
ــطى واجلنوبية من  ــات الوس ــرو احملافظ ــع متظاه رف
ــل بتوفير اخلدمات  ــقف املطالب التي كانت تتمث س
ــات احمللية  ــاء احلكوم ــل ليطالبوا بالغ ــرص العم وف
واقالة احملافظني والغاء مجالس احملافظات اضافة الى 
ــدين امام القضاء  ــبة الفاس توفير اخلدمات ومحاس
ــرقوه  ــار س ــتعادة كل دين ــم واس ــاص منه واالقتص
ــيقية  ــام ودعت اللجان التنس ــعب الع من مال الش
ــر ان اعتصام  ــرى اليوم االحد ويذك ــى تظاهرات كب ال
ــل يومه الثامن  ــي محافظة املثنى دخ املتظاهرين ف
ــة املثنى  ــاق وفد حكوم ــى اثر اخف ــى التوالي عل عل
ــض اعتصاماتهم  ــاع املعتصمني بف ــي اقن احمللية ف

ــعبية في محافظة  في وقت جتددت التظاهرات الش
ــق الى احملطة  ــاول محتجون قطع الطري ــرة وح البص
ــرب القرنة / واحد وفي  ــة الثامنة في حقل غ النفطي
ــات واملطالبات  ــرف تواصلت االحتجاج النجف االش
ــام وردد املتظاهرون  ــال الع ــراق امل ــة س ــي محاكم ف
ــد ) وفي  ــوار نبقى لالب ــكت بعد .. ث ــات مانس ( هيه
كربالء تظاهر املئات وسط احملافظة للمطالبة بانهاء 
ــرات  ــتور كما تظاهر العش احملاصصة وتعديل الدس
ــة بتجميد عمل  ــة للمطالب ــة الديواني في محافظ
ــي وقت اكد  ــة فيها ف ــس احملافظ ــا ومجل محافظه
ــائر كربالء في تظاهرات احملافظة  ــارك شيوخ عش ش
ــة بتوفير العيش الكرمي وتوفير فرص العمل  للمطالب
ــدين . وفي ساحة التحرير في بغداد  ومالحقة الفاس

ــة  ــس االول اجلمع ــعبية ام ــرات ش ــت تظاه انطلق
ــدين وسراق املال  وطالب املتظاهرون مبحاكمة الفاس
العام وردد من ساحة التحرير الشاعر العراقي ناظم 

السماوي انشودات واهازيج تنتقد السياسيني .
ــاد عالوي ان  ــالف الوطنية اي ــد رئيس ائت ــي وقت اك ف
ــن اجل  ــتمر م ــب ان تس ــن يج ــة املتظاهري انتفاض
ــالوي ان البعض يريد  ــح اوضاع العراق وقال ع تصحي
ترقيع الوضع واالبقاء على الفاسدين ومن يحميهم.

وفي تطور اخر كشفت مصادر مقربة من مكتب رئيس 
ــر بصدد احالة ملفات  ــوزراء حيدر العبادي ان االخي ال
ــة النزاهة للتحقيق في  ــؤوال كبيرا الى هيئ (٥٠) مس
ــاد وسوء ادارة بينهم وزراء ووكالء وزارات  شبهات فس
ــول ان االجراءات املزمع  ــتدركت بالق لكن املصادر اس

ــرا لطبيعة امللفات  ــا قد تأخذ وقتا اطول نظ اتخاذه
ــات تدقيق ومراجعة  ــا تتطلبه من عملي املرفوعة وم

(اقبض من دبش ) .
ــة امس اخلبر  ــت وزارة املالي ــد ذي صلة نف على صعي
ــائل االعالم ومواقع التواصل  الذي تناقلته بعض وس
ــوزراء حيدر العبادي  ــان قيام رئيس ال االجتماعي بش
ــي وزارة املالية  ــرة املوازنة ف ــحب يد مدير عام دائ بس
ــر دقيق  ــر كونه غي ــي اخلب ــا تنف ــوزارة انه ــدت ال واك
ــائل االعالم باخذ  ــر صحيح وانها تطلب من وس وغي
ــن املكتب االعالمي لوزارة املالية  املعلومة الدقيقة م
ــذا اخبار غير دقيقة  ــتمرار مثل هك وانه في حال اس
ستلجأ الوزارة للقضاء من اجل احلد من نشر االخبار 

الكاذبة بحق الوزارة .
ــي تيار  ــف القيادي ف ــي كش ــان السياس ــي الش وف
ــن وجود  ــب الطرفي امس ع ــي حبي ــة الوطن احلكم
ــية  ــرية بني الكتل السياس مباحثات ومفاوضات س
ــكيل  ــج االنتخابات النهائية لتش ــالن نتائ قبيل اع
ــير الى  ــا ان النتائج االولية تش ــر مبين ــة االكب الكتل
ــابقا وقال  ــا اعلن س ــر مع م ــم كبي ــا بحج تطابقه
الطرفي ان مفاوضات تشكيل الكتلة االكبر الترتقي 
ــكيل التحالف  ــتوى التفاهم النهائي لتش الى مس
ــل وكابينته  ــة املقب ــمية رئيس احلكوم ــر وتس االكب

الوزارية حلني حسم النتائج النهائية .
ــرار عبد ذياب  ــد القيادي في حتالف الق ــن جانبه اك م
العجيلي امس اكمال التفاهمات بشان اعالن حتالف 
سني قريبا مرجعا سبب تاجيل االعالن عن التحالف 
ــم نتائج االنتخابات واملتغيرات التي  الى انتظار حس

ستجري في الساحة السياسية . 
ــيخ صالح العبيدي املتحدث  وفي التطورات اكد الش
ــيد مقتدى الصدر  ــار الصدري الس ــم زعيم التي باس
امس ان االخير الينوي الذهاب الى املعارضة لكنه لن 

يرضى باملشاركة في حكومة محاصصة كاشفا عن 
ــروط الـ (٤٠) التي طرحها الصدر  وجود قناعات بالش
مؤخرا واضاف العبيدي ان السيد الصدر يسعى بكل 
ــلوب  ــية بترك االس جهد على حث االطراف السياس
ــلوب  ــات واتباع اس ــكيل احلكوم ــي تش ــابق ف الس

جديد.
ــابق جاسم محمد جعفر  في وقت توقع النائب الس
ــتة  ــة املقبلة بعد س ــار احلكوم ــبت انهي امس الس
ــبب اخلالفات السياسية  ــهر من نيلها الثقة بس اش
احلادة بني الكتل مشيرا الى وجود تنافس بني سائرون 
ــكيل احلكومة املقبلة  ــح لفرض رؤيتهما بتش والفت
مرجحا ان يتم تشكيل احلكومة على اساس التوافق 
وتوزيع النقاط احلكومية على الكتل كما حصل في 

احلكومة احلالية .
ــعودي عن بلوغ ثروة  ــف تقرير س من جانب اخر كش
ــعود بارزاني  ــابق مس ــتان الس ــم كردس ــس اقلي رئي

ــندات  ــه عبارة عن س ــة ان ثروت ــار دوالر مبين (٤٨) ملي
ــركات اجنبية وذكرت صحيفة  وعقارات ورهانات بش
ــزة رقابية  ــر لها ان اجه ــعودية في تقري ــن الس الوط
ــة االموال وتنقلها اكدت ان  دولية معنية برصد حرك
حجم اموال زعماء سياسيني ومسؤولني سابقني في 
ــكل  ــراق بلغت اكثر من (٢٠٠) مليار دوالر على ش الع
ــي دول عربية  ــتثمارات ف ــائلة وعقارات واس اموال س
ــة التغيير  ــان ذي صلة اكدت حرك ــة . في ش واجنبي
ــتان  الكردية امس ان اجلو االنتخابي في اقليم كردس
ــن بنجاح االنتخابات  ــزال ضبابيا وال ميكن التكه ماي
من عدمها مبينة ان التقارير تشير الى ضعف شديد 
ــات برملان  ــراع النتخاب ــى مراكز االقت ــي االقبال عل ف
ــتون فائق ان  ــادي في احلركة بيس ــم وقال القي االقلي
ــتبيانات التي اجريت مؤخرا تشير الى  التقارير واالس

ان نسبة املشاركة ستكون ضئيلة جدا .

كتب محرر الشؤون االقتصادية 
اسهاما منها بدعم مطالب املتظاهرين في كل مدننا العراقية والجل توفير االالف من 
فرص العمل وتشغيل قطاعات واسعة من ابناء هذا الشعب فان البينة اجلديدة تطالب 
احلكومة بالكشف الفوري عن االسباب احلقيقية وراء عدم تشغيل املئات من املعامل 
واملصانع في احملافظات العراقية وخاصة في العمارة والبصرة وغيرها وتدعو كذلك لبيان 
الوطنية  الصناعة  دوران عجلة  وراء عرقلة عدم  التي تقف  والدول  اجلهات واالشخاص 
وقال محرر الشؤون االقتصادية في البينة اجلديدة ان (١٥) سنة مرت منذ سقوط النظام 
خارطة  على  املنتشرة  العراقية  املصانع  مئات  تبقى  ان  املنطق  من  ليس  لكن  البائد 
العراق عاطلة عن العمل وعصية على الدوران والتي هي بامكانها ان تستقطب االالف 
احلياة  اعادة  متعمد  بشكل  يوقف  من  جند  ان  الغريب  من  وانه  العاطلني  من  املؤلفة 
يطالب  االوان الن  ان  انه  االقتصادية  الشؤون  وقال محرر   . العسكري  التصنيع  ملصانع 
متعمد  توقف  من  تعاني  التي  العراقية  الصناعة  تشغيل  اولوية  باعطاء  املتظاهرون 

ومؤامرة مشبوهة .
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كتب اِّـحرر السياسي

المحافظات الوسطى والجنوبية على موعد مع تظاهرات كبرى اليوم .. ومتظاهرو النجف يرددون : ( هيهات ما نسكت بعد .. ثوار نبقى لألبد )

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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مدن عراقية تستعد اليوم لتظاهرات كربى تطالب بسحق رؤوس الفساد 

بغداد / 
ــل عبد اللطيف  ــابق وائ ــف القاضي والنائبُ الس كش
ــوزراء حيدر  ــدرة رئيس ال ــدم ق ــبت ، عن ع ــس الس ، ام
ــي الوقت  ــوارئ ف ــكيل حكومة ط ــى تش ــادي عل العب
ــي  ــادي ف ــاء العب ــف ، إن ”بق ــد اللطي ــال عب احلالي.وق
ــن الفرص  ــده الكثير م ــالمية افق ــوة اإلس ــزب الدع ح
ــول على الوالية  ــة املقبلة واحلص ــكيل احلكوم في تش
ــة الطوارئ من  ــكيل حكوم الثانية“، الفتا إلى إن ”تش
ــتبعد في الوقت  ــم أمريكي أمر مس ــل العبادي بدع قب
ــد  ــة تع ــة الديني ــة املرجعي ــاف إن ”خطب احلالي“.وأض
ــكيل احلكومة املقبلة  ــة للعبادي في تش ضربة قاضي
ــا إن ”أمر حصول  ــول على الوالية الثانية“، مبين واحلص
العبادي على الوالية الثانية وتأييد املرجعية واجلماهير 
ــزب الدعوة خالل  ــحاب من ح ــيكون مرهونا باالنس س

املرحلة املقبلة“.

@âÖb”@7À@Öbj»€a@Z@—Ó�‹€a@Üj«
˘âaÏü@ÚflÏÿy@›Óÿím@Û‹« / بغداد

كشفت النائبة السابقة عن دولة 
ــف ، املوعد  ــة نصي ــون ، عالي القان
ــد والفرز  ــالن نتائج الع ــر إلع األخي
النيابية.وقالت  لالنتخابات  اليدوي 
ــف ، إن ”مفوضية االنتخابات  نصي

ــاة املنتدبني  ــن القض ــكلة م املش
ستباشر بإعالن نتائج العد والفرز 
ــات النيابية خالل  اليدوي لالنتخاب
ــى إن  ــة إل ــل“، الفت ــبوع املقب األس
ــرا كبير  ــهد تغي ــج لن تش ”النتائ
ــة  ــز االنتخابي ــض املراك ــي بع إال ف

ــالد“. وأضافت إن  ــمال الب غرب وش
ــات النيابية  ”إعالن نتائج االنتخاب
ومصادقة احملكمة االحتادية ستغير 
الكثير من التحالفات ورمبا تشهد 
ــات  حتالف ــية  السياس ــة  العملي

جديدة لم تذكر سابقا“، 

ÎÜÓ€a@Ü»€a@wˆbn„@Ê˝«�@7Å˛a@Ü«ÏΩa@—íÿm@—Óñ„

بغداد / 
ــزب الدعوة علي العالق،  ــد القيادي البارز في ح أك
ــدر العبادي  ــس الوزراء حي ــة أن يجمد رئي إمكاني
ــكيل حكومة  ــال تش ــي ح ــزب ف ــه باحل عضويت
ــح حتالف  ــد ان العبادي مرش ــتقلة، فيما أك مس
ــت  احلزب.ونقل ــس  ولي ــوزراء  ال ــة  لرئاس ــر  النص
ــر لها عن  ــط“ في تقري ــرق األوس ــة ”الش صحيف

ــتقيل عن حزب  ــه، إن ”العبادي لن يس العالق قول
ــر وعقيدة،  ــا تاريخ وفك ــالمية؛ ألنه ــوة اإلس الدع
ــرط إذا  ــه باحلزب بش ــد عضويت ــن جتمي لكن ممك
ــة وكل املناصب العليا  ــة احلكومي كانت الكابين
والسيادية والدرجات اخلاصة وغيرها في احلكومة 

املقبلة مستقلة متاماً“.

تتمة ص٣

Ú‹‘néfl@ÚflÏÿy@o‹ÿím@aág@ÒÏ«Ü€bi@ÈnÌÏö«@Ü‡Ø@Ü”@Öbj»€a@Z@÷˝»€a

 بغداد / 
بني النائب السابق رحيم الدراجي ، ان من يعتقد 
ــادي إلى احلكم  ــوزراء حيدر العب ــودة رئيس ال بع
ــاج الى دورة  ــن الواقع ويحت ــددا فهو بعيد ع مج
في احد املراكز االعالمية لقراءة واقع السياسة، 
مبيناً ان االجتماعات االخيرة بني العبادي واالكراد 
ــابقاً.وقال الدراجي ان ”من  تناقض تصريحاته س
ــيعود الى احلكم مرة اخرى  يعتقد ان العبادي س
ــية، ويحتاج  فأنه بعيد عن واقع القراءة السياس

ــي احد املراكز االعالمية  الى دورة لقراءة الواقع ف
ــي تعتقد انها  ــة“، مبينا أن ”االحزاب الت العراقي
مؤهلة لتشكيل احلكومة تسعى الى كسب ود 
بعض االطراف سواء من نفس املكون او املكونات 
ــف ان اللقاءات  ــن املؤس ــاف، أن ”م االخرى“.وأض
ــي) خالية من  ــادي وبارزان ــات (بني العب واملناقش
ــا وتبحث  ــط مصاحله ــرم فق ــم، حيث حتت القي
ــا تذهب الى  ــا وعلى ضوئه ــن كيفية حتقيقه ع

السيطرة على املكاسب املالية“.

نقطة راس سطر ..
@Öbj»€a@ÒÖÏ»i@Ü‘n»Ì@Âfl@Z@ÔuaâÜ€a
ÚÓfl˝«a@ÒâÎÖ@µa@xbn∞@·ÿz‹€ بغداد / 

ــعى  ــيد عمار احلكيم, أنه ال يس ــة الس اكد تيار احلكمة الوطني برئاس
ــة، معتبرا أنه  ــية املقبل ــون بيضة قبان في التحالفات السياس ألن يك
ــار حبيب الطرفي إن ”تيار  ــئ من يعتقد بذلك.وقال القيادي بالتي مخط
احلكمة ومنذ بداية تشكيله قرر ان ينزل لالنتخابات مبفرده دون االئتالف 
مع اي جهة سياسية خلالصه من قيود االخرين وقد حصل على مقاعد 

تكون كبيرة قياسا لباقي الكتل السياسية االخرى منفردة“.

@b‰„a@Ü‘n»Ì@Âfl@¯�´@Z@Ú‡ÿßa
Êbj”@ÚöÓi@ÊÏÿ„@Ê˛@Û»é„

« ترقبوا غدا َّـ (                        ) 
تنشر «البينة اجلديدة» واعتبارا من عددها ليوم غدا االثنني احلوار 

املوسع الذي اجرته صحيفة «الغارديان» البريطانية مع والدة شيخ 
االرهاب «اسامة بن الدن» اسرار وخفايا وحكايات تكشف الول مرة .
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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 / سارة جمال
ــبت، ان احتمالية ترشيح العبادي  ــبق عامر عبد اجلبار، امس الس أكد وزير النقل االس
ــو كان برغبة امريكية. وقال عبد  ــة احتمال ضعيف جداً وال يتحقق حتى ل ــة ثاني لوالي
ــة الثانية وذلك لعدة  ــدة) بأن العبادي مرفوض للوالي ــار في تصريح لـ(البينة اجلدي اجلب
اسباب ومنها فتوى املرجعية (اجملرب ال يجرب) فضالً عن رفض الشارع العراقي للعبادي 
ــف) وانهيار اقتصاد العراق باإلضافة الى رفض األحزاب  ــته املعروفة بالـ(تقش وسياس
ــنطن لو اصرت على هذه الوالية سوف تصطدم  ــية لهذه الوالية. وذكر ان واش السياس
ــية العراقية االخرى ألن العراق  ــارع العراقي واالحزاب السياس باملعارضة من قبل الش
ــهد العراق في (٢٠٢٠) انخفاضا مرعبا في اسعار النفط،  اقتصاده منهار متاماً وسيش
كذلك في سنة (٢٠٢١) يجب على العراق تسديد الديون والفوائد املفروضة عليه لذلك 
ــارية وخبرة اقتصادية لينتشل العراق من  العراق بحاجة الى حاكم ذي كابينة استش

هذا الوضع االقتصادي املزري.

بغداد / البينة الجديدة
ــار احلكمة  ــادي في تي ــني القي ب
ــب الطرفي امس  ــي حبي الوطن
السبت ان محاوالت نائب رئيس 
اجلمهورية اياد عالوي ودعوته الى 
ــكيل حكومة انقاذ وطنية،  تش

ــي العودة الى ما قبل ٢٠٠٣،  يعن
ــب ان يكون  ــداً التوجه يج مؤك
لتصحيح مسار العراق وخدمة 
ــات  بتوجيه ــزام  وااللت ــعبه  ش
ان  ــي  الطرف ــال  وق ــة.  املرجعي
ــة اياد  ــس اجلمهوري ــب رئي ”نائ

ــه غير موضوع  عالوي ليس لدي
ــكيل حكومة انقاذ وطنية،  تش
ــعى العادة العراق الى  حيث يس
ــاف ان ”ما  ــد ٢٠٠٣“. واض ما بع
ــدي نفعا  ــالوي لن يج طرحه ع
ــى  ــراق عل ــيبقى الع ــث س حي

ــع مكوناته  ــو عليه بجمي ما ه
ــب بحقوقها“، مبيناً  التي تطال
ــن  ــى م ــة ال ــراق بحاج ان ”الع
ــه اخلطر ويحل  ينقذه من وضع
ــي  الطرف ــدد  وش ــاكله“.  مش
ــج  ــان بنتائ ــرورة ”االمي ــى ض عل
العملية  ــرام  واحت ــات  االنتخاب
احلكومة  وتشكيل  السياسية 
ــة“، الفتاً  ــن احملاصص ــداً ع بعي
ــية  ”العملية السياس ان  ــى  ال
ــدة عن احملاصصة  لن تكون بعي
ان  ــد  واك  .“٪١٠٠ ــبة  بنس
ــة يجب ان  ــات املرجعي ”توجيه
ــورة بالقرآن  ــق كونها مذك تطب
حني شددت على ان يكون رئيس 
الوزراء قوياً واميناً“، موضحاً ان 
”املواطن العراقي (كرمي) يختلف 
ان  ــن  وميك ــعوب  الش ــن كل  ع
ــتفز  ــرة لكنه اذا اس يصبر لفت
ــب ان يعود لوضعه  فمن الصع
الطبيعي، وهي رسالة للجميع 
ــعب وخاصة  اليجاد حلول للش

احلكومة املقبلة».

بغداد / البينة الجديدة
ــا اية رخصة لهدم  ــبت منحه نفت امانة بغداد امس الس
ــتثمار،  ــدة الراهبات الى قطاع االس ــل ثانوية العقي وحتوي
ــل االجتماعي  ــض مواقع التواص ــدة ان ما تناولته بع مؤك
ــت املديرية ان هناك  ــائل االعالم عار عن الصحة. وقال ووس
ــداد ووزارة الثقافة هيئة  ــة بغ ــتركا بني امان ــيقا مش تنس
ــة في  ــن التراثي ــى االماك ــاظ عل ــار للحف ــياحة واآلث الس
ــواخص  ــيما دور العبادة االثرية بوصفها ش العاصمة الس
ــة ان االمانة لم متنح  ــة مهمة في مدينة بغداد، مبين تراثي
ــع تراثي او دور عبادة ومنها ثانوية  اية رخصة لهدم اي موق
الراهبات. واضافت ان ما مت تداوله في بعض مواقع التواصل 
االجتماعي ووسائل االعالم عار عن الصحة، مشيرة الى ان 
االمانة رفضت طلبات عديدة من الوقف املسيحي لتحويل 
ــواق جتارية  ــقوط الى اس ــان مهدمة وكنائس آيلة للس مب
ــة) او دار عبادة.واكدت املديرية  ــتعمال (كنيس خملالفة االس
انها اتخذت إجراءات مشددة وفقا للقوانني وأنظمة البلدية 
ــوت التراثية الى مبان جتارية  ــق اخملالفني ملنع حتويل البي بح
ــي ملدينة  ــاري واملعماري واجلمال ــى اإلرث احلض ــاً عل حفاظ
بغداد وسعيها اجلاد للحفاظ على هويتها املميزة وتأصيل 
ــية  القيم والعناصر االثرية فيها التي تعد الركيزة األساس

للمحافظة على املباني واملناطق التراثية في العاصمة.

البينة الجديدة / وكاالت
ــة،  مطلع ــية  سياس ــادر  مص ــفت  كش
ــوث  مبع ــالت  تدخ ان  ــي  املاض ــس  اخلمي
ــي  الدول ــف  للتحال ــي  االمريك ــس  الرئي
ــكيل  تش ــف  مل ــي  ف ــورك  ماكغ ــت  بري
ــعل  ــدة قد اش ــة اجلدي ــة العراقي احلكوم
ــي البيوتات  ــيعية ف ــيعية ـ ش ــة ش فتن
ــيعية. وقالت املصادر إن  ــية الش السياس
ــيعية منزعجة  ــية الش ــل السياس الكت
ــكيل  من تدخالت ماكغورك في ملف تش
احلكومة اجلديدة وفرض رؤاه عليها وحتوّل 
ــي،  ــكري إلى سياس ــي عس ــن أمن دوره م

ــورك نقل ملن التقاهم من  مبينة ان ماكغ
القادة السياسيني العراقيني رغبة الرئيس 
ــكيل حكومة عراقية  ــد ترامب بتش دونال
ــع الطوائف في العراق. واكدت  تضم جمي
ــيعية  ــورك يحاول خلق فتنة ش ان ماكغ
ــية  ــيعية بإبالغ قادة الكتل السياس ـ ش
ــنطن الوحيد لرئاسة الوزراء  ان خيار واش
ــدر العبادي، موضحة  لوالية ثانية هو حي
ــية  ــل السياس ــدد الكت ــورك ه ان ماكغ
ــمى بحكومة  ــكيل ما يُسّ العراقية بتش
ــها العبادي  إنقاذ وطني في العراق يترّأس
ــي حال لم يتم التجديد له لوالية ثانية. ف

ــية  ــل السياس ــادر ان الكت ــت املص وبين
ــيعية تقول في اجتماعاتها بالغرف  الش
ــكيل حكومة إنقاذ وطني  اخلاصة ان تش
ــن على  ــن املتمردي ــة انقالب م ــد مبثاب يُعّ
ــية للقضاء  ــتور والعملية السياس الدس
ــدة ان  ــة، مؤك ــة الدميقراطي ــى التجرب عل
ــودة  ــية أوصلت مس ــخصيات سياس ش
ــدد من  ــي إلى ع ــاذ الوطن ــة االنق حكوم
ــفارات الدول األجنبية في بغداد وأولها  س
ــية  ــذا ما دفع كتال سياس االمريكية، وه
شيعية لالجتماع بشكل (سرّي) للتهيؤ 

ملا قد يحصل في االيام القادمة.

بغداد / البينة الجديدة
ــع رئيس جلنة العالقات اخلارجية النيابية  توق
السابق عبد الباري زيباري امس السبت جناح 
ــوريا  ــة العراقية املقبلة في إعادة س احلكوم
ــي, مبينا ان  ــي الطبيع ــى محيطها العرب ال
ــاخنة  ــن اهم امللفات الس ــوري م امللف الس
ــتقرار  للحكومة املقبلة. وقال زيباري إن ”اس
ــوريا الى وضعها  ــورية وإعادة س ــدود الس احل

الطبيعي سيكون من اهم أولويات احلكومة 
املقبلة كونها تنعكس باإليجاب على الوضع 
ــي البالد ما يحتم على  االقتصادي واألمني ف
احلكومة العمل على مساندة سوريا“. وأضاف 
ــوريا وحترير  ــارات املتحققة في س ان ”االنتص
ــي املرحلة  ــتكون دافعا ف ــب املناطق س اغل
املقبلة لالعتراف بعضوية سوريا في جامعة 
ــرعية احلكومة فيها دون  الدول العربية وبش

ــداث“.  ــرى من أح ــى املاضي وما ج ــر ال النظ
ــخر جهده  ــراق سيس ــاري أن ”الع ــد زيب وأك
ــي خالل املرحلة املقبلة بالتعاون  الدبلوماس
ــة“، مبينا أن  ــل ازمة املنطق ــع دوال أخرى حل م
ــكل متكرر اعادة  ”وزارة اخلارجية طرحت بش
ــوريا لعضوية اجلامعة العربية، فضال عن  س
ــدول العربية اال  ــادة العالقات مع جميع ال اع

أنها رفضت من بعض الدول اخلليجية“.

بغداد / البينة الجديدة
ــان  ــة العليا حلقوق االنس ــت املفوضي اعلن
امس السبت عن وصول وفد من خلية االزمة 
ــة التظاهرات في محافظة  املكلفة مبتابع
ــيراً الى ان الوفد التقى مبمثلي  كربالء، مش
املتظاهرين والتنسيقيات وابدى استعداده 
ــد  وتهدي ــال  اعتق ــأن  بش ــق  حتقي ــح  بفت
ــر بيان للمفوضية أن ”وفد  املتظاهرين. وذك

املفوضية على استعداد للتحقق باملزاعم 
ــان االعتقاالت والتهديدات التي  الواردة بش
ــالل زيارة  ــك من خ ــن وذل ــت املتظاهري طال
ــتئناف وقيادة الشرطة، فيما  ــة االس رئاس
ــات احلكومية بالتكفل بعالج  طالبت اجله
ــراق اذا  ــارج الع ــلميني خ ــن الس املتظاهري
ــك“. واضاف البيان ان ”الوفد متثل  تطلب ذل
ــف العطواني  ــوض زيدان خل ــكل من املف ب

ــة الى مدير  ــن احللفي اضاف واملفوض د.فات
ــة ومدير مكتب  ــم الرصد في املفوضي قس
ــى ان ”الوفد  ــان ال ــار البي ــة“. واش احملافظ
ــتمع الى املتظاهرين ووثق اهم املطالب  اس
ــني ملف اخلدمات  التي تقدموا بها كتحس
ــقاط  وتوفير فرص العمل باالضافة الى اس
ــن قبل اجلهات  ــم املوجهة بحقهم م الته

احلكومية في احملافظة“.
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ــوات  ــناد الق ــاع واس ــر الدف ــد وزي فوضــى .. اك
ــر حامتي، امس  ــة العميد أمي ــلحة اإليراني املس
ــبت، ان اميركا وحلفاءها رصدوا ٥٠٠ مليار  الس
ــي املنطقة وزعزعة االمن  دوالر الثارة الفوضى ف
ــدا من  ــر حامتي خالل لقائه حش ــي ايران. وذك ف
ــهداء مرحلة الدفاع املقدس واملدافعني  اسر ش
ــدى دول املنطقة  ــة، ان ”اح ــن املراقد املقدس ع
ــارة الفوضى في ايران  ــت ١٣٧ مليار دوالر الث ــت بأنها انفق اعترف

ودعم اجلماعات االرهابية في العراق وسوريا».
استبدال .. جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، امس السبت, 
ــتبدال مدخراتهم من  ــه املواطنني إلى اس دعوت
الدوالر بالليرة التركية إلنقاذ األخيرة من االنهيار 
الذي تشهده.ونقلت صحيفة ”الزمان“ التركية 
ــه, إن ”تركيا حققت  ــن أردوغان قول في تقرير ع
ــبة ٧٫٤٪، وأصبحنا نحتل املرتبة  معدل منو بنس
األولى على مستوى العالم في النمو االقتصادي.
وأضاف أن تركيا لن تتراجع عن اقتصاد السوق. 

ــي بريطانيا  ــفير االفغاني ف تدريــب .. اكد الس
سعيد جواد، امس السبت ، أن عناصر ”داعش“ 
ــمى  ــتان بعد انهيار ما يس انتقلوا الى افغانس
ــوريا، مبينا أن عددا من  ــة في العراق وس باخلالف
ــن مع اجملاميع  ــني البريطانيني متواجدي االرهابي
التي تتدرب في املنطقة احلدودية بني افغانستان 
ــل“  ــي مي ــة ”الديل ــتان.ونقلت صحيف وباكس
ــكلون  البريطانية في مقابلة عن جواد قوله إن ”االرهابيني ال يش

تهديدا على بالدنا فقط بل يشكلون تهديدا على بريطانيا».
فضائح .. يواجه الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، تهديدات بإثارة 
دعاوى قضائية ضده، على خلفية كشف ضخ 
ــعودية خالل زيارة سابقة لولي العهد  أموال س
ــلمان إلى نيويورك، في  السعودي محمد بن س
ــنطن  فندق ميلكه ترامب.وقالت صحيفة ”واش
بوست“ إنها حصلت على رسالة صادرة بتاريخ 
١٥ ايار املاضي، تظهر أن إيرادات الفندق ارتفعت 

بنسبة ١٣٪ في األشهر الثالثة األولى.

ــتولت بحرية االحتالل الصهيوني،  بحرية .. اس
ــفينة احلرية التي أبحرت  امس السبت على س
ــار البحري عن  ــر احلص ــا من أجل كس من أوروب
قطاع غزة.وقالت اللجنة الدولية لكسر احلصار 
ــفينة احلرية  عن غزة: إن االتصال انقطع مع س
ــفينة  منتصف الليلة املاضية حيث كانت الس

على بعد أقل من ٤٠ ميالً بحرياً عن غزة.
ــلفا كير إنه سيسافر  ــودان س اتفاق .. قال رئيس جنوب الس
ــني احلكومة  ــالم اجلديد ب ــاق الس ــع اتف ــوم لتوقي ــى اخلرط إل
وجماعة التمرد وسط مراسم تقام غدا.وأضاف كير في مؤمتر 
ــه يعتقد أن  ــي العاصمة جوبا، أن ــي ف صحف
ــني احلكومة وجماعة  ــالم اجلديد ب اتفاق الس
ــالد لن ينهار ألنه لم  ــية في الب التمرد الرئيس
ــابقة.  ــى الطرفني مثل اتفاقات س يُفرض عل
ومن املقرر أن يحضر املراسم أيضا ريك مشار 
ــودان  ــعبية لتحرير الس ــة الش ــم احلرك زعي

املعارضة.

بغداد / البينة الجديدة
ــبت ان اميركا  اكد عضو حتالف الفتح فالح اخلزعلي امس الس
ــد ثابتة  ــاء قواع ــعى النش ــى التحتية للعراق وتس ــرت البن دم
ــز ان «االحتالل  ــي تصريح متلف ــالد. وقال اخلزعلي ف ــا في الب له
االميركي للعراق منذ عام ٢٠٠٣ تسبب بتخريب البنية التحتية 
ــعى اليوم الى  ــي البالد“. واضاف ان «اميركا تس واالجتماعية ف
ــراق والعودة مجددا عبر بناء قواعد ثابتة  تعزيز تواجدها في الع
في مختلف احملافظات». وبني ان «اغلب احملافظات تعاني ضعف 
ــع املواطن  ــة باخلدمات مادف ــة املتعلق ــة وخاص ــى التحتي البن
العراقي الى اخلروج بتظاهرات للمطالبة بتحسينها وتطويرها 

مبا ينسجم مع متطلبات املرحلة».

بغداد / البينة الجديدة
أكدت النائبة السابقة عن كتلة األحرار النيابية زينب السهالني 
ــاد عالوي  ــس اجلمهورية إي ــب رئي ــوات نائ ــبت أن دع ــس الس ام
بتشكيل حكومة اإلنقاذ الوطني تقف خلفها جهات خارجية. 
وقالت السهالني إن ”دعوات عالوي تقف خلفها جهات خارجية 
تسعى إلى تعطيل الدستور وضرب العملية السياسية ، فضال 
ــكيل  ــات النيابية“، الفتة إلى إن ”تش ــن إلغاء نتائج االنتخاب ع
ــبب بعودة الدكتاتورية والتفرد بالقرار“.  حكومة اإلنقاذ ستتس
ــتور وللقانون في  ــت إن ”حكومة اإلنقاذ تعد خرقا للدس وأضاف
ــة إن ”تطبيقها مخالف ملا  ــلطة“، مبين ــلمي للس التبادل الس
ــكيل احلكومة املقبلة». وكان  دعت إليه املرجعية الدينية بتش
ــس املاضي،  ــد جدد اخلمي ــة اياد عالوي ق ــالف الوطني ــم ائت زعي
ــي بعد ان دعا إليها في  ــكيل حكومة إنقاذ وطن مطالباته بتش

وقت سابق وتراجع عن دعواته.

بغداد / البينة الجديدة
ــأن الرسوم  ــبت بيانا بش اصدرت مديرية املرور العامة امس الس
ــا بينت ان  ــة الدولة، فيم ــة لصالح خزين ــتحصلة كجباي املس
ــوم. وقالت  املديرية ووزارة الداخلية ال دخل لها بوضع هذه الرس
ــل ان مديرية املرور  ــني في ادعاءً باط ــر احد املغرض املديرية ، نش
ــوم  ــها مدير املرور العام من تضع مبالغ الرس العامة وعلى رأس
ــتحصلة كجباية لصالح خزينة الدولة. واضافت املديرية،  املس
ــرور العامة وال مدير  ــار عن الصحة وال دخل ملديرية امل أن اخلبر ع
ــوم مبالغ أو  ــرم وال وزارة الداخلية ان تضع رس ــام احملت ــرور الع امل
زيادتها، إمنا هناك تشريع من مجلس النواب املوقر أو وزارة املالية 

هي من حتدد الرسوم واملبالغ.

بغداد / البينة الجديدة
ــابق عامر الفايز امس  اكد القيادي في حتالف الفتح النائب الس
ــخيص رئيس  ــة واقليمية في تش ــات دولي ــبت بوجود رغب الس
ــس الوزراء  ــمية رئي ــددا على أن قرار تس ــة املقبلة، مش احلكوم
ــية مبا  ــال الفايز إن ”الكتل السياس ــيكون عراقيا.وق املقبل س
ــمية رئيس  ــى ان يكون قرار تس ــح عازمة عل ــا حتالف الفت فيه
ــماح  ــرارا عراقيا دون الس ــات ق ــة املقبل وبقية الرئاس احلكوم
ــز، ان ”الرغبات الدولية  ــل اي جهة خارجية“.واضاف الفاي لتدخ
ــمح  واالقليمية موجودة وال ننكرها, لكننا في ذات الوقت ال نس

ان تتطور هذه الرغبات الى فرض ارادة».

