
احالت وزارة الدفاع، امس، ثالثة من كبار 
الضباط وهم قائد القوات البرية الفريق 
ــاض جليل توفيق ومعاون رئيس  الركن ري
اركان اجليش للميرة الفريق الركن مرضي 
ــد عمليات  ــة لقائ ــع اضاف ــحن راف مش
ديالى  الفريق الركن مزهر شاهر نصيف 
ــة حملت  ــب وثيق ــى التقاعد وبحس ال
ــان احليالي وجاء  ــع وزير الدفاع عرف توقي
ــؤالء الضباط الى  ــة ان احالة ه بالوثيق
ــن القانوني  التقاعد جاء لبلغوهم الس
وامر احليالي اجلهات ذات العالقة بتنفيذ 

مضمون هذا االمر واحكامه .
ــر صحفي  ــر تناول تقري ــى صعيد اخ عل
ــة  البلجيكي ــرو  مت ــة  صحيف ــرته  نش
الناطقة باللغة الفرنسية حمل عنوان 
( اجلفاف في العراق.. املاشية ورعاتها في 
العذاب ) وقد قدم التقرير وصفا مأساويا 
ــه عدة مناطق في  للجفاف الذي تعيش
ــققة  ــراق معتبرا ان ارض العراق مش الع
ــذاب ولفت  ــي الع ــا ف ــية ورعاته واملاش
ــان العراق امللقب  ببلد النهرين  التقرير ب

لوجود نهري دجلة والفرات على اراضيه 
يعيش اليوم جفافا ضرب خاصرة احلياة 
ــوأ ازمة  ــالد التي تواجه اس ــذه الب في ه
جفاف في تاريخها حيث عمدت كل من 
ــف املنابع والروافد  تركيا وايران الى جتفي

التي تغذي هذين النهرين .
ــر املوارد  ــة اعلن وزي ــي صعيد ذي صل عل
ــن اجلنابي امس في تصريح  املائية حس
ــراق  الع ــدود  س ان  ــة  قطري ــة  لصحيف
ــرا فيما عد  ــا كبي ــا خزني ــهد فراغ تش
ــدود في جنوب العراق  مطالب انشاء س
ــه لو كان  ــار الى ان ــر املنطقية. واش بغي
ــدود فأنا  ــوال لبناء الس ــراق ام ــدى الع ل
ــا للعمل على خطط  افضل تخصيصه
ــتخدام املياه في الزراعة  لتغيير واقع اس
ــاريع  ــري وحتقيق مش ــني قنوات ال وتبط
خدمية تقدم اجلديد للناس واكد اجلنابي 
ــتغالل املياه اجلوفية منذ  سعيه الى اس
ــة مختصة  ــة وتوجد هيئ ــرات طويل فت
ــة مبنح الرخص حلفر  داخل الوزارة معني

االبار ذات النفع العام .
ــرات اكد مجلس  ــد التظاه وعلى صعي
محافظة البصرة امس ان التظاهرات لن 

تتوقف اال بعد تنفيذ املطالب على ارض 
ــيرا الى  ــع وليس الوعود فقط مش الواق
ــب املتظاهرين  ــس يقف الى جان ان اجملل
ــم  بحقوقه ــني  املطالب ــلميني  الس
ــال الدين وطلبة  ــروعة مبينا ان رج املش
ــن  ــاركوا املتظاهري ــة ش ــوزة العلمي احل
ــتجابة لتوجيهات  ــي تظاهراتهم اس ف
ــت  ــي وق ــا .ف ــة العلي ــة الديني املرجعي
ــيقية العشائرية  اعلنت اللجان التنس

والسادة وشيوخ ووجهاء البصرة دعوتها 
ــرة امام مبنى مجلس  الى تنظيم تظاه

احملافظة اليوم اخلميس .
ــن محافظة  ــد النائب ع ــه اك ــن جانب م
ــتقرار  ــس اس ــز ام ــر الفاي ــرة عام البص
ــم حالة عدم  ــي احملافظة رغ ــاع ف االوض
الرضا نافيا مايتردد من انباء بشان وجود 

نوايا القامة اعتصامات .
وفي شان ذي صلة اكد املكتب االعالمي 

ــس  ــادي ام ــدر العب ــوزراء حي ــس ال لرئي
ــم االداء احلكومي  ــة تقيي ــتمرار جلن اس
ــس الوزراء  ــا اليومية لرئي ــع تقاريره برف
ــؤولني في اداء  بشان تقصير بعض املس
ــحب  ــم مبينا ان جميع قرارات س عمله
ــن االخفاق في  ــرت بعد التاكد م اليد ج
االداء وقال املتحدث باسم املكتب سعد 
ــخيص اي خلل  احلديثي انه في حال تش
ــذه اللجنة  ــإن ه ــي االدارة ف ــاق ف او اخف

ــر  ــكل مباش ترفع تقريرها للعبادي بش
التخاذ مايلزم واضاف احلديثي ان اللجنة 
ــكلة من ديوان الرقابة املالية وهيئة  مش
ــس الوزراء  ــة العامة جملل ــة واالمان النزاه

والهيئة التنسيقية للمحافظات .
ــان السياسي ايضا اكد االمني  وفي الش
ــالمي لتركمان العراق  العام لالحتاد االس
ــم محمد جعفر  ــابق جاس النائب الس
ــس ان التهديد االمريكي بفرض رئيس  ام
ــا  ــدر العبادي رئيس ــي حي ــوزراء احلال ال
ــيعقد  س ــوة  بالق ــة  املقبل ــة  للحكوم
ــى العراق  ــاوزا عل ــادا ذلك جت ــا ع موقفه

الميكن للقوى السياسية قبوله .
ــة العليا  ــت مفوضي ــب اخر دع من جان
ــار  اعتب ــى  ال ــس  ام ــان  االنس ــوق  حلق
ــالل  خ ــقطوا  س ــن  الذي ــن  املتظاهري
ــهداء مطالبة  التظاهرات في البصرة ش
بتشكيل جلنة عليا تضم في عضويتها 
ــر  ــة وعناص ــب املفوضي ــبي مكت منتس
ــة اجلهات  ــعبي ملتابع ــراك الش ــن احل م
ــية  ــة لتقدمي اخلدمات االساس احلكومي
من املاء والكهرباء وتوفير العالج وتعيني 

اخلريجني .

بغدداد / 
املناشدات    العشرات من  الهاتف  االلكتروني وعبر  بريدها  «البينة اجلديدة» وعبر  تلقت 
التقاعد  احيلوا على  والذين  السابق  العراقي  اجليش  متقاعدون عسكريون من  بعثها 
مابني ( ٢٠٠٥و ٢٠١٣) يناشدون فيها هيئة التقاعد الوطنية لصرف مكافأة نهاية اخلدمة 
استنادا الى املادة (٤٥) من القانون رقم (١) لسنة ١٩٧٥  التي تنص على مايلي ( اذا احيل 
تعادل  خدمة  مكافأة  له  تدفع  اليها  اعيد  او  التقاعد  على  محاال  اعتبر  او  العسكري 
راتبه ملدة سنة وملرة واحدة فقط واذا كان من منتسبي القوة اجلوية او القوات اخلاصة 
في  املذكورين  غير  يكون من  ان  او  (١٥) سنة  تقل عن  ال  لديه خدمة عسكرية  وكانت 
الفقرة اعاله وكانت خدمته التقاعدية التقل عن (٢٠) سنة شريطة ان تكون منها (١٥) 
سنة خدمة عسكرية ). و «البينة اجلديدة» تناشد الهيئة الوطنية للتقاعد فالنها على 
ثقة بان السيد مدير عام الهيئة االستاذ احمد عبد اجلليل الساعدي يتفهم مطالب 
هؤالء املتقاعدين العسكريني حلاجتهم املاسة لهذه املكافأة السيما في هذه الظروف 

املعيشية الصعبة .
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كتب اِّـحرر السياسي

الدفاع : إحالة معاون رئيس اركان الجيش وقائد القوات البرية وقائد عمليات ديالى الى التقاعد 

َّـ الهدف

ــن هذا العام  ــهر ايار املاضي م ــر من ش  في الثاني عش
ــاحقة ليدلوا  خرج العراقيون رغم عزوف االغلبية الس
ــي  ــاركوا ف ــراع وليش ــق االقت ــي صنادي ــم ف باصواته
ــال باختيار من يرون فيه القدرة  االنتخابات البرملانية ام
ــات املرحلة املقبلة  ــب مع متطلب والكفاءة ومبا يتناس
ــن النتائج في اليوم التالي او على  وكان يفترض ان تعل
ــتوردنا  ــا في هذه الدورة اس ــبوع احلالي النن االقل االس
ــى امل ان  ــدوالرات عل ــني من ال ــرات املالي ــزة بعش اجه
ــة في العد  ــحلفاتية القدمي ــن الطرق الس ــص م نتخل
ــرء يدركه  ــس كل ما يتمنى امل ــدوي ولكن لي ــرز الي والف
ــتهي السفن فقد ثارت الشكوك  جتري الرياح مبا ال تش

وتعالى الصراخ بوجود تزوير 
ــي االنتخابات  ــوح ف مفض
فاستلزم االمر ان تستبدل 
املفوضية السابقة باخرى 
من القضاة املنتدبني الذين 
ــم  مهمته ــي  ف ــرعوا  ش
ــي  ف ــم  عمله ــوا  وواصل
فحص كل الصناديق التي 
كانت مثار شكوك او طعن 
ــة االولى بان  ــا للوهل وظنن
ــتعلن في ليلة  النتائج س
ــن املفأجاة  ــا ولك وضحاه

غير السارة صراحة ان هناك من بات يتحدث عن تعرض 
ــها اطراف  ــوط متارس ــى ضغ ــات ال ــة االنتخاب مفوضي
ــدوي الغراض تصب  ــة امد العد والفرز الي خاصة الطال
ــع ان تاخير  ــات بعينها ويعرف اجلمي ــي مصلحة جه ف
ــان واحلكومة  ــف عليه تاخير البرمل ــالن النتائج يتوق اع
ــريعي ورقابي قد  ــراغ تش ــال البالد في ف ــي ادخ وبالتال
ــى اجملهول وان  ــية الراهنة ال ــع بالعملية السياس يدف
ــي الذي يريد ان يغادر  ــعب العراق املتضرر بذلك هو الش
ــة االزمات والتخندقات والتحزب وان يضع اقدامه  مرحل
على اعتاب مرحلة جديدة من البناء والنهوض واالزدهار 
ــج العد والفرز اليدوي  ــة من تاخير اعالن نتائ فلمصلح

ياساستنا اثابكم اهللا ؟!.

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

*عبد الوهاب جبار

الشعب العراقي  يريد 
ان يغادر مرحلة االزمات 
والتخندقات والتحزب وان 
يضع اقدامه على اعتاب 
مرحلة جديدة من البناء 
والنهوض واالزدهار

@@wˆbn„@äÅdm@@@NN_Âfl@Úz‹ñΩ@
@ÎÜÓ€a@ãä–€aÎ@@Ü����»€a

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

أسسها الراحل   رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

َّـ ٩ / ١١/ ٢٠٠٥ 
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الشعب يتساءل اين وصلت نتائج التحقيق َّـ حرائق هور الحويزة ؟
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 بغداد / 
ــعودية ان  ــفت مصادرُ في السفارة الس كش
ــبهان يعتزمُ زيارةَ العراق خاللَ االيامِ  ثامر الس
ــبهان  ــةِ املقبلة .املصادرُ ذكرت ان الس القليل
ــيةٍ لينقلَ لهم  ــيلتقي رؤساءَ كتلٍ سياس س
ــعودي محمد  ــد الس ــي العه ــن ول ــالة م رس
ــلَ اكثرَ عن  ــن دون ذكرِ تفاصي ــلمان ، م بن س
الرسالة .يشارُ الى ان السبهان عقدَ االسبوعَ 
ــنيةٍ في  ــادةِ كتلٍ س ــا مع ق ــي اجتماع املاض
ــارِ  ــان بخصوصِ مس ــة عم ــة االردني العاصم

تشكيلِ احلكومةِ املقبلة .

فتش عن السبب ..
بغداد / 

كشفت النائبة السابقة ، جميلة العبيدي 
ــات االجتماع  ــن مجري ــس األربعاء، ع ، ام
ــنية في  ــد بني الكتل الس ــري املنعق الس
ــة خميس  العاصمة األردنية عمان برئاس
ــاع  ”االجتم إن  ــدي  العبي ــت  اخلنجر.وقال

ــنية في  ــد بني الكتل الس ــري املنعق الس
ــيم  ان حصل لتقس العاصمة األردنية عمّ
ــني الكتل  ــة ب ــب الوزاري ــب واحلقائ املناص
ــة“، الفتة  ــكيل احلكومة املقبل خالل تش
ــي جتري  ــات الت ــع االجتماع ــى إن ”جمي إل
ــت لوضع البرنامج  في الوقت احلالي ليس

ــكيل احلكومة املقبلة إمنا  احلكومي لتش
ــية  ــب السياس ــى املكاس ــول عل للحص
وتقسيم املناصب“.وأضافت إن ”االجتماع 
حضره رئيس حتالف القرار خميس اخلنجر 
وعدد من رجال اإلعمال ، فضال عن حضور 

عدد من القيادات السنية البارزة“.

Êb‡«@ø@ÚÓ‰é€a@›nÿ‹€@äé€a@ b‡nu¸a@pbÌä©@Â«@—íÿm@ÜÓj»€a

 بغداد / 
أوعزت وزارة الزراعة إلى شعب احلجر 
ــل  ــة محاصي ــتيراد أربع ــح اس بفت
ــتيرادها من  ــماح الس ــة والس زراعي
كافة املنافذ احلدودية بعد ان منعت 
ــتيرادها في وقت سابق.وبحسب  اس
ــة  الزراع وزارة  ــن  م ــادرة  ص ــة  وثيق
ومعنونة الى شعب احلجر تطالبهم 
ــة  الطماط ــتيراد  اس ــح  بفت ــا  فيه
ــن  ــي وم ــخ والرق ــا والبطي والبطاط
الوزارة  املنافذ احلدودية“.ودعت  كافة 

ــار من تاريخ  ــاد القرار اعتب الى اعتم
صدور الكتاب وإبالغ املنافذ احلدودية 

إلدخالها حيز التنفيذ“.
ــؤون االقتصادية  ــرر الش ــول مح ويق
ــدة» ان قرار  ــي جريدة «البينة اجلدي ف
ــتهانة بجهود  ــة هذا اس وزارة الزراع
ــني والفالحني العراقيني الذين  املزارع
ــة للمنتوج  ــون بتوفير احلماي يطالب
احمللي وانه من العار ان يستورد العراق 
الطماطة والرقي والبطيخ والبطاطا 

من اخلارج وارضه جتود بها. 

طز بالمنتوج المحلي .. 
@Ú»iâc@Öa7nçbi@å«Ïm@Ú«aâå€a
@xâb®a@Âfl@ÚÓ«aâã@›Óïb™

@Z@ÚÌÖÏ»ç@âÖbñfl
@‚ån»Ì@ÊbËjé€a
bjÌä”@÷aä»€a@ÒâbÌã

االنبار / البينة اجلديدة
أعلن قائممقام قضاء الرطبة مبحافظة 
ــس األربعاء،  ــار عماد الدليمي ، ام االنب
ــدات كهربائية  ــس مول عن وصول خم
ــة انقطاع  ــن الكويت ملعاجل ــداة م مه
ــي إن“  ــال الدليم ــار الكهربائي.وق التي
قضاء الرطبة غربي االنبار شهد وصول 
خمس مولدات كهربائية ضمن املنحة 
ــذه  ه ــول  ”وص ان  ــاف  الكويتية“.وأض

املولدات الكهربائية سعة (١١) كي في 
ــة لقضاء  الكهربائي ــات  لتغذية احملط
عنه ملعاجلة انقطاع التيار الكهربائي“، 
مبينا ان ”كوادر مديرية كهرباء املدينة 
ــرت بنصبها حال وصولها“.وأشار  باش
ــول هذه املولدات  الدليمي, إلى أن ”وص
ــة  ــي دميوم ــاهم ف ــة سيس الكهربائي
ــص  النق ــج  ويعال ــي  الكهربائ ــار  التي

احلاصل في الطاقة“.

@Òäñj‹€@ÚññÇΩa@oÌÏÿ€a@paÜ€Ïfl
@âbj„¸a@µa@›ñm

  اربيل / 
ــركة ديلويت اخملتصة بتدقيق  ــفت ش كش
ــتان،  ــط اقليم كردس ــات تصدير نف عملي
ــة االقليم صدرّت  ــس االربعاء، أن حكوم ام
ــام خالل  ــن النفط اخل ــون برميل م ٩٠ ملي
ــام ٢٠١٧، فيما بينت  ــف الثاني من ع النص
ــة من النفط  ــد تصدير تلك الكمي أن عوائ

بلغت أكثر من ثالثة مليارات دوالر. 
وقالت الشركة انه من ١ حزيران ولغاية ٣١ 
ــدرّت حكومة اقليم  ــون االول ٢٠١٧ ص كان
كردستان ٩٠ مليون و٩٩٧ الف و٩١٤ برميال 
ــط اخلام، موضحة أنه مت تصدير٨١  من النف
ــر خط  ــال عب ــف و٩٧٢ برمي ــون و٥٤٨ ال ملي

ــر ٤ ماليني  ــا، كما مت تصدي ــتان تركي كردس
و٩١٣ الف و٩١٠ براميل عبر الصهاريج.

وأضافت الشركة، أنه مت بيع البرميل الواحد 
من النفط املصدر عبر خط كردستان تركيا 
بسعر ٤٤ دوالرا و٥٨٤ سنت، مشيرة الى أنه 
ــد للنفط املصدر عبر  مت بيع البرميل الواح

الصهاريج بسعر ٣٩ دوالرا و٨٨٣ سنت.
ــم  ــة االقلي ــركة، أن حكوم ــت الش وتابع
ــارات و٨٥٣ دوالر،  ــن ٣ ملي ــر م ــت أكث حقق
الفتة الى أن حكومة االقليم حصلت على 
ــون و٤١٠ الف و١٢٧ دوالرا  ١ مليار و٨١٥ ملي
ــركات  فقط، ودفع املبلغ الباقي ألجور الش

ومستحقات كركوك واملناطق االخرى.

@â¸ÎÖ@paâbÓ‹fl@3@o‘‘y@ÊbnçÖä◊@Z@oÌÏ‹ÌÖ@NN@øaÏ«
2017@Âfl@Ô„br€a@—ñ‰€a@fi˝Å@¡–‰€a@äÌÜñm@Âfl

واشنطن / وكاالت / 
ــي دونالد ترامب،  دعا الرئيس األميرك
ــدل لوقف  ــر الع ــاء، وزي ــس االربع ام
ــي  ــأن التدخل الروس ــق بش التحقي
املاضية  ــة  االميركي ــات  االنتخاب في 
ــن ترامب  ــاة احلرة ع ــورا. ونقلت قن ف
ــف  ــدل وق ــر الع ــى وزي ــه، إن عل قول
ــي  ــأن التدخل الروس ــق بش التحقي

ــورا.وكان الرئيس  ــات ف ــي االنتخاب ف
ــد ترامب أكد، في (١٧  األميركي دونال

ــيا لم يكن لها أي  متوز ٢٠١٨)، أن روس
تأثير على نتائج االنتخابات الرئاسية 
األميركية.وقال ترامب في تصريحات 
ــن لها  ــم يك ــيا ل ــة، إن روس صحافي
ــات  االنتخاب ــج  نتائ ــى  عل ــر  تأثي أي 
ــة مع  ــة، والعالق ــية األميركي الرئاس
روسيا حتسنت وستتحسن أكثر في 

املستقبل.

@Êdíi@’Ó‘zn€a@—”Ï€@fiÜ»€a@äÌãÎ@Ï«ÜÌ@kflaäm
aâÏœ@pbibÇn„¸a@ø@ÔçÎä€a@›ÅÜn€a

وكاالت / 
ــة ارادة النائبة  ــة حرك ــت رئيس قال
ــان الفتالوي ( انني دخلت حليفة  حن
في ائتالف دولة القانون وان هذا خطأ 
ــدام  ــه االع ــتحق علي ــه واس ارتكبت
ــاحات  ــد ان يتم اعدامي في الس والب
 ( ــاص  بالرص ــا  رمي ــس  ولي ــنقا  وش
ــاء متلفز  ــالوي في لق ــت الفت واضاف
ــذي  ال ان  ــة  الفضائي ــيا  اس ــاة  لقن
ــدام على  ــبقها لالع ــرض ان يس يفت
ــس الوزراء  ــذا اخلطأ الكبير هو رئي ه
ــس املكتب  ــادي النه رئي ــدر العب حي
ــوة وهو  ــزب الدع ــي ح ــي ف السياس
الشخص رقم واحد فيه مع املالكي 

ــي تصريحاتها  ــالوي ف ــدت الفت واك
ــة  ــال بادي ــات االنفع ــة وعالم الالفت
ــادي يجب ان  ــى محياها ( ان العب عل
ــي العالق  ــي وكذلك عل يحاكم قبل
والزهيري وطارق جنم وخضير اخلزاعي 
ــع  م ــوا  كان ــم  جميعه ــؤالء  ه الن 
ــاءلت  ــي ويدافعون عنه ) وتس املالك
الفتالوي ملاذا هؤالء اليؤخذون بجريرة 
ــة كبيرة عليهم  ــأ وتعتبر مثلب اخلط
بينما انا شخصيا مستقلة ودخلت 
ــون الدفع ثمن  ــالف دولة القان في ائت
ــالف وان ادافع  ــذا االئت ــي له اخالص
عنهم واتبنى متبنياتهم ليس الجل 
ــي كنت اؤمن بان  دولة القانون ولكن

ــتحقق  ــي التي س ــة ه ــذه الكتل ه
ــي انتخبتني  ــاس الت ــات الن طموح
ــم اعد  ــي فل ــي وناخب ــا رمتن ولكنه
ــؤالء الناخبني ولم  ــيئا له ــق ش احق

استفد من اصواتي .

@Ô€ÏÅÖ@d�®@b‘‰ë@‚aÜ«¸a@’znça@Z@âb„Î@å–‹nfl@âaÏy@ø@Î˝n–€a
@ÊÎäÅeÎ@Öbj»€a@Ÿ€ài@?‘jéÌ@Êa@kØ@Âÿ€@\ÊÏ„b‘€a@Ú€ÎÖ^@ø@Ú–Ó‹y

ــون  ــابقني يغلق ــواب الس ــني والن ــض السياس بع
هواتفهم او يوصدون ابوابهم عندما يكون املتصل 
ــة ولكن عندما  ــة عراقية محلي ــارق صحيف او الط

ــون  ــة يفتح ــعودية او قطري ــة س ــون الصحيف تك
ــة ابواب» فهل اصبحت  ــة ويالت» عفوا «اربع «اربع

الصحافة الوطنية « كخه» يابعض ساستنا؟.

_@ÚçbçbÌ@\ÈÇ◊^@ÚÓ‹0a@Úœbzñ€a@ozjïa@›Á
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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  

البينة الجديدة / وكاالت
ــي محافظة صالح الدين تلقوا تهديدات  ــرت صحيفة خليجية امس االربعاء ان عددا من نازح ذك
ــلت. ونقلت صحيفة  ــارت الى ان جهود اعادة ابناء جرف الصخر فش ــرة باملغادرة، فيما اش مباش
ــى مناطقهم في  ــن النازحني العائدين إل ــدداً كبيراً م ــدر امني قوله ان ع ــد عن مص ــي اجلدي العرب
ــرة تطالبهم باملغادرة أو االستهداف. واضاف املصدر الذي طلب  صالح الدين تلقوا تهديدات مباش
ــمه، ان «اجلماعات التي تهدد هؤالء النازحني يحملونهم مسؤولية احتالل  ــف عن اس عدم الكش
ــض املنازل الواقعة  ــي منتصف عام ٢٠١٤»، موضحا ان «بع ــة من قبل داعش ف ــات العراقي احملافظ
ــادرة، قبل فوات  ــدد أصحابها وطلبت منهم املغ ــتهداف، وه ــدن صالح الدين تعرّضت لالس ــي م ف
ــفت مصادر حكومية وأخرى قبلية عراقية، في بغداد وبابل عن فشل  األوان». من جهة اخرى، كش
ــماح لسكان مدينة  ــائرية مختلفة تهدف حملاولة الس ــيون وشخصيات عش جهود قادها سياس
ــع مليون عراقي عامهم الرابع في اخمليمات  ــرف الصخر بالعودة إلى منازلهم. وميضي أكثر من رب ج
ومعسكرات النزوح، رغم حترير قضاء جرف الصخر من قبضة داعش نهاية عام ٢٠١٤. وقال مسؤول 

رفيع للعربي اجلديد، إنه مت تشكيل وفد وساطة سياسي وقبلي للتحرك من اجل عودة.

بغداد  / البينة الجديدة
ــدي املتحدث  ــالح العبي نفى ص
ــدري  ــار الص ــم التي ــم زعي باس
ــس االربعاء ان  مقتدى الصدر ام
تكون لدى الصدر رغبة في حتويل 
حتالف سائرون الى كتلة معارضة 
ــة،  ــة املقبل ــدورة البرملاني ــي ال ف
ــة  ــك باحملاصص ــدا التمس منتق
ــم املناصب  ــية وتقاس السياس
ــزاب. وقال  ــل الكتل واالح من قب
العبيدي ان «تأويل البعض بشأن 
ــة  ــى املعارض ــائرون ال ــاب س ذه
ــمعناه كثيرا، ولكن ال صحة  س
ــى ان االطراف  ــه، بل انه يدل عل ل
ــأن يذهب  ــا ب ــن امانيه ــر ع تعب
ــائرون الى املعارضة وال  حتالف س
ــة املقبلة  ــة احلكوم يتولى رئاس
ــني ان «آلية  ــارك فيها». وب او يش
ــة  املقبل ــة  احلكوم ــكيل  تش
ــب ان  ــدر يج ــا الص ــي يريده الت
ــلبيات  تكون متجاوزة لكل الس
السابقة، وكلما استطعنا جتاوز 
ــروع  ــلبيات كلما كان املش الس

ــه مضمون». ــرع وجناح اداؤه اس
ولفت الى ان «النقاط االساسية 
ــبقا هي  ــرنا اليها مس التي اش
ــم  وتقاس ــة  احملاصص ــادرة  مغ
ــول ملكاً  ــب لكي ال تتح املناص
ــا  وايض ــزب،  للح او  ــخص  للش
موضوع احملاصصة الطائفية في 
ــات الدولة يجب جتاوزه». مؤسس
واكد العبيدي ان «بعض الشروط 

ــم ينص  ــا الصدر ل ــي طرحه الت
عليها الدستور ولكنها تساهم 
ــة،  للحكوم ــل  افض اداء  ــي  ف
ــس  رئي ــح  يرش ال  ان  ــألة  كمس
احلكومة في االنتخابات املقبلة». 
ــكلة تكمن بأن  واضاف ان «املش
ــس احلكومة عندما  ــوزراء ورئي ال
ــات يوظفون  ــحون لالنتخاب يرش
ــات  ــم من مؤسس ــا لديه كل م

ودوائر دولة في خدمة ترشيحهم 
ــذا  وه ــم،  وحزبه ــخصي  الش
ــات واالموال  ــف البلد الطاق يكل
ويجب ان يكون هناك اتفاق على 
عدم دخوله االنتخابات املقبلة». 
ــي  ــروط الت ــى ان «الش ــار ال واش
ــتورية، مثل  ــا الصدر دس طرحه
ــية  ــنم مزدوجي اجلنس عدم تس
ــألة  ــة، ومس ــب احلكومي املناص
ــون  يك وأن  ــزب  والتح ــة  احلزبي
مستقال واداؤه خدميا بعيدا عن 
امليول الشخصية الن هذه االمور 
ــه  وتعرض ــب  املنص ــتهلك  تس
ــزب، وهذا ما  ــزاز من قبل احل لالبت
ــي حزب  ــدى االخوة ف ــاه ل وجدن
ــم  ــث ان كل كالمه ــوة حي الدع
ــاء منصب رئيس  ينصب على بق
ــوة». ونبه  ــد الدع ــوزراء حتت ي ال
ــروط التي  العبيدي الى ان «الش
وضعها الصدر ال تقلل من فرص 
ــل على  ــات ب ــكيل التحالف تش
ــود الى حتالفات  العكس لرمبا تق

اقوى وارصن».
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بغداد / البينة الجديدة
ــة اجلمهورية انها  ــادي التركماني فوزي أكرم ترزي رئاس اعتبر القي
أصبحت مبثابة ملك «طابو» للكرد. وقال ترزي ان «التركمان قومية 
ــذ ٢٠٠٣ بالغنب والتهميش  ــعر من ــية ثالثة في العراق، ونش أساس
ــة  ــة املركز». مبينا ان «رئاس ــندان االقليم ومطرق ــوع بني س والوق
ــي متثيل  ــو} للكرد بداع ــا {طاب ــكا صرف ــت مل ــة اصبح اجلمهوري
ــي االنتخابات حصل في  ــرزي ان «أكبر تزوير ف ــة». وأضاف ت القومي
ــكوك في ان تكون احملافظة صفقة في  كركوك، ولدينا مخاوف وش
ــايش  ــمركة واالس ــكيل احلكومة املقبلة». وحول عودة البيش تش
ــد في  ــوات ال توج ــذه الق ــال «ان ه ــرزي قائ ــح ت ــوك أوض ــى كرك ال
ــى ان «خروجها  ــيرا ال ــتور وهناك فقط حرس لإلقليم»، مش الدس
ــتور»، الفتا الى  ــف للدس ــتان الثالث مخال ــن محافظات كردس ع
ــلطة االحتادية  ــا «مدينون للقوات االحتادية في فرض االمن والس انن
مبحافظة كركوك ومناطق كانت حتتلها أحزاب كردية». واردف قائال 
انه «ال يوجد لدينا استحقاق قومي في احلكومات املتعاقبة، وليس 
ــب ان يكون هناك  ــوك؛ لكن يج ــب تعجيزية في كرك ــا مطال لدين
ــتفراد اي طرف  ــروات وعدم اس ــم عادل للث ــلمي وتقاس تعايش س
ــكيل احلكومة املقبلة  ــوارد»، رافضاً اي مفاوضات لتش بالقرار وامل
على حساب كركوك أو عودة البيشمركة الى احملافظة. وزاد القيادي 
ــه ووزارات  ــة اجلمهورية او نائب ــح منصب رئاس ــي ان «من التركمان
ــروع، فنحن نريد التعامل مع املواطن  ــيادية للتركمان حق مش س
التركماني كمواطن له حقوق وممثل في السلطة والتمثيل الوزاري 
ــه حتى صحيفة او اذاعة واحدة متثل  فاملكون التركماني ليس لدي

هذا املكون وتدافع عنه».

البصرة / البينة الجديدة
حتدث رئيس احلكومة التنفيذية في البصرة 
ــي،  ــر العيدان ــعد عبداالمي ــدس أس املهن
ــة املواطن البصري وما يعانيه من تدن  بلغ
ــتوى اخلدمات، لم يتكلم بلسان  في مس
ــم اوقاته ما  ــؤول الذي يقضي معظ املس
ــني األروقة واجلدران، من هذا املنطلق كان  ب
« العيداني» صريحا للغاية في حديثه مع 
ــث أكد أحقية  ــاة BBCW العاملية، حي قن

ــروعة،  ــا مطالبها املش ــرة في نيله البص
ــلمية التي  ــا املظاهرات الس التي اكدته
ــة االخيرة،  ــاء احملافظة في اآلون عمت أرج
ــرة، أن مدينة البصرة  ــني محافظ البص وب
هي األكثر تضحية وسخاء من أجل العراق 
ــكل «مرارة» هي األقل  ووجوده، ولكنها وب
نصيبا من االستحقاق، وهذا بدوره نتيجة 
ــر واقعية،  ــات محلية واحتادية غي سياس
ــية هنا  فالتجاذبات والصراعات السياس

ــن البصري،  ــع فاتورتها املواط وهناك يدف
وما وصل إليه التدني في مستوى اخلدمات   
ــك، وحول  ــوس على ذل ــل قاطع وملم دلي
التظاهرات التي شهدتها احملافظة مؤخرا 
ــي»: إن ما حدث  ــدس «العيدان ــال املهن ق
ــة جعلت  ــات خاطئ ــو نتيجة لسياس ه
ــن التذمر واليأس،  ــن يعيش حالة م املواط
ــي اخلدمات و عدم توفير فرص العمل  لتدن
ــتوري،  ــو مطلب دس ــه و ه ــني عن للعاطل

ــروعة  ــي مطالبهم املش ــن معهم ف ونح
ــي الوقت  ــا، ولكننا ف ــى يتم حتقيقه حت
ــد بالعبث والتخريب  ــمح ألح ذاته لن نس
باملمتلكات العامة واملساس بأمن الدولة 
وهيبتها، من هنا ندعوا احلكومة االحتادية 
إلى الوفاء بتعهداتها التي قطعتها على 
ــها مؤخرا جتاه البصرة بشكل عام،  نفس
ــذه املدينة املعطاء  ــاء بررة له ونحن كابن
ــة  القادم ــة  للمرحل ــد  نتوح ان  ــا  علين

ــرات  التغي ــن  م ــد  املزي ــهد  ستش ــي  الت
اإلستراتيجية  والظروف املالئمة التي من 
ــتأخذ البصرة دورها الطبيعي  خاللها س
ــتويني السياسي واالقتصادي. وعلى املس
ــظ البصرة مع  ــار إلى أن حديث محاف يش
ــاول العديد من امللفات  القناة املذكورة تن
ــا البطالة والكهرباء وملف  وفي مقدمته
ــدي األكبر في  ــه بالتح ــذي وصف املياه ال

املرحلة املقبلة.

«BBCW» في حوار متلفز وصريح مع قناة
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بغداد / البينة الجديدة
ــف الفتح عامر الفايز امس األربعاء وجود  رجح القيادي في حتال
ــدر العبادي،  ــس الوزراء حي ــة بتجديد والية رئي ــة“ أميركي ”رغب
مؤكدا أنها غير مصرة عليه بسبب ”كثرة االصدقاء“ في العراق.

وقال الفايز إن ”الواليات املتحدة األميركية قد تكون لديها رغبة 
ــة لكنها في  ــادي والية ثاني ــوزراء حيدر العب ــح رئيس ال ــي من ف
نفس الوقت ليست مصرة عليه“، مشيرا إلى أن ”لدى واشنطن 
ــها  ــتطيع احراج نفس ــراً غير العبادي لذلك ال تس ــاء كث اصدق
ــاف الفايز أن ”ما حتدثت به صحيفة  ــح معني“. وأض بفرض مرش
ــركان العبادي  ــأن فرض األمي ــعودية بش ــط الس ــرق األوس الش
ــون بالونات“، مؤكدا ”عدم قدرة أميركا على فرض  بالقوة قد تك

شيء من هذا القبيل ألنه شأن عراقي».

وكاالت / البينة الجديدة
ــف الدولي بريت  ــاص للتحال ــس األمريكي اخل ــوث الرئي ــال مبع ق
ماكغورك امس االربعاء إن االجتماع بني رئيس الوزراء حيدر العبادي، 
ورئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، خطوة لتعزيز 
التعاون االمني واالقتصادي بني اجلانبني. ورحب ماكغورك باللقاء، 
ــابه في تويتر إن ”هذه احملادثات تهدف لتعزيز األمن  وقال على حس
ــتنادا الى الدستور“. واضاف تعليقا على  والتعاون االقتصادي اس
ــات، التي جرت بني  ــة املتوقعة ان ”احملادث ــج املباحثات القريب نتائ
الزعيمني ببغداد، تعتبر حاسمة لضمان الهزمية الدائمة لتنظيم 
ــرى العبادي  ــا». وأج ــات املواطنني جميع ــة متطلب ــش وتلبي داع
ــا لبيان من  ــاورات في ملفات عدة وفق ــي بغداد، مش ــي ف والبارزان
ــاء فيه ايضا أن اجلانبني أكدا ”اهمية التواصل  مكتب العبادي، ج
ــد ان تضافرت  ــترك بع ــادل احلوار مبا يعزز العمل الوطني املش وتب
ــر البيان أن  ــى عصابات داعش». وذك ــود في حتقيق النصر عل اجله
لقاء البارزاني – العبادي شهد ”تقارب وجهات النظر“ جتاه معاجلة 
ــير قدما  ــالد واملرحلة املقبلة والس ــي تواجهها الب التحديات الت
ــعب العراقي  ــكيل احلكومة القادمة مبا يحقق مطالب الش لتش

في دعم االقتصاد واالعمار وتقدمي اخلدمات وخلق فرص عمل.

عقب لقاء البارزاني والعبادي
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إعــــــــــــالن 
ــل اِّـدعي (علي عبعوب  ــاًء على الدعوى اِّـقامة من قب بن
ــن (الالمي) اُّـ  ــب) م ــب (تبديل لق ــذي يطل ــعود) ال مس
(الخفاجي) فعلى من لديه اعرتاض مراجعة هذه اِّـديرية 
ــه سوف تنظر هذه  خالل مدة أقصاها (١٥) يوماً وبعكس
ــادة (٢٢) من قانون  ــة َّـ الدعوى وفق احكام اِّـ اِّـديري

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

هيثم فاضل عباس
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات 

واالقامة العامة / وكالة

إعــــــــــــالن
ــي (كاظم لفته  ــوى اِّـقامة من قبل اِّـدع ــاًء على الدع بن
ــن (الكيمي) اُّـ  ــذي يطلب (تبديل لقب) م ــد علي) ال عب
(العبودي) فعلى من لديه اعرتاض مراجعة هذه اِّـديرية 
ــه سوف تنظر هذه  خالل مدة أقصاها (١٥) يوماً وبعكس
ــادة (٢٢) من قانون  ــة َّـ الدعوى وفق احكام اِّـ اِّـديري

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

هيثم فاضل عباس
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات 

واالقامة العامة / وكالة

إعــــــــــــالن 
ــل اِّـدعي (صالح ذياب  ــى الدعوى اِّـقامة من قب بناًء عل
ــن (الرفيعي) اُّـ  ــب) م ــب (تبديل لق ــذي يطل ــت) ال جح
ــرتاض مراجعة هذه اِّـديرية  ــي) فعلى من لديه اع (اِّـول
ــه سوف تنظر هذه  خالل مدة أقصاها (١٥) يوماً وبعكس
ــادة (٢٢) من قانون  ــة َّـ الدعوى وفق احكام اِّـ اِّـديري

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

هيثم فاضل عباس
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات 

واالقامة العامة / وكالة

إعــــــــــــالن
ــن قبل اِّـدعي (احمد خضري  ــاًء على الدعوى اِّـقامة م بن
ــن (الدويجي) اُّـ  ــب) م ــب (تبديل لق ــزة) الذي يطل حم
(العقابي) فعلى من لديه اعرتاض مراجعة هذه اِّـديرية 
ــه سوف تنظر هذه  خالل مدة أقصاها (١٥) يوماً وبعكس
ــادة (٢٢) من قانون  ــة َّـ الدعوى وفق احكام اِّـ اِّـديري

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

هيثم فاضل عباس
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات

واالقامة العامة / وكالة 

إعــــــــــــالن 
ــى الدعوى اِّـقامة من قبل اِّـدعي (خضري عباس  بناًء عل
حسن) الذي يطلب (اضافة لقب) من (فراغ) اُّـ (الدلفي) 
فعلى من لديه اعرتاض مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة 
ــوف تنظر هذه اِّـديرية  ــه س أقصاها (١٥) يوماً وبعكس
ــن قانون البطاقة  ــق احكام اِّـادة (٢٢) م َّـ الدعوى وف

الوطنية رقم (٣) لسنة (٢٠١٦). 
اللواء

هيثم فاضل عباس
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات 

واالقامة العامة / وكالة

إعــــــــــــالن
ــعد ذياب  ــوى اِّـقامة من قبل اِّـدعي (س ــاًء على الدع بن
ــن (الرفيعي) اُّـ  ــب) م ــب (تبديل لق ــذي يطل ــت) ال جح
ــرتاض مراجعة هذه اِّـديرية  ــي) فعلى من لديه اع (اِّـول
ــه سوف تنظر هذه  خالل مدة أقصاها (١٥) يوماً وبعكس
ــادة (٢٢) من قانون  ــة َّـ الدعوى وفق احكام اِّـ اِّـديري

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

هيثم فاضل عباس
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات

واالقامة العامة / وكالة 

إعــــــــــــالن 
ــي (علي حمزة  ــوى اِّـقامة من قبل اِّـدع ــاًء على الدع بن
عبد) الذي يطلب (اضافة لقب) من (فراغ) اُّـ (الحسيني) 
فعلى من لديه اعرتاض مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة 
ــوف تنظر هذه اِّـديرية  ــه س أقصاها (١٥) يوماً وبعكس
ــن قانون البطاقة  ــق احكام اِّـادة (٢٢) م َّـ الدعوى وف

الوطنية رقم (٣) لسنة (٢٠١٦).
اللواء

هيثم فاضل عباس
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات 

واالقامة العامة / وكالة

إعــــــــــــالن 
ــرحان ذياب  بناًء على الدعوى اِّـقامة من قبل اِّـدعي (س
ــن (الرفيعي) اُّـ  ــب) م ــب (تبديل لق ــذي يطل ــت) ال جح
ــرتاض مراجعة هذه اِّـديرية  ــي) فعلى من لديه اع (اِّـول
ــه سوف تنظر هذه  خالل مدة أقصاها (١٥) يوماً وبعكس
ــادة (٢٢) من قانون  ــة َّـ الدعوى وفق احكام اِّـ اِّـديري

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

هيثم فاضل عباس
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات 

واالقامة العامة / وكالة

إعــــــــــــالن
ــي (علي خضري  ــوى اِّـقامة من قبل اِّـدع ــاًء على الدع بن
ــن (الدويجي) اُّـ  ــب) م ــب (تبديل لق ــزة) الذي يطل حم
(العقابي) فعلى من لديه اعرتاض مراجعة هذه اِّـديرية 
ــه سوف تنظر هذه  خالل مدة أقصاها (١٥) يوماً وبعكس
ــادة (٢٢) من قانون  ــة َّـ الدعوى وفق احكام اِّـ اِّـديري

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

هيثم فاضل عباس
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات

واالقامة العامة / وكالة 

إعــــــــــــالن 
ــدهان  بناًء على الدعوى اِّـقامة من قبل اِّـدعي (ماهر ش
صنكر) الذي يطلب (تبديل اسم ابنه القاصر) من (االكرب) 
ــه اعرتاض مراجعة هذه  ــي االكرب) فعلى من لدي اُّـ (عل
ــوف  ــه س اِّـديرية خالل مدة أقصاها (١٥) يوماً وبعكس
ــق احكام اِّـادة (٢٢)  ــر هذه اِّـديرية َّـ الدعوى وف تنظ

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

هيثم فاضل عباس
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات 

واالقامة العامة / وكالة

إعــــــــــــالن 
بناًء على الدعوى اِّـقامة من قبل اِّـدعي (مكطوف ذياب 
ــن (الرفيعي) اُّـ  ــب) م ــب (تبديل لق ــذي يطل ــت) ال جح
ــرتاض مراجعة هذه اِّـديرية  ــي) فعلى من لديه اع (اِّـول
ــه سوف تنظر هذه  خالل مدة أقصاها (١٥) يوماً وبعكس
ــادة (٢٢) من قانون  ــة َّـ الدعوى وفق احكام اِّـ اِّـديري

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

هيثم فاضل عباس
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات

واالقامة العامة / وكالة 

إعــــــــــــالن
ــوى اِّـقامة من قبل اِّـدعي (محمد خضري  بناًء على الدع
ــن (الدويجي) اُّـ  ــب) م ــب (تبديل لق ــزة) الذي يطل حم
(العقابي) فعلى من لديه اعرتاض مراجعة هذه اِّـديرية 
ــه سوف تنظر هذه  خالل مدة أقصاها (١٥) يوماً وبعكس
ــادة (٢٢) من قانون  ــة َّـ الدعوى وفق احكام اِّـ اِّـديري

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

هيثم فاضل عباس
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات

واالقامة العامة / وكالة 
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  بغداد / البينة اجلديدة
أن ١٧ مليون مواطن استفادوا  األربعا،  املناطق احملررة امس  إعمار  أعلن صندوق 
من مشاريع إعادة إعمار هذه املناطق، مبيناً أن مشاريع البنى التحتية التي مت 

تنفيذها بلغت ١٥٢ مشروعا.
مجموع  إن  صحفي  مؤمتر  في  رشيد  حسن  دارا  الصندوق  مدير  معاون  وقال 
املشاريع التي مت تنفيذها خالل عام ٢٠١٨ في املناطق احملررة من تنظيم داعش 
بلغ ١٥٠ مشروعاً منها ٣٩ مشروعا استثماريا، و١١١ مشروعا تشغيليا.وأشار 
رشيد، إلى أن مجموع ما استفاد من جميع املشاريع املنفذة في املناطق احملررة 
البنى  مشاريع  أن  مواطن.وأضاف،  مليون   ١٧ بلغ  االن  ولغاية   ٢٠١٤ عام  منذ 
التحتية التي مت تنفيذها من قبل الصندوق في املناطق احملررة بلغ ١٥٢ مشروعا، 
مبيناً أن املشاريع التي يتم تنفيذها ال تشمل فقط البناء وامنا حتى التواصل 

االجتماعي وارجاع العالقات االجتماعية بني الناس.

بغداد / البينة اجلديدة
ــود الربيعي امس  ــم عصائب اهل احلق محم ــد املتحدث باس  أك
ــق املتنازع عليها  ــرد بعودتهم إلى املناط ــروط الك األربعاء أن ش
ــتركة بني  غير قابلة للتنفيذ.وقال الربيعي ، إن ”التفاهمات املش
ــية بشأن تشكيل الكتلة  الوفود الكردية وبقية الكتل السياس
ــروط الكرد  ــتمرة ونحن نراها ايجابية“.وأضاف أن ”ش األكبر مس
ــن تنفيذها  ــازع عليها ال ميك ــى املناطق املتن ــأن عودتهم إل بش
ــتور والقانون وبالتالي أغلب  ــبب خروجها عن سياقات الدس بس
ــية متفقة متاماً على أن هذه املناطق هي عراقية  الكتل السياس
ــح الربيعي, أن ”أي  ــة للتنفيذ“.وأوض ــروط غير قابل وان هذه الش
ــهم بترطيب  ــارة لوفد كردي إلى بغداد مرحب بها لكونها تس زي
ــتورية فهنا  ــروط غير دس األجواء لكن أن تخرج هذه الزيارات بش

يجب الوقوف عندها ومنع تنفيذها“.
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 متابعة / البينة اجلديدة
األوسط“  ــرق  ”الش كشفت صحيفة 
ــعودية امس األربعاء عن ضغوط  الس
ــدات أميركية متارس ضد اطراف  وتهدي
ــات املتحدة  ــل الوالي ــن قب ــة م عراقي
ــأن اعتبار رئيس الوزراء  األميركية بش
ــحا وحيداً  ــي حيدر العبادي مرش احلال
ــة احلكومة املقبلة، مشيرة إلى  لرئاس
أن واشنطن هددت بجعل بعض القوى 

واالشخاص حتت طائلة العقوبات.
ــن  ــر ع ــي تقري ــة ف ــت الصحيف ونقل
ــه، إن ”الواليات  ــي قول ــي عراق سياس
ــا  أطراف ــت  أبلغ ــة  األميركي ــدة  املتح
ــد  ــا الوحي ــة أن خياره ــة مهم عراقي
ــوزراء  ــو رئيس ال ــة احلكومة ه لرئاس
احلالي حيدر العبادي بصرف النظر عن 
ــون معه ومن  ــم الكتلة أو من يك حج

يخرج ومع من ينضم لتحالفه”.
وأضافت أن ”بعض الرسائل األميركية 
ــة حتذير من  ــة وحتمل لغ ــدت ملغوم ب
ــخصيات  أن إصرار كتل أو أحزاب أو ش
ــر مقبولني  ــحني آخرين غي ــى مرش عل
ــت  ــم حت ــن أن يجعله ــا، وميك أميركي
ــة كقوى  ــات األميركي ــة العقوب طائل

ــذا مرتبط  ــا أن ”ه ــخاص“، مبين وأش
إلى حد كبير بتطور الصراع األميركي 
ــرض العقوبات  ــد ف ــي وتصاع – اإليران
ــث إن اإلدارة األميركية  ــران، حي على إي
ــق أطرافا عراقية وليس الدولة  قد تلح

العراقية بالعقوبات”.
ــاك  ــى أن ”هن ــة إل ــارت الصحيف واش
ــحني آخرين غير العبادي ومنهم  مرش
ــري زعيم الفتح لكن يبدو  هادي العام
ــي ظل اإلصرار األميركي  أن حظوظه ف
ــك طبيعة النظرة  على العبادي وكذل
ــا  ــه قريب ــري بوصف ــة للعام األميركي
ــل حظوظه“،  ــن أن تقل ــران ميك من إي
ــوية أو  ــحي التس ــة إلى أن ”مرش الفت
ــتقلني لم يحسم أمر  املرشحني املس
ــي بالونات من  ــا ه ــم بعد وإمن أي منه
ــواء لترجيح كفة  ــة س ــات معين جه

طرف أو حرقه لصالح طرف آخر”.
ــا، أن  ــي تقريره ــة ف ــدت الصحيف وأك
ــاء  ــي تنصيب رؤس ــب األكبر ف ”الالع
ــة منذ عام ٢٠٠٣ وإلى  الوزارات العراقي
ــون“، مبينة أنهم  ــم األميركي اليوم ه
ــراد باختيار  ــرة اإلنف ــذه امل ــدون ه ”يري

رئيس الوزراء املقبل“.

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

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

 بغداد / البينة اجلديدة
ــس األربعاء عن  ــة ام ــت وزارة اخلارجي أعلن
املباشرة بتسلم نسخ من البراءة القنصلية 
للدول التي لها قنصليات عاملة في اقليم 
ــوزارة  ــم ال ــدث باس ــتان.وقال املتح كردس
ــم في وزارة  أحمد محجوب ، إن دائرة املراس
اخلارجية العراقية باشرت بتسلم نسخ من 
البراءة القنصلية للدول التي لها قنصليات 
ــتان لبدء مهامهم  عاملة في اقليم كردس
اجلديدة في االقليم الول مرة بعد ٢٠٠٣.وفي 
صعيد ذي صلة أصدرت وزارة اخلارجية امس 
ــا تنقلته مواقع  ــأن م األربعاء توضيحا بش
الكترونية حول حتقيق الشرطة البريطانية 
ــفير العراقي في لندن على خلفية  مع الس
ــفارة، معتبرة أن  ــة بالس ــود مبالغ مالي وج
”استهداف“ بعض السفراء بتهم متعددة 
ــة  ــة تأتي ضمن احملاوالت املسيّس ومختلق
للنيل من ”االجنازات“.وذكر بيان للوزارة ، أنه 
”تناقلت بعض املواقع اإللكترونية املعروفة 
ــار  ــا التلفيقي والتي حتاول االنتش بنهجه
عبر فبركة االخبار جملة مغالطات تسيء 
ــفراء  ــتهدف س ــة وتس ــى وزارة اخلارجي ال

ــية  ــي بعثاتنا الدبلوماس ــي العراق ف وممثل
ــمعة  ــتهداف لس والتي هي بالنتيجة اس
ــن النجاحات  ــل م ــة للني ــراق ومحاول الع
ــنوات  ــية التي حتققت في الس الدبلوماس

االخيرة“.
وأضاف البيان، أن استهداف بعض السفراء 
ــذه األيام تأتي  ــددة ومختلقة ه بتهم متع

ــل من هذه  ــة للني ــن احملاوالت املسيّس ضم
اإلجنازات ومنها ما نشر بحق شخص السيد 
ــفير جمهورية العراق في لندن عبر خبر  س
مفبرك وغير صحيح بتاتاً حيث ادعى احد 
ــرطة البريطانية حتقق  هذه املواقع (ان الش
مع السفير الدكتور صالح التميمي لوجود 

مبالغ مالية في السفارة)“.
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  بغداد / البينة اجلديدة
ــالف الفتح محمود  اكد عضو ائت
الربيعي، امس االربعاء، أن ائتالفه 
ــر املرجعية  ــيضيف الى معايي س
ــوزراء املقبل  ــخصية رئيس ال لش
ــا رجح عدم  ــرى، وفيم معايير أخ
ــوزراء احلالي  مطابقتها لرئيس ال
ــح  ــادي، أكد أن مرش ــدر العب حي
حتالف الفتح لشغل املنصب هو 

رئيسه هادي العامري.
وقال الربيعي ، إن الوضع احلكومي 
ب العراق من سيئ الى اسوأ طيلة 
السنوات السابقة، وهناك فشل 
ــى  ــيطر عل ــاد س ــاق وفس واخف

ــبب  ــا تس ــة م ــات الدول مؤسس
التنفيذية عن  ــلطة  الس ــز  بعج
ــات للمواطنني، وما  ــر اخلدم توفي

ــبقها من اخفاقات على شتى  س
ــة  واالقتصادي ــة  اخلدمي ــن  امليادي
ــيرا  ــة، مش ــية واالمني والسياس

ــوة  ــة بق ــول املرجعي ــى أن دخ ال
خالل خطبتها االخيرة اعاد الينا 
ــا التي  ــز بخطبته ــا املمي دخوله
ــاد الكفائي  ــا الى اجله دعت فيه
ضد زمر داعش االرهابية حني كان 

البلد على هاوية السقوط.
ــاف الربيعي، أن هناك معايير  واض
ــى  ال ــة  اضاف ــا  وضعه ــيتم  س
ــي وضعتها املرجعية  املعايير الت
ــخصية رئيس مجلس الوزراء  لش
ــد ان حيدر العبادي  املقبل، واعتق
قد ال تنطبق عليه الكثير من تلك 

املعايير.

  بغداد / البينة اجلديدة
فؤاد  اجلمهورية  رئيس  اعرب 
معصوم، امس االربعاء، عن امله ان 
على  بالعمل  الداخلية  وزارة  تقوم 
مكونات  بني  السالم  واحالل  األمن 
الداخلية  وزير  اكد  فيما  كركوك، 
قاسم االعرجي حرص الوزارة على 
يحقق  مبا  الوطني  دورها  مواصلة 
القانون. على  ويحافظ  األمن 
رئيس  ان  معصوم  مكتب  وقال 
استقبل  معصوم  فؤاد  اجلمهورية 
قاسم  الداخلية  وزير  امس،  ظهر 
الوكالء  من  عدد  يرافقه  األعرجي 
الوزارة،  في  واملستشارين  والقادة 
بالوزير  رحب  معصوم  ان  مبينا 

بالتضحيات  واشاد  الوزارة  وأركان 
الكبيرة التي قدمتها الداخلية من 
أجل أمن واستقرار العراق واحلفاظ 
على احلريات والسالم.واكد معصوم 
الدور  «أهمية  على  البيان  خالل 
الذي ميكن أن تضطلع به الوزارة في 
تعزيز االستقرار واألمن ومبا يتطلب 
تعزيز اجلهود في هذا اجملال»، معربا 
بالعمل  الوزارة  ان «تقوم  امله  عن 
وروح  التفاهم  وإحالل  األمن  على 
املكونات  مختلف  بني  االنسجام 
في مدينة كركوك ألهمية املدينة 
إدامة االستقرار واحلفاظ على  في 
لصالح  املتحققة  املكتسبات 

جميع العراقيني».

