
ــلمية في  ــات الس ــت االحتجاج تواصل
ــيما اجلنوبية  ــراق الس ــن مدن الع عدد م
ــبوع الثالث على  ــطى منها لالس والوس
ــبة ديناصورات  التوالي للمطالبة مبحاس
ــالح   ــام واص ــال الع ــراق امل ــاد وس الفس
«ثقوب» العملية السياسية فقد واصل 
عدد كبير من احملتجني اعتصامهم لليوم 
الثاني قرب الشركات النفطية في موقع 
ــية غرب البصرة احتجاجا على  البرجس
ــلطات ملطالبهم في  ــذ الس ــدم تنفي ع
ــام الصادق  ــي ناحية االم ــام اهال وقت ق
ــام على  ــرة بتنفيذ اعتص ــمال البص ش
ــة  الرميل ــول  حق ــى  ال ــؤدي  امل ــق  الطري
ــائر البصرة  ــيوخ عش النفطية وهدد ش
ــاد العراق في  ــد وتعطيل اقتص بالتصعي
ــتجابة احلكومتني احمللية  ــدم اس حال ع
ــائر بني مالك  ــيخ عش واملركزية وقال ش
ــى  ــي ان عل ــام املالك ــراق ضرغ ــي الع ف
ــن مجالس احملافظات  ــه ان يبتعد ع النزي
ــاد  ــاهد زور على الفس ــي ال يصبح ش ك
ــي في احملافظة في وقت اعتصم  املتفش

ــام مركز  ــة املثنى ام ــات في محافظ املئ
السماوة للمطالبة بتوفير العيش الكرمي 
للمواطن ومالحقة سارقي قوت الشعب 
وقام اهالي االسكندرية في بابل بتطويق 
ــع املوظفني من  ــة اجمللس البلدي ومن بواب
ــبة  ــا على عدم محاس ــروج احتجاج اخل
ــاء  وجه ــد  واك ــن  واملقصري ــدين  الفاس
وشيوخ عشائر كربالء بان عدم االستماع 
ــيحول التظاهرات  ــني س ــب احملتج ملطال
ــان  ــات مفتوحة . وفي الش الى اعتصام
ــي توجه نائب رئيس اجلمهورية  السياس
ــي امس الى الكويت في زيارة  نوري املالك
ــتغرق يوما واحدا وبحسب  ــمية تس رس
ــيلتقي  ــه االعالمي فان املالكي س مكتب
ــؤولني على  ــدد من املس ــالل الزيارة بع خ
راسهم امير دولة الكويت صباح االحمد 
بهدف ترسيخ العالقات االخوية وحتقيق 
ــه مصلحة  ــا في ــتركة مب ــح املش املصال
ــقيقني من جانبه بحث  ــعبني الش الش
رئيس اجلمهورية فؤاد معصوم امس االول 
ــالمم املتحدة في  ــني العام ل ــع ممثل االم م
ــي  ــراق يان كوبيتش الوضع السياس الع
ــالد  الب ــي  ف ــعبية  الش ــرات  والتظاه

ــث معمق حول  ــالل اللقاء حدي وجرى خ
ــراق في ضوء  ــي في الع الوضع السياس
ــرز والعد  ــة اعادة الف ــات وعملي االنتخاب
كما تناول اللقاء بحث اجواء التظاهرات 
ــعبية املطالبة باالصالح واملدعومة  الش
ــن قبل املرجعية الدينية في ظل اجواء  م
ــاخنة وتتطلب املزيد  اقليمية ودولية س
ــؤول لصالح جتاوز  ــن العمل اجلاد واملس م
ــروع بعملية اصالح  ــة والش ــذه املرحل ه

ــر اكد املتحدث  ــاملة .على صعيد اخ ش
ــعد احلديثي امس ان  ــم احلكومة س باس
ــاء اقليم البصرة لم يصل الى  طلب انش
ــة االن وقال احلديثي  ــس الوزراء لغاي مجل
ــس الوزراء  ــب فان مجل ــل الطل اذا ماوص
ــيخضع  ــكل طبيعي وس ــه بش يناقش
للتصويت وكان اعضاء مجلس محافظة 
البصرة قد قاموا يوم االحد املاضي بجمع 
ــترفع مرفقة بطلب  تواقيع قالوا انها س

ــداد لتحويل  ــة االحتادية في بغ للحكوم
ــد امني  ــم .على صعي ــرة الى اقلي البص
ــد  ــم احلش ــمي باس نفى املتحدث الرس
الشعبي محور الشمال (علي احلسيني) 
ــمركة  ــاع العادة قوات البيش وجود مس
ــيني  ــة كركوك وقال احلس ــى محافظ ال
ــودة  ــيناريو ع ــود س ــن وج ــث ع ان احلدي
ــري  ــى كركوك باتفاق س ــمركة ال البيش
ــة وال وجود الي  ــز عار عن الصح مع املرك

ــيني  ــذا اتفاقات واضاف احلس نوع لهك
ان القوات االمنية العراقية متسك امللف 
ــة كركوك وال  ــي حصرا في محافظ االمن
ــرى وان مايثار  ــوات كردية اخ توجد اية ق
ــائعات من صناعة االعالم  هي محض ش
ــد اخر اكد  ــل .علي صعي ــردي املضل الك
ــتاني برئاسة  احلزب الدميقراطي الكردس
مسعود بارزاني امس ان االحزاب الكردية 
ــني الكرديني لم  ــر املتحالفة مع احلزب غي
ــتجب لدعوة رئيس حكومة االقليم  تس
ــى بغداد  ــاب ال ــي بالذه ــان بارزان نيجرف
ــك  ــى ان تل ــيرا ال ــترك مش ــد مش كوف
ــج انتخابات  ــزاب متوقفة على نتائ االح

برملان كردستان املقبلة .
ــي تيار  ــح القيادي ف ــر رج ــان اخ وفي ش
ــب الطرفي امس  ــي حبي ــة الوطن احلكم
ــتقلة  ــاء مفوضية االنتخابات املس انته
ــدوي خالل  ــرز الي ــة العد والف ــن عملي م
ــى ان اعالن  ــيرا ال ــني املقبلني مش اليوم
ــاس في  ــع االس ــيكون الداف ــج س النتائ
ــة  املقبل ــة  احلكوم ــكيل  تش ــل  تعجي
ــية حوارات  السياس الكتل  ــتئناف  واس

جادة العالن التحالف االكبر .

بغداد / 
الزمنية لتسديد سلف موظفي دوائر  املدة  الرافدين  حدد مصرف 
الدولة البالغة خمسة وعشرة ماليني دينار وقال املكتب اإلعالمي 
للمصرف في بيان تلقت ( البينة اجلديدة ) نسخة منه ، انه مت حتديد 
بطريقة  الفائدة  احتساب  ويتم  شهرا   ٦٠ الى  السلفة  تسديد 
القسط الثابت . وأشار الى انه مت حتديد مبلغ السلفة باالعتماد 
على راتب املوظف الشهري على ان يكون ٥٠ باملئة من صافي راتب 

املوظف الشهري يغطي القسط الشهري للسلفة.
 علي صعيد ذي صلة دعا محرر الشؤون احمللية في جريدة «البينة 
املتقاعدين احملسوبني  املعنية بشمول املوظفني  اجلديدة» اجلهات 
اسوة  املتقاعدين  بسلفة  السياسيني  السجناء  مؤسسة  على 
من  سواء  هذه  السلفة  على  يحصلون  ال  انهم  حيث  باقرانهم 

مصرف الرشيد او الرافدين .
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كتب اِّـحرر السياسي

وتيرة االحتجاجات السلمية تتصاعد في مدن العراق للمطالبة بمحاسبة ديناصورات الفساد واصالح ” ثقوب ” العملية السياسية

َّـ الهدف

ــط  ــيما في مدن الوس ــارع العراقي والس يعيش الش
ــابيع الثالثة االخيرة  ــوب وبغداد ليس منذ  االس واجلن
ــار  ــنوات خلت حالة من االحباط واالنكس بل منذ س
ــات املتعاقبة  ــدم ايفاء احلكوم ــة االمل جراء ع وخيب
ــعب والتي اعلنت  ــي قطعتها لهذا الش ــود الت بالوع
ــتحول البالد الى ( گمره وربيع ) وانها  خاللها بانها س
ــد من خدمات  ــتهي ويري ــتوفر للعراقي كل ما يش س
ــب اجلليد من  ــك جل ــتدعى ذل ــى لو اس ــة حت ورفاهي
ــمالي املتجمد لكن ومبرور الزمن تبخرت  القطب الش
ــة التي علق  ــالم الوردي ــا االح ــرت معه ــود وتبخ الوع
عليها العراقيون اماال طموحة وعريضة وثبت بالدليل 

ــة  الطبق ان  ــع  القاط
ــت متارس  ــية ظل السياس
الدارج  املثل  ــعبها  مع ش
«اواعدك بالوعد واسگيك 
ــا .....  ــوت ي ــون» و «م ياكم
ــع» .. ان  ــي الربي ــى يأت حت
غياب اخلدمات االساسية 
ــها  والفوضى التي تعيش
ــي  الت ــة  والبطال ــالد  الب
ــبح  ــم علينا مثل ش تخي
ــاد امللعون  ــب والفس مرع
ــه  مبخالب ــع  يقط ــذي  ال

ــوق  ــالب للبيع في س ــد الدولة ويحولها الى اس جس
ــه في كل حقل من  ــردة واخلراب الذي يضرب اطناب اخل
ــر ذلك من ظواهر الفاقة والبؤس واحلرمان  احلقول وغي
ــاس الغائر في االعماق  ــببها الرئيس وجذرها االس س
ــن جذوره لن  ــاد م ــاد ومن دون اقتالع الفس هو الفس
تقوم لنا قائمة ولن نحقق شيئا من التقدم ومن يقول 
ــعبا مرفها من  ــي ابني دولة قوية ومزدهرة وش لك انن
ــاد  ــدين وانهاء الفس دون ان يبدأ بالضرب على الفاس
قل له بالفم املآلن : انت كذاب ومراوغ ومخادع ومتارس 
التخدير بحق الشعب الذي ماعاد يصدق كل معزوفات 
ــعارات محاربة الفساد النها احترقت وحتولت الى  وش

رماد .. ونصحيتنا.. افهموها صح ياساسة . 

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

*عبد الوهاب جبار

من دون اقتالع الفساد 
من جذوره

 لن تقوم لنا قائمة 
ولن نحقق شيئا من 
التقدم 

@NN@|ï@bÁÏ‡Ëœa
@Öbé–€a@âÎàu@aÏ»‹”aÎ

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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رئيس الوزراء حيدر العبادي يستقبل رئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني 
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االردن / وكاالت / البينة اجلديدة
ــر  ــرزاز  ان املعاب ــر ال ــس وزراء األردن، عم ــد رئي أك
ــتعود لطبيعتها.  ــورية س احلدودية مع العراق وس
ــاع الصناعي في  ــه القط ــالل لقائ ــال الرزاز خ وق
ــتتاب  ــة األردن أنه ومع بدء اس ــى غرفة صناع مبن
ــورية والعراق سيتم إعادة  األمن واالستقرار في س
ــني الدولتني  ــة بني األردن وهات ــح املنافذ احلدودي فت
ــتعود األمور الى طبيعتها. وشدد  الشقيقتني وس
ــط اقتصادي  ــى تراب ــدول الثالث ال ــى حاجة ال عل
ــني أنه، ورغم  ــذه املنطقة. وب ــوي يعيد الثقل له ق
ــة، إال أنه متفائل  ــي حتيط باملنطق ــوداوية الت الس
ــاعد  ــرات عاملية وإقليمية ستس ــأن هناك متغي ب
ــى اقتصاد يبتعد  ــى االرتقاء باقتصاده ال األردن عل
عن اقتصاد املوارد الطبيعية والدخول في اقتصاد 

يعتمد على االبتكار بشكل كبير.

@äib»Ωa@Z@ÊÖâ˛a
@÷aä»€a@…fl@ÚÌÖÎÜßa

bËn»Ój�€@ÖÏ»nç@ÚÌâÏçÎ
بغداد / البينة اجلديدة

ــم  قاس ــة  الداخلي ــر  وزي ــد  أك
ــني، أن الوزارة  ــس االثن ــي ام االعرج
ــس الوزراء  ــار تعليمات مجل بانتظ
والتخصيصات املالية لغرض عودة 

الهاربني واملفسوخة عقودهم.

ــات  تصريح ــي  ف ــي  االعرج ــال  وق
ــالم محلية  ــائل اع ــة لوس صحفي
ــدة ), إنـه مت  ــة اجلدي ــه ( البين تابعت
ــس الوزراء  ــكيل جلنة من مجل تش
وممثلني عن وزارتي الدفاع والداخلية 
وباقي االجهزة االمنية لوضع االليات 

املناسبة بشأن موضوع العفو عن 
الهاربني او املطرودين او املفسوخة 
ــزة االمنية، مبينا  ــم لالجه عقوده
ــمولني بهذا العفو هم من  أن املش
١٠ حزيران ٢٠١٤ وصعودا لغاية ٣١ 

كانون االول ٢٠١٧.

·ÁÖÏ‘«@ÚÅÏé–ΩaÎ@¥iâb:a@ÒÖÏ«@Êdíi@pb‡Ó‹»m@äƒn‰m@ÚÓ‹ÅaÜ€a@Z@Ôuä«¸a

وكاالت / البينة اجلديدة 
ــفت مجلس فوريس االمريكية  كش
ــى االهداف  ــات احلوثيني عل ان هجم
ــانها ان  ــة احليوية من ش االقتصادي
ــي حرب اليمن التي  تقلب املعادلة ف
تدور رحاها االن الى داخل السعودية 

ــي عددها  ــت اجمللة ف ــارات .وقال واالم
الصادر امس بان استهداف احلوثيني 
ــدول  ل ــل  والنق ــط  النف ــي  لقطاع
ــتكون له  ــن س ــى اليم ــدوان عل الع
ــتقلب اقتصاديات  نتائج وخيمة وس

دول اخلليج راسا على عقب 

@¥ÓqÏßa@pb‡vÁ@NN@èÌâÏœ@Ú‹©
@›‘‰nç@ÚÌÖbñn”¸a@“aÜÁ¸a@Û‹«
@paâbfl¸aÎ@ÚÌÖÏ»é€a@µa@Â‡Ó€a@läy البينة اجلديدة / خاص

ــا اخلاصة ان فريقا  ــت « البينة اجلديدة» من مصادره علم
ــف الدولي امس  ــل الى مطار النج ــن هيئة النزاهة وص م
ــال العام بكافة  ــروع بالتحقيق في الهدر بامل بهدف الش
ــاريع التي ابرمتها ادارة املطار املقالة على صعيد ذي  املش
ــود تعيينات في  ــدت ادارة املطار احلالية عدم وج ــة اك صل
ــذا الصدد على  ــاع من اخبار به ــت احلالي وان مايش الوق

مواقع التواصل االجتماعية عار عن الصحة .

عاجل .. عاجل 
@—v‰€a@âb�fl@µa@\ÚÁaå‰€a^@’Ìäœ@fiÏïÎ

  بغداد / البينة اجلديدة
ــعودية، امس  قدمت اململكة العربية الس
االثنني، عرضا جديدا للعراق بشأن الطاقة 
ــاء  بن ــن  تضم ــرض  الع وأن  ــة،  الكهربائي
ــام من توقيع  ــة في اململكة خالل ع محط
االتفاق تنتج ٣٠٠٠ ميغاواط لتزويد العراق. 
ــيا اليوم عن املتحدث الرسمي  ونقلت روس
ــري  ــب س ــاء ، مصع ــم وزارة الكهرب باس
ــم توافق عليها  ــه إن الصفقة، التي ل قول
ــن بناء محطة في  بغداد حتى اآلن، تتضم
ــة خالل عام من توقيع االتفاق تنتج  اململك
ــراق بها.وأضاف  ــاواط لتزويد الع ٣٠٠٠ ميغ
ــب هذه الصفقة  ــدث أن العراق مبوج املتح

ــعر ٢١ دوالرا لكل  سيشتري الكهرباء بس
ــاعة، أي بربع ما يدفعه العراق  ميغاواط س

مقابل إمدادات الكهرباء من إيران.

@÷aä»‹€@aÜÌÜu@bôä«@‚Ü‘m@ÚÌÖÏ»é€a
ÚÓˆbiäËÿ€a@Ú”b�€a@Êdíi

بغداد / البينة اجلديدة
اعلنت وزارة املالية، امس االثنني، عن اطالق مبالغ بقيمة ٨,٥ 
مليار دينار لتطوير بغداد، ومتويل ٩٧ مليار دينار ملشاريع في 
البصرة.وقالت الوزارة انها اطلقت مبالغ مالية بقيمة ٨,٥ 
مليار دينار من اصل ١٦ مليار دينار لتطوير العاصمة بغداد 
من اجل متويل بعض املشاريع التي تلبي حاجات املواطنني 
من اخلدمات، مشيرا الى ان اطالق هذه االموال ياتي حسب 
ــنة  قرار مجلس الوزراء املرقم ١٧١ قرارات خلية االزمة لس
ــمولها باملبالغ  ــيتم ش ٢٠١٨.واضافت ان اخلدمات التي س
ــبكات اجملاري والكهرباء، مؤكدة ان العمل جار  هي املاء وش

على اكمال املبالغ ومناقلتها.

@Ú‡Ó‘i@Õ€bjfl@÷˝üa@Â‹»m@ÚÓ€bΩa
ÖaÜÃi @äÌÏ�n€ @âb‰ÌÖ @âbÓ‹fl @8~5

بغداد / البينة اجلديدة
ــابق القاضي  ــب الس ــد النائ ع
ــس  ام ــف،  اللطي ــد  عب ــل  وائ
ــوزراء  ال ــس  رئي ــرار  ق ــني،  االثن
ــد  ــحب ي ــادي بس ــدر العب حي
ــاء بأنه خاطئ من  وزير الكهرب
ــة القانونية ولن ينطبق  الناحي
ــي الدولة،  ــون موظف عليه قان
ــذ القرار  ــر اتخ ــا ان األخي مبين

ــر  ــن واالم ــكات املتظاهري إلس
اللطيف  ــال عبد  ينفعه.وق لن 
ــي  ــاط موظف ــون انضب إن ”قان
ــى  ــر عل ــه الوزي ــة يطبق الدول
ــس الوزراء  ــي وزارته ورئي موظف

على موظفي اجمللس“.
وأضاف ان ”قرار العبادي بسحب 
ــاء خاطئ من  ــر الكهرب ــد وزي ي
ــة وال ينطبق  الناحية القانوني

ــى ان ”الوزير  ــيرا ال عليه“، مش
ــال الى  ــب ان يح ــد يج الفاس

ــم التصويت على  ــان ويت البرمل
اإلقالة من عدمها في اجمللس“.

ــت رئيس  ــى ان ”توقي ــت ال ولف
الوزراء بسحب يد الوزير لوجود 
ــد  بع ــده  ض ــاد  فس ــبهات  ش
انتهاء عمر البرملان يحمل لغزا 
ــيرا الى ان ”األخير  كبيرا“، مش
ــن إال إن  ــكات املتظاهري أراد إس

األمر لن ينفعه“.

@Ô„Ï„b”@d�Å@ÎaÜË–€a@’°@Öbj»€a@âaä”@Z@—Ó�‹€a@Üj«
ÒÜÌÜë@ÊÏÿnç@Ú‹j‘Ωa@‚bÌ¸aÎ

بغداد / البينة اجلديدة
ــفت جلنة الزراعة النيابية في الدورة  كش
املنتهية واليتها ، عن صفقة فساد كبيرة 
ــارات دينار  ــة ملي ــرف أكثر من خمس لص
ــة لفالحني  ــماء وهمي ــود مزورة وأس بعق
مبحافظة االنبار، مبينة أن العملية تقف 

خلفها إحدى اجلهات السياسية.وقالت 
عضو جلنة الزراعة زينب الطائي إن ”طلبا 
قدم في أواخر عام ٢٠١٤ باسم مجموعة 
ــي محافظة االنبار بعد  وهمية من فالح
دم الى  ــي قُ ــقوطها بيد داعش اإلرهاب س
رئيس الوزراء نوري املالكي باملوافقة على 

ــة مليارات و ٦٩ مليونا  قرض قدره خمس
أن  ــت  زراعية“.وأضاف ــات  مرش ــراء  لش
ــس الوزراء وافق على الصرف وبعدها  ”رئي
مت تقدمي الطلب إلى مدير املصرف الزراعي 
ــدوره رفعه مع قائمة  ــرع االنبار والذي ب ف

األسماء الى مدير املصرف في بغداد“.

âbj„¸a@Âfl@¥«âaåΩ@ÚÓ‡ÁÎ@ıb8diÎ@ÒâÎåfl@ÖÏ‘»i@Ò7j◊@Öbéœ@Ú‘–ï@Â«@—íÿ€a@NN@fib∫@›ª@fibΩbÁ@Âfl
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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
ــم  ــد وزير الكهرباء قاس ــحب ي ــي البديري امس االثنني س ــابق عل ــر النائب الس اعتب
الفهداوي من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي بانه محاولة لتحقيق مواصفات املرجعية 
الدينية لشخص رئيس الوزراء القادم بان يكون شجاعا، فيما بني ان تصرفات العبادي 
ــري: «إن العبادي  ــوزه بالوالية الثانية. وقال البدي ــاع لتحقيق ف ــي الوقت احلالي مس ف
ــيد علي السيستاني بأنه  يحاول إقناع املرجعية الدينية املتمثلة باملرجع األعلى الس
ــخصية قوية وقادرة على إدارة امللف اخلدمي وأزمة املظاهرات“، الفتا إلى إن ”سحب  ش
ــات املرجعية التي طرحتها  ــي الوقت احلالي محاولة لتحقيق مواصف ــد الفهداوي ف ي
ــات الوظيفية والتخصيصات  ــادم». وأضاف إن ”إطالق الدرج ــار رئيس الوزراء الق الختي
ــعبية  ــهدت احتجاجات ش ــات التي ش ــن احملافظ ــادي لعدد م ــن قبل العب ــة م املالي
ــة“، مبينا إن ”أمر  ــر والفوز بالوالية الثاني ــب اجلماهي ومظاهرات كبيرة محاولة لكس

سحب يد الفهداوي الزال مبهما ولم يعلن عن أسبابه احلقيقية“.

بغداد / البينة الجديدة
ــة  دول ــالف  ائت ــوة  عض رت  ــذّ ح
ــابقة  الس ــة  النائب ــون  القان
ــس االثنني  ــي ام ــام الهالل ابتس
ــة مهزوزة  ــكيل حكوم ــن تش م
ــاذ القضاة  ــدم اتخ ــال ع في ح
االنتخابات  ــة  مبفوضي املنتدبني 

ــة  وحقيقي ــة  فعلي ــراءات  الج
ــاالت التزوير، داعيةً إلى  النهاء ح
ــس مجلس الوزراء  وأن يكون رئي
ــن احملاصصة. ــداً ع ــل بعي املقب

ــاة  القض إن  ــي  الهالل ــت  وقال
االنتخابات  ــة  مبفوضي املنتدبني 
بحال لم يتخذوا إجراءات فعلية 

ــاالت التزوير  وحقيقية إلنهاء ح
ــت باالنتخابات، فان  التي حصل
احلكومة املقبلة ستكون مهزوزة 
ألنها جاءت من التزوير ومن عدم 
ــة أن الكتل  ــارع، مبين ثقة الش
السياسية بحاجة لتغيير جذري 
وحقيقي وأن يكون هناك تعاوناً 

ــرارات تعيد ثقة  فعلياً إلصدار ق
ــية  ــن بالعملية السياس املواط
ــت، أن  ــات. وأضاف ــدمي اخلدم وتق
ــراكة  والش ــق  التواف ــة  حكوم
الوطنية لم تخدم العراق طيلة 
بالتالي فان  السنوات السابقة، 
وتشكيل  ــية  السياس األغلبية 
ــؤولية  كتلة كبيرة تتحمل مس
ــذي  التنفي ــل  للعم ــدي  التص
ــة  برملاني ــة  معارض ــا  يقابله
ــة هو اخليار االفضل  تقوميية قوي
ــة إلى أن  ــة احلالية، الفت باملرحل
استمرار االخفاق والتخبط وعدم 
ــكل احلكومة معناها  تغيير ش
ــض  ــرات والرف ــتمرار التظاه اس
الشعبي. وأكدت الهاللي أهمية 
اختيار رئيس مجلس وزراء بعيدا 
ــون قوياً  ــة وأن يك ــن احملاصص ع
ــاحة الكافية  ــم منحه املس ويت
ــة  احلكومي ــه  كابينت ــار  الختي
بشكل مستقل وفق معايير هو 
ــوط أو إمالءات  يضعها دون ضغ

من الكتل السياسية.

ÎaÜË–€a@ÜÌ@kzéi@›j‘Ωa@ıaâãÏ€a@èÓˆâ@óÇí€@ÚÓ‰ÌÜ€a@ÚÓ»uäΩa@pb–ïaÏfl@’Ó‘§@fiÎb∞@Öbj»€a@ZäÌÜj€a

بغداد / البينة الجديدة
ــس  ــعدون، أم ــد الس ــابق محم ــب الس ــف النائ وص
ــلة لعدم توفيرها  ــني، احلكومة املركزية بالفاش االثن
ــركات غير مهنية تسببت  اخلدمات وتعاقدها مع ش
ــف عن  ــوزارات اخلدمية، فيما كش ــوال ال ــرقة أم بس
ــركات أمريكية عرقلت عمل وزارة الكهرباء طيلة  ش
ــعدون إن ”احلكومة  ــابقة. وقال الس ــنوات الس الس
املركزية تتحمل مسؤولية العقود مع الشركات غير 
ــوال وزارة الكهرباء والصحة  ــرقت أم املهنية التي س
ــة للبالد“، الفتا  ــاريع اخلدمي والتربية دون حتقيق املش
إلى إن ”إبرام العقود مع الشركات األمريكية لتجهيز 
الطاقة الكهربائية وإنشاء احملطات تسببت بعرقلة 
ــعدون  ــر دعا الس ــن جانب آخ ــاء“. وم ــل الكهرب عم
ــحب اليد من  ــية الى س ”احلكومة والكتل السياس
ــكل كامل لعدم توفير اخلدمات  العمل احلكومي بش
أن  ــا  موضح ــل“،  بالفش ــراف  واالعت ــني،  للمواطن
ــم  ــحب يد وزير الكهرباء قاس ”خطوات العبادي بس

الفهداوي متأخرة ولن تقدم شيئا».

بغداد / البينة الجديدة
ــة  املركزي ــة  اللجن ــكرتير  س ر  ــذّ ح
ــي، والقيادي  ــيوعي العراق ــزب الش للح
ــي، من  ــائرون، رائد فهم ــف س ــي حتال ف
ــارع  تس ــم  ل اذا  ــعبية،  ش ــارات  انفج
ــة  ــتجابة احلقيقي ــى االس ــة ال احلكوم
ــتمرت القوى  ــب املتظاهرين، واس ملطال
ــية في اعتماد نظام احملاصصة  السياس
ــكيل احلكومة  ــي تش ــيئ الصيت ف س
ــده على ضرورة  ــة، فيما جدد تأكي املقبل
ــعة  ــات واس ــدء إصالح ــي ب ــراع ف اإلس
ــجم مع مصالح الناس  واساسية تنس

واحتياجاتهم وطموحاتهم.
مشكلة بنيوية

ــي حديث متلفز ان البالد  وقال فهمي، ف
البد ان تشهد تغييرا في النهج ألجل ان 
يتصدى من يلبي مطالب اجلماهير التي 
ــوء  خرجت في تظاهرات غاضبة ضد س
ــي البطالة، مضيفا هذا  اخلدمات وتفش
ــبق للجماهير أن  ــاء ألنه س ــب ج الغض
خرجوا في تظاهرات منذ سنوات، ولكن 
ردود االفعال واالستجابة كانت ضعيفة، 
ــن االحيان كان هناك جتاهل  وفي كثير م
ــكلة  لهذه املطالب، وهذا يعني ان املش

ــة اكدت  ــك املرجعي ــع لذل ــة. وتاب بنيوي
ــاء ملطالب املتظاهرين جيدا  على االصغ
ــتجابة اآلنية  ــى االس ــل اجلاد عل والعم
ــي ايضا حملت احلكومة  منها، ولكن ه
املقبلة مسؤولية اساسية، عندما دعت 
الى تشكيلها على اساس مهني وجعل 
ــاد  ــالح ومحاربة الفس ــا، االص اولوياته

وغيرها من االمور.
معايري تشكيل الحكومة

ــالح ضرورة، وخالف  واكد فهمي ان االص
ــتبقى االزمات وتتوالى. الشعب  ذلك، س
اليوم خرج الى التظاهرات وارتفع سقف 
ــذا الواقع، اذ يجد هناك  مطالبه جرار ه
اجهزة غير قادرة على تقدمي االستجابة 
ــا  ايض ــؤولني  املس ان  ــرى  وي ــة،  املطلوب
ــزون او ان مصاحلهم متنعهم من ان  عاج

يخطوا صوب مصالح الناس.
ــابق، انه اذا كان  واردف ذكرنا في وقت س
ــيتم على نفس  ــكيل احلكومة، س تش
ــا احلكومات  ــكلت به ــس التي ش االس
ــيطة،  بس ــالت  تعدي ــع  م ــابقة  الس
ــا ال  ــفت مب ــة كش ــاد ان التجرب فاالعتق
ــك، انه لن تأتي احلكومة  ــمح للش يس
ــتعاد نفس االزمات،  اجلديدة بنتائج وس

ــق الذي  ــي هذا الطري ــتبقى األمورف وس
ــعبي. وزاد املطلوب  ــب الش ــر الغض يثي
ــكيل  ــج اخر في طريقة تش اعتماد نه
ــع  يض ــج  برنام ــالل  خ ــن  م ــة  احلكوم
ــة، على ان تكون  ــات في املقدم االصالح
ــة ومحددة وبسقوف  اصالحات ملموس
زمنية ويوضع في اولى مقدماته محاربة 
ــاذ اجراءات  ــدين واتخ ــاد والفاس الفس
ــن  ــال ع ــم فض ــة باجتاهه ــة وقوي حازم

االصالحات االقتصادية واالجتماعية.
مواصفات رئيس الوزراء

ــة  ــة املركزي ــكرتير اللجن ــتطرد س واس
ــال  قائ ــي،  العراق ــيوعي  الش ــزب  للح
ــية ينبغي لها، ان تغادر  الكتل السياس
ــم املواقع، نحو  منهج احملاصصة وتقاس
املصلحة الوطنية؛ مبعنى ان يتم اختيار 
ــوزراء، مؤمن باإلصالح  ــس مجلس ال رئي
ــن  ــي م ــا تأت ــه ايض ــن قوت ــازم، ولك وح
ــن الكتلة االكبر،  ــناد الذي يأتيه م االس
ــا  ــون مقرون ــب ان يك ــناد يج ــذا االس ه
ــوزراء ومبدى  ــدى قدرة رئيس ال مبتابعة م
تنفيذه هذه االصالحات، ويحاسب سواء 
ــة تنفيذه  ــي حال ــا ف ــلبا وايجاب كان س
ــه  ــدم تنفيذه ولكن في الوقت نفس وع

ــكل الطاقم  تعطى احلرية له في ان يش
ــذه  ــرا ان ه ــجم، معتب ــي املنس احلكوم
ــياقات  ــي اخلروج من الس ــل تعن العوام
ــنكون امام  ــالف ذلك س ــابقة، وخ الس
انفجارات شعبية على غرار ما شهدناه 

خالل االيام املاضية ورمبا اشد.
موقف سائرون

ــيوعي وحتالف  ــزب الش ــن موقف احل وع
ــكيل احلكومة اجلديدة،  سائرون من تش
ــد على  ــول نحن نؤك ــي بالق ــق فهم عل
ــواء من  ــا جرى التأكيد عليه س نفس م
ــب  ــالل مطال ــن خ ــة او م ــل املرجعي قب
الناس، (سائرون) اكد منذ البداية ضرورة 
ــي،  ــج اصالح ــاد برنام ــي اعتم ــدء ف الب
ــد به؛ ادارة احلكم، بعيدا  واالصالح نقص
ــواء احلزبية او  ــة س ــج احملاصص ــن نه ع
ــة او العرقية، ألنها (احملاصصة)  الطائفي
ــل وسوء االداء، مشيرا الى  قاعدة للفش
ان االمر اآلخر، الذي من الضروري االنتباه 
ــوي على تعهدات  ــه، هو برنامج يحت الي
ــة ومحاربة  ــقوف الزمني من ناحية الس
ــاد تكون في املقدمة، وتشخيص  الفس
االولويات في مجال الضمان االجتماعي 
والعدالة االجتماعية وتشريعات معينة، 

ــالح بيد الدولة، والسياسة  وحصر الس
اخلارجية املتوازنة، وهي نعتبرها شروطا 
اساسية، واذا مت تشكيل حكومة خارج 
ــن نكون جزءا  ــياقات، فنحن ل هذه الس

فيها.
االعتقاالت التعسفية

وبني فهمي، القيادي في حتالف سائرون، 
ــرة، مورس  ــرات االخي ــالل التظاه انه خ
ــد املتظاهرين،  ــادي ض ــر اعتي ــف غي عن
ــة  ــات، اضاف ــي املئ ــاالت ف ــمل اعتق ش
ــذا اكبر عدد  ــهيدا، وه ــى وقوع ١٤ ش ال
ــي احتجاجات  ــقط ف من الضحايا يس
سلمية منذ ٢٠٠٣، اضافة الى اعتقاالت 
ألصحاب الرأي، وتعذيب بعض املعتقلني، 
ــلوك  ــق املعتقلني، س ــورس بح ــا م كم
يذكرنا بالعهد البائد، عندما يطلب من 
ــدمي تعهدات  ــن املعتقلني، تق املتظاهري

بعدم التظاهر.
ــراح معظمهم،  واضاف اآلن مت اطالق س
ــع. هناك معلومات عن  لكن ليس اجلمي
ــم اطالق  ــم يت ــني ل ــن معتقل متظاهري
ــرات  ــد ، جميع هذه مؤش ــراحهم بع س
ــا وتضييقا حلرية  ــا حقيقي خلقت قلق

التعبير في البالد.
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ــي إلى  محادثات ..  صرح أحد أعضاء الوفد الروس
ــوريا  ــتانا ١٠“ للدول الضامنة لس ــات ”أس محادث
ــي  ــا في مدينة سوتش ــد اجتماعاته ــي تعق والت
ــتتناول  ــتانا، أن احملادثات س ــية بدال من أس الروس
أحدث التطورات على األرض في سوريا، إضافة إلى 
مناقشة عودة الالجئني.وقال عضو الوفد الروسي، 
ــبوتنيك“، إن ”احملادثات  ــة ”س ــث لوكال ــي حدي ف
ستجري كما كانت جتري محادثات أستانا، وسنناقش كل شيء في 

ضوء التطورات األخيرة على األرض.
ــم اخلارجية االيرانية بهرام قاسمي،  مفاوضات .. اكد املتحدث باس
امس االثنني، عدم وجود إمكانية للتفاوض واحلوار 
ــاتها  ــة احلالية نظرا لسياس ــع االدارة االميركي م
ــنطن اثبتت  ــيرا إلى أن واش ــي تنتهجها، مش الت
ــة وال تعتبر طرفا مطمئنا  ــا غير جديرة بالثق بانه
الي عمل.وقال قاسمي في مؤمتر صحفي إنه ”من 
املمكن ان يطرح البعض في اميركا آماال ولكن في 

ضوء االوضاع القائمة.

ــي،  ــالل الصهيون ــوات االحت ــنت ق اعتقــال .. ش
ــعة طالت ١٤  ــس االثنني، حملة اعتقاالت واس ام
فلسطينيا بينهم ٤ صحفيني من مدن ومحافظات 
الضفة الغربية.وذكرت وكالة ”فلسطني اليوم“ أن 
ــالل اعتقلت خالل احلملة ٤ صحفيني  قوات االحت
في رام اهللا هم عالء الرمياوي ومحمد سامي علوان 
ــت مصادر  ــني جناص.وقال ــدان وحس ــة حم وقتيب
محلية: إن قوات االحتالل صادرت املركبة اخلاصة للصحفي حسني 

جناص من قرية خربثا املصباح في رام اهللا.
ــرون جراء  ــد أربعة آخ ــل وفق ــى األق ــخصا عل ــل ٢٣ ش فقــدان .. قت
ــمال  ــبوع املاضي ش انهيارات طينية وقعت األس
ــخصا  ــينخوا“، أن ٢٧ ش ميامنار.وذكرت وكالة ”ش
ــة املفقودين بعد وقوع  ــى األقل كانوا في قائم عل
ــارات مبنجم في  ــا انفج ــة أثارته ــارات طيني انهي
ــت أن جدارا  ــمال ميامنار.وأضاف منطقة تعدين ش
ــتخدم  ــم غير مس ــرا ملنج ــه ٩٠ مت ــغ ارتفاع يبل

الستخراج اليشم.

ــدالع .. اعلنت دائرة احلاالت الطارئة حلاكم والية  ان
ــة لوحدها مازالت  ــا االمريكية أن الوالي كاليفورني
ــاء مختلفة الى جانب  ــح ١٧ حريقا في انح تكاف
ــات مختلفة اخرى  ــي عدة والي ــرات احلرائق ف عش
ــرس أن ”الدائرة اعلنت عن  .وذكرت وكالة فرانس ب
ــة أميركية  ــلتها ١٣ والي ــول تعزيزات أرس بدء وص
ــرقي للواليات  ــاحل الش ــع على الس ــا يق بعضه

املتحدة مثل نيوجيرزي وفلوريدا وميريالند.
ــر دوتون، عن  ــترالي بيت ــؤون الداخلية االس ــب .. أعلن وزير الش تهري
ــة أعوام وهم يحاولون جلب  اعتقال أكثر من ٦٠٠ مهرب منذ خمس
اآلالف من األشخاص إلى أستراليا، مؤكدا أستمرار 
ــة حكومته املتشددة بالتعامل مع طالبي  سياس
ــوء واحتجاز من يحاول الدخول عبر التهريب  اللج
ــرق غير قانونية.وقال دوتون، إن ”أكثر من ٦٠٠  أو بط
ــخص من املهربني اعتقلوا وهم يحاولون جلب  ش
ــذ دخول  ــتراليا من ــخاص إلى أس ــن األش اآلالف م

نظام احلدود املتشدد حيز التنفيذ في عام ٢٠١٣.

بغداد / البينة الجديدة
ــة املثنى امس  ــب مجلس محافظ طال
ــدر العبادي  ــوزراء حي ــس ال ــني رئي االثن
ــام املوازنة في وزارة  ــحب يد مدير ع بس
املالية ”طيف سامي محمد“ وإحالتها 
ــتكوا  اش وزراء  ان  ــا  مبين ــق،  للتحقي
ــتحصال  منها لعدم قدرتهم على اس
ــو اجمللس  ــال عض ــم. وق ــغ وزاراته مبال

ــب إن ”جميع وعود العبادي  عمار الغري
ــوص مطالب  ــة بخص ــة الوزاري واللجن
ــم  ول ــود  الوع ــدى  تتع ال  ــن  املتظاهري
يتحقق منها شيء لغاية االن». وأضاف 
ان ”وفد احملافظة الذي اجتمع بالوزارات 
اخلدمية اصطدم بطلبات وأعذار واهية 
ــغ  خاصة  ــرف املبال ــدم ص ــن اجل ع م
وزارتي التخطيط واملالية“، مشيرا الى 

ان ”وزارة التخطيط تطلب من حكومة 
ــاريع املتوقفة  املثنى إعداد قائمة باملش
ــروع ما يدل  ــب االجناز واسم املش ونس
ــش بعزلة وال تعلم  ــى ان الوزارة تعي عل
ــاريع التي  بان لديها قائمة بكافة املش
ــح ان ”مدير عام  ــراق». وأوض ــام بالع تق
ــامي  ــي وزارة املالية طيف س املوازنة ف
محمد طلبت من وفد محافظة املثنى 

ــالك الوظيفي  ــماء امل إعداد قائمة بأس
ــب  روات ــان  ب ــى  وتتناس ــم  وعناوينه
املوظفني منها ولديها كافة التفاصيل 
و ما تطلبه مجرد أعذار واهية لتعطيل 
ــوزراء  ــددا من ال ــني ان ”ع ــرف». وب الص
ــون  ــفوا لوفد املثنى بأنهم يخش كش
ــم يتمكنوا  ــامي ول ــوة طيف س املدع
حتى استحصال مستحقات وزاراتهم 

ــرف وتفعيل  ــن الص ــا فكيف ميك منه
قرارات العبادي». وطالب غريب العبادي 
ــام املوازنة بوزارة  ــحب يد مدير ع بـ“س
ــق معها وإقالتها على  املالية والتحقي
ــوال ومخصصات  ــرف أم ــا ص تعطيله
ــغرابه  اس مبديا  والوزارات“،  احملافظات 
ــية احملافظني والوزراء ورئيس  من ”خش

الوزراء التصادم معها».
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بغداد / البينة الجديدة
ــس االثنني خطاب  ــوي ام ــن العل ــي حس اعتبر احمللل السياس
ــتاني  ــة باملرجع األعلى علي السيس ــة الدينية املتمثل املرجعي
ــحب الثقة من رئيس الوزراء حيدر العبادي والبراءة  أنه مبثابة س
ــلة“. وقال العلوي في تصريح  ــية ”الفاش من الطبقة السياس
ــحبا للثقة من  ــة الدينية يعد س ــي إن ”خطاب املرجعي صحف
ــلة  ــية الفاش ــادي، فضال عن براءتها من الطبقة السياس العب
التي سرقت أموال الشعب“، الفتا إلى إن ”اشتراط املرجعية بان 
ــجاعا وصارما تعد موصفات  يكون رئيس الوزراء القادم قويا وش
ــل في محاربة الفساد في  جديدة ال تتوفر في العبادي الذي فش
ــابق“. وأضاف إن ”املرجعية غير مستعدة ان تتحمل  الوقت الس
ــوال“، مبينا إن  ــت األم ــة أفقرت الناس واختلس ــات حكوم تبع
ــوزراء حيدر  ــاب مع رئيس ال ــا يعد ثورة وتصفية احلس ”خطابه
ــة الوزراء“. ــان ال ينتخب مرة أخرى لتولي رئاس ــادي ودعوة ب العب

ــبلي  ــالف دولة القانون عمار الش ــابق عن ائت ــب الس وكان النائ
ــأن وجوب تغيير قانون  ــد أن توصية املرجعية الدينية بش قد أك
ــس املفوضني مبثابة  ــر في اختيار مجل ــات وإعادة النظ االنتخاب

خارطة طريق للبرملان املقبل.

البينة الجيددة / وكاالت
ــرار رئيس احلكومة  ــية امس االثنني ق ــت الصحف الفرنس تناول
ــم  ــر الكهرباء قاس ــحب يد وزي ــادي بس ــدر العب ــة حي العراقي
الفهداوي، على خلفية تردي واقع تزويد املواطنني بالطاقة، وسط 
ــوب البالد، على  ــط وجن ــهدتها محافظات وس احتجاجات ش
الفساد وتردي اخلدمات، فيما اشارت الى أن االموال التي صرفها 
ــار دوالر. وعنونت صحيفة  ــاء بلغت ٤٠ ملي ــراق على الكهرب الع
ــداوي، بـوزير الكهرباء  ــحب يد الفه ــروا، تقرير لها تناول س الك
ــة أن االقالة  ــعبي واوضحت الصحيف ــخط الش يدفع ثمن الس
ــابيع من االحتجاجات في بلد دمره انقطاع  جاءت بعد ثالثة أس
التيار الكهربائي بسبب املليارات التي اضاعها الفساد، مشيرة 
ــا الكهرباء لفترات  ــازل العراقيني تنقطع فيه ــى أن جميع من ال
طويلة. ولفتت الصحيفة الى أن احلكومة العراقية تقع كل عام 
حتت ضغط الشارع سيما في فصل الصيف الذي يشهد غالبا 
نقصا مزمنا في الكهرباء واملياه، فضال عن البطالة املستوطنة، 
ــيني  ــيرة الى أن هناك عدم كفاءة من قبل الدولة والسياس مش
ــط تدخل أجنبي.اما، صحيفة لوموند فكتبت تقريرها حتت  وس
ــابيع من االحتجاجات. ــوان إقالة وزير الكهرباء بعد ثالث اس عن

ــحب يد الفهداوي جزءا من شعارات  واعتبرت الصحيفة، أن س
ــزت جنوب العراق،  ــالل االحتجاجات األخيرة التي ه احملتجني خ
ــار الكهربائي ازمتان  ــى أن نقص اخلدمات وانقطاع التي الفتةً ال
ــط، والبالغة درجات احلرارة  ــان في هذا البلد الغني بالنف مزمنت
ــة مئوية.واوضحت أن  العراق خصص  ــه صيفت نحو ٥٠ درج في
ــمياً، منذ عام ٢٠٠٣، ٤٠ مليار دوالر (٣٤ مليار يورو) إلعادة بناء  رس
ــاد بهذا امللف، الفتة  ــبكة كهرباء خاصة به، لكن هناك فس ش

الى أن وزيرين من وزراء الكهرباء ضمن املتهمني بذلك.
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صـــحــف فــــرنـســـيـة:

بغداد / البينة الجديدة
ــة رعد الدهلكي امس االثنني أن  أكد القيادي في ائتالف الوطني
لقاءات القيادات السنية في العاصمة األردنية تهدف إلى توحيد 
ــوص احلكومة املقبلة،  ــى ورقة تفاوض بخص ــرؤى واالتفاق عل ال
ــيرا إلى ضرورة العمل على تشكيل حكومة خدمات. وقال  مش
ــت  ــة األردنية عمان ليس ــري في العاصم ــي إن ”ما يج الدهلك
ــاق على ورقة  ــب االوراق واالتف ــي لقاءات لترتي ــات بل ه اجتماع
تفاوض بشأن مطالبنا من احلكومة املقبلة». وأضاف الدهلكي، 
أن ”هذه اللقاءات نحتاجها من اجل توحيد الرؤى“، مشددا على 
ضرورة ”إنشاء حكومة تكون قادرة على تقدمي خدمات حقيقية 

خالل املرحلة املقبلة».

بغداد / البينة الجديدة
رجح عضو حتالف الفتح حنني القدو امس االثنني انبثاق الرئاسات 
الثالث من الكتلة االكبر التي ستضم مختلف املكونات والكتل 
ــح قوي للحصول على  ــرة، وفيما بني أن برهم صالح مرش الكبي
ــت ذاته االتفاق بني  ــتبعد في الوق منصب رئيس اجلمهورية، اس
ــنم منصب  ــخصية خالد العبيدي لتس ــع الكتل على ش جمي
ــب الثالثة مبني  ــنم املناص ــال القدو ان ”تس ــس البرملان. وق رئي
ــاركة واحملاصصة احلزبية بني السنة والشيعة  على اساس املش
ــنوات  ــذي مت العمل به على مدى الس ــراد باعتبار العرف ال واالك
ــد العبيدي قد  ــالف النصر خال ــاف ان ”عضو ائت ــة“. واض املاضي
ــة البرملان اال ان هناك اعتراضات من بعض  يكون مرشحاً لرئاس
الكتل على تسنمه هذا املنصب، كونه يجب ان يخضع ملوافقة 

اغلب الكتل املشاركة بالعملية السياسية».
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بغداد / البينة اجلديدة
قاسم  الكهرباء  وزير  يد  االثنني سحب  امس  كنا  يونادم  السابق  النائب  اعتبر 
التظاهرات  إلسكات  محاولة  العبادي  حيدر  الوزراء  رئيس  قبل  من  الفهداوي 

املطالبة بتوفير اخلدمات وفرص العمل في البالد.
اخلدمات  اجلماهيري على سوء  الغضب  ”العبادي سعى إلسكات  إن  كنا  وقال 
داخل  وإيقاف عمله  الفهداوي  يد  الكهربائي من خالل سحب  التيار  وانقطاع 
الوقت  القدمية ضد الفهداوي في  إن ”حتريك ملفات الفساد  إلى  الوزارة“، الفتا 

احلالي حصلت لتحسني صورة العبادي“.
وأضاف إن ”محاسبة املقصرين من الطبقة السياسية حتتاج الى مجلس النواب 
اجلديد لغرض االستجواب واإلقالة“، موضحا إن ”سحب اليد إجراء بسيط ولن 

يغير شيئا في الوقت احلالي“.

بغداد / البينة اجلديدة
اكد عضو ائتالف دولة القانون منصور البعيجي امس االثنني أن اي تدخالت سياسية خارجية بالشان العراقي الداخلي 
خصوصا فيما يتعلق تشكيل احلكومة املقبلة مرفوضة، داعيا السياسيني الى ضرورة أن يكونوا على قدر املسؤولية.
ــكيل احلكومة  ــأن العراقي الداخلي خصوصا فيما يخص تش ــية خارجية بالش وقال البعيجي إن ”اي تدخالت سياس
ــني ان يكونوا على قدر املسؤولية وعدم الذهاب او االنصياع الى  املقبلة هو مرفوضا رفضا قاطعا وعلى جميع السياس
ــكيل حكومة قوية  ــية جميعا ان تتعاون فيما بينها من اجل تش التأثيرات اخلارجية“.وأضاف أن ”على القوى السياس
قادرة على العمل وان تدير البلد بعيدا عن اي تدخالت سواء كانت خارجية او داخلية“، مشيرا إلى أن ”تشكيل احلكومة 
ــيصب  ــن التدخالت اخلارجية لن يتيح اي فرصة الي تدخل من قبل هذه الدول وس ــية بعيدا ع ــن قبل الكتل السياس م
مبصلحة البلد من خالل تشكيل حكومة قوية قادرة ان تنهض بواقع البلد وعلى جميع االصعدة واجملاالت االخرى التي 
ــار خطير واخير لها خالل املرحلة  ــية امام اختب ــدد البعيجي على ان ”االحزاب السياس يطالب بها ابناء الشعب“.وش
ــي العراق واملرجعية  ــم املنتهية ولن يكون لها موقع ف ــتكون بحك ــعب فانها س ــيئا للش املقبلة النها اذا لم تقدم ش
العليا في النجف االشرف اكدت على هذا االمر لذلك على االحزاب جميعا ان تعمل على حتقيق ما اراده الشعب وتترك 

مصاحلها واال ستكون نهايتها قريبة جدا وهي الفشل الذريع ولن يكون لها وجود“.
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بغداد / البينة اجلديدة
ــم  باس ــي  االعالم ــق  الناط ــد  اك
ــل احلق محمود  ــة عصائب اه حرك
ــس  االثنني ان مفوضية  الربيعي ام
ــن القضاة  ــكلة م االنتخابات املش
ــات  توجيه ــت  خالف ــني  املنتدب
ــيرا إلى أن هناك من  املرجعية، مش
يدفع باجتاه تأخير انهاء العد والفرز 

اليدوي.
ــة اعادة  ــي ، ان ”عملي ــال الربيع وق
ــدوي كانت بطيئة  ــرز الي العد والف
جداً، كما ان هناك من يكون قد دفع 
باجتاه هذا البطء باالجراءات“، مبينا 
ــة اكثر من ٤ االف صندوق  أن ”اضاف
في جانب الكرخ من بغداد من اجل 
ــم  ــرز اليدوي، يؤخر حس العد والف
ــارض مع  ــات ويتع ــج االنتخاب نتائ
توجيهات املرجعية الدينية االخيرة 
ــرورة  ــا على ض ــددت فيه ــي ش الت

االسراع بتشكيل احلكومة“.
ــكيل  تش ــة  ”عملي أن  ــاف،  وأض
ــن ان تتم اال بانتهاء  احلكومة الميك

ــة  ومصادق ــدوي  الي ــرز  والف ــد  الع
النتائج“،  ــى  االحتادية عل ــة  احملكم
ــس املفوضني  ــيرا إلى أن ”مجل مش
ــات  االلي ــر  وتوفي ــراع  باالس ــزم  مل
ــة الكمال العملية واجناز  الصحيح
ــا  ــان اجراءاته ــي ف ــل، وبالتال العم
ــن اجل  ــق اخرى م ــة صنادي باضاف

عدها وفرزها يدوياً غير صحيح“.
ــاك من يضع  ــد الربيعي ان ”هن واك
العصي في طريق انهاء العد والفرز 
ــل عملية  ــل تعطي ــدوي من اج الي
تشكيل احلكومة، وبالتالي فهناك 
ــود خلل  ــر واضح على ان وج مؤش
ــة“، موضحا أن  ــل املفوضي في عم
ــدد  ــادة ع ــارض زي ــب التع ”العصائ
الصناديق التي سيتم عدها وفرزها، 
ــك العمل  ــب ان يكون ذل ولكن يج
ــع توجيهات  ــى م ــريعا ويتماش س
ــراً  ــامت مؤخ ــث ان م ــة، حي املرجعي
ــات املرجعية  ــع توجيه يتعارض م
التي طالبت باالسراع في تشكيل 

احلكومة“.

(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

  بغداد / البينة اجلديدة
ــني املرعبي امس  ــالف النصر حس ــا عضو ائت دع
ــة طريق  ــع خارط ــى وض ــن إل ــني املتظاهري االثن
ــود التظاهرات  ــى أن تق ــرات، كما دعا إل للتظاه
ــاكل  ــة جذور املش ــة لدراس ــخصيات أكادميي ش
ــر أن التظاهرات  ــا اعتب ــا، فيم ــع احللول له ووض
ــتمرت  ــى نتائج حقيقة «حتى لو اس لن تصل إل
لعشرات السنني» ما لم يتم القضاء على جذور 
ــاد.وقال املرعبي إن «املتظاهرين  املشاكل والفس
ــدم  ــم وع ــي تظاهراته ــتمرار ف ــون باالس مطالب
ــات  ــاع درج ــع ارتف ــف م ــرة الصي ــا بفت حتديده
ــادة للتظاهرات من  ــاك قي ــرارة، وأن تكون هن احل
ــة  ــخصيات األكادميية واملتخصصني لدراس الش
ــاكل ووضع العالجات املناسبة لها»،  جذور املش
ــتقلة من العلماء  ــخصيات املس مبيناً أن «الش
ــف االختصاصات مطالبة  ــني في مختل األكادميي
ــول وعالجات  ــعة لوضع حل بعقد مؤمترات موس
خملتلف املشاكل التي يعاني منها البلد».وأضاف 
ــي العراق  ــية ف ــة السياس ــي، أن «العملي املرعب
ــها عبر مفوضية مستقلة  بحاجة إلى تأسيس
ــن أكادمييني وقضاة  ــكل فعلي م لالنتخابات بش
ــت مجرد مستقلة بعنوانها فقط، إضافة  وليس

ــات واقعي وعادل ليس  ــريع قانون انتخاب إلى تش
ــزاب والكتل  ــض األح ــى مقياس بع ــال عل مفص
ــي  ــة املض ــى «أهمي ــددا عل ــية»، مش السياس
ــن جذور  ــية خالية م ــة سياس ــيس عملي بتأس
ــاد».وتابع، أن «التظاهرات لن تصل إلى أية  الفس
ــنني  ــرات الس ــتمرت لعش نتائج حقيقية لو اس

ــة طاملا أن جذور  ــتكون جميع احللول ترقيعي وس
املشكلة والفساد لم يتم القضاء عليها وإيجاد 
ــرورة وجود خارطة  ــددا على «ض حلول لها»، مش
طريق يتم املسير من خاللها من أجل التغيير وأن 
ال تنحصر التظاهرات الشعبية مبطالب بسيطة 

وسطحية لن متثل حال لقتل جذور الفساد».

bÓˆbË„@bËi@|‡é„@Â€Î@ÚôÏœäfl@Ú‹j‘Ωa@ÚflÏÿßa@›Óÿín€@ÚÓuâbÅ@p˝ÅÜm@a@Z@ÔvÓ»j€a

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

أسسها الراحل  
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير

3

  بغداد / البينة اجلديدة
ــك املركزي العراقي، امس  أعلن البن
ــوع اإليرادات   التي  االثنني، أن مجم
ــام ٢٠٠٥  ــلمها العراق منذ الع تس
ــغ أكثر من ٧٠٦  ــى عام ٢٠١٧ بل وحت
ــار دوالر، مبيناً أن مقدار ما أنفق  ملي
ــن ٧٠٣ مليار دوالر،  منها بلغ أكثر م
ــى رصيد  ــر املتبقي إل ــا مت تدوي فيم
ــاب وزارة املالية في  ــي حلس افتتاح

بداية عام ٢٠١٨.
ــام ٢٠٠٣  ــه منذ الع ــال البنك إن وق
ــهد االقتصاد  ــى وقت قريب ش وحت
العراقي ارتفاعاً في املوارد النفطية 
بشكل ملحوظ رافقه ارتفاع أسعار 
ــة، وصلت على إثرها  النفط العاملي
ــى مبالغ  ــات العامة إل ــام املوازن أرق
ــنوات املاضية،  ــة الس ــة طيل عالي

ــاس ذلك يدور في اوساط  وعلى أس
اخملتصني وغير اخملتصني نقاش كثير 
حول هذه اإليرادات الدوالرية الكبيرة 
ــف مت التصرف  ــو حجمها وكي وماه
ــمع بني  ــواب إنفاقها، إذ نس بها وأب
ــات مضللة مبنية  ــرة وأخرى بيان فت
ــيء  ــى معلومات غير دقيقة تس عل

لسمعة العراق.
ــن أجل إزالة  ــان، أنه وم وأضاف البي
ــبهات واللبس الذي يسود هذه  الش
املسألة قام البنك املركزي العراقي 
ــارها  ــة ومستش ــك الدول ــه بن كون
ــؤول عن إدارة حسابات  املالي واملس
ــة بإجناز عمل  ــة اخلارجي وزارة املالي

ــرادات  اإلي ــم  حج ــح  يوض ــم  مه
ــلمها  األجنبية احلقيقية التي تس
ــداد مطابقة  ــق إع ــراق عن طري الع
ــات العراقية من  ملقبوضات احلكوم
ــواب إنفاقها  ــة األجنبية وأب العمل

للمدة من ٢٠٠٥-٢٠١٧.
وأوضح، أن مبلغ إجمالي مقبوضات 
ــة األجنبية،  ــة من العمل وزارة املالي
ــا  م  ٢٠٠٥-٢٠١٧ ــنوات  الس ــالل  خ
ــار دوالر أميركي،  ــرب ٧٠٦٫٢٣ ملي يق
ــا ٧٠٣٫١١  ــدار ما أنفق منه وبلغ مق
ــبته ٩٩٫٥٪ من  ــار دوالر أي مانس ملي
ــي، واملتبقي  دُوِر  ــم االيراد الكل حج
ــاب وزارة  ــد افتتاحي حلس إلى رصي

املالية في بداية عام ٢٠١٨.

