
ــة الدينية العليا امس االول   اجلمعة  دعت املرجعي
ــت ممكن على  ــي اقرب وق ــكيل حكومة ف ــى تش ال
ــددت على ان يكون رئيس  اسس صحيحة فيما ش
ــجاعا وان يشن حربا  الوزراء املقبل حازما وقويا وش
ــذه احلكومة من اصحاب  ــوادة فيها وان تكون ه اله
ــة رئيس الوزراء  ــة والنزيهة محمل الكفاءة الفاعل

املقبل كامل املسؤولية في اداء حكومته .
ــس النواب  ــو مجل ــف عض ــد اخر كش ــى صعي عل
السابق كامل الغريري امس عن عمليات بيع وشراء 
ــات انفجارية  ــب وزارات ممن حتتوي على موزان ملناص

ــكيل  ــان تش ــزاب التي تتفاوض بش ــل االح من قب
الكتلة االكبر وقال الغريري ان احلوارات والتفاهمات 
ــية فيما بينها اغلبها  التي جتريها الكتل السياس
ــارة عن بورصة لبيع املناصب واالمتيازات واضاف  عب
ــنية تعمل في كل دورة على شراء  ان هناك كتال س
ــيطر جلانها  ــيعية تس ــل ش ــاك كت ــوزارات وهن ال

االقتصادية على مؤسسات الدولة والوزارات .
ــالمي  ــام لالحتاد االس ــح االمني الع ــن جانبه رج م
ــد جعفر امس تاخر  ــم محم لتركمان العراق جاس
ــب خطبة املرجعية  ــكيل احلكومة املقبلة عق تش
ــة حددت  ــى ان املرجعي ــيرا ال ــة العليا مش الديني
خطوطا عريضة لتشكيل حكومة ذات صالحيات 
واسعة بقيادة شخصية قوية ويتسم بالشجاعة 

ــال جعفر ان  ــل حكومته وق ــة لتحمل فش الكافي
ــددت خطوطا عريضة  خطبة املرجعية الدينية ح
لتشكيل حكومة قوية بصالحيات واسعة بقيادة 
ــارج العملية  ــن خ ــد يكون م ــوي ق ــس وزراء ق رئي
ــر مرجحا ان  ــا وبدعمها املباش ــية برمته السياس
ــح لتولي  ــة العليا مرش ــة الديني ــون للمرجعي يك
رئاسة الوزراء املقبل بهذه املواصفات شرط حتمله 
ــي الكابينة احلكومية  ــل والنجاح ف تبعات الفش
ــادر  ــادت مص ــة اف ــد ذي صل ــي صعي ــة .عل املقبل
ــنطن تتحرك  ــان واش ــس ب ــة ام ــية مطلع سياس
ــوزراء املنتهية  ــس ال ــاوالت االطاحة برئي ــع مح ملن
ــة مبينة  ــن الوالية الثاني ــدر العبادي م ــه حي واليت
ــتحصال الدعم اخلليجي للعراق  انها تعهدت باس

ــادر ان مبعوث  ــه باحلكم وقالت املص ــرط ابقائ ش
ــؤون التحالف الدولي بريت  الرئيس االمريكي لش
ــد دعم االدارة  ــع العبادي واك ــورك اجتمع م ماكغ
ــض حتركات الكتل  ــة له لوالية ثانية ورف االمريكي
ــنية والكردية الستبدال العبادي  الشيعية والس

ومنع الوالية الثانية عنه .
ــابق عن  ــة رجح النائب الس ــى صعيد ذي صل عل
ــالم امس ان  ــن س حركة عصائب اهل احلق حس
ــة احزاب تتصارع  ــون احلكومة املقبلة حكوم تك
ــت احلكومة  ــالم لو كان ــال س ــى املناصب وق عل
املرتقبة للشعب وخدمته لتشكلت في يوم واحد 
واضاف انها حكومة احزاب سياسية تتصارع على 
ــم الثروات واملغامن دون االهتمام  املناصب وتتقاس

ــعبية  ــرات الش ــأن التظاه ــن وبش ــاة املواط مبعان
واصلت قطاعات واسعة من ابناء الشعب العراقي 
ــرة وكربالء و  ــان والبص في محافظات بغداد وميس
ذي قار والنجف تظاهرها ملطالبة احلكومة بااليفاء 
ــان تقدمي اخلدمات وتوفير فرص العمل  بوعودها بش
كما ان محافظات عدة شهدت وقفات احتجاجية 
متحورت املطالب فيها على حتسني اخلدمات وتوفير 
ــاد واملفسدين في حني  فرص العمل ومحاربة الفس
ــع املتظاهرين  ــة الوقوف م ــة الديني ــدت املرجعي اي
ــى تطوير  ــم ال ــم ودعته ــي مطالبه ــلميني ف الس
اساليبهم االحتجاجية في حال اخفقت احلكومة 

في تقدمي احتياجات الشعب.

بغداد / 
يتم  الذين  الدولة  دوائر  موظفي  ان  الرافدين  مصرف  اعلن 
توطني رواتبهم الكترونيا لدى مصرف مشمولون بالسلف 
وقال    . االخرى  املصرفية  واخلدمات  املصرف  يقدمها  التي  
املكتب االعالمي للمصرف في بيان تلقت ( البينة اجلديدة 
) نسخة منه ، ان موظفي الدوائر التي يتم  توطني رواتبهم 
فيها  التي  االلكترونية  البطاقة  منحهم  يتم  املصرف  في 
الشخصية  بالسلف  شمولهم  أهمها  من  عدة  ميزات 
من  بدال  فيه  يتواجدون  مكان  اَي  من  اموالهم  وسحب 
استالمها يدوياً . وأوضح البيان انه مت صرف السلف إلعداد 
يحملون  الذين  واملتقاعدين  الدولة  موظفي  من  كبيرة 

البطاقات االلكترونية الصادرة من املصرف حصرا.
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كتب اِّـحرر السياسي

هل وصلت الرسالة ؟ .. المرجعية تدعو الى تشكيل حكومة في اقرب وقت وان يكون رئيسها حازما وقويا وشجاعا 

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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تجار وطنيون ورجال اعمال مخلصون يتطلعون لرؤية وطنهم العراق مزدهرا وشعبه معافى
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كتب محرر الشؤون اِّـحلية 
تلقت «البينة اجلديدة» عبر بريدها االلكتروني رسالة مطولة بعثها لفيف من التجار الوطنيني ورجال االعمال اخمللصني الساعني خلدمة اقتصادهم الوطني ومبا يصب في مصلحة شعبهم اكدوا خاللها 
مناشدتهم لدولة رئيس الوزراء حيدر العبادي وكل املسؤولني ذوي العالقة من اجل دعم ومؤازرة الهيئة العامة للكمارك ممثلة بشخص رئيسها السيد ( منذر عبد االمير اسد ) اوال والتصدي ثانيا لكل 
عمليات الغش التجاري من خالل اعتماد شركات فحص عاملية وثالثا االشادة مبا مت طرحه خالل االجتماع الذي عقد قبل اسبوعني او ثالثة تقريبا في مقر االمانة العامة جمللس الوزراء بحضور االمني العام 
للمجلس السيد مهدي العالق وعدد من مستشاري دولة رئيس الوزراء ووكيل وزارة الداخلية وعدد من القادة االمنيني ومدير عام الهيئة العامة للكمارك ومدير الضرائب ومدير الهيئة العامة للمنافذ 
احلدودية ومدير عام التقييس والسيطرة النوعية ولفيف من التجار املستوردين خملتلف انواع البضائع حيث طرحت في هذا االجتماع افكار ورؤى ناضجة على مدى يومني متواصلني متحورت بشان قضايا 

وموضوعات مهمة وفي املقدمة منها تسهيل انسيابية اخراج البضائع من املنافذ (املوانئ واملطارات) باسرع ماميكن وايصالها الى املستهلك والتخفيف عن كاهل املستوردين والتجار .

* الهيئة العامة للكمارك .. اجراءات موفقة بدأت 
تؤتي ثمارها 

من  الصادرة  اجلديدة  التعليمات  ان  الرسالة  وتؤكد 
تؤتي  بدات  واملنافذ  الكمارك  ملكاتب  العليا  اجلهات 
ثمارها يانعة من خالل ارتفاع معدل االيرادات املتحققة 
من جهة وانسيابية العمل من جهة اخرى وبدا لتجار 
يتم  التي  باملواد  اخلاصة  الوثائق  كافة  بجلب  قاطبة 
استيرادها من اخلارج وتطبق التعليمات الكمركية التي 
تخدم مصلحة البالد بحذافيرها ويعرف اجلميع ان دوال 
العامة على  وميزانياتها  اقتصادها كليا  عديدة يعتمد 
مع  ولكن  والضرائب  الكمارك  ايرادات  من  مايتحقق 
االسف الشديد ان ضعفاء النفوس واملزورين واللصوص 
لكل  ويتصدون  العرقلة  الى  يعمدون  وراءهم  يقف  ومن 
للمصلحة  خدمة  فيه  اجراء  او  بعمل  يقوم  شريف 
يخفى  وال  املالية  االيرادات  تعظيم  شانه  ومن  العامة 
على اجلميع بان اقتصاد العراق اليوم هو اقتصاد ريعي 
النفط  ولكن  فقط  النفط  ايرادات  على  يعتمد  اي 
وسياتي  العاملية  السوق  في  متذبذبة  اسعارها  مادة 
وارد  اخملطط  وهذا  النفط  من  اغلى  املاء  فيه  يكون  يوم 
وسوف يشاهده القاصي والداني والبد اذن من التفتيش 
تطبيق  من  البد  وعليه  النفط  غير  مالية  ايرادات  عن 
راس كل  على  من حديد  بيد  والضرب  بدقة  التعليمات 
عابث ومؤازرة ومعاونة الساعني الى تطبيق التعليمات 
كافة  الن  والفاسدين  الفساد  على  والقضاء  والقوانني 
املستوردين يدفعون املبالغ في بلدان التصدير من تلقاء 
انفسهم وحسب القوانني املعمول بها في تلك البلدان 
.. فهل هذه البلدان افضل منا ؟ والى متى يبقى اللصوص 
واملزورون يعيثون فسادا في البالد ويجب اال يبقى شعار 

الضرب على رؤوس الفاسدين مجرد حبر على ورق . 
بجد  يعمل  الذي  ان  ومبرارة  نقولها  صرنا  االسف  ومع 
واخالص يحارب وبشدة الن الشجرة املثمرة ترمى باحلجر 
عادة وليعلم القاصي والداني ان تربة العراق فيها ( شاره) 
وهي ( تعثّر ) كل من يسعى الى اخلراب واشاعة الفوضى 

واالضرار باملال العام النه ملك الشعب العراقي كافة 

شكرا دولة رئيس الوزراء 
اننا  بالقول   رسالتهم  االعمال  ورجال  التجار  واختتم   
البد ان نوجه الشكر لدولة رئيس الوزراء على تاكيداته 
الفاسدين  على  للقضاء  املتواصلة  ودعواته  املستمرة 
في  الشرفاء  كل  بدعم  يناشدونه  وهم  واملفسدين 
الهيئة العامة للكمارك ملا يبذولونه من جهود حثيثة 
وتقدمي كل العون واالسناد لهم لكي يواصلوا مسيرتهم 
وعملهم الدؤوب ليل نهار من اجل تامني ايرادات مالية 
او  والصناعي  التجاري  الغش  عن  والكشف  للدولة 

اخملدرات او غير ذلك من املمنوعات .

الكمارك خط احمر 
العالم  دول  في كل  الكمارك  دوائر  ان  االشارة  من  والبد 
التجاوز  وال احد يستطيع  تعد خطا احمر وهي مهابة 
او منصبه كونها تعمل وفق  عليها مهما كان موقعه 
ضوابط قانونية صارمة هدفها حماية الشعب وحماية 
االقتصاد وتامني ايرادات للبالد والتصدي لكل محاوالت 
ادخال املواد املمنوعة والبد ايضا من دعم الهيئة العامة 
والكوادر  الفنية  واملعدات  االجهزة  باحدث  للكمارك 
البشرية كي تنهض مبسؤوليتها وادخال موظفي الهيئة 

التقني  تدريبية مستمرة لالرتقاء مبستواهم  دورات  في 
والوصول الى ماوصلت اليه دول العالم املتقدمة .

الشركات الفاحصة 
بانه البد من  التجار ورجال االعمال في رسالتهم  واكد 
التصدي لكل عمليات الغش التجاري وان يكون لزاما ان 
تتولى شركات فحص عاملية تاخذ مواقعها في املوانئ 
العراقية كمرحلة اولى  ثم تتوسع مستقبال واليخفى 
على اجلميع ان التجار االن يعانون من دفع املبالغ الكبيرة 
من  فحص  شهادات  اصدار  الجل  التصدير  بلدان  في 
الشركات  هذه  انشاء  حال  في  ولكن  عاملية  شركات 
الكلف  تكون  فسوف  العراقية  املنافذ  او  املوانئ  داخل 
اقل  مببالغ  للمواد  الفحص  اصدار شهادات  ويكون  اقل 
تفريغ  حركة  انسيايبة  سرعة  يعزز  ان  شانه  من  وهذا 
البضائع من السفن واملطارات ووصولها الى املستهلك 
شهادات  ولكن  الشركات  هذه  توجد  حاليا  انه  علما 
الفحص تصدر من دول اجلوار فلماذا النكون اسوة بالدول 
اجملاروة لنا ونقوم بانشاء اخملتبرات والشركات الفاحصة 
الفحص  امكانية  بان  التذكير  من  والبد  العاملية 
والتقييس والسيطرة النوعية عندنا مازالت امكانياتها 

جلب  وان  بسيطة  بتقنيات  يجري  والعمل  محدودة 
الروتينية  االجراءات  من  سلسلة  الى  يحتاج  النموذج 
املعقدة وغير الكفوءة وعذرا هذا ليس طعنا باحد ولكن 
لنعترف ان االمكانيات محدودة . وباملناسبة ابدى االمني 
العام جمللس الوزراء الدكتور مهدي العالق في االجتماع 
ماطرحه  جلميع  استجابته  مشكورا  اليه  اشرنا  الذي 
احلاضرون من مالحظات كما ابدى مدير الهيئة العامة 
العلمية  الشركات  اشتراك  ملقترح  تاييده  للكمارك 
الفاحصة مع مستثمرين محليني وهكذا حظي االقتراح 
الواقع  ارض  العملي على  التطبيق  بتاييد كثيرين لكن 
هو املطلوب الن الكمارك هي صمام امان يسهل عملية 

انسيابية اخراج البضائع من املنافذ واملوانئ .

مشكلة تصديق الوثائق 
هي  واملستوردون  التجار  يواجهها  التي  املشاكل  ومن 
تصديق الوثائق لدى السفارات في البلدان التي التوجد 
تكاليف  لتحمل  التاجر  يضطر  حيث  سفاراتها  لدينا 
كلف  وهي  الوثائق  لتصديق  ثان  لبلد  بالذهاب  عالية 
تضاف على قيمة البضائع نفسها  ناهيك عن التاخير 
احلاصل واقترح التجار ان تتولى وزارة اخلارجية في بغداد 
تصديق وثائق املواد املستوردة بشكل مباشر بالتنسيق 
مع السفارات العراقية في اخلارج كما طالبوا بان يقوم 
التاجر بجلب الوثائق حتى وان كانت مصورة كي تصدق 
من قبل احد االقسام في وزارة اخلارجية العراقية لكسب 

الوقت والبد ان تكون شهادة املنشأ اصلية .

كلمة البد منها 
من  بيد  بالضرب  القرار  اصحاب  كل  الرسالة  وناشدت 
العمل  يعرقلون  الذين  الفاسدين  رؤوس  على  حديد 
من  كل  الى  بحزم  والتصدي  للنزاهة  فورا  واحالتهم 
يضعون العصي في دواليب عجلة الدوائر التي تسعى 
لتطبيق القوانني وانه ليس من حق موظف فاشل وفاسد 
ان يعرقل حركة الدولة ويشوه سمعة االصالء في كل 
مفاصل اجهزتها اخملتلفة وان هؤالء الفاسدين امنا هم 
يحاربون  ماجتدهم  عادة  واذرعه  الدواعش  ذيول  بالواقع 

الشريف الذي يعمل في خدمة العراق والعراقيني .
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ميناء ام قصر

د. مهدي العالق

سلمان الجميلي 

كاظم العقابيد. حيدر العبادي 

منذر اسد

عبد االمري يار اهللا
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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  

االنبار / البينة الجديدة
بحث وزير الداخلية قاسم االعرجي امس السبت في االنبار احتياجات 
احملافظة وتقدمي الدعم لها وتطويرها. وقالت الوزارة في بيان:  إن «وزير 
ــار بزيارة ناحية النخيب  ــة يختتم جولته في محافظة االنب الداخلي
حيث نقل حتيات رئيس الوزراء ألهالي النخيب وناقش ومعه محافظ 
ــا وتطويرها». ــدمي الدعم لها والهاليه ــار احتياجات املدينة وتق االنب

ــم االعرجي، امس السبت، الى منفذ عرعر  ووصل وزير الداخلية قاس
احلدودي ممثال عن رئيس الوزراء حيدر العبادي لتوديع الوجبة االولى من 

احلجاج متوجهني الى الديار املقدسة برا.

صالح الدين  / البينة الجديدة
ــج االنتخابات  اجلدل حول نتائ
ــى الرغم من إعادة  لم يهدأ عل
ــن قبل  ــاً م ــرز يدوي ــد والف الع
ــي مجلس  ــني ف ــاة منتدب قض
ــذي جمد اعضاءه  املفوضني ال

ــون  الطع ــة  ــابقني نتيج الس
االنتخابية  ــة  العملي ــة  بنزاه
ــرة يقول عدد  ــرة. هذه امل االخي
ــية  السياس ــات  االئتالف ــن  م
ــي محافظة  ــت ف ــا الحظ انه
ــادٍ التزال  ــالح الدين وجود أي ص

ــار الذي جاء  ــاول حرف املس حت
ــاة املنتدبون. ــه القض من أجل

ممثلو حتالفات النصر والوطنية 
ــن هويتنا  ــرار وصالح الدي والق
ــر  ــى اث ــدروا عل ــن، اص وتضام
ــدا، قالوا فيه  ــا موح ذلك بيان

االنتخابية  واحملطات  املراكز  ان 
املشكو منها في احملافظة لم 
ــى بغداد مع الصناديق  تنقل ال
ــا عملية  ــتجري عليه التي س
ــدوي. واختيرت  العد والفرز الي
ــرون  وعش ــت  وس ــة  اربعمئ
ــن مراكز  ــة انتخابية م محط
العام في محافظة  التصويت 
ــراء  ــرض إج ــن لغ ــالح الدي ص
ــرز اليدوي  ــات العد والف عملي
عليها إضافة إلى ست وثالثني 
ــة انتخابية أخرى كانت  محط
ملغاة باألساس، مت نقل جميع 
ــى بغداد حيث  هذه احملطات إل
ــد  ــات الع ــا عملي ــت عليه مت
والفرز اليدوي بحضور القضاة 
ــراف على هذه  ــني لإلش املنتدب
ــك  تل ــي  ان ممثل اال  ــة،  العملي
ان  ــى  ال ــاروا  اش ــات  التحالف
ــات لم ترد  ــذه احملط ــة ه غالبي
ــكاوى واضحة من  ــا ش عليه
قبل الكيانات السياسية التي 
شاركت بالعملية االنتخابية. 
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بغداد / البينة الجديدة
اعلنت حركة عصائب اهل احلق «تأييدها» لكل ما ورد بخطبة املرجعية 
ــالة» الى السياسيني  الدينية يوم اجلمعة فيما عدت التظاهرات «رس
ــم تتحقق مطالبهم  ــتعداد املتظاهرين للخروج في كل مرة اذا ل باس
ــة عصائب اهل احلق قيس  ــات حقيقية. وقال االمني العام حلرك مبعاجل
اخلزعلي في بيان صحفي «نؤيد كل ما ورد في خطبة املرجعية الدينية 
ــهاد الولي  ــبة استش ــد طالبنا في مناس ــا «كنا ق ــرة»، موضح االخي
العارف محمد الصدر بضرورة االسراع في تشكيل حكومة جديدة، وان 
ــت حكومة امتيازات، وضرورة وجود برملان  تكون حكومة خدمات وليس
ــرع القرارات التي حتتاجها احلكومة لتلبية احتياجات املواطنني». يش
ــرة ال تقف خلفها  ــك ذكرنا أن املظاهرات االخي ــاف اخلزعلي «كذل واض
جهة سياسية محددة، وان العراقيني قد كسروا حاجز اخلوف والتردد»، 
مشيرا الى أنها «رسالة الى السياسيني انهم مستعدون للخروج في 
ــقف  ــرة اذا لم تتحقق مطالبهم، وتكون معاجلات حقيقية بأس كل م
ــدود». وتناولت  ــق مس ــكاد تصل الى طري ــور ت ــددة الن االم ــة مح زمني
ــا، في اخلطبة الثانية لصالة اجلمعة يوم امس  املرجعية الدينية العلي
ــية الراهنة في البالد، دعت خاللها الى حتقيق  االول، االوضاع السياس
مطالب املتظاهرين بصورة عاجلة، وتشكيل حكومة باقرب وقت على 
ــؤولية عن ادائها وان يتمتع  ــل رئيس الوزراء القادم كامل املس أن يتحم
ــط صارمة في  ــددة على تطبيق ضواب ــوة واحلزم، مش ــجاعة الق بالش
ــب العليا والدرجات اخلاصة،  ــار الكابينة الوزارية املقبلة واملناص اختي
ــابات اخلتامية للموازنات  ــوان الرقابة إلنهاء تدقيق احلس ــا دعت دي كم
ــفافية عالية، كما قدمت خالل اخلطبة  ــابقة واعالن النتائج بش الس

مقترحات قوانني الى مجلس النواب املقبل.

بغداد / البينة الجديدة
ــادي، أن  ــدر العب ــوزراء حي ــد رئيس ال أك
ــة الدينية  ــا دعت اليه املرجعي جميع م
ــا،  ــب اعينن ــيبقى نص ــا كان وس العلي
مشيرا الى أنه اعلن االستجابة الفورية 
ــروعة للمتظاهرين  جلميع املطالب املش
في احملافظات منذ اللحظات االولى وفق 
ــات املالية  ــات احملددة واالمكان الصالحي
املتوفرة. وقال العبادي إنه في اللحظات 
ــني ملطالبهم في  ــالن املواطن االولى إلع
ــتجابتنا  ــات اعلنا اس ــن احملافظ عدد م
ــروعة  املش ــب  املطال ــع  جلمي ــة  الفوري

املواطنني  ــتجابة ملطالب  االس واعتبرنا 
ــعبنا  ــس ضعفا ألنهم ابناء ش قوةً ولي
وهدفنا خدمتهم، والتقينا بوفود عديدة 
ــات واصدرنا العديد من  من ابناء احملافظ
االوامر الفورية لتنفيذ املطالب املمكنة 
ــددة لنا واالمكانات  وفق الصالحيات احمل
ــات  االولوي ــب  وحس ــرة  املتوف ــة  املالي
ــكلنا  ــات الزمنية املمكنة وش والتوقيت
ــذا الغرض جلنة اخلدمات واالعمار في  له
احملافظات التي باشرت عملها على الفور. 
ــا دعت اليه  ــادي، أن كل م ــاف العب وأض
ــيبقى  املرجعية الدينية العليا كان وس

نصب اعيننا منذ فتوى اجلهاد الكفائي 
اخلالدة والى ما تضمنته خطبة اجلمعة 
ــتقبل  ــمت خارطة طريق ملس والتي رس
العراق وشعبه، مؤكدا خطبة املرجعية 
ــا ورد من  ــد موقفنا املؤيد مل ــول نؤك بالق
ــوات وحلول  ــات وتوجيهات ودع مالحظ
الدينية  ــة  املرجعي ــة  ــا خطب تضمنته
العليا التي كانت وستبقى صمام االمان 
ــتقر يتحقق فيه  لعراق قوي مزدهر ومس
ــة واالزدهار جلميع  ــن واالمان والعدال االم
ــدين وسراق  ابنائه وال مكان فيه للفاس

املال العام.
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ــة أن رضا  ــادر أمنية أملاني ــرت مص مقتــل .. ذك
ــل العام  ت ــري، قُ ــي من أصل مص ــام األملان صي
ــم «داعش» من مدينة  املاضي خالل طرد تنظي
املوصل العراقية. وأضافت املصادر أنه مت التأكد 
ــوض. وغادر رضا  ــن هويته بعد فترة من الغم م
صيام أملانيا عام ٢٠١٢، وانضم إلى «داعش» في 
ــؤوال عن ديوان التعليم  ــوريا، ثم أصبح مس س
ــع للتنظيم في املوصل. وكان صيام املولود في مصر ضمن  التاب

قادة املسجد السلفي يعيش سابقا في برلني.
ــدى الطائرات  ــع مبرحاض إح ــور على جثة رضي عثــور .. مت العث
ــركة اخلطوط اجلوية الهندية «إير  التابعة لش
ــاف اجلثة أثناء استعداد  آسيا».حيث مت اكتش
ــار  ــي ب الهند. وأش ــوط في دله ــرة للهب الطائ
ــد ميتا  ــل ول ــى أن «الطف ــي إل ــص الطب الفح
ــتبه  على منت الطائرة، ليتم احتجاز امرأة يش
ــل». وقالت خطوط «إير  في كونها والدة الطف

آسيا» إنها ستساعد في التحقيق اجلاري.

أزمة .. كشف اخلبير االقتصادي باسم انطوان 
ــات املتحدة  ــاعي الوالي ــبت عن مس امس الس
األمريكية حلل األزمة مع اجلمهورية اإلسالمية 
ــعار النفط فيما  ــادي ارتفاع أس ــة لتف اإليراني
ــى االقتصاد  ــلبا عل ــيؤثر س بني إن االرتفاع س
ــتمرار تغيير  ــوان إن ”اس ــي. وقال انط األمريك
ــر األحمر  ــالت النفطية في البح ــار الناق مس
وقطع مسافة كبيرة تقدر بـ١٠٠٠ كيلو متر للوصول إلى الهدف 

املنشود سيؤثر على أسعار النفط.  
ــتراليا، امس السبت،  انتخابات .. فتحت مراكز االقتراع في أس
ــة نواب  ــام الناخبني الختيار خمس ــا أم أبوابه
ــترالي. وشغرت  في اقتراع فرعي للبرملان االس
ــواب «حزب  ــر عدد من ن ــد أن اضط ــد بع املقاع
العمال» املعارض لالستقالة إثر تأكيد احملكمة 
ــتور ١٩٠١ مينع  ــي دس ــا ف ــدا غامض ــا بن العلي
ــن تولي مناصب  ــية املزدوجة م حاملي اجلنس

عامة.

ــدو“ احمللية،  ــة ”ذا هن ــدت صحيف مصــرع .. اف
ا على األقل لقوا  ــبت، بأن ٤٩ شخصً امس الس
ــر فيضانات وانهيارات  مصرعهم في الهند، إث
ــمالي  ــة ”أوتار براديش“ ش ــرب والي أرضية تض
البالد. ونقلت الصحيفة الهندية، عن املتحدث 
ــم مكتب مفوض اإلغاثة قوله، إنّ ”مدينة  باس
ــهدت أكبر عدد وفيات؛ بسبب  ــاهارانبور ش س
ــار الغزيرة، التي أدت إلى انهيار العديد من املنازل.وأضاف،  األمط

ا مصرعهم في ساهارانبور. ”لقى ١١ شخصً
ــة  ــة“ ذو الغالبي ــوريا الدميقراطي ــس س ــن ”مجل اتفــاق .. أعل
ــبت، عن التوصل إلى اتفاق  الكردية، امس الس
ــق على تشكيل جلان خاصة  مع حكومة دمش
ــرب الدائرة في  ــوار وبحث إنهاء احل ــر احل بتطوي
البالد. وذكر ”اجمللس“ الذي عقد وفده اجتماعا 
ــق يوم  ــي احلكومة في العاصمة دمش مع ممثل
ــاء كان وضع  ــدف اللق ــس املاضي أن ”ه اخلمي

األسس التي متهد حلوارات أوسع وأشمل».

بغداد / البينة الجديدة
ــرم الكعبي أن  ــيخ اك ــام حلركة النجباء الش ــد االمني الع أك
ــأن اوضاع البالد اليوم قد  خطاب املرجعية الدينية العليا بش
ــال الكعبي إن ”خطاب  ــار خارطة جديدة للعراق. وق حدد مس
املرجعية حدد مسار خارطة جديدة للعراق ستسهم باالجتاه 
الصحيح كما اسهمت بذلك فتوى التصدي لداعش“. ودعت 
املرجعية الدينية العليا الى تشكيل حكومة باقرب وقت وان 

يكون رئيسها حازما وقويا.

كركوك / البينة اجلديدة
ــبت، أن  ــد محافظ كركوك وكالة راكان اجلبوري، امس الس أك
ــزل منطقة عن أخرى،  ــة احمللية في احملافظة ال تريد ع احلكوم
مشددا على اهمية العمل بتوجيهات رئيس الوزراء بدعم جهود 
إعادة االستقرار واملصاحلة اجملتمعية. وقال مكتب اجلبوري إنه 
ــير  ــترك للجنة احلوار ألهالي قصبة بش ــد اجتماع مش مت عق
واملناطق احملاددة لها مبا يسهم في جناح خطة إعادة االستقرار 
ــرعة عودة النازحني مبا يضمن حقوق اجلميع، مبينا  وضمان س
ــظ كركوك وكالة  ــة إلى محاف ــاع حضره (باالضاف أن االجتم
ــيعي  ــس ديوان الوقف الش ــدار رئي ــب دي ــوري) حبي راكان اجلب
ــم حمزة  ــوك، وعضو مجلس محافظة كركوك قاس في كرك
ــد التركماني أبو ثائر البشيري،  البياتي، وآمر اللواء ١٦ للحش
ــامي العاصي وعدد من  و(القيادي في التحالف العربي) رعد س
وجهاء وأعمدة القوم للعرب والتركمان. وذكر اجلبوري، بحسب 
ــر أفكار ال تصب  البيان، نحن ال نريد عزل ملنطقة وأخرى أو نش
لصالح أهل املنطقة بل نريد سالماً وعيشاً مشتركاً وتفاهماً 
يعكس تأريخ كركوك املليء بالتعايش واالستقرار واملسؤولية 
املشتركة، مؤكداً على أهمية العمل بتوجيهات رئيس الوزراء 
ــتقرار  واألمانة العامة جمللس الوزراء في دعم جهود إعادة االس
ــلم والتعايش في  ــة الس ــة وضمان تقوي ــة اجملتمعي واملصاحل

محافظة كركوك ومنها بشير واملناطق احملررة.
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بغداد / البينة الجديدة
ــي طارق حرب: صحيح ان  قال اخلبير القانون
ــة تكوين  ــت لكل محافظ ــادة (١١٩) أعط امل
ــة  التنفيذي ــراءات  االج ــون  قان وان  ــم  اقلي
اخلاصة بتكوين االقاليم ١٣ لسنة ٢٠٩٨ ومبا 
ــن االقليم من  ــتور حدد طلب تكوي ان الدس
ــر الناخبني ولم يحدد النسبة املطلوبة  عش

لنجاح االستفتاء اخلاص بتكوين االقليم اذ 
ــاء احملافظة  ــترط عددا قليال جدا من ابن اش
ــوس البصرة ٣ ماليني  ــو كان عدد نف فمثال ل
وان عدد الناخبني اي من يحق لهم التصويت 
ــة اجلديدة) فإن  ــون واكد حرب لـ( البين ٢ ملي
ــتراك اكثرية  ــابق يتطلب اش ــون الس القان
ــون  ــتراك ملي ــتفتاء اي اش ــني باالس الناخب

ــت  ــون التصوي ــر القان ــد واعتب ــوت واح وص
ــرة اذا صوتت  ــم البص ــة اقلي ــا القام ناجح
ــون  ــف ملي ــة نص ان موافق اي  ــم  اغلبيته
وصوت واحد كاف لتشكيل االقليم ونالحظ 
ــكان  ــبة لعدد س العدد املطلوب هذا بالنس
ــدس كاف اللزام  البصره ثالثة ماليني اي الس
الباقني باالقليم وهي نتيجه مجنونة جنون 
ــم اعتماده  ــون الذي يت ــذا القان ــن كتب ه م
ــرة خاصة. واضاف  ــكيل اقليم البص في تش
ــراق رفاهية  ــرة اكثر محافظات الع ان البص
ــي لديها  ــة الوحيدة الت ــه واحملافظ اقتصادي
ــدة اجملاورة لثالث  ــى البحر والوحي اطاللة عل
ــران والواحدة  ــعودية واي ــت والس دول الكوي
ــال البصره عن  ــد انفص ــدول تؤي ــن هذه ال م
ــراق او حتى ال تكترث لالنفصال وهذا هو  الع
ــكيل  ــك ان هنالك محاولتني لتش الضرر ذل
ــة االقليم  ــرة أخفقتا في اقام ــم البص اقلي
ــرة وهل  ــم في هذه امل ــيكون االقلي ــل س فه
ستنفصل عن العراق وان كنا نستبعد ذلك 
ــري ولروابطهم مع  ــع البص ــة اجملتم لطبيع

العمارة والبصرة خاصة.

بغداد / البينة الجديدة
ــبت عن  ــن القيادي في ائتالف الوطنية حيدر املال امس الس أعل
ــه لكل ما طالبت به املرجعية خالل خطبة اجلمعة  دعم ائتالف
ــالن املرجعية  ــتغرابه من عدم اع ــرب عن اس ــة فيما اع املاضي
ــت عباءتها». وقال  ــي حاول االختباء حت ــراءة من كل سياس «الب
ــا طالبت به  ــة ندعم وبكل قوة م ــال «اننا في ائتالف الوطني امل
ــالء». مبيناً أن «ما طالبت  ــة خالل خطبة اجلمعة ب كرب املرجعي
ــعب العراقي على  ــاء الش ــب أبن ــي ذات مطال ــه املرجعية ه ب
ــادة التأكيد على هذه  ــة، بالتالي فإن إع ــنوات املاضي مدار الس
ــي وقت نعتقد  ــاف التظاهرات ف ــالة إليق ــب معناها رس املطال
باهمية استمرار التظاهرات كورقة ضاغطة من اجل اإلصالح». 
ــار وزراء ميتازون  ــرورة اختي ــال، أن «املرجعية أكدت ض ــاف امل وأض
ــعب العراقي على أساس  بالكفاءة وعدم التمييز بني أبناء الش
ــم املذهبية، وكنا نتوقع من املرجعية ان تؤكد أهمية  انتماءاته
ــاً ال ان يكون هذا  ــي كفئ ــس الوزراء عراق ــس مجل ــون رئي ان يك
ــاءة واالنتماء الوطني  ــاب الكف املوقع حكرا لطائفة على حس
خاصة ان العديد من قوى االسالم السياسي الشيعي صرحت 

باحتكارها لهذا املوقع وبدعم من املرجعية».

البينة الجديدة / سالي خليل
ــي وائل عبد اللطيف امس السبت عن  ــف اخلبير السياس كش
ــكيل  ــوارئ في حال عدم االتفاق على تش ــكيل حكومة ط تش
ــح لـ«البينة  ــي تصري ــد اللطيف ف ــدة. وقال عب ــة جدي حكوم
اجلديدة» ان«احملاصصة هي الصفقة التي اعتاد عليها احلكومة.

مبينآ انه في حال مت رفضها من قبل الشعب, فسيتم تشكيل 
ــيد على  حكومة طوارئ». واكد عبد اللطيف ان «املرجعية تش
ــة االولى», الفتا ان  ــوزراء ان يكون حازما بالدرج ــار رئيس ال اختي
«العبادي لديه الوقت للتغيير حال البالد نحو االفضل». واضاف 
ــتمرارها في حال  ــة تدعم املظاهرات وتدعو الى اس ان «املرجعي

عدم تغيير البالد لالفضل».

بغداد / البينة الجديدة
ــر الفايز,  ــابق عام ــادي بتحالف الفتح النائب الس ــح القي رج
ــكيل احلكومة إلى نهاية شهر أيلول  امس السبت, تأخير تش
ــيرا  ــم نتائج العد والفر اليدوي, مش ــبب تأخر حس املقبل بس
ــهر آب املقبل فيما ستصادق  إلى أن النتائج قد تعلن بداية ش
ــم احملكمة  ــن ومن ث ــواب الفائزي ــماء الن ــى أس ــة عل املفوضي
ــرز اليدوي قد تعلن  ــز إن ”نتائج العد والف ــة. وقال الفاي االحتادي
ــة االنتخابات  ــتصادق مفوضي ــهر آب املقبل فيما س بداية ش
ــرين  ــماء النواب الفائزين وتفتح باب الطعون للخاس على اس
ــة االحتادية». ــن احملكم ــم مصادقتها م ــو ١٥ يوم يت ــد نح وبع

ــس اجلمهورية مجلس  ــو رئي ــد املصادقة يدع ــاف أنه ”بع وأض
ــه ما يعني ان الشهر  النواب اجلديد الى االنعقاد واختيار رئيس
املقبل سيخصص فقط لترتيب أوضاع اجللسة األولى واختيار 
رئيس البرملان». وتابع الفايز، أن ”مجلس النواب سيصادق على 
ــح والذي سيكلف رئيس الوزراء املقبل  رئيس اجلمهورية املرش
ــكل احلكومة  ــه أي أن تش ــار وزرائ ــة واختي ــكيل احلكوم بتش

سيكون خالل ايلول املقبل».
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بغداد / البينة اجلديدة
بينت النائبة السابقة جملية العبيدي امس السبت ، أن زيارة مستشار مجلس 
امن إقليم كردستان مسرور بارزاني إلى الواليات املتحدة األمريكية حصلت إلثارة 
إن  بينت  فيما  املقبلة،  احلكومة  تشكيل  قبل  السياسية  واملشاكل  الفوضى 
مسرور يحاول استغالل أمر التحالفات كورقة ضغط لتحقيق عودة البيشمركة 
إلى املناطق املتنازع عليها.وقالت العبيدي في تصريح : إن ”زيارة مسرور بارزاني 
فضال   ، عليها  املتنازع  املناطق  الى  البيشمركة  عودة  ناقشت  واشنطن  إلى 
عن استغالل أمر تشكيل احلكومة املقبلة كورقة ضغط على بغداد لتحقيق 
إلى  يسعون  وبارزاني  ”واشنطن  إن  إلى  كركوك“،الفتة  إلى  بالعودة  مطالبها 
إثارة املشاكل السياسية في الوقت احلاضر لتأخير تشكيل احلكومة املقبلة“.
األمريكية  املتحدة  الواليات  من  املساعدة  لطلب  حصلت  ”الزيارة  إن  وأضافت 
لتحقيق شروط احلزب الدميقراطي الكردستاني بعودة البيشمركة إلى املناطق 
املتنازع عليها“، مبينة إن ”مطالب الكرد بالعودة إلى املتنازع عليها سيفتح 
الباب إمام تأخير تشكيل احلكومة ، فضال عن عدم حل اخلالف بني بغداد واربيل“.
وقت سابق،  بارزاني،في  إقليم كردستان، مسرور  أمن  وأجرى مستشار مجلس 
زيارة الى الواليات املتحدة لبحث جملة ملفات تتصل بـ ”الشراكة القوية“ بني 
احتادية  حكومة  تشكيل  ازاء  الكرد  رؤية  عرض  الى  باإلضافة  واربيل  واشنطن 

جديدة في العراق.

بغداد / البينة اجلديدة
ــبت ، خطاب املرجعية الدينية  ــن العلوي امس الس ــي حس اعتبر احمللل السياس
ــحب الثقة من  ــتاني انها مبثابة س ــيد علي السيس املتمثلة باملرجع األعلى الس
رئيس الوزراء حيدر العبادي والبراءة من الطبقة السياسية ”الفاشلة“.وقال العلوي 
ــحبا للثقة من العبادي ، فضال  ــي تصريح : إن ”خطاب املرجعية الدينية يعد س ف
ــرقت أموال الشعب“، الفتا  ــية الفاشلة التي س عن براءتها من الطبقة السياس
إلى إن ”اشتراط املرجعية بان يكون رئيس الوزراء القادم قويا وشجاعا وصارما تعد 
ــل في محاربة الفساد في الوقت  مواصفات جديدة ال تتوفر في العبادي الذي فش
ــتعدة بان تتحمل تبعات حكومة أفقرت  ــابق“.وأضاف إن ”املرجعية غير مس الس
ــاب مع  ــا إن ”خطابها يعد ثورة وتصفية احلس ــوال“، مبين ــت األم الناس واختلس

رئيس الوزراء حيدر العبادي ودعوة بان ال ينتخب مرة أخرى لتولي رئاسة الوزراء“. 
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بغداد / البينة اجلديدة
الوطني  االحتاد  ــف  كش
ــس  ام ــتاني,  الكردس
ــه  عزم ــن  ع ــبت,  الس
ــح ملنصب  ــدمي مرش تق
ــظ كركوك خلفا  محاف
ــوري الفائز  ــراكان اجلب ل
في االنتخابات النيابية, 
داعيا احلكومة الى اعادة 
ــس احلافظة  عمل مجل
ــام اخلدمية  ــي امله لتول

واإلدارية في املدينة.
وقال رئيس كتلة االحتاد 
احمد  احملافظة  مبجلس 
ــاد  ــكري إن ”االحت العس
ــتاني  الكردس ــي  الوطن
األكبر  ــة  الكتل بصفته 
احملافظة  ــس  مجل ــي  ف
ــق  احل ــك  ميتل ــه  فان
ــيح  بترش ــتوري  الدس

ــة  املدين ــظ  محاف
وبخالفه ال ميكن القبول 

مطلقا“.
ــكري، أن  ــاف العس وأض
لديه  ــي  الوطن ــاد  ”االحت
ــحني  املرش ــن  م ــدد  ع
لتولي املنصب وفي حال 
ــتئناف مجلس  عدم اس
ــيتم  احملافظة عمله س
املرشحني  أسماء  تقدمي 
االحتادية  ــة  احلكوم الى 
ــر“، داعيا  بشكل مباش
الى  االحتادية  ــة  احلكوم
ــس  ــل مجل ــادة عم ”إع
احملافظة النهاء اخلالفات 
ــر  ومتري ــية  السياس
مرشح احملافظ بحسب 
ــتور دون اثارة ازمة  الدس

سياسية جديدة“.

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
ــف الوطني عمار احلكيم امس  دعا رئيس التحال
ــية الى االجتماع على  ــبت، الكتل السياس الس
ــكيل احلكومة  ــة وتش ــروط الوطني ــة الش طاول
ــة  للحكوم ــه  دعم ــدا  مؤك ــأ،  االكف ــار  واختي
واجهزتها الرقابية في مشوار مكافحة الفساد 
ــان : ان «على  ــال احلكيم في بي االداري واملالي.وق
الكتل السياسية االجتماع على طاولة الشروط 
ــكيل الكابينة  ــراع في تش ــة بغية االس الوطني
املرتقبة واختيار االكفأ وفق تلك الشروط»، معربا 
ــده «املطلق ملا ورد من توجيهات ورؤى في  عن تأيي
ــي ما يتعلق  ــة الدينية العليا ف ــة املرجعي خطب
ــر احملدقة بالبالد وتاكيدها  بالوضع الراهن واخملاط
ــة اخلدومة  ــكيل احلكوم ــراع في تش ــى االس عل
ــق برنامج  ــة العالية وف ــوزراء يتصفون باملهني ب
ــح ورصني واختيار رئيس حكومة حازم  عمل واض
ــعب على  ــة القادمة وحثها الش ــوي للمرحل وق
ــة والبرملان عن  ــه اذا تنصلت احلكوم ــرض ارادت ف

وعودهم».
ــب املرجعية  ــن تاييده لـ»مطل ــرب احلكيم ع واع
ــا  عنه ــص  محي ال  ــرورة  ض ــالح  االص ــار  باعتب
ــي متنع االمتيازات  ــريع القوانني الت ودعوتها لتش

لشريحة دون غيرها مبا يحقق االنصاف والعدالة 
ــة  لـ»احلكوم ــه  دعم ــدا  مؤك ــة»،  االجتماعي
واجهزتها الرقابية في مشوار مكافحة الفساد 

االداري واملالي».

واعرب زعيم تيار احلكمة عمار احلكيم عن تأييده 
ــة الدينية  ــي خطبةِ املرجعي ــا وردَ ف » مل «املطلقِ

العليا فيما يتعلقُ بالوضعِ الراهن.

Öbj»€a@Âfl@Ú‘r€a@kzçÎ@lbéßa@ÚÓ–ñn€@ÒâÏq@Ú»‡¶a@Új�Å@Z@Ï‹»€a

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

أسسها الراحل  
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير
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بغداد / البينة اجلديدة / خاص
ــن  ع ــز  الفائ ــب  النائ ــد  اك
ــي، امس  ــد فهم رائ ــائرون،  س
السبت، ان انطالق التظاهرات 
ــبب  ــات جاءت بس واالحتجاج
ــبة  انعدام اخلدمات و ازدياد نس
البطالة بني فئة الشباب الذين 
ــتقبل والقوى  هم اعمدة املس
ــيراً الى  احلية في اجملتمع ، مش
ــي  ــن ه ــب املتظاهري ان مطال
مطالب مشروعة وهم يعبرون 
ــل سياسات احلكومة  عن فش
ــر سنة.وبني  ــة عش ملدة خمس

ــال هاتفي مع  ــي في اتص فهم
ــة  ــدة ) ان خطب ــة اجلدي ( البين

اجلمعة من كربالء املقدسة ا  
ــت خطبة داعمة ومؤكدة  كان
ــاندة للمظاهرات، مؤكداً  وس
ــة  املرجعي ــخيص  تش ــن  ع
ــة وبيان  ــاكل احلكومي للمش
مطالب املتظاهرين املشروعة 
ــج  نه ــر  لتغيي ــا  ومحاولته
ــاد  الفس ــة  ومحارب ــم  احلك
ــوق املتظاهرين،  ــة حق وصيان
ألن النهج احلالي يعتمد على 
احملاصصة وكأنه احلكم اصبح 
هو غنيمة تتقاسمها االحزاب 
ــا بينهم في  ــؤولني فيم واملس

ــم فهمي  ــذه احلكومة.وختت ه
ــة تعبر عن  ــة اجلمع بأن خطب
ــة وعدم رضاها  غضب املرجعي
ــة  العراقي ــة  احلكوم ــى  عل
ــة  ــاد واحملاصص ــبب الفس بس
ــوق املواطنني  ــدم توفير حق وع
ــا وضعت  ــا انه ــني كم العراقي
ــة القادمة  نهجا على احلكوم
ــه ويعتبر هذا النهج اخر  اتباع
ــا املرجعية الى  ــة تقدمه فرص
ــد ذلك على  ــة ومن بع احلكوم
ــعب التغيير ان لم يتغير  الش

نهج احلكم.

  البينة اجلديدة /خاص
تساءل القيادي في منظمة بدر السيد كرمي النوري بان جميع 
االحزاب ايدت خطبة املرجعية الدينة العليا التي القاها ممثلها 
ايدت  .. كما  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  كربالء مؤخرا  في 
.. فمن هو ياترى سرق العراق ؟ هل هم الفاسدون  التظاهرات 
تساؤالت  وجاءت  ؟  الصومال  في  املقيمون  ام   . املريخ  في 
وتأتي  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  له  تغريدة  في  النوري 
املواقف  التساؤالت في ظل مشهد تطفو على سطحه  هذه 

االزدواجية بشكل متداخل يثير احليرة حد الصدمة.

@ÜÌ˚m@laåy¸a@…Ó∫@Z@fiıbénÌ@âÏ‰€a
@Â‡œ@NN@paäÁbƒn€aÎ@ÚÓ»uäΩa@Új�Å
@ø@ÊÎÜçb–€a@·Á@›Á@_@÷aä»€a@÷äç
@_@fibflÏñ€a@ø@ÊÏ‡Ó‘Ωa@‚a@NN@ÉÌäΩa

بغداد / البينة اجلديدة
شهداء  دائرة  عام  مدير  كشف 
احلربية  العمليات  ضحايا 
واالخطاء العسكرية والعمليات 
االرهابية في مؤسسة الشهداء 

عن  املندالوي  طارق  السيد 
ارسال ٢٠٠ معاملة من الوجبة 
الثانية لشهداء ضحايا اإلرهاب 
الوطنية   التقاعد  هيئة  الى 
االرهاب. ضحايا  شهداء  قسم 

واضاف املندالوي في بيان تلقت 
منه  نسخة   ( اجلديدة  البينة   )
متاما  أكملت  املعامالت  هذه  ان 
االدارية  املتعلقات  كافة  من 
ومديرياتنا  دائرتنا  في  املتعلقة 

املعمولة  الضوابط  وحسب 
التقاعد  هيئة  على  بها.وأكد 
وفق  التقاعدية  الهويات  اصدار 
تعديل   ٢٠١٥ لسنة   ٥٧ قانون 

االول لقانون ٢٠ لسنة ٢٠٠٩.

@lbÁâ¸a@bÌbzô@Âfl@ÜÓËë@Ú‹flb»fl@200@›çäm@ıaÜËí€a@Úéç˚fl
·:@pbÌÏ:a@âaÜï�@@Ü«b‘n€a@Ú˜ÓÁ@µa

البصرة / البينة اجلديدة
اسعد  البصرة  محافظ  أعلن 
عن  السبت،  امس  العيداني، 
من  احملافظة  موازنة  إطالق 
مليارات   ٩ البالغة  البترودوالر 
ثماني  إقرار  أكد  فيما  دوالر، 
احملافظة.  في  ماء  محطات 
من  ”الكثير  إن  العيداني  وقال 
حملافظة  املستحقة  املطالب 
البصرة انطلقت، ومنها موازنة 
البالغة  البترودوالر  من  البصرة 
بدأت،  أميركي  دوالر  مليارات   ٩
وهي  املاء  مشروعات  وكذلك 

املصادقة  متت  دوالر    مليارات   ٣
عليها“.

هذا  كل  من  ”األهم  أن  وأضاف 
االستراتيجي  املشروع  هو 
واخلاص  األهم  وهو  املستقبلي، 

مت  حيث  البحر،  مياه  بتحلية 
ملياري  أكثر من  ويكلف    إقراره 
دوالر، حيث يجهزنا باملاء الصالح 
عن  فضالً  الكهربائية،  والطاقة 
إكمال مشروعات شبه مكتملة، 

مثل املدارس وغيرها“.
”مت  أنه  العيداني،  وأوضح 
في  ماء  محطات   ٨ إقرار 
إلى  باإلضافة  البصرة، 
إطالقات املياه لكي يتراجع 
شط  في  امللحى  اللسان 

العرب“.
الكهرباء  خطوط  وبشأن 
”مت  أنه  العيداني  أكد 
احملطات  من  الكثير  نصب 
من  وسواها  الكهربائية 
ننتظر  حيث  املشروعات، 
البصرة  مخصصات  إطالق 
مبالغ  وهي  احلدودية،  املنافذ  من 
إضافة  تشكل  أن  وميكن  كبيرة، 
نعمل  التي  للمشروعات  مهمة 

عليها في هذه احملافظة“.

â¸ÎÖÎ6j€a@Âfl@Úƒœb0a@Ú„ãaÏfl@÷˝üg@Â‹»Ì@Òäñj€a@≈œb™

 بغداد / البينة اجلديدة
السيد  الصدري  التيار  زعيم  دعا 
املاضية،  اجلمعة  الصدر،  مقتدى 
وقال  املتظاهرين.  قمع  عدم  الى 
على  نشرها  تغريدة  في  الصدر 
تويتر ، فساد ثم ظلم ثم قمع ثم 
غاز ثم ضرب يتبع فجريح وقتيل 
.. واسير في سجون الظلم يقبع 
؟!  .. يا سياسي اتظن  يا قيادي   ..
حتى  وال  ال   .. حسني  ال   .. علي  ال 
عمر .. لك يشفع .. إصلح احلكم 
.. فصوت الشعب يسمع .. صوت 
صوت   .. فزع  احلر  من  مظلوم 

مظلوم من الفقر جزع .. كفاكم 
قمعا للمتظاهرين.