ميسان / البينة الجديدة
ــبت عن مجريات  ــان امس الس ــف مجلس محافظة ميس كش
زيارة احملافظ علي دواي إلى العاصمة بغداد، فيما بني أن احلكومة 
ــة للمحافظة خالل األيام  ــر بإطالق التخصيصات املالي ستباش
ــر نعمة، إن ”داوي وصل امس إلى  املقبلة.وقال عضو اجمللس، ياس
ــة  ــة بغداد لغرض االجتماع مع وزارة التخطيط ملناقش العاصم
إطالق التخصيصات املالية والبترودالر حملافظة ميسان“. الفتا إلى 
إن ”الدرجات الوظيفية سيبحث فيها خالل اجتماع اجمللس يوم 
ــبوع املقبل مع الدوائر اخلدمية ملناقشة حركة  الثالثاء من األس
املالك في دوائر احملافظة“. وأضاف إن ”احلكومة االحتادية ستباشر 
بإطالق التخصيصات املالية خالل األيام املقبلة حملافظة ميسان 

وعدد من احملافظات األخرى إلكمال املشاريع املتوقفة».
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بغداد / البينة اجلديدة
كشفت النائبة السابقة جميلة العبيدي، امس السبت، عن خالفات سياسية 
إن  بينت  فيما  البرملان،  رئاسة  منصب  تسمية  حول  السنية  الكتل  داخل 
إن   ، العبيدي  نهائي.وقالت  اتفاق  إلى  تتوصل  لم  عمان  في  األخيرة  اللقاءات 
”جميع الكتل السنية لم تتوصل إلى اتفاق نهائي حول تسمية منصب رئاسة 
عمان  األردنية  العاصمة  في  األخيرة  ”اللقاءات  إن  إلى  الفتة  القادمة“،  البرملان 
الكتل السنية حول طرح أسماء املرشحني لتولي  شهدت خالفات كبيرة بني 
منصب رئاسة البرملان“.وأضافت إن ”جميع األسماء التي طرحت لتولي منصب 
رئاسة البرملان لم حتصل على توافق بني الكتل السنية لغاية االن“، مبينة إن 
خالل  السيادية  املناصب  تقسيم  مناقشة  على  ستقتصر  املقبلة  ”اللقاءات 

احلكومة املقبلة مع األحزاب الفائزة“.

بغداد / البينة اجلديدة
جدد زعيم ائتالف الوطنية اياد عالوي، مطالباته بتشكيل حكومة إنقاذ وطني بعد ان دعا إليها في 
ــابق وتراجع عن دعواته.وقال عالوي ، إن ”العراق مير بظروف خطيرة مع ما أعقب االنتخابات  وقت س
ــتغالل قوى التطرف واإلرهاب لتلك الظروف“.وأضاف ”ادعو  النيابية األخيرة من تراجع وفوضى، واس
ــالح األوضاع وترتيب بنية العملية  ــية للتكاتف وتبني منهج التكامل إلص جميع القوى السياس
ــابق على مواقع السلطة، التي تفقد  ــات الدولة بدالً عن التس ــية الكفيلة ببناء مؤسس السياس
ــل والتفكير االن يجب ان يتركز  ــود الفوضى“.وأوضح ان ”العم قيمتها عندما يتراجع القانون وتس
على دعم مؤسسات السلطة واإلعداد حلكومة إنقاذ وطني ال ترشح نفسها لالنتخابات القادمة، 
ــداء الذي يجب  ــرةً ان ”العراق كبش الف ــس وتتصارع“، معتب ــالت الدول التي تتناف ــداً عن تدخ بعي
ــعبه الكرمي“.وتابع عالوي ان ”اجلميع اليوم  ــتحواذ على قيمه وهويته ودماء أبناء ش النزاع فيه لالس
ــدوء والتحلي بروح  ــائرية واجلهوية والركون الى اله ــية والعش ــون بترك الطائفية السياس مطالب
ــكيل هكذا حكومة مؤقتة، تعمل على تطبيع األوضاع وحتقيق األمن  ــؤولية والعمل على تش املس

وإجراء انتخابات نزيهة وشفافة خالل فترة معقولة، وقبل فوات االوان“.
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بغداد / البينة اجلديدة
ــابق، عبد  ــد النائب الس اك
ــس  ام ــمري  الش ــم  الرحي
ــات  توجيه ان  ــبت  الس
املرجعية ستلتزم بها الكتل 
واالحزاب السياسية وتصب 
في مصلحة الشعب، حيث 
التوجيهات  ــك  تل ــت  تفوق
ــل االميركي في  على التدخ
السياسية  اخلارطة  ــم  رس
ــال  املقبلة.وق ــة  للحكوم
ــات  ”توجيه ان  ــمري  الش
املرجعية وخاصة مبا يتعلق 
العملية  ــار  مس بتصحيح 
ــية وتقدمي اخلدمة  السياس
ــعب وعملية االصالح،  للش
كانت واضحة، حيث وصلت 
ــيني  ــالة الى السياس الرس
واحمللية“. احلالية  واحلكومة 

ــى  ــركا عل ــاف ان ”امي واض
ــي  ف ــا  ــن وجوده م ــم  الرغ
ــي  ف ــا  وتدخله ــة  املنطق

ــي، لكنها ال  ــأن العراق الش
ــر طبيعة  ــتطيع ان تغي تس
ــن  م ــم  الرغ ــى  عل ــوار،  احل
ــة  العملي ــي  ف ــا  تغلغله
ــن  ل ــا  انه اال  ــية،  السياس
ــيني  تفلح في جر السياس
ــات  توجيه ــن  ع ــداً  بعي
ــح ان ”قوة  املرجعية“.واوض
ــا  وتوجيهاته ــة  املرجعي
التدخالت  ــن  اقوى بكثير م
اجلميع  ان  االميركية، حيث 
ــات  التوجيه ــذه  به ــزم  يلت
ويعمل مبوجبها على الرغم 
ــة  ــالت االميركي ــن التدخ م
ــان العراقي“.واشار  في الش
ــركا في  ــى ان ”تدخل امي ال
السياسة العراقية واضحا 
ــث عملت على  للعيان، حي
ــني مختلف  ــد لقاءات ب عق
ــاط السياسية بغية  االوس
ــات النظر بني  ــب وجه تقري

الفرقاء“.

(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
ــد  ــني مؤي ــني العراقي ــب الصحفي ــد نقي أك
ــة العمل  ــبت على أهمي ــي امس الس الالم
ــل الصحفي واإلعالمي  ــاء بواقع العم لالرتق

في محافظة صالح الدين.
ــد اجتماعا  ــي عق ــة إن الالم ــت النقاب وقال
ــة اإلدارية  ــعا مع رئيس وأعضاء الهيئ موس
ــالح الدين  ــي محافظة ص ــرع النقابة ف لف
ــات اإلعالمية العاملة في  ــاء املؤسس ورؤس
ــى أهمية  ــه أكد عل ــة أن ــة، موضح احملافظ
ــل الصحفي  ــع العم ــاء بواق ــل لالرتق العم

واإلعالمي في صالح الدين.
ــى ضرورة  ــب البيان، عل ــدد الالمي، حس وش
ــه  ــذي تنتهج ــي ال ــور التقن ــة التط مواكب
ــف دول العالم في  ــائل اإلعالم في مختل وس
ــة تعزيز مفاهيم  ــل الصورة واخلبر، وأهمي نق
الدميقراطية وحرية الرأي والتعبير والتعايش 
ــراق، داعيا الى  ــي في الع ــلمي واجملتمع الس
اعتماد املهنية واحلرص على أخالقيات العمل 
املهني في التناول اإلعالمي ومبا يضمن الدقة 

واملوضوعية في نقل اإلحداث.
ــني  ــب الصحفي ــة، أن نقي ــت النقاب واضاف

ــات وأفكار  ــى مالحظات ومقترح ــتمع إل اس
ــأنها تطوير  ــور، والتي من ش ــدد من احلض ع
ــيابية في  ــق انس ــة وخل ــرع النقاب ــل ف عم
ــي احملافظة،  ــات اإلعالمية ف ــل املؤسس عم
ــس وأعضاء الهيئة  ه رئي ــيرة الى أنه وجّ مش
ــة لفرع النقابة باقامة دورات تطويرية  اإلداري
ــني واإلعالميني العاملني  وتدريبية للصحفي

ــة،  والصحفي ــة  اإلعالمي ــات  املؤسس ــي  ف
بالتنسيق مع املركز العام، ومبا يكفل االرتقاء 
مبستوى املؤسسات اإلعالمية وأداء أعضائها 
ــاكل  ــة وتذليل بعض املش ــال عن معاجل فض
ــي تعتري  ــة الت ــة واإلداري ــات املهني واملعوق
ــل وحركة  ــهيل عم ــل فرع النقابة وتس عم

الصحفيني واإلعالميني في احملافظة.

bË‰«@…uaämÎ@b‘ibç@bËÓ€a@b«Ö@Êa@Ü»i@?üÏ€a@áb‘„¸a@ÚflÏÿy@›Óÿíni@Èj€b�fl@ÖÜØ@Î˝«
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تتمة ص١

 بغداد / البينة اجلديدة
كشف حتالف القرار, امس السبت, 
ــوى  للق ــحني  املرش ــماء  أس ــن  ع
ــس  ــس مجل ــب رئي ــنية ملنص الس
ــامة  ــا ان أس ــل, مبين ــواب املقب الن
ــنم  ــي هو االوفر حظا لتس النجيف
ــليم  ــال اخفاق س ــب في ح املنص
ــى مقعد  ــي احلصول عل ــوري ف اجلب

نيابي.
ــد  عب ــف  بالتحال ــادي  القي ــال  وق
ــنية  ــمية ذياب العجيلي إن ”القوى الس ــب بتس ــا ترغ ــع كتله ــامة بجمي ــة أس ــس اجلمهوري ــب رئي نائ

ــة البرملان  ــي ملنصب رئاس النجيف
املقبلة بسبب خبرته السابقة في 

إدارة مجلس النواب“.
وأضاف العجيلي، أن ”سليم اجلبوري 
ــل املنصب في  ــر حظا لني هو األوف
حال حصوله على مقعد نيابي في 
ــد والفرز اليدوي وبخالفه  نتائج الع
ــمية النجيفي للمنصب“،  يتم تس
مبينا أن ”بعض األشخاص يرغبون 
ــم اقل  ــان اال أنه ــة البرمل في رئاس

حظا من اجلبوري والنجيفي“.

بغداد / البينة اجلديدة
ــدف  اله ــز  مرك ــس  رئي ــذر  ح
ــتراتيجية  االس ــات  للدراس
ــن أن اميركا  ــم الكندي، م هاش
ــرائيلي يخططان  واملوساد االس
للسيطرة على العراق واملنطقة 
ــوار انطالقا  ــتهداف دول اجل واس
ــتان، مؤكدا أن  ــن إقليم كردس م
ــتان جاء بعد  اللجوء الى كردس
الهزمية االميركية على يد محور 

املقاومة في العراق.
وقال الكندي إن ”اميركا خططت 
ــراق ان تتواجد  ــالل الع منذ احت
ــل وجتعل منه  ــكل كام فيه بش
ــرة الدارة نفوذها في  ــدة كبي قاع
ــى ان تكون  ــة، وركزت عل املنطق
هذه القاعدة ملواجهة اجلمهورية 
االسالمية التي شخصتها بانها 

العدو االول لها“.
ــلت  فش ــركا  ”امي ان  ــاف  واض
بالتواجد بشكل دائم في العراق، 
بفعل ضربات املقامة االسالمية، 
بعد ان احتلت ٨٠ بلداً في العالم 
اال في العراق، عندما اخرجوا لم 
ــم“، مبينا  ــد له ــى اي قواع تبق
ــة  ــعر اهمي ــركا تستش أن ”امي
ــه، مما دفعها على  العراق وموقع
ايجاد قاعدة بديلة في كردستان 
ــى امور  ــذا ذهبت ال ــراق، وله الع
ــة  ــة مجموع ــا اقام ــدة ومنه ع
ــيس  ــتان وتأس قواعد في كردس
ــر في  ــد االكب ــا تع ــة له قنصلي

العالم“.
ــة  أن ”وظيف ــدي،  الكن ــح  واوض
التواجد االميركي في كردستان 
ــاد  املوس ــع  م ــاون  بالتع ــاء  ج

االسرائيلي واخملابرات السعودية 
ــة  ادام ــل  اج ــن  م ــة،  واالماراتي
ــى  عل ــرات  واملؤام ــالت  التدخ
ــالمية، خاصة  ــة االس اجلمهوري
ــد ان عمليات  ــات تؤك ان املعلوم
ــق  بح ــت  حدث ــي  الت ــال  االغتي
ــني انطلقت  ــاء نووين ايراني علم
ــود عناصر  ــتان بوج ــن كردس م
ــرائيلية  اميركية اس مخابراتية 

مت الكشف عنها فيما بعد“.
واكد ان ”اخملطط االميركي يهدف 
ــي اجملتمع  ــرخ ف ــاد ش ــى ايج ال
االيراني من خالل ادامة العقوبات 
ــك  وحتري ــة  االقتصادي ــرب  واحل
ــالل التظاهرات،  املؤامرات من خ
ــا كانت تدار عن طريق غرف  كله
ــتان باشراف  عمليات من كردس
ــاد،  ــكان ومن املوس ــاط امري ضب

ــن محطة  ــوم هناك اكثر م والي
استخبارية في كردستان“.

ــعى  ”املس أن  ــدي،  الكن ــني  وب
القدمي اجلديد من قبل االميركان، 
ــرائيل  ــتان اس ــون كردس الن تك
اخملابراتي  ــتوى  املس ــى  ثانية عل
زرع  ــالل  خ ــن  م ــي  املعلومات
ــن مراكز  ــر م ــدد الكبي ــذا الع ه
ــي  االساس ــر  واالم ــس،  التجس
ــى ايران  ــه ال ــر موج ان كان االم
ــتوى  فأنه يضر بالعراق على مس
ــتور الذي ينص  العالقات والدس
ــراق محطة  ــى ان اليكون الع عل
ــد الدول  ــالق واالعتداء ض لالنط
ــتوى  ــرى، كما انه يضر مبس االخ
ــتان  ــن كردس ــون ان ام ــن ك االم

مخترق“.

@÷aä»€a@Û‹«@Òä�Óé‹€@¡�•@b◊7fla@Z@Ü‰ÿ€a
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بغداد / البينة اجلديدة
علي   ، السابق  النائب  كشف 
البديري ، عن حتركات ممثل ترامب 
بريت ماكغورك لتسمية مناصب 
الرئاسات الثالث مع رئيس البرملان 
واحلزبني  اجلبوري  سليم  السابق 
كردستان  إقليم  في  احلاكمني 

الدميقراطي واالحتاد.
”اللقاءات  إن  البديري  وقال 
بني  أجريت  التي  األخيرة 
والدميقراطي  واجلبوري  ماكغورك 
واالحتاد حصلت ملناقشة مناصب 
اإلرادة  وفرض  الثالث  الرئاسات 
األمريكية على القرار احلكومي“، 

بدأت  ”واشنطن  إن  إلى  الفتا 
الشأن  في  للتدخل  بالتحرك 
إعالن  قرب  مع  تزامنا  السياسي 
قبل  من  االنتخابات  نتائج 
القضاة  من  املشكلة  املفوضية 

املنتدبني“.
وأضاف إن ”واشنطن حتاول حتقيق 
شخصيات  خالل  من  أهدفها 
دعمها  حتاول  التي  سياسية 
لتولي مناصب سيادية“، مبينا إن 
”اجلبوري والكرد ناقشوا مع ممثل 
املقبلة  احلكومة  ترامب تشكيل 
السياسية  التحالفات  وطبيعة 

والعودة إلى احملاصصة“.

@@Öäÿ€aÎ@âÏj¶bi@kflaäm@›ræ@ıb‘€@Z@äÌÜj€a
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 بيروت / وكاالت / البينة اجلديدة
مصارف  جمعية  رئيس  كشف 
أنه   ، طربيه  جوزيف  لبنان 
تعود  عراقية  ودائع  حتويل  جرى 
البنك املركزي  إلى  للنظام املقبور 
حساب  في  األمريكي،  الفيدرالي 
وذلك  العراقي،  املركزي  البنك 
العسكرية  السلطات  باشراف 
والقانونية وباشراف البنك املركزي 
اللبناني. ونقلت صحيفة ”النهار“ 
مؤمتر  جوزيف  عن  السعودية 
صحفي قوله، أن ”العالقات املالية 
بني لبنان والعراق قدمية، وكان ثمة 
ودائع في النظام املصرفي اللبناني 
املركزي  البنك  من  خصوصا 
العراقي، وبعد سقوط نظام صدام 
الودائع  هذه  حتويل  جرى  حسني 
الفيدرالي  املركزي  البنك  إلى 
البنك  حساب  في  األمريكي 
بإشراف  وذلك  العراقي،  املركزي 
والقانونية  العسكرية  السلطات 

اللبناني“.وحتدث  املركزي  والبنك 
سماه  عذما  اللبناني  املسؤول 
تستهدف  افتراء“  ”حمالت 
القطاع املصرفي اللبناني وخاصة 
في  العاملة  املصارف  فروع  بعض 
احلمالت  هذه  أن  مبينا  العراق“، 
في  البلبلة  من  نوعا  ”أحدثت 
اجلهود  أن  غير  املواطنني،  نفوس 
املشتركة التي قامت بها األجهزة 
ة في لبنان والعراق،  األمنية اخملتصّ
من  شبكة  عن  الكشف  الى  أدّت 
ومروّجي  اإلحتيال  أعمال  مرتكبي 
بهدف  قة  وامللفّ الكاذبة  األخبار 
االبتزاز والنيل من سمعة قطاعنا 
لبناني  مصدر  املصرفي“.وكشف 
للصحيفة السعودية، عن وصول 
قبل  بيروت  إلى  عراقيني  أشخاص 
مستندات  حاملني  وهم  يومني، 
 ٤٠٠ وجود  تثبت  إنها  يقولون 
مليون دوالر عائدة لهم في مصارف 

لبنانية.

@Ÿ‰j€a@µg@o€Ïy@‚aÜï@fiaÏflc@Z@Êb‰j€
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وأضاف، أن ”من حق مقتدى الصدر طرح رؤيته في شروط اختيار رئيس الوزراء، 
وهو رأي قابل للحوار»، مبيناً أن «العبادي مرشح النصر لرئاسة الوزراء وليس 

مرشحاً حلزب الدعوة“.
ــتان  ــادي ورئيس حكومة إقليم كردس ــى أن «مباحثات العب ــت العالق إل ولف
ــأن  نيجيرفان بارزاني لم تتطرق إلى حتالفات، لكن حصل حوار وتفاهمات بش
ــكيل الكتلة األكبر، ومن يقول إن محافظة كركوك ستكون ثمناً لوالية  تش

العبادي الثانية فهو أمر مبالغ فيه».
ــتور والقانون،  ــة أو جتاوز على الدس ــد صفقات حتت الطاول ــد أنه ”ال توج وأك
وزمن الصفقات السياسية قد ولى بسبب ضغط الشارع ومبادئنا في ائتالق 

النصر“.

البصرة / البينة اجلديدة
محافظة  مجلس  دعا 
السبت,  امس  البصرة, 
االحتادية  احلكومة 
املالية  بتعهداتها  باإليفاء 
ان  مبينا   , للمحافظة 

ديوان  سلمت  احلكومة 
دينار  مليار   ٩٧ احملافظة 
األقاليم  تنمية  أموال  من 
اصل  من  والبترودوالر 
املوازنة. ضمن  مليار   ٢٣٨

نشأت  اجمللس  عضو  وقال 

”احلكومة  إن  املنصوري 
أموال  بصرف  وعدت 
إضافية النشاء ٧ محطات 
باإلضافة  املياه  لتحلية 
الى محطات توليد الطاقة 
لم  أنها  اال  الكهربائية 

تنفذ لغاية االن ”.
أن  املنصوري،  وأضاف 
بغداد  تطالب  ”البصرة 
دينار  تريليون   ٤ بتسديد 
ضمن مبالغ البترو دوالر اال 
مليار   ٢٣٨ خصصت  انها 
موازنة  خالل  فقط  دينار 
العام احلالي أرسلت منها 
لديوان  دينار  مليار   ٩٧

احملافظة“.
 

وكاالت / البينة اجلديدة
جورنال  ديجيتال  صحيفة  كشفت 
االمريكية  امس السبت  ان الواليات 
ضربة   ٥٢٩ حوالي  شنت  املتحدة 
جوية منذ آيار وحتى نهاية شهر متوز 
من عام ٢٠١٨.وذكرت الصحيفة ، أن 
في  كانت  اجلوية  الضربات  ”معظم 
البوكمال  معبر  من  محيط  منطقة 
حيث  وسوريا  العراق  بني  احلدودي 
 ٣٦٥ حوالي  املتحدة  الواليات  نفذت 
البوكمال  منطقة  في  جوية  ضربة 
من  باملائة   ٧٠ نسبة  ميثل  ما  وهو 
أن  اجلوية“.واضافت  الضربات 
في  جرت  أخرى  جوية  ”ضربات 
منطقة الشدادي حيث بلغ مجموع 
خالل  ضربة   ١٢٦ حوالي  الضربات 

فيما  املاضي  وحزيران  ايار  شهري 
جوية  ضربة   ٧٤ حوالي  تنفيذ  مت 
اخرى في مواقع مختلفة في العراق 
وسوريا“.ولم تكشف الصحيفة عن 
املدنيني  صفوف  بني  اإلصابات  أعداد 
نتيجة عمليات القصف فيما أشارت 
بالقرب  العراقية  القوات  تقدم  الى 

داعش  أعضاء  هروب  ملنع  احلدود  من 
من سوريا إلى العراق.واقر ما يسمى 
الواليات  بقيادة  الدولي  بالتحالف 
في  املدنيني  مئات  بقتل  املتحدة 
العراق وسوريا خالل الضربات اجلوية 
املناطق  في  خصوصا   ، نفذها  التي 

احلدودية الرابطة بني البلدين.
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ــق االمور  ــر توجد صعوبة وبعدها تتس ــي بداية كل ام     ف
ــكان حتى تألف الصعاب  ــهولة مب وتتضح وتصبح من الس
ومتخر عباب االيام على الرغم من اخليبات املتالحقة . هكذا 
هي ايام الفرد العراقي الذي اصبح ال يفرق بني البيض االحمر 
ــاج القادم  ــعار الدج ــر نتيجة الرتفاع اس ــض االصف والبي
ــاج (املقلي)  ــة من الدج ــث مت رصد مجموع ــن اخلارج حي م
ــدوث . هروب الدجاج  ــابقة تعد نادرة احل ــى احلدود في س عل
ــمان وقوافل الطيور حتى اصبح  ــبقه هروب اخلراف الس س
ــعب من  ــلحة الدمار املتمثلة بهروب الش البلد عرضة الس
الواقع احلقيقي املزمع عقده مع مقررات هلنسكي بزعامة 
ــده  الديك االصفر املدعو (طرمبة) . الدعش موجود على اش
ــتطيلة التي  ــورة خاصة بعد الثقوب املس ــى آثارنا بص وعل
احدثها التقشف بقمصان و(دشاديش) الناس وبناطيلهم 

ــي التعرف لها لونا  الت
ــش  ــة الدع ــي بداي . ف
االسبوعي قرأنا اخبارا 
ــاك كبير  ــرة بارتب كثي
ــة  بني الناس والساس
ــروا  يفك ــم  ل ــذي  ال
يفرحون  ــاذا  مب ــدا  جي
بدايات  في  ــعبهم  ش
ــة  املنصرم ــابيع  االس
ــأل  فال من أحد سيس
ــبوع  االس ــذا  ه ــن  ع
ــابقه  ــذي يعد كس ال

ــبوع  ــدم املباالة . الفرق الوحيد هو ان هذا االس من حيث ع
ــدارة عالية  ــل محله وبج ــلع) متوز ليح ــة آب الذي (ش بداي
ــلعت) عقولنا بدال من  ــرارة (آبيّة) جدا وقد (ش ــات احل فدرج
ــامير احلديدية الصدئة فماذا نحن فاعلون ؟ املاطورات  املس
لم تعد تستجيب لنا إال باجللبة والصوت الفظيع فصنابير 
ــآكل حيث ال ماء يروي الظمأ وال ضوء يرجى  املياه بدأت بالت
ــج االنتخابات فعن  ــدث البعض عن نتائ ــن كهرباء . يتح م
ــات حقيقية  ــرت انتخاب ــل ج ــون ؟ ه ــات يتحدث اي انتخاب
ــق التي قرأنا  ــن يفرز واين الصنادي ــراق ؟ من يعد وم في الع
ــعب  ــعب وحكومة أم ش على روحها الفاحتة ؟ هل نحن ش
ــة  ــة العراقية من سياس ــال حكومة ؟ اين موقع السياس ب
ــي كل مكان وزمان  ــر ؟ الدعش ف ــم املتحضر واحملتض العال
ــيقضي على سياسة الدعش فله  وهكذا هو يومنا فمن س

االجر والثواب.

Ô«Ïjç¸a@ì«Ü€a@ÚÌaÜi

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

الدعش موجود على اشده 
وعلى آثارنا بصورة خاصة 
بعد الثقوب اِّـستطيلة التي 
احدثها التقشف بقمصان 
و(دشاديش) الناس وبناطيلهم 
التي التعرف لها لونا

ــر االقتصاد التركي املتعثر في      وقد يجب
ــذه  ــة ه ــة اخلارجي ــة السياس ــل لعب ظ
ــى  عل ــان  أردوغ ــب  طي ــب  رج ــس  الرئي
.أن الواليات املتحدة وتركيا  االنسحاب أوالً
ــن املظالم ضد  ــم طويلة م ــت قوائ جمع
بعضهما البعض خالل السنوات القليلة 
ــة أن  ــة التركي ــعر احلكوم ــة، تش املاضي
الواليات املتحدة فشلت في أخذ حتدياتها 
ــد، لقد أحبطت  ــى محمل اجل األمنية عل
ــل من  ــا لفصي ــدة دعمه ــات املتح الوالي
ــة  حماي ــدات  «وح ــوريني  الس ــراد  األك
ــش».  ــد «داع ــال ض ــي القت ــعب» ف الش
ــة باملنظمة  ــالت اجملموع ــر إلى ص وبالنظ
ــزب العمال  ــة اإلرهابية احمللية «ح الكردي
ــإن  ــال – ف ــب املق ــتاني» – بحس الكردس
ــي في سوريا هو منع  هدف أنقرة األساس
وحدات حماية الشعب من إنشاء منطقة 
كردية مستقلة على طول احلدود التركية، 
ــة  ــى محاول ــؤدي إل ــى أن ت ــي تخش والت
ــتخدم لشن هجمات  ــتقالل أو أن تس اس
ــرة  أنق أن  ــة  الكاتب ــر  تذك ــا،  تركي ــى  عل
ضغطت على هذه النقطة من خالل شن 
عمل عسكري ضد قوات حماية الشعب 
ــون الثاني) عام ٢٠١٨، والتي  في يناير (كان
ا عن  ــني بعيدً ــار بعض املقاتل حولت مس
ــا الواليات املتحدة  العمليات التي تقوده
ضد عناصر داعش املتبقية.ال يزال العديد 
ــل املتصور  من األتراك يتضررون من الفش
ــة  الصدم ــم  فه ــي  ف ــني  الغربي ــادة  للق
ــة االنقالب في يوليو  ــة عن محاول الناجم
٢٠١٦، والتعبير عن الدعم الفوري للزعيم 
ــب دميقراطيًا في البالد، على الرغم  املنتخ
ــني ألردوغان،  ــن معارضة جمهور الناخب م
ــتى األطياف السياسية أجمعت  إال أن ش
ــم تكن احلل.  ــكرية ل ــأن اإلطاحة العس ب
ــر، رجل الدين  ــم والعقل املدب يقيم املته
اإلسالمي فتح اهللا كولن، بشكل قانوني 
ــرة  ــت أنق ــلفانيا، وقدم ــة بنس ــي والي ف
ــتندات إلى وزارة العدل األمريكية في  مس
ــنطن  محاولة إلثبات التهم، ولم جتد واش
ــي الفيدرالي  ــة كافية إلقناع القاض األدل
بقضية محتملة تستحق التسليم، وفي 
محاولة ملعاجلة هذا املأزق، عقد املسؤولون 
ــن االجتماعات مع  ــون العديد م األمريكي
نظرائهم األتراك ملناقشة األدلة املقدمة، 
كما واصلوا التحقيقات املنفصلة، والتي 
سبقت االنقالب، ووجدوا أن هناك مدارس 
مستأجرة مقرها الواليات املتحدة يديرها 
ــات املتحدة بدأت في  أتباع كولن.أن الوالي
ــا ال تزال  ــا إذا كانت تركي ــتطالع عم االس
ــعر األمريكيون  ا به، إذ يش ــا موثوقً حليفً
ــديد  ــق من رد احلكومة التركية الش بالقل
على محاولة االنقالب، فقد حتولت اجلهود 
األولية العتقال املشتبه من املدافعني عن 
االنقالب، إلى تطهير متطرف للكوالنيني، 
ــيني. جدير  ــني السياس ــاردة املعارض ومط
بالذكر أن حالة الطوارئ فرضت ملدة ثالثة 
أشهر فور وقوع االنقالب، ومت متديدها مرارًا 
ــي منتصف يوليو  ــرارًا، ولم ترفع إال ف وتك
ا ملكافحة  ــريعً ــان تش ــر البرمل ــا أق عندم
اإلرهاب يكرس العديد من تدابير الطوارئ 
في القانون التركي، وأدت التعريفات املرنة 
لإلرهاب في ظل حالة الطوارئ إلى سجن 
ــن املواطنني األمريكيني، وكذلك  العديد م
ــني  قنصليت ــن  م ــراك  األت ــني  املوظف
أمريكيتني، بتهمة ال أساس لها -بحسب 
الكاتبة- تتمحور حول التواصل مع حزب 
ــن. كما أثارت  ــتاني وكول العمال الكردس
ــي الواليات  ــون الغضب ف ــة برونس قضي

املتحدة، وحظيت باهتمام عالي املستوى 
ــؤولون األتراك  ــر املس ــر احلكومة، يص عب
ــن  ضم إال  ــع  تق ال  ــة  القضي أن  ــى  عل
ــن  لك ــتقل،  املس ــاء  القض ــاص  اختص
ــير إلى خالف ذلك،  تصريحات أردوغان تش
ــه  ــي أن ــول) املاض ــي   (أيل ــن ف ــث أعل حي
ــون مقابل كولن.تشعر  ــلم برونس سيس
ــدة بالقلق من خطط أنقرة  الواليات املتح
لشراء نظام الدفاع الصاروخي (إس-٤٠٠) 
ــي مقال  ــا ورد ف ــب م ــيا، وبحس من روس
ــالً  ــام قاب ــذا النظ ــون ه ــن يك ــة ل الكاتب
ــغيل، وميكن أن يضر بأمن مقاتالت  للتش
(إف-٣٥) التي تبيعها الواليات املتحدة إلى 
ــن اتفاقية  ــزءًا م ــار ذلك ج ــا، باعتب تركي
االحتاد األوروبي، وأثارت هذه اخلطط أسئلة 
ــول  ــا حت ــت تركي ــا إذا كان ــول م ــع ح أوس
ا عن هذا  ــدً ــتراتيجي بعي ــا االس توجهه
التحالف.عندما تولى ترامب منصبه، كان 
ــار عهد  ــل في تصحيح مس ــان يأم أردوغ
ــوات مثل  ــاذ خط ــالل اتخ ــن خ ــا م أوبام
تسليم كولن، وإيقاف التعاون مع وحدات 
حماية الشعب، ومع ذلك، لم حتيد اإلدارة 
ــات  ــر عن السياس ــكل كبي ــدة بش اجلدي
ــا، ذلك  ــأن تركي ــابقة بش األمريكية الس
ــي ارتكبها  ــن اخملالفات الت ــى الرغم م عل
ــة ترامب  ــار حمل ــني، مستش ــكل فل ماي
ــي  القوم ــن  األم ــار  ومستش ــابق  الس
ــرة وجيزة الذي زعم أنه قدم  األمريكي لفت
ــي احلكومة التركية  ١٥ مليون دوالر ملمثل
ــن بني خدمات  ــن إلى تركيا، م ــادة كول إلع
ــي خريف  ــدة التوتر ف ــدت ح أخرى.تصاع
ــفارة األمريكية،  ــا قامت الس ٢٠١٧ عندم

ــني،  احمللي ــا  موظفيه ــال  اعتق ــى  عل ردًا 
بتعليق تأشيرات غير املهاجرين، واتخذت 
ــراءات متبادلة، ثم  ــور إج ــا على الف تركي
ــدة التعليق بعد أن  ــت الواليات املتح رفع
ــق مع أي  ــم التحقي ــرة أال يت ــدت أنق تعه
موظفني محليني آخرين، وأن املوظفني لن 
ــبب قيامهم  ــم بس ــض عليه ــم القب يت
ــيتم تقدمي إشعار  ــمية، وس بواجبات رس
ــتقبل.  ــبق قبل أي اعتقاالت في املس مس
ــني  ــن املوظف ــرج ع ــم تف ــرة ل ــن أنق لك
ا آخر  ــجونني، بل إنها وضعت موظفً املس

ــت العالقات  ــة اجلبرية.واجه ــت اإلقام حت
ا إضافية في يناير ٢٠١٨،  ــة ضغوطً الثنائي
ــة  عملي ــي  الترك ــش  اجلي ــاد  ق ــا  عندم
ــن الزيتون في  ــم غص ــكرية حتت اس عس
ــوريا،  ــمال غرب س ــن بش ــة عفري منطق
ــذه  ــيع ه ــدات بتوس ــرة تهدي ــارت أنق وأث
ــى بعد ٦٠ ميالً إلى  العملية التي تقع عل
ــز مقاتلو  ــث مترك ــن منبج، حي ــرق م الش
ــة، التي  ــعب الكردي ــة الش ــوات حماي ق
تدعمها الواليات املتحدة والقوات اخلاصة 
ــق  ــه املقل ــال التوجي ــة، واحتم األمريكي
ــراك  األت ــني  ب ــلحة  لألس ــادل  واملتب
واألمريكيني.سعت إدارة ترامب إلى حتسني 
ــاركة  املش ــالل  خ ــن  م ــات  العالق
ــية، إذ اجتمع مستشار األمن  الدبلوماس

ــر اخلارجية مع  ــر الدفاع ووزي القومي ووزي
ــباط املاضي. أدى  ــم األتراك في ش نظرائه
ــابق  ــني وزير اخلارجية الس ــوار مطول ب ح
ــي أنقرة إلى  ــون وأردوغان ف ريكس تيلرس
ــاء العديد من مجموعات العمل حلل  إنش
ــدى  ــت إح ــني، كان ــني الطرف ــاكل ب املش
ــات تناقش األحكام القضائية، مبا  اجملموع
ــيني  ــجناء السياس ــي ذلك قضايا الس ف
ــون، أسقط  األمريكيني، وقبل زيارة تيلرس
ــي التهم  ــام األمريك ــب املدعي الع مكت

ــة ضد ١١ من ١٥  ــبب عدم كفاية األدل بس
ــن وجهت  ــيني الذي ــه الرئاس ــن حراس م
ــع  ــاجرة م ــد مش ــات بع ــم االتهام إليه
ــي أيار إلى  ــارة أردوغان ف ــني خالل زي احملتج
ــى  ــرى عل ــة أخ ــنطن.ركزت مجموع واش
ــكرية من أجل إبعاد أنقرة  القضايا العس
ــيا،  ــالت احلربية من روس ــراء املقات عن ش
ــرض القدمي لبيع  ــنت إدارة ترامب الع حسّ
ــي، من خالل  ــا الدفاعي الصاروخ نظامه
ــة لتقدمي املزيد من  معاجلة الرغبة التركي
ــدرات اإلنتاج  ــورات التكنولوجية وق التط
ر اجلانبان خريطة طريق  املشترك، كما طوّ
ــوات وحدات  ــتمر لق ملعاجلة الوجود املس
حماية الشعب في منبج، والتي انتهكت 
وعد إدارة أوباما بأن تنسحب بعد القضاء 
ــم من أن  ــي داعش، على الرغ ــى مقاتل عل
ــببت في تأخير األمر،  ــون تس إقالة تيلرس
إال أن خليفته مايك بومبيو قد واصل هذه 
ــاد تراجع  ــب عن انتق ــع ترام اجلهود.امتن
ــأ ترامب فوز  ــي، كما هن ــا الدميقراط تركي
ــر  ــتوري مثي ــتفتاء دس ــي اس ــان ف أردوغ
ــي  ــان ٢٠١٧ لنظام رئاس للجدل في نيس
شديد املركزية، وهنأه مرة أخرى بفوزه في 
ــية التي أجريت مؤخرًا  االنتخابات الرئاس
ــتثناء الوحيد  ــران املاضي، واالس ــي حزي ف
ــدرو  ــة أن ــول حال ــب كان ح ــت ترام لصم
ــو ونائبه مايك  ــي أثارها ه ــون، الت برونس
ــول الكاتبة أن  ــرارًا، وتق ــرارًا وتك ــس م بن
ــة مدفوع في جزء  ــا لهذه القضي إثارتهم
كبير منه باحتجاج املسيحيني اإلجنيليني 
ــني اجلمهوريني، ويؤكد  ــدة املصوت في قاع
ــؤولون في إدارة ترامب أنهم يعملون  املس
ا على حل قضايا املسجونني بشكل  أيضً
ــي القنصليات.تزايدت مجموعة  خاطئ ف
ــي الكوجنرس األمريكي ضد  من املظالم ف
تركيا والتخاذ إجراءات عقابية، فيما فرض 
بعض أعضاء الكوجنرس تدابير تستهدف 
االقتصاد التركي، وهو أكبر مواطن ضعف 
ــان، لكنهم  ــبة ألردوغ في الداخل بالنس
ــتراتيجيًا، وأجلوا  ا صبرًا اس ــوا أيضً مارس
ــية. على سبيل املثال،  احللول الدبلوماس
ــيناتور جيني شاهني  ــارك كل من الس ش
ــي رعاية حظر  ــول النكفورد ف ــس ب وجيم
ــيرات الدخول على األتراك املسؤولني  تأش
ــكل  عن احتجاز املواطنني األمريكيني بش
ــيوخ  غير قانوني.قام أعضاء مجلس الش
في آذار املاضي بإسقاط العقوبات عندما 
ــي  ــت الكاف ــم الوق ــت اإلدارة منحه طلب
ــية  الدبلوماس ــون  تيلرس ــود  ــك جله وذل
ــاهني  ــناتور ش ــن الس ــدة، زار كل م اجلدي
ولندسي جراهام ٢٩ يونيو تركيا ونقال إلى 
ــرة والعواقب  ــا مباش ــان مخاوفهم أردوغ
ــك اخملاوف.  ــدم معاجلة تل ــة على ع املترتب
ــون  ــل برونس ــا ظ ــبوعني، عندم ــد أس بع
ــة املقررة،  ــة احملكم ــجونًا بعد جلس مس
ــاء مجلس  ــن أعض ــة م ــت مجموع قدم
ــروع قانون من  ــن احلزبني مش ــيوخ م الش
ــات  ــروض من املؤسس ــد الق ــأنه تقيي ش
ــى تطلق  ــى تركيا حت ــة إل ــة الدولي املالي
سراح املواطنني األمريكيني. باإلضافة إلى 
ــا  ــراء تركي ــأن ش ــاوف بش ــك أدت اخمل ذل
ــيا، إلى تضمني  املقاتالت احلربية من روس