بغداد / البينة اجلديدة
اعلنت امانة بغداد، امس االثنني، عن 
شرقي  شمال  الشعلة  سريع  قطع 
خالل  وايابا  ذهابا  بغداد  العاصمة 
اغراض  اجل  من  املقبل  االسبوع 
الصيانة. أن ”فقرات العمل ستشمل 
الطولية  التمدد  مفاصل  اصالح 
والعرضية واعمال اصالح الكونكريت 
املتضرر باالضافة الى اعمال االكساء 
بطبقتني من االسفلت املعالج مبادة 
البوليمير لتحسني خواص االسفلت 
اجلانبي  القالب  رصف  الى  باالضافة 

(البوركيربر)“.

رجحت  ”االمانة  أن  البيان  واضاف 
موعداً  القادم  االسبوع  يكون  ان 
للمباشرة بالعمل بعد استكمال ما 
مؤكدة  قانونية“،  إجراءات  من  تبقى 
قطع  سيشهد  القادم  ”االسبوع  أن 

سريع الشعلة“.
على صعيد اخر 

أكد امني بغداد السابق نعيم عبعوب، 
وسط  احلرية  نصب  أن  االثنني،  امس 
العاصمة بغداد بات مهددا باالنهيار، 
النّصب  عائدية  أن  إلى  مشيرا 
أصبحت تشكل معضلة أخرى.وقال 
صحيفة  اوردته  تصريح  في  عبعوب 

”النّصب  إن   ، األوسط“  ”الشرق 
نتيجة  باالنهيار  مهدد  أسف  وبكل 
التّشققات في أغلب زواياه وجوانبه، 
لعدم وجود الصيانة املتخصصة به، 
مبيناً  الالزمة“،  األموال  تأمني  وعدم 
أنّ ”هناك شركة إيطالية تبرعت من 
أجل صيانته؛ لكنّ الروتني القاتل لم 

ميكنها من اجمليء“.
اخلاطئ  ”االستخدام  أن  وأضاف 
رطة  والشّ اجليش  آليات  لوقوف 
املتظاهرين  وصعود  منه،  بالقرب 
تفاقم  إلى  أدّيا  قد  التّمثال  على 
يعاني منها“، مؤكدا  التي  املشكلة 

ل معضلة  أن ”عائدية النّصب تشكّ
إلى  يعود  أنّه  يرى  من  فهناك  أخرى، 
إنه  يقول  من  ومنهم  الثّقافة،  وزارة 
إلى  وآخرون  بغداد،  أمانة  إلى  يعود 
فإنّ وضعه  وبالتالي  ياحة،  السّ وزارة 

يتحوّل من سيئ إلى أسوأ“.
النصب  ”هذا  أن  إلى  عبعوب  ولفت 
داخل  الثّائر  الضمير  محرك  يعتبر 
التّعويذة  وهو  البغداديني،  مكامن 
بغداد  في  الثّائرة  للجماهير  اخلالدة 
رفضها  عن  وتعبر  تطالب  التي 

لم واجلّوع واملرض والتّخلف“. للظّ

@@@@Ú‹»í€a@…Ìäç@…�”@Â‹»m@ÖaÜÃi@Ú„bfla@NN@›j‘Ωa@ Ïjç¸a@fi˝Å
@âbÓË„¸bi@ÖÜËfl@ÚÌäßa@kñ„@Z@lÏ»j«Î

بغداد / البينة اجلديدة
رد وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، 
رئيس  قرار  على  االثنني،  امس 
الوزراء حيدر العبادي بسحب يده، 
واصفا اياه بـ“اإلجراء الطبيعي“، 
فيما اشار إلى أنه حقق ”تقدما“ 
يعرف  ”واجلميع  الكهرباء  مبلف 
ذلك“.وقال الفهداوي في تصريح 
اوردته صحيفة ”الشرق األوسط“ 
سحب  قرار  إن   ، السعودية 
عليه  أقدم  طبيعي  ”إجراء  يده 

إداريا  الوزراء بوصفه إجراء  رئيس 
كل  مع  نتعاون  وسوف  طبيعيا، 
من يحاول الوصول إلى احلقيقة“.
االتهامات  الفهداوي  ونفى 
بتردي  يتعلق  فيما  إليه  املوجهة 
أن  معتبرا  الكهرباء،  خدمة 
في  تردٍّ  بوجود  يقول  من  ”هناك 
إننا  أقول  وأنا  الكهرباء،  خدمة 
حققنا تقدما في ملف الكهرباء، 

واجلميع يعرف ذلك“.

@Z@ÎaÜË–€aNN@ÍÜÌ@kzç@Ü»i
@ıbiäËÿ€a@—‹∂@bflÜ‘m@b‰‘‘y

Ÿ€á@“ä»Ì@…Ó‡¶aÎ

  بغداد / البينة اجلديدة
مجزرة  تخليد  جلنة  أعلنت 
أن  االثنني،  امس   تكريت، 
الشهر  في  سيصدر  القضاء 
املقبل حكما بحق ٢٠ متهما 
مبجزرة سبايكر. وقالت اللجنة 
، إن القضاء العراقي سيصدر 
حكمه بحق ٢٠ متهماً مبجزرة 
املقبل.  الشهر  سبايكر 

أعدم  داعش  تنظيم  أن  يذكر 
والطلبة  املتدربني  من  املئات 
قاعدة  في  العسكريني 
شمال  الواقعة  سبايكر 
فرض  عندما  تكريت  مدينة 
املنطقة  هذه  على  سيطرته 
منتصف حزيران ٢٠١٤، قبل أن 
من  العراقية  القوات  تتمكن 

استعادة السيطرة عليها.

@âÜñÓç@ıbö‘€aZ@oÌäÿm@Òâå©@ÜÓ‹•@Ú‰¶
äÿÌbjç@Òâåv∂@�b‡Ënfl@RP@’°@È‡ÿy

  بغداد / البينة اجلديدة
والعالم  بالعراق  الكلدان  بطريرك  دعا 
الكردينال لويس روفائيل ساكو، امس االثنني، 
إلى تشكيل حكومة مدنية قوية تدير شؤون 
اساسا  واخلبرة  القدرة  باعتبار  مطالبا  البالد، 
الختيار األشخاص للمناصب العليا والدرجات 
الى  باالضافة  احملسوبية،  عن  بعيدا  اخلاصة 
ضرورة استرجاع املال العام وإحالة الفاسدين 

إلى القضاء.
فوات  قبل  األمور  تدارك  يجب  إنه  وقال ساكو 
حكومة  بتشكيل  اإلسراع  ينبغي  لذا  األوان، 

ائتالف مدنية قوية إلدارة شؤون البالد، والبدء 
والتطور  للتغيير  متكامل  نهضوي  مبشروع 
توفير  خالل  من  والدولي،  الوطني  والتناغم 
وتعزيز  والسياسية،  املدنية  واحلقوق  األمن 
والدميقراطية،  األساسية  اإلنسانية  القيم 
اضافة الى حصر السالح بيد الدولة، وتعزيز 
عن  وابعادها  العسكرية  املؤسسة  دور 

األحزاب واحملاصصة الطائفية.
صارمة  ضوابط  تطبيق  بـ  ساكو،  وطالب 
العليا  للمناصب  األشخاص  اختيار  في 

االقتدار  الى  استناداً  اخلاصة  إحالة والدرجات  وضرورة  احملسوبية،  على  وليس  واخلبرة 

العام  املال  واسترجاع  القضاء  الى  الفاسدين 
العاطلني  الشباب  من  عدد  أكبر  وتوظيف 
إحياء  خالل  من  الوطني  االقتصاد  وتقوية 
مشاريع زراعية وصناعية وسياحية، فضال عن 
تشجيع املواطنني امليسورين على االستثمار، 
التحتية  البنى  حتديث  اهمية  على  مؤكدا 
الكهرباء  لضمان  أموال  تخصيص  خالل  من 
واملدارس  واجلامعات  الشوارع  وحتسني  واملاء 
مبهنية  املشاريع  هذه  وتنفيذ  واملستشفيات 

عالية.
للمجتمع  هناك حتديث  يكون  أن  يجب  وتابع، 

معدة  تعليم  ومناهج  توعية  برامج  خالل  من 
احلوار  ثقافة  العامة،  الثقافة  إلشاعة  بدقة 
واحترام  واحلياة  السالم  ثقافة  اآلخر،  وقبول 
الفصل  وانهاء  والقانون  العام  واملال  البيئة 
العشائري، مؤكدا على اهمية اصالح الدستور 
املطلق  واالنتماء  املواطنة  باعتماد  والقوانني 
املذهبي،  أو  الديني  االنتماء  وليس  الوطن  الى 
وتقليص عدد النواب الكبير وإعدادهم للعمل 
وزارة  تعمل  كما  وواضح  دقيق  برنامج  ضمن 

اخلارجية مع دبلوماسييها.

ÚÌÏ”@ÚÓ„Üfl@ÚflÏÿy@›Óÿím@µg@Ï«ÜÌ@Ï◊bç@NN@ÊaÎ¸a@paÏœ@›j”@âÏfl¸a@⁄âaÜn€@bÓ«aÖ

بغداد / البينة اجلديدة
كشف النائب السابق علي البديري,امس االثنني, 
وزراء  إقالة  العبادي  حيدر  الوزراء  رئيس  عزم  عن 
ومسؤولني جدد خالل األيام املقبلة متهيدا للوالية 
الثانية, مبينا أن العبادي سيستغل نفوذه من اجل 

تطبيق صفات املرجعية الدينية على نفسه.
العبادي  حيدر  الوزراء  ”رئيس  إن  البديري  وقال 

احلكومة  في  واملسؤولني  الوزراء  من  عدد  سيقيل 
الفراغها من الشخصيات والسيطرة على جميع 
مفاصلها“.وأضاف أن ”العبادي يحاول تأخير إعالن 
الوقت من  اليدوي الستثمار  والفرز  العد  عمليات 
على  الدينية  املرجعية  مواصفات  تطبيق  اجل 
بتوليه  السياسية  الكتل  جميع  وإقناع  نفسه 

الوالية الثانية“.

ÚÓ„br€a@ÚÌ¸Ï€a@Û‹«@fiÏñz‹€@¥€Î˚éflÎ@ıaâãÎ@Ú€b”g@‚ån»Ì@Öbj»€a@Z@äÌÜj€a
 بغداد / البينة اجلديدة

كشف النائب السابق عن محافظة املثنى عبد العزيز الظاملي , امس االثنني, عن جتاوز نسبة الفقر في احملافظة 
نتيجة  العيش  مقومات  ألبسط  يفتقرون  املثنى  ”أهالي  إن  الظاملي  السكان.وقال  لعدد  بالنسبة   ٪٦٠ من  أكثر 
نتيجة  احملافظات  أفقر  من  تعد  ”املثنى  ان  الى  الفتا   ، احملافظة“  داخل  عاثت فساداً  التي  السياسية  احملاصصة 
السياسات اخلاطئة في توزيع الثروات واملناصب اإلدارية واخلدمية“.وأضاف ان ”هناك مطالبات شعبية بسحب يد 

عدد من املسؤولني التنفيذيني بسبب التلكؤ احلاصل في دوائرهم وعدم القيام بواجباتهم على أمت وجه“.

%@60@pãÎb£@Û‰rΩa@ø@ä‘–€a@Újé„@Z@’ibç@kˆb„

بغداد / البينة اجلديدة
أن  االثنني  القانون محمد الصيهود امس  ائتالف دولة  القيادي في  اكد 
احلراك السياسي الئتالفه مازال مستمرا مع جميع القوى السياسية 
الجل االسراع بتشكيل احلكومة املقبلة, مبينا ان تفاهماته مع القوى 
السنية بلغت درجة النضج واالتفاق على مشتركات بينهما في الرؤى 
القانون  ائتالف دولة  رئيس  إن ”لقاء  املقبلة.وقال الصيهود  السياسية 
نوري املالكي بوفد النواب الفائزين من محافظة االنبار جزء من لقاءات 
متعددة اجريت مع قوى سنية اخرى وان احلراك والتقارب بينهما موجود 
الرؤى  في  مشتركات  على  االتفاق  خالل  من  النضج  درجة  بلغ  ورمبا 
السياسية املقبلة“.واضاف ان ”جميع الكتل السياسية تنتظر اعالن 
نتائج العد والفرز الجراء حتالفاتها الرسمية“، مبينا أن ”املرحلة املقبلة 
ستكون من اهم املراحل السياسية وحتديد نظام احلكم لكون النظام 
البرملاني لم يعد ينتج حكومة قوية والبد للذهاب الى النظام الرئاسي 

لكونه اصبح ضرورة ملحة“.

@k‹Àa@…fl@b‰mb‡Áb–m@Z@ÊÏ„b‘€a@Ú€ÎÖ
wö‰€a@ÚuâÖ@oÃ‹i@ÚÓ‰é€a@ÙÏ‘€a



كاريكاتير
4مداراتاآلراء ال تمثل سوى وجهات نظر أصحابها والجريدة غري مسؤولة عنها
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مسارات السياسة الصينية في المنطقة العربية ومآالتها

NO.2999.TUE.31.JUL.2018 العدد (٢٩٩٩) الثالثاء ٧/٣١/ ٢٠١٨ 

الطرق املؤدية الى نهايات مفتوحة او الى غير ذلك من النهايات 
ــرعة والدقة او  ــى التي تتباين في الس ــون متوازية في اخلط تك
ــدا .. حتى  ــن املؤدى يكون واح ــر متناغمة ولك ــة او غي متناغم
ــاع عنها أنها غير معلومة البداية والنهاية إال  الدائرة التي يش
ــك ؟ ان االمور اخلاضعة  ــؤال هنا كيف ذل انها عكس ذلك والس
ــيئا  ــون غير دقيقة دائما  كيف بك وأنت تتلمس ش ــر تك للبص
ــي تكتظ بها  ــن الدوائر الت ــاكلها م ــا كالكرة ؟ او ما يش دائري
ــؤال ؟ االفتراق  ــا ال وجود للخطوط فال داع هنا للس ــاة؟ هن احلي
احلاصل عند النهايات احلتمية يحيلنا الى مدى تطابق النهايات 
البشرية وفقا للحياة وطبيعتها مبا يالئم طبيعة الشيء الذي 
شارف على انتهاء ذاته مهما كان حجمه وانفعاالته وحيويته 
ــراط في التحليل بدقة متوخاة يفتح لنا بابا او مجموعة  ..االف
ابواب تؤهلنا الى قراءة النهاية وقت االفتراق نفسه وهذا مطمح 

واملفكرين  ــفة  الفالس
وال شأن للغيب الفكري 
ــي  التماه ــدى  م ــي  ف
ــراق  ــني االفت ــل ب احلاص
ــن  ــر م ــة .. كثي والنهاي
نهاية  تنتهي  ــياء  االش
ــا  ولكنه  .. ــاوية  مأس
مأساوية عند من ؟ من 
ــاوية ؟  ــرر انها مأس يق
ــا نهاية  ــن يقول انه وم
ــبة  ومبناس ــعيدة؟  س
ــة  املفتوح ــات  النهاي

ــص الدراما وليس  ــوفوكليس فإنها تخ ــي كان يؤمن بها س الت
ــع الواقعي  ــات الدرامية تأخذ الطاب ــح ان النهاي احلياة. صحي
ــبة الكبيرة في  ــكل تلك النس ــه إال انها قد ال تش ــي علي وتبن
الواقع .. السؤال هنا : هل انتهى العظماء ؟ روحهم وافكارهم 
ــد البعض لم  ــاوية عن ــة باقية ولكن نهاياتهم املأس العظيم
ــيرورتهم بالبقاء نتيجة الزخم الروحي الذي قدموه  متنع من س
ــف القوميات واالديان  ــرية ولذلك تراهم باقني عند مختل للبش
واملذاهب احلياتية مهما تقدم عمر االرض وشارف على النهاية 
ــر الذين عاشوا وماتوا  ــاة احلقيقية هي مبجموعة البش . املأس
ــنوا  ــم يدركوا املعادلة النهم لم يؤنس ــوا كاحليوانات فل وانته
ــأكل األنعام ولهذا  ــريتهم وراحوا يتمتعون ويأكلون كما ت بش
ــة لهم .. كل  ــم احلتمي ضرورة منطقي ــم وافتراقه كان فراقه
ــس له نهاية ولهذا  ــراق دائري حتى احلزن الذي لي ــيء في الع ش

ترانا ندور فيه وال نخرج منه اال للقبور.

ÚÌbË‰€a@ÒäˆaÖ

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

كل شيء َّـ العراق 
دائري حتى الحزن 
الذي ليس له 
نهاية ولهذا ترانا 
ندور فيه وال نخرج 
منه اال للقبور

ــة التي حتدث  ــاريع الضخم ومن املش
ــاء مدينة احلرير على  عنها األمير إنش
ــاحة  ــكل ١٠٪ من مس ــاحة تش مس
ــع  م ــاون  بالتع ــة  اإلجمالي ــت  الكوي
ــة الكويت لتحويل  ــني، ضمن رؤي الص
ــاد ريعي يعتمد  ــا من اقتص اقتصاده
على النفط إلى اقتصاد متنوع يعتمد 
ــه إلى أنّ  ــى اخلدمات.وينبغي التنب عل
هذا احلراك ليس جديداً وإن كانت زيارة 
ــلفنا- سلطت  أمير الكويت -كما أس
ــاهد  ــر ش ــل أكب ــه، ولع ــوء علي الض
ــات العربية  ــم تطور العالق على حج
ــنوات القليلة  ــالل الس ــة -خ الصيني
املاضية- هو زيارة الرئيس الصيني شي 
جني بينغ في يناير/كانون الثاني ٢٠١٦ 
ملصر ومنطقة الشرق األوسط.وكذلك 
خطابه في جامعة الدول العربية الذي 
ــتراتيجي  أعلن فيه إطالق احلوار اإلس
ــراكة  ــع على ش ــي، والتوقي السياس
ــني وثماني دول  ــتراتيجية بني الص إس
ــرات للتعاون بني  ــة، وتوقيع مذك عربي
ــة  ــة إلقام ــس دول عربي ــني وخم الص
ــتركة في إطار طريق  ــروعات مش مش
ــنوات  ــل -منذ س ــني تعم احلرير.»الص
ــي املنطقة  ــع ف ــدة- على التوس عدي
ــأت  فأنش اخلليج،  العربية وخصوصاً 

ــي العربي»،  ــاون الصين ــدى التع «منت
ــارك العديد من الدول العربية في  وش
ــيس «البنك اآلسيوي لالستثمار  تأس
ــذي يُعتبر  ــة»، ال ــة التحتي ــي البني ف
ــاريع مبادرة  ــية ملش ــة الرئيس الرافع
قدت  ــق الصينية. كما عُ احلزام والطري
ــدة في اخلليج كان تركيزها  مؤمترات ع
ــمى بطريق  ــا كان يس ــى م ــداء عل ابت
ــري، «كما أن عدد الرحالت  احلرير البح
ــدول العربية  ــني وال ــني الص ــة ب اجلوي
ــة يومياً  ــة ١٠٠ رحل ــاً قراب ــغ حالي يبل
ــادل التجاري بني الطرفني  وحجم التب
قدت  ــار دوالر.كما عُ ــى ٢٠٠ ملي يتخط
ــدة في اخلليج كان تركيزها  مؤمترات ع
ــمى بطريق  ــا كان يس ــى م ــداء عل ابت

ــري، ثم تطور املوضوع إلى  احلرير البح
طرح الشراكة مببادرة احلزام والطريق، 
والفكرة األساسية لهذا التحرك هي 
ــرق البحرية والبرية واجلويّة  تعزيز الط
ــيا  ــر قارة آس ــاالت عب ــة االتص وأنظم
ــروراً باخلليج.ولذلك فإنّه من املتوقع  م
ــغ هائلة -رمبا  ــتثمر الصني مبال أن تس
ــغ مئات املليارات من الدوالرات- في  تبل
ــكة احلديد والطرق  تطوير املوانئ وس
ــاالت، ويتكامل مع ذلك  البرية واالتص
تبنّي قوانني محلية تشجع االستثمار 
ــي  ف ــي  الصين ــاري  التج ــع  والتوس
األميركية  ــدة  املتح املنطقة.الواليات 
ــن القلق  ــر بكثير م ــن جانبها تنظ م
ــي فهي تعتقد أن  إلى الصعود الصين
ــيتبعه صعود  الصعود االقتصادي س
إستراتيجي ومتدد عسكري سيتعارض 
ــة  ــيادة األميركي ــع الس ــتقبال م مس
ــتطيع تفسير احلرب  للعالم، ولذا نس
ــة التي  ــة الصيني ــة األميركي التجاري
ــد ترامب مؤخراً  أطلقها الرئيس دونال
ــذا الصعود. ــا محاولة لتعويق ه بأنه

ــببها  ــة الصينية األميركية س فاألزم
–في املقام األول- هو محاولة الواليات 
ــروع  ــة تعويق مش ــدة األميركي املتح
ــي الصني  ــع ف ــمى «صن ــني املس الص

ــروع يقوم على  ــذا املش ٢٠٢٥»، ألنّ ه
ــا الغربية في  ــة أميركا وأوروب منافس
ــات الذكية والنظيفة،  مجال الصناع
والتي تكاد حتتكرها وتترك الصناعات 
ــدول النامية. ــة وغير املهارية لل امللوث

ــا على  ــز أساس ــروع يرتك ــذا املش وه
إنتاج وتطوير منتجات عالية التقنية 
ــن كل ما تتفوق  (High-tech)، وتتضم

فيه الواليات املتحدة وأوروبا على الدول 
ــدث  ــث نتح ــرى، حي ــة األخ الصناعي
ــا مرتبطة  ــاالت كله ــر مج ــن عش ع

بالتكنولوجيا املتقدمة، وهي:
ــة  ــات املتقدم ــا املعلوم ١- تكنولوجي

اجلديدة.
٢- اآلالت املأمتتة واآلليون.

٣- معدات الفضاء والطيران.
٤- املعدات البحرية والشحن البحري 

املتطور.

٥- القطارات احلديثة ومعداتها.
٦- املركبات واملعدات العاملة بالطاقة 

اجلديدة.
٧- معدات الطاقة.
٨- معدات الزراعة.

٩- املواد اجلديدة.
ــات الطب  ــة احليويةومنتج ١٠- األدوي

املتطورة.

    «تركز الصني في دخولها إلى منطقة 
اخلليج واملنطقة العربية بشكل عام 
-رغم أنّها منطقة مضطربة- على مبدأ 
ــول باملنطقة  ــيط جداً، هو الوص بس
ن  ــتقرار بغضّ النظر عمّ إلى حالة اس
كان في احلكم وعن األيديولوجيا التي 
ــم الذي يتبعه،  ــا أو نظام احلك يتبناه
ــم الوضع  ــا تعمل على دع ــذا فإنّه ول
ــة إلى  ــل باملنطق ــم بحيث تص القائ
االستقرار املنشود، وبالتالي تستطيع 
ــتكي  مشاريعها».ويش ــذ  تنف أن 
ــون من أنّ الصني  ــون واألوروبي األميركي
ــى هدفها بطرق غير  ــاول الوصول إل حت
مقبولة، منها: التجسس السيبراني؛ 
ــركات  ــاهمة في الش ــراء أو املس وش
الغربية العاملة في هذا اجملال؛ وإجبار 
الشركات الغربية العاملة في الصني 
على مشاركة التكنولوجيا املتقدمة.
ــذه  ــاج ه ــون إنّ إنت ــم يقول ــا أنّه كم
ــون بالتكامل  ــات عادة ما يك الصناع
ــدان عدة،  ــني مناطق وبل ــراكة ب والش
ــكل  ــث ينتج كل بلد جزئية تش بحي
ا الصني  في النهاية املنتج املنشود، أمّ
نته فيما  ــروع ضمّ ــوم فلديها مش الي
يسمى «الكتاب األخضر»، وفيه خطة 
متكاملة عن كيفية إنتاج ما نسبته 
ــات داخل الصني  ــن هذه املكون ٧٠٪ م
بحلول عام ٢٠٢٥.ويعني أنّه سيعطل 
قدرة هذه الدول الغربية على التكامل 
ــوق  ــا، أو الدخول إلى الس ــا بينه فيم
ــا  ــال التكنولوجي ــي مج ــة ف الصيني
املتقدمة، بسبب رخص املنتج الصيني 
ــي مكان واحد. ــيتم إنتاجه ف الذي س
ــة بني الصني  ــرب التجارية احلالي فاحل
ــا إلى  ــات املتحدة تعود أساس والوالي
هذه األسباب، والصني التي تستشعر 
ــا  ــق تقدمه ــي تعوي ــركا ف ــة أمي رغب
تسعى بكل قوة إلى جتاوز ذلك، فهي ال 
تكتفي بالتوسع في اخلليج واملنطقة 
ــاول أيضاً أن  ــب، بل حت العربية فحس
تتوسع في أفريقيا وأميركا الالتينية، 
ــهر زيارة للرئيس  وقد شهدنا منذ أش
ــركا الالتينية بهذا  ــى أمي ــي إل الصين
ــي دخولها  ــني ف ــز الص اخلصوص.ترك
إلى منطقة اخلليج واملنطقة العربية 
ــة  ــا منطق ــم أنّه ــام -رغ ــكل ع بش
مضطربة- على مبدأ بسيط جداً، هو 
ــتقرار  الوصول باملنطقة إلى حالة اس
ن كان في احلكم وعن  بغضّ النظر عمّ
ــا أو نظام  ــي يتبناه ــا الت األيديولوجي
ــذي يتبعه، ولذا فإنّها تعمل  احلكم ال
ــى دعم الوضع القائم بحيث تصل  عل
ــود،  ــتقرار املنش ــى االس ــة إل باملنطق
وبالتالي تستطيع أن تنفذ مشاريعها.
فالصني مثال خسرت أكثر من ملياريْ 
ــر نظام معمر القذافي  دوالر عند تغيي

في ليبيا، وعندما مت تغيير رئيس البالد 
ــريالنكا (راجا باكسا) أوشكت  في س
ــاريعها.وإذا  مش ــم  معظ ــر  تخس أن 
ــا  ــة -فيم ــة الصيني ــت السياس كان
ــا  فإنه ــة،  خجول ــة  سياس ــى-  مض

م  تغيرت مع الرئيس احلالي، وكلما تقدّ
ــح الصينية  ــت املصال ــر وأصبح األم
ــت املواجهة مع الواليات  أكبر وأصبح
ــنجد أن  ــاً، س ــر وضوح ــدة أكث املتح

الصني أصبحت أكثر مبادرة خللق بيئة 
ــاريعها وحتافظ عليها. ــب مش تناس

ــؤال الذي يطرحه الكثيرون هو:  والس
ــي أن تكون  ــني ف ــتنجح الص ــل س ه
ــدة في  ــات املتح ــاً للوالي ــاً موازي قطب
ــر  ــط؟ بالنظ ــرق األوس ــة الش منطق
ــه من الصعب  ــى الواقع احلالي؛ فإنّ إل
ا قريب،  ــر عمّ ــداً أن يتحقق هذا األم ج
فأميركا -التي تعتبر املنطقة منطقة 
نفوذ حصري لها- ال تقاتل في اجلبهة 
ــي كله يقف  ــم الغرب ــا، فالعال وحده
ــروع  ــبب ذلك أنّ املش إلى جانبها.وس
الصيني -من وجهة نظرهم- وخصوصاً 
ــاريع  واملش ــق  والطري ــزام  احل ــادرة  مب
ــواءً خطط التطوير  ــي ذكرناها (س الت
ــع في الصني  ــروع صن املتعددة أو مش
٢٠٢٥)؛ تركز جميعاً على انتقال البؤرة 
ــرق، ومن  احلضارية من الغرب إلى الش
ــي في أوروبا إلى  أميركا والعالم الغرب
آسيا وخصوصاً الصني.»السؤال الذي 
ــتنجح  ــه الكثيرون هو: هل س يطرح
ــاً  ــاً موازي ــون قطب ــي أن تك ــني ف الص
ــرق  للواليات املتحدة في منطقة الش
ــع احلالي؛  ــط؟ بالنظر إلى الواق األوس
ــن الصعب جداً أن يتحقق هذا  فإنّه م
ــا قريب، فأميركا -التي تعتبر  األمر عمّ
ــة منطقة نفوذ حصري لها- ال  املنطق
ــا، فالعالم  ــة وحده ــل في اجلبه تقات
ــى جانبها» إذن؛  ــه يقف إل الغربي كل
ــبة  فالصراع هو صراع وجودي بالنس
ــن من املنطقة  للغرب، والغرب متمك
العربية -واخلليج خاصة- بطريقة من 
ــب عليه فيها، والصني  الصعب التغل
ــة وتتقدم  ــر أنّها قوي ــت تُظه وإن كان
ــك- فإنّه ال يوجد  -وهذه حقيقة وال ش
ــي املنطقة،  ــاء حقيقيون ف لها حلف
ــنني-  ــرب -على مدى مئات الس ألن الغ
استطاع بوسائل متعددة (وخصوصاً 
ــتقطاب النخب  ــوة الناعمة) اس بالق
ــي في احلكم. ــة واخلليجية الت العربي
ــكري  ــى ذلك وجوده العس ــاف إل ويض
ــي املنطقة، مما  ــى األرض وخبرته ف عل
ــائها إلى  ــي أحش ــل ف ــه يتغلغ جعل
ــذه الدول عن  ــة أنّ تغيير وجهة ه درج
أميركا إلى الصني سيكون ثمنه غالياً 
ــتويات، مبا في ذلك  جداً على كل املس
ــالب  ــاوالت انق ــول مح ــال حص احتم
داخلية -سواءً عسكرية أو قانونية- في 
نظام احلكم نفسه.ختاماً؛ صحيح أنّ 
بعض الدول العربية ملّت من سياسة 
ــد بديالً رمبا متثّله  القطب الواحد، وتري
ــن  ــا، ولك ــا وطموحه ــني بقوته الص
ــهولة وال بهذه  ــس بهذه الس األمر لي
السرعة، ولذلك على الصني ومريديها 
ــة حتى متتلك  ــروا فترة طويل أن ينتظ
ــة التي جتعلها  ــني املقومات الذاتي بك
ــاً موضوعياً للواليات املتحدة  منافس
ــى األغلب؛  ــة العربية.وعل في املنطق
فإننا سنشهد تطور احلضور الصيني 
التدريجي في الشرق األوسط، ولكنّه 
ــراً للمصالح  ــون تهديداً مباش لن يك

األميركية والغربية في املدى املنظور.

* رئيس منتدى آسيا 
والشرق األوسط

امريكا تنظر بكثري 
من القلق إُّـ الصعود 
الصيني فهي تعتقد 
أن الصعود االقتصادي 
سيتبعه صعود 
إسرتاتيجي وتمدد 
عسكري

عدد الرحالت الجوية بني الصني والدول العربية يبلغ حالياً قرابة ١٠٠  
رحلة يومياً وحجم التبادل التجاري بني الطرفني يتخطى ٢٠٠ مليار دوالر

الرئيس الصيني

السيسي

امري الكويت

مثّلت زيارة أمير 
الكويت االخيرة 
للصني -التي استمرت 
ثالثة أيام- جرس 
تنبيه لكثيرين، لم 
يكن لديهم اطالع 
قريب على التحركات 
الصينية في املنطقة 
العربية وفي اخلليج 
خاصة.األمير أعلن 
أنّ الزيارة تهدف 
إلى توطيد العالقة 
اإلستراتيجية بني 
البلدين، إذ كانت 
الكويت أول دولة 
خليجية تقيم 
عالقات دبلوماسية 
مع الصني، وكذلك 
أول دولة توقع مذكرة 
تفاهم معها للتعاون 
في مجال «مبادرة 
احلزام والطريق» عام 
٢٠١٣، جلعل الكويت 
مركزاً مالياً وجتارياً 
في شمال اخلليج، 
وممراً اقتصادياً ضمن 
املمرات االقتصادية 
التي تعمل عليها 
املبادرة وبلغت ستة 
حتى اليوم.

* محمد مكرم بلعاوي
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البينة اجلديدة / عبد الستار محسن
ــة ملدير عام  ــة التفقدي ــوء هامش اجلول ــى ض عل
ــلوم يرافقه  ــر س ــالم جب ــكك املهندس س الس
ــدراء  ــم وم ــواد كاظ ــب ج ــتاذ طال ــاون االس املع
ــت وبيجي  ــى املناطق (تكري ــام املعنية إل االقس
ــات واألبنية  ــوط واحملط ــل اخلط ــل) لتأهي واملوص
ــرقية  والقناطر إلعادة احلياة الهالي املناطق الش
ــافرين حيث  ــل البضائع واملس ــمالية بنق والش
ــتاذ نوفل  التقى املدير العام محافظ نينوى األس
ــرح مفصل  ــام بش ــر الع ــدم املدي ــلطان  وتق س
ــكك حديد  ــتقبلية لبناء س ــن اخلطوات املس ع
عراقية تقدم خدماتها للمواطن املوصلي الكرمي 
ــدن بعد اعمار  ــي املناطق وامل ــرك بحرية ف والتح
ــر العام  ــب املدي ــة وطل ــر  اإلرهابي ــه الزم مادمرت
ــيق ودعم من  ــان  يكون هناك تنس ــن احملافظ ب م
ــتثمار  ــكك املنطقة  بتنفيذ واس ــة  لس احملافظ
فندق احملطة وإعادة تأهيل االبنية فيها وقد رحب 
احملافظ بافكار املدير العام وسيتم تزويد املنطقة 
مبولدة كبيرة وتاهيل احلماية الالزمة على خطوط 
السكة لغرض املباشرة  بالعمل فضال عن  فتح 
مركز للشرطة في محطة قطار املوصل وتعزيزه 
باملنتسبني  بواقع ٢٠ شرطي واثنان من الضباط 
ــرقات والتجاوزات على محرمات  لسد ثغرة الس
ــود من  ــادة الوق ــى توفير م ــة ال ــكك اضاف الس
احملافظة واستيفاء املبلغ من السكك .. وقد رحب 
ــتعداده  احملافظ مبا تقدم به املدير العام وأعلن اس
ــى تنفيذ كل االجراءات الالزمة خلدمة األهالي  عل
ــكك كل أعمالها كافة في منطقة  بتنفيذ الس
ــكك والوفد  ــى مدير عام الس ــا التق املوصل.كم
ــواء جنم  ــوى الل ــد عمليات نين ــه بقائ ــق ل املراف
اجلبوري في مقر القيادة وتقدم املدير العام بشرح 
ــكك  ــتقبلية لبناء س مفصل عن اخلطوات املس
ــد عراقية تقدم خدماتها للمواطن املوصلي  حدي
ــق واملدن بعد  ــرك بحرية في املناط الكرمي والتح
ــر  اإلرهابية وطلب املدير العام  اعمار مادمره الزم

ــكك  ــيق بني س ــن اللواء بان يكون هناك تنس م
ــاريع  ــادة العمليات في تنفيذ املش ــة وقي املنطق
ــا تقدم به  ــرى.. وقد رحب اللواء مب ــال األخ واألعم
ــى تنفيذ كل  ــتعداده عل ــر العام وأعلن اس املدي
االجراءات الالزمة خلدمه األهالي بتنفيذ السكك 
ــي منطقة املوصل..هذا وقد تفقد  كل أعمالها ف
ــج الزيارة املقررة  ــكك ضمن برنام مدير عام الس
ــات واالبنية  حملطة  ــملت اخلطوط واحملط التي ش
ــت وبيجي واملوصل  وقد كللت الزيارة  قطار تكري
ــم اإلضرار التي حلقت  ــوف على تقييم حج بالوق
ــني والفنيني  ــة ولقائه باملهندس باملبنى التحتي
ــتماع ملقترحاتهم اليجاد احللول املناسبة  لالس
ــع كفاءتها إضافة  ــكة ورف لتأهيل خطوط الس
إلى اعمار  املباني .وقد وجه املدير العام على بذل 
ــتثناء  قصارى اجلهود من قبل املوظفني وبدون اس
باملشاركة في احلملة التطوعية لتأهيل اخلطوط 
ــة قطار  ــيرها إلى محط ــارات س ــة القط ملواصل

املوصل الحياء عملية  نقل البضائع واملسافرين 
في املناطق املتضررة كما شملت اجلولة الوقوف 
ــررة ٪١٠٠في  ــة املتض ــرة الصندوقي على القنط
ــني) واهم السبل ملعاجلة  تكريت (منطقة شيش
ــي  لبعض  اإلضرار باالعتماد على اجلهد الهندس
ــن كوادر  ــا م ــهام ببنائه ــة لالس ــآت الدول منش
ــوف على خطوط  ــت الزيارة الوق املنطقة وتخلل
السكك واالحواض في مصطفى بيجي وكيفية 
ــالت التطوعية  ــل  باحلم ــة العم ــوض بالي النه
لتأهيل اخلطوط باستخدام اآلليات التخصصية 
ــطب  إلجناز العمل على الفور إضافة ملوضوع ش
ــام دور وبقية  ــي تكريت وام ــكراب ف احلديد والس
احملطات للمصادقة علية من قبل الوزارة واإلعالن 
ــنة ٢٠١٣النافذ.. ــق قانون ٢١لس ــا للبيع وف عنه
وستكون احملطة األخيرة لزيارة املدير العام والوفد 
ــات الفرعية  واخلطوط   ــه ليتفقد احملط املرافق ل

واألبنية ليلتقي مع املوظفني.

@ÙÏ‰Ó„@pbÓ‹‡«@Üˆb”Î@≈œbz∂@ÊÏ‘n‹Ì@È€@’œaäΩa@ÜœÏ€aÎ@Ÿÿé€a@‚b«@äÌÜfl
@ÔvÓiÎ@oÌäÿm@>�™@ÊÎÜ‘–nÌÎ

 يتقدم الصحفي (محمد رسن) بالشكر 
مجيد  معتز  الدكتور  الى  واالمتنان 
العبودي مدير مستشفى الشهيد ضاري 
للصالح  خدمة  املبذولة  جلهوده  الفياض 
ومهنيته  العمل  في  تفانيه  وعلى  العام 
مضربا  كانت  التي  العالية  وانسانيته 
متابعة  في  الدائم  حرصه  وعلى  للمثل 
اخالص  بكل  واملراجعني  املرضى  شؤون 
في  العاملني  جميع  والى  ومحبة  وتفان 
بان  وجل،  ،عز  املولى  سائال  املستشفى 

يحفظ اجلميع ويسدد خطاهم .

Êb‰nflaÎ@äÿë

بغداد / البينة اجلديدة / حسني هاشم 
اعلن محافظ بغداد املهندس عطوان العطواني 
ــاء في  ــر واألكس ــال التطوي ــرة باعم ــن املباش ع
ــذي يربط  ــاء احملمودية ال ــي لقض ــل اجلنوب املدخ
ــك خالل  ــاء ذل ــات األخرى.ج ــة باحملافظ العاصم
جولته التي اجراها في القضاء واشرافه بشكل 
شخصي على اعمال التطوير واالكساء.وفي بيان 
اورده مكتبه االعالمي افاد العطواني خالل اجلولة 
ــذه هي االنطالقة االولى لتطوير هذا القضاء  ان ه
ــرة للمحافظة. ــتثمار املوارد املتيس من خالل اس
ــة معمل تدوير  ــا قرار مبناقل ــا اتخذن مضيفا:بأنن
ــة حتى تتمكن هذه  ــات الى قضاء احملمودي النفاي
ــذا املعمل لغرض  ــتثمار موارد ه ــة من اس البلدي
ــيرا الى ان  ــي القضاء.مش ــم نواح ــر معظ تطوي

هناك تخصيصات مالية قد استخدمت بعملية 
ــالة  رس ــظ  احملاف ــيد  الس ــث  التطوير.وبع ــذا  ه

اطمئنان الى اهالي احملمودية موضحا بانه بعدما 
ــروع اجملاري فان املهمة املقبلة  ــتكمال مش مت اس
ــاء مردفا بان االيام  ــي جتميل وتطوير هذا القض ه
ــي املنطقة  ــة كبيرة ف ــهد حمل ــة ستش املقبل
ــال  ــتكمال اعم ــاريع واس ــذه املش ــعة ه لتوس
ــد العطواني  ــه ناش ــام جولت ــي خت التطوير.وف
ــيق مع  ــاون والتنس ــف التع ــط لتكثي وزارة النف
ــاك مخاطبات  ــث كانت هن ــة احملمودية حي بلدي
ــة معبرا عن  ــتمرة خللية االزم ــات مس واجتماع
اسفه الشديد لعدم وجود تعاون ودعم من الوزارة 
ــود ومتطلبات  ــالل توفير الوق ــة من خ للمحافظ
ــتعدة لشراء هذه  التبليط مجانا واحملافظة مس
ــرة ولكن هناك تلكؤا كبيرا  املواد باملبالغ املتيس

بهذا اجلانب.

@pbƒœb0a@Âfl@ÖÜ«Î@Ú‡ïb»€a@¥i@¡iaä€a@’Ìä�€a@ıbé◊aÎ@äÌÏ�ni@ÒäëbjΩa@Â‹»Ì@ZÖaÜÃi@≈œb™

بغداد / البينة اجلديدة / خاص
بحضور نخبة من أملع جنوم الفن 
الفنانني ومجموعة من  العراقي 
ــؤولني احملليني في محافظة  املس
ــت مجموعة  ــن اقام صالح الدي
ــة ، حفل افتتاح  ــل الدولي احلنظ
ــروع  (مش ــكني  اكبر مجمع س
بيتي السكني) في مدينة تكريت 
ــاح رئيس  ــل االفتت ــر حف .وحض
الدين  ــالح  مجلس محافظة ص
ــل مجموعة  ــرمي و ممث احمد الك
ــة حردان احلنظل  احلنظل الدولي
ومجموعة من الفنانني العراقيني 
ــيا كمال واالء  قاسم املالك واس
ــال حردان  ــني واياد راضي.وق حس
احلنظل في كلمة له خالل حفل 
االفتتاح ، ان  مدينة تكريت تعاني 
من مشكلتني هما البطالة وقلة 
احلاجة  ــك  ــل وكذل العم ــرص  ف
ــق ومنها  ــكن الالئ ــة للس املاس

ــل  ــة احلنظ ــت مجموع انطلق
ــة بدولة االمارات العربية  الدولي
ــروع  ــاء هذا املش املتحدة بانش
في تكريت وتيمنا بالنجاح الذي 
ــروع  ــابقا في (مش ــه س حققت
ــوك وملا لهذه  مدينتي) في كرك
ــاريع من دور كبير بتحريك  املش
ــوق واالقتصاد واحلد  عجلة الس
ــا لفرص  ــة بخلقه ــن البطال م
ــار احلنظل ،  ــل واسعة.واش عم
ــيتم انشاء مجمع  الى  انه  س
ــال والذي  ــادة االعم ــة لري احملط
ــيكون جزءا من مجمع بيتي  س

السكني حيث تعد اجملموعة هي 
ــاء هذا املشروع  ــباقة بإنش الس
ــن جهته عبر رئيس  في بغداد. م
الدين  ــالح  مجلس محافظة ص
ــعادته  ــن  س ــرمي، ع ــد الك ،احم
التنموي لتطوير  ــروع  بهذا املش
ــال  ــدور الفع ــة وال ــع احملافظ واق

ــة  عــــــ جملمو
ــل  حلنظــــــ ا
ــق مثل  بتحقي
مشاريع  هكذا 
وحث  ــة،  مهم
ين  ــتثمر ملس ا
ــال  االعم ورواد 
ــدوم  بالقــــــ

والنهوض بواقع احملافظة وانشاء 
املشاريع املتنوعة خصوصا بعد 
ــن العصابات  ــة م ــر املنطق حتري
ــر  واالرهابية.وعب ــة  االجرامي
الفنانون احلاضرون عن تثمينهم 
ــهم في  ــادرة التي تس ــذه املب له
ــريحة  ــكن الالئق لش تأمني الس
ــعة من املواطنني وحل جزء  واس

ــال عن  ــكن فض ــة الس ــن أزم م
توفير فرص العمل لقطاع واسع 
ــواء  ــني االج ــني وتأم ــن املواطن م
ــي  العراق ــباب  للش ــبة  املناس
ــق  ــن لتحقي ــني واملبتكري املبدع
ــر مجمع احملطة  طموحاتهم عب
ــي بغداد  ــبق افتتاحه ف الذي س
وامتد الى تكريت ليمتد الى  باقي 

احملافظات مما يؤكد الدور الفاعل 
ــق  حتقي ــي  ف ــاص  اخل ــاع  للقط
ــرية  ــة االقتصادية والبش التنمي
بيتي)  ــروع  .ويعد (مش املنشودة 
ــكني في  ــع س ــر مجم أول واكب
ومت  ــن  الدي ــالح  ص ــة  محافظ
ــركات  ــه في كبرى الش تصميم
ــارات العربية والتي  في دولة االم
ــات  تطلع ــه  تصاميم ــي  حتاك
ــاحة  ومبس ــرام  الك ــني  املواطن
تقارب ٣١٥ دومن وباجمالي وحدات 
ــكنية  مبا يزيد عن ١٣٠٠ وحدة س
ــل مجمع  ــروع مقاب ــع املش ويق
ــة  ــن خصوصي ــية ويؤم القادس
ــاكنيه باالضافة الى بوابات  لس
ــدار ٢٤  ــة على م ــة وحراس امني
ــات متنوعة واكثر  ــاعة وخدم س
ــا ١٠  ــا منه ــى عام ــن ١٥ مبن م
ــق  ــى حتقي ال ــوال  ــة وص تعليمي

الكفاية لساكنيه .

بحضور نخبة من نجوم الفن العراقي  

بغداد/ البينة اجلديدة 
ــوزراء على  ــس ال ــادق مجل ص
مشروع قانون انضمام العراق 
الدنيا  ــر  املعايي ــة  اتفاقي الى 
ــر  االجتماعي.وذك ــان  للضم
بيان ألمانة مجلس الوزراء « ان 
واعانة  الطبية  الرعاية  قانون 
والشيخوخة  البطالة  حاالت 
ــة  واألموم ــل  العم ــات  واصاب
ــات  ــة، واالعان ــز والورث والعج
ــة يتضمن إضافة الى  العائلي
ــر  ــن غي ــني م ــاواة املقيم مس
الوطنيني في املعاملة». وتابع 
البيان « ان القانون ينص على 
ــل كل دولة عضواً في  ان تكف

ــا هذا  ــري فيه ــة يس االتفاقي
ــر  ــة توفي ــن االتفاقي ــزء م اجل
ــني  ــخاص احملمي ــة لألش إغاث
ــم تقتضي  ــت حالته إذا كان
ــوع  الن ــن  م ــة  طبي ــة  رعاي
ــمل  الوقائي او العالجي، وتش
املغطاة ألي  ــة  الطارئ احلاالت 
ــة، وكذلك احلمل  حالة مرضي
ــار الى  والوضع واثارهما».واش
«ان على كل دولة عضو يسري 
ــزء من االتفاقية  فيها هذا اجل
توفير اعانة املرض لألشخاص 
ــمل احلالة  ــني، كما تش احملمي
ــاة العجز عن  ــة املغط الطارئ
ــل نتيجة اإلصابة مبرض  العم

ــب  ــب حس الكس مع توقف 
تعريفه في القوانني او اللوائح 
ــى صعيد متصل  الطبية».عل
ــوزراء جلنة  ــكل مجلس ال ش
لتقييم ومحاسبة املسؤولني 
عن سوء األداء وتقدمي اخلدمات 
ــر  ــات غي ــوزارات واجله ــي ال ف
واحلكومات  ــوزارة  ب ــة  املرتبط
ــي ضوء تقارير  احمللية كافة ف
ــر بيان لالمانة  موضوعية.وذك
العامة جمللس الوزراء « ان قرار 
ــوزراء نص على رفع  مجلس ال
ــة مختصة  ــر الى جلن التقاري
برئاسة ممثل عن ديوان الرقابة 
ــة  وعضوي ــادي  االحت ــة  املالي

ــة  ــة العام ــن األمان ــني ع ممثل
النزاهة  ــة  الوزراء وهيئ جمللس 
للتنسيق بني  العليا  والهيئة 
احملافظات، كما تتولى اللجنة 
ــة الى  ــر موضوعي ــع تقاري رف
ــيد رئيس مجلس الوزراء  الس

للبت فيها.
ــر وجه مجلس  ــن جانب اخ م
ــة  املالي وزارة  ــام  قي ــوزراء  ال
ــة  ــة الباراملبي ــل اللجن بتموي
ــغ  باملبل ــة  العراقي ــة  الوطني
ــاركة في  ــه ملش ــذي حتتاج ال
ــي  ــيوية ف ــاب االس دورة األلع
ــية  االندونيس ــة  العاصم

جاكارتا.

@÷aä»€a@‚b‡ö„a@ÊÏ„b”@ Îäífl@Û‹«@÷ÖbñÌ@ıaâãÏ€a@è‹©
Ô«b‡nu¸a@Êb‡ö‹€@bÓ„Ü€a@7Ìb»Ωa@ÚÓ”b–m¸

مواطنون واعالميون يتقدمون بالشكر والتقدير الى املالكات الطبية 
في مستشفى اإلمام علي ( ع ) في مدينة الصدر ببغداد وعلى رأسهم 
الشعبة  مدير  منهم  املقدمة  وفي  القسطرة  شعبة  في  العاملون 
الدكتور ( ماجد رحيمه الزيدي ) والدكتور ( مصطفى محمد ) مقيم 
خليل  اشرف   ) فني  ومعاون   ( زاير  سعدون  عادل   ) فني  ومعاون  دوري 
( ذكرى علي  . شعاعي  م  و   ( راضي  ( علي رحيم  راضي) ومعاون فني 
حسني ) وم . ( ماهرة وجدان محمد عبد السادة ) وفيزياوية ( وصفية 
جهود  من  به  يقومون  ملا   ( صدام  هبة   ) وفيزياوية   ( ياسني  جميل 

مشكورة وعمل مخلص واداء طبي رائع خلدمة املرضى واملراجعني .

ÖÏË¶a@o◊âÏi

fib‡«¸a@ÒÖbÌä€@Ú�0a@…‡©@@È‰‡ô@ıÔí‰mÎ@oÌäÿm@ø@H?ÿé€a@>Ói@ ÎäíflI@|nn–m@ÚÓ€ÎÜ€a@›ƒ‰ßa@Ú«Ï‡©

للمشروع دور كبري بتحريك 
عجلة السوق واالقتصاد 
والحد من البطالة بخلقه 

لفرص عمل واسعة

بغداد / البينة اجلديدة
نظمت وحدة األخالقيات الطبية في دائرة صحة بغداد / الكرخ وعلى قاعتها  الرئيسية اجتماعها األول للجنة 
العليا لألخالقيات الطبية في الدائرة وبرعاية وبأشراف مباشر من قبل مدير عام الدائرة الدكتور جاسب لطيف 
احلجامي وبحضور ممثل عن ثقابة االطياء وأطباء األسنان , الصيادلة والتمريض , منظمات اجملتمع املدني ممثل عن 
احلوزة الدينية الشريفة فضال عن مسؤولي وحدات األخالقيات الطبية في دوائر الصحة .وأكد احلجامي وخالل 
كلمة ألقاها :على أهمية هذه الوحدة وعملها الدؤوب والتنسيق بالعمل في املستقبل ملا تتضمنه أخالقيات 
الطبية من األهمية العليا في العالج الذي هو تعامل انساني أكثر مما هو عالجي مما ينعكس ايجابيا على صحة 
املريض واملراجع مؤكدا : ان هذه املسؤولية اإلنسانية ليست مقتصرة على املالكات الطبية والتمريضية وإمنا 
التعامل  تامة من خالل  وبصحة  املريض معافى  ليخرج  وهندسية وخدمية  إدارية  اجلميع من مالكات  تشمل 
دليل  شرح  االجتماع  وخالل  مت   : شكري  ابتهال  الدكتورة  الوحدة  مسؤولة  وأوضحت   ، التضامني  اإلنساني 
األخالقيات الطبية في املؤسسات الصحية ومنها: تعريف مقدم اخلدمة الصحية وواجباته نحو املرضى ونحو 
مجتمعه ومهنته ونفسه , أخالقيات التعليم والتعلم على املرضى , أخالقيات التوثيق والتصديق , أخالقيات 
التعامل مع األمراض املعدية واحلاالت االسعافية والعامل مع املستجدات في املمارسات الصحية ومسؤوليات 

املرضى وذويهم جتاه مقدم اخلدمة الصحية واملؤسسة الصحية وحقوق مقدم اخلدمة الصحية .

@bÓ‹»€a@Ú‰v‹€@b»çÏfl@b«b‡nua@Û«äÌ@Ôflbvßa
ÚÓzñ€a@pbéç˚Ωa@ø@ÚÓj�€a@pbÓ”˝Åˇ€

@@CÒÜÌÜ¶a @Ú‰Ój€aD @Ú–Ózï @äÌä§ @Ú˜ÓÁÎ @èÓˆâ @‚Ü‘nÌ @
@ÒâaãÏ€ @‚b»€a @ìn–Ωa @knÿΩ @Òâbßa @ÒbçaÏΩaÎ @ãb»n€bi
@bËÓjén‰fl @Üyc @ÒbœÏ€ @Ÿ€áÎ @‚˝«¸aÎ @pb”˝»€a @O @ÚÓ‹ÅaÜ€a
@âÏñflI @Ú–ñi @›‡»Ì @à€a @H›ÓËç @èÓº @ÂéyI @‚ÏyäΩa
@›u˛a @ÍbœaÎ @à€aÎ @‚˝«¸aÎ @pb”˝»€a @·é‘i @HøaäÀÏmÏœ
@È‰ÿçaÎ @Ú»çaÏ€a @Ènªäi @âbj€a @ÍÜ‡ÃmN @fibö« @ûäfl @äqc

N@ÊÏ»uaâ@ÈÓ€a@b„gÎ@!@b„gÎ@Èmb‰u@Âfl@|Óé–€a

@‚b»€a@ìn–Ωa@knÿfl@µa@ÒbçaÏflÎ@ÚÌå»m
ÚÓ‹ÅaÜ€a@ÒâaãÏ€

البينة اجلديدة / خاص
ظهرت في اآلونة االخيرة حرائق في مناطق القصب 
احد  احلويزة،  هور  من  الشمالي  اجلزء  في  الكثيف 
اهوار جنوب العراق واحد املواقع الطبيعية االربعة 
مواقع  من  موقع  واًول  العاملي،  التراث  ممتلك  ضمن 
اجزاء  جلفاف  نتيجة  العراق،  في  رامسار  اتفاقية 
املياه الشديدة وانخفاض  ندرة  واسعة منه بسبب 

الى  وصلت  والتي  الهور  الى  املائية  التدفقات 
استثنائي،  وبشكل  العام  هذا  الدنيا  مستوياتها 
في  املسبوقة  غير  احلرارة  درجات  ارتفاع  وساهم 
على  سلبي  بشكل  هذا  واثر  احلرائق،  هذه  انتشار 
الوضع الصحي للسكان احملليني والتنوع االحيائي 
جراء  من  بالهواء  ملحوظ  تلوث  مع  املنطقة،  في 
تصاعد الدخان الناجم عن هذه احلرائق.وبدورنا نوجه 

دعوة للوكاالت العاملية واملنظمات الوطنية والدولية 
لتقدمي الدعم واالغاثة لسكان تلك املناطق وتوفير 
مياه الشرب لهم، واملواد الغذائية الضرورية واعالف 
ومساعدتهم  عنهم  الضرر  لتخفيف  للمواشي 
العراق  بني  التعاون  الى  وندعو  االزمة  في جتاوز هذه 
وجمهورية ايران االسالمية لتوفير االطالقات املائية 

من اجلانبني حلماية املوقع.

