب 
ي��اس خضر بع��د أن تربع على ع��رش الغناء في 

العراق، وفي هذه املناسبة حضر الفنان الكبير 
)ياس خضر( ليش��ارك مؤل��ف الكتاب حبيب 
ظاهر العباس هذا املنجز الثقافي الفني الذي 
يحمل عنوان )طالب القره غولي(  والذي يعده 
صاحب الفضل االول في جنوميته وشهرته وما 
ق��دم له من احلان خالدة في مس��يرته الفنية 
والت��ي يقول فيها )اب��و م��ازن( امللقب بصوت 
االرض معب��راً بص��دق اللوعة الت��ي في قلبه 
بعد فراق��ه قائالً: »الفنان طال��ب القره غولي 
ه��و االخ والصديق الذي ال ميكن نس��يانه، هو 
األس��تاذ االول لي في تهذي��ب إمكانية صوتي 

وقدراتي الداء احلانه التي وجد فيها القره غولي 
مالئمة حلنجرت��ي«. ويضيف املطرب ياس خضر 
ليؤكد: »جئت لعالم الغناء بالفطرة المتالكي 
صوتا جميال ولكنه متكن من حتويل الصوت الى 
فضاءات عالية وتهذيبه بشكل جديد وكيفية 
االداء لألحل��ان التي يضعه��ا وكأنه وضع كل ما 
يناس��بني الداء احلانه بطريقة اشعرني بها انه 
املدرس الذي يضع لتلميذه منهاج دراسة جديدا 
مع كل اغنية جديدة، حتى جاء لي ذات يوم وقال 
لي أنت اآلن أصبحت جتيد فن املوسيقى وتعرف 

اطوار الغناء وكيفية التعامل معها«.
وطال��ب الق��ره غول��ي صاح��ب الفض��ل االول 
النتشار األغنية العراقية وهو من ادخل احلداثة 
على اللون الريفي وهو من وضع يده على اللحن 
الذي يداعب املشاعر واالحاسيس. والقره غولي 
فنان بكل ما تعني��ه الكلمة النه يتحلى برؤية 
ثاقبة ول��ه قدرة عالي��ة في اكتش��اف املواهب 
الصاحلة للغناء، لم يعط احلانه اال ملن يستحق 

أن يؤديه��ا.. وكن��ت مع��ه مبناس��بات مختلفة 
مبواقع التصوي��ر والتس��جيل واالماكن العامة 
نلتق��ي ونتبادل احلديث وكثي��را ما التقيه بعدة 
مناس��بات داخ��ل وخ��ارج الع��راق.. وكان فنانا 
وإنس��انا مرهف احلس وجمي��ل احلديث.. رحمه 
اهلل قد ترك إرثاً موس��يقياً خالداً بذاكرة محبي 

الغناء االصيل.
وقد كانت مش��اركة الفنان ياس خضر بحفلة 
توقيع كتاب طال��ب القره غولي بوصلة غنائية 
جميل��ة واغنية )حن وآنه حن( للش��اعر مظفر 

الن��واب واحلان القره غولي، 
حي��ث أض��اف له��ا احل��س ف��ي ح��الوة اللحن 
وبطبقات��ه الصوتي��ة العالية الت��ي صفق لها 
اجلمه��ور بح��رارة ش��ديدة.. وكان له��ذا الوفاء 
اجلميل ف��ي أداء األغني��ة الش��هيرة وكأنه اراد 
إيصاله��ا الى ملحنها الراح��ل رحمه اهلل بكل 

معانيها املوسيقية.
 وقد عاش املطرب أجمل سنوات مجده الفني مع  
)القره غولي( وحصل على الش��هرة والنجومية 
التي كانت تنتظره ليتألق ويعطي ثمار إبداعاته 
كاش��هر االصوات الغنائية العراقية، والسيما 
ياس خضر كان رفيقاً مالزماً  ألحد أبرز امللحنني 
العراقي��ني ممن ذاعت ش��هرته عربي��اً من خالل 

احلانه التي قدمها الس��يما الفترة السبعينية 
والثمانينية من القرن العش��رين.. وبقي اسمه 
متداوالً في فن املوس��يقى وم��ا قدمه من عطاء 

لنصف قرن من الزمن...
ويذك��ر أن��ه الفنان طال��ب القره غول��ي )رحمه 
اهلل( توف��ي ي��وم اخلميس املص��ادف 2013/5/16 
مبستشفى احلسني مبدينة الناصرية بعد صراع 
طويل مع مرض الس��كري بعد تعرضه لوعكة 
صحي��ة ح��ادة وفارق احلي��اة بعدم��ا تعرض في 
وقت سابق لبتر ساقه اليمنى خالل الغربة في 
الس��ويد ولكنه عاد منها ليغ��ادر احلياة ويدفن 

في وادي السالم مبدينة النجف االشرف..
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البينة الجديدة / حمودي عبد غريب

ذات يوم قال لي أنت اآلن 
أصبحت جتيد فن املوسيقى 

وتعرف أطوار الغناء 
وكيفية التعامل معها

لم يكن يوماً اعتيادياً حني حضر محبو الغناء األصيل وعش��اق الفن الراقي الذي كنا نعيش زمانه في فترة س��بعينيات القرن املاضي ونحن نس��تمع 
ألش��جى األحلان وأعذبها والتي كتب كلماتها ألش��هر ش��عراء األغنية العراقي��ة، والبد أن نكون منصفني لهؤالء أنهم كان��وا يكتبون بعض القصائد 
ليس أن تكون أغنية بل كتبت بأحاس��يس ومش��اعر تلفها العواطف اجلياشة ولهذا تلقفها امللحنون ليصوغوها بأشجى األحلان وعذوبة املوسيقى 

لتجسدها أصوات ذات حناجر ذهبية من طراز ياس خضر وحميد منصور وفاضل عواد ورياض أحمد وفؤاد سالم وقحطان العطار 
وس��عدون جابر وحسني نعمة وس��تار جبار وقيس حاضر وأمل خضير ومليعة توفيق وعفيفة اسكندر وكثيرة هي األسماء التي 

قدمت لألغنية العراقية ما نفتخر به على الساحة الغنائية العربية..

متابعة / البينة اجلديدة
تس��تكمل االعالمية جلني 
اعالناتها  تصوي��ر  عم��ران 
املتف��ق عليه��ا م��ع اكث��ر 
م��ن منتج عامل��ي، وظهرت 
مؤخ��راً باللب��اس االبي��ض 
وتطير ف��ي اجلو في مقطع 
م��ن الكواليس. وش��اركت 
عل��ى  متابعيه��ا  عم��ران 

تطبي��ق 

انس��تغرام مبقط��ع فيديو 
التصوي��ر  خ��الل  طري��ف 
بقماش  محاط��ة  وكان��ت 
ابيض ومعلقة من خصرها 
م��ن 4 جه��ات ليتمكن��وا 
اله��واء  ف��ي  رفعه��ا  م��ن 
لتب��دو وكأنه��ا تطي��ر، من 
أذى. ألي  تتع��رض  ان  دون 
بتعليق  املقط��ع  وارفق��ت 
طريف قال��ت فيه: »طاقم 
التصوير كان ش��ايل همي 
وخاي��ف علي ملا طرت، بس 
مل��ا خبرته��م ان��ي قف��زت 
الطيارة  دايف من  س��كاي 
عل��ي  إطمأن��وا  مرت��ني 
وأتوقع قالوا في حالهم 
هذه مجنونة ال تخافوا 
وأضافت:  عليه��ا«. 
كملن��ا  »امله��م 
ع��ادي  التصوي��ر 
مس��تمتعة  وأن��ا 
جدا كأن��ي طير في 
إحس��اس  الس��ما.. 
ختم��ت  و . » هيب ر
مبالحظة »اللي 
ل  ء يتس��ا

كي��ف 
ط��رت وقت 
ي��ر  لتصو ا

كن��ت 
معلق��ة 

ف��ي الهوا 
طريق  عن 
بع��ة  ر أ
ل  حب��ا
مثبت��ه في 
ح��زام على 

اخلصر«.