«حرص  االعرجي  شدد  جانبه،  من 
الوزارة على مواصلة دورها الوطني 
ويحافظ  األمن  يحقق  مبا  املسؤول 
حتقيق  في  ويساعد  القانون  على 

واالستقرار  األمن  وبسط  العدالة 
في جميع مناطق العراق لتسهيل 
تقدمي اخلدمات للمواطنني من خالل 

الدوائر اخملتصة».

›‡»€bi@ÚÓ‹ÅaÜ€a@‚Ï‘m@Êc@Ôuä«¸a@Èˆb‘€@fi˝Å@›fldÌ@‚Ïñ»fl
@⁄Ï◊ä◊@ø@@‚˝é€a@fi˝yaÎ@Âfl˛a@Û‹«@

NN@Âÿ€Î@Úñïb0a@Â»‹Ì@›◊
@ÚÌâÏË‡¶a@Úçbˆâ@Z\?üÏ€a@Öb§¸a^@
@Ôçä◊^@ZÔ€bÿ‰ëÎ@NN@b‰€@ÚflÏé™

@Öä◊@÷b‘znça@\èÌä€a

  بغداد / البينة اجلديدة
عن  السابق  النائب  رأى 
حتالف القوى العراقية فارس 
أنه  االربعاء،  امس  الفارس، 
من الصعب ايجاد شخصية 
املواصفات  عليها    تنطبق 
املرجعية  وضعتها  التي 
الدينية لرئيس الوزراء املقبل، 
فيما شدد على ضرورة إيجاد 

هذه الشخصية.
املواصفات  إن  الفارس  وقال 
املرجعية  وضعتها  التي 
مجلس  رئيس  لشخص 
القوة  من  املقبل  الوزراء 
والشجاعة واالستقاللية هي 
مواصفات منوذجية وضرورية 
وضعه  من  البلد  النتشال 

يعيشه،  الذي  املأساوي 
صعبة،  مواصفات  لكنها 
شخصيات  هناك  أن  مبينا 
جدا  ومحصورة  معدودة 
مواصفات  عليها  تنطبق 

املرجعية.
هناك  أن  الفارس،  واضاف 
الغاضب  للشارع  مطالب 
وضعتها  مواصفات  يقابلها 
املرجعية، ونعتقد ان التنازل 
هو  منها  التقليل  او  عنها 
أمر صعب املنال، مشددا أنه 
من الضروري حتقيق الصعب 
تنطبق  شخصية  وايجاد 
عليها املواصفات وقادرة على 

حتقيق مطالب اجلماهير.

@ÚÓñÇë@ÖbØa@k»ñ€a@Âfl@Z@’ibç@kˆb„
ıaâãÏ€a@Úçbˆä€@ÚÓ»uäΩa@¬Îäë@bËÓ‹«@’j�‰m

متابعة / البينة اجلديدة 
أكد االحتاد الوطني الكردستاني، أن  منصب رئاسة اجلمهورية   محسوم له ، وال 
ــعدي أحمد بيره املتحدث الرسمي باسم االحتاد الوطني  نقاش في ذلك . وقال س
ــمه لالحتاد الوطني  ــة اجلمهورية   مت حس في تصريح  صحفي  ان منصب رئاس
ــك  املوضوع غير قابل للنقاش.  وأضاف بيره  ان  األطراف الكردية تصر على  وأن ذل
ــبة ١٧٪  الى حني  اجراء  التعداد   تثبيت حصة االقليم من املوازنة  االحتادية بنس
ــزب الدميقراطي  ــة ، أكد عضو احل ــى صعيد ذي صل ــراق .وعل ــكاني في الع الس
الكردستاني ماجد شنكالي، ان منصب رئاسة اجلمهورية استحقاق كردي. وذكر 
ــة اجلمهورية هي استحقاق للتمثيل الكردي في االنتخابات،  شنكالي ان رئاس
ــة الوزراء  ــيح لرئاس ــرط الترش الفتا الى ان الكالم عن التخلي عن احلزبية كش
ــخصية معينة عن  ــدى الصدر هي ملنع ش ــيد مقت ــروط الس امر غير واقعي وش

رئاسة الوزراء.
ــازع عليها وعودة  ــي إدارة املناطق املتن ــوار ف ــد اللجوء الى احل ــاف نحن نري واض
ــيرا الى ان قيادة مشتركة في املناطق  ــمركة والرواتب وفق الدستور مش البيش

املشتركة كانت موجودة واليوم ال توجد هذه الشراكة.

 بغداد / البينة اجلديدة
قرر مصرف الرشيد، امس االربعاء، زيادة 
 ٥٠ الى  الصغيرة  املشاريع  قرض  مبلغ 

مليونا.وقال   ٣٠ من  بدال  دينار  مليون 
قرر  املصرف  ادارة  إن مجلس   ، املصرف 
الصغيرة  املشاريع  قرض  مبلغ  زيادة 

 (٣٠) من  بدال  مليون   (٥٠) الى  ليصل 
سيكون  املنح  أن  دينار.وأضاف  مليون 
بكفالة موظف حكومي او كفالة زبون 

لديه تسهيالت مصرفية موثقة برهن 
عقار او ضمانة عقارية لطالب القرض 
صالحية  رفع  مؤكداً  املهن،  وخملتلف 

من  بدال  مليون   (٢٠) الى  الفرع  ادارة 
(١٠) ماليني وستنشر التعليمات وآلية 

التقدمي الحقاً.

Ò7Ãñ€a@…ÌâbíΩa@ûä”@Õ‹jfl@ÒÖbÌã@âä‘Ì@ÜÓëä€a@NN@b„ÏÓ‹fl@30@Âfl@¸Üi@âb‰ÌÖ@ÊÏÓ‹fl@50@…”aÏi

املوصل / البينة اجلديدة 
إلى  التابعة  العليل  حمام  حتقيق  محكمة  صدقت 
اعترافات  االحتادية  نينوى  استئناف  محكمة  رئاسة 
ما  في  اشتركت  داعش  تنظيم  من  عناصر  ثمانية 
ا في إعدام  يسمى مجزرة اخلسفة، كما شاركت أيضً
األمنية. القوات  ومنتسبي  املدنيني  من  مواطنًا   ٣٧٠

وقال املتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء األعلى، 
القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان امس إن القوات 
من  وهم  إرهابيني،  ثمانية  على  القبض  ألقت  األمنية 
جنوب  في  التنظيم  أعمال  قيادة  تولوا  واحدة،  عائلة 

املوصل.وأضاف بيرقدار أن املتهمني اعترفوا باشتراكهم 
القوات  بإلقاء منتسبي  (اخلسفة)  ارتكاب مجزرة  في 
األمنية واملدنيني في حفرة كبيرة وعميقة في منطقة 
املتهمني  أن  الرسمي  املتحدث  وأكد  العليل.  حمام 
القوات  من  ومنتسبًا  ا  مدنيًّ  (٣٧٠) إعدام  في  شاركوا 
املوصل،  أهالي  من  شخص   ٤٠٠ واعتقال  األمنية 
عديدة،  جرائم  بارتكابهم  اعترفوا  املتهمني  أن  مبينًا 
اإلجراءات  كل  واتخاذ  ا  قضائيًّ اعترافاتهم  تصديق  ومت 
مكافحة  قانون  من   ٤١ املادة  ألحكام  ا  وفقً بحقهم 

اإلرهاب.

ÒÜyaÎ@Ú‹ˆb«@Âfl@ì«aÎÖ@@H8I@pbœa6«a@’ÌÜñm
Ú–é®a@Òâå©@ø@@bÓ”aä«@H370I@aÏflÜ«a@

وكاالت / البينة اجلديدة
أصدر العاهل املغربي امللك محمد السادس، امس األربعاء، قرارا 
وذكر  بوسعيد من مهامه.  واملالية محمد  االقتصاد  وزير  بإعفاء 
بالغ للديوان امللكي أنه طبقا ألحكام الفصل ٤٧ من الدستور، 
قرر امللك محمد السادس، بعد استشارة رئيس احلكومة، إعفاء 
محمد بوسعيد من مهامه كوزير لالقتصاد واملالية. وأوضح البالغ 
املسؤولية  ربط  إطار تفعيل مبدأ  يأتي في  امللكي  القرار  أن هذا 

باحملاسبة.

@äÌãÎ@›Ó‘Ì@läÃΩa@Ÿ‹fl
ÚÓ€bΩaÎ@Öbñn”¸a

بغداد / البينة اجلديدة
وصفت النائبة السابقة عن ائتالف دولة القانون ، عالية نصيف ،امس األربعاء، وعود رئيس 
الوزراء حيدر العبادي بإصدار الئحة بأسماء السياسيني احملالني إلى هيئة النزاهة والقضاء 
الئحة  إصدار  واألخرى  الفينة  بني  يعلن  ”العبادي  إن  نصيف  املستهلك“.وقالت  بـ“الكالم 
محاربة  لتحقيق  النزاهة  وهيئة  القضاء  إلى  وإحالتهم  الفاسدين  السياسيني  بأسماء 
الفساد إال ان األمر لم يتحقق إلى غاية االن ويبقى مجرد كالم مستهلك إلسكات الشارع 
وإيقاف عملهم لم يحمل وجها  الوزراء  يد  إن ”أمر سحب  إلى  الدينية“، الفتة  واملرجعية 
األداء  في  تقصير  وجود  في حال  الوزراء  ”محاسبة  إن  قانونيا“.وأضافت  أو غطاء  دستوريا 
الوظيفي يجب إن تتم من خالل مجلس النواب“، مستبعدة ”إصدار أوامر بسحب يد وزراء 

جدد في الوقت القادم“.

@ıb8c@Ê˝«hi@Öbj»€a@ÖÏ«Î@Z@—Óñ„
\Ÿ‹Ënéfl@‚˝◊^@ÚÁaå‰€a@µg@¥€b0a
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ــيناريوهات  ــكا ما تفعله من س ــدا على امري ــس جدي     لي
ــتبدالها مبنظومة  ــط القدمية واس ــة لتحطيم اخلرائ عاملي
حدود جديدة وكأنها متارس دور االب على جميع الدول حتى 
ــب الكواكب  ــداث تتوافق كترات ــرائيل . مجموعة االح اس
ــب ومن معه ال يأبهون  ــي التكبر االمريكي ولكن ترام لتنه
ــيطرة والهيمنة تعشش  ملثل هذه التوافقات فالقوة والس
ــارب اهل االرض وينتصر  ــر االمريكي وهو الذي يح في الفك
على سكان الكواكب وهو السوبرمان وكأن مصير البشرية 
مرتبط بالقوة االمريكية حتى في قصص االطفال واالعمال 
ــينمائية جند حضورا قويا للشخصية االمريكية التي  الس
تصارع من اجل اخلير ضد الظالم والشر . ترامب سدد المريكا 
ــف االيام ان امريكا ستتالشى  الضربة القاضية وستكش
ــوى اخلارجية  ــوع محصل الق ــل فمجم ــن الداخ قريبا وم

وتنامي السخط على 
ــن الداخل  احلكومة م
ــة  بزعزع ــة  كفيل
ــرورة  وض ــاعر  املش
ــد الغائب عن  التجدي
ــي  ــر السياس التفكي
االمريكي فمنذ نشوء 
اليوم كان  الى  امريكا 
ــا ثابتا  ــياق تقريب الس
لفرض  ــة  محاول ــي  ف
ــه  ميثل ــذي  ال ــر  الفك
الكاوبوي بشكل الفت 

ــى األصعدة جميعا . حصة العراق من الهوس االمريكي  عل
ــكا و(آخرون)  ــه امري ــذي ضيعت ــذا البلد ال ــي االقوى فه ه
ــهم ونأمل ان األمور  ــيبقى نقمة وكابوسا يدور في رؤس س
تأخذ منحى مختلفا عن مجمل السياق الدرامي لالحداث 
القادمة . االنتقام االمريكي من الشعوب عبر احلكام يجب 
ــي وعلى  ــن اجلانب االمريك ــيء جديد م ــتحدث بش ان يس
ــألة  ــا امريكيا ان تعي هذه املس ــات املهيمن عليه احلكوم
بان تستيقظ واال فان االحداث ستسوقها الى امور ال حتمد 
ــي  ــا . يكفي ان يطلق البعض على نظامه السياس عقباه
ــعب وان االمورد ودفة البلد الذي (يحكمه) بيده  حكم الش
فاخليوط واضحة متاما ولكن اذا لم تستح فافعل ما شئت 
ــام االمريكي  ــون الى النظ ــدن البعض ممن يخضع ــذا دي وه
ــى البلد واجب  ــة اخلارجية فاحلرص عل ــره من االنظم او غي

مقدس تناساه الكثير ممن يدعون السياسة.

lÏ»í€a@Âfl@·‘n‰m@bÿÌäfla

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

القوة والسيطرة والهيمنة 
تعشعش َّـ الفكر االمريكي 
وهو الذي يحارب اهل االرض 
وينتصر على سكان الكواكب وهو 
السوبرمان وكأن مصري البشرية 
مرتبط بالقوة االمريكية

وكانت أول مرة أسمع فيها عن وقوع 
ــا أخبرني أحدهم  ضحايا هي عندم
ــون إلى  ــطني ينتم ــاة ناش عن مأس
الدميقراطية  ــية،  السياس ــا  حركتن
ــنة  ــا ٢٠٢٥. فقد دمرت ألس في أوروب
ــي، ودمرت  ــم في مات ــران منزله الني
ــارع،  ــس الش ــي نف ــرى ف ــازل أخ من
لكنهم متكنوا من النجاة بحياتهم 
على األقل. ولم يقض في هذه النازلة 
ــى  عل ــر  عث ــا  وعندم ــم.  جيرانه إال 
ــي، كانوا  ــي الصباح التال جثثهم ف
ــفل، بينما  في وضع انحناء إلى األس
ــن العمر  ــا البالغة م ــت ابنتهم كان
أربع سنوات في وضع منكمش تدمع 
ــيئة  ــت األخبار الس ــه العني.والزال ل
ــي  ل ــة  صديق ــت  فالزال ــة  متواصل
وزوجها  اللذان  يقطنان بسميثرينز 
ــر ابن  ــن. واضط ــداد املفقودي ــي ع ف
ــه بجرف  ــذي يتواجد منزل ــي، ال عم
ــى مقربة من البحر إلى القفز من  عل

مستوى ٧٠ مترا نحو مياه تتخللها 
ــران  الني ــت  التهم ــا  عندم ــور  صخ
ــد، أنقذه  ــن احلظ، فق ــه. وحلس منزل
ــت  ــخاص الس الصيادون. لكن األش
ــن يقطنون  ــرين اآلخرين الذي والعش
ــلموا  ــاحل، استس ــى نفس الس عل
للدخان والنيران قبل أن يتمكنوا من 
الوصول إلى املاء. وتزامنا مع كتابتي 
لهذا املقال، وصلت حصيلة القتلى 
إلى ٨١ شخص، مع عدد غير محدود 
ــن. تخونني  ــخاص املفقودي من األش
ــا ألقت اليونان اللوم  الكلمات.لطامل
ــن يتعمد إضرام  على االنتهازيني وم

ــى العمالء  ــار واإلرهابيني بل وحت الن
ــبها. ونظرا  ــك يناس ــب ألن ذل األجان
ــار  األخب ــى  عل ــق  احلرائ ــيطرة  لس
ــدم  ــل ع ــؤولون تقب ــادى املس ، يتف
ــلهم في اعتماد  ــتعدادهم وفش اس
ــة  ــة مالئم ــراءات وقائي ــني وإج قوان
ــذا؟ لقد خلف  ــدث ه ــاذا ح وتعزيز.مل
ــاف كميات كبيرة  ــتاء اجل فصل الش
ــببت  من الغابات القاحلة، التي تس
ــران امللتهبة حني  ــتعال الني في اش
وصلت درجة احلرارة إلى ٣٩ درجة (١٢٠ 
ــت) ووصلت قوة الرياح إلى  فاهرنهاي
١٣٠ كيلومترا (٨٠ ميال) في الساعة.  
إال أنه   في يوم اإلثنني األسود ساهم 
الطقس وفشل اليونان املستمر معا 
في حتويل  نيران الغابة إلى نار جهنم 
ــاد اليونان  ــد اقتص ــد اعتم قاتلة.لق
ــوائي وغير  بعد احلرب على عقار عش
ــاؤه في أي مكان  مخطط له  يتم بن
ــي ذلك الوديان  ــي كل مكان (مبا ف وف

ــا يجعلنا، كأي  ــات الصنوبر)، مم وغاب
دولة نامية، معرضني لنيران الغابات 
القاتلة في فصل الصيف وفيضانات 
مفاجئة في فصل الشتاء (في فصل 
ــخصا  ــتاء املاضي، قضى ٢٠ ش الش
ــوت بنيت في  ــوا يقطنون في بي كان

ــي اليونان).ومن  ــر مدينة قدمية ف قع
ــتعداد  ــون عدم اس ــي أن يك الطبيع
ــر في هذا  ــببا آخ ــان الدائم س اليون
الفشل اجلماعي. ونذكر على سبيل 

ــص من  ــي التخل ــلها ف ــال، فش املث
ــت في الغابات  األغصان التي تراكم
ــل  ــي فص ــعة ف ــاحات الواس والس
ــتاء والصيف، أو في بناء منافذ  الش
ــكان في حالة الطوارئ .   لهروب الس
وهناك أيضا لوبيات  تقوم بنشاطات 

ــر قانونية، مثل وضع حاجز لغلق  غي
ــة  ــازل املطل ــط باملن ــاحل احملي الس
ــاض على  ــرض احلف ــى البحر بغ عل
خصوصية الشاطئ. إن شاهدي عيان 
قالوا أثناء تبادلنا للحديث أن العديد 
من الناس أصيبوا بجروح بالغة أثناء 
محاوالتهم اختراق السياج الشائك 
الذي وضعه األغنياء ليفصل بينهم 
ــرا،  آخ ــس  ولي ــرا  البحر.وأخي ــني  وب
ــعور جماعي بالذنب فهذه  هناك ش
الكارثة ما هي إال برهان عن  الكوارث 
ــر  ــببها التغي ــي يس ــة الت الطبيعي
ــريع للمناخ والتي تعاقبنا على  الس
ــرت العادة عندما  ــا. وكما ج أخطائن
تلتهم نيران الغابات اليونان،  تلمح 
ــبب هو إضرام  ــة إلى أن الس احلكوم
ــم أنني ال  ــكل متعمد. ورغ النار بش
أستبعد احتمال ارتكاب جرمية، فأنا 
ــذا التلميح. فلطاملا  ــر مقتنع به غي
ألقت اليونان  اللوم على االنتهازيني 

ــار واإلرهابيني  ــن يتعمد إضرام الن وم
ــالء األجانب ألن ذلك  بل وحتى العم
ــيطرة  احلرائق  ــبها. ونظرا لس يناس
ــؤولون  ــادى املس ــار، يتف ــى األخب عل
ــلهم  ــتعدادهم وفش تقبل عدم اس
ــني  وإجراءات وقائية  في اعتماد قوان

ــه  يلعب دور  ــا.أي  وتعزيزه ــة  مالئم
ــر الذي  ــاط الكبي ــف واإلحب التقش
ــدم فعالية  ــان في ع ــه اليون تعيش
ووكاالت  ــاء  اإلطف ــام  أقس إن  ــرد؟  ال
حماية املواطنني وخدمات اإلسعاف 

ــفيات تعاني من نقص في  واملستش
ــم أن احلرائق لم تكن  ــني. ورغ املوظف
ــو كان لدينا ٣ مرات  ــد حتى ول لتخم
عدد رجال اإلطفاء وطائرات اإلطفاء، 

ال ميكن أن يكون  بلد عانى من ضعف 
ــنوات،  ــر س ــام ملدة عش ــق الع املرف

ــد ومعنوياته  ــه هذا البل ومجتمعات
ــتعداد كاف ملواجهة كارثة  على اس
ــبب تغير  ــورة بس ــح أكثر خط تصب
ــا  عم ــون  الصحفي ــألني  املناخ.يس
ــل  يتدخ ــي  األوروب ــاد  االحت كان  إذا 
ــران  الني أن  ــة  ــاعدة. واحلقيق للمس
ــل  ــان قب ــي اليون ــت ف ــرة كان املدم
ــى  االحتاد األوروبي  وبعد االنضمام إل
ــم  ــورو. ول ــا بالي ــض الدراخم وتعوي
ــيء  ش أي  ــي  األوروب ــاد  االحت ــل  يفع
ملساعدتنا إلخماد النيران، ألن ذلك ال 
يندرج ضمن مهامه والميكنهه حتمل 
مسؤولية اندالع النيران أو استغالل 
ــة الطبيعية   ــع اليوناني للبيئ اجملتم
ــا. ولكن ماال نقاش فيه،  ملدة ٧٠ عام
ــميني  ــة الرس ــني الثالث ــوأن الدائن ه
لليونان  -املفوضية األوروبية والبنك 
ــد  ــدوق النق ــي وصن ــزي األوروب املرك
الدولي- حرموا دولة اليونان من املوارد 
والقدرات التي حتتاجها في مثل هذه 
ــؤال  ــم يحن الوقت إذا (س احلاالت.أل
ــور  ــي) أن تث ــس الصحف ــه نف طرح
ــد لنظام  ــان وتطالب بوضع ح اليون
ــة التقليص من  التقشف ولسياس
ــي تنفقها والتي  حجم امليزانية الت
ــان؟ بالطبع  ــتمرار اليون ــل اس تعرق
أجل! إن كل وقت هو الوقت املناسب 
ــة  ــأن سياس ــي بش ــة الثالث ملواجه
ــل من حركتها  ــف التي تش التقش
ــات االجتماعية التي تنبذ  والسياس
ــانية  ــي أدت إلى أزمة إنس اآلخر والت
ــر  دائمة في اليونان. وملدة دامت عش
ــا الذين  ــنوات، كان عدد الضحاي س
ــاة تأسيس االحتاد  قضوا عقب مأس
ــن أي فيضان أو نيران  األوروبي أكثر م
ــن ٢٠٫٠٠٠  ــر أزيد م ــة. إذ انتح غابوي
ــا يهاجر  ــذ ٢٠١١، بينم ــخص من ش
ــني   مواطن ــرة  عش كل  ــن  م ــد  واح
ــبب  ــن العمل بس ــي س ــني ف يوناني
ــا  ــي فرضه ــة الت ــة االقتصادي األزم
ــى اليونان.وأتوقع  ــاد األوروبي عل االحت
ــى  ــيح عل ــوع التماس ــذرف دم أن ت
ــيل، وأن   ــران في بروكس ضحايا الني
تصدر احلكومة اليونانية تصريحات 
ــع أن تغير  ــي ال أتوق ــة. ولكنن منافق
ــره اآلخرين التي  ــة ك اليونان سياس
ــا فقط ألن  ــلبا عليه ــت س انعكس
١٠٠ شخص قضوا في يوم واحد. وإن 
ــدو اإلصالح بالنظام  لم يتحلى مؤي
ــم يتحدوا  ــؤولية، وإن ل ــس املس وح
لوضع ضغوطات على مستوى االحتاد 
ماعدا  ــيتغير  ــيء س األوروبي، فالش
الباغضة  ــية  تعزيز قواتها السياس
ــرية مثل  حزب الفجر الذهبي  للبش
ــيحي  ــة إيطاليا، واالحتاد املس ورابط
ــل  ــن أج ــل م ــزب البدي ــي وح األملان
ــتيان كورز  ــة سباس ــا وحكوم أملاني
ــة  ــة الدميقراطي ــفة والرابط املتقش
ــة.  البولندية-الهنغاري ــة  الليبيرالي
وفي هذا السياق، تبقى النيران التي 
ــاويا  اندلعت في اليونان تذكيرا مأس

ملسؤوليتنا جميعا كأوروبيني.
* وزير اِّـالية السابق َّـ اليونان

اعتمد اقتصاد 
اليونان بعد الحرب 
على عقار عشوائي 
وغري مخطط له  
يتم بناؤه َّـ أي 
مكان وَّـ كل مكان

هناك شعور جماعي بالذنب فهذه الكارثة ما هي إال برهان عن  الكوارث  
الطبيعية التي يسببها التغري السريع للمناخ والتي تعاقبنا على أخطائنا

الرئيس اليوناني

كورز

مريكل

أصيبت أتيكا بابتالء 
إلهي يوم االثنني 
املاضي. ولقد رأيت أول 
عالماته في وقت متأخر 
من صباح ذلك اليوم 
في مطار أثينا عندما 
كنت أودع ابنتي التي 
كانت متوجهة إلى 
أستراليا. إذ دفعتني 
قوة رائحة احتراق 
اخلشب إلى النظر نحو 
السماء، حيث كانت  
تسطع شمس أصبح 
لونها األصفر مييل إلى 
البياض ويحيط بها 
سواد يشبه كسوف 
وسط النهار، وهي 
عالمة تكشف عن 
وجود دخان كثيف في 
السماء.وفي قت مبكر 
من مساء نفس اليوم، 
انتشر اخلبر بسرعة. 
فقد دمرت منازل العديد 
من أصدقائنا وبعض من 
أقاربنا في شرق أتيكا، 
والتهمت النيران كل 
شيء في طريقها صوب 
الشريط الساحلي 
الذي بني بعناء شديد، 
فدمرت منطقة ماتي 
السكنية وبلدة رافينا 
واضطر السكان إلى 
الفرار نحو البحر.

   * يانيس فاروفكيس
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البينة اجلديدة / عبد الستار محسن
ــات الكبيرة التي  ــى ضوء النجاح عل
شهدتها السكك العراقية بتسيير 
رحالت يومية من بغداد الى الفلوجة 
ــب  ترحي كان  ــة  احلديث ــا  وبقطاراته
اهالي املنطقة الغربية بهذه املبادرة 
ــث تقاطر  ــؤولية حي ــدر املس على ق
ــى  عل ــي  يوم ــكل  وبش ــافرون  املس
ــدة والنازلة  ــوب القطارات الصاع رك
ــاعة  بكثافة عددية كبيرة فمنذ الس
ــني دقيقة  ــس واربع ــة وخم السادس
ــار من محطة  ــا ينطلق القط صباح
ــه في محطة  ــة ليحط رحال الفلوج
ــاعة الثامنة  بغداد املركزية في الس
ــافرين  ــا بتوافد كبير من املس صباح
ــل الذي  ــى وزير النق ــوا عل ــن اثن الذي
ــارات وكان  ــيير هذه القط وجه بتس
املهندس سالم جبر سلوم مدير عام 

ــكك ومعاونه يتابعان املوضوع  الس
ــر ويومي حرصا على  ــكل مباش بش
ــة املواطنني وتذليل كل العقبات  راح
ــم .  ــن ان تواجهه ــن املمك ــي م الت
ــعار التذاكر انخفاضا  ــهدت اس وش

ــل املواطن  ــق كاه ــا وال يره ملحوظ
ــعر التذكرة  ــغ س ــد بل ــي فق العراق
ــياحي  الس ــد  للمقع ــار  دين  (٢٠٠٠)
ــيت ثالثة آالف  ــعر مقعد الكوش وس
ــكك  ــتنفرت الس ــار هذا وقد اس دين

جهودها تعظيما ملوارد املالية واعادة 
ــى كل اخلطوط التي توقفت  احلياة ال
بسبب سيطرة العصابات االجرامية 
ــحقتها قواتنا  ــي س ــية الت الداعش

االمنية واحلشد الشعبي االبطال .

@7ƒ‰€a@…�‘‰fl@¸bj”a@ÜËíÌ@NN@ÚuÏ‹–€a@âb�”

بغداد / البينة اجلديدة 
ــوع  ــاع مجم ارتف ــن  ــط ع النف وزارة  ــت  اعلن
الصادرات النفطية وااليرادات املتحققة لشهر 
ــران املاضي ،  ــهر حزي ــوز  املاضي مقارنة بش مت
بحسب االحصائية االولية  الصادرة من شركة 
ــومـو )، حيث  ــة ( س ــط العراقي ــويق النف تس
ــن النفط اخلام (١٠٩)  بلغت كمية الصادرات م
ــال   ، بايرادات  ــا و(٢٦٨ ) برمي ــا و(٨٤٧) الف مليون

ــارات و(٥٩٧ ) مليونا و (٣٤٨) الف  ــت (٧) ملي بلغ
ــم وزارة النفط عاصم  دوالر  وقال املتحدث باس
جهاد ان مجموع الكميات املصدرة من النفط 
ــهر متوز  املاضي من احلقول النفطية  اخلام لش
ــت (١٠٩) مليونا  ــط وجنوب العراق بلغ في وس
ــت  ــرادات بلغ ــال ، باي ــا و(٢٦٨) برمي و (٨٤٧) الف
ــف دوالر  ــا و (٣٤٨) ال ــارات و(٥٩٧) مليون (٧) ملي
ــة اي صادرات  ــجل االحصائي ، في حني لم تس
ــح جهاد  ان  ــول كركوك.واوض ــة من حق نفطي
ــغ  (٦٩,١٦٣)  ــل الواحد بل ــعر البرمي ــدل س مع
ــاد ان املعدل اليومي  ــار جه دوالرا للبرميل.واش
ــون برميل يوميا ،  ــادرات بلغ ( ٣,٥٤٣ ) ملي للص
ــدرة مت حتميلها من  ــا ان الكميات املص موضح
ــات التحميل  ــرة والعمية ومنص مينائي البص
ــركات عاملية ومن  ــي جنوب البالد من قبل ش ف
ــيات .يذكر ان الوزارة ومن خالل  مختلف اجلنس
اميانها باطالع الشعب على عمليات التصدير 
ــذت هذا االجراء  ــرادات املتحققة منه اتخ واالي

الشهري .

@ÚÓ�–‰€a@paâÖbñ€a@ Ï‡©@ b–mâa@Â‹»m@¡–‰€a@@
@ÔôbΩa@ãÏ∑@äËí€@Ú‘‘znΩa@paÖaäÌ¸aÎ بغداد / البينة اجلديدة

دعا مدير عام دائرة ضحايا االرهاب 
املالية  وزارة  املندالوي  طارق  السيد 
اطالق  إجراءات  تسهيل  الى 
تخص  التي  املالية  التخصيصات 
واملصابني  الشهداء  تعويض  ملف 
التقاعدية  الرواتب  وكذلك 
تسهيل  اجل  من  للمفقودين 

معامالتهم  واجناز  اللجان  عمل 
لكل  التعويضات  مبالغ  وصرف 
باحكام  واملشمولني  املستفيدين 
لقاء  خالل  ذلك  القانون.جاء 
احلربية  العمليات  دائرة  مديرعام 
والعمليات  العسكرية  واالخطاء 
الشهداء  مؤسسة  في  االرهابية 
السيد طارق املندالوي   االثنني ٣٠-

متوز مفتش عام وزارة املالية السيد 
.ومن  البياتي  رشيد  حسني  ماهر 
املالية  وزارة  عام  مفتش  جانبه 
كل  تسهيل  في  دعمه  على  اكد 
خدمة  في  تسهم  التي  الطلبات 
وتقدمي  واملصابني  الشهداء  ذوي 
كافة التسهيالت اخلاصة مبؤسسة 

الشهداء .

ÚÓ€bΩa@ÒâaãÎÎ@ıaÜËí€a@Úéç˚fl@¥i@ıb‘€

بغداد / البينة اجلديدة
كمرك  مكتب   / للكمارك  العامة  الهيئة  متكنت 
خمسة  ضبط   من  االربعاء    امس  يوم  الصفرة 
لضوابط  مخالف  السائل  احلليب  من  أطنان 
هولندي   منشأ   (  RAINBOW) عالمة   الصالحية 
األجراءات  ألتخاذ  اخملتصة  اجلهات  الى  احالته  مت  و 
القانونية بحقها. يذكر ان الهيئة العامه للكمارك 
حرصت على مكافحة كافة انواع التهريب والغش 
البالد  الى  احلدودية  املنافذ  طريق  عن  التجاري 

حفاظا على سالمة اجملتمع العراقي. 

@¡iaÏö€@Ú–€b´@›ˆbç@kÓ‹y@@Êb‰üa@Úéº@@¡jô@Z@⁄âb‡ÿ€a
@Òä–ñ€a@⁄ä‡◊@ø@ÚÓy˝ñ€a

هي  واجلياع  الفقراء  ثورة 
ثورة الشعب

اذكر اني شاهدت   فيلما 
(نحن  عنوان  حتت  مصريا 
بطولة  الشوك)  نزرع  ال 
وكانت  شادية  الراحلة 
تقول  لها  اغنية  تتخلله 
يا  ومشينا  زمن  يا  واهللا 
سالفتنا  رباط   .. زمن 
 ، اغوات  يا  يا سادة  اليوم 

اجلماهير خرجت في اغلب 
وبالذات  العراق  محافظات 
وهي  والوسطى  اجلنوبية 
تطالب باالصالح ومحاسبة 
الفاسدين ،  الدماء الزكية 
عن  تدافع  وهي  سالت 
وبتظاهرات  حقوقها 
يا  تعاني  الناس   .. سلمية 
سيدي يا ابا يسر والقرارات 
احلازمة ضرورية والبد منها 
حتى  تخرج  لم  فاجلماهير 
او  ماكفورت  عليها  يرضى 

نيجرفان بارزاني .
يسر  ابا  الكرمي  سيدي 
صرفا  ملكا  ليس  (العراق 
للعائلة الفالنية او العائلة 
ملك  العراق  العالنية 

الشعب اما من يتصور بأن 
للعراق فهو  عائلته مالكة 
يعيش في وهم كبير سببه 
افهموه  الذين  الفاسدون 
انسان  هناك  فليس  هكذا 
له امتياز خاص به ومفضل 
باخالقه  اال  الناس  على 
من  الناس  وخير  وخدمته 
نفع الناس وليس من سرق 

الناس .
للجايب  نذر  روحي  وادك 
بشارة .. واورجه على اجلروح 
ينزف-  (جرح  جاره  ملالهن 
جرح يدي – وجرح باني على 

بسماره).

طالب العقابي

بغداد / حامد عبد النبي كاظم
نظمت دائرة االعمار الهندسي أحدى تشكيالت وزارة 
ــكان والبلدايات واالشغال العامة دورة  االعمار واالس
أنشائية عن كيفية حتليل وتصميم األبنية ببرنامج 
ــط الزلزالي. ــد دخول العراق ضمن اخل الـ ETABS بع
ــعيد  ــة احالم س ــت مديرة عام الدائرة املهندس وقال
ــة  ــائية ملدة خمس ــواد ان الدائرة نظمت دورة أنش ج
ــم األبنية ببرنامج الـ  ــام عن كيفية حتليل وتصمي أي
ETABS بعد دخول العراق ضمن اخلط الزلزالي.مبينة 
ــا ومبختلف  ــى تطوير كوادره ــرة حريصة عل ان الدائ
ــي احلاصل في  ــة التطور العلم االختصاصات نتيج
ــرة ان الهدف من  ــام الدائ ــرة ع ــت مدي العالم.وأضاف
ــور احلاصل في  ــدورة هو مواكبة التط تنظيم هذه ال
ــال البناء املعماري في العالم وخاصة بعد دخول  مج
العراق ضمن اخلط الزلزالي.وأشارت مديرة عام الدائرة 
ــرح مفصل عن كيفية أستخدام  أن الدورة تناولت ش
ــائي لبناية  البرنامج عن طريق أدخال الهيكل االنش
ــلطة عليها  ــددة الطوابق وأدخال األحمال املس متع

ــار النتائج. كما  ــا وتصميمها وأظه ــن ثم حتليله وم
ــة املتعددة  ــى تصميم االبني ــرق في الدورة ال مت التط
ــون العراق قد  ــاح والزالزل ك ــع ادخال الري الطوابق م
ــي .وأكدت مديرة عام الدائرة   دخل ضمن اخلط الزلزال

ان الدائرة تواصل تنفيذ خطتها التدريبية لعام ٢٠١٨ 
ــية والفنية  من اجل تطوير قابليات كوادرنا الهندس

واالدارية وبقية تشكيالت الوزارة .

@ETABS@wflb„5i@ÚÓ‰i˛a@·Ó‡ñmÎ@›Ó‹§@ÚÓ–Ó◊@Â«@ÒâÎÖ@·ƒ‰m@ÔçÜ‰:a@âb‡«¸a@ÒäˆaÖ

 بغداد / البينة اجلديدة / ماهر مهدي 
واألمنية  اإلدارية  املؤسسات  وقادة  رؤساء  عقد 
واخلدمية في بغداد اجتماعا تنسيقيا مشتركا 
املقدسة  الكاظمية  قائممقامية  بديوان 

زيارة  مبراسم  اخلاصة  االستعدادات  ملناقشة 
استشهاد االمام محمد اجلواد (ع) بحضور ممثلني 
الكاظمية  والعتبة  الدين  علماء  مكاتب  عن 
مناقشة  االجتماع  هذا  مت خالل  املقدسة حيث 

وضع االليات واخلطط مبا يتناسب وحجم الزيارة 
الدخول  انسيابية  تأمني  ألجل  املرتقبة  الكبيرة 
واخلروج وسالمة امن الوافدين للمدينة املقدسة 
ان  بالذكر  جدير  لهم،  تقدم  التي  واخلدمات 

القعدة للسنة  والعشرين من شهر ذي  التاسع 
اعداد  توافد  سيشهد   ١٤٣٩ احلالية  الهجرية 
احياء  مبراسم  للمشاركة  الزائرين  من  كبيرة 

ذكرى استشهاد االمام محمد اجلواد (ع) .

H I@ÖaÏ¶a@Ü‡™@‚bfl¸a@ÖbËínça@ÒâbÌåi@Úïb®a@paÖaÜ»nç¸a@Úí”b‰Ω@b«b‡nua@Ü‘»m@ÚÓflÜ®aÎ@ÚÌâaÖ�aÎ@ÚÓ‰fl˛a@pbéç˚Ωa

Ú«Îäífl@pbÓ‰flc

بغداد / البينة اجلديدة / قاسم حوشي
متكن فريق طبي متخصص في الطب واجلراحة العامة من 
العمر.  الثالثني من  ملريضة في  أجراء عملية جراحية مميزة 
البهادلي  حسني  مزهر  سالم  الدكتور  املستشفى  مدير 
مراجعتها  بعد  املستشفى  إلى  أدخلت   املريضة   أن  قال 
لالستشارية كونها تعاني من  ورم أسفل البطن في منطقة  
لها  أجريت  حيث  العمليات  صالة  إلى  وأدخلت   احلوض  
.من  متخصص  جراحي  فريق  إشراف  حتت  جراحية  عملية 

جانبه أوضح الدكتور  إياد جاسم مطر رئيس الفريق الطبي  
والسريرية  الطبية  الفحوصات  أجراء  وبعد  املريضة   أن 
وإكمال الفحوصات الساندة األخرى والتي أظهرت إصابتها 
بورم أسفل البطن في منطقة احلوض مرتبط في املبايض  
إضافة إلى أنها كانت  تعاني املا شديدا ألكثر من شهرين، 
وبحجم  بالكامل  الورم  رفع  تضمنت  العملية  أن  مضيفا 
زهاء  استغرقت  العملية  أن  لفت   كما   ، ×٨سم  ٧سم 

الساعة ونصف  حتت التخدير العام  وكللت بالنجاح.

@@Ô‡Ó‹»n€a@Ü‰ÿ€a@Û–ínéfl@ø@ÒåÓæ@ÚÓyaäu@ÚÓ‹‡«@Äb¨
@s€br€a@bÁÜ‘«@ø@ÈöÌäΩ

 بغداد / حسني هاشم 
بغداد  محافظ  وضع 
عطوان  املهندس 
االساس  احلجر  العطواني 
املعامل  ماء  ضخ  ملشروع 
من  غفير  جمع  بحضور 
عشائر  وشيوخ  اهالي 
املنطقة. ووجهاء 
العطواني : وفي بيان اورده 
افاد»اننا  األعالمي  مكتبه 
بوضع  اليوم  هذا  نحتفل 
ملشروع  األساس  احلجر 
محطة الضخ الى منطقة 
متر   ١٠٠٠ بواقع  املعامل 
الساعة  في  مكعب 
وبتمويل  كم   ٢٦ وبطول 
وبقرار  األقاليم  تنمية  من 
محافظة  مجلس  من 
بغداد.وأكد السيد احملافظ 
االول  هو  املشروع  ان   :
هذه  في  انطلق  الذي 
خطوط  وبثالثة  املنطقة 
االمل،  بحيرة  الى  تصل 

الثالث  اخلط  أن  مبيناً 
خصص لزيادة الضخ لهذه 
البحيرة.واضاف : سنعمل 
املغذي   اخلط  فصل  على 
ملشروع ماء الكرابلة احملال 
البلديات  وزارة  قبل  من 

املؤمل  العامة   واالشغال 
اجنازه خالل الشهر املقبل.

مشاريع  وجود  :الى  ولفت 
كبيرة تنتظر وبحاجة الى 
املركزية،  احلكومة  دعم 
داعيا مجلس الوزراء النظر 

أكبر  بأهتمام  بغداد  الى 
لكونها العاصمة وبحاجة 
التخصيصات  اطالق  الى 
كافة  تنجز  حتى  التامة 

املشاريع املهمة.

@›flb»Ωa@ıbfl@Éô@ ÎäíΩ@êbç¸a@ävßa@…öÌ@ÖaÜÃi@≈œb™

جمهورية العراق
رقم االضبارة: ٢٠١٨/٢٣٠٥
التاريخ: ٢٠١٨/٨/١

وزارة العدل
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت  
الى / املنفذ عليه / باسم علي مجباس

بالعدد  العزة  مركز شرطة  كتاب  من  املديرية  لهذه  لقد حتقق 
انك  احلوراء  حي  مختار  اشعار  ومرفقه   ٢٠١٨/٧/٣١ في   ١٠٨٥٥
او  موقت  او  دائم  موطن  لك  وليس  االقامة  محل  مجهول 
من   (٢٧) للمادة  واستنادا   , عليه  التبليغ  اجراء  ميكن   , مختار 

قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا باحلضور في مديرية التنفيذ 
التالي  اليوم  من  تبدأ  يوما  يوما  عشر  خمسة  خالل  الكوت 
للنشر ملباشرة املعامالت التنفيذية بحضورك وفي حالة عدم 
وفق  اجلبري  التنفيذ  باجراءات  املديرية  حضورك ستباشر هذه 

القانون.
منفذ العدل  
علي رضا علي اخلطاوي 

اوصاف احملرر:ـ
• قرار محكمة بداءة الكوت بالعدد ١٤٧٠/ب/٢٠١٨ في ٢٠١٨/٧/١١ 
مليون   ١٥,٠٠,٠٠٠ قدره  مبلغ  بتسديد  املدين  الزام  املتضمن 

وخمسمائة الف دينار لصالح املدين سالم سعدون ثامر .

محكمة بداءة قلعة سكر           
اعالن  

طالبة حجة االذن بالسفر رغد رميض محسن
مجيد  معتز  ضده/  بالسفر  االذن  حجة  املطلوب 

واجد
رميض  رغد  املدعوة  قبل  من  طلب  لتقدمي  بالنظر 
محسن وتطلب اصدار حجة اذن بالسفر ألطفالها 
واجد  مجيد  معتز  اوالد  وفواطم  احمد  من  كل 

زيارة  لغرض  ايران  الى  العراق  خارج  السفر  لغرض 
محل  وجملهولية  تبليغك  ولتعذر  املقدسة  العتبات 
اقامتك قررت احملكمة تبليغك بصحيفتني محليتني 
واسعتي االنتشار خالل عشرة ايام من تاريخ النشر. 
عليه اقتضى حضورك امام هذه احملكمة او من ينوب 
ستصدر  وبعكسه  احملدد  املوعد  في  قانونا  عنك 

حجة االذن بالسفر وفق االصول.

القاضي / احمد ثجيل دهريب

بغداد / البينة اجلديدة
وجدت   ٢٠١٠ عام  في  انطالقتها  منذ 
أمام  نفسها   بغداد  استثمار  هيئة 
جملة من املهام الكبيرة التي تنتظرها 
االستثمارية  البيئة  تهيئة  خالل  من 
االستثمارية  الفرص  وجدولة  املناسبة 
.وعملت  بغداد  العاصمة  بها  متتاز  التي 
ومن خالل رؤيتها االستثمارية على دعم 
جميع القطاعات االستثمارية وباالخص 
وكان   , الزراعية  االستثمارية  املشاريع 
املباشر  واالشراف  القيمة  للتوجيهات 
االثر  الزاملي  شاكر  املهندس  قبل  من 
بذل  على  املستثمرين  حث  في  الكبير 
اجلهود من أجل اجناح املشاريع الزراعية 
تقف  التي  املعوقات  جميع  وتذليل 
عدد  ووصل  .هذا  عملهم  أمام  عائقا 
من  املمنوحة  االستثمارية  االجازات 
القطاع  قبل هيئة استثمار بغداد  في 
منجزة  مشاريع  بني   (١٥) الى  الزراعي 
زراعة  ويأتي مشروع  االجناز   قيد  واخرى 
االنسجة النباتية في منطقة التاجيات 

في  املتميزة  املشاريع  من   ٪١٠٠ واملنجز 
املشروع  يتألف  ,حيث  القطاع  هذا 
تضم  واحد  بطابق  متكاملة  بناية  من 
للنخيل   DNA)  ) نوعية  مختبر سيطرة 
والشليك.  القطف   وزهور  والبطاطا 
أضافة الى مشروع  شركة الودق النتاج 
تعمل  حيث  املدائن  منطقة  في  الفطر 
العاملية   التقنيات  ادخال  على  الشركة 

احلديثة  النتاج الفطر ,   ومشروع تقاوي 
لالستثمارات  الوند  لشركة  البطاطا 
ومن   , اليوسفية  منطقة  في  الزراعية 
الرامية  الزراعية االخرى  ضمن املشاريع 
الزراعية يأتي مشروع  للنهوض بالواقع 
برج العراق النتاج االنابيب البالستيكية 
احملززة يستخدم الرواء االراضي الزراعية , 
اضافة الى مشاريع منها مزرعة لتربية 

االبقار والدواجن وانتاج اللحوم ومشروع 
 , البالستيكية  والبيوت  احملمية  الزراعة 
وبساتني منوذجية ومخازن مبردة ومزارع 
في  تصب  كلها  االسماك   لتربية 
فرص  وتأمني  الزراعي  القطاع  خدمة 
زراعيني  للخريجني من مهندسني  عمل 
وفنيني للعمل في هذه املشاريع واالبداع 

في عملهم .

@ûÏË‰‹€@ÖÎÜy@bÁÜ§¸@pbyÏ‡üÎ@ÒÖbu@paÏ�Å@NNÖaÜÃi@âb‡rnça
ÖaÜÃi@ø@Ô«aâå€a@…”aÏ€bi

بعد دخول العراق ضمن الخط الزلزالي 

 بغداد / البينة اجلديدة 
الستهداف  مبادرة  االجتماعية  والشؤون  العمل  وزارة  اطلقت 
الباحثني عن العمل املسجلني في قاعدة بياناتها من خالل اقامة 
دورات تدريبية مدفوعة االجر اليومي ملهن تتناسب مع متطلبات 
الرسمي  املتحدث  وقال  سوق العمل في بغداد واحملافظات.  
لوزارة العمل والشؤون االجتماعية عمار منعم خالل لقاءٍ تلفزيوني 

مع قناة الغد الفضائية الثالثاء املوافق ٢٠١٨/٧/٣١ ان احلرب التي 
خاضها العراق ضد العصابات التكفيرية وانخفاض اسعار النفط 
اديا الى زيادة حجم البطالة  بشكل ملحوظ مما جعل وزارة العمل 
الفقر  ارتفاع نسبة  امام حتدٍ كبير ملعاجلة  االجتماعية  والشؤون 
تهدف  برامج  وتنفيذ  وستراتيجيات  خطط  وضع  الى  بادرت  لذا 
والتنمية  الفقر  من  التخفيف  ستراتيجية  بني  التوازن  اعادة  الى 
املستهدفة  الفئات  تنتهجه جتاه  الذي  املسار  االجتماعية ضمن 
واضاف ان الوزارة تعمل ضمن ستراتيجية التخفيف من  لديها .  
االستفادة  الى  تسعى  وانها  الوطنية  التشغيل  وسياسة  الفقر 
من املوارد الطبيعية للتخفيف من الفقر كتشغيل الباحثني عن 
العمل ضمن الشركات النفطية داعيا في الوقت ذاته الشركات 
ومؤسسات القطاع العام لاللتزام باالمر الديواني رقم ٤٦ لسنة 
يتم  العراقية  العمالة  من   ٪٥٠ نسبة  تشغيل  املتضمن   ٢٠١٢
وزارة العمل  الباحثني عن العمل في  اختيارهم من قاعدة بيانات 

والشؤون االجتماعية .  

ä‘–€a@Âfl@—Ó–Çn€a@ø@ÚÓ»Ój�€a@ÖâaÏΩa@Âfl@ÒÖb–nç˝€@Û»ém@›‡»€a
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ــاك عناوين كثيرة خلطاب عيد العرش الـ١٩ في املغرب. كان خطاب  هن
ــبة من النوع الشامل الذي عكس  ــادس في املناس د الس امللك محمّ
ــل هذه االيّام من  ــي منذ صعوده الى العرش في مث ــمّ العاهل املغرب ه
ه االوّل واألخير املواطن املغربي وكيفية حتسني ظروفه  العام ١٩٩٩. همّ
ــاق جديدة تكرّس دوره  ــل االنطالق باملغرب في اجتاه آف ــل من اج والعم
على كلّ صعيد، خصوصا في مجال احلرب على الفقر التي يرى فيها 
ة في خطاب  ــادس أولوية االولويات. من بني العناوين املهمّ د الس محمّ
العرش، املكان الذي القي منه. اختار العاهل املغربي  ذكرى عيد العرش 
ليزور مدينة احلسيمة في الشمال املغربي. ذهب الى احلسيمة ليؤكد 
ــط احمر في املغرب  ــتقرار خ ة. في مقدم هذه االمور انّ االس ــورا عدّ أم
ــه. االهمّ من ذلك  ــاوز للقانون او اعتداء علي ــال لقبول أي جت وان ال مج
ــدا كلّ ما ميكن ان يعاني  م جي د انّه يتفهّ ــل املغربي اكّ ــه ان العاه كلّ
منه املواطن في منطقة معيّنة. امللك ليس بعيدا عن هموم املواطنني 
بغض النظر عن املنطقة التي ينتمون اليها، بل لديه حساسية زائدة 
ــق باي مواطن. لذلك قال: «إن الوطنية احلقة تعزز الوحدة  ألي اذى يلح
ــرار ال تؤثر  ــة. واملغاربة األح ــي املراحل الصعب ــة ف ــن، وخاص والتضام
ــا. بل تزيدهم إميانا على  ــاوتها أحيان فيهم تقلبات الظروف، رغم قس
إميانهم، وتقوي عزمهم على مواجهة الصعاب، ورفع التحديات. وإني 
ــة، وبائعي األوهام،  ــلبية والعدمي ــمحوا لدعاة الس واثق أنهم لن يس
ــتغالل بعض االختالالت، للتطاول على أمن املغرب واستقراره، أو  باس
ــر األكبر، من  ــبه ومنجزاته. ألنهم يدركون أن اخلاس ــس مكاس لتبخي
إشاعة الفوضى والفتنة، هو الوطن واملواطن، على حد سواء. لم يترك 
ــة كانت وال  العاهل املغربي تفصيال االّ وتعرّض له في خطابه. املدرس
ــة التعليم ويعرف  ي ــادس اهمّ د الس ــا لديه. يعرف محمّ ــزال هاجس ت
جيدا، مستندا الى دراسات طلبها وتوافرت لديه، اين تكمن املشكلة. 
لذلك خصص للمدرسة جزءا من خطابه داعيا الى االهتمام بالتعليم 
الرسمي ومستواه وكيف احلؤول دون أي تهرب من الذهاب الى املدرسة. 
ــك باحلديث عن نوعية املطاعم في املدارس وعن  ذهب الى ابعد من ذل
املدارس الداخلية نفسها وعن مشكلة النقل التي يواجهها الطالب. 
يشير ذلك الى حرص على التعاطي مع التفاصيل عندما يتعلّق االمر 
ــئة هذا اجليل. عندما  ــدارس وباجليل اجلديد في املغرب وكيف تنش بامل
يترك قسم من هذا اجليل ضحية ملدارس غير الئقة، ال يعود مستغربا 
ان يجد التطرف بيئة حاضنة له لدى شباب جاهل ال يعرف شيئا عن 
ــة املطاف، ان ملك  ــد وظيفة له.  في نهاي ــم وال يعرف كيف يج العال
ــر عاما دولة عصرية. في عماد كلّ دولة  ــعة عش املغرب يبني منذ تس
ــيء للقدر  ــج التعليمية. ال ميكن ترك ايّ ش ــة والبرام عصرية املدرس
ــة علمية بعيدا عن  ــاكل بطريق والصدفة. ال بدّ من معاجلة كلّ املش
ــرش الى التنمية  ــق، تطرّق خطاب عيد الع ــة. من هذا املنطل االتكالي
ــرية و»النهوض برأس املال البشري». تطرق الى الضمان الصحي  البش
ية». لم  ــة الصحّ ــتفيد كلّ مغربي من «التغطي ــب ان يس وكيف يج
يهمل قضية املياه وضرورة متابعة انشاء السدود في بلد ترتسم فيه 

االبتسامة على وجوه جميع املواطنني عندما متطر السماء.

خري اهللا خري اهللا

رأي
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ــكر وفواكه،  ــطوانات غاز، س ــود وأس  وق
ــيارات وغيرها... عينة من بضائع  قطع س
ــاس بني أطراف  ــل عبر خطوط التم تنتق
النزاع في سوريا الذين تفرقهم ساحات 
ــة التجارية  ــم احلرك ــرب وجتمع بينه احل
ــم املاليني. ــر داخلية تدر عليه عبر معاب

ــأت  ــي كل نزاع، نش ــوريا، كما ف ــي س ف
ــخاص  فئة تعرف بـ»جتار احلرب»، هم أش
يستغلون احلرب واحلصار وفقر الكثيرين 
ليراكموا ثروات طائلة. وينشط هؤالء عبر 
ــق املتخاصمة. ــر التي تربط املناط املعاب

ــم عبرها هذه  ــي تت ــرز املعابر الت ــن أب وم
ــني محافظة  ــورك ب ــات، معبر م العملي
ــة مبعظمها  ــرب) الواقع ــمال غ إدلب (ش
ــام (جبهة  ــيطرة هيئة حترير الش حتت س
النصرة سابقا) وفصائل أخرى، ومحافظة 
ــة مبعظمها حتت  ــط) الواقع ــاة (وس حم
ــول أبو الهدى  ــيطرة قوات النظام.ويق س
الصوراني، مسؤول املعبر الذي افتتح في 
ــر مورك أقوى  ــرين األول ٢٠١٧، «يُعتب تش
ــل والنظام من ناحية  املعابر بني الفصائ
ــي حديث  ــاً ف ــارة»، مضيف ــة التج حرك
ــر االنترنت «إنه  ــرس عب ــة فرانس ب لوكال
معبر رسمي معترف به منّا ومن النظام، 
ــرك األمور  ــي حت ــي الت ــوال ه ورؤوس األم
ــالل مقابلة عند املعبر  عليه». وأوضح خ

ــاطة جتار لهم  ــرى افتتاحه بوس ــه «ج أن
ــار إلى أن املعبر  عالقات مع النظام». وأش
ــخص  حتكر من ش ــة النظام «مُ من جه
واحد» لم يذكر اسمه، إال أن مصادر عدة، 
ــد الفصائل وآخر  ــؤول في أح ــا مس بينه
ــر مورك، قالت إن  مطلع على حركة معب
ــخص يُطلق عليه اسم «غوار».  هذا الش
وحتدث املصدر املطلع على حركة التبادل 
ــة معقدة  ــورك عن عملي ــاري في م التج
ــذي يُعد «واجهة لتجار  يقودها «غوار» ال
كبار وملسؤولني أمنيني» من جهة النظام.

