
يف الهدف

مبناس��بة وص��ول رئيس مجل��س وزراء اقلي��م كردس��تان العراق 
السيد )مسرور بارزاني( بغداد امس الثالثاء ولقائه بالسيد رئيس 
مجل��س الوزراء )ع��ادل عبد املهدي( اس��تذكرت املثل الش��عبي 
ال��دارج وال��ذي يقول: »إذا تري��د صاحبك دوم.. حاس��به كل يوم« 
وانطالقاً من مضمون ذلك فإننا نطالب باال تكون اللقاءات مابني 
االقليم واملركز مناس��بة لتبادل القبالت واالبتس��امات والتربيت 
على االكت��اف فقط وامنا مطلوب وقفة جادة م��ن املركز للتأكيد 
على وجوب التزام االقليم مبضمون االتفاق املبرم بني اجلانبني وفي 
املقدمة من ذلك تس��ليم كردستان )600( الف برميل نفط منتج 
م��ن حقول االقليم الى بغ��داد يومياً وليس )250( الف برميل كما 

يتردد.
وان أي تهاون م��ن قبل رئيس 
ال��وزراء الس��يد )ع��ادل عبد 
املهدي( فإن الشعب العراقي 
هو من يدفع الفاتورة باهظة 
ج��داً ألن النف��ط املنت��ج في 
أي ش��بر من الت��راب العراقي 
ليس مل��كاً لعب��د املهدي او 
بارزاني بل هو ملك العراقيني 
املؤكدة  املعلوم��ات  جميعاً.. 
تشير بأن االقليم يصدر بواقع 
)600( الف برميل نفط يومياً 
ولكن ال احد ي��دري بالضبط 

أين تذهب تلك الكمية وال يدري احد اين تذهب ايراداتها.
ان ما يحصل هو خلل كبير ومساومة جد خطيرة وان ما مطلوب 
اآلن صراح��ة ه��و مكاش��فة الش��عب بحقيق��ة مايج��ري حتت 
الطاول��ة.. وليتذكر من يتذكر ان أي اغماض للعني او غض الطرف 
او التهاون والسكوت عن ذلك سيكون انتكاسة كبرى وسيلعن 
التاري��خ كل م��ن يح��اول طمس احلقائ��ق او جتاهلها ألي س��بب 
من االس��باب.. كاش��فوا شعبكم وال تدلس��وا وليكن العراق هو 
خيمتنا جميعاً وكفى لعباً بطريقة كل يحوز النار لقرصه.. لعب 

الطمطمة ما عاد يجدي ألنه لعب مكشوف ومفضوح جداً.
»واذا تريد صاحبك دوم.. حاسبه كل يوم«.

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

عبد الوهاب جبار* 

إذا تريد صاحبك 
دوم.. حاسبه كل يوم

وصل وفد كردي رفيع املس��توى برئاس��ة 
رئي��س مجل��س وزراء إقلي��م كردس��تان 
)مس��رور  بارزان��ي(، ام��س الثالث��اء، إل��ى 
العاصمة بغداد. والتقى الوفد بالرئاسات 
الثالث لبحث القضايا العالقة بني بغداد 
وأربيل. وتعتبر هذه الزيارة هي األولى التي 
يجريها )مسرور  بارزاني( إلى بغداد، وتأتي 
بعد أقل من أس��بوع من تسنمه مهامه 

رسمياً في 10 متوز اجلاري.
عل��ى صعيد ذي صل��ة وص��ف نائب عن 
كتلة االحتاد الوطني الكردس��تاني، زيارة 
رئيس حكومة اقليم كردس��تان )مسرور  
بارزان��ي( امس ال��ى بغداد بأنه��ا خطوة 
ايجابية ومهمة الظهار النوايا احلس��نة، 
كاشفا أن الزيارة ستناقش تشكيل جلان 
مش��تركة حلل املش��اكل العالقة بينها 
ملفات النفط والغاز والقوات املس��لحة 
وكركوك. وقال النائب )جمال محمد( ، ان 
زي��ارة رئيس حكومة االقليم برفقة نائبه 
)قوباد طالباني( ووزراء شؤون البيشمركة 
)ش��ورش اس��ماعيل( والداخلي��ة )ريب��ر 
احمد( ووزير املالية واالقتصاد )اوات شيخ 
جناب( ووزير العدل )فرست احمد( اضافة 
ال��ى رئيس ديوان رئاس��ة االقلي��م )فوزي 
حري��ري( هي امتداد لزي��ارة رئيس االقليم 
)نيجرفان بارزاني( قبل اسابيع الى بغداد، 
مبين��ا ان الزي��ارة ه��ي خط��وة ايجابي��ة 

مهمة الظهار النوايا احلس��نة بغية حل 
املشاكل العالقة بني االقليم واملركز.

وعل��ى صعي��د ذي صل��ة كش��ف مصدر 
سياسي كردي امس ان الهدف من الزيارة 
ه��و ابداء حس��ن النية في ظ��ل االجواء 
االيجابي��ة الناجتة من حتس��ن العالقات 
ب��ني اربي��ل وبغ��داد واض��اف ان الزي��ارة 
تهدف ايض��اً لتهيئ��ة االرضي��ة لزيارات 
اخرى س��يتم خاللها بحث اخلالفات بني 
حكومة االقلي��م واحلكومة االحتادية في 

مختلف القضايا العالقة.
م��ن جانبه طال��ب عضو ائت��الف النصر 
)جب��ار الش��مري(، رئيس مجل��س الوزراء 
)ع��ادل عبد املهدي( ب�اس��ترجاع االموال 
التي دفعه��ا القليم كردس��تان كرواتب، 
داعيا احلكومة الى االلتفات الى مطالب 
الشعب. وقال الشمري في حديث متلفز، 
إن )عادل عبد املهدي( تس��اهل كثيرا مع 
كردس��تان واعطاه��م ما ال يس��تحقون، 
وه��ذا حصل بس��بب ضع��ف احلكومة، 
مش��يرا ال��ى ان رئي��س مجلس ال��وزراء 
الس��ابق )حيدر العب��ادي( عندما اعطى 
تل��ك املبال��غ ل كردس��تان، كان��ت هناك 

اتفاقات مع االقليم.
وفي التط��ورات السياس��ية أعلن رئيس 
كتل��ة املؤمت��ر الوطني العراق��ي النيابية 
)آراس حبيب ك��رمي(، امس الثالثاء، وصول 
عدد اعضاء الكتلة ال��ى )14( نائباً داخل 
قبة البرملان بعد أن بدأت بخمس��ة نواب. 

وق��ال حبي��ب “ان كتل��ة املؤمت��ر الوطني 
العراق��ي في مجل��س النواب ف��ي دورته 
احلالي��ة وصلت إل��ى أربعة عش��ر نائبأً”. 
وأض��اف “قريبا ننش��ر األس��ماء مبا يليق 

بهم واملؤمتر”.
عل��ى صعي��د آخ��ر ه��دد تي��ار احلكمة، 
امس الثالثاء، بتحوي��ل التظاهرات التي 
)14( محافظ��ة  يعت��زم تنظيمه��ا ف��ي 
عراقي��ة إلى “عصي��ان مدن��ي” في حال 
لم تنف��ذ مطالبه، فيما اعتب��ر أن رئيس 
الوزراء )ع��ادل عبد امله��دي( لديه القدرة 
واإلمكانية على خدمة البالد. وقال عضو 
املكتب التنفيذي بالتيار )محمد حسام 
احلسيني( في تصريح صحفي ” إن تياره 

“سيخرج نهاية األسبوع، في مظاهرات 
مليونية تش��مل )14( محافظة عراقية، 
وكذل��ك زه��د )تي��ار احلكم��ة( مبناص��ب 
الدرجات اخلاصة، وقد سحبنا ممثلني من 
جميع جلان التفاوض حول هذا املوضوع”. 
وأضاف احلس��يني، أن “تظاهرات اجلمعة 
لن تكون النهاية، بل هي البداية، وإذا لم 
تنف��ذ مطالبنا التي ه��ي مطالب الناس 
ويتحق��ق الهدف املرجو م��ن املظاهرات، 
فس��ننتقل إل��ى مرحل��ة االحتجاجات، 
وبعدها االعتصامات وصوالً إلى العصيان 

املدني«.
وفي الشأن االمني اعلن احلشد الشعبي   
ع��ن اعتق��ال قيادي��ني م��ن داع��ش ف��ي 

محافظة كرك��وك. وقال احلش��د إن قوة 
مشتركة من استخبارات قاطع الشمال 
للحشد الش��عبي واللواء 61 في احلشد 
ومديري��ة اس��تخبارات الداخلية متكنت 
خ��الل عملية نوعي��ة من الق��اء القبض 
على قياديني بتنظيم داعش اإلرهابي في 

كركوك.
في وق��ت أعلنت قي��ادة عملي��ات نينوى 
الثالث��اء،  ام��س  الش��عبي،  للحش��د 
عن ع��ودة عدد م��ن االطف��ال اخملتطفني 
ل��دى تنظي��م “ داع��ش” االجرام��ي الى 
مناطقه��م في نينوى. وذك��ر بيان إلعالم 
احلش��د الش��عبي أن “القيادة اش��رفت 
على ع��ودة عدد من األطف��ال اخملتطفني، 

م��ن اهالي غرب املوصل كانوا مختطفني 
لدى داعش االجرامي في سوريا”.

وم��ن جانب آخ��ر نف��ت الهيئ��ة العامة 
للكم��ارك امس الثالثاء بيع س��فينة في 
ميناء ام قصر مبحافظ��ة البصرة. وقالت 
الهيئة ان احلديث عن بيع سفينة املانية 
ف��ي مين��اء ام قص��ر جن��وب محافظ��ة 
البص��رة ، ع��ار عن الصح��ة. واضافت ان 
جمي��ع عملي��ات بي��ع االم��وال املصادرة 
واملتروك��ة مبوج��ب اح��كام قضائية تتم 
اس��تنادا الى احكام قانون اجلمارك رقم 
2٣لسنة 1٩٨4 املعدل ونظام بيع االموال 

املصادرة واملتروكة رقم 14 لسنة 1٩٨5.
 يذك��ر ان النائب��ة )عالي��ة نصيف( دعت   
ال��وزراء ووزارة النق��ل واجله��ات  رئاس��ة 
املعنية بفتح حتقيق ح��ول قيام جمارك 
مين��اء أم قص��ر بع��رض س��فينة أملانية 
كانت ضمن صفقة الشراكة بني شركة 
للموان��ئ،  العام��ة  والش��ركة  مارل��وك 

للبيع.
من جانب��ه اصدر مصرف الرش��يد، امس 
الت��ي  الس��لف  بش��أن  بيان��ا  الثالث��اء، 
مينحها للمتقاعدين، فيما نفى توقفها. 
وق��ال املصرف انه مس��تمر مبنح س��لفة 
املتقاعدي��ن )حلامل��ي بطاق��ة )نخي��ل ( 
حص��را( والتي تت��راوح ماب��ني )٣( مليون 
كح��د ادنى و)٨( مليون كحد اعلى، مبينا 
ان تلك الس��لفة متنح للمتقاعد االصيل 

وال متنح خللفه.

»                            « تطالب وزير النقل بالتحقيق يف ملفات فساد يف عمل ميناء أم قصر – رصيف )11( خالل زمن سلفه

طلعت الشميسة على احلرامية.. العثور على )25( ألف لوحة تسجيل مركبات جاهزة خمبأة يف موقع احلسينية.. و«املرور« تدعو اصحاب العجالت اخلالية من اللوحات اىل املراجعة

االعالن رمسيًا عن كتلة املؤمتر الوطين بـ)14( نائبا.. واحلكمة يهدد بتحويل تظاهراته اىل “عصيان مدني”
عضو يف النصر: عبد املهدي تساهل كثريا مع كردستان وأعطاهم ما ال يستحقون وعليه اسرتجاع االموال اليت دفعها لإلقليم

اجتماع للقيادات السياسية يؤكد ضرورة تعزيز اجلهود لتوفري اخلدمات ودعم احلكومة

الكمارك تنفي بيع سفينة يف أم قصر.. والرشيد يصدر بيانًا بشأن سلف املتقاعدين
احلشد يعتقل قياديني من داعش يف اربيل ويشرف على اعادة اطفال عراقيني كانوا خمتطفني لدى داعش يف سوريا

) 20( صفحة ــــ السعر 500 دينار NO.3226 .              17  . JUL . 2019WEDاالربعاءالسنة الرابعة عشرة العدد )3226 (              17 / 7 / 2019 جريدة يومية سياسية مستقلة عامة تصدر عن مؤسسة البينة الجديدة 
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 بارزاني في بغداد على رأس وفد رفيع المستوى.. وتشكيل لجان مشتركة حول النفط وكركوك

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 

تطالب وزير الداخلية بـ “صولة” ملعرفة اسباب تأخر اجناز البطاقة املوحدة لـ )3( اشهر!!!

كتب املحرر السياسي

3واشنطن تفرض قيوداً على حتركات ظريف يف نيويورك333 التخطيط تعلن دراسة امكانية استحداث حمافظتني جديدتني233وزارة الرتبية تفتح  باب االعرتاض على نتائج الثالث متوسط33

بغداد / 
كش��فت مديري��ة املرور العامة، امس الثالثاء، ع��ن العثور على 25 لوحة ارق��ام مركبات مخبأة في 
موقع مرور احلسينية. وقال اللواء زهير عبادة اخلفاجي انه مت اكتشاف 25 الف لوحة الرقام املركبات 
جاهزة ومخبأة في مخزن مبوقع احلس��ينية ببغداد. واضاف اخلفاجي انه س��يتم محاسبة املقصر.
عل��ى صعيد ذي صلة دع��ا مدير املرور العام اللواء زهير اخلفاجي، ام��س الثالثاء، أصحاب العجالت 
اخلالي��ة من اللوحات املرورية إلى مراجعة املواق��ع املرورية من أجل تثبيت لوحاتهم، مبيناً أن أغلب 
اللوح��ات موجودة في املواق��ع. وقال اخلفاجي إن أغلب اللوحات املرورية متت طباعتها وهي موجودة 
في املواقع املرورية. ودعا اخلفاجي، أصحاب الس��يارات املس��جلة واخلالية من اللوحات املرورية، إلى 
مراجعة املواق��ع املرورية من أجل تثبيت لوحات عجالتهم.»البين��ة اجلديدة« في الوقت الذي حتيي 
مدير املرور العام اللواء )زهير عبادة( على هذا االجناز الذي سلط الضوء على احلرامية تطالب اجلهات 
القضائية بالشروع فوراً بفتح حتقيق عاجل مع كل اللصوص الذين كانوا سبباً في تأخير معامالت 

الناس وادخالهم في دوامة قد تطول لعدة اشهر ألجل احلصول على لوحة تسجيل ملركباتهم.

فضيحة بامتياز .. العثور على )25( ألف لوحة تسجيل مركبات جاهزة مخبأة يف موقع الحسينية
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هيئة النزاهة تكشف.. أكثر 
من 527 مليار دينار ُصِرَفت 

على مشاريع ُمتلكئة يف بابل

انسحاب اإلمارات من 
اليمن .. هل يستفيد 

منه حفرت؟
12

االسيوي معلقًا على انتقال 
ميمي: ال نستطيع االنتظار 

لرؤية ما سيفعله بدوري االبطال

)إف-14 توم كات(.. ماهي 
قصة مقاتلة اعرتاضية متلكها 

إيران وختشاها أمريكا ؟ 13 10

 ان ما يحصل هو خلل 
كبري ومساومة جد 
خطرية وان ما مطلوب 
اآلن صراحة هو مكاشفة 
الشعب بحقيقة 
مايجري تحت الطاولة

5

ج��راء عدم وج��ود مستش��فيات 
متكامل��ة  عراقي��ة  حكومي��ة 
يتطب��ب ويتعالج فيه��ا العراقي 
وخاص��ة فق��راء الوط��ن يضط��ر 
الكثيرون للبحث عن الشفاء في 
مستش��فيات دول اجل��وار ومنه��ا 
اي��ران ولبن��ان وتركي��ا واالردن وما 
يؤس��ف ل��ه ان العراق��ي اضحى 
عصاب��ات  تتلقفه��ا  بضاع��ة 
ومافي��ات متخصص��ة بالنص��ب 
واالحتيال وهذا ما يجري في بعض 
املستشفيات اللبنانية.. والسؤال 
تهتز شوارب حكومتنا..  اشوكت 

اشوكت تثأر لكرامة العراقي؟!

برقية اىل كل احلكومة
وكاالت / 

اظهرت بيان��ات تتبع اختفاء ناقلة نفط إماراتية 
ف��ي املي��اه اإليراني��ة من��ذ يومني.ونقل��ت وكالة 
أسوشيتد برس األمريكية أظهرت بيانات التتبع، 
أن ناقلة نفط إماراتية كانت متر عبر مضيق هرمز، 
اجنرفت نحو املياه اإليرانية، ثم اختفت اإلشارات 
التي تنقل موقعها منذ أكثر من يومني.وبحسب 
الوكال��ة فأن الواليات املتح��دة حتقق في اختفاء 
ناقلة نفط إماراتية صغيرة دخلت املياه اإليرانية، 
ف��ي حادثة ق��د تزيد من ح��دة االحت��كاكات في 
اخلليج.وبينت الوكالة أن الناقلة التي تسمى )ريا( 
كانت مت��ر عبر مضيق هرمز ، وهي نقطة ش��حن 
بحرية عند مصب اخلليج، قبل أن تختفي، وليس 
من الواضح على الفور ما حدث للس��فينة التي 

ترفع العلم البنمي.وتظهر بيانات التتبع أن ناقلة 
نف��ط إماراتية كانت متر عبر مضيق هرمز اجنرفت 
في املياه اإليرانية وتوقفت عن إعطاء إش��ارة منذ 
أكث��ر من يوم��ني، ما أثار مخ��اوف    حول وضعها 

وس��ط توت��رات متصاع��دة ب��ني إي��ران والواليات 
املتحدة.على صعيد ذي صلة اعلن مسؤول بوزارة 
الدفاع األمريكية البنتاغون، أن واش��نطن لديها 
ش��كوك أن إي��ران ص��ادرت ناقلة نف��ط إماراتية 
اختف��ت من عل��ى ال��رادارات من��ذ يومني.ونقلت 
وكالة أسوش��يتد برس األمريكية، عن مس��ؤول 
ب��وزارة الدفاع األمريكية، ام��س الثالثاء، قوله إن 
واش��نطن لديها ش��كوك في أن تك��ون إيران قد 

احتجزت ناقلة نفط إماراتية.
ونفى مس��ؤول إماراتي، ف��ي تصريحاته، أن تكون 
ناقل��ة النفط املفق��ودة في مضي��ق هرمز تابعة 
لالم��ارات، وقال ان ناقل��ة النفط غي��ر مملوكة أو 
مش��غلة من قب��ل اإلمارات، كما أنها لم ترس��ل 

نداء استغاثة، حسبما ذكرت قناة العربية.

هل بدأت حرب الناقالت؟.. اختفاء ناقلة نفط إماراتية يف املياه 
اإليرانية و »البنتاغون« يتهم طهران مبصادرتها

بغداد / 
ب��ني وزي��ر النق��ل املهن��دس 
عبد اهلل لعيبي ،ان اخلطوط 
اجلوية العراقية بدأت مرحلة 

التنفيذ بوضع اليات عملية 
وفني��ة تهدف الى رفع احلظر 
االوربي وتأهيلها للعودة الى 
االج��واء االوربي��ة م��ن خالل 

منحه��ا ش��هادة الس��المة 
العامة لالحتاد الدولي للنقل 
كعضو  للعودة   )IATA(اجلوي

فاعل فيها . 
واوضح لعيبي انه مت التعاقد 
مع منظم��ة )IATA( لتطبيق 
للنهوض  الدولي��ة  املعايي��ر 
الوطن��ي  الناق��ل  بواق��ع 
العراقي من خالل االش��راف 
خب��راء  قب��ل  م��ن  املباش��ر 
ومستشارين املنظمة  على 
كل مفاصل العمل للوصول 
ال��ى من��ح رخصة مش��غل 

البلد الثال��ث tco االمر الذي 
يفتح االب��واب امام اخلطوط 
للع��ودة  العراقي��ة  اجلوي��ة 

لالجواء االوربية .
م��ن جانب��ه ب��ني مدي��ر عام 
اخلطوط اجلوية العراقية   ان  
توقي��ع العقد  س��ينعكس 
بص��ورة ايجابية على تطوير 
األداء واخلدمات املقدمة على 
منت طائراتنا مما يفتح االفاق 
من اجل تعدد الوجهات التي 

يقصدها الطائر االخضر .

وزير النقل : سعي حثيث لعودة »الطائر االخضر« 
اىل االجواء االوربية

البصرة / 
ناقش مجل��س محافظة البص��رة، امس الثالث��اء، مطالب 
إقام��ة التظاهرات في احملافظة، فيما اص��در قراراً برفض اي 
اتفاقية بعدم إشراك احلكومة احمللية، بعد مناقشة مسودة 
االتفاقي��ة العراقي��ة الكويتية.وق��ال اجملل��س ، إن جلس��ة 
مجل��س محافظ��ة البص��رة االعتيادية الت��ي عقدت امس 
ناقش��ت مطالب إقام��ة التظاهرات ف��ي محافظة البصرة 

وآلي��ة التعام��ل معها م��ن الناحي��ة القانوني��ة واخلدمية 
واألمنية.وأضاف البيان أن اجللسة شهدت مناقشة مسودة 
االتفاقي��ة العراقي��ة الكويتي��ة ورأي اجملل��س ف��ي صددها، 
مشيرا الى انه مت إصدار قرار برفض اي اتفاقية بعدم إشراك 
احلكوم��ة احمللي��ة مبا ال ينس��جم م��ع مصلح��ة محافظة 
البصرة خصوصا في موضوع إنش��اء املناطق احلرة او الربط 

السككي او املناطق الصناعية.

جملس البصرة يناقش مطالب إقامة التظاهرات ويصدر قراراً خيص اتفاقية مع الكويت

 بغداد / 
أعلنت وزارة النفط، أنها ستوقع 
الي��وم األربعاء، مذك��رة تفاهم 
مع ش��ركة أميركية الس��تثمار 
غاز ارطاوي جن��وب العراق.وقال 
الوزارة عاصم  باس��م  املتحدث 
جهاد ، إن »وزارة النفط متمثلة 
بش��ركة غ��از البصرة س��توقع 
مع ش��ركة وهنوي��ل األميركية 
عل��ى مذكرة التفاه��م اخلاصة 
ارط��اوي جنوب  غاز  باس��تثمار 

البالد«.
وأضاف جه��اد، أن »هذه املذكرة 

الت��ي تتح��ول الحقاً إل��ى عقد 
تهدف إلى اس��تثمار الغاز من 5 

حقول نفطية«، 
مبين��اً أن »ه��ذه املذك��رة تأت��ي 
ضمن خطط الوزارة الس��تثمار 
للعملي��ات  املصاح��ب  الغ��از 
النفطية من حق��ول محافظة 
البص��رة، بهدف تعظيم اإلنتاج 
الوطني من الغاز اجلاف والسائل 
واملكثف��ات، وإيقاف ح��رق الغاز 

واحلفاظ على البيئة«.

النفط: توقيع مذكرة تفاهم مع شركة امريكية 
الستثمار غاز ارطاوي جنوب العراق
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رئيس جملس القضاء األعلى يلتقي رئيس جملس الشورى اإلسالمي يف إيران ويزور مركز املعلومات

NO.3226.wed.17.JUL.2019

بغداد / البينة الجديدة
بينت جلنة اخلدمات النيابية، امس الثالثاء، اس��باب احلريق الذي اندلع في 
مين��اء البصرة النفط��ي، فيما أكد اخالء 111 عام��ال ووضعهم في مكان 
آم��ن. وق��ال عضو اللجنة كاظم فنج��ان احلمام��ي إن “املعلومات احلالية 
تشير إلى ان سبب حريق ميناء البصرة النفطي هو متاس كهربائي”، مبينا 
أن “احلري��ق اندلع في االماكن اخملصصة للعم��ال، فضال عن وصول النيران 
ال��ى بعض املواقع النفطية”. وأضاف احلمامي أن “الس��فن التابعة ملوانئ 
البصرة متكنت من اخالء 111 عامال ووضعهم قي مكان اكثر أمنا”، مؤكدا 
أن “املوقف مسيطر عليه من خالل الدوريات املنتشرة للسفن البحرية”.

بغداد / البينة الجديدة 
التقى الس��يد رئيس مجل��س القضاء األعل��ى القاضي 
فائ��ق زي��دان والوف��د القضائ��ي املرافق له الس��يد علي 
الريجاني رئيس مجلس الشورى اإلسالمي في جمهورية 
إي��ران اإلس��المية. وأفاد بيان ص��ادر عن املرك��ز االعالمي 
جمللس القضاء االعلى بأن اللقاء استعرض عمق العالقة 
التاريخي��ة ب��ن الع��راق واجلمهورية اإلس��المية وضرورة 
تطوره��ا ف��ي كافة اجملاالت الس��يما في م��ا يخص اجملال 
القضائ��ي. واض��اف البي��ان ان رئي��س مجل��س القضاء 
االعلى القاضي فائق زيدان عب��ر عن تقديره للجمهورية 
اإلس��المية، الفت��ا إل��ى ان لإليرانين مكان��ة خاصة في 
قلوب العراقين، مؤكدا حرصه على تطوير العالقات مع 
اجلمهورية اإلس��المية السيما مع س��لطتها القضائية 
م��ن أجل العدال��ة املنش��ودة. وعلى صعي��د ذي صلة زار 
زيدان امس الثالثاء مركز اإلحصاء وتكنولوجيا املعلومات 
في الس��لطة القضائي��ة اإليرانية. وذكر بي��ان صادر عن 
املرك��ز االعالمي جمللس القضاء االعل��ى ان القاضي فائق 
زي��دان والوف��د القضائ��ي املرافق له اس��تمع إلى ش��رح 
واف م��ن قبل رئيس مرك��ز اإلحصاء واملعلومات الس��يد 
حميد ش��هرياري عن نظام العدال��ة اإللكترونية وتقنية 
املعلومات واالتصاالت في الس��لطة القضائية اإليرانية.

وأض��اف البيان أن القاضي فائق زيدان جتول والوفد املرافق 
ل��ه في أروقة املركز واطلع على طبيعة س��ير العمل فيه 
وعلى آخ��ر ما توصل املرك��ز في تكنولوجي��ا املعلومات. 
واكد البيان ان رئيس مجلس القضاء االعلى أبدى الرغبة 
في التع��اون مع اجلان��ب االيراني لالس��تفادة من خبرات 

املركز والعاملن فيه.

إخالء 111 عاماًل ووضعهم يف مكان آمن  .. اخلدمات النيابية تبني أسباب حريق ميناء البصرة النفطي

احللبوسي: رفض العراق املشاركة مبؤمتر املنامة تأكيد ملوقفه الثابت جتاه إقامة الدولة الفلسطينية

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  

بغداد / البينة الجديدة
أك��د رئي��س اجلمهوري��ة برهم صال��ح، امس 
الثالث��اء، موق��ف الع��راق الداع��م للش��عب 
الفلس��طيني، مش��يراً إل��ى ح��رص الع��راق 
عل��ى متت��ع الفلس��طينين املقيم��ن في��ه 
بكام��ل حقوقهم املش��روعة وضم��ان كافة 
اس��تحقاقاتهم. وقالت رئاسة اجلمهورية إن 
رئيس اجلمهورية برهم صالح استقبل، امس 
رئي��س الوزراء الفلس��طيني محمد أش��تية 
والوفد املرافق له، وبحث معه تعزيز العالقات 
الثنائي��ة وس��بل تطوي��ر آف��اق التع��اون بن 

البلدين ومبا يخدم املصالح املشتركة. وأضاف 
البيان، أن الطرفن اس��تعرضا آخر التطورات 
واملس��تجدات السياس��ية العربية والدولية، 
وضرورة تأسيس منظومة إقليمية مشتركة 
مس��تندة إلى التعاون والتكامل السياس��ي 
واالمن��ي واالقتص��ادي، مبا يحقق االس��تقرار 
والتق��دم واالزدهار لش��عوب املنطق��ة. وأكد 
صال��ح، وفقاً للبي��ان، موقف الع��راق الداعم 
للشعب الفلسطيني الشقيق لضمان احلل 
الع��ادل والش��امل للقضية الفلس��طينية، 
مش��يراً إل��ى ح��رص الدول��ة العراقي��ة على 

متت��ع الفلس��طينين املقيم��ن ف��ي العراق 
بكام��ل حقوقهم املش��روعة وضم��ان كافة 
استحقاقاتهم. من جانبه، أكد رئيس الوزراء 
الفلس��طيني رغبة ب��الده بتعزي��ز عالقاتها 
مع العراق في جميع اجمل��االت، مثمناً مواقف 
العراق في دعم القضية الفلس��طينية على 
األصع��دة اخملتلف��ة. يذك��ر أن رئي��س ال��وزراء 
الفلس��طيني محم��د أش��تية وص��ل، أمس 
االول االثن��ن )15 مت��وز 2019(، إل��ى العاصمة 
بغداد والتقى برئيس الوزراء عادل عبد املهدي 

ورئيس مجلس النواب محمد احللبوسي.

وزارة الـتـربـيـة تـفـتـح  بــاب االعـتـراض عـلـى نـتـائــج الـثـالـث الـمـتـوسط

صحيفة: الصدر قد يدعم العبادي يف العودة للسلطة

بغداد / البينة الجديدة
أعلنت الس��لطة الكمركية ف��ي مركز كمرك ام قص��ر اجلنوبي امس 
الثالثاء عن إعادة اصدار }٤{ حاويات مخالفة لضوابط االستيراد. وقالت 
الهيأة ان احلاويات محملة مبواد زراعية بدون موافقات رسمية، مضيفة 
ان اعادة اإلصدار متت حسب اإلجراءات القانونية املعتمدة لديها ووفقا 
لقانونها النافذ رقم 2٣لس��نة 19٨٤ املعدل. وكانت الهيئة قد اعلنت 
صب��اح يوم امس الثالثاء عن إتالف أدوية ومس��تلزمات طبية ومواد من 
)العصائر والعسل( مخالفة للقانون في ثالثة مراكز كمركية للهيئة.
ويأت��ي هذا ضمن إجراءات مش��ددة تق��وم بها الكمارك ف��ي مراكزها 

الكمركية للحد من دخول املواد اخملالفة للضوابط والتعليمات.

بغداد / البينة الجديدة 
أكد رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة خالد العطية، امس الثالثاء، أن منفذ 
عرعر احلدودي سيكون مفتوحاً طوال موسم العمرة املقبل.وقال العطية في 
كلمة له خالل افتتاح املنفذ أمام احلجاج، إن منفذ عرعر س��يكون مفتوحاً 
طوال موس��م العمرة املقبل. وأش��ار العطية، إلى أن ذلك سيساهم بذهاب 

عدد كبير من املعتمرين العراقين براً عبر هذا املنفذ احليوي.

هيئة احلج: منفذ عرعر سيكون 
مفتوحًا طوال موسم العمرة املقبل

الكمارك تعيد إصدار 4 حاويات خمالفة 
حمملة مبواد زراعية يف أم قصر اجلنوبي

أخبار موجزة
اس��تمرار .. أعلن��ت وزارة الدف��اع التركي��ة، امس 
الثالث��اء، وص��ول الطائ��رة العاش��رة الت��ي حتمل 
إل��ى  الروس��ية  »إس-٤00«  منظوم��ة  مكون��ات 
األراض��ي التركية. وجاء في بي��ان صدر عن الوزارة: 
»يس��تمر توريد أج��زاء منظوم��ة »إس-٤00« وفق 
اخلط��ط املوضوعة. وكمرحلة م��ن عملية التوريد 
هبطت امس الطائرة العاشرة في قاعدة أكينجي 
اجلوية«. ولم حتدد الوزارة عدد طائرات الشحن املطلوبة لنقل كامل 

هذه املنظومة التي اشترتها تركيا من روسيا.
مناقش��ة .. حتول محيط مجلس النواب اللبناني إلى منطقة عازلة 
متهي��دا النطالق جلس��ات مناقش��ة املوازنة العام 
2019 وإقراره��ا. ونش��رت القوى األمنية األس��الك 
الش��ائكة في محيط البرملان، ملنع أي تظاهرات أو 
حتركات من التقدم في اجتاه اجمللس بعد سلس��لة 
حتركات احتجاجية استمرت شهورا عدة وشملت 
كل قطاعات اجملتم��ع اللبناني اعتراضا على بنود 

املوازنة التقشفية.

اعتق��ال .. أكدت الس��لطات القضائي��ة اإليرانية، 
امس الثالثاء، اعتقال حاملة اجلنسية الفرنسية 
اإليرانية املزدوج��ة، األكادميية فريبة أدخلة، من دون 
تق��دمي املزيد من التفاصيل. وقال املتحدث باس��م 
القض��اء اإليران��ي، غالم حس��ن إس��ماعيلي، إن 
»أدخل��ة اعتقلت مؤخرا، لك��ن انطالقا من طبيعة 
القضي��ة، فإن الوقت ليس مناس��با إلعطاء املزيد 

من التفاصيل«.
سياس��ة .. ق��ال رئي��س مكت��ب العالق��ات الدولية حلرك��ة املقاومة 
اإلس��المية »حماس«، موس��ى أبو مرزوق إن سياس��ة موسكو جتاه 
املوضوع الفلس��طيني، وكذلك فيما يخص ملف 
املصاحلة الفلس��طينية سياس��ة »بن��اءة«. وذكر 
موس��ى أبو مرزوق، امس الثالث��اء، أن زيارته احلالية 
إلى موس��كو »جاءت بدعوة من السيد ميخائيل 
بوغدانوف، وطبعا هي ليس��ت بالدع��وة اجلديدة، 
فهو صديق عزيز، وتتكرر الزيارات من فترة طويلة، 

بن احلن واآلخر نتشاور حول مجمل القضايا. 

هج��وم .. أعلنت جماعة »أنص��ار اهلل« احلوثية أن 
قواته��ا نفذت هجوما واس��عا عل��ى قاعدة امللك 
خال��د اجلوي��ة ومواق��ع عس��كرية أخ��رى جنوب 
الس��عودية، متوع��دة بتوس��يع نط��اق عملياتها 
بش��كل ال تتوقعه اململكة. وقال املتحدث باسم 
ق��وات احلوثين، العمي��د يحيى س��ريع، في بيان: 
»الطي��ران املس��ير ينف��ذ عمليات واس��عة باجتاه 
قاع��دة امللك خالد اجلوية  بعدد من طائرات قاصف 2k، اس��تهدفت 

مخازن أسلحة تذخير الطائرات احلربية ومواقع عسكرية أخرى«.
كشف .. ذكرت هيئة تابعة لوزارة الزراعة واإلصالح الزراعي السوري، 
أن زي��ت الزيتون احمللي صدر في الس��نوات املاضية 
إلى نحو ٤٤ دولة، رغم احلرب التي عصفت بسوريا 
والت��ي أثرت س��لبا على قطاعه��ا الزراعي. وقالت 
مديرة الهيئة العامة للبح��وث العلمية الزراعية 
السورية ماجدة مفلح، بحسبما نقلته صحيفة 
»الوطن«، إن الكمي��ة املصدرة من زيت الزيتون في 

املوسم 2016 – 2017 بلغت حوالي ٣2 ألف طن.

بغداد / البينة الجديدة
اك��د رئيس مجل��س النواب محمد احللبوس��ي، موق��ف العراق 
الثابت بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، 
فيما اش��ار الى أن رفض العراق املش��اركة ف��ي مؤمتر املنامة هو 
تأكي��د ملوقفه الثابت جتاه حقوق الش��عب الفلس��طيني. وقال 
احللبوس��ي خالل اس��تقباله رئيس الوزراء الفلسطيني محمد 
أش��تيه إن ه��ذه الزيارة لها وق��ع كبير في الظ��روف التي متر بها 
األم��ة العربية واملنطقة، مؤك��دا موقف الع��راق الثابت بإقامة 
الدول��ة الفلس��طينية وعاصمته��ا القدس الش��ريف، ودعمه 
ملبادرات السالم العربية والدولية ووقف االستيطان اإلسرائيلي 
وقرارات الش��رعية الدولية. وأش��ار رئيس مجلس النواب إلى أن 
رفض العراق املشاركة في مؤمتر املنامة هو تأكيٌد ملوقفه الثابت 
جتاه حقوق الش��عب الفلس��طيني، موضحاً أن مجلس النواب 
عازٌم على تفعيل جل��ان الصداقة النيابية والتعاون البرملاني بن 
ا  ا ودوليًّ البلدين.ولف��ت ال��ى دور العراق في احلراك البرملان��ي عربيًّ
بعدم املساس بحقوق الشعب الفلسطيني ورفض كل احملاوالت 
الرامي��ة إلى تهويد الق��دس والتعرض للمس��جد األقصى أولى 
القبلت��ن وثالث احلرمن الش��ريفن. كما أعرب احللبوس��ي عن 
حرص الس��لطتن التش��ريعية والتنفيذية عل��ى احلفاظ على 
حقوق الفلس��طينين املقيمن في الع��راق وحمايتهم وضمان 
اس��تحقاقات الورثة منه��م للحقوق التقاعدي��ة للمتقاعدين 

الفلسطينين العاملن في مؤسسات الدولة.

بغداد / البينة الجديدة   
تعهد وزير الداخلية ياس��ن الياسري، بكشف اجلهات املتورطة 
بح��ادث االعتداء عل��ى مقر اقامة رئيس ديوان الوقف الش��يعي.
وقال ديوان الوقف الش��يعي، انه اس��تقبل رئي��س ديوان الوقف 
الش��يعي السيد عالء املوسوي في مكتبه ببغداد وزير الداخلية 
ياس��ن الياس��ري، ال��ذي أطل��ع الس��يد املوس��وي عل��ى س��ير 
التحقيق��ات االمنية والقانوني��ة اجلارية للتحق��ق ازاء االعتداء 
اآلث��م الذي ط��ال رئي��س الديوان م��ن قبل مجموعة مس��لحة 
خارجة ع��ن القانون يوم االربعاء املاض��ي 11 / 7 / 2019 وضيوفه 
ف��ي مقر اقامته بدار الضيافة احلس��ينية. واضاف البيان، ان وزير 
الداخلي��ة تعهد بالعمل على مالحقة اجلناة واالقتصاص منهم 
قانونيا. من جانبه اكد الياسري، ان جهود وزارة الداخلية تتضافر 
للكشف عن اجلهة املهاجمة وكشف مصادرها وتواجدها للحد 
من ممارس��اتها العدوانية بحق املؤسس��ات عامة والشخصيات 
والرم��وز الديني��ة والوطنية وف��ي مقدمتها رئيس دي��وان الوقف 
الشيعي. وتابع البيان، ان السيد املوسوي عبر عن ثقته باألجهزة 
االمنية ودورها في كشف مالبس��ات االعتداء، مؤكدا ان الديوان 
يؤمن بأن احلكومة ومؤسساتها املعنية متتلك أدواتها وتقنياتها 
الالزمة لكش��ف ما جرى بش��فافية وجت��رد تام، مش��يراً الى، ان 
اإلسراع بكشف مالبسات املوضوع سيعزز قناعات الرأي العام 
بقوة الدولة ودورها في حفظ االمن الذي تهدده جهات منفلتة ال 

متت للمؤسسات الرسمية واألمنية بصلة.

وزير الداخلية يتعهد بكشف اجلهات املتورطة 
باالعتداء على رئيس ديوان الوقف الشيعي

بغداد / البينة الجديدة
فتح��ت وزارة التربية، ب��اب االعتراض 
على نتائج الثالث املتوسط للدور االول 
للعام الدراسي 201٨-2019، مبينة ان 
العملية تس��تمر على م��دى 15 يوما.

ونقلت صحيفة الصباح الرسمية عن 
بالوزارة فراس  واالعالم  العالقات  مدير 
محمد حسن قوله ان املديرية العامة 
للتقومي واالم��ت��ح��ان��ات فتحت باب 
االع���ت���راض ع��ل��ى ال��ن��ت��ائ��ج 
ال��ن��ه��ائ��ي����ة ملرحلة ال��ث��ال��ث 
املتوس��ط ال�������دور االول ل��ل��ع��ام 
ال��ت����ي   ،2019-201٨ ال���دراس�����ي 
ستستمر ملدة 15 يوما م��ن ت��اري��خ 

ال���ن���ت���ائ�����ج  اع���������الن 
ف����ي  رس����م����ي  ب���ش���ك�����ل 
املديري��ات واملدارس. واض��اف ان تقدمي 
االعتراض على اي مادة يرغب الطالب 
شك  هناك  او  عليها  باالعتراض 
ليست  فيها  درج��ت����ه  ب����أن  منه 
طريق  عن  سيكون  استحقاقه، 
املدارس، مشيرا الى ان هناك استمارات 
ستقوم االدارة املدرسية بتوزيعها بن 
الطلبة الراغبن باالعتراض على املادة 
االمتحانية بعد دفع رسوم مالية على 
املدرسي��ة  لالدارة  ليتسنى  مادة  كل 
ارسالها الى املديري��ة ال��ت��اب��ع����ة 
س��ت��رس��ل��ه��ا  ال��ت����ي  ل��ه����ا 

ب���دوره���ا ال�����ى م��رك��ز الفحص 
ال��ت��اب����ع لها م��ن اج����ل متابعة 
ولفت  االع��ت����راض.  على  التقدمي 
االعتراض  نتيجة  ان  ال����ى  حسن 
لكون  مدرسته  في  الطالب  يتابعها 
باسماء  مختومة  سترسل  النتائج 
الطلبة املعترضن، ويتم تقييد ح��ال 
نتيجة االع��ت��راض اذا ك��ان مطابقا 
االص��ل��ي��ة  ل��ل��درج����ة  او مغايرا 
االم��ت��ح��ان��ي����ة،  ل��ل��م����ادة 
التي  النجاح  نسب  ان  م���ؤك�����دا 
ظهرت المتحانات ال��دور االول للثالث 
املتوس��ط، افضل من نظيرتها للعام 
املاضي، االمر الذي عده مؤشرا واضحا 

على سير العملية التعليمية باملسار 
سيسهم  ال����ذي  ال��ص��ح��ي����ح 
للطلبة  العلمي  الواقع  ارتقاء  في 
مستقبال. واك��د ان عملي��ة تصحيح 
االم��ت��ح��ان��ي����ة  ال��دف��ات����ر 
مستمرة  االع��دادي����ة  للمرحلة 
وال��ى س��اع��ات متاخرة م��ن امس، 
الفتا الى ان هناك تكثيفا للجهود من 
بالتأني  والتدقيق  الفحص  جلان  قبل 
االمتحانية  الدفاتر  تصحيح  في 
ليحصل كل طالب على حقه بشكل 
دقيق. وتاب��ع ان اللجنة ال��دائ��م����ة 
ت��ت��اب����ع  ل��الم��ت��ح��ان����ات 
التصحيح  عملية  دوري سير  بشكل 

اي  على  للوقوف  الفحص  مراكز  في 
الفاحصون  يواجهها  قد  مشكلة 
ال��دف��ات����ر  تصحيح  خ�����الل 
عن  ف��ض����ال  االم��ت��ح��ان��ي����ة، 
ان ال�������وزارة وف������رت ج��م��ي��ع 
املستلزم��ات ال��خ��اص��ة باخلدمات 
واجهزة  الكهربائية  الطاقة  من 
ومياه  الفاحص��ن  واج����ور  التبريد 
الشرب من اج��ل توفير اجواء مريحة 
للفاحص��ن مبا ينعكس ايجابا على 
وزارة  اعلن��ت  التصحيح.و  عملية 
التربية، في 1٣ مت��وز احلالي، أن نسبة 
جناح الثالث متوسط للعام الدراسي 

احلالي اعلى من العام املاضي.

وكاالت / البينة الجديدة 
كشف��ت صحيفة عربي��ة، ام��س الثالثاء، 
عن استم��رار مساعي رئيس ال��وزراء حيدر 
العب��ادي في العودة الى السلطة عبر تقدمي 
نفسه بلط��ف امام االط��راف العراقية في 
النجف وبغداد كرجل دولة، مبينة ان زعيم 
التي��ار الص��دري السيد مقت��دى الصدر قد 
يدعمه ف��ي العودة الى السلط��ة في حال 
اخف��اق رئيس ال��وزراء ع��ادل عب��د املهدي.
ونقلت صحيفة “العربي اجلديد” عن قيادي 
بائتالف النصر لم تكشف عن اسمه قوله، 
“العبادي يقدم نفسه بلطف لدوائر عراقية 
في النجف وبغداد، كرج��ل دولة وقادر على 

إدارة دفة البالد ف��ي حال أخفق عبد املهدي 
بإكمال مشواره”، مستدرك��اً بأن “العبادي 
قادر عل��ى ذلك ولديه جترب��ة ناجحة، ويعزز 
حتركات��ه في النجف ويح��اول اليوم ترطيب 
األجواء م��ع إيران أيضاً”. وأضاف القيادي، أن 
“الصدر لغاية اآلن يشير إلى دعمه حلكومة 
عبد امله��دي، إال أن��ه غير راٍض مب��ا توصلت 
إلي��ه، إذاً ف��إن نهاي��ة املهلة الت��ي أعطيت 
لعب��د امله��دي وهي سن��ة كامل��ة، تنتهي 
في تشري��ن األول املقب��ل”. وأك��د القيادي، 
ان��ه “سنشهد حتماً تب��دالً مبوقف الصدر، 
واألقرب إلى الصدر، ه��و العبادي وقد يدعم 
التيار الصدري عودته للسلطة مرة أخرى”.



إجتماع للقيادات السياسية يؤكد ضرورة تعزيز اجلهود لتوفري 
اخلدمات ودعم احلكومة

بغداد / البينة اجلديدة
أكللد رئيس جلنللة سللامراء عاصمة العللراق للحضارة اإلسللامية 
النيابية مثنى عبد الصمد السامرائي، على ضرورة اإلسراع بتنفيذ 
متطلبللات اللجنة، فيما أشللار إلى تخصيص مبالللغ جيدة للوفاء 
مبتطلبللات تنفيللذ القانون.وذكللر مكتللب السللامرائي ، ان اللجنة 
النيابيللة املشللرفة علللى تنفيللذ قانون )سللامراء عاصمللة العراق 
للحضارة اإلسللامية( عقدت اجتماعاً مشتركاً مع رئيس وأعضاء 
اللجنة التحضيرية لتنفيذ القانون امس، في مبنى رئاسة جامعة 
سامراء ، حيث متت مناقشللة اإلجراءات الواحبة لتنفيذ متطلبات 
القانون.وأوضح السللامرائي خال االجتماع أنه من الضروري مبكان 
اإلسراع بتنفيذ متطلبات القانون املتعلق ب سامراء وإجناز املشاريع 
التي تخدم املدينة وأهلها وزوارها ومبا ينسجم مع مكانتها الدينية 
واحلضاريللة، ويعكللس تاريخها العظيم ويتناسللب مع احتضانها 
لإلمامللني العسللكريني )عليهمللا السللام( وللعديد مللن املعالم 
التاريخية.ودعللا السللامرائي، اللجنتني النيابيللة والتحضيرية إلى 
ضللرورة تكثيف االجتماعللات ووضع خطة عمل علللى عدة مراحل 
لتنفيذ املشللاريع املطلوبة وفقاً لألولويات التي يتم االتفاق عليها، 
وبسللقوف زمنيللة معروفة وضمللن إجراءات شللفافة تضمن نزاهة 
وكفاءة التنفيذ، مشلليراً إلللى أن اللجنة املالية النيابية متكنت من 

تخصيص مبالغ جيدة للوفاء مبتطلبات تنفيذ القانون.

بغداد / البينة اجلديدة
كشللف النائب زياد اجلنابي، عن منح سمات دخول ألداء مناسللك احلج إلى جهات مجهولة، فيما 
حّمللل هيئة احلللج مسللؤولية متابعة هللذه اجلهات.وقال اجلنابللي ، إن جهات قريبة من السللفارة 
السعودية ب العراق قامت بالعمل على منح سمة الدخول ألداء مناسك احلج إلى جهات مشبوهة 
تقوم باملتاجرة باسم الدين من خال توزيع سمات احلج حسب املنسوبية واحملسوبية وظهور حالة 
مرفوضللة متامللاً ويندى لها جبني املسلللمني أال وهي ظاهرة احلج التجاري حيللث بلغت كلفة احلج 
التجاري في العراق والعاصمة بغداد على وجه اخلصوص اعلى من عشرة آالف دوالر للحاج الواحد.
وأضاف أن هذه احلالة انعكست بصورة سلبية متاماً على املواطن العراقي واصبح من احملال أن ينال 
املواطن البسلليط وكبير السللن فرصته بأداء هذا الفرض العظيم الذي فرضه اهلل على املسلللمني 
وذلك بسللبب سللرقة مقعده بصورة غير مباشللرة.وحمل اجلنابللي، هيئة احلج والعمللرة العراقية 
مسللؤولية متابعة هذا األمر وكشللف املتاعبني الذين يقومون باسللتغال عواطف املسلمني جتاه 
هذه الشللعيرة املباركة، مبيناً أنه يتوجب على السللفارة السللعودية التوقف عن الكيل مبكيالني 

وابعاد تلك اجلهات املشبوهة التي تتاجر بهذا الركن العظيم من اركان ديننا احلنيف.
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عضو بالدميقراطي الكردستاني : العبادي كان يرسل رواتب موظفي كردستان من دون نص قانوني

السامرائي يؤكد ضرورة اإلسراع بتنفيذ متطلبات سامراء عاصمة العراق للحضارة اإلسالمية
العبادي : اقسام التشغيل يف البصرة مت استغالهلا يف الدعاية االنتخابية للمحافظ

)البينة اجلديدة( نريدها أن تكون مشروعاً لنقل صوت 
الناس الفقراء في بادنا 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 
جتسللد 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
بللني النائب عللن محافظللة البصرة 
والشللؤون  العمللل  جلنللة  وعضللو 
االجتماعيللة اسللعد العبادي، امس 
الثاثللاء، ان اقسللام التشللغيل في 
محافظللة البصرة مت اسللتخدامها 
واستغالها في الدعاية االنتخابية 
للمحافللظ وبعض اعضللاء مجلس 
اجلهللات  ان  الللى  الفتللاً  احملافظللة، 
اخملتصة التوجد لديها قاعدة بيانات 
للعمالللة  احلقيقيللة  االعللداد  عللن 
االجنبيللة في الباد.وقللال العبادي ، 
ان “الشركات النفطية ملزمة وفقاً 
للقانللون بتدريب وتاهيل وتشللغيل 
الكوادر العراقية، حيث ينص القانون 
علللى ان تكللون العمالللة العراقية 
فللي الشللركات النفطيللة بنسللبة 
املوافقللة  متنللح  ان  شللريطة   ،%50
والتصريللح مللن قبللل وزارة العمللل 
لتشللغيل العامللل االجنبللي داخل 
الباد”.واضللاف ان “التعاون متوقف 

بني وزارتللي العمل والنفط بسللبب 
ان شللركات النفللط تعللد نفسللها 
اليللد الطولى على الدولة، حيث بني 
مدير عللام العقود انه ال ميتلك اعداد 
حقيقيللة للعمالللة االجنبية، وهنا 
تكمن املشللكلة”.واوضح ان “قسم 
التشغيل في احملافظة مت استغاله 

من قبللل محافللظ البصرة اسللعد 
اجمللس  اعضللاء  وبعللض  العيدانللي 
من اجل الدعايللة االنتخابية، حيث 
مت االسللتياء على بعض الشللركات 
من اجللل توظيللف بعللض العمالة 
مقابللل احلصللول علللى الللوالء مللن 
قبل هللؤالء العاملني”، مشلليرا إلى 

أن “قسللم التفتيللش فللي احملافظة 
اخملتللص مبتابعة قسللم التشللغيل 
والشللركات  العمالة  ومعرفة عللدد 
املشللغلة، اال ان ذلللك القسللم لم 
ينجز عمله، بسللبب عدم السماح 
لكوادر التفتيش بدخول الشللركات 

النفطية”.