من وصف جلني عمران 
كتابة / تيفاني واليسبـ»اجملنونة«؟

ترجمة / أحمد فاضل
ستس��لط األض��واء ثانية عل��ى النجمة 
اإليطالي��ة الكبيرة صوفي��ا لورين معلنة 
عودته��ا لتقوم حالي��اً بتصوير أول دور لها 
في فيلم جديد بعد آخر عمل س��ينمائي 
قدمت��ه منذ ما يقرب من عش��ر س��نوات، 
الفيل��م يقوم بإخراجه ابنها إدواردو بونتي 
البال��غ من العم��ر 46 عاماً، وب��دت صوفيا 
لورين البالغة من العمر 84 عاما رائعة فى 
ش��عر مس��تعار رمادي مجعد طويل وهي 
تؤدي إحدى ش��خصيات فيلمها اإليطالي 
الذي يحمل عنوان »احلياة الى املستقبل«، 
وس��تكون هذه هي الع��ودة املتوقعة بقوة 
ألسطورة الس��ينما اإليطالية التي سوف 

ي��رى املعجب��ون جنمته��م وهي ت��ؤدي دور 
الناجية من محرقة احلرب في رعاية أطفال 
البغاي��ا. الفيلم ناطق باللغ��ة اإليطالية 
ومن إخراج ابنه��ا إدواردو بونتي مت تكييف 
أحداثه من كتاب بعن��وان »احلياة أمامنا«. 
وتعتب��ر صوفي��ا لورين واحدة م��ن الكنوز 
الوطني��ة في إيطاليا تألقت في أفالم عدة 
مثلته��ا داخل بلدها وف��ي هوليوود لفترة 
متتد عدة عق��ود، وكان فيلمها األخير عام 
2010 فيلم��ا تلفزيونيا حمل عنوان »بيتي 
مليء باملرايا« قبل أن تقف أمامها في العام 
نفسه بينيلوبي كروز ونيكول كيدمان في 
فيل��م طويل. لورين ب��دأت حياتها املهنية 
عندم��ا كان��ت مراهقة في فيل��م ميرفني 
ل��وروي 1951 »كو فاديس»، ونالت ش��هرة 

كبيرة ف��ي بالدها عن��د ارتباطه��ا باخملرج 
اإليطال��ي الكبير كارلو بونت��ي عام 1966 
الذي قدمها بأفالم رائعة، انطلقت بعدها 
إلى هوليوود لتنافس هناك أكثر النجمات 
السينمائية شهرة. في السنوات األخيرة، 
اخت��ارت لوري��ن البقاء بعيداً ع��ن األضواء 
وقضاء بعض الوقت مع عائلتها وأحفادها 
بع��د رحي��ل زوجه��ا ع��ام 2007، ف��ي آخر 
تصريح لها العام املاضي قالت إنها تشعر 
باحلظ ألنها أبلت بالًء حس��ناً في حياتها 
املهني��ة: »كانت أمي تقول إنني أس��تحق 
كل ما ل��دي وكانت فخورة ب��ي، أما كارلو 
فكان ابتس��امتي الدائمة ل��ي في احلياة، 
لقد وقعنا في احلب من أول نظرة وعش��نا 

أجمل حياة«.

بعد 10 سنوات من متثيلها آخر فيلم .. صوفيا لورين ذات الـ 84 عامًا يف فيلم جديد

البينة اجلديدة / محمد العبودي
تصوير / مهند محمد

بحض��ور وزير الثقافة والس��ياحة 
األمي��ر  عب��د  الدكت��ور  واآلث��ار 
احلمداني، ش��اركت الدار العراقية 
لألزي��اء في احلف��ل املرك��زي الذي 
إدراج  مبناس��بة  ال��وزارة  نظمت��ه 
بابل ضمن الئحة الت��راث العاملي. 
حيث قدم��ت عرضاً لألزياء بعنوان 
)أضواء تاريخية( وذلك يوم السبت 
ارض  عل��ى   ,2019/7/13 املاض��ي 
املدرج البابلي باملدينة األثرية بابل،  
كما ُقدمت خ��الل احلفل نبذة عن 
ال��دار العراقي��ة لألزي��اء وأهدافها 
واجنازاته��ا وما ش��هدته من ازدهار 
في أنش��طتها لتصب��ح خير ممثل 
للثقاف��ة. وش��مل الع��رض ال��ذي 
حم��ل توقيع اخملرج )محمود رجب( 
مجموع��ة م��ن األزي��اء التاريخية 
البابلية استحضرت أزياء ملوكها 
واب��رز رم��وز املدينة األثري��ة منها، 
مس��لة حمو رابي وبوابة عش��تار 

واجلنائن املعلق��ة لتأتي متناغمة 
مع وق��ع الف��رح وغبطته ب��إدراج 
الت��راث  الئح��ة  ضم��ن  املدين��ة 
العاملي ,  رافقت��ه  أزياء  فلكلورية 
مثل��ت مختلف أطياف الش��عب 
العراقي ترجم��ة فرحة كل العراق 
عل��ى أطيافه باملناس��بة  .وحضر 

االحتفالية مدير عام الدار العراقية 
لألزي��اء عقي��ل إبراهي��م املندالوي 
وعدد من املدراء العامني في الوزارة 
و محافظ باب��ل كرارالعبادي وعدد 
احملافظ��ة  مجل��س  أعض��اء  م��ن 
والفنان��ني  األمني��ة  والقي��ادات 

العراقيني.

األزياء التارخيية البابلية تتألق يف حفل إدراج بابل 
على الئحة الرتاث العاملي

البينة اجلديدة / وهاب السيد
ضمن نش��اطات ومشروع مؤسسة 
االحتف��اء  ف��ي  الثقاف��ي  فن��ون 
باملبدع��ني قام��ت الهيئ��ة االداري��ة 
واس��رة حترير صحيفة  للمؤسس��ة 
فن��ون الثقافي��ة مؤخرا  بزي��ارة دائرة 
الس��ينما واملس��رح في بغداد بناية 
املسرح الوطني. وتأتي الزيارة لتقدمي 
التهان��ي واملبارك��ة للفنان��ني الذين 
تس��نموا مناص��ب اداري��ة ف��ي هذه 
الدائ��رة .وقد التقت الهيئ��ة االدارية 
مع الفنان اخملرج املس��رحي ابراهيم 
حن��ون ومناس��بة تس��نمه منصب 
مدي��ر الفرق��ة والوطني��ة للتمثي��ل 
وقدمت التهان��ي والتبريكات للفنان 
ف��ي قيادت��ه للفرق��ة الوطني��ة وهو 
اس��تحقاق اكيد لهذه الش��خصية 
الفني��ة التي قدمت تاريخا مميزا فنيا 
م��ن االعمال املس��رحية ف��ي العراق 

والوطن العربي.

مؤسسة وصحيفة فنون الثقافية العربية 
تزور دائرة السينما واملسرح

الزميل املحرر مع الفنان ياس خضر 





17إعالنات
محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن املشاريع

Basra Governorate Directorate of Government
Contracts Dept Announcement

استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البصرة ذي العدد  )2614 يف 2019/6/17(.
يس��ر )محافظ��ة البصرة / قس��م العقود الحكومية( دع��وة مقدمي العطاءات املؤهل��ن وذوي الخربة لتقدي��م عطاءاتهم )املغلقة( 

مشروع )القطعة 2/54 والقطعة 1/54 م6 السيبه واعمال الدفن بالرتابية والسبيس/املرحلة االوىل(
- و بكلفة تخمينية قدرها )17.845.000.000( سبعة عشر مليار وثمانمائة وخمسة واربعون مليون دينارعراقي.

- ضمن تخصيصات تنمية االقاليم لسنة 2019.
- مدة التنفيذ )250 يوم(.

- الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الثانية  والصنف /  إنشائية 
- موقع املشروع )السيبه(

  أواًل-  س��يتم تنفي��ذ العط��اء من خالل إجراءات العطاءات التنافس��ية الوطنية التي حددتها تعليم��ات تنفيذ العقود الحكومية 
العامة رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط، ومفتوح لجميع املتناقصن.

  ثاني��ًا- يمك��ن للمناقصن ذوي األهلية الراغبن أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قس��م العقود الحكومية / ش��عبة اعالن 
املشاريع( يف العنوان أدناه وذلك من الساعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسب التوقيت املحلي ملحافظة البصرة.

   ثالثًا- تشمل متطلبات التأهيل )على ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات صاحب العمل( ما يلي:�
1- القدرة املالية: على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات املالية اآلتية:

أ- معدل اإليراد الس��نوي على مدى آخر س��بع س��نوات يجب ان ال  يقل عن )17.195.442.000( س��بعة عش��ر مليار ومائة 
وخمسة وتسعون مليون واربعمائة واثنان واربعون الف دينار عراقي.

