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ــأرا حيث امر  ــض اجلبل فولد ف ــا يقولون لقد متخ كم
ــحب يد وزير  ــادي امس بس ــوزراء حيدر العب ــس ال رئي
الكهرباء قاسم الفهداوي عازيا سبب القرار الى تردي 
خدمات الكهرباء وقال املكتب االعالمي لرئيس الوزراء 
ان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي امر بسحب يد 
ــات الكهرباء  ــى خلفية تردي خدم ــر الكهرباء عل وزي
وحلني اكمال التحقيقات وتقلد الفهداوي منصب وزير 
ــخ ٨ ايلول ٢٠١٤  ــاء في حكومة العبادي بتاري الكهرب
ــة االنبار من  ــل ذلك منصب محافظ ــغل قب وكان يش
٢٠٠٩ وحتى ٢٠١٣ ويأتي قرار سحب يد الفهداوي بعد 
ــط وجنوب العراق  ــهدتها مناطق وس احتجاجات ش

ــني اخلدمات  ــي تطالب بتحس ــوز احلال ــذ مطلع مت من
ــني كان مطلب  ــل للعاطلني في ح ــرص عم ــر ف وتوفي
ــات مطالب  ــي على راس اولوي ــار الكهربائ توفير التي

املتظاهرين .
ــة  ــالف دول ــو ائت ــدت عض ــة ع ــد ذي صل ــى صعي عل
ــام رئيس الوزراء حيدر  القانون عالية نصيف امس قي
ــم الفهداوي  ــحب يد وزير الكهرباء قاس العبادي بس
ــة الدينية  ــام املرجعي ــه ام ــض الوج ــة لتبيي محاول
ــتغرابها من توقيت سحب اليد وتساءلت  مبدية اس
نصيف ملاذا لم يقدم العبادي على هذه اخلطوة عندما 
صرحت املرجعية مرارا وتكرارا بضرورة توفير اخلدمات 
ــاج الى كبش  ــة املقبلة قد حتت ــيرة الى ان املرحل مش

فداء لتحقيق بعض الغايات .

من جانب اخر اعلن مجلس الوزراء امس املصادقةعلى 
قرارات عدة لتنفيذ مطالب متظاهري احملافظات وقال 
ــوزراء ان اجمللس في قرار له  ــب االعالمي جمللس ال املكت
ــاريع تاهيل املاء العاملة  وجه وزارة املالية بتمويل مش
ــة في البصرة واجناز اعمال محطة  وتنفيذ (٥٢) مدرس
تعزيز شط الرميثة كما مت تخصيص ومتويل النفقات 
ــارات دينار من احتياطي الطوارئ  اجلارية مببلغ (٣) ملي
ــرة لتغطية تكاليف  ــام ٢٠١٨ الى محافظة البص لع
ــا لالحكام  ــاء العاملة حاليا وفق ــاريع امل ــل مش تاهي
ــغ (٣) مليارات  ــا بتنفيذ املوازنة وتخصيص مبل العلي
ــروع ماء ام  ــوارئ ملش ــن احتياطي الط ــار اخرى م دين
ــن برنامج تنمية االقاليم لعام ٢٠١٨  قصر املدرج ضم
ونص القرار   على قيام وزارة املالية بتخصيص ومتويل 

ــارات دينار من احتياطي  مبلغ (٩) ملي
ــذ (٥٢) مقاولة  ــوارئ الكمال تنفي الط
ــهر وتخصيص  ــة خالل (٣) اش مدرس
ــار من  ــارات دين ــغ (٧) ملي ــل مبل ومتوي
ــى وزارة املوارد  ــوارئ ال ــي الط احتياط

املائية الجناز اعمال مدنية مختلفة .
ــدت وزارة  ــة اك ــد ذي صل ــى صعي عل
ــب في حتقيق  ــة ان بغداد ترغ اخلارجي
ــع دول اخلليج ونقلت  ربط كهربائي م
مصادر صحفية عن اخلارجية   قولها 
ان لديها خارطة طريق لتحقيق الربط 
ــدف  ــج به ــع دول اخللي ــي م الكهربائ
البحث عن بدائل للكهرباء املستوردة 

من ايران .
ــية وفي ظل  ــي التطورات السياس وف

ــابه حيث يرفع البعض  ــهد متش مش
ــر حيث توقع  ــه بينما يكبس االخ ــقف توقعات من س
ــي النائب  ــبك الدميقراط ــع الش ــام لتجم االمني الع
السابق حنني القدو امس ان تتم املصادقة على نتائج 
ــار الى  ــهر املقبل فيما اش ــات في بداية الش االنتخاب
ــهر نفسه  ــكيل احلكومة منتصف الش امكانية تش
ــبوع الى عشرة ايام قد متنح  واضاف القدو ان فترة اس
للكتل السياسية للطعن بنتائج بعدها نتوقع اعالن 
ــكيل احلكومة  ــة باملضي لتش ــة االكبر برملاني الكتل

املقبلة في منتصف شهر اب املقبل .
ــم الدراجي ان  ــابق رحي ــد النائب الس ــن جانبه اك م
الكتل السياسية ال متتلك الشخص الذي طالبت به 

املرجعية لتشكيل احلكومة مسيرة الى ان احلكومة 
ــال الدراجي ان  ــهر. وق ــدوم الربعة اش ــة قد ال ت املقبل
تشكيل احلكومة املقبلة مرهون بالفرقاء السياسيني 
والعبء االكبر يقع على عاتق الكتل الشيعية كونها 
ــس الوزراء  ــا رئي ــينبثق منه ــر التي س ــة االكب الكتل
ــدر العبادي ان  ــال رئيس الوزراء حي ــي تطور اخر ق . وف
ــقاط هيبة  ــاول خلط االوراق من اجل اس البعض يح
ــة قوية  ــدون دول ــدين ال يري ــاف ان الفاس ــة واض الدول
ــبهم ومتنع تهريبهم للنفط كي يسيطروا على  حتاس
ــلحيهم وعصاباتهم واضاف  ــالل مس ــع من خ اجملتم
ــادي مخاطبا وفدا من اهالي الديوانية ان مطالب  العب
ــتمع اليهم  ــروعة ونحن نس ــن حقوق مش املتظاهري

ونتخذ االجراءات الالزمة لتنفيذها .
ــيخ  ــي وقت هاجم امني عام عصائب اهل احلق الش ف
ــات املنتدبة من  ــة االنتخاب ــي مفوضي ــس اخلزعل قي
ــادة صناديق العد والفرز  ــاة اثر قرارها االخير بزي القض
ــبه بـ  ــا وصف عملها بانه اش ــي جانب الكرخ فيم ف
«السلحفاة» وقال اخلزعلي في تغريدة له ان استمرار 
ــلحفاتية فضال  املفوضية احلالية في اجراءاتها الس
ــرارات واهية ومخالفة  ــدد احملطات هي مب ــن زيادة ع ع
لقرار احملكمة االحتادية وكذلك محاولة عمدية لعرقلة 
ــكيل  ــراع بتش ــة باالس ــة الديني ــات  املرجعي توصي
احلكومة واشار اخلزعلي انه على اعضاء املفوضية ان 
يعلموا جيدا ان حركة التظاهرات ميكن ان تطالهم .

  بغداد / 
املباشرة  عن  االحد،  امس  الرشيد،  مصرف  اعلن 
بترويج سلف املتقاعدين البالغة ٣ ماليني دينار. وقال 
املكتب االعالمي للمصرف ان املصرف باشر بترويج 
لالستالم  دينار  ماليني   ٣ البالغة  املتقاعدين  سلف 
مبينا  كارد،  املاستر  بطاقة  حاملي  وكذلك  اليدوي 
ال  والفائدة  السلفة  قسط  يكون  ان  مراعاة  مت  انه 
تتجاوز ٥٠٪.واضاف انه مت البدء مبنح سلف املوظفني 

للدوائر التي وقعت عقد التوطني مع املصرف.
اطالق  قرب  عن  متوز   ١٩ في  الرشيد،  مصرف  واعلن 
سلف للمتقاعدين عبر فروعه في بغداد واحملافظات، 

مبينا ان السلفة ستكون ٣ ماليني دينار.
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كتب اِّـحرر السياسي

تمخض الجبل فولد فأرا  .. العبادي يأمر بسحب يد وزير الكهرباء .. ونصيف تصف القرار بأنه تبييض الوجه امام المرجعية

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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تجدد التظاهرات َّـ بغداد واِّـحافظات بسبب سوء الخدمات 

وكاالت /البينة اجلديدة
كشفت صحيفة لندنية، عن الطريق 
ــط من حقول  ــرب عبره النف الذي يه
ــارت الى  ــوك الى ايران، فيما اش كرك
ــمركة  ان نقاط تفتيش قوات البيش
ــن عمليات  ــار ع ــوى أمت ــد س ال تبع

التهريب.
ــط  ــرق االوس ــة الش ــت صحيف ونقل
ــه ان عمليات تهريب  ــن املصدر قول ع

نفط كركوك الى ايران كانت موجودة 
ــى  ــون عل ــرض القان ــل ف ــل قب بالفع
ــام  ــرين األول ع ــي ١٦ تش ــوك ف كرك
ــى ما  ــت إل ــا تقلص ــا انه ٢٠١٧، مبين
ــت عليه  ــي املائة مما كان ــبته ١ ف نس

قبل هذا التاريخ.
ــدم  ــب ع ــذي طل ــدر ال ــاف املص واض
ــق  الطري ان  ــمه،  اس ــن  ع ــف  الكش
ــليمانية  ــوك والس ــني كرك ــط ب الراب

ــج بالناقالت  ــي الليل يع ــة ف وبخاص
ــر،  ــف لت ــعة ٣٦ أل ــن س ــة م احلوضي
ــن حقول كركوك،  محملة بالنفط م
ــلك احلوضيات طريق شوان  حيث تس
ومن ثم تتجه إلى السليمانية ومنها 
إلى إيران، مشيرا الى ان نقاط تفتيش 
قوات البيشمركة ال تبعد سوى أمتار 
ــا حوضيات  ــر به ــرق التي مت ــن الط ع

النفط املهرب.

ÊaäÌa@µa@⁄Ï◊ä◊@¡–„@Í5«@läËÌ@à€a@’Ìä�€a@Â«@—íÿ€a

بغداد / البينة اجلديدة
اكد اخلبير القانوني طارق حرب 
, امس االحد , ان هنالك عوامل 
ــة مبا  ــكيل احلكوم ــر تش تؤخ
فيها احملاصصة وبنية العملية 
ــية وعدم وجود االرادة  السياس
ــة .وقال حرب لـ( البينة  الوطني
ــة القبطان  ــدة  ان « لعب اجلدي
بيد رئيس الوزراء حيدر العبادي 
ــع محايد في  ــه بوض ــا ان , الفت
حرب  ــاف  احلالي».واض ــت  الوق
ــه اختيار اما  ــادي علي ان» العب
ــة  ــح ودول ــع الفت ــام م االنضم

ــائرون  ــون او مع حتالف س القان
ــكيل احلكومة بأقرب  ألجل تش
تصريحه  ــرب  ح وقت».واختتم 
ــكيل  تش ــر  تأخي «ان  ــول  بالق
ــد  ــى تول ــيؤدي ال ــة س احلكوم

ازمات جديدة في البالد».

 بغداد / البينة اجلديدة
اجلديد،  ــل  اجلي ــراك  ــن ح أعل
رئيسه  ــيح  ترش األحد،  امس 
ــد،  الواح ــد  عب ــوار  شاس
ــم  إقلي وزراء  ــس  رئي ــب  ملنص
ــؤول  مس ــال  وق ــتان.  كردس
احلراك،  ــي  ف ــرية  البش املوارد 

ــمس الدين، في  ــركوت ش س
على  ــخصية  الش ــه  صفحت
االجتماعي  ــل  التواص ــع  موق
ــبوك)، إن شاسوار عبد  (فيس
ــل  ــح اجلي ــو مرش ــد، ه الواح
ــس وزراء  ــب رئي ــد ملنص اجلدي
إقليم كردستان في انتخابات 

ــمس  أيلول املقبلة. وأضاف ش
ــد  الواح ــد  عب أن  ــن،  الدي
ــيترأس قائمة اجليل اجلديد  س
في انتخابات إقليم كردستان.
يشار أن انتخابات برملان اقليم 
ــتان، ستجري في الـ٣٠  كردس

من شهر أيلول املقبل.

مصادر  ــت  قال
ــة ايرانية  جتاري
ــران  طه ان 
للعراق  صدرت 
ــة  بقيم ــورا  مت
ــون  ملي  (١٦)
ــالل (٣)  دوالر خ
ــهر  اش ــة  ثالث
ــن  م ــط  فق
ــام !!  ــذا الع ه
ــن  م ــدق  وص
املؤمنون   : قال 

حلويون  

@ÚflÏ‹»fl

  بغداد / البينة اجلديدة
ــداوي، امس االحد، على  ــم الفه علق وزير الكهرباء قاس
ــده. وقال  ــحب ي ــدر العبادي بس ــوزراء حي ــرار رئيس ال ق
ــدر العبادي  ــوزراء حي ــرار رئيس ال ــب بق ــداوي ، نرح الفه
بسحب اليد. وطالب الفهداوي الكوادر العليا في الوزارة 
بالتعاون مع اي جلنة حتقيقية بهدف ايصال احلقائق. وأمر 
ــحب يد وزير  رئيس الوزراء حيدر العبادي، امس االحد، بس
ــبب القرار الى تردي  ــم الفهداوي، عازيا س الكهرباء قاس

خدمات الكهرباء.

@ıbiäËÿ€a@äÌãÎ@Âfl@Öâ@fiÎa
ÍÜÌ@kzç@âaä”@Ü»i

البينة اجلديدة / خاص 
ــتقاة من  ــادت معلومات مس اف
ــة اجلديدة  ــادر خاصة للبين مص
ــد مؤخرا على  بان اجتماعا عق
ــرية في  ــال من الس ــتوى ع مس
العاصمة االردنية عمان وحتديدا 
ــاور  ــة مج الرابي ــة  ــي منطق ف
بالضبط في  الصاحلني  مسجد 
ــارة تقع  ــن عم ــق االول م الطاب
ــجد وبحضور  ــذا املس ــة ه قبال
ــبق سافر مؤخرا  وزير عراقي اس
ــراءات  ــة اج ــى هناك ملناقش ال
تشكيل حكومة انقاذ بحضور 
ــيني ورجال  ــن السياس ــدد م ع
االعمال الذين سربت املعلومات 

ــم  ــدى حلقاته ــل اح ــن داخ م
ــقة  ــب املصدر فان الش وبحس
ــا االجتماعات  التي عقدت فيه
تعود الى شقيق مدير مخابرات 
ــابق  الس النظام  ايام  الناصرية 
ــر  ــفر الوزي ــن س ــدف م وان اله
ــابق الى هناك هو تشكيل  الس
ــق له  ــكري منس ــس عس مجل
زوج   ( ( س  ــن  م ــل كل  قب ــن  م
ــعبة وتاجر  ــة وهو عضو ش نائب
ــى مهمة  ــي تول ــيارات عراق س
ــكن للمشاركني في  توفير الس
ــات في احدى الفيالت  االجتماع
ــائقني  وس ــيارات  س ــر  وتوفي

ومرافقني لهم.

@›Óÿín€@Êb‡«@ø@ÚÌäç@pb«b‡nua@NN@pbjÌäém
@÷aä»€a@ø@áb‘„a@ÚflÏÿß@ÜËπ@äÿé«@è‹©
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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  

بغداد / البينة الجديدة
ــة واجلرمية  ــا النزاه ــة بنظر قضاي ــق الرصافة اخملتص ــة حتقي ــت محكم ق صدّ
ــني موظفني وهميني  ــوال ١٠ متهمني اعترفوا بتعي ــة امس األحد أق االقتصادي
ــتالم مبالغ تصل الى اكثر من ٦ مليارات مبالغ  في وزارة الصحة وقيامهم باس
الرواتب لهذه التعيينات.وقال املتحدث الرسمي جمللس القضاء االعلى القاضي 
ــماء  ــتار بيرقدار إن «متهمني اعترفوا أمام حتقيق الرصافة بتعيني أس عبد الس
ــة في الوزارة بصفة موظفني»، الفتا إلى أن «هؤالء املتهمني هم موظفون  وهمي
ــدار ان «املتهمني  ــالك وزارة الصحة».واضاف بيرق ــى م ــبون عل وضباط ومنتس
ــار عراقي وهي مقدار  ــر من ٦ مليارات دين ــغ مالية تقدر باكث ــتحصلوا مبال اس

رواتب هذه الوظائف الوهمية طيلة ٨ أعوام».

البينة الجديدة / وكاالت
ــعب  الش ــزب  ح ــو  عض ــد  اك
ــوري التركي عثمان فاروق  اجلمه
ــرك  أن حت ــد  األح ــس  ام ــو  اوغل

السعودية باجتاه إقليم كردستان 
العراق يهدف الى تفكيك البالد 
ــيق مع الواليات املتحدة  بالتنس
التوجهات  ــرا  ــرائيل، معتب واس

ــرة لعبا على  ــعودية األخي الس
ــت  ونقل ــة.  الطائفي ــة  الورق
صحيفة طهران تاميز في مقابلة 
ــه إن ”التواصل  ــو قول ــن اوغل ع

ــيكون  ــع اربيل س ــعودي م الس
ــالمة  ــد الس ــي تهدي ــر ف ــه اث ل
ــراق، فقد اجرت  ــة للع االقليمي
ــل  بالفع ــتفتاء  اس ــتان  كردس
ــى االنفصال ،  ــام املاضي عل الع
ــي الوقت احلالي تنتظر  لكنها ف
الوقت املناسب على املستويني 
ــدم  للتق ــي  والدول ــي  االقليم
ــو االنفصال  ــوات اكثر نح بخط
ــل تلك احملاولة ولذا فان  بعد فش
التقارب السعودي مع اربيل من 
ــتان  اقتصاد كردس ــم  دع خالل 
ان  ــأنه  ش ــن  م ــتثمارات  باالس
ــال الكردي عن  ــجع االنفص يش
ــة  أن ”سياس واضاف  ــراق».  الع
ــوذ  النف ــواء  باحت ــمى  يس ــا  م
ــة والتوترات  االيراني في املنطق
ــعودية وقطر جتعل من  بني الس
الطبيعي ان يكون االكراد هدفا 
للسعودية باالضافة الى العامل 
ــيعي حيث حتاول  ــني الش الس
ــة الطائفية  ــى الورق اللعب عل

في املنطقة».

‚aÏ«c@X@fiaÏü@·ËjmaÎâ@ÊÏôb‘nÌ@�bÓ‡ÁÎ@�b8a@RUP@aÏ‰Ó«@Úzñ€bi@¥‡Ënfl@QP@pbœa6«a@’ÌÜñm

بغداد / البينة الجديدة
ــابق عامر الفايز  اعتبر القيادي في حتالف الفتح النائب الس
ــحب يد وزير  ــس االحد, قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي س ام
ــم الفهداوي محاولة لتحسني صورته مؤكدا  الكهرباء قاس
أن القرار جاء متأخرا. وقال الفايز إن ”قرار رئيس مجلس الوزراء 
ــم الفهداوي  ــد وزير الكهرباء قاس ــحب ي حيدر العبادي بس
جاء متاخرا , متسائال اين كان العبادي قبل ذلك والتظاهرات 
ــاف ان «املرجعية نادت  ــنوات». واض تخرج كل صيف منذ س
ملرات بتحسني اخلدمات وعلى رأسها الكهرباء ومياه الشرب 
ــدوى ولن جتد اذنا  ــة, لكن دون ج ــس فقط اجلمعة املاضي ولي
ــكيل احلكومة»،  ــرب االنتخابات وتش ــة اال عندما تقت صاغي

معتبرا أن «القرار محاولة لتحسني صورة العبادي».

بغداد / البينة الجديدة 
ــة ان وزيرا  ــية محلي تقول مصادر سياس
ــة ادى ضعف ادائها  ــوزارة خدمية مهم ل
الى غضب الشارع العراقي تعرض امس 
ــى خلفية  ــحب اليد عل ــة س ــى عقوب ال
التردي. وبحسب املصادر ذاتها فان الوزير 
ــتغاث باجلهات التي باعت له  املعني اس
ــون دوالر في  ــي الوزارة» بـ(٥٠) ملي «كرس
ــة االردنية عمان  احدى بورصات العاصم
لغرض ممارسة الضغط على رئيس الوزراء 
ــذا او احليلولة دون  ــن القرار ه للتراجع ع
اقالته واالكتفاء بسحب اليد والتحقيق 

معه ثم اعادته الى منصبه ثانية. وتؤكد 
املصادر لـ(البينة اجلديدة)ان الوزير املنكوب 
ــات التي  ــال هاتفي للجه ــي اتص قال ف
باعت له كرسي الوزارة انه تعرض للظلم 
ــتعادة ما  وانه لم يتمكن حلد االن من اس
مت دفعه من اموال لقاء منصبه احلكومي. 
وقال الوزير ملقربني منه «ميعودين بعد واهللا 
ــنه». وفي حادثة اخرى  ما مطلعني فلوس
ذكرت مصادر ذاتها ان رئيس الوزراء حيدر 
ــن الزمن امرا  ــدر قبل فترة م العبادي اص
ــرة في  ــني العامني للمباش الحد املفتش
منصبه اجلديد في احدى الوزارات التابعة 

ــيطرة حزب متنفذ منذ اكثر من ثالث  لس
ــب االخ املفتش العام  ــا ذه دورات وعندم
ــرة بوظيفته مت  للوزارة تلك لغرض املباش
ــول حيث لم  ــمح له بالدخ ــه ثم س منع
ــبوع ليغادرها الن احلزب  ــوى اس ميض س
ــر راض فرجع املفتش  «املالك» للوزارة غي
ــوزراء ما  ــاكيا لرئيس ال ــام ادراجه ش الع
ــد ويزبد  ــع ان يرع ــه وكان يتوق ــل ل حص
ــول: «طيب  ــه فوجئ به يق العبادي لكن
ــك مكانا  ــأجد ل ــي اطمئن س ما صار ش
ــده الذي  ــى العبادي بوع ــا». وقد اوف ثاني
ــو اآلن مفتش عام في  ــه للرجل وه قطع

احدى الدوائر اخلدمية املهمة. اما احلادثة 
ــرى تتعلق مبفتش عام  الثالثة فهي االخ
ــوزارات اخلدمية التي  ــدى ال ــا في اح ايض
ــة تعرض  ــاس التظاهرات احلالي ــي اس ه
ــخصيا وافراد  ــل الوزير ش ــرد من قب للط
ــا  ــياراته جميعه ــحب س ــه وس حمايت
وكذلك افراد حمايته في يوم واحد فقط 
كما مت سحب دار السكن التابعة للوزارة 
والتي كان يسكنها املفتش العام وانفق 
عليها من جيبه اخلاص (١٧٥) مليون دينار 
ــم وتقول املصادر ان الوزير  الغراض الترمي
اجبر املفتش العام هذا على تخلية الدار 

ــراج االثاث اخلاص  ــوه يوما الخ ولم مينح
ــني  ــني اجلانب ــاوض ب ــش وكان التف باملفت
ــس اياما الخالء  ــاعات زمنية ولي على س
ــادر ان الغاية من كل  ــد املص ــدار. وتوك ال
ــرية والفورية هي  ــراءات القس ــذه االج ه
ــف  اذالل املفتش العام النه جترأ على كش
ملفات الفساد تطال هذا الوزير واحالتها 
ــة الى معلومات  الى هيئة النزاهة اضاف
ــكلة ان  ــتجواب الوزير واملش ادت الى اس
ــندا ال من احلكومة وال  ــر لم يجد س الوزي
ــذا في بالد  ــها حقا، يحصل ه من رئيس

«الواق.. واق».
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ــة قوارب طولها ١٢  أســلحة .. تبرعت الصني بأربع
متراً و٣٠ قاذفة (آر بي جي) للفيليبني، في استمرار 
ــي عهد الرئيس  ــط البلدين ف ــات وثيقة ترب لعالق
ــم  ــي رودريغو دوتيرتي.وقال الناطق باس الفيليبين
ــا، إن «التبرع  ــة جوناثان زات ــة الفيليبيني البحري
ــر». وأضاف  ــة وذخائ ــلحة خفيف ــمل أيضاً أس ش
ــذا العتاد  ــم حاليا كيفية ضم ه ــش يقي أن ”اجلي
لقواته وتقدمي دعم لوجيستي طويل األمد بعد النقص الكبير الذي 

حصل في التجهيز العسكري».
ــة البرملان  ــد، عن معارض ــي الريجاني، امس االح ــن عل تغيــري .. أعل
ــداث وزارات جديدة  ــر هيكلية احلكومة واح بتغيي
ــالل اجتماع  ــال الرجياني خ ــورة كانت.وق ــاي ص ب
ــروع قرار بصفة  البرملان بعد معارضة النواب ملش
عاجلة لفصل وزارة «الصناعة واملناجم والتجارة» 
ــم» و«التجارة» إن  ــة واملناج ــى وزارتي «الصناع ال
ــل وزارة الصناعة واملناجم  «الئحة احلكومة لفص

والتجارة لم حتظ مبوافقة اجمللس».

إعــادة .. أفادت وكالة انباء إيرانية، امس األحد، بأن 
ــا األمريكية أصدرت حكما لصالح  احملكمة العلي
إيران تقر من خالله بإعادة متثال اجلندي االخميني 
أن  ــر“  ”مه ــة  وكال ــرت  إيران.وذك ــى  ال ــهور  املش
”احملكمةاالمريكية العليا، اصدرت حكما تقر من 
ــال اجلندي االخميني إلى إيران  خالله باعادة التمث
ــنة قبل امليالد“. الذي يعود إلى اكثر من ٥ االف س

ــدد حتى االن كيفية اعادة هذا  ــب الوكالة فإن احملكمة لم حت وبحس
التمثال إلى إيران.

افراج .. فرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، امس األحد، عن الفتاة 
ــيرة عهد التميمي ووالدتها نارميان التميمي  األس
ــي مدينة رام  ــة النبي صالح غرب ــى مدخل قري عل
اهللا وسط الضفة الغربية احملتلة، بعد اعتقال دام 
لنحو ثمانية أشهر.وكان املئات من الفلسطينيني 
ــارة جنوب  ــد حاجز جب ــار التميمي عن ــي انتظ ف
مدينة طولكرم شمالي الضفة، قبل أن يتم تغيير 

مكان وصولها إلى حاجز بلدة رنتيس.

ــخاص وأصيب سبعة على  إصابة .. قتل ثالثة أش
ــو أورليانز  ــي مدينة ني ــالق نار وقع ف ــل في إط األق
ــاء االول.ونقلت  األمريكية في وقت متأخر من مس
وكالة ”سبوتنيك“ عن الشرطة األمريكية قولها: 
ــد  ــوائيا على حش ــلحني أطلقا النار عش إن مس
ــاء بالتوقيت احمللي على  ــاعة ١٠٫٣٠ مس نحو الس
بعد ثالثة أميال تقريبا من احلي الفرنسي الشهير 
في املدينة.وأضافت أنه قتل ثالثة في موقع اجلرمية ونقل سبعة إلى 

املستشفيات احمللية.
إستهداف .. عاود طيران التحالف السعودي، امس االحد، استهداف 
ــدد احملافظات.وذكر  ــة اليمنية صنعاء وع العاصم
موقع «املسيرة نت» أن «طيران العدوان شن غارتني 
الكلية احلربية شمال العاصمة صنعاء، ومنطقة 
ــع،أن  املوق ــاف  العاصمة».وأض ــوب  جن ــن  النهدي
ــن غارتني على معسكر ضبوة  «طيران العدوان ش
ــنحان محافظة  ــة س ــواد مبديري ــكر الس ومعس

صنعاء».

بغداد / البينة الجديدة
ــراق عبد  ــعودي في الع ــفير الس أكد الس
ــمري امس االحد أن توجيهات  العزيز الش
ــلمان بن عبد العزيز،  ــعودي س امللك الس
ــلمان،  ــر محمد بن س ــده األمي ــي عه وول
ــم للحجاج  ــدد على توجيه كل الدع تش
العراقيني. ونقلت العربي عن الشمري قوله 
ــدمي كل الدعم  ــة تعمل على تق إن اململك
ــافة  ــف على مس ــي وتق ــعب العراق للش
ــه، مبينا أن هذا  ــدة من جميع مكونات واح
العام شهد زيادة في عدد احلجاج مبا يقرب 
ــاج، ليصل إجمالي العدد إلى ٣٨  ٦ آالف ح
ــيق كبير  ــار إلى وجود تنس ألف حاج. وأش
ــة العراقية، موضحاً أن الناقل  مع احلكوم
ــاهم بتفويج  ــعودي سوف يس اجلوي الس
ــمري أن  ــف الش احلجاج لهذا العام.وكش
ــح منفذ عرعر  ــهد فت العام القادم سيش

ــاحة  ــاء س ــن مع إنش ــني البلدي ــا ب جتاري
ــعودية  للتبادل التجاري، الفتا الى ان الس
ــيرات احلج  تعمل على أن يكون إصدار تأش

للعام القادم من بغداد.واعلنت هيئة احلج 
ــهد  ــس املاضي، أن سيش ــرة، اخلمي والعم

انطالق اولى قوافل احلجاج برا.

ØËÕ\Ö¬’\;s]q¢\;‡_çd;‰Å‚¡;È’ÂÂ;‡]⁄÷à;”÷∏\;flŸ;„ËpÊh

بغداد / البينة الجديدة
ــس االحد  ــودة ام ــاكر ع ــن ش ــو حتالف الفتح حس ــح عض رج
ــان املقبل لتوجيهات املرجعية  ــة بعض النواب في البرمل مخالف
ــدداً على ضرورة وضع نظام داخلي صارم في البرملان  العليا، مش
يحاسب مبوجبه كل من ال يخدم الشعب. وقال عودة إن ”البرملان 
ــل خلدمتهم،  ــاعر املواطنني والعم ــب ان يراعي مش ــل يج املقب
ــات املرجعية العليا،  ــض النواب وفق توجيه ــيعمل بع حيث س
ــس“. واضاف ان  ــاه املعاك ــيذهب باالجت ــر س ــض االخ اال ان البع
ــان املقبل يجب ان يحتوي على نظام داخلي صارم بحيث  ”البرمل
يحاسب كل نائب يثبت تقصيره في عمله جتاه خدمة املواطن“، 
ــالته الى جميع البرملانيني من خالل  ــعب اوصل رس مبينا ”الش
ــان عندما لم  ــض وجودهم حتت قبة البرمل ــات، حيث رف االنتخاب
ــعب  ــاكل الش يقدموا له ما يبغيه“. واوضح عودة ان ”احلل ملش
ــيتم كتابته من قبل الكتل  ومعاناته مرهون بالبرنامج الذي س
السياسية من اجل تلبية مطالب الشعب وطموحاته وبالتالي 

االلتزام بتوجيهات املرجعية الدينية».

البينة الجديدة / عبد الستار محسن
ــكك احلديد العراقية امس االحد  ــركة العامة للس أعلنت الش
ــن ميناء ام قصر  ــاحناتها التخصصية م نقل ٢٠١٦ حاوية بش
الى كمارك الشاجلية خالل الستة اشهر املاضي. وقال مدير عام 
ــالم جبر سلوم: انه عملنا على مضاعفة  الشركة املهندس س
ــرادات لتعظيم  ــل وحتقيق االي ــادة حجم طاقة النق ــود وزي اجله
ــكك من  ــى أن تكون الس ــاً عل ــركة حرص ــة للش ــوارد املالي امل
ــرة وأضاف جبر: أن اجور النقل  ــركات الرابحة وليس اخلاس الش
ــكك زهيدة مقارنة مع القطاع اخلاص السيما ان السكك  بالس
ناقل وطني ويتمتع بكافة مزايا النقل اآلمن المتالكها اساطيل 

من شاحنات النقل التخصصية بأنواعها كافة.

بغداد / البينة الجديدة
استغربت حركة التغيير امس األحد، عدم إحالة مدراء مفوضية 
ــة التزوير الذي  ــتان للتحقيق أو للعزل على خلفي ــم كردس إقلي
ــة املفوضية بالكيل مبكيالني. رافق العملية االنتخابية، متهم

ــة مدراء مكاتب  ــة امني بكر إن «عدم إحال ــال القيادي باحلرك وق
ــق نعتقد أنه يندرج ضمن الكيل  مفوضية اإلقليم الى التحقي
ــر، أن كتلته  ــة اجلديدة».وأضاف بك ــل املفوضي ــني من قب مبكيال
”علقت إجراء أي احوارات سياسية في الوقت الراهن حلني اعالن 
ــن العملية  ــحاب م ــيرا إلى أن «االنس ــج النهائية“، مش النتائ
ــي احلركة».وكانت  ــية ف ــروك للقيادات الرئيس ــية مت السياس
املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات قررت امس السبت، عزل 
ــدد من مديري املفوضية، فيما أكدت زيادة عدد اللجان اخلاصة  ع

بالعد والفرز اليدوي الى ٤٠ جلنة.

;ÏÁÂ]t;2016;◊Œ›;fl÷¬h;”“â’\
Ä\Å∆d;∞b;ÖëÕ;‹^;Ô]fiËŸ;flŸ

;◊Ë“’]d;ÏËîÊ ∏\;€‚ih;3Ë∆i’\
‡]iàÄÖ—;ÍÖÁÅŸ;]6á¡;‹Å¬’;Ø’]Ë“±بغداد / البينة الجديدة

ــعد معن امس  ــم وزارة الداخلية اللواء س ــدث باس ــن املتح أعل
ــى ثمانية من عناصر تنظيم داعش  األحد، عن إلقاء القبض عل
في الساحل األيسر من مدينة املوصل. وقال معن إن فوج طوارئ 
ــابع التابع لقيادة شرطة نينوى ألقى، في مناطق  الشرطة الس
ــومر واملرور في اجلانب األيسر  وأحياء عدن واإلنتصار وامليثاق وس
ــة املوصل، القبض على ثمانية عناصر من عصابات داعش  ملدين
اإلرهابية.وأضاف معن في البيان، أن هؤالء مطلوبون قضائياً وفق 
ــم من كان يعمل مقاتل وبينهم كان يعمل  املادة ٤  إرهاب بينه

فيما يسمى باألمنية لداعش اإلجرامي.

;ÏË›]⁄zl;Ì÷¡;óeŒ’\;UÏË÷|\Å’\
◊êÊ∏\;ÖâÁ^;∫;é¡\Ä;Öê]fi¡;flŸ

بغداد / البينة الجديدة
ــف اخلبير القانوني علي التميمي امس األحد عن مدة قرار  كش
ــم  ــحب يد وزير الكهرباء قاس ــوزراء حيدر العبادي بس رئيس ال
الفهداوي على خلفية تردي خدمات الطاقة في البالد، فيما بني 
ــحب اليد. ــيتقاضى نصف الراتب خالل فترة س إن الفهداوي س
وقال التميمي إن «قانون موظفي الدولة رقم ٢١ لسنة ١٩٩١ أوال 
ــد املوظف مبدة ال تتجاوز  ــحب ي أتاح لرئيس الدائرة أو الوزير بس
ــكيل جلان حتقيقية لكشف امللفات املتورط  الشهرين بعد تش
ــع صالحيات الوزير  ــيوقف جمي ــا إلى إن «القانون س بها»، الفت
ــيديرها املدراء العامني والوكالء».وأضاف إن ”أمر  داخل الوزارة وس
ــحب اليد لم يجرد الفهداوي من صفة الوزير إمنا اقتصر على  س
ــيصرف نصفه  ــاف عمله داخل الوزارة»، مبينا ان «الراتب س إيق

للفهداوي خالل مدة سحب اليد».

Z„h]Ët˜ëd;Ô]dÖ‚“’\;ÖÁÜÂ;√i⁄iËà;◊·
بعد قرار سحب اليد .. 
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بغداد / البينة اجلديدة
في  االمنية  القوات  قيام  عن  االحد،  امس  االنسان،  حقوق  مفوضية  كشفت 
البصرة واملثنى بـمنع املتظاهرين من االعتصام السلمي. وقال عضو املفوضية 
في  السلمي  االعتصام  من  املتظاهرين  متنع  األمنية  القوات  إن  الغراوي  فاضل 
العراق  ومحافظات  مناطق  من  العديد  وتشهد  واملثنى.  البصرة  محافظتي 
السيما اجلنوبية منها، تظاهرات كبيرة للمطالبة بتحسني مستوى اخلدمات 

ومنها الطاقة الكهربائية.

بغداد / البينة اجلديدة
ــس األحد, اجناز  ــعبي, ام ــد الش ــت مديرية الطبابة التابعة للحش اعلن
عمليات جراحية حرجة لعشرات اجلرحى الذين أصيبوا خالل معارك ضد 
األرهاب. وذكر اعالم احلشد ان مديرية الطبابة أرسلت عشرات اجلرحى الى 
ــفيات في الهند, الفتا الى  ــارج العراق لتلقي العالج في كبرى املستش خ
ــرات اجملاهدين الذين اصيبوا في معارك  انه مت إجناز عمليات جراحية لعش
ضد داعش.واضاف ان مديرية الطبابة تعاقدت   مع عدة مستشفيات في 
ــيا والهند وإسبانيا لتقدمي افضل اخلدمات الى جرحانا االبطال الذين  روس

اصيبوا في معارك ضد االرهاب.
يذكر ان مديرية الطبابة تعمل على قدم وساق لتقدمي أفضل اخلدمات الى 
ــارك ضد االرهاب عرفانا ملا قدموه من  ــا االبطال الذين اصيبوا باملع جرحان

تضحيات في سبيل الدفاع عن الوطن.
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البينة اجلديدة   / بغداد 
/ سالي خليل

ــي  اكد احمللل السياس
 , ــي  الكاظم ــل  باس
امس االحد , ان سحب 
ــاء  الكهرب ــر  وزي ــد  ي
ــداوي ما  الفه ــم  قاس
ــى  ــة عل ــو اال اكذوب ه
ــعب العراقي . وقال  ش
ــي في تصريح  الكاظم
ــة اجلديدة )ان  لـ( البين
« سحب يد الفهداوي 
ــا هي  ــال , وامن ــس ح لي
حلول ترقيعية لتهدئة 
ــي».  العراق ــارع  الش
ــدار  «أص ان  ــاف  واض
ــت  ليس ــات  العقوب
ــألة االيجابية» ,  باملس
مقبلون  ــن  «نح مبينا 
احلكومة  ــار  انهي على 

اخرى».وبني  ــكيل  وتش
ــى  ال ــة  بحاج  » ــا  انن
ــهم  تس حلول جذرية 
بالقضاء على البطالة 
ــر  وتوفي ــاد  والفس
ــيرا الى  اخلدمات , مش
ــب هي  ــذه املطال ان ه
ــتوري , ويجب  حق دس
ــعب دون  ــر للش ان يوف
املطالبة به».ولفت من 
ــى  ــه ال ــالل تصريح خ
ــه « ان كانت هنالك  ان
العبادي  لدى  شجاعة 
ــعب  للش ــح  فليوض  ,
انقطاع  ــباب  اس ــن  ع
ــا  مختتم  , ــات  اخلدم
ــول  بالق ــه  حديث
ــي واد  ــة ف ان   احلكوم
ــي واد اخر  ــعب ف والش

بسبب االنتخابات».

(البينة اجلديدة) نريدها أن تكون مشروعاً لنقل صوت 
الناس الفقراء في بالدنا بحيث تكون منبرهم اخمللص 
لنقل معاناتهم إلى من يهمه األمر لذا سنستمر في 
طرق أبواب السادة املسؤولني حتى يستمعوا لصوت 
العراقي الذي اتخذ من (البينة اجلديدة) وسيلة أمينة 
ــد أمله اليومي، وعلى هذا األساس لن يهمنا زعل  جتس
من يزعل من مسؤولينا املهم أن ال يزعل علينا املواطن 

وأن يجد صوته في صفحات (البينة اجلديدة).
اِّـرحوم ستار جبار الزم مؤسس صحيفة البينة الجديدة

وكاالت / البينة اجلديدة
وافق اجمللس االعلى لالمن القومي في ايران امس 
ــة املفروضة على  ــع االقامة اجلبري ــد على رف االح
ــؤولي املعارضة مير حسني موسوي ومهدي  مس
ــا حركة  ــنوات لقيادتهم ــبع س ــذ س ــي من كروب
ــا قال أحد  ــب م ــاج في العام ٢٠٠٩، بحس احتج
ــني كروبي جنل  االقرباء العالم محلي.وصرح حس
ــمعت ان اجمللس  ــي قائالً: «س ــؤول االصالح املس
ــرار برفع  ــادق على الق ــن القومي ص ــى لالم االعل
ــب ما أورد موقع «كلمة»  االقامة اجلبرية»، بحس
ــرة.تابع حسني كروبي ان «القرار  القريب من االس
ــذي لديه  ــد علي خامنئي» ال ــيرفع الى املرش س
ــدر تأكيد  ــاذ قراره.ولم يص ــام قبل اتخ ــرة أي عش
رسمي للقرار لكن التقارير وردت في الوقت الذي 
ــى توحيد  ــؤولون االيرانيون ال ــه املس ــعى في يس
االصالحيني واحملافظني ازاء الضغوط املتزايدة من 
الواليات املتحدة وتدهور الوضع االقتصادي.وكان 
ــحني  ــوي (٧٦ عاماً) وكروبي (٨٠ عاماً) مرش موس
ــرة للجدل التي  ــي االنتخابات املثي ــني ف اصالحي
ــود أحمدي  ــعبوي محم ــا الرئيس الش ــاز فيه ف
ــا في تلك  ــد هزميتهم ــام ٢٠٠٩.وبع ــاد في الع جن
ــي في ذلك العام  ــوي وكروب االنتخابات، قاد موس

ــاب احمدي  ــى اعادة انتخ ــة االحتجاج عل حرك
ــبب عمليات غش على نطاق واسع.ومن  جناد، بس
ــع الرجالن قيد  ــه أي تهمة اليهما وض دون توجي
ــباط (فبراير) ٢٠١١. ووعد  ــة اجلبرية منذ ش االقام

ــدل الذي  ــي احملافظ املعت ــن روحان ــس حس الرئي
ــاد في ٢٠١٣ بالقيام بكل ما في  خلف أحمدي جن

وسعه النهاء اقامتهما اجلبرية.
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بغداد / البينة اجلديدة
ــواب  ــس الن ــو مجل ــذرت عض ح
ــى  ــة ديال ــن محافظ ــابق ع الس
ــس االحد، من  ــداء كمبش، ام غي
ــعة» في  ــدالع تظاهرات «واس ان
ــوء اخلدمات،  احملافظة بسبب س
ــيرة الى أن الوضع في ديالى  مش
«ال يقل مأساوية» عن محافظات 

الوسط واجلنوب.
ــش إن «ديالى تغلي  ــت كمب وقال
ــات  ــوء اخلدم ــبب س ــا بس حالي

ــوال حتديات  ــة والفقر ول والبطال
ــت هناك  ــي لكان ــع االمن الوض
ــعبية عارمة جتوب  تظاهرات ش
ــاع    االوض ألن  ــرى  الكب ــدن  امل
ــي  ــة ف ــية خاص ــة وقاس صعب

املناطق احملررة».
ــع  ــش، أن «الوض ــت كمب وأضاف
ــل  يق ال  ــى  ديال ــي  ف ــي  اخلدم
مأساوية عن محافظات اجلنوب 
ــر إيالما  ــو أكث ــل ه ــط ب والوس
ــية  ــدالت قياس ــود مع ــع وج م

داعية  والبطالة»،  ــوز  والع للفقر 
ــى «مراعاة  ال املركزية  ــة  احلكوم
ــا  واعطاءه ــة  احملافظ ــاع  أوض
التعيينات  حقوقها فيما يخص 
ــى غرار ما  ــات املالية عل وامليزاني
ــات اجلنوب  ــع محافظ ــل م حص

والوسط».
ــي ديالى من اوضاع خدمية  وتعان
ــل توقف  ــة في ظ ــة للغاي صعب
ــروع منذ اربع  ــن ٥٠٠ مش اكثر م

سنوات بسبب االزمة املالية.

وكاالت البينة اجلديدة 
سياسية  مصادر  ذكرت 
مجلس  مستشار  ان  كردية 
العراق  كردستان  اقليم  امن 
موجود  بارزاني  مسرور 
حاليا في واشنطن في زيارة 
املتحدة  للواليات  خاصة 

رؤية  بهدف عرض  االمريكية 
ازاء تشكيل احلكومة  الكرد 
وعلى  املقبلة  العراقية 
رئيس  دعا  صلة  ذي  صعيد 
كردستان  اقليم  حكومة 
نيجرفان بارزاني خالل لقائه 
اخلاص  االمريكي  املبعوث 

اربيل  في  ماكغورك  بريت 
من  جدية  اكثر  حوارات  الى 
تشكيل  في  االسراع  اجل 
على  االحتادية  احلكومة 
السياسي  اكد  اخر  صعيد 
عزت  املستقل  العراقي 
الشابندر ان خطاب املرجعية 

يحمل انذارا حاسما ونهائيا 
لكل من قاد العراق منذ ٢٠٠٣ 
تصريح  في  الشابندر  وقال 
متلفز ان على الكتل الفائزة 
حسم تسمية رئيس الوزراء 
او  املقبل دون االنحياز حزبيا 

طائفيا .
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  بغداد / البينة اجلديدة
ذكرت صحيفة العربي اجلديد 
القطرية، ان حوارات سياسية 
املناصب  لتوزيع  جتري  سرّية 
املقبلة،  احلكومة  في  املهمة 
هي  احلوارات  هذه  ان  مبينة 
مقدمات للتحالفات النهائية 
املصادقة  بعد  ستعلن  التي 

على نتائج االنتخابات.
مصدر  عن  الصحيفة  ونقلت 
قوى  ان  قوله  سياسي 
منذ  جتري  عراقية  سياسية 
أيام عدة حوارات سرية من أجل 
مناسبة  صيغة  على  االتفاق 
في  املهمة  املناصب  لتوزيع 
الوزراء،  رئاسة  وأبرزها  الدولة، 
ورئاسة  اجلمهورية،  ورئاسة 
السيادية،  والوزارات  البرملان، 
النبثاق  التمهيد  أجل  من 
الكبرى،  البرملانية  الكتلة 
مبينا ان هذا األمر يجري بعيداً 

خشية  اإلعالم،  وسائل  عن 
استفزاز املتظاهرين.

طلب  الذي  املصدر  واضاف 
ان  اسمه،  عن  الكشف  عدم 
كتل  تقودها  التي  احلوارات 
فائزة  شيعية  سياسية 
انفتحت  االنتخابات،  في 
وأخرى  كردية  أطراف  على 
عدد  طرح  إلى  الفتاً  سنية، 
مناصب  لتولي  األسماء  من 
قيادية باملرحلة املقبلة، إال أن 

بعضها لم يحظ بالقبول.
احلوارات  هذه  مثل  ان  وتابع 
استباق  تريد  أنها  تعني  ال 
اليدوي  والفرز  العد  نتائج 
لالنتخابات، بل هي عبارة عن 
مقدمات للتحالفات النهائية 
املصادقة  بعد  ستعلن  التي 
على نتائج االنتخابات بشكل 

نهائي.
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وكاالت / البينة اجلديدة
بالده  أن  أردوغان،   التركي رجب طيب  الرئيس  أكد 
بسبب  إيران  من  الغاز  شراء  عن  التخلي  تنوي  ال 
فرضها  املتحدة  الواليات  تعتزم  التي  العقوبات 
على ايران.وأوضح أردوغان، في تصريحات صحفية 
األمريكي  للرئيس  قلت  لقد  األحد  امس  بها  أدلى 

الغاز  نشتري  لكننا  أعتذر،  أوباما،  باراك  السابق، 
سوى  شراؤه  ميكننا  آخر  مكان  أي  من  إيران،  من 
نفط  دون  البرد  من  سيتجمدون  مواطنونا  إيران؟ 
احلال؟. هذه  في  أفعل  عساي  فماذا  الشتاء،  في 

وأضاف أردوغان هذا الكالم بالضبط نقلته للرئيس 
األمريكي احلالي، دونالد ترامب.

بغداد / البينة اجلديدة 
، يونادم  اعتبر النائب السابق 
يد  سحب  األحد،  امس   ، كنا 
وزير الكهرباء قاسم الفهداوي 
حيدر  الوزراء  رئيس  قبل  من 
إلسكات  محاولة  العبادي 
بتوفير  املطالبة  التظاهرات 
في  العمل  وفرص  اخلدمات 
”العبادي  إن  كنا  البالد.وقال 
الغضب  إلسكات  سعى 
اجلماهيري على سوء اخلدمات 
وانقطاع التيار الكهربائي من 
الفهداوي  يد  سحب  خالل 

الوزارة“،  داخل  عمله  وإيقاف 
ملفات  ”حتريك  إن  إلى  الفتا 
الفساد القدمية ضد الفهداوي 
حصلت  احلالي  الوقت  في 
العبادي“. صورة  لتحسني 

وأضاف إن ”محاسبة املقصرين 
من الطبقة السياسية حتتاج 
اجلديد  النواب  مجلس  الى 
واإلقالة“،  االستجواب  لغرض 
موضحا إن ”سحب اليد إجراء 
في  شيئا  يغير  ولن  بسيط 

الوقت احلالي“.
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بغداد / البينة اجلديدة
العام  القائد  الوزراء،  مجلس  رئيس  اصدر 
للقوات املسلحة، حيدر العبادي، امس االحد، 
واسط  محافظة  بخصوص  توجيهات  عدة 
من  العديد  واجناز  التعيينات،  اطالق  بينها 

املشاريع املتوقفة في احملافظة.
وذكر بيان ملكتب العبادي االعالمي، ان العبادي 
محافظة  واهالي  وعشائر  وجهاء  استقبل 
واسط واحلكومة احمللية بحضور اعضاء جلنة 
رحب  حيث  احملافظات،  في  واإلعمار  اخلدمات 
مع  التضحيات  قدمت  التي  واسط  باهالي 

احملافظات االخرى من اجل عزّ العراق.
اهمية  على  البيان  بحسب  العبادي  وشدد 
وتقدمي  االمن  على  للحفاظ  اجلهود  توحيد 
وقلوبنا  صاغية  آذاننا  ان  مبينا  اخلدمات، 

مفتوحة الجناز مطالب املواطنني.
واضاف ان استتباب االمن جزء مهم للنهوض 
زالت  ما  قواتنا  وان  اخلدمات  وتقدمي  بالبلد 
االرهاب  جيوب  من  تبقى  ما  مبالحقة  تقوم 
بشكل  تطور  قد  االستخباري  جهدنا  وان 
كبير ونحن نعمل للقضاء على فكر االرهاب 

عمل  ان  موضحا  الفاسدة،  وايدلوجيته 
ونعمل  املواطن  اجل خدمة  من  هو  احلكومة 
اوسع  هي  التي  العمل  فرص  توفير  اجل  من 

بكثير من الدرجات الوظيفية.
أن  بعد  اقتصادية  نهضة  امامنا  ان  وبني 
عصابات  على  احلرب  في  االنتصار  حققنا 
والبناء،  لالعمار  ونتجه  االرهابية  داعش 
املوجة،  ركوب  الفاسدين  محذرا من محاولة 
ويجب  برّاقة  شعارات  يحملون  هؤالء  وان 

التعاون لكشفهم.
الالزمة  االجراءات  بـاتخاذ  العبادي  ووجه 
الصويرة،  مجاري  مشروع  اجناز  لضمان 
ومتابعة العمل من قبل وزارة االعمار والبلديات 
واحملافظة وغرفة عمليات جلنة اعمار وخدمات 
االكساء  باجراءات  املباشرة  ثم  احملافظات 
بها،  املرتبطة  البلدية  النواقص  واكمال 
اجناز  يتطلبها  التي  املالية  النفقات  وتغطية 
اكساء الشوارع ال سيما في قضاء الصويرة 
وقضاء احلي، باالضافة الى تنفيذ املمر الثاني 

لشارع الصويرة – حلة.
حقول  اصحاب  تعويضات  صرف  الى  واشار 

بأنفلونزا  االصابة  نتيجة  املتضررة  الدواجن 
الفوري  التدقيق  اجراء  الى  اضافة  الطيور، 
لعملية توزيع مواد البطاقة التموينية سواء 
من حيث عدد املواد وكمياتها خالل السنة، او 
من حيث الكلفة خالفا للمبلغ احملدد من قبل 

وزارة التجارة.
الكهرباء  من  املقررة  احلصة  تأمني  بـ  واوصى 
املناطق  ذلك  في  مبا  احملافظة،  مناطق  الى 
احلاجة  باعتبار  السقي  لضمان  الزراعية 
وزارة  داعيا  فيها،  الزراعة  الدامة  احلقيقية 
الالزمة  التخصيصات  تأمني  بـتوليها  املالية 

في قضاء احلي العادة تأهيل او حتسني البنى 
واجناز  البلدية  اخلدمات  ذلك  في  مبا  التحتية 

اخلط الناقل في قضاء احلي.
من  مناسب  عدد  توفير  على  العبادي  واكد 
الطاقة  لتحسني   K١٣٢ التحويلية  احملطات 
وحتسني  اخملتلفة،  االقضية  في  الكهربائية 
الواقع الصحي في مناطق احملافظة وباولويات 
دراسة  مع  اآلنية،  االحتياجات  مع  تتناسب 
احلي  قضاء  في  فيروز  مستشفى  توسيع 
الكوت  في  التركي  املستشفى  واكمال 
الصحية،  املستلزمات  توفير  على  والعمل 
وتأمني العدد املناسب من االطباء وذوي املهن 

الصحية.
بـاطالق  الوزراء    مجلس  رئيس  ووجه 
بحسب  واسط،  محافظة  في  التعيينات 
اقضية  على  توزيعها  وضمان  املالك  حركة 
املالية  وزارة  وتتولى  وان  احملافظة،  ونواحي 
وزارة  وتتولى  الالزمة  التخصيصات  تأمني 
العمل والشؤون االجتماعية و وزارة الصناعة 
واجلهات االخرى التي متتلك منشآت انتاجية 
ابناء  لتشغيل  عمل  فرص  تأمني  وخدمية 

الدرجات  من  االستفادة  الى  منوها  احملافظة، 
العقود  لتثبيت  املالك  حركة  في  الشاغرة 

التي متت سابقا في قطاع الكهرباء.
وشدد على وجوب اجراء تدقيق فوري لالحتياج 
التي  االبنية  واكمال  املدرسية،  االبنية  من 
وصلت نسبة االجناز فيها الى معدالت عالية 
احملافظة  مناطق  في  التربوي  الواقع  وحتسني 

كافة.
بشقيه  الزراعي  القطاع  دعم  الى  ودعا 
النباتي واحليواني وتتولى اجلهات ذات العالقة 
واعادة  االجتاه،  هذا  في  فاعلة  اجراءات  اتخاذ 
جدولة الديون والقروض والفوائد املترتبة على 
قروض املزارعني نتيجة شحة املياه او العوامل 

االخرى.
وأكد العبادي على وجوب العمل على تشغيل 
لتحسني  تأهيلها  واعادة  املتوقفة  املصانع 
الوضع املعيشي في مناطق احملافظة، واكمال 
مشروع ماء الكوت الكبير، واجناز عملية توزيع 
معامالتها  اجنزت  التي  السكنية  االراضي 
وتخصيصها للشرائح اخملتلفة، باالضافة الى 

العمل على انشاء ملعب احلي الرياضي.
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هل تتمكن التعددية من البقاء

NO.2998.MON.30.JUL.2018 العدد (٢٩٩٨) االثنين ٧/٣٠/ ٢٠١٨ 

ــه الى نرد بال  ــي تقطع القلب وحتول ــات الت ــن املفارق     م
ــفينة  ــهد الكبير الذي نحن عليه اآلن س ارقام هو املش
ــب والتجييش والتحزب بال  ــر عباب الفتنة والتضبي متخ
ــكل اصناف وانواع  ــط امواج متالطمة زخارة ب قائد وس
ــواق الفتنة هنا  ــات التي تريد اغراقها اب واجناس اخمللوق
ومصطلحات الفرقة هناك علما ان املرفأ قد يكون قريبا 
لكن صخب اجلو ورعب االحداث ال يتيح ملعظم الراكبني 
ــاعة املساحة التي  ــاحة وشس من النظرة الدقيقة ملس
ــفينة الواحدة  ــرعة . الس ــا ان جنتازها وبس ــب علين يج
ــفائن كثيرة وابحرت بناتها في اآلفاق منها من  اجنبت س
ــفينة االم فلم حتط رحالها  ــا ومنها من هلك أما الس جن
ــفان  ــا كثيرون ان بلدنا ليس فيه س ــد . قلناها وقاله بع
ماهر ولهذا حدثت هذه االحداث بكل مجرياتها ومضانها 

فاالحزاب فتّت الهوية 
ــدرت  واص ــة  الوطني
ــاع  ــوت الدف ــرارا مب ق
ــن وصيرّت  ــن الوط ع
ــن يندب حظه  املواط
لقمة  خلف  ويركض 
ــه يلملم بقايا  عيش
ــنينه حتى يلحق  س
ــاء فلم  ــب االحي برك
جند حزبا طبق شعارا 
ــن هتافاته  ــدا م واح
احملاصصة  وجدنا  بل 