العليا  الدينية  املرجعية  وتناولت 
في اخلطبة الثانية لصالة اجلمعة، 
(٢٧ متوز ٢٠١٨)، االوضاع السياسية 
خاللها  دعت  البالد،  في  الراهنة 
املتظاهرين  مطالب  حتقيق  الى 
بصورة عاجلة، وتشكيل حكومة 
باقرب وقت على أن يتحمل رئيس 
املسؤولية  كامل  القادم  الوزراء 
بالشجاعة  يتمتع  وان  اداءها  عن 
على  مشددة  واحلزم،  القوة 
في  صارمة  ضوابط  تطبيق 
املقبلة  الوزارية  الكابينة  اختيار 
والدرجات  العليا  واملناصب 
الرقابة  ديوان  دعت  كما  اخلاصة، 
اخلتامية  تدقيق احلسابات  إلنهاء 
واعالن  السابقة  للموازنات 
كما  عالية،  بشفافية  النتائج 
مقترحات  اخلطبة  خالل  قدمت 
قوانني الى مجلس النواب املقبل.

@b»‡”@·◊b–◊@@Z@âÜñ€a
ÂÌäÁbƒn‡‹€

وكاالت / البينة اجلديدة
اجلديد“  ”العربي  كشفت صحيفة 
فشل  عن  السبت،  امس  اللندنية، 
تأييد  على  باحلصول  السعودية 
تشكيل  بشأن  عراقي  سني 

احلكومة العراقية اجلديدة.
إن  لها  تقرير  في  الصحيفة  وقالت 
فندق  في  عقد  مغلقا  ”اجتماعا 
األردنية  بالعاصمة  ”فورسيزن“ 
سنية  عربية  قيادات  ضمّ  عمان 
ومحمد  الكربولي  جمال  أبرزها 
وأحمد  املطلك  وصالح  الكربولي 
ومثنى  املفرجي  وخالد  اجلبوري 

السامرائي“.
وزير  اللقاء  ”حضر  أنه  وأضافت، 

اخلليج  لشؤون  السعودي  الدولة 
خالله  جرى  الذي  السبهان،  ثامر 
املشاركة  القوى  من  جزء  توقيع 
حتظَ  لم  تفاهمات  وثيقة  على 
شاركت  التي  القيادات  كل  بتأييد 

في االجتماع“.
مصادر  عن  الصحيفة  ونقلت 
وآخرين  املطلك  ”صالح  إن  قولها، 
تفاهمات،  أي  على  التوقيع  رفضوا 
بعض  فساد  اعتبروه  ما  بسبب 
املوجودين في إشارة إلى زعيم حزب 
احلل جمال الكربولي وقيادات أخرى 
متحالفة معه ضمن ما يعرف اليوم 

بالعراق بـ(حتالف الكرابلة)“.

@Û‹«@fiÏñßbi@o‹íœ@ÚÌÖÏ»é€a@ZÚ–Ózï
ÚflÏÿßa@›Óÿím@Êdíi@?ç@ÜÓÌdm

بغداد / البينة اجلديدة
سيجري  احملافظة  من  وفدا  بأن  السبت،  أربيل،امس   محافظة  أعلنت 
نهائي  إتفاق  الى  للوصول  بغداداليوم  في  املعنية  اجلهات  مع  مباحثات 
حامد  حمزة  احملافظة  اعالم  مدير  أربيل.وقال  كركوك  طريق  فتح  بشأن 
في حديث ، إن «وفدا من محافظة أربيل يضم مدير شرطتها اللواء عبد 
اخلالق طلعت ومدير عام إعمارها هونر نوري وممثل لوزارة البيشمركة وممثل 
بغداد  في  املسؤولني  مع  مباحثات  سيُجرى  بغداد  في  االقليم  حكومة 

بشأن فتح الطريق الرابط بني أربيل وكركوك»، مبينا أن «املباحثات تهدف 
االخيرة  اللمسات  ووضع  عليها  االتفاق  مت  التي  النقاط  إستكمال  الى 
«اجلانبني  أن  حامد  الطريق».وأضاف  لفتح  اجلانبني  بني  النهائي  لالتفاق 
تباحثا االسبوع املاضي واتفقا على عدة نقاط أهمها انشاء جسر مؤقت 
حلني إعادة بناء اجلسر املدمر لتسهيل املرور على طريق اربيل كركوك وإدارة 
نقاط  «بعض  أن  الى  الفتا  التفتيش»،  نقاط  تتعلق  ومسائل  الكمارك 

االتفاق بحاجة الى موافقة مجلس الوزراء  ».

⁄Ï◊ä◊@’Ìäü@|nœ@Êdíi@ÔˆbË„@÷b–m�@›ïÏn‹€@‚ÏÓ€a@Êb»‡n£@ÖaÜÃiÎ@›Óiâc



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

@%@Âÿ€Î@bË‰«@Â‹»Ì@%@>€a@7πÖ˝œ@‚˝yc@Âfl
bÓ„bΩc@C7ÃñmD@·‹y@ÏÁ@bÁıb–Åg@…�néÌ

من الذي ساهم في تحقيق أحالم فالديمير

NO.2997.SUN.29.JUL.2018 العدد (٢٩٩٧) األحد ٧/٢٩/ ٢٠١٨ 

ــا يفعله بالطعام  ــض يراقب النمل وم ــو كان البع     ل
لكان االمر سهال ويسيرا ولكن النهج الذي يسير وفقه 
البعض ادى بنا الى مطبات وكوارث تسونامية بالفعل 
ــل الوضع االقتصادي للبلد بصورة مثلى  فالبد من تأهي
ونحن منتلك االدوات ولكن ليس االمر بالسهل للظروف 
التي مير بها البلد ووجود بعض االيادي التي حتاول عرقلة 
ــمعنا به شفاها ولم نره خرج الى حيز  التقدم الذي س
الفعل مرة واحدة مطلقا . ارادة البعض تقضي بالقضاء 
ــيء في هذا البلد وال يحتاج الى دليل قاطع  على كل ش
الثبات ان العراق بلد يتقهقر بخطوات شاسعة لغرض 
اسقاطه وسط الصحراء الكبيرة وقطع املاء والكهرباء 
ــاعد على احلياة . فماذا ادخر السياسي  وكل شيء يس
ــذا الوطن ؟ البعض ادخر ماال  واالقتصادي ومن يحب ه

لغرض الهروب خارج 
ــرون  واآلخ ــدود  احل
ــب  الذه ــروا  ادخ
ــة والعقارات  والفض
ــب من  ــم االغل واالع
الشعب ادخروا احلب 
ــود  واللح ــر  والفق
ــى طول  ــة عل املقام
ــد البلد املدمى  جس
ــذه؟  ه ــة  نتيج اي   .
ــم  يحل كان  ــن  وم
ــقوط  ــد س ــه وبع ان

ــة ان يؤول الوضع الى هذا املصير ؟ بلد ممزق  الديكتاتوري
ــة عن احلاجة دموع  ــات فائض احزاب متصارعة سياس
ــمرون عوائل  في كل مكان ارامل تفترش االرض آباء مس
ــعب منتفض فلماذا كل هذه املشاهد ؟  ــتغيث ش تس
ــى املنتفعني ومرت  ــريعا عل ــنني العجاف مرت س الس
ــي جعبة البعض  ــى الفقراء واحملرومني فهل ف بطاء عل
ــباب  ــعب وقد اخره الس ــيء آخر يود تقدميه الى الش ش
ــيئا سوى الكبت واحلرمان والفقر  جنهلها ؟ لم ندخر ش
ــا مصير  ــث خلفنا فم ــنني اخلوف الاله ــوز في س والع
ــترحم الذين تسببوا في  ــتأتي وهل س االجيال التي س
ــيئا  ــلفا ؟ التاريخ لن يترك ش خلق هذا الدمار املعد س
ــيء سيظهر  بالصوت والصورة واالدلة والوثائق فكل ش
ــيئا فالتاريخ  ــدا حتى الذين لم يدخروا ش ــا او بعي قريب

ادخر لهم كل شيء.
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جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

ال نحتاج اُّـ دليل قاطع 
الثبات ان العراق بلد 
يتقهقر بخطوات شاسعة 
لغرض اسقاطه وسط 
الصحراء الكبرية ويقطع 
عنه اِّـاء والكهرباء

اخترت، تفادياً للتوهان في تعقيدات 
شبكات جاسوسية وصفقات جتارية 
واختراق دول بابتكارات وسائط اتصال 
ــدث في مجاالت  ومعلومات هي األح
ــني الدول وفي  ــر في العالقات ب التأثي
أنظمة االنتخاب، تفادياً لهذا اخترت 
ــن عقل واحد من  اجملازفة باالقتراب م
ــوم في هذه  ــني اجملتمعني الي الرئيس
ــي نوعها وتاريخها  املدينة الفريدة ف
ــم املتاخمة  ــني العواص ــا ب ومكانته
ــئلة  أس ــية.هناك  الروس ــدود  للح
يصعب اإلجابة عنها اآلن ولكن يظل 
ــي محاولة االقتراب  طرحها مفيداً ف
ــني  ــات كال الرئيس ــن فكر وسياس م
بوتني وترامب على األقل خالل الشهور 
األخيرة. من هذه األسئلة على سبيل 
املثال فقط االستفسار السائد حول 
ــي  ــد ف ــر املتعم ــبب وراء التأخي الس
ــم. بوتني حترك  ــذا اللقاء امله ــد ه عق
ــرق  ــة. كان في الش ــي اجلهات كاف ف

ــزه وما عجز عن  ــى يتابع ما أجن األقص
ــب خالل مغامرته  إجنازه الرئيس ترام
ــيد كيم  ــع الس ــرحية م ــبه املس ش
ــمالية. كان هناك  ــا الش رئيس كوري
أيضاً يالحق لهاث الصني الدولة التي 
أطلقت لكل خياالتها العنان في وقت 
ــد الفهم أن  ــد، وعلى كل من يري واح
يوفر لنفسه وأجهزته الديبلوماسية 
والعسكرية واالقتصادية واحلزبية ما 
ــه حكومة الصني قبل أن تقرر أن  وفرت
ــارت تفصلها  ــنوات قليلة جداً ص س
عن هدف الوصول للقمة الدولية. كان 
ــرق األوسط واستقبل  أيضاً في الش
ــا وإيران بعد أن  ــادة من الهند وتركي ق
ــط  ــى من ترتيب أرصدته في وس انته
ــني مثل ترامب  ــيا ودول جواره. بوت آس
ــل ماكرون،  ــل مث ــر قلي ــى حد غي وإل
ــق أخرى من  ــم وآخرون في مناط كله
ــد  ــتعادة مج ــون باس ــم يحلم العال
ــدون أن  ــم. كلهم يعتق ــر لبالده غاب

ــتحق أن تكون لدولها  شعوبهم تس
ــة دولية أفضل، كلهم، ومعهم  مكان
شي رئيس الصني وتيريزا ماي رئيسة 
ــدة يلقون باللوم  ــة املتح وزراء اململك
ــى تقصير  ــوى خارجية أو عل ــى ق عل
ــم يحلمون  ــابقة. كله حكومات س
ــارق  خ ــد  بجه ــل  يعم ــم  وبعضه
ــتعادة  ــر، اس ــم األكب ــق احلل لتحقي
ــرى. يأتي  ــوذ واملكانة وأحالم أخ النف
في املقدمة فالدميير بوتني.أوالً: هيمن 
ــبق وهيمن على  ــني كما س ــى بوت عل
ــيوعيني والقياصرة على  أسالفه الش
ــتيقظ ذات  ــم أن يس ــواء حل ــد س ح
ــماً على  ــرب منقس ــد الغ ــوم فيج ي
ــه اخلالفات  ــد مزقت ــده وق ــه. يج حال
ــتهلكته احلروب االستعمارية أو  واس
ــيا  ــط النفوذ. خرجت روس حروب بس
ــة يحدوها  ــرب العاملية الثاني من احل
ــى حاله.  ــم الغرب عل ــل أن ينقس أم
ــس وكان التهديد الذي  ــدث العك ح
ــوفياتي الدافع  ــاد الس ــده االحت جس

ــبعني  ــد الغرب على امتداد س ليتوح
ــا  ــق عليه ــتحقت أن يطل ــاً اس عام
ــي. ألميركا  ــلم األميرك ــة الس مرحل
ــيرة  ــه ولكن ملس ــك في ــل ال ش فض
ــل مماثل.فجأة  ــدة األوروبية فض الوح
ــة زعيم  ــاحة الغربي ــي الس ــر ف ظه
ألميركا تسبب خالل شهور قليلة في 
إثارة شقاقات خطيرة داخل اجلماعة 
ــتقبل  الغربية. أثار أزمة ثقة في مس
ــادات النظام الدولي  وحدة الغرب وقي
ــزام باتفاق  ــبب رفض ترامب االلت بس
ــفارة  املناخ، وأزمة حول قراره نقل س
ــاور  ــدس من دون تش ــركا إلى الق أمي

ــة الغربية.  ــاء اجلماع ــع بقية أعض م
وأعاد فتح موضوع االتفاقية النووية 
ــرض عقوبات  ــران للتفاوض وف ــع إي م
ــا قرارات أصدرها  جديدة عليها. كله
ــاور مسبق  الرئيس ترامب من دون تش

ــني  ــاء الغربي ــن الزعم ــه م ــع أقران م
ــتركوا مع الواليات املتحدة  الذين اش
ــف أيضاً في  ــاق. أض ــي توقيع االتف ف
ــة، تعمده  ــة مبيت ــدو وكأنه ني ــا يب م
ــبع  ــة الدول الس ــواء قم ــب أج تخري
املنعقدة في كيبيك ثم تهديده فرض 
ــة على واردات أميركا  تعريفة جمركي
ــن أحالم  ــة وحليفة.م ــن دول غربي م
ــن عنها ولكن  ــي لم يعل فالدميير الت
لم يستطع إخفاءها حلم «تصغير» 
أملانيا. أملانيا في عرف ساسة العالم 
وتقدير مفكريه ال تزال قلب أوروبا. هي 

القلب النابض بأفكار الوحدة أوروبية 
ــورو واملؤثر  ــة الي ــادات منطق وباقتص
ــية للدول  ــات السياس ــي التوجه ف
األعضاء في االحتاد األوروبي. أوروبا من 
دون قيادة أملانيا القوية صارت الهدف 
ــيا لتحقيقه عبر  ــعت روس ــذي س ال
ــدار أو غيرها من  ــاقت األق السنني.س
ــيد دونالد ترامب  ــر الس خطط البش
ــاً ألميركا  ــض رئيس ــى البيت األبي إل
ــا وقادتها.  ــره ضد أملاني ــارس الك ليم
بذل أقصى ما يستطيع ليثير غضب 
ــة  باملعامل ــاول  ح ــركل.  م ــيدة  الس
ــن أيضاً  ــيئة، ولك ــخصية الس الش
ــار اجلرمية  بالكذب املتعمد عن انتش
في أملانيا بحجة سياسات التسامح 
ــركل مع  ــا حكومة م ــي تنتهجه الت
ــن. كان مفضوحاً  ــرة واملهاجري الهج
ــدت أخيراً  ــو» التي عق ــة «نات في قم
ــح املؤمتر  ــني افتت ــيل ح ــي بروكس ف
بحملة عداء ألملانيا. من هناك تواترت 
ــت على أن  ــي أجمع ــات الت التعليق
املبالغ  ــه  األميركي بهجوم ــس  الرئي
ــا بأنها تخضع  ــا واتهامه على أملاني
ــاد على  ــررت االعتم ــذ ق ــيا من لروس
ــول للرئيس بوتني  ــا كان يق غازها إمن
ــنكي، ها  قبل اجتماعهما في هلس
أنا أحقق لك أحد أهم أحالمك، أشوه 
ــأنها، هدية  صورة أملانيا وأقلل من ش
ــل اجتماعنا في  ــة قب ــر متواضع غي
ــتحق مقابالً  ــة تس ــنكي، هدي هلس
ــاً  أيض ــر  فالدميي ــالم  أح ــن  معتبراً.م
وتطبيقاً.  ــراً  الليبرالية فك ــفيه  تس
فعل ما يفعله الشعبويون األوروبيون 
ــتخدموا  ــني اس ــني ح ــر األوروبي وغي
الليبرالية.  ــة  ــة ملكافح الدميوقراطي
ــض دول أوروبا  ــا برملانات في بع وجدن
ــريعات حتد من  ــي إصدار تش تتفنن ف
ــع  ــامح م ــة أو تتس ــة الصحاف حري
ــني وتقيد  ــباب واملعارض اعتقال الش
ــرأي.  ــر وال ــر والتظاه ــوق التعبي حق
الليبرالية قد ال تعني الكثير بالنسبة 
ــــية في  ــب ســـياس ــعوب ونخ لش
ــة  ــا قيم ــة، ولكنه ــر متقدم دول غي
ــا إحدى أهم  ــد اعتباره ــرى إلى ح كب
ــة التي تزين بها الفكر  القوى الناعم
ــي. اآلن لم يعد لها  ــي الغرب السياس
ــود لعناصر  ــه والفضل يع البريق ذات
غير قليلة أهمها في رأيي هذه احلملة 
ــم أنظمة احلكم  اخملططة جيداً لدع
ــعوبها بحريات  ــي دول ال تتمتع ش ف
ــس  الرئي ــتهر  اش ــى  حت ــوق،  حق أو 
األميركي بأنه يحب الزعماء األقوياء. 
ــدهم ألنهم تخلصوا  ــل إنه يحس قي
من أجهزة احملاسبة والرقابة ومارسوا 
ال  ــم  فه ــتقاللية،  باس ــة  السياس
ــام أو صحف وأجهزة  يهتمون برأي ع
ــن أن الرئيس بوتني يحق له  إعالم. أظ
اآلن أن يحيي الرئيس ترامب على دوره 
ــيا أال وهو  في حتقيق حلم قدمي لروس

ــيد  ــتبداد الرش بناء عالم يعمه االس
وتقوده روسيا.تبقى أحالم أخرى حتقق 
ــير مبساعدة ترامب،  منها اجلزء اليس
ــل  ــاعدة ليحص ــاءت املس ــواء ج س
ــخصية  ــا على منفعة ش ــن بعده م

ــوط ابتزازه  ــى تخفيف في ضغ أو عل
ــركات روسية،  من جانب أجهزة أو ش
ــاعات  ــو ما تروجه على األقل اإلش وه
ــا أو يدحضها  ــة وقريباً يثبته املتداول

السيد موللر احملقق األميركي في هذه 
ــف الرئيس  ــه حني يق ــة، إذ إن القضي
ترامب، قائد الغرب، في محفل غربي 

ــني ومقارناً  ــن الرئيس بوت ــاً ع مدافع
ــن اجتماعه به  ــة يتوقعها م سالس
ــنكي بتعقيدات وتصرفات  في هلس
ــاء أوروبا في اجتماعاته معهم،  رؤس
ــق أحد أهم أحالم  فإنه يكون قد حق
ــم  ــاً، حل ــر خصوص ــيا وفالدميي روس
ــر من  ــات إمبراطورية الش محو ذكري
العقل الغربي. أحالم أخرى أكبر وأهم 
ــاعدة  ــتطيع ترامب املس ــن أن يس م
ــم تتجاوز  ــا خالل مدة ل ــي حتقيقه ف
ــالً أن الرئيس  ــني. أتصور مث ــد عام بع
ــعال حرب  ــح في إش ــب قد يفل ترام
ــبب في إضعاف االقتصاد  جتارية تتس
ــيرة  ــداً لتعطيل مس ــي متهي الصين
ــارعة نحو القمة. بوتني  الصني املتس
ــات املتحدة  ــأن تتمكن الوالي يحلم ب
ــني إلى حني  ــيرة الص ــن إبطاء مس م
تتمكن روسيا من استعادة مكانتها 
ــة.  ــة الدولي ــي القم ــاً ف ــاً ثاني قطب
ــيا أن وصول الصني إلى  ــى روس تخش
ــيا ال تزال خارجها سوف  القمة وروس
ــروط  ــني على فرض ش ــجع الص يش
ــيا. أظن لو  معقدة على انضمام روس
صدق هذا التحليل وأنصاره يتزايدون 
ــي  ــد ف ــع تصعي ــاً توق ــح ممكن ألصب
سياسات أميركا العسكرية في بحر 
ــرق  الصني اجلنوبي وضغوط في الش
ــدات الصني أو  ــف تعاق ــط لوق األوس
ــي الوقت  ــات أمامها، وف وضع العقب
نفسه حفز الصني على دخول سباق 
ــي أن تتكرر  ــاء أمالً ف ــليح الفض تس
ــي عجلت  ــان الت ــس ريغ ــة الرئي جترب
ــوفياتي. فالدميير  ــة االحتاد الس بنهاي
ــن كاهل  ــع الغرب ع ــأن يرف ــم ب يحل
ــة عليها،  ــيا العقوبات املفروض روس
ألم نفهم تصريح ترامب عن اعتقاده 
ــبه جزيرة القرم وضمها  أن احتالل ش
ــية عمل مشروع،  إلى األراضي الروس
ــى  ــة عل ــوة هائل ــه خط ــم نفهم أل
الطريق نحو تخفيف العقوبات؟.تلك 
كانت بعض أحالم الرئيس بوتني كما 
ــاه منها هنا يؤكد  تخيلناها. ما أوردن
ــد فرصة  ــي لن يج ــس الروس أن الرئي
ــتقبل لتحقيق هذه  ــي املس ــرى ف أخ
ــن من الفرصة الراهنة،  األحالم أحس
فرصة وجود الرئيس ترامب على رأس 
ــدة. لقد  ــات املتح ــي الوالي ــم ف احلك
ــس بوتني  ــب خدمات للرئي ــدم ترام ق
ــر في البيت  ــا كان ميكن لرئيس آخ م
األبيض أن يقدمها. بقي لنا أن جنلس 
ــنكي  اليوم ونترقب نتائج قمة هلس
ــس ترامب  ــون الرئي ــن أن يك وما ميك
ــاً بجميله أو  ــل عليه اعتراف قد حص
ــم تعلن بعد. ــأة على خدمات ل مكاف
ــة مثيرة.  ــي أمام حلظ احللف األطلس
ــاعدو ترامب  ــا مس ــة ظهر فيه حلظ
ــون وبانون، يروجون  وأعوانه مثل بولت
في قاعات مقر احللف لالتهام الصادر 
ــيدة  ــن الرئيس ترامب في حق الس ع
مركل وأملانيا بأنهما خضعتا لروسيا، 
وهي اللحظة نفسها التي يضع فيها 
ــاته النهائية على  ــق موللر ملس احملق
ــام الرئيس  ــبهة اته تقرير يحمل ش
ــوع في أعمال  ــب وأعوانه بالضل ترام
تخدم مصالح بوتني والدولة الروسية 

على حساب املصلحة األميركية.

ساقت األقدار من 
خطط البشر السيد 
دونالد ترامب إُّـ 
البيت األبيض 
رئيساً ألمريكا 
ليمارس الكره ضد 
أِّـانيا وقادتها

هيمن على بوتني كما سبق وهيمن على أسالفه الشيوعيني والقياصرة  
على حد سواء حلم أن يستيقظ ذات يوم فيجد الغرب منقسما على حاله

ترامب

بوتني

مريكل

 عقدت في 
هلسنكي عاصمة 
فنلندا القمة 
الروسية- األميركية 
واتى هذا االنعقاد 
وسط تطورات 
بالغة األهمية 
وحتضيرات أقلها 
معلن وصريح 
وأكثرها جرى في 
اخلفاء أو على األقل 
حتيط به نيات 
غريبة وتصرفات غير 
تقليدية. لن نعرف 
بالتأكيد أي من 
هذه التطورات التي 
وقعت في األسابيع 
األخيرة، ورمبا لو أردنا 
الوضوح األوفى، أي 
من التطورات التي 
وقعت في العامني 
األخيرين، وسبق 
وقوعها تخطيط 
مناسب وترتيبات 
داخلية وخارجية ما 
زالت عقول كثيرة 
عاجزة عن اإلمساك 
بتفاصيلها 
ومختلف أبعادها. 

جميل مطر 
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البصرة / البينة اجلديدة
ــية والفنية في  ــزت املالكات الهندس  أجن
فرع توزيع كهرباء البصرة أعمال مشروع 
ــات  ملضخ ــي  الكهربائ ــار  التي ــال  إيص
ــط العرب  ــة بقناة ش ــاه (ps٢) اخلاص املي
ــدد من املناطق  ــة . لضخ املياه لع األروائي
ــي اخلصيب،  ــة أب ــي أقضي ــكنية ف الس
ــيبة  ــرب وناحية الس ــط الع والفاو، وش

ــة في بيان  ــت املديري ــوب البصرة.وقال جن
ــية والفنية متكنت  ــالكات الهندس إن امل
ــط الكهربائي، بعد  ــاز عملية الرب من اجن
ــراءات الكفيلة  ــى اإلج ــوف عل ان مت الوق
ــة التي تواجه  ــكاالت الفني مبعاجلة اإلش
سرعة التوصيل لعدد من مضخات املياه 
ــار الكهربائي من محطة  وتغذيتها بالتي
ــغيلها  ــة لتش ــوس ) التحويلي ــو فل ( اب

ــكنية  ــخ املياه لعدد من األحياء الس وض
ــني في البصرة. ــف معاناة املواطن وتخفي

واضاف البيان «مت إجناز املشروع خالل فترة 
ــواع التجاوزات  ــع كافة أن ــام مع رف (٧) أي
عليه، لغرض تزويد هذه احملطة بالكهرباء 
ــتمرار تشغيل مضخات املياه  وضمان إس

وتوفير املياه للمواطنني.

@ÍbÓfl@pbÇöΩ@ÔˆbiäËÿ€a@âbÓn€a@fibñÌg@ Îäífl@fib‡«c@ãb¨a
ÚÓˆaÎâ˛a@lä»€a@¡ë@Òb‰”@

بغداد / البينة اجلديدة 
ــل  ــوط نق ــادة خط ــن اع ــاء ع ــت وزارة الكهرب اعلن
الطاقة اخلمسة الى العمل في املنطقتني اجلنوبية 
ــة ظهر امس  ــد خروجها من اخلدم ــمالية ، بع والش
ــع منظومة الكهرباء  ــرت الوزارة ان « وض االول . وذك
ــي خالل  ــه الطبيع ــى وضع ــيعود ال ــة ، س الوطني
الساعات املقبلة»، مشيرة الى ان « مالكات احملطات 
ــغيل الوحدات تباعاً في هاتني  التوليدية بدأت بتش
ــل الطاقة  ــت ان « خطوط نق ــني «.واوضح املنطقت
الكهربائية (الضغط الفائق) في املنطقتني اجلنوبية 
والشمالية ، هي (قادسية - ناصرية حرارية)، و(واسط 

ــة - ناصرية)،  ــة)، و(رميل ــط - ناصري ــارة)، و(واس - عم
ــوك - ديالى) «.وكانت وزارة الكهرباء اعلنت في  و(كرك
ــابق   عن فقدان نحو ٥٠٪ من الطاقة بسبب  وقت س
انفصال املنظومة الكهربائية في محافظات البصرة 

ــبب عارض فني طارئ حدث في  وذي قار وميسان بس
ــة كهرباء الناصرية احلرارية، وأدى ذلك العارض  محط
ــوط الضغط  ــة وخط ــات التوليدي ــروج احملط ــى خ ال

الفائق عن العمل.

@µa@ÖÏ»nç@ÚÓ‰üÏ€a@ÚflÏƒ‰Ωa@Z@ıbiäËÿ€a
Ú‹j‘Ωa@pb«bé€a@fi˝Å@Ô»Ój�€a@bË»ôÎ

بغداد / البينة اجلديدة / قاسم حوشي
مؤخرا  (ع)  علي  اإلمام  مستشفى  في  افتتح 
في  الطبيعي  بالعالج  متخصص  مركز  اكبر 
الكاظم  عبد  جواد  الدكتور   . الصدر  مدينة 
املركز  هذا  أن  بني  املستشفى  مدير  املوسوي 
يعد األكبر في مدينة الصدر في مجال العالج 

الطبيعي والذي يقدم خدماته إلى اكثر من ٢٠٠ 
عددا  يضم  املركز  أن  إلى  منوها   . يوميا  مراجع 
العالج  مجال  في  املتخصصة  الوحدات  من 
متخصص  مالك  وجود  عن  فضال   ، الطبيعي 

بالعالج الطبيعي وعيادة استشارية .

Ô»Ój�€a@x˝»‹€@å◊äfl@5◊a@Äbnnœa
H IÔ‹«@‚bfl�a@Û–ínéfl@ø@

متابعة/البينة اجلديدة 
زار القنصل العام للسفارة 
(د.  املانيا  في  العراقية 
جمعة)  مصطفى  محمد 
السيد وكيل وزارة الثقافة 
فوزي  واالثار  والسياحة 
يتلقى  حيث  االتروشي 
املشفى  في  العالج 
بفرانكفورت  ليطمئن على 
حالته الصحية متمنياً له 
والعودة  العاجل  الشفاء 
في  مهامه  ممارسة  الى 
واملهني.  الثقافي  الوسط 
قد  العام  القنصل  وكان 

بعث باقة ورد عطرة للسيد 
زيارته     اعقبتها  الوكيل 
عبر  جهته  من  للمشفى. 
سروره  بالغ  عن  االتروشي 
لهذه الزيارة الطيبة مشيداً 
وقنصلها  السفارة  بدور 

االواصر  تعميق  في  العام 
الشعب  وابناء  السفارة  بني 
املهجر.جدير  في  العراقي 
الزيارة جاءت بعد  ان  بالذكر 
بها  قام  هاتفية  اتصاالت 
في  العراقي  السفير  نائب 

السيد  املفوض  الوزير  املانيا 
(هاوري الطالباني) مع وكيل 
وتفقد  لالطمئنان  الوزارة 
واعداً  الصحية  حالته 
املعنوي  الدعم  بتقدمي  اياه 

والتواصل املستمر معه.

@Òâb–é‹€@‚b»€a@›ñ‰‘€a@NN@Ènzï@Û‹«@Êb‰˜‡ü¸a@“ÜËi
@ÔëÎäm¸a@ãÏœ@Úœb‘r€a@ÒâaãÎ@›Ó◊Î@âÎåÌ@bÓ„bΩa@ø@ÚÓ”aä»€a

االصيلة 
غابر  في  يحكى 
العصر والزمان ان ابنة 
القبائل  رؤساء  احد 
بحكمته  املعروف 
خلطبتها  تقدم  قد 
شاب من قبيلة اخرى 
االولى  عن  بعيدة 
وذهبت  الزواج  ومت 
زوجها  مع  العروس 
الى قبيلته التي تبعد 
كثيرا عن قرية اهلها.
وااليام  السنني  ومتر 
مع  العروس  وتعيش 
وفي  عز  في  زوجها 
وصل  االيام  احد 
قريتها  من  الناعي 
ابيها  بوفاة  ليخبرها 
اهللا  احلمد  فقالت 
تنزل  او  ثوبا  متزق  ولم 
التفتت  وهنا  دمعة 
وسألته  الناعي  الى 
والدي  خلف  ومن 
فالن  اخوك  لها  فقال 

بأعلى  صرخت  وهنا 
القبيلة  االن  صوتها 
ان  تعرف  فهي  دمرت 

اخاها من االراذل
زوجها  من  فطلبت 
الى  معها  يذهب  ان 
مع  لتعمل  قبيلتها 
هذا  لطرد  الباقني 
من  واملعتوه  الفاسد 
رئاسة القبيلة وحصل 
وعادت  ارادت  ما  لها 
الى  الطبيعية  احلياة 
القبيلة .(صار مفهوم 
يحتاجلها  لو  أغاتي 

تفسير؟) .

طالب العقابي

Ú«Îäífl@pbÓ‰flc

بغداد / البينة اجلديدة
ــة  االعاق ذوي  ــة  رعاي ــة  هيئ ــت  دع
وزارة  ــي  ف ــة  اخلاص ــات  واالحتياج
ــة  االجتماعي ــؤون  والش ــل  العم
ــا لغرض  ــى مراجعته ال ــتفدين  املس
ــن ذوي  ــخاص م ــات االش ــث بيان حتدي
ــن قانون رقم  ــتفيدين م االعاقة املس
ــال رئيس الهيئة  ــنة ٢٠١٣.وق (٣٨) لس
ــوي  ــر عبد الرزاق املوس القاضي أصغ
ــتفيدين الذين  ــان» ان عدد املس في بي
ــبعة  ــوا بتحديث بياناتهم بلغ س قام
ــيرا الى ادخال ما  آالف مستفيد ، مش
ــتفيدين  ــتمارة للمس يقارب ألفي اس
ضمن قاعدة البيانات».وأضاف ان املدة 

ــالت التحديث  ــتالم معام احملددة الس
ــهر اذا تطلب  ــتمر ألكثر من ش قد تس
ــنى  ــل بذلك، ليتس ــر متديد العم االم
ــال االجراءات  ــمولني إكم جلميع املش
ــث  لتحدي ــم  امامه ــال  اجمل ــح  وفس
ــتفيدين  بياناتهم.وتابع» ان على املس
املراجعه لتحديث بياناتهم لغاية يوم 
ــس املقبل املوافق الثاني من اب،  اخلمي
ــكات  ــني معهم املستمس مصطحب
ــخة  ــة واملصورة ونس ــة االصلي االربع
ــن يتخلف عن  ــرار الطبي، وم ــن الق م
ــة  ــه باملطالب ــقط حق ــة يس املراجع
ــون املمنوحة له».من  ــازات القان بامتي
ــس الهيئة  ــب رئي ــا، قالت نائ جانبه

للشؤون االدارية عبير اجللبي ان حتديث 
ــتفيدين  ــمل جميع املس البيانات يش
ــق امتيازات  ــة وف ــات الهيئ ــن خدم م
ــدة  قاع ــن  ضم ــني  والداخل ــون  القان
ــتفيدون من  ــم املس ــات ، ومنه البيان
ــوزارات واجلهات  ــادة (١٥) اخلاصة بال امل
 ، ــوزارة  ب ــة  املرتبط ــر  غي ــة  احلكومي
ــات العليا  ومايتعلق بالتقدمي للدراس
ــر  تذاك ــض  بتخفي ــاص  اخل ــد  والتأيي
ــان الصحي ، وكذلك  ــفر ، والضم الس
ــادة (١٦) اخلاصة  ــن امل ــتفيدين م املس
ــن ذوي االعاقة  ــبة (٥ ٪) م بتعيني نس
ــام واخملتلط و(٣ ٪) في  في القطاع الع
ــت ان حتديث  ــاع اخلاص.واوضح القط

البيانات يشمل ايضا املستفيدين من 
ــبة (١٠  ــادة (١٧) اخلاصة بإعفاء نس امل
ــوالت الضربيبة/ القروض  ٪) من املدخ
امليسرة ، وكذلك املستفيدين من املادة 
ــة  ــاءات الضريبي ــة باإلعف (١٨) اخلاص
على وسائل النقل الفردية واجلماعية 
والرقم املروري ، فضال عن املستفيدين 
ــادة (١٩) اخلاصة باملعني املتفرغ  من امل
ــبة للموظفني  بالنس ــرغ  التف (اجازة 
ــني  للمدني ــرغ  املتف ــني  املع ــب  ورات  ،
ــابقا  س ــتلمني  املس ــكريني  والعس
ــتفيدين من  ــتلمني)، واملس وغير املس
ــة  ــون ذوي االعاق ــازات قان ــي امتي باق

واالحتياجات اخلاصة .

·Ëmb„bÓi@sÌÜ§@ûäÃ€@bËn»uaäfl@µa@ÂÌÜÓ–néΩa@Ï«Üm@Ú”b«¸a@Îá@ÚÌb«â@Ú˜ÓÁ

بغداد / البينة اجلديدة
واصلت فرق وحدة السيطرة 
ــراض  االم ــل  نواق ــى  عل
ــة  ــة العام ــم الصح بقس
ملكافحة  فعالياتها  تنفيذ 
ــيطرة  نواقل االمراض والس
ــالل فعاليات  ــا من خ عليه
بنوعيه  املسائي  التضبيب 
ــة  ــارد و مكافح ــار و الب احل
ــر اجلحور  ــوارض و تعفي الق

في جانب الكرخ 

ــور نازك  ــك الدكت ــر ذل  ذك
ــم  القس ــر  مدي ــالوي  الفت
مضيفا استنادا لتوجيهات 
مدير عام دائرة صحة بغداد 
ــب  ــور جاس ــرخ الدكت الك
ــي و تنفيذا  لطيف احلجام
للخطة الوطنية للسيطرة 
ــراض  االم ــل  نواق ــى  عل
ــاون  بالتع و   ٢٠١٨ ــام  لع
ــدات النظيرة في  ــع الوح م
الصحية  الرعاية  قطاعات 

االعالم   ، ــل  (العام ــة  االولي
ــة  احملمودي  ، ــة  الطارمي  ،
 ، ــي  التاج  ، ــب  غري ــي  اب  ،
ــث قامت الفرق  ــدورة) حي ال
ــة بتنفيذ فعاليات  الصحي
النفايات في  ــات  رش جتمع
 ، ــة  الكاظمي  ) ــة  منطق
جكوك ، حي العدل ، القرية 
ــي اجلامعة ،  ــة ، ح العراقي
ــكني ،  ــع املطار الس مجم
الشعلة ، رحمانية الشعلة 

ــر ، العطيفية  ــي الفج ، ح
ــع الرجاء ،  ــة ، مجم ، احلري
ــاء ، رحمانية  مجمع القض
ــالوي ، الدوامن  ــرخ ، الع الك
 ، ــي  التاج  ، ــالميات  الس  ،
ــي  ــن ، ح ــف ، اجنادي املعال
التراث ، العامل ، الدورة ، ابو 
دشير ، قرية النصر و السالم 
، ناحية الرشيد ، الطارمية) 
الذباب  ــرة  حش ــة  ملكافح
ــة  فعالي ــراء  اج و  ــي  املنزل

ــة  املائي ــطحات  املس رش 
باالضافة الى تشكيل فريق 
من دائرتنا لغرض احلري عن 
ــى النزفية  ــات باحلم االصاب
ــال  ــا و ارس ــتبه به و املش

احلشرات الناقلة و املسببة 
ــراد) الى مركز  ــرض (الق للم
ــراض  ــى االم ــيطرة عل الس
االنتقالية لغرض التضبيب 

و التشخيص .

@@Ñäÿ€a@k„bu@ø@ûaäfl¸a@›”aÏ„@Úzœbÿfl@pbÓ€b»œ@›ïaÏm@@Ñäÿ€a@Úzï

بابل / البينة اجلديدة /  علي شريف
احلقوقي  اللواء  بابل  محافظة  شرطة  قائد  كرم 
وشهادة  شكر  كتاب  مع  الزغيبي  حسن  علي 
أيام  أمدها خمسة  أجازة  تقديرية فضالً عن منح 
إلحدى طواقم دوريات شرطة جندة احملافظة٠وذلك 
جلهودهم وإخالصهم وتفانيهم أثناء أدائهم مهام 
عملهم ، و ملوقفهم األخالقي بعد أن عثروا خالل 
عملية  إجراء  في  الرسمي  واجبهم  تنفيذهم 
املسح امليداني اليومي للمنطقة التجارية بشارع 
اجلمعية وسط مدينة احللة على مبلغ مالي بعملة 
اتصال  وجهاز  شخصية  ومستمسكات  الدوالر 
محمول وجدت داخل حقيبة نسائية تعود لعائلة 
حلّية  وقاموا بتسليم األمانة لذويها بعد التوصل 
أن  الزغيبي:  اللواء  الشرطة  قائد  وأكد   . اليهم 
كس الصورة احلقيقية لرجل األمن  طاقم الدورية عَ
، داعياً جلعل هذا  ، وكانوا مثاالً لألمانة واالخالص 
التكرمي حافزاً لهم في بذل املزيد من العطاء ، وأن 
يتخذهم زمالئهم قدوة لهم على نفس القدر من 
ة والعزمية ٠وفي سياق اخر أعلنت  املسؤولية والهمّ
قيادة شرطة محافظة بابل عن إلقاء القبض على 
تنفيذ جرميته  من  بعد ساعات  امرأة مسنة  قاتل 
بإسم  اإلعالمي  املتحدث  وقال  احلله٠  مدينة  في 
العناوي احلسيني:  العقيد احلقوقي عادل  القيادة 
بعد حدوث جرمية قتل المرأة مسنة تبلغ من العمر 

رأسها  أقدم شخص بضربها على  ٧٧ عاما حيث 
بواسطة مطرقة داخل منزلها الكائن في منطقة 
حي اإلمام وسط مدينة احللة٠شكل قائد شرطة 
الزغيبي   حسن  علي  احلقوقي  اللواء  احملافظة 
فريقاً للتحقيق ضم مدير مكافحة إجرام احملافظة 
العقيد  املتخصصني٠وأضاف  الضباط  من  وعدد 
احلسيني: لقد مت البحث والتحري وجمع املعلومات 
مرتكب  إلى  التوصل  مت  ساعة   ٢٤ من  أقل  وبعد 
شاب  وهو  عليه  القبض  وإلقاء  ومالحقته  اجلرمية 
مواجهته  بعد  صراحة  إعترف  انه  مؤكدا  ثالثني٠ 
االجراءات  باقي  إكمال  وسيتم  والقرائن  باألدلة 

القانونية لينال جزاءه العادل٠

@ÒÜ¨@ÚÌâÎÖ@·”bü@‚äÿÌ@›ibi@Úüäë@Üˆb”
â¸ÎÜ€a@Ú‹‡»i@bÓ€bfl@bÃ‹jfl@aÎÖb«c

بغداد / البينة اجلديدة
ــطون واعالميون من  وقف ناش
ــرفة  قضاء املعامل وقفة مش
ملدينتهم املعامل وهم يتابعون 
ــل  عم ــاعة  الس ــدار  م ــى  عل
ــال اجملاري  ــركات من اعم الش
ــاء  اكس ــال  واعم ــة  العمالق
الشوارع   ويتابعون ويشرفون 
على اكمال مستشفى املعامل 
ــرير . رغم كل  ــعة ١٠٠ س بس
ــي تعارضهم اال  ــب   الت املتاع
ــون وقفة واحدة من  انهم يقف
اجل النهوض بواقع مدينتهم 
احلبيبة ، حيث وجهت العوائل 
ــكرها  ــة ش ــك املنطق ــي تل ف
ــخاص  االش لهؤالء  وامتنانها 
ــيارة  ــب س ــن صاح ــل ع . ونق

ــل  ــة املعام ــي منطق ــرة ف أج
ــطني للعمل  ــه يدعو الناش ان
ــات بغداد  ــادة عملي بدعوة قي
ــبة  الى قضاء املعامل ومحاس
املتجاوزين على الشارع العام 

ــد بعض  ــه   وناش ــد اكمال بع
ــي  ــطني ف الناش ــني    املواطن
ــاف ظاهرة ركن  ــة اليق املنطق
ــيارت على الشارع العام  الس
ــي اماكن مخصصة  وركنها ف

ــوف  ــاحات الوق ــل س ــا مث له
ــابه ذلك بدال من ركنها  وماش
ــارع العام مما يسبب    على الش

الزحام في السير.

›flb»Ωa@ıbö”@ÔÓfl˝«aÎ@Ô�ëb‰€@Úœäífl@Ú–”Î

 البينة اجلديدة / عباس كرمي العلياوي 
يوماً   ٢٠١٨ متوز   ٢٦ املوافق  اخلميس  يوم  كان   
مدينة  لبغداد  التابع  الكتاب  لنادي  مميزاً 
أستضاف  اليونسكو حيث  األدبي _  األبداع 
الدكتور سوار جبار راضي للحديث عن كتابه 
( البحث عن الهوية في بعض أعمال الكاتب 
أن  علماً  والواقع)  اخليال  بني  موديايو  باتريك 
مت  أسيا  قارة  في  مدينة  أول  هي  بغداد  مدينة 

شكلت  وقد  األدبي  لألبداع  مدينة  أختيارها 
جلنة عليا لهذا الغرض بأمر من األمانة العامة 
بغداد  أمينة  السيدة  برئاسة  الوزراء  جمللس 
وتضم في عضويتها ممثلني من وزارتي الثقافة 
ورابطة  األدباء  وأحتاد  احلكمة  وبيت  والتربية 
اجملالس الثقافية البغدادية وكان احلضور الفتا 
للنظر بوجود نخبة راقية من األدباء والفنانني 

واملثقفني .

@@ aÜi˛a@Ú‰ÌÜfl@ÖaÜÃi@Ú‰¶@êcäm@ÖaÜÃi@Ú‰Óflc@

بعقوبة / البينة اجلديدة
املائية في ديالى اكثر  أزالت مديرية املوارد   
من ( ٦٠ ) جتاوزا على االنهر الرئيسية شمال 
املوارد  مدير  املعموري  مهند  .وقال  بعقوبة 

الفنية  الكوادر  ان  احملافظة   في  املائية 
االمنية  االجهزة  مع  وبالتعاون  املديرية  في 
التجاوزات  لرفع  مشتركة  حملة  نفذت 
بعقوبة  شمال  االروائي  اخلالص  نهر  على 

حيث متكنت من رفع اكثر من ( ٦٠ ) جتاوزا 
كانت تشكل تهديدا على احلصص املائية. 
جناحا  حققت  التي  احلملة  ان  وأضاف 
ناحيتي  الى  املياه  ايصال  في  أسهمت 

من  الكثر  املياه  وتأمني  وهبهب  سعد  بني 
(١٠٠) الف نسمة كانوا في وضع مأساوي 
بسبب قلة احلصة املائية التي أحلقت ضررا 

باالراضي والبساتني .

µbÌÖ@ø@ÔˆaÎâ¸a@ó€b®a@äË„@Û‹«@aãÎb£@H@VP@I@Âfl@är◊c@Ú€aãc

بغداد / البينة اجلديدة / شريف هاشم
مهلهل  محسن  الطالب  بحث  مناقشة  متت 
عداي واملوسوم ( معدل تكرار مضاعفات عملية 
 ( احللمي  النتوء   – اخلشاء  عظم  استئصال 
لالختصاصات  العراقي  اجمللس  الى  واملقدم 
واحلنجرة  واألذن  األنف  جراحة  بورد   – الطبية 
 ( البورد   ) شهادة  نيل  متطلبات  إحدى  وهي 
املصادف  األربعاء  يوم  وذلك في   ، وقد مت قبولها 
أ.د.محمد  الشهيد  قاعة  وعلى   ٢٠١٨/٧/٢٥
حسن العلوان في عمادة كلية الطب / اجلامعة 
املستنصرية ، وبني الباحث ان هناك عدة أنواع 
من املضاعفات التي من املمكن ان حتصل أثناء 
النتوء   ) اخلشاء  عظم  استئصال  عملية  وبعد 
احللمي ) ، والهدف من الدراسة هو اليجاد معدل 
العظم  استئصال  عمليات  مضاعفات  تكرار 
لتلك  املسببة  العوامل  ولتحديد  اخلشائي 
املستقبل  في  جتاوزها  ميكن  والتي  املضاعفات 

والستعمال هذه املعدالت للمضاعفات في أخذ 
موافقة املرضى الجراء هذه العمليات ، وتضمنت 
الدراسة على سجالت ٤٤ مريضا باألذن أجريت 
لهم عمليات استئصال عظم اخلشاء ( النتوء 
جدار  على  واحملافظة  احملافظة  غير   ( احللمي 
القناة لالذن اخلارجية مع رأب الطبلة واعتمدت 
واملرضيات  العملية  ونوع  واجلنس  العمر  على 

العمليات  ومضاعفات  العملية  أثناء 
معدل  ان  الدراسة  وأستنتجت   ، اجلراحية 
عظم  استئصال  عمليات  مضاعفات  تكرار 
هو  ملا  ومشابهة  منخفضة  كانت  اخلشاء 
املضاعفات  وان  العاملية  البحوث  من  منشور 
الدراسة هو استمرار  انتشاراً في هذه  األكثر 
سيالن األذن يليها تغير حاسة الذوق والتهاب 
موضع جرح العملية بينما كان معدل تكرار 
املرضيات األكثر انتشاراً هو النسيج التحببي 
والورم  الوسطى  األذن  عظيمات  تآكل  يليها 
مؤلفة  املناقشة  وكانت جلنة   ، الكوليسترولي 
من أ.د ايهاب طه ياسني ( رئيس فرع اجلراحة في 
كلية طب املستنصرية ) (رئيساً) وعضوية كل 
من أ.د عادل نعيم وأ.د عالء مطشر طالب واشراف 
أ.د قاسم ريسان دخيل ، هذا وحضرها مجموعة 

من األساتذة واألطباء وطلبة الدراسات العليا .

@âaäÿm@fiÏy@ÚÌäñ‰néΩa@kü@ÚÓ‹◊@ø@ÖâÏi@s°@Úí”b‰fl
ıbí®a@·ƒ«@fibñ˜nça@ÚÓ‹‡«@pb–«böfl

تهنئة من القلب الى العزيز ((رائد عبد الكرمي العلي 
مرور  في  اخلارجية  الطرق  قسم  رئيس  اجلاسم)) 
محافظة القادسية مبناسبة رفع الغنب عنه بأمر من 
معالي وزير الداخلية احملترم وترقيته الى رتبة عميد.. 
السادة  الن  الوزير  ملعالي  شكر  والف  مبارك  الف 

االعرجيني معروفني مبواقفهم في احقاق احلق .
عبد الجليل حمادي الربيعي

�ÊbËmÎ@äÿë

@ÒâÏn◊Ü€a @µg @Êbœä»€aÎ @äÌÜ‘n€aÎ @äÿí€bi @ÔëÏ„ @÷5nça @ÒÜÓé€a @‚Ü‘nm
@Û–ínéfl@ø–@ÊÏÓ»€a@Úyaä†@ÚÓˆbñÅc@ÚjÓjü –@Ü‡™@7fl˛a@Üj«@7j«
@ÛôäΩa @ú»j€ @ÊÏÓ»‹€ @ÚÓyaäu @pbÓ‹‡« @ıaäug @Û‹« @Ô‡Ó‹»n€a @ÚÓ‡√bÿ€a
@pbÓ‹‡»€a @Ü«Ïfl @‚ÏÌ @ø @Òãbu�a @…�‘i @oflb”Î @Òãb© @bË„a @Âfl @·Àä€bi
@’ÓœÏn€a@b:@Û‰‡n„@NN@ÛôäΩa@…fl@Ô„bé„�a@bË‹flb»m@Ÿ€à◊Î@NN@ÚÓyaä¶a

@@N@bË‹‡«@ø

äÌÜ‘mÎ@äÿë
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pb»ˆbí€a@ä�Åc
äñfl@ø

ــتخدمها جهات كثيرة للنيل  الشائعة من األدوات التي تس
من معنويات الشعوب وهدم الدول. ومع التطور التكنولوجي 
ــتخبارات، ولقيت  ــل أجهزة االس ــاد عليها من قب زاد االعتم
ــار الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرا إلى  رواجا كبيرا. وأش
ــهر  ــائعة خالل ثالثة أش ــر تعرضت لنحو ٢١ ألف ش أن مص
فقط. وهو رقم يكشف ضخامة االستهداف عبر هذه األداة.

ــت بصدد الدخول في أنواع الشائعات وأسباب االنتشار  لس
ــرح  ــاب متخصصون في ش ــذا الب ــة، ألن له ــرق املكافح وط
ــرة محددة، الحظها  ــاول االقتراب من ظاه ــألة، لكن أح املس
ــائعتي  كثيرون وتوقفوا عندها أو جتاوزوها، وهي متعلقة بش
التنازل عن األرض وتغيير احلدود.من أوائل الدروس التي يتعرف 
عليها الطلبة في الكليات العسكرية، معرفة خريطة مصر 
ــلل  وحدودها اخملتلفة، واألماكن التي تأتي منها اخملاطر ويتس
منها األعداء. تترسخ لدى اجلميع فكرة أن األرض مثل العرض، 
ــا كان حجمها. الدولة  ــتحيل التفريط فيها، مهم من املس
التي خاضت معركة قانونية ضارية السترداد كيلومتر واحد 
ــو أكثر أو أقل من  ــا يصعب عليها التفريط في ما ه في طاب
ذلك.هذه قناعة أصبحت راسخة أيضا لدى عموم املصريني، 
ــكيك ونثر  لذلك كانت من أكثر القضايا التي تعرضت للتش
الشائعات حولها. ومت استغالل كل حادثة وموقف وتطور له 
عالقة باألرض وانتشرت حوله مجموعة كبيرة من األكاذيب. 
جميعها تدور في فلك روايات خيالية عن التخلي على أجزاء 
ــي هذا الفضاء  ــائعة ف ــراب هذا البلد. املالحظ أن الش من ت
ــة العسكرية  ــتهدف ضرب العالقة القوية بني املؤسس تس
والشعب. وتتكاثر مالمحها بغرض التشكيك في التوجهات 
ــا. واجلديد أنها لم  ــز ثقة املواطنني فيه ــة لألولى، وه الوطني
تعد قاصرة على الداخل بل وصلت إلى ضرب العالقة مع دول 
وشعوب شقيقة.عندما كتبت األسبوع املاضي مقال «تفوق 
ــة املصرية في األزمة الليبية»، كان الهدف التوقف عند  الرؤي
ــتويني، األمني  ــة على املس ــه األجهزة املصري ــر تبذل دور كبي
ــتقرار في  ــاعدة في توفير األمن واالس ــي، للمس والدبلوماس
ــان االلكترونية التي  ــام املاضية قامت اللج ــا. خالل األي ليبي
ــوان وتقف خلفها قطر وتركيا باحلديث  حتركها جماعة اإلخ
ــة»، لتخريب دور  ــي ليبي ــف بـ«أطماع في أراض ــن ما يوص ع
القاهرة، وإيجاد ثغرة لتأليب الشعب الليبي على مصر وعدم 
التجاوب مع رغبتها في التهدئة واالستقرار وبناء املؤسسات 
ــر أن العزف على هذا الوتر، تكرر في  على قواعد وطنية. املثي
مرات سابقة مع السودان الذي هدأت العالقات معه ودخلت 
طورا إستراتيجيا يتجاوز التباين بشأن بعض القضايا. وكأن 
ــلهم  ــكأ اجلراح مع ليبيا يريدون تعويض فش من يحاولون ن
ــية  ــيلة رئيس ــودانية، التي كانت احلدود وس في احلالة الس

للتصعيد والتحريض عند أول خالف سياسي بني البلدين.