اجلنابي يكشف عن منح مسات دخول ألداء مناسك احلج جلهات جمهولة

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

أسسها الراحل  
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير
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بغداد / البينة اجلديدة
اعلنللت رئاسللة اجلمهورية، امس 
الرئيللس  اسللتضافة  عللن  االول 
برهللم صالللح فللي قصر السللام 
االجتماع الللدوري الرابع للقيادات 
االجتماع  أكد  السياسللية، فيما 
علللى ضرورة تعزيز اجلهللود لتوفير 

اخلدمات ودعم احلكومة.
ان   ، اجلمهوريللة  رئاسللة  وذكللرت 
صالح استضاف االجتماع الدوري 
السياسللية  للقيللادات  الرابللع 
بحضللور رئيللس مجلللس الللوزراء 
عادل عبد املهللدي ورئيس البرملان 

محمد احللبوسي.
تللدارس  االجتمللاع  أن  وأضافللت 
واألمنيللة  السياسللية  األوضللاع 
واالقتصاديللة فللي البللاد، وجللرى 
التأكيد علللى ضرورة تعزيز اجلهود 
لتوفيللر اخلدمات ودعللم احلكومة 
ومحاربللة  برنامجهللا،  لتنفيللذ 
الدولللة،  مفاصللل  فللي  الفسللاد 
وإعمار املدن احملررة وإعادة النازحني 
الللى بيوتهم، فضاً عن مناقشللة 

تعزيز عاقات العراق اخلارجية.
وأوضحللت الرئاسللة، أن اجملتمعني 
ثمنوا تضحيات احلشللد الشعبي 
ودعم تنفیللذ األمللر الديواني رقم 
237، والذي يؤكد املبدأ الدستوري 

الدولللة،  بيللد  السللاح  حلصللر 
)اإلطللار  وثيقللة  مللع  وينسللجم 
الوطني لسياسة عراقية موحدة( 
التللي صللدرت عللن اجتمللاع قادة 

الكتل السياسية.
بحسللب  املشللاركون  وشللدد 
الرئاسة، على ضرورة حل القضايا 
العالقللة بللني احلكومللة اإلحتادية 
وحكومللة إقليم كردسللتان وفقاً 
لآلليللات الدسللتورية، فيمللا بارك 
إعان احلكومة اجلديدة  اجملتمعون 
فللي إقليللم كردسللتان، داعني إلى 
تعزيللز العاقات وتفعيللل التعاون 

في كل اجملاالت.
وأكللد االجتماع على أن الدسللتور 

االطللار  هللي  النافللذة  والقوانللني 
الللذي تتحرك حتت سللقفه القوى 
بغللض  اخملتلفللة  السياسللية 
النظللر عن تأييدهللا أو معارضتها 
اجلاريللة، مشللددين  للسياسللات 
على أهمية متتني الوحدة الوطنية 
وأن يتمتللع العراقيللون بثرواتهللم 
الوطنية وفق قيم العدالة والتوازن 
الوطني ورفللض إقحام احملاصصة 

احلزبية في جهاز الدولة.
بحللث  االجتمللاع  خللال  وجللرى 
األوضاع الدولية واإلقليمية، واتفق 
اجملتمعللون على أن سلليادة العراق 
وعلى  وازدهاره  اسللتقراره  وحتقيق 
الدور املتللوازن واملتصاعللد للعراق 

في عاقته االقليمية والدولية هي 
أولويات وطنية، مجددين رفضهم 
حتويل العراق إلى منطلق لإلعتداء 
على أيٍّ من دول اجلوار، وطالبوا في 
املقابللل احترام اجلميع للسلليادة 
فللي  التدخللل  وعللدم  العراقيللة 

الشؤون الداخلية بني الدول.
ودعللا املشللاركون فللي االجتماع، 
األشقاء واألصدقاء واجملتمع الدولي 
إلللى دعللم الدولللة العراقيللة في 
سللعيها الثابت إلرساء االستقرار 
ومحاربة التطللرف وتفعيل جهود 
اعمللار املناطق احملررة، واإلسللهام 
الفاعل في حتقيق األمن والسلللم 

الدوليني.

واشنطن / وكاالت / البينة اجلديدة
فرضت واشنطن قيودا على حتركات وزير 
ظريف  جواد  محمد  اإليراني  اخلارجية 
في نيويورك التي يزورها حلضور اجتماع 
لألمم املتحدة، وذلك بعد أن وافقت على 
منحه تأشيرة الدخول طبقا اللتزاماتها 

األممية.
اليوم  ظريف  يتحدث  أن  املقرر  ومن 
للمجلس  اجتماع  خال  األربعاء 
املتحدة  لألمم  واالجتماعي  االقتصادي 

حول التنمية املستدامة.
وقررت الواليات املتحدة فرض قيود على 
محمد  اإليراني  اخلارجية  وزير  حتركات 
يزورها  التي  نيويورك  في  ظريف  جواد 
حلضور اجتماع لألمم املتحدة، وذلك بعد 
تأشيرة  منحه  على  واشنطن  موافقة 

دخول.
الواليات  تهديد  من  أسابيع  فبعد 
ظريف،  على  عقوبات  بفرض  املتحدة 
بومبيو  مايك  األمريكي  نظيره  أعلن 
السماح  على  وافقت  واشنطن  أن 
من  منعته  لكنها  الباد،  بدخول  له 
االنتقال أبعد من ستة بلوكات )مربعات 
األمم  لدى  إيران  بعثة  مقر  من  سكنية( 

املتحدة في نيويورك.

وأكد مسؤول بوزارة اخلارجية األمريكية 
سوى  بالتنقل  لظريف  يسمح  لن  أنه 
اإليرانية  والبعثة  املتحدة  األمم  بني 
إيران  سفير  إقامة  ومقر  املنظمة،  لدى 
في  كنيدي  جون  ومطار  املتحدة  ب األمم 

نيويورك.
في  األمريكي  اخلارجية  وزير  واعتبر 
أن  بوست  واشنطن  لصحيفة  تصريح 
يتجولون  ال  األمريكيني  الدبلوماسيني 
سبب  أي  نرى  ال  لذلك  طهران،  في 
يتجولوا  كي  اإليرانيني  للدبلوماسيني 
أضاف  ثم  نيويورك،  مدينة  في  بحرية 
أن وزير اخلارجية ظريف يستغل حريات 
الواليات املتحدة للمجيء إلى هنا ونشر 

الدعاية اخلبيثة.

األمم املتحدة تعبر عن قلقها
إزاء  قلقها  عن  املتحدة  األمم  وعبرت 
القيود املفروضة على حتركات ظريف في 
نيويورك. وقال املتحدث باسمها فرحان 
العامة  األمانة  إن  للصحافيني  حق 
بالبعثتني  اتصال  على  املتحدة  لألمم 
ذلك،  بخصوص  واإليرانية  األمريكية 

ونقلت قلقها إلى الدولة املضيفة.
املتحدة  الواليات  مع  اتفاق  وهناك 
األمم  ملقر  املضيفة  الدولة  بصفتها 
فورية  تأشيرات  إصدار  على  املتحدة 
للدبلوماسيني األجانب، ونادرا ما ترفض 
على  عام  بشكل  حتظر  لكنها   ، ذلك 
تخطي  لها  املعادية  الدول  دبلوماسيي 

دائرة قطرها 40 كيلومترا.
اليوم  ظريف  يتحدث  أن  املقرر  ومن 
للمجلس  اجتماع  خال  األربعاء 
املتحدة  لألمم  واالجتماعي  االقتصادي 

حول التنمية املستدامة.
ستيفن  األمريكي  اخلزانة  وزير  وكان 
منوتشني قد صرح في 24 يونيوحزيران 
في  ستأتي  ظريف  ضد  العقوبات  أن 
وقت الحق. وقال ظريف في مقابلة مع 
صحيفة نيويورك تاميز إنه لن يتأثر بأي 
خارج  أصول  أي  ميتلك  ال  ألنه  عقوبات 

إيران.

واشنطن تفرض قيوداً على حتركات ظريف يف نيويورك

                                   تطالب وزير الداخلية 
بـ »صولة« ملعرفة اسباب تأخر اجناز البطاقة 

املوحدة لـ )3( اشهر 
بغداد / البينة اجلديدة

ملعرفتنللا املسللبقة بهمللة ومهنية 
وخبرة السلليد وزير الداخلية )ياسني 
نناشللده  فإننللا  الياسللري(  طاهللر 
بل«صولة عزوم« ملعرفة اسللباب اجناز 
البطاقللة املوحللدة خال )3( اشللهر 
فقللط وهللو زمن يكفللي لبنللاء مدن 

عماقة وناطحات سحاب.
وتؤكد »البينة اجلديدة« زار في مطلع 
تسنمه املسللؤولية مديرية البطاقة 

املوحدة في سللوق الثاثاء لكن يبدو 
ان احللداً لم يتطللرق معه بخصوص 
معانللاة املواطللن في اجنللاز البطاقة 
املوحللدة والتي تسللتغرق )3( اشللهر 

ولدينا ادلة واثباتات تؤكد ذلك.
دعوة مخلصة للسلليد الوزير احملترم 
ألن يرفللع شللعار عملللي وهللو )اجنللز 
معاملتللك خللال سللاعة( وحينهللا 
سللوف يصفللق للله الشللعب بللكل 

حرارة.

بغداد / البينة اجلديدة
اعلللن اخلبير االمنللي فاضل ابللو رغيف، 
امللس الثاثاء، عن هروب 300 اخواني من 
الكويت الللى قطر ولندن. وقال ابو رغيف 
في منشور على صفحته ب الفيسبوك ، 
ان 300 اخوانللي هربوا مللن دولة الكويت 
اآلمنة الللى قطر ولنللدن، مبينللا ان ذلك 
جاء بعد القبض علللى اخللية االخوانية 
والتي كانت تنللوي تنفيذ اعمال ارهابية 

بالكويت.
واضاف ان قطر تشللكل النسللبة االكبر 

مللن تواجد االخوان املسلللمني، مشلليرا 
الى انه يتواجد في قطللر اكثر من اربعة 
االف اخوانللي مللن بني 200 الللف مصري، 
مللع اقامللة زعيمهللم الروحي يوسللف 

القرضاوي.
 واعلنت الكويت في الل12 من متوز احلالي، 
عن اعتقال عناصللر خلية إرهابية تابعة 
جلماعللة اإلخوان املسلللمني فللي احدى 
مناطقهللا، وصادرة بحقهللم أحكام من 

قبل القضاء املصري تصل إلى 15 عاما.

اربيل / البينة اجلديدة 
كشللفت عضو احلزب الدميقراطي الكردستاني اخاص 
الدليمي، ان رئيس مجلس الوزراء السابق حيدر العبادي 
كان يرسل رواتب موظفي كردستان من دون نص قانوني، 
مشيرة الى ان اخلاف النفطي بني بغداد واربيل لن يحل 
اال بتشللريع قانللون النفللط والغاز.وقالللت الدليمي في 
حديث لبرنامج املناورة الذي تبثه الفضائية السومرية، 
إن قانون املوازنة ينص على ان يسلم كردستان ما يعادل 
250 الللف برميل من النفط يوميا الللى بغداد، وفي حال 
لم يسلللم عائدات النفللط، فإنه يسللتقطع من اموال 
املوازنة لاقليم، مشيرة الى ان كردستان لم يستلم من 
موازنة 2019 سوى 2 ترليون من اصل 11 ترليون.واضافت 
الدليمللي، أن حكومة عبد املهدي لم جتامل كردسللتان 
بل وضعت نصا قانونيا يلزمها بتسديد النفط، مشيرة 
الللى ان العبادي كان يرسللل رواتب الى كردسللتان بدون 
نص قانوني، اذ ان موازنة 2018 لم تتضمن ارسال رواتب 
كردستان.واشللارت الدليمي، الى انه منذ عام 2014 الى 
2018 كردسللتان لللم يتسلللم اي موازنة مللن احلكومة 
االحتادية، الفتة الللى ان اخلاف النفطي ليس وليد اليوم 
بل هو قائم منذ عام 2003، وهذا اخلاف لن يحل اال بسن 

قانون النفط والغاز.

بغداد / البينة اجلديدة
بدراسة  شروعها  التخطيط  وزارة  اعلنت 
جديدتني  محافظتني  استحداث  امكانية 
اجلديدتني  احملافظتني  ان  مبينة  العراق،  في 
الشامية  استحداثهما هما محافظة  املقترح 

ومحافظة الصويرة.
وقال املتحدث بإسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي 
، إن احملافظتني اجلديدتني املقترح استحداثهما 
الصويرة،  ومحافظة  الشامية  محافظة  هما 
في  واحمللية  االقليمية  التنمية  دائرة  ان  مبينا 
التخطيط  وزير  من  وبتوجيه  التخطيط  وزارة 
احلكومتني  من  طلبت  الدليمي،  صباح  نوري 
احملليتني في محافظتي الديوانية وواسط، توفير 
الشروط  تستوفي  التي  االساسية  املتطلبات 
قضائي  درجة  لرفع  التخطيطية،  واملعايير 

الشامية والصويرة الى مستوى محافظة.
تأتي  االستحداث،  ان عملية  الهنداوي،  واضاف 
 21 رقم  احملافظات  قانون  عليه  نص  ملا  وفقا 
لسنة 2008، والذي يتطلب املصادقة باالغلبية 
اجراء  على  اجمللس،  اعضاء  لعدد  املطلقة 
والنواحي  االقضية  على  االدارية  التغييرات 
والقرى بالدمج واالستحداث او تغيير اسمائها 
تشكيات  من  عليها  يترتب  وما  ومراكزها، 
اقتراح  على  بناء  احملافظة،  حدود  ضمن  ادارية 

احملافظ او ثلث اعضاء اجمللس مع وجوب موافقة 
بالتغيير،  املعنية  للمجالس  املطلقة  االغلبية 
تأييد  يتطلب  احملافظة  استحداث  ان  الى  الفتا 
والنواحي(  )االقضية  االدارية  الوحدات  رؤساء 
املراد انضمامها الى احملافظة املقترحة، وكذلك 
)الشامية  املقترحتني  احملافظتني  ممثلي  تأييد 
انضمامها  املراد  االدارية  والوحدات  والصويرة( 
مجلس  اعضاء  من  احملافظتني  ممثلي  وتأييد 
النواب واعضاء مجلس احملافظة وتأييد عام من 
التي  والقرى  املدن  العشائر في  وجهاء وشيوخ 
والصويرة  الشامية  محافظتي  الى  ستنضم 

املقترحتني .
حكومتي  طالبت  الوزارة  ان  الهنداوي،  وبني 
جدوى  دراسة  بتقدمي  وواسط  الديوانية 
)عدد  تشمل  وافية  وعمرانية  وفنية  اقتصادية 
السكان ، االمكانات واملزايا النسبية من حيث 
توفر الصناعات الكبيرة والصغيرة واملتوسطة، 
الري  مشاريع   ، الواسعة  الزراعية  املساحات 
والبزل الكبيرة ، السدود واخلزانات واملسطحات 
البنى   ، معروفة  اثارية  مواقع  وجود   ، املائية 
وطرق  احلديد  سكك  مسارات  من  التحتية 
رابطة بني املدن الرئيسة ، وشبكة طرق واصلة 
، اخلدمات العامة  بني املراكز احلضرية والريفية 
من مدارس ومعاهد وكليات ومراكز صحية ودور 

العبادة(، مشددا على ان من املعايير التخطيطية 
عدد  اعتماد  اجلديدة،  احملافظات  الستحداث 
والتي  الريفية  والقرى  )املدن(  احلضرية  املراكز 
عن  فضا  مصادقة،  اساسية  مخططات  لها 
كاالدراج  توفرت  ان  االخرى  التنموية  االمكانات 
املتضررة  واملناطق  العاملي،  التراث  لوائح  ضمن 
واملناطق  االهوار  وجتفيف  احلروب،  جراء  تنمويا، 

احلدودية او النائية، ان وجدت فيها .
احملليتني  احلكومتني  ان  الى  الهنداوي  واشار 
بتقدمي  ايضا،  مطالبتان  وواسط  الديوانية  في 
املراد  والنواحي  لاقضية  واملرتسمات  اخلرائط 
والصويرة  الشامية  حملافظتي  انضمامها 
املراكز  اخلرائط  تلك  على  مؤشرا  املقترحتني 
احدها  العتماد  املقترحة،  او  املوجودة  احلضرية 
تكون  ان  شريطة  اجلديدة،  للمحافظة  مركزا 
لهذا املركز بلدية مصنفة وفقا لقانون البلديات 
استكمال  حال  وفي  انه  مؤكدا   ،19٦4 لسنة 
حملافظتي  االستحداث  متطلبات  جميع 
وزارة  ووجدت  املقترحتني،  والصويرة  الشامية 
التخطيط توافر الشروط وانطباق املعايير على 
وامكانية  محافظة  الى  القضاء  مستوى  رفع 
الوحدات  دليل  ضمن  كمحافظتني  ادراجهما 
الوزراء  رئيس  الى  االمر  رفع  سيتم   ، االدارية 

الصدار امر ديواني باالستحداث .

التخطيط تعلن دراسة امكانية استحداث حمافظتني جديدتني

ابو رغيف : هروب 300 إخواني 
من الكويت اىل قطر ولندن
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اللقاءات اليت تتم يف السر والعلن  بني بعض القادة العرب وحكام تل 
أبيب  تشكل طعنة يف ظهر الشعب الفلسطيين وخيانة لألمانة

وتعبر في احلقيقة عن الش��عور مبركبات 
نقص املناعة الوطني��ة والقومية ، وهي 
تقدم في الوقت نفس��ه خدمة مجانية 
للسياسة العدوانية التوسعية املعادية 
للس��ام ، التي تس��ير عليه��ا حكومة 
إس��رائيل وال ميك��ن تبريره��ا باالدعاء أن 
إسرائيل دولة قائمة في املنطقة.أن بعض 
العرب الذين يقومون بالتطبيع مع العدو 
االس��رائيلي  فق��دوا البوصل��ة دون ريب 
وه��م يحاولون خلط األوراق ، واس��تبدال 
الع��دو الرئيس��ي واحلقيق��ي للش��عب 
الفلس��طيني وش��عوب األمة العربية ، 
بع��دو وهمي ، وهؤالء  يعيش��ون أضغاث 
أح��ام ، إذا ما اعتقدوا أن دولة إس��رائيل 
ميك��ن أن ترفع لهم الكس��تناء من النار 
ف��ي خافهم مع إيران لس��بب بس��يط 
أن ه��ذه الدولة ال تعمل وكي��اً ثانوياً في 
الدفاع عن مصال��ح أي من دول املنطقة 
، ألن م��ا يهمها هو أوالً وأخيراً مصاحلها.

بع��د هذا يهمن��ي أن أؤك��د أن املقاطعة 
وهم��ا  متازمت��ان  التطبي��ع  ومقاوم��ة 
وس��يلة من وس��ائل املقاومة املشروعة 

في وجه احت��ال او في وجه نظام ميارس 
القهر واالضطهاد ضد مجموعة بشرية 
يس��يطر عليها أو في وج��ه نظام ميارس 
سياس��ة  او  عنص��ري  متيي��ز  سياس��ة 
تطهير عرقي وغير ذلك.إن املقاطعة على 
اختاف مستوياتها ومعانيها وفقا لهذه 
املعايير عملية مش��روعة وتنسجم مع 
القان��ون الدولي والعدال��ة الدولية . فقد 
نص ميثاق األمم املتحدة في املادة 41 على 
إج��راءات املقاطع��ة االقتصادي��ة وأحال 
معاجلة ذلك على مجل��س األمن الدولي 
ليقرر ما يجب اتخاذه م��ن التدابير التي 
ال تتطلب اس��تخدام القوة العس��كرية 
لتنفي��ذ قرارات��ه ، ول��ه أن يطل��ب إل��ى 
أعضاء األمم املتحدة تطبيق هذه التدابير 
، ومن بينها وق��ف العاقات االقتصادية 
واملواص��ات احلديدي��ة والبحرية واجلوية 
والبريدية والبرقية والاس��لكية وغيرها 
وقف��اً جزئي��اً أو كلي��اً وصوال ال��ى قطع 
العاق��ات الدبلوماس��ية . وقد جلأت األمم 
املتح��دة إل��ى ف��رض عقوب��ة املقاطعة 

االقتصادية ف��ي العديد م��ن املنازعات ، 
ففرضت ذلك ضد جنوب إفريقيا بسبب 
سياسة التمييز العنصري ، وذلك مبوجب 
قرار مجلس األمن رقم 232 في كانون أول 
ديسمبر عام  1966 ثم قرار مجلس األمن 
رق��م 253 في أيار/ مايو م��ن العام 1968.
وق��د جل��أت ش��عوب كثي��رة للمقاطعة 
كوس��يلة من وس��ائل النضال واملقاومة 
ض��د ع��دو خارجي او ض��د ق��وة احتال 
، كمقاطع��ة الش��عب الصين��ي العام 
األمريكي��ة احتجاج��اً  للبضائ��ع   1906
على وضع الس��لطات األمريكي��ة قيوداً 
متييزي��ة ضد هجرة الصينيني إلى أميركا 
، ودع��وة الزعيم الهن��دي املهامتا غاندي 
ملقاطع��ة البضائع البريطاني��ة ، وتعزيز 
إنت��اج واس��تهاك املنتج��ات الهندي��ة 
كأس��لوب احتجاجي  ضد االس��تعمار 
 .1911-1906 األع��وام  ف��ي  البريطان��ي 
وق��رار حزب الوف��د املصري بع��د اعتقال 
س��عد زغلول في الع��ام 1921 مبقاطعة 
بريطاني��ا ودع��وة املصريني الى س��حب 
ودائعهم م��ن املصارف اإلجنليزية ، ودعوة 

التجار املصريني عدم ش��حن بضائعهم 
على الس��فن اإلجنليزية ، هذا الى جانب 
الفص��ل  لنظ��ام  الدولي��ة  املقاطع��ة 
العنص��ري ف��ي جن��وب افريقي��ا والت��ي 
ش��ملت النواحي االقتصادية والثقافية 
والرياضية فيما حافظت دولة اس��رائيل 
عل��ى عاقاتها م��ع ذلك النظ��ام مبا في 
ذل��ك تعزي��ز تعاونه��ا العس��كري معه 
حتى س��قوطه.وفي هذا الس��ياق تندرج 
املقاطعة العربية إلس��رائيل والتي تعود 
جذورها الى مطلع القرن العشرين . وقد 
عبرت عن نفس��ها في حين��ه مبقاطعة 
 ، منتج��ات املس��توطنات الصهيوني��ة 
والحق��ا بقي��ام مجل��س جامع��ة الدول 

العربية بإصدار قرار في 1945/12/2 يعتبر 
الصهيونية في  املس��توطنات  منتجات 
فلس��طني غي��ر مرغوب فيها ف��ي الباد 
العربية ودعا الدول األعضاء في اجلامعة 
إل��ى اتخ��اذ اإلج��راءات التي تناس��بها 

لتحقي��ق غرض املقاطعة ، وفي أيار مايو 
1951 أعل��ن مجل��س اجلامع��ة العربية 
تنظي��م مقاطعة ش��املة إلس��رائيل ، 
وأصدر القانون املوحد ملقاطعة إسرائيل 
مبوجب قرار مجلس اجلامعة العربية رقم 
849 عام 1954 . وقس��مت الدول العربية 
مقاطعتها ضد إسرائيل إلى درجات ثاث 
: تتضم��ن الدرجة األولى من��ع التعامل 
املباش��ر بني ال��دول العربية وإس��رائيل ، 
وتتضم��ن الدرجة الثاني��ة منع التعامل 
مع إس��رائيل س��واء بصورة مباش��رة أو 
عن طريق وس��يط ثال��ث ، فيما تتضمن 
املقاطع��ة م��ن الدرج��ة الثالث��ة ف��رض 
عقوبات على الشركات التي تتعامل مع 

إس��رائيل ووضعها ضمن قوائم س��وداء 
يحظر تعاملها م��ع أي دولة عربية ، وقد 
خففت بعض الدول العربية نس��بياً من 
مستوى تلك العقوبات بعد مؤمتر مدريد 
للسام العام 1991.ومع احتال اسرائيل 
للضفة الغربية مبا فيها القدس وقطاع 
غ��زة ح��اول احملت��ل االس��رائيلي ف��رض 
معادل��ة في العاقة بينه وبني الش��عب 
الفلس��طيني حت��ت االحت��ال من خال 
سياسة اجلسور املفتوحة وهي سياسة 
جلأ اليه��ا وزير الدف��اع اإلس��رائيلي في 
حينه موش��ي دي��ان . وكان موش��ي ديان 
يهدف من وراء سياسة اجلسور املفتوحة 
إل��ى تأجيل األح��داث احلتمي��ة  والتي ال 
مفر منها ، وذلك بإعطاء الفلسطينيني 
ممراً للحركة لتنفيس غضبهم والتقليل 
م��ن نتائ��ج ضغوط��ات االحت��ال . غير 
أن سياس��ة اجلس��ور املفتوح��ة لم متنع 
تفاق��م وتده��ور العاق��ة م��ع احملت��ل ، 
وله��ذا ما أن انطلق��ت االنتفاضة األولى 
ع��ام 1987 حت��ى ترافقت م��ع جتديد في 
وس��ائل النضال كان من بينه��ا الدعوة 
ال��ى مقاطعة االحت��ال ومنتجاته حتى 
وصل االمر ببلدة بيت س��احور الى اعان 
العصي��ان الوطني في مواجهة االحتال 
. عندم��ا تصل العاقات ال��ى تصادم في 
املصال��ح املادية والوطني��ة بني االحتال 
والشعب اخلاضع لاحتال يقع االنفجار 
بكل م��ا يرافقه م��ن تطورات واش��كال 
مقاوم��ة ونضال مبا في ذلك املقاومة.وقد 
شكل قرار االحتاد االوروبي وسم منتجات 
املس��توطنات ضربة لسياسة االحتال 
االسرائيلي زاد في عزلة اسرائيل الدولية 
دون أن يس��هم ف��ي تقوي��ض ش��رعية 
اقتصادية  أدوات  باس��تخدام  احتاله��ا 
، وبخاص��ة أن دول  للتأثي��ر السياس��ي 
االحت��اد األوروبي ه��ي الش��ريك التجاري 
األهم لدولة االحتال االس��رائيلي  حيث 
تستقبل نحو 30% من مجمل الصادرات 
اإلس��رائيلية ، فيم��ا الوالي��ات املتح��دة 
وال��دول  الص��ادرات،  م��ن   %20 تش��كل 

اآلسيوية 10% منها.
إن من ش��أن الضغط على دولة االحتال 
االسرائيلي بأدوات املقاطعة ، ان يسهم 
في تعزيز نضال الش��عب الفلس��طيني 
حت��ى لو اقتص��رت ه��ذه املقاطعة على 
بضائ��ع املس��توطنات الت��ي تس��تحوذ 
صادراتها على نسبة 16 % من الصادرات 
اإلس��رائيلية حيث تصدر املس��توطنات 
إل��ى دول العالم ما ب��ني 11 إلى 13 مليار 
دوالر م��ن إجمال��ي 95 ملي��ار دوالر ، متثل 
 ، للعال��م  إس��رائيل  ص��ادرات  مجم��ل 
حيث تض��م املس��توطنات 250 مصنعاً 
، و3 آالف منش��أة اقتصادي��ة أخ��رى من 
مزارع وش��ركات ومحات جتارية متنوعة 
، وتنت��ج 146 عام��ة جتاري��ة ف��ي كافة 
القطاع��ات اإلنتاجي��ة ، منه��ا نحو 40 
عامة جتارية غذائي��ة ، وقرابة 50 عامة 
جتاري��ة،  عام��ة  و56  منزلي��ة،  جتاري��ة 
ملنتج��ات وصناع��ات متنوعة.وفي عاملنا 
العربي تسير الرياح مع األسف في اجتاه 
معاك��س ، فاملقاطعة لم تعد سياس��ة 

رس��مية حت��رص احلكومات عل��ى تلبية 
متطلباتها والتطبيع أخذ يش��كل أحد 
س��مات الضعف في موقف عديد الدول 
من مقاطعة احملت��ل .  وتعكس اللقاءات 

الت��ي تتك��رر في الس��ر وف��ي العلن بني 
مسؤولني إسرائيليني وآخرين عرب ، منطا 
من العاقات يش��ير ان حال��ة “ العداء ” 
لم تعد قائمة وأن العاقات تنمو وتتطور 

دون أن يكون الفلس��طينيون جزءا منها 
، بعد ان مت عزل املس��ار الفلسطيني عن 
املس��ار العربي ؛ والقبول بدولة االحتال 
االس��رائيلي  كق��وة معت��رف به��ا ف��ي 
املنطقة.وف��ي قطاع التربي��ة والتعليم 
بش��كل مح��دد نحن اح��وج م��ا نكون 

الى ميث��اق عمل مش��ترك والى حمات 
توعي��ة وال��ى اس��تراتيجية وطنية على 
املس��توى القط��ري اوال ملقاطعة داعمي 
إس��رائيل واملطبع��ني مع االس��رائيليني 
على مختلف املس��تويات ه��ذا بالطبع 
ال��ى جان��ب حتص��ني املناهج واملق��ّررات 
املدرس��ية في املؤسس��ات التعليمية . 
هنا نحن بحاجة للعمل في املس��تويات 
الثاث لتحص��ني املناع��ة الوطنية ضد 
التطبي��ع وف��ي خدم��ة املقاطع��ة وهي 
املناهج التربوية واملؤسس��ات التربوية ، 
والتنش��ئة االجتماعية ، وبفرض تدريس 
وتاريخه��ا  الفلس��طينّية  القضّي��ة 
وعدم االس��تجابة لدع��وات الهروب من 
مواجهة ذلك بحجة أن تدريس القضية 
يط��رح  أن  ش��أنه  م��ن  الفلس��طينية 
إش��كالّية ف��ي اجملتم��ع ، كما ه��و حال 
ومنطق البعض في لبنان الشقيق ، كما 
إن تعليق محور القضّية الفلس��طينّية 
في املناه��ج التربوية والتعليمية أمر في 
غاية الس��لبية وم��ن الض��روري في كل 
مجتم��ع عربي يغلق او يع��دل في محور 
تدريس القضية الفلسطينية استجابة 
لضغ��وط خارجي��ة او تلبي��ة ملتطلبات 
اتفاقي��ات مت التوقي��ع عليه��ا م��ع دولة 
االحت��ال االس��رائيلي أن يت��م التصدي 
لذلك ، فمعركة الوعي هي معركة يجب 
ان يخوضها س��لك التعليم ويخوضها 
كذل��ك أهال��ي الطلب��ة ؛ خاص��ة بع��د 
أن بدأن��ا نلمس اس��تدارة ع��ن القضية 
الفلسطينية ؛ شهدتها مناهج التربية 
في بعض البدان العربية عقب توقيعها 
اتفاقيات مع اس��رائيل كان م��ن بوادرها 
حذف كتاب ” القضية الفلس��طينية ” 
الذي كان يدرس للصفوف الثانوية األولى 
إلى جانب ح��ذف قصائد ودروس تتحدث 
عن املقاومة وغيرها من اشكال النضال 
ضد االحت��ال وضد العدو االس��رائيلي . 
هذا ال��ى جانب التصدي حمل��اوالت متت او 
اخ��رى عل��ى الطريق حتت ضغ��ط االدارة 
االميركي��ة او مج��اراة ملن��اخ التطبي��ع 
اجلدي��د م��ع دولة اس��رائيل وتس��تهدف 
تعدي��ل املناه��ج التربوية ف��ي ما يتعلق 
بالقضية الفلسطينية.لقد وصلنا بعد 
الذي جرى في ورش��ة املنامة االقتصادية 
مؤخرا ال��ى وضع أصبحن��ا فيه بحاجة 
الى ميثاق في ما بيننا ملواجهة التطبيع 
مع إس��رائيل على مختلف املس��تويات 
عل��ى غرار امليث��اق الذي أص��دره “منتدى 
فلس��طني الدول��ي لإلع��ام واالتصال ” 
ي��وم 11 يناير/كان��ون الثان��ي 2018 ف��ي 
مدينة إس��طنبول  وال��ذي يلزم املوقعني 
عليه من اإلعاميني والناش��طني العرب 
بع��دم الظهور على املنص��ات اإلعامية 
اإلس��رائيلية بشتى مسمياتها وحتت أي 
مبرر. هذا امليث��اق املكون من ثمانية بنود 
يؤكد عدم جواز استضافة أية شخصية 
إس��رائيلية رسمية أو غير رسمية ، على 
أي من املنصات التي يعملون بها ، سواء 
أكانت وس��يلة إعام مرئي أو مسموع أو 
مكت��وب أو إلكترون��ي . ويتضمن امليثاق 
إل��زام املوقع��ني باإلحجام عن ت��داول أي 
منت��ج إعامي إس��رائيلي على املنصات 
اإلعامي��ة العربي��ة ول��و بغ��رض النقد 
أو التندي��د ، ويطالبه��م بب��ذل اجله��ود 
اإلعامي��ة املمكنة في توعي��ة اجلمهور 

مبخاطر التطبيع.
* عضو اللجنة التنفيذية 

ملنظمة التحرير الفلسطينية

املقاطعة على 
اختالف مستوياتها 
ومعانيها وفقا لهذه 
املعايري عملية 
مشروعة وتنسجم 
مع القانون الدولي 
والعدالة الدولية

بعض العرب الذين يقومون بالتطبيع مع العدو االسرائيلي  فقدوا البوصلة 
واستبدال العدو الرئيسي والحقيقي لشعوب األمة العربية  بعدو وهمي

عباس

 بن سلمان

نتنياهو

   قد تختمر االفكار في اذهان العراقيني لكنها لن جتد 
مكانا لتعبر فيه عن نفسها بصورة جيدة إال االفكار 
التي تخص امل��وت والقتل املوجودة في عقول البعض 
من املتنفذين هذه حقيق��ة مؤملة مفادها ان اخلير بدأ 
ينحسر بش��كل تدريجي وكارثي وال أمل للعودة اليه 
. الوض��ع املت��ازم يازمنا من��ذ آالف الس��نني بطريقة 
اصبحت موازية متاما لعيش��نا فاملاحظ اجليد يدرك 
ب��ان الع��راق يتراجع بكل ش��يء عك��س دول العالم 
وعكس دوران عقارب الس��اعة وال اعلم ملاذا س��ميت 
عقارب الس��اعة ؟ مل��اذا وألف ملاذا ؟ مل��اذا نتراجع الى 
اخللف بهذه املشاهد الضبابية املقيتة من يقف خلف 
تدميرن��ا بهذه الطريق��ة ؟ االقتصاد متوق��ف والبناء 
ميت واالعمار تائه والنقود تفر من جيوب لتستقر في 

جي��وب صنعت في 
والسياس��ة  اخلارج 
الفض��ل  صاحب��ة 
االول واالخير في هذا 
ان  . مبجرد  التدمي��ر 
تخرج من هذا البلد 
حت��ى ت��رى البلدان 
الت��ي  احلقيقي��ة 
تع��ب سياس��يوها 
انفس��هم  وارهقوا 
ف��ي احلف��اظ عل��ى 
فرسموا  الدول  تلك 
ح��دودا لكل ش��يء 
ولم يدع��وا اي دولة 

تتدخ��ل في ش��ؤونهم وبنوا وعمروا واسس��وا قواعد 
لألجيال القادمة اما هنا فانت حتتار اذا رغبت بأن تلحق 
ابنك مبدرسة جيدة فتس��أل عن املعلمني وعن االدارة 
اجليدة وعن اشياء ما كنت تسأل عنها إن كنت في اي 
دولة تقول انها دولة دميقراطية حيث ال مش��فى جيد 
وال مبنى تأخذ معه سيلفي ليشاهده احفادك الذين 
لن يس��عفهم احلظ إن قدموا برؤي��ة دجلة والفرات او 
حتى يشاهدوا اثرا على حضارة ابيدت عن بكر أبيها . 
دوام احلال من احملال ولكن من ذلك املغوار الذي ال يشق 
له غبار يخرج علينا ويطيح بكل ش��يء فاسد ؟ هذا 
االمر ليس ببعيد ولكن اخشى ان يأتي ترامب بانقاب 
عس��كري من نوع ) الكاوبوي( ليثير شهوة الدم لدى 

املرضى ويطيح بالعراق عن آخره.

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

اخشى ان يأتي ترامب 
بانقالب عسكري 
من نوع ) الكاوبوي( 
ليثري شهوة الدم لدى 
املرضى ويطيح بالعراق 
عن آخره

أوقفوا التطبيع .. فاسرائيل لن ترفع لكم الكستناء من النار في خالفكم مع ايران

فــوضـــى تـــرامــــب

طرحت الورشة 
االقتصادية التي دعت 
لها االدارة االميركية 
واستضافتها مملكة 
البحرين في العاصمة 
املنامة بعنوان كاذب 
يقول ” السام من أجل 
االزدهار ” اسئلة حول 
املدى الذي وصل اليه 
التطبيع بني عدد من 
الدول العربية وبني دولة 
االحتال االسرائيلي 
. في ما مضى كان 
التطبيع يجري بني هذه 
الدول ودولة االحتال 
االسرائيلي في السر 
وقليل من العلن . مؤمتر 
املنامة جاء يلقي الضوء 
على تطبيع مجاني على 
حساب القضية املركزية 
لألمة ، وهي قضية 
فلسطني.هذه اللقاءات 
التي تتم في السر 
والعلن ، بني بعض القادة 
العرب وحكام تل أبيب ، 
تشكل طعنة في ظهر 
الشعب الفلسطيني 
وخيانة لألمانة ، وارتداد 
مخجل عن قرارات القمم 
العربية ، وما يُسمى 
مبادرة السام العربية 
، التي أقرتها القمة 
العربية ، التي انعقدت 
في بيروت عام 2002 وقمة 
الظهران ، التي انعقدت 
في اململكة العربية 
السعودية عام 2018.

* تيسري خالد
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بغداد / البينة اجلديدة
 أعلن��ت دائرة التحقيقات في هيئ��ة النزاهة عن إحالة جميع 
ئ��ة ف��ي محافظ��ة بابل  ��ة باملش��اريع املُتلكِّ األولي��ات اخلاصَّ
وتس��جيلها كإخباراٍت لدى الدائرة؛ بناًء على توصيات الفريق 
التحقيقيِّ املركزيِّ املُؤلَّف ملتابعة تلك املشاريع.واشارت الدائرة 
ئاً في احملافظة،  في بيان ان : الفريق رصد )287( مش��روعاً ُمتلكِّ
بلغ مجموع األموال املصروفة عليها أكثر من /527/ مليار ديناٍر، 
الفتة إلى أن عدد املش��اريع املتلكئة واملتوقفة؛ بس��بب األزمة 
املالية واحملالة من قبل ديوان احملافظة بلغ )230( مشروعاً وصل 
إجمالي املبال��غ املصروفة عليها إلى )284,147,729,925( مليار 
دينار.واش��ار الى أن أبرز تلك املش��اريع جتهيز ونصب وتشغيل 
مجمعات ماٍء بطاقاٍت مختلفٍة وتبطني أنهٍر وجداول بأكثر من 

/ 40/ مليار ديناٍر، وأجور عمل فك اختناقات احملوالت الكهربائية 
وجتهي��ز ملحقاتها بقرابة /45/مليار دين��ار، فضالً عن تصميم 
وتنفي��ذ وجتهيز بناية مجل��س احملافظة  ب���/ 16/ مليار و/800/ 
ملي��ون دينار.وأضاف��ت إن عدد املش��اريع املتلكئ��ة واملتوقفة 
املنفذة من قبل الوزارات بلغ )57( مشروعاً، بلغ مجموع املبالغ 
املصروف��ة عليه��ا ) 243,245,690,753( مليار دين��اٍر، من أبرزها 
مشروع ماء قرى احللة – احملاويل بكلفة / 99/ مليار و/875/ مليون 
دينار واجملمع الس��كني في قضاء القاسم الذي وصلت كلفته 
إل��ى أكثر من/47/ ملي��ار و/ 500/ مليون ديناٍر، إضافة إلى مصنٍع 
ُمتكام��ٍل إلنتاج الصودا والكلور بقيمة/28/ مليون و/698/ الف 
دوالر وجتهيز أجهزة ثرم وتعقيم النفايات الطبية  ب�/26/ مليون 
و/526/ الف دوالر.ولفتت إلى انَّ الفريق التحقيقي املؤلف إلدارة 

��ات والقضايا  ومتابع��ة أعمال التحقي��ق والتحرِّيات في امللفَّ
اجلزائيَّة،  فض��اًل عن إدارة ومتابعة مش��اريع اإلعمار واخلدمات 
ئة املشوبة بشبهات فساٍد، أكد  واالستثمار واملش��اريع املُتلكِّ
تس��جيل إخبارات وقضايا جزائية في )141( مش��روعاً متلكئاً 
في مكتب حتقيق بابل في وقٍت س��ابٍق، فيما بلغ عدد املشاريع 
ل كإخبارات )32(  التي تشوبها شبهات فس��اٍد التي لم تُسجَّ
مشروعاً طلب الفريق تسجيلها كإخباراٍت؛ كون تلك املشاريع 
انته��ت مددها التنفيذية قبل صدور قرار مجلس الوزراء املرقم 
)347 لس��نة 2015( اخل��اص باألزم��ة املالية، ول��م تتخذ جهة 
التعاقد اإلجراءات القانونيَّة بحقِّ املتعاقد امُللِّ بالتزاماته، ومتَّ 

شمول املشاريع بالقرار ذاته بصورٍة خاطئٍة.

هيئة النزاهة تكشف.. أكثر من 527 مليار دينار ُصِرَفت على مشاريع ُمتلكئة يف بابل

البينة اجلديدة / عباس كرمي العلياوي
حصل جناح امانة بغداد املشارك في معرض دمشق 
الدولي/ 2019 على مرتبة اجمل جناح من بني االجنحة 
رامي  محمد  السوري  السياحة  وزير  وقام  املشاركة. 
مارتيني بتسليم درع الفوز وشهادة تقديرية الى رئيس 
في  وذلك  العيساوي  ناصر  املنعم  عبد  االمانة  وفد 
احلفل اخلتامي الذي اقيم مساء االربعاء 10 متوز 2019 
باملسرح الروماني في حديقة تشرين وسط العاصمة 
السورية بحضور محافظ دمشق املهندس عادل انور 
وحشد  االجنحة  ومدراء  املسؤولني  من  وعدد  العلبي 
السوري  السياحة  وزير  وجدد  املواطنني.  من  كبير 
اشادته وتثمينه العالي باملشاركة العراقية املتواصلة 

في معرض دمشق الدولي للزهور سنويا التي تدل على 
عمق العالقات األخوية الوثيقة والتحديات املشتركة 
رئيس  واحد..ورد  ان  في  وسوريا  العراق  تواجه  التي 
وفد االمانة بكلمة قصيرة حيا فيها صمود الشعب 
حتاك  التي  الشريرة  املؤمرات  بوجه  الشقيق  السوري 
ضده في الظالم معربا عن امله في زيادة عرى التعاون 
وبغداد.  دمشق  الشقيقيني  البلدين  عاصمتي  بني 
صمت  دقيقة  بالوقوف  اوال  بدأ  قد  اخلتام  حفل  وكان 
حدادا على ارواح الشهداء االبرار بعدها عزف السالم 
الوطني السوري ثم القى رئيس جلنة حتكيم اجنحة 
الشعب  املهندس هادي شرف عضو مجلس  املعرض 
اعتمدتها  التي  املعايير  فيها  بني  كلمة  السوري 
اللجنة في اختيار االجنحة الفائزة واملتميزة في دورة 
هذا العام. وتال بعدها اسماء االجنحة الفائزة باجلوائز 
جناح  ومنها  جناح  لكل  املقررة  والتقديرية  املادية 
الزراعية  املهندسة  تكرمب  احلفل   في  ومت  بغداد.  زهور 
تنسيقة  لفوز  تثمينا  االمانة  وفد  عضو  ناهي  رائدة 
اقيمت  التي  احلر  التنسيق  الثالثة/  باملرتبة  زهورها 
على هامش املعرض.اعقبتها كلمة قصيرة للمهندس 
للغرف  العام  االحتاد  الشبعاني عضو  الزراعي محمد 
دورة  في  املشاركة  االجنحة  باسم  السورية  الزراعية 
ومحافظة  السياحة  وزارة  بجهود  مشيدا  العام  هذا 
على  مضى  الذي  املعرض  فعاليات  إجناح  في  دمشق 

فرقة  قدمت  بعدها   . سنة   )  40 من)  اكثر  تاسيسه 
اطفال دمشق العديد من االوبريتات الغنائية الراقصة 
من  واملستمدة  الزهور  وسحر  بجمال  تتغنى  التي 
التراث الشعبي والفولكلوري السوري التي حازت على 
اعجاب وتصفيق احلاضرين الذين غصت بهم مدرجات 
املسرح.وحضر احلفل عدد من اعضاء مجلس الشعب 
السوري ومعاوني وزير السياحة بسام بارسيك وغياث 
وممثل  كريشاني  طارق  دمشق  سياحة  ومدير  الفراح 
العرداوي  العراقي عادل  الوفد  الفنزولي وعضوا  الوفد 
واملهندس  للزهور  الدولي  بغداد  مهرجان  سكرتير 

الزراعي سلمان شعيب طلب.

يف ختام معرض دمشق الدولي للزهور.. جناح زهور بغداد حيصل على مرتبة امجل جناح عربي 

بغداد / البينة اجلديدة
بهاء  نوفل  واملهجرين  الهجرة  وزير  بحث   
عددا  تولر  ماثيو  االميركي  السفير  مع  موسى 
النازحة  االسر  بأوضاع  املتعلقة  القضايا  من 
ملف  بحث  و  وخارجها  امليمات  تسكن  التي 
النازحة ملناطقهم االصلية  العائدين من االسر 
والسبل الكفيلة العادة االستقرار لتلك املناطق 
 / موسى  وقدم   . الطوعية  العودة  وتشجيع 
لعملها  مفصل  شرحا  للوزارة/  بيان  حسب 
وخطتها هذا العام والتي ركزت على ملف اعادة 
االيواء  مخيمات  في  املتبقية  النازحة  االسر 
وكيفية  النزوح  ملف  وانهاء  احملررة  ملناطقهم 

تقدمي اخلدمات الضرورية لهم . واضاف : مت ايضا 
مناقشة ملف اعادة النازحني من مخيم الهول 
اجلهود  تكثيف  طريق  عن  البالد  الى  السوري 
الالزمة وتنسيق املهام املتعلقة باغاثتهم وتوفير 
متطلباتهم فضال عن عملية اكمال تدقيقهم 
الساندة  االمنية  اجلهات  مع  بالتنسيق  امنيا 
احملررة  ملناطقهم  وصولهم  لغرض  الوزارة  لعمل 
واندماجهم مع اجملتمع. واشار موسى الى اهمية 
دعم ملف االقليات داخل البالد من قبل اجملتمع 
مع  املشترك  والتنسيق  العمل  وكيفية  الدولي 
الدولي  اجملتمع  ومنظمات  االمريكية  السفارة 
لتوفير كافة االحتياجات الالزمة لهذه الشريحة 
العراقي كافة  املهمة فضال عن شرائح اجملتمع 
كون العراق دافع عن العالم اجمع في حربه ضد 
كبيرة  التضحيات  وقدم  ارهابي  تنظيم  اخطر 
من كافة ابنائه ومكوناته . من جانبه اشار تولر 
الى الدور الذي تقوم به بالده بتوفير الدعم الالزم 
الى جانب التنسيق املباشر مع منظمات االغاثة 
املدني  اجملتمع  ومنظمات  املتحدة  لالمم  التابع 
 ، والعائدة  النازحة  العوائل  احتياجات  لتلبية 
في  الكبير  الوزارة  دور  نفسه  الوقت  في  مثمنا 

ادارة امللفات التي تعنى بفئات عنايتها.

امجل التهاني للصديقة العزيزة
 )اسيل حيدر سيد طاهر املوسوي(  ملناسبة 
يف  البكالوريوس  شهادة  على  حصوهلا 
 / اهلندسة  كلية  من  الطرق  هندسة 
مبارك  فألف   .. املستنصرية  اجلامعة 

هلا وعقبال املاجستري والدكتوراه .
آية البياتي

تهنئة

البينة اجلديدة / قاسم حوشي
الشواني،  امني  فاروق  العدل  وزير  تقدم 
للسادة  والتقدير  الشكر  بخالص 
سياسية  شخصيات  من  املهنئني 
ودينية وبرملانيني على تهانيهم، مبناسبة 
السيد  الوزارة.واكد  منصب  تسنمه 
الوزير، ان املرحلة احلالية من عمر احلكومة 
تتطلب تضافر جميع اجلهود السياسية 
العمل  اجناح مسيرة  اجل  والوطنية من 
احلكومي، مبينا ان الدعم املعنوي الكبير 

املهنئني  والسادة  السيدات  أبداه  الذي 
العدل  وزارة  في  العمل  مبهام  بتكليفه 
لتقدمي  مضاعفة  ومسؤولية  واجب  تُعد 
البلد. بواقع  والنهوض  للمواطن  اخلدمة 
واشار السيد الوزير، الى ان التوجه العام 
في احلكومة يدفع باجتاه تصحيح مسار 
دفع  اجل  من  الفساد،  ومحاربة  العمل 
اعمار  واعادة  العراق،  في  التطور  عجلة 
لعموم  اخلدمات  وتوفير  احملررة  املناطق 

املواطنني في محافظات البالد.

وزير العدل: التوجه العام  يدفع باجتاه 
تصحيح مسار العمل وحماربة الفساد وإعادة 

االعمار

البينة اجلديدة / علي شريف
احملافظة  صحة  دائرة  مع  بابل  جامعة  اتفقت 
مبفارز  الطالبي  اإلسكان  مجمعات  دعم  على 
اجلديد  الدراسي  العام  بداية  مع  طبية  وبيوت 
طالب   )1800( من  أكثر  وأمن  سالمة  لضمان 
وطالبة من مختلف احملافظات املستفيدين من 
مجمعات األقسام الداخلية0وقال مدير   شؤون 
االقسام الداخلية بجامعة بابل الدكتور رياض 

هاتف عبيد اخلفاجي: أن االتفاق جاء بعد قيامنا 
مبديرها  ولقائنا  بابل  صحة  دائرة  إلى  بزيارة 
دعم  على  االتفاق  ومت  االسدي  محمد  الدكتور 
األقسام الداخلية مبفارز طبية مع بداية العام 
بيوت طبية  وأن تكون هناك   اجلديد  الدراسي 
في اجملمعات السكنية خصوصا أن كل مجمع 
وطالبة0واضاف  طالب   )500( من  أكثر  يضم 
الدكتور اخلفاجي: أن دائرة صحة بابل أرسلت 
بعد هذا اللقاء ممثلها حيدر العوادي من أجل 
االتفاق على بعض األمور التي تتطلبها املفارز 
والبيوت الصحية في األقسام الداخلية حيث 
أكد على احلرص الكبير الذي تبديه دائرة صحة 
احملافظة من أجل سالمة وأمن أكثر من )1800( 
طالب وطالبة من مختلف احملافظات وستكون 
الدراسي  العام  بداية  قبل  جاهزة  املفارز  هذه 
اجلديد باالتفاق مع إدارة األقسام الداخلية التي 
ستوفر كافة االحتياجات التي تتطلبها املفارز 

لضمان أمن وسالمة جميع الطلبة0 

وزير اهلجرة يبحث مع السفري االمريكي اغاثة 
النازحني ودعم العائدين ملناطقهم 

جامعة بابل تتفق مع صحة احملافظة على دعم 
جممعات االقسام الداخلية مبفارز طبية

البينة اجلديدة / احمد حسني
بغداد  محافظ   اجلزائري  فالح  املهندس  افتتح 
مدير  الساعدي  سعدون  الغني  عبد  والدكتور 
عام دائرة صحة بغداد / الرصافة وعدد من اعضاء 

مجلس النواب واعضاء مجلس  محافظة بغداد  
خالل  اجلزائري  واشار    . بسماية  صحي  مركز 
من  العديد  اجناز  في  احملافظة  عزم  الى  االفتتاح 
املشاريع اخلدمية ومنها املشاريع الصحية  لغرض 
تقدمي اخلدمة الطبية والصحية للمواطنني فضال 
عن التركيز على هذه اخلدمة للمناطق االطراف. 
افتتاح  ان  الرصافة  صحة  عام  مدير  بني  فيما 
الطبية  التجهيزات  بكافة  جتهيزه  بعد  املركز 
من  للطوارئ  صالة  توفير  عن  ، فضال  والصحية 
اجل االستمرار  اخلدمة الطبية على مدار الساعة 
في هذا اجملمع ليخدم اهالي هذه املدينة  بإضافة  
الى غرف للفحص والتحصني والرعاية الصحية  
والصيدلة وكافة امللحقات االدارية . مشيرا  الى 
الطبية  اخلدمات  كافة  توفير  في  الدائرة  سعي 
والصحية الى اهالي  وخصوصا في بسماية من 

اجل تخفيف املعاناة عنهم.

حمافظ بغداد وعدد من اعضاء جملس النواب وجملس 
حمافظة بغداد يفتتحون مركز صحي بسماية 

البينة اجلديدة/خاص
كرمت صحيفة ) البينة اجلديدة( عددا 
بغداد  امانة  ديوان  في  املبدعني  من 
حيث مت التواصل بتكرمي بعض السادة 
احتفاء  التميز  بدرع  واملَعاونني  املدراء 
والستني  احلادية  السنوية  بالذكرٰى 
لثورة الرابع عشر من متوز 1958 وشمل 

التكرمي السادة:- 
هميم  علي  باسل  املهندس   .  1

اجلويبراوي مدير عام دائرة اجملاري .
2 . األستاذ عبد املنعم ناصر العيساوي 
معاون مدير عام دائرة العالقات واإلعالم 

في امانة بغداد .
3 . املهندس علي خالد احملمداوي معاون 

مدير عام دائرة بلدية مركز الكرخ .