ــدر، مبوجب عقد،  ــوار، وفق املص ويدفع غ
ــد أدنى لقوات  ــوازي مليون دوالر كح ما ي
ــري  ــق حص ــى ح ــول عل ــام للحص النظ
ــهر عدة.  ــتخدام املعبر للتجارة ألش باس
وخالل هذه املدة «تنحصر به كل عمليات 
ــب  ــادل التجاري» على املعبر.وبحس التب
ــل املعبر، تدخل إلى  املصدر املواكب لعم
ــي  ــكل أساس ــق قوات النظام بش مناط
ــار والكمون  ــات محلية مثل اخلض منتج
ــتق واللوز، وأخرى تركية  والكزبرة والفس
مثل األلبسة والبسكويت.ومتنع الفصائل 

ــي  إخراج بضائع معينة مثل أنثى املواش
ــاظ على الثروة احليوانية في إدلب. للحف

ــي  ــكل أساس أما إلى إدلب، فتدخل بش
ــكر،  ــطوانات الغاز والس ــات وأس احملروق
ــع متنوعة من قطع  ــة إلى بضائ باإلضاف
ــاحلية. في  ــيارات إلى الفواكه الس الس
ــام  اجلهة املقابلة، تأخذ هيئة حترير الش
ــى البضائع  ــب عل ــن الضرائ حصتها م
املتنقلة. وحتتكر هيئة حترير الشام جتارة 
ــكر القادم من مناطق النظام، وفق  الس
ــى أي أحد  نع عل ــول «ميُ ــدر الذي يق املص

ــوبني على  ــن غير احملس ــكر م جتارة الس
ــر»، كونه  ــردوده الكبي ــبب م الهيئة بس
ــي الثامن من  ــتغنى عنها.ف ــادة ال يس م
ــر أصحاب مقالع احلجارة قرب  متوز تظاه
ــوم التي  املعبر احتجاجاً على زيادة الرس
ــاحنات تقل  ــة على ش ــا الهيئ تفرضه
ــق النظام  ــب إلى مناط ــارة من إدل احلج
ــاحنة  ــن ٤٠٠ دوالر إلى ١٥٠٠ دوالر للش م
الواحدة، ما أجبرها على مراجعة قرارها 
ــول مدير مركز  ــض الضريبة. ويق وتخفي
ــق  ــتراتيجية في دمش ــات اإلس الدراس
ــوريا كما  ــي س ــد اهللا «ف ــو عب ــام أب بس
ــبكة مصالح  ــأ ش في كل احلروب، تنش
ــبب املنفعة  ــراف املتنازعة بس بني األط
االقتصادية». وعبر املعابر التي «حولتها 
ــوريا، وفق  ــع» في س ــر واق ــرب إلى أم احل
ــأت طبقة من املتمولني سواء  قوله «نش
ــا ميكن أن  ــرف أو ذاك، أو م ــذا الط ــن ه م
ــكل املعابر،  ــميه أمراء احلرب». وتش نس
بحسب دسوقي، مصدراً مالياً بالنسبة 
ــة «خصوصاً مع  ــل املعارض إلى الفصائ
تراجع الدعم اخلارجي لها»، كما للنظام 
ــا  ــل عليه ــي حتص ــاح الت ــة األرب «نتيج
ــيات املوالية له ليضمن  ــه وامليليش قوات
ــتفادة  ــة والءها، إضافة إلى اس بالنتيج
ــة من  ــرة مقرب ــة كبي ــخصيات جتاري ش

النظام من عقود األتاوات».
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فرض االحتاد األوروبي عقوبات 
على ست شركات أو كيانات 
ــارك في أعمال  ــية تش روس
ــر  جس ــوق  ف ــر  جس ــاء  بن
كريتش الذي يربط بني القرم 
ــية، معتبرة  الروس واألراضي 
ــكو  أن بناءه يعزز ضم موس
اجلزيرة. الشرعي لشبه  غير 
األوروبي في  ــس  ــن اجملل وأعل
ــركات  الش ــذه  ه أن  ــان  بي
ــاهمت  «س ــات  الكيان أو 
تعزيز  ــي  ف ــذه  ه ــا  بأعماله
سيطرة روسيا غير الشرعية 
ــرة القرم ما  ــبه جزي على ش
ينتهك وحدة أراضي أوكرانيا 
ــتقاللها». واس ــيادتها  وس
ــار  ــي ١٦ أي ــر ف ــح اجلس ت وفُ
السيارات  عبور  أمام  املاضي 
ــني  واحلافالت في حفل تدش
ــارك فيه الرئيس الروسي  ش
ــتكمل  ــر بوتني. ويس فالدميي

ــكك حديد  ــط س ــاؤه بخ بن
ــر ٢٠١٩. ــازه أواخ ــع اجن يتوق
ــح البيان أن أصول هذه  وأوض
ــركات الست في االحتاد  الش
األوروبي سيتم جتميدها ولن 
ــتفادة  االس بإمكانها  يكون 
ــل أوروبي. ويحدد  ــن أي متوي م
ــر في اجلريدة  القرار الذي نش
ــي  ــاد األوروب ــمية لالحت الرس
ــركات أو  ــذه الش ــماء ه أس
اركادي  ــر  ويدي ــات.  الكيان
ــورط  بالت ــم  املته ــرغ،  روتنب
ــتقرار في  ــة االس ــي زعزع ف
ــذه  ــن ه ــني م ــا، اثنت أوكراني
ــاد  االحت وأدرج  ــركات.  الش
ــخصا على  ــي ١٥٥ ش األوروب
بعضهم  ــوداء،  الس قائمته 
ــن بوتني، كما  ــن املقربني م م
و٤٤ شركة (أو كيانا) روسية.

ــيا للقرم في  وبعد ضم روس
ــاد األوروبي  ــدد االحت ٢٠١٤ ح
ــات للعقوبات: منع  ثالث آلي

أي استثمار أوروبي في القرم 
ــداد  وإع ــتوبول،  وسيباس
ــخاص  ــوداء باألش قائمة س
ــني  املتهم ــركات  والش
ــة  زعزع ــي  ف ــاركة  باملش
ــا  كم ــا،  أوكراني ــتقرار  اس
وسلسلة عقوبات اقتصادية 
ضد روسيا مت متديدها لستة 
ــادة دول  ــي قمة لق ــهر ف أش
االحتاد األوروبي عقدت في ٢٥ 

حزيران املاضي.
ــات  العقوب ــاول  وتط
ــارف،  مص ــة  االقتصادي
وشركات تعمل في القطاع 
ــركات نفطية  الدفاعي، وش
ــى  ــر عل ــا حتظ ــية، كم روس
األوروبيني القيام باستثمارات 
مالية في روسيا.وردت روسيا 
ــة  األوروبي ــات  العقوب ــى  عل
ــر على املنتجات  بفرض حظ
ــة مت متديده  ــة الغربي الغذائي

في متوز حتى ٢٠١٩.
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ــى بريطانيا  ــني عل عرضت الص
ــرام  إب ــأن  ــات بش ــد محادث عق
ــب  عق ــرة  احل ــارة  للتج ــاق  اتف
ــن االحتاد األوروبي في  خروجها م
ــن لندن في  ــة للتقرب م محاول
ــتمرار حرب جتارية مريرة  ظل اس
ــات املتحدة. ــع الوالي ــني م لبك

لكن وزير اخلارجية الصيني أعاد 
التأكيد على أن باب بالده مفتوح 
ــنطن في  ــوار مع واش إلجراء ح
ــأن. وتبحث الصني عن  هذا الش
ــا التجارية مع  حلفاء في حربه
ــي بدأتها  ــات املتحدة والت الوالي
ــس دونالد ترامب التي  إدارة الرئي
ــركات التكنولوجيا  تقول إن ش
الفائقة الصينية سرقت امللكية 
أمريكية  ــركات  الفكرية من ش
ــراء املزيد من  وتطالب بكني بش

السلع األميركية لتقليل فائض 
ــار دوالر. ــه ٣٥٠ ملي ــاري قيمت جت

قوية  ــالة  برس بريطانيا  وبعثت 
ــا  ــة مفاده ــركات الصيني للش

ــل أمام  ــة بالكام ــا منفتح أنه
ــتعد للخروج  األعمال فيما تس
ــاد األوروبي العام املقبل  من االحت
ــدول التي تود  ــني من ال وأن الص

ــارة  ــاق جت ــع اتف ــا توقي بريطاني
ــروج من  ــب اخل ــا عق ــرة معه ح
ــة  ــر اخلارجي ــال وزي ــل. وق التكت
ــس الدولة الصيني  وعضو مجل
ــني في بكني  ــغ يي للصحفي وان
ــع وزير اخلارجية  بعد اجتماع م
إن  ــت  هان ــي  ــي جيرمي البريطان
ــز  ــى تعزي ــا عل ــني اتفقت الدولت
التجارة واالستثمار. وقال هانت 
ــات  ــرض «بدء مناقش إن وانغ ع
ــأن اتفاق جتارة حرة محتمل  بش
ــب  ــني عق ــا والص ــني بريطاني ب
ــي...  ــاد األوروب ــن االحت ــروج م اخل
ــا أننا  ــه وقلن ــر نرحب ب ــذا أم ه
سنستكشفه». ولم يدل هانت 
ــم يأت  ــن التفاصيل.ول ــد م مبزي
ــات جتارة  ــى ذكر محادث وانغ عل
ــح لكنه قال  ــكل صري حرة بش
إن الدولتني «اتفقتا على العمل 

استراتيجيات  فيما يخص  معا 
ــكل  ــي البلدين بش ــر ف التطوي
ــاق  نط ــيع  وتوس ــتباقي  اس
ــتثمار املتبادل». ــارة واالس التج

ــى البلدين  ــغ أن عل ــاف وان وأض
أيضا معارضة احلماية التجارية 
ــة التجارة العاملية  ودعم وحماي
ــنطن  ــغ واش وان ــد  انتق ــرة.  احل
ــال  ــة وق ــادة الصحفي ــي اإلف ف
«مسؤولية االختالالت التجارية 
ــني والواليات املتحدة ال  بني الص
تقع على عاتق الصني» مضيفا 
ــتفادت  أن الواليات املتحدة اس
ــارة مع بالده من  كثيرا من التج
ــر  ــى الكثي ــول عل ــالل احلص خ
ــدة الثمن مبا  ــلع زهي ــن الس م
ــتهلكني  عاد بالنفع على املس
ــتفادت  اس ــا  فيم ــني  األميركي
ــكل  ــركات األميركية بش الش

ــني أيضا. وأضاف  كبير في الص
ــدة هي  ــات املتح ــغ أن الوالي وان
ــي وأن  ــدأت التوتر احلال ــي ب الت
على الدولتني حل مشكالتهما 
ــارة  التج ــة  منظم ــار  إط ــي  ف
ــا للقانون  ــة وليس وفق العاملي
ــال «ال تريد الصني  األميركي.وق
ــة.. لكن في  ــرب جتاري خوض ح
مواجهة هذا السلوك العدائي 
ــدة وانتهاك  ــن الواليات املتح م
ــعنا إال أن نتخذ  احلقوق فال يس
ــال  ــع قائ ــراءات مضادة».وتاب إج
«باب الصني مفتوح دائما فيما 
يتعلق باحلوار واملفاوضات لكن 
احلوار يحتاج ألن يكون مؤسسا 
على املساواة واالحترام املتبادل 
ــدات  تهدي أي  ــد...  ــى قواع وعل
أحادية اجلانب وضغوط لن تأتي 

إال بأثر عكسي».
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وكاالت / البينة الجديدة
ــوات  الق ان  ــيا  روس ــت  اعلن
ــورية احلكومية لن تشن  الس
«هجوما واسعا» على منطقة 
ــوريا في  ــمال س ادلب في ش
املنطقة  الوقت احلاضر، وهي 
التي اعتبرها النظام السوري 
ــدة. وقال املوفد  اولويته اجلدي
الروسي الى سوريا الكسندر 
نقلت  ما  الفرنتييف بحسب 
ــية،  عنه وكاالت االنباء الروس
ــن يكون  ــوارد، ول ــن غير ال «م
ــن  واردا في الوقت احلاضر، ش
ــى ادلب». ــع عل ــوم واس هج

ــؤول الروسي  وجاء كالم املس
ــول  ح ــاع  اجتم ــام  خت ــي  ف
ــي  ــد ف ــورية عق ــة الس االزم
ــيا  ــي في جنوب روس سوتش
ــروس وااليرانيني  بني ممثلني لل
ــى ممثلني  ــة ال ــراك اضاف واالت
ــرب  واملعارضة.واع ــام  للنظ
ــل «بان  ــن االم ــف ع الفرنتيي
ــة  ــة املعتدل ــح املعارض تنج
ــراك الذي  ــركائنا االت ــع ش م
ــى عاتقهم احلفاظ  اخذوا عل
ــتقرار هذه املنطقة»  على اس
ــذه، مضيفا  ــي مهمتهم ه ف
ــادم من هذه  «ان التهديد الق
ــرا». كبي ــزال  ي ال  ــة  املنطق
ــل النظام  ــن جهته قال ممث م
بشار اجلعفري «في ما يتعلق 
ــى  ــيطرة عل ــتعادة الس باس
كامل األراضي السورية ليس 
ــط«، معتبرا  ــل وس هناك ح
ــب باملصاحلات  إدل ــودة  ان «ع

الوطنية هو مطلب احلكومة 
السورية وإذا لم تعد فللجيش 
ــتعادتها  باس احلق  ــوري  الس
بالقوة». من جهته قال رئيس 
ــة احمد طعمه  املعارض وفد 
ــتقرار  ــن نعمل على إس «نح
ــل  فصائ ــالل  خ ــن  م ــب  إدل
اجليش السوري احلر وشريكنا 
طالب  التركي».كما  الضامن 
طعمه بتحويل منطقة ادلب 
ــن «منطقة خفض تصعيد  م
ــف اطالق نار  ــى منطقة وق ال
ــر في منطقة  كامل». وتنتش
ــب فصائل جهادية واخرى  ادل
ــتقبلت اخيرا  معارضة واس
ــني  املعارض ــني  املقاتل االف 
من مناطق اخرى ممن رفضوا 
ــة  مصاحل ــات  اتفاق ــول  قب
ــع النظام. في مناطقهم م
ــي  ــؤول الروس كما دعا املس
الواليات  ــة  ثاني ــة  ــن جه م
ــاركة  املش ــى  ال ــدة  املتح
ــوية  ــتانا لتس في مؤمتر آس
ــذي  وال ــوري،  الس ــزاع  الن
وايران  يعقد باشراف روسيا 
ــاع  اجتم ــالل  وتركيا.وخ
سوتشي سلم ممثلو النظام 
الئحة تضم اكثر من عشرة 
ــم  ــون انه ــم يقول االف اس
ــي مناطق تقع  محتجزون ف
ــة،  املعارض ــيطرة  س ــت  حت
ــني ان املعارضني لم  ــي ح ف
ــلموا سوى الئحة تضم  يس
ــب  ــما، بحس ــو ١٥ اس نح

الفرنتييف.

وكاالت / البينة الجديدة
ــع اإلقامة  ــة رف ــة تركي ــت محكم رفض
اجلبرية عن قس أميركي متهم بأنشطة 
ــببت بتوتر  ــي محاكمة تس «إرهابية» ف
ــنطن، بحسب  العالقات بني أنقرة وواش
ما نقلت وكالة أنباء األناضول احلكومية.
وكان محامي القس اندرو برانسون طلب 
ــماح له مبغادرة  ــراج عن األخير والس اإلف
ــة في  ــن محكم ــة، لك ــي التركي األراض
ــذا الطلب الثالثاء  أزمير (غرب) رفضت ه
ــورت العالقات  ــة. وتده ــب الوكال بحس
ــات املتحدة وحتولت إلى  بني تركيا والوالي
أزمة كاملة بسبب محاكمة القس آندرو 
ــهرا  ــون الذي ظل محتجزا ٢١ ش برانس
ــى منزله  ــل نقله إل ــجن تركي قب في س
ــبوع  ــد اإلقامة اجلبرية األس ــه قي ووضع
ــي دونالد  ــس األميرك ــدد الرئي املاضي.وه
ترامب األسبوع املاضي بفرض «عقوبات 

ــرج عن  ــم تف ــا إذا ل ــى تركي ــرة» عل كبي
ــون املتهم مبساعدة جماعة تقول  برانس
ــة انقالب  ــر محاول ــا وراء تدبي ــرة إنه أنق
عسكري في عام ٢٠١٦. ويواجه برانسون 
ــل ٣٥ عاما إذا  ــجن ملدة تص حكما بالس
ــوبة إليه  ــي التهم املنس ــت إدانته ف ثبت
ــون تهمة  والتي ينفيها.ووجهت لبرانس
مساندة أنصار رجل الدين فتح اهللا غولن 
املقيم في الواليات املتحدة والذي تتهمه 
تركيا بتدبير محاولة انقالب ضد الرئيس 
ــا ٢٥٠  ــل فيه ــان قت ــب أردوغ ــب طي رج
شخصا. ووجهت لبرانسون كذلك تهمة 
ــتاني  دعم مقاتلي حزب العمال الكردس
ــان للصحفيني خالل  احملظور. وقال أردوغ
ــك  زيارة جلنوب أفريقيا إن تركيا ستتمس
ــدات ترامب  ــي مواجهة تهدي مبوقفها ف
ــم تتضح بعد طبيعة  بفرض عقوبات.ول
العقوبات التي هدد ترامب بفرضها لكن 

ــروعات  ــنطن تعمل حاليا على مش واش
ــا على صلة بأمور  قوانني متعلقة بتركي
أخرى ذات أهمية. وطلب مجلس الشيوخ 
ــرات إف-٣٥  ــي وقف مبيعات طائ األميرك
ــب بأنها ال  ــهد ترام إلى تركيا ما لم يش
ــمال األطلسي  تشكل تهديدا حللف ش
ــيا أو  ــتري معدات دفاعية من روس أو تش
ــني. كما مررت  ــني أميركي ــل مواطن تعتق
ــروع  ــيوخ مش ــدى جلان مجلس الش إح
ــروض التي  ــودا على الق ــع قي ــون يض قان
تطلبها تركيا من مؤسسات مالية دولية 
وهي خطوة مبكرة مهمة قبل أن يصبح 
ــريعا. ــة تش ــون ذا الصل ــروع القان مش
ــرك التلفزيونية  ــر ت ــت محطة خب ونقل
ــتلجأ إلى  ــان قوله إن تركيا س عن أردوغ
ــلم الواليات  التحكيم الدولي إذا لم تس
ــات مقاتالت إف-٣٥ املتفق  املتحدة مبيع

عليها إلى أنقرة.
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 مصطفى زين 

ــي بريطاني  ــبق أن تعرّض سياس لم يس
حلملة ممنهجة كالتي يتعرض لها زعيم 
حزب العمال جيرميي كوربن منذ وصوله 
ــدم في  ــا تق ــزب. فكلم ــة احل ــى رئاس إل
ــني ال تبقى  ــتطالعات على احملافظ االس
ــت أو ليبيرالية، إال  ــة، ميينية كان صحيف
وتعود إلى مواقفه املؤيدة للفلسطينيني 
ــخ  ــة تاري ــامية وبخيان ــه بالالس وتتهم
ــود  ــن اليه ــه ع ــروف بدفاع ــزب املع احل
ــزاب  األح ــل كل  مث ــرائيل،  إس ــده  وتأيي
ــل  ــي كانت ترس ــة الت ــارية األوربي اليس
ــباب إلى الكيبوتزات  بعض مؤيديها الش
ــتراكية. في إطار  ــد من التجربة االش ملزي
ــذه احلملة تعرض عدد من أعضاء حزب  ه
ــم أو للطرد،  ــال لتجميد عضويته العم
مثلما حصل لرئيس بلدية لندن السابق 
ــتون الذي لم يتراجع عن  كني ليفينغس

ــده أن الزعماء  تأكي
ــة تعاونوا  الصهاين
ــني لنقل  ــع النازي م
ــن أملانيا  ــود م اليه
إلى فلسطني. لكن 
ــره من  ــه، وغي إقالت
املسؤولني، لم توقف 
بدأت  ــل  ب ــة،  احلمل
ــة بتنظيف  املطالب
من  ــزب  احل صفوف 
ــدءاً  ــاميني، ب الالس
أحدث  ــة.  القم من 
ــن ذهن  ــا تفتق ع م
ــذه  ه ــي  منظم
افتتاحية  ــة  احلمل

ــرتها ثالث صحف يهودية في  واحدة نش
ــت واحد تعتبر كوربن «خطراً وجودياً»  وق
ــل إلى  ــة، إذا وص ــة اليهودي ــى اجلالي عل
ــلمه زعامة  ــة الوزراء. وأنه منذ تس رئاس
ــاميني،  ــامحاً مع الالس احلزب أظهر تس
ولم يوافق على اعتماد «التعريف الدولي 
ــلوك  ــن مدونة الس ــزءاً م ــامية ج لالس
ــوادث  ــده احل ــي عه ــة»، وازدادت ف احلزبي
ــاتهم و «بدأت قيم  ضد اليهود ومؤسس
ــبب مواقف  ــآكل بس ــال تت ــزب العم ح

ــرائيل  ــن لليهود وإس ــني املعادي الكوربي
ــة». وحذرت  السياس ــذه  ــت ه ومتأسس
افتتاحية الصحف الثالث من أن «وصول 
ــة قد يصبح  ــة احلكوم كوربن إلى رئاس
ــب الفوضى واخلالفات داخل  حقيقة بس
حكومة احملافظني على بريكزيت». ولكن 
ــامية «الدولي» الذي  ما هو تعريف الالس
ــاده؟ الواقع أن زعيم  ــض كوربن اعتم يرف
ــض اعتماد مفهوم  حزب العمال لم يرف
ــل رفض البند  ــامية اجلديد كله، ب الالس
ــاواة بني إسرائيل وأملانيا  الذي يعتبر املس
النازية وجهاً من أوجه معاداة السامية، 
ــرائيل بغير  ــف إس ــض أن توص ــا رف كم
ــم يوافق  ــة العنصرية، ول ــا دول طبيعته
على أن انتقادها عمل موجه ضد اليهود، 
ــم للدولة العبرية  ــد أن القول بوالئه وأك
أكثر من والئهم للدول التي يقيمون فيها 
ليس فيه أي جتن عليهم. باختصار رفض 
ــي تبتدعها  ــلوك الت ــن قواعد الس كورب
ــى حلفائها من  ــا عل ــرائيل وتفرضه إس
ــددة اجلميع  ــات مه ــزاب ودول ومنظم أح
بتهمة الالسامية لتمرير 
ــة  ــاتها العنصري سياس
ــن دون أن يجرؤ  النازية، م
ــا،  انتقاده ــى  عل ــد  أح
أن  ــتطاعت  اس ــد  وق
ــادر أن  ــن الن ــح، إذ م تنج
ــة تقدم  ــة أوربي ــد دول جن
ــى انتقادها، ما يخدم  عل
ــي  الت ــرة  املؤام ــة  نظري
ــود يديرون  ــول إن اليه تق
ــدول  ال كل  ــة  سياس
ــاد  ــون باالقتص ويتحكم
ــالم العامليني. واآلن،  واإلع
ــت  بعدما كرس الكنيس
ــة الدولة واعتبرها  يهودي
ــعوب  ــاً تؤمن به ش ــت دين قومية وليس
كثيرة، مثله مثل املسيحية أو البوذية أو 
اإلسالم، أصبح املطلوب من كوربن، وغيره، 
األخذ بهذا التعريف العنصري إلسرائيل 
والتخلي عن كل القيم اإلنسانية وجتاهل 
ــية واالجتماعية،  كل املفاهيم السياس
ــطينيني  وعدم النظر إلى معاناة الفلس
ــعباً  وطردهم من أرضهم واعتبارهم «ش
ــامياً معادياً لليهود  زائداً»، وإال اعتبر الس

ويشكل «خطراً وجودياً» عليهم .

*حيدر االجودي

ــد ترامب من  ــي دونال ــاعي الرئيس األمريك ــع مس ــن م بالتزام
ــة قواعد  ــرض على املنطق ــرطي العالم، يف ــالده كش جعل ب
ــول عبارة  ــدور حديث اإلعالم ح ــون الدولي، ي ــدة عن القان بعي
ــمى (صفقة القرن)، التي  ــائل إعالمية حتت مس أطلقتها وس
ــنر، صهر الرئيس األمريكي دونالد ترامب،  جهزها جاريد كوش
ــب إعتقاده-، حتت  ــالم في الشرق األوسط –بحس إلحالل الس
ــزة، وإغالق  ــاني ألزمة غ ــادي والبُعد اإلنس ــاء احلل االقتص ادع
ــي الذى يؤدي إلى استمرار اإلحتالل اإلسرائيلي  األفق السياس
ــول جزئية للقضية  ــطينية، والبحث عن حل لألراضي الفلس
ــقاط مبدأ حل  ــرعية الدولية وإس ــارج الش ــطينية خ الفلس

الدولتني.

صفقة تجارية إستثمارية
بدأت تطفو على السطح معالم صفقة القرن املبهمة، فهي 
ــي،  ــدون أي أفق أو حل سياس ــتثمارية ب ــة إقتصادية اس خط
ــرائيلية- عن دولة  ــت -وفقا لصحيفة هاآرتس اإلس فهي حتدث
ــرائيلي من  ــحاب إس ــطينية (منقوصة)، وطالبت بإنس فلس
ــعفاط  ــمالها (ش ــرق القدس احملتلة وش أربع أو خمس قرى ش
ــاوية وأبو ديس)، تكون إحداها (أبو ديس)  وجبل املكبر والعيس
عاصمة للدولة الفلسطينية، مع إبقاء البلدة القدمية احملتلة 
واملسجد األقصى املبارك، حتت اإلحتالل. مع عدم التعرض إلى 
ــتمرار  ــتوطنات التي أقيمت بعد عام ١٩٦٧ واإلبقاء واإلس املس
ببناء وتوسيع املستعمرات اإلستيطانية في الضفة الغربية، 
وبخاصة في مدينة القدس، وحتويلها إلى مدينة عبرية تتغلب 
ــث يتقلص عدد  ــة اليهودية، بحي ــة الدميغرافي ــا التركيب فيه
ــتراتيجية صفقة  ــن ١٠٪، وفق إس ــن ٣٩٪ إلى أقل م ــرب م الع
ــلطة  ــل على إنهاء واقع الس ــي حقيقتها تعم ــرن التي ف الق
ــطينية، وإعالن سيادة الدولة القومية اليهودية وإلغاء  الفلس
ــاه والقدس، وجعل  ــق العودة واحلدود والالجئني واملي ملفات ح
إسرائيل البوليس للشرق األوسط، وعزل القيادة الفلسطينية 
ــطينية  ــاب، وأن تكون الدولة الفلس ــل باإلره ــم الفصائ ووس
ــروع القضية  ــل، لضرب مش ــالح الثقي ــة اجليش والس منزوع

الفلسطينية في املنطقة.

عزل غزة عن الضفة
ــى أن صفقة القرن  ــرائيلي إل ــأن اإلس أوضح مراقبون في الش
ــة الغربية، من  ــزل غزة عن الضف ــدة، تهدف إلى ع قدمية جدي
ــيناء،  ــر مربع من منطقة س ــزة ٧١٢ كيلو مت ــاء غ ــالل إعط خ
والبدء بخمسة مشاريع كبرى تقدر مبليارات الدوالرات، مقابل 
إعطاء اجلانب املصري مثلهم في النقب، أما بالنسبة للضفة 
الغربية، فستكون حتت الرعاية األردنية، مع احتفاظ إسرائيل 

ــتيطانية كبيرة، إضافة إلى إخراج  ــور األردن وثالثة كتل إس بغ
القدس من التسوية النهائية.

ــطيني في  ــي الفلس ــار السياس ــذا فإن محاولة جتزئة املس ل
ــكل خطورة  ــة القرن بات في هذه املرحلة يش مواجهة صفق
ــطينية، فالتسلل من  ــتقبل القضية الفلس كبيرة على مس
ــانية لغزة واملساعدات واحلديث عن بعض  بوابة اإلغاثة اإلنس
املشاريع بالرغم من ما يعيشه قطاع غزة من مستويات عالية 
ــن الفقر والبؤس واألهم هو إنعدام األمل للغزيني في العيش  م
ــاع عن القضية  ــا هو إال مقدمة لفصل القط ــاة كرمية. م بحي
ــية  ــطينيني السياس ــدة الفلس ــس بوح ــطينية وامل الفلس
ــي ملنظمة التحرير، وأن هذه اإلجراءات ما  وبالتمثيل السياس

هي إال قضايا إنسانية فقط.

خالف زعماء العرب حول الصفقة
ــن القضية  ــعودية موقفها م ــة العربية الس ــت اململك أعلن
ــرائيلي، كما نقلته  ــطينية وإنهاء النزاع العربي- اإلس الفلس
ــن وجهات  ــا وصفته بـ(تباي ــرائيلية م ــة هآرتس االس صحيف
النظر) حول صفقة القرن بني العاهل السعودي امللك سلمان 
ــلمان.  ــده األمير محمد بن س ــز وجنله وولي عه ــن عبد العزي ب
ــلمان من املؤيدين  وقالت الصحيفة: «يعد األمير محمد بن س
ــلمان  ــن والده امللك س ــة األمريكية، لك ــني للخط املتحمس
يشعر بالقلق من النقد الذي يتوقعه إذا ما تخلى عن القضية 

الفلسطينية وموقف اململكة من القدس الشرقية».
ــة األمريكية  ــس، ال تقبل بالصفق ــول لهآرت ــن مصر، والق لك
بصورة كاملة، خاصة وأنها أعلنت يوم اخلميس املاضي، بدعم 
ــادرات التي تهدف للوصول إلى اتفاق  مصر لكافة اجلهود واملب
شامل، ميكن على أساس قيام دولتني في حدود ١٩٦٧ وأن تكون 
ــطني، وأعلنت قبولها  ــرقية عاصمة لدولة فلس القدس الش
ملشاريع اإلستثمار والتجارة في سيناء دون التخلي عن سيناء 

للغزيني.
ــف املصري الرافض التخلي  ــت الصحيفة أيضا: «إن املوق وقال
ــرقية يتزامن مع إنزعاج العاهل األردني، امللك  عن القدس الش
ــة فيما يتعلق مبوقفه من  ــد اهللا الثاني من الصفقة، خاص عب
ــة،  ــرقية، وإزالة رعاية األردن على األماكن املقدس القدس الش

واستمرار سيطرة إسرائيل على وادي األردن».
ــذا ليس فقط  ــادر قولهم إن ه ــس أيضا عن مص ــت هآرت ونقل
ــة القرن، لكن  ــرب على صفق ــني الزعماء الع ــدر اخلالف ب مص
ــعودية واإلمارات  ــيطلب من الس ــب حول أنه س ــح ترام تصري

وقطر املشاركة في متويل مشاريع جديدة في غزة.
ــطيني التعاطي مع الزائرين األميركيني  ورفض الرئيس الفلس
ــن األوراق التي  ــاؤل ع ــتقبالهما، األمر الذي يطرح التس أو اس
ــعى األمريكي،  ــطينية ملواجهة املس متتلكها القيادة الفلس
وتفويت استهدافه. ورمبا يجدر التذكير هنا أن الواليات املتحدة 
ــود الكيان  ــريع وج ــية لتش ــادر السياس ــد أهم املص ــي أح ه
ــلطة  ــم مصادر متويل الس ــا أحد أه ــا أنه ــطيني، كم الفلس

الفلسطينية.

حل الدولتني (٢٥) عاما من الصراع
ــرائيلي  ــراع العربي اإلس ــوية الص ــل الدولتني لتس ــرح ح اقتُ
ــرائيل وتقوم على أرض  ــاس قيام دولتني إحداهما إس على أس
ــطني وتقوم على  ــام ١٩٤٨، واألخرى فلس ــطني احملتلة ع فلس

أراضي حدود الرابع من يونيو/حزيران ١٩٦٧ قبل احلرب الشهيرة 
التي عرفت تاريخيا باسم النكسة.

ــت اعتراف  ــلو التي تضمن ــة أوس ــت إتفاقي ــام ١٩٩٣ وقع - ع
الطرفني ببعضهما وإقامة سالم دائم.

ــل من  ــام ٢٠٠٠ حدثت قمة كامب ديفيد التي باءت بالفش - ع
أجل إيجاد حل سلمي.

ــة املتضمنة على  ــالم العربي ــام ٢٠٠٢ طرحت مبادرة الس - ع
قبول قيام دولة فلسطينية مستقلة مقابل تطبيع العالقات 

مع إسرائيل.
ــت على العودة  ــة جنيف التي نص ــام ٢٠٠٣ حدثت إتفاقي - ع
ــام ١٩٦٧ وتعتبر القدس مدينة مفتوحة للطرفني  إلى حدود ع

وتخلي الفلسطينيني عن حق العودة.
ــرج بالتزام الطرفني  ــام ٢٠٠٧ عقد مؤمتر أنابوليس الذي خ - ع
ــتندة الى حل  بتنفيذ التزاماتهما مبوجب خارطة الطريق املس

الدولتني.
ــرة بني الطرفني في البيت  ــام ٢٠١٠ عقدت محادثات مباش - ع
ــبب إنتهاء العمل في  ــى إنهيار املفاوضات بس ــض أدت إل األبي

إسرائيل بالتجميد اجلزئي لالستيطان.
ــى إقامة دولة  ــوة أمريكية إل ــرائيل دع ــض إس ــام ٢٠١١ رف - ع
ــة الغربية وغزة  ــم الضف ــدود ١٩٦٧ تض ــطينية على ح فلس

والقدس الشرقية.
ــل إلى أي  ــرة في التوص ــل املفاوضات املباش ــام ٢٠١٣ فش - ع

اتفاقيات.
ــطيني العربي إلى مجلس  ــروع الفلس - عام ٢٠١٤ تقدمي املش
ــتقلة  ــني مس ــة دولت ــق رؤي ــة لتحقي ــد احلاج ــن، وتأكي األم

ودميقراطية ومزدهرة.
- عام ٢٠١٥ إنسحاب فلسطني من إتفاقية أوسلو.

- عام ٢٠١٧ إعالن دونالد ترامب عدم متسكه بحل الدولتني.
- عام ٢٠١٨ إعالن دونالد ترامب القدس عاصمة إسرائيل.

كلمة اخيرة
ــيئاً جديدا لواقع الفلسطينيني  املبادرة األمريكية لن تقدم ش
أو حلقوقهم، بقدر ما تضفي شرعية على الكيان الفلسطيني 
ــتعمرات  ــاء املس ــيبقى بن ــذي س ــة، ال ــي الضف ــئ ف الناش
اإلسرائيلية عليها، فهو كيان مبثابة أكثر من حكم ذاتي وأقل 
ــرائيل، التي ستبقى مسيطرة على  من دولة، وحتت هيمنة إس

احلدود واملعابر واملوارد .
ــة الصعوبة  ــطينية في غاي ــلطة الفلس ــإن وضع الس ــذا ف ل
ــود الكيان  ــرعيتها بوج ــي أوالً: تعتمد في ش ــد، فه والتعقي
الفلسطيني على اخلارج. ثانيا: تعتمد على املساعدات املالية 
ــرائيل،  املتأتية من الدول املانحة، ومن عمليات املقاصة مع إس
ــطينية.  ــلطة الفلس ــذان يغطيان ثالثة أرباع موازنة الس وه
ــطيني، بني سلطتي الضفة  ــام الفلس ثالثا: في حال اإلنقس
ــطينيني  ــيضعف الفلس وغزة، وبني حركتي فتح وحماس، س
ــاعر اإلحباط  ــة مش ــن تنمي ــم، ناهيك ع ــن قدراته ــد م ويح
ــطيني  عندهم. رابعا: ال توجد حاضنة عربية للموقف الفلس
ــم اضطراب األوضاع في املنطقة والتدخالت اخلارجية ال  بحك
ــرق العربي، وغياب إجماع عربي في مختلف  ــيما في املش س

الشؤون العربية.

* مركز اِّـستقبل للدراسات السرتاتيجية

تأليف
 *الدكتور  جواد كاظم البيضانـي
العالقة مع اِّـخابرات العراقية:

ــار اتفاق طهران عام  ١- (حركة حماس) اث
١٩٩٧، الذي مبوجبه مت وقف اطالق النار بني 
احلركة اإلسالمية وجماعة االحتاد الوطني 
ــلفيني)  (الس ــةً من  ــتاني جماع الكردس
ــة  احلرك ــن  ضم ــون  يعمل ــوا  كان ــن  الذي
ــدد منهم هذا  ــالمية . حيث رفض ع اإلس
ــع الكفار  ــاومة م ــاق عادّين اياه مس االتف
وقد تسبب ذلك بحدوث نزاع بينهم وبني 
احلركة اإلسالمية. وقال الشيخ علي بابير 
ــراد هذه  ــدِ نفعاً مع اف ــح لم يج ان النص
ــم من مقاتليها  اجلماعة التي فضل قس

التوجه نحو جبال قنديل.
ــداد مقاتلي هذه  ــدد املصادر اع ــم حت       ل
ــب تتكون  ــي في االعم االغل املنظمة وه
ــن ينحدرون من منطقة  من املقاتلني الذي
ــي بابير:  ــيخ عل ــم الش ــان. وصفه كرمي
ــل. املهم  ــن افراد قالئ ــة تتألف م بجماع

ــواردة عن هذه  ــات ال ــر ان املعلوم في االم
املنظمة قليلة فلم نستطع احلصول على 
ــداد املقاتلني  ــأن اع معلومات دقيقة بش
ــل ان املعلومات الواردة  ومراكز نفوذهم، ب
ــيس وظروفه فيها  الينا حول تاريخ التأس
نوع من التباين وهي غير واضحة فقد ذكر 
ــويلي أن حركة حماس انشقت  إدريس س
ــتان  ــالمية في كردس ــة اإلس ــن احلرك ع
ــام ١٩٩٧م ثم قال  ــي ١٥ ايلول ع العراق ف
ــاب -  ــال لالره ــى اجمل ــم اعط :» واول تنظي
ــكل علني – هو (حماس)، الذي انشق  بش
ــام ١٩٩٨» وقد  ــالمية ع ــن احلركة اإلس ع
ــيس هذه  اكد هادي محمود ان تاريخ تأس

احلركة كان في عام ١٩٩٧. 
ــلفية  ــت هذه اجلماعة االفكار الس     تبن
ــق ارائها  ــاول تطبي ــة) وكانت حت (اجلهادي
ــا  نفوذه ــق  مناط ــي  ف ــا  وايديولوجيته
ــى قيادة هذه  ــة حلبجة . وتول بقرى مدين
ــها،  ــن صوفي) منذ تأسيس احلركة(حس
ــي ٨ ايلول عام ١٩٩٩ في  غير انه اغتيل ف
ــروف غامضة ثم  ــي ظ ــة حلبجة ف مدين
ــراً لهذه احلركة.  اصبح عمر البازياني أمي
ــتان عام  ــث عمر بازياني في افغانس ومك
ــهر التقى  ــتة اش ــدة بلغت الس ٢٠٠٠؛ م
ــي مصعب  ــن الدن واب ــامة ب خاللها باس

الزرقاوي وامين الظواهري .
   ونفذت هذه احلركة خالل فترة نشاطها 

ــق نفوذها  ــي مناط ــكرية ف ــاالً عس اعم
ــي  ــان ف ــة طالب ــة حرك ــت سياس وفرض
أفغانستان . غير انها انهارت بعد املعارك 
ــا  ضد حزب االحتاد الوطني،  التي خاضته
ــا  وجهته ــي  الت ــة  العنيف ــات  والضرب

الطائرات االمريكية ملواقع هذه احلركة.
٢- جماعة التوحيد اإلسالمية: مجموعة 
ــا من  ــم اتباعه ــلفية، معظ ــة س جهادي
ــري  ــكل س ــكلت بش منطقة اربيل، تش

ــتان  ــالمية في كردس ــل احلركة اإلس داخ
العراق عام ٢٠٠٠م.

ــادئ اجلهادية  ــة املب ــذه احلرك ــت ه     تبن
الثورية والفكر السلفي (التكفيري). يعد 
(ابو بكر هوليري) القائد امليداني للحركة، 
ــن قادة  ــاً له، وم ــي نائب ــر بازيان ــال عم وامل
ــني املدعو (ابو قتادة). الذي  احلركة امليداني
ــر مببادئ  ــتان وتاث ــارة إلى افغانس قام بزي

حركة طالبان.
     تشكلت هذه اجلبهة بطلب من اسامة 
ــة حماس مع  ــث مت دمج حرك ــن الدن حي ب
ــد. وجبهة التوحيد حتمل  جماعة التوحي
ــم القاعدة،  ــي يحملها تنظي االفكار الت
ــركات من  ــن باقي احل ــف ع ــي ال تختل وه
ــم والهيكلية، ويبدو ان هذا  حيث التنظي
ــالً رغم الدعم  ــتمر طوي التنظيم لم يس
ــن املنظمات  ــذي كان يتلقياه م الكبير ال
ــج واوربا.  ــي اخللي ــة ف ــالمية العامل اإلس
ــابهة  ــة باعمال مش ــذه احلرك ــت ه قام
ــا باقي املنظمات  لالعمال التي قامت به
اجلهادية في كردستان العراق، حيث نفذت 
داخل مدينة اربيل وبعض نواحيها اعماال 
ــة عديدة منها، قيام بعض اتباعها  ارهابي
ــوه الفتيات غير  ــزاب) على وج ــرش (التي ب
احملجبات، وتفجير بعض النوادي واملقاهي 

اخلاصة بالشباب وغيرها من االعمال.

(حزب اهللا الكردستاني): وهذا   -٣
احلزب يختلف عن حزب اهللا الذي ظهر في 
ــن هذا احلزب  ــرق تركيا. اعلن ع جنوب ش
ــته  في عام ١٩٨٣ في إيران وقد تولى رئاس
ــيخ احمد  ــد خالد بن الش ــيخ محم الش
ــر للزعيم  ــقيق االكب ــن الش ــي اب البارزان
الراحل مال مصطفى البارزاني عندما كان 
مقيماً مع عائلته في ايران منذ عام ١٩٧٥ 
ــاق اجلزائر  ــراق بعد اتف ــرك الع ــث ت م، حي
ــراق وايران  ــة بني الع ــي نظمت العالق الت
ــني التكريتي  وتنازل مبوجبها اصدام حس
ــاحات واسعة لصالح ايران منها  عن مس
ــك فقدت  ــراق، وبذل ــط الع ــزاء من ش اج
ــن اهم منافذ  ــارة العراقية واحدة م التج
العراق للعالم اخلارجي. املهم في االمر ان 
الشيخ ادهم البارزاني كان من ابرز معاوني 
الشيخ محمد خالد. وقد نشر احلزب بعد 
ــه (بالكايتى)  ــه قواته في منطق تأسيس
ــة حملافظة أربيل وفي حرير وباطاس  التابع
وخليفان وسوران وشقالوه، وقد وقع حزب 
اهللا مع احلركة االسالمية اتفاقاً للتعاون. 
ــقاقات، حيث  وتعرض هذا احلزب إلى انش
ــيخ أدهم البازاني حزبه الذي  اصبح للش
عرف بـ(حزب اهللا الثوري الكردستاني) أما 
ــيخ محمد  حزب اهللا الذي كان يقوده الش

خالد فاستمر محتفضاً باسمه. 
   وبعد وفاة الشيخ محمد خالد البارزاني 

ــعينات  ــذي وافته املنية في أواخر التس ال
ــع له عن  ــاح التاب ــزب اهللا اجلن ــف ح توق
العمل، أما الشيخ أدهم البارزاني فواصل 
ــد االحتالل  ــوار الى عام ٢٠٠٣ اي بع املش

االمريكي العراقي.
    وبسقوط النظام البعثي في العراق حل 
ــيخ ادهم حزبه حاسباً أن الغاية من  الش
تشكيل حزبه قد حتققت وانهى نشاطه 
ــردي وانضم  ــزب اهللا الثوري الك زعيماً حل

ــتاني الذي  الى احلزب الدميقراطي الكردس
ــعود  ــيد مس ــه ابن عم والده الس يتزعم
البارزاني ومن ثم اسدل الستار على (حزب 

اهللا الثوري) ايضا وانتهى امره. 

يتبع 

*مدير اِّـعهد العراقي للدراسات 
واالبحاث الكردية

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

تشكلت هذه الجبهة 
بطلب من اسامة بن 
الدن حيث تم دمج 
حركة حماس مع جماعة 
التوحيد وجبهة التوحيد 
تحمل االفكار التي 
يحملها تنظيم القاعدة
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رفض كوربن قواعد 
السلوك التي تبتدعها 
إسرائيل وتفرضها على 
حلفائها من أحزاب ودول 
ومنظمات مهددة الجميع 
بتهمة الالسامية

الحلقة (٢٣)

فايننشــال تايمز: قطر تســتثمر 
مليارات الجنيهات االســرتلينية َّـ 

بريطانيا

ــز كتب  ــال تامي ــة فاينانش ــي صحيف ف
ــط، أندرو  ــرق األوس ــؤون الش ــرر ش مح
ــا يزيد عن 3  ــن إنفاق قطر م ــد، ع إنغالن
ــي عقارات  ــترليني ف مليارات جنيه إس
ومشاريع للبنية األساسية في بريطانيا 
ــة، مؤكدة  ــهرا املاضي ـــ16 ش ــالل ال خ
ــة البريطانية بعد  ــي احلكوم ــا ف ثقته
ــي. وجاءت هذه  ــن االحتاد األورب اخلروج م
ــتثمارات القطرية رغم التحديات  االس
ــبب  ــة التي تواجهها الدوحة بس املالي
ــعودية  احلصار الذي تفرضه عليها الس
ــذ نحو عام. ــالث دول عربية أخرى من وث
ــة إن  ــت الصحيف ــل قال ــي التفاصي وف
ــة خصصت نحو 1.1 مليار جنيه  الدوح
ــاريع البنية األساسية  ــترليني ملش اس
ــترليني للعقارات. و1.7 مليار جنيه إس
ــك  تل أن  ــز  تامي ــيال  فايننش ــرت  وذك
ــن تعهدات  ــد جزءا م ــتثمارات تع االس
ــارس/آذار من العام املاضي  قطرية في م

ــا 5 مليار  ــتثمارات قيمته ــخ اس بض
جنيه استرليني في بريطانيا.ونسبت 
الصحيفة لوزير املالية القطري، علي 
ــول:“ تعهدنا  ــادي، الق ــريف العم ش
باستثمار 5 مليارات جنيه استرليني 
ــن  ــنوات، ونح ــالل 3 س ــا خ ببريطاني
ــط، ونتوقع  ــبق بالفعل هذا اخملط نس
ــتثمارات خالل  ــن االس ــخ املزيد م ض
ــت الذي  ــة .“وفي الوق ــهر املقبل األش
تواجه فيه بريطانيا حتديات اقتصادية 
بسبب استعدادها للخروج من االحتاد 
ــادي:“ إن بريطانيا  ــال العم األوربي، ق
تعد سوقا جيدة لالستثمار وأشعر أن 

االقتصاد البريطاني سيظل قويا.“

الديلي تليغــراف : كوربني ومعاداة 
السامية

ــراف  ــي تليغ ــة الديل ــت صحيف وتناول
ــال  العم ــزب  ح ــرب  تض ــي  الت ــة  األزم
ــي كوربني على  ــارض وزعيمه جيرم املع
ــامية. ــات مبعاداة الس ــة االتهام خلفي
ــيني  فقد كتبت كبيرة احملررين السياس
ــاكان، تقول إن  ــة، كيت م في الصحيف
ــه باتخاذ إجراء  ــار كوربني يطالبون أنص

ضد الناشط، بيتر ويلزمان، بعد ما أثاره 
ــود“ وراء  ــأن ”متعصبو ترامب اليه بش
ــي صفوف  ــامية ف ــم معاداة الس مزاع
ــزب في اجتماع للحزب كان يحضره  احل
ــق أو ينتقد ولكن  ــذي لم يعل كوربني ال
ــة التنفيذية للحزب  ــي اللجن عضوا ف
ــى االعتذار.وقد  ــر ويلزمان عل علق وأجب
ــن حزب العمل  ــم عدد من النواب ع اته
قيادة احلزب بالكيل مبكيالني، إذ لم يتخذ 
ــراء ضد ويلزمان أكثر من إجباره على  إج
االعتذار فيما عوقب كل من إيان أوسنت 

ومارغريت هودج لشكواهما من معاداة 
ــامية.وحول املوضوع نفسه، كتب  الس
ــة التاميز،  ــي في صحيف ــرر السياس احمل
هنري زافمان، يقول إن بيتر ويلزمان الذي 
ــل حزب العمال  ــار األزمة األخيرة داخ أث
قد قدم ”نصائح“ من قبل لزعيم احلزب 
كوربني. وذكرت التاميز أن كوربني كان قد 
ــورة ويلزمان في تقرير شامي  طلب مش
ــاداة  ــول مع ــام 2016 ح ــاكرابارتي ع ش

السامية داخل حزب العمال.

الجيــش  تحديــث   : الغارديــان 

السعودي
وحول حتديث اجليش السعودي كتب نك 
ــي صحيفة الغارديان قائال إن  هوبكنز ف
مؤسسة بريطانية كبرى لالستشارات 
ــد كبير  ــاوض إلبرام عق ــبة تتف واحملاس
ــة لتحديث  ــي إطار عملي ــع الرياض ف م
ــة  ــعودي. إذ أكدت مؤسس اجليش الس
 PricewaterhouseCoopers (PwC )
ــيكون  ــذي س ــروع ال ــا باملش اهتمامه
ــش اململكة  ــن عملية حتول جي جزءا م

ــى معدات أفضل. ورفضت  للحصول عل
ــف عن  الكش ــة  البريطاني ــة  املؤسس
ــول مفاوضاتها  ــن التفاصيل ح مزيد م
ــأن هذا املوضوع. وأثارت هذه األنباء  بش
ــركة البريطانية من قبل  انتقادات للش
ــعودي  ــطاء يعارضون التدخل الس نش
ــر فرانكينتل من  ــال بيت ــن. وق في اليم
ــركات  ــو الدولية: ”إن ش ــة العف منظم
احملاسبة الدولية مثل أي شركات أخرى 
يجب أن تتجنب انتهاك حقوق اإلنسان 
ــارت الصحيفة إلى أن ولي العهد  .“وأش
ــعوي محمد بن سلمان، البالغ من  الس
العمر 32 عاما، هو الذي يدير وزارة الدفاع 
السعودية. كما أشارت الصحيفة أيضا 
ــدة أعلنت خالل العام  إلى أن األمم املتح
احلالي أنه بسبب الصراع في اليمن بات 
ــي 80 في املئة  ــون ميني أي حوال 22 ملي
ــاعدات  ــكان بحاجة إلى املس ــن الس م

اإلنسانية.

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 .

Ú��Ój‰u˛a@Ú�œbzñ€a
¡���çÎ˛a@÷äí€a@Î@Ú�����Óiä»€a@Ú���‘�‰Ωa@ø@Ú��ÓçbÓé€a@pa7ÃnΩa@Ú��üâbÅ@·����çäm

÷aä»€a@Êbn�çÖä◊@ø@ÚÌÖbË¶a@pb◊ä�ßa

Ô‹Óˆaäçg@Â–ÿi@ÚÓ‰Ó�é‹–€a@ÚÓö‘€a@ÂœÖ@ZÊä‘€a@Ú‘–ï@ÖÏËÌ@Ú‹ª@ø
ÂiâÏ◊@Û‹«@bÓ„b�Ìäi



 

شاناز ابراهيم أحمد

ــي البعض من أصدقائي اخمللصني     غالبا ما ينصحن
ــألهم أن  ــا أس ــة !! . وعندم ــار السياس ــوض غم بخ
ــف يتحول  ــة ؟ وكي ــي السياس ــا ه ــي م ــرحوا ل يش

ــي ناجح ؟. أراهم يلفون  ــان العادي الى سياس االنس
ويدورون ويخوضون نقاشا ال أفهم منه شيئا . فأضطر 
ــي كتابة حتى  ــم تدوين ما يريدونه من ــب منه أن أطل
ــي أغير قناعاتي ومنط حياتي  أحفظ ما يريدون ،  ولك
ــية ناجحة وفق منظورهم .  وفعال  وأحتول الى سياس
ــي حتمل نصائح وآراء  ــائل الت تلقيت العديد من الرس
ــاعدني على حد زعمهم   ــات نظر مختلفة تس ووجه
ــد حتقيق وتدقيق  ــية محترفة . وبع ــأن أكون سياس ب
ومتحيص ، توصلت الى قناعة مؤكدة بأنه لكي أكون 
سياسية ناجحة وفق منظور هؤالء السادة ، يتوجب 

علي أن ألتزم باملبادئ التالية 
ــي  ــتحقون من ــن اليس ــك الذي ــح كل اولئ - أن أصاف

املصافحة !.

ــك الذين  ــوة مع كل أولئ ــف القه ــس وأرتش - أن أجل
إنتقدتهم أو عارضتهم سابقا !.

ــب أن أعقبه  ــره، يج ــادي أنش ــال إنتق ــد كل مق - بع
ــن املقال لم يكن كذا  ــح أبني فيه بأن هدفي م بتوضي
ــذا، أي أن أبرر املواضيع  ــت، بل كان هدفي كذا وك وكي

التي طرحتها بعكس قناعاتي الشخصية!.
ــخصية في الفيسبوك رأيا  - أن أكتب بصفحتي الش

محددا، ثم أخالفه في لقاءاتي الصحفية! .
- أن ال أتطرق الى هموم ومشاكل الناس لكي أبعد عن 

نفسي عداء احلكام الفاسدين !.
ــؤولي  ــادة مس ــر أفواه الس ــني حني وآخ ــي ب - أن أحل
ــوات التلفزيونية لكي أتقي  ــف واملواقع والقن الصح

شرورهم !.

ــر  ــك الذين كنت أنش ــع أولئ ــيلفي م ــور الس - أن أص
غسيلهم في يوم ما !.

ــوات املعادية  ــي لدعم القن ــب جل إهتمامات - أن أص
والظهور فيها !.

- أن ألعب على احلبلني مع كل من حولي !.
ــي  مقاالت ــي  ف ــماء  األس ــر  ذك ــن  ع ــع  أمتن أن   -

وتصريحاتي!.
ــف متاما عن إنتقاد أي حزب أو رئيس أو نائبه،  - أن أتوق
ــراد عوائلهم،  ــؤولني وأف ــاء القيادات واملس وكل أعض
ــة أو  ــة حكومة أو وزارة أو مؤسس ــد أداء أي وأن ال أنتق

منظمة أو مكتب أو مركز حكومي أو حزبي !.
ــاء، وأتغاضى عن  ــي بصيرتي عن رؤية األخط - أن أعم
اجلرائم وعن كل أشكال الظلم وفقد العدالة وإنعدام 

املساواة !.
- حني أريد الذهاب بزيارة الى موقع ما، يجب أن أضمن 
ــع بالباصات،  ــى ذلك املوق ــل اآلالف من أنصاري ال نق

وأحشدهم للتصفيق والهتافات!.
- حني أقول بأن احلليب لونه أبيض، فإني بقرارة نفسي 

أقصد أن لونه أسود قامتا !.
- عندما ألتقي قياديا سنيا يجب أن أكون سنيا حتى 
النخاع، وعندما ألتقي شيعيا يجب أن أكون شيعيا 
ــل البيت، وأكون وتركيا مع اردوغان ورهطه، وأن  من أه
أمسح أكتافهم، وأشاغب على هذا وأركع أمام ذاك!.
ــف أوراقي أمام أحد أو أحتدث  - ينصحونني بأن ال أكش

عن مخططاتي ألحد !.
ــح يجب أن ميتهن فن  ــي الناج - يقولون بأن السياس

ــة املبادئ،  ــن جتاوز مرحل ــدرك بأن الزم ــب وأن ي التالع
ــب له  ــيا ناجحا يحس ــي تكون سياس ــون لك ويقول
ــاب، عليك أن تضع النفط مقابل الدم، واحلرية  احلس

مقابل اخلبز !.
ــال، وأن أباها هو  ــي امل ــة ه ــون بأن أم السياس - يقول

السالح والقوة !.
ــم يعد له وجود في  ــون بأن النضال القومي ل - ويقول

عالم السياسة املعاصر !.
ــك بالقول  إذا كانت هذه  ــا أرد على كل هؤالء وأولئ وأن

هي السياسة، فتبا لهكذا سياسة !!..