محمد ابو الفضل

رأي

وكاالت / البينة الجديدة
ــي فالدميير بوتني  أعرب الرئيس الروس
عن «استعداده للتوجه إلى واشنطن» 
ــره األميركي دونالد ترامب،  للقاء نظي
ــكو  ــا ترامب إلى موس ــدا أنه دع مؤك
ــا أثارت  ــة أولى بينهم ــك بعد قم وذل
اعتراضات كثيرة في الواليات املتحدة.
ــر صحافي عقده  ــال بوتني في مؤمت وق
ــبورغ على هامش قمة  في جوهانس
ــيا  ــد وروس ــل والهن ــس (البرازي بريك
ــن  «نح ــا)  إفريقي ــوب  وجن ــني  والص
مستعدون لدعوة ترامب إلى موسكو. 
ــه الدعوة وحتدثت إليه  لقد وجهنا إلي
ــتعد للتوجه إلى واشنطن». وأنا مس
إال أنه حذر قائال «سأكرر مجددا فقط 
ــن  ــة م ــروط املؤاتي ــرت الش إذا تضاف
ــاك»، مضيفا أن هذه  ــل العمل هن أج

اللقاءات مع ترامب «مفيدة».
ــال البيت األبيض إن الرئيس دونالد  وق
ــكو ما  ترامب منفتح على زيارة موس
إن يتسلم دعوة رسمية، وذلك بعدما 
ــه إليه دعوة. وقالت  قال بوتني إنه وج
ــاندرز املتحدثة باسم البيت  سارة س
ــس ترامب  ــان «الرئي ــي بي ــض ف األبي
ــتضافة الرئيس  يتطلع قدما إلى اس
ــنطن بعد بداية العام  بوتني في واش
وهو منفتح على زيارة موسكو عندما 

ــمية». وأشاد بوتني  يتسلم دعوة رس
ــي قائال «امليزة  ــا بنظيره األميرك أيض
األساسية لترامب هي أنه يسعى إلى 
ــوده للناخبني األميركيني». حتقيق وع

ــا خالل قمة  ــب وبوتني أبدي وكان ترام
ــوز موقفا  ــي ١٦ مت ــنكي ف ــي هلس ف
ــر الصحافي  ــدا نادرا خالل املؤمت موح
ــا في ما  ــا خصوص ــترك بينهم املش
ــي  ــات التدخل الروس ــق باتهام يتعل
ــية األميركية  الرئاس االنتخابات  في 
ــكو. وأعلن البيت  والتي تنفيها موس
ــة املقبلة  ــاء أن القم ــض األربع األبي
ــني والتي كانت مقررة  بني ترامب وبوت
ــنطن،  ــف في واش ــا في اخلري أساس
ــررا ذلك  ــام املقبل»، مب ــتتم «الع س
ــي التحقيق  ــرورة انتظار أن ينته بض
حول التدخل الروسي في االنتخابات 
ــبهات  وش  ٢٠١٦ ــام  للع ــية  الرئاس
ــح ترامب  ــق املرش ــني فري ــؤ ب التواط
ــول ترامب إنها  ــي يق ــني والت والكرمل
ــية». وقال وزير الدفاع  «حملة سياس
األميركي جيم ماتيس اليوم اجلمعة 
إن القمة التي جمعت الرئيس دونالد 
ــر  فالدميي ــي  الروس ــره  ونظي ــب  ترام
ــنكي هذا الشهر لم  بوتني في هلس
تسفر عن أي تغييرات في السياسة، 
ــدر إليه أي  ــا أنه لم تص مضيفا أيض

ــوريا. توجيهات جديدة بخصوص س
ــي وزارة  ــس للصحفيني ف ــال ماتي وق
الدفاع (البنتاغون) «حتدثت على الفور 
عقب قمة هلسنكي. اتصل بي كبير 
املوظفني ومستشار األمن القومي في 
البيت األبيض، لم تسفر القمة عن أي 
تغييرات في السياسة». وواجه ترامب 
ــد قمته  ــن االنتقادات بع ــة م عاصف

ــع بوتني في  ــبوع املاضي م ــي األس ف
هلسنكي بعدما بدا أنه يصدق على 
ــكو  ــي بأن موس تأكيد الزعيم الروس
ــية  لم تتدخل في االنتخابات الرئاس
األميركية عام ٢٠١٦. وخلصت أجهزة 
ــكو  ــرات األميركية إلى أن موس اخملاب
تدخلت للتأثير على نتيجة التصويت 
ــار  ــب، ويحقق مستش ــح ترام لصال

ــة ترامب  ــا إذا كانت حمل خاص فيم
ــض ترامب  ــروس. ورف ــع ال ــت م تعاون
االنتقادات وقال إنه أخطأ في التعبير 
ــنطن  ثم وجه دعوة لبوتني لزيارة واش
ــاء  أعض ــتجوب  اخلريف.واس ــي  ف
ــاء املاضي  ــيوخ األربع ــس الش مجل
وزير اخلارجية األميركي مايك بومبيو 
ــرية محتملة قد يكون  حول وعود س
دونالد ترامب قطعها لفالدميير بوتني 
ــنكي.وكان  ــالل قمتهما في هلس خ
ــس األميركي الذي اعتبر  موقف الرئي
متساهال حيال نظيره الروسي خالل 
القمة أثار استياء العديد من أعضاء 
ــت  وكان ــني.  األميركي ــرس  الكونغ
ــيوخ  جلنة اخلارجية في مجلس الش
ــتجواب وزير  ــرة الس ــعى منذ فت تس
ــن اجتماع  ــأن تقرير ع اخلارجية بش
ــة التاريخية بني ترامب  آخر هو القم
والزعيم الكوري الشمالي كيم جون 
ــنغافورة. ــران في س ــي ١٢ حزي أون ف

ــتجواب  اس ــى  عل ــم  إصراره وازداد 
ــنكي في ١٦  ــو بعد قمة هلس بومبي
ــي  ــر الصحاف ــا املؤمت ــوز وخصوص مت
ــن أعضاء  ــد م ــه العدي ــذي رأى في ال
ــني الدميقراطي  ــرس من احلزب الكونغ
واجلمهوري، تساهال كبيرا من ترامب 

حيال بوتني.

وكاالت / البينة الجديدة
ــزاب  ــن األح ــة م ــت مجموع رفض
ــية الباكستانية اجلمعة  السياس
النتائج التي أعطت الصدارة حلزب 
ــابق عمران  ــت الس ــل الكريك بط
ــريعية  ــي االنتخابات التش خان ف
التي جرت األربعاء وأعلنت تنظيم 
ــة باقتراع جديد. تظاهرات مطالب
ــن أحد  ــا فضل الرحم ــال موالن وق
ممثلي هذه األحزاب «برأينا حصلت 
ــك في أعقاب  ــرقة»، وذل عملية س
ــالم  اجتماع لنحو ١٢ حزبا في إس
ــهد االقتراع اتهامات  أباد بينما ش
ــذه  ــني ه ــن ب ــر. وم ــول تزوي بحص
ــالمية  األحزاب حزب الرابطة اإلس
ــريف الذي  ــهباز ش نواز بقيادة ش
ــاء بـ»عمليات تزوير  ندد منذ األربع
فاضحة» تعيد باكستان «٣٠ عاما 
ــوراء»، كما اعتبر أنه ضحية  إلى ال
مؤامرة بني اجليش والقضاء إلبعاد 
ــلطة. وكان القضاء  احلزب عن الس
ــابق  حكم على رئيس الوزراء الس

ــي متوز  ــذي أقيل ف ــريف ال ــواز ش ن
ــرة  ــاد، مثي ــة فس ــي قضي ٢٠١٧ ف
ــر سنوات  ــجن عش بالس للجدل 
ــبوعني  ومت توقيفه قبل أقل من أس
ــات. واعتبر  ــد االنتخاب ــى موع عل
ــني أن االنتخابات  ــن املراقب ــدد م ع
ــت من «األقذر» في تاريخ البالد  كان
بسبب عمليات التالعب املفترضة 
الكثيرة ملصلحة خان.وتابع موالنا 
ــخاص يقولون  فضل الرحمن «أش
إن لديهم الغالبية لكننا ال نعترف 
بذلك وال نريد أن نعطيهم احلق في 
ــم بعد هذه االنتخابات.  تولي احلك
ــا على املطالبة باقتراع  لقد اتفقن
جديد». وأضاف «سنعترض الطريق 
ــوص إذا توجهوا  ــؤالء اللص أمام ه
ــى أن  ــددا عل ــان»، مش ــى البرمل إل
ــاء الدميقراطية في البالد على  «بق
ــعب  ــا زعيم حزب الش ــك». أم احمل
ــو زرداري  ــتاني بيالوال بوت الباكس
ــي االقتراع وغاب  الذي حل ثالثا ف
ــا بقليل  ــال بعده ــاء فق ــن اللق ع

ــه يرفض  ــر صحافي إن ــالل مؤمت خ
ــج االنتخابات. إال أن جنل  أيضا نتائ
ــو التي  ــوزراء بنازير بوت ــة ال رئيس
ــام ٢٠٠٧ قال إنه  ــي الع اغتيلت ف
ــعى إلى إقناع التشكيالت  سيس
ــاركة  باملش ــرى  األخ ــية  السياس
ــي البرملان.وتأتي التصريحات في  ف
ــه حزب حركة  ــت الذي فاز في الوق
اإلنصاف بزعامة خان بـ١١٤ مقعدا 
ــيه،  ــان متصدرا منافس ــي البرمل ف
ــة أعلنتها  ــج جزئي ــب نتائ بحس
ــتان. اللجنة االنتخابية في باكس
ــي  األوروب ــاد  لالحت ــي  مراقب أن  إال 
ــن «قيود على  ــن القلق م أعربوا ع
ــر»، وأن االقتراع «لم  ــة التعبي حري
ــتوى» انتخابات  ــس مس يكن بنف
ــون أن «غالبية  ــع املراقب ٢٠١٣. وتاب
ــروا بجهود  ــن حتدثنا إليهم أق الذي
ــرار بحزب  ــة من أجل اإلض منهجي
الباكستانية- اإلسالمية  الرابطة 
نواز من خالل قضايا الفساد واهانة 

القضاء أو اتهامات باإلرهاب».
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وكاالت / البينة الجديدة
قال مسؤول قضائي تونسي إن 
ــلطات التونسية أطلقت  الس
ــراح رجل بعد أسبوعني من  س
ترحيله من أملانيا لالشتباه في 
ــالميا متشددا عمل  كونه إس
ــابق حارسا شخصيا  في الس
ــامة بن الدن.وقال سفيان  ألس
ــم  ــدث باس ــليطي املتح الس
ــي ملكافحة  القضائ ــب  القط
اإلرهاب إن السلطات قررت أنه 
ــة ملواصلة  ــد أدلة كافي ال توج
احتجاز سامي العيدودي، لكن 
ــتمر. تس ــوف  س التحقيقات 

وجماعات  ــة  املعارض ــت  وكان
ــي أملانيا قد  ــان ف حقوق اإلنس
ــرار ترحيل العيدودي  انتقدت ق
ــرض  يتع ــد  ق ــه  إن ــة،  قائل
ــتندت  للتعذيب في بلده، واس

ــرار محكمة بأنه ينبغي  إلى ق
ــي  عدم ترحيله.وتقدم التونس
ــتبه به بطلب للحصول  املش
على اللجوء في أملانيا في عام 

٢٠٠٦، لكنه لم يحصل عليه.
ــر الداخلية األملاني  واتهمه وزي
ــذي تبنى  ــر ال ــت زيهوف هورس
الهجرة  ــددا جتاه  نهجا، متش

ــا  في مايو/أيار بأنه كان حارس
ــال إنه  ــنب الدن وق ــخصيا ل ش
وزارة  ــت  ترحيله.وقال ــي  ينبغ
ــي تبرير  ــة ف ــة األملاني الداخلي
قرار ترحيله، إنه كان من املهم 
من الناحية السياسية ترحيل 
هذا املشتبه به بسرعة وإنها 
ــلطات  ــط على الس لم تضغ
ــتفاليا  في والية نورد راين فس
ــراء.  اإلج ــذه  ه ــل  لتعجي
ــات الترحيل أمر يخص  وعملي
ــدة في أملانيا  كل والية على ح
ــادي  االحت ــب  املكت ــال  عادة.وق
ــني في أملانيا،  للهجرة والالجئ
ــم بحكم احملكمة  إنه لم يعل
اإلدارية إال بعد ركوب املشتبه 
ــة لتونس  ــرة املتجه به الطائ
ــرار ترحيله  ــاء ق ــل. وج بالفع
ــنوات  ــر س ــد أكثر من عش بع

على رفض طلبه للجوء للمرة 
ــن  ــغ م البال ــل  ــى. والرج األول
ــا أقام في أملانيا  العمر ٤٢ عام
ــرين عاما، لكن  ألكثر من عش
ــتياء  وجوده أثار املزيد من االس
ــة املاضية  ــهر القليل في األش
ــديد  في حني تقوم برلني بتش
ــا ضد طلبات اللجوء  إجراءاته
على  العيدودي  املرفوضة.ودأب 
ــات، لكنه اعتقل  نفي االتهام
ــي  ــه ف ــران ومت ترحيل ــي حزي ف
ــرع األملاني  ــوز. وقال املش ١٣ مت
ــتر إن قرار  احملافظ أرمني شوس
ــتبه به  تونس اإلفراج عن املش
ــا بترحيله  ــت أن قرار أملاني يثب
ــة  لصحيف ــال  صائبا.وق كان 
كانت  «إذا  ــايتونغ  تس ــر  برلين
ــد  ق ــية  التونس ــلطات  الس
ــراحه، فهذا ينهي  أطلقت س

ــن أن يتعرض  ــه ميك ــدل بأن اجل
ــا  مضيف ــاك»،  هن ــب  للتعذي
ــا منعه من  ــي ألملاني أنه ينبغ
الدخول إليها مجددا إذا حاول 
ــادة  ــت تونس بإش ذلك.وحظي
االنتقالية  خلطواتها  ــعة  واس
ــذ عام ٢٠١١، إذ أنها صاغت  من
ــوق  احلق ــن  يضم ــتورا  دس
ــرت انتخابات  ــية وأج األساس
ــى حد بعيد  ــة وتفادت إل نزيه
الذي  ــي  السياس ــراب  االضط
شهدته دول أخرى في املنطقة.
ــة عن  ــات مدافع ــن جماع لك
أفرادا  ــم  تته ــان  اإلنس حقوق 
ــة أحيانا  ــزة األمني ــن األجه م
ــق  بح ــاكات  انته ــكاب  بارت
متشددين  بكونهم  ــتبه  املش
ــالميني. وترفض السلطات  إس

هذه االتهامات.

bÓ„bΩc@Èn‹ �yâ@Ôfl˝çg@ÖÜínfl@Â«@xä–m@è„Ïm

Êbné◊bi@ø@pbiaä�ôbi@âà‰m@pbibÇn„¸a@äÌÎåni@pbflbËma

وكاالت / البينة الجديدة
ــال عون أن  ــس ميش ــن الرئي أعل
ــيا  ــادرة التي اقترحتها روس املب
ــأن إعادة الالجئني السوريني  بش
ــودة نحو  ــن ع ــم تؤمّ ــى بلده إل
ــن في  ــئ موجودي ــف الج ٩٠٠ أل
لبنان، آمال أن تلقى هذه اخلطوة 
إعالن  ــاء  املتحدة.وج األمم  ــم  دع
ــتقباله املبعوث  ــداة اس عون غ
ــوريا  ــي إلى س ــي الروس الرئاس
ــندر الفرينتييف، في إطار  ألكس
ــق،  ــملت عمان ودمش جولة ش
ــيا  لبحث مبادرة اقترحتها روس
على الواليات املتحدة تنص على 
ــان عودة الالجئني  التعاون لضم
ــن قمة  ــد أيام م ــوريا بع إلى س
ــي  الروس ــني  الرئيس ــت  جمع
ــني واألميركي دونالد  فالدميير بوت
ــنكي.وقال عون  ترامب في هلس
ــة األمني  ــتقباله ممثل ــالل اس خ
ــي لبنان  ــألمم املتحدة ف ــام ل الع
ــل كارديل إن املبادرة «تؤمن  بيرني
ــوري من  ــودة نحو ٨٩٠ ألف س ع
ــم». وأوضح أن  ــى بالده لبنان إل
ــن جانبه  ل م ــكّ ــان «سيش لبن
ــؤولني  ــيق مع املس جلنة للتنس
ــذه الغاية،  ــروس املكلفني له ال
ــة  التقني ــل  التفاصي ــة  لدراس
ــال  ــودة، آم ــة الع ــة بآلي املتعلق
األمم  ــم  «دع ــادرة  املب ــى  تلق أن 
املتحدة لوضع حد ملعاناة هؤالء 
ــادرة  املب ــي  وتقض ــني».  النازح
الروسية بوضع خطة مشتركة 
ــل في  ــي عم ــاء مجموعت وإنش
ــا  ــم كل منه ــان تض األردن ولبن

باإلضافة إلى ممثلني عن البلدين 
ــيا والواليات  ــؤولني من روس مس
املتحدة. ويقدر لبنان راهنا وجود 
نحو مليون ونصف مليون الجئ 
سوري على أراضيه، بينما تفيد 
بيانات املفوضية العليا لشؤون 
ــل من  ــود أق ــن وج ــني ع الالجئ
نحو  األردن  ــتضيف  مليون.ويس
٦٥٠ ألف الجئ سوري مسجلني 
ــا تقدر  ــدة، فيم ــدى األمم املتح ل
عمان عدد الذين جلئوا إلى البالد 
بنحو ١٫٣ مليون. وعاد منذ أشهر 
ــوريني في  ــني الس ــات الالجئ مئ
ــي عمليات  ــان إلى بلدهم ف لبن
ــام اللبناني  ــن الع ــا األم يتواله
ــق. وشهد  ــيق مع دمش بالتنس
لبنان في ابريل/نيسان توترا بني 
وزارة اخلارجية ومفوضية شؤون 
ــي بعد إعالن األخيرة  الالجئني ف
عدم مشاركتها في عملية غادر 
ــوري من  ــا ٥٠٠ الجئ س مبوجبه
ــوريا.وأقدم  ــوب لبنان إلى س جن
ــيل  ــة جبران باس ــر اخلارجي وزي
ــات  ــاف طلب إيق ــى  ــا عل حينه
اإلقامة املقدمة لصالح موظفي 
املفوضية بعدما اتهمها بـ»عدم 
تشجيع النازحني السوريني على 
ــل تخويفهم» من  ــودة.. ال ب الع
ذلك، األمر الذي نفته املفوضية 
ــدة  املتح األمم  ــذر  باملطلق.وحت
ــة ودولية من  ومنظمات حقوقي
أن عودة الالجئني «ليست آمنة» 
بعد، رغم توقف املعارك في عدة 
ــددة على وجوب أن  مناطق، مش

تكون هذه العودة طوعية.

وكاالت / البينة الجديدة
ــرته  نش ــرا  تقري ــرائيل  إس ــدت  أك
ــأن الرئيس  ــة أميركية، أفاد ب صحيف
ــي دونالد ترامب طلب اإلفراج  األميرك
ــة باالتصال بحركة  عن تركية متهم
ــطينية  الفلس ــالمية  اإلس املقاومة 
ــرة املوافقة  ــاس) بينما نفت أنق (حم
ــس أميركي في  ــراح ق على إطالق س
ــرائيل إبرو أوزكان  املقابل. ورحلت إس
ــبوع من اتهامها  يوم ١٥ متوز بعد أس
ــع إلى حماس  ــوال وبضائ بتهريب أم
ــائحة،  ــرائيل كس زيارتها إلس خالل 
ــا وأثارت  ــة نفاها محاميه وهي تهم
ــة  صحيف ــرت  وذك ــا.  تركي ــب  غض
ــت اخلميس أن ترامب  واشنطن بوس
طلب من رئيس وزراء إسرائيل بنيامني 
ــة يوم  ــة هاتفي ــي مكامل ــو ف نتنياه
ــن أوزكان في إطار  ــراج ع ــوز اإلف ١٤ مت

ــعى البيت األبيض إلطالق سراح  مس
القس األميركي آندرو برانسون. وقال 
ــرائيلي طلب عدم نشر  ــؤول إس مس
ــمه «بوسعي أن أؤكد حدوث مثل  اس

هذا الطلب من الرئيس ترامب»، لكنه 
ــا إذا كان  ــل حول م ــدل بتفاصي لم ي
لذلك أثر على اإلفراج عن أوزكان. ولم 
ــفارة األميركية في القدس  تدل الس

ــي القبض  ــأي تعقيب. وألق ــة ب احملتل
ــون بزعم صلته بجماعة  على برانس
ــا وراء محاولة انقالب  تقول أنقرة إنه
ــت في ٢٠١٦، ونقل من احلجز إلى  وقع
املنزل عاء ليكون قيد اإلقامة اجلبرية 
ــب للتهديد بفرض  ــع إدارة ترام مما دف
عقوبات على تركيا العضو في حلف 
ــس  الق ــي  وينف ــي.  األطلس ــمال  ش
األميركي التهم التركية. وقالت أنقرة 
إنها لم توافق على أي مبادلة بني إبرو 
ــؤول تركي كبير  وبرانسون. وقال مس
ــا أبدا»،  ــاس له ــذه التقارير ال أس «ه
مضيفا «ليس لدى احلكومة التركية 
نية التدخل في استقالل القضاء في 
ــزت  ــرائيل احتج ــع أن إس البالد».وتاب
إبرو أوزكان «بتهم إرهابية زائفة».وفي 
ــس التركي رجب  ــابق ربط الرئي الس
طيب اردوغان مصير القس األميركي 

ــي املقيم  ــن الترك ــل الدي ــر رج مبصي
ــدة فتح اهللا غولن  في الواليات املتح
ــا محاكمته باعتباره  الذي تريد تركي
ــي  ــالب». وينف ــة االنق ــر محاول «مدب
ــي وقت اإلفراج عن  غولن التهمة. وف
ــؤول إسرائيلي آخر إن  أوزكان قال مس
ــباب اإلفراج عنها أنه تبني  من بني أس
للمدعني عند إعادة فحص القضية أن 
التهم املوجهة إليها ضعيفة بحيث 
لكن  ــراءات،  اإلج ــة  ــب مواصل يصع
اإلسرائيلي عمر خميسي  محاميها 
قال اجلمعة إنه يتعني سحب التهم 
أوزكان  ــكرت  وش ــا.  إليه ــة  املوجه
ــطنبول يوم ١٦  ــدى عودتها إلى اس ل
ــه أبدى اهتماما  متوز اردوغان قائلة إن
كبيرا بقضيتها. وقال خميسي إنه ال 
علم له بصفقة دبلوماسية شملت 

اإلفراج عن موكلته.

—€c@YPP@ÒÖÏ«@Â�fl˚m@bÓçÎâ
Êb‰j€@Âfl@âÏç@Äãb„@
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جهاد الخازن 

ــت»  قرأت في جريدة «هفنغتون بوس
ــت مقاالً مزعجاً جداً عن  على اإلنترن
ــة وآراء على مواقع  ــدات عنصري تغري
ــود واليهود  ــة تهاجم الس إلكتروني
ــف ال  ــال أدري كي ــا، ف ــدة ذاته واجلري
ــذه العنصرية  ــم كتّاب مثل ه يُحاك
ــت» جريدة  الكريهة.«هفنغتون بوس
ــتحق ناشرها التهنئة،  ليبرالية يس
ــة اجلريدة  ــكرت يوماً مؤسس وقد ش
ــد أن قابلتها في  ــا هفنغتون بع أريان
ــى ما أتذكر . هي طلبت  «دافوس» عل
ــاً للجريدة واعتذرت  مني أن أكتب رأي

ألنني أعمل في «احلياة» فقط.
ــني هم من  ــني األميركي كل العنصري
ــب الذي  ــس دونالد ترام ــار الرئي أنص
دافع عن جرائمهم في شارلوتسفيل 
ــذه صورة أحد  ــا . ومما قرأت: ه وغيره
ــب  ترام ــد  لدونال ــورة  (الص ــا  زمالئن
ــماً). كريس كومو، من محطة  مبتس

سي إن إن، يقول إن الرئيس لن يحترم 
ــو قتِلت، واملقصود  الصحافة حتى ل

لو قتِل العاملون فيها.

من بني ما قرأت عن اليهود:
«- لن يتذكرك أحد بعد أن نقتلك. أرى 
ــى أسرة  أن كاتب هذه الكلمات ينس

الضحية وأصدقاءه.
ــايلوك في  - صورة كأنها للمرابي ش
ــد  ــع كالم ال أري ــة» م ــر البندقي «تاج
ــايلوك كان  ــراره هنا. أعتقد أن ش تك
ــرحية  ــه في مس ــن نفس ــع ع يداف
ــاول االعتداء  ــبير قبل أن يح شكس

على أي شخص آخر.
- إذهب الى مكان آخر . ال نريدك هنا.

ــم أن خيانتك بالدنا اقتربت من  - اعل
نهايتها (بعد ذلك صورة لبنت)».

ــود خطأ  ــى اليه ــوم عل ــذا الهج ه
ــة  معتدل ــم  منه ــة  الغالبي ألن 
ــني نتنياهو  ــوا جميعاً كبنيام وليس

وجماعته.
ــول إن بعض اإلهانات  أتوقف هنا ألق
ال ميكن إطالقاً إعادة نشره، وإن هناك 
ــتهدف  إهانات لم أعرف هل هي تس
ــن إلى  ــود أو املهاجري ــود أو الس اليه
الواليات املتحدة ألن الكالم فيها قد 

يشمل اجلميع .
في اإلهانات املوجهة إلى السود التي 

ميكن نشرها التالي:

ــتعد أيها الزجني ألننا سنصل  «- اس
إليك ونقتلك.

- اتبع الذين قضوا قبلك. قدِّم فرصة 
. للعالم. اختفِ

ــاء  الفض ــن  م ــاً  مخلوق أن  ــو  أرج  -
اخلارجي يقتل أحد أقاربك، مثل أبيك 

أو أخيك أو ابنك.
- قصة حياتك خطأ. صححها بقتل 

نفسك.
- قد نقتلك ألننا منارس هذا النوع من 

الرياضة... القتل.
ــجرة في  ــى ش ــن أعل ــنق م - ستش
ــة  ــك احملكم ــد أن تدين ــة بع املنطق

ــدة. (وأنا أقول  بخيانة الواليات املتح
ــون بالدهم هم أقصى  إن الذين يخون
ــذي يعتبر كل  ــي ال ــني األميرك اليم

املواطنني اآلخرين خونة).
ــح هدفاً  ــل لك أن تصب ــن عم - أحس

للذين يتدربون على إطالق النار».
ــلم من  ــت» لم تس «هفنغتون بوس
ــرأت ملن  ــرف، وق ــني املتط ــران اليم ني
ــرأ عمود الوفيات كل يوم  زعم أنه يق
ــرر من اجلريدة  ــم مح أمالً بأن يرى اس
ن  ــاك مَ ــاً كان هن ــة. أيض اإللكتروني
متنى أن تالقي اجلريدة مصير «شارلي 

إيبدو» واإلرهاب الذي تعرضت له.
ــوع لكاتب عربي  ــرب ما في املوض أغ
ــا  أوردته ــي  الت ــارات  العب أن  ــي  مثل
وعبارات أخرى لم أجد طريقة مقبولة 
ــماء الذين كتبوها،  إليرادها حتمل أس
ــبباً لعدم محاكمتهم في  وال أرى س
ــان مثل  ــوق اإلنس ــد في حق ــد رائ بل
ــس دافع عن  ــات املتحدة. الرئي الوالي
ــفيل  ــي شارلوتس ــى اليمني ف أقص
ــة ولعله ال يزال  ــا قلت في البداي كم
يفعل ألن اليمني قاعدته االنتخابية.

ــو حوكم عنصري واحد أو أكثر لرمبا  ل
رأينا بدء نهاية مثل هذا العدوان على 

املواطنني من األقليات.
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جيسن فورمان

ــة التي تواجهها  ــدى التحديات الرئيس إن إح
ــم هو النمو  ــة في العال ــادات املتقدم االقتص
البطيء. فخالل العقد األخير، بلغت معدالت 
ــة ١٫٢٪ مقابل ٣,١٪  ــادات املتقدم منو االقتص
ــة والعشرين سنة املاضية. وقد  خالل اخلمس
ــت التاريخ أن النمو االقتصادي البطيء قد  أثب
ــامحا  ــل كرما وأقل تس ــل اجملتمعات أق يجع
ــاهم النمو  ــا. فمن املنطقي، إذا، أن يس وتنوع
البطيء الذي شهده العقد املاضي في ارتفاع 
نسبة القومية الشعبية بشكل خطير والتي 

بدأت تضفي بضاللها على عدد من الدول.  
ــي القرن  ــوادا ف ــرار العقود األكثر س وعلى غ
ــكل معارضة  ــذ القومية ش ــرين، تأخ العش
قوية ضد الهجرة و-بنسبة أقل- ضد التجارة 
ــتزيد القومية  ــك، س ــن ذل ــوأ م ــرة. واألس احل
السامة التي يعيشها العالم اليوم من بطيء 
االقتصاد الذي شجع ظهورها. ويعتمد اخلروج 
ــل بطريقة  ــرة الفارغة، والعم ــذه الدائ من ه
ــاح الكبير بعجلة  ــة، حيث يدفع االنفت فعال
ــا على جعل الهجرة  النمو - على األقل جزئي

مالئمة لألشكال الشمولية للقومية.
ــألة  ــان هذه املس ــل االقتصادية بش إن الدالئ
ــبة كبيرة  ــاهم الهجرة بنس ــة، إذ تس واضح
في النمو االقتصادي كما أن الهجرة أصبحت 
ضرورية أكثر من أي وقت مضى، ألن شيخوخة 
ــي  ــوالدة ف ــدالت ال ــاض مع ــكان وانخف الس
ــى ارتفاع عدد  ــادات املتقدمة تؤدي إل االقتص
ــذي ال يقابله نفس االرتفاع في  املتقاعدين ال
ــني لدعم هذا  ــني العامل ــباب احمللي ــة الش فئ

التقاعد .
 مما ال شك فيه أن املهاجرين يزيدون من حجم 
ــى توزيع هذه  ــرون عل ــن كيف يؤث ــور، لك األج

األجور؟ وهنا يبدو الدليل أقل وضوحا
ــكان اليابان الذين  فعلى سبيل املثال، بدأ س
بلغوا سن العمل باالنخفاض منذ ١٩٩٥. وفي 
ــبة ٧٠٪  ــكل املهاجرون نس االحتاد األوربي، ش
ــام ٢٠٠٠ إلى عام  ــد العاملة من ع ــن منو الي م

ــدة، تبقى الهجرة  ــي الواليات املتح ٢٠١٠. وف
العامل الرئيس وراء استمرار منو اليد العاملة. 
ــدة على العمال  ــدت الواليات املتح ولو اعتم
ــدة االمريكية  ــدوا في الواليات املتح الذين ول

لتراجعت اليد العاملة لديها.
ــي حتى ولو  ــيء إيجاب ــريع ش ــو الس  إن النم
ــاكنة كبيرة، ألن املهاجرين  كان عليه دعم س
ــا  ــي بدوره ــب الت ــون الضرائ ــني يدفع العامل
ــاهم في دعم املتقاعدين. وعلى العموم،  تس
ــع وجود  ــريعة م ــا بوتيرة س ــد م ــو بل أن ينم
ــاكنة حركية وفي تزايد مستمر أفضل من  س

بلد ساكنته تتقلص مثل اليابان. 
ــد العاملة،  ــن الي ــع م ــى الرف ــة إل  وباإلضاف
ــن الناجت  ــادة م ــي الزي ــرون ف ــاهم املهاج يس
ــد من خالل  ــرد الواح ــي اإلجمالي للف الوطن
الرفع من اإلنتاجية- أي، الكمية التي ينتجها 
ــون املهاجرين أكثر  ــل. وهذا راجع لك كل عام
استعدادا لدخول عالم املقاولة وبدأ مشاريع 
ــدأ حاملو  ــي أملانيا، مثال، ب ــة جديدة. وف جتاري
جوازات السفر األجنبية ما يصل إلى ٤٤٪ من 
املشاريع التجارية اجلديدة عام ٢٠١٥. وحسب 
تقديرات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
ــبة مشاركة املهاجرين  في فرنسا، تفوق نس
في االنشطة التجارية نظراءهم من السكان 

احملليني بنسبة ٢٩٪ ، وهي نسبة توازي املعدل 
ــي الواليات  ــة. وف ــبة للمنظم ــام بالنس الع
املتحدة األمريكية، يسحب املهاجرون براءات 
ــن املواطنني  ــرات أكثر م ــى ٣ م ــراع ٢ إل االخت
ــكان غير  ــم الس ــد إبداعاته ــني، وتفي األصل

املهاجرين أيضا.
 مما ال شك فيه أن املهاجرين يزيدون من حجم 
ــى توزيع هذه  ــرون عل ــن كيف يؤث ــور، لك األج
األجور؟ وهنا يبدو الدليل أقل وضوحا. فهناك 
بالتأكيد رابحون وخاسرون. لكن، بعد مقارنة 
ــذي بحوزتي  ــرح الدليل ال ــة، يقت اآلراء اخملتلف
ــاهمون في تخفيض أجور  أن املهاجرين ال يس
السكان احملليني. والواقع أنهم يساهمون في 

ــة أجريت في فرنسا،  الرفع منه. وأثبتت دراس
ــبة ١٪ من نصيب  ــاع بنس ــال، أن كل ارتف مث
ــا يزيد من  ــم م املهاجرين في العمل في قس
ــبة ٠٫٥٪. ويبدو أنه  ــب العمال احملليني بنس رات
ــي الرفع من  ــاهمتهم ف ــى مس ــة إل باإلضاف
ــب املهاجرون دورا  ــة اليد العاملة، يلع إنتاجي
ــني، وبالتالي،  ــال احمللي ــارات العم ــال مله مكم

مساعدتهم على ربح املزيد من املال.
ــى االقتصاد،  ــزت اهتمامي املهني عل لقد رك
ــو.  ــو دور النم ــي ه ــور موضوع ــذا، كان مح ل
ــذا ليس العامل  ــح في األمر أن ه لكن الواض
ــعبية.  الش ــة  القومي ــور  ظه وراء  ــس  الرئي
فالدول املتقدمة تتغير ثقافيا وهذا أمر مهم، 
ــرة، ففي الواليات  ــر أهمية من الهج ورمبا أكث
ــبة الساكنة التي  املتحدة مثال، ارتفعت نس
ــها خارج البالد من ٥٪ عام  ــقط رأس كان مس
ــار  ــى ١٤٪ في الوقت الراهن. وكما أش ١٩٦٠ إل
ــة هافارد في  ــا مونك من جامع إلى ذلك ياش
ــل الدميقراطية،  ــاس مقاب ــه املعمق الن كتاب
ــذ احلركة األخيرة  ــبة من كانت تلك أعلى نس
ــات املتحدة  ــة للمهاجرين في الوالي املناهض
ــهدته  ــر األصفر» الذي ش ــة: «اخلط االمريكي

الواليات املتحدة في أوائل القرن العشرين. 
  وعرفت الدول املتقدمة األخرى ارتفاعا مماثال، 
ــويد مثال،  ــر من ذلك أحيانا. ففي الس بل أكث
ــدوا خارج  ــكان الذين ول ــبة الس ارتفعت نس
ــى ١٩٪ في الوقت  ــام ١٩٦٠ إل ــد من ٤٪ ع البل
ــن، لتمثل بذلك حتوال أكبر من ذلك الذي  الراه
ــهدته الواليات املتحدة األمريكية. وهناك  ش
ــدول عندما يتعلق  ــام جميع ال خيار واحد أم
األمر بالهجرة. فهي إما أن تدفع ثمنا اقتصاديا 
ــاء، أو أن حتصل على  ــة اإلقص ــع منهجي لتتب
أرباح اقتصادية بفضل االنفتاح الكبير. ورغم 
أن السياسات العامة قد تساعد على ضمان 
حتقيق املصالح من االنفتاح، يجب أن ال نغفل 
ــي  ــتويني السياس كونها محدودة على املس

واالقتصادي.
ــول  ــن احلل ــد م ــو أبع ــا ه ــى م ــا إل  وإذا نظرن
ــب  ــي اجلان ــر ف ــا أن نفك ــية، فعلين السياس
ــن يجلبوا  ــن ل ــع أن املهاجري ــي ونتوق الثقاف
ــط بل  ــة فق ــر مختلف ــات نظ ــم وجه معه
سيدخلون بلدهم اجلديد بصفتهم مواطنني. 
وهذا يعني التحدث باللغة وتشريف التقاليد 
ــي خالل مناقشة  الوطنية، وكما رأيت بنفس
هذه القضايا في منتدى اللقاءات االقتصادية 
ــا، فهم  ــس، في فرنس ــس أون بروفان في إيك
ــجعون منتخب كرة القدم الوطني أيضا.  يش
ــعي  ــة التي يجب علينا الس ــك هي الرؤي وتل
وراءها بخصوص الهجرة والوطنية الشاملة 
مبا في ذلك تطوير فريق كرة القدم، خاصة في 

بلد مثل الواليات املتحدة .

تأليف
 *الدكتور جواد كاظم البيضانـي

ــن اجلماعات  ــالم وغيرها م ــار اإلس   أنص
ــة  احلرك ــم  رح ــن  م ــت  خرج ــة  اجلهادي
ــح  تالق ــاك  هن ــي  وبالتال ــالمية  اإلس
ــارات، وميكن  ــذه التي ــني ه ــي ب ايديولوج
إن  ــد  تعتق ــات  اجلماع ــذه  ه إن  ــول  الق
ــا يتعرض له  ــو رد فعل مل ــا تقوم به   ه م
ــال عن مال  ــتان فنق ــلمون في كردس املس
ــوا من  ــالميني بلغ ــأن :(( اإلس ــكار ف كري
الضعف منزلة ترمي فيها املصاحف في 
ــليمانية واربيل في املرافق  حلبجة والس
الصحية للمساجد ، وهم ال يستطيعون 
ان يسيروا مظاهرة ضده . يشتم الرسول 
(صلى اهللا عليه واله وسلم) علنا، وتهان 
املقدسات اإلسالمية جهارا دون إن يحدث 
ــالم  ــباب اإلس ذلك رد فعل.. مئات من ش
ــت دون محاكمة أو  ــجون الطواغي في س

توجيه تهمة....))
ــالميني  ــع اإلس ــك دف ان ذل ــد      ويعتق
للتصدي ملثل هذه اإلعمال على إن األكراد 
يصفون حكم هذه اجلماعة باجلحيم بل 

ــت لنفوذهم  ــرى التي خضع ــل الق إن أه
ــول :» إذا كانت  ــم بالق ــون حكمه يصف
ــت  ــم مريحة فهي ليس ــاة في جهن احلي
ــالم)) إن جهنم  ــع (( أنصار اإلس كذلك م

أفضل من العيش معهم» ( ).
ــا إن جماعة االحتاد الوطني خاضت      كم
معارك مع أنصار اإلسالم ألنها أتهمتهم 
مبمارسة ضغط على السكان وان اعمال 
ــي محيط املناطق  االغتيال التي حتدث ف
التي كانت خاضعة لسيطرتهم إمنا كان 

لينفذها أعوان هذه اجلماعة .
ــت  ــكان كان ــة الس ــر إن جترب       والظاه
ــة حيث تعرض  ــية مع هذه اجملموع قاس
ــف واالضطهاد وحجب  السكان للتعس
ــة  ــى ممارس ــم عل ــل مت إجباره ــات ب احلري
ــي  ــعائرهم الت ــن ش ــة ع ــوس غريب طق
ــذي  ــم ال ــر إعماله ــن اخ ــوها ، وم مارس
وصف بأنه رصاصة رحمة لهذه املنظمة 
ــة املزارات  ــور الصاحلني واهان هو نبش قب
ــالم  الدينية غير مراعية خلصوصية اإلس
ــيخ  ــتان فقد مت نبش قبر (الش في كردس
ــام الدين) في قرية (باخه كون) قرب  حس
ــى مقابر العامة . ما  بيارة ونقلوا رفاته إل
تسبب بألم للسكان احملليني وبدأ الناس 

يظهرون تذمراً من هذه التصرفات.
ــاول  ــذي ح ــكار ال ــال كري ــع امل ــم ينف ول
ــأن أفراداً  ــاس وإقناعهم ب ــترضاء الن اس
ــذه اإلعمال  ــة قاموا به ــذه املنظم من ه
ــه، غير أن هذه احلادثة قاربت بني  دون علم

ــتان (االحتاد  ــني في كردس احلزبني الرئيس
ــتاني)  الكردس ــي  والدميقراط  ، ــي  الوطن
ــبندية وأصبح  مع إتباع الطريقة النقش

خصمهم واحداً .
ــذه التنظيمات اخلناق  ــد ضيقت ه      لق
ــالل جلوئها ملثل هذه  ــها من خ على نفس
ــام تبلور  ــق أم ــت الطري ــال وقطع األعم
ــا عجزت عن  ــا عندم ــا وحضوره أفكاره
ــة التي أصبحت  التكيف مع الدميقراطي
ــتان ،  ــن احلياة اليومية في كردس جزءا م

وبالتالي ال ميكنها أن تفرض ثقافات أخر 

الفصل الثالث 
ابرز اِّـنظمات والحــركات الجهادية 

َّـ كردستان العراق:
ــل وأهمها التي ادت  ــي اميز العوام    لعل
ــلفية)  ــى ضعف احلركة اجلهادية (الس إل
ــو تعرضها إلى  ــراق ه ــتان الع في كردس
دت من  انقسامات متتالية أضعفتها وحّ
ــرض ابرز تلك  ــبق ع قدراتها وتأثيرها. وس
ــن رحم احلركة  ــات التي خرجت م املنظم
ــام  ــي اصابها االنقس ــالمية، او الت اإلس
ــية  ــم بفعل املتغيرات السياس والتهش

الداخلية والتدخالت االقليمية.
ــات  ــر واخلالف ــباب التناح ــت أس   وعرض
ــامات  الداخلية التي نتجت عنها انقس
ــج  املنه ــن  ع ــالً  فض ــة،  وعنيف ــادة  ح
ــذه املنظمات  ــد ه ــذي افق ــري ال التكفي
ــة، وبالتالي جعلها  ــا اجلماهيري قاعدته
ــض  ــف. وراى بع ــآكل والضع ــة للت عرض
ــت  ائتلف ــات  املنظم ــذه  ه أن  ــني  الباحث
ــالم التي  ــة واحدة هي انصار اإلس مبنظم
ــن املنظمات  ــدداً ليس بقليل م ضمت ع
اجلهادية (التكفيرية) في انحاء مختلفة 
ــام ٢٠٠١م، احتدت كل  ــن العراق. ففي ع م
ــة التوحيد  ــة حماس ومنظم من منظم
ــالمي)، ثم  مكونتني(جبهة التوحيد االس
ــوران الثانية،  ــا مع قوة س احتدتا بدورهم
ــبتمبر  ــالم )، وفي س ــد اإلس مكونني(جن
ــاح االصالح  ــدوا مع جن ــول٢٠٠١) احت (أيل

ــالم)  ــكار). مكونني (أنصار اإلس ــال كري (م
الذي شهر السالح بوجه حكومة اقليم 
كردستان العراق. وحتالفت جماعة انصار 
ــوة تكفيرية اخرى  ــع ق ــالم الحقاً م اإلس
ــنة)  ــم (أنصار السُّ مكونني تنظيماً باس
ــراق  ــة الع ــرف بـ(دول ــا ع ــتركني مب ومش
ــالمية) ، بيد ان هذه الرواية لم تكن  اإلس
ــن ان  ــا وميك ــي كل تفاصيله ــة ف دقيق
ــف القارئ ذلك من خالل االطالع  يستش
على مراحل تأسيس كل منظمة من هذه 
ــلحة  ــا ابرز الفصائل املس ــات. ام املنظم
ــتقلة  ــة للحركات اجلهاية او املس التابع

فعلى النحو االتي: 
ــوة حمزة)  ــت (ق ــوة حمزة) : تأسس ١- (ق
ــة النائية  ــرى احلدودي ــام ١٩٨٧ في الق ع
ــليمانية، وال  ــة إلى محافظة الس التابع
نعرف دوافع قادة هذه القوات باختيارهم 
ــك يرتبط مع  ــم حمزة لهم، ولعل ذل اس
اميان املسلمني بشخصية حمزة بن عبد 
املطلب عم النبي محمد. وقوة حمزة من 
اذرع احلركة اإلسالمية، كانت حتت قيادة 
ــر، وخاضت هذه القوى  ــيخ علي بابي الش
ــبون بأصابع  ــراداً يحس ــت اف ــي ضم الت
ــوات احلكومية  ــاالً عنيفاً مع الق اليد قت

العراقية. 
٢-منظمة(جند اإلسالم): حركة جهادية 
ــلحة وليس لديها تنظيم  ــلفية مس س
ــي، وال متثل ذراعاً عسكرياً ألي من  سياس
ــالمية  ــية اإلس القوى واألحزاب السياس

ــذه املنظمة خرجت  ــة االخرى. وه ردي الكُ
ــالمية)  ــدة اإلس ــة الوح ــم (حرك من رح
ــان (حركة الوحدة  ــابقاً ف وكما نوهنا س
ــالمية) تعرضت إلى انشقاقات بعد  اإلس
ان رفضت بعض التيارات داخلها النتائج 
ــا الثاني الذي  ــض عنها مؤمتره التي متخ
عقد في ٣٠ اب عام ٢٠٠٠، ويبدو ان بعض 
اجلماعات التي كانت تعمل ضمن احلركة 
حاولت ان تلغي نتائج االنتخابات، بيد أن 
اتباع الشيخ علي بابير أصروا على قبول 
ــاس أن االنتخابات متت  ــج على أس النتائ
ــفافية وان معظم اعضاء  ــن الش بجو م

ــا كانوا حاضرين وممثلني  احلركة وقياداته
 . ــر حيث بلغ عددهم (٨٠٠) عضوٍ في املؤمت
ــذه احلركة الذين  ــر ان بعض اعضاء ه غي
ــيخ (علي  كانوا يعملون ضمن خط الش
عبد العزيز) فضلوا الغاء هذه االنتخابات 

والعودة إلى أسلوب التعيني.
يتبع

 
للدراســات  العراقــي  اِّـعهــد  *مديــر 

واالبحاث الكردية

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

عرضت أسباب التناحر 
والخالفات الداخلية التي 
نتجت عنها انقسامات 
حادة وعنيفة فضالً عن 
اِّـنهج التكفريي الذي 
افقد هذه اِّـنظمات 
قاعدتها الجماهريية
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تساهم الهجرة 
بنسبة كبرية َّـ 
النمو االقتصادي كما 
أن الهجرة أصبحت 
ضرورية أكثر من أي 
وقت مضى

كل العنصريني 
األمريكيني هم من 
أنصار الرئيس دونالد 
ترامب الذي دافع 
عن جرائمهم َّـ 
شارلوتسفيل وغريها 

الحلقة (١٩)

”رمــز  القــذاَّـ  اإلســالم  ســيف  التايمــز: 
للمصالحة“ َّـ ليبيا

ــث نطالع تقريرا  ــا من صحيفة التاميز، حي نبدأ جولتن
عن صعود جنم سيف اإلسالم القذافي في ظل اجلهود 
ــالم في ليبيا، وذلك بعد مرور سبع  املبذولة إلحالل الس
ــد معمر القذافي  ــنوات على اإلطاحة بوالده العقي س
ــي (ناتو). ــمال األطلس ــي انتفاضة دعمها حلف ش ف

ــي املستقل  وفي تصريح للتاميز، قال املفاوض الفرنس
ــود املصاحلة  ــه املنخرط في جه ــس أوليفيي جون-ايفي
ــة“. وأضاف أوليفييه  ــيف رمز للمصاحل الليبية إن ”س
ــائل. إنه يريد  ــة لكنه ميرر إليّ رس ــش السياس ”ال نناق
ــات، وهو مقتنع بأنه إذا خاض االنتخابات  إجراء انتخاب
ــني وراءه، وبالتالي  ــن القذافي ــيكون هناك مليونا م س
ــالم (46 عاما)  ــيف اإلس ــيفوز“.ويثير صعود جنم س س
تساؤالت بشأن قرار قوى غربية دعم معارضي القذافي 
ــكريا أثناء االنتفاضة ضد حكمه، بحسب تقرير  عس
الصحيفة.فالرجل مازال مطلوبا للمثول أمام احملكمة 
ــكاب فظائع، بينها  ــة الدولية في اتهامات بارت اجلنائي
ــة. كما أصدرت  ــانية، أثناء االنتفاض جرائم ضد اإلنس
ــا بإعدامه في  ــي العاصمة طرابلس حكم محكمة ف
ــزالق ليبيا إلى  ــم لم ينفذ مع إن ــام 2015، لكن احلك ع
ــالم  ــيف اإلس ــى. لكن اجلهود إلعادة تأهيل س الفوض
وإرجاع أسرة القذافي إلى املشهد السياسي في ليبيا 
ــة الدولية بإعادة  ــة اجلنائي ــملت مطالب للمحكم ش

النظر في موقفها، بحسب تقرير صحيفة التاميز.
ووسط جهود الوساطة، تسود فكرة مفادها أنه لن 
ميكن إرساء سالم دائم دون إعادة دمج أنصار القذافي 
في املشهد السياسي. فثمة اعتقاد بأن بني سكان 
ــخص، هناك ما  ــغ عددهم 6.2 مليون ش ــا البال ليبي
ــون في  يصل إلى 500 ألف من أنصار القذافي يعيش
ــن نازحني داخل  ــة 1.5 مليون آخري ــى، باإلضاف املنف
ــون إن البلد كان  ــى هؤالء .. من يقول ــف إل البلد.“أض
آمنا حني كان القذافي في احلكم“، بحسب املفاوض 
ــة ”برازافيل“ املنخرطة في  أوليفييه رئيس مؤسس

جهود الوساطة في ليبيا.