واالقتسام على املغامن بال روية وبال هوادة فهل يصح هذا 
ــة املوقرة ؟ البعض نائم في العسل ويرى  أيتها السياس
ــم وال يعلم بانه  ــرع بابعاده ــاس كالذباب ولهذا يس الن
ــتطير بعيدا حتى وصلت رائحته  ــره مس هو الذبابة وش
ــن الطبيعي ان االمور لن تبقى  ــى اقاصي مدن امللح . م ال
ــك بخيط االمل الذي  على حالها وهذا ما يجعلنا نتمس
سيفلته العصفور يوما ما وهذا ما سيحدث فااليام دول 
ومفتاحها الصبر وحتريك الراكد واملكنون ليس اال فهذه 
ــد دول اجلوار  ــنة احلياة . الكثير يحس ــة االمور وس طبيع
ــييها الن ارضهم اغلى من  ــى قادتها وكوكبة سياس عل
ــتحقه نحن؟  ــروع اما نس جميع االراضي وهذا حق مش
ــيب  ــي الوطنية لكن مناس ــى افتاء ف ــنا بحاجة ال لس
ــل النفط  ــا برامي ــث خرجت علين ــت بحي ــا تدن مياهه

تتراقص في اجلو معلنة بدء حريق جديد.
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االحزاب فتت الهوية 
الوطنية واصدرت 
قرارا بموت الدفاع عن 
الوطن وصرّيت اِّـواطن 
يندب حظه ويركض 
خلف لقمة عيشه

ــق عليه ميكن  ــد مقياس متف وال يوج
ــي  ــوزن الدول ــاس ال ــتخدامه لقي اس
ــرى. على  ــبة إلى دول أخ ــد نس ألي بل
ــدوق  ــتخدم صن ــال، يس ــبيل املث س
النقد الدولي والبنك الدولي مقاييس 
اقتصادية، مثل الناجت احمللي اإلجمالي 
ــم التجارة، ومثل هذه املقاييس  وحج
ــات األخرى.  غير موحدة عبر املؤسس
ــتخدم  ــدة ال تس ــى أن األمم املتح حت
ــي جميع هيئاتها:  نفس املقاييس ف
ــاس وزن  ــة العامة، يُق ــي اجلمعي فف
ــاوية،  ــس متس ــا ملقايي ــد وفق كل بل
ــض؛ وفي مجلس  ــود حلق النق وال وج
ــدول اخلمس الدائمة  ــن، تتمتع ال األم
ــا، وروسيا،  العضوية (الصني، وفرنس
واململكة املتحدة، والواليات املتحدة)، 
ــرون يأملون  ــض.كان كثي ــق النق بح
ــا خلف نظام  لَه ــني ثِقَ ــع الص أن تض
ــن يبدو أن  ــدد األطراف لك عاملي متع
ــتخدام  ــتعدون الس قادة الصني مس

ــبهم  الهياكل التعددية عندما تناس
ــع  تخض ــث  حي ــت  وق ــي  فقط.وف
التعددية لضغوط متزايدة، من املفيد 
أن نفهم التحول األساسي في األوزان 
ــدر  ــى الق ــم عل ــية وأن نحك الرئيس
ــس التحوالت  ــن اخلبرات الذي يعك م
ــذه األوزان وكم منها  ــة في ه البنيوي
يرجع ببساطة إلى تغيرات سياسية 
ــة مقاييس  ــتقلة. هنا، تبرز ثالث مس
للوزن الدولي ألي بلد: حجم السكان، 
ــا على الناجت  ــم االقتصاد قياس وحج
ــوق  ــعار الس ــي بأس ــي اإلجمال احملل
ــن حيث  ــي م ــي اإلجمال ــاجت احملل (الن
تعادل القوة الشرائية أكثر فائدة في 
ــكرية،  قياس الرفاهة)؛ والقوة العس

ــو منقوص من  ــاس على نح ــي تق الت
خالل اإلنفاق على الدفاع. وإذا اعتبرنا 
املقاييس الثالثة مهمة بنفس القدر 
ــوف يبدو  ــابه، فس أو على نحو متش
األمر وكأن القوى األكثر «أهمية» هي 
ــني، واالحتاد  ــدة، والص ــات املتح الوالي
ــيا،  وروس والهند،  واليابان،  ــي،  األوروب
ــاك  هن ــال،  احل ــة  والبرازيل.بطبيع
ــدءا مبا إذا  ــاؤالت، ب ــد من التس العدي
ـــ الذي يتفاوض  كان االحتاد األوروبي ـ
ــان  ــة ككي ــات التجاري ــى الترتيب عل
ــه يضم أعضاء يتمتعون  واحد، ولكن
ــن اجملاالت ــ  ــيادة في العديد م بالس
ينبغي اعتباره قوة فاعلة موحدة في 
ــالوة على ذلك،  ــؤون العاملية. وع الش
ــكل تأكيد ما إذا  ــس من الواضح ب لي
ــب أن نعتبر املقاييس  ــن الواج كان م
ــى نفس القدر من األهمية  الثالثة عل
ــي كل األحوال، متثل  في واقع األمر. ف
ــط بداية  ــس الثالثة نق ــذه املقايي ه

ــبية  النس األوضاع  ــة  ــدة ملقارن مفي
لألوزان العاملية في عام ١٩٩٠، عندما 
بدأ ما يسمى النظام األحادي القطب 
ــبية في  في الظهور، واألوضاع النس
ــن الواجب  ــام ٢٠١٧، عندما كان م ع
ــكل اخلارجي  ــون خطوط الش أن تك
ــة. ــاب مرئي ــدد األقط ــام املتع للنظ

ــام املوضحة في  ــع أن هذه األرق الواق

اجلدول أعاله تسلط الضوء، أوال وقبل 
ــود الصني، التي  ــيء، على صع كل ش
ــن الناجت  ــا في كل م ــدت حصته تزاي
ــكري  احمللي اإلجمالي واإلنفاق العس
ــكل كبير (من ١٫٧٪ إلى ١٥٪، ومن  بش

ــى التوالي). كما  ــى ١٣٫٨٪ عل ١٫٦٪ إل
زادت حصة الهند في كل من اجملالني، 
ولكن انطالقا من قاعدة أصغر كثيرا 
(من ١٫٤٪ إلى ٣٫٣٪، ومن ١٫٤٪ إلى ٣٫٦٪ 
على التوالي). لم تتمكن أي قوة أخرى 
ــادة مماثلة في «احلجم».  من حتقيق زي
ــات املتحدة قليال  ــرت الوالي وقد خس
ــي  ــي اإلجمال ــاجت احملل ــث الن ــن حي م

د القوة  ــزال تُعَ ــكان لكنها ال ت والس
ــا نضع  ــالق عندم ــى اإلط ــر عل األكب
ــي االعتبار. وفي  ــكرية ف القوة العس
ــكان وناجت محلي  ــل انخفاض الس ظ
ــن اإلجمالي  ــي ال يتجاوز ٢٪ م إجمال
د روسيا «صغيرة» للغاية  العاملي، تُعَ
ــلحة نووية  ــا ألس ــم أن امتالكه برغ
ــذ  ــد أن تؤخ ــي الب ــل الت ــن العوام م
ــا من خالل  ــار.إذا حكمن ــني االعتب بع
ــم يدخل العقد  ــس، فإن العالَ املقايي
ــة القطبية  ــة ثنائي ــي حال ــادم ف الق
نوعا ما، حالة تهيمن عليها الواليات 
ــل  ــوة. وإذا عوم ــني بق ــدة والص املتح
ــوة موحدة  ــاد األوروبي بوصفه ق االحت
بَل الدول األعضاء  ـــ مبا في ذلك من قِ ـ
ــات  ــالل اتباع سياس ــل من خ (ولنق
ــا ثالثا.  ــتركة) ــ فقد ميثل قطب مش
ــا احمللي  ــو ناجته ــي ينم ــد، الت والهن
اإلجمالي اآلن مبا يقرب من ٨٪ سنويا، 
ــة قطبا رابعا،  ــكل في النهاي قد تش

ــق أمامها ال يزال طويال.إن  لكن الطري
ــام الدولي الذي يرتكز على ثالث  النظ
ــاق ال يرقى إلى  ــيقان ونصف الس س
ــول التعددية  ــج املثار ح كم الضجي
ــذا على معان  ــوي ه ــة. وينط القطبي
ضمنية مهمة في ما يتصل باجلهود 
الرامية إلى إحياء التعددية. وبشكل 
ــدد  متع ــس  لي ــم  العالَ ألن  ــاص،  خ

ــن الناحية  ــه م ــا، فإن ــاب حق األقط
البنيوية لن يقود إلى تعددية متعددة 
ــرض كثيرون. ولكي  األقطاب كما افت
ــاج التعددية  ــن البقاء، حتت تتمكن م
ــرى.كان  ــن القوى الكب ــى الدعم م إل

لَها  كثيرون يأملون أن تضع الصني ثِقَ
ــدد األطراف،  ــام عاملي متع خلف نظ
ــتعدون  لكن يبدو أن قادة الصني مس
الستخدام الهياكل التعددية عندما 

تناسبهم فقط. ومن جانبه، يبدو من 
الواضح أن االحتاد األوروبي يتمتع بنزعة 

عل  ــه ضعيف بفِ ــة قوية، لكن تعددي
ــامات الداخلية. وإذا جنح في  االنقس
ــامات، فرمبا  التغلب على هذه االنقس
ــة الذي نحتاج  ــح بطل التعددي يصب
ــديد  إليه؛ لكنه في الوقت احلالي ش
ــام. وقد تصبح الهند مدافعا  االنقس
مهما عن التعددية، لكنها في الوقت 
ــات أحادية وال  ــق سياس احلالي تالح
ــى النفوذ الدولي الالزم.  تزال تفتقر إل
ــات املتحدة،  ــا الوالي ــرك لن ــذا يت وه
ــري للتعاون  ــا العمود الفق باعتباره
ــاء التحالفات  ــي. فرمبا ميكن بن العامل
ملعاجلة قضايا بعينها أو على أساس 
ــى النظام  ــي؛ لكن احلفاظ عل إقليم
احلالي من احلكم العاملي، ناهيك عن 
ــتحيل  ــيخه، أمر مس تعميقه وترس
ــات املتحدة.في  ــي غياب دعم الوالي ف
ــات املتحدة  ــاوم الوالي ــت حيث تق وق
ــاون الدولي  ــد التع ــو متزاي ــى نح عل
ــه، فإن هذا  ــى تقويض ــعى إل بل وتس
ــكل مصدر قلق بالغ. فكما أشار  يش
ــرت كاجان، في عالم اليوم  مؤخرا روب
ــاج إلى قواعد  ــديد الترابط نحت الش
ــات حلكم السوق والنشاط  ومؤسس
ــن أي وقت مضى.  ــادي أكثر م االقتص
عل  وسوف يتزايد وضوح هذا األمر بفِ
القضايا السياسية واألخالقية التي 
ــدة  اجلدي ــات  التكنولوجي ــا  تفرضه
ــة  مثل الذكاء االصطناعي والهندس
ــب معاجلتها على  اجلينية، والتي يج
مستوى دولي.بالطبع، ال تزال الواليات 
املتحدة بعيدة عن كونها متحدة في 
ــة، ومن  ــل مبعارضة التعددي ــا يتص م
ــن وراء  ــب الكثير م ــن أن تكس املمك
االنفتاح والتعاون حتى أنها قد تعود 
إلى احتضان دورها السابق مرة أخرى 
ــنوات. ولكن في  ــي غضون بضع س ف
الوقت نفسه، من الضروري أن تواصل 
ــتخدام  ــة األخرى اس ــوى الفاعل الق
ــي كل فرصة.  ــجيع التعددية ف وتش
ــدر محدود من  ــن املمكن حتقيق ق وم
ــي أو اجلغرافي، والبد  التعاون القطاع
ــن ذلك.على  ــا أمك ــزه كلم ــن تعزي م
ــع، البد أن تُخاض املعركة  نطاق أوس
ــن أجل نظام  ــة األكبر م اإليديولوجي
ــتخدام  دولي قائم على القواعد باس
جرعة قوية من التربية املدنية العاملية 
ــاد للقومية اجلديدة. ومن  كترياق مض
ــم التكتيكية  ــن عكس الهزائ املمك
ــي املعركة  ــال الفوز ف ــة في ح احلالي
ــة إلى  ــرا للحاج ــة. ونظ اإليديولوجي
التعاون الشامل، فإن تكييف وتعزيز 
ــام حكم عاملي أخالقي قائم على  نظ
ــغ األهمية  ــكل أمرا بال ــد يش القواع
ــي األمد  ــالم والتقدم ف ــني الس لتأم
البعيد. ونظرا حلجم أميركا املستمر 
فمن األهمية مبكان بالنسبة للعالَم 
ــدة  ــات املتح ــارك الوالي ككل أن تش
ــرة أخرى  ــح م ــل وتصب ــكل كام بش
زعيمة للحوكمة العاملية في العصر 

الرقمي.

* وزير االقتصاد الرتكي السابق

ال يوجد مقياس 
متفق عليه يمكن 
استخدامه لقياس 
الوزن الدولي ألي 
بلد نسبة إُّـ دول 
أخرى

النظام الدولي الذي يرتكز على ثالث سيقان ونصف الساق  
ال يرقى إُّـ كم الضجيج اِّـثار حول التعددية القطبية

ترامب

بوتني

الرئيس الصيني

كثيرا ما يُقال إن 
النظام العاملي 
األحادي القطبية 
الذي تهيمن 
عليه الواليات 
املتحدة، والذي 
نشأ في نهاية 
احلرب الباردة، حتول 
مؤخرا إلى ترتيب 
«متعدد األقطاب»، 
بسبب «الوزن» 
اجليوسياسي 
املتنامي الذي 
اكتسبته دول 
مثل الصني، 
فضال عن العديد 
من االقتصادات 
الناشئة. لكن 
املقاييس الفعلية 
التي نزن بها القوى 
العاملية ال تُناقَش 
عادة إال بعبارات 
غامضة، هذا إن 
ت للمناقشة  رِحَ

طُ
على اإلطالق.

* كمال درويش

الناتج اِّـحلي اإلجمالي والسكان واإلنفاق العسكري (كنسبة من اإلجمالي العاِّـي)
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بغداد / البينة اجلديدة
ــة لتجارة  ــركة العامة العام ــت الش اعلن
ــن  ــارة ع ــي وزارة التج ــة ف ــواد الغذائي امل
ــتالم وجتهيز مادتي السكر  مواصلتها أس
وزيت الطعام املقررة ضمن مفردات احلصة 
ــي  ــع الت ــة التوزي ــن خط ــة ضم التمويني
اعدتها الشركة بهذا اجلانب .جاء ذلك في 
البيان الذي اصدره املكتب االعالمي للوزارة 
ــدس  ــركة املهن ــام الش ــن  مديرع ــال ع نق
ــار البيان ان  ــود منصـور. واش ــم حمـ قاس
ــل (مجمع مخازن  ــركة في املوص فرع الش
بازوايا وسايلو املوصل) قام باستالم كمية 
ــكر وكمية  ــن  من مادة الس ( ٧٦٧٫٧٥٧ ) ط
ــام توزعت  ــن زيت الطع ــن م (٥٩٤٫٦٣١ ) ط
ــدة , عدن ,  ــر , الوح ــق ( اجلزائ ــى مناط عل
ــتالم  فرع  ــالح الدين ) باالضافة الى اس ص
ــار كمية (  ــة االنب ــي محافظ ــركة ف الش

ــكر وكمية ( ٥٠٠٫٠٩٤  ١٫٣٥٣٫٠٧٥ ) طن س
ــى مناطق (  ــام توزعت عل ــن زيت طع ) ط
ــز , العامرية , الصقالوية ,  الفلوجة املرك
ــة ذي قار مت جتهيز  ــة) وفي محافظ الكرم
ــا  ــكر مت توزيعه ــن س ــة ( ٣١٥ ) ط كمي
ــهداء ,  ــى مناطق ( الرفاعي , اور , الش عل
الشطرة , النصر ) وفي الديوانية مت جتهيز 
مادتي السكر بكمية ( ١١٦٠ ) طن و ( ٥٩٢ 
ــط مت  ) طن زيت طعام وفي محافظة واس
ــكر و ( ٦٣ )  ــة ( ٣٦٠ ) طن س ــز كمي جتهي
طن زيت وفي بابل مت جتهيز مادتي السكر 
بكمية ( ٣٠٩٧ ) طن و (١٧٨٤ )طن زيت  اما 
ــتالم كمية (١٧٨٤ ) طن  في كركوك مت اس

سكر، مشيرا كذلك الى مواصلة الشركة 
بأستالم وجتهيز املواد الغذائية في مناطق 
بغداد حيث جهز مركز مبيعات االمام علي 
ــكر و ( ٧١ ) طن  ــة ( ٢٤٨ ) طن من الس كمي

زيت ألغلب مناطق مدينة الصدر كما جهز 
ــة كمية ( ٧٤٥) طن  ــز مبيعات الرصاف مرك
ــام للوكالء  ــت طع ــن زي ــكر و ( ٢٨٧ ) ط س

لغرض توزيعها للمواطنني .

@Úñßa@paÖä–fl@Â‡ô@Òâä‘Ωa@äÿé€aÎ@oÌå€a@ÔmÖbfl@åÓË£@›ïaÏm
pbƒœb0aÎ@ÖaÜÃi@ø@ÚÓ‰ÌÏ‡n€a

كركوك / البينة اجلديدة
ــل الفرق  ــة من قب ــراء الصيانة الدوري ــد إج بع
ــعبة الكابالت التابعة  الهندسية والفنية بش
ــام  ــاف قي ــوك مت إكتش ــاالت كرك ــة إتص ملديري
ــرقة  ــات تخريب وس ــة بعملي ــات مجهول جه
طالت الكابالت والتقاسيم في حي الواسطي 
ــعبة  الش ــرت  وباش  ، ــني  املعوق ــرة  دائ ــف  خل
ــي املديرية  برفع دعوى قضائية في  القانونية ف
ــة اإلجراءات  ــرطة العدالة إلتخاذ كاف مركز ش
ــتهدف البنى  ــة بحق اجلهات التي تس القانوني

التحتية لإلتصاالت  .
ــية  ــت املالكات الهندس ــة أخرى قام من ناحي
ــل والقدرة مبديرية إتصاالت  في شعبتي التراس
ــاز ركتفاير في محطة  ــالح الدين  بربط جه ص
ــرة  ــا متت املباش ــة فيم ــي الضوئي DWDM بيج
ــدف إدخال  ــزة (Power ON ) به ــغيل أجه بتش
ــار ( تكريت - بيجي - قيارة ) اخلدمة وصوال  مس

إلى محافظة نينوى .
ــركة  من جانب أخر زارت جلنة مختصة من الش
ــم  قس ــر  مدي ــة  برئاس ــاالت  لإلتص ــة  العام
ــبكات وعضوية ممثلي القانونية والتراسل  الش
ــاء مبدير  ــث مت اللق ــل حي ــاالت باب ــة إتص مديري
ــول موضوع  ــع أوليات ح ــث وجم ــة لبح املديري
ــركة IQ ملشروع شبكة النفاذ  تأخر استالم ش
ــركة  ــي احملافظة واملنفذ من قبل ش الضوئي ف
هواوي الصينية ، لبيان أالسباب واملعوقات التي 
ــتالم ، كما قامت  ــت دون إمتام عملية االس حال
اللجنة بتفقد املواقع اخلارجية لشبكة النفاذ 
ــروع ،  الضوئي لغرض تقدمي تقريرها حول املش
ــتكماال للقاء السابق بني  وتأتي هذه الزيارة اس
املهندسة زينب عبد الصاحب معاون مدير عام 
الشركة العامة لإلتصاالت ومدير اتصاالت بابل 

املهندس ظافر نوري البيرماني .

@ø@p¸bñm�€@…”aÏfl@fib�m@kÌä•@fib‡«c
ÔˆÏö€a@áb–‰€a@Úÿjë@Ü‘–nm@Ú‰¶Î@⁄Ï◊ä◊

@›ibi@ø@
البصرة / البينة اجلديدة

اعلنت شركة نفط البصرة، امس 
االحد، عن توفير الدعم لدائرة ماء 
قضاء أبي اخلصيب الواقع جنوب 

احملافظة.
مت  إنه  الشركة,  اعالم  وقال 
قبل  من  عمل  فريقي  تشكيل 
الهندسية،  الصيانة  هيأة 

املعامل  قسم  من  االول  الفريق 
الهندسية شعبة اللحام لتقدمي 
وربط  اللحام  بأعمال  الدعم 
والفريق اآلخر من  املاء،  مضخات 
امليكانيكية  الهندسة  قسم 
إلجراء عملية صيانة للصمامات 
األعمال  وبعض  العاطلة 
الى  البيان  امليكانيكية.واشار 

 ١١٠kw حجم  مضخة  اول  ربط 
لغرض  اللباني  ماء  مشروع  في 
ابي  ألهالي  العذب  املاء  توفير 
مناطق  ان  الى  اخلصيب.يشار 
تعاني  البصرة  محافظة  جنوب 
باملياه  امللوحة  ارتفاع نسبة  من 
ضخ  محطات  عمل  على  أثر  ما 

املياه العذبة.

kÓñ®a@Ôia@ıbfl@ÒäˆaÜ€@·«Ü€a@7œÏm@Â‹»m@Òäñj€a@¡–„

ذي قار / البينة اجلديدة
 أعلنت دائرة ماء محافظة ذي قار، عن استنفار 
الناجمة  املاء  انقطاعات  ملعاجلة  كوادرها 
اجلوية  والظروف  الكهرباء  جتهيز  تردي  عن 
طالب  احمد  قار  ذي  ماء  مدير  وقال  الصعبة. 
منه  اجلديدة»  نسخة  «البينة  تلقت  بيان،  في 
املاضية  القليلة  االيام  في  الكهرباء  «تردي  ان 
من مشاريع  العديد  في  العمل  بتوقف  تسبب 
مشروعي  وابرزها  احملافظة  في  املاء  ومجمعات 

العمالق، وهما  الناصرية  وماء  املوحد  الناصرية 
العصب الرئيس لتجهيز املاء ملدينتي الناصرية 
اجلمعيات  احتاد  رئيس  الشيوخ».وكان  وسوق 
الفالحية في محافظة ذي قار مقداد الياسري، 
قال في العاشر من حزيران املاضي، عن تسجيل 
اثر  على  اجلاموس  من  عشرة  من  اكثر  نفوق 
وتغير  االهوار  مناطق  ضربت  التي  املياه  ازمة 
تعد تصلح جلميع  لم  والتي  املياه فيها  نوعية 

االستخدامات.

ıbiäËÿ€a@kjéi@ıbfl@pb»‡©Î@…Ìâbífl@—”Ïm@NNâb”@á

بمبوح
في  العادات  كانت 
العراقية  القبائل 
الضيف  ان  تقتضي 
الذي يصل الى القبيلة 
ثالثة  يبقى  املعنية 
قضيته  يطرح  ثم  ايام 
االستشارة  ويحاول 
االيام  هذه  وفي  واحلل 
ضيفا  يبقى  الثالثة 

احدى  في  مكرما.  معززا 
القبيلة  وصل  االيام 
ممتلئ  احمر  ابرش  شاب 
في  وجلس  صحة 
ثالثة  وكالعادة  املضيف 
الشيخ  سأله  ثم  ايام 
وما  يا ضيفنا  ما اسمك 
فأجاب  ؟  مشكلتك  هي 
اسمي مببوح وال مشكلة 
كاضيها  اني  سوى  لدي 
افتر على املضايف اضرب 
احتول  ثم  ايام  ثالثة  ثريد 
الى مضيف اخر. فابتسم 
ميكنك  له  وقال  الشيخ 
اشهرا  هنا  تبقى  ان 
براحتك  ثريد  وتضرب 

بأن  عبيده  الشيخ  امر 
يحضروا له ثالثة شطوب 
املاء  رمان ويضعونها في 
وفي  الصباح  الى  وامللح 
العبيد  امر  الفجر  صالة 
من  مببوح  يجردوا  ان 
مالبسه بعد ان جلبوا له 
شطب الرمان وكما يقول 
لگط  باجلنوب  اهلنا 
لگطه  بالشطب  مببوح 
في  يجوب  فجعله  زينة 
يصيح  وهو  الطرقات 
وجم   .. التوبة  التوبة 
الى  يحتاج  عدنا  واحد 
لگطه بشطب الرمان يا 

سادة يا كرام .
طالب العقابي

البينة اجلديدة / احمد احليدري
ــتقبال  ــة بغداد الكرخ عن اس ــت دائرة صح اعلن
ــن  ــر م ــب اكث ــة القل ــار جلراح ــن البيط ــز اب مرك
(١٥٢١٩)   مراجعا و اجراء (٣٧٧٣٣) فحصا متنوعا 
ــة  ــا و (٣٧٣٠) عملي ــا مختبري و (٢٣٢٨٤٨) فحص
ــى  ــارة للمرض ــم (١٠٨٠٠) اضب ــة و تنظي جراحي
احملالني من باقي املستشفيات .اكد ذلك مدير عام 
دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور (جاسب لطيف 
ــي  ــار التخصص ــن البيط ــز اب ــي) ان مرك احلجام
ــف االول من  ــالل النص ــرى خ ــب اج ــة القل جلراح
ــمية  ــي و من خالل االحصائيات الرس العام احلال
ــا متنوعا و  ــدة (٢٣٢٨٤٨)   فحصا مختبري املعتم
ــز (١٥٢١٩)   فحصا متنوعا في  ــك اجرى املرك كذل
ــى (١٢٥٣٩) فحص  ــاندة توزعت عل الوحدات الس
ــار و الكبار و  ــر للصغ ــو و الدوبل ــدة االيك في وح
(١٠٠٧٧) فحص تخطيط قلب لالطفال و الكبار و 

(١٣١٤) فحص جهد القلب و (٩٩٥) فحص برمجة 
ــات مفراس  ــغ عدد فحوص ــات القلب و بل منظم
ــص  ــص و (٧٦٣) فح ــرايني (٥٤٣) فح ــن الش تلوي
مفراس االعتيادي و جلميع املقاطع و (٧٥٣) فحص 
ــت (٨٠٣٧)  ــعة بلغ ــونار اما فحوصات االش للس
ــنان و بلغ  ــالج االس ــا لع ــا و (١٩٧١) فحص فحص

عدد وضع و ربط اجهزة هولتر القلب (٥٨١) جهازا 
ــي نبضات  ــرات احلاصلة ف ــف التغي خاصا لكش
ــاعة و (٨٨) مراجعا لغرض  ــالل (٢٤) س ــب خ القل
ــص ناظور القلب   ــر القلب و (٧٢) فح فحص دوبل
ــدد املراجعني اكثر من  ــي بلغ ع ــاف احلجام ، و اض
ــدد املرضى الراقدين في  ــع و بلغ ع (١٥٢١٩)   مراج
ــات املركز التخصصي (٤٦٣٩) مريضا  و كذلك  رده
اجناز (١٠٨٠٠) اضبارة للمرضى احملالني اجلدد، و بني 
ــفى  ــاالت العمليات في املستش ــي ان ص احلجام
ــراء (٣٧٣٠) عملية جراحية منها (٣١١)  قامت باج
ــب املفتوح و (٣٤١٩) عملية  عملية جراحية للقل
ــزة منظمات  ــة و زراعة اجه ــطارية و عالجي قس
ــة للعيادات  ــة اخلارجي ــوم الصيدلي ــب. و تق القل
ــض باالدوية  ــز (٤٦٢٠٠) مري ــارية بتجهي االستش

اجملانية اخلاصة بامراض القلب .

b»uaäfl@HQURQYI@Âfl@är◊a@fibj‘nça@@Ñäÿ€a@Úzï
@bÌ5n´@bñzœ@HRSRXTXI@ıaäua@Î@

بغداد / البينة اجلديدة / قاسم حوشي
ــل  احلب ــات  الصاب ــف  الق ــن  اب ــفى  مستش
ــي العراق   ــد ف ــفى الوحي ــوكي املستش الش
ــل موظفوه بصمت وال  ــك املكان الذي يعم ذل
تسمع منهم شيئا . اختصاص ذلك املشفى 
ــوكي فقد كان دور هذا  هو إصابات احلبل الش
املشفى كبيرا في كل الظروف وخصوصا في 
ــنوات احلرب مع الدواعش فقد قدم اخلدمة  س
ــكيالت العسكرية من وزارة  إلى جميع التش
ــعبي اضافة  ــد الش الدفاع والداخلية واحلش
ــك هو كتب  ــني . ودليل ذل ــي املواطن ــى باق ال
الشكر والتقدير من وزارة الصحة ومحافظة 
ــعبي ودائرة صحة  ــد الش بغداد وهيئة احلش
ــات اجملتمع  ــدد  كبير من منظم ــة وع الرصاف
ــهيل عالج االيتام والفقراء  املدني وذلك لتس
ولم تقف ادارة املستشفى عند ذلك احلد فقد 
ــينية والعباسية  تواصلت مع العتبتني احلس
ــفى . وان أي  ــان املستش ــكرت العتبت وقد ش

ــد التعامل  ــفى ليج مواطن يراجع  املستش
ــك التواضع من  ــره وذل ــتقبال قل نظي واالس
ــم  ــاء كاظ ــور ضي ــفى الدكت ــر املستش مدي
ــى اخلدمات  ــعرك بالراحة اضافة ال ــر يش جب
ــفى  املستش ــل  تدخ ــا  فعندم ــانية  االنس
يستقبلك مدير اخلدمات االدارية السيد علي 
ــن ثويني وال يتركك حتى اكمال ما اتيت  حس
ــول اخبركم ان واحدة  ــن اجله . خالصة الق م
ــوا حالة  ــفى وتخيل ــزات املستش ــن منج م
ــفى ليخرج  ــل املستش ــد يدخ ــان مقع انس
ــذه حالة من  ــه وه ــير على رجلي ــا يس بعده
ــفى ابن  حاالت كثيرة وتفاصيلها في مستش
ــوكي . وال يفوتني  ــف الصابات احلبل الش الق
ــفى  ــؤول االعالم في املستش ــكر مس ان اش
ــاهمته الفعاله في  ــا ملس ــتاذ حياد رض األس

التقرير.
ــنة  ــض م م ( ٤٠ ) س ــخ ١ /٢٠١٧/١٢ املري بتاري
ــور في الفقرات الصدرية بسبب  اصيب بكس

سقوطه من مرتفع اثناء عمله ادى الى اصابته 
بشلل االطراف السفلى غير الكامل مبستوى  
T١١. وفي ٢٠١٧/١٢/٧ اجريت له عملية تثبيت 
ــل  ادخ  ٢٠١٨/١/٢٤ ــي  الصدرية.وف ــرات  الفق
ــوة العضلية  ــد فحص الق ــفانا وبع مستش
لديه وفق نظام ASIA وجد انه ميتلك ٦٠ درجة 
ــج احلالة  ــذا الفحص.خضع الى برنام ــن ه م

ــتقرة الذي تضمن الرقود في السرير  غير املس
ومنع املريض من اجللوس مع االهتمام باجلهاز 
ــن العالجية بهدوء  ــي واجراء التماري التنفس
ــرير.وذلك منعا لتفاقم حالة الكسر  في الس
لديه واحملافظة على حبله الشوكي من الضرر 
ــي ٢٠١٨/١/٢٩ انتهت احلالة غير  ــي. وف االضاف
ــمح له بالنزول لتلقي العالج  ــتقرة وس املس

الطبيعي في قاعات شعبة العالج الطبيعي.

باشراف املعاجلني حسني عبيد وصالح لفتة.
تضمن البرنامج العالجي التمارين العالجية 
ــا وتدريبات اجللوس واملوازنة والوقوف  بانواعه
ــطة احلجلة  ــي داخل املتوازي ثم بواس واملش
ــطة العكازتني املرفقتني.  املتحركة ثم بواس
ــدل فحص القوة  ــور كبير في مع وحصل تط

ــت الى  ــث وصل ــض حي ــدى املري ــة ل العضلي
ــو حاليا  ــام ASIA. وه ــب نظ ــة حس ٩٩ درج
ــافات  ــكازات ملس ــي بدون ع ــتطيع املش يس
ــي اداء كل  ــه ف ــدا على نفس ــة ومعتم طويل
الفعاليات احلياتية اليومية. فهذه واحدة من 

كثير من احلاالت التي شفيت .

@·Ë‹uâa@Û‹«@ÊÎ7éÌ@È‰fl@aÏuäÅÎ@ÂÌÜ»‘fl@ÈÓ€a@aÏ‹ÅÖ@ÛôäΩa@Âfl@7r◊Î@ÚÓjü@paãb¨a@’‘y@Û–ínéΩa
مستشفى ابن القف الصابات الحبل الشوكي .. صرح طبي كان له دور فاعل في الحرب والسلم

بابل / البينة اجلديدة /  علي شريف
شاركت التدريسية في كلية الصيدلة بجامعة 
معرض  في  الشمري  هادي  نور  الدكتورة  بابل 
أقامته  الذي  (باكاف)،  الدولي  االختراع  براءات 
وزارة الثقافة التركية بالتعاون مع احتاد اجلامعات 
فرنسا  للمخترعني/  األوربي  واالحتاد  الدولي 
ومنظمات دولية مبشاركة أكثر من ثالثني مخترعا 
من مختلف اجلامعات العراقية٠وقالت الدكتورة 
نورهادي الشمري ملندوب (جريدة البينة اجلديدة): 
املوسومة  االختراع  ببراءة  متثلت مشاركتي  لقد 
مدعمة  كمادة  االسماك  قشور  (استخدام 

خاللها  أكدت  حيث  الطبي)،  السيلكون  لبوليمر 
من  كبيرة  نسبة  على  حتتوي  االسماك  قشور  أن 
بيئيا  آمنة  الفسفور، ومن املمكن استخراج مادة 
الطبية  املنسوجات  صناعة  في  لتدخل  منها 

ومعاجلة املنسوجات القطنية لتصبح أكثر جودة، 
البكتريا  منو  مقاومة  هي  جديدة  صفة  وتكتسب 
بني أنسجتها وتعمل الشيتات البوليمرية احملضرة 
في  الرطوبة  مستويات  في  محتملة  زيادة  على 

منطقة اجلروح٠واضافت الدكتورة الشمري: يهدف 
املشروع العلمي لبراءة االختراع إلى االستفادة من 
من  منها  يستفاد  ال  التي  احمللية  األسماك  قشور 
خالل عمليات التصنيع والتعبئة والتغليف, ويتم 
على  بدائية  بطريقة  القشور  تلك  من  التخلص 
تبوح  التى  الهائلة  االقتصادية  الرغم من قيمتها 
بها نتائج البحث العلمي٠مؤكدة ان تلك القشور 
ضمن مكوناتها مادة الشيتوزان التي تعد من أنواع 
البوليمرات الطبيعية ذات االستخدامات الكثيرة 
مختلف  استخدام   ٢٠٠ من  أكثر  إلى  تصل  التي 
للبكتريا  كمضادات  الطبية  االستخدامات  منها 
لبعض  رائعة  نتائج  املادة  ولتلك  والطفيليات، 
حفظ  فى  تستخدم  وكذلك  اجللدية  األمراض 
بعض املنتجات الزراعية ويستفاد منها كمغذيات 

للنباتات (سماد طبيعي)٠

Ô€ÎÜ€a@ a6Å¸a@paıaäi@ûä»fl@ø@⁄âbím@@›ibi@Ú»flb†@Ú€ÜÓñ€a@ÚÓ‹◊

بعقوبة / البينة اجلديدة
مركز   ، بعقوبة  شرق  شمال  قرى  أهالي  أمهل   
ايام  سبعة  احمللية  احلكومة   ، ديالى  محافظة 

لتنفيذ مطالبهم املشروعة .

الباوية،  دورة   ) قرى  اهالي  ان  محلي  وذكرمصدر 
ودورة اجلوبة، ودورة االمام، والدورة الكبيرة، وطيبة، 
أمهلوا  والدويرية)  مصطاف،  وعرب  الزهراء،  وحي 
مطالبهم  لتنفيذ  ايام  سبعة  ديالى  حكومة 

كهربائية  شبكة  تنفيذ  املتضمنة  املشروعة 
وتنفيذ  املتهالكة  الشبكة  من  بدال  جديدة 
تبليط  الى اعمال  تربوية ومائية اضافة  مشاريع 
وتوفير  القرى  داخل  والفرعية  الرئيسة  الطرق 

الواقع الصحي».  فرص عمل للخريجني وحتسني 
اخلميس  سينتهي  الزمني  السقف  ان  واضاف 
املقبل وفي حال عدم تنفيذ مطالبهم ستنطلق 

تظاهرات سلمية وفق االطر القانونية .

·Ëj€b�fl@àÓ–‰n€@‚bÌa@Ú»jç@ÚÓ‹0a@ÚflÏÿßa@ÊÏ‹Ëπ@µbÌÖ@ø@Ùä”@Ô€bÁa

Ú«Îäífl@pbÓ‰flc

بغداد / البينة اجلديدة
    تواصل  وزارة االعمار واالسكان والبلديات واالشغال العامة اعمالها في تنفيذ 
مشروع اخلزانات الكونكريتية  الواقع في محافظة البصرة لصالح وزارة النفط  
مشروع غاز الزبير.    وذكر املركز االعالمي للوزارة ان شركة الفاروق العامة احدى 
تشكيالت الوزارة تواصل تنفيذ اعمالها في املشروع وبنسبة اجناز بلغت اكثر من 
٧٥٪.    مبينا ان االعمال في املشروع شملت تنفيذ خمسة خزانات كونكريتية 
 Vمختلفة االحجام حيث مت اجناز القالب اخلشبي وحديد التسليح جلدران اخلزان ٢٣
, باالضافة الى صب جدران اخلزان وصب سقف اخلزان TK٠٧، مشيراً الى ان  خزانات 
 - (ارضيات  من  فيه  التنفيذية  العمل  فقرات  كافة  اجناز  مت   ( (حمار مشرف  موقع 

جدران - سقوف للخزان  (V٢٣ ولم يتبق سوى اعمال الدفن.

@ÚÓnÌäÿ„Ïÿ€a@pb„aå®a@ Îäífl@@fib‡«a@àÓ–‰m@@›ïaÏm@Êbÿç¸aÎ@âb‡«¸a@@
@Òäñj€a@ø
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ــالل املؤمتر  ــبوع املاضي خ ــل األس ــي لبروكس ــن زيارت ــم تك ل
ــوى غيمة من  ــمال األطلسي (الناتو) س ــنوي حللف الش الس
ــا وثوقا  ــدّ أكثر حلفائن ــان ترامب ض ــرة، فهيج ــول واحلي الذه
ــعريرة في جميع أرجاء املدينة، وخصوصا   ــل قش ووالءً قد أرس
ا  أحتدث  ــا مهمّ ــان األوروبي حيث قضيت وقت ــي قاعات البرمل ف
ــؤولني من بلدان املتحدة وهو يقوم بتوبيخ أقرب حلفائنا،  ملس
ــة وزراء بريطانيا  ــركل ورئيس ــارة أملانيا مي ــصّ مستش وباألخ
ــلوا في  ــركاء أعمال صغار فش ماي. لقد عاملهم وكأنهم ش
ــتحقاتهم في حني كانوا يجنون الكثير من الفوائد.  دفع مس
فغضب ترامب ضدهم كان مروعا  ويظهر إفتقارا  كامال  للياقة 
ــام إن لم يكن العداء الصريح. هؤالء هم احللفاء منذ  واإلحتش
ــبعني عاما ً الذين وقفوا معنا في السراء والضراء،  أكثر من س
ــم يترددوا أبداً، وأظهروا والءً تاماً وقبلوا قيادة أميركا طواعية  ل
ــتقرار مع  ــالم واإلس ــجع الس ــوا يفتخرون بتحالف يش وكان
ــببوا بعزم  ــية. تس ــى مبادئ الدميقراطية األساس احلفاظ عل
ــوفييتي، مما أدى  موحد والتزام ال يتزعزع في انهيار اإلحتاد الس
إلى فترة غير مسبوقة من النمو اإلقتصادي واإلزدهار مع ضمان 
األمن القومي لكل دولة عضو وحلفائها خارج أوروبا.هؤالء هم 
احللفاء الذين كانوا أوائل من استجابوا لهجوم ١١ ايلول على 
ــتحضار املادة اخلامسة من  ــنطن من خالل اس نيويورك وواش
ــمال األطلسي (الناتو) ولم يبخلوا عن تقدمي  إتفاقية حلف ش
ــروه حليفتهم العزيزة – أميركا –  ــاعدة ملا اعتب أي دعم أو مس
ــة فترة احلرب  ــي أوقات احتياجهم طيل ــي وقفت معهم ف الت
ــؤالء هم احللفاء الذين انضموا إلى حملة  الباردة وما بعدها.ه
ــتان قبل ١٧  الواليات املتحدة ضد تنظيم القاعدة في أفغانس
ــطور، في الوقوف جنباً  ــتمروا، حتى كتابة هذه الس عاماً واس
إلى جنب مع الواليات املتحدة حتى في حرب ال ميكن الفوز بها 
واستنزفت، وما زالت، الكثير من الدم واملوارد. ويبقى التحالف 
ــوف إلى جانب الواليات  ا وثابتًا في تصميمه على الوق ــريعً س
ــا والءً ال جدال فيه لتحالفها مع  ــدة، التي أظهرت بدوره املتح
ــن انضموا إلى الواليات  ــدول األوروبية.هؤالء هم احللفاء الذي ال
ــن الكارثة التي خلفتها  ــي حرب العراق. وبالرغم م املتحدة ف
ــاء ومال جلهود  ــرب، لم يترددوا أبداً. لقد ضحوا برجال ونس احل
ــرب، وحتى يومنا هذا ما زالوا يعانون من عواقب هذه احلرب  احل
املضللة – وهي احلرب التي أجنبت داعش وغيرها من اجلماعات 
ــا بينما تصارع  ــي أصبحت ترهب أوروب ــة العنيفة الت املتطرف
موجات من الالجئني يتدفقون إلى شواطئها.هؤالء هم احللفاء 
الذين دعموا الواليات املتحدة في جهودها للتعامل مع احلروب 
ــط وأفريقيا. وبغض النظر عن مدى  واألزمات في الشرق األوس
ــواء في ليبيا أو سوريا أو  ــوء وتضليل بعض هذه اجلهود، س س
ــان، فإنها تظل ثابتة في التزامها بالوقوف إلى  العراق أو البلق

جانب أميركا.

د. ألون بن مئري

رأي

وكاالت / البينة الجديدة
ــى الى  ــوى العظم ــيا الق ــت روس دع
مساعدة سوريا على انعاش اقتصادها 
وعودة الالجئني بينما تواصل حليفتها 
دمشق حملتها العسكرية الستعادة 
االراضي التي فقدت السيطرة عليها 
ــتمر منذ العام ٢٠١١. في النزاع املس

ــفير الروسي لدى  ــاعد الس ودعا مس
ــكي الى  االمم املتحدة دميتري بوليانس
رفع العقوبات االحادية املفروضة على 
ــدول يجب أال تربط  ــوريا، وقال ان ال س
ــراء تغييرات  ــاعدة مبطالبها باج املس
ــد. ــار االس ــي نظام بش ــية ف سياس

ويعتبر مراقبون ان التدخل العسكري 
ــي لدعم نظام االسد في ٢٠١٥  الروس
ــار النزاع  كان نقطة التغيير في مس
ــر من ٣٥٠ الف  ــذي راح ضحيته أكث ال
ــزوح املاليني.وقال  ــخص وأدى الى ن ش
ــن  االم ــس  مجل ــام  أم ــكي  بوليانس
الدولي إن «إنعاش االقتصاد السوري» 
ــكل «حتديا حاسما» بينما تعاني  يش
ــي مواد البناء  ــوريا من نقص حاد ف س
ــات العادة  ــة واحملروق ــات الثقيل واآللي
ــي  ــرت ف ــا دُم ــق بأكمله ــاء مناط بن
املعارك.واضاف «سيكون من احلكمة 
ــني االنضمام  ــركاء الدولي ــكل الش ل
ــي  ــود تعاف ــي جه ــاعدة ف ــى املس ال

ــوريا واالبتعاد عن الربط املصطنع  س
ــا  ــي». إال أن فرنس بالضغط السياس
ــن يتم تخصيص  ــت بوضوح انه ل قال
ــاعدات العادة إعمار سوريا ما لم  مس
ــة انتقالية  ــد على مرحل يوافق االس
ــتور  ــة دس ــمل صياغ ــية تش سياس
ــراء انتخابات.وكانت ثماني  جديد واج
ــالم حول  ــن مفاوضات الس جوالت م
ــوريا اخفقت في حتقيق اي اقتراح  س
ــيا  بينما بدأت جلنة مدعومة من روس

باعادة صياغة الدستور السوري.ومنذ 
ــل اجلولة االخيرة حملادثات السالم  فش
ــش  اجلي ــتعاد  اس االول  ــون  كان ــي  ف
بالقرب  ــرقية  الش الغوطة  ــوري  الس
ــزء االكبر  ــق واجل ــن العاصمة دمش م
ــوب.ورأى  ــة درعا في اجلن ــن محافظ م
ــي في االمم املتحدة  ــفير الفرنس الس
ــس االمن ان  ــر في مجل ــوا دوالت فرنس
االسد يحقق «انتصارات بدون سالم»، 
ــى محادثات  ــى احلاجة ال ــددا عل مش

نهائية.وقال  ــوية  سياسية حول تس
ــوريا  ــي اعادة اعمار س ــارك ف «لن نش
ــي فعليا  ــال سياس ــم يجر انتق ما ل
مبواكبة عمليتني دستورية وانتخابية 
ــة ومجدية».واضاف ان  ــة جدي بطريق
انتقاال سياسيا هو شرط «اساسي» 
ــتقرار، مؤكدا انه بدون استقرار  لالس
ــاد  واالحت ــا  لفرنس ــرر  يب ــبب  س «ال 
ــادة االعمار». ــي متويل جهود اع االوروب
ــهر  ــيا قدمت خالل الش ــت روس وكان

ــني  ــادة الالجئ ــات الع ــاري مقترح اجل
ــا ولبنان  ــن االردن وتركي ــوريني م الس
ومصر تتطلب دعما ماليا دوليا.وتبنت 
ــو «القانون  ــريعيا ه ــوريا نصا تش س
ــدال وانتقادات ووقعه  رقم ١٠»، أثار ج
ــان. وهو  ــي نيس ــوري ف ــس الس الرئي
يسمح للحكومة بـ»إحداث منطقة 
ــاريع  تنظيمية أو أكثر» اي إقامة مش
ــق، على أن  ــذه املناط ــة في ه عمراني
ــاب املمتلكات بحصص  يُعوَّض أصح
ــاريع اذا متكنوا من إثبات  في هذه املش
ملكياتهم.وعبر خبراء عن خشيتهم 
ــن إثبات  ــن الكثيرون م ــن أال يتمك م
ــبب  ــم لعقارات معينة، بس ملكيته
عدم متكنهم من العودة الى مدنهم او 
حتى الى سوريا أو لفقدانهم الوثائق 
ــم  وثائقه او  ــكات  باملمتل ــة  اخلاص
ــى  ــكي عل ــخصية.ورد بوليانس الش
ــادات لهذا القانون. وقال ان هذا  االنتق
االجراء استهدفته «حملة اعالمية»، 
ــورية  الس ــلطات  الس ان  ــدا  مؤك
ــتعدة الجراء محادثات مع خبراء  مس
ــألة. ــن االمم املتحدة حول هذه املس م
وستبحث مسألة عودة الالجئني في 
ــل في مدينة  ــبوع املقب اجتماع االس
سوتشي الروسية تشارك فيه روسيا 

وتركيا وايران.

وكاالت / البينة الجديدة
قال املتحدث باسم الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان السبت املاضي  
ــكان تركيا والواليات املتحدة  إن بإم
إنقاذ العالقات بينهما وذلك بعدما 
هدد الرئيس األميركي دونالد ترامب 
ــرة مع  ــى أنق ــات عل ــرض عقوب بف
تفاقم التوتر بني البلدين الشريكني 
ــمال األطلسي.وهناك  في حلف ش
ــدد  ــأن ع ــن بش ــني البلدي ــالف ب خ
ــة  ــن بينها سياس ــن القضايا م م
ــة  ــوريا ومطالب ــي س ــنطن ف واش
ــل رجل الدين فتح اهللا  أنقرة بترحي
ــي الواليات املتحدة  غولن املقيم ف
والذي تتهمه تركيا باملسؤولية عن 
محاولة االنقالب عام ٢٠١٦ ومخاوف 
ــأن احتجاز أميركيني  واشنطن بش
ــفارة األميركية في  وموظفني بالس
تركيا.وكتب إبراهيم كالني املتحدث 
باسم أردوغان في مقال رأي نشرته 
ــاح املؤيدة للحكومة  صحيفة صب
«ميكن إنقاذ العالقات وحتسينها إذا 

نظرت اإلدارة األميركية بعني اجلدية 
ــا األمنية».وحذر ترامب  خملاوف تركي
ــبوع املاضي  ــرة األس ــا مباش تركي
ــات محتملة إذا لم تطلق  من عقوب
ــز  ــي احملتج ــس األميرك ــراح الق س
ــون الذي تصفه  ــا أندرو برانس لديه
واشنطن بأنه رهينة.ونُقل برانسون 
إلى اإلقامة اجلبرية في منزله بعدما 
قضى أكثر من ٢٠ شهرا في سجن 
تركي أثناء محاكمته بتهم تتعلق 
ــب  ترام إدارة  ــدت  باإلرهاب.وصع
ــون  برانس ــراح  حملتها إلطالق س
ــرار احملكمة الذي يرى كثيرون  بعد ق
ــاهم في تخفيف التوتر  أنه قد يس
ــال كالني  ــني البلدين احلليفني.وق ب
«رمبا يكون لدى الرئيس ترامب نوايا 
ــات مع الرئيس  ــنة جتاه العالق حس
ــيكون هناك رد  ــان وتركيا. س أردوغ
ــتند العالقة  ــك عندما تس على ذل
ــادل واملصلحة  ــرام املتب ــى االحت إل
أن  ــي مقاله  ف ــتركة».وأضاف  املش
التهديدات املوجهة لتركيا لن جتدي 

ــتضر العالقات  مشيرا إلى أنها س
ــنطن.وأصبحت  وواش ــرة  أنق ــني  ب
قضية برانسون أحدث وأشهر مثار 
ــن تركيا التي  للغضب األميركي م
كانت أحد أقرب احللفاء لواشنطن 
ــن الثقة  ــط لك ــرق األوس في الش
ــذ أعوام.و  ــن تتدهور من ــني البلدي ب
ــب الرئيس األميركي مايك  أعلن نائ
ــاء وزاري  ــالل لق ــس خ ــس اخلمي بن
ــعار الدفاع عن  ــي عقد حتت ش دول
ــر اخلارجية  ــان في مق ــات األدي حري
ــدة  املتح ــات  الوالي إن  ــة،  األميركي
ــديدة» على  ستفرض «عقوبات ش
ــذ «تدابير فورية  ــم تتخ تركيا إذا ل
برانسون.وأقر مجلس  لإلفراج» عن 
قانون  ــروع  األميركي مش الشيوخ 
الشهر املاضي يشمل إجراء يحظر 
ــرات (إف-٣٥  ــراء طائ على تركيا ش
ــر) املقاتلة  ــترايك فايت ــت س جوين
ــراء  ــون وش ــجن برانس ــبب س بس
ــة صواريخ (إس-٤٠٠)  أنقرة منظوم

للدفاع اجلوي.
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وكاالت / البينة الجديدة
ــا  تدريجي ــدبّ  لت ــاة  احلي ــادت  ع
ــمال  ــش، عاصمة ش ــي العري ف
اجليش  ــوض  يخ ــث  ــيناء حي س
املصري حربا على «التكفيريني»، 
ــة التي  ــداءات الدامي ــد االعت بع
ــائل  ــة: وس ــتهدفت املنطق اس
ــى  ال ــود  تع ــة  عام ــالت  مواص
ــى  إل ــودون  يع ــالب  وط ــل،  العم
ــرة  عام ــوق  وس ــم،  جامعاته
أول  ــي  والفواكه.ف ــروات  باخلض
ــائل  لوس اجليش  ينظمها  رحلة 
ــى العريش  ــالم غير مصرية ال اع
ــاملة»  ــدء «العملية الش ــذ ب من
ــيناء في التاسع من  ــمال س بش
شباط املاضي، متكنت مجموعة 
ــول  ــن التج ــني م ــن الصحافي م
ــي املدينة التي  ــي نقاط عدة ف ف
ــوارعها  ــن ش ــد م ــزال العدي ال ي

ــاحة حرب  ــبه س وميادينها يش
الرملية  ــز  احلواج ــر  تنتش حيث 
ــة  ــل احلجري ــمنتية والكت واإلس
ــة  ــزال العملي ت ــرور. وال  ــع امل ملن

ــتمرة في شبه  ــكرية مس العس
جزيرة سيناء وتستهدف القضاء 
ــني  املتطرف ــالميني  االس ــى  عل
ــني»،  «التكفيري او  ــلحني  املس

ــش املصري  ــميهم اجلي كما يس
ــفرت العملية  ــه. وأس في بيانات
ــل اكثر من  ــن مقت ــى االن ع حت
ــد على  ــا يزي ــري» وم ٢٠٠ «تفكي
٣٠ جنديا، بحسب أرقام اجليش.

ــد قرابة  ــذه العملية بع بدأت ه
ــوم على  ــن هج ــهر م ــة أش ثالث
مسجد قرية الروضة مبنطقة بئر 
ــة على بعد أربعني  العبد الواقع
ــع  ــش، أوق ــن العري ــرا م كيلومت
ــن ٣٠٠ قتيل من املدنيني،  اكثر م
ــوأ اعتداء شهدته مصر  وهو أس
ــا احلديث.ومنذ عزل  ــي تاريخه ف
ــابق محمد مرسي  الس الرئيس 
ــة االخوان  ــى جماع ال ــي  املنتم
ــوز ٢٠١٣، تدور  ــي مت ــلمني ف املس
ــوات  ــني ق ــة ب ــات عنيف مواجه
ــالمية  اس ــات  ومجموع ــن  االم
ــيناء  ــمال س ــي ش ف ــة  متطرف

ــد  القتلى.ويؤك ــات  مئ ــت  أوقع
أهالي العريش ان حتسنا واضحا 
ــم اليومية منذ  طرأ على حياته
ــهر، بعدما تأثرت الى  أكثر من ش
ــورات االمنية،  ــد بالتط ــد بعي ح
ــات،  واجلامع ــدارس  امل ــت  فأقفل
ــرور في العديد  ومنعت حركة امل
ــت حركة  ــوارع وتراجع من الش
ــود التي  ــبب القي املواصالت بس
ــراء الوقود.وتقول  فرضت على ش
ــة  ــنة الرابع ــي الس ــة ف الطالب
ــة آالء عبد العاطي  بكلية التربي
(٢١ عاما) بحماس وقد ارتسمت 
ابتسامة واسعة على شفتيها، 
ــي ٢١ حزيران  ــة ف «عدنا للدراس
ــذ  ــة من ــت اجلامع ــد ان أغلق بع
ــة  ــباط مضيف ــن ش ــع م التاس
ــة  ــى جامع ــة ال ــودة الدراس «ع
للمدينة». احلياة  أعادت  العريش 

ــي اجليش  ــع ف ــد رفي ــول قائ ويق
املصري للصحافيني «احلياة بدأت 
ــبه طبيعية  تعود الى أوضاع ش
ــا  ــي يقطنه ــش» الت ــي العري ف
ــخص، «بعد  ــة ٢٢٥ ألف ش قراب
االمني». ــع  الوض ــن في  التحس
ــرح ضباط في العريش انه  ويش
ــراءات الصارمة  ــف االج مت تخفي
ــودا على احلركة  التي فرضت قي
ــدء العملية  ــع ب ــة م ــي املدين ف
ــه اصبح  ــاملة.ويضيفون ان الش
مسموحا االن اخلروج من العريش 
ــبت  ايام اخلميس واجلمعة والس
ــى  عل ــول  احلص ــتراط  اش دون 
ــبق كما كانت  تصريح أمني مس
ــر ان الوقود ما  احلال من قبل. غي
يزال مقننا ويوزع بنظام احلصص 
منعا لوصوله الى «التكفيريني»، 

بحسب هؤالء الضباط.
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وكاالت / البينة الجديدة
ــي  ف ــي  العرب ــب  النائ ــن  أعل
ــول  بهل ــر  زهي ــت  الكنيس
ــتقالته  اس ــي   املاض ــبت  الس
ــرائيلي  االس ــان  البرمل ــا  واصف
ــري» بعد اقراره قانون  بـ»العنص
ــة»  القومي ــة  اليهودي ــة  «الدول
ــون  ــص القان ــر للجدل.وين املثي
ــي  املاض ــبوع  االس ــرّ  أق ــذي  ال
ــي «الدولة  ــرائيل ه على ان اس
القومية للشعب اليهودي» وأن 
«حق تقرير املصير فيها حصري 
ــط». فق ــودي  اليه ــعب  للش

ــا على ان  ــون أيض ــص القان وين
ــتصبح اللغة  اللغة العبرية س
بينما  ــرائيل  اس ــمية في  الرس
ــن اللغة  ــذه الصفة ع ــزع ه ين
ــة، وتعتبر الدولة «تطوير  العربي
ــة  قيم ــودي  اليه ــتيطان  االس
قومية، وتعمل ألجل تشجيعه 
ــال  وتثبيته».وق ــه  إقامت ــم  ودع
ــول النائب عن حزب «االحتاد  بهل
ال  ــه  إن ــارض  املع ــي»  الصهيون
يتحمل فكرة البقاء في اجمللس 
ــون، واعلن  ــذا القان ــذي اقر ه ال
ــيت» التلفزيونية  ــة «ريش حملط
ــتقيل من  ــرائيلية «انا اس االس
ــول ان  ــع بهل ــت». وتاب الكنيس
«قانون الدولة اليهودية القومية 
يزيل العرب رسميا ودستوريا من 
ــاواة في اسرائيل»،  ــار املس مس
ــف متفرجا؟  ــائال «هل اق متس
هل اعطي شرعية لهذا البرملان 
واملتطرف».  ــري  والعنص ــر  املدم
ــتقالته  اس ان  ــول  بهل ــال  وق

ــميا في ايلول  تصبح نافذة رس
ــن قراري».ولدى  ــي لن اعود ع انن
ــت  ــون في الكنيس ــرار القان اق
ــتركة  ــواب القائمة املش ــام ن ق
ــرب بتمزيق نصه احتجاجا،  الع
ر عدد  ــوه بالعنصري.ويقدّ ووصف
عرب اسرائيل مبليون و٤٠٠ الف 
ــن ١٦٠ الف  ــمة يتحدرون م نس
ــطيني ظلوا في أراضيهم  فلس
ــرائيل عام  ــة اس ــد قيام دول بع
١٩٤٨. وتبلغ نسبتهم ١٧٫٥٪ من 
ــرائيل ويشكون من  ــكان اس س
ــي مجالي  ــز خصوصا ف التميي
ــكان.وقدمت  واالس ــف  الوظائ
ــا  ــة احملامني الدروز التماس رابط
لدى احملكمة العليا االسرائيلية 
ــم ١٣٠  ــن بالقانون، باس للطع
ــخصية درزية بينهم أعضاء  ش
ــاط  وضب ــت  الكنيس ــي  ف دروز 
ــرائيلي.و  ــي اجليش االس كبار ف
الوزراء االسرائيلي  رئيس  التقى 
بنيامني نتانياهو الزعيم الروحي 
ــرائيل  الدرزية في اس ــة  لطائف
ــف وجنراال  ــيخ موفق طري الش
ــب  ــن مكت ــا متقاعدا.واعل درزي
ــرائيلي  االس ــة  احلكوم ــس  رئي
ــان ان نتانياهو «لم يعط  في بي
ــيواصل  ــال إنه س ــد وق اي تعه
ــاع  االجتم ــاوراته».وحضر  مش
ــدرزي ايوب قرا  وزير االتصاالت ال
ــح القانون. ــوت لصال ــذي ص ال
ــزب الليكود  ــن ح ــوب قرا م واي
ــة نتانياهو وقال  اليميني بزعام
ــدات بالقتل  ــرض لتهدي انه تع

منذ تصويته على القانون.