H I@êbj»€a@b„ÜÓç@ÚjÓÁ@Ènjv«a@à€a@ÔçÎä€a@›uä€a

واثق الجابري

ــل العراقي، على  ــن الداخ ــف اثنان م  ال يختل
ــا، ومواقفها  ــة املرجعية الدينية العلي حيادي
ــذ عن قواعد  ــة، إالّ من ش ــا الوطني وتوجهاته
ــاء دولة حتترم إرادة جماهيرها؛ وال من اخلارج  بن
ــة لعراق بعيد عن  ــيما بعد مواقفها الثابت س
ــالم، ليحفظ عالقات  ــرف ومنطلق للس التط
ــم، بدءاَ من إمتدادها مع  متوازنة مع دول العال
ــاد الكفائي  ــي، الى فتوى اجله التاريخ العراق

ودرء اإلرهاب عن أنحاء املعمورة.
ــا املرجعية،  ــات التي تطلقه جملة التوجيه
ــة على آخرى،  ــة دون متايز لفئ ــو لبناء دول تدع

ووفق حاجة اجملتمع وطبيعة مكوناته.
ــا في العراق،  ــة الدينية العلي تنطلق املرجعي
ــع مكونات  ــة م ــزز الثق ــل ع ــخ طوي ــن تاري م
ــود  ــددت صم ــة ه ــارب مفصلي ــعب، وجت الش
ــات، ومن  ــارم من التحدي ــيل ع الدولة أمام س
ــرين، الى مجابهة األفكار  فتواها لثورة العش
ــايرتها للعمل  ــع، ومس ــة على اجملتم الدخيل
ــم  النظ ــف  مبختل ــي  واإلجتماع ــي  السياس
ــةَ القمع  ــت، متحدي ــية التي حكم السياس
ــعب، وصوالً الى  ومآرب تقسيم مكونات الش
النظام السياسي بعد ٢٠٠٣م، واصرارها على 
دستور عراقي وإحترام خيارات الناخب بإختيار 

ممثليه.
ــر،  ــبه باملباش ــكل أش ــت املرجعية بش تدخل
ــا، وأثبتت قدرتها وعاجلت  بهيبتها وعقالنيته
ــن  وم ــراغ،  والف ــل  والفش ــار  اإلنكس ــاط  نق
ــت األزمات  ــق باحلكمة وق ــيط أنطل منزل بس
ــع  للمتاب ــى  ويتجل ــات،  ــط ظلم وس ــور  والن

ــد ٢٠٠٣م،  جدارة رؤيتها  املُبصر خلطاباتها بع
ــخيصها دون إنحياز، وتأثيرها املذهل دون  وتش
قوة مادية، وحملت مصباح جناة وسط ظلمات 
ــية، واملآرب التي  حالكة باملغالطات السياس
ــة، وتبطن تدمير الدولة  تظهر احلاجة العصري

املدنية.
ــم تخرج عن  ــنوات ل ــوات املرجعية لس إن دع
ــل لطرف، بدعوتها  ــر الدولة املدنية، ولم متِ أُط
ــالح، وحث  ــح والتغيير واإلص ــاب األصل إلنتخ
ــدم الركون  ــة القرار، وع ــعب على صناع الش
ــلة،  ومدنيتها  ــي مع التجارب الفاش والتماه
ــة، التي منعت  ــن مواقفها الوطنية املعتدل م
ــة، وفي آخر  ــيم والتمزق واحلرب األهلي التقس
خطابات املرجعية، حتدث عن محاكاة احلاجة 
الواقعية واآلنية، وخاطبت الطبقة السياسية 
ــق مقومات  ــة خدمة وف ــة الى حكوم باحلاج
ــه على حتمل  ــؤول وقدرت ــع، تخصص املس أرب
ــؤولية، والثانية اإلستعانة باملستشارين  املس
ــاص، والثالثة  ــن ذوي اإلختص ــاعدين م واملس
إعطاء سقوف زمنية للعمل، لتتحقق الرابعة 

بإعادة الثقة بني اخلادم واخملدوم.
ــان أبعد  ــة صمام أم ــت حكمة املرجعي وضع
ــادت للدولة  ــة، وأع ــوارث حتمي ــراق عن ك الع
ــى الهاوية،  ــزالق ال ــن اإلن ــا م ــا ومنعه هيبته

لتحقيق العدالة اجملتمعية.
ــراق للمقومات  ــة الع ــالك املرجعي ــدرك إمت ت
ــا  ــن األرض وظاهره ــروات باط ــة، وث اإلقتصادي
ــع، بعد إهدار  ــا، وإحلاح حاجة اجملتم مبجتمعه
املال بسوء اإلدارة للحكومات املتعاقبة، ويبدو 
ــى إغراق  ــزال تراهن عل ــض األطراف ما ت أن بع
العراق أكثر بعد أن أنقذته املرجعية مراراً، وأما 
أن يكون قد أطرشها املال احلرام، أو أنها تسعى 
ــع الدولة، وبذا تطعن بكل ما هو  لتفكيك واق
ــي، وطبيعة  ــع اجملتمع ــرعية الواق ــاس ش أس
ــعبية، التي  األفعال املرجعية والتأييدات الش
آمنت  ووثقت بكل ما تقوله املرجعية، وتأكدت 
أنها تسعى لدولة مدنية ليس على حسابات 

شخصية.

* إياس الساموك

ــهرين ونصف الشهر  بعد مرور نحو ش
ــات العامة، جند من  على اجراء االنتخاب
ــراءات  ــر باالج ــم التذكي ــرورة أن يت الض
ــة  ــتورية املتعلقة بانعقاد اجللس الدس
ــاب رئيس  ــواب وانتخ ــى جمللس الن األول
ــح الكتلة  ــف مرش ــة وتكلي اجلمهوري
ــكيل طاقمه  النيابية االكثر عدداً لتش
ــوزاري، والتأكيد على ضرورة اجناز هذه  ال

املهمة باسرع وقت.
ــبب من وضع املادة  مبدئياً، كان الس
ــي تتضمن ان  ــتور الت (٥٦) من الدس
ــس  ــة مجل ــات عضوي ــرى انتخاب جت
ــن انتهاء  ــاً م ــل (٤٥) يوم ــواب قب الن
ــل تقدير،  ــدورة النيابية كأق ــر ال عم
ــس  ــاب مجل ــدم غي ــان ع ــو لضم ه
ــلطة  ــرع االول من الس ــواب (الف الن
التشريعية)، وبأمل ان تعلن النتائج 
ــا كافة  ــم الطعون عليه ــد حس بع
واملصادقة خالل شهر من هذه املدة، 
ـــ ١٥ يوماً املتبقية  ــى أن تعطى ال عل
ــه  دعوت ــي  ف ــة  اجلمهوري ــس  لرئي
للمجلس اجلديد باالنعقاد، لكن ثمة 
ــة االنتخابية  ــاً رافقت العملي ظروف

اسهمت في تأخيرها.
ــب القانون، فأن طعون املرشحني  بحس
ــة تقدم  ــج االنتخابات االولي ــى نتائ عل
ــام مجلس  ــى ام ــني االول ــى مرحلت عل
العليا املستقلة  املفوضني للمفوضية 
ــة  الهيئ ــام  ام ــة  والثاني ــات،  لالنتخاب
ــي محكمة  ــات ف ــة لالنتخاب القضائي
ــمها  ــتغرق حس التمييز االحتادية، ويس
ــدود  بح ــا  مع ــني  اجلهت ــني  هات ــام  ام
ــبوعني، لكي يتم بعدها االعالن عن  اس
ــات العامة  ــج النهائية لالنتخاب النتائ

ــة  احملكم ــام  ام ــة  للمصادق ــل  وترس
ــادة (٩٣  امل ــب  ــا بحس العلي ــة  االحتادي
ــب  ــتور وهي بحس ــن الدس ــابعاً) م س
التجارب السابقة لن تأخذ وقتاً طويال، 
ــى احملكمة في  ــا نتوقع أن تتلق رغم أنن
هذه الدورة طعوناً كثيرة بالنظر للظروف 

التي رافقت العملية االنتخابية.
ــس  ــو رئي ــراءات، يدع ــذه االج ــد ه وبع
ــد  اجلدي ــواب  الن ــس  مجل ــة  اجلمهوري
ــة اكبر  ــته برئاس ــي جلس ــاد ف لالنعق
ــناً تخصص لترديد القسم  االعضاء س
ــس اجمللس  ــاب رئي ــا انتخ ــم بعده ويت
ــة تنعقد خالل  ــذه اجللس ــه، وه ونائبي
(١٥) يوماً من مصادقة احملكمة االحتادية 
العليا على النتائج، وفقاً للمادتني (٥٤- 

٥٥) من الدستور .

ــاء عملية  ــن انته ــة ايام م ــالل ثالث وخ
ــواب ونائبيه  ــاب رئيس مجلس الن انتخ
يبدأ الترشيح ملنصب رئيس اجلمهورية 
ــة انتخابه  ــب أن تنتهي عملي الذي يج
ــة  ــهر من تاريخ انعقاد اجللس خالل ش
االولى جمللس النواب، حيث تتضمن هذه 
ــحني  ــح وقبول املرش املدة اعالن الترش
ــم قبول  ــن لم يت ــي طعون م ــر ف والنظ
ــاب داخل مجلس  ــحيهم واالنتخ ترش
ــه املادة (٧٢  ــو ما نصت علي ــواب، وه الن
ــكام قانون  ــتور، واح ــاً ب) من الدس ثاني

ــح ملنصب رئيس اجلمهورية رقم  الترش
(٨) لسنة ٢٠١٢.

وعلى رئيس اجلمهورية وخالل (١٥) يوماً 
ــح الكتلة  ــن انتخابه أن يكلف مرش م
النيابيّة االكثر عدداً بتشكيل احلكومة، 
ــذي بدوره عليه أن ينجز مهمته خالل  ال
ــف  ــخ التكلي ــن تاري ــدأ م ــاً تب (٣٠) يوم
ــحيه على مجلس النواب  ويعرض مرش
لغرض نيلهم الثقة، وفق ما ذهبت اليه 

املادة (٧٦) من الدستور.
ــى للمدد  ــقف االعل ــذا يعني أن الس ه
املنصوص عليها في الدستور والقوانني 
ــاً  ــن (١١٠) يوم ــر م ــود أكث ــي بوج يقض
ــس النواب  ــكيل مجل لالنتهاء من تش
ــة  اجلمهوري ــس  رئي ــاب  وانتخ ــد  اجلدي
ــكيل احلكومة من بعد االعالن عن  وتش
ــات، وهذا  ــج االبتدائية لالنتخاب النتائ
ــتغرقها احملكمة  من غير املدة التي تس

االحتادية العليا في عملية املصادقة.
ــج االبتدائية  ــر أن النتائ ــع اخذ النظ م
ــن، وذلك أن القانون  ولغاية االن لم تعل
لم يحدد مدة زمنية معينة للمفوضية 
ــات العالن  ــتقلة لالنتخاب العليا املس
ــم، جند أن على  ــج االولية. ومن ثَّ النتائ
ــة املعنية  ــات ذات العالق ــع اجله جمي
ــات ونتائجها أن تتحمل  مبلف االنتخاب
ــؤولية بأن تكثف جهودها اختزاالً  املس
ــرع ما  ــت وأن تنجز مهمتها باس للوق
ــتور والقوانني ذات  ميكن، حيث أن الدس
ــى فقط  ــقفاً اعل ــة وضعت س العالق
ــاز تلك املهام باقل من ذلك  وبامكان اجن
ــة الدميقراطية إلى  ــي متضي العملي لك
ــدة التي مضت  ــام، خصوصاً وأن امل االم
ليست بالقليلة. ونرى أن يتولى مجلس 
ــبة  ــل وضع االليات املناس النواب املقب
ــالن النتائج وضمان  ــرعة اع لضمان س
ــفافيتها من خالل سن تعديل جديد  ش
ــم (٤٥)  ــات العامة رق ــون االنتخاب لقان

لسنة ٢٠١٣.

* كاتب َّـ الشؤون القانونية

 

فالح الربيعي

من هذه النقطة .. ومن خالل هذا السطر االول .. 
ــة, لتبيان الرأي من بني  نود ان نقف حلظات قليل
ــالل هذه الوقفة  ــي تدلى يوميا, ومن خ االراء الت
ــي تصنع  ــعوب هي الت ــني ان (الش ــريعة تب الس
التاريخ).. وليس حكوماتها.. فالشعب املسالم, 
ــا كان دوما وابدا يتعاطف مع احلكم القائم  اينم
ــليم ولكن.. الشعب  من اجل هذا الشعب الس
ــد احلديدية صاحب  ــك القواع ــوري الذي ميتل الث
الهيجان اجلماهيري, والشعبي.. ما هو اال ان يثور 
بوجه النظام الديكتاتوري الرجعي الذي تتكون 

اهدافه الرئيسة هو هدم البلد اينما كان.
من هنا.. فأن الديكتاتوريات العربية.. هي االكثر 
ــا في العالم, ومنها في العراق. فأن صدام  بطش
ــرب والعالم,  ــني الع ــر دمويا ب ــني هو االكث حس
ــل واملطيع, والظل  ــروف عنه.. هو االبن املدل واملع

في نفس الوقت, المريكا وحلفائها..
ــد ان ركب القطار االمريكي مع مجموعة من  بع
امثاله من العرب.. ومت توزيع كل واحد منهم على 
ــواره التآمري.. وهذا ما اعلن عنه  بلده ليبدأ مش
ــعدي  االمني العام حلزب البعث علي صالح الس
ــر الصحف, ما اكده الرئيس  في عدة لقاءات عب
الليبي السابق معمر القذافي من خالل املؤمترات, 

واللقاءات العربية, واالفريقية.
ان االنظمة الديكتاتورية التي حكمت في بعض 
ــعوبها,  ــدان العربية, بعد هيمنتها على ش البل
ــائل والطرق..  ــكل الوس ــا ب ــل ابنائه ــدأت بقت ب
ــام.. ومنها ما  ــع صور االنتق والنيل منهم بأبش
ــني في العراق الذي  ــام به الطاغية صدام حس ق
ــل هذا البلد العزيز في وحل الهاوية, بعد ما  ادخ
ــة  ــن الرعونة من خالل احلروب الشرس حل به م

التي اقامها مع دول اجلوار..
ــال  ــن الرج ــات االالف م ــا ارواح مئ ــت به وزهق
والشباب العراقيني.. بل سحقت اكثر من مليون 
ــزو دولة الكويت في  ــي. ومن هذه احلروب ..غ عراق
ــد ان منح الضوء االخضر االمريكي  ١٩٩٠/٨/٢ بع

على غزوها .
ــية اخلاسرة, جتاه  فبها سقطت ورقته السياس
ــاحقة,  ــة.. وهزميته الس ــت واالمة العربي الكوي

وكسر هيبة اجليش العراقي من اثرها.
ــت.. فقد اعلنت  ــى حرب الكوي ــن خالل فوض وم
ــذه املقولة ..تأكد  ــات اجلدارية من خالل ه الالفت

ــتعمارية الغربية  ــة االس ــه بالعمال تبيان صلت
املتمثلة بني امريكا وبريطانيا .

ــل العراق في حيز  ــن بعد هذا كله.. الذي جع وم
بني السقوط واالنهيار في نظامه املهشم الذي 

ــروق اشعة شمس الصباح.. وحتى  تهاوى مع ش
ــوم.. واصبحت عظمة  ــالم الليل من نفس الي ظ
هذا النظام الذي بناه طيلة (٣٥) خمسة وثالثون 

سنة, ما هو ..اال اذابة قطعة من الثلج.
ــراق, خالل  ــار الذي حل بالع ــد هذا الدم ومن بع

االحتالل والغزو االمريكي يوم ٢٠٠٣/٤/٩ .
ــؤوس منها  ــراد املي ــن االف ــة م ــت مجموع دخل
ــتثناء القيادات الوطنية والبعض ممن صعد  باس

ــمت على هدفها  ــلطة في العراق ورس هرم الس
ــا العراق هو (اللفط)  منذ اليوم االول من دخوله
ونهب املال العام.. وحتويلها الى ارصدتهم اجلارية 
في بنوك اوربا وامريكا واستراليا, دون محاسبة, 

ومحاكمة واحد منهم الى هذه الساعة .
ــن اليهود  ــم م ــل معظمه ــاس ب ــن الن ــر م كثي
والنصارى وهم يبحثون عن الرزق احلالل بأبسط 
ــدا كل البعد عن التزوير,  الطرق, واصعبها وبعي
ــال.. ان زوجة  ــرقة.. نضرب مث ــش, والس والتهمي
رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامني نتنياهو, قامت 
بقطع فاتورات من املطعم االهلي اخلاص بتجهيز 
مقر رئاسة الوزراء االسرئيلي بأطباق من الطعام 
ــنة  ــا ٦٩,٠٠٠ س ــوع مبالغه ــى وصل مجم حت
وتسعون الف دوالر .. وبعد تدقيق هذه الفاتورات 
ــالل التدقيق ان هذه  ــرض صرفها.. تبني من خ لغ
ــة.. وبعدها  ــة الدول ــا من خزين ــغ مت صرفه املبال
ــرائيلية العليا, وذلك  ــدت الى احملكمة االس اقتي

التهامها بالتالعب في االموال العامة.
ــلون  ــرون الفاش ــؤالء اخلاس ــا فعل ه ــس م عك
ــدون الذين يدفعون الرزق احلالل بأرجلهم,  الفاس
ويلتجؤون الى نهب االموال العامة بطرق التزوير, 

والتالعب في املال العام, واالرصدة احلكومية..
ما وصل احلال بالبعض بعد ان كانوا حفاة حتى 

اصبح الدهر بهم من اغنى اثرياء العالم.
ــريعة التي كان يحلم بها  هذه هي الطفرة الس

اخلاسرون في انتخابات عام ٢٠١٨ .

واالنكى من هذا كله.. لم تشبع البطون اخلاوية 
ــد قام رئيس جمهورية العراق (فؤاد معصوم)   فق
ــون تقاعد النواب املنتهية اعمالهم..  بتمرير قان
ــتغال  ــى احلكومة العراقية.. مس ــا ال دون مروره
ــراق من خالل  ــي مير بها الع ــروف احلالية الت الظ
ــات اجلنوبية,  ــي احملافظ ــة ف ــرات العارم التظاه
ــي محافظة  ــرارتها االولى ف ــت ش ــي اندلع والت
البصرة.. ما اثار غضب الشعب العراقي املظلوم.. 
ــرون في  ــوة.. هؤالء اخلاس ــذي ال حول له, وال ق ال
ــوا العراق ما  ــام ٢٠١٨ الذين حكم ــات ع انتخاب
ــد قسوة  بعد الديكتاتورية الظاملة.. لكنهم اش
ــم الديكتاتورية  ــراق.. وان حك ــعب الع على ش
ــة ارحم منهم بكثير.. وهذه هي حصيلة  البعثي
اراء الشارع العراقي بعد التأكد من صحته, من 

خالل اللقاءات مع الناس .
ــتتا, مقسما  ــما, مش باع البعض العراق مهش
دون رجعة, وباالتفاق مع االمريكان, ولن يبق منه 

شيئا, سوى انفاسه االخيرة.
اخلاسرون.. واحملسوبون على عراقيتنا.. وعروبتنا.. 
ــا  وتقاليدن ــف..  ــالمي احلني ــا االس دينن ــى  وعل
العربية السامية.. وهم يتصايحون, ويتصارخون 
ــتعمر .. ويهاجمونه  بأعلى اصواتهم بوجه املس
بألسنتهم الكاذبة .. بينما في احلقيقة والواقع 
ــه, ومخططاته, وأوامره  هم ينفذون كل تعاليم
ــالم)..  ــراق واالس ــد الع ــة (ض ــة اخلبيث العدواني

بأفعالهم الدنيئة اليائسة.

ــرادف معنى الثورة ومفهومها الفوضى، وتَعتبِر بعض اآليدلوجيات أنّ الثورة هي  ي
ــاكل االجتماعية، فمثالً خاضت روسيا القيصرية بحزبها الشيوعي  احلل للمش
ــيوعيني أعتبروا ظروف ١٩١٧ تستوجب  حملة اصالحية في عام ١٩٠٥ ولكن الش
ــض بني الثورة  ــوم هناك تناق ــاً. فمن حيث املفه ــالح لن يجدِ نفع ــورة، واإلص الث

واإلصالح. 
ــى الفهم من قبل  ــر واضحة وعصيّة عل ــة ما زالت غي ــذا التناقض واملعاكس ه
البعض. هناك من يعد االحتجاجات اجلارية (ثورة اصالحية). ومعنى هذا املفهوم 
ــتقيم  ــورة ضد الثورة) أو (إصالح ضد اإلصالح) فمن حيث اللغة والتعبير ال يس (ث

املعنى! 
ــن يخلطون بني  ــاً لهؤالء الذي ــاً وافي ــتاني درس ــيد السيس مت مرجعية الس قدّ
املفهومني ومنهم من يعتبر نفسه ثوريا اصالحيا ولتوضيح املعنى، ينبغي إدراك 
ــورة ورمبا حتى االصالح لهكذا  ــة النظام العراقي الدميقراطي، ومفهوم الث طبيع
ــرية  ــته البش نظام يعني التكلّس، فالدميقراطية ووفق التجربة  اعظم ما مارس
سياسياً. وأي عبث بطبيعة هكذا نظام تعني رفضه والبحث عن بدائل، فما هي 

البدائل املتاحة والناجزة حلكم الدولة العراقية؟ 
نة  (الثوريون اإلصالحيون) يطرحون تعابير عديدة كبديل يعتقدوه ناجزاً لعبور احملِ
العراقية، أو هكذا يرجون له. إنّ قولنا عن بعض املصطلحات هي ليست مفاهيم 
ــمه (حكومة خدمة) إذ أنّ أحد املعاني  ــيء مثالً اس فال يوجد مبرر يدعو لتبني ش
ــا، وبالتالي  ــات العامة او إدارته ــية للحكومات هي تقدمي اخلدم ــام االساس وامله

فهذا التعبير 
ــىً مفهوم  ــرة فليس ثمة معن ــرح مصطلحات كثي ــذا الكالم على ط ــق ه ينطب

ــه ردة فعل  ــدو أن ويب
أو  ــات  االتهام ــن  ع
ــا  ــات أو رمب االنطباع
ــائدة  الس ــق  احلقائ
حول حتيّز احلكومات 
امور  على  املتعاقبة 
ــح  لصال ــت  ليس
أن  ــا  .ومب ــاس  الن
ردة  ــل  ميثّ ــر  التعبي
ــرح  ــو ط ــل، فه فع
ــدي نفعاً في  لن يج
ــكلة  املش ــة  معاجل
من  ــذا  ه ــة  العراقي
ــة  ــن جه ــة، وم جه
ــل  فاألص ــة  ثاني
ــات  احلكوم ــي  ف
ــى  ــوف عل ــو الوق ه
من  واحدة  ــافة  مس
ــني،  املواطن ــة  كاف
ــن  ع ــراف  انح وأي 

ــع يفضح خلالً يجب إصالحه وليس البحث عن بديل ليس له أصل في  هذا املوق
تركيبة الدولة نظرياً. 

ــات التي متثل  ــق ببعض الرغب ــك املتعل ــكل النظام، ذل ــتهدف ش ــرح آخر يس ط
ــتبدال النظام البرملاني  ــببه االخفاق في املمارسة، والذي يقضي بإس نكوصاً س
ــخص واحد  ــالح. هذا الرأي يرغب بأنّ ميارس ش ــي حتت مصطلح االص بآخر رئاس
ــار  احلكم، وبطبيعة احلال والتجربة التاريخية فأنّ هكذا رغبة تواجه باالستفس
ــك، فالناس أعرف مبمارسات احلاكم الواحد وتطور نواياه وصوالً إلى تصنيم  والش

الذات البشرية صاحبة احلق املطلق املتمثّلة بشخص احلاكم. 
ــاتر كبير بوجه نوايا التفرد، بيد أنّ  ــام البرملاني ضمانة اصالحية جاهزة وس النظ
ــداً، يجب أن تخضع  ــذا النظام، في العراق حتدي ــكيل احلكومة في ه طريقة تش
ــار، مبعنى أن  ــرة بالنهوض واالزده ــى نتائج جدي ــدة بغية الوصول إل ــر جدي ملعايي
ــكل  ــماء احلكومات أو ش ــة ال ترتبط مبعاني أو مفاهيم أو اس ــكلة العراقي املش
ــكيل احلكومة، وما  ــع طريقة تش ــة احلكم التي تتب ــا ترتبط مبمارس ــم؛ إمن احلك
ــية وإعالمية تسهم في  ــوى فوضى سياس ــتخدام املفاهيم س التناقض في اس

توسعة اخلراب وليس العكس .
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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 الحسن 

 خارطة طريق

Ä˝ï�a@ÒâÏq

الشيخ عقيل الحمداني

ــي  ــة وف ــة روحي ــاس كل هيمن ــة اس الهيب
احلقيقة ان شخصية العباس عليه السالم 
لم تكن تتصف بالهيبة في عصره فحسب 
وامنا بقي مهيوبا في عصورنا هذه ايضا، وقد 
ــالل التركي للعراق ان اجلنود  حدث ابان االحت
ــام انتفاضة العراقيني في  االتراك انهزموا ام
ــا العباس عليه  ــالء ،وهم يصرخون جاءن كرب
السالم كما ان الذين يرتكبون اجلرائم يهابون 
استخدام اسمه كذبا وزورا حتى اليوم ، لكن 
ــخصية تتصف  ــذه الش ــت ه ــف اصبح كي
بالهيبة واالجالل والظاهر ان مهابة العباس 
ــب مبادئه  امنا جاءت ألنه يختار مواقفه حس
غير مبال بأي خطر ميكن ان يترتب على ذلك، 

ولهذا فهو لم يكن يزن اهل النفاق بأكثرهم 
ــهم. فقد كان ينظر اليهم  مما ارتضوه ألنفس
ــاس انهم مجرد ذئاب اجتمعوا على  على اس

جيفة الدنيا.
ــالم هيبة في  ــي عليه الس ــاس بن عل فللعب
ــره ولم  ــم اننا لم ن ــرة مع العل ــوب كبي القل
ــقه,  ــه لكننا نهابه ونحبه بل نعش نعايش
ــة امامه وامام  ــاذا؟ ..ألنه طبق وصي ــدرون مل ات
ــالم القائل :(اذا اردت  ــني علي عليه الس املتق
ــلطان فاخرج من  ــاه وهيبة بال س ــزة بال ج ع
ــز طاعته).انها هيبة  ــة اهللا الى ع ذل معصي

الطاعة هللا تعالى .
وها هي القصص التاريخية موجودة بني ثنايا 
ــة املاثلة للعباس.  الكتب تؤكد على احلقيق
ــان اال وهي  ــي كل عصر وزم ــدق ف ــي تص والت
ــه التي  ــالم وعزت ــاس عليه الس ــة العب هيب
اخذها من ربه  وتلك املهابة في قلوب الناس 
ــرمي لرجل من خاصة  ــي اعطاها الرب الك الت
ــذه القصة التي  ــه الصاحلني. اليكم ه اوليائ

تثبت ما ذكرناه:
ــر العالمة  ــص وخواطر: ذك ــي كتاب قص فف
ــرازي: حكى لي  ــريف ال ــد ش ــيخ محم الش
ــوم احلاج مال  ــروف املرح ــم الرباني املع العال

ــه بعد احلرب  ــود الزجناني): ان ــا جان (محم اق
ــيا على االقدام  ــافرت مش العاملية االولى س
ــراق وملا  ــي الع ــة ف ــات املقدس ــارة العتب لزي
ــى الصالة في  ــني ذهبت ال ــت الى خانق وصل
ــجد رجال  ــي املس ــاك، فرأيت ف ــجد هن مس
ــرة يصلي بطريقتنا تعجبت الن  ابيض البش
ــيا.  ــمال روس ــوا اال من ش هؤالء البيض ليس
ــا؟ فانتظرته  ــا ويصلي مثلن فماذا يفعل هن
ــك دنوت منه  ــن صالته عند ذل ــى يفرغ م حت
وسلمت عليه فعرفت من لهجته انه روسي 
ــبب  ــن محل اقامته وس ــألته ع بالفعل وس
دخوله االسالم والتشيع فقال: انا من مدينة 
(ليننغراد) كنت ضابطا في اجليش وكان حتت 
امرتي الفان من اجلنود الروس, وعسكرنا على 
ــالء ننتظر االمر  ــافة من مدينة كرب بعد مس
ــاهدت في  ــا في ليلة ش ــوم الحتالله بالهج
عالم الرؤيا شخصا مهيبا نورانيا لم اتصور 
هيبته وقامته من قبل قال لي: ان عساكركم 
ــات القتال  ــور من جبه ــة في هذا احمل منهزم
ــر فيقتل هؤالء  ــر اخلب ــوف ينتش (احلرب) وس
ــل ان تقتل  ــلمني فقب اجلنود بني العرب املس
ــن الهالك،  ــالم ألنقذك م ــال واعتنق االس تع
ــن قبل احداً  ــت انني لم ار م ــت له: من ان قل

ــة والهيبة  ــالق الطيب ــذه االخ ــي ه مثلك ف
ــو الفضل العباس  ــجاعة. فقال: انا اب والش
ــمي فاجنذبت  ــلمون باس ــم املس الذي يقس
ــالمي  الى كالمه العذب واعتنقت الدين االس
ــن ليس لي مكان  ــه لي،فقلت له: لك بتلقين

في هذه البالد قال العباس عليه السالم : في 
ــيأخذك  ــرب من خيمتك فرس اركبه فس الق
ــيد  الى مدينة ابي -النجف -عند وكيلنا الس

ــع الديني في  ــن االصفهاني املرج ــي احلس اب
ــت من النوم فلما  ــك الزمان. قال فلما أفق ذل
ــي منورة،  ــن رأيت خيمت ــاهد الرجل ولك اش
ــداً فركبت  ــممت عطرا ورائحة طيبة ج وش
الفرس ووصلت الطريق في الزقاق حتى وقف 
عند باب منزل وبينما كنت متحيراً عند الباب 
ــل ،واذا بالباب يفتح فيخرج  ال ادري ماذا افع
ــي الوجه  ــن نوران ــر من الس ــيد كبي منه س
ــيخ باللغة  ــم معي الش ــيخ تكل يرافقه ش
ــألت  ــى املنزل س ــي ال ــم ادخالن ــية ,ث الروس
الشيخ من هذا السيد قال: هو الذي ارسلك 
ــالم وقد  ــه ابو الفضل العباس عليه الس الي
ــيد  ــعر جلدي ثم امر الس ــك فاقش اوصاه ب
ــرعية  ــي االحكام الش ــي ليلقنان االصفهان
ــر نبأ هزمية احلكومة  وفي اليوم التالي انتش
ــية ، فقد هجم املسلمون العرب على  الروس
اجلنود الروس ولم يبقوا احداً منهم على قيد 
ــى على هدايتي  ــكر اهللا تعال احلياة انني اش
ــل العباس  ــي الفض ــا الب ــي مدين وارى نفس
ــبباً لهدايتي من  ــالم الذي كان س عليه الس
ــريفة تتبني عدة امور: االول  هذه القصة الش
ــاء اهللا تعالى تبقى دعوتهم الى اهللا  ـ ان أولي
متأصلة في ذواتهم حتى بعد انتقالهم الى 

عالم االخرة ولذا تراهم يحرصون على هداية 
ــالم ال كما يتصور الكثير من  الناس الى االس

الناس بانهم ال يهتمون بعالم الدنيا بعد.
ــتعمل  ــالم اس الثانيـ  ان العباس عليه الس
مع هذا اجلندي عالمة معروفة لدى لناس وهو 
القسم بحياته الشريفة. فافهم هذا اجلندي 
ــجاعة  ــي قلبه من ش ــى ما الح ف ــة ال اضاف

ــه – اي العباس  ــه – فهم بان ــاس وهيبت العب
ــالم - له هيمنة على ارواح محبيه  عليه الس
ــلطة الدين وسلطة  ــلطة هي س وهذه الس
ــاهللا تعالى لذا  ــالق واالتصال احلقيقي ب االخ

يقسم املسلمون باسمه الشريف .

للعباس بن علي (عليه 
السالم) هيبة َّـ القلوب 
كبرية مع العلم اننا لم 
نره ولم نعايشه لكننا 
نهابه ونحبه بل نعشقه

 االنظمة الديكتاتورية التي
 حكمت َّـ بعض البلدان
 العربية بعد هيمنتها على
 شعوبها بدأت بقتل ابنائها
بكل الوسائل والطرق

 طعون اِّـرشحني تقدم
 على مرحلتني االوُّـ امام
 مجلس اِّـفوضني والثانية
 امام الهيئة القضائية
 لالنتخابات

 لتوضيح اِّـعنى ينبغي
 إدراك طبيعة النظام
 العراقي الديمقراطي
 ومفهوم الثورة وربما
 حتى االصالح لهكذا نظام
يعني التكلّس
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ــرد  ــه مج ــر ان ــرف كيل ــم يع ل
ــة كبيرة  ــن عملي ــزء واحد م ج
ــي . اي . ايه  ــت بها الـ « س قام
ــز  التركي ــادة  الع  ٢٠٠٦ ــي  ف  »
ــن الدن عبر زيادة  على مطاردة ب
كبرى في عدد ضباط احلالة في 
ــتان وافغانستان واتضح  باكس
في شكل مؤلم لكبار الضباط 
في النغلي ان حرب العراق نقلت 
ــن مطاردة  ــدا م ــام بعي االهتم
ــا ان مطاردة  رجال القاعدة كم
ــت ايضا لالزعاج  بن الدن تعرض
ــل الـ «  ــاكل داخ من جراء مش
ــي . اي . ايه « واخذ الضباط  س

اخلفيون املتمركزون في اسالم 
ــع ضباط  ــي اخلصام م ــاد ف اب
االرهاب  ــة  ــز مكافح من مرك
ــرض  تع ــن  الذي ــي  النغل ــي  ف
ــارات البريداتور  ــم غ تفضيله
ــي  ــاط ف ــن ضب ــخرية م للس
ــاد على انه  ــالم اب محطة اس
ــة والعابهم  ــل صبي ــن عم م
ــة الـ «  ــس محط ــد رئي واعتق

ــي . اي . ايه « في اسالم اباد  س
ــرات التي تطير  ان غارات الطائ
ــي ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ ولو  ــار ف بال طي
انها غير متكررة في ذلك الوقت 
لكنها استندت في الغالب الى 
ــيئة نتجت منها  معلومات س
ــوف  ــي صف ــرة ف ــات كثي اصاب
املدنيني لم تفعل الكثير سوى 
ــات  ــى الوالي ــد عل ــة احلق تغذي
ــتان ووضع  املتحدة داخل باكس
ــتانيني في  ــؤولني الباكس املس
ــح يضطرون فيه  وضع غير مري

الى الكذب في شان الغارات .
ــهد  ــادة ش ــر القي ــا ان مق كم
ــن االختالل  ــة م ــو االخر حال ه
ــي وانتقلت املعارك بني  الوظيف
ــة العمليات التي  عناصر مديري
ــيس في  ــى اجلواس ــرف عل تش
ــاعدي بورتر غوس  امليدان ومس
الى العلن من خالل التسريبات 
ــة  مديري ان  ــا  كم ــة  الصحفي
العمليات خاضت املعارك على 
ــرى في  ــام اخ ــوذ مع اقس النف
ــر غوس في  ــة ودعا بورت الوكال
ــوة ادارية  ــى خل ــر ٢٠٠٥ ال اواخ
ــادة الوكالة في  ــار ق جلميع كب
خطوة تهدف الى التخفيف من 
التوترات بني فريقه القيادي وفي 
ــتكى نائب املدير  االجتماع اش
ــس  ــتخبارات رئي ــؤون االس لش

ــون جتميع  ــن يتول ــني الذي احمللل
ــر من امليدان صراحة من  التقاري
غطرسة الضباط اخلفيني الذين 
ــم احلصول على  قال انه ميكنه
ــر رئيس  ــه وانفج كل مايريدون
ــز  ــيه رودريغي ــات خوس العملي
ــتقيظ واستنشق  وصاح « اس
ــوة العينة « مذكرا  رائحة القه
ان  ــة  الغرف ــي  ف ــن  م ــع  جمي
ــني يعملون على  ضباطه اخلفي
ــهاد بعكس احملليني  رؤوس االش
ــى العالم من  ــن ينظرون ال الذي

مكاتبهم .
ــبب تقلب رودريغيز احيانا  وتس
ــرع اخلفي  اف داخل  ــاكل  باملش
ــع ٢٠٠٦  ــه وكاد في مطل نفس
ــه  ــرت غروني ــع روب ــدث م اليتح
الرجل الذي عينه لرئاسة مركز 
مكافحة االرهاب واالخيرة وهو 
رئيس محطة سابق في اسالم 
اباد رجل مثقف ومفكر ونقيض 
رودريغيز في عدة اوجه وقد حث 
على توسيع بؤرة جهاز مكافحة 
االرهاب التابع لـ « سي . اي . ايه 
« الى ماهو ابعد من افغانستان 
ــدرا االوامر الى  ــتان مص وباكس
املزيد من الضباط للتركيز على 
ــدات االخذة في الظهور  التهدي
ــرقي  في امكنة مثل اجلنوب ش
ــمال افريقيا واعتقد  ــيا وش اس
ــع  توس ــى  ال ــر  بالنظ ــه  غروني

ــاب منذ  ــة االره ــز مكافح مرك
عام ٢٠٠١ انه يحتاج الى اعادة 
ــص من الفائض  هيكلة للتخل

ــت اعادة تنظيم  عن احلاجة ومت
ــمية وحدة مطاردة بن الدن  وتس
ــي . اي . ايه « التي  ـــ « س في ال
انشئت في التسعينات واطلق 

ــزي « محطة  ــم الرم عليها اس
الك « 

ــك كله  ــز ان ذل ــد رودرغي واعتق

ــاردة بن  ــكل الهاء عن مط يش
الدن واستبدال غرونييه بضابط 
ــز مكافحة  ــر من داخل مرك اخ
ــر  كثي ــل  نحي ــو  وه ــاب  االره
ــي العمل  ــرف ف التدخني ومس
ــك  ــى ماي ــك وامض ــى ماي يدع
ــه املهنية كضابط  بداية حيات
ــول الى  ــي افريقيا وحت ــي ف خف
ــه  ــة ثياب ــت خزان ــالم مال االس
ــود والرمادي  ــون االس صوب الل
ــبة الى سلوكه  وكذلك بالنس
ــم بامير  ــاه بعضه ــام ودع الع
ــيتراس في مآل  ــالم وهو س الظ
االمر عملية القتل االوسع التي 
ــي . اي . ايه «  ــوم بها الـ « س تق

منذ حرب فيتنام .
قضت مهمة مايك الفورية لدى 
ــه العمل في ٢٠٠٦ بتنفيذ  تولي
ــي  خطة لدعم صفوف الـ « س
ــتان  ــي افغانس ــه « ف اي  . . اي 
ــن  م ــص  والتخل ــتان  وباكس
املشاحنات بني محطتي كابول 
ــم  ــادة تنظي ــاد واع ــالم اب واس
ــادة الـ «  ــي مقر قي ــني ف العامل
ــيدت في  ــه « وش ــي . اي . اي س

ــة في  ــارج الكافتريا الرئيس خ
ــتاربكس متاما  ــي بعد س النغل
ـــ اكواخ  ــبه ب مبان ضخمة اش
ــدد املتزايد  ــت اليواء الع كونس
ــني اخملتصني ملطاردة  من املوظف
بن الردن وكجزء من هذه اخلطة 
ــميت « عملية  اجلديدة التي س
ــل عشرات  قذيفة املدفع «ارس
ــالم اباد  احملللني الى كابول واس
ــب مع  ــى جن ــا ال ــل جنب للعم
ــاعني وراء  ــة الس ــاط احلال ضب
نتف من االدلة عن امكنة وجود 

قادة القاعدة .
ــال  اال ان اكثر اهمية متثل بارس
ــد  ــه « املزي ــي . اي . اي ـــ « س ال
ــى  ال ــريني  الس ــاط  الضب ــن  م
ــر واحد منهم  امليدان وارت كيل
ــر املصادر  ــة لتطوي ــي محاول ف
ــتقالل عن الباكستانيني  باالس
وسهل الى حد كبير من خوض 
ــدة حربا معلنة  ــات املتح الوالي
ــال املزيد  ــتان ادخ ــع افغانس م
ــي . اي . ايه  ــن ضباط الـ « س م
ــتان  ــى كابول غير ان باكس « ال
شكلت املشكلة الكبرى حيث 

راقب جهاز مخابراتها عن كثب 
ــيرات  التاش ــات  ــن طلب م عدد 
الذين  األمريكيني  ــؤولني  للمس
ــون دخول البالد وراقبوا عن  يامل
ــي . اي . ايه  قرب ضباط الـ « س
ــغيل محطة  ــلني لتش « املرس
ــت النغلي  ــالم اباد واحتاج اس

ــق  ــتنباط طرائ ــى اس ال ــر  اكث
ــات  ــه هوي ــه لتموي ــر مالوف غي
اجلواسيس الذين تريد ادخالهم 

الى باكستان .
ــي  ــرص ف ــدى الف ــنحت اح س

ــرين االول  صباح الثامن من تش
اكتوبر ٢٠٠٥ عندما سوى زلزال 
ــمير مدينة  كبير في جبال كش
ــبب  ــاالرض وتس ــاد ب ــر اب مظف
ــاء  ــي انح ــة ف ــات ارضي بانزالق
ــت  ووضع ــتان  باكس ــمال  ش
ــة للحكومة  ــرات االولي التقدي
القتلى عند  الباكستانية عدد 
ــعني الف شخص من  نحو تس
ــوا  ــل مات ــف طف ــم ١٩ ال بينه
ــارت املدارس عليهم  عندما انه
ــدوالرات  ال ــارات  ملي ــت  وانهال
ــمير  ــاعدات على كش من املس
وعبر في شكل  ــتانية  الباكس
ــن الطائرات  ــبه فوري دفق م ش
ــر االميريكية احلدود  الهيلكوبت
ــليم  لتس ــتان  افغانس ــن  م
املساعدات االنسانية واصبحت 
طائرات الهيلكوبتر « تشينوك 
ــمير  « مظهرا اعتياديا في كش
ــي  ف ــتانيون  الباكس ــرع  وش
ــارة اليها باللهجة احمللية  االش

على انها « مالئكة الرحمة «.
ــوا  ــم يات ــني ل ــر ان االمريكي غي
ــب  وحس ــة  رحم ــة  مهم ــي  ف

ــتغلت الـ « سي . اي . ايه «  واس
في االشهر التي اعقبت الزلزال 
ــمير لدى  جهد الغوث في كش
ــالد من  ــني في الب ــاط خفي ضب
دون معرفة جهاز االستخبارات 
ــى  وتلط ــتاني  الباكس
ــيس االمريكيون بغطاء  اجلواس

ــن املدنية وارتابت  مختلف امله
ــتانية  الباكس ــتخبارات  االس
ــاعدة الى  ــول مهمة املس بتح
حصان طروادة الدخال املزيد من 
ــي . اي . ايه « الى  ضباط الـ « س

ــاط اجليش  ــتان لكن ضب باكس
ــتان  باكس ــتخبارات في  واالس
ــراب في  ــط اخل ــم يكونوا وس ل
ــة الى  ــة ملح ــمير واحلاج كش
ــدادات االغاثة  ــى ام ــاء عل االبق
التشكيك  ــرية في وضع  البش
ــني  ــاد االمريك ــي اوراق االعتم ف

الواصلني الى باكستان .
ــنوات قبل ان  ــدة س ــتمر ع وس
تبدا الـ « سي . اي . ايه « بجني 
ــل  ــع داخ ــا املوس ــار وجوده ثم
ــى  ــى عل ــذي يبق ــتان ال باكس
ــبيا وقدر  ــرا نس ــال صغي اي ح
مسؤول كبير سابق في النغلي 
ــاط  ــي للضب ــدد االجمال ان الع
ــتان زاد  ــل باكس ــني داخ اخلفي
ــبة ١٠ الى ٢٠ باملئة فقط  بنس
ــة قذيفة املدفع»  خالل « عملي
وخشى مسؤولو الـ « سي . اي . 
ايه « في تلك الفترة من يشجع 
ــر جدا من  ــالد بالكثي اغراق الب
ــتخبارات  االس ــيس  اجلواس
ــى املزيد من  ــتانيني عل الباكس

املراقبة .
ــه «  ــي . اي . اي ـــ « س ــن ال لك
ــاء احد  ــكلة اخف واجهت مش
مواطن ضعفها فهناك عدد غير 
محدود من الضباط املتمرسني 
ــتان  افغانس ــى  ال ــالهم  الرس
ــات االداريون في  ــتان وب وباكس
ــني الى  ــعون يائس ــي يس النغل
ــذوا ضباط  اخ العناصر بحيث 
حالة حديثي العهد متخرجون 
ــة « في كامب  جدد في « املزرع
ــى امليدان  ــلوهم ال ــري وارس بي
ــع اناس في  ــى وض ــا ال اضطررن
ــتويات من  ــدان لديهم مس املي
اخلبرة اقل من املثالية استذكر 
ــن العملية  ــؤولني ع ــد املس اح
ــن  الكثيري ــد  يوج ــم  ل ــن  لك

لالختيار من بينهم .
ــاردة  املط ــر  ــد مظاه اح ــل  متث
ــا مبحاولة  ــي اعيد تنظيمه الت
ــعاة التي  ــبكة الس اختراق ش
ــل  لنق الدن  ــن  ب ــتخدمها  اس
ــه واخذت  ــى اتباع ــائل ال الرس
ــع  ــه « جتم ــي . اي . اي ـــ « س ال
ــعاة  نتفا من املعلومات عن س
ــمح  ماس ــني  املفضل الدن  ــن  ب
ــي تعقب  ــروع ف للوكالة بالش
ــتان  ــالء القاعدة في باكس عم
لتطهير صورة اغنى عن طريقة 
عمل الصف الثاني والثالث في 
اجملموعة االرهابية وعندما تولى 
اجلنرال مايكل هايدن الـ « سي 
ــن بورتر غوس في  ــه « م . اي . اي
ــت الوكالة قد  ــع ٢٠٠٦ كان ربي
ــد االكبر  ــي ٢٠٠٦ املزي طورت ف
من االختراقات واملزيد االكبر من 
ــة القاعدة اكثر مما فعلت  معرف
ــبما  حس  ٢٠٠٢ او   ٢٠٠١ ــي  ف
ــي الواقع  ــرعنا ف قال هايدن ش
ــدة من  ــادر جي ــي تطوير مص ف
ــي  ــدت الـ « س ــات واع املعلوم
ــتخبارات  واالس  » ــه  اي  . اي   .
الباكستانية بعد فترة قصيرة 
ــتان  على زيارة هايدن الى باكس
في اب / اغسطس ٢٠٠٦ عملية 
ــتركة لتوقيف رشيد رؤوف  مش
ــرة ارهابية  ــر ملوام ــراس املدب ال
ــن الطائرات  ــر حفنة م لتفجي
ــن لندن  ــي م ــرة لالطلس العاب
ــن  ــل م ــج قات ــتخدام مزي باس

املسحوق الكيمياوي 

ال

9 ملف
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ارتابت االستخبارات الباكستانية 
بتحول مهمة اِّـساعدة اُّـ حصان 
طروادة الدخال اِّـزيد من ضباط الـ 

«سي . اي . ايه» اُّـ باكستان

H38I@Ú‘‹ßa

اصبحت طائرات الهيلكوبرت «تشينوك» مظهرا اعتياديا َّـ كشمري وشرع 
الباكستانيون َّـ االشارة اليها باللهجة اِّـحلية على انها «مالئكة الرحمة»

رئيس وزراء باكستانبوش ابن الدن

äÌäzn€a@Ú˜ÓÁ
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في اطار سياستها الثابتة في احتاف القارئ العزيز باحدث املؤلفات التي تتناول 

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

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

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

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

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

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

قلب احلدث وهذا ما نسعى اليه.
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الوطني  منتخبنا  وفد  رئيس  اكد 
جميل  الطائرة  بالكرة  للشباب 
على  منتخبنا  حصول  ان  العبادي 
التي  آسيا  ببطولة  الرابعة  املرتبة 
في  مؤخراً  منافساتها  اختتمت 
يشرف  لم  رائعاً  اجنازاً  كان  البحرين 
الكرة الطائرة العراقية فحسب وامنا 
منتخبنا  ان  العرب.وقال:  كل  شرف 
في  رفيعة  فنية  حملات  قدم  الشبابي 
قادته  اآلسيوية  البطولة  مباريات 
للفوز على منتخبات قوية منها قطر 
ومكاو وتركمانستان ومن ثم الوصول 

من  تأخذ  لم  حيث  الثمانية  دور  الى 
عزميته خسارته في املباراة االولى امام 
العبادي:  البحريني.واضاف  املنتخب 
التألق  درجات  ارتقى  املنتخب  ان 
واملثيرة  القوية  املباراة  في  واالبداع 
مع  الالمع  الفوز  فيها  انتزع  التي 
مقابل  اشواط  بـ٣  الصيني  املنتخب 
من  املباراة  هذه  عدت  والتي  شوطني 
هللا  واحلمد  البطولة  مباريات  افضل 
وتقدير  ثناء  جاء فوز منتخبنا موضع 
خاصة  اآلسيوية  للبطولة  املنظمني 
املرتبة  الحتالل  العراق  أهل  الفوز  ان 
في  للعرب  ممثل  خير  ليكون  البطولة.الرابعة 

اقترب  منتخبنا  ان  الى  واشار: 
بعض  لوال  النحاسي  الوسام  من 
الالعبني  بعض  وتسرع  االخطاء 
واخلطأ التحكيمي الذي تسبب في 
خسارته امام املنتخب التايلندي.. 
شرف  العراقي  الفريق  ان  واملهم 
اآلسيوي  امللتقى  هذا  في  العرب 
احلسن  االنطباع  واعطى  املهم 
باخالقه  واالصدقاء  لالشقاء 
العالية واحترامه للمشاركني في 

البطولة.

تعاقده  الشرطة،  نادي  اعلن 
ميدان  متوسط  مع  رسمياً 
ونادي  الوطني  املنتخب 
النجف امجد عطوان للدفاع 
املوسم  الفريق  الوان  عن 
عبر  النادي  املقبل.ونشر 
«إدارة  أن  الرسمية  صفحته 
نادي الشرطة تظفر بخدمات 

الدولي امجد عطوان».
وبدوره قال عطوان في حديث 
للمركز اخلبري للنادي: «سعيد 
اجلديد  بيتي  إلى  بالعودة 
مع  التواجد  فضلت  القدمي، 
األندية  عن  عوضا  الشرطة 

لي  تقدمت  التي  األخرى 
بعروض عطفا على جملة من 
االمور التي من شأنها حتقيق 
بالتتويج  طموحاتي  سقف 

باأللقاب املوسم املقبل».
مدافع  يضم  الزوراء  رسمياً.. 

مزدوجة  ضربة  النجف 
امليركاتو  في  للصقور 

الصيفي
وأوضح بالقول: «اعد جماهير 
القيثارة اخلضراء ببذل قصارى 
على  الفرحة  لرسم  اجلهود 
عبر  املقبل  املوسم  محياهم 
وإعادة  التتويج  بلوغ منصات 
األلقاب إلى اخلزائن اخلضراء».

أعلن  عطوان،  الى  وباإلضافة 
النادي تعاقده مع مدافع نادي 
للدفاع  ناظم  احمد  الطلبة 
املوسم  الفريق  ألوان  عن 

املقبل.

أعلن نادي الزوراء، تعاقده رسمياً مع جنم نفط اجلنوب احمد 
جالل في االنتقاالت الصيفية اجلارية.

وذكر النادي عبر موقعه الرسمي أن «إدارة الزوراء تعاقدت مع 
الوان  عن  للدفاع  جالل  احمد  اجلنوب  نفط  ميدان  متوسط 

الفريق املوسم املقبل».
الزوراء جنح في ضم جالل بعد منافسة  أن  إلى  جتدر اإلشارة 

شرسة مع نادي الشرطة.