ب- متطلبات السيولة النقدية: على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسيولة النقدية ال يقل عن مبلغ 
قدره )6.691875.000( ستة مليار وستمائة وواحد وتسعون مليون وثمانمائة وخمسة وسبعون الف دينار عراقي.

ث- الحس��ابات الختامية معدل ربح آلخر س��نتن متتاليتن مصادقة ومدققة من قبل محاس��ب قانوني معتمد ويف حالة عدم 
امتالك الش��ركة حس��ابات ختامية آلخر سنتن فيتم تقديم حس��اباتها الختامية للسنتن التي تسبق عام 2014 وذلك استنادا 
اىل م��ا ج��اء بكت��اب وزارة التخطيط /دائ��رة العقود الحكومية العامة قس��م املناقص��ات والعقود ذي الع��دد 18256/7/4 يف 

.2017/8/29
2- الخ��ربة والق��درة الفنية: على مقدم العطاء أن يقدم دلياًل موثقًا يوضح إمكانيته عل��ى تلبية متطلبات الخربة الفنية املدرجة 

أدناه:
أ- املش��اركة بصف��ة مق��اول . أو ادارة عق��ود. او كمقاول ثانوي يف )1( عقد وللس��نوات)7( الس��بع الس��ابقة وبمبلغ اليقل عن 
)10.707.000.000( عش��رة ملي��ار وس��بعمائة مليون دينار عراقي لتنفي��ذ عقود مماثلة ألعمال ه��ذا العقد و تم إنجازها 
بنجاح بالكامل. ويعنى باملماثلة حجم العمل ، تعقيداته ، األس��اليب والتكنولوجيا املس��تخدمة املش��ار اليها يف الفصل السادس 

)متطلبات صاحب العمل(. 
ب- توفري الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب يف الوثيقة القياسية. 

رابعًا- يمكن ش��راء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصن الراغبن يف  العنوان أدناه* ودفع رس��م غري 

مسرتد قدره )200.000( مائتان الف دينار عراقي اعتبارا من يوم الثالثاء املصادف 2019/7/17.
خامسًا- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واإلحالة يف يوم االثنن املصادف 2019/8/8 الساعة العاشرة صباحًا.

سادس��ًا - يجب تس��ليم العطاءات يف أو قبل يوم االحد املصادف 2019/8/18 الس��اعة 1:00 ظهرا حس��ب التوقيت املحلي 
ملدين��ة البصرة. العطاءات اإللكرتونية )ال يس��مح بها(. العطاءات املتأخرة س��يتم رفضها. س��يتم فتح العط��اءات فعليا وبوجود 

ممثلن عن املناقصن الذين إختاروا الحضور شخصيا يف العنوان التالي:�
الوقت: الساعة 1:00 ظهرا حسب التوقيت املحلي ملدينة البصرة.

التاريخ : يوم االحد املصادف 2019/8/18.
العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

س��ابعًا - يج��ب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العط��اء بقيمة )178.450.000( مائة وثمانية وس��بعون مليون واربعمائة 
وخمسون الف دينار عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات.

ثامنًا - على مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة ب�:
1- رسالة العطاء وملحق العطاء.

2- الجداول الكاملة املطلوبة والنماذج املطلوبة وفق القس��م الرابع من الوثيقة القياس��ية وجداول الكميات املس��عرة وبموجب 
املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات.

3- تفويض تحريري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيع على العطاء.
4- الوثائ��ق املص��ادق عليه��ا من الجهات املحددة يف ورق��ة بيانات العطاء التي توكد اس��تمرارية أهلية مق��دم العطاء  او وثائق 
التأهيل الالحق بموجب االس��تمارات املدرجة يف القس��م الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطائه. وبخالفه 

سيتم استبعاد العطاء.
تاسعًا - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

عاشرًا - يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واالعالن.
احد عشر- اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق يف يوم الدوام الرسمي الذي يلي يوم العطلة. 

اثن��ا عش��ر - للدائرة الحق يف الغاء املناقص��ة يف أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة. وحس��ب مقتضيات 
املصلحة العامة وال يحق للمشاركن يف املناقصة املطالبة بأي تعويض جراء ذلك. 

ثالث��ة عش��ر -  العنوان املش��ار إليه أع��اله*: جمهورية العراق/محافظة البصرة/قس��م العق��ود الحكومية/ ش��عبة  بيع الوثائق 
القياسية.

 basra.gov.iq اربعة  عشر - املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
خمس��ة  عش��ر - الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واملعادن استنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود 

الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد 16135/7/4 يف 2017/8/3 .
املهندس / محمد طاهر نجم التميمي
النائب الفني ملحافظ البصرة

 )مناقصة عام����ة - إع�����الن اول(

إفراز القطعة 2/54 والقطعة 1/54 م6 السيبه وأعمال الدفن بالرتابية والسبيس/ 
املرحلة األوىل مناقصة )22/ بلديات 2019(

NO.3225.TUE.16.jUL.2019 العدد )3225( الثالثاء 7/16/ 2019 

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

Contracts Dept Announcement

م/ )ت��م���دي����������د(

يف   3190( الع��دد  ذي  بكتابن��ا  إلحاق��ًا 
2019/6/27( الخاص بإع��الن اول للمناقص��ة 
2/ صحة/2019 مشروع )انشاء معامل اوكسجن 
عدد )4( وحس��ب الكش��وفات الفني��ة م.القرنة، 
م.املدينة،م.البصرة،م.الش��فاء( ن��ود ان نن��وه اىل 
تمدي��د موعد غل��ق املناقص��ة اعاله ليك��ون يوم 
االحد املصادف 2019/7/21 الس��اعة 1:00 

ظهرًا بداًل من يوم االحد 2019/7/14.
املهندس / محمد طاهر نجم التميمي 

النائب الفني ملحافظ البصرة

م/ إعالن مناقصة عامة رقم 2019/3
بناًء على حصول موافقة السيد املحافظ املحرتم يف 2019/7/10 تعلن 
مديرية بلديات محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ مشروع )تأهيل 
وتوس��يع ش��ارع الس��ايلو بطول 4 كم املرحلة االوىل يف قضاء س��نجار( 
ضمن تخصيصات مبالغ املناق��الت للهجرة واملهجرين البالغة 135 مليار 
دين��ار ملحافظة نينوى وبكلف��ة تخمينية مقداره��ا )868.950.000( 
ثمانمائة وثمانية وس��تون مليون وتسعمائة وخمسون الف دينار وبمدة 
تنفيذ )150( يوم��ًا. على مقدمي العطاءات الراغب��ن بدخول املناقصة 
مراجعة مقر مديرية بلديات نينوى خالل اوقات الدوام الرس��مي وابتداء 
من تاريخ نشر االعالن ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم 2019/7/31 
للحصول على نسخة من الوثائق لقاء مبلغ مقطوع قدره 150000 مائة 
وخمسون الف دينار فقط غري قابلة للرد تسلم العطاءات من قبل صاحب 
العط��اء او من يخوله بظ��رف مغلق ومختوم ويكتب علي��ه رقم املناقصة 
واسم مقدم العطاء وعنوانه ويودع يف صندوق العطاءات املوجود يف مقر 
مديريتن��ا مرفقًا معه الوثائق واملستمس��كات املذك��ورة يف الصفحة )2( 
علمًا ان تاريخ الغلق يوم الخميس 2019/8/1 الس��اعة الثانية عشرة 
ظهرًا وس��وف ترفض العط��اءات بعد هذا املوع��د وان الدائرة غري ملزمة 
بقبول أوطأ العطاءات. ويكون مؤتمر ما قبل الغلق يف الس��اعة العاش��رة 
يف صباح يوم الخميس 2019/7/25 لالجابة على االستفس��ارات يف 

العنوان املذكور يف وثيقة العطاء.. مع التقدير.
الحقوقي عبد القادر أحمد حسن
مدير بلديات محافظة نينوى

9641



18إعالنات NO.3225.TUE.16.jUL.2019 العدد )3225( الثالثاء 7/16/ 2019 

م/ اعالن مناقصة عامة رقم 2019/5
بناء على حصول موافقة السيد املحافظ املحرتم يف 2019/7/10 تعلن 
مديرية بلديات محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ مشروع )تبليط 
ش��وارع متفرقة يف قضاء الحمدانية( ضم��ن تخصيصات مبالغ املناقالت 
للهج��رة واملهجري��ن البالغ��ة 135 مليار دين��ار ملحافظة نين��وى وبكلفة 
تخمينية مقدارها )733,895,000( سبعمائة وثالثة وثالثون مليون 

