
ــي امس بان  ــوق « الروس ــع « ديفينس بل ــاد موق اف
العراق طلب بضعة من املركبات القتالية الروسية 
احلديثة من طراز « BMP-٣» اخملصصة للمشاة حيث 
ــوهدت عمليات تصنيعها في اجملمع العسكري  ش
ــة كورغان  ــزود» في منطق ــور غامناش ــي «ك الروس
ــات اجلديدة من  ــر له ان املركب ــر املوقع في تقري وذك
ــاة واملموهة بلون الرمال سيتم تسليم  عربات املش
ــني اعوام ٢٠١٨ – ٢٠٢٢ وهي  (٣٠٠) منها للعراق ماب
ــد واحد من اكثر املركبات  مزودة بدروع اضافية وتع
ــالح في اخلدمة فهي مزودة  القتالية مدججة بالس
ــة  ــخ موجه ــم وصواري ــار ١٠٠مل ــع (٢أ٧٠) عي مبدف

 «BKT » ــة ــة مدافع رشاش ــادة للدبابات وثالث مض
وكلها مثبتة بشكل محوري في برج املركبة .وعلى 
ــالف دولة  ــف عضو ائت ــي كش ــد السياس الصعي
ــيخ عن عقد اجتماع موسع في  القانون فتاح الش
منزل االمني العام حلزب الدعوة تنظيم الداخل عبد 
الكرمي العنزي لتشكيل جبهة معارضة خارج قبة 
ــيخ ان اجلبهة تضم (٢٠٠) مرشح  البرملان وقال الش
من جميع الكتل السياسية ممن لم يحققوا الفوز 
ــة .على صعيد اخر اكد اخلبير  باالنتخابات البرملاني
ــم  القانوني طارق حرب امس ان وزير الكهرباء قاس
الفهداوي قد يحكم عليد بالسجن املؤبد في حال 
ــه مبينا ان نتائج التحقيق  ثبتت بعض التهم علي
ــتمرا  ــد حيث الزال التحقيق مس ــه لم تنته بع مع

ــة ونوعها  ــاس اجلرمي ــدد على اس ــة حت وان العقوب
ــر بتغير نوع  ــوم فان العقوبة تتغي ــا هو معل وكم
اجلرمية .علي صعيد اخر كشفت مصادر سياسية 
ــالف دولة القانون نوري  امس عن تلقي زعيمي ائت
ــارات  ــادي العامري اش ــي وحتالف الفتح ه املالك
ــية الفائزة  ــل السياس ــن اغلب الكت ــة م ايجابي
ــكيل  ــم لتش ــف معه ــات للتحال ــي االنتخاب ف
ــمى احلكومة  الكتلة النيابية االكبر والتي ستس
ــيادية  ــيرة الى ان توزيع املناصب الس اجلديدة مش
ــد البرملانية  ــب املقاع ــيكون حس واالعتيادية س
ــات النيابية االخيرة  ــي االنتخاب ــل الفائزة ف للكت
ــزب الدميقراطي  ــي اعد احل ــان السياس وفي الش
ــي ان لقاء  ــعود بارزان ــة مس ــتاني برئاس الكردس

ــس حكومة  ــادي مع رئي ــدر العب ــس الوزراء حي رئي
ــتان نيجرفان بارزاني خطوة اولى نحو  اقليم كردس
ــة مؤكدا ان  ــة للملفات العالق ــول نهائي وضع حل
وفودا كردية تستعد لزيارة بغداد قريبا السيما بعد 
لقاء نيجرفان بارزاني بالعبادي مؤخرا ووجود ارتياح 
من احلكومتني االحتادية واالقليم بشان حل امللفات 
ــي احمد  ــف احمللل السياس العالقة .في وقت كش
ــس حكومة االقليم نيجرفان  االبيض عن طلب رئي
ــر مخصصات  ــادي توفي ــالل لقائة العب ــي خ بارزان
ــات االقليم املقبلة  ــة نفقات انتخاب مالية لتغطي
ــرض على العبادي مطالب الكرد  مبينا ان بارزاني ع

مقابل االتفاقات على تشكيل احلكومة املقبلة 
  تتمة ص٣
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كتب اِّـحرر السياسي

العراق سيتسلم (300) مركبة قتالية روسية ..واجتماع موسع لـ ( 200) شخصية خسرت االنتخابات لتشكيل جبهة معارضة

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

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

أسسها الراحل  

َّـ ٩ / ١١/ ٢٠٠٥ 
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في رسالة مناشدة الى دولة رئيس الوزراء ووزير النقل وكل المحبين والمخلصين لهذا العراق 
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مرة اخرى تتلقى «البينة اجلديدة» رسالة مناشدة بعثها عدد من اصحاب الشركات الوطنية اخمللصة التي لها عقود تشغيل 
مشترك او ما بات يعرف بـ ( االستثمار املشترك ) يحيون عبر سطورها واضع اسس هذا االستثمار شيخ اجملاهدين البطل هادي 

العامري احملترم يوم كان وزيرا للنقل ثم اكمل مسيرته الوزراء الالحقون الذين تبوأوا مناصبهم في وزارة النقل تباعا .

* ذيول الدواعش ال يريدون خريا 
للعراق .

حقا  له  مايؤسف  ان  الرسالة  وتقول 
والطموحات فان  االمال  انه رغم هذه 
العراقيل  يضع  من  االسف  مع  هناك 
عجلة  اليقاف  املعوقات  ويصطنع 
التقدم لغايات في نفوسهم املريضة 
وان هؤالء املعرقلني هم بصراحة ذيول 
للعراق  اليريدون خيرا  الذين  الدواعش 
االساليب  يبتدعون  وهؤالء  وشعبه 
احلجج  ويختلقون  الشيطانية 
القوانني  على  لاللتفاف  الواهية 
وتعطيل القرارات التي فيها مصلحة 
وطنية وحتافظ على املال العام. وتؤكد 
الرسالة انه في العديد من الدول التي 
كانت  وويالتها  احلروب  الى  تعرضت 
.وطنية  مخلصة  شريفة  يد  هناك 
اصيلة  اخرى  يد  وتقابلها  تقاتل 
املقاتلني  هؤالء  ظهور  حتمي  وشريفة 
لبناء  يسعى  الكل  وان  الشجعان 
والشهداء  الضحايا  لذوي  مستقبل 
من  والنفيس  بالغالي  ضحوا  الذين 

اجل وطنهم .

..تعطيل  ملتوية  اساليب   *
متعمد 

التشغيل  شركات  اصحاب  ويقول 
املشترك ان ما يحز في النفوس ان جند 
امللتوية  االساليب  يبتكر  من  هنالك 
وعرقلة  املتعمد  التعطيل  اجل  من 
الشركات التي تعمل حاليا في املوانئ 

مع  مشترك  تشغيل  عقود  ولديها 
هذه املوانئ ومع ذلك فهم يتوسمون 
خيرا بكل املثابرين اخمللصني في وزارة 
الوزير  السيد  راسهم  وعلى  النقل 
احملترم كاظم فنجان احلمامي ووكالئه 
االخرين  واملوظفني  العامني  واملدراء 
الذين يعملون بكل جد ومثابرة الجل 
من  العراقيل  ورفع  العقبات  تذليل 
وحسب  والتقدم  البناء  عجلة  امام 
الصور  وفي  والتعليمات  الضوابط 
املنشورة بودنا ان نكشف خاللها بان 
هذا املشروع واجه مع االسف املشاكل 
تعالى  بقوله  نتأسى  ولكننا  الكثيرة 

«وميكرون وميكر اهللا واهللا خير املاكرين» 
و « ال يحيق املكر السيئ اال بأهله» ..  
و «حوبة»  وترتبته  العراق  وان «بخت» 
اهله سوف «تعثر» كل من تسول له 
العام  باملال  واالضرار  العبث  نفسه 

النهم كما سميناهم ذيول دواعش. 

* لالصالء تحية 
ان  فالبد  احملبطة  الصورة  هذه  ورغم 
االصالء  لكل  التحايا  ونقدم  ننحني 
موظف  ابسط  وحتى  الهرم  قمة  من 
دميومة  اجل  من  واخالص  بجد  يعمل 
واستمرار  االمام  نحو  العجلة  سير 
كي  سريعة  بخطى  والنهوض  البناء 

زمن  من  مافاتنا  نعوض 
الدواعش  معاول  خربته  ما  واعمار 

االنذال .

هذا  ادعموا  الفرحة  لصنع   *
الصرح .

الفرحة  زرع  وليعمل اجلميع من اجل 
وااليتام  والثكالى  االرامل  عيون  في 
توظيف  خالل  من  الفقراء  وكل 
الصرح  هذه  في  واناثا  ذكورا  ابنائهم 
مرة  الول  مثاليا  منوذجا  الذي سيكون 
حيث  من  العراقية  املوانئ  تاريخ  في 
وليعلم  شيء  وكل  والتصميم  البناء 
اجلميع ان البلدان التي تنتج البترول او 

الغاز عادة ماتتعرض لهزات ارضية او 
احلديثة  التقنيات  بفضل  ولكن  زالزل 
تعرضت  بلدان  في  استخدمت  التي 
او  كاليابان  طبيعية  كوارث  الى 
البرازيل وامريكا وقطر ودبي والبحرين 
وغيرها ثبت ان هذه الطريقة الحتتاج 
الى صيانة اال بعد اكثر من (٣٠) عاما 
لوحدثت  انه  ونكرر  اطول  عمرها  وان 
يعرف  والكل  تتاثر مطلقا  فال  الزالزل 
ارضية  هزات  لعدة  تعرض  وطننا  بان 
اهللا  بفضل  ولكن  ارتدادية  واخرى 
واهل  باملقدسات  املتمثلة  واوتاده 
البيت ودعوات الشعب العراقي كانت 

هذه الزالزل بردا وسالما .

رغم  النور   سيبصر  اِّـشروع   *
انف اِّـعرقلني

وتؤكد الرسالة ان هذا املشروع سيرى 
رغم  السنة  النور خالل سنة ونصف 
تعرضه لعراقيل شتى للحيلولة دون 
الصحيح  اال  يصح  لن  ولكن  انشائه 
دعم  الى  دوما  حتتاج  املوانئ  ان  حيث 
المحدود النها بوابة البلد على العالم 
اعجاب  محط  وهي  بحريا  اخلارجي 
العالم ونقطة اجلذب وفي كل موانئ 
والتي تعج  املدن املتطورة  العالم جند 
رجال  ونشاط  االقتصادية  باحلركة 

االعمال وتزدهر فيها التجارة احلرة 
تطوير  على  الدول  تعمل  لهذا 
حياتها  عصب  النها  موانئها 

االقتصادية .

ايرادات   .. جديدة  ارصفة   *
مالية كبرية 

في  جاء  كما  االشارة  من  والبد 
الرسالة بان االرصفة اجلديدة التي 
االيرادات  ستعظم  ببنائها  بوشر 
من  والبد  كبير  بشكل  املالية 
الشركات  الى  التحية  توجيه  
االخرى التي بنت االرصفة االخرى 
ومن   ( ص  او  س   ) كانت  سواء 
هذا  بان  يكتشف  هنا  الصور  يطالع 
اجلديدة  لالرصفة  احلديث   البناء 
معمول به في كثير من البلدان وليس 
وهناك  حصرا  ذكرناها  التي  تلك 
في  يصب  مالي  ومردود  ايجابيات 
هذه  ان  واالهم  العام  الصالح  خدمة 
من  اكثر  حموالت  تتحمل  االرصفة 
عكس  الواحدة  للقطعة  طن   (١٠٠٠)
ال  ولكي  احلالية  التقليدية  االرصفة 
املربع  املتر  فان  االخرين  حق  نبخس 
يتحمل  ال  االرصفة  هذه  من  الواحد 
حد  كاقصى  اطنان   (٦-١٠) سوى 
وتظهر الصورة املنشورة بناء االرصفة 
اجلديدة وعددها (٣) اي _ ٢ رصيف 
+ رورو) في منطقة احلوض املستدار 
في ميناء ام قصر الشمالي حيث 
من  بالرغم  باملشروع  العمل  بدأ 
رفع  خاللها  مت  املاضية  الفترة  ان 
 (٢١) بعدد  وتقطيعها  الغوارق 
رغم  اخلرائط  ومصادقة  غارق 
اهللا  بفضل  لكن  املشاكل  بعض 
العراقيل  هذه  ذللت  والشرفاء 
قريبا  النور  املشروع  هذا  وسيرى 
-١٣) من  االرصفة  عمق  وسيكون 
البارجات  وستنطلق   ( متر   ١٥

واحلفارات  الثقيلة  بالكرينات  احململة 
من ميناء البحرين الى ميناء ام قصر 
الشركة  الن  احلفر  عملية  لتنفيذ 
العامة للنقل البحري قد اعتذرت عن 
انشاء  ليتم  االعماق  تنفيذ مثل هذه 
املشروع بطريقة الكتل الكونكريتية 

ورفع رصيف الرورو املوجود حاليا .

* كلمة البد منها 
لها  التي  الشركات  اصحاب  ان 
االستثمار  او  مشترك  تشغيل  عقود 
املشترك في ختام رسالتهم يناشدون 
بتقدمي الدعم الكافي لهذا الشركات 
النقل  وزير  للسيد  شكرهم  ويكررون 
يتطلعون  ممن  امثاله  من  واخليرين 
وانعاش  النقل  بقطاع  لالرتقاء 
املوانئ  خالل  من  الوطني  االقتصاد 
وهم يناشدون دولة رئيس الوزراء حيدر 
النقل  وزير  والسيد  احملترم  العبادي 
احملترم واملدير العام للموانئء العراقية 
والسادة  شنيور  هاشم  عزيز  (چيف) 
والدائرة  العام  واملفتش  الوكالء 
ملؤازرة  النقل  وزارة  في  القانونية 
شركات التشغيل املشترك الساعية 
او  لتضاهي  العراقية  املوانئ  بناء  الى 
تكون في مصاف موانئ دول اجلوار بل 
اجلميع  ويعرف  كافة  املتقدمة  الدول 
ان تشغيل املوانئ سيعني امتصاص 
وخدمة  العاملة  القوى  من  االالف 
ضرورة  على  التاكيد  مع  االقتصاد 
يريدون  الذين  كل  رؤؤس  على  الضرب 

عرقلة بناء هذه الصروح. 
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كاظم فنجان الحماميد. حيدر العبادي 

عزيز هاشم شنيورهادي العامري
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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
ــاء عن عمليات  ــس امس الثالث ــاذ االنبار حميد الهاي ــس مجلس إنق ــف رئي كش
ــاد الكبيرة في احملافظة من قبل احلكومات احمللية التي تعاقبت بعد ٢٠٠٣  الفس
ــراء العقارات في  ــى األراضي في االنبار وش ــيطرة عل ــعي أعضاء اجمللس للس وس
ــات الرقابية ركزت على عموم احملافظات  بغداد واألردن. وقال الهايس إن ”املؤسس
ــاد الذي نخر باالنبار وهدر وسرقة املليارات من قبل مجالس  وهملت حجم الفس
ــاف ان ”أعضاء اجملالس  ــى ادارتها“. وأض ــني الذين تعاقبوا عل ــات واحملافظ احملافظ
ــاريع واخلدمات اخملصصة  ــار اختزلوا أموال املش ــؤولني التنفيذيني في االنب واملس
ــارج العراق  ــخصية لهم خ ــتثمارية وجتارية ش ــاريع اس للمحافظة بإقامة مش
واالستيالء على قطع األراضي“، مشيرا الى ان ”كل عضو مجلس محافظة لديه 

ما ال يقل عن خمس قطع أراضي مميزة مبركز الرمادي».

بغداد / البينة الجديدة
ــر صابر  ــة التغيي ــادي في حرك ــد القي أك
ــرورة أن يكون  ــماعيل امس الثالثاء ض اس
ــن  ــوال م ــل مقب ــة املقب ــس اجلمهوري رئي
ــعود  مس ــب  تنصي أن  ــرا  معتب ــع،  اجلمي
ــيالقي  س ــة  اجلمهوري ــة  لرئاس ــي  بارزان

ــية. ــة الكتل السياس ــن غالبي ــاً م رفض
ــماعيل: إن ”احلديث عن تنصيب  وقال اس
ــعود بارزاني ملنصب رئيس اجلمهورية  مس
ــدم مقبولية  ــبب ع القادم امر صعب بس
ــه، مبينا  ــية علي ــب الكتل السياس أغل
ــخص منفتح  ــب بحاجة إلى ش ان املنص

ــية“. واضاف  على جميع الكتل السياس
ــماعيل ان ”الكتل السياسية تتوجه  اس
ــة  مبقبولي ــع  يتمت ــس  رئي ــار  اختي ــى  إل
ــعود  ــيراً الى ان ”مس جميع الكتل“، مش
ــات من اغلب الكتل  بارزاني عليه مالحظ

السياسية في بغداد وإقليم كردستان“.
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بغداد / البينة الجديدة
ــاء الزعماء  ــس الثالث ــح ام ــالف الفت ــي ائت ــل عضو ف حم
ــي رافقت العملية  ــؤولية االخفاقات الت ــيني مس السياس
ــول تنظيم  ــابقة بينها دخ ــية طيلة الفترة الس السياس
ــار الى ان  ــية، فيما اش ــبب خالفتهم السياس ــش بس داع
ــخصية او جهة سياسية لن  من يضع خطا احمر على ش
ــود الربيعي إن جميع  ــام. وقال محم ــي خطوة الى االم ميض
القوى السياسية في العراق هي مبركب واحد وعلى اجلميع 
ــوا جميعا،  ــان او ان يغرق ــه الى بر االم ــول ب ــاون للوص التع
ــه خالل  خاصة في ظل اخملاض اخلطير والكبير الذي نعيش
ــية، مبينا ان كل  ــر العملية السياس ــذه املرحلة من عم ه
ــخصيات او على  ــا احمرا على فالن من الش ــن يضع خط م
ــى االمام.واضاف  ــن ميضي خطوة ال ــية فهو ل جهة سياس
ــات وااللتفات  ــعب العراقي ينتظر اخلدم ــي، ان الش الربيع
ــبب االساس  الى معاناته التي طالت كثيرا، خاصة ان الس
ــص اخلدمات ودخول  ــية ونق ــي ضعف العملية السياس ف
داعش االرهابي واخلل في النظام احلكومي هو اخلالفات بني 
ــية طيلة الفترة السابقة، مشددا على  الزعامات السياس
ــتمرت باملرحلة املقبلة فلن  ــات بني الزعماء ان اس ان اخلالف

منضي مطلقا الى النجاح ولن يتقدم البلد خطوة واحدة.

بغداد / البينة الجديدة 
ــد  للتقاع ــة  الوطني ــة  الهيئ ــدت  اك
استمرارها باجناز معامالت احتساب مدة 

العقد كخدمة فعلية ولكن هناك دوائر 
ــع املوظفني باعداد كبيرة  لديها عقود م
ــدودة وان الدائرة  ــرى فيها اعداد مح واخ

ــتقبال املعامالت  نظمتهم ويتم االن اس
ــال تثبيتهم  ــكل وجبات في ح على ش
على املالك بغية ترويج املعامالت بشكل 

ــلس.وقال مدير عام الهيئة الوطنية  س
ــد اجلليل ان  ــيد احمد عب للتقاعد الس
الهيئة بصدد اجناز اجراءات دفع مكافاة 

ــني  ــن املدني ــة للمتقاعدي ــة اخلدم نهاي
ــليم  ــل ان يتم خالل ايام تس ــن املؤم وم

الوجبتني العاشرة والثانية عشر.

بغداد / البينة الجديدة
ــات  ) التوقيت ــدة  ــة اجلدي ( البين ــر  تنش
ــة البرملان االولى  ــة لعقد جلس املفترض
ــكيل  ــس اجلمهورية وتش ــاب رئي وانتخ
ــكيل  احلكومة. وتفيد التوقيتات بان تش
احلكومة سيكون بعد اكثر من ١١٠ ايام 
من تاريخ اعالن النتائج االولية لالنتخابات 
ــم تعلن لغاية االن مضافة عليها  التي ل

ــتغرقها مصادقة احملكمة  املدة التي تس
ــج النهائية  ــة العليا على النتائ االحتادي
ــدة معينة  ــص يلزمها مب ــون ال يوجد ن ك
ــدور النتائج االولية  ــد ص للمصادقة.وبع
ــة االنتخابات، يحدد القانون  من مفوضي
ــم الطعون املقدمة  نحو اسبوعني حلس
امام مفوضية االنتخابات وكذلك الهيئة 
ــة  ــي محكم ــة ف ــة االنتخابي القضائي

ــم الطعون  التمييز االحتادية. وبعد حس
ــة  ــة للمصادق ــج النهائي ــل النتائ ترس
ــة االحتاية العليا وفق  عليها امام احملكم
املادة (٩٣ سابعا) من الدستور. وان رئيس 
ــس النواب اجلديد  اجلمهورية يدعو مجل
ــن املصادقة،  ــالل ١٥ يوما م ــاد خ لالنعق
ــم  ــة االولى ترديد القس ويتم في اجللس
ــه وفق  ــس ونائبي ــس اجملل ــاب رئي وانتخ

ــتور. ويفتح  ــن الدس ــني (٥٤ و٥٥) م املادت
خالل ثالثة ايام من تاريخ اجللسة االولى 
ــيح ملنصب  ــاب الترش ــواب ب ــس الن جملل
ــى ان تتم العملية  رئيس اجلمهورية، عل
ــهر من تاريخ انعقاد اول جلسة  خالل ش
ــق املادة (٧٢ ثانيا  جمللس النواب، وذلك وف
ــتور وقانون احكام الترشح  ب) من الدس
ــنة  ملنصب رئيس اجلمهورية رقم (٨) لس

٢٠١٢. ويتولى رئيس اجلمهورية خالل ١٥ 
يوما من انتخابه تكليف مرشح الكتلة 
ــكيل احلكومة  النيابية االكثر عددا بتش
ــه ان ينتهي من اختيار طاقمه  الذي علي
ــاج احلكومي  ــوزاري ويعرضه مع املنه ال
للتصويت داخل مجلس النواب خالل ٣٠ 
يوما من التكليف، وفق نص املادة ٧٦ من 

الدستور.
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ــس الثالثاء،  ــة، ام ــادر عبري ــادت مص إصابــة .. أف
ــالل مواجهات في  ــدة صهيونية، خ بإصابة مجن
ــم، بالضفة احملتلة. ــة في بيت حل مخيم الدهيش

ــدة أصيبت في  ــة، أن اجملن ــادر العبري ــرت املص وذك
ــيرةً  كتفها جراء إلقاء زجاجة حارقة صوبها، مش
ــن  ــالج األولي في املكان.وش ــت الع ــى أنها تلق إل
ــس، حملة  ــالل الصهيوني، فجر ام ــش االحت جي
ــاء الضفة الغربية. ــات واعتقاالت طالت ١٤ مواطنًا من انح مداهم

وتركزت االعتقاالت في رام اهللا اخلليل وقلقيلية وجنني.
ــكريون من كوريا اجلنوبية وكوريا  ــؤولون عس محادثات ..  عقد مس
ــات تهدف إلى  ــاء، محادث ــمالية، امس الثالث الش
ــني البلدين  ــى جانبي احلدود ب ــف التوتر عل تخفي
ــان  ــالن (بامنونغوم) التاريخي في نيس ــذا إلع تنفي
ــني  ــدت بني الرئيس ــة التي عق ــي القم ــي ف املاض
ــمالي واجلنوبي.ونقلت قناة سكاي  الكوريني الش
ــيبذل قصارى  نيوز عن كيم دو-غيون قوله إنه “س
جهده لوضع إجراءات فعلية لتخفيف التوترات».

استعادة .. أفاد موقع ”عربي٢١“ اخلليجي، بأن دولة 
ــراءات إعادة  ــتكمال إج ــارات في طريقها الس اإلم
ــفارتها في سوريا. ونقل املوقع عن مصادر  فتح س
دبلوماسية عربية قولها، إن ”رئيس االستخبارات 
اإلماراتي علي محمد الشامسي التقى في دمشق 
ــوري علي مملوك،  ــب األمن الوطني الس مدير مكت
ملناقشة إعادة العالقة الدبلوماسية بني الطرفني 
ــال الصيانة في مبنى  ــدت املصادر أن ”أبو ظبي جتري حاليا أعم .وأك

سفارتها في دمشق، متهيدا إلعادة افتتاحها».
ــيارة ”فان“ عند نقطة تفتيش  ــفر انفجار وقع داخل س تفجري .. أس
ــس  ام ــرب،  ــني املضط الفلب ــي  ــكرية جنوب عس
ــخاص،  ــا ال يقل عن ١٠ أش ــن مقتل م ــاء، ع الثالث
ــون تفجيرا نفذه  ــؤولون إنه رمبا يك بينما قال مس
ــل  داعش.وقت ــم  بتنظي ــة  ــى صل عل ــددون  متش
ــددين و٤ مدنيني، بينهم أم وطفل،  جندي و٥ متش
ــب آخرون، لكن لم يتضح بعد العدد الدقيق  وأصي

للضحايا.

ــس االيراني  ــب االول للرئي ــن النائ سياســات .. أعل
ــاء، عن صياغة  ــري، امس الثالث ــحاق جهانغي اس
ــة االوضاع  ــة ملواجه ــات اقتصادي ــة سياس حزم
ــا حتى نهاية  ــتجدة، من املؤمل االعالن عنه املس
ــن  ــارس“ ع ــة ”ف ــت وكال ــاري. ونقل ــبوع اجل االس
ــن قبل  ــاغ م ــة تص ــه، إن ”احلزم ــري قول جهانغي
ــد للبنك املركزي والفريق االقتصادي  احملافظ اجلدي
احلكومي.وأكد جهانغيري أنه ”سيتم افتتاح ٥ االف وحدة سكنية 

في قرى محافظة كرمانشاه التي دمرت بزلزال مؤخرا».
ــة ضحايا احلرائق  ــلطات اليونانية أن حصيل مصــرع .. أعلنت الس
ــذ االثنني املاضي  ــي اجتاحت البالد من املدمرة الت
ــدت وزارة  ــخصا على األقل.وأك ــت إلى ٩١ ش وصل
ــة توفيت في  ــة أن امرأة أربعيني ــة اليوناني الصح
ــع ضحايا  ــا ال يزال تس ــس، بينم ــفى أم املستش
ــاء إلى أن ٢٥  ــير فرق اإلطف ــي حالة خطرة، وتش ف
ــخصا ما زالوا في عداد املفقودين و٢٨ جثة لم  ش

يتم التعرف عليها بعد.
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بغداد / البينة الجديدة
ــه حيدر العبادي باحللقة  وصف حتالف النصر امس الثالثاء رئيس
األضعف في كابينته الوزارية، مشيرا إلى أن األخير يتحمل جزءا 
بسيط من املسؤولية فيما يتعلق بجانب اخلدمات. وقال القيادي 
بالتحالف حسني املرعبي إن ”رئيس الوزراء يجب أال يكون كبش 
ــدا أن ”اجلميع  ــر في اخلدمات“، مؤك ــداء ملا حصل من تقصي الف
ــي صنع القرار  ــترك معنا ف ــؤولية كون اجلميع مش يتحمل املس
ــاس احملاصصة السياسية“. وأضاف  ــم املناصب على اس وتقاس
ــل يتحمله اجلميع ولعل رئيس الوزراء احللقة  املرعبي، أن ”الفش
ــدا أن ”جميع الوزراء مت  ــن بني كابينته الوزارية“، مؤك األضعف م
ــية  فرضهم على رئيس احلكومة“.وأكد، أن ”احملاصصة السياس
ــاع مزرية“،  ــت البالد من أوض ــي من أوصل ــنة ه على مدار ١٥ س
ــؤولية  ــيط اما املس ــس الوزراء يتحمل جزء بس ــرا أن ”رئي معتب

األكبر يتحملها اجلميع ممن يشتركون معنا في احلكومة».

بغداد / البينة الجديدة
ــوي امس الثالثاء زيارة نائب  ــي جاسم املوس عد احمللل السياس
ــالة واضحة“ بأنه  رئيس اجلمهورية نوري املالكي للكويت ”رس
لم يكن يوما بعيدا عن احمليط العربي سواء كان في السلطة او 
خارجها كما يصوره االعالم السعودي.وقال املوسوي إن ”الزيارة 
ــائل  التي يقوم بها نائب رئيس اجلمهورية نوري املالكي لها رس
ــي وابعاد التهمة  ــه في احمليط العرب ــني صورت عدة اهمها حتس
ــارة تأتي  ــعودية“.واضاف ان ”الزي ــع الس ــه نتيجة خالفه م عن
ــط العربي كما يصوره  ــأن املالكي ليس بعيدا عن احملي لتؤكد ب
االعالم السعودي سواء كان في السلطة او خارجها“, مبينا ان 
ــتكون رد جلميل املوقف الكويتي االيجابي  ”الزيارة بالتأكيد س

خالل هذه املرحلة“.

كركوك / البينة الجديدة
ــس الثالثاء عن  ــف عضو في مجلس محافظة كركوك ام كش
ــحب يد رئيس  ــة مجلس الوزراء يقضي بس ــدور قرار من أمان ص
مجلس احملافظة وكالة ريبوار الطالباني من منصبه، فيما اشار 
ــمركة الى كركوك قرار احتادي، الفتاً  الى ان موضوع عودة البيش
إلى أن العالقة بني بغداد واربيل ستتضح بعد االعالن عن نتائج 
ــال معن احلمداني إن  ــات من قبل املفوضية املنتدبة.وق االنتخاب
ــد رئيس مجلس  ــحب ي ــة مجلس الوزراء اصدرت قراراً بس أمان
ــة كركوك بالوكالة ريبوار فائق الطالباني، مبينا أن هذا  محافظ
القرار يحجب كافة صالحياته ومينعه من مزاوله منصبه، كونه 
امتنع مع أعضاء اخرين بعد عمليات فرض القانون العام املاضي 
ــي في اربيل.  ــة جمللس احملافظة وبق ــن احلضور الى عقد جلس م
وأوضح أن قرار سحب اليد جعل منصب رئيس مجلس احملافظة 
ــاً ان تعقد قائمة التآخي  ــاغرين، متوقع ونائب رئيس مجلس ش
ــخص منصب نائب رئيس  ــمية ش الكردية قريبا اجتماعاً لتس
اجمللس الذي كان يدير مهامه بالوكالة بعد ان فاز النائب السابق 

حسن توران بعضوية مجلس النواب للدورة املاضية.
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محلل سياسي:

البينة الجديدة / وكاالت
ــعودية امس الثالثاء  ــفت صحيفة ”الشرق األوسط“ الس كش
ــوطا مهما“  ــة القانون قطعا ”ش ــف الفتح وائتالف دول أن حتال
ــكل احلكومة  ــكيل الكتلة األكبر التي ستش ــى صعيد تش عل
ــة إن ”الكتل  ــت الصحيف ــس الوزراء.وقال ــار رئي ــة وتخت املقبل
السياسية الفائزة في االنتخابات العراقية سرعت حراكها من 
ــتكلف تشكيل  ــكيل الكتلة البرملانية األكبر التي س أجل تش
احلكومة املقبلة، وذلك إثر حتذيرات بدت شديدة اللهجة من قبل 
ــتاني  ــيد علي السيس ــيعي األعلى في العراق الس املرجع الش
ــكيل  ــراع في تش ــأن اإلس ــة اجلمعة املاضية بش ــالل خطب خ
ــن لتنويع  ــر للمتظاهري ــوء األخض ــع إعطائه الض ــة م احلكوم
أساليب احتجاجاتهم“.ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من 
ــادي العامري ودولة  ــات قوله، إن ”كتلة الفتح بزعامة ه مفاوض
ــاً اآلن على  ــوطاً مهم ــة نوري املالكي قطعتا ش ــون بزعام القان

صعيد تشكيل الكتلة األكبر“.

البينة الجديدة / وكاالت
ــاء نظيره  ــتعداده للق ــس االميركي دونالد ترامب اس ــد الرئي أك
اإليراني بدون شروط مسبقة. ونقلت (روسيا اليوم) امس الثالثاء 
ــن  ــتعداده للقاء الرئيس اإليراني حس عن الرئيس االميركي اس
روحاني، بدون شروط مسبقة. وأعلن البيت األبيض، قبل ايام، أن 
الرئيس دونالد ترامب ال ينوي الكشف مسبقا عن التدابير التي 
ــران. وكان ترامب، أعلن في مايو املاضي  يخطط التخاذها ضد إي
ــتركة الشاملة مع إيران،  ــحاب بالده من خطة العمل املش انس
ووعد ليس فقط باستئناف العقوبات القدمية ضدها، بل وفرض 

عقوبات جديدة.
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صحيفة سعودية : 
بغداد / البينة الجديدة

اكد نائب سابق عن ائتالف دولة القانون امس 
ــي احلل  ــية ه ــة السياس ــاء أن االغلبي الثالث
املنسجم مع مطالب املرجعية ضمن املرحلة 
ــية الى صحوة  احلالية، داعيا القوى السياس
ــس الوزراء  ــال لرئيس مجل ــح اجمل ضمير وفس
الختيار كابينته الوزارية بعيدا عن احملاصصة.

ــعداوي إن  ــان الس ــادي موح ــد اله ــال عب وق
ــرب  ــو االق ــية ه ــة السياس ــروع االغلبي مش
ــق بعد خطبة املرجعية النها  واالجنح للتطبي
ــة يكون  ــاء حكومة قوي ــلم لبن ــرق االس الط
ــكل  ــؤول بش فيها رئيس مجلس الوزراء مس
ــا ان النظام  ــن اعمال احلكومة، مبين كامل ع
ــي خطوة صحيحة لكنه بحاجة الى  الرئاس

ــنتني من تعديل  ــد يصل الى س وقت طويل ق
ــتفتاء عليه واملضي بتطبيقه  الدستور واالس
ــريعة  ــول س ــى حل ــوم ال ــة الي ــن بحاج ونح
ــية. ــة السياس ــل بالعملي ــط احلاص للتخب
ــة والتوافقية  ــعداوي ان احملاصص واضاف الس
ــذه احملاصصة اضعفت  وفرض الوزراء ضمن ه
ــس مجلس الوزراء في ادارة  كثيرا من قدرة رئي
ــبة  احلكومة وتلبية متطلبات العمل ومحاس
املتلكئني ضمن الكابينة الوزارية او توجيههم 
ــددا على اننا  ــن خطة عمل واقعية، مش ضم
وبعد التظاهرات الشعبية وخطبة املرجعية 
ان جند صحوة ضمير من القوى السياسية وان 
ــح اجملال لرئيس الوزراء الختيار كابينته  تفس

الوزارية املقبلة بعيدا عن احملاصصة.
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بغداد / البينة اجلديدة
أعلن املتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن امس الثالثاء 
والقنصلية  الدبلوماسية  البعثات  موظفي  بإعفاء  أمر  صدور  عن 
من  العراق  في  تعمل  التي  املتحدة  األمم  ووكاالت  ومنظمات 
(البينة  تلقت  بيان  السفر.وقال معن في  تذكرة  أو  املالية  التأمينات 
األحوال  مديرية  إلى  الوزارة  من  صدر  أمراً  إن  منه،  نسخة   ( اجلديدة 
البعثات  موظفي  كافة  إعفاء  على  ينص  واإلقامة  واجلوازات  املدنية 
الدبلوماسية والقنصلية ومنظمات ووكاالت األمم املتحدة التي تعمل 
في العراق من التأمينات املالية أو تذكرة السفر املنصوص عليها في 
املادة ( ١٨  ثالثا  ب) من قانون إقامة االجانب رقم (٧٦) لسنة ٢٠١٧.
وأوضح معن، أن هذا األمر جاء كون املذكورين غير مشمولني بأحكام 
القانون املذكور استنادا الى أحكام الفقرة (ب) من البند( ثالثا ) من 
املادة(١) منه التي نصت على ان ( ال تسري أحكام هذا القانون على  
الرسميني  والقنصلية وموظفيها  الدبلوماسية  البعثات  رؤساء  ب- 
أفراد  من  فعال  مبسؤوليتهم  هم  ممن  املعتمدين  وغير  املعتمدين 
عائالتهم مع مراعاة مبدأ املقابلة باملثل على أن يزود هؤالء بهويات 

خاصة من وزارة اخلارجية).

  بغداد / البينة اجلديدة
ــار  ــالة الى رئيس الوزراء حيدر العبادي، فيما اش ــة خليجية امس الثالثاء ان اهالي مدينة املوصل وجهوا رس ــرت صحيف ذك
ــي املوصل اصبحت امرا عاديا.وقالت صحيفة العربي اجلديد في تقرير لها ان األوضاع في  ــو مبجلس نينوى ان االتاوات ف عض
ــاعدتهم للتخلص من ممارسات بعض العناصر  ــكان املدينة إلى مخاطبة رئيس الوزراء حيدر العبادي، ملس املوصل دفعت س
ــالة تضمنت انه ال يخفى عليكم (العبادي) حجم التضحيات التي قدمتها القوات األمنية البطلة  االمنية، مبينة ان الرس
ــي املوصل الذين دفعوا الدماء واألموال  ــة حترير املوصل، كما ال يخفى عليكم حجم التضحيات التي قدمها أهال ــي معرك ف
ــب الصحيفة ان من أهم أسباب سقوط  ــالتهم بحس لتحرير مدينتهم من براثن تنظيم داعش. واضاف اهالي املوصل برس
ــيئة، وتصرفات بعض الضباط االمنيني، فضالً عن عمليات االبتزاز املالي التي كانت  املوصل بيد التنظيم كان املعاملة الس
متارس في ذلك احلني، مشيرين الى ان جميع تلك األمور تسببت بهوة واسعة بني القوات االمنية وأبناء املوصل، حتى حدث ما 
حدث، في إشارة إلى سقوط املدينة بيد داعش منتصف العام ٢٠١٤.وتابع االهالي في رسالتهم ان مدينة املوصل االن يفرغ 
منها احلديد الذي خلفته احلرب، من خالل تهريبه إلى إقليم كردستان وبقية مدن العراق، كما ان هناك جهات تسيطر على 
اراضي باالكراه وشرائها مببالغ زهيدة، وابتزاز شاغلي تلك األراضي واألمالك، الفتني الى ان هناك عمليات ابتزاز ملقاولي البناء 

ولألغنياء وأوالدهم، فضال عن عمليات تهريب النفط والوقود إلى كردستان، من أجل خلق أزمة وقود في املدينة.

NO . 3000  . WED .   1 . AUG . 2018السنة الثالثة عشرة العدد (٣٠٠٠) االربعاء ١ / ٨ / ٢٠١٨

lâbÁ@‚b«@äÌÜΩ@›flb◊@kmaâ@…fl@ÚyÏn–fl@Òãbug@Ú«aâå€a@äÌãÎ@|‰fl@Â«@—íÿ€a@NNpbjç@ø@ÚÓib”ä€a@b‰måËuaÎ

ä–é€a@Òä◊àmÎc@ÚÓ€bΩa@pb‰Ófldn€a@Âfl@ÒÜznΩa@·fl¸a@p¸b◊ÎÎ@ÚÓçbflÏ‹iÜ€a@pbr»j€a@Ô–√Ïfl@ıb–«a
·ËnÌb‡ß@ÚÓ‰fl¸a@ÒåËu¸a@Ï«ÜmÎ@¥Ó”aä»€a@ÂÌäÁbƒnΩa@…fl@bË‰flböm@Â‹»m@Â�‰ëaÎ@ø@ÚÓΩb«@Úéç˚fl

بغداد / البينة اجلديدة
ــفت عضو مجلس  كش
واليته  ــة  املنتهي النواب 
زينب ثابت ، عن منح وزير 
الزراعة فالح حسن زيدان 
ــدراء العامني في  احد امل
ــتمرة  الوزارة إجازات مس
رغم هروبه خارج العراق 
ــض  ــرة قب ــدور مذك لص
الوزير  ان  ــة  بحقه، مبين
ــا كامال مع  راتب ــه  مينح
له  ويحول  ــه  مخصصات

خارج البالد.
ــد  ــت إن ”اح ــت ثاب وقال
ــدراء العامني في وزارة  امل
ــارج  خ ــارب  ه ــة  الزراع
ــه  بحق ــادر  وص ــراق  الع
ــاء قبض من قبل  أمر إلق
ــة  القضائي ــلطات  الس
ــي  مال ــاد  فس ــم  بته

وأداري“.
وأضافت أن ”وزير الزراعة 
ــارب  اله ــر  املدي ــح  مين
ــتمرة واحدة  إجازات مس
تلو األخرى أشبه باإلجازة 
ــم مذكرة  رغ ــة  املفتوح
القبض بحقه“، مشيرة 
ــل  ــم حتوي ــه ”يت ــى ان ال
املدير  ومخصصات  راتب 
الهارب خارج العراق كل 

شهر“.
الزراعة  جلنة  ــفت  وكش
ــدورة  ال ــي  ف ــة  النيابي
ــا  واليته ــة  املنتهي
ــن  ــي، ع ــد املاض ،   األح
ــرة  ــاد كبي ــة فس صفق
لصرف أكثر من خمسة 
مليارات دينار بعقد مزور 
وأسماء وهمية لفالحني 

مبحافظة االنبار.

(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

النجف االشرف - فراس الكرباسي
ــيرازي العاملية في  اعلنت مؤسسة االمام الش
ــنطن، عن تضامنها مع املطالب املشروعة  واش
للمتظاهرين في العراق وتدعو االجهزة االمنية 
ــف معهم  ــتخدام العن ــدم اس ــم وع حلمايته
ــة واخلاصة  ــكات العام ــة املمتل ــك حماي وكذل
ــراع  ــة العراقية باالس ــى احلكوم ــددة عل ومش
ــات املواطنني.وجاء في البيان  في توفير احتياج
ستور العراقي  الرسمي للمؤسسة لقد نص الدُّ
ــر للتعبير عن  ــي التَّظاه ــى حق املواطنني ف عل
ــهده بعض مناطق البالد  حرية الراي، وان ما تش
من تظاهرات شعبية مطلبية هي حق دستوري 
ــاة التي  ــم املعان ــن حج ــر ع ــاني للتعبي وانس
يعيشها املواطنون جرَّاء إنعدام أبسط اسباب 
ــبب  ــرة الكرمية وذلك بس ــاة احل ــات احلي ومقوم
ــيون كنتيجة  ــه السياس ــل الذي مني ب الفش
ــري  ــي واالداري املستش ــاد املال طبيعية للفس
ــرك  وت ــهم  بأنفس ــغالهم  والنش ــالد  الب ــي  ف
ــدام الكهرباء  ــبب انع ــعب يتضور أملاً بس الش
ــرب وسوء الصحة والتعليم  واملاء الصالح للش
ــر ذلك.واضاف البيان  ــدام فُرص العمل وغي وانع
ــيرازي العاملية اذ تقف  ــة االمام الش ان مؤسس
ــي يرفعها  ــتورية الت ــى جانب املطالب الدس ال
ــى ان ال يتعرضوا باي  ــرون تهيب بهم ال املتظاه

شكل من االشكال لألمالك العامة واخلاصة وان 
ال يحتكوا بالقوات األَمنيَّة التي من املفترض ان 
ــل حماية االمن العام  ــذل كل جهدها من اج تب
ولة .وتابع البيان  والسلم األهلي ومؤسسات الدَّ
ــذه القوات  ــة ه ــب اخر تدعو املؤسس ــن جان م
ــد املُتظاهرين  نف ض ــتخدام العُ ــدم اس الى ع
ــون  ــلميِّني فهم ابناؤهم واخوانهم يعيش الس
ــباب  املعاناة اليومية جرَّاء النقص احلاد في اس
ــة في بيانها،   ــاة الطبيعيَّة.ودعت املؤسس احلي
ــد األدنى من  ــى تلبية احل ــة العراقية ال احلكوم

ــروعة للمتظاهرين  ــتورية املش املطاليب الدس
ــدة كاملة  ــة اجلدي ــكيل احلكوم ــى حني تش ال
ــر ع وقت ممكن لتعمل جاهدة  الصالحية وباس
على حتقيق كل هذه املطاليب من اجل ان حتظى 
ــعب مرة اخرى.واكدت املؤسسة اننا  بثقة الش
ــي حتقيق ذلك  ــراع احلكومة ف ــان إس ــد ب نعتق
ــني واملتصيدين  ــه املندس ــاب بوج ــيغلق الب س
باملاء العكر ممن ينتظرون اي انفالت أمني إليذاء 
نف  ــم ومنها العُ ــراق بالطرق املعهودة منه الع

واالرهاب.
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وكاالت / البينة اجلديدة 
ــت الهيئة الوطنية للتقاعد  اعلن
ــا قررت عدم صرف  امس االول انه
ــاء  العض ــة  التقاعدي ــب  الروات
مجلس النواب السابقني واعضاء 
ــواب الدورة  ــة الوطنية ون اجلمعي
ــذ حزيران  ــة املنتهية من البرملاني

 ٢٠١٨
ــة احمد  ــام الهيئ ــر ع ــد مدي واك
ــاعدي ان هذا  ــل الس ــد اجللي عب
ــرار  لق ــا  تطبيق ــي   يات ــراء  االج
احملكمة االحتادية القاضي بايقاف 
ــس النواب  ــون مجل ــل بقان العم
ــنة  لس  ١٣ ــم  رق ــكيالته  وتش

ــره في  ــذي مت متريره ونش ٢٠١٨ وال
ــكل  جريدة الوقائع العراقية بش
ــري واثار فضيحة مدوية  شبه س

اغضبت العراقيني قاطبة. 
ــه مبوجب  ان ــاعدي  الس ــاف  واض
القرار الصادر من احملكمة االحتادية 

ــة باالمتناع عن  فان الدائرة ملزم
ــة او  ــات التقاعدي ــليم املرتب تس
ــج املعامالت اخلاصة باعضاء  تروي
مجلس النواب السابقني واعضاء 
ــواب الدورة  ــة الوطنية ون اجلمعي
ــة املنتهية اعمالها اعتبارا  احلالي

من ٣٠ حزيران ٢٠١٨ .
واشار الساعدي ان بامكان النائب 
ــول    ــل دخ ــا قب ــذي كان موظف ال
ــى  ــود ال ــي ان يع ــل البرملان العم
ــابقة مع احتساب  الس وظيفته 
ــراض  الغ ــان  البرمل ــي  ف ــه  خدمت
ــتثناء  باس ــع  والترفي ــالوة  الع

العسكريني والقضاة .

بغداد / البينة اجلديدة
القانون  دولة  ائتالف  عضو  رجح 
الثالثاء،  امس  الصيهود،  محمد 
حال  في  اقتصاديا  العراق  انتعاش 
نوري  اجلمهورية  رئيس  نائب  تسلم 
املالكي رئاسة الوزراء مجددا، معتبرا 
بالشخصية  يتمتع  املالكي  ان 
العراق  انقاذ  من  ومتكن  القوية، 
وقت  في  اقتصادياً  به  والنهوض 
كانت الصادرات النفطية التصل الى 

٢ مليون برميل يومياً.
وقال الصيهود ان ”اجراء مقارنة بني 
سنوات   ٨ خالل  املالكي  حكومة 
سنوات،  ب٤  احلالية  احلكومة  وبني 
احلكومتني  بني  كبيرا  فرقا  سنجد 

بهما“،  احاطت  التي  الظروف  رغم 
مبينا أن ”حكومة املالكي استلمت 
عراقاً غير آمناً، واستطاعت ان تبني 
ان  كما  واستقرارا،  امنا  وحتقق  دولة 
املوازنات آنذاك سميت انفجارية في 
مليوني  الى  تصل  لم  صادرات  ظل 
برميل يومياً، واليوم وصلت الصادرات 

الى نحو ٤ ماليني برميل“.
الزالت  اليوم  ”البطالة  أن  وأضاف، 
في  معدومة،  شبه  واخلدمات  كبيرة 
املشاريع  مئات  هناك  كانت  حني 
احلالية،  احلكومة  قبل  االستثمارية 
للفرد  املعيشي  املستوى  ان  كما 
اختلف بشكل كبير في ظل احلكومة 
العراق  ”انتعاش  مرجحاً  السابقة“، 

الصادرات  زيادة  ظل  في  اقتصاديا 
املالكي  تسلم  لو  فيما  النفطية 

سدة احلكم مرة اخرى“.
وعلي صعيد اخر 

كشف النائب السابق علي البديري , 
امس الثالثاء, عن وجود ضغوط دولية 
في  املنتدبني  القضاة  مجلس  على 
إعادة  اجل  من  االنتخابات  مفوضية 
البرملان,  الى  اخلاسرين  النواب  بعض 
االنتخابات  نتائج  إعالن  ان  مبينا 
مرهون بصعود رئيس مجلس النواب 

سليم اجلبوري الى البرملان.
دولية  ”جهات  إن   ، البديري  وقبال 
متواصل  بشكل  تضغط  وإقليمية 
املنتدبني  القضاة  مجلس  على 

ومفوضية االنتخابات من اجل تغيير 
النواب  بعض  لصالح  النتائج  بعض 

اخلاسرين“.
النواب  مجلس  ”رئيس  ان  وأضاف 
شخصية  أكثر  هو  اجلبوري  سليم 
النواب خالل  للعودة جمللس  مرشحة 
عمليات العد والفرز اليدوي وستكون 
إعالن النتائج مرهونة بفوزه للتهيئة 

للوالية الثانية له“.
والفرز  العد  ”نتائج  أن  البديري  وتابع 
معظمها  مطابقة  تظهر  اليدوي 
السياسية  الكيانات  بعض  ان  اال 
ارتفعت حصتها في االنتخابات دون 
تلك  أين جاءت  من  اآلخرين  يعلم  ان 

األصوات“.
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 بغداد / البينة اجلديدة
قيامها  الثالثاء،  امس  النفط  وزارة  قررت 
باجلهد  الغازي  املنصورية  حقل  بتطوير 
مقمق   ١٠٠  -٧٥ الستثمار  الوطني، 
خفض  في  سيسهم  انه  مبينة  باليوم، 
نسبة االستيراد اخلارجي من وقود الغاز.
بيان  في  اللعيبي  جبار  النفط  وزير  وقال 
لها تلقت ( البينة اجليددة ) نسخة منه 
بوضع  الوطنية  الشركات  الى  أوعز  انه 
املنصورية  حقل  لتطوير  عاجلة  خطة 
الغازي باجلهد الوطني، بعد تلكؤ وفشل 
في  املباشرة  من  األجنبية  الشركات 
ضمن  عليها  احيل  الذي  احلقل  تطوير 
جولة تراخيص تطوير احلقول الغازية عام 
الوزارة وضعت  ان  اللعيبي  .وأضاف   ٢٠١٠
ضمن أولويات مشروع تطوير احلقل على 
مليون  مقمق   ٧٥-١٠٠ كمية  استثمار 
غضون  في  باليوم  قياسي  مكعب  قدم 
 ٣٢٥ كمية  استثمار  الى  وصوال  عام، 

مقمق مليون قدم مكعب قياسي باليوم، 
خالل السنوات املقبلة، مؤكدا ان الوزارة   
من  املتلكئة  العقود  احالة  في  تتردد  لن 
الشركات  الى  األجنبية  الشركات  قبل 
والقدرة  اخلبرة  متتلك  التي  الوطنية 
كلفة. بإقل  مماثلة  اعمال  تنفيذ  على 
الوزارة  بإسم  املتحدث  قال  جهته  من 
من  احلر  الغاز  أستثمار  ان  جهاد  عاصم 
فيها  يقدر  الذي  الغازي  املنصورية  حقل 
االحتياطي من الغاز احلر باكثرمن ٣ مليار 
مليون قدم مكعب قياسي خطوة مهمة 
الغازية  الثروة  من  جديدة  كمية  إلضافة 
ان  مبينا  الوطني،  االنتاج  معدل  الى 
بتغطية جزء كبير  االستثمار سيسهم 
من احتياجات محطة املنصورية الغازية 
وخفض  الكهربائية،  الطاقة  لتوليد 
وقود  من  اخلارجي  االستيراد  نسبة 
للخزينة  الصعبة  العملة  وتوفير  الغاز 

االحتادية،
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ــي حدد زعيم التيار الصدري السيد مقدى الصدر امس  ــأن السياس وفي الش
ــة منها ان يكون والء الكتل واالحزاب للعراق اوال  روابط عدة للحكومة املقبل
ــون املناصب احلكومية وفقا للمحاصصة الطائفية واكد الصدر انه  وان التك

سيقاطع اي حتالف او برنامج حكومي مالم يكن ضمن االطار الوطني .
ــي امس مع امير  ــس اجلمهورية نوري املالك ــر بحث نائب رئي ــي صعيد اخ عل
ــتجدات االوضاع في املنطقة  دولة الكويت صباح االحمد اجلابر الصباح مس
ــى امس بامير الكويت وجرى خالل اللقاء  ــر مكتب املالكي ان االخير التق وذك
استعراض العالقات الثنائية بني البلدين في مختلف اجملاالت وسبل تعزيزها 
ــة واجلهود املبذولة جتاهها  ــتجدات االوضاع في املنطق اضافة الى بحث مس
ــي وقت جدد امير الكويت  ــاد املالكي مبواقف الكويت الداعمة للعراق ف واش

وقوف بالده الى جانب العراق .
ــن محافظاتنا  ــهدها عدد م ــعبية التي تش ــرات الش ــى صعيد التظاه وعل
العراقية للمطالبة بتامني اخلدمات االساسية وقد طالبت جلنة حل النزاعات 
العشائرية املسؤولني في البصرة بالنزول الى الشارع واالستماع الى مطالب 
الناس وتقول مصادر ان القوات االمنية ازالت امس خيمة املعتصمني من امام 
مبنى محافظة البصرة وطالبتهم بفض اعتصامهم في حني اكد املتظاهرون 
ــية وانه  ــن اجلميع ويوفر لهم اخلدمات االساس ــم يطالبون بوطن يحتض انه
الميكنه حتقيق ذلك اال بتغيير الدستور والعملية السياسية وواصل احملتجون 
ــركات النفطية في البرجسية غرب البصرة اعتصامهم احتجاجا  قرب الش
على عدم تنفيذ مطالبهم في الوقت الذي اكد مركز االعالم االمني ان احلياة 
ــغب  ــتقرة امنيا وال توجد اي انتهاكات او حاالت ش في البصرة طبيعية ومس
ــف باقالة  ــائر ووجهاء النج ــيوخ عش ــروج البعض في وقت طالب ش ــا ي كم
ــاد  ــخصية من خارج االحزاب احلاكمة وفتح ملفات الفس احملافظ وتعيني ش
ــتقلة وتدقيق حسابات مطار النجف منذ افتتاحه  كما طالبوا بهيئات مس

وتعيني ادارة مستقلة له ومنع اعالنه كفرصة استثمارية .
ــراق املال العام واقالة  ــدين وس وفي املثنى طالب املتظاهرون مبحاكمة الفاس
ــم عدد كبير من احملتجني  ــاء احلكومة احمللية في احملافظة في وقت انض اعض

اجلدد الى خيمة االعتصام في املثنى .. 