وكاالت / البينة الجديدة
ــة  مصلح ــم  باس ــدث  متح ــن  أعل
ــاة  الفت ان  ــرائيلية  االس ــجون  الس
ــطينية عهد التميمي غادرت  الفلس
ــد تنفيذها  ــجن امس األحد بع الس
ــجن مدة ثمانية اشهر  عقوبة بالس
ــرائيليني، في  ــا جنديني اس لصفعه
واقعة مت تسجيلها بواسطة كاميرا 
فيديو وحولتها الى رمز للمقاومة عند 
ــطينيني.وقال املتحدث اساف  الفلس
ــرائيلية  االس ــلطات  الس ان  ليبراتي 
ــا) ووالدتها  ــت التميمي (١٧ عام نقل
ــبب هذه  ــا بس ــجنت ايض ــي س الت
ــرائيل  ــجن داخل اس الواقعة من س
ــى الضفة الغربية  الى حاجز يؤدي ال
ــان. وقال ليبراتي  احملتلة حيث تعيش
ــو».وأوردت  ــجن للت ــد غادرتا الس «لق
ــات  ــرائيلية معلوم ــلطات االس الس

ــيتم  ــة حول املكان الذي س متناقض
ــراحهما. فقد كان من  ــه اطالق س في
ــدء أن تصال الى حاجز  املتوقع في الب
بالقرب من بلدة طولكرم في الضفة 

الغربية احملتلة لكن معلومات جديدة 
ــتنقالن الى  ــارت بعدها انهما س أش
ــرب من قرية رنتيس  نقطة عبور بالق
ــة. وكانت  ــة الغربي ــي الضف أيضا ف

عهد أوقفت في ١٩ كانون االولر ٢٠١٧ 
ــر  ــجيل انتش ــد ان صورت في تس بع
ــع على االنترنت.وظهرت  بشكل واس
ــع ابنة عمها  ــجيل م عهد في التس
ــن جنديني  ــي تقتربان م ــور التميم ن
اسرائيليني يستندان الى جدار صغير 
ــدة النبي  ــي بل ــة منزلها ف ــي باح ف
ــي حتتلها  ــطينية الت ــح الفلس صال
اسرائيل منذ اكثر من خمسني عاما. 
ــن اجلنديني مغادرة  وطلب الفتاتان م
ــا وصفعهما. ــكان وقامتا بركلهم امل
ــي الـ١٦ لدى اعتقالها  وكانت عهد ف
وحكم عليها بالسجن ثمانية اشهر 
ــرة  ــد الى اس ــي عه ــي ٢١ آذار تنتم ف
معروفة مبقاومة االحتالل االسرائيلي 
وتصدت جلنود اسرائيليني في حوادث 
ــرت صورها في كافة  ــابقة وانتش س
ــطينيون  ــاء العالم. ويرى الفلس انح

ــجاعة  ــي عهد التميمي مثاال للش ف
ــرائيلية  ــاوزات االس ــه التج ــي وج ف
احملتلة.  ــطينية  الفلس ــي  االراض في 
ــرائيليني في  ويعتبر العديد من االس
ــى الطريقة  ــال عل ــا مث ــل انه املقاب
ــطينيون فيها  ــجع الفلس التي يش
ــول يارا هواري  اوالدهم على احلقد.تق
ــطة الفلسطينية القريبة من  الناش
ــاك صورة  ــي «كان هن ــرة التميم اس
ــرائيليا  رمزية لفتاة تواجه جنديا اس
ــا.  منزله ــام  ام ــالح  بالس ــا  مدجج
ومجرد اصدار هذه العقوبة القاسية 
ــال اورين  ــاه». وق ــت االنتب ــا لف عليه
هازان النائب عن حزب الليكود (ميني) 
ــوزراء بنيامني  ــذي يتزعمه رئيس ال ال
ــذوا  تأخ ان  ــم  ميكنك «ال  ــو  نتانياه
ــرة وجتعلوا منها بطلة  ارهابية صغي

لكن هذا ما فعلناه». 
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د. خليل الناجي

ــالق التظاهرات املطالبة  بعد عدة أيام من انط
ــض احملافظات العراقية، برزت  باخلدمات في بع
ــية،  ــكل الفت عدد من املطالب السياس وبش
ــا املطالبة بتغيير النظام من  والتي كان أهمه
ــى أبعاد هذا  ــي، وللوقوف عل ــي إلى رئاس برملان

املطلب نورد اآلتي:
ــي كل  ــة ف ــية املتبع ــة السياس ١.  إنّ األنظم
ــالث، هي  ــلطات ث ــون من س ــم تتك دول العال
ــة، لذا فإن  ــريعية والتنفيذية والقضائي التش
تغيير النظام السياسي من برملاني إلى رئاسي 
ال يعني إلغاء البرملان، الن البرملان ميثل السلطة 

التشريعية للدولة.
ــي  ــن برملاني إلى رئاس ــام م ــر النظ ٢. إنّ تغيي
يقتضي تعديل الدستور الن الدستور العراقي 
وفي مادته األولى ينص على أنّ نظام احلكم في 

العراق جمهوري نيابي (برملاني) دميقراطي، وقد 
ــادة (١٤٢) منه آلية تعديله، من خالل  حددت امل
تشكيل جلنة برملانية تأخذ على عاتقها إجراء 
ــد ذلك عرضها  ــبة، ليتم بع التعديالت املناس
ــعبي  ــتفتاء الش ــى البرملان، ثم إجراء االس عل

عليها.   
ــل  ــن قب ــة م ــلطات املنتخب ــدد الس ٣.  إن تع
ــعب ميكن أن تؤدي إلى فوضى سياسية ال  الش
سيما في بلد مثل العراق، ألنها ستخلق حالة 
ــة القرار، إذ كل منها  ــن التنافس على صناع م
ــرار الذي يراه  ــق في اتخاذ الق ــد أن له احل يعتق
ــباً، لكونه منتخباً من قبل الشعب، لذا  مناس
ــن أن يؤدّي إلى أزمات  ــان مثل هذا النظام ميك ف

سياسية معقدة يصعب اخلروج منها.
م ميكن استنتاج احلقائق  وتأسيساً على ما تقدّ

اآلتية:
ــعارات السياسية في التظاهرات  ١.  بروز الش
ــة، وهذا  ــعارات اخلدمي ــن الش ــرا ع كان متأخ
ــوب موجة التظاهرات من  ح احتمالية رك يُرجّ
ــة للعملية  ــات املعادي ــاب التوجه قبل أصح

السياسية في العراق.
ــي إلى  ــام السياس ــر النظ ــة بتغيي ٢.  املطالب
ــرة  ــة بصورة غير مباش ــي، يعني مطالب رئاس
ــح عنه بعض  ــام، وهو ما أفص ــقاط النظ بإس

املتظاهرين في تظاهرة يوم اجلمعة ٢٠١٨/٧/٢١؛ 
ــية  ــدون إصالحات سياس ــو كانوا يري ألنهم ل
ــاد البرملان،  ــراع بانعق حقيقية لطالبوا باإلس

واملباشرة بإجراءت التعديل الدستوري.

ــا اخلدمي إلى  ــن طابعه ــب م ل املطال ــوّ ٣.  حت
ــني  توجه ــود  وج ــن  ع ــف  يكش ــي،  السياس
ــيني في تلك التظاهرات، ميثل األول منها  رئيس
ــات، وهم الفئة  ــن املطالبني باخلدم املتظاهري
ــن، والفئة  ــني املتظاهري ــر واألكثر عددا ب األكب
ــية،  ــرى ميثلها أصحاب املطالب السياس األخ

ــني عامة  ــوال ب ــى قب ــددا، واألدن ــل ع ــم األق وه
الشعب.

ــباب  ــية يرفعها ش ٤.  أغلب املطالب السياس
ــنة؛ األمر الذي  تتراوح أعمارهم بني (١٦–٢٥) س
ــدى إدراك هؤالء  ــاؤالت كثيرة تتعلّق مب يثير تس
ــم لها، وهل  ــباب لتلك املطالب، وفهمه الش

أنهم واجهات جلهات غير معروفة؟
ــر متواضعة أن املطالب  اعتقد ومن وجهة نظ
السياسية التي أطلقت في بعض التظاهرات 
متثل انعطافة خطيرة، ال بد من الوقوف عندها 
ل، ملعرفة مدى تأثير  ــكل مفصّ ــتها بش ودراس
ــارة الرأي  ــة والداخلية في إث ــركات اخلارجي احمل
العام العراقي، ومستوى حصانة الفرد العراقي 

ملواجهة مثل تلك التحديات.
ــة لكل  ــة جدي ــى مراجع ــة إل ــا بحاج أرى أنن
ــراق منذ عام  ــا جرى ويجري في الع تفاصيل م
ــية وثقافية  ــى اليوم، مراجعة سياس ٢٠٠٣ إل
ــة  واقتصادي ــة  وأمني ــية  ونفس ــة  واجتماعي
وتربوية وتعليمية وخدمية؛ ليتسنّى لنا فهم 
الواقع املضطرب للبلد، والتعامل معه بشكل 
ن من ترميم ما  أكثر موضوعية، عسى أن نتمكّ

أفسده البعض في بلدنا احلبيب .

 د. عبد الحسني نوري الحكيم

    بعد قرابة ثمانني عاما من وجودي في احلياة 
ــلم األعوام،  ــرة على س ــا أنزل  بالذاك وحينم
يخيم في عقلي فكرة أن حياة اإلنسان ليست 
إال بوتقة تعج بالقلق، مجموعة من كوابيس 
ــاالت القلق هي اجلزء األكبر منها.  األفكار، وح
هل هذا الفكر املسيطر عليّ مرتبط بوجودي 
ــالمية،  في وطني العراق وتربيتي العربية االس
ــد على  ــا وج ــان أينم ــق كل إنس ــه يالح أم أن
ــيطة، أيا كانت تربيته وديانته،  ــطح البس س
ــعر أن  وخالل وجودي الطويل في أملانيا لم أش

ــتاذي  ــهم هكذا تفكير، قال أس األملان يتلبس
ــاننا من القلق املادي واجلنسي  أننا حررنا إنس
ــا يختلج في ذاته من  ــوف من التعبير عم واخل
ــي حياته من  ــا وفرنا له ما يغط ــكار حينم اف
ــس وأعطيناه حرية  ــا يحتاجه من جن مال وم
ــيّر القلق املرء منذ  ــكالم والنقد.    لدينا يُس ال
نعومة أظفاره، قلق من ضوابط العائلة واألطر 
احلياتية للمجتمع، قلق من تعاليم الدين، هل 
ــه الدنيوية حالل أم حرام،  ما يعمله في حيات
ــينال  ــح أم خطأ، هل س ــه هذا ص ــل تصرف ه
ــيهاجمه الكلب  العقاب على فعلته، هل س
الواقف في طريقه، هل استعداداته لإلمتحان 
ــه صحيحة، كيف  ــل كانت إجابت كافية، وه
ــه، أمه،  ــو رد فعل أبي ــه، ما ه ــتكون نتائج س
ــعب  ــه.   تطول قائمة الهواجس، وتتش أخوت
ــره عاماً جديداً،  ــا أضافت احلياة على عم كلم
ــريحة شعره وكيف سيواجه  ماذا لو غير تس
ــران وهل يجد في  ــل الحظته بنت اجلي أباه، ه
قلبها ذرة من اإلنعطاف إليه، هل كان تصرفه 
ــيتحمل  ــاً، من س ــران صحيح ــن اجلي جتاه اب
ــؤولية األسرة لو رحل أبوه عن هذه الدنيا،  مس

ــيدرس لو جنح في إمتحان البكالوريا،  ماذا س
ــي أعجبته  ــى الفتاة الت ــرات زميله إل هل نظ
ــه، هل تبادله  ــتطيع منع حيوانية، كيف يس
ــتطيع كسب املال ليعوض  النظرات، هل يس
ــة جراء مرض رب  ــارة التي حلقت بالعائل اخلس
أسرته، كيف سيكسب لقمة العيش، كيف 
ــيالقي  ــد تخرجه، هل س ــيواجه احلياة بع س
عمالً أم يبقى عالة على أسرته، هل خطيبته 
ستكون الزوجة التي تريحه، هل زوجها يؤمتن 
جانبه أم أن عيناه خلف األخريات، هل مسيرة 
ــه لتوفير  ــيكفيه دخل ــليمة، هل س أوالده س
ــيجد السكن،  احلياة املتوازنة لعائلته، أين س
ــكن فيه،  ــك الدار باع البيت الذي يس ألن مال
وال جتد نهاية لنار القلق احمليطة به وهو يشعر 
ــق يعقبه قلق آخر  ــرق.. يحترق.     قل ــه يحت أن
ــان  ــلة ال تنقطع، هل مهمة اإلنس في سلس
ــة  واملتتالي ــة  املتراكم ــكار  لألف ــتجابة  إس
ــه حتى وصوله  ــه، تالحق واملتقاطعة في رأس
ــه في بحر  ــيخوخة فيجد نفس ــة الش مرحل
متالطم من األفكار املقلقة، يبدأ بالشك بكل 
ــال الصاعدة، هل أصبح  ــه إجتاه األجي تصرفات

ــا البنه وزوجة ابنه  وجوده مزعج
وأحفاده، هل ما زال مقبوال من البشر احمليطني 
ــج  ــبة ال تزع ــة مناس ــأكل بطريق ــل ي ــه، ه ب
ــام، كيف  ــى مائدة الطع ــاركني معه عل املش
ــيواجه زوجته العجوز حينما ترى مالبسه  س
ــقط من يده أو فمه عليها، هل  ملطخة مبا س
ــه له الطبيب  ــدواء املُكلف الذي كتب قيمة ال
ــرة.   تبدأ  املعالج متاح ثمنه في ميزانية األس
األفكار بضعفه أمام مسيرة األجيال اجلديدة 
ــه للعائلة من  ــا يترك ــدأ يفكر مب ــم، ويب تتراك
ــوت حينما يفكر  منغصات حينما ميرض، بامل
بأن ال دورا باقيا له في احلياة، يخاف من الرحيل 
ــات الدنيا واالخرة  ــا من عقوب ــن الدنيا خوف ع
ــيرة حياته، يلتفت إلى  ــا جنته يداه في مس مب
ــاط الضعف واملثالب  ــاهد إال نق الوراء فال يش
ــده  واملعاصي وال يرى إال نار جهنم تلتهم جس
ــى حافة احلياة،  ه ال ــف، فيقلق من دنوّ الضعي
ويدخل في متاهات جديدة من األفكار والقلق.

ــل منذ خروجه من  ــل حياة املرء قلق متواص ه
رحم أمه حتى لفظ أنفاسه األخيرة ؟
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د. محمـَّد جعفر العارضي

العراقيَّة  ــدن  امل ــهده  ما تش
هذه األيَّام ليست املظاهرات 
األولى التي تتخذ من حتسني 
ــا!!  ــاء مطلبً ــاع الكهرب أوض
ــد  ق ــة  املاضي ــنوات  الس
ــهدت كثيرًا من مثل هذه  ش
املظاهرات؛ غير أنَّها أخطأت 
ــنا بال كهرباء أو  الهدف!! لس
ــال حياة! بال  ــات! نحن ب خدم

طموحات! بل أيِّ شيء!!
ــي أن تكون  ــا ال ينبغ مطالبن

أسالك  على  ــلِّقة  متس
ــأنَّ  ب ــك  ذل ــاء؛  الكهرب
ــالك قد صهر  تلك األس
ــرُّ  وما عادت  بعضها احل
ــادرة على نقل ما نريد،  ق
ــن عجزها عن  ــالً ع فض
نقل طاقة الكهرباء إلى 
يعيش  ــث  حي ــوت،  البي
ــأة  وط ــت  حت ــيّ  العراق
ــب ال يرحم.  ــف اله صي
أن  ــي  ينبغ ال  ــا  مطالبن

تكون كهربائيَّة .
ــا  ــي مظاهراتن ه ــا  ه و 
ــا  تصبغه ــة  الكهربائيَّ

ألوان الدماء، و تهيمن عليها 
ــلُّ  يظ ــذي  ال ــوت  امل ــة  رائح
ــف يظلُّ  ــي العراق! و لألس ف
ــويّ  ــويّ التضح ــدث الدم احل
ا يصنع  ا، ال يجد مجتمعً فرديًّ
ــا  ــا تغييريًّ ــا ثوريًّ ــه حدثً من
ــر  املتظاه ــاء  فدم ــا!  بنيويًّ
ــعد  س ــريّ  البص ــاب  الش
ــره  ــوري و غي ــوب املنص يعق
ــات  ــري محافظ ــن متظاه م
ــوب متوت في  ــط و اجلن الوس

ــراق، و ال تثمر حدثًا كبيرًا  الع
ــاء ال  ــاة!! و الدم ــع احلي يصن
ــي  ينبغ  .. ــوت  مت أن  ــي  ينبغ
ــعوب؛  ــع احلياة للش أن تصن
ــود، و  ــد و اخلل ــق اجمل فيتحقَّ
ا  الدرس الذي يحتذى إنسانيًّ

ا، و يكون مثاالً .. و حضاريًّ
ــاء، و  ــاء، و امل ــم .. الكهرب نع
اخلدمات، و الرواتب، و العقود، 
و الضرائب ... هذا كلُّه مدعاة 
 .. ــرات  مظاه ــي  ف ــروج  للخ
ــاف جماعات و  اخلروج و الهت
ــا .. لكنَّنا عندما ننظر  وحدانً
ــع الذي  ــات الواق ــي معطي ف
ــر رؤى و قناعات  ــش و عب نعي
ــى قناعة  ــة ننتهي إل ع متنوّ
ــا في ظلِّ هذه  كبرى: هي أنَّن
املنظومة السياسيَّة الراهنة 
بلحاظها الدستوريّ و احلزبيّ 
و الشخوصيّ ال ميكن أن جنني 
ــا و هتافاتنا و  ــن مظاهراتن م
ــا  اعتصاماتن و  ــا  انتفاضاتن

شيئًا!!

ما احللُّ في ظلِّ هذا االنسداد 
ــالق اخمليف؟ لعلَّ احللَّ  و االنغ
ــرات  املظاه ــون  تك أن  ــي  ف
ــزل  ــد يخت ــب وحي ذات مطل
ــا  مطلبن ــا.  كلَّه ــا  مطالبن
ــياق هو  الوحيد في هذا الس
ــي ضوء  ــامل ف الش التغيير 
و  للدولة،  ــة  البنيويَّ القواعد 
النظر من خالل ذلك في ضوء 
ثنائيَّة « بناء الدولة « و « بناء 
السلطة « ... نحن بال كهرباء 

، بال مدارس ، بال خدمات ، بال 
ــة  .. ؛ ألنَّ الفاعل  ــاة كرمي حي
ــتوى  و صانع القرار على املس
ــذيّ هو  ــريعيّ و التنفي التش
ــلطة «، و  ــر « بناء الس تفكي
ــل ملعطيات  ــاب كام ــي غي ف
ــروعها  ــاء الدولة « و مش « بن
! و علينا  اإلنسانيّ التكامليّ
ــذه املظاهرات أن نعمل  في ه
ــات التغيير بدءًا  في ضوء آليَّ
ــي  ــي النواح ــس ف ــن اجملال م
 ... ــات  احملافظ و  ــة  األقضي و 
القواعد وصوالً  ــن  م التغيير 
ــتوريّ الذي  ــرم الدس إلى اله
ل مبظاهر « بناء الدولة  يتكفَّ
ــا و  ــم بنيته ــد معال « و حتدي
ــا و وجودها و مكانة  أهدافه
ــا. و ينبغي أن  ــان فيه اإلنس
ــك ضمن مدد زمنيَّة  يكون ذل
يحدِّدها املتظاهرون من خالل 
د تتوافر له  إنتاج خطاب موحَّ
 ، مظاهر الوعي، و عوامل احللِّ
ــاح . و ينبغي أن  ــاق النج و آف
ــرات في  ــذه املظاه ــون ه تك
ــل الثقافيّ  ــلِّ وجود الفاع ظ
ــق به  ــذي ال يلي ــويّ ال النخب
االبتعاد الطويل عن املشهد.

ــاء .. و نعلم  نطالب بالكهرب
ــق  يتحقَّ ــن  ل ــه  أنَّ ــا  جميعً
إصالحها اآلن! نطالب مبعاجلة 
ا  ــاه .. و نعلم أيضً ة املي ــحَّ ش
ــون اآلن! نطالب  ــا لن تك أنَّه
ــم  ــب .. و نعل ــاء الضرائ بإلغ
ــني أنَّ ذلك ال يكون  علم اليق
ــرص عمل  ــا! نطالب بف أيضً
ــاش و نتطلَّع إلى  تضمن املع
ــا ترتقي بالبالد ... نطالب  أنَّه
ــم ..!! لتكن مطالبنا  ... و نعل
 ... ــا  آهاتن و  ــا  آالمن ــم  بحج
ــا بحجم األلم  آالمنا و آهاتن
ــب بالتغيير،  ــه ... ال نطال كلِّ
ــع  ــه، و نض ــل علي ــل لنعم ب
دة. معنى  لذلك توقيتاته احملدَّ
ذلك أنَّنا يجب أن نعمل على 
ــة و النوعيَّة  ــب الكلِّيَّ املطال
التي تكتنف املطالب اجلزئيَّة 

و تأتي بها .

تأليف
 *الدكتور  جواد كاظم البيضانـي

العالقة مع اِّـخابرات العراقية:
ــد  ــام ٢٠٠١م وبع ــار ع ــي ٣١ اي    ف
ــهر على  ــعة اش مرور اكثر من تس
ــيخ  االنتخابات ، نظم مناصرو الش
علي بابير اجتماعاً لهم، على انهم 
ــوات في حركة  ميثلون أغلبية األص
ــدة اعلنوا خالل االجتماع عن  الوح
ــمية  وتس االنتخابات  ــج  نتائ إقرار 
ــيخ علي بابير أميراً للجماعة  الش
ــم( اجلماعة  ــي أطلق عليها اس الت

ردستانية). اإلسالمية الكُ
     اما الطرف االخر الذي لم يفز في 
االنتخابات، فانقسموا إلى قسمني 
ــالم)  اإلس ــد  (جن ــة  جماع ــت  كان
ــد البازياني  ــا. غير ان محم احدهم
ــكلت من  ــالم تش رآى أن جند اإلس
احتاد جماعتني هما (حركة املقاومة 
اإلسالمية – كردستان) التي عرفت 

ــز  ــة مرك ــني (جماع ــاس) وب بـ(حم
ــح أبو  ــب ذلك أصب ــرآن). ومبوج الق
ــراً عليها.  ــافعي أمي ــد اهللا الش عب
ــون رواية  ــيد اخلي ــي حني نقل رش ف
ــة  ــن اجلماع ــاء م ــا ان اعض مفاده
اإلسالمية املوالية لتنظم القاعدة 
احتدوا مع تنظيم صغير متخض عن 
ذلك تأسيس منظمة جند اإلسالم 
ــت  ، وقال ان:»هذه املنظمة تأسس
ــن إحتاد  ــام ٢٠٠١م م ــي ١ايلول ع ف
ــا منظمة  ــني صغيرتني هم جماعت
ــد  (التوحي ــة  وجماع ــاس)  (حم
ــة اخرى  ــاك رواي ــالمية)». وهن اإلس
ــت من  ذكرت ان هذه احلركة تأسس
ــوران٢) وحركة  ــة (س ــاد جماع احت
(حماس- كردستان) . ونقل لنا هادي 
ــر واضحة تبني ان  محمود رواية غي
تنظيم (جند اهللا) و (أنصار اإلسالم) 
ــداً. في  ــون تنظيماً واح ــوا ميثل كان
حني رآى علي بابير إن جند اإلسالم 
ــة (أنصار  ــن جماع ــق جذورا م أعم

اإلسالم).
ــدت ذلك   ــة احلركة فن ــد ان رواي   بي
ــني  ــن املؤمن ــر م ــرت ان عناص وذك
بالفكر اجلهادي هم من مثل النواة 
وا أنفسهم  األولى لتأسيسها وعدّ
ــؤول  ــال أيوب املس ــال امل ــق ما ق وف

ــل األمثل  ــي باحلركة:»البدي اإلعالم
ــوى الداخلية  ــكل اجلماعات والق ل
التي كانت تعمل بخبث وخيانة مع 

التجربة اإلسالمية في كردستان».
ــذه  ه ــيس  تأس ــروف  ظ ــن  وع    
ــي بابير:»  ــيخ عل اجلماعة قال الش
ــة التي اعتمدها احلزب  إن السياس
ــع  م ــتاني  الكردس ــي  الدميقراط

ــل عنيف،  ــالميني ولدت رد فع اإلس
ــر في توجهات  وهناك عامل اخر اث
ــباب، متثل  ــريحة من الش هذه الش
ــالميني او  ــال بعضهم باالس باتص
ــافر فريق  اجلهاديني العرب، ورمبا س
منهم إلى افغانستان. هذه العوامل 
ساهمت بقيام مثل هذا التنظيم»، 
ــذي وصفه هادي محمود باحلركة  ال
التي مارست  ــلحة  السلفية املس

االرهاب والعنف باسم اجلهاد. 
ــد قامت هذه احلركة بعمليات     لق
عديدة داخل إقليم كردستان فهي 
املسؤولة عن اغتيال عضو املكتب 
ــي  الدميقراط ــزب  للح ــي  السياس
ــري) في  ــو حري الكردستاني(فرانس
ــباط ٢٠٠١ مبدينة اربيل كما  ١٨ ش
ــي، وأكد هذه  ــد البازيان ــل محم نق
ــي. كما  ــد الفتاح بوتان ــة عب الرواي
ــة بقتل عدد  ــذه اجملموع اتهمت ه
من البيشمركة من جماعة االحتاد 
ــه).  ــي حم ــي قرية(خيل ــي ف الوطن
ــة الفكر اجلهادي  ــت هذه احلرك تبن
ــق  ــم الذي انش ــن التنظي ــزءاً م ج
ــالمية) ــدة اإلس ــة الوح ــن (حرك ع

ــي عبد العزيز  ــي تزعمها مال عل الت
(ت٢٠٠٧).

ــيخ علي عبد العزيز   ويبدو ان الش

لم يستطع ان يكبح جماح اتباعه. 
ــي بابير فان  ــيخ عل فنقالً عن الش
اعضاء هذه احلركة كانوا ال يصلون 
ــرام ظاهراً  ــه ويكنون له االحت خلف
ــي قيادته  ــون ف ــم يطعن ــر انه غي
ــي  ــال عل ــاً وق ــون غائب ــا يك عندم
ــيخ  ــوة إلى الش ــوا دع بابير:»وجه
بلون يده  علي عبد العزيز وكانوا يُقَّ
ــعرونه برضاهم عنه وبقائهم  وُيش
ــي واقع  ــه، وهم ف ــى بيعتهم ل عل
ــوا هكذا معه، فهم  احلال لم يكون
يقولون بعدم جواز الصالة خلفه». 
ــة  احلرك ــذه  ه ــة  ايديولوجي ــن  وع
ــالم،  ــال ايوب:»بان جند اإلس قال م
ــالمية نذرت  ــة اس ــة جهادي جماع
نفسها وكل اعضائها ومنتسبيها 
ــوة او جهة  ــة أي ق ــا حملارب ومحبيه
ــالم او تستخف  تريد أن حتارب اإلس
مبقدسات اإلسالم واملسلمني، وفي 
ــبيل نسترخص كل غالي  هذا الس

ونفيس».
ــة للتوافق بني هذا التنظيم  ونتيج
وجماعة اإلصالح التي تزعمها املال 
ــان مبنظمة  ــكار دمج التنظيم كري
واحدة اطلق عليها أنصار اإلسالم. 
١- جماعة (أنصار اإلسالم). قال املال 
كريكار األب الروحي لهذه اجلماعة 

ــة  ــت بيئ ــراد ليس ــة األك :» ان بيئ
ــلطة مركزية، بل  ــة حتكمها س دول
ــائبة ال سياج لها ، وال  هي بيئة س
ــلطة إال ملن ميتلك قوة مسلحة  س
«. فهل يعني هذا ان أنصار اإلسالم 
ــلطة  ــالح لتولي الس ــوا الس حمل
ــلطة ملن ميلك  ــاس أن الس على أس

السالح؟
ــى أن هذه  ــون عل ــع املصنف      أجم
ــس  ــق أس ــت وف ــة تأسس اجلماع

ــون االول عام  ــكرية، في ٥ كان عس
ــارة بعد اندماج  ٢٠٠١ في مدينة بي
ــال كريكار  ــة التي تزعمها امل احلرك
ــالم)  فلم يكن  وجماعة (جند اإلس
ــاح  ــم او جن ــة تنظي ــذه اجلماع له
ــي بل ان معظم أتباعها من  سياس

املقاتلني (اجملاهدين). 
يتبع 
*مديــر اِّـعهد العراقي للدراســات 

واالبحاث الكردية

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

نتيجة للتوافق بني 
هذا التنظيم وجماعة 
اإلصالح التي تزعمها 
اِّـال كريكار دمج 
التنظيمان بمنظمة 
واحدة اطلق عليها 
أنصار اإلسالم
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الكهرباء واِّـاء 
والخدمات والرواتب 
والعقود والضرائب  
هذا كلُّه مدعاة 
للخروج َّـ مظاهرات

تعدد السلطات 
اِّـنتخبة من قبل 
الشعب يمكن أن تؤدي 
إُّـ فوضى سياسية 
ال سيما َّـ بلد مثل 
العراق

الحلقة (٢٠)

صنداي تايمز: تفاصيــل ”الهروب الكبري“ 
للخوذ البيضاء من سوريا

ــز في تقرير حصري تفاصيل  عرضت صنداي تامي
ــوذ البيضاء“، التي  ــب 98 متطوعا من ”اخل تهري
ــاع املدني في املناطق الواقعة  تتولى مهام الدف
ــوريا،  ــل املعارضة في س ــيطرة الفصائ حتت س
ــرائيلي.  ــم إس ــى األردن بدع إل ــم  ــع عائالته م
ــوريا  ــول الصحيفة إن من مت إجالؤهم من س وتق
ــي  ــودون اآلن ف ــخصا، موج ــم 422 ش ، وعدده
ــي األردن“ بانتظار ترحيلهم  ــم لالجئني ف ”مخي
ــفت الصحيفة  ــي دول غربية. وكش ــة ف لإلقام
ــوريا) حتت  ــات املتطوعني تركوا (داخل س أن ”مئ
ــذي يتهمهم بأنهم  ــوري“ ال رحمة النظام الس
ــى صلة بتنظيم القاعدة.  ”إرهابيون“ وأنهم عل
وبحسب التقرير، كانت شروط اختيار اجملموعة 
ــاء فقط  ــات واألبن ــاألزواج والزوج ــة“، ف ”صارم
ــني. كما  ــم مبرافقة املتطوع ــمح له هم من س
اقتصرت عملية اإلجالء السرية على من وافقت 
ــم. ووافق  ــى أوراقه ــة املعنية عل ــدول الغربي ال
رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامني نتنياهو، على 
دخول هؤالء من األراضي السورية عبر مرتفعات 
ــيطرة إسرائيل،  اجلوالن احملتلة، الواقعة حتت س

ــيوريه،  ومنها إلى األردن.وقال جيمس لو ميس
ــي  ــش البريطان ــي اجلي ــابق ف ــط الس الضاب
ــكيو“ التي  ــس جمعية ”ماي داي ريس ومؤس
ــم للخوذ البيضاء، إنه حدد املعابر  تقدم الدع
ــماها  ــن أن يعبر منها الهاربون، وس التي ميك
”توم، وديك، وهاري“ اقتباسا من فيلم الهروب 
ــت عملية التهريب، التي تدخل  الكبير.وتزامن
فيها الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، ورئيسة 
ــدء عملية  ــاي، مع ب ــزا م ــا، تيري وزراء بريطاني
عسكرية للقوات السورية في محافظة درعا 
اجلنوبية املالصقة لألردن.وقالت الصحيفة إن 
ــوذ البيضاء،  ــد الصالح، رئيس جماعة اخل رائ
ــراج املتطوعني  ــدث بخصوص إخ ــد حت كان ق

ــاص لكندا حول  ــر، املبعوث اخل ــع روبن ويتلوف م
امللف السوري.وبعدها، وخالل قمة حلف شمال 
ــدث الصالح  ــل حت ــي (ناتو) في بروكس األطلس
ــتيا فرييالند،  ــدا، كرس ــة كن ــرة خارجي ــع وزي م
ــات املتحدة واالحتاد  ــؤولني آخرين من الوالي ومس
ــور هذا  ــدأ يتبل ــا ب ــا، وحينه ــي وبريطاني األوروب

املقترح الذي كان يبدو ”شبه مستحيل“.
ــدد متطوعي اخلوذ البيضاء  وتقدر الصحيفة ع
ــع قائمة تضم  ـــ 3700، وقالت إنه بداية مت وض ب
ــوات النظام  ــدم ق ــع تق ــن ”م ــما، لك 1202 اس

ــا، انخفض  ــش“ في محافظة درع ــر داع وعناص
ــتطيع الهرب إلى 400 فقط (منهم  عدد من يس

98 متطوعا والباقي هم أفراد عائالتهم).

ديلي ميل : ِّـاذا التوطني َّـ بريطانيا؟
في هذه األثناء كتب بيتر هيتشينز في صحيفة 
ــوذ  ــوع ”اخل ــول موض ــال رأي ح ــل مق ــي مي ديل
ــني عدد من  ــني قرار توط ــارن فيه ب ــاء“، ق البيض
ــورية في بريطانيا، وبني  متطوعي اجملموعة الس
ــنة من  ــرار ترحيل الداعية أبو قتادة بعد 11 س ق
ــه. وكان رجل الدين  ــدل والنقاش حول قضيت اجل
ل من بريطانيا إلى األردن  املتشدد أبو قتادة قد رحّ

ــوز 2013، وبرأته محكمة أردنية من  في يوليو/ مت
ــورط في التخطيط لهجمات إرهابية. تهمة الت
ــد معركة  ــي بترحيله بع ــاء احلكم القضائ وج
ــا  ــي بريطاني ــا وزراء ف ــة خاضه ــة طويل قضائي
ــال  بالده.وق ــي  ف ــاء  القض ــة  ملواجه ــه  لترحيل
ــينز ”ملاذا، إذا، تفكر احلكومة البريطانية  هيتش
ــن الرجال  ــدد غير معلوم م ــا بالترحيب بع جدي
ــف من حدة لهجتي  ــن كانوا - وأنا هنا أخف الذي
ــنوات بفصائل  ــدة س ــة وثيقة لع ــى عالق - عل
مسلحة مرتبطة بالقاعدة أو فصائل أخرى أشد 
ــبب قبولهم االنتقال  ــوءا؟“.كما شكك بس س

ــرائيل.“هؤالء  ــيطر عليها إس ــر منطقة تس عب
ــرائيل،  الناس عادة ما يضمرون كرها عنيفا إلس
ــرائيل.  ــعور الذي تقابلهم به إس وهذا ذات الش
ــه، فإن مجموعات مهزومة  ووفقا ملا توصلت إلي
ــن يعتمد عليهم  ــوريني وم أخرى من الثوار الس
ــان بحافالت إلى منطقة في  كانوا قد نقلوا بأم
ــيطر عليها املعارضة، وذلك  ــوريا تس شمال س
ــية. ملاذا لم يحدث األمر  حتت رعاية تركيّة وروس

ذاته هذه املرة (مع عناصر اخلوذ البيضاء)؟“.

مونــت كارلــو : ”أخرجتنــي مــن حياتهــا 

بقسوة“
ــركل كعضو في  ــالد مليغان مي ــل أول عيد مي قب
ــة مونت كارلو  ــرت صحيف العائلة املالكة، نش
ــة األمير هاري، قال فيه  لقاء خاصا مع والد زوج

”أخرجتني من حياتها بقسوة“.
ــاركل قوله  ــاس م ــة عن توم ــت الصحيف ونقل
ــوال  ــه ط ــال بابنت ــن االتص ــن م ــم يتمك ــه ل إن
ــبب  ــرة الفائتة، مضيفا أن س ــابيع العش األس
ــور قبل الزفاف.ولم  ــذه ”العقوبة“ هو تزوير ص ه
ــي أعلنت  ــاف ابنته الت ــد حفل زف ــر الوال يحض
ــة جراحية  ــى من عملي ــه كان يتعاف ــا أن حينه
ــاس ماركل  ــال توم ــيك. وق ــي القلب باملكس ف
للصحيفة ”أنا مجروح متاما ألنها استأصلتني 
ــدي رقم هاتفها ورقم  ــا (من حياتها). كان ل كلي
ــل لها الرسائل على هاتف مساعديها في  ألرس
ــض االنتقادات  ــد أن قلت بع ــر، لكني بع القص
ــر ميغان، أبعدوني.  ــول أن العائلة املالكة تغيّ ح
ــيلة  هذه األرقام لم تعد تعمل وليس لدي أي وس

اتصال بابنتي“.

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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عبدالرضا محسن اِّـال 

ــلمية االخيرة الكثير  افرزت التظاهرات االحتجاجية الس
من االمور التي عبر فيها احملتجون عن معاناة الناس وقهر 
ــيل  ــذي صبر طويالً وبعد ان بلغ الس ــباب العراقي ال الش
ــؤولة  ــدها الى وقفة مس الزبى, واصبحت احلاجة في اش
ــة والذين بيدهم  ــؤولني في الدول ــة من لدن املس وتاريخي
ــه البلد وبحكمة وتعقل  ــام االمور معاجلة ما وصل الي زم
ــتهم  ــن العواطف واالنفعاالت حتى وان مس ــاد ع واالبتع
ــد ونتائج غير محمودة ال  ــد يدفع باالمور الى التعقي مما ق
ــن هجمة ظالمية  ــمح اهللا ونحن في بلد خرج للتو م س
ــش والقاعدة ومن لف  ــة من ديناصرات العصر داع شرس
ــة ملآرب  ــن واملواطن ــن تنكروا للوط ــم مم ــم وداعميه لفه
ــداع الناس في  ــوى خ ــقطت ولم يعد لها اي تاثير س س
ــني  ــا االف النازح ــن نتائجه ــة كان م ــة مؤمل ــة زمني حلظ
ــدوا االب واالم وجار الزمان  ــى فق ــة بيوتهم ويتام واملهدم
ــريف ومخلص للوطن   ــم, واصبح لزاماً على كل ش عليه
ان ينأى بنفسه عن مصاحله الشخصية الزائلة والركض 
وراء املغامن والسلطة واقول ال عيش في جنة بال ناس وهنا 
ــلبيات  ــية من س وال اريد تعداد ما رافق العملية السياس
ــي معروفة للجميع  ــام ٢٠٠٣ وحتى يومنا هذا فه منذ ع
ــا وعنها لم يحققوا  ــفافية التي يتحدثون به وحتى الش
ــفافية كما نعلم  ــن , والش ــه املواط ــا كان يبغي منها م
ــيير  ــية املتبعة في تس ــون قواعد اللعبة السياس ان تك
ــؤون الدولة واضحة وبارزة للجميع حتى يتسنى لكل  ش
ــرف القيمني  ــة الطرائق املعتمدة من ط ــني متابع املواطن
ــازاً مقصوراً على  ــن وان ال تكون امتي ــر قضايا الوط لتدبي
ــعب  ــني دون غيرهم من عامة الش ــن املقرب ــة م مجموع
واليوم احوج ما نكون فيه الى سياسة واقعية ينتهجها 

ــوداً ال تغني  ــاذاً للوطن وجتاوز اعطاء وع ــيون انق السياس
ــة كما قرأنا على هامشها  والتسمن من جوع والسياس
ــتينيات يوم كنا شباباً وما احلى تلك  وفهمناها في الس
االيام انها اي السياسة علم احلكومة وفن عالقات احلكم 
ــم الدولة او الطريقة  ــؤون التي ته اي انها مجموعة الش
ــؤولية  ــكام . وعلى من يتصدى للمس ــلكها احل التي يس
ــات البالد مع  ــي سياس ــاج الواقعية ف ــة انته ــي الدول ف
العالم املتمدن ودول اجلوار كافة لتحقيق مصلحة الوطن 
ــكاء على هذه  ــاور واالت ــة احمل ــن بعيدا عن سياس واملواط
الدولة وتلك , والواقعية السياسية التي نقصدها دراسة 

املوقف كما هو قائم والتصرف تبعاً لهذا املوقف. 
ــخصية قيادية قوية  ــن بروز ش ــوء ماتقدم البد م وفي ض
ــباب وابعاد شبح  ــجاعة لتلبية حاجات الش وفاعلة وش
ــارون  ــردده مستش ــماع ما ي ــدم س ــم وع ــة عنه البطال
ــول او ال  ــك الدولي يح ــن ان البن ــر زمن م ــون اخ اقتصادي
يسمح بتعيني الشباب وخاصة من اخلريجني واذا كان هذا 
ــة بقاء اجلامعات والتعيني املركزي  ما يقولون به فما قيم
ــذي درج عليه العراق منذ العهد امللكي واجلمهوري وما  ال
ــذي اصبحنا عند  ــوع الكهرباء ال ــا , وانهاء موض بعدهم
ــنا , الكهرباء التي  ــن انفس ــه نخجل حتى م الكالم عن
ــي الدولة واثرت  ــق مهمة ف ــل املصانع ومراف ــت عم عطل
بشكل وباخر على بناء الوطن ونفسية املواطن الذي تعود 
ــة ولم يعد يتقبل تبريرات واهية خالفها  على حياة معين
ــطح ثم تذوب ولم يعد  كالفقاعات التي تطفو على الس
ــاد  ــاء عن الفس ــوالً على االطالق احلديث صباح مس مقب
ــتانس به  ــي والذي يحلو للبعض ترديده ليس االدراي واملال
والفاسدون معه ومثلما هو احلديث عن املاضي  وخرافات 
ــراً دعوة  ــس اخ ــراً ولي ــرب .. واخي ــا وش ــر عليه اكل الده
مخلصة لكل من بيده تسيير شؤون البالد والعباد  وادارة 
ــل ذاتاً وجماعة  ــراف الصريح بالفش ــؤون الدولة االعت ش
ــجعان وعلى ان  ــيم الرجال الش واالعتراف باخلطأ من ش
ــك والويالت ولنا  ــن املهال ــا وينجو بالبالد م ــود ملثله اليع
ــذي هو موضوع  ــي همنغواي ال ــة املفكر العامل في مقول
ــلنا نفهم كيف ننجح) خير  حديثنا ( اذا عرفنا كيف فش
ــه ومقولة كانت مبثابة دليل عمل  مثال على ما ذهبنا الي
ــا وعالم رفض ما مضى  ــة القوى التي ينتمي اليه لنهض
ــش في الفضاء االعلى , فهل من  ووصل الى البحث للعي
ــاوز املاضي  ــو االفضل وجت ــي باجلميع نح ــمعنا ويرتق يس

املزعج وقبل ان يسقط اجلميع حيث الت ساعة مندم.

 

علي اِّـؤيد

ــي : ( املرجعية الدينية  ــراف املرجع اإلستش
ــن أن تؤول  ــدة غير قصيرة ماميك ــدر منذ م تق
ــة الدينية :( قامت  ــه األمور ..).دور املرجعي إلي
ــه عليها  ــنوات املاضية مباميلي ــر الس على م
ــؤولني و  ــح املس ــن نص ــوي م ــا املعن موقعه
ــني ..). (لقد نصحت املرجعية الدينية  املواطن
ــؤولني في احلكومة و  مرارا و تكرارا كبار املس

زعماء القوى السياسية ..).

تشخيص األزمات :
١-اخلالفات املصطنعة : ( التي ليس وراءها إال 

املصالح الشخصية و الفئوية ..).
ــاب العدالة : ( ..يراعوا العدالة في منح  ٢-غي

الرواتب و املزايا و اخملصصات ..).
ــدين : ( ..وميتنعوا عن حماية  ٣-حماية الفاس

الفاسدين من أحزابهم و أصحابهم ..).
ــويف : (  ــي اإلصالح و التس ــدم اجلدية ف ٤-ع
ــون على أن  ــون اإلصالح و يراهن ــن ميانع ..الذي

تكف املطالبات به عليهم ..).
ــوء  ــي اإلنتخابات و س ــاركة ف ــدم املش ٥-ع
ــو  ــر نح ــالح و التغيي ..إن اإلص  ) ــار :  اإلختي
ــع وحاجة  ــب اجلمي ــذي هو مطل ــل ال األفض
ــى أيديكم ،  ــن يتحقق إال عل ــة للبلد ل ماس
ــوا له بصورة صحيحة فإنه لن  فإذا لم تعمل

يحصل ..) .
ــون  ــون القان ــي : (أن يك ــون اإلنتخاب ٦-القان

اإلنتخابي عادال يرعى حرمة أصوات الناخبني 
واليسمح باإللتفاف عليها ..).

ــة : ( ..أن تكون املفوضية  ٧-احملاصصة احلزبي
ــره  ــا أق ــتقلة كم ــات مس ــا لإلنتخاب العلي

الدستور والتخضع للمحاصصة احلزبية ..).
٨-نقص اخلدمات و تراجع القطاعات : (..نقص 
اخلدمات و إنتشار البطالة و تراجع القطاعني 

الزراعي و الصناعي بصورة غير مسبوقة ..).
ــاد : ( ..إستشراء الفساد  ــراء الفس ٩-إستش
ــق الدولة  ــي مختلف مراف ــي و اإلداري ف املال

ومؤسساتها ..) .
١٠- غياب الضوابط : ( ..اإلبتعاد عن الضوابط 

املهنية في تسييرها و إدارتها ..).

قائمة اِّـعالجات :
ــة املطالب العاجلة : (أن جتد احلكومة  ١-تلبي
ــه بصورة  ــق ماميكن حتقيق ــة في حتقي احلالي

عاجلة من مطالب املواطنني ..).
(أن   : ــة  احلكوم ــكيل  تش ــي  ف ــراع  ٢-اإلس
ــي أقرب وقت  ــة القادمة ف ــكل احلكوم تتش

ممكن ..).
٣-مواصفات احلكومة القادمة : 

-مواصفات رئيس الوزراء : 
أ : حتمل املسؤولية : ( يتحمل رئيس مجلس 
الوزراء كامل املسؤولية عن أداء حكومته ..).

ــم  ــر : ( يكون حازما و قويا و يتس ب : املعايي
بالشجاعة الكافية ..).

-مواصفات الكابينة الوزارية :
ــس صحيحة من كفاءات  ــاءة : ( أس أ : الكف

فاعلة و نزيهة ..) .
ــط صارمة في  ــق ضواب ــر : (تطبي ب : املعايي
ــائر التعيينات احلكومية  ــار الوزراء و س إختب

والسيما املناصب العليا ).
ــدين : (الدرجات اخلاصة مينع  ج : إبعاد املفس
ــون  ــات واملتهم ــر ذوي االختصاص ــا غي عنه
بالفساد ومن ميارسون التمييز بني املواطنني 
ــب انتماءاتهم املذهبية أو السياسية  بحس
ــة لصالح  ــع احلكوم ــتغلون املواق ــن يس وم
ــو  ــم ونح ــم أو احزابه ــهم أو أقربائه أنفس

ذلك).

الربنامج الحكومي :

ــج معد على  ــات البرنامج : ( برنام * مواصف
ــس علمية يتضمن إتخاذ خطوات فاعلة  أس

و مدروسة ).
ــاد  ــة الفس ــاد : (..مكافح ــة الفس *مكافح
ــاس في معظم  املالي و اإلداري الذي هو األس

مايعاني منه البلد من سوء األوضاع ).
أن  ــية  األساس ــه  مهمت و  األول  ــه  واجب  )
ــدين  ــن حربا بال هوادة فيها على الفاس يش

وحماتهم ).

*إلغاء و تعديل و تشريع القوانني : 
ــاء أو تعديل القوانني النافذة التي متنح  -( إلغ

حقوقا ومزايا لفئات معينة ..).
ــى مجلس النواب  ــاريع قوانني ال -(تقدمي مش
ــد الثغرات القانونية التي تستغل  بغرض س

من قبل الفاسدين ..).
ــيع صالحيات اجلهات الرقابية : ( منح  *توس
ــلطات الرقابية األخرى  ــة النزاهة و الس هيئ
ــاد  ــة الفس ــي مكافح ــع ف ــارات أوس إختي

والوقوف بوجه الفاسدين ).
ــابات اخلتامية : (اإليعاز إلى  *التدقيق باحلس
ــرورة أنهاء التدقيق  ــوان الرقابة املالية بض دي
ــة  ــات العام ــة للميزاني ــابات اخلتامي باحلس
ــود  العق ــع  وجمي ــة  املاضي ــنوات  الس ــي  ف
والتخصصيات املالية لألعوام السابقة على 
ــتوى كل وزارة ومحافظة وضرورة اإلعالن  مس

عن نتائج التدقيق بشفافية عالية ..).
ــني  ــف املتالعب ــدين : (كش ــف الفاس *كش
ــا  عليه ــتحوذين  واملس ــة  العام ــوال  باألم
ــبة املقصرين وتقدمي الفاسدين  ا حملاس متهيدً

للعدالة..).
٤-املوقف من إستمرار اإلخفاقات احلكومية:

ــاليب اإلحتجاجية – الشعبية :  تطوير األس
(إن تنصلت احلكومة عن العمل مبا تتعهد به 
ــواب أو لدى  ــل العمل في مجلس الن أو تعط
ــلطة القضائية فال يبقى أمام الشعب  الس
ــلمية  ــاليبه االحتجاجية الس إال تطوير أس
لفرض إرادته على املسؤولني مدعوماً في ذلك 

من قبل كل القوى اخليرة في البلد..) .

*د. عادل عبد اِّـهدي

ــيس.. أ) جوهر  ــذ التأس ــالث مراحل من ث
ــة، وطبيعة  ــي امللوكي ــة االولى ه املرحل
ــا الداخلية واخلارجية، فعندما  ارتكازاته
انهارت امللكية انهارت معها «علة وجود

ــر  وجوه ب)  ــام..  النظ  «Raison d’être
ــكر  ــة اجلمهورية هي حكم العس املرحل
ــوى املعارضة للنظام امللكي، لينتج  والق
ــم الدكتاتوري،  ــام في نهاياته احلك النظ
فعندما انهار احلكم واحلاكم انهارت معه 
ــام.. ج) واملرحلة احلالية  ــة وجود النظ عل
ــم،  ــتور دائ ــس لدس ــي ارادت ان تؤس الت
ومشاركة كل املكونات العراقية في نظام 
ــة واالنتخابات  ــد يعتمد الدميقراطي جدي
ــة  والتعددي ــة  والفيدرالي ــة  والالمركزي
واطالق احلريات العامة. وسينهار النظام 
ــيس،  اذا ما انهارت علة وجود هذا التأس

اما لعجز القائمني عن بناء جتربة ناجحة 
ــاض عليه من قوى  من خالله، او لالنقض
ــيقول البعض فوراً بان هذا  اكبر منه. س
النظام جاء محموالً بالدبابات االمريكية، 
ــة  ــات االمريكي ــي ان الدباب ــة ه واحلقيق
جاءت مستغلة كفاح الشعب الذي قدم 
تضحيات عظيمة لتحقيق هذه االماني 
ــات، سواء عندما  والبدء بهذه التأسيس
كانت امريكا مع النظام السابق او ضده، 

او وقفت مع النظام احلالي او ضده.
فهل هذه التحوالت طبيعية وتثير اخلوف 
ــة؟ واجلواب انها  ــق، ام انها طبيعي والقل
ــكالً لكنها هجينة ومقلقة  طبيعية ش
مضموناً. فهناك فوضى مفاهيم ومناهج 
ــاع  ــم االوض ــل وفه ــل حتلي ــرة جتع فقي
ــزاج واالرتباطات، اكثر مما هو  خاضعاً للم
ــخيص طبيب ملرضاه، حتى وان كانوا  تش
ــا مثاالً.  ــن اقاربه. فلنقارن ونأخذ فرنس م
ــوز (١٧٨٩).  ــورة ١٤ مت ــا ايضاً ث ــرت فيه ج
واعلنت اجلمهورية.  امللكية  ــقطت  فاس
ــات قامت  ــت ٥ جمهوري ومنذاك تأسس
خاللها امبراطوريتان (االولى ١٨٠٤-١٨٤٨، 
ــت  حت ــة  وحكوم  (١٨٥٢-١٨٧٠ ــة  والثاني
االحتالل (فيشي ١٩٤٠-١٩٤٤)، لكن جميع 
هذه املراحل متواصلة، رغم اختالفاتها.. 
فلكل جمهورية دستورها ونظامها الذي 

يختلف قليالً او كثيراً عن سابقه. فهذه 
ــى والعنف  ــل الفوض ــم رغم مراح النظ
واخلارجية،  ــة  الداخلي ــروب  واحل واملعارك 
ــواء  واحت ــات  االيجابي ــة  مراكم ــت  كان
ــات ال قطعها..  ــط احللق ــلبيات، ورب الس
ــلبيات وندمر  ــم الس ــا حيث نراك خالفن
ــاننا ومجتمعنا  ــات، لنمزق انس االيجابي
ــى حلقات  ــا ال ــدة تفكيرن ــا ووح وذاكرتن
ــا عن بعضا.  ــة منفصلة بعضه متضارب
ــار ذلك من بني مئات االمثلة،  وكأمثلة الث
ــت  زال ــا  م ــة  النابليوني ــريعات  التش ان 
ــية  ــريعات الفرنس ــاً مهماً للتش اساس
بل العاملية. ويزور فرنسا اليوم حوالي ٨٤ 
مليون سائح (عدا الفرنسيني)  يحققون 

ــي (اكثر من  ــن الناجت الوطن ــي ٧٪ م حوال
ــتخدم  ــة) ويس ــة الغذائي ــاع الزراع قط
ــرة ٢ مليون عامل، ال  مباشرة وغير مباش
ــتيل وقبر  ــيء اال لزيارة سجن الباس لش
ــة واالقطاعية  ــور امللكي ــون والقص نابلي
واملتاحف اململوءة باثارنا اكثر من اثارهم. 
ــا، برجاالتها واثارها  فتجربتهم مبجمله
ــلبياتها وعلومها وادابها  ومنجزاتها وس
ــاتها  وتأسيس ــا  واقتصادياته ــا  وفنونه
ــلبي،  مترابطة بوجهيها االيجابي والس
ــك االمة واالجيال  وتعتبرها جميعها مل
ــة..  املتعاقبة، حية في الذاكرة واملمارس
ــنني،  ــن فندمر منجزات االف الس اما نح
ومنتنع عن ذكر هذا االسم النتمائه لتلك 
ــاز النه من رصيد ذلك  املرحلة، وذاك االجن
النظام، ويجب ان يدمر هذا النصب وذلك 
ــتبد او تلك  ــه يعود لهذا املس القصر الن
ــرذم  ــذا انتحار وجرمية تش ــة.. وه اجلماع
ــات وجهود  ــن تضحي ــا م ــي وحترمن الوع
ــات  ــا. وهي ممارس ــي ملكن ــزات ه ومنج
ــدة» و»داعش»،  ــة «القاع ــي بعقلي تلتق
ــاجد واملنارات والكنائس  بنسفهم املس
ــينيات والقبور واالثار  ــب بوذا واحلس ونص
ــة  التاريخي ــب  النص وكأن  ــة،  احلضاري
ــور بناها امللوك من اموالهم وعرق  والقص
ــعوب التي هي من  ــم، وليس الش جبينه

دفع ضريبتها، جهداً وماالً.
ــن يريد  ــاس وخطير، فم ــر حس ــذا ام وه
ــه  مفاهيم ــع  يراج ان  ــه  علي ــالح  االص
ــل غيرها  ــي قب ــلوكه، فه ــه وس وثقافت
ــن نراكم  ــررة. فنح ــا املتك ــبب ازماتن س
السلبيات ونضحي بااليجابيات. فنطعن 
ــا. فيصبح  ــرعية انظمتن ــتمرار بش باس
ــيء اخر- هوية اجلديد،  نفي القدمي  -وال ش
الذي سيبقى خاوياً من املضامني البديلة 
االرقى واالفضل. وليفقد اجلديد اي قطب 
ــهل  ــة لنجاحه. فتس ــى او ديناميكي رح
ــالء واخلونة  ــنتنا كلمات العم على الس
ــة  املوج ــتهلك  تُس ان  ــا  فم ــني..  واجملرم
ــي تناقضاتها وعجزها،  اجلديدة وتغرق ف
اال ونعود الى املراحل السابقة لنمجدها. 
فهذه التربية ال تكشف فقط عن سلوك 
ــيء وجاحد، بل تكشف اساساً عن  مس
ــة وعي ملا تطرحه  ــواء وعدم جدية وقل خ
القوى من مفاهيم وشعارات ومناهج في 
ــا ال يكون لالفضل،  ــا. فالفوز هن حاضره
ــاد االخرين والتآمر عليهم،  بل يكون بابع

ليبقى الفائز املنافس الوحيد لنفسه.