وثمانمائة وخمسة وتسعون الف دينار وبمدة تنفيذ )120( يوما.
عل��ى مقدمي العطاءات الراغبني بدخ��ول املناقصة مراجعة مقر مديرية 
بلديات نينوى خالل اوقات الدوام الرسمي وابتداء من تاريخ نشر االعالن 
ولغاية نهاية الدوام الرس��مي ليوم 2019/7/24 للحصول على نسخة 
من الوثائ��ق لقاء مبلغ مقطوع قدره )150000( مائة وخمس��ون الف 
دين��ار فقط غ��ر قابلة للرد تس��لم العطاءات من قبل صاح��ب العطاء او 
من يخوله بظرف مغلق ومختوم ويكتب عليه رقم املناقصة واس��م مقدم 
العط��اء وعنوانه ويودع يف صندوق العط��اءات املوجود يف مقر مديريتنا 
مرفق��ا مع��ه الوثائق واملستمس��كات املذكورة يف الصفح��ة )2( علما  ان 
تاريخ الغلق يوم الخميس 2019/7/25 الس��اعة الثانية عشرة ظهرا 
وس��وف ترفض العطاءات بعد هذا املوعد وان الدائ��رة غر ملزمة بقبول 
اوط��أ العطاءات. ويك��ون مؤتمر ما قبل الغلق يف الس��اعة العاش��رة يف 
صباح يوم االحد 2019/7/21 لالجابة على االستفسارات يف العنوان 

املذكور يف وثيقة العطاء.. مع التقدير.
الحقوقي عبد القادر احمد حسن
مدير بلديات محافظة نينوى

9644

م/ اعالن مناقصة عامة رقم 2019/1
بن��اء على حصول موافقة الس��يد املحافظ املح��رتم يف 2019/7/10 تعلن 
مديري��ة بلدي��ات محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ مش��روع )تبليط 
ش��وارع باالس��فلت والقوال��ب الجانبية وص��ب االرصفة يف ناحية الش��مال 
واملجمعات العائدة لها( ضمن تخصيص��ات مبالغ املناقالت للهجرة واملهجرين 
البالغ��ة 135 ملي��ار دين��ار ملحافظ��ة نين��وى وبكلف��ة تخميني��ة مقداره��ا 
)988,352,500( تس��عمائة وثمانية وثمانون ملي��ون وثالثمائة واثنان 
وخمس��ون الف وخمس��مائة دينار وبمدة تنفي��ذ )150( يوما. على مقدمي 
العطاءات الراغبني بدخول املناقصة مراجعة مقر مديرية بلديات نينوى خالل 
اوقات الدوام الرس��مي وابتداء من تاريخ نش��ر االع��الن ولغاية نهاية الدوام 
الرس��مي ليوم 2019/7/31 للحصول على نس��خة م��ن الوثائق لقاء مبلغ 
مقطوع قدره )150000( مائة وخمس��ون الف دين��ار فقط غر قابلة للرد 
تس��لم العطاءات من قبل صاحب العط��اء او من يخوله بظرف مغلق ومختوم 
ويكتب عليه رقم املناقصة واس��م مقدم العط��اء وعنوانه ويودع يف صندوق 
العطاءات املوجود يف مقر مديريتنا مرفقا معه الوثائق واملستمسكات املذكورة 
يف الصفح��ة )2( علما ان تاريخ الغلق يوم الخميس 2019/8/1 الس��اعة 
الثانية عش��رة ظهرا وس��وف ترفض العطاءات بعد هذا املوع��د  وان الدائرة 
غ��ر ملزمة بقبول اوط��أ العطاءات. ويكون مؤتمر ما قبل الغلق يف الس��اعة 
العاش��رة يف صباح يوم االربعاء 2019/7/24 لالجابة على االستفسارات 

يف العنوان املذكور يف وثيقة العطاء.. مع التقدير.

الحقوقي عبد القادر احمد حسن
مدير بلديات محافظة نينوى

9645

م/ اعالن مناقصة عامة رقم 2019/2
بناء على حصول موافقة السيد املحافظ املحرتم يف 2019/7/10 تعلن 
مديرية بلديات محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ مشروع )تبليط 
ش��ارع منطقة الس��راي اىل املقربة يف قضاء مخم��ور( ضمن تخصيصات 
مبال��غ املناقالت للهج��رة واملهجرين البالغ��ة 135 مليار دين��ار ملحافظة 
نينوى وبكلفة تخمينية مقدارها )516,100,000( خمس��مائة وستة 
عش��ر ملي��ون ومائة الف دين��ار وبمدة تنفي��ذ )90( يوم��ا. على مقدمي 
العطاءات الراغب��ني بدخول املناقصة مراجعة مقر مديرية بلديات نينوى 
خالل اوقات الدوام الرسمي وابتداء من تاريخ نشر االعالن ولغاية نهاية 
الدوام الرس��مي ليوم 2019/7/21 للحصول على نس��خة من الوثائق 
لق��اء مبلغ مقطوع ق��دره )150000( مائة وخمس��ون الف دينار فقط 
غ��ر قابلة للرد تس��لم العطاءات من قب��ل صاحب العط��اء او من يخوله 
بظ��رف مغل��ق ومختوم ويكتب علي��ه رقم املناقصة واس��م مقدم العطاء 
وعنوانه ويودع يف صندوق العطاءات املوجود يف مقر مديريتنا مرفقا معه 
الوثائق واملستمس��كات املذكورة يف الصفحة )2( علم��ا  ان تاريخ الغلق 
يوم االثنني 2019/7/22 الس��اعة الثانية عشرة ظهرا وسوف ترفض 
العط��اءات بعد هذا املوعد وان الدائرة غر ملزمة بقبول اوطأ العطاءات. 
ويكون مؤتمر ما قبل الغلق يف الس��اعة العاشرة يف صباح يوم الخميس 
2019/7/18 لالجابة على االستفسارات يف العنوان املذكور يف وثيقة 

العطاء.. مع التقدير. 
الحقوقي عبد القادر احمد حسن
مدير بلديات محافظة نينوى

9642

م/ اعالن مناقصة عامة رقم 2019/4
بناء على حصول موافقة السيد املحافظ املحرتم يف 2019/7/10 تعلن 
مديرية بلديات محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ مشروع )انشاء 
ط��رق داخل منطقة ازادي بعرض 10 م��رت يف الكوير( ضمن تخصيصات 
مبالغ املناقالت للهجرة واملهجرين البالغة 135 مليار دينار ملحافظة نينوى 
وبكلفة تخمينية مقدارها )519,180,000( خمسمائة وتسعة عشر 
ملي��ون ومائة وثمانون الف دينار وبمدة تنفي��ذ )90( يوما. على مقدمي 
العطاءات الراغب��ني بدخول املناقصة مراجعة مقر مديرية بلديات نينوى 
خالل اوقات الدوام الرسمي وابتداء من تاريخ نشر االعالن ولغاية نهاية 
الدوام الرس��مي ليوم 2019/7/21 للحصول على نس��خة من الوثائق 
لقاء مبلغ مقطوع قدره )150000( مائة وخمسون الف دينار فقط غر 
قابلة للرد تس��لم العطاءات من قبل صاح��ب العطاء او من يخوله بظرف 
مغلق ومختوم ويكتب عليه رقم املناقصة واس��م مق��دم العطاء وعنوانه 
ويودع يف صندوق العطاءات املوجود يف مقر مديريتنا مرفقا معه الوثائق 
واملستمسكات املذكورة يف الصفحة )2( علما  ان تاريخ الغلق يوم االثنني 
2019/7/22 الس��اعة الثانية عشرة ظهرا وس��وف ترفض العطاءات 

بعد هذا املوعد وان الدائرة غر ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
ويكون مؤتمر ما قبل الغلق يف الس��اعة العاشرة يف صباح يوم الخميس 
2019/7/18 لالجابة على االستفسارات يف العنوان املذكور يف وثيقة 