آي: ربح ”الدولة“ من ”الخنافس“
ــاال  ــع مق ــث نطال ــة ”آي“، حي ــى صحيف ــل إل ننتق
ــه أن تنظيم الدولة  ــب باتريك كوبيرن، يرى في للكات

ــالمية جنح في تشويه سمع القضاء البريطاني،  اإلس
ــاجد جافيد عدم  وذلك من خالل قرار وزير الداخلية س
ــن خلية تابعة  ــى إعدام رجلني كانا ضم االعتراض عل
ــز“ أو اخلنافس. ويحتجز  ــم ”بيتل للتنظيم تُعرف باس
ــندا كوتي وشفيع  ــلحون من أكراد سوريا أليكس مس
ــيخ، وهما من غرب لندن، منذ يناير/ كانون الثاني  الش
ــلحني  ــة املس ــلطات البريطاني ــجع الس املاضي.وتش
ــى األمريكيني، وليس  ــليم الرجلني إل ــراد على تس األك
ــود فرصة أفضل في  ــا. واحلجة املعلنة هي وج بريطاني
الواليات املتحدة إلجراء محاكمة سريعة. لكن التاريخ 
ــبتمبر/ أيلول  ــي الواليات املتحدة منذ هجمات 11 س ف
ــب كوبيرن. ــة، بحس 2001 يجعل هذه احلجة ملتبس

ــر الداخلية هو  ــا بدا من قرار وزي ــف الكاتب إن م ويضي
ــة البريطانية في حالة فوضى في ما يتعلق  أن احلكوم
ــرى تنظيم الدولة اإلسالمية،  بكيفية التعامل مع أس
ــى بريطانيا.ويرى كوبيرن  وكذلك اجلهاديني العائدين إل
ــع املقعد للرجلني  ــتفاد من الوض أن تنظيم الدولة اس
ــه كان من بني  ــس“، حيث أن فظائع ــن خلية ”اخلناف م
ــتهدفني.  ــا إثارة ردود فعل مبالغ فيها من املس أهدافه
ــم القاعدة  ــتراتيجية مع تنظي ــت هذه االس وقد جنح
ــني تضررت مصداقية  ــبتمبر/ أيلول ح بعد هجمات س
ــم من خالل  ــي أعني العال ــدة ف القضاء األمريكي بش
ــة في  ــاز دون محاكم ــرق واالحتج ــام بالغ ــرار اإليه إق
ــوريا والعراق  معتقل غوانتانامو.وعبر الصراعات في س

ــات البريطانية  ــتان، ال يبدو أن احلكوم وليبيا وأفغانس
ــروب األهلية ومدى  ــة هذه احل ــتطاعت فهم طبيع اس
ــخص منخرط  ــر محاكمة عادلة ألي ش ــة توفي صعوب
ــجن حيث  ــل إلى الس ــز قد يُرس ــا، ألن أي محتج فيه
ــراف أو يُعدم،  ــل اإلدالء باعت ــب من أج ــرض للتعذي يتع
ــر لعدم  ــببا آخ ــش الكاتب س ــب كوبيرن.ويناق بحس
ــا، وهو أن  ــي بريطاني ــس“ ف ــي ”اخلناف ــة ثنائ محاكم
استخدام معلومات االستخبارات سيؤدي إلى كشف 

هوية بعض املصادر.
ــنة  ــض كوبيرن هذه احلجة، قائال إنه خالل 15 س ويدح
ــف فيها عن معلومات  ش مضت، اتضح في كل مرة كُ
ــب  مبوج ــة  حكومي وكاالت  ــا  جمعته ــتخبارات  اس

ــفه كان أقل أهمية بكثير  حتقيقات عامة أن ما مت كش
ــن املُعلن في بادئ األمر. ويختم الكاتب مقاله ، قائال  م
ــة اإلعدام  ــدأ معارضة عقوب ــد أن مب ــد يعتق إن جافي
ــتثنائية  ــيتم التغاضي عنه في هذه القضية االس س
ــا في حلظات  ــي ميكن إهماله ــن املبادئ الت ــط ، لك فق
ــادئ. واجلدل  ــا تلقائيا صفة املب ــبة تنتفي عنه مناس
ــلط الضوء  ــس يس ــي للخناف ــر القانون ــأن املصي بش
ــرون إن ”القوانني  ــة مقولة شيش ــددا على صدقي مج

تصمت في أوقات احلرب“.

مونت كارلو : ”ال تنتقدوا السيسي“
ــرت تقريرا إخباريا  ــي صحيفة مونت كارلو التي نش وف

ــا  ــا مواطنيه ــي بريطاني ــة ف ــر وزارة اخلارجي ــن حتذي ع
ــن انتقاد  ــياحة م ــني في زيارة مصر بغرض الس الراغب
ــي. ويقول  ــس املصري عبد الفتاح السيس نظام الرئي
التقرير إنه مع بزوغ مصر مجددا كمقصد للسائحني، 
ــدم اإلدالء بـ“تعليقات  ــؤولون بريطانيون بع نصح مس
ــن، ألن هذا قد  ــي أو قوات األم ــية“ عن السيس سياس
”يسبب مشاكل مع السلطات“ هناك.ويورد التقرير ما 
ــديدة  جاء في التحذير من أنه يجب جتنب ”إبداء آراء ش
ــات ازدراء  ــأن مصر فيما ”قادت تعليق ــلبية“ بش الس
ــائل التواصل االجتماعي إلى عقوبات بالسجن“. بوس
ــن جديد على  ــائحني م ــع بدء تدفق الس ــي هذا م ويأت
مصر بعد تراجع أعدادهم بشدة منذ سبع سنوات مع 
ــية  انتفاضة عام 2011 وما تال هذا من اضرابات سياس
وحتى مقتل 200 شخص في تفجير طائرة روسية في 
ــي تقرير الصحيفة  ــب التقرير. وميض عام 2015، بحس
إلى القول إنه ”مت تسليط الضوء على وحشية النظام 
ــى املنتقدين األجانب واحملليني  ــا ميثله من خطر عل - وم
ــي جوليو ريجيني  ــر تعذيب وقتل الطالب اإليطال - عب
ــطاء نقابيني  ــي عام 2016، والذي كان قد التقى بنش ف

كجزء من رسالته للدكتوراة بجامع كمبريدج“.

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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مصطفى زين 

ــي حلملة  ــي بريطان ــرّض سياس ــبق أن تع لم يس
ــزب العمال  ــرض لها زعيم ح ــة كالتي يتع ممنهج
جيرميي كوربن منذ وصوله إلى رئاسة احلزب. فكلما 
ــني ال تبقى  ــتطالعات على احملافظ ــدم في االس تق
ــت أو ليبيرالية، إال وتعود إلى  ــة، ميينية كان صحيف
مواقفه املؤيدة للفلسطينيني وتتهمه بالالسامية 
ــروف بدفاعه عن اليهود  ــة تاريخ احلزب املع وبخيان
ــارية  ــزاب اليس ــل كل األح ــرائيل، مث ــده إس وتأيي
األوربية التي كانت ترسل بعض مؤيديها الشباب 
ــتراكية. ــن التجربة االش ــى الكيبوتزات ملزيد م إل

ــرض عدد من أعضاء حزب  ــي إطار هذه احلملة تع ف
العمال لتجميد عضويتهم أو للطرد، مثلما حصل 
لرئيس بلدية لندن السابق كني ليفينغستون الذي 
لم يتراجع عن تأكيده أن الزعماء الصهاينة تعاونوا 

ــطني.  مع النازيني لنقل اليهود من أملانيا إلى فلس
ــم توقف  ــؤولني، ل ــن املس ــه، وغيره م ــن إقالت لك
ــدأت املطالبة بتنظيف صفوف احلزب  احلملة، بل ب
من الالساميني، بدءاً من القمة.أحدث ما تفتق عن 
ذهن منظمي هذه احلملة افتتاحية واحدة نشرتها 
ــد تعتبر كوربن  ــالث صحف يهودية في وقت واح ث
ــة اليهودية، إذا وصل  ــاً» على اجلالي «خطراً وجودي
ــة الوزراء . وأنه منذ تسلمه زعامة احلزب  إلى رئاس
ــم يوافق على  ــاميني، ول ــامحاً مع الالس أظهر تس
اعتماد «التعريف الدولي لالسامية جزءاً من مدونة 
ــلوك احلزبية»، وازدادت في عهده احلوادث ضد  الس
ــدأت قيم حزب العمال  ــاتهم و «ب اليهود ومؤسس
ــبب مواقف الكوربيني املعادين لليهود  تتآكل بس
ــة». وحذرت  ــت هذه السياس ــرائيل ومتأسس وإس
ــن أن «وصول كوربن  ــة الصحف الثالث م افتتاحي
ــب  ــد يصبح حقيقة بس ــة احلكومة ق ــى رئاس إل
ــل حكومة احملافظني على  الفوضى واخلالفات داخ

بريكزيت».
ــي» الذي  ــامية «الدول ــو تعريف الالس ــن ما ه ولك

يرفض كوربن اعتماده؟ الواقع أن زعيم حزب العمال 
ــامية اجلديد كله،  لم يرفض اعتماد مفهوم الالس
ــرائيل  ــاواة بني إس بل رفض البند الذي يعتبر املس
ــامية،  ــة وجهاً من أوجه معاداة الس ــا النازي وأملاني
كما رفض أن توصف إسرائيل بغير طبيعتها دولة 
العنصرية، ولم يوافق على أن انتقادها عمل موجه 
ضد اليهود، وأكد أن القول بوالئهم للدولة العبرية 
ــون فيها ليس  ــدول التي يقيم ــر من والئهم لل أكث
ــار رفض كوربن قواعد  ــه أي جتن عليهم.باختص في
ــرائيل وتفرضها على  ــلوك التي تبتدعها إس الس
حلفائها من أحزاب ودول ومنظمات مهددة اجلميع 
ــاتها العنصرية  ــامية لتمرير سياس بتهمة الالس
ــى انتقادها، وقد  ــن دون أن يجرؤ أحد عل ــة، م النازي
ــد دولة  ــن النادر أن جن ــح، إذ م ــتطاعت أن تنج اس
ــدم نظرية  ــا، ما يخ ــى انتقاده ــدم عل ــة تق أوروبي
ــة كل  ــرة التي تقول إن اليهود يديرون سياس املؤام

الدول ويتحكمون باالقتصاد واإلعالم العامليني .
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ــغل منصب امر حماية الزعيم  ــاكر محمود عبد العزاوي الذي كان يش هذا هو احلوار الثالث على التوالي الذي اجريه مع اللواء املتقاعد ش
ــس جمهورية العراق كلما زار اجلريدة وان تعذر عليه ذلك ذهبنا نحن  ــم مفجر ثورة 14 متوز 1958 اخلالدة ومؤس ــهيد عبد الكرمي قاس الش
ــي تختزن احداث حقبة مهمة من  ــرار جديدة مبا جتود به ذاكرته الطرية والت ــه في زيونة ببغداد .. في كل لقاء يبوح العزاوي بأس ــى منزل ال
ــباط 1963.. اليوم مييط امر حماية الزعيم اللثام عن اشياء جديدة ..عن اللجنة الثورية  ــي احلديث  (14 متوز 1958-8 ش تاريخ العراق السياس
ــكري رقم (1) في معسكر الرشيد وقصة تسفيره في قطار املوت  ــجن العس ــها واعضائها ومجلس قيادة اللجنة الثورية وكيف اودع الس ورئيس
ــم الى مدينة السماوة وما هي قصة سائق القطار الشهم  ــخص اغلبهم من الضباط اخمللصني لزعيمهم عبد الكرمي قاس ــهير مع (600) ش الش

ــراج املعتقلني منه والذين كانوا يراد  ــروا ابواب القطار يوم توقف هناك واخ ــماوة الغيارى يومذاك والذين كس ــوة اهالي الس ونخ
ــهيد عبد الكرمي  ــط هتافات بحياة قائد الثورة الش ــعافات االولية واملاء وامللح لهم وس ــلمان وتقدمي االس طمرهم في نقرة الس

قاسم.. وما هي قصة الفنانني املرحومني يوسف العاني وخليل شوقي واشياء اخرى في هذا احلوار 

•بودي ان اسألك عن اللجنة الثورية 
ــيوعي  ــادة احلزب الش ــدا عن قي بعي
ــده  قواع ــن  م ــة  والقريب ــي  العراق

الوطنية 
- استطيع القول واستنادا الى وثائق 
ــذه اللجنة مؤلفة  ــى ان ه دامغة ال

كاالتي :
ــة واالعضاء  الثوري ــس اللجنة  أ -رئي

(منتصف الشهر الثالث ١٩٦٤) 
ــاكر محمود عبد  ــالزم االول ش ١-امل

العزاوي
ــي  ــد النب ــار عب ــالزم االول الطي ٢-امل

جميل
ــر عليوي  ــد االمي ــالزم االول عب ٣-امل

اجلاسم
٤-معاون الشرطة جواد قرطاس 

٥-النائب ضابط كرمي عزيز
٦-املدني نصيف جاسم

٧-املدني رمضان كاطع موزان
٨-املدني خليل العزاوي

٩-املدني عبد احلسني منذور
ــة الثورية  ــس قيادة اللجن اما مجل
ــنة  ــابع لس ــهر الس في اواخر الش

١٩٦٤فهم كل من:
ــاكر محمود عبد  ــالزم االول ش ١-امل

العزاوي
٢-العقيد الركن سليم الفخري

٣-الرائد الركن نوري اسماعيل
ــور محمود امللقب  ٤-الرائد الركن ان

(احلجي) 
٥-الرائد الركن جنم عبد االمير

٦-الرائد سعيد مطر كاظم
ــى  مصطف ــد  حام اول  ــالزم  ٧-م

مقصود
ــوي  علي ــر  االمي ــد  عب اول  ــالزم  ٨-م

اجلاسم
٩-مالزم اول طيار عبد النبي جميل

١٠-ضابط الشرطة جواد قرطاس
١١-املدني مسؤول مدينة الثورة عبد 

احلسني منذور
ــي  ف ــة  الرئيس ــة  الوطني ــوة  أ -(الق

التنظيم)
١-القاسميون 

٢-قواعد احلزب الفاطمي
٣-قواعد احلزب الشيوعي العراقي

لالخوة  ــة  الوطني الثورية  ــوى  ٤-الق
االكراد

ــيوعي  ــف احلزب الش ــي مواق • ماه
ــباط  ش  ٨ ــالب  انق ــد  بع ــي  العراق

١٩٦٣؟
ــباط االسود سنة  - بعد انقالب ٨ ش
١٩٦٣ ونتيجة السياسة االزدواجية 
ــيوعي  الش احلزب  ــادات  قي ــض  لبع
ــي  الوطن ــم  الزعي ــاه  جت ــي  العراق
ــم سواء  ــهيد عبد الكرمي قاس الش
ــت  ــده اصبح ــالب او بع ــل االنق قب
ــا  ــي امره ــرة ف ــزب حائ ــد احل قواع
ــع الزعيم او  ــل هم م ــاءلون ه ويتس
ــالف اراء بعض  ــة اخت ــده؟ نتيج ض
ــيوعي العراقي جتاه  قادة احلزب الش

توجهات الزعيم 
ــزب صباح  ــت قواعد احل ــد حتمل  وق
ــادة احلزب  ــالب اخطاء بعض ق االنق
ــت الى  ــي وخرج ــيوعي العراق الش
الشوارع العامة واملناطق احلساسة 
ــالح  مطالبة القادة بأعطائهم الس
ــورة ١٤  ــن قائد ث ــاع ع ــرض الدف لغ
ــزات ثورة  ــعب العراق ومنج متوز وش
ــك الدفاع عن  ــدة وكذل ١٤ متوز اجملي
النفس والعرض لغرض احلفاظ على 
منجزات ثورة ١٤ متوز اجمليدة وبالرغم 
من قصر مدة حكم الزعيم لكن هذا 
الزعيم الوطني حقق للعراق واالمة 
ــن تنفيذه كافة  ــة ما عجز ع العربي
ــه وحتى  ــراق منذ تأسيس ــادة الع ق

االن .
ــاعدة  وطبعا متكن االنقالبيون ومبس
للعراق  ــة  املعادي ــة  الرجعي ــوى  الق

ــل على  والتحاي ــذب  والك ــعبه  وش
ــفارة  ــعب العراق وكذلك دور الس ش
ــذاب الكبير جمال  البريطانية والك
ــتغلني طيبة  ــد الناصر ومن املس عب
ــبق واعفى  ــالق الزعيم الذين س واخ
ــن  ــكام، م ــة االح ــن كاف ــم م عنه
ــذب واخلدعة  ــه والك ــق املباغت حتقي
ــعب العراق وجيشه الباسل  جتاه ش
ــتيالء  خاصة بعد متكنهم من االس
ــالت  ــي من مرس ــث االذاع ــى الب عل

ــب) ومتكنوا من بث البيانات  (ابو غري
ــد على وفاة الزعيم  الكاذبة والتأكي

ــبيه  ــذي كان يقاتل مع منتس وال
ــب ومحبيه في  ــاط ومرات من ضب
وزارة الدفاع كما متكن االنقالبيون 
ــوة اجلوية  ــتهداف قائد الق ــن اس م
ــالل  ج ــن  الرك ــم  الزعي ــهيد  الش
ــد اليمنى  ــي والذي يعتبر الي االوقات

للزعيم الشهيد اخالصا وايثارا
ــكالم للعزاوي-  ــدري -وال لقد كان ق
ــاع مبكرا  ــى وزارة الدف ــاق ال االلتح
وتنفيذ كافة الواجبات الدفاعية عن 

وقائدها  متوز  ثورة 
ــر االصدقاء  ــف خي ــرز موق ــا يب وهن
ــة الزعيم  ــداء وهو عدم موافق واالع
الشهيد عبد الكرمي قاسم تسليم 
جماهير الشعب العراقي واملتوجهة 
نحو وزارة الدفاع بالسالح وهنا يبرز 
ــعبه  ــل الزعيم وحبه لش ــق ونُب ل خُ

ــه  كلمت ــول  وق ــم  عليه ــا  وخوف
ــعب  ــاء الش ــد ابن ــهورة (ال اري املش
العراقي يتقاتل على مودي , الكاتبة 

اهللا يصير) 
ــاعدات  ــض كافة املس ــه رف كما ان
ــاد  االحت ــن  م ــة  وخاص ــة  اخلارجي

السوفيتي في حينه.
ــك.. هل من  ــد ذل ــل بع ــاذا حص •وم

اسرار جديدة؟
-وهنا مت التحايل من قبل االنقالبيني 
ــة الباقية من  ــم والبقي على الزعي
ــهيد  ــهم الش اخمللصني وعلى رأس
طه الشيخ احمد والشهيد العميد 
ــهيد  ــاس املهداوي والش فاضل عب
ــليم  املالزم االول كنعان حداد لتس
الى خارج  ــفيرهم  ــهم وتس انفس
ــوا القول واالمانة ومت  العراق ثم خان
ــهداء في  اطالق الرصاص على الش
ــدم اكثر من  ــة صورية لم ت محاكم

نصف ساعة .
وهكذا جنح االنقالب ومت احالة اكثر 
الوطنيني واخمللصني  ــعب  قادة الش
ــكرية  ــم املدنية والعس ــى احملاك ال
ــهد الكثير نتيجة  علما انه استش
ــعب  ــن قبل قتلة الش ــب م التعذي

العراقي وصدر بحقي وكثير من الرفاق 
ــش اخمللصني  ــاط اجلي ــة ضب وخاص

ــي  ــفية وكان نصيب ــا تعس احكام
ــم علي من قبل اجمللس العرفي  احلك
ــكري االول (سنة سجن) وفق  العس
ــن (ق.ع. ع)  ــكرية ١٣١ م املادة العس
ــش العراقي وذلك  واخراجي من اجلي
في ١٩٦٣/٦/٢٢م ومت ايداعي السجن 
ــكري رقم واحد في معسكر  العس
مت   ١٩٦٣/٧/٤ ــوم  ي ــي  وف ــيد  الرش
ــفيري في (قطار املوت) الشهير  تس
ــا (٦٠٠)  ــى وعدده ــع الوجبة االول م
ــخص اكثرهم ضباط مخلصون  ش
للزعيم الشهيد عبد الكرمي قاسم 

ــا الى  ــماوة ومنه ــة الس ــى مدين ال
ــهير  ــلمان) الش ــجن (نقرة الس س
ــائق القطار عبد  ــهامة س ولكن ش
ــي ووطنيته متكن من  ــاس املفرج عب
ــماوة بوقت اقل مما  ايصالنا الى الس
ــؤوليته الوطنية  مقرر له وعلى مس
ــماوة عصرا متكن  وعند وصولنا الس
ــواب (فاركونات  ــر اب ابناؤها من كس
ــدي) و اخراجنا وتقدمي  القطار احلدي
ــاء وامللح)  ــة و (امل ــعافات االولي االس
حسب وجبة الضباط االطباء الذين 
ــهم  ــادات  على رؤوس ــت الضم كان

وهم كل من:
العقيد الطبيب رافد صبحي واملقدم 

ــب  لطبي ا
ــأن  ــا ب ــوري علم ــيخ ن ــة الش قتيب
ــدوا قوات  ــماوة حت ــل اهل الس عوائ
ــني وكذلك (احلرس القومي)  االنقالبي
ــراق وقائد ثورة  ــون للع وكانوا يهتف
ــهيد الزعيم عبد الكرمي  العراق الش
قاسم  وقد مت تأمني سيارات خاصة 
ــجن  ــا الى س ــرطة ومت ايصالن بالش
ــلمان) في ساعة متأخرة  (نقرة الس
من الليل حتت حراسة افراد الشرطة 
ــون من ابناء  ــتقبلنا املناضل وقد اس
ــل  املناض ــهم  ــى راس ــعبنا وعل ش
ــي  العان ــف  يوس ــان  الفن ــوم  املرح

ــوقي  ش ــل  خلي ــان  الفن ــوم  واملرح
ــجن  ــح العدد عند وصولنا س واصب
(نقرة السلمان) ٢٦٠٠ مواطن وطني 
اكثرهم من ضباط اجليش واالساتذة 
العراق  ــتوى  ــى مس ــني وعل واملعلم
وبعد (بيان رقم ١٣) الذي اعده ونفذه 
ــاش) فأن  ــدم صالح مهدي عم (املق
ــهداء جتاوز (٥٠٠٠) مواطن  عدد الش
ــاتذة  ــاط واالس ــن الضب ــم م اكثره
ــرين  ــن جتاوز العش ــني الذي واملوقوف
ــهد  الفا، منهم الف مواطن استش
ــب وجميع هؤالء  ــأة التعذي حتت وط

ــب لهم  ــات ال ذن ــني واملواطن املواطن
ــم وقائد  ــم لوطنه ــوى اخالصه س

ــهيد عبد  ثورة ١٤ متوز الزعيم الش
الكرمي قاسم وفي منتصف الشهر 
ــرت في  ــنة ١٩٦٤, باش الثالث لس
التنظيم وسرعان ما انضمت الى 
ــداد كثيرة من  التنظيم الثوري اع
مناضلي الشعب العراقي وعددهم 
ــورة (١٤١) من  ــل تنفيذ الث بلغ قب
اوساط العمال والفالحني والكثير 
ــواء  من ضباط اجليش العراقي س
ــه وكذلك  ــش او خارج ــل اجلي داخ
ــاط الصف واجلنود  الكثير من ضب
ــاتذة واملعلمني  ــن االس والكثير م
ــعب  ــاء الش ابن ــن  ــني م و اخمللص
ــهيد  الش للزعيم  احملبني  العراقي 

عبد الكرمي قاسم 
•هل نعرف اسرارا اخرى عن اسماء 
وزارة  ــش  اجلي ــادة  وق ــورة  الث وزارة 

اللجنة الثورية؟
-نعم اعرف ذلك وهي مرتبة كاالتي: 
١-رئاسة اجلمهورية كامل اجلادرجي 
ــال  امل ــة  ــس اجلمهوري رئي ــاون  ٢-مع

مصطفى البرزاني
٣-رئيس الوزراء  العقيد الركن سليم 

الفخري
٤-وزير االقتصاد ابراهيم كبة

ــم  ابراهي ــم  الزعي ــاع  الدف ــر  ٥-وزي
اجلبوري (اخلال)

٦-وزير العدل عبد الوهاب القيسي
٧-وزير املالية محمد حديد

٨-وزير الداخلية جالل بالطة
٩-وزير اخلارجية عبد الوهاب محمود

١٠-وزير االسكان جالل الطلباني
١١-وزير االوقاف مصطفى علي

ــارف الدكتور عبد اجلبار  ١٢-وزير املع
عبد اهللا

١٣-وزير العمل عزيز شريف
١٤-وزير النفط عبد الفتاح ابراهيم

ــد  راف ــور  الدكت ــة  الصح ــر  ١٥-وزي
صبحي

١٦-وزير البلديات عباس البلداوي
ــاد محمد  ــة واالرش ــر الثقاف ١٧-وزي

مهدي اجلواهري
ــد صالح بحر  ــر الدولة محم ١٨-وزي

العلوم
ــم  يضاف اليهم الزعيم الركن هاش
ــس اركان  ــار ملنصب رئي عبد اجلب
داوود  ــن  الرك ــم  والزعي ــش  اجلي
ــة  ــة الثاني ــدا للفرق ــي قائ اجلناب
ــه  ــهيد ط ــن الش ــم الرك والزعي
الشيخ احمد قائدا للفرقة االولى 
ــعيد مطر مبنصب امر  واملقدم س

االنضباط العسكري
ــم الثورة اخلاص  ــاذا عن تنظي • وم

باللجنة الثورية؟
- هو يضم (٨٠٠) فدائي – كانت اخلطة 
ــي  فدائ  (٤٠٠) ــذ  للتنفي ــة  اخملصص
ــر اجلمهوري  ــى القص ــوم عل للهج
ــارع (ابو  من جهة نهر دجلة امام ش
ــطة زوارق اهلية (٢٠٠)  نواس) وبواس
ــوم على  ــة للهج ــي مخصص فدائ
ــوة حماية  ــة الى ق ــة باالضاف االذاع
ــع اللجنة  ــلفا م االذاعة املتفقة س
ــة و(٢٠٠) فدائي للهجوم على  الثوري
معسكر الرشيد وسجن رقم واحد 
ــذ مقررا له  ــكري وكان التنفي العس
ليلة ٢٩-٣٠ متوز سنة ١٩٦٤ الساعة 

الثانية و٤٥ دقيقة
ــعب  ــاء الش ــر ابن ــاءل اكب ج- يتس
ــة الثورية  ــن جناح اللجن العراقي ع
ــرعة  والس ــداد  االع ــذه  ه ــع  بجم
ــبب هو  ــة والس ــاق باللجن بااللتح
حبهم لشعب العراق واحلفاظ على 
مكتسبات ثورة ١٤ متوز ١٩٥٨ بقيادة 
ــراء الزعيم  ــو الفق ــعب واب ابن الش
الشهيد عبد الكرمي قاسم والكثير 
ممن ساند اللجنة والعوائل املتضررة 

من انقالب ٨ شباط ١٩٦٣
والغريب باالمر أن االنقالبيني اطلقوا 
ــة (عروس  ــالب جمل ــى هذا االنق عل

الثورات) 
ــواء املتقاعد  ــول الل ــي اخلتام يق وف
شاكر العزاوي انه بعد هذا املوجز عن 
تهيئة الثورة من قبل اللجنة الثورية 
ــي لبلدي  ــي الوطني وحب واحساس
ــه  العراق وجيش ــعب  العراق وش
ــل واعادة حق املظلوم االول  الباس
ــعب وجيش العراق واحترامي  لش
ــهيد  ــه اي الزعيم الش ومعزتي ل
ــم تبنيت تنفيذ  عبد الكرمي قاس

هذه املهمة الصعبة.
ــص  اخلّ ــف  كي ــري  تفكي وكان 
شعبي وجيشي من هذا الكابوس 

املظلم والرجعي؟ 
ــى تنفيذ  ــوى ٤ ايام عل ــم يبق س ول
ــي  ــض عل ــاء القب ــورة اال ومت الق الث

حسب وشاية من املدعو كوري ازاد
بصورة عفوية او مقصودة وذلك عند 
القاء القبض على املدعو (كوري آزاد) 
ــالت احلزب الشيوعي  مسؤول مراس
ــبقا بعشرين  العراقي واحملكوم مس
ــنة حيث اخبر جلان التحقيق بأن  س
احلزب اوقف معاداة السلطة بالوقت 

احلاضر حسب (اتفاق القاهرة) بني
(خروشوف وجمال عبد الناصر وعبد 

السالم عارف)
ــان التحقيق  ــهم مع جل ــل انه اس ب
ــي اعترف بكافة  بالضغط علي لك
ــى اكثر  ــراف عل ــل  واالعت التفاصي

الرفاق املهمني من منفذي الثورة 
ــي واخواني في  ــك مت احالت ــد ذل وعن
ــوف  النضال الى احكام االعدام وس
ــوادث الحقا ان  ــة احل ــل تكمل اواص

شاء اهللا 
وفي اخلتام يناشد اللواء املتقاعد 

ــاكر محمود عبد العزاوي  سيادة  ش
ــه  ــي بانصاف ــوزراء العراق ــس ال رئي
ــق اعتبارا  ــتحق راتب فري كونه يس
ــن ٢٠١٠/٢/٨ ولكن لم يتم التنفيذ  م
ألسباب وطنية وقانونية وسياسية.
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سواء قبل انقالب (٨ شباط االسود 
١٩٦٣) او بعده عاشت قيادات 

الحزب الشيوعي العراقي ازدواجية 
اِّـواقف وسادتها الحرية

 هذه قصة ايداعي السجن رقم (١) وتسفريي 
َّـ (قطار اِّـوت) اُّـ ((نقرة السلمان)) 

 سابقى وفياً للزعيم الشهيد قاسم صاحب اِّـقولة 
اِّـشهورة ((ال اريد ابناء شعبي العراقي يتقاتلون على 

مودي.. الكاتبة اهللا يصري)) 
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ــابقة  الس ــة  املواجه ــت  وحتول
ــرة بعدما دحر  ــة منك ــى هزمي ال
ــرب الذين  ــالميون امراء احل االس
ــي . اي . ايه  ـــ « س ــم ال تدعمه
ــاد  ــد احت ــو ووط ــن مقديش « م
ــالمية سلطته في  احملاكم االس
العاصمة بل ان الكارثة الكبرى 
ــنطن متثلت  ــبة الى واش بالنس
ــو املزيد  باعطاء معركة مقديش
ــن  من النفوذ داخل االحتاد حلس
ــلحي «  ظاهر عويس وزمرة مس

الشباب « الراديكاليني .
راقب هانك كرامبتون اجلاسوس 
ــز  ــي مرك ــابق ف ــي الس االميرك
ــاب الكارثة وهي  مكافحة االره

ــه حيث  ــن مكتب ــف م تتكش
تولى وظيفة منسق مكافحة 
االرهاب واعطته الوظيفة لقب 
ــا تعوقت  ــفير جوال لكنه س
ــا داخل الة  ــراء موقعه ــن ج م
ــا  نقص ــي  تعان ــية  دبلوماس
ــا اختالال  ــي التمويل واحيان ف
ــرة  مغام ــكلت  وش ــا  وظيفي
ــي . اي .ايه  ــراء حرب الـ « س ام

ــبة الى  ــال بالنس ــي الصوم « ف
كرامبتون مثاال كالسيكيا على 
جلوء واشنطن الى العمل اخلفي 
ــكلة صعبة  املش ــدو  تب عندما 
ــة اخرى  ــى احلل بطريق جدا عل
فما الذي تفعله عندما ال ميكنك 
ــل في الصومال  بصورة ما العم
وقال : اليكم بعض املال اليكم 

بعض االسلحة واالن هيا .
ــل  ــح العم ــن ينج ــاف « ل واض
ــة  ــاب السياس ــي غي ــي ف اخلف
ــة واذا امكنك ان تصف  اخلارجي
لي سياسة احلكومة االميركية 
اخلارجية في الصومال في ٢٠٠٦ 
ــاعطيك ورقة  او حتى اليوم فس

من فئة العشرة دوالرات «
ــي  ــل رئيس محطة الـ « س حتم
ــاة  ــي وط ــي نيروب ــه « ف . اي .اي
ــك  املهل ــي  الداخل ــاد  االنتق
رودريغيز من  ــية  وسحبه خوس
ــي . اي .ايه  كينيا وقررت الـ « س
ــن الصومال  ــت م ــا اكتف « انه
ــع وجود  ــت الراهن وم ــي الوق ف
احملاكم االسالمية في السلطة 
ــؤولو  ــرع مس ــو ش في مقديش
ــن الصومال  ــوش يتحدوثون ع ب
ــة جديدة  ــا دولة ارهابي بوصفه
ــؤولي وزراء  ــرة مس ــت كبي والق
ــة االفريقية  اخلارجية للسياس
جندابي فرايزر في خالل النصف 
ــن ٢٠٠٦ خطبا علنية  ــي م الثان

ــني احتاد  ــر ب عن االرتباط املباش
ــدة  ــالمية والقاع ــم االس احملاك
ــم بفظاظة بالـ  ــت احملاك ووصف

«ارهابية».
استهلك انهيار جهد الـ « سي 
ــه « في الصومال وقتذاك  . اي .اي
ــوش في التعامل  خيارات ادارة ب
ــالميني فيها لكن  ــع بروز االس م
ــن  ــات م ــت احلكوم ــث خاف حي
ــذت فرص  ــوات اخ ــاذ اخلط اتخ
ــركات  ــام الش ــرز ام ــدة تب جدي
واملتعهدين  اخلاصة  العسكرية 
ــني املتلهفني على اخلوض  املقبل

في فوضى شرق افريقيا .
ــروف مثالية احجمت  باتت الظ
ــات املتحدة عن  ــة الوالي حكوم
ــا الى  ــن رجاله ــال املزيد م ارس
ــا حرصت على  الصومال لكنه
ــاق املال ليتمكن االخرون من  انف
ــال تتحول  ــك واخذت الصوم ذل
مع اواسط ٢٠٠٦ الى حرب جرى 

تلزميها .
ــى هروب  ــبوع فقط عل بعد اس
ــني من الـ  ــرب املدعوم ــراء احل ام
ــو  ــي . اي .ايه « من مقديش « س
ــي نيروبي تنقل  هبطت طائرة ف
ــطة العمر من بالد  ــراة متوس ام
ــمال فرجينيا  ــة في ش االحصن
ــة  ــال باالرين رئاس ــت ميش تول
سلكت ارمور الشركة الصغيرة 
ــع دروع  ــدا لبي ــي متتلك عق الت
ــوج االطفاء  ــم لف واقية للجس

ــا لم  ــوس لكنه ــوس اجنل في ل
ــود كبيرة  ــح في الفوز بعق تنج
ــون لكنها امتلكت  في البنتاغ

طموحات اكبر بكثير من كونها 
الدرجة  ــن  ــا م ــدا دفاعي متعاق
ــد  ــرر بع ــن املق ــة وكان م الرابع
ــا في حزيران  هبوطها في كيني

ــد اجتماعا  ــو ٢٠٠٦ ان تعق يوني
خاصا مع عبد اهللا يوسف احمد 
ــن جناحه  ــذي يقود م الرجل ال

ــادق نيروبي  ــم في احد فن الفخ
احلكومة الصومالية في املنفى 

التي تدعمها االمم املتحدة .
ــا ان جتتمع امرا  ــر غريب وبدا االم
ــة الثرية مع  ــر الوارث ــا مظه له
ــة  الصومالي ــة  احلكوم ــم  زعي
ــزة في املنفى  ــة العاج االنتقالي
ــافرت  ــبق لباالرين ان س لكن س
ــى  ــل ال ــن قب ــدة م ــرات عدي م
ــت نوعا من  ــرن االفريقي ومن الق
ــض  ــي بع ــة ف ــدة املتبع العقي
السياسية  الطبقة  القطاعات 
الصومالية ادعت تدريب وتوليد 
االحصنة  ــز)  الـ(ليبيزاني فحول 
تروض  التي  البيضاء  ــهيرة  الش
للفروسية وارتدت اثمن ما متلك 
ــافرت بحقائب  اينما ذهبت فس
ــر غالية  ــون) وجواه ــوي فويت ( ل
ــي واذا  ــة غوتش ــن والبس الثم
كانت الفكرة من وراء ذلك ابهار 
ــر  ــم االكث ــدان العال ــكان بل س
فقرا فقد حققت التاثير املرجو 
ــرع الصوماليون في االشارة  وش
ــة عربية  ــب من كلم ــا بلق اليه

واحدة ودعوها اميرة .
ــرا من غرب  ــوطا كبي قطعت ش
ــي  ــت ف ــث حقق ــا حي فرجيني

الثمانينيات اول شهرة لنفسها 
جمهورية  ــحة  مرش ــا  بوصفه
ــخة في انتمائها  في والية راس
الدميقراطي حاولت ان تغرف من 
شعبية رونالد ريغان الفوز مبقعد 
ــن مورغانتاون  في الكونغرس ع
ــا  ــرب فرجيني ــة غ ــر جامع مق
ــدة  الواح ــي  ف ــذ  يومئ ــت  وكان
والثالثني ومولت معظم حملتها 
ــا االول  ــوال زوجه ــي ١٩٨٦ بام ف
ــدة عقود  ــل يكبرها بع وهو رج
ــواطئ النورماندي  ــى ش ــزل ال ن
ــدس ثروة  ــر وك ــوم النص ــي ي ف
ــي التطوير  ــرة من عمله ف صغي
ايضا  ــطت  العقاري لكنها نش
في جمع املال في سياق احلملة 
ــة  كعازف ــا  مبهاراته ــا  بتباهيه
ــية  البيانو في احلفالت السياس
ــات وحاولت تصوير  جلمع التبرع
الدميقراطي الذي يحتل املنصب 
ــع قيم عائالت  ــه اليتناغم م بان
ــابيع  ــا وفي االس ــرب فرجيني غ
ــدت  ــة انتق ــن احلمل ــرة م االخي
ــيها على تصويته على  منافس
ــي الضرائب  ــال جامع ــاق م اتف
على طبع مجلة باليبوي بنظام 

بل  للمكفوفني  ــراي  الب ــة  كتاب
ــه احلضور  ــتغلت رفض انها اس
ــرات فقطعت  ــى احدى املناظ ال
لوح كرتون والصقت عليه صوره 
ــه وناظرته على اي  لوجهه علي
ــة نكراء في  ــال ومنيت بهزمي ح

االنتخابات .
ــا االول تزوجت  ــاة زوجه بعد وف

السابق  ــاقي  الس باالرين  جينو 
في نادي مانهاتن ٢١ الذي انطلق 
من ثم وحده وادار نادي  جورجتاون 
اخلاص في واشنطن اقام الزوجان 
ــي  ف ــا  منزلهم ــي  ف ــالت  احلف
فرجينيا واكتسبا في مآل االمر 

ــة الكتاب  ــي الئح ــا ف مكانهم
ــنطنيني  ــل للواش ــر دلي االخض
ــو مبنزلة  ــن اجتماعيا وه البارزي
ــدس لنخبة قدامى  الكتاب املق
ــة وحتدثت  ــي املدين ــة املال ف ورث
ــالت  في ١٩٩٧ الى احدى املراس
ــرورها لورود اسمها  عن مدى س
ــر مع جميع  في الكتاب االخض
وغيرهم  ــا  وجيرانه ــا  اصدقائه

من داعمي رياضات الفروسية .
ــى  ــز ال ــاب يرم ــت ان الكت وقال
ــام  ــي القي ــة ف ــق القدمي الطرائ
باالمور التي حتركت بسرعة ضد 
ــز الى الطريقة  التغيير وهو يرم
االلطف في التعامل مع احلياة .

اقام ال باالرين حينذاك في عقار 
ــا يحمل  ــام فرجيني في ماركه
(وولفزكارغ)  هو  ــما عظيما  اس
ــي  ف ــكنه  وس ــب  الذئ ــرف  ج
ــد  قائ ــبي  اش ــر  تورن ــابق  الس
ــذي  ال ــي  الكونفدرال ــة  اخليال
ــالل حملة  ــهرة في خ حاز الش
وادي  في  ــون  ــتونوال جاكس س
شينانداوا واستحق لقب فارس 
ــود لكن بدا  ــة االس الكنفدرالي
امتلكت مخططات  ان ميشال 

اكبر من عيش حياة راقية تتمثل 
ــالت التي  ــات البولو واحلف مبابري
تقام على العشب وشرعت في 
التسعينات ومطالع االلفني في 
ــن املغامرات التجارية من  عدد م
ــى التمويل  ــر العقاري ال التطوي
ــدروع الواقية  الدولي الى بيع ال

للجسم .

ــا له هو  ــب وصفه واالمر بحس
ــع  ــمي م ــر رس ــا غي ان اجتماع
ــني  الصومالي ــن  م ــة  مجموع
ــق لها  ــده صدي ــني اع االمريكي
ــني االحرار في  من محفل البنائ
واشنطن هو الذي اثار اهتمامها 

بالبالد التي دمرتها احلرب وهكذا 
ــال الى  ــن ميش ــول م ــدا التح ب
ــفر الى  ــرعت في الس اميرة وش
افريقيا وسرعان ما افتتنت املراة 
ــيحية املتدينة التي تعزف  املس
ــتها يوم  على االرغن في كنيس
كل احد بتعاليم املتصوفة وهي 
ــالمية الصوفية  ــة االس الطائف
ــبه  ــابقا في ش ــادت س التي س
ــمال افريقيا  القارة الهندية وش
ــة بعدما ادى  وتراجعت الصوفي
العثمانية  االمبراطورية  تفكك 
ــالم  ــكال من االس الى انتاج اش
ــزال متارس  ــوة لكنها مات اكثر ق
ــع في الصومال  في شكل واس
ــى اقتناع بان  ــت باالرين عل وبات
ــات الصوفية في  ــز اجملموع تعزي
البالد يشكل الطريقة الفضلى 
ــه التاثير  ــف مما اعتبارت للتخفي
التي  املتشددة  للوهابية  السام 
ــدم لها في  ــبت موطئ ق اكتس
ــاعدة من  ــي مبس ــرن االفريق الق
ــعوديني االثرياء  ــني الس الواهبي
الذين يرسلون املال لبناء املدارس 

الراديكالية واجلوامع .
ــي  ف ــام  الع ــا  عمله ــا  جعله
ــن  ــبه مبحس الصومال تبدو اش
ــاريع  ثري اخر يدفع في اجتاه مش
تنموية وهمية لكن مشاريعها 
ــرية  ــن جانب اكثر س احتوت م
ــتولى  ــا اس ــارة رات عندم وجس
ــالمية على  ــم االس ــاد احملاك احت
ــتفادة  االس ــة  فرص ــو  مقديش
ــر  غي ــعة  الواس ــق  املناط ــن  م
ــال القامة  ــة من الصوم احملكوم
ــرد  ــة تط ــة مقاوم ــد حلرك قواع
االسالميني من السلطة اضافة 
ــاريع جتارية في  ــة مش الى رعاي
ــتقحم الفارسة ابنة  البالد وس

فرجينيا نفسها في الفوضى .
ــت باالرين في اجتماعها  ناقش
ــف  ــس عبد اهللا يوس ــع الرئي م
احمد خطتها القاضية باقامة 
ــة  ــرة» املدين ــي « برب ــدة ف قاع
ذات  ــمالية  الش ــة  الصومالي
املرفا وحتتوي املدينة على مطار 
سبق لوكالة الفضاء االمريكية 
ــه كمهبط  ــا ) ان صممت ( ناس
الفضائي  ــوك  للمك اضطراري 
ــن  ــه ميك ان ــن  باالري ــورت  وتص
حتويل املوقع الى مركز للحركة 
التجارية وموقع لتدريب القوى 
املناهضة للشباب وبالكاد كان 
الرئيس احمد الرمز السياسي 
ــي فندق فخم  طالب اللجوء ف
ــمح  ــي نيروبي في موقع يس ف
له باملوافقة على خطة باالرين 
ــن  م ــت  خرج ــرة  االخي ــن  لك
االجتماع وهي تكاد تطير فرحا 
ــالة  وبعثت بعد ذلك بايام برس
الكترونية الى عدد من شركائها 
ــات  الوالي ــي  ف ــال  االعم ــي  ف
املتحدة مبن فيهم كريس فارينا 
ــن اخلاصة  ــركة االم ــس ش رئي
ــدا وتدعى  ــي فلوري ــودة ف املوج
ــاق  ــد) يارف ــي اس وورلدواي (اي ت
اجتماع ناجح مع الرئيس عبد 
اهللا يوسف كذا وكبير موظفيه 
ــد عني رئيس  (كتبت باالرين وق
ليتولى  ــي  الرئاس ــول  البروتوك
ــي خالل هذه  ــي معنا ف التعاط
ــت باالرين الحقا  ــة واوح املرحل
ــة ان  ــالتها االلكتروني ــي رس ف
ــي . اي . ايه « على علم  الـ « س
بخططها وانها تخطط للقاء 
احد معارفها في الـ « سي . اي 

. ايه« في نيويورك .

ال

9 ملف
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استهلك انهيار جهد الـ«سي . اي .ايه» 
َّـ الصومال وقتذاك خيارات

 ادارة بوش َّـ التعامل مع بروز 
االسالميني فيها

H34I@Ú‘‹ßa

بسبب وجود اِّـحاكم االسالمية َّـ السلطة َّـ 
مقديشو شرع مسؤولو بوش يتحدوثون عن الصومال 

بوصفها دولة ارهابية جديدة

الرئيس الصوماليالرئيس الكيني جينا-شيري-هاسبل

äÌäzn€a@Ú˜ÓÁ
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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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ى االحتاد العربي لكرة القدم، طاقم حتكيم  سمَّ
كويتي إلدارة لقاء القوة اجلوية واحتاد العاصمة 
األندية  لبطولة  الـ(٣٢)  دور  بذهاب  اجلزائري، 

العربية.
ويستضيف القوة اجلوية، ضيفه اجلزائري، على 
ملعب كربالء الدولي، يوم ٨ من الشهر املقبل، 
قبل أن يرحل للجزائر ملواجهته في لقاء اإلياب 

يوم ٩ سبتمبر/أيلول املقبل.
محمد  علي  من  الكويتي  الطاقم  ويتكون 
ا للساحة، يساعده يعقوب هالل  حسن، حكمً
حمزة  وعباس  طالب،  حسني  وعلي  عبداهللا، 

ا. ا رابعً حكمً
وبدأ فريق القوة اجلوية، تدريباته األربعاء، حتضيرًا 
الالعبني،  من  عدد  تواجد  شهدت  والتي  للقاء، 
على أن تكتمل صفوف الفريق يوم اإلثنني املقبل 

بانضمام العبي األوملبي، والالعبني اجلدد.

 
 

البروفات  والرياضة  الشباب  وزارة  انهت 
االوملبي  الكوت  ملعب  الفتتاح  استعدادا 
في  السبت  امس  مساء  متفرج  الف   ٢٠
احتفالية مميزة تؤكد قدرة العراق على اجناز 
لشروط  املستوفية  االستراتيجية  املشاريع 
التي  (فيفا)  القدم  لكرة  الدولي  االحتاد 
ستفتتح الطريق لتنظيم البطوالت العربية 

واالسيوية والدولية.
عبد  السيد  والرياضة  الشباب  وزير  واطلع 
واسط  محافظ  برفقة  عبطان  احلسني 
التي  التحضيرات  على  طالل  مال  محمود 
جتري في امللعب ووجه ان يكون حفل االفتتاح 
كرنفاال يبعث رسائل ايجابية وميهد الطريق 
ان  مبينا  واسط،  محافظة  عن  احلظر  لرفع 
وسيكون  التحدي  رحلة  ستواصل  الوزارة 
املشاريع  من  نصيب  بغداد  للعاصمة 
الوزارة  تفتتح  ان  املؤمل  من  اذ  الرياضية، 
ثم  ومن  الرياضي  الزوراء  ٢٠١٨ ملعب  نهاية 

اجناز ملعب احلبيبية ٣٠ الف متفرج.

عن  مفصل  شرح  الى  عبطان  واستمع 
اذ  االفتتاح،  حفل  وفقرات  العمل  تفاصيل 
الدكتور  البدنية  التربية  دائرة  عام  مدير  بني 
االقاليم  دائرة  عام  ومدير  القادر  عبد  عالء 
اجلهود  املوسوي،  طالب  احملافظات  وشؤون 
الشباب  وزارة  كوادر  قبل  من  املبذولة 
اجل  من  نهار  ليل  تعمل  التي  والرياضة، 
ينسجم  الذي  بالشكل  االحتفالية  اخراج 
مع الصرح الرياضي الكبير الذي تعرض الى 

ان  قبل  والعراقيل،  الصعوبات  من  العديد 
الصعوبات  كل  ويذلل  الوزير  السيد  يتدخل 
ليخرج بهذه الصورة التي ستخدم رياضيي 

وشباب واسط خاصة والعراق عامة.
مدينة  باسواق  الوزير  السيد  جتول  كما 
الكوت واستمع الى آراء املواطنني وحياتهم 
العراقي  الشعب  ان  مؤكدا  املعيشية 
يستحق ان تقدم له اخلدمات واحلياة الكرمية 

وان ينعم باالمن واالمان.

محافظ واسط يبارك االجناز
طالل  مال  محمود  واسط  محافظ  بارك 
الكوت  ملعب  اجناز  احملافظة  الهالي 
مهمة  محطة  سيشكل  الذي  االوملبي 
وزارة  ان  لرياضيي وشباب احملافظة مبينا 
على  حريصة  كانت  والرياضة  الشباب 
اكمال الصرح الرياضي الذي سينعكس 

ايجابا على محافظة ومدينة الكوت .
عبد القادر  حلم الهالي واسط

البدنية  التربية  دائرة  عام  مدير  اكد 
ان  القادر  عبد  عالء  الدكتور  والرياضة 
افتتاح ملعب الكوت االوملبي حلم وحتقق 
والرياضة،  الشباب  وزارة  كوادر  بجهود 
ان يكون لها  وان محافظة واسط تستحق 
صرحا رياضيا ملا متتلكه من مواهب رياضية 
في رفع االثقال وكرة الطاولة واملالكمة وكرة 
على  يتدربون  وكانوا  القوى،  والعاب  القدم 
اراضي ترابية واالن لديهم مضمار العاب قوى 
على افضل املستويات، وستشهد احملافظة 
التحتية  البنى  طفرة رياضية كبيرة بفضل 

التي ستطور اخلامات والكفاءات الرياضية.

منهاج حفل االفتتاح
قال مدير اعالم وزارة الشباب والرياضة علي 
سيتضمن  االفتتاح  حفل  ان  العطواني 
مقدمة  هناك  ستكون  اذ  متنوعة،  فقرات 
شهداء  على  الفاحتة  سورة  قراءة  تعريفية 
العراق والسيما شهداء الرياضة العراقية ثم 
النشيد الوطني وقراءة ايً من القرآن، وكلمة 
عن  وفيلم  للمشروع،  املنفذة  الشركة 
الكوت،  مدينة  ومعالم  امللعب  اجناز  مراحل 
ولوح  االعالم  حلاملي  استعراضي  لوح  ثم 
الذهبي  احمد  للشاعر  فنية  وفقرة  فني، 
الوزير  السيد  وكلمة  اخلياط،  رضا  واملطرب 
محافظة  شهداء  اطفال  من  عدد  صحبة 
امللعب  بافتتاح  االيذان  ثم  ومن  واسط، 
مبصاحبة االلعاب النارية، فضال عن الفقرات 
القوى  العاب  سباقات  وتتضمن  الرياضية 
ملسافة ١٠٠ متر و٢٠٠ متر و٤٠٠ متر، ومباراة 
املنتخبات  ورواد  جنوم  مع  واسط  ورواد  جنوم 
الوطنية، ومسك اخلتام مباراة فريقي الكوت 

واملوصل.

ــم، تتجه أعني  ــة كل موس ــع نهاي م
ــماء  األس ــوب  ص ــرى،  الكب ــة  األندي
املتألقة في املنافسات احمللية، لترميم 
ــتفيدة من االستقرار  خطوطها، مس
ــة التي  ــد اجلماهيري ــي، والقواع املال

تغري الالعبني باالنضمام إليها.
ويستعرض ، في هذا التقرير، األندية 
ــن  م ــررة  املتض ــرى  واألخ ــة،  املنتفع

امليركاتو اجلاري:
صفقات نارية 

ــق القوة اجلوية  ــتفيدين فري أول املس
ــد  الذي ركز على صفقات نوعية تس
ــا املدرب  ــي عانى منه ــات الت الفراغ
راضي شنيشل، في املوسم املاضي.

ــة  ــع املوهب ــد م ــي التعاق ــح ف فنج
ــط، محمد  ــط الوس ــدة لنف الصاع
قاسم، باإلضافة إلى العب املنتخب 
ــاء علي حصني،  ــي ونادي املين الوطن
ــود، واحلارس  ــك محمد علي عب وكذل
ــتعادة احملترفني  ــل، واس ــر عجي صك

سعد ناطق وهمام طارق.

الزوراء يعزز صفوفه
ــع موهبة امليناء،  ــح في التعاقد م جن
ــن (أبو كريشة)، والعب  أحمد محس
زاخو ستار ياسني، ومهاجم النجف 
ــه املعار  ــتعادة العب ــار كرمي، واس جب

للظفرة جنم شوان.
الشرطة يتواجد

ــو بصفقة  ــرطة، امليركات ــل الش دخ
ــدرب الصربي  ــة، بالتعاقد مع امل ناري
ــب امليناء  ــتقطب الع ــا، واس نيبوش
ــوكان،  ــابق، املهاجم محمد ش الس

ومصطفى ناظم، قادما من النجف.
أبرز املتضررين

ــر تضررا،  ــاء، األكث ــق املين ــى فري يبق

بعد رحيل علي حصني وأبو كريشة 
ــن  ع ــرى،  أخ ــة  ومجموع ــوكان  وش

صفوفه.
ومن األندية األخرى التي حلقها الضرر، 
النجف الذي عصفت به األزمة املالية 
ــن صفوفه كل من مصطفى  وغادر م
ــرمي، وهناك مفاوضات  ناظم وجبار ك

مع الثالثي متجد عطوان وخضر علي 
وكرار نبيل.