 الكويت / وكاالت  / البينة اجلديدة
كل  من  آب  من  الثاني  في  الكويتيون  يحيي 
ا على الغزو العراقي  عام، ذكرى مرور ٢٨ عامً
الدوام  على  يتذكرون  حيث  الكويت،  ل دولة 
ضحايا  من  خلفته  ملا  األليمة  الذكرى  هذه 
وأسرى، وسط تباين في اآلراء جتاه البلد اجلار 
بأكمله  العراقي  الشعب  يُحمل  من  بني 
مسؤولية ما حدث، وبني من يقصر املسؤولية 

على النظام العراقي السابق.
الغزو  على  املرة  هذه  احلديث  يقتصر  ولم 
حلول  بسبب   ،١٩٩٠ عام  للكويت  العراقي 
ذكراه، وإمنا جاء التصعيد من قبل الكويتيني 
السفير  بها  أدلى  تصريحات  بسبب 
حول  الهاشمي،  عالء  الكويت  في  العراقي 
لدى  غضبًا  أثار  الذي  األمر  الغزو،  تسمية 
الكويتيني نوابًا وأكادمييني ونشطاء، واصفني 

التصريحات بـاالستفزازية.
إحدى  مع  له  لقاء  خالل  الهاشمي،  وطالب 
الصحف احمللية الكويتية، بتغيير وصف الغزو 

واإلعالمية  الكويتية  الدراسية  املناهج  في 
الصدامي،  الغزو  إلى  العراقي  الغزو  من 
معلالً طلبه بعدم رضا الشعب العراقي عن 
غزو الكويت، وذلك خللق التسامح والتقارب 

في كافة النواحي بني البلدين.
وأثارت تصريحات السفير الهاشمي استياءً 
ا لدى الكويتيني الذين طالبوا بالدهم  شديدً
بالرد عليها، وعدم السماح له بالتدخل في 
شؤون البالد الداخلية، وسط تأكيد على أن 
وصف الغزو العراقي، هو الوصف الوارد في 

القرارات الدولية.
واعتبر النائب الكويتي عبد الكرمي الكندري، 

الكويتيني  ذاكرة  في  وآثاره محفورة  الغزو  أن 
إليه،  تتطرق  دراسية  مناهج  مجرد  وليست 
وآثاره  للكويت  العراق  غزو  ان  الى  مشيرا 
رّس في مناهجنا فقط، بل  ليست عبارات تُدَ
ر  وستُحفَ عاصرها،  من  بذاكرة  محفورة  هي 
وزارة اخلارجية  بذاكرة األجيال املقبلة، وعلى 
العراقي  السفير  لتصريحات  التصدي 

االستفزازية وتَدخله في شؤون الكويت.
عبيد  الكويتي  السياسي  الناشط  ووجه 
سعادة  قائالً  السفير  إلى  كالمه  الوسمي 
العراقي،  الغزو  تسمية  إن  العراق  سفير 
عن  صادرة  دولية  بقرارات  الوارد  التعبير  هو 
هذه  أعطاها  الذي  الدولي  األمن  مجلس 
ا لتقدير السلطات في  التسمية، وليس راجعً

الكويت، الفتا الى انه ليس بإمكان الكويت 
لم  لسفير  مجاملة  الدولية  الشرعية  جتاوز 

يكلف نفسه قراءة قرارات متصلة بعمله.
صفاء  الكويتية  النائبة  صعدت  حني  في 
سيظل  قائلة  تصريحاتها،  في  الهاشم 
الغزو العراقي الغاشم، لم ننس ولن نسامح 
.. جمرة أسرانا وشهدائنا، وجمرة خيانة اجلار 

للجار لن تنطفئ في قلوبنا.
الغامن  الكويتي وليد عبد اهللا  الناشط  وتابع 
من  بدالً  العراق،  سفير  يا  السياق،  ذات  في 
ونزّل  الوقح قف على رجليك،  التصريح  هذا 
للشهداء  متجددًا  اعتذارًا  وقدم  رأسك، 
واملفقودين رحمهم اهللا،  الكويتيني واألسرى 
البائد  العراقي  النظام  جرائم  على  وتأسف 
ضد الكويت، وطالب حكومتك بتدريس هذه 
لتتعظ  التعليمية  مناهجها  في  اجلرائم 

األجيال العراقية.
يختلف  الكويتي  الرسمي  املوقف  أن  يذكر 
عن املوقف الشعبي، حيث تعتبر الكويت أن 
الشعب العراقي لم يكن صاحب قرار الغزو، 
إال أن هذا لم يغير من املوقف الشعبي، حيث 
ما زال العديد من الكويتيني يحملون الشعب 
مستذكرين  الغزو،  عن  املسؤولية  العراقي 
األبرياء  بأرواح  أودت  التي  ونتائجه  تفاصيله 
والعالم  اخلليج  في  التاريخ  مسار  وغيرت 

العربي بأكمله.
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اإللـــيــــزيـــــــــــه و «غــــالديــــــــوب»

NO.3000.WED.1.AUG.2018 العدد (٣٠٠٠) االربعاء ٨/١/ ٢٠١٨ 

ــعب  ــكن داخل اغلب ابناء الش      االلم كائن مخيف يس
ــن االبناء والذرية  ــراء والتابعني لهم م ــن احملرومني والفق م
ــة مرتبطة  ــرارة العراقي ــب غيرهم واحل ــت بذن ــي ابتلي الت
ــعب وعروقه أما البعض فبارد  بالغيرة املتدفقة بدماء الش
ــذه الوجوه الغاضبة على  ــج وفيه عرق ال ينتمي له كالثل
ــاخنا نتيجة  ــات . العراقي يفضل الطعام س ــردي اخلدم ت
ــعوب لكن الصورة التي  ــه الثورية عكس بقية الش طباع
ــيئة جدا حتى كلمة  نقلها البعض عن العراقي كانت س
ــض تدحضها املظاهرات  ــي يرددها البع ــعليه) الت (اني ش
ــة الى صوت املرجعية  ــوات التي تعالت معها اضاف واالص
ــد البعض هزة اقوى  ــرف . هل يري ــا في النجف االش العلي
من هدير الشعب ؟ ملاذا هذه الفوضى السياسية العارمة 
ــتؤول االمور الحقا ؟ التعامل  ــباب وكيف س ؟ ماهي االس

ــاكل ليست  مع املش
ــن  م ــب  يج ــا  كم
وكأن  ــيني؟  السياس
ــض ال يعرف من  البع
ــيئا  ش ــة  السياس
ــي االموال  ــوى جن س
ــت  ــة كان ــاي طريق ب
ــت غير  ــى وان كان حت
مشروعة وبهذا ضاع 
االخضر بسعر اليابس 
ــني  العراقي ــب  قل  .
ــم يجد من  النابض ل

ــتمرة وبيوت الطني ما  يحبه او من يصغي لصرخاته املس
ــوارع القدمية تالمس أرجل املارة بكل  زالت شامخة والش
أريحية وما من طبيب يشفي التشققات التي آملت االرض 
ــعب مولود واحلرارة تشتعل  من زحف الرمال القاتلة . الش
فيه حتى حزنه احلار كان بلسما جلراحه العميقة وصوت 
الناي القادم من االهوار يروي قصة شعب قتلته السياسة 
واحملاصصة التي ما زال البعض متمسك بها حد النهاية . 
لم نر صرحا عامرا منذ مدة طويلة كل التي شاهدته اعني 
العراقيني هو الدماء والدمار وتصريحات لشركات اجنبية 
متص نقودنا التي حتتاج الى طباعة جديدة فصورة احلسن 
ــان مكانه فلو وضعوا  ــن الهيثم تبكي حيث صار احلص اب
احلصان يسارا والعالم العراقي ميينا او صورة ميتطي فيها 
ــل بكثير فحتى علماؤنا  ــان االبيض لكان االمر افض احلص

ماتوا من جديد وكأنهم لم يكونوا عراقيني أبدا.

ú»j€a@ÒÖÎäiÎ@âbßa@k»í€a@%c

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

قلب العراقيني النابض لم 
يجد من يحبه او من يصغي 
لصرخاته اِّـستمرة وبيوت 
الطني ما زالت شامخة 
والشوارع القديمة تالمس 
أرجل اِّـارة بكل أريحية

من هو ألكسندر بيناال؟
قضية بيناال التي كشفت عنها صحيفة 
ــري خلف  ــا يج ــرى م ــا ن ــد جعلتن لومون
ــي اإلليزيه. حيث تبني أن أحد  الكواليس ف
معاوني إميانويل ماكرون ليس أكثر من أزعر 
ــرطة، قام  ــي متنكر في زي رجل ش بلطج
بضرب اثنني من املتظاهرين في اليوم األول 
من أيار- مايو، واضعا شارة الشرطة، وحامال 
جهاز اتصاالت خاص بالشرطة الداخلية. 
وقد استفاد من « محسوبيات غير نزيهة» 
ــب تعبير احملافظ ميشيل دلبوش. ، بحس
ــكل اآلن  ــياء يش ــن األش ــب م ــذا اجلان ه
ــي وٌجه فيه االتهام  موضوع حتقيق قضائ
خلمسة أشخاص، إضافة إلى حتقيق إداري 
.(IGPN) من قبل الهيئة العامة للتفتيش
ــذا البلطجي أبعد ما يكون عن  وتبني أن ه
ــه كان بالفعل  ــاون غامض، ألن مجرد متع
«نائب مدير مكتب رئيس اجلمهورية». وقد 
ــبات عديدة، سواء  ــه في مناس رافق رئيس
العامة أو اخلاصة، وكان لديه نسخة ثانية 
ــي للرئيس. وقد مت  ــن مفاتيح املنزل الثان ع
ــالح  منحه أيضا رخصة دائمة حلمل الس
ــة بالضبط؟).  ــبب وظيفته (أي وظيف بس
نح سيارة رسمية ذات أضواء مبهرة  كما مٌ
ــة دخول إلى  ــن؟). كان يحمل بطاق (من م
ــفر  ــات اجلمعية الوطنية، وجواز س جلس
دبلوماسي، والتمتع بسرية الدفاع (ملاذا؟).
ــس التي مثلت، حتت  ــا لنقابات البولي وفق

ــم، أمام بعثة تقصي املعلومات في  القس
ــي الرئيس هذا،  ــيوخ، بلطج مجلس الش
ــر  ــبة لعناص ــب بالنس ــي بالرع كان يوح
ــرطة. لم يكن يتردد في تهديد وإهانة  الش
كبار ضباط الشرطة والدرك، وكان يسمح 
ــر لهم.كان يحضر  ــه بتوجيه األوام لنفس
ــي وزارة الداخلية، وفي مقر  االجتماعات ف
ــرطة مصحوبا «مبخبرين». كما  قيادة الش
ــاب اإلليزيه.  ــد « حراس» حلس ــام بتجني ق
ــة نفى نفيا  ــب رئيس اجلمهوري لكن مكت
قاطعا جميع هذه االتهامات.يقول الرئيس 
ــاال قد خانه وأنه  ــندر بين ماكرون أن الكس
ــه بتعليق وضعه ملدة  ــاء على ذلك عاقب بن
ــر يوما من دون راتب وأنه أعاد  خمسة عش
ــك، لم يتم  ــب أدنى.ومع ذل ــه مبنص تعيين
ــباب «تقنية».  تطبيق العقوبة املالية ألس
ــة  ــاال مبرافق ــام بين ــى ذلك،ق ــة إل باإلضاف

ــد بضعة أيام فقط  ــس مرة أخرى، بع الرئي
بسبب نقص العناصر، كما لو أن شيئا لم 
ــاور أي من املسؤولني القلق  يحدث.لم يس
ــة، وال حتى وزير الداخلية،  عن أمن الرئاس
ــم بالرئيس، على  ــاق الدائ من هذا االلتص
ــى إطالع على  ــم كانوا عل ــم من أنه الرغ
ــن أيار- ــوم األول م ــرب في الي ــة الض حادث
ــؤال الذي  ــر حقيقة الس مايو.هذا مايفس
ــان املنضوين في جلنة  طرحه أعضاء البرمل

التحقيق:ـ
ــزءا من جهاز  ــندر بيناال ج هل كان الكس
ــرك بأوامر من الرئيس  ــرطة موازي، يتح ش
ــا  ــون واضح ــب أن يك ــرون فقط؟يج ماك
ــي، ال  ــتوري الفرنس ــه في النظام الدس أن
ــلطة على  ــس اجلمهورية أي س ــك رئي ميل
ــلطة احلكومة  ــي حتت س ــي ه اإلدارات الت
ــخصي يضمنه  ــه الش ــا. وأن أمن لوحده
ــؤولون مدنيون وعسكريون. وفي حال  مس
ــك جهازا أمنيا حتت أوامره  كان الرئيس ميل
اخلاصة، يغدو من الصعب السيطرة على 
ــن «اخالء  ــتفيد م ــاز، ألنه يس ــك اجله ذل
املسؤولية» املمنوحة للرئيس طيلة واليته 
ــتة أيام من الصمت،  ــتورية.وبعد س الدس
خاطب رئيس اجلمهورية مؤيديه اجملتمعني 
ــي أنه، حتى مؤيدوه، كانوا  في حفلة. ونس
ــهم، لكنه  ــئلة على أنفس يطرحون األس
ــهم ضد أعدائه الذين  لم يتوان عن جتييش
ــه.  ــن القمل في رأس ــون التفتيش ع يبغ

ــن قبل نائب  ــرض للخيانة م ــال انه تع وق
ــه الزعيم  ــاص. وادعى أن ــر مكتبه اخل مدي
األوحد للبالد، وبالتالي «املسؤول» الوحيد 
ــي الواقع  ــي االختيار (ف ــذا اخلطأ ف ــن ه ع
ــأ).كان هذا  ــد لهذا اخلط ــب الوحي ، املرتك
ــا. لكنه لم  ــاب جميالً للغاية ورقيق اخلط
ــؤال املطروح.ألنه قبل كل  يجب على الس
ــني، من خالل  ــل البرملاني ــيء، أعاق عم ش
ــتجوابهم من  ــخاص املراد اس إعفاء األش

التحدث بالتفصيل، ألن الرئيس فقط هو، 
ــي نهاية واليته  ــيكون ف أو باألحرى، من س

الدستورية «مسؤوال».
انصرفوا، ال يوجد ثمة 

شيء لرتونه!
ــرب البرملانيون بالفعل من جراء  لقد اضط
ــهادة خطية حتت القسم ملدير النظام  ش
ــرطة آالن جيبالن،  ــادة الش ــي قي ــام ف الع
ــات االليزيه ... قبل أن  تتناقض مع تصريح
ــدل أقواله في اليوم التالي. ثم من جراء  يع
ــمي ملنصب  التناقضات بني الوصف الرس

ــباب الظاهرة في  ــندر بيناال، واألس ألكس
ــالح،  قرار احملافظة، الذي يخوله حمل الس
ــه أنه لم  ــالن اإلليزي ــن خالل إع ــى م أو حت
يكن لديه شقة وظيفية، وهو ما يتناقض 
ــي، حني غير  ــه الضريب ــع تصريح أيضا م
ــو املاضي  ــي ٩ متوز- يولي ــكنه ف عنوان س
إلى ثكنة بولفار برانلي. ناهيك عن سرقة 
ــرطة  ــرطة فيديو املراقبة في مقر الش أش
ــندر بيناال،  ــي باريس، بالنيابة عن ألكس ف

ا كامالً  ــت يومً ــو التي غط مقاطع الفيدي
ــاهدها العديد من  ــث ش ــي اإلليزيه، حي ف

املتعاونني.
فرضية «غالديو ب»

ــدة، أن مهمة  ــذه األعم ــرنا في ه لقد نش
ــاء معادل فرنسي  ــيد بيناال هي إنش الس
ــم في نفس  ــة، يض ــرات األمريكي للمخاب
ــة الرئيس، ومكافحة  الوقت مهمة حماي
ــات يتناقلها زمالؤنا  اإلرهاب، وهي معلوم
ــت احلالي، لكن من  ــى حد كبير في الوق إل
دون اإلشارة إلينا.وزير الداخلية، الذي صرًح 
ــة، مقتنع بأن  ــأن ال علم له بهذه القضي ب
ــزة األمنية في قصر  ــكيل األجه إعادة تش
ــن القصد منه اإلفالت من  االليزيه، لم يك
التسلسل الهرمي املتعارف عليه. نأمل أال 
ــذا املوضوع أيضا. يكون قد مت تضليله به

ــع ذلك، الزلنا نتذكر أن الواليات املتحدة  وم
ــالل احلرب  ــأتا خ ــة املتحدة، أنش واململك
ــاء، أجهزة  ــع دول احللف ــي جمي ــاردة، ف الب
ــوفيتي من  مخابرات ملكافحة النفوذ الس
دون علم املؤسسات الوطنية. هذا النظام 
ــتاي  ــم «س ــني باس ــدى املؤرخ ــروف ل مع
بيهايند» ولدى عامة اجلمهور باسم الفرع 
اإليطالي، غالديو. وهو يدار في جميع أنحاء 
ــل وكالة  ــترك من قب ــكل مش العالم بش
ــرات  واخملاب  ،CIA ــة  املركزي ــتخبارات  االس
ــة  ــة مكافح ــر رابط ــة MI٦ عب البريطاني
ــي  ــة WACL))، [٣] إال ف ــيوعية العاملي الش
ــمال األطلسي  أوروبا حيث يتولى حلف ش
ــبكة اخملابراتية.كان املديرون  إدارة هذه الش
ــبكة،  ــيون لهذه الش التنفيذيون الرئيس
ــتاي بيهايند (أي القادرين على التحول  س
ــرية في حالة الغزو السوفييتي)  إلى الس
كان  إذا  ــازي.  الن ــع  للقم ــابقني  س ــادة  ق
ــيون يعرفون أن كالوس باربي، قائد  الفرنس
ــتابو في  قوات األمن اخلاصة ورئيس الغس
ــتاي  ــبكة س مدينة ليون، أصبح رئيس ش
ــي غيفارا،  ــي بوليفيا ضد تش ــد ف بيهاين
فهم يجهلون على سبيل املثال أن مفوض 
الشرطة في باريس، العميل موريس بابون، 
ــق مائة جزائري في  الذي ارتكب مجزة بح
١٧ أكتوبر ١٩٦١، هو أحد قادة الشبكة في 
ــا ضد جبهة التحرير الوطني. وهنا  فرنس
ــا أن نتذكر  ــق حيث أعيش، علين في دمش
 ،SS أن ثمة ضابط آخر من اخملابرات النازية
ــكر درانسي، الويس برونر، قد  ومدير معس
دسته سي.آي.ايه CIA واخملابرات البريطانية 
M١٦مستشارا في جهاز اخملابرات السورية، 
ــزالق نحو  ــن االن ــن البالد م ــالد م ــع الب ملن
املعسكر السوفياتي. وقد مت اعتقاله بأمر 
ــد فور وصوله إلى  ــار األس من الرئيس بش
السلطة.وفي فرنسا، حني انقلبت ستاي 
بيهاند ضد فرنسا، متهمة إياها بالتخلي 
ــت انقالبا  ــوفييت، نظم ــن اجلزائر للس ع
ــري  لت (منظمة اجليش الس عام ١٩٦١ وموً
ــول إلى احتواء  ــا دفع الرئيس ديغ OAS)، مم
ــيا  ل منهم ميليش ــكً بعض عمالئها، وش
.(SAC جهاز العمل املدني) :ضد امليليشيا

ــت  ــى الرغم من املظاهر، إال أنها ليس وعل
مجرد حكايات قدمية : فالعالم السياسي 
ظل حتى اآلن يضم شخصيات تنتمي إلى 
شبكة ستاي بيهايند، منهم على سبيل 

املثال، الرئيس احلالي للمفوضية األوروبية، 
جان كلود يونكر، الذي كان رئيسا لغالديو 
في لوكسمبورج.بالطبع، لم تعد عمليات 
االغتيال والتعذيب متارس في القرن الواحد 
والعشرين، مثلما كانت متارس في السابق، 

صار يكفي نزع.
JPEG - ٢١٫٢ كيلوبايت

 En» ــارش  آمن ــزب  لـح ــام  ع ــني  أم أول  إن 
ــط  ضاب ــاكر،  ش ــك  «لودوفي  «!marche
ــض  ــة DGSE. ومبح ــرات اخلارجي ــي اخملاب ف

املصادفة، كان قد وظف كحارس شخصي 
للمرشح اميانويل ماكرون وهو صديق جواد 
بن داود، «ضيف داعش». وهو حاليا مكلف 
ــاوز» قوة  ــث « جت ــي االليزيه حي ــة ف مبهم

ــريع ملكافحة اإلرهاب بقيادة  التدخل الس
ــكيه دو فلوريان.املصداقية  ــظ بوس احملاف
ــخص عبر وسائل االعالم. خاصة  عن الش
ــمه االحتاد  ــيء اس ــد هناك ش ــه لم يع أن
السوفياتي، وبالتالي لم يعد هناك ستاي 
بيهايند.لكن املوظفني الذين كانوا بحوزة 
الشبكة الذين مت جتديدهم، مت استيعابهم 
من جديد. هناك أدلة كثيرة تثبت أن هؤالء 
ــوفييت في  ــالء قادوا اجلهاد ضد الس العم
ــيا، إلى حد  ــتان، ثم اآلن ضد روس أفغانس
ــب التحقيقات  ــميتهم من قبل مكت تس
ــذه  ه ــة  فعالي ب.إن  ــو  غالدي ــي،  الفيدرال
ــط املوسع»  ــبكة في «الشرق األوس الش
على مدى األعوام السبعة عشر املاضية، 
ــى أي برهان.على  ــاج إل ــح اليحت ــر واض أم
ــألة مكافحة  ــد، كانت مس ــه التحدي وج
ــد على  ــه - تعتم ــب ب ــاب - أو التالع اإلره
ــرات الذي  ــدة، وجهاز اخملاب ــات املتح الوالي
ــده االليزيه.الغريب في األمر أن قوة  كان يع
التدخل السريع التابعة للقصر اجلمهوري 
ــة اإلرهاب، يديرها احملافظ  املعنية مبكافح
ــكه دو فلوريان، جتاوزتها «خلية»  بيير بوس
ــدى رئيس  ــى مكلف مبهمة ل ــد بها إل ه عُ
ــة، األميرال  ــس اجلمهوري ــة أركان رئي هيئ
لوبينيون  ــة  ا لـصحيف ــار روجل.ووفقً بيرن
ــة،  مبهم ــف  املكل ــذا  ه ــإن  ف  ،L’Opinion
ــاال، هو  ــنيً بين ــذي ع ــاكر، ال ــك ش لودوفي
ــي اإلدارة العامة لألمن  ــابق» ف ضابط «س
ــا  ــر هن ــق األم ــي DGSE [٩].ال يتعل اخلارج
مبقارنة بني ألكسندر بيناال وموريس بابون، 
ــة أنه عنصر  ــاؤل عن إمكاني ولكن بالتس
في قوة قمع غير قانونية يجري تشكليها 

حاليا في أوروبا.
من الذي فجر قضية بيناال؟

ــكوى  من الواضح جداً أنه في غياب أية ش
ــن ضحايا بيناال، ونظرا لصعوبة التعرف  م
ــة  ــو املتعلق ــرطة الفيدي ــي أش ــه ف علي
ــم تصبح  ــذه احلالة ل ــه، فإن ه بانتهاكات
ــوي.كان على  ــكل عف ــذا بش ــة هك علني
األشخاص الذين جعلوه ينفجر أن يكونوا 
ــحب على  ــذا ينس ــالع جيد، وه ــى اط عل

ألكسندر بناال، مثلما يعني أيضا حالة.
JPEG - 47.9 كيلوبايت

ــتقر املستشار السابق لدونالد ترامب،  اس
ــل مبهمة  ــوه في بروكس ــتيف بانون لت س
ــال ميركل  ــرون، وأجني ــل ماك ــرد إميانوي « ط
ــائدة  وكأنهما لعبة بولينج».االرتباك الس
ــمي  ــم الرس ــن وضعه ــه. لك ــي اإلليزي ف
ــى الكتمان.يفكر الواحد على  أجبرهم عل
ــي اإلدارة العامة لألمن  ــؤولني ف الفور مبس
ــة اخملابرات  ــي مديري ــي (DGSI) أو ف الداخل
ــتحيل  وأمن الدفاع (DRSD).ليس من املس
أن يكون بعض ضباط الشرطة قد منحوا 
ــرطة،  ــاال صفات ضابط ش ــندر بين ألكس
ــتغلها في ذلك اليوم من ١ أيار-مايو.  فاس
ــي فخ.لم نعد  ــذا يكونوا قد أوقعوه ف وبه
ــه الذي كانت عليه احلرب  في الوضع نفس
ــذه القضية ال  ــرب اجلزائرية. ه الباردة واحل
 .le SAC ــل املدني ــة لها بجهاز العم عالق
لم يسع الرئيس ماكرون إلى حماية البالد 
ــون. بل  ــاك القان ــيا عبر انته ــن ميليش م
نحن على العكس في حالة مواجهة بني، 
ــيا والواليات  ــة، التحالف بني روس من جه
املتحدة، ومن جهة أخرى، الدولة العميقة 
العنان  التي أطلقت  ــونية،  األنغلوسكس

لنفسها ضد الرئيس ترامب.

* مفكر وكاتب فرنسي

قام بيناال بمرافقة 
الرئيس مرة أخرى 
بعد بضعة أيام 
فقط بسبب نقص 
العناصر كما لو أن 
شيئا لم يحدث

ال يملك رئيس الجمهورية أي سلطة على اإلدارات التي هي تحت سلطة  
الحكومة لوحدها وأن أمنه الشخصي يضمنه مسؤولون مدنيون وعسكريون

ماكرون

جيبالن

بيناال

شهدت الدول املوالية 
للواليات املتحدة، 
خالل احلرب الباردة، 
ماضيا دمويا من 
القمع غير القانوني 
والسري. وإذا كان 
من الواضح أن هذا 
النظام قد مت تفكيكه 
تدريجيا في أوروبا، 
إال أنه لم يتوقف أبدا 
في «الشرق األوسط 
املوسع»، لكن ثمة 
حتوالت طرأت عليه. 
تصرفات االليزيه في 
سياق قضية بيناال، 
تشير إلى احتمال أن 
هذه القصة لم تنته 
بعد.على الرغم من أن 
اجلميع رأوا ألكسندر 
بناال يرافق رئيس 
اجلمهورية، تقريبا في 
كل مكان، إال أنه لم 
يكن مسؤوالً بأي حال 
عن سالمته. إذن، ماذا 
كانت وظيفته؟

* تيريي ميسان
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بغداد / البينة اجلديدة
شاكر  املهندس  من  مبتابعة 
استثمار  هيئة  رئيس  الزاملي 
في  العمل  يتواصل  بغداد 
اليمامة  مدينة  مجمع  انشاء 
السكني الواقع في حي العدل 
حلي  املركزية  االسواق  بجوار 
العدل وأكد رئيس الهيئة على 
االستثمارية  املشاريع  أهمية 
السكنية لسد العجز احلاصل 
من  احليوي  القطاع  هذا  في 
مناسب  سكن  توفير  أجل 

جلميع العراقيني ،
بتركيب  العمل  ويتواصل 
املرحلة  لعمارات  الزجاج 
الرئيسي  الناقل  وربط  االولى 
واخلط  الصحي  الصرف  ملياه 
الكهربائي  للتيار  الرئيسي 

اجملاورة  باملنطقة  الطريق  وربط 
الطرق  فرش  بإعمال  واملباشرة 
باالسفلت داخل اجملمع واكمال 
واصبحت  الداخلية  االنهاءات 
اآلن ٢٨٠ شقة جاهزة للتسليم 
امانة  جهود  وبإنتظار   ١٠٠ ٪ 
بغداد بربط خط اجملاري باخلط 

الرئيسي  . 
عمارة   ٢٨ من  املشروع  يتكون 
سكنية (٧) عمارات بواقع (١٠) 
طوابق (G+٩) نوع A و(١٣) عمارة 
 (C) نوع  عمارات  و(٨)   (B) نوع 
بواقع (٧) طوابق (٦ +G) وتكون 
موزعة  السكنية  الوحدات 
سيوفر  وحدات   (٤) طابق  لكل 

املشروع كافة اخلدمات 
* مصاعد 

*كهرباء على مدار ٢٤ ساعة 

*غاز انابيب 
* تكييف منفصل لكل شقة 

*حراسة امنية 
*باركات 

* مالعب اطفال وكبار 

* متنزهات 
* مول جتاري واسواق 

*مركز طبي 
* خدمات تنظيف ورفع نفايات

?ÿé€a@Úflb‡Ó€a@Ú‰ÌÜfl@…‡©@ıbí„a@ø@›‡»€a@›ïaÏm@ÖaÜÃi@âb‡rnça@Ú˜ÓÁ

بغداد / البينة اجلديدة
أعلنت مديريَّة حتقيق البصرة في هيئة النزاهة، 
ــط مواد  ــا من ضب نه ــن متكُّ ــاء، ع ــس الثالث ام
ــتخدم للفحوصات اخملتبرية مستوردة منذ  تس
ــتخدامها حتى اآلن؛  ــم اس ــام ٢٠١٣، ولم يت ع
بيِّنةً أنَّ  ــام، مُ ــى إحداث ضررٍ باملال الع مما أدى إل
. وقالت  ــرةٍ قضائيَّةٍ ذكَّ ــت مبوجب مُ العمليَّة متَّ
املُديريَّة في بيان تلقت «البينة اجلديدة» نسخة 
ــال إلى «املركز  ــه، إن مالكاتها قامت باالنتق من
ــت من ضبط املواد  ــائي في البصرة ومتكن اإلنش
مُ للفحوصات اخملتبرية اإلنشائية  التي تُستخدَ
ــركات األجنبية  ــدى الش ــل إح ــن قب اجملهزة م

حملافظة البصرة بقيمة أكثر من مليارٍ وثالثمائة 
مليون دينار». وأضافت، أن «التحقيقات األوليَّة 
دٍ متثلت في  تعمَّ قادت إلى وجود حاالت إهمالٍ مُ
ــتيرادها في  ــتخدام تلك املواد منذ اس عدم اس
عام ٢٠١٣، إذ مت تركها في العراء عرضة ألشعة 
ــدة؛  مما أدِّي  ــة هذه امل ــمس والرطوبة طيل الش
دت املديريَّة، أنَّه «متَّ تنظيم محضر  الندثارها».وأكَّ
ــرض األوراق  ــات، وع ــيٍّ باملضبوط ــطٍ أصول ضب
؛ بغية  تصِّ التحقيقيَّة على قاضي التحقيق اخملُ

اتِّخاذ اإلجراءات القانونيَّة املُناسبة» .

بغداد / البينة اجلديدة
ــودة  ــن ع ــن ع ــرة و املهجري ــت وزارة الهج أعلن
ــكناهم األصلية  (٢٫٥٩٤)   نازحا إلى مناطق س
ــة نينوى  ــي ومركز محافظ ــة ونواح في أقضي
ــؤون الفروع في  ــال معاون مدير عام دائرة ش .وق
الوزارة علي عباس جهاكير  ان  مخيمات الوزارة 
في محوري شرق وجنوب احملافظة شهدت عودة 
ــكناهم االصلية  ــا الى اماكن س (٢٫٥٩٤)   نازح
في مناطق ( ساحلي املوصل االمين وااليسر ، تل 
ــك ، مجارين ، بادوش ، احلميدات  عبطة ، الكس
ــة ،  ــراء ، العياضي ــماح ، الزه ــار ، الس ، االنتص
ــنجار ، مخمور  ــة) فضال عن اقضية ( س احمللبي

ــي (تلكيف ، ربيعة ،  ــاج واحلضر) ، ونواح ، البع
ــوى   ، مبينا ان الوزارة و  ــار والقيروان) في نين زم
ــتركة  بالتعاون مع وزارة النقل والعمليات املش
ــالت وباصات  ــدة حاف ــر العائ ــت لألس خصص
ــا .وأضاف  ــم مجان ــل ممتلكاته ــم و نق لنقله
ــر  ان مخيمات جنوب احملافظة متمثلة  جهاكي
ــهدت  مبخيمات اجلدعة واملدرج واحلاج علي ش
عودة (٢٫١٤٢) الفي نازحا فيما شهدت مخيمات 
اخلازر وحسن شام شرقي احملافظة عودة ( ٤٥٢) 
نازحا ، مؤكدا استمرار الوزارة بالعودة الطوعية 

لألسر النازحة إلى مناطقهم األصلية .  

ÚÌ5n´@ÖaÏfl@ø@¸b‡Ág@—íÿm@ÚÁaå‰€a
âb‰ÌÖ@ÊÏÓ‹fl@SPPÎ@âbÓ‹fl@Âfl@är◊di@ديالى/ البينة اجلديدة

كاطون  منطقة  اهالي  شكا 
الرحمة في ديالى،  من انقطاع 
التيار الكهربائي عن منازلهم 
املواطن  يوما.وقال   ٢٥ منذ 
ان»منطقة   : الزبيدي  سالم 
من  بالقرب  الرحمة  كاطون 

تعاني  الصحي  املستوصف 
الكهربائي  التيار  انقطاع  من 
يوما».واضاف،   ٢٥ منذ 
الى  يعود  االنقطاع  ان»سبب 
عطل احملولة املغذية للمنطقة 
نتيجة  اخلدمة  عن  وخروجها 
استبدالها  وعدم  قدمها، 

في  احملوالت  توفر  عدم  بحجة 
العراق  ان  الى  اخملازن».يشار 
يعاني من ازمة في توفير التيار 
رغم  للمواطنني  الكهربائي 
على  الدوالرات  مليارات  صرف 
منذ  البالد  في  الطاقة  قطاع 

.٢٠٠٣

µbÌÖ@ø@Ú‘�‰fl@Â«@ÔˆbiäËÿ€a@âbÓn€a@ b�‘„aNNbflÏÌ@RU@à‰fl

بغداد / البينة اجلديدة
التابعة  املركزية  التحقيق  محكمة  قت  صدّ
الثالثاء،  امس   الرصافة،  استئناف  لرئاسة 
من  العديد  عن  مسؤولة  عصابة  اعترافات 
طريق  عن  العاصمة  في  اخلطف  عمليات 
التواصل  مواقع  عبر  الضحايا  استدراج 
جمللس  الرسمي  املتحدث  االجتماعي.وقال 
القضاء األعلى، القاضي عبد الستار بيرقدار، 
بيان تلقت «البينة اجلديدة» نسخة منه،  في 
املتخصصة  املركزية  التحقيق  «محكمة  إن 
قت  بنظر قضايا اإلرهاب واجلرمية املنظمة صدّ
أقوال عصابة تتكون من امرأة وثالثة متهمني 

آخرين ارتكبوا مجموعة من جرائم اخلطف في 
القبض  «إلقاء  أن  بيرقدار،  العاصمة».وأضاف 
من  مجموعة  حترير  بعد  مت  العصابة  على 
اخملطوفني»،  الفتا إلى أن «العصابة استدرجت 
عبر  معهم  عالقة  إقامة  خالل  من  ضحاياها 
الفيسبوك، ومتكنت من القيام بعدة عمليات 
العاصمة  من  مختلفة  مناطق  في  خطف 
املتحدث  األمني».وأشار  منطقة  السيما 
أمتت  التحقيق  «محكمة  أن  إلى  الرسمي، 
املتهمني  إحالة  وجتري  التحقيقية  اإلجراءات 
 ١/ الرابعة  املادة  وفق  املوضوع  محكمة  على 

من قانون مكافحة اإلرهاب .

ÖaÜÃi@ø@¥œÏ�´@äÌä§Î@—�Å@Úibñ«@pbœa6«a@’ÌÜñm

اخلبرة   جتتمع  عندما 
واالنسانية  والوطنية 

معا فالبلد بخير 
واجلهل  نور  العلم 
في  بلد  تقدم  ما  ظالم 
احلياة  مجاالت  جميع 
اال بادارة رجال ذوي خبرة 
مجال  في  واختصاص 
بديهية  وهذه  عملهم 
معروفة ، اهم ادارة للبالد 

عن  تتم  تامة  وبخبرة 
بلد  فأي  االقتصاد  طريق 
باالعالم  يبني  العالم  في 
بهما  ويتقدم  واالقتصاد 
تخص  جتربة  لي  كانت   ..
هموم الناس ومشاكلهم 
مع مصرف الرشيد وخالل 
مع  ولقائي  مراجعاتي 
اخلبرة  ان  وجدت  الناس 
لدى  واالنسانية  متوفرة 
كذلك  املوظفني  اغلب 
اعالم  مكتب  هناك 
ان  على  تدل  وكلها  جيد 
هو  العام  املدير  او  االدارة 
وخبرة  امكانية  صاحب 
وشخصية حازمة وهنا ال 
مصرف  عام  مدير  انسى 

جيدة  فادارته  الرافدين 
جيد  واعالمه  وخدمته 
الصالح  خدمة  في  جدا 
املنطلق  هذا  ومن  العام 
زمام  يستلم  ان  امتنى 
اخلبراء  بالدي  في  االمور 

واصحاب الضمير .
الطب  في  فالدكتور 
والدكتور  طب  اختصاص 
اختصاص  الزراعة  في 
الشراكة  اما  زراعة 
الوطنية او االغلبية فهي 
ال تقدم  بل على العكس 
القرون  الى  بالبلد  ترجع 

الوسطى .

طالب العقابي

بابل / البينة اجلديدة
قامت الفرق الهندسية والفنية في مديرية إتصاالت 
بابل بإصالح عارضة الكابل الضوئي مسار (مدحتية 
ــة بابل وإجنز  ــك ضمن حدود محافظ ــوملي ) وذل - ش
ــركة  ــل في الش ــم التراس ــل بالتعاون مع قس العم
العامة لإلتصاالت وبدعم لوجستي من قبل الشركاء 
ــياق متصل أقامت ذات املديرية ورشة  (I.S.P ) .وفي س
ــني الرواتب حيث مت  ــص موضوع توط ــل فيما يخ عم
ــؤول فرع البنك العراقي اإلسالمي  ــتضافت مس اس
ــر املديرية املهندس ظافر نوري  في بابل وبحضور مدي
البيرماني ولفيف من منتسبي املديرية لتوضيح أهم 

اخلدمات املقدمة من قبل املصارف .

@›ibi@ø@kmaÎä€a@¥üÏn€@ÚëâÎ@Ü‘«Î@ÚÓˆÏô@paâbéfl@Úôâb«@Ä˝ïg

بغداد / البينة اجلديدة 
ــس  ــس مجل ــيد رئي ــتقبل الس اس
ــى القاضي فائق زيدان  القضاء األعل
ــس وفدا  ــاح يوم ام ــي مكتبه صب ف
ــتورية  ــادة ٣٨ الدس ــف امل ــن حتال م
ــن املواضيع  ــم عددا م ــش معه وناق
ــر عن  ــة التعبي ــق بحري ــي تتعل الت
ــان  ــر بي ــر. وذك ــق التظاه ــرأي وح ال
ــي جمللس  ــز اإلعالم ــن املرك ــادر ع ص
ــي فائق  ــى ان «القاض ــاء االعل القض

ــس وفدا من  ــتقبل يوم ام ــدان اس زي
ــتورية.واضاف  الدس  ٣٨ املادة  حتالف 
ــدان اكد على  ــان ان «القاضي زي البي
ــلمية وعدم  حق التظاهر بصورة س
ــكات العامة  ــى املمتل ــداء عل االعت
ــر األجهزة  ــة في مقابل توفي واخلاص
ــة للمتظاهرين وعدم  االمنية احلماي
ــداء عليهم او منعهم من احلق  االعت

املكفول مبوجب الدستور».

@›j‘néÌ@Û‹«˛a@ıbö‘€a@è‹©@èÓˆâ
@SX@ÒÖbΩa@—€b§@Âfl@�aÜœÎ

بغداد / البينة اجلديدة 
ــكان والبلديات واالشغال  اجنزت وزارة االعمار واالس
العامة  اعمال مشروع الطريق اجلانبي حملطة وقود 
ــر املركز االعالمي  ــيب في محافظة بابل .وذك املس
ــكيالت  ــور العامة احدى تش ــركة اش للوزارة ان ش
ــروع الطريق اجلانبي  الوزارة اجنزت اعمالها في مش
ــاً ان االعمال تضمنت   ــيب , مبين ــة وقود املس حملط
ــط للطريق  ,  ــة احلصى اخلاب ــة طبق ــل وتهيئ تأهي
ــرش االكتاف  ــاس القيري ثم ف ــرش طبقة االس وف
ــن اعمال التبليط  ــى اخلابط بعد االنتهاء م باحلص
وترميم السياج اخلارجي للمحطة وصبغ السياج 
ــلوب التنفيذ  ــل باس ــذا العم ــذ ه ــدي  , ونف احلدي
ــب املواصفات  ــدد وحس ــه احمل ــن وقت ــر ضم املباش
ــبق وقد اجنزت  ــور س ــركة اش املطلوبة.يذكر ان ش
ــاريع في محافظة بابل  اعمال تنفيذ عدد من املش
ــار وتطوير الواقع اخلدمي  وكان لها دور بارز في اعم

والعمراني في احملافظة  .

=„b¶a@’Ìä�€a@ Îäífl@fib‡«a@åv‰m@Êbÿç¸aÎ@âb‡«¸a@@
›ibi@Úƒœb™@ø@kÓéΩa@ÖÏ”Î@Ú�0@

بغداد / البينة اجلديدة
نعى مجلس القضاء األعلى القاضي سعدي 
التمييز االحتادية  نائب رئيس محكمة  صادق 
الذي وافته املنية صباح امس الثالثاء املوافق  
الستار  عبد  القاضي  قال  و   ٢٠١٨   /٧   /٣١

القضاء  جمللس  الرسمي  املتحدث  بيرقدار 
األعلى أن  مجلس القضاء األعلى بلغه   رحيل 
رئيس محكمة  نائب  القاضي سعدي صادق 
األليمة  املناسبة  بهذه  و  االحتادية  التمييز 
القضائية  لألسرة  املواساة  بعظيم  يتقدم 

أضاف  و   ، املصاب  بهذا  العراقي  للشعب  و 
القضاء  مجلس  يذكر  الرسمي     املتحدث 
األعلى  للقاضي الراحل اجلهود اجلليلة التي 
بذلها عبر تاريخ عمله الطويل في القضاء ، 
حيث يعد أحد أكبر القضاة العراقيني الذين 

القانون  تطبيق  في  كبيرة  خدمات  قدموا 
املولى  النعي  ببيان  داعيا  العدالة  حتقيق  و 
اجلليل أن يتغمد الفقيد بوافر رحمته و يلهم 

ذويه و رفاقه الصبر و السلوان .

ÚÌÖb§¸a@åÓÓ‡n€a@Ú‡ÿ™@èÓˆâ@kˆb„@Û»‰Ì@Û‹«˛a@ıbö‘€a@è‹©

Ú«Îäífl@pbÓ‰flc

بغداد / البينة اجلديدة
انطلقت اول قوافل احلجاج من ذوي الشهداء من مطار بغداد للديار املقدسة 
ــة املؤسسة السيدة ناجحة  ــك احلج لهذا العام، وحضرت رئيس ألداء مناس
ــالم د.احمد اجلراح  ــمري يرافقها مديرالعالقات العامة واالع ــد االمير الش عب
ــالل توديعها  ــة خ ــة املؤسس ــن مطار بغداد الدولي .رئيس ــع احلجاج م تودي
ــهداء  ــج  حجاج ذوي الش ــت إن تفوي ــداد الدولي بين ــار بغ ــاج في مط احلج
ــتمر واليوم نودع خمسة أفواج الى  بيت اهللا احلرام وستليه يوم الثالثاء  مس
ــهداء واكدت  ــتغادر من مطار البصرة.وحتدثت مع حجاج ذوي الش وجبات س
على رعاية املؤسسة لهم, ومتابعتها عن كثب إكمال االجراءات التي تكفل 
ــة  ــهداء والوصول االَمن للديار املقدس ــفر املريح للحجيج من ذوي الش الس
ــة الشهداء  ــكر والتقدير ملؤسس .من جانبهم العوائل املتواجدة قدمت الش

جلهودها احلثيثة في تقدمي افضل اخلدمات لذوي الشهداء .

Òâä‘Ωa@ÜÓ«aÏΩa@kéy@ıaÜËí€a@Îá@xbvy@wÌÏ–m@@Û‹«@Ü◊˚m@ıaÜËí€a@@Úéç˚fl@ÚéÓˆâ

 البينة اجلديدة / سعد االبراهيمي
الطبية  العيادات  دائرة  قامت   
النهائي  االمتحان  بأجراء  الشعبية 
محو  مركز  في  املشاركني  ملوظفيها 
من  مختصة  جلنة  بأشراف  األمية 
.وقالت  االولى   الكرخ  تربية  مديرية 
الدائرة  في  التدريب  شعبة  مديرة 
الدكتورة بان عبد الستار مت التنسيق 
االمتحان  ألجراء  التربية  وزارة  مع 
محو  مبركز  للمشاركني  النهائي 

ال  ممن  موظف   ١٧ يضم  الذي  األمية 
ملنحهم  والكتابة  القراءة  يجيدون 
شهادة الرابع االبتدائي مما يسهم في 
إلى  الدائرة  داخل  ترفيعهم  إمكانية 
عليها  هم  مما  أرقى  وظيفية  عناوين 
من  مختصة  جلنة  أن  إلى  .وأشارت 
األسئلة  بوضع  قامت  التربية  وزارة 
واألشراف على االمتحان الذي مت على 
قاعة مركز الدائرة .وأضافت مت افتتاح 
بداية  مع   ٢٠١٧  /  ٩  /  ١ في  املركز 

تنسيق  خالل  ومن  الدراسي  العام 
مديرية  مع  بالدائرة  التدريب  شعبة 
تربية الكرخ االولى  وكان املشاركون 
األسبوع  في  محاضرتني  يتلقون 
طول تلك الفترة ومت أعطاء املشاركني 
اخلامس  الصف  دراسة  أكمال  حق 
الدائرة  خارج  ابتدائي  والسادس 
شهادة  على  احلصول  من  ليتمكنوا 

مرحلة االبتدائية .

ÚÓi6€a@“aäëhi@ÚÓfl˛a@Ï™@å◊äΩ@ÔˆbË‰€a@Êbznfl¸a@ä£@ÚÓj»í€a@ÚÓj�€a@paÖbÓ»€a

 بغداد / البينة اجلديدة / قاسم حوشي
مدير  جبار  حنون  باسم  الدكتور  أعلن 
التابع  العصبية  العلوم  مستشفى 
لدائرة صحة بغداد الرصافة عن استقبال 
أكثر من ٢٤٠٠ مراجع للمستشفى واجناز 
١٠١١٥ حتليال مختبريا متنوع بني بسيط 
مدير  وأوضح   . واحد  ومعقد خالل شهر 

االستشارية  العيادة  أن  املستشفى  
مراجعا   ٢٤٤٩ استقبلت  للمستشفى 
لهم  الالزمة  الفحوصات  أجراء  وبعد 
توزعوا على أقسام وشعب املستشفى 
النهائي,  التشخيص  إلكمال  اخملتلفة 
حيث استقبلت وحدة العالج الطبيعي 
وحدة  مراجعي  عدد  وكان  مراجعا   ٥٢٨

أما  مراجعا   ٢٣٣ الدماغ  تخطيط 
فقد  األعصاب  تخطيط  وحدة  مراجعي 
وحدة  استقبلت  فيما  مراجعا   ٣٢ بلغ 
األشعة ٨٨٦ مراجعا توزعوا على شعبة 
املفراس  الرنني ٢١٥ مراجعا وعلى وحدة 
شهدت  فيما   ، مراجعا   ٦٧١ احللزوني 
ومت  طارئة  حالة   ١٤٤ الطوارئ  شعبة 

 . اإلجراءات  بأحسن  معها  التعامل 
حصيلة  أن  باسم  الدكتور  وأضاف 
العمليات اجلراحية قد بلغت ٩٠ عملية 
الفقري  والعمود  للدماغ  تخصصية 
 ٣١ الوسطى  العمليات  حصة  كانت 
عمليات   ٥ و  كبرى  عمليه   ٢٤ و  عمليه 
العمليات  بلغت  وأخيرا  الكبرى  فوق 

اخلاصة ٣٠ عمليه .وبني  أن عدد الراقدين 
في املستشفى بلغ ٣٨٤ مريضا وقدمت 
والطبية  العالجية  اخلدمات  كافة  لهم 
الطبية  الوحدات  أن  منوها  والفندقية 
الساندة كان لها الدور الفاعل والواضح 
وإمتام  للمراجعني  الصعوبات  تذليل  في 

بقية اخلدمات املقدمة لهم .

@…uaäfl@RTPP@Âfl@är◊c@›j‘néÌ@ÚÓjñ»€a@‚Ï‹»€a@Û–ínéfl
ÜyaÎ@äËë@fi˝Å@bÌ5n´@˝Ó‹§@QPQQU@åv‰ÌÎ

Äãb„@@HR~VPP@I@Úiaä”@ÒÖÏ«@Â‹»m@Òäv:a
ÙÏ‰Ó„@µg@pb‡ÓÇΩa@Âfl@

يتقدم الزميل طالب العقابي احملرر في جريدتنا بالشكر اجلزيل الى الدكتور رشاد 
والعالقات في  والى االستاذ عدنان مدير شعبة االعالم  الرشيد  مدير عام مصرف 
املصرف والى مديرة قسم االحصاء واالبحاث اميرة جاسم ، وشكر خاص الى مديرة 
خدمة  في  قبلهم  من  املبذولة  الكبيرة  للجهود  آمال  الست  التسليفات  شعبة 

الصالح العام وخاصة فيما يخص املتقاعدين وكبار السن .

äÌÜ‘mÎ@äÿë



عربي و دولي
  NO.3000. WED . 1 . AUG .2018       العدد (٣٠٠٠) األربعاء ٨/١/ ٢٠١٨

6

@d�Å@NNèÓˆä€a
ıb�Åc@ÚÌaÜj€a
ÚÌbË‰‹€@

«أحط رجلي، وابن أبوه من يحركني»، مقولة عربية شهيرة تُقال 
حني السعي إلى السلطة. وهي تعني ببساطة أن من يقتنص 
ــة اجلمهورية بوسيلة مشروعة أو غير مشروعة،  منصب رئاس
ــبق  لن يتركه مهما كانت التكلفة، فهو، منذ البداية، ومع س
ــى ما بقي في  ــأتِ ليرحل، بل جاء ليبق ــرار والترصد، لم ي اإلص
عروقه نبضاً، وإنه والدولة أصبحا كياناً واحداً ال انفصام لهما، 
ــتور. فالدساتير العربية ما  بغض النظر عما ينص عليه الدس
ــام العالم، ومع أن  ــورا لتزيني وجه الدول القبيح أم ــي إال ديك ه
ــي ينظم العالقة  ــدان الدنيا هو عقد اجتماع ــتور في بل الدس
ــني احلاكم واحملكوم وفقاً لقواعد ثابتة ال يجرؤ على تخطيها  ب
تبت  ــة العربية وريقات كُ ــث بها أحد، إال أنه في املنطق أو العب
ــاء، وكأن املطلوب أن  ــد الرؤس ــه أح ــا وصف ــة (كم ــن ني س بحُ
ــياء املتوارية بدهاليز  ــوء نية) وأنه شيء ضمن األش يُكتب بس
ــة وظالمها، فال جترؤ على مجابهة املصدر األوحد للضياء  الدول
واإلشعاع، الرئيس.على هذه القاعدة، يصبح استمرار الرئيس 
إلى ما ال نهاية هو األصل املنظور، أما تبادل السلطة بإجراءات 
ــتورية حقيقية فهو االستثناء احملظور، واجلميع يعلم أنها  دس
قاعدة باطلة جتافي الدستور والقانون وطبيعة األشياء، إال أنها 
ــوة بطش الدولة.وكنتيجة طبيعية لفرض دميومة  مفروضة بق
ــذا الوضع اخملالف  ــة لزعزعة ه ــتبعاد أي محاول ــس، واس الرئي
للدستور، يبدأ الرئيس ببذل ٩٠٪ من جهده وحكومته، لصالح 
ــأ أجهزة متعددة في  ــلطة، ولهذا الغرض تُنش تأبيده في الس
رفت على  ــف خزينتها اخلاوية أصال، املليارات، لو صُ الدولة تُكل
تلبية احتياجات الوطن واملواطن، ألزدهر الوطن، وجنح الرئيس، 
وملا كان مضطراً حملاربة املعارضة ومطاردة املعارضني، وملا كانت 
ــي، أفرز بيئة  ــاس.هذا اخلطأ املبدئ ــة موجودة من األس املعارض
جتتذب أخطاءً متتالية، ينمو فيها كل ما هو مخالف للدستور 
ــراد وتقريبهم  ــاءة وترفيع األف ــح معيار الكف ــون، ويصب والقان
ــد املطلق للرئيس،  ــم مزاياها، هو التأيي ــلطة ومنحه من الس
ــاداة أعدائه، ومن ثم  ــر أخطائه، ومع ــة تصرفاته، وتبري بارك ومُ
ــتور،  ــاة، وهنا يتذكر اجلميع الدس ــاً مدى احلي ــاداة به رئيس املن
ــوم له، وهو تقنني األمر  ــث إلى احلياة، للقيام بالدور املرس فيُبع
ــى مقاس حالة مفروضة،  ــب عل الواقع، بإدخال التغيير املناس
فيهنأ اجلميع ويتراقصون، ويتباهون باحترام الدستور، وبعدها 
ــرحية جديدة.تلك  ــار دور آخر في مس ــى مقبرته بانتظ يُعاد إل
ــحيق، تسخر من عقول الشعب  الثقافة آتية من املاضي الس
ــك بها ال يبني بل هو للتقدم معيق. ألم  وهذا ال يليق، واملتمس
يحن الوقت لوأد هذه الظاهرة البالية؟ أال يحق للمواطن ممارسة 
إنسانيته وحريته في القول واالختيار؟ ومتى تستطيع األجيال 
ــاء غير رئيس مفروض عليهم من املهد الى  املتالحقة رؤية رؤس
ــات مخلصة كتبتها ملصر، ومن أجلها فقط  اللحد؟ تلك كلم

أكتب، وأنا أدير ظهري للحياة، ما بني الغرق والنجاة.

عادل الجوهري

رأي
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ــاف  اإلنص ــة  حرك ــم  زعي ــتعد  يس
ــح  ــان ألن يصب ــران خ ــتانية عم الباكس
ــس وزراء الدولة النووية التي تعد ٢٠٧  رئي
ــمة في وقت يتجه اقتصادها  ماليني نس
ــا حدوديا مزمنا. ــو األزمة وتعاني نزاع نح

ــرة من  ــة كبي ــالد حنك ــب إدارة الب تتطل
ــابق  ــزب وزعيمه بطل الكريكت الس احل
الذي يتحلى بالكاريزما واملعروف عامليا إذ 
ــل عليها ال تخوله  ــد التي حص أن املقاع
تشكيل احلكومة مبفرده.ولكن منتقديه 
ــبب  ــت بس ــعبيته تراجع ــون إن ش يقول
ــددة وبعد  تعاطف مع التنظيمات املتش
ــم اجلنراالت بأنهم  أن صدرت أصوات تته
ــكيل  ــيكون تش الفوز.وس ــه  ل ــهلوا  س

ائتالف حكومي التحدي األول له.
ــيتعني  ــائل التي س ــي ما يلي أبرز املس ف
ــي معها بعد  ــه التعاط ــان وحزب على خ

تشكيل احلكومة.
ديماغوجي أم ديمقراطي؟

ــن حياته  ــراً م ــماً كبي ــى خان قس أمض
السياسية زعيماً شعبوياً يعد بالتغيير 
ــال املعلق  ــني. وق ــر القوان ــن متري ــدال م ب
ــران خان  ــي زكا إن «عم ــي فاس السياس
ــى ال يذهب  ــرده. إنه حت ــرف مبف كان يتص
ــنوات اخلمس  إلى البرملان. لقد كرس الس
ــة». كما  واملعارض ــاج  ــة لالحتج املاضي

ــؤولية  ــم يتول املس ــزب اإلنصاف ل أن ح
سوى على مستوى الوالية وبالتالي فإنه 
يحتاج إلى تعلم ممارسة السياسة على 
ــرة وقد  ــرعة كبي ــي بس ــتوى الوطن املس
يعتمد جناحه على االئتالف الذي يشكله 
ــالمية-نواز  وما إذا كان حزب الرابطة اإلس
ــابقة وحزب  ــكل احلكومة الس ــذي ش ال
ــتاني الذي كان قوياً في  الشعب الباكس
ــى العمل ضده  ــيتفقان عل ما مضى، س

في صفوف املعارضة.
عمران خان هل يكسب الرهان؟

توقع محللون أن ال يواجه خان مشكالت 
ــع  م ــي  حكوم ــالف  ائت ــكيل  تش ــي  ف
املستقلني واألحزاب اإلسالمية الصغيرة 
ــى بتأييد اجليش  ــه يحظ ــي تعلم بأن الت
ــن  ــق م ــل القل ــار بالفع ــه أث القوي.لكن
ــالل احلملة  ــالميني خ ــالل إرضاء اإلس خ
ــف أن  ــذا التحال ــن له ــة، وميك االنتخابي
ــتخدم  ــذي اخملاوف من أن حكومته س يغ

اليمني الديني.
العالقات مع الجيش

يصفه خصومه بأنه «صبي اجليش املدلل» 
ــس وزراء تربطه  ــون أول رئي ــع أنه لن يك م
عالقات جيدة مع القوات املسلحة. لكن 
ــوزراء املنتخب األخير نواز  مصير رئيس ال
ــدى اجلنراالت  ــريف الذي كان محبذا ل ش
ــة ويطاح به،  ــل أن يغرق في الفضيح قب

يجب أن يجعله يعي أن األمور قد تنقلب.
ــابقا  ــئلة س ــرح العديد من األس لقد ط
ــول مدى رغبة اجليش الذي تولى حكم  ح
باكستان لنحو نصف تاريخها في العمل 
ــاطة  مع خان الزئبقي، ومدى رغبته ببس
ــب حكومة مطواعة ال تتحدى  في تنصي
ــاته، بخالف حكومة  ــلطاته وسياس س
شريف.»عندما سيبدأ ممارسة سلطاته، 
ــش أم يصطدم به؟»  ــل يتالقى مع اجلي ه
ــل طلعت  ــد واحملل ــرال املتقاع ــأل اجلن س
ــتفهام  ــعود. «أعتقد أنها عالمة اس مس

كبيرة».