العطاء.. مع التقدير.
الحقوقي عبد القادر احمد حسن
مدير بلديات محافظة نينوى
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19هموم الناس
   تهتم بلدان العالم براحة ش��عوبها 
م��ن كافة وج��وه احلي��اة م��ن عالجية 
واقتصادي��ة اضاف��ة الى تهيئ��ة بيئة 
نظيفة منها تنظيم الشوارع واالكثار 
م��ن املتنزه��ات والس��احات اخلض��راء 
وحتى وجود حدائق خاصة لكبار السن 
وابع��اد الضوض��اء والصخ��ب اليومي 
رغم ع��دم معدوميته باالبع��اد عنهم 
اي املواطن��ن في بلدنا نكت��ب الكثير 
ع��ن كل هذا الوجع لكننا جند العكس 
وع��دم املب��االة مبا ينش��ر وف��ي املقابل 
نسمع كثرة التصريحات من املسؤولن 
والت��ي م��ا انفك��ت تتكلم ع��ن راحة 
املواطن وهو هدفها حاضرا ومستقبال 
وهو كذب وتضليل وهو ايضا مفضوح 
للسامع وجند كل هذا الصراخ والعويل 
يوميا في كافة وسائل االتصال الورقي 

املنش��ور والتواصل االجتماعي وبرامج 
التلفزيون وفيه الكثير من التهكم عن 
ما يصدر من املسؤولن الصغار والكبار 
ولنأخذ جانبا واحد نعيش فيه بتماس 
يومي مع��ه وهو خط��وط النقل والتي 
تع��م في��ه الفوض��ى اليومي��ة ومنها 
س��يارات الكي��ا وفيه��ا م��ن احلراجة 
الركوب فيها لتهشم الكراسي ووضع 
اكي��اس الطحن او الرز ب��دل تغليفها 
او وضع بطانية بالية والطامة الكبرى 
باس��تثناء  الكي��ا  س��يارات  اغل��ب 
احلديثة نوع )س��تارك( وم��ا مثبت في 
السنوية وس��عة عدد الركاب هو احد 
عش��ر ش��خص حيث جن��د الكثير قد 
قام��وا باضافة ثالث كراس��ي اخرى وال 
يستطيع احد محاسبتهم وهو حتدي 
م��ن هؤالء الس��واق على ش��رطة املرور 

وهيئ��ة النقل ومع االس��ف جند االمان 
وهيئة النقل واجبها مطاردة الس��واق 
بسبب او بدونه وقطع الوصوالت وتعب 
املواطن مس��تمر دوما الن هذه االجهزة 
غي��ر فاعل��ة ف��ي الش��ارع وخاصة ما 
يتعلق بس��المة املواطن وراحته داخل 
ب��اص النقل وكنا ومازلنا نتمنى ان نرى 
رجل امل��رور ليس واجب��ه فقط تنظيم 
الس��ير بل عليه التركي��ز داخل الباص 
ومالحظة وس��ائل الراح��ة من مقاعد 
وتبري��د وعلى دوائر امل��رور وهيئة النقل 
منع هكذا س��يارات مؤذي��ة للمواطن 
والت��ي ال تصل��ح حت��ى اجلك��م اهلل 
م��ن  التقلي��ل  ونتمن��ى  للحيوان��ات 
التصريحات الرنانة واالكثار من الفعل 

في تقدمي اخلدمة للمواطنن.
فاهم حسن فتاح

العدي��د م��ن العم��ال الذين يعمل��ون في 
مصان��ع عراقي��ة عدي��دة يتس��اءلون عن 
س��بب عدم اعادتها للعمل وهل املانع من 
اعادتها مرتهن بقرار حكومي ام ماذا؟ كما 
انهم يش��كون بتس��ريح الغالبية منهم 

من هذه املصانع. بقي ان نقول ان الصناعة 
هي عصب مهم وحيوي النعاش االقتصاد 
العراقي واملس��اهمة في حتجيم البطالة.. 
فهل في االفق امل يرجتى من اجل اعادتها 
ال��ى حياته��ا الطبيعي��ة االول��ى ام انه��ا 

ستبقى مهملة وتغلفها االتربة ويغشاها 
الصدأ؟ والبد ان نش��ير الى ال��دور الفاعل 
الذي انتهجه السيد وزير الصناعة وكالة 
املهندس محمد ش��ياع الس��وداني فهل 

يوجد من يسانده العادة هيبة الصناعة؟

مــــن يــنــقــذ الـصـنـــاعــة الـعـراقـيـــــــة؟

أغـيــثـــونـــــا يــــا مـســــؤولــيــــــــــن أثـــابــكــــــــــــــــم اهلل!!
شيوع ظاهرة 

التسول يف اجملتمع

من النافذة

   انتش��رت ظاه��رة التس��ول ف��ي مجتمعاتن��ا العربي��ة 
واإلس��المية بش��كٍل كبيٍر في اآلونة األخيرة، وال ش��ك بأن 
هذه الظاهرة الس��لبية تؤشر على وجود عدٍد من املشاكل 
االجتماعي��ة واألخالقي��ة ف��ي مجتمعاتنا، والتي س��ببت 
وج��ود مثل ه��ذه الظاهرة، فما هي أس��باب التس��ول؟ وما 
ه��ي نظرة الش��ريعة اإلس��المية إل��ى هذه الظاه��رة؟ وما 
السبل الكفيلة بالقضاء عليها؟ أسباب التسول احلاجة 
والض��رورة، فعلى الرغم من أن احلاجة والفقر الش��ديد قد 
يكون سبباً للمتسولن النتهاج هذا املسلك لطلب الرزق 
وامل��ال في حياته��م، إال أنه ال يعد بالتأكيد عذراً مش��روعاً 
للتسول. سهولة س��لك التسول في حتصيل املال، فكثير 
من املتس��ولن ي��رون أن هذا املس��لك والطريق في حتصيل 
املال يعتبر ميس��راً وس��هالً، وال يحتاج إل��ى إعداد أو جهد 
بدني، وأغرى هذا األمر كثيراً من املتسولن النتهاج مسلك 
التس��ول، وأدى إل��ى ش��يوع ه��ذه الظاه��رة االجتماعي��ة 
اخلطي��رة. نظرة الن��اس إلى املتس��ولن، فعل��ى الرغم من 
حتذير املس��ؤولن والعلماء من ظاهرة التسول واملتسولن، 
والنهي املتكرر عن دفع األموال لهم، إال أن كثيراً من الناس 
جتده يدفع األموال إلى هؤالء املتسولن، مما يشجعهم على 

انته��اج ه��ذا املس��لك في 
احلي��اة، وترك اتباع الس��بل 
ف��ي  الصحيح��ة  األخ��رى 
وامل��ال احلالل.  الرزق  حتصيل 
كم��ا ان ته��اون الس��لطات 
في احل��د من ه��ذه الظاهرة 
يعد س��ببا اخر، حيث أغرى 
ع��ن  الس��لطات  تقاع��س 
ف��ي  مس��ؤولياتها  تنفي��ذ 
الرقابة على ه��ذه الظاهرة، 
ومحاس��بة من يقف وراءها 
إل��ى انتش��ارها وش��يوعها 
ف��ي مجتمعاتنا. عدم وجود 

مظل��ة أم��ان اجتماع��ي حتمي الفق��راء واحملتاجن وتس��د 
احتياجاتهم. نظرة الش��ريعة اإلسالمية لظاهرة التسول 
ش��املة، ولم تغف��ل معاجلة أي قضية م��ن قضايا اجملتمع 
املس��لم، ومن بينها ظاهرة التس��ول وس��ؤال الناس، فقد 
وض��ع النبي االكرم )ص( منهجاً واضح��اً يقضي على هذه 
الظاه��رة حينما ح��ث على طل��ب الرزق بالس��عي والكد 
والعمل بعيداً عن التعطل والتواكل على الغير، وفي احلديث 
النبوي الش��ريف: )ألن يَحتطَب أحُدكم ُحزَمًة على ظهِره، 
خيٌر من أن يَس��أَل أََح��ًدا، فُيعطَيه أو مينَعه(، كما حتدث عن 
صورة من يس��أل الناس كثيراً في الدني��ا حن قال: )ال تزاُل 
، ولي��س في وجِهه ُمزَْعُة 

َ
املس��ألُة بأحدكم حتى يَْلقى اهلل

حلٍم(، ان من س��بل القضاء على ظاهرة التسول يستدعي 
تظافر جميع فئات اجملتمع من أفراد ومؤسسات وسلطات، 
كل على حسب مسؤولياته، فالفرد عليه مسؤولية ذاتية 
في أن يس��عى للعمل حتى ل��و كان هذا العم��ل متعباً أو 
ال يناس��ب مؤهالت��ه، وعلى املؤسس��ات اخملتلف��ة؛ ومنها: 
املؤسس��ات الديني��ة، والعلماء، مس��ؤولية توعية اجملتمع 
بخطورة ه��ذه الظاهرة وس��لبياتها، وعلى الس��لطات أن 
تقوم مبس��ؤولياتها أيض��ا في القضاء على ه��ذه الظاهرة 
من خالل تفعيل قوانن املتابعة ملن ميتهن التس��ول وتأمن 
ف��رص عم��ل للعاطل��ن والعاجزين كي يتمكنوا من س��د 
حاجاتهم املعيشية والتغلب على صعاب احلياة، والقبض 

على العصابات التي تقف وراء املتسولن الصغار.