ــاع الوطني  ــون تفويض الدف ــي قان بند ف
ــني إزالة تركيا  ــق طريقة لتمك الذي يخل
من برنامج الدفاع األمريكي.عندما نقلت 
ــون إلى اإلقامة  ــة التركية برونس احلكوم
ــنطن أن  ــة في ٢٥ متوز، اعتبرت واش اجلبري

ــر، وفي اليوم التالي، أقرت  هذا أمر ال يغتف
جلنة العالقات اخلارجية مبجلس الشيوخ 
ــة على  ــود املفروض ــون القي ــروع قان مش
ــب وبنس عبر  ــروض، في حني غرد ترام الق
ــاط  ــات. نق ــرض العقوب ــر بف ــع تويت موق

االشتعال اإلضافية تلوح في األفق -تقول 
ــة طريق  ــزال تنفيذ خريط ــة- وال ي الكاتب
ــم  أمامه ــد  وتوج ــة،  البداي ــي  ف ــج  منب
مفاوضات صعبة بشأن ترتيبات احلوكمة 

ــراء املقاتالت  ــت تركيا بش ــن.إذا قام واألم
ــة  ــون عرض ــد تك ــية، فق ــة الروس احلربي
للعقوبات احلالية مبوجب قانون مكافحة 
ــذي يحظر التعامل  ــدوان األمريكي، ال الع
مع الكيانات الدفاعية الروسية وإمكانية 
ــج الدفاع األمريكي، وقد  اإلبعاد من برنام
تؤدي اإلجراءات التي تقوم بها وزارة املالية 
إلى اإلضرار باالقتصاد التركي، على سبيل 
املثال قد تقرر وزارة املالية غرامة على بنك 
ــوك للدولة بتهمة االحتيال  «هالك» اململ
ــران في عهد  ــر النتهاك عقوبات إي والتآم
ــات جديدة على الدول  أوباما، وفرض عقوب
ــط  النف واردات  ــع  جمي ــف  توق ال  ــي  الت
ــي، وهو أمر يصعب على تركيا نظرًا  اإليران
ــلت  ــل للموردين.إذا فش ــود بدي لعدم وج
ــنطن في التوصل إلى اتفاق تفاوضي  واش
ــجناء السياسيني،  ــأن الس مع أنقرة بش
ــعر بأنها مجبرة على اتخاذ  ــوف تش فس
ــه  ــر صرامة، وفي الوقت نفس موقف أكث
ــا،  ــتراتيجية لتركي ــا االس ــإن اجلغرافي ف
ــي،  ــمال األطلس وعضويتها في حلف ش
ــداف  ــن األه ــد م ــاه العدي ــا جت ومركزيته
اإلقليمية للواليات املتحدة، جتعل العالقة 
ــتفيد  ــاظ عليها، بينما تس جديرة باحلف
ــون أمريكيون آخرون من  ــيا ومنافس روس
ــول الكاتبة إنه  ــا. وتق ــرات مع تركي التوت
ــات املتحدة في  ــن مصلحة الوالي ليس م
ــاف التخلي عن حلفائها، فأي  نهاية املط
استجابة سياسية لألزمات الدبلوماسية 
ــاء  ــى إعط ــرص عل ــب أن حت ــة يج احلالي
ــة على املدى  ــات العالق ــة إلمكاني األولوي
ــات  ــذ سياس ــني بتنفي ــل.وردت برل الطوي
ــاظ على  ــع احلف ــة م ــف اقتصادي بتكالي
ــي  وه ــرة،  أنق ــع  م ــال  االتص ــوط  خط
ــت جناحها حتى  ــتراتيجية التي أثبت االس
ــفر  اآلن، كما قامت بتحديث نصائح الس
ــر املواطنني األملان من  ــة بها لتحذي اخلاص
ــا  وقدرته ــفي  التعس ــاز  االحتج ــر  خط
ــاعدة، وأعلنت برلني عن  احملدودة على املس
ــة ضمانات الدولة األملانية لتمويل  مراجع
ــه لم يعد  ــى تركيا وقالت إن ــادرات إل الص
ــركات  الش ــادرات  ص ــان  ضم ــا  بإمكانه
ــا للترقية على  ــحبت دعمه األملانية، وس
ــاد اجلمركي بني االحتاد  املدى القريب لالحت
ــي وتركيا. أعلنت برلني عن رفع تلك  األوروب
ــراح  ــا س تركي ــالق  إط ــد  بع ــات،  العقوب
ــان في وقت  ــيني األمل ــجناء السياس الس
ــابق من هذا العام من بينهم صحفي،  س
ــع حالة الطوارئ.يعتبر  وقرارها األخير برف
ــر عرضة للصدمات  االقتصاد التركي أكث
اخلارجية مما كان عليه في ذلك الوقت، مما 
ــة  هام ــة  محتمل ــوة  ق ــة  نقط ــه  يجعل
ــهر يوليو  ــدة، في أوائل ش للواليات املتح
ــتوى له  بلغ التضخم ١٥٪، وهو أعلى مس
ــا، وفقدت الليرة التركية ثلث  منذ ١٥ عامً
ــذ بداية حالة  ــدوالر من ــا مقابل ال قيمته
الطوارئ في متوز ٢٠١٦ وانخفضت بنسبة 
ــام احلالي.ال يزال هناك  ٢٠٪ منذ بداية الع
ــي إذا عاد الطرفان إلى  وقت حلل دبلوماس
احملادثات الهادئة بدالً من الكالم الغاضب، 
ــاك خطر  ــر كذلك فهن ــن األم ــم يك إذا ل
حقيقي للعالقات بينهما، والتي ميكن أن 
ــى االقتصاد  ــر عل ــر مدم ــا تأثي ــون له يك
ــداف  ــعي وراء أه ــد الس ــي، وتعقي الترك
ــجيع  الواليات املتحدة في املنطقة، وتش
ــك الذين ال يريدون أن يروا تركيا تواجه  أولئ

الغرب.

* كاتبة ومحللة سياسية اوربية

صرب واشنطن بدأ ينفد 
حيث لم تلتفت أنقرة إُّـ 
قلق واشنطن حول سجن 
أندرو برونسون القس 
اِّـسيحي من والية 
كارولينا الشمالية

مازال العديد من األتراك يتضررون من الفشل اِّـتصور للقادة الغربيني  
َّـ فهم الصدمة الناجمة عن محاولة االنقالب َّـ يوليو ٢٠١٦

ترامب

اردوغان

برونسون

بدأت أمريكا في اتخاذ 
عقوبات شديدة جتاه تركيا 
من ضمنها فرض عقوبات 
على وزيري العدل والداخلية 
التركيني، أن العالقات 
املتوترة بني الواليات املتحدة 
وتركيا وصلت إلى نقطة 
انعطاف، حاولت واشنطن 
ممارسة الصبر االستراتيجي 
وإشراك القيادة التركية في 
حل اخلالفات بني البلدين، 
في الوقت الذي اتخذت فيه 
احلكومة التركية موقفا 
استبداديًا بشكل متزايد 
وجعلت خيارات السياسة 
ا فيها  اخلارجية مشكوكً
في السنوات األخيرة.إن 
صبر واشنطن بدأ ينفد 
حيث لم تلتفت أنقرة 
إلى قلق واشنطن حول 
سجن أندرو برونسون 
القس املسيحي من والية 
كارولينا الشمالية، املتهم 
ا. إن التعامل  باإلرهاب زيفً
مع قضية برونسون، التي 
وصلت إلى ذروتها األسبوع 
املاضي عندما مت نقله 
إلى اإلقامة اجلبرية بدالً 
من اإلفراج عنه، سيؤثر 
على مستقبل العالقات 
الثنائية. قد تشعر الواليات 
املتحدة بأنها مضطرة 
ا  لتغيير توجهها بعيدً
عن الدبلوماسية والنفوذ 
االقتصادي إذا فشلت 
املفاوضات، 

* أمانادا سالوت
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ــؤون  والش ــل  العم وزارة  ــت  دع
ــات  ــة الوزارات ومؤسس االجتماعي
ــزام بتفعيل  ــام لاللت الع ــاع  القط
ــر الديواني رقم ٤٦  املادة (٥) من االم
املتضمن الزام الشركات ومؤسسات 
ــاص مبراجعة  واخل ــام  الع ــاع  القط
ــؤون االجتماعية  ــل والش وزارة العم
وتشغيل ٥٠٪ من العمالة الوطنية 
ــدة بيانات  ــم من قاع ــم اختياره يت

الباحثني عن العمل لديها .  
ــم االجانب في دائرة  وقال مدير قس
التدريب والتشغيل اسامة اخلفاجي 
ــة بوجود  ــم لديه احصائي ان القس

ــل ضمن  ــة تعم ــركة اجنبي ٨٤٧ ش
ــدد العاملني  ــام وان ع ــاع الع القط
فيها من املسجلني لدى وزارة العمل 
ــبة املطلوبة  ــن النس ــل بكثير م اق
ــي  ف ــني  العامل ــداد  اع ــة  لتغطي
ــاريع تلك الشركات مشيرا الى  مش
ان القرار رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٣ الصادر 
عن االمانة العام جمللس الوزراء اعاق 
ــغيل  ــوص تش ــوزارة بخص ــل ال عم
ــى  ــه اعط ــة كون ــة الوطني العمال
صالحيات الى مدير االقامة او رئيس 
ــمات  ــة او من يخوله ملنح س البعث
ــال االعمال  ــتثمرين ورج دخول املس
واخلبراء والعمال من دون املرور بوزارة 
العمل والشؤون االجتماعية مما دعا 

الوزارة الى تفعيل املادة (٥) من االمر 
الديواني رقم ٤٦ التي تلزم الشركات 
ومؤسسات القطاع العام مبراجعة 
ــتحصال املوافقة على  ــوزارة الس ال
دخول العمالة االجنبية مع االلتزام 
ــن  ــني ع ــن الباحث ــغيل ٥٠٪ م بتش
ــدة  ــن قاع ــجلني ضم ــل املس العم
ــان  اللج ان  ــاف  واض بياناتها . 
ــب  ــم االجان ــي قس ــية ف التفتيش
تتولى اجراء زيارات الى مواقع العمل 
للتاكد من نسبة العمالة الوطنية 
وشمولهم بامتيازات قانون التقاعد 
ــي للعمال الفتا  والضمان االجتماع
الى التزام القطاع اخلاص بتعليمات 
ــكلة تنحصر في  ــوزارة اال ان املش ال

ــى ان عدد  ــام منوها ال ــاع الع القط
ــم ال  ــدى القس ــرة ل ــان املتوف اللج
ــش جلميع  ــة التفتي ــي لتغطي يكف
 (٨٤٧) ــا  عدده ــغ  البال ــركات  الش
شركة اجنبية .وبني اخلفاجي ان من 
اهم اسباب تفشي ظاهرة تشغيل 
ــى  ــة ال ــة الداخل ــة االجنبي العمال
العراق من دون سمات دخول اصولية 
ــراءات قانونية  ــدم القيام باج هو ع
ــواءً اكانوا  صارمة بحق اخملالفني س
عماالً او اصحاب عمل منوهاً الى ان 
الوزارة احاالت الكثير من الشركات 
اخملالفة الى محكمة العمل للقيام 

باالجراءات القانونية بحقهم.  

العمل تدعو مؤسسات القطاع العام لاللتزام بتشغيل ٥٠٪ من العمالة الوطنية 

بغداد / البينة اجلديدة
ــة جديدة من  ــن عن صرف وجب ــن مصرف الرافدي اعل
سلفة املتقاعدين املدنيني والعسكريني البالغة ثالثة 
ــع االلكتروني. وقال  ــني دينار عن طريق أدوات الدف مالي
ــت (البينة  ــرف في بيان تلق ــب االعالمي للمص املكت
ــرف دفعة جديدة من  ــخة منه انه مت ص اجلديدة ) نس
ــلف املتقاعدين املدنيني لنحو ١٩٨٩ متقاعدا كما  س

ــلفة املتقاعدين العسكريني لنحو ٢٦٦٦  مت صرف س
ــلفة مت  ــرف تلك الس ــان ان ص ــح البي متقاعدا.وأوض
ــالة نصية  ــاله رس عن طريق ابالغ املتقاعد عبر إرس
ــلفة وذلك بعد ان استكمل كافة  تخطره مبنحه الس
ــا وصرفها عن طريق  ــراءات القانونية ملنحه اياه اإلج
ــة الرصيد  ــي متت تعبئ ــي والت ــع االلكترون أدوات الدف

املالي اليها .

@—‹ç@Âfl@ÒÜÌÜu@ÚjuÎ@…ÌãÏm@Â«@Â‹»Ì@ÂÌÜœaä€a
âb‰ÌÖ@¥Ì˝fl@HSI@ÚÃ€bj€a@ÂÌÜ«b‘nΩa البصرة / البينة اجلديدة

اعمالها  البصرة  محافظة  في  املائية  املوارد  مديرية  اجنزت 
بصيانة وتاهيل مضخة باهلة في قضاء املدينة بهدف تامني 

احلص املائية لالراضي الزراعية املستفيدة .
االجزاء  وتبديل  العاطلة  املضخات  اصالح  العمل  تضمن 

التالفه منها واعادتها للعمل من جديد وبكفاءة عالية .
اجلسري  الكرين  وتشغيل  نصب  اعمال  املديرية  اجنزت  كما 
ماء  مشروع  عمل  لدميومة    ps2 البصرة  ضخ  محطة   في 

البصرة وتامني احلصص املائية الى املستفيدين منها وعلى 
نفس السياق واصلت مديرية صيانة مشاريع الري والبزل في 
ذي قار تطهيرها ملشروع ماء البصرة ( محطة ضخ الناصرية) 
ومياه  املائية  احلصص  تامني  بهدف  الصدر  ناظم  ومحطة 
الشرب والسقي للمناطق املعتمدة عليها .هذا ومن اجلدير 
بالذكر ان الوزارة تعمل من اجل  تنفيذ اخلطة املرسومة لها 

خالل هذا العام وحتقيق التوزيع العادل للمحافظات كافة .

Òäñj€a@ø@Ú‹Ábi@ÚÇöfl@›ÓÁdmÎ@Ú„bÓï@åv‰m@ÚÓˆbΩa@ÖâaÏΩa@@

بغداد / البينة اجلديدة 
اخملتصة  الرصافة  حتقيق  محكمة  صدقت 
أقوال   االقتصادية  واجلرمية  النزاهة  بقضايا 
ثالثة متهمني ضبطت بحوزتهم ٨٠٠ قطعة 
عبد  القاضي  .وقال  بغداد  في  أثرية  معدنية 
جمللس  الرسمي  املتحدث  بيرقدار  الستار 
القت  األمنية  القوات  إن  األعلى  القضاء 
وبحوزتهم قطع  ثالثة متهمني  القبض على 

يرومون  كانوا  قطعة،   ٨٠٠ نحو  بلغت  أثرية 
التهريب  بقصد  االشخاص  احد  الى  بيعها 
املتهمني  ان  بيرقدار  بها.واضاف  واملتاجرة 
قاضي  امام  قضائياً  اعترافاتهم  تصديق  مت 
الرصافة  حتقيق  محكمة  في  التحقيق 
اخملتصة بنظر اجلرائم االقتصادية، ومت اكمال 
كافة االجراءات القانونية بغية إحالتهم الى 

محكمة املوضوع لينالوا جزاءهم العادل.

@pbœa6«a@’ÌÜñm@Z@Úœbïä€a@’Ó‘§
ÚÌäqc@Ú»�”@HXPPI@aÎãby@¥‡Ënfl

البينة اجلديدة / احمد احليدري
افتتحت دائرة صحة بغداد  الكرخ 
وحدتي صناعة وتقومي األسنان في 
لطب  التخصصي  الصحي  املركز 
أهالي  لرفد  احملمودية  في  األسنان 
 ( احملمودية  قضاء   ) بغداد  إطراف 
في  والعالجية  الصحية  باخلدمة 
األسنان  وتقومي  صناعة  مجال 
قسم  مديرة  االفتتاحية  وحضر 
األمور الفنية , مدير شعبة االسنان 
في الدائرة وعدد من منتسبي املركز. 
للشؤون  العام  املدير  معاون  وقال 
لقد  كاظم   ظافر  الدكتور  الفنية 

وتقومي  صناعة  وحدتي  افتتاح  مت 
برعاية مباشرة  املركز  األسنان في 
الدكتور  الدائرة  عام  مدير  قبل  من 
ليكون  احلجامي  لطيف  جاسب 
املركز الوحيد واألول في العراق وفي 
وحداته  باكتمال  العاصمة  إطراف 
األساسية  والعالجية  الطبية 
خدماته  يقدم  األسنان  مجال  في 
الطبية ألهالي القضاء حيث يبلغ 
 ٧٠٠ من  ألكثر  السكاني  التعداد 
إلف نسمة بعد أن كانوا يقطعون 
إلى  للوصول  طويلة  مسافات 

املراكز التخصصية في بغداد .

البينة اجلديدة / عبد الستار محسن
استنادا لقرار مجلس الوزراء املؤقر رقم ٢٨١ لسنه 
ــة وتعليمات  ــب موظفي الدول ــني روات ٢٠١٦ بتوط
ــة املوظفني باختيار  ــتنادا لرغب البنك املركزي واس
ــب  ــم حس ــني رواتبه ــن توط ــي تؤم ــارف الت املص
ــتحقاقاتهم بشكل سهل ومريح فقد مت إبرام  اس
ــيد  ــرف الرافدين ومصرف الرش ــع مص ــة م اتفاقي
ــركة العامة للسكك  لتوطني رواتب موظفي الش
ــهريا من خالل بطاقة املاستر  الستالم الرواتب ش
ــراءات  ــة االج ــال كاف ــة . ومت إكم كارت  االلكتروني
ــتالم البطاقات واملتابعة املستمرة مع  لغرض اس
املصارف فقد مت استالم البطاقات االلكترونية هذا 
ــيتم  توزيعها من قبل مدير القسم  األسبوع وس
ــى املوظفني  ــركة عل ــبيه في الش ــي  ومنتس املال
كافة متهيدا لصرف الرواتب على أساس البطاقات 
ــي ٢٠١٨ ..  ــهر اب احلال ــة اعتبارا من ش االلكتروني
ــوف يعالج  ــارة أن هذا األمر الذي س واجلدير باإلش

ــني املوظفني  ــي حتول ب ــات الت ــن املعوق ــر م الكثي
ــتالم رواتبهم وفق النظام اجلديد ووزارة النقل  واس
ــوة مباركة للعمل الصحيح في اجملال  تعدها خط

ــات املرحلة  ــات وفق معطي ــي ودقة املعلوم التقن
ــام االلكتروني لضمان حقوق موظفي  االنية للنظ

السكك ملا يقدمونه من خدمات.

bÓ„Î6ÿ€a@bËÓ–√Ïfl@kmaÎâ@¥üÏm@‚bƒ‰i@›‡»m@Ÿÿé€a

بغداد / البينة اجلديدة 
أعلنت الشركة العامة للمعارض واخلدمات التجارية في وزارة التجارة عن 
منحها (٣٨) إجازة تصدير و(٧٣٢٩) اجازة استيراد لتجار وموردين عراقيني 
املكتب  اصدره  الذي  البيان  في  ذلك  .جاء  املاضي  حزيران  شهر  خالل 
االعالمي للوزارة نقال عن مدير عام الشركة املهندس هاشم محمد حامت 

. واضاف البيان بان الشركة قامت   خالل الشهر ذاته باصدار (٨٣) هوية 
 (٩) وتصديق  استيراد  هوية   (٣٢  ) وجتديد  تصدير  هويات  و(١٠)  استيراد 
غذائية   ) ملواد  كانت  التصدير  اجازات  منح  بان  شهادات منشا. مضيفاً 
وكيمياوية ومتنوعة والتي بلغت اقيامها (١٠٤,٤٧٤,٠٤٨,٢٢٠) مائة واربعة 
ومئتان  الف  واربعون  وثمانية  مليون  وسبعون  واربعة  واربعمائه  مليار 

التخطيط  قسم  قيام  الى  البيان  اشار  اخر  جانب  من   . ديناراً  وعشرون 
دائرة  في  واملعلومات  االحصاء  قسم  بتزويد  الشركة  في  واملتابعة 
وتقرير  الشهري  العاملة  القوى  بتقرير  الوزارة  واملتابعة مبركز  التخطيط 
وبيانات  الداخلية  التجارة  واستمارة  االداء  وتقومي  احلكومي  البرنامج 
الشركة  النشطة  االحصائي  الشهري  والتقرير  االقتصادية  النشرة 

اضافة الى متابعة نشاط اللجان املشتركة بني العراق والدول الشقيقة 
في  باملشاركة  فتمثل  اخلارجية  املعارض  قسم  نشاط  اما   , والصديقة 
معرض صفاقس الدولي وباالضافة الى مخاطبة دائرة العالقات في وزارة 
لبحث   ( , مصر  تركيا   , لبنان   ) التجارية في  امللحقيات  التجارة ملفاحتة 

امكانية اقامة اسواق جتارية عراقية خارج البلد  .

ÔôbΩa@ÊaäÌåy@äËë@fi˝Å@Öa7nça@Òãbua@HWSRYIÎ@äÌÜñm@Òãbua@HSXI@|‰∑@ÚÓ”aä»€a@ûâb»Ωa@Ú◊äë@Z@Òâbvn€a

@Ú«b‰ï@ÔmÜyÎ@Äbnnœa@NN@Ñäÿ€a@Úzï
@Ô€bÁc@Üœä€@ÚÌÖÏ‡0a@ø@Êb‰ç˛a@·ÌÏ‘mÎ

ÚÓu˝»€a@ÚflÜ®bi@ıbö‘€a

البينة اجلديدة / قاسم حوشي
عملية  إجراء  من  العصبية  اجلملة  مستشفى  في  طبي  فريق  متكن 
معقدة إلنقاذ طفلة بعمر ثمان سنوات أصيبت برصاصة طائشة نتيجة 
الرمي العشوائي في الرأس واخترقت الدماغ وصوال الى اجليوب األنفية 
وأخرجت عن طريق فتحة من الفم. وقال مدير املستشفى ورئيس الفريق 
العصبية  اجلملة  مستشفى  إن  الدلفي  حميد  سمير  الدكتور  الطبي 
استقبل طفلة بعمر ثمان سنوات من بغداد أصيبت برصاصة طائشة  
الطفلة وصلت وهي تعاني  أن  العشوائي. وأضاف  الرمي  بالرأس نتيجة 

من نزف بالدماغ وفقدان بالوعي وتعاني من خلل التوازن، مشيرا إلى أن 
بعد إجراء الفحوصات السريرية واإلشعاعية تبني ان الرصاصة اخترقت 
معقدة  عملية  إجراء  مت  انه  وأوضح  األنفية.  اجليوب  إلى  وصوال  الدماغ 
إلخراج الرصاصة عن طريف فتحة من سقف الفم وأخرجت الرصاصة 
ان  وتابع  الدماغ.  فتح  الى  اللجوء  دون  من  بالنجاح  العملية  وكللت 
ياس  حسن  الدكتور  من  مكون  طبي  فريق  مبساعدة  أجريت  العملية 
الوجه  وأخصائي جراحة  الدكتور ظافر محمد علي  التخدير  وأخصائي 

والفكني من مستشفى الواسطي الدكتور علي الشذر.

@Úíˆbü@Úïbïäi@ojÓïc@paÏ‰ç@Êb$@ä‡»i@Ú‹–ü@áb‘„g
@ÚÓ–„˛a@lÏÓv‹€@¸ÏïÎ@ŒbflÜ€a@o”6Åa

  بغداد / البينة اجلديدة 
أعلنت زين العراق، إحدى شركات 
مجموعة زين الرائدة في خدمات 
لة في  االتصاالت والبيانات املتنقّ
منطقة الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا، عن افتتاح مركز خدمة 
معتمد اخر جديد  في واسط – 
قضاء احلي مقابل إعدادية احلي 
وكيلها  مع  بالتعاون  للبنني 
املعتمد  شركة اخلمائل العاملية. 
مشتركيها،  احتياجات  لتلبية 
من  واسط  محافظة  متثله  ملا 
وذكر  للشركة.  كبيرة  أهمية 
السيد ليث العبيدي مدير قسم 
املبيعات في زين العراق «متاشيا 
شركتنا  استراتيجية  مع 
الرقعة  توسيع  الى  الهادفة 
اجلغرافية ملراكز خدمتها، بادرنا 
املعتمدة  مراكزنا  افتتاح  إلى 
انطالقاً من حرصنا على تسهيل 
افضل  على  مشتركينا  حصول 

اخلدمات وتوفير بطاقات الشحن 
البقاء  من  ليتمكنوا  واخلطوط 
على تواصل مع العالم» مضيفاً 
”ان هذا من ضمن سعينا الدؤوب 
مشتركينا  مع  التواصل  إلى 
من  واسعة  شبكة  خالل  من 
في  البيع  ونقاط  اخلدمة  مراكز 
العراق  محافظات  مختلف 
وتلبية  اخلدمات  افضل  لتقدمي 
وتندرج  املشتركني.  احتياجات 
خطة  سياق  في  اخلطوة  هذه 
خدمة  مراكز  لتوسيع  هادفة 
متطلباتهم  وتلبية  املشتركني 
ممكنة،  طريقة  وأسرع  بأفضل 
لسلسلة  امتداداً  املركز  وميثل 
في  العراق  زين  تطلقها  مراكز 
لتكون  البالد  أنحاء  مختلف 
م  يقدّ مشتركيها.  من  قريبة 
بيع  تشمل  خدمات  باقة  املركز 
وبطاقات  اخلطوط،  واستبدال 
الفواتير  وتسديد  الشحن 

االستشارية  للخدمات  إضافة 
للمشتركني ضمن إطار متكامل 
وبسهولة  تنافسية  بأسعار 
تامة.  يذكر أن شركة زين العراق 
هي إحدى أكثر الشركات تقدماً 
في  التكنولوجية  الناحية  من 
باستمرار  تبحث  وهي  العراق. 
أحدث  استقدام  كيفية  عن 

وتقدميها  التكنولوجية  احللول 
تسعى  كما  ملشتركيها. 
كافة  إلى  للوصول  الشركة 
كامل  وتغطية  اجملتمع  شرائح 
خالل  من  العراق،  في  احملافظات 
البيع  ونقاط  مراكزها  مختلف 
تأمني  لتضمن  لها  التابعة 

اخلدمة األفضل واألسرع .

ÚÓj‹n€@pÏÿ€a@ø@äÅe@Ü‡n»fl@ÚflÜÅ@å◊äfl@|nn–m@÷aä»€a@ÂÌã
@pbflÜ®a@›öœc@·ÌÜ‘mÎ@bËÓ◊6ífl@pbubÓnya@

 بغداد / البينة اجلديدة 
العامة  واالشغال  والبلديات  واالسكان  االعمار  وزارة  اجنزت 
حملافظة  التابع  العزيزية  قضاء  في  املدرسة  طريق  مشروع 
واسط وهو احد مشاريع الطرق الريفية في احملافظة التي مت 
استئناف العمل فيها بعد توقف بسبب االزمة املالية. فيما 
تواصل اعمالها في مشروعني للطرق الريفية في احملافظة. 
وذكر املركز االعالمي للوزارة ان املالكات الهندسية والفنية 
احدى  االنشائية  للمقاوالت  العامة  حمورابي  لشركة 
الوزارة اجنزت العمل في مشروع طريق املدرسة  تشكيالت 
من  حثيثة  بجهود  ٢٨٠٠متر  بطول  العزيزية  قضاء  في 
احملافظة،  املشروع خدمة ألهالي  في  العاملة  الكوادر  قبل 
تؤدي  الريفية  الطرق  تنفيذ عدد من  حيث يشمل املشروع 
طالب  من  االعزاء  ابنائنا  خلدمة  املدارس  من  مجموعة  الى 
في  العمل  ان  االعالمي  املركز  القضاء.واوضح  وطالبات 
(٩٠٠٠)م٣  بكمية  الترابية  االعمال  تنفيذ  شمل  املشروع 
لكل  (١٥سم)  وفرش حصى خابط طبقتني بسمك  جتهيز 
قيري)  (اساس  التبليط  واعمال  (٢٩٧٠م٢)  بكمية  طبقة 

بسمك (١٠سم) بكمية (٣٠٠٠م٢).

 جزاك اهللا عني خري ما جزى 
وبارك  اِّـخلصني  العاملني 
اينما  واسعدك  فيك  اهللا 
الدكتور  الرحال..  بك  حطت 
الذي  اِّـالكي  حسني  غيث 
َّـ  وبذله  اال  جهدا  يرتك  لم 

ومعالجتي  واسعاَّـ  رعايتي 
وهذه االسطر تعبري عن مدى 
الكبريين  وشكرنا  امتناننا 
لجهدكم الواسع.مع تحيات.

  كميلة علي حسن

بغداد / البينة اجلديدة 
حملت هيئة استثمار بغداد على عاتقها 
بالواقع  االرتقاء  همّ  انطالقها  ومنذ 
بغداد من خالل  احملافظة  في  االستثماري 
كافة  في  االستثمارية  لإلجازات  منحها 
القطاع  في  االستثمار   ، القطاعات 
التي  القطاعات  أهم  من  هو  الصناعي 
منح  خالل  من  رفدها  على  الهيئة  تعمل 
االجازات االستثمارية الى شركات عاملية 
اخلبرات  زيادة  أجل  من  رصينة  ومحلية 
وزيادة  االقتصاد  عجلة  ودفع  الداخلية 
إجازة   ٢٩ منحت  .الهيئة  العمل  فرص 
الذي  الصناعي  القطاع  في  استثمارية 
احمللية  السوق  حركة  تنشيط  شأنه  من 
واألجنبي  احمللي  االستثمار  أبواب  وفتح 
على مصراعيه ، ومن تلك املشاريع معمل 
العصائر  وإنتاج  املياه  وتعبئة  تنقية 
لصنع  الرنني  وشركة  الغازية  واملشروبات 
الصفات  ومعمل  احملدودة  احملضرة  االغذية 
الرواد  ومعمل  التمور  وإنتاج  لتعليب 
دي  وشركة  الكهربائية  القابلوات  إلنتاج 
وتأهيل  للتبوغ  بغداد  معمل  لتأهيل  أس 
الكونكريتية  العوارض  إلنتاج  معمل 
الورق  انتاج  معمل  و   ، احلديد  للسكك 

مطبعة  وتأهيل  ادارة  ومشروع  الصحي 
العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزارة 
إلنتاج  بغداد  ومعمل  املعظم  باب  في 
املاء  وخزانات  الكهربائية  املسخنات 
التابع  الصلب  احلديد  انتاج  ومعمل 
إلنتاج  ومصنع  اخلليج  موارد  شركة  الى 
شركة  الى  التابع  البالستيكية  اللدائن 
أنوار الشرقية .وشركة دجلة للمشروبات 
الغازية املمنوحة إجازة استثمارية إلنتاج 

املشروبات الغازية وهو من املشاريع التامة 
اإلجناز ومنتجاتها في األسواق احمللية لسد 
االحتياجات وفق أرقى املواصفات العاملية 
كما وانه يوظف اياد عاملة محلية كثيرة  
اخلرسانة  إلنتاج  الكنز  خيرات  وشركة   ،
 ، عويريج  منطقة  في  الصب  مسبقة 
املشروع يعمل على إنتاج االسمنت وصب 
وصبها  املواد  وإنتاج  املسلحة  اخلرسانة 
وسقوف  اعمدة  وعمل  وتركيبها  ونقلها 

ومقاطع  وجسور  كونكريتية  وركائز 
خرسانية ومنصات حتميل النفط . كذلك 
من املشاريع الصناعية املنجزة هي شركة 
من  واحدة  وهي  الصناعية  العراق  برج 
الشركات الرصينة التي عملت على انشاء 
املستعملة  احملززة  االنابيب  إلنتاج  مصنع 
في الزراعة والري والتأسيسات الكهربائية 
ومشاريع الطرق بأقطار مختلفة من ٨٠ – 
٢٥٠ مليمتر .                                                               
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بغداد / البينة اجلديدة / حسن هاشم
العطواني،  عطوان  بغداد  محافظ  اعلن 
امس السبت، عن توفر ٤٠٠٠ درجة وظيفية 
ناجتة من حركة املالك للعام ٢٠١٦ وبانتظار 
تخصيصاتها  إلطالق  املالية  وزارة  موافقة 
مكتبه  التعيينات.وقال  بعملية  للشروع 
اجلديدة»  «البينة  تلقت  بيان  في  االعالمي 
عطوان  بغداد  محافظ  إن  منه،  نسخة 
العطواني استقبل، امس، وفد ضم نقيب 
املرافق  والوفد  السوداني  عباس  املعلمني 
في  والتعليم  التربية  جلنة  وبحضور  له 
بحث  «العطواني  ان  احملافظة.وأضاف 
خالل اللقاء السبل التي ميكن من خاللها 
تقف  التي  واملعوقات  املشاكل  حل 
الهيئات  ومتكني  التربوية  العملية  بوجه 
بشكل  عملهم  اداء  من  التدريسية 

مبلف  التباحث  «مت  انه  صحيح».وتابع 
موافقة  ضرورة  على  والتأكيد  التعيينات 
وزارة املالية على اطالق الدرجات الوظيفية 
احلاصل  النقص  لسد  باحملافظة  اخلاصة 
مناطق  وخصوصا  العاصمة  مدارس  في 
موضوع  مناقشة  عن  فضال  االطراف، 
«هناك  ان  والترفيع».وأكد  والترقية  العالوة 

٤٠٠٠ درجة وظيفية ناجتة من حركة املالك 
املالية  وزارة  موافقة  وبانتظار   ٢٠١٦ للعام 
بعملية  للشروع  تخصيصاتها  إلطالق 
التعيينات».وأوضح ان «هناك رؤية واضحة 
واملدرسني عبر  املعلمني  لتمكني  حلكومته 
«املعلم  ان  مبينا  مناسبة»،  اجواء  توفير 
من  يقدمه  ملا  واهتمام  رعاية  الى  بحاجة 
الطلبة». وشدد على  خدمة جلية ألبنائنا 
املعلم  خدمة  موضوع  معاجلة  «اهمية 
في  سنوات   (١٠) الـ  تتجاوز  التي  واملدرس 
الى  نقله  من  نتمكن  ولم  االطراف  مناطق 
املركز بسبب قلة التعيينات».وأشار الى ان 
االسبوع  سيعقد  مهما  اجتماعا  «هناك 
املقبل مع مدراء تربيات بغداد وبحضور جلنة 
التربية والتعليم لدراسة السبل الكفيلة 

في تعزيز هذا املوضوع».
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ال ميكن للعواصم الكبرى التي متسك مبسار ومصير عالم اليوم إال أن 
تلتف بجدية وجزع إلى ما أنتجته االنتخابات التشريعية األخيرة في 
ــامون تخيل اخلرائط اجليواستراتيجية  ــتان. ففيما يعيد الرس باكس
ــت ووقائع احلرب  اجلديدة التي تنتجها ظواهر بوتني وترامب والبريكس
التجارية املتعددة األطراف، فإن فوز حزب عمران خان في باكستان قد 
ــتقبل البلد بل في حتديث  ــا مفصليا ليس في حتديد مس ــون حدث يك
ــرف بعالقاته  ــد الذي عُ ــم خان للبل ــد يبدو أن تزع ــات ذلك. ق معطي
التاريخية القدمية مع الواليات املتحدة أكثر انسجاما من ذلك الزواج 
ــي  ــلم السياس ــالموية والتأس ــنطن والغرب باإلس ــذي جمع واش ال
ــلوكه وتخرجه من  ــيرته ومظهره وس ــالم أباد. فالرجل، في س في إس
أكسفورد، غربي املزاج واملنهج واملنطق. ومع ذلك تبدو الدوائر الدولية، 
ــة التعامل  ــرددة متحفظة في كيفي ــة، حتى اآلن مت ــيما الغربي الس
ــة الدولية. ولئن عرفت  ــذا الوجه غير املألوف في عرف السياس مع ه
ــالده لنيل بطولة  ــه العبا دوليا قاد فريق ب ــر الدولية خان بصفت املناب
العالم في الكركيت عام ١٩٩٢، ولئن جعله زواجه األول من بريطانية 
ــد ذلك جنم صحافة اإلثارة  ــائية الكثيرة بع يهودية ثم قصصه النس
ــية مؤخرا ألقى مزيدا  ــة، إال أن ما صدر عنه من مواقف سياس الدولي
ــلطة وهواه.أصيب زعيم  من الضباب على هوية الرجل على رأس الس
ــعب بيالول بوتو زرداري ورئيس الوزراء السابق شاهد خاقان  حزب الش
ــي بالهزمية، وسددت االنتخابات ضربة موجعة لزعماء األحزاب  عباس
ــي في البالد في  ــة والعرقية الذين لطاملا زانوا الواقع السياس الديني
ل فوز خان مفاجأة في زمن باتت فيه املفاجآت  ــكّ العقود املاضية. ش
ــل ماكرون  ــا بانتخاب إميانوي ــأت فرنس ــم احلديث. تفاج ــون العال قان
ــارا  ــا للجمهورية مطيحا بكل األحزاب التقليدية الكبرى، يس رئيس
ــا بعد  ــا. وتفاجأت الواليات املتحدة بانتخاب دونالد ترامب رئيس وميين
ــة اخملضرمة الي توقعت كافة  أن أطاح بهيالري كلينتون تلك املنافس
استطالع الرأي لها ببالدة الفوز األكيد وكان أطاح قبلها بـ١٨ مرشحا 
عن احلزب اجلمهوري. وتفاجأت بريطانيا حني أفاق أهلها بعد استفتاء 
٢٣ يونيو ٢٠١٦ وقد وجدوا أنفسهم خارج االحتاد األوروبي.أسس عمران 
ــام ١٩٩٦. كان مطلوبا أن يحمل  ــزب «حركة اإلنصاف» ع خان وقاد ح
ــم األول في بالده في  ــذي كان الرق ــهير ال ــزب الرجل الرياضي الش احل
ــتان. لم تكن فالحته  ــت ليكون الرقم األول في حكم باكس الكريكي
ــة. حملت انتخابات عام ٢٠١٣ احلزب ليكون القوة الثالثة في  ميؤوس
البرملان وكان يحتاج إلى ٥ سنوات أخرى ليحتل املرتبة األولى ويصبح 
ــكل يومي  ــل عمران خان وحزبه بدأب بش ــا للوزراء. عم زعيمه رئيس
ــع الرجل دائما  ــعة. رف ــتان الواس حلصد حضوره داخل أقاليم باكس
لواء محاربة فساد من يحكمون مستفيدا من كونه حزبا لم يحكم 
أبدا. اعتمد احلزب على حراك ميداني صدامي داخل كل االحتجاجات 
ــريف (والتي قيل أن اجليش  ــعبية التي طالبت باإلطاحة بنواز ش الش
ــام ٢٠١٦ حول مداخيل  ــريبات بنما ع ــا)، قبل أن حتمل تس كان وراءه
ــقط األول  ــريف ماء وفيرا إلى طاحونة خان. فس ــة لعائلة ش ملتبس

وتعبدت طرق الزعامة أمام الثاني.