@ÚÓˆbΩa@ÖâaÏΩa@ÒâaãÎ@Âfl@âÖbï@ÊbÓi

النجف االشرف / البينة اجلديدة / علي شريف
اقامت هيئة االعالم واالتصاالت في محافظة النجف االشرف دورة في مجال 
ادارة التواصل والتخطيط  على قاعة الهيئة حاضر فيها مدير البيت الثقافي 
النجفي صفاء السلطاني٠ وقال مدير مكتب الفرات االوسط لهيئة االعالم 
واالتصاالت سند العبادي:تعتبر هذه الدورة من الدورات التخصصية لتطوير 
(العراق  وسميت  األوسط  الفرات  محافظات  في  الهيئة  موظفي  مهارات 
املهنية  للبناء الصحيح للكوادر  بيتنا) انطالقا من األسس االستراتيجية 
من  نخبة  فيها  حاضر  وقد  واالتصاالت  اإلعالم  قطاع  موظفي  وشملت 
السيد صفاء  الدورة  التخصصات٠من جانبه قال مدرب  األساتذة مبختلف 
الكوادر  النجفي: من أجل تطوير  الثقافي  البيت  - مدير  مهدي السلطاني 
اخملتصة في مجال اإلعالم واالتصاالت كان للبيت الثقافي تعاون مشترك مع 
التدريبية حول  الدورة  وكانت محاور  احملافظة  واالتصاالت في  اإلعالم  هيئة 

والتواصل والتخطيط الشخصي ٠

@ b�”@Ô–√ÏΩ@ÒâÎÖ@·Ó‘m@“äë¸a@—v‰€a@ø@p¸bñm¸aÎ@‚˝«�a@Ú˜ÓÁ
p¸bñm¸aÎ@‚˝«¸a

البينة اجلديدة / منال العزاوي
مكتب  في  االنسان  حقوق  مديرية  عقدت 
قاعة  وعلى  الداخلية  لوزارة  العام  املفتش 
امس  يوم  اخلفاجي  احمد  الفريق  الشهيد 
بحضور  صباحا  العاشرة  الساعة  في  األثنني 
اجتماعا  واملنتسبني  الضباط  من  غفير  عدد 
بعض  منها  تعاني  التي  املشاكل  ملناقشة 
وايجاد  شكاواهن  في  والنظر  املنتسبات 

احللول الناجعة لها وتذليلها ، اذ مت االستماع 
لهن بصدر رحب وما يعانني من مشاكل ومن 
الفحوصات  اجور  استيفاء  يتم   انه  ضمنها 
والعالجات واجراء العمليات اجلراحية  من قبل 
مبلغ  خصم  يتم  بانهن  علما  املستشفيات 
وقد  األمر  لهذا  الشهري شخصيا  راتبهن  من 
املعنيني لغرض مفاحتة  مت تسجيلها من قبل 

وزارة الصحة بهذا املوضوع .

@ÚÓ‹ÅaÜ€a@ÒâaãÏ€@‚b»€a@ìn–Ωa@knÿfl@ø@Êbé„�a@÷Ï‘y@ÚÌäÌÜfl
pbjén‰Ωa@›◊bífl@Úí”b‰Ω@b«b‡nua@Ü‘»m
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@µa@ÚÓflÏ‘€a@Âfl
@µa@ÚÓfl˝ç¸a
ÚÓ‡Ó‹”¸a

ــرائيل ومن ثم  ــني مصر وإس ــالم ب ــت البداية معاهدة الس كان
ــاد واالنفتاح،  ــن ثم عوملة االقتص ــدات التي تبعتها، وم املعاه
ــداث إلى احتالل  ــة فقرا يجر فقرا وتوالت األح فكانت النتيج
ــدان املنطقة. وها  ــراب الذي عم بل ــراق والربيع العربي واخل الع
ــطينية وتضرب غزة  ــاول قتل القضية الفلس ــرائيل حت هي إس
ــب بعضها العداء،  ــعرت بامللل، والدول العربية تناص كلما ش
ــلحة،  ــراء األس ــدوالرات في التخريب وش ــارات ال ــدرت ملي وأه
ــح اجلميع يعيش  ــران وتابعيها، حتى أصب ــت األبواب إلي وفتح
حالة خوف وترقب من هو الذي سينهار تاليا.وبعد ذلك، جند من 
ــبب». هل يا ترى لو ظلت القومية  يقول «القومجيون هم الس
ــعارات التي يقولون عنها فارغة هي التي حتكم تصرفات  والش
ــعار  ــدث ما حدث؟ كل زعيم عربي رفع ش ــرب، هل كان يح الع
ــتنهار أوال  ــي أوال» فكانت النتيجة أن دولته وجيرانها س «دولت
ــاهدوا  ــطني، ثم ش ــا، ومن ثم قالوا ليس لنا عالقة بفلس وتالي
ــطينية ليفرقوا العرب  ــتغل األعداء القضية الفلس كيف اس
ــعار «بلدي  ــم اليوم يرون نتيجة ش ــوا منهم أعداء. وه ويجعل
ــاك من يتظاهر بأنه ال يرى وينكر  ــام أعينهم، وال زال هن أوال» أم
ــرب جميعا.وعندما طرح  ــيقضي على الع ــعار س أن هذا الش
مقترح ضم اليمن إلى مجلس التعاون اخلليجي، رفض البعض 
ألنه بلد فقير. كان أيام القومية العربية من له صوت وسطوة، 
ــن يرجتف خوفا ويجلب العدو إلى قلب البالد  ولم يكن هناك م
ــة ليدافع عنه، وكانت هناك محاوالت لتطوير الصناعة  العربي
ــارة احلرة،  ــان التج ــا أمام طوف ــم توقفت جميعه ــة ث والزراع
وكانت هناك خطط للتحرير كللت بحرب رمضان ١٩٧٣، وكان 
مستوى احلماس عاليا، ولو استمر ذلك التيار القومي ملا وصلنا 
ــوم. وكان هناك جمال عبدالناصر وامللك  إلى ما وصلنا إليه الي
ــيخ زايد وجميعهم يؤكدون على  ــر عرفات والش فيصل وياس
ــه طاملا أن هناك  ــي، وجميعهم يعرفون أن ــدة الصف العرب وح
إسرائيل، فلن تستقر أية دولة وتنهض، حتى حتول اخلطاب إلى 
ــاب مهادنة وتراجع وفتح األبواب للمبعوثني األمميني الذين  خط
ــنت واحلروب.اليوم، يدرك  ــعال الف كانت مهمتهم الوحيدة إش
ــعارات القومية التي قالوا عنها فارغة كان  اجلميع أن ترك الش
ــالميني للظهور واالنتشار  اخلطأ األكبر، فقد أتاحوا اجملال لإلس
وسمحوا ألنفسهم أن يكونوا أدوات بيد اإلمبريالية، وتقهقرت 
ــا فقط. وهذا  ــار همها حماية حدوده ــها وص الدول على نفس
موقف يشجع تركيا على التوغل إلى الداخل العربي ويشجع 
ــطينية وعينها  ــام مزيد من األرض الفلس ــرائيل على الته إس
ــعارات  ــطينية.لم تنجز الش ــي الفلس ــد األراض ــا بع ــى م عل
ــدا منيعا ضد  ــا على األقل كانت س ــة الكثير، ولكنه القومي
التخلف والرجعية واندالع حروب تنكل بالناس وترتكب مجازر 
ــواع جديدة من الوحوش  ــرد مثلها في التاريخ. وظهرت أن لم ي

تأكل األطفال أمام أمهاتهم وحترق وتذبح. 

سهى الجندي

رأي

وكاالت / البينة اجلديدة
ــك محمد  ــل املغربي املل ــز العاه رك
ــة متلفزة  ــادس مطوال في كلم الس
مساء االحد على «الشأن االجتماعي» 
ــى القيام «بإعادة  وحض احلكومة عل
ــاملة وعميقة» خصوصا  هيكلة ش
ــة والتعليم. ــق بالصح ــا يتعل في م

ــبة  ــي كلمته مبناس ــك ف ــرح املل وص
ــرش انه  ـــ١٩ العتالئه الع ــرى ال الذك
ــرب وما حتقق  ــا أجنزه املغ و»إذا كان م
للمغاربة، على مدى عقدين من الزمن 
ــاح واالعتزاز، فإنني  يبعث على االرتي
ــيئا  ــت، أحس أن ش ــس الوق ــي نف ف
ــال االجتماعي». ــا ينقصنا، في اجمل م

ــد العاهل املغربي برامج الدعم  وانتق
واحلماية االجتماعية التي «تُرصد لها 
عشرات املليارات من الدراهم مشتتة 
ــن القطاعات الوزارية ...  بني العديد م
وتعاني من التداخل وضعف التناسق 
ــا على  ــدم قدرته ــا وق ــا بينه ــي م ف
استهداف الفئات التي تستحقها».

ودعا أيضا الى تسريع اقامة «السجل 
ــو نظام وطني  االجتماعي املوحد وه
لتسجيل االسر لتستفيد من برامج 
ــا الى «إعادة  الدعم االجتماعي» ودع
ــة للبرامج  ــاملة وعميق ــة ش هيكل
ــات الوطنية».ودعا العاهل  والسياس

ــل املزيد  ــى فع ــة إل ــي احلكوم املغرب
ــة  االجتماعي ــكالت  املش ــة  ملواجه
ــي الوقت  ــة ف ــة باململك واالقتصادي
ــن الفوارق  ــه البالد م ــذي تعاني في ال
ــاوز  بتج ــك  املل ــد  االجتماعية.وتعه
ــروف املالئمة  ــر الظ ــات وتوفي املعوق
لتنفيذ البرامج التنموية وخلق فرص 
ــش الكرمي، ودعا  ــل وضمان العي العم
ــن اخلالفات.وقال  ــع ع ــة للترف املغارب
ــي «إن الوطنية احلقة  ــل املغرب العاه

ــدة والتضامن، وخاصة في  تعزز الوح
ــة األحرار  ــة. واملغارب ــل الصعب املراح
ــات الظروف، رغم  ــر فيهم تقلب ال تؤث
ــم إميانا  ــا. بل تزيده ــاوتها أحيان قس
ــوي عزمهم على  ــم، وتق ــى إميانه عل
ــة الصعاب، ورفع التحديات». مواجه

ــق  واث ــه  إن ــي  املغرب ــل  العاه ــال  وق
ــاة  ــمحوا لدع ــن يس «ل ــة  املغارب أن 
ــة وبائعي األوهام  ــلبية والعدمي الس
باستغالل بعض االختالالت للتطاول 

أو  ــتقراره  واس ــرب  املغ ــن  أم ــى  عل
لتبخيس مكاسبه ومنجزاته. ألنهم 
ــر األكبر من إشاعة  يدركون أن اخلاس
الفوضى والفتنة هو الوطن واملواطن 
ــنواصل  ــواء».وأضاف «س على حد س
ــويا، لتجاوز  ــير معا، والعمل س الس
ــة،  واملوضوعي ــة  الظرفي ــات  املعيق
ــة، ملواصلة  املالئم ــروف  الظ ــر  وتوفي
التنموية،  ــاريع  واملش البرامج  تنفيذ 
ــغل، وضمان العيش  وخلق فرص الش

ــي الترفع  ــال «ينبغ ــع قائ الكرمي».وتاب
ــة، والعمل على  عن اخلالفات الظرفي
ــير  ــان الس ــني أداء اإلدارة، وضم حتس
ــزز  يع ــا  مب ــات،  للمؤسس ــليم  الس
اجملتمع،  ــل  داخ ــة  والطمأنين ــة  الثق
ــا األحزاب إلى  وبني كل مكوناته».دع
ــابة،  ــدة ش ــب جدي ــتقطاب نخ اس
ــوم مبجهودات من  ــال «األحزاب تق قائ
ــا. إال أنه يتعني  ــوض بدوره أجل النه
ــدة،  ــب جدي ــتقطاب نخ ــا اس عليه
وتعبئة الشباب لالنخراط في العمل 
السياسي، ألن أبناء اليوم، هم الذين 
ــات اليوم.  ــاكل ومتطلب يعرفون مش
ــا العمل على جتديد  كما يجب عليه
ــتغالها».وقال  اش ــات  وآلي ــاليب  أس
ــأن االجتماعي  العاهل املغربي «الش
ــغال  وانش باهتمام  ــدي  عن ــى  يحظ
ــان. فمنذ أن  ــك وكإنس ــني، كمل بالغ
ــم اإلصغاء  ــا دائ ــرش، وأن ــت الع تولي
ــض اجملتمع... ودائم العمل واألمل،  لنب
من أجل حتسني ظروفهم».ودعا امللك 
ــه أيضا  ــادس في كلمت ــد الس محم
ــة قوية لبرامج دعم  الى «إعطاء دفع
ــكل  النظر، بش ــادة  ــة» و»إع الدراس
ــة  الوطني ــة  املنظوم ــي  ف ــذري،  ج
للصحة، التي تعرف تفاوتات صارخة، 

وضعفا في التدبير».

وكاالت / البينة الجديدة
ــي في جلسة  منح البرملان التونس
ــبت املاضي الثقة  عقدت ليل الس
ــد الذي عينه  ــر الداخلية اجلدي لوزي
ــط ازمة  رئيس احلكومة مؤخرا وس
ــهدها البالد  ــادة تش ــية ح سياس
احلكومة.وكان  باستقالة  ومطالب 
ــية يوسف  رئيس احلكومة التونس
ــام الفراتي  ــنيّ هش ــاهد قد ع الش
ــي  للطف ــا  خلف ــة  للداخلي ــرا  وزي
ــل حزيران/ ــل اوائ ــذي اقي ــم ال براه
يونيو على خلفية جدل اثاره مقتل 
ــرات املهاجرين وغالبيتهم من  عش
التونسيني في جزيرة قرقنة (شرق).
ــي  ــة للفرات ــا الثق ــح ١٤٨ نائب ومن
ــا وحتفظ  ــراض ١٣ نائب ــل اعت مقاب
ــة  الثق ــح  ــاء من نواب.وج ــة  ثماني
ــي وقت  ــة اجلديد ف ــر الداخلي لوزي
ــاهد  ــه الضغط على الش تزايد في
ــتقالته بسبب استمرار  لتقدمي اس
ــة  واالقتصادي ــية  ــة السياس االزم
ــران اعلنت  ــي ٦ حزي ــي البالد.وف ف

ــية اقالة  ــة احلكومة التونس رئاس
ــدل غازي  ــر الع ــني وزي ــم وتعي براه
اجلريبي مكانه باالنابة.وعلل رئيس 
احلكومة التونسية اختيار الفراتي 
ــر  معايي ــة  ثالث ــى  ال ــه  باحتكام
ــاءة وثانيها القرب من  «أولها الكف
ــا البعد  ــة األمنية وثالثه املؤسس
عن التجاذبات السياسية».واوضح 
ــدمي الوزير  ــي كلمة لتق ــاهد ف الش
ــد من ان  ــواب «ال ب ــد امام الن اجلدي
ــة محايدة  ــة االمني تكون املؤسس
ــذه  ــف وه ــن كل توظي ــدة ع وبعي

نظرتنا للمؤسسة االمنية».
ــي  ــة التوافق السياس وأضاف «قل
ــل التحوير الوزاري اجلزئي. لكن  عط
تعيني وزير الداخلية ال ميكن أن نصبر 
ــار الى ان وزير الداخلية  عليه».واش
اجلديد سيعمل وفقا خلارطة طريق 
ــة االرهاب. ــا مكافح ــن اولوياته م
ــية على  ــة التونس ــد احلكوم وتؤك
ــتقرار الوضع االمني مع الدعوة  اس
ــتمرة. وفي ٨ متوز  الى اليقظة املس

احلالي استهدف هجوم دورية أمنية 
ــع اجلزائر  ــة م ــة حدودي ــي منطق ف
ــتة عناصر أمن  ــرب) قتل فيه س (غ
وجرح ثالثة آخرون، وأعلنت «كتيبة 
ــؤوليتها عنه. عقبة بن نافع» مس
ــا  ــغ ٥٢ عام ــي البال ــغل الفرات وش
ــون منصب مدير ديوان  واجملاز بالقان
ــة منذ عام ٢٠١٥. كما  وزير الداخلي
ــتير  ــغل منصب محافظ املنس ش
(شرق) عام ٢٠١١.ومنذ اشهر تطالب 
ــي تونس  ــية عدة ف ــزاب سياس أح
ــداء تونس  ــا جناح في حزب ن بينه
ــي جنل  بزعامة حافظ قائد السبس
ــي  ــس الباجي قائد السبس الرئي
اضافة الى االحتاد العام التونسي 
للشغل باستقالة الشاهد بسبب 
ــاكل االقتصادية التي تعاني  املش
ــة نداء  ــت كتل ــا البالد.وطالب منه
ــبت الشاهد  تونس البرملانية الس
ــة في حكومته كاملة  بطرح الثق
ــان في مدة ال تتجاوز ١٠  أمام البرمل

أيام.
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وكاالت / البينة الجديدة
ــد  ــري عب ــس املص د الرئي ــدَّ ج
ــوم األحد  ــي، ي لفتاح السيس

ــه املصاحلة مع  ــي ، رفض املاض
ــلمني.  ــوان املس ــة اإلخ جماع
ــه خالل  ــي كله ل ــك ف ــاء ذل ج

ــوم الثاني واألخير من املؤمتر  الي
ــباب  ــادس للش ــي الس الوطن
ــا  نقله ــرة،  القاه ــة  بجامع

ــب  املصري.وعق ــون  التلفزي
ــؤال بشأن  ــي على س السيس
دعوات املصاحلة مع اإلخوان في 
ــال: «جنابه اإلرهاب بال  مصر قائ
هوادة، دون أن نلجأ للمصاحلات 
والدين».وأضاف  للدولة  حمايةً 
ــو الذي  ــده ه ــعب وح أن «الش
سيقرر مسألة املصاحلة»، من 
دون حتديد طرف املصاحلة اآلخر. 
ــبق أن أعلن السيسي، في  وس
أكثر من مناسبة، أن قرار احلوار 

مع اإلخوان «بيد الشعب».
ــي، في عام ٢٠١٤،  وفاز السيس
ــية بعد  ــات رئاس ــأول انتخاب ب
ــي  ــدأ ف وب ــي،  ــة مبرس اإلطاح
ــية  ــران املاضي والية رئاس حزي
ــنوات. ثانية وأخيرة من أربع س
ــات  جناي ــة  محكم ــت  واحال
ــا  متهم  ٧٥ أوراق   ، ــرة  القاه

ــدا للحكم  ــي متهي ــى املفت إل
ــة فض  ــي قضي ــم ف بإعدامه
ــادات وأعضاء في  اعتصام لقي
ــلمني  املس ــوان  اإلخ ــة  جماع
ــط  ــة مبحي ــن للجماع ومؤيدي
ــة في  ــة العدوي ــجد رابع مس
ــرق القاهرة في عام  ــمال ش ش
النطق  ــة  ــررت احملكم ٢٠١٣.وق
ــن ايلول  ــم في الثامن م باحلك
وقالت مصادر قضائية  املقبل. 
ــة صدر حضوريا  إن قرار اإلحال
ــا وغيابيا على  ــى ٤٤ متهم عل
ــم ٣١ متهما. ــني وعدده الباق
ــود القضية إلى عام ٢٠١٣،  وتع
ــن  م اآلالف  ــم  اعتص ــا  عندم
ــي  ــوان ف ــم اإلخ ــار تنظي أنص
ميدان رابعة في منطقة مدينة 
نصر بالقاهرة، في أعقاب عزل 
الرئيس األسبق محمد مرسي.

ــتقرار  االس ودفعت حالة عدم 
ــني  ــى ب ــداد القتل ــاع أع وارتف
ــش إلى حتذير  املتظاهرين، اجلي
ــو  ــن يولي ــي األول م ــي ف مرس
ــيتدخل  ــام ٢٠١٣ من أنه س ع
ــق إذا لم  ــة طري ــرض خارط لف
الشعبية  للمطالب  يستجب 
ــاعة وينهي األزمة  خالل ٤٨ س
ــي  ف ــية.وحوكم  السياس
ــا بينهم  ــة ٧٣٩ متهم القضي
ــد العام جلماعة اإلخوان  املرش
محمد بديع.ومن بني من أحيلت 
ــي  للمفت ــا  حضوري ــم  أوراقه
ــة  ــي جماع ــارز ف ــادي الب القي
ــام العريان والوزير  اإلخوان عص
ــامة  ــي أس ــي حكومة مرس ف
ــر  الب ــن  وعبدالرحم ــني  ياس
مفتي اجلماعة والداعية املؤيد 

للجماعة صفوت حجازي.
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وكاالت / البينة الجديدة
ــم   باصواته ــون  الناخب ــي  ادل
ــي في مالي  ــوم   االحد املاض ي
ــم  ــي حاس ــراع رئاس ــي اقت ف
التفاق السالم املوقع في ٢٠١٥ 
ــه آثار على  ــيكون لتطبيق وس
ــاحل التي ما  كل منطقة الس
ــد اجلهاديني  ــت توجه تهدي زال
ــات  عملي ــن  م ــم  الرغ ــى  عل
ــنوات  التدخل الدولية في الس
ــتقبل  االخيرة.واس ــس  اخلم
ــز اقتراع  ــى ٢٣ الف مرك حوال
الناخبون من الساعة الثامنة 
ــاعة ١٨:٠٠ بالتوقيت  الى الس
احمللي وتوقيت غرينتش، بينما 
يتوقع ان تعلن النتائج االولية 
ــى انتهاء  ــاعة عل ــد ٤٨ س بع
ــج  النتائ ــتعلن  التصويت.وس
ــي الثالث  ــمية املوقتة ف الرس
من آب على ابعد حد قبل دورة 
ثانية محتملة في ١٢ آب.ودعي 
ــن ثمانية ماليني ناخب  اكثر م
في هذا البلد الشاسع املغلق 
في غرب افريقيا ويضم حوالى 
ــرين اتنية، الى التصويت  عش
ــوا يريدون  ــا اذا كان ــرروا م ليق
متديد والية الرئيس ابراهيم ابو 
بكر كيتا (٧٣ عاما) او انتخاب 
ــيه الـ٢٣ وبينهم  احد منافس
ــومايال  س ــارض  املع ــم  زعي
ــي  ــدة ه ــرأة واح ــي وام سيس
ــرة  ــا ندياي.وتنتظر االس جينب
ــكريا  ــودة عس ــة املوج الدولي
ــية التي  ــوة برخان الفرنس بق
ــا لعملية  ــت املهمة خلف تول

سرفال التي اطلقت في ٢٠١٣ 
وجنود حفظ  ــني،  اجلهادي ضد 
السالم التابعني لالمم املتحدة، 
ــراع احياء  ــن الفائز في االقت م
ــالم املوقع في ٢٠١٥  اتفاق الس
ــكر احلكومي  ــل املعس من قب
ــابقة التي  وحركة التمرد الس
وتأخر  الطوارق،  يهيمن عليها 
ــم من هذا  ــى الرغ تنفيذه.وعل
اعمال  ــتمر  ــم تس ل ــاق،  االتف
ــدت من  ــط بل امت ــف فق العن
ــطها  ــى وس ــالد ال ــمال الب ش
وجنوبها ثم الى بوركينا فاسو 
واختلطت  ــني،  اجملاورت والنيجر 
في بعض االحيان مع النزاعات 
ــكان.وقال  بني مجموعات الس
ــة االمم املتحدة في  ــس بعث رئي
النظيف  ــح  مالي محمد صال
ــمحت  ــات ٢٠١٣ س ان انتخاب
ــتوري»،  ــادة النظام الدس «باع
ــى املاليني  ــي ٢٠١٨ عل ــن ف لك
ــة  «العملي ان  ــوا  يثبت ان 
ــن العودة  ــة ال ميك الدميوقراطي
ــيرا الى ان الوضع  عنها»، مش
ــا».وذكر  في البالد ما زال «هش
ــات  ان عملي ــن  م ــون  صحافي
ــاعة  ــراع بدأت بعيد الس االقت
الثامنة في مركز مدرسة قدمية 
في باماكو حيث ادلى الرئيس 
ــه بصوته.وقال  ــة واليت املنتهي
ــو مدرس في  ــا كامارا وه موريب
ــة والثالثني من العمر  اخلامس
«لدي بطاقتي وساصوت لبلدي 
وللشخص الذي احبه كرئيس 

النني موامن مثل اآلخرين». 

وكاالت / البينة الجديدة
دونالد  ــي  ــس االميرك الرئي ــدى  اب
للتسبب  االحد استعداده  ترامب 
ــد اذا لم  ــي» جدي ــلل فدرال بـ»ش
ــروعه  مش ــون  الدميوقراطي ــد  يؤي
ــر  ــا عب ــدود وخصوص ــني احل لتأم
ــيك. املكس ــع  م ــدار  ج ــييد  تش

ــتعدا  ــاكون مس وغرد ترامب «س
ــم يعطنا  ــة اذا ل ــالق احلكوم الغ
الدميوقراطيون اصواتهم من اجل 
ــمل اجلدار». امن احلدود والذي يش

واضاف «علينا التخلص من جوائز 
ــف واالفراج...  ــب والتوقي اليانصي
ــة املطاف الى  ــه في نهاي وان نتج
ــى (مبدأ)  ــام للهجرة يقوم عل نظ
االستحقاق»، في اشارة الى نظام 
ــطة  بواس الدائمة  ــة  االقام منح 
ــعى ترامب ايضا الى  القرعة.ويس

احلد من لم شمل العائالت واضاف 
ــني يأتون  ــى اناس رائع «نحتاج ال
ــب في ٢٣  ــع ترام ــى بالدنا».ووق ال
ــل الدولة الفدرالية  اذار قانون متوي
ــلال فدراليا كان  متجنبا بذلك ش
ــيكون الثالث منذ بداية العام. س

ــوية التي توصل  ــذه التس لكن ه
اليها اجلمهوريون والدميوقراطيون 
ــرا لترامب ما  ــرق كثي ــي لم ت والت
ــدم توقيع  ــى التهديد بع دفعه ال
القانون، تسري فقط حتى نهاية 
ــس  الرئي ــة  ذريع ــت  ايلول.وكان
ــوية  يومها عدم التوصل الى تس
ــدود في  ــن احل ــرة وام ــول الهج ح
ــا عدم موافقة  القانون، وخصوص
ــى ما طالب به من  الكونغرس عل
ــدار طويل على  ــييد ج متويل لتش
ــيك.وحصل  املكس ــع  م ــدود  احل

ــى ١٫٦ مليار دوالر  ــب فقط عل ترام
ــياجات او لتجديد بضع  ــاء س لبن
ــرات الكيلومترات، بعيدا من  عش
ــب  ــي كان يطال ــارا الت ـــ٢٥ ملي ال
ــد ترامب أن يقر الكوجنرس  بها.يري
ــريعا يحل مشكالت الهجرة،  تش
مبا في ذلك اجلدار احلدودي، وتغيير 
ــيرات  التأش ــص  تخصي ــد  قواع
ــرة.وأدت  ــود الهج ــا من قي وغيره
األزمات بسبب مستويات اإلنفاق 
والهجرة إلى وقف عمل احلكومة 
األميركية ملدة ثالثة أيام، معظمها 
كان خالل عطلة نهاية األسبوع، 
ــون الثاني  ــهر يناير/كان ــالل ش خ
ولعدة ساعات خالل شهر شباط.

ــب ٢٥ مليار دوالر لبناء  وطلب ترام
اجلدار احلدودي جرى تخصيص ١٫٦ 

مليار دوالر منها حتى اآلن.
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فالح الربيعي

ــا مصدوم  ــذا البحث وان ــى كتابة ه ــت عل عزم
ــك  ــال.. وبني الش ــة واخلي ــم, واحلقيق ــني الوه ب
ــني الدالتني في امر  ــني, طاملا اصبحتا هات واليق
ــة الزائفة  ــالل الدميقراطي ــع احلزين من خ الواق
ــا االمريكان وفرضوها عنوة  املزيفة, التي ادخله
ــة جديدة, بعد يوم  ــعبا, وحكوم على العراق ش
٢٠٠٣/٤/٩.. ذلك اليوم  االسود الكئيب العصيب 
الذي جعل موازين بلد اصيل مثل (العراق) واهله 
ــيأتي اليوم  ــا على عقب.. ولكن س خافضارأس
ــرأس دوما بعد  ــوف يعود مجده رافعا ال الذي س

زوال اكوام من احلثاالت.
ــاء  وتعمدت على االنتباه مبا قطف لبعض النس
ــوبات على  ــل الكثير منها, واحملس العراقيات, ب

الهوية العراقية..
ــن اهللا) , بعد فوات االوان مبا  ــي عصمه (اال اللوات

أصاب العراق.. وضرب كيانه من العنق.
املعروف عن الشذوذ اخللقي واالخالقي, وانتشاره 
ــعوب العالم ومنذ القدم.. ولكن تختلف  في ش

احلاالت من هنا.. وهناك.
ومن خالل هذه احلالة املرفوضة اصال في االسالم 
قطعا. فقد استغلها االستعمار الغربي وفرض 
نواياه ومخططاته اخلبيثة على حتطيم االسالم 
ــرة بعد  ــا الفت ــث, وخصوص ــر احلدي ــي العص ف
ــواره املدمر.. من املرأة العربية,  االلفية, بادئا مش
ــتعمار  ــد توغل هذا االس ــة, بع ــا العراقي ومنه
البغيض بني نقاط الضعف, والفجوات املتباينة 

في قلب االسالم, واملسلمني.
ــأن احلرب  ــا قليال ب ــذا.. اذا ادركن ــالل ه ــن خ وم
ــالح الدين) قد  ــد (ص ــى في عه ــة االول الصليبي
ــالم على احلديد  ــا ضد االس ــدت في حربه اعتم

والنار فقط..
ــرة ونعني  ــة االخي ــرب الصليبي ــي احل ــن ف ولك
ــالح  ــي) قد اعتمدت على س ــتعمار الغرب (االس
ناعم, وليس فيه حديد وال نار ولكنه اشد فتكا 
ــالم من احلديد والنار. ويعتبر هذا السالح  باإلس
ــتعمار املوبوءة  ــر هو (ثقافات االس الناعم املدم

واملسمومة).
ــرفت عليها  ــي اش ــة, والت ــات االفرجني فالثقاف
ــيطرت على  ــة التي س ــونية, والصهيوني املاس
ــالمية قرابة اكثر  ــي البالد االس ــر املدراس ف اكث
ــنة مضت.. والتي كان يضع برامجها  من مئة س
ــرين امثال (االب زومير) بعد ان وضع  رؤساء املبش
ــي مصر.. يوم انزل  ــط (برنامج التعليم) ف مخط
ــنة  ــلم س الغاضبون في هذا البلد العربي املس

١٨٨٢م.
ــالح في هذه احلرب الصليبية  لقد كان اقوى س

ــتعمرين باملرأة  الثقافية هو اهتمام هؤالء املس
ــى التمرد على  ــة حملها عل ــلمة ومحاول املس

تعاليم دينها القومي.
وقد ظن هؤالء املستعمرون بأن املرأة في الشرق 
ــموم ثقافاتهم القذرة,  ــالمي تعبر عن س االس

زهاء اكثر من مئة سنة, وهم ينظمون الدعايات 
القوية املنظمة لتحرير املرأة, ويوهمون ان املرأة 
ــاب, وعدم  ــا لنظام احلج ــلمة بخضوعه املس
االختالط الذي فرضه االسالم.. امنا تظل طيلة 
حياتها سجينة, مستعبدة, ذليلة.. وهذا يعد 
ــورا, ويجب ان يزول  ــي معتقداتهم ظلما وج ف
ــا كان هذا  ــلمة, وم ــق املرأة املس ــذا من عات ه

القصد في حترير املرأة املسلمة حقا...
ــدف االول.. هو تغيير نهجها جتاه  وامنا كان اله
ــالم, وبعد هذا الهدف.. هو كجزء من  دين االس
ــا وفرضها  ــة التي اوجبه ــات الثقافي اخملطط
ــتعمار الغربي.. ومن خالل هذه اخملططات  االس
املشبوهة, عملوا على ان تخرج املرأة املسلمة 
ــمت  ــافرة) هكذا رس ــني اجملتمع ان تكون (س ب
ــها طريقا محكما,  ــة االخيرة لنفس الصليبي

وسارت عليه بنجاح في الشرق االسالمي.
وقد بذر املستعمرون بذور الفساد واالخالقي في 

االوساط العربية واالسالمية.
ــلمة من  ــرأة املس ــزاة امل ــؤالء الغ ــد اخرج ه فق
بيتها, بل سحبوها على وجهها راضية مختارة 
ــتعمرين  ــد ان اقتحمت ثقافة املس طريقها بع
ــل  ــذي جع ــتهتارها ال ــا, واس ــة مباذله لتفرق
ــباب االسالمي (اال من عصمه اهللا) ان يقوم  الش
في طوفان من الشهوات العارمة اجملنونة يتلفت 
ــاء,  ــا ومس ــكان.. صباح ــي كل م ــعور ف كاملس
ــاد  ــة, زائفة.. تلك االجس ــم بعيون جائع ويلته
ــيدات, واآلنسات املثقفات  املبتذلة اجساد الس
الالتي اصبح شغلهن الشاغل.. هو تهيئة هذه 
ــر تقليعة.. ثم عرضها  ــاد, وجتميلها بآخ االجس
ــباب في  ــيب والش (بكل فخر واعتزاز) على الش
ــهوة البهيمية العارمة التي طغى  ــواق الش اس
ــدان الواقعة في  ــض البل ــي بع ــوقها ف رواج س

الشرق االسالمي...
ــة املفزعة...  ــد التأكد من هذه احلقيق والذي يري
فما عليه اال ان يلقي نظرة فاحصة على وسائل 
االيضاح عبر االنترنيت من خالل برامجه, ومواقع 
التواصل االجتماعي اليومي الذي حتصل النفس 

على ما تشتهي, وما تريد..
ــت ..الذي هو في كل بيت, وهو املتكلم  فاألنترني
ــكت, يجد ان جل برامجه في بعض  الذي ال يس
ــال حول املرأة.. (املرأة فقط)  االقطار.. امنا يدور اص
ــاقطة للتحريض  ..فاإلباحة فيه كلها دعوة س
ــيلة) وذلك  بالبحث عن املرأة والتهامها (بأي وس
ــداءات غير اخالقية  ــذه االباحة من ن مبا تثيره ه
ــباب من كال اجلنسني..  التي تثير في نفوس الش
ــح كل ما  ــركان يكتس ــح كالب ــردت تصب وان مت

يعترض طريقه ..
ــات  صفح ــض  بع ــي  ف ــاء  النس ــروض  ع ــا  ام
ــوق التواصل, فهو الدور الرئيس  االنترنيت... وس

ــرة الوجودية, واالستعمار  الذي يقوم به سماس
ــالمي الصالح,  ــني لتخريب اجملتمع االس احلقيق
ــر االنترنيت..  ــة عب ــات املتواصل ــذه الصفح فه
ــاس على  ــع الن ــدي جلمي ــق االب ــت املراف اصبح

اختالف طبقاتهم في الفهم والثقافة.

ــا, امنا قامت على  ــذه الصفحات كلها اوجله ه
ــاب ضياع املرأة اوال.. وعلى سقوط اجملتمع  حس

بأكمله ثانيا.
ــي االكثر  ــر االنترنيت (ه ــات عب ــاك صفح فهن
ــر كل ما يتعلق باملرأة  رواجا) قد تخصصت لنش
ــور فاضحة ولقطات  ــن محاقد, ومباذل في ص م
ــة, من  ــة مخزي ــات زوجي ــاء وخيان ــدش احلي تخ
ــة التي  ــة املفضوح ــة او الفبرك ــالل احلقيق خ
ــاني,  ــس كل مخلوق انس ــر العجب في نف تثي
ــف كل دروب االنحراف  ــلك بيده, وبكل عن ويس

واالنحطاط.
ــر التواصل فهي  ــة الالأخالقية عب ــا الصداق ام
ــي  ــه, وه ــة من ــذي ال فضيل ــاد ال ــر والفس الش
ــول االخالق,  ــي تتفجر في اص ــادة اخلطرة الت امل
ــذا الذي يحدث  ــرا مؤملا بعد عني.. ه ــا اث وجتعله
ــم االن من نتائج االنترنيت.. وخصوصا  في العال
ــالم,  ــه منبع االس ــذات, ألن ــي بال ــن العرب الوط
ــتحياء في  ــالته.. وقد اصبح اخلجل واالس ورس
ــذا ما يحدث  ــر.. في  خبر كان. وه ــت احلاض الوق
ــره.. هو من ثمرات العلم  حول املرأة واجملتمع بأس
ــم, واي ثقافة..؟ نعم..  ــة.. ولكن.. اي عل والثقاف
ــتعمار الظالم  انه علم الصليبية, وثقافة االس
ــة عصريا).. هذه  ــه بقيادة (املرأة املثقف الذي وج
االساليب, واخملططات املدمرة التي فرضت على 
ــالمي  ــي اجملتمع العربي واالس ــد االخالق ف قواع
ــرا موجعا,  ــض االقطار اث ــي بع ــى جعلت ف حت
ــرق العربي  وجرحا عميقا. هذا الذي يعانيه الش
ــرأة العصرية من  ــذل امل ــالمي من ويالت ت واالس
ــخها..  ــوارث تذلها, وتهتكها, وفضائح تفس ك
ــادر الذي  ــتعمار الغ ــة لالس ــرة احلقيقي اال الثم
عاش في احضان ثقافته املتفسخة قرابة اكثر 
ــازت هذا الزمن بأكثر من  ــنة.. بل اجت من مئة س

عقدين من السنني
ومن هذه الزاوية االخيرة...

نقولها من باب احلفاظ على اخللق واالخالق التي 
ــلم... وخصوصا نحن  ــي املس ــع بها العرب يتمت

العراقيني.
ــوبات  ــاء العراق, احملس ــا نس ــح هذا.. ي هل يص
ــة العراقية.. عبر احلقيقة واالنترنيت  على الهوي
ــروبات  ــات اخملزية بتقدمي املش ــالل اللقط من خ
الكحولية اخملدرة على طاوالت احلانات, والبارات, 
ــاعات  ــداد, حتى س ــي بغ ــة ف ــوادي الليلي والن

متأخرة من الليل..
ــؤال هنا.. هل ان تلك اجلاريات الالتي يعملن  الس
في مثل هذه االماكن املشبوهة.. من اجل لقمة 
العيش.. ام من اجل ماذا..؟ بحيث اصبح تساؤل 
ــني في  الكثير من مفقودي الفكر والبال اجلالس
ــاغل في  ــغل الش ــة.. واصبح الش ــذه االمكن ه

احلصول على اجابة السؤال. 
ــات فوق  ــاء العراق, اجلالس هل يصح هذا يا نس
ــاء.. والتي  ــة للنس ــي املقاهي اخلاص ــك ف االرائ
ــوت خلف الظهور..  فتحت حديثا.. تاركات البي
ــحب منها نفسا عميقا  وقصبات االراكيل يس
ــا كالبركان  ــخ به ــود.. وتنف ــان االس ــن الدخ م

الغائم.
ــذه املقاهي التي فتحت  ــؤال هنا.. هل ان ه الس
ــاء في   ــا.. وبدأت النس ــى مصراعيه ــا عل ابوابه
ــذه االمكنة بصورة غريبة عجيبة..  النزول في ه
الفته النظر لكل املارة, وهي حالة مرفوضة.. وال 

تليق بنساء العراق مطلقا.
ــراق, للبعض من  ــاء الع ــذا.. يا نس ــل يصح ه ه
ــت احقر مهنة.. وهي االخطر على العراق  امتهن

وكيانه..
ــي احلقيقة, وعبر  ــرت ف ــي املهنة التي انتش وه
ــرقي), وبطريقة  ــص الش ــي (الرق ــت وه االنترني

مثيرة جدا,.. وفي اماكن موبوءة.. 
ــة  ــل العراقي ــض العوائ ــر ان بع ــت للنظ والالف
ــراد العائلة, وهم يدخلون في  مصحوبة بكل اف

هذه االماكن املنحرفة السؤال هنا...
ــه التخمة..  ــعب العراقي قد اصابت هل ان الش
ــعب املظلوم حتت  ــر من نصف هذا الش وان اكث
ــط الفقر واجلوع واحلرمان لتظهر هذه احلاالت  خ
ــرائح  ــاذة, واملؤثرة على باقي ش املنحرفة, والش
الشعب العراقي الذي حافظ على اخالقه حتى 

النهاية.
ــواذ التي يصعب  وهناك العديد من احلاالت الش
حصرها وذكرها االن.. ومن اهمها.. حاالت الطالق 
التي ال توصف وميكن تعدادها من خالل صفحات 
ــكالم ليس على جميع  ــت . طبعا هذا ال االنترني
ــمات اللواتي  ــاء فمنهن الفاضالت احملتش النس
ــن نتوجه  ــذه االعمال ونح ــل ه ــم يقترفن مث ل
ــرأة عراقية مخلصة  ــكر واالمتنان لكل م بالش
ــا وحبها  ــى تفانيها واخالصه ــة عل وفية مربي
للوطن منهن امهات وزوجات وعامالت وطالبات 

فالف حتية حب واكرام لهن.
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شفيق ناظم الغربا

ــي قلب  ــلة احلروب ف ــتمر سلس تس
ــذه احلروب  ــي، بعض ه ــم العرب العال
ــق لالنتهاء،  ــي الطري ــدو وكأنها ف تب
ــر قابلة  ــا غي ــي حقيقته ــا ف لكنه
ــا تتحول نحو  ــدر ما إنه ــف بق للتوق
ــن املواجهات. إن  ــكال مختلفة م أش
ــي وتناقضاته  ــع العرب ــة الوض طبيع
تسهل قيام احلروب وال حتد منها على 
ــات العربية تأتي من  اإلطالق. التحدي
ــة الدول  ــا أن بني ــر كثيرة منه عناص
ــة التي  ــن ٢٢ دول ــة املكونة م العربي
ــة إال أنها تختلف  ــدث ذات اللغ تتح
ــا بينها على قضايا عديدة بينما  فيم
تطوقها من جانب احلركة الصهيونية 
ــر القوة  ــب آخ ــن جان ــا م ــط به وحتي
ــة التركية  ــة للدول ــدة والثابت الصاع
ــة العربية  ــة اإليرانية. القومي وللدول
ــكيل،  ــر مكتملة التكوين والتش غي
وهذه نقطة ضعف أساسية في بنية 
ــن دول. فبينما  ــكل م ــم املتش العال
تكونت القومية التركية في حاضنة 
ــكلت القومية اإليرانية  واضحة وتش
هي األخرى في كيان جمع بني الدولة 
ــة  ــم الصهيوني ــا تقي ــة، وبينم واالم
ــل الدين اليهودي  عقيدتها على حتوي
ــل قومية) لقومية  ــذي لم يكن ميث (ال
ــا، اال أن  ــتمرة في متدده ــة مس يهودي
ــم القومية الوحيدة في هذا  العرب ه
ــة) التي لم  ــة للكردي ــم( إضاف اإلقلي
ــكل في دولة أمة. تاه العرب في  تتش
ــت كل منها  ــة فتحول ــة عربي ٢٢ دول
ألزمة أمن وحقوق وازمة حدود وأطماع 
ــة وطائفية  ــات عرقية وديني وتناقض

وإقليمية ودولية .
ــرة أو  ــي االقليم م ــرب ف ــر احل وتنفج
ــروب العرب  ــدة اعوام، ح مرات كل ع
ــرائيل جانب رئيسي من الصورة،  واس

ــرب العراق  ــا كح ــاك حروب ــن هن لك
ــا حرب  ــام ١٩٨٠، وقبله ــران ع ــع إي م
ــتينات القرن  ــي اليمن في س مصر ف
العشرين، ثم حرب صدام في احتالل 
الكويت عام ١٩٩٠، ثم احلرب املضادة 
ــن قبل  ــام ١٩٩١ م ــالل صدام ع الحت
ــالل الواليات  ــم احت ــي، ث ــف دول حتال
املتحدة لكل من أفغانستان والعراق 
في ٢٠٠١ ثم ٢٠٠٣. ويجب ان ال ننسى 
ــة والتدخل  ــة اللبناني ــرب األهلي احل
السوري في لبنان واحلرب االهلية في 
ــودان التي حصدت مئات االلوف،  الس
ــة في  ــة اجلزائري ــرب األهلي ــا واحل كم
ــرين باإلضافة  ثمانينيات القرن العش
ــات بني  حلروب أخرى حدودية ومناوش

دول عربية عدة.
 ٢٠١١ ــذ  من ــروب  احل ــهد  مش ان 
ــابقة،  ــا احلروب الس ــتمر مخاطب اس
ــي حتولت أهلية  ــورية الت فاحلرب الس
ــقوط  ــكرية ثم الليبية بعد س وعس
نظام القذافي، واحلرب في العراق التي 
ــام وحرب  ــتمرت بعد تغيير النظ اس
داعش، وحرب اليمن، وحروب إسرائيل 

ــا حروب  ــذ ٢٠٠٨، كله ــزة من ــى غ عل
ــف العربي وتناقضات  خاطبت الضع
ــة. إن  ــاحات العربي ــي الس ــوة ف الق
ــلوبا وروحا  ــر كما وقع أس حصار قط
شكل من اشكال احلرب. وما يقع في 

سيناء في مصر شكل آخر للحرب.
ــرى ممكنة.  ــدة هي االخ ــروب اجلدي احل
ــي  ــال الوجود الروس ــبيل املث على س
ثابت في سوريا وكذلك وجود للواليات 
ــدة، والوجود التركي فهو مثبت  املتح

ومتخندق في شمال سوريا.
ــط  ــوريا مرتب ــي س ــوى ف ــراع الق ص
ــزاع بني مصالح  ــن القوى وبالن مبوازي

ــذا  ــدول. كل ه ــذه ال ــات ه واحتياج
ــتقطاب  ــوريا مركز اس يجعل من س
ونزاع ال حل قريب له. احلل في سوريا 
ــه حل بني هذه  ــيبدو في جانب من س
ــا  تصوراته ــرح  يط ــث  بحي ــوى،  الق
ــل  ــي التعام ــا ويلب ــج حاجاته ويعال
ــن بنفس الوقت إن  مع مخاوفها، لك
ــوف  ــاق بني هذه القوى س ــدم االتف ع
يعني استمرار الصراع الذي يتضمن 
امكانية مواجهات عسكرية. وضمن 
هذه التوازنات يبحث الشعب السوري 
ــن مكانه ودوره  ــذي نكبته احلرب ع ال
وحقوقه، كما تبحث الدولة السورية 
عن استمرارها بني ديكتاتورية مقيتة 

وبني حاجات اجملتمع لعقد جديد.
ــدور التركي،  ــي مهد لل ــراغ العرب الف
لكن قبل ذلك مهد للدور االسرائيلي 
ــكري والسياسي الذي اقتحم  العس
عوالم العرب ودمر الكثير منها ووجه 
لها الضربات عبر سلسلة من احلروب 
ــام ١٩٤٨. وهذه األدوار فتحت  منذ الع
ــي  ــي السياس ــدور األمريك ــاب لل الب
ــم  العال ــي  ف ــي  واالمن ــكري  والعس
ــة اخلليج، ثم  ــي منطق ــي وف العرب
ــي القادم من بعيد. في  للدور الروس
ــي لم ينجح  ــق العالم العرب مناط
ابناؤها أو نخبها وقادتها في قيادة 
ــرب او أجزاء  ــمل الع ــروع يش مش
ــيبقى  ــم، لهذا س ــية منه اساس

الفراغ سيد املوقف.
ــكلة العربية في فراغ  وتكمن املش
القوة الذي تعيشه الدول العربية، 
ــم حجمها  ــة بحك ــي ضعيف فه
اجلغرافي وطبيعة حدودها وطبيعة 
ــروعها القطري املنكفئ على  مش
ــزداد تركيزا على أمور  ذاته او الذي ي
ــة. كانت في  ــح ضيق ــس مصال مت
ــة في كل  ــابق االقطار العربي الس
ــوريا واالردن ولبنان  ــطني وس من فلس
تشكل سويا بالد الشام، وكانت مصر 
ــدة، وكانت  ــدة واح ــودان وح مع الس
ــكل  مناطق مختلفة من اخلليج تش
وحدة واحدة في مراحل ممتدة وذلك من 
خالل حتكم كبرى القبائل مبكوناتها. 
ضرورة مشروع عربي يعظم التداخل 
ــاءلة،  بني العرب ويطور احلقوق واملس
ــرار العربي  ــتقاللية الق ــن اس ويضم
أصبحت قضية حياة موت ألمة ممتدة 

وشعوب تزداد اختناقا.

تأليف
 *الدكتور  جواد كاظم البيضانـي

العالقة مع اِّـخابرات العراقية:
ــة  ــذه اجلماع ــال أن ه ــن ق ــاك م    وهن
ــكلت في ١٠ كانون االول عام ٢٠٠١م  تش
ــالح) التي  ــاد (جماعة اإلص من خالل إحت
ــا مال كريكار وحركة جند  كانت يتزعمه
اإلسالم وهناك فريق آخر من الباحثني لم 
ــيس هذه املنظمة.  ــر إلى تاريخ تأس يش
ــذه املنظمة  ــن أمر فان ه ــا يكن م ومهم
ــام ٢٠٠١م  ــون األول ع ــت في كان تأسس
حيث مت توحيد اجلماعة التي كان يقودها 
ابو عبد اهللا الشافعي، واملال كريكار، وقد 

تبنت هذه املنظمة األفكار السلفية. 
ــالم  ــار اإلس ــوة أنص ــر ق ــدرت التقاري  ق
وكان  ــل،  مقات  ٧٠٠ ــى  إل  ٥٠٠ ــدود  بح
ــارة  ــة بي ــي منطق ــر ف ــم ينحص نفوذه
ــني ملدينة حلبجة ضمن  وطويلة التابعت
ــر إن جريدة  ــليمانية غي ــة الس محافظ
ــط قدرت اعدادهم بـ(٩٠٠)  الشرق األوس

ــة  ــاء مبنظم ــم أعض ــل:»١٥٠ منه مقات
ــن هربوا من  ــة طالبان مم ــدة وحرك القاع
أفغانستان» ، بل إن احمليطني باملال كريكار 
ــم كانوا ممن  ــي أغلبه ــي ذلك الوقت ف ف
تدرب في افغانسان،  ويجدر القول أن هذه 
املنظمة (احلركة) هي من اكبر املنظمات 
ــت أعماالً  اجلهادية وأخطرها، وقد مارس
ــتان وصفت  ــكرية في عموم كردس عس
بأعمال إرهابية بل أن بعضها كان مروعاً. 
ــذه املنظمة تبنت  ــه فال غبار بان ه وعلي
ــلفية (التكفيرية) وهي وفق  األفكار الس
ــرق األوسط  ما جاء في مقال جريدة الش
ــدة في  ــم القاع ــعودية ذراع لتنظي الس
ــم وحملت أفكارهم  ــراق. تبنت آراءه الع
ــم  ــا ووصفته ــرت مخالفيه ــث كف حي
ــت مقاتلتهم وعدت ذلك  بالكفار وأوجب
واجباً شرعياً. ولكن السؤال الذي يطرح 
نفسه هنا ما صفة اإلرهاب التي تبنتها 

هذه اجلماعة؟ 
ــة  ــت وزارة اخلارجي ــام ٢٠٠٤ قام ــي ع   ف
ــار  ــة (أنص ــف منظم ــة بتصني األمريكي
ــة،  ــات اإلرهابي ــن املنظم ــالم) ضم اإلس
ــذه املنظمة بحق  ــال ه ت اعم ــث عدّ حي
ــانية فطريقة  ــاالً غير إنس ــني أعم املدني
ــي كان يتعرض لها  ــويه الت القتل والتش
ــلوب االنتقام املروع وعدم  الضحايا، واس
ــيخ  ــرأة والش ــل وامل ــني الطف ــز ب التميي

ــن قبل أن  ــت وراء ذلك. ولك ــل كان واملقات
ــي  ــكرية الت ــال العس ــتعرض االعم نس
ــد من تعريف  ــذه املنظمة ال ب ــا ه نفذته

صفة ومعناه االرهاب ومفهومه.
في اختصار: االرهاب هو الترويع؛ ويشمل 
ــاليب معينة يتم خاللها زرع  اعتماد اس
ــوس الناس  ــوف والذعر في نف ــة اخل حال
ــة. ويقال  ــل واعمال مماثل ــة القت مبمارس

ــة التي تفزع،  ــة الرهبة اي احلال في اللغ
ــان  كما أن العنف الذي ميارس على اإلنس
وحقوقه األساسية ميثل اإلرهاب بعينه. 
ــن يخاف من عمل او فعل  واملرهوب هو م
 the definition of) ــاب ــف االره ــا تعري ام
ــه  ــى أن ــه عل ــن وصف terrorism) فيمك
العنف السياسي أي الرعب واخلوف الذي 
ــخص  ــه جماعة او افراد او دولة او ش تبث

لتحقيق اغراض معينة وراء ذلك. 
ــر  ــي بابي ــيخ عل ــه الش ــا قال ــاً مل   ووفق
ــدَّ اآلراء ..  ــة تبنت:» أش ــان هذه اجلماع ف
ــاس» وبرر  ــيئاً مع الن ــم كان س وتعامله
ــوا على  ــول :» لم يكون ــك بالق ــر ذل بابي
ــنة ، وبالتالي فهم  ــاب والس علم بالكت
يعتمدون الكتب التي تصل كردستان من 
اخلارج دون فهمهم ملضمون هذه الكتب 
ــك الصحفي  ــد ذل ــد اك ــرات». وق والنش
الفلسطيني زكي شهاب الذي زار مواقع 
ــرون الرهبة  ــوا يثي ــه:» كان ــة بقول احلرك
ــوا بأعمال  ــوب الناس»؛ حيث قام في قل
ــم في ٢٠  ــل أبرزها قيامه ــكرية لع عس
ــان ٢٠٠٢ بالهجوم على منزل برهم  نيس
ــتان (إدارة  صالح رئيس وزراء اقليم كردس
السليمانية سابقاً) ثم قاموا بنبش قبور 
ــبندية في منطقة بياره ليلة ١٩- النقش
٢٠ متوز ٢٠٠٢، وفي ليلة ٨-٩ شباط ٢٠٠٣ 
ــير)  ــوكت حاجي مش قاموا باغتيال (ش

القيادي في االحتاد الوطني الكردستاني. 
ــكل كبير على  ــرت هذه العمليات بش اث
ــتان  ــبيا في كردس ــتقر نس الوضع املس
ــني لعقد اتفاق  ــع باحلزبني الرئيس ما دف
ــار ٢٠٠٢ للتعاون االمني،  بينهما في ٦ اي
ــاء مركز  ــاق (انش ــذا االتف ــض عن ه متخ
ــترك حملاربة العمليات اإلرهابية) في  مش

كردستان العراق .
ــي ٣١ اذار ٢٠٠٣ اصدرت هذه املنظمة      ف
ــه أن  ــت في ــت وضح ــر االنترني ــاً عب بيان
ــاودوا  ــراق ع ــمال الع ــي ش ــا ف عناصره
ــنّ  لش ون  ــتعدّ يس ــم  وأنه ــارهم  انتش
هجمات انتحارية على القوات االمريكية 
والبريطانية التي وصفها البيان باحملتلة. 
ــي عبد اهللا  ــق اب ــان عن طري ــدر البي وص
ــافعي القائد امليداني لقوات أنصار  الش
ــابقاً أميراً جلماعة  ــالم الذي كان س اإلس
ــافعي في هذا  ــالم). قال الش (جند اإلس
ــتحول ارض العراق إلى مقبرة  البيان:»س
ــوات األمريكية البريطانية «  لعناصر الق
الذين وصفهم البيان بالصليبيني. ويبدو 
أن هذا البيان صدر عقب الهجمات اجلوية 
ــالح اجلو األمريكي على  ــنها س التي ش
مقرات جماعة أنصار اإلسالم في ٢٨ اذار 
ــتطاعت قوات التحالف  ٢٠٠٣. حيث اس
أن تدمر كل مواقع أنصار اإلسالم ممهدين 
ــاد الوطني في  ــك الطرق لقوات االحت بذل

اجتياحها.  
ــكار القصف األمريكي    ووصف املال كري
ــة بالقول  ــك للمنطق ــا حدث بعد ذل وم
ــي  األمريك ــالل  االحت ــرب  ض أن  ــد  :»بع
مناطقنا مبائه وسبعة صواريخ انطلقت 
ــن البحر األحمر، مت الهجوم البري على  م
ــات حتالف  ــرار هجم ــى غ ــة، عل املنظم
ــتمرار  ــمال االفغانية مع احملتل واس الش
ــن «األنصار»  ــام قتل م ــبعة اي القتال س
أكثر من ثمانني وأسر مثلهم عند احلزبني 

ــر  ــة عش ــل في ايران خمس ــا اعتق ،كم
ــي القرى  ــت البقية ف ــم اختف ــم، ث منه
ــة حلني ترتيب أوراق مزورة  الكردية اإليراني

استطاعوا بواسطتها عبور احلدود...». 

