
ــم  ــعد احلديثي املتحدث باس اكد س
ــادي امس  ــدر العب ــوزراء حي ــس ال رئي
ــا العبادي  ــغ التي اطلقه صرف املبال
ــا انها  ــورا مبين ــوب ف ــات اجلن حملافظ
ــاه فقط  ــل حتلية املي ــت من اج ليس
ــاريع املعطلة وقال  ــع املش ــا جلمي وامن
ــرف مبلغ  ــه مت االيعاز بص ــي ان احلديث
الثالثة تريليون والنصف تريليون دينار 
ــرة فورا  ــت حملافظة البص ــي اطلق الت
ــى اجلهات التي تتولى  وانها وصلت ال
ــاريع التي  ــن هذه املش ــاق وتتباي االنف
ــروع بها مابني الكهرباء  ــيتم الش س
ــة واخلدمات الصحية والتربوية  والبيئ
ــي ان احملافظات االخرى  ــار احلديث .واش
ــة فان هناك (١٤)  كمحافظة الناصري
ــزء منها اطالق  ــرارا بخصوصها وج ق
ــاك (١٩) قرارا  ــات مالية وهن تخصيص
بخصوص محافظة املثنى وجزء منها 
ــة لقطاعات  ــا تخصيصات مالي ايض

الصحة واخلدمات والكهرباء واملاء .
ــفارة  ــر اعلنت الس ــد اخ ــى صعي عل

ــن  ع ــس  ام ــداد  بغ ــي  ف ــة  االمريكي
استعدادها في محاربة الفساد وخلق 
ــفارة  الوظائف في العراق وقالت الس
ــعب العراقي في  انها تدعم حق الش
ــلمي والتعبير عن ارائه  التجمع الس
احلكومة  ــح  بتصري ترحيبها  ــة  مبدي
ــي حق مواطنيها  العراقية بانها حتم
في التظاهر بطريقة سلمية واعربت 
السفارة عن اسفها على االرواح التي 

ازهقت بني املتظاهرين وقوات االمن .
من جانب اخر ذكرت مصادر صحفية 
ــيعة والكرد  ــني الش ــات ب ان التفاهم
ــان الكتلة االكبر التي ستشكل  بش
احلكومة مستمرة فيما اشارت الى ان 
رئيس احلزب الدميقراطي الكردستاني 
ــى اعادة  ــعى ال ــعود بارزاني يس مس
ــردي وان  ما  ــيعي / الك التحالف الش
يعزز ذلك هو تفاهما اجرائيا بني الوفود 
ــواء تلك التي  ــيعية والكردية س الش
ــتان والتقت  ــى اقليم كردس ذهبت ال
ــارزة في املقدمة منها  قيادات كردية ب
زعيم احلزب الدميقراطي الكردستاني 

مسعود بارزاني

ــاءت الى  ــي ج ــة الت ــود الكردي او الوف
ــات  الزعام ــا  بدوره ــت  والتق ــداد  بغ

الشيعية البارزة .
ــي حتالف  ــد القيادي ف ــن جانبه اك م
ــنة  القرار اثيل النجيفي امس ان الس
ــيعي  ــع التحالف الش ــيذهبون م س
االكبر فيما اقر بوجود خالفات داخلية 
ــنة وقال النجيفي ان  بني الكرد والس
السنة ذاهبون مع التحالف الشيعي 

االكبر الننا النريد العودة الى التخندق 
ــرى اضاف النجيفي  الطائفي مرة اخ
ــو الذي  ــيعي االكبر ه ــرار الش ان الق
سيحدد رئيس الوزراء ونحن باالنتظار 
ــان العالقات السنية / الكردية  . وبش
قال النجيفي ان هذه العالقة واضحة 
احلدود واخلالفات داخلها قليلة وقابلة 

للحل 
في وقت اكد القيادي البارز في ائتالف 

ــب امس ان  ــي االدي ــون عل ــة القان دول
ــي في العراق  اصالح النظام السياس
ــجاعة وتضامن  ــاج الى وقفة ش يحت
ــيرا الى ان حكومة االنقاذ  وطني مش
ــول املقترحة اليوم وقال  هي احد احلل
ــي  ــب ان اصالح النظام السياس االدي
ــجاعة  في العراق يحتاج الى وقفة ش

وتضامن وطني لتصحيح املسار .
ــابق  ــى صعيد اخر عد النائب الس عل

ــد  ــون محم ــة القان ــالف دول ــن ائت ع
الصيهود قرار احملكمة االحتادية بشان 
قبول طعن رئيس الوزراء حيدر العبادي 
ــس  ــاء مجل ــازات اعض امتي ــون  بقان
ــية» مشيرا  النواب « مجاملة سياس
ان استالم وقبول الطعن واصدار القرار 
ــاعة  ــر من (٢٤) س ــتغرق اكث ــم يس ل
ــاف  واض ــرى  االخ ــا  القضاي ــس  بعك
ــرارات احملكمة االحتادية  الصيهود ان ق
ــتغرق مدة شهرين اال  في الغالب تس
ــر فيه واصدار  ــول الطعن والنظ ان قب
قرار جاء خالل (٢٤) ساعة في سابقة 
ــان اخر  ــن قبل وفي ش ــجل م لم تس
ــالوي عضو املكتب  ــت انتصار ع وصف
ــالف الوطنية بزعامة  ــي الئت السياس
ــوزراء حيدر الوزراء  اياد عالوي رئيس ال
ــان توفير عشرة االف  بـ « الكاذب» بش
ــة البصرة فيما  درجة وظيفية حملافظ
ــقاط احلكومة في الفترة  رجحت اس
ــن وقالت  ــل املتظاهري ــة من قب املقبل
ــكات  ــاول اس ــادي يح ــالوي ان العب ع

الشارع من خالل حلول ترقيعية. 

  بغداد / 
اعلن مصرف الرشيد، امس االثنني، عن استثنائه سلف 
الزواج البالغة عشرة ماليني دينار من شرط التوطني. 
وقال املصرف انه قرر منح سلف زواج ملوظفي الدوائر 
والبالغة عشرة ماليني دينار من دون شرط  احلكومية 
التوطني بضمانة كفيل موظف حكومي وعقد الزواج. 
واضاف املصرف ان السلفة تشمل الزواج الثاني على 
ان لم يستلموا سلفة زواج سابقة. و قد اعلنت ادارة 
مصرف الرشيد، في ٥ ايار ٢٠١٨، عن زيادة سلف الزواج 
ممن  للموظفني  دينار  ماليني   ١٠ الى  الثاني  أو  االول 

اكملوا توطني رواتبهم.
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كتب اِّـحرر السياسي

الحديثي يؤكد صرف المبالغ التي اطلقها العبادي الى محافظات الجنوب 

َّـ الهدف

ليس سرا القول او اكتشافا جديدا نعلنه للتو الى 
ــره وفقد البوصلة  ــي الذي نفد صب ــعبنا العراق ش
ــان العملية  ــوح ب ــق بوض ــه الطري ــر ل ــي تؤش الت
ــة وان مأزق  ــية الراهنة في ورطة حقيقي السياس
ــي انهم ال ميتلكون  ــيني يكمن ف الالعبني السياس
ــل للخروج من  ــرؤى واحللول والبدائ مايكفي من ال
عنق الزجاجة.. وعلة العملية السياسية هي انها 
بنيت على اسس رملية هشة واعتمدت احملاصصة 
ــا وان كل القوى  ــارا له ــية معي ــة والسياس احلزبي
ــية من  ــر للعملية السياس ــا تنظ ــة فيه الفاعل

ونفعية  مصلحية  زاوية 
وليس خدمة هذا الوطن 
ــؤولية  مبس ــدي  والتص
ــه  ب ــير  للس ــجاعة  وش
الى  وايصاله  نحو االمام 
ــة امنة  ــان .. دول ــر االم ب
 .. ــة  متقدم ــتقرة  مس
ــية  السياس ــة  العملي
ــة  مأزوم ــا  عندن ــدات  ب
ــى  ــة ال ــتبقى مأزوم وس
ــن  ــن الزم ــاء اهللا م ماش
ــد  اليري ــن  م ــاك  هن الن 

ــاء وطني  ــادق املتداخلة نحو فض ــن اخلن اخلروج م
ــد العمل الوطني اجلاد اخمللص لبناء  حقيقي يعتم
ــن مثلما هو  ــاء وط ــات وبالتالي بن ــة املؤسس دول
ــية  ــان املزدهرة االن .. العملية السياس حال االوط
ــاء وهناك من يريد  ــير مثل بطة عرج في بالدنا تس
ــات معروفة ولنكن  ــلولة لغاي ان تبقى هكذا مش
ــى لهذا العراق  ــان هناك من اليتمن ــر صراحة ب اكث
ــه نحو ذرى  ــباته ويتلمس طريق ــض من س ان ينه
ــي حالة التردي  ــاك من يريد ان نبقى ف اجملد وان هن
ــي احلقيقة التي يجب ان يعترف  والضياع وهذه ه
ــويف وخداع  ــالت وتس ــع وكفى مجام ــا اجلمي به

ويبقى السؤال : ماهو هو احلل اذن؟

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

*عبد الوهاب جبار

 العملية السياسية 
َّـ بالدنا تسري 
مثل بطة عرجاء 
وهناك من يريد ان 
تبقى هكذا مشلولة 
لغايات معروفة

@ø@ÚÓçbÓé€a@ÚÓ‹‡»€a
_@›ßa@ÏÁbfl@NN@ÚüâÎ

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

أسسها الراحل   رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

َّـ ٩ / ١١/ ٢٠٠٥ 
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احباط عملية اقتحام مبنى محافظة اربيل .. تطور امني خطري 
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بحضور عدد من رؤساء تحرير الصحف المحلية ..
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كتب رئيس التحرير التنفيذي 
قال وزير النفط جبار اللعيبي ان الوزارة تعمل جاهدة لتوفير الوقود الى وزارة 
ــتثمار الغاز  السيما الغاز اجلاف من ٢٠١٦  الكهرباء وقد حققنا زيادة في اس
ــتثمار الغاز وهو مايعني  ــة ٢٠١٧ بواقع اكثر من (٤٠٪) زيادة في اس ــى نهاي ال
ــا نوفر االن (١٢٠٠)  ــاز اجلاف حملطات الكهرباء وانن ــر كميات اكبر من الغ توفي
ــاء او للمرافق  ــواء للكهرب ــبكات س ــدم مكعب من الغاز الى الش ــون ق ملي
ــني ( ٩٧٠- ١٠٠٠) مليون قدم  ــي ماب ــذ حوال ــن الكهرباء تاخ ــة ولك الصناعي
ــطة الغاز.  ــر من (٤٤٠٠) ميكا واط بواس ــب وان هذه الكمية تنتج اكث مكع
ــدة» بحضور عدد من  ــاص جلريدة «البينة اجلدي ــاف اللعيبي في حوار خ واض

ــاء حترير الصحف احمللية وفي مقدمتهم الزميل عباس عبود رئيس حترير  رؤس
ــاح اجلديد ومهدي  ــماعيل زاير رئيس حترير جريدة الصب ــدة الصباح واس جري
ــن الصحفيني اما  ــم اضافة الى عدد م ــس حترير جريدة العال ــمي رئي الهاش
بالنسبة للنفط اخلام فقال السيد الوزير  «اننا نزود وزارة الكهرباء باكثر من 
(٢٧٠) الف برميل نفط خام يوميا وان الكميات منه موجودة ومتوفرة واحلمد 
ــزود وزارة الكهرباء قبل  ــل ) فقد كنا ن ــبة لزيت الغاز ( كاز اوي ــا بالنس هللا ام
ــاز والكهرباء بحدود (١٣)  ــول االزمة احلالية وقيام اجلارة ايران بقطع الغ حص
الف متر مكعب يوميا وحسب احتياجات الوزارة وقبل اسبوعني اثار السيد 
معالي وزير الكهرباء بان هناك ازمة سوف حتصل في البلد الن اخلط االيراني 

لتزويد العراق بالكهرباء سوف يتوقف اضافة لعدم تزويد ايران للعراق بالغاز 
ــوف تكون خارج  ــكا واط س ــني (١٠٠٠- ١٢٠٠) مي ــاه ان هناك ماب ــذا معن وه
الشبكة الكهربائية الوطنية ما يخلق ازمة في البلد فما هو احلل ؟ فطلب 
وزير الكهرباء من السيد رئيس الوزراء توفير مابني (١٣ – ١٥) الف طن من زيت 
الغاز يوميا واكد اللعيبي ان هكذا كميات حتتاج الى بنى حتتية ولوجستيات 
ــيط وخاصة من منافذنا اجلنوبية  ــتيراد  وهو امر ليس بالبس وحتتاج الى اس
ــل والتفريغ الخ .  ــرق واليات التحمي ــي حتديث االرصفة والط ــود ضيق ف لوج
ــات والصعوبات والتحديات قبلناها كوزارة نفط  وبالرغم من كل هذه املعوق
وقلنا نحن جاهزون لتوفير (١٥) الف طن في اليوم من زيت الغاز الى الكهرباء 

وشدد اللعيبي بالقول ان الفترة من ٢٠١٨/٧/٢٠ الى ٢٠١٨/٨/٢٠  هي فترة كما 
ــا حوالي (٢٢٠)  ــا بدأنا بالعمل حيث كانت لدين ــرف اجلميع حرجة ولكنن يع
ــى محطات الكهرباء  ــا فورا بتوفيرها ال ــي خزين وزارتنا وقد قمن ــف طن ف ال
ــي لدينا خزين بواقع (١٥٠) الف طن كحد ادنى حيث وفرنا لكل محطات  وبق
ــكاز اويل وال توجد اية محطة كهربائية ال  ــاء خزينا كافيا من مادة ال الكهرب
ــتيراد هذه املادة  ــريعة باس توجد في خزاناتها هذه املادة واتخذنا اجراءات س

سواء من املنفذ الشمالي او املنفذ اجلنوبي .

ترقبوا نص الحوار كامال مع السيد وزير النفط  

بغداد / 
ــني، الدوائر  طلت، امس االثن عُ
في  ــة  احلكومي ــات  واملؤسس
ــنكرد  ــة وسوس ــدن حميدي م
ــة  حملافظ ــة  التابع ــزة  وحوي

ــتان جنوب غربي إيران،  خوزس
ــف  الكثي ــان  الدخ ــبب  بس
ــاحات  الناجم عن احتراق مس
ــور العظيم  ــن ه ــعة م شاس
ــة  ــم مدين ــال حاك بالعراق.وق

ــي إنه «مت  ــم ثبوت ــزة ناظ حوي
ــل جميع  ــس االثنني تعطي ام
الدوائر واملؤسسات احلكومية 
ــبب الدخان». ــي املدينة بس ف

وأضاف أن «املروحيات مستمرة 

ــاء احلرائق». ــي عمليات إطف ف
وأعلنت كذلك كل من مدينتي 
حميدية وسوسنكرد تعطيل 
ــات  ــر واملؤسس ــع الدوائ جمي

احلكومية بسبب الدخان.

ÚÓ„aäÌg@ÊÜfl@t˝q@pbéç˚∂@›‡»€a@›�»m@NN@Ô”aä«@ÊbÅÖ@kjéi

بغداد /  
ــون فتاح  ــة القان ــالف دول ــد عضو ائت ع
الشيخ، امس االثنني، عملية العد والفرز 
اليدوي اجلزئي لنتائج االنتخابات النيابية 
مبثابة ”غطاء شرعي“ لتزوير االنتخابات، 
ــج احلالية  ــاد النتائ ــذرا من أن اعتم مح
ــة ميتة.وقال  ــفر عن والدة حكوم ستس
ــد والفرز اليدوي  ــيخ إن ”عملية الع الش
اجلزئية لنتائج االنتخابات النيابية مبثابة 
غطاء شرعي لتزوير االنتخابات“، مشيرا 

ــة االنتخابية التي جرت  ــى أن ”العملي إل
ــر من اذار املاضي رافقتها  في الثاني عش
الكثير من الشبهات“.وحذر الشيخ من 
أن ”تسوية النتائج ستأتي بحكومة غير 
ــي مهدها“،  ــتموت ف ــرعية مزورة وس ش
ــحني  ــددا كبيرا من املرش ــدا أن ”ع مؤك
ــات  االنتخاب ــج  نتائ ــى  عل ــني  املعترض
ــوا بطلب اعتراض إلى األمم املتحدة  تقدم
ــفارات للطعن  ــة العربية والس واجلامع

بنتائج االنتخابات“.

@Ôˆå¶a@ÎÜÓ€a@Ü»€a@Z@@ÉÓí€a
pbibÇn„¸a@äÌÎån€@Ô«äë@ıb�À

بغداد / 
ــم جميل انطوان،  اكد اخلبير االقتصادي باس
ــس االثنني، ان العراق يحتاج الى ٣٫٥ مليون  ام
ــن ازمة  ــال اجلميع م ــكنية النتش ــدة س وح
ــعب يحتاج  ــكن، مبيناً ان ٥٠٪ من الش الس
ــكن.وقال انطوان إن ”العراق يحتاج  الى الس
ــكنية، كما انه  ــر من ٣٫٥ مليون وحدة س اكث
ــف وحدة اضافية  ــاج مايقرب الى ٢٠٠ ال يحت
ــكانية التي تقدر  ــنوياً نتيجة الزيادة الس س
ــر من ٥٠٪  ــخص“.واضاف ان ”اكث ــون ش مبلي
من الشعب العراقي الميتلك السكن املالئم، 
ــز الذي  ــى البناء اجلاه ــوء ال ــكان اللج وباالم

ــة، حيث الميكن  ــض االزم ــاهم بتخفي سيس
بناء ٢٥٠ الف وحدة سكنية في العام الواحد، 
وبالتالي تستغرق مدة انهاء االزمة ٢٥ سنة“.
واوضح ان ”االموال التي خصصتها احلكومة 
ــدوق  صن ــى  ال ــار،  دين ــار  ملي  ٨٠٠ ــة  والبالغ

ــوق املواد االنشائية،  ــتنعش س ــكان س االس
ــتخفض نسبة البطالة بشكل  كما انها س
ــض  ــذ لتخفي ــل منف ــث ان افض ــر، حي كبي
ــغيل العمالة هي عملية البناء  البطالة وتش
ــار  ــن ١٢٠ مهنة متواصلة“.واش ــي تتضم الت
ــى صندوق  ــالق املبالغ ال ــى أن ”اط ــوان إل انط
ــوق، خاصة ان  ــى الس ــن يؤثر عل ــكان ل االس
هناك كسادا كبيرا في االسواق، وبالتالي فأن 
ــائية يسعون الى سداد  اصحاب املواد االنش
ــم وبالتالي حتريك  ــف مواده ــم وتصري ديونه
املصانع واملعامل، مما يخفض نسبة البطالة 

في البالد“.

Âÿç@µg@Úub°@¥Ó”aä»€a@Âfl@EUP@Z@Öbñn”a@7jÅ@NN@âaä‘€a@lbzïa@…‡éÓ€

الكويت / وكاالت /  
ــى العراق في ضوء الظروف  ــاعدات عاجلة إل  قدمت احلكومة الكويتية مس
ــبب النقص  الصعبة التي تواجهها محافظة البصرة ومحافظات أخرى بس
احلاد في الكهرباء.وقال وكيل وزارة الكهرباء واملاء الكويتية املهندس محمد 
ــة التي يواجهها  ــروف الصعبة الراهن ــان إنه في ضوء الظ ــهري في بي بو ش
ــص حاد في  ــي جانب منها بنق ــراق واملتمثلة ف ــي جمهورية الع ــقاء ف األش
ــيخ جابر األحمد اجلابر الصباح بتقدمي  الكهرباء فقد وجه أمير الكويت الش
املساعدة العاجلة للعراق الشقيق. وأوضح بوشهري أن وزارة الكهرباء واملاء 
ــت بالتبرع بعدد ١٧ مولدا كهربائيا متنقال بطاقة إجمالية تبلغ ٣٠ ألف  قام

كيلوواط وذلك للتخفيف من األزمة الكهربائية التي تعانيها البصرة.

Òäñj‹€@Ú‹ub«@paÜ«béfl@‚Ü‘m@oÌÏÿ€a

وزير النفط يتوسط الزميلني رئيس التحرير ورئيس التحرير التنفيذي وزير النفط يتحدث للزميل عبد الزهرة البياتي
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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
أكد النائب السابق احمد اجلبوري، أمس االثنني، ان «محاولة االساءة جمللس النواب العراقي 
ــدة كذبا وزوراً، ميثل حنثاً بالقسم الذي اقسم به  ــة الفاشلة والفاس ن إظهاره باملؤسس مِ
رئيس الوزراء، بانه يحافظ على الدستور ويحترمه ويحرص على تطبيقه ال سيما الفصل بني 
السلطات». ودعا اجلبوري رئيس الوزراء الى «عدم مناصبة العداء لهذه املؤسسة التي كان 
ــت بالقصيرة، والتي منحته الثقة بأن يصبح رئيساً للوزراء وتعاونت  جزءا منها لفترة ليس
ــابقة في  ــة الوزراء، واملوافقة على جميع مقترحات قراراته الس معه إلجناح عمله في رئاس
ــاة ظروف البلد الصعبة، ولم يعترض اجمللس على تخفيض رواتبه وحماياته  االصالح ومراع
ــمس احلقيقة ال تغطى بغربال االفتراء، وسيكتشف  ونفقاته الى النصف». واضاف ان «ش
ــي التخطيط احلكومة ام  ــالً ف ــرقةً وفش ــعب عاجالً ام اجالً من الذي أهدر األموال س الش
ــتور الذي  ــعب وفق الدس ــلطة الش ــار الى ان «مجلس النواب العراقي هو س البرملان». واش

يشكل النظام السياسي الدميقراطي، وينتج عن قرارته تشكيل السلطات كافة».

كركوك / البينة الجديدة
أعلن محافظ كركوك راكان سعيد 
ــن موافقة  ــوري امس االثنني ع اجلب
وزارة النفط على زيادة حصة الوقود 
للمولدات االهلية من ١٥ لترا الى ٢٥ 
لترا لكلKV. وقال اجلبوري «التقيت 
ــل وزارة النفط خالل زيارته الى  وكي
شركة نفط الشمال وطالبنا خالل 
اللقاء بسرعة اكمال وحدة حتسني 
ــاة كركوك وزيادة  البنزين في مصف
ــغيل  ــة وإعادة تش ــة احملافظ حص
معامل الغاز باملناطق احملررة وانشاء 
ــني  ــة للوقود وحتس ــة حديث محط
وزيادة الكميات للمناطق احملررة من 
ــة وأولوية  ــود، الى جانب أهمي الوق
ــا من الكاز  تخصيص حصة مجان
لشهري متوز وآب ألصحاب املولدات 
االهلية بكمية ٢٥ لترا لكل KV مبا 
يضمن تشغيل املولدات وتخفيض 
ــاف اجلبوري،  ــر». وأض ــعر األمبي س
«يجب ان نعمل على حتقيق مطالب 

ــل اخلدمات  ــا وتقدمي افض مواطنين
ــل وافق  ــدا أن «الوكي ــم»، مؤك له
ــادة حصة الوقود للمولدات  على زي

ــى ٢٥ لترا  ــرا ال ــن ١٥ لت ــة م االهلي
ــن حاجة أصحاب  ــكل KV مبا يؤم ل

املولدات االهلية».

Èi@·é”c@à€a@C·é‘€bi@s‰yD@laÏ‰€a@è‹1@ıaâãÏ€a@èÓˆâ@CÒıbçgD@ZâÏj¶a

بغداد / البينة الجيددة
ــعود  ــتاني بزعامة مس رهن احلزب الدميقراطي الكردس
ــاركته في احلكومة املقبلة  البارزاني، أمس االثنني، مش
بوضع تعهدات سياسية بتطبيع األوضاع في محافظة 
ــمركة إليها, مبينا ان مفاوضات  كركوك وإعادة البيش
ــتركة في  ــكيل قيادة مش ــية تتركز على تش السياس
ــت القيادية باحلزب جنيبة  ــق املتنازع عليها. وقال املناط
ــكيل احلكومة  ــن تش ــن احلديث ع ــه ”ال ميك ــب إن جني
ــوك وإعادة قوات  ــع األوضاع في كرك ــة دون تطبي املقبل
ــمركة إلى مواقعها السابقة واشراك الكرد في  البيش
إدارة احملافظة“.وأضافت جنيب أن ”املفاوضات السياسية 
املقبلة ستتركز على تشكيل حكومة تضمن تشكيل 
ــازع عليها  ــتركة في املناطق املتن ــادة عمليات مش قي
ــتورية“. واشارت جنيب إلى  فضال عن حقق الكرد الدس
ــتاني والدميقراطي  ــي الكردس ــي االحتاد الوطن أن ”حزب
ــعيان في الوقت احلالي لضم الكتل  ــتاني يس الكردس
ــف التحالف  ــا لتعزيز موق ــة اليه ــية الكردي السياس

الكردستاني في املباحثات السياسية ببغداد».

بغداد / البينة الجديدة
طالبت النائبة السابقة عالية نصيف، امس 
ــدر العبادي بإعادة  ــني، رئيس الوزراء حي االثن
ــوخة عقودهم في  ــني املفس ــة املوظف كاف
جميع الوزارات كإجراء يضمن توفير العيش 
ــرمي لآلالف من العوائل التي تعاني الفقر  الك
ــات العراق.  ــف محافظ ــان في مختل واحلرم
ــي  ــوزراء أن يراع ــس ال ــى رئي ــت «ان عل وقال
الظروف االستثنائية التي مير بها البلد وأن ال 
ــارب الناس بأرزاقهم»، مبينة ان «الظرف  يح

ــبني  ــن يتطلب إعادة املوظفني واملنتس الراه
املفسوخة عقودهم، ليس في وزارتي الدفاع 
ــوزارات كافة».  ــي ال ــط بل ف ــة فق والداخلي
ــو مت تنفيذه  ــراء فيما ل ــت ان «هذا اإلج وبين
ــش الكرمي لآلالف  ــاهم في توفير العي سيس
ــر واحلرمان،  ــي الفق ــل التي تعان ــن العوائ م
ــى  ــهداء أو جرح ــا ش ــا فيه ــر منه والكثي
ــكنون باإليجار، ومن واجب احلكومة أن  ويس
تفي بالتزاماتها جتاههم بعد أن أخفقت في 

توفير فرص عمل للعاطلني».

دياُّـ / البينة الجديدة 
ــفت اللجنة االمنية في مجلس ديالى  كش
ــيرة تتعقب  ــرات مس ــني أن طائ امس االثن
ــل احملافظة.  ــي خمس مناطق داخ داعش ف
وقال رئيس اللجنة االمنية صادق احلسيني، 
ان طائرات مسيرة بدأت بتعقب خاليا داعش 
في خمس مناطق داخل ديالى منها حوض 
ــرق ب عقوبة). ــمال ش ــم ش ــن (٦٠ ك حمري
ــرات  الطائ ــول  دخ ان  ــيني،  احلس ــاف  واض

ــال للغاية  ــب داعش فع ــيرة في تعق املس
ــارزة الراجلة واملتحركة  في رصد حركة مف
ــات جوية  ــي توجية عدة ضرب ــهمت ف واس
مؤخرا اسفرت عن مقتل واصابة العديد من 
ــلحي التنظيم. واشار احلسيني  قادة ومس
ــش حتتاج الى  ــع خاليا داع ــى ان احلرب م ال
ــاده على مفارز  ــبب اعتم وقت النهائها بس
ــتمرار في مناطق نائية  صغيرة تننقل باس

ومترامية االطراف.

بغداد / البينة الجديدة
ــة امس  ــة العراقي ــتنكرت وزارة اخلارجي اس
ى بـقانون القومية الذي تبناه  االثنني ما يسمّ
الكيان االسرائيلي، مبينة ان القانون يُكرّس 
عى  ــة ويقوّض ما تبقى من آمال مبدّ العنصري
عملية السالم وحلّ القضية الفلسطينية.
وقال املتحدث باسم الوزارة احمد محجوب 
ى بقانون القومية  «نستنكر بشدة ما يسمّ
ــرائيلي». واضاف ان  ــذي تبناه الكيان االس ال

ــتوطنات  ــون بتحويله بناء املس ــذا القان «ه
ــريف الى مبدأ دستوري  وتهويد القدس الش
ينتهك بشكل صارخ القانون الدولي وقرارات 
األمم املتحدة ومنها ما ورد في اتفاقية جنيف 
ــة لعام ١٩٤٩ والتي حترّم نقل وتهجير  الرابع
ــاء احلروب  ــن احملتلة أثن ــكان في األماك الس
وحترم قيام احملتل بتغيير طابع املناطق احملتلة 
ــام ٢٠١٦  ــم ٢٣٣٤ لع ــدة رق ــرار األمم املتح وق
الذي أقرّه مجلس األمن والذي يجرّم بشكل 

ــرائيلي ويدعو إلى  ــر االستيطان االس مباش
ــطينيني». وقف العنف ضدّ املدنيني الفلس
ــان  ــراف بالكي ــدم االعت ــوب ع ــد محج واك
ــرعي الذي  ــت الالش ــي والكنيس الصهيون
انبثق عنه هذا القانون، داعيا اجملتمع الدولي 
إلى تفعيل قراراته وإلزام الكيان االسرائيلي 
ــون اجملحف والتوقف  بالعدول عن هذا القان
ــي واعتداءاته  ــه للقانون الدول عن انتهاكات

املتكررة على الشعب الفلسطيني.
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بغداد / البينة الجديدة
ــة الهبابي  ــة نينوى نهل ــن محافظ ــابق ع ــفت النائبة الس كش
ــض العوائل العائدة  ــية لبع امس االثنني عن حدوث هجرة عكس
ــية دفعت الكثير من اهالي  الى نينوى، مبينة ان الظروف املعيش
نينوى الى العودة للمحافظات التي نزحوا اليها خالل فترة وجود 
ــي ان ”الكثير من العوائل لم  ــاب في احملافظة. وقالت الهباب االره
ــهداء، كما ان الكثير  حتصل على تعويضات او حقوق أبنائها الش
من األشخاص مفقودون، حيث يتطلب التعرف على جثثهم وقتا 
طويال“، مشيرة إلى أن ”عدم وجود معيل للكثير من اهالي نينوى 
ــي احملافظة دفع الكثير من  ــة الى تردي الوضع االقتصادي ف اضاف
ــالل فترة وجود  ــى املناطق التي نزحوا اليها خ ــل للعودة ال العوائ
ــة مقصرة جتاه اهالي  ــي نينوى“. وأضافت أن ”احلكوم االرهاب فغ
ــوى، حيث ما زالت الكثير من اجلثث حتت االنقاض، والكثير من  نين
االهالي لم يعرفوا مصير ابنائهم، مما دفعهم للتحرك نحو اجلهات 
ــهادة وفاة  ــة الجراء حتليل الـDNA من اجل احلصول على ش املعني

ألبنائهم اضافة الى تعويضهم من قبل مؤسسة الشهداء».

االنبار / البينة الجديدة
ــان محمد الدليمي  ــة االنبار فرح ــب عضو مجلس محافظ طال
ــالن نتائج العد  ــني، مفوضية االنتخابات املنتدبة بإع امس االثن
ــية  ــويات سياس ــرز اخلاصة باحملافظة، محذرا من وجود تس والف
ــس احملافظة يطالب  ــال الدليمي إن ”مجل ــوح في األفق“. وق ”تل
ــة باحملافظة بعد  ــرز اخلاص ــد والف ــالن نتائج الع ــة بإع املفوضي
االنتهاء من عملية التحقق من محطات االقتراع كون املماطلة 
ــف وراءها جهات متنفذة  ــويف في االعالن عن النتائج تق والتس
ــي اعالن  ــة للتاخير ف ــى املفوضي ــدة بالضغط عل ــل جاه تعم
ــية خسرت  ــية“. وأضاف ان ”جهات سياس النتائج ملارب سياس
االنتخابات حتاول اإلبقاء على نتائج االنتخابات في خطوة تهدف 
إلى خلق حوار سياسي يضمن عودة الوجوه السابقة إلى احلكم 
ــراف وهذا ما نرفضه ويرفضه  ــق مبدأ التراضي بني جميع األط وف
ايضا الشارع العراقي الذي يطمح استبدالل جميع هذه الوجوة 
ــهده البلد من حتديات كبيرة  ــى مع ما يش بوجوة جديدة تتماش

بعد تدني الواقع اخلدمي وارتفاع نسبة البطالة».

البينة الجديدة / خاص
ــي أحمد األبيض، أمس االثنني، حول تصريحات  علّق احمللل السياس
ــث عن اعتراف  ــري قائالً: «كنا نبح ــف فتح هادي العام رئيس حتال
ــر فقط». وأوضح  ــة وليس من التحالف األخي ــامل لألحزاب كاف ش
ــذار واالعتراف  ــدة): «إن االعت ــة اجلدي ــح لـ(البين ــض في تصري األبي
ــوج». مبيناً ان «هذا ال يعني االكتفاء باالعتراف  يعتبران قمة النض
فقط»، مسترسالً أنه «يجب اتخاذ االجراءات الالزمة لتلك الطبقة 
السياسية». وافاد «على الطبقة السياسية احلالية املغادرة ألجل 
أن تفسح مجاالً ملن يستطيع إدارة شؤون البالد وما يترتب عليه من 
حل االزمات التي تقتحم منازل الشعب العراقي».وتابع ان «هنالك 
نقمة شعبية واضحة السيما من احملتضنني لهذه االحزاب». مبيناً 
ان «العراق ال يستحق ان تكون ارضه في هذا احلال». واختتم االبيض 
ــامل بالعراق لكون اجملتمع  تصريحه بأن «هنالك مقومات تغيير ش

دام». الدولي لن يترك البالد من دون شجار وصِ
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ــاص قوات  ــطيني برص ــل طفل فلس مقتــل .. قت
ــرون  ــرات آخ ــب عش ــرائيلي وأصي ــالل اإلس االحت
ــس االثنني،  ــد اقتحامها، أم ــاق بع ــاالت اختن بح
ــة الغربية. ــي بيت حلم بالضف ــة ف خمليم الدهيش

ــطينية قولها  ونقلت وكالة معاً عن مصادر فلس
ــت اخمليم بأعداد كبيرة  ــوات االحتالل اقتحم إن ”ق
ــيل  ــاص احلي والغاز املس ــت خاللها الرص وأطلق
للدموع بشكل كثيف ما أدى إلى استشهاد الطفل أركان ثائر مزهر 

١٥ عاماً وإصابة العشرات بحاالت اختناق».
ــتراليا فصل  ــا إزاء قرار إس ــدة عن قلقه ــت األمم املتح لجــوء .. أعرب
طالبي جلوء عن أسرهم واستمرار احتجازهم في 
ــدد احلكومة  ــزر نائية باحمليط الهادئ، فيما تش ج
ــتها الرافضة  ــتمرار سياس ــترالية على اس األس
الستقبال طالبي اللجوء الذين يأتون عبر التهريب 
وبطرق غير قانونية. وجاء هذا املوقف على خلفية 
ــترالية لطالب جلوء يدعى  ترحيل السلطات األس

ثيليبان جنانسواران يبلغ من العمر ثالثني عاما.

ــالل الصهيوني،  اعتقــاالت .. اعتقلت قوات االحت
ــطينياً في أنحاء  ــني، ١١ مواطناً فلس ــس االثن ام
ــة. ووفقا لوكالة  ــة الغربية احملتل ــة بالضف متفرق
ــطني اآلن“ فقد اقتحم جنود العدو مناطق  ”فلس
ــن مخيم  ــبان م ــة واعتقل ٦ ش ــة بالضف متفرق
الدهيشة خالل مواجهات في اخمليم أطلق خاللها 
ــفر عن قتيل  ــي ما أس ــدو الرصاص احل ــود الع جن
ــبان من  ــان. كما اعتقلت قوات االحتالل الصهيوني ثالثة ش وإصابت

منازلهم في قلقيلية بعد مداهمتها وتفتيشها.
ــيوعي التشيكي  ــابق لرئيس احلزب الش تحقيــق .. أكد النائب الس
ــني، أن الواليات  ــكاال، امس االثن املورافي يوزيف س
املتحدة أخفقت متاما في حتقيق مآربها في سورية، 
ــيرا إلى أن اغلب االعتداءات التي شنتها حتت  مش
غطاء الناتو وال سيما العدوان على سورية انتهت 
ــكل معاكس متاما ملا خطط لها. وقال سكاال  بش
إن «املستفيد الوحيد من االعتداءات هي شركات 

السالح األمريكية».

ــخصا على األقل بجروح في  إصابة .. أُصيب ٢٥ ش
ــي  هجوم بقنبلة يدوية على مكتب حلزب سياس
ــتان.  ــوب غربي باكس ــاغي جن ــة تش ــي منطق ف
ــائل إعالم محلية أن بعض املهاجمني  وذكرت وس
ــاء قنبلة يدوية  ــة األحد بإلق ــني قاموا ليل اجملهول
ــب احلملة  ــون في مكت ــاس كانوا يجلس ــى أن عل
ــتان (بي أيه بي)  االنتخابية حلزب عوامي بالوشس
ــاغي، الواقعة في والية بالوشستان  في بلدة دالباندين مبنطقة تش

جنوب غربي البالد.
ــي العمل  ــرعت ف ــة ش ــات اخملتص ــن إن اجله ــال راغوزي صــاروخ .. ق
ــويوز-٥». مضيفا أن اخلطوة القادمة  لصناعة ”س
ستكون إنتاج صاروخ حامل ثقيل. وأوضح أن هذه 
ــمح بتعبئة قطاع صناعة الصواريخ  اخلطوة تس
ــي بوتني  ــة وحتديثها.وكان الرئيس الروس الفضائي
ــاع مع قادة  ــابق، خالل اجتم ــد أكد في وقت س ق
ــى أن  ــة، عل ــموس“  احلكومي ــع ”روسكوس مجم

يكون الصاروخ جاهزا لالختبار بحلول ٢٠٢٢.

بغداد / البينة الجديدة
ــتون زنكنة  ــتاني بيس ــد القيادي في االحتاد الوطني الكردس أك
ــتاني هما  ــزب الدميقراطي الكردس ــه واحل ــس االثنني ان حزب ام
ــون، مؤكدا وجود  ــع ائتالفي الفتح ودولة القان االقرب تفاهما م
رغبة في اعادة التحالف االستراتيجي بني الشيعة والكرد. وقال 
ــعود البارزاني  ــذي جمع رئيس االقليم مس ــة إن ”اللقاء ال زنكن
ــدة لترتيب  ــم خطوطا جدي ــة القانون رس ــد الفتح ودول مع وف
ــنوات  ــيعي الكردي الذي تصدع خالل الس اعادة التحالف الش
ــا الرغبة بحل  ــني الكرديني لديهم ــاف ان ”احلزب ــة“. واض املاضي
ــاكل بني االحزاب الشيعية وفق آليات الدستور“، مؤكدا أن  املش
ــني الكرديني هما اليوم االقرب الى ائتالفي الفتح والقانون  ”احلزب
ــاكل املناطق املتنازع  ــتعدادهما حلل مش ــد ان اعربا عن اس بع

عليها عبر القنوات التي نص عليها الدستور».

البينة الجديدة / وكاالت
ــاعد وزير اخلارجية اإليراني عباس عراقجي امس االثنني  أكد مس
ــعودية ”اخطأت“ بتقييم سياسات العراق في املنطقة،  أن الس
ــا باملنطقة وتقييمها  ــادة النظر في اعماله ــا اياها إلى إع داعي
ــاة ”العالم“  ــوار مع قن ــال عراقجي في ح ــات بالده. وق لسياس
ــعودية اعادة النظر في اعمالها باملنطقة  اإليرانية إن ”على الس
ــاف أن ”املنطقة  ــية االيرانية“. وأض ــا اليران والسياس وتقييمه
ــعودية ونشهد  ــابات اخلاطئة التي تكررها الس تتألم من احلس
ــر ومنظمة التعاون  ــن والبحرين ولبنان وقط ــى ذلك في اليم عل
ــبب أخطاء  ــدث في هذه االماكن هو بس ــة وكل ما يح اخلليجي
السعودية، كما حدث في سوريا والعراق وكردستان العراق وذلك 
ــا يخص ايران  ــعوديني اخلاطئ فيم ــل وتقييم الس ــبب حتلي بس
والسياسة االيرانية والعراقية في املنطقة“. من جانب آخر أكد 
ــن إيران من تصدير  ــي، أن ”األصل الثابت هو إن لم تتمك عراقج
ــت  ــن تقف متفرجة وأن خيارات طهران كثيرة وليس نفطها فل

محصورة مبضيق هرمز فقط».
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بغداد / البينة اجلديدة
ــس االثنني ان للحكومة احلق  ــابق يونادم كنا ام اكد النائب الس
ــعار  في التصرف مببالغ املوازنة الفائضة واملتأتية من ارتفاع اس
ــعاف احملافظات ضمن موازنة  النفط بصيغة االقراض وذلك الس
االقاليم, مبينا انه الميكن للحكومة اقرار املوازنة التكميلية اال 
ــال كنا في تصريح صحفي  ــي حال مصادقة البرملان عليها.وق ف
ــوال املوازنة التكميلية اال  ــة ال ميكن لها التصرف بام إن احلكوم
ــس معطل فيمكن اعتماد  ــة مجلس النواب ومبا ان اجملل مبصادق
صيغة االقراض حلني تشكيل البرملان اجلديد“. واضاف ان ”االموال 
ــعار النفط   ميكن للحكومة التصرف  الفائضة جراء ارتفاع اس
بها ضمن املوازنة التكميلية السعاف احملافظات باالموال ضمن 
ــكيل البرملان قبل نهاية عام ٢٠١٨ ليتم  موازنة االقليم حلني تش

املصادقة على باقي فقراتها“.

بغداد / البينة اجلديدة
ــني،  قرار احملكمة  ــي التميمي ،امس  االثن ــر القانوني عل وضح اخلبي
ــد أعضاء مجلس  ــاف تنفيذ احكام قانون تقاع ــان إيق االحتادية بش
ــرار احملكمة جمد القانون في  ــدورات الثالث، فيما أكد أن ق النواب لل
ــة االحتادية يعد جتميدا  ــت احلالي.وقال التميمي إن ”قرار احملكم الوق
ــوى املقدمة من قبل رئيس  ــني البت به والنظر بالدع ــون إلى ح للقان
ــوم اجلمهوري من  ــادي“، الفتا إلى إن ”إصدار املرس ــوزراء حيدر العب ال
ــتور لعدم  ــؤاد معصوم يعد مخالفا للدس ــس اجلمهورية ف قبل رئي
ــة الوزراء“.وأضاف إن ”احملكمة االحتادية  إرسال القانون من قبل رئاس
ــيكون لها خياران الرفض أو إعادته إلى رئاسة الوزراء لتعديل بنود  س
ــا إن ”رفض ترويج املعامالت التقاعدية من قبل هيئة  القانون“، مبين

التقاعد العامة حصلت اللتزام الهيئة بقرار احملكمة االحتادية“.
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  بغداد / البينة اجلديدة
ــان ايلي»  ــم حزب «تركم دعا املتحدث باس
ــي املفتي امس االثنني احلكومة االحتادية  عل
ــتورية واشراك  الى االلتزام بالنصوص الدس
ــرارات املصيرية واحلوارات  ــان في الق التركم
والتفاهمات وصوال لفتح باب التعيني البناء 
ــتكون مكانا  ــق التركمانية التي س املناط
ــي في  املفت ــال  النفطية.وق ــتثمارات  لالس
ــوك ، «على  ــده في كرك ــر صحفي عق مؤمت
ــي العراق  ــاف النفط ف ــم من ان اكتش الرغ
ــرن املاضي  ــات الق ــى بداي ــود تاريخه ال يع
وحتديدا في مدينة كركوك التركمانية ومنذ 
ذلك التاريخ لم ينعم ابناء املدينة من الثروة 
ــذي يتحكم في وارداتها  املوجودة فيها، وال
ــزاب احلاكمة». ــاء فرضتهم االح اناس غرب
ــتور العراقي قد  ــي، أن «الدس ــاف املفت وأض
ــادة ١١١ ان النفط  ــي امل ــوح ف ــار وبوض اش
ــعب العراقي في كل  ــاز وهي ملك الش والغ
ــات، وعليه ندعو احلكومة  االقاليم واحملافظ
العراقية الى االلتزام بالنصوص الدستورية 
ــرارات املصيرية  ــان في الق ــراك التركم واش
ــوك  ــتقبل كرك ــر مبس ــق االم ــا يتعل عندم
ــم القومية الثالثة  ــدن التركمانية النه وامل
ــم دور فاعل  ــراق ويجب ان يكون له في الع

ــتقبل  ــرارت التي تتعلق مبس ــع الق في صن
مدينتهم وباالخص في موضوع االستثمار 
النفطي النها سوف تنشأ ال محالة في ارض 
وامالك تركمانية صرف والسباب سياسية 
ــام البائد ضمن  ــتملكها النظ وعرقية اس
سياسة التطهير الذي ميارسها ضد املكون 
ــا املفتي احلكومة العراقية  التركماني».ودع
ــؤولية وتشرك  الى أن «تكون على قدر املس
املكون التركماني في اي حوارات وتفاهمات 
ــات البناء هذه  ــوال الى فتح باب التعيين وص
املناطق وبنسب عادلة من خالل تشكيل او 
ــيس دائرة مختصة للتوظيف في هذا  تأس
اجملال وبنسبة ٣٢ باملية لكل قومية»، مبينا 
«علمنا بأن هناك مفاوضات واتفاقات جتري 
ــركات استثمارية  بني بغداد واالقليم مع ش
ــية)  ــركة (روز نفت الروس نفطية ومنها ش
ــة)  ــوم الريطاني ــش بترلي (pb برت ــركة  وش
ــراك التركمان يثير  ــركات اخرى دون اش وش
ــئلة والقلق».وحذر  ــن االس ــا الكثير م لدين
املفتي، «اجلهات ذات العالقة سواء احلكومة 
االحتادية او الشركات االستثمارية ان تكون 
شفافة في عملها وايضاح القضايا املهمة 

للشعب العراقي وخصوصا في كركوك».

ــل صوت  ــروعا لنق ــون مش ــا ان تك ــدة) نريده ــة اجلدي (البين
ــا بحيث تكون منبرهم اخمللص لنقل  الناس الفقراء في بالدن
ــتمر في طرق ابواب  ــم الى من يهمه االمر لذا سنس معاناته
السادة املسؤولني حتى يستمعوا لصوت العراقي الذي اتخذ 
ــد أمله اليومي وعلى  ــيلة أمينة جتس من (البينة اجلديدة) وس
ــاس لن يهمنا زعل من يزعل من مسؤولينا املهم ان  هذا االس
ــه في صفحات (البينة  ــل علينا املواطن وان يجد صوت ال يزع

اجلديدة).
اِّـرحوم ستار جبار الزم مؤسس صحيفة البينة الجديدة

 
  بغداد / البينة اجلديدة

ــن املصرف العراقي للتجارة  أعل
،امس االثنني، عن اكتمال جميع 
ــاح  ــمية الفتت ــات الرس املوافق
ــعودية، مشيراً  فرع له في الس
ــهد  ــى أن العام احلالي سيش ال
ــمياً.وقال  رس ــرع  الف ــاح  افتت
ــرف  ــس ادارة املص ــس مجل رئي
ــرف  ــص إن املص ــل الهيم فيص
لديه اكثر من ٢٥ فرعاً في ارجاء 
ــاح اول  ــن من افتت ــالد، ومتك الب
ــوق  ــذي له في س ــب تنفي مكت
ــي في  ــي العامل ــي املال ــو ظب اب
تشرين الثاني من العام املاضي 
ــات  املوافق ــتحصال  اس ــد  بع
ــك املركزي  ــن البن ــة م االصولي
العراقي باالضافة الى موافقات 
ــوق ابو ظبي العاملي.وأضاف  س
باستحصال  توفقنا  الهيمص، 

ــلطة  املوافقات النهائية من س
ــعودي،  الس ــي  املال ــد  النق
ــى موافقة مجلس  باالضافة ال
ــبوع  االس ــعودي  الس ــوزراء  ال
املاضي لتمثل اكتمال املوافقة 
ــرف بفتح فرع  على طلب املص

ــح قبل  ــعودية ويفتت ــه بالس ل
نهاية العام احلالي، مشيراً الى 
أن الفرع سيقدم للعراق الكثير 
ــتكون  ــالت التي س ــن املعام م
ــدة على البالد والقطاع  ذات فائ

املصرفي.
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بغداد / البينة اجلديدة
ــي  السياس ــل  احملل ــال  ق
رئيس  ان  ــراج،  الس عدنان 
ــوزراء حيدر العبادي كان  ال
ــازات النواب،  ــم بامتي يعل
ــيرا الى ان طعنه جاء  مش

بسبب التظاهرات.
العبادي  ان  ــراج  الس وذكر 
اال  ــون  بالقان ــم  يعل كان 
ــرض عليه في  ــه لم يعت ان
حينه، وال يحق له الطعن 
ــدورة  ــدمي من ال ــه ق به الن
النيابية املاضية، الفتا الى 

ــبب  ان طعنه االن جاء بس
ازمة التظاهرات.

وأضاف ان ارتفاع الرواتب 
تقاضاها  ــي  الت ــة  العالي
ــازات  امتي ــي  ه ــواب  الن
ــا وال يحق لهم  بحد ذاته
ــارج  خ ــة  خدم ــة  إضاف
ان  ــالوة على  ــون، ع القان
ــة  نقل القانون الى رئاس
اجلمهورية لم يكن عليه 
توافق مع مجلس الوزراء.

وتابع ان احلكومة اخملتصة 
الوحيدة بتشريع القانون 
ــة  ورئاس ــان  البرمل ــس  ولي
ــس  ومجل ــة،  اجلمهوري

ــاكل  النواب هو رأس املش
ولم يستطع تقدمي مجلساً 
للمواطن،  قديرا  ــريعاً  تش
النواب  ان مجلس  منتقدا 
ــراق  الع كأن  ــرف  يتص
ــي بحبوحة فهل  يعيش ف
او  ــر  وزي ــة  إقال ــتطاع  اس
ــال عن ان  ــؤول ؟، فض مس
ــواب  ــس الن ــاء مجل أعض
ــوا موظفني وفي دول  ليس
ــراق ال توجد  للع ــاورة  مج

لديهم رواتب تقاعدية.
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وكاالت / البينة اجلديدة
تاميز  الفاينانشال  صحيفة  وصفت 
يشهده  ما   ، لها  تقرير  في  البريطانية، 
العراق على مدى األيام القليلة املاضية، بأنه 
أخطر موجة احتجاجات شعبية تشهدها 
البالد منذ سنوات، الفتة إلى أن العراق رمبا 
إن  الصحيفة  ثورة.وقالت  حافة  على  يقف 
على  الضوء  تسلط  األخيرة  االحتجاجات 
بني  االتساع  في  اآلخذة  اخلطيرة  الفجوة 
بضعة  بعد  احلاكمة،  ونخبتهم  العراقيني 
وحلفائها  بغداد  احتفال  على  أشهر 
داعش  تنظيم  على  باالنتصار  الغربيني 
اإلرهابي.وأشارت الى أنه لطاملا كان الصيف 
في العراق محفزا لالحتجاجات، مع تعرض 
ظل  في  واملياه  الكهرباء  لنقص  العراقيني 
لكن  خانقة،  ورطوبة  شديدة  حرارة  درجات 

الرسالة التي يبعث بها املتظاهرون مفادها 
أنه قد طفح بهم الكيل إزاء قادتهم، الذين 
وإهمال  النفطية،  الثروة  بنهب  يتهمونهم 
بعد  فعالة  دولة  بناء  في  والفشل  الوعود، 
بقيادة  التحالف  إطاحة  على  عاما   ١٥
حسني،  صدام  بنظام  املتحدة  الواليات 
تلت  التي  والتنمية،  بالدميقراطية  والوعود 
إعطاء  رغم  أنه  إلى  الصحيفة  ذلك.ولفتت 
ركز  فإنه  أمل،  بارقة  داعش  على  االنتصار 
أنظار العراقيني من جديد على إحباطاتهم 
املتعلقة بالفساد والبطالة وتردي اخلدمات 
العامة، وهي العوامل نفسها التي صنعت 
الصحيفة  لإلرهابيني.وبينت  خصبة  بيئة 
في تقريرها، ان رئيس الوزراء حيدر العبادي، 
التعامل  في  الثقيلة  اليد  لتكتيكات  جلأ 
مبحاربة  جديدة  وعود  مع  االحتجاجات  مع 

الفساد.
وأشارت إلى أن العراقيني ال يرغبون في سماع 
تلك الوعود منذ اإلطاحة بصدام، وقد فقد 
كثيرون منهم أي أمل في النظام السياسي 
العرقي - الطائفي، إذ إن االختيار فيه قائم 
أنه  معتبرين  الكفاءة،  ال  احملاصصة،  على 
مشاكل  وحل  العراق  تقدم  أمام  عائق 
الصحيفة  به.ورأت  باالطاحة  يكمن  الناس 
االزدراء  العراقيني عبروا عن  ان  تقريرها،  في 
في  مشاركتهم  بعدم  السياسي،  للنظام 
 ١٢ في  أجريت  التي  البرملانية  االنتخابات 
مايوآيار، حيث كان وصلت نسبة املشاركة 
لها.ورجحت  مستوى  أدنى  وهو  لـ٤٤٫٥٪، 
اجلديدة  احلكومة  تختلف  أال  الصحيفة 
التزوير  مزاعم  إلى  الفتة  سابقتها،  عن 
التي شابت عملية التصويت، والتي دفعت 

بلد  هي  والنتيجة،  األصوات،  فرز  إلعادة 
محاصر بشلل سياسي وغضب متصاعد.

إن  بالقول  تقريرها  الصحيفة  واختتمت 
االحتجاجات األخيرة قد تنتهي قريباً، غير 

السياسية  العملية  استمرت  طاملا  أنه 
تعجز عن معاجلة  إدارات ضعيفة  إفراز  في 
مظالم الناس، فالنتيجة ليست إال تراكما 

للمشكالت.

بغداد / البينة اجلديدة
بحث مجلس االمن الوطني برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادين التظاهرات 
التي تشهدها معظم احملافظات العراقية، فيما قرر منع تظليل املركبات 
الوزراء ترأس  اال مبوافقات.وقال املكتب االعالمي للعبادي إن رئيس مجلس 
امس االول اجتماعا للمجلس الوزاري لالمن الوطني، وجرى خالل االجتماع 
مناقشة عمليات التطهير التي تقوم بها قواتنا االمنية البطلة في صحراء 
االنبار الغربية ملالحقة ما تبقى من اخلاليا االرهابية واستمرار هذه العمليات 
التظاهرات  أنه جرى بحث  للقضاء بالكامل على االرهاب.واضاف املكتب، 
والتأكيد على ان التظاهر السلمي حق للمواطنني للتعبير عن مطالبهم 
التي يجري العمل على تنفيذها في خلية االزمة اخلدمية واالمنية واحلفاظ 
على  والتأكيد  االمنية،  قواتنا  على  االعتداء  وعدم  العامة  ممتلكات  على 
وإبعاد  للمتظاهرين  احلماية  لتوفير  جهودها  كل  تبذل  االمنية  القوات  ان 

اخملربني عن هذه التظاهرات.
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 بغداد / البينة اجلديدة
اعلنت احملكمة االحتادية، امس االثنني، ان طعن رئيس الوزراء 
ــكيالته،  ــون مجلس النواب وتش ــواد قان ــدر العبادي مب حي
ــا قررت وقف  ــكلية املطلوبة، فيم ــتوفى اجلوانب الش اس
تنفيذ احكام املواد املطعون بعدم دستوريتها من القانون.

ــمي باسم احملكمة اياس الساموك في  وقال املتحدث الرس
بيان تلقت (البينة اجلديدة)، نسخة منه ان احملكمة االحتادية 
ــة القاضي  ــتها برئاس ــس االثنني جلس ــا عقدت ام العلي
مدحت احملمود وحضور القضاة االعضاء كافة، حيث نظرت 
ــن رئيس مجلس  ــي الدعوى املقامة م ــي الطلب الوارد ف ف
الوزراء اضافة لوظيفته، على رئيس مجلس النواب اضافة 
ــكيالته  لوظيفته، للطعن مبواد قانون مجلس النواب وتش
ــنة ٢٠١٨، مبينا ان املدعي وقف تنفيذ احكام  رقم (١٣) لس

ــن القانون املذكور  ــتوريتها م ــواد املطعون بعد دس تلك امل
حلني حسم الدعوى.

ــتوفى  ــاموك ان احملكمة وجدت أن الطلب اس ــاف الس واض
ــتند إلى  ــي القانون واس ــة ف ــكلية املطلوب ــب الش اجلوان
اسباب قانونية، ومبا للقضاء الدستوري الذي متثله احملكمة 
ــذا الطلب  ــة بالنظر في ه ــا من والية عام ــة العلي االحتادي
واستناداً إلى احكام املادة (١٥١) من قانون املرافعات املدنية 
رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩، وبداللة املادة (٩٣) من الدستور، واملادة 
ــررت احملكمة االحتادية  ــن قانون املرافعات املدنية، ق (١٥٢) م
ــواد املطعون بعدم  ــف تنفيذ احكام امل ــا باالتفاق وق العلي
ــكيالته حلني  ــس النواب وتش ــن قانون مجل ــتوريتها م دس
ــتوريتها وذلك  ــوع الطعن بعدم دس ــم الدعوى مبوض حس

وفقاً الحكام الدستور.

  بغداد / البينة اجلديدة
عن  احلكمة  تيار  عضو  كشف 
الديوانية علي البديري، امس االثنني، 
بها  ستخرج  كبيرة  تظاهرات  عن 
اليوم عشائر احملافظة الغالق محطات 
سعر  ان  الى  اشار  فيما  الكهرباء، 
اطلقها  التي  الوظيفية  الدرجات 
بالديوانية وصل  الوزراء مؤخرا  رئيس 

لـ٢٠٠٠ دوالر للدرجة الواحدة.
رئيس  قرار  بعد  انه  البديري  وقال 
العبادي  حيدر  الوزراء  مجلس 
النفط  وزارتي  في  التعيينات  باطالق 

والكهرباء، فقد ظهرت ظاهرة خطيرة 
بقطاع  الديوانية  محافظة  في 
افواج  محطات الكهرباء حيث بدأت 
باعداد كبيرة للتعينات ومببالغ طائلة، 
الديوانية  في  العشائر  ان  مبينا 
اخلروج  قررت  تلك احملسوبية  وبسبب 
محطات  الغالق  كبيرة  بتظاهرات 
ان  البديري  اليوم.واضاف  الكهرباء 
مكتب احملافظ ومكتب رئيس مجلس 
احملافظة حتوال الى مكان لبيع الدرجات 
الوظيفية للعقود التي جتاوزت املئات، 
(عشرين  من  اكثر  الى  وصلت  حيث 

الكهرباء،  دوائر  في  للعقد  ورقة) 
الفتا الى ان العقود حتولت ملناقصات 
املستفيدة  االطراف  بني  ومزايدات 
ان  البديري  الفساد.واكد  هذا  من 
واصبح خطيرا جدا  الوضع متشنج 
حالة  في  واملواطنون  الديوانية  في 
للمحطات  تهديد  وهنالك  غليان 
بالتوقيف في  بالديوانية  الكهربائية 
واستغالل  الفساد  هذا  استمر  حال 
منافع  لتحقيق  اجلماهير  مطالب 
شخصية لبعض الفاسدين مبجلس 

احملافظة.
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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
أكد النائب السابق احمد اجلبوري، أمس االثنني، ان «محاولة االساءة جمللس النواب العراقي 
ــدة كذبا وزوراً، ميثل حنثاً بالقسم الذي اقسم به  ــة الفاشلة والفاس ن إظهاره باملؤسس مِ
رئيس الوزراء، بانه يحافظ على الدستور ويحترمه ويحرص على تطبيقه ال سيما الفصل بني 
السلطات». ودعا اجلبوري رئيس الوزراء الى «عدم مناصبة العداء لهذه املؤسسة التي كان 
ــت بالقصيرة، والتي منحته الثقة بأن يصبح رئيساً للوزراء وتعاونت  جزءا منها لفترة ليس
ــابقة في  ــة الوزراء، واملوافقة على جميع مقترحات قراراته الس معه إلجناح عمله في رئاس
ــاة ظروف البلد الصعبة، ولم يعترض اجمللس على تخفيض رواتبه وحماياته  االصالح ومراع
ــمس احلقيقة ال تغطى بغربال االفتراء، وسيكتشف  ونفقاته الى النصف». واضاف ان «ش
ــي التخطيط احلكومة ام  ــالً ف ــرقةً وفش ــعب عاجالً ام اجالً من الذي أهدر األموال س الش
ــتور الذي  ــعب وفق الدس ــلطة الش ــار الى ان «مجلس النواب العراقي هو س البرملان». واش

يشكل النظام السياسي الدميقراطي، وينتج عن قرارته تشكيل السلطات كافة».

كركوك / البينة الجديدة
أعلن محافظ كركوك راكان سعيد 
ــن موافقة  ــوري امس االثنني ع اجلب
وزارة النفط على زيادة حصة الوقود 
للمولدات االهلية من ١٥ لترا الى ٢٥ 
لترا لكلKV. وقال اجلبوري «التقيت 
ــل وزارة النفط خالل زيارته الى  وكي
شركة نفط الشمال وطالبنا خالل 
اللقاء بسرعة اكمال وحدة حتسني 
ــاة كركوك وزيادة  البنزين في مصف
ــغيل  ــة وإعادة تش ــة احملافظ حص
معامل الغاز باملناطق احملررة وانشاء 
ــني  ــة للوقود وحتس ــة حديث محط
وزيادة الكميات للمناطق احملررة من 
ــة وأولوية  ــود، الى جانب أهمي الوق
ــا من الكاز  تخصيص حصة مجان
لشهري متوز وآب ألصحاب املولدات 
االهلية بكمية ٢٥ لترا لكل KV مبا 
يضمن تشغيل املولدات وتخفيض 
ــاف اجلبوري،  ــر». وأض ــعر األمبي س
«يجب ان نعمل على حتقيق مطالب 

ــل اخلدمات  ــا وتقدمي افض مواطنين
ــل وافق  ــدا أن «الوكي ــم»، مؤك له
ــادة حصة الوقود للمولدات  على زي

ــى ٢٥ لترا  ــرا ال ــن ١٥ لت ــة م االهلي
ــن حاجة أصحاب  ــكل KV مبا يؤم ل

املولدات االهلية».

Èi@·é”c@à€a@C·é‘€bi@s‰yD@laÏ‰€a@è‹1@ıaâãÏ€a@èÓˆâ@CÒıbçgD@ZâÏj¶a

بغداد / البينة الجيددة
ــعود  ــتاني بزعامة مس رهن احلزب الدميقراطي الكردس
ــاركته في احلكومة املقبلة  البارزاني، أمس االثنني، مش
بوضع تعهدات سياسية بتطبيع األوضاع في محافظة 
ــمركة إليها, مبينا ان مفاوضات  كركوك وإعادة البيش
ــتركة في  ــكيل قيادة مش ــية تتركز على تش السياس
ــت القيادية باحلزب جنيبة  ــق املتنازع عليها. وقال املناط
ــكيل احلكومة  ــن تش ــن احلديث ع ــه ”ال ميك ــب إن جني
ــوك وإعادة قوات  ــع األوضاع في كرك ــة دون تطبي املقبل
ــمركة إلى مواقعها السابقة واشراك الكرد في  البيش
إدارة احملافظة“.وأضافت جنيب أن ”املفاوضات السياسية 
املقبلة ستتركز على تشكيل حكومة تضمن تشكيل 
ــازع عليها  ــتركة في املناطق املتن ــادة عمليات مش قي
ــتورية“. واشارت جنيب إلى  فضال عن حقق الكرد الدس
ــتاني والدميقراطي  ــي الكردس ــي االحتاد الوطن أن ”حزب
ــعيان في الوقت احلالي لضم الكتل  ــتاني يس الكردس
ــف التحالف  ــا لتعزيز موق ــة اليه ــية الكردي السياس

الكردستاني في املباحثات السياسية ببغداد».

بغداد / البينة الجديدة
طالبت النائبة السابقة عالية نصيف، امس 
ــدر العبادي بإعادة  ــني، رئيس الوزراء حي االثن
ــوخة عقودهم في  ــني املفس ــة املوظف كاف
جميع الوزارات كإجراء يضمن توفير العيش 
ــرمي لآلالف من العوائل التي تعاني الفقر  الك
ــات العراق.  ــف محافظ ــان في مختل واحلرم
ــي  ــوزراء أن يراع ــس ال ــى رئي ــت «ان عل وقال
الظروف االستثنائية التي مير بها البلد وأن ال 
ــارب الناس بأرزاقهم»، مبينة ان «الظرف  يح

ــبني  ــن يتطلب إعادة املوظفني واملنتس الراه
املفسوخة عقودهم، ليس في وزارتي الدفاع 
ــوزارات كافة».  ــي ال ــط بل ف ــة فق والداخلي
ــو مت تنفيذه  ــراء فيما ل ــت ان «هذا اإلج وبين
ــش الكرمي لآلالف  ــاهم في توفير العي سيس
ــر واحلرمان،  ــي الفق ــل التي تعان ــن العوائ م
ــى  ــهداء أو جرح ــا ش ــا فيه ــر منه والكثي
ــكنون باإليجار، ومن واجب احلكومة أن  ويس
تفي بالتزاماتها جتاههم بعد أن أخفقت في 

توفير فرص عمل للعاطلني».

دياُّـ / البينة الجديدة 
ــفت اللجنة االمنية في مجلس ديالى  كش
ــيرة تتعقب  ــرات مس ــني أن طائ امس االثن
ــل احملافظة.  ــي خمس مناطق داخ داعش ف
وقال رئيس اللجنة االمنية صادق احلسيني، 
ان طائرات مسيرة بدأت بتعقب خاليا داعش 
في خمس مناطق داخل ديالى منها حوض 
ــرق ب عقوبة). ــمال ش ــم ش ــن (٦٠ ك حمري

ــرات  الطائ ــول  دخ ان  ــيني،  احلس ــاف  واض

ــال للغاية  ــب داعش فع ــيرة في تعق املس
ــارزة الراجلة واملتحركة  في رصد حركة مف
ــات جوية  ــي توجية عدة ضرب ــهمت ف واس
مؤخرا اسفرت عن مقتل واصابة العديد من 
ــلحي التنظيم. واشار احلسيني  قادة ومس
ــش حتتاج الى  ــع خاليا داع ــى ان احلرب م ال
ــاده على مفارز  ــبب اعتم وقت النهائها بس
ــتمرار في مناطق نائية  صغيرة تننقل باس

ومترامية االطراف.

بغداد / البينة الجديدة
ــة امس  ــة العراقي ــتنكرت وزارة اخلارجي اس
ى بـقانون القومية الذي تبناه  االثنني ما يسمّ
الكيان االسرائيلي، مبينة ان القانون يُكرّس 
عى  ــة ويقوّض ما تبقى من آمال مبدّ العنصري
عملية السالم وحلّ القضية الفلسطينية.

وقال املتحدث باسم الوزارة احمد محجوب 
ى بقانون القومية  «نستنكر بشدة ما يسمّ
ــرائيلي». واضاف ان  ــذي تبناه الكيان االس ال

ــتوطنات  ــون بتحويله بناء املس ــذا القان «ه
ــريف الى مبدأ دستوري  وتهويد القدس الش
ينتهك بشكل صارخ القانون الدولي وقرارات 
األمم املتحدة ومنها ما ورد في اتفاقية جنيف 
ــة لعام ١٩٤٩ والتي حترّم نقل وتهجير  الرابع
ــاء احلروب  ــن احملتلة أثن ــكان في األماك الس
وحترم قيام احملتل بتغيير طابع املناطق احملتلة 
ــام ٢٠١٦  ــم ٢٣٣٤ لع ــدة رق ــرار األمم املتح وق
الذي أقرّه مجلس األمن والذي يجرّم بشكل 

ــرائيلي ويدعو إلى  ــر االستيطان االس مباش
ــطينيني». وقف العنف ضدّ املدنيني الفلس
ــان  ــراف بالكي ــدم االعت ــوب ع ــد محج واك
ــرعي الذي  ــت الالش ــي والكنيس الصهيون
انبثق عنه هذا القانون، داعيا اجملتمع الدولي 
إلى تفعيل قراراته وإلزام الكيان االسرائيلي 
ــون اجملحف والتوقف  بالعدول عن هذا القان
ــي واعتداءاته  ــه للقانون الدول عن انتهاكات

املتكررة على الشعب الفلسطيني.
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بغداد / البينة الجديدة
ــة الهبابي  ــة نينوى نهل ــن محافظ ــابق ع ــفت النائبة الس كش
ــض العوائل العائدة  ــية لبع امس االثنني عن حدوث هجرة عكس
ــية دفعت الكثير من اهالي  الى نينوى، مبينة ان الظروف املعيش
نينوى الى العودة للمحافظات التي نزحوا اليها خالل فترة وجود 
ــي ان ”الكثير من العوائل لم  ــاب في احملافظة. وقالت الهباب االره
ــهداء، كما ان الكثير  حتصل على تعويضات او حقوق أبنائها الش
من األشخاص مفقودون، حيث يتطلب التعرف على جثثهم وقتا 
طويال“، مشيرة إلى أن ”عدم وجود معيل للكثير من اهالي نينوى 
ــي احملافظة دفع الكثير من  ــة الى تردي الوضع االقتصادي ف اضاف
ــالل فترة وجود  ــى املناطق التي نزحوا اليها خ ــل للعودة ال العوائ
ــة مقصرة جتاه اهالي  ــي نينوى“. وأضافت أن ”احلكوم االرهاب فغ
ــوى، حيث ما زالت الكثير من اجلثث حتت االنقاض، والكثير من  نين
االهالي لم يعرفوا مصير ابنائهم، مما دفعهم للتحرك نحو اجلهات 
ــهادة وفاة  ــة الجراء حتليل الـDNA من اجل احلصول على ش املعني

ألبنائهم اضافة الى تعويضهم من قبل مؤسسة الشهداء».

االنبار / البينة الجديدة
ــان محمد الدليمي  ــة االنبار فرح ــب عضو مجلس محافظ طال
ــالن نتائج العد  ــني، مفوضية االنتخابات املنتدبة بإع امس االثن
ــية  ــويات سياس ــرز اخلاصة باحملافظة، محذرا من وجود تس والف
ــس احملافظة يطالب  ــال الدليمي إن ”مجل ــوح في األفق“. وق ”تل
ــة باحملافظة بعد  ــرز اخلاص ــد والف ــالن نتائج الع ــة بإع املفوضي
االنتهاء من عملية التحقق من محطات االقتراع كون املماطلة 
ــف وراءها جهات متنفذة  ــويف في االعالن عن النتائج تق والتس
ــي اعالن  ــة للتاخير ف ــى املفوضي ــدة بالضغط عل ــل جاه تعم
ــية خسرت  ــية“. وأضاف ان ”جهات سياس النتائج ملارب سياس
االنتخابات حتاول اإلبقاء على نتائج االنتخابات في خطوة تهدف 
إلى خلق حوار سياسي يضمن عودة الوجوه السابقة إلى احلكم 
ــراف وهذا ما نرفضه ويرفضه  ــق مبدأ التراضي بني جميع األط وف
ايضا الشارع العراقي الذي يطمح استبدالل جميع هذه الوجوة 
ــهده البلد من حتديات كبيرة  ــى مع ما يش بوجوة جديدة تتماش

بعد تدني الواقع اخلدمي وارتفاع نسبة البطالة».

البينة الجديدة / خاص
ــي أحمد األبيض، أمس االثنني، حول تصريحات  علّق احمللل السياس
ــث عن اعتراف  ــري قائالً: «كنا نبح ــف فتح هادي العام رئيس حتال
ــر فقط». وأوضح  ــة وليس من التحالف األخي ــامل لألحزاب كاف ش
ــذار واالعتراف  ــدة): «إن االعت ــة اجلدي ــح لـ(البين ــض في تصري األبي
ــوج». مبيناً ان «هذا ال يعني االكتفاء باالعتراف  يعتبران قمة النض
فقط»، مسترسالً أنه «يجب اتخاذ االجراءات الالزمة لتلك الطبقة 
السياسية». وافاد «على الطبقة السياسية احلالية املغادرة ألجل 
أن تفسح مجاالً ملن يستطيع إدارة شؤون البالد وما يترتب عليه من 
حل االزمات التي تقتحم منازل الشعب العراقي».وتابع ان «هنالك 
نقمة شعبية واضحة السيما من احملتضنني لهذه االحزاب». مبيناً 
ان «العراق ال يستحق ان تكون ارضه في هذا احلال». واختتم االبيض 
ــامل بالعراق لكون اجملتمع  تصريحه بأن «هنالك مقومات تغيير ش

دام». الدولي لن يترك البالد من دون شجار وصِ
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األبيض لـ(                  ): 

ÎápÊŸ;Ñ]e|^
ــاص قوات  ــطيني برص ــل طفل فلس مقتــل .. قت
ــرون  ــرات آخ ــب عش ــرائيلي وأصي ــالل اإلس االحت
ــس االثنني،  ــد اقتحامها، أم ــاق بع ــاالت اختن بح
ــة الغربية. ــي بيت حلم بالضف ــة ف خمليم الدهيش
ــطينية قولها  ونقلت وكالة معاً عن مصادر فلس
ــت اخمليم بأعداد كبيرة  ــوات االحتالل اقتحم إن ”ق
ــيل  ــاص احلي والغاز املس ــت خاللها الرص وأطلق
للدموع بشكل كثيف ما أدى إلى استشهاد الطفل أركان ثائر مزهر 

١٥ عاماً وإصابة العشرات بحاالت اختناق».
ــتراليا فصل  ــا إزاء قرار إس ــدة عن قلقه ــت األمم املتح لجــوء .. أعرب
طالبي جلوء عن أسرهم واستمرار احتجازهم في 
ــدد احلكومة  ــزر نائية باحمليط الهادئ، فيما تش ج
ــتها الرافضة  ــتمرار سياس ــترالية على اس األس
الستقبال طالبي اللجوء الذين يأتون عبر التهريب 
وبطرق غير قانونية. وجاء هذا املوقف على خلفية 
ــترالية لطالب جلوء يدعى  ترحيل السلطات األس

ثيليبان جنانسواران يبلغ من العمر ثالثني عاما.

ــالل الصهيوني،  اعتقــاالت .. اعتقلت قوات االحت
ــطينياً في أنحاء  ــني، ١١ مواطناً فلس ــس االثن ام
ــة. ووفقا لوكالة  ــة الغربية احملتل ــة بالضف متفرق
ــطني اآلن“ فقد اقتحم جنود العدو مناطق  ”فلس
ــن مخيم  ــبان م ــة واعتقل ٦ ش ــة بالضف متفرق
الدهيشة خالل مواجهات في اخمليم أطلق خاللها 
ــفر عن قتيل  ــي ما أس ــدو الرصاص احل ــود الع جن
ــبان من  ــان. كما اعتقلت قوات االحتالل الصهيوني ثالثة ش وإصابت

منازلهم في قلقيلية بعد مداهمتها وتفتيشها.
ــيوعي التشيكي  ــابق لرئيس احلزب الش تحقيــق .. أكد النائب الس
ــني، أن الواليات  ــكاال، امس االثن املورافي يوزيف س
املتحدة أخفقت متاما في حتقيق مآربها في سورية، 
ــيرا إلى أن اغلب االعتداءات التي شنتها حتت  مش
غطاء الناتو وال سيما العدوان على سورية انتهت 
ــكل معاكس متاما ملا خطط لها. وقال سكاال  بش
إن «املستفيد الوحيد من االعتداءات هي شركات 

السالح األمريكية».

ــخصا على األقل بجروح في  إصابة .. أُصيب ٢٥ ش
ــي  هجوم بقنبلة يدوية على مكتب حلزب سياس
ــتان.  ــوب غربي باكس ــاغي جن ــة تش ــي منطق ف
ــائل إعالم محلية أن بعض املهاجمني  وذكرت وس
ــاء قنبلة يدوية  ــة األحد بإلق ــني قاموا ليل اجملهول
ــب احلملة  ــون في مكت ــاس كانوا يجلس ــى أن عل
ــتان (بي أيه بي)  االنتخابية حلزب عوامي بالوشس
ــاغي، الواقعة في والية بالوشستان  في بلدة دالباندين مبنطقة تش

جنوب غربي البالد.
ــي العمل  ــرعت ف ــة ش ــات اخملتص ــن إن اجله ــال راغوزي صــاروخ .. ق
ــويوز-٥». مضيفا أن اخلطوة القادمة  لصناعة ”س
ستكون إنتاج صاروخ حامل ثقيل. وأوضح أن هذه 
ــمح بتعبئة قطاع صناعة الصواريخ  اخلطوة تس
ــي بوتني  ــة وحتديثها.وكان الرئيس الروس الفضائي
ــاع مع قادة  ــابق، خالل اجتم ــد أكد في وقت س ق
ــى أن  ــة، عل ــموس“  احلكومي ــع ”روسكوس مجم

يكون الصاروخ جاهزا لالختبار بحلول ٢٠٢٢.

بغداد / البينة الجديدة
ــتون زنكنة  ــتاني بيس ــد القيادي في االحتاد الوطني الكردس أك
ــتاني هما  ــزب الدميقراطي الكردس ــه واحل ــس االثنني ان حزب ام
ــون، مؤكدا وجود  ــع ائتالفي الفتح ودولة القان االقرب تفاهما م
رغبة في اعادة التحالف االستراتيجي بني الشيعة والكرد. وقال 
ــعود البارزاني  ــذي جمع رئيس االقليم مس ــة إن ”اللقاء ال زنكن
ــدة لترتيب  ــم خطوطا جدي ــة القانون رس ــد الفتح ودول مع وف
ــنوات  ــيعي الكردي الذي تصدع خالل الس اعادة التحالف الش
ــا الرغبة بحل  ــني الكرديني لديهم ــاف ان ”احلزب ــة“. واض املاضي
ــاكل بني االحزاب الشيعية وفق آليات الدستور“، مؤكدا أن  املش
ــني الكرديني هما اليوم االقرب الى ائتالفي الفتح والقانون  ”احلزب
ــاكل املناطق املتنازع  ــتعدادهما حلل مش ــد ان اعربا عن اس بع

عليها عبر القنوات التي نص عليها الدستور».