ــط  كما حلق الضرر بفريق نفط الوس
الذي بقي مكتوف األيدي في امليركاتو، 
جراء عدم اتضاح املوازنة املالية لهذا 

املوسم من قبل وزارة النفط.

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

زوروا موقعنا على االنرتنت:

WWW.albayyna-new.com ÚÓ‹0a@Ú����ôbÌ@ä€a
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ــا الى بغداد  ــل املدرب الصربي نيبوتش ــن املؤمل ان يص م
ــكل رسمي  ــبوع املقبل من اجل التعاقد معه بش االس
لتدريب الشرطة في املوسم املقبل بعد املفاوضات التي 
جرت بني الطرفني خالل االيام املاضية .وقال املدير االداري 
ــرطة هاشم رضا انه من املؤمل ان يصل املدير  لنادي الش
ــدرب احلراس و  ــا مبعية م ــي اجلديد الصربي نيبوتش الفن
ــم  ــى العاصمة بغداد لرس ــبوع املقبل ال ــة االس اللياق
ــاف : مرحلة االعداد  ــداد املقبلة .واض ــح رحلة االع مالم
والتحضير للموسم املقبل ستكون على مرحلتني االولى 

ــليمانية و اخلارجية في جمهورية مصر  داخلية في الس
العربية .واشار : ان املدرب نيبوتشا حسم ملف الالعبني 
ــتوى  ــماء ثالثة العبني على مس ــني حيث حدد اس احملترف
عال مت االتفاق معهم على ان يصلون الى بغداد بعد انهاء 
ــور االدارية اخلاصة باصدار ”الفيزا“.واكد : لقد ابرمت  االم
ادار النادي عددا من التعاقدات اجلديدة من بينها التوقيع 
ــوكان ، ولدينا  ــم  ومحمد ش ــع الالعب مصطفى ناظ م
ــيتم االنتهاء  ــتقطابات اجلديدة التي س العديد من االس
ــينضم  منها بعد اكمال املفاوضات مع اكثر من العب س

الى صفوف الفريق لتمثيله في املوسم املقبل .

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 
 بغداد / 

 بغداد / 

ــت وجهات النظر حول زج املنتخب  تعددت اآلراء وتباين
ــدم في دورة  ــابقة كرة الق ــات مس ــي في منافس األوملب
ــيا  ــيوية الصيفية التي تقام في أندونيس األلعاب االس
ــة الكثير من تلك  ــهر املقبل. وبرغم موضوعي في الش
ــاركته  االراء وصوابية وجهات النظر حول األوملبي ومش
ــة، اال أن آراء أخرى ذهبت بعيدا  في هذه البطولة القاري
ــى واقع ما جرى من  ــيرات وتكهنات ترتكز عل في تفس
ــبقت انتخابات  ــن تخندقات س ــجاالت وما حدث م س
ــؤولة  ــاد كرة القدم العراقي، وهو اجلهة الفنية املس احت
ــؤولية اللجنة  ــي الذي هو من مس ــن املنتخب االوملب ع
ــائل االدارية واملالية.  ــة العراقية في بعض املس االوملبي
ــر من تأويالت  ــر عما حتتمله وجهات النظ وبغض النظ
وما يدخل ضمنها من تفسيرات، اال أن احلقيقة الثابتة 
ــخة هي أن املنتخب االوملبي هو منتخب عراقي  والراس
ــاندته ومؤازرته في هذه  بامتياز، ومن واجب اجلميع مس
ــاحة الكروية وما ينتج  املهمة، بعيدا عن جتاذبات الس
ــات الواجب أن ال  ــن افرازات ولدت تلك االحتقان عنها م
ــا حتت الفتة احلرص  ــع منتخباتنا الوطنية فواتيره تدف

لية  و ــؤ ملس ا و
ــة  طني لو ا
ــح  تصحي و
ــارات، سيما  املس
ــاركة  مش أن 
ــب االوملبي  املنتخ
ــخة  النس ــي  ف
ــياد  الكروية لالس
أعداد  ــة  مبثاب هي 
ــي  وحقيق ــاد  ج
لهذا املنتخب في 
ــة  املقبل ــة  املهم

ــي بطولة نهائيات  ــره في مالعب القارة، وه التي تنتظ
ــاد  ــى األوملبي ــة ال ــة املؤهل ــات األوملبي ــيا للمنتخب اس
ــي املقبل في اليابان بعد عامني من االن. وعندما  الصيف
أستذكر هذه احلقائق أستعجب طروحات البعض الذي 
ــى اللقب في  ــة عل ــب املنتخب االوملبي باملنافس يطال
ــه عندما  ــيوية، وهذا البعض يناقض نفس الدورة االس
ــير الى الضعف الصريح في أعداد االوملبي وتهيئته  يش
ملنافسات اندونيسيا، كما أن بعض أصحاب تلك االراء 
ــف بعد حبر  ــا لم يج ــروي أيض ــط الك ــم من الوس وه
ــم وتصريحاتهم في األمس القريب حول ضرورة  كالمه
ــي بطولة كرة القدم  ــاركة املنتخب األوملبي ف عدم مش
ــاركة املنتخب ذاته  ــيوية، وقبلها مش ــي الدورة االس ف
ــار ان البطولتني وفقا  ــيا على أعتب في بطولة غرب اس
ــي، وال طائل من  ــك االراء ال تخدمان املنتخب األوملب لتل
ــاركة فيهما، وهي اراء وكما سبق القول مستندة  املش
ــن صراعات  ــا عالقة مبا يجري م ــى أرض متموجة له ال
وخالفات في املشهد الكروي، وما نتج من تداعيات بعد 
ــات احتاد الكرة، وما تولد عنها من اثار وتداعيات،  أنتخاب
ــو أمر جندد التمني على اجلميع أبعاده عن املنتخبات  وه
ــاركاتها اخلارجية، ألنها منتخبات حتمل  الوطنية ومش
ــت ضيعا أو مقاطعات تدين بالوالء  ــم العراق وليس اس
الى هذا أو ذاك في احتاد الكرة أو معارضيه. ومن هنا ومع 
األعتراف بكل ما أعترى مسيرة اعداد املنتخب األوملبي 
من عثرات وما صادفت تلك املسيرة من صعوبات واجب 
ــه ومالكه  ــؤزارة العبي ــذا املنتخب وم ــناد ه ــا اس علين
ــياد ألنه منتخب  التدريبي في مهمته املرتقبة في االس

عراقي أوال وأخيرا.
السطر األخير

ــي.. احلزب  ــالم الوطن ــيد الوطني.. الس ــا.. النش **عندن
ــام الوطني.. املنتخب الوطني.. وماعندنا  الوطني.. احلم

وطن.
محمد املاغوط

ÖbÓç�aÎ@=ΩÎ˛a
وقفة 

خالد جاسم

 بغداد / 

 بغداد / 

 صراعات وخالفات َّـ 
اِّـشهد الكروي وما نتج 
من تداعيات بعد انتخابات 
اتحاد الكرة وما تولد عنها 
من آثار وتداعيات وهو أمر 
نجدد التمني على الجميع 
أبعاده عن اِّـنتخبات الوطنية 
ومشاركاتها الخارجية
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ــرطة،  الش ــادي  ن ــدد  ج
تعاقده مع املدرب أنور عبد 
املساعد،  وجهازه  القادر، 
بعد أن حقق الفريق نتائج 
جيدة في املوسم األخير، 
املركز اخلامس  ــه  باحتالل
ــدوري، وبلوغ نهائي  في ال

كأس سوريا.
وأكد النادي، أن صالحيات 
للمدرب  ــتمنح  كبيرة س
ــق جديد  ــدف بناء فري به
ــق نتائج  ــادر على حتقي ق

أفضل في الدوري املقبل.
وكشف النادي أن تعاقدات 

ــي  ــتوقع ف ــدة س جدي
فيما  ــة،  املقبل ــام  األي
الفني مبنح  بدأ اجلهاز 
الضوء األخضر لتمديد 
ــي  ــض العب ــود بع عق

املوسم األخير. 
ــد  عب ــور  ألن ــبق  وس
القادر، تدريب عدة فرق 
ــة أبرزها الفتوة  محلي
والطليعة، فيما خاض 
ــة تدريبية قصيرة  جترب

مع البقعة األردني.
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امس  يوم  اختتمت  والعبة  العبا   ٢٧ مبشاركة 
االول على قاعة فندق االنتر ببغداد بطولة العراق 
بالشطرجن،   ٦-٨-١٠-١٢-١٤ دون  العمرية  للفئات 
من   ٢٦ ولغاية   ٢٤ من  للفترة  استمرت  والتي 
الالعبون  فيها  شارك  حيث  اجلاري،  متوز  شهر 
العراق  نهائي  شبه  بطولة  من  ترشحوا  الذين 

للفئات انفة الذكر،
مواجهات صعبة

عبد  ظافر  للعبة  العراقي  االحتاد  رئيس  وقال 
جداً  قوية  منافسات  البطولة  شهدت  االمير 
دون  لفئة  وخاصةً  املشاركني،  الالعبني  بني 
حسم  والذي  للذكور  بالنسبة  عاماً   ١٤ دون 
احلال  وكذلك  عالء،  زيد  البصرة  العب  لقبها 
حيث  اعوام   ١٠ دون  االناث  لفئة  بالنسبة 
ومالك  محسن  سعد  ريتاج  الالعبتان  تساوت 
املنافسة  ذهبت  لذلك  بالنقاط،  عطية  مهدي 
مالك  ومتكنت  السريع،  بالشطرجن  فاصل  للقاء 
االمير  عبد  لصاحلها،  اللقب  حسم  من  مهدي 
العمرية  الفئات  بطوالت  ان  حديثه  في  اوضح 
لتقارب  ، نظراً  دائماً ما تشهد منافسات قوية 
يفوز  النهاية  في  ولكن  الالعبني،  مستويات 
ما  وهذا  اخلصم،  اخطاء  ويستغل  يجتهد  من 
الالعبني  ان  مؤكداً  اللقاءات،  اغلب  في  حدث 
الفئات  جميع  في  االولى  املراكز  احرزوا  الذين 

الوطني  املنتخب  تشكيلة  ضمن  سيكونون 
للفئات العمرية بالنسبة للذكور واالناث، والتي 
تنتظرهم مشاركة كبيرة تتمثل ببطولة العرب 
في  تونس  في  ستقام  والتي  العمرية  للفئات 

شهر تشرين الثاني املقبل،
منافسات الذكور هي االقوى

اللعبة  احتاد  لرئيس  االول  النائب  حتدث  فيما 
تكون  ما  دائماً  قائالً  الوائلي  نصير  فرحان 
االناث،  منافسات  من  اقوى  الذكور  منافسات 
مستويات  على  متميزين  العبني  تواجد  حيث 
ودون   ١٢ دون  لفئتي  بالنسبة  وخاصةً  عالية، 
١٤ عاماً، حيث تابعنا دسوت قوية جداً لالعبني 
اللعبة،  مجال  في  كبيرة  جتارب  ميتلكون  صغار 
العراق  بطوالت  في  مشاركاتهم  خالل  من 
الالعب  ان  لذلك جتد  اخملتلفة ولسنوات مضت، 

ذكية  بطريقة  يتصرف  لكنه  عمره  صغر  ورغم 
املنافس،  فيه  يقع  خطا   اي  استغالل  في  جداً 
وبالتالي يكون حسم اجلولة باالنقضاض عليه، 
عادل  مازن  موسى  الالعبني  بامكانيات  مشيداً 
حيث  اعوام،   ١٠ دون  لفئة  كرمي  مازن  وزكريا 
ذهبنا  لذلك  بالنقاط،  الالعبني  هذين  تساوى 
الى جولة فاصلة في الشطرجن السريع، ومتكن 
موسى مازن من حسم اللقب لصاحله بعد الفوز 
في اجلولتني املتتاليتني ليحصل على مقعد في 

املتخب الوطني لفئة دون ١٠ اعوام، 
احتاد بغداد يتفوق

ضمير  بغداد  في  الفرعي  االحتاد  رئيس  وقال 
بني  جداً  قوية  منافسات  تابعنا  موسى  جبار 
الالعبني املشاركني، وكان التفوق واضحاً الحتادنا 
الفرعي في بغداد، حيث متكن العبونا من الذكور 

العمرية  الفئات  اغلب  على  بالهيمنة  واالناث 
املشاركة، جبار اضاف ان احتاد بغداد تفوق على 
لفئة  املشاركة  الفئات  جميع  في  املشاركني 
فئة  في  نوري  فازت سهاد صباح  االناث، حيث 
بلقب  التتويج  من  نوار  غزل  ومتكنت  اعوام،   ٦
دون  لفئة  بالنسبة  احلال  وكذلك  اعوام،   ٨ دون 
١٠ اعوام حيث متكنت مالك مهدي عطية من 
الفوز باملركز االول، وفي فئة دون ١٢ عاما احرزت 
دون  فئة  وفي  االول،  املركز  عطية  مهدي  طيبة 
منافسات  وفي  نوري،  وداد صباح  فازت  عام   ١٤
الذكور متكن الالعب علي فراس من بغداد ايضاً 
من التتويج بلقب دون ١٢ عام، فيما احرزنا املركز 
الثاني في فئة دون ٨ -١٢-١٤ عاماً، وهذا يدل على 
صقل  في  الصحيح  باالجتاه  يسير  احتادنا  ان 
الالعبني  من  جيل  واعداد  الصغيرة،  املواهب 

الذين سيكونون مستقبل اللعبة في بلدنا، 
حكام البطولة

الدوليني  احلكمني  البطولة  على  واشرف 
الكناني،  محسن  وسعد  ابراهيم  اسماعيل 
حيث ادار هذين احلكمني جميع جوالت البطولة 
وملدة ٣ ايام متتالية دون ملل او كلل، وهذا يدل 
احلكام  قبل  الكبيرين من  واحلرص  االلتزام  على 
على  لالشراف  اللعبة  احتاد  يرشحهم  الذي 

منافسات البطوالت.
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حددت اللجنة املنظمة لدورة األلعاب اآلسيوية، التي ستقام 
في العاصمة اإلندونيسية جاكرتا، املواعيد النهائية ملباريات 
اجملموعة  في  القرعة  أوقعته  الذي  األوملبي،  العراق  منتخب 

الثالثة، إلى جانب سوريا وتيمور الشرقية والصني. 
فرحان،  الكرمي  عبد  العراقي،  للمنتخب  اإلداري  املدير  وقال 
نظيره  سيواجه  الوطني  الفريق  إن  خاصة  تصريحات  في 
السوري، في متام الساعة السابعة، من مساء ١٤ أغسطس/

آب املقبل.
الساعة  في  الشرقية،  تيمور  سيالقي  املنتخب  أن  وأضاف 
في  الصني  مواجهة  قبل  أغسطس،   ١٦ عصر  من  الرابعة 
مباراة  أن  فرحان  ١٩.وأكد  يوم  مساء  من  السابعة  الساعة 
كوريا اجلنوبية مت إلغاؤها، بسبب إضافة منتخب اإلمارات إلى 
اجملموعة اخلامسة، وإمكانية تغيير مواعيد املباريات.وأوضح 
تعارض  ظل  في  أزمة،  يواجه  األوملبي  العراقي  املنتخب  أن 

مواعيد بطولة األندية العربية، مع املنافسات اآلسيوية.
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ى االحتاد العربي لكرة القدم، طاقم حتكيم  سمَّ
كويتي إلدارة لقاء القوة اجلوية واحتاد العاصمة 
األندية  لبطولة  الـ(٣٢)  دور  بذهاب  اجلزائري، 

العربية.
ويستضيف القوة اجلوية، ضيفه اجلزائري، على 
ملعب كربالء الدولي، يوم ٨ من الشهر املقبل، 
قبل أن يرحل للجزائر ملواجهته في لقاء اإلياب 

يوم ٩ سبتمبر/أيلول املقبل.
محمد  علي  من  الكويتي  الطاقم  ويتكون 
ا للساحة، يساعده يعقوب هالل  حسن، حكمً
حمزة  وعباس  طالب،  حسني  وعلي  عبداهللا، 

ا. ا رابعً حكمً
وبدأ فريق القوة اجلوية، تدريباته األربعاء، حتضيرًا 
الالعبني،  من  عدد  تواجد  شهدت  والتي  للقاء، 
على أن تكتمل صفوف الفريق يوم اإلثنني املقبل 

بانضمام العبي األوملبي، والالعبني اجلدد.

 
 

البروفات  والرياضة  الشباب  وزارة  انهت 
االوملبي  الكوت  ملعب  الفتتاح  استعدادا 
في  السبت  امس  مساء  متفرج  الف   ٢٠
احتفالية مميزة تؤكد قدرة العراق على اجناز 
لشروط  املستوفية  االستراتيجية  املشاريع 
التي  (فيفا)  القدم  لكرة  الدولي  االحتاد 
ستفتتح الطريق لتنظيم البطوالت العربية 

واالسيوية والدولية.
عبد  السيد  والرياضة  الشباب  وزير  واطلع 
واسط  محافظ  برفقة  عبطان  احلسني 
التي  التحضيرات  على  طالل  مال  محمود 
جتري في امللعب ووجه ان يكون حفل االفتتاح 
كرنفاال يبعث رسائل ايجابية وميهد الطريق 
ان  مبينا  واسط،  محافظة  عن  احلظر  لرفع 
وسيكون  التحدي  رحلة  ستواصل  الوزارة 
املشاريع  من  نصيب  بغداد  للعاصمة 
الوزارة  تفتتح  ان  املؤمل  من  اذ  الرياضية، 
ثم  ومن  الرياضي  الزوراء  ٢٠١٨ ملعب  نهاية 

اجناز ملعب احلبيبية ٣٠ الف متفرج.

عن  مفصل  شرح  الى  عبطان  واستمع 
اذ  االفتتاح،  حفل  وفقرات  العمل  تفاصيل 
الدكتور  البدنية  التربية  دائرة  عام  مدير  بني 
االقاليم  دائرة  عام  ومدير  القادر  عبد  عالء 
اجلهود  املوسوي،  طالب  احملافظات  وشؤون 
الشباب  وزارة  كوادر  قبل  من  املبذولة 
اجل  من  نهار  ليل  تعمل  التي  والرياضة، 
ينسجم  الذي  بالشكل  االحتفالية  اخراج 
مع الصرح الرياضي الكبير الذي تعرض الى 

ان  قبل  والعراقيل،  الصعوبات  من  العديد 
الصعوبات  كل  ويذلل  الوزير  السيد  يتدخل 
ليخرج بهذه الصورة التي ستخدم رياضيي 

وشباب واسط خاصة والعراق عامة.
مدينة  باسواق  الوزير  السيد  جتول  كما 
الكوت واستمع الى آراء املواطنني وحياتهم 
العراقي  الشعب  ان  مؤكدا  املعيشية 
يستحق ان تقدم له اخلدمات واحلياة الكرمية 

وان ينعم باالمن واالمان.

محافظ واسط يبارك االجناز
طالل  مال  محمود  واسط  محافظ  بارك 
الكوت  ملعب  اجناز  احملافظة  الهالي 
مهمة  محطة  سيشكل  الذي  االوملبي 
وزارة  ان  لرياضيي وشباب احملافظة مبينا 
على  حريصة  كانت  والرياضة  الشباب 
اكمال الصرح الرياضي الذي سينعكس 

ايجابا على محافظة ومدينة الكوت .
عبد القادر  حلم الهالي واسط

البدنية  التربية  دائرة  عام  مدير  اكد 
ان  القادر  عبد  عالء  الدكتور  والرياضة 
افتتاح ملعب الكوت االوملبي حلم وحتقق 
والرياضة،  الشباب  وزارة  كوادر  بجهود 
ان يكون لها  وان محافظة واسط تستحق 
صرحا رياضيا ملا متتلكه من مواهب رياضية 
في رفع االثقال وكرة الطاولة واملالكمة وكرة 
على  يتدربون  وكانوا  القوى،  والعاب  القدم 
اراضي ترابية واالن لديهم مضمار العاب قوى 
على افضل املستويات، وستشهد احملافظة 
التحتية  البنى  طفرة رياضية كبيرة بفضل 

التي ستطور اخلامات والكفاءات الرياضية.

منهاج حفل االفتتاح
قال مدير اعالم وزارة الشباب والرياضة علي 
سيتضمن  االفتتاح  حفل  ان  العطواني 
مقدمة  هناك  ستكون  اذ  متنوعة،  فقرات 
شهداء  على  الفاحتة  سورة  قراءة  تعريفية 
العراق والسيما شهداء الرياضة العراقية ثم 
النشيد الوطني وقراءة ايً من القرآن، وكلمة 
عن  وفيلم  للمشروع،  املنفذة  الشركة 
الكوت،  مدينة  ومعالم  امللعب  اجناز  مراحل 
ولوح  االعالم  حلاملي  استعراضي  لوح  ثم 
الذهبي  احمد  للشاعر  فنية  وفقرة  فني، 
الوزير  السيد  وكلمة  اخلياط،  رضا  واملطرب 
محافظة  شهداء  اطفال  من  عدد  صحبة 
امللعب  بافتتاح  االيذان  ثم  ومن  واسط، 
مبصاحبة االلعاب النارية، فضال عن الفقرات 
القوى  العاب  سباقات  وتتضمن  الرياضية 
ملسافة ١٠٠ متر و٢٠٠ متر و٤٠٠ متر، ومباراة 
املنتخبات  ورواد  جنوم  مع  واسط  ورواد  جنوم 
الوطنية، ومسك اخلتام مباراة فريقي الكوت 

واملوصل.

ــم، تتجه أعني  ــة كل موس ــع نهاي م
ــماء  األس ــوب  ص ــرى،  الكب ــة  األندي
املتألقة في املنافسات احمللية، لترميم 
ــتفيدة من االستقرار  خطوطها، مس
ــة التي  ــد اجلماهيري ــي، والقواع املال

تغري الالعبني باالنضمام إليها.
ويستعرض ، في هذا التقرير، األندية 
ــن  م ــررة  املتض ــرى  واألخ ــة،  املنتفع

امليركاتو اجلاري:
صفقات نارية 

ــق القوة اجلوية  ــتفيدين فري أول املس
ــد  الذي ركز على صفقات نوعية تس
ــا املدرب  ــي عانى منه ــات الت الفراغ
راضي شنيشل، في املوسم املاضي.

ــة  ــع املوهب ــد م ــي التعاق ــح ف فنج
ــط، محمد  ــط الوس ــدة لنف الصاع
قاسم، باإلضافة إلى العب املنتخب 
ــاء علي حصني،  ــي ونادي املين الوطن
ــود، واحلارس  ــك محمد علي عب وكذل
ــتعادة احملترفني  ــل، واس ــر عجي صك

سعد ناطق وهمام طارق.

الزوراء يعزز صفوفه
ــع موهبة امليناء،  ــح في التعاقد م جن
ــن (أبو كريشة)، والعب  أحمد محس
زاخو ستار ياسني، ومهاجم النجف 
ــه املعار  ــتعادة العب ــار كرمي، واس جب

للظفرة جنم شوان.
الشرطة يتواجد

ــو بصفقة  ــرطة، امليركات ــل الش دخ
ــدرب الصربي  ــة، بالتعاقد مع امل ناري
ــب امليناء  ــتقطب الع ــا، واس نيبوش
ــوكان،  ــابق، املهاجم محمد ش الس

ومصطفى ناظم، قادما من النجف.
أبرز املتضررين

ــر تضررا،  ــاء، األكث ــق املين ــى فري يبق

بعد رحيل علي حصني وأبو كريشة 
ــن  ع ــرى،  أخ ــة  ومجموع ــوكان  وش

صفوفه.
ومن األندية األخرى التي حلقها الضرر، 
النجف الذي عصفت به األزمة املالية 
ــن صفوفه كل من مصطفى  وغادر م
ــرمي، وهناك مفاوضات  ناظم وجبار ك

مع الثالثي متجد عطوان وخضر علي 
وكرار نبيل.

ــط  كما حلق الضرر بفريق نفط الوس
الذي بقي مكتوف األيدي في امليركاتو، 
جراء عدم اتضاح املوازنة املالية لهذا 

املوسم من قبل وزارة النفط.
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ــا الى بغداد  ــل املدرب الصربي نيبوتش ــن املؤمل ان يص م
ــكل رسمي  ــبوع املقبل من اجل التعاقد معه بش االس
لتدريب الشرطة في املوسم املقبل بعد املفاوضات التي 
جرت بني الطرفني خالل االيام املاضية .وقال املدير االداري 
ــرطة هاشم رضا انه من املؤمل ان يصل املدير  لنادي الش
ــدرب احلراس و  ــا مبعية م ــي اجلديد الصربي نيبوتش الفن
ــم  ــى العاصمة بغداد لرس ــبوع املقبل ال ــة االس اللياق
ــاف : مرحلة االعداد  ــداد املقبلة .واض ــح رحلة االع مالم
والتحضير للموسم املقبل ستكون على مرحلتني االولى 

ــليمانية و اخلارجية في جمهورية مصر  داخلية في الس
العربية .واشار : ان املدرب نيبوتشا حسم ملف الالعبني 
ــتوى  ــماء ثالثة العبني على مس ــني حيث حدد اس احملترف
عال مت االتفاق معهم على ان يصلون الى بغداد بعد انهاء 
ــور االدارية اخلاصة باصدار ”الفيزا“.واكد : لقد ابرمت  االم
ادار النادي عددا من التعاقدات اجلديدة من بينها التوقيع 
ــوكان ، ولدينا  ــم  ومحمد ش ــع الالعب مصطفى ناظ م
ــيتم االنتهاء  ــتقطابات اجلديدة التي س العديد من االس
ــينضم  منها بعد اكمال املفاوضات مع اكثر من العب س

الى صفوف الفريق لتمثيله في املوسم املقبل .

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 
 بغداد / 

 بغداد / 

ــت وجهات النظر حول زج املنتخب  تعددت اآلراء وتباين
ــدم في دورة  ــابقة كرة الق ــات مس ــي في منافس األوملب
ــيا  ــيوية الصيفية التي تقام في أندونيس األلعاب االس
ــة الكثير من تلك  ــهر املقبل. وبرغم موضوعي في الش
ــاركته  االراء وصوابية وجهات النظر حول األوملبي ومش
ــة، اال أن آراء أخرى ذهبت بعيدا  في هذه البطولة القاري
ــى واقع ما جرى من  ــيرات وتكهنات ترتكز عل في تفس
ــبقت انتخابات  ــن تخندقات س ــجاالت وما حدث م س
ــؤولة  ــاد كرة القدم العراقي، وهو اجلهة الفنية املس احت
ــؤولية اللجنة  ــي الذي هو من مس ــن املنتخب االوملب ع
ــائل االدارية واملالية.  ــة العراقية في بعض املس االوملبي
ــر من تأويالت  ــر عما حتتمله وجهات النظ وبغض النظ
وما يدخل ضمنها من تفسيرات، اال أن احلقيقة الثابتة 
ــخة هي أن املنتخب االوملبي هو منتخب عراقي  والراس
ــاندته ومؤازرته في هذه  بامتياز، ومن واجب اجلميع مس
ــاحة الكروية وما ينتج  املهمة، بعيدا عن جتاذبات الس
ــات الواجب أن ال  ــن افرازات ولدت تلك االحتقان عنها م
ــا حتت الفتة احلرص  ــع منتخباتنا الوطنية فواتيره تدف

لية  و ــؤ ملس ا و
ــة  طني لو ا
ــح  تصحي و
ــارات، سيما  املس
ــاركة  مش أن 
ــب االوملبي  املنتخ
ــخة  النس ــي  ف
ــياد  الكروية لالس
أعداد  ــة  مبثاب هي 
ــي  وحقيق ــاد  ج
لهذا املنتخب في 
ــة  املقبل ــة  املهم

ــي بطولة نهائيات  ــره في مالعب القارة، وه التي تنتظ
ــاد  ــى األوملبي ــة ال ــة املؤهل ــات األوملبي ــيا للمنتخب اس
ــي املقبل في اليابان بعد عامني من االن. وعندما  الصيف
أستذكر هذه احلقائق أستعجب طروحات البعض الذي 
ــى اللقب في  ــة عل ــب املنتخب االوملبي باملنافس يطال
ــه عندما  ــيوية، وهذا البعض يناقض نفس الدورة االس
ــير الى الضعف الصريح في أعداد االوملبي وتهيئته  يش
ملنافسات اندونيسيا، كما أن بعض أصحاب تلك االراء 
ــف بعد حبر  ــا لم يج ــروي أيض ــط الك ــم من الوس وه
ــم وتصريحاتهم في األمس القريب حول ضرورة  كالمه
ــي بطولة كرة القدم  ــاركة املنتخب األوملبي ف عدم مش
ــاركة املنتخب ذاته  ــيوية، وقبلها مش ــي الدورة االس ف
ــار ان البطولتني وفقا  ــيا على أعتب في بطولة غرب اس
ــي، وال طائل من  ــك االراء ال تخدمان املنتخب األوملب لتل
ــاركة فيهما، وهي اراء وكما سبق القول مستندة  املش
ــن صراعات  ــا عالقة مبا يجري م ــى أرض متموجة له ال
وخالفات في املشهد الكروي، وما نتج من تداعيات بعد 
ــات احتاد الكرة، وما تولد عنها من اثار وتداعيات،  أنتخاب
ــو أمر جندد التمني على اجلميع أبعاده عن املنتخبات  وه
ــاركاتها اخلارجية، ألنها منتخبات حتمل  الوطنية ومش
ــت ضيعا أو مقاطعات تدين بالوالء  ــم العراق وليس اس
الى هذا أو ذاك في احتاد الكرة أو معارضيه. ومن هنا ومع 
األعتراف بكل ما أعترى مسيرة اعداد املنتخب األوملبي 
من عثرات وما صادفت تلك املسيرة من صعوبات واجب 
ــه ومالكه  ــؤزارة العبي ــذا املنتخب وم ــناد ه ــا اس علين
ــياد ألنه منتخب  التدريبي في مهمته املرتقبة في االس

عراقي أوال وأخيرا.
السطر األخير

ــي.. احلزب  ــالم الوطن ــيد الوطني.. الس ــا.. النش **عندن
ــام الوطني.. املنتخب الوطني.. وماعندنا  الوطني.. احلم

وطن.
محمد املاغوط

ÖbÓç�aÎ@=ΩÎ˛a
وقفة 

خالد جاسم
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 صراعات وخالفات َّـ 
اِّـشهد الكروي وما نتج 
من تداعيات بعد انتخابات 
اتحاد الكرة وما تولد عنها 
من آثار وتداعيات وهو أمر 
نجدد التمني على الجميع 
أبعاده عن اِّـنتخبات الوطنية 
ومشاركاتها الخارجية
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ــرطة،  الش ــادي  ن ــدد  ج
تعاقده مع املدرب أنور عبد 
املساعد،  وجهازه  القادر، 
بعد أن حقق الفريق نتائج 
جيدة في املوسم األخير، 
املركز اخلامس  ــه  باحتالل
ــدوري، وبلوغ نهائي  في ال

كأس سوريا.
وأكد النادي، أن صالحيات 
للمدرب  ــتمنح  كبيرة س
ــق جديد  ــدف بناء فري به
ــق نتائج  ــادر على حتقي ق

أفضل في الدوري املقبل.
وكشف النادي أن تعاقدات 

ــي  ــتوقع ف ــدة س جدي
فيما  ــة،  املقبل ــام  األي
الفني مبنح  بدأ اجلهاز 
الضوء األخضر لتمديد 
ــي  ــض العب ــود بع عق

املوسم األخير. 
ــد  عب ــور  ألن ــبق  وس
القادر، تدريب عدة فرق 
ــة أبرزها الفتوة  محلي
والطليعة، فيما خاض 
ــة تدريبية قصيرة  جترب

مع البقعة األردني.
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امس  يوم  اختتمت  والعبة  العبا   ٢٧ مبشاركة 
االول على قاعة فندق االنتر ببغداد بطولة العراق 
بالشطرجن،   ٦-٨-١٠-١٢-١٤ دون  العمرية  للفئات 
من   ٢٦ ولغاية   ٢٤ من  للفترة  استمرت  والتي 
الالعبون  فيها  شارك  حيث  اجلاري،  متوز  شهر 
العراق  نهائي  شبه  بطولة  من  ترشحوا  الذين 

للفئات انفة الذكر،
مواجهات صعبة

عبد  ظافر  للعبة  العراقي  االحتاد  رئيس  وقال 
جداً  قوية  منافسات  البطولة  شهدت  االمير 
دون  لفئة  وخاصةً  املشاركني،  الالعبني  بني 
حسم  والذي  للذكور  بالنسبة  عاماً   ١٤ دون 
احلال  وكذلك  عالء،  زيد  البصرة  العب  لقبها 
حيث  اعوام   ١٠ دون  االناث  لفئة  بالنسبة 
ومالك  محسن  سعد  ريتاج  الالعبتان  تساوت 
املنافسة  ذهبت  لذلك  بالنقاط،  عطية  مهدي 
مالك  ومتكنت  السريع،  بالشطرجن  فاصل  للقاء 
االمير  عبد  لصاحلها،  اللقب  حسم  من  مهدي 
العمرية  الفئات  بطوالت  ان  حديثه  في  اوضح 
لتقارب  ، نظراً  دائماً ما تشهد منافسات قوية 
يفوز  النهاية  في  ولكن  الالعبني،  مستويات 
ما  وهذا  اخلصم،  اخطاء  ويستغل  يجتهد  من 
الالعبني  ان  مؤكداً  اللقاءات،  اغلب  في  حدث 
الفئات  جميع  في  االولى  املراكز  احرزوا  الذين 

الوطني  املنتخب  تشكيلة  ضمن  سيكونون 
للفئات العمرية بالنسبة للذكور واالناث، والتي 
تنتظرهم مشاركة كبيرة تتمثل ببطولة العرب 
في  تونس  في  ستقام  والتي  العمرية  للفئات 

شهر تشرين الثاني املقبل،
منافسات الذكور هي االقوى

اللعبة  احتاد  لرئيس  االول  النائب  حتدث  فيما 
تكون  ما  دائماً  قائالً  الوائلي  نصير  فرحان 
االناث،  منافسات  من  اقوى  الذكور  منافسات 
مستويات  على  متميزين  العبني  تواجد  حيث 
ودون   ١٢ دون  لفئتي  بالنسبة  وخاصةً  عالية، 
١٤ عاماً، حيث تابعنا دسوت قوية جداً لالعبني 
اللعبة،  مجال  في  كبيرة  جتارب  ميتلكون  صغار 
العراق  بطوالت  في  مشاركاتهم  خالل  من 
الالعب  ان  لذلك جتد  اخملتلفة ولسنوات مضت، 

ذكية  بطريقة  يتصرف  لكنه  عمره  صغر  ورغم 
املنافس،  فيه  يقع  خطا   اي  استغالل  في  جداً 
وبالتالي يكون حسم اجلولة باالنقضاض عليه، 
عادل  مازن  موسى  الالعبني  بامكانيات  مشيداً 
حيث  اعوام،   ١٠ دون  لفئة  كرمي  مازن  وزكريا 
ذهبنا  لذلك  بالنقاط،  الالعبني  هذين  تساوى 
الى جولة فاصلة في الشطرجن السريع، ومتكن 
موسى مازن من حسم اللقب لصاحله بعد الفوز 
في اجلولتني املتتاليتني ليحصل على مقعد في 

املتخب الوطني لفئة دون ١٠ اعوام، 
احتاد بغداد يتفوق

ضمير  بغداد  في  الفرعي  االحتاد  رئيس  وقال 
بني  جداً  قوية  منافسات  تابعنا  موسى  جبار 
الالعبني املشاركني، وكان التفوق واضحاً الحتادنا 
الفرعي في بغداد، حيث متكن العبونا من الذكور 

العمرية  الفئات  اغلب  على  بالهيمنة  واالناث 
املشاركة، جبار اضاف ان احتاد بغداد تفوق على 
لفئة  املشاركة  الفئات  جميع  في  املشاركني 
فئة  في  نوري  فازت سهاد صباح  االناث، حيث 
بلقب  التتويج  من  نوار  غزل  ومتكنت  اعوام،   ٦
دون  لفئة  بالنسبة  احلال  وكذلك  اعوام،   ٨ دون 
١٠ اعوام حيث متكنت مالك مهدي عطية من 
الفوز باملركز االول، وفي فئة دون ١٢ عاما احرزت 
دون  فئة  وفي  االول،  املركز  عطية  مهدي  طيبة 
منافسات  وفي  نوري،  وداد صباح  فازت  عام   ١٤
الذكور متكن الالعب علي فراس من بغداد ايضاً 
من التتويج بلقب دون ١٢ عام، فيما احرزنا املركز 
الثاني في فئة دون ٨ -١٢-١٤ عاماً، وهذا يدل على 
صقل  في  الصحيح  باالجتاه  يسير  احتادنا  ان 
الالعبني  من  جيل  واعداد  الصغيرة،  املواهب 

الذين سيكونون مستقبل اللعبة في بلدنا، 
حكام البطولة

الدوليني  احلكمني  البطولة  على  واشرف 
الكناني،  محسن  وسعد  ابراهيم  اسماعيل 
حيث ادار هذين احلكمني جميع جوالت البطولة 
وملدة ٣ ايام متتالية دون ملل او كلل، وهذا يدل 
احلكام  قبل  الكبيرين من  واحلرص  االلتزام  على 
على  لالشراف  اللعبة  احتاد  يرشحهم  الذي 

منافسات البطوالت.
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حددت اللجنة املنظمة لدورة األلعاب اآلسيوية، التي ستقام 
في العاصمة اإلندونيسية جاكرتا، املواعيد النهائية ملباريات 
اجملموعة  في  القرعة  أوقعته  الذي  األوملبي،  العراق  منتخب 

الثالثة، إلى جانب سوريا وتيمور الشرقية والصني. 
فرحان،  الكرمي  عبد  العراقي،  للمنتخب  اإلداري  املدير  وقال 
نظيره  سيواجه  الوطني  الفريق  إن  خاصة  تصريحات  في 
السوري، في متام الساعة السابعة، من مساء ١٤ أغسطس/

آب املقبل.
الساعة  في  الشرقية،  تيمور  سيالقي  املنتخب  أن  وأضاف 
في  الصني  مواجهة  قبل  أغسطس،   ١٦ عصر  من  الرابعة 
مباراة  أن  فرحان  ١٩.وأكد  يوم  مساء  من  السابعة  الساعة 
كوريا اجلنوبية مت إلغاؤها، بسبب إضافة منتخب اإلمارات إلى 
اجملموعة اخلامسة، وإمكانية تغيير مواعيد املباريات.وأوضح 
تعارض  ظل  في  أزمة،  يواجه  األوملبي  العراقي  املنتخب  أن 

مواعيد بطولة األندية العربية، مع املنافسات اآلسيوية.
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الفني  املدير  فالفيردي،  إرنستو  أكد 
أن  املتوقع  من  أنه  برشلونة،  لفريق 
تعاقدات  الكتلوني،  النادي  يجري 
أخرى، خالل فترة االنتقاالت الصيفية 
اجلارية.وقال فالفيردي، في تصريحات 
نقلتها صحيفة سبورت «من املتوقع 
التعاقدات، جلعل  من  باملزيد  نقوم  أن 
مع  املنافسة،  قدرة على  أكثر  الفريق 
األخذ في عني االعتبار رحيل أندريس 
مالكوم  «البرازيلي  إنييستا».وأضاف 
العب شاب ويعتقد النادي الكتالوني 
الفترة  خالل  مساعدتنا  ميكنه  بأنه 

املقبلة».
جنم  رونالدو،  كريستيانو  رحيل  وعن 
ريال مدريد إلى يوفنتوس، أوضح «إنها 
مغادرة  مثل  للملكي  كبيرة  خسارة 

إذا  سنرى  برشلونة،  لصفوف  إنييستا 
الحظوا ذلك أم ال».

صفوفها  حتسني  حتاول  الفرق  «جميع  ونوه 
والنتائج  السابق،  العام  بشكل أفضل من 

هي التي تظهر ذلك».
عثمان  موسم  هذا  يكون  أن  «نأمل  وتابع 
العب  ألنه  الكثير،  منه  ننتظر  دميبلي، 

خالل  اإلصابة  من  عانى  لقد  استثنائي، 
مالكوم،  القلق بشان  أما  السابق،  املوسم 
داخل  التنافسية  لوجود  مهم  أمر  فهذا 

الفريق».
خط  في  األمور  تسير  كيف  «سنرى  وأمت 
سيحدث  ما  ونرى  ننتظر  دعونا  الدفاع، 
االنتظار  علينا  يجب  املقبلة،  األيام  خالل 

وسنحصل على أفضل املدافعني».

ــتعد نادي ريال مدريد ملواجهة نظيره أتليتكو  يس
ــي إطار كأس  ــطس/آب املقبل، ف مدريد، ١٥ أغس
ــاركا» أن  ــدت صحيفة «م ــوبر األوروبي.وأك الس
ــد، يقضي هذه  ــش، جنم ريال مدري ــوكا مودريت ل
األيام في كرواتيا، مع العائلة واألصدقاء.وأضافت 
ــغل بخوض أول  ــة، أن مودريتش ينش الصحيف
ــمية في املوسم اجلديد، وستكون أمام  مباراة رس
أتلتيكو مدريد في كأس السوبر األوربي. وأوضحت 
ــودة من العطلة، قبل  ــة مودريتش هي الع أن خط
ــوت فرصة  ــد، حتى ال يف ــبوع من ديربي مدري أس
خوض هذا املوعد املهم. وذكرت أن مودريتش لعب 
ــم املاضي، بواقع ٤٣ مواجهة  ٥٩ مباراة في املوس
ــد و١٦ مباراة مع كرواتيا، مبا في ذلك  مع ريال مدري
٧ مباريات في كأس العالم.وتابعت أن لوكا يعمل 
ــي، حيث  ــداده البدن ــة للغاية إلع ــة دقيق بطريق
ــتمر في خوض التدريبات، خالل فترة  أنه يس
اإلجازة، حيث قام قبل بضعة أيام، بنشر 
ــيتش، وأصدقاء  ــورة مع زميله كوفاس ص

آخرين، وهم يقودون دراجات هوائية.
ــادي ملودريتش  ــدور القي ــارت إلى أن ال وأش
ــتيانو  كريس ــل  رحي ــد  بع ــيتعاظم،  س
رونالدو، لصفوف يوفنتوس اإليطالي. وأمتت 
ــأن رغبة  ــبانية، تقريرها، ب ــة اإلس الصحيف
ــة، هي االعتزال  ــوكا مودريتش منذ فترة طويل ل

في ريال مدريد.
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دي  (اف  دميار  آرنو  الفرنسي  أحرز 
املرحلة  في  االول  املركز  جاي) 
في  االخيرة  قبل  عشرة  الثامنة 
فرنسا  طواف  من  البيرنيه  جبال 
احتفظ  فيما  الهوائية،  للدراجات 
البريطاني جيراينت توماس (سكاي) 
ثالث  بالقميص االصفر.وحقق دميار 
النسخة  في  فرنسي  لدراج  فوز 
الفوزين  بعد  الطواف،  من   ١٠٥ الـ 
أالفيليب.  اللذين حققهما جوليان 
العام  نفسه  فرض  دميار  أن  علما 
وبنى  الرابعة.  املرحلة  في  املاضي 
لالعجاب  مثيرة  بطريقة  فوزه  دميار 
فريقه  مبساعدة  ايقاعه  بتسريع 

الذي عمل بجهد في الكيلومترات 
بطل  فرص  أن  من  للتأكد  االخيرة 
ساغان،  بيتر  السلوفاكي  العالم 
السرعة،  بسباقات  املتخصص 
لم  وبالفعل  محدودة.  ستكون 
أفضل  احتالل  من  االخير  يتمكن 
التالي  اليوم  في  الثامن  املركز  من 

لسقوطه في املرحلة السابقة.
املرحلة  هذه  عاما)   ٢٦) دميار  وقطع 
وبو  بايز  سور  تري  بني  اقيمت  التي 
كيلومترا،   ١٧١ مسافتها  وبلغت 
متقدما  ساعات،   ٣٫٤٦:٥٠ بزمن 
مواطنه  على  النهائية  بالشرعة 
وصل  فيما  البورت،  كريستوف 
النروجي ألكسندر كريستوف ثالثا 

بنفس التوقيت. 

اجلهد  على  فريقه  شكر  ان  وبعد 
اصارع  «لم  دميار  صرح  بذله،  الذي 
من أجل ال شيء. لم استسلم في 

اجلبال واليوم حصدت ما زرعته».
في  بغريبل»  فكرت  «لقد  وتابع 

الذي  االملاني  الدراج  إلى  اشارة 
أنه  السابقة  املرحلة  في  اتهمه 
حصل على مساعدة خالل مرحلة 

الصعود االخيرة.

ــيدس للفورموال   أقر مدير فريق مرس
أن  ــف  وول ــو  توت ــاوي  النمس ــد  واح
أبطال «الشوط االول» يعانون لفرض 
ــة العالم  ــي بطول ــم راهنا ف تفوقه
ــك قبل املرحلة  ــوال واحد، وذل للفورم
ــرة في جائزة اجملر الكبرى  الثانية عش
ــوز الصارخ  ــام من الف ــد أي االحد.وبع
ــون على  ــس هاميلت ــي لوي للبريطان
ــامي في أملانيا، أقر وولف  حلبة هوكنه
ــيارة  «نعرف وندرك أننا لم جنلب الس

ــة لذلك،  ــى هوكنهامي».ونتيج ــرع ال االس
ــح ألبطال  ــرف أن اجلوائز ال متن ــاف «نع أض
ــط  الضغ ــنتابع  س ــذا  ل االول،  ــوط  الش
ــن اصل ٢١  ــد ١١ م ــا». بع ــن اداءن لنحس
ــدر هاميلتون  ــم، يتص ــة هذا املوس مرحل
وفريقه ترتيب السائقني والصانعني تواليا، 

لكن بفارق ضئيل عن منافسيهما.
ــع  أرب ــم  العال ــل  بط ــون،  هاميلت ــز  وقف
ــوزه في املانيا  ــدارة، بعد ف ــرات، الى الص م
ــل ١٧١ لالملاني  ــة، مقاب ــد ١٨٨ نقط برصي
ــراري) بطل العالم  ــتيان فيتل (في سيباس
ــا يحتل زميل االخير  أربع مرات أيضا، فيم
ــز الثالث  ــي رايكونن املرك الفنلندي كيم
ــق الفوز في  ــة دون ان يحق ــع ١٣١ نقط م

ــباق هذا املوسم. ولدى  ــني، اي س الصانع

ــاط مقابل  ــيدس ٣١٠ نق ميلك فريق مرس
ــارق كبير عن  ــراري، وبف ــني لفي ٣٠٢ نقطت
ــدرك وولف ان  ــث (٢١١). وي ــول الثال ــد ب ري
فريقه يحتاج جلهد كبير على منعطفات 
ــارة، كي يبقى في الصدارة  هنغارورينغ احل
قبل العطلة الصيفية التي متتد حتى ٢٦ 

اب/اغسطس املقبل.
مرسيدس ِّـواصلة الضغط

ــتكون اجملر معركة أخرى قاسية  وقال «س
ــة تتطلب  ــد بول. هي حلب ــراري وري مع في
ــفلية عالية، وعلى الورق يجب  قوة دفع س
ــع ذلك، علمتنا  ــريعني جدا. م أن يكونا س
ــرى ان التوقعات ال حتدد  جائزة املانيا الكب
النتائج».وبعد معاناة ريد بول على صعيد 
ــدو  ــرة، يب ــباقات االخي ــي الس ــة ف الطاق

مرشحا للفوز في هنغارورينغ التي تناسب 
سيارته ومتاسكها.وأحرز االسترالي دانيال 
ــزة موناكو واظهر على  ريكياردو لقب جائ
ــة انه قادر على  ــات الضيقة والتقني احللب
ــوزه في اجملر  ــرار ف ــج، على غ ــر النتائ توفي
ــة ايضا  عام ٢٠١٤، لكنه قد يلقى منافس
ــتابن.  ــه الهولندي ماكس فيرس من زميل
ــد بول في  ــرر مصيره مع ري ــع أن يتق ويتوق
ــك بان فوزه الثالث  نهاية االسبوع، وال ش

هذا املوسم سيؤكد قدرته مع فريقه.
صراع اللقب اخلامس

ــتكون بني  ــك ان املواجهة االكبر س وال ش
ـــ٤٤ بألوان  ــق فوزه ال ــون الذي حق هاميلت
ــي صراعهما على  ــه احلالي وفيتل ف فريق

احراز اللقب العاملي اخلامس.

ــم  ــبانيا إن جن ــي إس ــام ف ــي الع ــال املدع  ق
ــتيانو رونالدو  ــي كريس ــدم البرتغال كرة الق
ــا ٣٫٢ مليون  ــيعاقب بدفع غرامة قيمته س
ــهرا،  ــورو (٣٫٧ مليون دوالر) مع احلبس ٢٤ ش ي
ــجن على األرجح، بعد تسوية  لكنه لن يس
ــأن  ــبانية بش ــلطات الضرائب اإلس ــع س م
ــه الالعب البالغ  ــة تهرب ضريبي. وواج قضي
ــرب من دفع  ــات بالته ــره ٣٣ عاما اتهام عم
ــا ٥٫٧ مليون يورو ونفى هداف  ضرائب قيمته
ــات. ومن  ــذه االتهام ــابق ه ــال مدريد الس ري
ــتبعد أن يقضي رونالدو، املنتقل حديثا  املس
ــا، أي وقت في  ــل ايطالي ــوس بط ــى يوفنت إل
ــباني  ــجن وفق االتفاق ألن القانون اإلس الس
ــل من عامني في  ــى أن أي عقوبة أق ينص عل
أول جرمية ميكن إيقاف تنفيذها. ويتعني على 

ــون يورو) بجانب  ــدو دفع الغرامة (٣٫٢ ملي رونال
ــى مليون يورو  ــب (٥٫٧ مليون) إضافة إل الضرائ
ــتحقة و٢٥٠ يورو عن كل يوم خالل  فائدة مس

٤٨ شهرا تشمل فترة السجن.
رونالدو لن يسجن يوما

ــى األرجح من  ــزءا عل ــذا املبلغ ج ــيكون ه وس
ــبب  ــيدفعها رونالدو بس ــي س ــات الت الغرام
القضية ومن املتوقع أن تصل إلى ١٩ مليون يورو 

ــب األرجنتيني ليونيل  كقيمة إجمالية. وعوق
ــي العب برشلونة باحلبس ملدة ٢١ شهرا  ميس
ــبب تهم مماثلة العام املاضي لكن القانون  بس
ــتبدال السجن بغرامة  اإلسباني يسمح باس
مالية. وانتقل رونالدو، أفضل العب في العالم 
خمس مرات، إلى يوفنتوس في وقت سابق هذا 

الشهر مقابل نحو ١٠٠ مليون يورو.
ــي يضمن مكانا  من جانب اخر النادي التونس

ــابقة القارية  ــن املس ــة القادمة م ــي املرحل ف
ــوازيالند  ــوالوز من س ــى مباباني س ــوزه عل بف

بهدفني نظيفني.
ــاحلي التونسي تأهله الى   ضمن النجم الس
ــي دوري ابطال افريقيا في كرة القدم،  ربع نهائ
ــوالوز من سوازيالند  بعد فوزه على مباباني س
ــة ضمن اجلولة الرابعة من  ٢-صفر، في سوس

تصفيات اجملموعة الرابعة.

وسجل ماهر حناشي (٢١) وسليم بن بلقاسم 
ــذي بات اول  ــاحلي ال ــي النجم الس (٨٩) هدف

املتأهلني الى ربع النهائي .
ــاز ذهابا ايضا  ــاحلي الذي ف ورفع النجم الس
ــوازيالندي بثالثية نظيفة،  على خصمه الس
ــدارة مقابل ٥  ــى ١٠ نقاط في الص ــده ال رصي
نقاط لبرمييرو دي اغوستو االنغولي الذي قلب 
تأخره امام زيسكو يونايتد الزامبي (نقطتان) 

ــوز ثمني في اللحظات االخيرة ٢-١، فيما  الى ف
جتمد رصيد مباباني سوالوز عند ٤ نقاط.

ــوالوز من  ــاحلي ومباباني س لقاء النجم الس
سوازيالند ضمن دوري أبطال إفريقيا

فوز تونسي ثمني
وفي اجملموعة الثالثة، فاز ماميلودي 

ــى  ــي عل ــب افريق ــز اجلن صنداون
توغو-بورت التوغولي ٢-١.