*وزير النفط االسبق

ــمات الغالبة على  ــي ابرز الس ــة في الليل، تلك ه ــي النهار وراهب ــوة ف لب
ــأس يدخل قلبهنَّ مهما  ــا اجلنوبية اخلالدة، فال نرى الي ــاء مجتمعاتن نس
ــدة، تراها حاضرة في  ــة، وحتى لو ظلت األبواب موص ــياء مزعج بدت األش
ــم تخرج الى  ــب الرجل، حتى وإن ل ــوري ومفصلي الى جان ــدث مح كل ح
ــارع فهي أقوى من التحديات، وعزميتها أقوى وإرادتها صلبة ومتغلبة  الش
ــتمر بثورته على الفساد،  ــد من أزر الرجل ليس على اخلوف، وهي التي تش

وإحداث التغيير املطلوب في العملية اإلصالحية.
ــاهم في صناعة  ــدون املرأة ال يوجد مجتمع أصالً ألنها متثل نصفه وتس ب
ــا ما زلنا  ــتمرارية والتوازن، لكنن ــا ال تتحقق اإلس ــف اآلخر وبدونه النص
ــرأة املقتصرة على العمل في  ــورين بتصوراتنا التقليدية عن دور امل محش
ــائية في اجملتمع  البيت، رغم أنه في احلقيقة يجب أن ندرك أن القوة النس
ــادرة، فاملرأة  ــوة الناعمة اله ــال ودليل على الق ــي خير مث ــوة هائلة، وه ق
حاضنة للوجود اإلنساني وللمجتمعات الناجحة، التي لم تتغير وتتطور 
ــة التطور  ــا تكتمل عملي ــة املتعلمة، فبوجوده ــرأة الواعي ــود امل إال بوج

اجملتمعي.
ــيدة  ــور الطاقة احملركة ألية قضية مصيرية، كما حدث مع الس املرأة مح
احلوراء زينب (عليها السالم)،عندما قادت املعركة اإلعالمية، فظن الطاغية 
ــني (عليه السالم)، ولم ينتبه الى  أن قضية كربالء قد إنتهت مبقتل احلس

ــة بدأت  القضي أن 
عن  بإستشهاده، 
ــة  املتحدث ــق  طري
ــة  مي عال إل ا
 ، ــمية ش لها ا
ــق  بح ــت  فكان
ــة،  القم ــرأة  امل
واألسطورة، وجبل 
ــر خالل تلك  الصب
ــي  الت ــب  املصائ
والرزايا  ــا،  به أملت 
ــا  عاصرته ــي  الت
ــي  ف ــتها  وعايش
الشريفة،  حياتها 
ــف،  تضع ــم  فل
ولم  ــع،  تتراج ولم 
ــي أحلك  ف ــردد  تت
ــون  ــروف، لتك الظ

قدوة لكل نساء البشرية.
ــذا يجب على املرأة قول  ــا املرأة فإننا قد أنصفنا اجملتمع، ل ــى ما أنصفن مت
ــا وتنتصر  ــجل حضوره ــد حان الوقت لتس ــع التغيير، وق ــا لصن كلمته
ــعور املواطنة لدى أسرتها، وأن حتسم خياراتها ليشرق  للوطن، وتنمي ش
ــا دامت حقوق  ــتقبل بيتها ومجتمعها، فال حقوق م ــتقبلها، ومس مس
املرأة منقوصة، وال أمان ما دامت خائفة، وال تطور ما دامت متأخرة، وال أمل 
ــعر باخلسارة، وعليه فعملية  ــرة، وال إنتصار ما دامت تش ما دامت منكس

اإلنصاف تنتج عدالة إجتماعية، تلقي بظاللها على اجملتمع بأكمله.
ــيء، لكن  ــود الذي يصيب املرأة ال يتحمله ديننا، فقد كرمها بكل ش اجلم
ــاط اجملتمعية صاحبة الذهنية املتخلفة حولها، هي التي ترهقها  األوس
فتبدو مكبلة، محبطة، منطوية، جاهلة، وعاجزة، ومصادرة في حقوقها، 
ــعرا الرجال اليوم بأهمية  وإال فالنهج الفاطمي والزينبي كفيالن، بأن يش
ــاج، واملطالبة باحلقوق في مدننا اجلنوبية  ــرأة في التظاهر، واإلحتج دور امل
ــا املصيرية حتتاج الى  ــص اخلدمات، فالقضاي ــينية، الثائرة على نق احلس
نساء عظيمات، يحولنَ القيود الى رموز للحرية والشموخ، وبالتالي فإننا 
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ــة واإلمالئية،  ــاء النحوي ــوع في األخط ــدف تالفي الوق به
واحلفاظ على سالمة املادة فكريا، نأمل من اخواننا الكتاب 
ــلوا الينا ابداعاتهم مطبوعة على قرص (سي دي)،  ان يرس

وليست مكتوبة بخط اليد. 
مع اإلعتزاز واحملبة

تنويــه..إلى كتابنا األعزاء

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

امل الياسري

 خارطة طريق
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عالء محمد ناجي

ــاف من الظواهر  تعد جرمية االختط
ــرة  اخلطي ــة  االجتماعي ــم  واجلرائ
ــر احلياة  ــار على جوه ــا من آث ملا له
االجتماعية واالنسانية وهي احلرية 
ــخصي. واالختطاف هو:  واالمن الش
ــر ومؤثر يتضمن  فعل إجرامي خطي
نقل اخملطوف من قبل اجلاني وفصله 
ــه  ومكان ــيرته  وعش ــه  عائلت ــن  ع
ــة عمدية الى مكان  األصلي بطريق
ــه ومراقبته  ــر بهدف االحتفاظ ب آخ

بشدة. 

خصائص جريمة االختطاف
ــأ  يلج ــذ:  التنفي ــي  ف ــرعة  الس
ــتواهم،  ــون، مهما كان مس اخلاطف
ــذ لتجنب  ــرعة في التنفي الى الس

االنكشاف ومن ثم العقوبة.
ــة:  ــي للعملي ــر العقل ــة التدبي دق
ــاذ  اتخ ــى  ال ــون  اخلاطف ــعى  يس
ــة احملكمة  ــراءات العقلي كافة اإلج
ويتدارسون جميع الطرق التي تؤدي 
ــاض على الضحية. البد  الى االنقض
ــول أن عملية االختطاف في  من الق
مرحلة التدبير قد تستغرق ساعات 
ــنوات  ــهورا أو حتى س ــا أو ش أو أيام
ــوع  ــع ن ــاً م ــب طردي ــك يتناس فذل
الضحية املراد خطفها. وعليه كان 
االختطاف ظاهرة تظهر في اجملتمع 
ــكل فجائي وال قاعدة وال قانون  بش
لها، فقد يستعمل لعملية اخلطف 
ــه الضحية  ــتميل ب اخلداع وهو يس
ــا  ــى إرادته ــر عل ــأنه أن يؤث ــن ش وم
ــتخدم  ــد يس ــا، وق ــلبها الرض ويس

ــذب  ــة الك ــواء بإحاط ــل س التحاي
ــزه بأوراق  ــة أو تعزي ــر خارجي مبظاه
ــاف جرمية  ــإن االختط ــزورة. لذا ف م
قصدية التكون بنية بريئة فوجودها 
ف  ــق باخملتطِ ــراض تتعل مرتبط بأغ

ونواياه جتاه اخملطوف وجتاه اجملتمع.

التشخيص االجتماعي لجريمة 
االختطاف

ــاف أكثر  ــة االختط ــت جرمي اصبح
انتشاراً بعد الغزو االميركي للعراق 
ــتقرار  ــدام االمن واالس ــةً النع نتيج
وانتشار الفوضى والفساد في كافة 
ــاته االجتماعية، فضال عن  مؤسس
تداخلت  لذا  العشائرية،  الصراعات 
ــة  ــة واقليمي ــل محلي ــا عوام فيه
ــت في زيادة انتشار  وعاملية انعكس

هذه اجلرمية.
ــرى الباحثون  ــرة، ي  اما عن دور االس
بانها من اهم املقومات االجتماعية 
املؤثرة في تكوين شخصية الفرد في 
ــؤولة  اجملتمع وذلك ألنها تكون مس
ــه  وإصالح ــاده  وإرش ــه  تربيت ــن  ع
ــليمة،  ــرق الس ــو الط ــه نح وتأهيل
ــتقبله في  ــد مس ــن حتدي ــال ع فض
ــى عكس  ــة، عل االجتماعي ــاة  احلي
ــرة املتصدعة واملفككة فإنها  االس
ــوء الظاهرة  تلعب دوراً مؤثر في نش
ــة وذلك من خالل ما يتلقاه  االجرامي
ــية وحرمان  ــرد من معاملة قاس الف
ــال عن إصابة  ــي واهمال، فض عاطف
ــرة بخلل او مرض  ــد أعضاء االس اح
نفسي او ضغط او اضطراب او طالق 
ــن وغيرها من  ــد الوالدي ــوت اح او م

الظواهر االجتماعية والنفسية. 
ــي عامال  ــد املناخ املدرس ــك يُع كذل
ــرد  ــيد الف ــني وترش ــي تلق ــرا ف مؤث
ــق متابعته  ــن طري ــا يتم ع ــذا م وه
ــل بعض  ــن قب ــةً م ــه خاص ومراقبت

ــي  املربيني التربويني، فاملناج املدرس
يغذي روح االنتماء للجماعة وينمو 
القدرات واملهارات من اجل التواصل 
في الدراسة، في حني اذا كان املنهاج 
ــاعد  ــر مالئم فانه يس ــي غي املدرس
ــرة وخاصة  ــذه الظاه ــراز ه ــى اب عل
ــية من  اذا واجه الفرد معاملة قاس
ــني. فاملعاملة  ــني التربوي بعض املرب
ــى جلوء  ــد تؤدي ال ــية هذه ق القاس
ــي  التالميذ الى خارج اإلطار املدرس

وعدم االنتظام في متابعة الدوام.
زيادة على ذلك، فان الفقر والبطالة 
ــروات  للث ــادل  الع ــع  التوزي ــدم  وع
ــات اجملتمع  ــات بني جميع فئ واخلدم
ــروز هذه  ــرة في ب ــل مؤث ــا عوام أيض
ــن  م ــرد  الف ــان  فحرم ــرة.  الظاه
ــة بالطرق  ــباع حاجاته الضروري اش
ــروعة ما قد يدفعه في النهاية  املش
ــة التي  ــبيل اجلرمي ــلوك س ــى س إل
ــة االختطاف  ــذ صورة جرمي قد تتخ
ــة. وهذا  ــزاز وطلب الفدي بغية االبت
ماحصل في ظل احلصار االقتصادي 
ــة  ــات االجتماعي ــروب والصراع واحل
والسياسية التي عاشها العراق في 

الوقت الراهن.
ــدة عبر  ــة الواف ــد الثقاف ــا وتع كم
ــينمائية  الس ــة  الفني ــال  االعم
والدرامية عامال مؤثرا في بروز جرمية 
االختطاف، اذ شجعت بعض االفراد 
على ممارسة وتقليد بعض املشاهد 
ــدم خضوع  ــة، ناهيك عن ع اجلرمي
البرامج الفنية والثقافية الى رقابة 
ــل هذه  ــا يجع ــة م ــات اخملتص اجله
البرامج غير هادفة وفارغة املضمون 
ــتراتيجية  ــة املنبثقة من اس والرؤي
ــذا  ل ــم،  والتعلي ــة  للتربي ــاملة  ش
ــة  ــال الفني ــب االعم ــت اغل اصبح
ــف والتطرف وااللفاظ غير  تثير العن

ــات الرذيلة وأحياناً  األخالقية وكلم
ــهوات  ــض الغرائز والش ــا يثير بع م
ــاهد  ــذا مما يقدم او يدفع املش كل ه
ــط بيئة تعاني من  الى تقليدها وس
ــة وفقدان  ــم والتربي ــف التعلي تخل

وسائل الترفيه والتعلم.
ــواردة  ال ــة  الثقاف ــكل  تش ــك  كذل

ــروز ظاهرة  ــي ب ــارج مؤثرا ف ــن اخل م
ــة عبر االعمال  ــاف اإلجرامي االختط
ــاهد  ــا تتضمنه من مش ــة وم الفني
ــرام وتكون  ــى العنف واالج تدعو ال
ــكاد تنعدم  ــي بلد ت ــر ف ــة أكث فاعل
ــائل الترفيه ويفتقد  ــه كافة وس في
ــي.  واالمن ــي  السياس ــتقرار  لالس
ــاف  االختط ــورة  ــرز خط تب ــك  كذل
ــر  ــت اداة للتأثي ــا اصبح ــي كونه ف
السياسي وابعاد اخلصوم املعارضني 
ــطني  ــة واعالميني وناش ــن ساس م

مدنيني.

التشــخيص القانونــي لجريمة 
االختطاف

نظراً خلطورة هذه اجلرمية وبشاعتها 

وانتهاكها حلرية االنسان، اال انه البد 
ــي املرتكب لهذه  ــة اجلان من معاقب
اجلرمية، ولهذا يذهب فقهاء القانون 
ــلوك  ــاف هو كل س ــى ان االختط ال
ــل اجملني عليه  ــه اجلاني بنق يقوم ب
ــكان اخر  ــه األصلي الى م من مكان
ــه ويخضع الى  ــدف االحتفاظ ب به
رقابة شديدة من قبل اخملتطفني. لذا 
نص قانون العقوبات العراقي (١١١) 
سنة (١٩٦٩) في املادة ٤٢١ من قانون 
العقوبات على انه (يعاقب باحلبس 
ــخص او حجزه  ــى ش ــن قبض عل م
ــيلة  ــه بأية وس ــن حريت ــه م او حرم
كانت بدون امر من سلطة مختصة 
ــي تصرح فيها  ــر األحوال الت في غي
ــة وتكون العقوبة  القوانني واألنظم
ــنة  ــجن مدة ال تزيد على ١٥ س الس
وخاصة اذا كان الفاعل متنكرا بزي 
مستخدمي احلكومة او حمل عالمة 
رسمية مميزة له إضافة الى التهديد 

ــب واالنتقام)، بينما  بالقتل والتعذي
ــاف بطريقة  ــة جرمية االختط عقوب
ــة فقد نصت عليها  االكراه او احليل
ــادة ٤٢٢ من قانون العقوبات على  امل
ــه او بواسطة  (ان من خطف بنفس
ــة حدثاً  ــراه او حيل ــر اك ــره وبغي غي
ــن العمر،  ــرة م لم يتم الثامنة عش
ــجن مدة (١٥) سنة اذا  يعاقب بالس
ــجن مدة  كان اخملطوف انثى او بالس
عشر سنني اذا كان ذكراً). ويستفيد 
ــرع قد فرق في هذا  من ذلك ان املش
ــوص بني حالتني االولى خطف  اخلص
االحداث والبنات ممن لم يبلغوا (١٨) 
ــل او االكراه،  ــة بالتحاي ــنة كامل س
ــة إذا مت خطفهم بدون حتايل  والثاني
ــة  ــون العقوب ــك تك ــراه، وبذل او اك
اإلعدام وغيرها من املواد والنصوص 

القانونية.
ــن خطورة هذه اجلرمية  وألجل احلد م
ــض التوصيات  ــع بع ــن وض ــد م الب

كاالتي: 
ــة  املعامل ــى  عل ــرة  االس ــث  ح  -١
ــال ومراقبتهم من  ــنة لألطف احلس

اجل التصدي للجرمية.
ــم قضائية  ــاء محاك ٢- ضرورة إنش
الذين  ــخاص  األش ــة  ملعاقب خاصة 
ــرون  يتاج او  ــال  األطف ــون  يغتصب

بأعضائهم اجلسدية. 
ــة  حال ــي  ف ــة  العقوب ــديد  تش  -٣
ــال القصر ذكرا كان  اختطاف األطف
ام انثى، وتشديد عقوبة اجلناة فيها 
ــة ومعرفة  ــم محاربة اجلرمي حتى يت

سبل الوقاية منها.
ــالم والثقافة  ــائل االع ــى وس ٤- عل
ــة  بالتوعي ــوا  يقوم ان  ــة  والتربي
ــر هذه  ــف مبخاط ــاد والتعري واإلرش

اجلرمية واثارها على االفراد واجملتمع.

* باحث َّـ مركز الفرات للتنمية 
والدراسات اإلسرتاتيجية

يسعى الخاطفون اُّـ 
اتخاذ كافة اإلجراءات 
العقلية اِّـحكمة 
ويتدارسون جميع 
الطرق التي تؤدي اُّـ 
االنقضاض على الضحية

 خالفنا حيث نراكم السلبيات
 وندمر االيجابيات لنمزق انساننا
 ومجتمعنا وذاكرتنا ووحدة
 تفكرينا اُّـ حلقات متضاربة
منفصلة بعضها عن بعض

 بدون اِّـرأة ال يوجد
 مجتمع أصالً ألنها
 تمثل نصفه وتسهم
 َّـ صناعة النصف اآلخر
 وبدونها ال تتحقق
اإلستمرارية والتوازن
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ــى احلذر  ــا حثها عل ــن فارين ولك
ــب  ــه يج ــى ان ــا ال ــاب منبه واج
ــط اال ينطلق وهو غير  على اخملط
ــان عملية  مكتمل العدة (من ش
ــو عند  الدخول عنوة الى مقديش
ــة قوات  ــن دون اضاف ــذا احلد م ه
ــتطيع االستفادة من  متابعة تس
السياسية  العملية  زخم مبادرة 
ــان بيان  ــرار (دي ــى تك ــتؤدي ال س
ــى االخفاق  ــيرا ال ــو ) كتب مش ف
ــي الهند  ــي عام ١٩٥٤ ف الفرنس

الصينية 
ــا ان الـ  ــا باالرين ايض ــغ فارين ابل
ــت  ــا ليس ــه « رمب ــي . اي . اي « س
ــريك االفضل جلهودهما ورمبا  الش

ــة حكيمة نظرا الى  هي نصيح
ــي البالد  ــى الفور ف ــرى عل ماج
ــال ان البنتاغون يبقى الرهان  وق

االفضل ..
ــي النهاية بنصيحته  وعملت ف
لكنن ستمر سنتان اخريان قبل 
ــن اقناع البنتاغون  ان تتمكن م
بتمويل مغامرات في الصومال .

ــتيالء احتاد  جلب في البداية اس
احملاكم االسالمية على مقديشو 
ــه العاصمة منذ  ــدوءا لم تعرف ه
سنني فاملدينة التي قسمها امراء 
احلرب اصبحت االن مفتوحة وبات 
ــي متضية نهارهم  االوالد احرارا ف
ــاطئ وقد ترعرعوا على  على الش
ــر ولم يروا في  ــد ميل من البح بع
ــه قط الن ذلك يعني  الواقع مياه

عبور منطقة امير حرب معاد .
ــات  ــن البيان ــلة م ــر ان سلس غي
ــك الصيف  ــا في ذل ــي اصدره الت
ــي احتاد احملاكم  ــباب ف جناح الش
ــيطر بالفعل  ــالمية وقد س االس
ــت الكثير من  ــاد دفع ــى االحت عل
ــاداة الزعماء  الصوماليني الى مع
اجلدد فقد حظرت االفالم االجنبية 
وكذلك مباريات كرة القدم واجبرت 
النساء على تغطية وجوههن اال 
ان االقل شعبية بينها كان احلظر 
على القات الورقة اخملدرة اخلضراء 
ــكاد جميع رجال الصومال  التي ي
لهم  لتجلب  ــا  يومي ــا  ميضغونه

نشوة لطيفة وممتعة .
ــي  ــنطن ف ــاوف واش ــى مخ واذك
ــريعة  ــق الش ــرض تطبي ــان ف ش
ــيل من برقيات  ــو س في مقديش
ــلمتها  ــي تس ــتخبارات الت االس
ــؤولني اثيوبيني  ادارة بوش من مس
ــروز مالذ امن للقاعدة  خافوا من ب
ــرقية وتتميز  ــى حدودهم الش عل
ــني  االثيوبي ــني  ب ــداء  الع ــة  حال

ــاض  وخ ــق  بالعم ــني  والصومالي
ــبعينيات حربا  الس ــي  البلدان ف
ــان منطقة اوغادين  اقليمية بش
ــى نزاع  ــي حتولت ال ــة الت االثيوبي
بالواسطة في احلرب الباردة حيث 
ساندت الواليات املتحدة الصومال 
ــوفيتي االثيوبيني  وزود االحتاد الس
ــوى ان  ــكرية س باالمدادات العس
ــوفيتي اعادة  سقوط االحتاد الس
خلط التحالفات في افريقيا كما 
ــي االرض اخذت  ان اماكن كثير ف
ــعينات وقد  ــي التس ــنطن ف واش
اعتراها القلق من انتشار االصول 
ــا  اثوبي ــى  ال ــر  تنظ ــالمية  االس
ــيحية بوصفها  ــا املس باغلبيته
ــات  للوالي ــة  طبيعي ــة  حليف

املتحدة.
ــي  ف ــن  م ــض  بع ــد  وج ــذا  وهك
ــنطن في االمر فرصة عندما  واش
ــؤولون االثيوبيون في  ــرع املس ش
احلديث على املكشوف عن امكان 
اجتياح الصومال لتفكيك  احتاد 
احملاكم االسالمية والشباب فقد 
ــليح  ــتراتيجية تس ــلت اس فش
ــرب لكن رمبا امكن  رعاع امراء احل
ــش االثيوبي القوة  ان يصبح اجلي
في  اجلديدة  ــة  البديل ــة  االمريكي
ــابيع  ــي غضون اس ــال وف الصوم
ــالميني على  ــتيالء االس على اس
مقديشو زار اجلنرال جون ابي زيد 
ــة االميريكية  ــن القيادة املركزي م
ــس ابابا  ــة ادي ــة االثيوبي العاصم

ــرق  ــة له على ش ــالل جول في خ
ــي اجتماعاته  ــال ف ــا وس افريقي
ــي . اي . ايه  ــؤولي الـ « س مع مس

ــفارة  ــي الس ــة ف «  وزارة اخلارجي
ــد يحتاج اليه  االميريكية عما ق
ــير  ــي اذا اراد الس ــش االثيوب اجلي

بدباباته صوب مقديشو 

اوضح ابي زيد ان الواليات املتحدة 
ــن تدفع اثيوبيا  بالرغم من انها ل
ــان ان  ــتحاول ضم ــاح س لالجتي

ــاح والتقى  ــزو بالنج ــل الغ يتكل
كذلك املسؤولني االثيوبيني وعرض 
ــتخبارات  االس في  ــاركتهم  مش
االميريكية عن املواقع العسكرية 
ــالمية داخل  ــم االس الحتاد احملاك
ــمح  ــنطن س الصومال وفي واش
مدير االستخبارات الوطنية جون 
ــار  ــه اقم ــي بتوجي ــو تن د نيغروب
لتزويد  الصومال  التجسس على 
ــورا مفصلة  االثيوبية ص القوات 
وقال مسؤول اميريكي عمل عام 
ــا اثيوبيا ان  ــس اباب ــي ادي ٢٠٠٦ ف
ــل االثيوبيني  الفكرة قضت بحم

على خوض حربا .
ــاح  ــان االجتي ــن ش ــه م ــا ان كم
ــاء ملهمات  ــي توفير الغط االثيوب
ــل  ــي داخ ــدوس االمريك الكومان
ــدى  ــن اح ــا م ــال انطالق الصوم
ــة زراعة النب  ــد في منطق القواع
ــا ازداد  ــا وعندم ــرق اثيوبي في ش
االعتقاد في صيف وخريف ٢٠٠٦ 
ــد جتتاح  ــة ق ــوات االثيوبي ان الق
الصومال وصل عناصر من كتيبة 
ــة  للبحري ــة  التابع ــاءات  االنش
ــدة « ديره داوا  ــة الى قاع االمريكي
ــرق  ــد ثالثمئة ميل ش ــى بع « عل
اديس ابابا ومن الناحية الرسمية 

ــاءات  ــة االنش ــود كتيب ــاء جن ج
ــانية فقد اغرقت  في مهمة انس
الغادرة السهول احمليطة  االمطار 
بـ « ديره داوا «  وارسلت جدارا من 
ــرة اقدام تكسر  املاء بارتفاع عش
ــود كتيبة  ــة وهم جن ــر املدين عب
االنشاءات في نصب اخليم وتوفير 
ــة  العاجل ــة  الطبي ــاعدة  املس
ــرات االالف من الناس الذين  لعش

رتهم الفيضانات . هجّ
ــدادات  االم ــب  جان ــى  ال ــن  ولك
ــرعت ايضا طائرات  االنسانية ش
ــي -١٣٠/ الواصلة الى  ــل /س النق
ــدات  املع ــحن  ــي ش ف داوا  ــره  دي
ــوات  الق ــن  م ــة  جملموع ــة  احلربي
ــدوس  ــة وكومان البحري ــة  اخلاص
ــذوا يتقاطرون  ــوة دلتا الذين اخ ق
ــدة  ــن وح ــزء م ــا كج ــى اثيوبي ال
ــتركة  ــرية تابعة للقيادة املش س
ــى (قوة  ــة تدع ــات اخلاص للعملي
ــت  وقض  (٨٨ ــة  اخلاص ــات  املهم
ــتخدام االجتياح  باس ــم  خطته
االثيوبي للصومال غطاء للدخول 
ــاردة كبار عناصر  ــى البالد ومط ال

احتاد احملاكم االسالمية .
ــال  ــي الصوم ــة ف ــزت املهم اجي

ــدره دونالد  ــب االمر الذي اص مبوج
ــمح  ــي ٢٠٠٤ ويس ــفليد ف رامس
ــريني  العكس ــدوس  للكومان
ــدان محظورة  ــي بل ــل ف بالتغلغ
ــود االمريكيني  ــا على اجلن تقليدي
ــي / يناير  ــي مطلع كانون الثان وف
ــى هدير اول  ــب عل بعد ايام وحس

طوابير

 الدبابات االثيوبية وهي تعبر حدود 
ــات املدفعية  ــروع بطاري وعلى ش
ــكرية  العس ــآت  منش دك  ــي  ف
ــالمية  التابعة الحتاد احملاكم االس
ــي الصومال بدات  في جنوب غرب
قوة املهمات اخلاصة ٨٨ مهماتها 

ــة  ــق باجملموع ــالد واحل ــل الب داخ
ــن « الثعلب  ــراء في املراقبة م خب
ــس  التجس ــدة  وح ــادي»   الرم
ــرية التابعة للبنتاغون التي  الس
ــمها  ــآل االمر اس ــتغير في م س
الرمزي الى « قوة املهمات اخلاصة 
ــة  ــت اجملموع ــة « ونقل البرتقالي
ــمح لها  ــزة متخصصة تس اجه
ــادة احتاد احملاكم  بتعيني مواقع ق
مكاملاتهم  باعتراض  ــالمية  االس

الهاتفية .
ــوات املهمات  ــى ق ال ــة  وباالضاف
ــي  ــة وصلت طائرتا (اي س اخلاص
 ١٠٥ ــع  مبداف ــلحتان  مس  (١٣٠
ــغ الى  ــات غاتلين ــم وبرشاش مل
املطار في شرق اثيوبيا وشنتا في 
مطلع كانون الثاني يناير هجوما 
ــرة للصيادين في  على قرية صغي
ــال  ــوب الصوم ــتقنعات جن مس
ــى معلومات  ــتنادا ال وحتركتا اس
بان عدن حاشي فرح عيرو مختبئ 
ــة «راس كامبوني»  فتش  في قري
في  واالثيوبيني  االمريكيني  اجلنود 
ــى وابل  ــاعات عل ــد س ــرب بع احل
الصواريخ فعثروا على جواز سفر 
ــاء وافترض  ــا بالدم ــرو ملطخ عي

ــتمر حيا  ــون انه لن يس االمريكي
وقتا طويال لو انه جرح في الغارة 
لكن لم يثبت احد من املكان الذي 
ــرات «اي  ــذت طائ ــب اليه ونف ذه
ــلحة غارة ثانية  ــي ١٣٠) املس س
ــبوعني مستهدفة  بعد ذلك باس
ــالميا اخر لكن الهجوم  قائدا اس
ــدال من  ــني ب ــل مدني ــى قت ادى ال

ــاءت املهمات  ــو . ج ــدف املرج اله
ــال في مطالع  اخلفية في الصوم
ــاعد  ــة س ــج مختلط ٢٠٠٧ بنتائ
واالستخبارات  االمريكيون  اجلنود 
ــوب  ــر جن ــي عب ــوم االثيوب الهج
الصومال وادى ذلك الى االنسحاب 

السريع لقوات احملاكم االسالمية 
ــتركة  ــة القيادة املش ــن مهم لك
ــي  ف ــلت  فش ــة  اخلاص ــوات  للق
ــار القاعدة  ــر او قتل اي من كب اس
ــة  خلي ــر  عناص او  ــالميني  االس
ــؤولني عن تفجيري  القاعدة املس
ــفارتني في ١٩٩٨ وامكن متاما  الس
ــن املطاردة الضيقة  مبا هو ابعد م
اعتبار االحتالل االثيوبي للصومال 

االكبر كارثة .
ــاندت ادارة بوش العملية سرا  س
ــع اجلنود  اعتقادا منها انه في وس
ــالمية  ــاد احملاكم االس ــراج احت اخ
ــة  ــر احلماي ــو وتوفي ــن مقديش م
االنتقالية  للحكومة  العسكرية 
ــا االمم املتحدة حقق  التي تدعمه
ــن  ــدف االول لك ــك اله ــزو ذل الغ
ــرة لم  ــة الفقي ــة االثيوبي احلكوم
ــرة في انفاق  متتلك مصلحة كبي
ــاء جنودها في الصومال  املال البق
ــة  االنتقالي ــة  احلكوم ــة  حلماي
ــابيع  ــي غضون اس ــدة وف الفاس
ــن كبار  ــاء القتال اعل ــى انته عل
املسؤولني االثيوبيني انهم حققوا 
اهدافهم العسكرية وشرعوا في 

احلديث علنا عن االنسحاب .
شن اجليش االثيوبي حملة دامية 
ــض اعدائه  ــد ابغ ــوائية ض وعش
ــون  االثيوبي ــود  اجلن ــتخدم  واس
تكتيكات كينية غير مالئمة ورموا 
ــواق  ــة في االس ــف املدفعي بقذائ
املكتظة واالحياء الكثيفة وقتلوا 
االف املدنيني وانهار االنضباط في 
ــرع اجلنود  الصفوف االثيوبية وش
ــات  ــب واالغتصاب ــورة النه ــي ث ف
اجلماعية وحتدث شاب في مقابلة 
ــة (هيومان  ــه منظم ــا مع اجرته
رايتس ووتش ) التي ال تتوخى الربح 
انه شاهد االثيوبيني يقتلون والده 

ثم يغتصبون والدته وشقيقاته .
ــود االثيوبيون  ــول االحتالل اجلن حت
ــار في عملية  ــني الى ازده املكروه
التجنيد التي يقوم بها (الشباب) 
وزرع  ــم  قوته ــت  تعاظم ــن  الذي
ــفة على  ــوات ناس ــردون عب املتم
ــائل  ــتخدموا وس ــات واس الطرق
حرب العصابات التي استخدمها 
ــي  ف ــون  املقاتل ــر  كبي ــاح  بنج
ــع  واندف ــتان  وافغانس ــراق  الع
الصومال  ــى  ال االجانب  املقاتلون 
واستحضرت املواقع اجلهادية على 
ــال)  اخلائن  ــم (ابو رغ االنترنت اس
الشهير في الدين االسالمي الذي 
ساعد اجليش االثيوبي في السير 
الى مكة وجاء املقاتلون من املغرب 

ومن اجلزائر .
ــوتا ولم  ــا من منيس ــاؤوا ايض وج
ــزو  ــى الغ ــل عل ــت طوي ــض وق مي
ــرون  ــد عش ــى صع ــي حت االثيوب
طالبا اميريكيا من حي مقديشو 
ــرة في «مينيا بوليس» الى  الصغي
ــرات وتوجهوا الى الصومال  الطائ
ــيحيني الغزاة  ــاد ضد املس للجه
ــد الذي  ــروى احم ــن بينهم ش وم
ترك الدراسة في املعهد احلكومي 
واحب كرة السلة وامضى معظم 
ــة  مقرف ــال  باعم ــوم  يق ــه  ايام
ــراب  ــي ال ــات اغان ــظ كلم ويحف
ــق اوجه من جراء  ــد بلغ به احلن وق
الصومال  ــى  ال االثيوبيني  ــول  وص
ــق طريقه الى القرن االفريقي  فش
حيث التحق بـ«الشباب» وقاد في 
ــنة  ــرين االول  اكتوبر من الس تش
التالية سيارة محملة باملتفجرات 
ــى حكوميا في  ــا مبن ــدم به وص
ــمال  بورتالند وهي منطقة في ش
الصومال وبات اول مفجر انتحاري 

امريكي على االطالق .

ال
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من شان االجتياح االثيوبي توفري 
الغطاء ِّـهمات الكوماندوس 

االمريكي داخل الصومال
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شرع اِّـسؤولون االثيوبيون َّـ الحديث 
على اِّـكشوف عن امكان اجتياح الصومال 

لتفكيك  اتحاد اِّـحاكم االسالمية
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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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الوطني  وفد منتخبنا  االردن  الى  اليوم متوجها  بغداد  يغادر 
اسيا  غرب  بطولة  في  للمشاركة  القدم  بكرة  للناشئني 
التاسع  ولغاية  االول  بني  ما  عمان  العاصمة  تضيفها  التي 
نهائيات  في  للمشاركة  حتضيراته  ضمن  املقبل  الشهر  من 
اسيا املقررة ان حتتضنها العاصمة املاليزية كواالملبور ما بني 
االول  تشرين  شهر  من  السابع  ولغاية  ايلول  من  العشرين 
العام، وبحسب املدير االداري للمنتخب علي وهيب  من هذا 
للمنتخبات  الفني  املؤمتر  اقامة  سيشهد  الثالثاء  غدا  فان  
واليابان  واالردن  العراق  وهي  البطولة  في  املشاركة  اخلمسة 
والهند واليمن حيث من املقرر ان تلعب البطولة بنظام الدوري 
اكبر  الذي يجمع  الفريق  اللقب  يحرز  ان  واحدة على  ملرحلة 
رصيد من النقاط، وتابع ان عضو احتاد كرة القدم سعد مالح 

سيرأس الوفد اضافة الى ٣٣ شخصا اخرين هم املدير االداري 
علي وهيب ومدرب املنتخب علي هادي وشاكر محمد صبار 
مساعدا للمدرب وعلي حسني مشربت مدربا حلراس املرمى 
وعباس لعيبي مدربا للياقة البدنية وعبدالرحمن طه ومحمد 
جوهر معاجلني وجبارمزعل وعمار زهير اداريني اضافة الى ٢٣ 
العبا هم محمد حسن ووعي موحان ومحمد احمد ومحمد 
الباقر كرمي ومصطفى احمد ومصطفى رميض وحسني عمار 
وعبدالرزاق  احمد  ومرتضى  وعباس محسن وحسني جاسم 
قاسم وساجد عباس وحسن سلمان وحسني فالح ومؤمل 
جاسم  وسجاد  صادق  ومحمد  محمد  ورسول  عبدالرضا 
هاني  ومصطفى  حسن  واحمد  ماجد  وعباس  رزاق  ومرتضى 

وحسني كرمي.

احراز  في  تاريخية  فرصة  الشبابي  منتخبنا  اضاع 
امس  اختتمت  التي  اسيا  نهائيات  في  الثالث  املركز 
نظيره  امام  خسر  عندما  البحرين  في  السبت  االول 
باملركز  ليكتفي  ثالثة  مقابل  واحد  بشوط  التايلندي 
احسن  يكون  ان  ميكن  كان  انه  برغم  اجناز  في  الرابع 
تاريخيا كسبنا من خالله  اجنازا  يبقى  انه  اال  كان  مما 
لها  سيكون  التي  اجلميلة  املواهب  من  رائعا  جيال 
وعدم  االعداد  فقر  برغم  املستقبل  في  كبير  شان 
وجود قاعة خاصة باللعبة.منتخبنا الشبابي صاحب 
الترتيب احلادي عشر اسيويا الذي لم يعتد ان يخوض 
ندا  يقف  ان  متكن  قصير  وقت  في  متعاقبة  مباريات 

اسيويا  اخلامس  املصنف  التايلندي  املنتخب  امام 
التي خسرها تسير  الثالثة  املباراة  وكانت اشواط 
بشكل متقارب اال ان التايلنديني جنحوا في العودة 
بفارق  االول  الشوط  االخيرة ليكسبوا  النقاط  في 
ليفرض  منتخبنا  وعاد   ،٢٥-٢٣ وبنتيجة  نقطتني 
الوانه على الشوط الثاني منهيا اياه بفارق ٧ نقاط 
وبنتيجة ٢٥-١٨ لكن صفوفه وبسبب االداء املرتبك 
الواضح  البدني  االجهاد  نتيجة  العبيه  من  لعدد 
كناصر جميل وغيث نعمه وماهر عدنان اثر بشكل 
كبير في ادائهم في الشوط الثالث الذي خسرناه 
ب٢٠ نقطة مقابل ٢٥. وفي الشوط الرابع الذي كان 
لشوط  الذهاب  من  نتمكن  لكي  به  نفوز  ان  يتوجب 
تغييرات  اجرى  يحيى  سعد  املدرب  ان  وبرغم  فاصل 
حيدر  باحمد  زج  عندما  جديدة  دماء  لبث  عديدة 
وجنح  جابر  وعلي  محمد  ومنتظر  عبدالكرمي  وعبداهللا 
بذلك الى حد ما لكن سرعان ما استغل التايلنديون 
ضعف العبينا بالدفاع ويحولوا تاخرهم من ١٧-٢٠ الى 
فوز بفارق نقطتني وبنتيجة ٢٦-٢٤ مع االشارة الى ان 
حكم املباراة االول اضاع علينا فرصة التقدم بالنقطة 
٢٥ عندما كانت تشير النتيجة الى التعادل ٢٤-٢٤ اال 
اخلط  مراقب  اشارة  برغم  امللعب  الكرة خارج  انه عد 

القريب منها.

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

لذا اقتضى التنويه 

@È��ÌÏ��‰��m

ــوت االوملبي  ــات ملعب الك ازدانت مدرج
ــرح وهي  ــج الف ــرج) مبباه ــف متف ( ٢٠ ال
ــي مألت  ــوع الغفيرة الت ــتقبل اجلم تس
ــل االفتتاح في  ــات امللعب في حف مدرج
ــط  ــيبقى في ذاكرة جماهير واس يوم س
ــكر  والش ــاف  بالهت ــل  اجلمي ردت  ــي  الت
ــة  ــباب والرياض ــى وزارة الش ــان ال والعرف
ــت امللعب  ــت، وافتتح ــدت فأوف التي وع
ــاكل الفنية التي ادت  الرياضي رغم املش
ــباب  ــه، غير ان تدخل وزير الش ــى توقف ال
ــني عبطان  ــيد عبد احلس ــة الس والرياض
ــرة اثمرت عن والدة الصرح  وجهوده الكبي
الكبير الذي سيسهم في تطور الرياضة 

في محافظة واسط.
ــور الوزير عبطان  ــوزارة بحض واحتفت ال
ومحافظ واسط محمود مال طالل ورئيس 
ــة العراقية رعد  اللجنة االوملبية الوطني
ــؤولني، بافتتاح  ــن املس ــودي وعدد م حم
ــبت في  ــس االول الس ــاء ام ــب مس امللع
ــدرة موظفي  ــدت ق ــة اك ــية جميل امس
الوزارة على حتدي الصعاب واجناز املشاريع 
ــح  اصب ــي  الت ــرة  الكبي ــتراتيجية  االس
صداها يالمس احمليط اخلارجي، فيما كان 
توافد اجلماهير بشكل مبكر ميثل رسالة 
بليغة على تعطش اجلماهير لرؤية الوليد 
ــات امللعب  ــألت مدرج ــى امت ــد حت اجلدي
ــم تنقطع  ــة، ول ــالق االحتفالي ــل انط قب
ــالم العراقية  ــن الهتاف والتلويح باالع ع

واجلميع يشعر بالفخر واالعتزاز.

عبطان يشيد بتضحيات الشهداء
ــة بصحبة  ــباب والرياض ــل وزير الش ودخ
ــة االحتفال،  ــى منص ــهداء ال ــاء الش ابن
ــهداءنا االبرار وتضحياتهم  مستذكرا ش

وجرحانا عافاهم اهللا وشبابنا في قواتنا 
ان  ــا  ــا، منوه ــع صنوفه ــة بجمي االمني
الشكر احلقيقي واسمى امارات العرفان 
ــد ان نقدمها البطال قواتنا  والتمجيد الب
ــعبي البواسل  ــد الش ــلحة واحلش املس
الذين يذودون عن الوطن بالغالي والنفيس 
ويقدمون التضحيات من اجل ان ننعم مبا 
يتحقق حتت ظل عطائهم الثر، كما بارك 
ــابقت  ــة االصيلة التي س اجلهود اخمللص
ــوة عن معدن الرجال  الزمن وافصحت بق
احلقيقي في عراقنا الصامد حيث اثمرت 
وزارة  ــبي  ملنتس ــة  املبارك ــود  اجله ــذه  ه
ــهم من  ــباب والرياضة ولكل من اس الش
الوزارات االخرى واحلكومة احمللية ورياضي 

واسط في اقامة هذا احلفل البهيج.
ــهداء  ثم قدم املايكرفون الحدى بنات ش
ــب الكوت  ــاح ملع ــأذن بافتت ــط لت واس
ــة تزين  ــاب الناري ــق االلع ــي لتنطل االوملب
ــماء مدينة الكوت، مستدركا اقوالها  س
ــتحق والعراق  ــعب يس ــخ ان الش للتاري
ــتحق،  تس ــهدائنا  ش ــاء  ودم ــتحق  يس
ــل ان يبقى  ــنقدم كل ماميكن من اج وس

ــي املقدمة بجميع امليادين، انها  العراق ف
ثورة اعمار وبناء وخدمات للعراق وشعبنا 

ورجالنا في املستقبل.
ــبورت  ــركة س ــه القى مدير ش ــن جانب م
ــروع  ــتم االيطالية املنفذة للمش سيس
ــركة  ــي كلمة الش ــالح منف ــور ف الدكت
ــادة باجلهود التي بذلتها الوزارة من  باالش
اجل اجناز امللعب، مبينا ان مدة االجناز بعد 
ــعة  ــب بلغت مايقارب التس ــادة امللع اع
ــة وصلت الى ٣٦  ــهر وبكلفة اجمالي اش

مليار دينار.

فقرات متنوعة 
وشهد حفل افتتاح ملعب الكوت االوملبي 
ــا فيلم عن مراحل  فقرات متنوعة، ابرزه
اجناز امللعب ومعالم مدينة الكوت، ولوحا 
ــالم ولوحا فنيا  ــتعراضيا حلاملي االع اس
وفعاليات رياضية ملركز املوهبة الرياضية 
ــاعر احمد  ــط، وفقرة فنية للش في واس
ــة للمطرب رضا  ــالت غنائي الذهبي ووص
اخلياط، ومباراة جمعت جنوم ورواد واسط 
مع جنوم ورواد املنتخبات الوطنية، ومسك 

اخلتام مباراة فريقي الكوت واملوصل.

ملعب مطابق لشروط فيفا
ــاحة ٧٥ الف  ــروع على مس ــيد املش وش
ــتيعابية ٢٠ الف  ــة اس ــر مربع وبطاق مت
ــى ١٧ بوابة خارجية  ــرج ويحتوي عل متف
ــخصيات الـ لدخول وخروج اجلماهير وش

vip واربع مرائب للسيارات وعدد كبير من 
الغرف منها غرف احلكام واملشرف الفني 
ــي وقاعات املؤمترات الفنية  واالداري واالمن
ــي  ــل التلفزيون ــرف النق ــة وغ والصحفي
ــعافات  ــطات وغرف االس ــص املنش وفح
ــروط  ــرف الطبية وهي مطابقة لش والغ
ــدم (فيفا) فضال  ــاد الدولي لكرة الق االحت
ــاح الوزاري  ــب واجلن ــرف مدير امللع عن غ
ــاك مصلى  ــة وهن ــدد ثالث ــات ع وكافتري
ــم  اجل ــات  وقاع ــن  االم ــرف  وغ ــازن  ومخ
ــر ٢٩١ مرافق  ــن توف ــال ع ــة فض الرياضي
ــازع لالعبني  ــة واربع من وحمامات صحي
ــة  اجله ــن  م ــر  التذاك ــع  لبي ــة  و١٢ غرف
الشرقية للملعب وثالث غرف للمعلقني 
ــيطرة فضال عن جتهيزه  وثالث غرف للس

ــاه  ــات مي ــر وخزان ــم كبي ــدات بحج مبول
ــقي  ــة ومنظومات احلريق والس عدد اربع
ــة حتلية املياه RO ومحطات رفع  ومنظوم

املياه الثقيلة ومياه االمطار. 
ــى ٢٠٦ بروجكتر  ــا يحتوي امللعب عل كم
ــئ ايطالية و٣٦  النارة الساحة من مناش
بروجكتر النارة املدرجات وهناك شاشتان 
مبساحة ٤٢ متر مربع ايطالية املنشأ، ومت 
ــة صوت متكاملة  جتهيز امللعب مبنظوم
ــماعة  ــدد ٢٦ س بع ــة  ــة وخارجي داخلي
ومنظومة كاميرات متكاملة، موضحا ان 
ــئ ايطالية بعدد ٢٠  الكراسي من مناش
الف كرسي وهناك قاعة الـ vip التي حتوي 
١٠٠ كرسي فضال عن توفر ٦٣ كرسي مع 
ــة، وان  ــالم والصحاف ــة جللوس االع طاول
ــيكو  ــة امللعب من نوع هاير مكس ارضي
االيطالية والتي متتزج بني الثيل الطبيعي 
والصناعي وهي تنفذ الول مرة في العراق 
ــابه  ــط ومش ــرق االوس والثانية في الش
الرضية ملعب ريال مدريد االسباني ومتتاز 

بتحملها لدرجات احلرارة العالية .
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ــعب الدولي،  ــبح الش ــي مس ــوم، ف ــق، الي تنطل
ــاركة  ــباحة للمعاقني مبش ــة العراق بالس بطول
ــباحاً ميثلون ١٠ جلان فرعية مع ٥ أندية من  ٤٠ س

عموم محافظات العراق.
وقال رئيس احتاد السباحة في اللجنة الباراملبية، 
هاشم فرز، انه ستجري اليوم في مسبح الشعب 
الدولي بطولة العراق لسباحة اللجنة الباراملبية 
ــاركة عشر  ــتمر يوما واحدا فقط مبش والتي تس
ــف والديوانية وكركوك  ــة، وهي (النج جلان فرعي

ــى وبابل  ــان واملثن ــن وميس ــالح الدي ــى وص وديال
ــي (اجليش وذي  ــع ٥ أندية، ه ــرة) م ــال والبص وكرب
ــنونه ونادي البصرة).واشار فرز  ــراق وأش قار واالش
ــتعدادية  ــة تعد محط اس ــذه البطول ــى: ان ه إل
أولية لسباحينا قبل الدخول في منافسات دورة 
ــتقام في اندونيسيا، فضال عن  ــياد التي س االس
ــبابية املبدعة  ــاف املواهب والطاقات الش اكتش
ــتقطابهم وزجهم في  ــرض اس ــة لغ ــي اللعب ف

صفوف املنتخبني الوطني والشبابي.
واوضح رئيس احتاد اللعبة: من املؤمل ان يكون قد 

ــاء امس، التصنيف الطبي والوظيفي  جرى، مس
ــوم واحد،  ــالق البطولة بي ــل انط ــباحني قب للس
وسيتم ابعاد أي سباح من البطولة اذا لم يخضع 

إلى هذين التصنيفني.
ــهد  ــل ان تش ــول: نأم ــه بالق ــرز حديث ــى ف وأنه
ــع  جلمي ــاً  فني ــتوى  مس ــة  البطول ــات  منافس
ــتويني  ــالً على املس ــاركني فض ــباحني املش الس
ــي والتحكيمي كوننا نتطلع إلى اقامة  التنظيم

بطولة تليق باللعبة.

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

عندما يكون اجلبل شاهقا ال تهزه الرياح هكذا هو العراق 
ــل الذي يصارع على جميع اجلبهات في  فهو ذاك املقات
ــث نراه مرة في  ــاالت كافة ومنها اجملال الرياضي حي اجمل
ــرة القدم يعتلي املنصات ومرة في كرة الصاالت يتوج  ك
ــع ذوي االحتياجات اخلاصة  ــي العاب القوى يبدع وم وف
ــلة يكافح  ــي كرة الس ــمة الذهبية وف ــد االوس يحص
ــت ما وصفناه به في  ــول ألعلى املراكز واليوم يثب للوص
ــباب ها هو يصل ملصاف فرق  كرة الطائرة  ملنتخب الش
القارة اآلسيوية فتخيل بلدا بدون اي مقومات للنجاح 

تراه ينافس فكيف لو توفرت له االمكانات ؟ 
ـــ٤ الكبار في  ــبابي ضمن ال ــد وصول منتخبنا الش بع
آسيا الذي يعد من اهم اجنازات كرة الطائرة في البطولة 
ــد النتائج الطيبة  ــيوية املقامة في البحرين وبع االس
ــر جميع املنتخبات ذات الباع الطويل في البطولة  وقه
فإن هذا لم يأت من فراغ بل بعمل احتاد ومدرب والعبني   

ــك  بذل ــوا  حقق
ــا  تاريخي ــازا  اجن
والفوز على حامل 
ــب، املنتخب  اللق
ــي، في ربع  الصين
ــل  جع ــي  النهائ
ــر  تكب ــالم  االح
اما  ــر  فاكث ــر  اكث
منتخبنا  خسارة 
ــام  ام ــبابي  الش
ــا  كوري ــب  منتخ
ــي  ف ــة  اجلنوبي

ــيئا  ــذا ال يعني انهم لم يقدموا ش ــف النهائي فه نص
لكن في هذه املرحلة قدموا ما عليهم ووصلوا كأفضل 
ــراء ،فهذا  ــارة الصف ــتوى الق ــى مس ــات عل (٤) منتخب
ــتلزمات  ــر له مس ــب ان تتوف ــبابي يج ــب الش املنتخ
ــوا املنتخب  ــؤولني ان يدعم ــى من املس ــاح ونتمن النج
ــب ان تكون  ــه الى الوطني فيج ــكل خاص وترحيل بش

االنظار مسلطة على هؤالء االبطال .
ــا تعاني من  ــات لكنه ــن اخلام ــي م ــا ال تعان ان رياضتن
ــكوت وجعل  االهمال وقلة الدعم ومن هنا ال ميكن الس
ــندان عدم  ــال وس ــة االهم ــني مطرق ــال ب ــؤالء االبط ه
ــرة واالوملبية  ــاد الطائ ــل من احت ــام، يجب العم االهتم
والوزارة وبدعم حكومي لكي نحقق ما نصبوا اليه فهذا 
اجليل بامكانه فعل الكثير وها هم يطيرون بالعراق الى 
ــم طائرا بال اجنحة  ــيا فال جتعلوه مصاف عمالقة اس
وهم يتالقون آسيويا ونتمنى للكادر التدريبي والالعبني 
ــوا على ما قدموه وان تذلل الصعاب امامهم واال  ان يبق
ــدول جتنس وتدفع  ــل الننا نرى بعض ال ــوا هذا اجلي يركن
ــد ونحن اعطانا  ــن الدوالرات اليجاد العب جي املاليني م

اهللا تعالى خيرة الشباب فحافظوا عليهم .
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وقفة 

هشام كاطع الدلفي 
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 بغداد / 

 بغداد / 

رياضتنا ال تعاني من 
الخامات لكنها تعاني 
من االهمال وقلة الدعم 
ومن هنا اليمكن السكوت 
وجعل هؤالء االبطال بني 
مطرقة االهمال وسندان 
عدم االهتمام 
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جدد رئيس اللجنة االوملبية الوطنية 
العراقية رعد حمودي ثقته باملنتخب 
القدم بإمكانية حتقيق  االوملبي بكرة 
االلعاب  دورة  في  مشرفة  نتيجة 
منتصف  ستقام  التي  االسيوية 
العاصمة  في  املقبل  الشهر 

االندونسية جاكارتا.
التفقدية  الزيارة  خالل  ذلك  جاء 
اربيل  في  االوملبي  املنتخب  لبعثة 
االوملبية  اللجنة  رئيس  بها  قام  التي 
الثاني  النائب  برفقة  حمودي  رعد 
رئيس البعثة العراقية لدورة االلعاب 
االحتاد  ورئيس  حسن  فالح  االسيوية 
عبداخلالق  القدم  لكرة  املركزي 

مسعود. 
القدم  كرة  بعثة  طالب  حمودي 
بضرورة بذل املزيد من اجلهد واالصرار 
بنتيجة  اخلروج  اجل  من  والتفاني 
ايجابية في املسابقة، مبينا ان وسام 
كرة القدم يكاد يشكل حجر الزاوية 
عليه  واحلصول  العراقية  للمشاركة 
جانب  الى  للغاية  مميزا  شيئا  يعد 

االحتادات الرياضية االخرى.
بالعبي  الكبيرة  ثقته  حمودي  وجدد 
واالداري  الفني  وجهازهم  املنتخب 
مهم  اجناز  على  احلصول  بامكانية 

برغم الظروف الصعبة التي يعانيها 
ستذلل  انها  اجزم  والتي  الفريق 

بعزمية الالعبني واجلهاز الفني.
واعرب عن امله الكبير في ان يحقق 
األوسمة  احد  القدم  كرة  فريق 
املسابقة، مؤكدا ان هذه االمنية اراها 
ملسته  الذي  االصرار  خالل  من  قريبة 
بكم والذي سيذلل كل الصعاب التي 

اعترت مسيرة اعدادكم.
من جهته اكد رئيس البعثة العراقية 
جاكارتا  في  االسيوية  االلعاب  لدورة 
غامرا  شعورا  ”ان  حسن:  فالح 

بعثة  لرئاسة  يعتريني  بالسعادة 
بلد  طموحات  ميثل  فريقا  تضم 

بالكامل من اقصاه الى اقصاه“.
فريق  االوملبي  املنتخب  ”ان  واضاف: 
يضم بني صفوفه الكثير من املواهب 
جديد  تاريخ  صنع  تستطيع  التي 
البطولة  خالل  من  العراقية  للكرة 
اوملبياد  وتصفيات  املقبلة  االسيوية 
متصل  صعيد  .على  طوكيو“ 
مباراته  االوملبي    منتخبنا  يخوض 
اطار  االيراني في  نظيره  امام  الثانية 
االسيوية  االلعاب  لدورة  حتضيراتهما 
منتصف  جاكارتا  في  ستقام  التي 
ستجري  التي  املباراة  املقبل.  الشهر 
على  عصرا  السابعة  الساعة  في 
ستشهد  حريري  فرانسوا  ملعب 
وامجد  داود  محمد  الالعبني  غياب 
الفني  اجلهاز  قرر  ان  بعد  عطوان 
شهد  عبدالغني  الكابنت  بقيادة 
ووجود  االول  إلراحة  اجازة  منحهما 
فيما  للثاني،  بالنسبة  عائلي  ظرف 
رسميا  كامل  مهدي  الالعب  التحق 

فجر امس االول السبت.
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مباهج الفرح تمأل سماء واسط في حفل افتتاح ملعب الكوت االولمبي
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كشف سيف الربيعي، وكيل أعمال املدرب 
ان  إريكسون،  غوران  سفني  السويدي 
األسبوع  خالل  مصيره  سيحسم  موكله 
مقتضب   تصريح  في  الربيعي  املقبل.وقال 
ال استطيع التحدث عن شيء قبل االتفاق 
العراقي  االحتاد  مع  اتفاق  هناك  الرسمي، 
عرضان  لديه  اريكسون  لكن  القدم،  لكرة 

األسبوع  مستقبله  وسيحسم  آخران 
”جورنال  موقع  كشف  جهته،  املقبل“.من 
سفني  السيويدي  ”املدرب  أن  كاميرون“  دو 
الى  امس  صباح  وصل  اريكسون  غوران 
الكاميرون لبحث إمكانية تدريب املنتخب 
”الراتب  أن  املوقع  الكاميروني“.وأضاف 
السنوي إلريكسون قد يشكل حجر عثرة 
في املفاوضات، حيث يبلغ (١٫٩ مليون يورو) 
لكرة  الكاميروني  االحتاد  في  مصادر  أن  إال 
القدم تقول إن السويدي مستعد إلسقاط 
يورو  والتفاوض على مليون  مطالب األجور 

فقط“.
وقال اريكسون في تصريحات لوكالة اخبار 
الفرق  من  العراقي  الفريق  ان   sky news
التي اهتم بتدريبها .واكد املدرب السويدي 
قطعت  العراقي  االحتاد  مع  املفاوضات  ان 
القرار  الى  نصل  لم  ولكن  كبيرا  شوطا 

النهائي حتى االن.