البينة الجديدة / وكاالت
ــاعد وزير اخلارجية اإليراني عباس عراقجي امس االثنني  أكد مس
ــعودية ”اخطأت“ بتقييم سياسات العراق في املنطقة،  أن الس
ــا باملنطقة وتقييمها  ــادة النظر في اعماله ــا اياها إلى إع داعي
ــاة ”العالم“  ــوار مع قن ــال عراقجي في ح ــات بالده. وق لسياس
ــعودية اعادة النظر في اعمالها باملنطقة  اإليرانية إن ”على الس
ــاف أن ”املنطقة  ــية االيرانية“. وأض ــا اليران والسياس وتقييمه
ــعودية ونشهد  ــابات اخلاطئة التي تكررها الس تتألم من احلس
ــر ومنظمة التعاون  ــن والبحرين ولبنان وقط ــى ذلك في اليم عل
ــبب أخطاء  ــدث في هذه االماكن هو بس ــة وكل ما يح اخلليجي
السعودية، كما حدث في سوريا والعراق وكردستان العراق وذلك 
ــا يخص ايران  ــعوديني اخلاطئ فيم ــل وتقييم الس ــبب حتلي بس
والسياسة االيرانية والعراقية في املنطقة“. من جانب آخر أكد 
ــن إيران من تصدير  ــي، أن ”األصل الثابت هو إن لم تتمك عراقج
ــت  ــن تقف متفرجة وأن خيارات طهران كثيرة وليس نفطها فل

محصورة مبضيق هرمز فقط».
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قيادي باالتحاد الكردستاني:
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هل يريد الغرب ما تتطلبه التكنولوجيا

NO.2994.TUE.24.JUL.2018 العدد (٢٩٩٤) الثالثاء ٧/٢٤/ ٢٠١٨ 

ــبع     وانا ارى واتابع واعيش حالة العراق على مدى عمري املش
باحلسرات واللوعات قرأت بيتا من الشعر للفرزدق يقول فيه:ـ

والشيب ينهض بالشباب كأنه
ليل يصيح بجانبيه نهار

وقرأت بيتا لدعبل اخلزاعي:ـ
ال تعجبي يا سلم من رجل

ضحك املشيب برأسه فبكى
ان العراقيني مأل رؤوسهم الشيب مذ كانوا صغارا فوراثة احلزن 
سمة ال تتعدى حدود بلدنا املنكوب واملقلوب راسا على عقب 
وبال منازع فبمجرد ان يذكر اسم الكهرباء يتوتر اجلميع ومثله 
ــى االنترنت  ــى وصل االمر ال ــره من اخلدمات حت ــل املاء وغي مث

ــل  التواص ــع  ومواق
ــور  املهج ــي  االجتماع
 . ــام  االي ــذه  ه ــرا  قس
ــتخدمي  مس ــض  بع
ــعروا باخلوف  املواقع ش
بظهور  ــى  تالش ــذي  ال
ــاع  ارج ــي  ف ــرة  عباق
بعض االشياء والبعض 
ــق صفحته  ــر أغل االخ
ــث عن منفذ  وراح يبح
ــن املواقع  آخر بعيدا ع
ــا  حجبه مت  ــي  الت
ــه  ــة وقت ــي بقي ليقض
ــور اخرى  ــره في ام وعم

ــة ؟ اعمارنا ضربة جزاء  ــل نعيش حقا في زمن الدميقراطي فه
ــتنقعات فوضوية كي  ضيعها راكلها فراحت تبحث عن مس
تستقر فيها فليس من املعقول ان تستمر كرة القدم بالدوران 
الى ما ال نهاية . ليس في االمر حرج مطلقا وهذا ما دعا ترامب 
ــالده للتدخل  ــتعاد ب ــالن بعض من خطط امريكا باس الى اع
ــاة للكهرباء واملاء في العراق  ــي ايجاد فرص عمل واعادة احلي ف
ــن منذ قدمي االزمان  ــب باجلنون اليوم فلقد ج ــم لم يص . العال
ــى عواقب وخيمة  ــتؤدي ال ــة من اجلنون س ــن هذه املرحل ولك
ــزال التغيير قد ضربها  ــن دولة اال وكان زل ــرور كثيرة فما م وش
بدرجات متفاوتة . اي شجاعة غائبة واي حكمة مختبئة واي 
علم هارب اليوم على من ميتلك الشجاعة واحلكمة والعلم ان 
يدلي بدلوه واال فمشروع التقسيم سيعود بقوة الى الساحة 
ــد االحتالل  ــوا يخططون لذلك بع ــا زال ــوة االعداء م وان االخ
ــيب وقار ولكن  ــرب داعش ووجود رموز للفتنة . احبتي الش وح

ليس لصالح االستعمار.

kÓí€a@bËÌa@bjyäfl

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

اعمارنا ضربة جزاء 
ضيعها راكلها فراحت 
تبحث عن مستنقعات 
فوضوية كي تستقر 
فيها فليس من اِّـعقول 
ان تستمر كرة القدم 
بالدوران اُّـ ما ال نهاية

ــدم  التق ــه  في ــر  يبش ــم  عال ــي  فف
التكنولوجي بفوائد كبيرة، قد يتوقف 
ــأة  املهي ــادات  االقتص ــز  ومتيي ــد  حتدي
ــاح عن تلك االقتصادات املتجهة  للنج
ــبانية أو  إلى مصير اإلمبراطوريات اإلس
البرتغالية أو العثمانية؛ على توفير «ما 
ــا». وينبغي أن يكون  تريده التكنولوجي
هذا األمر مقلقا للغرب في هذا العصر 
أكثر من الصني.يتطلب التأكد مما تريده 
ــم ماهيتها وكيفية  ــا فه التكنولوجي
ــي الواقع ثالثة  منوها، وللتكنولوجيا ف
ــا  ــة: التكنولوجي ــن املعرف ــكال م أش
ــواد؛  وامل األدوات  ــي  ف ــة  ممثل ــدة  اجملس
ــي الوصفات  ــة ممثلة ف ــة املدون واملعرف
ــادية؛  ــوالت والكتيبات اإلرش والبروتوك
ــة أو املعرفة الفنية،  ــة الضمني واملعرف
ــتطيع متلك  ومكانها العقول.فقد نس
ــول على  ــر، أو احلص ــزة أكث أدوات وأجه
كتب وكتيبات إرشادية أكثر، أو الوصول 
إلى وثائق أكثر تكون حتت تصرفنا على 
ــبكة اإلنترنت؛ لكننا نفتقد القدرة  ش
ــن اخلبرات  ــلء عقولنا باملزيد م على م
ــتوى الفردي.ويتطلب  الفنية على املس
منو التكنولوجيا ترسيخ وطباعة أجزاء 

ــة من املعرفة الفنية في عقول  مختلف
ــر  ــات أكث ــح اجملتمع ــة إذ تصب مختلف
معرفة على أساس ما لديها من معارف 
ــاس  مختلفة ومتنوعة وليس على أس
ــارف أفرادها عن غيرهم فقط. زيادة مع

ــزاء مختلفة من  ــن أج ــن بعد تخزي لك
ــي عقول مختلفة؛ ال  املعرفة الفنية ف
ــن جمع هذه العقول املتفاوتة مرة  بد م
أخرى لكي ميكن استخدام هذه املعرفة. 
ــخاص  ــذ أن جند األش ــال عجب حينئ ف
ــوعيني ورجال النهضة أقل عددا  املوس
اليوم، بينما يتزايد سريعا عدد مؤلفي 
األبحاث العلمية أو الساعني للحصول 

على براءات اختراع.ويعدّ التكامل املرن 
ــدات إحدى  ــام الوح ــى نظ ــم عل القائ
ــتخدمها التكنولوجيا  احليل التي تس
ــيم  كي تنمو، مبعنى أنه إذا أمكن تقس
ــة تقوم  ــج معني بطريق ــات منت مكون
على االعتماد على مهارة فرق مختلفة 
في وحدات مختلفة، مع التعويل على 
ــة متخصصة في جتميع هذه  مهارة قل
ــر من  ــب األم ــد ال يتطل ــدات؛ فق الوح
ــد، طاملا  ــه معرفة املزي ــق بعين كل فري
ــل ذلك.انظروا  ــوع فع ــع اجملم أنه بوس
ــيلي أكبر  ــال التالي: تعتبر تش إلى املث
ــي العالم،  ــر الليثيوم ف ــج لعنص منت
بينما تعد شركة باناسونيك اليابانية 
ــات الليثيوم أيون،  ــر مُصنع لبطاري أكب
ــة هي أكبر  ــركة بايك الصيني لكن ش
ــم  ــيارات الكهربائية.ورغ ــع للس صن مُ
ــركة تيسال  اإلعجاب الذي حتظى به ش
ــع أن يصل عدد  ــة؛ فمن املتوق األميركي
السيارات الكهربائية في أوروبا والصني 
ــرة أضعاف  ــول عام ٢٠٢٥ إلى عش بحل
ــي  ــدة، الت ــات املتح ــي الوالي ــه ف مثيل
ــرة للغاية  ــي مرتبة متأخ ــي أيضا ف تأت
ــحن  الش ــات  ــدد محط لع ــبة  بالنس

ــيارات الكهربائية. ــة لدعم الس الالزم
ــني: أوالهما  ــال نقطت ــذا املث ــح ه يوض
ــة  ــلة القيم ــي سلس ــدة ف أن كل وح
تستفيد من االتصال بالوحدات األخرى 
ــق إمكانية التكامل  ــي العالم. وتخل ف
ــدات منطقا  ــام الوح ــم على نظ القائ

يختلف شيئا ما عن املفهوم البسيط 
لوفورات احلجم؛ إذ تستفيد السيارات 
الكهربائية من االبتكارات في التعدين 
وتصنيع البطاريات أينما حدثت، بينما 
ــذه االبتكارات  ــز ه ــيحتاج من ينج س
ــا  حتتاجه ــي  الت ــن  باألماك ــال  لالتص
ــب صناعة  ــتخدمها.كذلك تتطل وتس

ــو) ماليني األجزاء  ــرة ضخمة (جمب طائ
ــن أن تكون لالبتكارات في  حرفيا، وميك
ــرات مهمة على تصميم  أي مكون تأثي
ــام. ع ــكل  بش ــا  وكفاءته ــرة  الطائ
ــة األبعاد مثال ميكن أن  فالطباعة ثالثي

تقلل -بشكل جذري- عدد األجزاء التي 
ــة، وهو ما  ــا احملركات التوربيني حتتاجه
يقلل وزنها بدرجة كبيرة (وبالتالي يقل 
ــتفادة  ــتهالكها من الوقود). ولالس اس
ــي أن تكون  ــك االحتماالت؛ ينبغ من تل
ــال  اتص ــى  عل ــرة  املبتكِ ــركات  الش
ــرى بطريقة  ــن أخ ــني في أماك مبُصنع
ــذا بالضبط عكس ما ميكن  مأمونة.وه
ــود االنقضاء  ــد بن ــه أح ــي إلي أن يفض
ــوص عليه في اتفاقية  التلقائي املنص
التجارة احلرة ألميركا الشمالية. ولهذا 
السبب حذرت شركة إيرباص مؤخرا من 
أن اخلروج البريطاني من االحتاد األوروبي 
ستكون له تداعيات سلبية حادة على 
صناعة الفضاء في بريطانيا، إذ يتطلب 
ــدرة على  ــرن الق ــل امل ــلوب التكام أس
ــي أي مكان  ــن املواهب ف ــتفادة م االس
ــيليكون  الس وادي  ــي  العالم.فف ــي  ف
ــف العاملني  ــال؛ جند أن أكثر من نص مث
والتكنولوجيا  ــوم  العل ــة  في مجموع
ــن  مولودي ــات  والرياضي ــة  والهندس
ــبة  ــل نس ــا تق ــة، فيم ــي دول أجنبي ف
ــا عن اخلُمس،  ــن في كاليفورني املولودي
ــة  ــة تأتي في املرتبة السادس وهي والي

ــكانا،  والثالثني بني أكثر دول العالم س
إذ يقطنها ٤٠ مليون شخص.وفي ظل 
ــديدة التي فرضها الرئيس  القيود الش
ــب على الهجرة؛  ــي دونالد ترام األميرك
رفع جيران الشمال لوحات ضخمة في 
ــيليكون مكتوب عليها «هل  وادي الس

ــيرة العمل؟  ــكالت في تأش تواجه مش
ــذ كثير من  ــي كندا.غير أن تنفي فكر ف
ــات ال  ــا مكون ــب أيض ــات يتطل التقني
ــالل آليات غير  ــن توفيرها إال من خ ميك
ــات دورا  ــا تلعب احلكوم ــوقية، وهن س

ــى أن ينمي  ــوم إل ــما. نحتاج الي حاس
الغربإحساسا مدنيا -أكثر منه عرقيا- 
ــر الرهان  ــذا ال يقتص ــوم األمة. ول مبفه
ــات  ــات املتعلقة بالسياس في النقاش
ــة القيم  ــرب على قضي ــوم في الغ الي

ــية  ــوده التنافس فقط؛ ففي عالم تس
ــا لعدم قدرته  ــع ثمنا غالي يدفع اجملتم
ــا  ــر م ــى توفي ــتعداده- عل ــدم اس -أو ع

تريده التكنولوجيا.فلو نظرنا مثال إلى 
ــكك احلديدية  ــوط الس ــاريع خط مش
العالية السرعة؛ فسنجد أن أي شركة 
ــكك  ــتطيع بناء خط س خاصة ال تس
. حديدية دون تصريح وتعاون حكومينيْ

ــكك احلديدية  ــغ طول الس ــا يبل وبينم
العالية السرعة في أوروبا الغربية أكثر 
ــر (٨٧٠٠ ميل) فإن  ــن ١٤ ألف كيلومت م
طولها في الصني يصل إلى أكثر من ٢٥ 
ــي الواليات املتحدة  ألف كيلومتر.وتدع
ــاحة  ــرا في مس ــا ٥٦ كيلومت أن لديه
ــافة  صغيرة تغطي أقل من ٨٪ من املس
ــة.  ــنطن العاصم ــطن وواش ــني بوس ب
ــبب ذلك واضح، وهو أن هذه تقنية  وس
ــة  وحكوم ــا  اجتماعي ــرارا  ق ــب  تتطل
ــن من إدراك هذا االختيار، متاما مثل  متكِّ
ــيارات الكهربائية.بإيجاز، تتطلب  الس
بالعالم  يتصل  التكنولوجيا مجتمعا 
ــارة واالنفتاح  ــيْ التج ــالل طريق من خ
ــتفادة  ــي ميكن االس ــب، ك ــى املواه عل
ــل املرن.  ــلوب التكام ــب أس من مكاس
ــى  ــادرا عل ــا ق ــب مجتمع ــا تتطل كم
ــدف،  ــترك باله ــاس مش ــة إحس تنمي
ــة  ــة كافي ــا بدرج ــا وقوي ــون عميق يك
ــر األموال  ــه احلكومة نحو توفي لتوجي
ــا التقنيات  ــي تتطلبه ــة الت العمومي
ــرط  الش ــق  حتقي ــهيل  اجلديدة.ولتس
ــع  ــاك مجتم ــون هن ــد أن يك األول؛ ال ب
يتمتع بإحساس أوسع وأكثر شمولية 
بأعضائه احلقيقيني، أما تسهيل إدراك 
ــاس  املتطلب الثاني فيحتاج إلى إحس
بالعضوية.وليس  ــزى  ــر مغ وأكث أعمق 
ــهل تنمية هذين االجتاهني في  من الس
ــا  أي مجتمع، إذ يتطلب األمر إحساس
ــه عرقيا- مبفهوم األمة. مدنيا -أكثر من
ــات  ــر الرهان في النقاش ــذا ال يقتص ول
املتعلقة بالسياسات اليوم في الغرب 
ــط؛ ففي عالم  ــة القيم فق على قضي
ــية يدفع اجملتمع ثمنا  تسوده التنافس
ــتعداده-  غاليا لعدم قدرته -أو عدم اس
ــده التكنولوجيا. ــا تري ــر م ــى توفي عل
ــبانية  ــارت اإلمبراطورية اإلس لقد اخت
ــكيني (املسلمني)  طرد اليهود واملوريس
ــرن اخلامس  ــا في أواخر الق من مملكته
ــر امليالدي، وحاولت فرض تعصبها  عش
ــيطرتها في  على املناطق اخلاضعة لس
ــة (هولندا) في القرن  البلدان املنخفض
ــلت في  ــر؛ إال أنها فش ــادس عش الس
ــظ أن هولندا ظهرت  ــا نالح ذلك.لكنن
كمنارة للتسامح جذبت بعض أعظم 
مواهب أوروبا من ديكارت إلى سبينوزا، 
ــتمرت  ــتقالل دموية اس ــد حرب اس بع
ــرو أن تصبح أغنى دولة  ــا. فال غ ٨٠ عام
ــابع  ــني الس ــالل القرن ــم خ ــي العال ف
ــر.رمبا جتاهلت قوى  ــر والثامن عش عش
ــوم متطلبات  ــعبوية املوجودة الي الش
ــى  ــا عل ــت رؤيته ــا وفرض التكنولوجي
ــتقود مجتمعاتها  ــم؛ لكنها س العال
ــال منظومة  ــى نفس ح ــد- إل -دون قص
ــركا، التي  ــي أمي ــكك احلديدية ف الس

تسلك مسارا بطيئا للغاية.

*وزير التخطيط األسبق 
َّـ فنزويال وكبري خرباء 

االقتصاد َّـ البنك األمريكي 
للتنمية سابقا

بعد تخزين أجزاء 
مختلفة من اِّـعرفة 
الفنية َّـ عقول 
مختلفة ال بد من 
جمع هذه العقول 
اِّـتفاوتة مرة أخرى 
لكي يمكن استخدام 
هذه اِّـعرفة

نجد األشخاص اِّـوسوعيني ورجال النهضة أقل عددا اليوم بينما يتزايد  
سريعا عدد مؤلفي األبحاث العلمية أو الساعني للحصول على براءات اخرتاع

رئيس الوزراء الياباني

رئيس الصني

ترييزا ماي

من أبعاد كثيرة 
ال يُعتبر الغرب 
بوضعه احلالي في 
أحسن حاالته. 
فهناك كثيرون فيه 
يتحدون ويعارضون 
قيم الدميقراطية 
الليبرالية (حقوق 
األفراد وحكم 
األغلبية)، بل وحتى 
قيم عصر التنوير 
(العقل والعلم 
واحلقيقة).وتستخدم 
األحزاب الشعبوية 
جناحها الكبير في 
االنتخابات لترويج 
هذه املشاعر، 
مستغلة في ذلك 
الضائقة االقتصادية، 
ومظاهر عدم 
املساواة اآلخذة في 
االتساع، والهجرة 
املتزايدة.وغالبا ما 
يُلقى بالالئمة على 
التكنولوجيا في 
أنها سبب األمراض 
االجتماعية التي 
شكلت األساس 
لهذا املد الشعبوي؛ 
لكن ماذا عن السهم 
السببي السابق 
زمنا الذي يجري في 
االجتاه املعاكس؛ أي 
من اجملتمع في اجتاه 
التكنولوجيا؟

* ريكاردو هوسمان
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البصرة / ابينة اجلديدة
 أجنزت الكوادر الهندسية والفنية في فرع توزيع كهرباء 
ــبكة  ــمال البصرة أعمال صيانة طارئة خلطوط الش ش

الكهربائية ٣٣ك ف وخطوط ١١ ك ف .
ــار في بيان  ــدس عبدالكرمي النجّ ــال مدير الفرع املهن وق
ــفوان  يوم امس» متكنت مالكات مركز صيانة كهرباء س
وبإسناد كوادر قسم قابلوات الضغط العالي من صيانة 
ــفوان ١١/٣٣ ك ف  ــدر محطة س ــط ٣٣ك ف وهو مص خ
القادم من محطة البكر ١٣٢ك ف الذي تعرض إلى عطب 
في اجلزء األرضي منه قابلو ٣×١٥٠ ملم وقد متت صيانته 

وإعادته للخدمة .
ــز صيانة  ــار» ان كوادر مرك ــاف النج ــن جانب أخر اض م
ــة الوقائية حملوالت  ــزت اعمال الصيان ــاء الهوير أجن كهرب
ــبكة الكهربائية على مغذي الهرد ١١ ك ف القادم  الش
ــن الرقعة  ــة ١١/٣٣ ك ف ضم ــز الثانوي ــه العِ ــن محط م
ــليم العبادي  ــهيد عز الدين س ــة لناحية الش اجلغرافي

الهوير من قضاء املدينة شمال احملافظة. 
ــالمة اخلطوط  ــاهم في س ــذي سيس ــا الى ان املغ الفت
ــالمتها واحلفاظ  ــام الفولتية فيها وس ــوالت وانتظ واحمل
ــة لكل من  ــتقرار الفولتي ــوازن أحمالها واس ــا وت عليه
ــق مركز الناحية  ــة والهرد وبعض مناط املناطق الزهيري

أملذكورة.

@åv‰m@Òäñj€a@fib9@ıbiäË◊
@¬Ï�®@Úˆâbü@Ú„bÓï@fib‡«c
Úƒœb0a@ø@ÚÓˆbiäËÿ€a@Úÿjí€a

بغداد / البينة اجلديدة
صرف  عن  الرافدين  مصرف  اعلن 
وجبة جديدة من سلفة املتقاعدين 
املدنيني والعسكريني البالغة ثالثة 
الدفع  أدوات  دينار عن طريق  ماليني 
االعالمي  املكتب  .وقال  االلكتروني 
البينة   ) تلقت  بيان  في  للمصرف 
انه مت صرف  ) نسخة منه  اجلديدة 
دفعة جديدة من سلف املتقاعدين 
متقاعدا   ١٤٣٣ لنحو  املدنيني 

املتقاعدين  سلفة  صرف  مت  كما 
متقاعد.  ١٧٠٢ لنحو  العسكريني 
تلك  صرف  ان  البيان  وأوضح 
السلفة مت عن طريق ابالغ املتقاعد 
مبنحه  تخطره  نصية  رسالة  عبر 
يستكمل  ان  بعد  وذلك  السلفة 
ملنحه  القانونية  اإلجراءات  كافة 
أدوات  طريق  عن  وصرفها  اياها 
الدفع االلكتروني والتي متت تعبئة 

الرصيد املالي اليها

@—‹ç@ÚjuÎ@“äï@Â‹»Ì@ÂÌÜœaä€a
@Ü«b‘nfl@“¸e@Úq˝q@Âfl@är◊˛@ÒÜÌÜu

@@@äÿé«Î@Ô„Üfl

بغداد/ البينة اجلديدة
 اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
حلملة  شاغرة  وظيفية  درجة   /  ٣٧ توفر/ 
اإلسالمية  اجلامعة  في  العليا  الشهادات 

وكلية الكوت اجلامعة األهليتني.
وقال مدير دائرة التعليم اجلامعي األهلي علي 
العالي  التعليم  لوزارة  بيان  بحسب  رزوقي 
شاغرة  وظيفية  درجة   /  ٢٨  / إن   «: امس  يوم 
في  األهلية  اجلامعة  الكوت  كلية  في  تتوفر 
املاجستير  شهادتي  حلملة  واسط  محافظة 
اإلعمال  ادارة  اختصاصات  في  والدكتوراه 

واللغة االنكليزية وهندسة تقنيات احلاسوب 
وعلوم القرآن الكرمي والتربية اإلسالمية واللغة 

العربية والقانون والصيدلة وطب األسنان «.
وأضاف :» أن / ٩ / درجات وظيفية شاغرة تتوفر 
االشرف  بالنجف  اإلسالمية  اجلامعة  في 
حلملة شهادة الدكتوراه في تخصصات طب 
األسنان والصيدلة واللغة االنكليزية والقانون. 
التعيني سيكون عبر  التقدمي على  ان  وتابع:» 
األهلية  اجلامعة  الكوت  كلية  مقر  مراجعة 
في محافظة واسط واجلامعة اإلسالمية في 

محافظة النجف االشرف .

@Ú»flb¶a@ø@ÒäÀbë@ÚÓ–Ó√Î@pbuâÖ@äœÏm@Â‹»m@·Ó‹»n€a
¥nÓ‹Á˛a@Ú»flb¶a@pÏÿ€a@ÚÓ‹◊Î@ÚÓfl˝ç¸aبغداد / البينة اجلديدة

ــائل اعالم إيرانية ، ان العراق استورد خالل   أفادت وس
ــة بقيمة مهولة، مبينة انه»  عام واحد أحجار للزين
أحتل املركز الثاني من صادرات إيران لهذه االحجار».

ــار الزينة ٣٤١  ــادرات ايران من احج ــت قيمة ص وبلغ
ــى في ٢٠  ــي « انته ــام املاض ــالل الع ــون دوالر خ ملي
ــجال ارتفاعا بنسبة ٩٤ باملئة مقارنة  اذار٢٠١٨ « مس

ــاءات مصلحة  ــارت احص ــبقته.  واش مع ٥ اعوام س
ــادرات البالد من  ــى ان قيمة ص ــة ال ــارك االيراني اجلم
ــو ١٧٦ مليون  ــت قبل ٦ اعوام نح ــار الزينة بلغ احج
ــبة ١٠٫٨٩ باملئة مقارنة  ــجلة ارتفاعا بنس دوالر مس
بالعام الذي سبقه. ونوهت مصلحة اجلمارك الى ان 
ــران في هذا اجملال بلغت خالل العام  قيمة صادرات اي
ــبة  ــجلة ارتفاعا بنس ــي ٣٤١ مليون دوالر مس املاض

ــبقه حيث كانت  ٢٤٫٤٥ باملئة مقارنة بالعام الذي س
ــت  ــغ ٢٧٤ مليون دوالر.  وتعد ايران بني الدول الس تبل
ــاج احجار الزينة اال  ــى في العالم في مجال انت االول
انها تاتي ضمن الدول العشرين في العالم من حيث 
الصادرات في هذا اجملال.ووفقا لالحصائيات الرسمية 
ــار الزينة االيرانية  ــتورد االول الحج تعد الصني املس

بقيمة ١٧٠ مليون دوالر اي بنسبة ٤٩٫٨٥ باملائة.

ÚÓ€bÓÅ@‚b”âdi@ÊaäÌa@Âfl@Ú‰Ìå€a@âbvyc@ÖâÏnéÌ@÷aä»€a

بغداد/ البينة اجلديدة
تقدمي  عن  الصحة  وزارة  اعلنت 
دينار  مليارات   (٥) من  أكثر  مبلغ 
واحملافظات  بغداد  دوائر صحة  الى 
اخلدمات  افضل  تقدمي  اجل  من 

الصحية للمواطنني.
دائرة  للوزارة قدمت  بيان  وبحسب 
لوزارة  التابعة  الشعبية  العيادات 
و(١٤٥)  مليارات   (٥) مبلغ  الصحة 
الصحة  دوائر  الى  دينار  مليون 
مخصصة  واحملافظات  بغداد  في 

الدوائر  بها  التي تعمل  للمشاريع 
املذكورة وفق قانون دائرة العيادات 

الطبية الشعبية.
اجل  من  املبلغ  ان  الى  واشارت 
وتهيئة  الصحية  اخلدمات  تطوير 
تقدمي  لغرض  متطلباتها  كافة 
افضل اخلدمات الصحية والطبية 
املتطورة للمواطنني وضمان دميومة 
التخصيصات  قلة  العمل بسبب 
املالية للموازنة التشغيلية لوزارة 

الصحة.

@paâbÓ‹fl@HUI@Âfl@är◊c@Õ‹jfl@·ÌÜ‘m
Úzñ€a@äˆaÎÖ@µa@âb‰ÌÖ

ــن كتابة  ــت لفترة ع انقطع
ــروعة)  ــودي (أمنيات مش عم
ــة  الصحي ــة  احلال ــبب  بس
ــادث طارئ جنوت  وتعرضي حل
ــأبدأ  س هللا  ــد  واحلم ــه  من
ــالة  امنياتي لهذا اليوم برس
ــى  ال ــي  وبالعراق ــة  مفتوح
ــام  ــر ع ــاد مدي ــور رش الدكت
ــيد مع تقديري  مصرف الرش
ــه وجلميع العاملني  الكبير ل

في فروع املصرف .
ــى  القضية وبالتفصيل عس
ــور  الدكت ــدر  ص ــع  يتس ان 

لقراءتها وحل رموزها :
ــكري  ــد عس ــي متقاع ١- ان
ــتلم راتبي من مصرفكم  اس
ــدي  التقاع ــم  الرق ــل  واحم
١٨١١٩٧٧٠٠٠ من هوية هيأة 

التقاعد الوطنية (اجملددة) .
ـــ (٣  ــلفة ال ــتلمت س ٢- اس
ــورة  ــرف ث ــن مص ــني) م مالي
ــات      البلدي ــي  ف ــرين  العش
ــنوات  ــي ثالثة س ــل حوال قب
ــن راتبي  ــتقطاع م وبدأ االس
ــؤ وهذا  ــدون تلك ــا وب اصولي

جيد.
٣- راجعت احلاسبة في بناية 
ــي الوثبة  ــيد ف مصرف الرش
ــى بذمتي من  ــرف ما تبق الع

السلفة فأعطتني املسؤولة 
ــم ٣٣٣/٣٤٤ قائلة  الرق ــذا  ه
ــلفتك  ــا تبقى من س هذا م
وبإمكانك تسديد هذا املبلغ 
ــرين  ــرف ثورة العش في مص

واحلصول على براءة ذمة.
ــرف اعاله  ــت الى املص توجه
ــة  ــؤولة ورق ــت املس فأخرج
ــن  م ــى  تبق ــا  م ان  ــت  وقال
دينار   (٥١٢/٨٤٨) سلفتك هو 
ــم اعاله وبعملية  وليس الرق
ــد  وبع ــيطة  بس ــابية  حس
ــبة من رقم  طرح رقم احلاس
املصرف يظهر ان قبضة شهر 
ــن راتبي  ــتقطعة م متوز املس
ــار لم تصل او  (١٧٩/٥٠٤) دين
لم تقم موظفة السلف في 

املصرف بتنزيلها 
ــي املوضوع االن ايها  املهم ف

الدكتور العزيز
ــف  الصح ــر  وعب ــم  *اعلنت
ــرف  املص ان  ــات  والفضائي
ــلفة  قرر منح املتقاعدين س
الثالثة ماليني حلاملي بطاقة 
ــتلمون  النخيل او الذين يس
بالصرف اليدوي وبعد االتفاق 
ــرا إلصابتي  ــع التأمني ونظ م
وتعرضي الى حادث اصبحت 
بحاجة لالستفادة من مبلغ 

ــى  عل ــالج  للع ــلفة    الس
حسابي اخلاص.

ــي  ف ــة  كامل ــي  ومعاملت
ــرين فأما  مصرف ثورة العش
ــرة  ــا تبقى مباش ــع م ان ادف
ــلفة  لهم واحصل على الس
ــراء  بإج ــم  وامرك  , ــدة  اجلدي
تسوية   واستقطاع ما تبقى 
ــلفة  من ذمتي من اصل الس
القدمية مع احتفاظ املصرف 

بفوائده.
ــرة  ــذا االمر اعرضه مباش وه
ــل  احل ــاد  إليج ــم  امامك
ــي  بأن ــا  علم ــه  ل ــب  املناس
ــي ومحتاج  ــي واعالم صحف

الى عالج خاص
وتقبل فائق شكري وتقديري 

.

طالب العقابي

Ú«Îäífl@pbÓ‰flc

البينة اجلديدة / عبد الستار محسن
ــكك  ــركة العامة للس ــام الش ــر ع ــى مدي التق
احلديد العراقية املهندس سالم جبر سلوم بوفد 
متخصص في مجال تقنيات السكك من اساتذة 
ــة / اخلوارزمي  ــة الهندس ــداد / كلي ــة بغ جامع
ــة التخصصية كافة  ــادل املعلومات العلمي لتب
ــتوى العلمي والهندسي واملهني  لرفع ورفد املس
والتشغيلي وتبادل اخلبرات وفتح دورات مشتركة 
ــتويات العمل  ــأنها رفع مس ــني اجلانبني من ش ب
والنهوض بالواقع السككي الراهن هذا ومتخض 
ــاتذة  ــام املعنية واالس ــدراء االقس ــاء بني م اللق
ــاكل الكثبان الرملية على خطوط  ملعاجلة مش
ــكة واعمال اللحام احلراري فضال عن تناول  الس
ــة  ــات االلكتروني ــارات والتقاطع ــوع االش موض
ــر غير  ــرات التعاب ــبة ملم ــول املناس ــاد احلل وايج
ــأنها رفع  ــة علما ان هذه الدورات من ش النظامي
كفاءة خطوط السكك النسيابية سير قطارات 

ــة ومريحة وذات  ــافرين وهي آمن ــع واملس البضائ
ــدى املواطن  ــة الوعي ل ــة ورفع درج ــرعة عالي س
إضافة الى تقدمي حزمة من احللول أمام العقبات 
التي تواجه الكوادر الفنية والهندسية برغم ما 
ــاريع  ــن طاقات في بناء املش ــكك م متتلكه الس
واخلطوط واآلليات االقتصادية . وفي ختام اللقاء 

قدم اساتذة جامعة بغداد جملة من املقترحات 
ــكل فعال بتطور واقع السكك  التي تسهم بش
ــب مع تاريخ هذه  لرفع كفاءة العاملني مبا يتناس
املؤسسة العريقة التي لها باع طويل في تقدمي 
ــبكاتها  افضل اخلدمات للمواطن الكرمي عبر ش

املمتدة في جميع احملافظات . 

ÔflãâaÏ®a@O@ÚçÜ‰:a@ÚÓ‹◊@O@ÖaÜÃi@Ú»flbu@Òàmbça@ÜœÏi@Ô‘n‹Ì@Ÿÿé€a@‚b«@äÌÜfl

ــعد  س  / ــدة  اجلدي ــة  البين  
االبراهيمي

قامت دائرة العيادات الطبية 
ــاز  جه ــب  بنص ــعبية  الش
ــث  ــعاعي حدي ــر اش تصوي
ــة في  ــا الواقع ــي عيادته ف
منطقة حي العامل وحسب 
ماتقتضيه املصلحة العامة 

لتقدمي افضل اخلدمات .

ــرة  الدائ ــام  ع ــر  مدي ــال  وق
ــد  عب ــازم  ح ــور  الدكت
ــاء على  ــي بن ــرزاق اجلميل ال
ماتقتضيه املصلحة العامة 
ــات  اخلدم ــل  افض ــر  ولتوفي
الطبية والعالجية ملراجعي 
ــاتنا مت نصب جهاز  مؤسس
ــعة حديث نوع ايكوري(  اش
ــادة حي  ــي عي ECORAY )ف

ــعبية  ــل الطبية الش العام
ــك  تل ــار  اختي ومت  ــداد  ببغ
العيادة النها تستقبل عددا 

كبيرا من املراجعني .
واوضح انه مت استيراد اجلهاز 
ــأ عاملي رصني وهو  من منش
ضمن خطة وضعتها الدائرة 
ــي  الت ــات  باخلدم ــاء  لالرتق
ــادات الطبية  ــا العي تقدمه

ــى  للمرض ــعبية  الش
ــات  واحملافظ ــداد  بغ ــي  ف
ــر  تطوي ــى  عل ــا  وحرصه
ــخيصي    التش ــل    العم
ــي والعالجي فيها  والطب
وبأنسب االسعارممايصب 
في خدمة الصالح العام 

.

ÖaÜÃji@›flb»€a@Ôy@ÒÖbÓ«@ø@sÌÜy@Ô«b»ëa@äÌÏñm@ãbËu@kñ‰m@ÚÓj»í€a@ÚÓj�€a@paÖbÓ»€a

بغداد / البينة اجلديدة 
واملهجرين  الهجرة  وزارة  اعلنت 
نازح  آالف  خمسة  قرابة  عودة 
مركز  في  االصلية  مناطقهم  الى 
واقضية ونواحي ومناطق محافظة 

نينوى   .
الفروع  شؤون  دائرة  عام  مدير  وذكر 
في الوزارة ستار نوروز في بيان ان « 
شرق  محوري  في  الوزارة  مخيمات 
املوصل وجنوبه شهدت خالل االيام 
نازحا   (٤٨٧٨) عودة  املاضية  الثالثة 
في  االصلية  سكناهم  مناطق  الى 
و  وااليسر  االمين  املوصل  ساحلي 
اقضية ( الشرقاط ، احلضر ، البعاج 
وتلعفر) اضافة الى نواحي (ربيعة ، 
القيروان ، زمار وربيعة )  ومناطق تل 
والكسك  وبادوش  ومجارين  عبطة 
واالصالح وقوسيات والكرامة واحياء 
القدس،   ، االنتصار   ، الشهداء   )
النبي   ، احلديد  رجم  النهروان، 

 ، واملثنى)  الزهراء   ، الزهور   ، يونس 
مشيرا الى ان النازحني يعودون الى 
وال  لرغبتهم  وفقا  طوعيا  ديارهم 
ترك  على  اجبارهم  يستطيع  أحد 

اخمليمات .
نازحا   (١٣٢٠) نحو  ان  نوروز  واوضح 
جنوبي  اجلدعة  مخيمات  غادروا 
فيما   ، منازله  الى  وعادوا  املوصل 
املدرج  مخيم  نازحا   (١٧٥) غادر 
احلاج  مخيمي  من  نازحا  و(١٨٠٧) 
جانب  الى   ، العليل  وحمام  علي 
مغادرة (١٣٧١) نازحا مخيمي حسن 
شام واخلازر ( ٣٧ كم شرقي املوصل) 
من  نازحا   (٢٠٥) وصول  عن  فضال   ،
مخيم اكدة في اجلمهورية التركية 
 . نينوى  في  سكناهم  مناطق  الى 
الفتا الى ان الوزارة خصصت حافالت 
االصلية  مناطقهم  الى  لنقلهم 
بالتعاون والتنسيق مع وزارة النقل 

والعمليات املشتركة .

@Äãb„@“¸e@HUIÚiaä”@ÒÖÏ«@Â‹»m@Òäv:a@ÒâaãÎ
ÙÏ‰Ó„@Úƒœbz∂@ÚÓ‹ï¸a@·Ë‘üb‰fl@µa

ابغداد / البينة اجلديدة 
وهيئة  الوزارات  من  عدد  من  مختصة  جلنة  بحثت 
املنافذ احلدودية ،اجلدوى االقتصادية من افتتاح منفذ 

فيشخابور شمال العراق 
وذكر بيان العالم املنافذ ان كاظم العقابي رئيس هيئة 
املنافذ احلدودية تراس يوم امس االجتماع األول للجنة 
منفذ  لفتح  واالقتصادية  الفنية  الدراسة  إعداد 
(فيشخابور) في اجلانب العراقي و(افوكاي) في اجلانب 
التركي ، حيث عقدت اللجنة اجتماعها تنفيذاً لألمر 

الديواني بالرقم ٢٦ / س والذي يضم في عضويته ممثلي 
الوزارات املعنية في هذه اللجنة من وزارات (اخلارجية، 
 ، الزراعة   ، النقل   ، التجارة   ، التخطيط   ، الداخلية 
الصحة ، االتصاالت ، املالية /هيئة الكمارك ، وجهاز 

اخملابرات الوطني).
واوضح « ان اللجنة بحثت اجلدوى االقتصادية الفتتاح 
بني  واالقتصادي  التجاري  التعاون  وتفعيل  املنفذين 
بني  الثنائية  العالقات  تعزيز  يخدم  مبا  وتركيا  العراق 

البلدين اجلاريني.

÷aä»€a@fib9@âÏibÇíÓœ@à–‰fl@Äbnnœa@Âfl@ÚÌÖbñn”¸a@ÙÎÜ¶a@szjÌ@÷aä»€a

بغداد/ البينة اجلديدة
ــؤون  ــتي/ املهتم بش قال موقع /فيس
ــتعد إلطالق  ــل تس ــة ان» غوغ التقني
ــد يحل مكان  ــغيل جديد ق نظام تش
ــف  والهوات ــزة  األجه ــي  ف ــد  أندروي
ــام اجلديد  النظ ــيحمل  الذكية. «وس
ــم «Fuchsia»، ويجمع بني خائص  اس
ــيخصص  وس وأندرويد،  ــدوز-١٠»  «وين
ــة املزودة  ــب واألجهزة الذكي للحواس

بشاشات تعمل باللمس.
وسيتميز هذا النظام عن أندرويد بقدر 
أكبر من إمكانية التحكم بتطبيقات 
ــة،  الشاش ــى  عل ــا  وعرضه ــاز  اجله
ــتخدم من إزاحة  حيث سيمكن املس

ــة  املفتوحة على شاش ــات  التطبيق
ــكل أفقي أو عمودي، كما  جهازه بش
ــيم الشاشة  ــيوفر إمكانية تقس س
ــات  التطبيق ــرض  لع ــزاء  أج ــدة  لع
ــاهدة  ــات اإلنترنت وحتى مش وصفح
ــة  ــر شاش ــل مظه ــو، أو حتوي الفيدي
العرض ما بني شاشة هاتف وشاشة 

حاسب لوحي.
ــطة جدا  ــخة مبس وتتوفر حاليا نس
ــن حتميلها على  ــذا النظام ميك عن ه
ــكل تطبيق في الهواتف واألجهزة  ش
ــا التعرف  ــن من خالله ــة، وميك الذكي
ــور والواجهات  ــرض الص ــى آلية ع عل

على شاشة الهاتف.

ÚÓ◊à€a@—maÏË‹€@ÜÌÜu@›ÓÃím@‚bƒ„@Ääü@bjÌä”NNÜÌÎâÜ„a@‚bƒ„@fiÜi
بغداد/ البينة اجلديدة

نوفل  نينوى  مع محافظ  الفهداوي  قاسم محمد  الكهرباء  وزير  بحث 
حمادي السلطان واقع املنظومة الكهربائية في احملافظة.

وذكر بيان لوزارة الكهرباء « ان الفهداوي استقبل يوم امس في مكتبه 
بحضور  السلطان,  حمادي  نوفل  نينوى  محافظ  الكهرباء  وزارة  مبقر 
مدير عام الشركة العامة لتوزيع كهرباء الشمال املهندس زيدان خلف 
، وجرت خالل اللقاء مناقشة مستفيضة لواقع املنظومة الكهربائية 
في محافظة نينوى, اضافة لتأمني اكثر من مصدر للطاقة عبر دراسة 
استيراد وشراء الطاقة الكهربائية من تركيا.وأكد الوزير « ان الوزارة ليس 

لديها صالحية بزيادة ميكاواط واحد الي محافظة .
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@…‡©@èÓˆâ @Ô‹Óÿ»€a @Âéy@·Ó»„ @Öb‡«@Ôôb‘€a @µa
@Û‹« @âÜñ€a @Ú‰ÌÜfl @ø @ÚÓñÇí€a @fiaÏy¸a @Ú‡ÿ™
@Èn¶b»fl @ÂéyÎ @ÒÖÏË»Ωa @Èmıb–◊Î @ÚÓ€b»€a @ÈnÓ‰Ëfl
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N@‚b»€a@3bñ‹€@ÚflÜÅ@›‡»Ì

العمارة/ البينة اجلديدة
 اعلنت الهيئة العامة للكمارك عن ضبط براد محمل باخلضروات 
احلدودي  الشيب  منفذ  في  والتعليمات،  للضوابط  اخملالفة 
في  الزراعي  احملجر  مع  «بالتعاون  انه  للهيئة  بيان  وقال  مبيسان. 
املنفذ مت ضبط براد يحتوي فواكه مختلفة، وخضروات مخالفة 
للضوابط و التعليمات، حيث تبني بعد التفتيش الدقيق من قبل 
جلنة الكشف الكمركي، ان تلك اخلضروات ممنوع دخولها حسب 
الرزنامة الزراعية الصادرة من قبل وزارة الزراعة حلماية املنتجات 

الزراعية العراقية.

@paÎäö®bi@Ú‹‡™@Öaäi@¡jô
@@@@kÓí€a@à–‰fl@ø@¡iaÏö‹€@Ú–€bÇΩa

كاريكاتير

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

@kjç@bË„c@ø@bÓuÏ€Ï‰ÿn€a@Û‹«@Ú‡ˆ˝€bi@Û‘‹�Ì@bfl@bj€bÀ
Ïj»í€a@ÜΩa@aà:@êbç˛a@o‹ÿë@>€a@ÚÓ«b‡nu¸a@ûaäfl˛a

هل يريد الغرب ما تتطلبه التكنولوجيا

NO.2994.TUE.24.JUL.2018 العدد (٢٩٩٤) الثالثاء ٧/٢٤/ ٢٠١٨ 

ــبع     وانا ارى واتابع واعيش حالة العراق على مدى عمري املش
باحلسرات واللوعات قرأت بيتا من الشعر للفرزدق يقول فيه:ـ

والشيب ينهض بالشباب كأنه
ليل يصيح بجانبيه نهار

وقرأت بيتا لدعبل اخلزاعي:ـ
ال تعجبي يا سلم من رجل

ضحك املشيب برأسه فبكى
ان العراقيني مأل رؤوسهم الشيب مذ كانوا صغارا فوراثة احلزن 
سمة ال تتعدى حدود بلدنا املنكوب واملقلوب راسا على عقب 
وبال منازع فبمجرد ان يذكر اسم الكهرباء يتوتر اجلميع ومثله 
ــى االنترنت  ــى وصل االمر ال ــره من اخلدمات حت ــل املاء وغي مث

ــل  التواص ــع  ومواق
ــور  املهج ــي  االجتماع
 . ــام  االي ــذه  ه ــرا  قس
ــتخدمي  مس ــض  بع
ــعروا باخلوف  املواقع ش
بظهور  ــى  تالش ــذي  ال
ــاع  ارج ــي  ف ــرة  عباق
بعض االشياء والبعض 
ــق صفحته  ــر أغل االخ
ــث عن منفذ  وراح يبح
ــن املواقع  آخر بعيدا ع
ــا  حجبه مت  ــي  الت
ــه  ــة وقت ــي بقي ليقض
ــور اخرى  ــره في ام وعم

ــة ؟ اعمارنا ضربة جزاء  ــل نعيش حقا في زمن الدميقراطي فه
ــتنقعات فوضوية كي  ضيعها راكلها فراحت تبحث عن مس
تستقر فيها فليس من املعقول ان تستمر كرة القدم بالدوران 
الى ما ال نهاية . ليس في االمر حرج مطلقا وهذا ما دعا ترامب 
ــالده للتدخل  ــتعاد ب ــالن بعض من خطط امريكا باس الى اع
ــاة للكهرباء واملاء في العراق  ــي ايجاد فرص عمل واعادة احلي ف
ــن منذ قدمي االزمان  ــب باجلنون اليوم فلقد ج ــم لم يص . العال
ــى عواقب وخيمة  ــتؤدي ال ــة من اجلنون س ــن هذه املرحل ولك
ــزال التغيير قد ضربها  ــن دولة اال وكان زل ــرور كثيرة فما م وش
بدرجات متفاوتة . اي شجاعة غائبة واي حكمة مختبئة واي 
علم هارب اليوم على من ميتلك الشجاعة واحلكمة والعلم ان 
يدلي بدلوه واال فمشروع التقسيم سيعود بقوة الى الساحة 
ــد االحتالل  ــوا يخططون لذلك بع ــا زال ــوة االعداء م وان االخ
ــيب وقار ولكن  ــرب داعش ووجود رموز للفتنة . احبتي الش وح

ليس لصالح االستعمار.

kÓí€a@bËÌa@bjyäfl

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

اعمارنا ضربة جزاء 
ضيعها راكلها فراحت 
تبحث عن مستنقعات 
فوضوية كي تستقر 
فيها فليس من اِّـعقول 
ان تستمر كرة القدم 
بالدوران اُّـ ما ال نهاية

ــدم  التق ــه  في ــر  يبش ــم  عال ــي  فف
التكنولوجي بفوائد كبيرة، قد يتوقف 
ــأة  املهي ــادات  االقتص ــز  ومتيي ــد  حتدي
ــاح عن تلك االقتصادات املتجهة  للنج
ــبانية أو  إلى مصير اإلمبراطوريات اإلس
البرتغالية أو العثمانية؛ على توفير «ما 
ــا». وينبغي أن يكون  تريده التكنولوجي
هذا األمر مقلقا للغرب في هذا العصر 
أكثر من الصني.يتطلب التأكد مما تريده 
ــم ماهيتها وكيفية  ــا فه التكنولوجي
ــي الواقع ثالثة  منوها، وللتكنولوجيا ف
ــا  ــة: التكنولوجي ــن املعرف ــكال م أش
ــواد؛  وامل األدوات  ــي  ف ــة  ممثل ــدة  اجملس
ــي الوصفات  ــة ممثلة ف ــة املدون واملعرف
ــادية؛  ــوالت والكتيبات اإلرش والبروتوك
ــة أو املعرفة الفنية،  ــة الضمني واملعرف
ــتطيع متلك  ومكانها العقول.فقد نس
ــول على  ــر، أو احلص ــزة أكث أدوات وأجه
كتب وكتيبات إرشادية أكثر، أو الوصول 
إلى وثائق أكثر تكون حتت تصرفنا على 
ــبكة اإلنترنت؛ لكننا نفتقد القدرة  ش
ــن اخلبرات  ــلء عقولنا باملزيد م على م
ــتوى الفردي.ويتطلب  الفنية على املس
منو التكنولوجيا ترسيخ وطباعة أجزاء 

ــة من املعرفة الفنية في عقول  مختلف
ــر  ــات أكث ــح اجملتمع ــة إذ تصب مختلف
معرفة على أساس ما لديها من معارف 
ــاس  مختلفة ومتنوعة وليس على أس
ــارف أفرادها عن غيرهم فقط. زيادة مع

ــزاء مختلفة من  ــن أج ــن بعد تخزي لك
ــي عقول مختلفة؛ ال  املعرفة الفنية ف
ــن جمع هذه العقول املتفاوتة مرة  بد م
أخرى لكي ميكن استخدام هذه املعرفة. 
ــخاص  ــذ أن جند األش ــال عجب حينئ ف
ــوعيني ورجال النهضة أقل عددا  املوس
اليوم، بينما يتزايد سريعا عدد مؤلفي 
األبحاث العلمية أو الساعني للحصول 

على براءات اختراع.ويعدّ التكامل املرن 
ــدات إحدى  ــام الوح ــى نظ ــم عل القائ
ــتخدمها التكنولوجيا  احليل التي تس
ــيم  كي تنمو، مبعنى أنه إذا أمكن تقس
ــة تقوم  ــج معني بطريق ــات منت مكون
على االعتماد على مهارة فرق مختلفة 
في وحدات مختلفة، مع التعويل على 
ــة متخصصة في جتميع هذه  مهارة قل
ــر من  ــب األم ــد ال يتطل ــدات؛ فق الوح
ــد، طاملا  ــه معرفة املزي ــق بعين كل فري
ــل ذلك.انظروا  ــوع فع ــع اجملم أنه بوس
ــيلي أكبر  ــال التالي: تعتبر تش إلى املث
ــي العالم،  ــر الليثيوم ف ــج لعنص منت
بينما تعد شركة باناسونيك اليابانية 
ــات الليثيوم أيون،  ــر مُصنع لبطاري أكب
ــة هي أكبر  ــركة بايك الصيني لكن ش
ــم  ــيارات الكهربائية.ورغ ــع للس صن مُ
ــركة تيسال  اإلعجاب الذي حتظى به ش
ــع أن يصل عدد  ــة؛ فمن املتوق األميركي
السيارات الكهربائية في أوروبا والصني 
ــرة أضعاف  ــول عام ٢٠٢٥ إلى عش بحل
ــي  ــدة، الت ــات املتح ــي الوالي ــه ف مثيل
ــرة للغاية  ــي مرتبة متأخ ــي أيضا ف تأت
ــحن  الش ــات  ــدد محط لع ــبة  بالنس

ــيارات الكهربائية. ــة لدعم الس الالزم
ــني: أوالهما  ــال نقطت ــذا املث ــح ه يوض
ــة  ــلة القيم ــي سلس ــدة ف أن كل وح
تستفيد من االتصال بالوحدات األخرى 
ــق إمكانية التكامل  ــي العالم. وتخل ف
ــدات منطقا  ــام الوح ــم على نظ القائ

يختلف شيئا ما عن املفهوم البسيط 
لوفورات احلجم؛ إذ تستفيد السيارات 
الكهربائية من االبتكارات في التعدين 
وتصنيع البطاريات أينما حدثت، بينما 
ــذه االبتكارات  ــز ه ــيحتاج من ينج س
ــا  حتتاجه ــي  الت ــن  باألماك ــال  لالتص
ــب صناعة  ــتخدمها.كذلك تتطل وتس

ــو) ماليني األجزاء  ــرة ضخمة (جمب طائ
ــن أن تكون لالبتكارات في  حرفيا، وميك
ــرات مهمة على تصميم  أي مكون تأثي
ــام. ع ــكل  بش ــا  وكفاءته ــرة  الطائ

ــة األبعاد مثال ميكن أن  فالطباعة ثالثي

تقلل -بشكل جذري- عدد األجزاء التي 
ــة، وهو ما  ــا احملركات التوربيني حتتاجه
يقلل وزنها بدرجة كبيرة (وبالتالي يقل 
ــتفادة  ــتهالكها من الوقود). ولالس اس
ــي أن تكون  ــك االحتماالت؛ ينبغ من تل
ــال  اتص ــى  عل ــرة  املبتكِ ــركات  الش
ــرى بطريقة  ــن أخ ــني في أماك مبُصنع
ــذا بالضبط عكس ما ميكن  مأمونة.وه
ــود االنقضاء  ــد بن ــه أح ــي إلي أن يفض
ــوص عليه في اتفاقية  التلقائي املنص
التجارة احلرة ألميركا الشمالية. ولهذا 
السبب حذرت شركة إيرباص مؤخرا من 
أن اخلروج البريطاني من االحتاد األوروبي 
ستكون له تداعيات سلبية حادة على 
صناعة الفضاء في بريطانيا، إذ يتطلب 
ــدرة على  ــرن الق ــل امل ــلوب التكام أس
ــي أي مكان  ــن املواهب ف ــتفادة م االس
ــيليكون  الس وادي  ــي  العالم.فف ــي  ف
ــف العاملني  ــال؛ جند أن أكثر من نص مث
والتكنولوجيا  ــوم  العل ــة  في مجموع
ــن  مولودي ــات  والرياضي ــة  والهندس
ــبة  ــل نس ــا تق ــة، فيم ــي دول أجنبي ف
ــا عن اخلُمس،  ــن في كاليفورني املولودي
ــة  ــة تأتي في املرتبة السادس وهي والي

ــكانا،  والثالثني بني أكثر دول العالم س
إذ يقطنها ٤٠ مليون شخص.وفي ظل 
ــديدة التي فرضها الرئيس  القيود الش
ــب على الهجرة؛  ــي دونالد ترام األميرك
رفع جيران الشمال لوحات ضخمة في 
ــيليكون مكتوب عليها «هل  وادي الس

ــيرة العمل؟  ــكالت في تأش تواجه مش
ــذ كثير من  ــي كندا.غير أن تنفي فكر ف
ــات ال  ــا مكون ــب أيض ــات يتطل التقني
ــالل آليات غير  ــن توفيرها إال من خ ميك
ــات دورا  ــا تلعب احلكوم ــوقية، وهن س

ــى أن ينمي  ــوم إل ــما. نحتاج الي حاس
الغربإحساسا مدنيا -أكثر منه عرقيا- 
ــر الرهان  ــذا ال يقتص ــوم األمة. ول مبفه
ــات  ــات املتعلقة بالسياس في النقاش
ــة القيم  ــرب على قضي ــوم في الغ الي

ــية  ــوده التنافس فقط؛ ففي عالم تس
ــا لعدم قدرته  ــع ثمنا غالي يدفع اجملتم
ــا  ــر م ــى توفي ــتعداده- عل ــدم اس -أو ع

تريده التكنولوجيا.فلو نظرنا مثال إلى 
ــكك احلديدية  ــوط الس ــاريع خط مش
العالية السرعة؛ فسنجد أن أي شركة 
ــكك  ــتطيع بناء خط س خاصة ال تس
. حديدية دون تصريح وتعاون حكومينيْ

ــكك احلديدية  ــغ طول الس ــا يبل وبينم
العالية السرعة في أوروبا الغربية أكثر 
ــر (٨٧٠٠ ميل) فإن  ــن ١٤ ألف كيلومت م
طولها في الصني يصل إلى أكثر من ٢٥ 
ــي الواليات املتحدة  ألف كيلومتر.وتدع
ــاحة  ــرا في مس ــا ٥٦ كيلومت أن لديه
ــافة  صغيرة تغطي أقل من ٨٪ من املس
ــة.  ــنطن العاصم ــطن وواش ــني بوس ب
ــبب ذلك واضح، وهو أن هذه تقنية  وس
ــة  وحكوم ــا  اجتماعي ــرارا  ق ــب  تتطل
ــن من إدراك هذا االختيار، متاما مثل  متكِّ
ــيارات الكهربائية.بإيجاز، تتطلب  الس
بالعالم  يتصل  التكنولوجيا مجتمعا 
ــارة واالنفتاح  ــيْ التج ــالل طريق من خ
ــتفادة  ــي ميكن االس ــب، ك ــى املواه عل
ــل املرن.  ــلوب التكام ــب أس من مكاس
ــى  ــادرا عل ــا ق ــب مجتمع ــا تتطل كم
ــدف،  ــترك باله ــاس مش ــة إحس تنمي
ــة  ــة كافي ــا بدرج ــا وقوي ــون عميق يك
ــر األموال  ــه احلكومة نحو توفي لتوجي
ــا التقنيات  ــي تتطلبه ــة الت العمومي
ــرط  الش ــق  حتقي ــهيل  اجلديدة.ولتس
ــع  ــاك مجتم ــون هن ــد أن يك األول؛ ال ب
يتمتع بإحساس أوسع وأكثر شمولية 
بأعضائه احلقيقيني، أما تسهيل إدراك 
ــاس  املتطلب الثاني فيحتاج إلى إحس
بالعضوية.وليس  ــزى  ــر مغ وأكث أعمق 
ــهل تنمية هذين االجتاهني في  من الس
ــا  أي مجتمع، إذ يتطلب األمر إحساس
ــه عرقيا- مبفهوم األمة. مدنيا -أكثر من

ــات  ــر الرهان في النقاش ــذا ال يقتص ول
املتعلقة بالسياسات اليوم في الغرب 
ــط؛ ففي عالم  ــة القيم فق على قضي
ــية يدفع اجملتمع ثمنا  تسوده التنافس
ــتعداده-  غاليا لعدم قدرته -أو عدم اس
ــده التكنولوجيا. ــا تري ــر م ــى توفي عل

ــبانية  ــارت اإلمبراطورية اإلس لقد اخت
ــكيني (املسلمني)  طرد اليهود واملوريس
ــرن اخلامس  ــا في أواخر الق من مملكته
ــر امليالدي، وحاولت فرض تعصبها  عش
ــيطرتها في  على املناطق اخلاضعة لس
ــة (هولندا) في القرن  البلدان املنخفض
ــلت في  ــر؛ إال أنها فش ــادس عش الس
ــظ أن هولندا ظهرت  ــا نالح ذلك.لكنن
كمنارة للتسامح جذبت بعض أعظم 
مواهب أوروبا من ديكارت إلى سبينوزا، 
ــتمرت  ــتقالل دموية اس ــد حرب اس بع
ــرو أن تصبح أغنى دولة  ــا. فال غ ٨٠ عام
ــابع  ــني الس ــالل القرن ــم خ ــي العال ف
ــر.رمبا جتاهلت قوى  ــر والثامن عش عش
ــوم متطلبات  ــعبوية املوجودة الي الش
ــى  ــا عل ــت رؤيته ــا وفرض التكنولوجي
ــتقود مجتمعاتها  ــم؛ لكنها س العال
ــال منظومة  ــى نفس ح ــد- إل -دون قص
ــركا، التي  ــي أمي ــكك احلديدية ف الس

تسلك مسارا بطيئا للغاية.

*وزير التخطيط األسبق 
َّـ فنزويال وكبري خرباء 

االقتصاد َّـ البنك األمريكي 
للتنمية سابقا

بعد تخزين أجزاء 
مختلفة من اِّـعرفة 
الفنية َّـ عقول 
مختلفة ال بد من 
جمع هذه العقول 
اِّـتفاوتة مرة أخرى 
لكي يمكن استخدام 
هذه اِّـعرفة

نجد األشخاص اِّـوسوعيني ورجال النهضة أقل عددا اليوم بينما يتزايد  
سريعا عدد مؤلفي األبحاث العلمية أو الساعني للحصول على براءات اخرتاع

رئيس الوزراء الياباني

رئيس الصني

ترييزا ماي

من أبعاد كثيرة 
ال يُعتبر الغرب 
بوضعه احلالي في 
أحسن حاالته. 
فهناك كثيرون فيه 
يتحدون ويعارضون 
قيم الدميقراطية 
الليبرالية (حقوق 
األفراد وحكم 
األغلبية)، بل وحتى 
قيم عصر التنوير 
(العقل والعلم 
واحلقيقة).وتستخدم 
األحزاب الشعبوية 
جناحها الكبير في 
االنتخابات لترويج 
هذه املشاعر، 
مستغلة في ذلك 
الضائقة االقتصادية، 
ومظاهر عدم 
املساواة اآلخذة في 
االتساع، والهجرة 
املتزايدة.وغالبا ما 
يُلقى بالالئمة على 
التكنولوجيا في 
أنها سبب األمراض 
االجتماعية التي 
شكلت األساس 
لهذا املد الشعبوي؛ 
لكن ماذا عن السهم 
السببي السابق 
زمنا الذي يجري في 
االجتاه املعاكس؛ أي 
من اجملتمع في اجتاه 
التكنولوجيا؟

* ريكاردو هوسمان
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ــعوب العربية أن تتذوق يوماً إحدى الطبخات املعروفة  تتمنى الش
ــه من وضع  ــا تتردى في ــون خالصها مم ــا تك ــة، لعله بالدميقراطي
ــار في فهمه أو  ــادي ليس له مثيل ح ــي وأخالقي واقتص اجتماع
ــهم  ــالف توجهاتهم وأجناس ــفة باخت ــيره جميع الفالس تفس

وجنسياتهم.
ــعوب العربية نفسها خالل فترة زمنية بسيطة  فقد وجدت الش
ــزة النفس  ــعوب الدنيا لها، وجتيء ع ــرام ش ــدة مقومات احت فاق
ــعباً عربياً اآلن  ــاء في مقدمة املفقودات، فنادرا ما جند ش والكبري
يشعر بالفخر كما كان في السابق، بل على العكس، أصبح كل 
ــعب يحاول أن يتبرأ من انتمائه لوطنه، ولم تعد هناك احلمية  ش
ــهامة التي  ــتهرون بها، حتى الش ــي كان العرب يش ــرة الت والغي
ــاً بالعربي، هي األخرى وجدت طريقها  كانت صفة ملتصقة دائم

إلى النسيان.
ــبة للعربي، فقد وافتها  ــا الكرامة التي كان دونها املوت بالنس أم
املنية بعد أن وجدت الشعوب العربية نفسها متد يدها استجداءً 
ــت الذي مت فيه اختزال اجملتمعات العربية  ضرورات احلياة، في الوق
ــي والفقير، ومبعنى أدق  ــني فقط ال ثالثة لهما، وهما الغن في فئت

صائد مفترس، ومواطن فريسة.
ــة، لو ألقينا نظرة على عالم احليوان  وعلى ذكر املفترس والفريس
ــنجد احليوان  ــوازن الطبيعي فيه، فس ــيلة احلفاظ على الت ووس
الصائد ال يهاجم فريسته إال إذا كان جائعاً، وهذا سلوك أخالقي 
ــرء إال أن يوفي  ــتطيع امل ــه الغريزة احليوانية، وال يس ــي هذبت مثال
ــد إال متطلبات وجوده  ــو ال يصي ــن االحترام، فه ــه حقه م مرتكب
ــاه في هذه املرحلة  ــة يجب أن تخش ــتمراره، لذلك فالفريس واس
ــه، متارس الفرائس حياتها بال  ــط، أما حني يحصل على كفايت فق

خوف فهو حتماً لن يقترب منها.
ــى خرقه حيوان، فخرق  ــون الطبيعة الذي ال يجرؤ عل ــذا هو قان ه
القوانني صفة من صفات عالم اإلنسان فقط، فال جند األسد مثالً 
ــه، إمنا يأكل مثله في  ــك الغابة يتباهى مبنصبه وقوت رغم أنه مل
ذلك مثل أي حيوان آخر بال أي متييز، فعالم احليوان يسير بانتظام 

ودقة شديدين، فما يا ترى سر ذلك؟
ــن طالع عالم  س ــيطة جداً، فمن حُ ــؤال بس اإلجابة عن هذا الس
ــدم وجود منافقني ومطبلني يكيلون مللك الغابة املديح  احليوان ع
ــوراً بأمر ربه، كما ال  ــب للصيد أو رجع منه منص ــاء كلما ذه والثن
ــارين وبطانة ترتكب املصائب في  ــه مستش ــد لنفس يتخذ األس
ــى اجلميع بال  طبق عل ــون الطبيعة مُ ــة، أن قان ــه، واخلالص حمايت
ــد أو حمار أو فأر، الكل سواسية  ــتثناء، ال فرق لديهم بني أس اس

أمام القانون.
ــون من  ــو مختلف، فاملفترس ــان فه ــع في عالم اإلنس ــا الوض أم
ــعار  ــون أبداً باحتياجاتهم، بل أصابهم السُ ــر ال يكتف أهل البش
ــدالً من الصيد ليالً  ــم لتكرار الصيد مرات ومرات، وب الذي يدفعه
ــمح اهللا، أصبحوا يقومون بذلك جهاراً نهاراً،  بدوافع اخلجل ال س
ــهم بكل اخليرات، والفريسة اإلنسان يجب أال  ــتأثروا ألنفس فاس
ــه على مدار  ــددون يالحقون ــون املتع ــض له جفن، فاملفترس يغم

الساعة.

عادل الجوهري

رأي

 وكاالت / البينة الجديدة
رحبت السعودية وحلفاؤها اخلليجيون 
ــس األمريكي دونالد  العرب بقرار الرئي
ــحاب من اتفاق نووي مع  ترامب االنس
ــنوات من أن  ــذروا لس ــران بعدما ح إي
ــدود غطاء  ــر خلصمهم الل ــاق وف االتف
ــي، ويعكس  ــوذه اإلقليم ــيع نف لتوس
ــريع  ــعودية واإلمارات الس ــد الس تأيي
ــة  بصح ــا  إحساس ــب  ترام ــالن  إلع
ــان على  ــط الدولت ــا. وتضغ موقفهم
ــنطن كي تأخذ على محمل اجلد  واش
ــتية  ــج إيران للصواريخ الباليس برنام
ــي  ــلحة، وه ــات مس ــا جلماع ودعمه

تهديدات أمنية تعتبرانها وجودية.
وعبر املواطنون السعوديون عن فرحة 
ــروا على تويتر  غامرة إزاء اإلعالن، فنش
ــر  ــد األمي ــي العه ــب وول ــورا لترام ص
ــلمان مع تعليقات مثل  محمد بن س
«انتصرنا» و»اللعبة انتهت» و «أفعال 

ال أقوال».
وغرد أحدهم قائال «ال ميكن إبرام اتفاق 
مع الشيطان، والسعودية تدعم متاما 

قرار الرئيس ترامب... معا ننتصر».
ــران  ــع إي ــالف م ــى خ ــعودية عل والس
ــود، وتخوض كل  ــذ عق ــيعية من الش
ــة في  ــة بالوكال ــا طويل ــا حرب منهم
ــط وما وراءه، مبا في ذلك  الشرق األوس

ــية  ــلحة وأزمات سياس صراعات مس
في العراق وسوريا ولبنان واليمن.

ــرم عام  ــووي املب ــاق الن ــف االتف وخف
ــة العمل  ــم خط ٢٠١٥ واملعروف باس
الشاملة املشتركة، العقوبات مقابل 
ــا النووي  ــران من برنامجه أن حتد طه
ــدرة على صنع  ــازة الق ــا من حي ملنعه

قنبلة ذرية.
ــاض وأبوظبي،  ــرار ملوقف الري وفي تك
ــاق  االتف ــاد  انتق ــى  عل ــب  ترام دأب 
ــج الصواريخ  ــدى لبرنام ــه ال يتص ألن
ــطتها  ــي أو ألنش ــتية اإليران الباليس
ــي  ف ــا  لدوره أو   ٢٠٢٥ ــد  بع ــة  النووي
ــة. ومبعث قلق الدول  احلروب اإلقليمي

ــاق  االتف أن  ــو  ه ــة  العربي ــة  اخلليجي
ــه دول خارج مرمى نيران  تفاوضت علي

الصواريخ الباليستية اإليرانية.
ــعودية  الس ــة  اخلارجي وزارة  ــت  وقال
ــتغلت العائد  ــران «اس ــان إن إي في بي
ــات  العقوب ــع  رف ــن  م ــادي  االقتص
ــتمرار في  ــتخدمته لالس عليها واس

أنشطتها املزعزعة الستقرار املنطقة، 
ــر صواريخها  ــة من خالل تطوي وخاص
ــات  للجماع ــا  ودعمه ــتية،  الباليس

اإلرهابية في املنطقة».
ــرض العقوبات  ــدت حترك ترامب لف وأي
ــالمية  ــى اجلمهورية اإلس ــددا عل مج
ــت اجملتمع الدولي إلى العمل على  ودع
ــكله  «ضرورة معاجلة اخلطر الذي تش
ــلم  ــات إيران على األمن والس سياس
ــر  ــامل ال يقتص ــور ش ــني مبنظ الدولي
ــمل  ــا النووي، بل يش ــى برنامجه عل
ــا في  ــة مب ــطتها العدواني ــة أنش كاف
ذلك تدخالتها في شؤون دول املنطقة 

ودعمها لإلرهاب».
ــؤون  ــة اإلماراتي للش ــر الدول ــا وزي أم
اخلارجية أنور قرقاش فكتب على تويتر 
ــرت خطة العمل الشاملة  «إيران فس
ــة على  ــا موافق ــى أنه ــتركة عل املش
ــران املعتدية  ــة. إي ــا اإلقليمي هيمنته
ــك وبرنامجها  ــجعت نتيجة لذل تش
للصواريخ الباليستية أصبح هجوميا 

وميكن تصديره». 
وفي خطابه بالبيت األبيض، ندد ترامب 
ــريرة» التي متارسها  ــطة الش «باألنش
ــم جماعات مثل حزب  إيران ومنها دع
ــان والقاعدة، وهي  اهللا وحماس وطالب

اتهامات تنفيها طهران.

وكاالت / البينة الجديدة
ــن  مهاجري إن  ــون  محام ــال  ق
ــوا في  ــد جنح ــوا ق ــني كان نيجيري
ــط  ــر املتوس ــاز البح ــة اجتي رحل
احملفوفة باخملاطر في العام املاضي 
ــوى قضائية ضد إيطاليا  رفعوا دع
ــر  ــم عب ــاك حقوقه ــة انته بتهم
ــود ليبيا إلعادتهم إلى  دعمها جه

شمال أفريقيا.
ــس  مورينو-الك ــا  فيوليت ــت  وقال
ــارة القانونية في شبكة  املستش
ــة  العاملي ــة  القضائي ــرك  التح
ــخصا أقاموا  للصحفيني إن ١٧ ش
ــة  األوروبي ــة  ــام احملكم أم ــاوى  دع
ــس  ــان. ومورينو-الك ــوق اإلنس حلق
ــني وعدد من  ــني أربعة محام من ب
املنظمات اإلنسانية املنخرطة في 

القضية.
ــا  إيطالي إن  ــرون  املهاج ــول  ويق
ــن املعاهدة  ــدة بنود م انتهكت ع
ــان ومنها  ــوق اإلنس ــة حلق األوروبي
ــب  ــاس للتعذي ــض الن ــدم تعري ع
ــم  حياته ــض  وتعري ــتعباد  واالس
ــدة  املتح األمم  ــول  وتق ــر.  للخط

ومنظمات حقوق إنسان ومنظمات 
إعالمية إن املهاجرين واجهوا هذه 

الظروف في ليبيا.
ــذه أول قضية ترفع ضد إيطاليا  وه
بسبب قرارها دعم خفر السواحل 
ــة  ــا قضي روم ــرت  ــي. وخس الليب
 ٢٠١٢ ــام  ع ــة  احملكم ــس  نف ــي  ف
ــليم مهاجرين  ــبب قرارها تس بس
ــي البحر إلى  ــم ف ــرى اعتراضه ج

السلطات الليبية.
وتبرز القضية األزمة بني منظمات 
ــاة  ــاذ حي إلنق ــعى  ــانية تس إنس
ــر  البح ــرض  ع ــي  ف ــن  املهاجري
ــلطات الليبية املدعومة من  والس
ــاول منع  ــي التي حت ــاد األوروب االحت
الناس من اجتياز الرحلة احملفوفة 

باخملاطر في املقام األول.
ــة  ــدى وزارة الداخلي ــن ل ــم يك ول
ــرفت على هذه  اإليطالية التي أش

السياسة تعليق على املسألة.
ــم املتحدث باسم  وقال أيوب قاس
ــوات خفر  ــة إن ق ــة الليبي البحري
ــي  ف ــا  واجبه ــؤدي  ت ــواحل  الس
ــق عليها مع  ــروط املتف ــار الش إط

إيطاليا.
ــق  يتعل ــا  م ــي  ف ــه  أن ــاف  وأض
باالنتهاكات ضد املهاجرين فكلها 
ــات فردية وال ميكن أن  تعتبر تصرف
ترتكب مؤسسات الدولة في ليبيا 

مثل هذه األفعال.
ــلطات الليبية  وزودت إيطاليا الس
بسبع سفن مجددة ووعدت بتقدمي 
ــفن أخرى بينما وفر االحتاد  ثالث س
األوروبي تدريبا لنحو ١٩٠ من خفر 

السواحل الليبي.
ــرا في  ــت مؤخ ــق رفع ــول وثائ وتق
ــق أيضا  ــا تنس ــة إن إيطالي صقلي
ــواحل  الس ــر  خف ــع  م ــاالت  اتص
الليبي بشأن أي قوارب تتقطع بها 

السبل بعرض البحر.
ــن ٦٠٠ ألف مهاجر  ــل أكثر م ووص
ــة في ما  ــواطئ اإليطالي ــى الش إل
ــي ٢٠١٤ و٢٠١٧ ولكن هذه  بني عام
ــكل كبير  ــداد انخفضت بش األع
ــا وليبيا في  ــذ أن وقعت إيطالي من
ــام املاضي  ــن الع ــباط م فبراير/ش
ــتهدفت وقف  ــرة تفاهم اس مذك

تدفق املهاجرين.
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وكاالت / البينة الجديدة
ــم القاعدة  ــرع لتنظي هدد ف
ــن هجمات على عمليات  بش
ــمال  ــة في ش ــركات غربي ش
ــرب أفريقيا ووصفها بأنها  وغ
ــث  وح ــروعة»  مش ــداف  «أه

املسلمني على مقاطعتها.
وسبق أن شن تنظيم القاعدة 
ــالمي  اإلس ــرب  املغ ــالد  بب
ــآت،  منش ــى  عل ــات  هجم
السيما في اجلزائر حيث شن 
ــى محطة  ــا كبيرا عل هجوم
ــام  ــي ع ف ــي  الطبيع ــاز  للغ
ــرات  ٢٠١٣ أدى إلى مقتل عش

العمال.
وشن مقاتلو التنظيم كذلك 
يرتادها  ــادق  فن هجمات على 
ــي وبوركينا  ــي مال ــب ف أجان

فاسو وساحل العاج.