االقتصاد
ــى أن حكومة خان  ــل إل ــير كل الدالئ تش
ــال  االتص ــى  إل ــور  الف ــى  عل ــتضطر  س
ــه  ــب من ــي لتطل ــد الدول ــدوق النق بصن
ــرة لباكستان. خطة اإلنقاذ الثالثة عش
ــحر طارق من املعهد األميركي  وقالت س
ــع والدين  ــادرات تتراج ــالم إن «الص للس
ــة». ــة ضعيف ــرات الكلي ــع واملؤش يرتف
ــة إنقاذ  ــح أن تعوق خط ــن املرج ــن م لك
ــاء  ــد الدولي هدفه في إرس ــدوق النق صن
ــى األقل في  ــالمي، عل ــام الرفاه اإلس نظ
ــدى القصير.أما اخليار اآلخر فقد يكون  امل

ــن هناك  ــن الصني. لك ــد م ــراض املزي اقت
ــتان  ــأن قدرة باكس ــاوف بالفعل بش مخ
ــى تنفيذ حصتها في صفقة غامضة  عل
تضخ من خاللها بكني مليارات الدوالرات 

من االستثمارات في البالد.
االقتصاد والفساد َّـ الواجهة

ــي  ــان املعترك السياس ــا خاض خ عندم
ألول مرة في منتصف التسعينات، كانت 
ــعى إلى  ــرة إذ س أهدافه واضحة ومباش
ــري والتخلص من  كبح الفساد املستش
ــية الفاسدة.ولكنه أثار  النخبة السياس
ــن خالل اللجوء  ــل االنتخابات جدال م قب
ــة  «ناجح ــية  سياس ــخصيات  ش ــى  إل
ــوات الكبيرة التي  ــاً» نظراً لألص انتخابي
ميكنهم جمعها وإن لم تكن سجالتهم 
نظيفة من الفساد.وقد يكون من الصعب 
ــخصيات هؤالء  ــار الش ــه إرضاء كب علي
ــي وفي الوقت  ــركاء االئتالف احلكوم وش
ــاد. وتعهد حزب  ــاث الفس ــه اجتث نفس
اإلنصاف كذلك إرغام الباكستانيني على 
ــن أمامه طريق طويل  دفع ضرائبهم ولك
ــوى نحو  ــل لذلك اآلن س ــك إذ ال ميتث لذل
واحد في املئة من السكان.وقال خان في 
ــع الناس الضرائب  ــاب الفوز، «ال يدف خط
ــف تنفق النخبة احلاكمة  ألنهم يرون كي
ــوال ضرائب  ــأحمي أم ــوال. س ــك األم تل

الشعب».
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ــبقة  ــروطا مس ــنطن ش وضعت واش
ــات بعد  ــني العالق ــبل حتس لبحث س
ــن  م ــدة  املتح ــات  الوالي ــحاب  انس
ــران في  ــع إي ــرم م ــووي املب ــاق الن االتف
ــدون اللقاء  ــة «إذا كانوا يري ٢٠١٥ قائل
ــئل في  ــي». وعندما س ــوف نلتق فس
ــي بالبيت األبيض عما إذا  مؤمتر صحف
ــتعدا لالجتماع بروحاني قال  كان مس
ــخص. أنا  ــألتقي مع أي ش ترامب «س
مؤمن باالجتماعات» خاصة في احلاالت 
التي يكون فيها خطر احلرب قائما. وردا 
على ذلك، أفادت إيران بأن على الواليات 
ــووي الذي  ــودة لالتفاق الن املتحدة الع
ــحب منه ترامب في أيار، وذلك من  انس
أجل متهيد الطريق إلجراء محادثات مع 
ــالمية. وقال حميد أبو  اجلمهورية اإلس
ــار لروحاني، على  طالبي، وهو مستش
ــة اإليرانية  ــرام حقوق األم ــر «احت تويت
والعودة  ــة  العدائي ــال  األعم ــض  وخف
لالتفاق النووي خطوات يتعني اتخاذها 
ــات الصعب بني  ــد طريق احملادث لتمهي

ــنطن  واش ــتهدف  وأميركا».وتس إيران 
ــاء برنامجها  ــى إنه ــران عل حمل طه
ــات  للجماع ــا  دعمه ــف  ووق ــووي  الن
ــرق األوسط، حيث  ــلحة في الش املس
تخوض إيران حروبا بالوكالة من اليمن 
إلى سوريا. وتعمل إيران والدول األخرى 
ــل إيجاد  ــى االتفاق من أج ــة عل املوقع
ــيلة إلنقاذه على الرغم من معاودة  وس
الواليات املتحدة فرض بعض العقوبات 
ــق أي رئيس أميركي  على إيران.ولم يلت
بزعيم إيراني منذ أن قطعت واشنطن 
ــع طهران  ــية م ــا الدبلوماس عالقاته
ــورة ١٩٧٩ التي أطاحت  ــد عام من ث بع
ــا للواليات  ــذي كان حليف ــاه، ال بالش
ــاراك أوباما  ــر الرئيس ب املتحدة. وكس
جمودا في العالقات استمر ثالثة عقود 
ــع روحاني  ــاال هاتفيا م ــه اتص بإجرائ
ــت األبيض أن  ــام ٢٠١٣. وأوضح البي ع
استعداد ترامب للقاء روحاني لن يغير 
ــد العقوبات  ــى تصعي ــزم اإلدارة عل ع
وحدة اخلطاب جتاه إيران لتحقيق هدف 
ــعي إلحداث تغييرات  معلن وهو «الس

ــلوك احلكومة اإليرانية». لكن  في س
ــا  تخفيف ــل  متث ــب  ترام ــات  تصريح
ملحوظا في لهجته مقارنة بأسبوع 
ــي  ــي ف ــم روحان ــا هاج ــى عندم مض
ــدا الواليات  ــال «ال تهدد أب ــدة قائ تغري
ــتتكبد  وإال س ــرى  أخ ــرة  م ــدة  املتح
ــهد مثيلها سوى قلة  عواقب لم يش
ــل قليل من تغريدة  عبر التاريخ». وقب
ترامب في ٢٢ متوز كان روحاني قد ألقى 
خطابا وجه خالله كلمة لترامب قال 
فيها إن السياسات العدائية للواليات 
املتحدة قد تقود إلى «أم احلروب». وقال 
ــالل مؤمتر صحفي مع رئيس  ترامب خ
ــي كونتي  ــر جوزيب ــا الزائ وزراء إيطالي
ــؤولني  ــأجتمع بالتأكيد مع (املس «س
ــران إذا أرادوا االجتماع. ال أعلم  في) إي
ــت  ــد. أنهي ــتعدين بع ــوا مس إن كان
ــع إيران. كان اتفاقا  االتفاق (النووي) م
ــخيفا. أعتقد أنهم سيرغبون في  س
ــي نهاية  ــح ف ــى األرج ــاع عل االجتم
املطاف وأنا مستعد للقاء في أي وقت 

يرغبون فيه».
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ــيا في تل أبيب  ــفير روس قال س
ــتطيع إرغام  ــكو ال تس إن موس
ــى مغادرة  ــة عل ــوات اإليراني الق
ــض لطلب  ــك في رف ــوريا وذل س
إسرائيل منذ فترة طويلة بضرورة 
أن تعمل احلكومة الروسية على 
ــكل  ــحاب إيران بش ضمان انس
ــوريا. وقال السفير  كامل من س
ــوروف إن  ــي أناتولي فيكت الروس
موسكو ال تستطيع أيضا أن متنع 
إسرائيل من توجيه ضربات جوية.

ــيطرة القوات احلكومية  ومع س
ــبه كامل  ــكل ش ــورية بش الس
ــوريا اجملاور  ــوب غرب س على جن
للقطاع الذي حتتله إسرائيل في 
ــفير  مرتفعات اجلوالن، أبلغ الس
ــون  بالتلفزي ــرة  العاش ــاة  القن
اإلسرائيلي في مقابلة أن القوات 

ــي التي يجب  ــورية فقط ه الس
ــؤول  ــر هناك. وكان مس أن تنتش
ــبوع  ــي األس ــال ف ــرائيلي ق إس
ــت إبقاء  ــيا عرض املاضي إن روس

ــافة  اإليرانية على مس ــوات  الق
ــل من  ــى األق ــر عل ــة كيلومت مئ
ــالق النار مبرتفعات  خط وقف إط
أن  ــؤول  املس ــح  وأوض ــوالن.  اجل

العرض طرح خالل اجتماع عقد 
املاضي  ــبوع  ــرائيل األس إس في 
ــرائيلي  ــوزراء اإلس ال ــس  بني رئي
ــو ووزير اخلارجية  بنيامني نتنياه
لكن  ــيرغي الفروف  ــي س الروس
رفضته  ــرائيلية  اإلس ــة  احلكوم
ــر كاف.ودافع  ــه غي ــه بأن ووصفت
الوجود  ــن  ــي ع الروس ــفير  الس
ــال «إنهم  ــوريا وق اإليراني في س
ــم للغاية في  ــدور مه يقومون ب
ــترك للقضاء على  ــا املش جهدن
ــذا  ــوريا. وله ــي س ــني ف اإلرهابي
ــبب، وخالل هذه الفترة، نرى  الس
ــوات  ــرد أي ق ــب بط أن أي مطال
ــوريا  ــن كل أنحاء س ــة م أجنبي
ــعنا  ــر واقعية».وأضاف «بوس غي
ــركائنا اإليرانيني  التحدث مع ش
ــعي  بكل صراحة وانفتاح والس
إلقناعهم بالقيام بشيء أو عدم 

القيام به». لكن عندما سئل هل 
تستطيع روسيا إجبار إيران على 
اخلروج أجاب قائال «ال نستطيع».
ــمي  ورغم موقفها احليادي الرس
في احلرب السورية املستعرة منذ 
إسرائيل  ــنت  أعوام، ش ــبعة  س
ــات اجلوية على  ــرات الضرب عش
ــا أو عمليات  ــتبه به مواقع مش
ــني أو حلزب  ــلحة إليراني نقل أس
ــوريا. وجرى  ــي في س اهللا اللبنان
ــكري ساخن بني  إقامة خط عس
ــيا في عام ٢٠١٥،  إسرائيل وروس
ــادي حدوث  ــي تف ــاعد ف وقد س
ــودة بني  ــر مقص ــتباكات غي اش
ــوريا.ال ميكن أن  ــي س الطرفني ف
ــا تقوم به.  ــرائيل م منلي على إس
ــيا أن متنح إلسرائيل  ليس لروس
ــيء أو متنعها  ــام بش ــة القي حري
ــيء، وعبر السفير  من القيام بش

ــه للهجمات  ــي عن رفض الروس
على سوريا لكنه أضاف «ال ميكن 
أن منلي على إسرائيل ما تقوم به. 
ــيا أن متنح إلسرائيل  ليس لروس
ــيء أو متنعها  ــام بش ــة القي حري
ــيء». وقال املرصد  من القيام بش
ــوري حلقوق اإلنسان االثنني  الس
ــورية  الس ــة  احلكوم ــوات  ق إن 
ــى  عل ــيطرة  الس ــك  وش ــى  عل
ــت في قبضة  ــر منطقة مازال آخ
مقاتلي املعارضة في جنوب غرب 
ــوات  ــد أن الق ــر املرص البالد.وذك
ــيطرت  ــة س ــة الزاحف احلكومي
ــتثناء  باس ــق  املناط كل  ــى  عل
ــيطر عليها  ثالث قرى ما زال يس
ــة جيش خالد بن  مقاتلو جماع
ــة بتنظيم الدولة  الوليد املرتبط
ــيطر على  ــالمية والتي تس اإلس

حوض اليرموك.
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وكاالت / البينة اجلديدة
ــفارة  ــر الداخلية والس ــال وزي ق
ــتان إن  األميركية في طاجيكس
قائد سيارة صدم راكبي دراجات 
ــة منهم وفر  ــني فقتل أربع غربي
ــوم تخلله طعن  ــي هج هاربا ف
ــش. وقالت  ــم داع ــاه تنظي وتبن
ــائحني،  الس إن  ــلطات  الس
ــدة  املتح ــات  الوالي ــن  م ــم  وه
ــد قتلوا  ــدا، ق ــرا وهولن وسويس
في طاجيكستان. وأصيب ثالثة 
ــرا وهولندا  ــن سويس ــرون م آخ

وفرنسا وأحدهم تلقى طعنة.
ــة إن قوات  ــت وزارة الداخلي وقال
ــت تالحق اجلناة  ــن التي كان األم
ــخاص منهم  ــة أش ــت أربع قتل
ــه  اعتقال ــاوم  يق كان  ــخص  ش
خامسا.وقال  شخصا  واعتقلت 
الوزير رمضان رحيم زاده في إفادة 
صحفية «ندرس كل االحتماالت: 
ــرقة، مبا في ذلك عمل  حادث، س
ــش  داع ــم  تنظي ــن  إرهابي».لك
ــن الهجوم،  ــؤوليته ع أعلن مس
ــع  ــه موق ــان نقل ــي بي ــك ف وذل
ــص  املتخص ــي  االميرك ــايت  س
ــبكات االرهابيني  ــب ش في تعق
ــي البيان  ــى االنترنت. وجاء ف عل
ــم املتطرف  ــن التنظي الصادر ع
ــود اخلالفة»  ــن جن ــدة م ان «وح
ــى مواطنني  ــا عل ــنت هجوم ش
ــف الصليبي». ــن دول التحال «م

ــة الذين قتلتهم  ــن بني األربع وم
ــيارة التي  قوات األمن مالك الس
ــا صدمت  ــرطة أنه ــد الش تعتق
السائحني أثناء قيادتهم دراجات 

في منطقة ريفية على مسافة 
ــرقي  ش ــوب  جن ــرا  كيلومت  ٩٠
ــي  ــنبه.وظهر ف ــة دوش العاصم
تسجيل مصور مزعوم للحادث 
ــب  ــا احلرة ونس ــو أوروب ــه رادي بث
ــيارة وهي  إلى مصدر مجهول س
ــارع ضيق  ــف في ش ــدور للخل ت
ــائقي  ــس مجموعة س بعد ده
ــا على عدد  ــات ثم مروره الدراج
منهم مجددا.ووزعت السلطات 
ــن «مطلوبني» حددت  إخطارا ع
ــا  بهم ــتبه  مش ــمي  اس ــه  في
ــن  م ــا  عام و١٩   ١٨ ــا  أعمارهم
ــدود بني  ــة قرب احل ــس القري نف
ــتان  وأفغانس ــتان  طاجيكس
ــا من بلدة  ــره ٢١ عام ــا عم وثالث
نوريك القريبة من موقع الهجوم. 
وقالت السفارة األميركية إنها ال 
تستطيع إعالن أسماء الضحايا 
ــق  ــارات تتعل ــني العتب األميركي
ــارت  أش ــا  لكنه ــة  باخلصوصي
ــا تعتبر الواقعة هجوما  إلى أنه
ــفارة في  ــت الس ــدا. وقال متعم
بيان «نحن ندين بشدة وحشية 
ال  ــم  أنه ــدرك  ون ــني  املهاجم
ــكل من األشكال  ميثلون بأي ش
ــعب  ــن ضيافة ش ــة وحس طيب
طاجيكستان». وذكرت السفارة 
في بيان آخر نشر في وقت الحق 
ــادر، ففي  ــدد من املص «وفقا لع
ــون  ــدم مواطن ــوز ص ــوم ٢٩ مت ي
ــبعة  س ــيارتهم  بس ــك  طاجي
ــات األجانب،  ــي الدراج من راكب
ــيارة وطعنوا  ــن الس ــوا م وترجل

راكبي الدراجات بسكاكني».

وكاالت / البينة اجلديدة
اعلن مسؤولون امنيون في السودان 
ــة جنود  ــر انه مت حترير خمس ومص
مصريني كانوا محتجزين رهائن في 
ــتركة  ــا، وذلك اثر عملية مش ليبي
ــكرية  العس ــتخبارات  االس ــني  ب
السودانية، وجهاز االمن واخملابرات 
ــة .واكد ضابط في  العامة املصري
ــوداني  ــن واخملابرات الس جهاز االم
ــة خطفوا بينما  ان اجلنود اخلمس
ــد احلدود املصرية الليبية  كانوا عن
واقتيدوا الى جنوب ليبيا، في حني 
اكد اجليش املصري انهم كانوا في 
عداد دورية فقد اثرها. وقال العميد 
ــاز االمن  ــن جه ــد م ــد حام محم
ــح صحافي  ــوداني في تصري الس
ــوم ان  ــار اخلرط ــي مط ــى به ف ادل
ــن املتفلتني خطفت  «مجموعة م

ــد  ــة عن ــني اخلمس ــود املصري اجلن
ومت  ــة،  الليبي ــة  املصري ــدود  احل
ــا». ــوب ليبي ــي جن ــم ف احتجازه
ــد حامد ان «عملية  واضاف العمي
ــيق بني جهاز  التحرير متت بالتنس
ــتخبارات  واالس ــرات  واخملاب ــن  االم
ــودانية، واخملابرات  العسكرية الس
العامة املصرية». ولم يعلن العميد 
ــف اجلنود  ــخ خط ــوداني تاري الس
اخلمسة مكتفيا بالقول ان عملية 
ــتغرقت  «اس ــراحهم  س ــالق  اط
ــن  ــه اعل ــن جهت ــدة». م ــا ع ايام
ــش املصري  ــم اجلي ــدث باس املتح
ــلحة  تامر رفاعي ان «القوات املس
ــكر القوات املسلحة  املصرية تش
السودانية على تعاونها في اعادة 
الدورية املفقودة». وقال بيان اجليش 
ــلحة  املصري «تتقدم القوات املس

ــر  والتقدي ــكر  بالش ــة  املصري
ــودانية  الس ــلحة  املس ــوات  للق
ــن في معاونة القوات  وأجهزة األم
املسلحة املصرية في عودة الدورية 
املفقودة». وتقاتل مصر متشددين 
ــالميني في شبه جزيرة سيناء  إس
ــون  ــددين يأت ــدى ملتش ــا تتص كم
ــع ليبيا. ــا الغربية م ــر حدوده عب

ــذ مصر من حني آلخر ضربات  وتنف
ــددين داخل ليبيا  جوية ضد متش
ــذ انزالق ليبيا في هوة قتال بني  من
ــنوات  الفصائل املتناحرة في الس
ــرب األهلية التي  التي أعقبت احل
أطاحت مبعمر القذافي عام ٢٠١١.

ــش الوطني  ــم القاهرة اجلي وتدع
ــة  ــير خليف ــادة املش ــي بقي الليب
ــرق  ــذي يهيمن على ش ــر ال حفت

ليبيا.
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تأليف
 *الدكتور  جواد كاظم البيضانـي

العالقة مع اِّـخابرات العراقية:
ــالم)  ــة (أنصار اإلس ــت منظم ــد مثل     لق
ــتان العراق  واجهة خلط القاعدة في كردس
ــويلي أن هذه املنظمة كانت  وراى إدريس س
ــع القاعدة فضالً  لها اتصاالت تنظيمية م
ــاعدات وأساليب  عن اخذ املعلومات واملس
ــرق  ــل منها،. ووفقاً لرواية جريدة الش العم
ــعودية فان عدداً من مقاتلي  ــط الس األوس
هذا التنظيم اشترك في القتال إلى جانب 
تنظيم القاعدة وان قسماً من هؤالء استفاد 
ــي خاضتها  ــاهي كوت) الت من معركة (ش
ــم القاعدة .  ــع تنظي ــوات االمريكية م الق
وذكر كاتب املقال أن عالقة القاعدة مع عدد 
ــي تنظيم أنصار اإلسالم تعود  من مؤسس
ــهاب أن عدداً  ــام ١٩٨٩. واكد زكي ش إلى ع
من مقاتلي القاعدة الفارين من أفغانستان 
ــل إن بعضهم رآى  ــق بهذا التنظيم ب التح
أن (ابو مصعب الزرقاوي) استقر به املطاف 
ــتان ثم بدأ بتنظيم قوات أنصار  في كردس

ــلفية  ــالم والتنظيمات اجلهادية الس اإلس
ــع التي بررت  ــي الدواف ــرى. ولكن ما ه االخ
ــرب مقرات هذه  ــوات االمريكية في ض للق

اجلماعة؟
ــة  االمريكي ــدة  املتح ــات  للوالي كان   
ــالم  ــا في ضرب مقرات أنصار االس مبرراته
ــر  ــا تقاري ــت  اليه ــد رفع ــا، فق وجتمعاته
ــلفية  ــد ارتباط احلركات اجلهادية الس تؤك
ــابقة، وان  بكل تنظيماتها باحلكومة الس
ــابقة كانت  ــزة اخملابرات العراقية الس أجه
ــالح وتشرف على  تزود التنظيم باملال والس
ــرق العربي  تدريب أعضائه، بل أن مركز الش
ــر تدعي أن هذه اجلماعة حصلت  نقل تقاري
على اسلحة كيمياوية وان (بغداد) هي من 
ــاعد على تهريب هذه االسلحة، كما إن  س
هذه اجلماعة قامت باجراء جتارب على بعض 
الغازات السامة مثل غاز (السيانيد، وسم 
ــذه التقارير  ــكلت ه اليس) ونحو ذلك. وش
مصدراً مهماً دفع الواليات التحدة لتوجيه 
هذه الضربة. غير أن اجلماعة اجلهادية نفت 
ــاد الوطني هو  ــزب االحت ــدت إن ح ــك وأك ذل
املسؤول عن ضرب مواقعها من خالل طلب 
ــات املتحدة  ــذا احلزب إلى الوالي ــدم به ه تق
ــع اجلماعة. ويبدو أن  لضرب جتمعات ومواق
ــع أعضاء من هذه اجلماعة  هذا االعتقاد دف
ــا لتوجيه ضربات  ــن املتعاطفني معه او م
إلى مقرات األحزاب الكردية الفاعلة ففي١ 

ــذه املنظمة عملية  ــباط ٢٠٠٤ تبنت ه ش
ــخص من  ــا (١٠٠) ش ــل فيه ــة قت انتحاري
املهنئني بعيد األضحى معظمهم ينتمون 
ــتاني  ــي الكردس ــاد الوطن ــزب االحت إلى ح
ردستاني. كما انها  واحلزب الدميقراطي الكُ

ــدة ومروعة. ولكن  قامت باعمال أخرى عدي
بعضهم رآى أن هذه املنظمة انتهت عملياً 
بعد الهجوم املشترك حلزب االحتاد الوطني 

على مواقعها.

ــة  ــوات اجلوي ــر أن الق ــي االم ــم ف         امله
ــية بقوت  ــات قاس ــت ضرب ــة أنزل االمريكي
ــا منهم القليل وانخرطوا  األنصار الذين جن
ــنة، وهناك  ــار الس ــوف قوات أنص في صف
ــتمر يحمل االسم نفسه بيد أنه  فريق اس
ــي . ورمبا  ــد لهم وجود عمل ــى ولم يع اختف
ــض املناطق او  ــي بع ــا نائمة ف ــد خالي توج

القصبات النائية. 
  ١-  (كتائب كردستان): هو تنظيم عسكري 
ــلفي) انشق عن تنظيم (انصار  جهادي (س
اإلسالم ) والتحق بالقاعدة. اشترك معظم 
ــم في احلرب االفغانية  مقاتلي هذا التنظي
ــد التحق  ــوا ادبياتها. وق ــا، وحمل ــر به وتأث

هؤالء املقاتلون الحقاً بتنظيم (القاعدة). 
ــر هذا التنظيم أمير كما هو حال باقي    يدي
اجلماعات السلفية (اجلهادية)، ويحيط به 
مجلس شورى؛ ورمبا ال يلتزم األمير بقرارات 
ــرف املقاتلون دون  ــوراه وقد يتص مجلس ش
ــذا التنظيم  ــتمر ه ــم أميرهم. ولم يس عل
ــن والدته.  ــى بعد فترة م ــالً فقد اختف طوي
ورمبا يكون هذا التنظيم نفسه الذي حمل 
ــم (كتائب القاعدة في كردستان). ورمبا  اس
ــل، ولعله ذاب  ــون هذا التنظيم قد انح يك

في تنظيمات جهادية اخرى. 
ــدة قتالية خاضعة  ــوران ٢) وح ــوة س ٢- (ق
عملياً للحركة اإلسالمية. وهي  احد األذرع  
ــت مقاتلني  ــلحة لهذه احلركة. وضم املس

ــن محافظة  ــم م ــدر معظمه ــباباً انح ش
اربيل. وتأثر الكثير من مقاتلي هذا الفصيل 
ــة (التكفيرية)  ــكار اجلهادي ــلح باألف املس
ــع مقاتلي  ــر م ــة احتكاكهم املباش نتيج
القاعدة في افغانستان او تأثرهم باألفكار 

التي حملها لهم (األفغان العرب).
    ويبدو ان احلركة اإلسالمية اعتقلت قسماً 
ــبب  ــؤالء املقاتلني وأبعدت آخرين بس من ه
ــة التي تقوم على  توجهاتهم االيديولوجي
ــذي يوجب القتل  ــاس تكفير اخملالف ال أس
ــي ذلك على  ــم، معتمدين ف ــي اعتقاده ف
الكتب والنشرات التي تصل اليهم من دول 
اخلليج او من املتشددين في العالم العربي 
ــام  ــر ان حالة االنقس ــالمي. والظاه واإلس
ــم من  طالت اعضاء هذه احلركة فغادر قس
هؤالء إلى جبال قنديل، حيث تعرض الكثير 
ــر بعد قيام احلزب  منهم إلى القتل او االس
ــتاني بالتعرض على  ردس ــي الكُ الدميقراط
مواقع هذا التنظيم األمر الذي دفعهم إلى 

ترك تلك املواقع من جديد.
ــو هوليري) القائد امليداني لهذه    ويعد (آس
ــة أنصار  ــي حرك ــو من مؤسس ــوة، وه الق
ــن قيادات  ــابقاً م ــاً. وكان س ــالم ايض اإلس
احلركة اإلسالمية فهو احد أعضاء القيادة 
ــالمية)، وغيّر آسو  في (حركة الوحدة اإلس
ــوران ٢) إلى (التكتل  ــم (قوة س هوليري اس
ــع مال  ــهم م ــم اس ــالمي). ث ــزي االس املرك

كريكار وأبي عبد اهللا الشافعي في تأسيس 
(أنصار اإلسالم). 

ــوران      ورآى كاوة نادر عبد القادر أن (قوة س
ــالمي)  ــع (جبهة التوحيد االس ٢) احتدت م
ــالم) وجبهة التوحيد  مكونتني (جند اإلس
اإلسالمية ووفق هذه الرواية تأسس من احتاد 
قوة التوحيد ومنظمة حماس. ورأى آن احتاد 
هاتني املنظمتني كان بتدخل شخصي من 
ابي مصعب الزرقاوي وأمين الظواهري. وذا ما 

ــلمنا بهذه الرواية فان هذه األجنحة من  س
احلركة اإلسالمية مرتبطة بصورة مباشرة 

بتنظيم القاعدة).

يتبع 
*مدير اِّـعهد العراقي للدراسات 

واالبحاث الكردية

فراس الغضبان الحمداني

ــعبي  ــرات التفويض الش ــررت م تك
ــن لرئيس الوزراء حيدر العبادي  املعل
ــة بالتأييد  ــارات املرجعي ومعها إش
ــمة ضد الفساد  إلتخاذ تدابير حاس
ــال  امل ــوا  نهب ــن  الذي ــدين  واملفس
ــردي اخلدمات  ــاهموا في ت العام وس
ــل مشاريع  ــبب في فش وكانوا الس
ــال  مج ــي  ف ــة  خاص ــتثمار  اإلس
الطاقة الكهربائية واملياه والصحة 
ــبة،  ــم وفرص العمل املناس والتعلي
ــرات ٢٠١٥ خير مثال  ــت تظاه وكان
ــل للمتابع  ــى ليخي ــك حت ــى ذل عل
ــل  ــارف بتفاصي ــر الع ــد أو غي احملاي
ــة إن تلك التظاهرات  احلياة العراقي
إمنا تخرج لتأييد العبادي ومساندته 

ودفعه ملواجهة الفاسدين والقضاء 
ــمة وحازمة  ــرارات حاس عليهم بق
ــرات  املظاه ــت  وكان  ، ــجاعة  وش
الشعبية مشفوعة بتأييد املرجعية 
ــريفة التي أكدت على  الدينية الش
حق الشعب في التظاهر واملطالبة 
ــي  ــة الت ــات العام ــوق واحلاج باحلق
ــتور واألعراف واملواثيق  كفلها الدس

اإلنسانية .
لكن تلك اإلجراءات لم تكن حاسمة 
وكانت شكلية للغاية ولم تؤثر في 
ــار األحداث ولم تؤدي إلى تغيير  مس
ــت األوضاع على ماهي  فعلي ، وبقي
ــابق فلم ينهض واقع  عليه في الس
اخلدمات ولم تتطور مستويات جتهيز 
ــن  ــة الكهربائية ولم يتحس الطاق
كم املياه الصاحلة للشرب ولم يتوفر 
ــتلزمات  القطاع الصحي على املس
ــة الالزمة واألجهزة احلديثة  العالجي
ــون على فرص  ــل املواطن ولم يحص

عمل مالئمة.
في الفترة املاضية عادت التظاهرات 
ــة وبعد  ــة مؤثرة صادم ــة للغاي قوي
ــم داعش  ــر تنظي ــى دح ــهر عل أش

ــدن اجلنوب  ــزت في م ــي وترك اإلرهاب
الشيعي الذي يعاني اإلهمال وعدم 
ــات املتعاقبة  ــام من احلكوم اإلهتم

ــام  ــدأه نظ ــتكمل ماب ــا تس وكأنه
ــاء وإذالل  ــث من تهميش وإقص البع

ــرة وبقية  ــعب البص ــوب ولش للجن
املدن املناضلة ضد اإلرهاب والصابرة 
ــالح وتغيير األحوال  واملنتظرة لالص
ــم يحصل  ــن وهو ما ل ــو األحس نح
ــور على ماهي  ــف وبقيت األم لألس
عليه أو نحو األسوأ حتى اللحظة . 
ــرات عبرت عن اإلحباط  هذه التظاه

ــعور باحلزن والرغبة  ــعبي والش الش
ــتوى  ــي حتقيق متغير ما على مس ف
ــم تتوفر  ــي ل ــة الت ــات العام اخلدم
ــم احملتوم ،  ــني وكأنه قدره للمواطن
ــرات صدمت القوى  وإن هذه التظاه
ــب احلاكمة في  ــية والنخ السياس
ــوس اخلطر ودفعت  ــالد ودقت ناق الب

ــر ، فهذه املرة  ــى تفكير مغاي ــا ال رمب
غير كل مرة وإذا كانت اجلرة سلمت 
من الكسر في املرات السابقة فهذه 
ــر  ــد اجلرة وستنكس ــرة لن تصم امل
ــوى  ــعب س ــا ، فلم يتبق للش حتم
ــا ظروف  ــه متحدي ــرج بنفس أن يخ
القهر والعنجهية كما فعلها حني 

خرج على داعش وأذل جبروته وأعاده 
ــرا ، وقد  الى حواضنه مهانا منكس
ــيد  ــن جديد الفرصة للس توفرت م
ــاد  ــرب الفس ــادي ليض ــدر العب حي
ــة  ــي املرجعي ــا ه ــدين ، وه واملفس
ــتدعم الرئيس  ــا س ــه إنه ــول ل تق
ــن ال يبدو من  ــجاع احلازم ، ولك الش
ــداث الفارق  ــي إح ــي ف ــل حقيق أم
وتغيير املعادلة نحو األحسن وتقدمي 
ــعب املنكوب  ــة املالئمة للش اخلدم
واملظلوم الذي مايزال يعاني وينتظر 
دون جدوى سيادة رئيس الوزراء ليس 
ــرص لتفعل  ــك الكثير من الف أمام
ــيئا يعيد الثقة بينك والشعب،  ش
دوال  أن  ــس  الرئي ــيادة  ياس ــر  وتذك
ــيا  ــنغافورة وأندونيس كماليزيا وس
ــت  ــن دول نهض ــواها م ــا وس وتركي
ــرارات  ــذت ق ــية إتخ ــوز سياس برم
ــجاعة وصادمة وعليك أن تتأمل  ش
جتربة واحد منهم لتفعل ما مياثله . 

Firashamdani٥٧@yahoo.com

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

لحركة اإلسالمية اعتقلت 
قسماً من هؤالء اِّـقاتلني 
وأبعدت آخرين بسبب 
توجهاتهم االيديولوجية 
التي تقوم على أساس 
تكفري اِّـخالف الذي يوجب 
القتل َّـ اعتقادهم

اِّـظاهرات الشعبية 
مشفوعة بتأييد 
اِّـرجعية الدينية 
الشريفة التي أكدت 
على حق الشعب َّـ 
التظاهر واِّـطالبة 
بالحقوق
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الحلقة (٢١)

عهد التميمي للغارديان: ساستخدم 
القانون ِّـحاربة إسرائيل

ــان مقاالً  ــة الغاردي ــي صحيف نطالع ف
ــوان  ــه بعن ــفيان ط ــز وس ــر هومل ألوليف
ــرائيل  ــتخدم القانون حملاربة إس ”سأس
ــد  بع ــطينية  الفلس ــابة  الش ــول  ”تق
ــد التميمي،  ــراج عنها“.وقالت عه اإلف
ــهور  ــجن ملدة 8 ش ــي زُجت في الس الت
ــرائيلياً إنها  بسبب صفعها جندياً إس
ــتفادت من الوقت الذي قضته في  ”اس
ــي“،  ــون الدول ــة القان ــجن لدراس الس
مضيفة أنها تأمل بأن تقف في احملاكم 
الدولية ضد إسرائيل. وأكدت للغارديان 
ــاء اهللا،  بعد يوم من اإلفراج عنها ”إن ش
ــة القانون“، موضحة  سأستطيع دراس
ــن  ــف ع ــى ”الكش ــتعمل عل ــا س أنه
انتهاكات اجلانب اإلسرائيلي في احملاكم 
ــتحاكم إسرائيل مبوجبها  اجلنائية وس
ــالدي“. ــادة حقوق ب ــى إع ــأعمل عل وس
وأضافت أنها عندما كانت في السجن 
ــجينات  ــع الس ــى اجللوس م ــت عل دأب

لساعات كي يدرسوا القانون الدولي، 
ــتطعنا حتويل السجن  موضحة ”اس
إلى مدرسة“. واعتقلت عهد التميمي 
ــمبر /كانون األول املاضي بعد  في ديس
ــرائيليني أمام  ــود إس ــادة مع جن مش
ــة النبي صالح، وأقرت  منزلها في قري
عهد أمام احملكمة املغلقة التي نظرت 
ــؤولية  ــة بأنها تتحمل املس بالقضي
كم  ألنها أعاقت سير عمل اجلنود، وحُ
ــجن ملدة 8 شهور.وقالت  عليها بالس
ــجن  ــة إن ”الس ــالل املقابل ــد خ عه
ــا أكثر نضجاً ووعياً“. وأثار أحد  جعله
الفيديوهات املسربة قلقاً بعد ظهور 

ــتجوابها  ــي فيه أثناء اس عهد التميم
ــرائيليني، إذ وصف أحد  ــل اإلس ــن قب م
بأنهما  ــرائيليني“عينيها  االس احملققني 
ــد وضع  ــة“ بع ــون املالئك ــبهان عي يش
ــد قائلة  ــى كتفها. وعلقت عه ــده عل ي
ــتجواب“. ــلوبهم في االس ــذا أس إن ”ه
وأضافت للصحيفة ”أنا لست ضحية“، 
ــتوطن  املس أو  ــودي  ”اليه أن  ــة  مضيف
ــره ال يتجاوز  ــل بندقية وعم ــذي يحم ال
ــادرة على  ــو الضحية، أنا ق ــاً، ه 15 عام

التفريق بني الصواب واخلطأ، قلبه مليء 
ــطينيني، هو  بالكره واحلقد ضد الفلس
ــا“. وختمت بالقول  ــة، وليس أن الضحي
إنني أردد دوماً إنني ”مقاتلة حرة، لذا لن 

أكون الضحية“.

الهجــرة   : تلغــراف  الديلــي 
وبريطانيا

وتناولت صحيفة الديلي تلغراف قضية 
ــت كايت  ــي بريطانيا. وكتب ــرة ف الهج
ــوء التخطيط  ــت عنوان ”س ماكيني حت

للهجرة، يهدد بتقسيم بريطانيا“.
ــال إن ”اإلخفاق في  ــة املق ــت كاتب وقال
ــل خلطة واضحة ملا بعد انفصال  التوص
ــرك  ت ــي،  األورب ــاد  االحت ــن  ع ــا  بريطاني
ــن يرغبون  ــى أولئك الذي ــره البالغ عل أث
بتقسيم بريطانيا“.ونقلت كاتبة املقال 
ــا إن ”الهجرة  ــر قوله ــت كوب ــن إيفي ع
ــتفتاء  كانت جوهر القضايا خالل االس
ــف لم  ــمت البالد، ولألس كما أنها قس
تنب احلكومة أي من نوع من التوعية عن 
الهجرة منذ ذلك.وأضافت أن هذا مخيب 

لآلمال ألن ”املعلومات اخلاطئة واملضللة 
ــتفتاء كانت  ــأن الهجرة خالل االس بش

مضرة للغاية ومسببة للخالف“.

التايمز : بوتني والدعاية
ــاالً لتوم  ــة التاميز مق ــرأ في صحيف ونق
ــوء على الرئيس  بارفيت يلقي فيه الض
ــرت  ــذي ج ــني ال ــر بوت ــي فالدميي الروس
العادة أن يصور وهو يصطاد بالصنارة أو 
بالبندقية، لكن صورة اليوم استخدمت 
ــى أدوات كهربائية كاخلالط  ــج إل للتروي
ــركة  ار. وتخضع ش ــي والعصّ الكهربائ

للتحقيق  الكهربائية  ــألدوات  ل ”بورك“ 
ــية  ــة الفيدرالية الروس ــن قبل اخلدم م
ملكافحة االحتكار بعد الترويج ألدواتها 
ــه بوتني،  ــو يظهر في ــة من فيدي املنزلي
ــاً في  ــنة، جالس البالغ من العمر 65 س
ــاف كاتب  ــاول فطوره.وأض مطبخه يتن
ــركة عاملية ، مركزها  املقال أن ”بورك ش
موسكو، واسمها مشتق من األملانية“، 
ــيراً إلى أنه تبعاً للقانون الروسي ال  مش
ــؤول في احلكومة الترويج  يجوز ألي مس
ــال ثبت  ــه في ح ــح أن ألي منتج“.وأوض
ــتتخذ  ــو غير قانوني فإنه س أن الفيدي
ــركة.وأردف أن  إجراءات قانونية ضد الش
ــنوات  ــا مت تصويره عبر الس بوتني لطامل
ــور أو يركب  ــب النم ــة وهو يداع املاضي
ــة أو يغوص في قلب  ــات الهوائي الدراج
ــود أو يعرض حركات اجليدو  البحر األس
ــع احلزام  ــو يض ــدي وه ــاس التقلي باللب

األسود.

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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*د.سامي اِّـظفر 

ــي تطالب  ــوزراء  للمظاهرات الت ــس ال ــتجابة مجل ــت  اس كان
باحلقوق االساسية غريبة أدت الى  فتنة بني الناس ومثار الشقاق 
ــه ويؤيده اولئك  ــتالب عظمته من ــه الذين يحاولون اس فيهاجم
الذين يريدون استبقاءها بيده وجميعهم ابواق شهرته وعظمته  

فاجمللس هذا ال ميلك مقومات املواجهة .  
ــب مصلحة وطنه  ــراق حرا يح ــره ان يكون الع ــس منا من يك لي
ــراق وعطفه والرأفة  ــعب قلوب تخفق بحب الع فبني جنبي الش
ــانه,  منظر  به فقاتل   قيصر هو بروتوس صديقه وصنيعة احس

ــن بايعوه  ــالم ,هم م ــني عليه الس ــدر وقاتلو احلس ــة والغ اخليان
وخانوه   وهكذا تدول الدول وتسقط التيجان وحتل الظلمات .

ــي خاص, أصبح هائما وهو  ــد الوزراء يعيش  في عالم  طوبائ  اح
ــن الوزارة  ما لم  ــلو لقلب راح مختبال, فخرج م يقول كيف الس
ــال , واعتقد  هذا الرجل  ــن خارجا ودخل فيها ما لم يكن داخ يك

بانه اذكى الناس عقال, وابعدهـــــــم غورا واطلقهم لسانا . 
ــبيل الى السعادة في احلياة اال اذا عاش  ــى أن ال س   ووزير آخر نس
ــاء كاذب وانصاف خادع  ــيطر عليه ادع ــان فيها حرا ال يس االنس
ــق وال ذوي احليلة والدهاء والكيد واخلبث .وال تقتلوا  واعتدال مناف
ــا فقد جعلنا  ــرم اهللا اال باحلق ومن قتل مظلوم ــس التي ح النف

لوليه سلطانا فال يسرف في القتل انه كان منصورا 
ــغول بترقب املناصب نسى أن   ــائغ غائب مش ووزير ثالث رجل س
ــا وصعد الى  ــار ودرس اعماقها وطبقاته ــي البح ــم غاص ف العل
ــلمها ومن ثم انتقل الى الكواكب في مدارجها  ــماء في س الس
وعرف وفطن اغوارها وسهولها. واصبح العلم  في عهده وطريقه 

وحاضره ومستقبله كذبا في تضليل العقول والعبث باالهواء.
ــم واربعمائة أخرى  ــمائة اس ــد خمس ــى ان لالس  ووزير رابع  نس
ــامح بل اجته الى  ــس للتس ــة, لم يتقنها ولم يوضع اس للداهي

التمييز والتطرف والعنف واالقصاء والكراهية والفنت والطوائفية 
واملذهبية و التعصب والغلو واالقصاء واالنحراف وكأني به شاعر 
ــه القوافي واالعاريض قد حان حينه  ــعر ال يعرف من او يدعي الش
ــر  يضاحك  ــعره بال قافية وبح ــه ال يفقه وش ــدأ اجله  وفقه وب
ــليمان قد قال لي  الترب وفكره اصبح حيوانا ال ينطق وكأني بس

ان االنسان قد سجن كسجن ألهرة. 
ــان الضعيف  ــع لالنس ــواد القانون وصن ــس مب ــث الوزيراخلام عب
سالسل واغالال واحلق  في وزارته يزهق والعدالة تهان واعلن تسع 

سنوات  من العمر كافية للزواج . 
ــر فال يعود املريض  ــادس يخاف عدوى املرض وعدوى الفق ووزير س
ــالء ورجل بتراء وعني عمياء  ــى ان هناك يد ش وال يزور الفقير ونس
ــه وروحاته  ــط في غدوات ــرة والطير ال ينش ــجني كاله ــه س وكان
وقعدته وقومه و كاالزهار  التي ال ميكن ان تكون طيبة الريح النها 

منت على جثث املوتى. .                                              
ــح االرض بنباتها ,  تقول ان اكلة  ــة أدت الى  ش ووزارة  متخصص
ــدون وينادي دعوا  ــم كفرة ملح ــهم فه اللحوم يخاعدون انفس
ــى ان  أكلة  ــى او تناس ــاء في دروبها ونس النوق في مراحها والش
ــهم  ــم اخلنزير ما زالوا رافعي رؤوس ــة والدم وحل ــحت او امليت الس

ــت االرض من بقلها وفومها  ــالبي النعاس ناهبي جميع ماتنب س
وقثائها وعدسها وبصلها. 

ــاء ومينع الكهرباء  ــم من  الوزراء يعطي  الكهرباء ملن يش وأحده
ــاء وسمى الشح اقتصادا والكرم اسرافا  ووزارته سبب  ن يش عمّ

ما يحل من كوارث  ومآسى .
ــل  واملاء العذب   ــا  انهارا من العس ــر يرينا صورا فيه ــر اخ     ووزي
ــاز والوقود  ــادن الثمينة والغ ــط واملع ــطوط من النف ــدال من ش ب
ــر  اجلواهري في  ــذا يحب هذا الوزي ــات النفطية و مع ه واملنتوج
طرطرا تترطري  فقط و يتذكر آدم وحواء ويفرح بهبوطهما االرض 

بعد ان اكال تلك الشجرة. 
ــر وتذبل فيه  ــا فيه من جاور النه ــرى متخصصة يظم ووزارة  أخ
ــود وال يحــــب  ــر فيه الوجوه بأقنعة س الوجوه الناظرة وتنتش

املطر وال بدر شاكر السياب والقصيدته مطر مطر. 
ووزير اخر واخر كأنه جواد امرئ القيس مكر مفر مقبل مدبر معا 
ــي  العقل وان الذكاء  ــميك يغش ــاء س ولم يدرك  أن اجلهل غش
ــاجر مع زميله في أعالي اجلو ليعبر عن  غير العقل  والطيار يتش

االنتروبيا التي وصلت الى قمتها .
ــالء مرضى وأن هناك  ــي  و أقول له ان اجله ــر تقني ومعلومات ووزي

ــر الذي تترابط  ــع متقدم فى هذا العص ــابقا على الفوز مبوق تس
ــبكة عمالقة تتجاوز وتتجاهل حواجز  ــرية جمعاء بش به البش
ــي ال تطلع  على  ــة والتقاليد احمللية وان الدول الت ــة والثقاف اللغ
ــول الى خادمة  ــت بصدد التح ــم عبر االنترني ــتجدات العال مس

ذليلة.               
ــه الى التفكير  ــي الثقافة تتوج ــا أعاجم ف ــرى يقوده  ووزارة  أخ
ــده والى التركيز فتفتته في عمليات  ــره والى العمق فتس فتأس
جتريف غائرة لكل مفردات الثقافة الوطنية فضال عن بروز مثقف 
ــدة  ال متيز املوروث  ــا. ووزارة نوعية رائ ــلطة الذي يبرر افعاله الس
ــا  أبرع الناس وأمهرهم  ــم  عن التخطيط والتجديد, فيه العقي
في استغالل النفوس وأقدر الناس على الباس احلق صورة الباطل 
ــا ، وخربت  ــح القوت فيه ــق. ووزارة  مميزة ش ــورة احل ــل ص والباط
البيوت، وبلغت القلوب احلناجر من فزعها، وهلعها، واضطرابها 
ــرار  ــينا وعودا مملوءة بااللغاز واالس وصرنا ومن ثم اصبحنا وأمس

من ربط االشياء واالمور ببعضها والفقير جائع ملتاع. 

*وزير الرتبية ووزير التعليم العالي االسبق ورئيس 
جامعة بغداد السابق
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  عبد الكريم إبراهيم 

ــؤولية يجب أن  ــد ما مس ــية بل حمل جنس
يكون الشخص املعني بقدرها، وينقل صورة 
ــده . ولعل  ــة وطبيعة بل ــرفة عن أصال مش
تعيني سفراء في كل دولة أمنا هو تقليد قدمي 
ألجل زيادة أواصر التقارب بني البلدان ورعاية 

مصاحلها وحماية مواطنيها . 
ولعل محاكاة الشارع الشعبي والولوج فيه 
ــزى . رمبا يكون مدّ  ــعى فيه أكثر من مغ مس
جسور الثقة بني الشعوب من تلك األهداف 

ــعى إليها الكثير من سفراء الدول  التي يس
ــفير التركي وزوجته يركبان  األجنبية  . الس
ــوك « ،  ــوك الت ــعبية « الت ــل ش ــيلة نق وس
ــي أكثر مناطق بغداد  ويتناوالن طعامهما ف
شعبية  هي مدينة الصدر ، خبر ليس عاديا، 
ــة  أراد  أن  ــة وصريح ــالة واضح ــل هو رس ب
ــفير ليس  يطلقها الرجل اجلريء هي أن الس
ــة محمية ، بل عليه أن  فقط مكانه منطق
يتعرف على البلد الذي يعيش فيه ، ويشارك 
ــول : أنا  ــا  أراد أن يق ــض أيامه ،ورمب ــه بع أهل

ــعب العراقي ،أجتول في شوارع  صديق للش
ــكل حرية وبدون  ــع أبنائه ب ــه ، أحتدث م مدن
ــية . زاد من حالوة ومتعة هذه  قيود دبلوماس
ــتطع بعض  ــجاعة التي ال يس اخلطوة الش
السياسيني العراقيني القيام بها ، أن الرجل 
ــريكة حياته معه، وهذا دليل آخر  صحب ش
على انه على يقني تام أنه سيقابل  باحلفاوة 

والترحاب والكرم العراقي املعروف . 
خطوة مثل هذه بددت بعض اخملاوف العراقية 
ــت مكانها  ــو» وزع ــد «اليس من مخاطر س

ــعوب  ــني الش ــرام ب ــاون واالحت ــر التع أواص
ــعبني تربطهم عالقات  خصوصا أن كال الش

تاريخية  عريقة . 
ــراق قد  ــفراء الع ــد أن بعض س ــي حني جن ف
ــتان ما بني  ــم وش ــم عليه ــوا مكاتبه أغلق
ــفير يزور منطقة يعدها بعضهم  االثنني  س
من أكثر مناطق العراق شعبيةً وذات صبغة 
ــم غير  ــفير يرفع عل ــدد ،وس ــكانية مح س

الدولة التي ميثلها!   
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عبدالحمزة سلمان

ــس  ــعب متطور, وفق أس ــن و ش ــاء وط بن
دميقراطية ..  ليس إشارة باليد, أو اإلشتباك 
باأليدي, وليست كلمات تؤخذ من مصادر 
ــائية,  ــكل مقطوعات إنش ــوث, تش أوبح
توهمون الناس بها, لبناء قصور أوهامهم, 
ــامة لفترة زمنية, أو نظرة  متنحهم اإلبتس
تسكنهم في جنان اخليال, ثم يفيقون من 
حلمهم, عندما تقسو الدنيا عليهم, وإذا 
ــاق بحر واقع مرير, تتالطمهم  هم في أعم
ــراخ, يطالبون  ــتغيثون بص ــواج, يس األم
ــة األوهام  ــد غفل ــم, بع ــذ بخالصه املنق
ــم  ــف قوته ــا, تتالق ــر عام ــة عش خمس
ــد يطفو على  ــا لبل ــالم, فعجب أيدي الظ
ــلبت خالل  ــطح جزيرة من اخليرات, س س
ــنوات, وسط صمت, رغم تناقل  عشرة س

التحذيرات, خالل القنوات واحملاضرات.
ــعب العراقي ليس كشعوب العالم  الش
ــادة بالده  ــم قي ــن يثق به ــرى مينح مل األخ
ــا الكفاية ليقول لهم كفاكم  لفترات به
ــه أفاق من غفلة,  عبثا ويصفه البعض أن
ــط واقع  ــر عاما, وس ــة عش تناهز خمس
مرير في كل اجملاالت, وزارة الكهرباء أهدرت 
ــادل ميزانيات  ــرة بال جدوى, تع أمواال كثي
ــاريع تغذي  دول أخرى, دول اجلوار بنت مش
ــع املبالغ التي هدرتها  بالدها, مبا يقارب رب
ــكوك تشير  وزارة الكهرباء العراقية, وش

للتدخالت اخلارجية .
ــت  أصبح ــة,  اإلنتاجي ــوزارات  ال ــك  كذل
ووزارة  ــة,  الزراع ــوزارة  ك ــتهالكية,  اس
ــة  ــة وصناعي زراعي ــاريع  ــة, مش الصناع
ــاح, وتغطيها  ــا الري ــث به ــت تعب أصبح
ــول أن الدهر أكل عليها  األتربة, يصح الق

وشرب .
ــفيات  واقع صحي وخدمي مترد ومستش
ــة, وواقع تعليمي  ووحدات طبية متهالك
ــرب  ــيطرتها ملنع تس ــدم س ــب في ع مري

ــعب  الش ــب  وتعاق ــة,  الوزاري ــئلة  األس
ــبكات اإلنترنت, لفترات طويلة,  بقطع ش
ــة الثمن من أموال املواطنني, وكما  مدفوع
هو معلوم باإلشتراكات أو بالكيكا بايت, 
ــبكات, كذلك في  متنح أثمانها هبة للش
ــلهم على  ــون فش ــرى يعلق ــل األخ احملاف
ــائل  ــل اإلجتماعي, أو وس ــع التواص مواق
ــرون ما هم  ــرى, قبل أن ينظ ــال األخ اإلتص

فاعلون.
ــس, أن ما حصل  ــى النف ــد إيالما عل األش
ــبب سوء إختيارنا, لعدم  وأصابنا كان بس
ــب للمكان املناسب,  إختيار الرجل املناس
ــط, وأصبح املنصب  ــا إنعدم التخطي وهن
ــه, أدى ذلك  ــه وملن حول ــا لصاحب يدر ريع
ــا  ــم م ــاد, لتلته ــان الفس ــراهة حيت لش

ــراب  ــا لتعكر ش ــت أذنابه ــا, وطال حوله
وقوت الشعب, بعدما أوشكت أموال البلد 
ــاول للخصخصة,  ــاض التط ــاذ, فف بالنف
ــغ من رواتب املوظفني, وفرض  وخصم مبال

الضرائب, وغيرها من األمور األخرى .
أطلق الشعب صرخة اإلستغاثة ملا أصابه, 
ــوع العراق,  ــت رب ــي عم ــرات الت بالتظاه
ــل  ــا ال مح ــي, معلن ــع احلال ــا للواق رافض
للفاسد والفاشل واخلائن ألمانة الشعب, 
ــدر أموال العراق بني صفوف أبناء البلد,  وه
ــب وفق القانون العراقي, وعدالة  و يحاس

الباري .