محمد قواص

رأي

وكاالت / البينة اجلديدة
ــي، مولود  ــر اخلارجية الترك أعلن وزي
ــره  ــغ نظي ــه أبل ــو أن ــاوش أوغل تش
األميركي مايك بومبيو أن التهديدات 
ــع أنقرة وذلك  والعقوبات لن جتدي م
ــنطن عقوبات  ــت واش ــا فرض بعدم
ــى خلفية  ــني عل ــن تركي ــى وزيري عل

احتجاز قس أميركي في تركيا.
ــام  أم ــو،  أوغل ــاوش  تش ــرح  وص
ــنغافورة في أعقاب  الصحافيني بس
لقائه مع بومبيو، «نقول منذ البداية 
ــات لن  ــد والعقوب ــة التهدي إن لهج
ــك اليوم». ــة. وكررنا ذل ــق نتيج حتق

ــث مع نظيره  ــت إلى أنه بح كما لف
التي  ــتركة  املش اخلطوات  األميركي 
ــق بإدلب  ــا فيما يتعل ــن اتخاذه ميك
ــاووش  ــوريا. وقال تش ــج في س ومنب
ــه الذي وصفه  أوغلو، عقب اجتماع
ــو، إن البلدين  ــاء» مع بومبي بأنه «بن
ــن كثب حلل  ــل ع ــى العم ــا عل اتفق
ــى  ــة بينهما.والتق ــا العالق القضاي
ــش مؤمتر إقليمي  ــران على هام الوزي
ــنغافورة  س ــي  ف ــة  اخلارجي ــوزراء  ل
ــك عقب فرض  ــي وذل ــة املاض اجلمع
ــى وزيرين من  ــنطن عقوبات عل واش
حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان 
ــدت بالرد. وفي األثناء أعلن  التي تعه

ــة  ــي اجلمع ــة األميرك ــر اخلارجي وزي
ــره التركي أن  ــي قبل لقاء نظي املاض
ــى الوزيرين  ــات األميركية عل العقوب
«التصميم  ــى  ــني «دليل» عل التركي
الكبير» للواليات املتحدة على إطالق 
ــون. وقال  ــراح القس اندرو برانس س
ــني مرافقني له  بومبيو أمام صحافي
ــرس «لقد حذرنا األتراك  من بينهم ب

ــن  ــراج ع ــان لإلف ــت ح ــن أن الوق م
ــون وآمل أن يدركوا» بأن  القس برانس
العقوبات التي أُعلنت هذا األسبوع 
ــر». الكبي ــا  ــى تصميمن ــل عل «دلي

ــدة باإلفراج  ــب الواليات املتح وتُطال
ــون،  ــن القس أندرو برانس ــوري ع الف
ــة  ــة اجلبري ــد اإلقام ــع قي ــذي وض ال
ــا بعد  ــي تركي ــي ف ــبوع املاض األس

اعتقاله عاما ونصف العام التهامه 
ــال  وق ــس».  و»التجس ــاب»  بـ»اإلره
ــون إلى  بومبيو «يجب أن يعود برانس
ــبة جلميع  بالده كما هو احلال بالنس
األميركيني الذين حتتجزهم احلكومة 
التركية. هؤالء األشخاص موقوفون 
منذ مدة طويلة وهم أبرياء». وأضاف 
ــم  ــريء وعليه ــون ب ــس برانس «الق

ــى الواليات  ــودة إل ــماح له بالع الس
ــدر  ــس املنح ــف الق ــدة». وأوق املتح
ــمالية في تشرين  من كاروالينا الش
ــار حمالت تطهير  األول ٢٠١٦ في إط
ــد  ــة بع ــلطات التركي ــا الس ذته نفّ
ــوز من العام  ــة االنقالب في مت محاول
ــه. وينفي برانسون املقيم منذ  نفس
ــي تركيا حيث  ــرين عاما ف نحو عش
ــة صغيرة، كل  ــرف على كنيس يش
ــات املوجهة إليه. وهو يواجه  االتهام
ــل إلى ٣٥  ــجن مدة تص حكما بالس
ــة التي بدأت  ــار احملاكم ــا في إط عام
ــان املاضي.هذه األزمة وهي  في نيس
ــيني  ــني احلليفني األطلس ــر ب األخط
ــت تركيا قد أعربت،  منذ عقود. وكان
ــات فرضتها  ــن غضبها بعد عقوب ع
ــى وزيرين في  ــدة عل ــات املتح الوالي
حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان 
ــة اعتقال القس.وتضفي  على خلفي
ــس األميركي مزيدا من  القضية الق
ــى العالقات الصعبة أصال  التوتر عل
ــى خلفية  ــنطن وأنقرة عل ــني واش ب
ــوري وأيضا بسبب وجود  النزاع الس
ــح اهللا غولن في الواليات  الداعية فت
املتحدة والذي يتهمه أردوغان بتدبير 
ــه في صيف  ــة االنقالب علي محاول

.٢٠١٦

وكاالت / البينة الجديدة
ــاس أن املكتب  ــي حم ــادر ف ــرت مص ذك
ــوم امس  ــد ي ــة عق ــي للحرك السياس
السبت اجتماعا في غزة بحضور كامل 
ــى لبحث مقترحات  أعضائه للمرة األول
ــول  ح ــدة  املتح واألمم  ــر  ــا مص عرضته
ــنوات مقابل تخفيف  تهدئة تستمر س
احلصار عن القطاع. وقال مسؤول طلب 
ــمه، إن املكتب السياسي  عدم ذكر اس
ــة  ــرة األولى في غزة برئاس ــع للم اجتم
ــة. وتابع  ــماعيل هني ــس احلركة إس رئي
ــوا «عددا من امللفات  أن اجملتمعني ناقش
ــر ومبعوث  ــا أفكار من مص املهمة منه
ــوف  مالدين ــوالي  نيك ــدة  املتح األمم 
ــة ورفع احلصار  ــم للتهدئ تتعلق بتفاه
ــب  ــزة». وكان املكت ــن غ ــرائيلي ع اإلس
ــاع له في  ــر اجتم ــي عقد آخ السياس
ــرين األول ٢٠١٧ في إطار  القاهرة في تش
ــاس وحركة  ــة بني حم ــاءات املصاحل لق
ــدر إن نائب رئيس حركة  فتح. وقال املص
حماس صالح العاروري املقيم في لبنان 
ــل إلى غزة يرافقه ثمانية أعضاء من  وص

اخلارج.وأضاف  ــي  ف ــي  السياس املكتب 
ــل فيها  ــى» التي يدخ ــرة األول ــا «امل أنه
العاروري إلى غزة «عبر معبر رفح احلدودي 
مع مصر بعد أن كان ممنوعا من سلطات 
ــالل وذلك بضمانات من مصر واألمم  االحت
ــار اجلهود للتوصل إلى  املتحدة»، في إط
ــتمر  ــة ميكن أن تس ــول تهدئ تفاهم ح
ــنوات مقابل تخفيف احلصار. خمس س
ــة ألقاها أمام آالف املتظاهرين  وفي كلم
ــرق مخيم  ــدودي ش ــياج احل ــرب الس ق
ــط القطاع، قال عزت الرشق  البريج وس
عضو املكتب السياسي حلماس «ال نريد 
ــى جتنيب أهلنا في غزة  احلروب ونصر عل
ــزم بالهدوء  ــا جديدة»، مضيفا «نلت حرب
ــة  ــاد حلماي ــى الزن ــة عل ــدي املقاوم وأي
ــن جانبه قال  ــات». م ــعب واملقدس الش
ــام بدران عضو املكتب السياسي  حس
ــرق  ــي كلمته أمام آالف املتظاهرين ش ف
غزة «سنجري حراكا سياسيا للوصول 
إلى كسر احلصار عن غزة، أربعة مسارات 
ــر احلصار  ــنمضي بها معا حتى كس س
ــس  ــل. وكان رئي ــزة» دون تفاصي ــن غ ع

ــني نتانياهو  ــرائيلي بنيام ــوزراء اإلس ال
ألغى زيارة مقررة إلى كولومبيا من أجل 
ــط تكهنات  التركيز على التطورات وس
ــة التوصل إلى تهدئة في األيام  بإمكاني
ــطيني مطلع  املقبلة.وقال مصدر فلس
ــوف  ــر ومالدين ــت مص ــاس أبلغ إن حم
ــت بضمانات  ــة وطالب ــة مبدئي «موافق
للتنفيذ»، لكن القرار النهائي سيصدر 
بعد اجتماع املكتب السياسي بكامل 
ــن حماس  ــؤولون م ــال مس أعضائه.وق
ــة  ــذه التهدئ ــل ه ــدة إن مث واألمم املتح
ــد  ــل األم ــا طوي ــمل وقف ــن أن تش ميك
ــف  ــل تخفي ــة مقاب ــال العدائي لألعم
ــري والبحري الذي  ملحوظ للحصار الب
ــاع. وتابع  ــرائيل على القط تفرضه إس
ــذه التهدئة  ــطيني أن ه املصدر الفلس
ــي الكهرباء  ــاء أزمت ــى «إنه ــتؤدي إل س
ــماح بإدخال  واملياه في قطاع غزة والس
ــلع عبر معبر كرم  كافة البضائع والس
ــالم (الذي تسميه إسرائيل كيرمي  أبوس
ــني آلية العمل في معبر  شالوم) وحتس

رفح».
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وكاالت / البينة الجديدة
ــع  ــاوض م ــيا التف ــى روس تتول
ــراح  ــم داعش إلطالق س تنظي
ــم  خطفه ــل  وطف ــيدة  س  ٣٠
ــبوع خالل  ــن أس ــر م ــل أكث قب
ــة  ــي محافظ ــنه ف ــوم ش هج
ــويداء، وفق ما قال اجلمعة  الس
ــوع أحد  ــف جرب ــيخ يوس الش
ــايخ عقل الطائفة الدرزية  مش
ــم  ــن التنظي ــوريا. وش ــي س ف
ــلة  ــرف في ٢٥ متوز سلس املتط
ــتهدفت  ــات متزامنة اس هجم
ــي  ــرى ف ــويداء وق ــة الس مدين
ــبب  ــا تس ــرقي، م ــا الش ريفه
ــف  ــي اعن ــال ف ــل ٢٦٥ قتي مبقت
ــى املنطقة  ــي عل ــوم إرهاب هج
املوالية لنظام الرئيس السوري 
التنظيم  بشار األسد. وخطف 

ــن قرية  ــيدة و١٦ طفال م ١٤ س
ــة،  ــة للبادي ــبكي املتاخم الش
ــوه. وأفاد  ــث يتحصن مقاتل حي

ــي  ــأن «اجلانب الروس ــوع ب جرب
ــيق مع  يتولى التفاوض بالتنس
ــورية»، معربا عن  احلكومة الس

ــأن التنظيم املتطرف  اعتقاده ب
«خطط الختطاف رهائن بهدف 
ــورية  الضغط على الدولة الس
ــة».  معين ــب  مطال ــق  لتحقي
ــي  ــا ه ــوع م ــدد جرب ــم يح ول
مطالب اجلهاديني، إال أن املرصد 
ــوري حلقوق اإلنسان أوضح  الس
ــرف يطالب  ــم املتط أن التنظي
ــراح مقاتلني تابعني  بإطالق س
ــوات النظام من  له حتتجزهم ق
ــوك في  ــوض اليرم ــة ح منطق
ــاورة، حيث  ــة درعا اجمل محافظ
دارت معارك عنيفة بني الطرفني 
في األسبوعني األخيرين. وتبنى 
التنظيم تنفيذ الهجمات على 
ــويداء لكنه لم يتطرق إلى  الس
عائالتهم  ــت  وتلق ــني.  اخملطوف
ــن  ــددا م ــم ع ــذ اختطافه من

ــور عبر  ــع الفيديو والص مقاط
ــا  م ــق  وف ــاب،  الواتس ــة  خدم
ــادر محلية. ــدة مص ــدت ع أك

الدولي  ــد جربوع اجملتمع  وناش
واألمم املتحدة املساعدة إلطالق 
لعدم  والضغط  الرهائن  سراح 
ــدروع  ك ــني  املدني ــتخدام  اس
حزينة  ــاعر  «املش بشرية.وقال 
ــر  ــع قلق تام لدى أس للغاية م
ــر  ــات كما هو حال أس اخملتطف
«تعرضنا  مضيفا  ــهداء»،  الش
ــرة». وتعد  ــة كبي ــة، ملصيب حملن
ــن بني األكبر  ــذه الهجمات م ه
ــوريا  ــم اإلرهابي في س للتنظي
ــة التي  ــا األكثر دموي ــا أنه كم
الدرزية  ــة  األقلي ــا  له تعرضت 
ــي العام  ــدالع النزاع ف ــذ ان من
ــبكة  ش ــر  مدي ــل  ونق  .٢٠١١

ــاء  ــة لألنب ــويداء ٢٤ احمللي الس
ــيدة  نور رضوان عن أقارب الس
ــم  ــبكي قوله ــة الش ــي قري ف
ــأ في اتصال  ــم تبلغوا النب إنه
املتطرف.وأكدوا  ــم  التنظي من 
أنها كانت في الشهر التاسع 
ــد خطفها مع  ــل عن ــن احلم م
ــا  ــل زوجه ــا قت ــا، بينم أوالده
على يد مقاتلي التنظيم أثناء 
وتزامن هجوم داعش  الهجوم. 
ــا من  ــويداء انطالق ــى الس عل
ــة الواقعة  ــي البادي مواقعه ف
ــمالية  الش ــراف  األط ــى  عل
ــرقية للمحافظة مع شن  الش
ــي  روس ــام بدعم  النظ ــوات  ق
ــا على آخر جيب حتصن  هجوم
ــي محافظة  ف التنظيم  ــه  في

درعا.
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وكاالت / البينة الجديدة
ــة املتحدث  ــل أبو ردين أدى نبي
ــطيني  ــم الرئيس الفلس باس
ــي  ــني ف ــاس اليم ــود عب محم
ــرام اهللا نائبا  ــة ب ــر الرئاس مق
ــرا لإلعالم  ــوزراء ووزي لرئيس ال
ــا حركة  ــوة رفضته وهي خط
ــالمية (حماس). املقاومة اإلس

ــة في  ــو ردين ــني اب ــي تعي ويأت
ــدث عن تعديل  ــل انباء تتح ظ
ــار محاوالت  ــي إط ــي ف حكوم
جديدة للمصاحلة بني حركتي 
ــاء عن  ــاس بعد أنب ــح وحم فت
ــدة تبذلها مصر  ــاع جدي مس
مجددا النهاء االنقسام القائم 
ــو ردينة  ــل أب ــذ ٢٠٠٧. وعم من
للرئيس  ــاعدا  ــا) مس (٦٦ عام
ــر  ــل ياس ــطيني الراح الفلس
عرفات ثم ناطقا رسميا باسم 
ــرة األولى  ــاس. وهذه هي امل عب
ــا  ــا منصب ــغل فيه ــي يش الت
ــو ردينة  ــيحتفظ أب وزاريا. وس
ــب املنصبني اجلديدين  الى جان
ــم  بإس ــدث  املتح ــب  مبنص
ــطينية الذي  ــة الفلس الرئاس
ــن عقدين.  ــذ اكثر م يتواله من
ــس الوزراء رامي احلمد  وقال رئي
ــي  ــي ف ــر صحف ــي مؤمت اهللا ف
ــي الضفة  ــرام اهللا ف مكتبه ب
الغربية إن تعيني أبو ردينة جاء 
نتيجة احلاجة إلى «وزير يشرف 
على اإلعالم ليس أكثر وال أقل 

ــا لرئيس  ــيكون أيضا نائب وس
ــد اهللا أن  ــح احلم الوزراء».وأوض
ــتمر في  ــوف يس ــاش س النق
ــول اإلبقاء  ــة املقبلة ح املرحل
ــالم أو حتويلها  ــى وزارة اإلع عل
ــس أعلى أو غير ذلك.  إلى مجل
احلالية  ــة  احلكوم ــكلت  وتش
ــة احلمد  ــام ٢٠١٤ برئاس في ع
ــل  ــني الفصائ ــق ب اهللا بالتواف
الفلسطينية مبا فيها حماس 
ــى  ــل عل ــدف أن تعم وكان اله
ــا لم  ــام إال أنه ــاء االنقس إنه
تنجح في حتقيق الهدف منها 
ــت حماس  ــوم. ورفض ــى الي إل
ــامي  ــو ردينة وقال س تعيني أب
أبو زهري الناطق باسم احلركة 
ــد  تع ــم  ل اهللا  رام  ــة  «حكوم
ــق بعد إضافة  ــة التواف حكوم
ــن  ــره م ــة وغي ــو ردين ــل أب نبي
وتبذل  ــابقة».  الس ــات  اإلضاف
مصر في الوقت احلالي جهودا 
ــام  االنقس ــاء  إلنه ــدة  جدي
ــودة  ــر ع ــطيني وتنتظ الفلس
وفدي فتح وحماس إلى القاهرة 
ــة احملادثات.  ــام ملواصل خالل أي
السياسي  ــام  االنقس ويسود 
أراضي السلطة الفلسطينية 
منذ منتصف حزيران ٢٠٠٧ في 
ــيطرة حماس على  ــاب س أعق
ــني تدير حركة فتح  غزة في ح
ــا عباس الضفة  التي يتزعمه

الغربية.

وكاالت / البينة الجديدة
ــية توقيف  ــت وزارة الداخلية التونس أعلن
شخصني «إرهابيني» على عالقة بالتونسي 
سيف اهللا مدبر الهجوم «البيولوجي» الذي 
ــمي  ــال الناطق الرس ــي أملانيا. وق أحبط ف
باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق اجلمعة 
ــي  ــة بالتونس ــى عالق ــخصني عل إن «الش
املقيم بأملانيا املدبر للهجوم بالقنبلة الذي 
أحبط في أملانيا». ويشتبه في أن سيف اهللا 
ــا أراد صنع «قنبلة  ــوف في أملانيا حالي املوق
ــني وهو سم من أصل  بيولوجية» من الريس
ــتة آالف مرة  ــدا، أقوى بس ــي عنيف ج نبات
ــب إعالم النائب  ــيانور. وأعلن مكت من الس
العام األملاني في بيان اجلمعة متديد سجنه 
بتهمة «محاولة االنضمام ملنظمة إرهابية 
ــم الدولة  ــى تنظي ــارة إل ــة» في إش خارجي
ــام أوضح أن  ــب الع ــالمية. وكان النائ اإلس
ــي «اإلعداد  ــيف اهللا ه التهم املوجهة لس

لعمل عنيف وخطير ومخرب ألمن الدولة»، 
ــلطات األملانية  ــان. وأعلنت الس وفقا للبي
ــوم «بيولوجي»  ــي ٢٠ حزيران، إحباط هج ف
ــوز مت توقيف  ــي ٢٤ مت ــي. وف وتوقيف تونس
زوجته األملانية (٤٢ عاما) التي يشتبه بأنها 
ــر للهجوم. ــي التحضي ــاعدت زوجها ف س

ــي قرارا  ــد يومني أصدر القضاء التونس وبع

ــني» على عالقة  ــف «عنصرين إرهابي بتوقي
ــد الناطق  ــق. وأك ــا للزع ــيف اهللا، وفق بس
الرسمي باسم القطب القضائي ملكافحة 
ــف  توقي ــليطي  الس ــفيان  س ــاب  اإلره
ــام القاضي  ــد مثولهما أم ــخصني بع الش
ــليطي أن التحقيقات  ــع الس ــص. وتاب اخملت
ــاول االلتحاق  ــفت أن أحد املتهمني ح كش

ــوريا  اإلرهابية» بس ــات  ــوف «اجلماع بصف
ــيف اهللا  ــم يتمكن من ذلك واتفق مع س ول
ــا تنفيذ عملية  ــى أن يتولى كل منهم «عل
ــدي إقامتهما  ــة متوازية ببل ــة بصف إرهابي
ــة تقليدية  ــطة قنبل ــا بواس ــس وأملاني تون
لف  ــد كُ ــي فق ــر الثان ــا العنص الصنع».أم
ــيف اهللا  ــزورة لس ــفر م ــق س ــر وثائ بتوفي
ــدان أوروبية، وفقا  ــهيل هروبه نحو بل لتس
ــرطة  الش ــت  الداخلية.وكان وزارة  ــان  لبي
ــى أكثر من  ــني عل ــقة الزوج ــرت في ش عث
ــرام من  ــني و٨٤ ملغ ــة ريس ــة آالف حب ثالث
ــني و٩٥٠ غراما من مسحوق األلعاب  الريس
ــائل قابل  ــني مليئتني بس ــة وزجاجت الناري
ــح  ــة مبصابي ــالك موصول ــتعال وأس لالش
ــيف اهللا مرتني  و٢٤٠ كرة معدنية.وحاول س
ــا في ٢٠١٧،  ــوريا عبر تركي ــه إلى س التوج
ــام على األرجح  ــم ينجح، لالنضم لكنه ل
إلى تنظيم داعش وكان على اتصال بالتيار 

ــلطات األملانية.  اإلسالمي، كما تقول الس
ــالم أنه في ربيع ٢٠١٨ قرر  وأكد مكتب اإلع
القيام بالهجوم «في مكان آهل بالسكان» 
ــان  ــن الريزين. ومنذ نيس ــة معدة م بقنبل
ــر االنترنت. وكان  ــي اقتناء الريزين عب بدأ ف
ــني ١٧٥ و٢٠٠ حبة  ــترى في البداية ما ب اش
من الريزين وفي مايو/ايار الفني اخرتني كما 
ــف حبة إضافية  ــيف اهللا على أل حتصل س
مجانا، وفقا لذات املصدر. وفي ايار، كان له 
ــروف يعيش  ــخص غير مع تواصل «مع ش
ــه كيفية إعداد  ــا» ليتعلم من ــارج أملاني خ
ــع ٨٤٫٣ ملغرام من  ــن وجنح في تصني الريزي
ــا تواصل «مع  ــه. كم ــن بنفس ــادة الريزي م
ــر معروفة ويعيش  ــخص آخر هويته غي ش
ــز القنبلة. ــا» ودربه على جتهي ــارج أملاني خ
ــي حزيران  ــه ف ــالم أن ــب اإلع ــاف مكت وأض
ــترى ٢٥٠ كرة معدنية الستعمالها في  اش

جتهيز القنبلة.
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معن حمدان علي

ــاكني  ــي, لفقراء ومس ــي العراق ــل اجلمع ــدى العق ل
العراق, وهم االغلبية بشكل دائم, ان العراق لم يعدل 
ــانية علي بن ابي طالب  ــوى امير االنس فيه حاكم س
ــنة ٢٠١٢م ,  ــذي اعترفت هيئة االمم املتحدة س (ع) , ال
ــع كوفي عنان انه اعدل حاكم في التاريخ, اما  وبتوقي

الثاني فهو الشهيد عبد الكرمي قاسم.
ــراء العراق, دون  ــن كتب عن حب الزعيم لفق ان كل م
ــي والقومي  ــم الديني واملذهب ــاف الى انحداره االلتف
ــرة حالتها  ــزو ذلك الى ان الزعيم عاش في ظل اس يع
ــن طبقة الفقراء,  ــط ان لم تكن م ــة دون املتوس املادي
اقول هذا صحيح, ولكن هذه احلقيقة تشمل معظم 
ــاء الوزارات العراقية في العهد امللكي, وكل ومن  رؤس
هو والد االخوين عارف او احمد حسن البكر او صدام؟ 
ــاك عامل  ــن اهللا بهم هن ــراق الذين م ــت زعماء الع مت
ــرد بتلك  ــم وجعله يتف ــخصية الزعي ــر اثر في ش اخ

الصفات.
ــي  ف ــلمات  املس ــن  م
البديهيات  ــن  وم التربية, 
ــون  تك ان  ــم  التعلي ــي  ف
ــرة هي العامل االول  االس
ومبعناها  االنسان  لثقافة 
ــمل  يش ــذي  ال ــع  الواس
ــكاره وعقيدته وعاداته  اف
ــل وحتى تذوقه  وميوله, ب
للطعام, فاالسرة هي من 
العريضة  اخلطوط  ترسم 
االولى على صفحات ذهن 
لتكون  اخلالية,  ــان  االنس
التراكمات  لكل  ــا  اساس
بعد ذلك نتيجة التجارب 

واملعرفة .
ــليط الضوء على اثر اسرة الزعيم شبه معدوم  ان تس
ــتثني  ــب اطالعي في معظم من كتب عنه, واس حس
ــوي (عبد الكرمي  ــن العل ــتاذ حس من ذلك كتاب االس
ــرف منه, ومن  ــرين) الذي نع ــم نظرة بعد العش قاس
ــد الزعيم وهو  ــاس ان وال ــا الن ــي يتداوله ــار الت االخب
ــه الزعيم  ــدي – الذي ابدل ــر الزبي ــم محمد بك جاس
ــم محمد الن كلمة جاسم هي قلب  نفسه الى قاس
ــعبية  حرف القاف الى جيم وفق احدى اللهجات الش
ــدل على حرصه واحترامه  ــائعة, وهذا ي العراقية الش

للغة العربية ومحاولة تخليصها مما شابها من رطانة 
ــكن محلة  وحتريف, لم يكن اجتماعيا, وحني كان يس
ــي على االجتماع  ــاطه االجتماع املهدية اقتصر نش
ــا حني انتقل الى  ــني فقط في قهوة احمللة, ام بصديق
ــادر االحتكاك باحد من اهل  ــة الصاحلية فكان ن محل

احمللة حتى اجله
ــي  ــه اليعقوب ــه (كيفي ــه زوجت ــض من ــى النقي وعل
ــتهرت بحبها  التميمية) فقد كانت حتى النخاع اش
ــي افراحهم  ــاركتهم ف ــاعدتهم ومش ــاس ومس للن
ــم,  ــبت احترامه ــبب اكتس ــذا الس ــم, وله واحزانه
ــف كان  ــد اللطي ــة عب ــا الثالث ــا وان اوالده وخصوص
عسكريا, وحامد يعمل في نقل احلبوب وجتارتها بعد 
ذلك, وعبد الكرمي ضابطا في اجليش العراقي, خصص 
ــهريا لها, لذلك  ــن املال ش ــد منهم مبلغا م كل واح

عدت ميسورة احلال قياسا بغيرها من نساء احمللة.
ــاعدة احملتاجني من ابناء  ــت (كيفية) ال تبخل مبس كان
ــا يحتاجون اليه,  ــة, ومن اتصالها بهم تالحظ م احملل
ــها بالية,  ــها, وتلك مالبس ــذه العائلة تهرأ فراش فه
ــر (حب املاء) عندهم ولم يستبدلوه باخر  واخرى كس
ــفة  والصيف قادم, وهكذا فهي دون ان تنبس ببنت ش

تفاجؤهم مبا ينقصهم دون (جزاء او شكورا) 
ــوادث التي علقت باذهان  ومن احل
ــن احدهم  ــا ان اب ــاء محلته ابن
ــته  ــي رجوعه من مدرس ــر ف تأخ
ــث  بحي ــت,  البي ــى  ال ــة  الثانوي
ــا  ــة وابنائه ــرت االم الواله اخط
ــة الطريق بانتظاره  افتراش قارع
ــون  تك ان  ــي  الطبيع ــن  م وكان 
(كيفية) مرافقة لهم ومشاركة 
ــات العصيبة,  ــك االوق ــم تل اياه
ــرف اجلميع  ــل االبن ع ــني وص وح
ــيارة مصلحة  ــر الن س ــه تأخ بان
ــتطع  نقل الركاب فاتته ولم يس
ــا, فاضطر الى انتظار  اللحاق به

مجيء الثانية
وفي اليوم التالي اخذته (كيفية) 
ــي ال يتكرر  ــترت له دراجة لك ــوق واش معها الى الس
ــهور انها كانت (متعلقة)  ــابقا. ومن املش ما حدث س
ــا, لذلك كانت  ــم) النه اعزب وال يفارقه ــا (الزعي بابنه
ــاركه غرفة منامه حني يكون متواجدا في البيت  تش
وهي التي اوصته ان تدفن في مدينة النجف االشرف, 
ــيد محسن احلكيم  وهي وصيته للمرجع الديني الس

كما هو مشهور. 
ــا زرعت في ابنها  ــة) التي اعتقد انه ــم اهللا (كيفي رح
ــهيد حب الناس وخصوصا الفقراء  البار الزعيم الش
منهم الذين دفنوه في قلوبهم حني عز القبر عليه .  

ياسر سمري الالمي 

ــى في  ــدة األول ــدة الرائ ــة املتح ــد اململك تع
ــه من  ــي وجناح ــام الدميقراط ــق النظ تطبي
خالل التجربة التي أنتجته, بعد إن عصفت 
ــاكل,  ــي امللكي عدة مش بالنظام السياس
ــارعت  ــت لتنتج ذلك النظام الذي س تراكم

الدول الى األخذ به وتطبيقه .
ــف باختالف الدول  ــتويات النجاح تختل مس
ــل املؤثرة في  ــية والعوام ــا السياس وبيئته
ــة,  ــب االقتصادي ــل اجلوان ــن قبي ــع, م اجملتم

واخلدمية, والصحية, واألخالقية وغيرهن .
ــهد  ــي العراقي, لم يش ــام السياس إن النظ
ــة العراقية عام  ــوء الدول ــتقرارا منذ نش اس

ــدث خرقا واضحا  ــة اآلن, وهذا اح ١٩٢١ لغاي
في كينونة اجملتمع وموقفه جتاه احلاكم .

ــم تنب منذ  ــة الفتية ل ــة العراقي الدميقراطي
ــوم األداء  ــس رصينة تق ــا على أس تطبيقه
ــو ثقافة مجتمعية  ــي وتدفع به نح احلكوم
ــاعد على جناح النظام, وتقدمي حكومات  تس
ــن,  للمواط ــي  املعيش ــتوى  باملس ــض  تنه
ــائرية واملذهبية  بعيدا عن التخندقات العش

والعرقية .
إن التجربة املريرة خلمسة عشر عاما ماضية, 
ــة الوقوف بوجه  تقتضي من رجال السياس
ــتمرار بذات األخطاء, وتصحيح وتقومي  االس

العمل السياسي وتوجيهه نحو الصواب .
ــية, يتطلب  التصحيح للمنظومة السياس
ــي  ــي القاض ــام البرملان ــا بالنظ ــا فعلي إميان
ــم مدعومة  ــة احلك ــى منص ــة تتول بحكوم

ــي اتخاذ  ــا ف ــة, تدعمه ــة قوي ــة نيابي بكتل
القرارات وتكون مسؤولة عن أداء عملها أمام 
ــك كتلة معارضة  ــعب, وتقابل ذل ممثلي الش

ــة أعمالها  ــعى حثيثا ملراقب للحكومة تس
ــع بها,  ــي تق ــاء الت ــى األخط ــير عل والتأش
وتفضح هفواتها أمام الشعب لكسب الود 
ــعبي وحتفيزه لإلدالء بصوته للمعارضة  الش

بالعملية االنتخابية املقبلة .
ــوع  ــل التن ــة وبظ ــة القوي ــكيل الكتل تش
ــم أن متثل بها كافة  ــي العراقي, يحت اجملتمع
ــب مختلفة واألمر  ــات العراقية بنس املكون

ذاته ينطبق على الكتلة املعارضة.
ــد تقدمنا  ــة نكون ق ــك التجرب ــق تل بتطبي
ــح الرؤية  ــا تتض ــام, من خالله ــوة لألم خط
ــارع  ــي ظللت الش ــة الت ــف األقنع وتنكش
ــعارات براقة وأحاديث  العراقي وأوهمته بش
أبعدت العقل الشعبي العراقي عن التقييم, 
ــارقا وناهبا خليرات  ــى اجلميع س حتى أضح

البلد دون أدنى متييز .