ــان  بي ــي  ف ــم  التنظي ــال  وق
ــذة  ــان مناب ــذا البي ــي ه «يأت
ــركات واملؤسسات  لكل الش
ــى  أول ــة  -وبدرج ــة  الغربي
ــة  ــا- العامل ــية منه الفرنس
(من  ــالمي  ــرب اإلس املغ ــي  ف
إلى موريتانيا) ومنطقة  ليبيا 
ــا بأنها  ــاحل وإخطار له الس

هدف مشروع للمجاهدين».
ــر  عب ــان  البي ــداول  ت ــرى  وج
شبكات التواصل االجتماعي 
ــايت الذي  ــه موقع س وترجم
ــب التنظيمات املتطرفة.  يراق
ــا،  وحص البيان بالذكر فرنس
السابقة  االستعمارية  القوة 
ــمال  ــدان ش ــم بل ــي معظ ف
ــرب أفريقيا، وحلفاءها في  وغ

املنطقة.
ــا أن  ــان «قررن ــي البي ــاء ف وج

ــذي يحافظ  ال العمق  نضرب 
ــذه  ه ــتمرارية  اس ــى  عل

وميكن  ــة  العميل ــات  احلكوم
احملتل الفرنسي من توفير رغد 

العيش والرخاء لشعبه».
ــدا  تزاي ــة  املنطق ــهدت  وش

ــالمي منذ  ــدد اإلس في التش
التي  ــا  ــي ليبي ــة ف االنتفاض
أطاحت مبعمر القذافي، وأدت 
ــت خاللها  ــى متكن فوض إلى 
ــلحة من نهب  الفصائل املس

مخازن األسلحة احلكومية.
وقادت فرنسا تدخال عسكريا 
ــي عام ٢٠١٣ للتصدي  في مال
التي  ــالمية  اإلس للجماعات 
ــمال البالد  ــيطرت على ش س

الصحراوي في ٢٠١٢.
ــس آالف اجلنود  ــزال لباري وال ي
ــة  منطق ــي  ف ــرين  املنتش
ــي غرب  ف ــرداء  اجل ــاحل  الس
ــة  عملي ــار  إط ــي  ف ــا  أفريقي
ــى  عل ــاء  القض ــتهدف  تس
وتعزز  ــلحة.  املس ــات  اجلماع
ــات املتحدة وجودها في  الوالي

املنطقة أيضا.
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وكاالت / البينة الجديدة
ــع  اجملم ــة  مجموع ــت  أعلن
املغربية  للفوسفات  الشريف 
ــن من  ــف ط ــترجاع ٥٥ أل اس
ــت معروضة  ــفات كان الفوس
ــزاد علني بجنوب  للبيع في م
ــرار قضائي  ــا مبوجب ق إفريقي
على خلفية استخراجها من 
ــة في ضربة  ــراء املغربي الصح

جديدة للبوليساريو.
وأوضح مدير الشؤون القانونية 
ــادت  ــحنة ع ــع أن «الش باجملم
مقابل  ــرعيني  الش ــا  ملالكيه
ــم يعترف  ــزي بعدما ل دوالر رم
ــرعية  ــل بش ــون محتم زب أي 
ــرعية الصفة  هذا املزاد، أو بش
ــا القضاء اجلنوب  التي منحه

إفريقي للبوليساريو».
ــفينة القادمة  واحتجزت الس
ــراء املغربية باجتاه  ــن الصح م
وزن  ــغ  يبل ــي  والت ــدا  نيوزيالن
ــف طن مبيناء  ــحنتها ٥٥ أل ش
بورت إليزابيث بجنوب افريقيا 
ــكوى  ــنة املاضية، إثر ش الس
ــاريو  ــا جبهة البوليس رفعته
ــي  ــوب افريق ــاض جن ــام ق أم
ــرعية امتالك  ــي ش ــن ف تطع

املغرب لهذه الشحنة.
ــوب  جن ــة  محكم ــررت  وق
ــع في  ــا للبي ــة عرضه إفريقي
ــي حزيران/يونيو  ــزاد علني ف م
ــع  اجملم ــره  اعتب ــا  م ــي،  املاض
الشريف للفوسفات «قرصنة 

سياسية».
ــان له إلى  ــار اجملمع في بي وأش

ــل»،  الفش ــى  إل آل  ــزاد  «امل أن 
إدانته للحجز بوصفه  مجددا 
ــادئ  للمب ــرا  خطي ــاكا  «انته
ــون وتهديدا  ــية للقان األساس
ــة».  العاملي ــارة  التج ــة  حلري
ــرب الصحراء جزءا  ويعتبر املغ

ال يتجزا من أراضيه.
ــكرية، مت  ــر مواجهات عس وإث
التوصل العام ١٩٩١ الى وقف 
ــه  ــرف علي ــار تش ــالق الن الط
ــالم تابعة لالمم  ــوة حفظ س ق
املتحدة في الصحراء املغربية. 
ــاريو  البوليس جبهة  وتطالب 
ــن اجلزائر، بتنظيم  املدعومة م
استفتاء تقرير مصير في هذه 
املنطقة في حني تقترح الرباط 

حكما ذاتيا حتت سيادتها.
ــفات  الفوس ــتغالل  اس ويعد 
ــتقاته قطاعا حيويا في  ومش
ــي وميثل نحو  ــاد املغرب االقتص
ربع الصادرات مبا يقارب معدل 
ــن مجموع  ــف باملئة م ٣ ونص
ــام، ويوفر  ــي اخل ــاجت الداخل الن
أكثر من ٢٢ ألف منصب عمل، 

وفق األرقام الرسمية.
ــريف  الش ــع  اجملم ــق  وحق
ــنة املاضية  ــفات الس للفوس
ــالت يناهز ٤٨ مليار  رقم معام
ــم (أكثر من  ونصف مليار دره
ــورو)، ما ميثل ارتفاعا  ٤ مليار ي
ــة  مقارن ــة  باملئ  ١٤ ــبة  بنس
ــنة ٢٠١٦، وتوجد أهم  ــع س م
ــة بخريبكة  ــه اإلنتاجي وحدات
ــون  العي ــة  وضاحي ــط)  (وس

(جنوب).

وكاالت / البينة  الجديدة
ــرائيلي  ــر التعليم اإلس هدد وزي
ــر لبنان  ــت بتدمي ــي بيني نفتال
اهللا  ــزب  ح ــم  هاج ــال  ح ــي  ف
ــدات  تهدي ــاءت  وج ــرائيل.  اس
ــرائيلي تعليقا على  الوزير االس
ــي االنتخابات  ــزب اهللا ف ــوز ح ف
ــيعية  الش واجلماعة  البرملانية. 
مدعومة من إيران وتقاتل قواتها 
ــار  ــوريا دعما لنظام بش في س

األسد.
ــي  اإللكترون ــع  املوق ــل  ونق
ــة  العبري ــف  معاري ــة  لصحيف
ــه «أصبح حزب  ــن بينيت قول ع
ــا مهما داخل احلكومة  اهللا العب
ــة ولذلك، فإن أي هجوم  اللبناني
ــيعني تدمير  ــرائيل س ــد إس ض
ــان». وأضاف بينيت أن «حزب  لبن

ــدا وجوديا  ــكل تهدي اهللا ال يش
ــكل  يش ــه  لكن ــرائيل،  إلس
ــا»،  له ــتراتيجيا  اس ــدا  تهدي
ــوة كبيرة في  متوعدا بـ»الرد بق
ــرائيل». ــت مهاجمة إس حال مت

ــب  ــن كث ــرائيل ع ــت إس وتابع
ــات البرملانية في  ــير االنتخاب س
ــكل حزب اهللا  ــان حيث يش لبن
ــلحة  ــانة أس ــذي ميتلك ترس ال
ضخمة، قلقا متناميا بالنسبة 

ــرت نتائج  ــرائيليني. وأظه لالس
ــات البرملانية في  أولية لالنتخاب
لبنان االثنني، إحراز حتالف حزب 
ــا كبيرا،  ــة أمل تقدم اهللا وحرك
على حساب تياري الوطني احلر 

الذي ينتمي إليه الرئيس ميشال 
ــتقبل بقيادة رئيس  عون، واملس
ــري. واتهم  ــعد احلري ــوزراء س ال
الوزير اإلسرائيلي إيران بـ»إرسال 
املسلحني من دول مختلفة إلى 
ــاريعها».  ــق مش ــوت لتحقي امل
ــون  يحب ال  ــون  «اإليراني ــال  وق
ــلون اآلخرين  املوت، لكنهم يرس
ــا طهران  ــل ذلك»، واصف من أج
ــل  بأنها «األخطبوط الذي يرس
ــزة وغيرها  ــان وغ ــه في لبن أذرع
ــم».  ــرائيل والعال ــة إس ملهاجم
ــرائيل  ــى أن «حرب إس ــت إل ولف
ــرة  ــرأس مباش ال ــت مع  أصبح
ــع أذرعها»، مضيفا «إذا  وليس م
اإليرانيون في حتركاتهم  استمر 
ــة، فسيكتشفون قريبا  البائس
ــام»  فيتن ــت  أصبح ــوريا  س أن 

ــرب الفيتنام  ــارة إلى ح ــي إش ف
ــرب الهندوصينية الثانية  أو احل
«ال  ــه  إن ــال  وق  .(١٩٧٥  -١٩٥٥)
يفضل مهاجمة إيران عسكريا 
ــي»، داعيا إلى  ــت احلال ــي الوق ف
ــني من  ــرورة اإلعداد والتحس ض
ــا  ملهاجمته ــرائيل  إس ــدرات  ق
ــرائيل  «إس أن  ــر  واعتب ــا.  الحق
ــوى من إيران وأن املعركة بيننا  أق
ــرة بعيدة،  ــوريا هي مغام في س
ــمح مبهاجمتنا  ــن نس ــا ل لكنن
ــرائيل  ــنت اس ــن قبلها». وش م
ــى أهداف  ــارات عل ــرات الغ عش
ــا حلزب  ــت إنه ــوريا قال ــي س ف
ــرارا أنها لن  اهللا وإيران وأكدت م
ــدد في  ــران بالتم ــمح لطه تس
ــوريا واقامة قواعد عسكرية  س

دائمة.
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محمد بدر الدين زايد 

ــية،  ــة التي أعقبت القمة األميركية- الروس الضج
ــة  ــامل للسياس ــياق الش ال ميكن فصلها عن الس
ــة. كما  ــا الداخلي ــة، وتناقضاته ــة احلالي األميركي
ــار أن هذه الضجة املفهومة  يجب األخذ في االعتب
ــي لقائه بوتني ال تقلل  ــة جتاه أداء ترامب ف واملنطقي
ــاً أن التقارير  ــدث، علم ــراءات هذا احل ــن دالالت وق م
ــات ترامب اإليجابية  زت على تصريح ــة ركّ اإلعالمي
ــا، وبخاصة  ــاد القمة وخالله ــابقة على انعق الس
ــاء حملته  ــه التحدث أثن ــبق ل ــى أنه س ــارته إل إش
ــات ودية مع  ــة إقامة عالق ــن إيجابي ــة ع االنتخابي
ــود عدد كبير  ــع هذا احلديث عن وج ــيا. ولم مين روس
ــدث اختراق  ــالف بني اجلانبني لم يح ــن ملفات اخل م
ــرم، واالتفاق  ــبه جزيرة الق ــأنها، وأهمها ش في ش
ــد اجلانبني  ــل إيجابياً تأكي ــي، وإن ظ ــووي اإليران الن
ــل اخلالفات  ــج األمثل حل ــو النه ــوار ه ــى أن احل عل
ــلح  ــائل كالتس بينهما، وأن هناك اتفاقاً حول مس
ــذا بعض  ــاب. وصاحب ه ــة اإلره ــووي ومكافح الن
ــدء التوصل  ــة التي حتدثت عن ب ــالت العربي التحلي
ــني البلدين في ما  ــة أو تفاهمات كبرى ب ــى صفق إل
ــران ما  ــة العربية وإي ــا املنطق ــص بعض قضاي يخ
ــلبي، ما جعلني أتذكر هواجس  بني اإليجابي والس
ــادات من الوفاق الدولي بني  الرئيس الراحل أنور الس
ــوفيتي، وقيامه برسم أو  العمالقني األميركي والس
ــتراتيجية التحرك بناء  ــته ورؤيته الس تبرير سياس
ــتؤكد  ــد أن أبدأ من نقطة مهمة س ــى ذلك. وأري عل
ــفر عنه في املستقبل  أهمية هذه القمة وما ستس
القريب والبعيد، وهي أن الضجة احلالية التي أحيت 
مسألة تورط روسيا ورئيسها في دعم حملة ترامب 
ــالري كلينتون– والتي  ــاف حملة خصمته هي وإضع
ــذه القضية  ــا– أكدت أن ه ــدى صحته ــش م ال أناق
ــل انعقاد  ــني، وهما تأجي ــن أمرين مهم ــفرت ع أس
هذه القمة، واملشاركة األميركية بنوع من املبالغة 
ــى خلفية موضوع  ــيا عل ــي حمالت معاقبة روس ف
ــن مزايدات  ــكل تضم ــي وفي ش ــوس الروس اجلاس
ــة وحملاولة تهيئة  ــروج من هذه الضج واضحة للخ
الظروف للعودة مجدداً لتطبيق رؤى ترامب في شأن 
ــه االنتخابية وعاد  ــيا والتي كرّرها خالل حملت روس

إليها في مناخ قمة هلسنكي. ومن هنا أيضاً، فإنه 
ــة الغاضبة على  ــوم ردود الفعل األميركي من املفه
ــي حزبه وعند  ــن داخل تيارات ف ــات ترامب م تصرف
ــرف النظر عن  ــه بص ــني، وأن ــه الدميوقراطي خصوم
ــه الداخلية احلالية،  ــة خروج ترامب من ورطت كيفي
ــتئناف تطبيق رؤيته  ــيحتاج بعض الوقت الس فس
ــرورة االنطالق  ــيا. األمر الثاني هو ض ــأن روس في ش
ــا اإلدارة  ــي تتبناه ــتراتيجية الت ــة واالس ــن الرؤي م
ــا ترامب صريحة  ــة، والتي أعلنه ــة الراهن األميركي
ــته من أن  ــالل حملته االنتخابية، وبعد بدء رئاس خ
ــو التصدي للصني  ــذه الرؤية ه ــاً مهماً من ه جانب
ــاس منع حتولها إلى القوة األولى دولياً. وعند  وباألس
ــتخدامه في هذا الصدد  ــب أن كل ما ميكن اس ترام
ــتراتيجية هو  ــي هذه االس ــد الثاني ف ــرراً. والبع مب
ــب االقتصادية األميركية.  ــألة تعظيم املكاس مس

ــه كانت  ــا نالحظ أن وهن
ــتان  ــاً مدرس ــاك دوم هن
ــدة  ــات املتح الوالي ــي  ف
وغيرها، أولهما احلمائية 
ــة التجارة  ــا حري وثانيه
ــت  ــد حرص ــة، وق الدولي
ــم  ــي معظ ــنطن ف واش
وحتى  ــرين  العش القرن 
ــب للحكم  ــول ترام وص
ــدأ  ــتخدام مب ــى اس عل
ــارة الدولية  ــة التج حري
كأداة لتحقيق مصاحلها 
اعتماداً  الصدد،  في هذا 
ــا االقتصادية  على قوته
ــا  وعندم ــة–  الهائل
ــتفادة  االس أن  ــدت  وج
ــني، وبحد أقل  تزيد للص

ــي االحتاد األوربي  ــركائها وحلفائها التاريخيني ف ش
واليابان، حتولت إلى مبدأ احلمائية، على األقل التيار 
ــاندته. وعند هذه  ــل مس ــاء بترامب ويواص الذي ج
ــذه احلمائية  ــة اآلن فإن ه ــة احلاكم اإلدارة األميركي
ــة  ــب االقتصادي ــم املكاس ــط تعظي ــق فق ال حتق
األميركية، وإمنا أيضاً– ومبا ال يقل أهمية يضعف من 
ــني  ــم األول، أي الصني، ويقلل من قوة املنافس اخلص
ــط  ــو مرتب ــث وه ــد الثال ــن. البع ــني اآلخري احملتمل
ــار إليها ترامب أكثر من  ــابقني، وأش بالبعدين الس
ــتمرار هيمنة  ــية، وهو اس مرة عبر حياته السياس
ــياً،  ــدة اقتصادياً وسياس ــات املتح ــدارة الوالي وص
ومواصلة لعب دور رئيس في صياغة أوضاع العالم 
ــمالية، أو  ــران أو كوريا الش ــي ذلك ملفات كإي مبا ف
الشرق األوسط عموماً، وأن تستمر اخليوط في أيدي 

ــنطن، مضافاً إليها في حالة الصراع العربي-  واش
اإلسرائيلي خدمة احلليف والصديق األول إسرائيل، 
ولدى روسيا رصيد أكبر متسع في مختلف القضايا 

بأكثر من حلفاء واشنطن في أوروبا واليابان.
ــة  ــرة مهم ــات كثي ــاك حيثي ــباب هن ــذه األس له
ــيا، أولها مصالح مشتركة بني  لتفاهمات مع روس
ــووي، كون أن أحداً  ــابق الن البلدين في تهدئة التس
ــتنزاف  ــن مزيد من االس ــيئاً م ــا لن يجني ش منهم
ــدد، كما لم يعد  ــه في هذا الص ــادي لنفس االقتص
ــي وحتمل  ــاك االقتصاد الروس ــنطن إنه يعني واش
ــاد األميركي، كون  ــبة إلى االقتص كلفة ذلك بالنس
ــاً اقتصادياً حقيقياً مقارنة  ــيا ليست منافس روس
بالصني أو االحتاد األوربي واليابان، فال بأس من تهدئة 
روسيا في هذا امللف، في مقابل طرح ترامب سحب 
ــات الدفاع عن  ــا وحتميلها نفق ــوات بالده من أورب ق
ــزء منها  أو جل ــها  نفس
إلنهاك اقتصادها ووقف 
أن  خصوصاً  ــا،  صعوده
ــا مضطربة  ــوال أورب أح
الذي  بالشكل  وليست 
ــس  باري ــه  إلي ــع  تتطل

وبرلني.
أن  ــح  يتض ــبق  س ــا  مم
ــا  م كل  ــذ  ينف ــب  ترام
ــره،  ــد به؛ بخيره وش يع
ــألة نقل  وأن منوذج مس
إلى  األميركية  السفارة 
ينفصل عن  ــدس ال  الق
ــه  ــل رؤاه وتصورات مجم
ــض،  الغام ــه  وفريق
ــرج بعضه من  ــذي خ ال
ــه  ولكن ــم،  احلك ــر  دوائ
ــي  ــني األميرك ــة اليم ــن رؤي ــر ع ــة يعب ــي النهاي ف
املتشدد، بجذوره العميقة في الثقافة السياسية 
األميركية، بعنصرية وتعال وشراسة، والتي يضفي 
ــخصية  ــعبويته وتركيبته الش ــا ترامب بش عليه
ــب والفريد، ولكنه  ــر االعتيادية ذلك املذاق الغري غي
ــذور في هذه  ــن تيار عميق اجل ــي النهاية تعبير ع ف
ــاران: ليبرالي؛  ــذا يقابله تي ــة. تيار ترامب ه الثقاف
ن خارج احلياة احلزبية األميركية ومن بعض  ه مِ بعضُ
ــي، واآلخر محافظ يتوزع  فصائل احلزب الدميوقراط
على احلزبني الرئيسني أقل ميينية أو ميارس حسابات 
ــطحات ترامب  ــية تقليدية ويتخوف من ش سياس

وآثارها العميقة على السياسة األميركية.
ــج احملتملة،  ــن النتائ ــاذا ع ــع، فم ــن الدواف ــذا ع ه
ــني اجلانبني،  ــاك تفاهمات جادة ب ــتكون هن وهل س

ــض مواقفها جتاه  ــن بع ــنطن ع ــتتغاضي واش وس
بعض القضايا أو امللفات، رمبا يكون من بينها شبه 
ــعى  ــوريا، وفي مقابل هذا ستس ــرة القرم وس جزي
ــي أكبر في ملف كوريا  ــب من دعم روس إلى مكاس
الشمالية؟ لهذا حسابات معقدة ال تشكل تنازالت 
كبيرة لروسيا أو الصني ورمبا حتى لكوريا الشمالية 
ــكل. أما املسألة  ــيتم إخراجها بهذا الش ولكن س
املعقدة واخلاصة بإيران، فمن مفارقاتها أن مكاسب 
روسيا إقليمياً ودولياً ستكون أضعافاً؛ بتجاوبها مع 
ــاهمة في تقليص إيران. وأظن أن إيران نفسها  املس
قد تستفيد من بعض املكاسب إذا متّ إخراج صفقة 
د وامللف  ــر معقّ ــدد. على أن األم ــة في هذا الص ذكي
ــوري بالغ الصعوبة والتداخل، وسيحتاج األمر  الس
ــورية  ــراج ترتيبات س ــل مركب إلخ ــت وعم إلى وق
ــية. أما  ــن التفاهمات األميركية- الروس تكون ضم
ــر  ــون الذين لفتَ انتباههم أن القمة لم تش املراقب
ــطينية، رمبا  ــى القضية الفلس ــي ما هو علني إل ف
ــس عباس إلى  ــك بعد زيارة الرئي ــوا يتوقعون ذل كان
ــى الرغم من  ــة. وعل ــاد القم ــل انعق ــكو قبي موس
ــإن بوتني من  ــألة لم تثر، ف ــه ليس مؤكداً أن املس أن
م أنها صاحبة  ــنطن تتوهّ ــذكاء ألن يعرف أن واش ال
ــاً، فاألرجح  ــأن. وعموم ــرار الوحيد في هذا الش الق
ــات نهائية في هذا  ــا زال بعيداً عن ترتيب ــر م أن األم
ن يؤيده،  ــني؛ أي ترامب ومَ ــدد. اخلالصة أن اجلانب الص
ــنطن  وبوتني، يدركان أهمية بعضهما البعض. واش
ــاً، ولكنها تقدر  ــيا كثيراً اقتصادي ــى روس ال تخش
ــات مع الالعب  ن تفاهم ــية مِ ــبها السياس مكاس
الدولي اآلخر الوحيد القادر على التأثير السياسي، 
ــياً،  ــي املتراجع سياس ــدور األميرك ــط ال ــا ينش م
ــتوفر تهدئة  ــبياً، ولكن ال ميكن جتاهله. كما س نس
ــى االقتصاد األميركي،  ــابق النووي نفقات عل التس
ــنطن االقتصادية التنافسية  ما يزيد من قدرة واش
في املعركة التي يراها ترامب األكثر أهمية. على أن 
ــتغرق وقتاً من طرفني بالغي  هذه التفاهمات ستس
ــال الناجح  ــب بعقلية رجل األعم ــة: ترام الصعوب

املتبجح، وبوتني املاهر األكثر دهاءً.
ــه، فإن  ــاً كله أو بعض ــبق ممكن ــي يكون ما س ولك
ــه من تيار من  ــؤال: هل يتمكن ترامب وما ميثل الس
ــات الداخلية األميركية  فرض إرادته، أم أن التناقض
ــة  ــاك في السياس ــن االرتب ــد م ــى مزي ــتؤدي إل س
ــه للعاصفة ويعاود  ــيحني رأس ــة؟ هل س األميركي
حتركه بعد ذلك؟ وهل سيؤدي حتركه هذا إلى حتقيق 
ــدُ كثيراً مما  ــام الدولي أعق ــاً، النظ ــه؟ عموم أهداف

يظنون أنهم قادرون على صنعه.

* كاتب مصري
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د. سعيد الشهابي

ــرق  الط ــاوز  لتج ــة  الدولي ــود  اجله ــم  رغ
ــة للحركة التجارية، ما  البحرية التقليدي
ــة الضيقة التي تفصل  ــزال املمرات املائي ت
ــني الدول.  ــة للتنافس ب ــار قضي ــني البح ب
ــدول الختصار  ــعت ال وعلى مر العصور س
ــا البواخر لنقل  ــي تقطعه ــافات الت املس
ــني مناطق العالم اخملتلفة. فقد  البضائع ب
حفرت قناة السويس قبل ١٥٠ عاما تقريبا 
ــعة بني الشرق  الختصار املسافة الشاس
والغرب، وجتاوز الرحلة الطويلة التي كانت 
ــاء الصالح» في جنوب  ــر عبر «رأس الرج مت
اقريقيا. ثم حفرت قناة بنما لوصل البحار 
ــي تقع  ــك الت ــكا بتل ــرق أمري ــة ش الواقع
ــاردة كان احلديث  ــوال احلرب الب غربها. وط
ــيطرة على «مياه اخلليج الدافئة»  عن الس
ــكرين،  واحدا من محاور الصراع بني املعس
الشرقي بقيادة االحتاد السوفيتي والغربي 
ــدة األمريكية. وميثل  بقيادة الواليات املتح
ــرة ازدادت  ــق هرمز نقطة متاس خطي مضي
ــالمية في  ــد الثورة االس ــيتها بع حساس
ــن قدرتها على  ــية م ــران وتصاعد اخلش إي
ــك املنفذ احليوي. وميثل مضيق باب  غلق ذل
ــاس اخرى ازدادت اهميتها  املندب نقطة مت
بعد حفر قناة السويس . وقد حاولت الدول 
املعنية، خصوصا التي تصدر النفط جتاوز 
تلك املضيقات ببناء انابيب النفط والغاز. 
ــعودية قامت ببناء خط «التابالين»  فالس
ــرقية إلى  ــن املنطقة الش ــل النفط م لنق
ــوب نفطي  ــاك انب ــط. وهن ــر املتوس البح
ــط عبر  ــى البحر املتوس ــان إل ــن اذربيج م
ــن اذربيجان والحقا  ــل النفط م تركيا لنق
ــعى إيران لتشجيع  كازاخستان. كما تس
ــتان على بناء انبوب للغاز يصل بني  باكس
البلدين. وفي السنوات االخيرة بدأ احلديث 
ــادة احياء  ــتاجلية الع ــاعر نوس ضمن مش
ــذي كان يصل بني الصني  «طريق احلرير» ال

ــتان وإيران ودول  ــر الهند وباكس ــا عب واورب
اخرى على الطريق.

في االسبوع املاضي اعلنت كل من اثيوبيا 
ــات مصاحلة بعد  ــا التوصل التفاق واريتري
ــدأت خطوط  ــر بينهما. وب ــود من التوت عق
ــل املواطنني  ــل بنق ــن العم ــران البلدي طي
ــر دون التواصل  ــنوات التوت الذين حالت س
ــاء االتفاق في  ــدود. ج ــم عبر احل مع اهله
الوقت الذي تتكثف فيه محاوالت الهيمنة 
ــط النفوذ  على القرن االفريقي بلحاظ بس
ــذي ازدادت  ــدب ال ــاب املن ــق ب ــى مضي عل
ــويس. فهو  ــاة الس ــد حفر قن ــه بع اهميت
ــرق والغرب، وتعبره  املعبر الوحيد بني الش
ــفينة، وقرابة  ــنويا اكثر من ٢١ الف س س
ــط يوميا.  ــل من النف ــة ماليني برمي االربع
ــزت القوى الكبرى  ونظرا الهميته فقد رك
ــي محيطه.  ــط نفوذها ف اهتمامها لبس
ــى املضيق  ــي تطل عل ــي الت ــل جيبوت ومتث
ــذت منها القوى  ــرة الرخوة التي نف اخلاص
ــات املتحدة التي  ــة، خصوصا الوالي الغربي
ــا  ــكرية هناك، وفرنس ــت قاعدة عس اقام
ــكري في جيبوتي.  التي تتمتع بنفوذ عس
وتبقى اخلشية من غلق املضيق مصدر قلق 
مستمر للغربيني، ليس بلحاظ مصاحلهم 
ــرائيلية ايضا.  ــب، بل املصالح االس فحس
ــات الطاقة األمريكية  ــول إدارة معلوم وتق
ــيحول دون  ــالق مضيق باب املندب س إن إغ
ــط من الدول اخلليجية  وصول ناقالت النف
ــويس وخط «سوميد» لنقل  إلى قناة الس
ــر  ــى البح ــر إل ــر األحم ــن البح ــط م النف
ــك الناقالت إلى  ــتضطر تل ــط، وس املتوس
ــاء الصالح  ــى رأس الرج ــار جنوبا إل اإلبح
ــواق األوربية واألمريكية،  للوصول إلى األس

ما سيزيد تكاليف النقل أضعافا.
ــد طريقها  ــتقطاب العربي جت ــة االس حال
ــرن االفريقي. فالصراعات بني احملاور  إلى الق
ــدع مجلس  ــن تص ــة ع ــة الناجم العربي
التعاون اخلليجي ادخلت الرعب في نفوس 
ــيع النفوذ.  ــني في الهيمنة وتوس الطامع
وبرغم ما يبدو من توافق سعودي ـ اماراتي 
ازاء بعض القضايا مثل اليمن وقطر، اال ان 
ــدم في اخلفاء.  ــا حادا بينهما يحت تنافس
ــعودية في  ــارات حملاكاة الس ــعى االم وتس

مجال توسيع النفوذ، وفاتها ان «الشقيقة 
الكبرى» لن تسمح لها بذلك، ومن االرجح 
ــك التي  ــد من تل ــوة اش ان تعاملها بقس
ــي العهد  ــدرك ول ــع قطر. وي ــتها م مارس
ــيئا من هذه  ــي، محمد بن زايد، ش االمارات
ــريعة  ــعى بوتيرة س ــة، ولذلك يس احلقيق
لضمان نفوذ اماراتي في املواقع احلساسة. 
هذا ما يتضح من احلماس االماراتي لكسب 
ــرن االفريقي  ــي الق ــوى ف ــدم اق ــئ ق موط
ــيع الرقعة اجلغرافية  الهداف اربعة: توس
ــة  لالنظم ــدي  التص ــي،  االمارات ــوذ  للنف
واجملموعات االسالمية في املنطقة، حماية 
ــتراتيجية نيابة عن  ــة االس ــرات املائي املم
الكيان االسرائيلي الذي يقدم في املقابل، 
ــؤالء احلكام من  ــيا له دعما امنيا وسياس
ــوذ  ــان النف ــا: ضم ــة. رابع االدارة األمريكي
االماراتي على الساحل الشرقي الفريقيا، 
ــل منه على البحر االحمر  خصوصا ما يط
ومضيق باب املندب، والتصدي الية وجودات 
ــية وايديولوجية اخرى ال تنسجم  سياس
ــن  ــد م ــة. وال ب ــات االماراتي ــع السياس م
االشارة إلى ان االمارات حاولت اكمال دائرة 
السيطرة على باب املندب مبحاولة احتالل 
ــي، اال ان تلك احملاولة  ــاء احلديدة اليمن مين
ــت بهزمية  ــل ألن قواتها مني ــاءت بالفش ب
ــتبعد ان تكون  ــن تتوقعها. وال يس لم تك
ــط النفوذ  ــتراتيجية االماراتية لبس االس
ــة  ــة باب املندب قد منيت بانتكاس مبنطق
ــة  اليمني ــة  املقاوم ان  ــح  فالواض ــة.  مميت
ــاهمت  ــعودي س لالحتالل االماراتي ـ الس
ــتراتيجية، ولم يعد  ــال تلك االس في افش
ممكنا بسط النفوذ االماراتي على املنطقة 
بالسهولة التي اعتقدها حكامها. ولذلك 
ــي تلك  ــى النفوذ ف ــراع عل ــيظل الص س
املنطقة محتدما زمنا، وقد اصبح مرتبطا 
ــعوية ضد  ــر احلرب التي تقودها الس مبصي
ــتمرار الصراع  ــع اس ــك يتوق ــن. ولذل اليم
ــوذ خصوصا حول الهيمنة على  على النف
املمرات املائية االستراتيجية مثل مضيقي 

هرمز وباب املندب وقناة السويس .

تأليف
 *الدكتور  جواد كاظم البيضانـي

- عالقة احلركات اجلهادية(السلفية) 
مع األحزاب القومية الكردية. 

كان مسؤلو جماعة االحتاد الوطني 
ــرة بأنهم إلى  ــدون ألكثر من م يؤك
ــالم  جانب املعتدلني في دائرة اإلس
السياسي وأنهم يدعمون اإلسالم 
الذي يعمل لصالح أبناء كردستان 
ــليم  ــعى إليجاد وضع س وهي تس

لإلسالميني املعتدلني .
ــددت احلكومة الكردية آلية  وقد ح
ــالمية  اإلس احلالة  ــع  م ــل  للتعام
ــات  وكيفية التعاطي مع املؤسس
ــالمية واجلمعيات اإلسالمية  اإلس
ــا  ــب م ــن كث ــت ع ــة ، وراقب اخليري
ــؤدي  ــات ت ــذه اجلمعي ــت ه إذا كان
ــي  ــوال الت ــة أم األم ــا بنزاه عمله
ــكل  ــتخدم بش حتصل عليها تس
ــعارات املعلنة لهذه  ــض الش يناق

املنظمات. 
ــاد  االحت ــزب  ح ــة  جماع ورأت       
ــتاني إن تنظيم  ــي الكردس الوطن
ــالم وباقي التنظيمات  أنصار اإلس
ــة قد حولوا مناطق (بيارة ،  اجلهادي
وطويلة ، ورانية) إلى دولة على غرار 

ــتان وهي  دولة طالبان في أفغانس
ــا قامت به هذه اجلماعات  ترى ان م
ــة فرض  ــن. فعملي ــد عن الدي بعي
الدين بالقوة ال يؤمن بها هذا احلزب 
بل يترك لإلنسان حريته في اختيار 

عقيدته أو مذهبه .
ــات  ــأن اجلماع ــا ف ــن جانبه      م
ــر إلى االحتاد  ــة كانت تنظ اجلهادي
ــتاني كما يقول  الوطني الكردس
قادته على انه حزب علماني تابع 
ــل بهم  ــدة. ووص ــات املتح للوالي
ــروا زعماء هذا  ــى أن يكف احلال إل
ــني كان ينظر احلزب  ــزب في ح احل
ــة خاصة  ــركات اجلهادي احل ــى  إل
أنصار اإلسالم وسلوكها  تنظيم 
ــروف وفرض ما  اخلاص باألمر باملع
ــة ما يرونه  ــه ((معروفا)) وازال يرون
ــى جميع  ــوة، عل بالق ــراً))  ((منك
ــكان اخلاضعني لسيطرتهم  الس
ــض املناطق التابعة  بضمنها بع
ــلوك  ــاد الوطني بالس حلزب االحت
ــي ضوء هذه االتهامات  االرهابي ف
وقعت معركة ضارية بني جماعة 

ــاد الوطني  ــالم واالحت ــار اإلس أنص
ــنت  ــث ش ٢٠٠١ حي ــام  ع ــر  أواخ
ــاد  االحت ــى  عل ــاً  هجوم ــة  اجلماع
ــت ٢٥ قتيالً عرفت  ــي وأوقع الوطن
هذه املعركة (خيلي حماة) وإشارة 
التقارير إلى أن ايدي مقاتلني االحتاد 
ــا  عندم ــدة  مقي ــت  كان ــي  الوطن

قتلوا.
ــة كباقي  ــذه اجلماع ــذت ه       ونف

احلركات السلفية أبشع الفضائع 
ــل والتنكيل حيث  في اعمال القت
ــالم  اإلس ــار  أنص ــة  جماع ــدأت  ب
بأعمال قتل وتشريد وغلق محالت 
الزينة واملطاعم وفرض اإلتاوات في 
السليمانية ثم اسهمت بتنظيم 
ــم وكادت أن  عمليات اغتيال منظ

ــم صالح  ــال بره ــح في اغتي تنج
ــس  ــب رئي ــغل نائ ــذي كان يش ال
ــم الشرقي من اإلقليم  وزراء القس
ــا هددت بقتل  الكردي حينئذ، كم
ــم أغلقوا  ــني األجانب، ث الصحفي
مدارس البنات باملناطق التي كانوا 
ــا زاد من تذمر  ــيطرون عليها م يس
ــال . وعلى  ــن هذه اإلعم األهالي م
ــالم واالحتاد  ما يبدو فان أنصار اإلس

الوطني على طرفي نقيض، فاألول 
ــن التيارات  ــزءاً م ــه ج ــدّ نفس يع
ــالمية اجلهادية وأن مهامهم  اإلس
ــلمني  ــاع عن كل قضايا املس الدف
ــطني  ــة فلس ــك قضي ــي ذل ــا ف مب
ــى  ــرون إل ــم ينظ ــتان وه وأفغانس
ــة املتواجدة في  ــوات األمريكي الق
ــوات محتلة كما  ــا ق ــراق بأنه الع
ــي  ــات الت ــون بالعملي ــم يؤمن أنه

يسمونها جهادية.
ــي فهو حزب  ــاد الوطن ــا االحت      أم
ــى بناء دولة كردية،  قومي يهدف ال
ــيني  ــد منظروه ان السياس ويعتق
ــذه املهمة،  ــدون له ــن يتص هم م
ــه العالقة  ــن بان ــى الدي ــر ال وينظ
ــه، وبالتالي حدث  ــان ورب بني االنس
ــر بني  ــات النظ ــي وجه ــع ف تقاط
اجلانبني؛ في ضوء هذه املتناقضات 
حدث اجلفاء الذي حتول إلى معارك 
ــة  بهزمي ــت  وانته  . ــني  اجلانب ــني  ب
اجلماعات اجلهادية. غير ان السؤال 
ــا ملاذا لم تقع املعارك  الذي يثار هن
ــارات اجلهادية  ــزاب والتي ــني االح ب
ــتان واحلزب الدميقراطي  في كردس
ــت فكانت  وقع وان  ــتاني  الكردس

على نطاق ضيق؟
ــد الرحمن  ــيخ عب يعلل ذلك الش

نورسي بثالث عوامل حيث قال:»
ــدم متركز  ــم هو ع ــل االه ١- العام
ــالمية اجلهادية  قوات احلركة االس
في منطقة نفوذ احلزب الدميقراطي 
ــود مقرات  ــم وج ــتاني رغ الكردس

سياسية ومقرات عسكرية قليلة 
االفراد. 

ــي  ــزب الدميقراط ــن احل ــم يك ٢- ل
ــاريا من الناحية الفكرية  حزبا يس
وااليديولوجية بل كان حزبا قوميا 
ــال  ــخص م ــيما ان ش ــا س ليبرالي
ــذي ترأس  ال ــي  البارزان ــى  مصطف
ــه  تأسيس ــي  ف ــارك  وش ــزب،  احل
ــول ١٩٦١م، جاء  ــة ايل ــاد اتفاض وق
ــاً العلوم  ــة دينية دارس ــن خلفي م
ــاجد،  ــالمية في مدارس املس االس
ــون الى  ــل ينتم ــون باالص والبرزاني
ــبنديه  ــة الصوفية النقش الطريق

لذا لم يظهروا العداء للدين. 
ــايخ  ــني املش ــة ب ــه الودي ٣-العالق
ــة  احلرك ــادة  قي ــى  عل ــني  املهيمن
العراق  ــتان  ــالمية في كردس االس
ــام وانتهاءً  ــد الع ــداء من املرش ابت
باالخرين مع مال مصطفى البارزانى 
ــاد  ــاً الحت ــا فخري ــذي كان رئيس ال
ــذي كان يضم بني  ــاء الدين ال علم
صفوفه معظم هؤالء املشايخ في 
انتفاضة أيلول ابعد االثر في جتنب 
ــلح مع  ــكاك والتصادم املس االحت

احلزب الدميقراطي الكردستاني. 
ــالمية في  ــة االس ــول احلرك ٤- دخ
ــع االحتاد الوطني  ــة الصراع م حلب
ــد  يع كان  ــذي  ال ــتاني  الكردس
ــدي احلقيقي للحزب  العدو التقلي
آنذاك  ــتاني  الكردس ــي  الدميقراط
ــح  ــذي كان يرج ال ــراع  ــذا الص ه
ــادل القوى لصالح  ــة ميزان تع كف

الدميقراطي الكردستاني. 
       بالعودة الى النقطة االولى أعاله 
فإن احلزب الدميقراطي الكردستاني 
ــرت لم يطق  ــور التي ذك ــم األم رغ
ــالمي  االس ــاد  االحت ــوذ  نف ــي  تنام
ــي  ــزب الدميقراط ــاحة احل ــي س ف
الكردستاني باالخص في منطقي 
دهوك على الرغم من متسك االحتاد 
االسالمي مببدأ الالعنف في العمل 
ــي وكانوا وما يزالون حزباً  السياس
أعزال من السالح، مع ذلك تعرضت 
ــي دهوك  ــية ف مقراتهم السياس
ــرات عديدة  ــرق والتدمير م ــى احل ال
ــقط  في عام ٢٠٠٥ – ٢٠١١، وقد س
ــادة وكوادر  ــاء القي قتلى من اعض
ــل العديد منهم، غير  احلزب واعتق
ــم تكن على  ــذه الصدامات ل ان ه

ــتوى نفسه كالتي حدثت مع  املس
حزب احتاد الوطني. 

- العالقات مع إيران :
ــة  ــة اإليراني ــرب العراقي ــاء احل أثن
ــة التي راح  ــت فاجعة حلبج حدث
ضحيتها العديد من األكراد، حيث 
ــاه احلدود  ــر منهم باجت ــزح الكثي ن
ــة اإليرانية من  ــة. واحلكوم اإليراني
ــؤالء الالجئني  ــت له ــا أقام جانبه
ــات داخل أراضيها وفي تلك  مخيم
ــل الفكر  ــرز اجتاه يحم ــات ب اخمليم
الثوري االسالمي الذي تبلور الحقاً 

فكراً (سلفياً جهادياً).
يتبع 

*مدير اِّـعهد العراقي للدراســات 
واالبحاث الكردية

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

االتحاد الوطني حزب 
قومي يهدف اُّـ بناء دولة 
كردية ويعتقد منظروه ان 
السياسيني هم من يتصدون 
لهذه اِّـهمة وينظر اُّـ 
الدين بانه العالقة بني 
االنسان وربه وبالتالي حدث 
تقاطع َّـ وجهات النظر بني 
الجانبني
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بصرف النظر عن كيفية 
خروج ترامب من ورطته 
الداخلية الحالية فسيحتاج 
بعض الوقت الستئناف 
تطبيق رؤيته َّـ شأن 
روسيا

الحلقة (١٦)

الفايننشــال تايمز: ترامب وبوتني يريدان 
نظاما عاِّـيا جديدا

ــز مقاال  ــال تامي ــرت صحيفة الفايننش نش
كتبته، آن ماري سلوتر، تقول فيه إن الرئيس 
ــي،  ــي، دونالد ترامب، ونظيره الروس األمريك
ــام عاملي  ــدان إقامة نظ ــني، يري ــر بوت فالدميي
ــنكي  ــة إن قمة هلس ــول الكاتب جديد.وتق
ــني يقدر كل واحد منهما  جمعت بني رئيس
ــوره اخلاص. وكالهما  مصالح بالده من منظ
ــني إلى املاضي الذي يصنعه  يعزف على احلن
في خياله، وهنا يصبح أنصار ترامب وأنصار 
ــا يعملون من أجل  ــاء أيديولوجي بوتني حلف
ــر هذه األفكار في أوربا كلها لدعم قادة  نش
ــرائيل ورودريغو  ــي إس ــو ف ــل نتنياه دول مث
ــترك معهم  ــي الفلبني، الذي يش دوتيرتي ف
ــاليب.وتضيف أن ترامب  ــم واألس ــي القي ف
ــيادة  ــودة إلى عصر س ــان الع ــني يدعم وبوت
ــو أنهما دمرا  ــدودة. ويودان ل ــر احمل الدولة غي
ــادا بالعالم  ــة وع ــات الدولي ــع املنظم جمي
ــة ”القوة العظمى“، التي تتغير  إلى سياس
ــا التحالفات، فقد قال ترامب إن حلفاء  فيه
ــي بعض  ــون خصوما ف ــد يصبح ــكا ق أمري

القضايا، و“أصدقاء“ في قضايا أخرى.وترى 
ــي قد تكون لديه ملفات  أن الرئيس الروس
ــي آي  ــا رجحه مدير س ــن ترامب، مثلم ع
ــان، ولكن معارضة  ــابق، جون برين اي الس
ــاج إلى رواية  ــام العاملي احلالي ال حتت النظ
ــس. فقد دأب اليمني املتطرف  عن التجس
ــود على  ــذ عق ــوري من ــزب اجلمه ــي احل ف
ــر األمم املتحدة، وما يقوله  تضخيم مخاط
ترامب ليس إال من هذه األفكار.فقد كشف 
ــي 2017 أن  ــرأي أجري عام ف ــتطالع لل اس
أكثر من نصف اجلمهوريني يرون أنه ينبغي 
على الواليات املتحدة وروسيا العمل معا. 
وهم ال ميثلون إال 20 في املئة من السكان، 

ولكنهم يرفعون شعار ”أمريكا أوال“.

مونت كارلو : ”آالم التنتهي“
ونشرت صحيفة مونت كارلو مقاال افتتاحيا 
ــة جديد من الهجرة  تتحدث فيه عن ”موج
السورية“.وتقول الصحيفة إن إجالء عاملني 
ــجاعتهم  ــوا بش ــة عرف ــال اإلغاث ــي مج ف
ــدان األمل  ــو دليل على فق ــوريا إمنا ه من س
ــار الفوضى. فقد أجليت فرق اخلوذات  وانتش
البيضاء إلى األردن وسيمنح أفرادها اللجوء 
ــددا منهم.  ــد تأخذ بريطانيا ع ــي أوربا، وق ف

ــف أن إجالء هؤالء العاملني في اإلنقاذ  وتضي
ــاني فحسب وإمنا أيضا  لم يتم لسبب إنس
ــي ارتكبها  ــى اجلرائم الت ــهود عل ألنهم ش
ــد. وترى مونت كارلو أن  ــار األس الرئيس بش
ــد،  تراخي الدور الغربي صب في صالح األس
ــي دك املعارضة في  ــه ف ــرعت قوات ــد ش فق
ــر حملة  ــوريا، وحتض ــوب الغربي من س اجلن
ــمال. وتتوقع الصحيفة  ــى إدلب في الش عل
ــكل ضحايا هذه احلمالت العسكرية  أن يش
ــو االحتاد  ــني نح ــن الالجئ ــة جديدة م موج
ــة آمنة في  ــد هناك منطق ــي. فلم تع األورب

سوريا. وتشير الصحيفة إلى أن إدارة ترامب 
قالت الشهر املاضي إنها لن تتدخل حلماية 
ــن أن  ــم م ــى الرغ ــلحة، عل ــة املس املعارض
ــيا  الواليات املتحدة تدعم املعارضة سياس
وعسكريا. وتقول مونت كارلو البد أن يذهب 
ــد يوما ويأتي مكانه قائد يضمد اجلراح  األس
ــي أنه ينبغي  ــي الدميقراطية. وهذا يعن ويبن
ــورية اجلديدة  ــال الس ــتثمار في األجي االس
وفتح الفرص أمامها من أجل تولي املناصب 

السياسية في بالدها.

ديلي تيلغراف : ”الكيل بمكيالني“

ــاال  ــراف مق ــي تيلغ ــة ديل ــرت صحيف ونش
ــا تتحدث فيه عن مصير بريطانيني  افتتاحي
ــوريا في صفوف  اثنني قبض عليهما في س

تنظيم داعش.
ــات  للوالي ــت  وافق ــة  البريطاني ــة  احلكوم
ــا على احلكم  ــى عدم اعتراضه املتحدة عل
ــا في تنظيم  ــي حالة رجلني كان باإلعدام ف

الدولة اإلسالمية
وتقول الصحيفة إن وزير الداخلية البريطاني، 
ــني  ــريا لألمريكي ــق س ــد، واف ــاجد جاوي س
ــراض على  ــن االعت ــازل بريطانيا ع ــى تن عل

ــليمهما  ــدام الرجلني إذا مت تس ــم بإع احلك
ــات املتحدة، وذلك ألن  للمحاكمة في الوالي
ــت دون محاكمتهما  ــات قانونية حال صعوب
في بريطانيا، على الرغم من وجود معلومات 
ــل  ــي قت ــا ف ــن ضلوعهم ــتخباراتية ع اس
ــف أنه منذ هجمات  بريطانيني اثنني. وتضي
11 سبتمبر في الواليات املتحدة والهجمات 
ــالد  ــي الب ــني ف ــى البريطاني ــية عل الوحش
وخارجها.وأشارت ديلي تيلغراف إلى أنه على 
ــلمني البريطانيني  ــن أن مئات املس الرغم م
ــوف تنظيم الدولة  ــافروا للقتال في صف س
ــل أحد منهم  ــادرا ما أحي ــالمية فإن ن اإلس
ــة  ــت احلكوم ــاءلت إذ كان للمحاكمة.وتس
ــية من الذين  ــحب اجلنس ــلطة س متلك س
ــوات البريطانية، فلماذا لم  يقاتلون ضد الق
ــية الرجلني. وتضيف أن  ــحب اجلنس يتم س
ــتبقى تتساءل ملاذا ال يحاكم هذان  البالد س
ــالن في بريطانيا، بينما ال يوجد ما مينع  الرج

محاكمة اجلنود البريطانيني في البالد.

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

عنها .
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ــعوب العربية أن تتذوق يوماً إحدى الطبخات املعروفة  تتمنى الش
ــه من وضع  ــا تتردى في ــون خالصها مم ــا تك ــة، لعله بالدميقراطي
ــار في فهمه أو  ــادي ليس له مثيل ح ــي وأخالقي واقتص اجتماع
ــهم  ــالف توجهاتهم وأجناس ــفة باخت ــيره جميع الفالس تفس

وجنسياتهم.
ــعوب العربية نفسها خالل فترة زمنية بسيطة  فقد وجدت الش
ــزة النفس  ــعوب الدنيا لها، وجتيء ع ــرام ش ــدة مقومات احت فاق
ــعباً عربياً اآلن  ــاء في مقدمة املفقودات، فنادرا ما جند ش والكبري
يشعر بالفخر كما كان في السابق، بل على العكس، أصبح كل 
ــعب يحاول أن يتبرأ من انتمائه لوطنه، ولم تعد هناك احلمية  ش
ــهامة التي  ــتهرون بها، حتى الش ــي كان العرب يش ــرة الت والغي
ــاً بالعربي، هي األخرى وجدت طريقها  كانت صفة ملتصقة دائم

إلى النسيان.
ــبة للعربي، فقد وافتها  ــا الكرامة التي كان دونها املوت بالنس أم
املنية بعد أن وجدت الشعوب العربية نفسها متد يدها استجداءً 
ــت الذي مت فيه اختزال اجملتمعات العربية  ضرورات احلياة، في الوق
ــي والفقير، ومبعنى أدق  ــني فقط ال ثالثة لهما، وهما الغن في فئت

صائد مفترس، ومواطن فريسة.
ــة، لو ألقينا نظرة على عالم احليوان  وعلى ذكر املفترس والفريس
ــنجد احليوان  ــوازن الطبيعي فيه، فس ــيلة احلفاظ على الت ووس
الصائد ال يهاجم فريسته إال إذا كان جائعاً، وهذا سلوك أخالقي 
ــرء إال أن يوفي  ــتطيع امل ــه الغريزة احليوانية، وال يس ــي هذبت مثال
ــد إال متطلبات وجوده  ــو ال يصي ــن االحترام، فه ــه حقه م مرتكب
ــاه في هذه املرحلة  ــة يجب أن تخش ــتمراره، لذلك فالفريس واس
ــه، متارس الفرائس حياتها بال  ــط، أما حني يحصل على كفايت فق

خوف فهو حتماً لن يقترب منها.
ــى خرقه حيوان، فخرق  ــون الطبيعة الذي ال يجرؤ عل ــذا هو قان ه
القوانني صفة من صفات عالم اإلنسان فقط، فال جند األسد مثالً 
ــه، إمنا يأكل مثله في  ــك الغابة يتباهى مبنصبه وقوت رغم أنه مل
ذلك مثل أي حيوان آخر بال أي متييز، فعالم احليوان يسير بانتظام 

ودقة شديدين، فما يا ترى سر ذلك؟
ــن طالع عالم  س ــيطة جداً، فمن حُ ــؤال بس اإلجابة عن هذا الس
ــدم وجود منافقني ومطبلني يكيلون مللك الغابة املديح  احليوان ع
ــوراً بأمر ربه، كما ال  ــب للصيد أو رجع منه منص ــاء كلما ذه والثن
ــارين وبطانة ترتكب املصائب في  ــه مستش ــد لنفس يتخذ األس
ــى اجلميع بال  طبق عل ــون الطبيعة مُ ــة، أن قان ــه، واخلالص حمايت
ــد أو حمار أو فأر، الكل سواسية  ــتثناء، ال فرق لديهم بني أس اس

أمام القانون.
ــون من  ــو مختلف، فاملفترس ــان فه ــع في عالم اإلنس ــا الوض أم
ــعار  ــون أبداً باحتياجاتهم، بل أصابهم السُ ــر ال يكتف أهل البش
ــدالً من الصيد ليالً  ــم لتكرار الصيد مرات ومرات، وب الذي يدفعه
ــمح اهللا، أصبحوا يقومون بذلك جهاراً نهاراً،  بدوافع اخلجل ال س
ــهم بكل اخليرات، والفريسة اإلنسان يجب أال  ــتأثروا ألنفس فاس
ــه على مدار  ــددون يالحقون ــون املتع ــض له جفن، فاملفترس يغم

الساعة.

عادل الجوهري

رأي

 وكاالت / البينة الجديدة
رحبت السعودية وحلفاؤها اخلليجيون 
ــس األمريكي دونالد  العرب بقرار الرئي
ــحاب من اتفاق نووي مع  ترامب االنس
ــنوات من أن  ــذروا لس ــران بعدما ح إي
ــدود غطاء  ــر خلصمهم الل ــاق وف االتف
ــي، ويعكس  ــوذه اإلقليم ــيع نف لتوس
ــريع  ــعودية واإلمارات الس ــد الس تأيي
ــة  بصح ــا  إحساس ــب  ترام ــالن  إلع
ــان على  ــط الدولت ــا. وتضغ موقفهم
ــنطن كي تأخذ على محمل اجلد  واش
ــتية  ــج إيران للصواريخ الباليس برنام
ــي  ــلحة، وه ــات مس ــا جلماع ودعمه

تهديدات أمنية تعتبرانها وجودية.
وعبر املواطنون السعوديون عن فرحة 
ــروا على تويتر  غامرة إزاء اإلعالن، فنش
ــر  ــد األمي ــي العه ــب وول ــورا لترام ص
ــلمان مع تعليقات مثل  محمد بن س
«انتصرنا» و»اللعبة انتهت» و «أفعال 

ال أقوال».
وغرد أحدهم قائال «ال ميكن إبرام اتفاق 
مع الشيطان، والسعودية تدعم متاما 

قرار الرئيس ترامب... معا ننتصر».
ــران  ــع إي ــالف م ــى خ ــعودية عل والس
ــود، وتخوض كل  ــذ عق ــيعية من الش
ــة في  ــة بالوكال ــا طويل ــا حرب منهم
ــط وما وراءه، مبا في ذلك  الشرق األوس

ــية  ــلحة وأزمات سياس صراعات مس
في العراق وسوريا ولبنان واليمن.

ــرم عام  ــووي املب ــاق الن ــف االتف وخف
ــة العمل  ــم خط ٢٠١٥ واملعروف باس
الشاملة املشتركة، العقوبات مقابل 
ــا النووي  ــران من برنامجه أن حتد طه
ــدرة على صنع  ــازة الق ــا من حي ملنعه

قنبلة ذرية.
ــاض وأبوظبي،  ــرار ملوقف الري وفي تك
ــاق  االتف ــاد  انتق ــى  عل ــب  ترام دأب 
ــج الصواريخ  ــدى لبرنام ــه ال يتص ألن
ــطتها  ــي أو ألنش ــتية اإليران الباليس
ــي  ف ــا  لدوره أو   ٢٠٢٥ ــد  بع ــة  النووي
ــة. ومبعث قلق الدول  احلروب اإلقليمي

ــاق  االتف أن  ــو  ه ــة  العربي ــة  اخلليجي
ــه دول خارج مرمى نيران  تفاوضت علي

الصواريخ الباليستية اإليرانية.
ــعودية  الس ــة  اخلارجي وزارة  ــت  وقال
ــتغلت العائد  ــران «اس ــان إن إي في بي
ــات  العقوب ــع  رف ــن  م ــادي  االقتص
ــتمرار في  ــتخدمته لالس عليها واس

أنشطتها املزعزعة الستقرار املنطقة، 
ــر صواريخها  ــة من خالل تطوي وخاص
ــات  للجماع ــا  ودعمه ــتية،  الباليس

اإلرهابية في املنطقة».
ــرض العقوبات  ــدت حترك ترامب لف وأي
ــالمية  ــى اجلمهورية اإلس ــددا عل مج
ــت اجملتمع الدولي إلى العمل على  ودع
ــكله  «ضرورة معاجلة اخلطر الذي تش
ــلم  ــات إيران على األمن والس سياس
ــر  ــامل ال يقتص ــور ش ــني مبنظ الدولي
ــمل  ــا النووي، بل يش ــى برنامجه عل
ــا في  ــة مب ــطتها العدواني ــة أنش كاف
ذلك تدخالتها في شؤون دول املنطقة 

ودعمها لإلرهاب».
ــؤون  ــة اإلماراتي للش ــر الدول ــا وزي أم
اخلارجية أنور قرقاش فكتب على تويتر 
ــرت خطة العمل الشاملة  «إيران فس
ــة على  ــا موافق ــى أنه ــتركة عل املش
ــران املعتدية  ــة. إي ــا اإلقليمي هيمنته
ــك وبرنامجها  ــجعت نتيجة لذل تش
للصواريخ الباليستية أصبح هجوميا 

وميكن تصديره». 
وفي خطابه بالبيت األبيض، ندد ترامب 
ــريرة» التي متارسها  ــطة الش «باألنش
ــم جماعات مثل حزب  إيران ومنها دع
ــان والقاعدة، وهي  اهللا وحماس وطالب

اتهامات تنفيها طهران.

وكاالت / البينة الجديدة
ــن  مهاجري إن  ــون  محام ــال  ق
ــوا في  ــد جنح ــوا ق ــني كان نيجيري
ــط  ــر املتوس ــاز البح ــة اجتي رحل
احملفوفة باخملاطر في العام املاضي 
ــوى قضائية ضد إيطاليا  رفعوا دع
ــر  ــم عب ــاك حقوقه ــة انته بتهم
ــود ليبيا إلعادتهم إلى  دعمها جه

شمال أفريقيا.
ــس  مورينو-الك ــا  فيوليت ــت  وقال
ــارة القانونية في شبكة  املستش
ــة  العاملي ــة  القضائي ــرك  التح
ــخصا أقاموا  للصحفيني إن ١٧ ش
ــة  األوروبي ــة  ــام احملكم أم ــاوى  دع
ــس  ــان. ومورينو-الك ــوق اإلنس حلق
ــني وعدد من  ــني أربعة محام من ب
املنظمات اإلنسانية املنخرطة في 

القضية.
ــا  إيطالي إن  ــرون  املهاج ــول  ويق
ــن املعاهدة  ــدة بنود م انتهكت ع
ــان ومنها  ــوق اإلنس ــة حلق األوروبي
ــب  ــاس للتعذي ــض الن ــدم تعري ع
ــم  حياته ــض  وتعري ــتعباد  واالس
ــدة  املتح األمم  ــول  وتق ــر.  للخط

ومنظمات حقوق إنسان ومنظمات 
إعالمية إن املهاجرين واجهوا هذه 

الظروف في ليبيا.
ــذه أول قضية ترفع ضد إيطاليا  وه
بسبب قرارها دعم خفر السواحل 
ــة  ــا قضي روم ــرت  ــي. وخس الليب
 ٢٠١٢ ــام  ع ــة  احملكم ــس  نف ــي  ف
ــليم مهاجرين  ــبب قرارها تس بس
ــي البحر إلى  ــم ف ــرى اعتراضه ج

السلطات الليبية.
وتبرز القضية األزمة بني منظمات 
ــاة  ــاذ حي إلنق ــعى  ــانية تس إنس
ــر  البح ــرض  ع ــي  ف ــن  املهاجري
ــلطات الليبية املدعومة من  والس
ــاول منع  ــي التي حت ــاد األوروب االحت
الناس من اجتياز الرحلة احملفوفة 

باخملاطر في املقام األول.
ــة  ــدى وزارة الداخلي ــن ل ــم يك ول
ــرفت على هذه  اإليطالية التي أش

السياسة تعليق على املسألة.
ــم املتحدث باسم  وقال أيوب قاس
ــوات خفر  ــة إن ق ــة الليبي البحري
ــي  ف ــا  واجبه ــؤدي  ت ــواحل  الس
ــق عليها مع  ــروط املتف ــار الش إط

إيطاليا.
ــق  يتعل ــا  م ــي  ف ــه  أن ــاف  وأض
باالنتهاكات ضد املهاجرين فكلها 
ــات فردية وال ميكن أن  تعتبر تصرف
ترتكب مؤسسات الدولة في ليبيا 

مثل هذه األفعال.
ــلطات الليبية  وزودت إيطاليا الس
بسبع سفن مجددة ووعدت بتقدمي 
ــفن أخرى بينما وفر االحتاد  ثالث س
األوروبي تدريبا لنحو ١٩٠ من خفر 

السواحل الليبي.
ــرا في  ــت مؤخ ــق رفع ــول وثائ وتق
ــق أيضا  ــا تنس ــة إن إيطالي صقلي
ــواحل  الس ــر  خف ــع  م ــاالت  اتص
الليبي بشأن أي قوارب تتقطع بها 

السبل بعرض البحر.
ــن ٦٠٠ ألف مهاجر  ــل أكثر م ووص
ــة في ما  ــواطئ اإليطالي ــى الش إل
ــي ٢٠١٤ و٢٠١٧ ولكن هذه  بني عام
ــكل كبير  ــداد انخفضت بش األع
ــا وليبيا في  ــذ أن وقعت إيطالي من
ــام املاضي  ــن الع ــباط م فبراير/ش
ــتهدفت وقف  ــرة تفاهم اس مذك

تدفق املهاجرين.
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وكاالت / البينة الجديدة
ــم القاعدة  ــرع لتنظي هدد ف
ــن هجمات على عمليات  بش
ــمال  ــة في ش ــركات غربي ش
ــرب أفريقيا ووصفها بأنها  وغ
ــث  وح ــروعة»  مش ــداف  «أه

املسلمني على مقاطعتها.
وسبق أن شن تنظيم القاعدة 
ــالمي  اإلس ــرب  املغ ــالد  بب
ــآت،  منش ــى  عل ــات  هجم
السيما في اجلزائر حيث شن 
ــى محطة  ــا كبيرا عل هجوم
ــام  ــي ع ف ــي  الطبيع ــاز  للغ
ــرات  ٢٠١٣ أدى إلى مقتل عش

العمال.
وشن مقاتلو التنظيم كذلك 
يرتادها  ــادق  فن هجمات على 
ــي وبوركينا  ــي مال ــب ف أجان

فاسو وساحل العاج.

ــان  بي ــي  ف ــم  التنظي ــال  وق
ــذة  ــان مناب ــذا البي ــي ه «يأت
ــركات واملؤسسات  لكل الش
ــى  أول ــة  -وبدرج ــة  الغربي
ــة  ــا- العامل ــية منه الفرنس
(من  ــالمي  ــرب اإلس املغ ــي  ف
إلى موريتانيا) ومنطقة  ليبيا 
ــا بأنها  ــاحل وإخطار له الس

هدف مشروع للمجاهدين».
ــر  عب ــان  البي ــداول  ت ــرى  وج
شبكات التواصل االجتماعي 
ــايت الذي  ــه موقع س وترجم
ــب التنظيمات املتطرفة.  يراق
ــا،  وحص البيان بالذكر فرنس
السابقة  االستعمارية  القوة 
ــمال  ــدان ش ــم بل ــي معظ ف
ــرب أفريقيا، وحلفاءها في  وغ

املنطقة.
ــا أن  ــان «قررن ــي البي ــاء ف وج

ــذي يحافظ  ال العمق  نضرب 
ــذه  ه ــتمرارية  اس ــى  عل

وميكن  ــة  العميل ــات  احلكوم
احملتل الفرنسي من توفير رغد 

العيش والرخاء لشعبه».
ــدا  تزاي ــة  املنطق ــهدت  وش

ــالمي منذ  ــدد اإلس في التش
التي  ــا  ــي ليبي ــة ف االنتفاض
أطاحت مبعمر القذافي، وأدت 
ــت خاللها  ــى متكن فوض إلى 
ــلحة من نهب  الفصائل املس

مخازن األسلحة احلكومية.
وقادت فرنسا تدخال عسكريا 
ــي عام ٢٠١٣ للتصدي  في مال
التي  ــالمية  اإلس للجماعات 
ــمال البالد  ــيطرت على ش س

الصحراوي في ٢٠١٢.
ــس آالف اجلنود  ــزال لباري وال ي
ــة  منطق ــي  ف ــرين  املنتش
ــي غرب  ف ــرداء  اجل ــاحل  الس
ــة  عملي ــار  إط ــي  ف ــا  أفريقي
ــى  عل ــاء  القض ــتهدف  تس
وتعزز  ــلحة.  املس ــات  اجلماع
ــات املتحدة وجودها في  الوالي

املنطقة أيضا.
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وكاالت / البينة الجديدة
ــع  اجملم ــة  مجموع ــت  أعلن
املغربية  للفوسفات  الشريف 
ــن من  ــف ط ــترجاع ٥٥ أل اس
ــت معروضة  ــفات كان الفوس
ــزاد علني بجنوب  للبيع في م
ــرار قضائي  ــا مبوجب ق إفريقي
على خلفية استخراجها من 
ــة في ضربة  ــراء املغربي الصح

جديدة للبوليساريو.
وأوضح مدير الشؤون القانونية 
ــادت  ــحنة ع ــع أن «الش باجملم
مقابل  ــرعيني  الش ــا  ملالكيه
ــم يعترف  ــزي بعدما ل دوالر رم
ــرعية  ــل بش ــون محتم زب أي 
ــرعية الصفة  هذا املزاد، أو بش
ــا القضاء اجلنوب  التي منحه

إفريقي للبوليساريو».
ــفينة القادمة  واحتجزت الس
ــراء املغربية باجتاه  ــن الصح م
وزن  ــغ  يبل ــي  والت ــدا  نيوزيالن
ــف طن مبيناء  ــحنتها ٥٥ أل ش
بورت إليزابيث بجنوب افريقيا 
ــكوى  ــنة املاضية، إثر ش الس
ــاريو  ــا جبهة البوليس رفعته
ــي  ــوب افريق ــاض جن ــام ق أم
ــرعية امتالك  ــي ش ــن ف تطع

املغرب لهذه الشحنة.
ــوب  جن ــة  محكم ــررت  وق
ــع في  ــا للبي ــة عرضه إفريقي
ــي حزيران/يونيو  ــزاد علني ف م
ــع  اجملم ــره  اعتب ــا  م ــي،  املاض
الشريف للفوسفات «قرصنة 

سياسية».
ــان له إلى  ــار اجملمع في بي وأش

ــل»،  الفش ــى  إل آل  ــزاد  «امل أن 
إدانته للحجز بوصفه  مجددا 
ــادئ  للمب ــرا  خطي ــاكا  «انته
ــون وتهديدا  ــية للقان األساس
ــة».  العاملي ــارة  التج ــة  حلري
ــرب الصحراء جزءا  ويعتبر املغ

ال يتجزا من أراضيه.
ــكرية، مت  ــر مواجهات عس وإث
التوصل العام ١٩٩١ الى وقف 
ــه  ــرف علي ــار تش ــالق الن الط
ــالم تابعة لالمم  ــوة حفظ س ق
املتحدة في الصحراء املغربية. 
ــاريو  البوليس جبهة  وتطالب 
ــن اجلزائر، بتنظيم  املدعومة م
استفتاء تقرير مصير في هذه 
املنطقة في حني تقترح الرباط 

حكما ذاتيا حتت سيادتها.
ــفات  الفوس ــتغالل  اس ويعد 
ــتقاته قطاعا حيويا في  ومش
ــي وميثل نحو  ــاد املغرب االقتص
ربع الصادرات مبا يقارب معدل 
ــن مجموع  ــف باملئة م ٣ ونص
ــام، ويوفر  ــي اخل ــاجت الداخل الن
أكثر من ٢٢ ألف منصب عمل، 

وفق األرقام الرسمية.
ــريف  الش ــع  اجملم ــق  وحق
ــنة املاضية  ــفات الس للفوس
ــالت يناهز ٤٨ مليار  رقم معام
ــم (أكثر من  ونصف مليار دره
ــورو)، ما ميثل ارتفاعا  ٤ مليار ي
ــة  مقارن ــة  باملئ  ١٤ ــبة  بنس
ــنة ٢٠١٦، وتوجد أهم  ــع س م
ــة بخريبكة  ــه اإلنتاجي وحدات
ــون  العي ــة  وضاحي ــط)  (وس

(جنوب).

وكاالت / البينة  الجديدة
ــرائيلي  ــر التعليم اإلس هدد وزي
ــر لبنان  ــت بتدمي ــي بيني نفتال
اهللا  ــزب  ح ــم  هاج ــال  ح ــي  ف
ــدات  تهدي ــاءت  وج ــرائيل.  اس
ــرائيلي تعليقا على  الوزير االس
ــي االنتخابات  ــزب اهللا ف ــوز ح ف
ــيعية  الش واجلماعة  البرملانية. 
مدعومة من إيران وتقاتل قواتها 
ــار  ــوريا دعما لنظام بش في س

األسد.
ــي  اإللكترون ــع  املوق ــل  ونق
ــة  العبري ــف  معاري ــة  لصحيف
ــه «أصبح حزب  ــن بينيت قول ع
ــا مهما داخل احلكومة  اهللا العب
ــة ولذلك، فإن أي هجوم  اللبناني
ــيعني تدمير  ــرائيل س ــد إس ض
ــان». وأضاف بينيت أن «حزب  لبن

ــدا وجوديا  ــكل تهدي اهللا ال يش
ــكل  يش ــه  لكن ــرائيل،  إلس
ــا»،  له ــتراتيجيا  اس ــدا  تهدي
ــوة كبيرة في  متوعدا بـ»الرد بق
ــرائيل». ــت مهاجمة إس حال مت

ــب  ــن كث ــرائيل ع ــت إس وتابع
ــات البرملانية في  ــير االنتخاب س
ــكل حزب اهللا  ــان حيث يش لبن
ــلحة  ــانة أس ــذي ميتلك ترس ال
ضخمة، قلقا متناميا بالنسبة 

ــرت نتائج  ــرائيليني. وأظه لالس
ــات البرملانية في  أولية لالنتخاب
لبنان االثنني، إحراز حتالف حزب 
ــا كبيرا،  ــة أمل تقدم اهللا وحرك
على حساب تياري الوطني احلر 

الذي ينتمي إليه الرئيس ميشال 
ــتقبل بقيادة رئيس  عون، واملس
ــري. واتهم  ــعد احلري ــوزراء س ال
الوزير اإلسرائيلي إيران بـ»إرسال 
املسلحني من دول مختلفة إلى 
ــاريعها».  ــق مش ــوت لتحقي امل
ــون  يحب ال  ــون  «اإليراني ــال  وق
ــلون اآلخرين  املوت، لكنهم يرس
ــا طهران  ــل ذلك»، واصف من أج
ــل  بأنها «األخطبوط الذي يرس
ــزة وغيرها  ــان وغ ــه في لبن أذرع
ــم».  ــرائيل والعال ــة إس ملهاجم
ــرائيل  ــى أن «حرب إس ــت إل ولف
ــرة  ــرأس مباش ال ــت مع  أصبح
ــع أذرعها»، مضيفا «إذا  وليس م
اإليرانيون في حتركاتهم  استمر 
ــة، فسيكتشفون قريبا  البائس
ــام»  فيتن ــت  أصبح ــوريا  س أن 

ــرب الفيتنام  ــارة إلى ح ــي إش ف
ــرب الهندوصينية الثانية  أو احل
«ال  ــه  إن ــال  وق  .(١٩٧٥  -١٩٥٥)
يفضل مهاجمة إيران عسكريا 
ــي»، داعيا إلى  ــت احلال ــي الوق ف
ــني من  ــرورة اإلعداد والتحس ض
ــا  ملهاجمته ــرائيل  إس ــدرات  ق
ــرائيل  «إس أن  ــر  واعتب ــا.  الحق
ــوى من إيران وأن املعركة بيننا  أق
ــرة بعيدة،  ــوريا هي مغام في س
ــمح مبهاجمتنا  ــن نس ــا ل لكنن
ــرائيل  ــنت اس ــن قبلها». وش م
ــى أهداف  ــارات عل ــرات الغ عش
ــا حلزب  ــت إنه ــوريا قال ــي س ف
ــرارا أنها لن  اهللا وإيران وأكدت م
ــدد في  ــران بالتم ــمح لطه تس
ــوريا واقامة قواعد عسكرية  س

دائمة.
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اسعد عبد اهللا عبد علي

ــوارع  ــي واجلماهير متأل الش ــراق يغل الع
ــخطها  ــت لتعبر عن غضبها وس خرج
ــدين, فالظلم ال يطاق,  على كل الفاس
عقود طويلة من التفريط بحق اإلنسان  

ــح العدل حلما  أصب
ــا  وعندم ــا,  خيالي
ــالد  ب ــن  ع ــمع  نس
الغرب الكافر وكيف 
ــد  ــدل يتجس ان الع
ــوره,  ــل ص ــي أجم ف
نحزن ونتحسر على 

امتنا 
ــت ان أفكر حلل  حاول
ــذ العراق  ــن ينق ممك
ــوء  مما هو فيه من س
هذه  ــدت  فوج احلال 
ــرة للحل, لكن  الفك
ــت  تثبي ــب  يج اوال 

قاعدة مهمة قبل احلل.
- الركن األول للحل: اجتثاث الفاسدين 

من دون أي استثناءات
- الركن الثاني للحل: املرجعية وتأثيرها 

اجليد على الشارع
ــل: املهام الواجبة  ــن الثالث للح - الرك

التنفيذ بسرعة

ــي حل أزمة  ــي املهمة االهم ف يتمثل ف
ــم والبطالة  ــكن والصحة والتعلي الس
ــنوات بحيث  ــع س ــدد بأرب ــي فترة حت ف
ــذه األزمات, مع متابعة املرجع  تنتهي ه
ــا, فيقصي  ورجاله للحكومة  ــى  األعل
ــه, ويدفعه للقضاء  كل من يثبت تورط
حملاكمته, فال يترك األمور من دون مراقبة 

ومحاسبة.
ــتور  ــل: كتابة دس ــع للح ــن الراب - الرك

جديد
ــتور  ــي كتابة دس ــرة ه ــه االخي ومهمت
جديد, يقيم العدل والرحمة للعراقيني, 
ويحفظ حق كل مواطن, فيشكل جلنة 
ــه املرجعية ثم  ــتور وتبارك تكتب الدس
تصوت عليه اجلماهير لتثبيته, ويشترط 
ــتور احلالي  ــدل الدس ــوح, ب ــه الوض في
وكان منطلقا للتخاصم .ويكون حكم 
العراق بالتعيني من قبل 
املرجعية لثالثني سنة, 
وبعدها عندما يتشكل 
ــي للجماهير يفتح  وع
ــكيل األحزاب,  باب تش
االبتعاد  ــرط  ــن بش لك
واإلحلاد  ــة  الطائفي عن 
ــق  تواف وان  ــة,  والقومي
ــاء على  ــلطة القض س
ــيس  ــح صك التأس من
ــم  ــذا احلل ــزب. ه ألي ح
ــق االن, أدرك  ــن يتحق ل
ــد املنال,  ــدا انه بعي جي
ــم بتحققه  لكن لنحل
ــاج اآلخرون  ــد يحت ــتقبل, وق ــي املس ف
ــا نحن نذكر  ــر والتخطيط, وه للتذكي
ــطور  ــى ان تلهمهم الس ونخطط عس
ــف بطولي يحفظه التاريخ, ويكون  ملوق
ثوابه عظيما عند اهللا, وتعود من خالله 
ــنوات. ــلوب على مر الس ــوق املس احلق

عسى ان يتحقق هذا احللم قريبا.

سعاد حسن الجوهر

ــيطرة  ــتمرار التظاهرات وخروج بعضها عن الس مع اس
ــام  ــل من الضحايا فيها، وانقس ــقوط عدد غير قلي وس
ــارض، اجد من  ــأنها بني مؤيد ومع ــع العراقي بش اجملتم
ــى أن  ــتها بحيادية وموضوعية، عس ــب مناقش املناس
ــل واملنطق، واخلروج  ــة لتحكيم لغة العق تكون محاول

ــن أن حتقق  ــة نظر ميك بوجه
ــطية  ــى من الوس ــد األدن احل

واالعتدال ..
ــن  ــد م ــيء ال ب ــل كل ش قب
ــني  املواطن ــق  بح ــراف  االعت
ــلمي للتعبير  بالتظاهر الس
ــل  كف ــد  وق ــم،  آرائه ــن  ع
ــي هذا احلق  ــتور العراق الدس
في الفقرة ثالثا من املادة (٣٨) 
ــارت الى أن  ــي أش ــه، والت من
الدولة تكفل حرية االجتماع 
والتظاهر السلمي ومبا اليخل 

بالنظام العام واالداب.
وقبل النصوص الدستورية والقانونية اعتقد ان املطالبة 
ــط حقوق  باحلقوق واخلدمات العامة تعد واحدة من ابس
ــة دولة. وفي ذات الوقت اعتقد ان التظاهر  املواطن في أي
ــون املطالب بها  ــة إلى أن يك ــة باحلقوق بحاج واملطالب
مبستوى عال من االنضباط والوعي والشعور باملسؤولية 
ــؤولية التعبير  ــعبه، ذلك ألنه يتصدى ملس جتاه بلده وش
ــتوى  ــن املواطنني.اما اذا كان دون املس ــن آراء املاليني م ع
ــرة ميكن أن  ــكلة خطي ــبب مبش ــوب فإنه قد يتس املطل
ــات العامة  ــون ثمنها دماء األبرياء، وتخريب املؤسس يك
والبنى التحتية للدولة، وإثارة الفوضى واالضطرابات في 
اجملتمع، وغير ذلك من املشكالت التي تقترن غالبا بسوء 
ــيء الالفت في التظاهرات  ــر وغياب احلكمة. الش التدبي
التي يشهدها العراق حاليا أنها بدأت مبطالب مشروعة 
ــبة كبيرة من الشعب العراقي، إذ لم  والقت تعاطف نس

ــا االولى، اال أنها  ــلب في أيامه جند من علّق عليها بالس
ــلمي  ــارها الس ــت أو أُخرجت عن مس ــرعان ما خرج س
ــا باالقدام على  ــوبني عليه ــاري، وبدأ بعض احملس واحلض
ــركات  الش ــة  مهاجم ــا  اهمه كان  ــة  تخريبي ــال  أعم
ــذ احلدودية  ــي والنواف ــف الدول ــار النج ــة ومط النفطي
ــببا  ــة، فكانت هذه األعمال س ــض املباني احلكومي وبع
لنا  ــرقة للتظاهرات، والتي عوّ ــويه الصورة املش في تش
ــا انفك يكتوي  ــعب الذي م ــا في انصاف هذا الش عليه
ــذ عقود. وعلى الرغم من ذلك  بنيران األزمات اخلانقة من
م  جند أن احلكومة العراقية ابدت جتاوبا ملحوظا في تفهّ
ــوزراء الدكتور  ــد أصدر رئيس ال ــب املتظاهرين، فق مطال
ــة، كان أبرزها  ــن القرارات املهم ــدر العبادي حزمة م حي
ــات، واطالق احلصص  ــالق االموال ملعاجلة نقص اخلدم اط
ــن القرارات التي  ــر فرص العمل، وغيرها م املائية، وتوفي

كانت في مقدمة مطالب املتظاهرين.
ــرات  التظاه أن  ــول  الق ــن  ــذا ميك ل
ــتوى  ــى املس ــا عل ــت أهدافه حقق
النظري، أما على املستوى الواقعي 
فاألمر يحتاج إلى مقدمات أساسية 
ــات  ــك املقدم ــم تل ــا، واه لتنفيذه
ــة  اآلمن ــة  البيئ ــود  بوج ــل  يتمث
ــل  ــن تفعي ــي تضم ــتقرة الت واملس
ــي لتحقيق مطالب  ــد احلكوم اجله

املواطنني املشروعة.
ــوة  االخ ــض  بع ــرض  يعت ــد  وق
ــتمرار التظاهرات  ــني الس املتحمس
على هذا الطرح، لكونهم يعتقدون 
ــة تلك  ــن تلبي ــة ع ــز احلكوم بعج
ل  ــكّ ــتمرار التظاهرات يش املطالب؛ إال أني اعتقد ان اس
ــيما في ظل الظرف الراهن الذي مير  تهديدا خطيرا، ال س
به البلد، والذي لم يتعافى بعد من أزمة داعش االرهابية، 
ــض الدول  ــهدها بع ــي تش ــات الت ــل االضطراب ــي ظ وف
ــى مد نفوذها في  ــة، وتزاحم القوى الكبرى عل االقليمي
ة  ــل التقارير التي تؤكد حترّك جهات عدّ املنطقة، وفي ظ

لركوب موجة التظاهرات لتحقيق مكاسب خاصة.
ــة ال بد من  ــام حقيق ــا جتعلنا أم ــباب وغيره ــذه األس ه
االعتراف بها، وهي ضرورة احلفاظ على االستقرار، وإتاحة 
ــي معاجلة الكثير  ــة للحكومة إلثبات جديتها ف الفرص

من املشاكل التي يعاني منها املواطن العراقي.
ــب الوطن والتطلّع لبزوغ  ــا الوحيد في ذلك هو ح وعزاؤن
ــش الكرمي على  ــتقرار والرفاهية والعي فجر األمن واالس

ابنائه .. 