أمل الياسري

هناك بوصلة في العراق حباها 
ــا  ــي حديثه ــف ف اهللا، ال تتوق
ــة، أو  ــات الطائفي ــد محط عن
أو  ــة،  املناطقي أو  ــة،  القومي
ــل خطاباً  ــا ميث ــة، وإمن املذهبي
ــعب دون متييز  ــكل أبناء الش ل
ــي العالمة األبرز  أو إقصاء، وه
ــا املعاصر، لتعتمر  في تاريخن
ــة ومتتلك القلوب،  تاج الكرام
ــر، لتكون  ــوس، والضمائ والنف

ــق  ــة واملنطل ــاً للحري عنوان
ــة التغيير واإلصالح،  لعملي
ــدد دائماً  ــة وأنها تش خاص
ــاب اخلدمي  ــى لغة اخلط عل
ــة العراق،  ــي لساس والعمل
بعيداً عن صخب السياسة، 
نعم إنها مرجعيتنا وأبجدية 
ــان رجل  ــا على لس خطابه

بسعة املبادئ العظيمة.
ــوم عصفت بها  ــة الي مرحل
ومصاعب  ــرة،  كبي ــات  حتدي
ــرة،  خطي ــوارث  وك ــة،  جم

ــا  وم ــات  اإلنتخاب ــا  أبرزه كان 
ــا  وم ــرات  والتظاه ــا،  رافقه
ــا، وكال احلدثني أحدثا  صاحبه
ــات، على  ــن التداعي ــيوالً م س
ــي،  ــي، واخلدم ــتوى األمن املس
تفجيرات،  ــني  ب ــادي،  واإلقتص
ــت  خلف ــات  وصدام ــق،  وحرائ
واجلرحى،  ــهداء  الش كثير من 
ــة  املرجعي ــددت  ش ــذا  وله

ــي خطبتها  ــة العليا ف الديني
 ١٤٣٩ ــدة  القع (١٣ذو  ــخ  بتاري
ــوز ٢٠١٨)، على أن  املوافق ٢٧مت
يعي زعماء القوى السياسية، 
ــرة  الكبي ــؤولية  املس ــم  حج
ــم، ونبذ  ــى عاتقه ــاة عل امللق
اخلالفات املصطنعة، ويجمعوا 
ــة البلد،  ــم على خدم كلمته

فهال يفقهون؟!
ــي  ف ــرى  ــا ج م ــد  وبع ــوم  الي
ــن  م ــة،  املاضي ــابيع  األس
ــداءات، وعبث  ــرات، واعت تظاه
ــل  ــة وتعطي ــكات الدول مبمتل
ــا  مرجعيتن ــددت  ج ــا،  عمله
الرشيدة مراراً وتكراراً، بتحقيق 
ما ميكن حتقيقه بصورة عاجلة 
من مطالب املواطنني، وتخفف 
ــج  ــق برام ــم وف ــن معاناته م
ــى أرض  ــة عل ــة فاعل حقيقي
ــة  ــون احلكوم ــدان، وأن تك املي

احلالية بحجم املسؤولية، وأال 
ــا، وحتارب  ــن وعوده م تتنصل 
وأال  ــدين،  والفاس ــاد  الفس
ــاء لهم، وأال يفكروا  تكون غط
ــخصية،  ــي مصاحلهم الش ف
واحلزبية، والفئوية، وأن يقدموا 
مصلحة الشعب، فكلكم راع 

وكلكم مسؤول عن رعيته.
ــي  ــاب الديني والسياس اخلط

ــا  العلي ــة  الديني ــة  للمرجعي
التحذير،  ــه  أبجديات ــن  م كان 
ــار، وأن  ــت األنظ ــذار، ولف واإلن
ــا  م إذا  ــرات)  (التظاه ــور  األم
ــتنهض من  ــت فإنها س خفت
ــوى، وعند  ــكل أق ــد وبش جدي
ــدم، وعليه  ــني من ــك الت ح ذل
احلكومة  ــكيل  بتش ــت  طالب
على أسرع وقت ممكن، وتطبيق 
ــة  وحازم ــة  صارم ــراءات  إج
ــدين،  ــاد والفاس ــه الفس بوج
ــن حرب بال هوادة عليهم،  وش
ــاندهم، ويعطل  نْ يس وعلى مَ
ــة  ومكافح ــبتهم،  محاس
واإلداري  ــي  املال ــاد  الفس
ــم  وتقدميه ــكاله،  أش ــكل  ب
ــاريع  ــة، وتبني مش للمحاكم
ــة  العدال ــن  تضم ــني  وقوان
دون  ــع  للجمي ــة  اإلجتماعي

إستثناء.
ــام  ــن أم ــف الوط ــا يق عندم
ــرق ال ميكننا القبول  مفترق ط
ــعب  الش بأنصاف احللول ألن 
ــنة  س  (١٥) ــر  إنتظ ــي  العراق
للنهوض بواقعه، وتقدمي سبل 
احلياة احلرة الكرمية له بأبسط 
معاييرها، لكنه تفاجأ بأكوام 
ــدين،  ــلني، والفاس من الفاش
واخملادعني، والنفعيني تسلطوا 
ــحب  على رقابهم، ولكي نس
فتيل األزمة، البد من الشروع 
ــتويات،  ــى كل املس ــورة عل بث
وأبجديات تلك الثورة يجب أن 
ــارت إليه املرجعية  تبدأ مما أش
ــة، وإال فالقادم ال يحمد  الديني
ــودة  ــت موج ــا دام ــاه، وم عقب
ــد  ض ــتعبأ  س ــة  أم ــاك  فهن

الظاملني والفاسدين .

د. جواد الهنداوي 

ــة  ــي صحيف ــرَ ف ــا نُشِ ــو م ــؤال ه ــبب الس س
برِ  نْ خَ ــخ ٢١/٧/٢٠١٨ ، مِ ــدة الكويتية بتاري اجلري
ــرائيل حددت الئحة اهداف داخل  مفاده بأنَّ اس
ــداً لضربها جواً ،بادعاء  االراضي العراقية ،متهي
ــتخدم لنقل  ــكرية قريبة تُس ــا مواقع عس انه
ــوريا و لبنان .صراحةً  ــلحة و العتاد الى س األس
ــن  القول أنَّ هذا  ــرات ، البُدَّ م بْلَ تبيان املؤش و قَ
ــارئ ،النَّ اعالمنا العربي  ــر اإلعالمي نادر و ط اخلب
ــرائيل إالّ قليالً  دنا على عدم ذكر اس ــائد عوّ الس
ــطينية  ــصُ القضية الفلس ــراً فيما يخ و حص

ــل  ــرائيلي الفاع ــراط االس ــن االنخ ــم م ،بالرغ
ــكرياً في االزمة في سوريا و في  سياسياً و عس

باقي أزمات املنطقة . 
ــن جديّته او  ــر ع ــر ،و بغض النظ ــقْ اخلب ــم يل ل
ــن تعليق او حتليل  راً معقوالً م دَ ــهِ ، قَ مصداقيت
ــرائيلي  املُتابعني و االعالم ، أصبحَ التدخل االس
ــة او املُتوقعْ  ــذه الدول ــع في ه ــل و الواق ، احلاص
ــدو ،حدثاً عادياً وليس فعالً  في تلك ، على ما يب
نْ  ــرائيل مِ ــاد اس ــزء من حص ــذا ج ــاً ! وه عدائي

موسم الربيع العربي والذي سادهُ االرهاب .
ــرات  ؤش ــة والتحليل ، جندُ مُ ــالل املتابع ــنْ خ مِ
ية و مصداقيّة ما وَرَدَ  ــا على جدّ ،نعتقد بداللته

في اخلبر ،فما هي ؟
ــدة الكويتية ،  ــر صحيفة اجلري ــر خب تزامنَ نش
ــرة في التلفزيون العبري  مع عرضْ القناة العاش
ــاً وثائقياً عن  ــاء ، فيلم وبتاريخ ٢١/٧/٢٠١٨ مس
ــرِضَ الفلم  ــتّة عام ١٩٦٧ ، و عُ ــرب االيام الس ح

حتت عنوان «في صباح يونيو «
ــالح اجلو االسرائيلي ،  ز الفلم على قدرات س ركَّ
عتْ قبل ١١  و كشفَ الفلم بأنَّ خطة احلرب وضِ

ــفَ ايضاً بخطة اسرائيل في البدء  عاما، و كش
بقصف مطار H٣ في العراق .( للمزيد عن ماجاء 
ــوم االكترونية  ــر جريدة رأي الي ــي الفلم ، انظ ف

تاريخ ٢٢/٧/٢٠١٨) . 

صحيح انَّ غرض عرض الفلم هو لرفع معنويات 
ــرائيليني و تبيان قدراتهم ،السيما في ظل  اإلس

ــزة ، ولكن عرضه اليخلو  ــا يجري في قطاع غ م
ــتوى العربي  ــاً من أغراض دعائية على املس ايض
كرنا ايضاً بأنَّ قواعد عسكرية  واإلقليمي ، و  لتذّ
ــراق ،رغم انَّ  ــي الع ــتهدفت ،حينها ، ف ــد أُس ق
ــرة مع  ــراق لم يك في مواجه حدودية مباش الع

اسرائيل . 
ــتدلُ عليه من التوافق الروسي  ــر آخر  نس مؤش
حف  ــث تداولت صُ ــوريا  ،حي االمريكي حول س
ــت وعن  ــنطن بوس عديدة، ومنها صحيفة واش
ــس االمريكي ،  ــي إدارة الرئي ــة ف ــادر خاص مص
ــق على خطة  ــب واف ــس ترام ــا ان الرئي تأكيده
ــرائيلي نتنياهو حول  ــي و  االس ــس الروس الرئي
ــتمتنع روسيا  ــوريا ، وحسب الصحيفة ، س س
عن االعتراض على اي ضربات إسرائيلية الهداف 
ــرائيل بوجود  ــوريا حال تقدير اس إيرانية في س
ــرائيل .(جريدة  ــلحة او قواعد تهدد امن اس أس

القدس العربي في ٢٣/٧/٢٠١٨) . 
ــرْ ، و نعتقد بصحته)  ــتنتج (إِنْ صحَّ ما نُشِ نس
ــماح ليس فقط أمريكي  ــرائيل اآلن س بأنَّ إلس
ــتهداف سالح او  ــي ،باس غربي ،بل و حتى روس

د  ــة هنا و هناك (في املنطقة ) ،تُهدّ قواعد إيراني
ــرائيل بعدم  ــعرت اس ــرائيل . ثُمَّ اذا ش أمن اس
ــالح  ــاء جتاه الس ــية لتفعل ما تش ممانعة روس
نْ الذي مينعها او يلومها  ــوريا ،  مَ االيراني في س

من القوى الكبرى اذا قامت بذلك في العراق ؟ 
ــة امريكا  ــنْ نيّ لُ عليه مِ ــتدّ ــرى نس ــر اخ مؤش
ــي مثلث  ــكرية ،ف ــدة التنف العس باخالء قاع
احلدود العراقية السورية االردنية ، قاعدة تُراقب 
ــد الضرورة،  ــؤدي الواجب عن ــدور و يجري و ت ماي
ــرائيل هو جزء من  وكما يعلم اجلميع أنَّ أمن اس
ــمول مبفهوم  ــن القومي االمريكي ، اي مش االم

»لضرورة».
ل اسرائيل القيام مبا ينبغي القيام  ر و تفضّ تفكّ
ــتفيدة  س به اآلن ، و قبل اخالء قاعدة التنف ، مُ
ــرض عملياتي بالتأكيد و  ــن وجود القاعدة لغ م

اخر تضليلي . 
االدارة االمريكية في الوقت احلاضر ،اي في عهد 
الرئيس ترامب وَضعتْ جانباً الشعور باحلرج جتاه 
مها اوالً وقبل  ــريك او صديق او حليف ، ما يهُ ش

كل شيء مصلحة اسرائيل و مصلحتها.  

حتول العراق الى بلد مفتوح « على مصراعيه» في السوق واإلقتصاد 
دت  ــية واالمنية واإلقتصادية  حَ ــتثمار ، فالعوامل السياس واإلس
ــي مجال رفاهية  ــع العراق الى « التغيير» ف ــكل كبير من تطل بش
ــكان  ــان فبدل أن تصرف مبيعات النفط على اخلدمات واإلس اإلنس
ــية وحتديث مرافق الدولة من التهالك  وتطوير القطاعات املؤسس
ــابقة في زمن النظام نتيجة   ــنوات الس ــهدته طيلة الس الذي ش
ــى حالها دون  ــت األوضاع عل ــنوية بقي ــات اإلنفجارية الس املوازن
ــوبية واإلنهيار في  ــود واحملس ــا بالرك ــك واضح ــراك» وجتلى ذل «ح
قطاعات أريد لها ان تكون مصدر قوة لإلقتصاد العراقي ونهضته.

ــية متس واقعه  املواطن العراقي اليوم يواجه عدة معضالت اساس
ــك ووفق،  ــي بالصميم ووضعه اخلدمي مبا ينعكس دون ش املعيش
ــى واقعه  ــاع قرار ، عل ــراء أمنيني وصن ــني وخب ــيني ومحلل سياس
ــاة العامة  ــل في احلي ــة القلق احلاص ــي نتيج ــي والنفس املعيش
ــع العراقي عامة واملواطن  خاصة ، فما تنتجه من تفويج  للمجتم
ــباب وبالتالي جتره الى  ــارم» وفوضى خالقة « ما بني قطاع الش « ع

اتون « سياسة غرائبية ، وتطويف فكري ، وحتشيد غير مبرر .
التظاهرات مبا تشكله من عنصر مهم لشعار التغيير في مناحي 
ــاكن احمللي « وتتواءم بني طبقات اجملتمع وتذيب  العالم حتريك الس
الفارق وتعمل على إحياء « املساكنة اجملتمعية « في أفق التعايش 

والرغبة في املواطنة .  
ان التوافق اجملتمعي مبقدوره القضاء على اكبر االزمات التي تواجه 

ــب  وتتغل ــد  البل
ــار  اإلنهي ــى  عل
ع  ــد لتص ا و
التي  ــى  والفوض
ــها  سس تؤ
بعض  وتفتعلها 

اجلهات .
إن العراق وشعبه 
ــات  حتدي ــام  ام
ــي  ــل ف اآلن التق
ــن  ع ــا  أهميته
ــدي  التح ــك  ذل
ــد  ــذي كان ض ال
ــي  ف ــش  داع
الوجود  ــة  معرك
ابناء  خاض  فقد 
ــار  غم ــراق  الع
ــتعادة  حرب إلس
واإلنسان  االرض 
ــيطرة  س ــن  م

تنظيم همجي سيطر بعض الوقت على مدن نينوى وصالح الدين 
واالنبار ، وحاول ان ميد مخالبه الى مناطق اخرى ولكن حني متاسك 
ــعب ما بني ابنائه مبختلف إنتماءاتهم وقومياتهم ومذاهبهم  الش

وكانوا يدا ضاربة على عنق ذلك التنظيم بوحدتهم .
ــع االمور في  ــة تض ــية حكيم ــى إدارة سياس ــة ال ــن بحاج إذا نح
مقاديرها الصحيحة وتزنها وفق مصلحة العراق والشعب العراقي 
ــتمر هذه  وليس ملصلحة حزب او قومية او طائفة معينة كي التس
ــوبية ومنسوبية  ــاد ومحس ــها البلد من فس االحوال التي يعيش

وتخبط في إدارة الدولة واحلزبوية والكتلوية واحملاصصة .
العراق بلد كان ومازال هو نافذة مطلة على العالم ملا له من مكانة 
إقتصادية وجيولوجية جتعله في مصاف الدول التي ال يستطيع ان 
يعيش مخنوقا في مضيق او جزيرة معزولة ، فهو بلد احلضارة التي 
ــتوجب على  ــرف وهذا مايس ــنني وله  تاريخه املش متتد الالف الس
ــك التاريخ وان ال يتالعبو  ــة العراقيني ان يحترموا ذل بعض الساس

مبقدراته .
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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

محمد البغدادي 

 خارطة طريق
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محمد علي الجاف

ــاورات واحملادثات غير الرسمية   تتواصل املش
ــية العراقية حول صيغة  بني القوى السياس
ــأن توزيع املناصب السيادية  من التفاهم بش
ــرات  ــب املؤش في احلكومة القادمة ، وبحس
ــي  ــة الت ــدو أن الصيغ ــد اآلن يب ــة حل املتاح
إتفقت عليها تلك القوى في السنوات التي 
أعقبت سقوط النظام الدكتاتوري السابق، 
ــتعتمد مرة أخرى في قادم األيام ، ونقصد  س
ــني املكونات  ــات الثالث ب ــع الرئاس ــا توزي به
ــراء أي تغيير  ــة فال يبدو في األفق إج الرئيس
ــب  ــد هي األنس ــي تع ــة والت ــذه الصيغ به
ــي  ــي ف ــيج اإلجتماع ــى النس ــاظ عل للحف

العراق .
ــارات عديدة وردت وخصوصا من     رغم أن إش
ــذا الواقع  ــرورة تغيير ه ــردي بض ــب الك اجلان
ــة للحصول  ــادات الكردي ــعي القي وذلك بس
ــار أن معظم  ــة البرملان على اعتب على رئاس
ــاكل التي يعاني منها الكرد في العراق  املش
ــاكل دستورية وتشريعية ، وقد أدلى  هي مش
ــال بتصريحات  ــيني الكرد فع بعض السياس
ــأن ، لكن الوضع احلالي واملشاورات  بهذا الش

ــن وراء الكواليس حلد اآلن تتجه  التي جتري م
ــة التوافقية  ــاد الصيغ ــا الى إعتم معظمه

السابقة 
ــة اجلمهورية  ــب رئاس ــا فإن منص ــن هن   وم
ــب  ، وحس ــردي  الك ــب  اجلان ــد  بي ــيظل  س
ــيني  ــني احلزبني الرئيس ــابقة ب ــات س تفاهم
ــتاني  ــي والدميقراطي الكردس ــاد الوطن االحت
ــة االحتاد  ــب ضمن حص ــيبقى هذا املنص س
ــرى قبل عدة  ــذي ج ــم ال ــي ، فالتفاه الوطن
سنوات بني هذين احلزبني ، يقضي بتخصيص 
منصب رئاسة العراق لإلحتاد الوطني ، مقابل 
ــة اإلقليم لصالح الدميقراطي  منصب رئاس
ــن أن منصب  ــى الرغم م ــتاني ، وعل الكردس
ــبب إنتهاء  ــة اإلقليم معلق حاليا بس رئاس
ــعود البرزاني ، ولكن ذلك  ــيد مس والية الس
اليعني إلغاء هذا املنصب الذي سيظل قائما 
ــي الى ملئه في وقت  ــد يتجه حزب بارزان ، وق
ــة لذلك. وحتى  ــنحت الفرص الحق إذا ما س
ــب رئيس  ــب ، فإن منص ــي هذا املنص لو ألغ
حكومة اإلقليم تقابل واقعيا منصب رئاسة 
ــراق ، خصوصا حني يتم  ــي الع اجلمهورية ف
ــلطة بني احلزبني الرئيسني في  ــم الس تقاس
ــتركة ، ألنه  ــات مش ــق تفاهم ــتان وف كردس
ــيادية  ــب الس ــى كل املناص ــوز أن تبق اليج
والكبيرة في اإلقليم والعراق بيد حزب واحد.

ــا  ــط تقدم ــحان فق ــك مرش ــد اآلن هنال حل

ــمية للترشح ملنصب رئيس  بأوراقهما الرس
اجلمهورية وهما، الدكتور عبداللطيف رشيد 
ــاري  ــابق و كبير مستش الوزير العراقي الس
ــو قيادي بارز في  ــس اجلمهورية احلالي وه رئي
ــق عمر  ــتاني ورفي ــي الكردس ــاد الوطن االحت
ــي ، واآلخر هو  ــل جالل طالبان ــس الراح الرئي
ــفير  ــماعيل س ــر إس ــد صاب ــور محم الدكت
ــة الصني وهو  ــي جمهوري ــبق ف العراق األس
بدوره سياسي معروف أدار في مراحل متعددة 
مكتب عالقات االحتاد الوطني في فرنسا ثم 
ــات ياملتحدة . ولكن ذلك لم مينع بعض  الوالي
األطراف الكردية أن تسعى للتقدم مبرشحني 
ــماء متعددة  ــغل املنصب ، وترد أس بدالء لش
ــأن ، لعل في مقدمتها اسم برهم  بهذا الش
صالح املرشح الذي خسر مسابقة الترشح 
للرئاسة بالدورة السابقة ومنافسه الدكتور 
ــدو أن حظوظ برهم  ــؤاد معصوم . ولكن يب ف
ــاعده في تبوء هذا املنصب للعديد من  ال تس

األسباب التي سنتناولها بهذا املقال .
فبرهم إنشق حاليا وخرج من صفوف االحتاد 
الوطني وشكل كيانا سياسيا معاديا لالحتاد 
ــأن املنصب اخملصص  ــي ، وهذا يعني ب الوطن
ــغله من  ــاد الوطني الميكن ش كحصة لالحت

غير عضو بهذا احلزب .
ــي  ف ــل  يحص ــم  ل ــح  صال ــم  بره أن  ــم  ث
ــواب العراقي  ــرة جمللس الن ــات األخي االنتخاب

ــم كونه  ــن يتيمني وبرغ ــوى على مقعدي س
ــغله  ــة لش ــتوى السياس معروفا على مس
ــة في املراحل  ــد من املناصب احلساس العدي
ــة حكومة  ــابقة مبا فيها منصب رئاس الس
ــني ، ولكنه اليحظى  ــم ملرتني متتابعت اإلقلي

ــعبه  ــة لدى جماهير ش ــعبية املطلوب بالش
ــات  ــي االنتخاب ــدوي ف ــقوطه امل ــل س ، بدلي
ــا جديدا يدعى ( اجليل  ــرة ، حتى أن حزب األخي
ــركة  ــئ من قبل رئيس ش اجلديد) والذي أنش

ــياحية في السليمانية  ( جافيالند ) الس
قبل شهرين فقط من تنظيم االنتخابات 
ــدد مقاعد  ــرة حصل على ضعف ع األخي
ــي ، وعليه فإن تعيني  كيان برهم السياس
ــا للجمهورية مبقعدين فقط  برهم رئيس
ــيكون مبثابة فضيحة مدوية بالنسبة  س

للعملية السياسية في العراق .
ــتور يكفل  ــا أن الدس ــو إفترضن ــى ل وحت
ــح  ــي الترش ــه ف ــي حق ــرد عراق ــكل ف ل
ملنصب الرئاسة، لكن من املعلوم أيضا أن 
التصويت داخل البرملان العراقي سيكون 
ــية  هو الفيصل ووفقا لتفاهمات سياس
ــن إغفال حجم  ــك ال ميك ــبقة ، وبذل مس
ــده ودوره البارز  االحتاد الوطني وعدد مقاع
ــية ودوره  ــة السياس ــخ العملي ــي تاري ف
ــة العراقية ، لصالح  ــي املعارض الكبير ف

شخص خارج إطار التوافقات السياسية .
هناك محاوالت سرية من بعض الشخصيات 
ــدمي برهم صالح  ــية لتق ــراف السياس واألط
ــم وتقديرا لدوره  ــس حبا ببره للمنصب ، لي
ــق مصالح  ــل حتقي ــل من أج ــي ، ب السياس
ــة  نكاي أو   ، ــادات  القي ــض  لبع ــخصية  ش
مبرشحي االحتاد الوطني ، خصوصا وأن هناك 
ــزب بارزاني يعمل  ــير الى أن ح معلومات تش
ــخاص  ــاه بالتعاون مع بعض األش بهذا االجت
ــاد الوطني من  ــادة االحت ــن داخل قي املتنفذي

ــحي  املوالني حلزب بارزاني ، وذلك إلزاحة مرش
ــى هؤالء بأن وزن  ــاد الوطني ، ولكن ينس االحت
االحتاد الوطني على الصعيدين الكردستاني 
ــة ، فمصير  ــل هذه احملاول ــي سيفش والعراق
ــتان  ــي إقليم كردس ــزب بارزاني ف ــم ح حك
ــدى توافقه مع االحتاد الوطني  مرهون متاما مب
ــراق ، وال  ــتان أو الع ــم كردس ــواء في حك س
ــيضحي بعالقته  ــد بأن حزب بارزاني س أعتق
ــي  ــر توافقه السياس ــتراتيجية ومبصي االس
ــح منافس  ــي لتقدمي مرش ــع االحتاد الوطن م
ملرشحي االحتاد الوطني . وعليه فإن املنصب 

ــى أحد  ــك ال ــدع مجاال للش ــيؤول مبا الي س
ــحي االحتاد الوطني ، أما القرار النهائي  مرش
ــيبقى بيد أعضاء مجلس النواب فيمن  فس
سيختارونه من بني مرشحي االحتاد الوطني 
ــغل هذا املنصب الذي رغم كونه منصبا  لش
ــم إذا ما جنح  ــا، لكنه منصب مه بروتوكولي
مجلس النواب العراقي في إختيار الشخص 
ــام به  ــدور الذي ق ــس ال ــام بنف ــل للقي املؤه
ــا أصبح فعال  ــالل طالباني عندم ــل ج الراح

رمزا لوحدة العراق وصمام أمان البالد..

مصري حكم حزب بارزاني 
َّـ إقليم كردستان 
مرهون تماما بمدى 
توافقه مع االتحاد 
الوطني سواء َّـ حكم 
كردستان أو العراق

 أصبح التدخل االسرائيلي
 الحاصل و الواقع َّـ هذه
  الدولة او اُِّـتوقع َّـ تلك
 على ما يبدو حدثاً عادياً
وليس فعالً عدائياً

 ربما يكون مد جسور الثقة
 بني الشعوب من تلك األهداف
 التي يسعى إليها الكثري من
  سفراء الدول األجنبية

 الشعب العراقي ليس
 كشعوب العالم األخرى يمنح
 ِّـن يثق بهم قيادة بالده
 لفرتات بها الكفاية ليقول
 لهم كفاكم عبثا ويصفه
البعض أنه أفاق من غفلة

 عندما يقف الوطن أمام
 مفرتق طرق ال يمكننا
 القبول بأنصاف الحلول
 ألن الشعب العراقي إنتظر
(١٥) سنة للنهوض بواقعه

 التوافق اِّـجتمعي بمقدوره
 القضاء على اكرب االزمات
 التي تواجه البلد وتتغلب
 على اإلنهيار والتصدع
 والفوضى التي تؤسسها
وتفتعلها بعض الجهات
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وباع جتار « وانا « علنا اسطوانات 
ــاالوردو تصور  ــة مروعة ب مدمج
عمليات قطع الرؤوس لكشافة 
ــكلت  ــتاني وش اجليش الباكس
ــي في جزء  ــالم القتل احلقيق اف
منها دعاية وفي جزء اخر تخويفا 
وجاءت مبنزلة رسالة فظة تفيد 
ــاء في  ــش البق ــى اجلي ــان عل ب
ثكناته وترك السيطرة للقبائل 
واجبر بيت اهللا محسود احلالقني 
ــى تعليق الفتات  ــي « وانا « عل ف
ــه مبا ان  ــى محالهم تعلن ان عل
ــريعة حترم االعتناء بالوجه  الش
فان خدمات تشذيب اللحى لم 

ــاهد احلالقون  تعد متوفرة وش
ــك حوانتيهم  الذين رفضوا ذل
وهي حتترق وجاء دليل اخر على 
ــر رتابة  ــيطرة املقاتلني اكث س
ــر امداداتها  ــت قاعدة ميل تلق
ــب كل  ــط مرة وحس ــن النف م
ــبوعني وسمح احملاربون في  اس
االيام احملددة لشاحنات اجليش 
الباكستاني باستخدام الطرق 

.
ــي . اي . ايه  ـــ « س ــز ال كان مرك
ــن االجر  ــن مجمع م ــة ع « كناي
ــكرية  العس ــدة  القاع ــل  داخ
ــتانية االكبر في « وانا «  الباكس
وحرست مفرزة صغيرة من قوات 
العمليات اخلاصة الباكستانية 
املباني االميريكية لكن سرعان 
ما ادرك كيلر ان اجلنود سجانون 
ــه لم  ــاة الن ــم حم ــا ه ــر مم اكث
ــي  ــمح قط لضباط الـ « س يس
ــه « باخلروج من القاعدة  . اي . اي
ــة  كتل ــع  اجملم ــل  داخ ــدت  ووج
ــرف اكل فيها  ــن الغ ــرة م صغي
ــوا  ــوا واتصل ــون ونام االميريكي
اجهزة  مستخدمني  برؤسائهم 
ــة ملنع  ــيب مامون ــو وحواس رادي
ــتانية  الباكس ــتخبارات  االس
ــت  وفاح ــم  بثه ــراض  اعت ــن  م
ــرة رائحة  ــدة الصغي ــي القاع ف
ــرب  ــرف الصحي من التس الص
في اجملاري وغالبا ما غطت قطع 
ــاقطة من السقف  اجلص املتس
ــزة  واجه ــون  والصح ــرة  االس
ــر من مرة  ــو اكث ــال وحاول االتص
ــي . اي .  ــة الـ « س ــاع محط اقن
ايه « في اسالم اباد بصرف املال 
ــكواش في  ــب للس ــاء ملع لبن
ــرا الى  ــاج بانه نظ ــدة وح القاع
شعبية السكواش في صفوف 

اجليش الباكستاني فان امللعب 
ــي .  ــاعد ضباط الـ « س قد يس
ــاء عالقة مع  ــى بن ــه « عل اي . اي
ــب جوبه  ــن الطل ــم لك نظرائه

بالرفض 
ــذ  من ــر  كيل ــة  عالق ــورت  تده
ــرة الرئيس في  ــة مع نظي البداي
ــتانية  الباكس ــتخبارات  االس
ومرة ذلك في جزء كبير منه الى 
ــني قبل ان يغادر  مقلب لعبة ج
جنوب وزيرستان ففي يوم رحلة 
ــا « بالهيلكوبتر  ــه « وان مغادرت
ــر مالحظة  ــلم جني الى كيل س
ــه  من ــب  وطل ــاالوردو  ب ــا  كتبه
ــط  ضاب ــى  ال ــليمكها  تس
في  الباكستانية  االستخبارات 
ــم ميتلك كيلر  ــا االول ل لقائهم
ــوى املالحظة  ــرة عن فح اي فك
ــي  ف ــلمها  وس ــاع  اط ــه  لكن
ــر رجل  ــالل االجتماع لم يس خ
االستخبارات الباكستانية جدا 
ــاك وترجم  ــة خت ــو من قبيل وه
ــاء فيها «   ــة لكيلر وج املالحظ
الميكنك الوثوق بختاك لعني « « 
ــني ان االمر مضحك «  اعتقد ج

قال كيلر شكرا جزيال ياجني «
ــع  ــة جم ــم عملي ــق معظ حتق
االستخبارات التي اشرف عليها 
كيلر في الوقت الذي امضاه في 
جنوب وزيرستان من دون موافقة 
جهاز االستخبارات الباكستاني 

ــاب املتراكم بني  ــرا الى االرتي نظ
ــتانيني في  االمريكيني والباكس
ــني ان امر له  ــبق جل ــا « وس « وان

ــاالت  ــق باالتص ــات تتعل معلوم
وباسماء العمالء الباكستانيني 
ــي . اي .  ــن زرعتهم الـ « س الذي
ــبكة  ايه « في املنطقة وهي ش

ــر ليديرها  ــت االن في يد كيل بات
ــوس  ــبة الى جاس ــن بالنس لك
 » ــا  وان  » ــي  ــض ف ابي ــي  امريك

ــن العمالء  ــبكة م ــان ادارة ش ف
ــن دون اطالع  ــتانيني م الباكس
امر  الباكستانية  االستخبارات 
ــن العمالء اجمليء  صعب فال ميك
ــي . اي . ايه «  الى قاعدة الـ « س
ــتخبارات الباكستانية  الن االس
ستكشفهم وتوقفهم كما ان 
ــن كيلر لالجتماع  اي محاولة م
ــتمثل  ــارج القاعدة س ــم خ به

ايضا خطرا عليهم .
ــاط الـ «  ــل متتع ضب ــي املقاب وف
ــون في  ــه « العامل ــي . اي . اي س
ــدود بزمن  ــر من احل املقلب االخ
ــر وبحلول  ــهولة بكثي ــر س اكث
ــت الوكالة قد اقامت  ٢٠٠٦ كان
ــلة من القواعد الصغيرة  سلس
ــتان في مدن  ــرق افغانس في ش
ــد اباد يرسل  مثل خوست واس
ــالء عبر احلدود جلمع  منها العم
ــي املناطق القبلية  املعلومات ف
ــن التقاء  ــون م ــن االمريكي ومتك
عمالئهم في القاعدة او ابلدات 
ــرعت الـ  ــاورة وش ــرة اجمل الصغي
ــال «  ــي . اي . ايه « في ارس « س
محللي استهداف « من النغلي 

ــي  ــار ف ــالق الن ــد اط ــى قواع ال
ــتان كلفوا التدقيق في  افغانس
املعلومات التي جتمعها املصادر 
ــرية في املناطق الداخلية  البش
ــات التي  ــع املعلوم ــا م وصهره
ــة  ــار الصناعي ــا االقم تلتقطه
ــي محاولة  ــز التنصت ف اومراك
ــلحني في  ــد مواقع مس لتحدي
ــد ثالث  ــتان وبع ــور ووزيرس باج
ــنوات حتول اجتماع مع رجل  س
ــي . اي . ايه «  ـــ « س ــدت ال اعتق
ــتوى لكنه  انه عميل رفيع املس
ــلحني  ــي الواقع للمس يعمل ف
ــب  ــي كام ــع ف ــع مري ــى وض ال
ــامبان وهو احدى قواعد في  تش
ــبعة موظفني  خوست وقتل س
ــي . اي . ايه « عندما  في الـ « س
ــو طبيب اردني  فجر العميل وه
ــترة انتحارية ناسفة وشكل  س
ــكا منذ  ــد فت ــوم االش ــك الي ذل
ــفارة الواليات  ــوم على س الهج

املتحدة في بيروت ١٩٨٣ .
ــكل كامل  ــر وبش ــد كيل واعتم
في غياب خيار االجتماعات في 
ــه الرئيس  ــع عميل ــل م التواص

ــوبية  احلاس ــاالت  االتص ــى  عل
ــبكة متقنة  ــى ش ــظ عل وحاف
ــطاء من دون اي اتصال  من الوس
ــادره طوال  وجها لوجه مع مص
ــي  ف ــا  امضاه ــي  الت ــهر  االش
ــتان وشبه جتربته  جنوب وزيرس
ــلون  ــك التي خاضها املراس بتل

ــداد من خالل  ــي بغ ــون ف الغربي
ــي العراق  ــرب ف ــك ايام احل احل
ــم غير قادرين على  واعتمدوا وه
ــوارع  ــة في الش ــرك بحري التح
على املراسلني احملليني العراقيني 

جلمع املعلومات والتصريحات .
ــه  ــي حالت ف ــر  ــل كيل وسيرس
رسالة الى مهندسي الكمبيوتر 
ــي . اي . ايه « الذين  ــي الـ « س ف
ــلونها من ثم  سيرمزونها ويرس
ــي . اي . ايه  ــل الـ « س ــى عمي ال
« الباكستاني الذي سلم جهاز 
اتصال خاص لتقلي بثه ودفعت 
ــهريا  عدة مئات من الدوالرات ش
ــتاني لكن جزءا  للرجل الباكس
من ذلك املال استخدم لتوظيف 
ــالء فرعيني  ــالء اخرين او عم عم
ــن حتركات  ــات ع ــع املعلوم جلم
ــوب  ــي جن ــدة ف ــر القاع عناص
ــرف العمالء  ــم يع ــتان ول وزيرس
الفرعيون اي شي عمن يعملون 
ــم  ــدوا ان ماله ــا اعتق ــه ورمب ل
ــتخبارات  االس ــاز  ــدره جه مص
ــيصبح كيلر  ــتاني وس الباكس
ــالث طبقات او  احيانا معزوال بث
اربع عن العميل الفرعي االقرب 

الى هدف املراقبة .
ــي . اي . ايه  ــتهدفت الـ « س اس
ــكل اساسي في خالل  « في ش
وجود كيلر في جنوب وزيرستان 

ــب بابي  ــا يلق ــا مصري كيميائي
ــو عضو في  ــري وه ــاب املص خب
ــة الداخلية لبان الدن وادار  احللق
ــكر دراونتا  ــابق معس ــي الس ف
ــتان  التابع للقاعدة في افغانس
ــت اجملموعة باخبارات  حيث قام
ــة  الكيمياوي ــلحة  االس ــى  عل

وغيرها من السموم واعتقد انه 
ــتان  وزيرس ــي جنوب  ف مختبئ 
ووضعت الواليات املتحدة جائزة 
ــة  ــه قيمتها خمس ــى راس عل
ــي . اي .  ماليني دوالر لكن الـ « س

ايه « لم تعرف شيئا عن صفاته 
امريكيون  ــؤولون  مس ــرف  واعت
ــم  ــام ٢٠٠٦ انه ــع ع ــي مطل ف
ــورة غير  ــتخدموا خطا الص اس
الصحيحة للمصري في ملصق 
ــه واستبدلت الصورة  طلب راس
على امللصق برسم ظلي اسود 

اضطر ضباط الـ « سي . اي . ايه 
ــتان وهم لم  « في جنوب وزيرس
ــر لالنطالق منه  ــوا الكثي ميتلك
ــوة  في الغالب  الى االعتماد بق
ــر مؤكدة من  على معلومات غي
ــر مدقق فيها ومتثلت  مصادر غي
ــي تلقاها  ــدى االخباريات الت اح
ــزور من  ــري ي ــي ان املص ــر ف كيل
ــر متجرا معينا في  وقت الى اخ
ــب من عميله  ــازرا « وانا « وطل ب
عميل  ــتخدام  اس الباكستاني 
ــوار ولديه  ــش في اجل فرعي يعي
ــزت  ــر وجه ــارة املتج ــبب لزي س
ــة املتجر ولتحديد  عملية ملراقب
ــزوره فعال بانتظام  هل املصري ي
ــم قضت  ــوره له ث ــاط ص لالتق
ــاز مراقبة  ــة بوضع جه القضي
ــاول املصري  لتحديد من قد يح

االتصال بهم .
ــر قط هل اعطت  لم يعرف كيل
ــة ثمارها ام هي جزء من  العملي
ــع الصطياد املصري  عملية اوس
ــادة اطالع الضباط في  واليتم ع
ــة على العملية  القواعد الفردي
ــدن التبعد حتى  التي تدار في م
اكثر من عشرات االميال عنهم 
ــرى  اخ ــد  قواع ــا  فيه ــد  وتوج
ــه « كما انه  ــي . اي . اي ـــ « س ال
ــى حركة  ــوال ال ــك وص ــم ميتل ل
البرقيات السرية في بقية البالد 
ــر كان ضيقا  ــال رؤية كيل فمج
ــال تقاريره  ــالص بارس وقام باخ
ــى احملليني في  ال ــتخبارية  االس
اسالم اباد الستخدامها قطعة 
ــع  قط ــة  مجموع ــن  م ــدة  واح

الفسيفساء  
ــناد  ــك تركيبة جاهزة لالس وتل
ــرات امر  ــي احدى امل ــري وف الدائ
مصدر فرعي لكيلر اخبارية بانه 
متت مشاهدة اسامة بن الدن في 
ــي املقاطعة احلدودية  وادي دير ف
ــمالية الغربية ارسل كيلر  الش
برقية الى اسالم اباد مقترحا ان 
ترسل الـ « سي . اي . ايه « عميال 

الى دير للتحقق من االخبارية .
ــالم اباد  حنق رئيس محطة اس
لدى تسلمه البرقية فاالخباريات 
ــبه برؤية  املتعلقة بابن الدن اش
االهتمام صعودا  ــر  وتثي الفيس 
ــاط الـ «  ــد النغلي ودفع ضب عن
ــتان  ــي . اي . ايه « في باكس س
ــي اكثر  ــق حتى ف ــى التحقي ال
ــان  ــة في ش ــاعات ضبابي االش
ــبق ان مت التحقيق  ــن الدن وس ب
ــهر من اخبارية وادي دير  قبل اش
وكشف زيفها وها انه طلب من 
ــرح  ــالم اباد ان تش ــة اس محط
ــه «  ــي . اي . اي ـــ « س ــاء ال لزعم
ــب جتاهل  ــني ملاذا يج املتحمس
ــار رئيس احملطة  ــة كيلر وط برقي
ــخصيا الى وانا لتوبيخ كيلر  ش
متصورا ان ذلك يستحق الرحلة 

املتخبطة بالهيلوكوبتر .
ــاعة  انها اش ــر  ــتذكر كيل واس
ــقة على دق  ــوا طويال ومبش عمل
اسفني فيها وانا اعدت احياءها 

كمصاص الدماء .

ال
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طار رئيس اِّـحطة شخصيا اُّـ وانا 
لتوبيخ كيلر متصورا ان ذلك يستحق 

الرحلة اِّـتخبطة بالهيلوكوبرت
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لم يعرف كيلر قط هل اعطت العملية ثمارها ام 
هي جزء من عملية اوسع الصطياد اِّـصري ؟

ابن الدنالظواهري بيت اهللا محسود
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في اطار سياستها الثابتة في احتاف القارئ العزيز باحدث املؤلفات التي تتناول 

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

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

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

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

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

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

قلب احلدث وهذا ما نسعى اليه.

  NO.3000. WED . 1 . AUG .2018 العدد (٣٠٠٠) االربعاء ٨/١/ ٢٠١٨       



القدم،  لكرة  العراقي  االحتاد  عقد 
بغداد  فندق  في  مؤخرا،  اجتماعه 
واستمر ألكثر من ثالث ساعات حسم 
رحل  فيما  القرارات  من  العديد  فيه 

بعض النقاط الجتماع اخر.
فإن  الكرة    الحتاد  بيان  وبحسب 
قرارات  عدة  عن  متخض  االجتماع 
تقرير  على  املوافقة  متت   » ابرزها 
اللجنة املكلفة بالتفاوض مع املدرب 
العقد  بنود  عرض  وتأكيد  إريكسون 
القانوني  املشاور  على  إرساله  املنوي 
وتأكيد  العراقية  األوملبية  للجنة 

السياقات  مع  يتعارض  ال  مبا  فقراته 
املتبعة وإخضاعه للترجمة القانونية 
خالل  اإلجراءات  هذه  تنتهي  أن  على 

اليومني القادمني».
وأضاف البيان «تقرر أيضاً إعفاء الكادر 
الناشئني  ملنتخب  واإلداري  التدريبي 
بقيادة  عزيز  فيصل  الكابنت  وتسمية 
املنتخب خالل بطولة غربي آسيا في 
عمان وتأكيد مشاركة العراق فيها». 

من  مؤلفة  جلنة  إيفاد  «تقرر  وتابع 
جبار  علي  السيد  الثاني  النائب 
وإحسان  مهدي  مالح  واألعضاء 
بيروت لبحث موضوع  إلى  اإلزيرجاوي 
مع  واإلعالن  واالستثمار  التسويق 

اجلانب  لتطوير  متخصصة  شركات 
الفترة  خالل  لالحتاد  االستثماري 

القادمة». 

االحتاد  قرار  تأكيد  «تقرر  واكمل 
السابق بتحديد سقف اعلى للعقود 
 ١٥٠ يتجاوز  ال  العراقي  الدوري  في 
مليون دينار والزام األندية التي ترغب 
بتقدمي مكافأة تشجيعية لالعبيها 
أن ال تتجاوز ربع هذا املبلغ للموسم 

الواحد». 
وبني ان «االحتاد قرر الزام جميع أندية 
الدوري املمتاز بتسجيل ثالثة العبني 
مع  كشوفاتها  في   ١٨ سن  دون 
منهم  واحد  العب  مبشاركة  إلزامها 
في كل مباراة لتوفير الفرصة املثالية 

لبروز عدد كبير من هذه املواهب».

   

املركزي  االحتاد  سمى 
للمشاركة  وفد  للمصارعة 
آسيا  أحداث  بطولة  في 
ستقام  التي  املدارس  لطالب 
ـ  ابتداء من يوم ١  في طهران 
املركزي  االحتاد  واختار   ، آب    ٤
للمحفل  الواعدة  عناصره 
االختبارات  ضوء  في  القاري 
في  لالعبيه  اجراها  التي 
املتواصل  التدريبي  املعسكر 

في إيران.
احلرة  وفد  تسمية  ومتت 
ونصر  مهدي  هادي  برئاسة 

التدريبي  واملالك  إداريا  عبود 
فارس سلمان وبكر مصطفى 
واملصارعني  عبداجلليل  ورائد 
كغم   ٣٨ لوزن  جاسم  (حيدر 
لوزن ٤١  وابراهيم عبداحملسن 
لوزن  محمد  وعبداهللا  كغم 
لوزن  نصير  وعمر  كغم   ٤٤
الدين فارس  ٤٨ كغم وسيف 
رياض  وهاشم  كغم   ٥٥ لوزن 
حسني  ونوري  كغم   ٥٧ لوزن 
مازن  وعبداهللا  كغم   ٦٢ لوزن 
ناصر  ومنتظر  كغم   ٦٨ لوزن 
علي  وحمزة  كغم   ٧٥ لوزن 

لوزن ٨٥ كغم).
من  الرومانية  وفد  وتألف 

واحمد  رئيسا  حسني  مهدي 
واملدربني  إداريا  الدين  شمس 
حنون  وقاسم  أكرم  شامل 
واملصارعني  علي  وهاني 
لوزن ٣٨ كغم  (محمد كاظم 
كغم   ٤١ لوزن  جليل  وحيدر 
كغم   ٤٤ لوزن  خلف  ومهدي 
 ٤٨ لوزن  محمد  ومصطفى 
 ٥٢ لوزن  آسو  ورستم  كغم 
كغم وزين العابدين احمد لوزن 
٥٧ كغم وموسى عبداحلسني 
لوزن  ديار  وبالل  لوزن ٦٢ كغم 
٦٨ كغم وعلي هيثم لوزن ٧٥ 
 ٨٥ لوزن  مهدي  وعلي  كغم 

كغم).

دعت جلنة املسابقات، أندية الدرجتني األولى 
الكأس  ببطولة  باملشاركة  الراغبة  والثانية 
للموسم املقبل، املقرر انطالقها في األول من 
مع  باملشاركة  رسمية  كتب  إرسال   ، أيلول 

حتديد امللعب قبل اخلامس من آب املقبل.
االنتقاالت  فترة  حددت  قد  كانت  اللجنة 
 ٢٠١٨  /  ٧  /  ٢١ يوم  من  بدأت  التي  الصيفية 
الفرص  إتاحة  بغية   ٢٠١٨/  ٩  /  ٣٠ ولغاية 
فيما  الدوري،  انطالق  قبيل  الالعبني  النتقال 

حددت موعد االنتقاالت الشتوية التي ستبدأ 
يوم ١٥ / ١/ ٢٠١٩ ولغاية ٢٠ / ٢/ ٢٠١٩.

انطالق  موعد  ا  اللجنة  حددت  جانبها،  من 
الدوري املمتاز للموسم ٢٠١٨ – ٢٠١٩ يوم ١٤/ 
٩ / ٢٠١٨، ويحق لألندية املشاركة في الدوري 
تسجيل ٤ العبني محترفني، على أن يشارك 

ثالثة منهم فقط في املباراة.
يذكر أن جلنة املسابقات قد أعلنت أن موعد 
املتأهلة  األولى  الدرجة  ألندية  الفني  املؤمتر 
املمتاز  الدوري  من  النهائية  التصفيات  إلى 
الكرة  احتاد  مقر  في  األربعاء  اليوم  سيكون 

الساعة الواحدة ظهراً.

��
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÷âbü@‚b‡Á@Ú€Îbü@Û‹«@Ô„aäÌg@ûä«
ــارق، عرضاً  ــب القوة اجلوية همام ط تلقى الع
الرتداء قميص احد االندية االيرانية في املوسم 

املقبل.
ــإن مفاوضات  ــواردة ف ــب املعلومات ال وبحس
جتديد عقد همام طارق مع القوة اجلوية تتعقد 
ــي الذي  ــغ املال ــبب املبل ــد االخر بس ــاً بع يوم

يطالب به الالعب.

ومازال هناك فرق بني العرض والطلب، فالالعب 
يطالب مببلغ ٣٥٠ مليون دينار، إال إن االدارة ترى 
ان املبلغ مرتفع وحاولت تخفيضه، لكن همام 

اصر على هذا السعر.
ــن احد االندية  ــمياً م ــب تلقى عرضاً رس الالع
ايرانية وهو بصدد قبوله كونه اعلى من املبلغ 
ــم  ــور، ومن املؤمل ان يحس ــذي دفعه الصق ال

طارق مصيره خالل اليومني املقبلني.

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

ــم املهمة الصعبة، أننا نسعى نحو  ــلم الكابنت باسم قاس * قلناها منذ أول تس
ــب الوطني، الذي  ــج متكامل للمنتخ ــارات اإلعداد والتخطيط لبرنام ــم مس رس
ــدة املاضية يبقى  ــه طوال امل ــوء الظن وضعف الثقة ب ــات وس ــم كل اإلحباط برغ
ــده املريض، على  مالذا امنا لتطلعاتنا وأحالمنا الكروية، من أجل إعادة الروح جلس
ــى مع اإلعتراف بثقل  ــاحة الدولية, حت ــل حتقيق حضور أكثر ثقة وقوة في الس أم
ــنواجه في مختلف املناسبات منتخبات اسيوية  ــامة املهمة طاملا نحن س وجس
ــة الذكريات، ومع  ــى ماض صار مودعا في خان ــتهانة بها تعكزا عل ال ينبغي اإلس
ــا - وأصبحنا رقما  ــفل كثيرين تطورا في تصنيف - الفيف ــينا فيه أس حاضر أمس
ــة فريدة وعملية ملا الت إليه عملتنا  ــلم التفوق العاملي في ترجم متواضعا في س
ــة الكرة العاملية التي تنحني إحتراما  ــوق أو بورص الكروية من رداءة وإنحدار في س
وتقلد األبطال نياشني الصدارة في ضوء ما يقدم وما يتحقق من نتائج على األرض 

وليس في سياق التمنيات.
ــة املنتخبات  ــرة أعتمد توصية جلن ــة, فهمنا إن احتاد الك ــم املهم قبل تولي قاس
ــن خيار وإختيار مع منحه كامل احلرية  ــم ألنه أفضل وأحس ــم قاس بإختيار باس
ــع مطالبته ببرنامج  ــالك تدريبي وإداري, م ــي إنتقاء من يريد من م ــات ف والصالحي
ــكرات التدريبية واملباريات  ــن والتوقيتات للمعس ــداد متكامل من حيث االماك إع
ــارع  التجريبية من دون تدخالت أو إمالءات، كي يتناغم احتاد الكرة مع مطالب الش
ــة، في ظل ما  ــن أية تداعيات مقبل ــه ع ــي واالعالم من جهة، وينأى بنفس الرياض
ــابقني  ــن ضغوط وتأثيرات وتدخالت حدثت في عهد املدربني الس ــاهدنا ورأينا م ش
ــن جهة ثانية, طاملا إن ما حدث كان قد إتخذ منحنيات وإنعطافات ال عالقة لها  م
مبصلحة املنتخب الوطني وسمعة العراق, وسعدنا ألن باسم قاسم معروف بقوة 
ــخصيته وعدم خضوعه للضغوط، وحترره من سطوة اخلوف وهراوات سماسرة  ش
اإلبتزاز حتت مختلف املسميات مع حرية التصرف والتعامل مع مختلف التحديات 
ــناد الرسمي واالعالمي له وملهمته الصعبة، كما سعدنا في  مع تقدمي كامل اإلس
توقيع عقد رسمي معه مبا يحتويه من شروط وحقوق وألتزامات متبادلة, وقلنا في 
حينه أنه ال خالف على جدارة - اجلنرال - ومهارته وقدراته وال عتب على احتاد الكرة 
ــداد والتهيئة للمنتخب  ــن وما أمكن ترتيبه من حلقات اإلع ــي توفير كل ما ميك ف
ــم وفطنته في إختيار  ــان يبقى قائما على ذكاء قاس ــي, وقلنا أيضا أن الره الوطن
طريق الصدق واجلدية واحلسم في تعاطيه مع ملف املنتخب الوطني الذي يحتاج 
ــح، ألن ما ينتظره  ــي الصحي ــن العمل واملعاجلات الفنية والبناء النفس الكثير م
ــؤون هذا املنتخب بإحترافية،  ــب جدا لكنه لن يكون كذلك إذا تعاملنا مع ش صع
ــم وهو  ــم قاس ومن دون تدخل وتداخالت من هنا وهناك, كما أكدنا أن بإمكان ياس
ــجم  ــط - معمعة - دوري التأني في إختيار من يريد من أدوات وعناصر تنس في وس
وقناعاته وحتقق له ما يريد إحداثه من تغيير، وتنفذ له أفكاره طاملا ثبت على وجه 
ــا القول إن مباريات  ــاد على غالبية احملترفني، مع جتديدن ــل خيار اإلعتم اليقني فش
دوري الكرة على وفق املستويات الفنية املتواضعة إجماال ال تنتج لنا سوى القليل 
ــم إن هذا اخليار  ــان الدولية بكل صراحة برغ ــر اجلديرة بإرتداء القمص ــن العناص م
ــم  ــن وبرغم كل تلك التحديات جنح باس ــواه, لك ــكاد يكون األفضل وال بديل س ي
ــم في أحداث حتوالت حقيقية في مسيرة املنتخب الوطني على صعيد األداء  قاس
ــي املفاجأة غير املتوقعة بأعالن احتاد الكرة التعاقد مع مدرب  والنتائج، قبل أن تأت
ــت محسوبة بحكمة وواقعية أعلن عنها في أول أجتماع  أجنبي، في خطوة ليس
رسمي جمللس أدارة األحتاد في تشكيلته اجلديدة بعد األنتخابات، وحسبها كثيرون 
ــياق النهج األصالحي القائم على التغيير كما وعدنا األخوة في  أنها تندرج في س
ــم نتوقع أن تكون قضية املنتخب  ــاد، ونحن نبارك لهم هذا التوجه مع أننا ل األحت
ــي في رأس قائمة التغيير في ظل التحوالت األيجابية التي حتققت في زمن  الوطن
ــدرب األجنبي ال تفصح  ــات املتعلقة بامل ــم، كما أن كل املعطي ــم قاس والية باس
ــيرة املنتخب، في الوقت  ــا هو أفضل في مس ــة حقيقية في حدوث م ــن أمكاني ع
ــات أكثر أهمية وحيوية، وفي  ــب على أحتاد اللعبة التركيز على ملف ــذي كان يج ال
ــادة النظر في  ــابقة الدوري املمتاز وأع ــابقاته واهمها مس ــا هيكلة مس مقدمته

ملفات املنتخبات الوطنية األخرى بعيدا عن ملف الوطني، وللحديث تتمة.
السطر األخير

** أفضل حكومة هي تلك التي يوجد فيها أقل عدد من األشخاص عدميي الفائدة

@Òäfl@?üÏ€a
ÙäÅc

وقفة 

خالد جاسم  
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قاسم  ياسر  الوطني  املنتخب  العب  توصل 
نورثهامتون  نادي  مع  نهائي  شبه  اتفاق  الى 
بعد  الطرفني  بني  العقد  بفسخ  اإلجنليزي 
مع  االستمرار  بعدم  رغبته  الالعب  ابدى  ان 

الفريق خالل الفترة املقبلة .
األيام  خالل  اإلجنليزي  النادي  إدارة  وستقوم 
إلى  االستغناء  تقدمي  على  القادمة  القليلة 
الالعب بعد إكمال كل املتعلقات بني الطرفني 
.أما على صعيد التعاقدات أكد الالعب ياسم 
رسمية   عروض  خمسة  ميتلك  بأنه  قاسم 
اوربية  دوريات  من  طاولته  على  موجودة 
مختلفة ، كما انه رفض عرضا مغريا من احد 
االندية القطرية لرغبة باالستمرار في اللعب 

باوربا من دون التفكير باجلوانب املالية .

الذي  النادي  فأن  الواردة   املعلومات  وحسب 
املقبل  املوسم  في  قاسم  ياسر  سيمثله 
سيكون احد االندية االوربية من خارج انكلترا 
احترافية  رغبته بخوض جتربة  ابدى  ان  بعد   ،
جديدة خارج املالعب االنكليزية الثبات قدرته 
وموهبته وامكانية حتقيق النجاح بعد مواسم 

عديدة قضاها في الدوري االنكليزي .
ويرغب مدرب احد االندية االوربية التي احرزت 
املركز الثاني في دوري بالدها في املوسم املاضي 
بضم ياسر قاسم الى صفوفه ، وانه قد جرى 
خالله  من  اتفقا  الطرفني  بني  هاتفي  اتصال 
 ، معه  بالتعاقد  املتعلقة  االمور  كافة  على 
بهذا  كثيرا  قاسم  ياسر  تفكير  اصبح  حيث 
الصفقة  حتسم  ان  املؤمل  من  حيث  النادي 

خالل الفترة القادمة .