تأليف
 *الدكتور جواد كاظم البيضانـي
العالقة مع اِّـخابرات العراقية

ــتان  ــي كردس ــرت ف ــات ظه ــاك تنظيم    وهن
ــا احلركة التي كان  ــلكت مبدأ جهادياً منه س
ــي  ــني . ورآى عبد الرحمن نورس ــا مال أم يقوده
ــام ١٩٨٥  ــود إلى ع ــة تع ــذه احلرك ــذور ه أن ج
ــل في  ــرة تعم ــة صغي ــت مجموع ــث كان حي
اخلفاء مبدينة اربيل، وبعد انتفاضة عام ١٩٩١. 
ــالمية في كردستان  انضمت الى احلركة االس
ــقت بعد خالفات  العراق لفترة وجيزة ثم انش
ــت عن  ــالمية واعلن ــة االس ــادة احلرك ــع قي م
ــق عدد  ــم جماعة اجلهاد. وانش ــها باس نفس
ــوا الى احلركة  ــن كوادرها عن احلركة وانضم م
ــز قيادية  ــغلوا فيما بعد مراك ــالمية وش االس
ــتان العراق.  ــالمية في كردس في احلركة االس
وفي حادث مايزال يكتنفه الغموض قتل قائد 
ــة من مرافقيه  ــة مال أمني مع مجموع اجلماع
ــاء الصالة عام  ــه قرب أربيل اثن في أحد مقرات
ــال انضمت البقية  ــد حادث االغتي ١٩٩٧، فبع
ــالمية  الباقية من جماعته الى اجلماعة االس

الكردستانية وذلك عام ٢٠٠٢. 

الوثائق
ــوبة) رفعت من احد ملفات االمن  وثيقة (منس
ــاً ان هناك جناح  ــي ، ورد الفقرة خامس العراق
عسكري للحزب االسالمي الكردستاني خاض 

قتاال مع جماعة االحتاد الوطني الكردستاني
ــرت في مجلة النفير ، عدد(٤)،  في  وثيقة (نش
ــوز  عام  ــنة (١٤٠٩هـ) مت ــة لس ــهر ذي احلج ش
١٩٨٩م حصلت عليها من احملامي عبد الرحمن 

نورسي
الشيخ علي عبدالعزيز

يروي قصة احتالل
مدينة حلبجة

ــئلة عديدة واستفسارات     لقد وردت الينا أس
ــة  ــان كيفي بي ــا  ــب اصحابه ــة يطل مختلف
ــات  ــدى فعالي ــة وم ــى حلبج ــتيالء عل االس
ــكرية  ــالمية في العمليات العس احلركة االس
ــاس الرتكاب حزب البعث لتلك  والسبب االس
ــعة التي لم يسبق لها مثيل في  اجلرمية البش

التاريخ. 
وأني بصفتي املسؤول عن الشؤون العسكرية 
ــة املدينة ومديراً  ــي احلركة وكنت امام جمع ف
ــات االسالمية قبل هجرتنا وقد  ملعهد الدراس
حضرت املدينة اثناء جرمية القصف الكيمياوي 
وشاركت في اخالء املواطنني وانقاذ من جنا من 

املوت. 
وفي الوقت الذي تقترب فيه الذكرى السنوية 
ــهيد الغالي الشيخ مال  الستشهاد االخ الش
ــرى فاجعة  ــه اهللا عليه وذك ــارة رحم ــي بي عل

ــرها أود أن أوضح  حلبجة التي هزت الدنيا باس
ــون اجلميع  ــو الواقع لكي يك ــة كما ه احلقيق

على بينة من االمر في التقرير التالي: 
ــالمية  ــة االس رأي احلرك ــع كان  الواق ــي  ١) ف
وتخطيطها هو احملافظة على البقية الباقية 

ــن املدن والقرى التي لم تهدمها يد التخريب  م
البعثي الننا على يقني بأن السلطة العفلقية 
ــعر  ــا خاصة حينما تش ــدن واهله الترحم امل
ــب واليابس وتخرب  ــرق الرط ــأس فانها حت بالي
ــاداً كما فعلت  ــاكن وجتعلها رم ــار واملس الدي
ــابقاً وكما صرح بذلك صدام اجملرم، فلذلك  س

ــى مدينة  ــاوالت للهجوم عل ــرت مح كلما ج
حلبجة اعترضنا وامتنعنا عن التنفيذ حرصاً 
على سالمة أرواح االبرياء وصيانة للمدينة من 
ــم والعرفان وفيها  ــا مركز العل التخريب النه

نواة للحركة االسالمية. 
ــي انحاء  ــرة ف ــة منتش ــوات احلرك ــت ق ٢)كان
ــرق اربيل الى جنوب  ــتان من شمال وش كردس
ــمال  ــى ش وال داغ  ــره  وق ــان  ــوك.. طرمي كرك
ــى منطقة حوض  ــليمانية وقلعة دزه وال الس
دربندخان وجنوب حلبجة والى شمال خورمال 
ــاعات العزة  ــهرزور وحينما كنت أعيش س وش
ــاوت و  ــي مناطق (م ــا ف ــني قواتن ــعادة ب والس
ــليمانية  ــفره (طاللة) قرب الس كيوةرةش، وس
ــباط، مع  ــي وأوائل ش ــون الثان ــي اواخر كان ف
كتائب من هيز النصر و هيز صالح الدين و هيز 
خالد بن الوليد ليلة الثالثاء ٢٨ جمادي الثانية 
ــفرة  ــي وادي س ــباط ١٩٨٨ ف ــادف ١٦ ش املص
ــي معلومات اكيدة  ــوةرةش، وصلتن جنوب كي
ــل قوات  ــد جرت من قب ــركات جديدة ق ــأن حت ب
احلرس واملعارضه العراقيه االخرى لتحرير مدن 

حلبجة وخورمال وسيروان وشهره زور). 
ــى جبهة حلبجة  ــت اجلولة وعدت ال ٣)قاطع
ــة املكتب  ــوات كتيب ــرزة خاصة من ق ــع مف م
ــز النصر  ــر هي ــى مق ــا ال ــكري فوصلن العس
ــافة ١٠ كيلو  ــوب حلبجة مبس ــار جن في ضن
ــباط ١٩٨٨  مترات ليلة اخلميس ٨ رجب ٢٥ ش
ــي بياره وعدد  ــت باالخ اجملاهد املال عل فاجتمع
ــنا التقارير  ــز النصر ودرس ــن قادة كتائب هي م

ــات املرتقبة ثم  ــة والعملي ــدة حول اجلبه املع
عدنا مع االخ مال علي بياره الى مكتب الشيخ 
ــد العام وهناك اجتمع مجلس الشورى  املرش
ــول املواضيع املقدمة  ــة ودار احلديث ح للحرك
ــوم على املدن  ــاركة في الهج وتقرر عدم املش
ــي الفقرة  ــي ذكرتها ف ــباب الت املذكورة لالس

االولى انفاً. 
ــا الى جبهة حلبجة مع االخ اجملاهد مال  ٤)عدن
ــدد من قادة املعارضة  علي بياره واجتمعنا بع
ــادة  بق ــا  اجتمعن ــم  ث ــة  والعراقي ــة  الكردي
ــا رأي احلركة  ــر العمليات وأوضحن احلرس ومق
ــة وقدمنا  ــر املنطق ــي حالة حتري ــا ف ومواقفه
ــق اخلناق على  ــط لتضيي ــرة فيها مخط مذك
جبهة دربندخان. قرةداغ باملناطق احملررة وعلى 
ــورداش. بازيان . قرةداغ بقصد  جبهة دوكان س
توسعة املناطق احملررة واالشراف على كركوك 

مباشرة. 
ــى جبهة حلبجة  ــاد االخ مال علي بياره ال ٥)ع
ــه  ــد كاك ــال أحم ــد م ــع االخ اجملاه ــت م وذهب
ــكه ناو  ــات قله خانى ووش ــود الى جبه محم
ــم ذهبت  ــهرزور ث ــى خورمال وش ــرفة عل املش
ــدي هيز النصر  ــز التدريب جملاه ــارة مرك الى زي
ــي ٩-٣-١٩٨٨ وفوجئت هناك  ــن ف ــالح الدي وص
ــهاد اجملاهد  بخبر مدهش ومفجع وهو استش
ــع ثالثة من مجاهدي  ــد مال علي بياره م الراش
هيز النصر بقصف املدافع البعيدة املدى وهم 

في طريقهم الى مقر هيز النصر في ضنار. 
٦)وحينما كنا منشغلني مبجلس الفاحتة على 

شهدائنا وباالخص الشهيد مال علي بياره الذي 
ترك فراغاً كبيراً، فوجئنا مرة أخرى بعزم. قوات 
احلرس وقوات بدر و املعارضة على الهجوم على 
ــاركة فتركنا  ــة حلبجة وطلبوا منا املش مدين
التعزية وذهبنا مع االخ اجملاهد مال أحمد كاكه 
ــة واجتمعنا بقادة  ــود الى جبهة حلبج محم
احلرس واملعارضة ولتهيئة مستلزمات احلماية 
ــزات واخليم  ــة والتجهي ــواد الكيمياوي ــن امل م
ــرك املدينة  ــرار املواطنني الى ت في حالة أضط
ــائل  ــل الهجوم الى مابعد تهيئة الوس وتأجي
ــروا على تنفيذ  ــواد الضرورية ولكنهم اص وامل
ــة الى مساء ليلة  أمر الهجوم فتأجلت اجللس
١٣-٣-١٩٨٨ فجاءتنا رسالة من الشيخ املرشد 
ــا تأجيل الهجوم  ــة يطلب فيه العام للحرك

مرة أخرى، ثم بعد ذلك وصل وفد من اجملاهدين 
ــيخ عبداللطيف البرزجني  ــهم االخ الش يرأس
ــالة من الشيخ املرشد العام ليلة  حاملني رس
ــاركة في  ــدم املش ــا بع ــر فيه ١٤-٣-١٩٨٨ يأم
الهجوم على مدينة حلبجة وبني فيها وخامة 
ــالة وأبلغنا االطراف،  العواقب، فعرضنا الرس
ــل الهجوم  ــرورة تأجي ــة واملعارضة بض املعني
ــة عائدين الى  ــتجبوا وتركنا اجللس ــم يس فل

مقر احلركة. 
يتبع

 
*مدير اِّـعهد العراقي للدراسات 

واالبحاث الكردية

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

كنت اِّـسؤول عن الشؤون العسكرية 
َّـ الحركة و امام جمعة اِّـدينة 
ومديراً ِّـعهد الدراسات االسالمية 
قبل هجرتنا وقد حضرت اِّـدينة اثناء 
جريمة القصف الكيمياوي وشاركت 
َّـ اخالء اِّـواطنني وانقاذ من نجا من 
اِّـوت
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الديمقراطية العراقية 
الفتية لم تـُنَب منذ 
تطبيقها على أسس 
رصينة تقوم األداء 
الحكومي وتدفع به نحو 
ثقافة مجتمعية

رحم اهللا (كيفية) التي 
اعتقد انها زرعت َّـ ابنها 
البار الزعيم الشهيد حسب 
الناس وخصوصا الفقراء 
منهم الذين دفنوه َّـ 
قلوبهم حني عز القرب عليه

الحلقة (٢٤)

الغارديــان: أم ابــن الدن تتحــدث عن 
ابنها ألول مرة

نشرت صحيفة الغارديان موضوعا موسعا 
هو عبارة عن حديث مع علياء الغامن، والدة 
ــم القاعدة  ــم تنظي ــن الدن زعي ــامة ب أس
ــابق. وتقول الغارديان إن عائلة ابن الدن  الس
ــات احلادي  ــا من هجم ــت، بعد 17 عام ظل
ــرز العائالت  ــبتمبر، إحدى أب ــر من س عش
ــائلة: هل  ــعودية وأكثرها تأثيرا، متس الس
ــن ميراث  ــرة أن تهرب م ــذه األس ــن له ميك
ابنها؟ لقد ظل هذا االبن حتى اآلن محبوب 
أمه، إذ تقول: ”لقد كانت حياتي صعبة ألنه 
ــير الغارديان إلى  كان بعيدا عني“.كما تش
ــرة في غرفة  أنه أثناء املقابلة جتمعت األس
ــكنونه  ــعة في املبنى الفاره الذي يس واس
ــيرة  ــة جدة التي تُعد معقل عش في مدين
ــد رفضت الغامن  ــن الدن منذ عدة عقود.وق ب
ــا الراحل  ــث عن جنله ــرة طويلة احلدي لفت
ــأن مع بقية أفراد أسرته، لكن  وكذلك الش
ــها  القيادة اجلديدة في اململكة، وعلى رأس
ــلمان البالغ من  ــد محمد بن س ولي العه

ــب  ــى طل ــت عل ــا، وافق ــر 32 عام العم
الصحيفة إجراء احلوار مع والدة بن الدن.

وتقول علياء الغامن إن أسامة تغير كثيرا 
ــه جامعة امللك عبد العزيز، إذ  بعد دخول
ــة أن أحد  ــابا مختلفا، مضيف أصبح ش
ــد اهللا عزام أحد  ــه هو عب ــن أثروا في الذي
ــلمني الذين  أعضاء جماعة اإلخوان املس
نُفوا من اململكة الحقا. وقد أصبح عزام 
فيما بعد األب الروحي واملرشد املقرب من 
ــامة الذي تعرض لعملية غسيل مخ  أس
كاملة عندما كان في بداية العشرينات 
ــل الغادريان  ــره، تقول الغامن.وتنق من عم
ــامة،  ــقيق أس ــن الدن، ش ــن ب ــن حس ع

ــافر إلى أفغانستان في  قوله إن أسامة س
بداية حقبة الثمانينيات من القرن املاضي 
ليقاتل السوفيت، فكان هناك محترما من 
لدن كل من التقاه، كما كانت أسرته تشعر 
ــعودية  ــى احلكومة الس ــه وحت ــر ب بالفخ
كانت تعامله بشكل راق ومحترم مكرسة 
ــرة  ــامة ”كمجاهد“.وتؤكد األس صورة أس
ــامة آخر مرة عام 1999 عندما  أنها زارت أس
التقوه في أفغانستان في قاعدة عسكرية 
ــامة  ــار إذ أقام لهم أس ــرب مدينة قنده ق

وليمة كبرى.

الديلي تلغراف : كولريا اليمن
ــي تلغراف فتتحدث عن  أما صحيفة الديل
ــتهدفت  ــارات اجلوية التي اس ــن والغ اليم
مستشفى في ميناء احلديدة مما أدى ملقتل 
ذر  ــارات في وقت حتُ ــن، وتأتي هذه الغ كثيري
فيه منظمة الصحة العاملية، التابعة لألمم 
ــاء الكوليرا  ــيك لوب املتحدة، من تفش وش
ــتباكات قرب  ــع تواصل االش ــي البالد.وم ف
ــاحل البحر األحمر، تسعى  امليناء على س
ــعودي  القوات املدعومة من التحالف الس

ــدي  ــن أي ــه م ــيطرة علي ــزاع الس ــى انت إل
احلوثيني منذ نحو شهرين. لكن هذا امليناء، 
ــريان احلياة  ــراف، يعد ش ــول التلغ كما تق
ــذ الوحيد  ــني، فهو املنف ــبة لليمني بالنس
ــة  ــة والطبي ــاعدات الغذائي ــول املس لوص
ــك إذا دُمر نتيجة  ــن في البالد، لذل للمعوزي
املعارك ستشهد البالد مجاعة ال قبل لها 
ــليمه لقوات  ــد عرض احلوثيون تس بها. وق
ــعودي  ــوات التحالف الس ــن ق ــة، لك دولي
ــالم احلوثيني  ــى استس ــت مصرة عل رفض
ــدة دون أدنى قيد أو  ــحابهم من احلدي وانس

ــرط. وتقول التلغراف إنه أكثر من مليون  ش
جلت بني عامي  إصابة بوباء الكوليرا قد سُ
ــن نوعه  ــش م ــوأ تف ــو أس 2016 و 2018 وه
ــى أن األمم  ــيرة إل ــي التاريخ احلديث، مش ف
ــراف املتناحرة  ــوة األط ــدة أعلنت دع املتح
ــهر  ــوار في جنيف، الش ــي اليمن إلى ح ف
ــة خطوات سياسية لبناء  املقبل، ملناقش
ــة إلى أن أكثر آثار  الثقة.وتخلص الصحيف
احلرب في اليمن تطال األطفال، إذ تنقل عن 
تقرير أصدرته األمم املتحدة الشهر املنصرم 
ــه كل 10 دقائق  ــا يلقى حتف ــال ميني أن طف

تقريبا بسبب مرض ميكن عالجه ببساطة 
في أماكن أخرى.

اإلندبندنت : إشارة من الفضاء
ــت موضوعا  اإلندبندن ــة  ــرت صحيف ونش
ــارة راديو  ــدون إش ــاء يرص ــوان: ”العلم بعن
ــة قادمة من أعماق الفضاء“. وتقول  غامض
ــح حتى  ــر الواض ــن غي ــه م ــة إن الصحيف
ــارة وال كيف وجدت  ــذه اإلش ــدر ه اآلن مص
طريقها إلى محطات الرصد األرضية، لكن 
ــة  ــاء في أحد مراكز الرصد احلساس العلم
في كولومبيا البريطانية في كندا يؤكدون 
ــن نوعها التي تُرصد  ــارة األولى م أنها اإلش
ــني 400 و800  ــاق الذبذبات الواقع ب في نط
ميغاهيرتز. وتوضح اإلندبندنت أن العلماء 
ــة من الفضاء  ــارة راديو قادم رصدوا 30 إش
ــنوات العشر املاضية في واحدة  خالل الس
ــي العالم  ــرب الظواهر الغامضة ف ــن أغ م
ــاط ما في  ــير إلى وجود نش ــي قد تش والت
الكون على بعد ماليني السنوات الضوئية 

ــروط نقل بعض  تنويه: (البينة اجلديدة) تلتزم بش
ــات الصحف العاملية  النصوص اخلبرية من كبري
دون حتريف او اجراء اي تعديل على النص االصلي 
ــة نظر الصحيفة التي ننقل  الذي يعبر عن وجه

عنها .
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علي درة

ــي أثناء  ــب» ف ــس «ترام ــن الرئي ا م ــدً كان وع
ا  حملته االنتخابية، أنه في حال أصبح رئيسً
ــوم بإدراج  ــوف يق ــات املتحدة؛ فإنه س للوالي
جماعة اإلخوان املسلمني باعتبارها منظمة 
ــدة األمريكية،  ــل الواليات املتح ــة داخ إرهابي
ــوف يتعاون مع األنظمة التي تتصدى  وإنه س
جلماعة االخوان. ولكن عندما أصبح «ترامب» 
ــدة هي دولة  ــا؛ وحيث إن الواليات املتح رئيسً
ــل هذا يحتاج  ــات، وحيث إن قرارًا مث مؤسس
ــرات واخلارجية،  ــون واخملاب ــة رأي البنتاغ معرف
ــارة مراكز الدراسات املعنية  فضالً عن استش
 thinking) ــرار ــاذ الق ــر؛ وذلك لدعم اتخ باألم
ــة رأي هذه املؤسسات، يبدأ  bank)، بعد دراس
بعد ذلك حتديد املسار الذي سيسلكه متخذ 
القرار، وهناك مساران لذلك:املسار األول: من 
ــريع؛  ــرس باعتبارها جهة تش ــالل الكونغ خ
ــار اإلخوان  ــون اعتب ــروع قان ــث يقدم مش حي
ــرض على اللجان  ــة إرهابية، ويتم الع منظم

ــي اجلمعية العامة،  ــة، ثم التصويت ف اخملتص
وقد تقدم عدد من النواب مبشروع قانون لذلك، 
لكنه عرض على جلان فرعية للنقاش، ولم يتم 
عرضه أو التصويت عليه في اجلمعية العامة 
ــي: أن يصدر الرئيس  ــار الثان للكوجنرس. املس
ــارة وزيري اخلارجية  «ترامب» قرارًا بعد استش
ــلمني  ــة، باعتبار جماعة اإلخوان املس واملالي
منظمة إرهابية، وهذا املسار الذي استعمله 
ــابق «كلينتون» عندما  الرئيس األمريكي الس
ــة عام  ــة إرهابي ــة حماس منظم ــن حرك أعل
ــة اإلخوان  ــة جماع ــى حال ــر إل ١٩٩٥. وبالنظ
ــلمني جند أن اخلارجية األمريكية خاصة  املس
ــابق «تيلرسون» واخملابرات  في عهد الوزير الس
ــم حتفظات على قرار اعتبار  والبنتاجون لديه
اإلخوان منظمة إرهابية لعدة أسباب؛ أهمها 
ــاركون  ــة اإلخوان يش ــراد من جماع ــود أف وج
بشكل أو بآخر في مؤسسات احلكم في عدد 
ــن الدول، مثل األردن واملغرب واجلزائر وتونس،  م
ــاره كيانًا  ــوان باعتب ــك دول ترى أن اإلخ وكذل
سياسي وصل إلى احلكم بوسائل دميقراطية 
ــا غير  ــا إرهابيً ــه كيانً ــروعة، وأن تصنيف مش
ــا وقطر،  ــارًا مثل تركي ــل قد يكون ض مفيد ب
ــو للتعامل مع  ــاك دوالً أوربية تدع ــا أن هن كم
ا  ــطيًّ ــا ميثل تيارًا وس ــاره كيانً ــوان باعتب اإلخ
ــل بريطانيا التي  ــو ذلك مث ــب الدفع نح ويج
ــة ملف جماعة اإلخوان،  شكلت جلنة لدراس

ا؛ وبالتالي  ــا إرهابيًّ وأوصت بعدم اعتباره كيانً
ــوان باعتباره منظمة  ــألة إدراج اإلخ فإن مس
ــل الواليات  ــح تعام ــي صال ــس ف ــة لي إرهابي
ــا، وكذلك في  ــذه الدول وغيره ــدة مع ه املتح
ــض املنظمات  ــد بع ــي توج ــل األمريك الداخ
ــوان، وال  ــة باإلخ ــي لها عالق ــات الت واجلمعي
ــت أن لها عالقة  ــر موثقة تثب ــد أي تقاري توج
باإلرهاب؛ وبالتالي التصدي لهذه املؤسسات 
ــلبي على  ــيكون له تأثير س ــل أمريكا س داخ
ــؤال هل  ــي. و يتبقى هنا س ــل األمريك الداخ
ــدة الرئيس  ــر من أجن ــذا األم ــيتم إلغاء ه س
ــؤال بالقطع  ــب»؟ اإلجابة عن هذا الس «ترام
ــذا الرجل  ــخصية ه ــرف ش ــنْ يع ــكل مَ ال، ف
يعلم أنه صاحب القرارات املفاجئة واملواقف 
ــاالت اتخاذ  ــى احتم ــك تبق ــة؛ ولذل املتناقض
ــي  هذا القرار هي ٥٠٪، ويبقى الواقع السياس
داخل الواليات املتحدة وخاصة الضغوط التي 
ــيا  يتعرض لها «ترامب» في ملف تدخل روس
ــية األمريكية، وكذلك  في االنتخابات الرئاس
ــة الواليات  الوضع اإلقليمي والدولي لسياس
ــار املرجح التخاذ هذا القرار  املتحدة هي املعي
ا لدى الواليات املتحدة  من عدمه.ويتبقى أيضً
ــرت على  ــا، إذا أص ــارًا مطروحً ــة خي األمريكي
ــوان جماعة إرهابية، أن  تصنيف جماعة اإلخ
ــة داخل مصر  ــذا التصنيف للجماع يكون ه
ــب» قد أجنز ما وعد  ــط، وبذلك يكون «ترام فق

ــه االنتخابية، وتتعامل الواليات  به في أجندت
ــدة مع الدول ذات العالقة مع اإلخوان بال  املتح
ــون للجماعة داخل  ــرج، حيث إن القرار يك ح
ــف جماعة اإلخوان  ــر فقط. واآلن ما موق مص
ــن كل ذلك؟ أمام جماعة اإلخوان فرصة في  م
ــا، وإعالن  ــها، والتعريف به ــادة طرح نفس إع
ــطي الذي أسسه الشيخ  فكر اجلماعة الوس
«حسن البنا»، وطرح رأي اجلماعة في مسألة 
التغيير السلمي بالوسائل الدميقراطية، ورأي 
ــذ كل أعمال العنف  ــة بوضوح في نب اجلماع
ــل مع اآلخر، واملوقف  واإلرهاب، وآليات التعام
ورأي  ــة،  الغربي ــعوب  والش ــات  احلكوم ــن  م
ــألة  اجلماعة في قضية احلريات، واملرأة، ومس
ــى كل ما يقلق الغرب وغيره  اخلالفة، والرد عل
من أفكار قد تنسب للجماعة، وتسويق ذلك 
ــد يقول البعض  ــي كل بالد العالم، ق ا ف جيدً
ــي كل ذلك، وهذا  ــف اجلماعة واضح ف إن موق
ــه الوضوح  ــس لدي ــرب لي ــح لكن الغ صحي
ــن جماعة  ــة ع ــات الكافي ــي واملعلوم الكاف
ــرض ذلك،  ــنت اجلماعة ع ــوان، إذا أحس اإلخ
ــك أن مسألة  وبأدوات يفهمها الغرب؛ فال ش
ــة إرهابية  ــوان منظم ــار اإلخ ــد باعتب التهدي
ــيء  ــتتحول من تهديد إلى فرصة، ومن ش س
ــي ملموس  ــيء إيجاب ــع إلى ش ــلبي متوق س
ا، رُبّ ضارة نافعة. وواقع، وحني ذلك نقول حقً
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فوزي فارس جرص 

ــد مبايعته  ــي (ع) عن ــدث االمام عل هكذا حت
ــه مختلف الوفود  ــة بعد ان وفدت الي باخلالف

ــرى للنصيحة راجية  ــة واالخ بعضها للبيع
منه عدم محاسبة مسؤولي النظام السابق 
عما ارتكبت ايديهم من اثم ومحارم واخطاء 
ــاب  ــوق اج ــس واحلق ــوال واالنف ــاع لألم وضي
ــق القدمي ال يبطله  ــهودة (ان احل ببالغته املش
ــاء  ــيء, واهللا لو وجدته قد تزوجت به النس ش
ــن ضاق عليه  ــاء لرددته, ان م ــت به االم وملك
ــبة  ــور عليه اضيق) البد من محاس احلق فاجل
ــلب ونهب  ــت ايديهم في س ــن تلطخ كل م
ــريد الناس  وضياع اموال الفقراء والبالد وتش
ــفع لهم رجل  ــم من ديارهم فال يش وهجرته
وال ولي او سلطان من غضبه وغضب السماء 

ــات  ــال مؤسس ــني ف ــب احملتج واالرض وغض
ــة  ــم وال مالي ــة تنقذه ــم وال سياس حتميه
ــون ان يكون  ــدر العراقي ــم, هذا هو ق تنفعه
ــيني ظاهرهم  ــد بعض السياس مصيرهم بي
ــاد قريبون  رحمة وباطنهم حقد  وظلم وفس
ــل وبعيدون كل البعد عن احلق  جدا من الباط
والعدالة والسماء يؤمنون باملذهب والعقيدة 
ــون الحول لهم  ــان والعراقي ــون باالمي وال يؤمن
ــتقبل اجيالهم  وال قوة حيال مصيرهم ومس
ــة  ــم الى بعض الساس ــوا امره ــم اوكل النه
ــات من كل  ــون مختلف الراي ــن يرفع املغامري
االلوان اال راية الرحمة واحملبة ان ما يطمح اليه 

العراقيون الرحمة وما يصبون اليه هل هناك 

ــأة احلياة؟  ــف عنهم وط ــن يرحمهم ويخف م
ــقاء  ــق امامهم اال البؤس والفقر والش لم يب
ــان. كلهم  ــوع واحلرم ــرض واجل ــة وامل والبطال
ــيطان  ــد ويتعوذون من الش ــادون بإله واح ين
ــي تعبث بالبالد  ــياطني الكثيرة الت ال بل الش
ــواس  ــاروا في عهد الوس ــن ص ــاد والذي والعب
ــحذون  ويش ــفقة  الش ــلون  يتوس ــاس  اخلن
العطف, ارضهم صارت بورا وسماؤهم عابقة 

بالسموم والبوم ينعق في ارجائهم.
ــدف  ــر ته ــاحات التظاه ــي س ــبابهم ف وش
ــن مجيب حتى  ــميع وال م ــالص المن س للخ
ــون  ــل الك ــم وم ــن اخباره ــم م ــئم العال س

ــن مطالبهم  ــرم احلكام م ــكواهم وتب من ش
ــربلون بالبؤس  لكنهم عابثون مقهورون مس
ــع بعضهم  ــوا م ــى اهللا انه يعيش حتى قض
ــجام وتوافق ومودة ومحبة لكن قدرهم  بانس
ــم مبصيرهم حتى  ــياطني احلك ــث ش ان يعب
ــح الالعبني  ــني وضحايا على مذب ــاروا قراب ص
ــام يبحثون عن مجير  ــن كل االلوان واالحج م
ــم وقلوب  ــل في قلوبه ــم يبعث االم يرحمه
ــي االفق بصيص نور وال بارقة  ابنائهم ليس ف
ــق امامهم اال الصبر  ــل تدنو اليهم ولم يب ام
والولولة والبكاء بصمت بانتظار من ينقذهم 

.. فهل من مجير؟
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 أحمد الصاَّـ 

ــع ضميراً غير ضمير كلّ فرد،  إن للمجتم
وذلك الضمير هو الذي يكون له رغبة في 
ــني شيء أو  بقاء دولة أو هدم دولة،أو حتس
تقبيح شيء،وهذا الضمير  يحرّك األفراد 
ــدين،إلى أن يرجعون  على مقاومة الفاس
ــائل  ــم ،أو إلى أن تزيلهم بالوس عن غيّه
الدميقراطية، أو بالوسائل العنيفة، فقد 

ــر العراقيني  حترّك ضمي
ــح  صال ــد  عق ــا  عندم
العراق  وزراء  رئيس  جبر 
احلكومة  ــع  م معاهدة 
ــت  ن كا و ، نية يطا لبر ا
ــدة تضمن  ــذه املعاه ه
ــازات  امتي ــا  لبريطاني
ــاً  ــل عدوان ومتثّ ــرة  كبي
فطالبوا  ــراق،  الع على 
بعزله، فعزل بالوسائل 
ــرّك  وحت ــة،  الدميقراطي
ــني  العراقي ــر  ضمي
ــوري  ن ــدأ  ب ــا  عندم
ــب  يتنك ــعيد  الس

ــالمي العادل وقد مأل العراق  الطريق اإلس
ــالم  ل قوانني اإلس ــوة، وبدّ بالظلم والرش
ــتوردة من  ــة املس ــني اجلاهلي ــى القوان إل
ــوه باإلصالح فلم  ــرق والغرب،وطالب الش
ــرف  ويج ــه  يجرف ــيل  بالس وإذا  ــل،  يفع
ــا، وقد كان  ــة امللكية كله معه احلكوم
ــة  الرصاص إن  ــول:  يق ــعيد  الس ــوري  ن

ــد فتبنيّ أنها  ــي تقتلني لم تخلق بع الت
ــا كانت أقرب إليه  ــت منذ زمن، وأنه خلق
ــه وحفظته، إن على احلكومة  من حراس
ــعب مطالباً بحقوقه  عندما يخرج الش
ــروعة في مظاهرات سلمية كفلها  املش
ــتمع ملطالب املتظاهرين  الدستور،أن تس
ذها،فهم حني يطالبون احلكومة  وأن تنفّ
ــق حقه ،وأن تكافح  ــع لكل  ذي ح أن تدف
ــري في مفاصل الدولة،  الفساد املستش
ر الكهرباء واملاء الصالح للشرب،  وأن توفّ
وإيجاد فرص عمل للعاطلني، وأن ال تصادر 
ــا يأتي دور  ــحق احلقوق، هن ــرأي وال تس ال
ــا للعدل بأن تلبي  احلكومة في تطبيقه
ــروعة ،وأن ال تواجههم  ــم املش مطالبه
،فإن  والسجن  باالعتقال 
ــم،  ــه وخي ــم مرتع الظل
ــة  احلكوم ــى  عل ــود  ويع
اهللا  ــج،ألن  النتائ ــوأ  بأس
ــى ال يغفل عن ظلم  تعال
ــى ( وَالَ  ــال تعال ــم ق ظال
ا  مَّ ــالً عَ افِ  غَ

َ َّ اهللاَّ ــنبَ ْسَ حتَ
ــا  َ إِمنَّ ــونَ   ُ املِ الظَّ ــلُ  مَ يَعْ
صُ  ــخَ تَشْ مٍ  لِيَوْ مْ  رُهُ خِّ يُؤَ
ارُ) باإلضافة إلى  َبْصَ يهِ األْ فِ
ــة للظلم  ــار الوضعي اآلث
ــرعية  املتمثل بفقدان ش
احلكم وفقدان مكانتهم 
ــاء  م ــدون  ــة ويفق الدولي
ــد  البل ــتقرار  اس ــون  ويعرض ــم،  وجهه
للفوضى واإلنهيار، فأياً كانت احلكومات 
وأياً كان الظالم فإن الظلم يأخذ الظالم، 
ــوي ومزوّد  ــه ق ــم أن ر الظال ــوّ ــا تص مهم
ــم بيته من  ــالح واحلرس، وأن الظال بالس

ر هو أنه من فوالذ. زجاج وإن تصوّ

هادي الدعمي

اخلدمة العسكرية مصنع 
رجال مبعنى الكلمة؛ ألنها 
ــاب  ــع في داخل الش تصن
ــجاعة  والش ــوة  الق روح 

واالنضباط اخللقي.
ــاهدته عند أداء  هذا ما ش
ــكرية بعد  ــة العس اخلدم
ــام  ــي ع ــرج، وكان ف التخ

ــرب  احل ــت  وكان  ،١٩٨٦
ــا  ــة ان ــة اإليراني العراقي
ــة  ــي مدرس ــا ف ذاك، كن
ــكرية،  العس ــة  الطباب
ــن  م ــيئا  ش ــي  نع وال 
العسكرية! اول شيء بدأ 
ــي داخلنا كيف  يتغير ف
ــى هندامك،  ــظ عل حتاف
ــكرية،  العس ــك  وقيافت
ــاء  أثن ــرك  تتح ــف  كي
تتكلم  ــف  كي ــير،  املس
ــم أعلى منك؛  مع من ه
ــل  ــور جتع ــذه األم كل ه

ــك حالة االلتزام  في نفس
تتأخر  وعندما  واالنضباط، 
بعض الشيء عن الواجب، 
ــاعة،  ــب ليوم أو س أو تتغي
تقدم مذنبا لآلمر بطريقة 
ــكري  العس ــا  وقعه ــا  له
ــف  العري كان  ــاص؛  اخل
ــدة  الوح ــي  ف ــة  هيب ــه  ل
إرادته  العسكرية، ويفرض 
ــل بقوة  ــى فصيل كام عل
ــه،  يحمل ــذي  ال ــون  القان

ــركات تصنع  ــذه احل كل ه
ــاال لهم هيبة، أين ذلك  رج
ــوم؟ الجنده في  القانون الي
ــكرية!  العس ــدات  الوح
نرى كل شيء تغير أصبح 
ــف بوجه أعلى  اجلندي يق
ــان  بلس ــش  ويناق ــة  رتب
ــرام الذي  ــاذق! أين االحت ح
كان يقف اجلندي امام اقل 
مرتبة وهو يردد كلمة (نعم 
ــدي إلى  ــيدي)؟ حتول بل س

ضياع، بضياع القانون
ــمع  ــزداد أملنا عندما نس ي
ــى  ــا عل ــاهد برنامج ونش
أحدى الفضائيات ، واسمع 
النقاش على لسان أعضاء 

وهم  ــيني  وسياس ــان،  برمل
يتحدثون ويقولون إن رئيس 
ــر الفالني  ــوزراء، أو الوزي ال
ــل  يفع أن  ــتطيع  يس ال 
ــن الذي  ــيئا !! يا ترى م ش
إذا؟  ــل  يفع أن  ــتطيع  يس
هل املوظف العادي هو من 
الوزارة؟  يتحكم في مبنى 
ــئلة التي  ــر من األس وكثي
ــا ! أين  ــا جواب ــد له لم جن
القوانني التي كانت حتكم 

العراق؟ هذا محال الن كل 
ــرض النقالبات  ــدول تتع ال
ــم لم جند  ــر في احلك وتغي
ــون؛ وال في  تغيرا في القان
ــلوك، وال في األخالق،  الس
ــيء تغير  ــن نرى كل ش لك
ــح القانون  في بالدنا، أصب
مزدحما  ــارع  الش ــا!  غائب
ــات جمة، األرصفة  واخملالف
مفقود،  ــب  الرقي معطلة، 
الكل يعمل كأنه إسقاط 
فرض! وملا تسأل عن شيء 

يقول: أني شعلية!
ــد  وق ــا  ضالتن ــد  أج ــن  أي
ــي بالدنا؟ حياتنا  ضاعت ف

هي من خير بالدنا،
ــالح بغير  ــاة وال إص الحي
ــي وال وطن لنا بغير  وطن
ــة اهللا  ــت راي ــدة حت الوح
ــي خطت على  ــر الت أكب

سارية العراق،
ــر في  ــاد النظ ــل يع فه
ــادة اخلدمة اإللزامية؟  إع
ألنها هي من تقضي على 
كل الشوائب التي تسود 
ــوص  وباخلص ــع،  اجملتم
ــح  ــذي أصب ــباب ال الش
ــرج عن طوره  يقلد، ويخ
ــائري،  والعش  ، ــي  الدين
ــاح اجلديد،  ــبب االنفت بس
حتى أصبح الشاب يعمل 
ــرف بطريقة مغايرة  ويتص
ــري، بسبب  للقانون البش
الفراغ الذي مأل كل فكره، 
خدمة العلم اإللزامية هي 
ــخصية  من تعيد قوة وش
الشاب ،ألنها تصنع عنده 

روح الرجولة.