فوزي فارس جرص

ــو (ان ال  ــي فكتور هوغ ــب الفرنس ــال الكات ق
ــا) وميكننا ان  ــرة آن اوانه ــوى من فك ــيء اق ش
ــل اهمية. ان  ــية ال تق ــف الحقة سياس نظي
ــرة الى  ــي دفع فك ــن ازمة ف ــوى م ــيء اق ال ش
ــداث احلراك  ــة فأن اح ــراق في ازم ــام. الع االم
ــركان من  ــة الى ب ــت املنطق ــري حول اجلماهي
ــوف احلكومي رمبا يعقبه انتفاضات تطيح  اخل
ــف وجها لوجه  ــرى تق ــات ورؤوس اخ بحكوم
ــد يكتنفه الغموض مصدره  امام اعصار جدي
ــاف االنهار  ــة االجواء وجف ــراق وظالم حر الع

ــدم ابالية حكامه .. هناك  وتصحر اراضيه وع
ــا االجماع تربط  ــدة ما يقرب عليه فكرة واح
ــم آصرة بني  ــية مختلفة وتقي نظرات سياس
ــارة اننا  ــة واحملكومني تردد عب ــب احلاكم النخ
ــل للعاطلني  ــد من فرص عم ــة الى مزي بحاج
من الشباب واقتصاديات تعمل بكفاءة اعلى 
ــد استدامة  وقطاع عام وخاص اقوى ومنو اش
ــح البصائر  ــن تكفي لفت ــب املتظاهري ومطال
ــي التفكير وكثيرا  ــاعة صفاء ف والعقول واش
ــتراتيجية مهمة كبرى  ــاريع اس ما تنتج مش
ــا وعملت مبا  ــة واجبه ــت احلكوم ــا ادرك اذا م
ــتور. ان تفشي البطالة وعدم  نص عليه الدس
ــرطان  ــبه بالس ــغيل االيدي العاملة اش تش
ــطء مؤديا الى  ــع بب ــأكل الفرد واجملتم ــذي ي ال
ــاتها فيه  ــأس واالغتراب ومأس ــاب والي االكتئ
ــن  ــى م ــدورة وتخش ــات امله ــة بالطاق متمثل
ــى الناس فضيلة اليوم  كارثة اقتصادية تنس
الذي طالبوا فيه بتوفير اخلدمات الن اخلدمات 
ــع  ــاد ذات الطاب ــع االقتص ــوع ال تنف ــع اجل م

ــتقرار  ــي تتأثر بقوة في حاالت عدم االس الريع
ــة تتطلب  ــى اقتصاديات انتاجي ــال ال واالنتق
ــية  ــا طويال بينما تلبيه احلاجات االساس وقت
ــرزق تعد مهمة  ــاس وخاصة توفير مواد ال للن
ــن املصادمات  ــى ايضا م ــتعجلة ونخش مس
ــة واملتظاهرين  ــوات االمني ــتمرة بني الق املس
ــا بعد  ــي عليه ــاس انها قض ــن الن ــي ظ والت

انتخاب الشعب ملمثليه في احلكومة والبرملان 
من كان يظن ان مباراة كرة القدم بني الفريقني 
كالهما ميثل محافظة تتخللها احداث شغب 
ــي لتفرقة اجلمهور الذين  واطالق الرصاص احل
ــيعقبه  ــتبد س ــقوط حاكم مس ظنوا ان س
قيام دميقراطية شعروا بخيبة امل هذه االيام 
ــارات التغيير في  ــم مبس ــبب قلة ادراكه بس
ــة فعل اضطراري  ــخ حلراكات اجلماهيري التاري
ــعوب عندما تعلق امامها كل  تلجأ اليه الش
سبل االصالح والتغيير فيحدث بركان ال ميكن 
ــيطرة عليه او ميسك جلامه وبحدث  الحد الس
ــي محل جدال  ــيء ف االنفالت ويصبح كل ش
ــترك  ــؤال هل يبقى وطن مش وخصومة. الس
ــة ومناصريها؟ البد  ــن واحلكوم بني املتظاهري
ــيء  ــنوات طوال حتى يحدث ش من انتظار س
ــام وينتهي اخلالف وهذا من  يعيد الوفاق والوئ
ــا كانت  ــي البلد فمهم ــن واالمان ف ــر االم عم
املطالبات وما يتخللها من اعمال عنف وقمع 
ــتوى الكوارث  واعتقاالت يجب ان ال يكون مبس

ــعر  علينا ان نتهيأ الزمات اقتصادية حادة يش
ــعب  بوطأتها الفقراء واحملتاجني من ابناء الش
ــة  ــات التعبوي ــيطر اخلطاب ــي وستس العراق
ــيني  والتحذيرية التي يطلقها بعض السياس
ــعور  ــالطني يرافقها ضعف الش ــاظ الس ووع
ــني الدولة  ــن واالنصياع لقوان باالنتماء للوط
ــوا املثقفني  ــن املتظاهرين ان يول ــر م وال ننتظ
ــم ال  ــة النه ــة واملطلبي ــؤونهم التنظيمي ش
ــل وال نتفاجأ اذا رأينا  يدركون  وجودهم باالص
ــيوخ القبائل او  ــض منهم يلتف حول ش البع
ــاس الى كل  ــن الن الفراغ يعيد الن ــال الدي رج
ــعور باالمن واالمان في النهاية  االشكال للش
ــر كثيرا  قد تدخل في فوضى خالقة رمبا نخس
فتعقبها مرحلة خلق وامل فنتشكل مجددا 
على اسس صاحلة بعد معاناة لن تكون بطول 
ــرنا فيه كل شيء فكما  عقد الزمن الذي خس

قال الشاعر العربي:
ال تيأسوا ان تستردوا مجدكم  

                           فلرب مغلوب هوى ثم ارتقى

ــتعاله بنيران االطارات وصورة الفوضى  ــارع واش احتدام الش
ــوارع البلد مشهد ضبابي  ــقوط الضحايا في ش واخلراب وس
عنوانه املطالبة باخلدمات وفرص العمل، مطالبات مشروعة 
ــتراتيجية احللول  ــط غياب اس ــي ظل االزمات املتتالية وس ف
وتخبط اإلجراءات عوامل الفساد وسوء االدارة وضعف الدولة 
اساس تلك املشاكل، فبعد ان تنفس البلد الصعداء بخروجه 
ــدي االكبر  ــت اخلدمات التح ــي اصبح ــن االحتالل الداعش م
ــارع  ــرعة كبيرة لضمان هدوء الش ــا كان يتطلب س وتوفيره
وإعطاء احلقوق ملن جاهد وضحى وصبر وانتظر وأعطى فرصا 
ــات املتعاقبة ، لكن لم ترتب االولويات  طويلة االمد للحكوم
ــوز وآب والتهاب  ــابا لتم ــب حس ــن قبل احلكومة ولم حتس م
اجلو بحرارة حارقة ولم حتسب حسابا لعطش االفئدة وجوع 
ــرة التي  ــة ففي البص ــؤس املعيش ــك احلال وب ــون وضن البط
ــي ابنها على بحر من الذهب االسود ينظر بعني احلسرة  ميش
ــي محافظته وجتني  ــي تطوف ف ــة االجنبية وه ــى العمال عل
ــمس الالهبة يلهث لكسب  ــعة الش الدوالرات وهو حتت اش
ــن دون ان يجد اي فرصة تليق بوضع  ــه من هنا وهناك م عيش
ــف ملوحة املياه وينظر الى طفله  البصرة االقتصادي ويرتش
الرضيع في منزله وهو يصرخ من شدة احلرار وسعيرها بعد ان 

ــت خدمة  توفي
 ، ــاء  الكهرب
ت  ا ــر ه لتظا ا
ضعف  نتيجة 
ــك  وضن ــال  ح
خرجت  ــش  عي
ــب  ل لتطا
ال  ــوق  باحلق
اكثر، في الوقت 
ذاته لم يضبط 
ــا  عه يقا ا
عليها  ودخلت 
يع  ر ــا ملش ا
مة  ــمو ملس ا
ه  ــو ليتش
ــن  م ــهد  املش
ــى  ــة ال املطالب
صراع  ــاحة  س

ــا ال يرضيه  ــات ، وهذا م ــتهداف مؤسس وحرق وتخريب واس
ــخص وطني يطالب بحقوقه ، فهذا السلوك سيعقد  اي ش
ــن نقص اخلدمات  ــالد في منزلق اخطر م ــهد ويدخل الب املش
ــع االقتصادي  ــن الوض ــة ومع حتس ــل ، احلكوم ــرص العم وف
وتسجيل فائض باملوازنة ومغادرة االزمة االقتصادية تتحمل 
ــول مقنعة  ــرع بحل ــل ومهمتها االولى ان تس ــا يحص وزر م
وعملية لتسحب فتيل الفتنة وتعالج االزمة من دون الذهاب 
ــكيل احلكومة  الى ازمات اخرى لتحجيم االزمة احلالية ، تش
ــدي اخلطير والقوى  ــط التح املقبلة اصبح ضرورة ملحة وس
ــي البلد لذلك تقع  ــلطة ف ــرعي للس الفائزة هي الوريث الش
على مسؤوليتها املضي بتشكيل حكومة تضع نصب عينها 
ــى حتقيق الرفاه  ــل منذ اليوم االول عل ــات املاضية وتعم االزم
ــعب ، وهنا يجب ان ينطلق شعار موحد في التظاهرات  للش
ــدين والسراق وحتقيق العدل  ــلمية وهو مكافحة الفاس الس

واالنصاف من دون حرق واقتحام وتدمير .
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ــة واإلمالئية،  ــاء النحوي ــوع في األخط ــدف تالفي الوق به
واحلفاظ على سالمة املادة فكريا، نأمل من اخواننا الكتاب 
ــلوا الينا ابداعاتهم مطبوعة على قرص (سي دي)،  ان يرس

وليست مكتوبة بخط اليد. 
مع اإلعتزاز واحملبة

تنويــه..إلى كتابنا األعزاء

المقاالت المنشورة تعبر عن آراء اصحابها وليس بالضرورة ان تعبر عن رأي الصحيفةشؤون عراقية

عالء كاظم العقابي 

 خارطة طريق

Ú«Îäífl@k€b�fl@

عبد الخالق الفالح

ــى  ــة ال ــة الضروری ــی احلاج ــد عل ــة تؤك التجرب
تشكيل حكومة تكنوقراط واختيار شخصيات 
ــة وتلتزم  ــن احملاصص ــوءة، بعيدا ع ــة وكف نزيه
ــة للتنفيذ  ــقوف زمني ــي وبس ــج اصالح ببرنام
ــب في املكان املناسب،  ویوضع الشخص املناس
ــة الى توفر  ــارات واضحة وملموس مبا يعطي اش
ــر  ــق التغيي ــى طري ــير عل ــة للس االرادة الصادق
ــي و ال حتتمل اجراءات ترقيعية  واالصالح احلقيق
ــدي بحزم  ــا بالتص ــردة، وامن ــود اجمل ــداق للوع واغ
ــبل وخطط حقیقیة وباستنفار  ــاد وبس للفس
ــببة  ــوه املس ــر الوج ــد تغیی ــر بع ــوی اخلی کل ق
ــح ، وتلبية حاجات  وابعادها عن طریق التصحی
الناس اآلنية، من الطبيعي ان يحمل املتظاهرون 
ــوق مبوجب األمر  ــعارات املطلبیة بهذه احلق الش
ــي ١٠ متوز ٢٠٠٤ اخلاص بحرية  املرقم ١٩ املؤرخ ف
ــجاماً مع حق الشعب العراقي في  التجمع انس
ــر والتجمع  ــم في التظاه ــة التعبير وحقه حري

ــر املفروض على  ــلمي، وعلى اعتبار أن احلظ الس
ــجم مع حقوق  ــة التجمع والتظاهر ال ينس حري
ــات العراق مع  ــجم مع التزام ــان، وال ينس اإلنس
ــذا احلق يعد من بني احلقوق  ــذه احلقوق، إال أن ه ه
واحلريات األساسية التي أوالها الدستور التي من 
ــا دون تاخیر ومعاجلة ما  ــب احلكومة توفيره واج
تراكم من مشاكل وما علق من ملفات وفك اسر 
ــرة الكرمية  ــة لتأمني احلياة احل ــاریع املتوقف املش
ــق التظاهر تعبير  ــعب . کما ان ح ــة للش واآلمن
ــف أو قرار،  ــض واحتجاج على موق ــن حالة رف ع
ــر إصالحاً للحال،  ــة بحق يراه املتظاه أو املطالب
ــياً أو  ــن التظاهر سياس ــرض م ــا كان الغ ومهم
ــروع  ــد عرفها مش ــاً، فق ــاً أو اقتصادي اجتماعي
ع عدد غير محدود من املواطنني  القانون بأنها جتمّ
ــم أو املطالبة بحقوقهم التي  للتعبير عن آرائه
كفلها القانون والتي تنظم وتسير في الطرقات 
ــاد املتظاهرین من املس  ــاحات العامة ال بع والس
ــت الذي  ــا في الوق ــن هن ــة ونح ــوق العام باحلق
ــد املواطنني  ــتخدام العنف ض نرفض وندين اس
ــذه التظاهرات  ــن ه ــة م ــن الن احلقيق املتظاهري
بأنها ولدت من رحم املعاناة التي طال امدها، اننا 
ــدة وندين االعتداء  ــس الوقت نرفض وبش في نف
ــة  ــة واخلاص ــات العام ــى املؤسس ــاوز عل والتج
ــؤولین حتی وان  ــكن املس ومقار االحزاب ودور س
ــور الی هذا احلد من  ــرکاء في وصول االم کانوا ش
التدني بل علینا ان نحیلهم الی القضاء العادل 
ــکل حضاري الن هذه األفعال  ومحاسبتهم بش

ــراد التظاهرات وبني  ــروخاً كبيرة بني االف تولّد ش
الشعب، فتخسر مكانتها، لتعيد بناء ما رسخ 
ــك األجهزة  ــخير تل ــي أذهان العراقيني من تس ف
خلدمة السلطة، وعدم فهمها للحقوق واحلريات 
ــر  ــة ستخس ــتور، بالنتيج ــا الدس ــي وفره الت
ــد ان هناك  ــا ومكانتها، و جن ــا واحترامه قيمته
ــار التظاهرات  ــى التأثير على مس ــعی ال من يس
بوجهة معينة واتضح لنا بشكل ال یقبل الشك 
ــدة جهات ومجموعات  من يوجهها وان هناك ع
ــا و اهدافها اخلاصة  ــى غاياته ــت دفعها ال حاول
ــد حتقيقها  ــة تري ــا خطة خاص ــكل جهة له ف
ــرات ويظهروا  ــوا موجة التظاه ــوا ان يركب وحاول
ــا وامنا من  ــاند لها ال حبا به ــر املؤيد واملس مبظه
ــا ومن ثم افراغها  ــيطرة عليها وحرفه أجل الس
ــة بالقضاء على  ــا . ان املطالب ــا من جوهره متام
ــم ان ذلك  ــدين رغ ــؤولني اللصوص والفاس املس
ــام، ومطالبها  ــا الع ــا على طابعه ــر قطع ال يؤث
ــعبنا  ــاحقة من ابناء ش التي تؤيدها اغلبية س
ــون منهم وفي نفس  ــة احملرومون والكادح وخاص
ــوة التظاهرات  ــد علی ان ق ــت علینا التأکی الوق
ــلميتها وعدالة مطالبها، وملحني  تكمن في س
على توفير اخلدمات ومحاربة آفة الفساد وتوفير 
ــى التظاهر  ــر ال ــأت اجلماهي ــل . وجل ــرص العم ف
والتجمع، والسعي مبختلف االشكال القانونية 
ــا، التي لم جتد  ــهار مطالبه ــلمية الى اش والس
ــة تراهن على عامل  ــا مصغية، وكأن احلکوم اذان
ــعبي حتول  ــيانها، فيما الغضب الش الزمن لنس

ــخط والتذمر وظلت  تدريجيا الى بركان من الس
هذه املطالب اآلنية منها وذات البعد املستقبلي 
ــة ، والتي ال ميكن حلها وفقا ملنطق فرض  مهمول
االمر الواقع واستخدام الوسائل االمنية واالفراط 
ــات  ــى يقني من ان هذه املمارس ــا. فنحن عل فيه
ــتعصاء، وسيفتح  ــكلة ويزيدها اس تفاقم املش
ــعى لدس انفه في  ــال ملن يتربص ببلدنا ويس اجمل
ما يجري، داخليا وخارجيا . ما جرت من تظاهرات 

ــة البلد  ــل حاصل ألزم ــو حتصي ــات ه واحتجاج

سها متمثلة في تشکیل الدولة  ــاملة وأسّ الش
ــة الطائفية  ــاس احملاصص ــمها علی اس وتقس
ــد وحالة  ــور البل ــت اليه ام ــا وصل ــة، ومل واالثني
االنسداد واالحتقان التي تلف مختلف النواحي. 
وقد اطلقت موجة التظاهرات املطالبة باحلقوق 
ــاریع  مجبرة بعد ان اهملت احلکومة تنفیذ املش
ــدم املواطن جانبا وما اصابه من  املهمة التي تخ
ــعة  ــرى، والتي متيزت بس ــاد استش ــراب وفس خ
ــعة  ــمولها قطاعات واس ــا وش ــاركة فيه املش
ــالة  ــعب ، وکانت رس ومختلفة من طبقات الش

ــذرة من ان  ــل، ومح ــة ملنهج الفش ــة رافض قوي
االصرار عليه ال يعني إال تكرار الفشل. وأن يقفوا 
بوجه الفساد ويطالبوا مبحاسبة الفاسدين، وأن 
ــى احملاصصة  ــكيل حكومة تبنى عل مينعوا تش
ــع األول.  ــد البالد الى املرب ــيم املغامن وتعي وتقس
ــرة العمل اجلاد  ــر تكمن في مباش إن روح التغیی
الذي يوحد الصفوف حتت مظلة اإلجناز وليشمل 
بذلك جميع مناحي احلياة فعندما تكون مهمة 

احلکومة .
ــيرة  ــور التنفیذیة يس ــة وطنية تكون االم مهم

ــي  ــال، ال ف ــا طوي ــذ وقت ــدة ، وال تأخ ــر معق وغي
ــدا عن التدقيق  ــة، وال في التنقيح، بعي الصياغ
في نوايا الناس ومقاصدهم و من هنا قد تعددت 
ــرؤى حول قضية اإلصالح ولكن كقضية يجب  ال
ــكان . وتؤكد فكرة  ــان وامل ــع الزم ــب م ان تتناس
ــبيل  الس ــا  باعتباره ــة  التخصصی ــاركة  املش
الوحيد ملناقشة القضايا العامة بشكل سلمي 
ــي ال تخرج العملية عن  ودميقراطي وحضاري، ك
ــارها الصحيح وإطارها القانوني الطبيعي  مس

املتعارف عليه .

الغضب الشعبي تحول 
تدريجيا اُّـ بركان من 
السخط والتذمر وظلت 
هذه اِّـطالب اآلنية منها 
وذات البعد اِّـستقبلي 
مهمولة

 اننا بحاجة اُّـ مزيد من
 فرص عمل للعاطلني
 من الشباب واقتصاديات
 تعمل بكفاءة اعلى
وقطاع عام وخاص اقوى

 الشيء الالفت َّـ
 التظاهرات التي يشهدها
 العراق حاليا أنها بدأت
 بمطالب مشروعة والقت
 تعاطف نسبة كبرية من
الشعب العراقي

 حل أزمة السكن
 والصحة والتعليم
 والبطالة َّـ فرتة تحدد
 بأربع سنوات بحيث
تنتهي هذه األزمات

 الحكومة ومع تحسن
 الوضع االقتصادي
 وتسجيل فائض
 باِّـوازنة ومغادرة
 االزمة االقتصادية
تتحمل وزر ما يحصل
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سارة الزبيدي

ــرات في  ــذه االيام تظاه ــب ه ــهد بلدي احلبي يش
احملافظات الوسطى واجلنوبية وبغداد يطالب فيها 
ــعبنا احلكومة بتوفير اخلدمات االساسية  ابناء ش
وامللحة والتي لم يتم تأمينها خالل خمسة عشر 
ــة وارتفاع  ــباب ذاتية وموضوعي ــنة مضت الس س
ــي بعض احملافظات  ــب البطالة حتى وصلت ف نس
الى ٤٠٪ واعتقد ان السبب الرئيس هو عدم كفاءة 
ــؤولية القيادية  واختصاص البعض ممن حتمل املس
في هذه املؤسسات اخلدمية يضاف الى ذلك تلكؤ 
ــامل  ــادي اجلذري والش ــراءات االصالح االقتص اج

ــية  والسياس ــة  احلزبي ــات  بالصراع ــغال  واالنش
الداخلية وقد اعطى الشعب عذرا للحكومة اثناء 
احلرب على االرهاب واسهم مع احلكومة في حتقيق 
ــراق وكان ينتظر ان  ــرده من الع ــار عليه وط االنتص
ــدأ مرحلة االنتقال من مرحلة احلرب الى مرحلة  تب
السالم ومكافأة الشعب بتقدمي اخلدمات واالعمار 
ــن لم يتحقق  ــتثمار واحلد من البطالة ولك واالس
ــعب فحدث  ــي يتمناها الش ــرعة الت ــك بالس ذل

ماحدث وكانت االحتجاجات واملظاهرات.
ــب االنتباه  ــي الذي يج ــيء املهم واالساس ان الش

ــي بالرغم من  ــات الت ــض املؤسس ــو ان بع ــه ه ل
ــازات عديدة  ــت اجن ــاله قد حقق ــباب اع كل االس
ــزه البنك  ــو ما اجن ــتوى االقتصادي وه ــى املس عل
ــود وكفاءات ادارته قد حقق  املركزي العراقي بجه
ــاخ املتراكم باالحداث  ــة مضيئة في هذا املن نقط
والتحديات واالخفاقات لقد تعافى الدينار العراقي 
وارتفعت قدرته الشرائية للمواطن وترافق ذلك مع 
ــعار  ــدالت جيدة ومتوازنة لالس احملافظة على مع
ــكل  واحلد من التضخم وهذه االجنازات وحدها تش
ــية التي ساعد فيها البنك  احد االهداف االساس

ــادي.  ــود االقتص ــى الصم ــة عل ــزي احلكوم املرك
ــار االزمات  ــعب وجت ــداء الش ــظ ان اع ــك نالح لذل
ــروعة  ــتغالل احتجاجات املواطنني املش بدأوا باس
ــي حققها البنك املركزي  مبهاجمة النجاحات الت
ــي  ــل اليوم ــاك العم ــزوراً الرب ــاً م ــروا اعمام فنش
ــككوا ايضا  ــة واخلاصة وش ــارف احلكومي للمص
ــم باالضرار  ــن وااليحاء باتهامه ــا املتظاهري بنواي
ــام وكان البيان الصحفي للبنك املركزي  باملال الع
ــم كما ان  ــل خططه ــذا االعمام مزور افش بان ه
هؤالء اعداء النجاح اشاعوا بان سعر صرف الدوالر 

سيرتفع بسبب االحداث وفشلوا مرة اخرى. لذلك 
ــة احلكيمة للبنك املركزي اثبت  أؤكد ان السياس

انها التتأثر باالزمات.
ــاكل العراق هو  ــل جلميع مش ــا اعتقد ان احل وهن
ــار القيادات  ــاد واختي ــي لالقتص ــالح احلقيق االص
االقتصادية واملالية واملصرفية اخملتصة والناجحة 
ــراك  ــابقة واعتماد واش ــارب س ــا جت ــي لديه والت
ــة وفي كافة  ــي احلكومة املقبل ــاع اخلاص ف القط

اجملاالت واالختصاصات .
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ــاعدي الرئيس  شرع بعض مس
ــي  ــي النظر الى الـ « س بوش ف
ــكلة  ــه « باعتبارها مش . اي . اي
ــر الوكالة يخوض معركة  فمدي
ــان  ــض في ش ــت االبي ــع البي م
ــات نائب  ــاز وب ــج االحتج برنام
ــى اقتناع  ــيني عل ــس تش الرئي
ــي . اي .  ـــ « س ــي ال ــان محلل ب
ــر حرب  ايه « يعارضون في الس
ــات  التقومي ــربون  ويس ــراق  الع
ــلبية عن احلرب الى اعضاء  الس
ــم  اجلس ــي  وف ــرس  الكونغ
ــدر ما حاول بوش  الصحفي وبق
ــاس مقاومة  االس وتشيني في 
ــاء  النش  ٩/١١/ ــة  جلن ــط  ضغ

ــتخبارات  االس ــر  مدي منصب 
ــزة  باجه ــم  للتحك ــي  القوم
ــس االميركية الستة  التجس
ــر راى بعضهم في البيت  عش
ــة اضافية في  ــض منفع االبي
ــو ان يعيد  ــب اجلديد وه املنص
ــى  ال  » ــه  اي  . اي   . ــي  ـــ« س ال

حجمها الصحيح .
ــه  ــي . اي . اي ـــ « س ــت ال قدم

ــد  لدونال ــة  فرص ــة  الضعيف  »
ــع املتفاقم  ــفيلد فالوض رامس
ــا من  ــد بعض ــراق اخم ــي الع ف
الزهو باالنتصار لدى رامسفيلد 
ــن وزير الدفاع واصل  وفريقه لك
ــدا  ــرب بعي ــوض احل ــوده خل جه
ــال املعلنة في  ــن مناطق القت م
ــكلت تاريخيا مضمار  بلدان ش
ــدر  ــه « واص ــي . اي . اي ـــ « س ال
ــفيلد في ٢٠٠٤ توجيهها  رامس
سريا عرف داخليا في البنتاغون 
ــبكة القاعدة  ــر ش ــم « ام باس
التنفيذي « وسع سلطات قوات 
العمليات اخلاصة للقتل واالسر 
ــس في اكثر من دزينة  والتجس
ــح االمر القيادة  من البلدان ومن
ــات اخلاصة  ــتركة للعملي املش
ــي «فورت  ــزة ف ــدة املتمرك الوح
ــلفد  براغ»  التي اعتبرها رامس
اجليش النموذجي اجلديد حلقبة 
ــبتمبر  ــول /س ــد ١١ ايل ــا بع م
ــعة لشن عمليات  سلطة واس
ــي املمتدة  ــر قوس من االراض عب
ــا وصوال الى  ــمال افريقي من ش
بالذهاب  ــمح لهم  الفلبني وس
الى سوريا والصومال وباكستان 
ــب  مبوج ــة  املهم ــت  واحيط
ــرية  ــدة بالس ــلطات اجلدي الس
ــا مت االعتراف بها  الفائقة وقلم
الى العلن كما ان لم يتم اطالق 
اعضاء من الكونغرس عليها اال 

في شكل غير منتظم .
ــتركة  املش ــادة  القي ــت  اضح
للقوات اخلاصة واحدة من اكثر 
النجوم سطوعا في سماء وزارة 
الدفاع وزادت ميزانية العمليات 
ــني  ــن الضعف ــر م ــة اكث اخلاص
ــنوات لتبلغ  ــت س على مدى س
ــارات دوالر في  ــو ثمانية ملي نح
ــرا من  ٢٠٠٧ اال انها تبقى  كس
اخملصصة  البنتاغون  ــات  ميزاني
ــرات  والطائ ــفن  الس ــراء  لش
ــوال للقيادة  ــح االم ــر ان من غي
ــات اخلاصة  ــتركة للعملي املش
ــاء املزيد من  ــمح بانش ــم يس ل
فصائل اجلنود السريني وحسب 
ــى  ــال عل ــرف امل ــا بص ــل ايض ب
التي  ــتيات  واللوجس االمدادات 
ــوات  الق ــر  لعناص ــمح  ستس
ــا  ــوة دلت ــة وق ــة البحري اخلاص
ــات خفية اليام  باحتمال عملي
ــم  ــي ول ــى التوال ــابيع عل واس
ــتركة للقوات  تعد القيادة املش
اخلاصة قط قادرة على عمليات 
ــتغرق  النقاذ الرهائن بالكاد تس
ــل اصبحت كذلك  ــاعة ب ٢٤ س

قادرة على شن حروب وحدها .
ــتركة  املش ــادة  القي ــت  واثبت
ــذه القدر  ــات اخلاصة ه للعملي
ــدت الى  ــد عه ــراق فق ــي الع ف
ــة التابعة  ــات اخلاص قوة املهم
للجنرال ستانلي ماك كريستال 
ــي  ــدة ف ــرع القاع ــة ف مبهاجم

ــي  االرهاب ــادة  بقي ــو  وه ــالد  الب
ــب الزرقاوي  ــي مصع ــي اب االردن
ــو املوجة من  ــذت املوجة تل واخ

ــالد  ــاح الب ــل جتت ــف القات العن
ــم القاعدة في بالد  واعلن تنظي
للزرقاوي  ــع  التاب النهرين  مابني 
ــات  الهجم ــن  ع ــؤولية  املس

ــل اجلنود  ــاحقة على قواف الس
ــيعية  ــني واملواقع الش االميركي
ــادة في  ــح للق ــة واتض املقدس

امليدان في غضون اشهر قليلة 
ــرب  ــرد ان احل ــة التم ــى بداي عل
ــنوات  ــوال س ــتجلب ط ستس
جنودا اميركان الى البالد واطلق 
ــفيلد وكبير مستشاريه  رامس
ــتخبارات ستيفن  لشؤون االس
ــتركة  ــون يد القيادة املش كامب
ــوات اخلاصة حملاولة تعطيل  للق
ــد فتكا  ما اضحى الذراع االش

للتمرد العراقي .
اصبح شعار قوة املهام اخلاصة 
ــرة قدمية  ــي حظي ــزة ف املتمرك
ــالح اجلو العراقي في  تابعة لس
قاعدة البلد اجلوية «القتال من 
ــتخبارات « بقيت في  اجل االس
ــة الواح الكتابة البيضاء  البداي
التي تسهل محوها فارغة وقد 
ــتال وفريقه  جهزها ماك كريس
ــة  البياني ــات  اخملطط ــم  لرس
للمجموعة االرهابية وادرك ماك 
كريستال ان املشكلة ناجتة في 
معظمها من سوء التواصل بني 
ــكرية  العس القيادات  مختلف 
ــي العراق اذ انتفت  االمريكية ف
ــراءات املتعلقة  اال قلة من االج
ــا  فيم ــتخبارات  االس ــادل  بتب
بينها وسيكتب الحقا « شرعنا 

ــنا  ــي مراجعة للعدو والنفس ف
ــى الفهم «  وكالهما صعب عل
وظهر املدى القليل الذي يعرفه 
ــط تقارير  اجلميع في ٢٠٠٤ وس
ــني  العراقي ــود  اجلن ــان  ب ــد  تفي
اعتقلوا الزرقاوي على مقربة من 
الفلوجة واطلق االرهابي االردني 
عن طريق اخلطا مبا انه لم يعلم 

احد حقا كيف هو شكله .
ــة تطوير  ــي النهاي ــه ف ــدو ان يب
خطة احلملة وصممت الغارات 
الزرقاوي  ــبكة  ــد ش الليلية ض
ــالق نيران  ــاب واط ــس خللع ب لي
ــب بل  ــي كل االجتاهات وحس ف
ــتال اعتقد ايضا  ان ماك كريس
ــم ليس عدد اجلثث بل  انه مايه
املعلومات التي ميكن جمعها من 
خالل االستجوابات والتحليالت 
القضائية احلاسوبية في موقع 
ــن تقفي اثر  ــارة وعندئذ ميك الغ
االستخبارات الى مايشتبه بانه 
ــزل االمن التالي الذي يختبئ  من
ــر من القاعدة ارفع  فيهه عناص
مرتبة وتقول نظرية و انه يكفي 
ــة في الوريد لتمكن  وضع احلقن

معرفة املنظومة كلها .

ــتال ان يضمن  حاول ماك كريس
ــات  ــر مهمته باملنافس اال تتعث
ــرت مبهمات  ــي اض ــها الت نفس
ــي  ف ــة  اخلاص ــات  العملي
ــى ضباط  ــودد ال ــتان ت افغانس
ــي  ف  » ــه  اي  . اي   . ــي  س  » ـــ  ال
ــع ضابطا كبيرا في  العراق واقن
ــى جانبه  ــوس ال ــة باجلل الوكال

ــتعراض  في كل صباح في االس
اليومي الذي جتريه قوة املهمات 
ــر التطورات في  اخلاصة الى اخ
ــاحة املعركة وعلى بعد االف  س
االميال انكب احملللون العاملون 
ــادي في  ــى حكومي ع ــي مبن ف

ــس فرجينيا على غربلة  فيرفاك
ــا  ــي مت حتصيله ــات الت املعلوم
ــابقة  ــة الس ــارات الليل ــي غ ف
ــتخرجت  ــراق والتي اس في الع
ــو اس بي»  ـــ« ي ــات ال من فالش
ــراص  واالق ــة  ــف اخللوي والهوات
ــيب وامتالت  ــة للحواس الصلب
ــواح الكتابة التي  ــع الوقت ال م
يسهل محوها باسماء عناصر 
ــة  ــم احلركي ــاوي وبالقابه الزرق
ــود  وربطت خطوط القلم االس
بني مختلف االسماء – بحسب 
افضل ما يتكهن به اجلميع حول 
مدى الطريقة غير املتبلورة التي 
ــبكة االرهابية  ــارس بها الش مت

عملها .
ــريع  ــاعدت على النمو الس وس
ــتركة للعمليات  ــادة املش للقي
ــة داخلية اعدها  ــة دراس اخلاص
البنتاغون بطلب من رامسفيلد 
ــى  واوص  ٢٠٠٥ ــام  ع ــزت  واجن
ــش ان  ــى اجلي ــان عل ــر ب التقري
ــن امكاناته وقدراته  يضاعف م
ــات دائمة في  على تنفيذ عملي
ــة غير  مناطق متعددة حساس
ــورة . وتعني  ــاهلة ومحظ متس

في ترجمة للتعابير العسكرية 
ان تخوض حروبا سرية متزامنة 
ــر عدد ممكن من االماكن  في اكب
وحاز التقرير موافقة رامسفيلد 
ــد  القائ ــه  كتب ــد  وق ــة  الفوري
ــتركة  ــابق للعمليات املش الس
ــات اخلاصة اجلنرال واين  للعملي
ــكل ج – فيكرز –  ــغ وماي داونين

ــابق في  ــط خفي س ــو ضاب وه
ــه « حاز قدرا  ــي . اي . اي الـ « س
ــا مت تفصيل  ــهرة عندم من الش
ــلحة الى  ــي تهريب االس دوره ف
ــالل احلرب  ــي خ ــتان ف افغانس
ــاب (حرب  ــي كت ــوفيتية ف الس

ــون) وخلص في  ــارلي ويلس تش
ــى قوات  ــه عل ــى ان ــاس ال االس
ــة ان تؤدي دورا  العمليات اخلاص
ــرب ادارة بوش على  ــر في ح اكب
ــن اجلماعات  القاعدة وغيرها م
ــى ان جنود  ــة وانتهى ال االرهابي
املهمات اخلاصة يحتلون مواقع 
ــتان  ــدة في العراق وافغانس جي
ولكن ليس في حروب املستقبل 
ــتقبل  ــه ان قتال املس ــاء في وج
ــيجري في بلدان لسنا معها  س

في حالة حرب .
ــى تنفيذ  ــرع البنتاغون حت وش
ــرة داخل  ــس خط مهمات جتس
ــود  جن ــتغل  اس ــد  فق ــران  اي
ــة  احلرك ــة  اخلاص ــات  العملي
ــدود  ــر احل ــي تعب ــة الت التجاري
ــران  اي ــع  م ــراق  للع ــرقية  الش
ودفعوا العمالء الى عبور احلدود 
ــة  ــات تغطي ــتخدمني رواي مس
ــن  ــات ع ــع املعلوم ــة جلم مزيف
املنشآت العسكرية داخل غرب 
ايران وكان العمالء االجانب من 
املسيحيني  واالقباط  املسلمني 
االيرانيني ممن ميكنهم بسهولة 
ــدودي االيراني  ــن احل ــور االم عب
ــم  بخططه ــرون  يخب ــم  وه
ــاحنات من  ــراء حموالت ش لش
البضائع  ــن  م وغيرها  الفاكهة 
ــه صعب  ــران اال ان ــن داخل اي م
ــع مثل هذه  ــون م ــى البنتاغ عل
ــدودة للحدود ان  االختراقات احمل
ــذه املهمات على  يحصل من ه
ــة  ــة فعلي ــات ذات قيم معلوم
ــمح للبنتاغون  كما انه لم يس
ــاي عمليات تخريب او  بالقيام ب
قتل من جنود من احلرس الثوري 

االيراني .
ــي  ف ــر  كبي ــؤول  مس ــال  وق
ــي  ف ــون  البنتاغ ــتخبارات  اس
ــك الوقت ان الهدف احلقيقي  ذل
ــبكة  متثل ببناء ما امكن من ش
االستخبارات داخل ايران شبكة 
ميكن استغاللها اذا قرر الرئيس 
ــه اجتياح  ــوش او احد حلفائ ب
ــات في  ــر العملي ــالد ومت تبري الب
ــن  ــر م ــرار الكثي ــى غ ــران عل اي
املهمات العسكرية في مناطق 
ــة بانها متهيد  ــر معلن حرب غي

لساحة القتال .
ــيس  واخذ عمل اجلنود واجلواس
ــي .  ــزداد ابهاما وبقيت الـ «س ي
ــلطات اوسع  اي . ايه» متتلك س
ــون لتنفيذ مهمات  من البنتاغ
ــي العالم لكنه  في اي مكان ف
ــد االمر  ــب بع ــن االصع ــات م ب
الذي اصدره رامسفليد في عام 
٢٠٠٤ رؤية الفروق احلقيقية بني 
مهمة اجليش ومهمة الـ « سي 
ــتال  . اي . ايه» واقام ماك كريس
ــيس  ــدة مع اجلواس ــة جي عالق
ــل العراق لكنه  االمريكيني داخ
لم يتم تنسيق مهمات اجليش 
ــي . اي  ــع الـ «س ــل ايران م داخ
ــود جميع هؤالء  ــه» ومع وج . اي
ــريني الزاحفني في  العمالء الس
احلك اماكن العالم خلق غياب 
ــيق امكان حدوث كارثة  التنس
ــرى او فرصة ضائعة فبعدما  كب
الغى دونالد رامسفيلد في عام 
٢٠٠٥ مهمة باجور في باكستان 
اعتقادا منه ان العملية التي مت 
ــل محفوفة  ــا على عج وضعه
باخملاطر اجرى كل من البنتاغون 
ــه» لتصور  ــي . اي . اي ـــ «س و ال
مكامن اخلطا والتحقق من عدم 

تكرار الفشل 

ال
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اضحت القيادة اِّـشرتكة للقوات الخاصة 
واحدة من اكثر النجوم سطوعا َّـ سماء 
وزارة الدفاع وزادت ميزانية العمليات 

الخاصة اكثر من الضعفني

H31I@Ú‘‹ßa

اصدر رامسفيلد َّـ ٢٠٠٤ توجيها سريا عرف داخليا َّـ 
البنتاغون باسم  امر شبكة القاعدة التنفيذي وسع سلطات 

قوات العمليات الخاصة للقتل واالسر والتجسس

ادوارد مايررامسفيلد هروس بيروت
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في اطار سياستها الثابتة في احتاف القارئ العزيز باحدث املؤلفات التي تتناول 

قضايا حساسة وخطيرة تستعرض (البينة اجلديدة) واياكم وعلى شكل حلقات 

الكتاب املوسوم (حروب الظل .. احلروب السرية االمريكية اجلديدة) ملؤلفه (مارك 

ــر مذهلة عن حتول الـ  ــزة بولتزر ويتضمن الكتاب تقاري ــي) احلائز على جائ مازيت

(C.I.A) بعد احداث 11 ايلول 2001 الى آلة قتل سرية دولية ويكفي ان الصحفية 

املعروفة والتي تعمل في النيويورك االمريكية (جني ماير) قالت: ان كتاب مازيتي 

ــا هي ان يكون القارئ في  ــد من قراءته .. اما نحن فنقول ان مهمتن ــف والب مخي

قلب احلدث وهذا ما نسعى اليه.
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اسعد عبد اهللا عبد علي

ــوارع  ــي واجلماهير متأل الش ــراق يغل الع
ــخطها  ــت لتعبر عن غضبها وس خرج
ــدين, فالظلم ال يطاق,  على كل الفاس
عقود طويلة من التفريط بحق اإلنسان  

ــح العدل حلما  أصب
ــا  وعندم ــا,  خيالي
ــالد  ب ــن  ع ــمع  نس
الغرب الكافر وكيف 
ــد  ــدل يتجس ان الع
ــوره,  ــل ص ــي أجم ف
نحزن ونتحسر على 

امتنا 
ــت ان أفكر حلل  حاول
ــذ العراق  ــن ينق ممك
ــوء  مما هو فيه من س
هذه  ــدت  فوج احلال 
ــرة للحل, لكن  الفك
ــت  تثبي ــب  يج اوال 

قاعدة مهمة قبل احلل.
- الركن األول للحل: اجتثاث الفاسدين 

من دون أي استثناءات
- الركن الثاني للحل: املرجعية وتأثيرها 

اجليد على الشارع
ــل: املهام الواجبة  ــن الثالث للح - الرك

التنفيذ بسرعة

ــي حل أزمة  ــي املهمة االهم ف يتمثل ف
ــم والبطالة  ــكن والصحة والتعلي الس
ــنوات بحيث  ــع س ــدد بأرب ــي فترة حت ف
ــذه األزمات, مع متابعة املرجع  تنتهي ه
ــا, فيقصي  ورجاله للحكومة  ــى  األعل
ــه, ويدفعه للقضاء  كل من يثبت تورط
حملاكمته, فال يترك األمور من دون مراقبة 

ومحاسبة.
ــتور  ــل: كتابة دس ــع للح ــن الراب - الرك

جديد
ــتور  ــي كتابة دس ــرة ه ــه االخي ومهمت
جديد, يقيم العدل والرحمة للعراقيني, 
ويحفظ حق كل مواطن, فيشكل جلنة 
ــه املرجعية ثم  ــتور وتبارك تكتب الدس
تصوت عليه اجلماهير لتثبيته, ويشترط 
ــتور احلالي  ــدل الدس ــوح, ب ــه الوض في
وكان منطلقا للتخاصم .ويكون حكم 
العراق بالتعيني من قبل 
املرجعية لثالثني سنة, 
وبعدها عندما يتشكل 
ــي للجماهير يفتح  وع
ــكيل األحزاب,  باب تش
االبتعاد  ــرط  ــن بش لك
واإلحلاد  ــة  الطائفي عن 
ــق  تواف وان  ــة,  والقومي
ــاء على  ــلطة القض س
ــيس  ــح صك التأس من
ــم  ــذا احلل ــزب. ه ألي ح
ــق االن, أدرك  ــن يتحق ل
ــد املنال,  ــدا انه بعي جي
ــم بتحققه  لكن لنحل
ــاج اآلخرون  ــد يحت ــتقبل, وق ــي املس ف
ــا نحن نذكر  ــر والتخطيط, وه للتذكي
ــطور  ــى ان تلهمهم الس ونخطط عس
ــف بطولي يحفظه التاريخ, ويكون  ملوق
ثوابه عظيما عند اهللا, وتعود من خالله 
ــنوات. ــلوب على مر الس ــوق املس احلق

عسى ان يتحقق هذا احللم قريبا.

سعاد حسن الجوهر

ــيطرة  ــتمرار التظاهرات وخروج بعضها عن الس مع اس
ــام  ــل من الضحايا فيها، وانقس ــقوط عدد غير قلي وس
ــارض، اجد من  ــأنها بني مؤيد ومع ــع العراقي بش اجملتم
ــى أن  ــتها بحيادية وموضوعية، عس ــب مناقش املناس
ــل واملنطق، واخلروج  ــة لتحكيم لغة العق تكون محاول

ــن أن حتقق  ــة نظر ميك بوجه
ــطية  ــى من الوس ــد األدن احل

واالعتدال ..
ــن  ــد م ــيء ال ب ــل كل ش قب
ــني  املواطن ــق  بح ــراف  االعت
ــلمي للتعبير  بالتظاهر الس
ــل  كف ــد  وق ــم،  آرائه ــن  ع
ــي هذا احلق  ــتور العراق الدس
في الفقرة ثالثا من املادة (٣٨) 
ــارت الى أن  ــي أش ــه، والت من
الدولة تكفل حرية االجتماع 
والتظاهر السلمي ومبا اليخل 

بالنظام العام واالداب.
وقبل النصوص الدستورية والقانونية اعتقد ان املطالبة 
ــط حقوق  باحلقوق واخلدمات العامة تعد واحدة من ابس
ــة دولة. وفي ذات الوقت اعتقد ان التظاهر  املواطن في أي
ــون املطالب بها  ــة إلى أن يك ــة باحلقوق بحاج واملطالب
مبستوى عال من االنضباط والوعي والشعور باملسؤولية 
ــؤولية التعبير  ــعبه، ذلك ألنه يتصدى ملس جتاه بلده وش
ــتوى  ــن املواطنني.اما اذا كان دون املس ــن آراء املاليني م ع
ــرة ميكن أن  ــكلة خطي ــبب مبش ــوب فإنه قد يتس املطل
ــات العامة  ــون ثمنها دماء األبرياء، وتخريب املؤسس يك
والبنى التحتية للدولة، وإثارة الفوضى واالضطرابات في 
اجملتمع، وغير ذلك من املشكالت التي تقترن غالبا بسوء 
ــيء الالفت في التظاهرات  ــر وغياب احلكمة. الش التدبي
التي يشهدها العراق حاليا أنها بدأت مبطالب مشروعة 
ــبة كبيرة من الشعب العراقي، إذ لم  والقت تعاطف نس

ــا االولى، اال أنها  ــلب في أيامه جند من علّق عليها بالس
ــلمي  ــارها الس ــت أو أُخرجت عن مس ــرعان ما خرج س
ــا باالقدام على  ــوبني عليه ــاري، وبدأ بعض احملس واحلض
ــركات  الش ــة  مهاجم ــا  اهمه كان  ــة  تخريبي ــال  أعم
ــذ احلدودية  ــي والنواف ــف الدول ــار النج ــة ومط النفطي
ــببا  ــة، فكانت هذه األعمال س ــض املباني احلكومي وبع
لنا  ــرقة للتظاهرات، والتي عوّ ــويه الصورة املش في تش
ــا انفك يكتوي  ــعب الذي م ــا في انصاف هذا الش عليه
ــذ عقود. وعلى الرغم من ذلك  بنيران األزمات اخلانقة من
م  جند أن احلكومة العراقية ابدت جتاوبا ملحوظا في تفهّ
ــوزراء الدكتور  ــد أصدر رئيس ال ــب املتظاهرين، فق مطال
ــة، كان أبرزها  ــن القرارات املهم ــدر العبادي حزمة م حي
ــات، واطالق احلصص  ــالق االموال ملعاجلة نقص اخلدم اط
ــن القرارات التي  ــر فرص العمل، وغيرها م املائية، وتوفي

كانت في مقدمة مطالب املتظاهرين.
ــرات  التظاه أن  ــول  الق ــن  ــذا ميك ل
ــتوى  ــى املس ــا عل ــت أهدافه حقق
النظري، أما على املستوى الواقعي 
فاألمر يحتاج إلى مقدمات أساسية 
ــات  ــك املقدم ــم تل ــا، واه لتنفيذه
ــة  اآلمن ــة  البيئ ــود  بوج ــل  يتمث
ــل  ــن تفعي ــي تضم ــتقرة الت واملس
ــي لتحقيق مطالب  ــد احلكوم اجله

املواطنني املشروعة.
ــوة  االخ ــض  بع ــرض  يعت ــد  وق
ــتمرار التظاهرات  ــني الس املتحمس
على هذا الطرح، لكونهم يعتقدون 
ــة تلك  ــن تلبي ــة ع ــز احلكوم بعج
ل  ــكّ ــتمرار التظاهرات يش املطالب؛ إال أني اعتقد ان اس
ــيما في ظل الظرف الراهن الذي مير  تهديدا خطيرا، ال س
به البلد، والذي لم يتعافى بعد من أزمة داعش االرهابية، 
ــض الدول  ــهدها بع ــي تش ــات الت ــل االضطراب ــي ظ وف
ــى مد نفوذها في  ــة، وتزاحم القوى الكبرى عل االقليمي
ة  ــل التقارير التي تؤكد حترّك جهات عدّ املنطقة، وفي ظ

لركوب موجة التظاهرات لتحقيق مكاسب خاصة.
ــة ال بد من  ــام حقيق ــا جتعلنا أم ــباب وغيره ــذه األس ه
االعتراف بها، وهي ضرورة احلفاظ على االستقرار، وإتاحة 
ــي معاجلة الكثير  ــة للحكومة إلثبات جديتها ف الفرص

من املشاكل التي يعاني منها املواطن العراقي.
ــب الوطن والتطلّع لبزوغ  ــا الوحيد في ذلك هو ح وعزاؤن
ــش الكرمي على  ــتقرار والرفاهية والعي فجر األمن واالس

ابنائه .. 

فوزي فارس جرص

ــو (ان ال  ــي فكتور هوغ ــب الفرنس ــال الكات ق
ــا) وميكننا ان  ــرة آن اوانه ــوى من فك ــيء اق ش
ــل اهمية. ان  ــية ال تق ــف الحقة سياس نظي
ــرة الى  ــي دفع فك ــن ازمة ف ــوى م ــيء اق ال ش
ــداث احلراك  ــة فأن اح ــراق في ازم ــام. الع االم
ــركان من  ــة الى ب ــت املنطق ــري حول اجلماهي
ــوف احلكومي رمبا يعقبه انتفاضات تطيح  اخل
ــف وجها لوجه  ــرى تق ــات ورؤوس اخ بحكوم
ــد يكتنفه الغموض مصدره  امام اعصار جدي
ــاف االنهار  ــة االجواء وجف ــراق وظالم حر الع

ــدم ابالية حكامه .. هناك  وتصحر اراضيه وع
ــا االجماع تربط  ــدة ما يقرب عليه فكرة واح
ــم آصرة بني  ــية مختلفة وتقي نظرات سياس
ــارة اننا  ــة واحملكومني تردد عب ــب احلاكم النخ
ــل للعاطلني  ــد من فرص عم ــة الى مزي بحاج
من الشباب واقتصاديات تعمل بكفاءة اعلى 
ــد استدامة  وقطاع عام وخاص اقوى ومنو اش
ــح البصائر  ــن تكفي لفت ــب املتظاهري ومطال
ــي التفكير وكثيرا  ــاعة صفاء ف والعقول واش
ــتراتيجية مهمة كبرى  ــاريع اس ما تنتج مش
ــا وعملت مبا  ــة واجبه ــت احلكوم ــا ادرك اذا م
ــتور. ان تفشي البطالة وعدم  نص عليه الدس
ــرطان  ــبه بالس ــغيل االيدي العاملة اش تش
ــطء مؤديا الى  ــع بب ــأكل الفرد واجملتم ــذي ي ال
ــاتها فيه  ــأس واالغتراب ومأس ــاب والي االكتئ
ــن  ــى م ــدورة وتخش ــات امله ــة بالطاق متمثل
ــى الناس فضيلة اليوم  كارثة اقتصادية تنس
الذي طالبوا فيه بتوفير اخلدمات الن اخلدمات 
ــع  ــاد ذات الطاب ــع االقتص ــوع ال تنف ــع اجل م

ــتقرار  ــي تتأثر بقوة في حاالت عدم االس الريع
ــة تتطلب  ــى اقتصاديات انتاجي ــال ال واالنتق
ــية  ــا طويال بينما تلبيه احلاجات االساس وقت
ــرزق تعد مهمة  ــاس وخاصة توفير مواد ال للن
ــن املصادمات  ــى ايضا م ــتعجلة ونخش مس
ــة واملتظاهرين  ــوات االمني ــتمرة بني الق املس
ــا بعد  ــي عليه ــاس انها قض ــن الن ــي ظ والت

انتخاب الشعب ملمثليه في احلكومة والبرملان 
من كان يظن ان مباراة كرة القدم بني الفريقني 
كالهما ميثل محافظة تتخللها احداث شغب 
ــي لتفرقة اجلمهور الذين  واطالق الرصاص احل
ــيعقبه  ــتبد س ــقوط حاكم مس ظنوا ان س
قيام دميقراطية شعروا بخيبة امل هذه االيام 
ــارات التغيير في  ــم مبس ــبب قلة ادراكه بس
ــة فعل اضطراري  ــخ حلراكات اجلماهيري التاري
ــعوب عندما تعلق امامها كل  تلجأ اليه الش
سبل االصالح والتغيير فيحدث بركان ال ميكن 
ــيطرة عليه او ميسك جلامه وبحدث  الحد الس
ــي محل جدال  ــيء ف االنفالت ويصبح كل ش
ــترك  ــؤال هل يبقى وطن مش وخصومة. الس
ــة ومناصريها؟ البد  ــن واحلكوم بني املتظاهري
ــيء  ــنوات طوال حتى يحدث ش من انتظار س
ــام وينتهي اخلالف وهذا من  يعيد الوفاق والوئ
ــا كانت  ــي البلد فمهم ــن واالمان ف ــر االم عم
املطالبات وما يتخللها من اعمال عنف وقمع 
ــتوى الكوارث  واعتقاالت يجب ان ال يكون مبس

ــعر  علينا ان نتهيأ الزمات اقتصادية حادة يش
ــعب  بوطأتها الفقراء واحملتاجني من ابناء الش
ــة  ــات التعبوي ــيطر اخلطاب ــي وستس العراق
ــيني  والتحذيرية التي يطلقها بعض السياس
ــعور  ــالطني يرافقها ضعف الش ــاظ الس ووع
ــني الدولة  ــن واالنصياع لقوان باالنتماء للوط
ــوا املثقفني  ــن املتظاهرين ان يول ــر م وال ننتظ
ــم ال  ــة النه ــة واملطلبي ــؤونهم التنظيمي ش
ــل وال نتفاجأ اذا رأينا  يدركون  وجودهم باالص
ــيوخ القبائل او  ــض منهم يلتف حول ش البع
ــاس الى كل  ــن الن الفراغ يعيد الن ــال الدي رج
ــعور باالمن واالمان في النهاية  االشكال للش
ــر كثيرا  قد تدخل في فوضى خالقة رمبا نخس
فتعقبها مرحلة خلق وامل فنتشكل مجددا 
على اسس صاحلة بعد معاناة لن تكون بطول 
ــرنا فيه كل شيء فكما  عقد الزمن الذي خس

قال الشاعر العربي:
ال تيأسوا ان تستردوا مجدكم  

                           فلرب مغلوب هوى ثم ارتقى

ــتعاله بنيران االطارات وصورة الفوضى  ــارع واش احتدام الش
ــوارع البلد مشهد ضبابي  ــقوط الضحايا في ش واخلراب وس
عنوانه املطالبة باخلدمات وفرص العمل، مطالبات مشروعة 
ــتراتيجية احللول  ــط غياب اس ــي ظل االزمات املتتالية وس ف
وتخبط اإلجراءات عوامل الفساد وسوء االدارة وضعف الدولة 
اساس تلك املشاكل، فبعد ان تنفس البلد الصعداء بخروجه 
ــدي االكبر  ــت اخلدمات التح ــي اصبح ــن االحتالل الداعش م
ــارع  ــرعة كبيرة لضمان هدوء الش ــا كان يتطلب س وتوفيره
وإعطاء احلقوق ملن جاهد وضحى وصبر وانتظر وأعطى فرصا 
ــات املتعاقبة ، لكن لم ترتب االولويات  طويلة االمد للحكوم
ــوز وآب والتهاب  ــابا لتم ــب حس ــن قبل احلكومة ولم حتس م
اجلو بحرارة حارقة ولم حتسب حسابا لعطش االفئدة وجوع 
ــرة التي  ــة ففي البص ــؤس املعيش ــك احلال وب ــون وضن البط
ــي ابنها على بحر من الذهب االسود ينظر بعني احلسرة  ميش
ــي محافظته وجتني  ــي تطوف ف ــة االجنبية وه ــى العمال عل
ــمس الالهبة يلهث لكسب  ــعة الش الدوالرات وهو حتت اش
ــن دون ان يجد اي فرصة تليق بوضع  ــه من هنا وهناك م عيش
ــف ملوحة املياه وينظر الى طفله  البصرة االقتصادي ويرتش
الرضيع في منزله وهو يصرخ من شدة احلرار وسعيرها بعد ان 

ــت خدمة  توفي
 ، ــاء  الكهرب
ت  ا ــر ه لتظا ا
ضعف  نتيجة 
ــك  وضن ــال  ح
خرجت  ــش  عي
ــب  ل لتطا
ال  ــوق  باحلق
اكثر، في الوقت 
ذاته لم يضبط 
ــا  عه يقا ا
عليها  ودخلت 
يع  ر ــا ملش ا
مة  ــمو ملس ا
ه  ــو ليتش
ــن  م ــهد  املش
ــى  ــة ال املطالب
صراع  ــاحة  س

ــا ال يرضيه  ــات ، وهذا م ــتهداف مؤسس وحرق وتخريب واس
ــخص وطني يطالب بحقوقه ، فهذا السلوك سيعقد  اي ش
ــن نقص اخلدمات  ــالد في منزلق اخطر م ــهد ويدخل الب املش
ــع االقتصادي  ــن الوض ــة ومع حتس ــل ، احلكوم ــرص العم وف
وتسجيل فائض باملوازنة ومغادرة االزمة االقتصادية تتحمل 
ــول مقنعة  ــرع بحل ــل ومهمتها االولى ان تس ــا يحص وزر م
وعملية لتسحب فتيل الفتنة وتعالج االزمة من دون الذهاب 
ــكيل احلكومة  الى ازمات اخرى لتحجيم االزمة احلالية ، تش
ــدي اخلطير والقوى  ــط التح املقبلة اصبح ضرورة ملحة وس
ــي البلد لذلك تقع  ــلطة ف ــرعي للس الفائزة هي الوريث الش
على مسؤوليتها املضي بتشكيل حكومة تضع نصب عينها 
ــى حتقيق الرفاه  ــل منذ اليوم االول عل ــات املاضية وتعم االزم
ــعب ، وهنا يجب ان ينطلق شعار موحد في التظاهرات  للش
ــدين والسراق وحتقيق العدل  ــلمية وهو مكافحة الفاس الس

واالنصاف من دون حرق واقتحام وتدمير .
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ــة واإلمالئية،  ــاء النحوي ــوع في األخط ــدف تالفي الوق به
واحلفاظ على سالمة املادة فكريا، نأمل من اخواننا الكتاب 
ــلوا الينا ابداعاتهم مطبوعة على قرص (سي دي)،  ان يرس

وليست مكتوبة بخط اليد. 
مع اإلعتزاز واحملبة

تنويــه..إلى كتابنا األعزاء

المقاالت المنشورة تعبر عن آراء اصحابها وليس بالضرورة ان تعبر عن رأي الصحيفةشؤون عراقية

عالء كاظم العقابي 

 خارطة طريق

Ú«Îäífl@k€b�fl@

عبد الخالق الفالح

ــى  ــة ال ــة الضروری ــی احلاج ــد عل ــة تؤك التجرب
تشكيل حكومة تكنوقراط واختيار شخصيات 
ــة وتلتزم  ــن احملاصص ــوءة، بعيدا ع ــة وكف نزيه
ــة للتنفيذ  ــقوف زمني ــي وبس ــج اصالح ببرنام
ــب في املكان املناسب،  ویوضع الشخص املناس
ــة الى توفر  ــارات واضحة وملموس مبا يعطي اش
ــر  ــق التغيي ــى طري ــير عل ــة للس االرادة الصادق
ــي و ال حتتمل اجراءات ترقيعية  واالصالح احلقيق
ــدي بحزم  ــا بالتص ــردة، وامن ــود اجمل ــداق للوع واغ
ــبل وخطط حقیقیة وباستنفار  ــاد وبس للفس
ــببة  ــوه املس ــر الوج ــد تغیی ــر بع ــوی اخلی کل ق
ــح ، وتلبية حاجات  وابعادها عن طریق التصحی
الناس اآلنية، من الطبيعي ان يحمل املتظاهرون 
ــوق مبوجب األمر  ــعارات املطلبیة بهذه احلق الش
ــي ١٠ متوز ٢٠٠٤ اخلاص بحرية  املرقم ١٩ املؤرخ ف
ــجاماً مع حق الشعب العراقي في  التجمع انس
ــر والتجمع  ــم في التظاه ــة التعبير وحقه حري

ــر املفروض على  ــلمي، وعلى اعتبار أن احلظ الس
ــجم مع حقوق  ــة التجمع والتظاهر ال ينس حري
ــات العراق مع  ــجم مع التزام ــان، وال ينس اإلنس
ــذا احلق يعد من بني احلقوق  ــذه احلقوق، إال أن ه ه
واحلريات األساسية التي أوالها الدستور التي من 
ــا دون تاخیر ومعاجلة ما  ــب احلكومة توفيره واج
تراكم من مشاكل وما علق من ملفات وفك اسر 
ــرة الكرمية  ــة لتأمني احلياة احل ــاریع املتوقف املش
ــق التظاهر تعبير  ــعب . کما ان ح ــة للش واآلمن
ــف أو قرار،  ــض واحتجاج على موق ــن حالة رف ع
ــر إصالحاً للحال،  ــة بحق يراه املتظاه أو املطالب
ــياً أو  ــن التظاهر سياس ــرض م ــا كان الغ ومهم
ــروع  ــد عرفها مش ــاً، فق ــاً أو اقتصادي اجتماعي
ع عدد غير محدود من املواطنني  القانون بأنها جتمّ
ــم أو املطالبة بحقوقهم التي  للتعبير عن آرائه
كفلها القانون والتي تنظم وتسير في الطرقات 
ــاد املتظاهرین من املس  ــاحات العامة ال بع والس
ــت الذي  ــا في الوق ــن هن ــة ونح ــوق العام باحلق
ــد املواطنني  ــتخدام العنف ض نرفض وندين اس
ــذه التظاهرات  ــن ه ــة م ــن الن احلقيق املتظاهري
بأنها ولدت من رحم املعاناة التي طال امدها، اننا 
ــدة وندين االعتداء  ــس الوقت نرفض وبش في نف
ــة  ــة واخلاص ــات العام ــى املؤسس ــاوز عل والتج
ــؤولین حتی وان  ــكن املس ومقار االحزاب ودور س
ــور الی هذا احلد من  ــرکاء في وصول االم کانوا ش
التدني بل علینا ان نحیلهم الی القضاء العادل 
ــکل حضاري الن هذه األفعال  ومحاسبتهم بش

ــراد التظاهرات وبني  ــروخاً كبيرة بني االف تولّد ش
الشعب، فتخسر مكانتها، لتعيد بناء ما رسخ 
ــك األجهزة  ــخير تل ــي أذهان العراقيني من تس ف
خلدمة السلطة، وعدم فهمها للحقوق واحلريات 
ــر  ــة ستخس ــتور، بالنتيج ــا الدس ــي وفره الت
ــد ان هناك  ــا ومكانتها، و جن ــا واحترامه قيمته
ــار التظاهرات  ــى التأثير على مس ــعی ال من يس
بوجهة معينة واتضح لنا بشكل ال یقبل الشك 
ــدة جهات ومجموعات  من يوجهها وان هناك ع
ــا و اهدافها اخلاصة  ــى غاياته ــت دفعها ال حاول
ــد حتقيقها  ــة تري ــا خطة خاص ــكل جهة له ف
ــرات ويظهروا  ــوا موجة التظاه ــوا ان يركب وحاول
ــا وامنا من  ــاند لها ال حبا به ــر املؤيد واملس مبظه
ــا ومن ثم افراغها  ــيطرة عليها وحرفه أجل الس
ــة بالقضاء على  ــا . ان املطالب ــا من جوهره متام
ــم ان ذلك  ــدين رغ ــؤولني اللصوص والفاس املس
ــام، ومطالبها  ــا الع ــا على طابعه ــر قطع ال يؤث
ــعبنا  ــاحقة من ابناء ش التي تؤيدها اغلبية س
ــون منهم وفي نفس  ــة احملرومون والكادح وخاص
ــوة التظاهرات  ــد علی ان ق ــت علینا التأکی الوق
ــلميتها وعدالة مطالبها، وملحني  تكمن في س
على توفير اخلدمات ومحاربة آفة الفساد وتوفير 
ــى التظاهر  ــر ال ــأت اجلماهي ــل . وجل ــرص العم ف
والتجمع، والسعي مبختلف االشكال القانونية 
ــا، التي لم جتد  ــهار مطالبه ــلمية الى اش والس
ــة تراهن على عامل  ــا مصغية، وكأن احلکوم اذان
ــعبي حتول  ــيانها، فيما الغضب الش الزمن لنس

ــخط والتذمر وظلت  تدريجيا الى بركان من الس
هذه املطالب اآلنية منها وذات البعد املستقبلي 
ــة ، والتي ال ميكن حلها وفقا ملنطق فرض  مهمول
االمر الواقع واستخدام الوسائل االمنية واالفراط 
ــات  ــى يقني من ان هذه املمارس ــا. فنحن عل فيه
ــتعصاء، وسيفتح  ــكلة ويزيدها اس تفاقم املش
ــعى لدس انفه في  ــال ملن يتربص ببلدنا ويس اجمل
ما يجري، داخليا وخارجيا . ما جرت من تظاهرات 

ــة البلد  ــل حاصل ألزم ــو حتصي ــات ه واحتجاج

سها متمثلة في تشکیل الدولة  ــاملة وأسّ الش
ــة الطائفية  ــاس احملاصص ــمها علی اس وتقس
ــد وحالة  ــور البل ــت اليه ام ــا وصل ــة، ومل واالثني
االنسداد واالحتقان التي تلف مختلف النواحي. 
وقد اطلقت موجة التظاهرات املطالبة باحلقوق 
ــاریع  مجبرة بعد ان اهملت احلکومة تنفیذ املش
ــدم املواطن جانبا وما اصابه من  املهمة التي تخ
ــعة  ــرى، والتي متيزت بس ــاد استش ــراب وفس خ
ــعة  ــمولها قطاعات واس ــا وش ــاركة فيه املش
ــالة  ــعب ، وکانت رس ومختلفة من طبقات الش

ــذرة من ان  ــل، ومح ــة ملنهج الفش ــة رافض قوي
االصرار عليه ال يعني إال تكرار الفشل. وأن يقفوا 
بوجه الفساد ويطالبوا مبحاسبة الفاسدين، وأن 
ــى احملاصصة  ــكيل حكومة تبنى عل مينعوا تش
ــع األول.  ــد البالد الى املرب ــيم املغامن وتعي وتقس
ــرة العمل اجلاد  ــر تكمن في مباش إن روح التغیی
الذي يوحد الصفوف حتت مظلة اإلجناز وليشمل 
بذلك جميع مناحي احلياة فعندما تكون مهمة 

احلکومة .
ــيرة  ــور التنفیذیة يس ــة وطنية تكون االم مهم

ــي  ــال، ال ف ــا طوي ــذ وقت ــدة ، وال تأخ ــر معق وغي
ــدا عن التدقيق  ــة، وال في التنقيح، بعي الصياغ
في نوايا الناس ومقاصدهم و من هنا قد تعددت 
ــرؤى حول قضية اإلصالح ولكن كقضية يجب  ال
ــكان . وتؤكد فكرة  ــان وامل ــع الزم ــب م ان تتناس
ــبيل  الس ــا  باعتباره ــة  التخصصی ــاركة  املش
الوحيد ملناقشة القضايا العامة بشكل سلمي 
ــي ال تخرج العملية عن  ودميقراطي وحضاري، ك
ــارها الصحيح وإطارها القانوني الطبيعي  مس

املتعارف عليه .

الغضب الشعبي تحول 
تدريجيا اُّـ بركان من 
السخط والتذمر وظلت 
هذه اِّـطالب اآلنية منها 
وذات البعد اِّـستقبلي 
مهمولة

 اننا بحاجة اُّـ مزيد من
 فرص عمل للعاطلني
 من الشباب واقتصاديات
 تعمل بكفاءة اعلى
وقطاع عام وخاص اقوى

 الشيء الالفت َّـ
 التظاهرات التي يشهدها
 العراق حاليا أنها بدأت
 بمطالب مشروعة والقت
 تعاطف نسبة كبرية من
الشعب العراقي

 حل أزمة السكن
 والصحة والتعليم
 والبطالة َّـ فرتة تحدد
 بأربع سنوات بحيث
تنتهي هذه األزمات

 الحكومة ومع تحسن
 الوضع االقتصادي
 وتسجيل فائض
 باِّـوازنة ومغادرة
 االزمة االقتصادية
تتحمل وزر ما يحصل
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سارة الزبيدي

ــرات في  ــذه االيام تظاه ــب ه ــهد بلدي احلبي يش
احملافظات الوسطى واجلنوبية وبغداد يطالب فيها 
ــعبنا احلكومة بتوفير اخلدمات االساسية  ابناء ش
وامللحة والتي لم يتم تأمينها خالل خمسة عشر 
ــة وارتفاع  ــباب ذاتية وموضوعي ــنة مضت الس س
ــي بعض احملافظات  ــب البطالة حتى وصلت ف نس
الى ٤٠٪ واعتقد ان السبب الرئيس هو عدم كفاءة 
ــؤولية القيادية  واختصاص البعض ممن حتمل املس
في هذه املؤسسات اخلدمية يضاف الى ذلك تلكؤ 
ــامل  ــادي اجلذري والش ــراءات االصالح االقتص اج

ــية  والسياس ــة  احلزبي ــات  بالصراع ــغال  واالنش
الداخلية وقد اعطى الشعب عذرا للحكومة اثناء 
احلرب على االرهاب واسهم مع احلكومة في حتقيق 
ــراق وكان ينتظر ان  ــرده من الع ــار عليه وط االنتص
ــدأ مرحلة االنتقال من مرحلة احلرب الى مرحلة  تب
السالم ومكافأة الشعب بتقدمي اخلدمات واالعمار 
ــن لم يتحقق  ــتثمار واحلد من البطالة ولك واالس
ــعب فحدث  ــي يتمناها الش ــرعة الت ــك بالس ذل

ماحدث وكانت االحتجاجات واملظاهرات.
ــب االنتباه  ــي الذي يج ــيء املهم واالساس ان الش

ــي بالرغم من  ــات الت ــض املؤسس ــو ان بع ــه ه ل
ــازات عديدة  ــت اجن ــاله قد حقق ــباب اع كل االس
ــزه البنك  ــو ما اجن ــتوى االقتصادي وه ــى املس عل
ــود وكفاءات ادارته قد حقق  املركزي العراقي بجه
ــاخ املتراكم باالحداث  ــة مضيئة في هذا املن نقط
والتحديات واالخفاقات لقد تعافى الدينار العراقي 
وارتفعت قدرته الشرائية للمواطن وترافق ذلك مع 
ــعار  ــدالت جيدة ومتوازنة لالس احملافظة على مع
ــكل  واحلد من التضخم وهذه االجنازات وحدها تش
ــية التي ساعد فيها البنك  احد االهداف االساس

ــادي.  ــود االقتص ــى الصم ــة عل ــزي احلكوم املرك
ــار االزمات  ــعب وجت ــداء الش ــظ ان اع ــك نالح لذل
ــروعة  ــتغالل احتجاجات املواطنني املش بدأوا باس
ــي حققها البنك املركزي  مبهاجمة النجاحات الت
ــي  ــل اليوم ــاك العم ــزوراً الرب ــاً م ــروا اعمام فنش
ــككوا ايضا  ــة واخلاصة وش ــارف احلكومي للمص
ــم باالضرار  ــن وااليحاء باتهامه ــا املتظاهري بنواي
ــام وكان البيان الصحفي للبنك املركزي  باملال الع
ــم كما ان  ــل خططه ــذا االعمام مزور افش بان ه
هؤالء اعداء النجاح اشاعوا بان سعر صرف الدوالر 

سيرتفع بسبب االحداث وفشلوا مرة اخرى. لذلك 
ــة احلكيمة للبنك املركزي اثبت  أؤكد ان السياس

انها التتأثر باالزمات.
ــاكل العراق هو  ــل جلميع مش ــا اعتقد ان احل وهن
ــار القيادات  ــاد واختي ــي لالقتص ــالح احلقيق االص
االقتصادية واملالية واملصرفية اخملتصة والناجحة 
ــراك  ــابقة واعتماد واش ــارب س ــا جت ــي لديه والت
ــة وفي كافة  ــي احلكومة املقبل ــاع اخلاص ف القط

اجملاالت واالختصاصات .
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اربيل,  محافظة  الى  وصل 
االحد,  االول  امس  مساء 
بكرة  االوملبي  منتخبنا  وفد 
في  للدخول  حتضيرا  القدم 
ملدة  ميتد  تدريبي  معسكر 
سبعة ايام يواجه من خالله 
االيراني على دفعتني  نظيره 
في اطار حتضيرات املنتخبني 
االسيوية  االلعاب  لبطولة 

يومي الـ٢٥ والـ٢٨.
وقال املدير الفني للمنتخب 
شهد  عبدالغني  االوملبي 
وفد  وصل  لـ(املالعب): 
املنتخب االوملبي مساء امس 
محافظة  الى  االحد  االول 
العاصمة  من  قادما  اربيل 
للدخول  استعدادا  بغداد 
قصير  تدريبي  معسكر  في 
امام  مواجهتان  تتخلله 
اطار  في  االيراني  االوملبي 
فعالية  النطالق  حتضيراتنا 

كرة القدم ضمن منافسات 
في  االسيوية  االلعاب  دورة 

اندونيسيا.
واضاف: سنخوض       وحدتنا 
التدريبية االولى على ملعب 
حيث  حريري  فرانسوا 
سيتم التركيز على مفردات 
تدريبية بسيطة بعيدة عن 
بحكم  التدريبي  التحميل 
قادمني  الالعبني  اغلب  ان 
شاق.وبني:  موسم  من 

خلدمات  سيفتقد  املنتخب 
سبعة من العبيه ممن ميثلون 
اجلوية  والقوة  النفط  ناديي 
مبقدورهم  يكون  لن  حيث 
املنتخب  بتجمع  االلتحاق 
في عمان ان مت، كونه مهددا 
الغياب  جانب  الى  بااللغاء 
التجريبية  املباراة  عن 
الى  التوجه  قبل  االخيرة 
كوريا  امام  اندونيسيا 
اجلنوبية في سيئول بسبب 

في  نادييهما  مع  ارتباطهم 
االولى  اجلولة  منافسات 
العربية  االندية  لبطولة 
ان ينخرطوا فعليا مع  على 
االوملبي في جاكارتا.واوضح: 
في  لبس  هناك  يكون  قد 
الوسط الرياضي حول بعض 
اختيارها  مت  التي  االسماء 
القانونية  السن  فوق 
العشرين  بقائمة  اخلاصة 
وهمام  حسن  ”جالل  وهم 

ناطق“،  وسعد  طارق 
من  كل  استبعاد  مت  فيما 
جالل  واحمد  علي  ”خضر 
القائمة  عن  طه“  ومنار 
ستشارك  التي  النهائية 

في البطولة.
قائالً:  حديثه  واختتم 
يزال  ال  الفني  اجلهاز 
بانتظار معرفة املنتخبات 
جانبنا  الى  ستكون  التي 
ان  بعد  اجملموعة  في 
املنظمة  اللجنة  اصدرت 
التي  القرعة  باعادة  قرارا 
ستتم في الرابع والعشرين 
الفتا  اجلاري.  متوز  شهر  من 
وضع  الفني  اجلهاز  ان  الى 
الذي  التدريبي  البرنامج 
في  مباراتنا  واولى  يتالءم 
في  ستقام  التي  البطولة 
الشهر  من  عشر  اخلامس 

املقبل.