ــى ٥  ــده ال ــودي رصي ــع ماميل ورف
نقاط بالتساوي مع الوداد البيضاوي 

ــه هارويا  ــدر وضيف ــي املتص املغرب
الغيني.

ــة  اجملموع ــي  ف
الثانية، تعادل 

ع  ــا ف لد ا
حلسني  ا

ــطيف  ــع ضيفه وفاق س ــي م ــدي املغرب اجلدي
اجلزائري ١-١.

سجل للدفاع التنزاني سيمون موسوا من كرة 
ــب بوغيلمونا  ــية (٢٣) ولوفاق حبي رأس

(٣٢ من ركلة جزاء).
ــده الى ٤  ــطيف رصي ورفع وفاق س
ــني للدفاع  ــل نقطت ــاط مقاب نق
ــي مازميبي  ــا يلتق ــني، فيم احلس
الكونغولي الدميقراطي (٩ نقاط) 
 ٤) ــر  اجلزائ ــة  مولودي ــه  مضيف ــع  م

نقاط).

��
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ــر الفني  ــش، املدي ــو كوفات ــار نيك أث
ــن الغموض  ــخ، املزيد م ــرن ميون لباي
ــط  ــأن احتمالية رحيل جنم وس بش
ــورو فيدال، في ظل األنباء  الفريق، أرت
التي تربطه باالنتقال إلى إنتر ميالن، 

خالل امليركاتو الصيفي.
وقال كوفاتش، في تصريحات نقلها 
ــا»: «في هذه  ــع «فوتبول إيطالي موق

ــورو يتعافى من اإلصابة،  اللحظة أرت
ــن من العودة في أقرب  نأمل أن يتمك

وقت ممكن».
وأضاف «املستقبل معه؟ ال أستطيع 

قول أي شيء آخر».
يشار إلى أن فيدال، هو الهدف الرئيس 
ــت احلالي، في  ــالن، في الوق ــر مي إلنت
ظل رغبة النيرازوري في تدعيم خط 
ــم  ــط الفريق، قبل انطالق املوس وس

اجلديد.

fiaÜÓœ@Êdíi@ûÏ‡Ã€a@ÜÌåÌ@É„ÏÓfl@ÊäÌbi@lâÜfl
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اإلجنليزي،  توتنهام  نظيره  ملواجهة  اإلسباني  برشلونة  يستعد 
اليوم ، في املباراة التي جتمعهما ضمن منافسات بطولة الكأس 
ألكاسير،  باكو  أن  «سبورت»،  صحيفة  لألبطال.وأكدت  الدولية 
في  بسبب مشكلة  منفرد  تدرب بشكل  برشلونة،  فريق  العب 
العضلة، ومن احملتمل أن يبدأ لقاء السبيرز، على مقاعد البدالء.
مع  ا  غامضً زال  ما  ألكاسير  مستقبل  أن  الصحيفة  وذكرت 
البلوجرانا، وذلك بعد استمرار منير احلدادي، في صفوف الفريق، 
بعد إعارة استمرت ملدة عامني.ونوهت أن واتفورد اإلجنليزي يهتم 
باحلصول على خدمات ألكاسير، كما أن ناديه السابق فالنسيا، 

يريد استعادة خدماته، بعد اقتراب رحيل رودريجو .

@Ú◊âbífl@fiÏy@‚Ï§@⁄Ïÿí€a
‚bË‰mÏm@‚bflc@Ú„Ï‹ëäi@k«¸

Ò7j◊@ÒâbéÅ@ÎÜ€b„Îâ@Ï„bÓnéÌä◊@›Óyâ@ZÖ7–€bœ

تأهل الالعب التونسي عزيز دوقاز، إلى نهائي 
بطولة شامبني األمريكية للتنس، التي تبلغ 

قيمة جوائزها املالية ٢٥ ألف دوالر.
وبلغ دوقاز، نهائي البطولة، بعد انتصاره على 
رد، بعد  أدامسون، مبجموعتني دون  األمريكي 

ساعتني من اللعب، بواقع ٦-٣ و٤-٦ و٦-١.
لقب  على  التونسي،  البطل  وسينافس 
بيتروس  القبرصي  أمام  شامبني،  بطولة 

شريزوسوس.

è‰n‹€@¥jflbë@Ú€Ï�i@ÔˆbË„@Õ‹jÌ@ãb”ÎÖ@Ôé„Ïn€a
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ــت املرجعية  ــد نصح ــاف «لق واض
ــار  كب ــراراً  وتك ــراراً  م ــة  الديني
ــة وزعماء  ــي احلكوم ــؤولني ف املس
ــوا  يع ــأن  ب ــية  السياس ــوى  الق
ــرة امللقاة  ــؤولية الكبي حجم املس
ــات  ــذوا اخلالف ــم وينب ــى عاتقه عل
ــس وراءها اال  ــي لي ــة الت املصطنع
ــة..  ــخصية والفئوي ــح الش املصال
ادارة  ــى  عل ــم  كلمته ــوا  ويجمع
ــاه والتقدم  ــق الرف ــا يحق ــد مب البل
ألبناء شعبهم ويراعوا العدالة في 
ــا واخملصصات..  ــح الرواتب واملزاي من
ــوا عن  ــالح.. وميتنع ــوا لإلص ويعمل
ــن احزابهم  ــدين م ــة الفاس حماي
ــا ان املرجعية   ــم .. مبين واصحابه
ــة اجلمعة قبل  ــم في خطب رته حذّ
ــن ميانعون من  ــوام بأن الذي ثالثة أع
ــى ان تخف  ــون عل ــالح ويراهن االص
ــم ان يعلموا  ــات به .. عليه املطالب
ان االصالح ضرورة ال محيص منها.. 
ة  ــر املطالبة به مدّ ت مظاه واذا خفّ
ــتعود في وقت آخر بأقوى  فانها س
ــر والت حني  ــك بكثي ــع من ذل وأوس
مندم.. كما نصحت املواطنني كلما 
ــة  ــات النيابي ــد االنتخاب ــلّ موع ح
ــالح والتغيير نحو  واحمللية بأن االص
ــب اجلميع  ــذي هو مطل ــل ال االفض
ــن يتحقق  ــة للبلد ل ــة ماس وحاج
ــم فإذا لم تعملوا له  اال على ايديك

ــة فإنّه لن يحصل،  بصورة صحيح
ــاركة  ــه هي املش ــى ل ــة املثل واآللي
الواعية في االنتخابات املبنية على 
حسن االختيار، أي انتخاب الصالح 
ــح  ــى املصال ــص عل ــوء احلري الكف
العليا للشعب العراقي... واملستعد 
للتضحية في سبيل خدمة ابنائه، 
ــت  طالب ــرض  الغ ــذا  له ــاً  وحتقيق
املرجعية الدينية بأن يكون القانون 
االنتخابي عادال  يرعى حرمة اصوات 

ــاف  بااللتف ــمح  يس وال  ــني  الناخب
ــون املفوضية العليا  عليها، وان تك
ــتقلة – كما قرره  ــات مس لالنتخاب
ــتور- وال تخضع للمحاصصة  الدس
ــن ان عدم توفير  رت م ــة، وحذّ احلزبي
ــيؤدي الى يأس  ــرطني س هذين الش
ــة  ــن العملي ــني م ــم املواطن معظ
االنتخابية وعزوفهم عن املشاركة 

فيها .
ــا يعلم  ــي « مثلم ــار الكربالئ واش

ــا متنّتها  ــع- لم جتر األمور كم اجلمي
اليها،  ــعت  الدينية وس ــة  املرجعي
واستمرت معاناة معظم املواطنني 
ــص اخلدمات  ــبب نق بل ازدادت بس
وانتشار البطالة وتراجع القطاعني 
ــر  ــورة غي ــي بص ــي والصناع الزراع
ــة   نتيج ــك  ذل وكل  ــبوقة،  مس
ــاد  الفس ــراء  الستش ــة   طبيعي
ــي مختلف مرافق  ــي واالداري ف املال
ــاتها.. واالبتعاد عن  الدولة ومؤسس

ــييرها  ــة في تس ــط املهني الضواب
ــد كل ما وقع  ــا.. واليوم وبع وادارته
في االسابيع املاضية من اعتداءات 
املتظاهرين  ــى  عل ومدانة  مرفوضة 
ــوات االمنية  الق ــلميني وعلى  الس
ــة  واخلاص ــة  العام ــكات  واملمتل
ــديد- الى  ــف الش واجنرارها – لألس
ــت عدداً  ــة خلّف ــات دامي اصطدام
كبيراً من الضحايا واجلرحى فان من 

الضروري العمل في مسارين :
ــة في  ــة احلالي ــدّ احلكوم أوال : ان جت
ــه بصورة  ــن حتقيق ــا ميك ــق م حتقي
ــني  املواطن ــب  مطال ــن  م ــة  عاجل
ــم  معاناته ــن  م ــك  بذل ــف  وتخف

وشقائهم.
ثانياً: ان تتشكل احلكومة القادمة 
ــس  ــتٍ ممكن على أس ــي أقرب وق ف
ــة  فاعل ــاءات  كف ــن  م ــة  صحيح
ــس مجلس  ــل رئي ــة، ويتحم ونزيه
ــؤولية عن  ــوزراء فيها كامل املس ال
ــاً وقوياً  ــه ويكون حازم اداء حكومت
ــجاعة الكافية في  ــم بالش ويتس
ــي واالداري  ــاد املال ــة الفس مكافح
ــاس في معظم ما  ــذي هو االس – ال
ــوء االوضاع  يعاني منه البلد من س
ــك واجبه االول ومهمته  - ويعتبر ذل
ــاً ال هوادة  ــن حرب ــية، ويش االساس
ــدين وحماتهم،  ــى الفاس فيها عل
ــد حكومته بالعمل في ذلك  وتتعه

وفق برنامج معدّ على أسس علمية 
ــة  ــوات فاعل ــاذ خط ــن اتخ يتضم

ومدروسة ومنها ما يأتي :
ــاريع قوانني  ١- تبنّي مقترحات ملش
ــواب تتضمن  ــى مجلس الن ترفع ال
إلغاء او تعديل القوانني النافذة التي 
ــا لفئات معينة،  متنح حقوقاً ومزاي
ــاوي  يتنافى منحها مع رعاية التس

والعدالة بني ابناء الشعب .
ــى  ال ــني  قوان ــاريع  مش ــدمي  تق  -٢
مجلس النواب بغرض سدّ الثغرات 
ــتغل من قبل  ــي تس ــة الت القانوني
ــم،  اغراضه ــق  لتحقي ــدين  الفاس
ــلطات  ــة النزاهة والس ــح هيئ ومن
الرقابية االخرى اختيارات اوسع في 
ــاد والوقوف بوجه  ــة الفس مكافح

الفاسدين.
ــي  ــة ف ــط صارم ــق ضواب ٣- تطبي
ــائر التعيينات  ــوزراء وس ــار ال اختي
ــب  للمناص ــيما  والس ــة  احلكومي
ــة بحيث  ــات اخلاص ــا والدرج العلي
ــر ذوي االختصاص  ــا غي ــع عنه مين
ــون  ــاد ومن ميارس واملتهمون بالفس
ــب  ــني بحس ــني املواطن ــز ب التميي
انتماءاتهم املذهبية او السياسية 
ــع احلكومية  ــتغلون املواق ومن يس
ــم او  ــهم أو أقربائه ــح انفس لصال

احزابهم ونحو ذلك ..
ــوان الرقابة املالية  ٤- اإليعاز الى دي

بضرورة إنهاء التدقيق في احلسابات 
ــة في  ــات العام ــة للميزاني اخلتامي
العقود  املاضية وجميع  ــنوات  الس
ــوام  لألع ــة  املالي ــات  والتخصيص
ــتوى كل وزارة  ــابقة على مس الس
ــن  ــالن ع ــرورة االع ــة، وض ومحافظ
ــفافية عالية  ــق بش ــج التدقي نتائ
ــوال  باالم ــني  املتالعب ــف  لكش
ــا  عليه ــتحوذين  واملس ــة  العام
ــن وتقدمي  ــبة املقصري متهيداً حملاس
ــدين للعدالة. وعلى مجلس  الفاس
ــادم ان يتعاطى بجدية  ــواب الق الن
مع جميع اخلطوات االصالحية ويقرّ 

القوانني الالزمة لذلك،
وان تنصلت احلكومة عن العمل مبا 
تتعهد به أو تعطل االمر في مجلس 
ــلطة القضائية  النواب أو لدى الس
ــعب اال تطوير  ــى أمام الش فال يبق
ــلمية  ــاليبه االحتجاجية الس اس
ــؤولني  املس ــى  عل ــه  ارادت ــرض  لف
مدعوماً في ذلك من قبل كل القوى 
ــيكون  ــرة في البلد، وعندئذ س اخليّ
ــر مختلفٌ عما  ــهد وجهٌ آخ للمش
ــن نتمنى أن  ــه، ولك ــو اليوم علي ه
ــك ويغلب  ــة الى ذل ــو احلاج ال تدع
ــة البلد  ــق ومصلح ــل واملنط العق
ــؤولية  ــد من هم في مواقع املس عن
ــرار ليتداركوا االمر قبل  وبيدهم الق

فوات االوان. واهللا املسدد للصواب.

كربالء اِّـقدسة / البينة الجديدة / جسام السعيدي

ــيد علي احلسيني السيستاني، الى اختيار شخص وصفه بالشجاع واحلازم لرئاسة احلكومة املقبلة ويطبق  دعا املرجع الديني االعلى الس
برنامجا «صارما» ملكافحة الفساد.كما وضع املرجع االعلى عدة خطوات فاعلة ومدروسة على احلكومة القادمة ان تتبناها وفق برناج معد 
ــيخ عبد املهدي الكربالئي يوم اجلمعة  ١٣ما نصه : «يعلم اجلميع ما آلت اليه اوضاع البالد وما  ــتاني الش وصارم. وقال ممثل املرجع السيس
ر منذ مدة غير قصيرة ما ميكن ان تؤول اليه االمور  تعاني منه هذه االيام من مشاكل متنوعة وأزمات متشابكة، وكانت املرجعية الدينية تقدّ
ــاد وحتقيق العدالة االجتماعية، ومن هنا قامت على مرّ  ــبيل االصالح ومكافحة الفس فيما اذا لم يتم اتخاذ خطوات حقيقية وجادة في س

السنوات املاضية مبا ميليه عليها موقعها املعنوي من نصح املسؤولني واملواطنني لتفادي الوصول الى احلالة املأساوية الراهنة.
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المرجع السيستاني يضع اهم خطوات العمل للحكومة القادمة ويدعو لـتطوير اساليب االحتجاجات السلمية اذا ما تنصلت الحكومة عن وعودها

رحلة اِّـعاناة
األربعني  ــة املهاجرين  بدأت رحل
من ليبيا، وهي الطريقة املألوفة 
ــتخدامها بالنسبة  واملعتاد اس
ــون  يرغب ــن  الذي ــن  للمهاجري
ــا، قبل أن  ــول إلى أورب ــي الوص ف
ــن جانب كل  يُرفض دخولهم م
ــا  ــا وإيطالي ــا وفرنس ــن مالط م
ــح ركاب  وأصب ــس،  تون ــرًا  وأخي
ا في  ــارب وطاقمه بيادقً ذلك الق
لعبة سياسية كبرى، إذ تسعى 
أوربا لزيادة الضغط على شمال 
ــيطرة  الس ــكام  إلح ــا  أفريقي
ــلكها  ــي يس ــرق الت ــى الط عل
ــرعيني عبر  ــرون غير الش املهاج
ــب  ــة. بحس ــم اإلقليمي مياهه
ــور األوضاع على  ــر، تتده التقري
ــفينة غير اجملهزة على  منت الس
ــذه الظروف غير  ــالق ملثل ه اإلط
ــليم،  املتوقعة. يقول منجي س
ــالل األحمر  ــة اله عضو جمعي
ــس  جرجي ــة  ببلدي ــية  التونس
ــع على منت  ــاحلية «الوض الس
ــة. اجلو  ــيئ للغاي ــفينة س الس
ــديدة  ــا رياح ش ــار وكان لدين ح
ــد  ــال قائ ــا. ق ــني أيضً ــوم االثن ي
ــمح مبزيد  ــفينة أنه لن يس الس
ــدادات الطبية والطعام  من اإلم
ا  على منت السفينة، ليضع مزيدً
ــة  ــى احلكوم ــط عل ــن الضغ م
التونسية. ومع ذلك، نعتقد أنه 
ــي أن بإمكاننا  ــر رأيه، ما يعن غي
ــاء وممرضني على منت  إدخال أطب
ــاء أو  ــذا املس ــا ه ــفينة إم الس
ــد املهاجرين قد  الغد». وكان أح

 InfoMigrants ــع موقع تواصل م
ــئون  ــص في تغطية ش املتخص
ــم بالكاد  ا أنه ــني، مؤكدً الالجئ
ــد لديهم  ــه لم يع ــون، وأن يأكل
ــفينة،  ــام على منت الس أي طع
ــأكل قطعة من اخلبز  وأضاف «ن
ــوم، ننام  ــدة في الي وبيضة واح
على األرض، ليس لدينا صابون أو 
ــنان. طاقم  فرش لتنظيف األس
ــاعدتنا  ــاول مس ــفينة يح الس
بشتى الطرق، ولكنهم منهكون 

ا». أيضً
ضغط أوربي

ــن  أن ٩ م ــى  إل ــر  التقري ــير  يش

ــم من  ــدأوا رحلته ــن ب املهاجري
ــش، في حني أن اآلخرين  بنجالدي
ــلكوا  ــم من األفارقة الذين س ه
للمهاجرين  ــدي  التقلي الطريق 
ــراء الكبرى.  ــوب الصح عبر جن
بحسب منجي سليم، تتضمن 
ــاء  ــن النس ــني م ــة اثنت اجملموع
احلوامل بدأن رحلتهن من جنوب 
ــهر  الكاميرون، إحداهن في الش
اخلامس من احلمل، بينما األخرى 

في شهرها الثاني.
ــن بداية  ــع املهاجري ــر جمي وأص
ــفينة  ــن ينزلوا من الس ــم ل أنه
ــي ألنهم  ــاء أورب ــوى في مين س

دفعوا بالفعل الكثير من املال 
نظير تلك الرحلة. وبالرغم من 
ا من املعاناة  ذلك، وبعد ١٢ يومً
ــليم  ــد س ــر، يعتق ــي البح ف
ــرت، إذ  ــد تغي ــم ق أن مطالبه
ا  ــا تصريحً ــد طلبن ــول «لق يق
ــبة للحوامل،  للطوارئ بالنس
ــتعداد  اس ــى  عل ــا  ولكنن
ــتقبال اجملموعة بالكامل.  الس
ــث من مركز  ــدور الثال لدينا ال
األحمر في جرجيس  الصليب 
ــم  ــار، ه ــي االنتظ ــز وف مجه
ــى تصريح  ــط يحتاجون إل فق

للدخول».

ــث  ــب، الباح ــزة مدي ــول حم يق
املتخصص في الشأن التونسي 
ــة  األوربي ــة  اجلامع ــد  مبعه
ا أوسع  ــياقً بفلورنس، إن ثمة س
ــر  األم وأن  ــن،  املهاجري ــة  ألزم
ــاد األوربي  يتعلق مبحاوالت االحت
لوضع الضغط على دول شمال 
ــة تونس واملغرب،  أفريقيا، خاص
ــر في حل أزمة  ــوا دورًا أكب ليلعب
ــك،  ــن ذل ــم م ــني. وبالرغ الالجئ
ــن الواضح  ــب إنه م ــول مدي يق
ــي أن تفتح  ــس ال ترغب ف أن تون
ــكلة ال  ــك، وأن املش ــاب لذل الب

عالقة لها بشمال أفريقيا بقدر 
ــبب  ما هي تتعلق بأوربا، وهو س
ما وصلنا له حاليًا، وأن قرار عدم 
السماح لهم بالدخول لألراضي 
التونسية ليس إنسانيًا بقدر ما 

هو سياسي.
ــر، تواصلت أبرز  ــب التقري بحس
ــع املدني مع  ــات اجملتم مجموع
ــدف  به ــية  التونس ــة  احلكوم
ــو  بالرس ــفينة  للس ــماح  الس
ــاحل التونسي. يقول  على الس
مسعود رمضاني، عضو املنتدى 
ــي للحقوق االقتصادية  التونس
املنظمات  ــد  أح ــة،  واالجتماعي

ــرعة  التي تطالب احلكومة بس
ــة «إن الوضع  ــل مع األزم التعام
ــة. ميكننا  ــب للغاي ــا صع حاليً
ــة  احلكوم ــف  موق ــم  نتفه أن 
التونسية. أوربا تضع الكثير من 
الضغط على دول املغرب العربي 

الستضافة املهاجرين».
تونس َّـ موقف صعب

يضيف رمضاني «على الرغم من 
ذلك، نحن في تونس منر بأوضاع 
اقتصادية صعبة، وال يوجد إطار 
قانوني واضح حلماية املهاجرين 
ــية  والالجئني. احلكومة التونس
ــة للغاية من إجبارها  ا قلق أيضً

على أن تلعب دور حراسة البحر 
ــط. لكننا ال نرغب في أن  املتوس
ــودة إلى  ــر املهاجرون للع يضط
ليبيا. الوضع فوضوي هناك، وال 
ا على  نريد أن يتم إجبارهم أيضً

العودة لبالدهم».
الثورة التونسية

ــاع في  ــب إن األوض ــول الكات يق
ــا لتصبح أكثر  ــا في اجتاهه أورب
ا، إذ أعلنت إيطاليا مؤخرًا  تعقيدً
ــفن  ــالق موانيها في وجه س إغ
ــة عبر البحر  ــن القادم املهاجري
املتوسط وعدم تقدمي املساعدة 
ــي كانت  ــفن اإلنقاذ الت ــر س عب
املهاجرين من  قوارب  تستقبل 
ــهر ذاته، كشف  قبل. في الش
تقرير مسرب عن االحتاد األوربي 
ــز  ــاء مراك ــرة إلنش ــود فك وج
للمهاجرين في شمال أفريقيا 
ــى دول  ــف الضغط عل لتخفي
ــة التي  ــا، وهي اخلط ــرب أورب غ

رفضتها تونس بشكل قاطع.
يقول رمضاني في ختام التقرير 
ــني  اليم ــزاب  أح ــود  صع «إن 
ــا يزيد  ــاء أورب ــرف في أنح املتط
ــف  موق ــة  صعوب ــن  م ــدة  بش
ــك، علينا أن  ــن. ومع ذل املهاجري
ــم لن تتوقف،  نفهم أن حركته
طاملا كانت هناك حروب ونزاعات 
عرقية، باإلضافة إلى أوضاعهم 
االقتصادية الصعبة، سيستمر 
وفودهم بالتأكيد. الفائز الوحيد 

في تلك املعادلة هم املهربون».

البينة الجديدة / القسم السياسي
ــيمون سبيكمان كوردال معاناة مجموعة من املهاجرين  ــية لصحيفة «الغارديان» البريطانية، يرصد الكاتب س في تقريره من العاصمة التونس
ا بينهم ٢ من النساء احلوامل، وتقطعت بهم السبل في البحر بعدما رفضت  ــبوعني املاضيني، يبلغ عددهم ٤٠ شخصً ــتمرة على مدار األس املس
أربع دول -آخرها تونس- دخول سفينتهم إلى أراضيها.وكانت إحدى سفن التوريد التونسية قد متكنت من إنقاذ اجملموعة بعد أن وجدتهم في قارب 
خشبي صغير في منطقة البحث واإلنقاذ مبالطا، وينتظرون حاليًا على بعد عشرات األميال من الشاطئ التونسي، إذ يعد اليوم هو الثالث عشر 

في معاناتهم املستمرة مع استمرار التناقص الشديد في املوارد الغذائية والدواء لديهم.
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سليماني يوجه تحذيراً ألميركا ويخاطب ترامب : تعال نحن بانتظارك

ــي  ــق الوطني احلراكَ السياس ــادت مبادرة التواف وأع
ــي انتقاد  ــر جتلى ف ــي في اجلزائ ــهد السياس للمش
ــا، فبني من رآها  ــارةً، وتارة في التفاعل معه املبادرة ت
دعوةً صريحةً من اإلسالميني للعسكر لالنقالب على 
السلطة، وبالتالي دعا البعض املؤسسةَ العسكرية 
ــتورية – أي عدم التدخل  ــى االلتزام بواجباته الدس إل
ــاكلة أمني عام حزب  ــؤون السياسية – كش في الش
ــزب احلاكم في اجلزائر-  ــة التحرير الوطني – احل جبه
وبني من رأى فيها أمالً لتجاوز محنة العهدة اخلامسة 
للرئيس بوتفليقة الذي يعاني املرض، والتي يدعو لها 
الكثير من املوالني للسلطة، وهو ما ذهب إليه بعض 
ــت بها حركة  ــخصيات معارضة اتصل ــزاب وش األح
ــر انه في وقتٍ أجمعت  ــذا واوضحت التقاري حمس.ه
ــلطة على  ــخصيات املوالية للس فيه األحزاب والش
ــي احلكم عن  ــتمرار ف ــوة الرئيس بوتفليقة لالس دع
ــي االنتخابات  ــة ف ــدةٍ خامس ــح لعه ــق الترشّ طري
ــية املزمع تنظيمها ربيع العام القادم ؛ أجمع  الرئاس
ــض هذه  ــم على رف ــر بدوره ــي اجلزائ ــالميون ف اإلس
ــلم  ــة، فكانت حركة مجتمع الس ــدة اخلامس العه
أولى املبادرين لإلعالن عن رفضها الدعوات املتصاعدة 
ــحه مجددًا، من خالل  لبوتفليقة من أجل إعالن ترشّ
ــن رفض حركته  ــرزاق مقري ع ــها عبد ال إعالن رئيس

للعهدة اخلامسة في أكثر من مناسبة.
ــر حمدادوش على  ــي ناص وردّ عضو املكتب السياس
ــر الوطني  ــة التحري ــام حلزب جبه ــني الع ــوة األم دع
جمال ولد عباس للرئيس بالترشح لعهدة خامسة، 
بالقول: «احلديث عن العهدة اخلامسة هو حديثٌ غير 
ه أقرّ في التعديل الدستوري  دستوري، والرئيس نفسُ
األخير عهدةً قابلةً للتجديد مرة واحدة، وهو ما يعني 
ه  ــع هذا التوجّ ــجم م أنّ الزيادة على عهدتني ال ينس
الذي وضعه املؤسس الدستوري، من باب املساواة بني 

جميع اجلزائريني».
ــزب جبهة العدالة والتنمية  من جهته عبّر رئيس ح
ــن رفضه  ــد اهللا جاب اهللا، ع ــيخ عب ــالمي الش اإلس
ــية خامسة،  ــح الرئيس بوتفليقة لوالية رئاس ترشّ
ــعون  ــرًا أن الداعني لذلك هم من محيطه ويس معتب
ــي الوقت  ا ف ــتبعدً ــاظ على مصاحلهم، ومس للحف
ــحه في مواجهة بوتفليقة في االنتخابات  ذاته ترشّ

ح لها مرتني من قبل. الرئاسية، التي سبق أن ترشّ
ــالميني  ــزب حركة اإلصالح الوطني أحد أذرع اإلس ح
ــات القادمة،  ــاركة في االنتخاب ــر قرّر املش في اجلزائ
ــي  ــي غوين ــه فيالل ــان رئيس ــى لس ــك عل وكان ذل
ــي االنتخابات  ــاركة ف : «قررت املش ــذي صرّح قائالً ال
ــية املنتظرة في أبريل (نيسان) ٢٠١٩ بشكل  الرئاس
ا على «ضرورة الذهاب الى  «سيادي ومسؤول»، مؤكدً
ــي كبير حتتضنه وتسنده قاعدة  توافق وطني سياس

شعبية واسعة».
ــق عن حركة مجتمع  ــا حزب البناء الوطني املنش أمّ
ــه «أحمد  ــان نائب رئيس ــى لس ــلم، فأعلن عل الس
ــتمرارية في تطبيق  ــاندته لالس ــدان» مبدئيًا مس ال

ــز بوتفليقة،  ــد العزي ــس اجلمهورية عب ــج رئي برنام
ا  معتبرًا أن مرحلة الرئيس بوتفليقة قد صنعت واقعً

يصعب اخلروج عن محاوره.
ــع جدل كبيرٍ أثارته  ــش اجلزائر هذه األيّام على وق تعي
ــلم  مبادرةٌ جديدةٌ طرحها رئيس حركة مجتمع الس
ــي، وذلك في  ــو (متوز) املاض ــة في ١٤ من يولي اجلزائري
ــبًا  ــا حتس ــية متوقعه ــوى السياس ــدء الق ــياق ب س
ــال الكثير من  ــية املقبلة، وما أس لالنتخابات الرئاس
ــالميني للجيش  احلبر في املبادرة، كانت مطالبة اإلس
ال» في االستحقاق االنتخابي  ب «دور فعّ اجلزائري بلعِ

القادم للوصول إلى توافق وطني.
ــي  ــول عضو املكتب السياس ــياق، يق وفي هذا الس
ــلم اجلزائرية «ناصر حمدادوش»  حلركة مجتمع الس
ــي هي ترجمة  ــادرة التوافق الوطن ــي حديثه أنّ «مب ف
ــدى حركة  ــي ل ــي الوطن ــر التوافق ــة الفك لتراكمي
ــادرات التي  ــلة املب ــلم، وامتدادٌ لسلس مجتمع الس
ــية، فبعد  ــاحة السياس ــا بني يدي الس ــت به تقدم
ــنة ٢٠١٣،  ــي» س ــاق اإلصالح السياس ــادرة «ميث مب
و«مبادرة االنتقال الدميقراطي» للمعارضة مجتمعة 

ــق الوطني» قبل  ــادرة التواف ــنة ٢٠١٤، جاءت «مب س
تشريعيات ٢٠١٧».

ا  ــذ بُعدً ــي اآلن تأخ ــب حمدادوش: «وه ــف النائ يضي
ــدة، ومنها احترام  ا، وبأفكارٍ جدي ــعيًّ ا وتوسّ تصاعديًّ
ــتورية، مبناسبة رئاسيات ٢٠١٩، وبدعوة  اآلجال الدس
ــكرية ملرافقة االنتقال السياسي  ــة العس املؤسس
ــار رؤيةٍ  ــالد، وذلك في إط ــي الب ــادي اآلمن ف واالقتص

ــلطة واملعارضة لهندسة  جماعيةٍ توافقية بني الس
املرحلة القادمة، برؤيةٍ سياسيةٍ واقتصادية شاملة، 
ــع غير الدميقراطي إلى  وبضمانات االنتقال من الوض
ــها اللجنة الوطنية  ــع الدميقراطي، وعلى رأس الوض
املستقلة املشرفة على تنظيم االنتخابات، والوصول 

ــاس األفكار  ــزاب على أس ــس بني األح ــى التناف إل
ــات الدولة على مسافة  والبرامج، وتكون مؤسس

واحدة بني املتنافسني».
ــش ملرافقة هذا  ــدادوش أنّ «دعوة اجلي وأضاف حم
ــال الدميقراطي تختلف عن التدخل املنحاز  االنتق
له في احلياة السياسية، فهو ضمن رؤيةٍ توافقية 
ــية  ــوى الوطنية السياس ــع الق ــاركة جمي ومبش
ا إلى احترافية  ــة، ومن أجل الوصول أيضً واجملتمعي
ــتورية  ــه باألدوار الدس ــي تعني قيام اجليش، والت
ــن الدولة  ــث يدافع ع ــيادية، بحي ــة والس احليادي
وليس السلطة، وال يكون أداة للوصول إلى احلكم 
ــعبية وآليتها  ا عن اإلرادة الش أو البقاء فيه، بعيدً
ــة مجتمع  ــاد حرك ــه في اعتق ــة، ألن الدميقراطي
ــاد، واإلخفاق  ــل والفس ــاالت الفش ــلم أن ح الس
السياسي واالقتصادي، وتداعيات ذلك اجتماعيًا 

ا في املستقبل تستدعي هذه الروح التوافقية،  وأمنيًّ
ــؤولية  ل املس ــرفٌ لوحده ميكنه حتمّ ــه ال يوجد ط ألن

ا». السياسية في البالد اآلن وغدً
ــد رفضت دعوة من  ــلم ق وكانت حركة مجتمع الس

بوتفليقة للمشاركة في احلكومة عقب االنتخابات 
د رئيسها مقري باالستقالة  التشريعية املاضية، وهدّ
ــاركة في  ــزب على املش ــورى احل ــق مجلس ش إذا واف
ــة، إالّ أنّ اجمللس أقرّ باألغلبية رفض  حكومة بوتفليق

دعوة بوتفليقة.
ــلم عبد  ــع الس ــة مجتم ــس حرك ــن رئي ــا إن أعل م
ــة للتوافق الوطني  ــن مبادرته الرامي ــرزاق مقري، ع ال

ــى تصاعد  ــي اجلزائر، حت ــة ف ــني األطياف السياس ب
ــارضٍ لها،  ــدٍ ومع ــادرة بني مؤي ــذه املب ــدل حول ه اجل
ــالميني ملبادرتهم بني األحزاب  ــويق اإلس ــط تس وس
ــلة  ــية في البالد،عن طريق إطالقهم سلس السياس
ــخصيات الوطنية قصد  ــزاب والش ــاءات مع األح لق

إقناعهم مببادرة التوافق.
ــاء مقري بكلٍ من  ــاءات تلك كانت مع لق ــةً اللق بداي
ــابق  ــي حزب طالئع احلريات، رئيس الوزراء الس رئيس
ــس، وحزب  ا علي بن فلي ــابقً ــي س ــح الرئاس واملرش
ــعبية اجلزائرية عمارة بن يونس، إذ عرض  اجلبهة الش
مقري مبادرة احلركة املتعلقة بالتوافق الوطني التي 
ــي واالقتصادي  ــرة «االنتقال السياس تقوم على فك
ــادرة احلركة  ــني مع مب ــاوب احلزب ــح»، إذ كان جت الناج
ــال إنّ اللقائني مع بن  ــري الذي ق ــب مق إيجابيًا حس
ا كبيرًا في تشخيص  فليس وبن يونس «أظهرا تطابقً
ــا، وذلك من  ــة للخروج منه ــة واحللول الضروري األزم
ــل الدخول  ــية تكف ــاق على رؤية سياس ــالل االتف خ
في مسار توافقي تكون االنتخابات الرئاسية فرصة 
ــالميني نحو إبراز مبادرتهم  له».الوجهة الثانية لإلس
ــارية في اجلزائر وأقدم حزبٍ  كانت أحد األقطاب اليس
معارض، حزب جبهة القوى االشتراكية، حيث التقى 
ــكرتير  ــس «حمس» مقري االثنني املاضي مع الس رئي
ــة أعضاء  ــاج جيالني رفق ــد ح ــزب، محم األول للح
ــر ندوة  ــر أن األفافاس، اعتب ــي، غي ــه السياس مكتب
ــرع فيها منذ سنة ٢٠١٤  «اإلجماع الوطني» التي ش

«احلل املناسب ملعاجلة املرحلة الراهنة».

ــبيل  ــلم في س ــث محطةٍ لـحركة مجتمع الس ثال
ــية مببادرتها، كان لقاؤه يوم  ــاع الطبقة السياس إقن
ــة التحرير  ــزب احلاكم، جبه ــاء املاضي مع احل الثالث
ــد املرافق له، أمني  ــي، حيث التقى مقري والوف الوطن
ــر حزب  ــد عبّاس، مبق ــال ول ــزب احلاكم جم ــام احل ع

ــى مبادرة  ــظ احلزب عل ــاء حتفّ ــهد اللق ــاالن، وش األف
ــبب تضمنها بعض األفكار واملواقف  اإلسالميني بس
ــا إقحام اجليش  ــع توجهه، أبرزه ــى م التي ال تتماش
ــي يحصل  ــة، ومعتبرًا أي توافق سياس في السياس
ــر طريقه،  ــة التحري ــزب جبه ــر، يكون ح ــي اجلزائ ف
ــالميون ترشيح األفاالن  ومتمنيًا بدوره أن يدعم اإلس

. لبوتفليقة لعهدة جديدةٍ
ــب الثاني  ــاءٌ آخر مع القط ــيكون حلمس لق ــا س كم
ــلطة حزب التجمع الوطني الدميقراطي بقيادة  للس
ــة  ــى األحد القادم ملناقش ــد أويحي ــر األوّل أحم الوزي
ــت يتوقع فيه  ــالميني، في وق ــدة لإلس ــادرة اجلدي املب
ــف أويحي عن موقف ولد  املراقبون أن ال يختلف موق
ــالميني اجلديدة في  ــابق.وعن مبادرة اإلس عباس الس
ــهد السياسي، يقول الكاتب الصحفي أحسن  املش
ص في حديث إنّ «املبادرة جاءت بعد مؤمتر «حمس»  خالّ
ــية وهي  األخير الذي قرر جملة من اخليارات السياس
القطيعة مع اآلليات التي اتبعتها احلركة منذ ٢٠١٢، 
ــلطة  ــة ذكية للتموقع مع الس ــالق في عملي واالنط
 : ص أنّ ــاف خالّ ــة القدمية، وأض والعودة إلى السياس
ــي مؤمترها  ــلم حمس قررت ف ــة مجتمع الس «حرك
ــاندة  ا من اخليارين، وهما مس ــابع أن تتبنى واحدً الس
ــلطة املقبل في إطار توافقي أو التقدم  ــح الس مرش
مبرشحها، وهي اآلن بدأت في اختبار اخليار األول، وهي 
تعلم أن حظوظه ضعيفة ألن التوافقات التي تبحث 
ــدي، وحتى  ــدى األفالن واألرن ــد القبول ل ــا لن جت عنه
ــاركة،  ــي يدعوها للمش ــكرية الت ــة العس املؤسس
ــيضطر في النهاية إلى التقدم مبرشحه  وبالتالي س
على أن يدخل في حكومة ائتالفية عقب االنتخابات 
ــفيان جياللي رئيس حزب جيل  ــية». وكان س الرئاس
ــني ملبادرة التوافق رغم انتقاده  جديد أكثر املتحمس
الشديد لإلسالميني، وأعلن عن تأييده لهذا املقترح، 
ــكرية تبقى الوحيدة التي  ــة العس مبرزًا أن املؤسس
متتلك مصداقية بالنسبة جلميع األطراف السياسية 
ــي أنّ أفضل خيار  ــع، وأضاف جيالل ــق فيها اجلمي ويث
ــة العسكرية ملرافقة  اليوم يتمثّل في دعوة املؤسس
ــلطة، لكنّه يشترط أن يكون  لس للسّ االنتقال السّ

ذلك مقتصرًا على املرافقة فحسب.
ــي البداية على  ــكرية ف ــة العس ــم تعلق املؤسس ل
ــم من أنّها  ــق الوطني، بالرغ ــادرة الرامية للتواف املب
ه رئيس  ــبق أن وجّ ــن املبادرة، وس ــرة م املعنية املباش
ــق قايد  ــى «الفري ــداءه إل ــلم ن ــة مجتمع الس حرك
ــح» قائد اجليش اجلزائري بضرورة لعبه دورًا فعاالً  صال
ــاحة السياسية اجلزائرية، غير أنّ املؤسسة  في الس
ــرة عبر جهازها  ــكرية ردّت بطريقة غير مباش العس
ــي  ــر الوطن ــة التحري ــزب جبه ــي األول، ح السياس
ــد عباس،  ــه العام جمال ول ــذي أكد أمين ــم، ال احلاك
ــوح بحكم  ــة كل الوض ــا واضح ــش مهامً أن «للجي
ــالد، وعليه فهو لن  ــل في حماية الب ــتور وتتمثّ الدس
ــالد ، وقائد أركان  ــية للب ــل في احلياة السياس يتدخ
ــك مرارًا»،  ــد صالح أكد ذل ــش الفريق أحمد قاي اجلي
ــاف ولد عباس: «اتركوا اجليش في الثكنة ودعوه  وأض
ــرف ما العالقة بني  ــه املوكلة إليه، وال أع يقوم مبهام
ــة  ــال الدميقراطي وبني دعوة مؤسس ــوة لالنتق الدع
ــاس وتذكيره  ــد عب ــى التدخل».دعوات ول ــش إل اجلي
لت من ردّ املعني األوّل  ــتورية، عجّ مبهام اجليش الدس
ــب وزير الدفاع الوطني  ــالميني، إذ ردّ نائ بدعوات اإلس
: «اجليش  ــد األركان الفريق قايد صالح بالقول إنّ وقائ

ــعبي، هو جيش يعرف  الوطني الش
حدوده، بل ونطاق مهامه الدستورية، والذي ال ميكن 
ــي املتاهات احلزبية  ــأي حال من األحوال إقحامه ف ب

ــية، والزج به في صراعات، ال ناقة له فيها  والسياس
وال جمل».

ــة على اجليش  ــه «ال وصاي ــق صالح أنّ ــاف الفري وأض
الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، فهو 
ــدن اجملاهد فخامة  ــامية من ل يتلقى توجيهاته الس
ــى للقوات  ــة، القائد األعل ــس اجلمهوري ــيد رئي الس

املسلحة، وزير الدفاع الوطني» .

ــم أن هذه  ــليماني، "أنت تعل وأضاف س
ــه، أنتم  ــتدمر كل ما تتمتلك ــرب س احل
ــا  ــن نهايته ــرب لك ــذه احل ــتبدأون ه س
ــك  ــك علي ــيفرضها، لذل ــن س ــن م نح
ــي  ــعب اإليران ــة الش ــن إهان ــاه م االنتب
ــك أن تفهم ما  ورئيس جمهوريتنا، علي
ــأل من سبقوك واستفد من  تقول، وتس
جتاربهم، بالتأكيد أن هناك داخل اميركا 
ــة كبيرة  ــات بحثي ــخاص ومؤسس اش

يقومون بتعليمك".
ــليماني، "أنتم اليوم حتتضنون  وتابع س
وجتمعون النفايات التي القيت من داخل 
ــني وتربطون امالكم  إيران كزمرة املنافق
بهم انتم تقومون بخطأ جسيم"، وحذر 
ــدة األميركية قائالً "انتم  الواليات املتح
ــة وتعرفون  ــي املنطق ــا ف ــون قوتن تعرف
ــر املتكافئة  ــرب غي ــي احل ــا ف امكانيتن

سوف نفعل وسوف نعمل".
ــرس الثوري  ــادي في احل ــد القي ــذا واك ه
ــري أن الواليات  ــماعيل كوث ــي إس اإليران
ــوض احلرب  ــر قادرة على خ ــدة، غي املتح

ضد إيران.
وقال كوثري، في حديث نقلته صحيفة 
ــى تصريح الرئيس  ــاد" تعليقا عل "اعتم
ــال إغالق  ــول احتم ــي، ح ــن روحان حس
ــجام  مضيق هرمز، وحاجة البلد لالنس
الداخلي لتحقيق أهداف احلكومة، قال: 
ــس اجلمهورية عن  ــدث رئي "عندما يتح
ــع التيارات  ــح الوطنية فإن جمي املصال
ــوة  بق ــوف  للوق ــانده  تس ــية  السياس
ــا  ــة وأمثاله ــاع األمريكي ــه األطم بوج

ك بريطانيا".
ــددا للتهديد صراحة  وعادت طهران مج
ــحنات  ــام ش ــز أم ــق هرم ــالق مضي بإغ
ــال مت منع إيران  ــط اخلليجية في ح النف
ــا مبقتضى العقوبات  من تصدير نفطه

األمريكية .

ــات املتحدة  ــذرت الوالي ــا ح ــن جانبه م
ــران من عواقب عرقلة املالحة الدولية. إي

وقال اجليش األمريكي إن قواته البحرية 
تضمن حرية املالحة وانسيابية التجارة، 

وذلك ردا على التهديد اإليراني. وقد توعد 
ــن روحاني بجعل  ــس اإليراني حس الرئي
ــة جتثو على  ــات املتحدة األمريكي الوالي

"ركبتيها".
ــه املتلفز انه  ــي خطاب ــي ف ــال روحان وق
ــلم  "في أي حالة من األحوال لن نستس
ــى  عل ــنحافظ  وس ــدة  املتح ــات  للوالي
ــنضع  عظمتنا الوطنية التاريخية، وس
ــذا النضال على  ــات املتحدة في ه الوالي
ــنتجاوز  ــيرا الى "اننا س ركبتيها"، مش
ــي  التخل دون  ــات،  والعقوب ــالت  املعض
ــتقاللنا  واس ــا  وحريتن ــا  عظمتن ــن  ع
ــا ونظامنا اجلمهوري وديننا  ودميقراطيتن
ــي  األمريك ــس  الرئي وكان  ــا".  وثقافتن

ــة ايار  ــن في بداي ــد ترامب أعل دونال
ــن  ــنطن م ــحاب واش ــي انس املاض
ــة النووية مع إيران،  االتفاقية الدولي
ــتوى من  ــرض أعلى مس ــدا بف متوع
ــى طهران في مجاالت  العقوبات عل
الطاقة والنفط واملال. كما صرح بأن 
ــتواصل تعاونها مع  ــي س الدول الت
ــات جدية".  ــتواجه "صعوب إيران، س
ــات املتحدة  ــن رئيس الوالي كما أعل
ــد التوصل  ــه يري ــب ، أن ــد ترام دونال
ــران بعد  ــدة" مع إي ــى "صفقة جي إل
االنسحاب من خطة العمل النووية 
الشاملة املشتركة. وقال ترامب، إن 
ــع إمكانية  ــة ال ميكن أن متن الصفق
ــي أيدي  ــلحة النووية ف ــوع األس وق
ــرق  إيران، وأن "الدول األخرى في الش
ــتبدأ  ــط التي لديها املال"، س األوس
في البحث عن فرص للحصول على 

ــأنه أن يؤدي  ــلحة نووية. "هذا من ش أس
إلى كارثة". وأشار ترامب، إلى أن الواليات 
ــات  ــد العقوب ــتطبق "أش ــدة، س املتح
ــل أن أمتكن  ــع قائال "آم ــران". وتاب ضد إي
ــة جيدة معهم،  ــن التوصل إلى صفق م
ــبة لهم،  صفقة عادلة، األفضل بالنس
ــماح لهم بامتالك  ــن ال ميكننا الس ولك
أسلحة نووية". يذكر أن الرئيس األمريكي 
دونالد ترامب، كان قد أعلن عن انسحاب 
ــامل  ــدة من االتفاق الش ــات املتح الوالي
ــأن البرنامج النووي اإليراني، الذي مت  بش
ــية الدولية"  التوصل إليه بني "السداس
ــيا والواليات املتحدة  كرعاة دوليني (روس

وبريطانيا والصني وفرنسا وأملانيا) وإيران 
ــتئناف  ــام ٢٠١٥. كما أعلن ترامب اس ع
العمل بكافة العقوبات التي مت تعليقها 
ــى هذه الصفقة.كما  نتيجة التوصل إل
ــددة في  ــني اللهجة املتش ــدت برل انتق
النزاع القائم بني الواليات املتحدة وإيران، 
ــس األمريكي نظيره  ــد الرئي بعدما توع

ــب "لم يختبرها  اإليراني مبواجهة عواق
سوى قلة عبر التاريخ" إذا وجهت مزيدا 
ــدة. قال  ــدات للواليات املتح ــن التهدي م
ــم وزارة اخلارجية األملانية  ــدث باس متح
ــى  عل ــول  نع ــا  "إنن ــني  برل ــة  بالعاصم
ــوار ، وندعو جميع  ــات وح ــراء محادث إج
ــكل واضح  ــري ذلك بش األطراف - ويس
ــي- لالعتدال  ــب اإليران ــى اجلان ــا عل متام
ــاف أن أية  ــالح اخلطابي". وأض ونزع الس
تهديدات باستخدام عنف عسكري لن 
تساعد على اإلطالق، ولن تكون "وسيلة 
ــيما في  ــاش" الس ــاعدة إلجراء نق مس
ــرق  ظل الوضع احملتدم في منطقتي الش
ــر أن اللهجة بني  ــط واألدنى. يذك األوس
ــكل واضح مؤخرا  البلدين احتدمت بش
ــول االتفاق النووي.  ــي النزاع القائم ح ف
ــد ترامب  ــي دونال ــس األمريك وكان الرئي
ــو املاضي  ــار/ ماي ــهر أي ــد أعلن في ش ق
ــووي الذي مت  ــحاب من االتفاق الن االنس
ــف العقوبات  ــد مبقتضاه بتخفي التعه
االقتصادية املفروضة على إيران، مقابل 
ــا النووي . ومن  ــامل لبرنامجه إيقاف ش
ــزم االحتاد األوربي اإلبقاء على  جانبه يعت
ــره اإليراني  ــب ونظي ــاق . وكان ترام االتف
حسن روحاني قد حذر كل منهما االخر 
ــدار تهديدات  ــديدة ، من إص بعبارات ش

جديدة .

مقريعبد اهللا جاب اهللابوتفليقة

روحانيترامب
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ــدة األميركية، فيما  ــليماني اخلميس املاضي حتذيراً إلى الواليات املتح ــم س ــد فيلق القدس في احلرس الثوري اإليراني اللواء قاس ــه قائ وج
ــب قناة  ــليماني في كلمة له مبدينة همدان اإليرانية بحس ــس األميركي دونالد ترامب بالقول "تعال نحن بانتظارك". وقال س ــب الرئي خاط
ــيد ترامب املقامر،  ــي هي أنداد لكم، ليس هناك ليلة ننام فيها وال نفكر بكم، أنا أقول لكم يا س "العالم" اإليرانية، "أنا ندكم وقوات قدس
أقول لك اعلم أن في اللحظة التي أنت فيها عاجز عن التفكير نحن قريبون منك في مكان ال تتصوره أبدا، نحن شعب الشهادة، نحن قد 

خبرنا أحداث كثيرة، تعال نحن بانتظارك، نحن رجال الوغى وأندادك أنت".
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/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

اكدت تقارير صحفية على انه 
ــي تعرفه  ــط ركودٍ سياس وس
ــذه األيّام رغم اقتراب  اجلزائر ه
موعد رئاسيات ٢٠١٩ في أبريل 
(نيسان) القادم؛ اختارت حركة 
ــد أكبر  ــلم -أح ــع الس مجتم
ــالمية املعارضة  األحزاب اإلس
ــار عن  ــالد- نفض الغب ــي الب ف
ــالل طرح احلزب  ــع من خ اجلمي
ــادرة  بـ«مب يت  ــمّ سُ ــادرة  ملب
ــي»، دعت من  الوطن ــق  التواف
خاللها حركة مجتمع السلم 
اجليشَ في اجلزائر إلى «مرافقة» 
العملية السياسية االنتقالية 
التي تدعو لها، من خالل جعل 
القادمة  ــيات  الرئاس ــة  محط
ــلمي على  فرصة للتداول الس
السلطة، كما دعا عبد الرزاق 
ــس» قائد  ــس «حم ــري رئي مق
ــش اجلزائري، الفريق  أركان اجلي
ــح، إلى أداء دورٍ فعالٍ  قايد صال
ــي الذي  ــراك السياس ــي احل ف

تشهده اجلزائر حاليًا .

هل يريد اإلسالميون َّـ الجزائر أن يـُدبـِّر الجيش انقالبـًا؟
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عبـّر رئيس حزب 
جبهة العدالة والتنمية 
اإلسالمي الشيخ عبد 
اهللا جاب اهللا عن رفضه 
ترشـّح الرئيس بوتفليقة 
لوالية رئاسية جديدة

قائد فيلق القدس: يا 
سيد ترامب اِّـقامر 
أقول لك اعلم أن َّـ 
اللحظة التي أنت فيها 
عاجز عن التفكري نحن 
قريبون منك َّـ مكان 
ال تتصوره أبدا
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رواء الجصاني *
قبل واحد وعشرين عاماُ، وفي وصبيحة 
ــرين من متوز عام  ــابع والعش األحد، الس
الفٍ وتسعمئة وسبعة وتسعني، حتديداً، 
استنفرت وكاالت أنباء ومراسلون وقنوات 
فضائية وغيرها من وسائل اعالم، لتبث 
ــاعر، ليس  ــياً، هزّ مش خبراً هادراً، مؤس
والسياسية فحسب،  الثقافية  النخب 
ــتى  ــل واأللوف األلوف من الناس في ش ب

االرجاء:
ــود في احدى  ــري يرحل إلى اخلل «اجلواه

مشافي العاصمة السورية - دمشق،
عن عمر يناهز املئة عام...»..