احتفاء بالذكرى ) 61( لثورة 14 تموز 1958 المجيدة

البينة اجلديدة / عبد الستار محسن
 على ضوء توجيهات وزير النقل املهندس عبد 
السياحة  جانب  بتفعيل  باهض  لعيبي  اهلل 
السكك  قطارات  في  والتراثية  الدينية 
لتعظيم مواردها املالية..  ومبتابعة ميدانية من 
جواد  طالب  االستاذ  السكك  عام  مدير  قبل  
كاظم احلسيني ..سيتم تسيير  قطار للزائرين 
اليوم األربعاء  ينطلق من محطة قطار البصرة 
الساعة )7/30( مساء متوجها الى محطة قطار 

كربالء املقدسة والعودة من كربالء الى محطة 
قطار البصرة  يوم السبت  20 /2019/7االنطالق 
عجالت  هناك  ان  علما  مساء   )6/00( الساعة 
الى  كربالء  محطة  من  الزائرين  وصول   تؤمن 
أن  السيما  عودتهم   مع  الطاهرين  املقامني 
النقل  بالسكك وبقطاراتها احلديثة املكيفة 
الرحالت  عديدة خالل  مزايا خدمية  لها   DMU
منها عامل الراحة والسرعة واألمان مع تقدمي 

أفضل اخلدمات للزائرين الكرام.

اليوم .. السكك تسري قطارا سياحيا  
من البصرة اىل كربالء املقدسة 

بغداد / البينة اجلديدة
ترأس السيد وزير الصحة والبيئة اجتماع الهيئة الوطنية لشؤون املدرات واملؤثرات العقلية مؤخرا في مقر الوزارة 
وبحضور اعضاء الهيئة واالمانة العامة جمللس الوزراء وجهاز املابرات واالمن الوطني ووزارة العمل والشؤون االجتماعية 
الوطني للصحة  واملستشار  اقليم كردستان  الكمارك وصحة  احلدودية وشرطة  واملنافذ  املالية  ووزارة  العدل  ووزارة 
النفسية و دائرة االمور الفنيةوالطب العدلي في وزارة الصحة ، ومت خالل االجتماع مناقشة اخلطة املقدمة للسيطرة 
على انتشار املدرات لألعوام )2019-2020( املعدة من قبل الهيئة ومت االتفاق على وضع فترات زمنية لتنفيذ كل نشاط 
رئيسي في اخلطة من قبل اجلهة املنفذة من اعضاء الهيئة والتنسيق فيما بينهم والتأكيد على التنسيق بني اجلهات 
االمنية في عملها في املنافذ احلدودية وعرض تقرير من الرقابة الدولية على املدرات وطرح عدد من املقترحات املهمة 
منها تخصيص مبنى من قبل مجلس الوزراء ليكون مركز لعالج االدمان وايضا اضافة ممثل عن وزارة التربية والتعليم 
العالي الى عضوية الهيئة لكونهما املعنيان بحمالت الوقاية والتحصني من افة املدرات ومخاطرها على الطالب في 
املدارس والكليات ومت اخلروج بتوصيات منها اقرار اخلطة الوطنية خالل اسبوعني ورفع املقترحات املهمة جمللس الوزراء 
وتشكيل جلنة تضم منظمات اجملتمع املدني مهامها الوقاية من افة املدرات واضافة ممثل من التوعية االعالمية من 

قسم االعالم والتوعية الصحية في وزارة الصحة الى الهيئة العليا لشؤون املدرات واملؤثرات العقلية.

وزير الصحة والبيئة يرتأس اجتماع اهليئة الوطنية 
لشؤون املخدرات واملؤثرات العقلية

)                                          ( تواصل تكريم املبدعني يف امانة بغداد
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العامل العربي  
 يتغري

ثمة حراك ثوري في العالم العربي تتضح مؤشراته أكثر فأكثر 
بشكل يومي، ويُنبئ بوضوح أن ثمة موجة تغيير جديدة مقبلة 
على املنطقة ال محالة، وأن هذه املوجة ليس��ت بعيدة، بل هي 

أقرب من أي وقت مضى.
ثالث دول عربية، على األقل، تبعث بهذه االش��ارات الثورية التي 
تدفع لالعتقاد بأن رياح التغيير مقبلة، وأهم ما مييز هذه الدول 
العربية الثالث، أنها لم تكن قد شهدت أي حراك أو احتجاجات 
في إطار »الربيع العربي« الذي بدأ في تونس عام 2011، ما يعني 
أن ما يجري هناك ليس امتداداً حلراك س��ابق، أو إرهاصات لثورة 
حدث��ت، أو أنها تفاع��الت ما بعد الثورة، وإمن��ا هي مطالب حرة 
وصافية ونقية تدعو للتغيير السياس��ي الس��لمي، وليس أي 

شيء آخر.
احل��راك الث��وري الذي بدأ في أكث��ر من دولة عربي��ة يدل على أن 
الث��ورات املض��ادة الت��ي نظمته��ا ومولته��ا ودعمته��ا أنظمة 
االس��تبداد العربي��ة، تتج��ه إلى الفش��ل، بعد أن اس��تنزفت 
ملي��ارات الدوالرات من خزائن الدول العربية الغنية، ومن جيوب 
الفاس��دين م��ن املس��ؤولني العرب، وم��ن مقدرات ال��دول التي 
س��قطت أنظمتها وحتاول »الدول��ة العميقة« فيها العودة إلى 
احلياة. فشل الثورات املضادة وعودة املطالب الشعبية العربية 
بالتغيير، يؤكد على أن إرادة الشعوب ال ميكن شراؤها باملال، وأن 
النظام السياس��ي � أي نظام سياس��ي- ميكن أن يوزع مليارات 
ال��دوالرات عل��ى الغالب��ة والفقراء واجلي��اع، من أج��ل تنظيم 
مس��يرة مدفوعة الثمن، أو إسكات احتجاج مطلبي، لكن هذا 
ال ميكن أن يغير إرادة ش��عب وال ميكن أن يشتري ضمير أمة، وإمنا 
ميكن فقط أن يحقق جناحاً مؤقتاً يستمر إلى ما شاء اهلل لذلك 
املال الفاس��د أن يس��تمر.. لكّن املؤكد أنه ال يس��تمر إلى األبد. 
رياح التغيير أصبحت ملموس��ة في أكثر من ناحية من العالم 
العربي، وأغلب الظن أن األنظمة االستبدادية الداعمة للثورات 
املض��ادة لن تكون قادرة هذه املرة على التصدي لهذه املوجة من 
التغيي��ر، ألن هذه األنظمة الغارقة باملال الفاس��د انكش��فت 
وأصبحت أس��اليبها معروفة ال تنطلي على أحد، ال بل فشلت 
في تخريب الثورة التونس��ية، على الرغم م��ن األموال الطائلة 
التي ضختها لبعض حلفائها هناك، كما فش��لت في أكثر من 
مكان في العالم العربي. التجارب اإلنسانية عبر التاريخ تؤكد 
على أن االستبداد والقهر والظلم إلى زوال، وأن دولة الباطل وإن 
قامت س��اعة فإن دولة احلق س��تظل قائمة إلى قيام الساعة، 
وعلي��ه فلن يخرج خاس��راً من هذا التغيير س��وى من يقاومون 
إرادة الش��عوب، ويخالفون ضمير األمة ويسيرون عكس التيار، 
سواء كان هؤالء أفرادا أم جماعات أم أحزابا أم أنظمة سياسية. 
واخلالصة مفادها أن ثمة اس��تحقاقا عربيا يجري حالياً يتمثل 
في التحول الدميقراطي والتحول نحو االنفتاح واحلريات وإنهاء 
مرحل��ة القهر والظل��م والعبودية، وعلى األنظم��ة العربية أن 

تفهم بأن هذا االستحقاق ماض ال محالة.

 محمد عايش

رأي

وكاالت / البينة الجديدة
أك��د وزي��ر اخلارجي��ة اإليراني، 
أن  ظري��ف،  ج��واد  محم��د 
للصواري��خ  ب��الده  »برنام��ج 
الباليس��تية قد يط��رح على 
الواليات  املفاوضات مع  طاولة 
املتحدة«، إذا توقفت واشنطن 
عن بيع األسلحة إلى حلفائها 

في الشرق األوسط.
وق��ال ظري��ف ف��ي مقابلة مع 
ش��بكة »إن ب��ي س��ي ني��وز« 
»األس��لحة  األمريكي��ة: 
األمريكية تتجه إلى منطقتنا، 
م��ا يجع��ل منطقتن��ا جاهزة 
لالنفجار. لذا إذا أرادوا التحدث 
ع��ن صواريخن��ا، فعليهم أوال 
التوق��ف ع��ن بي��ع كل ه��ذه 

األسلحة«.
يذك��ر أنها امل��رة األول��ى التي 
يتط��رق فيها مس��ؤول إيراني 
له��ذا املل��ف، ولطاملا ش��ددت 
برنام��ج  أن  عل��ى  طه��ران 
الباليس��تية،  الصواري��خ 
دفاعي��ة  ألغ��راض  مخص��ص 
فق��ط، ول��م يتضم��ن االتفاق 
النووي املبرم عام 2015 برنامج 

الصواريخ الباليستية.
اإليراني،  اخلارجية  وزير  وأضاف 
أن الرئي��س األمريك��ي، دونالد 
ترام��ب »ال يريد احلرب لكن في 
إدارت��ه هناك من يتعطش��ون 
بجن��ون للح��رب م��ع إي��ران«، 
مؤك��دا أن إي��ران ل��ن تتفاوض 

مجددا على االتفاق النووي.
وجدد ظري��ف التأكيد أنه »في 
حال ش��ن حرب عل��ى إيران لن 
تبقى أي دولة في املنطقة في 
مأمن«، داعي��ا اجلميع لتجنب 

احلرب.
وأوضح أن إيران وأمريكا ليستا 
على حافة مواجهة عسكرية 
لكن فرض العقوبات هو مبثابة 
املدني��ني،  تس��تهدف  ح��رب 
متهم��ا واش��نطن ب�«اللع��ب 

بالنار«. 
إي��ران  رف��ع  عل��ى  وتعليق��ا 
اليورانيوم،  تخصيب  مستوى 
ق��ال الدبلوماس��ي اإليران��ي، 
إن ه��ذه اخلط��وة ه��ي احل��ل 
للرد على عدم الت��زام الطرف 
مضيف��ا:  باالتف��اق،  املقاب��ل 
»صبرنا عاما كامال قبل اتخاذ 

هذا القرار«.
جهانغي��ري  إس��حاق  وكان 
النائ��ب األول للرئيس اإليراني، 
ق��ال إن��ه ال حل ف��ي املنطقة 
س��وى بالتزام أوروب��ا باالتفاق 
العقوب��ات  ورف��ع  الن��ووي 

األمريكية عن إيران.
خ��الل  جهانغي��ري،  وأض��اف 
تصري��ح صحف��ي، ف��ي وقت 
س��ابق: »عل��ى األوروبي��ني أن 
يدعوا أمري��كا لرفع العقوبات 
ع��ن إيران بدال م��ن أن يطالبوا 
االتفاق  إل��ى  بالعودة  طه��ران 

النووي«، وذلك حس��ب وكالة 
»إرنا« اإليرانية.

وج��دد النائ��ب األول للرئي��س 
اإليران��ي دعوة طه��ران لالحتاد 
جمي��ع  لتنفي��ذ  األوروب��ي 
التزامات��ه في االتف��اق النووي 

إذا أراد احلفاظ عليه.
كم��ا ق��ال الرئي��س اإليران��ي، 
ب��الده  إن  روحان��ي،  حس��ن 
مس��تعدة إلج��راء محادث��ات 
مع الواليات املتحدة بش��روط 

معينة.
إذا  الش��روط  ه��ذه  وتقض��ي 

رفع��ت واش��نطن العقوب��ات 
ع��ن إيران، وعادت إل��ى االتفاق 
النووي، املبرم عام 2015، الذي 

انسحبت منه العام املاضي.
نؤمن دائما باحملادثات… إذا رفعوا 
العقوب��ات، وأنه��وا الضغوط 
االقتصادي��ة املفروضة، وعادوا 
إلى االتفاق، فنحن مستعدون 
إلج��راء محادثات م��ع أمريكا 

اليوم واآلن، وفي أي مكان.
وأكد الرئي��س اإليراني أن صبر 
بالده حي��ال املوقف األمريكي 
الراف��ض لالتف��اق ل��ن يك��ون 

بال نهاي��ة. وق��ال روحاني في 
خط��اب مبحافظة خراس��ان 
»جاه��زون  الش��مالية، 
للتف��اوض ف��ي كل وق��ت إن 
كان��وا صادق��ني، وإذا رفع��وا 
مضيفا،  عن��ا«،  مقاطعتهم 
مخاطب��ا الوالي��ات املتحدة، 
»اخلروج م��ن االتفاق لم يكن 
الذي��ن ل��م  وأنت��م  فكرتن��ا، 

تلتزموا بتعهداتكم«.
وأضاف الرئيس اإليراني:مررنا 
بظروف قاسية، ولكن وضعنا 
احلال��ي أفض��ل م��ن الوض��ع 
بتغيير  قب��ل ش��هرين…قمنا 
سياسة الصبر االستراتيجي 
باستراتيجية التعامل باملثل، 

واخلطوة مقابل اخلطوة.
واس��تطرد روحان��ي »لصبرنا 
حدود وال ميكن أن نستمر في 

الصبر إلى ما ال نهاية«.
أي��ام  قب��ل  إي��ران  وأعلن��ت 
خطوات جدي��دة في تقليص 
النووي  باالتف��اق  التزاماته��ا 
لع��ام 2015، مش��يرة إلى أن 
أبواب الدبلوماس��ية ما زالت 

مفتوحة.

وكاالت / البينة الجديدة
اجلمهوري��ة  رئي��س  ج��دد 
ع��ون  ميش��ال  اللبناني��ة 
»حرص لبنان على اس��تمرار 
العامل��ة  الدولي��ة  الق��وات 
ف��ي اجلن��وب »يونيف��ل« في 
اداء مهمته��ا تطبيق��ا لقرار 
مجلس االم��ن الدولي الرقم 
1701«، معربا عن امله في ان 
االمن مع  »يتجاوب مجل��س 
مطلب لبنان متديد والية هذه 
الق��وات م��ن دون اي تعدي��ل 
تقلي��ص  او  مهماته��ا  ف��ي 
في ميزانيته��ا، وذلك متكينا 
لها من االس��تمرار في لعب 
دوره��ا بالتع��اون م��ع اجليش 

اللبناني«.
وأك��د عون خالل اس��تقباله 
املنس��ق اخلاص لألمم املتحدة 
في لبنان ي��ان كوبيتش الذي 
زار قص��ر بعبدا قبل س��فره 
الى نيويورك حلضور جلس��ة 
مناقش��ة ف��ي مجلس االمن 
الدول��ي ف��ي 22 مت��وز )يوليو( 
اجلاري حول الق��رار 1701، أن 
»ثمة تساؤالت حول االسباب 
التي متن��ع اجملتمع الدولي من 
دع��م مطل��ب لبن��ان بعودة 
ال��ى  الس��وريني  النازح��ني 
املناطق اآلمنة في سورية، ال 
سيما وأن التقارير التي ترد من 
املنظم��ات الدولية والهيئات 

االنسانية تش��ير الى حتسن 
في الوضع االمني في معظم 

املناطق السورية«.
أن  كوبيت��ش  ع��ون،  وأبل��غ 
اآلمن��ة  الع��ودة  »عملي��ة 
للنازحني السوريني من لبنان 
الى سورية مستمرة واصبح 
عدد النازحني العائدين يناهز 
313 ال��ف نازح ل��م يتعرضوا 

ألي مضايقات«.
اجلمهوري��ة  رئي��س  وع��رض 
للمنس��ق الدول��ي النتائ��ج 
الت��ي ترتبت ع��ن االعتداءات 
على  املتك��ررة  االس��رائيلية 
لبن��ان وصوال الى ح��رب متوز 
»ض��رورة  ال��ى  الفت��ا   ،2006

بالقرار 1701  اسرائيل  التزام 
حفاظا على االس��تقرار على 
احل��دود، وهو م��ا يعمل عليه 
انتش��ار  خ��الل  م��ن  لبن��ان 

وحدات اجلي��ش اللبناني الى 
جان��ب قوة »يونيف��ل«. وكان 
كوبيتش وضع عون في صورة 
امل��داوالت التي حصلت حول 

تطبيق الق��رار 1701 وموقف 
االمم املتحدة م��ن قضايا ذات 
صلة مبلف الترسيم احلدودي 
بني لبنان واسرائيل، في ضوء 
الوس��اطة التي تضطلع بها 
االميركية  املتح��دة  الواليات 

على هذا الصعيد.
ل��ألمم  اخل��اص  املنس��ق  وزار 
البرمل��ان  رئي��س  املتح��دة، 
اللبناني نبي��ه بري الذي أكد 
أم��ام املوفد األمم��ي على »دور 
وش��هادتها  املتح��دة  األمم 
والتج��اوزات  اخل��روق  عل��ى 
القرار  ملندرجات  اإلسرائيلية 
الدول��ي رقم 1701 ب��راً وبحراً 

وجواً«.

وكاالت / البينة الجديدة
الس��ل���طات  فتح����������ت 
الثالثاء،  امس  الباكس��تانية، 
مجاله��ا اجل��وي أم��ام جميع 
الرحالت املدني��ة. وقالت هيئة 
الطيران املدني احمللية في بيان: 
الباكس��تاني  اجل��وي  »اجمل��ال 

رح��الت  اآلن جلمي��ع  مفت��وح 
باالتف��اق  املدن��ي،  الطي��ران 
م��ع خدم��ة النق��ل اجل��وي«.

وكان��ت هيئة الطي��ران املدني 
أعلن��ت،  ق��د  الباكس��تانية 
م��ارس/آذار املاض��ي، ع��ن فتح 
بالكام��ل على  اجمل��ال اجل��وي 

احلدود مع الهن��د، بعد إغالقه 
في 27 فبراير/ ش��باط املاضي، 
وفتح��ه جزئيا بعده��ا بثالثة 
أي��ام، على خلفي��ة التوتر بني 
البلدين.وقال��ت الهيئ��ة، ف��ي 
بي��ان، إن الرح��الت املنطلق��ة 
م��ن مط��ارات »فيص��ل آباد«، 

و«ملت��ان«، و«رحيم ي��ار خان«، 
الدولية، الواقعة شرقي البالد، 
ستستأنف على إثر هذا القرار، 
وذلك وفقا لوكالة »األناضول«.

وأدى ق��رار إغالق اجمل��ال اجلوي، 
إل��ى تغيير مس��ارات الرحالت 
املتوجه نح��و الصني وإيران، أو 

نحو البل��دان األوروبي��ة، األمر 
ال��ذي حمل ش��ركات الطيران 
إضافي��ة،  تكالي��ف  املدن��ي 
بسبب طول مسافة الرحالت.
التوت��ر بني  وتصاع��دت ح��دة 
الهند وباكس��تان منذ هجوم 
كش��مير، الذي أودى بحياة 40 

ش��رطيا هنديا ف��ي 14 فبراير/ 
ش��باط املاض��ي، األم��ر ال��ذي 
بش��ن  نيودله��ي  علي��ه  ردت 
غارة جوية على معس��كر في 
تابع  الباكس��تانية  كش��مير 
جلماعة »جي��ش محمد« التي 

تبنت الهجوم.

ظريف يقدم للمرة األوىل عرضًا بشأن الصواريخ الباليستية وروحاني يؤكد استعداد طهران للتفاوض املشروط

عون لكوبيتش: ماذا مينع اجملتمع الدولي من دعم مطلبنا بعودة النازحني؟

وكاالت / البينة الجديدة
الرئي��س األميركي دونالد  دعا 
دميقراطيات  برملاني��ات  ترامب 
أت��ني،  م��ن حي��ث  »للع��ودة« 
فتع��رض النتق��ادات ش��ديدة 
احل��زب  م��ن  مس��ؤولني  م��ن 
الذي��ن وصف��وه  الدميقراط��ي 
ب�«العنصري« وببث الكراهية 

ضد األجانب.
وغرد الرئيس: »مثير لالهتمام 
تقدمي��ات  نائب��ات  ن��رى  أن 
الكونغرس  ف��ي  دميوقراطيات 
بنب��رة عالية للش��عب  يقلن 
وأعظ��م  أكب��ر  األميرك��ي 
كي��ف  العال��م  ف��ي  دول��ة 
معتب��راً  حكومتن��ا«  ندي��ر 
أنه��ن »جئ��ن م��ن دول تعاني 

كارثية  أوضاع��اً  حكوماته��ا 
ه��ي األس��وأ واألكثر فس��اداً 
واألقل كفاءة في العالم، هذا 
لو كان لديها حكومة تعمل«. 
وأضاف: »ملاذا ال يعدن إلى تلك 
املناطق الفاشلة التي تنتشر 
فيه��ا اجلرائم م��ن حيث أتني 

للمساهمة في إصالحها«.
وكان على األرجح يش��ير إلى 
نائبات شابات في الكونغرس 
أوكاسيو- أليكس��ندريا  مثل 
كورتي��ز م��ن نيوي��ورك والهان 
عم��ر م��ن مينيس��وتا وأيان��ا 
بريسلي من ماستشوسيتس 
ورشيدة طليب من ميشيغن. 
ليعلمونا  يأت��ني  »ثم  وأوضح: 
أن  وأعل��ن  نعم��ل«.  كي��ف 

»ه��ذه املناطق بحاج��ة فعالً 
ملس��اعدتكن عليكن الذهاب 
بسرعة إلى هناك. إني واثق من 
ان نانس��ي بيلوسي ستكون 
مس��رورة جداً للحصول على 

رحالت مجانية«.
والحقاً أكد ترامب في تغريدة 
أخ��رى أن األش��خاص الذي��ن 

»يكره��ون  يس��تهدفهم 
إس��رائيل بق��وة«، ملمحاً إلى 
اله��ان عم��ر ورش��يدة طليب 
اللت��ني كانتا ف��ي صلب جدل 
بسبب تصريحات حول الدولة 
العبرية. وكانت رئيسة مجلس 
النواب نانسي بيلوسي أول من 
رد عل��ى سلس��لة التغريدات 

الطويل��ة. وكتبت في تغريدة: 
دونال��د  تعليق��ات  »أرف��ض 
ترام��ب التي تنم ع��ن كراهية 
لألجانب والرامية إلى تقسيم 
بالدن��ا« من��ددة بتصريحات��ه 
»تهجم��اً«. اعتبرته��ا  الت��ي 

من جهت��ه أعلن الدميوقراطي 
كب��ار  أح��د  لوج��ان  راي  ب��ن 
املسؤولني من أصول اسبانية 
تغريدة  »انها  الكونغرس:  في 
عنصرية، ويتحدث الرئيس عن 
مواطن��ات أميركي��ات انتخنب 
من قبل الناخبني األميركيني«. 
وكورتيز املول��ودة في نيويورك 
هي من جزيرة بورتو ريكو التي 
تع��د أراض��ي أميركي��ة. وأتت 
املتحدة  الوالي��ات  إل��ى  عم��ر 

كالجئة م��ن الصومال عندما 
كان��ت صغي��رة. وطلي��ب أول 
أميركية من أصل فلسطيني 
تدخل إلى الكونغرس. وغردت 
كورتيز: »سيدي الرئيس البلد 
الذي أتي��ت منه ه��و الواليات 
»بصفتنا  وأضافت:  املتحدة«. 
أعضاء ف��ي الكونغرس، البلد 
الوحيد الذي أقس��منا اليمني 
خلدمته ه��و الواليات املتحدة، 
أس��عى ملكافحة الفساد في 
بالدنا« متهم��ة دونالد ترامب 
»مهينة«  بطريق��ة  بالتعرض 
أيان��ا  وكتب��ت  للمهاجري��ن. 
بريس��لي على »تويتر«: »هذه 
هي العنصري��ة. الدميوقراطية 

تشبهنا«.

تركيا: ال نريد أن ختلق 
صفقة »إس 400« مشاكل 

مع الواليات املتحدة

ترامب يتعرض النتقادات بعد هجمات »عنصرية« على عضوات كونغرس دميقراطيات

وكاالت / البينة الجديدة
أكد وزير اخلارجي��ة البحريني 
الش��يخ خال��د ب��ن أحمد آل 
خليف��ة، أن برنامج »ما خفي 
أعظ��م« وال��ذي بثت��ه قن��اة 
اجلزي��رة وما حمله من أكاذيب 
واضح��ة ومغالط��ات فج��ة، 
م��ا ه��و إال حلق��ة جديدة من 
سلس��لة تآمر من دولة مارقة 
ضد مملكة البحرين وضد أمن 

واستقرار املنطقة بأسرها.
وش��دد آل خليف��ة ف��ي بيان 

صحفي بثت��ه وكال��ة األنباء 
البحرينية، على أن قطر باتت 
اخلط��ر األش��د عل��ى مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية، 
»حيث تس��عى بكل دأب على 
تقويض مسيرته وإثارة الفتنة 
ب��ني دوله وش��ق وحدة الصف 

بني شعوبه«.
وأك��د ض��رورة أن تعم��ل دول 
مجلس التعاون على مواجهة 
واألعم��ال  املمارس��ات  تل��ك 
الدول��ة  له��ذه  العدائي��ة 

وتصرفاته��ا غي��ر املس��ؤولة، 
اإلج��راءات  كاف��ة  واتخ��اذ 
احلازم��ة التي تضم��ن ردعها، 
وب��كل  بالتج��اوب  وإلزامه��ا 
شفافية مع املطالب العادلة 
للدول املقاطع��ة لها وتنفيذ 
ما وقعت عليه م��ن اتفاقات، 
التع��اون  مجل��س  ليس��تمر 
منجزات��ه  عل��ى  ويحاف��ظ 
ويحق��ق املزي��د م��ن التنمية 
واالزدهار والتقدم لصالح دوله 

وشعوبه.

آل خليفة: قطر باتت اخلطر األشد على جملس التعاون

باكستان تفتح جماهلا اجلوي أمام مجيع الرحالت املدنية وكاالت / البينة الجديدة
أك��د وزي��ر اخلارجي��ة التركي، 
أن  أوغل��و،  جاوي��ش  مول��ود 
»صفق��ة إس 400 ال تش��كل 
تهدي��دا عل��ى حلف ش��مال 
األطلس��ي )النات��و(، وأن بالده 
ال تري��د خل��ق مش��اكل م��ع 

واشنطن«.
وق��ال جاويش أوغلو، في مؤمتر 
صحف��ي ام��س الثالث��اء، من 
مقدونيا: »ال داعي إلثارة التوتر 
بش��أن منظوم��ة إس — 400 
وه��ي ال تش��كل تهديدا على 
النات��و«، وذل��ك وفق��ا لوكالة 

»األناضول« التركية.
وأض��اف أن »موق��ف الرئي��س 
األمريكي دونالد ترامب واضح 
بش��أن منظوم��ة إس- 400. ال 
نري��د أن يخلق موض��وع إس- 
الوالي��ات  400 مش��اكل م��ع 

املتحدة«.
وكان��ت وزارة الدفاع التركية، 
أعلنت في وقت س��ابق اليوم، 
ع��ن وصول الطائرة العاش��رة 
التي حتمل مكونات منظومة 
الصواريخ »إس-400« الروسية 

إل��ى قاع��دة عس��كرية ف��ي 
أنقرة.

وقال بي��ان صادر ع��ن الوزارة: 
»يستمر توريد تسليم عناصر 
الروس��ية كما هو  »إس-400« 
مخط��ط ل��ه. وكمرحل��ة من 
عملية التوري��د هبطت اليوم 
الطائرة العاش��رة ف��ي قاعدة 
ول��م حت��دد  اجلوي��ة«.  مورت��د 
الوزارة عدد الطائرات املطلوبة 

لنقل هذه املنظومة.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، 
ي��وم اجلمعة املاض��ي، عن بدء 
األول��ى من  الش��حنة  توري��د 
أج��زاء »اس-400« إل��ى تركيا، 
األج��زاء  توري��د  أن  مؤك��دة 
املتبقية من املنظومة سينفذ 
وفقا لش��روط العق��د واإلطار 

الزمني املتفق عليه.
بي��ان:  ف��ي  الدف��اع  وذك��رت 
بقي��ة  تس��ليم  »س��يتم 
مكون��ات املنظومة إلى تركيا 
وفًقا ألحكام العقد املبرم مع 
اجلان��ب التركي وف��ي غضون 
احلدود الزمني��ة املتفق عليها 

بني الطرفني«.



ماهر ضياء محيي الدين

منظم��ة دولية يتجاوز عدد أعضائها 197 دولة تقف امام 
النزاع��ات أو الصراعات الدولية احملتدم��ة موقف املتفرج 

والذي ال يتناسب مع حجمها وإمكانياتها الهائلة.
األس��باب التي جعلت هذه املنظم��ة الدولية بهذا احلال 
ه��و هيمنة الق��وى العظمى عل��ى قراراتها الت��ي دائما 
تك��ون ملصاحلها بالدرجة األولى على مصالح الش��عوب 
األخرى في العالم، والس��بب األهم أو الرئيس��ي الصراع 
أو املنافس��ة القوية بني الدول العظمى على التربع على 
كرسي الزعامة العاملية، وخصوصا في وقتنا احلاضر بني 
أمريكا وروسيا.ما ال شك فيه إن خرق ميثاق األمم املتحدة 
من قب��ل هذه الدول دليل إدان��ة أوال، وثانيا حجة و ذريعة 
للدول األخرى بعدم االلتزام مبقرراتها مبعنى أدق األسباب 
أو الظروف التي دعت الى إنش��اء أو ساهمت بتكوين هذا 
املنظم��ة الدولي��ة ووضعت دس��تورها وصادق��ت عليها 
وحددت مفاهي��م وأهداف املنظم��ة وميثاقها هم الدول 
املتخاصم��ون حاليا، والت��ي هي ال حتت��رم تعهداتها، وال 

تلتزم بأي شكل من اإلشكال مبيثاق األمم املتحدة ألسباب 
ذكرناها مس��بقا، والطامة الكبرى جعلت هذه املنظمة 
مكانا لتشريع القوانني التي تصب في مصالح حلفائها 
في قتل الش��عوب بحج��ج واهية، والدالئ��ل كثيرة على 
ذلك منذ تأسيس��ها ليومنا هذا.ولو أخذنا أربعة أمور من 
ميثاق األمم املتحدة وهي احلد من انتشار األسلحة النووية 

وحقوق اإلنس��ان وحل النزاعات الدولي��ة واحملافظة على 
األمن والس��لم العاملي أما ما يخ��ص األمر األولى جند من 
املفارقات إن الدول نفس��ها هي تتس��ارع فيما بينها في 
زيادة ترسانتها العسكرية بل طورت أسلحتها اخملتلفة 

و حتى احملرمة منها دوليا وتستخدمها علنا في التهديد 
و الوعيد وبيعها للدول وألغراض و ألس��باب مختلفة، بل 
ذهبت إل��ى أكثر من ذل��ك من بدعم جماعات مس��لحة 
متطرف بأس��لحة وأجه��زة متطورة وهو أم��ر يخالف ما 

متفق علية دوليا.
أما ما يخص حقوق اإلنس��ان وما أكثر حاالتها وأصعبها 
فلم أجد أش��فى جوابا من ثالث حاالت هما األولى عندما 
استخدمت أمريكا األسلحة احملرمة دوليا في العراق بعد 
2003 واعتراف قادتهم بذلك والبعض منها لم يستخدم 
منذ احلرب العاملية الثانية وتسبب لنا من أضرار و أمراض 
والثانية و يتعرض لها الش��عب السوري من شتى أنواع 
الع��ذاب والقت��ل والثالثة القتل��ى من أطفال الش��عب 
اليمني حت��ت ركام أنقاض األبنية و البي��وت و حتت أنظار 
منظمتنا الدولية و املنظمة عاجز عن فعل أي أمر يذكر.

و ما نشهد اليوم من تناحر وصراعات وسياسات عدائية 
ضد الش��عوب في صورة مروعة بحيث أصبح البش��ر ال 
قيمة ضمن حس��ابات الكبار فهم ماضون في نهجهم 
العدائي ضد الشعوب س��واء يذبح أو يحرق حيا وغيرها 
من الش��واهد التي ال تعد وال حتصى فأين دور املنظمة في 

احلفاظ على األمن والسلم العاملي ؟
من األفضل إعادة النظر في ميثاقها أو إلغائها و انش��اء 
مؤسس��ة جديدة دولية يكون دورها أفض��ل، ألن احلالية 
غائبة ع��ن األزمات والصراعات وحاض��رة عندما يقتضى 

أمر ينسجم مع رغبة األطراف العظمى.

 *عبد الستار قاسم

إذا كان هناك دولة واحدة في العالم متتلك السالح النووي، 
ف��إن ل��كل دولة عل��ى وج��ه األرض احلق بامتالك الس��الح 
النووي . وإذا كان هناك من ميتلك أس��لحة الدمار الشامل 
فإن هذه األس��لحة ليست محرمة على أحد . كل شخص 
وكل دول��ة وكل جمعي��ة وتنظي��م ل��ه احل��ق بالدفاع عن 
نفس��ه، وال يحق ألح��د أن يكون وصيا عل��ى العالم ويوزع 
شهادات امتالك كيفما يشاء بخاصة إذا كان جهة مارقة 
ال أخالقية متوحش��ة مث��ل الواليات املتح��دة األمريكية. 
ال��دول الكب��رى التي انتصرت ف��ي احلرب العاملي��ة الثانية 
تفرض نفس��ها على العال��م، وهي التي وضع��ت املواثيق 
الدولية، وهي التي صاغت املعاهدات الدولية، ودائما القوي 
الذي يضع القانون، ويضعه بالطريقة التي يراها مناس��بة 

ملصاحل��ه. أرادت ال��دول املنتصرة أن 
حتتك��ر الق��وة، وأن حتتكر الس��الح 
الفتاك وقررت أن األس��لحة النووية 
من اختصاصه��ا فقط واختصاص 

من يروق لها من الدول.
هن��اك دول متتلك الس��الح النووي 
م��ن خارج إطار الدول املنتصرة مثل 
الهند وباكستان وكوريا الشمالية 
والكيان الصهيوني. صمت العالم 
صم��ت أه��ل القب��ور ع��ن تطوي��ر 
الصهاين��ة للس��الح الن��ووي، ولم 
ذك��ر  عل��ى  االس��تعمار  دول  ت��أت 
النووية،  الصهيوني��ة  النش��اطات 
وال عل��ى وج��ود قنابل ذري��ة لديها 

والصواريخ التي حتمل الرؤوس النووية. ال يوجد لدينا وثائق 
حول جتارب الصهاينة النووية، لكن التس��ريبات العلمية 
واإلعالمية تؤكد امتالك الصهاينة للسالح النووي. صمت 
العالم على تطوير القدرات النووية الصهيونية مبن فيهم 
األنظمة العربية اخلسيس��ة الس��اقطة التي وقعت على 
معاهدة عدم انتش��ار الس��الح النووي بدون شروط، وبدون 
إل��زام الصهاينة باملعاهدة وتوظي��ف وكالة الطاقة الذرية 
الدولي��ة للتفتي��ش الن��ووي داخ��ل الكي��ان الصهيون��ي. 
ومطل��وب من إيران االنس��حاب من املعاه��دة لغاية توقيع 
إس��رائيل عليه��ا، وقي��ام وكالة الطاق��ة الذري��ة الدولية 
بالتفتيش ع��ن النش��اطات النووية اإلس��رائيلية وتدمير 

منشآتها وأسلحتها النووية.
أمريكا وإس��رائيل متتلكان الس��الح الن��ووي، وهما دولتان 
معتديتان عدوانيتان مارقتان وال تقيمان وزنا لقيمة أخالقية 
أو اعتبارات إنس��انية. الصهاينة يكترث��ون فقط بأمنهم 
حتى لو كان في ذلك تهديد للس��لم العاملي، واألمريكيون 
يهتم��ون بأرباحهم حتى لو جاعت الش��عوب. الصهاينة 
يحتلون فلسطني ومقدسات العرب واملسلمني ويدنسون 

األماكن املقدس��ة، وهم يش��ردون ماليني الفلس��طينيني 
ومينعونه��م م��ن العودة إل��ى دياره��م وممتلكاته��م، وهم 
يعرضون األمن العاملي باس��تمرار للخط��ر، ولوال وجودهم 
ملا كانت املنطقة العربية لتش��هد كل هذه احلروب والدمار 
والهالك. أما أمريكا فدولة جش��عة استعمارية مصاصة 
لدماء الشعوب وثرواتهم. وسبق لها أن استعملت القنابل 
النووية ضد اليابان، واس��تعملت كل أساليب التدمير ضد 
فيتنام وعملت على حتويلها إلى صحراء قاحلة، وهي التي 
هددت بشطب كوريا الش��مالية من خريطة العالم، وهي 
التي تهدد إيران بالتغييب عن الس��احة الدولية، وهي التي 

متارس إرهاب احلصار االقتصادي ضد عدد من الدول.
أمريكا وإس��رائيل دولتان غير مس��ؤوليتني وهما ال تقيمان 
اعتب��ارا ملعايير أخالقية أو إنس��انية، وهما مصدر التهديد 
األول لألمن والس��لم العامليني. تقول إس��رائيل وأمريكا إن 
إيران دولة غير مس��ؤولة وهي تدعم اإلره��اب، ويجب عدم 
الس��ماح لها بامتالك الس��الح النووي. واحلق أن إسرائيل 
وأمريكا أكبر داعمني لإلرهاب العاملي. إس��رائيل دولة حتتل 
أرض الغير وتشرد الشعب وهذا 
إس��رائيل  بعينه.  اإلره��اب  ه��و 
دولة إرهاب، واالحتالل بالتعريف 
فش��ريك  أمري��كا  أم��ا  إره��اب. 
أساسي في تشكيل تنظيمات 
إرهابي��ة ف��ي املنطق��ة العربية 
التي  أمري��كا ه��ي  اإلس��المية. 
ش��اركت الس��عودية وإسرائيل 
في متويل وتس��ليح التنظيمات 
اإلرهابي��ة. وأمري��كا ه��ي الت��ي 
العربي  أنظمة االستبداد  تدعم 
وحتمي هذه األنظم��ة اإلرهابية. 
أغلب األنظم��ة العربية إرهابية 
وكل من يدعمه��ا إرهابي. وعند 
احلديث ضد اإلرهاب، أمريكا وإس��رائيل آخر من يحق لهما 

احلديث في هذا املضمار.
امتالك الس��الح النووي واجب ديني إس��المي ليس بهدف 
الع��دوان وإمنا به��دف الدفاع. العدوان في اإلس��الم محرم، 
وال يح��ق ملس��لم أن يعت��دي عل��ى أح��د، لك��ن اهلل يأم��ر 
املس��لمني بالدفاع عن أنفس��هم. امتالك السالح النووي 
مس��ألة دفاعية من الزاوية اإلس��المية. إيران مس��تهدفة 
م��ن قبل الدول االس��تعمارية: بريطانيا وأمريكا وفرنس��ا، 
وهي مس��تهدفة بقوة من قبل الكيان الصهيوني وبعض 
األنظمة العربية مثل السعودية، ولهذا من واجبها الديني 
اإلس��المي أن تطور قدراتها العس��كرية لتكون قادرة على 
ردع األعداء واعتداءاته��م. مفهوم أن الظرف الدولي اآلن ال 
يسمح بعلنية تطوير الس��الح النووي، لكن إعداد البنية 

التحتية لإلنتاج النووي واجب إسالمي.
ليس مطلوبا من املسلمني تصعير خدودهم لآلخرين، وإمنا 
مطل��وب منه��م أن يكونوا أقوياء مناصري��ن للحق رادعني 

للظاملني.

* كاتب واكاديمي فلسطيني

 جهاد الخازن 

حكم على سياسي نروجي معروف بالسجن 
خمس س��نوات ألنه م��ارس اجلنس مع ثالثة 

شبان من طالب اللجوء في بالده.
س��فن لودفغسن، وهو وزير سابق لألسماك، 
الثالث��ة  الش��بان  وض��ع  باس��تغالل  أدي��ن 

وبإرغامهم على ممارسة اجلنس معه.
خالل احملاكمة س��مع القضاة أن لودفغسن، 
وعمره 72 س��نة، أقنع طالبي اللجوء الثالثة 
بأن��ه حاك��م منطق��ة، وأنه ميلك الس��لطة 

لتقرير مصير طالب اللجوء.
إن  الثالث��ة قال��وا ف��ي احملكم��ة  الضحاي��ا 
لودفغس��ن أقنعهم بأنه يس��تطيع طردهم 
م��ن الب��الد أو يضمن له��م إقام��ة دائمة إذا 

جتاوبوا مع طلباته اجلنسية.
الضحاي��ا الثالث��ة ه��م اآلن ب��ني العش��رين 

والثالث��ني وجمعي��ات حق��وق اإلنس��ان في 
النروج انتصرت لهم خالل احملاكمة.

ف��ي خبر آخر أراه مهم��اً، قتل ٤٤ طالب جلوء 
عل��ى األقل وج��رح أكثر م��ن 130 آخرين بعد 
أن تع��رض معس��كر اعتق��ال ف��ي تاج��وراء 
ق��رب طرابل��س إلى غ��ارة جوية. املعس��كر 
يضم مئ��ات الرجال والنس��اء واألطفال من 
دول أفريقي��ة كانوا يري��دون الهجرة إلى أوربا 
واعتقل��وا ف��ي ليبي��ا، حي��ث بعضه��م في 

املعسكر منذ سنوات.
احل��رب األهلية في ليبيا ازدادت منذ نيس��ان 
املاضي عندم��ا اقتربت قوات اجلنرال خليفة 
حفت��ر م��ن العاصم��ة طرابل��س. حكوم��ة 
السراج مس��ؤولة بدورها عن اعتقال طالب 
اللجوء إلى أوربا. في أيار )مايو( املاضي تعرض 
مخزن س��الح تاب��ع للحكومة ف��ي تاجوراء 
إلى غارة مع أن��ه على بعد ٨0 متراً فقط من 

معسكر االعتقال.
قب��ل أي��ام كانت هن��اك تظاه��رات صاخبة 
لإلثيوبي��ني اليه��ود بعد أن قت��ل ضابط في 
إجازة رجالً أسود املتظاهرون قالوا إن اجملتمع 
في إس��رائيل يقوم على العنصرية والتمييز 

ضد السود.

الرئي��س اإلس��رائيلي روف��ن ريفل��ني انتق��د 
التضييق على اإلس��رائيليني السود، وقال إن 
على اجملتمع اإلسرائيلي أن يفكر أين الطريق؟ 
ه��و زاد أنه ال يوجد إس��رائيلي ميلك دماً أكثر 
كثاف��ة من إنس��ان آخ��ر وإن أرواح املواطنني 

جميعاً يجب أن حتمى.
الش��رطي الذي قتل متظاهراً من االثيوبيني 
اليهود استجوب إال أنه أطلق سراحه ليقيم 
ف��ي بيت��ه، وهذا ما أث��ار غض��ب املتظاهرين 
الذين انتصر له��م اإلرهابي بنيامني نتنياهو 

ودافع عنهم.

وعن��دي خبر آخر ال عالقة له بأي خبر س��بق 
ف��ي هذه املقالة، ه��و أن درس احلمض النووي 
سيشرح أصل »الفلسطينيني« في ما يعرف 

اآلن بإسرائيل.
عبر ألوف الس��نوات كان س��كان فلسطني 
التاريخية هدف املصريني القدماء والبابليني 
واآلش��وريني وكت��اب التوراة اليه��ود، فقصة 
كي��ف غلب داود جالوت اجلبار مس��جلة في 

التوراة وتعتبر داود بطالً.
علماء آثار وخبراء في الناس القدماء يحفرون 
منذ 30 س��نة في منطقة عسقالن حصلوا 
على مادة جينية عن السكان القدماء الذين 
عاش��وا في فلس��طني قبل 3٦00 س��نة الى 

2٨00 سنة.
ما اكتش��ف العلماء نشر في مجلة »تقدم 
علمي« وهو يقول إن الفلسطينيني القدماء 
عاش��وا في القرن الثاني عش��ر قبل امليالد، 
والبابلي��ون انتص��روا عليه��م ف��ي ٦0٤ قبل 

امليالد.
مهما قيل أو س��يقال، فس��كان فلس��طني 
القدمي��ة كانوا فلس��طينيني قب��ل أن يزعم 

اليهود أنها »أرض امليعاد«.. أي ميعاد هو؟

ثورة الفالشا: اليهودي األبيض أم اليهودي األصفر

    حاتم الجوهري            

    جنح��ت الصهيوني��ة في تقدمي مش��روعها 
السياس��ي في فلس��طني كدولة دميقراطية 
عصري��ة ت��رى نفس��ها امت��دادا للحض��ارة 
الغربية املعاصرة، واستطاعت تغيير صورتها 
اس��تعماري  كمش��روع  عاملي��ا  النمطي��ة 
عنص��ري صع��ودا من نهاي��ة الس��بعينيات 
وتوقيع اتفاقية الس��الم مع مص��ر، وانتقلت 
م��ن مرحلة تغيير الصورة الس��لبية إلى بناء 
الص��ورة اإليجابي��ة من خ��الل محاولة تقدمي 
نفس��ها كضحية للعنصري��ة النازية، التي 
كانت جتبر يهود أوربا على وضع ش��ارة متيزهم 
عن غيره��م باللون األصفر، وم��ن هنا أوجدت 
الصهوينة املش��ترك النفسي بينها وبني دول 
الق��ارة الس��مراء باعتبار التميي��ز العنصري 
ال��ذي تع��رض له أصحاب البش��رة الس��وداء 
ف��ي أمريكا والغ��رب، وكان ذلك هو املش��ترك 
النفسي والوتر الذي لعبت عليه، بالطبع إلى 

ج��وار حزمة املصالح املتنوع��ة التي قدمتها 
الصهيوني��ة لدول القارة.. بداية من الس��الح 
والدواء وحتى اخلبراء والتقنيات والدعم املالي 

والتمويل املباشر.
    لك��ن اآلن وفي خض��م األحداث اجلارية ومع 
انتفاض��ة يه��ود أثيوبي��ا املعروف��ني ب�»يهود 
ع��دة  ل��ه  مصطل��ح  )الفالش��ا  الفالش��ا« 
تفس��يرات ف��ي اللغ��ة احلبش��ية الت��ي كان 
يس��تخدمها اليهود هن��اك( ، ميكن القول إن 
اإلدارة السياسية والثقافية الناجحة لصورة 
اليهودي ف��ي العالم وأفريقيا حتديدا ش��يء، 
والواق��ع ذاته ش��يء مغاير له متام��ا، فمع أول 
اختي��ار حقيق��ي للمجتم��ع الصهيوني في 
فلس��طني ظهرت عنصريته واجلانب السيئ 
ف��ي عقليت��ه العنصري��ة التي تع��د امتدادا 
لعقلي��ة الرج��ل األبي��ض األورب��ي املتف��وق، 
فرغ��م أن معظ��م اجلماع��ات اليهودية التي 
هاج��رت الحت��الل فلس��طني مش��كوك في 
صحة نس��بها التاريخي أو نقائها العرقي أو 
الدين��ي؛ إال أن أحدا لم يفجر مش��كلة ما مع 
أي من تلك اجلماعات، س��وى مع يهود أثيوبيا 
» ليش��كك الصهاين��ة البي��ض ف��ي صحة 
عقيدته��م ومذهبهم الدين��ي اليهودي، وفي 
صحة نس��بهم للعرق »اإلسرائيلي« أو قبائل 

بني إسرائيل.
    رغ��م إن��ه م��ن وجه��ة نظ��ر أخ��رى رمب��ا 
سيعتبرهم التاريخ واحدة من أعرق اجلماعات 
احملس��وبة عل��ى اليهودية، التي ل��م تتعرض 

للش��تات واالختالط باآلخرين كما اجلماعات 
اليهودية في معظم بالد العالم عبر العصور، 
فهم لم يتعرضوا منذ أقدم العصور لعمليات 

الفك والتركيب الت��ي تعرضت لها اجلماعات 
اليهودية األخرى، غير أن أحداث االحتجاجات 
األخي��رة التي ب��دأت مبقتل واح��د منهم على 
يد الش��رطة اإلس��رائيلية، فجرت العنصرية 
الكامنة ف��ي في العقلي��ة الصهيونية التي 
تعتبر نفس��ها امتدادا حلضارة الرجل األبيض 

املتف��وق، إل��ى جان��ب فك��رة نقائه��ا الديني 
والعرق��ي التاريخي��ة، وتل��ك س��مة معروفة 
ف��ي العقلي��ة الصهيونية التي تأخ��ذ دائما 
ما يفيده��ا من معظم مس��تودعات الهوية 
الت��ي احتكت به��ا. املدهش أن هذه ليس��ت 
ه��ى املرة األول��ى لتفجر مثل ه��ذه األحداث، 
فعلى الرغم من حداث��ة توطني يهود أثيوبيا 
في فلس��طني احملتل��ة التي ترجع إل��ى الربع 
األخي��ر من الق��رن املاض��ي، إال ان��ه في هذه 
املدة القصيرة تفج��رت ثورتهم أكثر من مرة 
احتجاج��ا عل��ى التهميش ال��ذي يتعرضون 
له، وع��دم اهتم��ام السياس��يني الصهاينة 
بإعادة تأهيلهم لس��وق العمل ودمجهم في 
اجملتم��ع الصهيوني الذي يرس��مون له صورة 
وردية ف��ي كل انح��اء العالم، ب��ل ظل يهود 
أثيوبي��ا يعيش��ون كجماع��ات جيتو جديدة 
على أطراف املدن وفي احياء فقيرة أحيانا من 
الصفيح، يش��كون من اجلهل والفقر واملرض 
وارتفاع معدالت اجلرمية بينهم. الالفت للنظر 
أيضا ه��ذه املرة ه��و ارتفاع أص��وات البعض 
داخل إس��رائيل تس��تنكر على يهود إثيوبيا 
هذه االحتجاجات، وتصفهم بالزنوج والعبيد 
الذين يجب ان يقبلوا ما مينحه لهم اليهودي 
النق��ي/ األبي��ض/ اخملتار! ورغم–كم��ا قلنا- إن 
معظم اجلماع��ات اليهودي��ة املهاجرة ألرض 
فلس��طني مش��كوك في خلفيتها العرقية 
والدينية، على عكس يهود الفالش��ا أصحاب 
التاري��خ الطوي��ل املتصل نتيج��ة انعزالهم 

بعيدا عن أحداث فلسطني القدمية واحلديثة، 
إال أن هن��اك م��ن يثير مش��كلة تنصرهم في 
العص��ر احلدي��ث كمب��رر للتعال��ي عليهم، 
حيث أن اجملموع��ة كانت قد تعرضت حلمالت 
التبش��ير التي صاحبت االس��تعمار الغربي 
احلدي��ث ألفريقي��ا، ورغ��م حصوله��م عل��ى 
اعتراف ديني من املرجعيات الدينية اليهودية 
في إس��رائيل، إال ان شبح العنصرية العرقية 
والديني��ة والتعال��ي م��ازال يطارده��م بقوة.    
بي��ت القصي��د هن��ا أن ملف يهود الفالش��ا 
والتعامل العنصري معهم من قبل إسرائيل 
ونخبها، ميكن توظيفه لضرب صورة اليهودي 
األصفر املظلوم واملطارد واملقهور التي روجت 
لها الصهيونية ف��ي أفريقيا كمدخل محدد 
للمش��تركات مع الق��ارة الس��مراء، بوصف 
القارة السمراء تعرضت ألكبر حملة اضطهاد 
ومتيي��ز عب��ر التاري��خ، في فت��رة االس��تعمار 
الغربي احلديث وكان اإلنسان صاحب البشرة 
الس��وداء يعامل معاملة غير إنس��انية متاما 
حت��ى وقت قري��ب في القرن املاض��ي، من هنا 
ميكن تسليط الضوء على صورة الصهيونية 
العنصري��ة وتقدميها كامت��داد لصورة الرجل 
األبيض املتعالي، واستعادة بعض املساحات 
الت��ي كس��بتها الصهيوني��ة ف��ي أفريقي��ا 
والعالم كله.. كما ميكن االس��تفادة من ذلك 
على املس��توى السياس��ي في مل��ف أثيوبيا 
والعالق��ات املصري��ة العربية معه��ا ، وميكن 
اتخاذ ذل��ك تكأة الس��تعادة املس��احات في 

ال��دول التي تغلغلت فيه��ا الصهيونية على 
حس��اب التاريخ املص��ري ووجوده ف��ي القارة 
الس��مراء .. كش��فت الصهيونية بنفس��ها 
عن وجهه��ا العنصري األبي��ض جتاه أصحاب 
البشرة الس��مراء، حتى ممن يحس��بون دينيا 
وتاريخيا على اليهودية، وهي فرصة ليس��ت 
هينة وثغرة ليس��ت صغيرة ف��ي آلة الدعاية 
الصهيوينة وصورتها التي تس��عى لنش��رها 
ف��ي العال��م، كواح��ة للدميقراطي��ة والرخاء 
والتق��دم. وفي الوقت نفس��ه ميك��ن للداخل 
الفلس��طيني من خالل التمثالت السياسية 
العربي��ة الت��ي تعبر عن مصال��ح العرب حتت 
االحتالل واملطالبة بها في مؤسسات الدولة 

اإلس��رائيلية، أن متد جسور التواصل مع يهود 
أثيوبيا والعمل عل��ى ملف التمييز العنصري 
جت��اه اجلماع��ات املغاي��رة للنم��ط التقليدي 

السائد لليهودي األبيض املتفوق .
  نقطت��ان ميك��ن للع��رب العم��ل عليهم��ا 
وتوظي��ف ث��ورة الفالش��ا لصاحله��م؛ عل��ى 
املستوى الدبلوماس��ي والثقافي وإبراز صورة 
اليهودي األبي��ض العنصري ولي��س اليهودي 
األصفر الذي اضطهده هتلر، وعلى املس��توى 
الفلس��طيني ميكن تعزيز مساحات التعاون 
والعم��ل املش��ترك مع يه��ود أثيوبي��ا، الذين 
يحلو لبعض الصهاينة العنصريني أن يطلق 

عليهم »زنوج إسرائيل«. 