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

زوروا موقعنا على االنرتنت:

WWW.albayyna-new.com ÚÓ‹0a@Ú����ôbÌ@ä€a
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ــكره التدريبي في  ــا الوطني باملالكمة معس يواصل منتخبن
ــيوية الثامنة  ــي الدورة االس ــاركة ف آذربيجان حتضيراً للمش
ــن ١٨ آب اجلاري  ــدة م ــيا للم ــي تقام في اندونيس ــرة الت عش
ــاد املالكمة  ــي الحت ــني املال ــال االم ــول املقبل.وق ــة ٢ ايل ولغاي
ــني يواصلون تدريباتهم  ــزي علي عبدالزهرة ان ١٠ مالكم املرك
ــراف املدربني سامي عبدالعزيز ورسول  في معسكر باكو بأش
ــر عبدالرضا وعمار  ــي وجعف ــن عل جبر.واملالكمون هم (حس

ــعدي  ــن عبدالعال وكرار كاظم وس ــجاد علي ومؤم جبار وس
ــني). ــن عقيل ومظهر ياس ــادي ومؤم ــني عبداله طارق وحس

ــكل مبدئي للمشاركة  واوضح ان ٤ مالكمني مت اختيارهم بش
ــياد وهم حسن علي ناصر في ٤٩كغم وجعفر  في نزاالت االس
عبدالرضا لوزن ٥٦كغم وعمار جبار لوزن ٦٠ كغم وكرار كاظم 
ــهم لوزن ٦٤كغم.واوضح انه سيلتحق بوفد املالكمة يوم  س
ــتمر حتى ١٤ آب  ــكر الذي يس ــة املقبل الكمال املعس اجلمع
ــجاد علي  ــرة ان املالكم الصاعد س ــا بني عبدالزه اجلاري.كم
سيمثل العراق في نزاالت اوملبياد الشباب في االرجنتني شهر 

ــار الى ان احتاد املالكمة يسعى الى  ــرين االول املقبل، واش تش
ــكر تدريبي متميز للبطل سجاد في احدى الدول  تأمني معس
املتقدمة باملالكمة (اوزبكستان او كازاخستان او روسيا) قبل 
مشاركته في االوملبياد. وبني ان احتاده يدرس التعاقد مع مدرب 
من كوبا او اذربيجان لالشراف على منتخبات الفئات العمرية 
ــح املدربني  ــاد املالكمة رش ــة. واختتم ان احت ــدة املقبل ــي امل ف
عبدالزهرة جواد ومحمد محل للمشاركة في دورة ٢ Star التي 
تقام في هنغاريا ابتداءً من يوم ١٠ آب اجلاري وسيغادر املدربان 

الى العاصمة بودابست يوم ٨ من هذا الشهر.
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 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

ــر ومتفاعل ويؤثر ويتأثر بالواقع  الرياضة قطاع حيوي وكبي
ويستطيع ان يساهم بقوة وحيوية في بناء نفسه وحتسني 
ــد أبناء الرياضة  ــة قطاعات اجملتمع . لذا جن عالقته مع بقي
ــي دعم  ــرة ف ــون أدوارا كبي ــيها يتحمل ــاقها وممارس وعش
ــطهم  ــيخ تقاليد احلب في وس ــانية وترس العالقات اإلنس
وتقوية أواصر االحترام واالنضباط وااللتزام التي هي صفات 
ــمعنا  ــورة. وفعال تعلمنا وس ــانية املتط ــات اإلنس اجملتمع
ومارسنا وعشنا أياما جميلة وسلوكيات رياضية ترسخت 
ــيوخ  ــارت تقاليدنا ونحن ش ــن صغار االمس وص فينا ونح
ــراه مختلفا وجديدا  ــع الرياضي احلالي ن ــوم! لكن الواق الي
وغريبا عما عرفناه وألفناه، االمر الذي يتطلب منا ان نبحث 
ــباب واملسببات التي غيرت احلال وعبثت باألحوال.  عن األس
حيث جند اليوم تصرفات غير مسؤولة وحكايات لم يألفها 
الوسط الرياضي وفي مقدمتها اخلالفات ما بني املؤسسات 

الرياضية واملشاكل ما بني قادة الرياضة مبختلف العابها.
ــات على (الزعامة) على اشدها. هذا يدعي حقه   فاملنافس
ــؤولية وان من ينافسه بعيد عن  ــطوة واملس بالقيادة والس
هذا احلق! والبعض من العاملني في القطاع الرياضي يرفض 
ــبب هذا  كالم غيره وال يقبل توجيها او مالحظة تقال. وبس
ــه االحتاد العراقي  ــباب والرياضة في مواج جند ان وزارة الش
ــش صراعات مريرة  ــدم ! وان اللجنة األوملبية تعي ــرة الق لك
ــارة أخرى مع بعض  ــباب ت ــني اقطابها تارة ومع وزارة الش ب
ــاكل  ــكاالت ومش ــة التي تعاني من إش ــادات الرياضي االحت
ــواالة) او  ــدا بني (م ــام واضح ج ــاء لعبتها واالنقس ــع أبن م
ــل ويوجه إليه  ــقط الفريق املقاب ــة ! وكل فريق يس معارض
ــائل التسقيط وأنواع الهجوم واخر مستجدات  جميع وس
ــتائم) وبفعل هذا الواقع احلزين الذي تعيشه رياضتنا  (الش
ــعون  جند البعض من طيبي القلوب وحاملي هم الوطن يس
ــات رياضية  ــازات وابداع ــق جناحات واجن ــون بتحقي ويطالب
ــذا الواقع  ــة الوطن وبه ــات جديدة لرياض ــون مبيدالي ويأمل
أقول ويقول غيري من املتبصرين والعارفني بالواقع املر هذا: 
ــق وفق هذا  ــدم رياضي وجناح وتوفي ــال وال فرصة لتق المج
الواقع وهذه الظروف. الن للنجاح أسسا وشروطا وضوابط 
ــادة الرياضة  ــني ق ــم ب ــجام والتفاه ــا االنس ــي مقدمته ف
وعقولها املدبرة ووضع مصلحة الرياضة أوال وابعاد املصالح 
ــتجد رياضتنا قد  ــع الذاتية. عندها س ــخصية واملناف الش
وضعت على السكة الصحيحة وان املستقبل سيقدم لنا 
ــو عليه فال رياضة  ــر. اما بقاء احلال على ما ه ــائر النص بش
ــبب احلقيقي لهذا  ــاءلنا عن الس وال ابداع وال اجناز. ولو تس
ــة املقيتة التي زرعها  ــتطيع ان اوجزه باحملاصص الواقع اس
ــريعات  األجنبي فينا ورعاها اذنابه! وغياب القوانني والتش
ــطوة اجلهلة  ــط اإليقاع الرياضي وحتميه من س التي تضب

واالميني وانصاف الرياضيني..
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ıaäö®a@ÒâbrÓ‘€a@“Ï–ñ€@·ö‰Ì@ÊaÏ�«@Ü©a@NN�bÓ8â:رئيس وفد منتخبنا الشبابي.. جميل العبادي

وفد  يصل  ان  املؤمل  من 
الى  الوطني  منتخبنا 
العاصمة االردنية عمان عصر 
يتوجه  ومنها  االربعاء  اليوم 
مدينة  الى  البري  الطريق  عبر 
املنتخب  ملواجهة  اهللا  رام 
السبت  يوم  الفلسطيني 
تقام  ودية  مباراة  في  املقبل 
فيصل  ملعب  على  بينهما 

احلسيني الدولي .
وفد  استقبال  في  وسيكون 
عن  ممثلني  الوطني  منتخبنا 
لكرة  الفلسطيني  االحتاد 
القدم، في مطار امللكة علياء 
إلى فلسطني،  الوفد  ليرافقوا 

عبر معبر الكرامة.

وضعها  التي  اخلطة  وحسب 
فمن   ، الفلسطيني  االحتاد 
املقرر أنَّ يعقد االجتماع الفني 
ليعقد  اجلمعة،  يوم  للمباراة 
بعده املؤمتر الصحفي بحضور 
منتخب،  كل  وقائد  املدرب، 
على أن يعقد االجتماع الفني 
االحتاد   مبقر  الصحفي  واملؤمتر 

الفلسطيني .
في السياق ذاته، تقرر أن يقود 
املباراة التي مت اعتمادها دوليًا، 
وقاريًا، وتقام يوم السبت على 
ملعب فيصل احلسيني، طاقم 
الشقيق،  األردن  من  حكام 
اليوم    فلسطني  إلى  سيصل 

اخلميس.
الفدائي  يواصل  جهته،  من 
استعداداته  الفلسطيني، 

للقاء، وكان  يوم امس األربعاء 
ا لإلعالم، ملتابعة  ا مفتوحً يومً

الفلسطيني،  املنتخب  مران 
احلسيني  فيصل  ملعب  على 

.واعلن  اهللا  رام  مدينة  في 
فلسطني  منتخب  مدرب 

الذين  الالعبني  قائمة  عن 
في  فلسطني  سيمثلون 
حمادة،  رامي  وهم:  اللقاء، 
أبو  أنس  حماد،  أبو  توفيق 
البطاط،  مصعب  سيف، 
صالح،  تامر  العويوي،  يزن 
هيثم  يوسف،  أبو  جالل 
عبد  سليم،  موسى   ، ذيب 
خربط،  أمين  جابر،  اهللا 
سامح  درويش،  محمد 
أبو  احلميد  عبد  مراعبة، 
برافو، محمد  بابلو  حبيب، 
اللطيف  عبد  مراعبة، 
يامني،  محمد  البهداري، 
عدي خروب، شادي شعبان، 
صيام،  تامر  مساملة،  رامي 

أحمد ماهر.

اكد االمني العام للجنة االوملبية الوطنية، حيدر حسني علي: ان اللجنة 
بني  املوقع  التعاون  بروتوكول  وتفعيل  تسهيل  سبل  ناقشت  االوملبية 
اللجنة  رئيس  وقعه  الذي  واالسبانية  العراقية  االوملبيتني  اللجنتني 
العام املنصرم.وقال  االوملبية رعد حمودي مع نظيره االسباني في مدريد 
علي: ان لقاء جمع صباح امس رئيس اللجنة االوملبية السيد رعد حمودي 
سفير  مع  ناجي  السيد  حسني  اسبانيا  في  االوملبية  اللجنة  ومنسق 
العاصمة  االسبانية في  السفارة  اسبانيا خوان خوسيه اسكوبار مبقر 
اجلانبني،  بني  التعاون  بروتوكول  بتفعيل  الكفيلة  السبل  تناول  بغداد، 
السفارة  تقدمها  التي  والتسهيالت  اتباعها  الواجب  االليات  هي  وما 
املعسكرات  واقامة  التاشيرات  ملنحهم  الرياضية  للوفود  االسبانية 
السفير  قدم  جانبه،  واسبانيا.من  العراق  بني  واللقاءات  واملعايشات 
االسباني في بغداد، خوان خوسيه اسكوبار، الشكر والتقدير الى رئيس 
اللجنة االوملبية والوفد املرافق له لزيارة مقر السفارة. مؤكدا: انه سيقدم 
جميع التسهيالت لتذليل الصعاب والعقبات امام الرياضيني العراقيني 
اثناء تواجدهم في اسبانيا.وأوضح اسكوبار: ان الواجب علينا يحتم ان 
مند يد العون للشعب العراقي في جميع اجملاالت، ومنها اجلانب الرياضي 
بغية عودة رياضة العراق كما نعرفها منافسة في جميع االوقات، السيما 
بعد خروج العراق منتصرا من محاربة االرهاب، وتنتظرهم مشاركة مهمة 
في اوملبياد الشباب في االرجنتني.وفي نهاية اللقاء، تبادل رئيس اللجنة 

االوملبية والسفير االسباني الهدايا التذكارية بني اجلانبني.

منافسات  في  العراق  سيشارك 
اآلسيوية  األلعاب  في  القدم  كرة 
في  الشهر  هذا  تنطلق  التي 
تكهنات  وجود  رغم  إندونيسيا، 

حول انسحابه من املسابقة.
العراقي  باالحتاد  اجلدل  ويحيط 
إشراك  بسبب  القدم،  لكرة 
منتخب  في  السن  فوق  العبني 
تقارير  إلى  أدى  مما  عاما،   ١٦ حتت 
األلعاب  من  االنسحاب  بشأن 
في  مصدرا  اآلسيوية.لكن 
نفى  القدم  لكرة  العراقي  االحتاد 

االنسحاب من األلعاب اآلسيوية، 
في  الفريق  استعدادات  إن  وقال 
انتهاء  بعد  النهائية  مراحلها 
معسكر تدريبي في أربيل.ويلعب 
الثالثة  اجملموعة  في  العراق 
وتيمور  الصني  أيضا  تضم  التي 
منافسات  في  وسوريا  الشرقية 
اآلسيوية،  باأللعاب  القدم  كرة 
والتي تضم ٢٦ فريقا وتنطلق يوم 
الفرق  وتتكون  آب،  ١٠ أغسطس/ 
ا ويسمح  من العبني حتت ٢٣ عامً
فوق  العبني   ٣ باختيار  للمدربني 

هذا العمر.

األسبوع  هذا  سابق  وقت  وفي 
محلية  صحفية  تقارير  ذكرت 
الفني ملنتخب حتت ١٦  أن اجلهاز 
عاما أقيل بسبب تورطه في تزوير 

في  إيقافهم  بعد  العبني،  أعمار 
أثناء توجههم للمشاركة  املطار 

في بطولة غرب آسيا.
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القدم،  لكرة  املركزي  االحتاد  اجتماع  متخض 
عن  الثالثاء،  االول  امس  مساء  عقد  الذي 
ارجاؤها  مت  التي  املهمة  القرارات  من  عدد 
في  تواجدت  مصادر  السابق،  االجتماع  من 
اللجنة  عضو  رأي  واستطلعت  االحتاد  مقر 
ان  اوضح  الذي  زغير  يحيى  التنفيذية 
غالب  العضو  تسمية  باالجماع  قرر  االحتاد 
منحه  مع  الصاالت  جلنة  رئيسا  الزاملي 
مواصلة  اجل  من  الصالحيات،  جميع 
اللجنة  حققتها  التي  النجاحات  حتقيق 
الصاالت  واوصلت  املاضية،  السنوات  خالل 
زغير   التتويج.وقال  منصات  الى  العراقية 

بطولة  خالل  شخصيا  اعتذرت  ان  سبق 
في  االستمرار  عدم  عن  للشباب  كرواتيا 
الصاالت، وهي متاحة لكل  العمل مع جلنة 
عضو يود ان يواصل حتقيق االجنازات واكمال 
غالب  الزميل  ان  وباعتقادي  التطور،  مسيرة 
عرفناه  ملا  املذكور  باالجتاه  سيوفق  الزاملي 
عنه من مواظبة واجتهاد وحرص في عمله.
رسم  االجتماع  خالل  ايضا  قررنا  واضاف: 
من  املمتاز  الكرة  لدوري  النهائية  الصورة 
الدوري  الية  اقامة املسابقة على وفق  خالل 
العام من مرحلتني ينطلق في ”١٤“ من شهر 
الى  املنافسات  وصول  لتفادي  املقبل  ايلول 
احلرارة.وبني:  درجات  ارتفاع  تشهد  اشهر 
باالستعانة  االندية  ادارات  حتديد  مت  كما 

مشاركة  فريق  لكل  يحق  محترفني  بـ“٤“ 
االحتاد  ان  الى  الفتا  املباراة،  ”٣“ منهم خالل 
الشابة  للمواهب  اوسع  افق  اجل منح  ومن 
دون  العبني   “٣” توقيع  على  االندية  اجبر 
الـ“١٨“ عاما يشارك العب واحد في املباراة.

وزاد: وعلى نحو ليس ببعيد قرر االحتاد عدم 
تصديق عقود الالعبني مع انديتهم في حال 
مليون  بـ“١٥٠“  احملدد  املالي  السقف  جتاوزت 
واالمور  املكافآت  تتجاوز  ال  ان  على  دينار 
االخرى بربع قيمة العقد، مشيرا في الوقت 
قيمة  لوضع  وبقوة  ساع  االحتاد  ان  الى  ذاته 
خالل  من  االندية  ميزانيات  ترهق  ال  مالية 
عدم التصديق مطلقا على العقود واعادتها 
االحتاد  عضو  اعتذار  املسؤولة.وحول  لالندية 

جلنة  مع  العمل  مهام  عن  موسى  فالح 
املنتخبات الوطنية قال: مت رفض طلب عضو 
االدارة فالح موسى باعتذاره عن عدم مواصلة 
موسى  بعمل  منا  اميانا  اللجنة  مع  عمله 
الذي سبق له ان قاد اللجنة على خير ما يرام 
وقدم جهداً وافراً خلدمة املنتخبات الوطنية.

واشار: الى ان من بني القرارات ايضا تسمية 
جلنة  لرئاسة  قحطان  محمد  الدكتور 
في  كبير  دور  له  سيكون  التي  التراخيص 
عملية تطور االندية واالرتقاء بواقعها خالل 
النفس  والتي منني  املقبلة  التراخيص  جولة 

ان يكون موسما افضل بكل جوانبه.

قـــــرارات مهمــــــة إلتحـــــاد الكـــــرة 
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اعلن نادي الشرطة جتديد عقد مهاجمه عالء عبد الزهرة لتمثيل الفريق 
لالعب  صورة  الرسمي  موقعه  عبر  النادي  املقبل.ونشر  املوسم  في 
قال  جانبه  للقيثارة».ومن  الوالء  يجدد  الزهرة  عبد  «عالء   : عليها  كتب 
عبد الزهرة للمركز اخلبري للنادي «تلقيت خالل الفترة القليلة املاضية 
عدة عروض داخلية وخارجية لكني فضلت البقاء مع الشرطة املوسم 
املقبل».وأضاف «البحث عن االستقرار كان السبب وراء جتديد عقدي من 
اجل تقدمي مستوى افضل»، واعدا جماهير الشرطة بأن «يكون املوسم 
املقبل هو موسم حتقيق اإلجناز والظفر بلقبي الكاس والدوري».يذكر أن 
عبد الزهرة نافس على لقب هداف الدوري العراقي املمتاز بتسجيله ٢٢ 

هدفاً، بفارق هدفني فقط عن هداف الدوري وسام سعدون.

@Ü‘«@ÜÌÜ£@Â‹»Ì@Úüäí€a
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الوطني  منتخبنا  وفد  رئيس  اكد 
جميل  الطائرة  بالكرة  للشباب 
على  منتخبنا  حصول  ان  العبادي 
التي  آسيا  ببطولة  الرابعة  املرتبة 
في  مؤخراً  منافساتها  اختتمت 
يشرف  لم  رائعاً  اجنازاً  كان  البحرين 
الكرة الطائرة العراقية فحسب وامنا 
منتخبنا  ان  العرب.وقال:  كل  شرف 
في  رفيعة  فنية  حملات  قدم  الشبابي 
قادته  اآلسيوية  البطولة  مباريات 
للفوز على منتخبات قوية منها قطر 
ومكاو وتركمانستان ومن ثم الوصول 

من  تأخذ  لم  حيث  الثمانية  دور  الى 
عزميته خسارته في املباراة االولى امام 
العبادي:  البحريني.واضاف  املنتخب 
التألق  درجات  ارتقى  املنتخب  ان 
واملثيرة  القوية  املباراة  في  واالبداع 
مع  الالمع  الفوز  فيها  انتزع  التي 
مقابل  اشواط  بـ٣  الصيني  املنتخب 
من  املباراة  هذه  عدت  والتي  شوطني 
هللا  واحلمد  البطولة  مباريات  افضل 
وتقدير  ثناء  جاء فوز منتخبنا موضع 
خاصة  اآلسيوية  للبطولة  املنظمني 
املرتبة  الحتالل  العراق  أهل  الفوز  ان 
في  للعرب  ممثل  خير  ليكون  البطولة.الرابعة 

اقترب  منتخبنا  ان  الى  واشار: 
بعض  لوال  النحاسي  الوسام  من 
الالعبني  بعض  وتسرع  االخطاء 
واخلطأ التحكيمي الذي تسبب في 
خسارته امام املنتخب التايلندي.. 
شرف  العراقي  الفريق  ان  واملهم 
اآلسيوي  امللتقى  هذا  في  العرب 
احلسن  االنطباع  واعطى  املهم 
باخالقه  واالصدقاء  لالشقاء 
العالية واحترامه للمشاركني في 

البطولة.

تعاقده  الشرطة،  نادي  اعلن 
ميدان  متوسط  مع  رسمياً 
ونادي  الوطني  املنتخب 
النجف امجد عطوان للدفاع 
املوسم  الفريق  الوان  عن 
عبر  النادي  املقبل.ونشر 
«إدارة  أن  الرسمية  صفحته 
نادي الشرطة تظفر بخدمات 

الدولي امجد عطوان».
وبدوره قال عطوان في حديث 
للمركز اخلبري للنادي: «سعيد 
اجلديد  بيتي  إلى  بالعودة 
مع  التواجد  فضلت  القدمي، 
األندية  عن  عوضا  الشرطة 

لي  تقدمت  التي  األخرى 
بعروض عطفا على جملة من 
االمور التي من شأنها حتقيق 
بالتتويج  طموحاتي  سقف 

باأللقاب املوسم املقبل».
مدافع  يضم  الزوراء  رسمياً.. 

مزدوجة  ضربة  النجف 
امليركاتو  في  للصقور 

الصيفي
وأوضح بالقول: «اعد جماهير 
القيثارة اخلضراء ببذل قصارى 
على  الفرحة  لرسم  اجلهود 
عبر  املقبل  املوسم  محياهم 
وإعادة  التتويج  بلوغ منصات 
األلقاب إلى اخلزائن اخلضراء».

أعلن  عطوان،  الى  وباإلضافة 
النادي تعاقده مع مدافع نادي 
للدفاع  ناظم  احمد  الطلبة 
املوسم  الفريق  ألوان  عن 

املقبل.

أعلن نادي الزوراء، تعاقده رسمياً مع جنم نفط اجلنوب احمد 
جالل في االنتقاالت الصيفية اجلارية.

وذكر النادي عبر موقعه الرسمي أن «إدارة الزوراء تعاقدت مع 
الوان  عن  للدفاع  جالل  احمد  اجلنوب  نفط  ميدان  متوسط 

الفريق املوسم املقبل».
الزوراء جنح في ضم جالل بعد منافسة  أن  إلى  جتدر اإلشارة 

شرسة مع نادي الشرطة.
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ــكره التدريبي في  ــا الوطني باملالكمة معس يواصل منتخبن
ــيوية الثامنة  ــي الدورة االس ــاركة ف آذربيجان حتضيراً للمش
ــن ١٨ آب اجلاري  ــدة م ــيا للم ــي تقام في اندونيس ــرة الت عش
ــاد املالكمة  ــي الحت ــني املال ــال االم ــول املقبل.وق ــة ٢ ايل ولغاي
ــني يواصلون تدريباتهم  ــزي علي عبدالزهرة ان ١٠ مالكم املرك
ــراف املدربني سامي عبدالعزيز ورسول  في معسكر باكو بأش
ــر عبدالرضا وعمار  ــي وجعف ــن عل جبر.واملالكمون هم (حس

ــعدي  ــن عبدالعال وكرار كاظم وس ــجاد علي ومؤم جبار وس
ــني). ــن عقيل ومظهر ياس ــادي ومؤم ــني عبداله طارق وحس

ــكل مبدئي للمشاركة  واوضح ان ٤ مالكمني مت اختيارهم بش
ــياد وهم حسن علي ناصر في ٤٩كغم وجعفر  في نزاالت االس
عبدالرضا لوزن ٥٦كغم وعمار جبار لوزن ٦٠ كغم وكرار كاظم 
ــهم لوزن ٦٤كغم.واوضح انه سيلتحق بوفد املالكمة يوم  س
ــتمر حتى ١٤ آب  ــكر الذي يس ــة املقبل الكمال املعس اجلمع
ــجاد علي  ــرة ان املالكم الصاعد س ــا بني عبدالزه اجلاري.كم
سيمثل العراق في نزاالت اوملبياد الشباب في االرجنتني شهر 

ــار الى ان احتاد املالكمة يسعى الى  ــرين االول املقبل، واش تش
ــكر تدريبي متميز للبطل سجاد في احدى الدول  تأمني معس
املتقدمة باملالكمة (اوزبكستان او كازاخستان او روسيا) قبل 
مشاركته في االوملبياد. وبني ان احتاده يدرس التعاقد مع مدرب 
من كوبا او اذربيجان لالشراف على منتخبات الفئات العمرية 
ــح املدربني  ــاد املالكمة رش ــة. واختتم ان احت ــدة املقبل ــي امل ف
عبدالزهرة جواد ومحمد محل للمشاركة في دورة ٢ Star التي 
تقام في هنغاريا ابتداءً من يوم ١٠ آب اجلاري وسيغادر املدربان 

الى العاصمة بودابست يوم ٨ من هذا الشهر.

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

ــر ومتفاعل ويؤثر ويتأثر بالواقع  الرياضة قطاع حيوي وكبي
ويستطيع ان يساهم بقوة وحيوية في بناء نفسه وحتسني 
ــد أبناء الرياضة  ــة قطاعات اجملتمع . لذا جن عالقته مع بقي
ــي دعم  ــرة ف ــون أدوارا كبي ــيها يتحمل ــاقها وممارس وعش
ــطهم  ــيخ تقاليد احلب في وس ــانية وترس العالقات اإلنس
وتقوية أواصر االحترام واالنضباط وااللتزام التي هي صفات 
ــمعنا  ــورة. وفعال تعلمنا وس ــانية املتط ــات اإلنس اجملتمع
ومارسنا وعشنا أياما جميلة وسلوكيات رياضية ترسخت 
ــيوخ  ــارت تقاليدنا ونحن ش ــن صغار االمس وص فينا ونح
ــراه مختلفا وجديدا  ــع الرياضي احلالي ن ــوم! لكن الواق الي
وغريبا عما عرفناه وألفناه، االمر الذي يتطلب منا ان نبحث 
ــباب واملسببات التي غيرت احلال وعبثت باألحوال.  عن األس
حيث جند اليوم تصرفات غير مسؤولة وحكايات لم يألفها 
الوسط الرياضي وفي مقدمتها اخلالفات ما بني املؤسسات 

الرياضية واملشاكل ما بني قادة الرياضة مبختلف العابها.
ــات على (الزعامة) على اشدها. هذا يدعي حقه   فاملنافس
ــؤولية وان من ينافسه بعيد عن  ــطوة واملس بالقيادة والس
هذا احلق! والبعض من العاملني في القطاع الرياضي يرفض 
ــبب هذا  كالم غيره وال يقبل توجيها او مالحظة تقال. وبس
ــه االحتاد العراقي  ــباب والرياضة في مواج جند ان وزارة الش
ــش صراعات مريرة  ــدم ! وان اللجنة األوملبية تعي ــرة الق لك
ــارة أخرى مع بعض  ــباب ت ــني اقطابها تارة ومع وزارة الش ب
ــاكل  ــكاالت ومش ــة التي تعاني من إش ــادات الرياضي االحت
ــواالة) او  ــدا بني (م ــام واضح ج ــاء لعبتها واالنقس ــع أبن م
ــل ويوجه إليه  ــقط الفريق املقاب ــة ! وكل فريق يس معارض
ــائل التسقيط وأنواع الهجوم واخر مستجدات  جميع وس
ــتائم) وبفعل هذا الواقع احلزين الذي تعيشه رياضتنا  (الش
ــعون  جند البعض من طيبي القلوب وحاملي هم الوطن يس
ــات رياضية  ــازات وابداع ــق جناحات واجن ــون بتحقي ويطالب
ــذا الواقع  ــة الوطن وبه ــات جديدة لرياض ــون مبيدالي ويأمل
أقول ويقول غيري من املتبصرين والعارفني بالواقع املر هذا: 
ــق وفق هذا  ــدم رياضي وجناح وتوفي ــال وال فرصة لتق المج
الواقع وهذه الظروف. الن للنجاح أسسا وشروطا وضوابط 
ــادة الرياضة  ــني ق ــم ب ــجام والتفاه ــا االنس ــي مقدمته ف
وعقولها املدبرة ووضع مصلحة الرياضة أوال وابعاد املصالح 
ــتجد رياضتنا قد  ــع الذاتية. عندها س ــخصية واملناف الش
وضعت على السكة الصحيحة وان املستقبل سيقدم لنا 
ــو عليه فال رياضة  ــر. اما بقاء احلال على ما ه ــائر النص بش
ــبب احلقيقي لهذا  ــاءلنا عن الس وال ابداع وال اجناز. ولو تس
ــة املقيتة التي زرعها  ــتطيع ان اوجزه باحملاصص الواقع اس
ــريعات  األجنبي فينا ورعاها اذنابه! وغياب القوانني والتش
ــطوة اجلهلة  ــط اإليقاع الرياضي وحتميه من س التي تضب

واالميني وانصاف الرياضيني..
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وفد  يصل  ان  املؤمل  من 
الى  الوطني  منتخبنا 
العاصمة االردنية عمان عصر 
يتوجه  ومنها  االربعاء  اليوم 
مدينة  الى  البري  الطريق  عبر 
املنتخب  ملواجهة  اهللا  رام 
السبت  يوم  الفلسطيني 
تقام  ودية  مباراة  في  املقبل 
فيصل  ملعب  على  بينهما 

احلسيني الدولي .
وفد  استقبال  في  وسيكون 
عن  ممثلني  الوطني  منتخبنا 
لكرة  الفلسطيني  االحتاد 
القدم، في مطار امللكة علياء 
إلى فلسطني،  الوفد  ليرافقوا 

عبر معبر الكرامة.

وضعها  التي  اخلطة  وحسب 
فمن   ، الفلسطيني  االحتاد 
املقرر أنَّ يعقد االجتماع الفني 
ليعقد  اجلمعة،  يوم  للمباراة 
بعده املؤمتر الصحفي بحضور 
منتخب،  كل  وقائد  املدرب، 
على أن يعقد االجتماع الفني 
االحتاد   مبقر  الصحفي  واملؤمتر 

الفلسطيني .
في السياق ذاته، تقرر أن يقود 
املباراة التي مت اعتمادها دوليًا، 
وقاريًا، وتقام يوم السبت على 
ملعب فيصل احلسيني، طاقم 
الشقيق،  األردن  من  حكام 
اليوم    فلسطني  إلى  سيصل 

اخلميس.
الفدائي  يواصل  جهته،  من 
استعداداته  الفلسطيني، 

للقاء، وكان  يوم امس األربعاء 
ا لإلعالم، ملتابعة  ا مفتوحً يومً

الفلسطيني،  املنتخب  مران 
احلسيني  فيصل  ملعب  على 

.واعلن  اهللا  رام  مدينة  في 
فلسطني  منتخب  مدرب 

الذين  الالعبني  قائمة  عن 
في  فلسطني  سيمثلون 
حمادة،  رامي  وهم:  اللقاء، 
أبو  أنس  حماد،  أبو  توفيق 
البطاط،  مصعب  سيف، 
صالح،  تامر  العويوي،  يزن 
هيثم  يوسف،  أبو  جالل 
عبد  سليم،  موسى   ، ذيب 
خربط،  أمين  جابر،  اهللا 
سامح  درويش،  محمد 
أبو  احلميد  عبد  مراعبة، 
برافو، محمد  بابلو  حبيب، 
اللطيف  عبد  مراعبة، 
يامني،  محمد  البهداري، 
عدي خروب، شادي شعبان، 
صيام،  تامر  مساملة،  رامي 

أحمد ماهر.

اكد االمني العام للجنة االوملبية الوطنية، حيدر حسني علي: ان اللجنة 
بني  املوقع  التعاون  بروتوكول  وتفعيل  تسهيل  سبل  ناقشت  االوملبية 
اللجنة  رئيس  وقعه  الذي  واالسبانية  العراقية  االوملبيتني  اللجنتني 
العام املنصرم.وقال  االوملبية رعد حمودي مع نظيره االسباني في مدريد 
علي: ان لقاء جمع صباح امس رئيس اللجنة االوملبية السيد رعد حمودي 
سفير  مع  ناجي  السيد  حسني  اسبانيا  في  االوملبية  اللجنة  ومنسق 
العاصمة  االسبانية في  السفارة  اسبانيا خوان خوسيه اسكوبار مبقر 
اجلانبني،  بني  التعاون  بروتوكول  بتفعيل  الكفيلة  السبل  تناول  بغداد، 
السفارة  تقدمها  التي  والتسهيالت  اتباعها  الواجب  االليات  هي  وما 
املعسكرات  واقامة  التاشيرات  ملنحهم  الرياضية  للوفود  االسبانية 
السفير  قدم  جانبه،  واسبانيا.من  العراق  بني  واللقاءات  واملعايشات 
االسباني في بغداد، خوان خوسيه اسكوبار، الشكر والتقدير الى رئيس 
اللجنة االوملبية والوفد املرافق له لزيارة مقر السفارة. مؤكدا: انه سيقدم 
جميع التسهيالت لتذليل الصعاب والعقبات امام الرياضيني العراقيني 
اثناء تواجدهم في اسبانيا.وأوضح اسكوبار: ان الواجب علينا يحتم ان 
مند يد العون للشعب العراقي في جميع اجملاالت، ومنها اجلانب الرياضي 
بغية عودة رياضة العراق كما نعرفها منافسة في جميع االوقات، السيما 
بعد خروج العراق منتصرا من محاربة االرهاب، وتنتظرهم مشاركة مهمة 
في اوملبياد الشباب في االرجنتني.وفي نهاية اللقاء، تبادل رئيس اللجنة 

االوملبية والسفير االسباني الهدايا التذكارية بني اجلانبني.

منافسات  في  العراق  سيشارك 
اآلسيوية  األلعاب  في  القدم  كرة 
في  الشهر  هذا  تنطلق  التي 
تكهنات  وجود  رغم  إندونيسيا، 

حول انسحابه من املسابقة.
العراقي  باالحتاد  اجلدل  ويحيط 
إشراك  بسبب  القدم،  لكرة 
منتخب  في  السن  فوق  العبني 
تقارير  إلى  أدى  مما  عاما،   ١٦ حتت 
األلعاب  من  االنسحاب  بشأن 
في  مصدرا  اآلسيوية.لكن 
نفى  القدم  لكرة  العراقي  االحتاد 

االنسحاب من األلعاب اآلسيوية، 
في  الفريق  استعدادات  إن  وقال 
انتهاء  بعد  النهائية  مراحلها 
معسكر تدريبي في أربيل.ويلعب 
الثالثة  اجملموعة  في  العراق 
وتيمور  الصني  أيضا  تضم  التي 
منافسات  في  وسوريا  الشرقية 
اآلسيوية،  باأللعاب  القدم  كرة 
والتي تضم ٢٦ فريقا وتنطلق يوم 
الفرق  وتتكون  آب،  ١٠ أغسطس/ 
ا ويسمح  من العبني حتت ٢٣ عامً
فوق  العبني   ٣ باختيار  للمدربني 

هذا العمر.

األسبوع  هذا  سابق  وقت  وفي 
محلية  صحفية  تقارير  ذكرت 
الفني ملنتخب حتت ١٦  أن اجلهاز 
عاما أقيل بسبب تورطه في تزوير 

في  إيقافهم  بعد  العبني،  أعمار 
أثناء توجههم للمشاركة  املطار 

في بطولة غرب آسيا.
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القدم،  لكرة  املركزي  االحتاد  اجتماع  متخض 
عن  الثالثاء،  االول  امس  مساء  عقد  الذي 
ارجاؤها  مت  التي  املهمة  القرارات  من  عدد 
في  تواجدت  مصادر  السابق،  االجتماع  من 
اللجنة  عضو  رأي  واستطلعت  االحتاد  مقر 
ان  اوضح  الذي  زغير  يحيى  التنفيذية 
غالب  العضو  تسمية  باالجماع  قرر  االحتاد 
منحه  مع  الصاالت  جلنة  رئيسا  الزاملي 
مواصلة  اجل  من  الصالحيات،  جميع 
اللجنة  حققتها  التي  النجاحات  حتقيق 
الصاالت  واوصلت  املاضية،  السنوات  خالل 
زغير   التتويج.وقال  منصات  الى  العراقية 

بطولة  خالل  شخصيا  اعتذرت  ان  سبق 
في  االستمرار  عدم  عن  للشباب  كرواتيا 
الصاالت، وهي متاحة لكل  العمل مع جلنة 
عضو يود ان يواصل حتقيق االجنازات واكمال 
غالب  الزميل  ان  وباعتقادي  التطور،  مسيرة 
عرفناه  ملا  املذكور  باالجتاه  سيوفق  الزاملي 
عنه من مواظبة واجتهاد وحرص في عمله.

رسم  االجتماع  خالل  ايضا  قررنا  واضاف: 
من  املمتاز  الكرة  لدوري  النهائية  الصورة 
الدوري  الية  اقامة املسابقة على وفق  خالل 
العام من مرحلتني ينطلق في ”١٤“ من شهر 
الى  املنافسات  وصول  لتفادي  املقبل  ايلول 
احلرارة.وبني:  درجات  ارتفاع  تشهد  اشهر 
باالستعانة  االندية  ادارات  حتديد  مت  كما 

مشاركة  فريق  لكل  يحق  محترفني  بـ“٤“ 
االحتاد  ان  الى  الفتا  املباراة،  ”٣“ منهم خالل 
الشابة  للمواهب  اوسع  افق  اجل منح  ومن 
دون  العبني   “٣” توقيع  على  االندية  اجبر 
الـ“١٨“ عاما يشارك العب واحد في املباراة.

وزاد: وعلى نحو ليس ببعيد قرر االحتاد عدم 
تصديق عقود الالعبني مع انديتهم في حال 
مليون  بـ“١٥٠“  احملدد  املالي  السقف  جتاوزت 
واالمور  املكافآت  تتجاوز  ال  ان  على  دينار 
االخرى بربع قيمة العقد، مشيرا في الوقت 
قيمة  لوضع  وبقوة  ساع  االحتاد  ان  الى  ذاته 
خالل  من  االندية  ميزانيات  ترهق  ال  مالية 
عدم التصديق مطلقا على العقود واعادتها 
االحتاد  عضو  اعتذار  املسؤولة.وحول  لالندية 

جلنة  مع  العمل  مهام  عن  موسى  فالح 
املنتخبات الوطنية قال: مت رفض طلب عضو 
االدارة فالح موسى باعتذاره عن عدم مواصلة 
موسى  بعمل  منا  اميانا  اللجنة  مع  عمله 
الذي سبق له ان قاد اللجنة على خير ما يرام 
وقدم جهداً وافراً خلدمة املنتخبات الوطنية.

واشار: الى ان من بني القرارات ايضا تسمية 
جلنة  لرئاسة  قحطان  محمد  الدكتور 
في  كبير  دور  له  سيكون  التي  التراخيص 
عملية تطور االندية واالرتقاء بواقعها خالل 
النفس  والتي منني  املقبلة  التراخيص  جولة 

ان يكون موسما افضل بكل جوانبه.

قـــــرارات مهمــــــة إلتحـــــاد الكـــــرة 

18�€a@ÊÎÖ@¥j«¸@⁄aäëhi@ÚÌÜ„˛a@‚aå€gÎ@¥n‹yäfl@Û‹«@b‘Ìäœ@20�i@âÎÜ€a

اعلن نادي الشرطة جتديد عقد مهاجمه عالء عبد الزهرة لتمثيل الفريق 
لالعب  صورة  الرسمي  موقعه  عبر  النادي  املقبل.ونشر  املوسم  في 
قال  جانبه  للقيثارة».ومن  الوالء  يجدد  الزهرة  عبد  «عالء   : عليها  كتب 
عبد الزهرة للمركز اخلبري للنادي «تلقيت خالل الفترة القليلة املاضية 
عدة عروض داخلية وخارجية لكني فضلت البقاء مع الشرطة املوسم 
املقبل».وأضاف «البحث عن االستقرار كان السبب وراء جتديد عقدي من 
اجل تقدمي مستوى افضل»، واعدا جماهير الشرطة بأن «يكون املوسم 
املقبل هو موسم حتقيق اإلجناز والظفر بلقبي الكاس والدوري».يذكر أن 
عبد الزهرة نافس على لقب هداف الدوري العراقي املمتاز بتسجيله ٢٢ 

هدفاً، بفارق هدفني فقط عن هداف الدوري وسام سعدون.

@Ü‘«@ÜÌÜ£@Â‹»Ì@Úüäí€a
ÒäÁå€a@Üj«@ı˝«@ÈœaÜÁ

طلب البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى 
ــه اإلجنليزي،  ــن إدارة فريق ــي ، م تشيلس
ــماح برحيله إلى صفوف ريال مدريد،  الس
ــة اجلارية. ــرة االنتقاالت الصيفي خالل فت

ــن» البريطانية أنَّ  ــة «ذا ص ــدت صحيف وأكَّ
ــوز، أنَّه  ــر إدارة البل ــي، أخب ــارس البلجيك احل
ــك  يريد الرحيل خالل امليركاتو اجلاري، بعد متس
ــم. وأوضحت  ــارس مرماه ــات ح اإلدارة بخدم
ــن العمر ٢٦  ــغ م ــوا البال ــة، أن كورت الصحيف
د اإلدارة بأنه في حالة عدم رحيله في  ا، هدَّ عامً
املوسم اجلاري، سيرحل عن البلوز، بشكل مجاني 
ــى البلوز  ــارس مرم ــل. وذكرت أنَّ ح ــم املقب ــي املوس ف
ــم املقبل، وسيحق له التوقيع  ينتهي عقده في املوس
ألي فريق، في امليركاتو الشتوي املقبل، وهو ما يخشاه 
ــعى  ــى أن إدارة البلوز، تس ــارت إل نادي تشيلسي.وأش
إليجاد بديل لكورتوا ، حتى يسمحوا له بالرحيل خالل 
ــادي اللندني،  ــم جتد إدارة الن ــو اجلاري، ولكن ل امليركات
ــة أن  ــت الصحيف ــى اآلن. ونوه ــب حت ــل املناس البدي
ــاري، املدير الفني للفريق، طلب اجللوس  ــيو س ماوريس
مع كورتوا، واحلديث معه بشأن مستقبله، مشيرة إلى 
ــراره بالفعل، ولن يتغير  ــارس البلجيكي اتخذ ق أنَّ احل
ــعى لضم كورتوا  ــا حدث.يذكر أنَّ ريال مدريد يس مهم
مقابل ٣٥ مليون جنيه إسترليني، وحال فشل التعاقد 
ــي الصيف  ــق امللكي ف ــينضم مجانًا للفري ــه، س مع

املقبل.

ÚÌÏÓç�a@lb»€˛a@ÒâÎÖ@µa@ÒÜyÏΩa@ÚÌâÏÿ€a@÷ä–€a@’jém@pbiÏ‘»€a
الكورية  الفرق  ستخوض 
األلعاب  دورة  غمار  املوحدة 
اندونيسيا  في  املقررة  اآلسيوية 
ايلول/ و٢  اب/اغسطس   ١٨ بني 
سبتمبر املقبلني، دون راع عاملي، 
مثل «نايكي»، بسبب العقوبات 
االقتصادية املفروضة على بيونغ 

يانغ.
وقررت الكوريتان الشهر املاضي 
املشاركة بفرق موحدة في ثالث 
رياضات هي الكانوي والتجذيف 

وكرة السلة للسيدات.
الشمالية  كوريا  وتخضع 
األمم  من  متعددة  لعقوبات 
برنامجها  بسبب  املتحدة 
على  حظر  عليها  وفرض  النووي 
مبا  الفاخرة،  السلع  استيراد 
دفع  الرياضية،  املعدات  ذلك  في 
اجلنوبية  كوريا  في  املسؤولني 
الى البحث عن منتجني محليني 

للزي الرسمي.
وقال مسؤول من احتاد كرة السلة 
فرانس  لوكالة  اجلنوبي  الكوري 
نايكي  ارتداء  ميكننا  «ال  برس 
بسبب العقوبات. ال ميكننا وضع 

(شعار) أي ماركات عاملية».
السلة  كرة  فريق  وسيرتدي 
صناعة  من  زيا  املوحد  النسائي 
شركة محلية صغيرة، بحسب 
ما أكد املسؤول، في حني سيرتدي 
فريق الرجال الذي يدافع عن الوان 

قمصانا  فقط،  اجلنوبية  كوريا 
الرسمي  الراعي  «نايكي»،  من 
في  والسيدات  الرجال  ملنتخبي 

كوريا اجلنوبية.
اجلنوبية  كوريا  احتاد  وجد  كما 
شركة  ترعاه  الذي  للكاياك، 
اليابانية،  الرياضية  «ديسينت» 
الزي  لتصنيع  محلية  شركة 

الرسمي للفريق املشترك.
«قمنا  االحتاد  في  مسؤول  قال 
كوريا  العبي  أحجام  بقياس 
والزي  وصولهم  بعد  الشمالية 

الرسمي االن قيد االنتاج».
اجلنوبية  كوريا  الى  األحد  وصل 
الشمالية  اجلارة  من  رياضيون 
بهدف خوض التمارين املشتركة، 
وذلك في اطار االستعداد آلسياد 
الوفد الكوري  اندونيسيا. ووصل 

رياضيا   ٣٤ من  املكون  الشمالي 
الى  الفنية  الطواقم  وبصحبة 
عبر  الدولي  اينشيون  مطار 
ولم  بكني.  الصينية  العاصمة 
عمل  جدول  تفاصيل  عن  يعلن 
الشمالية،  الكورية  البعثة 
لكن من املتوقع أن تبدأ التمارين 

األسبوع احلالي.
الناحية  من  اجلارتان  تزال  وما 
الفنية في حالة حرب منذ احلرب 
الكورية ١٩٥٠-١٩٥٣ التي انتهت 

بهدنة بدال من معاهدة سالم.
الشمالية  كوريا  قرار  ان  اال 
االلعاب  دورة  في  املشاركة 
التي  الشتوية  االوملبية 
في  اجلنوبية  كوريا  استضافتها 
بيونغ  في  املاضي  شباط/فبراير 
مستمر  تقارب  الى  أدى  تشانغ، 

بني الدولتني.
من  رياضيون  وقتذاك  سار  وقد 
في  موحد  علم  حتت  البلدين 
عمل  وقت  في  االفتتاح،  حفل 
مون  اجلنوبي  الكوري  الرئيس 
بني  تقارب  احداث  على  جاي-ان 

بيونغ يانغ وواشنطن.
نيسان/ في  عقدت  قمة  وخالل 
الشمالي  الرئيسان  اتفق  ابريل، 
مون  واجلنوبي  اون  جونغ  كيم 
معا  املشاركة  على  جاي-إن 
مثل  دولية  رياضية  احداث  «في 

االلعاب االسيوية ٢٠١٨».
الكوريتان  ما استخدمت  وغالبا 
في  اجلليد  لكسر  الرياضة 
عالقتهما الداخلية، ومع اجملتمع 
الدولي، بدءا من كرة القدم وصوال 

الى الهوكي على اجلليد.

احلاصلة  وليامس،  تعرضت سيرينا 
ــوالت األربع  ــى ٢٠ لقبا في البط عل
ــوأ هزمية في مسيرتها  الكبرى، ألس
ــر أمام  ــرت ٦-١ و٦-صف ــث خس حي
ــة جوهانا كونتا في الدور  البريطاني
ــان هوزيه للتنسو  األول لبطولة س
ــارت  ــوط انه ــأول ش ــوز ب ــم الف رغ
سيرينا وخسرت ١٢ شوطا متتاليا 
ــتغرق  ــي لقاء من طرف واحد واس ف
أقل من ساعة واحدة لتحقق كونتا 
ــأة أمام ثالثة آالف متفرج في  املفاج
سان هوزيه. وكانت اجلماهير تترقب 
ــي رحلة  ــيرينا ف ــة كفاح س متابع
العودة إلى مستواها بعدما تعرضت 
لصعوبات بعد اإلجناب العام املاضي 

ــغ عمرها ٣٦ عاما  ــن الالعبة البال لك
ــل  مقاب ــهال  س ــأ  خط  ٢٥ ــت  ارتكب
تسعة أخطاء لكونتا. وقالت الالعبة 
ــد  ــة «أعتق ــب الهزمي ــة عق األميركي
ــكل رائع في اجملموعة  أنها لعبت بش
الثانية وأعتقد أني لم أكن مميزة على 
اإلطالق في اجملموعة األولى وحصلت 
ــيرتها».  هي على الثقة وواصلت مس
ــي بلغت  ــيرينا، الت ــبق لس ــم يس ول
ــهر املاضي قبل  نهائي وميبلدون الش

ــام األملانية أجنليك كيربر،  أن تتعثر أم
ــوز  تف أن  دون  ــاراة  أي مب ــرت  أن خس
ــوطني على األقل منذ حتولها إلى  بش

االحتراف في ١٩٩٥.
ــا بعد أول  ــام كونت ــيرينا تنهار ام س
ــيرينا تنهار امام كونتا بعد  شوط س
ــذي ظهرت  ــوط وفي الوقت ال أول ش
ــكل  بش ــيرينا  س ــة  اخملضرم ــه  في
ــددت ست  متواضع تألقت كونتا وس
وهيمنت  ــاحقة  ــال س إرس ــات  ضرب
ــرج  ــاراة لتخ ــاع املب ــى إيق ــا عل متام

ــت كونتا التي أحرزت  باالنتصار. وقال
ــني «هي لم  ــة منذ عام لقب البطول
ــتوياتها .. بذلت  تكن في أفضل مس
ــة الظهور  ــرا حملاول ــودا كبي أنا مجه

مبستواي» .
ــة التعافي  ــيرينا رحل ــتواصل س وس
عندما تشارك في بطولة سينسناتي 
ــتعدادا للظهور في  ــهر اس هذا الش
ــة وهي آخر  ــركا املفتوح ــة أمي بطول

البطوالت األربع الكبرى هذا العام .

ــتر يونايتد االنكليزي على ريال مدريد  فاز مانشس
ــباني، بطل اوربا في املواسم الثالثة االخيرة،  االس
ــكأس الدولية لالبطال  ــي ميامي في اطار ال ٢-١ ف

في كرة القدم.
 (١٠) ــيز  سانش ــيس  الكس ــيلي  التش ــجل  وس
ــد،  ــي يونايت ــرا (٢٧) هدف ــر هيري ــباني اندي واالس

والفرنسي كرمي بنزمية (٤٥+٣) هدف ريال مدريد.
ــه مورينيو  ــدرب البرتغالي جوزي ــق امل ــى فري وانه
ــع افضل  ــابقة التي جتم ــي هذه املس ــه ف مباريات
ــتعدادية  ــا االس ــالل جوالته ــة خ ــة االوربي االندي
ــال مدريد  ــيواجه ري ــا س ــد، فيم ــم اجلدي للموس
ــد واالربعاء على  ــا االيطاليني االح يوفنتوس وروم
ــباني امام روما  ــلونة االس ــقط برش التوالي. وس
ــون االميركية  ــاء في ارلينغت ــي ٢-٤ االربع االيطال
ــال في كرة القدم. ــي اطار الكأس الدولية لالبط ف

ــة  بطريق ــة  فريق ــتعدادات  اس ــي  ينه ــو  موريني
ــا الكانتارا (٧)  ــان رافيين ــجل البرازيلي مثاليةوس
ــي (٥٠)  ــوم املنتقل حديثا من بوردو الفرنس ومالك

ــعراوي (٣٥ و٧٨)  ــتيفان الش ــلونة، وس ــي برش هدف
وبريان كريستانتي (٨٣) ودييغو بيروتي (٨٦ من ركلة 
جزاء) اهداف روما. ويلتقي برشلونة االحد مع ميالن 
ــابقة  االيطالي في آخر مبارياته الودية في هذه املس
ــة االوربية خالل  ــل االندي ــنويا افض ــع س ــي جتم الت

جوالتها االستعدادية للموسم اجلديد.
وفاز توتنهام االنكليزي على ميالن االيطالي ١-صفر 

في مينيابوليس االميركية.
ــي جورج-كيفن نكودو الهدف في  ــجل الفرنس وس
ــه في هذه  ــام مباريات ــم توتنه ــة ٤٧.واختت الدقيق
ــابقة الدولية التي جتمع افضل االندية االوربية  املس

ــم اجلديد. من  ــتعدادية للموس خالل جوالتها االس
ــر صحفية بريطانية الثالثاء  جانب اخر أكدت تقاري
أن نادي تشلسي االنكليزي لكرة القدم عرض متديد 
ــا بطل  عقد العبه نغولو كانتي جنم منتخب فرنس
ــادة في مرتبه من  ــة أعوام مع زي العالم، ملدة خمس
ــان  ــا باريس س ــل قطع الطريق أمام بطل فرنس أج

جرمان الساعي للحصول على خدماته.
ــغ  ايفنين ــدن  ــز» و»لن ــي «تامي ــي صحيفت ــاء ف وج
ــي (٢٧ عاما) على  ــتاندرد» أنه في حال وافق كانت س
متديد عقده مع فريق «الزرق»، فسيتقاضى ٢٩٠ ألف 
ــبوعيا (٣٨٠ الف دوالر). ويأمل  ــترليني اس جنيه اس
فريق تشلسي الذي عني املدرب االيطالي ماوريتسيو 

ــه  ملواطن ــا  خلف ــاري  س
أن  ــي،  كونت ــو  أنطوني

ــه  بنجم ــظ  يحتف
 ٢٧) ــر»  «الصغي

 ( ــا م عا
ي  ــذ ل ــوف ا ــي صف ــق ف تأل

ــوك»  ــب «الدي منتخ
ــي،  في املونديال الروس
ــى  ــرب ال ــر أق ــث اعتب حي

 « ة ــز معج ــي « ــط دفاع ــط وس ــب خ والع
يتنفس بـ «١٥ رئة».

ــد حتى عام  ــي لكانتي الذي ميت ــص العقد احلال وين
ــترليني  ــى أن يتقاضى ١٥٠ ألف جنيه اس ٢٠٢١ عل
ــال مت توقيع عقد  ــبوعيا (١٧٠ الف يورو)، وفي ح اس
ــدف ابقائه في لندن  ــيتضاعف راتبه به جديد فس
ــوف النادي  ــال الى صف ــن االنتق ــه م ــي منع وبالتال
ــتثمارات  ــركة قطر لالس ــي اململوك من ش الباريس

الرياضية الذي ابدى اهتمامه بالتعاقد معه.
كانتي ورقة تشلسي الرابحة

ــب الدوري  ــي بلق ــي فوز تشلس ــي ف ــهم كانت واس
ــكأس  وب  ٢٠١٧ ــم ٢٠١٦-  ــاز موس املمت ــزي  االنكلي
ــا انضم الى  ــي بعدم ــراف كونت ــرا ٢٠١٨ باش انكلت
ــيتي مقابل ٣٢  ــتر س الفريق اللندني قادما من ليس

مليون جنيه استرليني .
ــتر  ــا لعب كانتي دورا مهما في احراز فريق ليس كم
ــي إحدى اكبر  ــام ٢٠١٦، ف ــع لقب الدوري ع املتواض

املفاجآت 
عالم  ــي  ف

املستديرة  الكرة 
كان  ــا  عندم
ــت  حت ــب  يلع
ــدرب  امل ــراف  اش

كالوديو  االيطالي 
رانييري.
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ــبانية، أن جنم  ــفت تقارير صحفية إس كش
ــابات  ــرن ميونخ أصبح خارج حس نادي باي
ــاالت الصيفية  ــرة االنتق ــي فت ــلونة ف برش

اجلارية.
ــو» أن  ــدو ديبورتيف ــة «مون ــدت صحيف وأك
ــب بايرن  ــارا، الع ــو ألكانت ــباني تياج اإلس
ــرى إلى  ــودة مرة أخ ــووس بالع ــخ، مه ميون
ــد رحيله عن الفريق في  كتالونيا، وذلك بع

عام ٢٠١٣.وأوضحت أن إدارة برشلونة ال تضع 
ــباني،  ــة للتوقيع مع الالعب اإلس احتمالي
ــط قوي  ــد التعاقد مع العب وس ــا تري ألنه
ــي، باإلضافة إلى  ــتوى الهجوم ــى املس عل
ــو وكثرة  ــتوى تياج ــا من تذبذب مس قلقه

إصاباته في الفترة األخيرة.
ــن البلوجرانا  ــل ألكانتارا ع ــرت أن رحي وذك
ــرار إدارة  ــباب ق ا أحد أس ــل ذلك، هو أيضً قب
النادي الكتالوني بعدم املوافقة على عودة 

الالعب مرة أخرى.
ا مع بايرن  ــك عقدً ــارت إلى أن تياجو ميل وأش
ــام ٢٠٢١، ولكن وصول نيكو  ميونخ حتى ع
ــي للفريق  ــد املدير الفن ــش إلى مقع كوفات
البافاري، وضعه على قوائم املغادرين، حيث 
ــد األضالع  ــره أح ــد ال يعتب ــدرب اجلدي أن امل

ــي  ف ــية  مشروعه.الرئيس
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د إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة،  أكِّ
أنَّ فريقه لعب مباراة جيدة أمام روما، في 
اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات 
وانتهى  لألبطال،  الدولية  الكأس 
فالفيردي،  وقال   .(٤-٢) الذئاب  بفوز 
أبرزتها  املباراة،  عقب  تصريحات  في 
«لعبنا  ديبورتيفو»:  «موندو  صحيفة 
مباراة رائعة ضد روما، حتى الدقيقه ٧٥، 
ينبغي». كما  الفريق  يتوازن  لم  بعدها 
مبا  سعيد  أنا  النهاية،  في  «لكن  وتابع 
قدمه العبو فريقي في هذه املباراة، على 
الرغم من األخطاء التي حدثت».وأضاف 

معنا،  مذهلتني  مباراتني  قدم  «رافينيا 
كما أنه يقاتل في التدريبات. إنه العب 
رائع، أسجل إعجابي به. املوسم املاضي 
كان مصابًا، وبالتالي لم أمتكن من رؤيته 

عن قرب».
بإبرام  اخملول  الرجل  «لست  وواصل 
منظومة  حتت  نعمل  نحن  التعاقدات. 
إدارة  عن  املسؤول  املدرب  أنا  كبيرة. 
الوقت  في   ، لديَّ املتواجدين  الالعبني 
على  تعمل  مجموعة  هناك  نفسه، 

متابعة النجوم، والتعاقد معهم».
للفريق،  حديثًا  املنضم  مالكوم،  وعن 
الالزمة  املهارة  «إنه مذهل. ميلك  أوضح 

إلزعاج اخلصوم، والتحرك بني اخلطوط، 
بأنه  أعتقد  رائع.  بشكل  يسدد 

ا املوسم املقبل». سيخدمنا جيدً
يستحقون  الصغار  «الالعبون  وتابع 
لهذا  بسيط،  لوقت  ولو  املشاركة، 
كافة  لنشاهد  الودية  املباريات  نلعب 
في  منلكهم  الذين  املميزين  الالعبني 

فريقنا».
وختم فالفيردي حديثه بقوله «أسلوب 
سنهاجم  يتغير،  لن  برشلونة  لعب 

ا» . بالتأكيد، ونقاتل على الكرة دومً

CÚ‹ÁàΩaD@�i@ÒÜÌÜ¶a@Ú‘–ñ€a@—ñÌÎ@Ú„Ï‹ëäi@·v‰i@kv»fl@Ö7–€bœ

يرغب نادي إنتر ميالن، في التعاقد مع لوكا مودريتش، 
صحفية  تقارير  لكنَّ  الصيف،  هذا  مدريد،  ريال  جنم 
أو  قريب  من  يفكر  ال  امللكي،  النادي  أنَّ  إلى  أشارت 
بعيد، في التخلي عن جنمه الكرواتي. وقالت صحيفة 
«ماركا» اإلسبانية، إنَّ مودريتش ذاته يرغب في العودة 

بتدريبات  اللحاق  أجل  من  الصيفية  عطلته  من 
أتلتيكو  األوربي، ضد  السوبر  في  واملشاركة  الفريق، 
مدريد يوم ١٥ أغسطس/آب اجلاري. وأبرزت الصحيفة 
مدريد  لريال  الوافد  مودريتش  أنَّ  تقريرها،  نهاية  في 
من توتنهام في ٢٠١٢ يرغب في االعتزال على ملعب 
«سانتياجو برنابيو».كانت شبكة «سكاي إيطاليا»، 
النادي  إدارة  مع  اتصاالته  بدأ  ميالن،  إنتر  إنَّ  قالت 

أجل ضمه هذا  الكرواتي من  الالعب  ووكالء  امللكي، 
الصيف. 