ÚÌåÓ‹ÿ„¸a@k«˝Ωa@xâbÅ@ÚÓœa6ya@Úiä£@ûÏ±@·çb”@äçbÌ

عدد  عودة  الزوراء  ادارة  رفضت 
انتقلوا  الذين  العبيها  من 
فريق  الى  املاضي  املوسم  في 
اغلبهم    بعث  ان  بعد  الشرطة 
رغبتهم  الى  واضحة  اشارات 
في  الزوراء  بتمثيل  الكبيرة 

املوسم املقبل .
الواردة فأنه  املعلومات  وحسب 
املاضي  املوسم  نهاية  وقبل 
ابدى عدد من العبي الزوراء وهم 
مهاوي  وعالء  الزهرة  عبد  عالء 
وكرار  الواحد  عبد  وحسني 
الى  بالعودة  رغبتهم  محمد 
الزوراء من جديد ، وانهم ينتظرون 
على  واحلصول  املوسم  اكمال 
املستحقات املالية الكاملة من 
الرسمي  الشرطة لالعالن  ادارة 

عن هذه الرغبة بشكل رسمي.
الشرطة  العب  وابدى  كما 
االخر  هو  رغبته  كاظم  حسام 
املوسم  في  الزوراء  بتمثيل 
اكد  قد  وانه  خصوصا   ، املقبل 
الزوراء  مع  باللعب  لزمالئه 
”الهجرة  حصول  حال  في 
الى  الرصافة  من  اجلماعية“ 
في  عنها  كشف  والتي  الكرخ 

وقت سابق .
اصدرت  استباقية  عملية  وفي 
ادارة الزوراء بيانا اكدت فيه عدم 
وجود نية لها بالتعاقد مع هؤالء 
النادي  تركوا  ان  بعد  الالعبني 
وفضلوا  املاضي  املوسم  في 
اذ   ، الزوراء  شعار  على  االموال 
القرار ليمثل ردة فعل  جاء هذا 
الذي  املقبول  التصرف غير  جتاه 

بدر منهم جتاه النادي .

الالعبني  هؤالء  اغلق  ذلك  وازاء 
نادي  الى  مجددا  العودة  فكرة 
الزوراء على الرغم من املطالبات 
النادي  ادارة  من  اجلماهيرية 
بضرورة املوافقة على عودتهم ، 
اال ان رئيس النادي فالح حسن 

”غير  املسألة  هذه  ان  اعتبر 
قابلة للنقاش“ وانه ال عودة الي 
صفوف  الى  الالعبني  هؤالء  من 

الفريق .
كبير  انقسام  حاليا  ويجري 
ابدت  التي  الزوراء  جماهير  بني 

طيورها  بعودة  سعادتها 
بعد  الشرطة  الى  املهاجرة 
العارمة“  ”الغضب  موجة 
في  انتقالهما  شهدت  التي 
املوسم املاضي ، في حني طالب 
البدء  االدارة بضرورة  الكثير من 

وفتح  جديدة  بصفحة 
ابواب الزوراء لهؤالء الالعبني 
الى  املاسة  للحاجة  نظرا 
خدماتهم السيما وان الفريق 
تنتظره مشاركة مهمة في 
باالضافة  اسيا  ابطال  دوري 
الدوري  لقب  عن  دفاعه  الى 
املوسم  في  احرزه  الذي 
هناك  وان  كما   ، املاضي 
مجموعة اخرى من جماهير 
مواقفتها على  ابدت  النادي 
السماح  بعدم  االدارة  قرار 
بالعودة  املذكورين  لالعبني 
الى الزوراء وانه ال مكان لهم 
الذي تخلوا  الفريق  في صفوف 
عنه مقابل العقود املغرية التي 

قدمت لهم .

في  باجلودو  والناشئني  واألشبال  البراعم  منتخبات  تبدأ  ان  املقرر  من 
منه،   ٢٠ حتى  ويستمر  أيلول    ١ اليوم  اذربيجان  في  التدريبي  املعسكر 
يوم  لبنان  التي تضيفها  العرب  بطولة  نزاالت  للمشاركة في  استعداداً 
٢٧ من الشهر نفسه.اعلن ذلك مدرب منتخب الناشئني، موسى حسني، 
(٥٠ و٥٥ و٦٠  التدريبي لألوزان،  ان ٨ العبني سيدخلون في املعسكر  وبني 
الوطنية  املنتخبات  تدريبات  ان  واوضح  كغم)..  و+٩٠  و٩٠  و٨٢  و٧٣  و٦٦ 
مركز  في  حاليا  متواصلة  العربي،  للمحفل  حتضيراً  العمرية  للفئات 
شباب الشعلة بانتظام ١٦ العباً سيتم اختيار ٨ منهم بحسب الكفاءة 
واالهلية في التصفيات النهائية التي ستجرى في املدينة الشبابية يوم 

١٩ آب املقبل.

@pb˜–€a@pbjÇn‰fl@›Á˚m@ÊbvÓiâác
ÎÖÏ¶bi@ÚÌä‡»€a

الوطني  املنتخب  مدرب  اعلن 
القائمة  عن  قاسم،  باسم 
فلسطني  ملواجهة  النهائية 
الودية املقرر اقامتها في مدينة 
االربعاء.وكشف  اليوم  اهللا،  رام 
للمنتخب  االداري  املدير 
عن  كوركيس،  باسل  الوطني، 
الرافدين  اسود  كتيبة  قائمة 
الى  تتوجه  ان  املزمع  من  التي 
االربعاء  اليوم  اهللا  رام  مدينة 
االردنية.وخلت  االراضي  عبر 
الالعبني احملترفني،  القائمة من 

هوبرو  محترف  باستثناء 
كون  بطرس،  فرانس  الدمناركي 
ايام  ضمن  تندرج  ال  املباراة 
كل  القائمة  الفيفا.وضمت 
محمد  كاصد،  «محمد  من 
حميد، جالل حسن، مصطفى 
ناظم، رعد فنر، حسام كاظم، 
عطوان،  امجد  سالم،  وليد 
كامل،  مهدي  هادي،  صفاء 
امين  فياض،  مازن  مهاوي،  عالء 
محمد  علي،  مهند  حسني 
محمد،  مصطفى  شوكان، 

همام طارق».

ÚÌÖÏ€a@¥�é‹œ@ÚËuaÏΩ@?üÏ€a@kÇn‰Ωa@Ú‡ˆb”@Û‹«@“ä»m

حكمت محكمة جنح نزاهة الرصافة، امس الثالثاء، باحلبس سنة على 
عدد من أعضاء الهيئة اإلدارية لنادي الشرطة لعدم تنفيذ قرار قضائي.

وقالت مصادر  إن «محكمة جنح نزاهة الرصافة، حكمت، امس الثالثاء، 
باحلبس ملدة سنة على عدد من أعضاء الهيئة اإلدارية لنادي الشرطة وفق 
املادة ٣٢٩ لعدم تنفيذ قرار قضائي لصالح رئيس نادي الشرطة رياض عبد 

العباس».
وأضاف أن «ستة أسماء وردت في قرار احملكمة وهم حتسني نور رحمة اهللا 
وعلي جويد الشحماني وعالء بحر العلوم وعدي طارق وغازي فيصل ونهاد 

أنور».

@Ú˜Ó:a@ıbö«c@Âfl@ÖÜ»€@èjßbi@·ÿßa
Úüäí€a@Öb‰€@ÚÓ€bßa@ÚÌâaÖ�a

@ÚÓ„br€aÎ@µÎ˛a@¥nuâÜ€a@ÚÌÜ„c@Ï«Üm@pb‘ibéΩa@Ú‰¶
êdÿ€a@Ú€Ï�ji@Ú◊âbí‡‹€

 قرر االحتاد املركزي لكرة القدم اعفاء مدرب منتخب  الناشئني 
بعد  فوري  بشكل  مهمته  من  املساعد  ومالكه  هادي  علي 
فضيحة ايقاف الالعبني  املزورين. وقال رئيس االحتاد عبداخلالق 
ملنتخب  الفني  اجلهاز  اقالة  وباالجماع  قرر  االحتاد  ان  مسعود 
بسبب  الفريق  من  العبني  ايقاف  تسعة  مت  ان  بعد  الناشئني 
التالعب باعمارهم على وفق جوازات غير شرعية. واشار الى ان 
الفئات  التدريبية جلميع منتخبات  املالكات  االحتاد شدد على 
للوقوف  اجلوازات  تدقيق  مسؤولية  بانهم  يتحملون  العمرية 
الفني  املالكان  يتحمل  مسؤوليته  جرى  وما  شرعيتها،  على 
محاربة  شعار  رفع  االحتاد  ان  الناشئني. وبني  ملنتخب  واالداري 
املزورين وال يقبل باي تصرف الي جهاز فني  الصطحاب الالعبني 
املزورين، الفتا الى ان منتخب الناشئني سيكون محطة مهمة 

للجميع  مبحاربة افة التزوير. يشار الى ان سلطات مطار بغداد 
الدولي اوقفت احد عشر العبا من صفوف منتخب الناشئني 
بكرة القدم  ومصادرة جوازاتهم املزورة ومنعهم من السفر الى 

االردن للمشاركة في بطولة غرب اسيا. 

على خلفية فضيحة التزوير



القدم،  لكرة  العراقي  االحتاد  عقد 
بغداد  فندق  في  مؤخرا،  اجتماعه 
واستمر ألكثر من ثالث ساعات حسم 
رحل  فيما  القرارات  من  العديد  فيه 

بعض النقاط الجتماع اخر.
فإن  الكرة    الحتاد  بيان  وبحسب 
قرارات  عدة  عن  متخض  االجتماع 
تقرير  على  املوافقة  متت   » ابرزها 
اللجنة املكلفة بالتفاوض مع املدرب 
العقد  بنود  عرض  وتأكيد  إريكسون 
القانوني  املشاور  على  إرساله  املنوي 
وتأكيد  العراقية  األوملبية  للجنة 

السياقات  مع  يتعارض  ال  مبا  فقراته 
املتبعة وإخضاعه للترجمة القانونية 
خالل  اإلجراءات  هذه  تنتهي  أن  على 

اليومني القادمني».
وأضاف البيان «تقرر أيضاً إعفاء الكادر 
الناشئني  ملنتخب  واإلداري  التدريبي 
بقيادة  عزيز  فيصل  الكابنت  وتسمية 
املنتخب خالل بطولة غربي آسيا في 
عمان وتأكيد مشاركة العراق فيها». 

من  مؤلفة  جلنة  إيفاد  «تقرر  وتابع 
جبار  علي  السيد  الثاني  النائب 
وإحسان  مهدي  مالح  واألعضاء 
بيروت لبحث موضوع  إلى  اإلزيرجاوي 
مع  واإلعالن  واالستثمار  التسويق 

اجلانب  لتطوير  متخصصة  شركات 
الفترة  خالل  لالحتاد  االستثماري 

القادمة». 

االحتاد  قرار  تأكيد  «تقرر  واكمل 
السابق بتحديد سقف اعلى للعقود 
 ١٥٠ يتجاوز  ال  العراقي  الدوري  في 
مليون دينار والزام األندية التي ترغب 
بتقدمي مكافأة تشجيعية لالعبيها 
أن ال تتجاوز ربع هذا املبلغ للموسم 

الواحد». 
وبني ان «االحتاد قرر الزام جميع أندية 
الدوري املمتاز بتسجيل ثالثة العبني 
مع  كشوفاتها  في   ١٨ سن  دون 
منهم  واحد  العب  مبشاركة  إلزامها 
في كل مباراة لتوفير الفرصة املثالية 

لبروز عدد كبير من هذه املواهب».

   

املركزي  االحتاد  سمى 
للمشاركة  وفد  للمصارعة 
آسيا  أحداث  بطولة  في 
ستقام  التي  املدارس  لطالب 
ـ  ابتداء من يوم ١  في طهران 
املركزي  االحتاد  واختار   ، آب    ٤
للمحفل  الواعدة  عناصره 
االختبارات  ضوء  في  القاري 
في  لالعبيه  اجراها  التي 
املتواصل  التدريبي  املعسكر 

في إيران.
احلرة  وفد  تسمية  ومتت 
ونصر  مهدي  هادي  برئاسة 

التدريبي  واملالك  إداريا  عبود 
فارس سلمان وبكر مصطفى 
واملصارعني  عبداجلليل  ورائد 
كغم   ٣٨ لوزن  جاسم  (حيدر 
لوزن ٤١  وابراهيم عبداحملسن 
لوزن  محمد  وعبداهللا  كغم 
لوزن  نصير  وعمر  كغم   ٤٤
الدين فارس  ٤٨ كغم وسيف 
رياض  وهاشم  كغم   ٥٥ لوزن 
حسني  ونوري  كغم   ٥٧ لوزن 
مازن  وعبداهللا  كغم   ٦٢ لوزن 
ناصر  ومنتظر  كغم   ٦٨ لوزن 
علي  وحمزة  كغم   ٧٥ لوزن 

لوزن ٨٥ كغم).
من  الرومانية  وفد  وتألف 

واحمد  رئيسا  حسني  مهدي 
واملدربني  إداريا  الدين  شمس 
حنون  وقاسم  أكرم  شامل 
واملصارعني  علي  وهاني 
لوزن ٣٨ كغم  (محمد كاظم 
كغم   ٤١ لوزن  جليل  وحيدر 
كغم   ٤٤ لوزن  خلف  ومهدي 
 ٤٨ لوزن  محمد  ومصطفى 
 ٥٢ لوزن  آسو  ورستم  كغم 
كغم وزين العابدين احمد لوزن 
٥٧ كغم وموسى عبداحلسني 
لوزن  ديار  وبالل  لوزن ٦٢ كغم 
٦٨ كغم وعلي هيثم لوزن ٧٥ 
 ٨٥ لوزن  مهدي  وعلي  كغم 

كغم).

دعت جلنة املسابقات، أندية الدرجتني األولى 
الكأس  ببطولة  باملشاركة  الراغبة  والثانية 
للموسم املقبل، املقرر انطالقها في األول من 
مع  باملشاركة  رسمية  كتب  إرسال   ، أيلول 

حتديد امللعب قبل اخلامس من آب املقبل.
االنتقاالت  فترة  حددت  قد  كانت  اللجنة 
 ٢٠١٨  /  ٧  /  ٢١ يوم  من  بدأت  التي  الصيفية 
الفرص  إتاحة  بغية   ٢٠١٨/  ٩  /  ٣٠ ولغاية 
فيما  الدوري،  انطالق  قبيل  الالعبني  النتقال 

حددت موعد االنتقاالت الشتوية التي ستبدأ 
يوم ١٥ / ١/ ٢٠١٩ ولغاية ٢٠ / ٢/ ٢٠١٩.

انطالق  موعد  ا  اللجنة  حددت  جانبها،  من 
الدوري املمتاز للموسم ٢٠١٨ – ٢٠١٩ يوم ١٤/ 
٩ / ٢٠١٨، ويحق لألندية املشاركة في الدوري 
تسجيل ٤ العبني محترفني، على أن يشارك 

ثالثة منهم فقط في املباراة.
يذكر أن جلنة املسابقات قد أعلنت أن موعد 
املتأهلة  األولى  الدرجة  ألندية  الفني  املؤمتر 
املمتاز  الدوري  من  النهائية  التصفيات  إلى 
الكرة  احتاد  مقر  في  األربعاء  اليوم  سيكون 

الساعة الواحدة ظهراً.
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ــارق، عرضاً  ــب القوة اجلوية همام ط تلقى الع
الرتداء قميص احد االندية االيرانية في املوسم 

املقبل.
ــإن مفاوضات  ــواردة ف ــب املعلومات ال وبحس
جتديد عقد همام طارق مع القوة اجلوية تتعقد 
ــي الذي  ــغ املال ــبب املبل ــد االخر بس ــاً بع يوم

يطالب به الالعب.

ومازال هناك فرق بني العرض والطلب، فالالعب 
يطالب مببلغ ٣٥٠ مليون دينار، إال إن االدارة ترى 
ان املبلغ مرتفع وحاولت تخفيضه، لكن همام 

اصر على هذا السعر.
ــن احد االندية  ــمياً م ــب تلقى عرضاً رس الالع
ايرانية وهو بصدد قبوله كونه اعلى من املبلغ 
ــم  ــور، ومن املؤمل ان يحس ــذي دفعه الصق ال

طارق مصيره خالل اليومني املقبلني.

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

ــم املهمة الصعبة، أننا نسعى نحو  ــلم الكابنت باسم قاس * قلناها منذ أول تس
ــب الوطني، الذي  ــج متكامل للمنتخ ــارات اإلعداد والتخطيط لبرنام ــم مس رس
ــدة املاضية يبقى  ــه طوال امل ــوء الظن وضعف الثقة ب ــات وس ــم كل اإلحباط برغ
ــده املريض، على  مالذا امنا لتطلعاتنا وأحالمنا الكروية، من أجل إعادة الروح جلس
ــى مع اإلعتراف بثقل  ــاحة الدولية, حت ــل حتقيق حضور أكثر ثقة وقوة في الس أم
ــنواجه في مختلف املناسبات منتخبات اسيوية  ــامة املهمة طاملا نحن س وجس
ــة الذكريات، ومع  ــى ماض صار مودعا في خان ــتهانة بها تعكزا عل ال ينبغي اإلس
ــا - وأصبحنا رقما  ــفل كثيرين تطورا في تصنيف - الفيف ــينا فيه أس حاضر أمس
ــة فريدة وعملية ملا الت إليه عملتنا  ــلم التفوق العاملي في ترجم متواضعا في س
ــة الكرة العاملية التي تنحني إحتراما  ــوق أو بورص الكروية من رداءة وإنحدار في س
وتقلد األبطال نياشني الصدارة في ضوء ما يقدم وما يتحقق من نتائج على األرض 

وليس في سياق التمنيات.
ــة املنتخبات  ــرة أعتمد توصية جلن ــة, فهمنا إن احتاد الك ــم املهم قبل تولي قاس
ــن خيار وإختيار مع منحه كامل احلرية  ــم ألنه أفضل وأحس ــم قاس بإختيار باس
ــع مطالبته ببرنامج  ــالك تدريبي وإداري, م ــي إنتقاء من يريد من م ــات ف والصالحي
ــكرات التدريبية واملباريات  ــن والتوقيتات للمعس ــداد متكامل من حيث االماك إع
ــارع  التجريبية من دون تدخالت أو إمالءات، كي يتناغم احتاد الكرة مع مطالب الش
ــة، في ظل ما  ــن أية تداعيات مقبل ــه ع ــي واالعالم من جهة، وينأى بنفس الرياض
ــابقني  ــن ضغوط وتأثيرات وتدخالت حدثت في عهد املدربني الس ــاهدنا ورأينا م ش
ــن جهة ثانية, طاملا إن ما حدث كان قد إتخذ منحنيات وإنعطافات ال عالقة لها  م
مبصلحة املنتخب الوطني وسمعة العراق, وسعدنا ألن باسم قاسم معروف بقوة 
ــخصيته وعدم خضوعه للضغوط، وحترره من سطوة اخلوف وهراوات سماسرة  ش
اإلبتزاز حتت مختلف املسميات مع حرية التصرف والتعامل مع مختلف التحديات 
ــناد الرسمي واالعالمي له وملهمته الصعبة، كما سعدنا في  مع تقدمي كامل اإلس
توقيع عقد رسمي معه مبا يحتويه من شروط وحقوق وألتزامات متبادلة, وقلنا في 
حينه أنه ال خالف على جدارة - اجلنرال - ومهارته وقدراته وال عتب على احتاد الكرة 
ــداد والتهيئة للمنتخب  ــن وما أمكن ترتيبه من حلقات اإلع ــي توفير كل ما ميك ف
ــم وفطنته في إختيار  ــان يبقى قائما على ذكاء قاس ــي, وقلنا أيضا أن الره الوطن
طريق الصدق واجلدية واحلسم في تعاطيه مع ملف املنتخب الوطني الذي يحتاج 
ــح، ألن ما ينتظره  ــي الصحي ــن العمل واملعاجلات الفنية والبناء النفس الكثير م
ــؤون هذا املنتخب بإحترافية،  ــب جدا لكنه لن يكون كذلك إذا تعاملنا مع ش صع
ــم وهو  ــم قاس ومن دون تدخل وتداخالت من هنا وهناك, كما أكدنا أن بإمكان ياس
ــجم  ــط - معمعة - دوري التأني في إختيار من يريد من أدوات وعناصر تنس في وس
وقناعاته وحتقق له ما يريد إحداثه من تغيير، وتنفذ له أفكاره طاملا ثبت على وجه 
ــا القول إن مباريات  ــاد على غالبية احملترفني، مع جتديدن ــل خيار اإلعتم اليقني فش
دوري الكرة على وفق املستويات الفنية املتواضعة إجماال ال تنتج لنا سوى القليل 
ــم إن هذا اخليار  ــان الدولية بكل صراحة برغ ــر اجلديرة بإرتداء القمص ــن العناص م
ــم  ــن وبرغم كل تلك التحديات جنح باس ــواه, لك ــكاد يكون األفضل وال بديل س ي
ــم في أحداث حتوالت حقيقية في مسيرة املنتخب الوطني على صعيد األداء  قاس
ــي املفاجأة غير املتوقعة بأعالن احتاد الكرة التعاقد مع مدرب  والنتائج، قبل أن تأت
ــت محسوبة بحكمة وواقعية أعلن عنها في أول أجتماع  أجنبي، في خطوة ليس
رسمي جمللس أدارة األحتاد في تشكيلته اجلديدة بعد األنتخابات، وحسبها كثيرون 
ــياق النهج األصالحي القائم على التغيير كما وعدنا األخوة في  أنها تندرج في س
ــم نتوقع أن تكون قضية املنتخب  ــاد، ونحن نبارك لهم هذا التوجه مع أننا ل األحت
ــي في رأس قائمة التغيير في ظل التحوالت األيجابية التي حتققت في زمن  الوطن
ــدرب األجنبي ال تفصح  ــات املتعلقة بامل ــم، كما أن كل املعطي ــم قاس والية باس
ــيرة املنتخب، في الوقت  ــا هو أفضل في مس ــة حقيقية في حدوث م ــن أمكاني ع
ــات أكثر أهمية وحيوية، وفي  ــب على أحتاد اللعبة التركيز على ملف ــذي كان يج ال
ــادة النظر في  ــابقة الدوري املمتاز وأع ــابقاته واهمها مس ــا هيكلة مس مقدمته

ملفات املنتخبات الوطنية األخرى بعيدا عن ملف الوطني، وللحديث تتمة.
السطر األخير

** أفضل حكومة هي تلك التي يوجد فيها أقل عدد من األشخاص عدميي الفائدة

@Òäfl@?üÏ€a
ÙäÅc
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قاسم  ياسر  الوطني  املنتخب  العب  توصل 
نورثهامتون  نادي  مع  نهائي  شبه  اتفاق  الى 
بعد  الطرفني  بني  العقد  بفسخ  اإلجنليزي 
مع  االستمرار  بعدم  رغبته  الالعب  ابدى  ان 

الفريق خالل الفترة املقبلة .
األيام  خالل  اإلجنليزي  النادي  إدارة  وستقوم 
إلى  االستغناء  تقدمي  على  القادمة  القليلة 
الالعب بعد إكمال كل املتعلقات بني الطرفني 
.أما على صعيد التعاقدات أكد الالعب ياسم 
رسمية   عروض  خمسة  ميتلك  بأنه  قاسم 
اوربية  دوريات  من  طاولته  على  موجودة 
مختلفة ، كما انه رفض عرضا مغريا من احد 
االندية القطرية لرغبة باالستمرار في اللعب 

باوربا من دون التفكير باجلوانب املالية .

الذي  النادي  فأن  الواردة   املعلومات  وحسب 
املقبل  املوسم  في  قاسم  ياسر  سيمثله 
سيكون احد االندية االوربية من خارج انكلترا 
احترافية  رغبته بخوض جتربة  ابدى  ان  بعد   ،
جديدة خارج املالعب االنكليزية الثبات قدرته 
وموهبته وامكانية حتقيق النجاح بعد مواسم 

عديدة قضاها في الدوري االنكليزي .
ويرغب مدرب احد االندية االوربية التي احرزت 
املركز الثاني في دوري بالدها في املوسم املاضي 
بضم ياسر قاسم الى صفوفه ، وانه قد جرى 
خالله  من  اتفقا  الطرفني  بني  هاتفي  اتصال 
 ، معه  بالتعاقد  املتعلقة  االمور  كافة  على 
بهذا  كثيرا  قاسم  ياسر  تفكير  اصبح  حيث 
الصفقة  حتسم  ان  املؤمل  من  حيث  النادي 

خالل الفترة القادمة .

ÚÌåÓ‹ÿ„¸a@k«˝Ωa@xâbÅ@ÚÓœa6ya@Úiä£@ûÏ±@·çb”@äçbÌ

عدد  عودة  الزوراء  ادارة  رفضت 
انتقلوا  الذين  العبيها  من 
فريق  الى  املاضي  املوسم  في 
اغلبهم    بعث  ان  بعد  الشرطة 
رغبتهم  الى  واضحة  اشارات 
في  الزوراء  بتمثيل  الكبيرة 

املوسم املقبل .
الواردة فأنه  املعلومات  وحسب 
املاضي  املوسم  نهاية  وقبل 
ابدى عدد من العبي الزوراء وهم 
مهاوي  وعالء  الزهرة  عبد  عالء 
وكرار  الواحد  عبد  وحسني 
الى  بالعودة  رغبتهم  محمد 
الزوراء من جديد ، وانهم ينتظرون 
على  واحلصول  املوسم  اكمال 
املستحقات املالية الكاملة من 
الرسمي  الشرطة لالعالن  ادارة 

عن هذه الرغبة بشكل رسمي.
الشرطة  العب  وابدى  كما 
االخر  هو  رغبته  كاظم  حسام 
املوسم  في  الزوراء  بتمثيل 
اكد  قد  وانه  خصوصا   ، املقبل 
الزوراء  مع  باللعب  لزمالئه 
”الهجرة  حصول  حال  في 
الى  الرصافة  من  اجلماعية“ 
في  عنها  كشف  والتي  الكرخ 

وقت سابق .
اصدرت  استباقية  عملية  وفي 
ادارة الزوراء بيانا اكدت فيه عدم 
وجود نية لها بالتعاقد مع هؤالء 
النادي  تركوا  ان  بعد  الالعبني 
وفضلوا  املاضي  املوسم  في 
اذ   ، الزوراء  شعار  على  االموال 
القرار ليمثل ردة فعل  جاء هذا 
الذي  املقبول  التصرف غير  جتاه 

بدر منهم جتاه النادي .

الالعبني  هؤالء  اغلق  ذلك  وازاء 
نادي  الى  مجددا  العودة  فكرة 
الزوراء على الرغم من املطالبات 
النادي  ادارة  من  اجلماهيرية 
بضرورة املوافقة على عودتهم ، 
اال ان رئيس النادي فالح حسن 

”غير  املسألة  هذه  ان  اعتبر 
قابلة للنقاش“ وانه ال عودة الي 
صفوف  الى  الالعبني  هؤالء  من 

الفريق .
كبير  انقسام  حاليا  ويجري 
ابدت  التي  الزوراء  جماهير  بني 

طيورها  بعودة  سعادتها 
بعد  الشرطة  الى  املهاجرة 
العارمة“  ”الغضب  موجة 
في  انتقالهما  شهدت  التي 
املوسم املاضي ، في حني طالب 
البدء  االدارة بضرورة  الكثير من 

وفتح  جديدة  بصفحة 
ابواب الزوراء لهؤالء الالعبني 
الى  املاسة  للحاجة  نظرا 
خدماتهم السيما وان الفريق 
تنتظره مشاركة مهمة في 
باالضافة  اسيا  ابطال  دوري 
الدوري  لقب  عن  دفاعه  الى 
املوسم  في  احرزه  الذي 
هناك  وان  كما   ، املاضي 
مجموعة اخرى من جماهير 
مواقفتها على  ابدت  النادي 
السماح  بعدم  االدارة  قرار 
بالعودة  املذكورين  لالعبني 
الى الزوراء وانه ال مكان لهم 
الذي تخلوا  الفريق  في صفوف 
عنه مقابل العقود املغرية التي 

قدمت لهم .

في  باجلودو  والناشئني  واألشبال  البراعم  منتخبات  تبدأ  ان  املقرر  من 
منه،   ٢٠ حتى  ويستمر  أيلول    ١ اليوم  اذربيجان  في  التدريبي  املعسكر 
يوم  لبنان  التي تضيفها  العرب  بطولة  نزاالت  للمشاركة في  استعداداً 
٢٧ من الشهر نفسه.اعلن ذلك مدرب منتخب الناشئني، موسى حسني، 
(٥٠ و٥٥ و٦٠  التدريبي لألوزان،  ان ٨ العبني سيدخلون في املعسكر  وبني 
الوطنية  املنتخبات  تدريبات  ان  واوضح  كغم)..  و+٩٠  و٩٠  و٨٢  و٧٣  و٦٦ 
مركز  في  حاليا  متواصلة  العربي،  للمحفل  حتضيراً  العمرية  للفئات 
شباب الشعلة بانتظام ١٦ العباً سيتم اختيار ٨ منهم بحسب الكفاءة 
واالهلية في التصفيات النهائية التي ستجرى في املدينة الشبابية يوم 

١٩ آب املقبل.

@pb˜–€a@pbjÇn‰fl@›Á˚m@ÊbvÓiâác
ÎÖÏ¶bi@ÚÌä‡»€a

الوطني  املنتخب  مدرب  اعلن 
القائمة  عن  قاسم،  باسم 
فلسطني  ملواجهة  النهائية 
الودية املقرر اقامتها في مدينة 
االربعاء.وكشف  اليوم  اهللا،  رام 
للمنتخب  االداري  املدير 
عن  كوركيس،  باسل  الوطني، 
الرافدين  اسود  كتيبة  قائمة 
الى  تتوجه  ان  املزمع  من  التي 
االربعاء  اليوم  اهللا  رام  مدينة 
االردنية.وخلت  االراضي  عبر 
الالعبني احملترفني،  القائمة من 

هوبرو  محترف  باستثناء 
كون  بطرس،  فرانس  الدمناركي 
ايام  ضمن  تندرج  ال  املباراة 
كل  القائمة  الفيفا.وضمت 
محمد  كاصد،  «محمد  من 
حميد، جالل حسن، مصطفى 
ناظم، رعد فنر، حسام كاظم، 
عطوان،  امجد  سالم،  وليد 
كامل،  مهدي  هادي،  صفاء 
امين  فياض،  مازن  مهاوي،  عالء 
محمد  علي،  مهند  حسني 
محمد،  مصطفى  شوكان، 

همام طارق».

ÚÌÖÏ€a@¥�é‹œ@ÚËuaÏΩ@?üÏ€a@kÇn‰Ωa@Ú‡ˆb”@Û‹«@“ä»m

حكمت محكمة جنح نزاهة الرصافة، امس الثالثاء، باحلبس سنة على 
عدد من أعضاء الهيئة اإلدارية لنادي الشرطة لعدم تنفيذ قرار قضائي.

وقالت مصادر  إن «محكمة جنح نزاهة الرصافة، حكمت، امس الثالثاء، 
باحلبس ملدة سنة على عدد من أعضاء الهيئة اإلدارية لنادي الشرطة وفق 
املادة ٣٢٩ لعدم تنفيذ قرار قضائي لصالح رئيس نادي الشرطة رياض عبد 

العباس».
وأضاف أن «ستة أسماء وردت في قرار احملكمة وهم حتسني نور رحمة اهللا 
وعلي جويد الشحماني وعالء بحر العلوم وعدي طارق وغازي فيصل ونهاد 

أنور».

@Ú˜Ó:a@ıbö«c@Âfl@ÖÜ»€@èjßbi@·ÿßa
Úüäí€a@Öb‰€@ÚÓ€bßa@ÚÌâaÖ�a

@ÚÓ„br€aÎ@µÎ˛a@¥nuâÜ€a@ÚÌÜ„c@Ï«Üm@pb‘ibéΩa@Ú‰¶
êdÿ€a@Ú€Ï�ji@Ú◊âbí‡‹€

 قرر االحتاد املركزي لكرة القدم اعفاء مدرب منتخب  الناشئني 
بعد  فوري  بشكل  مهمته  من  املساعد  ومالكه  هادي  علي 
فضيحة ايقاف الالعبني  املزورين. وقال رئيس االحتاد عبداخلالق 
ملنتخب  الفني  اجلهاز  اقالة  وباالجماع  قرر  االحتاد  ان  مسعود 
بسبب  الفريق  من  العبني  ايقاف  تسعة  مت  ان  بعد  الناشئني 
التالعب باعمارهم على وفق جوازات غير شرعية. واشار الى ان 
الفئات  التدريبية جلميع منتخبات  املالكات  االحتاد شدد على 
للوقوف  اجلوازات  تدقيق  مسؤولية  بانهم  يتحملون  العمرية 
الفني  املالكان  يتحمل  مسؤوليته  جرى  وما  شرعيتها،  على 
محاربة  شعار  رفع  االحتاد  ان  الناشئني. وبني  ملنتخب  واالداري 
املزورين وال يقبل باي تصرف الي جهاز فني  الصطحاب الالعبني 
املزورين، الفتا الى ان منتخب الناشئني سيكون محطة مهمة 

للجميع  مبحاربة افة التزوير. يشار الى ان سلطات مطار بغداد 
الدولي اوقفت احد عشر العبا من صفوف منتخب الناشئني 
بكرة القدم  ومصادرة جوازاتهم املزورة ومنعهم من السفر الى 

االردن للمشاركة في بطولة غرب اسيا. 

على خلفية فضيحة التزوير

لنادي  اجلديدة  اإلدارة  تسعى 
تعزيز  إلى  اإليطالي،  ميالن 
استعدادًا  الفريق،  صفوف 
للموسم املقبل، وذلك خالل فترة 

االنتقاالت الصيفية اجلارية.
«سكاي  شبكة  وأكدت 
األرجنتيني  أن  سبورتس»، 
مهاجم  هيجواين،  جونزالو 
االنضمام  من  اقترب  يوفنتوس، 
خالل  الروسونيري،  لصفوف 

امليركاتو اجلاري.
يضعان  الفريقني  أن  وأوضحت 
للصفقة  األخيرة  الرتوش 
املنتظرة بينهما، حيث سينضم 
هيجواين إلى صفوف ميالن هذا 

الصيف.
ا  أيضً الصفقة مرتبطة  أن  يذكر 
قائد  بونوتشي،  ليوناردو  بعودة 
ميالن احلالي، إلى صفوف فريقه 

السابق، يوفنتوس .

ــة  ــادرة، العالق ــة الص ــف اإلجنليزي ــرزت الصح أب
ــد جوزيه  ــتر يونايت ــدرب مانشس ــرة بني م املتوت
ــق  ــتعدادات الفري ــالل اس ــه، خ ــو والعبي موريني
ــت صحيفة  ــد.  وخرج ــروي اجلدي ــم الك للموس
ــار مورينيو»، وأضافت  ــراف» بعنوان «انهي «تليج
ــبب تصرفات  أن «الالعبني مت لفت انتباههم بس
ــا صحيفة «ميرور» فخرجت  املدرب املزعجة»أمّ
ــة متحدة»، بعدما أبرزت  بعنوان «يا لها من والي
ــكر األمريكي  ر في املعس ــزاج مورينيو املعكّ م
ــه وضع العبيه  ــتر يونايتد، مؤكدة أن ملانشس
ــن انطالق الدوري  ــى احلافة قبل ١٠ أيام م عل
ــة «ديلي  ــت صحيف ــزي املمتاز.وعنون اإلجنلي
ــو على احلافة»،  ــتار» قائلة «جنوم موريني س
ــر «اإلنفاق وهاري»،  فيما قالت في عنوان آخ
ــيتي في تقدمي  ــتر س ــيرة إلى رغبة ليس مش
ــر من أجل  ــظ لهاري ماجواي ــد جديد باه عق

حمايته من أطماع مانشستر يونايتد.
ــبريس» على  ــي إكس ــة «ديل ــارت صحيف وس
ــى احلافة»،  ــول «يونايتد عل ــه بالق ــج ذات النه
ــؤولني والالعبني في أولد ترافورد  مبرزة قلق املس
من غضب مورينيو على العبيه أنتوني مارسيال 

وأنطونيو فالنسيا.
وعنونت صحيفة «ديلي ميل»: «لقد سئمنا».. 
مضيفة «يقول الالعبون إن جوزيه يسحبنا نحو 

األسفل».

ÚÓ–Óñ€a@Ú‹�»€a@Ü»i@ÙÏ”c@ÒÖÏ»€a@‚ån»Ì@ÊÏn‹ÓflbÁ
الفورموال  في  العالم  بطل  يعتزم   
هاميلتون  لويس  البريطاني  واحد 
(مرسيدس) الذي عزز األحد صدارته 
للترتيب العام، العودة بشكل أقوى 
في النصف الثاني من بطولة ٢٠١٨ 
التي دخلت في عطلة صيفية متتد 
موعد  آب/أغسطس،  أواخر  حتى 

العودة مع جائزة بلجيكا الكبرى.
لقبه  عن  الباحث  السائق  ويدرك 
العاملي اخلامس، والذي وسع الفارق 
 ٢٤ الى  العام  الترتيب  صدارة  في 
األحد  اجملر  بجائزة  فوزه  بعد  نقطة 
وحلول منافسه األبرز سائق فيراري 
ثانيا،  فيتل  سيباستيان  األملاني 
من  متسعا  له  توفر  لن  االجازة  ان 

الوقت للراحة. وشدد هاميلتون (٣٣ 
التوقف  سيستغل  انه  على  عاما) 
لتحضير بدني وذهني إضافي لعودة 
عندما  آب/أغسطس،   ٢٦ في  قوية 
 ١٣ املرحلة  بلجيكا،  جائزة  تقام 
٢١ سباقا.وقال هاميلتون  أصل  من 
حلبة  على  السادسة  للمرة  الفائز 
تكون  ما  «غالبا  اجملرية  هنغارورينغ 
املنافسة شديدة في النصف الثاني 
من املوسم، ولكن عادة تكون االمور 

افضل من ناحيتنا».
وتابع «سوف نذهب ونحضر أنفسنا 

ونتأكد من أننا سنعود أقوى» .
من  هاميلتون  تصريح  يأت  لم 
يحقق  فريقه  ان  يدرك  فهو  فراغ. 
حيازته  عدم  رغم  على  االنتصارات 

ان  اال  السيارة األسرع على احللبة، 
جائزة  ففي  جانبه.  الى  يقف  احلظ 
احلادية  املرحلة  الكبرى،  أملانيا 
عشرة من البطولة، هطلت االمطار 
بتصدر  له  وسمحت  النهاية  قبل 

السباق بعدما انطلق من املركز الـ 
١٤، إثر ارتكاب فيتل خلطأ فادح أدى 
الى انزالق سيارته احلمراء وخروجها 
االول  املركز  وخسارته  املسار  عن 

الذي كان في جعبته.

ــتيفنز بطلة  ــلون س تعود االميركية س
ــع البطوالت  ــدة، راب ــات املتح دورة الوالي
االربع الكبرى للتنس، العام املاضي، الى 
ــات الصلبة في دورة  املالعب ذات االرضي
واشنطن املفتوحة هذا االسبوع، معربة 
عن تطلعها للدفاع عن لقبها األول في 

بطوالت «الغراند سالم».
وقالت ستيفنز «كانت التحضيرات جيدة 
ملوسم االرضيات الصلبة. انا متحمسة 
ــا ارضياتي املفضلة، واتطلع  كثيرا، ألنه

بقوة للعودة الى الدورات في بالدي».
واضافت «الدفاع عن لقب اي دورة صعب، 
وخصوصا اذا كانت الدورة إحدى بطوالت 
ــي هذا املوقف  ــالم. لم أكن ف الغراند س
ــود الكثير من  ــدا وج ــابقا. وادرك جي س
التوتر واالثارة مع اقتراب بطولة الواليات 

املتحدة التي اتطلع اليها بقوة».
ــة ٢٥ عاما «لقد  ــت الالعبة البالغ وتابع
حدث الكثير في العام املاضي وتأقلمت 
ــتعادة  ــكل جيد. لقد متكنت من اس بش

لياقتي بسرعة. إنه ضغط مختلف بعض 
الشيء هذه املرة».

ــة جراحية في  ــتيفنز لعملي وخضعت س
ــر ٢٠١٧ ملعاجلة اصابة  ــون الثاني/يناي كان

ــكوكا  ــارت ش أث ــدم  الق ل في  ــو ح

انتهاء مسيرتها في وقت مبكر.
ــت العام املاضي  ــتيفنز التي بات وقالت س
ــقيقتني  االميركية االولى منذ حقبة الش
ــرز لقب  ــس، حت ــوس وليام ــيرينيا وفين س
بطولة فالشينغ ميدوز «كانت هناك أنواع 
ــن التوتر والقلق. لم أكن أعرف  مختلفة م

ــأمتكن من اللعب مرة أخرى.  ما إذا كنت س
كان هناك الكثير من االشياء الغامضة».

ــة تامة  ــعوري بجهوزي ــددت على «ش وش
لتقدمي االفضل. انها نظرة مختلفة قليال. 
ما زلت الالعبة نفسها، لكن لدي مقاربة 

مختلفة للموضوع» .

ــية يفوز على  فريق العاصمة الفرنس
ــو مدريد في ختام مبارياته في  اتلتيك
كأس األبطال بعد سقوطه امام بايرن 

وأرسنال.
ــي  ــان جرمان الفرنس ختم باريس س
ــابقة كأس االبطال  ــه في مس مباريات
ــى  ــوزه عل ــدم، بف ــرة الق ــة لك الدولي
ــب  امللع ــى  عل  ٣-٢ ــد  مدري ــو  اتلتيك
ــنغافورة أمام زهاء ٢٢  ــي في س الوطن

الف متفرج.
ــتوفر  ــان كريس ــان جرم ــجل لس وس
 (٧١) ــي  دياب ــى  وموس  (٣٢) ــو  نكونك
ــي  املولداف ــي  الفرنس ــئ  والناش
ــن الـ ١٨  ــي اب ــو بوستوالتش فيرجيلي
ــئ  ــا (٩٢). والتلتيكو مدريد الناش عام
ــن الـ ١٧ عاما (٧٥)  فيكتور موليخو اب
ــي انطوان بيرميدي خطأ في  والفرنس

مرمى فريقه (٨٦).
وبذلك يكون نادي العاصمة الفرنسية 

قد حقق فوزه االول في املسابقة بقيادة 
ــي توماس  ــد االملان ــي اجلدي ــره الفن مدي
ــراف على بطل  ــل، الذي تولى االش توخ
ــم  ــي بعد نهاية املوس ــدوري الفرنس ال

املنصرم، خلفا لالسباني أوناي اميري.

ــان في  ــان جرم ــق النفس لس ــوز بش ف
سنغافورة

ــان جرمان خسر مباراته االولى  وكان س
في املسابقة امام بايرن ميونيخ االملاني 
ــقط امام أرسنال االنكليزي  ١-٣، ثم س
ــودة االرجنتيني  ــهدت املباراة ع ١-٥.وش

ــوف الفريق  ــى صف ــا ال ــل دي ماري انخ
ــاركته مع منتخب  ــي بعد مش الفرنس
ــات كأس العالم ٢٠١٨  ــي نهائي بالده ف
التي استضافتها روسيا، وخرجت فيها 
ــن النهائي أمام  ــني من الدور ثم االرجنت

فرنسا (٣-٤) التي أحرزت اللقب الحقا.

من جانب اخر كشفت تقارير صحفية 
إجنليزية، أن نادي تشيلسي يسعى إلى 
تعزيز خط وسط الفريق بضم جنم ريال 
ــرة االنتقاالت الصيفية  مدريد خالل فت
ــي  «ديل ــة  صحيف ــت  احلالية.وأوضح
ــاري،  ــيو س ــل» أن اإليطالي ماوريس مي

ــي للبلوز، يريد ضم الكرواتي  املدير الفن
ــب ريال مدريد،  ــيتش، الع ماتيو كوفاس
ا منذ كان يلعب  ــة أنه يعرفه جيدً خاص

ــدوري اإليطالي. ــي ال ــر ميالن ف مع إنت
ــة  الصحيف ــارت  وأش

ــيتش  كوفاس أن  ــى  إل
ا على  يتواجد أيضً
قائمة اهتمامات 
ــتر  نشس ما
ــد  بع ــيتي،  س
ــع  التوقي ــل  فش

ــي  البرازيل ــع  م
ــو  جيني ر جو

ــى  إل ــل  انتق ــذي  ال
تشيلسي.

ــي  الدول ــعى  ويس
الكرواتي إلى الرحيل عن 

صفوف ريال مدريد ، ولكن إدارة النادي 
ــد التفريط في خدماته  امللكي ال تري

خالل الصيف احلالي.
ــيناريو بديل  ــي س ــع تشيلس ويض

آرون  لصفقة كوفاسيتش، بضم 
ــنال،  ــط آرس ــي العب وس رامس
ــع اجلانرز  ــذي ينتهي عقده م ال

في الصيف املقبل .
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ــية، أن جنم  ــر صحفية فرنس ــفت تقاري كش
منتخب بلجيكا اقترب من االنضمام بشكل 
ــيا دورمتوند األملاني، خالل  ــمي إلى بوروس رس

فترة االنتقاالت الصيفية احلالية.
أن  ــول»  فوتب ــس  «فران ــة  صحيف ــدت  وأك
ــل، العب تياجنني  البلجيكي أكسيل فيتس
ــيا  ــي، اجتاز الفحص الطبي لبوروس الصين

ــى الفريق في  ا لالنتقال إل ــدً ــد، متهي دورمتون
املوسم املقبل.

ــى أن قيمة الصفقة  ــارت الصحيفة، إل وأش
ــورو، وذلك بعد التوصل إلى  تبلغ ٢٠ مليون ي

اتفاق مع النادي الصيني.
يذكر أن فيتسل شارك مع منتخب بالده في 
ــيا، وساهم  بطولة كأس العالم ٢٠١٨ بروس
في حصول بلجيكا على امليدالية البرونزية.
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كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو 
يوفنتوس،  صفوف  إلى  الصيفية  االنتقاالت  فترة  خالل  املنضم 

تسبب في تغيير أسعار التذاكر في الدوري اإليطالي.
ا لصحيفة «توتو سبورت»، فإن وصول رونالدو إلى يوفنتوس  ووفقً
تسبب في ارتفاع أسعار تذاكر املباراة األولى للفريق في الدوري 

اإليطالي أمام كييفو فيرونا بنسبة تزيد عن ٥٠٪.
الدوري  من  األولى  اجلولة  منافسات  تنطلق  أن  املنتظر  ومن 

اإليطالي يوم ١٩ أغسطس/آب املقبل.
ا من  يذكر أن رونالدو انضم إلى يوفنتوس في الصيف احلالي، قادمً

ريال مدريد، في صفقة وصلت قيمتها إلى ١١٢ مليون يورو.

@âb»çc@7ÓÃm@ø@kjénÌ@ÎÜ€b„Îâ
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عبدو  يقود  سيارات  فأي  الدريفت،  سباقات  في  القياسية  األرقام  محطم  والراليات،  السباقات  بطل  هو 
مميز،  رياضي  بأداء  وهي سيارة   ،١٠ ايفولوشن  وراء مقود ميتسوبيشي النسر  بالقيادة  فغالي؟يتمتع فغالي 
مسارات  على  بالقيادة  للسائق  فيسمح  آن،  في  والبساطة  الرياضية  اإلطاللة  بني  هيكلها  ويجمع  هذا 
يقود  اليومية.كما  وعائلته  فغالي  لتنقالت  مناسبة  سيارة  يجعلها  ما  سواء،  العامة  والطرقات  الرالي 
العصري، سيارة  والتصميم  الرياضي  األداء  التي جتمع بني   ،R واجن جولف  السباقات سيارة فولكس  بطل 
رباعي  ومحرك  كلم/الساعة،   ٢٥٠ الى  القصوى  سرعتها  تصل  الرائدة،  األملانية  الشركة  تصنيع  من  مميزة 
ليوميات  مناسبة  سيارة  يجعلها  ما  البساطة،  عليه  تغلب  هاتشباك  هيكل  الى  باإلضافة  األسطوانات، 
رياضي معاصر.ولعل السيارة األكثر جاذبية وضخامة في مجموعة عبدو فغالي سيارة كامارو من شفروليه، 
سيارة متتاز بهيكلها الضخم والرياضي بامتياز، جتسد روح السيارات العضلية االمريكية، ومتنح سائقها 
اطاللة الرياضيني احملترفني.وللسوبارو امبريزا اطاللتها اخلاصة، فهي سيارة رياضية تباهى بها عبدو فغالي 

باستعراضات الدريفت وغيرها من نشاطات السرعة، امراً انطبق ايضاً على الكامارو.

@@_Ô€bÃœ@ÎÜj«@pbÓ€aä€a@›�i@ÖÏ‘Ì@aábfl



عطلة  خالل  اخبارية  تقارير  اكدت 
محكمة  حكمت  األسبوع  نهاية 
باإلعدام.  ا  شخصً  ٧٥ على  مصرية 
املدعى عليهم من بني أكثر من ٧٠٠ 
أدينوا  أن  سبق  أو  متهمني  شخص 
مناهضة  احتجاجات  بتنظيم 
مرسي  محمد  بالرئيس  لإلطاحة 
في عام ٢٠١٣. ومن بني هؤالء أعضاء 
بارزون في جماعة اإلخوان املسلمني 
التي ينتمي إليها مرسي، والتنظيم 
فاز  والذي  حاليًا،  احملظور  اإلسالمي 
(كانون  يناير  ثورة  بعد  بالسلطة 
للدميقراطية  املؤيدة   ٢٠١١ الثاني) 
بعد  به  اإلطاحة  قبل  مصر  في 
بعد  عسكري  وانقالب  احتجاجات 

ذلك بعامني .
الفتاح  عبد  الدفاع  وزير  أطاح  وقد 
رئيس  ليصبح  مبرسي  السيسي 
ثورة  عملية  قاد  الذي  اجلمهورية 
السنوات  في  املدى  بعيدة  مضادة 
التي تلت ذلك، إلى حد كبير مبباركة 

األثرياء،  العرب  واحللفاء  الغرب 
صحيفة  نشرته  تقرير  بحسب 

«واشنطن بوست» األمريكية .
لم يقتصر قمع نظام السيسي – 
بحسب التقرير – على اإلسالميني 
ا شريحة  فحسب، بل شمل أيضً
املدني  اجملتمع  من  واسعة 
صحفيون،  ذلك:  في  مبا  املصري، 

ووكاالت  معارضون،  وسياسيون، 
حكومية.  غير  ومنظمات  إغاثة، 
إن  اإلنسان:  وتقول جماعات حقوق 
احملاكمة اجلماعية مثال سوداوي آخر 
للذهاب  السيسي  استعداد  ملدى 
نايجا  وقالت  حملته.  في  ا  بعيدً
الدولية  العفو  منظمة  من  بونيم 
في بيان: «ال ميكن وصف ذلك إال بأنه 
يلقي   . للعدالة  ساخرة  محاكاة 
سالمة  على  قامتة  بظالل  احلكم 
بأكمله  مصر  في  العدالة  نظام 
القانونية  اإلجراءات  من  ويسخر 

الواجبة».
في  ا.  انزعاجً أقل  ترامب  إدارة  تبدو 
اإلدارة  أفرجت  املاضي،  األسبوع 
دوالر  مليون   ١٩٥ عن  األمريكية 
وهي  ملصر،  عسكرية  كمساعدات 
األموال التي مت حجبها من قبل وزارة 
محددة  مخاوف  بسبب  اخلارجية 

بشأن سجل مصر في مجال حقوق 
السيسي.  حكم  إبان  اإلنسان 
آالف  احتجاز  القاهرة  تواصل 
وهدم  مريبة،  ألسباب  األشخاص 
سيناء  في  األبرياء  القرويني  منازل 
كجزء من مكافحة التمرد العنيف، 
وصمت حتى النقاد املعتدلني، لكن 
ملعاجلة  مصر  بذلتها  التي  اجلهود 
االعتراضات األمريكية تبدو مفضلة 
لوزير اخلارجية احلالي مايك بومبيو.

قدمت أمريكا ملصر أكثر من ٤٧ مليار 
دوالر من املساعدات العسكرية و ٢٤ 
اقتصادية  كمساعدات  دوالر  مليار 
املاضية،  األربعة  العقود  مدى  على 
كبير  بشكل  شملت  حقبة  وهي 

احلكم االستبدادي حلسني مبارك.
اإلدارة  خطوات  أحدث  تعزز 
«إن  تقول:  التي  الرسالة  األمريكية 
السيسي  خنق  تثمن  واشنطن 
وتزايد  اإلسالمية  للسياسات 
مع  بالتنافي  إسرائيل،  مع  التعاون 
عنها  دافع  التي  الدميقراطية  املثل 
األمريكيني».  الرؤساء  من  أجيال 

مسؤولة  وهي  دن،  ميشيل  وقالت 
سابقة في وزارة اخلارجية األمريكية 
للسالم  كارنيغي  مؤسسة  في 
لصحيفة  واشنطن،  في  الدولي 
«وول ستريت جورنال»: «إنها إشارة 
شيء  أي  إلى  تلتفت  ال  للسيسي: 

نقوله في املستقبل».
األمريكية:  الصحيفة  تقرير  وقال 
«إن الرئيس ترامب لم يخف إعجابه 

ا  نهجً يتبنى  الذي  القوي  بالرجل 
متشددًا جتاه اإلسالميني، ولم يكن 
التوجه. فقد  ترامب مبفرده في هذا 
احلزبيني  من  مجموعة  تشككت 
واملسؤولني في واشنطن في التقدم 
مصر،  في  املتقلب  الدميقراطي 
املسلمني  اإلخوان  جماعة  واعتبروا 

املنتخبة شعبيًا مبثابة خطر كامن. 
وقد ترددت مخاوفهم وتضخمت من 
قبل احللفاء في دول اخلليج العربي، 
السياسي  اإلسالم  في  يرون  الذين 
التطرف اجلهادي،  ليس فقط نسل 

ا تهديد لقوتهم امللكية». وإمنا أيضً
كيركباتريك،  لديفيد  كتاب  يلقي 
«نيويورك  صحيفة  مكتب  مدير 
الضوء  القاهرة،  في  السابق  تاميز» 
إدارة أوباما في متكني تولي  على دور 

وإعادة  ضمني  بشكل  السيسي 
وكتب  االستبدادي.  احلكم  تأكيد 
مقتطف  مقال  في  كيركباتريك 
االنقالب  هذا  «كان  للصحيفة: 
للمنطقة،  بالنسبة  فاصلة  حلظة 
الدميقراطية،  أحالم  بدد  حيث 
احلكام  من  كالً  يشجع  كان  بينما 

املستبدين واجلهاديني. كما تركزت 
متكني  على  األمريكية  السياسة 
والذين  يحكمون،  الذين  أولئك 
أن  سوى  عليك  (ليس  إنَّه  يقولون 
تسحق هؤالء األشخاص)، كما قال 
أندرو ميلر، الذي كان مديرًا للملف 
القومي  األمن  مجلس  في  املصري 
يعمل  والذي  أوباما،  عهد  في 
حاليًا في مشروع الدميقراطية في 
بعض  وصل  وقد  األوسط.  الشرق 
لالنقالب  األمريكيني  املؤيدين  أكثر 
إلى مراتب عليا في إدارة ترامب، ومن 
ضمنهم وزير الدفاع جيمس ماتيس 
ومايكل فلني، أول مستشار لترامب 

في شؤون األمن القومي».
خالفات  إلى  كيركباتريك  يشير 
داخلية بني البيت األبيض في عهد 
باملثاليني  يعج  كان  الذي   – أوباما 
الليبراليني الذين مييلون إلى احتضان 

في  للدميقراطية  املؤيدة  الثورات 
الربيع العربي – والقيادة العليا في 
الذين  والبنتاجون،  اخلارجية  وزارة 
لروايته  ا  ووفقً حذرًا.  أكثر  كانوا 
عمل  األخيرة،  الروايات  من  وغيرها 
كيري  جون  السابق  اخلارجية  وزير 
هاغل  تشاك  السابق  الدفاع  ووزير 
اجلديد  الراهن  الوضع  تطبيع  على 

في ظل عهد السيسي.
وقال التقرير: «حتى ذبح املئات من 
املنتخبة  واحلكومة  مرسي  أنصار 
في  لالحتجاجات  اعتصام  في 
يعرقل  لم   ٢٠١٣ (آب)  أغسطس 

هذه اجلهود لفترة طويلة».
بعض  وفي  االستياء  يولّد  القمع 
في  سيؤدي  هذا  التطرف  األحيان 
مصر  استقرار  زعزعة  إلى  النهاية 
هذا  األمريكية.   املصالح  وتقويض 
منظمة  من  دولي  بريان  كتبه  ما 

هيومان رايتس فيرست
أنها  على  رابعة  مذبحة  إلى  يُنظر 
هجوم  منذ  دموية  حملة  أعنف 
ميدان تيانامنن بالصني في عام ١٩٨٩، 
الصيني  اجليش  فيه  تدخل  والذي 
العاصمة  في  املتظاهرين  لقمع 
آالف   ١٠ مقتل  عن  أسفر  ما  بكني؛ 
مذبحة  وأدت  األقل.  على  شخص 
بعض  مبيعات  وقف  إلى  رابعة 
املعدات العسكرية األمريكية ملصر 
وقال  للمساعدات.  قصير  وتعليق 
أوباما آنذاك ملستشاريه: «ال ميكننا 
العودة إلى العمل كاملعتاد. يجب أن 
النظر  بشأن  للغاية  حذرين  نكون 
أنهم ساعدوا وحرضوا  إليهم على 

على أعمال نعتقد أنها تتعارض مع 
قيمنا ومثلنا».