ــباب  ــة ووزارة الرياضة والش ــادات الرياضي ــى كافة االحت ال
واللجنة االوملبية حتيطكم (( البينة اجلديدة )) علما بانها 
ــؤولة عمن يدعون االنتساب لها من الصحفيني  غير مس
ــدار من قبل هيئة حترير  ــمها الرياضي ي الرياضيني وان قس
ــا التحريري عبر مصادر خاصة  رياضة خاصة تزاول عمله

لذا اقتضى التنويه 

@È��ÌÏ��‰��m

   
ــة الحتاد  ــة التنفيذي ــو اللجن ــد عض اك
ــتمرار مواجهة  الكرة يحيى كرمي, ان اس
ــة واالحتاد وجها  ــباب والرياض وزارة الش
ــلبي جدا ولن  ــم امر س ــه في احملاك لوج
يفضي الى التطور واالرتقاء بواقع الكرة 
ــيما ان االختالفات املاضية  العراقية س

اكلت من جرف عمل االحتاد كثيرا.
رأب الصدع

وقال كرمي بصراحة متناهية على اجلميع 
ــا تقدمت  ــوزارة اذا م ــي متاما ان ال ان يع
ــني اجلانبني  ــو رأب الصدع ب بخطوة نح
فان احتاد الكرة سيتقدم بعشر خطوات, 
ــم نلمس مثل  ــن على ارض الواقع ل ولك
ــى العكس من ذلك  هذا املوضوع بل عل
ــتمرا من خالل  ــدا مس ــاهد   تصعي نش
ــاد  ــد احت ــدة ض ــكاوى جدي ــدم بش التق

الكرة.
ــبق  ــابقة خطيرة س ــاف: هناك س واض
ــة بعملية  ــا املتمثل ــا ان حتدثنا عنه لن
ــتئجار مالعب الدولة الى املنتخبات  اس
ــذي ال يوجد من يعمل  ــة، االمر ال الوطني
فيه في مختلف دول العالم, الفتا الى ان 
ــقيقة والصديقة  العديد من الدول الش

تفتح مالعبها امام منتخباتنا الوطنية 
ــور مالية، فهل  ــن دون املطالبة باية ام م
ــوال من  ــتحصال ام ــم اس ــل ان يت يعق

االحتاد في بلدنا؟!.
وبني: لن نؤسس الى عمل ميكن ان تكون 
ــلبية من  ــه العديد من التداعيات الس ل
ــع الوزارة باخلصوص  خالل توقيع عقد م
املذكور، حيث يلتزم االحتاد بقرار التعاطي 
ــيرا  ــى وفق ما هو متعارف عليه, مش عل
ــوزارة تقدمت  ــه الى ان ال ــي الوقت ذات ف
ــا يخص االيرادات  ــوى قضائية في م بدع

املالية البالغة ٤٢٥ مليون دينار.

خالفات شخصية

واوضح: بعد ان انصفنا القضاء العراقي 
ــد  ــة بتبدي ــكوى اخلاص ــوص الش بخص
ــي قضية خليجي البحرين  املال العام ف
ــدة بخصوص االمور  فتحت قضية جدي
ــراق واالردن،  ــاراة الع ــة مبب ــة اخلاص املالي
ــت  ــث مت ــات حي ــالث مرافع ــا ث وحضرن
ــي اخملتص بالعقد  ــا من القاض مطالبتن
ــف مالي  ــا وجد بكش ــوزارة اذا م ــع ال م
بكل ما صرف خالل استضافة املنتخب 
الشقيق، وبانتظار حسم القضية خالل 
ــد املرافعة اجلديد, ولكن من اجل ان  موع
ــتقبل السيد  نتعامل بحيادية، الم يس
ــني واملنتخب  الوزير االمير علي بن احلس

االردني بنفسه في البصرة!؟، فلماذا يتم 
فتح هذا املوضوع في الوقت احلالي؟!.

ــيرا الى ان على الوزارة ان ال تعكس  مش
ــن  ــدد م ــع ع ــخصية م ــا الش خالفاته
ــترك  ــى العمل املش ــاد عل ــاء االحت اعض
ــي غاية  ــادى امورا ف ــني وتتف ــني اجلانب ب
ــلبية قد تكون لها اثار هدامة على  الس
مستقبل العالقات التي هي بحاجة الى 
ــالء لردم اية هوة يحاول البعض  دور العق
ــث الهدف  ــعها من خالل احادي ان يوس
ــباب  منها التأثير في رأي وديدن وزير الش
ــه بعني االحترام  ــة الذي ننظر ل والرياض
ــا  ــه خصوص ــى كل عمل عل ــر  والتقدي

تشييد وتطوير البنى التحتية.
نشر الغسيل

ــار الى انه اذا ما وصل االحتاد الى  كرمي اش
ــام احملاكم،  ــدود مع الوزارة ام طريق مس
ــى االحتاد  ــى اللجوء ال ــيجبر عل فانه س
ــف  ــرة القدم من اجل الكش الدولي لك
ــة باحملكمة، على  عن كل امللفات اخلاص
الرغم من ان اعضاء االحتاد يحاولون قدر 
ــيل الداخلي  ــر الغس ــكان عدم نش االم
ــة االحتاد  ــال الدولية.وحول ني ــى احلب عل
ــرة املمتاز  ــة دوري الك ــص عدد اندي تقلي

ــه من جلنة  ــذي مت تقدمي ــال: املقترح ال ق
ــع  ــن جمي ــة وم ــابقات درس بعناي املس
ــروج بنتيجة ميكن من  اجلوانب بغية اخل
ــيس لدوري يليق بسمعة  خاللها التأس
ــا ان  ــة خصوص ــرة العراقي ــخ الك وتاري
ــا ان العدد الكبير الذي  اجلميع يعي متام
ــن يصب في  ــي ل ــدوري احلال ــهده ال يش
ــرة العراقية.مبينا ان  ــاء بواقع الك االرتق
ــاع من  ــة مبدئية باالجم ــاك موافق هن
جميع اعضاء االحتاد سيما بعد ان ملسنا 
ــدد االندية  ــاً باملقترح لتقليص ع ترحيب
ــيصار الى التصديق بشكل رسمي  وس

على القرار خالل االجتماع املقبل.
ــيتم التصديق  ــب ذلك س ــى جان وزاد: ال
ــادي الذي يحاول  ــا على معاقبة الن ايض
ــابقة من خالل  ــب بلوائح املس ان يتالع
ــحاب ملباراة واحدة او خوض بعض  االنس
املباريات بعدد العبني اقل مما هو متعارف 
ــن رصيده  ــت نقاط م ــم س عليه، بحس
ــيثبت ذلك  ــب, حيث س ــي اي تالع لتالف
ــني االندية  ــيوزع ب ــي الكراس الذي س ف
ــذي يحدد زمنيا  قبيل انطالق الدوري وال
ــات بدقة من دون تأجيل او ارجاء  املنافس

اال في حال وجود استحقاق وطني.
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ــاد  ــي االحت ــابقات ف ــة املس ــفت جلن  كش
ــن اتخاذها اجراءات  املركزي لكرة القدم ع
ــلبية التي رافقت  ــد من الظواهر الس للح
ــات دوري  ــخة املنقضية من منافس النس

الكرة املمتاز.
وقال نائب رئيس جلنة املسابقات يحيى كرمي  
بال شك ان اللجنة شخصت امورا سلبية 
ــابقة دوري الكرة املمتاز، حيث  رافقت مس

ــن اجتماعاتهم  ــاء اللجنة م ــف اعض كث
ــول واملعاجلات  ــل وضع احلل ــرا من اج مؤخ
ــاف:  واض ــتقبالً.  مس ــا  تكراره ــادي  لتف
ــيتم التصديق  ــي س ــم الت ــرارات االه الق
ــرة املقبل  ــالل اجتماع احتاد الك عليها خ
ــاول ان يتحايل  ــذي يح ــة النادي ال معاقب
على لوائح املسابقة من خالل االنسحاب 
ملباراة واحدة او خوض بعض املباريات بعدد 
ــم  العبني اقل مما هو متعارف عليه، بحس

ست نقاط من رصيده لتالفي اي تالعب.
ــختها املقبلة  ــابقة في نس واضاف: املس
ــر  التي من املؤمل ان تنطلق في الرابع عش
ــهر ايلول املقبل ستشهد تغييرات  من ش
ــابقة، الى جانب  ــب في مصلحة املس تص
ــا املباريات من دون  توزيع كراس يحدد زمني
وجود اية تأجيالت باستثناء االستحقاقات 

اخلاصة باملنتخبات الوطنية.

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

ــل االحتاد  ــر او ذاك، داخ ــرف املؤث ــاء هذا الط ــد ذريعة ارض ــم تع   ل
ــة العراق لفرق  ــى بطولة دوري اندي ــي او خارجه، لالبقاء عل العراق
ــكلها احلالي من جهة عدد الفرق  ــة املمتازة لكرة القدم بش الدرج
ــك بعد ان اخفق  ــو (٢٠) فريقاً، مهضومة، وذل ــاركة فيها، وه املش
ــم الرياضي املاضي ٢٠١٧-٢٠١٨,  اكثر من ثلث فرق الدوري في املوس
ــف الدرجة  ــتقيم مع تصني ــتوى فني يس ــي اداء مبارياتها مبس ف
املمتازة، وعجزت ادارات االندية في توفير املتطلبات املالية ملدربيها 

والعبيها . 
ــزام مبتطلبات اللعب  ــرق، ال تقوى على االلت ــررون من وجود ف متض
ــرة القدم مطالب مبراجعة  ــة املمتازة, يؤكدون ان احتاد ك في الدرج
ــريعة لتنظيم بطولة دوري اندية الدرجة املمتازة من جهة عدد  س
ــون على (١٤) فريقا  ــا , واالتفاق (يجب) ان يك ــاركة فيه الفرق املش
ــى ان هذا الطرف املؤثر  ــيرون ال ــا على اكثر تقدير، ويش او (١٦) فريق
ــتمرار الدوري  او ذاك، الذي يفرض رأيه على االحتاد، ويجبره على اس
املمتاز بالكيفية احلالية من جهة عدد الفرق املشاركة فيه، ال ميلك 
ــيير امور فريقه, وتغطية نفقات  امللعب املالئم واملال الكافي لتس

ــاركته في بطولة  مش
ــراق  الع ــة  اندي دوري 
ــة املمتازة  لفرق الدرج
ــا  كم ــد  واح ــم  ملوس
اسلفت, فكيف ميكن 
ــرف املؤثر ان  لهذا الط
العراقي  ــاد  االحت يكره 
لكرة القدم على قبول 
وجهة نظره بوجود ٢٠ 
فريقا في بطولة دوري 
الدرجة  ــرق  لف االندية 

املمتازة .
ــرق  ف ان  ــب  والعجي
ــاء وكربالء  ــة املين اندي

ــن املالعب في العراق في  ــو، التي متلك ثالثة من افضل واحس وزاخ
هذه االيام, عانت من ازمات مالية خانقة تسببت في هبوط كربالء 
وزاخو الى الدرجة االدنى, وهي الدرجة االولى, ورأينا امليناء، صاحب 
التاريخ املضيء وأحد قالع كرة القدم في العراق على مدى اكثر من 
ــيير شأنيه املالي  اربعة عقود, كيف يدفع ثمن عجز ادارته في تس

والفني, خسائر موجعة, وأداءً ال ميت بصلة لكرة امليناء..
ــروع، اقول يجب ان يتحرك الالعبون الذين  ومن باب التحريض املش
يشاركون في بطولة الدوري املمتاز للموسم القادم  لتشكيل رأي 
ــالل ادارات انديتهم, يقدم الى االحتاد العراقي لكرة  مؤثر ميرر من خ
القدم, يفضي الى عدم مشاركتهم في دوري ميتد الى ٧ او ٨ اشهر, 
واللعب في جو ترتفع فيه درجة احلرارة الى خمسني او اكثر بقليل, 
ــي عز فصل الصيف, فضال على االرضيات غير الصاحلة للتدريب  ف

وليس اللعب..
ــاركة في  ــل رقم الفرق املش ــى الالعبني، لتعدي ــبب اللجوء ال وس
ــات  ــية في منافس ــدوري املمتاز, هو ان الالعب هو املادة االساس ال
الدوري، وهو الذي بوسعه الضغط على ادارة ناديه لتحديد السقف 
الزمني للدوري املمتاز، ثم فرض الرقم املناسب للفرق املشاركة في 

الدوري املمتاز في املوسم املقبل.

kçb‰Ωa@·”ä€a
وقفة 

عبدالحكيم مصطفى
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 التحريض اِّـشروع 
اقول يجب ان يتحرك 
الالعبون الذين يشاركون 
َّـ بطولة الدوري اِّـمتاز 
للموسم القادم  لتشكيل 
رأي مؤثر يمرر من خالل 
ادارات انديتهم يقدم 
اُّـ االتحاد العراقي لكرة 
القدم

FIFA�€a@µa@Èvn‰éœ@·◊b0a@ø@ÚôbÌä€aÎ@lbjí€a@…fl@ÖÎÜéfl@’Ìä�€@b‰‹ïÎ@bfl@aáa

âb‰ÌÖ@ÊÏÓ‹fl@425�i@’‹»nm@ÚÓˆbö”@ÙÏ«Ö@kjéi@aÖÜ©@Öb§�a@…fl@·ñn•@ÒâaãÏ€a

bÌÖÎ@NNÊaäÌg@ÈuaÏÌÎ@›Óiâa@µa@›ñÌ@=ΩÎ˛aNN@ÈÓj«¸@Âfl@7@ÖÏËu@Ü‘n–Ì

@ÂÌâb‡n€a@äëbjÌ@ÔôbÌä€a@ı¸Ï€a@Öb„@å◊äfl
H2010@M2004@I@âb‡«˝€@ÚÓôbÌä€a

   

حسن  مهند  للجوجيستو،  الوطني  املنتخب  العبا  حقق 
اسيا  بطولة  منافسات  وسامني فضيني ضمن  ياسني،  ومحمود 
اكتاو  مدينة  في  مؤخرا  اختتمت  التي  باجلوجيستو  للمتقدمني 
كازاخستان  من  خصميهما  اجتازا  ان  بعد  الكازاخستانية، 

وباكستان في فعالية القتال احلر.
مهند  الالعبني،  ان  حسن:  مخلص  الدكتور  االحتاد،  رئيس  وقال 
حسن ومحمود ياسني، متكنا من خطف الفضة في مباراتيهما 
مع  جمعتاهما  كونهما  واالثارة  الندية  حملتا  اللتني  االخيرتني 

خصمني هما االقوى على مستوى اللعبة في القارة الصفراء.
وتابع: ان ثالثة العبني، هم احسان فالح بوزن ٧٧ كغم وعلي صباح 
باالوسمة  فازوا  كغم،   ٦٢ وزن  في  هادي  ومحمد  كغم   ٦٩ بوزن 
تايلند  من  خصومهم  على  الفوز  من  متكنوا  ان  بعد  البرونزية، 
مقارنة  جيدة  كانت  النتائج  هذه  ان  مبينا:  والفلبني.  ومنغوليا 
بحجم البطولة التي ضمت خيرة ابطال اسيا. مثنيا على جهود 
الواضح في  االثر  له  الذي كان  ثائر جواد،  التدريبي، بقيادة  املالك 

جتهيز املنتخب فنيا وبدنيا للمعترك االسيوي الكبير.

@Ï��néÓuÏ¶@Êb��Óöœ@Êb��flbçÎ
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القدم، خطة  العراقي لكرة  وضع االحتاد 
مع  املفاوضات  فشل  حال  في  بديلة 
املدرب السويدي سفني كوران اريكسون.

وبحسب املعلومات التي حصلت عليها 
قبل  من  املكلفة  اللجنة  فإن  ”فوتبول“ 
األجنبي  املدرب  مع  للتعاقد  الكرة  احتاد 
املدرب  مع  للتفاوض  تركيا  وصلت 
املتوقع  من  حيث   ، اريكسون  السويدي 
ابعد  او غدا على  اليوم  ان جتري اجللسة 
تقدير .ووضع االحتاد العراقي خطة بديلة 

في حال فشل املفاوضات مع اريكسون، 
املدرب  نحو  بوصلته  سيوجه  حيث 
وافق  حيث  دونغا،  كارلوس  البرازيلي 
الوطني  املنتخب  تدريب  على  األخير 
 ، املقبل  العام  مطلع  آسيا  كأس  في 
لويس  الكولومبي  املدرب  الى  باالضافة 
 ، تشاتشيتش  أنتي  والكرواتي  سواريز 
هذا  من  االنتهاء  الكرة  احتاد  يأمل  حيث 
الوطني  املنتخب  اعداد  اجل  من  امللف 

خالل الفترة املقبلة .

ÊÏéÿÌâa@pbôÎb–fl@›íœ@fiby@ø@\B^@Ú�®a@…öÌ@Òäÿ€a@Öb§a

البينة اجلديدة / تركي الريحاني
متت  الرواد  من  اخلبرة  ذوي  الالعبني  باشراف 
املباشرة بالتمارين الرياضية في مركز نادي الوالء 
مستشفى  قرب  اجلوادر  منطقة  في  الرياضي 
وباشراف   (٢٠١٠) اعمار  حتت  (ع)  علي  االمام 
مباشر من الكابنت شاكر سالم ومبوافقة وزارة 
حسام  االستاذ  ومبتابعة  والرياضة  الشباب 
صاحب اجلزائري الداعم للحركة الرياضية في 
جهودا  قدموا  اخلبرة  الالعبون   . الصدر  مدينة 

رائعة في اجناح هذا املشروع الرياضي وهم كل 
من الالعب عبد الزهرة اسود/ سالم شنشل / 
لطيف كرمي/ احمد عبد اهللا/ صالح حسن/ علي 
. البينة  شاكر/ اياد كرمي/ والالعب اديب ثجيل 
اجلديدة تثمن هذه اجلهود اخليرة وتشكر الدور 
الكبير الذي تضطلع به وزارة الشباب لتعاونها 

وحرصها لرفع مستوى الرياضة في بلدنا .

فاهم حسن فتاح

وزراء  وحتى  وحكومات  رؤساء  الدول  تهتم 
و  جماعية  او  فردية  كانت  ان  الرياضة  بألعاب 
تخصص لها من موازناتها الكثير بل ورعايتها 
والوقوف على احتياجات رياضيها في االلعاب 
مونديال  هذا  قولنا  على  شاهد  وخير  كافة 
روسيا االخير من حضور الرئيس الروسي بوتني 
رغم خروج فريقه وعدم التأهل وكذلك الرئيس 
ملنتخب  الفني  االعداد  واكب  الذي  الفرنسي 
بالده وكذلك الرئيسة الكرواتية كوليندا وكانت 

مدرجات  حضورها  طيلة  بالدها  علم  ترتدي 
والالعبني  املدرب  مع  الرقص  وحتى  بل  امللعب 
بعد كل مباراة اال عندنا وعلى مستوى الرئيس 
يعتبرون  حيث  الوزراء  حتى  او  الوزراء  رئيس  او 
الزائدة  امللذات  من  خاصة  حاجة  القدم  كرة 
لم  مضت  سنوات  اربع  طيلة  حيث  والزائلة 
تو  فريق  اي  اجلمهورية  رئيس  يزور  او  يستقبل 
او  ازرهم  من  ويشد  ويشحد  عندنا  منتخب 
مرة  التقى  الوزراء  ورئيس  بهم  االهتمام  حتى 
واحدة بأعضاء االحتاد بناء على طلبهم واعتقد 
ان هذا اللقاء لن يتكرر مرة اخرى اقول كل هذا 

نهائيات  على  مقبلون  ونحن  والغصة  الوجع 
اسيا في االمارات بداية السنة املقبلة ونعيش 
جلب  من  الكردي  االحتاد  مع  مشتركة  حيرة 
املدرب  عزل  بعد  املنتخب  لقيادة  كفؤا  مدرب 
الباب  باسم قاسم لكن طرق اسماعنا وفتح 
إلمكانية جلب املدرب الفرنسي هيرفي رينالد 
الذي درب منتخب املغرب في نهائيات موسكو 
وكما يقولون هو يقترب بفتح باب التفاوض مع 
الرغبة  ابدى  الفرنسي  املدرب  وان  الكرة  احتاد 
وبحسب  السعودية  او  العراق  تدريب  في 
التي حصلت عليها مجلة فوتبول  املعلومات 

التواصل  سيحاول  الكرة  احتاد  فأن  الفرنسية 
مع املدرب الفرنسي خالل االيام القادمة نأمل 
الصحيح  باالجتاه  خطوة  وهي  االحتاد  من  ذلك 
في  وكذلك  معه  للتعاقد  بالسعي  وندعوه 
درب  بلجيكي  وهو  اخر  مدرب  هناك  االخبار 
وهي  اخلليج  اندية  في  وعمل  لبالده  املنتخب 
عن  واالبتعاد  الرياضي  للشارع  مفرحة  اخبار 
فالعراق غني  الهزيلة  والعقود  التعبانة  الدول 
اال  به  يليق  وال  وحضارة  تاريخ  وهو  بخيراته 
بكرة  ويحلم  وينام  يعمل  شعب  وعنده  اجليد 

القدم. 

‚Ü‘€a@Òäÿi@·‹∞Î@‚b‰ÌÎ@›‡»Ì@k»ë@b‰ÌÜ€

ثقتها  الكهرباء  لنادي  االدارية  الهيئة  جددت 
باملدرب خالد محمد صبار ومالكه املساعد من 
أجل قيادة فريقها الكروي املوسم املقبل، بعد 
الفريق كلل  ان متكن من حتقيق اجناز كبير مع 
الترتيب  بجدول  اخلامس  املركز  الى  بالوصول 

للمرة االولى بتاريخ النادي.
وقال عضو الهيئة االدارية ومشرف فريق الكرة 
الكابنت حسني زهراوي ان الهيئة االدارية قررت 
ومالكه  صبار  محمد  خالد  املدرب  عقد  جتديد 

املساعد  املدرب  من  املؤلف  املساعد  الفني 
همام صالح ومدرب حراس املرمى بدر شاكر من 
املوسم  مبنافسات  الكروي  الفريق  قيادة  اجل 

املقبل. 
عوامل  لتوفير جميع  ادارته تسعى  ان  وأضاف 
في  عليه  نعول  الذي  الكرة  لفريق  االستقرار 
خالل  بها  ظهر  كما  مشرفة  بصورة  الظهور 
من  جنح  والتي  املنتهي  املوسم  منافسات 
بجدول  اخلامس  املركز  احتالل  في  خاللها 

الترتيب. مبينا ان الهيئة االدارية لنادي الكهرباء 
ستكون داعمة للجهاز الفني وتذليل الصعاب 
والعقبات التي تعتري مهمته املقبلة في دوري 

الكرة املمتاز.
له  سبق  صبار  محمد  خالد  الكابنت  أن  يذكر 
عطية  عباس  للكابنت  مساعداً  مدرباً  العمل 
مهمة  يتسلم  ان  قبل  املاضي  املوسم  في 
املدرب االول في بداية املرحلة الثانية ملنافسات 

الدوري. 
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هذا  الثاني  لقبه  جونسون  ستيف  االميركي  أحرز 
االميركية  نيوبورت  ببطولة  توج  عندما  املوسم 
الدولية في التنس على املالعب العشبية بفوزه على 
املباراة  راماناثان ٧-٥ و٣-٦ و٦-٢ في  الهندي رامكومار 
املاضي  نيسان  في  توج  جونسون  وكان  النهائية. 
عام  لقبها  نال  التي  االميركية  هيوسنت  دورة  بلقب 
في  الرابعة  الكأس  رفع  الذي  جونسون  وقال   .٢٠١٧
والثانية على املالعب العشبية  مسيرته االحترافية 
بعد االولى في نوتنغهام البريطانية عام ٢٠١٦ «كنت 
كرجل  لي  األول  هو  الفوز  وهذا  بالفوز،  محظوظا 
متزوج، لذلك ميكنني العودة إلى البيت وتقاسمه مع 
زوجتي». وأضاف جونسون الذي لم يسبق له تخطي 
(راماناثان)  «انه  مشاركات   ٣ في  النهائي  ربع  الدور 
الى  الصعود  في  ظاهرة  وكان  جيد  بشكل  يرسل 
الوحيدة  فرصتي  انتهزت  ألنني  سعيد  أنا  الشبكة. 
احسم  ان  قبل  االولى  اجملموعة  في  ارساله  لكسر 
حرم  نفسه،  الوقت  وفي  الثالثة».  في  النتيجة 

عاما   ٢٣ العمر  من  البالغ  الهندي  الالعب  جونسون 
واملصنف ١٦١ عامليا من أن يعيش حلظة خيالية كونه 
بلقب  يتوج  هندي  اول  يصبح  بان  النفس  ميني  كان 
الدورة منذ ٢٠ عاما بالضبط منذ مواطنه ومثله االعلى 
لقب  الزوجي مع  املشهور في منافسات  بايس  لياندر 
راماناثان  بالذات.وكان  نيوبورت  في  الفردي  في  وحيد 
الذي بلغ ربع نهائي دورة نوتنغهام عام ٢٠١٧، اول العب 

هندي يبلغ نهائي احدى دورات رابطة الالعبني احملترفني 
عام  جوهانسبورغ  دورة  في  ديفارمان  سومديف  منذ 
كان  حيث  تشيناي  في  املولود  راماناثان  وقال   .٢٠١١
االعلى  مثله  خطى  على  بالسير  صغره  في  يحلم 
املرة  وفي  لدي،  ما  أفضل  تقدمي  في  «سأستمر  بايس 
في  االنظار  راماناثان  ولفت  باللقب».  سأفوز  القادمة 
دورة أنطاليا التركية عندما أقصى النمساوي دومينيك 

تييم الثامن عامليا في حزيران ٢٠١٧.

ــعود أوزيل، جنم  تلقى مس
ــنال  ــب أملانيا وآرس منتخ
ا حادًا  ــزي، هجومً اإلجنلي
ــس بايرن  ــل رئي من قب
ميونخ، أولي هونيس، 
ــه  اعتزال ــرار  ق ــد  بع
ــف  ووص ــي.  الدول
بأنه  ــل،  أوزي ــس،  هوني
ثغرة في صفوف آرسنال، مدعيًا أنه 
ــيء يذكر للمنتخب  لم يقدم أي ش
ــالً عن  ــنوات، فض ــذ س ــي من األملان
ــخة  ــت في نس ــأداء باه ــوره ب ظه

مونديال ٢٠١٨.
ــا»  «أوبت ــبكة  ش ــب  وبحس
ــعود أوزيل  ــإن مس ــات، ف لإلحصائي
ــب األملاني،  ــع املنتخ ــذ بدايته م من
ــا، كأكثر من أي العب  صنع ٣٣ هدفً
ــات، وبفارق  ــي صفوف املاكين آخر ف
ــر، الذي  ــن توماس مول ١٠ أهداف ع

ا. صنع ٢٣ هدفً
ــل صنع  ــبكة «أوزي ــت الش وأضاف
ــر من أي العب في كأس  ا أكث فرصً
العالم ٢٠١٨ بروسيا، بنسبة ٥٫٥ 

باملئة كل ٩٠ دقيقة».
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سائق  فيتل  سيباستيان  قال 
نوم  في  سيغط  إنه  فيراري 
عميق رغم ارتكابه خطأ تسبب 
في حرمانه من الفوز على أرضه 
الكبرى  املانيا  جائزة  بسباق 
وفقدانه  هوكنهامي  حلبة  على 
لبطولة  العام  الترتيب  لصدارة 
واحد  فورموال  لسباقات  العالم 
بطل  فيتل  وكان  للسيارات. 
لم  والذي  مرات،  أربع  العالم 
احللبة  على  الفوز  له  يسبق 
في  رأسه،  مسقط  من  القريبة 
الصدارة بعد انطالقه من املركز 
األول إلى أن تسببت األمطار في 
فوضى في اللفات األخيرة. وفقد 

على  السيطرة  األملاني  السائق 
احلصى  نحو  ليندفع  السيارة 
اإلطارات.  بحائط  ويصطدم 
في  بكفيه  املقود  فيتل  وضرب 
غضب قبل أن يخرج من السيارة 
سباق  من  مرة  ألول  لينسحب 
خالله  حقق  الذي  املوسم  هذا 
السائق  وكان  انتصارات.  أربعة 
ثماني  بفارق  متفوقا  األملاني 
نقاط عن لويس هاميلتون سائق 
بالسباق  فاز  الذي  مرسيدس، 
 ،١٤ املركز  من  انطالقه  رغم 
أنهى  لكنه  السباق  بداية  قبل 
نقطة   ١٧ بفارق  متأخرا  االحد 
لكنه  البريطاني  السائق  عن 
لم يوجه اللوم إال لنفسه. وقال 

فيتل لشبكة سكاي سبورتس 
كان  أنه  أعتقد  «ال  التلفزيونية 
خطأ كبيرا. أثر ذلك بشكل هائل 
انسحبنا  ألننا  السباق  على 
في  صعوبات  أجد  لن  لكنني 

النوم الليلة ألنني ارتكبت شيئا 
مخيب  األمر  أن  «أعتقد  خطأ». 
كل  كان  احلادث،  قبل  لآلمال. 
لكننا  رائع  بشكل  يسير  شيء 

لم نكن بحاجة لألمطار».

ــا  ماري ــية  الروس ــتعادت  اس
السيتسكيني نغمة االنتصارات 
باحرازها املركز االول في مسابقة 
ــوم الثاني  ــب العالي في الي الوث
ــدن، املرحلة  ــن لقاء لن ــر م االخي
ــي  ــدوري املاس ــن ال ــرة م العاش
ــب  امللع ــى  عل ــوى  الق ــاب  اللع
االوملبي في العاصمة االنكليزية. 
على  ــكيني  السيتس وسيطرت 
ــدة  مل ــابقة  للمس االول  ــز  املرك

ــا  ــوزا متتالي ــة ٤٥ ف ــني محقق عام
ــي  ــى ف ــرة االول ــر للم ــل ان تخس قب
ــعة من  ــاط، املرحلة التاس لقاء الرب
ــوز احلالي،  ــي، في ١٣ مت الدوري املاس
ــة الوفاض للمرة  حيث خرجت خالي
ــران ٢٠١٦. واحرزت  ــذ حزي ــى من االول
السيتسكيني، بطلة العالم، املركز 
االول بوثبها ٢٫٠٤ متر معادلة افضل 
ــذي كان بحوزتها  ــم هذا العام وال رق
ــا  ايلين ــة  االيطالي ــى  عل ــة  متقدم
ــة  ــر)، ومنعش ــارا (٢٫٠٢ مت فالورتيغ
معنوياتها قبل اسبوعني من انطالق 
ــن ٦ الى  ــي برلني (م ــا ف ــة اوروب بطول
ــكيني التي  ١٢ آب). وقالت السيتس

ــي العاملي  ترصد الرقم القياس

للمسابقة واملوجود بحوزة البلغارية 
ستيفكا كوستادينوفا (٢٫٠٩ متر منذ 
٣٠ آب ١٩٨٧: «أشعر بأنني قوية جدا 
ــات هذا اليوم. كل شيء  بعد منافس
ــي في حالة  ــعر بأنن جرى جيدا وأش
جيدة. لدي قدرة مواصلة الوثب أعلى 
وأعلى». وحقق الكيني اميانويل كورير 
ــباق  ــل توقيت هذا العام في س أفض
٨٠٠ متر عندما احرز املركز االول بزمن 
١:٤٢٫٠٥ دقيقة ماحيا الرقم السابق 
الذي كان بحوزة البوتسواني نيجيل 
ــجله في لقاء  ــوس (١:٤٢٫١٤ د س أم
موناكو). وتفوق كورير على االميركي 
كاليتون مورفي (١:٤٣٫١٢ د) والكيني 
د)،   ١:٤٣٫١٢) ــال  كينيام ــف  وايكالي

ــوس رابعا بزمن ١:٤٣٫٢٩  فيما حل أم
ــي  ــت ف ــل توقي ــث افض ــة. ثال دقيق
ــن. وحققت الهولندية  التاريخ حلس
ــن ثالث افضل توقيت  ــيفان حس س
في التاريخ في سباق املايل بقطعها 
املسافة بزمن ٤:١٧٫٧١ دقائق متقدمة 
ــيغاي  ــوداف تس ــة غ ــى االثيوبي عل
(٤:١٦٫١٤ د) والكينية هيلني اونساندو 
اوبيري (٤:١٦٫١٥ د). وتألقت االميركية 
ــل  ــت افض ــون وحقق ــدرا هاريس كن
ــباق ١٠٠ م  ــذا العام في س توقيت ه
حواجز بتسجيلها ١٢٫٥٠ ثانية امام 
ــل وليامس (١٢٫٦٧  ــة دانيي اجلامايكي
ــان  اولواتوبي اموس ــة  والنيجيري ث) 

(١٢٫٦٩ ث).

ــزي  اإلنكلي ــد  يونايت ــتر  مانشس ــى  اكتف
ــة على التوالي في  ــادل للمباراة الثاني بالتع
ــم  ــة التحضيرية للموس ــه األميركي جولت
ــلبا امام سان خوسيه  املقبل، وهذه املرة س
اورثكوايكس على ملعب «ليفايس ستاديوم» 
ــا). وكان فريق  ــانتا كالرا (كاليفورني ــي س ف
ــتهل  ــي جوزيه مورينيو اس املدرب البرتغال
ــس (اريزونا)  ــي فينيك ــه األميركية ف جولت
ــيكي ١-١  بالتعادل مع كلوب اميركا املكس
ــاراة تخلف خاللها حتى الدقيقة ٧٨  في مب
قبل أن ينقذه اإلسباني خوانا ماتا. واستعاد 
«الشياطني احلمر» في مباراة األحد خدمات 
ــيس سانشيس  ــيلي اليكس جنمهم التش
ــبب  ــا غاب عن لقاء كلوب اميركا بس بعدم
ــيرة الدخول الى الواليات  ــكلة في تأش مش
ــدة، على خلفية احلكم الصادر بحقه  املتح

ــهرا  ــجن ملدة ١٦ ش ــف التنفيذ بالس ــع وق م
ــبانيا. وكان  ــبب التهرب الضريبي في اس بس
الالعب السابق لبرشلونة اإلسباني وأرسنال 
ــي وصيف بطل الدوري  اإلنكليزي أفضل العب
ــط ظروف  ــي املباراة التي أقيمت وس املمتاز ف
ــرارة املرتفعة، إال  ــبب احل ــة صعبة بس مناخي
ــة ملنح الفوز لفريقه  أن جهوده لم تكن كافي

ــر االكوادوري انطونيو فالنسيا بعد  الذي خس
ــبب اصابة في ربلة  ١٠ دقائق على البداية بس
ــرى ٩ تبديالت  ــو الذي أج ــاق. ورأى موريني الس
ــبه بحصة  خالل اللقاء، أن املباراة «كانت أش
مترينية. نحن لسنا كفريق بل مجموعة العبني 
ــن الفريق األول،  من فرق مختلفة. بعضهم م
ــرون قادمون  ــن فريق دون ٢٣ عاما، آخ آخرون م
ــم لالنتقال على  ــن فترة اعارة أو في طريقه م

سبيل االعارة، بعضهم شبان، دون ١٨ عاما». 
ــلبي  ــخ التعادل الس ــقط في ف ــد يس يونايت
ــا) الفريق الذي يخولنا  ــل «ال منلك (حالي وواص
ــل لكنها حصة مترينية  اللعب بطريقة أفض
اضافية». ويخوض يونايتد ثالث مباريات أخرى 
ــل ضمن كأس  ــة وتدخ ــه األميركي ــي جولت ف
ــث يلتقي ميالن  ــة الودية، حي األبطال الدولي
ــه ليفربول (٢٩  ــي (٢٦ احلالي) ومواطن االيطال

منه) وريال مدريد االسباني (١ اب/اغسطس)، 
ــرن ميونيخ  ــا ملواجهة باي ــى أوروب ــم يعود ال ث
ــطس)، قبل  االملاني في اليانز ارينا (٥ اب/اغس
ــدوري املمتاز ضد  ــي ال ــواره ف ــح مش أن يفتت
ــيتي في ١٠ آب. من جانب اخرى فاز  ليستر س
ــان  ــخ بطل املانيا على باريس س ــرن ميوني باي
جرمان بطل فرنسا ٣-١ على ملعب وورترسي 
ــاوية ضمن  ــتاديوم في كالغنفورت النمس ش

ــة لالبطال في كرة القدم. الكأس الدولي
ــباني خافي مارتينيز اول  وسجل االس

ــى جانلويجي  ــداف بايرن في مرم اه
ــوس اثر  ــل من يوفنت ــون املنتق بوف

ــدي اريني  ــا الهولن ــة نفذه ركني
ــه  برأس االول  ــا  وتابعه ــن  روب
ــارس االيطالي  ــني احل ــى مي عل
ــهير (٦٠). وافتتح الشاب  الش

 ١٨) ــاه  وي ــي  تيموث ــي  االميرك
ــل الرئيس الليبيري احلالي جورج  عاما)، جن
ــرة الذهبية  ــزة الك ــى جائ ــز عل ــاه احلائ وي
ــي صفوف ميالن  ــام ١٩٩٥ عندما كان ف ع
ــان جرمان  ــي وبعد جناحاته مع س االيطال
ــي في  ــجيل للفريق الفرنس بالذات، التس
الشوط االول بتسديدة من داخل املنطقة 
ــرك بوفون مكانه لرميي ديكان (٦٦)  (٣١). وت
ــباك الفرنسية بعد دقيقتني  فاهتزت الش
ــاح البرتغالي  ــا بنج ــن ركلة حرة نفذه م

ريناتو سانشيس (٦٨). واكد الهولندي الشاب 
ــا) القادم من  ــي (١٧ عام ــوا تسيركتس جوش

ــوز العمالق  ــورد، ف ــة فيين اكادميي
ــاري بالهدف الثالث اثر  الباف

عرضية من سيرج غنابري 
ــيا  بوروس وكان   .(٧٨)
ــب  ــي تغل ــد االملان دورمتون

على بطل 
ا  نكلتر نشستر ا ما

سيتي ١-صفر.
ميونيخ  ــرن  باي ويلعب 
ــه املقبلة اخلميس  مبارات
بطل  يوفنتوس  ــع  م املقبل 
ايطاليا، وسان جرمان السبت 

ضد ارسنال االنكليزي.
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ــس االثنني، إن  ــبانية، أم ــة إس ــر صحفي ــت تقاري قال
برشلونة حدد سعر بيع املدافع الكولومبي ياري مينا، 
ــب ما  خالل فترة االنتقاالت الصيفية اجلارية. وبحس
ــرته صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية، فإن  نش
برشلونة سيحسم خالل األسبوع اجلاري، مصير ياري 
ا من إيفرتون وليون  مينا مع الفريق، والذي ميلك عروضً
ــان بطرسبرج وبوكا جونيورز. وفنربخشة وزينيت س

ــيصل  ــة، أن وكيل أعمال مينا س ــت الصحيف وأضاف
ــا حول  ــؤولي البارس ــع مس ــث م ــلونة، للحدي برش

مستقبل موكله، والذي يريد البقاء مع ضمان اللعب 
ــتمرة، رغم وجود جيرارد بيكيه وصامويل  بصورة مس
ــاس فيرمايلني. ــت لينجليت وتوم ــي وكليمن أومتيت
ــلونة تفكر في  ــددت الصحيفة على أن إدارة برش وش
ــتواه اجليد في كأس العالم،  ــع ياري مينا، بعد مس بي
مقابل ٤٠ مليون يورو، مع وجود خيار إعادة الشراء في 
ــرزت الصحيفة في نهاية تقريرها، بأن مينا  العقد.وأب
ــم مصيره مع برشلونة، حيث أن الالعب  ينتظر حس
ــا، ومن املفترض أن يعود  يقضي عطلته في كولومبي

لتدريبات البارسا في ٢ أغسطس/ آب املقبل.
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تعزيز  إلى  اإلجنليزي،  ليفربول  نادي  يتطلع 
خالل  مميزة،  كرواتية  بصفقة  الفريق،  صفوف 
فترة االنتقاالت الصيفية اجلارية. وقالت شبكة 
تركية،  تقارير  عن  نقالً  سبورتس»،  «سكاي 
الكرواتي  مع  للتعاقد  سيتحرك  ليفربول  إن 
ليتواجد  بشكتاش،  مدافع  فيدا،  دوماجوي 
بجوار مواطنه ديان لوفرين، في الفريق اإلجنليزي.

وذكرت الشبكة، أن مسؤولي الريدز سيسافرون 
إمتام  أجل  من  املقبلة،  الفترة  خالل  تركيا  إلى 

ا. التعاقد مع املدافع البالغ من العمر ٢٩ عامً
كرواتيا  منتخب  دفاع  في  لوفرين  مع  فيدا  وبرز 
خالل مونديال ٢٠١٨، وساهما بشكل كبير في 
احتالل منتخب بالدهما، املركز الثاني في كأس 
سبق  «بشكتاش  الشبكة  العالم.وأضافت 
وست  من  إسترليني  جنيه  مليون   ٢٠ ورفض 
هام، كما استقلت إدارة النادي التركي، بالعرض 
املقدم من إيفرتون لضم الالعب الكرواتي». وأمتت 
«بشكتاش يريد ٢٧ مليون جنيه إسترليني، من 

أجل التنازل عن خدمات دوماجوي فيدا».

@å–§@ÚÓmaÎäÿ€a@Úiävn€a
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إدارة  اإلجنليزي،  تشيلسي  جناح  أبلغ 
ناديه، برغبته في الرحيل صوب عمالق 
اجلارية  االنتقاالت  فترة  خالل  إسباني، 
خالل  إجنلترا،  في  تنتهي  والتي  حاليا، 
 ٩ في  وبالتحديد  يوما،   ٢٠ من  أقل 

أغسطس/ آب املقبل.
ديبورتيفو»  «موندو  صحيفة  وقالت 
البرازيلي  الالعب  إن وكالء  الكتالونية، 
برشلونة  مع  دائم  اتصال  ويليان، على 
انتقال  حول  املاضية،  الفترة  في 

موكلهم للفريق، في الصيف اجلاري.
ويليان  وكالء  أن  الصحيفة  وأضافت 
الصفقة  أن  برشلونة،  إلدارة  أكدوا 
إدارة  أبلغ  الالعب  وأن  ممكنة،  أصبحت 
نحو  الرحيل  في  برغبته  تشيلسي 

البارسا.
وأبرزت الصحيفة في نهاية تقريرها بأن 
ويليان يواصل قضاء عطلته الصيفية، 
عن  الرحيل  في  رغبته  حتقيق  وينتظر 

البلوز لبرشلونة.

bÓ„bjçg@÷˝‡«@µg@›Óyä€a@k‹�Ì@Ôé‹Óím@·¨

اربيل,  محافظة  الى  وصل 
االحد,  االول  امس  مساء 
بكرة  االوملبي  منتخبنا  وفد 
في  للدخول  حتضيرا  القدم 
ملدة  ميتد  تدريبي  معسكر 
سبعة ايام يواجه من خالله 
االيراني على دفعتني  نظيره 
في اطار حتضيرات املنتخبني 
االسيوية  االلعاب  لبطولة 

يومي الـ٢٥ والـ٢٨.
وقال املدير الفني للمنتخب 
شهد  عبدالغني  االوملبي 
وفد  وصل  لـ(املالعب): 
املنتخب االوملبي مساء امس 
محافظة  الى  االحد  االول 
العاصمة  من  قادما  اربيل 
للدخول  استعدادا  بغداد 
قصير  تدريبي  معسكر  في 
امام  مواجهتان  تتخلله 
اطار  في  االيراني  االوملبي 
فعالية  النطالق  حتضيراتنا 

كرة القدم ضمن منافسات 
في  االسيوية  االلعاب  دورة 

اندونيسيا.
واضاف: سنخوض       وحدتنا 
التدريبية االولى على ملعب 
حيث  حريري  فرانسوا 
سيتم التركيز على مفردات 
تدريبية بسيطة بعيدة عن 
بحكم  التدريبي  التحميل 
قادمني  الالعبني  اغلب  ان 
شاق.وبني:  موسم  من 

خلدمات  سيفتقد  املنتخب 
سبعة من العبيه ممن ميثلون 
اجلوية  والقوة  النفط  ناديي 
مبقدورهم  يكون  لن  حيث 
املنتخب  بتجمع  االلتحاق 
في عمان ان مت، كونه مهددا 
الغياب  جانب  الى  بااللغاء 
التجريبية  املباراة  عن 
الى  التوجه  قبل  االخيرة 
كوريا  امام  اندونيسيا 
اجلنوبية في سيئول بسبب 

في  نادييهما  مع  ارتباطهم 
االولى  اجلولة  منافسات 
العربية  االندية  لبطولة 
ان ينخرطوا فعليا مع  على 
االوملبي في جاكارتا.واوضح: 
في  لبس  هناك  يكون  قد 
الوسط الرياضي حول بعض 
اختيارها  مت  التي  االسماء 
القانونية  السن  فوق 
العشرين  بقائمة  اخلاصة 
وهمام  حسن  ”جالل  وهم 

ناطق“،  وسعد  طارق 
من  كل  استبعاد  مت  فيما 
جالل  واحمد  علي  ”خضر 
القائمة  عن  طه“  ومنار 
ستشارك  التي  النهائية 

في البطولة.
قائالً:  حديثه  واختتم 
يزال  ال  الفني  اجلهاز 
بانتظار معرفة املنتخبات 
جانبنا  الى  ستكون  التي 
ان  بعد  اجملموعة  في 
املنظمة  اللجنة  اصدرت 
التي  القرعة  باعادة  قرارا 
ستتم في الرابع والعشرين 
الفتا  اجلاري.  متوز  شهر  من 
وضع  الفني  اجلهاز  ان  الى 
الذي  التدريبي  البرنامج 
في  مباراتنا  واولى  يتالءم 
في  ستقام  التي  البطولة 
الشهر  من  عشر  اخلامس 

املقبل.

ــباب  ــة ووزارة الرياضة والش ــادات الرياضي ــى كافة االحت ال
واللجنة االوملبية حتيطكم (( البينة اجلديدة )) علما بانها 
ــؤولة عمن يدعون االنتساب لها من الصحفيني  غير مس
ــدار من قبل هيئة حترير  ــمها الرياضي ي الرياضيني وان قس
ــا التحريري عبر مصادر خاصة  رياضة خاصة تزاول عمله

لذا اقتضى التنويه 

@È��ÌÏ��‰��m

   
ــة الحتاد  ــة التنفيذي ــو اللجن ــد عض اك
ــتمرار مواجهة  الكرة يحيى كرمي, ان اس
ــة واالحتاد وجها  ــباب والرياض وزارة الش
ــلبي جدا ولن  ــم امر س ــه في احملاك لوج
يفضي الى التطور واالرتقاء بواقع الكرة 
ــيما ان االختالفات املاضية  العراقية س

اكلت من جرف عمل االحتاد كثيرا.
رأب الصدع

وقال كرمي بصراحة متناهية على اجلميع 
ــا تقدمت  ــوزارة اذا م ــي متاما ان ال ان يع
ــني اجلانبني  ــو رأب الصدع ب بخطوة نح
فان احتاد الكرة سيتقدم بعشر خطوات, 
ــم نلمس مثل  ــن على ارض الواقع ل ولك
ــى العكس من ذلك  هذا املوضوع بل عل
ــتمرا من خالل  ــدا مس ــاهد   تصعي نش
ــاد  ــد احت ــدة ض ــكاوى جدي ــدم بش التق

الكرة.
ــبق  ــابقة خطيرة س ــاف: هناك س واض
ــة بعملية  ــا املتمثل ــا ان حتدثنا عنه لن
ــتئجار مالعب الدولة الى املنتخبات  اس
ــذي ال يوجد من يعمل  ــة، االمر ال الوطني
فيه في مختلف دول العالم, الفتا الى ان 
ــقيقة والصديقة  العديد من الدول الش

تفتح مالعبها امام منتخباتنا الوطنية 
ــور مالية، فهل  ــن دون املطالبة باية ام م
ــوال من  ــتحصال ام ــم اس ــل ان يت يعق

االحتاد في بلدنا؟!.
وبني: لن نؤسس الى عمل ميكن ان تكون 
ــلبية من  ــه العديد من التداعيات الس ل
ــع الوزارة باخلصوص  خالل توقيع عقد م
املذكور، حيث يلتزم االحتاد بقرار التعاطي 
ــيرا  ــى وفق ما هو متعارف عليه, مش عل
ــوزارة تقدمت  ــه الى ان ال ــي الوقت ذات ف
ــا يخص االيرادات  ــوى قضائية في م بدع

املالية البالغة ٤٢٥ مليون دينار.

خالفات شخصية

واوضح: بعد ان انصفنا القضاء العراقي 
ــد  ــة بتبدي ــكوى اخلاص ــوص الش بخص
ــي قضية خليجي البحرين  املال العام ف
ــدة بخصوص االمور  فتحت قضية جدي
ــراق واالردن،  ــاراة الع ــة مبب ــة اخلاص املالي
ــت  ــث مت ــات حي ــالث مرافع ــا ث وحضرن
ــي اخملتص بالعقد  ــا من القاض مطالبتن
ــف مالي  ــا وجد بكش ــوزارة اذا م ــع ال م
بكل ما صرف خالل استضافة املنتخب 
الشقيق، وبانتظار حسم القضية خالل 
ــد املرافعة اجلديد, ولكن من اجل ان  موع
ــتقبل السيد  نتعامل بحيادية، الم يس
ــني واملنتخب  الوزير االمير علي بن احلس

االردني بنفسه في البصرة!؟، فلماذا يتم 
فتح هذا املوضوع في الوقت احلالي؟!.

ــيرا الى ان على الوزارة ان ال تعكس  مش
ــن  ــدد م ــع ع ــخصية م ــا الش خالفاته
ــترك  ــى العمل املش ــاد عل ــاء االحت اعض
ــي غاية  ــادى امورا ف ــني وتتف ــني اجلانب ب
ــلبية قد تكون لها اثار هدامة على  الس
مستقبل العالقات التي هي بحاجة الى 
ــالء لردم اية هوة يحاول البعض  دور العق
ــث الهدف  ــعها من خالل احادي ان يوس
ــباب  منها التأثير في رأي وديدن وزير الش
ــه بعني االحترام  ــة الذي ننظر ل والرياض
ــا  ــه خصوص ــى كل عمل عل ــر  والتقدي

تشييد وتطوير البنى التحتية.
نشر الغسيل

ــار الى انه اذا ما وصل االحتاد الى  كرمي اش
ــام احملاكم،  ــدود مع الوزارة ام طريق مس
ــى االحتاد  ــى اللجوء ال ــيجبر عل فانه س
ــف  ــرة القدم من اجل الكش الدولي لك
ــة باحملكمة، على  عن كل امللفات اخلاص
الرغم من ان اعضاء االحتاد يحاولون قدر 
ــيل الداخلي  ــر الغس ــكان عدم نش االم
ــة االحتاد  ــال الدولية.وحول ني ــى احلب عل
ــرة املمتاز  ــة دوري الك ــص عدد اندي تقلي

ــه من جلنة  ــذي مت تقدمي ــال: املقترح ال ق
ــع  ــن جمي ــة وم ــابقات درس بعناي املس
ــروج بنتيجة ميكن من  اجلوانب بغية اخل
ــيس لدوري يليق بسمعة  خاللها التأس
ــا ان  ــة خصوص ــرة العراقي ــخ الك وتاري
ــا ان العدد الكبير الذي  اجلميع يعي متام
ــن يصب في  ــي ل ــدوري احلال ــهده ال يش
ــرة العراقية.مبينا ان  ــاء بواقع الك االرتق
ــاع من  ــة مبدئية باالجم ــاك موافق هن
جميع اعضاء االحتاد سيما بعد ان ملسنا 
ــدد االندية  ــاً باملقترح لتقليص ع ترحيب
ــيصار الى التصديق بشكل رسمي  وس

على القرار خالل االجتماع املقبل.
ــيتم التصديق  ــب ذلك س ــى جان وزاد: ال
ــادي الذي يحاول  ــا على معاقبة الن ايض
ــابقة من خالل  ــب بلوائح املس ان يتالع
ــحاب ملباراة واحدة او خوض بعض  االنس
املباريات بعدد العبني اقل مما هو متعارف 
ــن رصيده  ــت نقاط م ــم س عليه، بحس
ــيثبت ذلك  ــب, حيث س ــي اي تالع لتالف
ــني االندية  ــيوزع ب ــي الكراس الذي س ف
ــذي يحدد زمنيا  قبيل انطالق الدوري وال
ــات بدقة من دون تأجيل او ارجاء  املنافس

اال في حال وجود استحقاق وطني.
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ــاد  ــي االحت ــابقات ف ــة املس ــفت جلن  كش
ــن اتخاذها اجراءات  املركزي لكرة القدم ع
ــلبية التي رافقت  ــد من الظواهر الس للح
ــات دوري  ــخة املنقضية من منافس النس

الكرة املمتاز.
وقال نائب رئيس جلنة املسابقات يحيى كرمي  
بال شك ان اللجنة شخصت امورا سلبية 
ــابقة دوري الكرة املمتاز، حيث  رافقت مس

ــن اجتماعاتهم  ــاء اللجنة م ــف اعض كث
ــول واملعاجلات  ــل وضع احلل ــرا من اج مؤخ
ــاف:  واض ــتقبالً.  مس ــا  تكراره ــادي  لتف
ــيتم التصديق  ــي س ــم الت ــرارات االه الق
ــرة املقبل  ــالل اجتماع احتاد الك عليها خ
ــاول ان يتحايل  ــذي يح ــة النادي ال معاقب
على لوائح املسابقة من خالل االنسحاب 
ملباراة واحدة او خوض بعض املباريات بعدد 
ــم  العبني اقل مما هو متعارف عليه، بحس

ست نقاط من رصيده لتالفي اي تالعب.
ــختها املقبلة  ــابقة في نس واضاف: املس
ــر  التي من املؤمل ان تنطلق في الرابع عش
ــهر ايلول املقبل ستشهد تغييرات  من ش
ــابقة، الى جانب  ــب في مصلحة املس تص
ــا املباريات من دون  توزيع كراس يحدد زمني
وجود اية تأجيالت باستثناء االستحقاقات 

اخلاصة باملنتخبات الوطنية.

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

ــل االحتاد  ــر او ذاك، داخ ــرف املؤث ــاء هذا الط ــد ذريعة ارض ــم تع   ل
ــة العراق لفرق  ــى بطولة دوري اندي ــي او خارجه، لالبقاء عل العراق
ــكلها احلالي من جهة عدد الفرق  ــة املمتازة لكرة القدم بش الدرج
ــك بعد ان اخفق  ــو (٢٠) فريقاً، مهضومة، وذل ــاركة فيها، وه املش
ــم الرياضي املاضي ٢٠١٧-٢٠١٨,  اكثر من ثلث فرق الدوري في املوس
ــف الدرجة  ــتقيم مع تصني ــتوى فني يس ــي اداء مبارياتها مبس ف
املمتازة، وعجزت ادارات االندية في توفير املتطلبات املالية ملدربيها 

والعبيها . 
ــزام مبتطلبات اللعب  ــرق، ال تقوى على االلت ــررون من وجود ف متض
ــرة القدم مطالب مبراجعة  ــة املمتازة, يؤكدون ان احتاد ك في الدرج
ــريعة لتنظيم بطولة دوري اندية الدرجة املمتازة من جهة عدد  س
ــون على (١٤) فريقا  ــا , واالتفاق (يجب) ان يك ــاركة فيه الفرق املش
ــى ان هذا الطرف املؤثر  ــيرون ال ــا على اكثر تقدير، ويش او (١٦) فريق
ــتمرار الدوري  او ذاك، الذي يفرض رأيه على االحتاد، ويجبره على اس
املمتاز بالكيفية احلالية من جهة عدد الفرق املشاركة فيه، ال ميلك 
ــيير امور فريقه, وتغطية نفقات  امللعب املالئم واملال الكافي لتس

ــاركته في بطولة  مش
ــراق  الع ــة  اندي دوري 
ــة املمتازة  لفرق الدرج
ــا  كم ــد  واح ــم  ملوس
اسلفت, فكيف ميكن 
ــرف املؤثر ان  لهذا الط
العراقي  ــاد  االحت يكره 
لكرة القدم على قبول 
وجهة نظره بوجود ٢٠ 
فريقا في بطولة دوري 
الدرجة  ــرق  لف االندية 

املمتازة .
ــرق  ف ان  ــب  والعجي
ــاء وكربالء  ــة املين اندي

ــن املالعب في العراق في  ــو، التي متلك ثالثة من افضل واحس وزاخ
هذه االيام, عانت من ازمات مالية خانقة تسببت في هبوط كربالء 
وزاخو الى الدرجة االدنى, وهي الدرجة االولى, ورأينا امليناء، صاحب 
التاريخ املضيء وأحد قالع كرة القدم في العراق على مدى اكثر من 
ــيير شأنيه املالي  اربعة عقود, كيف يدفع ثمن عجز ادارته في تس

والفني, خسائر موجعة, وأداءً ال ميت بصلة لكرة امليناء..
ــروع، اقول يجب ان يتحرك الالعبون الذين  ومن باب التحريض املش
يشاركون في بطولة الدوري املمتاز للموسم القادم  لتشكيل رأي 
ــالل ادارات انديتهم, يقدم الى االحتاد العراقي لكرة  مؤثر ميرر من خ
القدم, يفضي الى عدم مشاركتهم في دوري ميتد الى ٧ او ٨ اشهر, 
واللعب في جو ترتفع فيه درجة احلرارة الى خمسني او اكثر بقليل, 
ــي عز فصل الصيف, فضال على االرضيات غير الصاحلة للتدريب  ف

وليس اللعب..
ــاركة في  ــل رقم الفرق املش ــى الالعبني، لتعدي ــبب اللجوء ال وس
ــات  ــية في منافس ــدوري املمتاز, هو ان الالعب هو املادة االساس ال
الدوري، وهو الذي بوسعه الضغط على ادارة ناديه لتحديد السقف 
الزمني للدوري املمتاز، ثم فرض الرقم املناسب للفرق املشاركة في 

الدوري املمتاز في املوسم املقبل.

kçb‰Ωa@·”ä€a
وقفة 

عبدالحكيم مصطفى

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 التحريض اِّـشروع 
اقول يجب ان يتحرك 
الالعبون الذين يشاركون 
َّـ بطولة الدوري اِّـمتاز 
للموسم القادم  لتشكيل 
رأي مؤثر يمرر من خالل 
ادارات انديتهم يقدم 
اُّـ االتحاد العراقي لكرة 
القدم
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حسن  مهند  للجوجيستو،  الوطني  املنتخب  العبا  حقق 
اسيا  بطولة  منافسات  وسامني فضيني ضمن  ياسني،  ومحمود 
اكتاو  مدينة  في  مؤخرا  اختتمت  التي  باجلوجيستو  للمتقدمني 
كازاخستان  من  خصميهما  اجتازا  ان  بعد  الكازاخستانية، 

وباكستان في فعالية القتال احلر.
مهند  الالعبني،  ان  حسن:  مخلص  الدكتور  االحتاد،  رئيس  وقال 
حسن ومحمود ياسني، متكنا من خطف الفضة في مباراتيهما 
مع  جمعتاهما  كونهما  واالثارة  الندية  حملتا  اللتني  االخيرتني 

خصمني هما االقوى على مستوى اللعبة في القارة الصفراء.
وتابع: ان ثالثة العبني، هم احسان فالح بوزن ٧٧ كغم وعلي صباح 
باالوسمة  فازوا  كغم،   ٦٢ وزن  في  هادي  ومحمد  كغم   ٦٩ بوزن 
تايلند  من  خصومهم  على  الفوز  من  متكنوا  ان  بعد  البرونزية، 
مقارنة  جيدة  كانت  النتائج  هذه  ان  مبينا:  والفلبني.  ومنغوليا 
بحجم البطولة التي ضمت خيرة ابطال اسيا. مثنيا على جهود 
الواضح في  االثر  له  الذي كان  ثائر جواد،  التدريبي، بقيادة  املالك 

جتهيز املنتخب فنيا وبدنيا للمعترك االسيوي الكبير.

@Ï��néÓuÏ¶@Êb��Óöœ@Êb��flbçÎ
@bÓçe@Ú���€Ï�i@ø@÷aä��»€a

القدم، خطة  العراقي لكرة  وضع االحتاد 
مع  املفاوضات  فشل  حال  في  بديلة 
املدرب السويدي سفني كوران اريكسون.
وبحسب املعلومات التي حصلت عليها 
قبل  من  املكلفة  اللجنة  فإن  ”فوتبول“ 
األجنبي  املدرب  مع  للتعاقد  الكرة  احتاد 
املدرب  مع  للتفاوض  تركيا  وصلت 
املتوقع  من  حيث   ، اريكسون  السويدي 
ابعد  او غدا على  اليوم  ان جتري اجللسة 
تقدير .ووضع االحتاد العراقي خطة بديلة 

في حال فشل املفاوضات مع اريكسون، 
املدرب  نحو  بوصلته  سيوجه  حيث 
وافق  حيث  دونغا،  كارلوس  البرازيلي 
الوطني  املنتخب  تدريب  على  األخير 
 ، املقبل  العام  مطلع  آسيا  كأس  في 
لويس  الكولومبي  املدرب  الى  باالضافة 
 ، تشاتشيتش  أنتي  والكرواتي  سواريز 
هذا  من  االنتهاء  الكرة  احتاد  يأمل  حيث 
الوطني  املنتخب  اعداد  اجل  من  امللف 

خالل الفترة املقبلة .

ÊÏéÿÌâa@pbôÎb–fl@›íœ@fiby@ø@\B^@Ú�®a@…öÌ@Òäÿ€a@Öb§a

البينة اجلديدة / تركي الريحاني
متت  الرواد  من  اخلبرة  ذوي  الالعبني  باشراف 
املباشرة بالتمارين الرياضية في مركز نادي الوالء 
مستشفى  قرب  اجلوادر  منطقة  في  الرياضي 
وباشراف   (٢٠١٠) اعمار  حتت  (ع)  علي  االمام 
مباشر من الكابنت شاكر سالم ومبوافقة وزارة 
حسام  االستاذ  ومبتابعة  والرياضة  الشباب 
صاحب اجلزائري الداعم للحركة الرياضية في 
جهودا  قدموا  اخلبرة  الالعبون   . الصدر  مدينة 

رائعة في اجناح هذا املشروع الرياضي وهم كل 
من الالعب عبد الزهرة اسود/ سالم شنشل / 
لطيف كرمي/ احمد عبد اهللا/ صالح حسن/ علي 
. البينة  شاكر/ اياد كرمي/ والالعب اديب ثجيل 
اجلديدة تثمن هذه اجلهود اخليرة وتشكر الدور 
الكبير الذي تضطلع به وزارة الشباب لتعاونها 

وحرصها لرفع مستوى الرياضة في بلدنا .

فاهم حسن فتاح

وزراء  وحتى  وحكومات  رؤساء  الدول  تهتم 
و  جماعية  او  فردية  كانت  ان  الرياضة  بألعاب 
تخصص لها من موازناتها الكثير بل ورعايتها 
والوقوف على احتياجات رياضيها في االلعاب 
مونديال  هذا  قولنا  على  شاهد  وخير  كافة 
روسيا االخير من حضور الرئيس الروسي بوتني 
رغم خروج فريقه وعدم التأهل وكذلك الرئيس 
ملنتخب  الفني  االعداد  واكب  الذي  الفرنسي 
بالده وكذلك الرئيسة الكرواتية كوليندا وكانت 

مدرجات  حضورها  طيلة  بالدها  علم  ترتدي 
والالعبني  املدرب  مع  الرقص  وحتى  بل  امللعب 
بعد كل مباراة اال عندنا وعلى مستوى الرئيس 
يعتبرون  حيث  الوزراء  حتى  او  الوزراء  رئيس  او 
الزائدة  امللذات  من  خاصة  حاجة  القدم  كرة 
لم  مضت  سنوات  اربع  طيلة  حيث  والزائلة 
تو  فريق  اي  اجلمهورية  رئيس  يزور  او  يستقبل 
او  ازرهم  من  ويشد  ويشحد  عندنا  منتخب 
مرة  التقى  الوزراء  ورئيس  بهم  االهتمام  حتى 
واحدة بأعضاء االحتاد بناء على طلبهم واعتقد 
ان هذا اللقاء لن يتكرر مرة اخرى اقول كل هذا 

نهائيات  على  مقبلون  ونحن  والغصة  الوجع 
اسيا في االمارات بداية السنة املقبلة ونعيش 
جلب  من  الكردي  االحتاد  مع  مشتركة  حيرة 
املدرب  عزل  بعد  املنتخب  لقيادة  كفؤا  مدرب 
الباب  باسم قاسم لكن طرق اسماعنا وفتح 
إلمكانية جلب املدرب الفرنسي هيرفي رينالد 
الذي درب منتخب املغرب في نهائيات موسكو 
وكما يقولون هو يقترب بفتح باب التفاوض مع 
الرغبة  ابدى  الفرنسي  املدرب  وان  الكرة  احتاد 
وبحسب  السعودية  او  العراق  تدريب  في 
التي حصلت عليها مجلة فوتبول  املعلومات 

التواصل  سيحاول  الكرة  احتاد  فأن  الفرنسية 
مع املدرب الفرنسي خالل االيام القادمة نأمل 
الصحيح  باالجتاه  خطوة  وهي  االحتاد  من  ذلك 
في  وكذلك  معه  للتعاقد  بالسعي  وندعوه 
درب  بلجيكي  وهو  اخر  مدرب  هناك  االخبار 
وهي  اخلليج  اندية  في  وعمل  لبالده  املنتخب 
عن  واالبتعاد  الرياضي  للشارع  مفرحة  اخبار 
فالعراق غني  الهزيلة  والعقود  التعبانة  الدول 
اال  به  يليق  وال  وحضارة  تاريخ  وهو  بخيراته 
بكرة  ويحلم  وينام  يعمل  شعب  وعنده  اجليد 

القدم. 

‚Ü‘€a@Òäÿi@·‹∞Î@‚b‰ÌÎ@›‡»Ì@k»ë@b‰ÌÜ€

ثقتها  الكهرباء  لنادي  االدارية  الهيئة  جددت 
باملدرب خالد محمد صبار ومالكه املساعد من 
أجل قيادة فريقها الكروي املوسم املقبل، بعد 
الفريق كلل  ان متكن من حتقيق اجناز كبير مع 
الترتيب  بجدول  اخلامس  املركز  الى  بالوصول 

للمرة االولى بتاريخ النادي.
وقال عضو الهيئة االدارية ومشرف فريق الكرة 
الكابنت حسني زهراوي ان الهيئة االدارية قررت 
ومالكه  صبار  محمد  خالد  املدرب  عقد  جتديد 

املساعد  املدرب  من  املؤلف  املساعد  الفني 
همام صالح ومدرب حراس املرمى بدر شاكر من 
املوسم  مبنافسات  الكروي  الفريق  قيادة  اجل 

املقبل. 
عوامل  لتوفير جميع  ادارته تسعى  ان  وأضاف 
في  عليه  نعول  الذي  الكرة  لفريق  االستقرار 
خالل  بها  ظهر  كما  مشرفة  بصورة  الظهور 
من  جنح  والتي  املنتهي  املوسم  منافسات 
بجدول  اخلامس  املركز  احتالل  في  خاللها 

الترتيب. مبينا ان الهيئة االدارية لنادي الكهرباء 
ستكون داعمة للجهاز الفني وتذليل الصعاب 
والعقبات التي تعتري مهمته املقبلة في دوري 

الكرة املمتاز.
له  سبق  صبار  محمد  خالد  الكابنت  أن  يذكر 
عطية  عباس  للكابنت  مساعداً  مدرباً  العمل 
مهمة  يتسلم  ان  قبل  املاضي  املوسم  في 
املدرب االول في بداية املرحلة الثانية ملنافسات 

الدوري. 

âbjñi@bËn‘q@ÖÜ£@ıbiäËÿ€a@ÒâaÖg



من الواضح أن روسيا وأمريكا تفاهمتا 
سوريا  أزمة  تعقيدات  تفكيك  على 
سنوات  ثماني  نحو  منذ  املتأججة 
هذا ما اكدته التقارير االعالمية حيث 
تسوية  إلى  تدريجياً  بها  ه  التوجّ
حكومتها  مبشاركة  سياسية 
التفاهم  هذا  جتلّى  وموافقتها. 
التوتر»  خفض  «مناطق  بترتيبات 
ووسطها  البالد  شمال  في  األربع 
وجنوبها، ثم بتسهيل إعادة سيطرة 
اجليش السوري على كامل محافظتيّ 
للجوالن  اجملاورتني  والقنيطرة  درعا 
أهالي  بتحرير  وأخيراً  احملتل،  السوري 
طويل  حصار  من  والفوعة  كفريا 
إيصال  وتنظيم  عليهم  مضروب 
احملتاجني  الى  اإلنسانية  املساعدات 
إلى  ولبنان  األردن  الالجئني في  وإعادة 

ديارهم.
واوضحت التقارير ان هناك ظاهرات 
إجراءات  تنفيذ  رافقت  الفتة  ة  عدّ
هذا التفاهم بني الدولتني الكبريني، 
ميكن أن تفضي إلى تداعيات خطيرة 
السياسية  التسوية  نضوج  قبل 
املنشودة. أولى هذه الظاهرات رفضُ 
(اي  الشام»  حترير  «هيئة  مسلحي 
التسوية  قبول  «النصرة»)  جبهة 
مع احلكومة السورية واإلصرار تالياً 

حيث  إدلب  محافظة  في  البقاء  على 
تركيا  سيطرةُ  ثانيتها،  لها.  السيطرة 
على محافظة إدلب وبالتالي موافقتها، 
مسلحي  قرار  على  مداورةً،  او  مباشرةً 

التسوية  «النصرة» بعدم قبول  جبهة 
دائماً  مختارين  السورية،  احلكومة  مع 
ثبوت  ثالثتها،  أدلب.  إلى  اإلنسحاب 
املقاتلني  بني  خارجية  عناصر  وجود 
املدافعني عن كفريا والفوعة وخروجهم 

التبادل األخيرة  مع األهالي في عملية 
من  أيٍّ  أو  «النصرة»،  علم  دون  من 
األمر  ترتيباتها،  في  املشاركة  األطراف 
الذي يطرح سؤاالً عن املغزى من إبقاء 
وكذلك  سراً،  حتريرهم  كما  وجودهم 
االحزاب  بعض  ودور  املقبلة  وجهتهم 
تالياً في دعم اجليش السوري في حال 
«النصرة»  من  إدلب  حترير  إلى  اجتاهه 

وحلفائها.
يرتسم  الثالث  الظاهرات  هذه  فوق 
من  تركيا  موقف  ما  ملحاح:  سؤال 
سوريا،  في  وأمريكا  روسيا  تفاهم 
قررت  ما  إذا  ستتصرف  وكيف 
أي  «النصرة»  رفض  على  الردّ  دمشق 
لتحرير  إدلب  مبهاجمة  معها  تسوية 
احملافظة من جميع الفصائل املتمردة 

املتمترسة فيها؟
تركيا سبق لها أن أعلنت أن مهاجمة 
شأنها  من  إلدلب  السوري  اجليش 
وبني  بينها  استانة  اتفاق  تنسف  أن 

ايجاد  أجل  من  وإيران،  روسيا  من  كلٍّ 
السورية.  لألزمة  سياسية  تسوية 
سيطرة  إعادة  بعد  حتاول،  تراها  فهل 
درعا  محافظتيّ  على  السوري  اجليش 
احلكومة  مع  التواصل  والقنيطرة، 
في  اآلخرين  شريكيها  عبر  السورية 
ملسألة  تسوية  إليجاد  استانه  اتفاق 
إدلب؟ أم تراها تساند جبهة «النصرة» 
وحلفاءها حلمل احلكومة السورية على 
التوصل  أجل  من  مباشرةً،  مفاوضتها 
إلى تسوية حتمي مصاحلها في شمال 

البالد؟
بالقوة  سيطرت  تركيا  أن  املعلوم  من 
الغالبية  ذات  عفرين  منطقة  على 
على  كما  سوريا،  غرب  في  الكردية 
وكادت  شمالها،  في  جرابلس  منطقة 
لقوات  الداعمة  أمريكا  مع  تتصادم 
سوريا الدميقراطية «قسد» الكردية في 
مفاوضة  إلى  أنقرة  تتجه  فهل  منبج، 
، اوالً، حول مستقبل الوضع  واشنطن 

قوات  وجود  كما  سوريا،  في 
سوريا  شرق  في  وتركية  امريكية 
مع  بالتفاوض  تقوم  ام  وشمالها؟ 

احلكومة السورية مباشرةً؟
ليست  األمريكية   – التركية  العالقات 
فقد  احلاضر.  الوقت  في  يرام  ما  على 
هوية  حول  الطرفني  بني  خالف  حدث 
مؤقتاً  سيطرتها  قبول  املمكن  اجلهة 
واشنطن  رت  حذّ وقبلها  منبج،  على 
منظومة  اقتنائها  مغبة  من  انقرة 
وبعد   ،٤٠٠-S الروسية  اجلوي  الدفاع 
ذلك أبدت انزعاجها لعدم امتثال أنقرة 
لعقوباتها القدمية واجلديدة ضد ايران، 
بعد إعالن واشنطن خروجها من االتفاق 

النووي منتصفَ مايو/أيار املاضي.
الى ذلك، أعلنت أمريكا، بلسان ترامب، 
سحق اإلرهاب في سوريا، ما يستتبع 
هناك.  قواتها  إبقاء  إلى  احلاجة  زوال 
بتفكيك  قامت  السياق،  هذا  في 
في  املتواجدة  لقواتها  معسكرين 
منطقة التنف، جنوب شرقي سوريا، 
من  قواتها  بسحب  الحقاً  تقوم  وقد 
تبادر  فهل   . سوريا  شرقي  شمال 
حول  انقرة  مفاوضة  إلى  واشنطن 
بينهما،  العالقة  القضايا  مجمل 

بغية التوصل إلى تسوية مقبولة؟
الكرد السوريون املنضوون في مجلس 
اجلناح  «مسد»،  الدميقراطية  سوريا 
الدميقراطية  سوريا  لقوات  السياسي 
اجتماعاً  مؤخراً  عقدوا  «قسد» 
ادارياً  اخلاضعة  الطبقة،  مدينة  في 
للحكومة السورية، وعسكرياً للقوات 
أبدوا  أمريكا،  من  املدعومة  الكردية 
دمشق،  لزيارة  استعدادهم  خالله 
لعقد حوار وطني سوري غايته «تغيير 
وتغيير  الذهنية  وتغيير  سوريا،  إدارة 
املواطنون  البالد، ليتساوى فيه  دستور 
سبق  والواجبات».  احلقوق  في  جميعاً 
عن   » «مسد  اركان  توقفُ  االعالن  هذا 
والعودة  الفدرالي  بالنظام  املطالبة 
الالمركزي،  النظام  على  التركيز  إلى 
استعادة  قضية  يخدم  الذي  األمر 
كامل  على  وسيادتها  وحدتها  سوريا 
احلوار  عودة  وتسهيل  الوطني،  ترابها 
الوطنيني  الكرد  وجماعات  دمشق  بني 

املستقلني عن أمريكا وتركيا.
«النصرة»  مقاتلي  مسألة  تبقى 

املناطق  من  االنسحاب  على  املصرّين 
احملررة واملستعادة منهم إلى محافظة 
االنسحاب  قرار  اتخذوا  هل  إدلب. 
كان  أم  منها؟  وبطلب  تركيا  مبعرفة 
لعدم  إليه  اضطروا  ظرفي  قرار  مجرد 
السالح  ألقوا  ما  إذا  باألمان  شعورهم 
السورية؟  احلكومة  كنف  إلى  وعادوا 
تركيا  اتخذ بطلب من  قرارهم  إذا كان 
تعتزم  انقرة  أن  إلى  ر  يؤشّ ذلك  فإن 
استعمالهم جملابهة سوريا ميدانياً، اذا 
ما قام جيشها بشن عملية عسكرية 
وحلفائها.  «النصرة»  من  إدلب  لتحرير 
متهوراً  تركياً  تصرفاً  أن  في  شك  وال 
من هذا الطراز يؤدي إلى تطويل احلرب 
مساعي  وتعقيد  وعليها  سوريا  في 
ألزمتها  سياسية  لتسوية  الوصول 

املتمادية.