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

على الرغم من حداثة 
توطني يهود أثيوبيا يف 
فلسطني املحتلة التي ترجع 
إىل الربع األخري من القرن 
املاضي إال انه يف هذه املدة 
القصرية تفجرت ثورتهم 
أكثر من مرة احتجاجا على 
التهميش الذي يتعرضون له

أمريكا وإسرائيل دولتان 
غري مسؤوليتني وهما 
ال تقيمان اعتبارا ملعايري 
أخالقية أو إنسانية وهما 
مصدر التهديد األول 
لألمن والسلم العامليني

األسباب التي جعلت 
هذه املنظمة الدولية 
بهذا الحال هو هيمنة 
القوى العظمى على 
قراراتها التي دائما تكون 
ملصالحها بالدرجة األوىل

كانت هناك تظاهرات صاخبة 
لإلثيوبيني اليهود بعد أن قتل 
ضابط يف إجازة رجاًل أسود 
واملتظاهرون قالوا إن املجتمع يف 
إسرائيل يقوم على العنصرية 
والتمييز ضد السود
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فاينانش��ال تايمز: “السعودية تقدم غصن 
الزيتون ملعارضيها يف املنفى”

صحيفة فاينانشال تاميز نشرت مقاال ألحمد 
العم��ران بعنوان “الس��عودية تق��دم غصن 
الزيت��ون ملعارضيه��ا في في املنف��ى”. ويقول 
العمران إن الس��عودية حتاول حث مواطنيها 
املقيم��ني ف��ي اخل��ارج بالعودة إل��ى أراضيها 
حت��ى “ال يضروا بصورة اإلصالح التي يروجها 

ولي العهد األمير محمد بن سلمان”.
ويق��ول الكات��ب إن املبادرة تأتي بع��د أن أضر 
مقتل الصحفي السعودي املقيم في اخلارج 
جمال خاش��قجي، ال��ذي كان م��ن منتقدي 
النظام احلاك��م في اململكة، بش��دة بصورة 

السعودية.
ويضي��ف الكاتب أنه في مس��عى للحيلولة 
دون إعراب السعوديني املقيمني في اخلارج عن 

قلقه��م من قيادة األمير محمد بن س��لمان، 
يحاول املس��ؤولون اقن��اع املعارضني بالعودة 
إل��ى الس��عودية، م��ع ضمانات لس��المتهم 
بعد العودة، حسبما قال اثنان مطلعان على 

األمر.
وقال س��عودي يقيم في املنفى، تلقى اتصاال 
بش��أن العودة، للكاتب “يتصل بك ش��خص 
قريب من القيادة أو وس��يط آخر ويقول: لدى 
رس��الة ش��خصية من ولي العه��د، ويتعهد 
بأنه لن يحل به سوء ولن يسجن إذا قرر قبول 

العرض والعودة إلى البالد”.
ويقول العمران إن القلق بش��أن الس��عوديني 
في اخلارج الذين يجاهرون بانتقادهم للنظام 
ف��ي اململك��ة دعا الب��الط امللك��ي لتكليف 
جه��ات مختص��ة بإجراء دراس��ة ع��ن األمر، 
حسبما قال له مصدران مطلعان على األمر. 
وتقدر الدراس��ة، التي ما زالت قيد املراجعة، 
ع��دد الس��عوديني الذين س��يطلبون اللجوء 

السياس��ي في اخلارج بنحو 50 ألف شخص 
بحلول 2030.

ويضيف الكاتب أن الدراسة أوصت بأن تتخذ 
احلكومة مس��ارا أكثر ترفقا في تعاملها مع 
املعارض��ة بعرض م��ا يحفزهم عل��ى العودة 
ب��دال من زيادة الضغط عليهم مما قد يزيد من 

معارضتهم .
ويقول الكاتب إنه وفقا للبيانات التي أعدتها 
وكالة األمم املتحدة لالجئني فإن 815 سعوديا 
عل��ى األق��ل تقدم��وا بطلب��ات للج��وء عام 
2017، مقارن��ة ب� 195 عام 2012، وإن بريطانيا 
وكن��دا وأملاني��ا هي الوجهات الت��ي يفضلها 

السعوديون املتقدمون بطلبات للجوء.
ويضيف الكاتب أن بعض املتقدمني بطلبات 
جلوء طالب ف��ي بعثات حكومي��ة في اخلارج 
يقررون عدم العودة، وبعضهم نساء يحاولون 

الفرار من الوصاية اخلانقة للرجال .
الغارديان : الزعم بان “اإلس��الم الس��بب يف 

تأخر املسلمني عن الغرب”
صحيفة الغارديان جاءت صفحتها الرئيسية 
بعنوان “جونس��ون يزعم أن اإلسالم السبب 
ف��ي تخل��ف العال��م اإلس��المي ع��ن الغرب 
بق��رون”. وتقول فرانس��يس برودين إن بوريس 
جونسون، املرش��ح األوفر حظا لزعامة حزب 
احملافظني، تعرض النتقادات شديدة لقوله إن 
اإلس��الم تسبب في تخلف العالم اإلسالمي 

عن الغرب بقرون .
وتق��ول الكاتبة إنه ف��ي ملحق أضيف الحقا 
اإلمبراطوري��ة  ع��ن  روم��ا”  “حل��م  لكتاب��ه 
الرومانية، الذي نشر عام 2006 يزعم جونسون 
أن ثم��ة أمور تتعلق باإلس��الم أعاقت التطور 
ف��ي بعض مناط��ق الكرة األرضي��ة، ونتيجة 
لذل��ك، ف��إن “إحس��اس املس��لمني بالغنب” 
أصبح عامال مش��تركا في شتى الصراعات. 
وتقول الكاتبة إن جونس��ون اتُهم في العام 
ااملاض��ي بالتحريض على كراهية املس��لمني 

بعد أن ش��به النساء املسلمات املنقبات في 
عموده في صحيفة ديلي تلغراف ب� “صناديق 

البريد” وب� “لصوص املصارف”.
وتقول الكاتبة إنه في مقاله املعنون “ثم جاء 
املس��لمون”، الذي أضي��ف لطبعة عام 2007 
من كتابه يقول جونس��ون “يوج��د بالتأكيد 
أمر يتعلق باإلس��الم يساعد في تفسير ملاذا 
ل��م تظهر البرجوازية في العالم اإلس��المي، 
ولَم لم تظهر الرأس��مالية الليبرالية، ولهذا 
لم تنتش��ر الدميقراطية في هذه البقعة من 

العالم”.
آي: “اختيار مرحب به”

ج��اءت  الت��ي  آي  صحيف��ة  إل��ى  ننتق��ل 
افتتاحيتها بعنوان “آالن تورينغ خيار مرحب 
ب��ه كوجه جدي��د لورقة اخلمس��ني جنيها”. 
وتق��ول الصحيف��ة إن��ه توج��د العدي��د من 

األسباب لالحتفال باختيار آالن تورينغ.
وتق��ول الصحيفة إن��ه اعتراف يلي��ق برجل 

لقي معاملة مشينة من الدولة في بريطانيا 
عندما كان على قيد احلياة. كان تورينغ عالم 
رياضي��ات ب��ارع، ولع��ب دورا بارزا ف��ي احلرب 
العاملية الثانية، حيث اس��هم في فك شفرة 
اإلنيغم��ا األملاني��ة، ولكنه ٌدفع إل��ى االنتحار 
عام 1954 بع��د اتهامه باإلتيان بفعل فاضح 
ألن��ه كان مثلي��ا، وأجب��ر على إج��راء إخصاء 

كيميائي.
وتق��ول الصحيف��ة إن اختيار تورينغ ش��اهد 
على مدى تغير بريطانيا في اخلمس��ني عاما 
املاضية. وبعد حملة طويل��ة اعتذرت الدولة 
عما لقاه من معاملة عام 2009، وحصل على 

عفو رسمي عام 2013.

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 .

اخبار مهمة 

الصحافـة األجنبيــة

ترســــم خارطــة املتغريات السياسيــة يف املنطقـــة العربيـــــة و الشرق األوســـط

إليران احلق بامتالك 
السالح النووي

منظمة األمم املتحدة بني املطرقة والسندان



رحيم الخالدي

تُدار الدولة وفق نظام يس��ير شؤونها 
بأمثل طريق��ة ممكنة .. وتختلف هذه 
األنظم��ة وف��ق الطبيعة الت��ي تالئم 
مجتمعاتها وأعرافها، وهي مش��تقة 
ومأخ��وذة منها، وتش��ريعها يتم عبر 
القنوات التي يس��مح لها بتش��ريع 
ال��دول  بع��ض  باس��تثناء  القوان��ن، 

العربية وخصوصا دول اخلليج.
هذه الدول فيها الدميقراطية منقرضة 
كونه��ا تدار من قبل األس��ر احلاكمة، 
ومثالها احملافظات الشمالية »إقليم 
كردس��تان« ضمن القان��ون الذي أقرُه 
مجل��س الن��واب العراقي، ف��ي بداية 
تش��كيل احلكوم��ة بعد إنته��اء دور 

التسلط.
ال ميك��ن مقارن��ة ال��دول الت��ي متت��ع 
بالكونفدرالية م��ع فيدرالية اإلقليم 
ب��ل تع��دت وزادت إثر التس��امح الذي 
تبديه حكوم��ة املركز ف��ي التعاطي 

معها .
باألم��س القري��ب وبع��د نف��اذ صب��ر 
العب��ادي  الس��يد  إتخ��ذ  احلكوم��ة، 
ق��رارا كان ف��ي محله، وال��زم اإلقليم 
باإلنصي��اع حلكومة املرك��ز، في إدارة 
املناف��ذ احلدودية واجلباي��ة والطيران، 

وإخراج الق��وات التي ال تنصاع ألوامر 
محافظ��ة  م��ن  وإخراجه��ا  املرك��ز، 
اإلس��تفتاء،  إج��راء  بع��د  كرك��وك، 
إس��رائيل  تأيي��د  أن  متصوري��ن 

سينفعهم .
لو أجرينا مقارنة مب��ا يجري مع الدول 
املتط��ورة الت��ي تدع��م الدميقراطية، 
لرأين��ا العج��ب .. حي��ث يس��تعمل 

االقليم العنوان، وال يلتزم باحملتوى!
كيب��ك  مقاطع��ة  تتمت��ع  كمث��ٍل 
ف��ي  كامل��ة  بصالحي��ات  الكندي��ة 
التعلي��م  مث��ل  الداخلي��ة  اجمل��االت 
بينما  والشرطة،  والبلديات  والصحة 
تتقاس��م الصالحيات م��ع احلكومة 
الفدرالية في مجاالت الزراعة واملوارد 
املقابل  الطبيعي��ة والضرائ��ب، ف��ي 
تنف��رد احلكوم��ة الفيدرالية مبجاالت 
الدف��اع والسياس��ة اخلارجية، حيث 
تتمت��ع حكومة كيبك بح��ق إختيار 
أراضيه��ا،  ف��ي  لإلقام��ة  مهاجري��ن 
وه��ؤالء يحصلون على التأش��يرة من 
الس��فارات الكندية، مبوج��ب تزكية 

من مفوضية كيبك .
هنا يأتي الس��ؤال احملّي��ر، هل اإلقليم 
فيدرال��ي كم��ا ه��و منص��وص عليه 
بالدس��تور؟ أم ه��ي دول��ة منفصل��ة 
وخارج الس��ياقات وال تنتمي للعراق؟ 
أم أن هنال��ك أم��ر ال يعرف��ه املواطن.. 
وبات من حقه اليوم املعرفة؟ اإلقليم 
يأخذ ميزانيته من نفط اجلنوب، وكما 
هو معروف لدى الكل، وهو نص مدون 
في الدستور، إن النفط ملك الشعب، 
وال يقب��ض هذا الش��عب منه س��وى 
الع��وادم، وباق��ي اآلث��ار التي تس��بب 

األمراض إضافة لتلوث األجواء، والفقر 
املدقع الذي يعيش��ه مواطن اجلنوب، 
حال��ه ح��ال بقي��ة احملافظ��ات .دخل 
اإلقليم مبجال لي��س من إختصاصه، 
وليس م��ن مش��اريعِه الت��ي يتبناها 
فعال، بل من خارج العراق، وهذا منحه 
مجاالً أكثر من حجمه، وعالجه ليس 
مس��تعصيا، ويح��ق حلكوم��ة املركز 
محاسبة أيَّ شخص كان، مهما كان 
منصبه وأصله وفصله وبالقانون، وإال 
فه��و العب��ث بعينه، وه��ذا يدل على 

ضعف أداء احلكومة اإلحتادية.
املداخلة التي نقلتها القنوات جللسة 
البرمل��ان، حول املوازن��ة وتصدير نفط 
اإلقلي��م، واألموال املقبوضة س��ابقاً 
وحالي��اً، مع األس��ف كان��ت مخيبة 
لآلمال، من حيث تفاعل النواب معها.. 
وكأنه��ا ال تهمه��م وه��م بعنوانهم 
ميثلون الشعب، الذي وضع ثقته بهم، 
وهذا يأخذنا لنتيجة واحدة ال غيرها، 
من أن هنال��ك إتفاقاً ف��ي الكواليس 
وعلى هذا املن��وال يبقى النفط نهباً.

احلكوم��ة اليوم ننتظ��ر منها تفعيل 
األوراق  خل��ط  وع��دم  احملاس��بة  دور 
كذل��ك ال��دور الرقابي م��ن املعارضن 
لفت��ح كل امللفات لنك��ون بالصورة، 
وباخلصوص مس��ألة اإلقلي��م، وباقي 
امللف��ات املتعلق��ة بس��رقة األم��وال 
وتهريبها، والنفط والكهرباء، وإال فال 
ميكن املعاجلة، وستغرق السفينة مبن 
فيها، وهنا الكارثة، وأّما اإلقليم َفهَو 

خارج ِمنطقة التغطية .

محمد صالح ياسني الجبوري

النجاح ثمرة جهود الطالب السنوية، 
الطال��ب أم��ام مهمة كبي��رة لتحقيق 
أهدافه، يحتاج إلى سهر طويل، وجهد 
وتعب ومثابرة، وال يأتي النجاح س��هالً، 
ال��ذكاء ب��ن الطلب��ة ليس متس��اوياً، 
طالب يحتاج إلى دراس��ة ساعة يوميا 
وآخ��ر يحتاج إل��ى )5( س��اعات يوميا، 
الرغب��ة ف��ي ح��ب الدراس��ة مهم��ة، 

الطال��ب بحاج��ة إلى توجيه س��ليم، 
التفكير باملستقبل مهم، مبعنى يكون 
للطالب هدف يسعى إليه، التنافس بن 
الطلبة مهم، املدرس له دور في ايصال 
املادة إلى الطلبة، املدرسة مسؤولة عن 
مراقبة دوام املدرسن، و مديرية التربية 
مس��ؤولة عن توفير املالك التدريس��ي، 
املدارس،  وإحتياجات  والدفاتر،  والكتب 
وع��دم تفضي��ل مدرس��ة عل��ى أخرى، 

تفعي��ل دور مجالس اآلباء واملدرس��ن 
ومتابعة املش��اكل املدرس��ية، وإيجاد 
احللول املناس��بة له��ا، تفعيل اللجان 
العلمي��ة واالدبي��ة والفنية، وكش��ف 
مواه��ب الطلب��ة، إج��راء املس��ابقات 
لتطوي��ر إمكاني��ة الطلب��ة ف��ي كافة 
اجمل��االت، إج��راء بح��وث ودراس��ات عن 
سبب تدني نس��بة النجاح، محاسبة 
امل��درس ال��ذي يكون س��بباً ف��ي تدني 

نس��بة النجاح، إقامة دورات تربوية في 
العطلة الصيفية للمدرسن، تشجيع 
الطلب��ة على الدراس��ة، وحتقيق نتائج 
متقدمة، إن مس��توى املدرسة العلمي 
مس��ؤولية اجلمي��ع، الطال��ب، املدرس، 
املدرس��ة، التربي��ة، ولي أم��ر الطالب، 
متنيات��ي بالنجاح لطلبتنا األعزاء. الف 
مب��ارك للناجحن، ويبق��ى العلم نور، 

واجلهل ظالم.

نزار حيدر

��ر على     ١/ إِنتش��ار ظاه��رة اإلِنتحار في البالد مَؤشِّ
الي��أس، ولذلك فِإنَّن��ا إِذا أَردن��ا أَن نِق��ف بوجِه هذه 
ٍء بعِث األَمل  اه��رة فِإنَّ علينا أَوَّالً وقبل كلِّ َش��يْ الظَّ

ق ذلك إاِلَّ بشيَئن؛ في نفوس النَّاس، وال يتحقَّ
   باإلِس��تيعاب النَّظ��ري، فعندما يج��د اليائس من 
يُصغي إِلي��ِه لُيش��كيه هُمومِه ويبح��ث عندُه عن 
ر  حُلوٍل ملش��اكلِه ومن أَيِّ ن��وٍع كانت، فِإنَّ��ُه ال يفكِّ
ريق ال��ذي يلجأ إِليِه  باإلِنتح��ار، ألَنَّ��ُه عادًة آخ��ر الطَّ

اليائس .
   واإلِصغ��اء إِلى هذه النَّماذج من النَّاس مس��ُؤوليَّة 
اجمُلتم��ع ِبدءاً م��ن األُس��رة وِفي املدرس��ة وِفي محلِّ 

العمل وبن الزُّمالء واألَصدقاء.
   ينبغي أَن نهتمَّ باجلانب النَّفس��ي لليائسن كثيراً 
وه��ذا يتطلَّب أَن تكثر في اجمُلتمع عيادات املُرش��دين 

النفس��يِّن واإلِجتماعيِّن، جنباً إِل��ى جنب ِعيادات 
األَطبَّ��اء ومكاتب احمُلام��ن واملُهندس��ن وأَمثالهم، 
لُيساهم املرش��دون في حلِّ مشاكل اليائسَن َقْبَل 
ريق و قبَل أَن يتَّخذوا قرارهم  ان يصُلوا إِلى نهاية الطَّ

اخلطأ.
   باإلِس��تيعاب العمل��ي، كُف��رص العمل وحتس��ن 
احلياة املعيشيَّة واألَمن اجمُلتمعي والفكري والثَّقافي 
وحتس��ن وتطوير مص��ادر ووس��اِئل التَّرفيه وكذلك 
تطوير ُفرص التَّربي��ة والتَّعليم وُفرص حتقيق رغبات 

الناس وتطلُّعاتهم .
ول��ة ب��كلِّ  ��ل مس��ُؤوليَّتُه الدَّ    ٢/ وكل ذل��ك يتحمَّ
س��اتها واجمُلتم��ع، فثقاف��ة اإلِصغ��اء مثالً هي  مَؤسَّ
مسُؤوليَّة تش��ارُكيَّة بن اجلميع، كما أَنَّ خلق ُفرص 
اإلِستيعاب العملي مسُؤوليَّة تشارُكيَّة هي األُخرى 

ال ينبغي اتِّكاء أَحد على أَحٍد.
   ينبغي اإلِنتباه دائماً إِلى أَنَّ مخاطر ظاهرة اإلِنتحار 
ًة فِإذا ظلَّت تتصاعد  ًة وليست خاصَّ في اجمُلتمع عامَّ
نس��بتها في اجمُلتمع فسوَف لن يأمن أَحٌد من شرِّها 

املُستطير.
دي��ق أَنَّ     ٣/ لق��د ب��ات واضح��اً للع��دوِّ قب��ل الصَّ
سياس��ات طه��ران احلكيم��ة، الثَّابتة واملُس��تقرَّة 
ديدة واملِرنة في آٍن واحٍد، هي التي أَبعدت شبح  والشَّ
احلرب عن املنطقة، ولو ُكنَّا قد انتظرنا ما س��تفعلُه 
واش��نطن وعبيدها في املنطقة لُكنَّا الَْيْوم في أُتوِن 

ح��رٍب ُمدمِّرة، كما حصل في العام ١٩٩٠ عندما غزا 
ام اجلارة َدولة الُكويت!. ليل صدَّ اغية الذَّ الطَّ

ياس��ة رأَين��ا التخبُّط     ف��ي النَّقي��ض من َهِذِه السِّ

والتش��تُّت والتقلُّ��ب والتَّناقض وع��دم الوضوح في 
سياسات واش��نطن وعبيَدها ]آل َسعود وآل نهيَّان[ 
س��ة التش��ريعيَّة  وه��و األَمر الذي دفع حتَّى باملَؤسَّ
األَميركيَّة ]البنتاغون[ إِلى أَن يُصدر قرارُه األَخير الذي 
د صالحيَّاته في  حجر فيِه على الرَّئي��س ترامب وحدَّ
ربات العسكريَّة ضدَّ أَيَّ هدٍف  احلرِب وِفي توجيِه الضَّ

في العاَلم .
   كم��ا أَنَّ الهزمية املدوِّية لَدولة اإلِمارات ]التي فقدت 
سها[ من اليمن  حكَمتها وصوابها منُذ رحيل مَؤسِّ

دلي��ٌل جديٌد على ُعمق اخلالف��ات بينها وبن الرِّياض 
بشأِن هذا امللفِّ حتديداً، ولذلك سعت إِلى جتنُّب ثمن 

. الهزمية ُمسبقاً قبل اإلِعالن عنها بَشكٍل رسميٍّ
ول��ي، كأَنظم��ة ومَؤسس��ات دوليَّة     ٤/ اجمُلتم��ع الدَّ
ورأي ع��ام يعرف جيِّداً َمن هو منبع وحاِضنة اإلِرهاب 
ف��ي العاَل��م، وعندم��ا ص��درَ قان��ون ]جاس��تا[ من 
الُكونغ��رس األَميرك��ي قب��ل أَكثر من ٣ س��نوات إِثر 
جلس��ة اإلِس��تماع التي عقدها املُشرِّعون بحضور 
س��ات الدبلوماسيَّة  كبار اخُلبراء من مختلف املَُؤسَّ
أَنَّ  واألَمنيَّ��ة والعس��كريَّة والذي��ن أَجمع��وا عل��ى 
الوهابيَّة التي يحتِضنها ويرعاها نظام ]آل َس��عود[ 
ه��ي املُلِهم ل��كلِّ التَّنظيم��ات اإلِرهابيَّ��ة مبُختلِف 
ا توَّج هذا اليقن الذي دفعت الرِّياض  ياِتها، فِإنَّ ُمسمَّ
أَمواالً طائلًة لتشويهِه إلِلغائِه أَو على األَقلِّ تأجيلِه، 
إاِلَّ أَنَّ احلقيق��ة ه��ذه املرَّة كانت أَقوى م��ن التَّضليل 

الذي يقودُه البترودوالر وألَيِّ سبٍب كان.
ات املسلَّحة العراقيَّة بشتَّى     5/ لقد اكتسبت القوَّ
صنوِفها خبرًة واسعًة في احلرِب على اإلِرهاب، فهي 
��راب العراقي من  عندم��ا جنح��ت بتحريِر كام��ل التُّ
قبض��ِة اإلِرهابيِّن في فترٍة لم تتجاوز ٣ س��نوات في 
وائر الغربيَّة، اإلِس��تخباراتيَّة  الوق��ت الذي كانت الدَّ
ٍة ال تقل عن  ث عن مدَّ والسياسيَّة واإلِعالميَّة، تتحدَّ
١٠ س��نوات قبل أَن تنجح في القضاِء على اإلِرهاب، 
إِنَّ ذلك أَكس��بها اخِلب��رة والتَّجربة 

��بب فهي الَْيْوم عندما تُطلق أَيَّة عمليَّات  ولهذا السَّ
��ريع يَُكوُن من  متش��يط فِإنَّ النَّج��اح اخلاطف والسَّ

نصيبها دائماً.
   ٦/ اإلِره��اب س��الٌح وسياس��ات، والعراقيُّون قَضوا 
على اإلِرهاب كسالٍح كان يحتل األَرض وبقَي عليِهم 
أَن يقُض��وا علي��ِه كسياس��اٍت يعتمده��ا البع��ض 

كالتَّمييز والتَّهميش والفساد املالي واإلِداري.
ياس��ات، ثقافّي��اً وفكريّاً،     يل��زم أَن تتغيَّر هذه السِّ
ريق أَمام اإلِرهابيِّن الذين يعتاُشون عليها  لقطِع الطَّ
ة من خالِل  لتجنيِد املُغرَّرِ بهم سواًء بالفعل أَو بالقوَّ
حتويِل مناطقِهم إِل��ى حواضن داِفئة حتتضن اخلاليا 

النَّائمة للجماعاِت اإلِرهابيَّة.
   ٧/ تع��اون وُمس��اعدة أُورب��ا للع��راق ف��ي مرحل��ة 
��ًة  اإلِس��تثمار واإلِعم��ار والبن��اء مه��مٌّ ج��ّداً، خاصَّ
وأَنَّ سياس��اتها ف��ي املل��فِّ العراقي تنس��جم مع 

سياسات واشنطن.
   ٨/ صفق��ات التَّس��ليح عل��ى مرِّ التَّاري��خ املُعاصر 
رجة األُول��ى، وبرأيي فِإنَّ  هي صفقات سياس��يَّة بالدَّ
أَنقرة س��ِئمت من سياسات واشنطن املُتقلِّبة وَغير 
املس��تقرَّة القائمة على اإلِبتزاز ولذلَك أَدارت ظهرها 
الح  لواشنطن وذهبت إِلى روسيا لتشتري منها السِّ

الذي حتتاجُه.

كث��ر احلديث هذه االيام عن العالق��ة غير املتوازنة بن احلكومة 
االحتادية وحكومة اقليم كردستان وامتناع االخيرة عن تسديد 
م��ا بذمتها من التزام��ات تتمثل بالتحديد ب��� ٢5٠ الف برميل 

يوميا رغم إيفاء املركز بحصة االقليم من املوازنة االحتادية.
واذا كانت الثروات موضوع اخلالف حتتكم الى الدستور العراقي 
الدائم لعام ٢٠٠5 في املادة )١١١( منه التي نصت: »النفط والغاز 
ه��و ملك كل الش��عب العراقي في كل األقالي��م واحملافظات«. 
وامل��ادة )١١٢( التي نظمت العالقة بن املركز واألقاليم وحصرت 
االختص��اص في مادته��ا اوال: »تقوم احلكوم��ة االحتادية بإدارة 
النف��ط والغاز املس��تخرج من احلق��ول احلالية م��ع حكومات 
األقالي��م واحملافظات املنتج��ة ، على أن توزع وارداتها بش��كل 
منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البالد«. 
ل��ذا فان ما يجري حاليا خرق واضح للدس��تور م��ن قبل املركز 
واإلقليم على الس��واء ، فال احلكوم��ة االحتادية تدير االنتاج في 

كردستان وال االخيرة تسدد ما يستخرج الى املركز .
وعل��ى م��ا يب��دو ان هناك اس��باب جوهري��ة تقف خل��ف هذا 
املوضوع وحت��ول دون تنظيمه دس��توريا وقانونيا في مقدمتها 
تأخر البرملان بتش��ريع قان��ون للنفط والغ��از اوال؛ والذي ما زال 
معلقا منذ س��نوات على رفوفه. ورغب��ة االقليم بتحقيق نوع 

م��ن االس��تقاللية عن 
متهي��دا  ثاني��ا؛  املرك��ز 

لالنفصال. 
االزم��ة  ف��أن  علي��ه 
واإلقلي��م  املرك��ز  ب��ن 
املس��تمرة من��ذ اربعة 
عش��ر عاما غير قابلة 
لالنف��راج اذا لم تتوافر 
السياس��ية  اإلرادة 
 ، للح��ل  اجل��ادة 
االقلي��م  فحكوم��ة 
تذرعت طوال السنوات 

املاضية بعدم تع��اون املركز ، وفي الوقت الذي تعاون فيه املركز 
مت��رد االقليم وامتنع عن اإليف��اء بالتزاماته ف��ي االتفاق االخير 
ب��ن الطرفن ، ما يعني ان هناك ني��ة مبيتة من االقليم لفض 

الشراكة واالنفصال.
وحتى ال تكون دولة داخل دولة وحتى ال تتكرر ازمة االس��تفتاء 
ينبغي عل��ى احلكومة املركزية والبرملان أخذ زمام املبادرة بإلزام 
االقلي��م بتنفيذ االتفاقيات املبرمة وااللتزام بالدس��تور ، وعلى 
الكتل السياسية داخل البرملان ترك اجملامالت وتقدمي مصلحة 
الش��عب على غي��ره م��ن املصال��ح الثانوية وط��رح املوضوع 
للنقاش واتخاذ ما يلزم بشأنه ، وبعكس ذلك فإن املغامرة هذه 

املرة مبستقبل وحدة العراق .. وهو امر ال يجوز املراهنة عليه .

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

وليست مكتوبة بخط اليد. 
مع اإلعتزاز واحملبة

تنويــه..إلى كتابنا األعزاء

 خارطة طريق

 املركز واالقليم
والعالقة غري املتوازنة
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هل النكتة السياسية عفوية أم صناعة مطابخ سياسية؟
نبيل ياسني

يقول مثل س��ومري بلي��غ )الفقراء 
وحدهم الصامتون في سومر( فهل 
كان صمته��م يول��د كالم��ا آخ��ر ، 
مهموسا، هو النكتة والسخرية ؟ 

حتم��ا كان ذل��ك، فمام��ن صم��ت 
مطب��ق، واداة الفقراء ليس الصمت 
وانا ماوراء هذا الصمت، ولو قدر لنا 
ان نعث��ر على ماكان فقراء س��ومر 
يهمس��ون به وراء ظه��ر حاكمهم 
لتب��ن لن��ا ك��م نكت��ة س��ومرية 
اطلقها السومريون ضد حكامهم

لع��ل ميالن كوندي��را على حق حن 
يق��ول) االنس��ان كائن يس��عى الى 
الوصول ال��ى نوع من التوازن، لذلك 
نراه ي��وازن ثقل الس��وء الذي يرهق 
كاهل��ه ، بوزن احلق��د الذي يحمله( 
وبهذا ميكن النظر الى النكتة على 
انها نتاج للحقد ال��ذي يتحرر عبر 
السخرية واالس��تهزاء الذي حتمله 
النكتة عادة اي كما يقول بلزاك )ان 
السخرية الوحيدة املتاحة للفقراء 
تكم��ن في نك��ران العدال��ة وفعل 
اخلير بصورة غي��ر عادلة( اليس هذا 
ما يفس��ر محتوى نكتة ظهرت في 
حك��م ص��دام ، تقول ان متس��ولة 
سألت زوجة صدام ش��يئا من املال 
ش��اكية ، ان ابنه��ا مع��وق وزوجها 
مجن��ون فقال��ت لها زوج��ة صدام 

، وان��ا مثل��ك ابن��ي مع��وق وزوجي 
مجن��ون يقض��ي وقته ام��ام لوحة 
مفايتح الكهرب��اء، يطفئ عن هذا 

احلي ويفتح على حي آخر( 
اليس��ت هذه ش��ريحة من شرائح 
التحلي��ل االجتماع��ي والنفس��ي 
جلماعات مقه��ورة ، تقاوم بالنكتة 
العميق��ة مثل احلج��ر الذي يضرب 
عصفورين ف��ي آن واحد؟ االمر الذي 
يثي��ر الس��ؤال ع��ن املرحل��ة التي 
تنتش��ر فيها النكتة ف��ي مجتمع 
ما. انها س��الح الفقراء واملقهورين 
انه��ا  بالصم��ت،  التزامه��م  ض��د 
واالجتماعي  السياس��ي  الهم��س 
الذي يسري في النسغ االجتماعي 
اخملتفي ، الذي تخفيه اجلماعات عن 
اعن السلطة ، وبهذا املعنى تكون 

النكتة منشورا سرياً
)الفينيقي��ات(  مس��رحية  ف��ي 
ليوربيدس، تسأل جوكاسنا : ماهي 
طبيع��ة املنف��ى؟ ومال��ذي يجعله 
قاس��يا؟ فيجيب بوليني��س : ثمة 
امر واحد اسوا منه ، وهو ان ال ميكن 

للمرء ان يفصح عما في باله
م��ا ال يفصح عنه امل��رء يتحول الى 
سخرية مكبوتة تتحرر في النكتة 
الس��وداء ، او مايس��ميه جيم��س 
س��كوت )املقاوم��ة باحليل��ة( ف��ي 
كتابه املعنون بهذا العنوان شارحا 
املعنى ب)كيف يهمس احملكوم من 

وراء ظهر احلاكم(

كل النكات السياس��ية هي همس 
م��ن وراء ظهر احلاكم ه��ي مقاومة 
باحليل��ة فالنكت��ة حيل��ة والهدف 
منها فض��ح طبيعة القهر والقمع 

بالسخرية 
حف��ظ لن��ا تاري��خ احلض��ارات ادب 
احلكمة ولكنه تغافل عن االحتفاظ 
بتاريخ الس��خرية السياسية، ومع 
هذا حفل الشعر العربي مبوضوعات 
س��اخرة على س��بيل النكتة، على 
العرب��ي  االدب  مايس��ميه  االق��ل 
بالطرفة ، وهي في معظمها نكتة 
سياس��ية ، كالس��خرية من احلاق 
معاوية لزياد بن ابيه بابي س��فيان، 
وم��ن توري��ث يزيد ، وهي س��خريات 
معارضة سياس��ية، امت��دت حتى 
العصر العباسي، فقد اطلق شاعر 
نكتة م��ن موضوع توري��ث اخلالفة 

،تقول
أال تأت��وا برملة او بهن��ٍد     نبايعها 

اميرة مؤمنيا
للنكتة مناش��ئ متع��ددة، قومية 
وه��ي الس��خرية م��ن ش��عب اخر 
واالس��تهزاء به ، سياس��ي ، قبلي ، 

مناطقي ، طائفي ، 
وقد وجدت هذه السخرية في اشعار 
العرب ، ديني كما في السخرية من 

سجاح
امس��ت نبيتن��ا انث��ى نط��وف بها       
واصبحت انبي��اء اهلل ذكرانا  ويذكر 
ذلك بام��راة ادعت النبوة في خالفة 

املأم��ون فاحضره��ا وس��ألها : ألم 
تسمعي ان النبي محمد قال: النبي 

بعدي، فقالت نعم سمعت ولكنه 
لم يق��ل النبي��ة بع��دي ، فضحك 

املأمون واطلقها
النكت��ة ف��ي جان��ب مه��م منه��ا 
تفص��ح ع��ن وع��ي ماك��ر يص��وغ 
ويجس��د نفس��ه في لفتة عميقة 
وقصي��رة وخاطفة، وقد اش��تهرت 
نكات احلشاش��ن به��ذا النوع من 

النكتة 
النكتة الطبقية غالبا ما تعبر عن 
تفاوت في الوعي اكث��ر منه تعبيرا 
عن فروق طبقية، م��ن ذلك النكات 
التي تستهدف الفالحن البسطاء 

او اهل الريف
بالنكتة  هن��اك حكوم��ات تعن��ى 

بع��ض  ول��دى   ، ش��تى  اله��داف 
احلكوم��ات قس��م خ��اص يلح��ق 
االم��ن  اجه��زة  او  باالس��تخبارات 
او  سياس��ية  تغي��رات  لقي��اس 
اجتماعي��ة وتغير املزاج الش��عبي 
العام وانش��غاالته ، ويعني هذا ان 
النكتة تصبح مقياسا للسياسة 
وكيفية ممارسة افراد الشعب لها 
، واذا كان الواض��ح لن��ا ان النكتة 
تس��عى الى اثارة الضحك فان هذا 
الضحك ليس اال ش��كال ملضمون 
تس��عى النكت��ة الى حتويل��ه الى 
رأي ع��ام ، وهناك كثير من رؤس��اء 
النكات،  يتلهفون لس��ماع  الدول 
الس��ري  املظه��ر  ه��ي  فالنكت��ة 
للش��عب مقاب��ل املظه��ر العلني 
للنظام ، او ه��ي تعبير برقي مضاد 

خلطاب النظام الرنان، 
هل النكتة السياسية عفوية؟ انها 
ليست عفوية اال مبقدار ما تقتضيه 
حلظة انطالقه��ا وتأليفها ردا على 
مطبخ النظام الذي اليقدم للشعب 
س��وى رائح��ة طهي��ه، فالش��عب 
يرد عل��ى اجلوع بالنكت��ة ويرد على 
استفزاز النظام بالسخرية السرية 
منه وهي التطبخ اال من قبل طهاة 
النكتة السياس��ية وف��ق وصفات 
التنكيت،  ومس��توى قدرتهم على 
وبهذا املعنى اليك��ون كل فرد قادرا 
على طبخ نكتة سريعة او متأنية، 
فالنكت��ة انبث��اق روح خاصة قادرة 

على السخرية من نفسها
يذكر اجلاحظ نكتتن البطل فيهما 
هو اجلاحظ نفسه، يقول كنت مارا 
في الس��وق، فاذا إمراة باهرة اجلمال 
تؤش��ر لي ان اتبعه��ا فتبعتها في 
طرقات السوق مؤمال نفسي بليلة 
س��عيدة ، حت��ى وقفت ام��ام دكان 
صائ��غ وقالت : مثل هذا، ثم مضت، 
فدهشت وسألت الصائغ ماذا ارادت، 
فق��ال ل��ي طلب��ت خامتا منقوش��ا 
عليه وجه الشيطان فقلت لها اني 
لم ار الش��يطان فذهبت وعادت بك 
وقالت مثل هذا، انها نكتة مصاغة 
بالفصح��ى وفق��ا لوقته��ا آن��ذاك 
، تل��ك كان��ت االول��ى، ام��ا الثانية 
فيقول انني ذك��رت للمتوكل حتى 
أؤدب ولديه فجيء بي الى س��امراء 
ودخل��ت عليه فلما رآني اس��تقبح 
منظري وامر لي بعش��رة االف درهم 
فانصرف��ت  انص��رف،   : ل��ي  وق��ال 
، ل��ذا الميك��ن اال اعتب��ار البخ��الء 

والتدوير سلسلة  التربيع  ورس��الة 
م��ن الن��كات عميق��ة الدالل��ة من 
الناحيتن االجتماعية والنفسية .

تنتش��ر النكت��ة السياس��ية ف��ي 
االزمات السياس��ية، ومبا ان القمع 
واالستبداد هما مؤشران على االزمة 
السياسية للمجتمع ونظامه فان 
النكتة السياسية تنتشر جتسيدا 
لهذه االزم��ة وردا عليها، واذا ازدادت 
االزمة السياسية مع ازدياد االزمات 
االجتماعية )فترة تسعينيات القرن 
املاضي في العراق نوذجا( فان االرض 
اخلصب��ة خلل��ق الن��كات وازدهارها 
تك��ون قد توف��رت النت��اج اكبر كم 
ممك��ن من الن��كات ، كم��ا هو احلال 
في عراق االس��تبداد واحلصار حيث 
تتحول النكتة ف��ي هذه احلالة الى 
نوع م��ن الصناع��ة احلاذقة لتكون 
س��الح املقاومة املمكن استعماله 

للشعور باالعتبار واحلماية .

كل النكات السياسية 
هي همس من وراء ظهر 
الحاكم هي مقاومة 
بالحيلة فالنكتة حيلة 
والهدف منها فضح طبيعة 
القهر والقمع بالسخرية 

   ينبغي َأن نهتمَّ 
بالجانب النـَّفسي 
لليائسني كثريًا وهذا 
يتطلَّب َأن تكثر يف 
امُلجتمع عيادات امُلرشدين 
النفسيِّني واإِلجتماعيِّني

يجب تفعيل دور مجالس 
اآلباء واملدرسني ومتابعة 
املشاكل املدرسية وإيجاد 
الحلول املناسبة لها

هناك اسباب جوهرية تقف 
خلف هذا املوضوع وتحول دون 
تنظيمه دستوريا وقانونيا يف 
مقدمتها تأخر الربملان بتشريع 
قانون للنفط والغاز

اخلربُة سيِّد املَوقف يف عمليَّات التَّمشيط

جواد العطار

الطالب هدفه النجاح

 اإلقليم خارج التغطية

سجاد العسكري

كانت جتربة احلش��د الش��عبي املقدس عقبة كبي��رة امام اعداء 
العراق الذين يحملون مع حقدهم وانانيتهم مؤامرات ومش��اريع 
عنصري��ة طائفية تهدف الى تفتيت وتقس��يم العراق الى اجزاء 
يس��هل التالعب والس��يطرة عليها , وكذلك قمع اي قوة تظهر 
مس��تقبال حتاول ان توحد العراقين وتش��عرهم باالم��ان بعد ان 
تعرض لسلس��لة هجمات دموي��ة واجرامية من قبل دول ما زالت 
تصرخ بالقتل الطائفي والتحرك والعالقات الطائفية ألجل خرق 

اجملتمع العراقي ومتزيقه .
فبدأت سلس��لة من تشويه واطالق االكاذيب واالتهامات الباطلة 
وما زالت حلد يومنا هذا اضاليلهم في تزييف احلقائق , وما عمدوا 
علي��ه خ��الل الس��نوات العجاف لتنته��ي بارهابهم الداعش��ي 
الدموي الذي فعل كل ما ميت لالجرام من صلة وبش��تى الوسائل 
املتاح��ة فعال على االرض واعالميا في مختلف القنوات , لذا كان 

ديدنهم استهداف امن اجملتمع العراقي بالدرجة االولى .
لك��ن بفع��ل الفت��وى اصط��ف رج��ال اف��ذاذ اس��تجابة لفتوى 
مرجعهم التي حتمل عدة اهداف من ضمنها تأس��يس قوة حتمل 
عقي��دة وطنية حلماية وح��دة العراق ارضا وش��عبا , والتي حاول 
اع��داؤه متزيقها ,فبعد حتري��ر العراق من قبض��ة داعش االجرامي 
على يد احلش��د الشعبي والقوات االمنية ,تفرغ الى حفظ وحدة 
االراضي العراقية وابعاد ش��بح التقسيم واالنفصال , وخصوصا 
بعد اعتقاد اع��داء العراق بأن الفرصة مؤاتية للتقس��يم العراق 
على اس��اس طائفي قومي ومناطقي تبعا حمليطه االقلمي ,لذلك 

ماحصل من انتصار مستحق من قبل احلشد الشعبي على قوى 
االره��اب واالج��رام داعش ومن اسس��ه واعوان��ه , فيعتبر منجزا 
اس��تيراتيجيا كبيرا في تاريخ العراق اسس��ت لها املرجعية عبر 
رجال احلش��د , ولوال هذا املنجز لكان الع��راق مهددا بالزوال ارضا 
وشعبا وتاريخا وحضارة انسانية . فهذا املنجز االستراتيجي لم 
يكن خاصا بالعراق فقط بل ش��مل دوال اخرى كانت مهددة ايضا 

ولها ابعاد عدة منها :
اوال: الفتوى والنصر له بعد امني استراتيجي وعسكري .

ثانيا: له��ا ابعاد سياس��ية متنوعة منها اخم��اد احلرب االهلية 
, والفنت الطائفية , وافش��ال مخططات التقس��يم على اس��س 
جغرافي��ة , احلف��اظ على وح��دة العراق من االنته��اكات املتكررة 
لس��يادته , تعزيز العالقات بالعراق بعد النصر على داعش لياخذ 
دوره احلقيق��ي املغي��ب , زي��ادة الفعالية السياس��ية وتوس���يع 
حج���م التفاع���ل والتب���ادل م�ع جمي�ع ال��دول. ثالث��ا : املنجز 
االس��تراتيجي اعط��اء حاف��ز اجتماع��ي للعراقين ب��أن القيادة 
احلقيقية للمجتمع هي املرجعية وهي الوريث الشرعي لالسالم 
االصي��ل املعتدل الذي يحافظ على النس��يج اجملتمعي العراقي , 
فهو احت��رم اجلميع مبختلف توجهاتهم ودافع عن مقدس��اتهم 
جميعا , وقدم الش��هداء ألجل ذلك.رابعا: تشكيل قوة عقائدية 
وطنية مس��اعدة لالجهزة االمنية العراقي��ة اذا ماتعرض العراق 
للخط��ر فانه��ا جاه��زة للدفاع متى م��امت طلب ذلك. خامس��ا : 
توحيد الرؤى من قبل جميع املسؤولن وتوحيد اخلطاب للتخلص 
م��ن ارهاب الع��دو الدائم داع��ش االجرامي , فلم يش��هد العراق 
كما ش��هده ه��ذا املنجز من تبلور ال��رؤى وتوحيدها ألجل خالص 
العراق من االهارب الداعشي .اما على املستوى اخلارجي استطاع 
العراق ان يس��تعيد دوره وعالقاته الدبلوماسية في املنطقة التي 
تشهد انقسامات حادة ,لتنطلق بسياسات محكومة باملصالح 
الوطني��ة وتامن احلدود وتنمي��ة االقتصاد , وعل��ى مايبدو اخذت 
هذه الدول حتسب للعراق احلس��بان بعد هذا االنتصار ,لذا اخذت 

بتغيير سياستها اجتاه العراق .
وعل��ى املس��ؤولن ان يس��تثمروا ه��ذا املنجز لصنع سياس��ات 
واس��تراتيجيات داخلي��ة وخارجية تضع االهداف وحت��دد االليات 
والوس��ائل باس��لوب عملي وعلمي لتجاوز اخط��اء املاضي وبناء 
املس��تقبل , وان تنته��ج في عالقاته��ا مع ال��دول مقاربات بناءة 
متكافئ��ة ومحف��زة لبناء سياس��ة داخلية وخارجية مس��تقرة 

ومثمرة .

املرجعية واحلشد الشعيب واملنجز االسترياتيجي



علق بورتر واعداً: »سوف نبطئ 
حركة تلك الورقة كذلك«.

كان كوه��ن يع��رف بطبيع��ة 
احل��ال ان م��ن الس��هل ج��داً 
عل��ى الرئيس ان يأمر بتحضير 
نس��خٍة اخ��رى. لك��ن اذا ل��م 
تك��ن الورق��ة امامه مباش��رة 
فمن املرجح ان ينساها. يعني 
ذلك ان الورقة اذا لم تكن امام 

ناظريه فهي بعيدة عن ذهنه.
وافق بورت��ر على هذه الطريقة 
الن��ه يع��رف ان ذاك��رة ترامب 
حتت��اج ال��ى محف��ز، أي ال��ى 
ش��يء ما فوق طاولت��ه، او الى 
ش��يء يقرأه في الصحيفة، او 
ي��راه على شاش��ة التلفزيون، 
بيت��ر  ال��ى  يحت��اج  حت��ى  او 
ناف��ارو ليدخل فج��أة املكتب 
البيض��اوي مج��دداً. لك��ن من 
دون وجود أي شيء، او شخٍص 
ما لينش��ط ذاكرته ف��أن االمر 
يس��تغرق ساعات ورمبا اياماً او 
حتى اس��ابيع قبل ان يتمكن 
م��ن التفكير فيه. لكن اذا قال 
الرئيس اننا س��وف ننس��حب 
من ذل��ك االتفاق وملاذا ال نفعل 
ذلك؟ ف��إن ذلك ق��د يعني بأن 

االمر لن يحدث ابداً.
قّدم س��وني بيردي��و عرضاً في 
غرفة االجتماعات املغلقة في 
اليوم الرابع من ايار/ مايو وكان 
موض��وع العرض يدور حول دور 
الزراع��ة في التج��ارة. اظهرت 
املعلومات االس��تخبارية االمر 
الوالي��ات  فرض��ت  اذا  اآلت��ي: 
جمركي��ة  رس��وماً  املتح��دة 
ف��إن  الص��ن،  عل��ى  جدي��دة 
الصينين س��وف يردون بفرض 

رسوم جمركية مماثلة.
يعرف��ون  الصيني��ون  كان 
بالضب��ط كيفية ان��زال االلم 
والسياس��ي  االقتص��ادي 
ف��إن  وللمقارن��ة  باآلخري��ن. 
الواليات املتحدة تشغل صف 
احلضانة في ه��ذا اجملال، بينما 
حتمل الصن درجة دكتوراه دولة 
في��ه. كان الصيني��ون يعرفون 
املقاطع��ات االميركية ووالءها 
الكونغ��رس  انتخاب��ات  ف��ي 
منتوجاته��ا  ويعرف��ون 
الزراعية مثل حب��وب الصويا. 
أي مقاطعة  يعرف��ون  وكان��وا 
متذبذبة س��وف تكون مهمة 
تأثيرها في  للمحافطة عل��ى 
مجلس الن��واب. وكانت تعرف 
ان بإمكانه��ا توجيه الرس��وم 
املنتج��ات  عل��ى  الكمركي��ة 
اآلتية من تل��ك املقاطعات، او 
حت��ى عل��ى مس��توى الوالية. 
الصيني��ون  ويس��تطيع 
اس��تهداف منتج��ات اخلم��رة 
ماكوني��ل  م��ن  )الويس��كي( 
كنتك��ي، ومنتجات االلبان من 

بول رايان وسكونسن.
اي��ام  ولب��ور روس بع��د  ح��دّد 
قليل��ة االس��باب الت��ي جتعل 
رّدد  العج��ز التج��اري مهم��اً. 
روس موق��ف الرئي��س عندم��ا 
ق��ال ان العج��ز التج��اري هو 
املعلم واالش��ارة الل��ذان يدالن 
على عدم اس��تقرارنا وضعفنا 

االقتص��ادي. رك��ز الرئيس في 
العجز التج��اري، وذكر اجلميع 

بأن عليهم التركيز فيه.
نزع بورتر عنه قناع الوس��يط 
العج��ز  »ان  وق��ال:  النزي��ه، 
التجاري غير مهم وعلى االقل 
للبل��د الواح��د. انه��ا طريقة 
تفكي��ٍر س��خيفة«. رمبا كانت 
لهجته في ذلك الوقت قد ابرزت 
اكبر قدٍر من عدم االحترام وهو 
ما اظه��ره بورتر ام��ام موظٍف 
سياس��ات  »ان  حكوم��ي. 
االتفاقات  والس��يما  التج��ارة 

نتف��اوض  الت��ي  التجاري��ة 
الس��بب  ليس��ت  بش��أنها 
الرئي��س للعج��ز التجاري في 
بالدن��ا«. يعتم��د ذل��ك العجز 
االقتصادي��ة  الظ��روف  عل��ى 
وأي بل��د بإمكانه انتاج س��لٍع 
مختلفة بأكثر الطرق فاعلية 
وبأس��عار ارخص وعلى ِنَسب 
املدخ��رات وقيمة العمالت. اما 
السياسات احلمائية فليست 

من مصلحتنا االقتصادية.
رّد روس بح��دة: »حس��ناً لق��د 
ال��دوالرات  ملي��ارات  كس��بُت 
س��تريت.  وول  ف��ي  وعمل��ُت 
انن��ي اعرف كي��ف تعمل هذه 
االسواق. انت ال تفهم مسائل 
الع��رض والطل��ب. واذا فرضت 
رس��وماً  املتح��دة  الوالي��ات 
جمركي��ة عل��ى الص��ن وردت 
الص��ن باملثل فس��وف نكون 
قادرين على شراء منتجاٍت من 

دوٍل اخرى«.
تف��اوض روس في ربي��ع العام 
2017 م��ع الص��ن نياب��ة عن 
الوالي��ات املتحدة بش��أن عقد 
الس��تيراد الدج��اج الصين��ي 
وتصدي��ر اللحوم ف��ي املقابل. 
وص��ف روس االتفاق بأنه »اجنازٌ 

عم��الق« لك��ن االتف��اق الق��ى 
بعض االنتقادات اجلادة. واوردت 
تامي��ز  النيوي��ورك  صحيف��ة 
ف��ي عنوانها عل��ى صفحتها 

االولى:
»الص��ن تتن��ازل قلي��الً ام��ام 
الواليات املتحدة في اول جولة 

من محادثات التجارة«.
ش��ن الرئي��س هجوم��اً عل��ى 
روس خ��الل اجتم��اع ُعقد في 
البي��ت االبيض. »ال اس��تطيع 
ان اص��دق ان��ك عق��دت ذل��ك 
االتف��اق. مل��اذا لم تخب��ر احداً 

ب��ه؟ لم تخبرني ع��ن كل هذا. 
سافرت هكذا وعقدت االتفاق 
من تلقاء نفس��ك. ان��ه اتفاٌق 
مريع ونحن ُخدعنا به. يُحتمل 

يا ولب��ور انك ق��د الفت ذلك«. 
لك��ن روس، بوصف��ه مصرفي 
في اس��تثمارات وميثل حاملي 
س��ندات الكازينو الذين كانوا 
غاضبن من ترام��ب في العام 
1990 متكن في ذلك الوقت من 
عقد اتفاٍق م��ع ترامب يعترف 
مبوجبه بقيمة اسمه الشهير 
ويس��مح ل��ه بتجن��ب اع��الن 

افالسه.
ابل��غ ترام��ب روس البال��غ من 
العمر 79 س��نة قائالً: »ظننُت 
وعندم��ا  وماه��ر  ح��اذٌق  ان��ك 
كنت في وول س��تريت متكنت 
كه��ذه.  اتفاق��ات  عق��د  م��ن 
لك��ن ماضي��ك كان ازهى ايام 
حياتك. ل��م تعد ذلك املفاوض 
املاهر. ال اعرف ماذا اقول لكنك 
خسرت انا ال اثق بك وال اريدك 
ان تقوم باج��راء أي مفاوضات 
بع��د اآلن.. بوب اليتيزر س��وف 

يتولى مسألة نافتا واالتفاقات 
التجارية االخرى.