*عادل عبد اِّـهدي

ــاح مصر ثالثة  ــار، افتت ــرت وكاالت االخب نش
ــاع الكهرباء، تنجز  ــاريع عمالقة في قط مش
ــار دوالر،  ــة ٨ ملي ــنة ونصف وبكلف ــالل س خ
توفر ملصر اكثر من الطاقة الرسمية الوطنية 
ــاً اننا ما زلنا  ــرة حالياً في العراق.. علم املتوف
ــا، فمعدالت  ــي مكانن ــود ف ــذ عق ــراوح من ن
ــا،  ــدالت انتاجن ــن مع ــى م ــتهالكنا اعل اس
ــمياً اضعاف املبلغ املذكور، وعلى  وصرفنا رس
ــغ ال تقل عن  ــدات اخلاصة واالهلية مبال املول
ــمية.. وما زالت الهوة بني العرض  املبالغ الرس
والطلب في اتساع مستمر. ننشر اخلبر كما 

هو، ففيه ما يغني عن اي تعليق.
ــة ان  ــم الرئاس ــمي باس « قال املتحدث الرس
الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي يفتتح 
م  ــو لي ا

ــروعات  الثالثاء (٢٤ متوز اجلاري) «عدداً من املش
ــاع الكهرباء على  ــرى في قط ــة الكب القومي
ــا «محطة جبل  ــة» بينه ــتوى اجلمهوري مس
ــن الرياح التي تعد  ــت لتوليد الكهرباء م الزي

األضخم من نوعها في العالم»
ــة العمالقة األحدث  ــمل احملطات الثالث «تش
ــيمنز»  ــركة «س ــي العالم، التي نفذتها ش ف
االملانية في كل من العاصمة االدارية اجلديدة، 
وبني سويف والرلس بطاقة انتاجية اجمالية 
ــة  ــي ٥٠٪ كطاق ــا وات، اي حوال ١٤٤٠٠ ميغ
كهربائية اضافية لشبكة الكهرباء احلالية» 

بتكلفة ٨ مليار دوالر.
وبعد ١٨ شهراً فقط من تاريخ توقيع العقود، 
ــي  ــجيل رقم قياس ــركة من تس متكنت الش
ــروعات عمالقة  ــي تنفيذ مش ــي جديد ف عامل
بهذا احلجم، بحسب بيان الشركة، من خالل 
العمل مع شركاء محليني هما «اوراسكون» 
ــك»، بحيث  ــويدي الكتري ــاءات و»الس لالنش
ــركة في احراز تقدم ملحوظ في  جنحت الش
ــدرات مصر في انتاج  ــود الرامية لزيادة ق اجله
ــة  ــبة ٤٥٪، مقارن ــة بنس ــة الكهربائي الطاق
ــرد االنتهاء من  ــة، وذلك مبج ــدرات احلالي بالق

تنفيذ احملطات الثالث.
ــذه  ــن ه ــى م ــة االول ــن املرحل ــاء م ومت االنته
املشروعات العمالقة املتمثلة في اضافة ٤٫٤ 
ــبكة  غيغاوات من القدرات الكهربائية للش

ــدف بنحو ٤٠٠  ــذا اله ــة، متجاوزة ه الوطني
ــة،  ــن الطاق ــة م ــدرات اضافي ــاوات كق ميغ
ــبكة  حيث مت ربط ٤٫٨ غيغاوات بالفعل بالش

الوطنية.
ــع في بني  ــات الثالث، التي تق ــد احملط وتعتم

ــدة، على  ــس والعاصمة اجلدي ــويف والبرل س
ــدورة املركبة،  ــاز الطبيعي بتكنولوجيا ال الغ
ــة للمحطة الواحدة  وتبلغ القدرة الكهربائي
ــاوات، وباجمالي قدره ١٤٫٤ غيغاوات،  ٤٫٨ غيغ
وهي ٧ اضعاف انتاج السد العالي من الطاقة. 
وحتتوي احملطات على ٢٤ من توربينات سيمنس 
ــتخدم للمرة  ــة طراز H-Class التي تس الغازي
ــتويات  ــم، ومت اختيارها ملس ــي العال االولى ف

االنتاجية والكفاءة العالية التي تتسم بها.
ــن التوربينات  ــركة ايضاً ١٢ م ــتوفر الش وس
ــدات، و٢٤ مبادالً  ــو ٣٦ من املول ــة ونح البخاري
ــات احملوالت  ــن محط ــى جانب ٣ م ــاً ال حراري
ــدرة ٥٠٠ كيلو  ــاز GIS بق ــزل بالغ ــام الع بنظ
ــح كل محطة  ــع ان تصب ــن املتوق ــت. وم فول
ــاء الثالثة في مصر اكبر  من محطات الكهرب
محطة مت بناؤها في العالم تعتمد على الغاز 
ــاً لتكنولوجيا الدورة  ــي، وتعمل وفق الطبيع
ــن تنفيذها  ــرد االنتهاء م ــة، وذلك مبج املركب

بالكامل في ايار ٢٠١٩.
ــتوفر  ــركة ان احملطات الثالث س ــول الش وتق
ــو ٤٥ مليون مواطن عند  الطاقة الالزمة لنح
ــتوفر ملصر ١٫٣  ــل، وانها س ــا بالكام تنفيذه

مليار دوالر سنوياً نتيجة التوفير في استهالك 
الوقود، ويعمل في املشروع ٢٤٦٠٠ عامل ٩٥٪ 
ــاء  ــالل مراحل االنش ــني، وذلك خ ــن املصري م
ــد على ١٫٦ مليون طن من  اخملتلفة الذي اعتم
اخلامات، اي اكثر ١١ مرة من وزن برج «ايفيل»، 
ونسبة الكابالت املستخدمة ٦٫٨٠٠،٠٠٠ متر، 
اي ٧ اضعاف طول احلدود املصرية من الشمال 
ــؤال موجه خلبرائنا، هل هذه  للجنوب.» والس
ــة وترويج اعالمي  ــة حكومي ــات دعاي املعلوم
ــركات، ام انها حقيقة؟ واذا كان هذا  من الش
ــا بهذه املبالغ، وهذه املدة، فما  حقيقياً وممكن
بالنا، وقد صرفنا اضعاف هذه املبالغ وانتظرنا 
ــال نعتقد ان  ــذه املدة؟ على كل ح اضعاف ه
ــكلة لدينا ليست مالية او فنية، بل هي  املش
ــاد والبيروقراطية والتخبط في اخلطط  الفس
ــا والتجاوزات.  ــي الدولة وخارجه واملافيات ف
ــرات وقعت مع  ــاك مذك ــم ان هن ــن نعل فنح
ــراق ايضاً. فهل  ــا في الع ــيمنس» وغيره «س
ــرارا  ــاً؟ ام ان للعراق اس ــنرى النتائج قريب س

اخرى؟

*وزير النفط االسبق

ــاوون في صفات وجوانب حياتية  ــر متس ــك فيه أن بني البش مما ال ش
ــرى ، وقد يكون  ــات وجوانب حياتية أخ ــة ، ومختلفون في صف معين
االختالف املادي أو املعنوي - فيما بينهم - أمرا ايجابيا إن بقي في إطار 
دمُ  ( الناس للناس من بدوٍ ومن حضرِ ...بعض لبعضٍ وان لم يشعروا خَ
) ، أما إذا ما اخذ االختالف منحى التسلط والتعالي على اآلخرين فانه 
ــاواة من عدمها  ــلبية املقيتة ، ولو ركنا املس ــيدخل في خانة الس س
ــالم  (اإلنصاف يذهب  ــى مقولة اإلمام علي عليه الس ــا وعدنا إل جانب
ــائد - على األغلب - في  ــالف) لوجدنا أن مبدأ  االختالف هو الس االخت
العالقات احلياتية املعاصرة ، وقد يكون مثل هذا االختالف هينا  - نوعا 
ما-  ألن ضرره ينحصر في العالقات الشخصية ، واألخطر من هذا هو) 
ــلطة أنفسهم ،  ــي) الذي يكون فيما بني أهل الس االختالف السياس
ــعب الذي أوصلهم إلى قمة الهرم  و(االختالف) فيما بينهم وبني الش
السياسي ، قد تتغلب املصالح والتنازالت على االختالف  فيما بينهم 
، إال أن االختالف مع عامة الناس  يبقى حجرة كأداء في طريق الوصول  
إلى حتقيق ابسط مقومات احلياة ، ولو حصل تذمر وامتعاض من قبل 
بعض الشرائح اجملتمعية - هنا وهناك - فال يعني ذلك أبدا أن هؤالء ال 
يحبون االستقرار لبلدهم ، أو أنهم يرومون إحداث انقالب في العملية 
السياسية ليصبحوا وزراء أو ليتسلقوا إلى مناصب وظيفية مهمة، 
ــي توزيع الثروات ، إنصافا  في الوظائف  ــو أيقنوا أن هناك إنصافا ف فل
ــاس  ــز فيما بينهم يبنى على أس ــي اخلدمات ، وان التماي ــا ف ، إنصاف

ــا  وم ــم  مؤهالته
يحسنونه لرضوا 
ــن  م ــم  بحظه
الدنيا ، باستثناء 
ــت  انحرف ــن  م
ــو  نح ــم  أفكاره
قلة  فهم  ــر  الش
ــكاد  ت ال  ــة  قليل
ــن  م  ، ــني  تب أن 
كل  أن  ــوم  املعل
ــي العالم  ــد ف بل
لالزمات  ــرض  مع
ــة  ي د قتصا ال ا
 - ــة  واملالي
ــك  تل ــص  وباألخ
ــل في  ــي تدخ الت
ــة  دفاعي ــروب  ح
يكون  ــا  وعنده  -
إجراء  ــف  التقش

ــادي امثل ، وقد يكون مقبوال حتى ولو كان على طريقة  (مجبر  اقتص
أخاك ال بطل) ، ولكن ليس من املعقول أن  تطبق إجراءات التقشف - 
ــية أحيانا - على غالبية الناس وتبقى  األمور على  التي قد تكون قاس
ــة نحو  ــول تغييرات جذرية ملموس ــنة تلو أخرى دون حص حالها س
ــي  ــل ، وان بقيت حالة إرضاء هذا الطرف السياس ــع حياتي أفض واق
ــالف) حتما  ــيتولد (االخت ــى املصلحة اجلمعية س ــى عل أو ذاك تطغ
ــمح اهللا  ، ومن باب  ــى ما ال يحمد عقباه ال س ــق ، وقد يؤدي إل ويتعم
ــول  ــان على والة األمر أن يتذكروا قول الرس ــر إن نفعت الذكرى ف فذك
ــؤولية  ــؤول عن رعيته ، واملس ــم (ص) : كلكم راع وكلكم مس األعظ
هنا تقتضي  تغليب اإليثار على االستئثار الذي يعتمد مبدأ (األقربون 
ــيئا ، فعند تطبيق  أولى باملعروف) حتى ولو كانوا جهاال ال يفقهون ش
قانون القرابة واحملسوبية سرعان ما تستأثر أشبال األسود بكل شيء 
ــد ركنوها جانبا ،  ــية وق ــهادات الدراس ذي قيمة ، وتترك  حملة الش
وافترشوا األرصفة (بالبسطيات) ، تارة يقفون أمامها على وجل وتارة 
ــبة موظفي  ــهم من محاس ــا مبا حمل اجلمل  لينؤوا بأنفس يتركونه
ــه ، فليس مع  ــف الناس من نفس ــم اهللا امرئ أنص ــات ، و...رح البلدي

اإلنصاف اختالف. 
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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

علي العوادي  

 خارطة طريق

kÁàÌ@“bñ„�a@
“˝nÅ¸a@

 د. محمـَّد جعفر العارضي

ــعبيَّة  ــف ٢٠١٥ و في ظلِّ مظاهرات ش في صي
ــس الوزراء  ــيِّد رئيس مجل م الس ــدَّ ــعة تق واس
ــا ورقة إصالح.  ــة قيل عنها في وقتها إنَّه بورق
غير أنَّ تلك الورقة كانت تخلو من أهمِّ املطالب 
ــاج تغيير  ــون كفيلة بإنت ــة التي تك اإلصالحيَّ
، ووضوح  ــيّ ــتقرار سياس ــق اس ، وخل ــريّ جوه
. و لست أدري لم هي تخلو من  قانونيّ و دستوريّ
يَّته القصوى و ضرورته املرحليَّة؟!و  ذلك مع أهمِّ
ــالح حقيقيَّة  ــة إص ــة بورق ــدر املطالب ــا جت هن
ــوزاري للحكومة املقبلة .  ــا البيان ال نه يتضمَّ
ــودة  و ينبغي أن تتعلَّق الورقة اإلصالحيَّة املنش
، و بنية الدولة، ومنظومتها  بالنظام السياسيّ
ــي  ــريعيَّة. و ف ــا التش ــتوريَّة، و أولويَّاته الدس

الورقة مجموعة محاور:

ــا يتيح حتقيق  ــتور مب ــور األوَّل- تعديل الدس احمل
اآلتي:

 أ- النص صراحة على شكل احلكومة، وطريقة 
ا عن  لها، بعيدً ــكِّ ــذي يش ــكيلها، و من ال تش
ــيرات؟  التفس و  ــات  الصراع و  ــادات  االجته
ــى االنتقال إلى الكتلة  ويكون ذلك بالعمل عل
ــة النيابيَّة  ــن الكتل ــى بدالً م ــة األول االنتخابيَّ
ــادَّة : ٧٦) .  معنى هذا  ــل امل ــر عددا (تعدي األكث
ــام حكومة  ا أم ــتوريًّ ــي أن نكون دس ــا ينبغ أنَّن
لها رئيس هذه الكتلة. و ينبغي أن ينصَّ  ــكِّ يش
ــة مهنيَّة  ــى أنَّ احلكومة هي حكوم ــا عل أيضً
ــس املكلَّف  ــم الرئي ــراط يختاره ــن التكنوق م
اب، و يراعي من  ــوَّ ــن خارج أعضاء مجلس الن م
ل  خاللهم متثيل الطيف العراقيّ كلِّه. و يتحمَّ
هو وحده مسؤوليَّة اختيارهم، و ال دخل للكتل 
اب الثقة  ــوَّ ــح مجلس الن ــر في ذلك. و مين األخ
ــا. و من  ــاس من برنامجه ــة على أس للحكوم
الضرورة اإلشارة في ضوء هذا التعديل املقترح 
س به إلى وعي ثقافة االنتقال من  إلى أنَّنا نؤسِّ
شرعيَّة الصندوق االنتخابيّ إلى شرعيَّة اإلجناز.  
ــى أن يكون رئيس  ا عل ــة أيضً ــص صراح ب- الن
ــو رئيس مجلس  ــة االنتخابيَّة الثانية ه الكتل
ــح  ــس اجلمهوريَّة مرشَّ ــون رئي اب. ج- يك ــوَّ الن

الكتلة االنتخابيَّة الثالثة .
ح  اب فهما مرشَّ ا نائبا رئيس مجلس النوَّ  د – أمَّ
ــح الكتلة  ــة الرابعة و مرشَّ ــة االنتخابيَّ الكتل

االنتخابيَّة اخلامسة على التوالي .
ــة  ــس اجلمهوريَّ ــى رئي ــت عل ــمُّ التصوي  ه- يت
ل من القوائم  باألغلبيَّة البسيطة التي تتشكَّ
ــة التي توزَّعت عليها املناصب املذكورة  اخلمس
ــة باألغلبيَّة  ــح الثقة للحكوم ا. و متن ــتوريًّ دس
نفسها حتَّى ال يقع رئيس مجلس الوزراء حتت 

ضغط األحزاب و اشتراطاتها. 
ــتوريَّة املقترحة  ــالت الدس ــي هذه التعدي و تأت
لتنقذ البلد من احملاصصة احلزبيَّة االشتراطيَّة 
ــالً عن أنَّها تقود إلى  ذات النظر املصلحيّ  فض
ــات الثالث  ــة و حتديد الرئاس ــكيل احلكوم تش
ــي ضوء التوقيتات  ــلس و واضح ف على نحو س

دة. الدستوريَّة احملدَّ
ــن الصالحيَّات  ــني م ــار احملافظ ــون اختي  و- يك
احلصريَّة لرئيس مجلس الوزراء، إذ يقدِّم قائمة 
اب بعد  ــوَّ ــى مجلس الن ــني إل ــماء احملافظ بأس
شهر من منح حكومته الثقة . و يختارهم من 
ا. هذا يعني تعديل املادَّة: (١٢٢  التكنوقراط أيضً
ــوم احملافظ بالتوصية إلى مجلس  ا). و يق – ثانيً
ــمية القائمقامني و مدراء النواحي  الوزراء بتس

اب على  ــوَّ ــن مصادقة مجلس الن ــهر م بعد ش
د والية احملافظ و فريق عمله من  احملافظني. و حتدَّ
ــي بدورة انتخابيَّة  القائمقامني و مدراء النواح
ــاب أعضاء مجلس  ــي- انتخ ــور الثان واحدة.احمل
اب  ــاء مجلس النوَّ اب: يكون انتخاب أعض النوَّ

ــة املتعدِّدة.  ــر االنتخابيَّ ــام الدوائ ــاد نظ باعتم
ــع العراق إلى ٣٢٩  ــذا أن يصار إلى توزي معنى ه
ــة الواحدة إلى  ــرة انتخابيَّة، و توزيع احملافظ دائ

ــحون في  دوائر بعدد أعضائها؛ فيتنافس املرشَّ
ــا الوحيد. و هنا  ــرة الواحدة على مقعده الدائ
ــي ضوء الكفاءة  ــيكون االختيار أكثر دقَّة ف س
ــث – انتخاب  ــا . احملور الثال ا م ــج نوعً و البرنام
ــس  ــرة مجال ــوم فك ــات: تق ــس احملافظ مجال
ــات بجنبتها اإلداريَّة و االقتصاديَّة على  احملافظ
ــن املواطنني وصوالً  ــة تقريب املال العام م نظريَّ
ــة و البناء و متكني  ــي التنمي ــى اإلفادة منه ف إل
ــرص لهم، في ضوء  ــاء احملافظات و خلق الف أبن
ــج واعية تضعها هذه  تخطيط صحيح و برام
ــة. و ما حدث  ــات دقيق ــاظ أولويَّ ــس بلح اجملال
ا  ــارت اجملالس رافدً ــي العراق خالف ذلك، إذ ص ف
ــاريع،  ــل املش ــد الثروات و فش ــد تبدي ــن رواف م
ــي أن تأتي  ــك ينبغ ــا ... ؛ لذل ــل تنفيذه وتعطي
دة و الواضحة التي تصف  املواد الدستوريَّة احملدَّ
ــتوعب  ــذه اجملالس بأنَّها مجالس مهنيَّة تس ه
ــا  ــح إليه ــون الترشُّ ــات؛ فيك ــل اخلدم مفاص
مقتصرًا على املهنيني من العاملني في اخلدمة 
ــن النظر  ــداد أعضائها فيمك ــا أع ــة. أمَّ العامَّ
إليها في ضوء أقضية كلِّ محافظة، كأن ميثِّل 
ــذا أن يصار إلى  ــوان. و معنى ه ــاء عض كلَّ قض
ــع احملافظة إلى دوائر انتخابيَّة بلحاظ عدد  توزي

أقضيتها. 

ــب املنصبَّة  ــذه املطال ــل على ه ــا متَّ العم إذا م
ــورة على  ــتوريَّة املذك ــالت الدس ــى التعدي عل
ــتوريّ  ــن صعوبة إنتاج التعديل الدس الرغم م
ــني: (١٢٦، ١٤٢) أو تقييده بقيود  ــوء املادَّت في ض
لة. مع حلاظ إنتاج  ــتراطات مربكة أو معطِّ و اش
ــاس  ــالت نوعيَّة أخر تلحظ بالدرجة األس تعدي
ــا نكون أمام  ــاتها؛ فإنَّن س ــاء الدولة و مؤسَّ بن
ــذه املظاهرات  ــون له ــرى تك ــة كب ــرة نوعيَّ ثم
ــون من جهة  ــة من جهة، و نك ــي هذه املرحل ف
ــيني  أخرى أمام ما يقطع الطريق على السياس
ــرات و يركبوا  ــني أن يخترقوا هذه املظاه احملاول
ــى املتظاهرين أن  ــذا أنَّ عل ــى ه ــا. معن موجته
ــي إدراج هذه  ا يتمثَّل ف ــيًّ ــروا وعيًا سياس يظه

ــيّ  ــا الطليع ــي مكانه ــا ف ــب و جعله املطال
بوصفها مطالب استراتيجيَّة، مع حلاظ النظر 
في املطالب اخلدميَّة. غير أنَّ املناسب هنا عدم 
ــب؛ ذلك بأنَّ  ــى اخلدميّ من املطال ــار عل االقتص
ــل املظاهرات غير ذات  اقتصارًا عليها قد يجع
. و هذا كلُّه ما ال ينبغي أن يغيب  أثر استراتيجيّ
ــى إنتاج خطاب  ــاحات؛ وصوالً إل ــا في الس عنَّ
تغييريّ مرحليّ يعتمد اآلليَّات الدستوريَّة التي 
دة في ضوء  ــب عنها اجلدولة الزمنيَّة احملدَّ ال تغي
ــيّ املراقب مراقبة  ــريعيّ و احلكوم العمل التش

شعبيَّة دائمة. 

muhm71666@yahoo.com

يتم التصويت على رئيس 
الجمهوريـَّة باألغلبيـَّة 
البسيطة التي تتشكَّل 
من القوائم الخمسة التي 
توزعت عليها اِّـناصب 
اِّـذكورة دستوريًّا

 نحن نعلم ان هناك مذكرات
 وقعت مع سيمنس وغريها
 َّـ العراق ايضاً فهل سنرى
 النتائج قريباً ام ان للعراق
اسرارا اخرى؟

 ليس َّـ االفق بصيص نور
 وال بارقة امل تدنو اليهم
 ولم يبق امامهم اال الصرب
 والولولة والبكاء بصمت
بانتظار من ينقذهم

 الحياة وال إصالح بغري
 وطني وال وطن لنا بغري
 الوحدة تحت راية اهللا
 أكرب التي خطت على
سارية العراق

 على الحكومة عندما
 يخرج الشعب مطالباً
 بحقوقه اِّـشروعة
 أن تستمع ِّـطالب
ذها اِّـتظاهرين وأن تنفّ

 االختالف مع عامة
 الناس  يبقى حجرة
 كأداء َّـ طريق
 الوصول  إُّـ تحقيق
ابسط مقومات الحياة
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ــغ»  ادار  ــور « تان ــروب الفط ومش
رؤوف املؤامرة من املناطق القلبية 
ــي  الت ــرق  بالف ــال  ومتص ــال  اص
ــتنفذ املؤامرة واملوجودة داخل  س
ــرى العمل  ــدة ج ــة املتح اململك
على املؤامرة منذ سنوات واصبح 
املتامرون متهاونني ومتكنت «ام اي 
٥» البريطانية من وضع شبكات 
ــتخدام  ــات ياس ــة اجملموع ملراقب
البريطانيون اجهزة  ــيس  اجلواس
ــتماع بصبر فيما  التنصت لالس

املؤامرة تتكشف .
ــتخبارات  ــا التقطت االس عندم
ــان  ب ــة  املعلوم ــتانية  الباكس

ــك تنفيذ  ــى وش ــني عل اخملطط
الهجوم ابلغ رئيس االستخبارات 
ــرف  ــرال اش ــتانية اجلن الباكس
رودريغيز  ــيه  برويز كياني خوس
ــك القبض على  انهم على وش
ــن  ــاص م ــب الب ــو يرك رؤوف وه
ــى مدينة  ــة ال ــق القبلي املناط
وامر  البنجاب  ــي  ف «بهاوالبور» 
ــذ في زيارة  ــز وهو حينئ رودريغي

ــي .  ــاط الـ «س ــالم اباد ضب الس
ــة مركز للمراقبة  اي . ايه» باقام
ــور «  ــن «بهاوالب ــة م ــى مقرب عل
ــت على  ــم التنص ــث ميكنه حي
االتصاالت التي يجريها رؤوف من 
هاتفه اخللوي وارسال املعلومات 
ــتانيني الذين  الى اجلنود الباكس
ــف من دون  ــذون عملية توقي ينف
اي  «ام  ــرة  ثائ ــارت  ث  . ــاكل  مش
رؤوف  ــف  توقي ان  ــا  ملعرفته  «٥
ــي بريطانيا  ــن ف ــينذر املتامري س
ولم يثق اجلواسيس البريطانيون 
ــتانية  الباكس ــتخبارات  باالس
ــدوا عليها  ــم يتعم ــا انهم ل كم
ــود بجذورها الى  وهي كراهية تع
ــي للهند  ــم البريطان ــن احلك زم
ــتان  ــميهما مع باكس قبل تقس
ــي وجود  ف ــون  البريطاني ــك  وش
ــوة اجلنرال  ــي وراء خط ــع خف داف
ــت  ــف رؤوف وهرع ــي لتوقي كيان
ــف  ــة لتوقي ــرطة البريطاني الش
ــرين  ــة والعش ــن اخلمس املتامري
ــاءلوا عن  ــوا وتس ــل ان يتفرق قب
التوقيف  القيام بعمليات  كلفة 
قبل ان متكنوا من جمع املزيد من 

االدلة لدين املتهمني .
ــك ان احباط مؤامرة  يبقى مع ذل
اب /اغسطس ٢٠٠٦ شكل جناحا 
ــزى بالرغم من انه يقرب الـ  ذا مغ
« سي . اي . ايه « من العثور على 

ــدن تقفي  ــف هاي ــن الدن ووص اب
بانه تسديدة  ــعاة  مشكلة الس
ــى ابن  ــرة للعثور عل ــر مباش غي
ــبه  ــب اش ــي الغال ــدت ف الدن وب
مبطاردة الظالل مهمة افسدتها 
ــة والنقص في  املعلومات املظلل

العناصر البشرية .
فعلى سبيل املثال في السنوات 
ــبقت تعقب عمالء الـ «  التي س
ــتانيني  ــي . اي . ايه « الباكس س
ــى مجمع  ــد الكويتي ال ابا احم
ــي االطراف في مدينة ابوت  مترام
ــني ان ابن  ــاد الظليلة حيث تب اب
ــا دفع محققو  ــي فيه الدن يختب
الـ « سي . اي . ايه « الى االعتقاد 
ان للكويتي قيمة هامشية فقد 
الرئيس لهجمات  ــط  اخبر اخملط
١١ ايلول / سبتمبر خالد الشيخ 
ــه ان  ــون مع ــن يحقق ــد م محم
ــد اال ان قدرا  ــد تقاع ــي ق الكويت
ــا  ــط مب ــك احي ــن الش ــرا م كبي
ــيخ محمد النه  ــه خالد الش قال
ــي .  ــن معتقلي الـ « س ــد م واح
ــوا الكثر  ــذي تعرض ــه « ال اي . اي
ــق تطرفا مبا في  تقنيات التحقي
ــرق كان كلما  ــاكاة الغ ذلك مح
ــر احملققني  ــة واخب ــال احلقيقي ق
ــط يثير جداال حادا  مبا يريدنه فق
ــة االمريكية وبعد  داخل احلكوم
ــد املعتقلني  ــنة اكد اح ذلك بس
ــو  ه ــي  الكويت ان  ــني  للمحقق

الرئيس البن  ــاعي  الس ــل  بالفع
ــت الـ «  ــي معلومة متكن الدن وه
ــي النهاية من  ــي . اي . ايه « ف س

التثبت منها في مكان اخر .
ــي . اي  ــت الـ « س ــكاد امتلك بال
ــادة عديدها  ــع زي ــه « حتى م . اي
ــادر لتعقب كل دليل  هناك املص

ــا  ــي فرضته ــود الت ــا ان القي كم
ــتانية  الباكس ــتخبارات  االس
ــتخدمها  التي يس املراقبة  على 

اكثر  ــر  االم ــون صعبت  االميركي
ــرع ارت كيلر في الفترة التي  وش
ــتان في  قضاها في جنوب وزيرس
ــد املتواطئني مع  ــف اح ــح مل فت
ــي عمر  ــب بحج امللق ــدة  القاع
ــة مجمعات  ــك بضع ــذي ميتل ال
ــلحي  ــة قيل ان مس ــي املنطق ف
ــث  وبع ــا  يقصدونه ــدة  القاع
ــائه في  ــة الى رؤس ــر ببرقي كيل
ــا مراقبة جوية  ــالم اباد طالب اس
ــول واخلروج من هذه  حلركة الدخ
ــم يكن لديه من  اجملمعات فهو ل
ــرية العدد الكافي  املصادر البش
ــن كثب كما  ــة التجمع ع ملراقب
ــرية اكثر عرضة  ان املراقبة البش

للمخاطر .
ــب كيلر  ــوى البرقية بحس وفح
ــخص منخرط في  « ان هذا الش
ــتيات القاعدة وهو حتما  لوجس
ــد فتياننا  ــعاة ورمبا اح ــن الس م
ــم نبدا  ــك اذا ل ــرف ذل ــف نع كي
ــتخبارات  ــه « ولكن االس مبراقبت
ــود  بوج ــت  رفض ــتانية  الباكس
اتفاق سالم في جنوب وزيرستان 

السماح بتحليق البريداتور .

ــي جنوب  ــرعت الديناميات ف ش
ــة  حمل ــر  كيل ــي  تعط ــتان  وزيرس
ــة البيزنطية جلهاز  ــن التركيب ع
االستخبارات الباكستاني حيث 
ــي تدور في  ــل العجالت الت ال تص
ــاعة للعجالت  اجتاه عقارب الس
ــر  ــاه االخ ــي االجت ــدور ف ت ــي  الت
ــاعد العاملون داخل  فغالبا ماس
ــتخبارات  ــة ج « في االس «املديري
ــي  ــتانية ضباط الـ « س الباكس
ــاردة عمالء  ــه « على مط . اي . اي
ــر الرئيس  ــد مني ــدة . فأس القاع
كان  ــاور  بيش ــة  حملط ــابق  الس
ضابطا في «املديرية ج « لكن ساد 
ــالف بني هؤالء الضباط  احيانا خ
ــتانيني  الباكس ــيس  واجلواس
التابعني «للمدرية ج» التي تولت 
ــة مجموعات  رعاي لفترة طويلة 
ــبكة حقاني  ــان وش ــل طالب مث
ــكر طيبة « التي رات فيها  و»لش
دورا  ــؤدون  ي ــطاء  وس ــتان  باكس
ــن الهند  ــما في دفاعها ع حاس
ــي التي  ــة ج « ه ــت «املديري وكان
ــاعدت على تسليح اجملاهدين  س
ــوفيتية في  في خالل احلرب الس

افغانستان وساعدت وفي توجيه 
ــة ارتقائهم  ــان في عملي الطالب
ــعينات  التس ــلطة في  الى الس
ــنوات التي تلت  وعملت في الس
ــتمر مختلف  ــى ان تس ٢٠٠١ عل
ــي تركيز  ــة ف ــات املقاتل اجملموع
عنفها داخل افغانستان بدال من 

توجيه ضراوتها ضد باكستان .
يكاد اليوجد ما هو مكتوب علنا 
عن « املديرية س» وبالرغم من ان 
ــه « عملت مع  ــي . اي . اي الـ « س
ــر « املديرية س « في خالل  عناص

ــك  ــم ميتل ــوفيتية ل ــرب الس احل
ــوى  ــون س ــيس األمريكي اجلواس
ــن عملياتها  ــورة انطباعية ع ص
وامضى بعضهم داخل الـ « سي 
ــون  ــنوات يجمع ــه « س . اي . اي
ــذرات من  ــكل مهووس ش في ش
ــن «املديرية س» وان  املعلومات ع
ما اتفق عليه احملللون االمريكيون 
س»  ــة  «املديري ان  ــو  ه ــا  عموم
ــة  طليع ــي  ف  ٢٠٠١ ــذ  من ــي  ه
ــتخبارات  االس ــتراتيجيات  اس
ــرية القاضية  الباكستانية الس
ــع  م ــط  الرواب ــى  عل ــاء  بااالبق
ــة التي ميكن ان  اجملموعات احملارب
ــتان في  ــح باكس ــدم مصال تخ
ــؤال هل  ــتقبل ومايزال الس املس
ــكل  بش ــرت  ام  » س  ــة  «املديري
ــات القاتلة على  روتيني بالهجم
االمريكية وحلف شمال  القوات 
االطلسي في افغانستان خاضعا 
ــبكة  ــن اجلدل لكن ش لبعض م
ــتان  لباكس االلكترونية  املراقبة 
ــدا ملقر قيادة  ــكل اكثر حتدي وبش
ــتانية  الباكس ــتخبارات  االس
ــرر  متك ــكل  ش ــي  ف ــت  اعترض

اتصاالت هاتفية بني اجلواسيس 
ــبكة  ش وعمالء  ــتانيني  الباكس
ــي  ينف ــادة  الع ــي  وف ــي  حقان
املسؤولون الباكستانيون الدليل 
ــل عناصر  ــون انه من فع او يقول
ــتخبارات  ــي جهاز االس مارقة ف
ــهم  لكنهم حاجوا في مجالس

اخلاصة بان على وكالة التجسس 
ــل  مث ــات  ــع مجموع م ــل  العم
ــة خاصرة  ــبكة حقاني حلماي ش
ــتان الغربية بل ان وكاالت  باكس
اعترضت  االمريكية  ــس  التجس

ــات  املكامل ــدى  اح  ٢٠٠٨ ــي  ف
الهاتفية التي اشار اليها اجلنرال 
ــي  حقان ــبكة  ش ــى  ال ــي  كيان
ــتراتيجيا  اس ــرا  «ذخ ــا  بوصفه
ــن الكثير من  ــر يعل ــال كيل « وق
ــي . اي . ايه  ــاس داخل الـ « س الن
ــتخبارات الباكستانية  « ان االس
ــخة « ويقول اخرون انه ميكن  وس
ان تساعدنا  ــتخبارات  االس هذه 
ــة كناية عن  ــا في احلقيق اال انه
االمرين معا وتلك هي املشكلة .