كثري من املتسولني 
يرون أن هذا املسلك 
والطريق يف تحصيل 
املال يعترب ميسرًا 
وسهاًل، وال يحتاج إىل 
إعداد أو جهد بدني

أحمد البياتي

   يتساءل الناس, ماذا قدمت املؤسسات احلكومية للفقراء واحملتاجن 
وذوي االحتياج��ات اخلاص��ة خصوص��ا وان وضعهم املعيش��ي بائس 
ج��دا ووضعهم الصح��ي مترد الى ابعد احلدود, فهل س��يتم االنتباه 
لهم ام يبقون في خانة املنس��ين وكأنهم ليس��وا بشرا يستحقون 
احلي��اة وان من واجب احلكومة ان ترع��ى مواطنيها دون تفرقة او متييز 
وان تش��عرهم مبواطنته��م وعراقيته��م ك��ي ينعموا بعيش��ة آمنة 

ومستقرة.. الزمن كفيل بكشف ذلك.

نش��رنا  الش��ديد  لألس��ف 
املناش��دات  م��ن  العدي��د 
الط��رق  مطب��ات  بخص��وص 
عل��ى  املوج��ودة  اخلارجي��ة 
وما تس��ببت  الطريق  جانب��ي 
به من اي��ذاء للمواطنن حيث 
ازهق��ت  ارواح  ضحيته��ا  راح 
الع��وق  اصابه��م  واش��خاص 

الدائ��م. فما اجلهة املس��ؤولة 
عن ذلك وملاذا ال جتد لها احللول 
ارواح  الناجع��ة حفاظا عل��ى 
الناس علما ميكن االستعاضة 
عنها مبطبات بالس��تيكية مع 
وضع اشارات حتذيرية على بعد 
مسافة منها كي يتم االنتباه 

اليها.

رد مصرف الرش��يد/ االدارة العامة بكتابه 
م��ا  عل��ى   2019/7/3 ف��ي   )1084( املرق��م 
نش��رته جريدتن��ا بعددها املرق��م ) 3205( 
الص��ادر بتاري��خ 2019/6/17 ف��ي صفحة 
هموم الناس بخصوص استنجاد املواطن 
)ع��ادل عب��د الرض��ا عل��ي الس��لطاني( 
بش��أن معاملته التي قدم��ت الى مديرية 

التس��جيل العقاري في النجف االشرف/ 
فرع الش��مالي والتي تسببت له باملعاناة 

وكان الرد كما يلي:�
مت توجي��ه املقترض م��ن قب��ل ادارة الفرع 
لفت��ح اضب��ارة ل��ه مبديري��ة التس��جيل 
العق��اري مبوج��ب كتابن��ا ) 89/ 4132( في 
2019/6/9 ومت اكمال معاملة الرهن بتاريخ 

2019/6/17 وهو تاريخ نشر الشكوى.
)البين��ة اجلدي��دة( تتق��دم بوافر الش��كر 
واالمتن��ان ال��ى مص��رف الرش��يد / االدارة 
العام��ة ملتابعت��ه ملا تنش��ره جريدتنا من 
موضوعات ومش��اكل تخ��ص املواطنن.. 
بوركت جهودكم ووفقك��م الباري لتقدمي 

االفضل.

مصــــرف الـــرشــيــد يـــــــرد عـلـــــــــى »                           «

مــطــبـــات الــطـــرق الـخــارجــيـــة قــاتـــل مـجـهــــــــول

يا مسؤولني أين أنتم من الفقراء؟

    العديد من الشوارع الرئيسية والفرعية تكاد تنعدم فيها االنارة 
بس��بب احتراق املصابيح او وجود خلل ف��ي االعمدة الكهربائية 
وه��ذه احلالة غير صحيحة ويجب االنتب��اه اليها ومعاجلتها، النه 
في الظالم س��تحدث حوادث مؤملة منها مرورية وكذلك عمليات 
سرقة وتسليب.. فهل سيبقى احلال على ما هو عليه ام يتغير؟.. 

مجرد تساؤل عسى ان يرى نور االجابة من اجلهات اخملتصة.

بعقوبة / البينة الجديدة
تناقل ناش��طون على مواق��ع التواصل االجتماع��ي، مبادرة احدى 
الف��رق التطوعية الش��بابية لنصب الفتات عل��ى طريق ب عقوبة - 
بلدروز الذي يعد من الطرق اخلطرة جدا بسبب كثرة احلوادث املرورية 
على نحو دف��ع الكثيرين الى اطالق تس��مية طريق املوت. وقوبلت 
تلك املبادرة بإش��ادة ش��عبية تعكس وعي مجتمع��ي في ضرورة 
تقليل احلوادث التي كانت معدالتها عالية جدا خاصة في االشهر 
االخي��رة. ويعد طريق بعقوبة - بل��دروز من الطرق التي تتميز بكثرة 
احلوادث املؤسفة والتي سجلت ارقام مخيفة في االشهر املاضية 
خاصة بعد عطلة عيد الفطر املبارك والتي ادت الى مصرع واصابة 

اكثر من 30 مدنيا بينهم اطفال وفق تأكيدات محلية.

الفتات على طريق املوت يف دياىل

الطرق والشوارع تعاني 
من الظالم الدامس

NO.3225.TUE.16.jUL.2019 العدد )3225( الثالثاء 7/16/ 2019 

اني املواطن ثائر حمود سبتي عاتي العكيلي انتسبت الى سلك 
الشرطة في عام 2003 وقد صدر االمر االداري بالرقم )27430( في 
2006/12/13 وعلى مالك ش��رطة ميس��ان وحتت تسلسل )236( 
ولظ��روف خاص��ة لذا اس��تطيع البوح به االن قدمت اس��تقالة 
بتاري��خ 2012/12/31 وحت��ى انتقلت من محافظة ميس��ان الى 
محافظ��ة واس��ط واآلن ارج��و التفضل باملوافقة عل��ى اعادتي 

للخدمة لكوني صاحب عائلة ولكم االمر مبا ترونه مناسبا. 
املنتسب ثائر حمود سبتي عاتي // 07812570585

   املواطنة )زينب حس��ن 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 
انها تس��كن حاليا في ش��قة مؤجرة مع ش��قيقتها.. 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 

احملرومن واهلل ال يضيع اجر احملسنن. 
املواطنة زينب حسني عبد اهلل 

07710499788

   الكثي��ر م��ن املواطن��ن بدت عليه��م عالمات الريبة والش��ك 
وهم يتس��اءلون عن احلرائق التي حدثت مؤخرا في بغداد وبقية 
احملافظات من املسبب احلقيقي ولصالح من مت اشعالها؟ ام هي 
مج��رد حادث عرض��ي.. كما ان املواطن لم تتجس��د له القناعة 
الشافية بالردود التي نشرت عن طريق وسائل االعالم ويتساءلون 
عن اخملفي والدفن في ذلك؟ فهل سيتم الكشف ام انها تذهب 

ادراج الرياح كما سبقها!!

مواطنة تناشدكم حلل مشكلتها
 افتح أبوابك هلا يا وزير العمل

احلرائق األخرية هل هي مفتعلة؟

أمام أنظار وزير الداخلية .. إعادة للخدمة 

النفايات تتسبب
بانتشار األمراض واألوبئة

وقــفــــــة

   ان مشكلة القاء القمامة امام بيوت الناس وفي الشوارع 
والطرق��ات العام��ة ب��دون اي اعتبار لالهال��ي وللجيران وال 
حتى احترام للش��خص نفس��ه الذي يلقي القمامة، هذه 
املش��كلة بتن��ا نعاني منها وبش��كل كبير ف��ي مختلف 
مناط��ق بغداد وبقية احملافظات، فالذي ينظف القمامة من 
منزله ويلقيها امام منازل اآلخرين او في الش��وارع هو غير 
نظيف. والنظيف ينظف منزله والبيئة احمليطة به.. أما من 
يخ��رج القمامة من منزله وال يضعها في مكانها اخملصص 
لها فهو يؤذي بها جيرانه وتؤذي نفسه ايضا بنفس الوقت 
ولكنه ال يش��عر بها النها ليس��ت ببعيدة عن منزله وعن 
عائلت��ه. نداء نوجهه الى اجلمي��ع ان احملافظة على نظافة 
وجمالي��ة املنطقة الس��كنية تبع��د عنا ش��رور االمراض 
وانتش��ار االوبئة اضافة الى انه يعط��ي املنطقة جمالية، 
فيا حبذا ان يتعاون جميع املواطنن لتحقيق ذلك وال نلقي 
بالالئمة على امانة بغداد ودوائرها البلدية النه بدون تعاون 
املواطن معهم ال يتحقق شيء. فلنطلق حملة التوعية في 
اجملتم��ع ومن ثم حملة النظاف��ة من اجل محافظات ومدن 
جميلة ونظيفة.. وبدون مشاكل وضغائن.. وحملة التوعية 
اخواني الك��رام اهم بكثير من حمالت النظافة التي تقوم 
به��ا اي مؤسس��ة، ألن تنظي��ف قلوب الناس س��ينعكس 

ايجابا في نفوسهم ومظهرهم وبيئتهم.