@7ñfl@·ézÓç@ÊÏéÿÌâc@Z@È€b‡«c@›Ó◊Î
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غادرنا متوجهاً إلى إيران وفد منتخبنا الوطني باملصارعة 
احلرة والرومانية لألحداث املشارك في بطولة اسيا التي 
ستقام هناك.. أعلن ذلك رئيس االحتاد العراقي املركزي 
للمصارعة، شعالن عبدالكاظم، وقال: إن الوفد سوف 
أيام سيتم في   ٧ تدريبيا يستمر ملدة  يدخل معسكرا 
ضوئه اختيار التشكيلة النهائية التي متثل العراق في 
من  األول  في  تنطلق  أن  لها  املؤمل  من  التي  البطولة 

الشهر املقبل.واكد رئيس االحتاد: أن املعسكر التدريبي 
التدريبية  الوحدات  من  العديد  إجراء  سيتضمن 
األخير  لكون  بالنظر  االيراني  اجلانب  مع  املشتركة 
املصارعة.  رياضة  في  وعامليا  قاريا  املتقدمة  الدول  من 
أجل  من  اجلهود  من  املزيد  بذل  اجلميع  على  متمنيا 
التي نتمنى من  البطولة  النتائج االيجابية في  حتقيق 
خاللها تقدمي األداء والعرض املشرف الذي يليق بسمعة 
وتاريخ املصارعة العراقية صاحبة التاريخ املشرف على 

مدار السنوات املاضية.
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الوطني  وفد منتخبنا  االردن  الى  اليوم متوجها  بغداد  يغادر 
اسيا  غرب  بطولة  في  للمشاركة  القدم  بكرة  للناشئني 
التاسع  ولغاية  االول  بني  ما  عمان  العاصمة  تضيفها  التي 
نهائيات  في  للمشاركة  حتضيراته  ضمن  املقبل  الشهر  من 
اسيا املقررة ان حتتضنها العاصمة املاليزية كواالملبور ما بني 
االول  تشرين  شهر  من  السابع  ولغاية  ايلول  من  العشرين 
العام، وبحسب املدير االداري للمنتخب علي وهيب  من هذا 
للمنتخبات  الفني  املؤمتر  اقامة  سيشهد  الثالثاء  غدا  فان  
واليابان  واالردن  العراق  وهي  البطولة  في  املشاركة  اخلمسة 
والهند واليمن حيث من املقرر ان تلعب البطولة بنظام الدوري 
اكبر  الذي يجمع  الفريق  اللقب  يحرز  ان  واحدة على  ملرحلة 
رصيد من النقاط، وتابع ان عضو احتاد كرة القدم سعد مالح 

سيرأس الوفد اضافة الى ٣٣ شخصا اخرين هم املدير االداري 
علي وهيب ومدرب املنتخب علي هادي وشاكر محمد صبار 
مساعدا للمدرب وعلي حسني مشربت مدربا حلراس املرمى 
وعباس لعيبي مدربا للياقة البدنية وعبدالرحمن طه ومحمد 
جوهر معاجلني وجبارمزعل وعمار زهير اداريني اضافة الى ٢٣ 
العبا هم محمد حسن ووعي موحان ومحمد احمد ومحمد 
الباقر كرمي ومصطفى احمد ومصطفى رميض وحسني عمار 
وعبدالرزاق  احمد  ومرتضى  وعباس محسن وحسني جاسم 
قاسم وساجد عباس وحسن سلمان وحسني فالح ومؤمل 
جاسم  وسجاد  صادق  ومحمد  محمد  ورسول  عبدالرضا 
هاني  ومصطفى  حسن  واحمد  ماجد  وعباس  رزاق  ومرتضى 

وحسني كرمي.

احراز  في  تاريخية  فرصة  الشبابي  منتخبنا  اضاع 
امس  اختتمت  التي  اسيا  نهائيات  في  الثالث  املركز 
نظيره  امام  خسر  عندما  البحرين  في  السبت  االول 
باملركز  ليكتفي  ثالثة  مقابل  واحد  بشوط  التايلندي 
احسن  يكون  ان  ميكن  كان  انه  برغم  اجناز  في  الرابع 
تاريخيا كسبنا من خالله  اجنازا  يبقى  انه  اال  كان  مما 
لها  سيكون  التي  اجلميلة  املواهب  من  رائعا  جيال 
وعدم  االعداد  فقر  برغم  املستقبل  في  كبير  شان 
وجود قاعة خاصة باللعبة.منتخبنا الشبابي صاحب 
الترتيب احلادي عشر اسيويا الذي لم يعتد ان يخوض 
ندا  يقف  ان  متكن  قصير  وقت  في  متعاقبة  مباريات 

اسيويا  اخلامس  املصنف  التايلندي  املنتخب  امام 
التي خسرها تسير  الثالثة  املباراة  وكانت اشواط 
بشكل متقارب اال ان التايلنديني جنحوا في العودة 
بفارق  االول  الشوط  االخيرة ليكسبوا  النقاط  في 
ليفرض  منتخبنا  وعاد   ،٢٥-٢٣ وبنتيجة  نقطتني 
الوانه على الشوط الثاني منهيا اياه بفارق ٧ نقاط 
وبنتيجة ٢٥-١٨ لكن صفوفه وبسبب االداء املرتبك 
الواضح  البدني  االجهاد  نتيجة  العبيه  من  لعدد 
كناصر جميل وغيث نعمه وماهر عدنان اثر بشكل 
كبير في ادائهم في الشوط الثالث الذي خسرناه 
ب٢٠ نقطة مقابل ٢٥. وفي الشوط الرابع الذي كان 
لشوط  الذهاب  من  نتمكن  لكي  به  نفوز  ان  يتوجب 
تغييرات  اجرى  يحيى  سعد  املدرب  ان  وبرغم  فاصل 
حيدر  باحمد  زج  عندما  جديدة  دماء  لبث  عديدة 
وجنح  جابر  وعلي  محمد  ومنتظر  عبدالكرمي  وعبداهللا 
بذلك الى حد ما لكن سرعان ما استغل التايلنديون 
ضعف العبينا بالدفاع ويحولوا تاخرهم من ١٧-٢٠ الى 
فوز بفارق نقطتني وبنتيجة ٢٦-٢٤ مع االشارة الى ان 
حكم املباراة االول اضاع علينا فرصة التقدم بالنقطة 
٢٥ عندما كانت تشير النتيجة الى التعادل ٢٤-٢٤ اال 
اخلط  مراقب  اشارة  برغم  امللعب  الكرة خارج  انه عد 

القريب منها.

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

لذا اقتضى التنويه 

@È��ÌÏ��‰��m

ــوت االوملبي  ــات ملعب الك ازدانت مدرج
ــرح وهي  ــج الف ــرج) مبباه ــف متف ( ٢٠ ال
ــي مألت  ــوع الغفيرة الت ــتقبل اجلم تس
ــل االفتتاح في  ــات امللعب في حف مدرج
ــط  ــيبقى في ذاكرة جماهير واس يوم س
ــكر  والش ــاف  بالهت ــل  اجلمي ردت  ــي  الت
ــة  ــباب والرياض ــى وزارة الش ــان ال والعرف
ــت امللعب  ــت، وافتتح ــدت فأوف التي وع
ــاكل الفنية التي ادت  الرياضي رغم املش
ــباب  ــه، غير ان تدخل وزير الش ــى توقف ال
ــني عبطان  ــيد عبد احلس ــة الس والرياض
ــرة اثمرت عن والدة الصرح  وجهوده الكبي
الكبير الذي سيسهم في تطور الرياضة 

في محافظة واسط.
ــور الوزير عبطان  ــوزارة بحض واحتفت ال
ومحافظ واسط محمود مال طالل ورئيس 
ــة العراقية رعد  اللجنة االوملبية الوطني
ــؤولني، بافتتاح  ــن املس ــودي وعدد م حم
ــبت في  ــس االول الس ــاء ام ــب مس امللع
ــدرة موظفي  ــدت ق ــة اك ــية جميل امس
الوزارة على حتدي الصعاب واجناز املشاريع 
ــح  اصب ــي  الت ــرة  الكبي ــتراتيجية  االس
صداها يالمس احمليط اخلارجي، فيما كان 
توافد اجلماهير بشكل مبكر ميثل رسالة 
بليغة على تعطش اجلماهير لرؤية الوليد 
ــات امللعب  ــألت مدرج ــى امت ــد حت اجلدي
ــم تنقطع  ــة، ول ــالق االحتفالي ــل انط قب
ــالم العراقية  ــن الهتاف والتلويح باالع ع

واجلميع يشعر بالفخر واالعتزاز.

عبطان يشيد بتضحيات الشهداء
ــة بصحبة  ــباب والرياض ــل وزير الش ودخ
ــة االحتفال،  ــى منص ــهداء ال ــاء الش ابن
ــهداءنا االبرار وتضحياتهم  مستذكرا ش

وجرحانا عافاهم اهللا وشبابنا في قواتنا 
ان  ــا  ــا، منوه ــع صنوفه ــة بجمي االمني
الشكر احلقيقي واسمى امارات العرفان 
ــد ان نقدمها البطال قواتنا  والتمجيد الب
ــعبي البواسل  ــد الش ــلحة واحلش املس
الذين يذودون عن الوطن بالغالي والنفيس 
ويقدمون التضحيات من اجل ان ننعم مبا 
يتحقق حتت ظل عطائهم الثر، كما بارك 
ــابقت  ــة االصيلة التي س اجلهود اخمللص
ــوة عن معدن الرجال  الزمن وافصحت بق
احلقيقي في عراقنا الصامد حيث اثمرت 
وزارة  ــبي  ملنتس ــة  املبارك ــود  اجله ــذه  ه
ــهم من  ــباب والرياضة ولكل من اس الش
الوزارات االخرى واحلكومة احمللية ورياضي 

واسط في اقامة هذا احلفل البهيج.
ــهداء  ثم قدم املايكرفون الحدى بنات ش
ــب الكوت  ــاح ملع ــأذن بافتت ــط لت واس
ــة تزين  ــاب الناري ــق االلع ــي لتنطل االوملب
ــماء مدينة الكوت، مستدركا اقوالها  س
ــتحق والعراق  ــعب يس ــخ ان الش للتاري
ــتحق،  تس ــهدائنا  ش ــاء  ودم ــتحق  يس
ــل ان يبقى  ــنقدم كل ماميكن من اج وس

ــي املقدمة بجميع امليادين، انها  العراق ف
ثورة اعمار وبناء وخدمات للعراق وشعبنا 

ورجالنا في املستقبل.
ــبورت  ــركة س ــه القى مدير ش ــن جانب م
ــروع  ــتم االيطالية املنفذة للمش سيس
ــركة  ــي كلمة الش ــالح منف ــور ف الدكت
ــادة باجلهود التي بذلتها الوزارة من  باالش
اجل اجناز امللعب، مبينا ان مدة االجناز بعد 
ــعة  ــب بلغت مايقارب التس ــادة امللع اع
ــة وصلت الى ٣٦  ــهر وبكلفة اجمالي اش

مليار دينار.

فقرات متنوعة 
وشهد حفل افتتاح ملعب الكوت االوملبي 
ــا فيلم عن مراحل  فقرات متنوعة، ابرزه
اجناز امللعب ومعالم مدينة الكوت، ولوحا 
ــالم ولوحا فنيا  ــتعراضيا حلاملي االع اس
وفعاليات رياضية ملركز املوهبة الرياضية 
ــاعر احمد  ــط، وفقرة فنية للش في واس
ــة للمطرب رضا  ــالت غنائي الذهبي ووص
اخلياط، ومباراة جمعت جنوم ورواد واسط 
مع جنوم ورواد املنتخبات الوطنية، ومسك 

اخلتام مباراة فريقي الكوت واملوصل.

ملعب مطابق لشروط فيفا
ــاحة ٧٥ الف  ــروع على مس ــيد املش وش
ــتيعابية ٢٠ الف  ــة اس ــر مربع وبطاق مت
ــى ١٧ بوابة خارجية  ــرج ويحتوي عل متف
ــخصيات الـ لدخول وخروج اجلماهير وش
vip واربع مرائب للسيارات وعدد كبير من 
الغرف منها غرف احلكام واملشرف الفني 
ــي وقاعات املؤمترات الفنية  واالداري واالمن
ــي  ــل التلفزيون ــرف النق ــة وغ والصحفي
ــعافات  ــطات وغرف االس ــص املنش وفح
ــروط  ــرف الطبية وهي مطابقة لش والغ
ــدم (فيفا) فضال  ــاد الدولي لكرة الق االحت
ــاح الوزاري  ــب واجلن ــرف مدير امللع عن غ
ــاك مصلى  ــة وهن ــدد ثالث ــات ع وكافتري
ــم  اجل ــات  وقاع ــن  االم ــرف  وغ ــازن  ومخ
ــر ٢٩١ مرافق  ــن توف ــال ع ــة فض الرياضي
ــازع لالعبني  ــة واربع من وحمامات صحي
ــة  اجله ــن  م ــر  التذاك ــع  لبي ــة  و١٢ غرف
الشرقية للملعب وثالث غرف للمعلقني 
ــيطرة فضال عن جتهيزه  وثالث غرف للس

ــاه  ــات مي ــر وخزان ــم كبي ــدات بحج مبول
ــقي  ــة ومنظومات احلريق والس عدد اربع
ــة حتلية املياه RO ومحطات رفع  ومنظوم

املياه الثقيلة ومياه االمطار. 
ــى ٢٠٦ بروجكتر  ــا يحتوي امللعب عل كم
ــئ ايطالية و٣٦  النارة الساحة من مناش
بروجكتر النارة املدرجات وهناك شاشتان 
مبساحة ٤٢ متر مربع ايطالية املنشأ، ومت 
ــة صوت متكاملة  جتهيز امللعب مبنظوم
ــماعة  ــدد ٢٦ س بع ــة  ــة وخارجي داخلي
ومنظومة كاميرات متكاملة، موضحا ان 
ــئ ايطالية بعدد ٢٠  الكراسي من مناش
الف كرسي وهناك قاعة الـ vip التي حتوي 
١٠٠ كرسي فضال عن توفر ٦٣ كرسي مع 
ــة، وان  ــالم والصحاف ــة جللوس االع طاول
ــيكو  ــة امللعب من نوع هاير مكس ارضي
االيطالية والتي متتزج بني الثيل الطبيعي 
والصناعي وهي تنفذ الول مرة في العراق 
ــابه  ــط ومش ــرق االوس والثانية في الش
الرضية ملعب ريال مدريد االسباني ومتتاز 

بتحملها لدرجات احلرارة العالية .
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ــعب الدولي،  ــبح الش ــي مس ــوم، ف ــق، الي تنطل
ــاركة  ــباحة للمعاقني مبش ــة العراق بالس بطول
ــباحاً ميثلون ١٠ جلان فرعية مع ٥ أندية من  ٤٠ س

عموم محافظات العراق.
وقال رئيس احتاد السباحة في اللجنة الباراملبية، 
هاشم فرز، انه ستجري اليوم في مسبح الشعب 
الدولي بطولة العراق لسباحة اللجنة الباراملبية 
ــاركة عشر  ــتمر يوما واحدا فقط مبش والتي تس
ــف والديوانية وكركوك  ــة، وهي (النج جلان فرعي

ــى وبابل  ــان واملثن ــن وميس ــالح الدي ــى وص وديال
ــي (اجليش وذي  ــع ٥ أندية، ه ــرة) م ــال والبص وكرب
ــنونه ونادي البصرة).واشار فرز  ــراق وأش قار واالش
ــتعدادية  ــة تعد محط اس ــذه البطول ــى: ان ه إل
أولية لسباحينا قبل الدخول في منافسات دورة 
ــتقام في اندونيسيا، فضال عن  ــياد التي س االس
ــبابية املبدعة  ــاف املواهب والطاقات الش اكتش
ــتقطابهم وزجهم في  ــرض اس ــة لغ ــي اللعب ف

صفوف املنتخبني الوطني والشبابي.
واوضح رئيس احتاد اللعبة: من املؤمل ان يكون قد 

ــاء امس، التصنيف الطبي والوظيفي  جرى، مس
ــوم واحد،  ــالق البطولة بي ــل انط ــباحني قب للس
وسيتم ابعاد أي سباح من البطولة اذا لم يخضع 

إلى هذين التصنيفني.
ــهد  ــل ان تش ــول: نأم ــه بالق ــرز حديث ــى ف وأنه
ــع  جلمي ــاً  فني ــتوى  مس ــة  البطول ــات  منافس
ــتويني  ــالً على املس ــاركني فض ــباحني املش الس
ــي والتحكيمي كوننا نتطلع إلى اقامة  التنظيم

بطولة تليق باللعبة.

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

عندما يكون اجلبل شاهقا ال تهزه الرياح هكذا هو العراق 
ــل الذي يصارع على جميع اجلبهات في  فهو ذاك املقات
ــث نراه مرة في  ــاالت كافة ومنها اجملال الرياضي حي اجمل
ــرة القدم يعتلي املنصات ومرة في كرة الصاالت يتوج  ك
ــع ذوي االحتياجات اخلاصة  ــي العاب القوى يبدع وم وف
ــلة يكافح  ــي كرة الس ــمة الذهبية وف ــد االوس يحص
ــت ما وصفناه به في  ــول ألعلى املراكز واليوم يثب للوص
ــباب ها هو يصل ملصاف فرق  كرة الطائرة  ملنتخب الش
القارة اآلسيوية فتخيل بلدا بدون اي مقومات للنجاح 

تراه ينافس فكيف لو توفرت له االمكانات ؟ 
ـــ٤ الكبار في  ــبابي ضمن ال ــد وصول منتخبنا الش بع
آسيا الذي يعد من اهم اجنازات كرة الطائرة في البطولة 
ــد النتائج الطيبة  ــيوية املقامة في البحرين وبع االس
ــر جميع املنتخبات ذات الباع الطويل في البطولة  وقه
فإن هذا لم يأت من فراغ بل بعمل احتاد ومدرب والعبني   

ــك  بذل ــوا  حقق
ــا  تاريخي ــازا  اجن
والفوز على حامل 
ــب، املنتخب  اللق
ــي، في ربع  الصين
ــل  جع ــي  النهائ
ــر  تكب ــالم  االح
اما  ــر  فاكث ــر  اكث
منتخبنا  خسارة 
ــام  ام ــبابي  الش
ــا  كوري ــب  منتخ
ــي  ف ــة  اجلنوبي

ــيئا  ــذا ال يعني انهم لم يقدموا ش ــف النهائي فه نص
لكن في هذه املرحلة قدموا ما عليهم ووصلوا كأفضل 
ــراء ،فهذا  ــارة الصف ــتوى الق ــى مس ــات عل (٤) منتخب
ــتلزمات  ــر له مس ــب ان تتوف ــبابي يج ــب الش املنتخ
ــوا املنتخب  ــؤولني ان يدعم ــى من املس ــاح ونتمن النج
ــب ان تكون  ــه الى الوطني فيج ــكل خاص وترحيل بش

االنظار مسلطة على هؤالء االبطال .
ــا تعاني من  ــات لكنه ــن اخلام ــي م ــا ال تعان ان رياضتن
ــكوت وجعل  االهمال وقلة الدعم ومن هنا ال ميكن الس
ــندان عدم  ــال وس ــة االهم ــني مطرق ــال ب ــؤالء االبط ه
ــرة واالوملبية  ــاد الطائ ــل من احت ــام، يجب العم االهتم
والوزارة وبدعم حكومي لكي نحقق ما نصبوا اليه فهذا 
اجليل بامكانه فعل الكثير وها هم يطيرون بالعراق الى 
ــم طائرا بال اجنحة  ــيا فال جتعلوه مصاف عمالقة اس
وهم يتالقون آسيويا ونتمنى للكادر التدريبي والالعبني 
ــوا على ما قدموه وان تذلل الصعاب امامهم واال  ان يبق
ــدول جتنس وتدفع  ــل الننا نرى بعض ال ــوا هذا اجلي يركن
ــد ونحن اعطانا  ــن الدوالرات اليجاد العب جي املاليني م

اهللا تعالى خيرة الشباب فحافظوا عليهم .

@NN@÷aä»€a@Òäˆbü
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وقفة 

هشام كاطع الدلفي 
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 بغداد / 

 بغداد / 

رياضتنا ال تعاني من 
الخامات لكنها تعاني 
من االهمال وقلة الدعم 
ومن هنا اليمكن السكوت 
وجعل هؤالء االبطال بني 
مطرقة االهمال وسندان 
عدم االهتمام 
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جدد رئيس اللجنة االوملبية الوطنية 
العراقية رعد حمودي ثقته باملنتخب 
القدم بإمكانية حتقيق  االوملبي بكرة 
االلعاب  دورة  في  مشرفة  نتيجة 
منتصف  ستقام  التي  االسيوية 
العاصمة  في  املقبل  الشهر 

االندونسية جاكارتا.
التفقدية  الزيارة  خالل  ذلك  جاء 
اربيل  في  االوملبي  املنتخب  لبعثة 
االوملبية  اللجنة  رئيس  بها  قام  التي 
الثاني  النائب  برفقة  حمودي  رعد 
رئيس البعثة العراقية لدورة االلعاب 
االحتاد  ورئيس  حسن  فالح  االسيوية 
عبداخلالق  القدم  لكرة  املركزي 

مسعود. 
القدم  كرة  بعثة  طالب  حمودي 
بضرورة بذل املزيد من اجلهد واالصرار 
بنتيجة  اخلروج  اجل  من  والتفاني 
ايجابية في املسابقة، مبينا ان وسام 
كرة القدم يكاد يشكل حجر الزاوية 
عليه  واحلصول  العراقية  للمشاركة 
جانب  الى  للغاية  مميزا  شيئا  يعد 

االحتادات الرياضية االخرى.
بالعبي  الكبيرة  ثقته  حمودي  وجدد 
واالداري  الفني  وجهازهم  املنتخب 
مهم  اجناز  على  احلصول  بامكانية 

برغم الظروف الصعبة التي يعانيها 
ستذلل  انها  اجزم  والتي  الفريق 

بعزمية الالعبني واجلهاز الفني.
واعرب عن امله الكبير في ان يحقق 
األوسمة  احد  القدم  كرة  فريق 
املسابقة، مؤكدا ان هذه االمنية اراها 
ملسته  الذي  االصرار  خالل  من  قريبة 
بكم والذي سيذلل كل الصعاب التي 

اعترت مسيرة اعدادكم.
من جهته اكد رئيس البعثة العراقية 
جاكارتا  في  االسيوية  االلعاب  لدورة 
غامرا  شعورا  ”ان  حسن:  فالح 

بعثة  لرئاسة  يعتريني  بالسعادة 
بلد  طموحات  ميثل  فريقا  تضم 

بالكامل من اقصاه الى اقصاه“.
فريق  االوملبي  املنتخب  ”ان  واضاف: 
يضم بني صفوفه الكثير من املواهب 
جديد  تاريخ  صنع  تستطيع  التي 
البطولة  خالل  من  العراقية  للكرة 
اوملبياد  وتصفيات  املقبلة  االسيوية 
متصل  صعيد  .على  طوكيو“ 
مباراته  االوملبي    منتخبنا  يخوض 
اطار  االيراني في  نظيره  امام  الثانية 
االسيوية  االلعاب  لدورة  حتضيراتهما 
منتصف  جاكارتا  في  ستقام  التي 
ستجري  التي  املباراة  املقبل.  الشهر 
على  عصرا  السابعة  الساعة  في 
ستشهد  حريري  فرانسوا  ملعب 
وامجد  داود  محمد  الالعبني  غياب 
الفني  اجلهاز  قرر  ان  بعد  عطوان 
شهد  عبدالغني  الكابنت  بقيادة 
ووجود  االول  إلراحة  اجازة  منحهما 
فيما  للثاني،  بالنسبة  عائلي  ظرف 
رسميا  كامل  مهدي  الالعب  التحق 

فجر امس االول السبت.
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مباهج الفرح تمأل سماء واسط في حفل افتتاح ملعب الكوت االولمبي
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كشف سيف الربيعي، وكيل أعمال املدرب 
ان  إريكسون،  غوران  سفني  السويدي 
األسبوع  خالل  مصيره  سيحسم  موكله 
مقتضب   تصريح  في  الربيعي  املقبل.وقال 
ال استطيع التحدث عن شيء قبل االتفاق 
العراقي  االحتاد  مع  اتفاق  هناك  الرسمي، 
عرضان  لديه  اريكسون  لكن  القدم،  لكرة 

األسبوع  مستقبله  وسيحسم  آخران 
”جورنال  موقع  كشف  جهته،  املقبل“.من 
سفني  السيويدي  ”املدرب  أن  كاميرون“  دو 
الى  امس  صباح  وصل  اريكسون  غوران 
الكاميرون لبحث إمكانية تدريب املنتخب 
”الراتب  أن  املوقع  الكاميروني“.وأضاف 
السنوي إلريكسون قد يشكل حجر عثرة 
في املفاوضات، حيث يبلغ (١٫٩ مليون يورو) 
لكرة  الكاميروني  االحتاد  في  مصادر  أن  إال 
القدم تقول إن السويدي مستعد إلسقاط 
يورو  والتفاوض على مليون  مطالب األجور 

فقط“.
وقال اريكسون في تصريحات لوكالة اخبار 
الفرق  من  العراقي  الفريق  ان   sky news
التي اهتم بتدريبها .واكد املدرب السويدي 
قطعت  العراقي  االحتاد  مع  املفاوضات  ان 
القرار  الى  نصل  لم  ولكن  كبيرا  شوطا 

النهائي حتى االن.

@7ñfl@·ézÓç@ÊÏéÿÌâc@Z@È€b‡«c@›Ó◊Î
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غادرنا متوجهاً إلى إيران وفد منتخبنا الوطني باملصارعة 
احلرة والرومانية لألحداث املشارك في بطولة اسيا التي 
ستقام هناك.. أعلن ذلك رئيس االحتاد العراقي املركزي 
للمصارعة، شعالن عبدالكاظم، وقال: إن الوفد سوف 
أيام سيتم في   ٧ تدريبيا يستمر ملدة  يدخل معسكرا 
ضوئه اختيار التشكيلة النهائية التي متثل العراق في 
من  األول  في  تنطلق  أن  لها  املؤمل  من  التي  البطولة 

الشهر املقبل.واكد رئيس االحتاد: أن املعسكر التدريبي 
التدريبية  الوحدات  من  العديد  إجراء  سيتضمن 
األخير  لكون  بالنظر  االيراني  اجلانب  مع  املشتركة 
املصارعة.  رياضة  في  وعامليا  قاريا  املتقدمة  الدول  من 
أجل  من  اجلهود  من  املزيد  بذل  اجلميع  على  متمنيا 
التي نتمنى من  البطولة  النتائج االيجابية في  حتقيق 
خاللها تقدمي األداء والعرض املشرف الذي يليق بسمعة 
وتاريخ املصارعة العراقية صاحبة التاريخ املشرف على 

مدار السنوات املاضية.
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ملواجهة  برشلونة  يستعد 
 ١٢ يوم  إشبيلية،  نظيره 
في  املقبل،  آب  أغسطس/ 
السوبر اإلسباني، الذي سيقام 

باملغرب.
أن  «سبورت»  صحيفة  وأكدت 
دميبلي، العب  الفرنسي عثمان 
برشلونة، أثار أزمة داخل جدران 
النادي الكتالوني، بعد التعاقد 

مع البرازيلي مالكوم.
أعمال  وكيل  أن  وأوضحت 
الالعب الفرنسي سوف يسافر 
إلى برشلونة، لالجتماع مع إدارة 
وضع  عن  لالستفسار  النادي، 
العبه بوضوح، بعد التعاقد مع 

مالكوم.
وذكرت أن دميبلي ال ينوي قطع إجازته 
التي حصل عليها بعد تتويج بالده 
لم  العالم، في حالة  ببطولة كأس 

تتغير األمور بعد اجتماع وكيله مع 
اإلدارة.

من  الفرنسي  الالعب  بأن  ونوهت 
احملتمل أن يغيب عن مباراة السوبر.

ــتر يونايتد في ضم مهاجم بايرن  يرغب مانشس
ــن األمر لن  ــكي، لك ــخ، روبرت ليفاندوفس ميون
يكون سهال، بالنسبة للفريق اإلجنليزي، بسبب 
ــب تقارير  ــم البولندي، بحس ــب النج مطال

صحفية.
ــي  «ديل ــة  صحيف ــه  ذكرت ــا  مل ــا  ووفق
ــإن  ف ــة،  البريطاني ــبريس»  إكس
ــول على  ــد احلص ــكي يري ليفاندوفس
ــه  م ــا قدّ ــابه، مل ــادي مش ــل م مقاب
ــراء النجم  ــتر يونايتد إلغ مانشس
ــيلي، أليكسيس سانشيز،  التش

باالنضمام إلى صفوفه.
ــا  راتبً ــيز  سانش ــى  ويتقاض
ــد، قدره  اليونايت ــبوعيًا من  أس
ــترليني،  إس ــه  جني ــف  أل  ٥٠٠
ــدي حاليًا  ــا يحصل البولن بينم
على نحو ٣٠٠ ألف إسترليني، في 

األسبوع، مع الفريق البافاري.
وسيالقي مانشستر يونايتد منافسة على ضم 

الالعب، من قبل ريال مدريد.
افه  ــه بهدّ ــيا دورمتوند اهتمام ــدى بوروس كما أب
ــا الرئيس  ــات أدلى به ــا لتصريح ــابق، وفق الس
ــكه،  فاتس ــم  هانز-يواكي ــادي،  للن ــذي  التنفي
ــون يورو  ــع ١٠٠ ملي ــتعداده لدف ــدى اس ــذي أب ال

الستقطابه.
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 أصبح البريطاني غيراينت توماس على 
االولى  للمرة  التتويج  من  كم   ١١٦ بعد 
بلقب طواف فرنسا للدراجات الهوائية، 
قبل   ٢٠ املرحلة  في  ثالثا  حلوله  بعد 
مطارده  عن  ثانية   ١٤ بفارق  االخيرة 
الويلزي  وكان  دوموالن.  طوم  الهولندي 
الدراجني  طليعة  في  عاما)   ٣٢) توماس 
قبل ان يخفف ايقاعه في الثلث االخير 
للمرحلة  متهيدا  السرعة،  مرحلة  من 
قبل  االحد  االستعراضية  شبه  االخيرة 
في  الشانزيليزيه  جادة  الى  الوصول 
باريس.ويتقدم توماس، دراج فريق سكاي، 
و٢:٢٤  دوموالن،  عن  دقيقة   ١:٥١ بفارق 

دقيقتني عن فروم.

بالقميص  احتفاظه  بعد  توماس  وقال 
رائع.  هذا  أقول.  ماذا  أعرف  «ال  االصفر 
خالل  الطواف  في  بالفوز  ابدا  أفكر  لم 
وتابع  اللقب!».  أحرزت  وفجأة...  السباق، 
«آخر مرة بكيت فيها يوم تزوجت. ال أعرف 
جيدة  بحالة  كنت  معي...  يحصل  ماذا 
وكنت  باملقدمة  انني  سمعت  اليوم، 
نيكوال  طالبني  املنعطفات.  على  مصرا 
على  بالتسابق  الرياضي)  (املدير  بورتال 
الفوز.  لضمان  قليال  استرخي  وان  مهل 
أهم  هذه  متوترا.  كنت  فعلته.  ما  وهذا 
واقيمت  الثالثة».  االسابيع  في  مرحلة 
سور  بيه  سان  بني  االخيرة  قبل  املرحلة 
نيفيل وايسبيليت على مسافة ٣١ كم، 
العالم في سباقات ضد  بطل  حسمها 
بزمن ٤٠:٥٢  ويب)  الساعة دوموالن (صن 

اجد  «لم  فوزه  بعد  دوموالن  وقال  ثانية. 
قميص بطل العالم صباحا، لكن حلسن 
من  ترعاني  التي  الشركة  متكنت  احلظ 
بسبب  توترت  لي.  آخر  قميص  صناعة 
الترتيب  في  ثانيا  أكون  «أن  ذلك..».وتابع 

ابلغ  رائع.  امر  اليوم  مبرحلة  وافوز  العام 
السابعة والعشرين وآمل في أن احتسن 
يوم  اجنح في  اجلبال، كي  خصوصا على 

من االيام بالفوز في طواف فرنسا».

ــم البريطاني لويس  ــق بطل العال حق
ــرع توقيت  ــيدس) أس هاميتون (مرس
ــارب التأهيلية حتت  ــرة التج خالل فت
ــرى،  ــر الكب ــزة اجمل ــرة جلائ ــار غزي أمط
ــن بطولة  ــرة م ــة عش ــة الثاني املرحل
ــد، والتي تقام  ــم للفورموال واح العال

االحد على حلبة هنغارورينغ.
ــون ١:٣٦٫٦٥٨ دقيقة،  ــجل هاميلت وس
ــهم  ــه «األس ــن فريق ــت هيم ــي وق ف

ــا  ــة بعدم ــرة الثالث ــى الفت ــة» عل الفضي
ــق الفنلندي فالتيري  متكن زميله في الفري
ــرع توقيت  ــجيل ثاني أس ــن تس ــاس م بوت
متأخرا بفارق ٠٫٢٦٠ ثانية، بينما حل سائق 
ــراري الفنلندي كيمي رايكونن في املركز  في
ــب  ــن صاح ــة ع ــارق ٠٫٥٢٨ ثاني ــث بف الثال
اسرع توقيت، ومتقدما على زميله االملاني 
ــع  د.).ورف  ١:٣٦٫٢١٠) ــل  فيت ــتيان  سيباس
ــه من الصدارة في  هاميلتون عدد انطالقات
ــيرته،  ــبت» الى ٧٧ في مس ــان الس «امتح
ــة من املركز  ــا إنطالقته اخلامس ــا انه علم
ــتراليا  ــباقات اس ــام بعد س ــذا الع األول ه

واسبانيا وفرنسا وانكلترا .
ــت في اجملر  ــرع توقي ــق البريطاني أس وحق
للمرة السادسة في مسيرته ما يضعه في 

ــي  املركز الثاني خلف حامل الرقم القياس
ــوماخر  «البارون األحمر» االملاني ميكايل ش
(٧).وقال هاميلتون «لم نكن ننتظر حصول 
ذلك (التوقيت االسرع)» في إشارة الى حلبة 
ــمت لفريق  ــغ التي نادرا ما ابتس هنغارورين
مرسيدس، وتابع «اآلخرون (فيراري وريد بول) 
ــرة التجارب ومن  ــرع منا خالل فت كانوا أس
ثم هطلت االمطار وعادت االمور الى نقطة 
ــن الرائع أن  ــد البريطاني أنه م الصفر».وأك
يحقق فريق مرسيدس ثنائية املركزين االول 
ــمية، علما أن  ــارب الرس ــي في التج والثان
ــت هذا االجناز للمرة  احلظيرة االملانية حقق
ــبانيا  ــباقات اس الرابعة هذا العام بعد س
وفرنسا والنمسا. ويتصدر هاميلتون ترتيب 
ــائقني بفارق ١٧ نقطة عن فيتل (١٨٨  الس

مقابل ١٧١) بعد فوزه االسطوري في جائزة 
ــا الكبرى االحد املاضي، بعدما انطلق  املاني
ــر واستفاد من هطول  من املركز الرابع عش
ــراري فيتل  ــائق في ــار ومن خطأ لس االمط

ليجتاز خط النهاية في املركز االول.
ــذي وقع للمرة الثانية ضحية  وقال فيتل ال
ــا الكثير، ولكن  ــار «ال أعتقد أنه فاتن االمط
ــت االمور صعبة  ــرع. لقد كان لم نكن االس
ــاه، ولم نتمكن من  ــى حلبة مليئة باملي عل

استخراج االفضل من السيارة».
ــد أن اللفات  ــائق االملاني «اعتق ــع الس وتاب
ــدة، ولكن لم تكن  التي خضتها كانت جي
ــرع. على حلبة مبللة باملياه ال نشعر  االس
ــا على حلبة جافة،  ــعر به بالثقة التي نش

لذا علينا أن نقوم بعمل اضافي».

اكتسح ليفربول اإلنكليزي مواطنه 
ــي كأس  ــد ٤-١ ف ــتر يونايت مانشس
ــي كرة  ــة ف ــة الودي ــال الدولي األبط
ــتر سيتي  القدم، فيما عاد مانشس
ــام بايرن ميونيخ األملاني  من بعيد أم
وخرج منتصرا ٣-٢، واحتاج برشلونة 
ــح للفوز  الترجي ــباني لركالت  االس

على ممثل انكلترا اآلخر توتنهام.
في آن أربور، والية ميشيغن األميركية، 
ــاة يونايتد في جولته  تواصلت معان
القاسية  ــارته  ــتعدادية بخس االس
أمام ليفربول في مباراة أقيمت أمام 
ــوطها  ــا وانتهى ش ١٠١٢٥٤ متفرج
ــح  ــد أن افتت ــادل ١-١، بع األول بالتع
ــنغالي ساديو مانيه التسجيل  الس
ــزاء) قبل  ــول (٢٨ من ركلة ج لليفرب
ــاب البرازيلي اندرياس  أن يعادل الش
بيريرا (٣١). لكن فريق املدرب األملاني 
يورغن كلوب ضرب بقوة في الشوط 
الثاني بتسجيله ثالثة أهداف، بدأها 
ــد دقيقة على  ــتاريدج بع دانيال س
دخوله ارضية امللعب، مستفيدا من 
ــر والوافد اجلديد  ــود البديل اآلخ جه
ــيردان  ــري ش ــى «احلمر» السويس ال

شاكيري (٦٦).
ثم أضاف شيي اوجو، بديل املصري 
ــدف الثالث من  ــد صالح، اله محم
ــة ٧٤، قبل  ــزاء في الدقيق ركلة ج
ــاكيري، القادم من  أن يستعرض ش
ستوك سيتي الذي هبط الى الدرجة 
األولى اإلنكليزي، بتسجيله هدفه 
األول بقميص ليفربول من تسديدة 
أكروباتية رائعة (٨٢)، مانحا فريقه 
ــدا  ــا ج ــا هام ــوزا معنوي ــد ف اجلدي
ــه األميركية، هو  ــة جولت ــي نهاي ف
اخلامس لرجال كلوب مقابل تعادل 
وهزمية خالل استعداداته للموسم 

اجلديد.
ــايد  ــود ليفربول الى ميرسيس ويع
ــتعداداته التي  ــل اس ــث يواص حي

تضمن معسكرا في فرنسا اعتبارا 
ــل ومباراة  ــبوع املقب ــن اوائل االس م
ــي االيطالي في دبلن  ودية ضد نابول
ــي  ــو ف ــد تورين ــرى ض ــبت، وأخ الس
«انفيلد» في ٧ اب/اغسطس قبل أن 
ــواره في الدوري املمتاز  يستهل مش
ــت  في ١٢ منه على ملعبه ضد وس

هام .
ــرمي يونايتد الذي  ــبة للغ ــا بالنس أم
ــم اجلديد  تعكرت حتضيراته للموس

ــا  فرنس ــن  م كل  ــول  وص ــبب  بس
ــى الدور نصف  وبلجيكا وانكلترا ال
ــي الذي  النهائي من املونديال الروس
ــة املطاف املنتخب  ــوج به في نهاي ت
ــى اآلن في  ــل حت ــي ، ففش الفرنس
حتقيق أي فوز فعلي في استعداداته 
ــرا بالغيابات  ــم اجلديد، متأث للموس

الكثيرة في صفوفه.
ــرر فوزه  ــر  الترجي يك ــن جانب اخ م
ــق االوغندي الترجي يكرر  على الفري

فوزه على الفريق االوغندي

كمباال - تأهل الترجي التونسي الى 
ــع نهائي دوري ابطال افريقيا لكرة  رب
ــه بنقاط الفوز من  القدم، بعد عودت
ارض كمباال سيتي االوغندي ١-صفر 
ــة  بالنتيج ــري  املص ــي  االهل ــوز  وف
ــيب رولرز  ــى أرض تاونش ــا عل عينه
ــي اجلولة  ــبت ف ــواني، الس البوتس
ــة  اجملموع ــات  تصفي ــن  م ــة  الرابع

االولى.
ــجل البديل  ــى، س ــاراة االول في املب
ــي  ــوز ف ــدف الف ــي ه ــم اجلوين هيث

ــي فوزه  ــرر الترج ــة ٤١، ليك الدقيق
ــق االوغندي بعد تخطيه  على الفري

ذهابا ٣-٢ في رادس.
ــر االهلي، حامل  ــي الثانية، انتظ وف
اللقب ٨ مرات (رقم قياسي) ووصيف 
ــى الدقيقة ٨١  ــم املاضي، حت املوس
ــن طريق  ــوز ع ــدف الف ــجل ه ليس
ــليف كوليبالي،  ــي س املال مدافعه 
ــة ركنية من  ــر ضرب ــية اث بكرة رأس

الظهير التونسي علي معلول.
وقال مدرب االهلي الفرنسي باتريس 

ــمي  ــع النادي الرس ــرون ملوق كارتي
ــدم يجب أن  ــات في كرة الق «الفني
ــا، وعلى  ــا الكلمة العلي يكون له
ــروف الصعبة التي  ــم من الظ الرغ
واجهت االهلي قبل املباراة، اال اننا 
ــبب  جنحنا في التغلب عليها، بس
ــني،  الالعب ــدى  ل ــة  القتالي ــروح  ال
ــي تقدمي عرض كبير  حيث جنحنا ف
وحققنا الهدف الرئيس من املباراة 

وهو الفوز وحصد النقاط الثالث».
ــي، حامل اللقب في  ورفع الترج

ــع  ــف ارب ١٩٩٤ و٢٠١١ والوصي
مرات، رصيده الى ١٠ نقاط 

من ٤ مباريات، بفارق ٣ 
ــن االهلي،  ــاط ع نق
ــاوى  يتس ــا  فيم
ــرز  رول ــيب  تاونش
ــالث  بث ــاال  وكمب

نقاط.
فريقني  أول  ــل  ويتأه

ــى الدور  ــة ال ــن كل مجموع م
ــذي كان النجم  ربع النهائي ال
اول  ــي  التونس ــاحلي  الس

املتأهلني اليه.
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ــي ألتلتيكو  ــيميوني، املدير الفن ــو س علق دييج
ــع  ــة م ــي حملادث ــريب الصوت ــى التس ــد، عل مدري
مساعده، حول تفضيله لكريستيانو رونالدو جنم 
ــلونة. ــي العب برش يوفنتوس، على ليونيل ميس
وسربت صحف إسبانية، بهذا اخلصوص، محادثة 
ــان، عبر تطبيق  ــاعده جيرم ــيميوني ومس بني س
ــيا. ونقلت صحيفة  ــاب، أثناء مونديال روس واتس
ــر  ــالل املؤمت ــيميوني خ ــات س ــاركا» تصريح «م
الصحفي ملباراة أتلتيكو مدريد الودية أمام باريس 

سان جيرمان، التي فسر فيها ما دار باحملادثة.
وقال سيميوني: «نعم لقد قلت ذلك (إنه يفضل 
ــن إذا كان االختيار بني  ــي)، ولك رونالدو على ميس
ميسي وكريستيانو، سأختار ميسي بالتأكيد».

ــني  ــان كان ب ــني جيرم ــي وب ــث بين ــع: «احلدي وتاب
ــل العب في  ــث عن أفض ــس احلدي ــني، ولي صديق
العالم، إذا كان الفريق عاديا وميلك العبني عاديني 
ــل، ولكن  ــدو أفض ــع رونال ــد م ــيكون التعاق فس
ــيظل األفضل  ــي محاط بالعبني رائعني، س ميس

في العالم».
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لوبيتيجي  جولني  حدد 
املدير الفني لريال مدريد، 
الفريق،  يحتاجه  ما 
كريستيانو  رحيل  بعد 
يوفنتوس. رونالدو صوب 

وأكدت صحيفة «ماركا» 
شامل  حتليل  بعد  أنه 
يعتقد  الفريق،  الحتياجات 
مدريد  ريال  أن  لوبيتيجي 
النوع  من  ملهاجم  يفتقد 

«القاتل» أمام املرمى.
لوبيتيجي  أن  وأضافت 
بنزميا  كرمي  بأداء  مسرور 
أول  خالل  بيل  وجاريث 
أسبوعني من العمل، ولكنه 
يعلم أن املوسم طويل جدا، 
وأن هناك إصابات محتملة، 
آخر. مهاجما  يريد  ولذلك 

حدث  ملا  «بالنظر  وواصلت 

خالل بداية املوسم املاضي، 
املدير  طلب  أن  سندرك 
الفني للميرجني، منطقيا».

بيل  إصابة  «مع  وتابعت 
كانون  نوفمبر/  شهر  حتى 
الثاني املاضي، خسر الفريق 
في  النقاط  من  العديد 
وأشارت  الدوري».  بطولة 
أن  يتوقع  لوبيتيجي  أن  إلى 
أداء بيل وبنزميا سيرتفع هذا 
املوسم، لكن املدرب يفتقد 

ملهاجم من طراز حاسم.
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نهائي  األول،  املصنف  إيسنر،  جون  بلغ 
للمرة  للتنس،  املفتوحة  أتالنتا  بطولة 
الثامنة، بعد الفوز على األسترالي ماثيو 
قبل  الدور  في  و٦-١،  و٦-٧   ٦-٤ إبدين، 

النهائة.
وحتقق الفوز في أقل من ساعتني، وسط 
إيسنر  ليعوض  عالية،  حرارة  درجات 
املنافس  أمام  خسارته  الشيء  بعض 
ذاته، حلساب الدور األول لبطولة أستراليا 

املفتوحة، في يناير كانون الثاني.
األمريكي  مواطنه  مع  إيسنر  وسيلعب 

بعدما  النهائي،  في  هاريسون،  رايان 
البريطاني  على  الثامن  املصنف  تفوق 
كاميرون نوري، ٢-٦ و٦-٣ و٦-٢، في املباراة 

األخرى بالدور قبل النهائي.
وسجل إيسنر ٢٦ ضربة إرسال ساحقة 
أمام إيبدن، الذي ارتكب ١٥ خطأ مزدوجا، 

وبدا أنه يعاني من ألم في الرقبة.
وكان إيسنر قد توج بلقب بطولة أتالنتا 
للمرة الرابعة، عندما فاز على هاريسون، 

في نهائي العام املاضي.

bn„˝mc@Ú€Ï�j€@âäÿfl@ÔˆbË„@µg@ä‰éÌg



إثيوبيا،  في  السياسي  االستبداد  من  عقود  بعد 
وسيطرة طائفة واحدة على السلطة، ومظاهرات 
الرجل  صعد  اآلالف،  واعتقال  املئات  ملقتل  أدت 
إلى  أحمد  آبي  «أورومو»  عرقية  إلى  املنتسب 
السلطة، ليكون أوّل مُسلم منتم لهذه الطائفة 
آبي أحمد  يتسلم مقاليد احلكم. لم تكن ديانة 
طرأ  الذي  فقط  الوحيد  النوعي  التحول  هي 
ة  عدّ عنه  جنمت  بل  إثيوبيا،  في  السلطة  على 
سياسات إصالحية، متضمنة إنهاء حجب مئات 
املواقع اإللكترونية والقنوات التلفزيونية، وإطالق 

احلريات واحلقوق السياسية للجميع.
يرسم التقرير التالي صورة كاملة عن الرجل الذي 
في  اجلديد»  مانديال  «نيلسون  يكون  ألن  يطمح 
بالده، عبر إنهاء سنوات من اخلصومات الطائفية 
االستبداد  أجواء  عليه  تخيم  مناخ  وسط 

السياسي.
من مـُقاتل َّـ جماعة مـُسلّحة إُّـ رئاسة الوزراء

لطائفة عاش أفرادها سنوات حتت ويالت االضطهاد 
كم منجستو هايلي ماريام  واالستبداد، خالل حُ
في  أحمد  آبي  نشأ   ،(١٩٩١  –  ١٩٧٤) العسكري 
إحدى عائالت عرقية األومورو، طفالً بريئًا تفتحت 
وعائلته،  بطائفته  التنكيل  مشاهد  على  عيناه 
ل  دت أذناه على صوت طلقات الرصاص من كُ وتعوّ

صوب وحدب جتاه منزله.
باحلصار  املغلف  املناخ  هذا  ل  كُ وسط 
غضب  داخله  ومنا  الطفل  كبُر  والتهميش؛ 
كم منجستو، وقد ترجمه  شديد ضد نظام حُ
إلى الثورة بالسالح؛ عبر االنخراط في بواكير 
صفوف  في  مقاتالً  عمره  من  عشر  السابعة 
كحال  أورومو  لشعب  الدميقراطية  اجلبهة 
حكم  سقط  حتى  طائفته،  أبناء  أغلب 

األخير.
ا، اختار آبي أحمد االنتقال من العمل املُسلح  الحقً
خارج إطار الدولة إلى العمل حتت راية الدولة عبر 
والعمل   ،١٩٩١ عام  اإلثيوبي  باجليش  االلتحاق 
في وحدة اخملابرات واالتصاالت العسكرية، والتي 
تدرج بها حتى وصل لرتبة عقيد عام ٢٠٠٧. كانت 

وتنسيق  املعلومات  جمع  عليها  يغلب  مهامه 
عمالً  كونها  من  أكثر  االستراتيجية،  اخلطط 

عسكريًا باعتباره مقاتالً في اجليش اإلثيوبي.
العسكري   عمله  سنوات  طيلة  أحمد  آبي  نال 
ذات  مناصب  في  العمل  عززها  واسعة  خبرات 
أمنية  إدارة  تأسيسه  مثل  كبرى،  حساسية 
اإلثيوبية»  املعلومات  «شبكة  باسم  جديدة 
واملُشاركة في احلرب اإلثيوبية اإلريترية، التي لعب 

دورًا فاعالً فيها.
وتركيبته  الواسعة  أن طموحاته  آبي أحمد  أدرك 
في  حياته  طيلة  البقاء  يالئمها  ال  الشخصية 
اجليش اإلثيوبي؛ ليستقيل من منصبه في وكالة 
أمن شبكة املعلومات اإلثيوبية (إنسا) عام ٢٠١٠، 
العسكرية  التقاليد  متجاوزًا  ا  جديدً عمالً  ويبدأ 
طموحاته  على  قيودًا  وضعت  لطاملا  التي 
االنخراط  عبر  لها  تسلل  أن  بعد  السياسية، 
ا في اجلبهة الدميقراطية  ا تنظيميًّ باعتباره عضوً
ا  ليُصبح عضوً تدرّج منها  والتي  أورومو،  لشعب 
اللجنة  ا في  املركزية للحزب، وعضوً اللجنة  في 
بني  ما  الفترة  في  احلاكم  لالئتالف  التنفيذية 

. ٢٠١٠ – ٢٠١٢
السياسي  لم  للسُ الصعود  طوات  خُ أولى  كانت 
ا  انتخابه عضوً عبر  فعلي  لطة بشكل  السُ إلى 
في البرملان، والتي بدأ فيها استعراض رؤى جديدة 
ملشاكل بالده، كي تخرج من النفق املُظلم الذي 

فضالً  الديني،  واالحتقان  الطائفية  من  تعيشه 
النمو  من  الرغم  على  السياسي  االستبداد  عن 

االقتصادي الهائل الذي حققته بالده .
كان االختبار األول آلبي أحمد في عالم السياسة 
حني شهدت منطقة جيما مواجهات دينية بني 

ا  عنيفً ا  طابعً وأخذت  واملسيحيني،  املسلمني 
وخسائر  القتلى  عشرات  وقعت  حتى  بينهما، 
في املمتلكات. حينها برز آبي أحمد في املشهد 
مع  بالتعاون  محوريًا  دورًا  ليلعب  السياسي 
الدين، في  الدينية ورجال  العديد من املؤسسات 
إخماد الفتنة الناجمة عن تلك األحداث وحتقيق 

مصاحلة تاريخية في املنطقة.
في  ميضي  ا  سياسيًّ بوصفه  أحمد  آبي  جنم  ملع 
مسارات غير تقليدية إلنهاء مشاكل بالده عكس 
ام الدم الذي  الساسة اآلخرين، ساعيًا لوقف حمّ
واالستبداد  الطائفية  وراء  من  بالبالد  عصف 
بدراسة  االستثنائية  جتربته  ومعزّزًا  السياسي، 
البكالوريوس  درجة  نيله  مثل  مختلفة  مجاالت 
إدارة  في  وماجستير  الكمبيوتر،  هندسة  في 
في  جرينتش  جامعة  من  والتحول  التغيير 
إدارة  في  ماجستير  وبعدها   ،(٢٠١١) بريطانيا 
األعمال  إدارة  في  دكتوراه  وأخيرًا   (٢٠١٣) األعمال 

من جامعة أديس أبابا (٢٠١٧).
ا من خلفية  ا قادمً بدا آبي أحمد باعتباره سياسيًّ
عسكرية يحمل حلوالً ليست تقليدية ملشاكل 
خارج  متنوعة  بدراسات  خبراته  ثقالً  ومُ بالده، 
 ٢٠١٧ إلى   ٢٠١٦ من  الفترة  في  تولى  حتى  بالده؛ 
باحلكومة  والتكنولوجيا  العلوم  وزير  منصب 
الفيدرالية، قبل أن يترك املنصب ويتولى منصب 
العمراني  والتخطيط  التنمية  مكتب  مسؤول 

أوروميا  إقليم  رئيس  نائب  ثم  أوروميا،  بإقليم 
نهاية ٢٠١٦، وترك الرجل كل هذه املناصب لتولي 

رئاسة احلزب.
آبي  خطة  الوحيد..  احلل  ليس  االقتصادي  النمو 

أحمد إلنهاء سنوات االستبداد
تنظر  ال  التي  املدرسة  إلى  أحمد  آبي  ينتمي 
باعتبارها  االقتصادي  النمو  معدالت  أرقام  إلى 
من  فالنهضة،  التنمية؛  على  ا  وحيدً ؤشرًا  مُ
وجهة نظره، لها بعدان: االقتصادي والسياسي، 
إحراز  مع  النمو  معدالت  تتوازى  أن  يقتضي  مبا 
األرقام  وتُظهر  واحلريات،  احلقوق  في  تقدم 
النمو  حجم  ارتفاع  الدولي  البنك  من  الصادرة 
الفائتة،  السنوات  خالل  إلثيوبيا  االقتصادي 
إلى   ٢٠٠٧ عامي  بني  ا  منوً األكثر  الدولة  لتصبح 
٢٠١٢، وتوقع زيادة للنمو السنة احلالية بنسبة 
في  الوزراء  رئيس  ملنصب  الصعود  قبل    .٪١٠
فبراير (شباط) ٢٠١٨؛ كانت أدوار آبي أحمد داخل 
األوساط  داخل  تتّسع، وحضوره  السلطة  دوائر 
السياسية أكثر نفاذًا مما كان. عزز هذا احلضور 
الضغوط التي مارسها على احلكومة اإلثيوبية 
من داخل االئتالف احلاكم، من أجل وقف خطتها 

قبيلة  مبناطق  أراض  على  لالستيالء 
التنمية  خطة  ضمن  إلدخالها  األورومو 
احلاكم  االئتالف  ويتكون  واالستثمارات. 
الذي تشكل عام ١٩٨٩ من: جبهة حترير 
الدميقراطية  واجلبهة  جتراي،  شعب 
الدميقراطية  واحلركة  أورومو،  لشعب 
الدميقراطية  واحلركة  أمهرا،  لقومية 
لشعوب جنوب إثيوبي، وهو االئتالف الذي 
ا.  يختار رئيس الوزراء ويتألف من ١٨٠ عضوً
حتفيز  في  كذلك  مهما  دورًا  لعب  كما 
احلكومة  على  للضغط  احلاكم  االئتالف 

اإلثيوبية لإلفراج عن احملتجني من قبائل األورومو، 
وزرائها  رئيس  املنتمي  احلكومة  وتستجيب 
صدور  عبر  الضغوط،  لهذه  التيجري  أقلية  إلى 
السياسي،  باإلصالح  تتعلق  قرارات  سلسلة 
منها غلق أكبر معتقل سياسي وحتويله ملتحف، 
لعضوية  أورومو  من طائفة   كبيرة  أعداد  ودخول 

احلزب املشارك باحلكم.
والنفوذ  الواسع  السياسي  احلضور  هذا  منح 
احلاكم  التحالف  داخل  أحمد  آلبي  ثقالً  الكبير 
استقال  حني  للتحالف  األوّل  االختيار  جعله 
التلفزيون،  عبر  إعالن  في  ديسالني،  هايلماريام 
اإلضرابات  باستمرار  عالقة  لها  ألسباب 
السياسية وعدم االستقرار االجتماعي، ليصبح 
آبي أحمد أول رئيس وزراء من عرقية أورومو يحكم 

إثيوبيا.
ة  خطّ بتصميم  واليته   األربعيني  الشاب  بدأ 
االستبداد  من  سنوات  خاللها  من  يُنهي  جديدة 
مئات  بأرواح  ذهبت  التي  والطائفية  السياسي 
هو  لها  األساسي  العامل  كان  لها.  نتيجة  اآلف 
األساسي  الضامن  هي  الدميقراطية  تكون  أن 
النمو  مفتاح  باعتبارها  التنمية؛  ملفهوم 
في  ذلك  االجتماعي.جتلى  والسلم  االقتصادي 
الطوائف،  كافة  بني  كبيرة  وطنية  مصاحلة  إجناز 
وإطالق قناة اتصال مفتوحة مع املعارضة املنفية 
ثالث  برفع  تكلّل  منهم،  وفد  ولقاء  اخلارج،  في 
جماعات معارضة من على قوائم اإلرهاب، فضالً 
التي كانت  احلديدية  القبضة  التخفيف من  عن 
م بالده عبر إحالة خمسة من كبار املسؤولني  حتكُ
وقيادات  االستخبارات،  رئيس  بينهم  للتقاعد، 
في اجليش ممن ثبت تورطهم في قمع احتجاجات 
٢٠١٥، وإصدار قرار بالعفو عن ٧٥٧ من السجناء 
من  اإلرهاب  قوائم  على  املُدرجني  السياسيني  
احلظر  رفع  عن  فضالً  السابقة،  احلكومة  جانب 
حالة  ورفع  التلفزيونية،  املعارضة  قنوات  عن 

الطوارئ .