ــتان  وزيرس ــوب  بجن ــة  وباملقارن
ــني  ب ــة  الديناميكي ــت  اختلف
ــني  االمريكي ــيس  اجلواس
ــي صيف عام  ــتانيني ف والباكس
٢٠٠٦ في شكل هامشي وحسب 
ــتان حيث لم  ــمال وزيرس في ش
ــالم  توقع احلكومة بعد اتفاق س
مع احملاربني وعملت الـ « سي . اي . 
ايه « واالستخبارات الباكستانية 
في شكل اوثق بعضها مع بعض 
ــدة في مبنى  ــاركتا في قاع وتش
ــة مهجورة في ميران شاه  مدرس
ــني من  ــن ميل ــد اقل م ــى بع عل
ــة ابتدائية تابعة لشبكة  مدرس
ــن هنالك  ــي البلدة وم حقاني ف
ــني  االميركي ــيس  اجلواس ــع  جم
ــتخبارات  ــتانيني واالس والباكس
ــخصية كبيرة  ــى ش ــور عل للعث
ــي خالد  ــدة ه ــي القاع ــرى ف اخ

حبيب .
اعادة الـ «سي . اي . ايه « تعيني 
ــتان  وزيرس ــمال  ش ــي  ف ــر  كيل
بعدما اكتسبت مطاردة حبيب 
ــى مع  ــي حت ــه بق ــا لكن زخمه
ــؤوال عن العمليات  االنتقال مس
ــتمر  ــتان واس في جنوب وزيرس
ــائل  رس ــر  عب ــادره  مص ــر  يدي
باالمر بنفسه  وقام  الكومبيوتر 
ــل القاعدة في «  ــو عالق داخ وه
ــرة تاليا اذا  ــا « وال اهمية كبي وان
ــن بعد ووجه كيلر وغيره  عمل م
ــي . اي . ايه  ـــ «س ــن ضباط ال م
ــة قوافل  ــور ملراقب ــى بريدات « ال
املبنية  ــات  واجملمع ــاحنات  الش
ــاه «  من الطني خارج «ميران ش
ــول على مايكفي  امال في احلص
ــب االغارة  ــات لطل ــن املعلوم م
ــت  ــب وجمع ــد حبي ــى خال عل
ــتانية  الباكس ــتخبارات   االس
ــا اخلاصة من املصادر  معلوماته
ــي  ف ــا  ادماجه ومت  ــرية  البش
والتنصت  ــور  البريدات معلومات 
ــاون  للتع ــن  ولك  . ــي  االلكترون
ــل كيلر الى  ــدوده وعندما وص ح
ــاه رئيس  ــاه « اعط ــران ش « مي
ــة قال « التخبر  القاعدة نصيح
استخبارات اجليش الباكستاني 
ــل الى  ــده ان يص ــا التري ــاي مم ب
الطالبان « اعتقد ان الستخبارات 
ــي  وه ــتاني  الباكس ــش  اجلي
ــاز  جه ــن  ع ــتقلة  مس ــدة  وح
االستخبارات روابط اشد عمقا 
ــبكة حقاني من  في طالبان وش
ــط «املديرية س»  ــي ترب تلك الت
بهما فقبل اسابيع على وصول 
ــاه اغار جهاز  كيلر الى ميران ش
و  ــتاني  الباكس ــتخبارات  االس
الـ«سي . اي . ايه « على مدرسة 
حقاني ولم يخرجا بشيء وعلم 
ضباط الـ «سي . اي . ايه « الحقا 
ــان حذورا  ــيس االفغ بان اجلواس
ــلحي حقاني من ان الغارة  مس

على وشك الوقوع .
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اعادت الـ(سي . اي . ايه) تعيني كيلر 
َّـ شمال وزيرستان بعدما اكتسبت 

مطاردة حبيب زخمها
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شرعت الديناميات َّـ جنوب وزيرستان تعطي كيلر ِّـحة 
عن الرتكيبة البيزنطية لجهاز االستخبارات الباكستاني

ابن الدنبرويز زوج ابنة بن الدن
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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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حتقيق  بفتح  أمر  االعرجي  قاسم  الوزير  أن  الداخلية  وزارة  اعلنت 
أكدت  فيما  الناشئني،  منتخب  لالعبي  املزورة  اجلوازات  قضية  في 
الدولية. العراق  تزوير حفاظاً على سمعة  أي عمليات  وقوفها ضد 
ان  صحفي    بيان  في  الطائي  وهاب  الداخلية  وزير  وقال مستشار 
لالعبي  املزورة  اجلوازات  بفتح حتقيق في قضية  أمر  الداخلية  ”وزير 
والكادر  الكرة  احتاد  ضد  قضائية  دعوى  وتقدمي  الناشئني،  منتخب 
تدقيق  بعد  لنا  ”تبني  الطائي،  الناشئني“.واضاف  ملنتخب  التدريبي 
ان  واالقامة  واجلوازات  املدنية  االحوال  مديرية  في  اخلاصة  البيانات 
التزوير حصل خارج املديرية أو الدوائر التابعة لها، وذلك واضح من 
صفحة  في  البارز  اخلط  وجود  وعدم  املستخدم  الورق  نوعية  خالل 
املعلومات حلامل اجلواز“،مشيرا الى أنه مع ذلك، التحقيق مستمر 
حتى نصل الى االيادي التي ساهمت أو ساعدت في عمليات تزوير 
الالعبني كانت أحد االساليب  تزوير اعمار  ان عملية  اجلوازات، رغم 
جهات  ”هناك  أن  الطائي،  السابق“.وبني  النظام  زمن  في  املتبعة 
رسمية طلبت من وزير الداخلية املوافقة على تغيير اعمار الالعبني 
أن  مؤكدا  الطلبات“،  هذه  الوزير  رفض  وعندها  قانونية،  غير  بطرق 
الرياضية  أي خالفات بني املؤسسات  الداخلية في منأى عن  ”وزارة 
في البلد، ونقف ضد أي عمليات تزوير حفاظاً على سمعة العراق 

الدولية“.

ابتعد متوسط ميدان املنتخب الوطني 
ــعودي، سعد عبد  ونادي الشباب الس
االمير من االنضمام لصفوف الزوراء في 
ــب  االنتقاالت الصيفية اجلارية.وبحس
املعلومات التي حصلت عليها «البينة 
ــدة» فإن الزوراء غير قادر على دفع  اجلدي
ــد األمير،  ــب به عب ــذي طال ــغ   ال املبل
ــادي مبلغ ١٥٠  ــت ادارة الن ــث دفع حي
ــد، لكن  ــم الواح ــون دينار للموس ملي
ــب يرى أن العرض منخفض ، وانه  الالع
ــيرد على ذلك  ــد الدارة الزوراء انه س اك
ــن الوقت للتفكير  بعد منحه مزيدا م
ــو قد  ــا وان املدرب ايوب اوديش خصوص
حتدث مع عبد االمير عبر الهاتف طالبا 

ــة على هذا العرض ومتثيل  اياه باملوافق
ــل وفي دوري  ــم املقب ــزوراء في املوس ال
ابطال اسيا .وغادر سعد عبد االمير يوم 
ــك للجلوس  ــعودية وذل امس الى الس
ــددا من  ــة ع ــل اعماله ودراس ــع وكي م
ــي قدمت منه  ــروض االحترافية الت الع
ــة ، وفي  ــعودية وقطري ــة س ــن اندي م
حالة عدم التوصل الى اي اتفاق بشأن 

ــتكون الى  هذه العروض فأن العودة س
ــرطة  ــدوري العراقي .وابدت ادارة الش ال
رغبتها بضم الالعب سعد عبد االمير 
ــدت املصادر  ــوف الفريق ، واك ــى صف ال
ــاك مفاوضات  ــل النادي ان هن من داخ
قد جرت بصورة غير رسمية بني سعد 
ــن زمالئه الالعبني  ــد االمير وعددا م عب
ــي حالة عدم  ــم انه وف ــث ابلغه ، حي
اللعب خارجيا فأنه سيلعب مع فريق 
ــعد  ــن املؤمل ان يعود س ــرطة .وم الش
ــالل اليومني  ــى بغداد خ ــد االمير ال عب
ــألة النادي الذي  ــم مس املقبلني حلس
ــل على  ــم املقب ــي املوس ــيمثله ف س
ــات تؤكد  ــن ان كل الترجيح ــم م الرغ
ــرا للعرض  ــرطة نظ متثيله لفريق الش

املغري الذي قدم له .

ــب  املنتخ ــم  مهاج ــرب  اقت
ــط امين  ــادي النف ــي ون الوطن
ــى  ــال ال ــن االنتق ــني، م حس
صفوف نادي استقالل طهران 
االيراني في امليركاتو الصيفي 
ــات  املعلوم ــب  اجلاري.وبحس
ــا   فان  ــا عليه ــي حصلن الت
ــران كثف من  ــتقالل طه اس
ــني  ــن حس ــع امي ــه م اتصاالت
ــني املاضيني من  اليوم ــالل  خ
ــاق لضم  ــل التف ــل التوص اج
ــدو ان وجهة ايران  الالعب.ويب
ــني  ــة المين حس ــت محبب بات
ــد تلقيه تطمينات  خاصة بع

ــار  ــن زميله بش ــاالت م واتص
ــن الذي يلعب في صفوف  رس
ــذي  ال ــي  االيران ــبولس  بيرس

نصحه باالنتقال الى ايران.
ــة  ــت صفق ــال جنح ــي ح وف

ــني، فان االخير سيزامل  حس
ــذي انتقل الى  همام طارق، ال
ــميا    رس ــران  طه ــتقالل  اس
ــة  ــي جترب ــي ف ــاء املاض االربع

احترافية جديدة له .

��
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bjÌä”@ıaâÎå€a@k»‹fl@Äbnnœa@Ü«Ïfl@Â‹»Ì@Êb�j«NNäÌãÏ€a@Úflá@Û‹«
ــني عبطان،  ــباب والرياضة عبد احلس ــد وزير الش أك
ــرين األول  ــهر تش ــددت الثالثني من ش ــوزارة ح أن ال
ــاح ملعب نادي الزوراء الرياضي  املقبل، موعداً الفتت
ــير  في العاصمة بغداد.وقال عبطان خالل تفقده س
األعمال في امللعب إنه ”بعد حتديد التوقيت اخلاص 
ــركة ملزمة بإكمال  ــاح امللعب أصبحت الش بافتت
ــذا التوقيت .وأضاف  ــبة ١٠٠ ٪ قبل ه ــب بنس امللع
ــق تصاعدي  ــب الزوراء في نس ــل في ملع أن ”العم

ــال الكونكريتية  ــتمر وقد مت االنتهاء من األعم مس
ويوم السبت املقبل سيبدأ العمل بأرضية امللعب“.
ــيكون عام افتتاح مالعب  ــار أن ”هذا العام س واش
ــون إضافة مهمة  ــزوراء)، لتك ــة وال ــداد (احلبيبي بغ
ــك افتتاح مالعب  ــة ونأمل بعد ذل ــب العاصم ملالع
التاجيات وعمو بابا في الرصافة وغيرها من املالعب 
في كافة محافظات العراق ليكون بذلك العراق من 
ــيوي بعدد  ــتوى العربي واالس اوائل الدول على املس

املنشآت الرياضية احلديثة واملتطورة“.

 بغداد / 

 بغداد /  بغداد / 

 بغداد / 

ال مير يوم اال وتظهر ازمة فاصبح بلدنا املصدر الرئيسي في تصديرها 
ــد هزت جميع  ــال الرياضي وق ــة (الفضيحة) في اجمل ــذه املرة االزم وه
مفاصله ومايحصل عندنا ال جتده حتى في بالد (الواق واق) ومغامرات 
ــائرية  ــيء ونزاعات عش ــي كل ش ــن تزوير ف ــدث م ــا يح ــرزان) فم (ط
ــا لنبتلى في صيف متوز هذا العام وهو  ــاكل أمنية وكأننا خلقن ومش
يحرق االخضر واليابس وآب اللهاب فتح ابوابه مبصيبة رياضية اخرى 
ــوه صورة الرياضة وبدل  ــاد ش هزت كرتنا واظهرت لنا كيف ان الفس
ــهير ومادة  ــبابه اصبحت فضيحة وتش ــة للبلد وش ــون واجه ان تك

اعالمية دسمة ملن يريدون الشر لرياضتنا  . 
ــرحي  «وليام  ــرادى) مقولة للكاتب الكبير واملس ــب ال تأتي ف (املصائ
ــبير» تنطبق هذه املقولة على حالنا ، من هنا نفتح قضيتني  شكس
ــاط  ــهر متوز تزامنا مع ارتفاع درجات احلرارة في االوس حدثتا خالل ش
ــا مبثابة هزة  ــل لرياضتن ــل البلد وما حص ــع مفاص ــة وجمي الرياضي
ــب  طيات املاضي واهم اجنازات  ــرف وجعلتنا نقل ضربت تاريخنا املش
ــمة منتخباتنا  ــر اصبح س ــاءل هل التزوي ــابقني ونتس النجوم الس
ــط ١٣ العبا مزورا  ــدث في مطار بغداد وضب ــابقا وحاضرا ؟ ، ما ح س
ــاس لبناء للمنتخبات  ــئني الذي يعد اللبنة االس في منتخب الناش
ــل في منتخب  ــإن التزوير الذي حص ــب املعلومات ف ــة وحس الوطني
ــموح به في اغلب فرق العالم وهو  بني  ــئني قد جتاوز احلد املس الناش
ــئني جتاوز هذه االرقام ليصل الى ٤-٥  ــنة لكن منتخبنا للناش ١-٢ س
ــبب من  ــرة حتدث لتهدم منتخباتنا؟ فان كان الس ــنوات فأي مؤام س
ــرج لهم اجلوازات فتلك مصيبة اما اذا كان بعلم االحتاد فاملصيبة  اخ
ــك كارثة لكن الكل يعرف ان املدرب  ــم وان كان املدرب يعلم فتل اعظ

ــن اجلانب الفني  ــؤول ع هو املس
ــا اجلانب  ــي والبدني ام واخلطط
ــؤوليته على  ــع مس االداري فتق
ــات نحن  ــة املنتخب ــاد وجلن االحت
ــة ان  ــن وزارة الداخلي ــب م نطال
تكشف خيوط العابثني بتاريخ 
ــف  وتكش ــراق  الع ــمعة  وس

الفاسدين .
ــي  الت ــرى  االخ ــة  املصيب ــا  ام  
ــني إن تاكدت  ــد يوم ــت بع حدث
ــويدي  ــد املدرب الس فهي تهدي
التي  ابنته  وبواسطة  ايركسون 
ــذه احلادثة  ــل في العراق وه تعم

ــدرب الروماني ورجع بنفس  ــا يذكر كيف جاء امل ــت االولى فكلن ليس
ــي بلد يغيب فيه  ــدث حقيقة ام خيال ؟ نعم ف ــرة ، هل ما يح الطائ
ــيكون وضعنا  ــع الكثير من تلك االمور فتخيل كيف س القانون توق
ــني وتهديد مدرب  ــي ٣ ايام تزوير اعمار الالعب ــام العالم اخلارجي ف ام
يحاول ان يساعد ويشرف على منتخبنا الوطني؟ هذه كلها تصرفات 
ــدين ومزورين ويجب ان يوقفهم القانون عند حدهم الن سمعة  فاس
ــارك فيها ننتظر  ــخ العراق اهم من اجلميع ففي كل بطولة يش وتاري
ــا فهذه كارثة ، ولكن  ــي اخر املطاف يعتبر االجناز وهمي ــه اجنازا وف من
ــة في تاريخ العراق وعلى  ــهر متوز مبثابة فضيح ما جرى خالل ايام ش
احلكومة ان تضع حدا وتضرب بيد من حديد على املزورين والعصابات 
ــائل تفيد  ــهم بانقاذ رياضتنا عبر  رس التي تهدد كل من يريد ان يس

باننا بلد ال يوجد فيه قانون وحتكمه شريعة الغاب .

@äÌÎån€a@ıaâÎ@Âfl
@_ÜÌÜËn€aÎ

وقفة 

هشام كاطع الدلفي

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 نطالب من وزارة 
الداخلية ان تكشف 
خيوط العابثني 
بتاريخ وسمعة 
العراق وتكشف 
الفاسدين

p¸bñ‹€@ÚÌÏÓç�a@ÚÌÜ„˛a@Ú€Ï�i@ø@fiÎ˛a@Íâbñn„a@’‘∞@¡çÏ€a@¡–„

@Ô„aäÌ¸a@âÎÜ€a@µa@fib‘n„¸a@Âfl@l6‘Ì@¥éy@Âπa

فاز نادي نفط الوسط العراقي 
الفيتنامي  نام  على ثاي سون 
على  املاضي  اجلمعة  يوم   ٤-٣
في  امونغراغا  غور  صالة 
الثانية  جاكارتا، ضمن اجلولة 
من منافسات اجملموعة األولى 
اآلسيوية  األندية  بطولة  في 
في   ٢٠١٨ الصاالت  لكرة 

إندونيسيا.
 ٢٤) توكلي  فرهاد  وسجل 
وقدرت   (٣١) خالد  ووليد  و٣٨) 
جزاء)  ضربة  من   ٣٢) باهادوري 
أهداف نفط الوسط، في حني 
(٢) وتون ثات  روبرتو توبي  أحرز 
وليد خالد  والعراقي   (٣٦) فاي 
فريقه)  مرمى  في  باخلطأ   ٣٨)

أهداف ثاي سون نام.
املباراة  الوسط  نفط  ودخل 
بعدما  الفوز  حتقيق  عن  بحثاً 
تعادل في اجلولة األولى، ولكن 
هدف  خطف  نام  سون  ثاي 

الثانية  الدقيقة  عند  التقدم 
فاي  ثاي  تون  سدد  بعدما 
يحيى  احلارس  من  ارتدت  كرة 
عبدالنور ليتابعها روبرتو توبي 

داخل الشباك.
بعد  العراقي  الفريق  وضغط 
تعديل  أجل  من  الهدف  هذا 
ينجح  أن  دون  ولكن  النتيجة، 

في الوصول للمرمى.
استمرت  الثاني  الشوط  في 
محاوالت نفط الوسط ليدرك 
التعادل عن طريق فرهاد توكلي 
الذي استلم الكرة بثقة وسدد 
.(٢٤) املرمى  داخل  قوية  كرة 

الهدف  خالد  وليد  سجل  ثم 
بعدما  الوسط  لنفط  الثاني 
القائم  من  ارتدت  كرة  سدد 
في  ثانية  مرة  ليتابعها  وعاد 
املرمى (٣١).وبعد دقيقة واحدة 
سجل قدرت باهادوري الهدف 
عبر  العراقي  للفريق  الثالث 

ضربة جزاء (٣٢).
بعد  نام  سون  ثاي  واعتمد 

الهجوم  أسلوب  على  ذلك 
أجل  من  بالي)  (باور  الضاغط 
عبر  الفارق  ليقلص  التعديل، 
من  فاي  ثات  تون  تسديدة 
(٣٦).لكن نفط  مسافة قريبة 
الهدف  وسجل  عاد  الوسط 
عن   ٣٨ الدقيقة  في  الرابع 

طريق فرهاد توكلي الذي قطع 
الكرة من الالعبني الفيتناميني 
وسدد دون مضايقة في املرمى.

جديد  من  نام  سون  ثاي  وعاد 
بعد  الثالث  الهدف  ليسجل 
ثوان قليلة عبر تسديدة نغوين 
مينه تراي التي ارتطمت بوليد 

خالد وحتولت داخل املرمى. 
الثانية  املباراة  في  ويلتقي 
الظفرة  اجملموعة   ذات  ضمن 
ماغ  جيوجنو  مع  اإلماراتي 
ذات  على  اجلنوبي  الكوري 
الوسط  نفط  الصالة.وتصدر 
 ٤ برصيد  اجملموعة  ترتيب 

مقابل  مباراتني،  من  نقاط 
نام  سون  لثاي  نقاط   ٣
واحدة  مباراة  من  ونقطة 
جليوجنو. شيء  وال  للظفرة 

الثالثة  اجلولة  وتقام 
منافسات  من  واألخيرة 
األحد،  اليوم  اجملموعة 
حيث يتقابل نفط الوسط 
مع  والظفرة  جيوجنو،  مع 
ثاي سون نام.وكانت اجلولة 
األربعاء  يوم  األولى شهدت 
نفط  مع  الظفرة  تعادل 
الوسط ١-١، وفوز ثاي سون 
.١٠-١ جيوجنو  على  نام 

 ١٦ البطولة  في  ويشارك 
نادياً مت تقسيمها على أربع 
تضم  وبحيث  مجموعات، 
أندية،  أربعة  مجموعة  كل 
وتقام املباراة النهائية يوم ١٢ 
آب.ويتأهل أول فريقني من كل 
مجموعة من اجملموعات األربع 
الذي  النهائي  ربع  الدور  إلى 

تقام مبارياته يوم ٨ آب.

وافقت محكمة «كاس» الدولية، 
قبل  من  املقدمة  الطعون  على 
عدد من املعترضني على انتخابات 
احلادي  التي جرت في  الكرة  احتاد 

والثالثني من شهر آيار املاضي.
كاس  «محكمة  ان  مصدر   وقال 
املقدمة  الطعون  على  وافقت 
الهيئة  في  عضوا   ١١ قبل  من 
الزوراء  نادي  ممثل  وهم  العامة 
الطلبة  نادي  وممثل  درجال  عدنان 
الكرة  احتاد  وعضو  كاظم  عالء 
الصائغ  جواد  محمد  السابق 

وليد  اجلوية  القوة  نادي  وممثل 
الالعبني  رابطة  ووممثل  الزيدي 
الدوليني السابقني يونس محمود 
نشأت  السابق  الدولي  والالعب 
في  الفرعي  االحتاد  ورئيس  اكرم 
االحتاد  ورئيس  قادر  نوزاد  كركوك 
الفرعي في صالح الدين جواد جنم 
في  الفرعي  االحتاد  رئيس  ونائب 
لعضوية  واملرشح  الدين  صالح 
وفراس  كرمي  شيرزاد  الكرة  احتاد 
نفط  نادي  ممثل  العلوم  بحر 
الكوتا  ممثل  ورشا طالب  الوسط 
«احملكمة  ان  وأضاف  النسوية». 

انتخابات  على  طعناً   ٢٨ تلقت 
احملكمة  اطلعت  إذ  الكرة،  احتاد 
على الطعون وأرسلتها إلى احتاد 
اإلجابة  بضرورة  وطالبته  الكرة 

يوما  عشرين  غضون  في  عليها 
يتم  لكي  أرسالها  تاريخ  من 
احتاد  بني  املرافعة  موعد  حتديد 

الكرة واملعترضني.

Òäÿ€a@Öb§a@pbibÇn„a@Û‹«@¥ô6»Ωa@ÊÏ»ü@›j‘m@Cêb◊D

@Üô@ÚÓˆbö”@ÙÏ«Ö@…œäm@ÚÓ‹ÅaÜ€a@@
@äÌÎån€a@Ú‡Ëni@Òäÿ€a@Öb§a

@È‡ö€@Ü»néÌ@Úüäí€aÎ@NN@ıaâÎå€a@laÏia@Â«@Ü»njÌ@7fl˛a@Üj«@Ü»ç

الى  ميرام  جسنت  العراقي  جناحه  عودة  كرو،  كوملبوس  نادي  اعن 
صفوفه بعد نصف موسم قضاه مع فريق اورالندو سيتي في الدوري 
الى  عاد  ميرام  ان  الرسمية  صفحته  عبر  النادي  االميركي.وذكر 
صفوف الفريق في صفقة بقيمة ٧٠٠ الف دوالر.جتدر االشارة الى ان 
ميرام سجل هدفني فقط مع اورالندو سيتي خالل ١٤ مباراة خاضها 

في الدوري االميركي وبطولة الكأس.

Îä◊@êÏjΩÏ◊@µa@ÖÏ»Ì@‚a7fl@≥éu@NN�bÓ8â

 البينة اجلديدة / أسعد 
هادي احلسيني 

 
الزوراء  نادي  جتمع  يعد 
اهم  من  الرياضي 
التي  التجمعات 
حترص على احلضور في 
للنادي  املباريات  جميع 
ومؤازرتهم والشد على 
والنادي  الالعبني  ايدي 
التجمع   هذا  ويتكون 

مقر  لديهم  افراد  من 
مبدينة  مقهى  في 
عليه  ويطلق  احلرية 
كل  وهم  احلرية  ابطال 

من :
حيدر ابو عراق 
ابراهيم السيد
حسن ابو اسيا

احمد الزورائي
حيدر سوكه

سعد هادي غركان

@Ú‰ÌÜfl@ø@ÔôbÌä€a@ıaâÎå€a@Öb„@Ô»vífl@…‡£
@ÚÌäßa@fib�ic@ÛË‘∂@ÚÌäßa

 
  

لبطولة  األولى  النسخة  مباريات  التوالي  على  الثاني  لليوم  تتواصل 
العاصمة  في  السد  نادي  مالعب  حتتضنها  التي  لألكادمييات،  العرب 
امس   (٢٠٠٦ (تولد  الرياضية  املوهبة  فريق  وخاض  الدوحة  القطرية 
بالتعادل  أنتهت  القطري  الغرافة  نادي  مع  األولى  ،مباراتني  اجلمعة 
األيجابي بهدف، وجاء الهدف العراقي عن طريق الالعب أمني وليد، فيما 
كان التعديل بأقدام جاسم محمد. وفي املباراة الثانية حقق األخضر 
العراقي فوزاً مهماً على أكادميية سوكر اللبناني بهدفني دون رد، وجاء 
فاهم،  حسني  للثاني  أنبرى  فيما  بسام  حسن  بتوقيع  األول  الهدف 
وبهذه النتيجة تصدر املوهبة الرياضية اجملموعة الثانية بسبعة نقاط 

من فوزين وتعادل وبأنتظار مباراة أخيرة مع ألتمت الكويتي .

ضمن مباريات بطولة العرب لألكاديميات

@ÚÓπÖb◊c@Û‹«@k‹ÃnÌÎ@ÚœaäÃ€a@…fl@fiÖb»nÌ@ÚÓôbÌä€a@ÚjÁÏΩa
@@Ô„b‰j‹€a@ä◊Ïç

نظيره  امام  اجلمعةاملاضي،  القدم،  لكرة  الناشئني  منتخب  خسر 
التي  للناشئني  آسيا  غرب  ببطولة  مبارياته  اولى  في   ٢-٠ اليمني 
تستضيفها االردن.وبهذه اخلسارة احتل العراق املركز قبل االخير في 
اجملموعة متفوقا على االردن بفارق االهداف.يذكر ان منتخب الناشئني 

وصل الى عمان،  اخلميس املاضي ، بقيادة املدرب فيصل عزيز.

@Â‡Ó€a@‚bfla@äé±@¥˜ëb‰€a@kÇn‰fl
bÓçe@läÀ@Ú€Ï�ji@ÍâaÏífl@›Ëné∂



حتقيق  بفتح  أمر  االعرجي  قاسم  الوزير  أن  الداخلية  وزارة  اعلنت 
أكدت  فيما  الناشئني،  منتخب  لالعبي  املزورة  اجلوازات  قضية  في 
الدولية. العراق  تزوير حفاظاً على سمعة  أي عمليات  وقوفها ضد 

ان  صحفي    بيان  في  الطائي  وهاب  الداخلية  وزير  وقال مستشار 
لالعبي  املزورة  اجلوازات  بفتح حتقيق في قضية  أمر  الداخلية  ”وزير 
والكادر  الكرة  احتاد  ضد  قضائية  دعوى  وتقدمي  الناشئني،  منتخب 
تدقيق  بعد  لنا  ”تبني  الطائي،  الناشئني“.واضاف  ملنتخب  التدريبي 
ان  واالقامة  واجلوازات  املدنية  االحوال  مديرية  في  اخلاصة  البيانات 
التزوير حصل خارج املديرية أو الدوائر التابعة لها، وذلك واضح من 
صفحة  في  البارز  اخلط  وجود  وعدم  املستخدم  الورق  نوعية  خالل 
املعلومات حلامل اجلواز“،مشيرا الى أنه مع ذلك، التحقيق مستمر 
حتى نصل الى االيادي التي ساهمت أو ساعدت في عمليات تزوير 
الالعبني كانت أحد االساليب  تزوير اعمار  ان عملية  اجلوازات، رغم 
جهات  ”هناك  أن  الطائي،  السابق“.وبني  النظام  زمن  في  املتبعة 
رسمية طلبت من وزير الداخلية املوافقة على تغيير اعمار الالعبني 
أن  مؤكدا  الطلبات“،  هذه  الوزير  رفض  وعندها  قانونية،  غير  بطرق 
الرياضية  أي خالفات بني املؤسسات  الداخلية في منأى عن  ”وزارة 
في البلد، ونقف ضد أي عمليات تزوير حفاظاً على سمعة العراق 

الدولية“.

ابتعد متوسط ميدان املنتخب الوطني 
ــعودي، سعد عبد  ونادي الشباب الس
االمير من االنضمام لصفوف الزوراء في 
ــب  االنتقاالت الصيفية اجلارية.وبحس
املعلومات التي حصلت عليها «البينة 
ــدة» فإن الزوراء غير قادر على دفع  اجلدي
ــد األمير،  ــب به عب ــذي طال ــغ   ال املبل
ــادي مبلغ ١٥٠  ــت ادارة الن ــث دفع حي
ــد، لكن  ــم الواح ــون دينار للموس ملي
ــب يرى أن العرض منخفض ، وانه  الالع
ــيرد على ذلك  ــد الدارة الزوراء انه س اك
ــن الوقت للتفكير  بعد منحه مزيدا م
ــو قد  ــا وان املدرب ايوب اوديش خصوص
حتدث مع عبد االمير عبر الهاتف طالبا 

ــة على هذا العرض ومتثيل  اياه باملوافق
ــل وفي دوري  ــم املقب ــزوراء في املوس ال
ابطال اسيا .وغادر سعد عبد االمير يوم 
ــك للجلوس  ــعودية وذل امس الى الس
ــددا من  ــة ع ــل اعماله ودراس ــع وكي م
ــي قدمت منه  ــروض االحترافية الت الع
ــة ، وفي  ــعودية وقطري ــة س ــن اندي م
حالة عدم التوصل الى اي اتفاق بشأن 

ــتكون الى  هذه العروض فأن العودة س
ــرطة  ــدوري العراقي .وابدت ادارة الش ال
رغبتها بضم الالعب سعد عبد االمير 
ــدت املصادر  ــوف الفريق ، واك ــى صف ال
ــاك مفاوضات  ــل النادي ان هن من داخ
قد جرت بصورة غير رسمية بني سعد 
ــن زمالئه الالعبني  ــد االمير وعددا م عب
ــي حالة عدم  ــم انه وف ــث ابلغه ، حي
اللعب خارجيا فأنه سيلعب مع فريق 
ــعد  ــن املؤمل ان يعود س ــرطة .وم الش
ــالل اليومني  ــى بغداد خ ــد االمير ال عب
ــألة النادي الذي  ــم مس املقبلني حلس
ــل على  ــم املقب ــي املوس ــيمثله ف س
ــات تؤكد  ــن ان كل الترجيح ــم م الرغ
ــرا للعرض  ــرطة نظ متثيله لفريق الش

املغري الذي قدم له .

ــب  املنتخ ــم  مهاج ــرب  اقت
ــط امين  ــادي النف ــي ون الوطن
ــى  ــال ال ــن االنتق ــني، م حس
صفوف نادي استقالل طهران 
االيراني في امليركاتو الصيفي 
ــات  املعلوم ــب  اجلاري.وبحس
ــا   فان  ــا عليه ــي حصلن الت
ــران كثف من  ــتقالل طه اس
ــني  ــن حس ــع امي ــه م اتصاالت
ــني املاضيني من  اليوم ــالل  خ
ــاق لضم  ــل التف ــل التوص اج
ــدو ان وجهة ايران  الالعب.ويب
ــني  ــة المين حس ــت محبب بات
ــد تلقيه تطمينات  خاصة بع

ــار  ــن زميله بش ــاالت م واتص
ــن الذي يلعب في صفوف  رس
ــذي  ال ــي  االيران ــبولس  بيرس

نصحه باالنتقال الى ايران.
ــة  ــت صفق ــال جنح ــي ح وف

ــني، فان االخير سيزامل  حس
ــذي انتقل الى  همام طارق، ال
ــميا    رس ــران  طه ــتقالل  اس
ــة  ــي جترب ــي ف ــاء املاض االربع

احترافية جديدة له .

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

زوروا موقعنا على االنرتنت:
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ــني عبطان،  ــباب والرياضة عبد احلس ــد وزير الش أك
ــرين األول  ــهر تش ــددت الثالثني من ش ــوزارة ح أن ال
ــاح ملعب نادي الزوراء الرياضي  املقبل، موعداً الفتت
ــير  في العاصمة بغداد.وقال عبطان خالل تفقده س
األعمال في امللعب إنه ”بعد حتديد التوقيت اخلاص 
ــركة ملزمة بإكمال  ــاح امللعب أصبحت الش بافتت
ــذا التوقيت .وأضاف  ــبة ١٠٠ ٪ قبل ه ــب بنس امللع
ــق تصاعدي  ــب الزوراء في نس ــل في ملع أن ”العم

ــال الكونكريتية  ــتمر وقد مت االنتهاء من األعم مس
ويوم السبت املقبل سيبدأ العمل بأرضية امللعب“.

ــيكون عام افتتاح مالعب  ــار أن ”هذا العام س واش
ــون إضافة مهمة  ــزوراء)، لتك ــة وال ــداد (احلبيبي بغ
ــك افتتاح مالعب  ــة ونأمل بعد ذل ــب العاصم ملالع
التاجيات وعمو بابا في الرصافة وغيرها من املالعب 
في كافة محافظات العراق ليكون بذلك العراق من 
ــيوي بعدد  ــتوى العربي واالس اوائل الدول على املس

املنشآت الرياضية احلديثة واملتطورة“.

 بغداد / 

 بغداد /  بغداد / 

 بغداد / 

ال مير يوم اال وتظهر ازمة فاصبح بلدنا املصدر الرئيسي في تصديرها 
ــد هزت جميع  ــال الرياضي وق ــة (الفضيحة) في اجمل ــذه املرة االزم وه
مفاصله ومايحصل عندنا ال جتده حتى في بالد (الواق واق) ومغامرات 
ــائرية  ــيء ونزاعات عش ــي كل ش ــن تزوير ف ــدث م ــا يح ــرزان) فم (ط
ــا لنبتلى في صيف متوز هذا العام وهو  ــاكل أمنية وكأننا خلقن ومش
يحرق االخضر واليابس وآب اللهاب فتح ابوابه مبصيبة رياضية اخرى 
ــوه صورة الرياضة وبدل  ــاد ش هزت كرتنا واظهرت لنا كيف ان الفس
ــهير ومادة  ــبابه اصبحت فضيحة وتش ــة للبلد وش ــون واجه ان تك

اعالمية دسمة ملن يريدون الشر لرياضتنا  . 
ــرحي  «وليام  ــرادى) مقولة للكاتب الكبير واملس ــب ال تأتي ف (املصائ
ــبير» تنطبق هذه املقولة على حالنا ، من هنا نفتح قضيتني  شكس
ــاط  ــهر متوز تزامنا مع ارتفاع درجات احلرارة في االوس حدثتا خالل ش
ــا مبثابة هزة  ــل لرياضتن ــل البلد وما حص ــع مفاص ــة وجمي الرياضي
ــب  طيات املاضي واهم اجنازات  ــرف وجعلتنا نقل ضربت تاريخنا املش
ــمة منتخباتنا  ــر اصبح س ــاءل هل التزوي ــابقني ونتس النجوم الس
ــط ١٣ العبا مزورا  ــدث في مطار بغداد وضب ــابقا وحاضرا ؟ ، ما ح س
ــاس لبناء للمنتخبات  ــئني الذي يعد اللبنة االس في منتخب الناش
ــل في منتخب  ــإن التزوير الذي حص ــب املعلومات ف ــة وحس الوطني
ــموح به في اغلب فرق العالم وهو  بني  ــئني قد جتاوز احلد املس الناش
ــئني جتاوز هذه االرقام ليصل الى ٤-٥  ــنة لكن منتخبنا للناش ١-٢ س
ــبب من  ــرة حتدث لتهدم منتخباتنا؟ فان كان الس ــنوات فأي مؤام س
ــرج لهم اجلوازات فتلك مصيبة اما اذا كان بعلم االحتاد فاملصيبة  اخ
ــك كارثة لكن الكل يعرف ان املدرب  ــم وان كان املدرب يعلم فتل اعظ

ــن اجلانب الفني  ــؤول ع هو املس
ــا اجلانب  ــي والبدني ام واخلطط
ــؤوليته على  ــع مس االداري فتق
ــات نحن  ــة املنتخب ــاد وجلن االحت
ــة ان  ــن وزارة الداخلي ــب م نطال
تكشف خيوط العابثني بتاريخ 
ــف  وتكش ــراق  الع ــمعة  وس

الفاسدين .
ــي  الت ــرى  االخ ــة  املصيب ــا  ام  
ــني إن تاكدت  ــد يوم ــت بع حدث
ــويدي  ــد املدرب الس فهي تهدي
التي  ابنته  وبواسطة  ايركسون 
ــذه احلادثة  ــل في العراق وه تعم

ــدرب الروماني ورجع بنفس  ــا يذكر كيف جاء امل ــت االولى فكلن ليس
ــي بلد يغيب فيه  ــدث حقيقة ام خيال ؟ نعم ف ــرة ، هل ما يح الطائ
ــيكون وضعنا  ــع الكثير من تلك االمور فتخيل كيف س القانون توق
ــني وتهديد مدرب  ــي ٣ ايام تزوير اعمار الالعب ــام العالم اخلارجي ف ام
يحاول ان يساعد ويشرف على منتخبنا الوطني؟ هذه كلها تصرفات 
ــدين ومزورين ويجب ان يوقفهم القانون عند حدهم الن سمعة  فاس
ــارك فيها ننتظر  ــخ العراق اهم من اجلميع ففي كل بطولة يش وتاري
ــا فهذه كارثة ، ولكن  ــي اخر املطاف يعتبر االجناز وهمي ــه اجنازا وف من
ــة في تاريخ العراق وعلى  ــهر متوز مبثابة فضيح ما جرى خالل ايام ش
احلكومة ان تضع حدا وتضرب بيد من حديد على املزورين والعصابات 
ــائل تفيد  ــهم بانقاذ رياضتنا عبر  رس التي تهدد كل من يريد ان يس

باننا بلد ال يوجد فيه قانون وحتكمه شريعة الغاب .