االحزاب  مقاتلي  إلى  بالنسبة  أما 
من  بالغة  بسرّية  فإن حتريرهم  البقية 
أمر  إلى  يؤشر  والفوعة،  كفريا  حصار 
للحزب  أن  وهي  ساطعة  حقيقة  بات 
دوراً فاعالً في محور املقاومة االقليمي، 
وانه سيكون إلى جانب اجليش السوري 
شن  (وحلفاؤها)  دمشق  قررت  ما  إذا 
محافظة  لتحرير  عسكرية  عملية 

إدلب.
كما اوضحت التقارير انه بإمكان تركيا 
بقواتها  إدلب  حترير  عملية  مواجهة 
حلفائها  مع  وبالتعاون  العسكرية 
هذه  في  ستكون  لكنها  اإلرهابيني 
احلالة وحدها مسؤولة ومدانة لتسببها 
أن  ميكن  وما  استانة،  اتفاق  بنسف 

ينجم عنه من تداعيات كارثية.
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نفط زائد عن حاجة العالم.. كيف تتصرف السعودية بعد أن ورطها ترامب؟
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ــارعت  س ان  ــة  اعالمي ــر  تقاري ــدت  اك
ــعودية إلى تعزيز  ــة العربية الس اململك

ــت ضغط من  ــن النفط حت ــا م إنتاجه
ــي دونالد ترامب، فقط  الرئيس األمريك
ــة قد ال  ــواق العاملي ــف أن األس لتكتش
ا  تكون بحاجة إلى هذه الزيادة بعد، وفقً

لبعض اخلبراء املاليني.
ــط  ــن النف ــة م ــاج اململك ــع إنت وارتف
ــه في ثالث  ــتوى ل ــام إلى أعلى مس اخل
ــنوات خالل الشهر املاضي، إذ طالب  س
ــد  البل ــاعدة  مبس ــي  األمريك ــس  الرئي
ــد  ــعار النفط، وس احلليف بتهدئة أس
ــأ بفعل  ــي ستنش ــرض الت ــوة الع فج
ــات التي فرضها على إيران، وفق  العقوب
ــة «اإلندبندنت»  ــا ذكر تقرير لصحيف م

البريطانية.
ــعوديون لبيع أكبر  ومع ذلك، يكافح الس

ــدر ما كانوا  ــن النفط اإلضافي بق قدر م
ــعرون بالقلق من أنهم  ــون، وهم يش يأمل
ا ملا  ــادة متعجلة، وفقً ــا زادوا اإلنتاج زي رمب
ــن الرياض في  ــخاص مقربون م ذكره أش

األيام القليلة املاضية.
ــس، اخلبير  ــن مارتن رات ــر ع ــل التقري ونق

ــي  ف ــط  للنف ــي  العامل ــتراتيجي  االس
ــة مورجان ستانلي، قوله: «زادت  مؤسس
ــي  ــن ف ــاء آخري ــدة أعض ــعودية وع الس
ــدرة للنفط (أوبك)  ــة البلدان املص منظم
الصادرات بحدة قبل فرض عقوبات على 
ــت بني هذه  ــق التوقي ــدم تطاب ــران، وع إي

التأثيرات يضغط على أسعار النفط».
ضغوط أمريكية

ــذي صدر عن وزارة  وميكن اعتبار البيان ال
ــابق من  ــعودية في وقت س الطاقة الس
ــة عدم  ــى حال ــالً عل ــبوع دلي ــذا األس ه
ــعوديون. ــعر بها الس ــاح التي يش االرتي
ــعي  ــض أي مخاوف تتعلق بس البيان رف
ــواق  اململكة نحو زيادة املعروض في األس
العاملية باعتبارها «غير صحيحة». وقال 
البيان إن الصادرات ستكون مستقرة هذا 

الشهر، وستتراجع في أغسطس (آب).
وفي اجتماع أوبك األخير في أواخر يونيو 
ــعوديون وحلفاؤهم  ــد الس (حزيران)، وع

ــاورة من  ــدة دول مج ــون ع ــن يضم –الذي
ــي وكذلك  ــس التعاون اخلليج دول مجل
روسيا غير املنتجة ألوبك– بزيادة اإلنتاج 
ا لتعويض نقص  بنحو مليون برميل يوميًّ
ــا. اضافة إلى  ــال وليبي ــاج في فنزوي اإلنت

اخلسائر التي تلوح في األفق بإيران.
وجاءت هذه اخلطوة رد فعل على الضغوط 
ــس األمريكي، الذي  ــها الرئي التي مارس
ــعر  هاجم أوبك على تويتر بعد أن بلغ س
ــه على مدار  ــام أعلى معدالت ــط اخل النف
ــنوات بعد أن جتاوز سعر البرميل  ثالث س

٨٠ دوالرًا خالل مايو (أيار).
ــعار إلى  ــني تراجعت األس ــذ ذلك احل ومن
ــتعادة ليبيا بعض  ــو ٧٣ دوالرًا مع اس نح
ــرب التجارية  ــف، وأدت احل اإلنتاج املتوق
األمريكية الصينية املتصاعدة إلى إذكاء 

اخملاوف بشأن قوة الطلب.
ونقل التقرير عن مايك ويتنر، رئيس أبحاث 
ــيتيه جنرال إس  سوق النفط في سوس
ــه في نيويورك، قوله: «إنهم يضغطون  إي
ــي الوقت  ــط اخلام ف ــاج النف ــادة إنت لزي
ــأن  احلالي، وتنتابهم حالة من القلق بش
ــعوديون  ــعار. يحاول الس انخفاض األس
الوصول باألسعار إلى مستوى ما بني ٧٠ 

إلى ٨٠ دوالرًا».
ــعار النفط استجابة لبيان  ارتفعت أس
ــعودية، وارتفع املؤشر  وزارة الطاقة الس
ــبة ٠٫٥٪ ليصل  ــام برنت بنس الدولي خل
إلى ٧٢٫٩٢ دوالر للبرميل في بورصة لندن 

اعتبارًا من الساعة ٨:١٣ يوم اجلمعة.
خططت السعودية في البداية للوصول 
ــغ ١٠٫٨ مليون  ــي يبل ــاج قياس ــى إنت إل
ــهر، وفقا ملا ذكره  ا هذا الش ــل يوميًّ برمي
ــة اإلنتاج في  ــأن سياس ــخاص بش أش
ــوا إن هذا  ــي. وقال ــهر املاض ــر الش أواخ
ا على قوة الطلب  ــتوى يعتمد دائمً املس
احمللي والدولي، ومن ثم ميكن أن يتراوح بني 
ــون برميل.وأبلغت اململكة  ١٠٫٦ و١١ ملي
ــدول املنتجة أن اإلنتاج في يوليو (متوز)  ال

ــتوى يونيو  ــيًا مع مس ــيكون متماش س
ــن ١٠٫٥ مليون برميل  ــل قليالً ع الذي يق
ــبما قال أشخاص مطلعون  ا، حس يوميًّ

على املسألة.
انخفاض صادرات إيران

وقال التقرير إن تأثير العقوبات األمريكية 
ــة، الذي  ــط اإليراني ــحنات النف ــى ش عل
مايزال غير مؤكد إلى حد كبير، سيلعب 
ــد النتيجة النهائية.  دورًا كبيرًا في حتدي
ــووي  ــاق الن ــن االتف ــحاب م ــذ االنس من
ــارات  ــلت إدارة ترامب إش ــران، أرس مع إي
ــهر املاضي إلى  ــارت الش متضاربة، وأش
أنها تعتزم خنق صادرات النفط اإليرانية 
ــي اآلونة األخيرة، اقترح  بالكامل. لكن ف
ــك  ــة ماي ــر اخلارجي ــل وزي ــؤولون مث مس
بومبيو، ووزير اخلزانة ستيف منوشني أنه 

ميكن اتخاذ نهج أكثر مرونة.
ــادرات اإليرانية في االنخفاض  وبدأت الص
ــحنات إلى  ــت الش ــل، إذ انخفض بالفع
ا لتقديرات  أوروبا بنحو ٥٠٪ في يونيو، وفقً

وكالة الطاقة الدولية.
ــة البريطانية، لن  ــا لتقرير الصحيف وفقً

ــرض حتى  ــرة في الع ــوة كبي ــر فج تظه
ــا حيز  ــل قوته ــات بكام ــل العقوب تدخ
ــرين الثاني)  ــر (تش ــي نوفمب ــذ ف التنفي
ا لألشخاص الذين حتدثوا مع  املقبل، وفقً
ــعوديني، الذين طلبوا عدم الكشف  الس
عن أسمائهم ألن احملادثات كانت خاصة.

نتيجة لذلك، يبدو أن اململكة تواجه 
صعوبة في إنتاج عدد براميل النفط 
الذي تسعى إليه. وتتفاقم املشكلة 
ــى النفط  ــبب ضعف اإلقبال عل بس
اخلام في آسيا، إذ تتراكم اخملاوف بشأن 
ــركة  ــبما أفادت ش قوة الطلب، حس

آسيبي أسبكتس االستشارية.
ــام  ــط اخل ــادرات النف ــت ص انخفض
ا  السعودية بنحو ٥٠٠ ألف برميل يوميًّ
إلى ٦٫٧ مليون برميل في النصف األول 
من يوليو، مقارنة بالفترة نفسها من 

ا للبيان الصادر  شهر يونيو املاضي. ووفقً
ــإن الصادرات  ــن وزارة الطاقة، ف مؤخرًا م
ــى مع  ــهر بالكامل ستتماش لهذا الش
ــتويات يونيو، وستنخفض ١٠٠ ألف  مس
ــطس.ومع وجود  ــي أغس ا ف ــل يوميًّ برمي

العديد من العوامل التي تؤثر في التوازن 
ــي، قد يتغير  ــرض والطلب العامل بني الع
ــعودي  ــى النفط الس ــم الطلب عل حج
اإلضافي، خاصة مع زيادة حجم اخلسائر 
اإليرانية.قد تنقلب معنويات السوق مرة 
ــأن ما إذا  ــرى للتركيز على اخملاوف بش أخ

ــدرة إنتاجية كافية  ــدى اململكة ق كان ل
ــواق  ــن أجل منع حدوث نقص في األس م

العاملية.

بدأت الصادرات اإليرانية َّـ 
االنخفاض بالفعل إذ انخفضت 
الشحنات إُّـ أوروبا بنحو ٥٠٪ 
ا لتقديرات وكالة  َّـ يونيو وفقً
الطاقة الدولية

سبق لرتكيا لها أن أعلنت 
أن مهاجمة الجيش السوري 
إلدلب من شأنها أن تنسف 
اتفاق استانة بينها وبني كلٍّ 
من روسيا وإيران

زادت السعودية وعدة 
أعضاء آخرين َّـ منظمة 
البلدان اِّـصدرة للنفط 
الصادرات بحدة قبل 
فرض عقوبات على إيران

روسيا وأمريكا تفاهمتا في سوريا… ماذا عن تركيا ؟
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مسلحان يفتحان النار ويقتحمان مبنى محافظة أربيل

ــد الطريق  ــرائيلي اجلدي ــف اإلس ــح املوق ويفت
ــكيل حكومة وحدة وطنية في حال  أمام تش
ــام. على  ــي االنقس ــاق ينه ــل إلى اتف التوص
ــي حلركة  ــة، تلقى رئيس املكتب السياس صل
ــماعيل هنية اتصاالً هاتفياً من  «حماس» إس
ــاس كامل.  ــة اللواء عب ــرات املصري ــر اخملاب وزي
ووصف مكتب هنية في بيان مقتضب املكاملة 
ــل،  ــن التفاصي ــد م ــن دون مزي ــة»، م بـ»املهمّ
ــة كان ابلغ اللواء كامل اخلميس  علماً أن هني
ــة  الورق ــى  عل ــاس»  «حم ــة  موافق ــي  املاض
املصرية للمصاحلة الفلسطينية. في غضون 
ــرائيل  ــية أن إس ــك، ذكرت مصادر دبلوماس ذل
ــراً، عبر أحد  ــائل إلى «حماس» أخي نقلت رس
ــطاء، جاء فيها أنها أسقطت مطالبها  الوس
ــع احلصار، وهي  ــة القدمية في مقابل رف الثالث
ــف حفر  ــالح، ووق ــن الس ــاس» م ــد «حم جتري
ــرائيليني األسرى  ــراح اإلس األنفاق، وإطالق س
ــارت إلى  ــود احملتجزة في غزة. وأش ــث اجلن وجث
ــى حل  ــر عل ــاً أكب ــدي انفتاح ــرائيل تب أن إس
ــانية في قطاع غزة بعدما  ــكالت اإلنس املش
ــى أمنها، كما  ــرة عل ــت تداعياتها اخلط أدرك
وافقت على فصل املسار اإلنساني عن األمني 
والسياسي. وأقر رئيس مجلس األمن القومي 
ــرائيل، مهندس االنفصال عن  السابق في إس
ــر في املوقف  ــد بحدوث تغيي ــزة، غيورا أيالن غ
ــي غزة.  ــاس» ف ــم «حم ــن حك ــرائيلي م اإلس
ــب في مقال قبل أيام، أنه توصل إلى ثالثة  وكت
استنتاجات: «األول، دولة غزة حتت حكم ناجع 
ــرائيل أن  ــي وضع معقول ميكن إلس حلماس ه
ــه. والثاني، تضارب املصالح بيننا  تتعايش مع
وبني حكومة غزة ليس حاداً جداً، وعليه ميكن 
ــرط  ــوية تخدم الطرفني، ش ــول إلى تس الوص
ــيتم مع احلكومة  أن نعترف بأن تأهيل غزة س
ــا. والثالث،  ــف ظهره ــن خل ــاك، وليس م هن
ــب أن يكون  ــاط حيال غزة يج ــدف النش أن ه
تسوية تتضمن وقفاً تاماً للنار، وتبادالً لألسرى 
ــاع، وذلك ضمن  ــي تأهيل القط ــاعدة ف واملس
ــور أخرى من أجل أن ينصب اهتمامنا بحده  أم
ــاف: «احلكومة  ــمال». وأض األقصى على الش
ــكل مختلف متاماً،  ــا طبعاً أن تقرر بش ميكنه
ــي ظل النقاش  ــن مرغوب أن تفعل هذا ف ولك
ــقاق على  ــليم، وليس فقط في ظل الش الس

الطائرات الورقية».
ــاع  الدف ــر  وزي ــن  أعل ــه،  ــياق نفس الس ــي  ف
ــرائيل  ــان أن إس ــدور ليبرم ــرائيلي أفيغ اإلس
ستعيد غداً فتح معبر كرم أبو سالم الرئيس 
ــد إغالقه في  ــزة، بع ــاع غ ــع قط ــع م للبضائ
ــع من متوز (يوليو)، شرط أن يسود هدوء  التاس

ــد املعبر: «إذا  ــني. وصرح عن ــام حتى ذلك احل ت
ــتمر الوضع الذي ساد  فسنسمح الثلثاء  اس
ــاطه  ــالم نش ــتأنف معبر كرم أبو س بأن يس
ــق الصيد إلى  ــتعود مناط ــي، كما س الطبيع
ــابقة». إال أنه أكد أن «املفتاح  ــافات الس املس
ــدوء: ال بالونات  ــو اله ــك ه ــاس لكل ذل األس
ــياج (احلدودي)،  حارقة، وال مواجهات قرب الس

وال صواريخ وال إطالق نار».
ــق  ــب حتذير منس ــان عق ــح ليبرم ــاء تصري ج
ــانية في األمم املتحدة لألراضي  الشؤون اإلنس
ــك، من أن  ــي ماكغولدري ــطينية جام الفلس
ــزود بها األمم  ــود الطارئة التي ت ــدادات الوق «إم
ــزة، تنفد  ــة في غ ــق احلساس ــدة املراف املتح
ــع القيود  ــى رف ــرائيل إل ــا إس ــرعة». ودع بس
ــى القطاع،  ــى واردات الوقود إل ــة عل املفروض
بر قريباً على  محذراً من أن املستشفيات قد جتُ
إغالق أبوابها، بينما ستنفد اإلمدادات الطارئة 
مطلع آب (أغسطس) املقبل. وأضاف في بيان: 
ــاعة  ــاء نحو ٢٠ س ــاع الكهرب ــراً النقط «نظ
ــود فوراً، فإن  ــوم، وفي حال لم يأتِ الوق في الي
حياة الناس في خطر، خصوصاً املرضى الذين 
ــاالت حرجة، مثل مرضى القلب  يعانون من ح
ــة املركزة». ــد اجلدد في الرعاي والكلى واملوالي

ــة  ــة والدولي ــات العربي ــل اإلدان ــذا وتتواص ه
لقانون «يهودية الدولة» الذي أقره الكنيست 
ــي، بوصفه قانوناً  ــرائيلي اخلميس املاض اإلس
ــع أحكام القانون الدولي  «عنصرياً يتعارض م

ــان، ويهدد  ــوق اإلنس ــامية حلق ــادئ الس واملب
جهود إحالل السالم وفق حل الدولتني».

ــعودية، والبحرين، ومصر، ومجلس  ودانت الس
التعاون اخلليجي، واجلامعة العربية، والبرملان 

العربي، واألمم املتحدة، القانون.

ــعودية عن مصدر  ونقلت وكالة األنباء الس
مسؤول في وزارة اخلارجية السعودية «رفض 
ــتنكارها» إلقرار القانون الذي  اململكة واس
«يتعارض مع أحكام القانون الدولي، ومبادئ 
الشرعية الدولية، واملبادئ السامية حلقوق 
ــان، كما أن من شأنه تعطيل اجلهود  اإلنس
الدولية الرامية إلى إيجاد حل سلمي للنزاع 
ــرائيلي». واعتبرت وزارة  ــطيني اإلس الفلس
ــة أن القانون «يتجاهل  ــة البحريني اخلارجي
ــعب الفلسطيني،  احلقوق التاريخية للش
ــاً واضحاً  ــاً للعنصرية وخرق ــد تكريس ويع
للقانون الدولي واألعراف واملواثيق الدولية». 
وأشارت إلى أنه «ميثل تهديداً خطراً وعقبة 
ــالم وفق حل  ــرة أمام جهود إحالل الس كبي

الدولتني».
واستنكر األمني العام جمللس التعاون اخلليجي 
ــرائيلي الذي «يجسد  في بيان، التشريع اإلس
ــعب  ــد الش ــز ض ــة والتميي ــام العنصري نظ
ــى  عل ــرائيلي  اإلس ــرار  واإلص ــطيني،  الفلس
ــة وحرمانه من حقوقه  ــس هويته الوطني طم
املدنية واإلنسانية املشروعة في وطنه احملتل».

وأعربت مصر أمس، عن رفضها للقانون بسبب 
ــالم». وأفادت وزارة  «تداعياته على عملية الس
ــأنه  ــان، بأن من ش ــة في بي ــة املصري اخلارجي
«تكريس مفهوم االحتالل والفصل العنصري، 
ــالم والوصول إلى  ــرص حتقيق الس وتقويض ف
ــطينية،  ــامل للقضية الفلس ــادل وش حل ع

فضالً عما ينطوي عليه من آثار محتملة على 
حق العودة لالجئني الفلسطينيني».

ــع الدولي بـ «االضطالع  وطالبت الوزارة اجملتم
ــوق التاريخية  ــى احلق ــاظ عل ــدوره في احلف ب
والعمل  ــطيني،  الفلس ــعب  والقانونية للش

ــع بعملية  ــات والدف ــتئناف املفاوض على اس
السالم على أساس حل الدولتني وفقاً ملقررات 

الشرعية الدولية ذات الصلة».
ــس  ــا أن مي ــن رفضه ــدة ع ــت األمم املتح وأعرب
ــات» املتمثلني  ــد «حقوق األقلي القانون اجلدي
ــم املنظمة  ــرب ٤٨. وقال نائب الناطق باس بع
ــدة تؤكد  ــق إن «األمم املتح ــان ح ــة فرح الدولي
احترامها سيادة الدول في حتديد شخصيتها 
الدستورية، لكنها تشدد على ضرورة أن متتثل 
كل الدول للمبادئ العاملية حلقوق اإلنسان، مبا 

في ذلك حماية حقوق األقليات».
ــطيني  الفلس ــراع  الص ــاء  «إنه أن  ــد  وأك
ــني التفاوضي، مبا  ــرائيلي عبر حل الدولت اإلس
ــدة واالتفاقات  ــرارات األمم املتح ــع ق يتوافق م
ــد الذي يكفل  ــبيل الوحي ــابقة، هو الس الس
ــم كل قضايا  ــم ويحس ــالم الدائ ــالل الس إح
ــق التطلعات الوطنية  الوضع النهائي، ويحق
للشعبني». وأضاف: «ندعو مجدداً كل األطراف 
إلى االمتناع عن اتخاذ خطوات أحادية تقوض 

حل الدولتني».
ــة طارئة  ــالل جلس ــان العربي خ ــد البرمل وأك
قدت في القاهرة للبحث في تداعيات قضية  عُ
القدس رفضه «قانون القومية اليهودية». وقال 
ــي رئيس مجلس  ــس االحتاد البرملاني العرب رئي
ــد العال أن  ــور علي عب ــواب املصري الدكت الن
ــم العربي  ــة فعلية ومادية للدع ــاك ترجم هن
ــا يجعلها  ــطينية، وهذا م ــة الفلس للقضي
حية دائمة ومتواجدة في قلوب العرب. وكانت 
ــتثنائية الحتاد  ـــ ٢٨ االس ــدورة ال ــات ال فاعلي
البرملان العربي عقدت في مقر البرملان املصري 
في القاهرة مبشاركة اجلامعة العربية ورؤساء 
ــة، بناء على  ــدول العربي ــس وبرملانات ال مجال
ــدول العربية،  ــة الكويت وعدد من ال طلب دول
ــث في تداعيات قضية القدس، في ضوء  للبح

ــرائيلية واملستجدات األخيرة  املمارسات اإلس
األمني  الفلسطينية.وقال  بالقضية  املتعلقة 
ــة العربية أحمد أبو الغيط في  العام للجامع
ــاعد  كلمة ألقاها نيابة عنه األمني العام املس
ــعيد أبو  ــطينية السفير س ــؤون الفلس للش
ــر بظروف  ــطينية مت ــي، إن القضية الفلس عل
ــرارات األخيرة  ــتثنائية خطرة في ظل الق اس
ــراف  ــدأت باالعت ــي ب ــة، والت ــإلدارة األميركي ل
ــل  ونق ــالل  االحت ــة  لدول ــة  ــدس عاصم بالق
سفارتها إليها، مروراً باستهداف «وكالة غوث 
ــغيل الالجئني» (أونروا) وتعليق جزء كبير  وتش
ــاهمة واشنطن في ميزانيتها، ما أدى  من مس
ــوالً إلى  ــة املالية فيها، ووص ــم األزم إلى تفاق
ــلطة الفلسطينية  موقفها العدائي من الس
ــو الغيط  ــاعداتها إليها. وحذر أب ــف مس ووق
ــرائيلي  ــت اإلس ــر قانون الكنيس ــن مخاط م
ــة»، والذي يؤكد  ــة اليهودي ــأن «القومي في ش
ــة التمييز والتطهير العرقي، وتصاعد  سياس
ــد املتظاهرين  ــرائيلي ض ــف االحتالل اإلس عن
ــل املدنيني،  ــزة وقت ــاع غ ــي قط ــلميني ف الس
متجاهالً القانون الدولي.وقال أمني سر اجمللس 
ــطيني السفير محمد صبيح  الوطني الفلس
ــر عرقي ضد  ــرب تطهي ــن ح ــرائيل تش إن إس
الفلسطينيني، وأعرب عن أسفه ألن ذلك يتم 
بشكل وحشي وأمام مسمع ومرأى من العالم، 
ــرائيلي يدعم  ــيرا إلى أن الكنيست اإلس مش
ــن تشريعات مخالفة للقوانني  هذه احلرب بس
واالتفاقيات الدولية وكان آخرها قانون «الدولة 
ــة»، ويصف البالد بأنها دولة  القومية اليهودي
هد إلى حرب  يهودية بشكل رئيسي، وهو ما ميُ
ــورى السعودي  دينية.وعبّر رئيس مجلس الش
الشيخ الدكتور عبداهللا بن محمد بن إبراهيم 
ــتنكارها  ــض اململكة واس ــيخ عن رف آل الش
ــة اليهودية»، مطالباً  ــون «الدولة القومي لقان

ــؤولياته  ـــ «االضطالع مبس ــي ب ــع الدول اجملتم
ــاوالت  مح أي  أو  ــون  القان ــذا  له ــدي  والتص
ــز  التميي ــس  تكري ــى  إل ــدف  ته ــرائيلية  إس
العنصري ضد الشعب الفلسطيني ومحاولة 
ــاس بحقوقه  ــه الوطنية واملس ــس هويت طم
ــروعة».وأكد رئيس جلنة الشؤون العربية  املش
في مجلس النواب املصري اللواء سعد اجلمال 
ــطينية،  أن القدس هي جوهر القضية الفلس
ــتظل عربية بكل معطيات  ولطاملا كانت وس
ــب  ــا. وطال ــا والدميوغرافي ــخ واجلغرافي التاري
ــال موسى  رئيس الوفد اللبناني النائب ميش
ــمية مع الدول  بتعليق العالقات العربية الرس
ــفاراتها إلى القدس، ومقاطعة  التي نقلت س
ــية عليها،  ــن حملة ديبلوماس بضائعها، وش
ــحب االعتراف العربي بإسرائيل،  داعياً إلى س
ــاب  ــاء صندوق برملاني مالي لعمل حس وإنش

لدعم القضية الفلسطينية.
وقال رئيس مجلس األمة الكويتي مرزوق الغامن 
إن «الدولة الفلسطينية ستظل قوية عصية 
ــان الصهيوني»،  ــام الكي ــار أم ــى االنكس عل

منتقداً «الغطرسة الصهيونية وتوسع حلم 
العدو»، ومؤكداً أن «فلسطني ستبقى مهما 

ــة طاملا هناك من  ــتظل عصي فعل العدو، وس
ــاطر ويفعل ويتفاعل».ودعا  يظل يتكلم ويش
ــواب اليمني محمد  ــس الن ــب رئيس مجل نائ
ــات العربية إلى «حترك  ــدادي البرملان علي الش
ــعب الفلسطيني»، مطالباً  عاجل إلنقاذ الش
ــطينية،  األمم املتحدة بـ «حفظ احلقوق الفلس
ــى  ــطينيني عل الفلس ــني  الالجئ ــاعدة  ومس

العودة إلى أرضهم».

ــف الدولي للقضاء  ــا أعلن التحال كم
ــي  اإلرهاب ــش»  «داع ــم  تنظي ــى  عل
ــاء  انته ــدة،  املتح ــات  الوالي ــادة  بقي
ــكرية مشتركة مع قوات  عملية عس
ــوات  والق ــة  الكردي ــمركة»  «البيش
ــلة جبال قرجوغ  ــة في سلس العراقي
ــور قرب أربيل في  التابعة لبلدة مخم
ــت «قيادة  ــتان العراق، فيما نف كردس
ــن اعتداءات  ــوى» أنباء ع عمليات نين

طاولت مساجد في بلدة تلعفر.
ــان  بي ــي  ف ــي  الدول ــف  التحال ــاد  وأف
ــتركة  ــكرية مش ــة عس ــأن «عملي ب
ــوات العراقية  ــمركة والق ــع البيش م
ــات قرجوغ  ــت جناحاً في مرتفع حقق
ــيراً إلى  ــل»، مش ــرب محافظة أربي غ
ــف ٣١  ــة قص ــالل العملي ــه «مت خ أن
ــاً إلرهابيي داعش وقتل ١٤  مركزاً تابع
ــى مراكز  ــاء نهائياً عل ــم، والقض منه
ــي وتدميرها  ــم اإلرهاب ــة للتنظي تابع

بالكامل».
ــور مخمور - الكوير في  وأكد قائد مح
بارزاني  ــيروان  قوات «البيشمركة» س
ــتركة التي  أن «العملية الثالثية املش
ــوغ قرب  ــات قرج ــي مرتفع ــنّت ف ش
ــة»، موضحاً أن  ــور كانت ناجح مخم
ــادراً على احتالل أي  «داعش لم يعد ق
ــه لم يعد  ــتان ألن ــة في كردس منطق
ــيروان بارزاني  ــوة». ولفت س بتلك الق
إلى أن «تنظيم داعش ينشط ليالً في 
ــة كركوك  ــق محيطة مبحافظ مناط
ــداد  ــل وبغ ــني أربي ــا ب ــازع عليه املتن

واحلويجة».
ــم «مركز  ــى ذلك، أعلن الناطق باس إل
ــول  اإلعالم األمني» العميد يحيى رس
ــان أن «القوات األمنية في قيادة  في بي
ــوى، طهرت ٣١٢ منزالً في  عمليات نين

ــنجار،  مجمع تل البنات في قضاء س
ــن  ــفة م ــوات ناس ــى عب ــرت عل وعث

ــأن «قوات  ــش». وأفاد ب ــات داع مخلف
عمليات نينوى متكنت أيضاً من تطهير 

ــوع – الهارونية، في  طريق قرية تل اجل
حني عثرت القوات األمنية في منطقة 
خراب بيك على عبوات ناسفة محلية 

الصنع».
ــوى اللواء جنم  ــد قائد عمليات نين وأكّ
ــائل  ــن اجلبوري أن «ما تناولته وس الدي
ــاجد  ــأن اعتداء على مس إعالم في ش
ــار من الصحة».  وجوامع في تلعفر ع
ــت  ــك التصريحات ليس ــال إن «تل وق
ــراع طائفي،  ــوى حاولة لتأجيج ص س
ــض متاماً ويئس من  بعدما أفلس البع
ــا من وحدة  ــرة ينال منه ــاد أي ثغ إيج
ــوى  نين ــة  ومحافظ ــاً  عموم ــراق  الع

خصوصاً».

ــة العدّ  ــرت عملي ــك أظه ــى ذل ال
ــي لألصوات  ــدوي اجلزئ ــرز الي والف
ــوك التابعة إلى  ــي محافظة ده ف
ــراق، تطابقاً  ــتان الع إقليم كردس
في النتائج مع حصيلة التصويت 
البرملانية  ــات  اإللكتروني لالنتخاب
ــي جرت أخيراً. وتزامن  العراقية الت
ــدء عملية  ــالن عن ب ــك مع اإلع ذل
التحقق من األصوات في محافظة 
ــزب «االحتاد  ــا ح ــا دع ــوى، فيم نين
ــه  ــتاني» حليف ــي الكردس الوطن
احلزب «الدميوقراطي الكردستاني» 
إلى تقدمي «أدلة» في شأن اتهامات 
ـــ «بتزوير  ــق ب ــه وتتعل ــت إلي وجه
ــي مناطق  ــات» ف ــج االنتخاب نتائ

نفوذه.
ــة الكردية  ــوى املعارض ــت ق وكان
ــرز  والف ــدّ  الع ــة  عملي ــت  قاطع

ــه بـ «غياب  ــاً على ما وصفت احتجاج
ــرارات  ق ــا  ومخالفته ــفافية»  الش
البرملان االحتادي، مؤكدةً أنها ستطعن 

بالعملية لدى احملكمة االحتادية.
وأفاد الناطق الرسمي باسم املفوضية 
ــات  ــأن «عملي ــر ب ــث جب ــي لي القاض
ــات التي  ــرز للمراكز واحملط ــدّ والف الع
ــكاوى وطعون في  وردت في شأنها ش
ــراف  ــوك انتهت حتت إش ــظ ده محاف
أن  ــى  إل ــاً  الفت ــني»،  املنتدب ــاء  القض
ــات ومراكز  ــة مبحط ــة اخلاص «العملي
ــس». كما  ــدأت أم ــة نينوى ب محافظ
ــار إلى «انتهاء عملية العدّ والفرز  أش

في محافظة صالح الدين والتي جرت 
ــداد الدولي»، معلناً عن  في معرض بغ
ــوات محافظة  ــه للبدء بفرز أص «توج

األنبار».
ــة أن «نتائج  ــفت مصادر مطلع وكش
ــبه  ــدوي في دهوك كانت ش ــدّ الي الع
ــن ١٠٠ محطة،  ــة في أكثر م متطابق

مع نتائج صناديق االقتراع اإللكترونية 
ــى أن تلك  ــيرة إل املطعون فيها»، مش
ــي  ــر ف ــدث أي تغيي ــن حتُ ــج «ل النتائ
ــود ١٩٧ محطة  ــي ظل وج ــد، ف املقاع

ملغاة».
ــزب  احل ــي  ف ــؤولون  مس ــد  وانتق
ــعود  مس ــة  بزعام ــي»  «الدميوقراط
ــي أداء املفوضية «إثر قرارها عدم  بارزان
ــو ١٢٧ صندوقاً  ــاب أصوات نح احتس
ــوت تعود إلى  ــى ٦٠ ألف ص حتتوي عل

نازحني إيزيديني في دهوك».
ــي احلزبني احلاكمني  ــادل قياديون ف وتب
ــأن «سرقة  في اإلقليم اتهامات في ش
أصوات» في املناطق الكردية املنقسمة 
ــاءات  ــى ادع ــا. ورداً عل ــني نفوذيهم ب
ــؤولني في «الدميوقراطي» بتعرض  ملس
ــة  ــي محافظ ــرقة ف ــم للس أصواته
ــادي البارز في  ــليمانية، دعا القي الس
ــار، إلى «تقدمي أي  «الوطني» مال بختي
ــل أو وثائق تبث االتهامات املوجهة  دلي

إلينا بخصوص تلك االتهامات».
ــى ذلك، عزا مكتب حركة «التغيير»  إل
في أربيل مقاطعة العملية إلى «فقدان 
ــلطة». مشيراً إلى  الثقة بحزبي الس
ــرت مقعدين نتيجة  ــة خس أن «احلرك
عمليات التزوير التي حصلت في أربيل 

من قبل الدميوقراطي».
ــرت مفوضية  ــر، أج ــد آخ ــى صعي عل
االنتخابات في إقليم كردستان قرعة 
ــاركة في  ــد أرقام اللوائح املش لتحدي
انتخابات برملان اإلقليم، واملوزعة على 
١٤ كياناً وائتالفاً، في حني دعا مكتب 
ــليمانية  املفوضية في محافظة الس
ــث  ــي حتدي ــدء ف ــى «الب ــني إل الناخب

سجالتهم».
ــألة  وبحثت قيادة «الوطني» في مس
ــم،  اإلقلي ــات  النتخاب ــتعدادات  االس
إضافة إلى التحضيرات اجلارية لعقد 
املؤمتر املرتقب للحزب، وسط شكوك 
لدى قوى املعارضة من تكرار ما وصفته 
بـ «عمليات تزوير وتالعب في النتائج» 
ــات االحتادية على  ــهدتها االنتخاب ش

مستوى اإلقليم ومحافظة كركوك.
ــل  ــن أج ــف م ــزب «التحال ــن ح وأعل
ــة  بزعام ــة»  والعدال ــة  الدميوقراطي
ــن «الوطني»  ــق ع برهم صالح املنش
ــوض االنتخابات لـ  ــعى إلى خ أنه يس

«إجراء تغيير تدريجي».

علي عبد العالاللواء عباس كامل

العميد يحيى رسولاللواء نجم الدين الجبوري
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ــمال العراق امس (االثنني)، ثم شرعا في  ــتان في ش ــلحان النار واقتحما مبنى محافظة في مدينة اربيل مقر حكومة منطقة كردس فتح مس
ــؤولون أمنيون أن قوات  ــؤولون أمنيون أكراد.وذكر مس ــق ما ذكر نائب محافظ أربيل ومس ــذ على قوات األمن الكردية، وف ــار من النواف ــالق الن إط
ــط املدينة املزدحم. وقال نائب احملافظ طاهر عبد اهللا «في حوالى الساعة ٧:٤٥ صباحا  ــوارع احمليطة باملبنى الذي يقع في وس األمن أخلت الش
ــث»، مضيفا «قوات األمن حتاصر  ــول وهما اآلن في الطابق الثال ــا النار على احلرس. متكنا من الدخ ــلحان من مدخل احملافظة وفتح ــرب مس اقت
املبني ودخلت الطابق األرضي استعدادا ملهاجمة املسلحني». واستولى املسلحان على أسلحة من احلرس. وقال ناطق باسم حكومة منطقة 

كردستان إنهما كانا يكبران. ولم يتضح على الفور اجلهة التي تقف وراء الهجوم.
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/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

كشف مسؤول 
فلسطيني بارز أن 

إسرائيل أبلغت السلطة 
الفلسطينية أخيراً، أنها 

ال متانع باملصاحلة بني 
حركتي «فتح» و«حماس» 

التي تدير قطاع غزة.
وأوضح املسؤول أن 

إسرائيل أسقطت الـ 
«فيتو» عن املصاحلة، 

وتوقفت عن تهديد 
السلطة الفلسطينية 

بإجراءات عقابية في 
حال املصاحلة وتشكيل 

حكومة مع «حماس».
ودأبت إسرائيل على تهديد 
السلطة بوقف التحويالت 

الكمركية التي تساوي 
ثلثيْ موازنتها في حال 

تشكيل حكومة تشارك 
فيها «حماس». 

إسرائيل تسقط الـ «فيتو» عن اِّـصالحة الفلسطينية
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أكد الربِّـان العربي خالل 
جلسة طارئة عـُقدت 
َّـ القاهرة للبحث َّـ 
تداعيات قضية القدس 
رفضه لقانون القومية 
اليهودية

مصادر مطلعة 
 نتائج العد
اليدوي َّـ 
دهوك كانت 
شبه متطابقة 
َّـ أكثر من ١٠٠ 
محطة

@p˝ÿíΩa@›y@Û‹«@5◊c@�bybn–„a@Üjm@›Óˆaäçg
@bËmbÓ«aÜm@o◊âÖc@bflÜ»i@ÒåÀ@ b�”@ø@ÚÓ„bé„�a

bË‰flc@Û‹«@Òä�®a

من الواضح أن روسيا وأمريكا تفاهمتا 
سوريا  أزمة  تعقيدات  تفكيك  على 
سنوات  ثماني  نحو  منذ  املتأججة 
هذا ما اكدته التقارير االعالمية حيث 
تسوية  إلى  تدريجياً  بها  ه  التوجّ
حكومتها  مبشاركة  سياسية 
التفاهم  هذا  جتلّى  وموافقتها. 
التوتر»  خفض  «مناطق  بترتيبات 
ووسطها  البالد  شمال  في  األربع 
وجنوبها، ثم بتسهيل إعادة سيطرة 
اجليش السوري على كامل محافظتيّ 
للجوالن  اجملاورتني  والقنيطرة  درعا 
أهالي  بتحرير  وأخيراً  احملتل،  السوري 
طويل  حصار  من  والفوعة  كفريا 
إيصال  وتنظيم  عليهم  مضروب 
احملتاجني  الى  اإلنسانية  املساعدات 
إلى  ولبنان  األردن  الالجئني في  وإعادة 

ديارهم.
واوضحت التقارير ان هناك ظاهرات 
إجراءات  تنفيذ  رافقت  الفتة  ة  عدّ
هذا التفاهم بني الدولتني الكبريني، 
ميكن أن تفضي إلى تداعيات خطيرة 
السياسية  التسوية  نضوج  قبل 
املنشودة. أولى هذه الظاهرات رفضُ 
(اي  الشام»  حترير  «هيئة  مسلحي 
التسوية  قبول  «النصرة»)  جبهة 
مع احلكومة السورية واإلصرار تالياً 

حيث  إدلب  محافظة  في  البقاء  على 
تركيا  سيطرةُ  ثانيتها،  لها.  السيطرة 
على محافظة إدلب وبالتالي موافقتها، 
مسلحي  قرار  على  مداورةً،  او  مباشرةً 

التسوية  «النصرة» بعدم قبول  جبهة 
دائماً  مختارين  السورية،  احلكومة  مع 
ثبوت  ثالثتها،  أدلب.  إلى  اإلنسحاب 
املقاتلني  بني  خارجية  عناصر  وجود 
املدافعني عن كفريا والفوعة وخروجهم 

التبادل األخيرة  مع األهالي في عملية 
من  أيٍّ  أو  «النصرة»،  علم  دون  من 
األمر  ترتيباتها،  في  املشاركة  األطراف 
الذي يطرح سؤاالً عن املغزى من إبقاء 
وكذلك  سراً،  حتريرهم  كما  وجودهم 
االحزاب  بعض  ودور  املقبلة  وجهتهم 
تالياً في دعم اجليش السوري في حال 
«النصرة»  من  إدلب  حترير  إلى  اجتاهه 

وحلفائها.
يرتسم  الثالث  الظاهرات  هذه  فوق 
من  تركيا  موقف  ما  ملحاح:  سؤال 
سوريا،  في  وأمريكا  روسيا  تفاهم 
قررت  ما  إذا  ستتصرف  وكيف 
أي  «النصرة»  رفض  على  الردّ  دمشق 
لتحرير  إدلب  مبهاجمة  معها  تسوية 
احملافظة من جميع الفصائل املتمردة 

املتمترسة فيها؟
تركيا سبق لها أن أعلنت أن مهاجمة 
شأنها  من  إلدلب  السوري  اجليش 
وبني  بينها  استانة  اتفاق  تنسف  أن 

ايجاد  أجل  من  وإيران،  روسيا  من  كلٍّ 
السورية.  لألزمة  سياسية  تسوية 
سيطرة  إعادة  بعد  حتاول،  تراها  فهل 
درعا  محافظتيّ  على  السوري  اجليش 
احلكومة  مع  التواصل  والقنيطرة، 
في  اآلخرين  شريكيها  عبر  السورية 
ملسألة  تسوية  إليجاد  استانه  اتفاق 
إدلب؟ أم تراها تساند جبهة «النصرة» 
وحلفاءها حلمل احلكومة السورية على 
التوصل  أجل  من  مباشرةً،  مفاوضتها 
إلى تسوية حتمي مصاحلها في شمال 

البالد؟
بالقوة  سيطرت  تركيا  أن  املعلوم  من 
الغالبية  ذات  عفرين  منطقة  على 
على  كما  سوريا،  غرب  في  الكردية 
وكادت  شمالها،  في  جرابلس  منطقة 
لقوات  الداعمة  أمريكا  مع  تتصادم 
سوريا الدميقراطية «قسد» الكردية في 
مفاوضة  إلى  أنقرة  تتجه  فهل  منبج، 
، اوالً، حول مستقبل الوضع  واشنطن 

قوات  وجود  كما  سوريا،  في 
سوريا  شرق  في  وتركية  امريكية 
مع  بالتفاوض  تقوم  ام  وشمالها؟ 

احلكومة السورية مباشرةً؟
ليست  األمريكية   – التركية  العالقات 
فقد  احلاضر.  الوقت  في  يرام  ما  على 
هوية  حول  الطرفني  بني  خالف  حدث 
مؤقتاً  سيطرتها  قبول  املمكن  اجلهة 
واشنطن  رت  حذّ وقبلها  منبج،  على 
منظومة  اقتنائها  مغبة  من  انقرة 
وبعد   ،٤٠٠-S الروسية  اجلوي  الدفاع 
ذلك أبدت انزعاجها لعدم امتثال أنقرة 
لعقوباتها القدمية واجلديدة ضد ايران، 
بعد إعالن واشنطن خروجها من االتفاق 

النووي منتصفَ مايو/أيار املاضي.
الى ذلك، أعلنت أمريكا، بلسان ترامب، 
سحق اإلرهاب في سوريا، ما يستتبع 
هناك.  قواتها  إبقاء  إلى  احلاجة  زوال 
بتفكيك  قامت  السياق،  هذا  في 
في  املتواجدة  لقواتها  معسكرين 
منطقة التنف، جنوب شرقي سوريا، 
من  قواتها  بسحب  الحقاً  تقوم  وقد 
تبادر  فهل   . سوريا  شرقي  شمال 
حول  انقرة  مفاوضة  إلى  واشنطن 
بينهما،  العالقة  القضايا  مجمل 

بغية التوصل إلى تسوية مقبولة؟
الكرد السوريون املنضوون في مجلس 
اجلناح  «مسد»،  الدميقراطية  سوريا 
الدميقراطية  سوريا  لقوات  السياسي 
اجتماعاً  مؤخراً  عقدوا  «قسد» 
ادارياً  اخلاضعة  الطبقة،  مدينة  في 
للحكومة السورية، وعسكرياً للقوات 
أبدوا  أمريكا،  من  املدعومة  الكردية 
دمشق،  لزيارة  استعدادهم  خالله 
لعقد حوار وطني سوري غايته «تغيير 
وتغيير  الذهنية  وتغيير  سوريا،  إدارة 
املواطنون  البالد، ليتساوى فيه  دستور 
سبق  والواجبات».  احلقوق  في  جميعاً 
عن   » «مسد  اركان  توقفُ  االعالن  هذا 
والعودة  الفدرالي  بالنظام  املطالبة 
الالمركزي،  النظام  على  التركيز  إلى 
استعادة  قضية  يخدم  الذي  األمر 
كامل  على  وسيادتها  وحدتها  سوريا 
احلوار  عودة  وتسهيل  الوطني،  ترابها 
الوطنيني  الكرد  وجماعات  دمشق  بني 

املستقلني عن أمريكا وتركيا.
«النصرة»  مقاتلي  مسألة  تبقى 

املناطق  من  االنسحاب  على  املصرّين 
احملررة واملستعادة منهم إلى محافظة 
االنسحاب  قرار  اتخذوا  هل  إدلب. 
كان  أم  منها؟  وبطلب  تركيا  مبعرفة 
لعدم  إليه  اضطروا  ظرفي  قرار  مجرد 
السالح  ألقوا  ما  إذا  باألمان  شعورهم 
السورية؟  احلكومة  كنف  إلى  وعادوا 
تركيا  اتخذ بطلب من  قرارهم  إذا كان 
تعتزم  انقرة  أن  إلى  ر  يؤشّ ذلك  فإن 
استعمالهم جملابهة سوريا ميدانياً، اذا 
ما قام جيشها بشن عملية عسكرية 
وحلفائها.  «النصرة»  من  إدلب  لتحرير 
متهوراً  تركياً  تصرفاً  أن  في  شك  وال 
من هذا الطراز يؤدي إلى تطويل احلرب 
مساعي  وتعقيد  وعليها  سوريا  في 
ألزمتها  سياسية  لتسوية  الوصول 

املتمادية.

االحزاب  مقاتلي  إلى  بالنسبة  أما 
من  بالغة  بسرّية  فإن حتريرهم  البقية 
أمر  إلى  يؤشر  والفوعة،  كفريا  حصار 
للحزب  أن  وهي  ساطعة  حقيقة  بات 
دوراً فاعالً في محور املقاومة االقليمي، 
وانه سيكون إلى جانب اجليش السوري 
شن  (وحلفاؤها)  دمشق  قررت  ما  إذا 
محافظة  لتحرير  عسكرية  عملية 

إدلب.
كما اوضحت التقارير انه بإمكان تركيا 
بقواتها  إدلب  حترير  عملية  مواجهة 
حلفائها  مع  وبالتعاون  العسكرية 
هذه  في  ستكون  لكنها  اإلرهابيني 
احلالة وحدها مسؤولة ومدانة لتسببها 
أن  ميكن  وما  استانة،  اتفاق  بنسف 

ينجم عنه من تداعيات كارثية.
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نفط زائد عن حاجة العالم.. كيف تتصرف السعودية بعد أن ورطها ترامب؟
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ــارعت  س ان  ــة  اعالمي ــر  تقاري ــدت  اك
ــعودية إلى تعزيز  ــة العربية الس اململك

ــت ضغط من  ــن النفط حت ــا م إنتاجه
ــي دونالد ترامب، فقط  الرئيس األمريك
ــة قد ال  ــواق العاملي ــف أن األس لتكتش
ا  تكون بحاجة إلى هذه الزيادة بعد، وفقً

لبعض اخلبراء املاليني.
ــط  ــن النف ــة م ــاج اململك ــع إنت وارتف
ــه في ثالث  ــتوى ل ــام إلى أعلى مس اخل
ــنوات خالل الشهر املاضي، إذ طالب  س
ــد  البل ــاعدة  مبس ــي  األمريك ــس  الرئي
ــد  ــعار النفط، وس احلليف بتهدئة أس
ــأ بفعل  ــي ستنش ــرض الت ــوة الع فج
ــات التي فرضها على إيران، وفق  العقوب
ــة «اإلندبندنت»  ــا ذكر تقرير لصحيف م

البريطانية.
ــعوديون لبيع أكبر  ومع ذلك، يكافح الس

ــدر ما كانوا  ــن النفط اإلضافي بق قدر م
ــعرون بالقلق من أنهم  ــون، وهم يش يأمل
ا ملا  ــادة متعجلة، وفقً ــا زادوا اإلنتاج زي رمب
ــن الرياض في  ــخاص مقربون م ذكره أش

األيام القليلة املاضية.
ــس، اخلبير  ــن مارتن رات ــر ع ــل التقري ونق

ــي  ف ــط  للنف ــي  العامل ــتراتيجي  االس
ــة مورجان ستانلي، قوله: «زادت  مؤسس
ــي  ــن ف ــاء آخري ــدة أعض ــعودية وع الس
ــدرة للنفط (أوبك)  ــة البلدان املص منظم
الصادرات بحدة قبل فرض عقوبات على 
ــت بني هذه  ــق التوقي ــدم تطاب ــران، وع إي

التأثيرات يضغط على أسعار النفط».
ضغوط أمريكية

ــذي صدر عن وزارة  وميكن اعتبار البيان ال
ــابق من  ــعودية في وقت س الطاقة الس
ــة عدم  ــى حال ــالً عل ــبوع دلي ــذا األس ه
ــعوديون. ــعر بها الس ــاح التي يش االرتي

ــعي  ــض أي مخاوف تتعلق بس البيان رف
ــواق  اململكة نحو زيادة املعروض في األس
العاملية باعتبارها «غير صحيحة». وقال 
البيان إن الصادرات ستكون مستقرة هذا 

الشهر، وستتراجع في أغسطس (آب).
وفي اجتماع أوبك األخير في أواخر يونيو 
ــعوديون وحلفاؤهم  ــد الس (حزيران)، وع

ــاورة من  ــدة دول مج ــون ع ــن يضم –الذي
ــي وكذلك  ــس التعاون اخلليج دول مجل
روسيا غير املنتجة ألوبك– بزيادة اإلنتاج 
ا لتعويض نقص  بنحو مليون برميل يوميًّ
ــا. اضافة إلى  ــال وليبي ــاج في فنزوي اإلنت

اخلسائر التي تلوح في األفق بإيران.
وجاءت هذه اخلطوة رد فعل على الضغوط 
ــس األمريكي، الذي  ــها الرئي التي مارس
ــعر  هاجم أوبك على تويتر بعد أن بلغ س
ــه على مدار  ــام أعلى معدالت ــط اخل النف
ــنوات بعد أن جتاوز سعر البرميل  ثالث س

٨٠ دوالرًا خالل مايو (أيار).
ــعار إلى  ــني تراجعت األس ــذ ذلك احل ومن
ــتعادة ليبيا بعض  ــو ٧٣ دوالرًا مع اس نح
ــرب التجارية  ــف، وأدت احل اإلنتاج املتوق
األمريكية الصينية املتصاعدة إلى إذكاء 

اخملاوف بشأن قوة الطلب.
ونقل التقرير عن مايك ويتنر، رئيس أبحاث 
ــيتيه جنرال إس  سوق النفط في سوس
ــه في نيويورك، قوله: «إنهم يضغطون  إي
ــي الوقت  ــط اخلام ف ــاج النف ــادة إنت لزي
ــأن  احلالي، وتنتابهم حالة من القلق بش
ــعوديون  ــعار. يحاول الس انخفاض األس
الوصول باألسعار إلى مستوى ما بني ٧٠ 

إلى ٨٠ دوالرًا».
ــعار النفط استجابة لبيان  ارتفعت أس
ــعودية، وارتفع املؤشر  وزارة الطاقة الس
ــبة ٠٫٥٪ ليصل  ــام برنت بنس الدولي خل
إلى ٧٢٫٩٢ دوالر للبرميل في بورصة لندن 

اعتبارًا من الساعة ٨:١٣ يوم اجلمعة.
خططت السعودية في البداية للوصول 
ــغ ١٠٫٨ مليون  ــي يبل ــاج قياس ــى إنت إل
ــهر، وفقا ملا ذكره  ا هذا الش ــل يوميًّ برمي
ــة اإلنتاج في  ــأن سياس ــخاص بش أش
ــوا إن هذا  ــي. وقال ــهر املاض ــر الش أواخ
ا على قوة الطلب  ــتوى يعتمد دائمً املس
احمللي والدولي، ومن ثم ميكن أن يتراوح بني 
ــون برميل.وأبلغت اململكة  ١٠٫٦ و١١ ملي
ــدول املنتجة أن اإلنتاج في يوليو (متوز)  ال

ــتوى يونيو  ــيًا مع مس ــيكون متماش س
ــن ١٠٫٥ مليون برميل  ــل قليالً ع الذي يق
ــبما قال أشخاص مطلعون  ا، حس يوميًّ

على املسألة.
انخفاض صادرات إيران

وقال التقرير إن تأثير العقوبات األمريكية 
ــة، الذي  ــط اإليراني ــحنات النف ــى ش عل
مايزال غير مؤكد إلى حد كبير، سيلعب 
ــد النتيجة النهائية.  دورًا كبيرًا في حتدي
ــووي  ــاق الن ــن االتف ــحاب م ــذ االنس من
ــارات  ــلت إدارة ترامب إش ــران، أرس مع إي
ــهر املاضي إلى  ــارت الش متضاربة، وأش
أنها تعتزم خنق صادرات النفط اإليرانية 
ــي اآلونة األخيرة، اقترح  بالكامل. لكن ف
ــك  ــة ماي ــر اخلارجي ــل وزي ــؤولون مث مس
بومبيو، ووزير اخلزانة ستيف منوشني أنه 

ميكن اتخاذ نهج أكثر مرونة.
ــادرات اإليرانية في االنخفاض  وبدأت الص
ــحنات إلى  ــت الش ــل، إذ انخفض بالفع
ا لتقديرات  أوروبا بنحو ٥٠٪ في يونيو، وفقً

وكالة الطاقة الدولية.
ــة البريطانية، لن  ــا لتقرير الصحيف وفقً

ــرض حتى  ــرة في الع ــوة كبي ــر فج تظه
ــا حيز  ــل قوته ــات بكام ــل العقوب تدخ
ــرين الثاني)  ــر (تش ــي نوفمب ــذ ف التنفي
ا لألشخاص الذين حتدثوا مع  املقبل، وفقً
ــعوديني، الذين طلبوا عدم الكشف  الس
عن أسمائهم ألن احملادثات كانت خاصة.

نتيجة لذلك، يبدو أن اململكة تواجه 
صعوبة في إنتاج عدد براميل النفط 
الذي تسعى إليه. وتتفاقم املشكلة 
ــى النفط  ــبب ضعف اإلقبال عل بس
اخلام في آسيا، إذ تتراكم اخملاوف بشأن 
ــركة  ــبما أفادت ش قوة الطلب، حس

آسيبي أسبكتس االستشارية.
ــام  ــط اخل ــادرات النف ــت ص انخفض
ا  السعودية بنحو ٥٠٠ ألف برميل يوميًّ
إلى ٦٫٧ مليون برميل في النصف األول 
من يوليو، مقارنة بالفترة نفسها من 

ا للبيان الصادر  شهر يونيو املاضي. ووفقً
ــإن الصادرات  ــن وزارة الطاقة، ف مؤخرًا م
ــى مع  ــهر بالكامل ستتماش لهذا الش
ــتويات يونيو، وستنخفض ١٠٠ ألف  مس
ــطس.ومع وجود  ــي أغس ا ف ــل يوميًّ برمي

العديد من العوامل التي تؤثر في التوازن 
ــي، قد يتغير  ــرض والطلب العامل بني الع
ــعودي  ــى النفط الس ــم الطلب عل حج
اإلضافي، خاصة مع زيادة حجم اخلسائر 
اإليرانية.قد تنقلب معنويات السوق مرة 
ــأن ما إذا  ــرى للتركيز على اخملاوف بش أخ

ــدرة إنتاجية كافية  ــدى اململكة ق كان ل
ــواق  ــن أجل منع حدوث نقص في األس م

العاملية.

بدأت الصادرات اإليرانية َّـ 
االنخفاض بالفعل إذ انخفضت 
الشحنات إُّـ أوروبا بنحو ٥٠٪ 
ا لتقديرات وكالة  َّـ يونيو وفقً
الطاقة الدولية

سبق لرتكيا لها أن أعلنت 
أن مهاجمة الجيش السوري 
إلدلب من شأنها أن تنسف 
اتفاق استانة بينها وبني كلٍّ 
من روسيا وإيران

زادت السعودية وعدة 
أعضاء آخرين َّـ منظمة 
البلدان اِّـصدرة للنفط 
الصادرات بحدة قبل 
فرض عقوبات على إيران

روسيا وأمريكا تفاهمتا في سوريا… ماذا عن تركيا ؟
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ــار..   ــياحة واآلث ــة والس وزارة الثقاف
ــوزارة كان  ــل ل ــض طوي ــوان عري عن
ــؤوليات  ــض باملس ــرض أن تنه يفت
ــف أن  ــن ما يؤس ــا، لك ــة به املناط
ــوزارة لم حتافظ على املعالم  هذه ال
ــداد حيث حولت  ــة في بغ التأريخي
البيوت التراثية إلى دوائر تابعة لها 
ــا التارخية.. ترى  مما أفقدها قيمته

ــالً كهذا  ــوزارة أن عم ــدرك ال متى ت
ــراق وتعمل على  ــارة للع ــه خس في

النهوض بكل ما هو تراثي أصيل؟!

رجاء الربيعي

ــهِ  وتوجّ  ، األذانِ ــاعِ  ارتف ــعَ  م
ــك املرقدِ ذي  ــى ذل ــابلةِ إل الس

، هلعتْ روحي  ــةِ ب ــةِ املذهّ القبّ
ةٍ وشوارعَ  ــبحُ في أزقّ وهي تس
ها، كيفَ  ــي، ال أعرفُ ــةٍ عنّ غريب
ــي أنّني أعرفُ  ــأُوحي لنفس س
ــرتُ  ها.. س تعرفُ ؟.. وهي  الطرقَ
وأقدامي تُعاجلُ تلكَ السياراتِ 
ــراتِ  الف ــالدِ  ب ــنْ  م ــةَ  القادم
ــي  ــالدِ الت ــكَ الب ، تل ــلِ والنخي
أنفاسي وحبَستُ  ودّعتُ فيها 
ــتُ إلى ما  ــا دموعي وخرج فيه
نْ  .. مَ ــومَ ــةُ وال قرارَ معل ال نهاي
ــا الصوتُ  ك؟.. إيهٍ أيّه ــدَ لي بع
كَ  ، أبحثُ عنكَ بقميصِ البعيدُ

وأدورُ   ، ــةِ البنيّ ــاتِ  ب املكعّ ذي 
 ، ــا عطرِكَ ــي البيتِ أتبعُ بقاي ف
ارةِ  ــكَ في إطارِ النظّ وأجدُ عينيْ
ــةً خيفةَ أنْ ال  س القدميةِ متوجّ
تراني وال ترى دموعي املنسكبةَ 
اآلن، إيهٍ يا شمسي التي غابتْ 
ــا عادت  ــي وم ــايَ وبيت ــن دني ع
ــهٍ أيّها  ــماواتي، إي ــيءَ س لتض
ــراهُ اآلنَ في  ــرُ النيّرُ.. هل ت القم
؟!.. - هذا  ــةِ ــكَ املدينةِ الغريب تل
ــرِ مهاتفةٍ  ــا قالتْهُ لي في آخ م
بنيَ  ها  ــأجدُ ــفَ س معها-.. كي
ــي دلّني على  ؟!.. يا إله اجلموعِ

ــلْ  ق ــا،  فيه ــا  ه أجدُ ــةٍ  طريق
ــها،  للغيمةِ أنْ تقفَ على رأسِ
ــرّدَ قربِها،  قلْ للعصافيرِ أنْ تغ
ــورِ أنْ تتطيّبَ  ــلْ للزه ... ق ــلْ ق
ــنيَ إيّاك أنْ  ــا، قلْ للداع بعطرِه
ــا.. كيفَ  ه ــوا إليك ألجدَ يبتهل
، كيفَ  ــةِ ــثُ عنكِ في األزقّ أبح
ألجُ تلكَ القبّةِ اآلنَ وسطَ زحامِ 
الصالةِ؟.. كانَ حلماً هامساً في 
ــهُ منذُ الفجرِ،  أذني لآلن أتخيّلُ
هي في تلكَ الزاويةِ البعيدةِ منْ 
، كيفَ يكونُ للقبّةِ  تلكَ القبّةِ
ــدوّرةُ؟!.. هل ألجُ  ــي امل ــا وه زواي

ها  ــجدَ الواسعَ ألجدَ ذلكَ املس
تبكي وتصلّي كما كانتْ تفعلُ 
؟ تلك الزاويةُ البعيدةُ  في البيتِ
ــتْ مضيئةً بهاالتٍ ال حدودَ  كان
لها، تلك الزاويةُ كانتِ اجلدرانُ 
.. هتفت  ــةَ لها، منْ بعيدٍ املكون
جٍ  ــدّ مته ــوتٍ  بص ــمةً  مبتس
ــانٍ ودمعاتٍ  ــزوجٍ بحن ــعٍ مم بوج
تتنافسُ لتنزَّ منْ عينيها.. هنا.. 
هنا.. تعالَ هنا.. إنّ الضوءَ الذي 
ــك هنا،  ــتباحَ ظلمةَ حياتِ اس
ــتقْ لرؤيتِها؟!.. ألم حتنَّ  ألمْ تش
ــعرُ  ؟! أال تش ــئِ ــا الداف لصدرِه

ها  باملالئكةِ حولَها يصلّونَ معَ
الزاويةَ  منْ أجلِك؟!.. احتضنتُ 

: منهمكاً بالبكاءِ وأنا أردّدُ
ــذا الفجرَ  ــي حلمي ه ــكِ ف رأيتُ
وأنتِ تبحثنيَ عنْ قميصٍ وعطرٍ 
ونظارةٍ شمسيّةٍ شبيهةٍ بالتي 
، أمي..  ــنواتٍ ــلَ س ــرَتْ قب تكسَّ
ــارتْ  ــمعةُ كواكبُ س تلك الش
 لينيرَ طريقَ 

ُ
ــلَها اهللا كِ أرس معَ

ــةُ اهللاِ لنا،  ي هب ، أمّ ــدومِ إليّ الق
ــى مرقدِ  ــي إل ــومٍ آت ــتُ كلَّ ي كن
كِ مذْ  ــي أجدُ ــيّدةِ زينبَ علّ الس

. أسفرتِ ذاتَ حلمٍ

تشير املصادر التاريخية إلى أنه بعد 
ــدأت دولة  ــة الثانية ب ــرب العاملي احل
ــرائيل) تبحث عن وسيلة حلمل  (إس
ــرة،  ــى الهج ــني عل ــود العراقي اليه
ــي 3 آذار 1950 قدم وزير الداخلية  وف
ــرار يقضي  ــروع ق (صالح جبر) مش
ــود الراغبني بالهجرة حق  مبنح اليه
ــة  ــية العراقي ــن اجلنس ــي ع التخل
ــذاك لكن  ــا البرملان آن ــق عليه فواف
ــدم للهجرة  ــم يتق ــه ل ــة ان املفارق
ــبب حرجا  ــخصا مما س إال (126) ش
ــكام  ــض احل ــرائيل) وبع ــة (إس لدول
ــم ان يتقدم  ــرق له ــرب ممن لم ي الع
ــرة, فدبر  ــدود للهج ــدد احمل ــذا الع ه
ــان 1950 في أثناء  تفجير في 8 نيس
ــودي في مقهى  ــال بعيد يه االحتف
ــؤاس ووزعت  ــارع أبي ن ــداء بش البي
ــورات تدعو  ــوم الثاني منش ــي الي ف
ــا أجبر اآلالف  ــفر مم اليهود إلى الس
ــا  ــل خوف ــجيل للرحي التس ــى  عل
ــارو خنادل)  ــى حياتهم. ويقول (ب عل
ــلطات  ــه أن الس ــدى مقاالت في إح
ــرائيلة كانت تستقبل اليهود  االس
القادمني من البالد العربية وكأنهم 
أغنام قذرة ومت إسكانهم في خيام!

ومنذ أن أنشئ مركز رئيسي للهجرة 
ــعود  ــداد يقع في معبد مس في بغ
ــمتوب واليهود العراقيني يعانون  ش

ــى مصيرهم  ــوف والقلق عل من اخل
فإلقاء القنابل على معبد يهودي زاد 
ــلطات  من فرص رواية تطلقها الس
الصهيونية  عن خطر مزعوم  يواجه  
اليهود في العراق وأنهم غير مرحب 
ــني قرونا من التعايش  بهم.. متناس
والوئام بني مكونات الشعب. وجاءت 
موافقة البرملان العراقي لتزيد األمور 
تعقيداً وتنهي آخر أمل لبقاء اليهود 
ــرار جتميد ممتلكاتهم مما  من خالل ق

زاد الرغبة بالهجرة سريعاً.
ــي إذا قلنا  ــاب ال نغال ــدد الكت وبص
ــة تبعث على  ــرة وممارس ــا مغام أنه
ــة في أن حني يصدر كتاب  الطمأنين
ــد أن جذور  ــود يؤك ــعراء يه ــن ش ع
ــخة وان  احلنني للعراق عميقة وراس
ــنوات الغربة وشتى احملاوالت  كل س
لدمجهم مع مجتمع غريب عليهم 
باءت بالفشل ولثنيهم عن التفكير 
ببالدهم األصلية، هذه احملنة الكبيرة 
ــعراء ذكرياتها  ــتعيد الش التي يس
ــي  ــل العاطف ــك التواص ــوة بذل بق
ــاس وتطل األمكنة شاخصة  احلس
ــعرية   الش ــور  الص ــا  تبعثه ــة  حي

املشحونة باإلحساس.
ــد  ــة يؤك ــان جمع ــب عدن إن الكات
ــة  مخيل ــترجع  تس ــوص  النص أن 
ــعراء في حرارتها األولى, وتترك  الش

ــق نحو  ــو فيه وحتل ــذي ه ــكان ال امل
ــاب وكنائس  ــه قب ــري في ــكان دائ م
ــران عظيمان  ــة ونه ــد مغلق ومعاب
ــتحيل شعرهم إلى شعر  لذلك يس
ذكرى وألم وليالي مناجاة أن يحرس 
ــاعر  ــم األصلية. فالش ــرب بالده ال
ــا الذي كان يدعو ربه  إبراهيم عوبدي
ــراق من محنته لم يفكر  لينجو الع
ــة العبرية  ــي الكتابة باللغ ــا ف يوم

يقول في بغداد:
إن تساءلت من أكون، فإني

شاعر قد ولدت في بغداد
وببغداد قد بدأت حياتي

وببغداد قد رأيت بالدي
فأي حنني يحتاجه حلظتها وما الذي 
ــا نقطع منه  ــه من املؤكد انه م يؤمل
ــعراء  إلى غير رجعة، كل هؤالء الش
الذي تناولهم الكاتب عدنان جمعة 
غادروا الوطن حني كانت 5- 6 طائرات 
ــل أبيب  ــداد إلى ت ــم  من بغ تنقله
ــالم أو طمأنينة ما  ــا. إذن ال س يومي
بني الداخل الذي ميور عشقا للعراق 
واحلارج الذي فرضته ظروف يبحثون 
ــة وها هو  ــكينة روحي ــا عن س فيه
الشعر وسيلتهم كي تهدأ روحهم 
واحلنني إلى مسقط رأسهم ومالعب 
ــم املشترك فيما  طفولتهم القاس
ــعر  ــم وكان االجتاه لنظم الش بينه

ــائل التقرب للوطن وسببا  احد وس
ــذرات  ــتمرار في تتبع ش ــر االس يوف
ــذي ال ينتهي،  ــب ال ــه واحل ــن الول م
ومن املالحظ أن غالبية من تناولهم 
ــعرية قبل  الكاتب طبعوا دواوين ش
ــاعر  ــن العراق بل أن الش ــل ع الرحي
ــارك مبهرجان مع  ــراد ميخائيل ش م
الشعراء العرب في مبايعة الشاعر 
احمد شوقي كأميرا للشعراء وهم 
معروف الرصافي, جواد علي, رفائيل 
ــالف جميل  ــرمي الع ــي, عبد الك بط
ــدي  ــد مه ــاوي, محم ــي الزه صدق
ــد الصراف.  ــد حام ــري, احم اجلواه
ــاؤول ( -1904 ــاعر أنور ش ــن الش لك

ــملهم  ــم يكن من الذين ش 1984) ل
ــينيات فغادر  الترحيل بداية اخلمس
ــبعينيات وهو طير  ــي الس العراق ف
ــل الفزاعات  ــي حق ــه ف وجد نفس
ــتُ من  ــل (إن كن ــوف وهو القائ واخل
موسى قبستُ عقيدتي فأنا املُقيمُ 
بظل دين محمد) وهو أمنوذج مضيء 
ــني من اليهود   ــعراء العراقي مع الش
ــميك,   ــن موئير, رونيس ــاد ب وهم ج
ــامي إبراهيم  ــه (س ــموئيل موري ش
معلم), فريد فنان, مراد العماري, مير 
بصري. هذه األصوات الشعرية وهي 
ــالة...  ــور حلظة ص ــد كالبخ تتصاع
ــليم  ــر ما كان يحزنها هو التس أكث

ــي الالعودة لبالد  بحقيقة مرعبة ه
الرافدين.

ــان  ــب عدن ــاعر والكات ــكرا للش ش
ــا هذه النماذج  جمعة وهو يقدم لن
ــا ألول مرة،  ــي نقرأ له ــعرية الت الش
ــي  املضن ــد  اجله ــم  بحج ــكرا  ش
ــن اجلها   ــهر م ــي س ــي الت والليال
ــد القارئ ويتعرف  ليكون الكتاب بي
ــني كانت  ــعراء يهود عراقي ــى ش عل
ــن  م ــم  اقتلعته ــد  ق ــة  السياس

جذورهم  بقوة وبال رحمة.
صدر له:

ــة  (مجموع ــام  األي ــفر  س  .1
ــن دار زاكي  ــادرة ع ــعرية) ص ش

للطباعة والنشر (2015).
ــة  (مجموع ــة  البري ــي  زهرت  .2
ــنت  ــن دار امل ــادرة ع ــعرية) ص ش

للطباعة والنشر (2016).
ــس لغيركِ (مجموعة  3. لكِ ولي
ــعرية) صادرة عن دار  ومضات ش

املنت للطباعة والنشر (2017).
ــدي  قصائ ــم  يرس ــرح  الف  .4
ــعرية) صادرة عن  (مجموعة ش
ــر  والنش ــة  للطباع ــداد  بغ دار 

.(2017)
5. كتاب (شعراء يهود عراقيون) 
ــة  ــنت للطباع ــن دار امل ــادر ع ص

والنشر (2017).
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قصة قصرية

ــاج الفني هو  ــل وان النت ــر مبراح ــة مت ــة االبداعي العملي
ــس كل العملية  ــي، وااللهام لي ــس وليد حلظة التجل لي
ــني عدة مراحل تتفاعل  ــة بل هو مرحلة واحدة ب االبداعي
ــة ابداعية كلية، لذا فان  ــا بينها وتتكامل في عملي فيم
ــر تنفيذها العملي، لكن  ــيء غي بزوغ الفكرة اجلديدة ش
ــمة،  بزوغها وتنفيذها العملي كالهما متر به فترات حاس
ــا املفكر او املبدع  ــك اللحظات التي قد يواجهه وهل تل
ــي تطورها او  ــم ف ــا التأثير احلاس ــون له ــا يك ويعانيانه
ــمني، االول  ــون على قس ــات تك ــذه اللحظ ــا، ه تنفيذه
ــة حيث تدفع الى زيادة االهتمام بالفكرة والبحث  ايجابي
ــي التي قد تنتهي  ــتمرار في االجناز، اما الثانية فه واالس
باملفكر الى الركود وفتور الهمة وهبوط مستوى االهتمام 
ــي يتمثل في وضوح الفكرة  باجناز العمل، فالنمو املعرف
ــغال املبكر ومنها  بعد عملية التهيؤ والتحضير واالنش
ــى اثراء العمل  ــة جديدة تعمل عل ــور افكار او معرف ظه
وتنميته، وكلما ازداد النمو في املعرفة باملوضوع وبلورته 
ازداد احتمال النجاح في حتقيق الفكرة وتنفيذها، وعلى 
ــة تعمل على ركود  ــك هناك تغيرات معرفي الضد من ذل
ــي املعرفة ويعني هذا  ــبي ف االهتمام منها، الركود النس
ــذي يكون فيه  ــكار اجلديدة في الوقت ال ــدرة ظهور االف ن
ــتبصار  ــا في تكوين جوانب من املعرفة واالس الفرد راغب
ــاف االخطاء ولكن دون تقدم ملحوظ، كما توجد  واكتش
ــاك تغيرات مرتبطة بالدافع ومن اهمها وجود تغيرات  هن
ــان النظرة  ــلبي، وعليه ف ــي او الس ــع االيجاب ــي الداف ف
االيجابية الى الذات تهيئ لصاحبها القدرة على العمل 
والتعامل الناجح مع احلياة. ومع االعتراف بوجود عوامل 
ــهم بنجاح الفرد او فشله في العمل، اال ان  متعددة تس
ــرد اقل قدرة على  ــلبية نحو الذات جتعل الف النظرة الس
ــات صلة قوية  ــا ان للكلم ــورة مرضية، كم ــل بص العم
ــم بالرقة لها عمق االثر  ــاعر، فالكلمات التي تتس باملش
ــاعر لكونها تبعث الثقة بالنفس وجتعل  االيجابي باملش
ــات اجلارحة املخ  ــطا، بينما تؤذي الكلم ــخص نش الش
لدى اصحاب اجلهاز العصبي الضعيف من الطراز الفني 
مرهف احلس، االبداع هو وظيفة الدماغ ومحتوى االبداع 
هو الواقع البيئي واالجتماعي املتمثل بخبرة ثرية واسعة 
ــر داخلية يحكم  ــة، فاملفكر املبدع يطور معايي ومتنوع
ــدة التي تتدفق من  ــى قيمة االفكار اجلدي من خاللها عل
ــة، فهو يلتقط  ــوع من املعرف ــع ومتن خزين عميق وواس
ــلوب جديد  افكارا موجودة لكن معاجلته لها تكون باس
ــدة املطروقة او اجلديدة بطرق  ــه يعالج الفكرة الواح كون
ــف عن االخرى،  ــاليب جديدة كل واحدة منها تختل واس
ــر يحوره او  ــلوب فني مبتك ــباعا في اس وكلما وجد اش
ــة النهائية النتاج  ــلوب جديد، اذن احملصل ينقله الى اس
الفني املبدع ال ميكن ان يأتي من اخلواء او من قوة خارجية 
ــية تقف اخلبرة في  ــة، بل من جملة مصادر اساس ملهم
مقدمتها، فالعمل الفني اشبه بثمرة ناضجة مكتملة 
ــا في اعماق  ــرة التي تضرب بجذوره ــجرة هي اخلب في ش
ــانية وهو الوسيلة التي يهدف  املعارف واحلضارات االنس

من خاللها االنسان ان يحقق توازنه النفسي.

مثل طيور محكوم عليها بقضاء عقوبة تحت أشــجار اِّـنفى هكذا وجد الشــعراء العراقيون اليهود 
أنفسهم ليس تكفريا عن ذنب لكنهم دفعوا ثمن السياسة التي بال قلب وعواطف. وَّـ أحدث رصد 
للحركة الشعرية للشعراء اليهود العراقيني تضمنها كتاب (شعراء يهود عراقيون) للكاتب والشاعر 
عدنان جمعة، فقد اختار الكاتب بعناية فائقة هذه النخبة من الشــعراء وليتعرف القارئ عن قرب 
على ضحايا االنقسام العميق بني التشبث بالوطن وتعصب السياسة التي بسببها وجدوا أنفسهم 
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أحمد البياتي

قاسم محمد مجيد
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 سندريال سنجارية

مسك يدي 
ووضعها على صدره 

قال مبا تشعرين؟
ــي صدرك  ــعر بأن ف ــت؛ اش قل

زلزاالً،
ملاذا تهز قلبك هكذا؟

قال هذه دقات قلبي
تريد أن تخبرك 

ال  ــة  لدرج ــك  احب ــي  قلب إن 
يستطيع ان يخبرك.

أن  ــتطيع  يس ال  ــا  مل ــت  قل
يخبرني

 وتستطيع أن متسك يدي
 وتضعها على صدرك..؟

قال اخاف أن ياتي يوم 
ولن أفي بوعدي لك 

واخسرك،
فتتعذبي.. عندما تذكرين

أني اخبرتك إنه احبـّك.
ــتطيع أن تفي  ــت ملا ال تس  قل

بوعدك.. 
وملاذا تخسرني؟

هل أحببتني 
ــتطيع أن تعيش  لدرجة ال تس

دوني
أم هذا احلب الذي بيننا 

سوف ينتهي مبرور الوقت؟ 
ان  ــن  الزم ــن  م ــاف  اخ ــال  ق

يجبرني
ويبعدني عنك،

ــتطع  اس ــم  ول ــرك  فاخس
الوصول إليك،

ــتطيع  واني اخبرتك اني ال اس
العيش دونك،

وانت لن تسامحيني،
النك تفكرين اني خنتك..

عصبت، 

وصرخت بوجهه،

وحينها قال احـبك، اعشقك

لن استطيع العيش بدونك

يا ملكة قلبي يا سلطانتي.

فبكيت

ونزلت دموعي على خدي 

ولم استطع التكلم.

قال ملاذا سكتي؟ ملاذا بكيتي؟

 اال تصدقني 

أن قلتُ لك احبك؟

فقلت له 
ال ولكني اخاف يوماُ

تغير حبك جتاهي وتنساني..

كأني لم اكن حبيبتك.

قال صدقي 

ــيانك مرتبطان  ــي ونس أن موت
معاُ

 فإن متُ حينها سأنساك.

ولكن.. تباً للزمن

 مع مرور األيام سافرٓت

وبعدٓت عني

والزلٓت حيا لم متت،

و.. نسيت باني حبيبتك.

وانتهت احلكاية.