بل  فحسب؛  احلد  هذا  عند  اإلجراءات  تقف  لم 
شملت كذلك رفع احلجب عن أكثر من ٢٠٠ موقع 
احلكومة  حجبتهم  قد  كانت  وإخباري  صحفي 
السابقة، وتصميمه لسياسة جديدة تستهدف 
وقف انتهاكات الشرطة وانخراطها في عمليات 
السياسني،  السجناء  جتاه  الوحشي  التعذيب 
علّق  الذي  البرملان  أمام  في خطابه  ما ظهر  وهو 
انتهاك  «هذا  الشرطة:  انتهاكات  على  فيه 

للدستور. كان رجال الشرطة إرهابيني!».
احلريات  من  اجلديد  املناخ  هذا  ثمار  أولى  كانت 
السياسية للجميع تخلّي طائفته عن  واحلقوق 
مع  ا  خصوصً املُسلحة،  املقاومة  وعن  السالح 
املنفيني خارج  أبناء طائفته  من  كبير  عودة عدد 
بدخول  لهم  والسماح  البالد ألسباب سياسية، 

البالد.
نائب  العميد هايلو جونفا،  واحد من هؤالء هو 
رئيس اجلبهة، الذي عاد من املنفى بعد ٢٠ سنة، 
أن  املقاومة املسلحة مبا ذكره  التخلي عن  وبرر 
تخوضها  كانت  التي  العسكرية  «املقاومة 
اجلبهة ضد احلكومة في املاضي، كانت بسبب 
أحمد  آبي  سياسات  إن  وقال  احلريات»  غياب 
السياسة  في  شاركة  للمُ لنا   ا  دافعً ستكون 
واالنتخابات «لدعم املرحلة احلالية التي متر بها 
التجربة السياسية اإلثيوبية، وصوال إلى نظام 
دميقراطي يسع كل األحزاب». في خطاب تتويجه 
في منصب رئيس الوزراء، رسم آبي أحمد مالمح 
خطته نحو الشعب من مختلف الطوائف، قائالً 
بطريقة  يتم  أن  ينبغي  إثيوبيا  دستور  :«تطبيق 
وحقوق  التعبير  حرية  سيما  ال  احلرية»،  تفهم 
«اجلميع  وأضاف:   . اجلمعيات  وتكوين  التجمع 
بالدنا،  وحدة  الستمرار  يتسامح  أن  مطالب 
خطته  والدم».وجتلت  الطائفية  ميراث  ونتجاوز 
االحتوائية دون امليل للصدام املُسلح في التعامل 
مع املشاكل الداخلية واخلارجية لبالده في إنهاء 
والتي  إريتريا،  وبني  بالده  بني  لألزمة  أحمد  أبي 
بعد  حدودية،  حرب  بعد  ا  عامً  ٢٠ نحو  استمرت 
على  رئيسها  مع  ا  اتفاقً وتوقيعه  إلريتريا  زيارته 

استئناف العالقات بني البلدين.
لتغيري  خطته  استكمال  َّـ  أحمد  آبي  ينجح  هل 

بالده؟
كبيرة  أحمد  آبي  على  املنعقدة  اآلمال  تبدو 
وطموحة في ظل التحركات األخيرة التي يسعى 
واحلريات،  احلقوق  مستوى  على  سواء  إلجنازها، 
لكنها في الوقت نفسه تصطدم بالنفوذ الواسع 
واجليش  األمن  داخل  املسؤولني  من  كبير  لعدد 

واالقتصاد، ممن يرمز لهم بالدولة العميقة، والتي 
ل ما أوتيت من قوة،  تقف أمام هذه التغييرات بكُ
لهم  أنها ستنهي مكتسبات حتققت  ا  خصوصً

على مدار عشرات السنوات.
اإلريتري  اخلارجية  وزير  مع  (يسار)  أحمد  أبي 
السالم  محادثات  أجل  من  استقباله  في  (ميني) 
منشورة  تصريحات  حسب  نوعها  من  األولى 
في  لولي  هالوج  اإلثيوبي  السياسي  للمحلل 
هو  أحمد  آبي  يواجه  حتد  أكبر  فإن  نت،  للجزيرة 
يصبح  لن  الوزراء  رئيس  «ألن  الطوارئ  حالة  رفع 
املؤسسة  تسيطر  بينما  كامل  بتفويض  ا  رئيسً
السياسية  األوضاع  على  واألمنية  العسكرية 
العامل  يقف  لولي.  هالوج  حسب  واألمنية» 
اآلخر أمام استمرار خطة آبي أحمد، املنحدر من 
من  الواسع  الغضب  هو  املُسلمة،  أورومو  عرقية 
منذ  إثيوبيا  حتكم  التي  تيغراي،  طائفة  جانب 
املناصب  على  باالستحواذ  واملتهمة   ،١٩٩١ عام 
احلكومية والعسكرية املهمة ، رغم أنها ال متثل 
إلى  ويُشار  البالد.  قليلة من سكان  سوى نسبة 
أن هذه الطائفة لن تقف صامتة أمام اإلجراءات 
ا  خصوصً أحمد،  آبي  تنفيذها  نحو  يسير  التي 
للوجوه  اإلقاالت  حملة  وتيرة  من  سرع  ما  إذا 
سلسلة  وأصدر  الدولة،  داخل  عليها  احملسوبة 

دوائر  داخل  نفوذها  حتجيم  شأنها  من  قرارات 
محاولة  ذلك  على  يؤشر  والسياسية.  السلطة 
اجلديد  الوزراء  رئيس  لها  تعرض  التي  االغتيال 
مؤيديه  من  اآلالف  ضم  حشد  في  وقوفه  أثناء 
قنبلة  إلقاء  عبر  أبابا،  أديس  العاصمة  وسط 
يدوية استهدفته أثناء إلقاء خطاب أمامهم. هذه 
بأنها «مدبرة من  آبي أحمد  التي وصفها  احملاولة 
قبل من ال يريدون أن يروا إثيوبيا موحدة»، اعتقد 
الكثيرون أنها محاولة من احملسوبني على الدولة 
لها  والتي  إثيوبيا،  في  السلطة  داخل  العميقة 
التي  الفيدرالية  الشرطة  داخل  واسعة  غلبة 
بالوالء لطائفة تيغراي.وتأكد  أفرادها  يدين أغلب 
الواقعة،  هذه  بعد  السلطات،  احتجاز  من  ذلك 
نائب رئيس الشرطة في العاصمة اإلثيوبية أديس 
آخرين يخضعون جميعا  ثمانية ضباط  أبابا مع 
موقع  في  األمني»  «التقصير  بشأن  للتحقيق 

احلادث.
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لماذا قد ال يصمد مجلس التعاون الخليجي أطول من ذلك؟
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ا مضت  ــدى ٣٧ عامً ــر صحفية انه على م اكدت تقاري
ــاحة مالئمة  ــاون اخلليجي أنه س ــس التع ــت مجل أثب
ــية  ــة القضايا السياس ــاء اإلقليميني ملناقش للزعم
ــادرات  ــان إطالق مب ــض األحي ــي بع ــة، وف واالقتصادي
ــورات األخيرة  ــت)، لكن التط ــتركة (بعضها جنح مش
ــا إذا كانت  ــك فيم ــباب وجيهة للش ــي وجود أس تعن
ــع أم ال، وفق تقرير  ــتنجح في عقدها الراب املنظمة س

نشره موقع «فوربس» األمريكي.
ــام ١٩٨١  ــاون اخلليجي في ع ــة التع ــت منظم تأسس
ــت، وعمان،  ــي: البحرين، والكوي ــت دول ه من قبل س
وقطر، واململكة العربية السعودية، واإلمارات العربية 
ــاء كتلة اقتصادية  املتحدة. مع طموحات كبيرة إلنش
وسياسية إقليمية. وكانت هذه الدول تأمل أن املنظمة 
ــتعزز األعضاء الذين كانوا يشعرون بالقلق من ثورة  س
ــة – العراقية في  ــران وبداية احلرب اإليراني ــي إي ١٩٧٩ ف

العام التالي.
بحسب التقرير كانت هناك بعض اإلجنازات على مدار 
ــاء احتاد كمركي دخل  ــخ املنظمة، مبا في ذلك إنش تاري
ــبكة  ــز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) ٢٠١٥، وش حي
ــتركة مت تطويرها على مرحلتني في ٢٠٠٩  كهرباء مش
ــن إغفال هذه اإلجنازات، لكن دول مجلس  و٢٠١١. ال ميك
ــادرة على االرتقاء إلى  ــاون اخلليجي ما زالت غير ق التع
ــم من خاللها  ــا، والطريقة التي يت ــتوى إمكاناته مس
ــام تضع  ــذه األي ــة ه ــي املنطق ــية ف إدارة الدبلوماس

مستقبل املنظمة حتت غيمة مظلمة.
ــي انهيار العالقات  ــة الكبرى ه ــر أن القضي رأى التقري
بني قطر  من جهة وبني البحرين والسعودية واإلمارات 
من جهة أخرى. وقد شرع الثالثي األخير، باإلضافة إلى 
ــهم باسم  ــارة إلى أنفس مصر – والذين يفضلون اإلش
ــاب» – في محاولة  ــة ملكافحة اإلره ــة العربي «الرباعي
ــني أنها تقدم  ــيًا واقتصاديًا، مدع لعزل قطر دبلوماس
الدعم للجماعات اإلرهابية في جميع أنحاء املنطقة.

بعد أكثر من عام على إطالقهم ملقاطعتهم االقتصادية 
والدبلوماسية لقطر، من الصعب اإلشارة إلى أي تقدم 
ــدت  ــعودية واإلماراتية. وقد ناش قدمته اجملموعة الس
ــاوض وإيجاد  ــرون اجلانبني بالتف ــات املتحدة وآخ الوالي
ــة جديدة للتعايش، ولكن في الوقت احلالي يبدو  طريق
أن هناك القليل من الرغبة في التوصل إلى حل وسط 

في أي من اجلانبني.

ــت  ــب التقرير- أن الدول الس ــام – بحس يعني االنقس
ــكل اآلن ثالث  ــاون اخلليجي تش ــي دول مجلس التع ف
مجموعات. مجموعة تشمل قطر مبفردها، ومجموعة 
ــارات، فيما  ــعودية واإلم ــمل البحرين والس أخرى تش

تشمل اجملموعة الثالثة الكويت وعمان اللتني حتاوالن 
الوصول إلى حلول وسط بني جيرانهما املتناحرين.

ــادرات  ــلة من املب ــار مت إطالق سلس ــدء احلص ــذ ب ومن
ــي تهدد مبزيد من تقويض الغرض  الثنائية اجلديدة الت

الذي أنشئ من أجله مجلس التعاون اخلليجي.
صعود الثنائية

ــعودية  ــني الس ــترك ب ــاون املش ــة التع ــئت جلن أنش
ــمبر (كانون  ــي ديس ــا ف ــن عنه ــي أعل ــارات، الت واإلم
ــي، بالتزامن حتى مع عقد قمة  ــن العام املاض األول) م

ــت. وقالت  ــاون اخلليجي في الكوي ــس التع دول مجل
ــع اجملاالت  ــتغطي «جمي ــة س ــان: إن اللجن احلكومت
ــة  ــة والتجاري ــية واالقتصادي ــكرية والسياس العس

ــدم مصلحة  ــن اجملاالت، مبا يخ ــة، وغيرها م والثقافي
البلدين».

ــة، أن أدارا  ــعودية واإلماراتي ــبق للحكومتني: الس س
ــؤوليهم، وتقاتل  ــتركة ملس ــان املش ــن اللج ــددًا م ع
ــس اجلانب في حرب اليمن، رغم  ا في نف قواتهم أيضً
ــض في بعض  ــم البع ــون بعضه ــم يقاتل أن وكالءه

األحيان.
ــتركة في جدة في  ــدورة األولى للجنة املش ــدت ال عق
ــتركة  ــة مش ــو (حزيران) من هذا العام، برئاس ٦ يوني
ــلمان،  ــعودي األمير محمد بن س من ولي العهد الس
ــد. وقال  ــن زاي ــي محمد ب ــد أبوظب ــي عه ــره ول ونظي
ا  ا يريدان إجنازهما معً اجلانبان إنهما حددا ٦٠ مشروعً

خالل السنوات اخلمس املقبلة .
ا مجلس  ــعودية أيضً ــة األخيرة أقامت الس وفي اآلون
ــيق ثنائي مع الكويت، وذلك باالتفاق الذي وقعه  تنس
ــيخ  ــوز) وزيرا اخلارجية الكويتي الش ــي ١٨ يوليو (مت ف

صباح اخلالد الصباح، والسعودي عادل اجلبير.
ــس غامضة أكثر  ــا للتقرير فإن خطط هذا اجملل ووفقً
ــت  ــن اخلطط اخلاصة باإلمارات وقد يتبني أنها ليس م
ــراء نوع من  ــم ميكن من خالله إج ــر من مجرد اس أكث
احملادثات الثنائية بني البلدين. تقوم احلكومات بالفعل 
ــطة إنتاج النفط في املنطقة احملايدة  ــيق أنش بتنس
ــام ٢٠١٤،  ــق اإلنتاج في ع ــث مت تعلي ــتركة – حي املش
ا لتقارير إعالمية  ــتأنف العام املقبل وفقً ولكن قد تس

حديثة.
باختصار ، يشير إنشاء هذين التكتلني إلى أن الرياض 
ــي هذه األيام أكثر  ــم أكثر بالثنائيات اإلقليمية ف تهت

من التعددية في دول مجلس التعاون اخلليجي.
ــة السابقة. وقد  ا كبيرًا عن السياس وهذا ميثل خروجً
اقترح العاهل السعودي امللك عبد اهللا بن عبد العزيز 

ا في  ــاء احتاد أكثر طموحً ا إلنش في عام ٢٠١١ خططً
ــيء أقرب  ا إلى ش ــتندً مجلس التعاون اخلليجي، مس
إلى االحتاد األوربي، والذي كان سيشمل التعاون حول 

الدفاع اخلارجي والسياسة االقتصادية.
حاالت الفشل السابقة

ــروعات التي فشل  التقرير رصد أمثلة لعدد من املش
ــي في إجنازها. اختفت فكرة  مجلس التعاون اخلليج
ــا قالت عمان  ــام ٢٠٠٦ عندم ــة املوحدة في ع العمل
إنها لن تشارك بعد ثالث سنوات انسحبت اإلمارات 
من هذا املشروع، بعد اإلعالن عن خطط إلنشاء بنك 
ــأنه أن يعتني بالعملة) في  مركزي في اخلليج (من ش

العاصمة السعودية الرياض.
ومن بني العوامل التي عددها التقرير، والتي اسهمت 
ــتركة بني الدول األعضاء  ــاريع املش ــال املش في إفش
ــة االقتصادية  ــة الذاتي ــل املصلح ــة تفضي باملنظم
ــتقالل بطريقة أكثر  ــاظ على االس ــة في احلف والرغب

عمومية.
ــي اجتماع  ــاون اخلليجي ف ــس التع ــاء دول مجل زعم

سابق مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي
ــة إلدخال  ــل اتفاقي ــك عندما مت جتاه ــظ ذل ــد لوح وق
ــة املضافة (VAT) عبر املنظمة في يناير  ضريبة القيم
ــون الثاني) من قبل معظم الدول. وكانت اإلمارات  (كان
والسعودية الدولتني الوحيدتني اللتني التزمتا باملوعد 
ــر زيادة  ــد يكون خط ــن ق ــبة لآلخري ــي. بالنس النهائ
ــا بالفعل  ــت فيه اقتصاداته ــم في وقت كان التضخ
ــر إدخال الضريبة، وقد تكون  ا لتأخي حتت ضغط دافعً
ــاف إمكانات التحكيم الضريبي  الرغبة في استكش

سببًا آخر.
ــكك احلديدية في دول مجلس التعاون  ــروع الس مش
ــور. وكان  ــر لم يرَ الن ــط كبير آخ ــي هو مخط اخلليج
ــحن عالي  ــل الركاب والش ــو بناء خط لنق الهدف ه
ــمال اخلليج،  ــي ش ــة الكويت ف ــن مدين ــرعة م الس
ــع ذلك فقد كان  ــاحل عمان العربي. وم وصوالً إلى س
ــتعداد احلكومات لتمويل  ــروع ضحية لعدم اس املش
ــروع بالنظر إلى  البنى التحتية املكلفة ملثل هذا املش
ــيجلبها. ورغم أن التعاون  املنافع غير املؤكدة التي س
ــكل كبير على  ــاري قد ارتفع بني دول اخلليج بش التج
ــة، إال أن ١١٥ مليار دوالر   ــود القليلة املاضي ــدى العق م
التي حققها في عام ٢٠١٥، ال متثل سوى ٨٪ من الناجت 
ــغ ١٫٤ تريليون دوالر  ــي اإلجمالي في املنطقة البال احملل

في ذلك العام .

التشجيع الدولي
ــجيع  حاول حلفاء دول مجلس التعاون اخلليجي تش
ــنني، مع بعض عالمات  التعاون اإلقليمي على مر الس

النجاح القليلة.
ــاول االحتاد األوربي التفاوض على اتفاقية جتارة  فقد ح
حرة (FTA) مع دول مجلس التعاون اخلليجي لسنوات، 
ــرة إدراج أحكام  ــدم مبقاومة اخلليج لفك لكنه اصط
ــم احملادثات  ــلت معظ ــان. كما فش حول حقوق اإلنس
ــد املاضي أو أكثر، مبا  ــركاء اآلخرين خالل العق مع الش
ــتراليا، واليابان، والصني، في التوصل إلى  في ذلك أس
نتيجة، على الرغم من أن املفاوضات مع بكني أظهرت 
ــام ٢٠١٦، بعد  ــتئنافها في ع ــذ اس ــض الزخم من بع

توقف دام سبع سنوات .
بشكل عام، ما تزال ثمار املفاوضات التجارية في دول 
ــة إلى حد ما. دخلت  ــس التعاون اخلليجي ضئيل مجل
ــز التنفيذ  ــنغافورة حي ــة التجارة احلرة مع س اتفاقي
ــبتمبر (أيلول) ٢٠١٣، واتفاقية أخرى مت التوقيع  في س
ــاد األوربي  ــاء االحت ــو ٢٠١٤ مع أعض ــي يولي ــا ف عليه
ــتاين،  ــلندا، وليختنش ــرة (EFTA) – أيس ــارة احل للتج

والنرويج، وسويسرا.
ــاح  ــاء جن ــكري، مت إنش ــاون العس ــبة للتع وبالنس
ــمى  ــكري من دول مجلس التعاون اخلليجي يس عس
ــع ذلك لم يكن قد مت  ــوة درع اجلزيرة» عام ١٩٨٤. وم «ق
ــاركة في احلملة الرامية  ــكل كاف للمش تطويره بش
ــام ١٩٩٠.  ــن الكويت بعد غزو ع ــراج العراق م ــى إخ إل

وأرسلت وحدة من قوات األمن السياسي إلى البحرين 
في عام ٢٠١١ إلبطال مظاهرات مؤيدة للدميقراطية.

ــاراك أوباما، قالت الواليات املتحدة  في عهد الرئيس ب
إنها تريد تشجيع دول مجلس التعاون اخلليجي على 
ــر بالدفاع،  ــدة عندما يتعلق األم ــل كوحدة واح العم
ــري والدفاع  ــن البح ــل األم ــاالت مث ــة في مج خاص
ــنطن تفضيلها لكتلة  الصاروخي. وقد أوضحت واش
أمنية خليجية متعددة األطراف خالل منتدى التعاون 
ــدة ودول مجلس  ــات املتح ــني الوالي ــتراتيجي ب االس

ــام ٢٠١٢، ولكن  ــي الرياض في ع ــاون اخلليجي ف التع
في النهاية لم يكن هناك الكثير ما تظهره مثل هذه 
ــة احلديث الالحق عن  ــات. ولم يتم بعد ترجم املناقش

قيادة عسكرية موحدة إلى عمل.

اختفت فكرة العملة اِّـوحدة َّـ 
عام ٢٠٠٦ عندما قالت عمان إنها 
لن تشارك وبعد ثالث سنوات 
انسحبت اإلمارات من هذا 
اِّـشروع

بدأ الشاب األربعيني واليته  
ة جديدة يـُنهي  بتصميم خطّ
من خاللها سنوات من االستبداد 
السياسي والطائفية التي ذهبت 
بأرواح مئات االالف نتيجة لها

الرياض تهتم 
بالثنائيات اإلقليمية 
َّـ هذه األيام أكثر 
من التعددية َّـ دول 
مجلس التعاون الخليجي
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بارنييه يتهم البريطانيين بمحاولة االلتفاف عليه

ــرز االصوات  ــدل على ف ــي اجل ويأت
ــن  ــدد م ــر ع ــة يعتب ــد حمل بع
ــت واحدة من  ــني انها كان املراقب
ــبب  «االقذر» في تاريخ البالد بس
ــة  املفترض ــب  التالع ــات  عملي
ــة خان.وبالنظر  ــرة ملصلح الكثي
ــة حتى االن  ــج املعلن ــى النتائ ال
ــع حزب خان كسب  لم يعد بوس
ــة (١٣٧ مقعداً)  الغالبية املطلق
ــة  حكوم ــكيل  لتش ــة  الضروري
مبقرده، مع انه حقق نتيجة أفضل 
ــه  ــيتعني علي ــع. وس ــن املتوق م
ــني النواب  ــن حلفاء ب ــث ع البح
املستقلني أو تشكيل حتالف مع 
أحزاب أخرى. ويقول احمللل طلعت 
ــات في  ــع عقب ــعود «ال اتوق مس
هذا االطار الن املستقلني يعرفون 
ــكرية) لها  ــة (العس ان املؤسس
ــي ازاء عمران خان». موقف ايجاب
ــي هذه  ــن فوزه ف ــان أعل وكان خ
ــهدت تبادل  ــات التي ش االنتخاب
وانتقادات  بالتزوير،  اتهامات عدة 
للجنة االنتخابية بسبب بطئها 
ــرز. وقالت اخلبيرة  في عملية الف
يقة انه اسيء تقدير  عائشة صدّ
شعبية خان في صفوف الطبقة 
ــت  وأعلن ــة.  املتنامي ــطى  الوس
ــم  ــة ان اخلص ــة االنتخابي اللجن
ــالمي  ــس خلان «احلزب االس الرئي
الباكستاني-نواز» بقيادة شهباز 
ــى ٦٣ مقعداً  ــريف حصل عل ش
ــعب  ــل حزب «الش ــا حص بينم
ــالوال  بي ــادة  بقي ــتاني»  الباكس
ــو زرداري على ٤٣ مقعداً. وندد  بوت
تزوير  ــا بحصول  وغيرهم احلزبان 
ــة رفضت االتهامات. إال أن اللجن
ــبكة  «الش ــة  منظم ــت  وأعط
ــر  ــة» غي ــرة وعادل ــات ح النتخاب
ــتانية تقييماً  احلكومية الباكس
ــتناداً الى  ــراع اس ــاً لالقت ايجابي
ــا.وكان عمران  ٢٠ الف مراقب له
ــه  ــدا واثقاً من نفس خان الذي ب
ــاب طويل  ــي خط ــوزه ف ــن ف أعل
اتسم بلهجة تصاحلية وتخللته 

ــارات دينية ألقاه مباشرة من  اش
ــي باني غاال  ــادة حزبه ف ــر قي مق
ــاد. وقال:  ــالم اب ــن اس ــرب م بالق
ــاً»،  تفويض ــا  ومنحون ــا  «جنحن
مذكراً بانه بدأ العمل السياسي 
ــرة  ــذ فت ــتبه من ــي ١٩٩٦.ويش ف
ــد  يع ــذي  ال ــان  خ ــان  ب ــة  طويل
وبـ«دولة  ــدة»  جدي ــتان  بـ«باكس
رفاه اسالمية»، استفاد من دعم 
خفي للجيش الذي يتمتع بنفوذ 
كبير، في مسيرته الى السلطة. 
لكن العسكريني ينفون قيامهم 
ــرى  االجتاه.وي ــذا  ــي ه ف دور  ــاي  ب
ــي جرت  ــروف الت ــون ان الظ احمللل
فيها احلملة االنتخابية واالقتراع 
ــه يحمالن بذور اضطرابات  نفس
ــكيك في شرعية  ــبب التش بس

ــي  ــات. وقال الدبلوماس االنتخاب
«ال  ــي:  حقان ــني  حس ــابق  الس
ــتطيع ان يحكم عندما  احد يس
يعتقد نصف البالد انه مت تنصيبه 
ــاء  ــش والقض ــن اجلي ــب م بتالع
ــعب». الش ــت  تصوي ــن  م ــدالً  ب

ــيما  وصرحت احملللة عظيمة ش
ــكلة هي ان اجليش قام  بان «املش
ــي في يوم التصويت  بدور اساس
ــمل  تش ــزاب  االح ــات  اتهام وان 

ــني انتخابيني من مراكز  طرد ممثل
االقتراع». واضافت: «انها اسئلة 
ــش الرد عليها  يصعب على اجلي

ــون هناك اجوبة على كل  ولن يك
ــتان  ــاد اجليش باكس ــك»". وق ذل
ــى نصف  ــة حوال النووي ــة  الدول
ــنوات تاريخها الـ٧١. وتشكل  س
ــاء  االربع ــتان  باكس ــات  انتخاب
ــال دميقراطي  ــال نادرة من انتق ح

ــة مدنية  ــن حكوم ــلطة م للس
ــد الفتي  ــرى في هذا البل الى اخ
ــدة  ــات عدي ــهد انقالب ــذي ش ال
ــة. لم  ــات هش ــك مؤسس وميتل

ــالمية  يصدر حزب «الرابطة االس
ــدو  ــذي يب ــتانية-نواز» ال الباكس
ــر االكبر في االقتراع اي رد  اخلاس
ــران خان. ــى خطاب عم فعل عل

ــريف  ش ــهباز  ش ــه  زعيم وكان 
شقيق رئيس الوزراء السابق نواز 
شريف والذي يطمح الى منصب 
ــاء  ــس احلكومة، دان منذ مس رئي
ــات «تزوير فاضحة  االربعاء عملي
ــا الى  ــتان ٣٠ عام ــادت باكس اع
ــض» نتائج االقتراع  الوراء»، و«رف
مسبقاً. اما القائد االعلى للحزب 
ــجون بتهمة  ــريف املس ــواز ش ن

الفساد حاليا فالتزم الصمت.
ــوات األمن في  ــد قتلت ق هذا وق
ــوأ  ــتان  العقل املدبر ألس باكس
ــى اإلطالق  ــاري عل ــر انتح تفجي
ــخ البالد، في تبادل إطالق  في تاري
ــتان في  ــي اقليم بالوشس نار ف
ــالد، وفق ما قال  ــوب غربي الب جن

مسؤولون.
ورود  ــر  إث ــة  العملي ــت  ووقع
ــول  ــتخباراتية ح ــات اس معلوم
ــم  تنظي ــر  عناص ــد  اح ــد  تواج
ــش)  (داع ــالمية»  اإلس ــة  «الدول
ــي منزل في  ــة اهللا ف يدعى هداي
ــة قالت في  ــي منطق ــو ف دارينج
االقليم املضطرب. وقال املسؤول 
ــالت قيصر  ــر في ق اإلداري الكبي
ــق احلدود دهم املنزل  خان إن «فيل

ــد مقاومة  ــة اهللا بع ــل هداي وقت
ــؤول كبير  ــة منه». وأفاد مس قوي
ــأن هداية اهللا  ــق احلدود ب في فيل
اسهم في تسهيل عمل حفيظ 
ــه  ر نفس ــادي الذي فجّ نواز اجله
األسبوع الفائت في اعتداء دموي 
ــخصاً. ــفر عن مقتل ١٤٩ ش أس

ــوم الذي  ــش» الهج ــى «داع وتبن
ــبوع جتمعاً  ــل أس ــتهدف قب اس
ــي  ــتونغ الت ــي ماس ــاً ف انتخابي
ــني كيلومتراً  ــى اربع ــد حوال تبع
عن كويتا، عاصمة بالوشستان.

الباكستانية  ــلطات  وقالت الس
إن منفذ الهجوم نواز باكستاني 
ــي  ف ــتان  افغانس ــى  إل ــه  توج
ــني «للقتال ضد  ــني املاضي العام
العودة  ــل  الدولي» قب ــف  التحال
ــتونغ. ــذ االعتداء في ماس وتنفي

وأكد املسؤول الكبير في منطقة 
الغارة  ــاري  قائم الش ــتونغ  ماس
قي قالت. وقال الشاري إن «هداية 
ــة من املتعاونني  اهللا قاد مجموع
ــي مناطق  ــم داعش ف ــن تنظي م
مختلفة في بالوشستان، ونأمل 
أن نتعقبهم قريباً جداً». وتواجه 
باكستان  واجليش في  ــرطة  الش
ــالميني والقوميني  املتمردين االس
ــتان الغنية باملوارد  في بالوشس
ــهدت  تش ــي  والت ــة،  املعدني
ــاالً تخريبية ضد  ــات وأعم هجم

ــوط نقل  ــة وخط ــى التحتي البن
ــتان  بالوشس ــاذي  وحت ــة.  الطاق
إيران وأفغانستان وهي األكبر بني 
ــتان األربعة، لكن  ــم باكس أقالي
سكانها وعددهم سبعة ماليني 
ــدم حصولهم  ــن ع ــتكون م يش
على حصة عادلة في ثرواتها من 

الغاز واملعادن.
ــكل كبير  ــع العنف في ش وتراج
ــتان منذ أعنف اعتداء  في باكس
ــو هجوم  ــالد، وه ــخ الب ــي تاري ف
ــي مدينة  ــة ف ــتهدف مدرس اس
ــرب البالد  ــمال غ ــاور في ش بيش
ــن مقتل أكثر  ــفر ع في ٢٠١٤ أس
ــم  غالبيته ــخصاً،  ش  ١٥٠ ــن  م
ــش  اجلي ــف  وكث ــال.  األطف ــن  م
الباكستاني عملياته العسكرية 
ــق  املناط ــي  ف ــلحني  املس ــد  ض
ــتان اثر  القبلية احملاذية الفغانس

ــن  ــذا االعتداء، ما أدى لتحس ه
ــراء  ــن خب ــي. لك األمن ــع  الوض

ــتان ال جتتث  يحذرون من أن باكس
االسباب الرئيسة للتطرف، إذ إن 
بقدراتهم  يحتفظون  املسلحني 
على تنفيذ اعتداءات دموية مثل 

اعتداء ماستونغ األخير .

ــى املفاوضون البريطانيون رفض  ويخش
بروكسيل خطة حكومتهم، ويشعرون 
ــل زعماء  ــاج إلى تدخ ــأن الوضع يحت ب
أوربيني لضمان قبولها، متوقعني حدوث 
ــي أيلول  ــالزبوري ف ــالل قمة س ذلك خ
(سبتمبر) املقبل، أي قبل فترة وجيزة من 
ــتكمال «بريكزيت»،  املوعد املرتقب الس
ــرين األول (أكتوبر) املقبل. وفي  أواخر تش
هذا اإلطار، أرسلت ماي وزراء إلى عواصم 
أوربية للترويج خلطتها لـ «الطالق»، لكن 
الرفض في القارة بدا واضحاً خالل املؤمتر 
الصحافي لبارنييه وراب في بروكسيل، 
ــر البريطاني أن االتفاق  ففيما أكد الوزي
ــة والتبادل  ــألة احلدود اإلرلندي على مس
ــني الطرفني يحتاج إلى «إرادة  التجاري ب
ــية» لتحقيقه»، انتقد املسؤول  سياس
ــة البريطانية  ــي الرؤي ــي عناصر ف األورب
ــني،  اجلانب ــني  ب ــات  العالق ــتقبل  ملس
ــوم  ل الرس ــدن أن حتصّ ــراح لن ــل اقت مث
األوربية كي تتالفى التفتيش اجلمركي، 
ــوم أخرى  ــا بحرية فرض رس واحتفاظه
ــة إلى  ــلع الداخل ــع والس ــى البضائ عل
ــى أن اخلطة متنحها  أراضيها، إضافة إل
ــارج  ــة خ ــات جتاري ــة عالق ــة إقام حري
ــارة وداخلها. وهذا ما رفضه بارنييه،  الق
مشدداً على أن االحتاد «سيسيطر على 
ــن يتنازل  ــدوده وقوانينه، ول ــه وح أموال
ــرك لدولة  ــه الكمركية ويت ــن قوانين ع
ــومه».  ــت عضواً فيه، حتصيل رس ليس
ــي املفاوضات  م ف ــه يرحب بتقدّ وأكد أن
«املتعلّقة بالسياسة اخلارجية واألمن»، 
ــبة إلى عالقاتنا  ــتدرك: «أما بالنس واس
ــراً أنها  ــتقبالً، ليس س االقتصادية مس
شديدة الصعوبة». في املقابل، قال راب: 
ــتفتاء  منا عروضنا التي حتترم االس «قدّ
(على بريكزيت) وروحية املبادئ األوربية، 
ــره التكتل  ــي االعتبار ما ابتك آخذين ف

ــه مع دول  ــالل مفاوضات ــي املاضي خ ف
ــية  أخرى، عندما كانت اإلرادة السياس
ه  ــدّ أع رأي  ــتطالع  ــر اس حاضرة».وأظه
ــه  نتائج ــرت  ونش ــوف»  «يوغ ــد  معه
ــز»، أن ٤٢ في املئة من  صحيفة «ذي تامي
ــتفتاء  ــني يؤيّدون تنظيم اس البريطاني
حول النتيجة النهائية للمفاوضات في 
ــي مقابل معارضة  ــأن «بريكزيت»، ف ش
ــة «ذي  ــة. وأطلقت صحيف ــي املئ ٤٠ ف
إندبندنت» عريضة جمعت أكثر من ٢٠٠ 
ألف توقيع، تدعو إلى استفتاء ثانٍ على 
ــتكمال املفاوضات  «بريكزيت» بعد اس
ــيل.على صعيد آخر،  ــني لندن وبروكس ب
أعلنت لندن وقف تعاونها مع واشنطن 
ــاندا أمون  ــي ملف البريطانيني ألكس ف
كوتي والشافعي الشيخ اللذين اعتُقال 
ــية إعدامهما في حال  في سوريا، خش
ــات املتحدة. وكان  ــا إلى الوالي ترحيلهم

ــي عصابة  ــيخ عضوين ف ــي والش كوت
ــم  ــي تنظي ــخاص ف ــن ٤ إش ــف م خط

اخملطوفون  ــا  وأطلق عليهم «داعش»، 
ــبب لهجتهما  ــز» بس ــم «البيتل اس
ــة  املفوضي ــت  ودع ــذا  البريطانية.ه
األوربية الدول الـ٢٧ األعضاء في االحتاد 
ــف  ــى «تكثي ــركات، إل ــي والش األورب
ستنجم  النعكاسات  استعداداتها» 
عن خروج اململكة املتحدة من االحتاد 
ــي (بريكزيت)، خصوصاً في حال  األورب
فشل املفاوضات بني لندن وبروكسيل 
ــة جلنة  ــا دعت رئيس ــأنه، فيم في ش
ــان احلكومة إلى  «بريكزيت» في البرمل
ــى باألكثرية  ــع خطة بديلة حتظ «وض
األوربية  املفوضية  البرملانية».ونشرت 
ــدول األعضاء واألطراف  نصاً «يدعو ال
ــيناريوات»،  اخلاصة إلى توقع كل الس
ــه «إذا لم تتم  ــى أن ــارت إل لكنها أش
ــحاب قبل  املصادقة على اتفاق االنس
٣٠ آذار (مارس) ٢٠١٩، فلن تكون هناك 

فترة انتقالية، وسيتوقف تطبيق قانون 
ــة املتحدة. ــي» في اململك ــاد األورب االحت

ــورة»  ــم تنفع «ث ــل، ل ــياق متص ــي س ف
جونسون على ماي بتوحيد معارضيها، 
ــي حزبها  ــواب «املتمردون» ف ــاد الن إذ ع
ــاف حولها في  ــى االلتف ــني» إل «احملافظ
ــا  بعدم ــان)،  (البرمل ــوم  العم ــس  مجل
ــى انتخابات عامة  ــم بالدعوة إل هددته
ــوا خطتها حول  ــذا الصيف، إذا رفض ه

الكمارك.
ــة على  ــض احلكوم ــون ح وكان جونس
ــتراتيجيتها «للطالق»، وقال  ــر اس تغيي
ــت لم يفت إلنقاذ  أمام البرملان أن «الوق
ــن أن خطة ماي  ــذراً م ــت»، مح بريكزي
ــة وثيقة مع  ــات اقتصادي ــة عالق إلقام
ــي حال  ــا «ف ــتترك بريطاني ــاد، س االحت

دائمة وتعيسة من الرقص على احلبال». 
ــه من خالل عرض اتباع قوانني  واعتبر أن
االحتاد في شأن التجارة، من دون أن يكون 
ــدة أيّ رأي في وضعها،  ــة املتح للمملك
ــيل  ــن «التابعني» لبروكس ــا م يجعله

اقتصادياً.
ــس العموم  ــف أعضاء مجل ــاب نص وغ
ــه، لكنه  ــون كلمت ــاء جونس ــاء إلق أثن
ــاد األوربي  ــاً مبناهضني لالحت كان محاط
ــم ديفيد  ــني»، بينه ــزب «احملافظ من ح
ــتقيل.  ــت» املس ــر «بريكزي ــس وزي ديفي
ــت تدافع عن  ــاي التي كان كما غابت م
ــة االتصاالت  ــام أعضاء جلن ــا أم خطته
ــتجواباً  ــث واجهت اس ــي اجمللس، حي ف

قاسياً. وكانت رئيسة جلنة «بريكزيت» 
في البرملان هيالري بن، حذرت ماي من أن 
خطتها «ال حتظى بالغالبية»، وأضافت 
ــة بديلة  ــة «وضع خط ــى احلكوم أن عل
حتظى باألكثرية البرملانية»، مشيرة إلى 
أن الشعب «سيغيّر موقفه بعدما أدرك 
ــن االحتاد األوربي من  تعقيدات اخلروج م

دون اتفاق». 
إلى ذلك، بدأ الوزير اجلديد املكلف ملف 
ــر  راب التحضي ــك  ــت» دوميني «بريكزي
ــني  ــرز املفاوض ــع أب ــه م ــى محادثات ألول
األوربيني ميشال بارنييه، تأمل لندن بأن 
يخوضها في أجواء أفضل من تلك التي 
ــني كان ديفيس يتولى  ــائدة ح كانت س

املهمة.
ــت محكمة في  ــر، دان ــى صعيد آخ عل
ــن (٢٠  ــم الرحم ــي نعي ــدن البريطان لن
ــنة)، بتهمة التخطيط الغتيال ماي  س
ــفة لدى  ــوة ناس ــر عب ــاطة تفجي بوس
ــم مهاجمتها  ــا إلى مكتبها، ث وصوله

بسكني أو مسدس.

إدوار  ــا  وزراء فرنس ــس  رئي ــال  ــذا وق ه
فيليب إن السيناريو األسوأ وهو خروج 
ــي من دون  ــاد األورب ــن االحت ــا م بريطاني
ــا زال ممكناً على  ــى اتفاق م التوصل إل
ــة  ــدة طرحتها رئيس ــم خطة جدي رغ
ــار  ــة تيريزا ماي.وأش ــوزراء البريطاني ال
ــة  ــرات جاري ــى أن التحضي ــب إل فيلي
ــاد األوربي،  ــن االحت ــا م ــروج بريطاني خل
ــي أنه  ــا فكرنا ف ــاف: «كلم ــه أض لكن
ــوأ، وجدنا أنه  ــني علينا جتنب األس يتع
ليس مستحيالً بل ميكن أن يحدث في 

نهاية املطاف». وأضاف أن ما يطلق عليه 
خروجاً صعباً من االحتاد األوربي ستكون 
ــى بريطانيا أوالً  ــه «عواقب وخيمة عل ل
وبدرجة أكبر  وأيضاً العديد من املناطق 

الفرنسية».

عمران خانشهباز شريف

مايفيليب
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حذر ميشال بارنييه، أبرز مفاوضي االحتاد األوربي في ملف خروج اململكة املتحدة من االحتاد (بريكزيت)، البريطانيني من أن جلوءهم إلى زعماء التكتل «من 
وراء ظهره مضيعة للوقت»، رافضاً عروضهم املتعلقة باالحتاد الكمركي بعد «الطالق». وقال في مؤمتر صحفي مع الوزير البريطاني املكلف ملف «بريكزيت» 
ن يسعى إلى إيجاد فروق بني ما أُعلنه وزعماء دول االحتاد، يضيّع وقته». وشدد على أن ال خالفات بني العواصم األوربية، تستثمرها رئيسة  دومينيك راب: «مَ
ــيخي أندريا بابيس، بعدما  ــتيان كورتز ورئيس الوزراء التش ــار سيباس ــا، حيث تلتقي املستش الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي توجهت أمس إلى النمس

جتاوزت بصعوبة خالفاً مريراً داخل حكومتها في شأن خطتها لـ «بريكزيت».
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/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

فاز بطل الكريكت 
السابق عمران خان في 
االنتخابات التشريعية 

التي جرت االربعاء املاضي 
في باكستان، حسب 

نتائج نُشرت امس 
االحد لكنه لم يحصل 
على الغالبية املطلقة 
في مجلس النواب ما 

سيحتم عليه تشكيل 
حتالف لتولي السلطة.

وحصل حزب «حركة 
االنصاف» على ١١٤ 

مقعداً على االقل متقدماً 
على منافسيه بفارق 

لم يعد من املمكن 
تقليصه، حسب نتائج 
جزئية نشرتها اللجنة 

االنتخابية الباكستانية، 
في حني انه لم يعد هناك 

سوى عدد بسيط من 
املقاعد لم تصدر نتائجها 

بعد.

عمران خان يفوز َّـ االنتخابات الباكستانية لكن من دون غالبية
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ÈflÏçâ@›Óñ§@ÈÓœ@�aÏö«@oéÓ€@Ú€ÎÜ€@⁄6ÌÎ

ال احد يستطيع ان 
يحكم عندما يعتقد 
نصف البالد انه تم 
تنصيبه بتالعب من 
الجيش والقضاء بدالً 
من تصويت الشعب

يخشى اِّـفاوضون 
الربيطانيون رفض 
بروكسيل خطة 
حكومتهم ويشعرون 
بأن الوضع يحتاج إُّـ 
تدخل زعماء أوربيني 
لضمان قبولها
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البينة الجديدة /
 قحطان جاسم جواد

ــداع في بغداد  ــت منصة االب احتضن
ــي اقرتها  ــداع االدبي، الت ــة االب مدين
ــادق اجلمل»  ــكو، الروائي «ص اليونس
ــل  نوح»و»تراتي ــفينة  «س ــه  وروايتي
ــة ادارها الدكتور  موت حر». في جلس
»سعد التميمي» واصفا ضيفه بأنه 
ــة، وروائي  ــة واعالمي ــخصية ادبي ش
ــر من  ــدر اكث ــرحي، اص ــب مس وكات
ــرحيات، الى  خمس روايات وعدة مس
ــدة برامج  ــداده وتقدميه لع جانب اع
ــة. ــة العراقي ــن الفضائي ــة م ثقافي
ــى  للملتق ــه  تأسيس ــى  ال ــة  اضاف
ــة  ــي املتنبي منذ خمس ــي ف الثقاف
ــول  ــبب حت ــن س ــأله ع ــم س اعوام.ث
الى  والقصاصينوالشباب  ــعراء  الش
كتابة الرواية، بدليل صدور الف رواية 
ــرة ،وهل خلق  ــالل ال١٥ عاما االحي خ

ذلك الكم ابداعا مضافا؟
الرواية فن التاريخ

ــدو ان الرواية  ــادق اجلمل»  يب فرد «ص
ــارب  ــت مالذا لالدباء على مش اصبح
ــارت  ص ــا  انه ــا  كم ــم،  تخصصاته

ــاء للتعبير  ــتهوي االدب ــة تس محط
ــية.  ــوم واالحالم والرومانس عن الهم
ابداعا،فاعتقدان  ــت  اضاف ــل  ــا ه ام
ــا  وعربي ــا  عراقي ــت  تألق ــا   بعضه
ــة جلودتها،  ــدت اجلوائز العاملي ،وحص
ــض االخررقما  ــح البع ــي حني اصب ف
ــجل عدد الروايات .وحول   الغيرفي س
تساؤل «التميمي» عن عالقة التاريخ 
بالسرد وتأثيرهما ببعض، كما يظهر 
ــل: «احيانا  ــال اجلم ــه، ق ــي روايتي ف
ــتعير من  ــأ الروائي للتاريخ ليس يلج
شخصياته، ويسقطها على احلاضر 
ــلطة  ــن رقابة الس ــي يتخلص م لك
ــها، وكما يقول بلزاك الرواية  وبطش
ــخ وبالعكس.ونحن نحتاج  فن التاري
التاريخ، ومعظم رواياتي تعتمد على 
التاريخ العراقي منذ ثالثينيات القرن 
املاضي وحتى اليوم، وكنت غير منحاز 
ــت عراقيا  ــية ما بل كن جلهة سياس
ــي ليس مؤرخا بل  في طرحي. والروائ
يكتب وثيقة فنية. وعن الرومانسية 
في رواياته قال:- في اعمالي جتد املرأة 
ــا وتصويب  ــا لنصرته ــودة دائم موج
ــا ان وجدت، وحتويلها  بعض اخطائه

ــي اجملتمع.وحتى  ــة ف ــانة فاعل النس
ــدي يخدم الرواية  توظيف اجلنس عن

نفسيا وفكريا واجتماعيا.
ــى مراجعة  ــة ال ــات بحاج مصطلح
ــة الناقد «علي الفواز» نبه الى ان  ودق
ــي ذكرت من  ــض املصطلحات الت بع
ــف بحاجة الى مراجعة  احملاور والضي
ــى قضية  ــا اكد عل ــة لها. كم دقيق

ــرد فقال لم يعد هناك  التاريخ والس
تاريخ بل هناك سرد. الن التاريخ صار 
يكتب من االقوياء والغالبون واالحزاب 
ــلطة بعيدا عن  املسيطرة على الس
ــلطة تكتب  ــا ان الس ــة. كم احلقيق
ــخ واملعارضة ايضا، وكل منهم  التاري
يكتبه بطريقة متعارضة ومتناقضة. 
ــة تبدلت فيه  ــوم الرواي ــى مفه وحت

ــياء كثيرة، وصارت رواية تاريخية،  اش
ــة في الرواية، واالرخنة كما  والتخيلي

يسميها عبداهللا ابراهيم.
نص يغور َّـ عمق التاريخ

ــلمان» قال عن  ــوان الس ــد »عل الناق
ــور  ــص يغ ــوح» ن ــفينة ن ــة س »رواي
ــتقراء  ــرة، واس ــق التاريخ م ــي عم ف
ــرى، باعتماد بناء  ــتقبل مرة اخ املس
معماري يتكئ على االنتاج االنساني 
واالدب  ــزوج،  املم ــي  التكنولوج
التخييلي، عبر لغة موحية مكتظة 
ــادرة على تصوير  بصخب احلياة. الق
ــتلهام تناقضاته  الواقع املأزوم، واس
ورصد حتوالته القائمة على االهتمام 
ــلوبا وبناء وداللة. ابتداء  مبظاهره اس
من العنوان الذي تتداعى فيه املعاني 
ــئلة  ــه االس ــر من ــدالالت وتتفج وال
ــة  وعالم ــياقية  ــة س قيم ــه  بصفت
ــة رمزية،. ــزة بدالل ــيميائية مكتن س

ــكل تناصا مع  ــه يش ــة الى ان اضاف
االية القراَنية حول سفينة نوح.

الف ليلة وليلة
ــف  ــود» وص ــف عب ــد »يوس الناق
رواية «تراتيل ملوت حر»بأنها قصة 

ــتندت على  احلب واحلرب، التي اس
املوروث احلكائي »الف ليلة وليلة»، 
ــن  كخزي ــي  طبيع ــكاس  وبانع
ــل االحداث  ــر، جع ــي مضم معرف
ــص »غرائبية»  ــي الن ــي تدور ف الت
ــي ملوروثنا الثر، وكأننا نعيش  تنتم
ــف ليلة لكن  ــواء وتفاصيل ال اج
ــاة التي عصفت بها  بواقعية احلي

اجواء داعش ورجاله. 
األحداث تسوق عملية السرد

ــار الى  ــن حافظ» اش ــد »حس الناق
ــت به  ــذي كتب ــلوب ال ــع االس ان تتب
ــداث هي  ــة، يجد ان االح ــذه الرواي ه
ــرد، وليس  ــوق عملية الس ــي تس الت
ــب الزمني، حيث يقوم املؤلف  التعاق
بانتقاالت لطيفة من حدث الى آخر، 
ــر، مثل اخملرج  ــع ان االبطال هم كث م
ــل كاميرته  ــوم بنق ــارع حيث يق الب
ــدة. كما  ــي توقيتات جي ــة ف بحذاق
ــه بطريقة  ــا عبر ابطال يتحدث الين
تيارالوعي وباسلوب رومانسي.اال انه 
يؤاخذ عليه ان كل ابطاله يتحدثون 
مبستوى فكري واحد، هو فكر املؤلف 

ذاته.

صالح جبار محمد 
ــرق  بالط ــي  ــور حيات ام ــب  تترت ــم  ل
املألوفة.. كنت في السادسة عشرة.. 
ــبة  حينما حضر ابي واخذني.. بالنس
ــي متنافرة.. وماض  لرجل كانت حيات

عاصف.. 
ــالم.. رغم ثراء  ــي الظ ــا يغط ف منزلن

ابي.. اردت اشق طريقي بنفسي.. وان 
ال اكون معلقا باذيال احد.. 

ــعرت  ــد االفطار.. ش ــي الصباح بع ف
ــد  ــف الوال ــؤ.. وق ــي التقي ــة ف برغب
ــتعدا للمغادرة..  ــي.. كان مس يراقبن
ــه.. رفضت  ــاب مع ــي الذه ــب من طل

الفكرة.. 
ــة دوما.. حلت  ــي بوالدتي القلق رن ذكّ
ــكلتها.. عندما اطبقت عيناها  مش
ــد.. املال هو احملرك الوحيد في  الى االب
ــون بوقائع تقربني  عاملنا.. لكني مدف

من الترنح.. 
ــف  ــحب كش ــد س ــي النق ــذ اب اخ
ــه اململوءة  ــث باصابع ــابه.. عب حس
ــرج صوته  ــه.. خ ــع رأس ــوامت.. رف باخل

اجلهوري: 
ــو ان احرس  ــاق.. ه ــا اتف ــا بينن - فيم

اجسادكم.. 
ــرت رائحة غضب تغرق  ابتعد.. انتش
ــت  ــة.. احسس ــاق مجهول ــي اعم ف
ــف ذوبان  ــي عظام توق ــه لم يعد ل ان

جسمي.. 
ــة.. ممزوجة بدفء  ــي نبتة رائع حبيبت
ــنني.. اتعلم  ــح.. امضيت اربع س مري
ــيات  االمس ــق  ــة خل ــا كيفي خالله

اجلميلة..
ــأت.. ذهب حامال وظائف فرضها  لم ي
ــع بقاياه التي  ــا.. انحنيت الجم علين
ــتدار  تركها.. لكنه قبل ان يرحل.. اس

وقال برفق: 

- سأحملها الى فوق.. 
نصف ابتسامة ترتسم على شفتي 
الذابلة.. التصقت باحلائط.. عرفت ما 
سيفعله.. اختلست نظرة اليه.. كان 
ــاء.. انه يحتاج الى  يتدرب على االغم

التمثيل.. 
ــة  ــي.. العاطف ــت ام ــادرت بي ــذ غ  م
ــت عليها هنا  ــي حصل ــدة الت الوحي
ــى  يتالق ــدأ  ص ــي  اصابن ــب..  الغض
ــى  ال ــياء  االش ــادة  اع ــة  ــع صعوب م

حقيقتها.. 
انتظر سماع حديث آخر يغير مجرى 
ــتهالك.. تفرجت على دوائر  منط االس
ــيكارة  الس ــن  م ــة  املنبعث ــان  الدخ

املشتعلة في فمي.

هززت راسي قلت داخلي باقتضاب: - 
ألخرج من هنا واغلق الباب خلفي.. 

ــس القائض..  ــن الطق ــى الرغم م عل
ــني كاملني عن حبيبتي..  بحثت ليوم
كنت فظا معها.. بعد العشاء.. عند 
ــتيقظ تفاصيل  ــوم.. تس الن ــد  موع
ــوى  س ــيئا  ش ــرك  تت ــم  ل ــداث..  اح

تنهدات.. 
ــامات.. كنت  ــبح االبتس ــى ش تالش
ــاعدة والدي.. حتى يرمم  محتاجا ملس
عالقتنا املنهارة.. لم اكن اريد معرفة 

دوافعه.. 
ــاعر.. ابدا  ــن املش ــعرت بخليط م ش
ــي..  ــيت نفس ــي ذلك.. نس ــه ف رغبت
ــام  ــر زم ــخص آخ ــى ش ــا تول حينم

االمور.. 
ــاعة التاسعة..  ــتفقت عند الس اس
ــا.. وضعت  ــام ألخذ دوش دخلت احلم
ــا  ــل م ــة .. جع ــد احلالق ــر مابع عط
ــاوة النوم تطير من  تبقى من من غش

عيني.. 
مضيت نحو املطبخ.. رأيته جالسا 
قرب النافذة.. يقرأ اجلريدة.. صباح 
ــه.. ذهب الى  ــي.. رفع راس اخلير اب
غرفة اجللوس.. ليشاهد برنامجه 

املفضل على التلفزيون.. 
ــع  ــي .. رف ــه يخبرن ــو ان ــت ل متني

حاجبه قائال: 
ــة نومي.. انها  ــك في غرف - حبيبت

حامل..!