يتبع 
للدراســات  العراقــي  اِّـعهــد  *مديــر 

واالبحاث الكردية

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

اِّـال كريكار القصف 
األمريكي وما حدث بعد 
ذلك للمنطقة :بعد أن 
ضرب االحتالل األمريكي 
مناطقنا بمائه وسبعة 
صواريخ انطلقت من 
البحر األحمر
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تاه العرب َّـ ٢٢ دولة 
عربية فتحولت كل منها 
ألزمة أمن وحقوق وازمة 
حدود وأطماع وتناقضات 
عرقية ودينية وطائفية 
وإقليمية ودولية

اقوى سالح َّـ هذه 
الحرب الصليبية 
الثقافية هو اهتمام 
هؤالء اِّـستعمرين باِّـرأة 
اِّـسلمة ومحاولة حملها 
على التمرد على تعاليم 
دينها القويم

الحلقة (٢١)

الديلــي تليغــراف: ”النظــام الســوري يصدر 
شهادات وفاة للمعتقلني السياسيني“

ــرت موضوعا عن  ــراف نش ــي تليغ ــة الديل صحيف
التطورات في سوريا بعنوان ”النظام السوري يصدر 
ــيني“. تقول  ــني السياس ــاة للمعتقل ــهادات وف ش
ــر مرة في  ــاس رأت أخيها آخ ــة إن هبة دب الصحيف
ــورية في عام 2013. بعدها لم  مدينة صيدنايا الس
تعرف عنه شيئا سوى قبل أسابيع حني علمت أنها 
رمبا تكون قادرة على البحث عن شقيقها، فأرسلت 
ــام املوظف  ــؤال. وأم ــة للس ــى املدين ــن عمها إل اب
ــفا أمامه، وقف ابن  احلكومي الذي أخذ يراجع كش
عمها في صمت حتى سمع املوظف يقول: ”إسالم 
ــاس ميت“.وتنقل الصحيفة عن هبة، التي تقيم  دب
حاليا في مصر، قولها إنها كانت تعلم أن شقيقها 
إسالم، الذي كان يلقب بـ“وردة الثورة السورية“، من 
املرجح أنه قد مات لكنها اآلن ال تعرف مكان جثته 
ــزور قبره.وتقول الصحيفة إن  أو كيف ميكن لها أن ت
ــوريا، يعرف بأنه  ــوأ سجن في س صيدنايا تضم أس
ــري في العالم حيث تتم عمليات  أكبر مسلخ بش
ــجناء واملعتقلني بشكل جماعي. لكن ما  قتل الس
ــوري بدأ في تعديل  ــدث مؤخرا هو أن النظام الس ح

قاعدة البيانات مبا يعتبر اعترافا ضمنيا بأن آالف 
ــجناء قتلوا وهم رهن االحتجاز وحتت عهدة  الس
ــراف. وأصدرت  ــي تليغ ــب الديل احلكومة، بحس
ــة، أكثر من  ــورية، وفقا للصحيف ــة الس احلكوم
ــباب قالت إنهم ماتوا في  ــهادة وفاة لش 400 ش
ــر من يناير/ كانون الثاني عام 2013،  اخلامس عش
ــة وواقعة قتل  ــير إلى حدوث ”مذبح ــو ما يش وه
جماعي“، لكن أسباب الوفاة في شهادات الوفاة 
ــير  ــكتة قلبية أو أزمة قلبية.وتش تتراوح بني س
ــات حقوق  ــن منظم ــى أن عددا م ــة إل الصحيف
اإلنسان أصدرت تقريرا العام املاضي أكدت فيه أن 
13 ألف شاب وناشط شاركوا في املظاهرات في 
بدايات االنتفاضة انتهى بهم األمر إلى االعتقال 

ــري. وتخلص الديلي تليغراف  ــكل س ثم القتل بش
ــورية حاليا يعكس  إلى أن ما تقوم به احلكومة الس
مدى ثقتها بنفسها وتوجهها مع حليفها الروسي 
ــن أي عملية تفاوض  ــطب ملف املعتقلني م إلى ش

سياسي قد حتدث مستقبال .

الغارديان : ”وحشية احتالل“
ــلها في  ــرت صحيفة الغارديان موضوعا ملراس نش
القدس، أوليفر هوملز، يتناول فيه ملف إطالق سراح 
ــرائيليا أمام  عهد التميمي التي صفعت جنديا إس
منزلها في الضفة الغربية احملتلة. ويشير هوملز في 

ــرون أن قضيتها  ــدي عهد يعتب ــر إلى أن مؤي التقري
ــني  ــي نتجت عن خمس ــية“ الت ــص ”الوحش تلخ
ــنة من االحتالل. وبحسب التقرير، فقد سلطت  س
قضية عهد األضواء على ظروف ومالبسات اعتقال 
ــلطات  ــل الس ــن قب ــطينيني م ــني الفلس املراهق
ــطة في  ــول منظمات ناش ــث تق ــرائيلية، حي اإلس
ــن 300 مراهق  ــر م ــان إن أكث ــوق اإلنس ــال حق مج
ــرائيل. ــجون إس ــطيني يقبعون حاليا في س فلس
ــر مكتب  ــح حجازي مدي ــن صال ــل التقرير ع وينق
ــدس قوله إن عهد  ــو الدولية في الق ــة العف منظم
ــبب االدعاء الواهي  ــت فترة رهن االحتجاز بس ”قض

ــرائيلية  ــى القوات اإلس ــكلت تهديدا عل ــا ش بأنه
ــلحني حتى األقدام“.ويضيف  املكونة من جنود مس
ــن عهد رمبا يكون أمرا جيدا لها  صالح أن اإلفراج ع
ــرب عن تأكده من أن فرحتهم لن  وحملبيها، لكنه يع
ــات املراهقني الذين  ــل مع العلم بأن هناك مئ تكتم

يقبعون في السجون اإلسرائيلية دون جرم.

اإلندبندنت : ”إيفانكا وزوجها“
ــرا، أعدته ماغي  ــرت تقري ــة اإلندبندنت نش صحيف
ــات جتري  ــرز، يتناول مخطط ــي روج ــان وكيت هابرم
ــس األمريكي  ــرة الرئي ــت األبيض خالل فت ــي البي ف
ــق بنجلة  ــة ما يتعل ــب األولى، وخاص ــد ترام دونال

ــتعد  ــنر. ويس الرئيس إيفانكا وزوجها جاريد كوش
ــي املقرب من الرئيس األمريكي حلملة لتلميع  الثنائ
ــي واإلعالمي،  ــتوى االجتماع ــميهما على املس اس
ــبما علمت الصحيفة من مصادر داخل البيت  حس
ــهر  األبيض، وذلك بعدما تواريا عن األنظار لعدة أش
ــام األول  ــاراه خالل الع ــر الذي أث ــدل الكبي ــد اجل بع
ــر أن الثنائي  ــف التقري ــي منصبه. ويضي لترامب ف
ــاح الرئيس بالعديد من  ــل ترقب بعدما أط كان مح
ــائل الناس إن كان  ــا في اإلدارة، وتس املقربني منهم
ــتعاد كوشنر  آن األوان لرحيل إيفانكا وزوجها. واس
تصريحه األمني اخلاص بدخول البيت األبيض بعدما 

ــحب منه في وقت سابق، وهو ما يُعتبر بحسب  س
ــتعدان  ــرا على أن الرجل وزوجته يس التقرير، مؤش
ــني مرحلة جديدة من العمل في احلياة العام. لتدش
وينقل التقرير عن هيالري روزن احملللة االستراتيجية 
ــه قولها إن إيفانكا  ــدة املفوهة لترامب وإدارت والناق
وكوشنر هما من أقنعانا بأنهما ميتلكان القدرة على 
ــف عن  التأثير على ترامب ، مضيفة أنه بعد الكش
ــة فصل األطفال عن أسرهم من املهاجرين  سياس
ــائلة  ــة الكابوس للجميع، متس ــح األمر مبثاب أصب
ــف التقرير أن  ــن النوم؟“. ويضي ــف يتمكنون م ”كي
إيفانكا وكوشنر يردان على املنتقدين، ومنهم روزن، 
ــر على الرئيس  ــتطيعان التأثي ــد أنهما يس بالتأكي
ــتعدا لالستماع.  وتعديل قراراته فقط لو كان مس
وتقول الصحيفة إن كوشنر أظهر متكنا في تطويع 
سياسات ترامب نحو أولوياته الشخصية.وتخلص 
ــير  ــكا وزوجها تش ــات إيفان ــى أن تصرف ــدة إل اجلري
ــق رغبتهما بلعب دور  ــتعدان لتحقي إلى أنهما يس

مركزي في اإلدارة األمريكية مرة أخرى.

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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احمد الحيدري

ــد صادر  ــان رقم واح ــمع ببي ــادة ما نس  ع
ــات او احملطات التلفازية املركزية  من اإلذاع
ــريحة املتضررة  ــق فجوة لدى الش مما يخل
ــزداد درجة غليانه  ــذا النهج والذي ت من ه
ــاض والرفض التام  ــى حد االمتع ليصل ال
ــريحة لكل السلوكيات  من قبل هذه الش
ــي يكون  ــاحة وبالتال ــودة على الس املوج
االمر اكثر صعوبة عليها مما يدفع البعض 
ــواج الغفيرة والتي  ــوب هذه االم عادة لرك
ــطاء الضعفاء  ــرج من البس ــا ما تخ دائم
ــط مقتضيات املعيشة   واحملرومني من ابس
ــذه املوجة   ــات ه ــض اجله ــتغل  بع فتس
فتتبنى مخططات غير معلنة جترى بخفاء 
ــكري على الدولة  ــام لتنفيذ انقالب عس ت
ــنم زمام القيادة اجلديدة التي تتجه   لتتس
ــى مراحل  ــة ، فتبدأ أول ــا اعني جم صوبه
ــلطة  االنقالب باحملاصرة الكلية ملركز الس
ــم تتوجه الى  ــيطرة التامة عليها ث والس
احملطة اإلذاعية او التلفازية الناطقة باسم 
ــلطة لكي تعلن بيانها االول لتسمع  الس
مؤيديها ممن تضرروا من احلكم السابق كي 
تكسب ثقتهم وتستعطفهم اليها حتى 
ــؤول االمور  ــالب اخر ضدها فت ــن انق ال يش

ــتى  ــة جديدة حتاول بش ــكيل حكوم لتش
ــم أركان هذه  ــس ودعائ ــرق تثبيت أس الط
ــتفيدة  الدولة لتحتوي جميع رعاياها مس
ــة  احلكوم  ) ــا  اخته ــاء  اخط ــن  م ــك  بذل
ــابقة )  وفي عصرنا احلالي كثيرة هي  الس
ــعنا ذكرها  ــة لبيان رقم واحد ال يس األمثل
ــع ان بيان رقم واحد  ــن وليعلم اجلمي ، ولك
هذه املرة وفي العراق حتديدا سوف لن يكون 
ــكرية إمنا هو  ــكريا او من قيادات عس عس

ــلمي عفوي وهذا اخطر  انقالب شعبي س
ــغ البيانات كون  ــواع االنقالبات وفيه ابل ان
القوة التي يستمدها قوة جماهيرية كبرى 
ــتحقاقات  ــب واالس ــا وان املطالَ خصوص
ــا يذاع هذا  ــيطة لهم مفقودة ولرمب البس
البيان من منصة مجلس النواب او منصة 
ــاهده العالم اجمع  ــوزراء وسيش رئيس ال
وبتأييد ديني وانساني وأخالقي  كونه بيان 
ــق لذا احذروا هذا البيان ( بيان رقم واحد  ح
ــيالحق وسيحاسب كل من كان  ) الذي س
سببا في حرمان ودمار الشعب من ابسط 

حقوقه املعيشية .

أثري الشرع

ــة وما  ــداث احلالي ــم األح في خض
ــدة  ع ــل  لفش ــة  ونتيج ــا،  قبله
ــط مقومات  حكومات بتوفير أبس
ــي بصورة  ــش للمواطن العرب يْ العَ

ــن التظاهرات  ــة، وبعيداً ع عام
ــي أيقظتها احلاجة  والثورات الت
ودغدغتها اآلالم، نرى بأن مالمحاً 
ــرق األوسط قد  للتغيير في الش

الحت باألفق.
ــط،  ــرق األوس ــراع في الش الصِ
ــة,  املُفتعل ــة  املتتالي ــروب  واحلُ
ــة،  املُنصرم ــنوات  الس ــة  طيل
ــاغل  ــغل الشَ ــازال الشُ كان وم
ــى  ظم العُ ــوى  الق ــمى  يُس ــا  مل
وبَدأتْ تأخذُ مأخذاً خطيراً جداً؛ 
العربي  الربيع  ــرحية  فبعد مس
ــر الذي حصل في بعض  والتغيي

ــراق، لم  ــدول العربية ومنها الع ال
ــذُ حتريرها أو  ــدول من ــذه ال ــدأ ه ته
ــقوطها بيد من ال يرحم سمها  س

ما شئت!.
لم تعد السياسة األمريكية والدول 
ــم بالسرية  املتحالفة معها، تتس
والغموض، بل بدت واضحة؛ وأصبح 
ــات  الطبخ ــون  يتلق ــكان  األمري
ــرب الوكاالت، والتي  جاهزة، عبر ح

ــخ  ــراء املطب ــا خب ــع مقاديره وض
السياسي والعسكري في مطابخ 
البنتاغون واملوساد، نتيجةً للحروب 
ــة، التي تعرضت  ــزوات املتتالي والغ
ــة، على مدى  ــة العربي لها املنطق
القرون املاضية، أصبح من املمكن، 
ــتراتيجية الدول الغربية،  فهم إس
والتي لم تغير خططها الطامحة 
ــيطرة على منابع  والطامعة، بالس
ــدول العربية،  ــرات ال ــط، وخي النف

لسد حاجات أوربا وأمريكا.
بعد إنسحاب اجليش األمريكي من 
العراق، تسلمت احلكومة العراقية، 
أن  ــاً،  متوقع وكان  ــي  األمن ــف  املل

ــات مناوئة  ــأ حركات ومنظم تنش
ــر العراق إلى حربٍ  للحكومة، لتج
ــام  ــل إليه ــا حص ــذا م ــة؛ وه أهلي
ــود قوات  ــام، بضرورة وج ــرأي الع ال
مشتركة حلفظ األمن و للسيطرة 
ــاب، الذي صنعته  على رؤوس اإلره
أمريكا وحلفاؤها أصالً، مت مساعدة 
ودعم تنظيم داعش, من قبل بعض 
ــذه الدول تتمتع بعالقات  الدول, وه
ــكا  أمري ــع  م ــدة  جي ــية  دبلوماس

ــن منع  ــن املمك ــرائيل وكان م وإس
ــم التنظيمات  ــدول, من دع هذه ال
ــوريا  ــط في س اإلرهابية التي تنش
ــآرب خبيثة، لو  ــراق لتنفيذ م والع

أرادت أمريكا ذلك.
ــا على بعض  ــكا يده وضعت أمري
ــادي التواجد  ــل من يع مصادر متوي
ــب  ــة، وأغل ــي املنطق ــي ف األمريك
ــج، ومت وضع  ــني من دول اخللي املمول
أسماءهم ضمن الالئحة السوداء، 
ما  املصرفية،  ــاباتهم  وقيدت حس
يعني إن الهدف القادم ألمريكا هي 
ــينفذ خزينها  ــج التي س دول اخللي
ــاً؛  حتم ــتراتيجي  اإلس ــي  البترول
ــراق وإيران  ــك فالتوجه إلى الع لذل
ــتنزاف نفط  ــد اس ــل؛ بع ــو احل ه

اخلليج .
إن تنفيذ اخملططات اإلمبريالية في 
عموم املنطقة، نضجت وأصبحت 
ــلم من  ــزة، فال مذهب سيس جاه
ــران واال قومية كذلك  في ظل  الني
ــس ببعيد  ــي؛ ولي ــم األمريك الدع
ــالن دولة  ــراق وإع ــم الع أن يتقس
ــع حجر  ــث مت وض ــتان, حي كردس
ــة  قنصلي ــر  أكب ــاء  لبن ــاس  األس
ألمريكا في العالم، وليذهب الترك 

والعرب إلى اجلحيم!
ــات العربية  ــع احلكوم ــى جمي عل
املؤمنة بعروبيتها الدخول في حوار 
ــات وجتنب  ــة األزم ــوح حللحل مفت
تتواءم  احلروب، ووضع إستراتيجية 
ــات أمريكا، وإالّ  مع مطامع وتطلع
ــتتكاثر  س اإلرهابية  فالتنظيمات 
ــدان  البل ــع  جمي ــتهدف  وستس
ــق  ــان ينط ــادام اللس ــة، م العربي

بالعربي .

عبد الخالق الفالح

ــن مراحل  ــة االتية تتضم ــك بأن املرحل الش
ــالن النتائج وبعدها  متعدد في مقدمتها إع
احلراك السياسي االساسي بني الكتل وهي 
ــتمرة منذ فترة ليست بالقصيرة ولكن  مس
ــى مرحلة  ــم تتبلور إل ــاق و ل ــغ االتف لم تبل
التحالفات الرسمية التي تؤهلها لتشكيل 
الكتلة االكبر في البرملان وتشكيل احلكومة 
ــبل الكفيلة  بعدها والتي عليها اعداد الس
ــر  اجلماهي ــتيعاب  اس ــة  آلي ــن  ع ــث  للبح
ــروعة من  ــة وحتقيق مطالبهم املش الغاضب
خالل اجللوس والنظر الى سلبيات وايجابيات 
ــتقبل ، ومن  ــاء املس ــي لبن ــنوات املاض الس
اهمها االستفادة من التجارب التي تؤكد بأن 
ــاكل ال حتل عن طريق العناد والتصلب  املش
ــدم االصغاء  ــركاء وع ــف وجتاهل الش باملواق

لنصائح األصدقاء واحللفاء احلقيقيني وعلى 
ــركاء ايجابيني في هذه  اجلميع ان يكونوا ش
ــوى املعتدلة من  ــة و التركيز على الق املرحل
ــي ليكون  ــعب العراق ــات الش ــة مكون كاف
صوت العقل والتفاهم واحلوار واحلفاظ على 
مصالح العراق العليا ، والتحالفات ال تخرج 
ــت كما كانت  ــهولة و ليس ــى الوجود بس ال
ــود التظاهرات  ــابقة بوج ــل الس ــي املراح ف
ــعبية والوعي اجلماهيري التي تنظرالى  الش
جوانب املآسي العراقية التي ميكن تعدادها 
ــي غاية  ــؤال ف ــي يختزلها س ــة والت باجلمل
ــوال التي جناها  ــن ذهبت األم ــاطة: أي البس
ــام ٢٠٠٣؟ كيف  ــذ ع ــن نفطه من ــراق م الع
ــوال من دون أن  ــن أن تصرف كلّ هذه األم ميك
ــة او حتقيق  تكون على االرض نتائج ملموس
ــا الذي  ــة للمجتمع وم ــي خدم ــب ف مكاس
ــنوات  ويلة من املآسي  ميكن أن تؤدي إليه س
ــذي نراه اليوم  ــهد ال املتتالية غير ذلك املش
في البصرة والنجف والناصرية ومدن وبلدات 
ــت  ــط وهي ليس ــوب والوس ــرى في اجلن أخ
ــات معينة من  ــعبية لفئ مجرّد انتفاضة ش
ــعب تبحث عن كهرباء وفرص عمل في  الش
ــوأ في  ــير نحو األس ــد ما تزال أحواله تس بل
ــرات والعقول املوجودة  كلّ يوم رغم كل اخلي
ــعبية  ــت مجرّد انتفاضة ش ــه وهي ليس في
ــرص بعد ان  ــن كهرباء وف ــباب يبحث ع لش
ــاة وتضاعف الهم و انعدام االمن  زادت املعان

ــى تدمير البني  ــة اخمليف ال ــى غول البطال ال
ــدن واملصالح وغلق أبواب الرزق  التحتية للم
ــا  ــراض ؟ أيّ ــي االم ــعار وتفش ــاع االس وارتف
ــعبي في اجلنوب  ــاد التحرك الش تكمن أبع
ــا إذا كان  ــر أيضا عمّ ــي، وبغض النظ العراق
سيصل الزحف احلقيقي إلى بغداد وما الذي 
ــنوات طويلة من حكم  ميكن أن تؤدي إليه س
احملاصصة غير الوجع واملعاناة و الطرف الذي 
يعد العدة للمضي بتشكيل احلكومة عليه 
ان يكون مبستوى العطاء والتطور باستمرار 
ــراءات واضحة  ــس املواطنة وإج واإلميان بأس
ــررة ويراعي  ــه املتك ــن أزمات ــالد م ــذ الب تنق
ــرورة إيجاد قيادة قادرة  الثوابت الوطنية وض
ــتراتيجية القريبة  ــرؤى االس ــع ال ــى وض عل
ــطة والبعيدة املدى و طمس معالم  واملتوس

ــرق  ــة، ومحاولة إيجاد غد مش ــي املؤمل املاض
ــح صفحة  ــى فت ــعي إل ــني، والس للمواطن
ــاع  ــوم اإلقن ــة مبفه ــاء ناصع ــدة بيض جدي
ــرف كيف يعيد  ــق القوة، ، أن يع وليس مبنط
ــية الذي بدأ  ثقة املواطن بالعملية السياس
يتحرك ويراقب ويعمل بحذر على اصالح ذات 
البني والتعاون بالبر والتقوي وااليفاء بالعهد 
ــامح وجتنب كل األسباب التي  واللني والتس
ــر وحتقير  ــعب والتكب ــؤدي الي تفرقة الش ت
الناس وايذائهم والسخرية منهم واجتناب 
سوء الظن ونعالج االمور باحلكمة واملوعظة 
ــية التي يجب  ــنة و القضية االساس احلس
التركيز عليها هي أن تكون الوحدة الوطنية 
ــوح جميع العراقيني  ــتوي طم العراقية مبس
وجلميع االطياف ألنها تعكس أيضاً التعاون 
بني اجلميع من أجل احلفاظ على أمن وسالمة 
ــي والويالت  ــرق املآس ــاذه من غ ــراق وانق الع
ــج احلكومي  ــى البرنام ــاً عل ــز ايض و التركي
ــب واالتفاق على  ــذي يلبي املطال الواقعي ال
ــنوات االربع القادمة  ــاذا برنامج عمل للس م
ــا  ــة انن ــه خاص ــل علي ــيتم الفع ــاذا س وم
ــة فمن يريد أن  ــى اعتاب انعطافات مهم عل
ــة القادمة  ــه أن يفهم أن املرحل يحكم علي
ــدة بعيدة عن احملاصصة  تتطلب ثوابت جدي
ــن  ــتفادة م ــا االس ــن اهمه ــة وم والطائفي
ــابقة التي تؤكد بأن املشاكل  التجارب الس
ــتورية أحدثت ضررا  ــر الدس ــات غي والتوافق

بالعديد من الثوابت في هذا الوطن، وال ميكن 
ان يستمر الوضع بالسياقات السابقة ألنها 
ــن أن ينطلق  ــراق . و ميك ــب اخلير للع لم جتل
ــكة  ــه على الس ــالل وضع ــن خ ــار م القط
ــن والبناء والعطاء  الصحيحة املوصلة لألم
والغد املشرق باملشاركة التي تعني تتحقق 
ــم حدوده  ــي اجلامع الذي يرس ــار الوطن اإلط
ــروع اصالحي كنمط للحياة  ومالمحه مش
ــس سيادة  ــة ويحفظ للدولة أس وللممارس
القانون وخملتلف األطراف املشاركة بعقالنية 
ــفافية مبا يحقق أهداف النهضة والبناء  وش
ــس أو األصل  ــبب اجلن ــم بس ــز بينه وال متيي
ــرات  ــة أو الدين أو العقيدة وفق مؤش أو اللغ
التنمية واملكانة االجتماعية بالعدل أساس 
ــني املواطنني  ــم ب ــاون والتراح ــم والتع احلك
واحلرية واملساواة واألمن والطمأنينة للجميع 
ــؤ  وتكاف ــي  االجتماع ــن  والتضام ــم  والعل
الفرص والدين واألخالق، فيتحقق بذلك مبدأ 
ــخ بناء قائماً على  ــيادة الشعبية ويرس الس
ــز احلقوق  ــدة الوطنية وتعزي ــاء والوح االنتم
ــدرات، من  ــم الطاقات والق واحلريات وتعظي
ــرية واقتصادية واجتماعية  خالل تنمية بش
ــان اوالً وتلبية حاجاته  ــاء اإلنس ــا بن محوره
ــا دولة  ــة منه ــن الغاي ــي بالوط ــاً، والرق ثاني
الرخاء والرفاهية واحملور الذي يرتكز عليه في 

عالم آخذ في التطور والتغير السريع .

ــرديّ والوعيّ  ــيْ الوعيِّ الف ــني مفهومَ ــابكٌ كبيرٌ ب هناك تش
ــب رأي البعض يعدّ  ــةِ البنيويةِ , فبحس ــيّ منَ الناحي اجلَمع
لة وعي األفراد , فالوعي الفردي ــ بهذا  الوعيّ اجلمعيّ محصّ
ـ ميثل بأجزائه املتعددة اللبنات املكونة لثقافة اجملموع  املعنىـ 
ــابك البنيوي  ــرون خالف ذلك الرأي , هذا التش ــا يرى آخ , فيم
احلاصل بني املفهومني انعكس على النظر إلى مسألة تطور 
اجملتمعات حتى أصبحت تلك القضية أمرا إشكاليا مختلَفا 
ــؤولية تقع على عاتق  ــه , فتارةً يجعل البعض تلك املس علي
ــرون من مهمات  ــراد , فيما يجعلها آخ ــدود من األف ــدد مح ع
ـ يأخذ منحى  ـ مثالـ  ــد هيجلـ  ــع ككل , لكنَ األمرَ عن اجملتم
ــيما في نظرته إلى ارتباط التطور بالوعي فقد أصر  آخر ال س
على أنّ كل ما يحصل من تغيّر في العالم املادي احلقيقي إمنا 
ــو مجرد انعكاس ال إرادي لتقدم (روح العالم) وتطوره , األمر  ه
الذي حدا مباركس أنْ يرى في هذه اطروحة هيجل ميتافيزيقيا 
ال طائل من ورائها , فما ذا يريد هيجل بروح العالم ــ يتساءل 
ـ ؟ إنّهُ طرح مشوش يستند إلى جدل مقلوب , ويقف  ماركسـ 
ــه بدل عن رجليه , مما جعله ــ أي ماركس ــ يتبنى  على رأس
ــف على قدميه  ــذا اجلدل يق ــح بأنْ يجعل ه ــوة التصحي دع

ــالل  خ ــن  م
ــى  عل ــده  تأكي
ــك  ديالكتي أنَّ 
الوجود يبدأ من 
ــادي  امل ــع  الواق
إلى  ــي  يرتق ثم 
ــن  الف ــم  عوال
ــفة  لفلس ا و
ــة  س سيا و
ــو  وه ــة  الدول
يقع على عاتق 
طبقات اجملتمع 
التي تستشعر 
ــى  إل ــة  احلاج
أي   , ــور  التط

ــعر  تستش
ــى  إل ــة  احلاج
تغيير أوضاعها 
ــول  ــك يق , لذل

ــه  ــس: إنّ الفكرة ما هي إالّ العالم املادي بعد أنّ يعكس مارك
ــان ويصوغهُ في شكل أفكاره , وعليه فإنّ التطور  ذهن اإلنس
ــاني مع الواقع  ــس طريقة التعامل االنس ــد ماركس يعك عن

املادي.
ــاقه مع املنطق يصرّ كثير  ومع صحة نتائج هذا الطرح واتس
ــبث باخلطابات  من أصحاب اآليديولوجيات عندنا على التش
ــن الواقع كما هو احلال عند هيجل من خالل  احمللّقة بعيدا ع
احتقار الواقع وجعله في املرتبة الثانية , وإعادة امجاد الروح 
األبوية , وبث احلياة في خطابات الوهن بحجة أنّ الدنيا زائلة 
ــات الوهم والتغني  ــك بنظري ــة وما النجحُ إال بالتمس وفاني
بأمجاد السلف بطريقة طوباوية في زمن نحن بأمس احلاجة 
ــى التعامل مع الواقع كمعطى خالق ؛ الواقع الذي يتطلب  إل
االنغماس بدواخله لفهمه ودراسته وتغييره وتعديله وتطويره 
وهذا كفيل وحده بجعلنا ذوات منتجة ال ذوات حائرة ما فتأت 

تبحث عن هويتها منذ مئات السنني .
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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

د.علي حـُسني يوسـُف

 خارطة طريق

�Ô«ÏôÏΩa@ �Ô«Ï€a@
�…”aÏ€bi

حكمت البخاتي

ــى إيران  ــتان ال ــة املمتدة من أفغانس املنطق
ــوال الى مصر بعد  ــام وص ثم العراق وبالد الش
ــة العالم  ــكل منطق ــور من اليمن، تش العب
ــط دميوغرافي  ــارات وخ ــد احلض ــدمي ومه الق
ــة في بناء  ــعوب احلية والفاعل ــكنته الش س

حضارات العالم القدمي.
ــاء احلضاري فيها من   لقد امتدت عصور البن
عصور ما قبل التاريخ ثم الى ما قبل امليالد ثم 
الى عصور امليالد وظهور اإلسالم. لقد انتجت 
ــذه العصور أهم  ــة وعلى مدى ه هذه املنطق
ــرق، وقد عكست  وأعظم حضارات ودول الش
هذه التجربة التاريخية حيوية هذه الشعوب 
في هذه املنطقة وترسخ فيها رصيد حضاري 

وثقافي يتعلق بهوية املنطقة ذاتها.
ــكل  ــالمي الذي ش ــي – اإلس ــم الدين  فالعل
ــة العالم فيها  ــا وهوي ــة احلضارية له الهوي
ــن التاريخ  ــدى قرون م ــس وعلى م كان يتأس
ــة  ــها ومعاهدها من هرات مدرس في مدارس
ــي عرفت من  ــتان واملدينة الت ــن –أفغانس الف
ــان  ــالم، الى الري وخراس ــيا اإلس خاللها آس
واصفهان– ايران التي أسهمت اسهاما كبيرا 
ــا الكوفة  ــالم وقبله في حضارة وفنون اإلس
والبصرة وبغداد – العراق، وهي املدن واحلواضر 
التي أسست لكل علوم اإلسالم في احلضارة 
ــالم  ــت قواعد مذاهب اإلس ــالمية وأرس اإلس
ــالمية وقد فاقت مدارسها  في العقيدة اإلس
ــوريا  ــق وحلب – س ــر، ثم مدارس دمش احلص
ــق املئة مدرسة في القرن  وقد بلغت في دمش
ــة  ــر امليالدي حصرا، وصوال الى مدرس العاش
ــرة – مصر التي ظلت  وجامع االزهر في القاه

ــتغل على مدى أكثر من الف عام وكانت  تش
ــة هوية املنطقة،  ــا ريادة مهمة في صياغ له
ــت اليمن خزانة اإلرث، وصنعاء حافظة  ومازال

اخملطوطات اإلسالمية.
ــارة في  ــخ وتدهور احلض ــاء التاري ــن انكف لك
ــبق في  ــرق والقصد االمبريالي املس هذا الش
تدمير هوية هذه املنطقة ووقوعها على اخلط 
ــرق الكبرى في فلسطني،  املتصل بأزمة الش
ــا املمتدة من  ــب هذه اجلغرافي كل ذلك اكس
ــرورا بهاللها  ــتان وصوال الى مصر وم أفغانس
ــن التوتر  ــعيد مزيدا م ــب ومينها الس اخلصي
ــعوبها  ــى تدمير دولها وش ــتمر، وقاد ال املس
ــاكل  ــة من األزمات واملش ــت الى حزم فتحول
ــعوب أن  ــيرة احللول وكان قدر هذه الش العس
ــتمر في التاريخ  تستوطن مراكز احلدث املس
ــذه  ــتيطان ه ــن اس ــع ثم وان تدف ــري  البش

اجلغرافيا املتوترة. 
ــا، والواقع  ــة فيه ــادرة والكامن ــروة الص فالث
ــد  ــا، واحل ــم فيه ــات العال ــتقطب الزم املس
ــني أوربا  ــغله ب ــل في املكان الذي تش الفاص
ــا بوابة  ــا جعله ــا وأفريقي ــني أورب ــيا وب وآس
ــرق والغرب، بني  ــني الش ــر دائما ب ــاء املري اللق
ر وعليها  ــرق املستعمَ الغرب املستعمر والش
ــك اللقاء  ــع ثمن ذل ــعوبها أن تدف ــى ش وعل
ــات دافئة  ــم أن هناك حلق ــر املتكافئ رغ غي
ومنفتحة في ذلك اللقاء، لكن املنحى العام 
ــا ومتوترا  فيه كان يأخذ دائما طابعا حساس
وسلوكا سياسيا ظاهرا في التدخل املباشر 
ــتان  ــدة األميركية – أفغانس ــات املتح للوالي
ــذي فرضته على  ــراق-، او حالة احلصار ال والع
ــا  ــران وقبله ــة – اي ــي املنطق ــة ف دول معين
ــرة مع دول أخرى –  العراق، أو املواجهة املباش
ــوريا، او املواجهة غير املباشرة – اليمن، أو  س
ــات ستفرض  املراقبة والتلويح بحذر بسياس
ــر. وكان من آثار ذلك التدخل  على دولة – مص
ــرض إرادة القوة  ــى ف ــاعية ال واملواجهة الس
ــعى الى التقمص  األولى في العالم التي تس
ــتئثار باإلرادة الدولية أو ما يعبر عنها  أو االس
باجملتمع الدولي، كان من آثارها البارزة للعيان 
ــك الدول  ــاد في تل ــة والفس ــر والبطال الفق
ــني هذه الدول  ــترك ب ــم املش التي تعد القاس
ــة األميركية  ــات السياس ــة الى حتدي املعرض

ــة  ــؤونها، وقد اربكت سياس والتدخل في ش
ــدة حكومات هذه الدول بفعل  الواليات املتح
االبتزاز السياسي املمارس أميركيا جتاهها ما 
أثر سلبا في أوضاعها الداخلية والسياسية 
ــن حكومات  ــس دفاعا ع ــة، وهو لي والتنموي
ــد املقصود على اآلثار  ــذه الدول بقدر التأكي ه
ــلبية الناجمة عن التدخالت األميركية  الس
ــدة بعد ان انتهت  وصناعتها لألنظمة الفاس
ــة الدكتاتورية  ــة االمبريالية لألنظم الصناع

في التاريخ القريب جدا .
ــاد املالي  ــت تلك األنظمة الفس  وقد انتهج
واإلداري الواضح على أثر االبتزاز األميركي لها 
ــر في القرار الوطني  بواسطة التدخل املباش
ــادي  ــار االقتص ــا، أو احلص ــتباح اميركي املس
ــي املمنهج أميركيا أيضا، ما راكم  والسياس
ــها  ــاة واملعاناة التي تعيش ــم املأس من حج
شعوب املنطقة في ظل الفساد املستشري 
ــية  ــة وطبقاتها السياس ــذه األنظم ــي ه ف
ــة وجوفاء  ــورة خاوي ــكل فيها ص ــي تتش الت
ــر أزماتها حني تتبادل  للمعارضة، وتلك أخط
ــاء  ــلطة اجلوف ــة أدوار الس ــواالة واملعارض امل
وخواء الفساد. وقد وجدت هذه احلالة الشاذة 
ــبوقة في تاريخ هذه الدول احلديثة  وغير املس
ــلطة اجلوفاء  ــا لظاهرة الس ــا أميركي ارتياح
وخواء الفساد من أجل تكريس حالة الفشل 
ــا عاجزة متاما وغير  في هذه الدول ما يجعله
قادرة على مواجهة ومقاومة اإلرادة األميركية 
ــب  ــات ترام ــع سياس ــرا وم ــدت أخي ــي ب الت
ــيحية  مندفعة باأليديولوجيا األصولية املس
ــل من هذه  ــي جتع ــة والت ــة املتطرف واليميني
ــطوريا  ــدوا ثقافيا وتاريخيا – اس ــة ع املنطق
ــة لألصولية املسيحية،  وفق املبادئ املؤسس
ــدام احلضارات  ــا نظرية ص ــي عبرت عنه والت
التي تستمد أصولها الثقافية والوهمية من 
خرافة معركة هر مجدون ذات املنحى الديني 
ــل من ثقافة  ــي والتي جتع ــي األميرك واالصول
ــعوب املنطقة عدوها املكلل بالشر  ودين وش
والعنف واإلرهاب  ما يجعل جغرافيا املنطقة 

أكثر توترا وقلقا تاريخيا.
ــني مطرقة  ــعوب املنطقة ب ــت ش ــم أضح  ث
ــكرية واالقتصادية  ــدة العس ــات املتح الوالي
ــا وأنظمتها ما  ــي دوله ــاد ف ــندان الفس وس

ــن الفقر  ــدالت مخيفة م ــى ظهور مع أدى ال
ــوة واخملدرات، وقد حتولت هذه  والفساد والرش
ــية واجتماعية  ــى ظواهر سياس ــردات ال املف

قوضت مفهوم الدولة لدى املواطن .
ــبة  ــان بالنس ــة موضع امي ــد الدول ــم تع  فل
ــرقة الكبرى للدولة  للمواطن الذي أدرك الس
على يد أنظمة احلكم ورجاالت السياسة في 
ــغل حيز الوجود  دولته، ولم تعد بعد ذلك تش

ــكل فيه  ــذي كانت تتش ــيولوجي ال السوس
ــة، لقد دخلت  ــية والقانوني ــه السياس هويت
ــن التقويض  ــرة م ــي مرحلة خطي ــة ف الدول
ــكت أن تدخل  ــت أو أوش ــا وقارب ــوي له البني
ــدي والتاريخي لها  ــقوط التقلي مرحلة الس
بعد انحيازها الى ظاهرة املُلكية السياسية 
ــه جهات  ــي الذي متارس ــك السياس أو التمل
ــت  ــزاب وأفراد حازت عناصر القوة ونافس وأح
احتكار الدولة للقوة، بل وتغلبت على الدولة 
ــأ  ــى القوة. وبذلك ينش ــتحواذها عل ــي اس ف
ــارئ وبديل عن  ــيولوجي جديد وط حيز سوس

الدولة.
ــز الطارئ والبديل عن الدولة أخذت   وهذا احلي
حتكمه أنظمة ثقافية واقتصادية وسياسية 
ــي وهو ما يبرر  ــى متطرف وغير عقالن ذا منح
ــيولوجيا باعتبارها إضافة  ــا سوس تصنيفه

ــة التنافس  ــكل آليات بني ــدم تش ــى ما تق ال
ــا عن  ــتنتاجا جزئي ــة اس ــراع والهيمن والص
ــات ذلك التنافس  ــر بورديو الذي يحيل آلي بيي
ــع  ــي– راج ــى الالوع ــة ال ــراع والهيمن والص
ــيولوجية عند بيير بورديو،  املفاهيم السوس
ــن العقيدة  ــداوي – وهو جزء م ــل حم د. جمي
ــة حيث بإمكاننا ان نقول ذلك. فاحلرب  االوربي
والصراع ديالكتيك الوجود وحتمية التاريخ، 
ــس ومحاوالت  ــك التناف ــر الى ذل ــا ننظ لكنن
الهيمنة والرغبة في الصراع والهوس باحلرب 
ــم ثقافي  ــض وتعلي ــزءا من تروي ــاره ج باعتب
ــي - تاريخي يتدرج في اطار عقائدي  واجتماع

– دمياغوجي وايديولوجي.
ــير   وبخصوص الصراع في املنطقة فانه يس
ــذا الصراع  ــاد لطبيعة ه ــي ح ــري بوع أو يج
ــه جغرافيا  ــي والتاريخي الذي تعيش الثقاف
ــادة هذا  ــي زي ــهم ف ــة، وقد أس ــذه املنطق ه
ــاري الذي صار  ــاد املالي والتج الصراع الفس
ــكل جزءا أساسيا من بنية هذه األنظمة  يش
ــة وال الى  ــي الى الدول ــي ال تنتم ــة الت الفرعي
ظروف وأوضاع ما قبل الدولة، وهي ذات منحى 
ــة الهويات  ــكل في أنظم هوياتي ضيق يتش
ــة والتي تقتات  ــة والعرقي ــة الطائفي الفرعي
ــة الوطنية ومحاولة  على بقايا حطام الهوي

ــا لطرف معني  ــتحواذ عليها واحتكاره االس
ــا في وجودها على نبذ  ومجتزأ، وتقوم أساس
ــارس أداؤه بغض  ــة وتقويضها وبوعي مي الدول
ــي انتجته  ــه وعي زائف او وع ــر عن كون النظ
ــروف الطارئة واملعقدة في خارطة العمل  الظ
ــتهدفة للمحو  ــارت مس ــا. فالدولة ص لديه
ــباب احملو من  ــد ان تهيأت أس ــن الداخل بع م
اخلارج لكنها بنفس الوقت غير قابلة للمحو 
ــياق  ــى بقائها في س ــل احلاجة ال ــام بفع الت
ــادة من جانب الهويات  املصالح الضيقة واحل
ــلحة  ــة واجلماعات املس ــة والطائفي الفرعي
ــدأ احلماية الذاتية وتهدد  التي تعمل وفق مب
القوة املوضوعية للدولة، وهو ما يدع دول هذه 
اجلغرافيا تعيش توترات احملو وتناقضات البقاء 
ــالح واالنفالت األخالقي الذي  مع انتشار الس
ــررة وغير  ــلطته غير املب ــن هيمنته وس يضم
ــاقت الفوضى التي متر بها  الشرعية. وقد س
ــذه اجلغرافيا املتوترة  ــذه الدول في ه بعض ه
الى هذا املستنقع من العراك السياسي بعد 
ــك التوتر الذي  ــت تلك الفوضى عن ذل ان جنم
ــبقا  ــهدته تلك اجلغرافيا واخملطط له مس ش
ــي تكفلت  ــى اخلالقة والت ــي نظرية الفوض ف
ــقاط  ــقاط الدول وليس مجرد اس عملية اس
ــدم الهوية  ــة ومن ثم ه ــة الدكتاتوري األنظم

ــميات املكونات  ــة اجلامعة حتت مس الوطني
والشريك السياسي «الطائفي واالثني» كما 
ــة فيما أطلق  ــا الليبرالية األميركي روجت له
ــط الكبير الذي  ــروع الشرق األوس عليه مش
ــه على نظرية الفوضى  ــام في جزء كبير من ق

اخلالقة وعملية محو الدول في املنطقة.
ــت حتمل خوائها  ــيما وأن هذه الدول كان  الس
ــم تكن وليدة  ــا بذاتها فل ــة محوه أو إمكاني
ــي  ــي وثقاف ــول اجتماع ــي وحت ــور تاريخ تط
ــاء ما جعلها دوال  ــا فرصة أو قدرة البق مينحه
ــتقوت عليها مجتمعاتها  خاوية وخائفة اس
ــف أنظمتها  ــا في حلظة ضع وتغلبت عليه
ــات  اجملتمع ــك  تل ــت  فانخرط ــقوطها  س أو 
ــغل حدود  ــرات داخلية وإقليمية تش ــي توت ف
ــدود بني الدول  ــد إزاحة احل ــذه اجلغرافيا بع ه
ــقوط  ــداد تلك اجلغرافيا على أثر س على امت
ــت توترات احملو  أنظمة بعض دولها، فانعكس
ــذه اجلغرافيا  ــات البقاء على هوية ه وتناقض
ما يزيد من توتراتها احلادة حتت تأثير ومخاطر 
ــروعات  ــتبطنه مش ــة الذي تس ــو الهوي مح
ــط الكبير  ــرق األوس ــروع الش ــة ومش العومل
ــة وصفقة  ــة األميركي ــروعات الليبرالي ومش
العصر التي تؤمن احملو الكامل لهوية القدس 

اإلسالمية والعربية .

أضحت شعوب اِّـنطقة بني 
مطرقة الواليات اِّـتحدة 
العسكرية واالقتصادية 
وسندان الفساد َّـ دولها 
وأنظمتها ما أدى اُّـ ظهور 
معدالت مخيفة من الفقر 
والفساد والرشوة واِّـخدرات

 على الجميع ان يكونوا
 شركاء ايجابيني َّـ هذه
 اِّـرحلة و الرتكيز على
 القوى اِّـعتدلة من كافة
مكونات الشعب العراقي

 بيان رقم واحد هذه اِّـرة وَّـ
 العراق تحديدا سوف لن يكون
 عسكريا او من قيادات عسكرية
 إنما هو انقالب شعبي سلمي
عفوي

 على جميع الحكومات
 العربية اِّـؤمنة
 بعروبيتها الدخول َّـ
 حوار مفتوح لحلحلة
األزمات وتجنب الحروب

 الواقع الذي يتطلب
 االنغماس بدواخله لفهمه
 ودراسته وتغيريه وتعديله
 وتطويره وهذا كفيل وحده
 بجعلنا ذوات منتجة ال ذوات
 حائرة ما فتأت تبحث عن
هويتها منذ مئات السنني
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القاعدة 
ــر كيلر كثيرا ليتعلم ما  لم يتأخ
ــى لضباط  ــح القاعدة االول اصب
ــي اي ايه» الذين يخدمون  الـ«س
ــوم متضيه  ــتان كل ي ــي باكس ف
ــه على اقل  ــالد تعرف في ــي الب ف
ــابق وما  مما عرفته في اليوم الس
ــرة مهمتك حتى ال  ان تنتهي فت

تعرف شيئا.
ــت هليكوبتر كيلر  ــا هبط عندم
بحلول منتصف ٢٠٠٦ في قاعدة 
ــي اي ايه»على مقربة من  الـ «س
ــة القبلية في  ــا» في املنطق «وان
ــتان كانت عمليات  جنوب وزيرس

ــتان  ــي باكس ــتخبارات ف االس
ــرن  ــخة الق ــت نس ــد اصبح ق
الواحد والعشرين لـ(قفر املرايا) 
ــزوس  جي ــس  «جامي ــب  بحس
ــاد انغلتون  ــد اع ــون» وق انغلت
ــدمي  والع ــطوري  االس ــس  الرئي
ــة  ملكافح ــابق  الس ــة  الرحم
ــس في الـ«سي اي ايه»  التجس
ــي اس  ــص محبوب «ت ــوغ ن ص

ايليوت»  لوصف اخلداع واخليانة 
ــم  لعال ــمة  املنقس ــوالءات  وال
ــاردة ولم تكن  ــس احلرب الب جتس
ــس في باكستان  العاب التجس
ــببا  ــود اقل تس ــك بعق ــد ذل بع

باجلنون في ممارستها.
ــر  ــي املظه ــر صبيان ــكل كيل ش
ــحا بعيد االحتمال لالنزال  مرش
ــتانية  ــط اجلبال الباكس في وس
ــذت القاعدة  في الوقت الذي اخ
ــول املنطقة الى قاعدة جديدة  حت
ــبق لقدمه  ــم يس ــا ل لعملياته
ــل  ــن قب ــتان م ــت باكس ان وطئ
ــن اللغات  ــدث ايا م ــو ال يتح وه
احمللية كما ان خبرته في برنامج 
ــن تنفعه  ــة ل ــخ االيراني الصواري
ــد اخذت حرب  ــي وانا وق كثيرا ف
العراق ضباط احلالة في الـ«سي 
ــرة في  ــم خب ــن لديه ــه» مم اي اي
ــط من افغانستان  الشرق االوس
وباكستان فاصبح اجلهاز اخلفي 
ــر  العناص وراء  ــا  يائس ــعى  يس
ــوع ارت كيلر للذهاب  وهكذا تط
ــه عني في  ــتان لكن الى افغانس

باكستان.
ــخص املثالي الذي تريد  قال الش
ــي القاعدة هناك  منه اجللوس ف
ــدث الداري او  ــك الذي يتح هو ذل
ــتو ولديه سنوات  االوردو او البش
ــى معرفة الهدف  ــن اخلبرة وعل م

ــك حتصل  ــدال من ذل ــا انك ب «وه
علية». 

ــي اي ايه»  ــر بالـ«س ــق كيل التح
ــكع  ــد عقد التس ــي ١٩٩٩ بع ف
ــد والصحافة  ــني اجليش واملعه ب
ــدوه  يح ــة  الثانوي ــن  م ــرج  تخ
اهتمام بالشؤون الدولية من دون 
ــة عمام  ــرة واضح ــك فك ان ميتل
ــاة والتحق  ــي احلي ــد فعله ف يري
ــعينات  باجليش في مطلع التس
ــا طريقة  ــبه مقتنع بانه وهو ش
تخلو من اخملاطر لكسب املال من 
اجل املعهد وقال ها انا بعد ذلك 
ــر شهرا اجلس في  بثمانية عش
ــط الصحراء متسائال كيف  وس

انتهى بي املطاف الى هنا؟
ــة  عملي ــي  ف ــيطا  بس دورا  ادى 
ــراء التي أخرجت  عاصفة الصح
ــن  ــني م ــود العراقي ــريعا اجلن س
ــرية جتهيز  ــت والتحق بس الكوي
ــالت اال ان احلاجة انتفت الى  املظ
عمل اجملموعة بسبب عدم القيام 
ــوي في احلرب  ــات انزال ج بعملي
ــية القتال  ــه عش ــت وحدت ونقل
ــط الصحراء السعودية  الى وس
ــدة  ــة قاع ــا حراس ــب منه وطل
ــتخدم  ــي تس ــتيات الت اللوجس
االمريكية في  ــات  الدباب ــداد  الم

غزوها للعراق.
التحق بعد تركه اجليش بجامعة 
ــه  علي ان  ــرر  وق ــا  اريزون ــمال  ش

ــا او  ــال صحافي ــح مراس ان يصب
يلتحق بالـ«سي اي ايه» وتسلم 
ــم الرياضة في  ــي قس وظيفة ف

ــا هو  ــك وفيم ــا ريبابلي ذي اريزون
ــك االنتقال الى القسم  على وش
ــي  ــي اتصلت به الـ«س السياس
اي ايه» وابلغته انه متت املوافقة 

على طلبه.
ــم مكافحة انتشار  التحق بقس
االسلحة التابع للوكالة العامل 

على وقف انتشار اسلحة القتل 
ــى  االول ــرة  للم ــني  وع ــي  اجلماع
ــي فيينا  ــي اخلارج ف ــي مركز ف ف
ــي للوكالة الدولية  الرئيس املقر 
ــة وافترض بضباط  للطاقة الذري
ــي اي  ــا في الـ«س ــة فيين محط
ايه» ايجاد مصادر داخل الوكالة 
الدولية لتبيان مداوالتها السرية 
اال ان الـ«سي اي ايه» اخذت بعد 
ــبتمبر ايلول في  ــات ١١ س هجم
ــن اكثر  ــة بعضا م ــد الوكال تزوي
ــل  ــية حلم ــا حساس معلوماته
ــة  ــى معاقب ــي عل ــاز الدول اجله
ــودة في  ــل تلك املوج انظمة مث

ايران والعراق وكوريا الشمالية.
ــر معرفة وثيقة بجهود  طور كيل
ــخ  الصواري ــر  لتطوي ــران  طه
ــران لم حتتل  ــتية لكن اي البالس
ــة  راس الئح ــت  الوق ــك  ذل ــي  ف
ــي اي ايه» وفي  ــاغل الـ «س مش
اواخر صيف ٢٠٠٢ عاد رئيس كيلر 
ــة الى النغلي  ــي فيينا من رحل ف
ــن الضباط  ــى مبجموعة م والتق

داخل محطة الوكالة.
ــأل  يس ــو  وه ــر  كيل ــتذكر  واس

ــاعات التي  ــن االش ــون ع «اتعرف
ــزو  ــدوث غ ــال ح ــق باحتم تتعل
ــمعون  ستس ــرب؟  وح ــراق  للع
بعض االمور الغريبة الصادرة من 
ــم يخضعون  ــادة النه ــر القي مق
ــاد الدليل  ــط ال يعقل اليج لضغ

الذي يبرر ذلك».
ــون  اتعرف ــر  كيل ــس  رئي ــأل  وس
ــم (داس بوت)  ــي فيل ــهد ف املش
ــيم  وهم في قعر احمليط والبراش
تتفلت من الغواصة فيما يحدث 
ــالق نار داخلها؟ ذلك ما يجري  اط

في مقر القيادة االن بالذات؟
وجيزتني  وسيقوم كيلر مبهمتني 
ــؤوم  في العراق في اثر الغزو املش
ــي مجموعة  احداهما كعضو ف
ــراق وهو فريق  ــش في الع التفتي
ــلحة بقيادة  ــني عن االس الباحث
ــذي امضى  ــه» ال ــي اي اي الـ«س
ــات على  ــي الدوري ٢٠٠٣ و٢٠٠٤ ف
ــا عن  ــة بحث ــع الصحراوي املواق
ــة  الكيماوي ــلحة  االس ــج  برنام
لصدام  ــة  الوهمي ــة  والبيولوجي
ــول  الق ــر  كيل ــن  وامك ــني  حس
ــة ان اجلهد بال جدوى  ــذ البداي من

ــن  الذي ــون  العراقي ــاء  فالعلم
امتلكوا كل سبب اظهار مخازن 
االسلحة لألمريكيني فتكافئهم 
الـ«سي اي ايه» باالموال النقدية 
ــروا  ــم اس ــادة توطينه ــا باع ورمب
ــى انه ال  ــش عل ــة التفتي جملموع
ــلحة لكن كيلر وغيره  يوجد اس

ــتجوبون  سيس ــاط  الضب ــن  م
مرتني وثالثا العمالء انفسهم مبا 
يسمح لالنغلي بتضخيم اعداد 
ــري بها التفتيش  املرات التي يج
ــمح ايضا  ــه وهو ما س مواجهات

ــيني  ونائبه تش ــوش  ب ــس  للرئي
ــة  ــن ان عملي ــي العل ــول ف بالق
ــلحة في العراق  البحث عن االس

التزال مستمرة.
ــه»  ــي اي اي ــدة الـ«س ــع قاع تق
ــتان  ــرة في جنوب وزيرس الصغي
ــر في ٢٠٠٦ في  ــي  بلغها كيل الت
ــي قصفها  ــها الت ــدة نفس البل
ــتانيون باملدفعية  اجلنود الباكس
ــي  ف ــلحة  املس ــرات  وبالطائ
ــك  ن ــي  مقاتل ــع  م ــم  معركته
ــى مقربة  ــي ٢٠٠٤ وعل ــد ف محم
ــة الدينية في شاكاي  من املدرس
حيث وقفت قوات احلكومة على 
ــال القبائل  ــع رج ــار م ــف الن وق
ــع وصول كيلر  ــني ودخل م الوزيري
ــالم هش آخر  الى املكان اتفاق س
ــذ ومت التفاوض علي  ــز التنفي حي
ــتانيني وبيت  ــر بني الباكس االخي
ــم حرب  ــو زعي ــود وه اهللا محس
عصابات شاب آخر التقط الراية 
ــرع نك محمد  الدامية بعد مص
ــنتها في ٢٠٠٤  بغارة امريكية ش
ــي اي ايه» تطير بال  طائرة الـ «س
طيار لم يف محسود قط بشروط 

ــتغالل وقف  االتفاق واكتفى باس
النار لتوطيد سلطته في جنوب 
لهجمات  والتخطيط  وزيرستان 
كر وفر على اجلنود الباكستانيني 
ــتاني  لكن قيادة اجليش الباكس
ــي معركة  ــم ترغب في ٢٠٠٦ ف ل
اخرى في املناطق القبلية وهكذا 

ــر الى وانا  ــل ارت كيل عندما وص
ــتانيني  لم يتمتع اجلنود الباكس
واجلواسيس بالكثير من الشهية 

لتحريك وكر الدبابير.
ــات  ــك عالق ــة ذل ــادت نتيج وس

كئيبة بني ضباط الـ«سي اي ايه» 
ــتخبارات  ــالء احملليني لالس والعم
الباكستانية في جنوب وزيرستان 
ــدى هبوطه في وانا  واطلع كيلر ل
ــوئها عندما استمع  على مدى س
الى ايجاز من الرجل الذي سيحل 
محله وهو ضابط سليط اللسان 
ــمه جني وابلغ  اكبر منه سنا اس
جني كيلر ان اجلنود الباكستانيني 
ــن الدوريات  ــل م ــون بالقلي يقوم
ــكادون يقضون معظم ايامهم  وي
ــال ان  ــة وق ــة احملمي ــل الثكن داخ
واجلواسيس  الباكستاني  اجليش 
ــر عن مدى  ــم يريدوا بغض النظ ل
ــة  ــلطة الدويل ــدي س ــه حت احلاح
التي يبنيها بيت اهللا محسود في 

جنوب وزيرستان.
ــود على عكس  ــم يكن محس ول
ــائل االعالم  نك محمد يهوى وس
ورفض  ــة  قليل ــى مقابالت  واعط
بحسب تقاليد االسالم املتشدد 
ــكاد متتع  ــط صورته وبال ان تلتق
ــه لم ميض  ــى ان ــم حت ــاي تعلي ب
ــة الدينية  ــا كبيرا في املدرس وقت
ــي ٢٠٠٦ فرقة من  وقاد مع ذلك ف
ــة آالف مسلح قبلي  نحو خمس
ــامح مع  ــوالء ولم يتس ــديد ال ش
ــة وامر مبطاردة الفارين  اي معارض
ــكوك  الش ــادت  بل س ــم  وقتله
بانه ساعد القوات الباكستانية 
ــابق عبد  ــر معلمه الس على اس
ــود املقاتل ذات الساق  اهللا محس
ــه الواليات  ــدة الذي اطلقت الواح
ــج  ــن خلي ــي ٢٠٠٤ م ــدة ف املتح
ــو ليتمكن بيت اهللا من  غوانتنام
ــي  ــلطة ف ــى الس ــتيالء عل االس
ــتان ووضع عبد اهللا  جنوب وزيرس
عندما طوق اجلنود الباكستانيون 
ــتان قنبلة  ــي بالوشس ــه ف منزل
ــحب عتلة  يدوية عند صدره وس
االمان. وتوسعت سلطة بيت اهللا 
ــود ونفوذه في شكل كبير  محس
ــن  ــة م ــدت مجموع ــا توح بعدم
جماعات عسكرية اصغر تدعمها 
ــم «حتريك –  ــت اس ــود حت محس
ــتان» وعرفت  اي *- طالبان باكس
ــم طالبان  ــام باس ــكل ع في ش
ــس طالبان  ــتان وعلى عك باكس
ــن يقودهم املال  ــتان الذي افغانس
ــرية  الس بالرعاية  عمر يتمتعون 
الباكستانية  ــتخبارات  االس من 
ــدة الى  ــات اجلدي ــت اجلماع هدف
ــتانيني  الباكس ــود  اجلن ــراج  اخ
القبلية  املناطق  واجلواسيس من 
باستخدام املفجرين االنتحاريني 
في اسالم اباد وكراتشي وغيرهما 
من املدن مبا يشبه ارسال بطاقات 
ــى  ــوا عل ــة واطلق ــارة الدامي الزي
ــاد الدفاعي»  ــم « اجله ــر اس االم
ــة  ــة طريق ــراع حلماي ــه ص اي ان
ــن جنود اجليش  احلياة القبلية م
ــن يعتبرونهم  ــتاني الذي الباكس
ــازت  ح ــم.  ارضه ــي  ف ــب  اجان
ــن العالقات او  ــة بعضا م اجلماع
ــق القبلية  ــن خارج املناط املؤيدي
ــام ٢٠٠٦ من الذي تولى  واتضح ع
ــا» فقد طبق  ــؤولية في «وان املس
ــود عدالة  ــدو بيت اهللا محس مؤي
قاسية في انحاء جنوب وزيرستان 
ــكان يغتالون اي  ــة وجابوا امل كاف
ــتبه في تعاونه  رئيس قبيلة يش
ــع احلكومة  ــع االميريكيني او م م
ــنق اللصوص  ــتانية وش الباكس

في ساحات القرى ورجم الزناة.