... وهكذا يطبق «املوت اللئيم» اذن على 
ذلك املتفرد الذي شغل القرن العشرين، 
ــب، ثم لتروح  ــل، ابداعاً ومواه ــى األق عل
ــد اخلبر  ــرى بع ــات تت ــث والكتاب األحادي

املفجع، عن عظمة ومجد
 الراحل العظيم :

- املتميز بعبقريته التي يتهيّب أن يجادل 
حولها أحد.. 

ــم ِ حلزب، بل  ــذي لم ينت ــي ال - السياس
كان «حزباً» بذاته، يخوض املعارك شعراً 

وفكراً  ومواقف رائدة...
- الرمز الوطني الذي أرخ للبالد وأحداثها 
ــا وأفراحها من داخل احللبة، بل  بأتراحه

ووسطها، مقتحماً ومتباهياً:
ــي فراته  ــه ودم ــاني قلب ــا العراقُ لس أن

وكياني منه اشطارُ
ــه: حامل  ــل اخلالد، نفس ــك الراح - وذل
ــريء واملتحدي الذي «لو يوهب  القلم اجل
ــا باع عزاً بذل املترف  الدنيا بأجمعها، م
ــرأي العام»  ــف «ال ــر صح البطر».. ناش
ــن  ورفيقاته ــات»..  و»الثب ــاد»  و»اجلهـــ

األخريات ...
ــل االرتقــاء، صدح  رٌ متميزٌ من أج ــوّ - من

مؤمناً على مدى عقـود حياته املديدة:
ــأن ألفَ  ــخٌ يحدثنا، ب ــورة الفكر تاري «لث

مسيح دونها صلبا»..
ــت  ـــهيد» و»آمن ــوم الش ــب «ي - صـاح
باحلسني» و»قلبي لكردستان» و»الغضب 
ــامخ، يطأ  ــالق» و»الفداء والدم»... ش اخل

الطغاة بشسع نعل ٍ عازبا..
ــا: متمرد عنيد  ــري ايضا وايض - واجلواهـ
ـــك  ــوال حياتـه باحثاً عن «وش ظـلّ طـ
ــتجر».. كيّ «يطعم  ــرك أو قرب مش معت

النيران باللهب»!..
ــدود في فرائـد «املقصورة»  -مبدعٌ بال حـ
ـــجا البحـر»  ــا» و»املعـري» و»س و»زوربـ
ــة الثياب»  ــا» و»لغ ــت» و»أنيتـ و»أفروديـ

و»أيها األرق» وأخواتهن الكثار...
ــذا وذاك «أحب الناس  ــل كل ه ــو قب - وه
، ومن  ــمِ ــم كالفح ــاس، من أظل كل الن

أشرقَ كاملاس».
ــا انه «الفتى املمراح فراج الكروب»  - كم

الذي «لم يخل من البهجة دارا» ..
ــن «زُنَّ احلياة»  ــدٌ في حب وتقديس م - رائ
 ... « فراح يصوغ الشعر «قالئداً لعقودهنَّ

و»يقتبس من وليدهن نغم القصيد» ..
ــر،  ــة، ومنتفض كالنس ــع كاحلمام - ودي

حني يستثيره «ميتونَ على ما استفرغوا 
جمدوا» ..

ــو ال غيره الذي قال ما قال، وما صلى  - وه
«لغير الشعر من وثن « ... فبات الشعراء 
ــود قامته  ــم على عم ــون قاماته يقيس

الشامخ...
ــوح الوثاب  ــه وباختصار: ذلك الطم -ا ن
ــى أن يروح  الذي كان، ومنذ فتوته «يخش
ــت قصائده  ــرا» ... فهل راح ــم يبقِ ذك ول
ــان»!! وهل ثبتت  ــؤ فم الزم ــا - «مل - حق
ــيبقى ويفنى  مزاعمه بأن قصيــده «س

نيزك وشهاب» وهو القائل:
ــدوي..... وعند منعمِ  وها هو عنده فلك ي

قصر مشيدُ
ــتعصي  ٍ .. ويس ميوتً اخلالدون بكل فـج 

على املوت ِ اخللودُ
ترى هل صدق مبا زعم ؟؟!!

ــا، وينبئنا عن  ــخ وحده من انبأن ... التاري
ــق ٍ عزوفٍ عن  ــاهد ح االمر، ويا له من ش

الرياء!!
----------------------------------------------

* رئيس مركز اجلواهري للثقافة والتوثيق
www.jawahiri.net

البينة الجديدة / أمري الجدوعي
تصوير: مضر إياد

ــن  ــت الرافدي ــة بن ــدت منظم عق
بالتعاون مع البيت الثقافي البابلي 
في دائرة العالقات الثقافية العامة 
ــة  الثقاف وزارة  ــكيالت  ــدى تش إح
ومديرية شباب  واآلثار  ــياحة  والس
ــة عن  ــدوة حواري ــل، ن ــة باب ورياض
ــل االجتماعي  ــائل التواص دور وس
ــلم اجملتمعي ضمن  في تعزيز الس
حملة تسامح وحتت شعار (باحلب 
ــار التفرقة)   ــامح ننفض غب والتس
ــوم األربعاء ٢٠١٨/٧/٢٥، أدار الندوة  ي
ــي البابلي علي  مدير البيت الثقاف
السباك وشارك فيها أستاذ اإلعالم 

ــعد  ــي جامعة ذي قار الدكتور س ف
ــم  ــي قس ــي ف ــم والتدريس إبراهي
اإلعالم جامعة بابل قاسم حسني. 
ــتاذ قاسم حسني عن  وحتدث األس
ــامح والعفو  ــة مفهوم التس أهمي
في تعاملنا اليومي وضرورة تعليم 
ــال  لألجي ــامح  التس ــم  مفاهي
ــوال  بأق ــهدا  مستش ــدة  الصاع
األنبياء والصاحلني, متناوال ما ينشر 
ــل االجتماعي  ــع التواص ــي مواق ف
ــا  بعضه ــو  يدع ــورات  منش ــن  م
ــوا الى  ــامح واآلخر يدع ــى التس إل
ــارة العنصرية  ــس ويحاول إث العك
والبغضاء بني اجملتمعات واألطياف، 
ــون وأهميته  ــيراَ، إلى دور القان مش

ــامح  ــوم التس ــيخ مفه ــي ترس ف
ــي الكثير من  ــي تالف ــاعد ف مما يس
املشاكل التي حتصل بني العشائر 
أو تلك التي تثار ألسباب طائفية أو 
ــة. من جانبه، قال  دينية أو عنصري
ــم: إن هناك  ــعد إبراهي الدكتور س
ــة أو مجتمعات  ــات رقمي مجتمع
ــة  ــة عالي ــا إمكاني ــة لديه ممارس
للتواصل أكثر من اجملتمعات احمللية 
وتتفاعل مع احلاالت اإلنسانية أكثر 
من اجملتمعات اخلاملة أو التي تعتبر 
ــهد العام  ــر متواصلة, وإن املش غي
ــكل رئيس  ــد بش ــل يعتم للتواص
ــل االجتماعي  ــى مواقع التواص عل
وتنوعها حيث تنشر فيها مواضيع 

الكراهية والتسامح على حد سواء 
ــات غربية أجبرت  وإن هناك حكوم
وتويتر  ــبوك وكوكل  شركات فيس
ــورات  ــى محاربة املنش وغيرها عل
ــف والكراهية  التي تدعو إلى العن
ــر األخبار الزائفة, كما شرح  وتنش
ــكل  ــعد إبراهيم بش ــور س الدكت
ــل  ــات التواص ــام عملي ــي أرق عمل
ــى  عل ــراء  والش ــع  والبي ــر  والنش
مجمل مواقع التواصل االجتماعي 

خالل الدقيقة الواحدة.
ــارا قبليا  ــة اختب ــهدت اجللس وش
ــتجابة  اس ــدى  م ــان  لبي ــا  وبعدي
ــالت  ومداخ ــات  ومناقش ــور  احلض

مختلفة.

 وبتفكيك عوالم النص السردي 
ــاء)  الكبري ــر  يغم ال  ــر  (البح
املشهدية املنبثقة من مخيلة 
ــا  وتلقفته ــة  ناضج ــة  فكري
ــلمان كاصد  انامل منتجها س
ــردية  الس ــا  لعوامله ــجة  ناس
ــذي يتم به  ــرود الذاتي ال واملس
ــالل  ــن خ ــذات م ــتنطاق ال اس
ــل  يفع ــا  واحللم..كم ــرة  الذاك
ــهمت  ــس.. واس ــس جوي جيم
ــة في  ــؤون الثقافي ــرة الش دائ
ــاره/1985..كونه  وانتش ــره  نش
ــلوب احلدثي  ــص يعتمد االس ن
التصاعدي مع توظيف عنصري 
التشويق واالثارة خللق مشاهده 
ــيلة  ــد وس ــي تع ــردية الت الس
الفني  ــر  والتعبي ــخيص  التش
ــان  ــي عن قضايا االنس واجلمال
مع  احلرب..)  (احلياة/املوت/احلب/ 
ــياقات  ــة من الس ــاة كتل مراع
ــهد من اخلارج  التي تؤطر املش
ــوي  اللغ ــياق  كالس ــل  والداخ
ــة  والنصي..اضاف ــي  والذهن
ــخصية  الى اعتماد تيمة الش
ــة ما بني  ــكالية املتأرجح االش
ــي واخلارجي.. اذ  ــا الداخل عامله
ــدو متكيفة ومندمجة  انها تب
ــع على خالف ما يدور في  والواق
داخلها..فضال عن متيزه بسمو 
ــد التأملي بخضوع اللغة  البع
ــال املكتظ بطاقة  لغواية اخلي
ــهمت في تصعيد  حلمية اس

ــاف  ــي مص ــه ف ــع وجعل الواق
ــن العنوان  ــة ابتداء م الغرائبي
ــيميولوجية  الس ــة  العالم
ــة  االيقوني ــة  الدالة..والعتب
ــارد  ــة التي وظفها الس املراوغ
ــل  اج ــن  م ــلوبا  واس ــازا  مج
املستهلكة  الذاكرة  ــتفزاز  اس
ــم  ــا وعوال ــي) بتعالقه (املتلق
ــن عمقه  ــف ع ــص للكش الن
باستنطاق ما خلف مشاهده..

ــوح ال تقرأ  ــاب مفت ــر كت (البح
ــج  ضجي ــوى  س ــيئا  ش ــه  في
ــك املثقلتني  ــي اذني الصمت ف
ــوات غريبة  وهما يضجان باص

لم تألفها من قبل..
ــب  نقل ــود  جن ــعة  تس ــا  كن
ــا املتعبة.. ــر بأكفن اوراق البح

ــف في كل  ــوج يزح صرنا كامل
ــاخصة  ش ــا  االجتاهات..عيونن
ــوء..  ــو الض ــل ونح ــو الظ نح
ــواج العالية.. وضوء  ظالل االم
ــا  الهاربة..ايهم ــمس  الش
ــك العيون  ــي الرؤيا لتل اهدأ ف
ــارت  ــرف.. ص نع ال  ــاحبة  الش
ــوت  ــني امل ــة ب ــافة ضيق املس
ــي قلوب  ــع ف ــد تتس واحلياة..ق
ــق  ــد تضي ــا ق ــض لكنه البع
ــأس في قلوب اآلخرين ومع  بالي
ــن جوف  ــع م ــة تطل كل موج
البحر لتباغتني كنت أرى وجه 
ــير  يش عبدالباقي)  ــن  (محس
ــدوء نحو اجلهة اجملهولة  لي به

التي صارت معتمة بني اجفاني 
ــن العذابات  ــركام م ــة ب املثقل
ــق قليلة تصير  ــة لدقائ القاتل
ــي تدفعنا  ــا وه ــات عذاب املوج
ــد  فترت ــارا  امت ــف  اخلل ــو  نح
باجساد ساكنة ال تقاوم ابدا.. 
ــت قليلة  ــق اخرى ليس ولدقائ
املرجتفة خلفنا  املوجات  تصير 
ــا امتارا  ــي تدفعن ــرات وه مس
ــواعدنا  ــام لتحرك س الى االم
ــبح  ــاة.. كنا نس ــة احلي بارجتاف

ــكل قوة لتلك  مترا لنضيفه ب
املسافات التي خلفناها للوراء 
تضرب وجه املاء.. لنجد موجة 
مجهولة تأتي من بعيد لتضرب 
ــادنا من  صدورنا مقتلعة اجس
ــي ترجعنا  ــر ك ــة البح صفح
او ثالثة للخلف...صارت  مترين 
ــي فأحدق  ــة تقلقن ــذه احلال ه
ــت الى وجه  ــوه التي حتول الوج
ــتت.. يحاول ان  واحد ممزق.. مش
ــه فيبدو كتلة  يلتم على نفس

ــوى ان  ــدون مالمح س واحدة ب
ــا يبرق وفي   ــي اعماقه وميض ف
ــبة  املتخش ــه  اصابع ــراف  اط
ــاة ..) ص109  ــن احلي ــة م رعش
ــي نصه  ــارد ف ـ ص110.. فالس
يكشف عن جتربة مستلة من 
ــن(البحر  فضاء الوجود املؤنس
ــارة) بداللة النص املوازي  والبح
اوس  ــهيد  الش ــى  املهدى(ال
ــعل  اش ــذي  ال ــار  البح ــر  زهي
ــي ذاكرتي ففجر كل  احلرائق ف
اللحظات التي عشتها معه..

ــت  ــن غيره..وروي ــمعتها م وس
ــداهللا الداخل) ص5..  لي من عب
املتصارعة  ــحناته  بش املتميز 
ــالل  ــن خ ــه م ــل مفردات وتفاع
والكشف  اللحظة  اقتناصها 
ــية  النفس ــا  داللته ــن  ع
ــرض على  ــوي يف ــاد لغ باقتص
ــل  التأوي ــتهلك(املتلقي)  املس
ــة من  الفكري ــواه  ق ــك  بتحري
الواقع وحتقيق  اجل استنطاق 
عمل ابداعي يسجل انسانية 
ــن واقعه  ــا م ــان انطالق االنس
بكل موجوداته وابعاده..منبثقا 
ــه ورؤاه الفكرية التي  من خيال
ــزون ثقافي  ــن مخ ــف ع تكش
يوظفه السارد من اجل توصيل 
احلدث  اعتمدت  التي  ــالته  رس
ــر وصراع امواجه  املركزي(البح
من اجل البقاء).. تلك اللحظة 
ــذي  ــع ال ــن الواق ــة م املقتنص

ــكل فضاءها وحيزها وهي  يش
ــغله ككيان  تتحرك فيه وتش
ــه التوتر  ــي يغلب علي اجتماع
ــات  التناقض ــن  ع ــف  الكاش
ــورات فيضفي زخما من  والتص
ــة  الدينامي ــة  واحلرك ــة  احليوي
ــي خلق عنصر  ــهم ف التي تس

التشويق واالثارة..
ــني  ــى يوم ــا ان نبق (كان واجبن
بالساعات  ــبها  نحس كاملني 
ــاعة في عرض  فتكون (48) س
ــواه بنادقنا  ــر وعيوننا واف البح
ــول.. كانت  ــة نحو اجمله موجه
ــحونة بالطرائف  احاديثنا مش
املبتورة  ــرة  الصغي ــع  واملواضي
ــوفة  املكش ــوم  الهم ذات 
ــم تعد في  ــرار ل للجميع..االس
ــا  ــة رمب ــر مختبئ ــرض البح ع
ــراره لكننا  ــئ البعض اس يخب
ــرار  ــوع من االس ــرف انها ن نع
ــام فال يبوح  ــي تنخر العظ الت
ــم وحدهم في  ــا له ــا.. انه به
ــس هنالك   ــم اخلاص..لي عامله
ــيء يوحي بالقلق حتى اننا  ش
لم نشعر محسنا بأننا نعتبر 
تطوعه حالة استثنائية رائعة 
ــعرناه باننا في  بل العكس اش
ــاب الذين  ــة االحب ــة.. نزه نزه
ــق  ــم تنط ــون وافواهه يصفق
ــوف يقضي  بالغناء لصديق س
على همومه في بلد الضباب..) 

ص50.

 
هيام الشرع
أَيُّها البحر ...

لنار أَتيتُكَ بأشذاءِ جُ
، وباألُخرى  أحملها بكفٍ

ــد  املتجم ــي  زمن ــل  أحم

كالصلصال
لَّقتْ عساجيد أحالمي؛ قد تسَ

رياحٌ ظامئة
اِمتطتْ جمر الغياب..!

يني لقتُ نوافذ عَ فأَغْ
معي؛  ات سَ وأَرهفتُ مَجسَّ

 . درِ
ل إِشارةً من القَ أَتوسَّ

أيَّا بحر.. 
د طالتْ وتَشابكتْ  قَ

 ، أَذرُع اآلهاتِ
قلِ احلُبِّ  ت في مُ وطفحَ

باالة..! مُ الالَّ

ذلٍ يلٍ من جَ دَّ أَمواجكَ كصهِ مُ
قَ بأَصابعكَ احلنُونة  لترشُ

!... رتاجاً من العثراتِ
أيَّا بحر..

ليلي أَدهمٌ زئبقيّ
 !.. الَ يشبهُ ليلكَ احلالم الفتيّ

حتنطت فيه أَصوات املارَّين
عي رفة أدمُ حتتَ شُ

رايا من األمنيَّاتِ  سَ
قت تترنَّحُ يأسا فِ طَ

وهجير خيبات 
ربتي..! ما زالَ يَحتطبُ من غُ

زفيرٌ غامضٌ 
يَعصفُ بصمتي،

زَعُ مواجدٌ  وقَ
تَرفُّضُ اإلحتضار...!

تطياً  حبٌّ أتى ممُ
سحابة زمن قصير

أنهكهُ صمت موارب  
اِختنق بشطآن التَّمرُّد

ما زال يعوم 
في سرابِ اإلنتظارِ 

 !... كأَنه برق في زُجاجةٍ

تَباً لك طائري الوروارِ
وأَنت تُغرِّدُ في غير حقلي.. 

 أَيُّها البحر..
اكنُ في أَعماقي  الغامض السَّ

املتعطر بأريج ذكرياتي
أَلم تَأتِك بعد 

درِ..؟؟!
إِشارة من القَ
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ــكاليةً من  نا بل إش ــي مجتمعِ ــكلةً ف ــحَ احلوارُ مش أصب
ــةِ إليه  ــن بأمسِ احلاج ــثِ ونح ــرِ احلدي ــكالياتِ العص إش
ــةُ األنانيةِ  ــى احلوارِ لغ ــدةٌ تغلبتْ عل ــرتْ لغاتٌ جدي فظه
ــكُ بالرأي وعدمُ احترامِ اآلخرِ وظهورُ لغةُ  واالستبدادِ ومتس
ــالحِ التي قصمتْ ظهرَ البعيرِ. فتكمنُ املشكلةُ هنا  الس
ــولُ احلوارَ إلى  ا نح ــوارِ واجلدال بل دائمً ــا ال نفرقُ بني احل أنَّن
اجلدالِ ألنَّنا ال نفهمُ ما احلوارُ وما أصولهُ وقواعدهُ وبالنهايةِ 
ا تصلُ إلى حدِ العنفِ وننسى  نخرجُ بنتائجٍ غيرَ مرضيةٍ رمبَّ
ــاكلَها  ــاراتَ وحلتْ مش ــتْ وبنتْ احلض ــريةَ عاش أنَّ البش
ــرامِ الرأي اآلخر. وليس  ــتعصيةَ على مبدأ احلوارِ واحت املس
ــد يختلفُ الناسُ  ) ق ــمى ( أنا أفضلُ منكَ ــيءٌ يس هناك ش
ــنةُ احلياةِ ولكنَّهم في النهايةِ هم بشرٌ  في اآلراءِ وهذه س
ــانِ ألنهما  ــوارُ واجلدالُ يلتقي ــيةً ال متييزُ بينهم احل سواس
ــني طرفني ولكنَّهما في  ــةِ ب يقومانِ على احلديثِ واملناقش
ــةَ وكلُّ ما يترتبُ  ــدلُ يعني اخلصوم ــةِ يفترقانِ فاجل النهاي
ــكِ بالرأي  نْ العنادِ والتمس نْ تخاصمٍ في الكالمِ مِ عليه مِ
وإلى العنفِ والتفرقةِ ويصبحُ الطرفان اعداءً في ما بينهم 
بل يزيدون النارَ حطبًا ممَّا يؤدي إلى اشتعالِها دون إخمادِها. 
ــثُ يكونُ  ــو ثقافةٌ وأخالقٌ حي ــيءٍ ه ــا احلوارُ قبل كل ش أم
ــادالً بني الطرفني دون أنْ تكونَ بينهما خصومةٌ  الكالمُ متب
ــي والتفوقُ على  ــرامُ وليس التعال ــودُهما احلبُ واالحت يس
اآلخر وإبرازُ كلُّ واحدٍ منهم براعتهُ وثقافتهُ وبالتالي يفسدُ 
ــمَ الذي يحاورُه, الناسُ تختلفُ  احلوارُ , وعلى احملاورِ أنْ يفه
في عقولِهم وثقافاتِهم ولذا ينبغي معرفةَ مستوى املقابلِِ 
ــتماعِ واإلصغاءِ إليه دون مقاطعتِه فليس  في احلوارِِ واالس
ــول: إمييلي  ــوةِ مقابلِ , كما يق ــالً على ق ــرةُ الكالمِ دلي كث
ــي يتمٌ فيها تبادلٌ األفكار,  ــت (احملادثةُ املثاليةُ هي الت بوس
ــتعراضـاً للـفصاحةِ  ــرون اس ــتْ كما يعتقدُ الكثي وليس
ا الكالمُ الكثيرُ يوقعُ صاحبُه  ــةِ أو خطبةِ ما). بل رمبَّ اللغوي
ــو غنى عنها ,  ــياءَ ه ــاءِ والهفواتِ وتدخلُه في أش باألخط
ا ومؤثرًا  ا ومقنعً ــدً ــل يلزمُ أنْ يكونَ الكالمُ مختصرًا ومفي ب
ــياءَ  ــه وفهمُ مغزاهُ ومتابعةُ االش ــلِِ واالنتباه إلي في املقاب
ــتطيعُ الردَ  ــنْ عواملِ جناحِ احلوارِ لكي نس ــةَ عاملٌ مِ املهم
ــا البعضُ في احلوارِ أنْ نبدأ  ــياءِ التي يجهلُه نْ األش إليه ومِ
ــنا فيما يتعلقُ باملوضوعِ الذي نحاورُهُ  بالتحدثِ عن أنفسِ
ــا ومخاطبتِنا ورفعُ عنه  ن هُ على فهمِ ــاعدُ فيه مما ذلك نس
نْ  حالةَ القلقِ واخلوفِ ونبتعدُ عن األلفاظِ املبتذلةِ ونكثرُ مِ
ــرامِ وإذا حصلَ  ــنةِ التي تكونُ مليئةً باالحت األلفاظِ احلس
خالفٌ يجبُ أنْ نحددُهُ وال جنعلُهُ يتوسعُ ويغلبُ على احلوارِ 
اضافةً نحتاجُ في احلوارِ إلى أدلةٍ قاطعةٍ وصادقةٍ , واالبتعادُ 
عن التهمِ , والكالمُ غيرُ صحيحٍ واملبالغاتُ والتهاويلُ , بل 
ــاتِ وإعطاءُ كلُّ  ــيءٌ مهمٌ وتوثيقُ املعلوم ضبطُ النفسِ ش
ــيز سميث (  . يقول: مارجريت تش ــيءٍ حقهُ في النقاشِ ش
ـــل احملادثاتِ في العــــــــــــالمِ اآلن  من أهم أسباب فش
أنَّ النــــــاسَ يتحدثون كثيراً ويفكرون قليالً ) وفي النهايةِ 
ا  على املتحاورين القبولُ بالنتائجِ والرضا الكاملُ بها بعيدً
ــاجراتِ واملشاحناتِ التي تؤدي إلى خلقِ العداواتِ  عن املش

. بينهم وإفشالُ احلوارِ

النص الروائي..التاريخ اِّـتخيل الســابح وســط عوالــم التاريخ اِّـوضوعي..هــو االقدر على انطاق 
وتحريك اِّـســكوت عنه َّـ الخطاب السوســيوثقاَّـ اِّـعرب عن الــروح اِّـجتمعية النابضة بالحياة 
باعتماد وسائل فنية ولغوية خالقة لجسده البنيوي لتحقيق فعالية ابداعية غايتها االقناع والتأثري 
بوســاطة تقنيات وآليات خطابية تمتد امتداد جغرافية النص اِّـنتج بتســجيل اللحظة وتعميق 

االحساس بالوجود من خالل تصعيد وترية الحدث لتحقيق اِّـتعة الجمالية واِّـنفعة الفكرية..
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فنارات

 طالب العكيلي 

  قراءة /  علوان السلمان

البينة الجديدة / قصي اِّـسعودي
تبنت منظمة الكلمة الرائدة توقيع كتاب خلجات سيدة البنفسج 
للشاعرة أمل اخلفاجي ضمن أحتفالها بعيد ميالدها السادس في 
جمهور  ضمن  الدولي  بيريز  فندق  قاعة  في  السليمانية  محافظة 
وكردستان  العراق  من جميع محافظات  واملثقفني  األدباء  من  غفير 
املهمة  الشخصيات  وبعض  السليمانية  محافظ  السيد  بحضور 
رئيسة  جرجيس  رائدة  السيدة  امريكا  في  املغتربة  األديبة  بإدارة  
احلفل  تخلل  املفوض.  املدير  طاهر  سبتي  فريد  واألستاذ  املنظمه 
عدد كبير من القراءات الشعرية واإلشادة بكتاب اخلفاجي وتوقيعه 
اإلبداع من  بقالدة  تكرميها  مت  وبعدها  السادة احلضور  وتوزيعه على 
السيد محمد اجلابري وجيه بغداد/ رئيس رابطة العشائر العراقية 
البنفسج  سيدة  نص  إلقاء  شارك  وقد  النزاعات..  وحل  للتفاوض 
امللحن املبدع أيهم محسن بأنغامه الراقية وعزفه العذب.. إضافة 
لتكرمي من قبل املنظمة بقالدة اإلبداع.. ألف مبارك للمنظمة ميالدها  

امليمون.. مع دوام التألق واإلبداع.

د. عدنان فكاك الحسيني

باحلسابِ  اخلالئقُ  ما  قل 
سواءُ

ال والعلماءُ  ال يستوي اجلهَّ
رَ ماؤُها هل تستوي عنيٌ تفجَّ

عذباً ومنها يرتوي األحياءُ
موتى  بجهلهم  اجلاهلون 

غدوا
نا أضواءُ والعاملون على الدُّ

حتى  بنا  سطعتْ  أنوارهم 
علتْ

 فوق السماء كأنها إسراءُ
أتى  قد  الشريعة  نصُّ 

متكامال

وعليه ختم املصطفى إمضاءُ 
قاطبة  اهللا  خلق  خير  هم 

وهم
لنبينا من بعده اخللفاءُ

وبكلِّ آداب النبي تخلَّقوا
مُ قناديلٌ له أمناءُ فهُ

أمراؤنا هم للهدى نحو العال
إذما ألمَّ بنا أذىً وبالءُ

علمٌ وفقهٌ باحلديث مفادُهُ
نحوٌ وصرفٌ .. يعجزُ اإلحصاءُ

رََّهُ من حولنا قدٌ تناثر دُ  عِ
وتقلدوا خرزاته العقالءُ

يا  لهم  مالزمةً  فاحرص 
سائلي

من صاحب األخيار ذا إعالءُ
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والباليه  ــيقى  املوس ــة  مدرس
ــة  ــدارس املهم ــن امل ــر م تعتب
ــني من  ــن املوهوب ــي حتتض الت
ــف حالياً هذه  ــالب، لألس الط
ــدم  ــن ع ــكو م ــة تش املدرس
ــل وزارة  ــام اجلاد من قب االهتم
ــار،  ــياحة واآلث ــة والس الثقاف
ــتولي الوزارة اهتماماً  فهل س
ــة التي  ــذه املدرس ــاً به خاص

ــن العراقي بطاقات  الف رفدت 
ــهد  إبداعية خالقة أثرت املش

الفني في العراق؟

Câb‡éflD

البينة الجديدة / طالب كريم
ــلة «اإلبداع املسرحي»  عن سلس
التي تصدرها دار الشؤون الثقافية 
ــة/ وزارة الثقافة صدر حديثاً   العام
ــي  ــعد هداب ــان س ــب والفن للكات
ــم  «ابص ــرحية  املس ــه  مجموعت
ــم اهللا» وميزة «سعد هدابي»  باس
ــي فضاءات  ــق ف ــة التحلي الفارق
ــات  ــاره ثيم ــب اختي املعاصرة.عق
موغلة في رحم الزمن بل ان جميع 
نصوصه قد احتكمت إلى خطابات 
ــرحية مفترضة حتاكي الزمن  مس
بلغة  ــر  املعاص ــان  واإلنس احلاضر 
الدرامي الشاعر فضال عن عناوين 
بالدالالت  ــدة  احملتش ــرحيات  املس
املوحية واالسقاطات الدالة وتبدو 
ــداث من صلب  ــة توثيق األح مهم
آليات الكاتب الفنية فثمة مصور 
ــدث وبراعته  ــته ما ح يوثق بعدس
ــن تقانات  ــي اإلفادة م ــودة ف املعه
ــرحي  البنى اجملاورة للخطاب املس
ــعد  ــن فيض إبداع يراع «س وان م

ــعرية  ــة الش ــك اللغ ــي» تل هداب
املكتنزة التي من سماتها القصر 
ــة. واإليحاء واجملاز.  والصور والبالغ
ــرب إلى  ــة القصد أق ــا واضح أنه
ــرد ..ضمت  ــعر منها إلى الس الش
ــرحيات  مس ــبعة  س ــة  اجملموع
ــم اهللا/ بنيران صديقة/  إبصم بإس
ــرا/ العباءة/ حدث  ــار/ كولي ذات دم
ــبق وأن قدمت على  غدا/ رماد. وس
ــد من  بالعدي ــاركت  ــرح وش املس
املهرجان احمللية والعربية صممت 

الغالف: زكية حسني.
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ــى ليوم  ــاعات الصباح االول ــذ س من
ــهدت دائرة  ــس ٢٦ /٢٠١٨/٧ ش اخلمي
ــة  ــة دؤوب ــرح حرك ــينما واملس الس
ــينما  ملعظم العاملني في دائرة الس
ــرح تتقدمهم الفنانة القديرة  واملس
الدكتورة إقبال نعيم مدير عام الدائرة 
والفنان اخملرج فارس طعمة التميمي 
ــور  ــينما وبحض الس ــم  ــر قس مدي
صناع السينما العراقية وموثقيها 
ــني واخملتصني في  ــار العامل ــن كب م
ــتقبلون الوفد  ــم يس ــذا اجملال وه ه
التونسي العربي الشقيق املؤلف من 
ــاد رئيس مهرجان  ــادة جنيب عي الس
قرطاج السينمائي (٢٩) لهذا العام 
وتوفيق جابر مدير العالقات واالعالم 
ــية بالعراق  ــفارة التونس وممثل الس
هيكل ليلي وقد اعتلى الفنان (مازن 
ــتقبال  محمد مصطفى) منصة اس
ــادة  ــو يحيي الس ــر وه ــال املؤمت أعم
ــات الترحاب العالية  الضيوف بكلم
ــهر  ــت فيها عناوين الش ــي حمل الت
ــاعران من  ــي قالها ش ــد الت القصائ
ــري  ــدي اجلواه ــد مه ــراق محم الع

ــم  ومن تونس اخلضراء (أبو القاس
ــر  املؤمت ــع  وقائ ــدأ  لتب ــابي)  الش
ــاص. وجاءت كلمات  الصحفي اخل
ــر د.صالح الصحن وهو  مدير املؤمت
ــر بهاءً  ــواء تبدو اكث يعلن أن االج

ــو االحتفاء  ــط به املكان ه وما يحي
بضيوفنا الكرام القادمني من تونس 
ــعيد  الس ــد  العي ــه  وكأن ــراء  اخلض
ــية  والتونس ــة  العراقي ــينما  للس

ــينما العربية  وتطرق الى جمال الس

ــات التي تقام  ــر املهرجان وألقها عب
ــير  ــو يش ــا وه ــدى تأريخه ــى م عل
ــام قرطاج  ــان أي ــخ مهرج ــى تأري ال
السينمائية التي انطلقت منذ (٥٢) 

عاما حيث كان عام ١٩٦٦ في دورته 
ــه الكرميني  ــم حيا ضيفي االولى. ث
ــبة  ــذه املناس ــي ه ــر ف ــد وجاب عي
العراق  الثاني  ــا  لبلدهم وزيارتهما 
ــائل  ــام اجلمهور ووس ــا أم ليتحدث
ــارة واختيار  االعالم عن فحوى الزي
ــه  لدورت ــرف  للش ــاً  ضيف ــراق  الع
القادمة (٢٩) مسترسالً عن اهمية 
الزيارة ودوافعها الفنية والثقافية 
ــر. وكان املتحدث  في الوقت احلاض
ــس  ــاد رئي ــب عي ــيد جني االول الس
مهرجان قرطاج الذي تناول الكثير 
ــة فيما يخص  ــن القضايا املهم م
العالقة الوطيدة بني العراق وتونس 
واالواصر التي جتمعهما في مجال 

ــادل الزيارات. ــون وتب ــة والفن الثقاف
ــاريع القادمة قائالً:  وتطرق الى املش
ــعادتي  ــم جميعاً. س ــة لك أوالً حتي
ــة العربية. العراق  في خيمة العائل
اجلميل. جئنا هنا زائرين لنرى اهلنا 
واحبتنا واصدقاء لنا تعودنا عليهم 
منذ سنوات مضت ومن اجل التعاون 
بني البلدين في مجال السينما من 
أجل النهوض بها منتهزين الفرصة 
ــرف  ــد العراق كضيف ش ــي تواج ف
ــادرات التي  ــان لألخذ باملب للمهرج
ــينمائي  ــدت لتطوير العمل الس أع
ــني  ب ــترك  املش ــاج  االنت ــيما  الس
ــأن  الطرفني وفتح ورش في هذا الش
ــدة  ــالم اجلي ــتقبال االف ــك أس وكذل
التي سترسل لنا الحقاً والتي تتيح 
ــباب  الش ــني من  العراقي ــا  خملرجيه
ــابقة  ــاركة ضمن املس ــرواد املش وال

الرسمية لألفالم الطويلة والقصيرة 
ــك العربية  ــالم التحري ــة وأف الروائي
ــموح بها للتنافس  واإلفريقية املس
ــد) أن  ــاف (عاي ــا. وأض ــى جوائزه عل
ــة  مفتوح ــية  التونس ــة  اجلمهوري
الذراعني لضيوفها مبهرجان قرطاج 
ــينمائي الذي تأسس عام ١٩٦٦  الس
ــريعة، وتشرف  مببادرة من الطاهر ش
ــر الثقافة  ــها وزي ــا جلنة يرأس عليه
ــني في القطاع  ــون من مختص وتتك
السينمائي ويعتبر مهرجان قرطاج 
ــدم املهرجان  ــينمائي هو من أق الس
ــة   واالفريقي ــة  العربي ــينمائية  الس
ــه بانتظام. ومنذ  وال يزال يعقد دورات
ــح املهرجان يعقد  ــنة ٢٠١٥ أصب س

سنويا.
وتطرق سعادة السفير (توفيق جابر) 
ــالم ملهرجان  ــات واالع ــر العالق مدي

ــب  القل ــن  ــب م ــذي رح وال ــس  تون
ــام ضيفنا في  ــذا الع ــون ه ــأن يك ب
ــام قرطاج  ــراء خالل أي ــس اخلض تون
السينمائية بلدنا الثاني العراق وعن 
ــي تربط  ــات القوية الت ــدى العالق م
ــاركة  البلدين ونتمنى أن تكون املش
ــاون والتبادل االهم  هذه لتعزيز التع
ــي حتتاج  ــينما الت ــال الس ــي مج ف
ــا والتواصل مع  ــا الكثير لدعمه من
ــادة اخلبرة  ــة العاملني فيها لزي كاف
ــة املؤمتر  واالحتكاك. وتخللت جلس
ــالت  ــارات ومداخ ــئلة واستفس اس
ــني  ــني واملمثل ــن اخملرج ــدد م ــن ع م
ــاد  والنق ــني  العراقي ــينمائيني  الس
ــاب  والكت ــني  واالعالمي ــني  والباحث
ومنهم اخملرج بشير املاجد والباحث 
ــرج عطية جبارة  ــدي عباس واخمل مه
ــوداني واخملرج حسني السلمان  الس
ــارك  ــي حيدر النعيمي وش واالعالم
ــة محمد  ــينما العراقي ــراب الس ع
ــينما  ــاً الس ــل واصف ــكري جمي ش
ــي جعل منها  ــل الصفات الت بأجم
أن تكون هي روح الشعوب وثقافتها 

وذاكرتها املصورة وكما شارك اخملرج 
الكبير فيصل الياسري وهو يخاطب 
السينما  العاملني مبجال  ــباب  الش
أن يقتدوا بالكبار والرواد وال يطلقون 
العبارات التي ال جتدي نفعاً لهم الننا 
تعلمنا من أساتذة النزال نقول هؤالء 
هم من علمونا احلروف االولى بالرغم 
ــا يبقون هم  ــن رحيلهم عن الدني م
ــن لهم وليس كما  من صنعونا وندي
ــول فيصل  ــمعت من أحدهم يق س
ــكري جميل  ــد ش ــري ومحم الياس
ــد انهم ال  ــباير انتهى) واعتق (أكس
يغرفون معنى لهذه الكلمة.. وختم 
ــى القائمني لهذه  ــاكراً عل كالمه ش
اجلميع  ــام  ام ــة  املفتوح ــبة  املناس
ــتديرة ضيقة..  وليس على دائرة مس
ــم واخملرج  ــى د. اقبال نعي ــكر ال الش
ــارس طعمة التميمي لهذا  املبدع ف
ــرمي فيصل  ــز. ومت تك ــاط املمي النش
ــكري جميل  ــد ش ــري ومحم الياس
ــاج  قرط ــان  مهرج ادارة  ــل  قب ــن  م
لدورهما الفعال وتاريخهما الناصع 

بالسينما العراقية.

دائرة السينما والمسرح تستضيف إدارة مهرجان قرطاج للدورة (٢٩) لعام ٢٠١٨ 

›Ó‡¶a@÷aä»€a@NN@ÚÓiä»€a@Ú‹ˆb»€a@Ú‡ÓÅ@ø@ÔmÖb»ç@Zxbüä”@ÊbuäËfl@èÓˆâ

albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة  

ال ترتبط بحزب أو حركة
 أو أية جهة دينية أو سياسية
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الزميل اِّـحرر مع نجيب عياد ود.صالح الصحن

ــاعة (١١) صباحاً بقاعة  ــرح يوم اخلميس املنصرم الس ــينما واملس ــياحة واالثار أقامت دائرة الس برعاية وزارة الثقافة والس
املسرح الوطني مؤمتراً صحفياً استضيف به رئيس إدارة مهرجان قرطاج السينمائي الدولي للدورة (٢٩) لعام ٢٠١٨ السيد 
جنيب عياد وتوفيق جابر مدير العالقات واالعالم له  مبناسبة اختيار العراق ضيف شرف املهرجان وبحضور صناع السينما 

العراقية وموثيقها وقد أدار وقائع جلسة املؤمتر الدكتور صالح الصحن..

البينة الجديدة / حمودي عبد غريب

@b„ÖÏ»m@b‰€@ıb”ÜïcÎ@b‰njycÎ@b‰‹Ác@Ùä‰€@ÂÌäˆaã@b‰Á@b‰˜u@ZÖbÓ«@kÓ¨
b‡‰Óé€a@fib©@ø@ÂÌÜ‹j€a@¥i@ÊÎb»n€a@›uc@ÂflÎ@oöfl@paÏ‰ç@à‰fl@·ËÓ‹«

متابعة/ البينة اجلديدة
ــة  التركي ــة  النجم ــفت  كش
ــات ديانتها من خالل  بيرين س
ــى  عل ــمي  الرس ــابها  حس
ــتغرام»، بعدما  ــق «انس تطبي
ــارت صورة لها مبالبس البحر  أث
ــتخدمني.  املس ــد  أح ــؤال  س
متابعها  ــتفهام  اس ورداً على 

ــتغرام»:  «انس تطبيق  على 
ــلمة؟»،  مس ــت  أن ــل  «ه
ــدت  «ول ــات:  س ــت  أجاب

ــة  علماني ــي  لكنن ــلمة،  مس
وإمرأة مستقلة». وأثارت إجابة 
ــع حول  ــاؤالت أوس ــات تس س
اعتقاداتها الدينية، إذ اكتفت 
بالقول بأنها «ولدت مسلمة»، 
من دون ان توضح ما هي عليه 
ــق التعليقات.  ــاً، وف حالي
ــى  ــرّة األول ــذه امل وه
ــب  جتي ــي  الت
ــة  املمثل ــا  فيه
ــن  ع ــناء  احلس
النوعية  ــذه  ه
ــئلة.  ــن األس م
ــات  أن س يُذكر 
عربياً  اشتهرت 

ــخصية  بش
ــي  ف ــمر»  «س

ــل  مسلس
ــق  لعش ا »
ــع  م ــوع»،  املمن
كيفانش  ــا  زميله
الذي  ــوغ  تاتليت
أدى دور «مهند».

موقع  ــف  وكش
Gecce التركي أن 
رفضت  ــة  النجم
ــي  ف ــاركة  املش
ــترك  مش عمل 
عليهما  عرض 

ــبب  بس
ــي  ض تقا
أجراً  ــل  املمث
ــن  م ــى  أعل

أجرها.

@bÁâÏË√@kjéi@bËn„bÌÖ@—íÿm@pbç@ÂÌ7i
ÚflÜñ€a@7rmÎ@NN@äzj€a@èi˝∂

البينة اجلديدة / مرتضى رعد - أمنار الطائي
تصوير: عمار الورشان

ــر  ــام دار الثقافة والنش ــة مدير ع برعاي
الكردية األستاذ أوات حسن أمني، أقامت 
الدار حفالً فنياً أحيته الفنانة العراقية 
ــام العراقي فريدة  ــيدة املق الكبيرة وس
ــن العراقي  ــام.. اللح ــعار (املق ــت ش حت
األصيل) وذلك يوم األربعاء ٢٥ متوز ٢٠١٨، 
ــتهل احلفل بكلمة لقسم عالقات  اس
ــدار جاء فيها أن الفنانة فريدة  وإعالم ال
حرصت ومنذ بداياتها الفنية على متثيل 
ــى أعادت  ــة األصيلة حت ــروح العراقي ال

لألغنية العراقية بريقها وتألقها.
ــدار عن  ــام ال ــر مدير ع ــه عب ــن جانب م
ــام  ــيدة املق ــتضافة س ــعادته باس س
ــد  ــا جتس ــا بأنه ــاً إياه ــي واصف العراق

ــهداً عراقياً خالصاً وطريقة أدائها  مش
للمقام العراقي يحمل الهوية العراقية 

ــا عميقاً بعمق تاريخ  التي متتد جذوره
ــام  ــيدة املق ــت س ــا أعرب ــراق. فيم الع

ــعادتها بوجودها في دار  العراقي عن س
الثقافات العراقية بني أهلها ومحبيها 
وهي رسالة من اجل احلفاظ على التراث 
ــم صدحت بأغانيها  واملقام العراقي، ث
ــى  ــل وعل ــع األصي ــة ذات الطاب املعروف
أنغام فرقة عشتار، من خالل تقدمي عدد 
ــة وبألوان  ــي العراقية التراثي من األغان
مختلفة فمنها أغاني تراثية مصالوية 
ودبكات أهالي الغربية ووصالت كوردية 
ــة األخرى  ــوار الغنائي ــة إلى األط إضاف
ــط  ــور وس ــا احلض ــل معه ــي تفاع الت
ــام  ــيدة املق ــه س ــار قابلت ــق ح تصفي
ــكر والثناء. وفي  العراقي بكلمات الش
ختام احلفل الفني الذي حضره النائب 
ــاب في العراق  ــاد األدباء والكت األول الحت
السيد حسني اجلاف ورئيس احتاد طلبة 

ــور ضياء  ــداد الدكت ــتان فرع بغ كردس
ــدار درعني  ــدم مدير عام ال ــدالوي، ق املن
ــهادة تقديرية إلى كل من  تذكاريني وش
ــة فريدة  ــام العراقي الفنان ــيدة املق س
ــال أداء  ــد في مج ــا الرائ ــاً لدوره تثمين
ــكل خاص واألغنية  املقام العراقي بش
العراقية بشكل عام والى فرقة عشتار 
ــيقية. يشار إلى أن الفنانة فريدة  املوس
ــاب مثل (صوت  ــل العديد من األلق حتم
ــيدة املقام  الرافدين، وقيثارة دجلة، وس
ــك لطريقة أداءها لالغاني  العراقي) وذل
ــة وصوتها الذي يدخل  التراثية األصيل
ــتئذان فكانت بحق  ــدون اس ــوب ب القل
ــة  ــروح العراقي ــتلهم ال ــن اس ــر م خي
ــر متثيل في احملافل  األصيلة ومثلها خي

الدولية.

ÚÌÖäÿ€a@äí‰€aÎ@Úœb‘r€a@âaÖ@ø@�bÓ‰œ@�̋ –y@·Ó‘m@Ô”aä»€a@‚b‘Ωa@ÒÜÓç

البينة اجلديدة / صباح رحيمة
ــة صادقة  ــي هو وثيق ــل الدرام ــرف بأن العم ــر ونعت ــد أن نق الب
ــد أن نعود اليه بعد  ــة للمجتمع في جميع اجملاالت بع وحقيقي

زمن نقلب صفحاته:ـ
ــا األحداث  ــورت فيه ــق البيئة التي ص ــورة توث ــي ص ــة: ه البيئ
ــي موجوداتها  ــانها وفِ ــا وتفاصيلها ودالالتها في إنس عالماته
ــات محال أو دائرة  ــيارات أو واجه ــارع أو نوع الس مثل نظافة ش
ــرض وظل مجرد  ــتمر ومنها ما انق ــفى ومنها ما اس أو مستش

ذكرى.
االكسسوار: تكون االكسسوارات شاهدة على زمنها من خالل 
ما نشاهدها في خالل العرض فلماً كان أو مسلسالً أكسسواراً 
متحركاً كالعوينات أو القلم أو املظلة أو األواني والصحون ونوع 
ــوارات الثابتة كموجودات  ــيارات وغيرها وكذلك اإلكسس الس
ــب أو الفازات أو جهاز التلفون وغيره وهي تبني لنا بالصورة  مكت

ما كان سائداً في ذلك الزمن.
ــن حيث نوع الفصال واأللوان  ــاء: هي عالمة أخرى موثقة م األزي
ــائية ورجالية كزي العروسة مثالً أو زي  واخلطوط أو النقوش نس
ــغال وغطاء الرأس  ــالت وكذلك األزياء اخلاصة باملهن واالش احلف

واحلزام واألحذية.
ــي ابتداءً من  ــطة العمل الدرام ــاج: تكون لنا وثيقة بواس املكي
تسريحة الشعر وانتهاءً بااللوان املستعملة ونوعية مستلزمات  

املكياج كالعطور والدهون ومثبتات الشعر وغيرها وما نشاهده 
عبر مشاهد املكياج والتحضير للخروج الى حفلة مثالً.

ــتقبالً كوثيقة وثقها لنا  ــور: معلم مهم نرجع اليه مس الديك
ــل تلفزيوني حيث يعلمنا الديكور  ــينمائي أو مسلس فيلم س
ــائع فيها من خطوط  ــة وكيف كان الش ــور عن هذه احلقب املص
ــة أو  ــتطيالت فاره ــات أو مس ــتديرة مربع ــتقيمة أو مس مس
ــي تلك احلقبة  ــك البيئة ف ــى وتل ــاحات تتماش ضيقة من مس
ــزة تكييف أو  ــال أجه ــبيل املث ــى س ــا عل ــتخدم فيه ــا يس وم
ــا. ولذلك فإن كان  ــة أو نوم أو مكاتب وغيره ــتلزمات جلس مس
ــة أو حدث من املاضي  ــم الوثائقي مختصاً في توثيق حال الفيل
ــتقبل  فإن الدراما أيضاً لها نفس املهمة في توفير وثيقة للمس

باختالف األسلوب والتوجه.

Ú�������������������‘�Ó����qÎ@b���������flaâÜ����������������€a
البينة اجلديدة / حامت القريشي

تصوير: حسني العتابي
حتت شعار (كلنا للعراق) احتضنت قاعة البيت الثقافي 
ــكيالت دائرة العالقات الثقافية  ــطي إحدى تش الواس
ــار املؤمتر  ــياحة واآلث ــة والس ــي وزارة الثقاف ــة ف العام
االنتخابي لنقابة الفنانني العراقيني املركز العام والذي 
ــرت االنتخابات  ــط. ج أقامته نقابة الفنانني فرع واس
ــداءة الكوت مرتضى كاظم  بحضور قاضي محكمة ب
ــة الدكتور  ــس اللجنة التحضيري ــغيدل، ونائب رئي ش
ــر اللجنة التحضيرية الدكتور  عامر احلديثي، وأمني س
ــت داود والدكتور هادي عباس كاظم عضو هيئة  حكم
ــة في احملافظة  ــط، ورئيس فرع النقاب ــة فرع واس عام
ــا ٦٧ فنانا وفنانة  ــن البدري، حضره عماد محمد حس
من اصل ٨٥ عضوا، وأسفرت عن حصول الدكتور جبار 
ــا من أصل ٦٧ صوتا مبنصب نقيب  جودي على ٦٢ صوت
الفنانني العراقيني، وفاز بالعضوية في مجلس النقابة 
ــوت على ٥٥ صوتا، كما  ــكيليني الفنان فاضل وت التش
ــا في انتخاب  ــان علي حنون على ٤٦ صوت ــل الفن حص
ــينمائيني والتلفزيونيني،  ــس النقابة الس أعضاء مجل
ــا في  ــى ٦١ صوت ــال عل ــيا كم ــة آس ــت الفنان وحصل
ــرحيني، وحصل  ــاء مجلس النقابة املس انتخاب أعض

ــان امللحن محمد هادي على ٥٠ صوتا في انتخاب  الفن
ــيقيني. وفي ختام املؤمتر  أعضاء مجلس النقابة/ املوس
ــود املبذولة من قبل  ــي أثنى احلضور على اجله االنتخاب
ــط، وحرصهم  ــي البيت الثقافي في واس إدارة وموظف
ــات الثقافية  ــات دائرة العالق ــذ كل توجيه على تنفي
ــطة والفعاليات  ــع األنش ــان جمي ــة في احتض العام
اخملتلفة التي تقام باحملافظة من اجل مواصلة املبدعني 

إبداعاتهم خدمة للحركة الثقافية والفنية.