حوار الحضارات
ــي  مع ــتُ  صحب ــد  ق ــتُ  كن
مجموعة متنوعة من مؤلفاتي 
ومن منشورات مكتبتي. يومها 
ــوى  ــق من تلك الكتب س لم يب

كتابي«حوار احلضارات».
الصراف. اهديتُه للشاعر  لذلك 
ــق وليد بقيت  ــني الصدي لكن ع
ــن كتابي  ــخة م ــع آخر نس تتاب
ــاف الكتابة واحلياة».  «على ضف
ــل دقائق  ــد اهديتها قب وكنت ق
الى الشاعرة الكربالئية الشابة 
ــري.  الياس ــار  مس ــة  املهندس
ــارا ضمن املشاركني  كانت مس
ــاعر  ــان. وعدت الش ــي املهرج ف
ــى  ال ــدت  ع ــا  وبعده ــراف  الص

بغداد.
ــد  وق ــة.  الفرص ــني  احت ــتُ  وبقي
ــش املهرجان،   ــرت. على هام توف
جتددت عالقتي مع املؤرخ الكبير 
ــالف. كان  ــور ابراهيم الع الدكت

ــي للفندق  ــادراً حيثُ قصدن مب
ــة 2018/4/12  ــاح يوم اجلمع صب
ــة  بجول ــا  قمن ــيارته  وبس
املوصل  ــة  ــتطالع في مدين اس
ــت االطالل وغبار  العظيمة. كان
ــة البطولة  ــارك حتكي قص املع
ــش االرهابي. ــة ضد داع العراقي

ختمنا جولتنا بالتوجه نحو داره 
ــل ضيافة كرمية،  العامرة في ظ
ــة ابدعت فيها  ــدة موصلي ومائ
ــيدة عقيلته، وهي اكادميية  الس
ــت قد  ــة املوصل.كن ــي جامع ف
اهديتُ الدكتور العالف والسيدة 
ــي  مؤلفات ــض  بع ــه،  عقيلت
ــجل  ــورات مكتبتي. واس ومنش
ــم العالف   ــا للدكتور  ابراهي هن
ــلمه الكتاب  ــال تس ــه ح قيام
ــر اخلبر. وبعدها  املُهدى له بنش
ــرض الكتاب والتعريف  يقوم بع
ــو املطلوب. وهو احد  به. وهذا ه
ــا في  ــي اعتمده ــس الت املقايي

معرفة التفاعل املتبادل مع هذا 
ــب او ذاك، ومع هذا االديب  الكات
ــي الصديق املؤرخ  او ذاك. طمأنن
ــالية الكتب من  العالف بان ارس
ــل، يوجد من  ــى املوص ــداد ال بغ
الدكتور  وكان  ــا.  بايصاله يقوم 
ــم  ابراهي ــوان  نش ــب  الطبي
ــو طير احلمام الزاجل  العالف، ه

الذي سيحلق بالرزمة من بغداد 
ــن محددة في املوصل  الى عناوي
 ،2018/6/3 ــوم  وي ــة.  العظيم
قصدت الطبيب نشوان العالف 
ــداد. بعد  ــي بغ ــل ف ــث يعم حي
ــاً واخبرني  ــي هاتفي ــل ب ان اتص
ــل. في  ــافر للموص ــه سيس بان
مدخل املستشفى التقينا. كان 

ــوان ودودا رائعا.ولم  الطبيب نش
افاجا بذلك. يوم 5/6 أعلمني بان 

الكتب وصلت...
ــي حول وصول  واقترن اطمئنان
ــى االصدقاء احملددين،  الكتب ال
الشاعر  ــالة من  رس ــتالم  باس
ــراف. وجاء  ــب وليد الص الطبي
ــافرت  ــك  س ــا: «.. مذكرات فيه
ــهدت على  ــنني. وش بنا إلى س
ــت  ــة كان ــداث. وزارت أمكن اح
ــي حياة العرب.  تصنع القرار ف
ــة  ــي جلس ــا وف ــم قرأته بنه
واحدة تقريبا. ثم استعاره مني 
ــدني  ــي األطباء .وش أحد زمالئ
ــع بني  ــرار الذي جم ــذا اإلص ه
وطوع  والصحافة،  ــة  الهندس
وأعجبت  لهما.  ليتسع  الوقت 
بتقاليد الصحافة القدمية التي 
ــف عنها دون قصد، زجاج  يش
سطورك وكيف اصبحت اآلن..                                                       
ــة  ــوادث مهم ــاب ح ــي الكت ف

ــرة. ومتيط لثاما عن  تقال اول م
ــرة للقارىء.  مواقف تبدو اول م
متنيت عليك لو كتبت موضوعا 
مستقال عن بعض الشخصيات 
التي وردت في الكتاب كمحمد 
ــا  وتطلعن ــكل.  هي ــنني  حس
ــي  الت ــل  التفاصي كل  ــى  عل
ــمعتها عن هذا  ــهدتها وس ش
ــك  وكذل ــر.  الكبي ــي  الصحف
ــم وطارق  ــيد جاس ــز الس عزي
ــذي  ال ــك  قلم و....دام  ــز  عزي
ــن منابع الذاكرة،  ينهل احلبر م
ليسقي مساحات واسعة من 
املستقبل الذي تتشكل افاقه 

االن...»..
ان قراءة الكتاب، واالشارة اليه، 
حالة تفاعلية ضرورية، نبحث 
عنها. ولدى النطاسي الصراف 
ــا.. حتيــــــة للموصل  وجدناه
ــكــرا الدبائها  ــة.. وش العظيم

واحتادهم النشط.
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قصة قصرية

أخصب لغة فوق األرض تبوأت منزلة كانت افضل وعاء 
خلير الكالم فهي اجلامعة بني املذكر واملؤنث في ضمائر 
ــع بضميرين منفصلني  ــني املثنى واجلم يز ب ــب ومتُ الغائ
ــم بالغيب وهذا ما ال جنده  ــاً حاضراً وإخباراً عنه خطاب
ــا اللغة الوحيدة فوق األرض  في بقية اللغات، كما انه
ــتخدم  ــرة وكذلك تس ــتخدم التنقيط بكث ــي تس الت
ــر  ــع ونصب للفتح وجر للكس ــن ضم للرف احلركات م
ــركات إلختراع  ــكني وتنوين متعدد احل ــكون للتس وس
ــماء وغيرها. انها لغة ميسرة  املصادر واملفعوالت واألس
ــروف والكلمات، كما انها  ــة والنطق تقتصد احل الكتاب
ــا في اي لغة  ــيقى اإليقاعية التي الجنده ــوي املوس حتت
ــرى ففيها حروف املّد الثالثة (و، ا، ي) التي هي حروف  أخ
ــالت الفم او  ــة ال تعتمد عضلة من عض ــة هوائي جوفي
ــيقي.  ــي طابعها الغنائي واملوس ــان والتي تضف اللس
ــة العربية  ــي رينان عن اللغ ــرق الفرنس يقول املستش
ــا بكثرة مفرداتها ودقة  ــك اللغة التي فاقت أخواته (تل
ــرف لها في  ــام مبانيها، ولم يع ــنْ نظ سِ ــا وحُ معانيه

ــوار حياتها  كل أط
ــة  لـــــــــ طفو
ــيخـــوخة).  ش وال 
ــة  العربي ــة  اللغ
ــا أكثر من  يتحدثه
(425) مليون نسمة 
متحدثوها  ويتوزع 
ــن العربي  في الوط
والعديد من املناطق 
األخرى مثل األحواز 
ــاد  وتش ــا  وتركي
ومالي وأرتيريا، ولها 
لدى  أهمية قصوى 
ــرب كونها لغة  الع

ــارك اللغات في تكوين جمال العالم  القرآن الكرمي، تش
ــماء  ــياء من خالل اطالق األس ــري األش ــة تث ألن كل لغ
ــات، كما ميثل التنوع  ــا حتمل القيم والهوي عليها، انه
ــاء حوار  ــيلة لبن ــاق الفكر ووس ــيعاً آلف ــوي توس اللغ
ــم احلقيقي.  ــوم على التفاه ــني الثقافات واألديان يق ب
ــأت منها اعظم  ــي البوتقة التي نش ــة العربية ه اللغ
ــراً او غير مباشر على كثير  احلضارات وأثرت تأثيراً مباش
ــا اصبحت لغة  ــي العالم كونه ــات األخرى ف من اللغ
ــي األراضي  ــم واألدب لقرون طويلة ف ــة والعل السياس
ــلمون، لذلك يتمثل الغرض من هذا  التي حكمها املس
ــني موظفي األمم املتحدة بتأريخ  اليوم هو زيادة الوعي ب
ــا وتطورها، فلكل  ــت وثقافته ــمية الس اللغات الرس
ــلوب الذي جتده  لغة من اللغات احلرية على إختيار األس
ــوم اخلاص بها  ــطة للي ــباً في اعداد برنامج أنش مناس
ــمل عزف الفرق املوسيقية والقراءآت األدبية  والتي تش
ــارض واحملاضرات  ــية وإقامة املع ــابقات التنافس واملس

والعروض الفنية واملسرحية والشعبية.

  كان ذلك مساء الجمعة، الثالث عشر من نيسان اِّـاضي، َّـ مدينة اِّـوصل العظيمة، 
وعلــى هامــش مهرجان ابي تمام الخامس للشــعر، التقيت الشــاعر اِّـوصلي الطبيب 

نا بالصور.. وليد الصراف، بعد القاء قصيدته، تعارفنا ووثقنا تعارفَ

@ÚÓiä»€a@ÚÃ‹€a@ıaäq
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فنارات

ابتسام محمد العامري

البينة الجديدة 
 عكاب سالم الطاهر   

د. مالك محمد السامرائي
... سوفَ أخاطب روحكَ
وأنّ لمْ  تكنْ  تراني......

لكنْ روحكَ تسكنُ القلب...
.... يانكَ كيفَ ميكنُ نَسّ

تني.....!!!! وأنتَ  نبض  للوَ
... نيني إليكَ  حَ

نحه  مكسور.... كطير  جِ
واليزال يبحثُ عن اللجوءِ  

!!.. اكَ ملرسّ

 ... نيني إليكَ حَ
فاقَ مدن احلننيِ ببالد...!!

.... وشوقي إليكَ

حكم بعذابي...
 وشعورٌ الفراق جالد.....

تْ احلب بحواسي لك..  زرعَ
 وكان البعاد.....

لكنْ بصراحة ياحبيبي .... 
 .... حنيني إليكَ

!!! ِ ببالدّ فاقَ مدن احلننيّ

عن مطبعة الكردي – جمهورية مصر العربية، صدرت اجملموعة 
ــم محمد  ــاعر قاس ــل منقرض) للش ــات رج ــعرية (يومي الش
ــعرية كتب مقدمتها  مجيد وتضمنت عددا من النصوص الش
ــم الغالف فكان للفنانة  ــل ابراهيم الناصري, اما تصمي د.خلي
ــن القطع  ــي) اجملموعة م ــرة ناج ــة (امي ــكيلية العراقي التش

املتوسط جاءت بـ(٤٣) صفحة.

#aÏ®a

قصيدة
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اللغة العربية 
هي البوتقة التي 

نشأت منها أعظم 
الحضارات وأثرت 

تأثرياً مباشراً أو غري 
مباشر على كثري من 

اللغات األخرى

الشاعر وليد الصراف في الوسط وعلي اليسار الشاعر 
املوصلي خالد املشهداني وعلى اليمني عكاب الطاهر

واسط / البينة الجديدة / علي شريف 
ــترك  ــل التعاون املش ــن اجل تفعي م
ــف  ــينمائية ضي ــروض س ــة ع إلقام
ــط اخملرج  ــي واس ــي ف ــت الثقاف البي
ــودي  العب ــي  ــاس مك ــرحي عب املس
ــنتر فن للسينما  رئيس مؤسسة س
ــرح واالعالمي عصام القريشي  واملس
نائب رئيس املؤسسة, وفي مستهل 
ــعدون  ــيد مناف س ــاء قدم الس اللق
العتابي مدير البيت الثقافي الشكر 
ــا  متمني ــارة  الزي ــذه  له ــر  والتقدي
ــن  ــار. م ــدم واالزده ــة التق للمؤسس
جانبه اعرب اخملرج السينمائي عباس 
ــنتر فن  ــة س العبودي رئيس مؤسس
للسينما واملسرح عن سعادته بهذه 
الزيارة الى البيت الثقافي الذي يهتم 
ــكل كبير ومتميز بكل االوساط  بش

ــعراء وفنانني  ــة من ادباء وش الثقافي
ــد مت خالل  ــني. وق ــتضافة مبدع واس
ــارة االتفاق على اعداد خطة  هذه الزي
ــت الثقافي  ــع البي ــترك م عمل مش
ــت  تضمن ــن  ف ــنتر  س ــة  ومؤسس
ــال تتنوع ما بني  ــة من االعم مجموع
اعمال مسرحية  ــينمائية  عروض س

ــينمائية  وفنية واقامة مهرجانات س
ــة  الثقافي ــالتنا  رس ــع  م ــجم  تنس
وتوحيد الرؤى من اجل تفعيل احلراك 
ــي بناء الوطن  ــي الذي يهتم ف الثقاف
ــا واجتماعيا ووضعه  وحمايته ثقافي
والتواصل  الصحيحة  ــارات  املس في 

مع جميع املؤسسات احلكومية.

يحيى رمضان حمادي

إلى وجع  ــرة  الذاك ــتحالت  اس
وتشردت آخر الصحوات ليتناثر 
ــب..كلُّ ما أملُكٌ  ــكِ املرتق طيفُ
ــمي، كلُّ ما أعرف  مني غير أس
ــار آخر  ــي هو انكس عن هطول
الليل، انتظرت الهزمية اليومية 
ــت،  ــا املي ــاب كوخن ــى أعت عل
وصراخ أيتام االزقة في مدينتنا 

ــد يتراقص  ــة على الوري الغافي
ــا الظل  ــي زواي ــوء ف ــط ض خي
األزلي، ماذا كانت تنوي ثمالتي 
من التسكع ويأخذني التشتت 
إلى فسحة  أمل باللقاء، رأيت 
هوالكو وهو يخترق رحم الوطن  
ــة يداعب  ــزرع جنني اخلطيئ وي
ــذة اإلذالل،  ــة وحيدة في ل نخل
ــف رقيةً من أجل إمتام  وتلوت أل
ــارس اجللد  ــدون أن مي ــي ب صالت
ــر, تذوقت  ــراس القص ــي ح مع
ــات  الطرق ــي كل  ف ــكع  التس
ــردين في  ــت مباليني املش التقي
ــكل  ب ــت  وتلون ــة  الهزمي أرض 
ــتُ وحيداً ال أملكُ  األلوان، وبقي
ــردي ، بحثت  ــر صور من تش غي
ــة  ــي املتخم ــي ذاكرت ــكِ ف عن
ــدتُ غير  ، ما وج ــع إليكِ بالوج
األرصفة  ــني  ب املتناثرة  ــي  أوراق
فرغتُ حقائبي املليئة بالنساء 

ــي  ليتن ــم  باحلل ــات  الغافي
! صرخات احلبر  األسود  وجدتكِ
أتلفت أخر األضواء التي أتلمس 
ــت  وأيقن  ، ــكِ إلي ــى  ــا اخلط به
ــة  ــت بالفجيع ــي تلون أن أوراق
ورئتي تشبعت بتبغ السجائر، 
ــي وأحرقتها وأنت  التي أحرقتن
ساكنةٌ فيّ ولم أجدك يا لذيذة 
ــكِ  عن ــث  أبح ــت  مازل األوراق 
ــروف.. وجتمع  احل ــت  لرمبا تصم
ــي  ف ــد  ويتق ــتاتها  ش األوراق 
ــني األوراق  ــفتي والتقيتكِ ب ش
ــد، ترقصني  ــوء الوطن البعي ض
ــة. (اخلتيلة)  وتلعبني معي لعب
ــاك نلعبها، هل  ــي كنتُ وإي الت
ــا أنا  ــت بعيدة كم ــتِ وأن ما زل
ــوقاً إليك؟  ــي احلرف ش أحتس
ــرةٌ مثلي  ــكِ مبعث ــا موقنٌ أن أن
ــني وال متلكني غير لهيب  وتبحث

األوراق.

@Ô�çaÏ€a@øb‘r€a@oÓj€a@¥i@⁄6ífl@ÊÎb»m
ÄäéΩaÎ@b‡‰Óé‹€@Âœ@6‰ç@Úéç˚flÎ
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ــرح في العراق آخذ بالتدني نتيجة لعدم  املس
ــال الناضجة  ــي وقلة األعم ــم املال توفر الدع

ــالً هادفاً  ــن دون أن يكون عم ــح جتارة وربحاً م ــة، إذ أصب والهادف
ــلبيات موجودة في اجملتمع وإيجاد احللول السليمة  يشخص س
ــاك من يتصدى لذلك ويعيد  ــا لغرض توعية الناس.. فهل هن له

هيبة املسرح الى سابق عهده؟

قصة قصرية



ــكيلي متنوع ومتشعب ما  * الفن التش
الذي قادك الى النحت؟ 

ــذ الصغر اذ  ــم من ــك موهبة الرس - امتل
ترعرعت في اسرة الفن التشكيلي ضمن 
ــناً مولعني  ــوة يكبرونني س ــة اخ خمس
ــى االلوان  ــت عيناي عل ــم وتفتح بالرس
ــري خمس  ــذ كان عم ــم من وادوات الرس
ــت فيها الرسم  ــنوات واول مرة مارس س
ــي وهي  ــف االول االبتدائ ــي الص ــت ف كن
ــابقة عاملية منظمة  ــاركة في مس املش
ــكن في قضاء احلي  في طوكيو وكنا نس
ــن طريق  ــت ع ــاركة كان ــام ١٩٧٣ املش ع
املدرسة ففي مرحلة السبعينيات كانت 
ــن مدرس  ــة وم ــة من املدرس ــاك رعاي هن
ــم للطالب املوهوب ففازت اللوحة  الرس
ــة  ــزة الثاني ــا باجلائ ــاركت فيه ــي ش الت
ــت اللوحة  ــتوى القطري وكان على املس
ــرين  ــوان املائية موضوعها حرب تش باالل
ــارك معي في نفس  واملفارقة اجلميلة ش
ــابقة اخي عادل وحصل على اجلائزة  املس
الثالثة ومن ثم اخترت التخصص في فن 

النحت.
* ما الذي أغراك بالنحت ودفعك إليه ومبن 

تأثرت من النحاتني؟
ــارة   ــخ واحلض ــت التاري ــن النح ــي ف - ف
ويتضمن النحت مواضيع متنوعة، ويكون 
على خامات قابلة للدميومة مثل: (احلجرـ  
والبرونزـ واخلشب). النحت يعني: الثيران 
ــتار ـ متثال كلكامش  اجملنحة ـ بوابة عش
ــتار .. إلخ. فن  ــال أورنينا ـ متثال عش ـ متث
ــرف  ويستش ــع  الواق ــي  يحاك ــت  النح
ــتقبل، ويعبر الفنان عن نبض احلياة   املس
ــائله ألزمنة الحقة هدفها:  ــل رس ويرس
ــال)، وهذه القيمة تقودنا إلى  (اخلير واجلم
السعادة. هذا ما شدني إلى النحت هذه. 
أما بالنسبة ملسألة التأثر أقول: أنني لم 
ــكل مباشر أسلوب أي  أتأثر ولم أتبع بش
ــي العالم بعينها،  ــات أو أي حضارة ف نح
لكنني أخذت الروح من أعمال الكثير من 
الفنانني النحاتني والكثير من احلضارات 

في العالم. 
* ما تأثيرات الدراسة االكادميية في صقل 

ــاتذة االثر  موهبة الفنان  ومن له من االس
في جناحك؟

ــن  ــغلني الف ــاً ان ال يش ــتُ حريص - كن
ــتي  ــى ان اكملت دراس ــة ال ــن الدراس ع
ــدمي الى اكادميية  ــة فاخترت التق االعدادي
ــون اجلميلة واجتزت االختبار بنجاح  الفن
ــزة   متمي دورة  ــادف  اص ان  ــدر  الق ــاء  وش
ــداداً اقوياء جداً مما جعلني اثابر  وطالباً ان
ــعيدا ومحظوظاً ألني  ــر وانا كنت س اكث
ــزة والتنافس كان مع  ــت دورة متمي صادف
ــفة  (١٦) طالباً متميزاً وكانت هناك فلس
وحوار وجدل.. والدرس املهم الذي يتعلمه 
ــو ايجابي  ــار ما ه ــي فنه اظه ــان ف الفن
ــاس بالكتلة  ــلبي واالحس ــاء الس واخف
ــذه الفترة  ــة ترجمتها. وكانت ه ومحاول
ــي في الكلية.  ــي مرحلة البناء احلقيق ه

بسبب ظروف احلرب واخلدمة االلزامية 
ــن  ــرت ف ــم، فاخت ــض منه ــر البع تأخ
النحت وواصلت بحرص شديد دراسته 
ــهادة البكلوريوس ـ  واحلصول على ش
ــون اجلميلة ـ جامعة بغداد  كلية الفن
ــرع  ــكيلية ـ ف ــون التش ــم الفن ـ قس
النحت عام ١٩٨٩. وشهادة املاجستير 

عام ١٩٩٥ وشهادة الدكتوراه في فلسفة 
ــت باحثاً  ــام ٢٠٠٧ واصبح ــن النحت ع ف
ــت لنفسي اساساً  ــتاذاً فنيا اسس واس
ــك كل االدوات االصالة  ــان امتل ــاً ب اكادمي

ــاتذة  ــر فضل االس ــا اذك ــة.. وهن واحلداث
ــم املعرفة،  ــت منه ــن انتزع ــار الذي الكب
ــوم محمد  ــتاذ الكبير املرح ــم االس منه
ــتفدت  ــتاذي الذي اس ــي حكمت  اس غن

كثيراً من جتربته. 
* ما مواضيع منحوتاتك؟

ــان  - موضوع أعمالي النحتية هو اإلنس
وفي كل حاالته وكل فنان داخله موضوع 
ــي األم وأنا  ــا غادرتن ــه فان ــني متأثر ب مع
ــكان اهتمامي  ــرا ف ــي أحضانها صغي ف
ــي احلياة  ــت املرأة ف ــرأة، راقب ــاً بامل واضح
ــل عمرها وهي طفلة كيف  في كل مراح
ــابة  ــع اخيها ولعبها وهي ش ــل م تتعام
ــرة ومربية. كل هذه  ــة.. وهي مفك وجميل
ــغلت تفكيري، وهي حاضرة  املواضيع ش
ــي  ــرض ل ــل ع ــي واول عم ــي كل أعمال ف

ــن الكلية بنيّ  ــي املرحلة الثانية م وانا ف
ــا صورت  ــل واملرأة كم ــني الرج العالقة ب
املرأة بنصب فيه كل اجلوانب.. من اخللف 
ــزا للحياة ومنها  ــكل البيضة رم اخذ ش

ــام صورتها  ــن االم ــل  وم ــن الطف تكوي
ــكل حديث، بشعر منسدل  شابة بش
ــم ورمز البيضة هو التكوين اذ  ومجس
ــرأة ملا صارت احلياة. وهذا العمل  لو ال امل
ــه بنصب  ــاركة في ــروض املش كان املف
ــذه. كما  ــم يكتمل تنفي ــرأة لكنه ل امل
كلفت بنحت متثال املرأة في املسلسل 
ــروعي  ــي (نادية) كذلك كان مش العراق
ــة تنفيذ  ــة الرابع ــن املرحل ــرج م للتخ
ــروس مندلي) وهو يتحدث عن  نصب (ع

املرأة العراقية الصابرة واملضحية.
ــباب من النحاتني  * هل يتميز جيل الش
ــيرة رواد  ــم الكمال مس ــة تؤهله مبوهب

النحت؟
ــورة عامة والنحات خاصةً  - الفنان بص
ــه وهذا  ــا يدور حول ــع كل م ــل م يتفاع

ــد  ــه فهو يجس ــى اعمال ــس عل ينعك
ــة  مرحل كل  ــي  فف ــا..  حدث او  ــة  قضي
ــرز الفنانون  ــد يب ــر بها البل ــة مي انتقالي
ــول من  ــة التح ــالً مرحل ــة، مث العمالق
ــة، مرحلة التحرر  امللكية الى اجلمهوري
ــون اصبحوا  ــرز فنان ــتعمار ب ــن االس م
ــكيلي ألن البناء أسس  رواداً للفن التش

تأسيساً صحيحاً.
ــات احلكومية  ــا دور الدولة واملؤسس * م
ــة وهل اخذ  ــاريع النحتي ــي دعم املش ف

النحات العراقي فرصته؟
- اذا كانت الدولة تريد تسخير هذا الفن 
في خدمتها فالفنان قادر على ان يعمل 
ــاءة للغير وال تسخير للفن  لكن بدون اس
ــة معينة  ــد او مصلحة جه ــاه واح باجت
ــياحة  ــل الثقافة واحلضارة والس بل ألج
ــني.  مع ــخص  لش ــف  يهت ان  دون  ــن  م

ــر وان يتوفر له  ــان يكفيه ان ينتش والفن
ــب للعمل (الورش اخلاصة)  املكان املناس
لصعوبة هذا الفن فضالً عن املستلزمات 
ــي الصعوبة في  ــة الثمن وبالتال الباهظ
نقل االعمال الفنية املنحوتة خاصة ذات 
احلجم الكبير من مكان نحتها الى مكان 

آخر. واذا كان للدولة خير ميكن ان تقدمه 
للفنان هو (كفاية الشر) كما يقول املثل 

وترك الفنان يعمل بحريته.
ــي  ــي ف ــان العراق ــتطاع الفن ــل اس * ه
ــه من خالل  ــة التميز بأعمال ــذه املرحل ه

املشاركات العربية والعاملية؟
ــا زال  ــر كان وم ــي املعاص ــن العراق - الف
وسيبقى متميزاً وكثير من كبار الفنانني 
ــارج العراق،  ــوا ثورة خ ــات احدث والفنان
ــم  ــك المتالكه ــم، وذل ــزت اعماله ومتي
ــور واضح  ــة ولهم حض ــات فني امكاني
ــي رحلة  ــة كبيرة ف ــروة لها قيم وهم ث
كفاحهم وحتديهم  لكن مع كل االسف 

اصبحوا يحملون اجلنسية االوربية.
ــادة مالئمة  ــي جتدها م ــة الت ــا اخلام * م

جلميع افكارك وتفضل استعمالها؟
ــة وجيدة  ــادة صاحل ــي م ــة ه - كل خام
ــي في  ــا أجد نفس ــا، وأن ــل عليه للعم
ــب  ــات من حجر ورخام وخش كل اخلام
ــبه  ــا وكل موضوع تناس ــت فيه وعمل
خامة معينة واخلامات تختلف بصفاتها 
ــرى فاحلجر  ــدة عن االخ ــا الواح وميزاته
ــب وعن  ــي طبيعته عن اخلش ــف ف يختل
البرونز وانا افضل استخدام اخلشب على 
ــكل خامة خصوصيتها  باقي اخلامات ول

ــى طبيعة  ــع ال ــي يخض ــكل الفن والش
ــالُ البرونز اخراجه مختلف عن  اخلامة مث
ــب  ــتخدمت اخلش ــب. اس احلجر واخلش
ــي كنائس في بغداد  في اعمال نحتية ف
واملوصل وفي كنيسة الساعة في املوصل 
ــة اإلخراج والتصميم بدون  تركوا لي حري
ــرمي العذراء  ــيدة م ــي تصوير الس قيود ف

والسيد املسيح .
* ما اهم مشاركاتك في املعارض؟

ــز  ــارض (مرك ــم مع ــي معظ ــاركتُ ف - ش
ــة والفنون   ــوزارة الثقاف ــون) التابع ل الفن
ــي الوقت  ــدا ألنه ف ــقوط حتدي ــل الس قب
ــوات . وفي العديد  ــر التصلنا اي  دع احلاض
ــن املعارض التي تقيمها  نقابة الفنانني  م
ــكليني والقاعات  وجمعية الفنانني التش
اخلاصة في بغداد.كما شاركت في معظم 
املعارض الفنية التي تقيمها كلية الفنون 

اجلميلة في مهرجاناتها السنوية كافة.
* كلمة اخيرة؟

ــه  ــى ان يتوج ــادرة وامتن ــذه املب ــكر ه اش
ــن  ــف بالف ــر للتعري ــر واكث ــالم اكث االع
العراقي على مجمل االصعدة .. والتركيز 
الفنانيني الشباب وان يكون له دور تربوي 
ــن املبادرة جلريدتكم ألنها  تثقيفي .. واثم

تتجه بهذا املسار.
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ــاعره وعن افراح واحزان  ــتطاع التألق في عالم النحت بجهوده املبذولة وطريقته اخلاصة في التقنية التي يعبر من خاللها عن مش فنان متمكن اس
ــلوب واخالص في العمل كما تعكس  ــكل فني معبر ومبهارة في االس ــاس في حتويل الكتلة الصامتة الى ش ومعاناة اجملتمع يجمع بني الفكر واالحس
اعماله الصلة بني احلضارة العريقة واحلركة الفنية املعاصرة. له مقدرة في ابتكار األشكال والتأليف والتركيب. عضو هيئة التدريس في جامعة بغداد 

ــكيليةـ  فرع النحت منذ عام ١٩٩٢. يعمل حالياً باحثاً واستاذاً ملادة تاريخ الفن العراقي القدمي   ــم الفنون التش ـ كلية الفنون اجلميلة ـ قس
ومادة مشروع النحت للمرحلة الرابعة في كلية الفنون اجلميلة كانت لنا وقفة معه فتحدث لنا عن مشواره الفني:

 البينة الجديدة / خاص 
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متابعة / البينة اجلديدة
ــة اليمنية أروى  علقت الفنان
ــه مؤخراً عن  ــى ما مت تداول عل
ــم ألبوم  ــن اس ــخريتها م س
ــا اجلديد «إلى كل اللي  إليس

بيحبوني».
ــا قصدته،  ــت أروى م وأوضح
ــارت في حديث إلى  حيث أش
ــراي» الكويتية  ــة «ال صحيف
إلى أنها أرادت ممازحة الفنانة 
ــط. ولفتت إلى  ــة فق اللبناني

أنها أرادت 

ــة  بطريق ــا  معاتبته ــاً  أيض
طريفة بسبب حذف الفنانة 
ــا.  له ــا  متابعته ــة  اللبناني
ــكل  ــه مت فهمها بش ورأت أن
خاطئ. وتابعت: «أحب إليسا 
ــاءة إليها».  ــد اإلس ولم أقص
وأشارت إلى أن األخيرة قامت 
بحظرها، ثم عدلت عن ذلك، 
ــت باملثل  ــا قام ــفة أنه كاش
مرتني، ما أحدث ضجة كبيرة.
ــا»  ــت الدني ــت: «ضجّ وأضاف
ــي. ولو أنني  وهي زعلت من
ــاءة  ــد اإلس أري ــتُ  كن
ــا لفعلت منذ  إليه
ــت.  الوق ــك  ذل
ــرت  ــي اخت لكنن
ــى  عل ــق  التعلي
أغنيتها  ــم  اس
بهذه الطريقة». 
ــا  بأنه ــرت  وذكّ
مت  وقدّ ــبق  س
ت  ــا لقط
في  ــة  كوميدي

برامجها.

@aàÁ@NNbËnÓ‰Àc@Âfl@päÇç@bflÜ»i
�aÖÜ©@béÓ€g@Â«@ÙÎâc@Èn€b”@bfl البينة اجلديدة/ محمد الفيصل

ــراكاً  ــة ح ــة العراقي ــاحة الفني ــهد الس تش
ــن أجل الوقوف  ــالل هذه الفترة م ــاً  خ ملحوظ
ــول دون عودتها  ــي حت ــات الت ــم املعوق ــد أه عن
ــابق عندما كانت تُشارك  أللقها وجناحها الس
ــينمائية واملسرحية  برى املهرجانات الس في كُ
ــرات من اجلوائز  العربية والدولية وحتصد العش
ــليط الضوء على  ــال وأداء، ومن أجل تس كأعم
ــت البياع  ــام- بي ــي أق ــرح العراق ــة املس حرك
ــتضاف فيها   الثقافي- ندوة بهذا اخلصوص إس
ــم النعيمي -   ــر قاس ــرحي - ياس ــان املس الفن
ــرحي  الذي القى محاضرة بعنوان (العرض املس
ــل واخلارج) وفي  ــويق في الداخ وامكانية التس

بداية الندوة التي ادارها- مدير البيت احلاج كمال 
عبداهللا العامري وبحضور نخبة من األكادمييني 
ــيرة الذاتية  واملثقفني توقّف العامري عند الس
ــي بغداد ١٩٨٧ -وحاصل على  للضيف املولود ف
شهادة البكالوريوس - قسم اإلخراج املسرحي 
- كلية الفنون اجلميلة / جامعة بغداد - له عدد 
ــراق وخارجه ، يحمل  ــاركات داخل الع من املش
ــني (واحتاد  ــي ( نقابة الفنان ــة العضوية ف صف
املسرحيني ) العراقيني ، وفرقة بغداد للتمثيل) 
بعد ذلك ألقى النعيمي محاضرته مُستعرضاً 
ــرحي ،  ــني ماهية العرض املس ــه بايجاز رص في
وآليات التسويق، وذلك عبر جملة من اخلطوات 
ابرزها وضع خطة ترويجية تتكفل بإيصال اخلبر 

الى املتلقي وكيفية مخاطبته مبا يتناسب مع 
ثقافة الفرد واختيار التوقيت املناسب للحدث 
العام واظهار املنجز الذي يناقش ويطرح افكار 
ــرة االنية مما  ــي الفت ــاهد ف ــول مامير به املش ح
يساهم في إيصال العمل بشكل ادق وأفضل.. 
ــر  ــور احلاض ــي اجلمه ــع النعيم ــك وض ــد ذل ع
ــهد او األزمة احلالية التي مير بها املسرح  باملش
ــوار للوقوف عند رأي  ــة واحل العراقي  للمناقش
ــال كان هناك جتاوب  ــني بهذا اجملال ، وفع املهتم
ــدوة بتقدمي  ــني ، لتختتم الن ــني الطرف ــر ب كبي
شهادة تقديرية للضيف قام بتسليمها ونيابة 
ــب - كمال عبد  ــه األدي عن اعضاء البيت رئيس

اهللا العامري.

@øb‘r€a@ bÓj€a@oÓi@bËflb”c@Ô”aä»€a@ÄäéΩa@fiÏy@ÒÎÜ„

بغداد / البينة اجلديدة / صباح رحيمة
في امللتقى السينمائي للشباب 
األول مت عرض ١٤ فيلماً للشباب 
ــاز فيلم  ــدى يومني، اذ ح ــى م عل
النيشان وهو من تأليف الكاتب 
ــاب  ــاح رحيمة وإخراج الش صب
ــز األول كما  ــتار باملرك جعفر س
ــي فيلم أنفاس  ــاز باملركز الثان ف
ــالوي  ــك ع ــاب مال ــة للش هائج
ــان  إمي ــابة  للش ــت  بالي ــم  وفيل
ــن  وم ــث  الثال ــز  باملرك ــارس  الف
اجلدير بالذكر أن مديرية الثقافة 
ــع  جمي ــت  كرم ــد  ق ــون  والفن

املشاركني مبكافأة نقدية.

@Û‘n‹Ωa@ø@�b‡‹Óœ@QT@ûä«
fiÎ˛a@lbjí‹€@Ôˆb‡‰Óé€aد. احمد محمد عبداالمير

ــرض  ــي الع ــا ف ــاءة دورا هام ــب اإلض تلع
ــر احلالة  ــث أنها تظه ــن حي ــت ، م الصام
ــدث  ــة احل ــخصية وطبيع ــة للش املزاجي
ــح أماكن احلركة  ــي للعمل ، وتوض الدرام
ــن  املؤدي ــو  نح ــني  املتلق ــار  أنظ ــه  وتوج
الرئيسني، وتعزز قيمة العمل وحتدد دالالته 
ــة جمالية مضافة،  املعرفية وتعطي قيم
ــة الضوء  ــم درج ــى تنظي ــا تعمل عل كم
ــة املمثل وخلق  ــة التعبيرية حلرك والطاق
ــب مراعاة  ــب ، ويج ــارة والترق ــر اإلث عنص
ــرح ، واجتاهات  ــاحة املس ــن : مس عنصري
ــاءة  ــك اإلض ــب أن متتل ــا يج اإلضاءة٠كم
ــراق -  ــوة - اإلش ــة: الق ــص التالي اخلصائ
ــون٠ فالقوة تعتمد  ــع - احلركة – الل التوزي
على عدد األجهزة ، واإلشراق على تصفية 
ــاه ، والتوزيع على التخطيط  الضوء واالجت
ــواد اخلاصة  ــر امل ــون عب ــم ، والل والتصمي

ــة فتجعل الوجه  ــاءة األمامي بها٠امااإلض
ــل اإلضاءة  ــا يجع ــطحا ، مم ــم مس واجلس
ــكال  ــة، إذ تعطي عمقا وش ــة هام اجلانبي
ــن ضمنها املؤدي الذي  للصورة اجلمالية م
يعد شكال من إشكال النحت ، ويفترض أن 
تكون اإلشكال واألدوات واإلمياءات واضحة 
ــة الذراعني  ــي وخصوصا حرك ــدى املتلق ل

ــتخدام  والوجه والقدمني٠ وال يقتصر اس
اإلضاءة على النواحي اجلمالية والوظيفية 
ــني مكونات  ــز ما ب ــتخدم للتميي ــل يس ب
ــياء وإلظهار العناصر املهمة للعمل  األش
وتسهيل إدراك العالقات ٠اللون وتدرجاته 
ــردات  ــك مف ــى حتري ــدرة عل ــة الق اخملتلف
ــابه حيوية وحركة داخل  التصميم وإكس
ــل في إبراز  ــل ، فللون دور فاع ــاء العم فض
ــه من دالالت  ــرة وتوضيحها مبا حتمل الفك
ــة فضال عما حتققه من جذب االنتباه  رمزي
ــي وانفعالي  ــي ونفس ــق جو وجدان وحتقي
ــي  ــي الرتباطه النفس ــدى املتلق ــم ل مالئ
والثقافي به ومن ثم حتفيز قوى اإلدراك نحو 
ــل وقراءة دالالته . كما يجب  تصميم العم
مراعاة اختيار اللون إذ يؤثر على درجة ألوان 
الزي واملاكياج ومكونات الفضاء املسرحي 
ــون عالقة وظيفية وطيدة ال  ، فالضوء والل

ميكن الفصل بينهما بتاتا.

oflbñ€a@ÄäéΩa@ø@Òıbô�a
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هموم الناس

@Ú‡‹ƒ€a@7ubÌÖ@ø@b‰mbÓ‰flc

من النافذة

ــت األيام يوماً يجر اآلخر في دوامة احلياة املتعاقبة     احترق
ــم ثيابها، فمنها من ارتدى ثوبا ابيض ومنها  وبدلت املواس
ــم تكتمل  ــا حكاية عام مضى ل ــواد، انه ــن تلفع بالس م
نهايتها، وقفنا مع فجر عام جديد نتلمس االشياء عسى 
ان جند في طياتها مالمح مشروعة من االمنيات اطلقناها 
ــتعيد تلك االحالم،  ــن، وحاولنا مرات ومرات ان نس منذ زم
ــمرت في  ــات متحجرة، تس ــوى ذكري ــم تكن س ــا ل لكنه
ــا لتبقى معلقة  ــدت قبل موعد اطالقه ــا او جتم مواضعه
على جدران حمر تراصفت في احشائنا قسرا. امنيات ابت 
مغادرة خنادق االالم ولم تتزحزح عنها، فهي اليوم مرتعها 
ــى صارت جزءا منه،  ــا موطنها االبدي، تآلفت معه حت ورمب
ــن امنياتنا في  ــا زلنا نبحث ع ــا االمل، وم ــا ما فقدن لكنن
ــية  ــر الظلمة والعتمة، وبني مدارات الفصول املنس دياجي
ــاب، لكن دون  ــرك االره ــت من ش ــدة افلت ــد امنية واح جن
ــنني وكثرة االمنيات املفقودة على  جدوى.اجبرنا تعب الس
ــك االمنيات كانت مجرد ذكريات بال طعم،  االعتراف بان تل
ــحتها اوهام انتظار سنني خلت، بعد  هجرتها االيام ومس
ــينا كل االمنيات او  ــاء اثر احداها. نس ــا عن اقتف ان عجزن

جتاهلنا البوح باصغرها 
ــا  جميع ــبثنا  وتش
بامنية واحدة ال يحدها 
زمن معني، بل هي باتت 
ــتغيث به في  ديدنا نس
ــوم او رمبا في كل  كل ي
ساعة.. انها (اخلدمات) 
ــاقطت  تس ــث  حي
ــات من مخيلتنا  االمني
ــاقطت اوراق  ــا تس كم
ــومي  التق ــي  ف ــام  االي

ــت االمنيات من النفوس وظلت (اخلدمات)  ــنوي. تالش الس
ــب ان تكون  ــوات، والغري ــرش االحالم والدع ــع على ع تترب
ــى زمن ليس  ــه امتدت ال ــعب باكمل ــات) امنية ش (اخلدم
بالقصير.من اصعب االشياء ان تكون االمنيات دواء لعالج 
وباء طالت اذرعه بال رحمة كل اطراف معمورتنا، لكننا لم 
ــيلة الوحيدة التي  ــواها مرهما جلراحنا، فهي الوس جند س
تنقل حياتنا من لهيب النار الى حديقة وارفة الظالل رغم 
انها ليست كذلك ولكنها تبقى في صميم االماني. نعرف 
ــني، ونعرف  ــراء وثروة املعدم ــور الفق ــات هي قص ان االمني
ــا راس مال  ــج باالمنيات النه ــاكل ال تعال ــور واملش ان االم
ــني او نوع من انواع الترف. تناسى التاريخ امانينا،  املفلس
ــاحت بوجهها الى آالمها فقط، الن التاريخ  وصفحاته ش
ــؤس والفقر،  ــب اال عن احلروب والب ــا هو معروف ال يكت كم
ــياء احزانها اال  ــى اوراق الفرح فيه فارغة. ودعت االش وتبق
امنياتنا، فقد استسلمت للواقع املرير. اليوم امنيات الناس 
تولد ميتة مضرجة بالدموع، فهل سيبقون مواظبني على 
اطالقها بانتظار من يضع تلك االمنيات على االرض او انها 

ستبقى مؤجلة؟

تالشت االمنيات 
من النفوس وظلت 
(الخدمات) ترتبع 
على عرش االحالم 
والدعوات

ıb���������������j�ü˛a@âÏ�������uc@ b��������–���������mâa
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ــو رجل  ــانية ه ــاالت انس ــاء ح ــد االطب عن
ــد اهللا تعالى  ــالم وهو يأتي بع الطب والس
ــفاء املريض ولكن هناك ارتفاعا في  في ش
ــف املريض الى  عيادات االطباء ويصل كش
١٥٠ الف دينار عراقي اين يذهب هذا املريض 
ــة ترى ام  ــن العمل.هل الدول ــو عاطل ع وه
ــي واملواطن  ــاك مراقبة املبلغ غال ليس هن
فقير جتولنا في الشارع العراقي حتديدا في 
ــة بغداد اجلديدة  مجمع االطباء في منطق
بعد الظهر عنكا يكون املريض على موعد 
مع الطبيب حتدثنا الى املريضة (ك.ه) تراجع 

ــائية اراجع على موضوع  عيادة طبيبة نس
ــف ٢٥  ــغ الكش ــبوع مبل ــاب كل اس االجن
ــونار ١٥وما بني ٥٠ الى ١٠٠ الف دينار  والس
عراقي من اين اجلب املال. ام عالء تقول اهللا 
ــول بصوت مرتفع  ــاعد الفقير وهي تق يس
ــام انظار الناس ليس لدي مال اطلب من  ام
ابني وهو عامل بناء يوم يخرج للعمل وايام 
ــل كان راي احد االطباء.املريض  ال يوجد عم
ــب الفقير االيجار غال جدا  له حق اين يذه
ــعر الرسمي في العراق هو ٢٠ الى ٢٥  والس
ــو الدولة  ــف عن املريض ندع ــارا للكش دين
ــكنية لالطباء واذا ذهب  لبناء مجمعات س
ــغ ٢٠ او ٢٥ او  ــى املضمد ويخرج منه مببل ال

ــارا اقول املريض له حق. اما ابو علي  ٣٠ دين
ــض االطباء وانا ال ادافع عن  يقول يوجد بع
ــبوع مجانا  ــف كل اس ــد يعمل بكش اح
ــن مصر والهند  ــدواء غال ويأتي م ــن ال ولك
ــركة سامراء؟  وبريطانيا ودول اخرى. اين ش
ــدواء العراقي  ــل؟ ان ال ــركة املوص ــن ش اي
ــابق  ــدا كان في الس ــات عالية ج مبواصف
يعمل أعلى صيدلة في العراق. اما الدكتور 
ــدواء يأتي من  ــة ال ــب الصيدلي (أ.ف) صاح
ــعر  ــكا الس ــن امري ــاك دواء م ــارج هن اخل
ــو لالجناب على  ــمي ١٠٠ الف دينار ه الرس
ــولة وهناك ادوية اخرى مببلغ  شكل كبس

٥٠ الف دينار يأتي من مصر.

ــدة) ــر منطقة االوفلي (الس ــة الصدر في اخي ــع مدين     تقاط
ــاء اطراف بغداد في حي النصر وتوابعه وكذلك  الرابط بني احي
ــتل وبغداد اجلديدة، وهو تقاطع  ــالك الى حي املش الطريق الس
ــي هذا التقاطع من  ــدا، يعاني املواطنون الذين ميرون ف مهم ج
ــديد على مدار الساعة. مما يؤدي الى التسبب  ازدحام مروري ش
ــة. وقد زاد الطني  ــن دوامهم اليومي في دوائر الدول بتأخرهم ع
ــى االمالك العامة  ــذا التقاطع التجاوزات الكثير عل بلة في ه
ــدون  ــدا. االهالي يناش ــذي اضحى ضيقا ج ــذا املكان ال ــي ه ف
ــؤولني التدخل اليجاد حل ملعاناتهم اليومية. وفقكم اهللا  املس

وسدد خطاكم.

ــو التفضل  ــم) ارج ــن هاش ــب (علي حس ــي املنتس    إن
ــكلتي  ــي ملعاليكم لطرح مش ــى مقابلت ــة عل باملوافق
ــبقه  ــة وهذا ليس الطلب االول الذي اقدمه بل س اخلاص
ــدد  ــدة طلبات ولكن من دون جدوى وفقكم الباري وس ع

خطاكم ملا فيه خير البالد والعباد.

   ذهب مواطن الى احد االماكن من اجل ان يسد رمقه بـ(لفة 
ــكني ذهب بسيارته  فالفل) بعد ان نال منه اجلوع، لكن املس
ــيارته مدة ال  ــث عن مكان اليقاف س ــر الذي جعله يبح االم
ــي يتمكن من اكل (اللفة او  ــر دقائق، فقط لك تتجاوز العش
السندويجة السفري على ما جاء في لهجة اهلنا املصريني) 
ــندويجة البالغة (الف وربع)  وبالفعل دفع الزميل كلفة الس
ــي. لكن فرحة شعوره بالشبع لم  مع علبة (قوطية) الببس
ــيارته  ــا ان دخل مكان الكراج الذي اوقف س ــدم طويال، فم ت
فيه حتى فاجأه جابي الكراجية طالبا منه دفع خمسة آالف 
ــة! ليصبح سعر السندويجة ستة آالف  دينار وبدون مناقش
وربع. واملواطن يناشد املسؤولني عن الكراجات ان ينظروا الى 
ــيارات وان  ــانية الصحاب الس املواطنني بعني االخوة واالنس
يتم وضع محددات ورقابة على الكراجات الن جشع اصحاب 

هذه الكراجات بلغ حدا ال يطاق.

ــارع ٣٥  ــكو اهالي منطقة البلديات محلة ٧٤٤ ش     يش
ــكة القطار باجتاه معمل السكاير من انقطاع  شارع س
ــتاء  ــبوعني في هذا الش الكهرباء لعطل احملولة منذ اس
وهم عوائل ولديهم اطفال نضع مناشدتهم بني ايديكم 

وانتم اهل للمروءة.

    رصدت عدسة (البينة اجلديدة) لقطات لبعض الساحات 
العامة وسط بغداد والذي تبنى املوسيقار العراقي نصير 
شمة ومشروعه ألق بغداد العادة جمالية هذه الساحات 
ــاحات (على  ــي متثل واجهة بغداد.. ولكن ما زالت الس الت

حطتهة).
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التجاوزات أغلقت الشوارع

بعث جلريدتنا الطالب (ياسر عمار محمد 

ــة كلية الطب  ــي) احد طلب ــم الربيع جن

ــة املرحلة  ــة الفلوج ــري - جامع البيط

ــد االلكتروني  ــالة عبر البري االولى، برس

ــي  ذكر فيها بانه جنح هذا العام الدراس

ــى  ــي عل ــداً وكان الثان ــد ج ــر جي بتقدي

ــس من معاليكم املوافقة  الدفعة، يلتم

ــتوى  ــى كلية ذات مس ــى االنتقال ال عل

اعلى حسب ما معمول به في السنوات 

ــوة بالطلبة زمالئه الذين  ــابقة واس الس

ــال  ــب االول مؤج ــون الطال ــم، ك مت نقله

لسنتني وال يحق له االنتقال، لذا يناشد 

معاليكم امكانية النظر بطلبه  وفسح 

ــواره العلمي  اجملال امامهي الكمال مش

كونكم راعيا للعلم والعلماء.

Ô‡‹»€a@szj€aÎ@Ô€b»€a@·Ó‹»n€a@äÌãÎ@âbƒ„c@‚bflc@ÒÜëb‰fl
   العمل ليس عيبا بل هو عبادة وشرف ولكن للعمر 
ــنة احلياة، نعم اكد واتعب في  احكام هي هكذا س
شبابي ليأخذ املهمة عني الشباب حني اكبر. ولكن 
ــر عتياً ويتجاوز عمره  ــغ هذا الرجل  من العم ان يبل
ــني ومازال يبيع النفاخ او البالونات والتجوال  الثمان

بظهر محنية كما انه ال ميلك الطاقة لنفخ النفاخ 
ــدة) رصدت هذا  ــي احدا. (البينة اجلدي فهذا ال يرض
ــوارع بغداد. ونحن نسأل  ــن في احد ش الرجل املس
ــيخ يخبرنا  ــن املروءة التي يبدو ان منظر هذا الش ع

انها غادرتنا غير متأسفة علينا.

@Ñb–‰€a@…ÓjÌ@Âé€bi@Â«bü@›uâ@NN@¥€Î˚éΩa@âbƒ„c@‚bflc

بــــوابـــــة

ــيدة اجلمعة املاضية وضعت النقاط      خطبة املرجعية الرش
ــد بالضبط.. وقد قالت املرجعية  على احلروف وحددت ماذا تري
نريد رئيس وزراء قوياً وشجاعاً.. ألن الشعب مل من التظاهرات 
ــون بالدول  ــة الصدفة يتنعم ــر والعوز واحلرمان وساس والفق
ــعبهم  ــة تاركني ش األوروبي
ــن  فم ــوز،  وللع ــر  للفق
ــتمع الى صوت احلكمة  يس
ــن املطبات  والعقل ينجو م
واملشاكل التي وضع نفسه 
ــا أن نتبع هذا  ــا، وعلين فيه
ــذي يوصلنا الى  ــوت ال الص
ــس من صوت  ــر األمان فلي ب
ــو اخلير للعراق.  خارجي يرج
املرجعية  ــب  خلط ــع  واملتتب
السياسية يجد انها تؤشر 
ــاري وال  ــى احلقيقة وال مت عل
ــع يدها على  ــل تض حتابي ب
ــية  ــتخدمته القوى السياس ــداء وتصف الدواء الذي لو اس ال
ــة  ــاكل. ومتى نتعظ ايها الساس لنجت وأجنتنا من هذه املش
ــى نطبق ما تقوله املرجعية ام ان مرجعية البعض ال تأبه  ومت
ــوة عقالئية لواقع مزرٍ فعلى  ــا يقوله املرجع االعلى؟ هي دع مل

اجلميع االنتباه للقادم الذي سيبدل الكثير من االشياء.
أخيراً:

ــعبه ومرجعيته ونطالب  فالعراق بدأ يتقدم بحكمة أبناء ش
ــة البالد باستجابة املتظاهرين والنظر لهم بعني األبوة  ساس
ــؤول يضع  ــؤول وليس املس ــع املس ــو من يض ــعب ه ألن الش
ــاع وللحرمان ألن  ــعبكم للضي ــوا ابناء ش ــه.. فال تترك نفس

(حوبة) العراق وشعبه (تكسر الظهر) وألن ترابه مقدس.

اِّـتتبع لخطب 
اِّـرجعية يجد أنها 
تؤشر على الحقيقة 
وال تماري وال 
تحابي بل تضع 
يدها على الداء  

حسني السومري

‚Ü‘nÌ@÷aä»€a

احمد البياتي
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ــكنة الزعفرانية من      يعاني املواطنون من س
االزدحام املروري املروع في كل يوم وكأنه عقوبة 
ــم وذهابهم ..  ــي ايابه ــه الى املواطنني ف توج
ــذا املوضوع. حيث يتأخر  فمتى يوضع حل له

اغلب املوظفني والطالب ومراجعي دوائر الدولة 
ــكلتهم يحل اهللا  ــم فحلوا مش ــن اعماله ع
ــاكلكم. واملصيبة ان سيارات  ــبحانه مش س
االسعاف يبح صوتها دون ان جتد من يفتح لها 

الطريق وهي حتمل احد املرضى رمبا فارق احلياة 
ــبب تأخر اعطائه االسعاف  والسبب كما  بس
ــوا االزدحام يخفف  ــو االزدحام فخخف قلنا ه

عنكم اهللا ويرحمكم.

ــغيل  ــى ان تش ــان عل ــف اثن    ال يختل
ــن الدوران  ــن املعامل املتوقفة ع عدد م
ــباب العراقي  ــاعد في انتشال الش يس
من البطالة ومن اجللوس على الطرقات 
ومن ثم يستطيعون انقاذ عوائلهم من 
براثن اجلوع. فهناك الكثير من املعامل 

ــلعا هي  ــة التي كانت تنتج س العراقي
ــؤول  االرقى في املنطقة، فلم نر اي مس
وهو يطرح فكرة النقاذ الشباب العراقي 
ــوة العراقية، ومن خالل  ــروف بالنخ املع
ــم عملية  ــة وندع ــل البطال ــك نقل ذل

تعظيم موارد الدولة غير النفطية.

Ú������‹��mb���‘��€a@Ú����€b������j��€a@Î@b���‰���ib����j��ë

AÔqâb◊@‚byÖãa@NN@ÚÓ„aä–«å€a@ø@äÿé»Ωa@ âbë

م / نقل
ــب  ــادي عامر باقر حمزة) مواليد ١٩٩٥  منتس ــب (ه    اني املنتس
ــماوة  ــكنة الس ــدة بغداد قاطع الطارمية ومن س ــي مديرية جن ف
ــيادتكم نقلي الى  ــني من س ــم بطلبي هذا راج ــة  جئتك الرميث
ــن وال  ــي الوحيد لعائلتي ووالدتي كبيرة في الس محافظتي كون
يوجد من يعتني بها سواي ودوامي صعب في بغداد كوني من غير 
محافظة.. سيدي الوزير انت الرجل الوحيد القادر على نقلي الى 
ــي وانا ارى فيك االبوة والنخوة وبابك مفتوح دائماً لكل  محافظت

من يحتاجك ويناشدك ايها الشهم وفقك اهللا لفعل اخلير.

ــاال هاتفيا من  ــدة» اتص ــة اجلدي ــت «البين     تلق
ــون بتعيينهم في الدوائر  بعض املواطنني يطالب
ــي يؤمنون به  ــدون مورد مال ــة كونهم ب احلكومي
ــي وان اغلبهم  ــم اليوم ــوت عوائله ــم وق قوته
ــكنون في دور لإليجار ويعانون األمرين.. فهل  يس
ــد ان مت تخصيص  ــم وخصوصا بع ــن منقذ له م

العديد من الدرجات الوظيفية في احملافظات.

!a@·ÿibqc@NN@pb‰ÓÓ»m

‚60a@ÚÓ‹ÅaÜ€a@äÌãÎ@ÜÓé€a

م / تعيين
ــن املقاتلني في  ــودي العبادي م ــجاد وادي ناجي حم ــل س    املقات
احلشد الشعبي من اهالي الكوت اآلن بعد انتهاء املعارك واحلمد 
ــد معاليكم واللواء سعد معن مدير دائرة  هللا (عطال بطال) يناش
العالقات واالعالم بتعيينه على مالك وزارتكم كونه ال يوجد لديه 
ــورد مالي يؤمن قوته وقوت عائلته اليومي، و«البينة اجلديدة» اذ  م
تضع امام انظاركم هذا املوضوع لهي على ثقة تامة بانسانيتكم 
ــدد خطاكم ملا  واحتضانكم جلميع العراقيني، وفقكم الباري وس

فيه خير البالد والعباد.