وكالء  مع  تواصلت  «النيراتزوري»  إدارة  أنَّ  وأضافت 
ترحيبًا  جهته  من  أبدى  الذي  امليرجني،  وسط  العب 
مع  حوار  في  وذلك  املبدئية،  الناحية  من  بالفكرة 
بروزوفيتش،  مارسيلو  إنتر،  وثنائي  باملنتخب  زميليه 

وإيفان بيريسيتش .
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ارحل ارحل يا ماتياس
شعب غزة ما بينداس

هذا هو الشعار الذي كانت تصدح به حناجر 
«وكالة  مبنى  أمام  املتظاهرين  املوظفني 
الفلسطينيني»  الالجئني  وتشغيل  غوث 
(أونروا) في غزة كما اكدته تقارير صحفية 
ماتياس  القطاع  في  عملياتها  مدير  ضد 
املنظمة  تقليص  على  ا  احتجاجً شمالي، 
مناطق  في  واسع  نطاق  على  خدماتها 
ولبنان،  وسوريا،  األردن،  اخلمس:  عملياتها 
وجه  على  غزة  وقطاع  الغربية،  والضفة 

التحديد.
«األونروا»  والتئام موظفي  التظاهر  مشهد 
«األونروا»  إدارة  ملطالبة  املبنى،  بوابة  أمام 
وتهديد  التقليص،  قرارات  عن  بالعدول 
عاينه  ملوظفيها،  املعيشي  املستقبل 
مراسل «ساسة بوست»، حيث ظهر احلرس 
امللصق  جانب  من  لشمالي،  الشخصي 
«ممنوع  األونروا  منشآت  جدران  ميأل  الذي 
العنف»،  استخدام  ممنوع  السالح..  حمل 
شديدة  صوت  قنابل  اخلاص  احلرس  وألقى 
في  لتفريقهم،  املتظاهرين  بني  االنفجار، 
ر  فعل مناقض للمبادئ اإلنسانية التي تنظّ

ا. إليها «األونروا» دومً
الفعل  من  الشديد  والذهول  الهلع  ضرب 
غير املسبوق في تاريخ املنظمة املتظاهرين 
تصعيد  معلنني  أصواتهم  واشتعلت 
هذا  مطالبهم.  تتحقق  حتى  االحتجاج 
موظفي  احتاد  يقوده  الذي  االعتصام 
«األونروا» في غزة ليس الوحيد، وقد سبقه 
ا، وتعليق العمل  ا دوريًّ تنظيم وقفات تنظيمً
أصدر  وقد  احتجاجية،  خطوات  بوصفها 
كان  أحدها  بيانات،  عدة  االحتاد  خاللها 
من  فيه  حذر  (متوز)،  يوليو  من  العاشر  في 
إلجراء  األونروا  إدارة  من  ا  تخطيطً هناك  أن 
تقليصات، إذ توقفت رواتب ٢٢ ألف موظف 
كامل  ووقف  كافة،  عملها  مناطق  من 

املساعدات اإلغاثية املقدمة للقطاع.
بعد شهر من إعالن واشنطن وقف دعمها 
مليون  بـ٣٦٠  سنويًا  يقدر  الذي  للمنظمة 
فقط،  مليون   ٦٠ بتقدمي  واالكتفاء  دوالر، 
والذي علق عليه املفوض العام لألونروا «بيير 
كريبنول» «أن مرده سياسي بحت». أعلنت 
لضبط  إجراءات  اتخاذها  «األونروا»  إدارة 
التقشفية  اإلجراءات  هذه  متثلت  األزمة، 
التي  التشغيل  برامج  من  عدد  بإيقاف 
كانت تعمل بها الوكالة، وإيقاف التوظيف، 

وإلغاء ساعات العمل اإلضافية.
«األنروا»  قبل  من  التخطيط  هذا  رافق 
بإدارة ماتياس شمالي إعالن مؤمترات لدعم 
 ١٠٠ قدم  الذي  روما،  كان  أولها  املنظمة 
نيويورك،  الثاني فكان في  أما  دوالر،  مليون 

ووصفت  دوالر،  مليون   ٥٠ جمع  الذي 
مخرجاته باخملزية، ولم ينجح أيّ منهما في 
أرجأ  بل  تقديرها،  وفق  «األونروا»  عجز  سد 

كارثية األمور إلى شهور تالية.
أعلنت   ،٢٠١٨ الثاني)  (كانون  يناير   ١٥ في 
األونروا االستغناء عن خدمات أكثر من ١٠٠ 
العاملني لديها  موظف من الفلسطينيني 
املياومة  نظام  ضمن  املصنفني  األردن  في 
والعيادات)،  املدارس  وأذنة  النظافة  (عمال 
وضبط  التكلفة  لتوفير  تدابير  بوصفها 
يضرب  الذي  املالي  العجز  إزاء  النفقات، 
(شباط)،  فبراير  من   ٢٥ وفي  املنظمة، 
ا إلغاء عقود عمل أكثر  أعلنت األونروا أيضً
، يعملون  من ١٠٠ مهندس في قطاع غزة 
لديها في مشاريع مختلفة، وهم موعودون 
بالتثبيت من قبل اإلدارة، حلاجتها لهم في 

إدارة املشاريع.
امتدت  بل  هنا،  التقليصات  تتوقف  لم 
ا -بحسب  ألكثر من ذلك، فقد أعلن رسميًّ
ما قالته نائبة رئيس احتاد املوظفني العرب 

لـ«ساسة  البطش  آمال  «األونروا»  في 
الذي  الطوارئ،  برنامج  توقيف  بوست»- 
كافة  إبالغ  إلى  إضافة  عامل،  ألف  يشمل 
رواتبهم عن شهر  بتأجيل صرف  العاملني 
لديها  ر  تتوفّ لم  حال  في  املقبل،  يوليو 

سيولة مالية .
وقالت البطش: «أبلغونا أنّ ميزانيّة برنامج 
عقودهم،  جتديد  يتم  ولن  انتهت،  الطوارئ 
وال معلومات عن مصيرهم بعد هذا القرار 
من  كاملة،  جرمية  «هذه  وأضافت:  ا».  أيضً
غير املعقول فصل ألف موظف يعملون في 
بند الطوارئ بقطاع غزة منذ ١٥- ٢٠ سنة 
القطاع،  يعيشها  التي  األوضاع  هذه  في 
الضفة  في  البند  ذات  على  ا  موظفً و١٥٠ 
اإلجراءات  هذه  أن  الواضح  ومن  احملتلة، 

ستطال غيرهم».
احتاد  منها  حذر  والتي  اإلجراءات،  هذه 
أدنى  «األونروا»  إدارة  إبداء  دون  املوظفني، 
لالعتصام  املوظفني  دفعت  لها،  اهتمام 
قال  كما  غزة  وسط  املنظمة  مبنى  أمام 
كارثية،  اإلجراءات  «هذه  املسحال  أمير 
وهي ماضية في طريقها، حتى طالت كل 
ضمن  العاملني  تشابه  التي  القطاعات 
العمل وطبيعة  تغيير منط  العقود، بهدف 
التشغيل  صياغة  إعادة  أو  العمل،  عالقة 
املؤقت واملشروط، بأجور محدودة ومتدنية، 

ا لتهيئة الطريق للخطط السياسية  متهيدً
القادمة، ما يعني أنه يتحتم علينا القتال 

لقطع الطريق عليها».
الوكالة  إدارة  رفض  التقارير  اكدت  كما 
املوظفني  احتاد  بها  تقدم  مبادرة  استقبال 
للمنظمة  املالية  األزمة  احتواء  تتضمن 
حتى نهاية العام اجلاري، بحسب املسحال 
الذي علق على ذلك بالقول: «هذا يعني أن 
هناك نية مبيتة إليقاف املزيد من املوظفني، 
أن  ترفض  طاملا  مالية،  ليست  األزمة  وأن 
يعني  «ما  ا:  حلول»، مضيفً طرح  في  نبادر 
ا أننا سنتفاجأ مبا سيحصل في األيام  أيضً
تقدمها  التي  اخلدمات  كل  وأن  القادمة، 

األونروا مهددة باالنهيار والتوقف».
على  «األونروا»  تقفز  إذًا،  هؤالء  بحسب 
التحذير  في  وتستمر  املوظفني،  مطالب 
املتبرعة  الدول  أموال  نفاد  تداعيات  من 
على كافة اخلدمات التي تقدمها، رغم أنها 
امليزانية  عجز  خفض  في  جناحها  أعلنت 
من ٤٤٦ مليون دوالر إلى ٢٠٠ مليون، ضمن 

فيما صرح  النقص.  لتعويض  دولية  جهود 
موظف كبير في أونروا لوكالة «شينخوا»، 
إن الوكالة تهدد بتعليق عملها في قطاع 

، حال استمرار االحتجاجات على  غزة كامالً
أزمتها  بسبب  املوظفني  بتسريح  قراراتها 

املالية.
ا  يومً «األونروا»  تقليصات  خطورة  تتزايد 
من  املوظفون  يعكف  لذلك،  اآلخر،  بعد 
تنظيم  على  الوظيفية،  املستويات  كافة 
«األنروا»،  إدارة  مبنى  أمام  االحتجاجات 
حاول  االحتجاج،  وقفات  إحدى  وخالل 
املفصولني  الطوارئ  برنامج  موظفي  أحد 
صارت  عائلته  حياة  أن  إلى  نظرًا  االنتحار، 

الوقود  نفسه  على  سكب  إذ  احملك،  على 
هرعوا  املواطنني  لكن  اإلدارة،  مكتب  أمام 

إليه وسيطروا على احلادثة.
وكالة  في  املوظفني  السابق الحتاد  الرئيس 
لـ«ساسة  قال  الهندي،  سهيل  الغوث 
عمليات  مبدير  اجتماعنا  «خالل  بوست»: 

طالبناه  ماتيس شمالي،  غزة،  في  الوكالة 
إدارة  تنوي  التي  اخلطوات  كل  بتجميد 
الوكالة اتخاذها حتى يتم امتصاص غضب 
املوظفني، وجتنب ردات الفعل غير املدروسة، 
لألزمة،  حلول  عن  للبحث  فرصة  وإلعطاء 
من  صادر  التقليصات  قرار  بأن  رد  لكنه 
التراجع  ميكن  وال  للوكالة،  العام  املفوض 
«األونروا ترجع  بقرار منه». وأضاف:  إال  عنه 
األزمة  من  ناجتة  أنها  إلى  التقليصات 
احللول،  يرفض  ممن  الواضح  لكن  املالية، 
أنها سياسية بامتياز، وضمن ما ترنو إليه 
قضية  من  للتخلص  األمريكية  اخلطة 
موظف  ألف   ١٣ «هناك  وتابع:  الالجئني». 
القادم،  الهدف  وهم  الوكالة،  لدى  رسمي 
إذا لم يجر الوقوف في طريق طرد أكثر من 

١١٠٠ موظف على بند العقود».
على غير املعتاد، استهدف شعار املوظفني 
«األونروا»  لعمليات  العام  املدير  احملتجني 
ا، وطالبوا برحيل ماتياس  في غزة شخصيًّ
احتجاجات  تعهده  لم  األمر  هذا  شمالي، 
السنوات  خالل  «األونروا»  ضد  املواطنني 
قرار  معارضة  عادة  يجري  إذ  السابقة، 
ا املسؤولية،  الوكالة، بتحميل اإلدارة عمومً

دون تطويبها بأشخاص محددين.
األونروا  عمليات  مدير  شمالي  ماتياس 
جريدة  نشرت  سابق،  وقت  في  غزة  في 

إلى  فيه  نبهت  تقريرًا  اللبنانية  «األخبار» 
األونروا  تتبعها  التي  السياسات  خطورة 
أقاليم  في  ني  العامّ املُديرين  تعيني  في 
منها،  الساخنة  املناطق  ة  وخاصّ عملها، 
بتقليص  يبدؤون  تعيينهم  مبجرّد  والذين 
من  دون  ويُصعّ لالجئني،  مة  املُقدَّ اخلدمات 

إجراءاتٍ تزيد من تعقيد األوضاع املعيشيّة 
التوظيف  برامج  وقف  متها  مقدّ في  لهم، 
أن  التقرير  وذكر  الغذائية.  واملساعدات 
يحمل  والذي  العربية  األصول  ذا  شمالي 
سياسات  ذ  ونفّ سبق  األملانية،  اجلنسيّة 
بدأ  التي  لبنان،  مخيّمات  في  مُشابهة 
ما   ،٢٠١٥ (نيسان)  أبريل  في  بها  العمل 
بتقليصاتٍ  بدأت  كبيرة،  أزمةٍ  في  تسبب 
مة  املُقدَّ اخلدمات  في  كبير  وتراجع  حادّة 
استمرّت  شعبي  احتجاجٌ  حلقه  لالجئني، 
فعالياته ألشهر، تدخلت بعدها السلطات 
خلية  لتشكيل  أفضى  ما  اللبنانيّة، 
إلى  اجتماعات  ة  عدّ بعد  توصلت  أزمة، 
الالجئني  بني  الشراكة  على  «التوافق  قرار 
مستقبلية  قرارات  أيّة  على  واألونروا 
يلتزم  لم  ما  وهو  الوكالة».  تتخذها 
واصل  إذ  الصحيفة-  -بحسب  به  شمالي 
منها   ،٢٠١٦ مطلع  فردانية،  قرارات  اتخاذ 
التقليصات في قطاعيْ الصحة والتعليم، 
املساعدات  وحتويل  وظيفة،   ١٨٠٠ وإلغاء 
دون  آلي»،  صراف  «بطاقة  إلى  العينية 
موافقة املرجعية الفلسطينية في لبنان. 
في  الفلسطينيني  الالجئني  دفع  ما  وهو 
واسعة،  احتجاجات  تنظيم  إلى  لبنان 
شمالي  برحيل  تطالب  شعارات  وأطلقوا 
عن إدارة األونروا.احتجّ الفلسطينيون، لكن 

الوكالة ضربت عرض احلائط باملوقف  إدارة 
الفلسطيني من سياسات ماتياس، لتقوم 
ا لديها  مبا يُشبه ترقيته بتعيينه مديرًا عامً
في إقليم سوريا في أغسطس (آب) ٢٠١٦، 
ولم  القانونية،  مدته  يكمل  لم  بأنه  ا  علمً
تعيينه  على  ونصف  سنة  من  أكثر  مير 
ا للوكالة في لبنان، وقد اعتبر  مديرًا عامً
آنذاك،  اخلطوة  هذه  الفلسطينيون 
مبثابة حتايلٍ في حلّ األزمة، التي خلفها 

شمالي.
والذي  العربية  األصول  ذو  شمالي 
استطاع  األملانية،  اجلنسيّة  يحمل 
تنفيذ  التقرير،  ذكره  ما  بحسب 
ما  وأثبت  الدولية،  الوكالة  سياسة 
ولعب  ا،  واجتماعيًّ ا  سياسيًّ يريده 
نه  مكّ ما  واخلالفات  التناقضات  على 
برفض  فوجئ  لكنه  قراراته،  مترير  من 
إلى مخيمات  ونقله  تعيينه  «دمشق»، 
الوكالة  عمليات  على  ليشرف  سوريا 
أن  رت  قدّ للجريدة،  مصادر  لكن  لديها، 
ليعنيّ  «أمنية».  الرفض  أسباب  تكون 
ا في غزّة، وتبدأ أزمات  بعدها مديرًا عامً

أعلن  فقد  اخلدمات،  وتقليص  التقشف 
األول)  (كانون  ديسمبر  بداية  قبل  شمالي 
املاضي أن وكالة الغوث لن تتمكن من دفع 
لم  إن   ٢٠١٧ ديسمبر  عن  موظفيها  رواتب 
د العجز املالي الذي وصل إلى ٦٠ مليون  يسدَّ
التي  اإلجراءات  شملت  وبالفعل،  دوالر. 
بحذافيرها  تنفيذها  على  شمالي  حرص 
اليومي  التوظيف  وقف  االعتراضات:  رغم 
الضروريني  األساتذة  باستثناء  (التعاقد) 
بدل  دفع  ووقف  الصحة،  موظفي  وبعض 
(التذكرة)  السفر  وبدل  اإلضافي  الدوام 
(اإلقامة  السفر  وتكاليف  باستثناء،  إال 

وغيرها) إال باستثناء.
أما في ملف التوظيف، فقد قرر وقف تعبئة 
إذ  املوظفني،  وتثبيت  والشواغر  الفراغات 
نحو  وأنهيت عقود  البطالة،  عقود  أوقفت 
١٠٠ مهندس على بند العقود املؤقتة كانوا 
يعملون منذ ١٠ سنوات لدى الوكالة فجأة، 
إال  الوكالة  مشتريات  إيقاف  تقرر  كما 

ا  للضرورة القصوى، كما قررت الوكالة أيضً
في  الصحية  عياداتها  عمل  مدد  تقليص 
غزة إلى دورية واحدة، باإلضافة إلى تقليص 
األدوية خاصة ملرضى السكري والقلب، مع 

أنها عالية التكلفة على الالجئني.
خدمات  شهدت  األخيرة،  األشهر  وخالل 
األونروا في غزة تقليصات ملموسة، طالت 
الذي  األمر  الغذائية،  املساعدات  برنامج 
 ، أصالً املتدهورة  املعيشية  األوضاع  أثر في 
لكنها رُبطت أخيرًا بقضية التمويل، الذي 
أوقفه الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، رغم 

أن أصل اإلجراءات كان منذ ثالث سنوات.
التي  املؤمترات  بأن  املتحدة  األمم  صرحت 
أقيمت لدعم نقص موازنة «األونروا»، الذي 
القرار األمريكي، فشلت في حتقيق  خلفه 
تقدير  وفق  املوجود،  العجز  من  األدنى  احلد 
صرح  قد  شمالي  ماتياس  وكان  الوكالة، 
بشكل مباشر بأن الواليات املتحدة، أبلغت 
ألبعاد  املوازنة،  توقيف  «األونروا»،  إدارة 

سياسية تراها واشنطن.
وهنا، يعلق الكاتب واحمللل السياسي هاني 
والتحذيرات  املناشدات  : «رغم  قائالً حبيب 
التي أطلقها املفوض العام لوكالة الغوث 

أمام اجملتمع الدولي، والتحذيرات من خطورة 
وتضع  الوكالة  تخنق  التي  املالية  األزمة 
املناشدات  أن هذه  إال  خدماتها على احملك، 
من  مصغية  آذانًا  تلق  لم  والتحضيرات 
القرار  أدانوا  وأن  سبق  الذين  املانحني، 

األمريكي بتقليص الدعم املالي للوكالة».
ا  تساوقً يعتبر  ما  «وهذا  حبيب:  ويضيف 
اإلسرائيلي  األمريكي-  املوقف  مع  ا  عمليًّ
ا  متهيدً الوكالة  أعمال  على  بالتضييق 
مؤمتر  فشل  فهم  ميكن  وال  عملها،  إلنهاء 
نيويورك، إال في سياق املؤامرة التي حتيكها 
تل أبيب وواشنطن لتحقيق الهدف املعلن 
بإنهاء ملف الالجئني، من خالل إنهاء عمل 
وكالة الغوث، األمر الذي يتطلب من وجهة 
تعجز  بحيث  الوكالة  أزمة  تفاقم  نظرهم 
اجلمعية  حددته  الذي  بدورها  القيام  عن 

العامة لألمم املتحدة».
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أظهرت بيانات نشرت مؤخرا خسارة عدد 
ــني أكثر من  ــن املواطنني العراقي ــر م كبي
ــف أموالهم التي أودعوها بالريال في  نص
املصارف اإليرانية، وذلك بعد انهيار قيمة 

الريال اإليراني.
ــط» في  ــرق األوس وذكرت صحيفة «الش
تقرير لها، انه بالرغم من عدم وجود أرقام 
ــني العراقيني  ــداد املودع ــمية تبني أع رس
ــوال التي أودعوها في البنوك  وحجم األم
ــة طمعا بالربح املتأتي من ارتفاع  اإليراني
ــعر الفائدة الذي تدفعه تلك البنوك،  س
ــي تواجهها  ــة االقتصادية الت ــإن األزم ف
إيران وتراجع سعر الصرف الريال اإليراني 
ــدد  ــاة ع ــرا معان ــرة أظه ــدالت كبي مبع
ــني نتيجة  ــني العراقي ــن املواطن ــر م كبي
خسارتهم أكثر من نصف أموالهم التي 

وضعوها في املصارف اإليرانية.
ــر من املواطنني  ــاف التقرير ان الكثي وأض
ــارتهم  ــوا علنا عن خس ــني حتدث العراقي

ــترط  أكثر من نصف أموالهم، حيث تش
ــى العراقيني الذين  ــة عل ــوك اإليراني البن
ــدوالر األميركي  ــغ مالية بال ميلكون مبال

حتويلها إلى الريال اإليراني وإيداعها بهذا 
النوع من الفئات النقدية، وتشترط عدم 
املطالبة بسحب املبلغ إال بعد مرور سنة 
واحدة على تاريخ اإليداع وبالريال اإليراني 
ــتثمر  واملس ــي  السياس ــار  أيضا.وأش

ــى انه يتوقع  ــيقر، إل العراقي مازن األش
ــن العقوبات  ــع تنفيذ أول رزمة م أنه وم
ــران يوم ٦ آب املقبل،  االقتصادية على إي
ــان أكثر ما هو  ــتنخفض قيمة التوم س
ــتنهار قيمة التومان  عليه اآلن، كما س
ــد تنفيذ  ــي املقبل بع ــرين الثان في تش
ــي  ــات الت ــن العقوب ــة م ــة الثاني الرزم
ــمل احلظر الكامل على استيراد  ستش
ــاد أحد  ــن جهته أف ــي. م ــط اإليران النف
التجار في سوق الشورجة وسط بغداد، 
ــوا مبالغ  ــن التجار أودع ــأن «كثيرين م ب
ــي البنوك  ــدوالر األميركي ف ــرة بال كبي
اإليرانية، وهناك أيضا مواطنون عاديون 
من بغداد واحملافظات وخاصة في كربالء 
ــون  يتعرض ــوم  الي ــم  ــف، لكنه والنج
ــائر كبيرة»، مضيفا أن أحد زمالئه  خلس
ــف دوالر  ــع مبلغ ٤٠٠ أل ــن التجار وض م

ــك إيراني، واالنهيار احلالي  أميركي في بن
بالعملة اإليرانية تسبب بخسارته أكثر 
من ٣٠٠ ألف دوالر. وألقى أستاذ العالقات 
االقتصادية الدولية في اجلامعة العراقية 
ــهداني، بالالئمة على  عبد الرحمن املش
ــارة مئات  ــبب بخس احلكومة  في التس
ورمبا آالف املواطنني العراقيني ملدخراتهم 
ــي البنوك  ــراء إيداعاتهم ف ومنازلهم ج
ــال»كان يجدر باجلهات  اإليرانية، حيث ق
الرسمية حتذير املواطنني من مغبة إيداع 
ــة قلقة وغير  ــارف دول ــم في مص أمواله
ــتقرة اقتصاديا، لكنها لم تفعل مع  مس
ــرارا قبل أكثر من  ــف، وكنا حذرنا م األس
ــد، ذلك أن  ــتمع لنا أح ــنتني، ولم يس س
سعر الفائدة الذي متنحه البنوك اإليراني 
ــن االطمئنان  ــي املائة ال ميك ــغ ٢٥ ف البال

إليه».
وكان الريال اإليراني، قد واصل ، انخفاضه 
ــعر  ــدوالر وجتاوز س ــل ال ــي مقاب القياس

ــال للدوالر،  ــرين ألف ري ــه مئة وعش صرف
ــهر، فيما  ــف قيمته في ٤ أش فاقدا نص
ــال مزيدا من  ــح مراقبون أن يفقد الري رج
قيمته مع قرب فرض العقوبات األميركية 

في آب املقبل.
ــان االقتصاد  ــدت التقارير ب ــد اك ــذا وق ه
ــار مع  ــة االنهي ــى حاف ــات عل ــي ب اإليران
ــال الذي  ــريع للري ــتمرار التراجع الس اس
ــتوى قياسي جديد، وسط  وصل إلى مس
ــابع من أغسطس،  تأهب اإليرانيني للس
ــدة  املتح ــات  الوالي ــتقوم  س ــا  عندم
ــن العقوبات  ــة أولى م ــادة فرض دفع بإع
االقتصادية. وانخفض الريال اإليراني إلى 
١١٢ ألف مقابل الدوالر الواحد بعد أن كان 
ــبت، في حني  ــا مقابل الدوالر الس ٩٨ ألف
ــعر الصرف الذي حددته احلكومة  بلغ س
٤٤٠٧٠ رياال مقابل الدوالر الواحد، مقارنة 
ــن يناير الفائت.  بنحو ٣٥١٨٦ في األول م
وفقد الريال نحو نصف قيمته منذ أبريل 
٢٠١٨، نظرا لضعف االقتصاد والصعوبات 

املالية في البنوك احمللية، والطلب املكثف 
على الدوالر بني اإليرانيني، الذين يخشون 
ــة اجلديدة.  ــات األميركي ــر العقوب ــن أث م
ــحبت الواليات  ــي، انس ــو املاض وفي ماي
ــني القوى  ــة ٢٠١٥ ب ــن اتفاقي املتحدة م
ــت مبوجبها  ــي رُفع ــران، الت ــة وإي العاملي
ــل تقليص  ــران مقاب ــات عن طه العقوب
ــنطن إعادة  برنامجها النووي. وقررت واش
ــران بأنها  ــات، متهمة طه فرض العقوب
ــت الدول  ــا، وأبلغ ــدا أمني ــكل تهدي تش
ــع وارداتها من النفط  بضرورة وقف جمي
اإليراني، اعتبارا من الرابع من نوفمبر، وإال 
ستواجه إجراءات مالية أمريكية.ووصف 
ــي، دونالد ترامب، االتفاق  الرئيس األميرك
ــوأ االتفاقات  النووي مع إيران بأنه من أس
في العالم، لكن في محاولة إلنقاذه، يُعد 
ــة إجراءات  ــركاء األوربيون فيه حزم الش
األميركي.  ــحاب  االنس اقتصادية ملوازنة 
ــا قالت، في وقت سابق هذا  غير أن فرنس
ــتبعد أن تستطيع  ــهر، إنه من املس الش

ــة اقتصادية  ــة وضع حزم ــوى األوربي الق
ــن أجل إنقاذ االتفاق النووي قبل  إليران، م
ــعب اإليراني  ــر املقبل.ويعاني الش نوفمب
ــتوى املعيشة في  من تدهور حاد في مس
ــوال العامة على  ــدر النظام األم وقت يه

ــة باملنطقة،  ــيات طائفي ــل ميليش متوي
ر موجة احتجاجات ماتزال  األمر الذي فجّ
ــط  ــمبر املاضي، وس ــتمرة منذ ديس مس
بوادر بتصاعد حدتها مع تواصل االنهيار 

االقتصادي.

االقتصاد اإليراني بات على 
حافة االنهيار مع استمرار 
الرتاجع السريع للريال الذي 
وصل إُّـ مستوى قياسي 
جديد

أعلنت األونروا االستغناء عن 
خدمات أكثر من ١٠٠ موظف 
من الفلسطينيني العاملني 
لديها َّـ األردن اِّـصنفني 
ضمن نظام (اِّـياومة)

تشرتط البنوك اإليرانية 
على العراقيني الذين يملكون 
مبالغ مالية بالدوالر 
األمريكي تحويلها إُّـ الريال 
اإليراني وإيداعها بهذا النوع 
من الفئات النقدية

أزمة «األونروا».. هل قررت الواليات المتحدة تصفية قضية الالجئين بعد القدس؟
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ماتياس شمالي



هل تريد السعودية اآلن سحب الوصاية األردنية عن القدس؟

ــس هذه الظاهرة  ــدت التقارير انه تتأس كما اك
ــاه تغليب  ــاعر اجلماهيرية باجت ــارة املش على اث
الذات على املصلحة االجتماعية، وبذلك تتحول 
ــاني عادي باخلصوصية والتميز  ــعور انس من ش
ــرة اجتماعية  ــن إلى ظاه ــي عن اآلخري الطبيع
ترى في اآلخر عدوا او مناوئا او منافسا على اقل 

تقدير.
ــالمي كان هناك  ــى الصعيدين العربي واإلس عل
امل لدى رواد النهضتني العربية واإلسالمية بان 
يتعمق الشعور بالهوية اخلاصة من اجل خدمة 
املصلحة العامة. فعلى الصعيد العربي طرحت 
ــى هوية  ــدف التحول إل ــة به ــألة القومي املس
جامعة للشعوب العربية لتجمع امرها من اجل 
مواجهة االستعمار الغربي من جهة والتصدي 
لالحتالل االسرائيلي لفلسطني من جهة اخرى. 
ــبة للهوية اإلسالمية التي  وكذلك االمر بالنس
ــالمية. ومبوازاة  ــوة اإلس ــت تنامي الصح صاحب
ــود» في  ــي االس ــرة «الوع ــدت ظاه ــك تصاع ذل
ــف اجلماهير على  ــوب افريقيا بهدف رص ص جن
ــام العنصري اجلاثم على  ارضية التصدي للنظ
صدور تلك املنطقة. وتبلورت تلك الظاهرة ايضا 
ــود األمريكيني في اخلمسينيات  لدى جيل الس
والستينيات ملواجهة العنصرية التي كانت متيز 
ــتضعاف  ــاس اللون، باس بني املواطنني على اس
ــة. هذه  ــي احلياة العام ــهم ف ــود وتهميش الس
الظواهر تختلف عما شهدته دول اوربية بصعود 
ــة على مقولة تفوق العرق اآلري  النازية املؤسس
ــن ضحايا تلك  ــواه ، وكان اليهود م على من س
ــذه الظواهر تهدف لتحريك  الظاهرة. وجميع ه
املشاعر العامة باجتاه اهداف سياسية واضحة 
ــادي وبعضها ينطوي على  . الفرق ان بعضها ع
ــي العام الناجم عن  ــد عنصري . ونظرا للوع بع
ــالل النصف االول  ــعوب الغربية خ معاناة الش
ــني اللتني  ــني العامليت ــي واحلرب ــن القرن املاض م
ــال االجتاه العام  ــون منهما، فقد م عانى الغربي
منذ العام ١٩٤٥ لرفض العنصرية وترويج ثقافة 
ــان،  ــة حقوق االنس ــل منظوم ــل وتأصي التحم
ــة القوانني واملواثيق والعهود  وصدرت بذلك كاف
ــاني  ــا رواد العمل االنس ــي وضعه ــة الت الدولي

املشترك ضمن غطاء االمم املتحدة .
ــيد العملي  ــة التجس ــا النازي ــت أملاني واذا كان
ــر العنصرية، وتوازى  ــع الظواه لواحدة من ابش
ــوب افريقيا  ــي جن ــة ف ــة عنصري ــا انظم معه
ــيا (زميبابوي) والواليات املتحدة، فان من  وروديس

ــات املتحدة أطلقت  ــاء بان الوالي املنطقي االدع
ــي تتصاعد باضطراد منذ  ظاهرة العنصرية الت
صعود الرئيس احلالي إلى منصبه. وميكن الزعم 
ــرارات واملواقف  ــرد بالق ــة للتف ــة محاول ــان اي ب
ــرة العنصرية مهما  ــس للظاه ــاء تؤس واالنتم
ــك. وقد ادرك زعماء  كانت تبريرات القائمني بذل
ــموه  الدول االوربية اجلنوح األمريكي نحو ما اس
ــاش  ــزم» Unilateralism اي االنكم «يونيالتيرالي
ــترك مع اآلخرين.  على الذات ورفض العمل املش
فالعمل املشترك ينطوي على قناعة بالتساوي 
ــوق  ــك احلق ــانية وكذل ــي اإلنس ــر ف ــع اآلخ م
والواجبات، باالضافة للرغبة في الترويج لعالم 
ــه بقدر من  ــترك افراده في خيرات ــس يش متجان
ــاواة، وبدون متييز على اسس اللون او العرق  املس
ــرام التعددية  ــوم على احت ــة. كما يق او الثقاف
ــري، وليس  ــا عامل اثراء للجنس البش واعتباره
ــتعالء. ولتوضيح جوهر  ــا للتمايز واالس اساس
ــن احلقائق ذات  ــتعراض عدد م الفكرة ميكن اس

الصلة:
ــة االوربية حتى  ــى: ان احلكومات التقليدي االول
ــتلزمات العمل  ــن مبس ــت تؤم ــت قريب كان وق
ــدة راغبة،  ــم االمم املتح ــترك فتدع الدولي املش
ــان  ــوالت الدميقراطية وحقوق االنس ــروج مق وت

كقواسم مشتركة بني البشر وحقوق طبيعية 
ــه اجملموعات  ــرف الذي متثل ــم، وترفض التط له
ــات  ــو الوالي ــت تدع ــة. وكان ــة املتطرف اليميني
ــة التفرد والتخلي عن  املتحدة للتخلي عن نزع

ــزم»، وترى في ذلك تقويضا  مقولة «يونيالتيرالي
للعمل املشترك سواء على صعيد االمم املتحدة 
ــة التجارة  ــل منظم ــة مث ــات الدولي ام املنظم
العاملية واالتفاقات الدولية حول البيئة واحملكمة 
ــان، ام  ــة ومجلس حقوق االنس ــة الدولي اجلنائي
ــة الغربية وما يتفرع عنها من اتفاقات  املنظوم

جتارية وعسكرية خصوصا حلف الناتو.

ــقوط  الثانية: ان الفرحة التي عمت الغرب بس
ــة لترويج  ــوفيتي دفعته في البداي ــاد الس االحت
ــن  ــترك ضم ــي املش ــش العامل ــوالت التعاي مق
املنظومات املذكورة، وان اجلهود املستنزفة خالل 

ــكيل عالم  ــب ان توجه لتش ــرب الباردة يج احل
ــان  ــوده الدميقراطية وحقوق االنس ــل تس افض
ــترك. مع ذلك  وحتكمه اطر التعاون الدولي املش
كانت اوربا تخشى من قيام نظام دولي مؤسس 
ــب الواحد، فكانت تراقب التصرفات  على القط
األمريكية وسعت ملسايرة واشنطن ملنعها من 
ــج اجلهود  ــرد. وكات من نتائ ــه نحو التف التوج
ــات التطرف اليمينية  االوروبية تراجع مجموع
ــراع، فلم تكن  ــي صناديق االقت ــها ف وتهميش
ــد املنظومة  ــرة من تهدي ــية مباش هناك خش
الغربية التي كانت تتسم بشيء من االعتدال 

بعد جتربة احلروب السابقة.
ــود ترامب،  ــكا، حتى قبل صع ــة: ان أمري الثالث
ــت تلك  ــة. وتعمق ــات مختلف ــت لها نزع كان
ــبتمبر اإلرهابية،  ــوادث ١١ س ــات بعد ح النزع
ــد تدريجيا عن  ــح انها تبتع ــرعان ما اتض فس
ــعى خللق عالم مؤسس  ــترك، وتس العمل املش
على قطب واحد يتصرف كما يشاء. في البداية 
كان هناك الرفض األمريكي لتوقيع بروتوكوالت 
روما التي تنظم عمل احملكمة اجلنائية الدولية. 
ــكا ترفض ان  ــم ان أمري ــى للعال ــذا االمر اوح ه
ــؤولية  ــة الدول من حيث املس ــاوى مع بقي تتس
ــزام بالقانون الدولي. وبدأت الضغوط على  وااللت
ــاهمة املالية  ــض املس ــارة بخف ــدة ت االمم املتح
ــرى برفض  ــة الدولية، واخ ــة للمنظم األمريكي
ــحاب  ــات العديدة، وثالثة باالنس توقيع االتفاق
من املعاهدات التي سبق ألمريكا االنتماء اليها. 
هذه النزعة تأكدت بعد صعود دونالد ترامب إلى 

ــحب  ــة. وخالل عام واحد س ــة األمريكي الرئاس
ــوى انها  ــكو بدع ــة اليونيس ــن منظم ــالده م ب
معادية لـ «اسرائيل»، في األول من حزيران/يونيو 
٢٠١٧، أعلن الرئيس األمريكي انسحاب الواليات 
املتحدة من معاهدة باريس للمناخ التي وقعتها 
١٩٥ دولة عام ٢٠١٥، ونيتها السعي إلى التوصل 
ــأن التغير املناخي.  إلى «اتفاق عاملي جديد» بش
وفي ١٢ اكتوبر ٢٠١٧ انسحبت من منظمة األمم 
ــكو)  املتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونس
ــرائيل» على أن  متهمة إياها بأنها «معادية إلس
ــة مراقب إلى أن يدخل  ــى في املنظمة بصف تبق
ــحابها حيز التنفيذ نهاية عام ٢٠١٨. وفي  انس
ــنطن من «اتفاقية  يناير ٢٠١٨ أخرج ترامب واش
ــادي» التي وقعتها ١١  ــراكة عبر احمليط اله الش
دولة عام ٢٠١٥ من منطقة آسيا واحمليط الهادي 

باستثناء الصني.
ــة  ــة قوي ــر دفع ــب وف ــود ترام ــة: ان صع الرابع
ــا واصبحت  ــي اورب ــة ف ــات اليميني للمجموع
ــك كثيرا.  ــى من ذل ــة تخش ــزاب التقليدي االح
ــريكا في االئتالف  فقد اصبح حزب «احلرية» ش
احلكومي النمساوي. وفي فرنسا قفزت حظوظ 
اليمني املتطرف ممثال بـ «حزب اجلبهة الوطنية» 
ــذي فاز بعدد من  ــذي تقوده جان ماري لوبان ال ال
ــزب «البديل» ١٣  ــا حقق ح ــي املاني ــد. وف املقاع
ــة من االصوات في انتخابات العام املاضي. باملائ
وصعد اليمني املتطرف في اجملر وبولندا وايطاليا 
ــتقرار،  لتدخل اوربا بذلك مرحلة تنذر بعد االس
ــل احلرب  ــر اوضاعها قب ــد كبي ــى ح ــبه إل وتش

ــون التقليديون  ــادة االوربي ــة الثانية. الق العاملي
ــعبوية» في بلدانهم  يعلمون ان «الظاهرة الش
ــت بفوز دونالد ترامب الذي لم يخف طرح  تعمق
ــلمني  اجندة عمل خطيرة ضد املهاجرين واملس
ــبق له ان دعا  ــترك. وقد س والعمل الدولي املش

النفصال بريطانيا عن االحتاد االوربي.
ــوم  تق ــعبوية»  الش ــرة  «الظاه ان  ــة:  اخلامس
ــة وحتويلها  ــارة القضايا اخلالفي ــاس اث على اس
ــض  ــك رف ــن ذل ــية، وم ــتو سياس ــى مانفس إل
ــالم، وترويج  ــتقبال املهاجرين، ومعاداة اإلس اس
ــار اآلخر اخملتلف  ــتعالء والتباين، واعتب روح االس
ــي االخرى إلى  ــذه الظاهرة وصلت ه ــدوا». ه «ع
ــخة  ــالمي، ولكن بنس ــي واإلس ــني العرب العامل
ــرى ذات منطلقات مذهبية ادت إلى حمامات  اخ
ــى اآلن. وثمة ادراك  ــيل حت ــن الدم ما تزال تس م
ــواء بطرح  ــرائيلي في ما يحصل، س للدور االس
ــي ام التحالف  ــل للرئيس األمريك ــدة العم اجن

ــع «الظاهرة  ــت م ــة متاه ــات عربي ــع حكوم م
ــختها العربية كأسلوب  ــعبوية» في نس الش

ــاعية  ــرة الثورية الس ــن التصدي للظاه آخر م
ــطني واحلد من  ــي وحترير فلس للتغيير السياس
ــالب حقيقي على  ــه انق ــة. ان ــة الغربي الهيمن
ــاني في حقبة ما بعد  ــي االنس التراث السياس

احلرب العاملية الثانية.

ــتباكات اعتيادية بني قوات  قبيل أيام وقعت اش
ــجد  ــني في املس ــرائيلي واملصل ــالل اإلس االحت
ــادت التقارير وقد أطلق خاللها  األقصى هكذا اف
الرصاص املعدني املغلف باملطاط وقنابل الصوت 
ــود املصلني،  ــوع على حش ــيل للدم والغاز املس
الذين أصيب منهم ٤٠، وأغلق املسجد لساعات 
ــعودية ساكنًا  أمام املصلني، وفيما لم حترك الس
ــة جتاه هذه االعتداءات  كغيرها من الدول العربي
اإلسرائيلية، أخذ احلديث يتعاظم عن وجود نوايا 
ــجد  لدى الرياض بنزع الوصاية األردنية عن املس

األقصى لتحقيق مكاسب سياسية.
ــوق البعض العديد من التحركات التي تدلل  يس
ــان) املاضي، وخالل  ــي أبريل (نيس ــى ذلك، فف عل
افتتاح الدورة الـ٢٩ للقمة العربية (قمة القدس) 
ــد العزيز  ــلمان بن عب ــعودي س أعلن امللك الس
ــم األوقاف  ــون دوالر لدع ــغ ١٥٠ ملي ــه مببل تبرع
ــرة  ــالمية في القدس، فخاطب امللك مباش اإلس
الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي تغيب 
ــي أوقاف القدس،  ــلطته عن أي دور حقيقي ف س
بأنه يريد تقدمي التبرع لدعم األوقاف في القدس، 
في محاولة سعودية للتغاضي عن الدور األردني 
ــمبر  ــمي في القدس، أما ما حدث في ديس الرس
(كانون األول) ٢٠١٧، فيتمثل في تسجيل اعتراض 
ــعودي برملاني للمرة األولى على «الدور األردني  س
ــريف»، وذلك حني اعترض الوفد  في القدس الش
السعودي املشارك مبؤمتر البرملاني العربي بشدة 
ــدث عن تأثير  ــة الوفد األردني في التح على رغب
الوصاية الهاشمية األردنية، فحاول السعوديون 
االعتراض على فكرة الوصاية األردنية، واقترحوا 
ا إسالميًا أوسع»؛ ما أثار قلق  ــألة «بعدً منح املس

ان. عمّ
على جانب آخر تسعى اململكة السعودية التي 
ــة مؤمتري  ــارات على تقليل قيم ــع اإلم عملت م
ــا تركيا في  ــالمية التي دعت إليهم القمة اإلس
ــي بنقل  ــرار األمريك ــة الق ــطنبول – ملواجه إس
ــتوى  ــض مس ــدس – لتخفي ــى الق ــفارة إل الس
ــدس، بالتصدي لتركيا  ــام اإلقليمي بالق االهتم
التي تعمل على بناء نفوذ لها في البلدة القدمية، 
ــذت  ــبق، فاتخ ــا س ــعودية مب ــف الس ــم تكت ول
ــا في القدس،  ــوات متهيديّة لتدعيم نفوذه خط
ــيني  ــى توطيد العالقات مع املقدس كالعمل عل

ــلطة  ــخصيّات نافذة في الس ــل مع ش بالتواص

ــدس القدمية،  ــطينية، والتغلغل في الق الفلس
من خالل صرف األموال، وشراء العقارات والدعم 

للمؤسسات املقدسية.
ــت مؤخرًا عن  ــة قد حتدث ــادر إعالمي وكانت مص
ــعودية بعرض مبلغ  ــام اإلمارات وخلفها الس قي
ــراء  ــكان القدس لش ٥ ماليني دوالر على أحد س
ــجد األقصى، وعندما رفض  بيته املالصق للمس
املقدسي البيع، مت رفع املبلغ إلى ٢٠ مليون دوالر، 
ــو حتويل هذا  ــادر إن الهدف ه ــك املص ــت تل وقال
ــي، يقوم بدور موازٍ  ــعودي إمارات املنزل إلى مقر س
ــالمية في القدس، والتي  لدور دائرة األوقات اإلس
ــة، وهو ما يعني خلق  ــع لوزارة األوقاف األردني تتب
ــى األقصى  ــة األردنية عل ــع منافس للوصاي وض

وكافة األوقاف اإلسالمية في مدينة القدس.
وقد واجهت هذه التحركات السعودية اإلماراتية 

ــعبية، حتى أن  ــا من بعض القطاعات الش رفضً

مة من  ــيني قاطعوا الوجبات املُقدّ بعض املقدس
قبل اإلمارات، للصائمني من رواد املسجد األقصى 
ــون بني فرض  ــت، فهؤالء يربط ــي رمضان الفائ ف
ــعودي – األمريكي  ــة والتقارب الس هذه الوصاي
ــتبعدون قيام  ــن مع صفقة القرن، وال يس املتزام
ــعودية بتطبيق األفكار املنحازة إلسرائيل،  الس
ــجد األقصى، فالسعودية  ــيم املس ومنها تقس
ــة القرن»،  ــف كواليس «صفق ــي تختبئ خل الت
ومتلك الوصاية على األماكن اإلسالمية املقدسة 
في مكة واملدينة، تريد وضع موطئ قدم ومكانة 
ــة في  ــالمية املقدس ــن اإلس ــي األماك ــا ف أيضً

القدس.
ــية  ــركات السياس ــي التح ــة تأت ــي احملصل  وف
ــي يقودها  ــياق التغيرات الت ــي س ــعودية ف الس
ــن ما صار  ــي دونالد ترامب ضم ــس األمريك الرئي

ــدف إلى  ــرن»، التي «ته ــة الق ــمى بـ«صفق يس

ــن خالل  ــي املنطقة م ــوالت كبيرة ف ــداث حت إح
ــج  ــرائيل ودول اخللي ــني إس ــات ب ــع العالق تطبي
ــة  ــكرية واالقتصادي ــاالت العس ــة اجمل ــي كاف ف
ــدد  التم ــرة  ومحاص ــية،  والدبلوماس ــة  واألمني
ــة  ومحارب ــة  املنطق ــي  ف ــكري  العس ــي  اإليران
ــألة  ــالمي، وأخيرًا القفز على املس اإلرهاب اإلس
ــراع وعدم  ــالل إدارة الص ــن خ ــطينية م الفلس
إيجاد حلول في املرحلة القادمة وترتيب موضوع 
ــا تقع ضمن  ــدس باعتباره ــي الق ــات ف املقدس
ــا يقول الباحث  ــرائيل األبدية»، كم عاصمة إس
ــة بالقدس مازن  ــات العربي ــي جمعية الدراس ف

اجلعبري.
ــعودية  «الس ــه:  ــي مقال ف ــري  اجلعب ــف  ويضي
ــة األردنية عن  ــزع الوصاي ــرن ون ــني صفقة الق ب
ــعودية األخيرة  ــركات الس ــى»: إن «التح األقص

ــمية األردنية  فيما يتعلق بالوصاية الهاش
ــة صراع تاريخي  ــى األقصى تأتي بخلفي عل
ــة قدمية تعود إلى عام ١٩٢٤ عندما  وخصوم
بويع الشريف حسني وصيًا على املقدسات 
اإلسالمية في القدس بعد هزميته وطرده من 
اجلزيرة العربية، ويالحظ أن السعودية لديها 
ــمية  ــزع الوصاية الهاش ــا دفينة في ن نواي
ــب  ــى لتحقيق مكاس ــجد األقص عن املس
ــق  بتوثي ــتراتيجيتها  اس ــي  ف ــية  سياس

العالقات مع إسرائيل».
ويسمي بعض املراقبني مزاحمة السعودية 
ــا «جزء  ــدس بأنه ــات في الق ــى املقدس عل
ــرى التي  ــتراتيجية الكب ــن االس ــر م صغي
حتاول السعودية إعادة رسمها في املنطقة، 
ــر إلى  ــتراتيجية بالنظ ــذه االس ــل ه وتتمث
ــرائيل،  إيران كخطر أكبر على العرب من إس
ــعى  ــر الصراع، وتس ــول جوه ــا حت ــن هن وم
ا  السعودية إلى إعادة اصطفاف العرب طبقً
ــتاذ القانوني  لهذه املعادلة»، كما يقول أس
ا لـ«عربي٢١»:  ــم متابعً الدولي أنيس القاس

ــعودية السيطرة عليه  «من جملة ما حتاول الس
لقيادة هذا التوجه هو إغراء إسرائيل بأن تصبح 
ــدوًا مقابل  ــس ع ــي، ولي ــم العرب ــا للعال حليفً
ــرائيل بلعب  ــن هنا بدأت إس ــة إيران، وم مواجه
لعبة الفساد الكبرى، وتفتيت اجلهد العربي، بأن 
ــعودية  بدأت تلعب لعبة املزاحمة األردنية – الس

خلدمة مصاحلها» .
اليمني اإلسرائيلي يفضل السعودية على األردن
«يجب أن يكون هناك دور ومسؤولية للسعودية 
ــدس؛ بحكم  ــي الق ــة ف ــن املقدس ــى األماك عل
ــالم،  كونها الدولة التي تضم أقدس أماكن اإلس
ا أن لها جتربة في إدارة األماكن املقدسة  خصوصً
ــة واملدينة» . هذا ما قاله زعيم املعارضة  في مك
ــة  ــوغ، لصحيف ــحاق هيرتس ــرائيلية إس اإلس

«إيالف» السعودية.

ــب العالم  ــول إلى قل ــي تريد الوص ــرائيل الت إس
اإلسالمي من خالل السعودية، حتاول دق إسفني 
ــن احلديث عن  ــف ع ــال تتوق ــة، ف ــني دول عربي ب
ــبب  ــعودية واألردن بس وجود توتر خفي بني الس
محاوالت السعودية احلصول على الوصاية على 
ــام القليلة املاضية  ــهدت األي القدس، ولذلك ش
ــر منقطع عن هذا اخلالف، فقال اخلبير  حديثًا غي
ــطينية يوني  ــؤون الفلس ــي الش ــرائيلي ف اإلس
ــت على خط  ــعودية دخل ــن مناحيم: إن «الس ب
ــب حول السيطرة واإلشراف على  الصراع الناش
ــالمية في مدينة القدس، بني الدول  األوقاف اإلس
ــطينية،  ــلطة الفلس ذات العالقة كاألردن والس
ــطينية أن الرياض  ــاط فلس ــه أوس ــث أبلغت حي
ــادة تأثيرها على املدينة؛ ما يثير  تبذل جهودًا لزي

غضب رام اهللا وعمان».
وأضاف في مقاله على موقع املعهد األورشليمي 
ــتغل أموالها  ــؤون العامة: أن «الرياض تس للش
ــاط من حتت أقدام  ــحب البس ودعمها املادي لس
ــجد األقصى  ــان، مع العلم أن املس رام اهللا وعم
ــلمني بعد  يعتبر املكان املقدس الثالث لدى املس

مدينتي مكة واملدينة املنورة السعوديتني»  .
ــز «بيغن  ــن مرك ــادرة ع ــة ص ــر دراس ــا تذك فيم
السادات للدراسات االستراتيجية» اإلسرائيلي: 
ــراف على  ــزاع اإلش ــعودية النت ــعي الس أن «س
ــع اخلطة  ــى دف ــدف إل ــدس يه ــات بالق املقدس
ــطيني  الفلس ــراع  الص ــوية  لتس ــة  األمريكي
ــا صفقة القرن»  ــرائيلي، التي يطلق عليه اإلس
ــز «جيمس  ــي املرك ــني ف ــر الباحث ــير كبي ، ويش
دوسر»، إلى أن الرياض، وحليفتها أبوظبي قامتا 
ــي األردن،  ــتقرار ف ــة عدم االس ــم حال بـ«بتعظي
ــادة البلدين أنه كلما زادت حالة  حيث تعتقد قي
ــتوى  ــالد انخفض مس ــتقرار في الب ــدم االس ع

ممانعة احلكم في عمان لصفقة القرن».
ــعودية ترى في  ــة على أن: «الس ــدد الدراس وتش
ــرًا من  ــة مظه ــى األماكن املقدس ــراف عل اإلش
ــي ميكن  ــة»، الت ــية الديني ــر «الدبلوماس مظاه
ــت  ــد أن أنفق ــي، بع ــا اإلقليم ــزز حضوره أن تع
السعودية على مدى أربعة عقود ١٠٠ مليار دوالر 

لتعزيز حضورها في العالم اإلسالمي السني».
ــكل الوصاية الهاشمية على  وفي احملصلة، تش
ــات التي تقف في وجه  ــات، أكبر التحدي املقدس
اليمني اإلسرائيلي، فاحلكومة احلالية تريد فرض 
ــرائيلية على األقصى والتخلص  ــيادة اإلس الس

ــرى احلكومة  ــمية، ولذلك ت ــيادة الهاش من الس
اإلسرائيلية أن الفرصة سانحة إلثارة خالف بني 
ــتغلة التقارب السعودي  األردن والسعودية مس
ــذه احلكومة  ــت ه ــد أن جعل ــرائيلي، بع – اإلس
ــى  ــجد األقص ــى املس ــة عل الوصاي ــة  اليميني
شكلية، وعملت على تقليص صالحيات األوقاف 

اإلسالمية في القدس.
فرض الوصاية السعودية ليس سهال

في العام ١٩٢٤ وقعت ما يعرف «بيعة الشريف» 
التي أصبح مبوجبها األردن وصيًا على املقدسات 
في مدينة القدس احملتلة، وتقضى هذه الوصاية 
بإشراف احلكومة األردنية عبر وزارة األوقاف فيها 
ا وأمنيًا على املقدسات اإلسالمية بالقدس،  إداريًّ
ــجد األقصى املبارك على  ــرف مديرية املس فتش
ــة  ــطيني، موزعني بني حراس ــف موظف فلس أل
املسجد األقصى وإداراته، فيما تبقى املقدسات 
ــؤولية الطوائف املسيحية في  ــيحية مس املس

ــة الكنائس  ــإدارة وصيان ــث تقوم ب القدس، حي
واألديرة، لكن بدعم أردني.