الشاعر حسن لفتة العيبي 

ــه في  ــح وانثري ــي القم احمل
وهاد القبور 

قبل ان يحني يوم القيامة
ــرافيل ينفخ في  ــا اس قبل م

الصور 
احملي القمح وانثريه 

ــر الدراهم فوق رائس  كما تنث
العروس 

احمليه فان املوت درس قاس 
وهو من اعتى واجبر الدروس

ــني  ــا ح ــدار رفق ــارق ال ــا ط ي
تطرقها

كم منزل خال من دون صاحبه 
وكم من بيت مهجور

ــة قد  ــح وانثري ــي القم احمل
يكون هللا فيه رضا

العصافير منه  ــأكل  ت عندما 

والطيور 
ــك  ــف ل ــو انكش ــم آه ل آه ث

الغطاء
ورأيت العذاب وجهنم 
ورأيت حمالة احلطب 

ــد  ــا حبل من مس ــي جيده ف
وسعير

ــائل  رس ــا  كله ــي  ه ــن  ولك
مبهمة 

ــى عالم  ــم االحياء ال من عال
االموات 

ــل  بظ ــرء  امل ــتظل  يس ــوم  ي
ــن اهوالها  ــه وينجو م صدقت

والنفور
ــا من  ــن قبلن ــن م ــأم الذي س

شقاء احلياة
وهاجروا مساكنهم البالية او 

القصور
رحلو من عالم البقاء من اجل 

احلياة
ــاب الذي ال  ــريعة الغ ومن ش

يأكل احلمام 
الوديع فيها مع النسور 

ــه من  ــح وانثري ــي القم احمل
بيادر الطعام 

انثريه فإنهم مثلنا احياء 
ــكل  يراهم الصاحلون على ش

دوائر وحلقات 
يتحلقون يتزاورون ويتحاورون 

وهم اليوم في برزخ وحبس 
ــاعة  س ــاعة  س ــون  يترقب

وهنيهة هنيهة 
ــث  والبع ــاب  احلس ــاعة  س

والنشور 
ــوم  الي ــزن  ت ــم  احواله وان 

باالعمال 
ــة االعني وما  واهللا يعلم خائن

تخفي الصدور

HÜÌ@oÿéflI

@âÏj‘€a@ÖbÁÎ

قصيدة

قصيدة
اصدارات 

اصدارات 

âbË„@paá@·‹y

البينة الجديدة/ سعاد حسن الجوهري

خالد  للشاعر  النسرين  إمارة  ديوان  صدر 
لسنة  املرايا  مبطبعة  املطبوع  الباشق 
الكتاب  احتاد  في  عضو  والباشق   ٢٠١٨
العمودية  القصيدة  كتابة  بدأ  واالدباء 
ومن مطبوعاته  ١٦ سنة  عمره  كان  منذ 
وصرخة   ٢٠١٥ القوافي  انتحار  الشعرية 
 .٢٠١٧ السمر  وعهود   ٢٠١٦ االشواق 
 ٦٠ يضم  النسرين  امارة  الديوان  وهذا 
جالل  االستاذ  له  وقدم  عمودية  قصيدة 
طه اجلميلي جاء في سطورها (الكلمات 
عند الباشق تكتسب بعدها الداللي من 
الذي  للمعنى  االشارة  الى  االقرب  كونها 
يبدو واضحا مشرقا ال يختفي وراء حجب 
خلفها  يتشظى  التي  الضبابية  من 
السبك  وحسن  الرؤية  وتغيم  املعنى 
استخدام  على  والقدرة  الصورة  وجمال 
ديوانه  وختم  للمعنى)  وتوظيفه  الرمز 

بهذين البيتني:

ماذا عساي اقول كي ترضى   
 وهواك امسى في فمي فرضا

بك انت وحدك عاملي يحلو  
 فالكون بعدك كله فوضى

 بغداد / البينة اجلديدة
ــة  للطباع ــاف  ضف دار  ــن  ع
والنشر صدر كتاب (القرامطة 
والعدالة االجتماعية) تأليف 
االستاذ ياسر جاسم قاسم 
ـــ(٢٩٥)  ب ــط  متوس ــع  بقط
صفحة وكان تصميم الغالف 
بريشة الفنان صالح اجلادري 
ــال حيث  ــر فص ــي عش وباثن
ــن  ــي، م ــا كاآلت ــاول تراتبي تن
ــة واجتماعات  ــم القرامط ه

كلواذي املؤسسة وآل ذكرويه 
ودولة القرامطة في البحرين 
واالحساء واجملتمع القرمطي 
ــة القداحني وعقيدة  وحقيق
ــر  ونش ــلوب  واس القرامطة 
ــة  واملزدكي ــوة  الدع ــرق  ط
ــة وأثرها في احلركة  والبابكي
ــع  ــات م ــة والعالق القرمطي
ــعى  ومس ــا  الصف ــوان  اخ
ــى ضوء  ــة عل ــراءة احلرك لق
ــن ثم  ــيوي وم ــاج اآلس االنت

ــتنتاجات. وتعد احلركة  االس
التي  القرمطية من احلركات 
وتطاولت  الغموض  اكتنفها 
ــز  املراك ــتها  دراس ــى  عل
ــت  جانب ــث  حي ــة  البحثي
ــت  فكان ــة  احلقيق ــا  اكثره
هذه الدراسة املعمقة احدى 
ــا متيزت  ــة مل ــرق املعرفي الط
ــة وما  ــة القرمطي ــه احلرك ب
احدثته من نتائج اجتماعية 

اغفلها اغلب الدارسني.
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ــتقبلت ردود الفعل على  * كيف اس
أغنيتك اجلديدة «ضربة معلم»؟ 

ـ األغنية من كلمات خالد البوعنني 
وأحلان بدر احلبيش وتوزيع مصطفى 
ست لها مبجرد  عبد النبي، وقد حتمّ
ــي لون جديد  ــماع كلماتها، فه س
ومختلف عن نوعية األغنيات التي 
قدمتها من قبل، خصوصاً األغنيات 
اخلليجية، إضافة إلى أنها المست 
ــك  لذل ــاعري،  ومش ــي  أحاسيس

استطعت أن أغنّيها بصدق.
ــت  قوبل ــة  األغني ــرح  ط ــرد  ومبج
ــان من اجلمهور والنقاد،  باستحس
ومعظم ردود الفعل كانت إيجابية 
ومفرحة. لقد دفعتني هذه األغنية 
ــي  ــام ف ــى األم ــدة ال ــوة جدي خط
عتني على  ــجّ الفني، وش مشواري 
ــو مختلف  ــا ه ــن كل م ــث ع البح

ومتنوع.
* متيزت في تقدمي العديد من األغاني 
باللهجة اخلليجية، من دعمك في 

هذه اخلطوات؟
ــاء باللهجة  ــى الغن ــت عل ـ حرص
ــي من  ــان احلقيق ــة والفن اخلليجي
ــى الغناء بلهجات  ميلك القدرة عل
ــي بدعوة  ــدة، فالفرصة جاءتن عدي
ــداهللا  ــعودي عب ــاعر الس ــن الش م
ــدت ترحاباً  ــور، ومن بعدها وج الزمي
ودعماً كبيرين من عدد من الشعراء 
ــاون  للتع ــعوديني  الس ــني  وامللحن
مهم امللحن  ــم، وكان في مقدّ معه
ــاعر  ــامي اخلليف، والش الكبير س

راشد بن غيثا، وصالح املزروعي.
ــي  ــاركتك ف ــني مش ــف تقيّم * كي

مونديال القاهرة للفن واإلعالم؟
ــاري  ــداً باختي ــعيدة ج ــت س ـ كن
ــي بلدي  ــرفٍ وأُمثّل فنان ــةَ ش ضيف

ــو ملتقى  ــي املونديال، وه ــس ف تون
يضم مجموعة كبيرة من الفنانني 
ــاء الوطن  ــني من كل أنح واإلعالمي
العربي، وقدمت من خالله أغنية «يا 
ــنا» في الليلة الفلسطينية  قدس
ــال، ووجدت  ــن فعاليات املوندي ضم
ــن اجلمهور املصري  ترحيباً كبيراً م
سني  املتذوق للفن واإلبداع، مما حمّ
للقيام بالزيارة مرة أخرى، خصوصاً 
ــاريع غنائية مع  ر ملش ــي أحضّ أنن
ــعراء في  ــن امللحنني والش عدد م
ــاء باللهجة  ط للغن ــر، وأخطّ مص

املصرية في القريب العاجل.
* أال ترين أن خطوة تقدميك أغنيات 
باللهجة املصرية قد تأخرت قليالً؟

ــن الفرصة ما  ــك، لك ــرف بذل ـ أعت
ر، ورمبا  زالت أمامي لتعويض ما تأخّ
ــباً حالياً بعد  ــت مناس يكون الوق
ــاء في بلدي تونس،  جناحي في الغن
واالنتشار الذي حققته في اخلليج 
بتقدمي عدد من األغنيات اخلليجية. 
ومن أسباب تأخر تلك اخلطوة أيضاً، 

ــة أعوام مع  ــي مكثت نحو أربع أنن
أسرتي في سلطنة عمان، ابتعدت 
ــاء حتى عدت إلى  ــا عن الغن خالله
ــرى، وكان ال بد من أن  تونس مرة أخ
ز خطواتي األولى هناك، ومن ثم  أركّ

أبدأ بخطواتي التالية.
ــدمي  ــن تق ــادك ع ــبب ابتع ــا س * م

والتركيز على  ــة  الغنائي األلبومات 
األغاني املنفردة؟

ــات املنفردة هي  ــعر بأن األغني ـ أش
ــى  ــظ عل ــا حتاف ، ألنه ــيّ ــرب إل األق
وجودي الدائم في السوق الغنائية، 
ــرات غيابي الطويلة من  وتقلّص فت
ــوم كامل، كما  أجل التحضير أللب
ــذا العصر،  ــة ه ــا أصبحت لغ أنه

والدليل أن كبار املطربني واملطربات 
ــأون إليها كبديل لأللبومات، أو  يلج
ــى للتعويض عن غيابهم طوال  حت
ــر أللبوماتهم، وطاملا  فترة التحضي
أنني أحقق النجاح بهذه الطريقة، 
ــى تقدمي ألبوم  ــرورة للجوء إل فال ض
ــرة  ــي الفت ــل ف ــى األق ــي، عل غنائ

احلالية.
ــاركتك في احلفالت  ــاذا عن مش - م

الغنائية؟
* ما جديدك في الفترة املقبلة؟

ــراث  الت ــن  م ــي  غنائ ــروع  مش ـ 
ــى التي  ــي املرة األول ــي، وه التونس
ــة من التراث، وهذه  أقدم فيها أغني
النوعية من األعمال قريبة جداً من 

ــي، بل إنها  ــور التونس قلب اجلمه
ــورة في ذاكرته، لذا أعتزّ بهذه  محف
اخلطوة كثيراً، وأمتنى أن تلقى إعجاب 
اجلمهور، إلى جانب التحضير لعدد 
ــردة باللهجتني  ــن األغنيات املنف م

اخلليجية واملصرية.
* مبن تقتدين في الغناء؟

ــرة وميادة احلناوي من  ـ جناة الصغي
ــات القريبات إلى قلبي،  أكثر املطرب
ــقي الغناء،  ــبب عش ــا س ــل هم ب
ــأول أغنية حفظتها في طفولتي  ف
ــب»  القل ــون  «عي ــة  أغني ــت  كان
ــرة، وأيضاً أغنية «أنا  لنجاة الصغي
ــاوي، لذلك  ــادة احلن ــقك» ملي بعش
ــا في حفالتي  أحرص على غنائهم
ــا، وال  ــي لكلماتهم ــدة حبّ ــن ش م
يقلّل ذلك أبداً من عشقي للمطربة 
ــرة وردة رحمها اهللا، و»كوكب  الكبي

الشرق» أم كلثوم، وفيروز.
ــة املفضالن  ــرب واملطرب ــن املط * م

عندك؟ 
ــم واحد  ــب حتديد اس ــن الصع ـ م

فقط، ألن هناك الكثير من املطربني 
املقرّبني إلى قلبي، وأثّروا فيَّ بطريقة 
ــرة، وال أنكر أنني تعلمت  غير مباش
ــم الكثير،  ــن أصواتهم وأغنياته م
ــراري على النجاح في هذا  وزادوا إص
ــتمرار فيه، فمن اخلليج  اجملال واالس
ــرب الكبير طالل مداح  أبرزهم املط
ومحمد عبده ونوال الكويتية، ومن 

ــام و»أمير الغناء  ــر الرائعة أنغ مص
ــد  ومحم ــاكر  ش ــي  هان ــي»  العرب
ــح، وهم من أبرز  ثروت ومدحت صال
ــني في الوطن العربي، بحيت  املطرب
ــة وعالمة  ــع بصم ــتطاعوا وض اس
ــي،  ــن العرب ــخ الف ــي تاري ــة ف فارق
ــا األجيال القادمة على  تتعلم منه

مر العصور.
ــيرين  ش ــة  باملطرب ــك  رأي ــا  م  *

عبدالوهاب؟
ــزاً ورائعاً،  ــيرين صوتاً ممي ـ متتلك ش
ــماع  ــاً جميالً، وأحب س وإحساس
ــا العديد من  كل جديد لها، ولديه

األغنيات القريبة إلى قلبي.
* ما هواياتك؟

ــي على  ــات فراغ ــي أوق ــرص ف ـ أح
ــم، وحبّي له  ــة الرس ــة هواي ممارس
ــي  ــر مع ــة، وكب ــذ الطفول ــدأ من ب
لدرجة أنه أصبح جزءاً ال يتجزأ من 

أنني  ــخصيتي، علماً  ش
ــاهدة  مش ــق  أعش

املسرحية  األعمال 
ــينمائية  الس أو 
ــة  التلفزيوني أو 
على حد سواء، 
ــب  جان ــى  إل
األولى  هوايتي 
أال  ــة،  والرئيس
ــاء  الغن ــي  وه
ع  ــما س و

املوسيقى.
* من الفنانون الكوميديون احملبّبون 

إلى قلبك؟
ـ على رأسهم «الزعيم» عادل إمام 
على رأس القائمة، فهو يُضحكني 
مبجرد رؤيته على شاشة التلفزيون، 
ــأي كلمة،  ــق ب ــل أن ينط ــى قب حت
ــعد  ــك أحب الفنان محمد س كذل
ــك موهبة فنية  ــراً، وأجده ميتل كثي
جبّارة، وقادراً على إضحاك اجلمهور 
ــركات  واحل ــات  واإلفيه ــارات  بالعب
أحمد  «البرنس»  وأيضاً  ــدية،  اجلس
ــب األداء الكوميدي  ــي، صاح حلم
ــق  ــن تونس فأعش ــا م ــاص، أم اخل

لطفي العبدلي.
ــوض جتربة  ــي خ ــن ف ــل تفكري * ه

التمثيل؟
ــي دور صغير  ــن قبل ف ــاركت م ـ ش
ــوان «يالي  ــي بعن ــي فيلم تونس ف
ــماء»، لكنها  عيونك في الس
ــي اعتبارها  جتربة ال ميكنن
جسدت  ألنني  متثيلية، 
شخصية  خالله  من 
ــي في  ــة تغن مطرب
ــالد أحد  ــد مي عي
البارزين  ــال  الرج
وأنا  اجملتمع،  في 
ــتعداد  على اس
ــوض  خل ــام  ت
جتربة التمثيل 
ــرة  ــي الفت ف

املقبلة.
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ــيرين عبدالوهاب رغم اعترافها بأنها أخطأت، وتتمنى الوقوف أمام جنوم بلدها، هند صبري وظافر  ــية عفيفة العويني عن ش تدافع الفنانة التونس
ــكل عالقتها النجوم لطفي بوشناق ولطيفة وزياد غرسة  ــوارها الفني، وش ــاريعها الغنائية، والداعمني لها في مش العابدين ودرّة، تتحدث عن مش
ــي لطفي العبدلي. كما تكشف عن أسباب  ــعد والتونس وعلي بلعيد ومحمد اجلبالي، وتبدي رأيها في «الزعيم» عادل إمام وأحمد حلمي ومحمد س

عدم ارتباطها بعد، ومواصفات شريك حياتها، وسر عالقتها بالرسم وعشقها كتب اجلغرافيا والسفر..

متابعة / البينة الجديدة
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متابعة / البينة اجلديدة
ــال  اجلم ــرة  خبي ــرت  نش
ــع  مواق ــر  عب ــطة  الناش
ــان  قط ــدى  ه ــل  التواص
ــط  ــي تلتق ــا وه ــورة له ص
ــا.  ــيلفي بقدمه ــورة س ص
ــك  ــدت اخلبيرة وهي متس وب
ــطة  بواس اجلوال  بالهاتف 
ــا  قدميه ــدى  إح ــع  أصاب

ــرا نحو  ــه الكامي وتوج
وأرفقت هذه  وجهها. 

ــرى  بأخ ــورة  الص
ــا  فيه ــرت  ظه
التي  ــة  النتيج
ــر  ــت أكث حقق
ــف  ــن ٣٣٦ أل م

إعجاب. 

ــت:  كتب ــا  عليه ــاً  وتعليق
ــا ال تعثر على عصا  «عندم
عليك  ــنيّ  ويتع ــيلفي  الس
ــدالً  ــك ب ــتخدم قدم أن تس
ــرب الكثير من  ــا». وأع منه
ــتهم  ــن دهش ــني ع املتابع
ــة الذكية.  ــذه احليل أمام ه
ــم  ــر منه ــدد كبي ــى ع وأثن
على طرافة اخلبيرة 
ة  ــهير لش ا

وعفويتها.

¡‘n‹m@Êb�”@ÙÜÁ
bËflÜ‘i@Ô–‹Óç@ÒâÏï

متابعة / البينة اجلديدة
خالل غنائه أغنيته الشهيرة «كالم 
ــوري  الس ــم  النج ــأ  تفاج ــاس»  الن
جورج وسوف بصعود أحد معجبيه 
ــرح واالقتراب منه لتقبيله  إلى املس
ــر االمن  ــر الذي أجب ــه، االم ومعانقت
ــر مقطع فيديو  على التدخل. وانتش
ــع  ــات املواق ــى صفح ــة عل للحادث
ــي، يظهر فيها  ــل االجتماع التواص

ــاب  ــن على الش ــال األم ــوم رج هج
ــن  ــه ع ــزول ودفع ــى الن ــاره عل وإجب
ــلطان  ــن «س ــا كان م ــرح، فم املس
ــن الغناء  ــى أن توقف ع ــرب» إل الط
ــات  ــط صيح ــني وس ــف العازف وأوق
ــاب أن يعود  اجلمهور، وطلب من الش
ــا وديع  ــت أن أب ــرح. وامللف ــى املس ال
تعامل مع االمر بحرفية عالية، حيث 
ــؤول عن  بدا عليه االنزعاج من املس

ــاب  ــرح، قبل أن يصل الش أمن املس
ــه  بطريقت ــه  وميازح ــه  ويقبل ــه  الي
الكوميدية احملببة إلى قلب جمهوره، 
ــيئاً لم  وأكمل بعدها الغناء كأن ش
يحصل. وحصد املقطع رواجاً كبيراً 
على «السوشيال ميديا»، ومت تداوله 
بكثافة بني املتابعني الذين أثنوا على 
أخالق الوسوف وطريقته املميزة في 

التعامل مع محبيه ومعجبيه.

A@kjé€a@aà:@È‹–y@—”ÏÌ@“ÏçÎ@xâÏu

b‡‰Óç@äflÏç@p¸bï@ø@‚˝œc@Úq˝q@ûä»Ì@Ôˆb‡‰Óé€a@›ibi@Öb„
بغداد / البينة اجلديدة

ــينمائي التابع للبيت  عرض نادي بابل الس
ــات  العالق ــرة  دائ ــي  ف ــي  البابل ــي  الثقاف
ــكيالت وزارة  ــة العامة إحدى تش الثقافي
ــار بالتعاون مع  ــياحة واآلث ــة والس الثقاف
ــينما ثالثة أفالم عراقية  ــومر س صاالت س
وأدار   ،٢٠١٨/٧/١٨ ــوم  ي ــة  متنوع ــرة  قصي
اجللسة احلوارية وعروض األفالم مدير نادي 
ــينمائي اخملرج حسني العكيلي،  بابل الس
ــالم الثالثة  ــت عروض ومواضيع األف وتنوع
ــاول مرحلة ما بعد  ــدت في تن لكنها توح
ــعب العراقي في  عام ٢٠٠٣م وما حلّ بالش

ــم األول (خزان  ــاول الفيل ــذه احلقبة, تن ه
ــارة الدراجي  ــرج محمد جب احلرب) للمخ
ــي احلصول  ــي ف ــعب العراق ــاة الش معان
ــتخدامها  ــات النفطية الس ــى املنتج عل
ــتاء بينما  ــل الش ــي فص ــة ف ــي التدفئ ف
ــرب, أما  ــزّان نفط وح ــم خ ــر وطنه يعتب
ــالم  الفيلم الثاني (هدية أبي) للمخرج س
ــم احلياة)  ــم الثالث (طع ــلمان والفيل س
ــر  ــدو علي تناوال كيف يخس للمخرج مي
ــبب ممارسات الشركات  العراق أبناءه بس
ــي  الت ــة  اإلرهابي ــات  والعملي ــة  األمني
ــال رئيس  ــعب العراقي وق ــت بالش عصف

ــباك إنه  ــينمائي علي الس نادي بابل الس
ــعيد بعودة نشاطات وعروض نادي بابل  س
ــاهد املأساوية التي  السينمائي رغم املش
ــي عرضت  ــالم الت ــع األف ــا مواضي تناولته
ــي حملتها هذه  ــالة الت رغم وضوح الرس
ــني رغم ما مرّ بهم  ــالم وهي أن العراقي األف
من مآس هم متكاتفون ومتحدون، وشارك 
ــينمائية التي  ــة الس ــة احلواري في اجللس
ــالم الثالثة عدد  ــروض األف ــد ع أقيمت بع
ــينمائيني  والس والصحفيني  املثقفني  من 
ــليم الربيعي وحسن  وهم علي شاكر وس

الغبيني وعلي الربيعي وكرمي حمزة.

متابعة / البينة اجلديدة
ــي  ــة اللبنانية نانس ــاركت النجم ش
ــق  تطبي ــى  عل ــا  متابعيه ــرم  عج
ــتوريز  الس ــتغرام» عبر خاصية  «انس
ــالل رحلتها  ــور خ ــة من الص مجموع

الصيفية في عرض البحر مع عائلتها 
ــي مقطع فيديو  ــرة. وظهرت ف الصغي
ــس صيفية  ــدي مالب ــي ترت ــر وه قصي
باللون األبيض وترقص وتتمايل بنعومة 
ــورة البنتها  ــاً ص ــرت أيض ــة، ونش ورق

ــاً أنيقة مع  ــال وكانت ترتدي مالبس مي
ــرى للطفلة  ــرة، وصورة أخ ــة كبي قبع
ــرة لزوجها مع  ــا وصورة أخي مع جدته
ــب. من جهة ثانية، تتحضر  اميوجي قل
ــل كبيرخالل  ــة حلف ــة اللبناني النجم

ــاركتها في مهرجان القبيات في  مش
ــمال لبنان وذلك يوم السبت الواقع  ش
ــت جمهورها الى  ــد دع ــي ١١ آب، وق ف
ــتان أنيق  ــر صورة جديدة لها بفس نش

وعبرت عن سعادتها بهذه املشاركة.

âbƒ„˛a@—�•@bËn‰iaÎ@NN@äzj€a@èi˝∂@‚äv«@Ôé„b„

متابعة / البينة اجلديدة
ــا لعملية جراحية  ــمنة وخضوعه ــد معاناتها مع الس بع
ــفت الفنانة املصرية إيناس  للتخلص من وزنها الزائد، كش
عز الدين عن إصابتها بنزيف داخلي في القولون. وكتبت عبر 
: «تعبانة جداً  ــةً ــبوك» قائل صفحتها اخلاصة على «فايس
ومن تاني بعاني من نزيف داخلي في القولون، ولألسف املرة 
دي وأنا هنا لوحدي في الغربة». وأضافت: «ربنا قادر يعديني 
ــوة من القلب،  ــه.. حقيقي محتاجة كل دع ــن اللي أنا في م
أنا تعبانة جداً». وتفاعل اجلمهور بشكل واسع مع كلمات 
ــريع، معتبرين  ــفاء الس ــة املصرية، وطلبوا لها الش الفنان
ــهور املاضية،  ــا تخلصت من أزمة صحية أكبر في الش أنه
ــارض الصحي أيضاً.  ــتتخلص من هذا الع مؤكدين أنها س
ــاكل في املعدة  ــز الدين تعاني منذ فترة من مش ــر أن ع يذك
ــا بإعالن خبر  ــا فاجأت جمهوره ــن إجهاضها، كم ناجتة ع
ــا عن زوجها الفنان أحمد قمر ومن ثم بدأت رحلة  انفصاله

تخصلها من السمنة التي اكتسبتها بسبب املرض.

ÂÌÜ€a@å«@êb‰Ìg
ÜÌÜ¶a@bËôäfl@Â«@—íÿm

ــار..   ــياحة واآلث ــة والس وزارة الثقاف
ــوزارة كان  ــل ل ــض طوي ــوان عري عن
ــؤوليات  ــض باملس ــرض أن تنه يفت
ــف أن  ــن ما يؤس ــا، لك ــة به املناط
ــوزارة لم حتافظ على املعالم  هذه ال
ــداد حيث حولت  ــة في بغ التأريخي
البيوت التراثية إلى دوائر تابعة لها 
ــا التارخية.. ترى  مما أفقدها قيمته

ــالً كهذا  ــوزارة أن عم ــدرك ال متى ت
ــراق وتعمل على  ــارة للع ــه خس في

النهوض بكل ما هو تراثي أصيل؟!

رجاء الربيعي

ــهِ  وتوجّ  ، األذانِ ــاعِ  ارتف ــعَ  م
ــك املرقدِ ذي  ــى ذل ــابلةِ إل الس

، هلعتْ روحي  ــةِ ب ــةِ املذهّ القبّ
ةٍ وشوارعَ  ــبحُ في أزقّ وهي تس
ها، كيفَ  ــي، ال أعرفُ ــةٍ عنّ غريب
ــي أنّني أعرفُ  ــأُوحي لنفس س
ــرتُ  ها.. س تعرفُ ؟.. وهي  الطرقَ
وأقدامي تُعاجلُ تلكَ السياراتِ 
ــراتِ  الف ــالدِ  ب ــنْ  م ــةَ  القادم
ــي  ــالدِ الت ــكَ الب ، تل ــلِ والنخي
أنفاسي وحبَستُ  ودّعتُ فيها 
ــتُ إلى ما  ــا دموعي وخرج فيه
نْ  .. مَ ــومَ ــةُ وال قرارَ معل ال نهاي
ــا الصوتُ  ك؟.. إيهٍ أيّه ــدَ لي بع
كَ  ، أبحثُ عنكَ بقميصِ البعيدُ

وأدورُ   ، ــةِ البنيّ ــاتِ  ب املكعّ ذي 
 ، ــا عطرِكَ ــي البيتِ أتبعُ بقاي ف
ارةِ  ــكَ في إطارِ النظّ وأجدُ عينيْ
ــةً خيفةَ أنْ ال  س القدميةِ متوجّ
تراني وال ترى دموعي املنسكبةَ 
اآلن، إيهٍ يا شمسي التي غابتْ 
ــا عادت  ــي وم ــايَ وبيت ــن دني ع
ــهٍ أيّها  ــماواتي، إي ــيءَ س لتض
ــراهُ اآلنَ في  ــرُ النيّرُ.. هل ت القم
؟!.. - هذا  ــةِ ــكَ املدينةِ الغريب تل
ــرِ مهاتفةٍ  ــا قالتْهُ لي في آخ م
بنيَ  ها  ــأجدُ ــفَ س معها-.. كي
ــي دلّني على  ؟!.. يا إله اجلموعِ

ــلْ  ق ــا،  فيه ــا  ه أجدُ ــةٍ  طريق
ــها،  للغيمةِ أنْ تقفَ على رأسِ
ــرّدَ قربِها،  قلْ للعصافيرِ أنْ تغ
ــورِ أنْ تتطيّبَ  ــلْ للزه ... ق ــلْ ق
ــنيَ إيّاك أنْ  ــا، قلْ للداع بعطرِه
ــا.. كيفَ  ه ــوا إليك ألجدَ يبتهل
، كيفَ  ــةِ ــثُ عنكِ في األزقّ أبح
ألجُ تلكَ القبّةِ اآلنَ وسطَ زحامِ 
الصالةِ؟.. كانَ حلماً هامساً في 
ــهُ منذُ الفجرِ،  أذني لآلن أتخيّلُ
هي في تلكَ الزاويةِ البعيدةِ منْ 
، كيفَ يكونُ للقبّةِ  تلكَ القبّةِ
ــدوّرةُ؟!.. هل ألجُ  ــي امل ــا وه زواي

ها  ــجدَ الواسعَ ألجدَ ذلكَ املس
تبكي وتصلّي كما كانتْ تفعلُ 
؟ تلك الزاويةُ البعيدةُ  في البيتِ
ــتْ مضيئةً بهاالتٍ ال حدودَ  كان
لها، تلك الزاويةُ كانتِ اجلدرانُ 
.. هتفت  ــةَ لها، منْ بعيدٍ املكون
جٍ  ــدّ مته ــوتٍ  بص ــمةً  مبتس
ــانٍ ودمعاتٍ  ــزوجٍ بحن ــعٍ مم بوج
تتنافسُ لتنزَّ منْ عينيها.. هنا.. 
هنا.. تعالَ هنا.. إنّ الضوءَ الذي 
ــك هنا،  ــتباحَ ظلمةَ حياتِ اس
ــتقْ لرؤيتِها؟!.. ألم حتنَّ  ألمْ تش
ــعرُ  ؟! أال تش ــئِ ــا الداف لصدرِه

ها  باملالئكةِ حولَها يصلّونَ معَ
الزاويةَ  منْ أجلِك؟!.. احتضنتُ 

: منهمكاً بالبكاءِ وأنا أردّدُ
ــذا الفجرَ  ــي حلمي ه ــكِ ف رأيتُ
وأنتِ تبحثنيَ عنْ قميصٍ وعطرٍ 
ونظارةٍ شمسيّةٍ شبيهةٍ بالتي 
، أمي..  ــنواتٍ ــلَ س ــرَتْ قب تكسَّ
ــارتْ  ــمعةُ كواكبُ س تلك الش
 لينيرَ طريقَ 

ُ
ــلَها اهللا كِ أرس معَ

ــةُ اهللاِ لنا،  ي هب ، أمّ ــدومِ إليّ الق
ــى مرقدِ  ــي إل ــومٍ آت ــتُ كلَّ ي كن
كِ مذْ  ــي أجدُ ــيّدةِ زينبَ علّ الس

. أسفرتِ ذاتَ حلمٍ

تشير املصادر التاريخية إلى أنه بعد 
ــدأت دولة  ــة الثانية ب ــرب العاملي احل
ــرائيل) تبحث عن وسيلة حلمل  (إس
ــرة،  ــى الهج ــني عل ــود العراقي اليه
ــي 3 آذار 1950 قدم وزير الداخلية  وف
ــرار يقضي  ــروع ق (صالح جبر) مش
ــود الراغبني بالهجرة حق  مبنح اليه
ــة  ــية العراقي ــن اجلنس ــي ع التخل
ــذاك لكن  ــا البرملان آن ــق عليه فواف
ــدم للهجرة  ــم يتق ــه ل ــة ان املفارق
ــبب حرجا  ــخصا مما س إال (126) ش
ــكام  ــض احل ــرائيل) وبع ــة (إس لدول
ــم ان يتقدم  ــرق له ــرب ممن لم ي الع
ــرة, فدبر  ــدود للهج ــدد احمل ــذا الع ه
ــان 1950 في أثناء  تفجير في 8 نيس
ــودي في مقهى  ــال بعيد يه االحتف
ــؤاس ووزعت  ــارع أبي ن ــداء بش البي
ــورات تدعو  ــوم الثاني منش ــي الي ف
ــا أجبر اآلالف  ــفر مم اليهود إلى الس
ــا  ــل خوف ــجيل للرحي التس ــى  عل
ــارو خنادل)  ــى حياتهم. ويقول (ب عل
ــلطات  ــه أن الس ــدى مقاالت في إح
ــرائيلة كانت تستقبل اليهود  االس
القادمني من البالد العربية وكأنهم 
أغنام قذرة ومت إسكانهم في خيام!

ومنذ أن أنشئ مركز رئيسي للهجرة 
ــعود  ــداد يقع في معبد مس في بغ
ــمتوب واليهود العراقيني يعانون  ش

ــى مصيرهم  ــوف والقلق عل من اخل
فإلقاء القنابل على معبد يهودي زاد 
ــلطات  من فرص رواية تطلقها الس
الصهيونية  عن خطر مزعوم  يواجه  
اليهود في العراق وأنهم غير مرحب 
ــني قرونا من التعايش  بهم.. متناس
والوئام بني مكونات الشعب. وجاءت 
موافقة البرملان العراقي لتزيد األمور 
تعقيداً وتنهي آخر أمل لبقاء اليهود 
ــرار جتميد ممتلكاتهم مما  من خالل ق

زاد الرغبة بالهجرة سريعاً.
ــي إذا قلنا  ــاب ال نغال ــدد الكت وبص
ــة تبعث على  ــرة وممارس ــا مغام أنه
ــة في أن حني يصدر كتاب  الطمأنين
ــد أن جذور  ــود يؤك ــعراء يه ــن ش ع
ــخة وان  احلنني للعراق عميقة وراس
ــنوات الغربة وشتى احملاوالت  كل س
لدمجهم مع مجتمع غريب عليهم 
باءت بالفشل ولثنيهم عن التفكير 
ببالدهم األصلية، هذه احملنة الكبيرة 
ــعراء ذكرياتها  ــتعيد الش التي يس
ــي  ــل العاطف ــك التواص ــوة بذل بق
ــاس وتطل األمكنة شاخصة  احلس
ــعرية   الش ــور  الص ــا  تبعثه ــة  حي

املشحونة باإلحساس.
ــد  ــة يؤك ــان جمع ــب عدن إن الكات
ــة  مخيل ــترجع  تس ــوص  النص أن 
ــعراء في حرارتها األولى, وتترك  الش

ــق نحو  ــو فيه وحتل ــذي ه ــكان ال امل
ــاب وكنائس  ــه قب ــري في ــكان دائ م
ــران عظيمان  ــة ونه ــد مغلق ومعاب
ــتحيل شعرهم إلى شعر  لذلك يس
ذكرى وألم وليالي مناجاة أن يحرس 
ــاعر  ــم األصلية. فالش ــرب بالده ال
ــا الذي كان يدعو ربه  إبراهيم عوبدي
ــراق من محنته لم يفكر  لينجو الع
ــة العبرية  ــي الكتابة باللغ ــا ف يوم

يقول في بغداد:
إن تساءلت من أكون، فإني

شاعر قد ولدت في بغداد
وببغداد قد بدأت حياتي

وببغداد قد رأيت بالدي
فأي حنني يحتاجه حلظتها وما الذي 
ــا نقطع منه  ــه من املؤكد انه م يؤمل
ــعراء  إلى غير رجعة، كل هؤالء الش
الذي تناولهم الكاتب عدنان جمعة 
غادروا الوطن حني كانت 5- 6 طائرات 
ــل أبيب  ــداد إلى ت ــم  من بغ تنقله
ــالم أو طمأنينة ما  ــا. إذن ال س يومي
بني الداخل الذي ميور عشقا للعراق 
واحلارج الذي فرضته ظروف يبحثون 
ــة وها هو  ــكينة روحي ــا عن س فيه
الشعر وسيلتهم كي تهدأ روحهم 
واحلنني إلى مسقط رأسهم ومالعب 
ــم املشترك فيما  طفولتهم القاس
ــعر  ــم وكان االجتاه لنظم الش بينه

ــائل التقرب للوطن وسببا  احد وس
ــذرات  ــتمرار في تتبع ش ــر االس يوف
ــذي ال ينتهي،  ــب ال ــه واحل ــن الول م
ومن املالحظ أن غالبية من تناولهم 
ــعرية قبل  الكاتب طبعوا دواوين ش
ــاعر  ــن العراق بل أن الش ــل ع الرحي
ــارك مبهرجان مع  ــراد ميخائيل ش م
الشعراء العرب في مبايعة الشاعر 
احمد شوقي كأميرا للشعراء وهم 
معروف الرصافي, جواد علي, رفائيل 
ــالف جميل  ــرمي الع ــي, عبد الك بط
ــدي  ــد مه ــاوي, محم ــي الزه صدق
ــد الصراف.  ــد حام ــري, احم اجلواه
ــاؤول ( -1904 ــاعر أنور ش ــن الش لك

ــملهم  ــم يكن من الذين ش 1984) ل
ــينيات فغادر  الترحيل بداية اخلمس
ــبعينيات وهو طير  ــي الس العراق ف
ــل الفزاعات  ــي حق ــه ف وجد نفس
ــتُ من  ــل (إن كن ــوف وهو القائ واخل
موسى قبستُ عقيدتي فأنا املُقيمُ 
بظل دين محمد) وهو أمنوذج مضيء 
ــني من اليهود   ــعراء العراقي مع الش
ــميك,   ــن موئير, رونيس ــاد ب وهم ج
ــامي إبراهيم  ــه (س ــموئيل موري ش
معلم), فريد فنان, مراد العماري, مير 
بصري. هذه األصوات الشعرية وهي 
ــالة...  ــور حلظة ص ــد كالبخ تتصاع
ــليم  ــر ما كان يحزنها هو التس أكث

ــي الالعودة لبالد  بحقيقة مرعبة ه
الرافدين.

ــان  ــب عدن ــاعر والكات ــكرا للش ش
ــا هذه النماذج  جمعة وهو يقدم لن
ــا ألول مرة،  ــي نقرأ له ــعرية الت الش
ــي  املضن ــد  اجله ــم  بحج ــكرا  ش
ــن اجلها   ــهر م ــي س ــي الت والليال
ــد القارئ ويتعرف  ليكون الكتاب بي
ــني كانت  ــعراء يهود عراقي ــى ش عل
ــن  م ــم  اقتلعته ــد  ق ــة  السياس

جذورهم  بقوة وبال رحمة.
صدر له:

ــة  (مجموع ــام  األي ــفر  س  .1
ــن دار زاكي  ــادرة ع ــعرية) ص ش

للطباعة والنشر (2015).
ــة  (مجموع ــة  البري ــي  زهرت  .2
ــنت  ــن دار امل ــادرة ع ــعرية) ص ش

للطباعة والنشر (2016).
ــس لغيركِ (مجموعة  3. لكِ ولي
ــعرية) صادرة عن دار  ومضات ش

املنت للطباعة والنشر (2017).
ــدي  قصائ ــم  يرس ــرح  الف  .4
ــعرية) صادرة عن  (مجموعة ش
ــر  والنش ــة  للطباع ــداد  بغ دار 

.(2017)
5. كتاب (شعراء يهود عراقيون) 
ــة  ــنت للطباع ــن دار امل ــادر ع ص

والنشر (2017).
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قصة قصرية

ــاج الفني هو  ــل وان النت ــر مبراح ــة مت ــة االبداعي العملي
ــس كل العملية  ــي، وااللهام لي ــس وليد حلظة التجل لي
ــني عدة مراحل تتفاعل  ــة بل هو مرحلة واحدة ب االبداعي
ــة ابداعية كلية، لذا فان  ــا بينها وتتكامل في عملي فيم
ــر تنفيذها العملي، لكن  ــيء غي بزوغ الفكرة اجلديدة ش
ــمة،  بزوغها وتنفيذها العملي كالهما متر به فترات حاس
ــا املفكر او املبدع  ــك اللحظات التي قد يواجهه وهل تل
ــي تطورها او  ــم ف ــا التأثير احلاس ــون له ــا يك ويعانيانه
ــمني، االول  ــون على قس ــات تك ــذه اللحظ ــا، ه تنفيذه
ــة حيث تدفع الى زيادة االهتمام بالفكرة والبحث  ايجابي
ــي التي قد تنتهي  ــتمرار في االجناز، اما الثانية فه واالس
باملفكر الى الركود وفتور الهمة وهبوط مستوى االهتمام 
ــي يتمثل في وضوح الفكرة  باجناز العمل، فالنمو املعرف
ــغال املبكر ومنها  بعد عملية التهيؤ والتحضير واالنش
ــى اثراء العمل  ــة جديدة تعمل عل ــور افكار او معرف ظه
وتنميته، وكلما ازداد النمو في املعرفة باملوضوع وبلورته 
ازداد احتمال النجاح في حتقيق الفكرة وتنفيذها، وعلى 
ــة تعمل على ركود  ــك هناك تغيرات معرفي الضد من ذل
ــي املعرفة ويعني هذا  ــبي ف االهتمام منها، الركود النس
ــذي يكون فيه  ــكار اجلديدة في الوقت ال ــدرة ظهور االف ن
ــتبصار  ــا في تكوين جوانب من املعرفة واالس الفرد راغب
ــاف االخطاء ولكن دون تقدم ملحوظ، كما توجد  واكتش
ــاك تغيرات مرتبطة بالدافع ومن اهمها وجود تغيرات  هن
ــان النظرة  ــلبي، وعليه ف ــي او الس ــع االيجاب ــي الداف ف
االيجابية الى الذات تهيئ لصاحبها القدرة على العمل 
والتعامل الناجح مع احلياة. ومع االعتراف بوجود عوامل 
ــهم بنجاح الفرد او فشله في العمل، اال ان  متعددة تس
ــرد اقل قدرة على  ــلبية نحو الذات جتعل الف النظرة الس
ــات صلة قوية  ــا ان للكلم ــورة مرضية، كم ــل بص العم
ــم بالرقة لها عمق االثر  ــاعر، فالكلمات التي تتس باملش
ــاعر لكونها تبعث الثقة بالنفس وجتعل  االيجابي باملش
ــات اجلارحة املخ  ــطا، بينما تؤذي الكلم ــخص نش الش
لدى اصحاب اجلهاز العصبي الضعيف من الطراز الفني 
مرهف احلس، االبداع هو وظيفة الدماغ ومحتوى االبداع 
هو الواقع البيئي واالجتماعي املتمثل بخبرة ثرية واسعة 
ــر داخلية يحكم  ــة، فاملفكر املبدع يطور معايي ومتنوع
ــدة التي تتدفق من  ــى قيمة االفكار اجلدي من خاللها عل
ــة، فهو يلتقط  ــوع من املعرف ــع ومتن خزين عميق وواس
ــلوب جديد  افكارا موجودة لكن معاجلته لها تكون باس
ــدة املطروقة او اجلديدة بطرق  ــه يعالج الفكرة الواح كون
ــف عن االخرى،  ــاليب جديدة كل واحدة منها تختل واس
ــر يحوره او  ــلوب فني مبتك ــباعا في اس وكلما وجد اش
ــة النهائية النتاج  ــلوب جديد، اذن احملصل ينقله الى اس
الفني املبدع ال ميكن ان يأتي من اخلواء او من قوة خارجية 
ــية تقف اخلبرة في  ــة، بل من جملة مصادر اساس ملهم
مقدمتها، فالعمل الفني اشبه بثمرة ناضجة مكتملة 
ــا في اعماق  ــرة التي تضرب بجذوره ــجرة هي اخلب في ش
ــانية وهو الوسيلة التي يهدف  املعارف واحلضارات االنس

من خاللها االنسان ان يحقق توازنه النفسي.

مثل طيور محكوم عليها بقضاء عقوبة تحت أشــجار اِّـنفى هكذا وجد الشــعراء العراقيون اليهود 
أنفسهم ليس تكفريا عن ذنب لكنهم دفعوا ثمن السياسة التي بال قلب وعواطف. وَّـ أحدث رصد 
للحركة الشعرية للشعراء اليهود العراقيني تضمنها كتاب (شعراء يهود عراقيون) للكاتب والشاعر 
عدنان جمعة، فقد اختار الكاتب بعناية فائقة هذه النخبة من الشــعراء وليتعرف القارئ عن قرب 
على ضحايا االنقسام العميق بني التشبث بالوطن وتعصب السياسة التي بسببها وجدوا أنفسهم 

َّـ (أرض اِّـيعاد)!!
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فنارات

أحمد البياتي

قاسم محمد مجيد

Câb‡éflD

 سندريال سنجارية

مسك يدي 
ووضعها على صدره 

قال مبا تشعرين؟
ــي صدرك  ــعر بأن ف ــت؛ اش قل

زلزاالً،
ملاذا تهز قلبك هكذا؟

قال هذه دقات قلبي
تريد أن تخبرك 

ال  ــة  لدرج ــك  احب ــي  قلب إن 
يستطيع ان يخبرك.

أن  ــتطيع  يس ال  ــا  مل ــت  قل
يخبرني

 وتستطيع أن متسك يدي
 وتضعها على صدرك..؟

قال اخاف أن ياتي يوم 
ولن أفي بوعدي لك 

واخسرك،
فتتعذبي.. عندما تذكرين

أني اخبرتك إنه احبـّك.
ــتطيع أن تفي  ــت ملا ال تس  قل

بوعدك.. 
وملاذا تخسرني؟

هل أحببتني 
ــتطيع أن تعيش  لدرجة ال تس

دوني
أم هذا احلب الذي بيننا 

سوف ينتهي مبرور الوقت؟ 
ان  ــن  الزم ــن  م ــاف  اخ ــال  ق

يجبرني
ويبعدني عنك،

ــتطع  اس ــم  ول ــرك  فاخس
الوصول إليك،

ــتطيع  واني اخبرتك اني ال اس
العيش دونك،

وانت لن تسامحيني،
النك تفكرين اني خنتك..

عصبت، 

وصرخت بوجهه،

وحينها قال احـبك، اعشقك

لن استطيع العيش بدونك

يا ملكة قلبي يا سلطانتي.

فبكيت

ونزلت دموعي على خدي 

ولم استطع التكلم.

قال ملاذا سكتي؟ ملاذا بكيتي؟

 اال تصدقني 

أن قلتُ لك احبك؟

فقلت له 
ال ولكني اخاف يوماُ

تغير حبك جتاهي وتنساني..

كأني لم اكن حبيبتك.

قال صدقي 

ــيانك مرتبطان  ــي ونس أن موت
معاُ

 فإن متُ حينها سأنساك.

ولكن.. تباً للزمن

 مع مرور األيام سافرٓت

وبعدٓت عني

والزلٓت حيا لم متت،

و.. نسيت باني حبيبتك.

وانتهت احلكاية.

الشاعر حسن لفتة العيبي 

ــه في  ــح وانثري ــي القم احمل
وهاد القبور 

قبل ان يحني يوم القيامة
ــرافيل ينفخ في  ــا اس قبل م

الصور 
احملي القمح وانثريه 

ــر الدراهم فوق رائس  كما تنث
العروس 

احمليه فان املوت درس قاس 
وهو من اعتى واجبر الدروس

ــني  ــا ح ــدار رفق ــارق ال ــا ط ي
تطرقها

كم منزل خال من دون صاحبه 
وكم من بيت مهجور

ــة قد  ــح وانثري ــي القم احمل
يكون هللا فيه رضا

العصافير منه  ــأكل  ت عندما 

والطيور 
ــك  ــف ل ــو انكش ــم آه ل آه ث

الغطاء
ورأيت العذاب وجهنم 
ورأيت حمالة احلطب 

ــد  ــا حبل من مس ــي جيده ف
وسعير

ــائل  رس ــا  كله ــي  ه ــن  ولك
مبهمة 

ــى عالم  ــم االحياء ال من عال
االموات 

ــل  بظ ــرء  امل ــتظل  يس ــوم  ي
ــن اهوالها  ــه وينجو م صدقت

والنفور
ــا من  ــن قبلن ــن م ــأم الذي س

شقاء احلياة
وهاجروا مساكنهم البالية او 

القصور
رحلو من عالم البقاء من اجل 

احلياة
ــاب الذي ال  ــريعة الغ ومن ش

يأكل احلمام 
الوديع فيها مع النسور 

ــه من  ــح وانثري ــي القم احمل
بيادر الطعام 

انثريه فإنهم مثلنا احياء 
ــكل  يراهم الصاحلون على ش

دوائر وحلقات 
يتحلقون يتزاورون ويتحاورون 

وهم اليوم في برزخ وحبس 
ــاعة  س ــاعة  س ــون  يترقب

وهنيهة هنيهة 
ــث  والبع ــاب  احلس ــاعة  س

والنشور 
ــوم  الي ــزن  ت ــم  احواله وان 

باالعمال 
ــة االعني وما  واهللا يعلم خائن

تخفي الصدور
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البينة الجديدة/ سعاد حسن الجوهري

خالد  للشاعر  النسرين  إمارة  ديوان  صدر 
لسنة  املرايا  مبطبعة  املطبوع  الباشق 
الكتاب  احتاد  في  عضو  والباشق   ٢٠١٨
العمودية  القصيدة  كتابة  بدأ  واالدباء 
ومن مطبوعاته  ١٦ سنة  عمره  كان  منذ 
وصرخة   ٢٠١٥ القوافي  انتحار  الشعرية 
 .٢٠١٧ السمر  وعهود   ٢٠١٦ االشواق 
 ٦٠ يضم  النسرين  امارة  الديوان  وهذا 
جالل  االستاذ  له  وقدم  عمودية  قصيدة 
طه اجلميلي جاء في سطورها (الكلمات 
عند الباشق تكتسب بعدها الداللي من 
الذي  للمعنى  االشارة  الى  االقرب  كونها 
يبدو واضحا مشرقا ال يختفي وراء حجب 
خلفها  يتشظى  التي  الضبابية  من 
السبك  وحسن  الرؤية  وتغيم  املعنى 
استخدام  على  والقدرة  الصورة  وجمال 
ديوانه  وختم  للمعنى)  وتوظيفه  الرمز 

بهذين البيتني:

ماذا عساي اقول كي ترضى   
 وهواك امسى في فمي فرضا

بك انت وحدك عاملي يحلو  
 فالكون بعدك كله فوضى

 بغداد / البينة اجلديدة
ــة  للطباع ــاف  ضف دار  ــن  ع
والنشر صدر كتاب (القرامطة 
والعدالة االجتماعية) تأليف 
االستاذ ياسر جاسم قاسم 
ـــ(٢٩٥)  ب ــط  متوس ــع  بقط
صفحة وكان تصميم الغالف 
بريشة الفنان صالح اجلادري 
ــال حيث  ــر فص ــي عش وباثن
ــن  ــي، م ــا كاآلت ــاول تراتبي تن
ــة واجتماعات  ــم القرامط ه

كلواذي املؤسسة وآل ذكرويه 
ودولة القرامطة في البحرين 
واالحساء واجملتمع القرمطي 
ــة القداحني وعقيدة  وحقيق
ــر  ونش ــلوب  واس القرامطة 
ــة  واملزدكي ــوة  الدع ــرق  ط
ــة وأثرها في احلركة  والبابكي
ــع  ــات م ــة والعالق القرمطي
ــعى  ومس ــا  الصف ــوان  اخ
ــى ضوء  ــة عل ــراءة احلرك لق
ــن ثم  ــيوي وم ــاج اآلس االنت

ــتنتاجات. وتعد احلركة  االس
التي  القرمطية من احلركات 
وتطاولت  الغموض  اكتنفها 
ــز  املراك ــتها  دراس ــى  عل
ــت  جانب ــث  حي ــة  البحثي
ــت  فكان ــة  احلقيق ــا  اكثره
هذه الدراسة املعمقة احدى 
ــا متيزت  ــة مل ــرق املعرفي الط
ــة وما  ــة القرمطي ــه احلرك ب
احدثته من نتائج اجتماعية 

اغفلها اغلب الدارسني.
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د. رفيف الياسري

ــي يضفيها  ــة الت ــكار اجلاذبي ــن ان ال ميك
ــعر على مظهرنا العام، اذ ان الصلع  الش
يجعلنا نبدو اكبر سنا من عمرنا احلقيقي، 
لذا عكف العديد من العلماء لبحث حل 
ــى ان وجدوا  ــعر  ال ــكلة فقدان الش ملش
ــق الفارغة  ــلء املناط ــي زراعته مل ــل ف احل
ــات اجلراحية. ــواع العملي ــن ان ــوع م كن
ــرأس حتتوي عادة  ــع يعلم ان فروة ال اجلمي
ــن البصيالت التي  ــرات اآلالف م على عش
ــعرة إلى ثالث شعرات،  يضم كل منها ش
ــاقط والصلع  ــعر بالتس ــني يبدأ الش وح
فإن مقدمة الرأس هي املنطقة التي يبدأ 
ــور الصلع فيها، أما املنطقة اخللفية  ظه
ــا تكون  ــادة م ــني فع ــرأس و اجلانب ــن ال م
جذورها قوية االمر الذي يؤهلها الن تكون 
ــعر  مناطق مانحة.تتم عملية زراعة الش
ــريحة،  ــات، اوال بتقنية الش ــدة تقني بع
ــول ١٥-٢٥  ــريط بط ــم إزالة ش ــث يت حي

ــم  ــي للرأس، يقسّ ــم من اجللد اخللف س
ــة صغيرة،  ــي ٥٠٠- ٢٠٠٠ قطع ــى حوال ال
ــرأس الذي ال  ــزء ال ــه في ج ــم خياطت وتت
ــة الثانية  ــعر. اما التقني ــو فيه الش ينم
ــمى زراعة الشعر باالقتطاف، حيث  فتس
ــالت الدقيقة  ــم اقتطاف بعض البصي يت
ــاد زراعتها في املناطق  مقاس ١ ملم ويُع
ــطة  ــعر حتت اجملهر بواس اخلالية من الش
ــعر عن  تقنيات متطورة. وثالثا زراعة الش
ــاخ، وجترى هذه العملية  طريق االستنس
عن طريق سحب مجموعة خاليا جذعية 
ــد وزراعتها في  ــفل اجلل ــن منطقة أس م
ــد ان تتفاعل مع  ــة، وبع ــة املصاب املنطق
ــم الداخلية تتكون بصيالت  أجزاء اجلس
شعر جديدة وتنمو بصورة طبيعية وآمنة 
ــالً مثالياً ملن  ــاً. وهذه التقنية متثل ح متام
ــراض فروة  ــي أو أم ــن خلل وراث ــون م يعان
الرأس، لكنها غير منتشرة وال تستخدم 
إال في عدد محدود من مراكز زراعة الشعر 
ــا. وتختلف مدة  ــراً حلداثته ــة نظ العاملي
ــرى، ومن تقنية  ــن حالة الى اخ العالج م
ــهر  الى اخرى، فقد تبدأ بالظهور بعد ش
ــتمر الشخص بالعالج ملدة سنتني  او يس
ــة وفترة  ــات املطلوب ــدد اجللس ــا لع وفق
ــبة  ــة واخرى.اما نس ــة بني جلس النقاه

جناح العملية ومدى جدواها فامر مرهون 
ببعض العوامل والتي من اهمها:

١- مدى اتباع املريض لنظام غذائي صحي 
ومتوازن بعد العملية.

ــطة  بواس ــعر  بالش ــد  اجلي ــاء  االعتن  -٢
ــل  التجمي ــتحضرات  ومس ــات  الكرمي

املناسبة لطبيعة الشعيرات.
٣- مدى االلتزام بنصائح الطبيب اخلاصة 

مبعدالت غسل الشعر وتعرضه للحرارة.
وقد سجلت عمليات زراعة الشعر نسبة 
جناح مرتفعة جداً مقارنة بأنواع عمليات 
ــا بني ٨٩-٩٥٪  ــل األخرى تتراوح م التجمي
ــنوياً  راة س من إجمالي عدد العمليات اجملُ
ــروري ان نعرف ان  ــن الض ــول العالم.وم ح
ا بأكمله،  ــتغرق يومً هذه العملية قد تس
ــدد اجلذور  ــة يحددها ع ــدة العملي اذ ان م
ــة ثانياً ،  ــودة العملي ــة أوالً ، وج املقتطف
ــا يجب مراعاة ما  ــط الدم ثالثاً، كم وضغ
ــر معتاد وما إلي  ــك نزيف غي إذا كان هنال
ــة والواجب  ــور املهم ــذه األم ــره من ه أخ
مالحظتها بدقة حتى تتم العملية بدون 
أي مشكالت. ولذلك يجب اتباع ارشادات 
ــك  ــعر وكذل ــة الش ــل زراع ــح قب ونصائ
ــعر بحذافيرها  ــة الش ــح بعد زراع نصائ
ــعر،  وذلك لضمان جناح عملية زراعة الش

والتي من اهمها:
ــة  ــة أدوي ــتخدام أيّ ــن اس ــف ع ١- التوق
ــبرين  األس ــى  عل ــوي  حتت ــات  فيتامين أو 
ــاول  تن ــن  ع ــف  والتوق ــني  اإليبيوبروف أو 
 E ــاب، والتوقف عن تناول فيتامني األعش
ملدة أسبوعني قبل العملية، حيث أن هذه 
ــول النزيف و  ــة تضاغف فرص حص األدوي
ــة حديثاً  ــذور املزروع ــتقرار اجل يصبح اس

أمراً صعباً. 

ــروبات  املش ــاول  تن ــن  ع ــاع  االمتن  -٢
ــل  ــل قب ــبوع كام ــدة أس ــة مل الكحولي
ــا، واالمتناع عن التدخني  العملية وبعده
ــبوع من  ــني قبل أس ــات النيكوت ومنتج

العملية.
ــن الرياضية ملدة  ــة التماري ٣- عدم ممارس
ــة ، والتوقف  ــن العملي ــام م ــن ٣ – ٧ أي م
ــالت الغذائية التي ترافق  عن تناول املكم

بالعادة رفع األثقال وبناء اجلسم.

٤- في يوم العملية، يفضل ارتداء مالبس 
ــا عن طريق  ــاج إلى خلعه ــة ال حتت مريح
الرأس، كما يفضل تناول وجبة غنية قبل 
ــع اإلبتعاد عن تناول العصائر،  العملية م
ــات  ومنتج ــات  املنبه ــن  ع ــاد  واالبتع

الكافيني.
٥- بعد العملية سيقوم الطبيب بتزويدك 
ــع تعليمات  ــة دوائية متكاملة م بحقيب
ــوي  حتت ــده،  ومواعي دواء  كل  ــتخدام  اس
ــادة هوائية  ــى وس ــة عل ــة الدوائي احلقيب
ــوم، وللتقليل  ــاعدك في وضعية الن تس
ادات من الثلج  ــن التورُّم عليك وضع كمّ م
على اجلبهة حلوالي ١٥ دقيقة كل ساعة، 
ــة اجلذور  ــن احرص على عدم مالمس ولك

املزروعة حديثاً.
٦- عند غسيل الشعر في اليوم الثالث من 
اد وستالحظ  العملية سيتم إزالة الضمَّ
ــعر خالل األسابيع القليلة  تساقط الش
األولى من عملية زراعة الشعر ، هذا األمر 
متوقع وسيبدأ شعرك اجلديد بالنمو بعد 
ــة  ــك لعملي ــد خضوع ــابيع بع ٤ – ٦ أس
ــعر. ومن اجلدير بالذكر ان اكثر  زراعة الش
ــى عمليات  ــي تصيب مرض ــراض الت األع
ــعر هو إلتهاب اجلُرَيْبَات حيث  زراعة الش
ــعر اجلديد  تظهر تقرحات مع بدء منو الش

ــارض يكفي ان  ــذا الع ــول ه ــد حص وعن
ــة ورطبة  ــة قماش دافئ ــتخدم قطع تس
ــالث مرات  ــدة دقائق، ث ــى املنطقة لع عل
في اليوم.يبقى ان نتساءل، هل يتساقط 
ــعر بعد عملية زراعة الشعر؟اجلواي  الش
ــاك  ــني، اذ ان هن ــى جزئ ــم ال ــا ينقس هن
ــذي ميكن حدوثه  ــاقط ال نوعني من التس
ــعر ، األول  ــة زراعة الش ــد إجراء عملي بع
ــا يحصل  ــي وهو عادة م ــاقط طبيع تس
خالل األسابيع األولى بعد العملية و يبدأ 
ــور والنمو  ــعر اجلديد بالظه ــا الش بعده
ــهر ليغطي  ــني ٣-٦ أش ــراوح ب ــرة تت لفت
املساحات املزروعة. اما النوع الثاني فهو 
ــي ويرجع الى أخطاء يقوم بها  غير طبيع
ــى املراجع ان  ــض، لذا عل ــب أو املري الطبي
ــب عالي  ــي اختياره لطبي ــذرا ف يكون ح
ــا بعد  ــات م ــزم بتعليم ــاءة وان يلت الكف
ــج مرضية. واخيرا  ــة لضمان نتائ العملي
ــعر ادراك ان  ــة الش ــب بزراع ــى الراغ عل
شعره لن يعود كما كان في أيام الشباب 
ــعر  ــة الصلع بالش ــتتم تغطي ولكن س
املأخوذ من املنطقة املانحة فكلما كانت 
كثافة الشعر في املنطقة املانحة كبيرة، 
ــض على تغطية أفضل  كلما حصل املري

للمناطق الفارغة من الشعر .
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توصلت دراسة حديثة إلى أن الشباب الذين 
ــائل التواصل االجتماعي  ــتخدمون وس يس
ــكل متكرر يوميًا هما أكثر عرضة خلطر  بش
ــرط احلركة  ــراب ف ــاكل اضط ــة مبش اإلصاب
ــون إن  ــال الباحث ــث ق ــاه، حي ــص االنتب ونق
ــتخدام اإلنترنت  ــى اس ــان املراهقني عل إدم
على هواتفهم احملمولة ومراقبة اإلشعارات 
ــبوك وتويتر  ــتمرة من مواقع مثل فيس املس
وإنستاجرام عدة مرات خالل اليوم يجعلهم 
ــة  ــور املهم ــام باألم ــن االهتم ــون ع ينصرف
ــدرة على التحكم  ــم  ويفقدون الق بحياته
ــتاذ الطب الوقائي آدم  في تركيزهم.وقال أس
ــة كاليفورنيا اجلنوبية  ــال من جامع ليفينث
في دراسة نُشرت في مجلة اجلمعية الطبية 
ــتخدام  ــة JAMA: ”قد يرتبط االس األمريكي
ــل االجتماعي مع  ــائل التواص ــرر لوس املتك
ــو اضطراب  ــرض  ADHD وه ــور أعراض م تط
ــف  االنتباه“.يُوص ــص  ونق ــة  احلرك ــرط  ف
 ADHD اضطراب فرط احلركة ونقص االنتباه
ا مثل  بإنه اضطراب سلوكي يتضمن أعراضً
ــاه واالندفاع.  ــدم االنتب ــيان، القلق، ع النس
ــاك حاجة إلى إجراء مزيد من  في حني أن هن
البحوث ملعرفة ما إذا كان ارتباط ظهور هذه 
األعراض  بسبب وسائل التواصل االجتماعي 
ــرى، كما اقترح  ــا أما هناك عوامل أخ وحده
العلماء أن التشتيت واإلشباع الفوري الذي 
تقدمه هذه املواقع ميكن أن يؤدي إلى تفاقم 
ــي أجرها  ــة الت ــذا االضطراب. في الدراس ه
ــالؤه طلبوا من ٢٨٠٠  ــور ليفينثال وزم الدكت
ــنة  ــق -تترواح أعمارهم بني ١٥ و ١٦ س مراه
ــة في مقاطعة لوس  في ١٠ مدارس مختلف
ــتبيانات حول  أجنلوس- أن يقوموا مبلء االس
أعراض اضطراب فرط احلركة ونقص االنتباه 
ــائل التواصل االجتماعي  ADHD وعادات وس
ــتبيان ADHD من  ــم . وطلب اس اخلاصة به
الطالب تقييم ما إذا كانوا متعلقني بعبارات 
مثل ”أنا مشتت بسهولة“ أو ”ال أصغي عند 

التحدث إلي مباشرة“.
كما قام الطالب بتعبئة استبيان حول عدد 
ا  ا مختلفً املرات التي استخدموا فيها ١٤ نوعً
ــك مواقع  ــائط الرقمية مبا في ذل ــن الوس م
ــائل  ــال رس ــة، وإرس ــبكات االجتماعي الش
ــة األلعاب عبر  ــم، وممارس نصية ألصدقائه
اإلنترنت، ومشاهدة األفالم. وقد مت استبعاد  

 ADHD الطالب الذين لديهم بالفعل أعراض
ــالب املتبقون  ــة، وأعاد الط ــن هذه الدراس م
البالغ عددهم ٢٦٠٠ نفس االستبيانات عدة 
ــالل عامني.وكانت النتائج كالتالي:  مرات خ
كان لدى املراهقني البالغ عددهم ٤٩٥ الذين 
قالوا نادرًا ما يستخدمون الوسائط الرقمية 
فرصة بنسبة ٤٫٦٪ لظهور أعراض اضطراب 
ــة ونقص االنتباه ADHD عليهم،  فرط احلرك
ــم تقريبًا ليصل  ــي حني تضاعف هذا الرق ف
ــا أفادوا  ــى ١١٤ طالبً ــبة إل ــى ٩٫٥٪ بالنس إل
ــتخدمون ٧ من منصات الوسائط  أنهم يس
ــرر،  ــكل متك ــر بش ــة عش ــة األربع الرقمي
ــبة إلى ٥١ طالباً الذين يستخدمون  وبالنس
ــر عدة مرات في اليوم  املنصات األربعة عش

ارتفعت نسبة ظهور األعراض إلى ١٠٫٥٪.
ــول تأثير  ــات ح ــن الدراس ــل م ــاك القلي هن
ــائل التواصل االجتماعي والتكنولوجيا  وس
ــباب. ومع ذلك في وقت سابق من  على الش
ــاء أن تصفح موقع  ــد العلم ــذا العام وج ه
ــاس  ــل الن ــن أن يجع ــط ميك ــبوك فق فيس
ــث وجدت  ــد ذلك، حي ــعرون باليأس بع يش
دراسة نشرتها جامعة ميشيغان أن الطالب 
ــكل عشوائي لقراءة  الذين مت تعيينهم بش
ــبوك ملدة ١٠ دقائق كانوا في  بوستات فيس
ــوأ في نهاية اليوم من أولئك الذين  مزاج أس

حتدثوا مع األصدقاء أو نشروا على املوقع.
ــان  ــة منفصلة وجدت جامعة س وفي دراس
ــخاص الذين  ــل أن األش ــو وجامعة يي دييغ
ــاف الروابط  ــي أربعة أضع ــروا على حوال نق

ــخص العادي، أو الذين أعجبو  مقارنة بالش
ــاركات أصبحت الصحة  ــف عدد املش بضع
العقلية لديهم أسوأ من املستوى املتوسط.
ــارك زوكربيرج  ــي ذلك في أعقاب وعد م ويأت
ــبوك بأن  ــركة فيس ــس التنفيذي لش الرئي
ــيتم فيه  يكون عام ٢٠١٨ هو العام الذي س
ــبوك. ــع عبر منصة فيس ــة وقت ممت تقضي
ــذي يتم  ــت املمتع ال ــح مصطلح الوق أصب
 Time well spent ــات ــى املنص ــه عل تقضيت
ــا  ــة التكنولوجي ــني عمالق ــاه ب ــدث اجت أح
ــدة لتحمل  ــوط املتزاي ــة الضغ في مواجه
ــة والبدنية  ــؤولية عن الصحة العقلي املس
ــتخدام خدماتهم. للمستخدمني أثناء اس
في حني تستثمر شركات التكنولوجيا مثل 
ــبوك في امليزات اجلديدة  جوجل وآبل وفيس
ــل وقت  ــة أو تقلي ــي مراقب ــاعد ف التي تس
ــة  ــتخدام الهواتف أو النظر إلى الشاش اس
ــي واجهتها  ــد االتهامات الت ــذا العام، بع ه
بأنها تقوم بتطوير منتجات ”إدمانية“ عمداً 
ــتثمر  ــبوك إنه اس لزيادة األرباح. وقال فيس
ــي مجال الذكاء الصناعي وتعيني  بكثافة ف
املشرفني البشريني للتخلص من املنشورات 
ــى جانب التهديدات  ــيئة واإلجرامية إل املُس
اإللكترونية وغيرها من املواد التي تؤثر سلبًا 
ــع ذلك ظهر  ــي. وم ــه اإللكترون ــى موقع عل
ــأن املراقبني قد  ــبوع تقارير تفيد ب هذا األس
ــب منهم ترك املواد الهجومية التي تؤثر  طل
ا على املوقع  ــن ١٣ عامً على األطفال دون س

اإللكتروني .
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ــكل  ــمس بش ــا نتعرض للش    جميعن
ــرة في  ــة كبي ــمس أهمي ــي، وللش يوم
ــدة. من  ــى جوانب ع ــر عل ــا وتأثي حياتن
الناحية الصحية فان الشمس ضرورية 
لتزويدنا بالفيتامينات (وخاصةً فيتامني 
ــات أخرى في  ــى عملي ــاظ عل د) وللحف
اجلسم. رغم ذلك فان التعرض للشمس 
ــا اجللد،  ــى خالي ــكل خطراً عل ــد يش ق
ــليم.  خاصةً في حال التعرض غير الس
ــرار التي قد  ــم األض ــنعرض لكم أه س

تسببها الشمس للجلد.
اخلوف الدائم من السرطان

ــمس  ــغ به للش ــرض املبال ــط التع يرتب
ــاف الكثير  ــد، ويخ ــرطان اجلل ــرض س مب
ــة. نتيجة  ــذه احلقيق ــخاص ه من األش
ــعة الشمس، فان احلمض  التعرض ألش
ــا  ــل خالي داخ ــود  املوج  (DNA) ــووي  الن
ــرات، وقد يتضرر اثر  ــد مير بعدة تغيي اجلل
التعرض لألشعة. طبعاً فان هذه األضرار 
ــرطانية  ــن خطورة حتوالت س قد تزيد م
ــير أن التعرض  ــن نش ــنوات. لك بعد س
ــمس يشكل عامل خطورة  ألشعة الش

ــس  ولي ــد،  اجلل ــرطان  لس
ــرطان  ــؤدي لس ــرورة ي بالض
ــور تعقيداً  ــد. تزداد األم اجلل
ــرطان  ــث أن خطورة س حي
ــعة  اجللد تتعلق بنوع األش
التي نتعرض لها، مدة وفترة 
التعرض لألشعة، استخدام 
ــم الواقية وغيرها من  املراه
ــدة أنواع  ــد ع ــل. توج عوام
اجللد:سرطان  ــرطان  من س
 Basal) ــة  القاعدي ــا  اخلالي
ــر  ويُعتب  :(Cell Carcinoma
ــب  ويُصي ــيوعاً،  ش ــر  األكث
ــط  يرتب وال  ــن،  الس ــار  كب
ــعة  ــرض ألش بالتع ــراً  كثي

ــمس، اال أن التعرض الدائم ألشعة  الش
ــة  ــورة االصاب ــن خط ــد م ــمس تزي الش
اخلاليا  احلرشفية  بالسرطان.السرطانة 
 :(SCC- Squamous Cell Carcinoma)
ــاراً من حاالت سرطان  ويُعتبر أقل انتش
ــور أورام  ــؤدي لظه ــة. ي ــا القاعدي اخلالي
ــؤدي لنزيف أو  ــد ت ــي اجللد، ق ــات ف أو اف
ــمس في حال  ــعة الش ورم. يرتبط بأش
التعرض الدائم لها.الورم امليالني/ الورم 

ــي أو امليالنوما  ــورم امليالنين ــود/ ال األس
ــرطان  ــل أنواع س ــو أق (Melanoma): وه
اجللد انتشاراً وينشأ من اخلاليا الصابغة 
ــد، وهي مجموعة من اخلاليا والتي  للجل
تُعطي للجلد لونه. يُعتبر الورم امليالني 
ــرطان اجللد خطورةً وذلك  أكثر أنواع س
ألنه قد ينتشر في جميع أعضاء اجلسم 
ــورة االصابة  ــزداد خط ــاة. ت ــؤدي للوف وي

ــعة  ــورم امليالنيني عند التعرض ألش بال
الشمس الشديدة ولفترات متباعدة. أي 
أن التعرض للشمس بشكل دائم ال يزيد 

من خطورة االصابة بالورم امليالنيني.
حتسس الضوء

ــواد املوضعية في  ــض امل ــتخدام بع اس
اجللد، ومن ثم التعرض ألشعة الشمس 
ــاب  ــه اللته ــس ومن ــؤدي لتحس ــد ي ق
ــدث األمر عند  ــد. يح ــي في اجلل موضع
استخدام بعض أنواع العطور أو املراهم 

التي تقي من أشعة الشمس. يؤدي األمر 
اللتهاب حتسسي موضعي.
تسمم الضوء

ــمم  ــمم الضوء هو ليس بحالة تس تس
ــمس، امنا  ــعة الش في حا التعرض ألش
ــة تؤدي اللتهاب في  املقصود حالة طبي
ــالت وحتى الى  ــع ظهور حويص اجللد م
حروق اجللد. يحدث األمر اثر تناول بعض 
ــعة  ألش والتعرض  ــة  األدوي
ــا. على ما  ــمس بعده الش
يبدو فان األدوية تتفاعل مع 
ــمس في بعض  أشعة الش
ــؤدي اللتهاب  ــان ما ي األحي
ــد وللطفح اجللدي.  في اجلل
ــير الى أن احلالة ليست  نش

شائعة.
أمراض املناعة الذاتية

املناعة  ــراض  أم العديد من 
األمراض  الذاتية- مجموعة 
ــا جهاز  فيه يهاجم  ــي  الت
ــد تؤدي  ــم- ق املناعة اجلس
ــدي، التهاب  ــى طفح جل ال
ــى الى حروق  ــد، حويصالت وحت في اجلل
ــراض  ــذه األم ــؤدي ه ــد ت ــد. ق ــي اجلل ف
لألعراض اجللدية تلقائياً، اال أن التعرض 
ــال  ــن احتم ــد م ــمس يزي ــعة الش ألش
ــى  ما يبدو  ــراض اجللدية. عل ظهور األع
ــكل عامالً  ــمس تش ــعة الش ــان أش ف
ــى اصابة اجللد.  ــز جهاز املناعة عل يحف
ــي الذئبة احلمامية  ــرز هذه االمراض ه أب
 SLE- Systemic Lupus) ــة  اجملموعي

.(Erythematousus
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متابعة / البينة الجديدة

ــكلة  ــأن يحل مش ــي، ب ــرع عراق ــد مخت تعه
الكهرباء في العراق بشكل خاص ودول العالم 
ــدة «تروض طاقة اجلذب  ــر إبتكار تقنية جدي عب
ــاج الطاقة  ــائل إنت ــوق وس ــدرة تف ــام» بق الع
ــال اخلبير  ــي العالم.وق ــا ف ــتخدمة حالي املس
ــد، «اتعهد  ــن احم ــي العراقي فالح حس الفن
ــكلة الطاقة الكهربائية في  قانونيا بحل مش
ــكل خاص بإبتكار  ــم عموما والعراق بش العال
ــة اجلذب العام بقدرة  تقنية جديدة تروض طاق
ــاج الطاقة  ــائل إنت ــة تتفوق على كل وس هائل
ــم». وأضاف فالح  ــتخدمة حاليا في العال املس
ــة املوصل، «اعرض  ــن احمد وهو من مدين حس
ــادرة من وزارة  ــتثمار ثالث براءات اختراع ص اس
التخطيط وفي اخلامس من هذا الشهر نيسان 
ــدة الول  ــراع جدي ــراءة اخت ــجيل ب ٢٠١٨ مت تس
محرك طاقة متجددة يروض طاقة اجلذب للكرة 
االرضية، واختراعات اخرى اهمها حل مشكلة 
الطاقة في العالم». بني أحمد أنه «مت تسجيل 

ــة تقنيات  ــة بثالث ــرك اجلاذبي ــراءة اختراع حمل ب
ــاج الطاقة املتجددة  ــة مختلفة إلنت ميكانيك
ــائل  ــدرة تتفوق على كل وس ــن دون وقود وبق م
ــتخدمة حاليا  ــاج الطاقة الكهربائية املس إنت
في العالم». وأوضح أن «كل الطرق امليكانيكية 
تعتمد على رفع الكتلة اثناء الدوران للحصول 
ــرات  على طاقة كامنة ومضاعفة قيمتها عش
ــاء دوران احملرك اي  ــوط الهبوط اثن املرات في ش
ــا كتلة واحد طن اثناء دورانها ففي  اذا كان لدين
شوط الرفع يكون وزنها واحد طن ويضاعف هذا 
ــرات املرات اعتمادا على طول العتلة  الوزن عش
من واحد طن عشرات بل الى مئات االطنان وفي 
ــل عن اربعة اثقال تدور واحملرك  كل مرحلة ال يق
ــدور مبحور  ــرات املراحل التي ت ــون من عش يتك
واحد فتخيل قيمة االنتاج من الطاقة ستتفوق 
ــواء من  ــة االخرى س ــاج الطاق ــائل انت كل وس
ــة». وتابع قائال «لذا  ــود او من الطاقة الذري الوق
ــريك ميتلك امكانية  اتطلع الى الوصول الى ش
ــة الفكرية لهكذا  ــة امللكي ــة تؤمن حماي مالي
ــتؤمن التربع على  ــتراتيجية س ــات اس اختراع
ــجل  عرش الصناعة العاملية بال منازع وسيس

ــاز عربي ينهي  ــداد من نور لهكذا اجن التاريخ مب
ــيغير حياة املليارات من بني  التلوث البيئي وس
ــبب ان الطاقة  ــى كوكب االرض بس ــر عل البش
ــيتم حتويل  ــي داينمو احلياة وس ــة ه الكهربائي
ــن حتلية مياه  ــروج خضراء م ــاري الى م الصح

البحار» على حد قوله.وكذلك حصل أحمد على 
ــراءة اختراع «محرك حترير ، ومحرك ذوالفقار ،  ب
ــيطرة ميكانيكية ( قياس)»، حيث  منظومة س
يقول إن «براءة اختراع محرك حترير الصادرة من 
ــيطرة النوعية تستطيع  جهاز التقييس والس

ــع النفايات النفطية  ــتثمار جمي بتقنيتها اس
التي تذهب هدرا بسبب حرقها وميكنها ان حتول 
حرارة الصيف الى طاقة متجددة وميكنها خزن 
طاقة النهار الى الليل ومتتاز بكفاءة عالية جدا 
ــر مكبسا بخاريا  ــبب تعشيق ثمانية عش بس
ــي زاوية  ــس بخاري ف ــن وجود مكب ــة تؤم بزواي
ــطة لكل مكبس مير بها من خالل  العمل النش
ــيطرة تؤمن لكل مكبس  منظومة صمامات س
في محرك الطاقة العمل فقط في هذه الزاوية 
احملصورة بني (٨٠° - ١٠٠°) لذا ستكون كفاءة هذا 
ــار الى ان «تقنية  احملرك قريبة من املثالية». واش
ــيير القطارات  هذا االختراع تعتمد طريقة تس
ــي املاضي علما  ــفن والبواخر البخارية ف والس
ــرة جدا  ــرك بضخامة كبي ــاء مح ــه ميكن بن ان
ــى الطاقة  ــب عل ــة الطل ــدودة لتلبي ــر مح غي
الكهربائية»، مضيفا «كما امتلك براءة اختراع 
ــم محرك  محرك احتراق داخلي ديزل بنزين باس
ــيطرة  ذوالفقار صادرة من جهاز التقييس والس
النوعية حيث مت تشغيل اول محرك في العالم 
ــن دون كرنك Crank Shaft». وأكد فالح  يعمل م
حسن احمد ان «تقنية هذا االختراع ستكسر 

ــيارات من قبل  ــة محركات الس احتكار صناع
ــى  ــاعد عل ــا وستس ــة صناعي ــدول املتقدم ال
صناعة محركات اكثر صديقة للبيئة من خالل 
ــركات بالتوقف  ــف مكابس احمل ــماح بتوق الس
ــور  ــى ظه ــاعد عل ــة وستس ــن احلرك ــا ع كلي
ــة». وبني أن «تقنية  ــكال مختلف محركات باش
ــاعد على بناء اضخم محرك  هذا االختراع تس
ــيعتبر بناءه معجزة  ــزل لتوليد الكهرباء وس دي
ــتوى العالم بسبب ان طوله  صناعية على مس
وعرضه يقاس مبئات االمتار وارتفاعه يعادل بناء 
ــاء منوذج مصغر منه  ــدد الطوابق وميكن بن متع
بقيمة التتجاوز العشرة االف دوالر». وقال «أؤكد 
ــذه التقنية اتعهد قانونيا  هنا انا كمخترع له
بتنفيذها من دون اي خبرة اجنبية من اجل حل 
مشكلة الطاقة الكهربائية ورفع اسم العرب 
ــالح  عاليا في ميدان العلم الذي ال يروض بالس
وال يؤخذ باحليلة، كما واعرض اختراع محركات 
احتراق داخلي جديدة تعمل بتقنية تتمكن من 
حتويل احلركة الترددية لبسامت احملرك إلى حركة 
ــة طبقا لقوانني الفيزياء ..  دورانية باعظم قيم
سوف حتدث ثورة صناعية في علم امليكانيك».
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فقدان هوية
فقدت مني الهوية الصادرة من محافظة بغداد باسم اِّـوظف (محمد داخل فرحان) على من يعثر عليها تسليمها اُّـ جهة 

االصدار مع التقدير.