@ÚÓ‹ÅaÜ€a@äÌãÎ@ÜÓé€a@âbƒ„c@‚bflc
Ôuä«˛a@·çb”@›mb‘Ωa

ــة الكرغولية  ــي منطق ــن اهال ــف م    لفي
ــام ملنطقتهم حيث  ــال الت ــكون اإلهم يش
ــبب عدم  انعدام التيار الكهربائي متاما بس
ــتجابة قسم الصيانة لهم ولعل وجود  اس
محولة صغيرة واحدة مما يجعلها غير قادرة 
على استيعاب العدد السكاني للمنطقة 
وهم يطالبون بتزويدهم مبحولة ذات سعة 
ــتجابة ملطالبهم املشروعة وال  اكبر واإلس
تنسوا انها منطقة عراقية ونحن عراقيون 

ياوزارة الكهرباء.
أهالي منطقة الكرغولية

@ÚÓ€ÏÀäÿ€a@Ú‘�‰fl
ıbiäËÿ€a@ÒâaãÎ@Üëb‰m

AAÂÿ€Î@·ÿ»fl@Â≠
متى نرى اِّـسؤولني يزورون بيوت الفقراء

ويقولون لهم «نحن معكم»؟!



18إعالنات NO.2998.MON.30.JUL.2018 العدد (٢٩٩٨) االثنين ٧/٣٠/ ٢٠١٨ 

إعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالنات

محكمة االحوال الشخصية َّـ الرفاعي
العدد: ٤٥٨/ش/٢٠١٨

اعـــــــــــــالن
اِّـدعية/ زمن احميد مطاوع

اِّـدعى عليه/علي عزيز حسني
ــي  الرفاع َّـ  ــخصية  الش ــوال   االح ــة  محكم ــدرت  اص
ــا  غيابي ــا  حكم ٤٥٨/ش/٢٠١٨  ــة  اِّـرقم ــوى  بالدع
ــم بتأييد حضانة  ــن الحك ــخ ٢٠١٨/٧/٢٤ ويتضم بتاري
ــوراء تولد  ــذراء ٢٠٠٩/٨/٢٥ وح ــا ع ــة ألطفاله اِّـدعي
ــرا  ونظ  ٢٠١٦/١/١٠ ــد  تول ــة  وفاطم  ٢٠٠٧/٩/٦
ــى تبليغك بصحيفتني  ــك عليه اقتض ــة محل اقامت ِّـجهولي
محليتني ولك حق االعرتاض خالل اِّـدة القانونية وبعكسه 

يكتسب القرار الدرجة القطعية.
القاضي/ حسن والي حسن

محكمة االحوال الشخصية َّـ الشطرة
العدد: ١٠٥٢/ش/٢٠١٨

اعـــــــــــــــالن
ــطرة  ــخصية َّـ الش ــة االحوال الش ــرار محكم ــاء بق ِّـا ج
َّـ  ــر  النش ــن  تضم ــذي  ال  ٢٠١٨/٧/٢٩ َّـ  ــؤرخ  اِّـ
صحيفتني محليتني بالدعوى اِّـرقمة ١١٩٣/ش/٢٠١٨ 
ــني هادي  ــب الحكم بوفاة اِّـفقود حيدر حس وموضوعها طل
ــق االعرتاض على  ــاله حيا او من له ح ــاذا كان اِّـفقود اع ف
ــه او من ينوب عنه  موضوع الدعوى مراجعة اِّـحكمة بنفس
خالل عشرة ايام من تاريخ النشر َّـ الصحيفة اليومية وَّـ 
ــوف  ــه س موعد اِّـرافعة اِّـصادف ٢٠١٨/٨/١٤ وبعكس

تقوم اِّـحكمة باصدار قرار حكم بوفاة اِّـفقود اعاله.
القاضي/ ظافر خيون صرب

محكمة بداءة الناصرية
العدد : ١٤٩٦/ب/٢٠١٥

إعـــــــــــــــــــــــــالن
ــل   ــة العقار تسلس ــدة العلني ــق اِّـزاي ــة وعن طري ــداءة الناصري ــة ب ــتبيع محكم س
ــن اليوم التالي  ــالل ثالثني يوما اعتبارا م ــة وخ ــرة َّـ الناصري ١٤٤٠١/١١٠ جزي
ــه وَّـ تمام  ــي اليوم الذي يلي ــمية فف ــادف اليوم الثالثون عطلة رس ــر وإذا ص للنش
الساعة الثانية عشرة ظهرا َّـ قاعة محكمة البداءة فعلى الراغبني بالشراء الحضور 
َّـ اِّـكان والزمان اِّـعينني  مستصحبني معهم التأمينات القانونية بنسبة ١٠٪ بصك 
مصدق مع رسم تسجيل العقار بنسبة ٣٪ وال نقبل اِّـبالغ النقدية  إن لم يكونوا من 

الشركاء علما إن الداللية على اِّـشرتي.
القاضي / حسني عبد حاتم

األوصاف:ـ
ــتقبال  ــاحة امامية واس ــني الطابق االرضي مؤلف من س ــار مكون من طابق ١-العق
ــق االول مؤلف من صالة  ــة. اما الطاب ــرف وصالة ومجموعة صحي ــخ وثالث غ ومطب
ــقفه بالكونكريت  ــوم ومجموعة صحية والدار مبنية من الطابوق ومس وثالث غرف ن

اِّـسلح ومجهزة باِّـاء والكهرباء .
٢-اِّـساحة: ٣٠٠م٢

٣-القيمة اِّـقدرة للعقار ارضا وبناء مبلغ قدره مائة وخمسون مليون دينار فقط.
ــتأجرة للدار بعد  ــغولة من قبل اِّـدعى عليه االول ويرغب بالبقاء كمس ٤-الدار مش

البيع.

محكمة االحوال الشخصية َّـ الشطرة
العدد: ١١٩٣/ش/٢٠١٨

اعـــــــــــــــالن
ِّـا جاء بقرار محكمة االحوال الشخصية َّـ الشطرة اِّـؤرخ 
ــني  ــر َّـ صحيفت ــن النش ــذي تضم َّـ ٢٠١٨/٧/٢٩ ال
محليتني بالدعوى اِّـرقمة ١١٩٣/ش/٢٠١٨ وموضوعها 
ــاس فاذا كان  ــرف فيصل عب ــب الحكم بوفاة اِّـفقود اش طل
ــرتاض على موضوع  ــن له حق االع ــود اعاله حيا او م اِّـفق
ــوب عنه خالل  ــه او من ين ــوى مراجعة اِّـحكمة بنفس الدع
ــة اليومية وَّـ  ــر َّـ الصحيف ــن تاريخ النش ــرة ايام م عش
ــوف  ــه س موعد اِّـرافعة اِّـصادف ٢٠١٨/٨/١٤ وبعكس

تقوم اِّـحكمة باصدار قرار حكم بوفاة اِّـفقود اعاله.
القاضي/ ظافر خيون صرب

محكمة األحوال الشخصية َّـ سوق الشيوخ
العدد: ١٢٣٠/ش/٢٠١٨ 

م/ اعالن
ــكن  ــى عليه /جميل ناصر مهلهل الذي يس    إُّـ/اِّـدع
ــيوخ  ــوق الش ــي/٢ الفضلية َّـ س ــة الحي اِّـدن منطق
سابقا مجهول محل االقامة حاليا.أقامت اِّـدعية زينب 
ــا تأييد حضانة الطفلة  ــر مهلهل دعوى تطلب فيه ناص
ــات وِّـجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك بصحيفتني  آي
ــعة صباحا  ــاعة التاس ــد اِّـرافعة الس ــني بموع محليت
اِّـصادف ٢٠١٨/٨/٥ وَّـ حالة عدم حضورك سوف 

تجري بحقك اِّـرافعة غيابيا وعلنا وفقا لالصول.
القاضي/فهد حسن عبد اهللا

دائرة التسجيل العقاري َّـ الفجر 
اعـــــــــــــــــــــــــــالن

طلب تسجيل عقار مجددا
ــخ ٢٠١٨/٧/٢٩   ــرة بتاري ــدم إُّـ هذه الدائ ــى الطلب اِّـق ــاء عل بن
ــن علوان باسم/  ــل ١١٧١ محلة حس ــجيل تمام العقار تسلس لتس
ــة اِّـالك للمدة  ــددا باعتبارها حائزه له بصف ــب عبد  مج ــن عذي حس
ــجيل وفق  ــورة تمهيدا للتس ــت اِّـلكية اِّـذك ــة ولغرض تثبي القانوني
ــجيل العقاري رقم ٤٣ لسنة ١٩٧١ قررنا إعالن  إحكام  قانون التس
ــة او حقوق معينة على  ــب فعلى كل من يدعي بوجود عالق هذا الطل
هذا العقار تقديم ما لديه من بينات اُّـ هذه الدائرة خالل مدة ثالثني 
ــالن وكذلك الحضور َّـ  ــر هذا اإلع يوما اعتبارا من اليوم التالي لنش
موقع العقار َّـ الساعة العاشرة صباحا من اليوم التالي النتهاء مدة 
ــيجري  ــف الذي س هذا االعالن وذلك الثبات حقوقه موقعيا َّـ الكش

َّـ اليوم اِّـذكور لهذا الغرض.
مالحظ التسجيل العقاري /الفجر/علي عدنان ناهي

محكمة االحوال الشخصية َّـ الشطرة
العدد: ١١٩٧/ش/٢٠١٨

اعـــــــــــــــالن
ِّـا جاء بقرار محكمة االحوال الشخصية َّـ الشطرة اِّـؤرخ 
ــني  ــر َّـ صحيفت ــن النش ــذي تضم َّـ ٢٠١٨/٧/٢٩ ال
محليتني بالدعوى اِّـرقمة ١١٩٧/ش/٢٠١٨ وموضوعها 
طلب الحكم بوفاة اِّـفقود عالء محمد كاظم  فاذا كان اِّـفقود 
ــى موضوع الدعوى  ــن له حق االعرتاض عل ــاله حيا او م اع
ــه او من ينوب عنه خالل عشرة ايام  مراجعة اِّـحكمة بنفس
ــر َّـ الصحيفة اليومية وَّـ موعد اِّـرافعة  من تاريخ النش
ــوم اِّـحكمة  ــوف تق ــه س اِّـصادف ٢٠١٨/٨/١٤ وبعكس

باصدار قرار حكم بوفاة اِّـفقود اعاله.
القاضي/ ظافر خيون صرب

مديرية تنفيذ الناصرية
العدد: ٢٠١٨/١٠٠١

إعـــــــــــالن
ــة ٤٢١٢١/ أ البصرة حمل  ــيارة اِّـرقم ــع مديرية تنفيذ الناصرية الس تبي
ــعود مطيني  ــدة اُّـ اِّـدين ماجد نعيم خلف  لقاء طلب الدائن عزيز س العائ
ــراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل  البالغ ١٨,٢٦٤,٠٠٠  فعلى الراغب بالش
ــه التأمينات القانونية  ــتصحبا مع ــر مس ١٠ أيام تبدأ من اليوم التالي للنش
ــم التحصيل  ــية العراقية وان رس ــهادة الجنس ــن القيمة اِّـقدرة وش ١٠٪ م

والداللية على اِّـشرتي .استنادا الحكام اِّـادة ٧١ ثالثا من قانون التنفيذ.
اِّـواصفات:ـ

ــكانيا -  ــاحنه راس تريله/س ــه : مركبة حمل ش ــراد بيع ــس اِّـال اِّـ ١-جن
ــتة  ــة اِّـقدرة : ١٦,٠٠٠,٠٠٠ س ــل – ٣-القيم ــكانيا/ حم ٢-نوعه: س
ــذ الناصرية -٥-  ــل اِّـزايدة: مديرية تنفي ــر مليون دينار فقط-٤- مح عش
ساعة اجراء اِّـزايدة: الثانية عشرة ظهرا -٦- مكان وجود اِّـال اِّـراد بيعه: 

محجوزة َّـ كراج القيسي مقابل اِّـحكمة القديمة.
منفذ عدل الناصرية
ناجي عبد الهادي السعداوي

دائرة التسجيل العقاري َّـ الفجر 
اعـــــــــــــــــــــــــــالن

طلب تسجيل عقار مجددا
ــخ ٢٠١٨/٧/٢٩   ــرة بتاري ــدم إُّـ هذه الدائ ــى الطلب اِّـق ــاء عل بن
ــن علوان باسم/  ــل ١١٧٤ محلة حس ــجيل تمام العقار تسلس لتس
ــزه له بصفة اِّـالك للمدة  ــني خضري مجددا باعتبارها حائ يونس حس
ــجيل وفق  ــورة تمهيدا للتس ــت اِّـلكية اِّـذك ــة ولغرض تثبي القانوني
ــجيل العقاري رقم ٤٣ لسنة ١٩٧١ قررنا إعالن  إحكام  قانون التس
ــة او حقوق معينة على  ــب فعلى كل من يدعي بوجود عالق هذا الطل
هذا العقار تقديم ما لدية من بينات اُّـ هذه الدائرة خالل مدة ثالثني 
ــالن وكذلك الحضور َّـ  ــر هذا اإلع يوما اعتبارا من اليوم التالي لنش
موقع العقار َّـ الساعة العاشرة صباحا من اليوم التالي النتهاء مدة 
ــيجري  ــف الذي س هذا االعالن وذلك الثبات حقوقه موقعيا َّـ الكش

َّـ اليوم اِّـذكور لهذا الغرض.
مالحظ التسجيل العقاري /الفجر/علي عدنان ناهي

محكمة االحوال الشخصية َّـ الشطرة
العدد: ١١٩٦/ش/٢٠١٨

اعـــــــــــــــالن
ِّـا جاء بقرار محكمة االحوال الشخصية َّـ الشطرة اِّـؤرخ 
ــني  ــر َّـ صحيفت ــن النش ــذي تضم َّـ ٢٠١٨/٧/٢٩ وال
محليتني بالدعوى اِّـرقمة ١١٩٣/ش/٢٠١٨ وموضوعها 
ــني فاذا كان اِّـفقود  طلب الحكم بوفاة اِّـفقود لؤي رزاق حس
ــى موضوع الدعوى  ــن له حق االعرتاض عل ــاله حيا او م اع
ــه او من ينوب عنه خالل عشرة ايام  مراجعة اِّـحكمة بنفس
ــر َّـ الصحيفة اليومية وَّـ موعد اِّـرافعة  من تاريخ النش
ــوم اِّـحكمة  ــوف تق ــه س اِّـصادف ٢٠١٨/٨/١٤ وبعكس

باصدار قرار حكم بوفاة اِّـفقود اعاله.
القاضي/ ظافر خيون صرب

محكمة األحوال الشخصية َّـ الناصرية
العدد:٤١٠٢ /ش/٢٠١٨  

إعــــــــــــــالن
ــوى اِّـرقمة أعاله ضد  ــة نجاة كاظم مهوس الدع أقامت اِّـدعي
ــى عليه مدير رعاية القاصرين  اضافه إُّـ وظيفته تطلب  اِّـدع
ــاد الذي فقد  ــود ناصر كامل جي ــم بتثبيت وفاة اِّـفق ــا الحك فيه
ــواد ٩٤/٨٧/٨٦  ــتنادا ألحكام اِّـ ــخ ١٩٩٥/٩/٩واس بتاري
ــر  ــنة ١٩٨٠ قرر النش ــن قانون رعاية القاصرين رقم ٧٨لس م
ــني محليتني بغية التحقق من حياة اِّـفقود ناصر كامل  بصحيفت
ــه مراجعة  ــا ينبغي علي ــال كونك حي ــه وَّـ ح ــاد من عدم جي
ــه تمضي  ــماع دفاعه خالل مدة التأجيل وبعكس محكمتنا لس
ــري بالدعوى وإصدار القرار وفق القانون وعينت  اِّـحكمة َّـ الس

اِّـحكمة يوم  ٢٠١٨/٨/٦ موعدا للمرافعة.
القاضي/سمري ناصر محيسن

محكمة بداءة الشطرة
العدد : ١٣٩/ب/٢٠١٨

اُّـ/اِّـدعى عليه/ أمال كاظم خضري
م/تبليغ

ــوى البدائية  ــني حميد الدع ــام اِّـدعي احمد عبد الحس اق
ــك  دعوت ــا  فيه ــب  طل ــي  الت ١٣٩/ب/٢٠١٨  ــة  اِّـرقم
للمرافعة والحكم بتسليم مبلغ السيارة ٤٥٤٠٩ أ قادسية 
ــول محل االقامة بالوقت الحاضر  –خصوصي  ولكونك مجه
ــرح القائم بالتبليغ قررت اِّـحكمة تبليغك اعالنا  حسب ش
بالدعوى وموعد اِّـرافعة اِّـوافق يوم ٢٠١٨/٨/٥ الساعة 
ــار  ــعتي االنتش ــعة صباحا بصحيفتني محليتني واس التاس
وعند عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا بوكالة مصدقة 

ستجري اِّـرافعة بحقك غيابيا وعلنا ووفق القانون.
القاضي/ عيسى عطوان عبد اهللا

بغداد / البينة الجديدة
ــادي  ــدر العب ــوزراء حي ــس ال ــه رئي  وج
ــة  حرك ــات  لدرج ــات  التعيين ــالق  باط
ــان ، مع دفع  ــي محافظة ميس املالك ف
ــن تخصيصات البترو  حصة احملافظة م
ــدت توفير الغطاء  دوالر .وزارة املالية  اك
ــى ان  ــة ، عل ــات اخملتلف ــي للقطاع املال
ــاح البناء احملافظة  يكون العدد الذي يت
ــكان فيها  ــبة الس ــع نس ــبا م متناس
ــغيل في  ــرص التش ــالك وف ــة امل وحرك
ــاريع االنتاجية واخلدمية، ويتطلب  املش
ــة عاجلة لتوفير فرص  ذلك   وضع خط
ــتئناف العمل بعدد  ــل من خالل اس عم
ــاريع احملالة واملتأخرة بجانبها  من املش
ــاريع الصناعية في وزارة الصناعة  املش

واملعادن ووزارة النفط ومشاريع القطاع 
اخلاص . ووجه العبادي ، بحسب مكتبه 
ــة  ضمان ــني  تأم ــة  بدراس  ، ــي  االعالم
ــي ال  ــاريع الت ــال املش ــني الكم للمقاول
ــلم  ــا عن ٧٥٪ لتس ــبة اجنازه تقل نس
ــاريع ،  ــد اجناز املش ــتحقاقاتهم بع اس
ــاريع االبنية  فضال عن متويل اكمال مش
ــبة اجنازها  ــي ال تقل نس ــية الت املدرس
ــرر وضع التخصيصات  عن ٩٠٪.كما تق
الالزمة وبحسب االولويات لتنفيذ طريق 
عمارة – بتيرة – فجر وتنفيذ املمر الثاني 
ــالم بتحويل ادراجه  ــق ميمونة س لطري
الى مشاريع البترودوالر ، واكمال مشروع 
ــرات)  اجملس ــق  (النف ــة  الكرام ــع  تقاط
ــال اجناز  ــس الوزراء بأكم ــا وجه رئي .كم

املستشفى التركي الذي وصلت نسبة 
ــر الكوادر  ــى ٨٩٪ ، ودعم توفي ــازه ال اجن
ــفيات  ــة والتمريضية للمستش الطبي
ــزم وزارة  ــي احملافظة ، وأن تلت ــز ف واملراك
الكهرباء بتأمني احلصة املقررة حملافظة 
ميسان من الكهرباء مع مراعاة الظروف 
ــا  ــف ، كم ــل الصي ــالل فص ــة خ اجلوي
ــل على  ــاء العم ــتتولى وزارة الكهرب س
تأهيل واصالح احملطات الثانوية املغذية 
ــيد جميل والكحالء )  في محطات ( س
ــة امليمونة ١٣٢  ــروع محط ويحول مش
ــال عن  ــرودوالر ، فض ــاريع البت ــى مش ال
ــاوزات على  ــات والتج ــة الضياع معاجل
ــام  ــة وزيادة اقس ــة الكهربائي املنظوم

الصيانة.
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بغداد/ البينة الجديدة 

ــة  للتنمي ــة  العام ــة  املديري ــت  اعلن
وزارة  ــكيالت  ــدى تش اح  ، ــة  الصناعي
 /  ٦  / ــا  منحه  ، ــادن  واملع ــة  الصناع
ــاريع صناعية  ــيس مش ــازات لتأس اج
ــة ارض واحدة القامة  وتخصيص قطع
املشاريع عليها .وقال مدير عام التنمية 

الصناعية سالم سعيد احمد بحسب 
بيان لوزارة الصناعة:» ان املديرية منحت 
/ ٦ / اجازات لتأسيس مشاريع صناعية 
ــة ارض واحدة القامة  وتخصيص قطع
ــاريع عليها «.واضاف :»ان املديرية  املش
ــير العمل  ــات س ــة على مجري حريص
ــة  ــة ومعرف ــاريع الصناعي ــل املش داخ

ــالل  خ ــن  م ــروع  مش كل  ــات  احتياج
ــة التي تقوم  ــوفات الدوري عمل الكش
ــكل  ــان الفنية اخملتصة وبش بها اللج
ــاريع الصناعية  ــة املش ــف ولكاف مكث
ــف  في محافظات العراق حيث مت كش
ــروعا صناعيا ومنح (١١) هوية  (١٢) مش

جديدة للمشاريع الصناعية.

البصرة / البينة الجديدة
ــتثمار البصرة أجازة  ــت هيئة اس  منح
ــاء  ــتثمر محلي إلنش ــتثمارية ملس اس
ــي مركز احملافظة بكلفة  بناية جتارية ف
تتجاوز ٥ ماليني دوالر.وذكر رئيس الهيئة 
ــي تصريح  ــب ف ــي جاس ــدس عل املهن
صحفي « أن اإلجازة االستثمارية نصت 

على إنشاء بناية جتارية بكلفة تتجاوز 
ــهرا .  ــني دوالر بفترة تنفيذ ٣٦ ش ٥ مالي
ــروع الذي سيقام على  مضيفا ان املش
ــع يحتوي على  ــاحة ١٨٠٠ متر مرب مس
ــارض لبيع  ــر و مع ــت كبي ــوبر مارك س
املالبس باإلضافة الى مطاعم و قاعات 
ــروع  ــيحتوي املش ــبات فيما س مناس

ــار  ــيارات .واش ــا على موقف للس أيض
ــب الى ان اهمية املشروع تكمن  جاس
ــهامه بتوفير فرص عمل إضافة  في إس
ــى دعم احلركة التجارية في احملافظة  ال
ــي جذب  ــة ف ــتمرار الهيئ ــدا أس .مؤك
ــي  ــة ف ــة واألجنبي ــتثمارات احمللي االس

مختلف القطاعات.

بغداد/ البينة الجديدة
ــزاد  ــي م ــي ف ــزي العراق ــك املرك ــاع البن  ب
ــس اكثر من  ــة يوم ام ــع العملة االجنبي بي
ان   «: ــك  للبن ــان  بي ــر  دوالر.وذك ــون  ١٩٣ملي
ــغ /١٩٣/ مليونا و/  ــغ املباع ، بل اجمالي املبل
ــاركة ٣٤ مصرفاً  ــا و/٩١٣/ دوالرا مبش ٠٥٨/الف
ــغ اجمالي البيع الغراض تعزيز االرصدة  «.وبل
في اخلارج / حواالت واعتمادات /١٥٦/ مليونا 
ــا و/٩١٣/ دوالرا، فيما بلغ اجمالي  و/٣٨٨/ الف
ــا و٦٧٠ الف دوالر»  ــدي ٣٦ مليون ــع النق البي
ــابات املصارف  .وكان بيع املبالغ احملولة حلس
في اخلارج والبيع النقدي ، بسعر ١١٩٠ ديناراً 

لكل دوالر.
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بغداد / البينة الجديدة
ــدت وزارة املالية، توفر املبالغ واإلطار املالي واملوافقات اخلاصة   أك
ــواء عن طريق  ــاريع مياه متكاملة حملافظة البصرة س باجناز مش
ــتغالل مياه نهري دجلة والفرات.وقال وكيل وزارة  التحلية أو اس
ــن امللفات  ــف املياه يعد م ــاد جوحان ، إن «مل ــة ماهر حم املالي
ــه فإن األموال  ــبة حملافظة البصرة، وعلي ــة املهمة بالنس احليوي
الالزمة لهذا الغرض متوفرة «، منوهاً الى « تأخر إجناز هذا امللف 
ــبب القرارات احلكومية إذ أنه نوقش من قبل رئيس  لم يكن بس
ــاف جوحان، أن «جميع  ــوزراء والوزراء املعنيني عدة مرات».وأض ال
ــاريع املياه على أن  ــأن مش املوافقات مفتوحة إلطالق املبالغ بش
يكون مشروعا متكامال حملافظة البصرة سواء عن طريق التحلية 
أو استغالل املياه الواصلة عن طريق نهري دجلة والفرات واإلطار 
ــكاالت في املرحلة  ــي متوفر».وأوضح، أن «التلكؤ حدث إلش املال
ــات واحملافظة  ــكان والبلدي ــار واالس ــني وزارة االعم ــابقة ب الس
ــأن من ميضي بامللف باعتباره مغطى بقرض بريطاني وأنهم  بش
ــان إلى ان «الوزارة  ــون بتوفير االموال الالزمة».ولفت جوح ملتزم
ملزمة بتوفير املبالغ اخلاصة جلميع مشاريع املياه في محافظة 
ــير  ــرض البريطاني ليس ــا دون الق ــتطيع توفيره ــرة وتس البص
ــاره الصحيح»، مؤكدا أن « البصرة ال توجد فيها  ــروع مبس املش
ــروع مشترك  ــاريع مياه متوقفة مطلقاً، وهناك مش حالياً مش
ــاء الهارثة وهو قيد  ــروع م ــة التعاون اليابانية هو مش مع وكال
ــغيل التجريبي وهناك ضغط من مجلس الوزراء لدخوله  التش
ــرعة والوزارة بتواصل مستمر مع  ــغيل احلقيقي بس حيز التش

محافظ البصرة.

@ÚÓ€bΩa@Õ€bjΩa@äœÏm@Ü◊˚m@ÚÓ€bΩa@@
Òäñj‹€@ÚññÇΩa

â¸ÎÖÎ6j€a@pbÓññ•@Âfl@Êb�éÓfl@Úƒœb™@Ú�ñy@…œÖÎ@pb‰ÓÓ»n€a@÷˝übi@È�uÏÌ@Öbj»€a

بغداد / البينة الجديدة
ــائية في  ــواد االنش ــارة امل ــة لتج ــركة العام ــت الش  اعلن
ــهرية تقدر  ــا مبيعات مالية ش ــارة عن حتقيقه وزارة التج
ــائية املتنوعة  ــار عن بيع املواد االنش ـــ (١٢٣,٦٨٦,٢٤٩) دين ب
ــركة  ــوزارة ،ان: الش ــي .وذكر بيان لل ــران املاض ــهر حزي لش
تقدم تسهيالت للمواطنني عند الشراء حيث تشمل هذه 
ــهيالت البيع املباشر لكافة املواد االنشائية دون قيد  التس
ــرط اضافة الى توفير املواد في كافة الفروع من خالل  او ش
مجموعة من املناقالت وفق الضوابط والتعليمات ،مشيرا 
ــكل  ــتمرة بعملية البيع وبش ــركة مس ــى ان فروع الش ال
ــر انسجاما مع خطط االعمار والبناء التي تشهدها  مباش
ــركة في محافظة  ــات حيث تصدر فرع الش كافة احملافظ
ـــ(٤٣,٤٠٠,٥٩٠) دينار وفرع  ــق مبيعات تقدر ب االنبار بتحقي
ــرع بغداد فقد  ــوى (٢٩,١٤٥,٩٩٨) دينار اما ف ــة نين محافظ
ـــ(١٦,٣٥٦,٠٩١) دينار.من جانب اخر  ــجل مبيعات تقدر ب س
ــة ابداع  ــركة ملس ــائية مع ش ــركة املواد االنش بحثت ش
ــة التعاون  ــواب الداخلية امكاني ــة اجملهزة ملادة االب املصري
ــترك بني اجلانبني حيث مت ارسال مخطط من  التجاري املش
ــوف يتم  ــادة االبواب الداخلية وس ــركة اجملهزة مل قبل الش
اجراء دراسة مكثفة من قبل اللجنة االستيرادية من حيث 

اجلدوى االقتصادية ومدى مطابقتها للمعايير املعتمدة.

البصرة / البينة الجديدة
ــري انها نقلت اكثر  ــركة العامة للنقل البح ــت الش  اعلن
ــوالت املتنوعة في النصف االول  ــن ٤٠٠ الف طن من احلم م
من العام احلالي .وقال مدير عام الشركة عبدالكرمي كنهل 
ــركتنا جنحت  ــي» ان بواخر ش ــي تصريح صحف ــري ف اجلاب
ــة أهمها مادة الرز  ــل ٤١١٥٩٠ طنا من حموالت متنوع بنق
من فيتنام الى البصرة حلساب وزارة التجارة ، خالل النصف 
ــدمي اخلدمة  ــه :» مت تق ــي «.واضاف ان ــام احلال ــن الع االول م
اللوجستية إلى ١٩٥٨ وحدة بحرية قادمة للعراق عن طريق 
الوكاالت البحرية باعتبارنا الوكيل الرسمي للبلد  مشيرا 
إلى أن زوارق التاكسي النهري التابع للشركة نقلت حوالي 

١٣٤٢٣ شخصا.
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19إعالنات
محافظة بغداد

لجنة البيع واإليجار األوُّـ

إعـــــــــالن

تعلن لجنة البيع واإليجار االوُّـ َّـ محافظة بغداد عن 
ــة َّـ مقر ديوان محافظة بغداد وفق  اجراء مزايدة علني
ــنة   ــع وإيجار أموال الدولة رقم ٢١ لس ــكام قانون بي اح
٢٠١٣ اِّـعدل لتأجري العقارات اِّـبينة اوصافها َّـ ادناه 
ــن الحدود  ــداد والواقعة ضم ــدة اُّـ محافظة بغ والعائ

االدارية لقائممقامية قضاء الرصافة لغرض السكن.
ــة ديوان  ــدة مراجع ــول َّـ اِّـزاي ــني الدخ ــى الراغب فعل
محافظة بغداد بعد مرور ٣٠ يوماً من اليوم التالي لنشر 
االعالن َّـ تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا مستصحبني 
ــن محافظة بغداد بالتأمينات  معهم وصل قبض صادر م

القانونية.
العقار اِّـرقم ٦٣٨ طاطران.  -١
العقار اِّـرقم ٤٧ تبه الكرد.  -٢

العقار اِّـرقم ١٢٣ عاقوليه.  -٣
العقار اِّـرقم ٨٦/٣٤٠ قهوة شكر.  -٤

وزارة النقل 
الشركة العامة إلدارة النقل الخاص

القسم: االمالك والعقارات 
العدد: ٨٩٩٦
التاريخ: ٢٠١٨/٧/١٩

اعالن رقم (٨٩٩٦)
ــيدات اِّـدرجة ادناه َّـ محافظة  ــل الخاص عن اجراء مزايدة علنية لتأجري اِّـش ــركة العامة إلدارة النق تعلن الش
(ذي قار) َّـ اليوم (الثالثني) تبدأ اعتبارا من اليوم التالي لنشر االعالن وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة اِّـرقم 
ــم الشركة اعاله لقاء مبلغ (٥٠٠٠) دينار غري  ــنة ٢٠١٣ والشروط التي يمكن الحصول عليها من قس (٢١) لس
قابلة للرد. فعلى الراغبني الحضور َّـ الساعة الحادية عشرة َّـ قسم الشركة َّـ محافظة (ذي قار) على ان يقدم 
اِّـزايد كتاباً يؤيد براءة ذمته من الضريبة معنوناً اُّـ (الشركة العامة إلدارة النقل الخاص) وهوية االحوال اِّـدنية 
وشهادة الجنسية او (البطاقة الوطنية اِّـوحدة) وبطاقة السكن (النسخ االصلية) ودفع التأمينات القانونية البالغة 
ــنني العقد بصك مصدق ويتحمل من ترسو عليه اِّـزايدة اجور خدمة بنسبة ٢٪ وكذلك  ٢٠٪ مضروبا َّـ عدد س
ــمية تجري اِّـزايدة  ــنني العقد وَّـ حالة مصادفة موعد اِّـزايدة عطلة رس يتحمل الناكل فرق البدلني َّـ عدد س

َّـ اليوم التالي.
عبد العظيم عبد القهار جاسم
اِّـدير العام وكالة

جمعية الهالل األحمر العراقي
إعـــــــــــالن

ــتثمار قطعة األرض اِّـرقمة  ــن جمعية الهالل األحمر العراقي عن عرض اس تعل
(٣٤٩/٢٢٩ مقاطعة ٦)  مخيم/ محافظة كربالء البالغة مساحتها (٤٤٤٠م٢) 
ــن وزارة الصحة العراقية  ــادق عليها م ــفى عام باعتماد التصاميم اِّـص كمستش
ــني مراجعة مقر الجمعية  ــدول الكميات، فعلى الراغب ــات اِّـحددة َّـ ج واِّـواصف
ــي واالمالك لغرض تقديم  ــم الهندس الكائن َّـ اِّـنصور مقابل نقابة االطباء القس
ــهادات  ــتصحبني معهم ش ــتها من قبل الجمعية مس ــتثمار ودراس عروضهم لالس
ــركة واِّـستمسكات الرسمية وطلباً يبني فيه اِّـدة ومبلغ االستئجار  تأسيس الش

ودراسة الجدوى.  
جمعية الهالل األحمر العراقي

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة: ٢٤٦ /٢٠١٨
التاريخ: ٢٠١٨/٧/٢٩

اعـــــــــــــــــالن 
ــاء طلب الدائن  ــني  حنون جبار ) اِّـحجوزة لق ــع  َّـ الكوت العائد للمدين (تحس ــل  (٢٤٩٠/٢) م ٤٥ ام حالنه  الواق ــار التسلس ــذ الكوت  العق ــة تنفي ــع مديري تبي
ــراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة (٣٠) يوما تبدأ من اليوم التالي للنشر  ــن محمد) البالغ (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار عراقي  فعلى الراغب بالش ــعد محيس (س

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

اِّـواصفات :- 
١-موقعة ورقمه :- كوت / حي السياسني  رقمه ٢٤٩٠/٢  م ٤٥ ام حالنه 

٢-جنسه ونوعه:- عرصة 
٣-حدوده واوصافه: ارض خالية من الشواغل   

٤-مشتمالته.
٥-مساحته : ٢٥٠م   

٦-درجة العمران :- 
٧-الشاغل : 

٨-القيمة اِّـقدرة :- ٣٧,٥٠٠,٠٠٠ سبعة وثالثون مليوناً وخمسمائة ألف دينار عراقي

تنويه 
ــدة بتاريخ يوم  ــة الجدي ــة البين ــهواً َّـ صحيف ورد س
ــم يذكر  ــدد ٢٩٩٥ ل ــاء ٧/٢٥/ ٢٠١٨ بالع األربع
ــة  والدرج و٩٤,٤٠م)  ــك  اول  ١) ــار  العق ــاحة  مس

العمرانية متوسطة.

إعــــــــالن 
ــاجت ضبع سبع) الذي يطلب (تبديل اللقب)  بناًء على الدعوى اِّـقامة من قبل اِّـدعي (س
من (يويعي) اُّـ (قريشي) فعلى من لديه اعرتاض مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة أقصاها 
ــكام اِّـادة (٢٢) من  ــة َّـ الدعوى وفق اح ــوف تنظر هذه اِّـديري ــه س (١٥) يوماً وبعكس

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

هيثم فاضل عباس
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة/ وكالة

NO.2998.MON.30.JUL.2018 العدد (٢٩٩٨) االثنين ٧/٣٠/ ٢٠١٨ 



ــد النخاع والتي  ــلمية ح ــعبية الغاضبة والس على وقع التظاهرات الش
انطلقت بواكيرها في محافظة البصرة وحتديداً في التاسع من متوز احلالي 
ــط حتى وصلت إلى  ــرارتها إلى مدن عراقية في اجلنوب والوس ــدت ش وامت
ساحة التحرير وسط بغداد للمطالبة باخلدمات األساسية واالحتياجات 
اآلدمية كاملاء والكهرباء والصحة والتعليم وفرص العيش الكرمي والسكن 
ــاكل الفقر املدقع واالهمال املريع  واألمن واالستقرار واملعاجلة اجلذرية ملش
ــتوطن الذي طال كل مفصل ونخر كل قطاع من قطاعات  ــاد املس والفس
ــا (أم اخلبزة) بل مدناً عراقية على امتداد  ــاة فحوّل ليس البصرة وحده احلي
ــا وال حياة وأهلها  ــى خرائب وأطالل ال روح فيه ــة الوطن املنكوب ال خارط
ــروى نقير أو  ــراء ليس في جيوبهم ما يكفي لش ــالء الطيبني إلى فق األص
ــرايينها  ــط عالج بينما أقدامهم تدوس على أرض يتدفق في ش تأمني أبس
ــفة أو غير  ــطحها تنام كنوز وخيرات مستكش ــا النفط وفوق س وأوردته

مستكشفة حتى اآلن!!
ــة نقاء أهل  ــعبية، العفوية، النقي ــرات الش ــى وقع هذه التظاه ــول عل أق
ــة الغليان  ــاخن فوق درج ــطح صفيحها الس ــرة الكرماء وعلى س البص

ــازي  ــن نه ــض م ــاول البع يح
ــاء  بامل ــن  واملتصيدي ــرص  الف
العكر والعارفني من أين تؤكل 
ــاعر  الكتف واملتالعبني باملش
ركوب  والكلمات  ــف  والعواط
ــذه  ه ــرات  التظاه ــة  موج
ــق رغباتهم  وجتييرها مبا يحق
ــة  املداف ــم  وأحالمه ــوءة  اخملب
ــول الى ما يريدون  برغبة الوص
ــت  ــرات) وحت ــة التظاه بـ(صاي
ــي   الت ــر  ــات احلناج دوي هتاف
ــل احلقوق  ــن أجل ني تصرخ م
ــادة  ــالل اع ــن خ ــروعة م املش
ــاز  ــر النش ــى الوت ــزف عل الع
واالسطوانة املشروخة وأعني 

ــك  ــم البصرة مجدداً وهذه أهداف ال ش ــاء إقلي بذلك طرح موضوعة إنش
ــرة الفيحاء.. ــعبنا األصيل في البص ــي يتطلع إليها ش ــي غير تلك الت ه
ــاء االقليم حق مكفول دستورياً ويتطلب إنشاؤه وحسب  صحيح أن إنش
ــتلزم ذلك أموراً اخرى  القانون توقيع ١٢ عضواً من مجلس احملافظة ثم يس
ــعبي وتقدمي طلب الى مجلس الوزراء يأخذ طريقه  ــتفتاء ش كتنظيم اس
الى مفوضية االنتخابات لتحدد موعداً لالستفتاء خالل (٣) أشهر وحينها 
ــاء االقليم من  ــول الفصل في قبول انش ــا في البصرة الق ــيكون ألهلن س
ــخصياً أعتقد أن الداعني إلنشاء إقليم البصرة في هذا  عدمه، ولكنني ش
ــت بصلة لتطلعات  ــم أصحاب أغراض مصلحية ال مت ــت العصيب ه الوق
ــرة حتل باالقليم واهم  ــاكل البص ــل البصرة أصالً وأن من يعتقد أن مش أه
ــريفة ال تعرف  ــود قيادات محلية ش ــة تكمن في وج ــداً فاحللول اجلذري ج
ــهر ليالً  ــار في خدمة احملافظة وتس ــرف كيف توظف الدين ــة) وتع (احلرمن
ونهاراً من أجل االرتقاء بسكانها وتتصبب عرقاً من أجل إعادة احلياة لكل 
ــارت مجرد اكوام من  ــاد فص القطاعات التي ضربها زلزال االهمال والفس
ــيئ والطموحات  ــوا عن حلول جذرية يا أصحاب الغرض الس الرماد.. فتش
غير الصادقة واتركوا شعب البصرة يقرر بنفسه واعلموا أنه أدرى بشعاب 
ــز على تعب  ــال لهم للقف ــاء العكر فال مج ــا املتصيدون بامل ــه، أم مدينت

البصريني وشقائهم وأحالمهم املتواضعة جداً.
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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.
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فتشوا عن حلول 
جذرية يا أصحاب 

الغرض السيئ 
والطموحات غري 
الصادقة واتركوا 

شعب البصرة يقرر 
بنفسه
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عبد الزهرة البياتي*

وجع يومي

*رئيس التحرير التنفيذي
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شهد العراق حدثني مهمني انطلقا من النجف بهدف حتصني العراق 
ــعباً وأمةً وكان الفارق  ــيادته الوطنية واحلفاظ على العراقيني ش وس
ــي حزيران ٢٠١٤ حيث اعلنت  ــنوات. كان االول ف بينهما قرابة أربع س
ــش وانتفض  ــي حملاربة داع ــاد الكفائ ــة فتوى اجله ــة الديني املرجعي
العراقيون اثر الفتوى التاريخية هذه من مختلف محافظات الوسط 
ــي وحقق  ــوب دفاعاً عن االرض والعرض ارهاب التكفير الداعش واجلن
ــقيقة والصديقة  ــاون مع الدول الش ــى ايديهم بالتع ــر عل اهللا النص
ــعبي  ــد الش ــه والقوات االمنية دورها واحلش ــتعاد اجليش هيبت واس
ريادته التضحوية واحلشد العشائري والبيشمركة الدور الرائع حلفظ 
ــد انتخابات ٢٠١٤  ــدث الزلزالي بع ــن وترابه. جاء هذا احل ــدة الوط وح

واالستعداد لتشكيل احلكومة اجلديدة. 
ــب «مقياس  ــوم امس اجلمعة وحس ــي الثاني .. جاء ي ــدث الزلزال احل
ــات الدولة ويضع  رخيتر» ال يقل قوة عن االول جاء ليعيد بناء مؤسس
ــارع  ــية امام مفترق طرق جديد، وجاء بعد ان بدأ الش القوى السياس
ــطوة  ــتعادة حقوقه ومواجهة س العراقي حركته االحتجاجية الس
االحزاب السياسية ومكافحة الفساد.. جاءت خطبة اجلمعة ٢٧ متوز 
لتلملم حركة االحتحاجات وتضعها في السياق االيجابي املؤثر في 
ــم مالمح املرحلة القادمة بوضوح ال لبس فيه،  عملية التغيير وترس
ــات الدولة بشكلها السليم عبر تشخيص العلة التي  بناء مؤسس
ــية احلاكمة وهو داء  اعاقت بناء الدولة وابتليت به الطبقة السياس
احملاصصة الذي وأد عملية البناء، فاشارت املرجعية الى ان مستقبل 
ــية رهن بالتزامهم رفض احملاصصة وال يتم ذلك اال  االحزاب السياس
باختيار رئيس الوزراء مبواصفات ومعايير تختلف عن املراحل السابقة 
ــجاعة واجلرأة وقادر على مكافحة الفساد وميتلك برنامجا  لديه الش
لتحسني اخلدمات ويكون مسؤوال عن كابينته الوزارية اي مبعنى عدم 

تدخل االحزاب في اختيارها ويتحمل الرئيس مسؤولية ذلك.
ــه  ــي واالداري اساس ــاد املال ــم الفس ــي ان حتجي ــوة تعن ــذه اخلط ه
ــرى وضعت  ــة اخ ــن جه ــي. م ــاد السياس ــى الفس ــاض عل االنقض
ــي يحدث فيها  ــذه للمرة االولى الت ــلطات الثالث «وه املرجعية الس
ــلطة القضائية في اختبار امام اجلماهير فان قامت احدى  ذلك» الس
ــعب الدور في تطوير آلياته  هذه القوى بعرقلة عملية االصالح فللش

االحتجاجية واساليبه السلمية لتصحيح االوضاع!
ــه وحماية املواطن  ــظ للبلد وحدة تراب ــزال االول قد حف واذا كان الزل
ــنوات  ــداء واالرهاب في حرب ضروس دامت اكثر من ثالث س ــن االعت م
انتصرت فيها ارادة الشعب في تخليص العراق والوطن, واحتدت القوى 
الداخلية واخلارجية في اجناحه فان الزلزال الثاني يحفظ للبلد القدرة 
ــروع الدولة من خالل مكافحة الفساد  على وضع اللبنات االولى ملش
ــية  ــارات االحزاب السياس ــالل التحكم مبس ــروره من خ وحتجيم ش
ــليم رافضا كل التجارب السابقة التي  ــاته بشكل س وبناء مؤسس
انتجت هذا التدهور الفظيع في ادارة شؤون البالد وتردي اخلدمات. هل 
ستفهم القوى السياسية الرسالة بالشكل الواضح واملباشر بعدم 
االلتفاف عليها؟ ان خطبة اجلمعة املاضية كانت طوق جناة للطبقة 
ــتكون االحزاب السياسية  ــارع فهل س ــية من غضب الش السياس
ــد بناء الدولة وتتخلى عن  ــتعدة للتضحية باالنخراط في حش مس

امتيازاتها ومحاصصتها التي ادت الى خرابها؟
ــزاب القائمة  ــالة من االح ــان، فمن وعى الرس ــا بعده ره ــه رهان م ان
ــتقبل ومن اراد االلتفاف على الرسالة  ــيفهم كيف يستثمر املس س
ــتعد ملواجهة حراك االمة.. وما ادراك ما تأثير احلراك الشعبي!. فليس

كال الزلزالني اوضحا نهج املرجعية في التعاطي مع احلراك الشعبي.. 
ــا تعتمد االمة في عملية التغيير، فكانت االمة رائدة النصر ضد  انه

داعش وستكون األمة نفسها رائدة معركة بناء الدولة.

وقفة

د. ابراهيم بحر العلوم
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ــعيها إلبراز  ــار س ــي إط   ف
ــني في  ــالء اإلعالمي دور الزم
ــوزارات والدوائر احلكومية  ال
ــة  «البين ــل  تواص ــة  املهم
ــليط الضوء  ــدة» تس اجلدي
ــني  اإلعالمي ــالء  الزم ــى  عل
ــار لهما  اثنان يش ــم  ومنه
ــزان به من  ــان ملا يتمي بالبن
ــي متميز  ــاء ودور إعالم عط
ــا  ــا مب ــال عملهم ــي مج ف
ــي خدمة املصلحة  يصب ف

ــم  مدير قس العامة، هما: 
االتصال في مكتب اإلعالم 
ــي  ف ــي  احلكوم ــال  واالتص
ــس  جملل ــة  العام ــة  األمان
الوزراء الزميل «علي وحيد» 
ــور «محمد  ــل الدكت والزمي
ــم  ــاد» مدير قس ــي جي عل
ــي وزارة الصحة،  ــالم ف اإلع
ــدد  فبوركت جهودهما وس
اهللا خطاهما ملا فيه خدمة 

الشعب والوطن.

بغداد / البينة الجديدة 
تقديراً للدور الريادي الوطني املتميز 
ــة  للصحاف ــة  مدرس ــا  ولكونه
ــن  ــد م ــاز، زار وف ــة بامتي العراقي
رابطة مبدعي مدينة الثورة مساء 
ــة اجلديدة) وقدم  أمس مقر (البين
لها هدية تقديرية تثميناً ملا متثله 
ــي الصحافة  ــور فاعل ف من حض
ــط مهني  ــة وخ ــة اليومي العراقي
متفرد. واجمع وفد الرابطة املؤلف 
من االعزاء كل من: جمعة عليوي 
ــعد  ــر وطالب ذرب وس وكرمي جس
االبراهيمي على أن «الزيارة جلريدة 
ــعر  ــدة) جتعلنا نش ــة اجلدي (البين
بصراحة بأننا في مدرسة متميزة 
ــة ملا عرف عن  للصحافة العراقي
ــة ومهنية  ــذه اجلريدة من رصان ه
ــر  وجدي ــل».  أصي ــي  وطن ــج  ونه
ــة مبدعي مدينة  ــر أن رابط بالذك

ــي ٢٠١٦/٨/٢١  ــت ف ــورة أُسس الث
وكان صاحب الفكرة التأسيسية 
ــد علوان جبر»  ــو الروائي «محم ه
ــا حتى  ــدد أعضائه ــد وصل ع وق
ــي  ــاً، وه ــة (١٢٢٫٦٦٠) الف اللحظ
رابطة ثقافية اجتماعية خدمية 

ــها حلد اآلن  ــذ تأسيس قدمت من
ــى  للمرض ــة  متنوع ــاعدات  مس
ــي  ــام وه ــل األيت ــن وعوائ واملعوزي
ــة ال من  ــل لها في السياس ال دخ
ــن بعيد لكن مهمازها  قريب وال م

هو حب العراق وشعبه.

ــكر  «البينة اجلديدة» تتقدم بالش
ــة مبدعي  ــد رابط ــرام لوف واالحت
ــود التي  ــي على اجله ــورة وتثن الث
ــد من  ــا املزي ــى له ــا وتتمن تبذله
ــة في  ــاح واملوفقي ــدم والنج التق

نشاطها.
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تقديراً لدورها الريادي الوطني المتميز ولكونها مدرسة للصحافة العراقية

بغداد / البينة الجديدة
ــة  التحضيري ــة  اللجن ــت  أعلن
ــهادة الثقافي  ــان ربيع الش ملهرج
ــان  ــه العتبت ــذي تقيم ــي ال العامل
والعباسية  احلسينية  املقدستان 
لتأليف  ــابقة  ــا مس إطالقه ــن  ع
ــني عليه  ــام احلس ــاب عن اإلم كت
السالم. وقال عضو اللجنة عقيل 
ــري «إن اللّجنة التحضيريّة  الياس
ــهادة الثقافي  ــان ربيع الش ملهرج
ــر تعلن عن  ــي اخلامس عش العامل

إطالقها مسابقة تأليف كتابٍ عن 
اإلمام احلسني (عليه السالم)».

ــري وهو نائب رئيس  وأضاف الياس
قسم الشؤون الفكرية والثقافية 
في العتبة العباسية املقدسة أن 
ــزة قدرها  ــان خصص جائ «املهرج
ــي للفائز في  ــون دينار عراق ١٥ ملي
املركز األول، و١٢ مليون دينار عراقي 
ــي، و٨ ماليني  ــز الثان ــز باملرك للفائ
ــز  ــي املرك ــز ف ــي للفائ ــار عراق دين

الثالث.

البصرة /
 البينة الجديدة

ــرة  غفي ــود  حش
ــة  املرجعي ــدي  ملؤي
ــي  ف ــا  وأنصاره
البصرة  ــة  محافظ
عجالت  مسيرة  في 
ــت  جاب ــة  منظم
ــة  احليوي ــق  املناط
ــي احملافظة تأييداً  ف
العليا  ــة  للمرجعي
لها  ــوالء  ال ــالن  وإع
والتصريح بطاعتها 
ــا يصدر  م ــي كل  ف

عنها.

وكاالت / البينة  الجديدة

كاظم  ــان  الفن ــأ  فاج
الساهر جمهوره أمس 
االول أثناء إحيائه حفالً 
مهرجان   ــي  ف ــاً  غنائي
ــي لبنان،  بيت الدين ف
ــالة  ــه رس ــا وج عندم
ــى  ــن عل ــة م مقتضب
املسرح الى املسؤولني 
في العراق قائالً: «أمتنى 

ــادة  الس ــوة  اإلخ ــن  م
ــؤولني في العراق  املس
أن ينتبهوا إلى شعبنا 
ــيما  س ال  ــي  العراق
لألسف أزمة الكهرباء، 
ــعب العراقي  هذا الش
ــم رغم املعاناة  العظي
هو مبدع، وخالق، ورائع، 
إلى كل  يحمل رسالة 
احملبة  عنوانها  العالم 

والسالم».

ــكر  ــة اجلديدة) تتقدم بالش ــرة حترير (البين أس
والتقدير وتبارك جهود العاملني في وزارة املالية 
وفي املقدمة منهم وكيل الوزارة (ماهر جوهان 
ــكر أيضاً الى  ــدم بالش ــدي)، كما تتق املعاضي
ــال احلكومي  ــم االعالم واالتص الزمالء في قس
ــم (صالح  ــل مدير القس ــهم الزمي وعلى رأس

ــد الكرمي  ــف) والزمالء آالء عب ــن كاظم خفي حس
مكي محل وخالدة يوسف علي سالم ومحمد ناجي غايب وغسق عادل 
ــيف غازي فيصل عباس وأحمد عالء محمد جواد ومحمد  خلف صبر وس
ــني ملا يبذلونه من جهود في  ــني حيدر حس عبد الرضا صخر راضي وحس

خدمة املصلحة الوطنية فأكثر اهللا من أمثالهم وسدد خطاهم.

ــيد مدير عام شركة توزيع  ــكراً جلهود الس ش
املنتجات النفطية (كاظم مسير) ومدير مكتبه 
ــنني) لتعاونهما مع  الدكتور (إبراهيم جبار ش
ــاب أمامها،  ــل الصع ــف احمللية وتذلي الصح
ــدد اهللا خطاهما ملا  ــا وس ــت جهودهم فبورك

فيه اخلير لكل املواطنني الكرام.

متابعة / البينة الجديدة
بعد أن بيع كمان إلى متجر للرهونات 
ــتس بخمسني دوالرا،  في ماساشوس
اتضح أن قيمته أكبر من ذلك السعر 
ــت قناة  ــرة. فقد نقل ــة آالف م خمس
ــي أن موظفا  ــو إف إكس تي تي ف دبلي
جديدا في متجر إل بي سي للرهونات 
ــه فكرة  ــم يكن لدي ــومرفيل ل في س
ــع ٥٠  ــا دف ــتري عندم ــا كان يش عم
ــان فيرديناندو  ــراء كم دوالرا مقابل ش
غاغليانو، الذي صنع يدويا عام ١٧٥٩ 

ــغ قيمته ٢٥٠ ألف دوالر. وقال  وتبل
ــر ديالن مكديرميت إن  مدير املتج
ــا قيمتها من ١٦  ــواس وحده األق
ــف دوالر. وصرحت  ــا إلى ١٨ أل ألف
ــرطة أن الكمان سرق خالل  الش
ــذ ذلك  ــزل ومن ــى من ــطو عل س

ــى صاحبه  إل ــد  أعي ــت،  الوق
ــرعي. وقالت إن البائع  الش

ــجل  س ــه  لدي ــس  لي
ــت  ومازال ــي  إجرام

حتقق.

وكاالت / البينة الجديدة
نشرت صحيفة ذا ميرور 
صورة «أجمل طفلة في 
ــائل  وس برأي  ــم»  العال
ــة  البريطاني ــالم  اإلع
ومستخدمي إنستغرام. 
ــورة  املص ــاركت  وش
ــي  موف ــة،  الفوتوغرافي
ــورة الطفلة  ــا، ص مباوي
«جير» من نيجيريا على 
حسابها في إنستغرام، 
ــت الصورة:  ــت حت وكتب
ــان!  إنس ــا  إنه ــم  «نع
أيضا».  مالك  ولكنها 

ــت مباويا أن جير  وأضاف
ــن عدم  ــم م ــى الرغ عل
وجتربة  ــرة  خلب امتالكها 

أنها  إال  األزياء،  عارضات 
ــة أبدا  ــن خائف ــم تك ل
الكاميرا.  ــة  عدس ــن  م
ــورة  املص ــت  وقال
جلير  إن  الفوتوغرافية 
ــقيقتني متتلكان  ش
جميلني  ــني  «وجه
ــخــــصيتني  ش و
ــارت  وأش قويتني»، 
ــت  ــا أقنع ــى أنه إل
ــل  بعم ــن  والدته
على  ــن  له ــابات  حس

إنستغرام.

وكاالت / البينة الجديدة
ــس  غيني ــوعة  موس ــت  اعلن
ــن وفاة  ــية ع ــام القياس لألرق
ــي العالم، في  ــرة ف ــر معم أكب
ــول إلى عمر  وقت أصبح الوص
ــبة للكثيرين  املائة عام بالنس
ــة األخيرة.  ــا في اآلون ــرا هام أم

ــرت وزارة الصحة اليابانية  وذك
ــييو، أكبر شخص  أن مياكو ش
ــم، توفيت  ــان والعال ــي الياب ف
ــر ناهز ١١٧ عاما، األحد  عن عم
ــاو  ـــ ميس ــق ب ــي، لتلح املاض
ــة  ــرة ياباني ــر معم أوكاوا، أكب
ــام ٢٠١٥. وقد  ــت ع أيضا توفي

ــيو في ٢٢ آيار ١٩٠١،  ولدت تش
ــدم  أق ــب  لق ــى  عل ــت  وحصل
ــش في اليابان بعدما  امرأة تعي
ــت أوكاوا {ولدت في ٥ آذار  توفي
ــغ من  ــت تبل ــي كان ١٨٩٨} الت
ــا عند رحيلها  العمر ١١٧ عام

في نيسان ٢٠١٥.

الرياض / وكاالت / البينة الجديدة
ــهورة،  ــعودية املش اكدت اخملرجة الس
ــع بإنتاج  ــا ال متان ــور، أنه ــاء منص هيف
ــتركة مع اجلانب اإلسرائيلي  أفالم مش
ــور في  ــارت منص ــتقبل. واش في املس
مقابلة مع صحيفة ”يديعوت أحرنوت“ 
ــتبعد  ــا ”ال تس ــى أنه ــرائيلية، ال اإلس
ــرائيليني“. ــا اإلس زمالئه ــاون مع  التع
ــون  ك ــرد  ”مج أن  ــور  منص ــرت  واعتب

ــر ليبرالية  ــعودية تتبع نهجا أكث الس
ــرى  ــالمية األخ ــدول اإلس ــيجعل ال س
تنفتح أمام هذا املسار مما يعني تقليل 
ــار  انتش ــة  ودرج ــة  الكراهي ــتوى  مس
األفكار املتطرفة في اجملتمع“، بحسب 

ادعائها.
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