ح��اول روس الدفاع عن االتفاق 
املتح��دة  الوالي��ات  ان  وق��ال 
س��تتمكن م��ن تصدي��ر مزيد 
من اللح��وم لكن ترامب رفض 

االصغاء كلياً.
عقد الرئيس بش��أن الرس��وم 
اجلمركية عل��ى الفوالذ االكثر 
اس��تحواذاً عل��ى اهتمامات��ه 
اجتماع��اً وذل��ك ف��ي املكتب 
البيضاوي يوم 8 حزيران/ يونيو. 
جلس ف��ي ذل��ك الي��وم غاري 

كوه��ن، وولب��ور روس، وبورت��ر، 
ووزي��ر الدف��اع ماتي��س ح��ول 

الطاولة الرئاسية ريزوليوت.
قال روس: »نحن جاهزون للبدء. 

اريد ان اقدم اليك هذا التقرير«. 
كت��ب روس توصي��ات في هذا 
التقري��ر بش��أن قيم الرس��وم 
اجلمركية املوضوعة خصيصاً 
على ال��واردات من الصن. كان 

من املقرر فرض رسوم جمركية 
باهظ��ة، اذا ما زادت الصن من 
الفوالذ  كميات صادراته��ا من 

الى الواليات املتحدة.

تدخ��ل بورتر ليتحدث عن عدد 
من املشكالت القانونية. وكان 
من بينه��ا ان وزارة التجارة لم 
تتش��اور م��ع وزارة الدفاع كما 
ينص القان��ون، وذلك من اجل 
حتديد ال��واردات: هل تش��كل 

تهديداً لألمن القومي، أم ال؟
قال روس: »اج��ل، فعلنا ذلك، 

لقد قمنا بالتشاور«.
ق��ال ماتي��س: »لم أُستش��ير 
حول أي شيء يتعلق بكل هذه 

االمور«.
رّد روس: »ال ب��أس«. وذك��ر بأنه 

حتدث مع مساعد وزير الدفاع، 
وهو الذي عالج هذه املسائل.

واض��اف انه يحتف��ظ ببعض 
لتوثيق  االلكترونية  الرس��ائل 

كالمه هذا.
ق��ال ماتيس: »حس��ناً، لكنك 

لم تتحدث معي مطلقاً«.
تدخل بورتر هنا ليشير الى ان 
القانون يفرض استش��ارة وزير 

الدفاع ذاته وليس أي شخٍص 
آخر في الوزارة .

كان��ت تل��ك ه��ي النقاش��ات 
البيروقراطي��ة الدقيق��ة التي 

كادت تدفع ترام��ب الى حافة 
اجلن��ون. ق��ال ترام��ب: »ولبور، 
حتدث مع جيم! توصل معه الى 
حٍل ح��ول هذا املوض��وع. لقد 
س��ئمت وتعبت م��ن التفكير 
فيه، افعل ذلك بس��رعة ألنني 

اريد االنتهاء منه«.
رأى بورتر ف��ي كل ذلك طريقة 
املوض��وع  لتأجي��ل  رائع��ة 
الس��ابيع اضافي��ة ان لم يكن 
اكثر من ذلك. اس��هم ماتيس 
كذلك في ايجاد مخرج، وابلغ 
روس بأن��ه يري��د احلصول على 

حتليل قبل اعطاء رأيه.
اظه��ر التحقيق ال��ذي اجرته 
وزارة الدف��اع ف��ي وق��ٍت الحق 
بن��اًء عل��ى طل��ب ماتي��س ان 
االميركي  اجليش  »اس��تخدام 
للف��والذ ميث��ل اق��ل م��ن %0,5 
الواليات  من مجموع طلب��ات 
املتحدة علي��ه«. يعني ذلك ان 
وزارة الدفاع سيكون بإمكانها 
»احلص��ول عل��ى م��ا يلزمه��ا 
لتلبي��ة متطلبات  الفوالذ  من 

الدفاع القومي«.
الفصل العشرون

ق��ال ترامب انه كان يتمنى في 
بداية توليه ملنصبه لو انه طرد 
كومي. اما اآلن فإنه يريد طرده 

من منصبه بالفعل.
عارض بانون موقف ترامب هذا، 
وقدم الي��ه حججه في البيت 
االبي��ض عل��ى انف��راد. وق��ال: 
»75% م��ن العم��الء يكره��ون 

ذل��ك،  ف��ي  ش��ك  ال  كوم��ي. 
وس��وف يتحول ف��ي اللحظة 
الت��ي تط��رده فيها ال��ى جاي. 
إدغار هوفر آخر. س��يتحول في 
اليوم الذي تقوم بتنحيته فيه 
من منصبه الى اعظم شهيٍد 
التاريخ االميركي وس��وف  في 
يس��ددون )مكتب التحقيقات 
نح��وك  س��الحاً  الفيدرال��ي( 
لينالوا منك، وس��وف يعينون 
للتحقي��ق  خاص��اً  محقق��اً 
مع��ك، ميكنك ان تطرد كومي، 
لكنك ال تستطيع طرد مكتب 
التحقيق��ات الفيدرال��ي. ألنه 
وف��ي  كمؤسس��ة  س��يقرر 
الدقيقة التي تط��رده فيها ان 

يدمرك وسوف يدمرونك«.
اعتقد بانون بأن ترامب يجهل 
الدائم��ة  املؤسس��ات  ق��وة 
مكت��ب  مث��ل  الب��الد،  ف��ي 
الفيدرال��ي،  التحقيق��ات 
ووكالة االستخبارات املركزية، 
واملؤسس��ة  والبنتاغ��ون، 
العس��كرية االش��مل. اعتقد 
كذل��ك ب��أن ترامب ل��م يدرك 
متاماً السلطة الكاسحة التي 
ميتلكه��ا املستش��ار اخل��اص، 
وال��ذي ميكن تعيين��ه من اجل 
التحقي��ق ف��ي كل م��ا يخص 

الرئيس.
وبريبوس  ترامب مكغ��ان  ابلغ 
اقناع��ي  حت��اوال  »ال  بقول��ه: 
بالعدول ع��ن هذا القرار، ألنني 
انصحكم��ا  ق��راري.  اتخ��ذُت 
اال حت��اوال ذل��ك .. كوم��ي رجٌل 
يبح��ث عن الش��هرة وال يلتزم 

أية ضوابط«.
ش��عر ترامب مع حل��ول اوائل 
ش��هر اي��ار/ مايو، ب��أن كومي 
موق��ٍف ضعيٍف  ف��ي  اصب��ح 
التي  وذلك بس��بب ش��هادته 
ادل��ى بها منذ وق��ٍت قريب في 
امللتوي��ة  التحقيق��ات  اط��ار 
عن رس��ائل البريد االلكتروني 
بهي��الري كلينت��ون.  اخلاص��ة 
امل��ى الرئيس رس��الة يوضح 
فيها اسباب تنحية كومي من 

منصبه .
ابلغ مكغ��ان الرئيس بأن نائب 
املدع��ي العام رود روزنش��تاين 
س��وف يحضر لعقد اجتماع. 
الت��ي  املوضوع��ات  اح��د  كان 
اراد روزنشتاين مناقشتها هو 
موض��وع كوم��ي. وق��د اضاف 
مكغ��ان بقوله ان روزنش��تاين 
يب��دو ان��ه يري��د التخلص من 

كومي.
ق��ال مكغ��ان ان هن��اك اجراًء 
س��يتخذ وهو ان نائب املدعي 
الع��ام ه��و الش��خص ال��ذي 
س��وف يُش��رف عل��ى مكتب 
دعا  الفيدرال��ي.  التحقيق��ات 
مكغان الرئيس الى االستماع 
ذل��ك  كان  روزنش��تاين.  ال��ى 
تكتي��كاً لطامل��ا دأب موظفوا 
البيت االبيض على استخدامه 
م��رة بعد اخ��رى، ويقول��ون اذاً 
دعنا نقم بتبريد املسألة قليالً 
ونتح��دث الى رود ثم نعود بعد 

ذلك لنقدم اليك خطًة.

ملف

الصني تتنازل قلياًل امام الواليات املتحدة يف اول جولة من حمادثات التجارة

حاول روس الدفاع عن االتفاق
 وقال ان الواليات املتحدة ستتمكن من 

تصدير مزيد من اللحوم لكن ترامب رفض 
االصغاء كليًا

احللقة )36(

ترامب : سوف ننسحب من االتفاق مع 
الصني وملاذا ال نفعل ذلك؟ فإن ذلك قد 

يعني بأن االمر لن يحدث ابدًا

ترامب
روس

سوني

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

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

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

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

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

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

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

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

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

للجماهير« أملن لكم أن تبحروا مع امواج الكتاب وكل يغرف ما يريد«.
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واملدرب  النجف  نادي  بني  املفاوضات  وصلت 
االختالف  بعد  إلى طريق مسدود،  أحمد  حسن 
أحمد  دفع  ما  للعقد،  املالية  القيمة  على 
في  اإلدارة  من  مقرب  مصدر  لالنسحاب.وقال 
مباشر  بشكل  جلست  »اإلدارة  ان  تصريحات 
مع املدرب حسن أحمد من أجل التعاقد بشكل 
املقبل«. املوسم  في  الفريق  لقيادة  رسمي 

وأضاف: »هناك رغبة من الطرفني على التعاقد 
القيمة  التفاصيل لكن  االتفاق على جميع  ومت 
املالية للعقد حالت دون إبرام الصفقة«.وأوضح: 
»اإلدارة كانت جادة بإنهاء الصفقة لكن ضمن 
قد  لكن  مالية،  إمكانيات  من  املسموح  إطار 
عن  البحث  إلى  املقبلة  األيام  في  اإلدارة  تلجأ 
خيارات أخرى النهاء مسألة التعاقد مع املدرب 
املقبل«.يشار  للموسم  املبكر  اإلعداد  أجل  من 
استقالة  بعد  يبحث عن مدرب  النجف  أن  إلى 

الفريق حاليا  ويقود  ثائر جسام  السابق  مدربه 
املدرب الشاب جاسب سلطان.

الدحي��ل  ن��ادي  إدارة  أك��دت 
القطري، أنها ستقدم مهاجم 
ون��ادي  الوطن��ي  املنتخ��ب 
الشرطة الس��ابق، مهند علي 
»ميم��ي«، في مؤمت��ر صحفي 
الك��رة  »يلي��ق بحج��م جن��م 
العراقية«.وذك��ر الن��ادي عب��ر 
موقع��ه الرس��مي، أن »املدي��ر 
عدن��ان  للن��ادي،  التنفي��ذي 
العلي، اس��تقبل صباح امس 
محترف الفريق اجلديد الهداف 
العراق��ي مهند عل��ي )ميمي( 
في مق��ر الن��ادي للترحيب به 
بعد اكتمال إجراءات انضمامه 
للفريق األول بعقد ميتد خلمس 

سنوات«.
»العل��ي،  أن  الن��ادي،  وتاب��ع 
ف��ي  التوفي��ق  لالع��ب  متن��ى 
مش��واره اجلديد وأن يس��اهم 
م��ع زمالئه في مواصلة التميز 
وحصد البط��والت والتألق في 
االس��تحقاقات الت��ي تنتظ��ر 

الدحيل في الفترة القادمة«.
»الدحي��ل  أن  العل��ي،  وأك��د 
اجلديد  بتقدمي العبه  س��يقوم 
لوس��ائل اإلع��الم ف��ي مؤمت��ر 

صحفي يليق بحجم جنم الكرة 
العراقي��ة عقب ع��ودة الفريق 
التحضي��ري  معس��كره  م��ن 
الذي يق��ام هذه األي��ام مبدينة 

بورتيماو البرتغالية«.
م��ن جانب��ه، أع��رب ميمي عن 
»س��عادته باحلف��اوة الكبي��رة 
الت��ي وجدها من��ذ وصوله إلى 
»ه��ذا  أن  مؤك��داً  الدوح��ة«، 
األم��ر س��يضع عل��ى عاتق��ه 
مس��ؤولية كبيرة وس��يمنحه 
الداف��ع للتألق داخ��ل امللعب 
واملس��اهمة في مواصلة تألق 
الدحيل على املس��توى احمللي 
والقاري«.وكشف نادي الدحيل 
القط��ري، موعد تق��دمي العب 
املنتخب الوطني العراقي ونادي 
الشرطة الس��ابق، مهند علي 
»ميمي«، إلى وس��ائل االعالم، 
بعدما أعلن عن تعاقده رسمياً 
العراقي.وذك��ر  الالع��ب  م��ع 
النادي عبر موقعه الرسمي، أن 
»إدارة النادي، جنحت في إكمال 
التعاقد م��ع املوهبة  صفق��ة 
العراقية واملهاجم املميز العب 
نادي الش��رطة العراقي مهند 
علي املعروف وس��ط اجلماهير 

باس��م )ميم��ي( بع��د اكتمال 
الن��ادي  إدارة  املفاوض��ات م��ع 
العراق��ي بكل جناح بعقد ميتد 

خلمس سنوات«.
وأوض��ح، أن »مهن��د، يعد أحد 
املواهب العراقي��ة التي لفتت 
األنظ��ار اليها بق��وة من خالل 
التألق الواضح لالعب مع ناديه 
وم��ع املنتخ��ب العراقي حيث 
ش��ارك الالع��ب م��ع منتخب 
ب��الده ف��ي النس��خة األخيرة 

آس��يا  أمم  كأس  بطول��ة  م��ن 
القطري  املنتخ��ب  ت��وج  التي 
بلقبه��ا وجنح في إحراز هدفني 
ف��ي ه��ذه البطول��ة، وقبله��ا 
جنح ف��ي التألق م��ع ناديه في 
رغ��م صغر  العراق��ي  ال��دوري 
س��نه حيث يبلغ من العمر 19 
عام��ا ولكن موهبت��ه جعلته 
التي  العناصر األساسية  أحد 
الكرة  تضع عليه��ا جماهي��ر 
العراقية آماالً كبيرة في قدرته 

على املس��اهمة في انتصارات 
منتخب بالده«.

وتابع النادي، أن »الالعب وصل 
إل��ى الدوح��ة للقي��ام بإكمال 
رس��مياً  التعاق��د  اج��راءات 
ث��م التوج��ه ملدين��ة بورتيماو 
البرتغالي��ة لالنضمام لزمالئه 
املنخرط��ني ه��ذه األي��ام ف��ي 

معسكرهم التحضيري«.
وب��ني، أن »إدارة الن��ادي، تتقدم 
بعمي��ق ش��كرها إلدارة ن��ادي 

الشرطة العراقية التي سهلت 
من مهمة مبعوثي النادي وقام 
بإنهاء كافة اإلجراءات اإلدارية 
اخلاص��ة به��ذه الصفقة بكل 

سهولة ويسر«.
و اعلن االحتاد االس��يوي شارك 
تغريدة الدحيل وقال: »املوهبة 
العراقية مهن��د علي، يخوض 
جترب��ة جدي��دة .. ال نس��تطيع 
االنتظار لرؤية ما سيفعله في 

دوري ابطال آسيا 2019«.
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روماني وصربي على رادار الشرطة لتدريب القيثارة يف املوسم املقبل
رحلة  الرياضي،  الشرطة  نادي  بدأ 
البحث عن مدرب جديد خلفاً ملدربه 
الصربي نيبوشيا يوفوفيتش، املوسم 
نيبوشيا  يغادر  ان  املقرر  املقبل.ومن 
بعد  التونسي،  الصفاقسي  الى 
حسم  الذي  اجلاري  املوسم  نهاية 

عملياً لصالح الشرطة.
فإن  الواردة  املعلومات   وبحسب 

الروماني،  بني  تفاضل  الشرطة  ادارة 
ماريوس سيبيريا والصربي ألكسندر 
املوسم  في  الفريق  لقيادة  التش 

املقبل.
وحتاول ادارة الشرطة، تعويض خروج 
مهاجمه مهند علي »ميمي« ومدربه 
املوسم  نهاية  بعد  يوفوفيتش 

اجلاري.

 بغداد / 

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

حتت صفيح س��اخن يتلّوى حتت شمس محرقة بدرجة حرارة بلغت اخلمسني 
مئوية ، وجدت فاطمة عباس وهي تبذل كل ما في وس��عها من أجل أن تخطو 
خط��وة ثانية عل��ى طريق الوصول إلى تذكرة متثيل الع��راق في أوملبياد طوكيو 

!2020
كل م��ا يحيط بها كان يوحي بنيران تتلظى فيها مهارات الالعبني والالعبات.. 
فلقد أقنع هؤالء أنفس��هم ب��أن )البنگ�لة( الصغيرة الت��ي يتدربون فيها هي 
البديل ملي��دان الرماية الذي يفترض أن يتوافر الحتاد تأس��س قبل ثالث وأربعني 

سنة وله الكثير من النجاحات العربية واآلسيوية! 
ولق��د رأيت لدى اجلميع هم��ة عجيبة في أن يثبتوا مكانتهم بني األلعاب التي 
ميك��ن أن حتق��ق اإلجناز للعراق ف��ي ظل أزمتن��ا الرياضية الت��ي يتصاعد فيها 
ص��راع الرؤوس الكبيرة على حس��اب رياضيني في أعمار ال��ورود حقا وال هّم ، 
وال مطم��ع ، وطم��وح لهم ، إال التعبي��ر عن قدراته��م ، وإال الذهاب مبواهبهم 
إل��ى الفضاءات العاملية ، وهذا م��ا فعلته بالذات الرامي��ة فاطمة عباس ابنة 
التاس��عة عش��ر والتي تضطر في كل مرة إلى القدوم م��ن مدينة العمارة الى 
بغ��داد لتقطع مس��افة 600 كيلومترا هو مجموع مس��افة الذهاب واإلياب ، 
وكل م��ا تبحث عنه أن جتد فس��حة للتدريب في مكان هو أش��به بامليدان وال 

ميلك االحتاد سواه!
كن��ت أقرأ الكثير م��ن ردود الفعل لدى الرامية الصاع��دة ، لكنها أبت متاما أن 
تعبر بلس��ان املعاناة عن ه��ذا )املناخ( الذي يفترض أنه��ا تتهيأ فيه للمتبقي 
من فرص احلصول على التذكرة األوملبية ، فهي كانت مطالبة بخوض خمسة 
حتدي��ات كبرى بدأت في الهن��د عبر بطولة العالم للمتقدم��ني وأحرزت املركز 
اخلامس عشر ، ثم حالت أزمتنا الرياضية الطاحنة دون اشتراكها في بطولتني 
الحقتني ف��ي الصني وأملانيا ، ولم يبق أمامها إال اللحاق ببطولتني س��تجريان 
خالل العام احلالي في البرازيل وقطر ، وعندها س��تكون األرقام املتحققة حدا 
فاصال بني ذهابها إلى الدورة األوملبية أو العودة إلى نفس��ها املنكسرة بسبب 
التخبط الشديد في حساب فرصنا احلقيقية املنطقية املتعلقة بالرياضيني 

املؤهلني للذهاب إلى األوملبياد!
كنت أش��ّد من عزم فاطمة عباس وقد أحاطت بها أس��رة احتاد الرماية من كل 
ص��وب كي تؤمن لها ما ميكن تأمينه من جو لتتدرب في هذا الصيف القائظ .. 
مش��هد أعادني إلى العام املاضي حني حرصُت على متابعة منافسات الرماية 
في أوملبياد الش��باب ف��ي األرجنتني ، والذي ختمته الرامية الش��ابة باحلصول 
عل��ى املرك��ز الرابع من دون أن تلقى أي دعم أو مؤازرة وهي تخوض منافس��اتها 
الصعبة ، إذ كان مدربها ليث هاش��م الس��ند الوحيد لها وهي تواجه راميات 
من اثنتني وخمس��ني دولة ، وقد كان في إمكانها الوصول إلى الوسام البرونزي 

على أقل تقدير!
كن��ُت أدهش حقا حني أجد رامية ال خبرة طويلة لها في امليادين الدولية ، وقد 
تفوقت على البطالت املعروفات في سلسلة من النتائج املميزة التي أوصلتها 
إلى الدور شبه النهائي ، وقد كنت اتساءل وقتها وأنا أشاهد أداءها الرائع عّما 
ميك��ن أن حتقق��ه إذا حظيت مبقدار ضئيل مما نالته بط��الت عربيات أخريات لم 

يجتزن حتى عتبة الدور األول من الدورة األوملبية للشباب!
إذا كن��ا حريص��ني على الدف��ع بأفضل املواه��ب لدينا إلى امللتقي��ات العاملية 
الكب��رى ، فليس أمامنا إال دعمها بكل الوس��ائل املتاح��ة ، وأنا هنا احتدث عن 
)فاطمة الرماي��ة( مثلما احتدث عن )فاطمة القوس والس��هم( والنظيرات من 

املواهب الشحيحة التي وصلت بجدارة وفي عمر مبكر إلى العاملية .. 
* * *

أظن��ه كالم��ا يقتضيه املنط��ق والعقل الفكر الس��ليم الذي يك��ّرس الدعم 
واالهتمام ألصحاب الفرص املتاحة للنجاح العاملي ، بدال من هذا الضياع الذي 
نش��هده منذ أمد طويل ، والذي يذهب فيه الدعم واالهتمام والرعاية إلى ما ال 

يستحق .. ومن ال يستحق!

)بـنـكــلـة( 
الـمـواهــب!

علي رياح

االسيوي معلقًا على انتقال ميمي: ال نستطيع االنتظار لرؤية ما سيفعله بدوري االبطال

تعرف على رقم قميص ميمي مع الدحيل و موعد تقدميه لوسائل اإلعالم

الوطني  املنتخب  مدرب  قدم 
بني  قنوات  ومحلل  االسبق 
حمد،  عدنان  القطرية  سبورت 
كرة  لتطوير  مقترحاً  االثنني، 

القدم في العراق.
على  له  تغريدة  في  حمد  وقال 
االجتماعي  التواصل  موقع 
»تويتر«، »مبروك لنادي الشرطة 
بطولة  الدوري،  ببطولة  الفوز 
العراقي  الدوري  مستحقة.. 
الى  يحتاج  العالم  في  االطول 
وتقليص  وبرمجة  تنظيم  اعادة 
عدد االندية الى 16 ناديا ليعطي 
الفائدة الفنية املطلوبة لتطوير 

كرة القدم في العراق«.
وتوج فريق الشرطة، بلقب الدوري 
القدم  لكرة  املمتاز  العراقي 
 ،2019/2018 احلالي  للموسم 
نهاية  من  جولتني  قبل  وذلك 
ورغم خسارته خارج  املسابقة، 

امليناء  أمام  نظيف  بهدف  أرضه 
ضمن اجلولة السابعة عشرة من 
املرحلة الثانية، في املباراة التي 

أقيمت على ملعب الفيحاء. 
من  >القيثارة<  العبو  واستفاد 
اجلوية  القوة  فريق  خسارة 
النفط  أمام  لهدف  بهدفني 
رسمياً  باللقب  الشرطة  ليتوج 
وصل  أن  بعد  جولتني،  قبل 
مباراتني  خسر  إذ   ،86 للنقطة 

فقط طوال مشواره

عدنان محد يقدم مقرتحًا 
لتطوير كرة القدم يف العراق

يعاني الطفل العراقي امير اوات طارق، 
بات  الذي  الدم،  ثالسيميا  مرض  من 

يهدد حياته وموهبته الكروية.
العراق ويعشق  املوهوبني في  احد  امير 
لعب كرة القدم، ويحلم بارتداء قميص 
لكن  املستقبل،  في  الوطني  املنتخب 
احللم. هذا  يهدد  الثالسيميا  مرض 

ويسكن  فقط،  سنوات   10 امير  ويبلغ 
ميارس   ، السليمانية  محافظة  في 

الكروية  املدارس  في  القدم  كرة  لعبة 
من  العديد  به  اعجب  إذ  باحملافظة، 

املدربني ملوهبته الفذة.
من  العراقيني  من  العشرات  ويعاني 
منهم  فالعشرات  الثالسيميا،  مرض 
العالج  على  احلصول  يستطيعون  ال 
الالزم لهم. وهذا النقص في العالج دفع 
وقفات  في  لالعتراض  األهالي  عشرات 

احتجاجية في اوقات سابقة.

الثالسيميا يهدد حياة موهبة كروية يف العراق

كشفت صحيفة الراية القطرية، ان اجمللس التنفيذي 
اجتماعاً  سيعقد  القدم،  لكرة  اخلليجي  لالحتاد 
»خليجي  بطولة  موعد  بينها  من  امور  عدة  ملناقشة 
حمد  »الشيخ  أن  الصحيفة  الدوحة.وذكرت  في   »24
بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس االحتادين القطري 
واخلليجي لكرة القدم، ترأس  اجتماع املكتب التنفيذي 
أبرزها  أمور مهمة  والذي ناقش عدة  لالحتاد اخلليجي، 
موعد بطولة »خليجي 24« والذي تستضيفه الدوحة 

نهاية العام احلالي«.
التي  الهامة  املوضوعات  من  عدد  جانب  »إلى  وتابع 
تتعلق بنشاط االحتاد اخلليجي. ووجهت األمانة العامة 

التنفيذي  املكتب  ألعضاء  الدعوة  اخلليجي  لالحتاد 
أمس«. الدوحة  إلى  وصلوا  والذين  االجتماع  حلضور 

إبراهيم األنصاري، ممثل  وسيحضر االجتماع كل من: 
االحتاد الكويتي الذي انضم مؤخراً خلفاً حملمد خليل 
جانب  إلى  الكويتي،  االحتاد  من  استقالته  قدم  الذي 
حضور جاسم الشكيلي )عمان ( وطارق أحمد )العراق( 
وحميد الشيباني ) اليمن (.وسيشارك ممثلو االحتادات 
االحتادات  مشاركة  بانتظار  اخلليج،  بطولة  في  اعاله 
السعودية  مثل  املشاركة  تعتذر عن  قد  التي  االخرى 
في  السياسية  املشاكل  بسبب  والبحرين،  واالمارات 
تشرين   27 من  للفترة  البطولة  وستقام  املنطقة. 

الثاني وحتى التاسع من كانون االول 2019.

تعرف على موقف العراق من املشاركة يف خليجي 24 بالدوحة

مباراة  صبحي،  حيدر  السماوة  قائد  وصف 
فريقه أمام النجف، في اجلولة 37 من الدوري 
العراقي، يوم اخلميس املقبل، بأنها مواجهة 
األقل  على  عليهم  ويتحتم  كامل،  موسم 
البطولة.وقال  في  للبقاء  بنقطة  اخلروج 
النجف  »مباراة  ان  تصريحات  في  صبحي، 
مهمة للغاية كونها ستحدد مصير الفريق، 
إلنهاء  نقطة  كسب  األقل  على  وعلينا 
لنا على  البحري منافس  القلق، كون  حالة 
موقفنا  حلسم  نسعى  لكننا  الهبوط، 
األخرى«.وتابع:  النتائج  انتظار  دون  بأقدمنا 
»ما يسهل املهمة على الفريق هو أن املباراة 
وبالتالي  ملعبنا،  وفي  أنصارنا  بني  ستكون 
الفرصة متاحة لنا حلسم البقاء في الدوري 
في  سهلة  تكون  لن  »املباراة  املمتاز«.وبني: 
عن  يبحث  اآلخر  هو  النجف  ألن  املطلق 
للفوز  دافعنا  لكن  تهمه،  والنقاط  نفسه، 
أكبر من املنافس، السيما وأن صفوف الفريق 

كاظم  سمير  »املدرب  ان  مكتملة«.وأوضح: 
خالل  من  موسمنا  إنقاذ  في  وجنح  اجتهد 
االقتراب من البقاء في الدوري حيث تفصلنا 
نقطة واحدة وسنهدي نقاط الفوز للمدرب 
على جهوده الكبيرة التي بذلها منذ وصوله 

لقيادة الفريق«.
الثامن  املركز  يحتل  السماوة  أن  إلى  يشار 
عشر برصيد 32 نقطة، فيما يحتل النجف 

املركز ال�15 برصيد 40 نقطة.  

قائد السماوة: سنهدي املدرب نقاط 
مباراة النجف

باسم  العراقي  النفط  مدرب  كشف 
العروض  من  عددا  تلقى  أنه  قاسم 
أحد  من  أقربها  يعد  والعربية،  احمللية 
األندية الكبيرة في لبنان مفضال عدم 
النادي.وقال  اسم  عن  الكشف 
خاصة    تصريحات  في  قاسم 
وصلتني  التي  »العروض 
لكن  احترام  جميعها محط 

العقد األقرب هو املقدم من أحد األندية 
الكبيرة في لبنان«.وتابع: »مت التفاوض 
بشكل مباشر مع رئيس النادي وبشكل 
تفاصيل  على  االتفاق  مت  شخصي 
العقد، لكن هناك خالف على القيمة 
املالية للجهاز الفني املساعد«.وبنّي أن 
للوصول  النادي  مع  جارية  املفاوضات 
حال  وفي  الطرفني،  ترضي  صيغة  إلى 
مت االتفاق سيتم توقيع العقد بشكل 
عقده  بأن  وقت.ونوه  أقرب  في  رسمي 

املوسم  ختام  مع  ينتهي  النفط  مع 
الدوري  نهاية  »أنتظر  وبالتالي  احلالي، 
تفاصيل  عن  اإلفصاح  ميكن  وحينها 
باسم  أن  إلى  اللبناني«.يشار  العرض 
والقوة اجلوية  الزوراء  أندية  قاسم درب 
والشرطة والنفط ودهوك وقاد املنتخب 
للمدرب  املهمة  يترك  أن  قبل  الوطني 
توج  أن  السلوفيني كاتانيتش، وسبق 

باللقب في 3 مناسبات.

باسم قاسم يقرتب من التعاقد مع أحد األندية اللبنانية

احتفل مصطفى كرمي العب أمانة بغداد، بتسجيله 
أن  بعد  وذلك  العراقي،  الدوري  في   100 رقم  الهدف 
تعادل لفريقه  األحد املاضي في مباراة النجف ضمن 

اجلولة السادسة والثالثني من الدوري.
من خالل حمل  اإلجناز،  بهذا  كرمي عن سعادته  وعبر 

تسجيله  بعد  به  ليحتفل  الشخصي  قميصه 
الهدف.

تتوج  بأن  جدا  انه»سعيد  تصريحات  في  كرمي  وقال 
مسيرتي بهذا الكم من األهداف، كما أن الهدف رقم 
وله قيمة سأتذكره كثيرا  اعتبارات معنوية  له   100

في املستقبل«.

من  التهديفي  مشواره  ملواصلة  يطمح  أنه  وأوضح 
في  بغداد  أمانة  مع  له  املتبقيتني  املباراتني  خالل 

املوسم احلالي.
منها  أندية عديدة  مّثل  أن مصطفى كرمي  إلى  يشار 
اجلوية  والقوة  الوسط  ونفط  والكهرباء  الطلبة 

والزوراء قبل أن ميثل أمانة بغداد.

مصطفى كريم حيتفل بهدفه املئوي

القطري،  الشحانية  نادي  أعلن 
العراقي  الدولي  عقد  جتديد 
إضافي  ملوسم  سوالقا،  ريبني 
األولى  الفترة  انتهاء  بعد  آخر 
من التعاقد التي بدأت في يناير/ 
كانون الثاني املاضي.ومت التعاقد 
ليكون  العراقي  املدافع  مع 
احملترف العربي اخلامس، بحسب 
لكرة  القطري  االحتاد  لوائح 
الالعب  يستمر  وبذلك  القدم. 
له  أن سبق  مع الشحانية بعد 

اللعب في صفوف املرخية، الذي 
جهة  اخلور.من  إلى  منه  انتقل 
الشحانية  نادي  يسعى  أخرى 
الوسط  العب  مع  للتعاقد 
يونغ،  دي  نايجل  الهولندي 
الذي سينفصل بشكل رسمي 
وسيكون  األهلي.  النادي  عن 
األقرب  النادي  هو  الشحانية 
لضم نايجل في املوسم املقبل، 
الفريق،  مدرب  رغبة  ظل  في 
اإلسباني خوسيه مورسيا، في 

التعاقد معه.

الشحانية جيدد عقد سوالقا

مفاوضات النجف مع حسن أمحد تصل لطريق مسدود



ديوكوفيتش ينتزع االجناز التارخيي من بني يدي فيدرر يف إنكلرتا

فوزي  رئيسه  أن  القدم  لكرة  املغربي  االحتاد  كشف 
املنتخب  ملشاركة  تقييم  عملية  يجري  لقجع 
الوطني في كأس األمم اإلفريقية في مصر، مع مدربه 
تقدم  عن  التقارير  نافيا  رونار،  هيرفيه  الفرنسي 
لقجع  إن  بيان  في  االحتاد  باستقالته.وقال  األخير 
املنتخب  مشاركة  »لتقييم  رونار  مع  لقائني  عقد 
الوطني في نهائيات كأس إفريقيا لألمم مبصر«، حيث 
النهائي على  ثمن  الدور  من  أقصي بشكل مفاجئ 
يد منتخب بنني بركالت الترجيح 4-1، بعد التعادل 
البيان  ونفى  واإلضافي.  األصلي  الوقتني  في   1-1
التقارير املتداولة على نطاق واسع، بأن رونار قد تقدم 
»تدارسا  واملدرب  لقجع  أن  االحتاد  وأكد  باستقالته. 
الرهانات املستقبلية للنخبة املغربية، واتفقا على 

عقد اجتماعات أخرى في األيام املقبلة«.
من جهته، نشر رونار عبر حسابه على موقع »تويتر« 
التقيت  طلبي،  على  »بناء  فيه  جاء  مقتضبا  بيانا 
القدم.  لكرة  املغربي  االحتاد  رئيس  لقجع  بالسيد 
بالنسبة  انتهت  التي  للبطولة  تقييما  أجرينا 
إلينا. حتدثنا أيضا عن املستقبل، وعرضت له وجهة 
نظري«.أضاف »اتفقنا على عدم اإلدالء بأي تصريحات 
علنية«. وشكل خروج منتخب أسود األطلس الذي 
للمرة  البطولة  لقب  إلحراز  املرشحني  أبرز  من  كان 
وأثار  كبيرة،  مفاجأة   ،1976 بعد  تاريخه  في  الثانية 
رونار. رحيل  احتمال  عن  وتقارير  مغربية  أمل  خيبة 
كما ترك املدرب البالغ 50 عاما الباب مفتوحا حول 
صحفي  مؤمتر  في  بقوله  املنتخب،  مع  مستقبله 
الكثير  مني  ينتظر  أنه  »أعلم  األول  الدور  خالل 
على  مركزين  لنبقى  منا،  الكثير  إفريقيا،  لبطولة 
املنافسة. لن يكون لدي ما أقوله خالل هذه البطولة 
وبعد  ممكنة«.  فترة  ألطول  معا  نكون  أن  في  وآمل 
على  حساباته  عبر  رسالة  املدرب  نشر  اخلسارة، 
هذه  في  أقول،  أن  »أريد  فيها  جاء  التواصل  مواقع 
املغرب،  في  القدم  كرة  لكل محبي  املؤملة  اللحظة 
مدى  على  استثنائيني  كانوا  الذين  لالعبني  شكرا 
أحبهم  أني  لهم  أقول  أن  أريد  الطويلة.  الفترة  هذه 
مغامرتنا.  في  ما  أفضل  فقط  يتذكروا  أن  وعليهم 
»أريد  جناحنا«.أضاف  على  عملوا  الذين  لكل  شكرا 
الى  انتقلوا  الذين  املشجعني  كل  أيضا  أشكر  أن 

مصر، روسيا )ملتابعة مشاركة املنتخب في مونديال 
في  املسار  هذا  طوال  دعمونا  الذين  وكل   ،)2018
الفرح  من  مصنوعة  القدم  كرة   ... وخارجه  املغرب 
مغرب«. دميا  الدرجة.  هذه  الى  نحبها  لهذا  واحلزن. 
رونار تدريب أسود األطلس عام 2016 ويرتبط  وتولى 
بعقد حتى 2022. وخالل األعوام املاضية، قاده الى ربع 
النهائي في كأس األمم اإلفريقية 2017 قبل اخلسارة 
خرج  حيث   2018 مونديال  ونهائيات  مصر،  أمام 
بصعوبة من الدور األول عن مجموعة ضمت إسبانيا 
النهائيات  في  أولى  مشاركة  في  وإيران،  والبرتغال 
العاملية للمنتخب منذ العام 1998.ويظل رونار حتى 
الفوز  من  اآلن  حتى  متكن  الذي  الوحيد  املدرب  اآلن 
باللقب القاري مع منتخبني مختلفني )زامبيا 2012 
مهاجم  عاد  اخر  جانب  من   .)2015 العاج  وساحل 
إلى  دا سيلفا  نيمار  القدم  لكرة  البرازيلي  املنتخب 
تدريبات باريس سان جرمان وسط أجواء متوترة مع 
ناديه الذي كان ينتظره األسبوع املاضي، وتصريحاته 
مع  حققها  التي  »الرميونتادا«  بخصوص  األخيرة 
أبطال  دوري  في  اإلسباني  برشلونة  السابق  فريقه 
أوربا قبل عامني ضد فريقه احلالي سان جرمان. وكان 
أحد أعضاء القسم اإلعالمي للنادي الباريسي أكد 
النادي.  إلى  لوكالة فرانس برس أن نيمار »سيحضر 

األغلى  الالعب  فإن  كارلو«  »مونتي  إذاعة  وبحسب 
في  اإلثنني  »وصل  يورو(  مليون   222( العالم  في 
تدريبية  حصة  في  للمشاركة   »9:10 الساعة  متام 
»اْسَتَقلَّ  نيمار  فإن  ذاته  املصدر  مغلقة.وبحسب 
طائرة من ساو باولو قبل أن يهبط في باريس حوالي 
الساعة 7:30 االثنني«. وكان نيمار مرفوقا بـ«مصوره 
عودته  لدى  سيبوال«  جيل  وصديقه  الشخصي 
إيفلني،  في  النادي  تدريب  مركز  لوج،  دي  كامب  إلى 
وباريس  نيمار  وتواجه  باريزيان.  لو  لصحيفة  وفًقا 
سان جرمان عبر وسائل اإلعالم منذ اإلثنني املاضي 
البرازيلي عن موعد استئناف  عندما تخلف النجم 
اجلديد.وبرر  للموسم  العاصمة  فريق  في  التدريبات 
املقربون من نيمار غيابه بالتزاماته التي كانت مقررة 
منذ فترة طويلة بينها دورة في كرة القدم اخلماسية 
التي  نيمار،  مؤسسة  اخليرية،  مؤسسته  لصالح 
مقرها في برايا غراندي )جنوب شرق البرازيل(، ما دفع 
ناديه إلصدار بيان الذع بحقه، معربا عن »استنكاره« 
إذن  يكن قد حصل على  لم  الالعب  وأن  األمر،  لهذا 
»االجراءات  اتخاذ  من  ومحذرا  الغياب،  لهذا  مسبق 
املناسبة«.نيمار يستأنف التدريبات في سان جرمان 

للموسم اجلديد
نيمار يستأنف التدريبات في سان جرمان للموسم 

اجلديد
»تفسير احلديث عن الرميونتادا«

شريطا  بنشره  السبت  التوتر  حدة  من  نيمار  وزاد 
الكتلوني  النادي  شعار  فيه  يظهر  قصيرا  مصورا 
صفوفه  إلى  العودة  في  يرغب  حيث  إسبانيا،  بطل 
»أوه  ملوقع  حديث  في  ذلك  بعد  وأكد  الصيف،  هذا 
ماي غول« ان إحدى أجمل ذكرياته في كرة القدم هي 
في  الكتلوني  النادي  مع  حققها  التي  »الرميونتادا« 
دوري أبطال أوربا قبل عامني ضد ناديه احلالي باريس 
سان جرمان، معززا التقارير عن رغبة باتت أقرب الى 
نية غير خافية، بالعودة الى إسبانيا. وأشار نيمار في 
حديثه الى الدور ثمن النهائي ملسابقة دوري األبطال 
برشلونة  خسر  عندما   ،2017-2016 موسم  في 
اإلياب  في  معجزة  وحقق  باريس،  في  ذهابا  صفر-4 
عندما استضاف سان جرمان في ملعب كامب نو، 
روبرتو  سيرجي  سجله  بهدف   1-6 الفوز  من  ومتكن 
في الثواني األخيرة من الوقت بدل الضائع، بتمريرة 
حاسمة من نيمار بالذات الذي كان قد سجل هدفني 
انتقادات  نيمار  وأثار  الستة.  فريقه  أهدافه  من 
واسعة من مشجعي فريقه عبر مواقع التواصل، اذ 
تداول عدد منهم شريطا يقوم فيه أحدهم بإشعال 
قميص الالعب الذي يحمل الرقم )10(، بينما تالعب 

قميصه،  حامال  نيمار  فيه  يظهر  بشريط  آخرون 
في  القميص  برمي  قيامه  تظهر  نهايته  وجعلوا 
سلة املهمالت. ومن املنتظر أن يعقد نيمار اجتماعا 
مواطنه  العاصمة  لنادي  اجلديد  الرياضي  املدير  مع 
الرميونتادا في  إثارة موضوع  ليوناردو لتفسير سبب 
هذه األيام بالذات باإلضافة إلى مواضيع خالف كثيرة 

بني النادي والالعب.
والده يدافع عنه

لنجم  أعمال  ووكيل  والد  سانتوس،  نيمار  ودافع 
في  حسابه  على  جنله  عن  األحد  البرازيلي، 
ابنه  تصريحات  حتوير  مت  أن  إلى  مشيرا  إنستاغرام 
إن  األخير  فيها  يقول  التي  األولى  املرة  ليست  وأنها 
املباريات  أهم  من  »واحدة  كانت  »الرميونتادا«  مباراة 
في مسيرته«. وكتب والد نيمار »لم يقلل في أي وقت 
من األوقات االحترام لباريس سان جرمان أو لالعبني 
»هناك  2017«.وأضاف  عام  املباراة  هذه  لعبوا  الذين 
الكثير من الصحفيني واملشجعني في جميع أنحاء 
التي كان لها  املباراة هي  أن هذه  يرون  الذين  العالم 
أكبر األثر في مسيرته االحترافية مع األندية، فلماذا 

إلى  نيمار  عودة  وتصطدم  املرة؟«.  هذه  اجلدل  هذا 
كتلونيا بالعديد من العراقيل خصوصا املالية.

وكان ليوناردو فتح الباب أمام رحيل مواطنه 
بقوله »بإمكان نيمار ترك باريس سان جرمان 
اجلميع«.يضاف  يناسب  إذا كان هناك عرض 

النادي  ذلك الى تصريحات أدلى بها رئيس 
فرانس  جمللة  اخلليفي  ناصر  القطري 
»أريد  فيها  قال  املاضي،  الشهر  فوتبول 

العبني جاهزين لتقدمي كل شيء للدفاع عن 
مشروع  في  واالنخراط  القميص  شرف 

النادي. من ال يريد، أو ال يفهم، نلتقي 
ونتحدث. هناك بالطبع عقود 

األولوية  لكن  نحترمها، 
املشروع  لتماسك 
لم   .. كامل  بشكل 
على  أحد  يجبره 
التوقيع معنا )نيمار(. 
أحد. جاء  يدفعه  لم 
كاملة  دراية  على 
بهذا  لالنخراط 
فضال  و . » ع و ملشر ا

عن ذلك، فإن برشلونة دفع يوم اجلمعة املاضي 120 
مليون يورو قيمة الشرط اجلزائي في عقد املهاجم 
مدريد  أتلتيكو  فريق  مع  غريزمان  انطوان  الفرنسي 
من أجل ضمه إلى كامب نو. وأخيرا، ذكرت صحيفة 
»موندو ديبورتيفو« الكتلونية الرياضية أن سلطات 
يورو  مليون   35 بـ  نيمار  تطالب  اإلسبانية  الضرائب 
في قضية تتعلق بالتهرب الضريبي عندما كان يدافع 
الكتلوني.ويخضع العب سانتوس  الفريق  ألوان  عن 
في  الضريبي  التهرب  تهمة  في  للتحقيق  السابق 
فترة  نيمار  ويعيش  احمللية.  وفًقا للصحافة  البرازيل 
مضطربة في ظل اتهامات موجهة إليه من مواطنته 
عارضة األزياء ناجيال ترينيدادي باغتصابها في أحد 
هو  دفع  بعدما  املاضي،  أيار/مايو  في  باريس  فنادق 
تكاليف سفرها وإقامتها. وانضم نيمار الى الفريق 
الباريسي في صيف العام 2017 مقابل 222 مليون 
مع  تعاقده  لفسخ  اجلزائي  البند  قيمة  كانت  يورو، 
النادي الكتلوني. وبعد موسمني في باريس شابتهما 
غيابات مطولة بسبب اإلصابات، وفشل في حتقيق 
في  السيما  املرجوة  النتائج 
أبطال  دوري  مسابقة 
التقارير  أشارت  أوربا، 
في اآلونة األخيرة الى 
رغبة نيمار في العودة 
الفريق  برشلونة،  الى 
الذي دافع عن ألوانه منذ 
االنتقال  قبل   2013 العام 

الى فرنسا .

 انتزع الصربي نوفاك ديوكوفيتش املصنف أول اجنازا تاريخيا 
من بني يدي السويسري روجيه فيدرر الثاني، وذلك بانقاذه 
نقطتني كانتا كفيلتني بجعل األخير أكبر العب يتوج بطال 
الحدى البطوالت الكبرى، محتفظا بلقب بطولة وميبلدون 
البطولة  تاريخ  األحد بعد مباراة نهائية كانت األطول في 
البطوالت  ثالثة  نهائي  ديوكوفيتش  وحسم  اإلنكليزية. 
 )5-7( بنتيجة 6-7  الكبرى في 4 ساعات و55 دقيقة  األربع 
و1-6 و7-6 )7-4( و4-6 و13-12 )7-3(، رافعا رصيده الى 5 ألقاب 

في البطولة اإلنكليزية و16 في الغراند سالم.
بلقب  يحتفظ  بطل  أول  عاما   32 البالغ  الصربي  وأصبح 
اإلنكليزية منذ عام 2015، حني حقق هو نفسه  البطولة 
هذا األمر بفوزه في النهائي على فيدرر بالذات للعام الثاني 
تواليا، حارما األخير من تعزيز رقمه القياسي كأكثر الالعبني 
السواء. على   )20( سالم  والغراند   )8( وميبلدون  في  تتويجا 

وبعد أن أصبح خالل النسخة احلالية من وميبلدون أول العب 
الفوز  يحقق  العبة  أكثر أو  أو  مباراة   350 في 

الغراند  في  سالم وأول من يحقق )353( 
أكثر  أو  فوز  البطولة 100  في   )101(
أو  البطوالت اإلنكليزية  من  أي 
كان  فيدرر الذي يحتفل الكبرى، 

آب/أغسطس   8 ميني في  الـ38،  مبيالده 
روزوول النفس بتخطي رقم  كني  األسترالي 

بطل  تاريخ كأكبر  في 

عام  توج  حني  يوما  و62  عاما   37 يبلغ  )كان  سالم  الغراند 
ديوكوفيتش  أمام  سقط  لكنه  أستراليا(،  ببطولة   1972

للمرة اخلامسة تواليا والـ26 من أصل 48 مواجهة بينهما.
تاريخيا،  نهائي  وكان  البطولة  تاريخ  في  األطول  النهائي 
اإلنكليزية  البطولة  تاريخ  في  األطول  أصبح  ألنه  ليس 
متفوقا  دقيقة،  و55  ساعات   4 استغرق  بعدما  وحسب 
على نهائي 2008 الذي فاز به نادال على فيدرر بالذات في 4 
ساعات و48 دقيقة، بل ألنه حسم في اجملموعة اخلامسة 
على  األولى  للمرة   )12-12( شوطا   24 بعد  فاصل  بشوط 
اإلطالق.وصنف ديوكوفيتش لقاء بأنه »إذا لم يكن النهائي 
األكثر إثارة في مسيرتي، فهو بالتأكيد بني أفضل اثنني أو 
التاريخ،  في  الالعبني  أعظم  أحد  ضد  مسيرتي  في  ثالثة 
أحترمه«، مضيفا »لألسف، في هذا  الذي  رودجر  بشخص 
يكون  أن  وكاد  يخسر«.  أن  أحد  على  املباريات،  من  النوع 
املواجهة حني كان فيدرر  الالعب اخلاسر من هذه  الصربي 
متقدما 8-7 واإلرسال بحوزته حلسم اللقاء واللقب، لكنه 
فرط بفرصتني إلنهاء املواجهة وسمح لديوكوفيتش بادراك 
ديوكوفيتش  وتطرق  السويسري.  إرسال  على   8-8 التعادل 
الى هذه النقطة بالقول »إنه أمر ال يصدق أن تكون على بعد 
نقطتني من خسارة املباراة وأن تعود. وغريب أن تلعب شوطا 
وميبدون  بلقب  الفوز  بأن  12-12«، كاشفا  والنتيجة  فاصال 
كان مبثابة احللم له منذ الصغر. وأوضح بأنه »عندما كنت 
طفال بعمر الرابعة أو اخلامسة وأنا أحلم بأن أصبح العب 
كنت  لي.  بالنسبة  )احللم(  البطولة  كانت  هذه  التنس، 
هنا  أكون  أن  غرفتي.  في  مختلفة  مواد  من  كؤوسا  أصنع 
ألتشارك ذلك مع والدي، إبني، وفريقي، فهذا أمر مميز جدا«.

ارساله  على  الشوط  الالعبني  من  كل  حسم  أن  وبعد 
بسهولة في الثالثة األولى، حصل فيدرر على فرصة كسر 
أنقذ  األخير  الرابع لكن  الشوط  الصربي في  ارسال 

أخرى  فرصة  أي  دون  املوقف  سيد  التعادل  ليبقى  الوضع، 
ألي منهما لكسر ارسال اآلخر، فاحتكما الى شوط فاصل 
تسيده التعادل ايضا حتى حسمه ديوكوفيتش حني انتزع 
السويسري،  منافسه  إرسال  على  عشرة  الثانية  النقطة 
فيدرر  رد  وجاء  بقليل.  ساعة  من  أقل  في  اجملموعة  منهيا 
على  األول  بالشوط  فاز  حيث  الثانية  اجملموعة  في  قاسيا 
إرسال ديوكوفيتش الذي تنازل ايضا عن ارساله في الشوط 
الثالث، وكان ذلك كافيا للسويسري للسير باجملموعة الى 
اللقب  حامل  إرسال  كسر  ثم  4-صفر،  بتقدمه  األمان  بر 
 1-6 اجملموعة  ليحسم  السابع،  الشوط  في  الثالثة  للمرة 

في 25 دقيقة فقط.