ال

9 ملف
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شكّل كيلر صبياني اِّـظهر مرشحاً 
بعيد االحتمال لإلنزال َّـ وسط الجبال 

الباكستانية َّـ الوقت الذي أخذت القاعدة 
تحول اِّـنطقة إُّـ قاعدة جديدة لعملياتها

H36I@Ú‘‹ßa

ماذا يقصد بالجهاد الدفاعي َّـ باكستان؟ 
ومن الذي أطلقه؟ .. وما الغاية منه؟

رئيس باكستانكلينتون كيلر

äÌäzn€a@Ú˜ÓÁ
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في إطار سياستها الثابتة في إحتاف القارئ العزيز بأحدث املؤلفات التي تتناول 

ــكل  ــة اجلديدة) وإياكم وعلى ش ــتعرض (البين ــة وخطيرة، تس قضايا حساس

ــرية االمريكية اجلديدة)  ــل .. احلروب الس ــوم (حروب الظ ــات الكتاب املوس حلق

ــزة بولتزر. ويتضمن الكتاب تقارير مذهلة  ــه (مارك مازيتي) احلائز على جائ ملؤلف

ــرية دولية، ويكفي  عن حتول الـ(C.I.A) بعد أحداث 11 أيلول 2001 الى آلة قتل س

أن الصحفية املعروفة التي تعمل في النيويورك االمريكية (جني ماير) قالت: ان 

ــاب مازيتي مخيف والبد من قراءته.. اما نحن فنقول ان مهمتنا هي ان يكون  كت

القارئ في قلب احلدث وهذا ما نسعى اليه..
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(                      ) اجرت استطالعا موسعا حول آفة التزوير التي نخرت منتخب 
الناشئين وتسلط الضوء عبر آراء صحفيين رياضيين

البينة الجديدة / هشام كاطع الدلفي 

منعت مديرية أمن اجلوازات في مطار بغداد 
١٣ العباً  الدولي، سفر 
الناشئني  منتخب  من 
ــة  العاصم ــى  إل
ــان،و ذلك   ــة عم األردني
ــود  بوج ــتباه  لـ»االش

تالعب في أعمارهم».
ــدر امني  ان  ــال مص وق
ــن اجلوازات  «مديرية أم
في مطار بغداد الدولي، 
ــفر١٣ العباً  ــت س منع

ــئني  الناش منتخب  من 
بسبب االشتباه بوجود تالعب بأعمارهم».

ــاء وفد املنتخب عادوا إلى  وأضاف أن «أعض
ــان»، مبيناً أن  ــادروا إلى عم ديارهم ولم يغ
ــفر الالعبني  ــادرت جوازات س ــة ص «املديري

الـ١٣».
ــن االحتاد العراقي  ــياق ذي صلة أعل وفي س
لكرة القدم، إعفاء مدرب منتخب الناشئني 
علي هادي من منصبه، فيما قرر االنسحاب 
ــيا املقرر انطالقها في  من بطولة غرب آس
ــمي  ــن آب املقبل.وقال الناطق الرس األول م
الحتاد الكرة حسني اخلرساني في صحفي 
إن «احتاد الكرة قرر إعفاء املدرب علي هادي 

من منصبه على خلفية قضية التزوير».
ــيا  ــراق ابلغ احتاد غرب آس ــاف ان «الع واض
اعتذاره عن املشاركة في بطولة غرب آسيا 
ــن آب املقبل».  ــرر انطالقها في األول م املق
وعلى  صعيد متصل طالب االحتاد العراقي 
لكرة القدم، وزارة الداخلية بتعيني ضابط 
ارتباط معه لغرض طي صفحة تزوير أعمار 

العبي منتخبات الفئات العمرية نهائياً.
ــاد تلقت (البينة  ــان صادر عن االحت وذكر بي
ــاد تابع  ــه  ، أن «االحت ــخة من ــدة) نس اجلدي
ــام بالغ تداعيات ما حصل في مطار  باهتم
ــئني  ــداد الدولي مع وفد منتخب الناش بغ
الذي كان من املقرر له أن يشارك في بطولة 
ــتحتضنها العاصمة  ــيا التي س غرب آس

األردنية عمان».
وأضاف «لذلك ناسف ملا حصل، فإن االحتاد 
ــع مع املالك التدريبي  يؤكد انه طاملا اجتم
ــا  وطالبهم ــي  املعن ــب  للمنتخ واإلداري 
ــة  الصحيح ــار  باألعم ــد  التقي ــرورة  بض
ــدا عن أي لغة أخرى تبحث  والقانونية بعي
ــمعة البلد إذ  ــاب س ــن االجناز على حس ع
ــن ١٨ العبا  ــطب أكثر م ــبق لالحتاد بش س
ــمية قبل شهرين  ثبت تزوير أوراقهم الرس

من أالن».
ــا حصل من  ــاء على م ــاد «بن ــح االحت وأوض
ــرر إعفاء املالك  ــان االحتاد ق ــف، ف أمر مؤس
ــئني مع  ــب الناش ــي واإلداري ملنتخ التدريب
ــاذ عقوبات أخرى فيما يخص الالعبني  اتخ

املزورين».
ــب وزارة الداخلية  ــاد يطال ــع أن «االحت وتاب
ــر، بتعيني  ــاون كبي ــا من تع ــا عرف عنه مب
ــا لغرض طي هذه  ــط ارتباط مع احتادن ضاب

ــوى نهائياً».  ــي نتمنى أن تط الصفحة الت
ــرة القدم، قرر  ــاد العراقي لك ــر أن االحت يذك
االنسحاب من بطولة غرب آسيا للناشئني 

على خلفية احدث التزوير.
ــى ما حصل ..  ــليط الضوء عل ولغرض تس
ــتطلعت اراء عدد من  (البينة اجلديدة ) اس
واملعنيني  ــني  الرياضي ــالء الصحفيني  الزم

بالشان الرياضي فماذا قالوا : 

الصحفي  علي رياح

ــدة الصحفي علي  ــد صرح للبينة اجلدي وق
ــؤولون عما جرى  ــا مس ــاح : اننا جميع ري
ــع نحو االجناز  ــبب لهاث اجلمي ويجري بس
ــدرب يتحمل  ــن .. امل ــكل ، وبأي ثم ــأي ش ب
ــث عن  ــو) البح ــن (ج ــرا .. ولك ــا كبي جانب
االجنازات املضروبة هو املسؤول األشمل عن 

ــعي وراء جناحات مبنية  ــي حالة الس تفش
على اخلداع

الصحفي يوسف فعل 

ــد قال : ان  ــف فعل فق اما الصحفي يوس
اخللل في منهجية احتاد الكرة الذي يبحث 
ــة العلمية  ــن االلي ــج بعيدا ع ــن النتائ ع
املتبعة في تدرج الالعبني مبنتخبات الفئات 
ــاج  ــني النته ــجع الالعب ــا يش ــة م العمري
ــاليب بعيدة عن الرياضة والتوجه الى  أس
ــب باإلعمار التي  طرق ملتوية منها التالع
تعد قضية متأصلة في عمل احتاد الكرة .

الصحفي سيف اِّـالكي 

ــال : يعد  ــيف املالكي ق ــا الصحفي س ام
ــي ضربت  ــراض الت ــر من االم ــرض التزوي م
ــت  ــرة واصبح ــرة االخي ــالل الفت ــا خ كرتن
ــني والعمل بها من  ــهلة للمدرب طريقة س
ــب  ــازات وبطوالت ومكاس ــل حتقيق اجن اج
ــي واملهني  ــن اخللق الرياض ــة بعيدا ع زائف
ــى اللجنة االوملبية  ــك اصبح الزاما عل لذل
ووزارة الشباب واحتاد الكرة وكافة االحتادات 
ــاوز هذه االفة  ــل جاهدة من اجل جت ان تعم
ــع منتخب  ــة ما حصل م ــرة وخاص اخلطي
ــئني في مطار بغداد القبض على ١٣  الناش
العبنا مزور في صفوف املنتخب الوطني . 

ــرة وجميع املعنيني ان  نتمنى من احتاد الك
ــق املزورين في  ــة بح ــذوا قرارات مهم يتخ
ــذه الكارثة الكروية  منتخباتنا وان ال متر ه
ــل  تفع وان  ــبة  دون محاس ــرام  الك ــرور  م
العقوبات الصارمة بحق املدربني واالداريني 
ــدرج العمر  ــني املزورين كي يكون ت والالعب
ــاق الالعبني وان  ــو املعيار احلقيقي اللتح ه
ــزات التي بني  ــا النور وتنتهي اله ترى كرتن
حني واخرى تخرج علينا مشكلة التالعب 

باالعمار . 

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

زوروا موقعنا على االنرتنت:

WWW.albayyna-new.com ÚÓ‹0a@Ú����ôbÌ@ä€a
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ــون، على  ــفني جوران إريكس ــويدي س وافق الس
ــب العراقي  ــر الفني للمنتخ ــي منصب املدي تول

لكرة القدم، خالل املرحلة املقبلة.
ــي بداية األمر،  ــم أن االحتاد العراقي، عارض ف ورغ
ــتقدام املدرب السويدي، بحجة أنه عجوز وال  اس
ــرة، لكن جنحت  ــات احتاد الك ــق مع طموح يتواف

املفاوضات في النهاية.
ــر البعض، معارضة احتاد الكرة في البداية،  وفس

ــون،  ــاف على مدير أعمال إريكس كمحاولة التف
ــر دون العودة  ــكل مباش ألنهم فاحتوا املدرب بش

لوكيل أعماله.
ــب رئيس  ــف من نائ ــي، املؤل ــد العراق ــرر الوف وق
ــرار حيدر، وعضوي مجلس اإلدارة  احتاد الكرة، ش
ــى، املغادرة إلى تركيا،  غالب الزاملي وفالح موس

لالجتماع مع املدرب السويدي.
ــد االجتماعات، عاد الوفد العراقي، إلى بغداد  وبع
ــط الطرفني  ــرام عقد يرب ــر، أو إب ــد يذك دون جدي

بشكل رسمي.
ووقع االحتاد العراقي، في خطأ إعالن التفاوض مع 
إريكسون، مما فتح األبواب أمام اآلخرين، للدخول 
ــرون وبعض  ــال الكامي ــط التفاوض، أمث ــى خ عل

األندية الصينية.
وكيل أعمال املدرب السويدي، أكد أنهم استغربوا 
رفض االحتاد العراقي في بداية األمر، ولكن دخول 
ــون  ــاوض، دفع إريكس ــط التف ــن، على خ اآلخري

للمغاالة في طلباته املالية.

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

ــي حظيت مبالعب  ــا العزيزة الت ــكل محافظاتن ــذي نبارك ل ــي الوقت ال ف
حديثة لكرة القدم واخرها الكوت، نؤكد ان هذه احملافظات وكل محافظات 
ــتحق مثل هذه املالعب، وليس الحد فضل وال منة  ــتثناء تس العراق بال اس
ــي لديها من  ــتحقاقاتهم على الدولة الت ــو اقل اس ــى اهلها، فهذا ه عل
ــرون، ولكن مع فرحتنا  ــرية ما يغبطها عليه االخ املوارد الطبيعية والبش
ــاءل نحن اهالي  ــن قبلهم النجف وكربالء، نبقى نتس ــع اهل الكوت وم م
مدينة الصدر: متى الفرج؟، متى يصحو اهل هذه املدينة على ملعب كبير 
ــراف ملعبا حديثا؟، اال  ــذه املدينة املترامية االط ــتحق ه يليق بهم، اال تس
تستحق هذه املدينة التي يساوي عدد سكانها نفوس اربع محافظات من 
ــتحق  محافظات العراق مجتمعة ملعبا يتباهى بها وتتباهى به؟، اال تس
ــدم بامتياز ملعبا  ــراق الرياضي بكرة الق ــذه املدينة التي هي معقل الع ه
رت ملنتخبات العراق اكثر  ــتحق هذه املدينة التي صدّ رياضيا كبيرا؟، اال تس

من نصف اعدادها ملعبا مثل مالعب احملافظات االخرى؟ .
ليس ادعاء ان نقول ان العراق يعتمد على هذه املدينة في تكوين تشكيالت 
ــق على االرض تؤكد  ــكل رئيس وفاعل، الن احلقائ ــه الوطنية بش منتخبات
ــع احترامي وتقديري  ــة من محافظات العراق م ــك، دلوني على محافظ ذل
ــن  لها جميعا، ولكن دلوني على واحدة منها اهدت للعراق مثل فالح حس

وبشار رشيد وكاظم وعل وكاظم 
ــق  وناط ــي  لعيب ــع  وكاط ــود  عب
هاشم وابراهيم علي وكرمي صدام 
ــس عبد علي  ــم صدام ويون ونعي
ــاكر محمود وحسني لعيبي  وش
ــكور ومهدي جاسم  وحنون مش
وعبد الزهره اسود وسعد جاسم 
ــدام  ــم ص ــض ورحي ــم روي وهاش
وعباس عبيد وحيدر عبيد وهيثم 
ارحيمه  ــني  ــي حس ــم وعل كاظ
ــني  وحس ــرمي  ك ــي  عل ــد  ومحم
ــم  وغيره ــاوي  مه ــالء  وع ــي  عل
ــعفني ذاكرتي  الكثير ممن لم تس
اال تستحق هذه  ــتذكارهم،  باس

ــراق في الواجهة ان تكون  ــة التي اجنبت هؤالء والتي جعلت كرة الع املدين
ــواء في  ــي في الواجهة؟، ملاذا تقبع هذه املدينة في اخللفيات املهملة س ه
ــف هذه املدينة ولم  ــي وقتنا احلاضر، حيث لم تنص ــابقة او ف العهود الس
ــف الشديد، ملاذا  تأخذ ولو جزءا من حقها الرياضي وغير الرياضي مع االس
ــب بغداد واحملافظات  ــذه املدينة التي من جمهورها متتلئ مالع ال حتظى ه
ــي تنام  ــل املدينة الت ــر؟، ملاذا تهم ــم لتكب ــش فيه احالمه ــب تعش مبلع
ــدم؟، في مدينة الصدر  ــب كرة القدم من ملعب لكرة الق ــو على ح وتصح
ــات من املدارس الكروية التي تزدحم باالف املواهب الصغيرة تلعب  االن املئ
ــورين  ــهم او اخليرين من امليس على اراض ترابية وعلى نفقة املدربني انفس

في هذه املدينة الفقيرة .
ــه متنازع عليه  ــال انه ملدينة الصدر ولو ان ــى ملعب احلبيبية الذي يق حت
لكنه مع ذلك لم يكتمل حلد االن، علما ان نسبة اجنازه كانت سبعني في 
ــرين في املئة للمالعب التي اكتملت  ــب االجناز عش املئة عندما كانت نس
ــهداء، ام  ــم الذي يطال هذه املدينة ام الش ــت االن، ملاذا هذا الظل وافتتح
الشعراء، ام املبدعني، ام الفنانني، وفي هذه اجملاالت اسماء املع واكثر من ان 
ــذه املدينة املعطاء على كل االصعدة وليس على  ــر االن؟، ملاذا تظلم ه تذك
ــباب معروفة  ــابق الس الصعيد الرياضي؟، واذا كانت تظلم في العهد الس
فلماذا تظلم االن؟، واهللا انه المر محير حتى اننا ال ندري ملن نوجه اسئلتنا، 
ــباب والرياضة التي تبني وتفتتح يوميا هنا وهناك  هل نوجهها لوزارة الش
ــي لكرة القدم الذي  ــرقي العاصمة؟، ام لالحتاد العراق ــر الى ش دون ان تنظ

اكثر من نصف اعضائه من هذه املدينة؟، الم اقل لكم انها حيرة .

@bÌ@xä–€a@Ûnfl
_âÜñ€a@Ú‰ÌÜfl

وقفة 

علي سلمان غالي

 َّـ مدينة الصدر االن 
اِّـئات من اِّـدارس الكروية 
التي تزدحم باالف اِّـواهب 
الصغرية تلعب على اراض 
ترابية وعلى نفقة اِّـدربني 
انفسهم او الخريين من 
اِّـيسورين َّـ هذه اِّـدينة 
الفقرية

\äÌÎån€bi@Íbjnë¸a\�€@¥˜ëb‰€a@kÇn‰fl@Âfl@�bj«¸@13@ä–ç@…‰π@ÖaÜÃi@âb�fl@paãaÏu@Âflc
(البينة اجلديدة) اجرت استطالعا واسعا في سابقة خطيرة سبق وان نوهنا عنها وطالبنا بالوقوف 
ازاءها وقفة جادة اذ تعتبر  آفة التزوير مشكلة حقيقة تواجه كرتنا فلقد نخرت جسدها عبر املنتخبات 
العراقية  املنتخبات  املسؤولني عن  وجه جميع  تنفجر في  ...اليوم  العمرية  الفئات  وخاصة  الوطنية 

وألهم فئة اال وهي الناشئون ما هكذا تورد االبل يامسؤولي الكرة العراقية  ..

bÓˆbË„@äÌÎån€a@Úz–ï@Ô�€@È»fl@¬bjmâa@¡ibô@¥Ó»ni@ÚÓ‹ÅaÜ€a@k€b�Ì@Òäÿ€a@Öb§a
bÓçe@läÀ@Ú€Ï�i@Âfl@�bÓ8â@kzé‰ÌÎ@¥˜ëb‰€a@lâÜfl@›Ó‘Ì@Òäÿ€a@Öb§a

سيف املالكي يوسف فعلعلي رياح

للمنتخب  االداري  املدير  كشف 
كوركيس,  باسل  الوطني, 
اسود  كتيبة  توجه  موعد  عن 
االردنية  العاصمة  الى  الرافدين 
مدينة  الى  طريقهم  في  عمان 
املنتخب  ملواجهة  اهللا  رام 
الدولي  االطار  في  الفلسطيني 

الودي.
وقال كوركيس  ان من املؤمل ان 
الوطني  منتخبنا  وفد  يتوجه 
الى  االربعاء    غد  يوم  صباح 
في  عمان  االردنية  العاصمة 

رحلة الوصول الى مدينة رام اهللا 
من اجل خوض مباراة في االطار 
االشقاء  امام  الودي  الدولي 
من  الرابع  يوم  الفلسطينيني 

الشهر املقبل.
بعثة  بانتظار  سيكون  واضاف: 
املنتخب الوطني وفد من االحتاد 
سيأخذ  الذي  الفلسطيني 
االجراءات  تسهيل  عاتقه  على 
على  باحلصول  اخلاصة  االدارية 
للدخول  الرسمية  املوافقات 
في  الفلسطينية  االراضي  الى 
ان نخوض يوم  ذاته، على  اليوم 
اخلميس اولى وحداتنا التدريبية 

النجيل  من  ملعب  على 
الصناعي من اجل اعتياد ارضية 

امللعب التي ستضيف املباراة.
تواجد  القائمة  ستشهد  وبني: 
فريق  العب  هو  واحد  محترف 
بطرس  فرانس  الدمناركي  هوبرو 
احملترفني  تعذرت مشاركة  فيما 
ارتباطهم  بسبب  االخرين 
استعدادا  فرقهم  بتحضيرات 

النطالق املوسم اجلديد.
املدير  قائالً:  حديثه  واختتم 
الفني للمنتخب الوطني باسم 
من  مؤلفة  قائمة  اختار  قاسم 

”١٧“ العبا. 

@“6™@Ú◊âbí∂@!a@‚aâ@µa@ÈuÏnÌ@?üÏ€a
Êaä�������Ìg@Ú�������ËuaÏfl@›�������j”@ÜÓyÎ

الوطنية  االوملبية  للجنة  العام  االمني  بارك 
الوطني  منتخبنا  تأهل  علي  حسني  حيدر 
اسيا  بطولة  لنهائيات  الذهبي  املربع  الى 
للشباب بالكرة الطائرة اجلارية احداثها في 

العاصمة البحرينية املنامة.
الشبابي  منتخبنا  وصول  ان  علي:  وقال 
للكرة  ذاته  اجناز بحد  الذهبي هو  املربع  الى 
هذا  الى  تصل  لم  التي  العراقية  الطائرة 
االجناز الشبابي سابقا ما يدلل على التعامل 
املهني الكبير السرة الطائرة العراقية التي 
لهؤالء  املالئمة  الظروف  عرفت كيفية خلق 
املستوى  بهذا  يظهرون  جلعلهم  الشباب 
احترام  محط  كان  الذي  العاليني  واالداء 
جميع املنتخبات االسيوية التي شاركت في 

البطولة.
زالت  ما  العراقية  الرياضة  ان  وأضاف: 
االستحقاقات  جميع  في  قويا  منافسا 
ما  الرياضية  عناوينها  ومبختلف  اخلارجية 
للتألق  وتعود  تتعافى  رياضتنا  ان  الى  يشير 
التي  الصعاب  كل  برغم  مجددا  واالبداع 
مينع  ال  ذلك  لكن  ودمار،  ارهاب  من  عانيناها 
ابطالنا وشبابنا من حتمل املسؤولية امللقاة 
يقارعوا  وان  صورة،  بافضل  عاتقهم  على 
املستحيل خللق االجناز وهذا ما شهدناه في 
الذي كان  الطائرة  الشبابي للكرة  منتخبنا 

على قدر املهمة وحقق االجناز.
الكرة  احتاد  الى  وتقديره  شكره  علي  وقدم 
اداريني  من  الشبابي  منتخبنا  ووفد  الطائرة 
في  سطروه  ما  على  فني  وجهاز  والعبني 

العاصمة املنامة من اداء رائع وسلوك رياضي 
مميز مكنهم من خط أسمائهم بني شباب 
القارة الصفراء ليحسب لهم حساب خاص 

اثناء مبارياتهم املقبلة، وطالبهم ببذل كل 
سجل  على  للحفاظ  والبدني  الفني  اجلهد 

االنتصارات واالجنازات االخير.

واصفـــاً مـــا حققـــــه باإلنجــــاز 
@bÓçe@pbÓˆbË‰€@=Áà€a@…iäΩa@µa@Òä��ˆb�€a@lb��jë@›��Ádm@⁄âb�jÌ@‚b»€a@¥fl˛a

معسكره  اليد  بكرة  الوطني  منتخبنا  بدأ 
اطار  ضمن  بيالروسيا  جمهورية  في  التدريبي 
التي  اآلسيوية  االلعاب  دورة  ملنافسات  حتضيره 
جاكارتا  االندونيسية  العاصمة  في  ستقام 
مبارياته  اولى  في  ومتكن  املقبل،  آب  منتصف 
نادي  فريق  على  الفوز  من  هناك  التجريبية 
جنح  كما  بيالروسيا،  دوري  رابع  منسك،  فيتياز 
املنتظر  ومن  الثانية،  املباراة  فوزه في  في جتديد 
امام بطل  ان يخوض مباراتني جتريبيتني آخريني 

دوري بيالروسيا ووصيفه.

@¥maâbjfl@ø@ãÏ–Ì@ÜÓ€a@?üÎ
bÓçÎâ˝Óji@Íäÿé»∂@¥nÓjÌä£

فتحت إدارة القوة اجلوية، مفاوضات 
الوسط،  نفط  مهاجم  مع  جادة 
عالء عباس، من جل ضمه للفريق، 

راضي  املقبل.وقال  املوسم  في 
في  اجلوية،  القوة  مدرب  شنيشل، 
تعزيز  في  نفكر  «كنا  تصريحات  
لكن  محترف،  بالعب  الصفوف 
مواجهة  خوض  قبل  الوقت  ضيق 
إلى  نلجأ  جعلنا  العاصمة،  احتاد 

العناصر احمللية».
عالء  على  وقع  االختيار  أن  وأوضح 
عباس، كونه من الالعبني املميزين، 
الدوري  هداف  لقب  على  ونافس 

املوسم املاضي.
يشار إلى أن نادي القوة اجلوية، سبق 
الوسط،  نفط  موهبة  مع  وتعاقد 

الالعب الصاعد محمد قاسم.

@·ö€@ûÎb–nÌ@ÚÌÏ¶a@ÒÏ‘€a
êbj«@ı˝«

فاهم حسن فتاح
بطيئة هي ال تريد او مفروض عليها ان ال تريد 
السير  مثقلة  العالم  وال  بها  احمليط  مواكبة 
وعاجزة  محليا  مستهلكة  كالطفل  (حتبو) 
مرضها  واسباب  دوما  ومريضة  حزينة  عامليا 
اصبحت  بحث  عليها  والقائمون  اهلها 
فكيف  العمى  واصابها  االرجل  مكسورة 
بها ان تنهض. هكذا هو حال الرياضة عندنا 
اليوم ال فرحة حقيقية نعيشها كما العالم 
هذا  من  ينتشلها  من  الى  حتتاج  وهي  اليوم 
كله  بلد  في  للعيان  والواضح  املرير  الواقع 
تتسابق  حيث  ومعلومات  وكفاءات  خيرات 
والواضح  املرير  الواقع  هذا  من  املشاكل 

واملكاتب  الغرف  من  االرجاء  كل  في  للعيان 
الصغيرة  املشكلة  وتكبر  االجتماع  وقاعات 
احملاكم وكل هذا يالحظه  قاعات  الى  وتدخل 
اجلمهور ويتالم منه بكافة االلعاب ولكن بات 
امنا  االلعاب  في  ليس  العيب  هذا  ان  واضحا 
الكراسي  على  الذين جلسوا  الشخوص  في 
احلكومة  بعجز  وامنا  وخبرة  استحقاق  بغير 
الشباب  ووزارة  الشباب وكيف  بوزارة  متمثلة 
لكرة  املركزي  االحتاد  مع  املشاكل  من  لها 
القدم والتقاطع مع اللجنة االوملبية الوطنية 
وبات للشارع الرياضي له رؤيا صادقة ان هؤالء 
ال  واعضاء  املسؤولية  مبستوى  ليس  القادة 
يهمهم اال املنصب او االصح الكرسي. فكيف 
االمراض  وهذه  تنهض  ان  لعبة  او  برياضة 
انها واهللا ملشكلة  تنهش بها من كل جانب 
واسعافها  املريضة  الرياضة  بها  تدار  كبيرة 

الشباب  حركة  ورغم  اليوم  وبات  احلركة  من 
روح  الى  حتتاج  حيث  االجواء  وحرارة  الدؤوبة 
كل  حللحلة  فعلها  او  بعملها  قوية  قيادية 
بتحقيق  كفيلة  فهي  وتصفيرها  املشاكل 
التفوق  وحتى  بل  العالم  ومواكبة  املنجز 
عليه الننا منلك من الطاقات الواعدة والشابة 
الكثير من الطموح املشروع بل اصبح واجبا 
مسؤولية  ميتلك  من  على  وشرعا  قانونا 
القدم  كرة  ان  فكرة  يبعد  ان  عندنا  الرياضة 
هي الرياضة فقط. ويا حكومة ومسؤولني عن 
القدم هي ميدالية واحدة وباقي االلعاب  كرة 
عزفا  وليس  اكثر  للسالم  وعزف  ميداليات 
واحدا للسالم الوطني وافهموها رجاء وكونوا 
التكليف  كرسي  وعلى  املسؤولية  قدر  على 
وليس التشريف . نتمنى ان تصل الرسالة الى 

املعنيني بخلق املشاكل .  

Úœb◊@lb»€¸a@ûäflÎ@¥€Î˚éΩa@›◊bífl



(                      ) اجرت استطالعا موسعا حول آفة التزوير التي نخرت منتخب 
الناشئين وتسلط الضوء عبر آراء صحفيين رياضيين

البينة الجديدة / هشام كاطع الدلفي 

منعت مديرية أمن اجلوازات في مطار بغداد 
١٣ العباً  الدولي، سفر 
الناشئني  منتخب  من 
ــة  العاصم ــى  إل
ــان،و ذلك   ــة عم األردني
ــود  بوج ــتباه  لـ»االش

تالعب في أعمارهم».
ــدر امني  ان  ــال مص وق
ــن اجلوازات  «مديرية أم
في مطار بغداد الدولي، 
ــفر١٣ العباً  ــت س منع

ــئني  الناش منتخب  من 
بسبب االشتباه بوجود تالعب بأعمارهم».
ــاء وفد املنتخب عادوا إلى  وأضاف أن «أعض
ــان»، مبيناً أن  ــادروا إلى عم ديارهم ولم يغ
ــفر الالعبني  ــادرت جوازات س ــة ص «املديري

الـ١٣».
ــن االحتاد العراقي  ــياق ذي صلة أعل وفي س
لكرة القدم، إعفاء مدرب منتخب الناشئني 
علي هادي من منصبه، فيما قرر االنسحاب 
ــيا املقرر انطالقها في  من بطولة غرب آس
ــمي  ــن آب املقبل.وقال الناطق الرس األول م
الحتاد الكرة حسني اخلرساني في صحفي 
إن «احتاد الكرة قرر إعفاء املدرب علي هادي 

من منصبه على خلفية قضية التزوير».
ــيا  ــراق ابلغ احتاد غرب آس ــاف ان «الع واض
اعتذاره عن املشاركة في بطولة غرب آسيا 
ــن آب املقبل».  ــرر انطالقها في األول م املق
وعلى  صعيد متصل طالب االحتاد العراقي 
لكرة القدم، وزارة الداخلية بتعيني ضابط 
ارتباط معه لغرض طي صفحة تزوير أعمار 

العبي منتخبات الفئات العمرية نهائياً.
ــاد تلقت (البينة  ــان صادر عن االحت وذكر بي
ــاد تابع  ــه  ، أن «االحت ــخة من ــدة) نس اجلدي
ــام بالغ تداعيات ما حصل في مطار  باهتم
ــئني  ــداد الدولي مع وفد منتخب الناش بغ
الذي كان من املقرر له أن يشارك في بطولة 
ــتحتضنها العاصمة  ــيا التي س غرب آس

األردنية عمان».
وأضاف «لذلك ناسف ملا حصل، فإن االحتاد 
ــع مع املالك التدريبي  يؤكد انه طاملا اجتم
ــا  وطالبهم ــي  املعن ــب  للمنتخ واإلداري 
ــة  الصحيح ــار  باألعم ــد  التقي ــرورة  بض
ــدا عن أي لغة أخرى تبحث  والقانونية بعي
ــمعة البلد إذ  ــاب س ــن االجناز على حس ع
ــن ١٨ العبا  ــطب أكثر م ــبق لالحتاد بش س
ــمية قبل شهرين  ثبت تزوير أوراقهم الرس

من أالن».
ــا حصل من  ــاء على م ــاد «بن ــح االحت وأوض
ــرر إعفاء املالك  ــان االحتاد ق ــف، ف أمر مؤس
ــئني مع  ــب الناش ــي واإلداري ملنتخ التدريب
ــاذ عقوبات أخرى فيما يخص الالعبني  اتخ

املزورين».
ــب وزارة الداخلية  ــاد يطال ــع أن «االحت وتاب
ــر، بتعيني  ــاون كبي ــا من تع ــا عرف عنه مب
ــا لغرض طي هذه  ــط ارتباط مع احتادن ضاب

ــوى نهائياً».  ــي نتمنى أن تط الصفحة الت
ــرة القدم، قرر  ــاد العراقي لك ــر أن االحت يذك
االنسحاب من بطولة غرب آسيا للناشئني 

على خلفية احدث التزوير.
ــى ما حصل ..  ــليط الضوء عل ولغرض تس
ــتطلعت اراء عدد من  (البينة اجلديدة ) اس
واملعنيني  ــني  الرياضي ــالء الصحفيني  الزم

بالشان الرياضي فماذا قالوا : 

الصحفي  علي رياح

ــدة الصحفي علي  ــد صرح للبينة اجلدي وق
ــؤولون عما جرى  ــا مس ــاح : اننا جميع ري
ــع نحو االجناز  ــبب لهاث اجلمي ويجري بس
ــدرب يتحمل  ــن .. امل ــكل ، وبأي ثم ــأي ش ب
ــث عن  ــو) البح ــن (ج ــرا .. ولك ــا كبي جانب
االجنازات املضروبة هو املسؤول األشمل عن 

ــعي وراء جناحات مبنية  ــي حالة الس تفش
على اخلداع

الصحفي يوسف فعل 

ــد قال : ان  ــف فعل فق اما الصحفي يوس
اخللل في منهجية احتاد الكرة الذي يبحث 
ــة العلمية  ــن االلي ــج بعيدا ع ــن النتائ ع
املتبعة في تدرج الالعبني مبنتخبات الفئات 
ــاج  ــني النته ــجع الالعب ــا يش ــة م العمري
ــاليب بعيدة عن الرياضة والتوجه الى  أس
ــب باإلعمار التي  طرق ملتوية منها التالع
تعد قضية متأصلة في عمل احتاد الكرة .

الصحفي سيف اِّـالكي 

ــال : يعد  ــيف املالكي ق ــا الصحفي س ام
ــي ضربت  ــراض الت ــر من االم ــرض التزوي م
ــت  ــرة واصبح ــرة االخي ــالل الفت ــا خ كرتن
ــني والعمل بها من  ــهلة للمدرب طريقة س
ــب  ــازات وبطوالت ومكاس ــل حتقيق اجن اج
ــي واملهني  ــن اخللق الرياض ــة بعيدا ع زائف
ــى اللجنة االوملبية  ــك اصبح الزاما عل لذل
ووزارة الشباب واحتاد الكرة وكافة االحتادات 
ــاوز هذه االفة  ــل جاهدة من اجل جت ان تعم
ــع منتخب  ــة ما حصل م ــرة وخاص اخلطي
ــئني في مطار بغداد القبض على ١٣  الناش
العبنا مزور في صفوف املنتخب الوطني . 

ــرة وجميع املعنيني ان  نتمنى من احتاد الك
ــق املزورين في  ــة بح ــذوا قرارات مهم يتخ
ــذه الكارثة الكروية  منتخباتنا وان ال متر ه
ــل  تفع وان  ــبة  دون محاس ــرام  الك ــرور  م
العقوبات الصارمة بحق املدربني واالداريني 
ــدرج العمر  ــني املزورين كي يكون ت والالعب
ــاق الالعبني وان  ــو املعيار احلقيقي اللتح ه
ــزات التي بني  ــا النور وتنتهي اله ترى كرتن
حني واخرى تخرج علينا مشكلة التالعب 

باالعمار . 
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ــون، على  ــفني جوران إريكس ــويدي س وافق الس
ــب العراقي  ــر الفني للمنتخ ــي منصب املدي تول

لكرة القدم، خالل املرحلة املقبلة.
ــي بداية األمر،  ــم أن االحتاد العراقي، عارض ف ورغ
ــتقدام املدرب السويدي، بحجة أنه عجوز وال  اس
ــرة، لكن جنحت  ــات احتاد الك ــق مع طموح يتواف

املفاوضات في النهاية.
ــر البعض، معارضة احتاد الكرة في البداية،  وفس

ــون،  ــاف على مدير أعمال إريكس كمحاولة التف
ــر دون العودة  ــكل مباش ألنهم فاحتوا املدرب بش

لوكيل أعماله.
ــب رئيس  ــف من نائ ــي، املؤل ــد العراق ــرر الوف وق
ــرار حيدر، وعضوي مجلس اإلدارة  احتاد الكرة، ش
ــى، املغادرة إلى تركيا،  غالب الزاملي وفالح موس

لالجتماع مع املدرب السويدي.
ــد االجتماعات، عاد الوفد العراقي، إلى بغداد  وبع
ــط الطرفني  ــرام عقد يرب ــر، أو إب ــد يذك دون جدي

بشكل رسمي.
ووقع االحتاد العراقي، في خطأ إعالن التفاوض مع 
إريكسون، مما فتح األبواب أمام اآلخرين، للدخول 
ــرون وبعض  ــال الكامي ــط التفاوض، أمث ــى خ عل

األندية الصينية.
وكيل أعمال املدرب السويدي، أكد أنهم استغربوا 
رفض االحتاد العراقي في بداية األمر، ولكن دخول 
ــون  ــاوض، دفع إريكس ــط التف ــن، على خ اآلخري

للمغاالة في طلباته املالية.

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

ــي حظيت مبالعب  ــا العزيزة الت ــكل محافظاتن ــذي نبارك ل ــي الوقت ال ف
حديثة لكرة القدم واخرها الكوت، نؤكد ان هذه احملافظات وكل محافظات 
ــتحق مثل هذه املالعب، وليس الحد فضل وال منة  ــتثناء تس العراق بال اس
ــي لديها من  ــتحقاقاتهم على الدولة الت ــو اقل اس ــى اهلها، فهذا ه عل
ــرون، ولكن مع فرحتنا  ــرية ما يغبطها عليه االخ املوارد الطبيعية والبش
ــاءل نحن اهالي  ــن قبلهم النجف وكربالء، نبقى نتس ــع اهل الكوت وم م
مدينة الصدر: متى الفرج؟، متى يصحو اهل هذه املدينة على ملعب كبير 
ــراف ملعبا حديثا؟، اال  ــذه املدينة املترامية االط ــتحق ه يليق بهم، اال تس
تستحق هذه املدينة التي يساوي عدد سكانها نفوس اربع محافظات من 
ــتحق  محافظات العراق مجتمعة ملعبا يتباهى بها وتتباهى به؟، اال تس
ــدم بامتياز ملعبا  ــراق الرياضي بكرة الق ــذه املدينة التي هي معقل الع ه
رت ملنتخبات العراق اكثر  ــتحق هذه املدينة التي صدّ رياضيا كبيرا؟، اال تس

من نصف اعدادها ملعبا مثل مالعب احملافظات االخرى؟ .
ليس ادعاء ان نقول ان العراق يعتمد على هذه املدينة في تكوين تشكيالت 
ــق على االرض تؤكد  ــكل رئيس وفاعل، الن احلقائ ــه الوطنية بش منتخبات
ــع احترامي وتقديري  ــة من محافظات العراق م ــك، دلوني على محافظ ذل
ــن  لها جميعا، ولكن دلوني على واحدة منها اهدت للعراق مثل فالح حس

وبشار رشيد وكاظم وعل وكاظم 
ــق  وناط ــي  لعيب ــع  وكاط ــود  عب
هاشم وابراهيم علي وكرمي صدام 
ــس عبد علي  ــم صدام ويون ونعي
ــاكر محمود وحسني لعيبي  وش
ــكور ومهدي جاسم  وحنون مش
وعبد الزهره اسود وسعد جاسم 
ــدام  ــم ص ــض ورحي ــم روي وهاش
وعباس عبيد وحيدر عبيد وهيثم 
ارحيمه  ــني  ــي حس ــم وعل كاظ
ــني  وحس ــرمي  ك ــي  عل ــد  ومحم
ــم  وغيره ــاوي  مه ــالء  وع ــي  عل
ــعفني ذاكرتي  الكثير ممن لم تس
اال تستحق هذه  ــتذكارهم،  باس

ــراق في الواجهة ان تكون  ــة التي اجنبت هؤالء والتي جعلت كرة الع املدين
ــواء في  ــي في الواجهة؟، ملاذا تقبع هذه املدينة في اخللفيات املهملة س ه
ــف هذه املدينة ولم  ــي وقتنا احلاضر، حيث لم تنص ــابقة او ف العهود الس
ــف الشديد، ملاذا  تأخذ ولو جزءا من حقها الرياضي وغير الرياضي مع االس
ــب بغداد واحملافظات  ــذه املدينة التي من جمهورها متتلئ مالع ال حتظى ه
ــي تنام  ــل املدينة الت ــر؟، ملاذا تهم ــم لتكب ــش فيه احالمه ــب تعش مبلع
ــدم؟، في مدينة الصدر  ــب كرة القدم من ملعب لكرة الق ــو على ح وتصح
ــات من املدارس الكروية التي تزدحم باالف املواهب الصغيرة تلعب  االن املئ
ــورين  ــهم او اخليرين من امليس على اراض ترابية وعلى نفقة املدربني انفس

في هذه املدينة الفقيرة .
ــه متنازع عليه  ــال انه ملدينة الصدر ولو ان ــى ملعب احلبيبية الذي يق حت
لكنه مع ذلك لم يكتمل حلد االن، علما ان نسبة اجنازه كانت سبعني في 
ــرين في املئة للمالعب التي اكتملت  ــب االجناز عش املئة عندما كانت نس
ــهداء، ام  ــم الذي يطال هذه املدينة ام الش ــت االن، ملاذا هذا الظل وافتتح
الشعراء، ام املبدعني، ام الفنانني، وفي هذه اجملاالت اسماء املع واكثر من ان 
ــذه املدينة املعطاء على كل االصعدة وليس على  ــر االن؟، ملاذا تظلم ه تذك
ــباب معروفة  ــابق الس الصعيد الرياضي؟، واذا كانت تظلم في العهد الس
فلماذا تظلم االن؟، واهللا انه المر محير حتى اننا ال ندري ملن نوجه اسئلتنا، 
ــباب والرياضة التي تبني وتفتتح يوميا هنا وهناك  هل نوجهها لوزارة الش
ــي لكرة القدم الذي  ــرقي العاصمة؟، ام لالحتاد العراق ــر الى ش دون ان تنظ

اكثر من نصف اعضائه من هذه املدينة؟، الم اقل لكم انها حيرة .

@bÌ@xä–€a@Ûnfl
_âÜñ€a@Ú‰ÌÜfl

وقفة 

علي سلمان غالي

 َّـ مدينة الصدر االن 
اِّـئات من اِّـدارس الكروية 
التي تزدحم باالف اِّـواهب 
الصغرية تلعب على اراض 
ترابية وعلى نفقة اِّـدربني 
انفسهم او الخريين من 
اِّـيسورين َّـ هذه اِّـدينة 
الفقرية
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(البينة اجلديدة) اجرت استطالعا واسعا في سابقة خطيرة سبق وان نوهنا عنها وطالبنا بالوقوف 
ازاءها وقفة جادة اذ تعتبر  آفة التزوير مشكلة حقيقة تواجه كرتنا فلقد نخرت جسدها عبر املنتخبات 
العراقية  املنتخبات  املسؤولني عن  وجه جميع  تنفجر في  ...اليوم  العمرية  الفئات  وخاصة  الوطنية 

وألهم فئة اال وهي الناشئون ما هكذا تورد االبل يامسؤولي الكرة العراقية  ..

bÓˆbË„@äÌÎån€a@Úz–ï@Ô�€@È»fl@¬bjmâa@¡ibô@¥Ó»ni@ÚÓ‹ÅaÜ€a@k€b�Ì@Òäÿ€a@Öb§a
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سيف املالكي يوسف فعلعلي رياح

للمنتخب  االداري  املدير  كشف 
كوركيس,  باسل  الوطني, 
اسود  كتيبة  توجه  موعد  عن 
االردنية  العاصمة  الى  الرافدين 
مدينة  الى  طريقهم  في  عمان 
املنتخب  ملواجهة  اهللا  رام 
الدولي  االطار  في  الفلسطيني 

الودي.
وقال كوركيس  ان من املؤمل ان 
الوطني  منتخبنا  وفد  يتوجه 
الى  االربعاء    غد  يوم  صباح 
في  عمان  االردنية  العاصمة 

رحلة الوصول الى مدينة رام اهللا 
من اجل خوض مباراة في االطار 
االشقاء  امام  الودي  الدولي 
من  الرابع  يوم  الفلسطينيني 

الشهر املقبل.
بعثة  بانتظار  سيكون  واضاف: 
املنتخب الوطني وفد من االحتاد 
سيأخذ  الذي  الفلسطيني 
االجراءات  تسهيل  عاتقه  على 
على  باحلصول  اخلاصة  االدارية 
للدخول  الرسمية  املوافقات 
في  الفلسطينية  االراضي  الى 
ان نخوض يوم  ذاته، على  اليوم 
اخلميس اولى وحداتنا التدريبية 

النجيل  من  ملعب  على 
الصناعي من اجل اعتياد ارضية 

امللعب التي ستضيف املباراة.
تواجد  القائمة  ستشهد  وبني: 
فريق  العب  هو  واحد  محترف 
بطرس  فرانس  الدمناركي  هوبرو 
احملترفني  تعذرت مشاركة  فيما 
ارتباطهم  بسبب  االخرين 
استعدادا  فرقهم  بتحضيرات 

النطالق املوسم اجلديد.
املدير  قائالً:  حديثه  واختتم 
الفني للمنتخب الوطني باسم 
من  مؤلفة  قائمة  اختار  قاسم 

”١٧“ العبا. 
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الوطنية  االوملبية  للجنة  العام  االمني  بارك 
الوطني  منتخبنا  تأهل  علي  حسني  حيدر 
اسيا  بطولة  لنهائيات  الذهبي  املربع  الى 
للشباب بالكرة الطائرة اجلارية احداثها في 

العاصمة البحرينية املنامة.
الشبابي  منتخبنا  وصول  ان  علي:  وقال 
للكرة  ذاته  اجناز بحد  الذهبي هو  املربع  الى 
هذا  الى  تصل  لم  التي  العراقية  الطائرة 
االجناز الشبابي سابقا ما يدلل على التعامل 
املهني الكبير السرة الطائرة العراقية التي 
لهؤالء  املالئمة  الظروف  عرفت كيفية خلق 
املستوى  بهذا  يظهرون  جلعلهم  الشباب 
احترام  محط  كان  الذي  العاليني  واالداء 
جميع املنتخبات االسيوية التي شاركت في 

البطولة.
زالت  ما  العراقية  الرياضة  ان  وأضاف: 
االستحقاقات  جميع  في  قويا  منافسا 
ما  الرياضية  عناوينها  ومبختلف  اخلارجية 
للتألق  وتعود  تتعافى  رياضتنا  ان  الى  يشير 
التي  الصعاب  كل  برغم  مجددا  واالبداع 
مينع  ال  ذلك  لكن  ودمار،  ارهاب  من  عانيناها 
ابطالنا وشبابنا من حتمل املسؤولية امللقاة 
يقارعوا  وان  صورة،  بافضل  عاتقهم  على 
املستحيل خللق االجناز وهذا ما شهدناه في 
الذي كان  الطائرة  الشبابي للكرة  منتخبنا 

على قدر املهمة وحقق االجناز.
الكرة  احتاد  الى  وتقديره  شكره  علي  وقدم 
اداريني  من  الشبابي  منتخبنا  ووفد  الطائرة 
في  سطروه  ما  على  فني  وجهاز  والعبني 

العاصمة املنامة من اداء رائع وسلوك رياضي 
مميز مكنهم من خط أسمائهم بني شباب 
القارة الصفراء ليحسب لهم حساب خاص 

اثناء مبارياتهم املقبلة، وطالبهم ببذل كل 
سجل  على  للحفاظ  والبدني  الفني  اجلهد 

االنتصارات واالجنازات االخير.

واصفـــاً مـــا حققـــــه باإلنجــــاز 
@bÓçe@pbÓˆbË‰€@=Áà€a@…iäΩa@µa@Òä��ˆb�€a@lb��jë@›��Ádm@⁄âb�jÌ@‚b»€a@¥fl˛a

معسكره  اليد  بكرة  الوطني  منتخبنا  بدأ 
اطار  ضمن  بيالروسيا  جمهورية  في  التدريبي 
التي  اآلسيوية  االلعاب  دورة  ملنافسات  حتضيره 
جاكارتا  االندونيسية  العاصمة  في  ستقام 
مبارياته  اولى  في  ومتكن  املقبل،  آب  منتصف 
نادي  فريق  على  الفوز  من  هناك  التجريبية 
جنح  كما  بيالروسيا،  دوري  رابع  منسك،  فيتياز 
املنتظر  ومن  الثانية،  املباراة  فوزه في  في جتديد 
امام بطل  ان يخوض مباراتني جتريبيتني آخريني 

دوري بيالروسيا ووصيفه.

@¥maâbjfl@ø@ãÏ–Ì@ÜÓ€a@?üÎ
bÓçÎâ˝Óji@Íäÿé»∂@¥nÓjÌä£

فتحت إدارة القوة اجلوية، مفاوضات 
الوسط،  نفط  مهاجم  مع  جادة 
عالء عباس، من جل ضمه للفريق، 

راضي  املقبل.وقال  املوسم  في 
في  اجلوية،  القوة  مدرب  شنيشل، 
تعزيز  في  نفكر  «كنا  تصريحات  
لكن  محترف،  بالعب  الصفوف 
مواجهة  خوض  قبل  الوقت  ضيق 
إلى  نلجأ  جعلنا  العاصمة،  احتاد 

العناصر احمللية».
عالء  على  وقع  االختيار  أن  وأوضح 
عباس، كونه من الالعبني املميزين، 
الدوري  هداف  لقب  على  ونافس 

املوسم املاضي.
يشار إلى أن نادي القوة اجلوية، سبق 
الوسط،  نفط  موهبة  مع  وتعاقد 

الالعب الصاعد محمد قاسم.

@·ö€@ûÎb–nÌ@ÚÌÏ¶a@ÒÏ‘€a
êbj«@ı˝«

فاهم حسن فتاح
بطيئة هي ال تريد او مفروض عليها ان ال تريد 
السير  مثقلة  العالم  وال  بها  احمليط  مواكبة 
وعاجزة  محليا  مستهلكة  كالطفل  (حتبو) 
مرضها  واسباب  دوما  ومريضة  حزينة  عامليا 
اصبحت  بحث  عليها  والقائمون  اهلها 
فكيف  العمى  واصابها  االرجل  مكسورة 
بها ان تنهض. هكذا هو حال الرياضة عندنا 
اليوم ال فرحة حقيقية نعيشها كما العالم 
هذا  من  ينتشلها  من  الى  حتتاج  وهي  اليوم 
كله  بلد  في  للعيان  والواضح  املرير  الواقع 
تتسابق  حيث  ومعلومات  وكفاءات  خيرات 
والواضح  املرير  الواقع  هذا  من  املشاكل 

واملكاتب  الغرف  من  االرجاء  كل  في  للعيان 
الصغيرة  املشكلة  وتكبر  االجتماع  وقاعات 
احملاكم وكل هذا يالحظه  قاعات  الى  وتدخل 
اجلمهور ويتالم منه بكافة االلعاب ولكن بات 
امنا  االلعاب  في  ليس  العيب  هذا  ان  واضحا 
الكراسي  على  الذين جلسوا  الشخوص  في 
احلكومة  بعجز  وامنا  وخبرة  استحقاق  بغير 
الشباب  ووزارة  الشباب وكيف  بوزارة  متمثلة 
لكرة  املركزي  االحتاد  مع  املشاكل  من  لها 
القدم والتقاطع مع اللجنة االوملبية الوطنية 
وبات للشارع الرياضي له رؤيا صادقة ان هؤالء 
ال  واعضاء  املسؤولية  مبستوى  ليس  القادة 
يهمهم اال املنصب او االصح الكرسي. فكيف 
االمراض  وهذه  تنهض  ان  لعبة  او  برياضة 
انها واهللا ملشكلة  تنهش بها من كل جانب 
واسعافها  املريضة  الرياضة  بها  تدار  كبيرة 

الشباب  حركة  ورغم  اليوم  وبات  احلركة  من 
روح  الى  حتتاج  حيث  االجواء  وحرارة  الدؤوبة 
كل  حللحلة  فعلها  او  بعملها  قوية  قيادية 
بتحقيق  كفيلة  فهي  وتصفيرها  املشاكل 
التفوق  وحتى  بل  العالم  ومواكبة  املنجز 
عليه الننا منلك من الطاقات الواعدة والشابة 
الكثير من الطموح املشروع بل اصبح واجبا 
مسؤولية  ميتلك  من  على  وشرعا  قانونا 
القدم  كرة  ان  فكرة  يبعد  ان  عندنا  الرياضة 
هي الرياضة فقط. ويا حكومة ومسؤولني عن 
القدم هي ميدالية واحدة وباقي االلعاب  كرة 
عزفا  وليس  اكثر  للسالم  وعزف  ميداليات 
واحدا للسالم الوطني وافهموها رجاء وكونوا 
التكليف  كرسي  وعلى  املسؤولية  قدر  على 
وليس التشريف . نتمنى ان تصل الرسالة الى 

املعنيني بخلق املشاكل .  

Úœb◊@lb»€¸a@ûäflÎ@¥€Î˚éΩa@›◊bífl

هازارد،  إيدين  البلجيكي  ينوي 
استخدام طريقة جديدة من أجل 
تشيلسي  صفوف  عن  الرحيل 
االنتقاالت  فترة  خالل  اإلجنليزي، 

الصيفية اجلارية.
 «HLN» صحيفة  وقالت 
يضطر  قد  هازارد  إن  البلجيكية، 
لتقدمي طلب إلدارة تشيلسي، من 

أجل الرحيل هذا الصيف.
أصبحت  «الكرة  وأضافت: 
رفع  بعدما  هازارد،  ملعب  في 
املطلوب  السعر  تشيلسي 
أراد  حال  الالعب  عنه،  للتخلي 
بقميص  باللعب  حلمه  حتقيق 
ناديه،  إجبار  فعليه  مدريد،  ريال 
سواء بتقدمي طلب انتقال أو رفض 

فعل  مثلما  التدريبات،  في  املشاركة 
جاريث بيل مع توتنهام من قبل».

مدريد  ريال  أن  إلى  الصحيفة،  وأشارت 
ا يرى أن هازارد ال يوجد أمامه سوى  أيضً

اقتراب  مع  انتقال، خاصة  تقدمي طلب 
غلق السوق في إجنلترا.

ويقضي هازارد حاليًا عطلته الصيفية، 
بعدما قاد املنتخب البلجيكي لتحقيق 

املركز الثالث في مونديال روسيا.

ــدم البرازيلي  ــم كرة الق ــرو - أقر جن ــو دي جاني ري
ــالل نهائيات  ــرض النتقادات خ ــذي تع نيمار ال
كأس العالم ٢٠١٨ الفراطه في السقوط على 
ــض األحيان،  ــه يبالغ في بع ــب، بأن أرض امللع
وذلك في شريط إعالني قدم نفسه فيه على 
أنه «رجل جديد»، وداعيا منتقديه ملساعدته 
ــدى العالمات  ــى النهوض. وفي إعالن إلح عل
ــم  ــر جن ــة، يظه ــفرات احلالق ــة لش التجاري
ــي وهو يقول «في  ــان جرمان الفرنس نادي باريس س
ــم االعتقاد أني أبالغ، وفي بعض االحيان رمبا  امكانك
ــي أعاني على  ــح، ولكن احلقيقة هي أنن االمر صحي
ــي العالم «عندما  ــع أغلى العب ف أرض امللعب».وتاب
ــون غير مهذب، ليس الني طفل مدلل، بل الني لم  أك
ــم أن أحبط في داخلي، ما يزال طفل صغير. في  أتعل
بعض االحيان يسحر هذا الطفل العالم وفي بعض 
ــذا الطفل  ــارب لالبقاء على ه ــه. أح ــان يزعج االحي

بداخلي، ولكن ليس على أرض امللعب».
ــادات قوية  ــغ ٢٦ عاما النتق ــم البال ــرض املهاج وتع
ــقوط واملبالغة في تصنع األلم  ــبب تعمده الس بس
ــي  ــات املونديال الروس ــب في نهائي ــى أرض امللع عل
ــع النهائي على  ــهد خروج بالده من الدور رب الذي ش
ــقوطه  يد بلجيكا (١-٢). واعتبر منتقدو نيمار ان س
ــل، علما انه كان موضع  ــبه بحركات متثي املتكرر أش

سخرية أيضا عبر مواقع التواصل االجتماعي.
ــا اجازته في البرازيل  ــار الذي يقضي حالي وأردف نيم
ــن احلقيقة هي  ــقطت كثيرا، ولك «تعتقدون اني س
أنني لم أسقط. لقد انهرت، وهذا ما يسبب أملا أكبر 

من كاحل خضع لعملية جراحية».

Èm7éfl@ø@µÎ˛a@Òä‡‹€@bé„äœ@“aÏ�i@ãÏ–Ì@êbflÏm

غيرانت  البريطاني  الدراج  أحرز   
فرنسا  طواف  بطل  لقب  توماس 
للمرة  الهوائية  للدراجات  الدولي 
االحترافية،  مسيرته  في  االولى 
احلادية  املرحلة  بنهاية  وذلك 
الـ  النسخة  من  والعشرين 
جادة  في  اختتمت  التي   ١٠٥
النروجي  بها  وفاز  الشانزيليزيه، 
دراج  الكسندر كريستوف.وتقدم 
عاما)   ٣٢) توماس  سكاي  فريق 
على الهولندي طوم دوموالن (تيم 
صنويب) والبريطاني كريس فروم 
مرات   ٤ الطواف  بطل  (سكاي) 
اخرها في االعوام الثالثة االخيرة.