النهاية  في  عادت  واشنطن  لكن 
وزير  وقال  كاملعتاد.  العمل  إلى 
اخلارجية جون كيري بحسب مقال 
هو  ما  مصر،  «في  كيركباتريك: 
في  احلل  يتمثل  لم  البديل؟  احلل 
مدار  على  جيفرسون.  دميقراطية 
يقرب من  سنوات عديدة، قدمنا ما 
٨٠ مليار دوالر إلى مصر. في معظم 
نوعية  هي  هذه  كانت  األحيان، 
طوال  ميتلكونها،  التي  احلكومة 
األمور  أن  هو  والواقع  ا.  تقريبً الوقت 
املستقبل،  في  مختلفة  تكون  لن 
بغضّ النظر عن مدى رغبتي في أن 

تكون كذلك».
بن  ذكره  ما  ا  أيضً التقرير  ونقل 
القومي  األمن  مستشار  نائب  رودز، 
«إن  لكيركباتريك:  األمريكي 
نوع  إقامة  أرادوا  الذين  األشخاص 
الشعب  مع  العالقة  من  مختلف 

كانوا  الرئيس،  بينهم  ومن  املصري، 
حكومتنا.  وسط  منعزلة  قلة 
بشأن  باحلتمية  شعور  هناك  كان 

استئناف السيطرة العسكرية».
إلى  حتول  باخلنوع  اإلحساس  هذا 
شعور باالرتياح في عهد ترامب، الذي 
رائع»،  «رجل  بأنه  السيسي  وصف 
التوجه  أن  من  خطر  هناك  ولكن 
احلالي سيخلق فوضى جديدة. وقال 
«هيومان  منظمة  من  دولي  بريان 
مجموعة  وهي  فيرست»،  رايتس 
للصحيفة:  أمريكية،  مناصرة 
بعض  وفي  االستياء،  يولّد  «القمع 
في  سيؤدي  هذا  التطرف.  األحيان 
مصر  استقرار  زعزعة  إلى  النهاية 

وتقويض املصالح األمريكية» .
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ــال أمن  ــلطات اإليرانية رج ــرت الس نش
ــباً الحتجاجات بعدما  ــران، حتس في طه
واصلت العملة احمللية انهيارها، إذ تراجع 
سعر صرف الريال إلى ١٢٢ ألفاً في مقابل 
ــوداء، فيما شكا  ــوق الس الدوالر في الس

املصرف املركزي من «مؤامرة» أجنبية.
رة رجال أمن في  وأظهرت تسجيالت مصوّ
مناطق من العاصمة، بينها البازار، فيما 
ــمية اإليرانية  ــة األنباء الرس ــادت وكال أف
(إرنا) بأن مالكي املتاجر في البازار رفضوا 
ــى  ــة عل ــوة محرّض ـــ «دع ــتجابة ل االس
ــراب، أطلقتها مصادر مجهولة عبر  اإلض
ــي». ونقلت  ــل االجتماع التواص ــع  مواق
ــى البازار  ــرفة عل عن عضو في جلنة مش
أو  ــراب  إض أيّ  ــهد  ــم تش ل ــوق  «الس إن 
ــدداً على أن مالكيها  إغالق ملتاجر»، مش
ــير على خطى  ــاً الس ــون عقائدي «ملتزم
املرشد» علي خامنئي. ولفت إلى أن التجار 
ــكالت  ــمون عادة ملفاتهم ومش «يحس

السوق، داخل أوساطهم وبالتنسيق مع 
وزارة الصناعة والنقابات، من دون افتعال 

ضجة».

ــى  ــع إل ــال تراج ــرف الري ــعر ص ــن س لك
ــوق  ــي مقابل الدوالر في الس ــاً ف ١٢٢ ألف
الً انهياراً سريعاً، بعدما  ــوداء، مسجّ الس
ــبت،  ــد و٩٨ ألفاً الس ــاً األح كان ١١٦ ألف
ــعر الصرف الرسمي ال يتعدى  علماً أن س

٤٤ ألفاً في مقابل الدوالر.
أن  ــي  اإليران ــزي  املرك ــرف  املص ــر  واعتب
ــواق  ــي أس ــة ف ــر العادي ــورات غي «التط
ــب  ــب ال تتناس ــي والذه ــرف األجنب الص
ــة واحتياط البالد  مع احلقائق االقتصادي
ــدداً على  ــة»، مش ــة األجنبي ــن العمل م
ــد كبير إلى مؤامرة من  أنها «تعود إلى ح
األعداء، لزعزعة االقتصاد الوطني وسلب 
املواطنني راحتهم النفسية». وأعلن انه 
«يعمل إلعداد خطط وسياسات جديدة» 

ملواجهة األمر.
ــن  أعل ــاء  القض ــم  باس ــق  الناط وكان 
ــي  ــبّبهم ف ــخصاً لتس ــال ٢٩ ش «اعتق
ــى أنهم  ــيراً إل ــة»، مش ــة اقتصادي بلبل
ــاد  مون قريباً» بتهمة «اإلفس ــيُحاكّ «س

في األرض» وعقوبتها اإلعدام.
ــادق الريجاني إلى  ــه رئيس القضاء ص ونبّ
ــة الصعبة  ــوق العمل ــهده س أن «ما تش
واملسكوكات الذهبية، مشبوه»، متحدثاً 
ــوق  ــريرة حتاول العبث بالس ــن «أيادٍ ش ع
ــقيقه رئيس  من وراء الكواليس». ورأى ش

مجلس الشورى (البرملان) علي الريجاني 
أن «جزءاً من املشكالت االقتصادية يعود 
ــتخبارات العدو  إلى محاوالت أجهزة اس
ــة االقتصاد»  ــام عجل ــع عراقيل أم وض
اإليراني، الفتاً إلى أن السلطات «اتخذت 
ــعب  كل اإلجراءات واآلليات حلماية الش
ــة الناجمة من  ــن الضغوط االقتصادي م

املؤامرات األميركية».
على صعيد آخر، أعلن النائب أبو الفضل 
أبوترابي عضو جلنة القانون والقضاء في 
البرملان أن جلنة األمن القومي في اجمللس 
ــد اإلجباري  ــة إللغاء التجني تدرس خط
ــنة، والعتماد  في اجليش ملَن بلغوا ١٨ س

خطة بديلة جتعل اجليش محترفاً.
ــة  ــة للخدم ــة مختلف ــال إن «أنظم وق

ــمل  ــد في العالم تش ــكرية تُعتم العس
اخلدمة العسكرية االحترافية والطوعية 
ــة. ولفت إلى أن  واإللزامية واخلدمة املدني
ــي ٢٨ دولة  طبّق ف ــاري مُ ــد اإلجب التجني
ــام في إيران  ــيراً إلى أن «النظ فقط، مش
ــكالت كثيرة»، بينها التهرّب  يعاني مش
ــن . وأضاف  ــرار من الثك ــن اخلدمة والف م
ــى  إل ــتند  ــة تس ــرح خط ــان ط البرمل أن 
اخلدمة العسكرية على نهج «متطوعي 

الباسيج».
واعتبر النائب حشمت اهللا فالحت بيشه، 
ــة  ــن القومي والسياس ــس جلنة األم رئي
ــان، أن «الزمن عفا»  ــي البرمل ــة ف اخلارجي
ــة التجنيد اإلجباري مشدداً  على سياس

على ضرورة «أن يكون اجليش محترفاً».
ــران محافظاً جديداً للبنك  كما عينت إي
املركزي وفق ما ذكرت وسائل اعالم محلية، 
وسط تداعيات نتيجة فضائح مصرفية 

وصعوبات يعاني منها االقتصاد.
ــمية لالنباء أن  ــرت وكالة «ارنا» الرس وذك
ــكان ولي اهللا  ــر همتي عني م ــد الناص عب

ــى رأس  ــى مهماته عل ــذي تول ــيف، ال س
ــس  ــاب الرئي ــذ انتخ ــزي من ــك املرك البن
ــن روحاني في آب (اغسطس) ٢٠١٣،  حس

في اعقاب اجتماع حكومي.
ــة  ــي (٦١ عاماً) رئيس مؤسس وكان همت
«الضمان املركزي االيرانية» وبنك «سينا» 
ــفيراً لدى  ــاره س ــي»، مت اختي ــك «مل وبن

الصني قبل تعيينه في املنصب اجلديد.
وقدم رئيس مؤسسة التخطيط واملوازنة 
ــا ناطق  ــت ، وهو ايض ــد باقر نوبخ محم
ــاع  االجتم ــي  ف ــتقالته  اس ــي،  حكوم

احلكومي، لكن روحاني رفضها.
ــادات  النتق ــزي  املرك ــك  البن ــرض  ويتع
ــه مع االزمة  ــأن تعاطي وخصوصاً في ش
النقدية عندما خسر الريال االيراني اكثر 
ــدوالر العام  ــه مقابل ال ــف قيمت من نص

املاضي.
ــى «خدمته  ــيف عل ــي س ــكر روحان وش
القوية واجلدية»، مضيفا ان لدى احلكومة 
ــال ان «من اهم  ــي. وق ــة تامة» بهمت «ثق
ــات االقراض  ــات التصدي ملؤسس االولوي

غير القانونية» .

وادى افالس الكثير من مؤسسات االقراض 
ــر املرخصة التي قدمت فوائد مرتفعة  غي
ــل  ــال قلي ــع رأس م ــة م ــا رخيص وقروض
ــني املودعني  ــارة مالي ــا، الى خس لدعمه
مدخراتهم، ما شكل أحد األسباب خلف 

اندالع تظاهرات احتجاجية.
ــد  ــراءات ض ــاذ اج ــي اتخ ــد روحان وتعه
ــى  ــا تول ــة عندم ــر املرخص ــارف غي املص

ــه لضغوط  ــلطة. وتتعرض حكومت الس
العادة الودائع، ما ميثل مزيدا من الضغوط 

على موارد الدولة.

لجنة األمن القومي َّـ اِّـجلس 
تدرس خطة إللغاء التجنيد 
اإلجباري َّـ الجيش َِّـن بلغوا 
١٨ سنة والعتماد خطة بديلة 
تجعل الجيش محرتفاً

القمع يولّد االستياء وَّـ 
بعض األحيان التطرف هذا 
سيؤدي َّـ النهاية إُّـ زعزعة 
استقرار مصر وتقويض 
اِّـصالح األمريكية

اعترب اِّـصرف اِّـركزي اإليراني 
أن التطورات غري العادية 
َّـ أسواق الصرف األجنبي 
والذهب ال تتناسب مع 
الحقائق االقتصادية واحتياط 
البالد من العملة األجنبية

ماذا يعني استئناف المساعدات األمريكية لمصر مؤخرا؟
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رفضوا «يهودية الدولة».. هل ينجح دروز إسرائيل فيما فشل فيه اآلخرون؟

ــهلة  ــيطرة س ــث عولت اإلمارات على س حي
ــلطة في  ــة حفتر على الس ــة خلليف وسلس
ــدت حينها أن حملة  ــا عام ٢٠١٤، واعتق ليبي
ــاعات حلل املؤمتر  ــة الـ٥ س ــد، ومهل ال للتمدي
ــري بني  ــب التحالف الس ــى جان ــي، إل الوطن
ــر، إضافة إلى  ــان وخليفة حفت ــب الزنت كتائ
ــتخدمها حفتر  ــي اس ــاب الت ــماعة اإلره ش
ــي بنغازي؛  ــكرية ف ــج لعمليته العس للتروي
ــد وفر بيئة  ــارات بأن كل ذلك ق ــدت اإلم اعتق
ــى  عل ــر  حفت ــة  خليف ــيطرة  لس ــبة  مناس

السلطة في ليبيا وبشكل سلس.
ــب اإلمارتي أن عملية  ــبب الثاني: للغض الس
ــكري بني  ــر حتالف عس ــا قامت إث ــر ليبي فج
ــرب الليبي  ــي مدن الغ ــلحة ف الكتائب املس
ــذا  ه ــت  حت ــة  املنضوي ــب  الكتائ ــيطر  وتس
ــن  ــعة م ــاحات شاس ــى مس ــف عل التحال
ــيطرتها على  اجلغرافيا الليبية، فضال عن س
ــك العاصمة  ــة للبالد مبا في ذل املدن الرئيس
طرابلس مصدر جميع السلطات ومؤسسات 
ــيطرة خليفة  الدولة. وهذا يعني بأن فرص س
ــكريا معدومة؛ ألن  حفتر على العاصمة عس
ــى للتفكير  ــكري ال يؤهله حت ــه العس ميزان

مبواجهة عسكرية مع التحالف املذكور.
ــذا التحالف -الذي بناء  ــبب الثالث: أن ه الس
عليه تأسست فجر ليبيا- ليس مجرد حتالف 
ــكرية تقليدية، بل هو  ــة عس من أجل عملي
ــروع وطني متكامل، ميثل املؤمتر الوطني  مش
ــل عملية فجر  ــي، فيما متث ــاءه السياس غط
ــكرية على األرض، في حني  ليبيا قوته العس
ــة املنتخبة غطاء  ــس البلدي ــل دعم اجملال مث
ــروع، وبالتالي  ــذا املش ــعبية له وحاضنة ش
ــام والفوضى والعشوائية التي  حالة االنقس
ا  ــيًّ عولت عليها اإلمارات لتكون عامالً أساس
ــروعها ومتكني خليفة حفتر من  في جناح مش
ــذه احلالة. كما  ــلطة، قد انعدمت في ه الس
ــبة  ــة الكبرى بالنس ــة حزب العدال ان أهمي
ــذي يتمتع به  ــل في الوجود ال ــارات تتمث لإلم
داخل مدينة مصراتة املدينة األثقل عسكريا 

في عملية فجر ليبيا وعمودها الفقري
ــت تعني  ــباب كان ــل واألس ــذه العوام كل ه
ــروع هيمنة اإلمارات  بالعقل وباملنطق أن مش
ــال  ــل فش ــا ومتكني حفتر قد فش ــى ليبي عل
ــدام عنصر املفاجأة  ــا في عام ٢٠١٤ النع ذريع
ــى األرض ال  ــل عل ــا ألن العوام ــه أوال، وثاني في

ــي أصبحت رغبات  ــك، وبالتال ــاعد في ذل تس
خليفة حفتر السلطوية من املاضي ومسألة 
ــن على أرض  ــذه الرغبات نهائيا م ــقاط ه إس
ــر. كل هذا  ــألة وقت ال أكث ــت مس ــع بات الواق
ــع اإلمارات لليأس وصرف نظرها عن  كان ليدف

رغبتها بالتوسع في ليبيا .
ــني أن اإلمارات ال  ــظ الليبي ــوء ح ولكن من س
ــها مصطلح اليأس ولذلك  يوجد في قاموس
ــق رغبتها  ــا لتحقي ــى املضي قدم أصرت عل
بتمكني حفتر من السلطة في ليبيا وللقيام 
ــوى تغيير  ــارات س ــن أمام اإلم ــك لم يك بذل
ــة الغنية بأن  ــذه الدول ــد اللعبة. رأت ه قواع
ــر القوة الصلبة في  ــلت بتحقيقه عب ما فش
ــالح قد  ــة الغربية لليبيا أي عبر الس املنطق
ــوة الناعمة  ــوة أخرى وهي الق ــق عبر ق يتحق
قوة النفوذ والدبلوماسية والوعود واإلغراءات 

السياسية  .
ومن هنا بدأت العالقة السرية ما بني اإلمارات 
والرئيس السابق لبعثة األمم املتحدة في ليبيا 
ــارات فيما  ــون والذي كافأته اإلم ــو لي برناردين
ــية  بعد بتعيينه مديراً لألكادميية الدبلوماس

ــذي أداه  ــل دوره احملوري ال ــي بفض ــي أبوظب ف
ــي ليبيا حيث  ــح اإلماراتية ف خدمة للمصال
تعرض هذا الدبلوماسي اإلسباني لفضيحة 
ــفت صحيفة اجلارديان  سياسية بعدما كش

ــع  ــري م ــه الس ــن تواصل ــة ع البريطاني
ــا بعد  ــات منه ــه تعليم ــارات وتلقي اإلم
حتصل الصحيفة على رسائل مسربة من 

بريده اإللكتروني.
ــر على بحث اإلمارات كثيرا  وتؤكد التقاري
ــته  ــروع فجر ليبيا ودرس في طبيعة مش
ــة حتالفاته  ــي طبيع ــت ف ــة وبحث بعناي
ــكرية  والعس ــية  السياس ــه  وتركيبات
ــه ومن  ــاط الضعف في ــه ونق ــه قوت وأوج
ــفت نقطة  ــا العميق اكتش خالل بحثه
ــروع برمته  ــذا املش ــف ذهبية في ه ضع
ــكل جيد قد تقلب  ــتخدمتها بش إن اس
ــروعها في  املوازين لصاحلها ولصالح مش
ــة الضعف  ــى عقب. نقط ــا عل ليبيا رأس

ــان  ــاء الكي ــة والبن ــزب العدال ــي ح ــذه ه ه
ــس بعد الثورة واملنبثق  ــي الذي أس السياس
ــلمني الليبية والذي  عن جماعة اإلخوان املس
ــم  ــك متثيالً في املؤمتر الوطني العام اجلس ميل
ــي املنتخب الذي تولى السلطة في  السياس

ليبيا بعد الثورة .
ــاج في  ــف ذلك نحت ــف كي ــل أن نكتش وقب

ــزاب  لألح ــر  مختص ــف  تعري ــى  إل ــة  البداي
السياسية الليبية التي تولت السلطة بعد 
ــة كيانات  ــذه األحزاب هي مجموع ــورة. ه الث
سياسية ال متلك أي خبرة سابقة في ممارسة 

ــراغ الذي  ــة الف ــت نتيج ــية ومتكن السياس
ــة الدعم اخلارجي الذي  احدثته الثورة ونتيج
حتصلت عليه متكنت من تولي زمام السلطة 
ــة لذلك ودون أن  ــا دون أن تكون مؤهل في ليبي
ــب في  ــا أي نضال يحس ــي رصيده ــون ف يك
ــعب الليبي مينحها احلق لتولي تلك  ثورة الش
املرحلة احلساسة املفصلية التي كانت حتتاج 

إلى األخالق أكثر من حاجتها للسياسة.
ــة تنهض  ــدل ودول ــودها الع ــاء دولة يس فبن
ــة متقدمة اقتصاديا  ــع من جديد ودول باجملتم
وتعليميا وثقافيا وتأسيسها من الصفر بعد 
ــتبداد واجلهل والفساد،  أربعة عقود من االس
ــي  ــل أخالقي غير سياس ــو عم ــد ه بالتأكي
باملطلق وذلك ألن السياسة قذرة وهي مبنية 
على املصالح وجميع الدول العظيمة اخلالدة 
ــيون بل  ــخ لم يقم ببنائها سياس عبر التاري
ــي ذلك هو  ــاء ودافعهم ف ــادة عظم ــا ق بناه
دافع أخالقي بالدرجة األولى. انطالقا من ذلك 
ــفت اإلمارات بأن حزب العدالة ال يفقه  اكتش
ــه املعارضون  ــة، وهو حزب يصف في السياس
ــدرة على  ــياً وال ميلك الق ــه باملراهق سياس ل
ــن ذلك أنه  ــتراتيجي، واألهم م ــر االس التقدي
حزب متهم بالوقوع في غرام السلطة ويقول 
ــر  ــلطة هي كلمة الس ــو احلزب أن الس رافض
وراء خيارات احلزب االستراتيجية مهما كانت 

التكلفة األخالقية لذلك.
ــة بامليدان  ــر الوطني وقادة املعرك رفض املؤمت
ــع  ــة م ــد الهدن ــة بعق ــزب العدال ــوة ح دع
ــزة غرب  ــر املتمرك ــة حلفت ــيات املوالي املليش
طرابلس. واعتبر املؤمتر الوطني وقادة املعركة 
ــعى  ــا أن الهدنة هي مؤامرة دولية تس حينه

لها بعثة األمم املتحدة
ــزب متثيال  ــك ميتلك احل ــى كل ذل ــة إل باإلضاف
ــي العام  ــر الوطن ــي املؤمت ــيا كبيرا ف سياس
اجلسم السياسي الذي لطاملا عملت اإلمارات 
ــلطة وفي مناسبات  ــقاطه عن الس على إس
ــبة  ــزب الكبرى بالنس ــرة. أما أهمية احل كثي
ــذي يتمتع به  ــل في الوجود ال ــارات تتمث لإلم
داخل مدينة مصراتة املدينة األثقل عسكريا 
في عملية فجر ليبيا وعمودها الفقري. وهذا 
ــل مصراتة ليس لوجود  ــد للحزب داخ التواج
قاعدة شعبية له مثالً داخل املدينة كما يبدو 
ــاطة لوجود محمد  ــة األولى وإمنا ببس للوهل
ــى رأس قيادة  ــوان املنحدر من مصراتة، عل ص

احلزب .
هذا األمر ونتيجة للمنطق اجلهوي الذي ساد 
ــزب العدالة والبناء مكانا  بعد الثورة أوجد حل
ــا إلى جنب مع مكوناتها  داخل مصراتة جنب
ــة.  واالجتماعي ــكرية  والعس ــية  السياس
ــذه العوامل املهمة  ولذلك وظفت اإلمارات ه
ــديد لقلب موازين املعركة لصاحلها  بذكاء ش
ــل في  ــا املتثم ــي ليبي ــروعها ف ــح مش وصال
ــر. لقد كان حزب العدالة والبناء  خليفة حفت
ــئ قوات  ــكل مفاج ــو أول طرف يدعو وبش ه
ــكرية  ــى إنهاء عملياتها العس فجر ليبيا إل
ــد الهدنة واملصدر  ــت ذريعة الرغبة في عق حت
ــكرية لفجر  ــك غرفة العمليات العس في ذل
ــكري  ــد الهدنة في العمل العس ــا. وعق ليبي
ــوائيا وإمنا قرار له  والسياسي ليس قرارا عش
ــببات ومعطيات وظروف معينة  أسباب ومس
ــة وفقا  ــا بعقد الهدن ــادة قراره ــذ القي وتتخ
ــكري  ــي القاموس العس ــد ف ــك وال يوج لذل

ــراغ أو هدنة  ــي هدنة من الف وحتى السياس
بال مبررات أو هدنة بال أسباب فلماذا إذا طلب 
احلزب من قوات فجر ليبيا عقد الهدنة دون أن 

تكون لهذه الدعوة أي مبررات منطقية؟ 
يجيب على هذا السؤال حزب العدالة نفسه 
الذي برر الحقا بأن تقدميه دعوة لعقد الهدنة 
ــد  ــاء! وهذا تبرير أش ــن الدم ــة منه بحق رغب
ــق أي منطق  ــها.. وف ــن الدعوة نفس غرابة م
ــذه الرغبة األخالقية املفاجئة بحقن  ولدت ه
ــي مقدمة  ــني أن احلزب كان ف ــي ح ــاء، ف الدم
الداعمني الندالع احلرب؟ رفض املؤمتر الوطني 
ــدان دعوة حزب العدالة  وقادة املعركة في املي
ــيات املوالية حلفتر  ــة مع املليش بعقد الهدن
املتمركزة غرب طرابلس. واعتبر املؤمتر الوطني 
ــة وحترٍّ عن  ــة حينها وبعد دراس ــادة املعرك وق
ــأن الهدنة هي في احلقيقة  املوقف، اعتبروا ب
ــا بعثة األمم املتحدة  ــعى له مؤامرة دولية تس

ــون، وهدفها احلقيقي هو  بقيادة برنادينو لي
ــلطة املؤمتر الوطني على األرض،  إضعاف س

ــيات املوالية  ــاء املليش ــل على بق ــر العم عب
ــس في أماكنها،  ــر املتمركزة غرب طرابل حلفت
ــم  واحليلولة دون قيام قوات فجر ليبيا بحس
عسكري معها . واعتبر املؤمتر الوطني أن عقد 

الهدنة في ذلك التوقيت ليس ممكنا .

ــي البداية قد القى  ــم أن القانون ف وبرغ
ــف اليميني  ــب الطي ــن أغل ــا م حماسً
ــع قد بدأ  ــإن هذا الوض ــرائيل، ف في إس
ــر التعليم  ــر وزي ــر بعدما ذك ــي التغي ف
ــرائيلي نفتالي بينت (أحد الصقور  اإلس
ــة) أن «الطريقة  ــي احلكوم ــددة ف املتش
ــون كانت مدمرة  ــي مت بها مترير القان الت
ــالد». وقبل أيام  ــة في الب لألقلية الدرزي
توحد مجموعة من رؤساء أركان اجليش 
وقادة وحدات النخبة السابقني للوقوف 
ــيه  ضد القانون، وصرح وزير املالية موش
ــن هذا القانون  : «لقد مت س كحلون قائالً
ــك خطأ ويجب  ــرعة كبيرة، كان ذل بس

إصالحه».
ــئلة واإلجابات  ــض األس ــا يلي بع وفيم
ــية  ــون والتداعيات السياس حول القان

التي يسببها.

ِّـاذا تم تمرير القانون؟
ــز» يقول  ــوس تامي ــوس أجنل ــب «ل بحس

ــادق بالفعل على  ــون إنه يص ــار القان أنص
ــبب احلقيقي الذي من أجله أنشئت  الس
ــة، وكمالذ  ــة يهودي ــرائيل كدول ــة إس دول
ــرح  ــتى أنحاء العالم، ويش لليهود من ش
ــروع القانون ورئيس  آفي ديختر مقدم مش
ــاع في  ــة والدف ــات اخلارجي ــة العالق جلن
ــون حددنا املبدأ  ــت: «بهذا القان الكنيس
ــي دولة  ــرائيل ه ــي لوجودنا، إس األساس
قومية للشعب اليهودي، وإن كانت حتترم 

حقوق كل املواطنني».
ــرائيلي إيليت  ــا يؤكد وزير العدل اإلس كم
ــون – في  ــو داعم آخر للقان ــاكيد – وه ش
مقابلة إذاعية أن «القانون ال يقر إال ما هو 
ــرائيل  معلوم بالضرورة لدى اجلميع، فإس

هي دولة اليهود».

بعــض  اعــرتاض  أوجــه  مــا 
ا؟ اإلسرائيليني إذً

ــون القومية قد  ــة أن قان ــر الصحيف تذك
ــل بعض  ــديدة من قب ــة ش ــل مبعارض قوب
ــيما  س ال  ــرائيل  إس ــي  ف ــيني  السياس
ــر  ــي تعتب ــار الت ــط واليس ــزاب الوس أح

ــوزراء بنيامني  ــس ال ــة مع رئي في خصوم
ــم تتجاوز  ــن أوجه اعتراضه نتنياهو، لك
ــية. فقد  بكثير محض املناكفة السياس

ــبب  ــذر املدعي العام أن القانون قد يس ح
ــلبية على البالد. وقد  «تداعيات دولية» س
ــن – إلى حذف  ــه – مع آخري أدت مالحظات

ــودة  ــددًا في املس ــر تش ــات األكث الصياغ
األولية للقانون.

وقد اتهم أحمد الطيبي، عضو الكنيست 
ــدة نتنياهو  ــة املوح ــة العربي ــن القائم ع
ــري» في  ــون للفصل العنص ــر «قان بتمري
ــزب أمين عودة  ــر رئيس احل ــالد، كما عب الب
ــة أعلنت أنها  ــول: «الدول ــفه بالق عن أس
ــرس لفوقية  ــا، هذا قانون يك ال تريدنا هن
اليهود ويخبرنا (العرب) أننا سنعيش هنا 

ا كفئة أدنى». دومً
ــات  املنظم ــن  م ــد  العدي ــدت  انتق ــد  وق
ــة،  القومي ــون  قان ــة  اليهودي ــة  األمريكي
ــة األمريكية» –  ــرت «اللجنة اليهودي وذك
ــة األمريكية   ــات اليهودي ــب اجملموع بجان
األكثر تأثيرًا أنها «محبطة للغاية» بسبب 

ــذي «يضع التزام اآلباء  مترير القانون ال
ــني للدولة ببناء دولة يهودية  املؤسس

ا في خطر». ودميقراطية معً

ا؟ ما الذي تغري إذً
ــة في اجملتمع  ــل القانون بانتفاض قوب
ــم  ــؤالء ه ــرائيل وه ــي إس ف ــدرزي  ال
مجموعة من الناطقني بالعربية الذين 
يدينون مبذهب توحيدي شرق أوسطي 
ــرائيلي،  اإلس ــش  اجلي ــون في  ويخدم
ــن األقلية العربية  وميثل الدروز ٢٠٪ م
ــف  ــي ١٥٠ أل ــرائيل، أي حوال ــي إس ف
ــي ٨٫٥ مليون هم  ــخص (من إجمال ش
مجمل سكان إسرائيل)، كما يتبوأون 
ــي البالد  ــية مهمة ف مناصب سياس

ويُعرفون بالوالء لدولة إسرائيل.
ــدي القانوني األول  ــا يعتبر التح وفيم
لهذا التشريع، تقدم ثالثة من أعضاء 
ــاس إلى احملكمة  ــان الدروز بالتم البرمل
ــون فيها  ــرائيلية يطالب ــا اإلس العلي
ــك بأيام  ــون، وبعد ذل ــقاط القان بإس

أعلن نحو مئة من ضباط االحتياط الدروز 
في اجليش اإلسرائيلي (مبا في ذلك العديد 
ــالف للنضال  ــكيل ائت ــن اجلنراالت) تش م
ــت اجملموعة  ــون، وقد أعلن ــذا القان ضد ه
ــة نهاية  ــرة معارضة في عطل ــن مظاه ع

األسبوع في ساحة رابني بتل أبيب.
ــن جنبًا إلى  ــا بنينا هذا الوط ــم أنن     برغ
جنب مع اليهود، فإن قانون قومية الدولة 
ــذا الوطن  ــتبعد اجملتمع الدرزي من ه يس
ا، لسبب ما مت جتاهل الدروز.  ويقصينا بعيدً
ا،  ـــ٢٦ عامً ــي جيش الدفاع ل أنا خدمت ف
ــس احلقوق  ــي املطالبة بنف ــدي احلق ف ول

التي لدى اليهود. 
وال يقتصر الغضب ضد القانون على الرموز 
ــول رفيق حلبي،  ــكرية فقط؛ إذ يق العس

ــا لبلدة دالية  ــع أخبار صار رئيسً وهو مذي
ــألة  ــمال البالد: «املس الكرمل الدرزية ش
ــد أن تكون دولة  ــذه املرة، أنا أؤي وجودية ه
ــن  ــاوية م ــافة متس ــى مس ــرائيل عل إس
ــون متييزي  ــذا القان ــع مواطنيها، ه جمي

ومؤذٍ ويجب إلغاؤه».

كيــف تفاعــل اإلســرائيليون مع 
اعرتاضات الدروز؟

وترصد الصحيفة بروز التوترات في ائتالف 
ــنوات  ــطح، فخالل الس نتنياهو إلى الس
ــزب الليكود اليميني  املاضية ظهر في ح
ــى اتخاذ  ــة كان يدفع إل ــاح أكثر مييني جن
ــبه األمر حركة  ــددًا (يش مواقف أكثر تش
ــوري في  ــزب اجلمه ــاي مع احل ــزب الش ح
ــة)، هؤالء من  ــدة األمريكي ــات املتح الوالي

دفعوا في اجتاه مترير قانون قومية للدولة.
ــض داخل االئتالف  ــن ال زال هناك البع لك
ــيه  ــون، موش ــارض القان ــن يع ــم مم احلاك
ــغل  ــو عضو في الليكود ش ، وه ــز مثالً آرن
مناصب وزير الدفاع ووزير اخلارجية من قبل 
كتب يقول: «سيدرك القضاة في احملكمة 
ــذي اقترفه قانون قومية  العليا الظلم ال
الدولة بحق دروز إسرائيل»، واستطرد: أنه 
ــت) كذلك أن  يجب على البرملان (الكنيس
 : ــون، قائالً ــرف بخطئه في مترير القان يعت
ــذا اخلطأ  ــن ارتكب ه ــت هو م «الكنيس

وعليه يقع عبء إصالحه».
ــن تيار  ــت ع ــدت عضو الكنيس ــا أك كم
ــد  ــة ق ــف أن احلكوم ــات ويل ــط إين الوس
ــي  ــباب الت ــح األس ــي «توضي ــلت ف فش
ــدم وجود حاجة ملحة  دفعتها – برغم ع
لذلك – لتمرير املشروع في الثالثة فجرًا، 
ــر قبل العطلة الصيفية…  في اليوم األخي
ــك –  ــكل يدعو للش ــا أنكرت – وبش فيم
ــن املعارضة لتضمني  الطلبات املتكررة م

أحكام املساواة املدنية بشكل واضح».

وماذا اآلن؟
ــب «لوس أجنلوس تاميز»، فقد أجرى  بحس
ــبوع  ا عاجالً نهاية األس نتنياهو اجتماعً
ــار واثنني من  ــة وزراء كب ــع أربع ــي م املاض
ــب االجتماع أكد  ــدروز، وعق ــرعني ال املش
ــر»، لكنه  ــن يتغي ــون ل ــو أن «القان نتنياه
سيقوم بـ«صياغة خطة تعبر عن االلتزام 

ــور  ــرائيل للجمه ــل إس ــن قب ــق م العمي
الدرزي»، لكن هذا لم يهدئ من روع أعضاء 
الكنيست الدروز الذين تقدموا بااللتماس 
إلى احملكمة العليا، حيث أكدوا أن طلبهم 

لن يتم سحبه قبل «رفع هذا الظلم».
ــاع آخر  ــو عقد اجتم ــرر نتنياه ــك ق ولذل
ــدروز، مبا فيهم  ــع مجموعة من أعيان ال م
ــق طريف،  ــيخ موف ــي ش ــم الروح قائده
وجوالت أخرى من احملادثات مع قادة اجليش 
ــة املعارضة  ــه بزعيم ــدروز. وعقب لقائ ال
ــي، خرج  ــي اخلميس املاض ــيبي ليفن تس
طريف بأن «إعالن استقالل دولة إسرائيل، 
والذي يضمن املساواة بني جميع املواطنني، 
ــتور، هو احلل  ــن اعتباره أقرب إلى دس وميك
بالنسبة للجميع»، واستطرد مشيرًا إلى 
مئات الدروز الذين قتلوا في املعارك ضمن 
صفوف اجليش اإلسرائيلي: «نحو فخورون 

ــبيلها، الكل  ــة، ومتنا في س ــذه الدول به
يتساءل ملاذا يحدث كل هذا لنا؟».

حفرتامري االمارات

نتنياهوضابط دزري َّـ الجيش االسرائيلي
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ــبب فيها قانون القومية في إسرائيل، والذي ينص على يهودية الدولة، بالنسبة لطائفة  ــكالية التي تس ــلط صحيفة «لوس أجنلوس تاميز» الضوء على اإلش تس
ــتهل الصحيفة تقريرها بالقول: بعد  ــرائيل بني العرب. وتس ــترضاء أبناء الطائفة األكثر والءً إلس ــرائيلي الس الدروز، وتلفت النظر إلى محاوالت رئيس الوزراء اإلس
ــريع يؤكد على الهوية اليهودية للدولة، يبدو التحالف الذي ساعده لتمرير  ــرائيلي بنيامني نتنياهو في مترير تش ــبوع فقط من جناح رئيس الوزراء اإلس حوالي أس
ــك التشقق. ويعرف القانون إسرائيل بأنه «وطن قومي للشعب اليهودي»، الذي «ميتلك وحده احلق لتقرير مصيره القومي فيه»،  ــيط على وش القانون بهامش بس
كما يقلل من شأن اللغة العربية التي كانت قبل ذلك على قدم املساواة مع العبرية كلغتني رسميتني للدولة، لكنها متتلك اآلن «مكانة خاصة» فقط دون حتديد. 

كما يؤكد القانون أن «الدولة ترى االستيطان اليهودي قيمة وطنية، وستعمل على تشجيع تأسيس وتضامن تلك املستوطنات».
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/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

اكدت تقارير صحفية على 
غضب اإلمارات غضبا شديدا 

عندما ورد إليها خبر عاجل من 
ليبيا في عام ٢٠١٤ مفاده أن 
عملية عسكرية استباقية 

واسعة النطاق سميت بفجر 
ليبيا انطلقت في مناطق 
الغرب الليبي والعاصمة 

طرابلس. هذا الغضب 
اإلماراتي من عملية فجر ليبيا 

العسكرية له ثالثة أسباب 
مهمة:

السبب األول: أن حلم اإلمارات 
بالهيمنة على ليبيا عبر 

تقدمي الدعم خلليفة حفتر 
أصبح اآلن أصعب إن لم يكن 
في حكم املستحيل في ظل 

هذه العملية العسكرية التي 
انطلقت على نحو مفاجئ 

والتي أعلنت صراحة أن هدفها 
األول واألخير هو خليفة 

حفتر ومحاوالته االنقالبية 
الصبيانية.

هل وقع إخوان ليبيا َّـ فخ اإلمارات؟
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اإلمارات ال يوجد َّـ 
قاموسها مصطلح اليأس 
ولذلك أصرت على 
اِّـضي قدما لتحقيق 
رغبتها بتمكني حفرت من 
السلطة َّـ ليبيا

قوبل القانون بانتفاضة 
َّـ اِّـجتمع الدرزي َّـ 
إسرائيل وهؤالء هم 
مجموعة من الناطقني 
بالعربية الذين يدينون 
بمذهب توحيدي شرق 
أوسطي ويخدمون َّـ 
الجيش اإلسرائيلي
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علوان السلمان/ ح٢
ــارد يزاوج ما بني احلكائية السيرية    الس
ــق عوامله الواقعية املكتظة  والفنية خلل
ــردية  ــة س ــانية بلغ ــا االنس مبضامينه
ــن التقعر.. ــردات بعيدة ع ــفيفة ومف ش

فضال عن حضور املكان بصفته الفضاء 
ــاهد  ــدد داخله املش ــن الذي تتح احلاض
ــي  الت ــس  والهواج ــوز  والرم ــدالالت  وال
ــكل  تصنعها الذاكرة املنتجة التي تش
ــد تقانتي  ــذي اعتم ــص ال ــات الن مكون
ــى  ــة ال ــترجاع.. اضاف ــتباق واالس االس
ــكل  ــي الذي يش ارتباطه باالدراك احلس
ــرد من خالل  ــالق  صوب اجمل ــة االنط نقط
ــور حول  ــي تتمح ــة الت ــه الضدي ثنائيات

ــر)  و(الثابت/املتغي ــق)  (املفتوح/املغل
ــش).. و(املركز/الهام ــارج)  و(الداخل/اخل
ــد  وبع ــي  نفس ــع  واق ــن  ع ــف  فيكش
اجتماعي للشخصية كونه بؤرة ثقافية 
ــلوكي الذي  ــول الس ــفة عن التح كاش
ــة التي  ــة.. النصي ــاهد الدرامي الزم املش
ــكلت حركة تبادلية محقق للتفاعل  ش
ــدا على ما هو  ــني الذات واملوضوع مؤك ب
ــان وذاته  ــرن باالنس ــي مقت ذهني ونفس
ــان وجودا  ــي يقترن باالنس ــا هو واقع وم
ــغل حيزا في  ــد وفكر يش باعتباره جس
ــماء سوداء وهواء  الفراغ وله فعل.. (الس
رطب يبتلع الظالم في ليل مبلل بدموع 
ــرب وجه املاء  ــون اليقظة وهي تض العي
بخطوات ثقيلة نرفع فيها اكفنا ليهتز 
ــي واقول: انها  ماء البحر فأطمئن نفس
ــاعات الليل  خطوات حتى اصل.. ومتر س
بطيئة تتداخل االجتاهات فيها فينمحي 
ــة الوصول  ــع لوع ــد وتضي ــق البعي االف
ــم اتقدم  ــة االمر انني ل ــأدرك في نهاي ف
سوى خطوات قليلة.. انه الهزيع االخير 
ــمعي  ــة.. تناهى لس ــة الثاني ــن الليل م

ــق.. اقلب  ــر واجنحة تخف صوت يتكس
ــدق امامي اني  ــماال.. اح وجهي ميينا وش
ارى محسن عبدالباقي ينتصب بقامته 
ــعلة  ــكا بش الفارعة ويده املكتنزة ممس
ــا الليل  ــة كل زواي ــيء عتم ــار تض من ن
ــماء.. انه محسن  املغلقة في بروج الس
عبدالباقي.. اقسم ثانية انه يسكن كل 
الزوايا.. يحدق في وجوهنا فترجتف عيناه 
ــؤا فوق صفحة  ــاقط لؤل عن دموع تتس
ــدق.. أحدق.. فاذا بي انظر  املاء.. فأظل اح
ــم نائمة في  الى صور النجوم وهي ترتس
اعماق البحر.. وقفت ارتعاشته اجفاني 
ــى  ــى ال ــح واالرق فتناه ــة باملل املتيبس
ــداح من بعيد  ــمعي حلظتها صوت ان س

ليس غريبا على اذني..
ــل.. املوتى من  ــداهللا الداخ ــدم يا عب ـ تق
ــزال ابن  ــال حركة..انك ما ت ــتقرون ب يس

ابيك... فأصرخ..
ــي وجهك ياصاحب الصوت/ ص١١١  ـ أرن
ــات  اجلزئي ــف  يوظ ــارد  فالس ص١١٢   ـ 
ــر احلدث  ــي تطوي ــهمت ف ــة اس بطريق
والبناء الدرامي بوصفها وسائل كاشفة 

ــخصية احملورية(عبداهللا  عن اعماق الش
ــل  يتداخ اذ  ــها..  واحاسيس ــل)  الداخ
ــكل  بش ــردي  الس ــل  واملتخي ــي  احلك
االدراك  ــة  بوظيف ــوم  يق ــترجاعي  اس
ــردية  س وادوات  ــات  تقني ــف  توظي ــع  م
ــة كالتنقيط(النص  ــة جمالي رؤي ضمن 
ــذي  ــذف وال ــى احل ــدال عل ــت) ال الصام
ــه.. وهناك  ــتدعي املتلقي ملأل فراغات يس
ــر  للتعبي ــردية  الس ــيلة  الوس ــوار  احل
ــخصانية عبر  ــرؤى الش ــن االفكار وال ع
الذاتي(الداخلي)  احلوار  اولهما  مسارين: 
ــوار الذات والنفس.. وثانيهما  الذي هو ح

ــيلة  ــي (اخلارجي) الوس ــوار املوضوع احل
ــخصية ثقافيا  الكاشفة عن وعي الش
ــدة  وح ــن  ضم ــيا  ونفس ــا  واجتماعي
ــلوبية وموضوعية والذي يسهم في  اس
ابطاء السرد وغياب صوت الراوي العليم 
ــن واالعالن  ــكار املتحاوري ــتنطاق اف واس

عما يدور في دواخلهم..
ــط  ــا احدق في النار املنبثقة من وس (وان
ــي من  ــن يأت ــوت محس ــر..كان ص البح

بعيد..من وسط النور..
ـ كن ابن ابيك يا عبداهللا..

ــدر الضوء..لم  ــت الوصول الى مص حاول
ــرع  ــمة اس افلح.. كانت اللحظة احلاس
اختطافا من حركة كفي املتعبة فيرجتف 
الضوء.. يرجتف.. مبتعدا بني عباءة الليل 

في الفضاء املعتم...) ص١١٥ ـ ص١١٦
ــكل من خالل  ــهد السردي يتش   فاملش
ــتدعاء  ــي الذاكرة باس ــن ف ــي الزم تداع
ــكل  ــكل رموزه ومكوناته ليش املاضي ب
ــي من قيم ورؤى  ــؤرة النص بكل ما يعن ب
ــاني الذي  ــوذج االنس ــر االمن ــكار عب واف
ــاهده  ــراوي) عبر مش ــج (ال ــه املنت يقدم

ــرة.. ــل القصي ــاد اجلم ــيمية باعتم الس
ــع دالالته  ــة التي تصور عاملا تتس املكثف
ــة مقترنة مبنطق  ــاعر برؤي وتكتظ باملش
ــة ومنطق احلياة  ــة متآلف جمالي وحرك
ــأس وال يأس  ــاة مع الي ــذي يعزز (ال حي ال
ــم  ــى عال ــا ال ــذي يجرن ــاة) ال ــع احلي م
ــيخ والبحر  ــت همنغواي في الش ارنس
ــن اعتماده  ــانتياغو..فضال ع ــه س وبطل
ــي عمق  ــرة ف ــة غائ ــة حركي ميكانيكي
احلدث الذي يجسد عنصر الفكرة اجملردة 
ــعور الذات املتداخل واحلدث  مع تدفق ش
ــابح في زمكانية بوحدة موضوعية  الس
ــز  املكتن ــاء  البن ــكة..محكمة  متماس
ــي نصا  ــدم الروائ ــك ق ــة.. وبذل بالدهش
ــرد البصري  ــى تقنيات الس منفتحا عل
ــكان.. الوعاء الفكري  ــتدعي امل الذي يس
ــل  وتفاع ــال  وانفع ــل  للفع ــة  واحلاضن
ــن بعضها  ــاهده املتوالدة م ــج مبش املنت
ــية  باملعطيات احلس ــزة  ــة مكتن مبخيل
التي يتفاعل معها بوعي ولغة محكية 
ــذات والذات اجلمعي اآلخر  عبر خطاب ال

ومناخاتها..

البينة الجديدة/ حمودي عبد غريب
ــة والفكر  ــدى فيض للثقاف أقام منت
بقاعة د.حسني علي محفوظ صباح 
ــة وبالتعاون مع  ــة املاضي ــوم اجلمع ي
ــة  ــدادي جلس ــي البغ ــز الثقاف املرك
تأبينية للراحل العالمة الدكتور أحمد 
ــي اعدادها  ــارك ف ــوب والتي ش مطل
وتقدميها السيدان د.طارق اجلنابي ود. 
محمد الواضح  ومبشاركة ومساهمة 
ــني  والباحث ــني  االكادميي ــن  م ــدد  ع
ــة وأصول  ــم واملعرف ــني بالعل واخملتص
ــيرة  ــة العربية ممن حتدثوا عن س اللغ
ــه ودوره املميز  ــه وعلم ــل وخلق الراح
ــة واالدب  ــوم واملعرف ــاء العل في ارس
ــتذكرين أعماله  والبالغة والنقد مس
ــي أصدرها  ــي مؤلفاته الت ــة ف اجلليل
ــا في البالغة  ــي بلغت (37)  كتاب والت
والتعريب.  ــم  واملعاج واألدب  ــد  والنق

ــر كتاباً عن التراث في  ــة عش وخمس
ــرمي. وله  ــرآن الك ــة الق ــعر وبالغ الش
ــورات (60) بحث علمي في  ــن املنش م
ــد واللغة وعلوم القرآن  البالغة والنق
ــب العلوم  ــير واحلديث وتعري والتفس
واملصطلحات العلمية. وله املئات من 
ــتاذ البالغة والنقد  ــاالت  وهو أس املق
ورئيس اجملمع العلمي العراقي وشغل 
منصب وزير الثقافة واإلرشاد في عام 
ــد مبدينة تكريت في  1967. ولد الفقي
ــرين األول 1936، وتوفي رحمه  25 تش
ــة والربع عصر  ــاعة اخلامس اهللا الس

يوم السبت املصادف 21 متوز 2018.
مقتطفات من حياته الدراسية 
والعلمية حسب اِّـصادر اِّـوثوقة

ــي  ف ــطة  واملتوس ــة  االبتدائي درس 
تكريت (1950-1941)، ثم درس الثانوية 
ــرخ ببغداد.  ــي كربالء وأمتها في الك ف

وحصل على البكالوريوس في اللغة 
ــوم  ــة اآلداب والعل ــن كلي ــة م العربي
ببغداد (قسم اللغة العربية) بدرجة 
ــام 1956 واالول على أقرانه. ــاز ع امتي

ــم البالغة  ــي عل ــتير ف ــال املاجس ن
ــد جدا من جامعة  والنقد بدرجة جي
ــام 1961، ثم الدكتوراه في  القاهرة ع
ــرف األولى  البالغة والنقد مبرتبة الش

من جامعة القاهرة سنة 1963.
* عمل مدرساً في ثانوية كركوك عام 

1957م.
ــة التجارة  ــاً في إعدادي * عمل مدرس

ببغداد 57-1958.
* عمل في كلية اآلداب بجامعة بغداد 
ــا  ــام 1958، معيدا ثم مدرس ــذ ع من
ــتاذا مشاركا  فأستاذا مساعدا فأس

ثم أستاذا.
ــة  للصحاف ــا  عام ــرا  مدي ــح  أصب  *
ــاد  ــاد في وزارة الثقافة واإلرش واإلرش

عام 1964.
ــام للثقافة  ــر ع ــة مدي ــل بصف * عم

بوزارة الثقافة عام 1964.
* عمل رئيسا لقسم اإلعالم بجامعة 

بغداد منذ سنة 1966-1969.
* عني عام 1967 وزيرا للثقافة واإلرشاد 

في اجلمهورية العراقية.
ــتاذا  ــت أس ــة الكوي ــل بجامع * عم

منتدبا أعوام 1971 – 1978.
ــد  معه ــي  ف ــرا  زائ ــتاذا  أس ــل  عم  *
ــي  ــة ف ــات العربي ــوث والدراس البح
ــي  ــر ف ــن لوث ــة مارت ــرة وجامع القاه
ــة وجامعة وهران  ــة الدميقراطي أملاني

في اجلزائر.
* أصبح عميدا لكلية اآلداب بجامعة 

بغداد منذ عام 1984 إلى 1986م.
ــة العليا  ــا عاما للهيئ ــح امين * أصب
ــي العراق  ــة باللغة العربية ف للعناي

من عام 1986 وحتى عام 2003.
ــغل منذ عام 2007 منصب رئيس  * ش
ــع العلمي العراقي كأعلى هيئة  اجملم
علمية في العراق وعضوا في مجمع 
ــي وأيضا عضوا  ــة العربية األردن اللغ

في اجملمع العلمي األردني.
ــك فيصل  ــزة املل ــال جائ ــز: ن * اجلوائ
العاملية في فرع اللغة العربية واألدب 
ــي الرياض وجاء فوز  في حفل أقيم ف
ــزة مناصفة مع  ــذه اجلائ ــوب به مطل
ــد  ــاد محم ــد رش ــور محم البروفيس
الصالح حمزاوي (التونسي اجلنسية) 
ــم  ــتاذ اللغة العربية ورئيس قس أس
اآلداب  ــة  كلي ــي  ف ــة  العربي ــة  اللغ

بجامعة السلطان قابوس سابقا.

حيدر الشمري
ــي صمت يداعب  ــه كل ليلة ف كعادت
ــبه أنامل  ــة التي تش ــه الناعم أنامل
ــاة  ــى احلي ــا عل ــى اقبالته ــاة بأول فت

ــات  ــة ونهاي ــمرة خفيف ــاء بس بيض
ــد صبغتها االوجاع  دائرية جميلة ق
فأصبحت وردية يكاد ان يتفجر منها 
ــفتيه  ــا على ش ــا فيرفعه ــا زهري دم
الباليتني تارة وعلى جبهته العريضة 
ــا لو انه  ــو يتنفس كم ــارة اخرى وه ت
يلفظ آه من تلك الشفتني العاريتني 
ــهيقه بزفير االم.. سنون  فيمتزج ش
ــد غطت برمادها وجهه احلزين; هذا  ق
ــرآة حنينه  ــذي ينظر في م ــه ال الوج
ــه  ــم علي ــامة ترتس ــول ابتس فتتح
ــع ليداعب  ــه فيرج ــة في حلق بغص
ــى ما كان في  أنامله ببعضها لينس

ــار غيمة صغيرة  ــه  جتول امط صباح
ــي  ــه الت ــات قلب ــه كدق ــر علي تنهم
ــريعة سرعة برق  تزداد بأنفاسه الس
ــجرة تدلت  ــى ش ــوي عل ــف يه خاط
ــل اوراقها  ــه يتأم ــرفة غرفت على ش
بحفيفها كل ليلة فتختلط االفكار 
ــج القلب ويصوغ ذلك العضو  ويختل
ــه حكاية  ــرج في رأس ــي املتع الدهن
زمن ورشفه فنجان الزم صحبته كل 
ــدأ االنامل وتلتقط  تلك االعوام فته
سيكارة فيتصاعد دخانها في غرفته 
ــي جانبها  ــي حتتوي ف ــرة الت الصغي
ــرة دائرية يديرها.  االمين منضدة صغي

ــب  ــافة صغيرة من خش كل يوم مس
ــر لواعظ او  ــت قبل ده ــان صنع الرم
ــرف بالضبط.  ــاطير ال يع ــب اس كات
ــن هذا ما قاله بائع األنتيكة الذي  لك
ــة اعوام مع  ــتراها منه منذ بضع اش
ــه الى اخللف  ــيها املنحني رأس كرس
ــه فيكاد منظرهما  واملعقوفة جوانب
ــعر  ــى وكأنهما رثاء ش ــة االول للوهل
يعانق جدار هو اآلخر متصدع بآهات 
ــم  ــب الغزل. رس ــاعر مجنون بح ش
ــورة أنامله فقط وهي حتتضن تلك  ص
السكارة ودخانها املتصاعد وعلقها 
ــدار.   ــك اجل ــى ذل ــه عل ــوق منضدت ف

ــذة الصغيرة التي  ــك الناف وامامه تل
ــي لياليه  ــن النظر اليها ف طاملا أمع
ــك االوراق التي غطى  ــل تل ــو يتأم وه
ــراب امنيات تلوح  ــل الوانها بس اللي
لناظريه وهو يسمع اصوات الرصاص 
ــل تتعثر في  ــكون اللي ــدوي في س امل
ــق الصمت  ــلحتها تش ــات اس فوه
ــول  ــل كأم ثك ــاب وتهله ــدب ش وتن
ــكارته ويتكئ  ــه وس ــك قلم فيمس
ــي قلمه بكاء أب  ــيه ويبك على كرس
ــه يصارع دموعه  ــك نفس فقير ممس
ــه وتبلل  ــرج فتحرق وجنت ــي ال تخ ك
ــاء احلار  ــاء فيختلط امل حلتيه البيض

ــى ورقته فوق  ــج الناصع عل ــع الثل م
منضدته العتيدة  في جانبها االيسر 
ــرأة يداعب موجاته  يقبع املذياع كام
ــت  ــه اخلاف ــه صوت ــة يؤنس كل حلظ
ــادته وحتلق  ــى وس ــه عل ــع رأس فيض
ــكارته الى ماض  افكاره مع دخان س
تعيس وحاضر كئيب; فتغمض عيناه 
جفونها ويهدأ شهيقه وتذهب روحه 
ــه وتعرج  ــكان جميل يلهو في الى م
روحه الى حديقة خضراء هادئة حتت 
ــاقط  ــجارها فتتس ــن اش ــجره م ش
ــر متقطع لتزيل الغبار عن  زخات مط

زجاج نافذته الصغيرة.