في  الثاني  فوزه  آيرت  فان  فوت  البلجيكي  حقق   
النسخة الـ106 من طواف فرنسا الدولي للدراجات 
امتدت  التي  العاشرة  املرحلة  بانهائه  الهوائية، 
في  وألبي،  سانت-فلور  بني  كم   217.5 ملسافة 
الذي  عاما  الـ24  ابن  آيرت،  فان  وتقدم  األول.  املركز 
فاز باملرحلة الثانية من النسخة احلالية مع فريقه 
الساعة،  ضد  الفرق  مرحلة  في  جمبو-فيسما 
بفارق السرعة النهائية على كل من اإليطالي إيليا 
فيفياني واألستراليني كاليب إيوان ومايكل ماثيوز 
ساغان. بيتر  السلوفاكي  السابق  العالم  وبطل 

تسبق  التي  مرحلة  األوائل  الـ28  الدراجون  وأنهى 
أول يوم راحة، بنفس التوقيت ومن بينهم متصدر 
الترتيب العام وصاحب القميص األصفر الفرنسي 
عشر  احلادي  املركز  في  حل  الذي  أالفيليب  جان 
وابتعد في الصدارة بفارق دقيقة و12 ثانية بعد أن 
املالحق  هوية  ثانية.وتغيرت   23 األحد  الفارق  كان 
جيراينت  البريطاني  أصبح  إذ  ألالفيليب،  األول 
توماس حامل اللقب الذي حل مباشرة خلف الدراج 
الفرنسي في مرحلة اإلثنني، مستفيدا من اكتفاء 
بفارق  الـ57  باملركز  تشيكوني  جوليو  اإليطالي 
دقيقة و9 ثوان عن املتصدر ما تسبب بتراجعه الى 
املركز العاشر.ولم تكن حال الفرنسي ثيبو بينو أو 
النيوزيلندي جورج بينيت أفضل من تشيكوني، إذ 
تنازال عن املركزين الثالث والرابع لصالح الكولومبي 
كرويسفيك،  ستيفن  والهولندي  برنال  ايغان 
األوائل.أالفيليب في  العشرة  ترتيب  وأصبحا خارج 

القمة رغم حلوله في املركز احلادي عشر
احلادي  املركز  في  حلوله  رغم  القمة  في  أالفيليب 

عشرترتيب اخلمسة األوائل في املرحلة العاشرة:
1. البلجيكي فوت فان آيرت 4:49.39 ساعات

2. اإليطالي إيليا فيفياني التوقيت ذاته
3. األسترالي كاليب إيوان التوقيت ذاته

4. األسترالي ميكايل ماثيوز التوقيت ذاته
5. السلوفاكي بيتر ساغان التوقيت ذاته

البرتغالي  ان  بريطاني،  صحفي  تقرير  أكد 
دورًا  لعب  يوفنتوس،  مهاجم  رونالدو،  كريستيانو 
ليخت،  دي  ماتياس  الهولندي  اقتراب  في  كبيًرا 
مدافع أياكس، من التوقيع للسيدة العجوز.وأشارت 
العديد من التقارير إلى أن دي ليخت سيحضر اليوم 
في  الطبي  للكشف  يخضع  أن  على  تورينو،  إلى 

يوفنتوس، اليوم.
رونالدو  فإن  البريطانية،  »ميرور«  لصحيفة  ووفًقا 
اختيار دي ليخت لعرض  السالح احلاسم في  كان 
يوفنتوس، ورفض االنتقال إلى باريس سان جيرمان 
أو برشلونة.وأشارت إلى كلمات رونالدو لدي ليخت 
األوربية عندما حث  األمم  دوري  بطولة  نهائي  عقب 
السيدة  قميص  ارتداء  على  الهولندي  الالعب 
رونالدو،  مع  حديثه  على  ليخت  دي  وعلق  العجوز. 
قائاًل: »لم أفهمه في البداية، ولذلك صدمت قليالً، 

ثم ضحكت ولم أقل شيًئا«.

األعلى  املثل  كان  رونالدو  أن  الصحيفة  وأوضحت 
أراد  ولذلك  طفاًل،  األخير  كان  عندما  ليخت  لدي 
أن  يذكر  تورينو.  في  يزامله  أن  الهولندي  املدافع 
صفقة انتقال دي ليخت من أياكس أمستردام إلى 

يوفنتوس ستبلغ 67.5 مليون إسترليني .

مانشستر  أن  بريطاني،  صحفي  تقرير  أكد 
بحارسه  االحتفاظ  من  قريًبا  بات  يونايتد 

اإلسباني دافيد دي خيا.
ووفًقا لشبكة »سكاي سبورتس«، فإن الثقة 
أجل  من  ترافورد«،  »أولد  قلعة  داخل  تتزايد 
توقيع دي خيا على عقد جديد مع الشياطني 
في  ينتهي  احلالي  تعاقده  أن  سيما  ال  احلمر، 

صيف 2020.
جانب  من  األخير  العرض  أن  إلى  وأشارت 

على  خيا  دي  حصول  يتضمن  اليونايتد 
ألف   375 إلى   350 من  يتراوح  أسبوعي  راتب 

إسترليني.
بني  استمرت  التي  املفاوضات  أن  وأوضحت 
جديد،  دون  عام  من  ألكثر  واحلارس  النادي 

اقتربت من الوصول إلى نقطة النهاية.
يذكر أن دي خيا خالل الفترة السابقة ارتبط 
باالنتقال إلى باريس سان جيرمان ويوفنتوس، 
»أولد  في  ببقائه  متفائل  اآلن  اليونايتد  لكن 

ترافورد« لسنوات مقبلة.
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ــن زيدان، مدرب  ــي زين الدي عاد الفرنس
ريال مدريد، إلى معسكر امليرجني املُقام 
ــة قيادة  ــدا، ملواصل ــي مونتريال بكن ف
ــم  ــتعدادات الفريق امللكي للموس اس

اجلديد.
ــكر ريال مدريد؛  ــدان، غادر معس كان زي
ــبب احلالة الصحية اخلطيرة التي  بس
كان مير بها شقيقه، وتوفي على إثرها.

ــدو ديبورتيفو«  ــة »مون ووفًقا لصحيف

ــي  الفرنس ــدرب  امل ــإنَّ  ف ــبانية،  اإلس
ــي، بعدما حصل  ــيقود مران امليرجن س

الالعبون على راحة باألمس.
ــق نتائج جيدة في  ويريد امليرجني حتقي

املوسم املقبل، بعد موسم كارثي.
ــرم هذا الصيف  ــر أن ريال مدريد أب يُذك
أكثر من صفقة مميزة، ويعد أبرزها إيدين 
هازارد، ولوكا يوفيتش، وفيرالند ميندي، 

ورودريجو جوس، وإيدير ميليتاو.

زيدان يعود ملعسكر ريال مدريد
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كريستيانو السالح احلاسم يف صفقة دي ليخت

بعد النتائج السيئة يف االمم االفريقية مبصر املغرب يفتح مع رونار صفحة 
التقييم بعد اإلقصاء من البطولة القارية

املرحلة العاشرة من طواف فرنسا من نصيب فان آيرت

مانشسرت يونايتد يقرتب من 
إنهاء صداع دي خيا

نيمار يعود لتدريبات سان جرمان وسط أجواء متوترة



ال تُعلن احلكومة العراقية واجلهات 
املس��ؤولة عن عدد قتلى وجرحى 
احل��رب على تنظي��م »داعش« من 
القوات العس��كرية التي تش��مل 
اجليش والشرطة وفصائل »احلشد 
الش��عبي« الذين قاتلوا التنظيم 

في السنوات األربع املاضية.
لكن تش��ير األرقام التقديرية وما 
وعس��كريون،  مس��ؤولون  يسربه 
إلى أّن عددهم يبلغ عشرات اآلالف 

بني قتيل وجريح ومفقود.
»احلش��د  فصائ��ل  وتتص��در 
باق��ي  ب��ني  القائم��ة  الش��عبي« 
الت��ي  العراقي��ة  التش��كيالت 
خاضت املع��ارك، ويع��زو مراقبون 
ذل��ك إلى س��رعة جتميعه��م، في 

وق��ت كان معظمه��م ب��ال تدريب 
على الس��الح أو معارك الشوارع 
الت��ي خاضوها ف��ي مناطق غرب 
وش��مال البالد، إضافة إلى انهيار 
أغلب وح��دات اجليش العراقي في 
األسابيع األولى الجتياح »داعش« 

شمال وغرب العراق .
كذلك، ف��إّن أغلب الش��هداء هم 

م��ن مدن وس��ط الع��راق وجنوبه، 
حيث تسّجل نس��ب مرتفعة من 
الفقر وس��وء اخلدم��ات والبطالة، 
مقارن��ة مع بقية املدن املس��تقرة 

أمنياً في العراق.
وعلى الرغم من انتهاء احلرب على 
»داعش« قبل عامني بتحرير مدينة 
املوصل، آخر معق��ل للتنظيم، إال 

أّن تأكيدات من مسؤولني عراقيني 
وأعضاء ف��ي البرملان، تش��ير إلى 
أّن آلي��ة تعوي��ض ذوي القتلى من 
القوات املس��لحة ما ت��زال مبثابة 
لألهال��ي  بالنس��بة  مش��كلة 
املفجوعني، بسبب البيروقراطية 

ومزاجية البعض.
وسط ذلك كله، ما تزال احلكومة 
تتجنب إل��ى اآلن اإلعالن عن عدد 
الضحاي��ا الكلي واجله��ات التي 
يتبع��ون لها، وهو م��ا جعل ذلك 
باب��اً للمزاي��دة السياس��ية ب��ني 
الكت��ل واألح��زاب والفصائل في 
كونه��ا قدمت تضحيات أكثر من 

غيرها .
املاضية  االنتخاب��ات  وقد كان��ت 
ه��ذه  ملث��ل  واضح��اً  مس��رحاً 
املزاي��دات، في وقت تعاني عائالت 
القتل��ى م��ن اإلهم��ال، كم��ا في 
البص��رة وكرب��الء وذي ق��ار، أعلى 
مدن اجلنوب العراقي، التي قدمت 
خس��ائر بش��رية في معارك حترير 

البالد من تنظيم »داعش«.
العراقية  وتستغّل بعض األحزاب 
للتروي��ج  »الش��هداء«  مل��ف 
لنفس��ها والتفاخر بعدد قتالها، 
وهو ما يح��دث اآلن ضم��ن حراك 
ترتيب املش��هد االنتخابي جملالس 
احملافظ��ات الت��ي يوش��ك العراق 
على إجرائها في األش��هر الستة 

املقبلة.
من جهت��ه، قال نائ��ب عن حتالف 
»اإلعم��ار واإلص��الح«، إّن »أحزاب��اً 
التضحي��ات  اس��تغلت  عراقي��ة 
التي قدمه��ا املقاتلون في املعارك 
ض��ّد داع��ش، لنيل أكب��ر عدد من 

األصوات.
وقد تباهت األح��زاب بأنها قدمت 
الش��هداء، م��ع العلم أنه��ا بعد 

فوزه��ا ل��م تس��َع إل��ى أي قانون 
يحمي ذوي القتل��ى ويضمن لهم 

كرامة العيش« .
ب��دوره، اعتبر عض��و اجمللس احمللي 
أّن »ذوي  فيه��ا، حس��ن الوائل��ي، 
ش��هداء احلش��د الش��عبي ه��م 
األكث��ر مظلومية ب��ني باقي فئات 
قتلى احلرب ضّد داعش، ألّن قسماً 
منهم اس��تلم الرواتب التقاعدية 
اخلاصة بهم، وهناك قسم آخر ما 
زال يواجه اإلجراءات الروتينية من 

أجل احلصول على املستحقات«.
وأوضح، أّن »هناك من استلم قطع 
أراض، ولكنها غير مميزة، ألنها تقع 

في مناطق نائية غير مخدومة«.
وأش��ار الوائل��ي، إل��ى أّن »ذي ق��ار 
أعط��ت الكثير من الش��هداء، وال 
ب��ّد من تعويض ذويه��م، من خالل 
عب��ر  مس��تحقاتهم  منحه��م 
توفير الرواتب التي تؤس��س لهم 
حياة كرمية، ومس��اكن من خالل 
اس��تحداث أحياء جدي��دة، وبناء 
مجمعات سكنية لهم، بدالً من 
احلياة الصعبة التي يعيشونها، 
بعدما فقدوا أبناءهم الذين كانوا 
ميثلون املعي��ل الوحيد لهم على 

األغلب«.
وذك��ر مص��در برملان��ي ان هن��اك 
مس��اع للحد من استغالل قوى 
“داع��ش”  ضحاي��ا  سياس��ية 
بالدعايات، مش��يرا الى ان أحزاباً 
عراقي��ة اس��تغلت التضحي��ات 

لنيل أكبر عدد من األصوات.
وق��ال املص��در ان��ه “م��ن املرّجح 
تتف��ق احلكوم��ة ومفوضي��ة  أن 
االنتخاب��ات على إضافة ش��رط 
والدعاي��ات  للحم��الت  جدي��د 
السياس��ية، وهو عدم استغالل 
احل��رب  وأس��ماء ضحاي��ا  ص��ور 

على داعش، وعزل ه��ذا امللف عن 
السياسة بشكل كامل”، موضحاً 
أّن “املوضوع أخالقي بحت، وهناك 

ق��وى وكتل سياس��ية تس��تغله 

بني فت��رة وأخرى مبناس��بة أو غير 
مناس��بة، في ح��ني أّن من ضّحوا 
للخ��الص من داعش ل��م يخرجوا 

ألجل حزب أو كتلة سياسية”.
وتاب��ع أّن “ع��دد الضحاي��ا يبل��غ 
عش��رات اآلالف ب��ني قتيل وجريح 

ومفقود” .
وأوض��ح النائب ال��ذي فّضل عدم 
الكش��ف ع��ن اس��مه، أّن “قانون 
العراقي��ة  الش��هداء  مؤسس��ة 
م��ا ي��زال غي��ر خاض��ع للتطبيق 
بص��ورة كامل��ة من قب��ل اجلهات 
التنفيذية”، معتب��راً أّن “تطبيقه 
بحذافي��ره سيس��كت األح��زاب، 
ول��ن يُبق��ي لها أي حج��ة أو دليل 

لالستغالل” .

يب��دو أن تداعي��ات تخفي��ض اإلمارات 
قواته��ا ف��ي اليم��ن لن تقتص��ر على 
زعزع��ة حتالفه��ا مع الس��عودية، في 
مرحلة تش��هد توتًرا شديًدا مع إيران، 
بل قد متتد إلى تقليص سياستها في 
املنطقة القائمة على التدخل، مقابل 
حديث عن رغبة إماراتية في “التفرغ” 

للملف الليبي، وفق خبراء.
بوتي��رة متس��ارعة، تت��ردد أنب��اء عن 
نية أب��و ظبي االنتقال ف��ي اليمن من 
إلى خطة  “استراتيجية عس��كرية” 
تق��وم عل��ى حتقي��ق “الس��الم أوالً”، 
في ظ��ل حديث عن تدخل مس��ؤولني 
س��عوديني، حملاول��ة ثنيه��ا ع��ن ق��رار 
الرياض “بخيبة  االنسحاب، وش��عور 

أمل كبيرة”.
واإلمارات هي ثاني أكبر دولة في حتالف 
عس��كري عربي، تتزعمه الس��عودية 
منذ م��ارس/ آذار 2015، وينفذ عمليات 
ف��ي اليم��ن، دعًم��ا للق��وات املوالية 
للحكومة، في مواجهة قوات جماعة 

“أنصار اهلل”.
وبش��كل رئيس��ي، تش��رف أبو ظبي، 
من��ذ منتص��ف 2015، عل��ى امللف��ني 
العس��كري واألمن��ي ف��ي احملافظ��ات 
اجلنوبية والش��رقية احمل��ررة من الثوار 
عل��ى  يس��يطرون  الذي��ن  احلوثي��ني، 
العاصمة صنعاء  محافظات، بينه��ا 

منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
كلف��ة احل��رب الكبي��رة ف��ي اليم��ن، 
يراها خبراء سياس��يون وعس��كريون 
أبوظب��ي  ق��رار  ف��ي  رئيًس��ا  س��بًبا 
تخفي��ض قواته��ا، ضم��ن مراجع��ة 

ش��املة لسياس��اتها اخلارجية، 
متهي��دا إلع��ادة متوض��ع إقليمي 

استراتيجي.
وعزا اخلبراء ذلك إلى كون اإلمارات 
التي  الكبيرة”،  ب�”الدولة  ليست 
ميكنه��ا التعاط��ي م��ع أكثر من 
ملف في آن واحد، وهو ما أظهرته 
أوراقه��ا املبعث��رة ف��ي املنطقة، 
التي تشهد استقطابًا حاًدا في 

السنوات األخيرة.
وبالنسبة لتداعيات القرار، توقع 
“انس��حاب  عس��كريان  خبيران 

تدريج��ي” إماراتي م��ن امللفني الليبي 
والسوداني، خالل الفترة املقبلة .

لك��ن خبي��ًرا آخ��ر بالش��أن الليب��ي 
اس��تبعد نية أبو ظبي االنسحاب من 
البل��د العربي الغن��ي بالنفط )ليبيا(، 

وربط بني تراجعها في اليمن ورغبتها 
في “التفرغ” للملف الليبي، عبر دعم 
حليفها اللواء املتقاعد خليفة حفتر، 

قائد قوات شرقي ليبيا .
وتعاني ليبي��ا، من��ذ 2011، من صراع 
عل��ى الش��رعية والس��لطة، يترك��ز 
حالًي��ا، بني حفت��ر وحكوم��ة الوفاق 

الوطني، املعترف بها دولًيا.

خيبة أمل سعودية
قب��ل أي��ام نقلت وس��ائل إع��الم عن 
مس��ؤول إمارات��ي رفي��ع املس��توى أن 
أبو ظبي تس��حب قواته��ا من اليمن، 
ضمن خطة “إعادة انتش��ار”؛ ألسباب 

“استراتيجية وتكتيكية”.
وأف��ادت صحيف��ة “نيوي��ورك تامي��ز” 
األمريكي��ة، بتدخ��ل مس��ؤولني ف��ي 

الديوان امللكي الس��عودي حملاولة ثني 
اإلمارات عن س��حب قواتها، مش��ددة 
على أن “الس��عوديني ش��عروا بخيبة 

أمل كبيرة من قرار أبو ظبي”.
ونقل��ت الصحيفة عن دبلوماس��يني 

غربي��ني وع��رب مطلع��ني قوله��م إن 
خفًضا ف��ي ع��دد الق��وات اإلماراتية 
ح��دث بالفع��ل، مدفوًع��ا برغب��ة في 
اخلروج من حرب مكلفة للغاية، حتى 
لو أغضب ذلك حلفاءهم السعوديني.

تضارب املصالح
“تضارب املصال��ح واختالف األهداف” 
ب��ني الري��اض وأب��و ظب��ي، رأى اخلبي��ر 
السياس��ي، كامل عبد اهلل، أنه يقف 

خلف قرار اإلمارات.
وأضاف عب��د اهلل أن مراحل العمليات 
ف��ي اليمن، “تعري التحال��ف العربي، 
ال��ذي كان يت��م تقدمي��ه إعالمًيا على 
أن��ه كيان وتكتل متماس��ك ومتوافق 

األهداف”.
واستشهد مبمارسات كانت تشير إلى 

خالفات تتس��ع بني البلدين مع إطالة 
أمد العمليات في اليمن، ك�”محاوالت 
تقس��يم ذلك البلد العربي بني شمال 

وجنوب”.
مس��اٍع  األخي��رة  الفت��رة  وش��هدت 

خارجي��ة لتس��ويق فك��رة انفص��ال 
جن��وب اليمن عن ش��ماله، بإيعاز من 

اإلمارات، وفق منتقدين.
وكذلك توتر ملحوظ من حني إلى آخر 
بني احلكومة اليمني��ة، التي يدعمها 
التحالف، وبني أبو ظبي، التي يتهمها 
مس��ؤولون ميني��ون بامت��الك أجن��دة 
مصالح خاصة بعي��ًدا عن التحالف، 

وهو ما تنفيه.
متفًقا مع الطرح السابق، قال اخلبير 
األردني، قاص��د محمود،  العس��كري 
لألناض��ول إن��ه يوج��د تع��ارض ف��ي 
اإلماراتي��ة  الس��عودية  السياس��ات 
باليم��ن، ف��ي ظ��ل ع��دم وج��ود رؤية 
واضح��ة لنهاي��ة احل��رب )ب��دأت قبل 
خمس س��نوات(، التي بات��ت كلفتها 

عالية جًدا.
في االجتاه ذاته، ذهب اخلبير العسكري 
املصري، صفوت الزيات، إلى أن اإلمارات 

باتت أم��ام “نقط��ة انعط��اف حادة 
بشأن جدوى املشاركة خارج حدودها 

سياسًيا وعسكريًا ودبلوماسًيا”.
وأض��اف الزيات أن “إعالن اخلروج بهذا 
الش��كل املفاج��ئ يعد تعبي��ًرا عن 
إدراك بع��دم جدوى احلل العس��كري 
في اليمن، بجانب اخلالفات الشديدة 
إدارة  م��ع الس��عودية ف��ي أس��لوب 

العمليات منذ األيام األولى”.
كما أن “هن��اك حالة عدم رضا داخل 
اإلمارات، فبعض النافذين في الداخل 
لم يك��ن لديهم الرض��ا الكامل عن 
حتم��ل كلفة ح��رب بالوكال��ة”، وفق 

الزيات .
انكماش تدريجي

العس��كريان  اخلبي��ران  يتوق��ع 
“انس��حاب وانكم��اش تدريجي” من 
جانب أبو ظبي، خالل الفترة املقبلة، 
في سياستها التوسعية باملنطقة، 
خاصة في ليبيا والسودان، على غرار 

اليمن.
ورأى محم��ود أن اإلم��ارات في مرحلة 
اخلارجي��ة  مللفاته��ا  ترتي��ب  إع��ادة 
“بطريقة أكثر قبواًل لشعبها وللعالم 

العربي”.
وتوقع في الوقت ذاته انسحابًا إمارتيا 
م��ن امللفني الليب��ي والس��وداني، “إذا 
كان��ت سياس��ة التخفي��ض باليمن 
مبنية على تخفيض النفقات املترتبة 

على التدخل هناك”.
واستش��هد ب��أن املل��ف الليب��ي أقل 
وضوًحا م��ن نظيره اليمن��ي، وكلفته 
أكبر من الناحيتني املادية والعسكرية 
عل��ى اإلم��ارات، “خاص��ة وأن دوره��ا 
العسكري في ليبيا أكثر وضوًحا على 

أرض الواقع”.
االهتمام��ات  أن  عل��ى  ش��دد  لكّن��ه 
اإلماراتي��ة ف��ي ليبيا “اس��تراتيجية 

تصل إلى املستوى احليوي”.
واس��تدرك قائاًل: “أبو ظب��ي غير قادرة 
على االستمرار في امللف الذي ال يوجد 

به أي ضوء في نهاية النفق املظلم”.
أما عن الس��ودان فرأى أنه “من املبكر 
اجل��زم بوجود تدخ��ل إماراتي مباش��ر 
هناك.. قد يكون تدخاًل استخباريًا من 
دون ت��ورط مادي ومعنوي وعس��كري، 

على عكس اليمن وليبيا”.
ويته��م س��ودانيون كاًل م��ن اإلمارات 
والس��عودية ومص��ر بدع��م اجملل��س 
العس��كري االنتقال��ي ف��ي مواجهة 
“ق��وى إعالن احلري��ة والتغيي��ر”، التي 
إل��ى  الس��لطة  بتس��ليم  تطال��ب 

املدنيني.
ويتول��ى ه��ذا اجملل��س الس��لطة منذ 
أن عزل��ت قيادة اجليش، ف��ي 11 أبريل/ 

نيس��ان املاض��ي، عم��ر البش��ير م��ن 
الرئاس��ة )1989: 2019(، حت��ت وط��أة 

احتجاج��ات ش��عبية، ب��دأت أواخ��ر 
العام املاضي، تندي��ًدا بتردي األوضاع 

االقتصادية.
أما الزيات فق��ال إن تورط اإلمارات في 
أكث��ر م��ن ملف ف��ي خريطة الش��رق 
األوس��ط، دفعها إل��ى “مراجعة حادة 

لتدخ��ل ال تتحمل��ه ويف��وق عمقها 
السكاني واجلغرافي واالجتماعي”.

وتوقع أن “تدفع الدروس املستفادة من 
احلرب اليمنية اإلمارات إلى مراجعة 

موقفها من ليبيا”.

تفرغ للملف الليبي
على خ��الف الطرح الس��ابق، ذهب 
أن  إل��ى  اهلل  عب��د  كام��ل  اخلبي��ر 
االنسحاب اإلماراتي من اليمن هدفه 
ه��و “التف��رغ لدعم مس��تخدمها 
في ليبيا، حفتر، بع��د تعثر حملته 
العسكرية على العاصمة طرابلس 

)غرب(”.
املاض��ي  نيس��ان  أبري��ل/   4 ومن��ذ 
تش��ن قوات حفتر هجوًم��ا متعثًرا 
مق��ر  طرابل��س،  عل��ى  للس��يطرة 

حكومة الوفاق الوطني.
واستش��هد عب��د اهلل ف��ي طرحه مبا 
ذكره وزي��ر الدولة للش��ؤون اخلارجية 
اإلمارات��ي، أن��ور قرق��اش، ف��ي مق��ال 
بصحيف��ة فرنس��ية مؤخ��ًرا، من أن 
“ليبيا متثل أولوية بالنس��بة لإلمارات 

في الوقت الراهن”.
وتاب��ع عب��د اهلل أن اإلماراتي��ني ي��رون 
ليبيا “ملعًبا س��هالً ميكن من خالله 
حتقيق األهداف من دون كلفة، واختبار 
لعملي��ة عس��كرية سياس��ية ف��ي 

التأثير اإلقليمي”.
وش��دد عل��ى أن اإلم��ارات “ال ميكنها 
التعاطي مع أكثر من ملف في توقيت 

واحد”.

تعميق االنقسام
ثمة نتيجة أخرى محتملة لس��حب 
اإلم��ارات قواته��ا م��ن اليم��ن، وف��ق 
محمود، وهي تعميق أزمات منظومة 
دول مجل��س التع��اون اخلليج��ي في 

املستقبل، وسيكون ثمنه كبيًرا.
وأردف أن اإلم��ارات ب��دأت تبتعد قلياًل 
ع��ن املواجه��ة اإلعالمي��ة م��ع إيران، 
وتقليل فرص مواجهته��ا، وهو ما لن 

يرضي احلليف السعودي، وفق قوله.
ويتصاعد توتر، منذ أشهر، في الشرق 
األوس��ط بني إيران من جهة والواليات 
املتح��دة األمريكي��ة ودول خليجي��ة 
حليفة، في مقدمتها السعودية، من 

جهة أخرى.
ويترك��ز التوتر ح��ول تخفيض طهران 
التزاماته��ا مبوج��ب االتف��اق الن��ووي 
متعدة األطراف املوقع عام 2015، بعد 
مرور ع��ام على انس��حاب واش��نطن 
منه، ف��ي مايو/ أيار 2018، وإعادة فرض 

عقوبات على إيران .

12 قضايا

 اإلمارات ستنسحب من امللفني الليبي 
والسوداني إذا كان التخفيض يف اليمن 

مبنيا على تخفيض النفقات

هناك مساع للحد من 
استغالل قوى سياسية 
ضحايا داعش بالدعايات 
وأحزابًا عراقية استغلت 
التضحيات لنيل أكرب عدد 
من األصوات

قد تهدف أبو ظبي من 
انسحابها من اليمن 
التفرغ لدعم حفرت بعد 
تعثر حملته العسكرية 
على طرابلس

/   السياسي 
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انسحاب اإلمارات من اليمن .. هل يستفيد منه حفتر؟

مراحل العمليات يف اليمن تعري التحالف العربي الذي كان يتم تقدميه إعالمًيا على أنه كيان 
وتكتل متماسك ومتوافق األهداف

حفتر

العاهل السعودي

السراج

هل يحصل شهداء حرب داعش على حقوقهم؟

أغلب الشهداء هم من مدن وسط العراق وجنوبه حيث تسّجل 
نسب مرتفعة من الفقر وسوء اخلدمات والبطالة

كانت االنتخابات املاضية مسرحًا 
واضحًا ملثل هذه املزايدات يف وقت 
تعاني عائالت القتلى من اإلهمال



احي��ا األتراك االثن��ن املاضي الذكرى الس��نوية 
الثالث��ة للمحاول��ة االنقالبي��ة الفاش��لة التي 
نفذته��ا عناص��ر مح��دودة م��ن اجلي��ش تق��ول 
الس��لطات إنه��ا تتبع منظمة فت��ح اهلل غولن 
املصنف��ة تركيا بأنها "إرهابي��ة" ليلة 15 يوليو/

متوز 2016.
وكانت احملاولة االنقالبية قد أس��فرت عن مقتل 
قراب��ة 251 ش��خصا وإصاب��ة أكث��ر م��ن ألفن 

آخرين.
وبهذه املناس��بة قال فؤاد أقط��اي نائب الرئيس 
رج��ب طيب أردوغ��ان -ف��ي تغريدة عل��ى تويتر- 
"عناي��ة اهلل ع��ز وج��ل وإرادة الش��عب الترك��ي 
االنقالبي��ن،  اإلرهابي��ن  مخطط��ات  أفش��لتا 
وس��تبقى روح هذه املقاومة امللحمية حية إلى 

األبد".
وترّح��م أقطاي عل��ى أرواح من قتل��وا دفاعا عن 
الوط��ن ليلة 15 يوليو/متوز، ومتنى حياًة س��عيدة 

للمصابن .
كما ترّح��م وزير اخلارجية مول��ود جاويش أوغلو 

على أرواح قتلى احملاولة االنقالبية الفاشلة.
وق��ال أوغل��و ف��ي تغري��دة عل��ى تويت��ر "أترحم 
على أرواح الش��هداء األبط��ال الذين قتلوا ليلة 
15 يوليو/مت��وز دفاع��ا ع��ن وطنه��م وكرامتهم 

ودميقراطيتهم".
وتاب��ع "أش��عر بالفخ��ر ألنن��ي واحد م��ن أبناء 
الش��عب الترك��ي العظي��م ال��ذي انقلب على 

محاولة االنقالب فأفشلها".
أما الس��فير في تونس عمر فاروق دوغان، فأشار 
إلى أن احملاول��ة االنقالبية كانت ممولة من اخلارج 

الستهداف وحدة واستقالل الشعب التركي.
وأضاف "تل��ك املنظم��ة )اخلدمة التي يرأس��ها 
غول��ن( عمل��ت مل��دة أربعن س��نة في س��رية، 
واستغلت املش��اعر الدينية والوطنية للشعب 

للوصول إلى احلكم بطريقة غير شرعية".
واستطرد "مساء 15 يوليو/متوز تدخلوا )املنظمة( 
إليق��اف الرئيس أردوغان وتنفيذ انقالب للوصول 
إلى حكم تركيا بطريقة غير ش��رعية وإرهابية، 

وأطلق��وا النار على الش��عب والبرمل��ان والقوات 
الوطنية".

وأردف "النتيج��ة كانت 251 ش��هيدا م��ن أبناء 
تركي��ا، قدموا حياتهم للدف��اع عن حكومتهم 
ودولته��م وعدم تركها لإلرهابي��ن، وكذلك أكثر 

من ألفي جريح".
يُذكر أن العاصمة أنقرة وإسطنبول ومدن أخرى 
شهدت ليلة 15 يوليو/متوز 2016 محاولة انقالب 
فاشلة نفذتها عناصر محدودة من اجليش تتبع 

منظمة اخلدمة التي حاولت خاللها السيطرة 
عل��ى مفاص��ل الدول��ة ومؤسس��اتها األمنية 

واإلعالمية، واغتيال الرئيس.
وقوبلت احملاول��ة باحتجاجات ش��عبية عارمة 
ف��ي معظم املدن واملناط��ق، إذ توجه املواطنون 
بحش��ود غفي��رة جتاه مبن��ى البرملان، ورئاس��ة 
األركان بالعاصمة، ومطار أتاتورك الدولي مبدينة 
إسطنبول، ومديريات األمن في عدد من املدن، ما 
أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على 
االنس��حاب، وساهم بش��كل كبير في إفشال 

اخملطط االنقالبي.
وميث��ل ه��ذا اليوم بالنس��بة إلردوغان مناس��بة 
لتعزي��ز صورت��ه في أج��واء صعبة م��ع اقتصاد 
ضعيف وبعد هزمية حزبه في اسطنبول الشهر 

املاضي وتوترات جديدة مع الغرب.
وقبل ثالث س��نوات لي��ل 15 إل��ى 16 متوز/يوليو 
2016، حاول��ت عناص��ر ف��ي اجليش االس��تيالء 
على الس��لطة من خالل قصف مواقع رئيسية 
في أنقرة ونش��ر دباب��ات في ش��وارع العاصمة 

واسطنبول.
وس��مح تدخل عناصر موالية في صفوف قوات 
األمن واآلالف من أنصار إردوغان نزلوا إلى الشارع 
تلبي��ة لطلب الرئيس، بافش��ال االنقالب. وقتل 

250 شخصا من غير االنقالبين.
وع��زت أنق��رة محاول��ة االنق��الب للداعية فتح 
اهلل غول��ن حليف إردوغان الس��ابق الذي أصبح 
أل��د خصومه. وينفي غولن املقي��م في الواليات 

املتحدة منذ 20 عاما تورطه في االنقالب.
وبعد ثالث س��نوات تتواصل عملي��ات التطهير 

في صف��وف أنصار غول��ن بوتي��رة منتظمة مع 
موجة اعتقاالت اسبوعية .

كم��ا أخذت تركي��ا العضو في حلف ش��مال 
األطلس��ي، مس��افة من الغرب الذي اتهمته 
بع��دم الوق��وف إل��ى جانبه��ا، وتقرب��ت م��ن 

موسكو.
واحي��اء ذك��رى االنق��الب يصادف م��ع توترات 
جديدة بن تركيا وحلفائها الغربين بس��بب 

ش��راء أنقرة صواريخ روس��ية وقيامه��ا بأعمال 
تنقي��ب قبالة س��واحل قبرص رغ��م الضغوط 

األوربية.

ال��ى ذلك أقام��ت القنصلية التركي��ة في والية 

ش��يكاغو األمريكية، فعالية مبناس��بة الذكرى 
الس��نوية الثالث��ة للتصدي حملاول��ة انقالب 15 

يوليو/ متوز.

للص��ور  معرض��ا  الفعالي��ة  ضم��ن  ونظ��م 
الفوتوغرافية التي التقطتها عدسات مراسلي 
وكال��ة األناض��ول، بحض��ور اجلالي��ة التركي��ة 
واجملتم��ع األمريك��ي وع��دد من رؤس��اء البعثات 

األجنبية .
وبعد عرض مقاطع فيديو حملاولة اإلنقالب، ألقى 
القنصل التركي في شيكاغو أوموت أجار كلمة 
حتدث فيه��ا عن أحداث احملاول��ة االنقالبية التي 

نظمتها عناصر من منظمة "غولن" اإلرهابية.
وأش��ار أجار إلى خطورة التنظي��م االرهابي في 
تغلغله داخل املؤسس��ات التركي��ة واألجنبية 
عل��ى م��دار 40 عاما، الفتا إل��ى مواصلة عناصر 

املنظمة ألنشطتهم في 29 والية أمريكية.
وأش��اد القنص��ل التركي بتضحيات الش��عب 
الترك��ي ليل��ة االنق��الب ف��ي احملافظ��ة عل��ى 

االستقرار والدميقراطية في بالدهم.
وأض��اف "نحن مدين��ون لألبطال الذي��ن خرجوا 
إلى الش��وارع في 15 يولو/متوز وألقوا بأنفسهم 
أم��ام الدباب��ات وقاوم��وا اخليانة الكب��رى التي 

استهدفت بلدهم".
وأكد أج��ار على مواصلة ب��الده مالحقة عناصر 
التنظيم داخل وخ��ارج تركيا، ومقاضاتهم وفق 

القانون والدميقراطية.
وش��هدت العاصم��ة أنقرة ومدينة إس��طنبول، 
منتصف يوليو/متوز 2016، محاولة انقالب فاشلة 
نفذتها عناصر محدودة من اجليش تتبع منظمة 
"فت��ح اهلل غول��ن" اإلرهابي��ة، وحاول��ت خاللها 
الس��يطرة عل��ى مفاصل الدولة ومؤسس��اتها 
األمنية واإلعالمية، واغتيال الرئيس رجب طيب 

أردوغان.
وقوبلت محاولة االنقالب باحتجاجات ش��عبية 
عارم��ة في معظم امل��دن والوالي��ات التركية، إذ 
توج��ه املواطن��ون بحش��ود غفيرة جت��اه مبنى 
البرمل��ان، ورئاس��ة األركان بالعاصم��ة، ومط��ار 
أتات��ورك الدولي مبدين��ة إس��طنبول، ومديريات 
األمن في عدد من املدن، ما أجبر آليات عسكرية 
كانت تنتش��ر حولها على االنسحاب، وساهم 

بشكل كبير في إفشال اخملطط االنقالبي .

من بن مئ��ات الطائرات التي متتلكه��ا إيران، تبرز 
طائرات »إف-14 توم كات« العتيقة، التي تعود إلى 
س��بعينات القرن العش��رين، كأول األهداف التي 
س��تالحقها القوات األمريكية في احلرب املقبلة؛ 
ويرج��ع ذلك إلى م��ا تتمتع به املقاتل��ة من مزيج 
أجهزة االستش��عار الفائقة، واألسلحة الفعالة 
طويل��ة امل��دى، والواجهة البش��رية – اآللية التي 
حتتاج إلى دعم خارجي قليل أو معدوم، إلى جانب 

رادارها القوي.
تقاعدت آخر طائرة من طراز »توم كات« من صفوف 
البحري��ة األمريكي��ة في ع��ام 2006، لكن بفضل 
رادارها القوي طوي��ل املدى، ماتزال طائرة »إف-14« 
إح��دى أقوى املقات��الت في العالم. لهذا الس��بب 
كان األمريكي��ون يحاول��ون من��ذ س��نوات عديدة 

القضاء على مخزون اإليرانين من هذا الطراز.
وفًقا ملس��ح أجراه موقع »فاليت جلوبال« اخملتص 
بأخبار صناعة الطيران والفضاء تش��غل القوات 

اجلوي��ة اإليرانية ف��ي عام 2019 حوال��ي 24 طائرة 
م��ن ط��راز »إف-14 ت��وم كات«، ضم��ن مجموعة 
مكونة من 79 مقاتلة ذات جناح متعدد األوضاع، 
اش��ترتها إيران من ش��ركة »جروم��ان« الفضائية 
لهندسة الطائرات في منتصف السبعينات قبل 

اندالع الثورة اإلسالمية.
لكن تقديرات الصحفي العسكري باباك تاغفاي 
في أكتوبر )تشرين األول( 2013 أشارت إلى امتالك 
طه��ران أكثر من 40 طائرة من طراز »إف-14« قادرة 
على الطيران، وهو أعلى عدد س��جلته التقديرات 
منذ منتصف الس��بعينات. واألهم أن إيران طورت 

مقاتالت »توم كات«، وأدخلت عليها مكونات رادار 
جدي��دة وأجهزة راديو وأنظم��ة مالحة، مع إضافة 

خاصية التوافق مع صواريخ »أر-73« و»هاوك«.
إي��ران توس��يع  بفض��ل ه��ذه اجله��ود، واصل��ت 
أس��طولها من مقاتالت التفوق اجلوي »إف-14 توم 
كات« مبعدل كبير، منذ فبراير )ش��باط( 2017؛ ما 
أدى إلى عودة الطائ��رات التي كانت خارج اخلدمة 
لع��دة عقود إلى العمل، وتدري��ب املزيد من طياري 
النخب��ة عل��ى هذا الط��راز؛ ما ميثل »خبًرا س��يًئا 

للغاية خلصوم طهران«.
من��ذ البداية كانت القوات اجلوي��ة اإليرانية تتابع 
عن كث��ب تطورات طائرت��ي »إف-14 إيه« و»إف-15 
إي��ه«، وخلص��ت دراس��اتهم منذ وق��ت مبكر في 
عام 1972 إلى أن ط��راز »إف-15 إيه« املزود بصاروخ 

»إيه آي إم-7إف« كان مزيًجا من األسلحة املقاتلة 
الفتاك��ة، لكن لي��س بنفس مس��توى فتك طراز 
»إف-14 إي��ه« املس��لحة بصاروخ »إي��ه آي إم-54«، 

الفريد في قدراته.
وبفض��ل رادار »إيه دبليو جي-9«، تس��تطيع »إف-

14 إي��ه« تغطية نطاق��ات ال ميكن لطي��اري طراز 
»إف-15« إال أن يحلموا بها. كما ميكن اس��تخدام 
صواري��خ »إي��ه آي إم-7« و»إي��ه آي إم-9« لتغطية 

نطاقات أطول مدى من طراز »إيجل«.
األكثر من ذلك أن هذا النظام الراداري والتسليحي 
املعقد كان س��هل التش��غيل. وخلص الطيارون 
اإليراني��ون ف��ي »قاعدة ش��يراز« مبك��ًرا أن إلى أن 
طائرات »إف-15إيه« لن تكون في س��هولة مناورة 
– أو مرونة تش��غيل – »إف-14إي��ه«. هذه القدرات 

جعلت باإلم��كان التغاضي ع��ن نقطة الضعف 
الوحيدة في املقاتلة »إف-14«، وهي محركات »تي 

إف-30«، التي ال ميكن االعتماد عليها.
كانت طائرة »إف-14« أول مقاتلة فائقة اعتراضية 
في العالم قادرة على مواجهة معظم التهديدات، 
لكنه��ا أيًض��ا كان��ت املش��روع األكث��ر تكلف��ة 
وتعقي��ًدا حت��ى ذلك احل��ن. لذلك ل��م ميض وقت 
طويل قبل أن يحتدم اجل��دل في الواليات املتحدة 
حول مش��اكل التطوير والتكلفة الباهظة، حتى 
تس��اءل البعض: هل هناك حاج��ة إلى مثل هذه 

الطائرة باهظة الثمن أصاًل؟
نتيجة لذلك اضطرت شركة »جرومان« والبحرية 
األمريكية إلى البحث عن عميل إضافي ملشاركة 
تكلف��ة التطوي��ر واإلنت��اج، لي��س فق��ط إلنقاذ 

برنام��ج »إف-14« ال��ذي توق��ف الكوجن��رس ع��ن 
متويله، بل أيًضا إلنقاذ شركة »جرومان« املصنعة 
من اإلفالس.على اجلانب اإليراني كانت الدراس��ات 
التي أجري��ت داخل دوائر الق��وات اجلوية، بتوجيه 
اجلن��رال مهدي روحان��ي، قد متخضت ع��ن تأكيد 
احلاجة إلى هذا الطراز من املقاتالت، لكن لم تكن 
البحري��ة األمريكية وش��ركة »جروم��ان« يدركان 
أن اختي��ار اإليراني��ن قد وقع بالفع��ل على طائرة 
»إف-14«  باعتبارها املقاتلة األنسب ملتطلباتهم 
التشغيلية الفريدة، حن بدأوا حملة مكثفة من 

أجل إقناع الشاه بإمتام الصفقة.
»إف-14«،  برنام��ج  منس��ق  األمريكي��ون  أرس��ل 
النقي��ب ميتش��ل إلى طهران مرت��ن إلطالع قادة 
القوات اجلوية اإليرانية والش��اه على قدرات »توم 
كات«، وتُوَِّج��ت جهوده��م في يوليو )مت��وز( 1973 
بتنظي��م جول��ة جوي��ة للش��اه ومجموع��ة من 
الضباط اإليرانين رفيعي املس��توى داخل »قاعدة 

أندروز« اجلوية مبريالند.
وخ��الل احلرب مع العراق تأكد اإليرانيون أن طائرات 
»إف-14« ه��ي بالضب��ط م��ا يحتاجون��ه. ويق��ول 
العدي��د م��ن املراقب��ن الغربي��ن: إن عج��ز إيران 
عن إس��قاط طائ��رة »مي��ج-25 أر« الس��وفيتية، 
الت��ي مكنت الطيران العراقي من إيقاع خس��ائر 

فادحة باإليرانين خالل احلرب التي اس��تمرت بن 
البلدين بن عامي 1980 و1988، كان أحد األسباب 
الرئيسة التي دفعت طهران للحصول على طائرة 

»جرومان«.
بع��د االتف��اق مع قي��ادة القوات اجلوي��ة اإليرانية، 
الت��ي خُلَصت إلى أن طائ��رة »إف-14« هي املقاتلة 
تلق��ى  المتالكه��ا،  تس��عى  الت��ي  االعتراضي��ة 
البنتاج��ون طلًب��ا لب��دء عملي��ة التوري��د، عل��ى 
الرغ��م من أن ع��رض طه��ران كان ما ي��زال قائًما 
لشركة »ماكدونيل دوجالس« األمريكية لصناعة 

الطائرات بخصوص املقاتلة »إف-15 إيه إيجل«.
جن��ت 68 طائرة إيرانية من طراز »إف-14« من احلرب 
اإليرانية العراقية التي انتهت في عام 1988، لكن 
العقوبات التي فرضتها الواليات املتحدة بعد ثورة 

1979 منعت طهران م��ن احلصول على قطع غيار 
للمقاتالت ثقيلة الوزن.

فم��ا كان من اجلمهورية اإلس��المية إال أن أطلقت 
برنامجه��ا اخلاص لالكتفاء الذات��ي – ليس فقط 

في القوات اجلوية، ولكن عبر مختلف القطاعات 
االقتصادي��ة ف��ي الب��الد – ف��ي محاول��ة لتلبية 
االحتياج��ات الت��ي كان��ت الش��ركات األجنبي��ة 

توفرها في السابق .
ل��م يهدأ ال��وكالء الفيدراليون عند ه��ذا احلد، بل 
أطلقوا حتقيًقا حول 18 ش��ركة قدمت قطع غيار 
طائ��رات إل��ى ش��ركة »مالتيكور« وفي س��بتمبر 
2003 اعتقلت السلطات األمريكية إيرانًيا يدعى 
سيرجيك أفاسابيان في أحد فنادق جنوب فلوريدا 

في جزء من عملية خاطفة.
برغم تضييق الس��لطات األمريكي��ة اخلناق على 
اإلجتار غير املش��روع في قطع غيار مقاتالت »إف-

14«، استمرت إيران في محاوالتها جللب املكونات 
املطلوبة من اخلارج.

بعد إغ��الق ش��ركة »مالتيكور ليميت��د« صادرت 
األجهزة الفيدرالية قطع غيار طائرات »توم كات« 
التي كانت بحوزة الشركة، وأرسلتها إلى مكتب 
الفائ��ض ف��ي وزارة الدف��اع، لكن في ع��ام 2005 
اش��ترت ش��ركة – يعتق��د أنها إيراني��ة – األجزاء 

ذاتها من اجليش األمريكي.
تصاع��دت حرب قطع الغيار بع��د أن تقاعدت آخر 
طائ��رة »إف-14« م��ن البحري��ة األمريكية في عام 
2006؛ لتبق��ى إي��ران هي املش��غل الوحي��د لهذا 
الط��راز من املقاتالت. وفي عام 2007 صادر الوكالء 
األمريكيون في كاليفورنيا خمس طائرات سليمة 
م��ن ط��راز »إف-14« التي كانت تخدم س��ابًقا في 

س��الح البحرية؛ أرب��ع منها كان��ت معروضة في 
املتاحف، وواحدة كانت بحوزة منتج في مسلسل 
درام��ي عس��كري؛ ألن الطائ��رات كان��ت حتت��وي 
على أجزاء ميكن أن يس��تفيد منه��ا اإليرانيون إذا 

أصبحت بحوزتهم .
كان الكوجن��رس غاضًب��ا م��ن البنتاجون بس��بب 
»التعامل املتراخي« مع مشكلة قطع غيار طائرة 
»إف-14«، حت��ى وصفه��ا النائ��ب اجلمه��وري من 
والية كونيتيكت، كريس��توفر شيز، بأنها »انهيار 
ضخم، انهي��ار كبير ومطلق«، وصدق اجمللس على 
مش��روع قان��ون يحظ��ر أي جت��ارة في قط��ع غيار 
طائ��رات »ت��وم كات« حتدي��ًدا، س��واء مع إي��ران أو 
أي كي��ان آخ��ر، ثم وقع الرئيس ج��ورج دبليو بوش 

القانون في عام 2008.

السماسرة اإلس��رائيليون يبيعون قطع غيار 
»توم كات« إليران

كان مشهًدا مأس��اويًا حن دفع اجليش األمريكي 
أموااًل للمتعاقدين من أجل تفكيك وتدمير وإتالف 
حوالي 150 طائرة متقاعدة من طراز »إف-14«. وما 
تزال عش��رات من هذه الطائرات »منزوعة األنياب« 
معروض��ة في املتاحف في جمي��ع أنحاء الواليات 
املتح��دة، لكن ال يوجد أي منها في مقبرة طائرات 
أريزون��ا الش��هيرة، التي يخ��زن فيه��ا البنتاغون 
الطائ��رات املتقاع��دة، ف��ي حال��ة احتياجها مرة 

أخرى.
وم��ع ذلك اس��تمرت التجارة الس��رية ف��ي أجزاء 
طائرات »توم كات« بفضل الش��ركات التي تعمل 
ف��ي الظل وجتوب األنح��اء بحًثا عن قط��ع الغيار 
التي ال ت��زال على قيد احلياة. حت��ى أن وزارة األمن 
الداخل��ي األمريكي��ة حقق��ت مع جتار أس��لحة 
إس��رائيلين في أوائل ع��ام 2014 بتهمة محاولة 
إرسال قطع غيار طائرات »إف-14« إلى إيران، ليس 

مرة واحدة، بل مرتن .
وفي ح��ن رفض��ت وزارت��ا الدف��اع واخلارجية في 
إس��رائيل التعليق عل��ى القضية التي كش��فت 
عنه��ا أواًل صحيف��ة »كاثيميرين��ي« اليوناني��ة، 
البريطاني��ة أن  لفت��ت صحيف��ة »التليج��راف« 
احلادث يش��كل انته��اًكا احلظر الدول��ي املفروض 
عل��ى توريد األس��لحة إلى إي��ران، وحتديً��ا للرواية 
الس��ائدة عن العداء املري��ر بن الدول��ة اليهودية 

والنظام اإلسالمي.

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

السفري يف تونس عمر 
فاروق دوغان : املحاولة 
االنقالبية كانت ممولة 
من الخارج الستهداف 
وحدة واستقالل الشعب 
الرتكي

)إف-14 توم كات(.. ماهي قصة مقاتلة اعتراضية تملكها إيران وتخشاها أمريكا ؟

طورت إيران مقاتالت »توم كات« وأدخلت عليها مكونات رادار جديدة 
وأجهزة راديو وأنظمة مالحة حديثة

إذا اندلعت احلرب جيب أن حتاول القوات األمريكية تأمني اجملال اجلوي اخلليجي عن طريق تدمري أو تعطيل قدرات القوات اجلوية اإليرانية

ملاذا حترص الواليات املتحدة على جتريد القوات اجلوية اإليرانية من طائرٍة عتيقٍة ُوِلَدت في س��بعينات القرن الفائت وتقاعدت من اخلدمة بس��الح البحرية األمريكية منذ 22 سبتمبر )أيلول( 2006، 
وباتت معروضًة داخل املتاحف في ربوع الواليات املتحدة؟ملاذا يولي البنتاغون اهتماًما كبيًرا بهذه الطائرة حتديًدا لدرجة أن يشن حربًا لم تهدأ منذ سنوات ملنع نقل قطع غيارها إلى طهران، 

بل يضعها على رأس األهداف التي س��تضربها القوات األمريكية حال نش��وب أي حرب في املنطقة مع إيران؟وملاذا ال تزال اجلمهورية اإلس��المية اإليرانية حتتفظ بهذه 
»املقاتلة العجوز« في اخلدمة حتى اآلن؟ وملاذا  إس��قاطها ضروري لهذه الدرجة – من املنظور العس��كري األمريكي – لتأمن اجملال اجلوي اخلليجي في أية حرب إقليمية 
مقبلة؟ التقرير التالي يحاول اإلجابة عن هذه األس��ئلة.إذا اندلعت احلرب في أي وقت وألي س��بب يجب أن حتاول القوات األمريكية تأمن اجملال اجلوي اخلليجي عن طريق تدمير 

أو تعطيل قدرات القوات اجلوية جليش اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية التي متتلك نحو 700 طائرة تتشارك تشغيلها مع اجلناح اجلوي للحرس الثوري اإليراني.