ينجح  التي  السادسة  املرة  وهي 
في  سكاي  فريق  من  دراج  فيها 
برادلي  البريطاني  اللقب:  احراز 
ومن   ٢٠١٣) وفروم   (٢٠١٢) ويغينز 
وتوماس.وأحرز   (٢٠١٦ الى   ٢٠١٥
الويلزي توماس لقب طواف ٢٠١٨ 
جبليتني  مرحلتني  في  بفوزه 
انتزع  عندما  عشرة  احلادية  هما 
القميص االصفر، والثانية عشرة، 
وحافظ على الصدارة حتى املرحلة 
نسخة  توماس  االخيرة.وأنهى 
٢٠١٨ بزمن ٨٣ ساعة و١٧ دقيقة 
و١٣ ثانية بفارق دقيقة و٥١ ثانية 
ثانية  و٢٤  ودقيقتني  دوموالن  عن 
النفس  ميني  كان  الذي  فروم  عن 
الرابعة  للمرة  باللقب  بالظفر 

مسيرته  في  واخلامسة  تواليا 
االحترافية بيد ان التعب نال منه 
العام  هذا  نسخة  في  نسبيا 
فضال عن االحتجاجات وصافرات 
من  واجهها  التي  االستهجان 

اجلمهور بسبب تهمة املنشطات 
التي برأه االحتاد الدولي للدراجات 
هذا  نسخة  انطالق  قبل  منها 

العام.

 أحرز االميركي جون ايسنر 
دورة  ــب  لق اول  ــف  املصن
ــة الدولية  ــا االميركي اتالنت
للمرة اخلامسة في االعوام 
الستة االخيرة عندما تغلب 
على مواطنه راين هاريسون 
ــي  ــن ٥-٧ و٦-٣ و٦-٤ ف الثام
اعادة لنهائي العام املاضي.

ــى  ــب عل ــنر تغل وكان ايس
و٧-٦   (٧-٣)  ٧-٦ ــون  هاريس
ــاراة النهائية  ــي املب (٩-٧) ف

لنسخة العام املاضي.
ــنر (٣٣ عاما) بلقب  ــر ايس وظف
ــة اعوام  ــدورة ٣ مرات متتالي ال
ان  ــل  قب و٢٠١٥  و٢٠١٤   ٢٠١٣
ــام  ام  ٢٠١٦ ــي  نهائ ــر  يخس
االسترالي نيك كيريوس، لكنه 
ــي عامي ٢٠١٧  ــاد للتتويج ف ع

و٢٠١٨.
ــنر  ــي اليس ــب الثان ــو اللق وه
ــد دورة ميامي في  هذا العام بع
ــي، والرابع  ــان/ابريل املاض نيس

عشر في مسيرته االحترافية.
موسم استثنائي اليسنر 

موسم استثنائي اليسنر
ــنر (٢٫٠٨  ــالق ايس ــدم العم ويق
متر) احد افضل مواسمه، وهو 
كان بلغ منتصف الشهر احلالي 
دور االربعة في بطولة وميبلدون 
ــوالت  ــث البط ــة، ثال االنكليزي
ــل ان يخرج  ــع الكبرى، قب االرب
ــوب افريقي كيفن  على يد اجلن
ــون بعد مباراة ماراتونية  اندرس
و٣٠  ــاعات  س  ٦ ــتغرقت  اس

دقيقة.
وحقق ايسنر ٢١ إرساال نظيفا 

ــتغرقت  ــي اس ــاراة الت ــي املب ف
ــاعتني مقابل ١٠ لهاريسون  س
ــى اللقب  ــعى ال الذي كان يس
الثاني في مسيرته االحترافية 
ــس  ــي دورة ممفي ــه ف ــد لقب بع
ــة العام املاضي، علما  االميركي
ــي في  ــع نهائ ــاض راب ــه خ بان
ــواره حيث كان خسر امام  مش
ــاراة النهائية  ــوس في املب كيري
ــترالية  االس ــن  بريزباي ــدورة  ل

مطلع العام احلالي .

ــه  مواطن ــزي  اإلنكلي ــول  ليفرب ــح  اكتس
ــال  ــي كأس األبط ــد ٤-١ ف ــتر يونايت مانشس
ــا عاد  ــدم، فيم ــي كرة الق ــة ف ــة الودي الدولي
مانشستر سيتي من بعيد أمام بايرن ميونيخ 
ــلونة  األملاني وخرج منتصرا ٣-٢، واحتاج برش
ــوز على ممثل  ــباني لركالت الترجيح للف االس
ــة  ــور، والي ــي آن أرب ــر توتنهام.ف ــرا اآلخ انكلت
ميشيغن األميركية، تواصلت معاناة يونايتد 
ــتعدادية بخسارته القاسية  في جولته االس
ــاراة أقيمت أمام ١٠١٢٥٤  أمام ليفربول في مب
ــادل  بالتع األول  ــوطها  ــى ش وانته ــا  متفرج
ــاديو مانيه  ــنغالي س ١-١، بعد أن افتتح الس
ــجيل لليفربول (٢٨ من ركلة جزاء) قبل  التس
أن يعادل الشاب البرازيلي اندرياس بيريرا (٣١).
ــي يورغن كلوب ضرب  ــن فريق املدرب األملان لك
ــجيله ثالثة  ــي بتس ــوط الثان ــوة في الش بق
ــد دقيقة  ــتاريدج بع ــداف، بدأها دانيال س أه
ــتفيدا من  ــة امللعب، مس ــه ارضي على دخول
جهود البديل اآلخر والوافد اجلديد الى «احلمر» 
ــيردان شاكيري (٦٦). ثم أضاف  السويسري ش
ــد صالح،  ــري محم ــل املص ــو، بدي ــيي اوج ش
ــي الدقيقة  ــن ركلة جزاء ف ــدف الثالث م اله
ــاكيري، القادم من  ــتعرض ش ــل أن يس ٧٤، قب
ــيتي الذي هبط الى الدرجة األولى  ــتوك س س
ــه األول بقميص  ــجيله هدف ــزي، بتس اإلنكلي
ــة رائعة (٨٢)،  ــديدة أكروباتي ــول من تس ليفرب
ــا هاما جدا  ــه اجلديد فوزا معنوي ــا فريق مانح
ــو اخلامس  ــه األميركية، ه ــة جولت ــي نهاي ف

ــة خالل  ــادل وهزمي ــوب مقابل تع ــال كل لرج
استعداداته للموسم اجلديد. ويعود ليفربول 
ــايد حيث يواصل استعداداته  الى ميرسيس
التي تضمن معسكرا في فرنسا اعتبارا من 
اوائل االسبوع املقبل ومباراة ودية ضد نابولي 
ــد تورينو في  ــن، وأخرى ض ــي في دبل االيطال
«انفيلد» في ٧ اب/اغسطس قبل أن يستهل 
ــاز في ١٢ منه على  ــواره في الدوري املمت مش
ــبة للغرمي  ــت هام. أما بالنس ملعبه ضد وس
ــم  ــذي تعكرت حتضيراته للموس ــد ال يونايت
ــا  فرنس ــن  م كل  ــول  وص ــبب  بس ــد  اجلدي
ــى الدور نصف النهائي  وبلجيكا وانكلترا ال
ــي الذي توج به في نهاية  من املونديال الروس
ــل حتى  ــي، ففش ــاف املنتخب الفرنس املط
اآلن في حتقيق أي فوز فعلي في استعداداته 
ــرا بالغيابات الكثيرة  ــم اجلديد، متأث للموس
في صفوفه.واستهل رجال املدرب البرتغالي 
ــة  بثالث ــتعداداتهم  اس ــو  موريني ــه  جوزي

تعادالت متتالية مع كلوب اميركا املكسيكي 
ــيه اورثكوايكس األميركي  ــان خوس (١-١) وس
ــي (١-١) في  ــالن اإليطال ــم مي ــر) ث (صفر-صف
ــال لكنهم  ــي كأس األبط ــم األولى ف مباراته
ــموها بركالت الترجيح (٩-٨).ويغيب عن  حس
ــه األميركية ضد  ــذي يختتم جولت يونايتد ال
ــي، الكثير من  ــباني في ميام ريال مدريد اإلس
ــي بول بوغبا  ــهم الفرنس الالعبني وعلى رأس
ــو ومروان فاليني  ــان روميلو لوكاك والبلجيكي
ــارد وفيل  ــي لينغ ــي اإلنكليزي جيس والرباع
ــفورد.وتذمر  ــلي يونغ وماركوس راش جونز واش
مورينيو بعد لقاء ميالن من تأثير كأس العالم 

ــرات فريقه الذي يختتم حتضيراته  على حتضي
ــطس،  ــد بايرن في ٥ اب/اغس ــي ميونيخ ض ف
ــت سعيدا. أنا لست  موضحا «بالطبع أنا لس
ــن الالعبني»،  ــل م ــدد قلي ــود ع ــعيدا بوج س
ــل الفريق بتصرفه قبل  ــا أال يكون كام متوقع
ــم اجلديد من الدوري  ــاراة الثالثة في املوس املب

املمتاز في ٢٧ اب/اغسطس ضد توتنهام.
ــطوري  ــارع احلارس االس ــب اخر  يص ــن جان م
ــه  ــي بوفون الثبات نفس ــي جانلويج االيطال
ــالث لفريقه  ــبات الث ــني اخلش ــم واحد ب الرق
اجلديد باريس سان جرمان الفرنسي، في وقت 
ــي توماس توخل  ــتقر رأي املدرب االملان لم يس
ــي.وانتقل  ــيكون احلارس االساس على من س

ــرا الى العاصمة  ــون، البالغ ٤٠ عاما، مؤخ بوف
الباريسية قادما من يوفنتوس االيطالي حيث 
ــة  ــه يواجه اآلن منافس ــه، إال أن ــس ب كان ال مي
ــم بأول  ــان حيث يحل ــان جرم ــة في س شرس
لقب له في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعدما 
ــوام ٢٠٠٣ و٢٠١٥ و٢٠١٧.وأمام  ــا أع حل وصيف
ــبب تخمة  ــة حراس املرمى بس توخل معضل
في االسماء الكبيرة، فالى جانب بوفون، تضم 
ــية احلارس ألفونس أريوال  التشكيلة الفرنس
(٢٥ عاما)، الفائز مع فرنسا بكأس العالم في 
ــيا ٢٠١٨، واالملاني الدولي كيفن  مونديال روس
ــيبوا (٢٠) ورميي  ــتيان س ــراب (٢٨)، وسيباس ت
ديشان (٢٢).وحتدث توخل من سنغافورة حيث 

يتحضر فريقه للقاء اتلتيكو مدريد االسباني 
ــي «يوروبا ليغ»  ــدوري االوروب ــابقة ال بطل مس
ــد، قائال «إنه  ــم اجلدي ــرا النطالق املوس حتضي
ــر خائف للصراع على مركزه، على  (بوفون) غي

غرار كيفن وألفونس».
وتابع «هذه هي املنافسة التي أحب أن أحصل 
ــا أن نتعامل مع  ــا في باقي املراكز. علين عليه
هذه احلالة براحة ولكن بوضوح. عندما يكون 
ــدة وعلى  ــة بدنية جي ــرا وبحال ــع حاض اجلمي

اعلى املستويات، حينها علينا أن نقرر».
ــا  ولم تكن بدايات بوفون بقميص بطل فرنس
ــباكه أربعة أهداف خالل  ــهلة، اذ تلقت ش س
ــه الوديتني  ــي مباراتي ــي لعبها ف ــق الت الدقائ

ــا  أمام بايرن ميونيخ االملاني (٣-١) في النمس
ــنغافورة  ــي س ــزي (٥-١) ف ــنال االنكلي وارس

ــة الودية. ــن كأس األبطال الدولي ضم
ويؤكد احلارس االيطالي الذي خاض 

ــاراة في ١٧ عاما مع فريق  ٦٥٦ مب
ــيدة العجوز» أنه ال يتوقع  «الس
ــي  ــل على مركز اساس أن يحص
ــة، مضيفا «خالل ٢٤  منذ البداي

ــبق  ــيرتي، لم يس ــي مس عاما ف
ــأحمل  ــي أني س ــال ل ــد ان ق الح
ــبقا.  ــم واحد مس ــص الرق القمي
ــك عن طريق العمل  لقد حصل ذل

اجلاد والتمرين واالختيار على قاعدة 
االستحقاق».

ــل ذلك  ــأتابع فع ــال «س وأردف قائ
ــي  ــر باق ــل تطوي ــن أج ــل م والعم

ــكيلة».كما نفى  التش احلراس في 
ــوز بدوري  ــم ٢٠٠٦ أن الف ــل العال بط

ابطال اوروبا كان احلافز االساسي خلف 
ــان مبوجب عقد  ــان جرم انتقاله الى س
ــدا «حصل  ــد فقط، مؤك ــدة عام واح مل
ــن املتابعة...  ــن م ــار كي أمتك ــذا اخلي ه
ــتويات. لطاملا  ــى اعلى املس اللعب عل
كنت متحمسا لفكرة خوض حتديات 
ــن الطموح  ــا الكثير م ــدة، فيه جدي

واالهمية كما هو حتدي باريس».
وختم قائال «اعتقد أنه بعد ٤٠ عاما 
في إيطاليا، التغيير مفيد بالنسبة 
ــخصي  ــى الصعيدين الش لي عل

واملهني ايضا».

��

@ÚÓΩb»€a@Ú����ôbÌä€a:زوروا موقعنا على االنرتنت

WWW.albayyna-new.com

حافظ النجم اإلسباني رافاييل نادال، على موقعه 
في صدارة التصنيف العاملي لالعبي التنس احملترفني،  

وذلك قبل انطالق بطوالت املالعب الصلبة.
ــز األول برصيد ٩٣١٠ نقاط، يليه  ويحتل نادال، املرك
ــز الثاني برصيد  ــدرر في املرك ــري روجر في السويس

٧٠٨٠ نقطة.
وجاء ترتيب الالعبني أصحاب املراكز العشرة األولى 

بالتصنيف العاملي لالعبي التنس كالتالي:
١. رافاييل نادال برصيد ٩٣١٠ نقاط.

٢. روجر فيدرر برصيد ٧٠٨٠ نقطة.
٣. ألكسندر زفيريف برصيد ٥٦٦٥ نقطة.

٤. خوان مارتن ديل بوترو برصيد ٥٣٩٥ نقطة.
٥. كيفن أندرسون برصيد ٤٦٥٥ نقطة.

٦. جريجور دمييتروف برصيد ٤٦١٠ نقاط.
٧. مارين شيليتش برصيد ٣٩٠٥ نقاط.

٨. دومينيك ثيم برصيد ٣٦٦٥ نقطة.
٩. جون إيسنر برصيد ٣٤٩٠ نقطة.

١٠. نوفاك ديوكوفيتش برصيد ٣٣٥٥ نقطة.
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تاناك  اوت  االستوني  أحرز 
سي)  آر  دبليو  ياريس  (تويوتا 
الدولي،  فنلندا  رالي  لقب 
بطولة  من  الثامنة  املرحلة 
متقدما  للراليات،  العالم 
على النروجي مادس اوستبرغ 
(سيتروين سي٣ دبليو آر سي) 
التفاال  ياري-ماتي  والفنلندي 

على  السباق  الى  وعاد  (تويوتا)، 
لقب السائقني.

له  انتصار  رابع  تاناك  وحقق 
العالم  بطولة  في  مسيرته  في 
والثاني  سي)،  آر  (دبليو  للراليات 
له هذا العام بعد رالي االرجنتني 
املاضي،  نيسان/أبريل  نهاية 
ليعزز مركزه في املركز الثالث في 
 ٤٦ بفارق  متأخرا  العام،  الترتيب 
البلجيكي  املتصدر  عن  نقطة 
آي٢٠  (هيونداي  نوفيل  تييري 

دبليو آر سي).
احتالل  في  نوفيل  ينجح  ولم 
في  التاسع  املركز  من  افضل 
وقت  في   ، النهائي  الترتيب 

على  املباشر  منافسه  وصل 
مرات  العالم خمس  بطل  اللقب 
اوجييه  سيباستيان  الفرنسي 
سي)  آر  دبليو  فييستا  (فورد 
خامسا، مقلصا الفارق بينه وبني 
السائقني  ترتيب  في  البلجيكي 

الى ٢١ نقطة.
الرالي  انهاء  من  تاناك  ومتكن 
عن  ثانية   ٣٢ بفارق  متقدما 

اوستبرغ و٣٥ ثانية عن التفاال.
وفرض السائق االستوني هيمنته 
باحرازه  الرالي  مجريات  على 
أسرع االوقات في خالل ١٢ مرحلة 
خاصة بالسرعة من اصل ٢٣، ما 
سمح له بخفض ايقاعه بدءا من 

السبت.
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داخل  أزمة  وجود  عن  صحفية،  تقارير  كشفت 
مورينيو،  جوزيه  البرتغالي  بني  يونايتد،  مانشستر 
املدير الفني للفريق، ونائب الرئيس التنفيذي للنادي، 

إد وودوارد.
البريطانية، فإن مورينيو  وبحسب صحيفة «مترو» 
أمام   ١-٤ الهزمية  لإلدارة عقب  الذعة  انتقادات  وجه 
الذي  التدعيم  على  يحصل  لم  بأنه  وديًا،  ليفربول 

كان يطمح له في الفريق.
اإلنفاق  فكرة  رفض  وودوارد  «إد  الصحيفة  وأضافت 
أنه يجب  وأبلغ مورينيو  الصيف،  بشكل كبير هذا 
عليه البيع قبل أن يتمكن من الشراء، بعد إبرام ٣ 

صفقات حتى اآلن».
مورينيو  جوزيه  بني  «العالقة  الصحيفة  وأوضحت 

وإد وودوارد على وشك االنهيار متاما».
للعنة  نظرًا  الغضب،  من  حالة  مورينيو،  ويعيش 
اإلصابات التي ضربت الفريق، باإلضافة إلى حصول 
الالعبني الدوليني على راحة بعد املونديال، وتدعيم 

ليفربول بصفقات مميزة بشكل خاص.
يونايتد بحاجة لصرف  أن مانشستر  ويرى مورينيو 
الكثير من األموال، لبناء تشكيلة مميزة قادرة على 
منافسة غرميه مانشستر سيتي، حامل اللقب، في 

املوسم اجلديد .
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ــراق واخلليج  ــتكون هذه املنطقة (الع وس
العربي) هي الوحيدة في العالم كمصدر 
ــاط  ــام (٢٠٢٥) م واحتي ــي الع ــة ف للطاق
ــا تقدر  ــراق املثبتة عاملي ــي الع ــط ف النف
بحوالي (١٢٠) مليار برميل وهناك من يقول 
ــم هو (٢٢٠) مليار برميل, الن هناك  ان الرق
ــهد  ــعة في العراق لم تش مناطق شاس
ــات  ــدت الدراس ــب واك ــات تنقي اي عملي
ــادر  ــم مص ــة ان معظ ــة العاملي النفطي
ــتنضب في العقدين  ــة العاملية س الطاق
ــج  ــة  (اخللي ــتظل منطق ــني, وس القادم
ــا احتياط  ــي يوجد فيها ثلث ــراق) الت والع
ــي العالم هي املنطقة الوحيدة,  النفط ف
كمصدر للطاقة, ولذلك من يضع يده على 
ــور النفط فيها.. يتحكم في العالم  صنب
وامنه واقتصاده, اي مبعنى سيملك قيادة 
ــوم بني  ــل التنافس احملم ــي ظ ــم ف العال
ــوى الدولية الصاعدة كالصني والهند  الق
ــيطرة  ــتراتيجي والس ــذا الهدف االس وه
ــد اللحظة  ــع النفط ليس ولي ــى مناب عل
ــة وله قصد  ــدف قدمي وله قص ــا هو ه وامن
وله عالقة مبخطط تقسيم العراق, حتى 
ــو مطلب  ــه , وه ــيطرة علي ــهل الس يس

امريكي- صهيوني..!
ــراق ومع  ــدول احملتلة للع ــت ال ــد قام ولق
ــرات الدول  ــر من مخاب ــة وكثي الصهيوني
ــكل  ــتباحته بش بعد احتالل العراق واس
ــب العراق  ــام بنه ــالث اي ــدة ث ــق ومل مطل
ــبق له مثيل, لقد سرقوا  ــكل لم يس بش
ــة والدبابات واملدافع  النفط االثار العراقي
ــدود (١٥٠-٢٠٠)  ــل بح ــرات واملعام والطائ
ــام  ــكري, وطع ــع العس ــل للتصني معم
ــة والنادرة,  ــات الثمين ــال واخملطوط االطف
ــاروا الفتنة  ــاء, وايقظوا واث وقتلوا العلم
ــعب العراقي  الطائفية بني مكونات الش
والقومية والعنصرية بني العرب واالكراد, 
وقد استباحوا بغداد وسائر املدن العراقية 
ملدة اكثر من ثالثة اشهر, وظهر اللصوص 

ــات التلفزة في مظهر  الصغار امام شاش
ــي االرض  ــرة ,يعيثون ف ــاري بامل ــر حض غي
فسادا ولكن في الظل كان هناك لصوص 
ــاد  كبار من صنف ولون الصهاينة واملوس
ــون عراقيون جاءوا  ــاء اكراد ومعارض وزعم
ــيق مع  على ظهر دبابات االحتالل وبتنس
ــددة  ــة متع ــة, ومرتزق ــرات االمريكي اخملاب
اجلنسيات, جاء اجلميع للبحث عن حصة 
ــرقه االحتالل  في الغنيمة, ان اغلى ما س
ــان  االنس ــا  وامن ــط  النف ــس  لي ــه  واعوان

العراقي!

الدولة الغنيمة
ــد في العراق اكثر من (٣٣) وزارة ونحو  يوج
ــوزارات,  ــة بال ــر مرتبط ــر هيئات غي عش
ــؤولني  ــم فخم من املس ــكل منها طاق ل
ــات باالضافة  ــني واحلماي ــدراء واملوظف وامل
ــة كبيرة  ــات مالي ــوارد ومخصص ــى م ال
ــات او ((مصاريف  تذهب معظمها كمرتب
تشغيلية)) بحسب املصطلحات االدارية 
ــل  ــدد الهائ ــذا الع ــة ه ــة العراقي واملالي
ــل الواليات  ــا ببلد مث ــوزارات قياس من ال
ــط لم يأت  ــد (١٥) وزارة فق ــدة, يوج املتح
استجابة ملعطيات فنية او جدوى ادارية, 
ــاءة في االجناز, بل  ــرعة وكف او انعكس س
جاء في اطار عملية الترضية السياسية 

ــاومات الطويلة بني الكتل  املتبادلة واملس
ــع  توزي ــى  عل ــزت  رك ــي  الت ــية  السياس
احلصص, اكثر من تركيزها على البرنامج 
ــا  وكم ــل.  العم ــتراتيجية  واس ــوزاري  ال
ــكا للحزب الداعم  ــت كل وزارة مل اصبح
ــيق بني  ــر القائم عليها, بات التنس للوزي
ــروري, طاملا ان الوزير  ــوزارات امرا غير ض ال
ــؤول امام كتلته التي تعبر غالبا عن  مس
ــارت املهمة  ــي او اثني, وص ــون طائف مك
ــب  ــي تعظيم مكاس ــر ه ــة للوزي املوكل
ــؤوليته  احلزب الذي انتدبه, اما نطاق مس
ــه فهو محدود وال يتجاوز  امام رئيس وزرائ
في احلقيقة اطر اجملاملة الرسمية. لذلك 
ــمع وزيرا في العراق  اصبح شائعا, ان تس
ــس الوزراء او انه  ــول انه ال يتفق مع رئي يق
ــذ قرارات تنقض  يختلف معه, ال بل يتخ
ــؤولية  ! فمس ــوزراء..  ال ــس  رئي ــرارات   ق
ــوم احملاصصة  ــق مفه ــوزراء وف ــس ال رئي
ــبه باملدير التنفيذي للشركة  السائد اش
ــم اسهمها  العامة لالحزاب التي تتقاس
ــة العالم نظام  ــي كل انظم ــد ف , واليوج
دميقراطي بهذا الشكل، االمر نفسه ميتد 
ــة املركزية,  ــكيل احلكوم من طريقة تش
الى كافة املؤسسات واملستويات االدارية 
ــارين  ــش من املستش ــرى, هناك جي االخ

ــيئا من االختصاص  ــم ال يعرف ش بعضه
ــم ان ال  ــبب وجوده ــع فيه, وس الذي وض
((يزعلوا)) في بلد يتحول فيه من ((يزعل)) 
ــارض وطني,  ــه, الى مع ــدم نيل حصت لع

ــوذ  ــة, والنف ــالل واحملاصص ــاوئ لالحت من
اخلارجي والفساد ويريد حترير العراق منها 

جميعا... !!
ــادة بترضية بحصة  ــر ينتهي ع وهو حتري
جديدة او انصرافه من هاجس انقاذ العراق 
ــاك وزارات ال عمل  ــح. هن ــل مرب ــى عم ال
حقيقيا لها وامنا اختراعها للترضية, امنا 
البد ان يتكيف البناء الوزاري مع احلاجات 

احلقيقية للمجتمع.
ــة تدير  وفي كل العالم احلكومة مؤسس
ــة, وتعبر  ــي للدول ــاز االداري واخلدمات اجله
ــام الذي افرزته  ــي الع عن االجتاه السياس
ــة,  ــار الغالبي ــا خي ــات بوصفه االنتخاب
ــة  ــن هنا امام منط خاص من السياس نح
العراقية العجيبة والغريبة التي حتكمها 
ــؤدي الى  ــة الغنيمة, حيث ي ــرة الدول فك
تراكم عائدات املوارد النفطية في ميزانية 
ــة الى جذب اجلميع نحو  احلكومة املركزي
ــعي النتزاع حصة ما تخدم توظيف  الس
ــوزارة التي يحصل  ــر ملوارد ال احلزب املباش
ــق مصاحله اخلاصة  ــا من اجل حتقي عيله
التعيينات وااليفادات والتخصيصات  في 
ــط من  ــك من ــن ذل ــج ع ــاريع..!! ينت واملش
ــكل خلق  ــة, على ش ــات املتبادل الترضي
وزارة جديدة او مؤسسة جديدة او منصب 

ــعر بالغنب من  ــن يش ــد لترضية م جدي
الطبقة السياسية.

ــوزراء ال يفكرون  ــؤولني وال *ان اغلب املس
ــح  ومصال ــخصية  الش ــم  اال مبصاحله
ــحتهم, وايضا  احلزب او الكتلة التي رش
ــني ونواب  ــدراء العام ــى امل ــس عل ينعك

املدراء... !!
ــى احملافظني ونوابهم  ــس ذلك عل وانعك
ــرون  يفك ــال  ف ــات,  احملافظ ــس  ومجال
ــة, وعدد  ــن الدول ــيارات م ــدد الس اال بع
ــة التي تأتي  ــب املادي احلمايات, واملكاس
ــب الالمشروع والفساد  لهم من الكس
االداري واملالي و(الكومشنات) واملشاريع 

الوهمية..!
ــلطة وامتيازاتها  ــكرتهم الس ــد اس لق
ومكاسبها ونسوا الشعب الذي يعاني, 

ونسوا الشباب العاطلني.. ونسوا معاناة 
اجلماهير والفقراء... !

ــر الدولية  ــم التقاري ــارت معظ ــد اش لق
ــادا  ــدول االكثر فس ــن بني ال ــراق م ان الع

ولسنوات عديدة...!
ــفافية الدولية,  ــة الش ــوا ان منظم ونس
ــي تصلح  ــر الت ــن املعايي ــددا م ــع ع تض
ــاس في كل مكان في العالم تقريبا.  للقي
ــه  ــاد (بأن ــف الفس ــي يص ــك الدول فالبن

ــتخدام السلطة الجل الفائدة  اساءة اس
ــخصية) حيث تتساوى  او املصلحة الش
ــواء على نطاق واسع  مخاطر الفساد, س
ــور اجملتمع املدني  او ضيق في تقويض تط

ــيء  ــر, خصوصا عندما يس وتفاقم الفق
ــؤولون ادارة استخدام املوارد العامة,  املس
التي كان يجب استخدامها اليجاد حياة 

افضل للشعب.
ــدا للدميقراطية,  ــكل تهدي ــا انه يش كم
ــألة املالية  ــم القانون, ويقوض املس وحك
ــتثمارات االجنبية كما  ويعيق تدفق االس
ــة,  ــل الثق ــادي ويقل ــق االداء االقتص يعي
ــي والقضائي, وال يقل  بالنظامني القانون
ــي عن  ــاد السياس ــورة الفس ــك خط ذل
ــد هنا ما  ــي, ونقص ــاد االداري واملال الفس
ــل على  ــيون بالتحاي ــه السياس ــوم ب يق
ــوبية  ــي احملس ــا ف ــر جلي ــون ويظه القان
ــية  واحملاباة والعنصرية واالثنية السياس
ــلطوي واداري  ــاد س ــه من فس ــا انتج وم
ــبوق في تاريخ العراق  واقتصادي غير مس
املعاصر, وتردي كارثي في قطاع اخلدمات, 
ــاد غنى  ــراء وازدي ــداد الفق ــف اع وتضاع
ــية الفاسدة كما  وثراء الطبقة السياس
ــني مع غياب  ــني باملالي ــدد املهمش ازداد ع
ــات االقتصادية  ــن الضمان ــد االدنى م احل
ــرف ديني ارهابي  ــة لهم, وتط واالجتماعي
ــي  ــبب املآس (القاعدة وبعدها داعش) س
ــبي وارتكاب اجلرائم  والدمار والقتل والس

البشعة من قبله.

ــاد املتعاظم وغير  ــذا اخلطر والفس ازاء ه
القابل لالصالح او املعاجلة او اعادة النظر 
ــتور  ــية او الدس ــة السياس ــي العملي ف
ــه  ــي برمت ــام السياس ــي او النظ العراق
كالتحول من النظام البرملاني الى النظام 

الرئاسي.
ــعبية  الش ــاعر  املش ــاع  التس ــر  وبالنظ
ــي البناء الذي  بحتمية التغيير السياس
انبثقت ضرورته من تهرؤ شرعية السلطة 
احلالية موضوعيا وذاتيا. وبالنظر للنضج 

ــه قطاعات  ــذي ابدت ــد ال ــي الفري االخالق
ــر العراقية وغالبيتها  مهمة من اجلماهي
ــذه االحتجاجات  ــوال ه ــباب ط ــن الش م
ــض  ــالم ورف ــع مس ــلمية وذات طاب الس
ــاليبه وكذلك وعي هذه  ــف بكل اس العن
ــلطة الفاشلة في  اجلماهير بفساد الس
ــل  قيادة البلد الى بر االمان, واالداء الفاش
ــة  رغب ــع  م ــن  بالتزام ــلطة  للس ــرث  وال
ــاعر  ــتعادة مش ــعبيه متعاظمة الس ش
الكبرياء والكرامة الوطنية.. بالنظر لكل 
ــة موضوعية الى  هذه العوامل تبرز حاج
ــم اداء اجلماهير  ــار هيكلي ينظ بلورة اط
ــاعيها االحتجاجية ضد  املدنية في مس
ــة واالنتقائية  ــام الطائفية واحملاصص نظ
ــة  ــدمي الرابط ــون وتق ــق القان ــي تطبي ف
ــة او الفئوية على  ــخصية او العائلي الش
ــاءة والقابلية في التعيني او  عناصر الكف
ــاد  توزيع اخلدمات او التعاقد ويأخذ الفس
ــوء  ــكاال اكثر خطورة عندما يصل س اش
ــة تقدمي  ــلطة الى مرحل ــتخدام الس اس
ــة  ــراف اخلارجي ــدول او االط ــة ال مصلح
ــم ذلك في  ــة الوطنية, ويت ــى املصلح عل
ــي والهوية  ــعور الوطن ــف الش ــل ضع ظ
ــيني  ــهولة انقياد السياس الوطنية, وس
ــة مصالح قوى وجهات خارجية من  خلدم
ــراء تلك  ــة ملقاومة اغ ــالك حصان دون امت

اجلهات .
ــي قاد الى اضعاف  هذا الفساد السياس
ــي  ــا ف ــاءة اجهزته ــة وكف ــة الدول فاعلي
ــا وفر  ــاد كم ــذا الفس ــل ه ــدي ملث التص
عناصر اضافية العاقة التنمية واالصالح 
ــات  والتطوير بفعل حتويل بعض مؤسس
او  ــة  التنفيذي او  ــريعية  التش ــة  الدول
ــة الدولة  ــزة العاق ــى اجه ــة ال القضائي

ــوات للتغيير  ــا , كبح اي خط ــن داخله م
ــات على  ــاء املؤسس ــادة بن ــذري او اع اجل
ــس سليمة تؤدي الى محاصرة ظاهرة  اس
ــاف قابليتها  ــي واضع ــاد السياس الفس
ــب. ان احملاصصة احلزبية هي  على التخري
ــي, السيما  ــاد السياس احد اوجه الفس
ــر حاالتها تطرفا  ــى في اكث عندما تتجل
ــي لرفد  ــب الوظيف ــتغالل املنص عبر اس
ــاب املصلحة  املصالح احلزبية على حس
ــأنها  ــاريع من ش ــة, ومقاومة مش العام

ــاة املواطنني ويعطل  ــف من معان التخفي
ــا يتم رهن مصير  ــات وعندم اداء املؤسس
ــية في البلد حلاجة هذا  مؤسسات رئيس
ــية ضياع  ــخص او ذاك للبقاء خش الش
االمتيازات الكبرى او عدم توافر الفرصة او 
ــمحت  الصدفة ((غير املنطقية)) التي س
ــادة او زعماء  ــأن يكونوا ق ــض هؤالء ب لبع
ــى  ــا ان الفوض ــرف جميع ــن, نع او مديري
ــمحت  العراقية, وتفكيك بنى الدولة س
ــس املغامر املفلس  لبعض الطارئني وبنف
ــكوا بدفة مؤسسات مهمة. ورمبا  ان ميس
ــن دون  ــا, م ــات باكمله وزارات او محافظ
ــالت  ــة او املؤه ــف املوهب ــوا نص ان ميتلك
ــون صعودهم  ــن دون ان يك ــة, وم املطلوب
ــة  املهني ــى  عل ــريف  ش ــس  تناف ــاج  نت
ــبثون بالوهم الذي  والدراية, فصاروا يتش
ــون  ــدرك حقيقته, ويعيش ــم اول من ي ه
ــت في اذانهم  ــة ((اجلدارة)) التي القي كذب
ــن, كابوس الرحيل من  في غفلة من الزم
ــل اعباء فاقدي  ــازات واملنصب يثق االمتي
ــي الكبيرة واملكاتب  (اجلدارة) الن الكراس
ــلطة  الس ــكرة  وس ــاه  والرف ــة  العريض

ــد الذي لم  ــا الى احل ــم وادمنوه صنعته
ــهم  يعودوا معه قادرين على تخيل انفس
ــه من صورة  ــا, وعما تخلف ــن منه مجردي
ــد النقص  ــأ على عق ــي الركام اخملب تغط
ــار بعضهم  ــف, فص ــاس بالضع واالحس
يساوم حتى في اصل وجود املؤسسة من 

اجل كرسي يبقيه على رأسها..
ــاتنا التي  ــض مؤسس ــت بع ــك حتول لذل
ــاء وتوفير  ــض بأعباء البن ــرض ان تنه يفت
ــون وحفظ االمن  ــيخ القان اخلدمات وترس
ــؤولة,  ــات غير مس ــاحات صراع الى س
ــن واملواطن  ــن مصلحة الوط ال جتعل م
ــائل  الوس كل  ــح  وتصب ــا,  له ــقفا  س
ــت الذي  ــي الوق ــرعة ف ــروعة ومش مش
ــف جدران  ــعب خل ــطاء الش يغدو بس
ــة رقما غير محسوب وعندما  املؤسس
ــة متعجرفة  ــى رؤي ــزل القضايا ال تخت
ــي ال تنظر خارج  للمصلحة الذاتية الت

عدسات االنا لقائد الهرم.. !
هذه هي حال السلطة الفاسدة اما حال 
املواطن الفقير او املوظف البسيط الذي ال 
يسد راتبه احتياجاته وافراد عائلته قوت 
يومه, في وقت بلغت فيه نسبة البطالة 
ــي العراق ان احلديث  ٤٠٪ يعتبر البعض ف
ــع يكابد  ــات ترفا جملتم ــذه االمور ب ــن ه ع
ــاء على قيد  ــه كل يوم جملرد البق الفرد في
ــث التحدي االمني والتفجيرات  احلياة حي
والعصابات واجملرمني ال يترك فرصة ملواطن 

لكي يعيش باطمئنان وراحة بال.

العراقــي  الشــعب  يريــد  مــاذا 
الصــالح هــذا النظام السياســي 

الفاشل ؟
ــن نظام  ــلميا م ــلطة س ١- انتقال الس
ــة  والعنصري ــة  واحملاصص ــة  الطائفي
ــة  ــدأ (الدول ــى مب ــم عل ــة والقائ واالثني
ــاركة  املش ــام  نظ ــى  ال  , ــة)  الغنيم
ــتند الى مبدأ  ــة املس ــية املدني السياس
ــدة  املوح ــة  الوطني ــة  والهوي ــة  املواطن
ــني  ــاواة, وتأم ــة واملس ــم الدميقراطي وقي
ــتقاللية القرار السياسي والنشاط  اس
ــراض مذهبية او  ــن اي اغ ــي ع السياس
ــي ذلك اصالح  ــة. ويعن ــة او عرقي طائفي

ــية  ــات الدولة السياس ــة مؤسس كاف
والقضائية واالقتصادية واالمنية, لنقل 
ــة, الى  ــة املكونات الهش ــال من دول احل
ــيادة,  الدولة الوطنية اجلامعة ذات الس
ــة املدنية  ــى الدول ــال ال ــا مدخ بوصفه

القادمة..
٢- مكافحة الفساد السياسي واالداري 
واملالي املستوطن عميقا في بنية الدولة 
ــلطة, بوصفه النتاج ((الشرعي))  والس
ــن جهة  ــة م ــة االثني ــام احملاصص لنظ
ــر لالرهاب  ــر وغير املباش واملنتج املباش
ــار والتفكك التي  والعنف وحالة االنهي
تشهدها البالد في كافة اجملاالت مبا فيها 
عسكرة اجملتمع وتراجع سلطة القانون 
من جهة اخرى. كذلك تفصيل اجراءات 
ــلطة القضائية لتأخذ دورها  احملايد  الس

والصارم في محاسبة رموز الفساد.
ــة القانونية  ــر بالهيكلي ــادة النظ ٣- اع
ــر تعديل او الغاء كل  ــة للدولة, عب العام
البنود الدستورية التي تقوض بناء الدولة 
املدنية املنشودة وكل القوانني العراقية 
ــز, وتخل  ــرعن التميي ــذة التي تش الناف
ــاواة احلقوقية بني  ــة واملس مببدأ املواطن
ــعب العراقي وحتد من احلريات  افراد الش
العامة واخلاصة, وتعيق مبدأ الشفافية, 
ــى املعلومات وتداولها,  وحق احلصول عل
وخاصة قانون االحزاب وقانون االنتخابات 
وقانون البطاقة الوطنية املوحدة وقانون 
ــة.  النزاه ــون  وقان ــاب  االره ــة  مكافح
ــراع بتشريع القوانني التي تسهم  واالس
ــة للمجتمع  ــة الوطني ــق الهوي بتحقي
ــة للدولة, كقانون حماية  والهوية املدني
ــل  ــز, وتفعي ــة التميي ــوع ومناهض التن
ــة ذات الصلة  ــرعة املعطل القوانني املش
كقانون مجلس اخلدمة العامة االحتادي, 
ــكيل املفوضية  ــادة تش ــكيل او اع وتش
ــتقلة لالنتخابات والهيئات  العليا املس
ــتقلة االخرى على اساس الكفاءة  املس

واخلبرة والنزاهة
ــة  التحتي ــة  البني ــل  تأهي ــادة  اع  -٤
ــالد عبر خطط  ــة للب َرب ــة اخملَ واالقتصادي
ــة تضمن توفير اخلدمات  اصالحية جذري
ــة البطالة,  ــكل املواطنني ومعاجلة ازم ل
ــان بأمناطهما  ــر واحلرم ــة الفق ومكافح
والتعليمية  ــة  واالجتماعي ــة  االقتصادي
ــة التفاوت  ــن حال ــد م ــة, واحل والصحي
ــريع  ــروة, وتش الث ــع  ــي توزي ــديد ف الش
ــي  ــان الصح ــل الضم ــني لتفصي القوان
ــدي  والتقاع ــي  واالجتماع ــكني  والس
ــررة, واحلد من  ــات والطبقات املتض للفئ
ــة  ــاءات, وحماي والكف ــول  العق ــرة  هج
ــة  وحرك ــي,  الوطن ــج  املنت ــجيع  وتش
االسواق احمللية وتشجيع القطاع اخلاص 
ــاء وتنمية  ــة البيئة وبن ــط وحماي واخملتل

القدرات البيئية
ــالح بيد الدولة, ومنع قيام  ٥- حصر الس
اي تشكيالت عسكرية خارجها, واعادة 
ــة  ــكرية واالمني ــة العس ــاء املؤسس بن
ــة العالية  ــر املهني ــاس املعايي على اس
ــن اي توجهات  ــة ع ــتقاللية التام واالس
ــة  او محاصصي ــة  او طائفي ــية  سياس
ــني  ــي ب ــم الوطن ــة والتالح ــاء الثق وبن
املواطنني وهاتني املؤسستني العسكرية 
ــون  ــيادة القان ــار س ــي اط ــة ف والداخلي

واحترام حقوق االنسان .
ــرة القائلة ان  ــد الفك ــاد وتوطي ٦- اعتم
ــؤولية صيانة احلق العام من الضرر,  مس
ــتورية والقانونية  ــوق الدس ــاذ احلق وانق
ــي اطار  ــني ف ــكل املواطن ــانية ل واالنس
ــمه  ــة, امنا تتقاس ــدل واحلري ــادئ الع مب
ــية املنتخبة باالليات  السلطة السياس
ــة  والنزهيه ــة  احلقيقي ــة  الدميقراطي
ــلطة  الس ــع  م ــيق  والتنس ــاون  بالتع
ــال  مث ــي,  املدن ــع  للمجتم ــة  االعتباري
ــي واملدافعني عن  ــات اجملتمع املدن مبنظم
ــي احلقل  ــني ف ــان والعامل ــوق االنس حق
ــا في  ــي مب ــي واحلقوق ــي واالكادمي الثقاف
ــالت احلركة  ــابة وممث ــك القيادات الش ذل
ــق الرقابة  ــة, لتحقي ــوية احلقيقي النس
ــة  ــاء دول ــو بن ــة, نح ــة الواعي اجملتمعي
ــة التطرف  ــاوية ومحارب ــة املتس املواطن

والتمييز والتعصب واالرهاب 
*وكل هذه املواد املذكورة حتتاج الى رجال 

حقيقيني شجعان ووطنيني . 

ــرقات متعددة  ــخ, رافقتها س ــة حرب في التاري ــام ٢٠٠٣, تعتبر اكبر جرمي ــى العراق ع ــرب عل ان احل
االشكال ضد انسانية (٢٧) مليون عراقي, وان عملية نهب وسرقة العراق من قبل االمريكان واالنكليز 
ــد مازال مستمرا.. ان احلرب على العراق هي حرب  والصهاينة, باالضافة الى الطبقة احلاكمة الفاس
ــيما في ظل الدراسات النفطية التي تشير الى  ــيطرة على منابع النفط العراقي, الس من اجل الس

ان احتياطات النفط العاملية تقدر بحوالي (١٠٢) تريليون برميل, ومن املتوقع ان تنضب في 
فترة بني (٤٠-٨٠) عاما. ويقع ٦٢٪ من هذه االحتياطات في منطقة الشرق االوسط
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الطبقة السياسية َّـ العراق
 أسكرتهم السلطة وامتيازاتها 

ومكاسبها ونسوا الشعب الذي يعاني 
ونسوا الشباب العاطلني والفقراء
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دونالد رامسفيلدديك تشينيبوش االبن

نحن هنا أمام نمط خاص من السياسة العراقية العجيبة 
والغريبة التي تحكمها فكرة (الدولة الغنيمة)
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أردوغان: تركيا لن تتراجع في مواجهة العقوبات األميركية

ــق األمم  ــل منس ــت وص ــي وق  ف
ــالم في  ــة الس ــدة لعملي املتح
ــوالي  نيك ــط  األوس ــرق  الش
مالدينوف إلى العاصمة املصرية 
بعد زيارة لغزة، هي الثالثة خالل 
ــارة مالدينوف  ــي زي ــني. وتأت يوم
القاهرة، والتي سيلتقي خاللها 
ــؤولني املصريني،  ــدداً من املس ع
ــاً مع وصول وفد من حركة  تزامن
«فتح» لتسليم رد احلركة على 
ــة اجلديدة إلنهاء  اآلليات املصري
ــة  املصاحل ــق  وحتقي ــام  االنقس
ــت مصادر  ــطينية. وقال الفلس
ــطينية إن مالدينوف الذي  فلس
التقى رئيس املكتب السياسي 
ــماعيل هنية،  ــاس» إس لـ «حم
ــع  م ــه  محادثات ــي  ف ز  ــيركّ س
ــى  عل ــني  املصري ــؤولني  املس
املصاحلة واملستجدات املتعلقة 
مببادرته الهادفة إلى إيجاد حلول 
ــانية في القطاع،  لألزمة اإلنس
ــة.  رابع ــرب  ح ــدالع  ان ــع  ومن
ــادر أن مالدينوف  ــت املص وأضاف
ــيق عال  ــر «يعمالن بتنس ومص
ــة  املصاحل ــي  خط ــى  عل ــداً  ج
ــرب جديدة»  ــل أي ح ــزع فتي ون
ــطينية  ــل الفلس ــني الفصائ ب
كل  أن  ــاً  خصوص ــرائيل،  وإس
ــاع ، التي  ــل تفجير األوض عوام
ــية العدوان  ــائدة عش كانت س
على غزة صيف ٢٠١٤، موجودة، 
ــرائيل،  إذ تتعالى أصوات في إس
ــاط اجلنراالت،  ــة وفي أوس حزبي
ــد  الصام ــرف  «اجل ـــ  ب ــة  منادي
أن  ــى  إل ــادر  املص ــارت  وأش  .«٢
مالدينوف، الذي يجري محادثات 
ــني  ــرة ب ــر مباش ــة غي ماراثوني
ــرائيل، نقل طلباً  «حماس» وإس
ــة للحركة  ــة العبري ــن الدول م
ــار مقابل  ــف الن ــل في وق يتمث
ــار على القطاع،  تخفيف احلص
ــني  لتحس ــاريع  مش ــذ  وتنفي
ــكانه. ولفتت إلى أن  ــاع س أوض
ــيق  بتنس ــعى،  يس ــوف  مالدين

ــان  ــى ضم ــر، إل ــع مص ــق م وثي
ــام وعودة حكومة  إنهاء اإلنقس
ــى  ــطينية إل ــلطة الفلس الس
ــار، على  ــزة، ووقف الن ــاع غ قط
ــن  م ــزءاً  ــه ج مبادرت ــون  تك أن 
ــادر إلى  ــارت املص الصفقة.وأش
ــطِ جواباً  ــم تع ــاس» ل أن «حم
ــك، أفادت  ــي غضون ذل نهائياً.ف
ــون  للتلفزي ــرة  العاش ــاة  القن
ــدة  ــأن األمم املتح ــرائيلي ب اإلس
ومصر على وشك «تقدمي مبادرة 
التوتر املتصاعد» بني  لتخفيف 
إسرائيل والفصائل. وأضافت أن 
ــال ألعضاء  ــني نتانياهو ق بنيام
ر إن «هناك  اجمللس الوزاري املصغّ
صفقة مهمة في طور اإلعداد».
ــادرة  املب ــة-  الصفق أن  ــرت  وذك
ــة متقدمة  ــى «مرحل إل وصلت 
ــن املفاوضات بني األمم املتحدة  م
ــلطة  والس ــرائيل  وإس ــر  ومص
ــطينية وحماس»، الفتة  الفلس
ــن  تتضم ــة  «الصفق أنّ  ــى  إل
ــاع، وإعادة  ــل القط ــادة تأهي إع
ــل إلى  ــه، والتوص ــلطة إلي الس

ــار كامل».ونقلت القناة  ــف ن وق
ــارك  ــرائيلي يش إس عن مصدر 
ــات أن «مصر واألمم  ــي املفاوض ف
املتحدة متارسان ضغوطاً هائلة 

للتوصل  األطراف  على جميع 
ــكار التي  ــاق» إزاء األف إلى اتف

اعتبرها «سابقة».
ــة «وفا» أمس عن  ونقلت وكال
الرئيس الفلسطيني محمود 
ــداً يحمل  ــه إنّ وف عباس قول
ــاً  ــطينياً واضح ــاً فلس موقف
ــكار املصرية في  «األف ــال  حي
ــة». الوطني ــة  املصاحل ــأن  ش
اجتماع  وأضاف عباس، خالل 
ــة  ــة ملنظم ــة التنفيذي للجن
التحرير في رام اهللا، أنّ «هناك 
ــة يجب أن نتخذ  قضايا مهم

ــرارات مصيرية وخطيرة  فيها ق
ــني،  املقبل ــهرين  الش ــالل  خ
ــي اجمللس  ــا عنها ف ــا حتدثن كن
أمام  الوطني، وستعرض كذلك 
اللجنة  املركزي.وكانت  ــس  اجملل
أن «قانون  ــرت  اعتب ــة  التنفيذي
أقره  الذي  ــري  القومية» العنص
الكنيست في ١٩ الشهر اجلاري، 
نقطة ارتكاز لـ «صفقة القرن» 
ــة  ــا، جله ــزأ منه ــزء ال يتج وج
ــروع الوطني وإلغاء  تدمير املش

ــطيني  الفلس ــعب  الش ــق  ح
ــره وإقامة دولته  في تقرير مصي
القدس  بعاصمتها  ــتقلة  املس
ــرقية على حدود الرابع من  الش

ــت  ــو) ١٩٦٧. ودان ــران (يوني حزي
ــتمرة  اللجنة االقتحامات املس
ــه  وإغالق ــى  األقص ــجد  للمس
ــك  ذل ــرة  معتب ــني  املصل ــام  أم
د عباس على  تطوراً خطراً. وشدّ
ــجد  املس ــد  ض ــراءات  «اإلج أنّ 
ــد حتتمل».هذا  ــم تع ل األقصى 
وقال الرئيس التركي رجب طيب 
ــان امس االثنني إن القانون  أردوغ
ــرائيلي الذي ينص على أن  اإلس
ــق تقرير  ــط لهم ح ــود فق اليه
ــرعية على  ــي ش ــر يضف املصي
ــرائيل دولة  القمع ويظهر أن إس
ــة، مضيفاً أن  ــية وعنصري فاش
ــاودت الظهور. وكان  روح هتلر ع
ــرائيلي مرر في  الكنيست اإلس
ــبوع املاضي قانون «الدولة  األس
ــار غضب نواب  ــة» ما أث القومي

ــرب ودفع تركيا  ــان من الع البرمل
ــا حتاول  ــرائيل بأنه ــام إس الته
ــل عنصري». ــة فص ــق «دول خل
ــان  ــواب البرمل ــان لن ــال أردوغ وق

ــة والتنمية»  ــزب «العدال من ح
ــر أن  ــون يظه ــم إن القان احلاك
ــرائيل «أكثر دولة صهيونية  إس
وفاشية وعنصرية في العالم»، 
ودعا اجملتمع الدولي إلى التحرك 
ــون الدولة  ــاف: «قان ضدها.وأض
ــذي مرره  ال اليهودية  ــة  القومي
البرملان اإلسرائيلي يظهر النوايا 
احلقيقية لهذا البلد. إنه يضفي 
شرعية على جميع األفعال غير 
والقمع».واستكمل:  القانونية 
ــوس هتلر  ــد فرق بني ه «ال يوج
ــرائيل.  بالعرق اآلري وعقلية إس
ــور بني  ــادوت الظه ــر ع روح هتل
ــرائيل».ورداً  إس ــي  ف ــني  اإلداري
ــوزراء  ــال رئيس ال ــك، ق على ذل
ــرائيلي بنيامني نتنياهو إن  اإلس
تركيا حتت حكم أردوغان تتحول 
ــة»  مظلم ــة  «ديكتاتوري ــى  إل
ــم الرئيس التركي بارتكاب  واته
«مذابح بني السوريني واألكراد».
ــرائيل  إس إن  ــان  أردوغ ــال  وق
أظهرت نفسها «كدولة إرهاب» 
الفلسطينيني  على  بهجومها 
ــات واملدفعية مضيفا أن  بالدباب
ــتغرق املنطقة  هذه اخلطوة «س
ــاء واملعاناة». ــم في الدم والعال
ــت) هذا  ــرر البرملان (الكنيس وم
ــون، الذي تدعمه احلكومة  القان
ــد  بع ــرائيلية،  اإلس ــة  اليمين
ــهور من النقاش السياسي.  ش

ــني  ــوزراء بنيام ــس ال ــال رئي وق
نتنياهو للكنيست: «هذه حلظة 
ــخ الصهيونية  ــي تاري ــة ف فارق
ــرائيل».وعبرت  ــخ دولة إس وتاري
ــة اخلارجية  ــؤولة السياس مس
ــكا  ــي فيدري ــاد األورب ــي االحت ف
ــبوع  موغيريني عن قلقها األس
ــون  القان إن  ــت  وقال ــي،  املاض
ــني للصراع  ــل الدولت ــد ح يعق
ــطيني. الفلس ــرائيلي  اإلس
ــرائيل طرد  ــت تركيا وإس وتبادل
ــي أيار  ــيني ف ــار الديبلوماس كب
ــالف  خ ــد  بع ــي  املاض ــو)  (ماي
ــتباكات أسفرت عن  بسبب اش
الفلسطينيني  ــرات  مقتل عش
ــرائيلية  على أيدي القوات اإلس
ــزة. لكن  ــاع غ ــدود قط على ح
ــتمر بني  ــاري اس ــادل التج التب
ــل  ــالف طوي ــاك خ البلدين.وهن

ــأن  ــني البلدين في ش ــد ب األم
جتاه  ــرائيلية  اإلس ــة  السياس

القدس.  ووضع  ــطينيني  الفلس
ــني لعقد قمة  ودعا أردوغان مرت
ــلمني في األشهر  للزعماء املس
ــرر  ق ــا  ــة بعدم املاضي ــتة  الس
ــس األميركي دونالد ترامب  الرئي
ــة  عاصم ــدس  بالق ــراف  االعت

إلسرائيل.