¥Ó”aä»€a@¥„b‰–€a@Úib‘‰€@ÔibÇn„¸a@ä∑˚Ωa@Âön∞@Ô�çaÏ€a@oÓj€a
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متابعة / البينة الجديدة
ــى احلصول على  ــال مؤخرا عل ــد اإلقب تزاي
ــاحنات  مدافع Howitzer احملمولة على ش
ــة  ــة املدفعي ــن أنظم ــدال م ب ــة،  متحرك
ــيهات  ــة التي تعتمد على شاس التقليدي
ــي  ــة ف ــل تكلف ــا أق ــث إنه ــزرة، حي مجن
ــاج، إضافة إلى قدرتها على أداء نفس  اإلنت
ــتخدم أنظمة هاوتزر املدفعية  املهام.وتس
كأسلحة للدعم القتالي، حيث توفر عادة 
ــن إذا لزم األمر،  ــرة، ولك النيران غير املباش
ــى إطالق النار  ــا أيضا القدرة عل فإن لديه
ــض مدافع «هاوتزر»  ــرة. مت تطوير بع مباش
ــب «هاوتزر»  ــي. وتلع ــم الذات ــزة التلقي مبي
ــة، نظرا  ــة أدوارا مهم ــارك احلديث في املع
ــالق النار، ثم  ــهولة حركتها عقب إط لس
ــى تتجنب  ــورا من موقعها حت ــاد ف االبتع

نيران بطاريات املدفعية املضادة..
١ - آرتشر Archer (السويد)

ــن مدافع  ــر اجليل القادم م ــد آرتش يجس
«هاوتزر» السويدية ذاتية الدفع. مت تسليم 
ــويدي  ــى اجليش الس ــر إل ــة آرتش أول دفع
ــر بنظام تلقيم  في عام ٢٠١٣.يتميز آرتش
ــغيل  ــريع. ويتم التحكم وتش ــي س تلقائ
ــه عن بعد بتقنيات  نظام املدفعية بأكمل
ــم ملغادرة  ــك ال يحتاج الطاق ــة، لذل عالي
املقصورة املدرعة.يبلغ أقصى مدى إلطالق 
ــم للقذيفة العادية، و٤٠ كم  النيران ٣٠ ك
ــخ. كما  ــا صواري ــي تدعمه ــة الت للقذيف

ــر قذائف بعيدة املدى موجهة  يطلق آرتش
 Excalibur ــكاليبور»  «إكس ــراز  ط ــن  م
بأقصى مدى ٦٠ كم. وتتوافق مع مقذوفات 

«بونس» Bonus دقيقة التوجيه.
٢ - G٦ رينو Rhino (جنوب إفريقيا)

على الرغم من أن G٦ رينو Rhino هو تصميم 
قدمي، إال أنه مازال يحتل موقعا متميزا في 
ترتيب األنظمة املدفعية الناجحة للغاية 
حول العالم. مت بناء النموذج األول في عام 
ــوات الدفاع  ــم دخل اخلدمة مع ق ١٩٨١. ث
ــوب إفريقيا في عام ١٩٨٨. الوطني في جن
ــي الدفع على إطارات  ــيه سداس الشاس

ــب مع التضاريس  مطور خصيصا ليتناس
اجلغرافية الصعبة في جنوب إفريقيا، وهو 
ــكل جيد، حيث يوفر قوسه  ــلح بش مس
ــران عيار  ــد دفعات ني ــي احلماية ض األمام
ــاملة ضد  ٢٠ ملم، فضال عن احلماية الش
ــلحة الصغيرة وشظايا قذائف  نيران األس

املدفعية.
٣ - زوزانا Zuzana (السلوفاكية)

يعتمد نظام زوزانا Zuzana على مدفع ١٥٥ 

ملم/L٤٥ متوافق مع نسخة حلف شمال 
األطلسي DANA «دانا»، وله نظام محسن 
ــن بعض  ــران، فضال ع ــي الني ــم ف للتحك
ــام ١٩٩٥،  ــدأ إنتاجه ع ــينات أخرى. ب حتس
ــلوفاكيا في ١٩٩٨. وابتداء من  ثم تبنته س
ــي خدمة اجليش  ــل ١٦ مدفعا ف ٢٠١٥، دخ
ــش  اجلي ــتخدم  يس ــا  كم ــلوفاكي.  الس
ــرك مدفع زوزانا  ــي ١٢ مدفعا.يتح القبرص
ــن النيران  ــرج، ويبلغ أقصى مدى م ــى ب عل
ــاعدة الصواريخ. ــع قذائف مبس ــم م ٤٠ ك
ــي بخاصية  ــام املدفع ــذا النظ ــز ه ويتمي
ــاب  ــا، بينما يتم حس ــع املدفع ذاتي متوض

بيانات إطالق النار مبعرفة الكمبيوتر على 
ــم التصويب تلقائيا نحو  منت املركبة، ليت

الهدف.
٤ - سيزار ٨x٨ CAESAR (فرنسا)

ــي الدفع  ــيزار ثمان ــى مدفع س ــق عل يطل
CAESAR ٨x٨ الفرنسي الصنع أو سيزار-٢. 
وهو اجليل الذي ظهر بعد أكثر من ٢٠ عاما 
ــث دخل  ــيزار األصلي، حي ــور س ــد ظه بع
اخلدمة باجليش الدمناركي عام ٢٠١٧ عقب 

ــينات عليه باملقارنة  إدخال بعض التحس
ــام املدفعي  ــابقه. ومت جتهيز هذا النظ بس
ــاحنة مبدفع «هاوتزر» ١٥٥  احملمول على ش
ــى إطالق النار بطريقة  ملم / L٥٢، قادر عل
ــيزار ٢  ــرة. يتميز س ــر مباش ــرة وغي مباش
ــي، الذي  ــرة التلقائ ــام حتميل الذخي بنظ

يقوم بتشغيله طاقم من ٢ إلى ٣ أفراد.
٥ - نورا B-٥٢ NORA (صربيا)

ــو نظام مدفعية  ــا نورا B-٥٢ NORA فه أم
ــة، مت تطويره  ــي احلرك ــع ذات ــي الصن صرب
لصالح اجليش الصربي. مت تسليم الدفعة 
األولى من ١٢ مدفع نورا عام ٢٠٠٧.مت جتهيز 
 .Lــع «هاوتزر» ١٥٥ ملم / ٥٢ نورا B-٥٢ مبدف
 Mــن «هاوتزر» ٨٤ ــخة مطورة م ويعتبر نس
ــالفي. يطلق نورا  نورا A امليداني اليوغوس
ــمال  ــواع ذخائر حلف ش ــع أن B-٥٢ جمي
األطلسي التقليدية عيار ١٥٥ ملم، عالوة 
على ملقم آلي ١٢ دفعة، بينما يبلغ أقصى 
ــم بقذيفة عادية  ــالق النار ٢٠ ك مدى إلط

و٤١ كم بقذيفة تساعدها الصواريخ.
٦ - أتموس ATMOS (إسرائيل)

إن أمتوس ATMOS منظومة ذاتية التحكم 
ــولتم  ــركة س ــزر»، قامت ش ــع «هاوت مبدف
ــروع خاص،  ــرائيلية بتطويرها كمش اإلس
ــالء  ــر للعم ــو التصدي ــي ه ــدف رئيس به
ــارج، والذي بدأ في عام ٢٠٠٣. وفي عام  باخل
ــليم دفعات منه إلى  ٢٠١٣، مت عمليات تس
ــوس مع ١٥٥ ملم/  ــليح أمت تايالند.يتم تس
ــع «هاوتزر»، الذي مت تزويده بنظام  L٥٢ مدف
ــع جميع  ــم. ويتوافق م ــاعدة التلقي مس
ــة  ــم اخلاص ــية ١٥٥ مل ــرة القياس الذخي
ــدى من النيران ٣٠  ــو». يبلغ أقصى م بـ»نات

ــاعدة صاروخ  ــم، ويصل إلى ٤١ كم مبس ك
ــي ٣٢ مقذوفا  ــاحنة إجمال HE. حتمل الش

متفجرا والصواريخ املرتبطة بها.
٧ - سيزار CAESAR (فرنسا)

ــي  ــيزار CAESAR الفرنس يحل هاوتزر س
ــاحنة في املرتبة  ــع واحملمول على ش الصن
ــيزار ٢ فقد تفوق  ٧، أما إصداره األحدث س
عليه ليأتي في املركز الرابع. قامت شركة 

ــم  ــات دع ــة متطلب ــره لتلبي GIAT بتطوي
ــريع. كان  ــار الس ــوات االنتش ــران لق الني
املفهوم الرئيسي وراء تطوير سيزار األصلي 
ــاحنة  ــب مدفع «هاوتزر» على ش هو تركي
اجليش، بدال من سحبها في قاطرة. واليزال 
ــا. هذا النظام املدفعي في اخلدمة بفرنس
ــزر» ذاتي  ــن مدفع «هاوت ــيزار م ويتكون س
الدفع ١٥٥ ملم / L٥٢، ويستند إلى هيكل 
ــة خفيفة «إيه إم إكس-١٣». وهو لديه  دباب

نظام شبه تلقائي لتحميل الذخيرة.
 ٨ - SH-١ (الصني)

ــى  ــول عل ــزر» SH-١ احملم ــر «هاوت مت تطوي

ــاحنات في الصني. وأزيح الستار عنه  الش
ــد SH-١ ذا  ــام ٢٠٠٧. ويع ــي ع ــرة ف ألول م
ــلحة  ــز، إال أن القوات املس ــم متمي تصمي
ــي  ف ــول  للدخ ــده  تعتم ــم  ل ــة  الصيني
ــع هاوتزر  ــليح SH-١ مبدف ــا.مت تس خدمته
ــق مع جميع  ــه يتواف ــم/L٥٢، أي أن ١٥٥ مل
الذخيرة القياسية ١٥٥ مم لـ»ناتو»، وكذلك 
ــركة نورينكو  ــي طورتها ش ــرة الت الذخي
NORINCO. تفيد املعلومات أن أقصى مدى 

ــاعدة  ــران حققه كان ٥٣ كم مبس من الني
ــام  النظ ــذا  له ــن  ميك  .V-LAP ــاروخ  ص
ــر املوجهة  ــتخدم الذخائ ــي أن يس املدفع
بالدقة الصينية، استنادا إلى تكنولوجيا 

كراسنوبول Krasnopol الروسية.
٩ - دانا DANA (تشيكوسلوفاكيا)

ــام املدفعية ١٥٢ ملم من دانا  مت تطوير نظ
DANA في تشيكوسلوفاكيا السابقة. ومت 
تصميمه كبديل لـAkatsiya ٢S٣ أكاتسيا 
السوفيتية. على عكس العديد من مدافع 
«هاوتزر» األخرى من تلك احلقبة، يقوم دانا 
ــدأ إنتاجه في عام  ــى هيكل بإطارات. ب عل

١٩٨١ وتوقف في عام ١٩٩٤ بعد إنتاج أكثر 
من ٧٥٠ وحدة.ويشتمل تسليح #دانا على 
ــم / L٣٩. ويتوافق مع  ــرج ١٥٢ مل ــع ب مدف
جميع الذخيرة السوفيتية التقليدية من 
عيار ١٥٢ ملم. يبلغ املدى األقصى لنيرانه 
ــدى القذائف املعدلة إلى  ١٨ كم، ويصل م
٢٠ كم، فضال عن دفعات مضادة للدبابات 
شديدة التفجير إلطالق النار مباشرة على 

أهداف مدرعة.

١٠ - برييغ Bereg (روسيا)
مت تطوير مدفعية دفاع السواحل الروسية 
A-٢٢٢ أو بيريغ Bereg، في أواخر ثمانينات 
ــي. وهناك عدد قليل من نظام  القرن املاض
ــية.  ــغ حاليا في خدمة القوات الروس بيري
وقد مت تسليم الدفعة األولى في عام ٢٠٠٣. 
ــم تخصيص بيريغ  ــن املرجح أن يت وكان م
ــارا من عام ٢٠١٥ لم  للتصدير، ولكن اعتب
ــن أي بلدان أخرى. ترتكز  يتلق أي طلبات م
ــام املدفعي  ــية لهذا النظ املهمة الرئيس
ــطحية  ــفن الس ــتباك مع الس على االش
ــاطئ.  ــوط قوات العدو على الش ومنع هب
وميكنها أيضا أن تشتبك مع أهداف بحرية 
ــرعة، مثل  ــرك بس ــم تتح ــرة احلج صغي
ــفن الهبوط الصغيرة، وحركة الهجوم  س
ــائد الهوائية  ــريع والسفن ذات الوس الس
ــى ٢٠ كم.ويتمتع أيضا  ــي نطاق يصل إل ف
ــداف برية.  ــتباك مع أه بالقدرة على االش
 .Lــم/٥٤ ــع ١٣٠ مل ــغ مبدف ــليح بيري مت تس
ــل. يطلق  ــاعدة التحمي ــه نظام ملس ولدي
ــف HE-FRAG وقذائف خارقة  #بيريغ قذائ
ــات موجهة  ــات. وتتوافق مع دفع للمدرع
ــذه امليزة مقترحة كخيار.  بالليزر، ولكن ه
ــران ٢٧ كم. يتم  ــغ أقصى مدى من الني يبل
ــطة  ــذا النظام املدفعي بواس ــغيل ه تش
ــتخدم بيريغ على  ــم من ٨ أفراد. ويس طاق
شاسيه الشاحنة إم إيه زد-٥٤٣M ثمانية 

الدفع.
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جمهورية العراق
محافظة بغداد

مديرية بلديات محافظة بغداد
الشعبة / االمالك

لجنة البيع وااليجار الثانية 
العدد : ب / ك ٢٤٢
التاريخ : ٢٠١٨/٥/٢٠

إعــــــالن / مرة ثانية
ــن لجنة البيع وااليجار الثانية التابعة ِّـديرية بلديات بغداد عن تأجري  تعل
ــدة اُّـ مديرية  ــنوات) العائ ــوف َّـ ادناه ِّـدة (٣ ثالث س ــالك) اِّـوص (االم
بلدية (اليوسفية) وفق القانون ٢١ لسنة ٢٠١٣ فعلى الراغبني باالشرتاك 
ــدة االعالن البالغة (١٥)  ــة مراجعة البلدية اعاله خالل م ــدة العلني باِّـزاي
ــتصحبني  ــر االعالن َّـ الصحف اِّـحلية مس يوماً تبدأ من اليوم التالي لنش
ــات القانونية البالغة (٥٠٪) من القيمة اِّـقدرة ويتحمل من  معهم التأمين
ــو عليه اِّـزايدة االجور واِّـصاريف اِّـرتتبة على ذلك وستجري اِّـزايدة  ترس
ــوم بعد االخري ِّـدة االعالن  ــاعة (١٠) صباحاً من الي العلنية َّـ تمام الس
ــرتكني َّـ اِّـزايدة العلنية جلب هوية االحوال  َّـ ديوان البلدية وعلى اِّـش

اِّـدنية وبطاقة السكن والبطاقة التموينية (اصل + صورة).
مدير بلديات محافظة بغداد

محكمة بداءة الشطرة
العدد : ١٣٩/ب/٢٠١٨

اُّـ/اِّـدعى عليه/ أمال كاظم خضري
م/تبليغ

ــوى البدائية اِّـرقمة  ــني حميد الدع ــي احمد عبد الحس ــام اِّـدع أق
١٣٩/ب/٢٠١٨ والتي طلب فيها دعوتك للمرافعة والحكم بتسليم 
مبلغ السيارة ٤٥٤٠٩ أ قادسية –خصوصي ولكونك مجهول محل 
ــب شرح القائم بالتبليغ قررت اِّـحكمة  االقامة بالوقت الحاضر حس
ــة اِّـوافق يوم ٢٠١٨/٨/٥  ــك إعالناً بالدعوى وموعد اِّـرافع تبليغ
ــار  ــعتي االنتش ــعة صباحاً بصحيفتني محليتني واس ــاعة التاس الس
وعند عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا بوكالة مصدقة ستجري 

اِّـرافعة بحقك غيابياً وعلناً ووفق القانون.
القاضي/ عيسى عطوان عبد اهللا

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة: ١٥٤٢ /٢٠١٨
التاريخ: ٢٠١٨/٧/٢٦

إعـــــــــــالن 
ــراي الواقع َّـ الكوت العائد للمدينة (اقبال  تبيع مديرية تنفيذ الكوت حصة اِّـدين َّـ العقار اِّـرقم  (٤٥٣/١٩) الس
ــغ (٤٠,٠٠٠,٠٠٠ ) مليون  ــلمى طالب محمد) البال ــح) اِّـحجوزة لقاء طلب الدائن (محمد محمد ضياء وس ــم صال نج
ــر مستصحباً  ــراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة (٣٠) يوماً تبدأ من اليوم التالي للنش دينار عراقي فعلى الراغب بالش
ــية العراقية وان رسم التسجيل والداللية  ــهادة الجنس ــرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وش معه التأمينات القانونية عش

على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل 
علي كاظم جبار اليوداوي

مدير تنفيذ الكوت 
اِّـواصفات :- 

١-موقعة ورقمه:- كوت / قرب آليات محافظة واسط رقمه ٤٥٣/١٩ السراي 
٢-جنسه ونوعه:-  بستان ملك صرف 

٣-حدوده وأوصافه كما مثبت َّـ صورة قيد العقار دور سكنية مشيد عليها والقطعة اِّـحجوزة خالية من الشواغل  
٤-مشتمالته.

٥-مساحته: ٤ دونم و ٦ اولك  
٦-درجة العمران:- 
٧-الشاغل: الشركاء

ــهامه َّـ  ــهم من س ــتون مليون دينار عن حصة اِّـدين البالغة ٢٢٦٠٠ س ــدرة:- ٦٠,٠٠٠,٠٠٠ س ــة اِّـق ٨-القيم
العقار أعاله.

إعـــــــــــالن 
بناًء على الدعوى اِّـقامة من قبل اِّـدعي (فالح حسن علي) 
ــراغ) اُّـ (اِّـكصوصي)  ــب (إضافة لقب) من (ف الذي يطل
ــة خالل مدة  ــة هذه اِّـديري ــه اعرتاض مراجع ــن لدي فم
ــوف تنظر هذه اِّـديرية  ــه س أقصاها (١٥) يوماً وبعكس
ــن قانون البطاقة  ــق احكام اِّـادة (٢٢) م َّـ الدعوى وف

الوطنية رقم (٣) لسنة (٢٠١٦).
اللواء

هيثم فاضل عباس
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات 

واالقامة العامة/ وكالة

مديرية تنفيذ النصر
العدد: ٢١٢/ت/٢٠١٥

اعــــالن
ستبيع مديرية تنفيذ النصرالسهام العائدة اُّـ اِّـدين خالد ياسر حسني البالغة 
ــراي والواقعة َّـ  ــار اِّـرقم ١/٦٢٢ الس ــهماً من العق ــهماً من ١٢٠ س ١٤ س
ناحية النصر واِّـحجوز عليه لقاء طلب الدائن علي حسني خلف عن دينه البالغ 
ــر مليوناً وستمائة وخمسني الف دينار عراقي فعلى الراغبني بالشراء  ثالثة عش
ــتصحبني معهم  ــر مس ــاً تبدأ من تاريخ النش ــر يوم ــة عش اِّـراجعة خالل خمس
التأمينات القانونية ١٠٪ من القيمة اِّـقدرة لسهام اِّـدين البالغة خمسة عشر 
ــتة وستني ألفاً وستمائة وستة وستني ديناراً وشهادة الجنسية  مليوناً ومائة وس

العراقية على أن تبقى رسوم التحصيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل/ محمد حسن طعيمة العتابي

اِّـواصفات:ـ
ــراي -٢- عقار فارغ -٣- حدوده  ــر رقم العقار ١/٦٢٢ الس ــه النص ١-  موقع
واوصافه كما َّـ خارطة البناء -٤- القيمة اِّـقدرة الكلية : مائة وثالثون مليون 

دينار.

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة: ٢٠١٨/١٦٩٢
التاريخ: ٢٠١٨/٧/٢٦

إعــــــــــــــــالن 
ــد للمدين (صالح ناصر  ــع  َّـ الكوت العائ ــل (٧٠/٢) م ٣٧ أم هليل الواق ــذ الكوت العقار تسلس ــة تنفي ــع مديري تبي
حسن) اِّـحجوزة لقاء طلب الدائن (قاسم ماضي كطان) البالغ (واحد وثالثون مليون) دينار عراقي فعلى الراغب بالشراء 
ــتصحباً معه التأمينات القانونية عشرة من  ــر مس مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة (٣٠) يوماً تبدأ من اليوم التالي للنش

اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل 
علي طالب عزيز الجليلي 

اِّـواصفات:- 
١-موقعة ورقمه:- ٧٠/٢ م ٣٧ أم هليل/ كوت أم هليل بالقرب من علوة الخضروات والفواكه 

٢-جنسه ونوعه:-  ارض زراعية تسقى بالواسطة مملوكة للدولة 
٣-حدوده واوصافه: ان عموم العقار يحتوي على عدة دور سكنية متناثرة اما الحصة اِّـحجوزة فهي خالية من اِّـشيدات 

وان العقار يقع بالقرب من علوة الخضروات والفواكه على طريق كوت / بغداد 
٤- مشتمالته .

٥-مساحته :- االسهم اِّـحجوزة (١٩٣٠٠٠) سهم من مساحة العقار الكلية البالغة ثمانية وخمسون دونم وعشرون 
اولك 

٦-درجة العمران :- 
٧-الشاغل : الشركاء

٨-القيمة اِّـقدرة :- خمسة وعشرون مليون دينار عن االسهم اِّـباعة البالغة ١٩٣٠٠٠ سهم

إعـــــــــــالن
ــل اِّـدعي (فراس كريم  ــى الدعوى اِّـقامة من قب بناًء عل
ــبع) اُّـ  ــب) من (الس ــب (تبديل اللق ــذي يطل ــم) ال كاظ
(الشمري) فعلى من لديه اعرتاض مراجعة هذه اِّـديرية 
ــه سوف تنظر هذه  خالل مدة أقصاها (١٥) يوماً وبعكس
ــادة (٢٢) من قانون  ــوى وفق احكام اِّـ اِّـديرية َّـ الدع

البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة (٢٠١٦).
اللواء

هيثم فاضل عباس
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات 

واالقامة العامة / وكالة
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اعالن مناقصة (للمرة االوُّـ)
اُّـ: السادة اصحاب الشركات واِّـكاتب اِّـسجلة رسميا داخل العراق

م/اِّـناقصة اِّـحلية رقم ٢٠١٨/٣
تنفيذ اعمال تسليك خط منصورية – كركوك ٤٠٠ ك.ف

ــليك خط  ــكيالت وزارة الكهرباء) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم لـ(تنفيذ اعمال تس ــمالية احدى تش ــر (اِّـديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية  للمنطقة الش يس
منصورية –كركوك ٤٠٠ ك.ف) بموجب اِّـواصفات والكميات اِّـطلوبة والوثائق القياسية الخاصة بها مع مالحظة ما يأتي:-

ــم التجارية واِّـخازن) (كافة ايام  ــمالية/ قس ــى معلومات اضافية االتصال بـ (اِّـديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية للمنطقة الش ــاءات اِّـؤهلني والراغبني َّـ الحصول عل ــي العط ــى مقدم ١- عل
االسبوع من الساعة الثامنة صباحا لغاية الساعة الثانية والنصف مساء ما عدا ايام الجمعة والسبت وايام العطل) وكما موضحة بالتعليمات ِّـقدمي العطاءات.

٢- متطلبات التأهيل اِّـطلوبة:-
تقديم صك مصدق او خطاب ضمان بمبلغ (١٥,٢٥٠,٠٠٠) فقط خمسة عشر مليوناً ومئتني وخمسني الف دينار عراقي ال غريها نافذ ِّـدة (١٢٠) يوماً من تاريخ غلق اِّـناقصة من احد اِّـصارف 
العراقية اِّـعتمدة على ان يرد الينا خطاب الضمان بموجب كتاب رسمي من قبل اِّـصرف اِّـصدر له وال يقبل اي خطاب ضمان ال يحمل توقيع مصدره واسمه وعنوانه الوظيفي مع التزام اِّـصرف 
بتأكيد وجود غطاء مالي لخطاب الضمان اِّـصدر وسيهمل اي عطاء مرفق فيه التأمينات االولية بشكل (صك او خطاب ضمان) من اِّـصارف غري اِّـعتمدة او اِّـوضوعة َّـ القائمة السوداء او عدم 

التعامل).
الوثائق اِّـطلوبة:

-وصل شراء اِّـناقصة.
-هوية تصنيف اِّـقاولني العراقيني نافذة من الدرجة االوُّـ اُّـ الدرجة السابعة.

-شهادة التسجيل والتأسيس للشركة او اِّـكتب ملونة ومصدقة حديثا.
-كتاب التحاسب الضريبي نافذ

-الحسابات الختامية للسنتني االخريتني كحد ادنى مصدقة من محاسب قانوني مجاز.
-اعمال مماثلة مؤيدة من الجهات اِّـستفيدة.

٣- بإمكان مقدمي العطاء اِّـهتمني شراء وثائق اِّـناقصة بعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة (٣٠٠,٠٠٠) فقط ثالثمائة الف دينار عراقي غري قابل للرد اال َّـ حالة الغاء اِّـناقصة من قبلنا ودون 
ــابقا) قبل موعد غلق اِّـناقصة الذي  ــرطة الكرامة س ــارع اِّـؤدي اُّـ منطقة كوكجلي / مقابل مركز ش ــليم العطاءات اُّـ العنوان االتي (اِّـوصل – حي عدن/ الش تعويض مقدمي العطاءات ويتم تس
سيكون َّـ الساعة الثانية من ظهر يوم (االحد) اِّـوافق ٢٠١٨/٨/١٢ وَّـ حالة مصادفة يوم الغلق عطلة يكون الغلق َّـ اليوم الذي يليه مباشرة وبنفس الوقت اِّـحدد). العطاءات اِّـتأخرة سوف 
ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور َّـ العنوان اِّـذكور َّـ اعاله وَّـ اليوم التالي لغلق اِّـناقصة وَّـ الساعة العاشرة صباحا وان الكلفة التخمينية 

الكلية للطلب (٧٦٤,٧٥٠,٠٠٠) فقط سبعمائة واربعة وستون مليوناً وسبعمائة وخمسون الف دينار عراقي علما ان التخصيص اِّـالي متوفر لها من اِّـوازنة التشغيلية لعام ٢٠١٨.
ــم الرابع من  ــتها واالطالع على التعليمات ِّـقدمي العطاءات اِّـبينة فيها مع مراعاة ملء القس ــامها بعد دراس ــية بكافة اقس ٤- يلتزم مقدم العطاء بتقديم عطائه وفق ما تتطلبه الوثيقة القياس
ــتمارة تقديم  ــتلمه اضافة اُّـ اس ــب قرص الـ CD الذي يس الوثائق وجداول الكميات وتقديمها ورقيا بعد توقيعها وختمها بالختم الحي الخاص بمقدم العطاء مع الوثائق اِّـكونة لعطائها وحس

العطاء االستمارتني (٢,١) ونموذج ضمان العطاء (الكلفة اِّـصرفية) وملئها بشكل واضح.
٥- َّـ حالة عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها سيتم استبعاد عطائه 

ــركات اِّـشاركة َّـ يوم االثنني  ــارات الش ــتعقد مؤتمرا لإلجابة على استفس ــر االعالن علما ان اِّـديرية س ــو عليه اِّـناقصة اجور نش ٦- مديريتنا غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترس
اِّـوافق ٢٠١٨/٨/٦ .

 www.moelc.gov.iq ٧- وَّـ حالة الرغبة باالطالع على الشروط وجداول الكميات الخاصة باِّـناقصة زيارة اِّـوقع االلكرتوني لوزارة الكهرباء:ـ
  E.mail: tradnorth.transmission@yahoo.com ٨- ولالستفسار عن اِّـناقصة ادناه ايميل القسم التجاري:ـ

واجب
اِّـهندس
خالد غزاي عطية
اِّـدير العام وكالة
٢٠١٨/٧/
اِّـهندس 
صالح عبد اهللا صالح
معاون اِّـدير العام
٢٠١٨/٧/٢٤

فقدان هوية
ــع كهرباء  ــن وزارة الكهرباء/ توزي ــادرة م ــدت هوية ص فق
ــلمان) الرجاء على من يعثر  ــم (انعام فليح س الرصافة باس

عليها تسليمها اُّـ جهة االصدار.. مع التقدير.

جمهورية العراق
محافظة بغداد

مديرية بلديات محافظة بغداد
الشعبة / االمالك

لجنة البيع وااليجار الثانية 
العدد : ب / ك ٣٢٨
التاريخ : ٢٠١٨/٧/٤

إعــــــالن مرة ثانية
ــداد عن تأجري  ــة ِّـديرية بلديات بغ ــار الثانية التابع ــن لجنة البيع وااليج تعل
ــوق تجاري) اِّـوصوف َّـ ادناه ِّـدة ( ثالث سنوات) العائدة اُّـ مديرية بلدية  (س
ــفية) وفق القانون ٢١ لسنة ٢٠١٣ فعلى الراغبني باالشرتاك باِّـزايدة  (اليوس
العلنية مراجعة البلدية اعاله خالل مدة االعالن البالغة (١٥) يوماً تبدأ من اليوم 
التالي لنشر االعالن َّـ الصحف اِّـحلية مستصحبني معهم التأمينات القانونية 
ــه اِّـزايدة االجور  ــو علي ــن القيمة اِّـقدرة ويتحمل من ترس ــة (٥٠٪) م البالغ
ــتجري اِّـزايدة العلنية َّـ تمام الساعة (١٠)  واِّـصاريف اِّـرتتبة على ذلك وس
ــرتكني َّـ  صباحاً من اليوم بعد االخري ِّـدة االعالن َّـ ديوان البلدية وعلى اِّـش
اِّـزايدة العلنية جلب هوية االحوال اِّـدنية وبطاقة السكن والبطاقة التموينية 

(اصل + صورة).
مدير بلديات محافظة بغداد

وزارة اِّـالية / دائرة عقارات الدولة
إعــــــــــــــــــــــــــــالن

ــة اوصافها ادناه  ــن تأجري جزء من القطعتني اِّـبين ــة / دائرة عقارات الدولة ع ــن وزارة اِّـالي تعل
ــوال الدولة رقم ٢١  ــنوات وفق احكام قانون بيع وايجار ام ــدة العلنية ِّـدة (٥) خمس س باِّـزاي
ــرة عقارات الدولة َّـ محافظة  ــدل فعلى الراغبني باإليجار مراجعة فرع دائ ــنة ٢٠١٣ اِّـع لس
ــة البالغة (٢٠٪) من  ــم التأمينات القانوني ــتصحبني معه ــار) لالطالع على التفاصيل مس (ذي ق
ــرتاك  ــكات الثبوتية قبل االش ــار اِّـقدر لكامل مدة االيجار وبصك مصدق واِّـستمس ــدل اإليج ب
ــدة (٣٠) يوماً تبدأ  ــرة صباحاً بعد مرور م ــاعة العاش ــيكون موعد اِّـزايدة َّـ الس ــدة وس باِّـزاي
ــة َّـ محافظة ذي  ــرة عقارات الدول ــالن َّـ الصحف َّـ فرع دائ ــر االع ــن اليوم الذي يلي نش م
ــيدات اُّـ  ــور خدمة ٢٪ من  بدل االيجار وتؤول اِّـش ــوا عليه اِّـزايدة اج ــار ويتحمل من ترس ق
ــمية او يوم جمعة فتكون  وزارة اِّـالية بعد انتهاء مدة العقد واذا صادف يوم اِّـزايدة عطلة رس
ــول للمزايدة االطالع على اِّـوقع  ــرة وبإمكان الراغبني بالدخ ــدة َّـ اليوم الذي يليه مباش اِّـزاي

 (www.mof.gov.iq)االلكرتوني:ـ
اِّـدير العام/وكالة 
٢٠١٨/٧/٣
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سياسية 
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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
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متابعة / البينة الجديدة
ــتراتيجيتها الهادفة  في إطار اس
ــي  يلبّ ــا  مب ــتركني  املش ــة  خلدم
احتياجاتهم ومتطلباتهم وحرصاً 
ــة من  ــون قريب ــى أن تك ــا عل منه
مشتركيها أينما كانوا في العراق، 
ــراق، إحدى  ــركة زين الع أعلنت ش
الرائدة  ــن  زي ــة  ــركات مجموع ش
والبيانات  ــاالت  االتص في خدمات 
ــرق  الش ــة  منطق ــي  ف ــة  ل املتنقّ
األوسط وشمال إفريقيا، عن نقل 
ــا ومبيعاتها  موقع مركز خدماته
و  ــد  اجلدي ــه  ــوك مبوقع ــي كرك ف
ــر  اكث ــون  ليك ــدة  اجلدي ــه  بحلت
ــتركني. املش ــة الحتياجات  مالءم

ــيد ليث  وحول املوضوع، قال الس
ــات في زين  ــدي مدير املبيع العبي
ــا  ــن حرصن ــاً م ــراق: «انطالق الع
ــى معايير  ــى توفير أعل الدائم عل
ن  ــي متكّ ــات الت ــات واملنتج اخلدم
مشتركينا من البقاء على تواصل 
ــاء على  ــع البق ــم، نض ــع العال م
ــتركينا على  تواصل دائم مع مش
ــا. وألن اهتماماتنا  ــلّم أولوياتن س
ــتركينا، نعمل  تتمحور حول مش

ــذه  ه ــق  تطبي ــى  عل ــتمرار  باس
الثقافة في كل خطواتنا بدءاً من 
ــوالً الفتتاح مراكز  التخطيط وص
ــع واخلدمة، مروراً بتزويدهم  للبيـــ
بأفضل وأسرع اخلدمات. وسيتيح 
ــة لنا  ــد ملركز اخلدم ــع اجلدي املوق
ــتركني  املش ــز جتربة  تعزي ــة  فرص
ــة احتياجاتهم،  بالتزامن مع تلبي
ــبق  ويأتي هذا االجراء مكمالً ملا س
ــرة القليلة  ــه في الفت ــا ب وان قمن
املاضية من افتتاح وجتديد عدد من 

مراكزنا في جميع احملافظات. جتدر 
ــركة زين العراق  اإلشارة إلى أن ش
ــاط املبيعات  ــن نق ــر املئات م توفّ
ــرة في مختلف  واخلدمات واملنتش
احملافظات و٣ مراكز اتصال مجاني 
ــترك على مدار  للتواصل مع املش
ــا  ــى موقعه ــة ال ــاعة، إضاف الس
ــى  عل ــا  وصفحاته ــي  اإللكترون
مواقع التواصل اإلجتماعي، حيث 
ــن العراق على  تتواصل صفحة زي
ــبوك وحده مع اكثر  موقع الفيس

ــون متابع. وتندرج هذه  من ٤٫٥ ملي
ــعي شركة  ــياق س اخلطوة في س
ــتركيها  زين إلى التواصل مع مش
ــات العراق من  ــة محافظ في كاف
ــعة من مراكز  ــبكة واس خالل ش
ــة  لتلبي ــع  البي ــاط  ونق ــة  اخلدم
ــرع  وأس ــل  بأفض ــم  متطلباته
ــروّاده  ل املركز  ــيتيح  ــة. وس طريق
إمكانية شراء واستبدال اخلطوط، 
ــديد  وتس ــحن  الش ــات  وبطاق
ــات زين كاش وزين  الفواتير، وخدم
ــل  ــى التواص ــة إل ــمارت، إضاف س
ــر مع موظفي زين  ــكل مباش بش
ــركة زين العراق  العراق.يذكر أن ش
ــركات تقدماً  هي إحدى أكثر الش
ــة في  ــة التكنولوجي ــن الناحي م
ــتمرار  ــث باس ــي تبح ــراق. وه الع
ــدث  أح ــتقدام  اس ــة  كيفي ــن  ع
ــا  ــة وتقدميه ــول التكنولوجي احلل
ملشتركيها. كما تسعى الشركة 
للوصول إلى كافة شرائح اجملتمع 
ــي  ــات ف ــل احملافظ ــة كام وتغطي
العراق، من خالل مختلف مراكزها 
ــاط البيع التابعة لها لتضمن  ونق

تأمني اخلدمة األفضل واألسرع.

البينة الجديدة / وكاالت
ــرف،  ــي الفنان الكوميدي املصري محمد ش توف
ــل  داخ ــة  املاضي ــة  اجلمع
ــفيات  مستش ــد  أح
اإلسكندرية عن عمر 
ــد  ــا، بع ــز ٥٥ عام ناه
صراع طويل مع املرض.

ــائل إعالم  ونقلت وس
ــن نقيب  ــة ع محلي
ــة  التمثيلي ــن  امله
ف  ــر ش أ
ــي  ك ز

ــبب مرض قلبي. وعانى  قوله إن شرف توفي بس
الفنان الراحل من ضعف شديد بعضلة القلب، 
ــب ومت تركيب جهاز منظم  وأجرى جراحة بالقل
ــي عدد  ــرف ف ــارك ش ــب له. وش ــات القل لضرب
ــينما والتليفزيون  ــال الفنية في الس من األعم
ــرح، وبرز في أدوار الكوميديا، حيث يتذكره  واملس
ــان“، و“ظرف طارئ“،  جمهوره في أفالم ”زكي ش
ــى اإلزعاج“،  ــف عل ــي مجرما“، ”وآس و“جعلتن
ــن بطولة الفنان  ــس الرج“، وجميعا كان م و“إك

أحمد حلمي.

“äë@Ü‡™@k�ÓÃÌ@pÏΩa
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ــة وعدم راحة البال  تِب عليه أن يعيش في دوام ــي كُ ــدو أن العراق      يب
ــه اليومية وال  ــزءاً من حيات ــارت هذه األمور ج ــال حتى ص ــل والق والقي
ــت الوطنية، راحت  ــا يردد معزوفة (اج ــا، فالعراقي عادةً م انفكاك له
ــي وانقطاعه على  ــذب التيار الكهربائ ــة)، واملقصود بذلك تذب الوطني
ــة صرنا نردد  ــدات الكهربائية األهلي ــاعة، وحتى مع املول ــدار (٢٤) س م

املعزوفة نفسها أي (اجه السحب، راح السحب)!
وقبل أيام اضطررنا إلى عزف سمفونية من نوع آخر مفادها (اجه النت، 
راح النت) ناهيك عن العديد من األخبار غير السارة واملؤملة حقاً والتي 
ــع املاي) و(احلمى النزفية  ــكاد نحصي عددها مثل (اجه املاي، انقط ال ن
ــت، انفلونزا  ــادرت) و(انفلونزا الطيور تفش ــرت، احلمى النزفية غ انتش

الطيور انتهت) وغيرها من املعزوفات التي ملّ من سماعها العراقي!
ــياء وابتعدوا كثيراً عن أخبار بناء  ــغل العراقيون بتوافه األش لقد انش
ــي دول العالم التي  ــي يصبح مثل باق ــن وإعماره والنهوض به ك الوط
ــفيات الراقية واجلامعات املتطورة واملدارس النموذجية  متتاز باملستش
ــكنية الفارهة ومدن األلعاب واجلسور واألنفاق ومواقف  واجملمعات الس

السيارات واألبراج الشاهقة..
ــا تخلفنا  ــف حقاً أنن ما يؤس
ــا  ــة وبقين ــن القافل ــراً ع كثي
ــات ومنضغها مثل  جنتر األمني
الصبر، ونحن على ثقة أكيدة 
بأنها لن تتحقق ألن هناك من 
ــا خيراً.. لقد أصيبت  ال يريد لن
ــل  ووص ــل  أم ــة  بخيب ــالد  الب
ــم يعد  ــد امللل ول ــعب ح الش
ــود التي تطلقها  ق بالوع يصدّ
ــد مجاالً  ــة ألنها ال جت احلكوم
ــى أرض الواقع،  ــق عل للتطبي
ــدد  تتم ــة  البطال ــي  ه ــا  وه
ــة الفقر  ــني تعيش حال واملالي
ــية، بينما  ــط اخلدمات األساس ــان من أبس ــات واحلرم ــدام اخلدم وانع
ــة ولدينا إمكانيات وطاقة للنهوض صناعياً  نحن دولة نفطية وزراعي
بحكم ما منتلك من طاقات وخبرات وكفاءات، لكنها مع األسف ظلت 
ــتثمر  معطلة وجامدة أو أنها غادرت الوطن لتجد هناك ضالتها وتس

طاقاتها..
وهناك أشياء كثيرة تشغل بال العراقي وجتعله يتساءل حقاً، فهل من 
ــول أن طائرة عراقية حتلّق على ارتفاع (٣٥) ألف قدم وعلى متنها  املعق
ــاس  ــكل مخجل دومنا إحس أكثر من (١٦٠) راكباً يتعارك طاقمها بش
باملسؤولية وال اهتمام بحياة الركاب؟.. وحسناً فعلت املرجعية الدينية 
ــارت إلى مالحظات  العليا في خطبتها األخيرة يوم اجلمعة عندما أش
ــأنها أن تعيد للعملية السياسية مسارها الصحيح من خالل  من ش
ــة وطنية من  ــكيل حكوم ــد مواصفات رئيس الوزراء املقبل وتش حتدي
ــرة باالهتمام..  ــن األمور اجلدي ــت ممكن وغيرها م ــرع وق الكفاءات بأس
ــام األمان  ــت على الدوام صم ــيدة التي كان ــكراً للمرجعية الرش فش
ــع عادةً فاتورته  ــوع في احملذور الذي يدف ر من الوق ــر وحتذّ تصحح وتؤش

الشعب وليس سوى الشعب.

بال مجاملة

*عضو نقابة الصحفيني العراقيني

 * صباح الشيخلي
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شكراً للمرجعية الرشيدة 
التي كانت على الدوام 
ر  تصحح وتؤشر وتحذّ
من الوقوع َّـ اِّـحذور 

الذي يدفع عادة فاتورته 
الشعب وليس سوى 

الشعب

   دائماً هي املرجعية الدينية العليا في النجف األشرف ممثلةً 
بسماحة آية اهللا العظمى السيد علي احلسيني السيستاني 
ــة الطريق  ــم خارط ــرح وترس ــا على اجل ــع أصابعه ــي تض الت
ــه البوصلة نحو  ــارات الصحيحة والصائبة وتوج وحتدد املس
االجتاهات املقصودة لتفادي االنحراف أو االنزالق في منعطفات 
ــاً هي املرجعية تنبه  ــات غير محمودة العواقب.. دائم ومنعرج
ــي العملية  ــى رأت ميالناً ف ــح وتقرع اجلرس مت ــد وتنص وترش
ــيرة من  ــأنه أن يلحق ضرراً فادحاً في مس ــية من ش السياس
ــفينته التي  ــيّرون دفة س ــدون لقيادة البالد والعباد ويس يتص
ــط موج متالطم سببه إرادات متضاربة  متخر عباب البحر وس
ومتقاطعة حتى مع نفسها وهي ال ترغب في قرارها بوصولنا 
ــكلة العملية السياسية املبتالة  إلى بر األمان.. وتلك هي مش
دوماً بعلل وإمالءات وصراعات سلطوية وأزمات برغم أن اجلميع 
ــة العليا  ــيد املصلحة الوطني ــن ويرددون أناش ــون بالوط يتغن

وحب العراق والذود عن شعبه.
ــيد النجف  ــول إن س ــب املوضوع أق ــد عن صل ــي ال أبتع ولك
ــتاني قالها في خطبة اجلمعة التي ألقاها  ــرف السيس األش
ــي في الصحن  ــدي الكربالئ ــيخ عبد امله ــل املرجعية الش ممث
ــريف (٢٠١٨/٧/٢٧) صريحة ومدوية بأن املطلوب  احلسيني الش
ــص لنغادر كل آثار  ــح صفحة جديدة من العمل اجلاد واخملل فت
ــي ما كنا لنصل إليها لوال  ــاوية الراهنة الت وآثام املرحلة املأس
ــعب الذي  ــعب.. الش ــتهانة مبقدرات الش ــذا اإلهمال واالس ه

ــه إال تطوير  ــقَ أمام ــم يب ل
ــة  االحتجاجي ــاليبه  أس

السلمية.
ــي  ــة ه ــة املقبل إذن املرحل
ــذي  ال ــعب  الش ــة  مرحل
ويعصف  كلمته  ــيقول  س
بكل من يتجاوز على ثروته 
ــه  مبال ــث  ويعب ــة  الوطني
تقدمه نحو  ــق  ويعي العام 
ــو أنه لن  ــام، واألهم ه األم
باستمرار  اآلن  يسمح بعد 
ــون  الذق ــى  عل ــك  الضح
ــة  اخملادع ــود  الوع ــالق  وإط
ــمرة)..  (القش ــراض  ألغ

ــوزراء املقبل التي  ــاً مواصفات رئيس ال ــددت املرجعية أيض وح
أجملتها بأن يكون حاسماً وقوياً ويتسم بالشجاعة الكافية 
ــاد املالي واإلداري الذي نخر جسد الدولة، وهذا  ملكافحة الفس
ــعب  ــو الواجب األول له.. ورئيس الوزراء تريده املرجعية والش ه
ــول ويضرب بال هوادة  ــنّة ورنّة) وأن يصول ويج ــون له (ش أن تك
ــة وعنفوان لكل  ــه، ويتصدى برجول ــاد وآفات كل حيتان الفس
ــق كل منافذ  ــا اآلن وأن يغل ــع ثمنه ــراب التي ندف ــر اخل مظاه
الفساد التي يتسلل من خاللها اللصوص والسماسرة الذين 
نهبونا وأجلسونا على (بساط املروّة)، وأن يشكل رئيس الوزراء 
ــرعة املمكنة وأن  ــه وبالس ــه احلكومية بنفس ــل كابينت املقب
يختار الوزراء مبلء إرادته ومن يتوسم فيهم الكفاءة واإلخالص 
والتاريخ الناصع والسيرة النظيفة والشرف الرفيع وأن يرفض 
ــلني والتنابلة  ــر متليه عليه األحزاب كي ال ينوء بالفاش كل وزي
الذين يتعاملون مع املنصب كالدجاجة التي تبيض ذهباً لهم 
وألحزابهم وألوالد خالتهم!! وأن يفعلها رئيس الوزراء ليُفشل 
ــادةً مباليني  ــو ع ــع املناصب الوزارية التي ترس ــات بي كل بورص

الدوالرات. 
ورئيس الوزراء في احلكومة املقبلة يتحمل كامل املسؤولية عن 
ــعليّة» فإن جنح  أداء حكومته، وليس من حقه أن يقول «آني ش
سيصفق له الشعب وإن أخفق فسيخرج عليه شاهراً سيفه 
ــن االختيار ويدقق  ــوى أن يحس هذه املرة.. وال خيار إذاً أمامه س
ــاء، حكومة  ــجعان، حكومة إعمار وبن ــد حكومة ش ألننا نري
ــا كل دينار  ــم نريد حكومة تعيد لن ــوض نحو األمام، واأله نه
ــار نريد حكومة كفاءات  ــرقه أوالد الـ(......)، وباختص أو دوالر س
ــعب اليوم  بعيدة عن اإلخوانيات واحملاصصات، وتذكروا أن الش

هو غير الشعب باألمس، واللبيب باإلشارة يفهم.

›j‘Ωa@ıaâãÏ€a@èÓˆâ@pb–ïaÏfl

* عبد الزهرة البياتي

وجع يومي

*رئيس التحرير التنفيذي

اِّـرجعية تنبه وترشد 
وتنصح وتقرع الجرس 
متى رأت ميالناً َّـ 
العملية السياسية من 
شأنه أن يلحق ضرراً فادحاً 
َّـ مسرية من يتصدون 
لقيادة البالد والعباد

البينة الجديدة / وكاالت
ــة، امس  ــة االمريكي ــت وزارة اخلارجي أعلن
السبت، أن برنامج املساعدة في مكافحة 
ــا  ــع له ــي االردن والتاب ــام ف ــاب املق االره
ــون  ــاذ القان ــات انف ــرّج اول دورة لضابط خ
ــوزارة أن ”ممثلني  ــر موقع ال ــات. وذك العراقي
ــفارة االمريكية في عمان وسفارة  من الس
ــؤولني اردنيني  ــى مس ــة ال ــراق باالضاف الع
ــرج ٢٠ امرأة عراقية  ــوا الى حقل تخ انضم
ــمة لتدريب الشرطة  من معهد االميرة بس
ــات  ”الضابط أن  ــاف  واض ــائية“.  النس
العراقيات وجميعهن من وحدات الشرطة 
مت  ــة  العراقي ــة  الداخلي ــوزارة  ل ــة  التابع
تدربيهن على تقنيات التحقيق في مسرح 
ــها  ــة والتي يقوم بتدريس ــة اإلرهابي اجلرمي
ــي مكافحة  ــاعدة ف ــج املس ــو برنام مدرب
ــرة األمن  ــع دائ ــاون م ــاب (ATA) بالتع االره

ــار الى أن «الضابطات  ــي“. واش الدبلوماس
العراقيات سيعدن الى وحداتهن في العراق 
ــدة للتحقيق في  لتطبيق مهاراتهن اجلدي
ــوادث ذات الصلة.  الهجمات اإلرهابية واحل
ــن ١١٠٠٠  ــى ما يقرب م ــوف ينضمن إل وس
ضابط شرطة آخر يشكلون قوات الشرطة 

العراقية التي يبلغ قوامها ٥٠٠٠٠٠ فرد».

@Úzœbÿfl@pb�ibô@Âfl@ÒâÎÖ@fiÎc@x�ä•
ÊÖâ˛a@ø@pbÓ”aä»€a@lbÁâ�a

بغداد / البينة الجديدة
هدد جرحى اجليش العراقي، أمس السبت، اخلروج بتظاهرات عارمة 
ــة للمطالبة بحقوقهم  ــط العاصمة بغداد خالل األيام القادم وس
ــتعقبها  ــيرا إلى أن التظاهرات س ــنة، مش ــلوبة“ منذ ١٥ س ”املس
ــتجابة احلكومة  ــال عدم اس ــلمية مفتوحة في ح ــات س اعتصام
ــش العراقي عباس حمود  ــم. وقال رئيس رابطة جرحى اجلي ملطالبه
ــاعدي إن ”األيام القادمة ستشهد انطالق اكبر تظاهرة جلرحى  الس
ــال عدم  ــلوبة وفي ح ــه املس ــة بحقوق ــي للمطالب ــش العراق اجلي
ــتتحول التظاهرات إلى اعتصامات  استجابة احلكومة ملطالبنا س
ــاعدي أن ”تظاهرات  ــط العاصمة بغداد“. وأضاف الس مفتوحة وس
جرحى اجليش العراقي ستكون مكملة لتظاهرات الشعب العراقي 

املطالب بحقوقه املشروعة».

@ÊÎÖÜËÌ@ìÓ¶a@Ûyäu
ÚyÏn–fl@pbflbñn«aÎ@paäÁbƒni

@Új◊Ï◊@x�ä•
@pbôâb«Î@pb‡‡ñfl@Âfl

ÚÓ”aä»€a@ıbÌã˛a
بغداد / البينة الجديدة

وزارة  تشكيالت  إحدى  لألزياء  العراقية  الدار  أقامت 
الثقافة والسياحة واآلثار احتفالية مبناسبة تخرج الدورة 
يوم  تدريب حلم عاشق،  ملركز  األزياء  وعارضات  الـ١٢ من مصممات 
اخلميس املاضي  في مبنى الدار. وبهذه املناسبة صرح مدير عام الدار 
عقيل املندالوي: شهدنا حفل تخرج الدورة الـ١٢ في مركز التدريب احد 
أقسام الدار العراقية لألزياء، الذي توج مبشاريع عمل تكللت بالنجاح، 
والبد أن نقدم التهاني للمتخرجني من مختلف االختصاصات وحصولهم 
على شهادة تخرج من دار متخصصة في فن التصميم والتي ستسهم 
في إشاعة اقتناء املنتوج الوطني وتعزيز حضور التراث العراقي خالل 
تصاميم تعكس الذوق العراقي وتنوعه من شماله إلى جنوبه ومن 

شرقه إلى غربه.

تقولها  والوجدان  القلب  من  سالمات    
رأسها  وعلى  اجلديدة)،  (البينة  أسرة حترير 
جبار،  الوهاب  عبد  التحرير  رئيس  الزميل 
خليل)  محسن  (سعد  العزيز  الزميل  إلى 
أمني سر نقابة الصحفيني العراقيني بعد 
له  متمنني  طبي،  عالج  رحلة  من  عودته 

البينة الجديدة / وكاالتعودة ميمونة وصحة دائمة.
تشهدها  التي  احلر  مبوجة  فرنسا  ملت  شُ
في   °٣٧ الى  احلرارة  درجات  وصلت  دول،  عدة 
عاصمتها باريس، في حني وصلت درجة احلرارة 
في جنوب فرنسا إلى الـ٤٠°. أما شمال فرنسا 
املعروف باملنطقة الباردة، فقد سجلت احلرارة 
بدرجة   ١٩٤٥ عام  منذ  مسبوقة  غير  درجات 
حرارة ٣٦°، حسب ما ذكره مركز الرصد اجلوي 
احلرارة،  درجات  ارتفاع  وبسبب  الفرنسي. 
الرأس  قبعات  استخدام  الى  الفرنسيون  جلأ 
للخالص  البحر  وشواطئ  للمسابح  والذهاب 

من حرارة الطقس.

@NN¥Ó”aä»€a@!a@Êb«c
@ÊÏÓé„ä–€a@ÈuaÎ@—Ó◊

_äßa@ÚuÏfl

pb������fl˝����ç
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Email :albaynanew@yahoo.com راسلونا عرب الربيد االلكرتوني:ـ
WWW.albayyna-new.net زوروا موقعنا على االنرتنت:ـ

رقم االعتماد َّـ نقابة الصحفيني العراقيني (١٣٤)رقم االيداع َّـ دار الكتب والوثائق ( ٩٧٠ ) لسنة ٢٠٠٧

جريدة 
يومية 
سياسية 
عامة
مستقلة

هيئة التحرير: ٠٧٩٠١١٩٥٨١٥ــ ٠٧٧٠٧٠١١١١٣لإلعالن َّـ الجريدة: ٠٧٩٠٦٣١٨١٠٩ ــ ٠٧٧٠٢٨٧٢٢٧٣ لالتصال باالدارة: ٠٧٨٠٣٢١٧٢٢٥

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
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