اردوغان

اوغلو داوود اوغلو

غولن

خامنئي

روحاني
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تتمتع املقاتلة  مبزيج أجهزة االستشعار الفائقة واألسلحة الفعالة طويلة املدى 
والواجهة البشرية واآللية اليت حتتاج إىل دعم خارجي قليل أو معدوم

ترامب

"موّله الخارج وأفشله الشعب".. تركيا تحيي الذكرى الثالثة لالنقالب
اوغلو : أشعر بالفخر ألنين واحد من أبناء الشعب الرتكي العظيم الذي انقلب 

على حماولة االنقالب فأفشلها

اقطاي : عناية اهلل عز وجل وإرادة الشعب 
الرتكي أفشلتا خمططات اإلرهابيني 

االنقالبيني وستبقى روح هذه املقاومة 
امللحمية حية إىل األبد
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 إذاً فعلى الكاتب او القاص والروائي 
ملا تق��دم ان يكت��ب بواقعية حقة 
وأن يكون قريباً جداً من قلب احلدث 
لينقله بأمان��ة، وكأنه يراه يتحدث 
اآلن، ال أن يتص��ور، او يتخي��ل، او ان 
يقال له كذا، وك��ذا، او ان يكون قد 
قرأ عن ذلك في كتاب، مثالً: الهور، 
الفقيرة،  االحي��اء  املدين��ة،  الريف، 
الب��داوة، احلضر، الش��حاذ، احلوذي، 
كل ه��ذه الص��ور املألوف��ة، وهناك 
ص��ور ش��تى، وان يك��ون ق��د عاش 
مثل هذه البيئات، وعاش��ر ناسها 
عن ق��رب على اق��ل تقدي��ر.. عليه 
س��أُملي عليك��م ما نح��ن بصدد 
التط��رق اليه واس��وق ه��ذا املثال: 
لقاص ))راح يص��ف لنا قطاً خائفاً 
جائع��اً ميش��ي عل��ى احلائ��ط وبني 
فكيه س��مكة مش��وية س��رقها 
م��ن مطبخ اجليران وه��و جالس اي 
)الش��خصية( يهلوس جائعاً مثل 
هذا القط مرتبك وامعاءه تتصارع 
ف��ي بطن��ه...(( هكذا ج��اء النص. 
فم��اذا تنفعن��ا ه��ذه الهلوس��ة؟. 
وم��ا نفع الق��ارئ املتلق��ي من هذه 
)التزامنية القططية(؟! في س��رده 
البائ��س عندم��ا يصور لن��ا هكذا 
)نكته(. ال تغني وال تس��من! وكيف 

تريد منا ان نشير ونقول: هذا قاص 
متمك��ن من فنه، وه��و قد ترك كل 
ش��يء مهم وراء ظهره، وهل صعب 
عل��ى هذا القاص؟ او تناس��ى، وهو 
العلي��م على م��ا أظ��ن!!. فواجبه 
يحتم عليه ان يكتب لنا و)يس��رد( 
بأس��لوب مغاير، بأن يصور لنا احملن 
واملآس��ي الت��ي تعص��ف واضح��ة 
ببلدن��ا ومجتمعن��ا الذي يقاس��ي 
وامل��وت  واحلرم��ان،  واجل��وع  االل��م 
باجمل��ان، ألم يعش هذا )القاص( كل 
هذه االحداث من حوله؟!. وهل يحق 
لنا ان نس��مي ما يكتب فناً ادبياً؟!. 
فأني ارى انه س��يظل بعيداً يعيش 
مخدوعاً ومبن على شاكلته، ميارس 
ويه��وى الكتاب��ة وح��ب الظه��ور، 
مدعياً انه قد نال حظوة جيدة، وقد 
ميس��ك بعص��ا الس��بق دون اقرانه 
بولوج هذا احلقل تزلفاً وقد ال يجيد 
وال ميتل��ك خلفية من الزاد الثقافي 
الواف��ر فن��راه ي��دور يبح��ث عم��ن 
يرشده إلى الطريق السوي والواعي 
في القراءة والتزود والتتبع ملا يعينه 
لتج��اوز هذا النقص ليتس��اوى مع 
من س��بقه في هذا املضمار لينهل 
من ينبوع االدب الغزير ما يش��اء ال 
أن يظل ساذجاً يتردد عريانا من كل 
شيء على س��احل الغربة الفنية، 
يلوح تائهاً وقد عافته س��فن االدب 
املهاجرة في بح��ور القص الرصني. 
فأن��ي انصح��ه خوف��اً علي��ه م��ن 
الهزمية والس��قوط من اعلى سلم 
النس��يان متع��ب، علي��ه أن يتابع 
ويق��رأ ما يحلو ل��ه ليتعلم ويطلع 
على مبادئ السرد خاصة في علم 
اللغ��ة والبالغة، وأظ��ن أن هذا نوع 

م��ن القص��ور الذاتي، او هو ش��يء 
من التظليل والغش النفسي.. الم 
ير ه��ذا القاص أس��راب اجلياع من 
االطفال اليتام��ى واالرامل، وعجائز 
بلدي وما اكثرهن هذه االيام يبحثن 
ف��ي اك��وام القمام��ة عن اش��ياء 
متروكة رمبا ثمينة يبعنها بس��عر 
ال يسد حاجتهن اليومية وعوزهن، 

راحت تس��تفحل  التي  واالم��راض 
دون ع��الج، وه��ل يوج��د اكث��ر من 
هذه الصور املؤمل��ة، ليكتب لنا عن 
هؤالء ليس��رد لنا نصاً واقعياً فهي 
الزاد احلقيقي لهذا النوع من االدب 
)القص القصي��ر(. وهي وظيفة كل 
يجي��د  ال  أراه  لكن��ي  وراوي  ق��اص 
حت��ى )فن الوص��ف( وال يف��رق بني 
تشبيه املفرد وتشبيه الصورة، الم 
يدرس البالغة؟! وأن��ا اطلعت على 
كتاب��ات بعضهم عن قرب فوجدت 
ما يؤس��ف.. أم��ا من يدع��ي النقد 
فح��دث وال حرج فاملس��ألة مدعاة 
للتندر والس��خرية أحيان��اً مبكان. 

فإني وجدت اغلبهم يتهالك مرمياً 
ين��دب حظ��ُه على هام��ش النقد، 
غي��ر محت��رف وال يجي��د صنعت��ه 
وال يجي��د قراءة الن��ص وحل رموزه 
س��لباً أو ايجاباً. باحث��اً عن املفردة 
الت��ي يجه��ل معناه��ا واملصطلح 
الذي ال يتق��ن لفظه ومعناه فيتيه 
فرحاً في العودة إلى تخبطه القدمي 

ليلوك ويكرر ما كتبه س��ابقاً على 
لوح��ة احلفظ، ال فرق عنده، س��وى 
وكأن  رواي��ة.  أكان ش��عراً، قص��ة، 
موضوع )النقد االدبي( ينتهي عنده 
إلى هذا احل��د. وبعض االحيان ميدح 
نفسه كذباً، فعليه أن يعود ادراجه 
ليرحمها من هذا العناء قليالً خوف 
ألت��ردي، ويعيد ويس��ارع إلى تعلم 
ابجدي��ة )النقد( ومطبات وش��وارد 
اللغ��ة من جديد، فإناؤها الواس��ع 
ممتلئ بالزاد الوفير )والرطب اجلني(. 
وانن��ا احرص عليه من��ه وال نريد له 
ان يته��اوى ويس��قط ف��ي مضمار 
املنافس��ة والس��باق مبك��را. ام��ا 

الراوي الذي يريد ان يوصل بعضاً من 
جتربته وسيرته الذاتية، وكأنه أحد 
اباطرة الرومان، او ملوك ِحْمَيرْ وهو 
))اللي جاب الذيب م��ن ذيله((. بعد 
ان يتقمص روح شخصية )السارد( 
الذي يحركه ويطرح على لسانه و 
من خالل )الس��رد( ما يريد، انه كان 
كذا وك��ذا، وان )فعل( هذه االحداث 
ق��د م��رت علي��ه وجتاوزها ب��ذكاءه 
وفنه وحنكت��ه، ويصبح هو البطل 
واآلخرين ال ش��يء او هو املثال الذي 
يحت��ذى به ما ه��ذه الس��ذاجة؟!. 
وأنه ابداً ال يستطيع ان ينسلخ من 
واقعه مهما فعل، ومها كان له من 
ماض .. فيروح مهزوماً مأزوماً بعيداً 
عن فن الروي، وحتى القص القصير 

ان رغب في ذلك.
اما بالنسبة للقص القصير جداً. 
انا شخصياً ال اعيب وال انكر مثل 
هذا النوع من االدب. لكني ال اميل 
الي��ه، رغم انه دخي��ل على االداب 
العربي��ة، واالدب العراق��ي. فإن��ي 
ل��م اجد حلد هذا الي��وم من يجيد 
ه��ذا اللون م��ن الس��رد. والقاصة 
والكاتب��ة )ناتال��ي س��اروت( ل��م 
تقل هكذا، ارجع��وا إلى كتاباتها 
لس��رودها  )املترجم��ة(.  املثالي��ة 
والقصي��رة  احملبوك��ة  اجلميل��ة 
ج��داً، لتج��دون الف��رق شاس��عاً 
ومصداقي��ة ما ذك��رت، انها ثابتة 
ومتمسكة مببادئ القص القصير، 
وكلنا يعرف ذلك، بحيث حافظت 
عل��ى حرك��ة الش��خصية وه��ي 
تصفها بدقة. واملكان مع االشارة 
إلى الزمان، وكذلك موضوع احلالة 
التي تكتب عنها، ولكن بش��كل 

مكثف وبسيط بعيداً عن الغرابة. 
بجزال��ة اللفظ البالغ��ي الرصني، 
بحيث كانت قصصها قريبة ألقرب 
وألبس��ط املتلق��ني.. ام��ا القاص 
العراقي فقد ضيع اللحمة، وفقد 
الس��يطرة على مقومات الس��رد 
القصير جداً، وذهب إلى شيء آخر 
او ما يسمى )الومضة أو الطرفة(. 
وبع��ض االحيان الس��خرية بقدر، 
ولك��ن بش��كل غي��ر موف��ق ف��ي 
كتابة مثل هذا الن��وع من االدب.. 
اما أذا اردنا ان نتطرق إلى ما يعرف 
باملوهب��ة الفطري��ة مهم��ا كانت 
ثقافة وخليفة الكاتب او القاص، 
او ال��راوي االدبية ورغ��م حتصيله 
العلمي ذك��راً كان ام انثى، فهي 
مي��زة ال يتص��ف به��ا اال القليل 
من اجلنسني فنقول: فالن )مبدع 
واللعب  املعاني  يجي��د  موهوب(. 
باأللفاظ بتمرس لينقل لنا الواقع 
احلقيق��ي املرئ��ي كما ه��و باطار 
فن��ي ش��يق وجمي��ل يس��تهوي 
القارئ املتتبع فيشار له باملوهبة 
الفطرية او ان يكون قد اكتس��ب 
ه��ذا الطبع باملطالع��ة لثقافات 
متوازن��ة مختلف��ة وجدي��دة من 
أيض��اً،  والعرب��ي  العامل��ي،  االدب 
وقد مارس الكتاب��ة بثقة عالية. 
تأث��ر  ق��د  يك��ون  ال  ان  وعلي��ه 
والغريب��ة  الدخيل��ة  بالثقاف��ات 
العربي��ة.  مجتمعاتن��ا  عل��ى 
فيصب��ح متأثراً منقاداً وينس��ى 
مكانته الثقافي��ة واالدبية. وهذا 
ما نقص��ده بالتطبي��ع املفروض. 
إلى هنا استطيع ان اقول اني قد 

استوفيت ما اقصده.

رنيم ابوخضري / األردن

تفت��ح  الصب��اح  ف��ي 
مرآتي عينيها 

على طلتي 
انا وجه الوردة الذابلة 

الشجرة التي عشقها 
اخلريف 

اغواها  التي  والسنونو 
الثعلب 

والفراشة التي احترقت 
من اللحاق

بضوء الشمعة
املتج��دد  صباح��ي 

الشيخوخة 
الذي ال ميوت

كفلسطني التي جتاهد 
لتبقى

والعراق
الصام��دة عل��ى رج��ل 

واحدة 
من الهرم

وس��وريا الت��ي متش��ي 
على عكاز 

الثورة
وجهي

املش��روخ مث��ل منب��ع 
نهر 

واملضمح��ل احلزن فيه 
مثل عمق محيط 

مثل  واملرع��ب  املعت��م 
وجه قلب 

حبيبي 

الرجل امللطخ بالكذب 
والعهر 

ودناءة النفس 
لعاه��رات يقبل اصابع 

اقدامهن 
ليتشارك معهن عهره

وان��ا التي يقب��ل احلب 
ايادي قلبي 

ليزروه
في املرآة 

أرى وجهه 
بال مالمح 
كشيطان 

من نار 
جناس��ة  من��ه  تف��ور 

عاهرات املدينة 
كذئب يحم��ل في وزره 

اثام العالم اجمع 
من حب 

كهي��كل  مزع��وم 
سليمان

منزوع من قلبي 
منتهي الصالحية

ان��ا الت��ي ف��ي اس��وء 
األحوال 

ال��ذي  الف��ادح  اخلط��أ 
يرتكبه اجلميع 

وم��ن ثم يركب��ون قارب 
النجاة مني 

فيعودون
 خائ��ب كل منهم، من 

سوء ظنه
يرجتفون 

ري��اح  تصفعه��م 
الغضب 
العاتية

من قلبي 
بال رحمة 

بصوت واحد: 
» البعد عنِك جحيم«!

متابعة / البينة الجديدة
دعا وزير الثقافة والس��ياحة واالثار 
عبد االمي��ر احلمدان��ي، امس االول 
االثن��ني 15/ 7/ 2019، ال��ى إيج��اد 
نقاط التقاء وح��وار مع دول اجلوار، 
مش��يراً ال��ى ضرورة وض��ع خطط 
الس��تثمار الثقاف��ة ف��ي مواجهة 
خط��اب العن��ف والكراهية.وق��ال 
احلمداني خالل اس��تقباله سفير 
اململك��ة االردنية الهاش��مية في 
بغداد منتص��ر الزعبي، في مكتبه 
بديوان الوزارة ان »األردن تعاونت مع 
العراق كثيراً، وبخاصة في مسألة 
اس��تعادة القطع األثري��ة املنهوبة 
اس��تعادة 1300  مت  اذ  واملس��روقة، 
قطعة«، مش��يراً ال��ى ان »الوقفة 
العربي��ة كانت كبي��رة ومؤثرة في 
الدف��اع عن مل��ف إدراج بابل على 
الئح��ة التراث العامل��ي خالل مؤمتر 
الوفدي��ن  وبخاص��ة  اليونس��كو 
الكويتي والتونسي«. وأضاف الوزير، 

خالل اللق��اء، ان »العراق ماٍض في 
االنفت��اح على العال��م العربي في 
النشر املش��ترك ومواجهة  مجال 
خطاب الكراهية والعنف واإلرهاب، 
وتفعي��ل مجل��س »االسيس��كو« 
العربي خالل اجتماع وزراء الثقافة 
الع��رب املقب��ل، عبر إع��داد قائمة 
عربي��ة  باملواقع املرش��حة لإلدراج 
على الئحة التراث، كون حضاراتنا 
أصيلة«، مش��يراً ال��ى ان »الصالت 

تاريخية، فاألردن كان واجهة ونافذة 
العراق على العالم، وال ميكن نسيان 
مواقف نظرائنا املسؤولني اآلثاريني 
واألمي��ر زي��د بن علي في تس��هيل 
إجراءات دخول اخملتصني العراقيني 
الى اململكة«.وبشان العالقات بني 
البلدي��ن، قال ان »عّمان بالنس��بة 
لن��ا محط��ة مهمة، ونس��عى الى 
تطوي��ر مذكرة التفاه��م الثقافية 
م��ع األردن وإضاف��ة بن��ود جديدة، 

آلي��ات  دراس��ة  ال��ى  باإلضاف��ة 
إس��ترداد القطع األثرية واللوحات 
التحف  املس��روقة لدى جامع��ي 
والتجار والوسطاء الذين يتخذون 
من عمان محطة لهم، السلطات 
تتع��اون معنا  األردنية  الرس��مية 
ف��ي ه��ذا اجلان��ب والطم��وح هو 
الرقابية«.وأضاف  اإلجراءات  تعزيز 
احلمدان��ي، »نح��ن بحاج��ة ال��ى 
تطوير قوانني حيازة اآلثار في عدد 
م��ن البل��دان الش��قيقة، نعتقد 
ان جزًء من آثارن��ا وقطعنا الفنية 
املنهوبة واملس��روقة موجودة االن 
في ع��دد من العواص��م التي تعد 
محطة وس��يطة للبيع الى اوربا، 
منه��ا بيروت والدوح��ة ودبي«. من 
باملواقف  الس��فير  أش��اد  جانبه، 
العراقي��ة وتعه��د بتس��ريع وتيرة 
إج��راءات تطوير مذك��رة التفاهم 
بني  واآلث��اري  الثقاف��ي  والتع��اون 

البلدين.

علي ابو غدير 

على رصيف الوطن 
رأيت گلگامش يحتضر 

يُصارع من اجل البقاء 
يُدفن حياً او ينتصر 
بني صراع احلضارات 

وبني افكار البشر 
كٌل ينادي على لياله 

على بضاعته 

على جتارته 
ويبقى الصراخ يستمر 

الهثني مللء اجليوب 
وتركوا عراقي يحتضر 

نع��م س��ادتي ان گلگام��ش في 
كل تقاط��ع وكل ش��ارع يفترش 
الرصي��ف بحرق��ة القلب يعتصر 
ويس��أل مت��ى ارى بل��دي ناط��ح 
الس��حاب متى ارى شعبي حقق 
األحالم وابتعد عن الس��راب متى 
ارى اصحاب الش��أن يقفون على 
خالفاتهم  ويتج��اوزون  األخط��اء 
عل��ى  الش��باب  ه��م  ويضع��ون 
طاوالته��م فرحن��ا كثي��راً بإعالن 
اليونس��كو قراره بان ت��درج بابل 
ضمن التراث العاملي ولكننا الزلنا 

نواج��ه مش��اكلنا بخيبات االمل 
وضي��اع احلل��ول والزال الش��باب 
الش��وارع حت��ت لهيب  يجوب��ون 
الش��مس احلارقة ليجدوا ش��يئ 
ٌ م��ن احل��الل في زحام الش��بهات 
املش��اريع  لبن��اء  االوان  آن  ام��ا   ،
وتش��غيل الش��باب ام��ا آن االوان 
لرس��م الطريق الصحي��ح اما آن 
الع��راق الصناعي��ة  االوان لث��ورة 
والزراعي��ة؟ ألي��س م��ن اخملجل ان 
يس��تورد بلد احلض��ارات واخليرات 
والطاقات اوراق املناديل أليس من 
العي��ب ونح��ن باأللفي��ة الثالثة 
ونس��تورد ابر اخلياطة؟ أليس من 
الظلم ونحن بلد التمور والنخيل 
نس��تورد )الدبس( اي��ن مصانعنا 

ومعاملنا اين استثمار طاقتنا اين 
ذهب��ت عقول خبرائن��ا هل يُعقل 
ان ب��الد الطاق��ة اإليجابي��ة االول 
عاملي��اً يغيب العقول ويس��تغني 
ع��ن مفكري��ه ؟ وبع��د كل تل��ك 
التس��اؤالت وقف گلگامش وقال 
ان��ا غريٌب في بل��دي الني لم اجد 
شيئاً في هذا السوق يحمل هذه 
العبارة )صنع ف��ي العراق( بعد ان 
اغل��ق التلفاز الذي لم يس��مع او 
يرى فيه خبٌر يقول )انش��أ العراق( 
او )صّدر الع��راق( غير النفط الذي 
ب��ات وب��االً عل��ى ش��عبه، فع��اد 
گلگامش الى قبره منكسراً على 

امل ان يعود يوماً فيرى ما يسره.
عضو املركز العراقي للثقافة واآلداب

قصيدة

النص الس��ردي.. اشتغال لغوي تتس��اوق في جمله العناصر 
املعب��رة عن اجلم��ال وكوامن الوجد من خ��الل تداخل االلفاظ 
املوحي��ة والتراكي��ب اجلملية املكثفة املوصل��ة لالفكار التي 
يس��عى الى توظيفها املنتج )القاص( لنصه الذي هو ش��كل 
من اشكال احلداثة التي حتالفت والتحوالت الفكرية والفنية 
واملؤثرات اخلارجي��ة.. فضال عن حركة التجريب التي انتجتها 
وكش��فت عن عواملها ومميزاتها )التكثيف وااليجاز واالختزال 
واحلذف واالضمار والضربة االسلوبية االدهاشية املفاجئة...(..

وهذا ما تس��عى اليه اجملموعة القصصية القصيرة جدا التي 
انتجته��ا ذهنية متفتحة على فضاءات معرفية.. ونس��جت 
عواملها انامل مبدعتها حوراء الزبيدي.. واس��هم االحتاد العام 
لالدب��اء والكتاب في العراق في نش��رها وانتش��ارها/ 2019.... 
كونه��ا تعتمد االس��تقراء اللحظ��وي مع اعتم��اد التكثيف 
الداللي وعنصر املفاجأة الذي يحكم ستراتيجية النص الذي 
بفاعليته يستطيع السارد ان يجعل من املستهلك مشاركا 
ف��ي تفعي��ل النص واث��راء دالالت��ه.. اضاف��ة الى انه��ا  حتاول 
اقتن��اص اللحظة م��ع اعتم��اد املزاوجة بني احلل��م واليقظة 
لبناء تش��كيل نصي مش��هدي يعتمد االختزال في االمتداد 
الزمني واجلملي.. وحتويل مجال الس��رد من التخييل الصوري 
الى احلسي املشحون بااليحاء.. لذا فاملنتجة )القاصة( تكتب 
نصها بتأمل ذات��ي طغت عليه االفكار التي تعبر عن عاطفة 
انسانية حتتضن قيما وخصائص اسلوبية وصياغة مشبعة 
بحلميته��ا احلكائية التي متثل صلب احلدث وجوهر الس��رد..
مع استثمار العناصر اللغوية )التكثيف وااليجاز واالختزال..(

املنبثق��ة من اللفظ��ة الرامزة املش��حونة الدالل��ة.. التي جتر 
متلقيها الى املشهور من القول )خير الكالم ما قل ودل( وقول 
تش��يخوف )ان جتيد الكتابة.. ان جتي��د االختصار(.. مع اعتماد 
عنصر املفارق��ة اجلوهري في البناء النصي القصير جدا النها 
تدفع النص الى تفريغ ذروته ومفاجأة املستهلك )املتلقي( من 
اج��ل منحه اللذة اجلمالية واملنفعة الفكرية. )في ليلة كنت 
جالسة أحتدث مع حبيبي فدخل أبي علي فجأة.. ناداني لكنني 
ل��م أرد.. عاد وناداني ع��دة مرات لكنني لم أهت��م.. بقي واقفا 
حت��ى توقفت عن حديثي مع حبيب��ي.. دخل وجلس بجانبي..

ق��ال لي: كنت أري��د التحدث الي��ك لكنني رأيتك مش��غولة 
بالتحدث مع حبيب��ك.. أكمل حديثه معي وخرج.. تركني أبي 
أكمل حديثي مع حبيب��ي.. تركني ادعو واصلي هلل وترك لكم 
حس��ن الظن..(  / ص16. فالساردة حتاول استنطاق اللحظات 
الش��عورية )مع احلبيب الرب( عبر نسق لغوي قادر على توليد 
املعان��ي من اجل توس��يع الفضاء الداللي للجملة الس��ردية 
الت��ي متيزت بعالمتني مضيئت��ني.. اوالهما: البني��ة الدرامية..
وثانيتهما اللغة املنطلقة من ضمير املتكلم )انا(. )هل جننت 
ي��ا رؤي��ا.. أمي ماتت من��ذ عامني؟ أغربي عن وجه��ي يا ليلى ال 
اح��ب هذا النوع م��ن املزاح. أنا ال أمزح.. ما ب��ك يا رؤيا؟ نظرت 
ال��ي رؤيا وهي تتلعثم كاذبة.. امي ام��ي كانت.. كا..كا.. هنا يا 
ليلى.. انا ال اكذب كانت ترتدي معطفها االسود الذي اهديتها 
اياه في عيد ميالده��ا. رؤيا ارجوك ال تعبثي معي املعطف في 
اخلزنة. هرع��ت رؤيا الى اخلزانة وهي تبح��ث عن املعطف.. لم 
جتده اصابني االس��تغراب انا ايضا.. رؤيا عزيزتي امي توفيت اال 
تذكري��ن؟ صرخ��ت رؤيا باكية أذكر أذكر أذك��ر كان يوما صعبا 
ج��دا قضت رؤيا في البكاء.. لق��د كانت رؤيا مدللة امي عانت 
كثي��را بعد وفاتها حتى اكثر مني اقدر ج��دا ما متر به.. ذهبت 
الغس��ل بعضا من ثيابنا وجدت بينها معطف امي االس��ود.. 
لم تكذب رؤيا.. امي كانت هنا..( ص27 � ص28.. فالنص يتأثث 
من تالحق الصور القابضة على حلظة االنفعال التي تخلقها 
املنتج��ة )القاصة( مم��ا ميكنها االنفتاح على تقنيات الس��رد 
البص��ري ال��ذي يتطل��ب حضور امل��كان احلاض��ن للفعل..مع 
توظيف الرمز واجملاز واالستعارة اللفظية املفضية على النص 
عمق فك��ري وبعد جمالي.. ينبثق من موق��ف انفعالي يتكئ 
على حق��ول داللية )زمان ومكان وح��دث(. مع مفارقة لفظية 

تكشف عن املضمر النصي املتخفي وراء االلفاظ.

البينة الجديدة / علي شريف
ضيف نادي عش��تار الثقافي النس��وي التدريس��ية في كلية 
الفن��ون جامع��ة باب��ل الدكت��ورة فاطم��ة لطي��ف للحديث 
ع��ن منجزه��ا العلمي )مب��ادئ التربية الفنية / فلس��فتها / 
أسس��ها/ أهدافها(. وقالت الدكتورة لطيف: إن كتابي يوضح 
العالقة الثالثية بني الفلسفة والفن والتربية التي تعد دعائم 
أساس��ية لتكوين الهوية األكادميية. موضحة إن الفلس��فة 
بدأت بأمناط بدائية بسيطة من حيث األداة والتفكير واعتمدت 
على احمل��اكاة والتقليد وبتطور اجملتمع��ات أصبحت العملية 
قصدي��ة أكثر من كونها عفوية تركن إلى رأي ش��يخ القبيلة 
دون الركون إلى الفيلسوف او رجل الدين. بعد ذلك عرض عدد 
من الشابات ملخصاتهن لعدد من الكتب والقصص األدبية. 
وش��هدت اجللس��ة التي نظمت في B D C مول مداخالت من 
ادباء وأكادميني ومثقفني وفي ختام اجللسة وقعدت الدكتورة 

منجزها العلمي بني احلضور.

الومض السردي  املستفز 
يف )أمي كانت هنا(

 

فنارات

  علوان السلمان

القص والَرِوي بني مقرتبات الواقعية وسطوة التخييل

هناك من يتهالك على هامش النقد وال جييد قراءة النص
وهناك فرق بني الطبع الفطري والطبع املكتسب غري التطبيع املفروض

املوحية  اللغة  فهي  )املفردة(  وادواته  وسيلته  تخييلي  أدبي  فن  هو  القصير  القص  إن 
روح  وتتطلبه  الواقع  يحتمه  متناه  وصدق  بدقة  ومحاكاته  الواقع  تصوير  على  القادرة 
واصول النص االدبي.. اما الروي فهو كشف اجملتمع ونقده وتصوير أزمات االنسان ومعاناته 

وطموحه وتعرية واقعه اجملهول املمتد بني املاضي واحلاضر..

علي خضر الساعدي

احلمداني يبحث استعادة مئات القطع األثرية والفنيةمشهد 
 والتعاون الثقايف مع سفري األردن

نادي عشتار الثقايف 
النسوي يف بابل يضّيف 
الدكتورة فاطمة لطيف

كلكامش ينكسر  



الملحن سرور ماجد في ملتقى عناوين يروي رحلة األلحان وحكاياته مع المطربين:
لدي احلان رائعة ومجيلة أحتفظ بها قد تكفي 

لتسجيل )40( أغنية مل تَر النور

االبتسامات تفتتح جلسة االحتفاء
خير ما بدأت به اجللس��ة هي تلك اإلبتس��امات 
الت��ي تبادلت بني الضيوف الكرام الذين اكتظت 
بهم القاعة مع احملتفى به الفنان اجلميل )سرور 
ماج��د( املعروف بخفة دمه وقفش��اته وكلماته 
الت��ي أطلقها ف��ي الب��دء وكثيراً م��ا تكون هي 
حقيقة شخصيته حني يبادر في حتويل األحداث 
الى )نكتة( تضحك زم��اءه وهذا ما يضيف الى 
حاوة جلس��اته الكثي��ر من اجلمالي��ة فكانت 
االبتسامات هي عنوان ومانشيت كبير بجلسة 
االحتفاء به  مبلتقى عناوين وتلك من سمات هذه 
الش��خصية احملبوب��ة من قبل الوس��ط الفني.. 
وج��اء دور الفنان��ة )بش��رى سميس��م( لترحب 
بضيوفها وباحملتفى به وتقرأ موجزاً عن س��يرته 
الفنية ومشواره في مجال األغنية العراقية وهي 
تقول »اسمحولي بالقراءة«، وبهذا الكم الهائل  
م��ن اإلبداع الفن��ي مع الفن��ان املتأل��ق امللحن 
)س��رور ماجد( لتس��رد حكاياته منذ بدايته عام 
1974 حلظة اجتي��ازه بنجاح اختبار جلنة ضمت 

كبار امللحنني واملوس��يقيني ف��ي اإلذاعة ليقدم 
نفس��ه ملحناً، إال أن إنطاقته كانت عام 1980 
عبر أحلانه اجلديدة على الساحة الغنائية والتي 
كان اجلمهور بحاجة لها الس��يما انها تتحدث 
ع��ن لوعات احل��ب واالش��تياق والصب��ر والتأمل 
خال أيام احل��رب وظروفها في تل��ك احلقبة من 
الزمن. بداية )سرور ماجد( حني دخوله دار االذاعة 
والتلفزيون عام 1974 بصفة ملحن معتمد بعد 
اجتي��ازه االختب��ار من قب��ل كب��ار اخملتصني في 
املوسيقى.. وهو للتو قد درس املوسيقى في قصر 
الثقافة والفنون على ايدي عمالقة املوس��يقى 
العراقي��ة ومنهم فاروق هال، وجميل جرجيس، 
وجمال إسحاق. وتناول احلديث عنه بأنه ساهم 
باكتش��اف اصوات جديدة ش��ابة كان لها االثر 
في تط��ور االغنية احمللية وأع��د من ضمن اجليل 
اجلدي��د لفت��رة الثمانينيات والتس��عينيات من 
الق��رن املاضي اضافة  لعش��رات االحلان ملطربني 
أصبحت لهم ش��هرة واس��عة وجمهور عريض 
متابع أعمالهم ومنها )بالش��وك كلمن حالته( 

غناء محمود انور، وغنى أحمد نعمة )يصبرني(، 
ومض��ر محمد )ش��لك عليه ي��ا زمن وش��رايد(.
ووض��ع حلنا جميا اليزال مت��داوال للمطرب كرمي 
محمد )خليك أكثر صبر(. وحس��ن بريس��م )ما 
اريد اس��مع عتاب(، وللمطربة سيناء )محتارة(. 
وج��ال خورش��يد )ما اضم علي��ك(. ومن االحلان 
املتميزة اغنية )يا عني وتكولني خلي نسامحه( 
التي غناها املطرب قاس��م إس��ماعيل. وجاءت 

هجرته الى كن��دا عام 1999 ليس��هم بتقدمي 
احلان��ه الوطنية منها اغني��ة )حبيبي يا عراق( 
واغنية )يا اهلن��ا في الع��راق( واوبريت )العراق 
الي��وم( التي ج��اءت تعبيراً عن انتم��اء الفنان 
للوطن وحبه املفرط البن��اء وطنه ولم ينقطع 
بل بق��ي متواص��اً معه��م، وكان احلديث عن 
اجلوائز وش��هادات التقدمي ومناس��بات التكرمي 
العدي��دة ومنه��ا جائ��زة أفض��ل حل��ن عراقي 
االع��وام 1988-1990-1992 ون��ال اجلائزة االولى 
ف��ي املهرجان املس��رحي العرب��ي باملغرب عام 
1996 ع��ن املوس��يقى الت��ي وضعه��ا تأليف��اً 
ملس��رحية املومياء. وكان��ت ملعزوفاته على آلة 
العود تضيف للمكان سحرا وعبقا وجماال من 

أحلان��ه وجملموعة من تلك االغان��ي اجلميلة التي 
حلنها بحس عال من موس��يقى متفردة وحداثة 
الفكرة الهادفة بإيصاله��ا الى اجلمهور املتذوق 

لألصالة وبدون نشاز أو ما يخدش الذوق.
الفنان سرور ماجد يتحدث

بصراح��ة وبقلب مفتوح مصحوب��اً بضحكاته 
التي كانت تشير الى حقائق  الفترة التي عاشها 
م��ع عدد من االصوات التي غنت أحلانه يقول: »ال 
أعرف، سر أحلاني شكلت ثقاً وتعمدت بشكل 
أو بآخر أن يكون املطرب الفاني صاحب االغنية 
الواحدة التي حلنتها له ه��ي الوحيدة املطلوبة 
من اجلمهور حتى لو غنى العشرات غيرها وهذا 
الس��ر جعلن��ي على قناع��ة تامة ب��ان اغنياتي 

اجلميل��ة اصبحت نع��م عبئا يط��ارد املطربني، 
وأولهم املطرب احمد نعمة وهو في حينه صوتاً 
جمياً واعداً ميتلك كل املواصفات حيث أعطيته 
)10( احل��ان ولك��ن واحدة منها فق��ط )يصبرني( 
جعلت��ه ينطل��ق انطاقة غي��ر طبيعية بحيث 
ان��ه لم يقدم اي اغنية بعدها وكأنه جاء ليغني 
)يصبرن��ي( خصيص��ا ليتوقف ع��ن الغناء ومع 
قاس��م اس��ماعيل بعد اغنية )يا عني وتكولني 

خل نسامحه(. ومع املطرب مضر محمد كانت 
الشهرة واالنطاقة بأغنية )شلك عليه يا زمن 
وش��رايد( وجميعهم وضعت لهم احلانا عديدة، 
لكنها لم تصب النجاح مثل هذه األغاني«. وذكر 
ف��ي حديثه قائ��اً: »املطرب محم��ود انور حلنت 
له اغاني كثيرة وجميلة ولم يتطور أو يس��تمر 
بتق��دمي االفض��ل الن اختياراته األخي��رة جاءت 
مس��تعجلة، وبالنس��بة للبحث عن االصوات 
اجلديدة التي نستطيع أن نقدم لها حلنا جميا 
توصلهم الى عالم الش��هرة والنجومية وعلى 
األق��ل أداء م��ا يليق به��م كأص��وات جديدة لم 
جن��د اال القلة الن��ادرة وحالياً  توج��د لدي احلان 
رائعة وجميلة أحتفظ بها قد تكفي لتسجيل 

)40( اغني��ة ل��م ت��ر الن��ور 
ولكن ملن اعطيها في الوقت احلاضر والس��احة 
خالية من مواهب تس��تحق أن تكون مبس��توى 
مواهب اي��ام زمان الس��بعينيات والثمانينيات.. 
إذن أين احلل؟«. وتطرق الى امللحنني ممن تأثر بهم 
م��ن العراق والعرب يقول: »لق��د ظهرت في زمن 
العمالق��ة طال��ب القره غول��ي، وكوكب حمزة، 
وياس��ني الراوي، ومحمد نوش��ي، ومحمد جواد 
اموري، ومحس��ن فرحان. واملرح��وم طالب القره 
غول��ي كان مهتماً بي وأعطان��ي الدعم املعنوي 
وجعلني معاونا له في رئاس��ة قسم املوسيقى 
والغن��اء في إذاع��ة وتلفزيون بغ��داد وكان يقول 
عن��ي بأنني متفرد وال اش��به أحدا وهذه إش��ادة 
بي أعتز بها.. وبالنس��بة امللحنون العرب كلهم 
كبار ف��ي االس��ماء والعطاء وأنا تأث��رت بالغناء 
العرب��ي قاطب��ة«. أم��ا فيم��ا يخ��ص امللحنني 
املبدع��ني ممن يعمل��ون للحفاظ على مس��توى 
االحل��ان الغنائي��ة الرصينة يقول الفنان س��رور 
ماجد: »كنت اعيش في كندا منذ عشرين عاما، 

وفاتتني من املتابع��ات لألصوات وامللحنني، ومع 
ه��ذا لي معرف��ة بوجود ملحنني مبس��توى جيد 
يقدمون العطاء الثر لاغنية العراقية واليوالون 
مث��ل عل��ي صاب��ر، وعل��ي س��رحان، ومحس��ن 
فرح��ان، وكاظم فندي، ونصرت البدر. وال أنس��ى 
أن��ي تعاملت مع ش��عراء كبار من ط��راز كاظم 
الس��عدي، وكاظم اس��ماعيل الكاطع، وناظم 
السماوي، وحسن اخلزاعي، وعريان السيد خلف، 
وكرمي العراقي.. وهذا ما يعطيني الدافع االول أن 
أمنح قصائدهم احلانا تليق بكلماتهم التي لن 
تتكرر في القصائد املغناة«. ومن خال اجللس��ة 
أجاب احملتفى به على كافة االسئلة الواردة اليه 
م��ن خال مداخات لنخبة من ضيوف اجللس��ة 
تنوع��ت بطروحاته��م وحكاياته��م وذكرياتهم 
وآرائهم وما يرونه من مس��تقبل ق��ادم لألغنية 
العراقي��ة وهم الفنان حيدر ش��اكر، والش��اعر 
ناظم الس��ماوي، واملوس��يقي د. ولي��د اجلابري، 

واالعامي الزميل سامر املشعل.
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البينة الجديدة / حمودي عبد غريب

يف الوقت احلاضر الساحة 
خالية من مواهب تستحق أن 

تكون مبستوى مواهب أيام زمان 
السبعينيات والثمانينيات.. 

إذن أين احلل؟

اجلمعة املاضية الثاني عشر من هذا الشهر وعلى قاعة ملتقى عناوين املتميزة مبوقعها اجلميل الواقع بني الشارع املمتد من ساحة عنتر الى ساحة الدالل مبنطقة األعظمية، 
وحال دخولي بوابة القاعة لم يخطر في بالي أن هنالك مكاناً صاحلاً القامة جلس��ة فنية أو ثقافية وبحس��اباتي أن يكون جتمعا مصغرا ترفيهيا جملموعة ما تعمل من أجل 
مش��روع صغير في كا اجملالني ولكن ما أن دخلت القاعة ألرى وجوه نخبة من املهتمني مبجال الفن وعلى اختاف تخصصاتهم ومبس��تويات راقية جداً وكفاءات متميزة، من 
كتاب األغنية وملحنني وموس��يقيني وباحثني ونقاد وأس��اتذة وصحفيني متابعني له وحينها ش��عرت بأني قد وصلت الى  غايتي بأني سأش��ارك هذا املكان اجلميل وألول مرة 

حيث س��ررت باحملتفى به الفنان )سرور ماجد( يتوس��ط هذا اجلمع الستقبال ضيوفه احملتفني به بابتسامته املعهودة وتقف بجانبه سيدة األماكن 
الثقافية الفنانة التشكيلية )بشرى سميسم( وهي تقوم بترتيب وتلطيف األجواء لتقوم بتقدمي وإعداد جلسة االحتفاء بالضيف الكرمي..

متابعة / البينة اجلديدة
س��افرت الفنانة ريهام عبد 

ر  لغف��و ضمن ا
يق  فر

»املل��ك  مس��رحية  عم��ل 
العربي��ة  للمملك��ة  لي��ر« 
اس��تعداداً  الس��عودية 
لعرضه��ا هن��اك ف��ي جدة.
تواجدها  ريهام  واس��تغلت 
في األراضي املقدسة لتؤدي 
العم��رة بصحبة  مناس��ك 
املس��رحية  ف��ي  زميلته��ا 
الفنانة رانيا فريد ش��وقي، 
االنظ��ار  ريه��ام  ولفت��ت 
األبي��ض  بجلبابه��ا 
واحلجاب ال��ذي غير من 
شكلها بشكل كامل، 
ونال اعجاب عدد كبير 
م��ن املتابع��ني الذين 
جمالها،  عل��ى  أثنوا 
احلج��اب  أن  مؤدي��ن 
بها.ونش��رت  يلي��ق 
 Cairo Show صفح��ة
املنتج��ة للعمل صوراً 
أبط��ال  لوص��ول 
املسرحية، ولفتت 
ثي��اب  األنظ��ار 
العم��ل  بطلت��ي 
ش��وقي  فريد  رانيا 
وريهام عبد الغفور، 
اللتني حرصتا على 
اململك��ة  دخ��ول 
مباب��س اإلح��رام 

البيضاء.

ريهام عبد الغفور 
حتدث ضجة بصورها 

باجللباب واحلجاب

البينة الجديدة / سيف الدين علي
تصوير / سيف حسني

بع��د اع��داد منه��ج متكام��ل وخط��ة عمل 
ميداني��ة، وح��وارات مس��تفيضة ب��ني دائ��رة 
الفنون املوسيقية باشراف معاون املدير العام 
عماد جاس��م والباحث والفنان حسني فجر، 
وبني مستش��فى الرش��اد جرى اختي��ار مناذج 
من املرضى، باش��راف الدكتور نعمة الياسني 
واملعال��ج ك��رمي عب��داهلل، لتخط��ي الع��اج 

بالعقاقير وتطبيق العاج عبر املوسيقى. وقال 
عماد جاسم عن هذا املشروع )اليوم تواصلنا 
مبحب��ة اخمللصني ملش��روعنا التنويري مع نزالء 
مستش��فى الرش��اد. برفقة اطباء ومعاجلني 
وعازفني وباحثني موسيقيني، ضمن مشروعنا 
الذي بدأنا به قبل 3 ش��هور، العاج النفسي 
عبر املوسيقى، مستثمرين روح وجمال النغم 
لتكون اداة تغيير بيئة املريض، وتعمق العازف 

حس��ني فجر في قراءة تاريخهم واس��تنطاق 
دواخلهم مبناجاة أملوس��يقى، هنا نحن نقاوم 
املصدات ونعلن عن خطوات ممنهجة ستفتح 
افاق التعامل اجلديد مع املوسيقى العاجية(. 
هذا وق��د اعتبرت اجللس��ة العاجية ناجحة 
وف��ق املقايي��س العلمي��ة وبعد املش��اركات 
الفاعل��ة بايجابي��ة م��ن قبل الن��زالء املرضى 

الذين مت اختيارهم.

دائرة الفنون املوسيقية تعد منهجًا متكاماًل لعالج املرضى عرب املوسيقى

البينة الجديدة / منرية عاشور
تصوير / علي محسن

برعاي��ة املدي��ر الع��ام ل��دار ثقاف��ة 
االطفال في وزارة الثقافة والسياحة 
واالث��ار الدكت��ور نوف��ل اب��و رغي��ف 
احتفلت الدار بي��وم الطفل العراقي 
ال��ذي اختي��ر م��ول املنص��ور كصرح 
ترفيه��ي في بغداد القام��ة الفعالية 
بحض��ور االس��تاذ احمد الش��ويلي 
مدير عام النشاط الرياضي واملدرسي 
في وزارة التربي��ة وممثلني عن عدد من 
الوزارات واملؤسسات واملنظمات غير 
صحفي��ة  وش��خصيات  احلكومي��ة 
وإعامي��ة وأدبي��ة ووس��ائل االع��ام 
مبشاركة مجاميع من اطفال العراق. 
واشار الدكتور نوفل ابو رغيف الى ان 
هذا الي��وم ميثل انطاق��ا للفعاليات 
والبرام��ج الت��ي تنفذها ال��دار خال 
األس��بوعني املقبل��ني ف��ي ع��دد من 
املؤسس��ات املعني��ة بالطفولة مثل 
دور االيت��ام ومراك��ز ذوي االحتياجات 
اخلاصة واالطفال املرضى والتسميات 
االخرى املعنية باطفال العراق للترفيه 
عنهم.ووس��ط اجواء كرنفالية مميزة 
وغير مس��بوقة وجتمهر لع��دد كبير 
من عام��ة الن��اس ملش��اهدة فقرات 
احلفل ومش��اركة االطفال فرحتهم 

اب��و رغي��ف  الدكت��ور نوف��ل  رح��ب 
بالضي��وف احلاضري��ن وبك��وادر الدار 
واملركز الثقافي )الفانوس الس��حري( 
معب��را عن متيز ه��ذا الع��ام بافتتاح 
يختلف عن الس��نوات السابقة كما 
جرت الع��ادة كل عام وذل��ك بإضفاء 
اجواء ح��رة لاطفال ومنحهم فضاء 
جميا الطاق مواهبهم العفوية في 
الغن��اء واالداء املس��رحي والقصائد. 
واوض��ح ان ه��ذه اإلجن��ازات تتحق��ق 
تباعا بالرغ��م من ضعف االمكانيات 
املادي��ة املتاحة لل��دار واالعتماد على 
اجلهود الذاتية واملؤسسات املتعاونة 
م��ن اجل تق��دمي االفض��ل للطفولة. 
ووج��ه بدع��وة املؤسس��ات واملراك��ز 
ف��ي احملافظ��ات ال��ى تفعي��ل ه��ذه 
املناس��بة واالحتف��ال بها م��ن اجل 
خلق طفولة س��عيدة. وقدمت خال 

االحتف��ال مجموعة م��ن الفعاليات 
الثقافية والفنية والتربوية اداء طاب 
الدورات الصيفية في املركز الثقافي 
للطفل في املنصور احد صروح الدار 
الثقافي��ة فض��ا عن فرق��ة )الهبان( 
للتراث الش��عبي التي قدمت لوحات 
فني��ة جميل��ة بقيادة الفن��ان نصير 
كامل وش��اركنا الفنان جاسم حيدر 
بأناش��يد جميلة مبش��اركة عدد من 
االطفال.. والقى الطفل هال نوفل ابو 
رغيف قصيدة بعن��وان النخلة. وقام 
املرك��ز الثقافي للطف��ل في املنصور 
)الفان��وس الس��حري( بالتع��اون مع 
ادارة مول املنصور في بغداد بتنظيم 
س��فرة ترفيهي��ة الطف��ال ال��دورات 
الصيفية لزيارة االلعاب واالستمتاع 
بهذه اجلولة وكذلك تأمني وجبة غداء 

بأسعار مدعومة بهذه املناسبة.

أبو رغيف: ندعو مجيع مؤسسات الطفولة إىل االحتفال بيوم الطفل العراقي

بغداد / البينة الجديدة
هنأ نقيب الفنان��ني العراقيني الدكتور 
جب��ار جودي صب��اح يوم ام��س الثاثاء 
االس��تاذ الدكت��ور عم��اد حس��ني مرزه 
رئي��س  احلس��يني بتس��نمه منص��ب 
اجلامع��ة التكنولوجي��ة. وق��دم نقيب 
الفنان��ني العراقي��ني باق��ة م��ن الزهور 
واألمنيات بتقدمي ما هو األفضل في هذه 
اجلامع��ة وكان مبعيت��ه الفن��ان القدير 
مازن محم��د مصطفى مدير املس��ارح 
ف��ي دائ��رة الس��ينما واملس��رح. وحتدث 
االثنان حول طبيعي��ة عمل الفنون وما 
فيه��ا من اجلان��ب الفلس��في واجلانب 
التكنولوج��ي وم��ن املؤك��د س��يكون 
هن��اك تع��اون مش��ترك وورش لتفعيل 
وابراز دور الطلبة في املسرح والسينما 
والفنون األخرى. وبدورها كرمت اجلامعة 
التكنولوجية نقيب الفنانني العراقيني 
الدكت��ور جب��ار ج��ودي ب��درع اجلامعة 
التكنولوجية تقدي��راً حلضوره واجلهود 
املبذول��ة في أحي��اء املعال��م اجلمالية 

للفن العراقي.

نقيب الفنانني العراقيني يبارك املنصب 
اجلديد لرئيس اجلامعة التكنولوجية
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متابعة / البينة الجديدة
1- اشرب قبل وجبات الطعام

إذا كنت تش��رب السوائل مع وجبات 
أحم��اض  تخس��ر  فأن��ت  الطع��ام، 
املعدة، مما يعرق��ل من حتليل الطعام 
بشكل سليم. حاول شرب املاء قبل 
حوالي 30 دقيقة م��ن وجبة الطعام 
ملساعدة املعدة على الهضم بشكل 

أفضل.
2- تناول الطعام والشراب ببطء

أو تش��رب بس��رعة،  ت��أكل  عندم��ا 
ميكنك ابتالع الكثي��ر من الهواء، مما 
قد يس��بب الغ��ازات. تأكد من مضغ 
الطعام بب��طء لتقليل كمية الهواء 
الت��ي تبتلعها. هذا س��وف يس��اعد 
أيض��ا في عملي��ة الهض��م. يفضل 
ان تتن��اول وجب��ات أصغ��ر وأن تقوم 
بتوزيعه��ا على مدار الي��وم وجعلها 
أكثر توات��را. ميكنك تن��اول 6 وجبات 
صغي��رة في اليوم ب��دالً من 3 وجبات 

الصغيرة  الطع��ام  وجب��ات  كبي��رة. 
أسهل في الهضم وقد تنتج كميات 

أقل من الغازات.
3- اتبع نظاما غذائيا صحيا

من املهم تن��اول نظام غذائي صحي 
مت��وازن، مب��ا في ذل��ك عل��ى األقل 5 
أجزاء من الفاكهة واخلضار في اليوم. 
اخت��ر األطعم��ة الت��ي حتت��وي على 
الكربوهيدرات التي يسهل هضمها. 
وهي تش��مل: البطاط��ا، الرز، اخلس، 

املوز، العنب، احلمضيات،الزبادي.
4- جتن��ب األطعم��ة املعروف��ة انه��ا 

تسبب الغازات
ميكنك عالج انتفاخ البطن والتحكم 
به من خالل تقليل من تناول األطعمة 
املعروفة بأنها تس��بب الغازات. وهي 
تشمل: بعض الفواكه، مثل التفاح 
والعرم��وط. خض��روات معين��ة مثل 
القرنبيط، براعم بروكس��ل والبصل. 
النخال��ة. مث��ل  الكامل��ة  احلب��وب 

منتجات األلب��ان، مبا في ذلك احلليب 
املش��روبات  ك��رمي.  واالي��س  واجل��ن 
الصناعي��ة.  احمللي��ات  الغازي��ة. 
حتتوي ه��ذه العناصر عل��ى األلياف، 
الس��كريات والنش��ويات التي ال يتم 
أو امتصاصها بس��هولة،  هضمه��ا 
مما يتسبب بظهور غازات األمعاء. إذا 
اكتش��فت أن هذه األطعمة تس��بب 
لك غازًا زائًدا، فعليك التخلص منها 
من حميتك الغذائية أو تناول القليل 

منها فقط.
5- النعناع والزجنبيل

هناك بع��ض األدلة التي تش��ير إلى 
أن ش��رب الش��اي بالنعناع ميكن أن 
يس��اعد في حتس��ن أعراض انتفاخ 
البط��ن. هن��اك أيض��ا بع��ض األدلة 
على أن كمي��ات صغيرة من الزجنبيل 
ميكن أن تس��اعد في عملية الهضم 
أو اضطراب املعدة، والتي قد تس��بب 

انتفاخ البطن.

6- جتنب بعض العادات السيئة
ق��د يكون بعض الع��ادات التي تقوم 
ه��ي الس��بب باالنتف��اخ وم��ن أجل 
عالجه والوقاية من��ه عليك جتنبها، 

وهي تشمل:
* التدخ��ن: يجب علي��ك اإلقالع عن 
التدخ��ن، إذا كن��ت تدخ��ن. ميكن أن 
يس��بب التدخ��ن ابتالع ه��واء أكثر 
من املعتاد، وقد يؤدي دخان التبغ إلى 

تهيج اجلهاز الهضمي.
* مضغ العلكة: جتنب مضغ العلكة 
ألنها ق��د جتعلك تبتل��ع الهواء أكثر 

من املعتاد.
* الشرب من خالل القش: هذه العادة 
قد تؤدي ال��ى امتالء معدتك بالهواء، 

مما يؤدي إلى ظهور الغازات.
7- ممارسة الرياضة

إذا كن��ت متارس الكثي��ر من التمارين 
الرياضي��ة فه��ذا ق��د يس��اعد على 
حتسن أداء اجلهاز الهضمي واألمعاء.

قد ثب��ت أيض��ا ان ممارس��ة الرياضة 
بش��كل مستمر يس��اعد على حترير 
الغ��ازات وبالتال��ي فإنه يس��اعد في 

عالج حاالت انتفاخ البطن.
8- ادوية وعالجات أخرى

هن��اك العديد م��ن العالجات التي ال 
تس��تلزم وصف��ة طبي��ة والتي ميكن 
أن تس��اعد في عالج اع��راض انتفاخ 

البطن منها:
* الفحم املنش��ط: قد يساعد على 
الزائ��دة  الغ��ازات  تقلي��ل ومعاجل��ة 
واالنتف��اخ. عندم��ا تتن��اول الفح��م 
أو  الس��ائل  طري��ق  )ع��ن  املنش��ط 
احلب��وب(، فإنه يعلق على الس��وائل 
ف��ي أمعائك، مم��ا يقلل م��ن الغازات 

واالنتفاخ.
* أدوي��ة الهض��م دون وصف��ة طبية: 
إنزمي��ات اجله��از الهضم��ي متوف��رة 
وصف��ة  إل��ى  ال حتت��اج  كمكم��الت 

طبية.

* البروبيوتي��ك: مكم��ل غذائي، يباع 
عادة في شكل سائل أو كبسولة، مما 
يشجع على منو »البكتيريا الصديقة« 
في اجلهاز الهضمي. يجب أن تساعد 

»البكتيري��ا الصديقة« على الهضم 
البط��ن،  انتف��اخ  أع��راض  وتقلي��ل 
خاصًة لدى األشخاص الذين يعانون 

من متالزمة القولون العصبي.

مـنـــزلــيـــــــة لــعـــــــــالج انـتـفـــــاخ الـبـطـــن طـــــرائــــق   8

طب و علوم

انتف��اخ البطن هو عملية بيولوجية طبيعية يعاني منها اجلميع بانتظام. بعض االش��خاص يطلقون الغازات بضع مرات 
في اليوم، والبعض اآلخر أكثر بكثير، ولكن يقال أن متوسط الغازات ما يقارب 5 إلى 15 مرة في اليوم. وميكن النتفاخ البطن 
ان يسبب لك احلرج لكن ال تقلق.. فهناك عالجات ميكنك القيام بها في املنزل دون احلاجة لطبيب. تعرف عليها فيما يلي:� 
ميكن أن يكون اإلفراط في انتفاخ البطن محرجا ويجعلك تشعر بعدم االرتياح بحضور اآلخرين. ومع ذلك، ميكن السيطرة 
علي��ه عادة من خ��الل التغييرات في النظام الغذائي ومنط حياتك. تتوفر أيًضا العدي��د من العالجات بدون وصفة طبية إذا 

أصبح انتفاخ البطن لديك مشكلة..