وقالت وزارة اخلارجية األميركية إن 
وزير اخلارجية مايك بومبيو ونظيره 
أوغلو  ــاووش  ــود تش ــي مول الترك

بحثا مؤخرا قضية برانسون.
ــان إن أنقرة  ــال أردوغ ــك، ق ــى ذل ال
ــم الدولي  ــى التحكي إل ــتلجأ  س
ــلمها الواليات املتحدة  ما لم تس

مقاتالت من طراز «إف-٣٥».
ــان أيضاً إن بالده طلبت  وقال أردوغ
لتأمني  املتحدة  الواليات  مساعدة 
ــي محتجز في  ــن ترك عودة مواط

إسرائيل إلى تركيا.
كما أجرى البرملان التركي تصويتاً 
نهائياً أمس على قانون أمني مينح 
ــذة ملكافحة  ــلطات آلية ناف الس
ــوارئ  ــع حال ط ــد رف ــاب بع اإلره
ــني ، فرضت إثر محاولة  دامت عام
ــلة في متوز (يوليو)  االنقالب الفاش
ــان  ــاء البرمل ــاً أن أعض ٢٠١٦، علم
كانوا وافقوا على بنود القانون في 

جلسة أولى .
ــكام  ح ــد  اجلدي ــون  القان ــح  ومين
ــا  ــع، كم ــلطات أوس ــم س األقالي
ميدد فترات االحتجاز، ويتيح إقالة 
موظفني حكوميني إذا كانت لهم 
ــات  بتنظيم ــاالت  اتص أو  ــالت  ص
ــا يعتبر تهديداً  ــة أو بكل م إرهابي

لألمن القومي.
ــد  اجلدي ــون  القان ــرح  ط ــي  ويأت
ملكافحة اإلرهاب بعد رفع الطوارئ 
ــن  لك ــاري،  اجل ــهر  الش  ١٨ ــي  ف
ــي رجب  ــس الترك ــي الرئي معارض
ــة  ــرون أن الرئاس ــب أردوغان ي طي
ــراءات  واإلج ــدة  اجلدي ــة  التنفيذي

ــح الرئيس  ــتجدة متن األمنية املس
ــلطات مطلقة خلنق املعارضة.  س

ــي  إذ ميكنه مبوجب النظام الرئاس
ــق بأمور  ــيم تتعل ــدر مراس أن يُص

تنفيذية، وأن يعنيّ موظفني بارزين 
ــاء والنيابة، وأن  في قطاعي القض

يقيلهم.
إلى ذلك، أفادت وكالة «األناضول» 
ــأن محكمة  ــاء ب ــمية لألنب الرس
تركية أمرت بوضع القس األميركي 
آندرو برونسون في اإلقامة اجلبرية، 
ــاب  ــي «إره ــم بتهمتَ ــو يُحاك وه
أو  ــية  سياس ــداف  أله ــس  وجتسّ
قت  ــة عمّ ــي قضي ــكرية»، ف عس
خالفاً بني واشنطن وأنقرة. وتتهم 
ــون مبساعدة جماعة  تركيا برونس
ــح اهللا غولن  ــة املعارض فت الداعي

ــر احملاولة  ــه بتدبي ــذي تتهم ال
ــلحي  وبدعم مس ــة،  االنقالبي
ــتاني  الكردس ــال  العم ــزب  ح
ــه حكماً  يواج ــو  وه ــور.  احملظ
ــنة في  ــجن حتى ٣٥ س بالس
ــاً أنه موقوف  ــال إدانته، علم ح
منذ تشرين األول (أكتوبر) ٢٠١٦. 
وكان أردوغان ربط العام املاضي 
بني مصير القس ومصير غولن 
ــات املتحدة،  ــي الوالي املقيم ف
ــبتمبر)  ــول (س ــرض في أيل وع
ــو أمر  ــا، وه ــي مبادلتهم املاض

استبعدته واشنطن.
ــرت  ذك ــر،  آخ ــد  صعي ــى  عل
ــت»  ــنطن بوس صحيفة «واش
ــرر  ــي ق ــرس األميرك أن الكونغ
ــا مبقاتالت  ــد تركي ــد تزوي جتمي

ــرة  ــزام أنق ــى اعت «أف ٣٥»، رداً عل
 «٤٠٠  - «إس  ــات  منظوم ــراء  ش
ــوي، إلى أن  ــاع اجل ــية للدف الروس
م فيه  ــون تقريراً يقوّ م البنتاغ يقدّ
ــا. كما  ــي إلى تركي ــد الروس العق
ــرس أن يتلقى من  ــر الكونغ ينتظ
وزارة الدفاع األميركية (البنتاغون) 
ــب محتملة على  تقريراً عن عواق
ــة،  ــة - التركي ــات األميركي العالق
ــاً أن تركيا  ــرار التجميد، علم إثر ق
وظفت ١٧٥ مليون دوالر في تصميم 
ــمال  طائرة مقاتلة لدول حلف ش

ــي، وخططت لشراء ١٠٠  األطلس
ــراز. وكان وزير  ــذا الط طائرة من ه
ــة مولود جاووش  التركي اخلارجية 
ــات «إس -  ــر أن منظوم ــو، ذك أوغل
ــة في بالده  ــتدخل اخلدم ٤٠٠» س
نهاية العام ٢٠١٩. وتعالت أصوات 

في الواليات املتحدة تطالب بوقف 
ــرات «إف ٣٥»  ــا طائ ــليم تركي تس
املتطورة التي اشترتها من شركة 
«لوكهيد مارتن»، ردّت عليها أنقرة 
ــد بأنها لن تتردد في تأمني  بالتأكي
ــاظ  للحف ــة  ضروري ــتلزمات  مس
على أمنها القومي. واعتبر االحتاد 
االوربي ان رفع تركيا حال الطوارئ 
ــاه  االجت ــي  ف ــوة  «خط ــكل  يش
ــر كافية  غي ــا  لكنه ــح»  الصحي

ــتثنائية  االس ــلطات  الس بسبب 
ــلطات واالبقاء على  املسندة للس
ــى  ــات عل التضييق ــن  م ــر  الكثي
احلريات.وقالت الناطقة باسم وزيرة 
ــي فيديريكا  خارجية االحتاد االورب
موغوريني: «ان نهاية حال الطوارئ 
ــذ محاولة  ــي تركيا من القائمة ف
ــوة في  ــي ٢٠١٦، خط ــالب ف االنق
«في  الصحيح».واضافت:  ــاه  االجت
ــن نعتقد ان تبني  ــت ذاته نح الوق
ــريعية جديدة متنح  مقترحات تش
ــلطات صالحيات استثنائية  الس
ــن قيود  ــد م ــى العدي ــاء عل واالبق
حال الطوارئ، من شانه ضرب كل 
ــال الطوارئ». ــر ايجابي لرفع ح اث

ــة: «ننتظر من  ــت الناطق واوضح
تركيا ان تطبق، وتعكس االجراءات 
ــلبي  كافة التي ما يزال لها اثر س
ــتقالل  ــون واس ــة القان ــى دول عل
ــات  واحلري ــة  القضائي ــلطة  الس
ــية التي هي في قلب كل  االساس
ــى  ــيرة ال ــة»، مش ــة دميقراطي دول
ــة التجمع  ــر وحري ــة التعبي «حري

واحلقوق القانونية».
ــا  تركي ــن  م ــر  «وننتظ ــت:  وتابع
ــها  ــاء نفس ــن اعف ــف ع ان تتوق
ــب االتفاقية  ــا مبوج ــن واجباته م
ــان، مع رفع  ــة حلقوق االنس االوربي
حال الطوارئ». ورفعت السلطات 
ــوارئ  الط ــال  ح ــوم  الي ــة  التركي
ــارية منذ عامني والتي اتاحت  الس
ــام بحمالت طرد  ــلطات القي للس
ــعة اثر محاولة انقالب، لكن  واس
ــتمرار  ــى من اس ــة تخش املعارض
ــون جديد  ــالل قان ــن خ ــع م الوض

ملكافحة االرهاب .

نتنياهوميالدينوفمحمود عباس

برانسوناردوغان
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ــة «خبر ترك» التلفزيونية عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله إن بالده لن تتراجع عن موقفها بعدما هدد الرئيس األميركي دونالد ترامب بفرض  ــت محط نقل
عقوبات على أنقرة ما لم تفرج عن قس أميركي حتتجزه.ونقلت وسائل إعالم عن أردوغان قوله إن الصداقة بني الواليات املتحدة وتركيا على احملك في هذا اخلالف.وقال 
ــريكاً مخلصاً».ووضع القس األميركي أندرو برانسون رهن اإلقامة  ــرون ش ــوا أنهم سيخس أردوغان: «لن نأخذ خطوة للوراء عندما نواجه العقوبات... عليهم أال ينس
ــجون التركية. وعمل برانسون في تركيا ألكثر من ٢٠ عاماً. ويواجه برانسون اتهامات مبساعدة جماعة تقول أنقرة إنها  ــهراً في أحد الس اجلبرية بعدما احتجز ٢١ ش

وراء تدبير محاولة انقالب عسكري في العام ٢٠١٦. ويواجه القس، الذي ينفي تلك االتهامات، السجن ملدة تصل إلى ٣٥ عاماً في حال إدانته.
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سرّب رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو 

خالل اجتماع حلكومته 
رة مالمح صفقة في  املصغّ

شأن قطاع غزة لألمم املتحدة 
ومصر دور فيها، بالتزامن 

مع تصريحات للرئيس 
الفلسطيني محمود عباس 

الذي حتدث عن «قرارات 
مصيرية خالل الشهرين 
املقبلني». وروّجت وسائل 
اإلعالم اإلسرائيلية أمس 

االثنني لـ «صفقة» للتهدئة 
مع قطاع غزة عمادها 

تخفيف احلصار في مقابل 
وقف كامل للنار. وأشارت إلى 
أنّ مفاوضاتها التي جتري بني 
األمم املتحدة ومصر وإسرائيل 

والسلطة الفلسطينية و 
«حماس» وصلت إلى «مرحلة 

متقدمة»

نتنياهو يقر بصفقة غزة وعبـّاس يتحدث عن قرارات مصريية
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البينــة الجديــدة / قحطان جاســم 
جواد

ــي مدينة بغداد  ــام منتدى املرأة ف اق
ــكو،  ــه اليونس ــذي اقرت ــداع ال لالب
جلسة عن القاصة »ايناس البدران» 
ــطة املدنية ورئيسة  القاصة والناش
منتدى نازك املالئكة في احتاد االدباء 
والكتاب في العراق، ورابطة اجلواهري 
في املركز الثقافي البغدادي. بحضور 
ادبي متميز لم تتسع القاعة له،في 
ــرى  ــداد »ذك ــة بغ ــم امين مقدمته

علوش» راعية املشروع.
االدب النسوي مصطلحاً

ــة امللتقى  ــة رئيس ــت للجلس قدم
الشاعرة »غرام الربيعي» التي قالت 
ــا ان البدران هي  ــرض تقدميه في مع
احدى االديبات املعروفات في العراق، 
ولها دور كبير في احلراك الثقافي من 
ــها ملنتدى نازك املالئكة  خالل ترؤس
ــر  ــي احتاد االدباء منذ اكثر من عش ف
ــنوات، وكذلك تأسيسها لرابطة  س
ــا  ــي واصداره املتنب ــي  ــري ف اجلواه
ــة،  قصصي ــة  مجموع ــن  م ــر  الكث

ــات احللم»  ــة »حاف ــا مجموع آخره
ــلط االضواء عليها.كما  التي سنس
ــوي  النس االدب  ــنتاول مصطلح  س
ــط  ــدل في الوس ــن ج ــره م ــا يثي وم
ــخصيا ضد  ــم اني ش ــي، رغ الثقاف
ــات الن  ــميات والتصنيف ــذه التس ه
ــو االدب بغض النظر عن من  االدب ه
ــواء املرأة او الرجل.اللهم  يكتبه، س
ــة مرجعية كاتب النص. فقط ملعرف

املهم الكتابة االبداعية وتأثيرها في 
احلياة واجملتمع.

األدب النسوي غري األدب الرخيص
ــدران» حتدثت  الب ــاس  ــة »اين القاص
ــرة  ــات كثي ــن موضوع ــهاب ع باس
منها السرد العراقي ودور املرأة فيه،و 
اشارت الى الدور الكبير الذي تلعبه 
االديبة العراقية في احلراك الثقافي، 
ــاركاتها الفاعلة في  ــالل مش من خ
ــة التي  ــدورات الثقافي ــدوات او ال الن
ــة،  الثقافي ــات  املؤسس ــا  تقيمه
وكذلك من خالل انتاجها االدبي في 
ــة والقصة الفصيرة،  القصة والرواي
ــوي الكثير  ــد تعدى االنتاج النس وق
ــابقة،  ــالل العهود الس ــج خ مما انت

ــرض  تتع ــت  زال ــا  م ــرأة  امل ان  ــم  رغ
والسياسية.  للضغوط االجتماعية 
ــح  مصطل ان  ــدران»  »الب ــت  واضاف
االدب النسوي يراد به (نضال االديبة 
ــذي  ــوية ال ــرر النس ــركات التح وح
ــرأة وانتزاع  ــا النتصار امل جاء تتويج
ــة  واملطالب ــروعة،  املش ــا  حقوقه
بحقوقها املساوية للرجل)، وهو غير 
ادب الصالونات واالدب االنثوي واالدب 
ــد ميثل فكرا  ــص. وهو بالتأكي الرخي

ورؤية للمرأة وحقوقها. اما بخصوص 
ــة فقد تناول  مجموعتها القصصي
بطالت قصصها وهن من النساء في 
ــفت عن معاناتهن  معظمها، وكش
وخوفهن من اجملهول، ونضالهن امام 

حتديات اجملتمع الكثيرة.
دعوة لرفع األلقاب

ودعا الناقد د»سمير اخلليل» الى رفع 
ــوي والذكوري  كل القاب االدب النس
ــميات  من احلراك الثقافي، النها تس

ــدي صحيح،  ــت ذات معيار نق ليس
ــض النظر عن  ــو االدب بغ ــاالدب ه ف
ــواء كان رجال او امرأة. كما  كاتبه س
ــار الى ان قصص »البدران» تتميز  اش
بظاهرة احلوارات، وهو لم نعهده في 
ــابقة. وعقب الدكتور  قصصها الس
ــعد التميمي» بقوله: حلظت ان  «س
البدران تشير الى ان املرأة هي جزء من 
ــدأ الذكورية!  ــل، وهذا يؤكد مب الرج
لكنها تبقى احملرك االساس للحياة.

ــود جويعد» قال  ــف عب الناقد »يوس
ان قصص البدران نسجتها بتفاعل 
ــن معرفي  ــي العالي كخزي بني الوع
انعكس على البنية النصية، واحلس 
ــا. كما  ــى عليه ــذي طغ ــف ال املره
ــزت بواقعيتها اجلمالية حتى في  متي
ــا اعتبرت  ــة. اي انه ــص الومض قص
ــية ومطلقة  ــدة اساس ــال قاع اجلم
ــت املتغيرات  ــة ال تتغير. وجعل وثابت
ــا محاولة  ــبية زائلة. انه ــة نس حال
ــاس البدران» لتقدمي  ناجحة من «اين
ــزج فيها جمال  ــص ناجحة امت قص
الواقع مع الواقع املزيف بفن القصة 

االصيل.

توظيف اِّـثيولوجيا
ــلمان» فأشار  اما الناقد »علوان الس
ــة مجموعة  ــه النقدي ــي مداخلت ف
ــلوب  ــد اس ــم»، تعتم ــات احلل «حاف
املراوغة املبطنة باملفارقة، الستدراج 
ــوب اللحظة الدالة على  املتلقي ص
مفاتيح النص، من اجل استنطاقه 
ــوف على ما وراء الفاظه. فضال  والوق
ــا املثيولوجيا واحلكاية  عن توظيفه
ــأزوم. كما  ــع امل ــة الواق ــي مواجه ف
النص»التوستاليجيا»  باعتماد  متيز 
ــة الذاكرة، مع  ــى جغرافي بعودته ال
احتفاء باملرواغة اللغوية للتخفيف 
من الضغط النفسي وحدة املأساة.

ــارئ صوب  ــتدراج الق الى جانب اس
ــف  ــة الدالة للتأمل والكش اللحظ
عما خلف املشهد السردي باالتكاء 
ــة وامكانات  ــات الفني ــى املقوم عل
السرد الذاتية مثل (التداعي وتناغم 
ــع  ــي م ــي املوضوع ــوت احلارج الص
ــي  ــيطرة الزمن النفس ــذات)، وس ال
ــم بالقلق  ــداد النص املتس على امت
ــدد الضمائر  ــوات بتع ــدد االص معت

(املتكلم/اخملاطب، الغائب).

 ترجمة: حسني نهابة

للشاعر االسباني خوان رامون خيمينث 
الذي ولد َّـ اسبانيا عام 1881 وحصل 
علــى جائزة نوبــل لآلداب عــام 1956 

وتوَّـ َّـ بويرتو ريكو عام 1958..

 في الشرفة،
للحظة بقينا معاً

وحيدين.
ومنذ الصباح العذب

ــا  صرن ــوم،  الي ــك  لذل
حبيبني.

كان املشهد ناعساً
يغفو بانغامه كسوالً

حتت سماء رمادية 
وزهرة فجر خريفي.

طلبتُ قبلةً
فأسدلت عينيها بوداعة

ومنحتني خديها
كأنها تفقدُ كنزاً.

ــاقط  تتس األوراق  ــت  كان

ميتة

في احلديقة الساكنة

حمالً  والهواء مُ

بعطر عباد الشمس. 

لم تكن تتجرأ على النظر 

، اليّ

نحن حبيبني، قلتُ لها

فتدحرجت الدموع

من عينيها اجلنائزيتني.

محمد عبد القادر

ــا نحتاجه، إعادة  ــا معظم م * رمب
ــس فكري أو  ــي، ولي تأهيل نفس
تقني، واألغلب يخشى االعتراف 
بذلك- فعندما يعاد تنظيم أوراق 

ــنكون جاهزين لنفكر  الذات، س
وأرض  ــح،  الصحي ــكل  بالش

خصبة إلنبات بذور اإلبداع.
ــب  نرتك ــم  ل ــاً  أحيان ــن  نح   *
األخطاء، بل فعلنا الصواب أكثر 

من الالزم.
ــات ثابتة،  ــت هناك قناع *  ليس
ــة، تغيرت  ــا ازداد املرء معرف كلم

اختياراته وقناعاته.
*  مالك الشيء فاقد طعمه.

*  جرب وانظر في املرآة إلى وجهك 
ــتتحرك  ــة كاملة، س ــدة دقيق مل
ــترى  ــياء كثيرة، وس ــك أش داخل

شخصاً آخر لم تره من قبل.
ــذي تبذله،  ــدر اجلهد ال ــى ق *  عل

سيكافئك القدر.
ــق  ــياء كلٌ وف ــرى األش ــن ن *  نح
زاويته، فال حتكم على شيء حتى 

تراه من جميع الزوايا. 
ــي  ــريك رئيس ــك ش ــد بأن *  تأك
ــعادة  ــزن أو الس ــماح للح بالس

باقتحامك.
ــيءٍ أنت  *  ال تأخذ رأي أحدٍ في ش

به. حتُ
ــتواء،  ــف ثمارك دون اس *  التقط

والتتركها حتى تذبل.

عادل اِّـعموري

ــدك، بني يديك  ــسُ على املصطبة وح جتل
جريدة. عيناك ثابتتان بني سطورها، إنك 
تشبه أبي متاماً، رمبا أنت هوّ لو ال النحول 
ــك. أتأمل فيك  ــى هيئت ــم عل الذي يرتس
ــك املفاجئ،  ــة بعثرها رحيل ــة هارب أمني
ــماء كل  ــا إلى الس ــكواي التي أبثه وش

ــدا ان تتركني وترحل. ال  ــوم. لن أصدق أب ي
ــت لعملية خطف  ــتعبد أنك تعرض أس
ــيارة  ــتك س ــة ضالة، أو دهس من عصاب
ــدك بسيارة مفخخة.  رعناء، أو متزّق جس
ــمك  بحثتُ عنك في كل مكان. دوّنت اس
ــفارات والقنصليات، بحثتُ  في كل الس
ــارح وفي املقابر  عنك في املشافي واملش
ــر على أثر لك. الليالي التي بكيتُ  لم أعث

ها، حاضرة  ــتطيع عدّ ــك ال أس فيها علي
ــرق  ــي خاطري ال تبرح مخيلتي، لمْ تش ف
ــعاع  ــدك، انطفأ ش ــي بع ــمس حيات ش
ــك  أحالمي بفراقك. ها أنت ترتدي مالبس
ــة التي  ــة األرجواني ــك القبع ــا وتل ذاته
أهدتك إياها أمي وربطة عنقك وجاكيتك 
ــذاء  ــم كح ــذاءك الضخ ــي وح الرصاص
ــمعني. أمي  ــكر، أنا واثقة أنك تس العس

ــم أتذكر وجهها  ــذ زمن بعيد. ل ماتت من
ــاهده  ــر وجه أبي الذي أش ــا أتذكّ اآلن كم
ــي يا أبي. تاهت  ــي اآلن. لم نعد نلتق أمام
ــافات، بوابات  ــة املس ــوات في عتم اخلط
ــوق اجملرّات  ــي ف ــدة، تبعثرن ــي موص حلم
البعيدة، تدخل عنوة في خراب روحي. أبي 
ــع رجال فوق أخرى  ــترخيا تض ما زلتَ مس
ــكا اجلريدة بيديك .منذ ساعتني لم  ماس

ــات اجلريدة.. كما ترحل  أرك تقلّب صفح
ــوق، كنتُ  العصافير من أرض احلب والش
سعيدة وأنا أجذف معك القارب في شط 
ــيطا في مرفأ  ــتَ موظفاً نش ــرب، كن الع
ــك.  ــع كان يحب ــر، واجلمي ــرة الكبي البص
ــي انطلقت من  ــك الصرخة الت مابال تل
ــر الكون عندما  ــي، كيف لم تفجّ أعماق

وصلني خبر فقدك.

استهلت مجموعتها (طالسم 
ــر منها ”الى  ــش) بتصدي العط
ــشَ الدهر  ــقي عط ن يس كل مَ
ــا كي ال  ــق بهاءه ــد للزناب ويُعي
ــن الطبيعي  ــالم” وم جتف األح
ــا  ــا بطبعه ــي أنه ــب ظن يذه
ــك عنق  ــد أن متس ــة تري متفائل
ــه وتوقفه  ــوي ذراعي ــن وتل الزم
ــه من تفتيت  عن الدوران ومتنع
ــظية كل ما نحب ونهوى.  وتش
ــاعر  إال أنني أتذكر ما قاله الش
ال  “إن  زورث):  (وورد  ــزي  اإلنكلي
ــيء يعيد للزهرة يناعتها وال  ش
ــه، إن ما مضى  ــب طراوت للعش
ــى ما  ــش عل ــى فلنع ــد مض ق
ــات صغيرة  ــا من ذكري تبقى لن
ــاعر  الش ــول  ويق ــة”  وجميل
ــركون بولص):  ــي (س الكركوك
ــا املاضي ما  ــا املاضي، أيه “أيه
ــي” فلهذا  ــت بحيات الذي فعل
عندما ترى الشاعرة (منور) كل 
ــياء اجلميلة التي أحبتها  األش
في طفولتها وصباها تدبّ اليها 
وِّدُ فيها البوار  ــيخوخة ويُدَ الش
أمحلَ  بُ  واجلَدْ فالقلعة هدمت 
في قلب نهر (كركوك) وأقتلعت 
ــجار الكالبتوس من شارع  أش
ــاء  البيض ــوارس  والن  .. ــورة  الث
ــاءاتِ (اخلاصة) حتى  تركت فض
ــعش  اللقالق التي كانت تعش
ــاجد  ــاب مس ــر وقب ــوق منائ ف
ــرى أضاعت  ــي األخ ــة، ه املدين
ــت ال أدري في أية  طريقها وتاه
ــي عند  ــذي بق ــا ال ــواء؟  فم أج
ــك هذه  ــوى أن تف ــاعرة س الش

ــن خرائط  ع احمليرة  ــم  الطالس
ــم  معج ــي  ف ورد  ــش!!  العط
ــاحرُ أي  ــمَ الس لْسَ (املنجد) طَ
ــم  ــم  والطلس ــب الطالس كت
ــا  أيض ــمات  طلس ــع  م وجتُ
ــتعملها  خطوط  أو كتابة يس
ــاحر. والعطش ضد الروي،  الس
ــه  ــت مياه ــة) جف ــر (خاص نه
ــه عنه، لهذا  وانقطعت ينابيع
ــة)  طش عْ حتولت القلعة الى (مَ
ــا  منه ــد  فق ــي  الت األرض  أي 
ــان املاء إلرواء  املاء. و البدّ من إتي
ــه. الراحل (قحطان  النهر نفس
ــه  أعمال ــد  أح ــي  ف ــزي)  الهرم
ــر يعاني من  ــة يجد النه الفني
ــد ذاك  ــس، عن ــط والتيب القح
يصعد الى أعالي القلعة بحثا 
لليبنوع  ــرية  الس ــواب  األب عن 
ــاء لتغذية  ــذي يتدفق منه امل ال
ــاة اليه .وهنا  ــر وإعادة احلي النه
ــاعرة في فتح دفاتر  تشرع الش
ــدها  ذكرياتها لتقرأ علينا أناش
ــس الوقت  ــي نف ــجية، وف الش
لتعيد لأليام ذاكرتها التي تأمل 
ــك عنها  ــا وتف ــدم ضياعه بع

لِبَة: طالسمها املُلّوْ
”تسألني:

نْ عرّى زمني؟ مَ
وكيف توارت نداءاتي..؟
رَ أزمنتي؟ فْ يّر سِ نْ غَ مَ

ــو  زَه ــي  ف ــل..  اللي زرع  ــنْ  مَ
نهاراتي؟

نَ بالصمت جراحاتي؟  فّ نْ كَ مَ
ما أشقاني في صمتي واحتراقي!”.

ــى  ال ــاعرة)  (الش ــأ  تلج ــا  هن

ــلوبي  أس ــع  م ــي  التعاط
اإلستفهام والتعجب وتُكثر من 
ــتعمال فعل الطلب بصورة  اس
ــتعني  ــر. وكذلك تس ــل األم فع
ــاً)*   (خوريات ــا  نصه ــني  بتضم
تركمانيا مما يضفي على طقس 
ــحة كركوكية  ــدة مس القصي
ــذا النص  ــتحالة، وتنهي ه مس
باسلوب التكرار الذي نرمي من 
ــه إما التوكيد اللفظي وإما  ورائ

حلية الكالم:  
”ها نحن بني بني  
 ها نحن بني بني”

حتتفي قصائد اجملموعة بتعاطي 
ــاتٍ عدة  ــوان نعوتاً ملوصوف األل
ــر، وهذا  اللون األخض ــة  وخاص
ــن صاحبتها وكأنها  متعمد م
ــذا اإلخضرار  ــت ه ــد أن تثب تري
ــاء واإلزدهار  ــون النم الذي هو ل
لَّ من جفافٍ وبوار  ــاد ملا حَ كتض

يَها قلبها: وِ باألمكنة التي هَ
”وإذا بغيمةٍ شاردة خضراء

تومىْ باملطر األخضر 
على الصبح احلزين 
املتشوق الى جمره”.

ــر إن عناية (منور)  واجلدير بالذك
بإضمامة األلوان وحتديدا باللون 
ــاعر  بالش ــي  تذكرن ــر  األخض
ــوركا)  (ل ــل  القتي ــي  األندلس
ــتعمال  ــذي كان يتعاطى اس ال
ــي أوصافه  ــذا اللون وإنزاله ف ه
اخملتلفة. وال غرابة في ذلك، فهو 
ــد آخى  ــا. فق ــاماً أيض كان رس
ــني اجلميلني أال  ــني هذين الفن ب
ــعر والرسم. والعديد  وهما الش
ــعراء العراق تأثروا كثيرا  من ش
بالشاعر األندلسي وأخذوا منه 
ــتخدامه  هذا اجلانب وأعني اس

األلوان في تشكيله الشعري.
ــد  أح ــي  ف ــاعرة  الش ــول  تق

مقاطعها العنقودية:
”كي متأل األيام شعراً

إما أن تكون سحابة خضراء 
طر كلمات خضراء متُ

أو أن تكون عرافاً 
يتكهن مبا تأتيه األيام”..

ــر  ــاعرة ال يقتص ــام الش واهتم
على اللون األخضر وإمنا يتعدى 
ــوان األخرى كاألرجواني  الى األل
ــمرة.  ــود والس ــض واألس واألبي
تقول في نصها املوسوم بـ(بكِ 

أحيا وبكِ أموت):
ــوداء  ــاتُ الس ”وإنْ فتحتْ الهمس

أجنحتها،
!.. لتغتال ألوانَ فجركِ

ودَ في رئتيك”..  والتبرَ األسْ
ــان مؤثران  ــة نص ــي اجملموع وف
ــخصيتني  ش ــى  ال ــان  مكرس
كركوكيتني، الشخصية األولى 
ــامي توتوجنى) وقد  الشاعر (س
ــة  بـ(غيم ــاعرة  الش ــه  وصفت
ــاة نبيلة  ــا مرث ــا هن ــود) فه اجل
لهذا اإلنسان الذي عرف بجوده 

وسخائه، تخاطبه الشاعرة:
”وهو يدق أبواب املدينة التي،

يتّكئ الليلُ على أحزانها 
باحثاً عن همِّ الشعراء،

ــرى  احلي ــد  للقصائ ــد  ليعي
قوافيها..”.

ــاب  كت ــور)  (من ــح  تفت ــة  وثاني
ــا  منه ــتلَّ  لتس ــا  أوجاعه
ــرة لِتُرثي بألوانها  اللوحة األخي
ــونة  ــجية، الراحلة (ميس الش
ــح  تفت إذ  ــي  وه زاده)  ــب  خطي
ــا  ــوح له ــا، تل ــرعة رحيله أش
ــتجرة  ــاعرتنا مبناديلها املش ش
وتبلغ عنفوان شاعريتها عندما 

تلقي لها خطابها الالهف:
”كنتِ شطراً في شباب قصيدة!

تعزفني على قيثارة العمر
أناشيدَ لفجرك اجلديد..”.

ــم العطش حتى  ــة طالس مترمن
ــعرية في  ــا الش ــر جمله تظه
األطرف  ــتحالء  اإلس ــن  م أثواب 
ــاليب  عمدت الى العديد من أس
ــاقة  ــع بني رش ــة، لتجم العربي
ــورة  الص ــة  ولطاف ــر  التعبي
ــتعمال أسلوب  فأكثرت من اس
ــل األمر  ــورة فع ــب في ص الطل
ــى  ال ــأت  وجل ــوي  الق ــه  بإيقاع
والتعجب  ــتفهام  اإلس أسلوب 
الترجي  ــلوب  بأس ــلت  توس ثم 
ــائقة (لعل)   ــرت أداته الش وأظه
التي تفيد متني األشياء السهلة 
ــها  ــة الوقوع. وبعكس واملمكن
ــياء  ــت) التي تفيد متني األش (لي
ــتْ  الصعبة املنال، وهي  التمس
ــاة روح التفاؤل،  ــي مناج ــذا ف ه
ــبث به  ــاؤل الذي تتش هذا التف
ــودة اإلخضرار  ــن ع ــاعرة م الش
الى جذور أشجار القلعة وعودة 
ــاء في التحليق  النوارس البيض
ــة) بعد  ــوق نهر (اخلاص ــة ف ثاني
ــاه وأغرقت ضفافه  أن عادت املي

بخيرها العميم:
”أشجارُ القلعة تسألني:

متى تخضرّ جذور الزيتون..؟
(كركوك).. يا قصيدة الزمان

: أسالُكِ
لعلك .. جتيبني

لعلك جتيبني..”.
 -------------------------------------

ــعبي من  ــوروث ش ــات/ م • اخلوري
فروع األدب التركماني
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ــهم بنجاح  ــددة تس ــود عوامل متع ــراف بوج ــع االعت م
ــلبية نحو  ــي العمل، اال ان النظرة الس ــله ف الفرد او فش
ــى العمل بصورة مرضية،  ــذات جتعل الفرد اقل قدرة عل ال
ــاعر، فالكلمات التي  ــا ان للكلمات صلة قوية باملش كم
ــاعر لكونها  ــم بالرقة لها عمق االثر االيجابي باملش تتس
ــخص نشطا، بينما تؤذ  تبعث الثقة بالنفس وجتعل الش
ــاب اجلهاز العصبي  ــات اجلارحة املخ لدى اصح ي الكلم
ــس، االبداع هو  ــي املرهف احل ــن الطراز الفن ــف م الضعي
ــع البيئي  ــو الواق ــداع ه ــوى االب ــاغ ومحت ــة الدم وظيف
واالجتماعي املتمثل بخبرة ثرية واسعة ومتنوعة، فاملفكر 
ــن خاللها على  ــة يحكم م ــور معايير داخلي ــد ع يط املب
قيمة االفكار اجلديدة التي تتدفق من خزين عميق وواسع 
ــكارا موجودة لكن  ــو يلتقط اف ــوع من املعرفة، فه ومتن
ــد كونه يعالج الفكرة  ــلوب جدي معاجلته لها تكون باس
ــاليب جديدة كل  الواحدة املطروقة او اجلديدة بطرق واس
ــباعا في  واحدة منها تختلف عن االخرى، وكلما وجد اش
ــلوب جديد،  ــلوب فني مبتكر يحوره او ينقله الى اس اس
ــة النهائية النتاج الفني املبدع الميكن ان يأتي  اذن احملصل
من اخلواء او من قوة خارجية ملهمة، بل من جملة مصادر 
اساسية تقف اخلبرة في مقدمتها، فالعمل الفني اشبه 
بثمرة ناضجة مكتملة في شجرة هي اخلبرة التي تضرب 
ــانية وهو  ــاق املعارف واحلضارات االنس ــا في اعم بجذوره
الوسيلة التي يهدف من خاللها االنسان ان يحقق توازنه 

النفسي.
 اذاً العملية االبداعية متر مبراحل وان النتاج الفني هو ليس 
وليد حلظة التجلي، وااللهام ليس كل العملية االبداعية 
ــدة بني عدة مراحل تتفاعل فيما بينها  بل هو مرحلة واح
ــة كلية، لذا فان بزوغ الفكرة  وتتكامل في عملية ابداعي
اجلديدة شيء غير تنفيذها العملي، لكن بزوغها وتنفيذها 
العملي كالهما متر به فترات حاسمة، وهل تلك اللحظات 
ــدع ويعانيانها يكون لها  ــي قد يواجهها املفكر او املب الت
ــم في تطورها او تنفيذها، وهذه تكون على  التأثير احلاس
ــادة االهتمام  ــث تدفع الى زي ــة حي ــمني، االول ايجابي قس
ــتمرار في االجناز، اما الثانية فهي  بالفكرة والبحث واالس
ــود وفتور الهمة وهبوط  ــي قد تنتهي باملفكر الى الرك الت
ــان وضوح الفكرة  ــاز العمل، لذا ف ــتوى االهتمام باجن مس
ــغال املبكر تعمل  ــة التهيؤ والتحضير واالنش بعد عملي
ــا ازداد النمو في املعرفة  ــى اثراء العمل وتنميته، وكلم عل
باملوضوع وبلورته ازداد احتمال النجاح في حتقيق الفكرة 
ــرات معرفية  ــن ذلك هناك تغي ــا، وعلى الضد م وتنفيذه
ــبي في  ــا، الركود النس ــود االهتمام منه ــى رك تعمل عل
ــذا ندرة ظهور االفكار اجلديدة في الوقت  املعرفة ويعني ه
ــذي يكون فيه الفرد راغبا في تكوين جوانب من املعرفة  ال
واالستبصار واكتشاف االخطاء ولكن دون تقدم ملحوظ، 
ــع ومن اهمها  ــرات مرتبطة بالداف ــاك تغي ــا توجد هن كم
ــلبي، وعليه فان  وجود تغيرات في الدافع االيجابي او الس
ــة الى الذات تهيئ لصاحبها القدرة على  النظرة االيجابي

العمل والتعامل الناجح مع احلياة.

(طالســم العطش) مجموعة شــعرية للشــاعرة (منور مال حســون) وقبلها صدرت لها مجموعتها 
التــي حملت عنوان (مرافــئ ضبابية) حيث أعيد طبعها ثانية عام ٢٠١٠ ولها مجموعتان شــعريتان 
باللغة الرتكمانية Bitmeyen Çile)ـ عذاب ال ينتهي وGönül Zirvesinden  ـ من صهوة قلب. 
وإضافة اُّـ مجموعاتها الشــعرية األربعة لها إصداران هما (قراءات ورؤى) و(موجز تاريخ الرتكمان 

َّـ العراق)..
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فنارات

أحمد البياتي

قراءة / فاروق مصطفى

    منور مال حسون

في ظالل الهدب
خبأت همس احلكايا
ذبحت لغة االحالم
في الصمت اخلجول

حني رحلت..
شدت االيام اغالل القيود

على الروح العذراء
وافترش سكون الوحشة

مرقد االماني
ومع الرحيل

اوصدت
منافذ القلب

فاحتضرت في مهدها
قصة عشق االسيرة للسجان

وغدت االيام
تطعن عمر احلاضر واالتي

بعد الرحيل..
لم تتخل عني هلوسات انانيتي

وانفجارات اشجاني
في البحث عن رفات حروفنا 

املتناثرة
رحلت.. ومللمت  الوان الفصول
اودعتها في حقائب الذكرى

ومع الرحيل تشتت طموحاتي
وكـ(نبتون) انذرت رياحي

ان ال تثور
ولم تبق لي

اال ضجيجا صامتا
وترقبا النفتاح بوابات الالعودة

*نبتون آله البحر انذر الرياح اال 
تثور اال مرة

عن دار أمل اجلديدة، سورية – دمشق، صدرت اجملموعة الشعرية 
(سماوات النص العائم) للشاعر عمار كشيش وهي من القطع 
املتوسط، احتوت على ثالثة اقسام فيها العديد من النصوص 

النثرية.
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ــالت   املسلس ــي  ف ــا  الدرام
ــل اندثرت، أم  ــة  ه التلفزيوني
ــرت  إن كتّابها نضبت وانحس

افكارهم فأهملوا كتابتها؟ من يعيدها الى سابق عهدها 
ويضفي البهجة واملتعة للمشاهد؟

øbôg@pÏ�fl قصة قصرية

@HÄÎä€a@ÚüâbÅI



ــف مختصر عن مرمي  * لنبدأ اوال بتعري
البرغوث..

ــن الثقة، تصطحب  ـ امرأة منبثقة م
ــزودة باملعرفة   ــا، محبة للخير، م الرض
ــة بعائلتي.  ــب، محاط ــة باحل ومحاط
ــم ابتدأت  ــي االولى نحو الرس خطوات
منذ الصغر مع حبي وشغفي باملهنة 
الطبية، لم يكن محفل أو معرض فني 
إال وشاركت به، لكن اهتمامي انصب 
ــنوات  ــم بصورة كثيفة في الس للرس
ــم ألجسد حلظات  االربع االخيرة، أرس
ــل الالمرئي  ــاعر ألجع ــف ومش ومواق

مرئيا. 
* هل يستطيع الرسام توصيل رسالته 
ــه باللغة  ــى مجتمعات تختلف عن إل

والتفكير؟
ــالة سامية ال حتتاج إلى لغة  ـ الفن رس
ــاق دون ترجمة  ــى االعم ــا يصل إل وإن م
ــن احلقيقي، تقرأه  ــرح ذلك هو الف أو ش
وتستوعبه وأنت تتأمل دون صوت يقطع 
ــرح يبعث امللل، لنرى  هذا االتصال او ش

اجلمال بتجرد.
ــترك بني العمل  ــل يوجد عامل مش * ه

الطبي والرسم؟
ــترك بني الطب  ــانية عامل مش ـ االنس
ــد  والفن، كالهما يصب في إنقاذ اجلس
ــن للعطاء أن يحده  والروح حيث ال ميك
ــي جتمعه  ــي والفن ــاء الطب حد، العط
الصفة االنسانية والتشريحية.. أشعر 

بوجع أحدهم فأجسده على الورق.
ــم  ــتطيع مرمي البرغوث الرس * هل تس

بالفكرة املقلدة فقط بدون إحساس؟
ــد على اللوحة  ــا في روح الفنان يول ـ م
ــر اللوحة يكبر بقدر عمق  الفنية، وعم
االحساس، هذه الطاقة الهائلة يجب 
ــاكلة من الفنون  ــد على أي ش أن جتس
ــم، اللوحة الفنية التي  وأجملها الرس
ــرورا عابرا  ــاس متر م ــم دومنا إحس ترس
ــى، الفن  ــن ثم تتالش ــى الناظر وم عل
ــن القلب يصل الى القلب  الذي يولد م

ويخلد.
ــا في  ــدادي مكان ــراث البغ ــم أر للت * ل
ــرمي البرغوث علما  ــيف ولوحات م أرش
ــامني في العالم يكونون  إن أغلب الرس

سفراء لبلدانهم من خالل لوحاتهم؟
ــدي وأيقونة  ــر لبل ــفيرة احلاض ــا س ـ أن
ــة حتمل رونق املستقبل..  املاضي، وريش

ــتطيع أن نصنع من احلاضر ماضيا  نس
ــي عن التعريف  جميال، أما التراث فغن
بجماله وأصالته، غايتي االبتكار وخلق 

االفكار. 
ــن لوحاتك، هل  ــل مغيب متاما ع * الرج
ــورة ضد  ــا أم ث ــب األن ــدة أم ح ــي عق ه

اجملتمع؟

ــا ال يختلف فيه اثنان، هو أن املرأة  ـ إن م
ــل إلى  ــتقطاع العق ــت الس إذا خضع
ــه رجل ونصفه  ــني لوجد أن نصف نصف
اآلخر امرأة. لدي عدة أعمال عن الرجل، 
ــا للعمل الفني  ــن ال أضعه موضوع لك
ــورا للجمال أكثر من  ألني أرى املرأة مح
ــكل  ــألة تقتصر على الش الرجل، املس
ــانية  ــأثور فألجادل االنس ــت س وإن كن

امرأة كانت أو رجال.
* لكوني قريبا من فناني أوربا اثناء نقل 
ــركات خاصة  ــون عبر ش لوحاتهم تك
وبإجراءات فنية وأمنية عالية املستوى    
ــل لوحاتك في  ــي عن طريقة نق حدثين

العراق حتديدا.
ــل  ــد نق ــاقة عن ــة ش ــه صعوب ـ اواج
االعمال، ألني وكما ترى أرسم مبساحات 
كبيرة ولكوننا ال منتلك الشركات التي 
ــذا اجلانب، أحمل على عاتقي  تهتم به
ــدر االمكان  ــة ق ــل واحملافظ ــاء النق عن

ــكر موصول لعائلتي التي  عليها، الش
ــيء.. ومن  ــي كل ش ــاندني دائما ف تس

ضمنها ما ذكرت في أعاله.
* تسويق اللوحات واالعمال الفنية هل 

هي حالة صحية علما إن اجلميع يعتبر 
أعماله أبناءه؟

ــعر حقيقي  ـ إلى اآلن لم يكن هناك س

يصل ملستوى إحساسي الذي يولد على 
اللوحة، ولهذا سوف يكون من الصعب 

علي التفكير بتسويق إحساسي.
ــة العمل التي أقيمت  * حدثينا عن ورش

في دبي.. مع ذكر بعض املواقف املهمة؟ 
ــني أجانب من  ــة فنان ـ تضمنت الورش
استراليا وبوسطن ولوس اجنلس، وكنا 
وفدا ميثل العراق من اربع فنانات الكاتبة 
ــام والشاعرة،  ــرحي والرس واخملرج املس
ــدت  ــدا لكونها جس ــة ج ــة رائع جترب
التالقح الثقافي الفني بغض النظر عن 
االنتماء واملكان والدين وهكذا يجب أن 
ــي كل البقاع ودليل كاف  يكون الفن ف
ــي. من أهم  ــؤال الثان ــاف على الس وش
ــانية من أناس ال  املواقف الوقفة االنس
يربطنا بهم سوى الفن، وقفتهم معنا 
ــدت بدمعة وضحكة وتآخ، مثلنا  جتس
العراق خير متثيل بكل ما فيه و ما حدث 

له.. وسأكرر التجربة في بلدان أخرى.
* ماذا متثل لك املرأة االرتستقراطية؟

ــل والبديهة  ــال والعق ــل قوة اجلم ـ متث
ــحة  مس ــا  لديه ــرأة  ام كل  إن  وأرى 
ــا موجودة  ــتقراطية دون أن تتوارثه ارس
ــن كانت بغير هذه الصفة  بالفطرة، وم

ستفتقر للكثير. 
ــاة  ــأي االدوات تبدعني أكثر، بالفرش * ب
ــالم الرصاص؟ و هل يختلف عامل  ام اق

الوقت بالتنفيذ بهذه االدوات وااللوان؟
ــداع ال حتده أداة أو لون، لكني احب  ـ االب
الرسم بااللوان ملتعتها وتنوعها ولطاملا 
ــد املتلقي  ــة واالمل عن ــم البهج ترس
ــوع.. وأجدها  ــن املوض ــر ع ــض النظ بغ
ــعة للتصرف،  الواس متنحني املساحة 
نوع االدوات املستخدمة وحجم العمل 
ــو من يحدد  ــك املوضوع ودقته ه وكذل

الوقت. 
ــن املعارض  ــكل موجز ع ــا بش * حدثين
ــيرتك  ــي مس ف ــة  واخلارجي ــة  الداخلي

الفنية؟
ــاركت في محافظات عديدة كانت  ـ ش
أولها في غاليتي بغداد بعدة مهرجانات، 
ــي  ــارض ف ــي، مع ــداد الدول ــرض بغ مع
املتنبي، ثم إنطلقت من شمالنا احلبيب 
ــليمانية مع مؤسسة هواجس  في الس
ــرة وايضا في الكوت  ــى الغالية البص إل
في أصبوحة ثقافية أقيمت لي وكذلك 
في محافظة كربالء وفي قضاء العزيزية. 
وأيضا في مدينتي الصويرة والذي يعتبر 
ــخ املدينة،  ــخصي بتاري ــرض ش اول مع
ــة عمل في  ــاطات كان ورش وآخر النش

دبي.

الفنانة التشكيلية مريم البرغوثي في حوار هادف وبناء خصت به (                      )تؤكد : 
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ــور التواصل بني الطب والفن حيث انها تدرس في  ــخصية مركبة تربط اخليال بالواقع، مدت جس ــط ش ــكيلية العراقية مرمي البرغوثي ابن محافظة واس الفنانة التش
ي نفس الوقت تعمل كمعاون طبي في مستشفى الصويرة بدأت فن الرسم منذ الطفولة ورسوماتها كانت بسيطة جدا ولكن املوهبة كانت  مجال التقنية الطبية وفِ
ــمت لوحاتها باإلحساس لذا  ــه اكادمييا رس ــم بالفطرة لم تدرس ــتها بتفوق وبدأت الرس موجودة آمنت بها والدتها  وكانت احملفز االول واملتبني لها اكملت مراحل دراس
ــعر بها في كل لوحاتها الفنية لذا اجزم هنا كانت تضحك وهنا كانت تبكي وهنا كانت  ــا ومتغيرات نفسية تتولد عندي اش ــوماتها اجد احساس حينما انظر الى رس

متقلبة املزاج.. احداث العراق قرأتها جميعا لذا حينما أرى رسوماتها افهم جيدا باي موقف كانت هناك.. متتلك موسيقى تصويرية عالية مهذبة بخطوطها 
رائعة بطروحات افكارها في اللوحة..

حاورها / عادل الدليمي
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متابعة / البينة اجلديدة
شاركت الفنانة مرمي حسني 
ــبكات  ش ــر  عب ــا  جمهوره
التواصل االجتماعي، مقطع 
فيديو مؤثراً، أثناء بكائها عند 
دخول والدتها غرفة العمليات 
ــفيات. املستش ــد  أح ــي  ف

ونشرت حسني في حسابها 
ــناب  «س ــق  تطبي ــى  عل
ــذي رصد  ــو ال ــات» الفيدي ش
قبيل  ــا،  والدته ــجعيها  تش
ــة. العملي ــى  ال ــا  توجهه

ــع فيديو  ــي مقط ــرت ف وظه
ــبب وضع  آخر وهي تبكي بس

ــا الصحي، داعيةً اهللا  والدته
ــني  حس ــت  وكان ــفاء.  بالش
أثارت اجلدل عبر منشور سابق 
ــاص على  ــابها اخل ــي حس ف
ــرت  ــتغرام»، حيث نش «انس
ــدة لها بدت فيها  صورة جدي
ــص النوم،  ــدي قيم ــي ترت وه
ــة وصفها  بطريق ــت  وجلس
البعض بأنها جريئة. وعلقت 
حسني على الصورة: »صورة 
متثيل».  ــي  فوتوغراف ــم  لفيل
ــي صورة أخرى  كما ظهرت ف
ــتاناً  ــان، مرتدية فس لبن في 
ــذة وضعية أمام  طويالً، متخ
ــرا  الكامي ــة  عدس
ــة  جنم ــلوب  بأس
ــون الواقع  تلفزي
ــة  كي مير أل ا

ــم  كي
كارداشيان.

@ÚœäÀ@ø@Ôÿjm@¥éy@·Ìäfl
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البينة اجلديدة / قحطان جاسم جواد
ــرب «جعفر  ــرج العراقي املغت ــاز فيلم اخمل ف
مراد» املوسوم «خلف املرآة»باجلائزة الكبرى 
ــون  ــة ايف ــي مدين ــي ف ــان االرز الدول ملهرج
املغربية. من جهة احرى اجنز «جعفر» فيلمه 
ــزي» وينتظر  ــور انكلي ــي اجلديد »فط الروائ
ــع العام  ــي لندن مطل ــا ف ــه جماهيري عرض
ــئ من  القادم. وهو دراما اجتماعية وفيه ش
السايكولوجية وشيء خفيف من االكشن. 

ركز اخملرج اكثر على احلوار النه جميل ومعبر. 
ــان  ــدم قناعة االنس ــي الفيلم ع ــش ف ناق
ــدم القناعة  ــه ع ــببه ل ــه وما تس ــا ميلك مب
ــى جرائم  ــيمة تصل ال ــاكل جس ــن مش م
ــال عراقيا مقيما  ــاول رجل اعم كبيرة. ويتن
ــه ينجرف  ــر مقتنع بحيات ــي بريطانيا غي ف
ــي مطبات  ــا، فيقع ف ــي اورب ــع مافيات ف م
ــلوبه  ــاكل عديدة. يقول اخملرج عن اس ومش
ــي العمل انه متعب جدا في التصوير النه  ف

ــا هو موجود  ــاول ان يخرج من الفنان م يح
في خياله، وهذا غير متوفر في االفالم التي 
ــح ان املمثل يتعب  تنتج في العراق. صحي
ــة ولكن املمثل  ــي بهذه الطريقة املتعب مع
ــاهد النتيحة. ميثل  ــاح معي عندما يش يرت
ــن الفنانني الذين  ــم مجموعة م في الفيل
ــون في بريطانيا منهم فالح هاشم  يعيش
ــراد وليلى ابراهيم  ــاء العائش وجعفر م ووف

وفيحاء السامرائي.
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ــل / البينة اجلديدة / علي  باب
شريف 

ــالم  اإلع ــم  قس ــم  نظ
ــة  العام ــات  والعالق
ــاون  بالتع ــل  باب ــة  بجامع
ــة  ــوم ورش ــة العل ــع كلي م
ــن التصوير  ــل بعنوان (ف عم
ــملت  ش ، ( في ا غر تو لفو ا
ب والوحدات  عَ مسؤولي الشُ
ــات  الكلي ــي  ف ــة  اإلعالمي
ــة للجامعة  ــز التابع واملراك
ضمن اطار البرنامج التدريبي 
الذي اعتمده القسم لالرتقاء 

ــدوب  من ــي.  اجلامع ــالم  باإلع
ــة اجلديدة) التقى  (البين جريدة 
ــة اجلامعة  ــالم رئاس ــرة اع مدي
الدكتورة امل الغزالي قحدثتنا 
ــة تهدف   ــة: ان هذه الورش قائل
فيلة  بُل الكَ ــة السُ إلى مناقش
ــي هذه  ــتوى األداء ف ــع مس برف
ــليط  ب والوحدات وتَس ــعَ الشُ
الضوء على دور وأهمية الصورة 
ــال اإلعالم  ــة في مج الصحفي
الوسائل  ــتخدام  واس اجلامعي 
ل  مَ اإللكترونية احلديثة في العَ
اإلعالمي، مبا يضمن أداء افضل 
ختَلَف النشاطات  في تغطية مُ
ــة  ــة والفني ــة والثقافي العلمي
ــهدها  تش ــي  الت ــة  والرياضي
ــورة  ــت الدكت ــة. واضاف اجلامع
ــة سيحاضر  الغزالي: ان الورش

ــن  ــني محس فيها الفنان حس
العكيلي مصور قناة اجلامعية 
ــا  ــيتعرض فيه ــة وس الفضائي
ــورة  الص ــار  اختي ــاليب  أس
قراءة  ــتويات  ومس ــة  الصحفي
ــر املعاني  ــوز الداللية وتأثي الرم
الكاميرات وطريقة  أنواع  وبيان 
ــتويات  ومس ــتخدامها  اس
ــتغال  اش ــات  وآلي ــر  التصوي
وجمالية  عالية  بجودة  الصورة 
وحجوم اللقطات الفوتوغرافية 
ــودة الصورة،  ــى ج ــا عل وتأثيره
الصورة  ــاط  التق آداب  ــك  وكذل
الفوتوغرافية  وأهمية التثقيف 
ــتعمال  اس ــات  بآلي ــتمر  املس
ــام  واالهتم ــرا.  الكامي ــزاء  أج
ــكادر الصوري املوجود  بحدود ال
ــة واجلمالية  من الناحية الفني
الدالالت الصورية  وفك شفرات 

ــوى  مبحت ــا  عالقته ــح  وتوضي
ــع االهتمام  ــر الصحفي م اخلب
الفوتوغرافية  ــورة  الص بثقافة 
العمل  وانعكاسها على جودة 
ــو الى إقامة  اإلعالمي. كما ادع
ورشة عمل اخرى عن دور االتصال 
ــاتي في توطيد عالقة  املؤسس
اجلامعة باملؤسسات احلكومية 
االخرى مع إقامة ورش عمل عن 
التصوير الفيديوي. هذا وشهد 
الورشة توزيع الشهادات  ختام 
ــاركني من  التقديرية على املش
قبل عمادة كلية العلوم قدمها 
ــؤون  معاون عميد الكلية للش
ــتاذ الدكتور عبد  العلمية االس
ــى تثمينا  ــد موس ــز عبي العزي
لدور اإلعالم اجلامعي في ايصال 
ــات  الناصعة ملؤسس ــورة  الص

التعليم العالي.

›ibi@Ú»flb†@øaäÀÏmÏ–€a@äÌÏñn€a@Âœ@Â«@›‡«@ÚëâÎ

متابعة / البينة اجلديدة
ــاحرة مبكياج سموكي  بعد اطاللتها الس
ــي عز الدين  ــارت الفنانة املصرية م مميز، اث
ــى تطبيق  ــني متابعيها عل ــة كبيرة ب ضج
انستغرام بصورة جديدة لشعرها، اظهرت 
من خاللها تقصفه وتعبه. واشارت مي الى 
انها بدأت في مرحلة عالجه العادة احلياة 
لشعرها «املدمر»، الفتة الى ان تغيير لونه 
ــب االدوار والشخصيات  ــتمرار بحس باس
ــعرها  التي تقوم بأدائها يؤدي الى تلف ش
ــدء مرحلة  ــا الى ب ــا اضطره ــل، م بالكام
ــتعادة حيويته  ــه الس ــي عالج ــاة ف طوي
ــن  ــز الدي ــروف ان ع ــن املع ــراقته. وم واش
ــوارها الفني تشتهر  كانت في بداية مش
ــتنائي الكثيف والطويل،  بشعرها الكس

ــعري كان  ــت على الصورة قائلة: «ش وعلق
ــالدوار اللي  ــغلي والصبغات ل اتدمر من ش
ــد بيعرف يعاجله بجد.  بعملها، اول مرة ح
ــة بني الفرق بقى مش جاف  ومن اول جلس

زي االول وانعم واقوى».

CäflÜma@ä»ëD@ZÑäñm@ÂÌÜ€a@å«@Ôfl

متابعة / البينة اجلديدة
تراجعت املطربة فلة اجلزائرية عن قرارها باعتزال الغناء، لتعود الى الساحة الفنية من جديد، 
عبر مهرجان «تيمقاد» الدولي في اجلزائر، في طبعته الـ٤٠. وقالت فلة أن هناك فرقاً بني املاضي 
وما تعيشه اليوم، وهي جد سعيدة بعودتها إلحياء احلفالت. وأضافت أن اختيار الفنان يوسف 
بوخنتاش محافظاً جديداً للمهرجان هو الذي دفعها إلى ذلك. وبذلك فهي تنهي الضجة التي 
ــبب إعالنها عن قرار اعتزالها الغناء في اذار الفائت. من جهة اخرى، اطلقت فلة  أحدثتها بس
ــاوال» أدتها بطابع الراي الشبابي، كما اطلقت اغنية على  ثالث أغنيات من ألبومها اجلديد «ش
ــى عليك»، وهي مزيج بني الطابع  ــاب بالل وحتمل عنوان «اخس ــكل ديو غنائي أدتها مع الش ش

الشرقي و اجلزائري، ومن املنتظر أن تطلق في األيام املقبلة باقي أغاني ألبومها اجلديد.

@ıb‰Ã‹€@ÖÏ»m@Ú�‹œ
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د / نادية مضر سليمان الحلي
ــا» أثناء احلمل  ــر الدم «األنيمي يعرف فق
على أنه هبوط في تركيز الهيموجلوبني 
ــي الثلث  ــيلتر ف ــن ١١ غم/ ديس ألقل م
ــل، أو أن يكون  ــن احلم ــث م األول أو الثال
ــني أقل من ١٠٫٥ غم/  تركيز الهيموجلوب
ــي من احلمل،  ــي الثلث الثان ــيلتر ف ديس
ــدم من أبرز األمراض التي قد  ويعد فقر ال
ــرة حملها وأكثرها  تصيب املرأة أثناء فت
ــيوعاً، ويتم التشخيص بإجراء حتليل  ش
ــل،  ــدم الكام ــداد ال ــروف بتع ــدم املع ال
ــاء اللواتي يعانني  ــبة النس وتتراوح نس
من فقر الدم أثناء احلمل ما بني ٤٠ -٥٠٪. 
ــدم «األنيميا»  ــر ال ــف أعراض فق وتختل
ــل من إمرأة ألخرى، فمنهن من  أثناء احلم
ــن من تبدأ  ــة أعراض، ومنه ــعر بأي ال تش
ــب واإلجهاد  ــعور بالتع ــكواها بالش ش
ــادة حدة فقر  ــتمر، ومع زي والصداع املس
الدم تتطور الشكوى لضيق في التنفس 
مع سرعة في ضربات القلب وآالم بالصدر 
ــحوب حاد بالوجه. علماً بأن حدوث  وش
ــل يزيد من  ــيدة احلام ــا لدى الس األنيمي
اجلانبية كحدوث  املضاعفات  احتماالت 
ــدوى ميكروبية، ويكمن اخلطر  نزيف أو ع
ــجني  على اجلنني في قلة كمية األوكس
ــراء لألم  ــات الدم احلم ــول على كري احملم
واملنقول عبر املشيمة للجنني مما يسبب 

بطأً في النمو أو توقفه٠

أسبابه:
ــدم : حيث  ــم البالزما في ال ــادة حج * زي
ــا في الدم خالل فترة  يزداد حجم البالزم
ــات الدم  ــزداد كمية كري ــا ت ــل، كم احلم
ــبة  ــم البالزما «بنس ــراء، إال أن حج احلم
ــن كريات الدم احلمراء  ٥٠٪» يزداد أكثر م
ــا، وغالباً اليؤدي  ما يخل بالتوازن بينهم
ــا  ــدم، وإذا م ــر ال ــده لفق ــر وح ــذا األم ه
ــون عدمي  ــادة ما يك ــدم فع ــد فقر ال وُج
ــمى النقص  ــراض واملضاعفات ويس األع

الفسيولوجي أثناء احلمل.
* نقص عنصر احلديد : وهو أبرز األسباب 
ــكل  ــة لفقر الدم أثناء احلمل ويش املؤدي
ــك  وذل  ٪٩٥ ــي  حوال ــاالت  احل ــم  معظ
ــد للحديد خالل  ــبب االحتياج الزائ بس
احلمل. ويعد احلديد عنصرا مهما إلنتاج 
ــة  ــي كمي ــد ثلث ــني، وتوج الهيموجلوب

ــل داخل  ــرأة احلام ــم امل احلديد في جس
ــع كمية احلديد  ــدم احلمراء، ورب خاليا ال
ــمى الفيريتني  ــة داخل بروتني يس مخزن
ــل الكبد،  ــد باألعضاء مث لتخزين احلدي
ــود في العضالت  أما باقي احلديد فموج

واألنزميات.
* نقص حمض الفوليك الالزم المتصاص 

احلديد ونقص فيتامني ب ١٢.