* السيرة الذاتية؟
ــن الصندوق، قاصة  ــر محس - أيس
ــهادة  ــة على ش ــة حاصل وصحفي
ــة بكالوريوس  ــوم اللغة العربي دبل
ــالم املركز  ــن إع ــالم، صحافة م اع
ــارع  ش ــي  ف ــدادي  البغ ــي  الثقاف
ــررة في مجلة  ــي، عملت مح املتنب
بغداد الصادرة عن محافظة بغداد 
ــة –  ــات االلكتروني ــة عراقي – مجل
ــاطات  ــاركت في عدد من النش ش
ــات اجملتمع  ــي اقامتها مؤسس الت
ــا االعالمي  ــي من خالل عمله املدن
ــي العمل –  ــالم ف ــل دور االع وتفعي
ــزة الثالثة في  ــى اجلائ ــت عل حصل
الذهبي  اليوبيل  مسابقة مهرجان 
ــم الصحافة – جامعة بغداد  لقس
ــى اجلائزة  ــام 2014 - حصلت عل ع
ــان  مهرج ــابقة  مس ــي  ف ــى  االول
اليوبيل الذهبي لقسم الصحافة– 
ــام 2015 - قدمت  ــة بغداد ع جامع
ــات البرنامج التربوي  عددا من حلق
ــالل اذاعة  ــن خ ــة) م ــول ناطق (حل
ــت على  ــداد - حصل ــة بغ محافظ
ــالمة املهنية  ــة الس ــهادة مدرب ش
ــي مناطق  ــة الصحفية ف للتغطي
ــن منظمة الدعم  النزاع واحلروب م
ــتقلة-  املس ــة  للصحاف ــي  الدول

اصدرت مجموعة قصصية بعنوان 
(ذاكرة امرأة منسية) عام 2016.
* كيف بدأت مسيرتك االدبية؟

ــز  احلاف ــداع  االب ــون  يك ــا  عندم  -
ــعى الى الكشف  ــاس ملن يس االس
والبحث في فضاء الساحة االدبية 
ــي  ــاوير ال تنته ــات ملش ــك بداي ميل
ــي تصفح الكتب  ــول ف اذا كان املي
ــى اآلداب االخرى منذ  ــالع عل واالط
الرحلة الدراسية الثانوية وبحكم 
ــيد املؤرخ عبد  قربنا من جارنا الس
الرزاق احلسني في منطقة الكرادة 
الشرقية كنت احصل على الكتب 
ــا اضافة الى  ــن مكتبته لقراءته م
املالحظات حول ما يجول بخاطري 
ــي نهاية املطاف لم  وادونه ولكن ف
ــوى نصائحه باالهتمام  يكن لي س
ــال  مج ــن  ع ــاد  واالبتع ــي  بدروس
ــة  ــه محط ــك برأي ــة الن ذل الكتاب
ــاول  ــا اح ــي كل م ــي ل ــة وه ثانوي

الوصول اليه. 
* كيف ترين الساحة االدبية اليوم؟

ــاحة  - من الصعب الولوج الى الس
ــة  ــادة املقدم ــت امل ــة اذا كان االدبي
ــان على كل  ــة واالتق ــك الرصان متل
املستويات االدبية من رواية او شعر 
ــاحة  ــد واليوم الس ــة او نق او قص

ــو موجود  ــر لكل ما ه ــة تزخ االدبي
ولكن دون شروط.

ــارك للمادة التي  ــف يتم اختي * كي
تكتبينها؟

ــة  ــت او فرص ــك الوق ــا امل - عندم
ــيكون االختيار,  ــا س ــة وهن للكتاب
فهي من تختار ما اكتب، فالكتابة 

عالم خاص وذو مزايا عديدة.
ــعري فعل ثقافي  ــل النص الش * ه

مفتوح؟
ــالة مفتوحة وفعل ثقافي  - هو رس

يصل صداه الى كل العالم.
ــتطيعي  * هل صادفك نص لم تس

كتابته؟ وما السبب؟
ــب القصة القصيرة  - انا اليوم اكت
ــي على املدى  ــذه اهتمامات جدا وه
البعيد.. وبحكم ما متلك من صفات 
ــا الصعوبة  ــد كتابتها ارى فيه عن

من البداية الى النهاية.
ــة ومحيطها  ــرك البيئ ــف تت * كي

اخلارجي تأثيراتها على االديب؟
ــن ميلك احلس  ــب هو م ــم االدي - نع

الثقافي فال يعد هو من ميلك كتابة 
ــط  ــاء فق ــة النس ــعر ومغازل الش
ــع الواقع  ــن يتعايش م ولكن هو م
ــف اجتاهه  ــذي يعكس كل املواق ال

ويتفاعل معه.
ــهد االدبي هناك طارئتان  * في املش

ما تعليقك؟
- بعد التغيير واالنفتاح على العالم 
ــح  ــذا فت ــا ه ــم التكنولوجي بحك
ــعى  ــام الكثير ممن يس ــق ام الطري
ــك من مواهب  ــاف ما ميل الى اكتش
ــل صورة او حتى ما  وتقدميها بأفض
يهتم به وعلى الرغم من ذلك هناك 
املتلقي والناقد ومن ميلك اخلبرة فال 
يكون للطارئ دور مهم في ترسيخ 

ما ميكن ترسيخه.
ــمعني رأيا  ــن حني تس ــل تتأثري * ه
ــن  ــلبيا م ــك س ــن نتاج ــا ع نقدي

النقاد؟
ــرى  ــراءة اخ ــو ق ــد ه ــي النق - برأي
للنص من جهة الناقد فهو القارئ 
ــكل كاتب, انا من  والصوت املهم ل
ــون له  ــب ان يك ــة نظري يج وجه
ــا يطرح من كتابات  دور فاعل في م
ــن النقاد  ــر م ــاك الكثي ــن هن ولك
يسعى الكشف عن قدرته في هذا 
ــات النقدية دون دراية  اجملال بالكتاب

او املام.
* حدثينا عن اهم اصداراتك.

ــص  ــة قص ــي مجموع ــدرت ل - ص
ــرة  (ذاك ــوان  بعن ــدا  ج ــرة  قصي
ــام 2016 عن دار  ــية) ع ــرأة منس ام

املرتضى.
ــة  لـ(لبين ــا  تقولينه ــة  كلم  *

اجلديدة).
- على الرغم مما حققته املطبوعات 
ــهولة الوصول  ــة من س االلكتروني
ــى  يبق ــن  لك ــة  املعلوم ــى  ال
للمطبوعات الورقية العالم اخلاص 
ــة املنجز،  ــد على رصان ــذا يعتم وه
ــة اجلديدة) هذا  ــارك جلريدة (البين أب
ــبيل االرتقاء  العطاء والدوام في س
الى  ــة والوصول  ــة الصادق بالكلم

االبداع املثمر في الثقافة.
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أم ديوان*
من بنيِ يديكِ 

الى يدي احلاج 
ان عبد الزهرة مبدر الدفّ

عمرٌ من املآسي واخليبات
واحلبِّ واألماني

نا حلظةَ الطلقِ رؤوسُ
تنظرُ اليكِ 
قاربَ جناة 
هاتُنا  وأمّ

بْنَكِ مع لفظةِ  يَندِ
يااااا علي 

فتستجيبنيَ
كآياتِ السالمة

ها توبخنيَ التي يعسرُ طلقُ
فتبتسمُ 

ابتسامةَ الرضا 
ويهدرُ األملُ 

مع مفرداتِ الدعاء 
مؤخراتُنا الصغيرةُ 

حتتملُ ضرباتِ كفيكِ

لنصرخَ أولَ مرةٍ
نا  ويستمرُ صراخُ

الى أنْ نعودَ 
الى بطنٍ أكبر

تَتَمُ احلياةُ فيها  تُخْ
والعمُّ عبد الزهرة 

حلظتَها 
يوصي

الَه الدفانني  عمّ
أنْ

ــه وليدي تره  ــر بالك علي  (دي
مثلك شباب)

ــا  دنيان ــا  غادرْن ــا  فلطامل
مبكرين

كوردِ املشمش
يا أمّ ديوان 

أنبيكِ 
أنَّ األمهاتِ اآلن 

يدلفنَ الى الصاالتِ
املؤثثةِ باخلبراتِ 

واألوالدُ يولدونَ 
مفتقرينَ 

الى قفشاتِكِ 
م  مع آبائِهِ
وهم يرونَكِ 

كِ حمزة كزار  تردفنيَ ولدَ
على دراجتهِ النارية

لتُنقذي أحدى اخلاالت
وأجزمُ 

وأنتِ متسكنيَ رأسَ 
الوليد 

ه تدركنيَ حظوظَ
في دُنياه

ا مرّت يداكِ  ولطاملَ

على رأسٍ
يستعدُّ

 لعقالٍ بخيت 
أو على رأسِ 

أحلى الشقراواتِ
من بناتِنا
فتتنبئنيَ

لها بزوجٍ فارسٍ 
فتخذلُك املقادير 

لتقولي 
قولتَكِ املشهورةَ 

ــات حتكم  ــف الهدان ــا حي (ي
مذاريب) 

فتضحكُ الشوارعُ 
التي اعتادت 

رؤياكِ مسرعةً
يا أمّ ديوان 

أنَّ اجليلَ الذي 
مرَّ من بني يديكِ 

رَ اجلبّانةَ  عطَّ
بأحلى صورِ الشباب

والذين استمروا 
متعبني 

ــى نحبه  ــم من قض ((فمنه
ومنهم من ينتظر))

لكنهم مازالوا 
البثنيَ 

محطاتِ محبة 
في شاميةِ العنبرِ 

والطيبني
اهللا  رحمهــا  ديــوان  أم   *  
القابلــة التــي ولــدت أجيال 
الشــامية علــى يديهــا وهي 
ايضــا شــخصية تمتلك من 
الفكاهــة والقفشــات شــيئا 
كثــريا مــازال ابناء الشــامية 

يتذكرونها َّـ مجالسهم.
* الحــاج عبــد الزهــرة مبدر 
الخاقانــي رحمــه اهللا دفــان 

الشامية َّـ مقربة النجف.

أيســر الصنــدوق قاصة وصحفية ناجحة أثبتت قدرتها الفائقــة َّـ كتابة القصة القصرية وكذلك 
بــرزت َّـ عملهــا الصحفي من خالل اِّـركــز الثقاَّـ البغــدادي الذي تعمل فيــه، مثابرة وتحاول 
جاهــدة أن تحقق لها بصمة َّـ مجال القصــة القصرية وكذلك َّـ الصحافة، انتهزنا فرصة لقائنا 
بها َّـ اِّـركز الثقاَّـ البغدادي وهي تتجول بني القاعات لتغطية األنشطة األدبية والثقافية فكان 

لنا معها هذا الحوار:
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قصيدة

حاورها / احمد البياتي 

بابل/ البينة الجديدة/ علي شريف
ــة  ــاَ عن مؤسس ــدر حديث ص
ــاب  كت ــة  الثقافي ــادق  الص
ــي العرض  ــات التجريب ف (آلي
ــتاذ  ــرحي) للباحث االس املس
الدكتور عامر صباح  املساعد 
ــم  ــس قس ــرزوك رئي ــوري امل ن
ــرحية في كلية  ــون املس الفن
الفنون اجلميلة بجامعة بابل، 
ــاب مبفهوم  ــم الكت ــد اهت وق
التجريب الذي نشأ في نهاية 
وبدايات  ــر  التاسع عش القرن 
ــط  وارتب ــرين،  العش ــرن  الق
مبفهوم الدراما احلديثة، حيث 
ــي الفنون  ــب ف ــر التجري ظه
ــم  أوالً وعلى األخص في الرس
ــت آخر  ــت بعد أن تالش والنح
ــدارس اجلمالية التي تفرض  امل
ــد أن تأثرت  ــة وبع ــد ثابت قواع
احلركة الفنية بالتطور التقني 
ــرين  القرن العش ــي  الهائل ف
البحث  ــن  ــا م نوعً ــهدت  وش
التجريبي في اجتاه اخلروج عن 
رِف  ا عُ ــائد، وعربيًّ املألوف والس
ــي النصف الثاني  التجريب ف
ــرين عندما  ــرن العش ــن الق م
ــون العرب  ــدأ الكتاب واخملرج ب

ا  ــي أعمالهم نهجً ينهجون ف
ــدي،  ــرح التقلي ــف املس يخال
ــرح العربي  ــهد املس حيث ش
املعاصر انتقاالتٍ جوهرية في 
ميدان التجريب من خالل بلورة 
نَى  هذا املفهوم على صعيد البِ
والتطبيقية جلملة  ــة  الفكري

ــرحية التي  من النتاجات املس

ا متفردًا  دِّر لها أن تكون أمنوذجً قُ

من حيث الصياغة التجريبية 

والبحث عن الدالالت املعرفية 

ــدمي رؤى  ــزم اخملرج بتق التي تُل

ــتوى الشكل  فاعلة على مس

ــدم املؤلف  ــا ق واملضمون٠كم

الدكتور املرزوك توطئة سريعة 

لـ(مفهوم املسرح التجريبي).
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ــب  أغل إن  ــديد  الش ــف  لألس
واألثرية  ــياحية  الس ــق  املناط
ــون  املواطن ــا  يرتاده ــي  الت

ــواء أصابها اإلهمال نتيجة لعدم  ــياح على حد س والس
ــة إذ أنها تعتبر املتنفس  ــراث من قبل اجلهات املعني االكت
ــم االنتباه  ــهم.. فمتى يت ــني للترويح عن أنفس للمواطن

لذلك من قبل اجلهات املعنية باألمر؟!

paÜË‰m قصة قصرية
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الزميل احملاور مع الصندوق

معن غالب سباح
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ــت اول أعماله  ــح، كان ــك صحي أحب
ــي للتلفزيون  ــاح الربيع ــا صب صوره
ــة حياتي،   ــا كانت أغنية رحل وبعده
يقدم اللونني الطربي والشبابي، فهو 
ــتوى فنى راق  ــعى لتحقيق مس يس
ومع حلم أكبر بأن يصل من خالل ما 
يقدمه  في مصر (بلد اإلقامة حاليا) 
بعد ان استقر بها الى العاملية.. بعد 
ان أعاد بعض اغنيات قحطان العطار 
ــل له عدة  ــي أمريكا أرس ــرب ف املغت
ــأ للحب  ــث وصفه باخملب ــائل حي رس
ــة  في زمن األحب وانه املرآة العاكس
ــب وهو  ــا احلبي ــي عراقن ــدور ف ــا ي مل
ــر بالعراق  ــان الوحيد الذي يفك الفن
ــبة املسارح سواء  بعد صعوده خش
ــفيرا  العربية ام االوربيية وليكون س
ــب العراقي أينما حل، نال جوائز  للح
ــة ودولية وكرم في اغلب  عديدة عربي

ــن من أهمها  ــات املصرية لك احملافظ
ــوراه الفخرية،  ــهادة الدكت منحه ش

ــجيعا  ــر الناس تش هو من أكث
ذلك  ويظهر  ــدة  اجلدي للمواهب 
ــالل تعامالته مع  ــن خ بصدق م

املؤلفني وامللحنني اجلدد.
ــا أصبح ضيقا على  * املكان هن
ــعة...  ــه، لكن أرض اهللا واس أهل
هل كان هو  السبب في الرحيل 

عن بغداد؟
ـ الرحيل عن بغداد كنت فيه مجبرا 
ال راغبا ألسباب كثيرة شعوري بعدم 
ــات العراق وإدارته ال  االنتماء لسياس
في السابق وال اآلن واآلن أصبح أسوأ 
ــال في كل مجاالته  وذلك لقتل اجلم
ــى في  ــيقي وحت ــي املوس ــي مجال ف
ــث ناهيك عن  ــاالت األخرى واحلدي اجمل
الظلم الذي يقع على شعبي وناسي 

وأهلي.
ــني  ب ــة  الزمني ــرة  الفت ــد  تتباع  *
ــيء  ــة بعض الش ــك الفني أعمال
ــا ان اول حفلة لك كانت عام  علم

١٩٩٥؟
ــت الغناء العاطفي  ـ جتعلني امق
ــخصية ومنها  ــروف ش ــا ظ ومنه
ــي كل األحوال  ــروف إنتاجية وف ظ
ــاء  الغن ألن  ــول  يط ــن  ل ــي  غياب
واملوسيقى حياتي ولن أتخلى عن 
ــد واألفضل  ــي وعن تقدمي اجلدي فن
ــذي احترمه  ال ــوري احلبيب  جلمه

واحترم ذائقته.
* ما قصة بكاء والدك رحمه اهللا.. 

وإخفاء آلة العود عنه؟
ــت حلظات بكاء والدي رحمه  ـ كان
ــي  ــات حيات ــعد حلظ ــن أس اهللا م
ــأن ولده   ــوع فرح ب ــت دموعه دم كان

ــا له قيمة  ــد أصبح فنان عائد املنش
ــع العراقي  ــي اجملتم ــرة ف ــة كبي فني
ــهادة منه بأني فنان  وكانت مبثابة ش
ــع آلة  ــي م ــز. ألن بدايت ــي ممي حقيق
ــم تعجبه وكان يعترض على  العود ل
دخولي في اجملال الفني ملا يسمع من 
اقاويل عن هذا الوسط.. لكنه عندما 
ــاهدني على الشاشة اول مرة في  ش

ــام فنان  ــس بأنه أم ــوري أح أول ظه
موهوب ومحترم.. ولذلك ضمني إليه 
وهو يبكي ويبارك لي اول عمل غنائي 

في مشواري الفني.
* هل تتفق معي أيها العائد ان لديك 
احساسا نادرا يضيف لألغنية صورة 
ــخصيا اعشق  جمالية رائعة وانا ش

احساسك.
ــبة  ــق معك جدا وبهذه املناس ـ  اتف
ــالة  ــأخص «البينة اجلديدة» برس س
ــر واجلميل  ــان الكبي ــا لي الفن بعثه
ــق احد  ــن طري ــار  ع ــان العط قحط
ــعدني بقوله اني  األصدقاء حيث أس
ــد  ــاس واني املنش ــه في االحس توأم
ــن الال  ــاال في زم ــا وجم ــاة  حب للحي
حب واني املرآة العاكسة ملا يدور في 
ــي عادل  ــكرا لك  حبيب ــراق.. وش الع

على ذوقك.

ــك الفنية  ــف كانت أول خطوات * كي
وهل كانت بتحديد مسبق منك؟

ــي الفنية بتخطيط  ـ لم تكن رحلت
ــي كنت اغني في  أو حتديد في بدايات
اجللسات والسهرات اخلاصة دخولي 
ــمي  ــي الرس ــون العراق ــى التلفزي إل
ــة  الصدف ــض  ذاك كان مبح أن  األول 
عندما التقيت بالناقد الكبير  عادل 

ــية  ــه اهللا في امس ــمي رحم الهاش
غنائية  أذهله غنائي ألعمال غنائية 
صعبة طلب وقتها مني احلضور إلى 
ــام اللجنة في  ــون والغناء أم التلفزي
ذاك الوقت وكانت مؤلفة من املرحوم 
ــادل  ع ــد  والناق ــي  القرغول ــب  طال
الهاشمي والفنان حسن الشكرجي 
ــان واملرحوم  ــن فرح ــن محس وامللح
امللحن محمد نوشي وامللحن ياسني 

الراوي وكانت البداية.
*  هل تعرضت فعال للنصب واالحتيال 
ــخص  يدعى وائل محمد  من قبل ش

محفوظ؟
ـ نعم تعرضت للنصب من هذا املدعو 
وائل محفوظ. وكان من أسباب تركي 
ــي حقيقة  ــي مصر  وه ــدي الثان لبل

وليست اشاعة.
* يوميات رجل مهزوم للشاعر الكبير 

ــاك فعال خالف  ــي.. هل هن ــزار قبان ن
بينك وبني الساهر؟

ـ نعم كان هناك خالف في وقته لكن 
ــن املاضي  ــدمي  وأصبح م ــوع ق املوض
ــرا في اإلعالم  ــي وقته كثي وحتدثت ف
على مستوى الصحافه والشاشات 
العربية واحلقيقة التقينا في سهرة 
ــى في  ــوع وانته ــي املوض ــا ف وحتدثن

وقت  وانا أكن له كل االحترام واحملبة 
ــو  كذلك يحب  ــان وكفنان وه كإنس
ــي ويتحدث عني بكل  فني ويحترمن

االحترام.
ــو يكون لكل مواطن مطرب برأيك  * ل

هل سيكون هناك ملل؟
ــتؤدي  ــرة املطربني س ــد كث ـ بالتأكي
ــاء لكثرة  ــل والنفور من الغن إلى املل

الدخالء في اجملال الفني.
ــد  ــف طموحات عائد املنش * هل تق
ــد الغناء فقط وهل من املمكن أن  عن

تفكر في التمثيل؟
ــف طموحي في الفن  ـ  ابداً لن يتوق

عند حد معني والتمثيل مجال 
ــة كبيرة عندي  ــم وله قيم مه
وفي اجملتمع شرط أن تكون له 
ــة تقدمني خطوات  قيمة  فني
وقد عرضت علي أعمال متثيلية 
ــبب عدم  ــي رفضتها  بس لكن
ــي األعمال  ــود دور غنائي ف وج
ــي وقد كنت  ــي عرضت عل الت
ــاة عبد  ــل حي ــحا لتمثي مرش
ــف  ولكن لألس احلليم حافظ 
ــا باختياري  ــن محظوظ لم أك
لهذا العمل بسبب وجود شاب 
ــحا للعمل  ــري كان مرش مص
وفرصته كانت أكبر مني كونه 
ــية املصرية ومن  يحمل اجلنس
مخططاتي للمستقبل تقدمي 

عمل سينمائي غنائي.
ــن كواليس أغنية  ــي ع * حدثن
(معقولة) ومن احلانك بصراحة  
ــوارك  اعتبرها انتقالة في مش
ــا وان الفنانة  ــي خصوص الفن

نرمني كانت بطلة الكليب؟
كان  ــا  تصويره ــة  معقول ــة  اغني ـ 
متعبا  جدا بسبب ان مخرج االغنية 
ــن موفقا في  ــر الباجوري لم يك ياس
ــك حصلت  ــكادر ولذل ــل مع ال العم
ــببه مما أدى إلى  ــاكل كثيرة بس مش
ــرة صباحا  تأخير التصوير من العاش
إلى السابعة صباح اليوم الثاني ولم 
أر النوم ملدة يومني.. كان بالنسبة لي 
أكثر عمل اتعبني رغم حالوة االغنية  

النها كانت من األغاني التي أحبها.

المطرب والملحن عائد المنشد لـ(                           ): الرحيل عن الوطن كنت مجبراً عليه ال راغباً
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ــاس وصوت رائع، عاشق للغناء ولديه قناعة بأهمية الفن ودوره فى تفعيل جميع األدوار االنسانية  ــاب ذو أحس مطرب وملحن ش
األخرى اكتشف صوته الناقد املوسيقي عادل الهاشمي الذي انبهر بصوته وهو من فسح له اجملال للدخول الى االذاعة 
والتلفزيون واعتمد كمطرب بعد ان اجتاز  اللجنة احلديدية في ذلك الوقت  وكانت مؤلفة من العمالقة طالب القرغولي 

وحسن الشكري ومحسن فرحان وعادل الهاشمي، وألجل التعرف اكثر على هذه الشخصية كان لنا معه هذا احلوار:

حاوره / عادل الدليمي

@È€Î@·Ëfl@fib©@›Ór‡n€aÎ@¥»fl@Üy@Ü‰«@Â–€a@ø@ÔyÏ‡ü@—”ÏnÌ@Â€
paÏ�Å@?flÜ‘m@ÚÓ‰œ@Ú‡Ó”@È€@ÊÏÿm@Êc@¬äë@Ò7j◊@Ú‡Ó”

متابعة / البينة اجلديدة
ــد أغنيتها  ــت الفنانة هن أطلق
ــة  ــى طريق ــص» عل ــدة «ب اجلدي
الفيديو كليب، مع اخملرج اللبناني 
ــر قناتها اخلاصة  فادي حداد، عب
على «يوتيوب»، وهي من كلمات 
ــامر أبو  ــرو املصري، وأحلان س عم
ــماعيل،  طالب، وتوزيع عمرو اس
ــامة  أس ــراف  وإش ــاج  ومكس
ــا  ــة متّ تصويره ــدي. األغني الهن
ــد أن تالقي  ــي لبنان، ومتنّت هن ف
ــارت إلى  ــاب اجلمهور، وأش إعج
ــالل أغنيتها  ــا تطمح من خ أنه
ــور  ــف اجلمه ــى تعري ــص» إل «ب

ــي مبوهبتها وقدراتها  العرب
الغناء.من  ــال  مج في 

أكدت  ــرى،  أخ جهة 
ــتعد  ــد أنها تس هن
ــني  عمل ــدار  إلص
األول  ــن،  جديدي

باللهجة  ــة  أغني
 ، ــة خلليجي ا

ــة وطنية تهديها  ــة أغني والثاني
مللك املغرب محمد السادس.

ــد بدأت تواجه  ولكن يبدو أنّ هن
ــوم على  ــادات وهج ــة انتق حمل
ــار  انتش ــيال ميديا مع  السوش
ــث اتهمها  ــذه، حي ــا ه أغنيته
ــة  أغني ــن  ــرقة حل ــض بس البع
ــعيد املعروفة بعنوان  سميرة س
«بشتقلك ساعات» والتي صدرت 
ــنوات طويلة، متسائلني  منذ س
عما إذا كانت الفنانة على علم 
بهذا الشيء أم تتجاهله وحتاول 
ــلّق سلّم النجومية عبر  أن تتس
اً. اقتباس حلن أغنية معروفة جدّ

Ú”äéi@Ú„b‰œ@‚bËma
ÜÓ»ç@Ò78@ÚÓ‰Àcالبينة اجلديدة / أمير اجلدوعي

تصوير: مضر إياد
ــي  ــي ف ــي البابل ــت الثقاف ــف البي ضيّ
ــات الثقافية العامة إحدى  دائرة العالق
تشكيالت وزارة والسياحة واآلثار عميد 
ــون اجلميلة في جامعة بابل  كلية الفن
ــر محمد للحديث  الفنان الدكتور فاخ
ــخصية مع الرسم  مع  عن جتربته الش
عرض عدد من أعماله التشكيلية  وذلك 
ــية  ــاء ٢٠١٨/٧/٢٤، أدار األمس يوم الثالث

الفنان التشكيلي سمير اليوسف.
وبني الفنان فاخر إن بدايته مع فن الرسم 
ــرن املنصرم  ــبعينيات الق بدأت منذ س

ــته في كلية الفنون اجلميلة   أثناء دراس
لم أصول الرسم  جامعة بغداد حيث تعّ
ــهادة الدبلوم العالي  ثم حصل على ش
ــان الدكتور  ــا الفن ــرف عليه ــي أش الت
ــم حصوله على  ــن ث الراحل فائق حس
ــتير والدكتوراه، مشيراً   شهادة املاجس
ــرن املاضي  ــة  ثمانينات الق ــى  أهمي إل
ــس  في مراحل حياته الفنية حيث أس
ــن زمالئه وأصدقائه الفنانني  مع ثالثة م
ــت العديد  ــة األربعة) التي أقام (جماع
ــداد وخارج  ــارض الفنية في بغ من املع
ــد  ــر محم ــان فاخ ــر أن الفن العراق.يذك
أقام أكثر من ثمانية معارض شخصية 

ــارك  ان, كما ش ــداد وعمّ ــت بني بغ توزع
ــتركة داخل  ــرات املعارض املش في عش

ــداد وبيروت  ــارج العراق منها في بغ وخ
ــس والصني وأميركا ولندن،  وتونس وباري

ــز مهمة وهي،  ــى ثالث جوائ وحصل عل
ــن الفضية عام ١٩٨٥،  جائزة فائق حس
ــة مبهرجان  ــتحقاق اخلاص وجائزة االس
كان سورمير فرنسا عام ١٩٨٤م، وجائزة 
ــارات عام ١٩٨٩م،  تقديرية من دولة اإلم
ــي كل من  ــة ف ــات متحفي ــه مقتني ول
ــون العامة في بغداد  متحف دائرة الفن
واملتحف الوطني األردني عمان ومتحف 
ــكيلية ومجموعة  ــون التش قطر للفن
ــدق برج  ــل  تونس وفن ــدر بع ــادق ص فن
ــاء أحد  ــا متّ اقتن ــي كم ــي دب ــرب ف الع
ــوثبي  لندن  ــه الفنية في مزاد س أعمال

عام ٢٠٠٧م.

Ô‹ibj€a@øb‘r€a@oÓj€a@ÚœbÓô@ø@Ü‡™@äÅbœ@Ô‹Óÿín€a@Êb‰–€a

متابعة / البينة اجلديدة
ــطون عبر مواقع التواصل  تناقل الناش
ــمني  ــة ياس ــورة للفنان ــي ص االجتماع
ــري التقطت لها في أيام مراهقتها. صب
ــورة مبالمح مختلفة جداً  وبدت في الص
ــاً. كما أنها ظهرت  ــا هي عليه حالي عم
ــع الصورة عدد  ــة. وتفاعل م أكثر نحاف
ــداً من املتابعني. ورأى الكثير من  كبير ج
ــت أكثر جماالً وأنوثة.  هؤالء أنها أصبح
ــى خضوعها  ــك يعود إل ــروا أن ذل واعتب

لعمليات جتميل.
ــة كانت خضعت  ــار إلى أن النجم ويش
ــد  أح ــي  ف ــة  ــة جراحي لعملي ــراً  مؤخ
ــة. وجاء ذلك بعد  ــفيات األملاني املستش
ــي الرباط الصليبي  تعرضها لإلصابة ف
أثناء ممارستها الرياضة. وازداد األمر سوءًا 
ــج املقالب  ــي برنام ــاركتها ف بعد مش
ــالل. وأفادت  ــل رامز ج ــذي قدمه املمث ال

معلومات بأنه مت حذف بعض مشاهدها 
ــبب عدم قدرتها  من فيلم «الديزل» بس
ــم الناجت عن تلك  ــى أدائها بفعل األل عل

اإلصابة.

›ïaÏn€a@…”aÏfl@›»ím@5ï@¥8bÓ€@ÒâÏï

البينة اجلديدة / احمد النعيمي
ــاج  قرط ــان  مهرج ــس  رئي زار 
ــينمائي الدولي بصحبة مدير  الس
ــية   العالقات في اخلارجية التونس
ــي حيث  ــي العراق ــف الوطن املتح
ــارات بالد  ــوز أرض احلض ــن كن تكم
ــوز  كن ــا)..  (ميزوبوتامي ــن  النهري
ــي  ــام القاص ــر اهتم ــة تثي تاريخي
ــن  ــتخرجة م ــا مس ــي النه والدان
ــالد  (ب ــب  واالعاجي ــرات  اخلي أرض 
الرافدين) وفيها تكمن أسرار احلياة 
ــة  والبابلي ــة  واالكدي ــومرية  الس
واآلشورية..الخ  وشواخص عراقية 
تراثية ومعالم أثرية ال ميحوها فعل 

السنني.

Ô€ÎÜ€a@Ôˆb‡‰Óé€a@xbüä”@ÊbuäËfl@èÓˆâ
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املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب
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افتتحت اجللسة من قبل السيد اللواء 
ــوة  ــة النس ــب بكاف ــات الترحي بكلم
املتواجدات والقادمات من مختلف دوائر 
ــوزارة متمنياً لهن حتقيق ما جئن من  ال
أجله الحقاق احلق وتذليل الصعاب لهن 
ــي ذات الوقت  ــات عراقيات وف كمواطن
ــي وزارة الداخلية  كموظفات يعملن ف
ــة  العراقي ــرأة  امل ــناد  واس ــاعدة  وملس
بعملها كونها تساهم وتساعد أخاها 
ــط االمن في  الرجل في هذا اجملال لبس
الوطن وما تقدمه هذه املرأة املعطاء من 
ــح وهي االم واالخت والزوجة  جهد واض
ــميات اجلميلة التي  واحلبيبة وكل املس
تليق بها النها العنصر اخلالق والفاعل 
بحياتنا اليومية.. وأضاف السيد اللواء 
ــذا اللقاء هو فصلي يقام على  قائالً: ه
مدار السنة ضمن نشاط دائرة املفتش 
ــرة  ــا يخص القضايا املباش العام فيم
ــح  ــن التوضي ــد م ــرة والب ــر املباش وغي
ــت من  ــة ليس ــور مطروح ــك أم فهنال
ــاج الى  ــا يحت ــث منه ــا حي صالحياتن
ــريعي والبعض تخصيص  ــل تش تناس
ــة اهللا نفتتح  ــى برك ــي ونحن وعل مال
ــتنا هذه آملني أن تكون خيرا لنا  جلس
ــة  اجللس ــتمرت  واس وللجميع.  ولكم 
ــماعيل  ــيدتني تغريد إس بحضور الس
ــم املرأة حلقوق االنسان  ــؤولة قس مس
ــناء احملمداوي مديرة إدارة املوظفني  وس
في الوزارة. وتوالت الشكاوى  وما قدمته 
ــوة من مختلف القضايا املهمة  النس
ــاراتهن  من خالل طروحاتهن واستفس
ــني الواحدة  ــئلتهن التي تنوعت ب واس

ــل البعض  ــن ضمنها عم ــرى. وم واالخ
ــن الرجل في  ــة ع ــل أهمي ــن اليق منه
ــل بتقدمي ما  ــداء الوطن والعم ــة ن تلبي
لديهن من جرأة وشجاعة أثناء الواجب 

ــن بالتكرمي النها  ــت إحداه حيث طالب
ــى أحد  ــاء القبض عل ــن الق ــت م متكن
ــن العدالة وتكرميها  اجملرمني الفارين م
ــت أن تأخير  ــز لتقدمي االفضل وبين حاف

االلتفاتة لتكرميها هو السبب املباشر 
ــاءل.. وكثيرة هي  بأن تأتي الى هنا تتس
ــيما  الطروحات.. الضمان الصحي الس
ــف مبالغ طائلة من  الوالدات التي تكل

ــا احلكومية  ــفيات ومنه قبل املستش
ــب بالتأمني الصحي حتت  بالذات تطال
ــوص  ــة.. وبخص ــتى مختلف ــذار ش اع
ــة واحلاالت  ــة لألموم ــازات املرضي االج

الضرورية البد ان ينظر لها بعني االعتبار 
ــة املريض او  ــوب حلاج وبالتقدير احملس
ــيدات:  املصاب.. فيما بينت بعض الس
ــة تكون  ــات املكلف ــالل الواجب ــن خ م

املرأة هي االكثر دقة في تأديتها ومنهن 
ــرات طويلة والزلن  ــرت عليهن فت من م
يعانني من شروط الترقية السباب عدة 
ــية) ولم تترك  ومنها (الشهادة املدرس
اجللسة اال وكانت النسوة قد أفرغن ما 
ــكاوى.. وفي ذات الوقت  لديهن من الش
ــكل  ــاً بش ــواء متعاون ــيد الل كان الس
كبير ومستجيباً لهن بتقدمي طلباتهن 
ــو حتقيقه  ــاره نح ــذ مس ــراً ليأخ حتري
ــتحقات.  ــوق لكافة املس ــادة احلق واع
ــه للمقاتلة التي القت  ومن بني إجابات
ــني ووصفها  ــد اجملرم ــض على اح القب
ــجاعة وحياها على هذا  بالبطلة والش
العمل البطولي. ونوه حول املالحظات 
ــب الصحي  ــا يخص اجلان ــة فيم املهم
ــرعيا البد أن يكون  ــذي يعتبر حقا ش ال
ــفيات  ــاري املفعول الن دور املستش س
ــني وكلنا نحتاج  خدمية للناس أجمع
ــان الصحي  ــد ان يكون الضم ــا والب له

ملنتسبي وزارتنا فعاال وساري املفعول. 
ــاج الى صحوة  ــيادته: نحت مضيفاً س
ــو حتى جنوب  ــمال زاخ الضمير من ش
الفاو لترسيخ العدالة للجميع بقلوب 

ــات ونعمل  ــداً عن املغالط ــة بعي مؤمن
ــريعة بعيداً  ــكام اهللا والش مبوجب أح
ــد للحق أن  ــف والب عن الظلم والتعس
ــل وأن الباري عز  ــان مهما طال الباط يب
ــيء قدير.  وجل موجود وهو على كل ش
ــا الحظناه  ــارة الى أن م ــد من االش والب
ــة في القاعة وأثناء تقدمي  طيلة اجللس
ــحونة  ــت االجواء مش ــكاوى كان الش
ــي من  ــراق والتفان ــب الع ــات ح بكلم
أجله وحتقيق االمن والسالم والرفاهية 
ــعبه. هذا ما جاء على لسان كافة  لش
ــبات  ــات ومنتس ــن املدني ــالت م العام
الوزارة الالئي يعاهدن الوطن ليؤكدن أن 
واجبهن اليقل شأناً عن أخيهن الرجل 
بالدفاع عنه بالروح والدم وهذا ما تبني 
ــدن أجزاء من  ــن العديد منهن ممن فق م
ــبة  ــادهن اثناء الواجب حيث نس أجس
ــات قد  ــدة من املفتش ــز ٣٠٪ لواح عج
ــال االرهابية  ــراء األعم ــن ج أصيبت م

والتزال باخلدمة وأخريات دفعن ازواجهن 
ــا  ــقطوا ضحاي ــهداء س ــن ش وأوالده
ــدن  ــدة م ــي ع ــش ف ــات الدواع عصاب
ــت، املوصل، االنبار، ديالى،  عراقية تكري

وهن االن ضمن مقاتالت القوى االمنية 
ملواصلة القتال بذات الروحية القتالية 
ــال الداخلية. وفي  ــي يتمثل بها رج الت
ــيدة  ــة كان احلديث للس ــام اجللس خت
ــة مفوضية  ــن هيئ ــي) م ــن احللف (فات
ــان حيث كانت لكلماتها  حقوق االنس
ــيدات وهي  االثر الكبير في نفوس الس
ــعيدة بهذه  ــة: أنا س ــن قائل تخاطبه
الشجاعة الفائقة التي عشناها حلظة 
ــا عرفها العالم من خالل  بلحظة وكم
ــة والعاملية ومنذ  ــائل االعالم احمللي وس
ــد االرهاب  ــتمر ض ــا وقتالنا املس حربن
والدواعش وما قدمن النساء العراقيات 
ــهيدات واملقاتالت الالئي  البطالت الش
ــة عظيمة وهن يقاتلن  مازلن من فدائي
ــة من  ــتمع لبطول ــوم أس ــداء والي االع
ــالت يعملن مع  ــاء مقات طراز آخر لنس
ــني.. وتخاطب  ــن الرجال املقاتل إخوانه
ــا أفتخر بكن  ــة: أن ــي القاع ــن ف كل م

وأهنئكن مرة أخرى السيما في جلسة 
ــجاعة تقام هنا في وزارة الداخلية  ش
ــام هكذا  ــش العام حني يق دائرة املفت
ــاط جريء في الطرح واملوضوعية  نش
وهذه حالة جيدة وممتازة جداً ملفوضية 
ــرى فيها تفوقا  ــان التي ت حقوق االنس
وانفرادا عن باقي عمل الوزارات االخرى  
ــاع دوري فصلي النه  ــل هكذا اجتم ملث
موجود لديكم أشعر بالفخر واالعتزاز 
ــوي  ــر النس ــوزارة بالعنص ــام ال الهتم
ــيء رائع  ــو ش ــكواهن وه ــماع ش وس
ــي العزيزات  ــرى أفتخر باخوات ومرة أخ
ــة  ــذه اجللس به ــدم  ويق ــرح  ــا يط وم
ــتجد لها  ــروعة والتي س ــوق مش حلق
ــن اهللا التوفيق.  ــاء اهللا وم احللول إن ش
ــكر اللواء  ــك بعد أن ش وختامها مس
ــلمان هذا احلضور  ــاجت س محمد س
ــرات في  ــكل احلاض ــاً ل ــي متمني البه
القاعة التوفيق في عملهن آمالً بعقد 
ــاء اهللا. ــة إنش ــدة قادم ــلة جدي جس
ــة اجلديدة»  ــة «البين ــدم صحيف وتتق
ــالك العالقات  ــا مل ــكرها وتقديره بش
واإلعالم لدائرة املفتش العام ملا قدموه 
ــاهمت بنجاح  ــة س ــود رائع ــن جه م
ــتاذ  ــاط الفعال وهم / االس ــذا النش ه
ــادي والنقيب  ــد احلافظ ه املوظف عب
ــم واملوظفني املدنيني كل  أثير غالب جن
ــة ومحمد خلف  من احمد مهدي لفت
ــي ومحمد خنجر جامن واحمد  كباش
ــل ومعتز صالح عبد اهللا ون  ضياء خلي
.ع محمد قاسم هيل ون.ع محمد اياد 

باقر.

البينة الجديدة / حمودي الحديدي
ــوية مبختلف الرتب واملناصب العسكرية وموظفات  ــهدت دائرة املفتش العام بوزارة الداخلية توافد العناصر النس ش
ــاركة في  ــاعات الصباح االولى ليوم االثنني املصادف ٣٠ / ٧ /٢٠١٨ لغرض املش ــي للوزارة وحضورهن منذ س ــالك املدن امل
اجللسة الثانية لهذا العام التي تعقد بقاعة (البيان) للمؤمترات واملهرجانات واخملصصة للشكاوى اخلاصة بهن وبحضور 

اللواء (محمد ساجت سلمان) مدير مديرية حقوق اإلنسان في وزارة الداخلية..
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دائرة المفتش العام لوزارة الداخلية في الجلسة الخاصة بشكاوى العناصر النسوية الثانية لهذا العام ٢٠١٨
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قرارات وتعليمات وزارة التعليم أفقدت الجامعات العراقية رصانتها الموافقات األمنية لنقل بضائع القطاع الخاص
تتسبب بخسائر اقتصادية كبيرة

بغداد / البينة الجديدة

ترى الدكتورة سهام الشجيري، التدريسية في 
جامعة بغداد، إن «كلمة تدهور التعليم قليلة 
وامنا نحن نشهد انهيارا ملنظومة التعليم في 
العراق»، مؤكدة أن «النخبة السياسية هدمت 
أركان التعليم االولي واجلامعي على حد سواء 
ــا عدم  ــراءات أوله ــر من اإلج ــالل الكثي ــن خ م
ــياقات العامة ومعايير التعليم  االهتمام بالس
ــم انها لم تضع  ــى والعالي والقضية األه األول
مؤسسات قادرة على احتواء املدارس أو االعتناء 
ــر  ــجيري، إن «األم ــف الش ــات». وتضي باجلامع
ــت الى التعليم االولي االهلي  االخطر انها ذهب
ــم للتعليم احلكومي  ــزاب ولم تهت ودعم االح
ــة والغالبة وغير  ــكل الطبقة العام ــذي يش ال
ــغ». وتتابع حديثها  ــك املبال ــادرة على دفع تل ق
ــى  ــرا عل ــح مقتص ــام أصب ــة: إن «االهتم قائل
ــى أن «القضية  ــة إل ــة»، الفت ــات األهلي اجلامع
ــي القائم  ــراع السياس ــر تتمثل بالص االخط
ــتلزمات  ــض نظره عن تلك املس ــذ ٢٠٠٣ وغ من
االساسية كالتعليم واملياه والكهرباء وغيرها، 
ــددة على  ــان العراقي»، مش ــا االنس وضحيته
ــورة كبرى  ــراق إلى ث ــم في الع ــة التعلي «حاج
ــجيري، جلنة التربية  للنهوض به». وتنتقد الش
والتعليم في البرملان، بالقول إنها «جلنة خاوية 
ــن من التعليم  ألنها تطالب فقط بأمور ال حتس
ــث، ووضع  ــدور الثال ــل املطالبة بال ــيء مث بش
ــات العليا وفق  ــي الدراس ــات القبول ف تعليم
ــروط محددة كقبول ١٠٠ شخص من جهة  ش
ــة ال ترقى  معينة»، معتبرة إياها «قنوات بائس
ــتوى العلم». وتستطرد: «لقد حشرت  الى مس
وزارة التعليم الدراسات العليا بتوسعات لكل 
من هب ودب، وبذلك تعد اساءة إلى الكفاءات»، 
ــع من  ــن اجملتم ــم يحص ــة أن «التعلي موضح
ــن اخملاطر كغزوة اخملدرات واالنتهاكات  الكثير م
ــجيري،  ــار املالهي والتدخني». ورأت الش وانتش
ــيني سببا في فشل  ــوء اختيار التدريس أن «س
ــم العالي هي  ــم التعلي ــم، والذي قص التعلي
ــى، أن «هناك  ــة». وتلفت إل ــدروس اخلصوصي ال

قوانني وتشريعات وشروطا لتوفير املستلزمات 
ــية لكن ال يعمل بها وبقيت معطلة،  االساس
ومت اإلبقاء على شروط اخرى فاشلة بدليل قبول 
اعداد كبيرة بالدبلوم العالي الوظيفي». بينما 

ــكاليات التي يعاني  ــون أن من اإلش ــرى مراقب ي
ــة  ــي العراق، أولها عند دراس ــا التعليم ف منه
وتدقيق نصوص القوانني والتعليمات اجلامعية 
ــث  ــي والبح ــم العال ــون وزارة التعلي ــل قان مث
ــنة ١٩٨٨ وتعليمات مراكز  العلمي رقم ٤٠ لس
ــق التدريس والتدريب اجلامعي رقم  تطوير طرائ

ــكل عمل عضو  ــنة ١٩٨٦ وتعليمات هي ٦ لس
الهيئة التدريسية رقم ٧٢ لسنة ١٩٩٣ وغيرها 
ــي نطاق  ــة ف ــني املطبق ــة والقوان ــن األنظم م
ــف املراقبون:  ــم العالي العراقي. ويضي التعلي
ــتقاللية  «جندها بوضوح أنها ال تدعم مبدأ اس
ــى احلرية  ــجع عل ــة وال تش ــات العراقي اجلامع
األكادميية، بسبب إن هذه القوانني والتعليمات 
املشار إليها شرعت قبل عام ٢٠٠٣ عندما كان 
ــورة عامة يدعم الفكر أو  النظام القانوني بص
املذهب االشتراكي الذي كان سائد بالعراق قبل 
عام ٢٠٠٣ والذي كان يشجع على تدخل الدولة 
ــر في سياسة ونشاطات مؤسساتها». املباش
ــروط  ــجيري، أن «الوزارة وضعت ش ــني الش وتب
ــات العليا،  ــوات القبول للدراس ــة في قن كارثي
حيث ان كل جهة متتلك نسبة وأصبحت توزع 
ــع املراقبون،  ــب االحزاب والوالءات». ويتاب حس
ــر للتعليم العالي  ــي الكبي ــع األفق أن «التوس
األهلي املتمثل بكثرة انتشار كليات الدراسات 
ــا  ــات العلي ــد الدراس ــة ومعاه ــة اخلاص األولي
األهلية غير الرسمية والتي ال تخضع إلى رقابة 
وإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
ــق الربح املادي  ــدف إلى حتقي ــي غالبا ما ته وه
ــودة التعليم  ــر متطلبات ج ــرث بتوفي وال تكت

العالي».

بغداد / البينة الجديدة

وبحسب مراقبني اقتصاديني أن «خالل 
ــركات  ــة القيمة اإلنتاجية لش مراقب
ــر على  القطاع اخلاص جند انها تؤش
ــتمرة،  املس ــارة  اخلس ــدأ  مب ــدوام  ال
وبالتالي تتحمل الدولة كلف الرواتب 
ــار ملعاملها، وان ما  ــة واالندث والصيان
ــحة  ــاص من فس ــاع اخل ــرك للقط ت
ــي البناء  ــاركة ف ــل واملش ــل للعم أم
ــاحات  ــر تلك العقود، هو مس على م
ــا بيروقراطية الدولة  ــة حتاصره ضيق
ــحة جناح  ــا بعد اي فس وجتهز عليه
تالمسها». ويضيف املراقبون، أن «اخر 
ما تعرض إليه قطاع املقاوالت والبناء 
ــر  ــاص بتأخي ــاع اخل ــركات القط لش
مستحقاته املالية لسنوات مما أربك 
إنتاجيتها  ــف  وأوق ــركات  الش ــك  تل
ــل الدولة  ــن قب ــرت م ــا حوص لكونه
ــتحقات املالية  ــرف املس في عدم ص
املترتبة عن تنفيذ املشاريع واخلدمات 
ــن عدم وجود  ــي أجنزتها، ناهيك ع الت
ــيولة  ــن الس ــي تؤم ــريعات الت التش
النقدية بالتعاون مع اجلهات املصرفية 
باالقتراض إلنشاء املشاريع اجلديدة».
وأصدرت احلكومات املتعاقبة منذ عام 
ــم  ١٩٥٨ عدة قوانین أطلق علیها اس
مت مبوجبها  ــتراكیة)  االش ــن  (القوانی
رسم احلدود الفاصلة بین القطاعین 
ــت  أصبح ــث  بحی ــاص،  واخل ــام  الع
ــركات  ــات البنوك وش ــع قطاع جمی
التأمین واملشاریع الصناعیة الكبیرة 
كصناعة االسمنت والغزل والنسیج 
وغیرها ضمن القطاع العام وال مجال 
بعد ذلك إلنشاء شركات خاصة فیها, 
ــاریع املتوسطة  فیما عدا بعض املش

والصغیرة التي تركت للقطاع اخلاص 
واضعة حدا ًواطئا ً ملا یمكن أن یملكه 
الفرد من أسهم في أي شركة». ويتابع 
ــركة  املراقبون، أن «٢٥٪ من أرباح الش
ــي اإلدارة، مما  ــت إلى العمال ف خصص
أضعف من مساهمة القطاع اخلاص 
ــة االقتصادیة التي تدیرها  في التنمی
ــاب الثقة والطمأنینة وال  الدولة  وغی

یمكن للقطاع اخلاص أن یعمل (حتت 
ــال غیر آمن». ــرط كان) في مج أي ش

ــير املراقبون الى انه وبالرغم من  ويش
التغيير الكبير الذي حدث في العراق 
ــام ٢٠٠٣ اال ان القطاع اخلاص  بعد ع
ــني بيروقراطية  ال يزال يرزح حتت قوان
ــدم متكنه من  ــتثمار، وع طاردة لالس
ــد، النه يجب  ــاراة االنفتاح اجلدي مج
ــتثمر سلطة او  ان يكون لدى أي مس
ــن احلصول  ــي ميكنه م غطاء سياس
على العقود. ومن هذا املنطلق يشهد 
ــخاص  ــول اش ــاص دخ ــاع اخل القط
ــاط التجاري  ــني الى النش غير كفوئ
ــد  يفتق ــم  ادائه وكان  ــي،  الصناع و 
ــل الصحيح، وهو  الى مقومات العم
ــمعته ومكانته  ــا افقد القطاع س م
لدى املستهلك، وكذلك فشل اغلب 
ــاريع احلكومية احملالة الى هؤالء  املش
االشخاص، وبالتالي تسببوا بخسارة 
ــارة  ــن خس ــال ع ــرة، فض ــة كبي مالي

عشرات السنوات من التطور.
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يشهد القطاع 
الخاص دخول أشخاص 
غري أكفاء إُّـ النشاط 

التجاري والصناعي 
وأداؤهم يفتقد إُّـ 

مقومات العمل 
الصحيح

فاتن الحلفي: أشعر بالفخر واالعتزاز الهتمام الوزارة 
بالعنصر النسوي واالستماع للشكاوى والطلبات كافة

ــم العالي في  ــباب تدهور التعلي ــون، على ان أس ــيون ومراقب ــق تدريس اتف
العراق بالدرجة األولى هيمنة األحزاب السياسية على منظومة التعليم، 
ــي، وكذلك قرارات  ــي اخلاص وإهمال احلكوم ــام بالقطاع التعليم واالهتم

وزارة التعليم التي ادت الى هبوط حاد في جودة التعليم في العراق..

ــي القطاع اخلاص في العراق، من املعرقالت االمنية والروتينية لوزارتي  يعان
الدفاع والداخلية، حيث مينع دخول السلع املنتجة من قبل القطاع اخلاص 
الدخول إلى بغداد واحملافظات، إال بعد احلصول على موافقات امنية خاصة 
ــائر  ــبب خس ــتغرق احلصول عليها مدة التقل عن ٣٠ يوما مما يس التي يس

اقتصادية للقطاع..
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بغداد / البينة الجديدة 
ــالذ االمني،  ــص االقتصادي م اكد اخملت
ــلطة اجلمارك العراقية مبنع  ان قرار س
دخول ٥ اصناف من احملاصيل الزراعية 
ــينعكس  ــة س احلدودي ــذ  املناف ــر  عب
ــراق  الع ــي  ف ــة  الزراع ــى  عل ــا  ايجاب
ــى الزراعة بعد  ــجع الفالحني عل ويش
ــذا القطاع.وقال االمني : ان  ان همل ه
ــلطة اجلمارك االخير واخلاص  « قرار س
ــل الزراعية من  ــتيراد احملاصي مبنع اس
ــجر والباذجنان  الطماطة واخليار والش
ــجيع  ــي من دول اجلوار ياتي لتش والرق
الفالحني على حتسني انتاجهم وزيادته 
ــر طرق االنتاج وللحد من تدهور  وتطوي
ــة الوطنية  ــات الزراعي ــعار املنتج اس
ــتوردة على  ــع تاثير املنتجات املس ومن
ــة احمللية»،الفتا الى «  ــوق والذائق الس

ــذه املنتجات وغيرها من  ضرورة منع ه
احملاصيل الزراعية في حال تزامنها مع 
ــل احلفاظ على  ــا محليا من اج وفرته
االسعار واحلد من هجرة الفالحني الى 
املدن او ترك مهنة الزراعة واللجوء الى 
ــة العيش».  ــرى من اجل لقم مهن اخ
ــارة  التج وزارة  ــى  «عل ،ان  ــاف  واض
ــة تقارير عن  ــة كتاب ــات الرقابي واجله
ــات (احملمية) وهل  ــعار تلك املنتج اس
انها مالئمة للمستهلك احمللي او انها 
ــكار جتار عالوي  ــت في خانة احت وضع
اخلضروات لبيان جدوى منع االستيراد 
ــتيرادها  ــع اس ــاص مبن ــرار اخل ،وان الق
ــتهلك معا  ــاء ملنفعة املنتج واملس ج
ــاد الوطني». ــي لفائدة االقتص وبالتال
«وزارة  ان  ــادي  االقتص ــص  اخملت ــع  وتاب
ــات  ــر املنتج ــة بتطوي ــة املعني الزراع

ــب  ــا واج ــا عليه ــة وحمايته الزراعي
ــني بطرائق  ــني واملزارع ــة الفالح توعي
ــري واملكافحة ومد املناطق  االنتاج وال
ــة باالليات املتخصصة والبذور  الزراعي
ــع والنوعية اجليدة  ذات االنتاج الواس
ــة للطبيعة العراقية باالضافة  املالئم
ــرية  ــدات احلش واملبي ــمدة  ــى االس ال
للخروج بانتاج متميز ووفير باالمكان 
تطويره والنظر بامكانية تصديره بعد 
تغطية احلاجة احمللية «،مشيرا الى ان 
ــالة نقص مياه الري رمبا يتمكن  «مس
الفالحون من اجتيازها عبر استخدام 
ــتخدام االمثل  ــة واالس ــاه اجلوفي املي
ملياه الري».وكانت سلطة اجلمارك قد 
ــبوع اجلاري  ــرارا بداية االس ــدرت ق اص
مبنع استيراد ٥ محاصيل زراعية وذلك 

لتوفر انتاجها محليا.