متابعة  / البينة الجديدة
أظهرت دراسة أجرتها اجلمعية الفزيولوجية 
في اململكة املتحدة، بأن النس��اء أكثر عرضة 
لإلصابة باإلجهاد من الرجال، بسبب ظروفهن 
املعيشية.وأش��ارت نتائ��ج الدراس��ة إلى أنه 
من املرج��ح أن تتعرض النس��اء لضغط أكبر 
بنس��بة 13 باملئة في الكثير من املواقف عند 
مقارنتهن م��ع الرجال، ابتداء م��ن عبء إدارة 

املن��زل إلى العناية باألطفال إلى العمل خارج 
املنزل.حركة يد بس��يطة حتمي من السكتة 
الدماغية!.وبحس��ب الدراس��ة فإن الضغط 
النفسي الزائد الذي تتعرض له املرأة يعود إلى 
أنها أكثر عاطفية من الرجل، وتستغرق وقتاً 
أطول ملعاجلة املواقف الت��ي متر بها، عاطفياً.
كما أن جزء الدماغ الذي يتحكم في العواطف 
والذكريات، أكثر نش��اطاً لدى النساء مفارنة 

بالرج��ال، وه��ذا يجعل من الصع��ب عليهن 
نس��يان احلوادث الس��يئة التي يتعرضن لها، 
أو التخلي عن املش��اعر الس��لبية بس��هولة 
كما يفعل الرجال.وينصح الباحثون، النساء 
بالتوق��ف عن اإلف��راط بالتفكير باملش��اكل، 
وأخ��ذ إجازات منتظمة م��ن العمل، للتقليل 
من كمية اإلجهاد ال��ذي يتعرضن له، وفق ما 

ورد في صحيفة تاميز أوف إنديا.

النساء يتعّرضن لإلجهاد أكثر من الرجال!

NO.3226.WED.17.juL.2019  2019 /7/17 العدد )3226( االربعاء

* د.محمد فتحي عبد العال
اذا نظرنا  إلى استخدام املضادات احليوية في 
عاملنا العربي فهو عش��وائي باقتدار فاملريض 
يش��تري املضاد احلي��وي م��ن أي صيدلية دون 
تش��خيص حلالت��ه وب��دون روش��تة طبية ثم 
يس��تعمل جزءا من هذا املضاد وعند حتس��ن 
فتكتس��ب   املض��اد  يس��تكمل  ال  حالت��ه 
البكتيريا في اجلس��م مناعة ضد هذا املضاد 
كما يوصف  حلاالت الفيروسات املوسمية مع 
ع��دم جدواه في عالج هذه احل��االت. املضادات 
احليوية هي إح��دى اجملموع��ات الدوائية التي 
تس��تخدم للقضاء على البكتريا وهي تعمل 
إما بالقضاء املباش��ر عليه��ا أو بإيقاف منوها 
أو إضعافه��ا لك��ي يتغل��ب عليه��ا اجله��از 
املناع��ي باجلس��م.  معظم األم��راض املعدية 
يتس��بب فيها نوعن من اجلراثيم: البكتيريا 
أو الفيروس��ات. املضاد احليوي يعالج العدوى 
البكتيري��ة فق��ط  لكن��ه ال يعال��ج العدوى 
الفيروس��ية مثل الزكام واألنفلونزا وانس��داد 
األنف واحتق��ان احللق والعديد م��ن التهابات 
اجلي��وب األنفي��ة واألذن والتي ميكن ش��فاؤها 
كالغرغ��رة  التقلي��دى  الع��الج  بواس��طة 
االس��تحالب  وأق��راص  البخ��ار  واستنش��اق 
واملش��روبات الدافئ��ة. البنس��لن ه��و أول ما 
اكتشف من هذه املضادات وشكل اكتشافه 
منعطف��ا هاما ف��ي تاريخ الطب والبش��رية 
قاطب��ة؛ عندم��ا س��اهم ه��ذا العق��ار خالل 
العقود التي تلت اكتش��افه، ف��ي إنقاذ حياة 
اكتش��افه مصادف��ة  وكان  البش��ر.  مالي��ن 
عندما الحظ طبيب إجنليزي يدعى الكس��ندر 
فلمنج مبستش��فى س��انت مارى بلندن عام 
1928م وج��ود عف��ن أخض��ر ينم��و ف��ي أحد 

صحائ��ف مزرعة البكتريا، حي��ث لفت نظره 
أن كل البكتريا احمليطة بهذا العفن قد ماتت 
فأخذ يبحث عن تفس��ير لتلك الظاهرة حتى 
تأكد أن هذا العفن من فصيلة البنيس��اليم 
يف��رز مادة تبيد البكتريا، ولذلك فقد أس��مي 
املادة التى يفرزها »بنس��لن«، وفي عام 1941، 
أصي��ب ش��رطي بج��روح ملوثة أثن��اء جتواله 
بن أش��جار الورد ومت عالجه بالبنس��لن، وملا 
كانت كمية البنس��لن احلديث العهد آنذاك 
غي��ر كافية للعالج، فقد اس��تخلص األطباء 
من بول الش��رطي اجملروح البنسلن مرة أخرى 
إلعطائه ل��ه!! كما لعب البنس��لن دورا بارزا 
في حتول مجريات احلرب العاملية الثانية باجتاه 
انتصار احللف��اء ففى عام 1942، أصيب رئيس 
الوزراء البريطاني تشرشل، بااللتهاب الرئوي، 
فكان��ت فرصت��ه للنجاة مع دواء البنس��لن.   
في العصر احلديث أدى االستخدام اجلائر وغير 
العقالني للمضادات احليوية إلى ظهور أنواع 
من البكتيريا املقاومة لها؛ حيث تنشأ طفرة 
جيني��ة تلقائي��ة، أو مكتس��بة، أو ناجتة عن 
اكتس��اب جن مقاومة من بكتيريا أخرى من 
خالل عملية نقل اجلن األفقي لدى البكتيريا، 
تكسبها القدرة على البقاء والتكاثر في وجود 
مضاد حي��وي معن. ولنأخذ مث��اال علي ذلك 
لتكون الصورة قريبة الي الذهن حول خطورة 
هذه املش��كلة فاملكورات العنقودية الذهبية 
)Staph. aureus( التي تسببت في املاضي في  
موج��ات وبائية ووفيات هائلة كان  اكتش��اف 
عقار البنس��للن كفيل بالقضاء عليها، غير 
أنه وبعد مضي فترة وجيزة اكتش��ف العلماء 
أن املعرك��ة لم تنت��ه مع قدرة ه��ذه املكورات 
اجلرثومية على تطوير ذاتها باس��تمرار وإفراز 
إنزمي خاص هو البنيسليناز قادر على تكسير 
البنسيللن فطور العلماء عقار )ميثيسيلن( 
وه��و مض��اد حيوي ل��ه املقدرة عل��ى مقاومة 
اإلنزمي اال أنه في ع��ام 1961, ظهرت البكتيريا 
Methicillin-( املقاوم��ة لعق��ار امليثيس��يللن
يع��رف  م��ا  أو    )Resistant Staph. aureus
اختصاراً باس��م البكتيريا املتفوقة )السوبر( 
أو )MRSA(  والت��ى تعد مص��در خطر حقيقياً 
إذا ل��م يت��م التعامل معها س��ريعا، حيث أن 
الوف��اة هى املصير احلتمي حلاالتها  إذا لم يتم 
عالجها و جتد هذه البكتريا بيئتها املناس��بة 

في  املستش��فيات ووح��دات العناية املركزة  
مبرضاها أو بالعاملن بها فمرضى احلروق مثال 
, وبع��د فقدهم لطبقة اجلل��د في مناطق من 
اجلس��م بتأثير احلرق, يصبح��ون عرضة لنفاذ 
البكتيريا إلى أنس��جة أجس��امهم مباشرة, 
كما تس��هم األدوي��ة املس��تخدمة في عالج 
مرضي األورام في إضعاف مقاومتهم للعدوى.

أما العاملن فإلهمالهم غسيل األيدي.كلما 
كثر استخدام املضاد احليوي كلما زادت أيضا 
فرصة اإلصابة باإلسهال املزمن، كما يتسبب 
في القضاء عل��ى البكتيريا  النافعه املنتجة 
لفيتام��ن )K(. تعاطي احلامل واملرضع لبعض 
املض��ادات احليوي��ة والت��ي  تس��تطيع عب��ور 
احلاجز املشيمي والوصول للجنن، خاصة في 
األش��هر الثالثة األولى من احلمل، أو تعبر الي 
الرضيع م��ن خالل لن األم من ش��أنه  التأثير  
على جهاز املناعة لدي اجلنن والرضيع، وتؤدى 
إلى زي��ادة مخاط��ر اإلصابة بالربو والس��منة 
واصفرار أسنان الطفل بعد الوالدة. وبالتالي ال 
يجوز وصف املضادات احليوية  إال بإشراف طبي 
وال تعط��ى إال بعد مزرعة ملعرفة نوع البكتريا 
املس��ببة  للمرض  ومن ثم حتديد  نوع املضاد 
احليوي املناس��ب له��ذا النوع م��ن البكتريا. 
وقد يكتسب بعض الناس حساسية خاصة 
لبعض املضادات احليوية وباألخص البنسلن 
الذي يس��بب الوفاة مباش��رة لدى تناوله من 
قبل املرضى الذين لديهم  حساسية له . ومن 
اشهر الشخصيات التي توفيت بسبب اجلرعة 
الزائدة من املضاد احلي��وي الكلورامفينيكول 
الراح��ل  الفن��ان  )15 قرص��ا دفع��ة واح��دة( 
جني��ب الريحاني ع��ام 1949 حيث مات بعدها 
ِبث��واٍن وكما كان الريحان��ي مبدعا في حياته 
فق��د كان رائعا في رثائه لنفس��ه قبل وفاته 
ِبخمس��ة عش��ر يوًما حيث قال: مات جنيب. 
م��ات الرَُّجل الذي اش��تكى من��ُه طوب األرض 
��ماء إذا كان للس��ماء طوب. مات  وط��وب السَّ
جنيب الذي ال يُعجب��ه العجب وال الصيام في 
رجب. مات الرَُّجل ال��ذي ال يعرُف إالَّ الصراحة 
في زمن النفاق. ولم يع��رف إالَّ البحبوحة في 
ح. مات الريحاني في 60 ألف  زمن الُبخل والشُّ

سالمة!! 
* صيدلي وماجستري 
يف الكيمياء الحيوية

هــمــســــــــــات تــــربــــــويـــــــــــــــــــــــة

فـــــوضـــــــــى الـمــضــــادات الـحـيـــويـــــــــــــة

طفل��ك يكبر وينمو وهكذا الرجولة تنمو بداخله يوماً بعد يوم، هل تعلم 
كيف تصنع من طفلك رجال يُعتمد عليه ويثق بنفس��ه؟ سأس��رد بعض 
النقاط الهامة واألساسية ستفيد كالً من األم واألب في تربية األبناء فأن 
تصنع رجالً داخل طفلك الصغير مهمة كبيرة تتوجب اش��تراك الوالدين 
فيه��ا وليس طرفاً واح��داً تعامل معه بإحترام يج��ب أن تقول له “تفضل 

وليس خذ ، نعم وليس ايه، ش��كراً، آسف، لو سمحت”ومثل ذلك في 
كل ش��يء. اس��معه وكن صبوراً معه، اترك ل��ه اجملال ليعبر 

عما بداخله واجعله يش��عر انك منصت جيد حتى وإن 
كان يتح��دث كثيراً، فاترك كل ش��يء بيدك في هذه 

اللحظ��ة وتناق��ش مع��ه، فهذا س��ينمي بداخله 
الثقة بالنفس واحترام اآلخرين وحسن االنصاط 
إليهم. احضنه كثيراً قولي له “أحبك” وعبر عن 
مش��اعرك.. اغرز بداخله معني احلنان واحلب كي 
ال يخاف منك، فهذا س��وف يجعل منه انس��انا 
يخاف على مش��اعر اآلخرين ويتجنب إغضابهم.

ش��جعه عندما يفعل ش��يئاً جدي��داً واضحك له 
دائم��ا حتى وإن كن��ت غاضباً من ش��يء ما. خصص 

وقتاً لتعيش طفولتك معه وابتكر ألعابا حس��ب سنه 
والع��ب معه. أبداً ال توبخه أمام اآلخرين وال تصرخ في وجهه 

إذا أخط��أ.. تناقش معه بهدوء وعاتبه ثم خ��ذه إلى حضنك وعبر عن 
حبك ثم انصح��ه بطريقة لطيفة. كن حنونا وصارما في آن واحد مبعنى: 
ال تدل�له بحنانك فقط وال تش��د عليه بصرامتك فقط.. ادمج بن اإلثنن 
ولكل وقت تصرف على حسب املوقف ، فليس كل ما يطلبه ُمجاب وليس 
كل ما يطلبه مرفوض “فخير االمور الوس��ط ” اعلم متى ترفض له شيئا 

ويكون الرفض مع توضيح أس��باب ومتى تقبل وأيضاً مع توضيح أس��باب 
للقبول كتشجيع لشيء ما. أوِف بكل وعد وعدته له وال تتراجع في كلمة 
خرج��ت من��ك مهما كان، وإن ح��دث فالبد أن توضح له أس��باب تراجعك 
بوضوح تام. امدحه امام اآلخرين حتى وإن كان مشاغباً أو يتصرف بشكٍل 
خاطئ “حتدث معه وانصحه بينكم وامدحه أمام اآلخرين” إعطه الفرصة 
إلب��داء رأيه في كل أمر يخصه.. ميكنك إعطاءه خيارات واتركه يختار 
م��ا يعجبه. خذه معِك وانت تصلي واجعله يقلد خطواتك، 
اغرس بداخل��ه حب االميان. فهو يح��ب أن يقلد الكالم 
ويردد كل ش��يء فال تهمل هذا الس��ن واستغل ذلك 
في جعله يردد وراءك. ال تهدد طفلك فهذا االسلوب 
لن يجدي نفعاً معه، بل س��يخلق بداخله اخلوف 
والرهبة منك فقط. اترك��ه يتعامل مع االطفال 
في س��نه وراقبه من بعيد، ال حتاول أن تش��اركه 
تصرفاته حينه��ا ولعبه مع األطف��ال، ولكن إذا 
أخط��أ عليك أن تنصح��ه ويج��ب أن تعترف أنه 
أخطأ. فهن��اك آباء ال يروون آبنائه��م يخطئون وال 
يوجههوه��م إل��ى الصواب فه��ذا س��وف يؤثر على 
الطفل ويجعل منه انس��اناً أنانياً ال يري نفسه خاطئا 
ابداً. إذا وقع ال جتري عليه لتس��اعده ..اترك له اجملال ليساعد 
نفس��ه ويقوم مبفرده فهذا س��يولد عنده اإلعتماد علي النفس وعدم 
اللجوء إليك كل وقت.ال تخاف عليه بش��كل مفرط، فخوفك الزائد عليه 
سينمي بداخله اخلوف من كل شئ ، حاول أال تظهر له هذا اخلوف وتعامل 
بحكمة.احكي له قصصاً تنمي خياله واجعله يشرح بطريقته ما فهمه 

من القصه حتي وإن كان سنه مازال صغيراً.

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

Contracts Dept Announcement

)تـنـويــه و تـمـديـــد(                             
ــاص  الخ ــدد )3160 يف 2019/6/26(  الع ــا ذي  بكتابن ــًا  إلحاق
بإعــالن اول للمناقصــة )10/ أمن وعدالة / 2019( مشروع )بناء 
ــرطة يف الزوين، كرمة علي، الصريفة، سفوان، الرباضعية،  مراكز ش

ابي الخصيب، الزبري، املدينة، نظران( نود أن ننوه اىل:ـ
ــال االنهاء  ــة واملعمارية )9( اعم ــرة االعمال املدني ــل فق تعدي  -1
الداخلي، على الشركات القاطعة لشراء الوثيقة القياسية للمناقصة 
ــعبة بيع الوثائق القياسية يف قسم العقود  )مدار البحث( مراجعة ش

الحكومية الستالم ورقة التعديل. 
تمديد غلق اعالن املناقصة اعاله لتكون يوم الخميس املصادف   -2
2019/7/25 الساعة 1:00 ظهرًا بدال من يوم االربعاء املصادف 

2019/7/17 الساعة 12:00 ظهرًا. 
استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة / شعبة تخطيط القطاعات 

ذي العدد )3084 يف 2019/7/15( .

املهندس / محمد طاهر نجم التميمي 
                                                    النائب الفني ملحافظ البصرة

العدد: 3618                                                                            التاريخ: 2019/7/15 
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وكان للمؤمت��ر أص��داء واس��عة ف��ي 
الصحاف��ة االملاني��ة وم��ا تناولته من 
األخبار فيما يخص ق��دوم الوفود من 
)14( دول��ة ج��اءت للمش��اركة به��ذا 
التجم��ع العامل��ي ال��ذي يق��ام للمرة 
الرابع��ة ضم��ن أنش��طة األكادميي��ة 
املتنوعة وحس��ب ما تراه من تناولها 
ضم��ن   تدخ��ل  الت��ي  للمواضي��ع 
منهاجها العام لغرض مشاركة دولية 
فيه وهذا املهرجان حظي بقبول دولي 
من خالل املش��اركة أو متابعة احلدث 

طيلة أيام أقامته.

يوم االفتتاح ومحور اإلرهاب 
ومكافحته

هذا وق��د ابتدأ املؤمتر بكلمة للس��يد 
التنفي��ذي  املدي��ر  دونفري��د(  )م��ارك 
لالكادميي��ة الدبلوماس��ية الثقافي��ة 
حي��ث رحب به��ا وبالوفود املش��اركة 
االقام��ة  بطي��ب  له��م  ومتنيات��ه 
واالستفادة من حضور املؤمتر من اجل 
تعزيز اواص��ر الصداقة وتالقح االفكار 
والثقافات بني الشعوب، وتلتها فقرات 
املؤمت��ر بإلق��اء العديد م��ن احملاضرات 
الت��ي ج��اءت تباع��اً وبعناوي��ن )ادراك 
االرهاب وانعدام االمن( ألقاها الدكتور 
)يان س��انت بيرير( الرئي��س التنفيذي 
ومستشار مكافحة االرهاب جملموعة 
)موس��يكون( وهو اخلبير املتمرس في 
مكافحة التطرف السياسي واالرهاب 
في افريقيا والشرق االوسط، ومحاضرة 
بعنوان )النم��اذج الواقعية واللبرالية 
ف��ي عص��ر احل��رب الب��اردة( للدكتورة 
)ايجي��رم  رامزنوف��ا( من كازخس��تان 

ومحاضرة بعن��وان )العالقات املعقدة 
بني روس��يا والغرب: التاري��خ واحلاضر 
واملستقبل( للسفير اريك كارل نورمان  
االمني الع��ام للبرملان الثقاقي االوربي، 

ومحاض��رة الباحث واخلبي��ر االرميني 
من جامعة موس��كو  السيد )اشوت 
افتسيان( الذي يتمتع بخبرة اكثر من 
عش��رين س��نة في قطاعات التعليم 
وحرك��ة  والثقاف��ي  الدبلوماس��ي 
املنطم��ات غي��ر احلكومي��ة بعن��وان 
لروس��يا  الثقافي��ة  )الدبلوماس��ية 
املعاص��رة(. وش��ارك ممثل��و الوفود في 

املناقش��ات واملداخ��الت التي أضافت 
الج��واء احملاض��رات الكثير من س��عة 
النقاش واحلوار البناء وصوالً الى نتائج 
متقدمة باحثة عن الصغيرة والكبيرة 

في دور الدبلوماسية الثقافية الدولية 
في القضايا السياسية إليجاد احللول 
الالزم��ة لها ح��ني تقتض��ي الضرورة 
لإلسراع في حلها النقاذ الشعوب من 
احملاضرات  واستمرت  احلروب.  صراعات 
واجللس��ات طيل��ة اي��ام املؤمت��ر فيما 
وانتشاره ومكافحته..  يخص االرهاب 
فيما كان للمؤمتر دور بنش��ر الس��لم 

العامل��ي  وق��د خص��ص ي��وم كام��ل 
لدراسته ومناقشته، وأهمها محاضرة 
للخيال  )افغانس��تان مكان��اً  بعنوان 
املتن��وع واالب��داع، للدكت��ور )مايكل 
داكسنر( استاذ علم االجتماع ورئيس 
فخ��ري جلامعة اولد نب��ورغ في املانيا، 
وكانت هنالك حلقة نقاشية بعنوان 
)نحن افغانس��تان، نق��ف معا.. جيل 
املس��تقبل( لكل من القائ��م باعمال 
الس��فير االفغاني في املانيا الس��يد 
عبد احلليل اريائي والسيد علي ياسني 
مس��لمان والس��بد عبد القادر نصري  
والس��يد جميل س��لطاني والس��يد 
والس��يد ش��عيب  داد غ��ار  مرتض��ى 
مهيم��ن. وقد ش��ارك الوف��د العراقي 
ف��ي مداخالت عديدة اثن��اء احملاضرات 
ومت التأكيد على اهمية تطوير س��بل 

التعاون بني الع��راق والوفود املتواجدة 
وذل��ك م��ن اج��ل دع��م الع��راق ف��ي 
مكافحة االرهاب واملساهمة في دعم 
االس��تقرار في املنطق��ة وابعادها عن 
ش��بح احلروب وكان للوفد العراقي دور 
كبير بإيصال الرسالة التي أوصولوها 
للعال��م أجم��ع والتأكيد عل��ى الدور 
التاريخي للحضارة العراقية  والثقافة 
العراقية ارساء دعائم السلم العاملي 

وكذلك االف��ادة من التجرب��ة االوربية 
ف��ي االدارة والعمل املؤسس��اتي الذي 
نح��ن اليوم بامس احلاج��ة اليه لبناء 
دولة مؤسس��ات قوي��ة وفاعلة وكان 

الوف��د العراق��ي مح��ط انظ��ار باقي 
الوفود وذلك من خالل متيزهم باحلضور 
والتزامه��م بالبرنام��ج وكان لوفدن��ا 
املشارك العديد من اللقاءات اجلانبية 
م��ع وف��ود ال��دول االخ��رى للتباح��ث 
في عدة أم��ور تخص الثقاف��ة ودورها 
بتعزيز العالقات بني الشعوب وتفارب 
وجهات النظر بني االطراف املساهمة 

في نشر السالم العاملي. وعلى هامش 
املؤمتر، اقيمت الفعاليات والنشاطات 
املتنوعة  في كافة مجاالت احلياة مثل 
اقامة املعارض املشتركة واملهرجانات 

الفني��ة واالدبي��ة والوف��ود الرياضي��ة 
وايض��ا دع��ا املؤمتر دول االحت��اد االوربي 
ال��ى االس��تمرار في دع��م دول العالم 
الثال��ث وخاصة ف��ي افريقيا واس��يا 
وامري��كا الالتينية من اجل اس��تقرار 
الس��الم العاملي ومكافحة الفقر في 
ه��ذه ال��دول والدعوة للمش��اركة في 
املؤمت��رات املماثلة مس��تقبال من اجل 

تعزي��ز وتوثيق اواصر العالقات وتالقح 
الثقاف��ات بني مختل��ف دول العالم، 
وف��ي ختام املؤمت��ر قام��ت االكادميية 
بدع��وة الوف��ود املش��اركة الى جولة 
داخ��ل مدينة برلني م��ن اجل االطالع 
على املعالم التاريخية والس��ياحية 
داخ��ل املدين��ة.. وصرح رئي��س الوفد 
العراقي د.إبراهيم محمد الس��رهيد 
عن هذه الزيارة قائالً: كانت مشاركتنا 
فعالة ساهمت في نقل صورة العراق 
املنتصر على االرهاب وكيفية تالحم 
قوى الش��عب م��ع قواته املس��لحة 
ملطاردة فل��ول االرهاب والقضاء عليه 
وذل��ك من خالل املناقش��ة واملداخلة 
التي قمنا به��ا في معظم احملاضرات 
واجللس��ات طيلة أي��ام املؤمت��ر.. وفي 
ذات الوقت قدمنا ملعظم ممثلي الدول 
هدايا من مناذج حلضارتنا متثل.. بعض 
النصب والتماثيل االثرية من تاريخنا 
القدمي واحلديث وأكد الس��رهيد: اننا 
أقمن��ا بعض م��ن احل��وارات اجلانبية 
الثقافي��ة  العالق��ات  تخ��ص  فيم��ا 
وتأثيره��ا ف��ي الوق��ت احلاض��ر وذلك 
مع بعض اعض��اء الوفود املش��اركة 
مؤكدي��ن له��م اس��تمرارية التعاون 
املتبادل وتأثيره في عالقاتنا كشعوب 
محب��ة للس��الم لبعضه��ا للبعض 
الن العام��ل الثقاف��ي حلقة وصل ال 
ميكن التفري��ط بها بالوق��ت احلاضر 
وس��ررنا بهذه املش��اركة التي تعتبر 
ج��زء من تواصلنا مع العالم اخلارجي 
ال��ذي يس��عى للعراق وش��عبه اخلير 

والسالم.

»                            « تطالب وزير النقل بالتحقيق يف ملفات فساد يف عمل ميناء
أم قصر – رصيف )11( خالل زمن سلفه

البينة الجديدة /  حمودي الحديدي
وجهت االكادميية الدبلوماس��ية الثقافية ومقرها مدينة برلني عاصمة جمهورية املانيا االحتادية دعوة خاصة لعدد من الش��خصيات العراقية التي لها نش��اط متميز في مجال 
الثقافة واإلعالم، وقد وقع اختيارها على أس��ماء لها إس��هامات جادة ومثمرة بهذين اجملالني من العراق للمش��اركة في مؤمتر برلني الدولي للثقافة الدبلوماسية عام ٢٠1٩ وضمن 
محوري املؤمتر 1/ دور الدبلوماس��ية الثقافية إبان احلرب الباردة و٢/ احلوكمة وادارة مؤسس��ات الدولة )مناذج من دول االحتاد االوربي( والذي أقيم للفترة 3 �� ٩ حزيران املاضي وتألف 
الوفد العراقي املشارك في املؤمتر برئاسة الدكتور ابراهيم محمد السرهيد مستشار العالقات الدولية من محافظة االنبار والسادة األعضاء األستاذ عدنان جبار القريشي نائب  

رئيس نادي رجال االعمال العراقي الثقافي من محافظة بغداد واالستاذ عمار احليالي مدير املوارد البشرية في محافظةاالنبار والصحفي احمد عبداهلل شبيب من بغداد..

الوفد العراقي: التأكيد على الدور التارخيي حلضارتنا العريقة 
وثقافتنا العراقية بإرساء دعائم السلم العاملي

أضواء على مشاركة الوفد العراقي في مؤتمر برلين للثقافة الدبلوماسية

وفدنا شارك بالفعاليات والنشاطات يف املعارض املشرتكة واملهرجانات 
الفنية واألدبية والوفود الرياضية اليت نظمت على هامش املؤمتر

NO.3226.wEd.17.juL.2019 العدد )3226( االربعاء 7/17/ 2019 

بغداد / البينة الجديدة
حصلت »البينة اجلديدة« على عدد من الوثائق 
الرسمية التي تثبت بالدليل القاطع حصول 
حاالت فس��اد وهدر للم��ال العام وخاصة في 
عمل ميناء أم قص��ر اجلنوبي رصيف )11( وما 
يش��وبه من تهديد للمصال��ح العامة. وتبني 
الوثائ��ق جانباً م��ن اخملاطبات الرس��مية بني 

النائ��ب )فالح حس��ن اخلزعل��ي( عضو جلنة 
النف��ط والطاقة وهيئة النزاه��ة. كما تظهر 
الوثائ��ق مخاطبة به��ذا الصدد ال��ى االمانة 
بتأري��خ 18/٢٠1٩/٢  ال��وزراء  العام��ة جملل��س 
مقدمة م��ن القاضي )بش��ار أحم��د محمد( 
املفت��ش الع��ام ف��ي وزارة النقل يؤك��د فيها 
تش��كيل جلنة حتقيقية ف��ي مكتب املفتش 

العام مبوجب األمر اإلداري املرقم بالعدد )666/ 
46٠8( في ٢٠18/1٠/15 وأن اللجنة التحقيقية 
أجنزت أعمالها ومتت إحالة املوضوع الى هيئة 
النزاه��ة مبوجب كتاب مكت��ب املفتش العام 
املرقم )4٩8٠( في ٢٠18/11/11. من جانبه أكد 
قسم التحقيقات في مديرية حتقيق البصرة 
مبوج��ب كتاب��ه ذي الع��دد م. ت. م3/ب / ٢٩/ 

1٠76  ق3/ ٢٠18/ 1٠71 ف��ي ٢٠/ حزيران/ ٢٠1٩ 
واملعن��ون ال��ى مكت��ب النائب )فالح حس��ن 
اخلزعلي( أن ق��رار محكمة التحقيق اخملتصة 
بقضاي��ا هيأة النزاهة ف��ي البصرة املؤرخ في 
1٩/ 6/ ٢٠1٩ يش��ير الى وجود قضية جزائية. 
»البينة اجلدي��دة« تطالب وزي��ر النقل احلالي 
املهندس )عبد اهلل لعيبي( بفتح حتقيق عاجل 

بكل ملفات الفساد إن وجدت حالياً أو ما أثير 
في وقت س��ابق بخصوص حاالت الفساد في 
عمل ميناء أم قصر اجلنوبي رصيف )11( خالل 
فترة س��لفه الوزير الس��ابق )كاظ��م فنجان 
احلمامي(، وكذلك فتح ملف )تكس��ي بغداد( 
وعدم جتديد عقده ألن السيارات ستعود بعد 
انته��اء العقد ه��ذا الى ملكي��ة وزارة النقل، 

ونحن على ثقة أكيدة بقدرة الوزير على ذلك. 
وجدي��ر بالذك��ر أن وثيق��ة صادرة م��ن النائب 
)فال��ح اخلزعلي( أكدت أن موظفاً حقوقياً في 
ش��ركة املوانئ العراقية تس��بب في خسارة 
للدول��ة مببل��غ )46,5٠٠,٠٠٠( ملي��ون دوالر مع 
وج��ود حتقي��ق مس��تمر في ملف فس��اد في 

الرصيف )11( في املوانئ العراقية.

ميناء ام قصر اصيف )11(النائب فالح حسن الخزعلي
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ANNOUNCEMENT  

MINISTRY OF OIL / OIL MARKETING 
COMPANY (SOMO) 

Public Invitation numbered (MP/2019/١5) for 
Fuel Oil  

Export Based on (EX-Works) 

 
Oil Marketing Company (SOMO) is the one of the Ministry of Oil entities is 
pleased to invite specialized companies with good experience to export Fuel 
Oil product based on (EX-Works) from South Refinery Company Depot 
(Maysan) according to the quantities and specifications mentioned in the 
invitation conditions. 
For the interested Iraqi companies and branches of Foreign companies 
registered in the Iraqi Ministry of Trade with expertise in this field to 
receive this invitation including all terms and conditions from (SOMO) 
headquarter location at Baghdad, Zayouna Al-Mutasim neighborhood in 
front of Baghdad Funfair with non refundable amount equal to (٧٥٠,٠٠٠) 
Seven hundred fifty thousand Iraqi dinars. 

Offers to be submitted from Thursday ١٨/07/2019 until Sunday 0٤/08/2019 
at 12:00 pm BGD . 

In case the closing date to be an official holiday, the closing date shall be on 
the next working day. 

 

 

           Director General   

                SOMO            

 Email: info@somooil.gov.iq    

Web: www.somooil.gov.iq  

    

 

 إعالن
 طوزارة النف

 )SOMOشركة تسويق النفط (
  زيت الوقودمنتوج بيع ل )MP/2019/15( الدعوة العامة المرقمة
 ألغراض التصدير) EX-Works(على أساس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

ميع ـأن تدعو ج العراقية دى تشكيالت وزارة النفطـ) إحSOMOنفط (ـسويق الـسر شركة تـي

ية المسجلة في وزارة التجارة بالعراقية وفروع الشركات العربية واالجنن الشركات ـراغبين مـال

) EX-Works( عـلى أسـاسلـتصدير مـنتوج زيت الوقود الدعوة ـشتراك بالـل ذات الخبرةالعراقية 

المبينة في والمواصفات الفنية وحسب الكميات  )ميسانمصافي الجنوب (مستودعات شركة مطروح 

/ بغدادالشركة الكائن في مراجعة مقر في الشراء الراغبة المختصة وشروط الدعوة، فعلى الشركات 

الستالم الدعوة المتضمنة جميع الشروط المطلوبة لعاب بغداد امدينة  مقابلحي المعتصم  زيونة

عراقي غير قابل دينارالف  سبعمائة وخمسون )750,000( همقابل مبلغ قدرلشراء المنتوج أعاله 

ولغاية  ١٨/٠٧/2019الموافق  الخميس تكون إعتباراً من يومسفترة إستالم العروض للرد علماً إن 

غلق وفي حال مصادفة يوم  ٠٤/٠٨/2019الموافق  االحدهراً من يوم الساعة الثانية عشر ظ

 .عطلة رسمية فيكون تاريخ الغلق في اليوم الذي يليهالصندوق 

 
 

 
 
  

 ــامالمديـــر العـــ                                                                              
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وزارة الصناعة واملعادن / شركة دياىل العامة
م/ اعالن 

مناقصة استريادية 
2019/15 م/د )تجهيز عوازل خزفية ملعمل محوالت القدرة على ان تكون من منشأ غربي( 

وحسب الفقرات والكميات املدرجة يف املواصفات الفنية وقائمة جدول التسليم.
)معلنة للمرة االوىل ( 

تاريخ الغلق )2019/8/14( 
يس��ر )وزارة الصناعة واملعادن / ش��ركة دياىل العامة( بدعوة مقدمي العط��اءات املؤهلني  وذوي الخربة لتقديم  

عطاءاتهم بموجب  الوثائق القياسية  االلزامية  وبعكسه  يهمل العطاء  مع مالحظة  ما ياتي:�
1-على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول على معلومات اضافية االتصال ب� )شركة دياىل العامة( 
وع��رب الربيد االلكرتوني )www.dilacombamy.com( وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات مع 

مالحظة ما يلي:-
أ -الكلف��ة التخمينية للمناقصة هي )153791( دوالر امريكي )فقط مائة وثالثة وخمس��ون الف وس��بعمائة 

وواحد وتسعون دوالر ال غريها(  واصل CIP مخازن الشركة. 
ب -الكلف��ة التخمينية للمناقصة هي )148791( دوالر امريكي )فقط مائة وثمانية واربعون الف وس��بعمائة 

وواحد وتسعون دوالر ال غريها( واصل CIF ميناء ام قصر. 
ج -مق��دار مبلغ التأمينات االولية للمناقصة هو )4614( دوالر امريكي ) فقط اربعة االلف وس��تمائة واربعة 

عشر دوالر( واملطلوب تقديمها مع العطاء.
د- ان س��عر بي��ع مس��تندات للمناقصة هو )100000( دين��ار عراقي )فقط مائة الف دين��ار عراقي ال غريها( 
غ��ري قاب��ل للرد اال يف حال الغاء املناقصة من قبل ش��ركتنا حيث يعاد ثمن الوثائ��ق فقط دون تعويض ملقدمي 

العطاءات.
ه���- على مقدم العطاء ان يس��تخدم نموذج صيغة العطاء املوجود يف القس��م الرابع )نم��اذج العطاء( ويجب 
ان يت��م تعبئة النموذج بالكامل دون اي تغيري يف ش��كله ولن تقب��ل اي بدائل كما ويجب تعبئة جميع الفراغات 

باملعلومات املطلوبة.
•مالحظة :- تعفى الش��ركات االجنبية الرصينة التي ليس لديها فرع او تمثيل رس��مي او وكيل تجاري مسجل 

يف العراق من تقديم وصل شراء مستندات املناقصة.
•يف حال كانت طريقة الدفع )نقدا( فيتم الدفع ب� )الدينار العراقي( وبما يعادل قيمة الدوالر وحس��ب نش��رة 

البنك املركزي العراقي ليوم اطالق املستحقات املناقصة.
•تقديم تعهد خطي يف القس��م القانوني لش��ركتنا بعدم التعامل مع الكيان الصهيوني واملؤسس��ات والشركات 

التابعة لها. 
2-متطلبات التأهيل املطلوبة : )كما مبينة يف وثائق العطاء(.

3-يت��م تس��ليم العط��اءات اىل العن��وان االتي )ش��ركة دياىل العام��ة / طريق بغ��داد بعقوب��ة الجديد – قرب 
تقاط��ع القدس( وان اخر موعد لتس��ليم العطاء س��يكون الس��اعة الثاني��ة ظهرًا من تاريخ غل��ق املناقصة يف 
2019/8/14 وان العط��اءات املتأخرة س��وف ترفض وس��يتم فتح العط��اءات بحضور مقدم��ي العطاءات او 
ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان االتي )مقر ش��ركتنا / غرفة لجنة فتح العروض( يف الس��اعة التاس��عة 
صباحًا ليوم 2019/8/15 ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التالي للدوام الرسمي هو 

اخر لتقديم العطاء ويعترب موعد الغلق ..مع التقدير
عبد الرسول محمد عارف 
املدير العام وكالة
 ورئيس مجلس االدارة

اعالن

ق��دم املدع��ي )مصطف��ى خليل 
عب��اس( طلبا يروم في��ه تبديل 
اىل  )الس��بتي(  م��ن  )لقب��ه( 
)الخزرج��ي( فمن لديه اعرتاض 
عل��ى الدع��وى مراجع��ة ه��ذه 
املديري��ة خ��الل م��دة اقصاه��ا 
)خمس��ة عش��ر يوما( وبعكسه 
وف��ق  بالدع��وى  ينظ��ر  س��وف 
اح��كام امل��ادة )22( م��ن قانون 
البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 

.2016

هيثم فاضل الغرباوي
املدير العام/ وكالة

فقدان باج
فقد مني الباج  باسم )حسن 
زيدان عب��د اهلل زغري( باج 
تعريف��ي  الص��ادر من دائرة 
االصالح / وزارة العدل على 
من يعثر عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار.
مع التقدير.

فقدان
  فقدت الهوية )عظم عاج( الصادرة من )شركة توزيع املنتجات 
النفطية/هي��أة توزي��ع بغداد( بأس��م )عبد الجبار علي ش��خري 

غضيب( الرجاء على من يعثر عليها تسليمها لجهة االصدار.
مع التقدير.

فقدان 
فق��دت من��ي هوية ص��ادرة 
م��ن وزارة النق��ل الش��ركة 
العام��ة للخط��وط الجوي��ة 
)س��عد  باس��م  العراقي��ة   
هاش��م كاظم(  الرجاء ممن 
يعث��ر عليه��ا تس��ليمها اىل 

جهة االصدار.
مع التقدير
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جريدة 
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مستقلة

أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

تنويـــــه

)السنة الرابعة عشرة( العدد )3226( - االربعاء - 17 - تموز - 2019

هــــذه هـــي أغــــــرب 4 منــــــازل يف العـــــــــــامل

اعتدن��ا بني آون��ة وأخرى أن نس��مع عن ضجيج بني أهل السياس��ة 
وأهل الصحافة. لطاملا شكا احملررون من أن املسؤولني ال يرعون حرية 
املعلومات، بينما شكا املسؤولون من أن الصحافيني ال يأخذون بعني 
االحترام مصالح البالد وظروفها. ج��رت معارك حامية بني الطرفني. 
من أشهر املعارك التي جرت على هذا الصعيد املعركة التي اندلعت 
بني القسم العربي من اإلذاعة البريطانية ووزارة اخلارجية البريطانية 
خالل العدوان الثالثي على مصر. أصر املستر ووترفيلد، مدير القسم 
العرب��ي من اإلذاعة عل��ى إذاعة األخبار كافة عن س��ير القتال حتى 
إذا كان��ت منافية ل��دور القوات البريطانية. اش��تكت وزارة اخلارجية 
من هذا املوق��ف وادعت أن ذلك يعّرض مصالح بريطانيا في الش��رق 
األوس��ط إلى للخطر. احت��دم النزاع بني الطرف��ني وازداد تأزماً في أن 
اإلذاعة العربية كانت تعتمد على منحة س��نوية من وزارة اخلارجية. 
اضطرت اخلارجية إلى إقامة محطة في قبرص تبث األخبار من وجهة 
نظر احلكومة البريطانية. هكذا ولدت إذاعة الش��رق األدنى. وحافظ 
القسم العربي من ال�»بي بي سي« على استقالله. وكان من املعارك 
التي ج��رت أيضاً على ه��ذا الصعيد ف��ي بريطانيا ف��ي الثالثينيات 
بني املس��تر بولدوي��ن، رئيس احلكوم��ة البريطانية احملافظ��ة واللورد 
بيفربروك الذي امتلك صحفاً ومطبوعات عدة، تضمنت الصحيفتني 
الرئيس��يتني، »الديلي ميل« و»الديلي إكس��برس«. احتدم النزاع أوالً 
بش��أن مصير اإلمبراطوري��ة البريطانية، وعلى اخلصوص مس��تقبل 
الهن��د. اتهمت احلكومة كلت��ا الصحيفتني بالوق��وع في الدعايات 
املناوئة للمصال��ح البريطانية. لكنها عجزت عن التأثير على اللورد 
بيفرب��روك وواصل��ت صحفه عملها املس��تقل ورأيها بش��أن مصير 
الهن��د حتى بعد نهاية احلرب العاملية الثاني��ة. اتهم بولدوين اللورد 
بيفربروك بأنه كان يس��تغل هذه الصحف لبث آرائه حتى إذا تضمن 
ذلك تش��ويه وحتريف األخب��ار وحكم البالد بأس��لوب البلوتقراطية 
)حكم األثرياء(. وعلى هامش ذلك تفجرت املناقشات بني احملرر ورئيس 
احلكومة. كل يتهم اآلخر بتش��ويه احلقائق. اضطر املس��تر بولدوين 
إلى استشارة أحد احملامني وأفهمه هذا بأن باستطاعته إقامة دعوى 
ض��د احملرر بتهمة العيب والقذف. قال إن غرض مالكي هذه الصحف 
كان في تهمهم وتالعبهم بالكالم لغرض السطوة والسيطرة على 
ال��رأي الع��ام. أصبح هذا الن��زاع بني الطرفني، أهل السياس��ة وأهل 
الصحافة، ميداناً صاخباً شغل اجلمهور لسنوات بشتى االتهامات 
واالدعاءات املتبادلة. وكان ممن خاضوا فيه بقلمهم وأفكارهم الليدي 
ديان��ا كوبر فكتب��ت في يومياتها تق��ول: »رأيت مراس��لي الصحف 
يدّون��ون كلماته )كلمات رئيس احلكوم��ة( بحالة نصف جنونية، ثم 
يقفزون من مقاعدهم س��وية وينطلقون بأقالمهم على جرائدهم«. 
هذا ما جرى في بريطانيا، أم الدميقراطيات. وال ش��ك قط في أن مناذج 
من تلك املنازعات والتناقضات قد اجتاحت احلياة العامة في معظم 
الدول. ورمبا تأتي فرنسا في الطليعة. وجرى مثلها في كثير من بلدان 
الشرق األوسط، وال سيما في أيام النزاعات واملهاترات التي مررنا بها 
في العهود الثورية على صفحات اجلرائد واملطبوعات وعلى ألس��نة 

اإلذاعات والتلفزيونات.

أهل السياسة
وأهل الصحافة

خالد القشطيني

كاريكاتريرأي

عل��ى هامش لق��اء جمعني مع نخبة خّيرة من أس��اتذة 
جامعات وأدباء وإعالميني وصحفيني ومثقفني وناشطني 
مدنيني، همس بأذني الناش��ط املدني، املدمن على قراءة 
)البينة اجلديدة( منذ س��اعات الصباح األولى، األخ العزيز 
)محمد علي مير – أبو سرود(، قائالً بأن احلياة االقتصادية 
والسيما قطاع األعمال احلرة ومجمل الفعاليات األخرى 
املرتبط��ة مبق��اوالت البن��اء واإلنش��اءات هي الي��وم في 
حكم املش��لولة، وأن املطلوب من احلكومة أن تستشعر 
هذا اخلط��ر الداهم الذي يضرب حتت ح��زام الناس الذين 
يعملون في القطاع اخلاص، فقلت له يا أبا سرود إن أشد 
ما يؤملني حد الوجع أن أرى املئات من اللوريات والرافعات 
الش��وكية والكرينات والش��فالت والقالبي��ات واحلادالت 
وه��ي جاثم��ة مثل أعج��از نخ��ل خاوية في الس��احات 

العام��ة أو أمام املنازل 
ألن )الشغل ماكو(..

ولألمانة فقد سبق وأن 
تطرقت لهذه القضية 
م��رات عديدة وقلت إن 
الدول��ة الناهضة هي 
تل��ك التي ت��رى فيها 
يتح��رك،  ش��يء  كل 
حترك��ت  م��ا  ومت��ى 
واخلباطات  الرافع��ات 
دوياً حلركة  وس��معت 
اللوريات عندها تتيقن 

بأننا بخير..
إن حركة البناء عادًة ما حترك قطاعات واسعة، ابتداًء من 
األيدي العاملة التي س��تجد فرصتها ف��ي العمل مروراً 
مبعام��ل الطابوق والس��منت واجلص والنج��ارة واحلدادة 
والصحيات والكاشي والسيراميك والشتايكر والزجاج 
وعش��رات املف��ردات وامللحقات التي ال حص��ر لها والتي 

تتعلق باستكمال منزل..
إن احلكومة إن كانت ال تدري فبوّدنا أن نخبرها بأن حتريك 
عجلة احلياة االقتصادية بات ضرورة حتمية، وأن اجللوس 
عل��ى التل وانتظار اآلتي لن يحقق لنا التقدم وال االزدهار، 
وأن عليه��ا أن تش��رع ف��وراً بانتهاج برنام��ج طموح من 
ش��أنه أن ينعش احلياة االقتصادية وقطاعاتها اخملتلفة، 
ألن ه��ذا إذا م��ا حصل س��وف ينعكس إيجاب��اً على كل 

جوانب احلياة ومفرداتها التفصيلية..
والسؤال هو: هل س��نبدأ بخطوة األلف ميل أم سنبقى 

مثل رجل عليل؟!

بغداد / البينة الجديدة
توق��ع املنب��ئ اجل��وي، صادق 
عطي��ة، تأثير موجة حارة مع 
بداية االسبوع املقبل تستمر 
ع��دة أي��ام. وق��ال عطية، في 
منش��ور على صفحته مبوقع 
فيسبوك، إن التوقعات تشير 
إلى قدوم موجة حارة تستمر 
ع��دة أيام حيث يتطور مرتفع 
علوي قوي على العراق وايران 
يتس��بب  اخللي��ج  وش��مال 
الت��ي تؤدي  بتك��ون املوج��ة 
الى ارتف��اع ملموس بدرجات 
احل��رارة الس��طحية. وأضاف 

أن املوج��ة احلارة س��يرافقها 
درج��ات  ف��ي  ارتف��اع كبي��ر 
احل��رارة لتتجاوز ال���50 درجة 
مئوية جنوب العراق واقل من 

ذل��ك في باقي امل��دن. وأوضح 
أن املوجة ستشمل ايضا كالً 
م��ن الكويت وغ��رب إيران ثم 
غرب السعودية، ومن املتوقع 

ان تس��تمر لنهاية األسبوع، 
وتسبقها فترة من االستقرار 
في احل��رارة ح��ول معدالتها.

وأش��ار عطية، إل��ى ان هناك 
نش��اطا ملحوظا في سرعة 
الرياح السطحية الشمالية 
الغربية نه��ار اليوم في مدن 
جن��وب الب��الد وخصوصا في 
حي��ث  ميس��ان  محافظ��ة 
م��ن املتوقع ان تصل س��رعة 
هبوبها الى ما بني 60 الى 70 
كم في الساعة، مثيرة الغبار 
احمللي ويستمر نشاطها غدا 

ولكن أخف قليالً.

وكاالت / البينة الجديدة
خطوة كبيرة وإيجابية بالنس��بة لبراد بيت 
وأجنلينا جولي وأطفالهما، 
انتباه معجبيهم  تثير 
بع��د  خصوص��ا 
انفصالهما. وفي 
 ، صي��ل لتفا ا
أعطت  فق��د 

املمثلة أجنلينا جولي زوجها السابق املمثل 
ب��راد بيت، فرصة قض��اء عطلة الصيف مع 
أوالدهم��ا، بعد معرك��ة االنفص��ال، ما أثار 
بلبلة واس��عة في الوس��ط الفني العاملي. 
وجتدر االش��ارة الى ان جولي ستقضي جزًءا 
كبي��راً من ه��ذا الصيف في تصوي��ر فيلم 
Those Who Wish Me Dead، له��ذا منحت 

براد بيت فرصة االعتناء باألطفال.

بغداد / البينة الجديدة
اكتش��ف الغواص��ون ف��ي املي��اه الس��احلية 
ملقاطعة كونورال اإلجنليزية قنديل بحر بحجم 
غي��ر طبيع��ي والتقط��وا له صورة إل��ى جانب 
الباحثة التي الحظته أوال. وعثرت عاملة األحياء 
ليزي دالي على قنديل 
الضخ��م،  البح��ر 
في  مش��اركتها  أثناء 
 Wild Ocean حمل��ة 
Week. وش��اهدت قنديل 
البحر غي��ر الطبيعي 
إح��دى ج��والت  ف��ي 
يوازي  وكان  الغطس، 
حجمه��ا تقريبا. وقال 
الباح��ث ف��ي الكائنات 
البحري��ة، روبرت كيركوود 
إن ه��ذا النوع م��ن قناديل 
البح��ر ضخ��م للغاي��ة، لذا 
انتباه��ا مضاعفا  يس��ترعي 

م��ن قب��ل الغواص��ني. ويعتق��د الباحث��ون أن 
القنديل العمالق، الذي عثروا عليه حديثا حتت 
املاء، سيخرج إلى الشاطئ هذا الصيف أو في 

اخلريف القادم.

ِرْيُك َعَجَلِة احَلَياِة  َتْ
ااِلْقِتَصاِديَِّة .. َضُرْوَرٌة َحْتِميٌَّة

عبد الزهرة البياتي*

* رئيس التحرير التنفيذي

وجع يومي

إن الحكومة إن كانت 
ال تدري فبودنا أن 

نخربها بأن تحريك 
عجلة الحياة 

االقتصادية بات 
ضرورة حتمية

موجة حارة مرتقبة ونشاط قوي للرياح يف العراق

باحُل��ب  مفع��م  بقل��ب 
وامل��وّدة، يتق��دم الزميل 
الرض��ا  عب��د  محم��د 
التهاني  بأح��ر  الربيعي 
إلى  التبري��كات  وأزك��ى 
ش��قيقه )امل��الزم عالء( 
في  تخرج��ه  مبناس��بة 
دورة  م��ن   )50( الدفع��ة 
العالي��ة،  الضب������اط 
متمني��اً ل��ه مزي��داً من 
أعلى  ين��ال  وأن  النجاح 

الرتب.

متابعة / البينة الجديدة
التواص��ل  وس��ائل  عل��ى  انتش��ر  بعدم��ا 
الذي  الش��يخوخة«،  االجتماع��ي »حت��دي 
ش��ارك فيه ع��دد كبير من النج��وم العرب 
والعاملي��ني، ها هي الفنانة نانس��ي عجرم 
تشارك فيه على طريقتها اخلاصة. في هذا 

الس��ياق، فقد نش��رت عجرم صورة لها 
على موقعها الرس��مي في انستغرام، 
وق��د ظه��رت وكأنها أصغر س��نا. الى 

ذلك، علقت على الصورة بالقول: 
»ليش ما منرج��ع بالزمن كم 

س��نة ل��ورا؟ م��ش أحل��ى 
نصغ��ر ب��دل م��ا نكبر؟«.
وجت��در االش��ارة ال��ى ان 
عج��رم أطل��ت في هذه 
الصورة من دون مكياج 
مع العلم انها حتافظ 
على جمالها واشراقة 

وجهها.

مبارك التخرج نانسي عجرم تشارك
 يف »تدي الشيخوخة« 

بعد معركة االنفصال ..
 خطوة إجيابية من أجنلينا جولي جتاه براد بيت

العثور على قنديل حبر عمالق حبجم إنسان

بالذك��رى  ابتهاج��اً 
 14 لث��ورة  ال���)61( 
مت��وز، احتفل��ت عائلة 
الس��يد حس��ن ناجي 
الرماح��ي به��ذا اليوم 
)أيسر(  بولدهم  اخلالد 
مت��وز   14 ف��ي  املول��ود 
فرح��ون  وه��م   2013
باملناس��بة  س��عداء 
الوطني��ة اجمليدة وملرور 
ست س��نوات من عمر 

)أيسر(.

عائلة عراقية تتفل بذكرى 
ثورة 14 متوز ومولودها أيسر