ترامب ماكرون
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ــارة «خادم أولى القبلتني وثالث احلرمني  ــورة للملك عبد اهللا الثاني وهو رافع كفيه بالدعاء، وقد ذيلت الصورة بعب ــة انه بني أروقة البرملان األردني، مرر النواب ص ــر االعالمي ــدت التقاري اك
ــار، وفيما كان عليهم االستعداد جللسة مهمة تتعلق مبناقشة مشروع قانون املوازنة لعام  ا على جهة اليس ــريفني». تبادل النواب هذه الصورة، ثم علقوها على صدورهم، وحتديدً الش
ــرعية الوصاية الدينية الهاشمية على املقدسات اإلسالمية في القدس  ــالة بأن هناك ضرورة لتأكيد قانونية وش ــالة هامة قد وصلتهم جراء هذه الصورة.تفيد الرس ٢٠١٨، كانت رس
ــعودية اآلخذة بخطوات واضحة نحو  ا من قبل الرياض، فثمة تكهنات بأن الس ــاط من حتت أقدام األردنيني، وقد أتت هذه اخملاوف حتديدً ــحب البس ــبب وجود محاوالت عدة لس وذلك بس
ــنة في املنطقة، فليس بآخرها  ــرائيل، لديها الكثير من الدوافع لتعمل على نزع الوصاية من األردن، فإذا كان أول هذه الدوافع هو الظهور مبظهر الدولة التي متثل الس التقارب مع إس

لعب الرياض لدور محوريّ في مترير صفقة القرن األمريكية اإلسرائيلية.هل تسعى السعودية للوصاية على القدس؟
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/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

وفق تقارير صحفية اكدت 
انه ميكن القول ان الظاهرة 

الشعبية او «الشعبوية» 
التي يطلق الغربيون عليها 

 «populism بوبيوليزم»
اصبحت داء خطيرا يهدد 
النظام العاملي الذي تبلور 

بعد احلرب العاملية الثانية. 
هذه الظاهرة التي جتسدت 

بصعود دونالد ترامب إلى 
الرئاسة األمريكية ودفعت 

بالتيارات اليمينية املتطرفة 
في الدول االوربية إلى الواجهة 

السياسية هي نفسها التي 
ادت قبل ذلك إلى ما عانت 

منه امتنا العربية واإلسالمية 
في السنوات االخيرة من 

تصدع اجملتمعات وفق خطوط 
التمايز الديني واملذهبي.

الشعبوية تهدد األمن والسلم الدوليني
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الحكومات التقليدية 
االوربية حتى وقت قريب 
كانت تؤمن بمستلزمات 
العمل الدولي اِّـشرتك 
فتدعم االمم اِّـتحدة 
حقوق االنسان كقواسم 
مشرتكة بني البشر

هناك ضرورة لتأكيد 
قانونية وشرعية 
الوصاية الدينية 
الهاشمية على القدس 
وذلك بسبب وجود 
محاوالت عدة لسحب 
البساط من تحت أقدام 
األردنيني
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د. عدنان  فكاك  الحسيني

ــابِ  باحلس ــقُ  اخلالئ ــا  م ــل  ق
سواءُ

ال والعلماءُ  ال يستوي اجلهَّ
رَ ماؤُها هل تستوي عنيٌ تفجَّ

عذباً ومنها يرتوي األحياءُ
ــى  ــم موت ــون بجهله اجلاهل

غدوا
نا أضواءُ والعاملون على الدُّ

ــا حتى  بن ــطعتْ  أنوارهم س
علتْ

 فوق السماء كأنها إسراءُ
ــى  أت ــد  ق ــريعة  الش ــصُّ  ن

متكامال
ــى  املصطف ــم  خت ــه  وعلي

إمضاءُ
ــق اهللا قاطبة  ــر خل ــم خي ه

وهم
لنبينا من بعده اخللفاءُ

وبكلِّ آداب النبي تخلَّقوا
مُ قناديل له أمناءُ فهُ

أمراؤنا هم للهدى نحو العال
إذما ألمَّ بنا أذىً وبالءُ

علمٌ وفقهٌ باحلديث مفادُهُ
نحوٌ وصرفٌ .. يعجزُ اإلحصاءُ 

رََّهُ من حولنا قدٌ تناثر دُ عِ
وتقلدوا خرزاته العقالءُ

ــا  ي ــم  له ــةً  مالزم ــرص  فاح
سائلي

من صاحب األخيار ذا إعالءُ

صفا إحسان 

الصباح  هذا  استيقظت 
ألجد نفسي شخصاً آخر 
ــت باألمس   ــر الذي كن غي
ــوت  امل ــن  م ــوت  ــد جن لق
حصلت  فرصة  باعجوبة 
ــا   رمب ــظ،  ح دون  ــا  عليه
مقابل ابتسامة في وجه 
ــكني  ملس صدقة  ــب  غري
فرصتي ألقول صباح اخلير 
ألرتب سريري ألبتسم في 
وجوه الغرباء ألرقص حتت 
واجمع  ــمس  الش اشعة 
تراتيل العصافير  معتذراً 
ــيء لم اكن قادرا  لكل ش

ــى اصالحه في األمس  عل
الذي مر دون ان انتبه اليه، 
للكلمات التي كبتها في 
ــت فجوة  ــي فاصبح روح
داخل قلبي، ثم اكتشفت 
اال  ــمو  تس ال  ــروح  ال ان 
ــذ  ــدم ال تأخ ــم والق باالل
ــا اال بعد ان تقع في  درس
ــرة وان االمس موجود  حف
هي نفسها تلك املواقف 
تسرق هشاشتك متنحك 
ــن  ــت ع ــة فخرج الصالب
ــن صمتي عن  ــاد ع املعت
جحودي انا اآلن ارى اعمق 
من الالزم استرسل بتلذذ 

وليكن ما يكون!

فاطمة خضور
ــرب  ــورودَ ق ــائشَ وال ــت احلشَ افترش
ــة البيت  ــر قبال غي ــاء الصّ ــدول امل ج
ــني، كأنّها  ــاب برفقٍ ول ه تنس ومياهُ
ــك  ــي ذل ــنٍ يناغ ــنٍ حزي ــدو بلح تش
ــت  ــائمُ كان ، النس ــبَ ــدَ القري البعي
. بهدوء  ــرابَ اخلريفْ عليلةً تعلنُ اقت
ــعلتُ  ــرّةَ ، أش ــي املُ ــفت قهوت ارتش
سيجارتي ونفثتُ دخانَها في الهواء 
ــدري من اآله،  ــيء مما في ص ومعه ش

وحلظي معلقٌ باملدى البعيد. 

ــا  قاله ــوة...  قه ــوة...  قه ــوة...  قه  -
ــاه قبل أن  ــي إيّ ــذي أهدان ــاء ال الببغ

 . يختفيَ
ــرعانَ  نقارهِ، وس قرّبتُ فنجاني من مِ
ــانُ حالهِ  ه ولس ــفَ ــا بصقَ ما ارتَش م

راً:  يقولُ متذمّ
   - مرٌّ...مرٌّ...مرٌّ...كل أشيائكِ مرّةٌ. 

مسحتُ بيدي على رأسهِ وأنا أبتسمُ 
 : هِ من فعلَتِ

   - من كان زادُهُ العلقمَ كيف يشعر 
مبرارةِ القهوةِ؟ 

ــرُ ضمن القفص  ــاء يتبخت راح الببغ
رُ... وكأنّه يفكّ

ــوبَ احلِداد؟  ــنيَ أحالمك ث - لِمَ تُلبِس
ك العنَان.  أطلقي لفرحِ

ــهِ حتّى  ــاءُ من كالم ــهِ الببغ لم ينت
ــمعْ سوى  ، ولم أس رنّ هاتفي النّقالُ
معَ  ــترقَ السّ كلمة ألو، حاولتُ أن أس
علَّ كلمةً أخرى تدخلُ إلى مسامعي 
ــدوى. انقطع اخلطُّ كانت  لكن دون ج

هذه الكلمةُ كفيلةً أن تُثيرَ النسائمَ 
ــاً...  ــارُ فرح ــصُ األزه ــة، فترق الناعم
وتشدو البالبلُ طرباً وتسارعتْ املياهُ 
ــى موعدٍ مع  ــدولِ وكأنَّها عل ــي اجل ف
ــذا حصل من بعد  رافدٍ جديد. كلُّ ه
ــي واحمرّتْ  ــضُ بقلب ــمَ النَّب أن تزاح
اءاتِ  ــيمَ س كلُّ  ــتْ  ل فتبدّ ــيَّ  وجنت
ــي أالمسُ  ــعرتُ حينها أنّ وجهي، ش
أهمسُ  النجوم...  أقطفُ  حاب...  السّ
ــوم... فجأة  ــر... أودّعُ الهم نِ القم

بأذُ
ــة في نظراتِ  هش توقّفتُ وأنا أرى الدّ
، ملا أتيتَ وكأنّك نسمةُ هواءٍ  الببّغاءِ
 ، عليل مرّت عليَ في ظهيرة حرٍّ قائظٍ
ــمسِ  ــي ألتاعُ بنيَ لهيبِ الشّ نِ تَ وتركْ
تُها وأنا عائدةٌ إلى  ْتَمْ ؟ متَ وحرّ األشواقِ
ــةِ ورائي، كان  ــرُّ ذيول اخليب منزلي أج
ــاءُ يقتربُ من الهاتفِ  صديقي الببغ
ــلُ  ــا أو يأمُ ــيءٍ م ــتُ لش ــه يَنص كأنَّ
ــيءِ وهو متذمرٌ من عودتنا  بذاك الش

للمنزل. 

 ... ــدداً ...بدأ العتابُ ج عاود االتصال مُ
ــى جبيني  ــتاء رحاله عل ــطّ الش وح
ــل ذاك  ــرعانَ ما غس ... وس ــيَّ ووجنت
ــح دموعي، ولم  يف قلبي، ومس الطّ
ــه وعداً  هُ حتّى قطع على نفس أترُكْ
ــامحتُه وكأن  ــي مجدداً، س ن أال يترُكَ
هُ  حَ ــامِ ، فكيف ال أس ــيئاً لم يكنْ ش
جنِ  ــيراً وراءَ قُضبانِ السّ وقد كان أس
ــتَلِبُ منه  ــه ما يس قوا ل ــد أن لفّ بع
ــةٍ  فن ــلَ حَ ــزوه مقابِ ــهُ واحتج حرِّيَتَ
ــرِقوا ما هو أكبرُ  كبيرةٍ من املال ليس
، علَتْ  ــد أن اغلقتُ الهاتفَ نْها، بع مِ
ــابقِ عهدي  ــامةُ وجهي كس االبتس

فدنوتُ من ببغائي وسألته:
 - أتريدُ قهوة؟ 

- حلوةٌ... حلوةٌ... حلوةٌ... 
ــدةَ الّتي أغيِّرُ  ــذه املرّةَ الوحي كانت ه
ــفها  ــذاقَ قهوتي، حني ارتش فيها م

قال لي: 
- عيد سعيد.. عيد سعيد.

ترجمة: حسني نهابة

ــيكي  املكس ــاعر  للش
”اوكتافيو باث“

 
هدوء الهواء، ضياء وسماء.

في الصمت املطبق 

كان النهار يستكني،
على اروقة الفضاء

ــت يدوخ  ــفافية الصم وش
بها املكان.

ــخ كان  ــماء الراس نور الس
يهدأ

من منو االعشاب،
ــني  ب االرض  ــم  بهائ ــن  م

االحجار 
وحتت الضوء الساكن ذاته، 

تبدو كأنها صخور.
ــت  الوق كان  ــق  بالدقائ

يتشبع

وفي الهدوء املُنهمك
كانت الظهيرة تكتمل. 

وهذا عصفور يشدو
بصدر فضي جريح تهتز له 

السماء

فتتحرك أوراق األشجار

وتستيقظ االعشاب.
وشعرت ان املوت، سهماً

ن يرمتي ال يعرف على مَ

ونحن،

برمشة عني قد منوت.

قراءة: د.وليد جاسم الزبيدي
 ، ــاءِ الروايةِ ــوي صفحاتِها بعد عن   تط
ــرَ ال يقلّ  ــالك فنٍّ آخ ــي مس ــوج ف للول
)،أال  مشقةً عن سابقيه (الشعرُ، والرّوايةُ
نا -الدكتورة فاحتة  ة) تتحفُ وهو (القصّ
رُ  رٍ بأريجٍ يحبّ

رشيد- باصدارٍ مميّزٍ معطّ مُ
بياضَ الورقِ مبجموعةٍ قصصية بعنوان 
ــي) الصادرةُ عن املركز  (ألنّ احلُبّ ال يكف
الثقافي للكتاب، للنشر والتوزيع، الدار 
ــنة  البيضاء-املغرب، الطبعة األولى س
2017م. وصدرَ الكتاب باللّغتني العربية 
واالنكليزية، فكانت االجنليزية من إجناز 

االستاذ نور الدين زويتني.
ــل  ــةُ (إميي ــةَ مقول رت اجملموع ــدّ     تص
ــوف  فيلس (1911م1995-م)  ــيوران)؛  س
ــر اعماله باللغتني  ــب روماني نش وكات
ــه:  ومقولت ــة؛  والروماني ــية  الفرنس
ــبّ جلنّبنا  ــعيداً في احلُ ــو كانَ آدمُ س (ل

ــي (176)  ــةُ ف ــع اجملموع ــخ.). وتق التاري
صفحة، تضمّ ثماني قصص بأساليبَ 
ــكلِ والتناولِ  ، في الش ــةٍ مختلفةٍ فنيّ
رُ  صُ هي: (السّ صَ ؛ والقِ والقضيّةِ والرؤيةِ
ــةُ اجلميلةُ  ــان؛ اللعن ــل؛ إدم في األنام
؛ مسلسل تركي؛  ــعر؛ عدوى احلُبّ للش
؛  هُ ــتحقّ ــي؛ ألنّني أس ــبّ ال يكف ألنّ احلُ

شراك احلنني.).
ة..؟ * ملاذا القصّ

ــوارها  قَ في مش ــفَ لكاتبةٍ أن توفّ - كي
ــاليبٍ  ــني فنونٍ وأس ل ب ــي، بالتنقّ األدب
واجتاهاتٍ مختلفة، فقد بدأتِ الدكتورة 
ــيد) مشوارها في االنتشارِ  رش (فاحتة مُ
والذيوع في الطبع والتوزيع مع الشعر، 
ــاءات/2002، ورق  ــن (امي ــت الدواوي فكان
عاشق/2003، تعال منطر/2006، أي سواد 
تخفي ياقوس قزح/ 2006، آخر الطريق 
ــه/ 2009، ثم ما لم يقل بيننا/2010،  أوّل

ــم جاءت  ــى/2015)؛ ث ــي اخلُط ــزعْ عنّ ان
كتابة الرواية في روايات (حلظات ال غير/ 
2007، مخالب املتعة/ 2009، امللهمات/ 
ــل/ 2013، التوأم/  2011، احلق في الرحي

.(2017
ــوّع الكتابي املعرفي  * نالحظُ هذا التن
ــيد، ملاذا؟  رش ــة مُ ــات د. فاحت ــي كتاب ف
ــاعرة أن تكون  وكيف..؟ كيف ميكن لش
ــعَ هذا الكل في  ة وأن جتم روائية وقاصّ

قلمٍ ومدادٍ وورقٍ عاشقٍ واحد..؟
ــكلٌ  هُ ش ــاعر واالبداع ال يحدّ - ألن املش
، أو بناء كونكريتي ال ميكن تغييره  معنيّ
ــكار وما يعتلجُ في  ، فاألف ــث بهِ أو العب
ــل الباطن، وما تكتمهُ  الذات وفي العق
ــارير مع امتالك األدوات االبداعية  األس
ــرد، ومعرفة  ومواكبة التقنات في السّ
ونحت  ــة  الكتاب ــح  ــتخدام مفاتي اس
ــكل  األفكار، تُبنى وتُخلق ثم تولدُ بش

 ، ــارةً روايةً ــعراً، وت والدتها فتأتي مرةً ش
ــو الكاتب  ة. هكذا ه ــي قصّ وأخرى تأت
ــف  كي ــرّر  يق وال  ــط  يخطّ ال  ــدع،  املب
ــد مخاضٍ  ــيكون الوليد اجلديد، بع س
، فما أن ينتهي من هذا الصراع  ومعاناةٍ
ــى ينتبه كيف  ــض والبناء، حت والتقوي

ى أو شكل. كان نتاجه وحتت أي مُسمّ
ــبّ ال يكفي)  ــوان اجملموعة (ألنّ احلُ * عن

ملاذا اختارتِ الكاتبةُ هذا العنوان؟ هذا 
ــلعة أو كميّة من  ــمّ هل احلُبّ س أوالً، ث
ــو جرعات عالج..؟ ؛ وملاذا  الهواء؟ هل ه

ال يكفي..؟
ــن  ــه م ــي، في ــتفزّ املتلق ــوانُ يس - عن

ــة مما تدعو القارئ الى البحث  الغرائبي
ــى أجوبة  ــول ال ــة للوص ــي اجملموع ف
أسئلته. فاحلبّ دونَ كرامة، دون أموال، 
دون عيش كرمي، دون فكر، دون حريّة، دون 
، دون .. ودون... ال يكفي، وال  احساس حيّ
يكتمل..!! فال حبّ باملطلق، وكثيرةٌ هي 
 ، التجارب التي شاختْ فهرمتْ فماتتْ
وعديدةٌ احملاوالتُ التي ما استطاعتْ أن 
تقتحمَ جدار العادات والتقاليد، جدار 
ــني واألعراف، كثيرون من األحبةِ  القوان
، أو انتحر، نتيجة الفشل؛ إذنْ  منْ هربَ
ــل يحتاج الى  ــبّ لوحدهِ ال يكفي ب احل
مقوّمات نهوضهِ واستمراره. وقصص 
احلب في تراثنا األدبي شاهدةٌ على بيان 
نهايات العالقات مثل(روميو وجوليت)، 
ــى)، ..الخ،  ــس وليلى)، (قيس ولبن و( قي
ــت خواتيمها  ــرعان ما انتهت وكان س

تراجيديا .

ــي اجملموعة القصصية/ في كل  املرأة ف
ــة) تظلّ  ــة، قص ــعر، رواي ــا (ش أعماله
املرأةُ هاجساً وقطباً مهماً في الفكرة 
ــة، كتاباتها من بنات  والهدف والنتيج
ــان  ــهُ املرأة واالنس ــا تعيش ــع، مب الواق
ــان ودمار  ــاد وحرم ــن اضطه ــاً م عموم
ــا.  ــا وتصانيفه ــكل أنواعه ــروب ب وح
ــعُ املرأة  ــرأ ونتاب ــذه اجملموعة نق ــي ه ف

ومعاناتها، والضغوط اجملتمعية،
الوجه األول للمرأة /بصورة شهرزاد:

ر في األنامل/  ففي القصة األولى (السّ
ــرأة، ولظاهرة ما  ــورة للم ص34-11) ص
ــي اجملتمع  ــريّة، ف ــة أو س ــادت خفي ع
ــو  ه ــاً،  عموم ــي  العرب أو  ــي  املغارب
ــات وحمامات  ــي صالون ــتغال ف االش
ــك)  ى (للتدلي ــمّ ــة تس ــن خاص وأماك
وهي تسمية مهذبة لـ(الدعارة)، قيام 
ــاء بعمل حركات وأعمال بايديهن  نس

ــال عراة،  ــن لرج ــفاههن وصدوره وش
ــة واالتفاق على  لتكون بعدها املواقع
ــية. مهنةٌ وجتارةٌ رابحة،  ممارسة جنس
ــام أنظار  ــل القانون، وأم ــارسُ في ظ مت
اجلميع. في هذه القصة نرى (شهرزاد) 
ــتغلها رجل اسمه (سعيد)  التي يس
ــك الباعث  ــة التدلي ــل في مهن لتعم
ــقها  ــه يعش ــي بأن ع ــترخاء، يدّ لالس
ــى  ــتحوذ عل ــا أن تس ــط معه ويخطّ
ــون التدليك)  ــب صاحب احملل (صال قل
ــم قتله من  ــا يت ــا وبعده وأن يتزوجه
ــد  بع ــف  تكتش ــا  أنه إال  ــا.  قبلهم
ــعيد)  ــط له غرميها (س حني ما يخط
ــراً ألهدافه ونزواته  باستخدامها جس
ــيو فيليب، فرنسي،  لقتل الرجل (مس
ــتقرّ  ــره، اس ــن عم ــبعني م ــي الس ف
مبراكش)، وبعدها يتزوج من امرأة أخرى 

يعشقها (ليلى).

* البطاقة الشخصية؟
ــة  ــدرس لغ ــي.. م ــي احلديث - عل

عربية.
ــة القصيرة؟  ــاذا تعرف القص * مب
وكيف يتم صقل موهبة القاص؟
ــف محدد  ــد تعري ــم ولن يوج - ل
ــع  وض ــن  ميك ــن  ولك ــة،  للقص
ضوابط عامة توضيحية وليست 
حتديدية، كاحلدث الذي هو محور 
ــدث يتحول  ــة، فنص بال ح القص
ــرة، ونص بحدث  ــى خاطرة كبي إل
ــول إلى  ــة يتح ــة أدبي ــال صياغ ب
ــن اللغة التي  ــة.. فضالً ع حكاي
ــي  ــة الت ــاص واخمليل ــي أداة الق ه
ــل املوهبة  ــي روح النص. وصق ه
ــراءة والقراءة والقراءة،  يكون بالق
ــة  لكتاب ــتمرة  املس ــة  واحملاول
ــا.. برغم أن  ــة حتى يتقنه القص
ــاس لكل قاص،  املوهبة هي األس
ولكن املوهبة وحدها ال تكفي ما 

لم يتقنها بكثرة القراءة واحلرص 
ــه بأجمل صورة  ــى إظهار نص عل

لغةً وصياغةً وأسلوباً.
ــد  نق ــد  يوج ــل  ه ــادك  باعتق  *

حقيقي للقصة؟
ــد حقيقي  ــة هناك نق - ال محال
ــكلتنا  مش ــن  ولك ــة،  للقص
ــروا صفو  ــذي عك ــن ال باملتناقدي
ــي واختلط احلابل  ــد احلقيق النق
ــيّد الرواية  بالنابل، فضال عن تس
ــت كثيرا من  ــة التي جعل الظامل
النقاد واملتناقدين يغضون النظر 
ــة، وأحيانا ينظرون لها  عن القص

على استحياء.
ــراق  الع ــي  ــع قصاص ــن تض أي  *
ــن  الوط ــي  لقصاص ــبة  بالنس

العربي؟
ــون مبدعون  ــد قاص ــي كل بل - ف
ــة  ــي القص ــم ف ــوا بصمته ترك
ــول إن قصاصي  ــال أق ــة، ف العربي

ــة  ــي أي دول ــي وال قصاص العراق
ــكل بلد مبدعوه  في املقدمة، فل
ــكل بلد من  ــي القصة مثلما ل ف
يحشرون أنفهم في القصة وهم 
ــدون صياغة جملة واحدة  ال يجي

مفيدة.

* كيف يصبح القاص مبدعاً؟
- أظن جواب هذا السؤال موجودا 
ــؤال األول بالقراءة  في جواب الس
ــتمرار  الكثيرة واملتنوعة مع االس
ــرص على  ــة، واحل ــة القص بكتاب
ــةً  وصياغ ــةً  لغ ــه  نص ــادة  إج

ــلوباً، والتأني في كتابة نصٍّ  وأس
أو نشره.

ــو لم تكن قاصا فماذا وددت أن  * ل
تكون؟

ــة  ــن قص ــم م ــرحيا... فك - مس
ــعر  ــا وأنا أستش ــة كتبته وقص
ــبة  ــى خش ــس عل ــي أجل نفس

املسرح.
* ملن حتب أن تقرأ؟ ومبن تأثرت؟

ــرت  وتأث ــرأ  أق أن  ــبّ  أح  -
ــكي، وال يوجد أحد  بدوستويفس
ــواه، ولكنه  قرأت كل مؤلفاته س
ــتطيع  ــف مات ولم أعد أس لألس
ــه.. وبعد  ــيئا جديدا ل ــرأ ش أن أق
ــكي كازنتزاكي.. ثم  دوستويفس

جون شتاينبك.
* حدثنا عن إصداراتك؟

ــي مجموعة قصصية  - صدرت ل
ــالث  وث ــث)،  (املبع ــي  وه ــدة  واح
ــة  ــات معتق ــي (ذكري ــات وه رواي

ــا  ــت فيه ــي تطرق ــا) والت باليوري
ــي املعتقالت  ــني ف ــد املعتقل ألح
ــا كيف كان  ــة، موضح األمريكي
ــم  أيامه ــون  يقض ــون  املعتقل
ــت متأخرا)  ــة (جئ ــاك... ورواي هن
ــخص  ــه لش ــت في ــي تطرق والت
ــوص  ــني النص ــا ب ــش صراع يعي
ــفية...  الدينية والنصوص الفلس
وراوية (ارفعوا صوت التلفاز) والتي 
ــن الطريقة التي  ــت فيها ع حتدث
ــان الهروب من  يحاول فيها اإلنس
ــة مكبوتة في داخله.. وفي  صرخ

الطريق رواية عن تلك الصرخة.
ــا لـ(البينة  ــة أخيرة تقوله * كلم

اجلديدة)؟
- (البينة اجلديدة) جريدة يكفيها 
ــتطاعت أن تثبت  ــرا أنها اس فخ
ــب  الصخ ــط  وس ــا  حضوره
ــني  ــائد.. فللعامل ــي الس االعالم

فيها كل احملبة والتحية.
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ــرن الواحد  ــداد الق ــى امت ــة عل ــيرة احلياتي   املس
ــورة ما  ــاء املعم ــرز في ارج ــذت تف ــرين اخ والعش
ــول.. من  ــش عصر الذه ــان انه يعي ــعر االنس يش
ــاة من مآس  ــه صفحة احلي ــا تتمخض عن ــول م ه
ــاز و وكاالت االنباء  ــات التلف حضارية تبثها شاش
ــات االذاعة عبر االقمار الصناعية.. مما يبهر  ومحط
ــور التكنولوجي الذي  ــي التط ــري ف ــوق البش اخملل
ــنني.. فلم يعد االيدز  جتاوز املديات الصناعية والس
ــور الطبي  ــف عنه التط ــرض الوحيد الذي كش امل
ــرطان الزاحف بهدوء  ــزا الطيور وال الس وال انفلون
داخل خاليا اجلسد البشري حتى املوت.. بل وتآزرت 
ــري البريء..  ــس البش ــوم تفتك باجلن ــا هم معهم
ــتتر بثياب الرحمة ويلتف بنسيج  فهناك من يس
ــت العنكبوت  ــن بي ــو اوهن م ــذي ه ــف ال التعاط
ــوع والفقر  ــي مع من يعانون اجل ــدي روح التآخ ويب
ــر على  ــارة الصب ــون حج ــاً ويربط ــوون جوع فيتل
بطونهم.. ويتعذبون من افرازات الكوارث واحلروب.. 
ــامة صفراء تبث  ــمون في وجوههم ابتس فيبتس
سمومها في اهوال اجسادهم.. وهم يقدمون لهم 
ــون من اهوال.. ــر ما يعان املعونات التي تقيهم ش
ــي مالمح  ــع التي تخف ــزق البراق ــني تتم ولكن ح
ــة ويخرج للوجود كل التعفن واحلقد  الوجوه اآلثم
ــري عامة وابناء هذا الوطن  على ابناء اجلنس البش
ــزؤام في اكياس  ــل املوت ال ــة.. فيرس املقهورخاص
املعونات امللعونة.. والذي يعلن عنه سابقاً طعاماً 
يشفي اجلراح ويضمد االحزان.. ولكن فجأة يظهر 
ــم الزعاف ملن يتناوله نتيجة تعفنه واكتنازه  الس

بالفطريات كي يريحه من هم هذه احلياة.

قاص وروائي استطاع ان يؤسس له موطئ قدم َّـ الساحة االدبية العراقية من خالل نتاجاته 
القصصية والروائية التي نالت استحسان القراء والنقاد على حد سواء، يكتب باسلوب سردي 
رصــني وبلغة راقية ممــا اضفى على النتاج القوة والوضوح، انتهزنا فرصة وجوده َّـ شــارع 

اِّـتنبي وكان لنا معه هذا الحوار:
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فنارات

علوان السلمان

حوار / احمد البياتي

قصيدة

بغداد / البينة اجلديدة
صدر عن دار املأمون للترجمة 
ــة  ــي وزارة الثقاف ــر ف والنش
ــدد  الع ــار  واآلث ــياحة  والس
ــن مجلة كلكامش  الثاني م
ــام  ــة للع ــة االنكليزي باللغ
٢٠١٨، افتتح العدد مبقال عن 
الذهبي  ــام  هش ــخصية  ش
راعي األيتام وعمله اإلنساني 
ــت العراقي،  ــي تطوير البي ف
ــدد عرض خاص  وتضمن الع
ــم  ــام الكاظ ــارة اإلم ــن زي ع

ــدث األهم جاء  ــاره احل باعتب
ــة  اجملل ــواب  أب ــن  ضم ــك  ذل
ــرح  ــة واملس ــة (القص الثابت
ــي باب  ــن) وف ــور والف وفلكل
ــم  ترج ــرة  القصي ــة  القص
ــب اهللا يحيى لقصص  حس
(الريل)  أغنية  مستوحاة من 
كتبتها الزميلة ندى مهدي، 
ــاب الفلكلور تربية  ــاول ب وتن
ــن  ــراق وع ــي الع ــور ف الصق
ــاء الفلكلورية العراقية  األزي

في بالد وادي الرافدين.
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الكثير من األدباء واملؤلفني 
ــن  م ــون  يعان ــني  املبدع
مسألة طباعة نتاجاتهم 
ــون املال  ــم ال ميتلك كونه

ــاهم  ــا.. نرجو من وزارة الثقافة ان تس ــي لطباعته الكاف
ــراء أو اعادة صرف املنحة  ــنادهم الظهارها الى الق في اس

اخملصصة لألدباء والصحفيني والفنانني.
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قصة قصرية

قصة قصرية
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* ما روتينك اليومي؟
ــديَّ أي ارتباطات  ــون ل ــا ال تك ـ عندم
ــة  فنية، أبدأ يومي بالصالة، ثم ممارس
ــاباتي  ح حس ــة، بعدها أتصفّ الرياض
ــبوك،  ــتغرام وفايس ــى تويتر وإنس عل
وأحاول التواصل مع جمهوري ومعرفة 

أهم األحداث التي حصلت.
* ما فلسفتك في احلياة؟

ــة  مليئ ــاة  فاحلي ــد،  وج ــدّ  ج ــن  م ـ 
بالصعوبات وحتتاج منا الى بذل جهد 

دائم وكبير.
* ماذا تعلمت من أهلك؟

ـ الصبر ثم الصبر ثم الصبر، فالتسرع 
ــى الهدف في  ــة في الوصول إل والرغب

أقصر وقت كارثة بكل املقاييس.
* كيف تصفني عالقتك بالرياضة؟

ــب إلى صالة  ــة، فأنا أذه ــة للغاي ـ قوي
ــبوع،  ــي األس ــرات ف ــالث م ــة ث الرياض
ــواع التمرينات التي  وأمارس معظم أن

متنح جسمي اللياقة البدنية واملرونة.
* وما رياضتك املفضلة؟

ـ كرة املضرب.
* ما أجمل يوم في حياتك؟

ــقيقتي  ــي لي»، ابنة ش ــوم والدة «ل ـ ي
مي، فهو أجمل وأسعد يوم في حياتي، 

وتفاصيله ال ميكن أن أنساها.
* وما أسوأ يوم؟

ــة  لوعك ــي  أم ــت  تعرض ــوم  ي ـ 
ــعر بالرعب  صحية جعلتني أش
ل  عليها، وكنت أدعو اهللا أن يعجّ
ــي أمر  ــب أم ــفائها، فتع ــي ش ف

صعب جداً بالنسبة إلي.
ــني في  ــذي ترغب ــب ال ــا العي * م

تغييره بشخصيتك؟
ـ العصبية الزائدة، لكني أحاول احلفاظ 

على هدوئي طوال الوقت.
* ما املوقف الذي يزعجك؟

ــكل  ــخص بش ـ عندما يصافحني ش

ــيّ من دون  ــلّم عل ــق، أي أن يس غير الئ
ــأن ذلك قلة  ــعر ب ، فأنا أش ــيَّ ــر إل النظ

تقدير وعدم احترام.

* لو لم تكوني فنانة لكنت...؟
ــوى في  ــي س ـ فنانة، فأنا ال أجد نفس
ــوا يتمنون أن  ــم أن أهلي كان ــن، رغ الف
ــنان، لكني لم أحقق  ــون طبيبة أس أك

حلمهم.
* كيف حتافظني على بشرتك؟

ـ ما من طريقة معينة، كل ما في األمر 
ــتخدام الكرميات  أنني أحرص على اس

باستمرار، خصوصاً قبل النوم.
* وكيف حتافظني على رشاقتك؟

ــمي، فأنا أتناول  ـ هذه هي طبيعة جس
ــرة، لكني في  ــات كبي األطعمة بكمي
الوقت نفسه أمارس الرياضة باستمرار 

ومن دون انقطاع.
* كيف تصفني عالقتك باملطبخ؟

ــداً، وعالقتي  ــلة ج ــة فاش ــا طباخ ـ أن
باملطبخ مليئة باملواقف الكارثية.

* ما أكلتك املفضلة؟
ـ الفتة الشامية.

* إلى أي مدى تستهويك املوضة؟
ــدة للموضة وألحدث  ــا متابعة جيّ ـ أن
ــة واحلقائب  ــات املالبس واألحذي صيح
واملاكياج، لكنني ال أستخدم سوى ما 

يليق بي فقط.
* ما أسوأ موضة من وجهة نظرك؟

ـ البنطلون الشارليستون.
* ما أقرب دولة الى قلبك؟

ـ اليونان وإسبانيا.
ــى هذه  ــك حت ــدم زواج ــبب ع ــا س * م

اللحظة؟
ــد الزواج  ــب، وال أري ــا أبحث عن احل ـ أن

سوى بعد قصة حب قوية.
 *

ما املواصفات التي تبحثني 
عنها في شريك احلياة؟

ــرار على  ــوح، اإلص ـ الطم
بحس  ــع  والتمت ــاح،  النج

عالٍ من الدعابة.
ال  ــذي  ال ــب  العي ــا  م  *

تقبلينه؟
ــه  «دم ــون  يك أن  ـ 

تقيل».
* ما رأيك في 

ت  عمليا

التجميل؟
ـ كل شخص حر 

ووجهه،  جسمه  في 
ــان أن  ــق أي إنس ومن ح

ــة جتميل،  لعملي يخضع 
ــا ال يعجبني هو  لكن م

ــوع  وخض ــة  املبالغ

ألكثر  الشخص 
ــة  جراح ــن  م
بهدف أن يشبه 
أو  جنماً جميالً 
مثيراً  ــون  يك

للجدل.

ميس حمدان: ال أريد الزواج إال بعد قصة حب وأنا طباخة فاشلة جداً

›Ó‡£@ÚÓ‹‡»€@…ö±@Êc@Êbé„g@c@’y@Âfl
Úyaäu@Âfl@är◊˛@óÇí€a@ ÏöÅÎ@ÚÃ€bjΩa@ÏÁ@?jv»Ì@¸@bfl@Âÿ€
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بعيداً عن الوجه الفني الذي يعرفه اجلميع عنها، تكشف لنا النجمة ميس حمدان اجلانب 
ــن عالقتها باملوضة  ــواء والكاميرات. ميس تتحدث ع ــر من حياتها، بعيداً عن األض اآلخ

واملطبخ، والرياضة، ورأيها في عمليات التجميل. كما تتكلم عن الزواج ومواصفات 
شريك حياتها الذي تبحث عنه، وعن أسوأ األيام في حياتها وأجملها..

متابعة / البينة الجديدة

@Û‹«@Ômbibéy@|�–ñmc@bÁÜ»i@ÚôbÌä€a@Úçâbæ@·q@Ò˝ñ€bi@ÔflÏÌ@cÜic
@·Ác@Úœä»flÎ@âÏË∫@…fl@›ïaÏn€a@fiÎbycÎ@⁄ÏjéÌbœÎ@‚aäÃné„gÎ@6ÌÏm

o‹ñy@>€a@taÜy˛a

متابعة / البينة اجلديدة
أشارت تقارير صحافية إلى أنّ 
ــي املصرية  ــتار أكادمي جنمة س
ــت  تغيّب ــني،  حس ــان  ميره
ــى التوالي  ــة عل ــرّة الرابع للم
ــت بقضيتها  ــة الب عن جلس
املعروفة باسم «كمني الهرم»، 
ــود حتت  ــا كانت تق ــث أنّه حي
تأثير الكحول، وقامت بالتعدي 
ــالل  ــني خ ــد املوظف ــى أح عل
ــي تفاصيل  ــه. وف ــة واجب تأدي

ــة،  نّ القضي أ

لت  ــرم، أجّ محكمة جنح اله
ــني  مرّة جديدة محاكمة حس
ــرطة  ــم ش وضابطني في قس
ــدي على  ــرم، بتهمة التع اله
ــا،  وقذفه ــبّها  وس ــني  حس
ــدة تُعقد  ــةٍ جدي ــك جللس وذل
ــول وذلك  ــر من أيل ــي العاش ف
ــماع إلى أقوال الشهود.  للس
ــان للمرّة  ــب ميره ــود تغيّ ويع
ــب محاميها  ــة، بحس الرابع
إجرائها  ــى  إل ــل،  عاصم قندي
ــة، ومالزمتها  ــة جراحي عملي
ــا  وهم ــفى،  املستش ــرير  س
وراء  ــيان  األساس ــالن  العام
تغيّبها عن جلسة احملاكمة. 
وقام احملامي بتقدمي تقارير 
طبية تثبت صحة كالمه.

دة  ــة معقّ ــدو القضي وتب
ــث  حي ــيء،  الش ــض  بع
ــهود فيها  ــوال الش أنّ أق
ــى عليهم مختلفة  واملدع
أنّ السجينات  إذ  ومتفاوتة، 
ــني نفني  اللواتي كنّ مع حس
ــرش،  للتح ــا  تعرّضه ــر  خب
ــراد  أف ــك  وكذل
الشرطة الذين 
شهدوا على 

الواقعة.

@Úé‹u@Â«@k�ÓÃnm@¥éy@ÊbÁ7fl
bËi@î�äzn€a@ÚÓö‘i@oj€a

متابعة / البينة اجلديدة
ــا «وحش  ــل والده ــي ذكرى رحي ف
ــوقي،  ــة» النجم فريد ش الشاش
حرصت النجمة رانيا فريد شوقي 
ــر  ــا عب ــاركة جمهوره ــى مش عل

ــتغرام»،  «إنس ــى  عل ــا  صفحته
ــا  ــور لوالده ــن الص ــة م مجموع
ــدي  ــه بالنجم الراحل رش جمعت
ــواء في أعمال فنية قاما  اباظة س
ــة بينهما. ــات خاص ــا أو ذكري به

وكشفت رانيا أسرار عالقة والدها 
ــور:  ــى الص ــت عل ــة، فكتب بأباظ
«رغم جنومية ومنافسة العمالقني 
ــوان وامللك اال ان جمعتهما  الدوجن
صداقة كبيرة على املستوى الفني 
والشخصي لالسف انا ما كنتش 
اتولدت لكن كان بابا داميا بيحكي 
ــت ثالثتهم  ــن صداقتهما وكان ع
ــي». وأكملت:  ــة لطف ــر نادي القم
«طلع في دماغهم التالته يعملوا 
شركة انتاج جتمعهم وفعال اجروا 
ــوا بيتقابلوا يتكلموا  مكتب وكان
ــرة الن اياميها  ــا كملتش الفك وم
ــدا بالتصوير  ــغولني ج كانوا مش
ــر ما هم  ــر من كت ــالم كتي ــي أف ف
ــد املوزعني واملنتجني  مطلوبني عن
ــتمرة  مس ــم  صداقته ــت  وفضل

ــي  ــنني وتوف ــر الس ــى م عل
ــوز)  (مت  ٢٧ ــة  اباظ ــدي  رش
ــوقي  ١٩٨٠ وتوفي فريد ش
ــة  االحب  ١٩٩٨ ــوز  مت  ٢٧
ــي نفس  ــا اختارهم ف ربن
ــبحان  ــهر س والش اليوم 
ــان تظل ذكراهم  اهللا عش
ــا يرحمكم  ربن مع بعض 
ــم اجلنة  ــل مثواك و يجع

بفنكم  عايشني  احنا 
ــا مرت  ــي مهم الراق
في  ــم  انت ــنني  الس
ــن  الوط ــوب كل  قل
العربي رمز الرجولة 
واالكشن  واجلدعنة 
ــة  للصداق ــز  ورم

احلقيقية».

›yaä€a@bÁÜ€aÎ@ä◊àném@Ô”Ï�ë@ÜÌä�œ@bÓ„aâ

البينة اجلديدة / خاص
ــة الفنانني  ــات نقاب ــرت نتائج انتخاب أظه
ــني املركز العام في اغلب احملافظات  العراقي
ــس جديد  ــار نقيب ومجل ــة الختي العراقي
ــاح املرشح ملنصب النقيب جبار  عن اكتس
ــوات في تلك احملافظات  جودي أغلبية األص
ــة  ــن هزمي ــا ع ــج أيض ــرت النتائ ــا أظه كم

ــة واليته صباح  ــب املنتهي ــاحقة للنقي س
ــا في عدد األصوات،  املندالوي الذي حل ثالث
ــات البصرة ونينوى  وأظهرت نتائج محافظ
والديوانية وديالى وواسط وكركوك وكربالء 
ــودي على ٥٤٥  ــار ج ــن حصول جب وبابل ع
ــف وحصل  ــح حليم هات ــاله املرش صوتا ت
ــا فيما حل النقيب املنتهية  على ٢٧٩ صوت

ــاح املندالوي ثالثا بحصوله على  واليته صب
ــف نعيم بـ١٤  ــا فقط وتلته عواط ٧٥ صوت
ــوات وَعبد  ـــ٦ اص ــد ب ــال محم ــا وجم صوت
ــوت واحد.  ــي وحصل على ص ــر املالك االمي
واجلدير بالذكر ان انتخابات محافظة بغداد 
ــا احملافظات  ــة أم ــوم غد اجلمع ــتجرى ي س
ــلة ومن خالل  ــتتم عبر املراس املتبقية فس

ــون النقابة،  ــب قان ــجل حس ــد املس البري
ــراف قضاة  ــر ان االنتخابات جترى بإش ويذك
ــاء األعلى وبوجود  ــحهم مجلس القض رش
جلنة حتضيرية كلفت باالعداد للمؤمتر العام 
لنقابة الفنانني العراقيني وإجراء االنتخابات 
الختيار نقيب ومجلس نقابة جديد وحسب 

قانونها النافذ.

¥Ó”aä»€a@¥„b‰–€a@Úib‘„@pbibÇn„a@|énÿÌ@ÖÏu@âbju

متابعة / البينة اجلديدة
ــرت إعالمية شهيرة مقطع فيديو أظهرت  نش
ــمها، ما أثار  فيه وجود كدمات زرقاء على جس
ــارت اإلعالمية واملمثلة  ريبة املتابعني. فقد أش
الكويتية أمل العوضي في املقطع املصور إلى 
أن هذه الكدمات ظهرت على بشرتها بشكل 
ــبب. وأرفقت  مفاجئ. وقالت إنها ال تعرف الس

ــابها على  ــرته على حس ــذي نش ــو ال الفيدي
ــنو  ــات» بالتعليق: «يا جماعة ش ــناب ش «س
ــد واليوم طلع  ــكان واح ــس كان م ــذا أول أم ه
ــك إلى احتمال  ــروق». وأعادت ذل ميه صوب الع

ــا من ارتفاع ضغط الدم.  معاناته
ولفتت إلى أنها تشعر أيضاً بألم 

في عينيها وأذنيها.

bË‡éu@Û‹«@pbflÜ◊@—íÿi@…Ó‡¶a@‚Üñm@ÔôÏ»€a@›flc

متابعة / البينة اجلديدة
مة البرامج وخبيرة  عبر حسابها على اإلنستغرام، نشرت مقدّ
ــان، مجموعة صور جديدة من رحلتها  التجميل جويل مارديني
ــا الصيفية برفقة  ــت تقضي عطلته ــدن، هي التي كان إلى لن
ــا،  ــاطئ اجلنوبي في فرنس عائلتها وبعض األصدقاء على الش

قبل أن حتزم أمتعتها وترافق جنلها بايلي في رحلته إلى اململكة 
ــن والدته، إذ إلتحق  ــيعيش بعيداً ع املتحدة. ويبدو أنّ بايلي س
ــة حتصيله العلمي اجلامعي.  ــفورد ملتابع أخيراً بجامعة أوكس
ــبة، إلتقت جويل طليقها، والد بايلي، في لندن، الذي  وباملناس

رافقهما إلى اليوم األول من التسجيل في اجلامعة.

bË‰ia@ �ÖÏmÎ@bË‘Ó‹ü@Ô‘n‹m@ÊbÓ‰ÌÖâbfl@›ÌÏu
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هموم الناس

@ÚÌÏ”@Ú€ÎÖ@ÜÌä„

من النافذة

ــن واجب الدولة في اي بلد تقدمي اخلدمات العامة      م
ــي  ــات الت ــكل عام،فاخلدم ــع بش ــد اجملتم ــي تفي الت
ــزة خاصة  ــب ان تكون لها مي ــعب يج تقدمها للش
ــة املتأصلة بني حاجات  ــا تنبع دائما من العالق كونه
األفراد احلاملني جلنسية الدولة، وبني سياسة ومنهج  
ــا، حيث ال تقدم الدولة من  الدولة وتقاليد مجتمعه
اخلدمات ما يتعارض مع املتعارف عليه في مجتمعها 
ــان الداخلي بني اجلمهور ،  جتنبا ألزمات الرأي واالحتق
ــا الدولة بني اخلدمات  ــوع اخلدمات التي تقدمه اذ تتن
ــة  والبيئي ــة  واالجتماعي ــة  واالقتصادي ــية  السياس
ــؤون اخلاصة بالفرد واالسرة، وال ننسى اخلدمات  والش
ــية نظاما  ــن خدماتها السياس ــة من ضم القضائي
ــيا قادرا على حفظ احلقوق لألفراد املتواجدين  سياس
فيه، وكذلك حفظ حقوق الدولة وقيمتها االعتبارية 
ــي قادر على  ــع الدولي بتقدمي نظام سياس في اجملتم
التناغم مع اجملتمعات العاملية، وال ينسى من اخلدمات 
ــية املهمة ما تقدمه حلفظ حقوق الترشح  السياس
ــعوب  ــاب، وادارة االنتخابات وحفظ إرادة الش واالنتخ
ــير  ــى إرادة اجلميع حلفظ احلقوق وتيس ــا عل وتقدميه
ــة داخل الدولة. ومن اخلدمات  األعمال العامة واخلاص
ــي تقدمها إصدار العملة اخلاصة بها  االقتصادية الت
ــا، وكذلك صناعة نظام  واجملتمع واحلفاظ على قوته

ــظ  يحف ــادي  اقتص
ــدل والتناغم بني  الع
ــع من  ــاف اجملتم أطي
الناحية االقتصادية، 
ويجعل تلكم العملة 
املنافسة  على  قادرة 
ــني العمالت األخرى  ب
ــوق  ــظ حق ــا يحف مم
ــاري  التج ــادل  التب
ــا  بينه ــادي  واالقتص
ــم،  العال دول  ــني  وب
وتقدم أيضا اخلدمات 

ــجعه  ــتثمار وتش ــهل االس ــي تس ــة الت االقتصادي
وتعمل على رفع دخول األفراد ودخول اجملتمع بطريقة 
ــد وال تعمل على  ــمح باالحتكار ألح ــليمة ال تس س
ــني  ــا ب ــة فيم ــة اخلاص ــات االقتصادي ــاد العالق إفس
ــا فإنها  ــا وخارجها. أيض ــدة داخله ــراف املتواج األط
تقدم عدد آخر من اخلدمات االجتماعية والتي تتمركز 
ــها على اخلدمات التي تقدمها للمجتمع  في أساس
ــدمي اخليارات  ــة وتق ــؤونه العامة واخلاص ــط ش بضب
العامة للمجتمع وربط أفراده في النظام االجتماعي 
اخلاص الذي يحدد العالقة بني األسرة واجملتمع وبينها 
ــة اجملتمع في الظروف اخملتلفة.  واجملتمع وطبيعة حال
ــؤون  ــن رعاية فقط الش ــف دورها ع ــك ال يتوق وكذل
اخلاصة باألفراد واجملتمع داخلها بل يقع على عاتقها 
أيضا رعاية شؤون البيئة واألرض داخل الدولة فتحدد 
نظاما سليما قادرا على حفظ البيئة سليمة بوضع 
ــدمي اخلدمات  ــة وتقييمها وأيضا تق ــتور للصناع دس
للزراعة وجتهيز الشوارع ورصفها وبناء املرافق العامة 
ــن املرافق التي  ــرها وبناء املالعب وما إلى ذلك م ونش
ــق لهم الرقي  ــون داخلها ويتحق ــع بها املواطن ينتف
ــك تقدم الدولة الفرصة  والعيش الهانئ فيها. وكذل
ــاس للتقاضي وحل النزاعات بني أفراد اجملتمع عن  للن
ــتورية التي حتدد  ــة والدس ــق أجهزتها القضائي طري
ــض النزاعات بني أفراد اجملتمع  احلقوق والواجبات وتف
ــاق عليه بني  ــذي يتم االتف ــع والقانون ال ــوة اجملتم بق
ــرة  ــؤون الفرد واألس ــراف اجملتمع، وهذا يتعلق بش أط
ــات متكاملة ال  ــا خدم ــر خدماته ــا حيث تعتب أيض

يصلح أحدها بدون اآلخر.

من واجب الدولة 
َّـ اي بلد تقديم 
الخدمات العامة 
التي تفيد اِّـجتمع 
بشكل عام

Ô”aä»€a@ âbí€a@ø@îäzn€a@ÒäÁb√
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البينة الجديدة  / يوسف الربيعي
تصوير /احمد الصبيحاوي

االسالم دين رحمة واخالق وحب وسالم وتربية 
ــن البيت او  ــه تبدأ م ــو نظام اصول االجيال ه
ــة وفي الوقت  ــة او الوظيف ــة او اجلامع املدرس
ــباب يتواجدون  ــن الش ــدد م ــر يوجد ع احلاض
ــة مهمتهم رمي  ــاب محال بيع االلبس على ب
ارقام الهاتف النقال على الفتيات سالنا احد 
الشباب عن هذه الظاهرة وكان اجلواب انا (على 
ــل تعرف تلك الفتاة  ــة حب)! فقلت له ه عالق
اجابني:كال ولكن اعجابي هو السبب ودفعني 
ــا باحدى الفتيات   ــى حبها!! ومن ثم التقين ال
فكان جوابها انها تواجه هذه املشكلة  يوميا 
ــمع عبارات بذيئة واما  (انا موظفة اخرج واس

ــمع  االرقام فحدث وال حرج فابدوا كأني ال اس
ــرعي واسالمي وال  ــيئا علما ان ملبسي ش ش
يوجد اي اغراء في ثيابي حتى يقول اجملتمع ان 
السبب عائد الى الفتاة هي التي تغري الشاب 
ــاف الى  ــب االحيان مض ــون اغل ــد يك ــن ق لك
عامل املالبس الضيقة واالكسسوارات عامل 
اجلمال يدفعهم الى التحرش كوني واحلمدهللا   
ــه رأي بذلك  ــل الدين فكان ل ــة). اما رج جميل
ــذا املوضوع النه  ــر متابعة ه فقال (على االس
ــباب ويجب ان  ــوع خطير جدا على الش موض
ــة وان الدين  ــفافة العام ــوا بالروح الش يتحل
ــالمي هو دين االخالق و روح االخالق وقدوة  االس
ــولنا االكرم محمد(صل اهللا عليه  االخالق رس
ــلم)وآل البيت الطاهرين(عليهم  وعلى آله وس
السالم). وهناك امر ان ارتكاب اجلرائم مرجعه 

ــاء هو  ــبب بالنظر الى النس ــهوة مما يس الش
ــع اجلرائم  ــرعا. وبالتالي ارتكاب ابش محرم ش
ــار فقال هناك هذا امر  االخالقية).اما قائد عم
ــل واالزدحامات  ــدا ففي باصات النق خطير ج
ــاهدت بام عيني. تقرب الرجل على املرأة انا ش
ــي منزعجة  ــني (موظفة) فه ــعاد حس اما س
ــى الدولة ان  ــذه الظاهرة وقالت عل جدا من ه
ــرطة االداب او  ــوى لش ــى تفعيل اق تعمل عل
ــى يقوموا بتأديب  ــة للقوى االمنية حت اجملتعي
ــرروا ذلك  ــبتهم قانونا اذ ك ــباب ومحاس الش
ــباب  بأمس احلاجة  ــاك عدد كبير من الش وهن
الى دروس تربوية وكذلك الفتيات حتت سن ١٥ 
الى ١٨ سنة ال تعرف شيئا ويحتاج هذا السن 
ــى تربية خاصة وعلى الدولة حماية املدارس  ال

املتوسطة واالعدادية.

   تلقت (البينة اجلديدة) اتصاال هاتفيا من احد املواطنني من 
سكنة حي احلسني في بغداد وحتديدا احمللة ٨٨١ زقاق ٦ قرب 
شارع مطار بغداد يناشد خالله السيدة امينة بغداد الدكتورة 
ذكرى علوش بتوجيه الدائرة البلدية املعنية لأللتفات لهذه 
ــة منذ وقت  ــدف رفع النفايات واالزبال املتكدس املنطقة به
طويل في احمللة املذكورة .(البينة اجلديدة) تضع مناشدة هذا 

املواطن امام من يعنيه االمر وعسى ان يجد حال.

ــم (٢٩٢١) الصادر  ــرت صحيفتنا بعددها املرق ــبق وان نش س
ــل فرطوس حامت) التي  ــخ ٢٠١٨/٤/٢ طلبا للموظفة (ام بتاري
ــيخ عمر حاليا  ــل االن  بصفة معاون مدير في فرع الش تعم
ــي مدينة الصدر ، املوظفة  ــابقا كانت في فرع التآخي ف وس
ــار اليها طلبت النقل الى مكان قريب من سكنها ال ان  املش
ــث تعاني من صعوبة النقل  ــم نقلها الى مكان بعيد حي يت
ــي املفاصل.. فهل  ــن الم ف ــكو م ــا امرأة مريضة وتش كونه
ــا والوقوف  ــا بدال من انصافه ــان يتم معاقبته ــوز ذلك ب يج
ــا. اذ انها مرت بظروف  ــاعدتها في محنته الى جانبها ومس
ــة لعدة مرات  ــه باطالقات ناري ــا ان دارها مت رمي ــة منه صعب
ــف ابنها وبنتها. ــائري اضافة الى خط ــة لتهديد عش نتيج

ــي ابوابك لها  ــانية ان تفتح ــم االنس ــدكم باس وهي تناش
ــتمعي منها شخصيا ملشكلتها  وتقابيلها مرة اخرى وتس
ــكنها، ختاما:  وان تصدري امرا بنقلها الى دائرة قريبة من س
ارحموا من في االرض يرحمكم من في السماء واهللا ال يضيع 

ارجر احملسنني.