بغداد / البينة الجديدة
 أعلنت الشركة العامة لتصنيع احلبوب 
ــج احلصتني  ــن دم ــارة ع ــي وزارة التج ف
ــني  ــادة الطح ــة مل ــة والسادس اخلامس
ــالل فترة ٦٠ يوماً.ونقل بيان  وتوزيعها خ
ــخة  للوزارة تلقت «البينة اجلديدة»  نس
ــم  ــركة جاس ــر عام الش ــه عن مدي من

العامري قوله ان «أجتماعاً ناقش آليات 
ــاج وتوزيع  ــة لالنت ــر احلبوب الالزم توفي
ــة  القريب ــايلوات  الس ــى  عل ــن  املطاح
ــز  لتجهي ــة  اجلغرافي ــة  الرقع ــن  وضم
ــن تكليف  ــال ع ــوب، فض ــات احلب خلط
ــويق باعداد خطة االنتاج  قسمي التس
ــددة باالضافة  ــع خالل الفترة احمل والتوزي

الى مناقشة كافة اجلوانب اللوجستية 
ــاف، «مت  ــة النقل».وأض ــة وعملي والفني
ــتركة  مش ــات  عملي ــة  غرف ــكيل  تش
ملتابعة تنفيذ مقررات االجتماع» منوها 
ــتكون مقسمة  الى ان «فترة التوزيع س
الى ٣٠ يوماً لكل حصة وتكون متواصلة 

لفترتي التجهيز».

بغداد / البينة الجديدة 
ــر ملنظمة االقطار املصدرة للنفط / اعلن تقري

ــوق النفط أدى إلى بث  ــتقرار س اوبك/ ان» اس
ــة، وكان لديه  ــي الصناع ــة ف ــن الثق ــد م مزي
ــى االقتصاد العاملي والتجارة  تأثير إيجابي عل
ــل التقرير عن  ــاء العالم.».ونق في جميع أنح
ــام ملنظمة أوبك،  ــد باركيندو األمني الع محم
ــاؤل بعدما حققنا  ــون بالتف ــه أننا ملتزم قول
كثيرا في الفترة املاضية، مؤكدا أن أفضل أيام 
ــتقبل القريب.وأشار  الصناعة قادمة في املس
ــتقبل  ــه» لضمان هذا املس ــى أن ــدو إل باركين
ــتقرار  يجب أن يكون التركيز على حتقيق االس
ــوق مع إيجاد توازن صحي  ــتدام في الس املس
ــا يلبي طموحات كل  ــني العرض والطلب ومب ب
ــتهلكني ويجعلهم راضني  من املنتجني واملس

عن وضع الصناعة».
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اِّـوصل / البينة الجديدة
ــن  ــمنت محافظة نينوى حس ــركة س  اعلن مدير عام ش
ــن عن زيادة انتاج معمل سمنت بادوش اكبر معمل  محس
للسمنت في املنطقة الشمالية .وقال محسن : ان»معمل 
سمنت باوش الذي اعيد للعمل منذ مايقارب الثالثة اشهر 
ــن قبل عصابات  ــة محتوياته م ــرقة كاف بعد تفجيره وس
داعش االرهابية اعيد تاهيله وينتج حاليا حوالي ٣٣٠٠طن 
ــد احملافظات اجلنوبية  ــاف ان»املعمل بدا بتزوي يوميا «.واض
ــرة  ــاك اكثر من عش ــا ان»هن ــمنت مبين ــطى بالس والوس
ــراق ومعامل  ــة اخرى كمعمل كبريت املش معامل انتاجي
ــاعة وبانتاجية جيدة  ــة اخرى تعمل على مدار الس انتاجي

افضل مما كانت عليه بالسابق.

بغداد / البينة الجديدة
ــر احلدودية مع  ــس وزراء األردن، عمر الرزاز ان املعاب ــد رئي ا ك
ــتعود لطبيعتها.وقال الرزاز خالل لقائه  العراق وسورية س
ــي مبنى غرفة صناعة األردن «أنه ومع  القطاع الصناعي ف
ــورية والعراق سيتم  ــتتاب األمن واالستقرار في س بدء اس
ــني الدولتني  ــني األردن وهات ــذ احلدودية ب ــح املناف ــادة فت إع
ــدد على  ــتعود األمور الى طبيعتها».وش ــقيقتني وس الش
ــوي يعيد  ــط اقتصادي ق ــى تراب ــالث ال ــدول الث ــة ال «حاج
ــوداوية التي  ــه، ورغم الس ــذه املنطقة».وبني أن ــل له الثق
ــل بأن هناك متغيرات عاملية  حتيط باملنطقة، إال أنه متفائ
ــاده الى  ــى االرتقاء باقتص ــاعد األردن عل ــة ستس وإقليمي
ــوارد الطبيعية والدخول في  ــاد يبتعد عن اقتصاد امل اقتص

اقتصاد يعتمد على االبتكار بشكل كبير».

بغداد / البينة الجديدة
كشف مسؤول ايراني ان بالده صدرت محاصيل زراعية الى العراق 
بقيمة ٩٦ مليون دوالر خالل األشهر األربعة األخيرة.وقال مديرعام 
ــي تصريح صحفي «مت  ــتان غرب ايران ف ــارك محافظة كردس جم
ــهر االخيرة من العام احلالي تصدير سلع بقيمه  خالل االربعة اش
ــجلة منوا  ــون دوالر وذلك عن طريق جمارك احملافظة مس ٤٠٢ ملي
مقداره ١٠٠٪ عن الفترة املماثلة من العام املاضي».واضاف بختيار 
ــهر االخيرة من  ــلع خالل االربعة اش ــي بور ان «تصدير الس رحمان
العام عن طريق جمارك محافظة كردستان شهد منوا بنسبه ٧٨ 
ــتان  ٪ من حيث القيمة».وصرح مديرعام جمارك محافظة كردس
ان ٧٢٣ الف طن من السلع مببلغ قدره ٢٠٩ مليون دوالر مت تصديرها 
ــلع مببلغ قدره  عن طريق جمارك احملافظة و ٢٦٢ الف طن من الس
٢٠٩ مليون دوالر مت تصديرها من سائر جمارك ايران».وقال رحماني 
ــره حيث بلغت ٢٢٤  ــل الزراعية هي اغلب ما مت تصدي ان «احملاصي
ــبة ٩٨٪  ــون دوالر الي كل من العراق بنس ــغ ٩٦ ملي ــف طن مببل ال

وافغانستان وباكستان وروسيا ورومانيا وارمينيا».

@ÚÓ«aâã@›Óïb™@ÖâÏnéÌ@÷aä»€a
â¸ÎÖ@ÊÏÓ‹fl@96@�i@ÊaäÌg@Âfl

بغداد/ البينة الجديدة 
ــان ، األحد املاضي ، االنتهاء من  ــركة نفط ميس أعلنت ش
ــة صالح اجلديد  ــافي في حقل قلع ــر أول بئر استكش حف
ــان ) بجهود  ــز محافظة ميس ــرب مرك ــم جنوب غ ( ٨٠ ك
ــي/ في بيان  ــركة / عدنان نوش ــة .وقال مدير عام الش وطني
ــاف وتقييم  ــي أولوياتها استكش ــركة وضعت ف ان» الش
ــن خالل  ــود وطنية م ــدة وبجه ــول اجلدي ــب واحلق التراكي
ــركات العراقية التابعة لوزارة النفط «  ــيق مع الش التنس
ــروع بتنفيذ خطة احلفر االستكشافي  مبينا انه « مت الش
ــركة االستكشافات  ــيق مع ش حلقل قلعة صالح بالتنس
ــام املاضي من  ــهر أيلول من الع ــة العراقية في ش النفطي
ــركة نفط  ــراف ش ــر العراقية وحتت إش ــركة احلف قبل ش
ــان وتكللت بالنجاح واجناز حفر البئر األول ( قلعة /١)  ميس
ــى عمق ٤٨٠٠ م  ــي ان عمليات احلفر وصلت إل ــع نوش . وتاب
ــذ لباب صخري من تلك  ــوال للطبقات اإلنتاجية ومت اخ وص
الطبقات لغرض دراستها مكمنيا للوقوف على التوقعات 
ــة النفوط املوجودة  ــة والطاقات اإلنتاجية وطبيع احلقيقي
ــد إدخال البئر في  ــن والطبقات للحقل بع في تلك املكام
ــامل».يذكر أن شركة نفط ميسان سبق  برنامج تقييم ش
ــل دمية عام ٢٠١٢  ــر أول بئر في حق ــزت عمليات حف وإن أجن

الذي يخضع حاليا لبرامج التقييم.

@ÚÌÖÎÜßa@äib»Ωa@ZÊÖâ˛a
bËn»Ój�€@ÖÏ»nç@ÚÌâÏçÎ@÷aä»€a@…fl

@ä˜j€a@ä–y@Âfl@ıbËn„¸a
@Ú»‹”@›‘y@ø@fiÎ˛a@øbíÿnç¸a

ÜÌÜ¶a@3bï

@Ú◊äë@xbn„a@ b–mâa
@“¸a@3@Âfl@är◊¸@îÎÖbi@o‰8@

bÓflÏÌ@Âü

اعــــــالن
والعائدة  ادناه  اِّـدرجة َّـ  العقارات  البيع وااليجار عن تأجري  /لجنة  اِّـقدسة  بلديات كربالء  تعلن مديرية 
 ٢٠١٣ لسنة  اِّـرقم(٢١  الدولة  اموال  وايجار  بيع  قانون  وفق  العلنية  اِّـزايدة  َّـ  الحر  بلدية  مديرية  اُّـ 
اِّـعدل)  فعلى الراغبني باالشرتاك الحضور َّـ ديوان البلدية اعاله َّـ الساعة العاشرة صباحا بعد مرور(٣٠)  
ثالثون يوما تبدأ من اليوم التالي للنشر مستصحبني معهم وصل التأمينات القانونية البالغة ٢٠٪ من القيمة 
التقديرية ونسخة من هوية االحوال اِّـدنية ويتحمل من ترسو عليه اِّـزايدة اجور النشر واالعالن واِّـصاريف 

االخرى وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة اِّـرقم (٢١ لسنة ٢٠١٣ اِّـعدل).
                                                                                                                  اِّـهندس

مازن هاتف عبد اِّـهدي الياسري
مدير بلديات كربالء اِّـقدسة

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية التنفيذ  الرصافة
رقم االضبارة: ٦٧٦ /٢٠١٨
التاريخ:٢٠١٨/٧/٣٠

اعـــــالن
تبيع مديرية تنفيذ الرصافة العقار تسلسل ٣٤/٣م٨ نجيب باشا الواقع َّـ االعظمية  العائد للمدين بشرى حسن جغيدة  اِّـحجوز لقاء 
طلب الدائن وفاء حميد عبد الحسني البالغ ١٤٩٠٣٠٧٠٠ مائة وتسعة واربعون مليون وثالثون الف وسبعمائة دينار فعلى الراغب  بالشراء 
مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة ثالثني يوما تبدأ من اليوم التالي للنشر مستصحبا معه التأمينات القانونية عشرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة 

وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـواصفات:

١.موقعه ورقمه:- االعظمية/ قرب ساحة عنرت/ موقعه ركن
٢.جنسه ونوعه:- دار واربعة شقق مفرزة بصورة غري رسمية.

٣.حدوده واوصافه:ـ
٤.مشتمالته:- 

٥.مساحته :- ٢٠٠ م٢
٦.درجة العمران:- جيدة

٧.الشاغل:- اِّـستأجرين (كون اي مظفر وانتصار حمدي) مع اِّـستأجرين للشقق يرغبون بالبقاء بعد البيع بصفة مستأجرين. 
٨.القيمة اِّـقدرة:-

اوصافه ومشتمالته:-
العقار موقع ركن الدار يحتوي على طارمة امامية ومطبغ ومخزن وحمام وصالة استقبال كبرية وهول حولي ومرافق شرقية وسلم يؤدي اُّـ 
الطابق االول الذي يحتوي على غرفتني نوم والبناء من الخرسان اِّـسلحة واالرضية كاشي كرانيت والجدران والحمامات واِّـطبخ واِّـمرات مغلفة 
بالسرياميك والفورفوري وكذلك السلم والجدران مغلفة بالجص والبورك واالبواب خشب والشبابيك وباب الدار من الحديد واجهة الدار مغلفة 
بالحالن وسطح الدار مغلف بالشتايكرا ومفرزة منه بصورة غري رسمية شقق سكنية ارضية والشقق الثالثة التي فوقها تحتوي طارمة مسقفة 

ومطبخ وهول وغرفة نوم واحدة وحمام ومرافق مشرتكة ومجاز صغري والجدران مغلفة بالفرفوري الشقق الثالث االخرى نفس االوصاف.
القيمة اِّـقدرة:- القيمة العمومية وفق الضوابط ٣٢٥,٠٠٠,٠٠٠ ثالثمائة وخمسة وعشرون مليون دينار ارضا وبناء اما القيمة العمومية 

السائدة للعقار ٤٣٠,٠٠٠,٠٠٠ اربعمائة وثالثون مليون دينار.
اِّـنفذ العدل
صفا عبد اِّـنعم محمد

العدد:٨٩
التاريخ: ٢٠١٨/٧/٣١

بغداد / البينة الجديدة
ــي إعداده  ــزي العراق ــن البنك املرك أعل
للعراق  ــة  األجنبي ــرادات  لإلي ــة  مطابق
ــم  ل ــا  لكنه  ،٢٠١٧  -٢٠٠٥ ــنوات  للس
ــتوى األمن  ــاً على مس ــس إيجاب تنعك
واخلدمات وفرص العمل بسبب الفساد 
املالي واإلداري وارتفاع مؤشر خط الفقر 
والبطالة.وذكر بيان للبنك تلقت «البينة 
ــخة منه انه «ومنذ العام  اجلديدة» نس
٢٠٠٣ وحتى وقت قريب شهد االقتصاد 
ــوارد النفطية  ــاً في امل ــي ارتفاع العراق
ــعار  ــكل ملحوظ رافقه ارتفاع أس بش
النفط العاملية، وصلت على إثرها أرقام 
املوازنات العامة إلى مبالغ عالية طيلة 
السنوات املاضية».وأضاف «على أساس 
ــني وغير  ــاط اخملتص ــدور في اوس ذلك ي
اخملتصني نقاش كثير حول هذه االيرادات 
ــا  حجمه ــو  وماه ــرة  الكبي ــة  الدوالري
وكيف مت التصرف بها وأبواب إنفاقها، إذ 

ــمع بني فترة وأخرى بيانات مضللة  نس
ــة  ــر دقيق ــات غي ــى معلوم ــة عل مبني
ــمعة العراق».وأشار الى انه  تسيء لس
«ومن أجل إزالة الشبهات واللبس الذي 
ــألة قام البنك املركزي  يسود هذه املس
العراقي كونه بنك الدولة ومستشارها 
املالي واملسؤول عن إدارة حسابات وزارة 
املالية اخلارجية بإجناز عمل مهم يوضح 
ــة احلقيقية  االجنبي ــرادات  االي ــم  حج
ــتلمها العراق عن طريق إعداد  التي اس
مطابقة ملقبوضات احلكومات العراقية 
ــواب إنفاقها  ــة األجنبية وأب ــن العمل م
ــن ٢٠٠٥-٢٠١٧».واوضح البنك  ــدة م للم
ــي مقبوضات  ــزي ان «مبلغ إجمال املرك
وزارة املالية من العملة األجنبية، خالل 
ــنوات ٢٠٠٥-٢٠١٧ ما يقرب ٧٠٦٫٢٣  الس
مليار دوالر امريكي، وبلغ مقدار ما أنفق 
ــبته  ــا ٧٠٣٫١١ مليار دوالر أي مانس منه
٩٩٫٥٪ من حجم االيراد الكلي، واملتبقي 

ــد  ــى رصي ــي ٢٠١٧/١٢/٣١ دُوِر إل ــا ف كم
ــاب وزارة املالية في بداية  افتتاحي حلس
ــذا اإلنفاق توزع  ــام ٢٠١٨».وبني ان «ه ع
ــا التنقيد  ــواب مختلفة أهمه ــى أب عل

ــة  ــوم وزارة املالي ــا تق ــو م ــاري وه الدين
ــة، اذ بلغ  ــة العام ــي املوازن ــه ف بإنفاق
ــا يقرب  ــنوات ٢٠٠٥-٢٠١٧ م ــالل الس خ
ــبته ٦٩٫٥٪  ــار دوالر أي ما نس ٤٨٨٫٦ ملي

ــتيرادات  ــي االنفاق، يليه إس من اجمال
ــها  ــدة نفس ــة للم ــات العراقي احلكوم
ــرف العراقي  ــي تتم عن طريق املص والت
ــغ ١٥٦٫٩ مليار دوالر  ــارة {TBI} مبل للتج
بنسبة ٢٢٫٣٪ من مجمل النفقات، ومن 
ثم نفقات تسديد مستحقات مقاولي 
ــات  ــة واملدفوع ــة النفطي ــود اخلدم عق
العسكرية والبالغة ٤١٫٥ مليار دوالر أي 
ــن اجمالي النفقات،  ــبته ٥٫٩٪ م ما نس
ــبة ٢٫٣٪  ــكل نس أما املتبقي والذي يش
ــديد  ــاق الكلي فقد وجه لتس من االنف
دفعات ديون العراق وغيرها من النفقات 
ــنة ٢٠١٢ تعد  األخرى».ولفت الى ان «س
ــرادات إذ بلغ  ــث االي ــنة من حي أعلى س
ــم االيراد الكلي فيها ١٠٦٫٢٣ مليار  حج
ــنة  ــنة ٢٠١٣ أعلى س دوالر، كما تُعدُّ س
ــغ حجم االنفاق  ــن حيث اإلنفاق إذ بل م
ــار  ــرب ٩٧٫٤٥ ملي ــا يق ــا م ــي فيه الكل

دوالر».

pbflÜ®a@ø@Âé§@c@ÊÎÖ@â¸ÎÖ@âbÓ‹fl@700@Âfl@är◊c@’–„c@÷aä»€a
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محكمة االحوال الشخصية َّـ الغراف
العدد٢٢١/ش/٢٠١٨               

اعالن 
ــارة فالح مهدي الدعوى اِّـرقمة اعاله التي  اقامت اِّـدعية س
ــذا عليه تقرر  ــني ل ــب فيها وفاة اِّـفقود عزيز كاظم حس تطل
ــخص يعلم بحياته اعالنا  تبليغ اِّـفقود اِّـذكور اعاله او اي ش
ــذه اِّـحكمة َّـ موعد  ــني محليتني بالحضور امام ه بصحيفت
ــعة صباحاً  ــاعة التاس ــة اِّـصادف ٢٠١٨/٨/٥ الس اِّـرافع

وبعكسه تحكم اِّـحكمة بوفاته.
القاضي/ حسنني عبد ريسان

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة: ٢٢٠١ /٢٠١٧
التاريخ: ٢٠١٨/٧/٣١

اعـــــــــــالن 
ــم  (٦٩٣٦/٢) م ٣٨ الخاجية الواقع َّـ الكوت العائد للمدين  ــة تنفيذ الكوت حصة اِّـدين َّـ  العقار اِّـرق ــع مديري تبي
(عباس ابراهيم غضبان) اِّـحجوزة لقاء طلب الدائنة (هبة كاظم مهدي) البالغ (٧,٠٠٠,٠٠٠ ) سبعة ماليني دينار عراقي 
ــر مستصحباً معه التأمينات  ــراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة (٣٠) يوماً تبدأ من اليوم التالي للنش فعلى الراغب بالش

القانونية عشرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل
علي رضا علي الخطاوي

اِّـواصفات :- 
١-موقعة ورقمه :- كوت / الخاجية قرب الحولي رقمه ٦٩٣٦/٢ م ٣٨ الخاجية 

٢-جنسه ونوعه:- ملك صرف 
٣-حدوده واوصافه: العقار عرصة خالي من اِّـشيدات واِّـنطقة خالية من الخدمات 

٤-مشتمالته:
٥-مساحته: اِّـساحة الكلية للعقار ٢٠٠م  وحصة اِّـدين ١٠٠م٢ 

٦-درجة العمران :- 
٧-الشاغل : 

٨-القيمة اِّـقدرة:- ١٥٠٠٠٠٠٠ خمسة عشر مليون دينار عن حصة اِّـدين البالغة ١٠٠م٢

إعــــــالن
ــدر كريم  ــيد (حي ــدم من الس ــى الطلب اِّـق ــاًء عل بن
ــن (الفراغ)  ــب فيه تبديل اللقب م ــي) الذي يطل لعيب
ــرتاض مراجعة  ــه اع ــن لدي ــى م ــي) فعل إُّـ (الفكيك
ــر يوماً   ــة عش هذه اِّـديرية خالل مدى أقصاها خمس
ــة َّـ الطلب وفق  ــوف تنظر هذه اِّـديري ــه س وبعكس
ــة رقم  ٣    ــة الوطني ــون البطاق ــن القان ــكام ٢٤ م أح

لسنة ٢٠١٦.
اللواء مهدي نعمة الوائلي

مدير األحوال اِّـدنية والجوازات واإلقامة العامة

فقدان
ــني العراقيني   ــاد اِّـقاول ــادرة من اتح ــدت هوية ص فق
ــاكر كريم جاسم)  ــم (ش ــركة النهرين العراقية باس ش

فعلى من يعثر عليها تسليمها ِّـصدرها.

NO.3000.WED.1.AUG.2018 العدد (٣٠٠٠) االربعاء ٨/١/ ٢٠١٨ 

MINISITRY  OF TRADE  
GENERAL CONTRACTS DEPARTMENT  

  ADVERTISEMENT  
TENDER NO                     :-    MOT /RICE/3/2018 
CLASSIFICATION NO. :      33  CURRENT BUDGET 
 DATE                                :         1  / 8 /2018              
Iraqi Ministry Of Trade( MOT ), General Contracts Department, is pleased to invite the qualified and experienced companies who have experience in supplying 
rice and have similar trading deals With Iraq or other Countries to participate in a tender for purchasing the quantity of (30,000) mt ±5% in minimum of rice 
from all origins according to the specifications adopted by Grain Board Of Iraq , and the final quantity will be specified by  the buyer  .Payment will be effected 
by LC.  
The following should be noted : 

-The qualified companies who want to obtain additional information should contact (General Contracts Department) via it's official e-mails ( 
high_mot@yahoo.com & g.contracts@mot.gov.iq ) during the  official working days of Tender period from( 2/8 /2018 -09/8/2018) between  08:00 
AM/BLT -2 :00   PM /BLT 

 A conference will be held on  07 /  8  /2018 in (General Contracts Department   at Ministry of Trade / Minister's Office section in Almansour City – 
nearby Baghdad International Fair's  building ) to answer the inquiries  of the participants in the tender 

-The requisite qualification requirements: 
 Offers must be accompanied by a bid bond  or a certified check or bill of exchange provided that check or bill of exchange should be submitted 

attached to an official letter issued by the bidder and to be presented with offer. This letter has to mention that the submitted check or bill of 
exchange is a bond related to the said tender) issued through any Iraqi bank ( inside Baghdad ) depended by central bank of Iraq  that mention the 
name & number of  the above tender  at the rate of  1% of the bid's value issued by the bidder only in favor of Grain Board Of Iraq. Bid bond  must 
be valid for (35 days) starting from offers validities' expiry date . 

Document Required From Iraqi Companies 
   -    offer should be  signed & stamped ( original copy )  . 
   -    purchase bill of tender ( original copy )  . 
-  Mention the full details of the company address  ( phone no . – e- mail address – indicative points of the home address for the  company's 

Commissioner director) for the purpose of correspondences within  the specified dates stipulated in tender`s conditions ( The Standard Bids )   
provided that the company should notify the contracting party  of any change in it's address within 7 days of the date of change  

-  ID . 
- Habitation  Card . 
-  A letter of  no objection from the  State Authority of Taxes addressed to The Ministry Of Trade exclusively and should be valid until 

the end of the year  . 
- Valid Trade Chamber ID .. 

- Submitting one or more of the following documents :Incorporation Certificate/ Foundation Contract / The Company's Internal System,  Certified   
Recently By Companies Recorder Directorate In Ministry Of Trade .  

-  Earning profit Final  financial statement for the last two years authenticated by an  auditor  and certified by the Iraqi accountants and auditors 
union. 

- Not less than ( 2 ) executed contracts  during the last ( 5-10) years  as a similar trade dealings  supported by confirmation of the concerned 
contracting parties 

Document Required From Arabic And Foreign Companies   
- Offer should be  signed & stamped ( original copy )  .  
- Purchase bill of tender ( original copy )  . 

- Mention the full details of the company address  ( phone no . – e- mail address – indicative points of the home address for the  
company's Commissioner director) for the purpose of correspondences within  the specified dates stipulated in tender`s conditions ( 
The Standard Bids )   provided that the company should notify the contracting party  of any change in it's address within 7 days of 
the date of change  .    

- Submitting one or more of the following documents : incorporation certificate legalized by the Iraqi consul or who substitutes at the country of incorporation 
in addition with a translated copy to Arabic issued by a legal translation office or specialized & adopted section  / foundation contract / the company's 
internal system , legally certified 

       - Earning profit final financial statement for the last two years certified by an       
      auditor  

        . Not less than ( 2 ) executed contracts  during the last ( 5-10) years  as a similar trade dealings  supported  
          by confirmation of the concerned contracting parties. 
   General conditions :  
-  . Representative of Iraqi companies have to present dully official certified  authorization   for their representation according to law ( signed & 

stamped by the company's stamp) , and regarding  Representative OF Arabic & Foreign Companies , they have to present legalized  authorization 
by Iraqi embassy in the country of the company   

- The bidders have to submit a proof of their previous  dealing with export & import rice and are continuing their specialization activity for the last 
two years . 

- The winner bidder of awarding should bear the publish and advertisement costs. 
Companies who are willing in purchasing  tender's conditions ( The Standard Bids )  , they have to visit the General Contracts Department 
in the head  quarter  of MOT   located in  Baghdad / Almansour City – nearby Baghdad International Fair , and submit an official letter to 
obtain this tender's conditions against nonrefundable amount of 500,000 Iraqi Dinars 

              -The bids to be delivered to the following address (General Contracts, Department at the Ministry  
               Of Trade /     Minister's Office section in Al-Mansor  City nearby Baghdad International Fair's  building ) 
                at the specified date (10:00 AM BLT on 12  /8 /2018 ).and offers will be valid to reply up to   16 / 8  /2018   
               Any bid with shorter validity shall be disregarded 

- Bidder to submit full detailed offer in a closed envelope sealed with the stamp of                               the company's’name, and marked with the tender 
no.& name. These offers must be put in the tenders  box  in the head quarter of MOT/ General Contracts Department   

              Late bids will be rejected , and bids will be opened in attendance of bidders or their official            
           representatives who are willing to attend this process  at the following address (General  
             Contracts, Department at the Ministry Of Trade / Minister's Office section in Al-Mansor   
              City nearby Baghdad International Fair ) at the specified date 10:00 AM on  12   / 8  /2018    . 

-       The bidder has to fill out the 4th part of the standard bids , it should be submitted in    paper and sealed with the original stamp of the bidding 
company . In case the bidder un fulfilled  with the requirement of the 4th part mentioned above , he will be disregarded. 

- The bidder has to submit a similar table of technical specification set forth in sixth part of the standard bids to clarify its compliance with the required 
specifications in addition to fill column (H) in the list of commodities & schedule of delivery table  in the part mentioned above                              

Note : 
- Ministry  of Trade is un obliged to accept the lower prices. 
- If  the closing date to meet by chance or unexpectedly an official holiday in Iraq, then the closing date will be  on the next day  
advertisement can be founded in MOT"S Websites:     
-websites:  www.iraqitic.com   &  www.mot.gov.iq  
-and  dg Market- tenders& Procurement Worldwide:www.dq markt.com  

Acting for Manager  Of  General Contracts Department 
 Ministry Of Trade 

وزارة التجارة 
قسم العقود العامة

    MOT/RICE /3/2018 / رقم اِّـناقصة 
رقم التبويب: ٣٣  اِّـوازنة الجارية    

 تاريخ اإلعالن:٨/١/ ٢٠١٨ 
إعـــــــــالن

اخرى  دولة  أي  او  العراق  اعمال مماثلة مع  ولديها  الرز  تجهيز  واالختصاص َّـ مجال  الخربة  ذات  اِّـؤهلة من  الشركات  التجارة دعوة  وزارة  العامة َّـ  العقود  يسر قسم 
للمشاركة َّـ مناقصة لتجهيز مادة الرز بكميــــــــة (٣٠٠٠٠)  طن (ثالثون ألف طن ) +٥٪ كحد أدنى من مادة الرز من كافة اِّـناشئ وحسب اِّـواصفات اِّـعتمدة لــدى 

الشركة العامـــة لتجارة الحبوب والكمية النهائية ستكون حسب خيار اِّـشـرتي وان يكون الدفـع بطريقــة (اعتماد مسـتندي) مع مالحظـة ما ياتي:- 
- على مقدمي العطاءات اِّـؤهلني والراغبني َّـ الحصول على معلومات اضافية االستفسار عرب الربيد االلكرتوني لوزارة التجارة /مكتب الوزير/ قسم العقود العامة على 
الساعة  لغاية ٢٠١٨/٨/٩)  تاريخ (٨/٢ /٢٠١٨  التاليني (high_mot@yahoo.com & g.contracts@mot.gov.iq) خالل فرتة االعالن من  العنوانني 

٨:٠٠ صباحاً بتوقيت العراق /بغداد ولغاية الساعة ٢:٠٠ ظهرا بتوقيت العراق /بغداد.    
- سيتم انعقاد مؤتمر خاص لالجابة على استفسارات اِّـشاركني َّـ اِّـناقصة بتاريخ (٢٠١٨/٨/٧) (بمكتب الوزير/ قسم العقود العامة َّـ مقر الوزارة الكائن َّـ  بغداد/ 

اِّـنصور/ قرب بناية معرض بغداد الدولي/ قاطع مبنى مكتب الوزير).
- متطلبات التأهيل اِّـطلوبة :-

تقديم تأمينات أولية بموجب خطاب ضمان Bid Bond أو صك مصدق او سفتجة (على أن يرد الصك او السفتجة طي كتاب رسمي من الشركة مقدمة العطاء ويرفق مع 
العطاء ويذكر فيه إن الصك او السفتجة هو تأمينات أولية تخص اِّـناقصة) لصالح الشركة العامة لتجارة الحبوب صادرة من أي مصرف عراقي داخل بغداد معتمد من البنك 
اِّـركزي العراقي بنسبة ١٪ من مبلغ العطاء ويتم ذكر اسم ورقم اِّـناقصة َّـ التأمينات اِّـقدمة على أن تكون التأمينات األولية نافـذة ِّـدة (٣٥) يـوماً ابتداًء من تاريخ انتهاء 

مدة نفاذية العطاءات.
يرفق مع العطاء اِّـستمسكات التالية:

 أوالً: بالنسبة للشركات العراقية/
-يقدم العطاء موقعاً ومختوماً (النسخة األصلية).

-إرفاق وصل شراء اِّـناقصة (النسخة األصلية).
-ذكر العنوان الكامل للشركة (رقم الهاتف، الربيد االلكرتوني، النقاط الدالة لسكن اِّـدير اِّـفوض للشركة) ألغراض اِّـراسالت ضمن اِّـواعيد اِّـحددة َّـ شروط اِّـناقصة على 

أن يتم إشعار جهة التعاقد بأي تغيري يطرأ على عنوان الشركة خالل (٧) أيام من تاريخ حصوله.
-هوية األحوال اِّـدنية.

-كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للضرائب معنون اُّـ وزارة التجارة حصرياً ونافذ لغاية نهاية العام الحالي.
- بطاقة سكن.

-هوية غرفة التجارة للتجار نافذة.
-تقديم واحدة او اكثر من الشهادات اآلتية (شهادة تأسيس الشركة/ عقد تأسيس/ النظام الداخلي للشركة/ مصدقة بتاريخ حديث من دائرة تسجيل الشركات َّـ وزارة 

التجارة.
- الحسابات الختامية الرابحة للشركة مصدقة من قبل محاسب قانوني ومختومة من قبل نقابة اِّـحاسبني واِّـدققني العراقيني للسنتني األخريتني.

- األعمال التجارية اِّـماثلة (عقود منفذة ال تقل عن عقدين) خالل الــ(٥-١٠) سنوات السابقة معززة بتأييد من جهات التعاقد اِّـعنية. 
-ثانياً: بالنسبة للشركات العربية واألجنبية:

-يقدم العطاء موقعاً ومختوماً (النسخة األصلية).
-إرفاق وصل شراء اِّـناقصة (النسخة األصلية).

-ذكر العنوان الكامل للشركة (رقم الهاتف، الربيد االلكرتوني، النقاط الدالة لسكن اِّـدير اِّـفوض للشركة) ألغراض اِّـراسالت ضمن اِّـواعيد اِّـحددة َّـ شروط اِّـناقصة على 
أن يتم إشعار جهة التعاقد بأي تغيري يطرأ على عنوان الشركة خالل (٧) أيام من تاريخ حصوله.

- تقديم واحدة او اكثر من الشهادات اآلتية (شهادة تأسيس الشركة مصدقة من القنصل العراقي او من يقوم مقامه َّـ بلد التأسيس مع نسخة مرتجمة باللغة العربية 
لشهادة تأسيس الشركات من مكتب او جهة معتمدة ومختصة/ عقد تأسيس/ النظام الداخلي للشركة/ مصدق قانونـــــــــاً). 

-الحسابات الختامية الرابحة للشركة للسنتني األخريتني مصدقة من قبل محاسب قانوني.
- االعمال التجارية اِّـماثلة (عقود منفذة ال تقل عن عقدين) خالل الــ(٥-١٠) سنوات السابقة معززة بتأييد من جهات التعاقد اِّـعنية.

-ثالثاً: شروط عامة: 
-يجب أن يقدم ممثل الشركة تخويالً رسمياً باِّـراجعة وفق القانون بالنسبة للشركات العراقية، ومصدق رسمياً من قبل السفارة العراقية َّـ بلد الشركة بالنسبة ِّـمثلي 

الشركات األجنبية.
-تقدم الشركة ما يثبت بأن لديها تعامالً باسترياد وتصدير الرز وتكون مستمرة بنشاطها التخصصي للسنتني األخريتني.

-تتحمل الشركة الفائزة باإلحالة كافة مصاريف نشر اإلعالن.
دينار   (٥٠٠,٠٠٠) مبلغ  دفع  بعد  اِّـناقصة  شروط  َّـ  اِّـحدد  العنوان  اُّـ  تحريري  طلب  تقديم  القياسية)  (الوثيقة  اِّـناقصة  شروط  بشراء  الراغبة  الشركات  -بامكان 

«خمسمائة الف دينار» غري قابلة للرد.
-يتم تسليم العطاءات اُّـ العنوان اآلتي (مكتب الوزير/ قسم العقود العامة َّـ مقر الوزارة الكائن َّـ بغداد/ اِّـنصور/ قرب بناية معرض بغداد الدولي/ قاطع مبنى مكتب 
الوزير) َّـ موعد اقصاه (الساعة ١٠:٠٠ صباحاً بتوقيت العراق/ بغداد من يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٨/٨/١٢ وتكون العـــروض نافذة للـــرد لغاية ٢٠١٨/٨/١٦) وَّـ 

حالة تقديم مدة نفاذية اقل سيتم استبعاد العطاء. 
-يقدم العطاء َّـ ظرف مغلق ومختوم مثبت عليه اسم ورقم اِّـناقصة ويتم وضعه َّـ صندوق العطاءات َّـ مقر الوزارة/ قسم العقود العامة، وان العطاءات اِّـتأخرة سوف 
ترفض، وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور َّـ العنوان اآلتي (مكتب الوزير/ قسم العقود العامة َّـ مقر الوزارة الكائن َّـ بغداد/ 

اِّـنصور/ قرب بناية معرض بغداد الدولي) ليوم االحد اِّـصادف ٢٠١٨/٨/١٢ الساعة ١٠:٠٠ صباحا بتوقيت بغداد/ العراق. 
-على مقدم العطاء ملء القسم الرابع من الوثيقة القياسية ويقدم ورقياً ومختوماً بالختم الحي للشركة مقدمة العطاء وَّـ حال عدم التزامه بما تتطلبه الوثيقة القياسية 

بالقسم الرابع منها فإنه سيتم استبعاده.  
-على مقدم العطاء أن يجهز جدوالً مشابهاً للمواصفات الفنية اِّـنصوص عليها َّـ القسم السادس من الوثيقة القياسية إليضاح كيفية تطابقها مع اِّـواصفات اِّـطلوبة 

باإلضافة إُّـ ملء الحقل (د) َّـ جدول قائمة السلع وجدول التسليم َّـ القسم اِّـشار إلية أعاله.
مالحظات:ـ

-ان الوزارة غري ملزمة بأوطأ العطاءات.
-اذا صادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رسمية َّـ العراق، فيعترب اليوم التالي موعدا لغلق اِّـناقصة.

  www.mot.gov.iq و  www.iraqitic.com :بإمكان إيجاد اإلعالن على اِّـواقع االلكرتونية للوزارة-
WWW.dgmarket.com :  Dg Market واِّـوقع االلكرتوني ِّـعلومات اِّـناقصات واِّـشرتيات الدولية

مدير قسم العقود العامة
َّـ وزارة التجارة

وزارة الكهرباء
اِّـديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية

للمنطقة الشمالية
قسم الشؤون التجارية واِّـخازن

العدد: ٥٨٨٦
التاريخ:٢٠١٨/٧/٢٤

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

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

يسر اِّـديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية  للمنطقة الشمالية احدى تشكيالت وزارة الكهرباء دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم لـ(تنفيذ اعمال تسليك 
خط منصورية –كركوك ٤٠٠ ك.ف) بموجب اِّـواصفات والكميات اِّـطلوبة والوثائق القياسية الخاصة بها مع مالحظة ما يأتي:-

١- على مقدمي العطاءات اِّـؤهلني والراغبني َّـ الحصول على معلومات اضافية االتصال بـ(اِّـديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية/ قسم التجارية واِّـخازن) (كافة ايام 
االسبوع من الساعة الثامنة صباحاً لغاية الساعة الثانية والنصف مساًء ما عدا ايام الجمعة والسبت وايام العطل) وكما موضحة بالتعليمات ِّـقدمي العطاءات.

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

َّـ القائمة السوداء او عدم التعامل).
الوثائق اِّـطلوبة:ـ

-وصل شراء اِّـناقصة.
-هوية تصنيف اِّـقاولني العراقيني نافذة من الدرجة االوُّـ اُّـ السابعة.
-شهادة التسجيل والتأسيس للشركة او اِّـكتب ملونة ومصدقة حديثا.

-كتاب التحاسب الضريبي نافذ.
-الحسابات الختامية للسنتني االخريتني كحد ادنى مصدقة من محاسب قانوني مجاز.

-اعمال مماثلة مؤيدة من الجهات اِّـستفيدة.
٣- بإمكان مقدمي العطاء اِّـهتمني شراء وثائق العطاء بعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة (٣٠٠,٠٠٠) فقط ثالثمائة الف دينار عراقي غري قابل للرد اال َّـ حالة الغاء اِّـناقصة من 
قبلنا ودون تعويض مقدمي العطاءات ويتم تسليم العطاءات اُّـ العنوان اآلتي (اِّـوصل – حي عدن/ الشارع اِّـؤدي اُّـ منطقة كوكجلي / مقابل مركز شرطة الكرامة سابقا) قبل موعد غلق 
اِّـناقصة الذي سيكون َّـ الساعة الثانية من ظهر يوم (االحد) اِّـوافق ٢٠١٨/٨/١٢ وَّـ حالة مصادفة يوم الغلق عطلة يكون الغلق َّـ اليوم الذي يليه مباشرة وبنفس الوقت اِّـحدد). 
العطاءات اِّـتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور َّـ العنوان اِّـذكور َّـ اعاله وَّـ اليوم التالي لغلق اِّـناقصة وَّـ الساعة 
العاشرة صباحا وان الكلفة التخمينية الكلية للطلب (٧٦٤,٧٥٠,٠٠٠) فقط سبعمائة واربعة وستون مليوناً وسبعمائة وخمسون الف دينار عراقي علما ان التخصيص اِّـالي متوفر لها 

من اِّـوازنة التشغيلية لعام ٢٠١٨.
٤- يلتزم مقدم العطاء بتقديم عطائه وفق ما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها بعد دراستها واالطالع على التعليمات ِّـقدمي العطاءات اِّـبينة فيها مع مراعاة ملء القسم الرابع 
من الوثائق وجداول الكميات وتقديمها ورقيا بعد توقيعها وختمها بالختم الحي الخاص بمقدم العطاء مع الوثائق اِّـكونة لعطائها وحسب قرص الـ CD الذي يستلمه اضافة اُّـ استمارة 

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

٦- مديريتنا غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة اجور نشر االعالن علما ان اِّـديرية ستعقد مؤتمرا لإلجابة على استفسارات الشركات اِّـشاركة َّـ يوم 
االثنني اِّـوافق ٢٠١٨/٨/٦.

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

واجب
اِّـهندس

خالد غزاي عطية
اِّـدير العام وكالة

٢٠١٨/٧/

اِّـهندس 
صالح عبد اهللا 

صالح
معاون اِّـدير العام

٢٠١٨/٧/٢٤



     دائماً هي األشياء الكبيرة, الناضجة, املعطاء, املهابة, الفاعلة, 
املؤثرة, الصانعة للحدث، املستجيبة للواقع, املدافعة عن احلقيقة، 
ــمخ  ــذرة.. رؤية.. خطوة واثقة.. ثم تكبر وتكبر وتش ــدأ صغيرة.. ب تب
ــرع أغصانها في كل  ــماء وتتف ــرئب إلى الس ــجرة دوح تش مثل ش
ــت ظاللها وأفيائها الوارفة  ــات وهي حبلى بالثمر اليانع وحت االجتاه
ــكل زمنهم  ــون, الباذلون ل ــون, البناؤون, املضح ــتريح الغارس يس
ــاهرون آناء الليل والنهار، وتلك هي  ــخاء وطيبة, الس وجهدهم بس
ــاس الصحفي  ــي وضع حجرها األس ــدة) اجلريدة الت ــة اجلدي (البين
ــروف عصيبة من  ــار في ٢٠٠٥/١١/٩ في ظ ــتار جب األملعي الراحل س
ــي احلديث.. حينها كنا منزح معه ونقول «ها  تاريخ العراق السياس
ــرقت، وها هي  ــم الذي ظل يراودك قد أش ــي (البينة اجلديدة) احلل ه
عيون القراء األعزاء تكتحل بسطورها الذهبية، وأنت اآلن (االسطة 
والدريول) ونحن (الطوّاسة)»، فكان يرد علينا مع ابتسامة محببة: 
ــروح الفريق  ــم أننا نعمل ب ــة)، امله اس ــطوات وكلنا طوّ «(كلنا أس

الواحد».
ــه اهللا، يردد  ــد كان، رحم لق
ــامعنا: «اجلريدة  ــى مس عل
ــع رأياً عاماً وال  التي ال تصن
حترك بركة راكدة وال تخيف 
ــاط  ــع النق ــداً وال تض فاس
ــا»،  أريده ــروف ال  ــى احل عل
وكانت اشتراطاته ومعاييره 
تلقي على  الصحفية هذه 
مسؤوليات  العاملني  عاتق 
مضافة ونكون في أجوائها 
ــن االتقاد  ــة عالية م بدرج
ألنك مطالب بإصدار جريدة 

ال تشبه باقي اجلرائد..
ــوادث ونحن في حومة عمل يتواصل على  ومرت األيام وتعاقبت احل
ــالّق وليس (تصفيط  ــوال، لكنه عمل مبدع خ ــاعات الط مدار الس
ــدور العدد  ــا فإننا إذ نحتفل بص ــر)، ومن هن ــلّه واعب ــوق) أو (ش طاب
(٣٠٠٠) اليوم فإن من حقنا أن نفخر مبا وصلت إليه (البينة اجلديدة) 
من رقي في املهنية الصحفية وااللتزام األخالقي والوطني واعتماد 
ــوار والتحقيق والتحليل  ــي تناول اخلبر واحل املصداقية والوضوح ف
ــي أنها –أي  ــزورات)، والنقطة األهم ه ــن (احل ــي البعيد ع السياس
ــة اجلديدة)- اختطت خطاباً وطنياً جامعاً، فهي تخاطب كل  (البين
ــكل قومياتها ومذاهبها وأديانها بلغة عراقية  املكونات العراقية ب
ــت إدارة اجلريدة على أن يتقدم  ــدة عن التعصب األعمى، وحرص بعي
الهم العراقي وأن تكون املصلحة الوطنية رقم (١) ومداد كل األقالم 
التي تكتب في اجلريدة، حتى أضحت (البينة اجلديدة) محط إعجاب 
القراء وعشقهم وزادهم اليومي، وهذا ما يتجسد صراحةً بالترابط 

الروحي اليومي بينها وبينهم.
ــي اخلتام أقول: أيها القراء األعزاء، أنتم مصدر اإللهام والعنفوان  وف
وأنتم سر جناحنا، ودعواتنا أن يدمي اهللا حبل الود بيننا وبينكم حتى 

يأخذ اهللا أمانته.
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Email :albaynanew@yahoo.com راسلونا عرب الربيد االلكرتوني:ـ
WWW.albayyna-new.net زوروا موقعنا على االنرتنت:ـ

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

جريدة 
يومية 
سياسية 
عامة
مستقلة

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

(السنة الثالثة عشرة) العدد (٣٠٠٠) - األربعاء - ١ - آب - ٢٠١٨

أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

„zzzzzÁÊfih

ــانية الصادقة  ــروح اإلنس ــل ال ــان يحم ــن إنس ــا م م
ــز فرائصه عندما  ــرأف أو ال تهت ــة ال ي ــاعر النبيل واملش
ــه أو أصابه العطش  ــت الريح عش يرى طيراً وقد نفش
ــديد أو ال يجد طعاماً يتغذى منه، فكيف احلال لو  الش
ــوى أملاً من اجلوع واحلرمان  ــاناً عراقياً يتل كان ذلك إنس
ــعة  ــة. وال غرابة أن نقول إن هناك قطاعات واس والفاق
ــكني وينطبق عليها  ــعب مذبوحة من دون س من الش

القول املأثور:
        ال حتسنب رقصي في الهوا طرباً

                           الطير يرقص مذبوحاً من األلم 
ــاداً في  ــي نقصاً ح ــي يعان ــن العراق ــم إن املواط .. نع
ــتور والقانون  ــي كفلها الدس ــية الت اخلدمات األساس
والشرع وتعهدت احلكومة بتأمينها، ولكن ما يؤسف 
ــال بينما نحن دولة  ــات ظلت صعبة املن أن تلك اخلدم
ــا  ــة وأن إيراداتن نفطي
 ٢٠٠٥ ــن  م ــرة  للفتــ
ــام ٢٠١٧  ــة ع ولغايـــ
ــك  البن ــراف  وباعتـــ
وهو  العراقي،  املركزي 
ــلطة مالية  ــى س أعل
ــت  وصل ــالد،  الب ــي  ف
ــارات  ملي  (٧٠٦) ــى  إل
ــذه  كه ــام  وأرق دوالر، 
تثير جملة من  كبيرة 
ــرة  احلائ ــاؤالت  التس
ــدى العراقيني الذين  ل
أمل  بخيبة  ــون  يصاب
ــذه  ه ــون  تك ــا  عندم
ــي خدمة  ــتثمر ف ــم توظف أو تس ــرة ل ــوال الكبي األم
ــيات احلياة  ــني وتوفير ما يحتاجونه من أساس العراقي
كتوفير املاء والكهرباء والصحة واخلدمات وبناء املدارس 
ــور  ــة الصحية وبناء الطرق واجلس ــات والرعاي واجلامع
ــأنه أن ينهض  ــكنية وكل شيء من ش واجملمعات الس
بهذا البلد إلى املستوى الذي يليق بشعبه الذي يتطلع 

إلى حياة مرفهة شأنه شأن شعوب العالم..
ــيء يذكر، البد هنا أن نوجه التحية إلى  والشيء بالش
ــاف العمل بقانون  ــة عندما قررت إيق احملكمة االحتادي
مجلس النواب وتشكيالته رقم (١٣) لسنة ٢٠١٨ والذي 
ــد العامة بإيقاف صرف  ــه قيام دائرة التقاع ترتب علي
ــابقني  الرواتب التقاعدية ألعضاء مجلس النواب الس
ــدورة البرملانية  ــواب ال ــة الوطنية ون ــاء اجلمعي وأعض
املنتهية، وأكيد أن قراراً كهذا من شأنه أن يثلج صدور 
العراقيني ويعيد األموال العامة التي كانت تصرف من 
ــاس حتولوا مبرور  ــتحقاق ألن ــه حق ومن دون اس دون وج

الزمن إلى طبقة فوق الشعب وليس في خدمته.

من يثلج صدور 
العراقيني ويعيد 

األموال العامة التي 
كانت تصرف من 

دون وجه حق ومن 
دون استحقاق؟

من حقنا أن نفخر بما 
وصلت إليه (البينة 
الجديدة) من رقي 

َّـ اِّـهنية الصحفية 
وااللتزام األخالقي 
والوطني واعتماد 

اِّـصداقية..

بال مجاملة

*عضو نقابة الصحفيني العراقيني

صباح الشيخلي* 
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عبد الزهرة البياتي*

وجع يومي

*رئيس التحرير التنفيذي
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ــها الزميل  ــدة)، وعلى رأس ــة اجلدي ــر (البين ــرة حتري تعزي أس
ــاب جبار، برحيل املغفور له القاضي  رئيس التحرير عبد الوه
(سعدي صادق) نائب رئيس محكمة التمييز االحتادية، بأجله 
ــعة وأن  ــني اهللا أن يتغمد الفقيد برحمته الواس ــود، داع املوع
ــعب العراقي الصبر  ــرة القضاء والش ــم أهله وذويه وأس يله
ــي قد فقد واحداً من  ــلوان، وبذلك يكون القضاء العراق والس
ــة وممن قدموا خدمات  ــهود لهم باخلبرة والتجرب رجاالته املش

جليلة على طريق إرساء قيم العدل.

وكاالت / البينة اجلديدة
ــاكيرا Shakira، التي زارت  ــة ش ــت النجمة العاملي طرح

ــا اجلديدة  ــب أغنيته ــراً، فيديو كلي ــان مؤخ لبن
ــبانية،  ــوان Clandestino باللغة اإلس حتت عن

ــتراك مع  ــر قناتها على اليوتيوب، باإلش عب
ــا Maluma، الذي  ــي الكولومبي مالوم املغن

 .Chantaje وكانت سبق أن تعاون مع شاكيرا بأغنية
ــد الذي مت  ــذا العمل اجلدي ــوّقت املعجبني له ــاكيرا قد ش ش
ــم ضمن جولتها  ــد أن جالت العال ــبانيا، بع ــره في إس تصوي

.El Dorado World Tour الغنائية

بغداد / البينة الجديدة
ــي  العراق ــالم  اإلع ــبكة  ش ــت  نظم
ــاركة رئيسها مجاهد أبو الهيل  مبش
ــور نخبة  ــن املديرين وبحض وعدد م
ــة تضامنية  ــني، وقف ــن اإلعالمي م
ــن في  ــب املتظاهري ــم مطال لدع

عموم محافظات البالد.
ــو  مــــــوظفـــ ــر  وعب
ــن  عـــ ــبــــكـــــة  الش
ــع  جلمي ــم  دعمهـــ
ـــروعة  املش ــب  املطال
ــن  ي هــــــر للمتــظا

ــن  مؤكدي ــلميني،  الس
ــوات  لدع ــم  تلبيته
ــة  الديني ــة  املرجعي
حتقيق  ــي  ف ــا  العلي

مطالب املواطنني.
وقال رئيس الشبكة مجاهد أبو الهيل، 
إن شبكة اإلعالم العراقي كانت ومازالت 
ــن وتعبر عن  ــوت الوطن واملواط متثل ص

ــم  ــكل اطيافه ــني ب ــات العراقي توجه
والعرقية، مؤكدا  املذهبية  وانتماءاتهم 
ــكل اخمللصني  ــر ل ــر ح ــة منب أن العراقي

لوطنهم واملدافعني عنه.

وكاالت / البينة الجديدة
ــات طالب ياباني جنما على موقع  ب
تويتر، بعد نشره صورا فوتوغرافية 
ــرات احلية  لتماثيل صنعها من احلش
ــب، وهو من  ــدع الطال ــا. وأب أو بقاياه
ــة، أول متثال  ــاكا الياباني ــة أوس مدين

ــاط مدرسي، ثم  له لعرضه ضمن نش
ــر صورته على تويتر، حيث سجل  نش
ــم ride_hero_. وتظهر  نفسه باس
ــد مقارنة  ــه عن ــاب ودقت ــارة الش مه
التماثيل التي يصنعها بالشخصيات 
اخليالية من األفالم، وعلق على إحدها 

ــذي أبدعه أتى من  ــال إن الوحش ال قائ
ــى األرض.  ــتولي عل ــب آخر ليس كوك
إن   Sora News ــة  صحيف ــت  وقال
ــرات  متاثيل الفتى مصنوعة من حش
ــكلها في  ــا ويش ــة، يجمعه مختلف

هياكل متقنة.

ــكر والتقدير واالحترام للدكتور ((علي اجلبوري))  كل الش
ــاني واألبوي  ــة، لتعامله اإلنس ــة العراقي ــس اجلامع رئي
ــتواهم  ــعيه احلثيث لالرتقاء مبس مع أبنائه الطلبة وس
ــاح في عمله  ــه دوام الصحة والنج ــي.. متمنياً ل العلم

اخمللص الذي يصب في خدمة العراق وشعبه.

احملامي 
دريد اجلنابي

تعزي أسرة حترير (البينة اجلديدة) بأسف بالغ 
الزميل املصمم (روكان محمود البياتي) لوفاة 
ــتار) أثناء  ــهيد علي عبد الس ابن خاله (الش
ــدس على طريق كركوك –  تأدية الواجب املق
ــر تفجير إرهابي.. وتبتهل إلى اهللا  احلويجة إث
ــهيد برحمته  ــر أن يتغمد الش ــي القدي العل
الواسعة وأن يلهم أهله وعشيرته وأصدقاءه 
ــر  الصب ــوك  كرك ــرطة  ش ــبي  منتس وكل 

والسلوان، وإنا هللا وإنا إليه راجعون.
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بغداد البينة اجلديدة / حسني السومري
ملناسبة صدور عددها الـ(٣٠٠٠) الذي تكتحل 
به عيون القراء االعزاء هذا اليوم االربعاء االول 
من شهر آب ٢٠١٨، نظمت أسرة حترير جريدة 
البينة اجلديدة احتفالية بسيطة حيث تعاهد 
املسيرة  مواصلة  على  فيها  العاملني  جميع 

الزميل  وقال  قوة.  بكل  الناهضة  الصحفية 
كلمة  في  جبار  الوهاب  عبد  التحرير  رئيس 
 (٣٠٠٠) العدد  بصدور  االحتفال  «ان  باملناسبة 
أجل  والعطاء من  البذل  من  مزيد  الى  يدفعنا 
طموح  يرضي  مبا  املطبوع  مبستوى  االرتقاء 
تقدير  كل  لهم  نكن  الذين  االعزاء  القراء 

نفوسنا  تغمر  «الغبطة  ان  وأضاف  واحترام». 
مدرسة  الى  اجلديدة  البينة  حتولت  ان  بعد 
صحفية بامتياز وفرضت حضورها في الشارع 
العراقي خلطها الوطني امللتزم بقضايا الوطن 
لكل  منبراً  اجلريدة  تبقى  بأن  ونعاهد  وشعبه 

عراقي شريف ومخلص لتراب الوطن».
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