جمال محمد علي حسني 

الــداخـلــيــــــــــــة تــــــــرد على »                     « 
ردت وزارة الداخلي��ة / دائ��رة العالقات واالعالم 
  2019/6/30 ف��ي   )3219( الع��دد  ذي  بكتابه��ا 
بخصوص ما نش��رته جريدتن��ا بعددها املرقم 
)3184( ف��ي 2019/5/14 عل��ى الصفحة االولى 
وال��ذي ج��اء حت��ت عن��وان )برقي��ة ال��ى وزارة 
الداخلي��ة: ه��ل م��ن ح��ل ملش��كلة العقود 
املروري��ة؟( وبين��ت ان مديرية امل��رور العامة قد 
ش��كلت جلنة مش��تركة من مكت��ب املفتش 

العام ومديرية املرور ومطبعة شهداء الشرطة 
مهمته��ا االش��راف عل��ى تزوي��د الش��ركات 
بتسلس��الت جديدة للعق��ود املرورية ومراقبة 
بيعها الى اصحاب املعارض اجملازة اصوليا بذات 
االسعار احملددة من اجل عدم استغالل حاجة 
املواطن��ن للعق��ود املروري��ة وبيعها باس��عار 
مرتفع��ة عل��ى ان يتم العمل بالعق��د املروري 
لفت��رة اقصاه��ا 2019/7/10 اس��تنادا الى قرار 

هيئة رأي الوزارة رقم )4( لس��نة 2019. )البينة 
اجلديدة( تقدم ش��كرها وامتنانه��ا للعاملن 
في دائ��رة العالقات واالعالم عل��ى متابعتهم 
املستمرة ملا ينشر في جريدتنا من قضايا تهم 
املواطن العراقي وتتمنى لكم كل التوفيق في 
اداء مهماتكم وتأمل مستقبال ان تشيروا في 
ردودكم الى رقم الصفحة التي يتم نشر اخلبر 

فيها ليتسنى لنا اتخاذ الالزم.
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أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

تنويـــــه

)السنة الرابعة عشرة( العدد )3225( - الثالثاء - 16 - تموز - 2019

االزدحامات يف الشوارع العامة والدوائر احلكومية ظواهر صارت يومية .. متى احلل؟

تطرق��ت مذيعة س��عودية في قن��اة العربية ملوض��وع تخفيض 
أس��عار اخلمور في قطر، متس��ائلة عن رغبة في سماع تعليقات 
أصحابه��م في الكويت. قب��ل أن يتوقف صدى الكلمات احتجت 
وزارة اإلعالم الكويتية رس��مياً بشدة على ذلك، ثم أعقب موقف 
وزارة اإلعالم تصريح لنائب وزير اخلارجية الكويتي يصف السلوك 
ب�)اخلطأ اجلس��يم( وإس��اءة إلى البالد. في املقابل ظهر إعالميون 
س��عوديون ب��ارزون م��ن طبقة علي��ا يس��اندون موق��ف املذيعة.  
املوضوع وإن كان رداً على تعليقات النائب الكويتي السابق ناصر 
الدويلة الذي نشط بنقده للسياسة السعودية، إال أنه اعتبر في 
الكويت اس��تهدافاً عاماً؛ ألنه جاء مفتوحاً دون حتديد اس��م ورمبا 
ُفه��م منه محاولة مس حيادية الكوي��ت في خالفات دول اجمللس 
وت��وازن موقفها. ويعكس التصرف الكويت��ي كبرياًء ورصداً دقيقاً 
ورفض الس��ماح لتش��عب االس��تهداف. لقد واجه الع��راق حرباً 
نفسية وحمالت إعالمية 
ال مثيل لها خالل املرحلة 
األولى حل��رب داعش التي 
كانت أخط��ر مرحلة في 
تاري��خ الع��راق احلدي��ث، 
برام��ج  معظ��م  وكان 
قنوات خليجية يش��كل 
دعماً للدواعش وذيولهم، 
بصرف النظر عن القصد.  
تس��مي  قن��وات  كان��ت 
الذي  الش��عبي  احلش��د 
ق��اد طالئع هزمي��ة داعش 
)ميليش��يا(، حتى عندما 
أصبح يعمل بقانون. وكانت تس��مي اجليش العراقي مباش��رة أو 
بإعطاء فرصة ملتحدثني طائفيني وذيول دواعش بأسماء أشخاص، 
بينما كان اجليش يقوم بدور تصٍد عظيم مع فروع أخرى بعد وقف 
زخ��م الدواعش بعد أقل من أس��بوعني.  ولم نس��مع رداً قوياً كرِد 
الكويت أع��اله، ولم يجر التلويح للدول املالك��ة للقنوات أو التي 
تعمل منه��ا بإجراءات، ولم نر رفضاً إال قلي��الً من متحدثني مألوا 
شاش��ات االس��تهداف. واألدهى كنا نسمع ونش��اهد سياسيني 
وإعالميني يتحدثون مبنطق يس��اند حمالت اإلعالم املغرض. وصدر 
أمر ديواني قبل أيام يتعلق بنظام )احلش��د الش��عبي(، واشتعلت 
قن��وات خليجي��ة وعراقية مس��لطة الضوء على األم��ر ، وكلهم 
تناس��وا وجود قوات اس��مها )احلرس الوطني(..، في دول إقليمية 
دون أن ي��رد ذكرها وبعضها قد يك��ون من )لون واحد(. لنترك اخللل 
املاضي، أال يس��تحق العراق الدفاع عنه )مس��تقبال( من قبل كل 
مؤسس��ات الدولة وإعالمييها ومن يصفونه��م باحملللني؟ نتوقع 

ارتفاع ردود الفعل مستقبالً.

هكذا يكون الرد على 
اإلعالم )اإلقليمي(

وفيق السامرائي

من لندن

أال يستحق العراق 
الدفاع عنه )مستقباًل( 
من قبل كل مؤسسات 

الدولة وإعالمييها 
ومن يصفونهم 

باملحللني؟!

كتب عبد الزهرة البياتي
رئيس التحرير التنفيذي 

كان مساء يوم اجلمعة املاضي 
الثاني عشر من متوز احلالي ليس 
كباقي املس��اءات، ففيه التقى 
نخبة من املثقفني واإلعالميني 
والباحث��ني  والصحفي��ني 
والساسة  اجلامعات  وأس��اتذة 
ورؤساء حترير الصحف والروابط 
الثقافية والفنية والناش��طني 
واملتصدي��ن  االجتماعي��ني 
ألعمال البر واخلير.. وكما يظهر 
ف��ي الص��ورة اجلماعية هم من 
اليمني وقوفاً الدكتور )حس��ني 

املدن��ي،  الناش��ط  فالم��رز( 
والسيد )جاس��م حيدر( عضو 
نقابة الفنانني، والس��يد )علي 
حسن مير(، واإلعالمي والكاتب 
املستقل )شهاب أحمد شفي( 
صاح��ب هذه الدعوة، والس��يد 
)جواد امللكشاهي( رئيس حترير 
جريدة التآخي، وأستاذ التاريخ 
الدكت��ور )صفاء عب��د اخلالق(، 
واألستاذ )ماجد محمد أبو اجلود( 
مدير العالقات واإلعالم في مركز 
االس��تراتيجي،  اخلب��راء  احت��اد 
والدكتور )آزاد حس��ن( الباحث 
التربوي، والس��يد )ل��ؤي رحيم( 
والس��يد  املدن��ي،  الناش��ط 
الس��وداني(  جاس��ب  )ص��الح 
رئي��س مؤسس��ة روح العطاء 
اإلنس��انية، والس��يد )نوزاد أبو 
روان(. أما من اليس��ار جلوس��اً 
فه��م )عب��د الزه��رة البيات��ي( 
التنفي��ذي  التحري��ر  رئي��س 
البينة اجلديدة، والسيد  جلريدة 
)عماد علي حس��ني( الناش��ط 