ــيميا وهما  ــر الدم املنجلي والثالس * فق
أحد أمراض الدم الوراثية احلميدة.

* فقر الدم الناجت عن تعاطي بعض األدوية 

كاملضادات احليوية.
ــض األمراض  ــير الدم املزمن وبع  * تكس
ــرطان الدم ونزيف اجلهاز الهضمي  كس
ــن بالرصاص، وتلك  ــمم مزم أو وجود تس
ــة نادرة احلدوث. ويُعد فقر  األمراض املزمن
الدم ” األنيميا ” أثناء احلمل من األمراض 
سهلة العالج ولكن املشكلة أن اإلصابة 
ــل اختيار  ــاء احلمل يجع ــر الدم أثن بفق

ــتخدامه محدودا  العالج الذي ميكن اس
ــيطة في  ــاً ما.. وميكن لتغييرات بس نوع
ــا أثر كبير  ــام الغذائي أن يكون له النظ

ــي الوقاية من مرض  ــي العالج وحتى ف ف
ــى احلامل أن  ــدم أثناء احلمل، فعل فقر ال
ــة باحلديد  ــاول األغذية الغني ــم بتن تهت
ــل  ــوب مث ــراء واحلب ــوم احلم ــل اللح مث
ــوق واخلوخ،  ــه مثل البرق الفول والفواك
ــي األكثر  ــا نقص احلديد ه ــا أن أنيمي ومب
ــيوعاً أثناء احلمل لذا فإن العالج األول  ش
ــاء احلمل، إما  ــن إضافة احلديد أثن يتضم

ــراص احلديد  ــق الغذاء أو أخذ أق عن طري
ــي للحمل، حيث  ــداءً من الثلث الثان ابت
ــالت احلديد  ــد حاجة ملحة ملكم ال توج
ــن احلمل ألن الطلب  في النصف األول م
ــار اجلانبية الناجتة  ــازال منخفضاً، اآلث م
ــعور  عن مكمالت احلديد ال تزيد عن الش
ــاك وتغير في  ــان واإلمس ــض الغثي ببع
ــام  النظ ــال كان  ــي ح ــراز٠ وف الب ــون  ل
ــر لوجود عنصر  ــي للحامل يفتق الغذائ
أن  أو  ــة  ــات الضروري والفيتامين ــد  احلدي
ــام النباتي،  ــى النظ ــداً عل ــون معتم يك
ــيصف الطبيب حبوب احلديد  عندئذ س
ــة الطبية  ــوع للمراقب ــع أهمية اخلض م
املستمرة، وترتفع جودة امتصاص احلديد 
من األمعاء عند إضافة عصير احلمضيات 
ــن  ــني ج، وم ــى فيتام ــوي عل ــذي يحت ال
ــص مجموعة من  ــدم نق ــباب فقر ال أس
الفيتامينات واملعادن كحمض الفوليك 
ــة انتاج  ــروري لعلمي ــو فيتامني ض : وه
خاليا الدم احلمراء، ويتوفر في اخلضروات 
ــوداني،  ــتق والفول الس والكبدة والفس
ــض أثناء فترة  ــة لهذا احلم ــزداد احلاج وت
ــض امتصاصه من  ــث ينخف ــل حي احلم
ــدة، ويفضل البدء  ــباب عدي األمعاء ألس
في تناوله قبل ثالثة أشهر من احلمل، ألن 
ــبة عالية يخفف من حدوث  وجوده بنس
ــوهات اجلهاز  تشوهات في اجلنني كتش
ــإن اتباع  ــزي.. وللوقاية ف العصبي املرك
ــل وأثناء احلمل  ــي متوازن قب نظام غذائ
ــب فقر الدم كما  ــاعد على منع وجتن يس
ــاعد على تعبئة اخملزون الالزم ملعدل  يس

احلديد في اجلسم.
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متابعة / البينة الجديدة
ــتر»  اخترع عدد من طالب جامعة «ماكماس
الكندية جهازا قادرا على تشخيص سرطان 
اجللد في مراحله األولية، وأطلق على اجلهاز 
ــكان».ويتميز اجلهاز في قدرته  ــم «ذا س اس
ــي مراحلها  ــد ف ــاف أورام اجلل ــى اكتش عل
املبكرة، وذلك عن طريق تقنياته التي تعتمد 
ــاته عالية  ــى التصوير احلراري، فحساس عل

ــر الفروقات  ــى التقاط أصغ ــة قادرة عل الدق
ــع اخلبراء أن  ــا اجللد.ويتوق ــة بني خالي احلراري
ــعة في  ــعبية واس يلقى االختراع اجلديد ش
ــزة التي  ــي، وخصوصا أن األجه ــال الطب اجمل
ــبيهة تصل  ــات الش ــى التقني ــد عل تعتم
ــترليني،  ــف جنيه إس ــى ٢٠ أل ــعارها إل أس
ــاز ١٠٠٠  ــاوز تكلفة هذا اجله ــا ال تتج بينم
ــن  ــد م ــى أن العدي ــارة إل ــدر اإلش جنيه.جت

ــركات واملؤسسات التقنية  اجلامعات والش
ــي اهتماما كبيرا في  ــول العالم بدأت تول ح
ــف  ــرة لتكنولوجيا الكش ــنوات األخي الس
ــرطان، فمنذ مدة طور خبراء  املبكر عن الس
ــة تطبيقا  ــنطن األمريكي ــن جامعة واش م
جديدا يعتمد على صور السيلفي للكشف 
ــرطان البنكرياس  ــات اإلصابة بس عن عالم

بتحديد درجة اصفرار العني.

متابعة / البينة الجديدة
ــازان  ق ــة  جلامع ــي  اإلعالم ــب  املكت ــن  أعل
ــي سيرغي  الفدرالية أن عاملي الفيزياء الروس
أودينتسوف، واليوناني فاسيليس أويكونومو، 
ــر  ــا للموت احملتمل للكون.ونش وضعا منوذج
 Physical العاملان نتائج أبحاثهما في مجلة
ــي/ الثقال ــرد  التف أن  ــا  وأوضح  ،Review D
 Dynamic ــي  الديناميك ــام  للنظ ــوي  اجلذب
System Singularity ليس بالضرورة زمكاني 
ــة (الزمكان هو  ــر الفيزيائي ــة النظ من وجه
ــة  ــاد الثالث ــج األبع ــي يدم ــح فيزيائ مصطل
ــن، ليكوّن فضاء رباعي  للمكان مع بعد الزم
ــن املمكن أال  ــا أنه م ــح لن ــد اتض األبعاد).لق
ــاعتها يصبح  ــوي، وس ــدث التفرد اجلذب يح

ــور لوقت طويل يقارب  بإمكان الكون أن يتط
ــل ذلك، يجب  ــة، ولكن من أج ــد املاالنهاي ح
ــة، تتكون من  ــون جاذبية بديل ــدد الك أن يح
ــى متدرج.  ــة ملنحن ــة مركب ــكال تربيعي أش

ــوف.كما متكن العاملان من  سيرغي أودينتس
ــار الكبير  ــرد اجلذبوي لالنفج ــات أن التف إثب
ــيناريوهات تطور العالم)  (الذي يعتبر أحد س
مرتبط بتسارع الكون، حيث تعامل العاملان 
ــوي للكون ضمن  ــتقبل التفرد اجلذب مع مس
ــتخدام منهج  ــة اجلاذبية املعدلة باس نظري
النظام الديناميكي، وهو ما يتوافق مع نظرية 
األكادميي الروسي، أليكسي ستاروبينسكي. 
ووفقا لنتائج احلسابات التي أجراها العاملان، 
ــد يحدث بعد ٣٠-٤٠ مليار  فإن موت الكون ق
ــة الكون عند  ــنة.التفرد اجلذبوي، هو حال س
وصف جميع مؤشراته، خاصة املنحنى، شدة 
مجال اجلاذبية والطاقة، بأنها متساوية إلى 

ما النهاية.

متابعة / البينة الجديدة
ــر مكيفات  ــي «Arctic Air» من أصغ ــواء الصين ــح مكيف اله أصب
ــي الغرفة  ــى تلطيف الهواء ف ــم، حيث يعمل عل ــواء في العال اله
 «Technology» ــت صحيفة ــكل ممتاز رغم أبعاده الصغيرة.وقال بش
ــاء بأبعاد غير  ــد، وج ــكل جي ــواء يؤدي وظيفته بش ــف اله إن مكي
ــه ،وارتفاعه ١٧  ــه وعرض ــن طول ــنتيمترا لكل م ــبوقة: ١٦ س مس
سنتيمترا.ويزود املكيف مبروحتني: إحداهما لسحب الهواء واألخرى 
ــع الفلتر املائي  إلخراجه، حيث مير عبر فلتر مائي ليخرج باردا.ويتس
ــائل، ما يسمح باستخدام  مكيف الهواء  لـ٧٥٠ ميلليلترا من الس
ــتوى الضجيج  ــاعات إلى أن يتبخر املاء كله. ويبلغ مس ــدة ٨-٩ س مل
ــتخدم من وضعه في غرفة  ــيبيل، ما ميكن املس في املكيف ٦٨ ديس
ــا وزن «Arctic Air» فيبلغ ٨٠٠ غرام فقط، لذلك ميكن أخذه  النوم.أم

إلى مكان العمل بسهولة. ويبدأ سعره من ٣٣ دوالرا.
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متابعة / البينة اجلديدة
ــيلة األخيرة  يعد التدخل اجلراحي الوس
ــا األطباء لعالج املريض،  التي يلجأ إليه
ــي بعض  ــذا اإلجراء ف ــورة ه ــراً خلط نظ
ــدوث مضاعفات  ــال ح ــان، واحتم األحي
ــي.  ــل اجلراح ــاء العم ــة أثن ــر مرغوب غي
ــائل واألدوات املستخدمة  وتطورت الوس
ــنني، إال أن  للعمليات اجلراحية عبر الس
ــكل خطورة  بعض اجلراحات ما تزال تش
ــا تنطوي  ــراً مل ــاة املرضى، نظ ــى حي عل
ــى األعضاء احليوية  عليه من تداخل عل
ــان. ويقدم  ــة في جسم اإلنس احلساس
ــكال دايلي الطبي مجموعة  موقع ميدي
ــات التي ميكن أن  من أدق وأخطر العملي

يخضع لها املريض.

١- عملية القلب اِّـفتوح
ــوح»  املفت ــب  «القل ــمية  تس ــق  تطل
ــح الصدر  ــة تتضمن فت ــى أي جراح عل
ــرايني  والعمل على عضلة القلب والش
والصمامات املرتبطة بها، والنوع األكثر 

ــات هي عملية  ــيوعاً من هذه العملي ش
تطعيم الشرايني التاجية، والتي تنطوي 
ــليم  ــريان س ــم أو ربط ش ــى تطعي عل
ــدود. وتتجلى خطورة عمليات  بآخر مس
ــوح باحتمال التهاب اجلرح،  القلب املفت
ــرض لنوبة  ــر التع ــى خط ــة إل باإلضاف
ــة وعدم انتظام  ــكتة دماغي قلبية أو س
ــل الكلى  في عمل القلب والرئتني وفش

وفقدان الذاكرة.

٢- زراعة الكبد
يعد الكبد أحد أهم األجهزة احليوية في 
ــم  ــم، ويعمل على تخليص اجلس اجلس
ــذاء إلى طاقة،  ــموم ويحول الغ من الس
ــات زرع الكبد  ــى الرغم من أن عملي وعل
ــائعة، إال  ــن العمليات الش ــت م أصبح
ــوي على بعض اخملاطر  ــا ما تزال تنط أنه
ــزروع،  ــم للعضور امل ــض اجلس ــل رف مث
ــوي  املع ــف  بالنزي ــة  اإلصاب ــال  واحتم
ــداد األوعية الدموية الواصلة إلى  وانس
الكبد اجلديد وتسرب الصفراء وعدم أداء 

الكبد لوظائفه بشكل جيد.

٣- زرع األمعاء
ــن أن املرضى الذين يعانون  على الرغم م
ــل معوي ميكنهم احلصول على  من فش
ــة الوريدية،  ــق التغذي ــن طري ــذاء ع الغ
ــل العديد من  ــة حتم ــذه الطريق إال أن ه
ــاة املريض، مثل احتمال  اخملاطر على حي
ــات  والتهاب ــد  الكب ــراض  بأم ــة  اإلصاب
القثطرة وأمراض العظام. ويلجأ األطباء 
ــاء لتفادي أخطار  ــى عملية زرع األمع إل
ــاك القليل  ــة الوريدية، إال أن هن التغذي
ــن املراكز املتخصصة في العالم بهذا  م
ــبب التعقيد  ــن العمليات، بس النوع م
الشديد فيها واحلاجة إلى جراحني مهرة 
للقيام بها، باإلضافة إلى احتمال رفض 

اجلسم لألمعاء املزروعة.

٤- عمليات السرطان
ــرطان أي عملية  ــمل جراحات الس تش
يتم فيها إزالة األورام من أجزاء مختلفة 
ــة الثديني أو  ــن قبيل إزال ــم، م من اجلس
ــا، وتتجلى اخلطورة بهذه  الرئتني وغيره
العمليات في فقدان وظائف اجلهاز الذي 
ــة بعدوى  ــال اإلصاب ــت إزالته، واحتم مت
جرثومية والنزيف وجتلط الدم، باإلضافة 
ــرطان مرة أخرى  ــى احتمال عودة الس إل

بعد العملية.

٥- جراحة الدماغ
ــني أخطر  ــاغ ب ــات الدم ــف جراح تصن
ــم تكن أخطرها  ــات خطورة إن ل العملي
ــوي على العديد من  على اإلطالق، وتنط
اخملاطر التي تهدد حياة املريض ووظائف 
ــن اخملاطراألخرى  ــة. وم ــمه اخملتلف جس
ــن العمليات،  ــوع م ــذا الن ــة له احملتمل
ــال اإلصابة بعدوى  نزيف الدماغ واحتم
جرثومية وجلطات الدم وااللتهاب الرئوي 

وحتى اجللطات الدماغية القاتلة.

ÛôäΩa@ÒbÓy@ÖÜËm@ÚÓyaäu@pbÓ‹‡«@H5I@ä�Åc

ــرة بيضاء ناصعة لذا  ــيدات ببش ــم الكثير من الس    حتل
ــم وتفتيحه،  يلهثن وراء وصفات وخلطات تبييض اجلس
ــى ابتكار العديد  ــراً وهذا ما أدى إل ــد تطور العلم كثي وق
من التقنيات والوسائل التي تساهم في تبييض اجلسم 
ــذه التقنيات ما  ــرز ه ــبياً، ومن أب ــت قصير نس ــالل وق خ
ــر اجللوتاثيون.هذه  ــم أو إب ــم إبر تبييض اجلس يعرف باس
ــاس على مادة اجللوتاثيون وهي  ــكل اس االبر تعتمد بش
ــكل طبيعي،  ــم بش ــات ينتجها اجلس ــن جزيئ عبارة ع
ز  ــث يتركّ ــة واألغذية، حي ــي كثير من األطعم وموجود ف
اجللوتاثيون الطبيعي في الكبد، ويبقى معدله الطبيعيّ 
ــنّ ما بني ٣٠-٥٠ سنة وثم يقل بنسبة  في اجلسم في س
١٪، ويعتبر اجللوتاثيون من مضادات األكسدة، ويستخدم 
ــب اجللوتاثيون فعاليته  في عالج بعض األمراض.ويكتس
ــراً لتكونه من ثالث أحماض أمينية وهى: جلوتاميت،  نظ
ــنبنيّ في هذا املقال فوائد  ــني، وس وسيستيني، وجاليس
ــيّ  ــتخداماته، فهو يعد املركب األساس اجللوتاثيون واس
ــذا املقال فوائد  ــتعرض في ه إلبر تبييض اجلسم.وسنس

ومضار استخدام هذه االبر:ـ

الفوائد
ــدأ عملها على التقليل من  ــوم إبر التبييض في مب ١- تق
ــث أن هذه  ــان، حي ــم اإلنس ــاج مادة امليالنني في جس إنت

املادة تسهم في زيادة اسمرار البشرة واسودادها.
ــرة  ــاهم في تفتيح بش ــر يس ــذه اإلب ــتخدام ه ٢- إن اس

اإلنسان، كما أنه يضفي إليها النضارة واإلشراق.
٣- تساعد في خروج الفضالت والسموم من اجلسم. 

ــة الكلى والكبد  ــاج الكوالجني وتنقي ــل على إنت ٤- يعم
ــموم ويزيد من  ــن الس م

 .c,e فعالية فيتامني
٥- تعتبر مادة اجللوتاثيون 
ــادة  املض ــواد  امل ــن  م
ــي  وبالتال ــدة،  لألكس
ــل حماية  ع قادرة  فإنها 
ــة  اإلصاب ــن  م ــم  اجلس

بالسرطانات.
ــوء إلى هذه  ٦- يتم اللج
ــض احلاالت  ــي بع اإلبر ف
ــون  ل ــد  لتوحي ــل  كح
املصابني  ــدى  ل ــرة  البش

مبرض البهاق.
٧- إن استخدام هذه اإلبر يعمل على تأخير ظهور عالمات 
الشيخوخة، خاصة التجاعيد كما يحمي من ظهورها.

ــكلة  ــاد عل مادة اجللوتاثيون في حل مش ٨- يتم االعتم
العقم لدى األزواج في بعض األحيان.

٩- تساهم هذه املادة في حل العديد من املشاكل خاصة 
مشكلة إعتام عدسة العني.

١٠- يتم االعتماد على هذه املادة في بعض األحيان بهدف 
عالج فيروس نقص املناعة البشرية.

ــادة  م ــاج  إنت ــى  عل ــرة  البش ــون  اجللوتاثي ــز  يحف  -١١
الكوالجني.

ــادة  ــن م ــل م ــي تقل ــباب الت ــن األس ــد م ــاك العدي وهن
ــم منها االلتهابات واألدوية املؤذية  اجللوتاثيون في اجلس
للكبد والضغوط النفسية والعصبية والتعرّض للحروق 
ــموم اخلارجية  ــعاعات والس والعمليات اجلراحية واإلش
ــة. اما عن أضرار إبر التبييض رغم  ث واألغذية والبيئة امللوّ
ــتخداماتها املتعددة في كثير  أمان مادة اجللوتاثيون، واس
ــدة وموثقة ألضرار  ــات مؤك ــن العالجات، فلم ترد دراس م
هذه اإلبر، ولكن هذا ال يلغي خطورة استخدامها في غير 
ــا، وأكثر ما يؤخذ على إبر التبييض هو وقف إنتاج  غرضه
ــرة  ــرة، والتي تعمل على حماية البش ــني في البش امليالن
ــا من األمراض  ــارّة وحمايته ــعاعات الض واجللد من اإلش
ــاء. وفي بعض  ــرة البيض ة أصحاب البش ــة وخاصّ اجللديّ
ــب،  ــرة وحس احلاالت ال يتوقف تأثير هذه اإلبر على البش
ــرأس ويعمل على  ــعر ال ــعر الرموش وش وإمنا ميتد إلى ش
ــتخدام هذه  ــذا وقد يؤدي التوقف عن اس ــح لونه.ه تفتي

اإلبر إلى عودة البشرة إلى لونها الطبيعي.

تقوم إبر التبييض 
َّـ مبدأ عملها على 
التقليل من إنتاج 
مادة اِّـيالنني َّـ 
جسم اإلنسان، حيث 
أن هذه اِّـادة تسهم 
َّـ زيادة اسمرار 
البشرة واسودادها

د. رفيف الياسري

طبيبك
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متابعة /لبينة الجديدة
ــا  ــق أحيانً ــى القل ــض املرض ــاب بع ينت
عندما يقترح الطبيب املعالج التدخل 
اجلراحي لعالجهم، فيتبادر إلى أذهانهم 
أسئلة من قبيل: هل العملية اجلراحية 
ا؟، وهل الطبيب املعالج هو  ضرورية حقً

ــا؟ وملواجهة مثل  ــب أيضً اجلراح املناس
هذه املشاعر، أوصت مجلة «أبوتيكن أوم 
ــاو» األملانية، املعنية بتقدمي نصائح  ش
ــهر يوليو  ــا الصادر ش ــة في عدده طبي
اجلاري، بطرح مثل هذه األسئلة بشكل 
ــن كيفية صياغة هذه  ا.وع منفتح متامً

ــى الطبيب دون  ــا عل ــئلة وطرحه األس
ــارت اجمللة إلى  ــعار أي حرج، أش استش
ــالً عما  ــأل املرضى مث ــن أن يس أنه ميك
ــه سوف يخضع  إذا كان الطبيب نفس
ــرح إذا كان في  ــل اجلراحي املقت للتدخ
هذه الظروف اخلاصة باملريض أم ال؟.كما 
ــت اجمللة بضرورة أن يتحدث املريض  أوص
مع الطبيب عن بدائل التدخل اجلراحي، 
ــأل عن حجم احتمالية أن يصبح  ويس
أفضل بشكل دائم بعد إجرائها، ونظرًا 
ــعر املرء احلرج فيما  ألنه عادة ما يستش
ــاءة الطبيب  ــؤال عن كف ــق بالس يتعل
أوضحت  ــة،  اجلراحي ــة  العملي ــراء  إلج
ــأل املريض  ــن مثالً أن يس ــة أنه ميك اجملل
عن عدد املرات التي أجرى فيها الطبيب 
ــذه العملية.وإذا ظل املريض في حالة  ه
ــارة طبيب  قلق، تنصحه اجمللة باستش

آخر لالستماع إلى رأي ثان.
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 الى / المستأجرين المذكورة اسمائهم في أدناه

 م / انذار 

 رقم العقد وتاريخة  المقاطعة  القطعة  المساحة  المستاجر 
 ٢٦/٨/١٩٨١بال في  / السيسبانة  ١٧ ٩/١ دونم  ٥ بشير عبيد محسن 

 ٢٢/٨/١٩٨١بال في  / السيسبانة  ١٧ ٩/١ دونم  ٥ جميل عاشور مهدي 
 ١٠/٨/١٩٨١بال في  / السيسبانة  ١٧ ٩/١ دونم  ٥ حمد دحام كعب 

 

 ١٩٧٤لسنة  ٢٢٠بالنظر لعدم استغالكم مساحات عقودكم والمتعاقد عليها بموجب القرار  
) ٣٠مرتحلين عن مناطق سكناكم لذا ننذرك بآستغالل مساحة عقودكم وخالل فترة ( ولكونهم

فسخ العقود تخذ االجراءات القانونية بالنشر في الصحف المحلية وخالف ذلك ن يوم من تاريخ
 .الى البند ثالثاً من العقد وقد اعذر من انذر المبرمة معكم استنادا

 م.ر مهندسين زراعيين

 اركان مريوش حسين                                                                          

 مدير زراعة محافظة واسط

18إعالنات
جمهورية العراق
محافظة بغداد

مديرية بلديات محافظة بغداد
الشعبة / االمالك

لجنة البيع وااليجار الثانية
العدد : ب / ك / ٣١٠
التاريخ:  ١٣ /٢٠١٨/٦

اعــــــــــــــــالن 
ــداد عن تأجري  ــة بلديات بغ ــة ِّـديري ــار الثانية التابع ــع وااليج ــن لجنة البي تعل
ــدة اُّـ مديرية بلدية  ــنوات) العائ ــالث س ــة َّـ ادناه ِّـدة (ث ــاك) اِّـوصوف (االكش
(الزهور) وفق القانون ٢١ لسنة ٢٠١٣ فعلى الراغبني االشرتاك باِّـزايدة العلنية 
ــة البلدية اعاله خالل مدة االعالن البالغة (٣٠) يوما تبدأ من اليوم التالي  مراجع
ــتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة  لنشر االعالن َّـ الصحف اِّـحلية مس
ــه اِّـزايدة االجور واِّـصاريف  ــو علي (٥٠ ٪) من القيمة اِّـقدرة ويتحمل من ترس
ــاعة (١٠) صباحاً من  ــدة العلنية َّـ تمام الس ــتجري اِّـزاي اِّـرتتبة على ذلك وس
صباح اليوم بعد االخري ِّـدة االعالن َّـ ديوان البلدية وعلى اِّـشرتكني َّـ اِّـزايدة 
ــكن والبطاقة التموينية (اصل +  العلنية جلب هوية االحوال اِّـدنية وبطاقة الس

صورة).
مالحظة : ال يتم قطع التأمينات َّـ يوم اِّـزايدة

مدير بلديات محافظة بغداد

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة تنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة : ١٨٩٥ /٢٠١٨
التاريخ  : ٢٠١٨/٧/٣٠

اعـــــــــــــــــــالن 
تبيع مديرية تنفيذ الكوت حصة اِّـدين َّـ  العقار التسلسل  (٧٤/٢) م ٣٧ ام هليل الواقع  َّـ الكوت العائد للمدين (مكارم عبدالحيسن دبيش) 
اِّـحجوزة لقاء طلب الدائن (كريم جاسم موات) البالغ (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار عراقي  فعلى الراغب بالشراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة 
ــرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم  ــتصحبا معه التأمينات القانونية عش ــر مس (٣٠) يوما تبدأ من اليوم التالي للنش

التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل 
علي طالب عزيز الجليلي 

اِّـواصفات :- 
١-موقعة ورقمه :- رقمه ٧٤/٢ م ٣٧ ام هليل  / كوت / ام هليل بالقرب من سيطرة كوت / بغداد  .

٢-جنسه ونوعه :-  ارض زراعية تسقى بالواسطة مملوكة للدولة .
ــارع العام بحدود كيلو مرت واحد وان  ــكنية متناثرة ويقع على طريق كوت –بغداد ويبعد عن الش ٣-حدود واوصافه : العقار يحتوي على عدة دور س

الحصة اِّـحجوزة خالية من اِّـشيدات   .
٤-مشتمالته .

٥-مساحته : مساحة العقار الكلية تبلغ ثالثون دونم وتسعة اولك وخمسة وسبعون مرت مربع اما الحصة اِّـحجوزة فهي ٨١٥ سهم .
٦-درجة العمران :- 
٧-الشاغل : الشركاء

٨-القيمة اِّـقدرة :- عشرون مليون دينار.
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نوع الملك  ت
 وموقعه

رقم 
بدل التقدير   ٢المساحة/م الملك

 السنوي

 كشك / الحسينية  .١
 ٩ ٧ ٢٠٣محلة   

٥٠٠.٠٠٠  
الف  خمسمائة
 دينار
 

 كشك / الحسينية  .٢
 ٩ ٦ ٢٠٩محلة   

٥٠٠.٠٠٠  
خمسمائة الف 

 دينار

 كشك / الحسينية  .٣
 ٩ ٣ ٢٠٧ة   محل

٥٠٠.٠٠٠  
خمسمائة الف 

 دينار

 كشك / الحسينية  .٤
 ٩ ٨ ٢٠٧محلة   

٥٠٠.٠٠٠  
خمسمائة الف 

 دينار

 كشك / الحسينية  .٥
 ٤.٥ ١١ ٢٠٧محلة   

٥٠٠.٠٠٠  
خمسمائة الف 

 دينار

 كشك / الحسينية  .٦
 ٩ ٥ ٢١٧محلة   

٥٠٠.٠٠٠  
خمسمائة الف 

 دينار

 كشك / الحسينية  .٧
 ٩ ٩ ٢١٧محلة   

٥٠٠.٠٠٠  
خمسمائة الف 

 دينار

 
 

محكمة االحوال الشخصية َّـ الفجر
العدد : ١٥٩/ش/٢٠١٨

اعـــــــــالن
ــة زينب حليو مجلي القيمة على اِّـفقود عماد  اقامت اِّـدعي
ــاله على اِّـدعى عليه  ــان مزيهر َّـ الدعوى اِّـرقمة اع ريس
ــه تطلب فيها  ــن اضافة لوظيفت ــام رعاية القاصري ــر ع مدي
ــمه اعاله الذي فقد َّـ اثناء  الحكم بموت اِّـفقود اِّـذكور اس
ــتنادا الحكام  ــخ ٢٠١٤/٦/١٢ واس ــبايكر بتاري مجزرة س
اِّـادتني ٨٧و٩٤ من قانون رعاية القاصرين رقم ٧٨ لسنة 
ــمية يومية متداولة بني  ــر بصحيفة رس ١٩٨٠ قررنا النش
الناس بغية تحقق اِّـحكمة عن اِّـفقود من عدمها فعلى كل 
من تتوفر لديه اِّـعلومات عن حياة اِّـفقود مراجعة محكمتنا 
َّـ موعد اِّـرافعة اِّـقرر َّـ ٢٠١٨/٨/١٢ الساعة التاسعة 

صباحا.
القاضي/مازن عاكول خضري

محكمة االحوال الشخصية َّـ الفجر
العدد : ١٧٥/ش/٢٠١٨

اعـــــــــالن
اقامت اِّـدعية فهيده مجلي صليبي القيمة على اِّـفقود رائد 
ــاله على اِّـدعى عليه  ــارش عجرم َّـ الدعوى اِّـرقمة اع ط
ــه تطلب فيها  ــن اضافة لوظيفت ــام رعاية القاصري ــر ع مدي
ــمه اعاله الذي فقد َّـ اثناء  الحكم بموت اِّـفقود اِّـذكور اس
ــتنادا الحكام  ــخ ٢٠١٤/٦/١٢ واس ــبايكر بتاري مجزرة س
اِّـادتني ٨٧و٩٤ من قانون رعاية القاصرين رقم ٧٨ لسنة 
ــمية يومية متداولة بني  ــر بصحيفة رس ١٩٨٠ قررنا النش
الناس بغية تحقق اِّـحكمة عن اِّـفقود من عدمها فعلى كل 
من تتوفر لديه اِّـعلومات عن حياة اِّـفقود مراجعة محكمتنا 
َّـ موعد اِّـرافعة اِّـقرر َّـ ٢٠١٨/٨/١٢ الساعة التاسعة 

صباحا.
القاضي/مازن عاكول خضري

محكمة االحوال الشخصية َّـ الفجر
العدد : ١٦٠/ش/٢٠١٨

اعـــــــــالن
ــى اِّـفقود  ــم القيمة عل ــب ثجيل بليس ــة زين ــت اِّـدعي اقام
ــن َّـ الدعوى اِّـرقمة اعاله على اِّـدعى  يوسف دحيلي رس
عليه مدير عام رعاية القاصرين اضافة لوظيفته تطلب فيها 
ــمه اعاله الذي فقد َّـ اثناء  الحكم بموت اِّـفقود اِّـذكور اس
ــتنادا الحكام  ــخ ٢٠١٤/٦/١٢ واس ــبايكر بتاري مجزرة س
اِّـادتني ٨٧و٩٤ من قانون رعاية القاصرين رقم ٧٨ لسنة 
ــمية يومية متداولة بني  ــر بصحيفة رس ١٩٨٠ قررنا النش
الناس بغية تحقق اِّـحكمة عن اِّـفقود من عدمها فعلى كل 
من تتوفر لديه اِّـعلومات عن حياة اِّـفقود مراجعة محكمتنا 
َّـ موعد اِّـرافعة اِّـقرر َّـ ٢٠١٨/٨/١٢ الساعة التاسعة 

صباحا.
القاضي/مازن عاكول خضري



19إعالنات

القسم القانوني
شعبة التنفيذ وبيع العقارات اِّـرهونة

اُّـ/اِّـدين عبد اللطيف محمود شكر        
عنوانه الفضل م/١٣١ ز/١٣ د/٥ 

الكفيل عبد الستار جواد علوان            
عنوانه الكفاح م/١٢٩ ز/٣ د/٢٧ 

م/ إنـــــــــــــــذار

نظراً لعدم قيامكم بتسديد مبلغ الدين اِّـستحق بذمتكم عن (التسهيالت) 
ــة للمدين اعاله والبالغ (١٣٥٩٢٣٠) ديناراً (مليون وثالثمائة  اِّـمنوح
ــني بدفعه اُّـ  ــاراً) واِّـلزم ــان وثالثون دين ــون الفاً ومئت ــعة وخمس وتس
ــتنادا اُّـ اِّـادة الثالثة من قانون تحصيل الديون الحكومية  مصرفنا واس
رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٧ فإني وحسب الصالحية اِّـمنوحة لي بموجب اِّـادة 
ــديد مبلغ الدين اِّـشار اليه  الثانية من القانون اعاله انذركم بوجوب تس
ــرة ايام اعتبارا من اليوم التالي  اعاله مع الفوائد اِّـرتتبة عليه خالل عش
لتبلغكم باإلنذار وبعكسه فسوف تتخذ االجراءات القانونية الالزمة وفقا 
ألحكام اِّـادة الخامسة الفقرة (١) من القانون اِّـذكور وذلك بوضع اشارة 
الحجز التنفيذي على اموالكم اِّـنقولة وغري اِّـنقولة وذلك لتحصيل مبلغ 

الدين وتحميلكم كافة اِّـصاريف ولقد اعذر من انذر.
مع التقدير

القسم القانوني
شعبة التنفيذ وبيع العقارات اِّـرهونة

إُّـ/ اِّـدين صربي سوادي حسن
عنوانه السيدية م/٨٢٧ ز/٣٧ د/١٦ 

الكفيل جبار عبد حسني محيميد
عنوانه الدورة م٨٣٨ ز/٦٢ د/١١ 

م/ إنـــــــــــــــذار

ــم بالتكافل  ــتحق بذمتك ــديد مبلغ الدين اِّـس ــراً لعدم قيامكم بتس نظ
والتضامن عن (القرض) اِّـمنوح للمدين أعاله والبالغ (٧٩٨,٤٩٦) دينار 
ــتة وتسعون) واِّـلزمني  ــبعمائة وثمانية وتسعون ألفاً واربعمائة وس (س
ــتناداً اُّـ اِّـادة الثالثة من قانون تحصيل الديون  بدفعه اُّـ مصرفنا واس
ــب الصالحية اِّـمنوحة لي  ــنة ١٩٧٧ فإني وحس الحكومية رقم ٥٦ لس
بموجب اِّـادة الثانية من القانون اعاله انذركم بموجب تسديد مبلغ الدين 
ــرة ايام اعتبارا من  ــار اليه اعاله مع الفوائد اِّـرتتبة عليه خالل عش اِّـش
اليوم التالي لتبلغكم باإلنذار وبعكسه فسوف تتخذ االجراءات القانونية 
الالزمة وفقاً ألحكام اِّـادة الخامسة الفقرة (١) من القانون اِّـذكور وذلك 
ــم اِّـنقولة وغري اِّـنقولة وذلك  ــارة الحجز التنفيذي على أموالك بوضع إش

لتحصيل مبلغ الدين ولقد اعذر من انذر.
مع التقدير

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ االتحادية
محكمة بداءة الكاظمية

العدد: ٥٠٣/ب/٢٠١٨
التاريخ: ٢٠١٨/٧/٢٩

إعالن
اُّـ/ اِّـدعى عليهما:
١. كرار جاسم حسن

٢. حامد عبد اِّـنعم عبد الرحمن
أقام اِّـدعي (اِّـدير العام ِّـصرف الرافدين/ إضافة لوظيفته) الدعوى 
ــر  ــة عش البدائية اِّـرقمة أعاله يطلب فيها تأدية مبلغ قدره (خمس
ــن تاريخ ٢٠١٧/١١/١  ــبة ١٥٪) م ــون دينار مع الفائدة بنس ملي
ــرح اِّـبلغ  ــب ش ــداد التام، وِّـجهولية محل إقامتك حس ولغاية الس
ــرر تبليغك إعالناً  ــس البلدي عليه  تق ــم بالتبليغ وتأييد اِّـجل القائ
ــذه اِّـحكمة َّـ موعد اِّـرافعة  بصحيفتني محليتني للحضور أمام ه
ــعة صباحاً وعند عدم  ــاعة التاس اِّـصادف يوم ٢٠١٨/٨/١٢ الس
ــوف تجري اِّـرافعة بحقك غيابياً  حضورك أو من ينوب عنك قانوناً س

وعلناً وفق القانون.
مع فائق التقدير.

محكمة األحوال الشخصية َّـ الناصرية
إعــــــــــالن

اُّـ/اِّـطلوب حجة االذن بالسفر ضده/ سامر علي جواد
ــفر اِّـقدم اُّـ هذه اِّـحكمة من قبل  بناًء على طلب حجة االذن بالس
طالبة الحجة (آمنة كامل عاجل) بخصوص منحها االذن بالسفر مع 
ــي رضا ولكونك  ــور الهدى وعل ــمس الضحى ون ــا القاصرين ش ابنائه
ــة محل اقامتك  ــن اِّـذكورين اعاله وِّـجهولي ــد االطفال القاصري وال
ــطة صحيفتني محليتني بالحضور امام هذه  قرر تبليغك اعالنا بواس
ــر هذا االعالن  ــخ التالي لنش ــة ايام من التاري ــة وخالل ثالث اِّـحكم
ــال من ينوب عنك قانونا سوف تستكمل  وعند عدم حضورك او ارس

اِّـحكمة اجراءاتها بحقك غيابيا.
القاضي/مرتضى سليم خصاف

محكمة بداءة اِّـناذرة
العدد: ٣٧٥/ب/٢٠١٨

اُّـ اِّـدعى عليه/عائش عبد اِّـحسن تركي/
اِّـدير اِّـفوض لشركة اِّـحاسن للمقاوالت العامة اضافة لوظيفته

ــة ٣٧٥/ب/٢٠١٨  ــوى البدائي ــد) الدع ــلطان محم ــي (علي س ــام اِّـدع أق
واِّـتضمنة الزامك حكماً برفع الحجز عن الوحدة السكنية العائدة له وبالنظر 
ــد مختار اِّـنطقة  ــم بالتبليغ وتأيي ــرح القائ ــب ش ِّـجهولية محل اقامتك حس
ــات النجف ومركز  ــب معلوم ــاء اِّـناذرة ومكت ــس البلدي لقض ــد من اِّـجل اِّـؤي
ــميتني  تموين النجف عليه قررت هذه اِّـحكمة تبليغك اعالنا بصحيفتني رس
ــام هذه اِّـحكمة َّـ موعد اِّـرافعة اِّـصادف  يوميتني محليتني َّـ الحضور ام
ــال من  ــاعة الثامنة صباحاً وَّـ حال عدم حضورك او ارس ٢٠١٨/٨/٩ الس

ينوب عنك قانوناً سوف تجرى اِّـرافعة بحقك غيابياً وعلناً وفق االصول.
القاضي/ ظاهر عباس الفتالوي

محكمة بداءة اِّـناذرة
العدد: ٣٧٦/ب/٢٠١٨

اُّـ اِّـدعى عليه/عائش عبد اِّـحسن تركي /
اِّـدير اِّـفوض لشركة اِّـحاسن للمقاوالت العامة اضافة لوظيفته

ــة ٣٧٦/ب/٢٠١٨ واِّـتضمنة  ــوى البدائي ــلطان محمد الدع أقام اِّـدعي علي س
ــن قيمة العقد اِّـربم  ــني مليون دينار م ــك بتأدية مبلغ ٥٠٠٠٠٠٠٠ خمس الزام
ــة محل اقامتك  ــكنية وبالنظر ِّـجهولي ــراء وحدة س ــك وبني اِّـدعي والخاص بش بين
ــب شرح القائم بالتبليغ وتأييد مختار اِّـنطقة اِّـؤيد من اِّـجلس البلدي لقضاء  حس
ــررت هذه اِّـحكمة  ــز تموين النجف عليه ق ــب معلومات النجف ومرك ــاذرة ومكت اِّـن
تبليغك إعالناً بصحيفتني رسميتني يوميتني محليتني َّـ الحضور امام هذه اِّـحكمة 
ــة صباحاً وَّـ حال عدم  ــاعة الثامن ــد اِّـرافعة اِّـصادف ٢٠١٨/٨/٩ الس َّـ موع
ــك غيابياً وعلناً  ــوف تجرى اِّـرافعة بحق ــال من ينوب عنك قانون س حضورك او ارس

وفق األصول.
القاضي/ ظاهر عباس الفتالوي

فقدان باج
فقد باج دخول باسم (مثنى باسم محمد) صادر من شركة آساسيل، على 
من يعثر عليه االتصال بالرقم ٠٧٧٠١١٠٧٩٧٧ أو إرجاعه إُّـ جهة 

اإلصدار.. مع التقدير.

فقدان باج
ــرة  ــري) خاص بخدمة عش ــف (محمد حميد زغ ــاص باِّـوظ ــد باج خ فق
ــليمه إُّـ جهة اإلصدار أو االتصال بالرقم  عمر، على من يعثر عليه تس

٠٧٧٠١١٠٧٢٤٣ أو إرجاعه إُّـ جهة اإلصدار.. مع التقدير.

فقدان وثيقة مدرسية
ــة اِّـثنى  ــادرة من إعدادي ــاد) ص ــن جه ــم (علي حس ــية باس فقدت وثيقة مدرس
الصناعية معنونة إُّـ وزارة الداخلية ومرقمة بـ٦٣٩ َّـ ٢٠١٨/١/٢٧ لغرض 

التعيني، على من يعثر عليها تسليمها إُّـ جهة اإلصدار.. مع التقدير.

جمهورية العراق
محافظة بغداد

مديرية بلديات محافظة بغداد
الشعبة / األمالك

لجنة البيع واإليجار الثانية
العدد: ب/ ك/ ٢٠٧
التأريخ: ٢٠١٨/٥/١٦

إعــــــــــــالن 
تعلن لجنة البيع واإليجار الثانية التابعة ِّـديرية بلديات بغداد عن تأجري 
ــك) اِّـوصوف َّـ أدناه ِّـدة (ثالث سنوات) العائدة إُّـ  ــاء كش (قطعة إلنش
ــنة ٢٠١٣، فعلى الراغبني  ــور) وفق القانون ٢١ لس ــة بلدية (الزه مديري
ــالل مدة االعالن  ــة البلدية أعاله خ ــدة العلنية مراجع ــرتاك باِّـزاي باالش
ــر االعالن َّـ الصحف اِّـحلية  البالغة (٣٠) يوماً تبدأ من اليوم التالي لنش
مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة (٥٠٪) من القيمة اِّـقدرة 
ــة على ذلك  ــور واِّـصاريف اِّـرتتب ــه اِّـزايدة األج ــو علي ويتحمل من ترس
ــاً من اليوم بعد  ــاعة (١٠) صباح ــتجري اِّـزايدة العلنية َّـ تمام الس وس
ــرتكني َّـ اِّـزايدة العلنية  االخري ِّـدة االعالن َّـ ديوان البلدية وعلى اِّـش
ــكن والبطاقة التموينية (أصل +  ــب هوية االحوال اِّـدنية وبطاقة الس جل

صورة).
مدير بلديات محافظة بغداد
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ــحب يد وزير الكهرباء طبقاً  يوم ٢٠١٨/٧/٢٩ قرر رئيس الوزراء س
ــن قانون  ــكام املادة ١٧ م ــى وفق أح ــة له عل ــة اخملول للصالحي
انضباط موظفي الدولة رقم ١٤ لسنة ١٩٩١ املعدل وسحب اليد 
ــة الوزير ألعمال أو واجبات تخص وظيفته فال  يعني عدم ممارس
ــة الوزير لصالحياته واختصاصاته وسلطاته التي  يجوز ممارس
خولتها القوانني له لكنه يبقى محتفظاً بصفته وزيراً وان كان 
يتقاضى نصف الراتب فقط وليس راتبه كامال وهذه الصالحية 
ــوزراء  ال لرئيس  ــة  مخول
باعتباره رئيس دائرة غير 
ــا  ــوزارة طبق ــة ب مرتبط
وألن  ــابقة  الس ــادة  للم
ــتور  الدس (٧٨) من  املادة 
ــس  مجل إدارة  ــه  منحت
ــذه  ــت ه ــوزراء وان كان ال
املادة خولته إقالة الوزير 
ــة كما قررها  لكن اإلقال
ــة على  ــتور معلق الدس
ــة مجلس النواب  موافق
ــواب انتهت   ومجلس الن
وألن  ــة  االنتخابي ــه  دورت
ــيكلف  اجمللس اجلديد س
رئيس الوزراء بتشكيل وزارة جديدة وإن كان رئيس الوزراء احلالي  
ــاء الوزير مضر  ــد رئيس الوزراء ان بق ــحب اليد اذا وج ويكون س
ــير التحقيق ذلك ان املادة ١٠  ــة العامة او يؤثر على س باملصلح
من قانون انضباط موظفي الدولة اوجبت تشكيل جلنة حتقيق 
من ذوي اخلبرة على ان يكون احدهم حاصال على شهادة القانون 
ــبيل اداء مهمتها  ــاً ولها في س ــى التحقيق حتريري ــث تتول حي
سماع اقواله والشهود واالطالع على املستندات والبينات واذا 
ــا ان توصي باحالته الى  ــدت انه ارتكب جرمية فيجب عليه وج
احملاكم اخملتصة وجمللس الوزراء فرض احدى العقوبات املقررة في 

القانون املذكور.

ــاطعة التي باتت اليوم أشبه بشمس ساطعة يستحيل  احلقيقة الس
ــوء األداء اإلداري ملؤسسات الدولة  ــعاعها غربال هي أن س أن يحجب ش
ــطور  ــام (٢٠٠٣) وحتى كتابة هذه الس ــم ربي، ومنذ الع ــة إال ما رح كاف
وخفوت التنور وحتطم اجلسور، هو نتاج عوامل أسباب كثيرة ومتداخلة 
ومتشعبة حتى ليمكن القول ومن دون شتيمة أو إساءة مقصودة ألحد 
ــة) وإن اهللا أرحم بالعباد من  ــير بـ(القدرة اإللهي ــة العراقية تس إن الدول

أولئك الذين أنيطت بهم مسؤولية القرار والقيادة!!
ــنوات، بعاهة شلل مستدامة  ــات الدولة، منذ س «لقد أصيبت مؤسس
ــى كأي مقعد ال حول  ــرير املرض ــدت احلركة حتى متوضعت على س وفق
ــطح الواقع اليومي املعيش  ــت ظواهر خطيرة على س له وال قوة وتفش
كاحملاصصة وتوزيع احلقائب الوزارية واملسؤوليات وفق معاييرها املتخلفة 
واملنحازة واجملانبة للحقيقة طبعاً.. وهكذا تسلق اجلهلة وأنصاف الردن 
ــا التخريبي  ــرة (الدمج) دوره ــا أدت ظاه ــب املهمة كم ــوا املناص ليحتل
ــي و(الفضائيني)  ــه الترهل الوظيف ــى ذلك كل ــا أضفنا إل ــب وإذا م املرع

ــاد اإلداري واملالي بكل  والفس
ــه ومافياته وعصاباته  حيتان
ــاب القوانني  ــه وغي وجحوش
ــبة  محاس ــي  ف ــة  الصارم
الفاسدين واملزورين والعابثني 
ــى  واألده ــني،  املالي ــوت  بق
ــي كل هذا  ــر واألمرّ ف واألخط
ــهد احملزن حقاً أن رئيس  املش
ــؤول  املس ــه  بوصف ــوزراء  ال
ــذي األول في احلكومة  التنفي
ــدوره أن يقول (كش  ليس مبق
ــه  ــي كابينت ــر ف ــك) لوزي مل
ــي  ــق ف ــا أخف ــة إذا م الوزاري
ــؤولية  ــا عليه من مس أداء م

ــرق نصف  ــات ولن يكون مبقدوره أن يحيله إلى القضاء حتى لو س وواجب
ميزانية البالد وغرق حتى أذنيه بآثام الفساد، وليس مبقدور رئيس الوزراء 
حبت يده أو حتى مات، وأكبر  أيضاً أن يعنيّ وزيراً بديالً عن وزير مقال أو سُ
ــى إقالة وزير املالية  ــه برغم مضي وقت طويل عل ــل على ما نقول أن دلي
ــبب  ــة ظلت حلد اآلن وزارة بال رأس لس ــاري إال أن وزارة املالي ــيار زيب هوش
ــب أو يعود إليها الوزير ترى  ــيط هو أن اجلهة السياسية التي ينتس بس
هذا املنصب حكراً لها وألجدادها حتى سابع ظهر.. والنكتة األكبر أننا 
ــي العالم القدمي أو  ــة ليس لها نظير ف ــا نعيش حالة فريدة وغريب صرن
العصر احلديث وهي أنك جتد وزيراً واحداً يقوم بإدارة وزارتني في آن واحد أو 
حتى ثالث وزارات بـ(اجلملة)، وهو ما يؤكد صراحةً أن رئيس الوزراء مكبّل 
ــتراطات وأن عليه أن يتحمل  ــاد والقيود احلزبية واإلمالءات واالش باألصف

كل (خرابيط) الوزير الفالني أو العالني ويتحمل كل غضب الشعب..
ــكيل جلنة  ــس الوزراء أمس األول األحد تش ــبة فقد أعلن مجل وباملناس
ــوء األداء وعدم تقدمي اخلدمات في  ــبة املسؤولني عن س لتقييم ومحاس
الوزارات واحلكومات احمللية كافة، لكن ما أمتناه شخصياً أال تتحول هذه 
ــكلت وضاعت أخبارها إلى  ــابقاتها من اللجان التي ش ــة إلى س اللجن

اآلن.
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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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لقد أصيبت 
مؤسسات الدولة، 

منذ سنوات، بعاهة 
شلل مستدامة 

وفقدت الحركة حتى 
تموضعت على سرير 

اِّـرضى

اِّـادة ١٠ من قانون 
انضباط موظفي 

الدولة أوجبت تشكيل 
لجنة تحقيق من ذوي 

الخربة على أن يكون 
أحدهم حاصالً على 

شهادة القانون
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بغداد / البينة الجديدة
زار وزير الداخلية األستاذ قاسم األعرجي 
ناحية النخيب، ورافق الوزير خالل الزيارة 
ــيد محافظ األنبار املهندس محمد  الس
ــل وزارة الداخلية وقائد  ــي ووكي احللبوس
ــات  ــر العالق ــدود ومدي ــرس احل ــوات ح ق
ــى معاليه خالل زيارة  واإلعالم، كما التق
ــر الناحية وأعضاء  ــيد مدي الناحية الس
ــيوخ  ــن ش ــدداً م ــة وع ــة احمللي احلكوم
ــث الوزير مجمل  ــاء النخيب، وبح ووجه
ــة وجهود  ــي الناحي ــاع األمنية ف األوض

اللواء السابع حرس حدود في النخيب.

متابعة / البينة الجديدة
الدامي  القمر  أبهر خسوف 
ــهده العالم مساء  الذي ش
ــكان  س ــة  املاضي ــة  اجلمع
األرض من أدناها إلى أقصاها، 
لكن من فاتهم احلدث املهم 
ــع مجموعة  ــى موعد م عل
ــوف  اخلس ــاالت  ح ــن  م
ــهر  األش ــوف خالل  والكس
املقبلة. فاألرض على موعد 
مع كسوف جزئي للشمس 

ــيا وشمال  ــمال روس في ش
ــمالية  الش واألجزاء  ــا  أوروب
ــمالية في  ــركا الش من أمي
ــد ١٤  ــل، أي بع ١١ آب املقب
ــوف  يوماً على حادثة اخلس
ــادس من  ــي. وفي الس الدام
ــام ٢٠١٩،  ــي ع ــون الثان كان
ــد  ــوف جدي ــيغطي كس س
ــمس مناطق في شرق  للش
روسيا واحمليط الهادي ووالية 

أالسكا.

ــيد املدير  ــكراً جلهود الس ش
العام لشركة توزيع املنتجات 
النفطية (كاظم مسير) ومدير 
ــم  (إبراهي ــور  الدكت ــه  مكتب
ــنني) لتعاونهما مع  ــار ش جب
ــل  وتذلي ــة  احمللي ــف  الصح
فبوركت  ــا،  أمامه ــاب  الصع
جهودهما وسدد اهللا خطاهما 
ــكل املواطنني  ــا فيه اخلير ل مل

الكرام.
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*خبري قانوني  

وكاالت / البينة الجديدة
ــع كايلي  ــون الواق ــة تلفزي ــت ممثل نف صُ
ــى قائمة  ــة األولى عل ــي املرتب ــر، ف جين
أغنى الشخصيات على موقع التواصل 
االجتماعي انستغرام، في حني احتل 
ــابق،  ــرة القدم اإلجنليزي الس العب ك
ــة أغنى بريطاني  ــد بيكام، مرتب ديفي
ــا  ــدر م ــها. ويق ــة نفس ــى القائم عل
ــون الواقع  ــج تلفزي ــاه جنمة برنام تتلق
ــيانز» عن كل  «كيبينغ أب ويذ ذي كارديش
ــون دوالر  ــول بنحو ملي ــور دعائي مم منش
ــكام البالغ من  ــي. ويتقاضى بي أمريك
العمر، ٤٣ عاما، مبالغ تصل إلى ٣٠٠ 
ــادل ٢٢٨ ألف  ــف دوالر (أي ما يع أل

جنيه استرليني).

متابعة / البينة الجديدة
ــل  تق ــت  كان ــة  حافل ــقطت  س
ــي واد  ــن املوظفني ف ــة م مجموع
ــحيق غربي الهند، إذ كانوا في  س
ــة خاصة،  ــاء نزه ــم لقض طريقه
ــة  كارث ــى  إل ــة  النزه ــت  فتحول
ــؤول هندي في  مفاجئة. وقال مس
ــة كانت  ــي إن احلافل ــاع املدن الدف

ــخصا، متكن أحدهم  تقل ٣٤ ش
ــالغ  ــوادي واإلب ــلق ال ــن تس م

ــني ال  ــي ح ــة، ف ــن احلادث ع
ــداد  ــي ع ــون ف ــزال الباق ي

املفقودين. وذكر املسؤول 
ــن  ــخاص الذي أن األش

ا  ــو ن كا

ــة موظفون بإحدى  على منت احلاف
ــا أن  ــة، موضح ــات الزراعي اجلامع
ــوادي في  ــقطت في ال ــة س احلافل
ــترا  منطقة رايغاد بوالية ماهاراش

عبورها  منحنى جبلياً.أثناء 

متابعة / البينة الجديدة
ــار على مخلفات  عثر علماء آث
ــى عظام  ــة عل ــران غامض قط
ــت قبل ٤٥٠٠  ــرأة بدوية دفن ام
عام، األمر الذي أثار استغرابهم 
ــرت  ذك ــا  م ــق  وف ــم،  وحيرته
صحيفة ديلي ميل البريطانية. 
وجرى العثور على عظام املرأة، 
ــة غير مألوفة  املدفونة بطريق
ــتر  في أوروبا، بجانب نهر دنيس
في أوكرانيا. ويعتقد اخلبراء أن 
القطران وضع بعد حتلل جسم 
ــمح  ــرأة بالكامل، حتى يس امل
ــم  بالرس ــى  القدام ــاس  للن
ــى  عل ــرة  مباش ــط  والتخطي

عظامها. ولم يتم تسجيل أي 
ــة من قبل في تاريخ  حالة مماثل

أوروبا.

متابعة / البينة الجديدة
إحدى أخطر وأكبر العصابات 
في كولومبيا، وهي املعروفة 
ــم Urabeños املتنوعة  باس
النشاط اإلجرامي، خصوصاً 
ــت  ــدرات، عرض ــب اخمل تهري
يومني مكافأة قيمتها  قبل 
ــادل  تع ــزو،  بي ــون  ملي  ٢٠٠
ــدوالرات، ملن  ــاً من ال ٧٠ ألف
ــمها  يأتيها برأس كلبة اس
أو  ــبانية،  باإلس  Sombra
ــتخدمها  التي تس ”الظل“ 
ــتراق  باس ــرطة احمللية  الش
الشم واكتشاف الكوكايني 
ــة،  الكلب ــاص.  خ ــكل  بش

 shepherd وهي من فصيلة 
ــوع، وجهت في  األملانية الن
ــة  ضرب ــي  املاض ــبوع  األس
ــني  ح ــة،  للعصاب ــية  قاس

متكنت مبا لديها من حاسة 
ــن الوصول  ــة م ــم قوي ش
ــني  ــان كوكاي ــى ١٠ أطن إل
ــة في مكانني  كانت موزع

كان  ــا  نصفه ــا:  لتهريبه
ــوارب، والنصف  ــد الق بأح
ــحنة قطع  اآلخر ضمن ش
غيار للسيارات ”مخصصة 
ــا بثته  مل ــر“ وفقاً  للتصدي
 El Tempo ــة  صحيف
ــرعت  أس ــة.  الكولومبي
ــى  إل ــومبرا“  ”س ــت  ونقل
ــار العاصمة ”بوغوتا“  مط
املكان  ــاره  باعتب ــي،  الدول
ــاً حلمايتها من  ــر أمن األكث
ــد املكافأة. القتل بعد رص

ــومبرا تتحرك  ــد س لم تع
ــرس  ح ــا  ومعه اال  اآلن، 

خاص.
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        أغنى الشخصيات
على أنستغرام

AÚ»ubœ@µg@fiÏznm@ÚÁå„Ò7y@ø@ıb‡‹»€a@…öm@@Òcäfla@‚bƒ« AÚÓéÓ€Ïi@Új‹◊@›n‘Ì@ÂΩ@â¸ÎÖ@—€c@70@Òdœbÿfl

@�aÜÓ»ç@Ö˝Ófl@ÜÓ«
HÜ‡™I@bÌ

تهنئ أسرة حترير (البينة اجلديدة) 
املتألق  املصمم  العزيز  زميلها 
عيد  ملناسبة  شاهني)  (محمد 
ميالده، وتتمنى له حياة سعيدة 
متواصالً  وجناحاً  دائمة  وصحة 
في عمله اليومي وكل عام و(أبو 

سجاد) بألف خير.