محكمة بداءة االصالح
العدد:١١٤/ب/٢٠١٨

اعــــــــــالن
اُّـ / اِّـدعى عليه / هادي فليح منشد

ــة ١١٤/ب/٢٠١٨ واِّـقامة  ــة اِّـرقم ــى الدعوى البدائي بناء عل
ــن قبل اِّـدعي طعمه محمد علي واِّـطالب بها عن الدين البالغ  م
ــرا ِّـجهولية  ــار –االصالح ونظ ــة الف دين ــر مليون ومائ احد عش
ــني محليتني  ــر بصحيفت ــرب النش ــرر تبليغك ع ــك تق ــل اقامت مح
لغرض حضورك َّـ موعد اِّـرافعة اِّـصادف يوم ٢٠١٨/٧/٣٠ 
واالستماع اُّـ دفوعك وبعكسه سوف تمضي اِّـحكمة بالدعوى 

واصدار القرار اِّـناسب غيابيا فيها وفق القانون.
                                                        القاضي

                                                           فراس صابر كاظم
قاضي محكمة بداءة االصالح

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التسجيل العقاري َّـ واسط / الثانية
العدد : ٣٣٣٧ 
التاريخ: ٢٠١٨/٧/٢٢

اعالن 
طلب تسجيل عقاري مجددا 

ــجيل  ــذه الدائرة بتاريخ (٢٠١٨/١/٢١) لتس ــى الطلب اِّـقدم اُّـ ه بناء عل
ــهما من اصل تمام العقار مجددا  ــل ١١٣٣ محلة العزة س تمام العقار تسلس
ــاره حائزا له بصفة مالك للمدة القانونية ولغرض تثبيت اِّـلكية اِّـذكورة  باعتب
ــنة  ــجيل العقاري رقم (٤٣ ) لس ــجيل وفق احكام قانون التس له.تمهيداً للتس
ــا اعالن هذا الطلب فعلى من يدعي وجود عالقة او حقوق معينة  ١٩٧١ قررن
ــذه الدائرة خالل مدة ثالثني  ــذا العقار تقديم ما لديه من بيانات اُّـ ه على ه
يوماً اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا االعالن وكذلك الحضور َّـ موقع العقار 
ــدة هذا االعالن وذلك  ــرة صباحاً من اليوم التالي النتهاء م ــاعة العاش َّـ الس

الثبات حقوقه موقعيا بالكشف الذي سيجرى َّـ اليوم اِّـذكور لهذا الغرض.
مدير التسجيل العقاري َّـ واسط

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التسجيل العقاري َّـ واسط / الثانية
العدد : ٣٣٣٩ 
التاريخ : ٢٠١٨/٧/٢٢

اعالن 
طلب تسجيل عقاري مجددا 

ــجيل  ــذه الدائرة بتاريخ (٢٠١٨/١/٢١) لتس ــى الطلب اِّـقدم اُّـ ه بناء عل
ــهما من اصل تمام العقار مجددا  ــل ١١٣١ محلة العزة س تمام العقار تسلس
ــاره حائزا له بصفة مالك للمدة القانونية ولغرض تثبيت اِّـلكية اِّـذكورة  باعتب
ــنة  ــجيل العقاري رقم (٤٣ ) لس ــجيل وفق احكام قانون التس له.تمهيداً للتس
ــا اعالن هذا الطلب فعلى من يدعي وجود عالقة او حقوق معينة  ١٩٧١ قررن
ــذه الدائرة خالل مدة ثالثني  ــذا العقار تقديم ما لديه من بيانات اُّـ ه على ه
يوماً اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا االعالن وكذلك الحضور َّـ موقع العقار 
ــدة هذا االعالن وذلك  ــرة صباحاً من اليوم التالي النتهاء م ــاعة العاش َّـ الس

الثبات حقوقه موقعيا بالكشف الذي سيجرى َّـ اليوم اِّـذكور لهذا الغرض.
مدير التسجيل العقاري َّـ واسط

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة تنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت
رقم الضبارة :  ١٦٨٢ /٢٠١٨
التاريخ  :    ٢٠١٨/٧/٢٣

اعــــــــــالن 
تبيع مديرية تنفيذ الكوت حصة اِّـدين َّـ  العقار اِّـرقم (٧٩٢/٣) م ٣٨ الخاجية الواقع  َّـ الكوت 
العائد للمدين ( محمد علي كاظم خابط ) اِّـحجوزة لقاء طلب الدائن (انفال حيدر عبدالرضا) البالغ  
ــراء مراجعة هذه اِّـديرية  ــر مليون دينار عراقي  فعلى الراغب بالش ــة عش (١٥٠٠٠٠٠٠)  خمس
ــرة من  ــتصحبا معه التأمينات القانونية عش ــر مس خالل مدة (٣٠) يوما تبدأ من اليوم التالي للنش

اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل 
علي رضا علي الخطاوي 

١-موقعة ورقمه :- كوت / الخاجية مقابل حي الخليج رقمه ٧٩٢/٣ م ٣٨ الخاجية  
٢-جنسه ونوعه :- بستان ملك صرف كما مثبت َّـ صورة القيد 

٣-حدود واوصافه : العقار يحتوي على عدة دور سكنية متناثرة تعود للشركاء اما الحصة اِّـحجوزة 
فهي خالية من الشواغل واِّـشيدات وقت اجراء الكشف .

٤-مشتمالته .
ــاحة الكلية للعقار ٥ دونم اما الحصة اِّـحجوزة من حصة اِّـدين فتبلغ ٤١٦  ــاحته :-  اِّـس ٥-مس

سهم 
٦-درجة العمران :- 
٧-الشاغل : الشركاء

ــار عن حصة اِّـدين البالغة ٤١٦  ــرون مليون دين ٨-القيمة اِّـقدرة :- ٢٢٠٠٠٠٠٠ اثنان وعش
سهم.

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التسجيل العقاري َّـ واسط / الثانية
العدد:  ٣٣٣٨ 
التاريخ : ٢٠١٨/٧/٢٢

اعالن 
طلب تسجيل عقاري مجددا 

ــجيل  ــذه الدائرة بتاريخ (٢٠١٨/١/٢١) لتس ــى الطلب اِّـقدم اُّـ ه بناء عل
ــهما من اصل تمام العقار مجددا  ــل ١١٣٤ محلة العزة س تمام العقار تسلس
ــاره حائزا له بصفة مالك للمدة القانونية ولغرض تثبيت اِّـلكية اِّـذكورة  باعتب
ــنة  ــجيل العقاري رقم (٤٣) لس ــجيل وفق احكام قانون التس له.تمهيداً للتس
ــا اعالن هذا الطلب فعلى من يدعي وجود عالقة او حقوق معينة  ١٩٧١ قررن
ــذه الدائرة خالل مدة ثالثني  ــذا العقار تقديم ما لديه من بيانات اُّـ ه على ه
يوماً اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا االعالن وكذلك الحضور َّـ موقع العقار 
ــدة هذا االعالن وذلك  ــرة صباحاً من اليوم التالي النتهاء م ــاعة العاش َّـ الس

الثبات حقوقه موقعيا بالكشف الذي سيجرى َّـ اليوم اِّـذكور لهذا الغرض.
مدير التسجيل العقاري َّـ واسط

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التسجيل العقاري َّـ واسط / الثانية
العدد : ٣٣٤٠
التاريخ : ٢٠١٨/٧/٢٢

اعالن 
طلب تسجيل عقاري مجددا 

ــجيل  ــدم اُّـ هذه الدائرة بتاريخ (٢٠١٨/١/٢١ ) لتس ــاء على الطلب اِّـق بن
ــهما من اصل تمام العقار مجددا  ــل ١١٣٢ محلة العزة س تمام العقار تسلس
ــاره حائزا له بصفة مالك للمدة القانونية ولغرض تثبيت اِّـلكية اِّـذكورة  باعتب
ــنة  ــجيل العقاري رقم (٤٣ ) لس ــجيل وفق احكام قانون التس له.تمهيداً للتس
ــا اعالن هذا الطلب فعلى من يدعي وجود عالقة او حقوق معينة  ١٩٧١ قررن
ــذه الدائرة خالل مدة ثالثني  ــذا العقار تقديم ما لديه من بيانات اُّـ ه على ه
يوماً اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا االعالن وكذلك الحضور َّـ موقع العقار 
ــدة هذا االعالن وذلك  ــرة صباحاً من اليوم التالي النتهاء م ــاعة العاش َّـ الس

الثبات حقوقه موقعيا بالكشف الذي سيجرى َّـ اليوم اِّـذكور لهذا الغرض.
مدير التسجيل العقاري َّـ واسط

اعالن 
اُّـ اِّـتهم  / ش.م حيدر علي حسني راعي  

محل العمل /قيادة شرطة محافظة واسط واِّـنشآت 
العنوان / واسط 

ــون عقوبات قوى  ــادة (٣٢) من قان ــق إحكام اِّـ ــا انك متهم وف بم
ــدل .وِّـجهولية محل  ــنة ٢٠٠٨ اِّـع االمن الداخلي رقم ١٤ لس
اقامتك اقتضى تبليغك بواسطة هذا االعالن على ان تحضر أمام 
ــة خالل مدة اقصاها  ــن الداخلي اِّـنطقة الثالث محكمة قوى األم
ثالثون يوم اعتبارا من تاريخ تعليق هذا االعالن َّـ محل اقامتك 
ــوف  ــة اِّـوجهة ضدك وعند عدم حضورك س ــب على التهم لتجي
ــواد ( ٦٥و٦٦) من  ــتنادا ألحكام اِّـ ــري محاكمتك غيابيا اس تج
ــن الداخلي رقم ١٧  ــول اِّـحاكمات الجزائية لقوى االم قانون اص

لسنة ٢٠٠٨.
اللواء الدكتور 

عبدالرزاق حسني كاظم
رئيس محكمة قوى االمن الداخلي الثالثة اِّـنطقة الثالثة

مديرية تنفيذ النصر
العدد:٤٢/ت/٢٠١٨

اعــــــــــالن
قار  ذي   ١٩٠٥ اِّـرقمة  اِّـركبة  النصر  تنفيذ  مديرية  ستبيع 
خصوصي نوع هونداي موديل ٢٠٠٦ اللون ابيض رقم الشاصي 
احسان  اِّـدين  باسم  مسجلة   Kmhet41co6a165414
داخل جرب عن الدين الذي بذمته البالغ خمسة ماليني وثالثمائة 
فعلى  عراقي  دينار  وسبعون  وخمسة  وثالثمائة  الف  وعشرون 
تاريخ  من  ابتداء  ايام  عشرة  خالل  اِّـراجعة  بالشراء  الراغبني 
مستصحبني معهم التأمينات القانونية ١٠٪ من القيمة اِّـقدرة 
البالغة خمسة ماليني وخمسمائة الف دينار مستصحبني معهم 
شهادة الجنسية العراقية على ان تبقى رسوم التحصيل والداللية 

على اِّـشرتي.
                                                             اِّـنفذ العدل

محمد حسن طعيمة العتابي

اعالن 
اُّـ اِّـتهم  / العريف قاسم عبدالحسن صيهود

محل العمل /قيادة شرطة محافظة واسط واِّـنشآت 
العنوان / واسط / قضاء  الكوت

ــون عقوبات قوى  ــادة (٣٢) من قان ــق إحكام اِّـ ــا انك متهم وف بم
ــدل .وِّـجهولية محل  ــنة ٢٠٠٨ اِّـع االمن الداخلي رقم ١٤ لس
اقامتك اقتضى تبليغك بواسطة هذا االعالن على ان تحضر أمام 
ــة خالل مدة اقصاها  ــن الداخلي اِّـنطقة الثالث محكمة قوى األم
ثالثون يوم اعتبارا من تاريخ تعليق هذا االعالن َّـ محل اقامتك 
ــوف  ــة اِّـوجهة ضدك وعند عدم حضورك س ــب على التهم لتجي
ــواد ( ٦٥و٦٦) من  ــتنادا ألحكام اِّـ ــري محاكمتك غيابيا اس تج
ــات الجزائية لقوى االمن الداخلي . رقم ١٧  قانون اصول اِّـحاكم

لسنة ٢٠٠٨.
اللواء الدكتور 

عبدالرزاق حسني كاظم
رئيس محكمة قوى االمن الداخلي الثالثة اِّـنطقة الثالثة

اعالن 
اُّـ اِّـتهم  / ش.م حسني كاظم عبود عودة

محل العمل /قيادة شرطة محافظة واسط واِّـنشآت 
العنوان / واسط / الكوت

ــون عقوبات قوى  ــادة (٣٢) من قان ــق إحكام اِّـ ــا انك متهم وف بم
ــدل .وِّـجهولية محل  ــنة ٢٠٠٨ اِّـع االمن الداخلي رقم ١٤ لس
اقامتك اقتضى تبليغك بواسطة هذا االعالن على ان تحضر أمام 
ــة خالل مدة اقصاها  ــن الداخلي اِّـنطقة الثالث محكمة قوى األم
ثالثون يوم اعتبارا من تاريخ تعليق هذا االعالن َّـ محل اقامتك 
ــوف  ــة اِّـوجهة ضدك وعند عدم حضورك س ــب على التهم لتجي
ــواد ( ٦٥و٦٦) من  ــتنادا ألحكام اِّـ ــري محاكمتك غيابيا اس تج
ــات الجزائية لقوى االمن الداخلي . رقم ١٧  قانون اصول اِّـحاكم

لسنة ٢٠٠٨.
اللواء الدكتور 

عبدالرزاق حسني كاظم
رئيس محكمة قوى االمن الداخلي الثالثة اِّـنطقة الثالثة

اعالن 
اُّـ اِّـتهم  / ش.م عباس رعد علي عباس 

محل العمل /قيادة شرطة محافظة واسط واِّـنشآت 
العنوان / واسط / العزة الجديدة

ــون عقوبات قوى  ــادة (٣٢) من قان ــق إحكام اِّـ ــا انك متهم وف بم
ــدل .وِّـجهولية محل  ــنة ٢٠٠٨ اِّـع االمن الداخلي رقم ١٤ لس
اقامتك اقتضى تبليغك بواسطة هذا االعالن على ان تحضر أمام 
ــة خالل مدة اقصاها  ــن الداخلي اِّـنطقة الثالث محكمة قوى األم
ثالثون يوم اعتبارا من تاريخ تعليق هذا االعالن َّـ محل اقامتك 
ــوف  ــة اِّـوجهة ضدك وعند عدم حضورك س ــب على التهم لتجي
ــواد ( ٦٥و٦٦) من  ــتنادا ألحكام اِّـ ــري محاكمتك غيابيا اس تج
ــات الجزائية لقوى االمن الداخلي . رقم ١٧  قانون اصول اِّـحاكم

لسنة ٢٠٠٨.
اللواء الدكتور 

عبدالرزاق حسني كاظم
رئيس محكمة قوى االمن الداخلي الثالثة اِّـنطقة الثالثة

اعالن 
اُّـ اِّـتهم  / ش.م احمد علي ساجت فرج

محل العمل /قيادة شرطة محافظة واسط واِّـنشآت 
العنوان / واسط / قضاء  الكوت

ــون عقوبات قوى  ــادة (٣٢) من قان ــق إحكام اِّـ ــا انك متهم وف بم
ــدل .وِّـجهولية محل  ــنة ٢٠٠٨ اِّـع االمن الداخلي رقم ١٤ لس
اقامتك اقتضى تبليغك بواسطة هذا االعالن على ان تحضر أمام 
ــة خالل مدة اقصاها  ــن الداخلي اِّـنطقة الثالث محكمة قوى األم
ثالثون يوم اعتبارا من تاريخ تعليق هذا االعالن َّـ محل اقامتك 
ــوف  ــة اِّـوجهة ضدك وعند عدم حضورك س ــب على التهم لتجي
ــواد ( ٦٥و٦٦) من  ــتنادا ألحكام اِّـ ــري محاكمتك غيابيا اس تج
ــات الجزائية لقوى االمن الداخلي . رقم ١٧  قانون اصول اِّـحاكم

لسنة ٢٠٠٨.
اللواء الدكتور 

عبدالرزاق حسني كاظم
رئيس محكمة قوى االمن الداخلي الثالثة اِّـنطقة الثالثة

البصرة / البينة الجديدة
ــة البصرة، عن إعالن  ــتثمار في محافظ  أعلنت هيئة االس
ــتثمارية داعية  ــياحية، فرصة اس ــندباد الس ــرة الس جزي
ــاريع ترفيهية  ــا إلقامة مش ــى التقدمي عليه ــركات إل الش
ــب  ــة البصرية.وقال رئيس الهيئة علي جاس تخدم العائل
ــدت متنزهاتها، واملناطق  ــي بيان صحفي ان «البصرة فق ف
ــة صحراوية تقريبا  ــت إلى منطق ــراء الكثيرة، وحتول اخلض
ــا دعوة  ــذت على عاتقه ــتثمار أخ ــان هيئة االس ــك ف ولذل
ــاف «تعد  ــروعات ترفيهية».وأض ــتثمرين إلقامة مش املس
ــا في البصرة  ــي أجمل املناطق تاريخي ــندباد ه جزيرة الس
ــيرا الى ان املواطنني من خارج  وكثير من أهل البصرة» مش
ــذا املكان»، مبينا ان «إعادة هذا املتنزه  احملافظة يتذكرون ه
إلى البصرة معناه إعادة احلياة من جديد إلى املدينة. معتبرا 
في الوقت ذاته «أن «املشروع ميثل قفزة نوعية على صعيد 
االستثمار في قطاع السياحة في البصرة.وأوضح جاسب 
ــياحية  ــندباد الس ــركة جزيرة الس أن «اجلزيرة تعود الى ش
ــاع اخلاص ٦٢ ٪  ــس إدارة ميتلك القط ــدار من مجل ــي ت والت
ــا تبقى من  ــياحة م ــا متتلك هيئة الس ــهمها فيم من أس
ــي حتيط بها مياه  ــندباد الت ــهم». يذكر أن جزيرة الس األس
ــآت السياحية  ــط العرب، كانت تضم العديد من املنش ش
والترفيهية، إال أنها حتولت إلى معسكر خالل الثمانينات، 
ــعينات، وفي عام  ــا جزئياً منتصف التس ــم أعيد تأهيله ث

٢٠٠٣ تعرضت منشآتها إلى النهب والتخريب.

بغداد / البينة الجديدة
ــلمان اجلميلي   افتتح وزير التخطيط س
ــيد  ــروع تكامل( احلكم الرش مكتب مش
ــأته  ــني األداء في العراق )الذي أنش وحتس
ــة األمريكية  ــوزارة بالتعاون مع الوكال ال
ــالح اإلدارة املالية  ــة الدولية إلص للتنمي
في العراق وحتسني تقدمي اخلدمات العامة 
ــوزارة التخطيط  ــية.ونقل بيان ل األساس
ــروع تكامل  ــي قوله :إن» مش عن اجلميل
ــني وزارة التخطيط  ــاون ب ــد ثمار التع يع
ــة الدولية،  ــة للتنمي ــة األميركي والوكال
ــيرا الى أن هذا املشروع يندرج ضمن  مش

عدة مشاريع أخرى التي قامت بها الوزارة 
بالتعاون مع الوكالة األمريكية».واضاف، 
ــالح اإلدارة  ــروع تكامل يأتي إلص أن: مش
ــات العامة  ــني تقدمي اخلدم ــة وحتس املالي
ــب  اجلان ــود  بجه ــيدا  مش ــية،  األساس
األميركي لدعمه التنمية في العراق .إلى 
ــل في وزارة  ــروع تكام ذلك قال مدير مش
ــروع  ــادق الغزالي إن مش ــط ص التخطي
ــاريع املمولة من  ــد املش ــل يعد اح تكام
ــة  ــة الدولي ــة للتنمي ــة األمريكي الوكال
ــروع هو  ــدف هذا املش ــدا أن ه USID مؤك
ــات العراقية متمثلة  ــل مع احلكوم العم

ــل تطوير  ــن اج ــات م ــوزارات واحملافظ بال
قدرات املوظفني في مجاالت عدة السيما 
مجال التعاقدات وبرنامج وإدارة املشاريع 
ــرى متعددة». ــاالت أخ ــة ومج والالمركزي
ــة لدائرة  ــروع يقدم اخلدم ــع أن: املش وتاب
ــل معها إلعداد  ــود خصوصا والعم العق
ــتوى  ــية على مس ــق قياس ــدار وثائ وإص
ــداد  ــن إع ــال ع ــط فض ــر واملتوس الصغي
ــواء  ــني وإقامة الدورات التدريبية س مدرب
ــع حكومة  ــة أو م ــة املركزي ــع احلكوم م
إقليم كردستان بالتعاون مع دائرة العقود 

احلكومية العامة في وزارة التخطيط

بغداد / البينة الجديدة
ــابق النائبة   دعت عضو مجلس النواب الس
جنيب جنيب ، اجلهات التي تضررت جراء قطع 
ــاوى قضائية ضد  ــع دع ــت رف ــة االنترن خدم
ــائرها،  ــة بتعويض خس ــة للمطالب احلكوم
ــاع القرار في بغداد مع  مؤكدة ان تعامل صن
املتظاهرين غير دستوري وغير قانوني.وقالت 

جنيب في تصريح ان» التظاهرات حق مشروع 
ــة  ــع خدم ــن بقط ــة املتظاهري ــن معاقب لك
ــب  ــر قانوني ويحاس ــو اجراء غي ــت ه االنترن
ــركات الطيران والتحويل املالي  عليه كون ش
ــى  ــفر وحت ــفيات والس ــوزات املستش وحج
ــوزارات وغيرها تضررت  الطلبة في اخلارج وال
نتيجة هذا القطع مباليني الدوالرات».واضافت 

ــوال ١٥  ــل ط ــة اعترفت بالفش ان « احلكوم
ــنة ويجب ان ال تتعامل بعنف مع املواطن  س
الذي يطالب بحقوقة البسيطة مبينة قطع 
االنترنت اسلوب مخالف للدستور».وشهدت 
ــبوع املاضي  ــت مع بداية االس خدمة االنترن
ــب احملافظات  ــي اغل ــام ف ــبة ت ــا ش انقطاع

بالتزامن مع انطالق التظاهرات الشعبية،
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بغداد / البينة الجديدة
ــي، ان  ــار اللعيب ــر النفط جب ــد وزي  اك
ــتثماري  ــاو االس ــى الف ــروع مصف مش
ــع االقتصادي  ــز الواق ــهم في تعزي يس
ــال اللعيبي خالل  ــة البصرة.وق حملافظ
ــركتي باورجاينا  ــل إئتالف ش لقائه ممث
ــى  ــل عل ــوزارة تعم ــا» ان ال و نورينكون
ــاريع االستثمارية في قطاع  زيادة املش
ــة  احلاج ــة  تغطي ــدف  به ــة  التصفي
ــتورد  احمللية وحتويل العراق من بلد مس
للمشتقات الى مصدر لها وهذا يحقق 
ــة للخزينة  ــرادات املالي ــن االي ــد م املزي
ــر النفط  ــب تصدي ــى جان ــة ال االحتادي
ــروع  اخلام».واضاف وزير النفط» ان مش
مصفى الفاو االستثماري الذي سيكون 
ــل يوميا يعد من  بطاقة ٣٠٠ الف برمي
ــرة التي  ــتثمارية الكبي ــاريع االس املش

ــادي حملافظة  ــع االقتص ــن الواق تعزز م
ــل العراق  ــي حتوي ــهم ف ــرة، ويس البص
ــتقات النفطية  ــى بلد مصدر للمش ال
ــروع االول  ــاو وهو املش ــاء الف ــر مين عب
ــراق ، فضال عن توفير  ــن نوعه في الع م
ــاء املدينة واحملافظة». آالف الفرص البن

ــركتي  من جانبها، اكد ممثل ائتالف ش
ــي»  ديزه ــي  ل ــا  نورينكون و  ــا  باورجاين
ــروع  ــالف على تنفيذ املش ــرص االئت ح
والتكنلوجيا  ــات  املواصف ــدث  أح وفق 
ــوزارة  ال ــاون  «بتع ــيدا  ــة»، مش احلديث
لتحقيق االهداف واملصالح املشتركة».

ــي  ف ــت  احال ــط  النف وزارة  ــت  وكان
ــروع  ــهر كانون الثاني املاضي، مش ش
ــن مجمعا  ــاو الذي يتضم ــى الف مصف
ــاور  ــركتي ب ــى ش ــات ال للبتروكيميائي

جاينا ونركو الصينية.
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بغداد / البينة الجديدة
ــع العملة االجنبية    ــزي العراقي في مزاد بي باع البنك املرك
اكثر من ١٩٩مليون دوالر.وذكر بيان للبنك :» ان اجمالي املبلغ 
ــاركة  ــا و/ ١٤٥/الف و/٤٥٨/ دوالرا مبش ــاع بلغ /١٩٩/مليون املب
ــراض تعزيز االرصدة في  ــغ اجمالي البيع الغ ٣٣ مصرفاً».وبل
ــادات /١٥٨/ مليونا و/١٠٥/ الف و/٤٥٨/  اخلارج / حواالت واعتم
ــدي ٤١ مليونا و٤٠ الف  ــغ اجمالي البيع النق ــا بل دوالر، فيم
ــابات املصارف في اخلارج  دوالر».وكان بيع املبالغ احملولة حلس

والبيع النقدي ، بسعر ١١٩٠ ديناراً لكل دوالر.
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وزارة النقل 
الشركة العامة إلدارة النقل الخاص

القسم: األمالك والعقارات 
العدد: ٨٩٩٤
التاريخ: ٢٠١٨/٧/١٩

(ترشيد الطاقة الكهربائية مسؤولية الجميع)
إعالن رقم (٨٩٩٤)

بالنظر لعدم حصول راغب
ــركة العامة إلدارة النقل الخاص عن إجراء مزايدة علنية لتأجري اِّـشيدات اِّـدرجة أدناه َّـ محافظة (صالح  تعلن الش
الدين) َّـ اليوم (الخامس عشر) تبدأ اعتباراً من اليوم التالي لنشر االعالن وفقاً لقانون بيع وايجار اموال الدولة اِّـرقم 
ــروط التي يمكن الحصول عليها من قسم الشركة اعاله لقاء مبلغ (٥٠٠٠) دينار غري قابلة  ــنة ٢٠١٣ والش (٢١) لس
ــركة َّـ محافظة (صالح الدين) على ان يقدم  ــم الش ــرة َّـ قس ــاعة الحادية عش للرد. فعلى الراغبني الحضور َّـ الس
ــاص) وهوية األحوال اِّـدنية  ــركة العامة إلدارة النقل الخ ــراءة ذمته من الضريبة معنوناً إُّـ (الش ــد كتاباً يؤيد ب اِّـزاي
ــخ االصلية) وبدفع التأمينات القانونية البالغة  ــية أو (البطاقة الوطنية اِّـوحدة) وبطاقة السكن (النس ــهادة الجنس وش
ــنني العقد وَّـ حالة  ــنني العقد بصك مصدق وكذلك يتحمل الناكل فرق البدلني َّـ عدد س ٢٠٪ مضروباً َّـ عدد س

مصادفة موعد اِّـزايدة عطلة رسمية تجري اِّـزايدة َّـ اليوم التالي.

وزارة الكهرباء 
الشركة العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية / اِّـنطقة الجنوبية 
اِّـديرية العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية َّـ الناصرية سابقاً 

الشؤون التجارية
الرقم: ٦١٥٨ 
التاريخ: ٢٠١٨/٧/٢٣ 

تخصيصات الخطة التشغيلية
إُّـ/ السادة

م/ إعادة إعالن اِّـناقصة اِّـحلية اِّـرقمة (4/2018) 
(تجهيز مواد كيمياوية تشغيلية ِّـحطة كهرباء الناصرية البخارية)

ــغيلية  ــني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم لتجهيز (مواد كيمياوية تش ــة َّـ الناصرية دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهل ــة العامة إلنتاج الطاقة الكهربائي ــر اِّـديري يس
ِّـحطة كهرباء الناصرية البخارية) مع مالحظة ما يأتي:ـ

ــة البيع للوثائق البالغة  ــدد َّـ ورقة بيانات العطاء وبعد دفع قيم ــق العطاء تقديم طلب تحريري اُّـ العنوان اِّـح ــراء وثائ ــكان مقدمي العطاء اِّـهتمني بش ١. بام
(٢٠٠,٠٠٠) مائتان الف دينار عراقي.

٢. يتم تسليم العطاءات اُّـ العنوان اآلتي (مقر اِّـديرية العامة/ قسم الشؤون التجارية الكائن َّـ محافظة ذي قار قرب محطة كهرباء الناصرية البخارية) َّـ موعد 
ــوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او  ــرة ظهراً. العطاءات اِّـتاخرة س ــاعة الثانية عش أقصاه يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٨/٨/١٢ قبل الس

ممثليهم الراغبني بالحضور َّـ مقر اِّـديرية قسم الشؤون التجارية شعبة اِّـناقصات وبنفس يوم وتاريخ الغلق.
٣. السعر التخميني للمناقصة هو (٦٢٩٧٥٠٠٠٠) ستمائة وتسعة وعشرون مليوناً وسبعمائة وخمسون ألف دينار عراقي. 

ــؤون  ــم الش ــني والراغبني َّـ الحصول على معلومات اضافية االتصال بـ(اِّـديرية العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية َّـ الناصرية قس ــي العطاء اِّـؤهل ــى مقدم ٤. عل
التجارية) (خالل أيام وساعات الدوام الرسمي). 

ــمية الراغبني باِّـشاركة تقديم عطائهم على أن يكون العطاء َّـ ظرفني منفصلني مختومني  ــركات واِّـكاتب االختصاصية اِّـسجلني بصورة رس ٥. على أصحاب الش
ــركة والعنوان الكامل مع ذكر الربيد االلكرتوني على ان تكتب محتويات كل ظرف على االغلفة وان يكون العطاء  ــم الش ــر عليهما رقم اِّـناقصة وعنوانها واس ومؤش

مطبوعاً وليس كتابة يد.
ــركة او اِّـكتب وتوقيع اِّـدير اِّـفوض  ــروط ووثائق اِّـناقصة مؤيدة بختم الش أ - الظرف األول يتضمن العرض الفني والذي يحتوي على اِّـواصفات الفنية اِّـبينة َّـ ش
مع مستمسكات الشركة (شهادة تأسيس الشركة مصدقة ونافذة مع براءة ذمة ضريبية نافذة مع وصل شراء وثائق اِّـناقصة مع الحسابات الختامية للشركة مع 
ــتفيدة ومصدقة من اِّـلحقيات التجارية العراقية او من ينوب  ــهادة باالعمال اِّـماثلة مؤيدة من الجهات اِّـس ــبة للمكاتب مع تقديم ش ــجيل اِّـكتب بالنس وثائق تس

عنها لألعمال خارج العراق).
ــرف عراقي معتمد  ــاب ضمان صادر من مص ــكل صك مصدق او خط ــع التأمينات االولية على ش ــعر فقط م ــامالً الس ــي: يتضمن العرض التجاري ش ــرف الثان الظ
ــروض هو يوم االحد اِّـصادف  ــل توقيع العقد علماً أن آخر موعد لتقديم الع ــتكمل اُّـ (٥٪) عند االحالة وقب ــن قيمة اِّـبلغ التخميني على أن تس ــبة (٢٪) م بنس
٢٠١٨/٨/١٢ الساعة الثانية عشرة ظهراً حيث يتم الفتح َّـ نفس اليوم ويتم استبعاد العطاءات التي لم ترفق معها التأمينات االولية اِّـطلوبة اعاله ولن يستلم 

اي عطاء يرد بعد تاريخ الغلق ويتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة اجور نشر االعالن علما ان اِّـديرية غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات. 
...مع التقدير ....

مالحظة/ مديريتنا غري ملزمة بالدخول بأي التزامات تعاقدية إال بعد تأمني التخصيصات اِّـالية الالزمة للتعاقد 
اِّـهندس 
جمال غالم علي 
ع/ اِّـدير العام 

اِّـرفقات:ـ
• تندر فني 

ــم الشؤون التجارية َّـ مقر اِّـديرية لغرض االطالع عليه وملء االستمارات  ــية للمناقصة يتم الحصول عليها من قبل قس • قرص (DVD) يتضمن الوثائق القياس
الخاصة بمقدمي العطاء.

عبد العظيم عبد القهار جاسم
اِّـدير العام/ وكالة
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فقدان هوية
فقدت مني الهوية الصادرة من محافظة بغداد باسم اِّـوظف (محمد داخل فرحان) على من يعثر عليها تسليمها اُّـ جهة 

االصدار مع التقدير.

محكمة بداءة االصالح
العدد:١١٤/ب/٢٠١٨

اعــــــــــالن
اُّـ / اِّـدعى عليه / هادي فليح منشد

ــة ١١٤/ب/٢٠١٨ واِّـقامة  ــة اِّـرقم ــى الدعوى البدائي بناء عل
ــن قبل اِّـدعي طعمه محمد علي واِّـطالب بها عن الدين البالغ  م
ــرا ِّـجهولية  ــار –االصالح ونظ ــة الف دين ــر مليون ومائ احد عش
ــني محليتني  ــر بصحيفت ــرب النش ــرر تبليغك ع ــك تق ــل اقامت مح
لغرض حضورك َّـ موعد اِّـرافعة اِّـصادف يوم ٢٠١٨/٧/٣٠ 
واالستماع اُّـ دفوعك وبعكسه سوف تمضي اِّـحكمة بالدعوى 

واصدار القرار اِّـناسب غيابيا فيها وفق القانون.
                                                        القاضي

                                                           فراس صابر كاظم
قاضي محكمة بداءة االصالح

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التسجيل العقاري َّـ واسط / الثانية
العدد : ٣٣٣٧ 
التاريخ: ٢٠١٨/٧/٢٢

اعالن 
طلب تسجيل عقاري مجددا 

ــجيل  ــذه الدائرة بتاريخ (٢٠١٨/١/٢١) لتس ــى الطلب اِّـقدم اُّـ ه بناء عل
ــهما من اصل تمام العقار مجددا  ــل ١١٣٣ محلة العزة س تمام العقار تسلس
ــاره حائزا له بصفة مالك للمدة القانونية ولغرض تثبيت اِّـلكية اِّـذكورة  باعتب
ــنة  ــجيل العقاري رقم (٤٣ ) لس ــجيل وفق احكام قانون التس له.تمهيداً للتس
ــا اعالن هذا الطلب فعلى من يدعي وجود عالقة او حقوق معينة  ١٩٧١ قررن
ــذه الدائرة خالل مدة ثالثني  ــذا العقار تقديم ما لديه من بيانات اُّـ ه على ه
يوماً اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا االعالن وكذلك الحضور َّـ موقع العقار 
ــدة هذا االعالن وذلك  ــرة صباحاً من اليوم التالي النتهاء م ــاعة العاش َّـ الس

الثبات حقوقه موقعيا بالكشف الذي سيجرى َّـ اليوم اِّـذكور لهذا الغرض.
مدير التسجيل العقاري َّـ واسط

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التسجيل العقاري َّـ واسط / الثانية
العدد : ٣٣٣٩ 
التاريخ : ٢٠١٨/٧/٢٢

اعالن 
طلب تسجيل عقاري مجددا 

ــجيل  ــذه الدائرة بتاريخ (٢٠١٨/١/٢١) لتس ــى الطلب اِّـقدم اُّـ ه بناء عل
ــهما من اصل تمام العقار مجددا  ــل ١١٣١ محلة العزة س تمام العقار تسلس
ــاره حائزا له بصفة مالك للمدة القانونية ولغرض تثبيت اِّـلكية اِّـذكورة  باعتب
ــنة  ــجيل العقاري رقم (٤٣ ) لس ــجيل وفق احكام قانون التس له.تمهيداً للتس
ــا اعالن هذا الطلب فعلى من يدعي وجود عالقة او حقوق معينة  ١٩٧١ قررن
ــذه الدائرة خالل مدة ثالثني  ــذا العقار تقديم ما لديه من بيانات اُّـ ه على ه
يوماً اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا االعالن وكذلك الحضور َّـ موقع العقار 
ــدة هذا االعالن وذلك  ــرة صباحاً من اليوم التالي النتهاء م ــاعة العاش َّـ الس

الثبات حقوقه موقعيا بالكشف الذي سيجرى َّـ اليوم اِّـذكور لهذا الغرض.
مدير التسجيل العقاري َّـ واسط

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة تنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت
رقم الضبارة :  ١٦٨٢ /٢٠١٨
التاريخ  :    ٢٠١٨/٧/٢٣

اعــــــــــالن 
تبيع مديرية تنفيذ الكوت حصة اِّـدين َّـ  العقار اِّـرقم (٧٩٢/٣) م ٣٨ الخاجية الواقع  َّـ الكوت 
العائد للمدين ( محمد علي كاظم خابط ) اِّـحجوزة لقاء طلب الدائن (انفال حيدر عبدالرضا) البالغ  
ــراء مراجعة هذه اِّـديرية  ــر مليون دينار عراقي  فعلى الراغب بالش ــة عش (١٥٠٠٠٠٠٠)  خمس
ــرة من  ــتصحبا معه التأمينات القانونية عش ــر مس خالل مدة (٣٠) يوما تبدأ من اليوم التالي للنش

اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل 
علي رضا علي الخطاوي 

١-موقعة ورقمه :- كوت / الخاجية مقابل حي الخليج رقمه ٧٩٢/٣ م ٣٨ الخاجية  
٢-جنسه ونوعه :- بستان ملك صرف كما مثبت َّـ صورة القيد 

٣-حدود واوصافه : العقار يحتوي على عدة دور سكنية متناثرة تعود للشركاء اما الحصة اِّـحجوزة 
فهي خالية من الشواغل واِّـشيدات وقت اجراء الكشف .

٤-مشتمالته .
ــاحة الكلية للعقار ٥ دونم اما الحصة اِّـحجوزة من حصة اِّـدين فتبلغ ٤١٦  ــاحته :-  اِّـس ٥-مس

سهم 
٦-درجة العمران :- 
٧-الشاغل : الشركاء

ــار عن حصة اِّـدين البالغة ٤١٦  ــرون مليون دين ٨-القيمة اِّـقدرة :- ٢٢٠٠٠٠٠٠ اثنان وعش
سهم.

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التسجيل العقاري َّـ واسط / الثانية
العدد:  ٣٣٣٨ 
التاريخ : ٢٠١٨/٧/٢٢

اعالن 
طلب تسجيل عقاري مجددا 

ــجيل  ــذه الدائرة بتاريخ (٢٠١٨/١/٢١) لتس ــى الطلب اِّـقدم اُّـ ه بناء عل
ــهما من اصل تمام العقار مجددا  ــل ١١٣٤ محلة العزة س تمام العقار تسلس
ــاره حائزا له بصفة مالك للمدة القانونية ولغرض تثبيت اِّـلكية اِّـذكورة  باعتب
ــنة  ــجيل العقاري رقم (٤٣) لس ــجيل وفق احكام قانون التس له.تمهيداً للتس
ــا اعالن هذا الطلب فعلى من يدعي وجود عالقة او حقوق معينة  ١٩٧١ قررن
ــذه الدائرة خالل مدة ثالثني  ــذا العقار تقديم ما لديه من بيانات اُّـ ه على ه
يوماً اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا االعالن وكذلك الحضور َّـ موقع العقار 
ــدة هذا االعالن وذلك  ــرة صباحاً من اليوم التالي النتهاء م ــاعة العاش َّـ الس

الثبات حقوقه موقعيا بالكشف الذي سيجرى َّـ اليوم اِّـذكور لهذا الغرض.
مدير التسجيل العقاري َّـ واسط

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التسجيل العقاري َّـ واسط / الثانية
العدد : ٣٣٤٠
التاريخ : ٢٠١٨/٧/٢٢

اعالن 
طلب تسجيل عقاري مجددا 

ــجيل  ــدم اُّـ هذه الدائرة بتاريخ (٢٠١٨/١/٢١ ) لتس ــاء على الطلب اِّـق بن
ــهما من اصل تمام العقار مجددا  ــل ١١٣٢ محلة العزة س تمام العقار تسلس
ــاره حائزا له بصفة مالك للمدة القانونية ولغرض تثبيت اِّـلكية اِّـذكورة  باعتب
ــنة  ــجيل العقاري رقم (٤٣ ) لس ــجيل وفق احكام قانون التس له.تمهيداً للتس
ــا اعالن هذا الطلب فعلى من يدعي وجود عالقة او حقوق معينة  ١٩٧١ قررن
ــذه الدائرة خالل مدة ثالثني  ــذا العقار تقديم ما لديه من بيانات اُّـ ه على ه
يوماً اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا االعالن وكذلك الحضور َّـ موقع العقار 
ــدة هذا االعالن وذلك  ــرة صباحاً من اليوم التالي النتهاء م ــاعة العاش َّـ الس

الثبات حقوقه موقعيا بالكشف الذي سيجرى َّـ اليوم اِّـذكور لهذا الغرض.
مدير التسجيل العقاري َّـ واسط

اعالن 
اُّـ اِّـتهم  / ش.م حيدر علي حسني راعي  

محل العمل /قيادة شرطة محافظة واسط واِّـنشآت 
العنوان / واسط 

ــون عقوبات قوى  ــادة (٣٢) من قان ــق إحكام اِّـ ــا انك متهم وف بم
ــدل .وِّـجهولية محل  ــنة ٢٠٠٨ اِّـع االمن الداخلي رقم ١٤ لس
اقامتك اقتضى تبليغك بواسطة هذا االعالن على ان تحضر أمام 
ــة خالل مدة اقصاها  ــن الداخلي اِّـنطقة الثالث محكمة قوى األم
ثالثون يوم اعتبارا من تاريخ تعليق هذا االعالن َّـ محل اقامتك 
ــوف  ــة اِّـوجهة ضدك وعند عدم حضورك س ــب على التهم لتجي
ــواد ( ٦٥و٦٦) من  ــتنادا ألحكام اِّـ ــري محاكمتك غيابيا اس تج
ــن الداخلي رقم ١٧  ــول اِّـحاكمات الجزائية لقوى االم قانون اص

لسنة ٢٠٠٨.
اللواء الدكتور 

عبدالرزاق حسني كاظم
رئيس محكمة قوى االمن الداخلي الثالثة اِّـنطقة الثالثة

مديرية تنفيذ النصر
العدد:٤٢/ت/٢٠١٨

اعــــــــــالن
قار  ذي   ١٩٠٥ اِّـرقمة  اِّـركبة  النصر  تنفيذ  مديرية  ستبيع 
خصوصي نوع هونداي موديل ٢٠٠٦ اللون ابيض رقم الشاصي 
احسان  اِّـدين  باسم  مسجلة   Kmhet41co6a165414
داخل جرب عن الدين الذي بذمته البالغ خمسة ماليني وثالثمائة 
فعلى  عراقي  دينار  وسبعون  وخمسة  وثالثمائة  الف  وعشرون 
تاريخ  من  ابتداء  ايام  عشرة  خالل  اِّـراجعة  بالشراء  الراغبني 
مستصحبني معهم التأمينات القانونية ١٠٪ من القيمة اِّـقدرة 
البالغة خمسة ماليني وخمسمائة الف دينار مستصحبني معهم 
شهادة الجنسية العراقية على ان تبقى رسوم التحصيل والداللية 

على اِّـشرتي.
                                                             اِّـنفذ العدل

محمد حسن طعيمة العتابي

اعالن 
اُّـ اِّـتهم  / العريف قاسم عبدالحسن صيهود

محل العمل /قيادة شرطة محافظة واسط واِّـنشآت 
العنوان / واسط / قضاء  الكوت

ــون عقوبات قوى  ــادة (٣٢) من قان ــق إحكام اِّـ ــا انك متهم وف بم
ــدل .وِّـجهولية محل  ــنة ٢٠٠٨ اِّـع االمن الداخلي رقم ١٤ لس
اقامتك اقتضى تبليغك بواسطة هذا االعالن على ان تحضر أمام 
ــة خالل مدة اقصاها  ــن الداخلي اِّـنطقة الثالث محكمة قوى األم
ثالثون يوم اعتبارا من تاريخ تعليق هذا االعالن َّـ محل اقامتك 
ــوف  ــة اِّـوجهة ضدك وعند عدم حضورك س ــب على التهم لتجي
ــواد ( ٦٥و٦٦) من  ــتنادا ألحكام اِّـ ــري محاكمتك غيابيا اس تج
ــات الجزائية لقوى االمن الداخلي . رقم ١٧  قانون اصول اِّـحاكم

لسنة ٢٠٠٨.
اللواء الدكتور 

عبدالرزاق حسني كاظم
رئيس محكمة قوى االمن الداخلي الثالثة اِّـنطقة الثالثة

اعالن 
اُّـ اِّـتهم  / ش.م حسني كاظم عبود عودة

محل العمل /قيادة شرطة محافظة واسط واِّـنشآت 
العنوان / واسط / الكوت

ــون عقوبات قوى  ــادة (٣٢) من قان ــق إحكام اِّـ ــا انك متهم وف بم
ــدل .وِّـجهولية محل  ــنة ٢٠٠٨ اِّـع االمن الداخلي رقم ١٤ لس
اقامتك اقتضى تبليغك بواسطة هذا االعالن على ان تحضر أمام 
ــة خالل مدة اقصاها  ــن الداخلي اِّـنطقة الثالث محكمة قوى األم
ثالثون يوم اعتبارا من تاريخ تعليق هذا االعالن َّـ محل اقامتك 
ــوف  ــة اِّـوجهة ضدك وعند عدم حضورك س ــب على التهم لتجي
ــواد ( ٦٥و٦٦) من  ــتنادا ألحكام اِّـ ــري محاكمتك غيابيا اس تج
ــات الجزائية لقوى االمن الداخلي . رقم ١٧  قانون اصول اِّـحاكم

لسنة ٢٠٠٨.
اللواء الدكتور 

عبدالرزاق حسني كاظم
رئيس محكمة قوى االمن الداخلي الثالثة اِّـنطقة الثالثة

اعالن 
اُّـ اِّـتهم  / ش.م عباس رعد علي عباس 

محل العمل /قيادة شرطة محافظة واسط واِّـنشآت 
العنوان / واسط / العزة الجديدة

ــون عقوبات قوى  ــادة (٣٢) من قان ــق إحكام اِّـ ــا انك متهم وف بم
ــدل .وِّـجهولية محل  ــنة ٢٠٠٨ اِّـع االمن الداخلي رقم ١٤ لس
اقامتك اقتضى تبليغك بواسطة هذا االعالن على ان تحضر أمام 
ــة خالل مدة اقصاها  ــن الداخلي اِّـنطقة الثالث محكمة قوى األم
ثالثون يوم اعتبارا من تاريخ تعليق هذا االعالن َّـ محل اقامتك 
ــوف  ــة اِّـوجهة ضدك وعند عدم حضورك س ــب على التهم لتجي
ــواد ( ٦٥و٦٦) من  ــتنادا ألحكام اِّـ ــري محاكمتك غيابيا اس تج
ــات الجزائية لقوى االمن الداخلي . رقم ١٧  قانون اصول اِّـحاكم

لسنة ٢٠٠٨.
اللواء الدكتور 

عبدالرزاق حسني كاظم
رئيس محكمة قوى االمن الداخلي الثالثة اِّـنطقة الثالثة

اعالن 
اُّـ اِّـتهم  / ش.م احمد علي ساجت فرج

محل العمل /قيادة شرطة محافظة واسط واِّـنشآت 
العنوان / واسط / قضاء  الكوت

ــون عقوبات قوى  ــادة (٣٢) من قان ــق إحكام اِّـ ــا انك متهم وف بم
ــدل .وِّـجهولية محل  ــنة ٢٠٠٨ اِّـع االمن الداخلي رقم ١٤ لس
اقامتك اقتضى تبليغك بواسطة هذا االعالن على ان تحضر أمام 
ــة خالل مدة اقصاها  ــن الداخلي اِّـنطقة الثالث محكمة قوى األم
ثالثون يوم اعتبارا من تاريخ تعليق هذا االعالن َّـ محل اقامتك 
ــوف  ــة اِّـوجهة ضدك وعند عدم حضورك س ــب على التهم لتجي
ــواد ( ٦٥و٦٦) من  ــتنادا ألحكام اِّـ ــري محاكمتك غيابيا اس تج
ــات الجزائية لقوى االمن الداخلي . رقم ١٧  قانون اصول اِّـحاكم

لسنة ٢٠٠٨.
اللواء الدكتور 

عبدالرزاق حسني كاظم
رئيس محكمة قوى االمن الداخلي الثالثة اِّـنطقة الثالثة

البصرة / البينة الجديدة
ــة البصرة، عن إعالن  ــتثمار في محافظ  أعلنت هيئة االس
ــتثمارية داعية  ــياحية، فرصة اس ــندباد الس ــرة الس جزي
ــاريع ترفيهية  ــا إلقامة مش ــى التقدمي عليه ــركات إل الش
ــب  ــة البصرية.وقال رئيس الهيئة علي جاس تخدم العائل
ــدت متنزهاتها، واملناطق  ــي بيان صحفي ان «البصرة فق ف
ــة صحراوية تقريبا  ــت إلى منطق ــراء الكثيرة، وحتول اخلض
ــا دعوة  ــذت على عاتقه ــتثمار أخ ــان هيئة االس ــك ف ولذل
ــاف «تعد  ــروعات ترفيهية».وأض ــتثمرين إلقامة مش املس
ــا في البصرة  ــي أجمل املناطق تاريخي ــندباد ه جزيرة الس
ــيرا الى ان املواطنني من خارج  وكثير من أهل البصرة» مش
ــذا املكان»، مبينا ان «إعادة هذا املتنزه  احملافظة يتذكرون ه
إلى البصرة معناه إعادة احلياة من جديد إلى املدينة. معتبرا 
في الوقت ذاته «أن «املشروع ميثل قفزة نوعية على صعيد 
االستثمار في قطاع السياحة في البصرة.وأوضح جاسب 
ــياحية  ــندباد الس ــركة جزيرة الس أن «اجلزيرة تعود الى ش
ــاع اخلاص ٦٢ ٪  ــس إدارة ميتلك القط ــدار من مجل ــي ت والت
ــا تبقى من  ــياحة م ــا متتلك هيئة الس ــهمها فيم من أس
ــي حتيط بها مياه  ــندباد الت ــهم». يذكر أن جزيرة الس األس
ــآت السياحية  ــط العرب، كانت تضم العديد من املنش ش
والترفيهية، إال أنها حتولت إلى معسكر خالل الثمانينات، 
ــعينات، وفي عام  ــا جزئياً منتصف التس ــم أعيد تأهيله ث

٢٠٠٣ تعرضت منشآتها إلى النهب والتخريب.

بغداد / البينة الجديدة
ــلمان اجلميلي   افتتح وزير التخطيط س
ــيد  ــروع تكامل( احلكم الرش مكتب مش
ــأته  ــني األداء في العراق )الذي أنش وحتس
ــة األمريكية  ــوزارة بالتعاون مع الوكال ال
ــالح اإلدارة املالية  ــة الدولية إلص للتنمي
في العراق وحتسني تقدمي اخلدمات العامة 
ــوزارة التخطيط  ــية.ونقل بيان ل األساس
ــروع تكامل  ــي قوله :إن» مش عن اجلميل
ــني وزارة التخطيط  ــاون ب ــد ثمار التع يع
ــة الدولية،  ــة للتنمي ــة األميركي والوكال
ــيرا الى أن هذا املشروع يندرج ضمن  مش

عدة مشاريع أخرى التي قامت بها الوزارة 
بالتعاون مع الوكالة األمريكية».واضاف، 
ــالح اإلدارة  ــروع تكامل يأتي إلص أن: مش
ــات العامة  ــني تقدمي اخلدم ــة وحتس املالي
ــب  اجلان ــود  بجه ــيدا  مش ــية،  األساس
األميركي لدعمه التنمية في العراق .إلى 
ــل في وزارة  ــروع تكام ذلك قال مدير مش
ــروع  ــادق الغزالي إن مش ــط ص التخطي
ــاريع املمولة من  ــد املش ــل يعد اح تكام
ــة  ــة الدولي ــة للتنمي ــة األمريكي الوكال
ــروع هو  ــدف هذا املش ــدا أن ه USID مؤك
ــات العراقية متمثلة  ــل مع احلكوم العم

ــل تطوير  ــن اج ــات م ــوزارات واحملافظ بال
قدرات املوظفني في مجاالت عدة السيما 
مجال التعاقدات وبرنامج وإدارة املشاريع 
ــرى متعددة». ــاالت أخ ــة ومج والالمركزي

ــة لدائرة  ــروع يقدم اخلدم ــع أن: املش وتاب
ــل معها إلعداد  ــود خصوصا والعم العق
ــتوى  ــية على مس ــق قياس ــدار وثائ وإص
ــداد  ــن إع ــال ع ــط فض ــر واملتوس الصغي
ــواء  ــني وإقامة الدورات التدريبية س مدرب
ــع حكومة  ــة أو م ــة املركزي ــع احلكوم م
إقليم كردستان بالتعاون مع دائرة العقود 

احلكومية العامة في وزارة التخطيط

بغداد / البينة الجديدة
ــابق النائبة   دعت عضو مجلس النواب الس
جنيب جنيب ، اجلهات التي تضررت جراء قطع 
ــاوى قضائية ضد  ــع دع ــت رف ــة االنترن خدم
ــائرها،  ــة بتعويض خس ــة للمطالب احلكوم
ــاع القرار في بغداد مع  مؤكدة ان تعامل صن
املتظاهرين غير دستوري وغير قانوني.وقالت 

جنيب في تصريح ان» التظاهرات حق مشروع 
ــة  ــع خدم ــن بقط ــة املتظاهري ــن معاقب لك
ــب  ــر قانوني ويحاس ــو اجراء غي ــت ه االنترن
ــركات الطيران والتحويل املالي  عليه كون ش
ــى  ــفر وحت ــفيات والس ــوزات املستش وحج
ــوزارات وغيرها تضررت  الطلبة في اخلارج وال
نتيجة هذا القطع مباليني الدوالرات».واضافت 

ــوال ١٥  ــل ط ــة اعترفت بالفش ان « احلكوم
ــنة ويجب ان ال تتعامل بعنف مع املواطن  س
الذي يطالب بحقوقة البسيطة مبينة قطع 
االنترنت اسلوب مخالف للدستور».وشهدت 
ــبوع املاضي  ــت مع بداية االس خدمة االنترن
ــب احملافظات  ــي اغل ــام ف ــبة ت ــا ش انقطاع

بالتزامن مع انطالق التظاهرات الشعبية،
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بغداد / البينة الجديدة
ــي، ان  ــار اللعيب ــر النفط جب ــد وزي  اك
ــتثماري  ــاو االس ــى الف ــروع مصف مش
ــع االقتصادي  ــز الواق ــهم في تعزي يس
ــال اللعيبي خالل  ــة البصرة.وق حملافظ
ــركتي باورجاينا  ــل إئتالف ش لقائه ممث
ــى  ــل عل ــوزارة تعم ــا» ان ال و نورينكون
ــاريع االستثمارية في قطاع  زيادة املش
ــة  احلاج ــة  تغطي ــدف  به ــة  التصفي
ــتورد  احمللية وحتويل العراق من بلد مس
للمشتقات الى مصدر لها وهذا يحقق 
ــة للخزينة  ــرادات املالي ــن االي ــد م املزي
ــر النفط  ــب تصدي ــى جان ــة ال االحتادي
ــروع  اخلام».واضاف وزير النفط» ان مش
مصفى الفاو االستثماري الذي سيكون 
ــل يوميا يعد من  بطاقة ٣٠٠ الف برمي
ــرة التي  ــتثمارية الكبي ــاريع االس املش

ــادي حملافظة  ــع االقتص ــن الواق تعزز م
ــل العراق  ــي حتوي ــهم ف ــرة، ويس البص
ــتقات النفطية  ــى بلد مصدر للمش ال
ــروع االول  ــاو وهو املش ــاء الف ــر مين عب
ــراق ، فضال عن توفير  ــن نوعه في الع م
ــاء املدينة واحملافظة». آالف الفرص البن
ــركتي  من جانبها، اكد ممثل ائتالف ش
ــي»  ديزه ــي  ل ــا  نورينكون و  ــا  باورجاين
ــروع  ــالف على تنفيذ املش ــرص االئت ح
والتكنلوجيا  ــات  املواصف ــدث  أح وفق 
ــوزارة  ال ــاون  «بتع ــيدا  ــة»، مش احلديث
لتحقيق االهداف واملصالح املشتركة».
ــي  ف ــت  احال ــط  النف وزارة  ــت  وكان
ــروع  ــهر كانون الثاني املاضي، مش ش
ــن مجمعا  ــاو الذي يتضم ــى الف مصف
ــاور  ــركتي ب ــى ش ــات ال للبتروكيميائي

جاينا ونركو الصينية.

Òäñj‹€@Öbñn”¸a@…”aÏ€a@åÌå»m@ø@·ËéÌ@âb‡rnç¸a@Îb–€a@Û–ñfl@ Îäífl@Z¡–‰€a@äÌãÎ

÷aä»€a@ø@ÚÓ€bΩa@ÒâaÖ�a@Ä˝ï�@H›flbÿmI@ Îäífl@knÿfl@|nn–m@¡Ó�Çn€a

بغداد / البينة الجديدة
ــع العملة االجنبية    ــزي العراقي في مزاد بي باع البنك املرك
اكثر من ١٩٩مليون دوالر.وذكر بيان للبنك :» ان اجمالي املبلغ 
ــاركة  ــا و/ ١٤٥/الف و/٤٥٨/ دوالرا مبش ــاع بلغ /١٩٩/مليون املب
ــراض تعزيز االرصدة في  ــغ اجمالي البيع الغ ٣٣ مصرفاً».وبل
ــادات /١٥٨/ مليونا و/١٠٥/ الف و/٤٥٨/  اخلارج / حواالت واعتم
ــدي ٤١ مليونا و٤٠ الف  ــغ اجمالي البيع النق ــا بل دوالر، فيم
ــابات املصارف في اخلارج  دوالر».وكان بيع املبالغ احملولة حلس

والبيع النقدي ، بسعر ١١٩٠ ديناراً لكل دوالر.
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ــهدها محافظاتنا العزيزة  ــعبية السلمية التي تش دخلت التظاهرات الش
ــبوعها الثاني حيث  ــن العاصمة بغداد، أس ــط واجلنوب، فضالً ع في الوس
ــعب املطالبة بتوفير اخلدمات  ــت خاللها اجلموع الغفيرة من أبناء الش توال
ــاد وحيتانه  ــية والقضاء على الفس ــة البطالة املتفش ــية ومعاجل األساس
ــي أخفقت في أداء  ــات املقصرة الت ــبة كل اجله ــدمي كل أركانه ومحاس وته
ــة الكبيرة التي رصدت طوال  ــا جتاه الناس برغم التخصيصات املالي واجبه
السنوات األخيرة والكشف عن ضياع وإهدار املاليني أو املليارات من الدوالرات 
ــوات، وكان ذلك سبباً في خراب البنى  التي أخذت طريقها إلى جيوب الباش

التحتية وانتعاش طبقة األفندية من اللصوص السيبندية!!
ــاً بعد آخر  ــب املنتفضني يرتفع يوم ــقف مطال ــد مصادر مطلعة أن س تؤك
ــية  ــى وصلت إلى (١٣٩) مطلباً متحورت حول تأمني االحتياجات األساس حت
ــية، وتوفير اخلدمات  ــط لكنها ظلت منس ــوق بحيرات من نف ــدن تطفو ف مل
ــباب العاطلني وجلهم من  ارات) وتوفير فرص العمل آلالف الش ــو بـ(القطّ ول

ــبة  ــة ومحاس ــني وإقال اخلريج
مجالس  ــاء  ورؤس ــني  محافظ
ــات أمام  ــن احملافظ ــي عدد م ف
القضاء فضالً عن مديري دوائر 
ــاد،  والفس ــال  اإلهم ــة  بتهم
ووصل األمر حد املطالبة بحل 
ــاء مكاتب  ــة النزاهة وإلغ هيئ
املفتشني العامني في الوزارات، 
ــب  املطال ــقف  س ــد  ويتصاع
ــار   ــى تصحيح مس ــل إل ليص
ونظام  ــية  السياس ــة  العملي
ــن خالل  ــي العراق م ــم ف احلك
ــي  االنتقال إلى النظام الرئاس
ــي  ــدق الطائف ــادرة التخن ومغ
ــم  ــذي ل ــة ال ــام احملاصص ونظ

يقدم لنا سوى الكوارث..
وأكيد أن احلكومة إزاء تلك املطالب ستكون عاجزة ال شك وإن قامت بحلول 
ــة.. وإن النهوض  ــة أو قل ترقيعي ــا مرحلية أو وقتي ــدو عن كونه ــي ال تع فه
ــعبية يتطلب  ــتوى املطالب الش ــى مس ــي ترقى ال ــرة الت ــال الكبي باألعم
ــتقبل  ــتراتيجياتٍ وخططاً يناط أمر تنفيذها برجال أكفاء وصنّاع مس اس

مهرة وليس جهلة ونگرية!!
ــا منذ وقت  ــر فقط فإننا كن ــرص العمل، وللتذكي ــوم توفير ف ــأتناول الي س
ــا العام  ــة بكل قطاعاته ــل الصناعة الوطني ــوا مفاص ــل نقول حرّك طوي
ــص اآلالف من الطاقات من خالل زجها  ــاص واخملتلط والتعاوني لكي منت واخل
ــماع ما نقول، ثم عدنا  ــل، لكن هناك من أصر على عدم س ــوح العم في س
ــكري ألننا إذا فعلنا  وقلنا (لك ميعودين) أعيدوا احلياة لهيئة التصنيع العس
ــف فرصة عمل لكن (اإلخوان  ــتوعبنا ما بني (٢٠٠-٣٠٠) أل ذلك نكون قد اس
العينتني انطوها االذن الطرشة).. ثم قلنا (يابه العباس عليكم) استقطبوا 
ل األوالد، لكن أصحاب  ر البالد ونشغّ ــتثمارات احمللية والعاملية كي نعمّ االس
ــات.. قلنا ملاذا لم يُنجز ميناء الفاو  ــيئ أكثروا من احلفر والطس الغرض الس
ر نصف مليون فرصة عمل كما يؤكد الوزير السابق القاضي  الكبير الذي يوفّ
ــي.. باختصار  وائل عبد اللطيف؟.. وقلنا قوموا بثورة زراعية! ولكن ماكو ش

لن يتحقق شيء إذا كان هناك من يجر بالطول واآلخر بالعرض!!
ــل أن يقع الفأس  ــوا عن احللول قب ــارع يتقيأ مطالب.. فتش باختصار، الش

بالرأس.
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أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

„zzzzzÁÊfih

ِّـاذا لم ينجز ميناء الفاو 
الكبري الذي يوفر نصف 

مليون فرصة عمل كما يؤكد 
الوزير السابق القاضي وائل 

عبد اللطيف؟.. قلنا قوموا 
بثورة زراعية، ولكن ماكو 

شي.. باختصار لن يتحقق 
شيء إذا كان هناك من يجر 

بالطول واآلخر بالعرض!
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عبد الزهرة البياتي*

وجع يومي

*رئيس التحرير التنفيذي
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ــارة إلى اخلبر املنشور  باإلش
ــس  الفي ــة  صفح ــي  ف
ــات  ش ــناب  والس ــوك  ب
ــي  للصحف ــدة  العائ
ــهيل بتاريخ  ميناس الس
ــوان  بالعن  ٢٠١٨/٧/٢٠
ــر  مدي ــال  «اعتق ــي:  اآلت
للتجارة  العراقي  املصرف 
ــى  ــص عل ــل الهيم فيص
ــاد  فس ــا  قضاي ــة  خلفي
ــص متويل  ــي كبيرة تخ مال
وإعطاء  التجارية  ــاريع  املش

قروض بدون ضمانات قانونية 
ــال  امل ــر  أض ــي  مال ــب  وتالع
ــح أن اخلبر  العام»، نود توضي
الذي مت نشره عارٍ عن الصحة 
للتجارة  العراقي  املصرف  وأن 
ــاذ  باتخ ــه  بحق ــظ  يحتف
ــراءات القانونية  ــع اإلج جمي
بخصوص املوضوع أعاله ضد 
أي إساءة يتعرض لها املصرف 

أو العاملون فيه.
ــالل ما حققه املصرف  ومن خ
للتجارة من جناحات  العراقي 

ــه  إدارت ــل  ظ ــي  ف ــة  متتالي
ــس  رئي ــيد  بالس ــة  املتمثّل
لوحظ  ــبني،  واملنتس املصرف 
ــرف وإدارته يتعرضون  أن املص
ــض مواقع  ــن بع ــة م لهجم
التواصل االجتماعي والقنوات 
الفضائية، وإن هذا الفعل لن 
يزيدنا إال إصراراً على مواصلة 
ــدم  والتق ــاح  النج ــيرة  مس
ــي  املصرف ــاع  للقط ــةً  خدم

واقتصاد بلدنا احلبيب.
بالتشهير  االدعاء  وعليهِ فإن 

ــى على  ــا نتمن ــل، وبدورن باط
ــة  ــع اإللكتروني ــع املواق جمي
ــة  اإلعالمي ــخصيات  والش
ــي الدقة في نقل األخبار  توخ
ونشرها على اجلمهور، إذ كان 
ــر التأكد من  ــر اخلب على ناش
ــر، حرصاً  ــرف قبل النش املص
على سمعة ورصانة املصرف 
ــة اقتصادية  الذي ميثل واجه
ــن  ــني م ــراق، آمل ــة للع مهم
اجلميع تقدمي الدعم والتعاون 

خدمةً للصالح العام.

›����ÓËé€a@êb‰��Ófl@Ô–����zñ€a@ä���í„@bfl@Û‹��«@�aÖâ@Ô���–zï@Êb����Ói

احلاقاً مبقالنا السابق حول احتجاجات املظلومني في بصرة 
ــاح تآمر في دولة  ــمعتم بنج اخلير وأخواتها، هل رأيتم وس
ــكل معقول كما هو حال  ينعم أهلها بخيرات بالدهم بش
دول خليجية وغيرها؟ والدليل فشل صدام في إقناع كويتي 

واحد في تشكيل حكومة صورية للتغطية على الغزو.
ــار الفساد بال ردع وال حساب لم يدمر البنى التحتية  انتش
ــات من  ــرج طبق ــتقبل وأخ ــال املس ــل دمر آم ــب، ب فحس

املنحطني بني املتصدرين. 
نظام احملاصصة البرميرية وقوانينه اللئيمة وعدم التخلص 
منها وتشبث الفاسدين وجشعهم هي السبب في كل ما 

يحدث، ومنها قبول تشكيل أرقام فلكية من األحزاب. 
ــرى  ــاد ن ــبب الفس وبس
ــي  ف ــش  لداع ــني  املغط
وأصحاب  ــا  عدوانه ذروة 
ــة  الطائفي ــاريع  املش
ــهموا  وأس ــة  البغيض
ــباب العراق  ــي قتل ش ف
وتسببوا في نزوح املاليني 
وتدمير مدنهم نراهم في 
ويروج  ــعون  ويس ــداد  بغ
ــي  لتول ــاً  إقليمي ــم  له

مواقع حساسة!
ــي  ــت ه ــات ليس الزعام
ــي  ــط الت ــى من ــي عل الت
وتستنجد  وتهرب  ترتعد 
ــي صالة مطار غربي  ــام اثنني من العراقيني ف ــرطة أم بالش
ــذي كان دوره  ــخص ال ــا احتجاجهما على وجود الش أعلن

السيئ في حرب داعش معلوماً. 
ــؤولية كبيرة ولو  ــخص التصدي ملس فكيف ملثل هذا الش
حصلت حرب واضطرابات ومواقف صعبة فماذا سيفعل؟

ــيني أن يدركوا حجم اخلطر واخملططات التي  على السياس
ــدة وقدمية ال تؤمن  ــادات جدي ــيم العراق بقي ــراد بها تقس ي

بوحدة العراق، وشمال العراق داخل اللعبة الحقاً. 
ــوا قانونياً  ــوا وراجع ــفة النظام وادرس أعيدوا النظر بفلس
ــير  ــماوية قابلة للتفس ــب الس ــن الكت ــرات م ــى فق فحت

واملراجعة في ضوء تطور احلياة.
ــوز تبرير  ــون وال يج ــون ويوجد محبط ــد مندس ــم، يوج نع
األفعال املؤذية واملقصودة والتعرض على من تصدوا لداعش 
ــاد ما حدث الذي  ــات، ولكن تذكروا أنه لوال الفس واملؤسس
ــام بآليات  ــع النظ ــة ملراجعة وض ــراق بحاج ــدث، والع يح
ــتورية ومن حق (املظلومني إفقاراً).. التعبير مبا  قانونية ودس
ــت لهم مبادئ احلياة احلرة. فهل انتم فاعلون؟ وتذكروا  أتاح
ــاء وال قوة إال  ــركان والبقاء لألقوي ــة على فوهة ب أن املنطق

بتالحم الشعب وإنصافه.

أعيدوا النظر بفلسفة 
النظام وادرسوا 
وراجعوا قانونيا 

فحتى فقرات من 
الكتب السماوية 

قابلة للتفسري 
واِّـراجعة

من لندن

وفيق السامرائي 
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 النجف / البينة الجديدة
ــد  احلش ــب  مكت ــم  نظ
ــة  محافظ ــي  ف ــعبي  الش
ــس  ام ــرف،  االش ــف  النج
ــني، حملة للتبرع بالدم  االثن
ــع الهالل االحمر  بالتعاون م
ــاركة  ومبش ــدم  ال ــرف  ومص
ــي. وقال  ــن االهال ــعة م واس
التعبئة  ــم  إن ”قس املكتب 
الشعبي  في مكتب احلشد 
ــم  نظ ــرف  االش ــف  بالنج

حملة للتبرع بالدم بالتعاون 
ــالل االحمر ومصرف  اله مع 
ــاركة واسعة من  الدم ومبش
ــاف البيان، ان  االهالي“. واض
ــي انطالقاً  ــذه احلملة تأت ”ه
ــرص الهيئة على دعم  من ح
األعمال اإلنسانية وإسهاما 
ــم مصرف الدم  منها في دع
لتوفير وحدات الدم املطلوبة 
إلنقاذ حياة املرضى احملتاجني 

إلى الدم“.

بوركت جهودكم.. كلمات نقولها 
ــل (رياض  ــى الزمي ــاق إل ــن األعم م
خلف حسني) مدير قسم العالقات 
ــاري،  ــرف العق ــي املص ــالم ف واإلع
واملوظف في القسم نفسه (مهند 
عوني دليان)، ملا يبذالنه من جهود 
ــب في خدمة املواطن  إعالمية تص
ــواء إضافة  ــى حد س ــرة عل والدائ
ــع اإلعالميني كافة.  إلى التعاون م

ــكر والثناء  ــن توجيه الش ــد م والب
ــن فهد الكناني)  إلى الزميل (حس
ــة العليا للحج  ــر إعالم الهيئ مدي
ــم  ــني في قس ــرة وللموظف والعم
ــم كل من (أحمد  إعالم الهيئة وه
ــد عباس هادي  ــواد كاظم وأمج ج
ــني  وعلي حمادة فاخر وعبد احلس
ــن  ــد م ــني املزي ــني) آمل ــي حس عل

التعاون والنجاح واإلبداع.

القاهرة / وكاالت / البينة الجديدة
تعرّض منزل الفنانة منة فضالي الكائن مبدينة ٦ أكتوبر 

للسرقة بينما كانت تتواجد هي في الساحل الشمالي 
ــهر املاضي  ــذ نهاية الش ــا الصيفية من ــاء إجازته لقض

ــاف عملية  ئَت باكتش برفقة والدتها. ولقد فوجِ
ــررت إبالغ  ــة، وق ــات ثمين ــرقة حملتوي الس

ــض  ــعياً للقب ــرطة س الش
على اجلاني.

 متابعة / البينة الجديدة 
ــعودية  الس ــرطة  الش ــت  أعلن
ــازان، أن املتهم  ــي محافظة ج ف
ــرس ومقتل  ــار في ع ــالق الن بإط
امرأة جراء ذلك سلم نفسه، وأنه 
ــم  أقر بذنبه. وقال املتحدث باس
ــف حكيمي  ــازان ناي ــرطة ج ش
ــرطة منطقة  ــز ش ــى مرك «تلق
املضايا في محافظة جازان بالغا 

ــل زفاف  ــار في حف ــالق ن عن إط
باجلهة الشرقية من قرية مزهرة 
نتج عنه وفاة مواطنة (٣٣ عاما) 
ــقيقة العريس، وإصابة أخرى  ش
ــني».  ــني ناريت ــا)، بطلقت (٣٠ عام
ــات  ــراء عملي ــد إج ــاف «بع وأض
ــرى حتديد  ــري ج ــث والتح البح
ــه مواطن  ــة اجلاني، وتبني أن هوي

(٣٩ عاما)، وأنه سلم نفسه».

البينة الجديدة / وكاالت
ــعودية  الس اإلعالمية  اعتذرت 
ــيرين الرفاعي بعد الهجمة  ش
ــا على مواقع  التي تعرضت له
واتهامها  االجتماعي  التواصل 
ــر الئقة أو  ــداء ”مالبس غي بارت
ــمة“، ما أدى لتحويلها  محتش
ــت الرفاعي في  للتحقيق. وقال
ــدم باالعتذار  ــدة لها: ”أتق تغري
ــن  ــه م ــا مت تداول ــديد عم الش
ــرأة  امل ــادة  قي ــني  تدش ــو  فيدي
ــي احلبيب  ــي وطن ــيارة ف للس

ــم مني كل  ــى ابنتكم ولك أبق
االحترام والتقدير.. والعفو عند 
ــارت وزارة اإلعالم  املقدرة». وأش
ــمية على  عبر صفحتها الرس
ــة اإلعالمية  ــر“، عن إحال ”تويت
ــد  بع ــق  للتحقي ــعودية  الس
ــا  له ــو  ــع فيدي ــار مقط انتش
ــن قيادة  ــرا ع ــدم تقري وهي تق
ــر  ــس ”غي ــدي مالب ــرأة، وترت امل
ــمة“، ما تسبب بجدل  محتش
ــع بني رواد مواقع التواصل  واس

االجتماعي.

وكاالت / البينة الجديدة
ــا اجلنوبية عن حزب  ــي برملان كوري ألقى نائب ف
معارض بنفسه أمس من نافدة شقته الواقعة 
ــر  ــر والثامن عش ــابع عش ــني الطابقني الس ب
ــيئول. وأشارت  ــط العاصمة س وس
ــاب إلى أن  ــاء يونه ــة أنب وكال
انتحار روه هو-تشان، عضو 
ــن حزب العدالة  البرملان ع
املعارض، جاء على خلفية 
ــأن  ــرى بش ــات جت حتقيق
ــيا  سياس متويال  ــه  تلقي
وأوضحت  ــروع.  مش غير 
ــذا النائب  ــة أن ه الوكال
ــق في  ــن التحقي كان ره
شبهات بتلقيه ٥٠ مليون 
ــن ٤٤  ــد ع ــا يزي وون، أي م
ألف دوالر أمريكي، من أحد 
مساعدي السلطة، ويعرف 
ــي إطار  ــغ ف ــم درا كين باس

فضيحة تزوير للرأي العام.

وكاالت/ البينة الجديدة
إحصائيات  أظهرت 
حديثة، أن اليابانيني 

ــن  م ــون  يزال ــا  أطول م
ــعوب عمرا، إال أن اخلبراء يخشون  الش
ــيخوخة  للش ــلبية  الس ــات  التداعي

ــالد.  الب ــي  ف ــاب  اإلجن ــن  ع ــزوف  والع
ــة  الرعاي ــوزارة  ل ــام  أرق ــفت  وكش

االجتماعية في اليابان، أن سكان 
ــى الصدارة  ــالد حافظوا عل الب

ــة في معدل أمد احلياة  العاملي
ــك  وذل  ،٢٠١٧ ــنة  س ــالل  خ
ــط  ــر يصل في املتوس بعم
ــر  عام.وتظه  ٨٧٫٢٦ ــى  إل
ــد احلياة في  ــام أن أم األرق
ــهد تقدما إذ  ــان يش الياب
ارتفع بنسبة ٠٫١٢٪ خالل 
ــة بعام ٢٠١٦،  ٢٠١٧ مقارن
ــه الوزارة إلى  وهو ما أرجعت

الرعاية الطبية  ــتويات  مس
اجليدة وحتسن الوعي الصحي 

ــا نقل  ــني، وفق م ــدى املواطن ل
موقع «جابان تاميز».
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