املدن��ي، والس��يد )عب��اس كرمي 
والناش��ط  اإلعالمي  العلياوي( 
)ش��وان  والس��يد  املدن��ي، 
محم��د ط��ه( مس��ؤول الفرع 
اخلام��س للح��زب الديقراط��ي 
)طالب  والدكتور  الكردستاني، 
محمد ك��رمي( املتح��دث ونائب 
مدي��ر مرك��ز الرافدي��ن للحوار، 
زنكن��ة(  )صب��اح  والزمي��ل 

الكات��ب واإلعالمي رئيس مركز 
االس��تراتيجيني،  اخلب��راء  احتاد 
والدكت��ور )ضياء عب��د اخلالق( 
األستاذ اجلامعي ورئيس رابطة 
مثقف��ي وفنان��ي الك��رد خارج 
إقليم كردستان، وأخيراً األستاذ 

)محمد علي مير(.
ه��ذا اللق��اء اختار ل��ه الزميل 
)ش��هاب  واإلعالم��ي  الكات��ب 

أحم��د ش��في( أن يك��ون ف��ي 
أجواء مطعم )بروكلي ش��في( 
امل��رات  ف��ي  كم��ا  املبهج��ة 
الس��ابقة وأن يك��ون محط��ة 
يلتقي فيها أناس من مختلف 
القومي��ات واملذاهب والثقافات 
ليناقش��وا م��ا ي��دور ومي��ور في 
الساحة العراقية ويستعرضوا 
أب��رز التحديات الت��ي يواجهها 
بنظ��رة  العراق��ي  املواط��ن 
أف��ق عراقي  مس��تقبلية نحو 
واسع.. كان احلضور رائعاً حقاً، 
حي��ث دار نق��اش تفاع��ل فيه 
اجلميع بروح حماسية ووطنية 
بهدف تكوين مشتركات حللول 
تعجل بقدرتنا على مغادرة كل 
الظواهر السلبية وكل األزمات 
وصوالً لبناء مجتمع متماسك، 
متحابب،  س��لمي،  متعاي��ش، 
يعاضد ويساند بعضه بعضاً.. 
وعلى م��دى أكثر من س��اعتني 
ونصف الساعة من الزمن خاض 
احلاضرون في مختلف القضايا 

واالجتماعي��ة،  السياس��ية 
منطلق��ني من روح املس��ؤولية 

الوطنية املشتركة.
لق��د أجم��ع احلض��ور عل��ى أن 
بن��اء وط��ن للجمي��ع وحتقي��ق 
االس��تقرار واالزده��ار يتحق��ق 
من خ��الل ضم��ان حق��وق كل 
دون  م��ن  الش��عب  مكون��ات 
إقصاء أو تهمي��ش، واإلميان بأن 
اإلنس��ان قيمة عليا وأن واجب 
الدولة هو توفير كل احتياجاته 
ومستلزمات عيشه الكرمي وإذا 
ما توفرت كل تلك األساسيات 
احلدي��ث ع��ن مواطن  أمكنن��ا 

مبدع ومنتج ومخلص لوطنه.
وق��د اختت��م اللقاء ه��ذه املرة 
بفعالي��ة جميل��ة، حيث غنى 
ع��ازف الع��ود الفنان )جاس��م 
حيدر( مقاط��ع غنائية عراقية 
باللغت��ني العربي��ة والكردي��ة، 
وغادر اجلميع وكٌل منهم يشعر 
بأنه حضر ليق��دم لهذا الوطن 

ولهذا الشعب شيئاً مثمراً.

بغداد / البينة الجديدة
منح��ت اململكة البريطانية املتحدة، 
اكادميي��ة  وس��ام  االثن��ني،  ام��س 
ساندهيرست العسكرية الى الفريق 
الرك��ن محمد حميد كاظ��م البياتي 
العام  للقائد  الش��خصي  السكرتير 

للقوات املسلحة لتفوقه بالدراسة.
وقال مص��در إن اململك��ة البريطانية 
الرك��ن  الفري��ق  منح��ت  املتح��دة 
البيات��ي  كاظ��م  حمي��د  محم��د 
العام  للقائد  الش��خصي  السكرتير 
اكادميية  املس��لحة وس��ام  للق��وات 
 Royal Military( ساندهيرس��ت 
لتفوق��ه   )Academy Sandhurst

بالدراسة عندما كان باالكادميية.
وأضاف املصدر »الوس��ام س��لمُه له 
نياب��ًة عن امللك��ة البريطانية الفريق 
ج��ون لورمير مستش��ار الدفاع األقدم 
لش��ؤون الش��رق الوس��ط، مبع��وث 
حكوم��ة جالل��ة امللكة«، الفت��ا الى 

ال��ذي  االول  ه��و  الوس��ام  »ه��ذا  أن 
مين��ح لضابط في ال��دول العربية من 
أكادميية  خريج��ة االكادميية«. وتع��د 
امللكية  العس��كرية  ساندهيرس��ت 
عريقة  بريطاني��ة  كلي��ة عس��كرية 

مت تأسيس��ها ع��ام 1802 وهي تعتبر 
لضب��اط  أساس��يا  تدري��ب  مرك��ز 
اجليش البريطاني، مدة الدراس��ة في 
ساندهيرست 44 أسبوعا أي أقل من 

سنة.

بغداد / البينة الجديدة
أفاد مصدر أمني بأن نزاعا عش��ائريا 
ف��ي منطقة الدورة ببغ��داد ادى الى 
مقتل ضابط تخرج صباح اخلميس 
املاضي في الكلية العسكرية. وقال 
املصدر إن »نزاعاً عشائرياً قدمياً تطور 
الى استخدام االسلحة اخلفيفة في 

منطقة هور رج��ب التابعة ملنطقة 
ال��دورة جنوبي بغداد، ما اس��فر عن 
مقتل ضابط برتب��ة مالزم«. واضاف 
املص��در ان »الضاب��ط ال��ذي تخرج 
ف��ي الكلية العس��كرية، ُقتل على 
يد ابن خالته في نف��س اليوم الذي 
تخرج فيه«، مش��يرا الى ان »القاتل 

سّلم نفس��ه الى القوات االمنية«. 
وتش��هد بع��ض مناط��ق العاصمة 
بغ��داد، ب��ني فت��رة واخ��رى، نزاعات 
عش��ائرية تتط��ور ال��ى اس��تخدام 
واملتوس��طة،  اخلفيف��ة  األس��لحة 
وفي بعض االحيان الثقيلة، ويسفر 

بعضها عن ضحايا.

متابعة / البينة الجديدة
س��يكون الع��رب عل��ى موع��د م��ع 
خس��وف جزئ��ي للقمر خ��الل األيام 
املقبل��ة. ووفق احلس��ابات الفلكية، 
سيش��هد الشرق األوس��ط وشمال 
أفريقي��ا خس��وفاً مرئياً خ��الل اليوم 
الثالث��اء وغ��داً االربع��اء. ووف��ق هذه 
احلسابات، فإن غالبية الدول العربية 
ومن بينها العراق، ستشهد اخلسوف 

املغ��رب  لك��ن  بالكام��ل،  اجلزئ��ي 
وموريتانيا وجزءاً من اجلزائر ستشهد 
الظاهرة بش��كل أقل. وسيكون هذا 
اخلس��وف اجلزئ��ي للقمر ه��و األخير 
لعام 2019، ويظهر أيضاً من أستراليا 
وأفريقي��ا وأمي��ركا اجلنوبية ومعظم 
أوروبا وآس��يا. وسيغيب اخلسوف عن 
أميركا الش��مالية، باستثناء األجزاء 

اجلنوبية والشرقية من القارة.

يف أمسية مجيلة كانت )                                   ( سّباقة يف حضورها

 صورة جماعية للحضورالزميل شهاب أحمد شفي أثناء فتح النقاش واحلوارات

 جانب من احلضور

  موقع التاجيات طريق معسكر الرشيد باجتاه مجمع املشن

ختّرج يف الكلية العسكرية صباحًا وقمُتل بنزاع عشائري مساًء

بينها العراق .. الدول العربية على موعد مع خسوف جزئي