    ارسل الينا املواطن (احمد حسني صالح مهدي الرماحي) 
ــر فيها بأن  ــر البريد االلكتروني ذك ــالة الى جريدتنا عب برس
شقيقه (عقيل) من الشهداء الذين سقطوا نتيجة االعمال 
ــة االعدادية / ــاد بأنه خريج الدراس ــة للدواعش واف االرهابي

ــاد بأنه قدم  ــي ١٩٨٤-١٩٨٥, واف ــي للعام الدراس الفرع االدب
ــة واخرها الى  ــر الدول ــني في احد دوائ ــالت عدة للتعي معام
ــف عام ٢٠١٢ ولكنه لم يحصل على  خزينة محافظة النج
ــرارا من جلنة املفصولني  ــتلم ق التعيني وفي ٢٠١٦/١٠/١٩ اس
ــك التاريخ وهو  ــس الوزراء ومنذ ذل ــيني التابعة جملل السياس
ــدون له فرصة  ــاه له وجت ــى يتم االنتب ــني, فمت ــر التعي ينتظ

التعيني لتأمني لقمة العيش له ولعائلته.

م/ تـــعــيــيــن

@NN@bËœbñ„a@·◊Üëb‰m@Ú–√Ïfl
b:@ŸiaÏia@Ôznœbœ

@‚b»€a@¥fl¸a@ÜÓé€a@âbƒ„a@‚bfla
@ıaâãÏ€a@è‹1

امام انظار مدير عام 
مصرف الرافدين الدكتورة 

(خولة االسدي)

@äÌÜ‘n€a@…fl@NN@ÖaÜÃi@Ú‰Ófla@µa

ــن  ــن زب ــة (سوس ــا املواطن ــت جريدتن     راجع
محمد) وذكرت بانها قدمت معاملة للحصول 
ــى راتب الرعاية االجتماعية عام ٢٠٠٨ وحلد  عل
ــمولها بالراتب علما انها حائزة  االن لم يتم ش
على هوية الباحثني عن العمل, ورقم االستمارة 
ــكو  ٧٠١٠٦٢٥٢٢١ كما ذكرت انها مريضة وتش
ــرع املالزمة لها مما يتطلب منها  من حالة الص
ــو باهض الثمن, اذ  ــتمرار وه توفير العالج باس

ــي اضافة الى ان زوجها  ــا ال متتلك مورد مال انه
ــورد مالي  ــل وليس لديه اي م ــل عن العم عاط
ــه ولعائلته العيش ولو بالكفاف, علما  يؤمن ل
ــم تالميذ يحتاجون  ــا (٥) اطفال ومنه ان لديه
الى املالبس والقرطاسية كما انها تسكن في 
ــني مبلغ ايجار  ــتطيع تأم التجاوز النها ال تس
ــيط.((البينة اجلديدة)) اذ تضع هذا االمر  دار بس
ــم لهي على ثقة اكيدة بأن يتم  انظار معاليك

ــخصي ورعايتكم  ــمولها باهتمامكم الش ش
ــانيتكم  ــروف عن انس ــو املع ــا وه ــة له االبوي
وطيبتكم وتفانيكم في تقدمي الدعم واالسناد 
لكل مواطن فقير وهذا ما يشهد به العدو قبل 
ــدد خطاكم ملا  ــم الباري وس ــق.. وفقك الصدي
فيه خير البالد والعباد.علما ان اجلريدة حتتفظ 

بكافة املستمسكات الثبوتية. 
موبايل / ٠٧٧٠٠٦٨١٠٥٩

Ú�����������������Ó��«b���‡���n��ua@Ú����Ìb����«â@k����maâ@O‚
امام انظار السيد وزير العمل والشؤون االجتماعية 

بــــوابـــــة

ــم أي عالقة  ــة ليس له ــن باب التهجم على ساس ليس م
بإدراة البالد وامنا نريد العيش كبقية الشعوب املتقدمة التي 
ــتمرة  متتلك االن اعلى ابراج في العالم واعمار وخدمات مس
ــياحية معروفة على مستوى الوطن  والذي اصبحت دول س
ــن ما يؤملنا حقاً  العربي لك
(حاليا  ــتنا  ان بعض ساس
وسابقا) كانت لهم يد في 
ــا العراق الكبير  خراب بلدن
ــن  م ــعبنا  ش كان  ــث  حي
ــي  (بكلش املتقدمة  الدول 
ــة  ــن الطام ــي) لك وكالش
ــة  الصناع ان  ــرى  الكب
الوطنية  والزراعة  العراقية 
ــرقت منا في  احمللية قد س
ــار وحل محلها  وضح النه
الذي  ــي  اخلارج ــتيراد  االس
افشل صناعتنا وزراعتنا وال نعرف ماذا داخل املواد املستوردة 
التي تدخل االن لنا من بلدان ال تريد اخلير لشعبنا الننا عراق 
قوي وبلد النفط واخليرات الننا متقدمون منذ مطلع التاربخ 

وفي جميع احملافل نحن االول بالداخل او باخلارج.
أخيرأ:

الننا قاتلنا نيابة عن العالم كافة وانتصرنا وعملنا ووضعنا 
االسس والبعض يهملوننا الننا تقدمنا وخدمنا وسرنا الننا 
ــه الننا نريد  ــرون فانهم يخربون ــى بلدنا اما اآلخ ــة ال بحاج
العيش بأمن واستقرار يقتلوننا الننا نريد اخلدمات يطردوننا 
من ابواب مقراتهم .. كل ذلك حصل من املسؤول املعني جتاه 
ابناء بلده العراق .. فليذهب كل اخلونة والسراق الى اجلحيم 
ــاؤنا بحاجة الى  ــا في بلدنا .كبارنا وصغارنا ونس وليتركونن
ــي لكي ال نضيع في بلدنا .. فالف حتية لكل  اهتمام حكوم

من يريد بناء بلده واستقرار امننا.

كبارنا وصغارنا 
ونساؤنا بحاجة 
اُّـ اهتمام 
حكومي لكي ال 
نضيع َّـ بلدنا

حسني السومري

›◊@·Óz¶a@µa
@ÍÜ‹i@ÊbÅ@Âfl@

احمد البياتي

ــة ٣٣٥ ومحلة ٣٣٩ في  ــكان محل     لفيف من س
ــالل من شارع  ــعب مدخل سوق ش منطقة الش
ــد  ــر البري ــالة عب ــا برس ــوا جلريدتن ــة بعث الصح
ــكون من غلق الشارع واستغالل  االلكتروني يش
ــاف النفوس  ــخاص املدنيني من ضع ــض االش بع

ــارع وحتويله الى كراج لوقوف السيارات  هذا الش
ــوق (الفلكة الثانية) بامر من  بحجة حماية الس
ــرة  ــن الفرقة احلادية عش ــوج احلماية م ضابط ف
ــعب واخذ االتاوات من اصحاب السيارات  في الش
ــن االجور  ــبة م ــاء نس ــم باعط ــالت بادعائه واحمل

ــوق نرجو  لضابط في الفوج املكلف بحماية الس
ــداد التوجيه بفتح  ــد عمليات بغ ــيد قائ من الس
ــارع وانهاء وجود هؤالء ضعاف النفوس كون  الش
املنطقة مستقرة وآمنة بفضل جهودكم وفقكم 

اهللا في خدمة الوطن وحماية امنه.

ÖaÜÃi@pbÓ‹‡«@ÒÖbÓ”@âbƒ„a@‚bfla

م/ تثبيت 
ــيف صباح عسكر املوسوي)   حضر الى مقر جريدتنا املواطن (س
وذكر بانه كان احد منتسبي الصحوات لألعوام من ٢٠٠٦ الى عام 
٢٠٠٩ وبعدها مت حتويله الى وزارة النفط على ان يتم تعيينه بصفة 
(عقد)  ومت تعيينه واليزال مستمرا باخلدمة ويطالب بتثبيته على 
ــب الضوابط املعمول بها اذ مضى على تعيينه اكثر  املالك, حس
ــرف هوية له, في  ــه حلد االن لم يتم ص ــنوات وذكر بان من (١٠) س
ــرى مت تثبيتهم على املالك  ــني ان اغلب اقرانه في الوزارات االخ ح
ــات ام انها   خاضعة  ــاءل ملاذا هذه الفوارق وهل هي مزاجي ويتس
للقانون ووفق الضوابط, وافاد بأنه حاول مرارا مقابلة وزير النفط 
ــى ان عناصر  ــيرا ال ــرح قضيته ولكنه لم يوفق في ذلك مش لش
ــوات ممنوعني من دخول الوزارة او مقابلة الوزير.. اضافة الى  الصح
ــرر وان دوامهم في  ــتمرار عن موعدها املق ــم تتأخر باس ان رواتبه
ــذا االمر امام انظاركم تأمل  ــارع.((البينة اجلديدة)) اذ تضع ه الش
ان تتدخلوا شخصيا حلل هذه االشكالية ومنح الناس حقوقهم 

واستحقاقاتهم بحسب الضوابط والقوانني املعمول بها.

امام انظار السيدة وزير الصحة

تعرض ((البينة اجلديدة)) مناشدة (٣) شقيقات من سكنة ناحية النيل 
ــد وحتديدا في منطقة  ــرطان اجلل ــة حملافظة بابل اصنب مبرض س التابع
الوجه وهن يعانني من مشكلة عدم توفير العالج الالزم والذي ال يتوفر 
اصال في العراق وقد قامت وزارة الصحة مشكورة بارسال البنات الثالث 
مع والدهن الى الهند بتاريخ ٢٠١٨/٥/٦ لغرض العالج ولكن دون نتيجة. 
ــيدة وزيرة الصحة  ــكوى ثانية امام الس ــة اجلديدة)) تعرض الش ((البين
ــانية في العراق البداء املساعدة والعون من  وكل اصحاب املروءة واالنس

اجل انقاذ هذه العائلة من مأساتها  .
والد البنات «حيدر عبيد عبد اهللا»

@ûä∂@pbibñfl@pb‘Ó‘ë@HSI
Ú‹ßa@ø@Ü‹¶a@Êbüäç

¡–‰€a@äÌãÎ@ÜÓé€a@âbƒ„a@‚bfla
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صندوق اإلسكان العراقي
إعالن

إُّـ الشريك (حيدر سعيد دنيف) 

ــكان العراقي الكائن  ــورك إُّـ صندوق اإلس اقتضى حض
ــع وزارة األعمار  ــاج/ مجم ــوت الحج ــرة :- ك َّـ (البص
ــكان / تقاطع حي الرسالة ) وذلك لتثبيت إقرارك  واإلس
ــمه ستار عبد) بالبناء  ــريك (باس باِّـوافقة على قيام الش
على حصته اِّـشاعة َّـ القطعة اِّـرقمة (٢١٧٢/١٣) 
ــليفه قرض  ــرض تس ــة) لغ ــة والنخيل ــة (الطوب مقاطع
ــا (١٥) يوما داخل العراق,  ــكان وخالل مدة أقصاه اإلس
ــه  ــر اإلعالن وبعكس ــهراً خارج العراق من تاريخ نش وش

سوف يسقط حقك َّـ االعرتاض مستقبالً.

صندوق اإلسكان العراقي
إعالن

إُّـ الشريك ( محمد ناصر محمد) 

ــكان العراقي الكائن  ــورك إُّـ صندوق اإلس اقتضى حض
ــع وزارة األعمار  ــاج/ مجم ــوت الحج ــرة :- ك َّـ (البص
ــكان / تقاطع حي الرسالة ) وذلك لتثبيت إقرارك  واإلس
ــا عبد األمري رمضان )  ــريك (رش باِّـوافقة على قيام الش
بالبناء على حصته اِّـشاعة َّـ القطعة اِّـرقمة (٢٣١١/ 
٣٨٨٦) مقاطعة (الرباط الكبري) لغرض تسليفه قرض 
ــا (١٥) يوما داخل العراق,  ــكان وخالل مدة أقصاه اإلس
ــه  ــر اإلعالن وبعكس ــهراً خارج العراق من تاريخ نش وش

سوف يسقط حقك َّـ االعرتاض مستقبالً.

ــر جريدتنا وذكر انه    ــاح) حضر الى مق ــن فت    املواطن (فالح حس
ــارة يعاني من هم  ــركة املصابيح لالن ــم وابكم ويعمل في ش اص
ــبب حرق ابنته بحروق بليغة نتج عنها تشوه في الوجه  وغم بس
ــفتني واالذنني وقطع عصب اليد اليسرى اضافة الى تشوه  والش
ــا وهي صماء  ــني وعمرها (٢٣)عام ــة البطن وموت اجلن في منطق
ــيدة الوزيرة  ــاء ووالدتها ايضا صماء وبكماء ويتمنى من الس بكم
مساعدتها بااليعاز الحالتها الى جلنة طبية علما ان درجة احلرق 
هي (٥٥٪) . «البينة اجلديدة» تناشدكم باسم االنسانية والواجب 
الوطني ان يحظى هذا االمر باهتمامكم الشخصي وجتدون احلل 

املناسب لهذه العائلة املنكوبة.

م/ تعيين
ــالة من املواطن حذيفة علي احمد     تلقت ((البينة اجلديدة)) رس
ــل محمد  عن طريق البريد االلكتروني ذكر فيها بأنه وزوجته (رس
احمد)   خريجا العام الدراسي ٢٠١٧-٢٠١٨ وحاصالن على شهادة 
ــا عاطالن عن العمل رغم  ــوس في القانون. وذكر بانهم البكالوري
ــول على فرصة عمل  ــرة لدوائر الدولة للحص ــم الكثي مراجعاته
ــذا االمر امام  ــدة)) اذ تضع ه ــن دون جدوى.((البينة اجلدي ــن م ولك
ــؤولني في الدولة, تأمل ان يأخذ هذا املوضوع  ــادة املس انظار الس
ــني لهما في احدى  ــاد فرصة للتعي ــخصي وايج اهتمامهم الش

الوزارات لغرض تأمني مصدر رزق لهم.

@¥€Î˚éΩa@âbƒ„a@‚bfla

م/ مناشدة
Úzñ€a@äÌãÎ@ÒÜÓé€a@âbƒ„a@‚bfla

   في اغلب البلدان هناك اهتمام باملسارات التي تسلكها سيارات 
اسعاف املرضى اال في بلدنا ، ونحن الذين نتبجح دائما باننا اول من 
السومريني  يد  على  كان  الكتابة  في  االول  احلرف  وان  بالقلم  كتب 
يرحمهم اهللا ، لكننا ال نرى على ارض الواقع برهانا صغيرا على هذه 
االفذاذ  االجداد  الولئك  بررة  ابناء  اننا  نثبت  ولكي  املرة!!!   احلقيقة 
نؤسس  ان  هو  مثال  وابسط  تفكيرهم  مبستوى  نكون  ان  علينا 
املرضى  انقاذ  ملسارات مرورية تسلكها سيارات االسعاف من اجل 

وعدم بقاء سيارات اسعافهم تقف بهم عند حافات املنية.

“b»ç¸a@paâbÓé€@òbÅ@âbéfl
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وزارة النفط 
شركة خطوط األنابيب النفطية

(شركة عامة) 
إعالن مناقصة

تعلن شركتنا عن إعالن اِّـناقصة اِّـرقمة (م٠م/٢٠١٨/١٩) والخاصة بـ(تجهيز قابلوات كهربائية مختلفة االحجام)، فعلى الشركات اِّـختصة الراغبة باالشرتاك باِّـناقصة مراجعة مقر الشركة الكائن َّـ بغداد – 
الدورة – اِّـجمع النفطي/ القسم القانوني لالطالع على الشروط واِّـواصفات اِّـطلوبة َّـ اِّـناقصة بعد تقديم هوية غرفة التجارة او شهادة تسجيل الشركة وكتاب التخويل الرسمي باِّـراجعة لقاء اِّـبلغ اِّـبني َّـ 
الجدول اِّـرفق (غري قابل للرد) ويكون آخر موعد لتقديم العطاءات َّـ موعد أقصاه قبل تاريخ غلق اِّـناقصة اِّـبني َّـ الفقرة (١٦) ادناه وستهمل العطاءات غري اِّـستوفية للشروط واِّـواصفات اِّـطلوبة َّـ وثائق 

اِّـناقصة والشروط ادناه:-
١- تقديم التأمينات االولية اِّـطلوبة من قبل اِّـشرتكني َّـ اِّـناقصة على شكل صك مصدق او خطاب ضمان او سفتجة بمبلغ (١٣,٠٠٠,٠٠٠) فقط ثالثة عشر مليون دينار عراقي ال غري باسم الشركة  مقدمة 
العطاء لصالح شركة خطوط االنابيب النفطية (شركة عامة) صادرة من احد اِّـصارف اِّـعتمدة من قبل البنك اِّـركزي العراقي على ان تكون نافذة لستة اشهر من تاريخ تقديم العطاء ليغطي فرتة االحالة وسوف 
يتم استبعاد العطاءات التي لم ترفق بها التأمينات االولية اِّـطلوبة، علما انه ستتم مصادرة التأمينات االولية عند سحب مقدم العطاء لعطائه بعد موعد الغلق او َّـ حالة عدم استكمال البيانات الفنية اِّـطلوبة 

والشروط القانونية غري الجوهرية اِّـطلوبة َّـ شروط اِّـناقصة.
٢-ارفاق كتاب عدم ممانعة من االشرتاك َّـ اِّـناقصات او كتاب براءة ذمة صادر من الهيئة العامة للضرائب اصلي ومعنون اُّـ شركة خطوط االنابيب النفطية نافذ اِّـفعول لعام ٢٠١٨ مع الهوية الضريبية 

للشركات.
٣-تقديم براءة ذمة صادرة من دائرة التقاعد والضمان االجتماعي نافذ اِّـفعول. 

٤-ارفاق جميع مستندات اِّـناقصة مع هوية غرفة التجارة نافذة اِّـفعول ونسخة شهادة تأسيس الشركة وعقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة واجازة ممارسة اِّـهنة والحسابات الختامية للشركة آلخر سنتني 
كحد اعلى مصادق عليها من قبل محاسب قانوني وارفاق االعمال اِّـماثلة التي قام بها سابقاً واِّـتعلقة بطبيعة اِّـناقصة وتقديم ما يثبت ذلك بموجب عقود وكتب انجاز موثقة رسمياً من الجهات التي عمل لديها 

مع ذكر العنوان الكامل ورقم الهاتف وجميع اِّـستمسكات اِّـطلوبة ادناه.
٥-تقديم العطاء بظرف مختوم بالختم الحي الخاص بمقدم العطاء وتوقيعه مبني عليه اسم ورقم اِّـناقصة وموعد الغلق ويحتوي بداخله على ظرفني مختومني (يحتوي االول وثيقة التجهيز والتي تمثل العطاء الفني 
والتجاري بعد ملء وختم االستمارات اِّـوجودة َّـ القسم الرابع من الوثيقة بالختم الحي الخاص بمقدم العطاء وتوقيعه مع الوثائق اِّـكونة للعطاء مرفقة بأية تفاصيل فنية اخرى كالنشرات والوسائل التوضيحية 

والكتالوكات ويحتوي الظرف الثاني وثائق ومستمسكات الشركة مع التأمينات االولية اِّـطلوبة). 
٦-على صاحب العطاء الفائز (الشركات العراقية) تقديم حجب البطاقة التموينية بموجب كتاب صادر عن وزارة التجارة عند التقاعد.

٧-اِّـناقصة مبوبة على اِّـيزانية التشغيلية.
٨-ال يجوز ِّـنتسبي الدولة والقطاع العام االشرتاك َّـ اِّـناقصات بصورة مباشرة او غري مباشرة. 

٩- سيتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة اجور نشر االعالن.
١٠- ال تقل مدة نفاذية العطاء عن (١٢٠) يوماً.

١١-على مقدم العطاء ارفاق نسخة من اِّـستمسكات الشخصية التالية مع العطاء (نسخة من هوية االحوال اِّـدنية وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن والبطاقة التموينية) للشركات العراقية، أما الشركات 
العربية واالجنبية فتقدم شهادة تأسيس الشركة وعقد التأسيس مصدقة من السفارة العراقية َّـ بلد الشركة.

١٢-يتم تسليم ووضع العطاءات َّـ صندوق العطاءات اِّـثبت َّـ مقر شركة خطوط االنابيب النفطية الكائن َّـ بغداد – الدورة – اِّـجمع النفطي َّـ موعد اقصاه قبل تاريخ غلق اِّـناقصة اِّـبني َّـ الجدول ادناه.
١٣-سيتم عقد مؤتمر لإلجابة على استفسارات اِّـناقصني َّـ مقر الشركة بتاريخ (٢٠١٨/٨/٦) وَّـ تمام الساعة العاشرة صباحا بتوقيت بغداد.

 pipelinecompany@oil.gov.iq ١٤-الربيد االلكرتوني لشركة خطوط االنابيب النفطية
 materials@opc.oil.gov.iq ١٥-الربيد االلكرتوني لقسم اِّـشرتيات

١٦-موعد غلق اِّـناقصة َّـ تمام الساعة الثانية عشرة بتاريخ (٢٠١٨/٨/١٤) وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور َّـ مقر شركة خطوط االنابيب النفطية بتاريخ 
(٢٠١٨/٨/١٥) الساعة التاسعة صباحا بتوقيت بغداد وَّـ حال مصادفة يوم موعد الغلق عطلة رسمية سيكون موعد الغلق َّـ اليوم الذي يليه من الدوام الرسمي.

١٧-سيتم استبعاد العطاء اِّـقدم َّـ حال عدم التزام مقدم العطاء بكل ما تتطلبه كافة اقسام الوثيقة القياسية الصادرة عن وزارة التخطيط العراقية.
١٨-اِّـناقصة تعلن للمرة االوُّـ خالل سنة / ٢٠١٨.

مع التقدير.
علي جبري الزم العبودي
اِّـدير العام/ وكالة
رئيس مجلس االدارة

وزارة الدفاع 
دائرة اِّـستشار القانوني العام

اِّـحكمة العسكرية الثالثة
إعالن

اُّـ اِّـتهمني الغائبني اِّـدرجة أسماؤهم أدناه والساكنني َّـ العناوين اِّـؤشرة إزاءهم ِّـا كنتم متهمني وفق اِّـواد اِّـبينة 
إزاء كل منكم من قانون العقوبات العسكري َّـ القضايا اِّـؤشرة إزاء أسمائكم وبما ان محل اقامتكم مجهول لذا اقتضى 
تاريخ نشر  الثالثة خالل مدة ثالثني يوماً من  العسكرية  اِّـحكمة  أمام  أن تحضروا  اِّـحلية على  الصحف  تبليغكم َّـ 
اِّـنقولة واعطاء الحق   اِّـنقولة وغري  هذا االعالن وعند عدم حضوركم سوف تجرى محاكمتكم غيابياً وحجز أموالكم 
للموظفني العموميني بإلقاء القبض عليكم والزام كل شخص يعلم بمحل اختفائكم على أن يخرب الجهات العسكرية 

بذلك استناداً للمادة (٨١) من قانون اصول اِّـحاكمات الجزائية العسكري رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٦.
العميد الحقوقي 

رئيس اِّـحكمة العسكرية الثالثة/ وكالة
٢٠١٨/٧/١٠

سعر



 

  
  

في بي بدرة نفت غازبروم شركة  GAZPROM NEFT BADRA B.V. 

المناقصة إعالن  TENDER ANNOUNCEMENT 
  

 عقد بدرة منطقة وإنتاج الخدمة تطوير عقد بموجب ") المشغل(" في بي بدرة نفت غازبروم تدعو شركة
 :التالية المناقصة في للمشاركة") العطاءات مقدمي(" شركات

Gazprom Neft Badra B.V., the Operator under the Development and Production 
Service Contract for the Badra Contract Area (the “Operator”), hereby invites the 
companies (the “Bidders”) to participate in the following Tender: 

  
 TENDER No.  906 المناقصة رقم 906  

 LOT 2: FIRE AND GAS DETECTION SYSTEM INSTALLATION FOR العراق  جمهورية النفطي، بدرة حقل في التحتية للبنية وغازات حرائق كشف منظومة الجزء الثاني: نصب
INFRASTRUCTURE AT BADRA OIL FIELD, REPUBLIC OF IRAQ 

 LOT 4: FM200 FIRE EXTINGUISHING SYSTEM INSTALLATION FOR العراق جمهورية النفطي، بدرة حقل في التحتية للبنية FM200 اطفاء منظومة الجزء الرابع: نصب
INFRASTRUCTURE AT BADRA OIL FIELD, REPUBLIC OF IRAQ 

  
 المناقصة هذه من جزء أي بموجب المناقصة وثائق على الحصول يمكنهم العطاءات مقدمي نود اعالمكم بأن

والذي يحتوي )المخول الممثل قبل من وموقعة الشركة لديرسمية  ورقة على يقدم( خطي طلب تقديم عند
 وثائق إلرسال اإللكتروني البريد عنوان البريد، وعنوان والفاكس والهاتف العطاء لمقدم الكامل االسم على

 اإللكتروني التالي البريد عنوان إلى االتصال عن المسؤول الشخص ومنصب الكامل واالسم المناقصة
بالمشغل:   الخاص  

Please be informed that the Bidders may receive the Tender Documentation 
under any Lot of this Tender upon submission of a written request (made on the 
Bidder’s letterhead and signed by the authorized representative) indicating the 
full name of the Bidder, phone, fax, post address, e-mail address for sending the 
Tender Documentation and full name and position of the contact person to the 
following Operator’s e-mail address: 

  
Tenders-Services@gazpromneft-badra.com. Tenders-Services@gazpromneft-badra.com. 

  

 طريق عن العطاء مقدم إلى المناقصة وثائق المشغل سيرسل ، العطاء مقدم من خطي طلب استالم عند
 التسليم في التأخر أو الخسارة عن مسؤولية أي دون اإللكتروني البريد

Upon receipt of a written request from the Bidder, the Operator will send the 
Tender Documentation to such Bidder by e-mail without any responsibility for 
loss or late delivery. 

  
ان يتم اعتباره للتقييم الالحق  اجل من التالية االدنى الحد معايير تلبية العطاء مقدم على أنه المالحظة يرجى

 : بموجب الجزء الثاني من المناقصة
Please note that in order to be considered for further evaluation under Lot 2 of 
this Tender, the Bidder as a minimum shall:  

  
 ;be authorized for performance of the works/services in the Republic of Iraq - ؛العراق  جمهورية في الخدمات/  األعمال ألداء يكون مقدم العطاء مرخصاان يجب 

 المشغل يطلبها التي الخدمات المماثلة و/  األعمال تجهيز في) سنوات 3 عن تقل ال( يجب ان يتمتع بخبرة
 هذا الجزء من المناقصة بموجب

- be experienced (at least 3 years of experience) in provision of the 
works/services, similar to the works/services required by the Operator under 
this Lot; 

 من العراق جمهورية في تنفيذها تم مكتملين مشروعين عن يقل ال ما العطاء مقدم لدى يجب ان يكون
 المناقصة من الجزء هذا بموجب المشغل يطلبها التي المماثلة الخدمات/  األعمال

- have at least 2 completed projects similar to the works/services required by 
the Operator under this Lot performed in Republic of Iraq 

 ;be ready and willing to perform all works/services required under this Lot - الجزء؛ هذا بموجب المطلوبة الخدمات/  األعمال جميع في تنفيذ اوراغب امستعديجب ان يكون 

 provide Vendor's representative for start-up and commissioning in accordance - العمل؛ والتشغيل فقا لنطاق لبدء التشغيل التجريبي البائع ممثل يجب عليه توفير حضور
with the Scope of Work; 

 ;provide the bank guarantee (bid bond) in the amount of USD 25,000.00 - ؛دوالر امريكي  25.000.00) بمبلغ قدره المصرفي ولية (خطاب الضماناال تاميناتاليجب عليه تقديم 
 في ، العقد سعر من%   10 بمبلغ االداء المصرفي  حسن خطاب لتقديم استعداد على يجب عليه ان يكون

 ؛العقد منح حالة
- be ready to provide the bank guarantee (performance bond) in the amount of 

10% of the contract price, in case of contract award; 
 هذا بموجب الخدمات/  األعمال أداء تمويليجب عليه ان يكون رصينا من حيث االموال وقادرا على تمويل 

 ؛المناقصة من الجزء
- be financially stable and capable to finance the performance of the 

works/services under this Lot; 
 comply with the Operator’s HSE and security requirements; and - والبيئة والمتطلبات االمنية؛    والسالمة يجب عليه ان يلتزم بضوابط وتعليمات المشغل في مجال الصحة

 accept the terms and conditions of the draft contract provided by the Operator - الجزء؛ هذا بموجب المشغل من المقدمة العقد مسودة واحكام شروط يجب عليه قبول
under this Lot. 

  
 يجب ، المناقصة هذه من 4 الجزء بموجب التقييم من مزيدال إجراء في النظر يتم لكي أنه مالحظة يرجى
 :يلي ما أدنى وكحد العطاء مقدم على

Please note that in order to be considered for further evaluation under Lot 4 of 
this Tender, the Bidder as a minimum shall: 

  
 ;be authorized for performance of the works/services in the Republic of Iraq - العراق جمهورية في الخدمات/  األعمال ألداء طاء مرخصاعيكون مقدم الان  يجب

 المشغل يطلبها التي الخدمات المماثلة و/  األعمال تجهيز في) سنوات 3 عن تقل ال( يتمتع بخبرةيجب ان 
 ناقصةمهذا الجزء من ال بموجب

- be experienced (at least 3 years of experience) in provision of the 
works/services, similar to the works/services required by the Operator under 
this Lot; 

 من العراق جمهورية في تنفيذها تم مكتملين مشروعين عن يقل ال ما العطاء مقدم لدى يكون انيجب 
 المناقصة من الجزء هذا بموجب المشغل يطلبها التي المماثلة الخدمات/  األعمال

- have at least 2 completed projects similar to the works/services required by 
the Operator under this Lot performed in Republic of Iraq 

 ;be ready and willing to perform all works/services required under this Lot - الجزء؛ هذا بموجب المطلوبة الخدمات/  األعمال كافة في تنفيذ يجب ان يكون مستعدا وراغبا
 ;provide the bank guarantee (bid bond) in the amount of USD 5,000.00 - دوالر امريكي  5.000.00 بمبلغولية (خطاب الضمان المصرفي) اال تاميناتال تقديميجب عليه 

 سعر من%   10 بمبلغ )االداء حسن( المصرفي الضمان خطاب لتقديم استعداد على يجب عليه ان يكون
 العقد منح حالة في العقد،

- be ready to provide the bank guarantee (performance bond) in the amount of 
10% of the contract price, in case of contract award; 

 هذا بموجب الخدمات/  األعمال أداء تمويليجب عليه ان يكون رصينا من حيث االموال وقادرا على تمويل 
 ؛المناقصة من الجزء

- be financially stable and capable to finance the performance of the 
works/services under this Lot; 

 comply with the Operator’s HSE and security requirements; and - والبيئة والمتطلبات االمنية؛ والسالمة مجال الصحة يجب عليه ان يلتزم بضوابط وتعليمات المشغل في

 accept the terms and conditions of the draft contract provided by the Operator - الجزء؛ هذا بموجب المشغل من المقدمة العقد مسودة واحكام شروط يجب عليه قبول
under this Lot. 

  
 .Please also note that the Bidders may submit their bids for one of both Lots المناقصة من جزئين او واحد لجزء عطاءاتهم تقديم يمكمهم العطاءات مقدمي أن مالحظة أيضا يرجى

  
 اي جزء من المناقصةإلغاء او ، الي جزء من المناقصة له الحق في قبول أو رفض أي عطاء شغلن الما

العقد دون تحمل أية مسؤولية تجاه اي شركة او شركات مقدمة او اية مسؤولية في  احالةفي أي وقت قبل 
 ابالغ مقدمي العطاءات عن اسباب ذلك.

 

The Operator reserves the right to reject any bid submitted by the Bidder under 
any Lot of this Tender, or terminate any Lot of this Tender, at any time prior to 
award of the contract, without incurring any liability towards any Bidder 
submitted the bid or justifying the grounds for such actions. 

  
 الساعة هو) العطاء تقديم ووقت تاريخ( المناقصة هذه من جزء لكل العطاءات لتقديم النهائي الموعد

00:17 (UTC/GMT+3:00) August 30, 2018 
The deadline for submission of bids for both Lots under this Tender (Bid Due 
Date & Time) is 17:00 (UTC/GMT+3:00) August 30, 2018. 

  
 Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department قسم العقود و المشتريات  \ فيازبروم نفت بدرة بي شركة غ

 

 
Gazprom Neft Badra B.V. 

إعالن مناقصةغازبروم نفت بدرا بي في/   
 أعالن مناقصة

 
بدرة حقلوإنتاج  تطويرلعقد  ذالمنف المقاول، فينفت بدرة بي  ازبرومغ شركةتعلن      

 
 معدات ومواد االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات تجهيز  0944 :المناقصة رقم                                         

 
 معدات متنوعة: 1الجزء 
 Cisco, Polycomمعدات : 2الجزء 
 Motorola معدات:  3الجزء

 : البرامج والرخص4الجزء 
  HP, Kingston, Samsung, Synology, Seagate: معدات 5الجزء 

 
تنفيذ المشارع لكيانات القانونية والشركات العراقية واألجنبية التي لديها القدرة والخبرة في توفير ليمكن المشاركة في هذه المناقصة 

 أداء الخدمات في جمهورية العراق. هاجمهورية العراق و / أو بلد تسجيلوفقا لقوانين  لهاوالتي يسمح  ،المماثلة
 

 التالية:الشروط وفر لديها أن تت في المشاركة بالمناقصةالراغبة  يجب على كافة الشركات
 

  
 ) لتوريد المعدات إلى العراق EOI(جنبا إلى جنب مع  CISCOصادرة من شركة  نافذة شهادة توفير   -
 ) لتوريد المعدات إلى العراق ؛EOI(جنبا إلى جنب مع  HPصادرة من شركة   نافذةشهادة توفير  -
 ) لتوريد المعدات إلى العراقEOI(جنبا إلى جنب مع   Motorolaصادرة من شركة نافذة شهادة توفير  -
 .العراق الىهذه المواد أو مواد مشابهة وريد القدرة والخبرة السابقة في ت ان يمتلك مقدم العطاءيجب على  - 

 
 :استنادا إلى المعايير التالية بتقدير  العروض شركة "غازبروم نفت بدرة بى فى" قومست
 
 عرض تجاري ؛ -
 ؛للتوريدجدول زمني  -
  شروط الدفع؛ -
 المواد واستيرادها إلى العراق ؛ وريدقدرة المورد على ت -
 (قضاء بدرة، محافظة واسط، العراق)؛ وريدمكان الت -
 

يجب أن تتوافق العطاءات مع متطلبات مستندات المناقصة. فإن المقاول له الحق في قبول أو رفض أي عطاء، إلغاء عملية العطاءات 
ورفض جميع العطاءات، في أي وقت قبل منح العقد دون تحمل أية مسؤولية تجاه اي شركة او شركات مقدمة او اية مسؤولية في 

 .ابالغ مقدمي العطاءات عن اسباب ذلك
 

مات كافية تحصل الشركات الراغبة في المشاركة بالمناقصة المذكورة أعاله على كافة مستندات المناقصة بعد تقديم طلب خطي مع معلو
لتأكيد  المعايير المبينة أعاله، موقع من قبل الشخص المفوض ويحتوي على اسم الشركة الكامل، وعنوان البريد اإللكتروني ، الهاتف ، 

قسم  - فينفت بدرة بي  ازبرومغ شركةالفاكس ، االسم الكامل لشخص االتصال وعنوان بريده اإللكتروني. وترسل هذه الطلبات إلى 
 badra.com-Materials@gazpromneft-Tendersو المشتريات عن طريق البريد اإللكتروني العقود 

 
كما ذكر  حصرا ترسل وثائق المناقصة عن طريق البريد االلكتروني من دون أية مسؤولية عن الفقدان أو التأخير بعد تقديم طلب خطيس

 .أعاله
 

  )00:3بعد الظهر (بالتوقيت العالمي /  توقيت غرينيتش +  4، الساعة 2018  آب 20النهائي لتقديم العطاءات هو  الموعد
 

 قسم العقود والمشتريات  \ فينفت بدرة بي  ازبرومغ شركة                                              
 

 
Gazprom Neft Badra B.V./غازبروم نفت بدرا بي في 

Tender announcement 
 

Gazprom Neft Badra B.V., the Operator of the Contract for Development and Production Service 
Contract for the Badra Contract Area, announces  

 
Legal entities, domestic Iraqi and foreign companies having experience in implementation of 
similar projects and which are allowed, by the legislation of the Republic of Iraq and/or by their 
country of registration, to perform works in the Republic of Iraq may participate in the Tender.  

 
Tender #0944 - SUPPLY OF IT AND TELECOM EQUIPMENT AND MATERIALS: 

Lot 1 – Miscellaneous equipment; 
Lot 2 – Cisco, Polycom equipment; 
Lot 3 – Motorola equipment; 
Lot 4 – Software and Licenses; 
Lot 5 – HP, Kingston, Samsung, Synology, Seagate equipment. 

 
In order to be eligible to quote complete Scope of Supply in Tender, the Bidders shall meet also 
the following minimal qualification criteria: 
 

- Bidder to submit proof of validation by CISCO (along with EOI) to supply equipment to Iraq; 
- Bidder to submit proof of validation by HP (along with EOI) to supply equipment to Iraq; 
- Bidder to submit proof of validation by Motorola (along with EOI) to supply equipment to 

Iraq; 
- Bidder have an ability and past experience in delivery of such or similar materials into Iraq; 

 
The Operator will estimate the bids based on the following criteria: 
 

- Commercial proposal for each LOT separately; 
- Work execution Schedule; 
- Payment Terms; 
- Supplier’s ability in materials delivery and importation to Iraq; 
- Place of delivery (Badra Oil Field at Wasit province, Republic of Iraq);  
 

Bids should conform to the requirements of the Tender documentation. The Operator reserves 
the right to accept or reject any bid, and to annul the bidding process and reject all bids, at any 
time prior to award of contract, without thereby incurring any liability to the affected bidder or 
bidders or any obligations to inform the affected bidder or bidders of the ground for the 
Operator’s action. 
 
Bidders interested in participating in above mentioned tender may obtain full set of Tender 
Documentation after submission of a written application together with sufficient information 
confirming that the company meets the minimum criteria set out above (submitted on the 
letterhead signed by an authorized person) and containing full name of company, mail address, 
phone, fax, e-mail address, full name of contact person and his e-mail address. Such applications 
shall be sent to Gazprom Neft Badra B.V. Contract and Procurement Department by email to 
Tenders-Materials@gazpromneft-badra.com.  
 
The Tender Documentation shall be sent by e-mail without any responsibility for loss or late 
arrival only after submission of a written application as noted above. 
 
Deadline for bids submissions for above mentioned Tender is August 20th, 2018, 4PM 
(UTC/GMT+3:00). 
Gazprom Neft Badra B.V. Contract and Procurement Department 
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(أدعي) أنني أكثر معرفة بإيران واإليرانيني من كثير من دول االهتمام 
، أن أتابعهم أو (أراقبهم) ٥٠  تب لي أو عليّ در لي، أو كُ والتأثير، فقد قُ
ــذ كنت مالزماً، وراقبت  ــتخبارات وخارجها من عاماً في خدمة االس
ــيد   ــام القائم، وخاصة الس ــورة، وتابعت النظ ــاه والث ــلوك الش س
ــداران (احلرس الثوري) وهم أساس  ــد والپاس اخلميني الراحل واملرش
ــل أعتبرها  ــر إيران عدواً، (ب ــاه، وال أعتب ــقوط الش ــوة إيران منذ س ق
ــن بعض اخلليج  ــرات (ذوي القربى م ــة مؤام ــرورة تاريخية جملابه ض
ــقط)، والتكفيريني،  ــم تعلموا من حكمة أمير الكويت ومس وليته
ــمال القريب محلياً وجغرافياً، وفق مفهوم (الكبح والتوازن).  والش
رِّبَ إليّ عنهم قبل عقد)، فالبد من ذكر  (وعلى الرغم من مرارة ما سُ

احلقيقة.
ــببني:  ــب وتوعد كثيراً، وكنت أعطيه احلق في لهجته لس هدد ترام
ــحب  ــد س ــه يري األول، ألن
ــعودية  املزيد من مال الس
ــم األمن العراقي  وهذا يالئ
ــك  ــه ال ميتل ــاً، وألن مرحلي
قدرة معرفة قدرات اآلخرين 
ولم يخض مرارات اجملابهة 

معهم ثانياً.
ــن  ــاروه م ــد مستش وتوع
ــم  وتنقصه ــددين  املتش
ــوا  ــدوا وأمل ــة، ووع التجرب
ــام، فقلت  ــي النظ معارض
ــن أصدقاء  ــلني م ملن راس
ــج إنه كالم هراء،  في اخللي
ــاة  ــى قن ــي عل وكان حديث
ــن وكاالت  ــد أن وردني عاجالً م ــاً. وبع ــوم ٢٠١٨/٧/٢٥ واضح ــة ي دجل
مهمة خبر إعالن ترامب استعداده للقاء القادة اإليرانيني دون شروط 
ــني العالقات الثنائية، متهلت دقائق للتفكير في  ــبل حتس لبحث س
ــدم (الهرولة) على  ــه كما توقعت بع ــي، فجاءت مقدمات ــرد اإليران ال
طريقة حكومات (عربية). ال شك أن ما قاله ترامب أحدث صدمة في 
السعودية ورمبا اإلمارات أيضاً، حيث جلأ إلى اخليار البريطاني األوروبي 

املتوازن والعقالني بالتفاهم واحلوار، إن لم ينقلب حتت ضغط املال.
ــتنارة باملوقف  ــتدراك اس ــذا االجتاه واالس ــير به عرضُ ترامب والس
البريطاني األوروبي املعتدل سيساعد إذا ما تَرك إبراز العضالت (التي 
ــر اخلليجي،  ــى تخفيف حدة التوت ــا كانت مخيفة) عل ــم تعد كم ل
ــع ضرورة انتباه  ــي واألمني في العراق م ــني الوضعني السياس وحتس
ــر معادالت زخم  ــعب، وتغيي ــني ملصالح الش ــيني) العراقي (السياس
ــوّح فيها ترامب بخيارات صعبة  ــرب اليمنية. في كل مرة كان يل احل
ــليماني التهديد  ــه بتولي اجلنرال س ــه رد فعل وصل ذروت كان يقابل
ــا إلى احلديث  ــيء يدفعن ــا األحبة (أن) (ال) ال ش ــدوا أيه ــل. تأك املقاب
واملوقف إال املصالح الوطنية العليا واألمن اجلماعي، واستقرار إيران 
مهم لألمن الدولي، وفق معادالت معقولة. ونتابع معكم بعقولكم 

املتفتحة.

ــكل  بودّي أن أعرض ما يجول في تالفيف دماغي من ضجيج على ش
ــكل جواب شافٍ  ــئلة، ويحدوني أمل برؤية بصيص ضوء على ش أس
ــة البالد  ــؤولية في إدارة دف ــدون للمس ــن كل الذين يتص ــمعه م أس
ويصرخون ليالً ونهاراً بالعمل خلدمة العباد والسهر على راحة الناس 
ــك قائمة  ــيات احلياة وهي ال ش ــر كل ما يحتاجونه من أساس وتوفي

طويلة –عريضة..
س١: هل إن التظاهرات الشعبية التي اندلعت في محافظات العراق 
ابتداءً من اجلنوب املنكوب مروراً بالوسط حتى بغداد هي مجرد (فورة 
ــببها ارتفاع  ار أم هي (زوبعة في فنجان) س ــة) مثلح امللح الفوّ وقتي
ــح  ــان وغياب تام للتيار الكهربائي وش ــات احلرارة إلى حد الغلي درج
ــيوع الفساد؟ أم أن ما حصل هو (صرخة  املاء الصافي واخلدمات وش
احتجاج) بلورتها القناعات وتلقفتها اإلرادات احلرة التي وجدت أنها 
ــاد واملؤسسات  عنفوان وبركان لن يهدأ حتى اقتالع كل جذور الفس

املشلولة التي لم تنتج لنا سوى الفشل واخليبات واالنكسارات؟! 
ــديد األسى واألسف، برغم حجم  س٢: إن معظم محافظاتنا مع ش
ــة إلينا من بيع النفط والتي بلغت  ــرادات املالية العمالقة املتأتي اإلي
ــرة من (٢٠٠٥) وحتى (٢٠١٧) أكثر من (٧٠٠) مليار دوالر وباعتراف  للفت
ــم التخصيصات  ــه) وبرغ ــي (خلف اهللا علي ــزي العراق ــك املرك البن
ــوى من األلم،  ــا ظلت تتل ــذه احملافظات، لكنه ــودة له ــة املرص املالي
ــيدة املوقف،  ــش، والبطالة س ــظف العي ــن فيها يعيش ش واملواط
واإلهمال يضرب خاصرتها.. لكن هل من أحد منكم سأل أين ذهبت 
ــدت لهذه احملافظات؟ وهل توجد  ــات املالية التي رص كل التخصيص
هناك حسابات ختامية؟ ومن املسؤول األول عن كل هذا اخلراب الذي 
ــارع؟ وملاذا لم يزج بالسجن مسؤول فاسد  دفع بالناس للنزول للش
ــيئاً لم  واحد؟ أم أن كل ما يحصل مجرد نزهة لينتهي األمر وكأن ش

يكن؟!
ــوا في تظاهرات  ــم احملافظات الذين خرج ــون في معظ س٣: املواطن
ــوا أو اقتحموا مجالس  ق ــات واالحتجاجات وطوّ ــوا االعتصام وأقام
ــقط بعض اجلرحى والشهداء واعتُقل من اعتُقل  احملافظات وقد س
ــر واليأس.. لكن ال أحد  ــراحه الحقاً، عبّروا عن حالة التذم وأطلق س
ــتقالته،  ــي احملافظات تزحزح عن مكانه أو قدم اس ــؤولني ف من املس
ــاك من ال يريد أن  ــان في تظاهراته أم أن هن ــعب كان غلط فهل الش
ــه أم إنها مجرد  ــتكون احللول جذرية ملعانات ــمع صوته؟ وهل س يس

تهدئة ألعصابه؟!
ــعبية أوصلت رسائل غير مشفرة ملن يعنيهم  س٤: التظاهرات الش
ــن هل أقدم أحد  ــات احمللية أم االحتادية، ولك ــواء في احلكوم األمر س
ــدم أحدهم  ــة؟ وهل ق ــفة الناس باحلقيق ــى مكاش ــؤولني عل املس
ــتقالته بعد (صحوة ضمير)؟! وهل حوسب مقصر جراء إهماله  اس

أو سرقاته؟!
س٥: ألم ترتكب احلكومة االحتادية اخلطأ عندما رصدت تخصيصات 
ــي أداء واجبها  ــة التي أخفقت ف ــذات اإلدارات احمللي ــة كبيرة ل مالي
ــن (ودّع البزون  ــا هذا في حال كم ــي؟ فإن احلكومة بعمله الوظيف
شحمة)، ألن هذه األموال كسابقاتها ستأخذ طريقها إلى (اجليوب 
ــا بويه (اطلع  ــراح بالراح!! وتعال ي ــنضرب ال املنتفخة) وعندها س

تظاهرات)!!
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أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.
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تأكدوا أيها األحبة
 (أن) (ال) ال شيء 

يدفعنا إُّـ الحديث 
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بغداد / البينة اجليددة
ــات التهنئة من وزراء ودوائر  ــدة) عدداً من برقيات وبطاق ــدور عددها الـ(٣٠٠٠)، تلقت (البينة اجلدي ــبة ص ملناس
ــق اجلريدة ويقبّلها يومياً منذ الصباح  ــاعدي الذي يعش حكومية وقراء أعزاء من ضمنهم القارئ مجيد الس

الباكر.

نتقدم بأجمل التهاني وأزكى التبريكات إلى أسرة حترير صحيفة 
ــث من عددها، وإننا  ــبة بلوغها األلف الثال البينة اجلديدة مبناس
ــي نقل األخبار  ــاً يعتمد املهنية والدقة ف ــا صوتاً صادق إذ نعده
ــير بخطى رصينة نحو إعالم حر  ندعو لها مبزيد من التألق والس
ــر الكلمة  ــلطة الرابعة في نش ونزيه وأن يكونوا خير مثال للس

الصادقة.. دمتم في جناح.  
اِّـهندس محمد شياع السوداني 
وزير العمل والشؤون االجتماعية

أتقدم بالتهاني والتبريكات 
ــة البينة  ــى كادر مؤسس إل
ــهم  رأس ــى  وعل ــدة  اجلدي
ــر الزميل عبد  رئيس التحري
الوهاب جبار مبناسبة صدور 
ــدد ٣٠٠٠، متمنياً لهذه  الع
ــة العريقة وجلميع  املؤسس
ــن  ــد م ــا املزي ــني به العامل
النجاح ومواصلة مسيرتهم 

في نقل الرسالة الصحفية بكل مهنية.. مع فائق االحترام والتقدير.

مدير إعالم محافظة بغداد
                                                     عمر كمال العزاوي

وكاالت / البينة الجديدة
ــة  من ــة  الفنان ــدت  انتق
ــي  ــط الفن ــالل الوس ج
ــكلٍ حاد في مقطع  بش
ــاركت به  ــو حي ش فيدي
جمهورها عبر حسابها 
بعدما  «فيسبوك»  على 
ــدود من  ــارك عدد مح ش
واجب  ــدمي  بتق ــني  الفنان
ــان  الفن ــرة  ألس ــزاء  الع
ــاب مصطفى العلي.  الش
حيث عبّرت عن استيائها 
ــا الذين  ــاب زمالئه ــن غي م
ــر  عب ــى  مصطف ــوا  نع
ــع  مواق ــى  عل ــاباتهم  حس
ــل اإلجتماعي. مؤكدة  التواص
ــى تكرر فيه  ــزاء مصطف أن ع
ــدث في  ــا ح ــس م نف
ــزاء الفنان ماهر  ع
ــذي  ال ــام  عص
ــل  قب ــم  أقي

أسابيع.

متابعة / البينة اجلديدة
ــكالب في  ــد ال ــة أح ــتكت مالك اش
ــن أن كلبها الذي  ــات املتحدة م الوالي
حصلت عليه من مربية للكالب مريض 
وأكبر من احلجم املفترض. إال أن املربية 
ــي احملكمة،  ــريط فيديو ف ــت ش عرض
ــا كان في  ــب نوف ــه إن الكل ــت في قال
ــارت  ــن حال. وأش صحة جيدة وبأحس
ــايدر إيدشن إلى  في حديث ملوقع إنس

ــى أفضل رعاية  ــب حصل عل أن ”الكل
في العالم“. وقالت الزبونة إن ”املربية 
وعدتها بأن الكلب، وكان من املفترض 
ــو، لكنه يبدو  ــني ١ و٢ كيل ــزن ما ب أن ي
ــك“. وكان من  ــن ذل ــر م ــم بكثي أضخ
املفترض أن يكون نوفا مستنسخاً من 
ــر كلب في العالم،  الكلب ميلي أصغ
ــيمثل أمام احملكمة في أيلول  والذي س

القادم للبت في القضية.

وكاالت / البينة الجديدة
ــة حديثة  ــت لدراج ــر على نح عث
ــوال  ــدران معبد تش ــد ج على أح
ــذي يعود إلى  ــدمي في الهند، ال الق
ــخص الذي  ــام. وقال الش ألفي ع
ــر الفيديو  عثر على املنحوتة ونش
ــر بالصدفة  ــوب، إنه عث على يوتي
ــة على  ــة املنقوش ــى املنحوت عل
ــي  ــه ف ــاء جتوال ــم أثن ــدار مظل ج
ــر الفيديو الذي لقي  املعبد. ويظه

ــراً على مواقع التواصل  رواجاً كبي
ــاً لرجل يركب  ــي، نقش االجتماع
ــى حد  ــبه إل ــة تش ــة هوائي دراج
بعيد الدراجات احلديثة. وبحسب 
ــة الهوائية  ــإن الدراج املؤرخني، ف
اخترعت في القرن التاسع عشر، 
أي قبل ٢٠٠ عام فقط، ما يدل على 
ــة على جدار  ــة املنحوت أن الدراج
ــذه االدعاءات  املعبد قد تدحض ه

إن ثبتت صحة الصورة.

وكاالت / البينة الجديدة
ــور  بالص ــوي“  ”ياكيب ــتهر  اش
العارية جلسمه املغطى بالوشوم 
ــة، وهو يجلس  ــنانه الذهبي وأس
ــب  ــط األثاث املذهب. وبحس وس
صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، 
ا  ــور ٢٨ عامً ــي باالب ــول اإليران يق
ــب رزقه من خالل نشر  إنه يكس
ــتغرام“  ــى موقع ”إنس صوره عل
والتسويق للماركات مقابل املال، 
ــق االجتار باخملدرات  وليس عن طري

ــف  ــرعية. وكش أو بطرق غير ش
باالبور كيف وصل إلى أستراليا 
ــاً، بعد أن  ــنوات الجئ ــل ٥ س قب
ــفن املتجهة  ــدى الس ركب إح
ــرًا. وقضى الشاب  ألستراليا س
ــاالت األلعاب  وقتًا طويالً في ص
ــده  جس ــى  وغط ــة،  الرياضي
أن  ــح  أوض ــي  والت ــوم،  بالوش
معظمها يابانية نظرًا إلعجابه 
ــتبدل  واس ــي،  اليابان ــن  بالف

أسنانه بأخرى ذهبية.

متابعة / البينة الجديدة
باتت طفلة يابانية تبلغ من العمر 
ــهيرة بشكل ال  ــهر جنمة ش ٧ أش
ــتغرام، بعد  يصدق عبر موقع إنس
ــا ١٢٠ ألفا. ــاوز عدد متابعيه أن جت
وحظيت الطفلة التي يطلق عليها 
ــي  ــام عامل ــانكو، باهتم ــي تش بيب
ــعرها الكثيف الطويل،  بفضل ش
ــبتمبر  ــهر س فعند والدتها في ش

٢٠١٧، كان رأسها مكسوا بالشعر 
ــر لإلعجاب.  ــكل مدهش ومثي بش

ــن حيث  ــعرها م ــو ش ــتمر من واس
ــدل مذهل،  ــة مبع ــول والكثاف الط
ولهذا، قررت عائلتها إنشاء حساب 
لها على إنستغرام، لتوثيق مراحل 
منو شعر الطفلة. ودخلت الطفلة 
ــتغرام  ــانكو عالم إنس ــي تش بيب
ــية منذ  ــهرة الفيروس وموجة الش
ظهور الصورة األولى على احلساب، 

في ٨ مايو من هذا العام.
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تظاهر العشرات من موظفي 
ــس األربعاء، أمام  الدولة، أم
ــى وزارة املالية مطالبني  مبن
بحل مشكلة تأخر تسليم 
املكتملة  السكنية  املباني 
ــال مصدر  ــنوات. وق منذ س
ــن موظفي  ــرات م إن العش
الدولة خرجوا بتظاهرة أمام 
وزارة املالية، احتجاجاً على 
الوحدات  ــلمهم  تس ــدم  ع
ــة  املكتمل ــكنيــــــة  الس
ــول  للحص ــجلوا  س ــي  الت
ــنوات ولم  ــذ س ــا من عليه

يتسلموها.
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