@äÌÎån€a@ıaâÎ@Âfl
@_ÜÌÜËn€aÎ

وقفة 

هشام كاطع الدلفي

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 نطالب من وزارة 
الداخلية ان تكشف 
خيوط العابثني 
بتاريخ وسمعة 
العراق وتكشف 
الفاسدين

p¸bñ‹€@ÚÌÏÓç�a@ÚÌÜ„˛a@Ú€Ï�i@ø@fiÎ˛a@Íâbñn„a@’‘∞@¡çÏ€a@¡–„
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فاز نادي نفط الوسط العراقي 
الفيتنامي  نام  على ثاي سون 
على  املاضي  اجلمعة  يوم   ٤-٣
في  امونغراغا  غور  صالة 
الثانية  جاكارتا، ضمن اجلولة 
من منافسات اجملموعة األولى 
اآلسيوية  األندية  بطولة  في 
في   ٢٠١٨ الصاالت  لكرة 

إندونيسيا.
 ٢٤) توكلي  فرهاد  وسجل 
وقدرت   (٣١) خالد  ووليد  و٣٨) 
جزاء)  ضربة  من   ٣٢) باهادوري 
أهداف نفط الوسط، في حني 
(٢) وتون ثات  روبرتو توبي  أحرز 
وليد خالد  والعراقي   (٣٦) فاي 
فريقه)  مرمى  في  باخلطأ   ٣٨)

أهداف ثاي سون نام.
املباراة  الوسط  نفط  ودخل 
بعدما  الفوز  حتقيق  عن  بحثاً 
تعادل في اجلولة األولى، ولكن 
هدف  خطف  نام  سون  ثاي 

الثانية  الدقيقة  عند  التقدم 
فاي  ثاي  تون  سدد  بعدما 
يحيى  احلارس  من  ارتدت  كرة 
عبدالنور ليتابعها روبرتو توبي 

داخل الشباك.
بعد  العراقي  الفريق  وضغط 
تعديل  أجل  من  الهدف  هذا 
ينجح  أن  دون  ولكن  النتيجة، 

في الوصول للمرمى.
استمرت  الثاني  الشوط  في 
محاوالت نفط الوسط ليدرك 
التعادل عن طريق فرهاد توكلي 
الذي استلم الكرة بثقة وسدد 
.(٢٤) املرمى  داخل  قوية  كرة 
الهدف  خالد  وليد  سجل  ثم 
بعدما  الوسط  لنفط  الثاني 
القائم  من  ارتدت  كرة  سدد 
في  ثانية  مرة  ليتابعها  وعاد 
املرمى (٣١).وبعد دقيقة واحدة 
سجل قدرت باهادوري الهدف 
عبر  العراقي  للفريق  الثالث 

ضربة جزاء (٣٢).
بعد  نام  سون  ثاي  واعتمد 

الهجوم  أسلوب  على  ذلك 
أجل  من  بالي)  (باور  الضاغط 
عبر  الفارق  ليقلص  التعديل، 
من  فاي  ثات  تون  تسديدة 
(٣٦).لكن نفط  مسافة قريبة 
الهدف  وسجل  عاد  الوسط 
عن   ٣٨ الدقيقة  في  الرابع 

طريق فرهاد توكلي الذي قطع 
الكرة من الالعبني الفيتناميني 
وسدد دون مضايقة في املرمى.
جديد  من  نام  سون  ثاي  وعاد 
بعد  الثالث  الهدف  ليسجل 
ثوان قليلة عبر تسديدة نغوين 
مينه تراي التي ارتطمت بوليد 

خالد وحتولت داخل املرمى. 
الثانية  املباراة  في  ويلتقي 
الظفرة  اجملموعة   ذات  ضمن 
ماغ  جيوجنو  مع  اإلماراتي 
ذات  على  اجلنوبي  الكوري 
الوسط  نفط  الصالة.وتصدر 
 ٤ برصيد  اجملموعة  ترتيب 

مقابل  مباراتني،  من  نقاط 
نام  سون  لثاي  نقاط   ٣
واحدة  مباراة  من  ونقطة 
جليوجنو. شيء  وال  للظفرة 
الثالثة  اجلولة  وتقام 
منافسات  من  واألخيرة 
األحد،  اليوم  اجملموعة 
حيث يتقابل نفط الوسط 
مع  والظفرة  جيوجنو،  مع 
ثاي سون نام.وكانت اجلولة 
األربعاء  يوم  األولى شهدت 
نفط  مع  الظفرة  تعادل 
الوسط ١-١، وفوز ثاي سون 
.١٠-١ جيوجنو  على  نام 

 ١٦ البطولة  في  ويشارك 
نادياً مت تقسيمها على أربع 
تضم  وبحيث  مجموعات، 
أندية،  أربعة  مجموعة  كل 
وتقام املباراة النهائية يوم ١٢ 
آب.ويتأهل أول فريقني من كل 
مجموعة من اجملموعات األربع 
الذي  النهائي  ربع  الدور  إلى 

تقام مبارياته يوم ٨ آب.

وافقت محكمة «كاس» الدولية، 
قبل  من  املقدمة  الطعون  على 
عدد من املعترضني على انتخابات 
احلادي  التي جرت في  الكرة  احتاد 

والثالثني من شهر آيار املاضي.
كاس  «محكمة  ان  مصدر   وقال 
املقدمة  الطعون  على  وافقت 
الهيئة  في  عضوا   ١١ قبل  من 
الزوراء  نادي  ممثل  وهم  العامة 
الطلبة  نادي  وممثل  درجال  عدنان 
الكرة  احتاد  وعضو  كاظم  عالء 
الصائغ  جواد  محمد  السابق 

وليد  اجلوية  القوة  نادي  وممثل 
الالعبني  رابطة  ووممثل  الزيدي 
الدوليني السابقني يونس محمود 
نشأت  السابق  الدولي  والالعب 
في  الفرعي  االحتاد  ورئيس  اكرم 
االحتاد  ورئيس  قادر  نوزاد  كركوك 
الفرعي في صالح الدين جواد جنم 
في  الفرعي  االحتاد  رئيس  ونائب 
لعضوية  واملرشح  الدين  صالح 
وفراس  كرمي  شيرزاد  الكرة  احتاد 
نفط  نادي  ممثل  العلوم  بحر 
الكوتا  ممثل  ورشا طالب  الوسط 
«احملكمة  ان  وأضاف  النسوية». 

انتخابات  على  طعناً   ٢٨ تلقت 
احملكمة  اطلعت  إذ  الكرة،  احتاد 
على الطعون وأرسلتها إلى احتاد 
اإلجابة  بضرورة  وطالبته  الكرة 

يوما  عشرين  غضون  في  عليها 
يتم  لكي  أرسالها  تاريخ  من 
احتاد  بني  املرافعة  موعد  حتديد 

الكرة واملعترضني.

Òäÿ€a@Öb§a@pbibÇn„a@Û‹«@¥ô6»Ωa@ÊÏ»ü@›j‘m@Cêb◊D

@Üô@ÚÓˆbö”@ÙÏ«Ö@…œäm@ÚÓ‹ÅaÜ€a@@
@äÌÎån€a@Ú‡Ëni@Òäÿ€a@Öb§a

@È‡ö€@Ü»néÌ@Úüäí€aÎ@NN@ıaâÎå€a@laÏia@Â«@Ü»njÌ@7fl˛a@Üj«@Ü»ç

الى  ميرام  جسنت  العراقي  جناحه  عودة  كرو،  كوملبوس  نادي  اعن 
صفوفه بعد نصف موسم قضاه مع فريق اورالندو سيتي في الدوري 
الى  عاد  ميرام  ان  الرسمية  صفحته  عبر  النادي  االميركي.وذكر 
صفوف الفريق في صفقة بقيمة ٧٠٠ الف دوالر.جتدر االشارة الى ان 
ميرام سجل هدفني فقط مع اورالندو سيتي خالل ١٤ مباراة خاضها 

في الدوري االميركي وبطولة الكأس.

Îä◊@êÏjΩÏ◊@µa@ÖÏ»Ì@‚a7fl@≥éu@NN�bÓ8â

 البينة اجلديدة / أسعد 
هادي احلسيني 

 
الزوراء  نادي  جتمع  يعد 
اهم  من  الرياضي 
التي  التجمعات 
حترص على احلضور في 
للنادي  املباريات  جميع 
ومؤازرتهم والشد على 
والنادي  الالعبني  ايدي 
التجمع   هذا  ويتكون 

مقر  لديهم  افراد  من 
مبدينة  مقهى  في 
عليه  ويطلق  احلرية 
كل  وهم  احلرية  ابطال 

من :
حيدر ابو عراق 
ابراهيم السيد
حسن ابو اسيا

احمد الزورائي
حيدر سوكه

سعد هادي غركان

@Ú‰ÌÜfl@ø@ÔôbÌä€a@ıaâÎå€a@Öb„@Ô»vífl@…‡£
@ÚÌäßa@fib�ic@ÛË‘∂@ÚÌäßa

 
  

لبطولة  األولى  النسخة  مباريات  التوالي  على  الثاني  لليوم  تتواصل 
العاصمة  في  السد  نادي  مالعب  حتتضنها  التي  لألكادمييات،  العرب 
امس   (٢٠٠٦ (تولد  الرياضية  املوهبة  فريق  وخاض  الدوحة  القطرية 
بالتعادل  أنتهت  القطري  الغرافة  نادي  مع  األولى  ،مباراتني  اجلمعة 
األيجابي بهدف، وجاء الهدف العراقي عن طريق الالعب أمني وليد، فيما 
كان التعديل بأقدام جاسم محمد. وفي املباراة الثانية حقق األخضر 
العراقي فوزاً مهماً على أكادميية سوكر اللبناني بهدفني دون رد، وجاء 
فاهم،  حسني  للثاني  أنبرى  فيما  بسام  حسن  بتوقيع  األول  الهدف 
وبهذه النتيجة تصدر املوهبة الرياضية اجملموعة الثانية بسبعة نقاط 

من فوزين وتعادل وبأنتظار مباراة أخيرة مع ألتمت الكويتي .

ضمن مباريات بطولة العرب لألكاديميات

@ÚÓπÖb◊c@Û‹«@k‹ÃnÌÎ@ÚœaäÃ€a@…fl@fiÖb»nÌ@ÚÓôbÌä€a@ÚjÁÏΩa
@@Ô„b‰j‹€a@ä◊Ïç

نظيره  امام  اجلمعةاملاضي،  القدم،  لكرة  الناشئني  منتخب  خسر 
التي  للناشئني  آسيا  غرب  ببطولة  مبارياته  اولى  في   ٢-٠ اليمني 
تستضيفها االردن.وبهذه اخلسارة احتل العراق املركز قبل االخير في 
اجملموعة متفوقا على االردن بفارق االهداف.يذكر ان منتخب الناشئني 

وصل الى عمان،  اخلميس املاضي ، بقيادة املدرب فيصل عزيز.

@Â‡Ó€a@‚bfla@äé±@¥˜ëb‰€a@kÇn‰fl
bÓçe@läÀ@Ú€Ï�ji@ÍâaÏífl@›Ëné∂

ريال  نادي  إدارة  أن  إسبانية،  تقارير صحفية  أكدت 
مدريد، لن تسمح للكرواتي لوكا مودرتيش، العب 
انتشار  بعد  امللكي،  النادي  عن  بالرحيل  الفريق، 
بخدماته. ميالن  إنتر  نادي  باهتمام  تفيد  أخبار 

وأكدت صحيفة «ماركا» أن ريال مدريد يعتبر 
عالم  في  ملودريتش  خليفة  يوجد  ال  أنه 
وأضافت  احلالي.  الوقت  خالل  القدم  كرة 
بأن  يؤمن  النادي،  رئيس  بيريز،  فلورنتينو  أن 
منظومة  في  رئيسة  قطعة  ميثل  مودريتش 
حتى  نفسه  يكلف  لم  أنه  لدرجة  الفريق 
بطولة  أن  إلى  وأشارت  له.  بديل  عن  بالبحث 
ألولئك  السبب  أعطت  روسيا  في  العالم  كأس 
أن مودريتش العب فريد من نوعه،  الذين يعتقدون 

حيث أخذ كرواتيا إلى املباراة النهائية بفضل أدائه 
ولفتت  املونديال.  األفضل في  ونال جائزة  العظيم، 
عامني  أمامه  مودريتش  أن  يرى  مدريد  ريال  أن  إلى 
بلغ  أنه  رغم  مستوى،  أعلى  على  للعب  ثالثة  أو 
التراجع  أي عالمات  لم تظهر عليه  ٣٢ عاماً، لكن 
خليفة  أن  يعتقد  امللكي  أن  البدني.وأوضحت 
مودريتش يجب أن يُصنع بجانبه، ومن هذا املنطلق 
بالتخلي  كوفاسيتش  ماتيو  إقناع  اإلدارة  حتاول 
بجانب منح  النادي،  من  إيجاد مخرج  عن محاولة 
للمستقبل. لتجهيزه  سيبايوس،  لداني  الفرصة 
وأشارت إلى أنه في الوقت نفسه سيعود مودريتش 
غداً للعمل من أجل التحضير للسوبر األوربي ضد 
أتلتيكو مدريد، مضيفة أنه على الرغم من أنه لعب 
يريد  الكرواتي  النجم  أن  إال  العالم،  كأس  نهائي 

املشاركة في أول مباراة كبيرة هذا املوسم .

ــال جيزوس  ــي غابري ــي البرازيل ــم الدول ــع املهاج  وق
ــيتي،  ــتر س ــدا جديدا يبقيه مع فريقه مانشس عق
ــرة القدم، حتى عام ٢٠٢٣  بطل الدوري اإلنكليزي لك

بحسب ما كشف االخير في موقعه الرسمي.
ــيتي في كانون  والتحق البرازيلي البالغ ٢١ عاما بس
ــراس بعقد ميتد  ــا من باملي ــر ٢٠١٧، قادم الثاني/يناي
ــى ٢٠٢١ مقابل ٣٣ مليون يورو إضافة الى احلوافز  حت

واملكافآت.
ــع منتخب  ــذي كان م ــزوس ال ــيتي عن جي ــل س ونق
ــوار  ــيا ٢٠١٨ حيث انتهى مش بالده في مونديال روس
ــاو» في ربع النهائي على يد بلجيكا، قوله  «سيليس
ــكر للمشجعني على الترحيب  «أريد أن أتوجه بالش
ــي عاملوني  ــة اجليدة الت ــه والطريق ــذي حظيت ب ال

بها».
وتابع صاحب ٢٤ هدفا في ٥٣ مباراة خاضها بقميص 
ــي القول أنه كان أفضل  ــل الدوري املمتاز «بإمكان بط
ــتر سيتي ألني  قرار في حياتي بأن أنتقل الى مانشس
بوجودي هنا، أنا أتطور كمحترف وشخص»، كاشفا 
أن املدرب اإلسباني لسيتي جوسيب غوارديوال «لعب 

دورا مهما بالتوقيع معي، لكن النادي ايضا».
واعتبر أن «سيتي ناد هائل ويكبر يوما بعد يوم، وأريد 
ــكرا على كل شيء. أمتنى مواصلة إسعاد  أن أقول ش

املشجعني».
ــيتي اإلسباني تشيكي  بدوره، قال مدير الكرة في س
ــك أحد أفضل  ــتاين «غابريال هو من دون ش بيغيرش
ــي أن يلتزم  ــم، وبالتال ــبان في العال ــني الش املهاجم
ــكل دفعا كبيرا  ــيتي)، فذلك يش ــتقبله (مع س مبس

بالنسبة لنا».

Ô€bßa@·çÏΩa@ÚÌbË„@fiÏi@ÜÌâ@Â«@›yäÌ@ÎÖâbÓÿÌâ
دانيال  األسترالي  السائق  سيترك   
نهاية  في  بول  ريد  فريق  ريكياردو 
ذكر  ما  بحسب  احلالي،  املوسم 
العالم  بطولة  في  املشارك  الفريق 
الوان  ليحمل  واحد،  للفورموال 
املقبل. املوسم  من  بدءا  رينو  فريق 
وكتب ريد بول على موقعه الرسمي 
«أخطرنا دانيال ريكياردو أنه سيترك 

الفريق في نهاية موسم ٢٠١٨».
من جهتها، أعلنت رينو قدوم ريكياردو 

عاما)  يحتل (٢٩  الذي 
راهنا املركز 
مس  خلا ا
ترتيب  في 

السائقني، بعد قليل من نبأ رحيله 
اإلعالن  «يسعدنا  بول  ريد  عن 
إلى  سينضم  ريكياردو  دانيال  بأن 
كسائق  واحد  للفورموال  رينو  فريق 
٢٠١٩».وقال  من  بدءا  للسباقات 
«رمبا  الرسمي  رينو  ملوقع  ريكياردو 
التي  القرارات  أصعب  أحد  كان 
اآلن.  حتى  مسيرتي  في  اتخذتها 
خلوض  الوقت  حان  أنه  أعتقد  لكن 
الكثير كي حتقق  حتد جديد. هناك 
املستويات،  أعلى  رينو هدفها على 
لكنني كنت منبهرا من تطورها في 

عامني فقط...».
ابن  ريكياردو،  أن  إلى  رينو  وأشارت 

سيكون  األسترالية،  بيرث  مدينة 
نيكو  األملاني  احلالي  للسائق  زميال 
إلى  ريكياردو  وانضم  هولكنبرغ. 
عائلة ريد بول عام ٢٠٠٨ كعضو في 
ريد بول للناشئني وأحرز معه  فريق 
عدة ألقاب، ثم بدأ مشواره في 
جائزة  في  واحد  الفورموال 
عام  الكبرى  بريطانيا 

.٢٠١١
وبعد موسمني مع فريق 

سكوديريا تورو روسو، انضم ريكياردو 
معه  وأحرز   ،٢٠١٤ في  بول  ريد  إلى 
هذا  اثنان  بينها  انتصارات،  سبعة 
وصعد  وموناكو،  الصني  في  املوسم 

إلى منصة التتويج ٢٩ مرة.
وعلق رئيس الفريق كريستيان هورنر 
«نحترم متاما قرار دانيال بترك أستون 
له  ونتمنى  رايسينغ  بول  ريد  مارتن 

األفضل في مستقبله».
من  العديد  تقييم  «سنتابع  وتابع 
اختيار  قبل  لنا  املتاحة  اخليارات 

(الهولندي)  سيزامل  الذي  السائق 
ماكس فيرشتابن في موسم ٢٠١٩. 
في هذا الوقت هناك تسعة سباقات 

متبقية في موسم ٢٠١٨...».
بدوره، أشار جيروم ستول رئيس فريق 
رينو «قررت رينو العودة إلى الفورموال 
واحد للمنافسة على بطولة العالم. 
يشكل  ريكياردو  دانيال  مع  التوقيع 
هذا  نحو  رينو  فريدة جملموعة  فرصة 

الهدف...».

ــة غير املصنفة  حققت البولندي
ــت فوزا مفاجئا على  ماجدا ليني
 ٦-٢ ــة  بنتيج ــاكا  أوس ــي  نعوم
ــرا لتتأهل إلى دور  و٣-٦ و٦-٣ مؤخ
ــنطن  ــة في بطولة واش الثماني

املفتوحة للتنس.
ــال لينيت  ــت ضربات إرس وصنع
ــة  ــديداتها القوي ــة وتس الدقيق
ــي  ف ــاراة  مب أول  ــي  ف ــارق  الف
ــيرتها ضد بطلة انديان ويلز  مس

البالغ عمرها ٢٠ عاما.
وقالت لينيت «أنا سعيد للغاية 

ألن املباراة كانت صعبة حقا».
ــي نقطة ما  ــت أعلم أنها ف «كن

ــب  ــة اللع ــتعود وأردت مواصل س
ــدرت بعض  ــم أنني أه ــدة. ورغ بح
ــديدات في اجملموعة الثانية،  التس
اللعب  ــة  ــت مواصل ــي حاول فإنن
ــت في  ــا جنح ــة م ــدة وبطريق بح

العودة».
وستكون مواجهة لينيت القادمة 
ــة  املصنف ــش  فيكيت ــا  دون ــد  ض
السابعة التي هزمت فاني ستوالر 

٣-٦ و٧-٦.

ــيفا  بوتينتس ــا  يولي ــت  وتغلب
ــة على األميركية  املصنفة الثامن
ــات جنيفر  ــدة من التصفي الصاع
ــدا  ــرب موع ــرودي ٧-٥ و٦-٢ لتض ب
ــفيتالنا  ــة مع س ــي دور الثماني ف
كوزنتسوفا الفائزة ٦-٢ و٦-١ على 

آنا بوجدان.
ــينغ  تش ــة  الصيني ــرت  وكس
ــة  البلجيكي ــال  إرس ــاي  سايس
ــالني بونافنتور ست مرات في  إيس
طريقها للفوز ٦-٤ و٦-٤ وستواجه 

دور  ــي  ف ــك  كي ــي  آل ــة  األميركي
الثمانية اجلمعة.

وانسحبت ناو هيبينو من مباراتها 
ضد السويسرية بليندا بنتشيتش 
ــتلتقي  وس ــة.  اإلصاب ــبب  بس

السادسة  املصنفة  بنتشيتش 
مع أندريا بيتكوفيتش في دور 

الثمانية.

ــرن ميونيخ األملاني  ــباني وباي ــلونة األس   اعلن ناديا برش
ــط  ــي بانتقال العب الوس ــاق يقض ــى اتف ــا إل توصلهم
التشيلي الدولي أرتورو فيدال من الثاني إلى االول من دون 

الكشف عن قيمة الصفقة.
ــمي «االتفاق  ــى موقعه الرس ــادي الكتلوني عل وقال الن
ــرط  ــم الثالثة القادمة بش مع أرتورو فيدال مت على املواس
ــيخضع له في  ــي الالعب للفحص الطبي الذي س تخط

األيام القليلة املقبلة»
ــيعلم نادي برشلونة اجلميع عن موعد وصول  وأضاف «س

الالعب وبرنامج تقدميه إلى وسائل االعالم».
ــادرة متارين  ــمح لفيدال مبغ ــادي بايرن ميونيخ س وكان ن
ــن صالح  ــر الرياضي حس ــة املدي ــة برفق ــق اجلمع الفري
ــرت تقارير صحفية  ــام الصفقة التي ذك حميديتش المت
ــتكلف خزائن برشلونة ٣٠ مليون يورو باإلضافة  بأنها س
ــيعوض  ــعة ماليني يورو. وس ــنوي يقدر بتس إلى راتب س

ــي باولينيو الذي  ــط البرازيل ــدوم فيدال رحيل العب الوس ق
ــارا. وكان فيدال  ــي مع ــوف غوانغزهو الصين ــى صف عاد إل
ــن يبدو أن  ــالن اإليطالي لك ــى إنترمي ــال إل ــحا لالنتق مرش
برشلونة سارع إلى خطف الالعب اخملضرم الذي ميلك خبرة 
ــه من كولوكولو الى  ــرة في املالعب االوربية منذ انتقال كبي
ــه عن ألوان  ــي (٢٠٠٧-٢٠١١) ثم دفاع ــوزن االملان ــر ليفرك باي
ــدال النادي  ــكر في ــي (٢٠١١-٢٠١٥). وش ــوس االيطال يوفنت
ــع أنصاره.  ــرن ميونيخ وجلمي ــكرا لباي ــاري بقوله «ش الباف
ــادي ألنه  ــا ممنت للن ــي ميونيخ وأن ــي ف ــقت جتربت لقد عش
ــلونة». ــي الفرصة لكي أعيش حتديا جديدا في برش منحن
ــيحذو فيدال حذو مواطنيه ألكسيس سانشيز (حاليا  وس

ــلونة  ــذي لعب في صفوف برش ــتر يونايتد) ال مع مانشس
ــى ٢٠١٤ وحارس املرمى كالوديو برافو (حاليا مع  من ٢٠١١ ال
ــكر  ــيتي) من ٢٠١٤ الى ٢٠١٦.في املقابل ش ــتر س مانشس
ــرن ميونيخ كارل هاينتس رومينيغه  الرئيس التنفيذي لباي
ــم النادي أشكر أرتورو على ثالث سنوات  العبه بقوله «باس
رائعة. لقد احتفلنا بالعديد من األلقاب في هذه الفترة وهو 
ساهم بشكل كبير في احرازها . كان دائما على املوعد في 

املباريات املهمة واستطعنا االعتماد عليه دائما».
ــر ان فيدال خاض ١٠٠ مباراة دولية في صفوف منتخب  يذك
ــة اجلنوبية  ــكأس األمم األميركي ــى الفوز ب ــيلي وقاده إل تش
(كوبا أميركا مرتني) عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦.وعزز برشلونة الفائز 
بالثنائية احمللية املوسم املاضي، صفوفه هذا املوسم بضم 

ــه والبرازيليني مالكولم  ــان النغلي ــي كليم املدافع الفرنس
ــي توماس توخل  ــر ال يريد األملان ــو. من جانب اخ ــور ميل وأرت
ــان جرمان اخملاطرة والدفع بنجمه البرازيلي  مدرب باريس س
نيمار الذي التحق بفريقه اخلميس في شنزن (الصني) خلوض 
ــوبر)  ــية في كرة القدم (الس ــاراة كأس األبطال الفرنس مب
ــاركة على غرار  ضد موناكو، حتى لو «كان قادرا» على املش
مواطنيه.وقال توخل اجلمعة في مؤمتر صحافي قبل املباراة 
ــيلفا وماركينيوس)  ــعيد أن يكونوا (نيمار وتياغو س «أنا س
هنا أخيرا مع اجملموعة. لكن ال ميكنني اخملاطرة أبدا . بالطبع 
ــن في الوقت  ــكيلة. لك ــد أن نفوز وأن ندفع بأفضل تش نري

عينه، من واجبي حماية الالعبني. يجب أن ننتبه كثيرا».
ــان جرمان بعد  ــم يخض نيمار (٢٦ عاما) أي مباراة مع س ول

ــيا  ــب البرازيل في مونديال روس ــه اخمليبة مع منتخ جتربت
ــي على يد  ــي ربع النهائ ــواره ف ــى مش ــث انته ٢٠١٨، حي
ــاركة نيمار في مونديال روسيا  بلجيكا (١-٢).وكانت مش
ــباط/فبراير  ــان جرمان منذ ش ــد غيابه عن س ــددة بع مه
ــرض له خالل  ــط القدم تع ــر في مش ــبب كس ٢٠١٨ بس
ــيليا، لكنه تعافى في الوقت  ــاراة في الدوري ضد مرس مب
املناسب للتواجد مع منتخب بالده في كأس العالم التي 
ــا على حساب كرواتيا (٤-٢).وعن مشاركة  أحرزتها فرنس
ــيلفا، أضاف  ــن ماركينيوس وتياغو س ــني االخري البرازيلي
ــباني أوناي اميري،  ــدال من اإلس ــدرب األملاني الذي حل ب امل
ــر قادر على ذلك،  ــي أن أقول لكم ليس ألنني غي «ال ميكنن
ــى اللعب، مدة  ــول قدرة جميعهم عل ــن لدي فكرة ح لك
ــا أن نقرر بعد مترين اليوم  ــب وفي أي حالة. لكن علين اللع
ــعرون. ألن األمر ال يتعلق بالتمرين فقط بل  لنرى كيف يش
ــنتخذ قرارا نهائيا  ــفر وفارق التوقيت والنعاس... س بالس
ــنغافورة في إطار حتضيره  (السبت)».وبعد اسبوع في س
للموسم املقبل وجولته في القارة اآلسيوية، انتقل سان 
جرمان حامل لقب الدوري الفرنسي إلى شنزن خلوض مباراة 
ــب الدوري  ــان املتوج بلق ــان جرم ــه س كأس األبطال.ويواج
ــاعة  ــنوات وصيفه في الدوري موناكو الس ــي آخر أربع س ف
ــرة ظهرا بتوقيت غرينيتش.وعن التحدي الذي  الثانية عش
ــركة  ــه لتدريب الفريق اململوك من ش ــه بعد انتقال يواجه
ــتثمارات الرياضية، أضاف توخل «التحدي األكبر  قطر لالس
ــم مع الثقافة  ــة. علينا التأقل ــازي الفني هو اللغ لي وجله
الفرنسية. لكني سعيد جدا حتى اآلن. النادي لطيف جدا 
معنا».بدوره، حتدث سيلفا قائال «هذه الكأس مهمة. اعتدنا 
ــيكون صعبا  ــنحاول ذلك. لكن األمر س على الفوز بها وس
ــبة ١٠٠٪، وكل الالعبني لم  ــا بنس ــر جاهزين بدني ــا غي ألنن

ــن ذهنيا،  ــتعدوا جيدا. لك يس
ــق  ــو فري ــاء. موناك ــن أقوي نح

ــاكل، لكن  ــا دوما للمش عرضن
من املهم أن نعود إلى باريس مع 

الكأس».
ــة العبني الذي  ــاع بثالث وعن الدف

ــيلفا  س ــاب  أج ــل،  توخ ــه  يطبق
ــلوب  ــيرتي بهذا األس ــدأت مس «ب

ــذا  ــل. ه ــي البرازي ــود ف ــع جوفنت م
أسلوب جديد علينا في باريس. لكن 

ــه املدرب  ــو أن نفهم ما يطلب ــم ه األه
ــاليب،  ــد اعتماد عدة أس ــا. ومن اجلي من

ــالل  ــر خ ــه التغيي ــدرب ميكن ــه م ألن
ــعداء باحلصول على  املباراة. نحن س

ــخصية مختلفة». ــدرب ميلك ش م
ــن موناكو  ــب ع ــل، يغي ــي املقاب ف
ــيديبيه  ظهيره الدولي جبريل س
ــارس الكرواتي الدولي دانيال  واحل
سوباسيتش، علما بانه باع هذا 
البرازيلي  الصيف العبي وسطه 
ــار والبرتغالي  ــو، توما ليم فابيني
ــل مهاجمه  ــواو موتينيو. ووص ج
ــل  رادامي ــي  الدول ــي  الكولومب
ــنزن دون  ــة الى ش ــكاو اجلمع فال
ــكيلة املدرب  ــاركته في تش مش
ــاردمي.  ج ــاردو  ليون ــي  البرتغال

ــى التي تقام  ــت املرة األول وليس
ــا،  ــاراة خارج فرنس املب فيها 

ــت منذ ٢٠٠٩ على كندا، تونس،  فجال
ــدة، الغابون  ــرب، الواليات املتح املغ
والنمسا.وتوج سان جرمان باللقب 
ــس األخيرة على  ــنوات اخلم في الس
ــون (مرتان)  ــاب بوردو، غانغان، لي حس

وموناكو.
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ــتو فالفيردي، املدير الفني لفريق  ــف إرنس كش
برشلونة، عن أهمية التعاقد مع التشيلي أرتورو 
فيدال، في فترة االنتقاالت الصيفية احلالية. وقال 
ــبورت»،  فالفيردي، في تصريحات لصحيفة «س
ــبب امتالكه  ــلونة بس ــيدعم برش : «فيدال س
ــرة. إنه مقاتل في  ــوة البدنية والطاقة واخلب للق
ــبق أن لعب ألندية  ــب، والعب مختلف وس امللع
ا».وأضاف:  ــريعً ــرة، لذلك أتوقع أن يتأقلم س كبي

ــلونة  ــلوب برش «طريقة فيدال مختلفة عن أس
ــاء الصيف  ــو الذي ج ــع باوليني ــا كان وض مثلم
ــادات حادة في بداياته، ولكن الكل  املاضي بانتق
ــب احترام  ــاهد أرقامه قبل الرحيل، لقد كس ش

اجلميع».
وعن التوقيع مع العب خط وسط جديد، أوضح 
فالفيردي: «أنا املدرب ولست الشخص املسؤول 
ــدد». وتابع: «ال  ــن قرارات التعاقد مع العبني ج ع
ــل تقدميها  ــة بالطلبات من أج ــد لدي قائم توج

ــن متفقون مع اإلدارة على  إلدارة التعاقدات، نح
ــل: «بوجبا؟ إنه  ــات التي متت». وواص كل الصفق
ــص فريق آخر،  ــه يرتدي قمي ــب عظيم ولكن الع
ــة، وال نرغب في احلديث  ــن نحترم كل األندي ونح
ــم». وأمت: «رافينيا ألكانتارا  ــني ال منلكه عن العب
ــم  ــدم مباريات عظيمة في املوس ــب رائع وق الع
ــة ثم رحل إلى إنتر  ــي، ولكنه تعرض إلصاب املاض
ــأن مستقبله، وكذلك  ميالن. سنتابع قراره بش

قرار املسؤولني بالنادي حوله».
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ينظر إلى املباراة االستعراضية الثالثة لنجوم دوري 
كرة السلة األمريكي للمحترفني في إفريقيا، والتي 
بجنوب  بريتوريا  في  أرينا»  «صن  ملعب  على  تقام 
الرياضة  لنشر  سانحة  فرصة  أنها  على  إفريقيا، 
جويل  مثل  بارزين  جنوما  لكن  القارة،  ربوع  في 
إمبيد حتدوهم آمال إضافية. وجتمع املباراة بني فريق 
السلة  كرة  دوري  جنوم  من  يتألف  الذي  إفريقيا، 
األمريكي من ذوي األصول اإلفريقية، وفريق العالم 
الذي يضم العبني معظمهم من الواليات املتحدة. 
وإضافة إلى الضجة التي حتدثها هذه املباراة داخل 
امللعب فانها متنح املبادرة التي تقدمت بها رابطة 

بإقامة  للمحترفني  األمريكي  السلة  كرة  دوري 
 ٧٨ الرسمية  املنافسات  أوقات  غير  في  املواجهة 
فرصة  مختلفة  إفريقية  دولة   ٢٩ من  وفتاة  شابا 

التدريب مع أبرز جنوم اللعبة في الواليات املتحدة.
كرة  «معسكرات  مبادرة  أهداف  أحد  هذا  وكان 
خاللها  من  مت  والتي   ،٢٠١١ في  حدود»  بال  السلة 
أن  يأمل  الذي  إمبيد  الكاميروني  موهبة  اكتشاف 
تصبح قصته مصدر إلهام لآلخرين. وقال إمبيد الذي 
سيكسرز  سيفنتي  فيالدلفيا  صفوف  في  يلعب 
للصحفيني «كنت هنا في ٢٠١١ ومت اختياري للعب 
يراني  أن  وأمتنى   ٢٠١٤ في  األمريكي  الدوري  في 
«اعتدت  األمر».وأضاف  هذا  في  لهم  مثاال  اجلميع 
ألنني عندما كنت مكانهم كنت  عام  العودة كل 

أريد أن أصبح العبا في الدوري األمريكي للمحترفني 
وهو ما يرغبون فيه أيضا».

الدوري  في  يلعبون  إفريقيا  من  «القليل  وأضاف 
الشبان  هؤالء  أن  نشعر  لذا  للمحترفني  األمريكي 
ونلعب  مجددا  هنا  إلى  نعود  لهذا  فرصة.  لديهم 
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مايك  األميركي  اخلارجية  وزير  دعا 
«ابقاء  إلى  (السبت)،  امس  بومبيو 
الشمالية،  كوريا  على  الضغط» 
لالشتباه  روسيا  خصوصاً  مديناً 
بانتهاكها العقوبات الدولية، لكنه 
نزع  لدفع  «متحد»  العالم  أن  أكد 

سالح بيونغيانغ قدماً.
الكوري  نظيره  بومبيو  وصافح 
الشمالي ري يونغ هو وتبادال احلديث 
رابطة  اجتماع  خالل  واالبتسامات 
(آسيان)  آسيا»  شرقي  جنوب  «دول 

في سنغافورة.
وكان بومبيو قال قبل اللقاء القصير 
خالل جلسة التقاط صور اجملموعة 
خالل  ري  مع  محادثات  يجر  لم  إنه 

الزيارة.
املتحدة  األمم  في  خبراء  تقرير  وذكر 
توقف  «لم  الشمالية  كوريا  أن 
والباليستي  النووي  برنامجيها 
وواصلت حتدي قرارات مجلس األمن 
نقل  عمليات  في  كبيرة  زيادة  عبر 
غير  بصورة  بحرا  نفطية  منتجات 

شرعية ».
رابطة  منتدى  خالل  بومبيو  وأكد 
(آسيان)  آسيا»  شرقي  جنوب  «دول 
إبقاء  «أهمية  على  سنغافورة  في 
واالقتصادي  الدبلوماسي  الضغط 
الى  للتوصل  الشمالية  على كوريا 
نهائيّة  بصورة  النووي  السالح  نزع 
كوريا  كانت  للتحقق،  وقابلة 

الشمالية وعدت به».
وأضاف بومبيو في مؤمتر صحفي أنه 
طلب من الدول األعضاء في جنوب 
بشكل  «تطبق  أن  آسيا  شرقي 
صارم كل العقوبات مبا فيها الوقف 
غير  النفط  نقل  لعمليات  الكامل 

لتسليمه  السفن»  بني  املشروعة 
لكوريا الشمالية.

للتوتر  مسبوق  غير  تصاعد  وبعد 
في ٢٠١٧ مع قيام نظام بيونغ يانغ 
نووية  وبتجربة  صواريخ  بإطالق 
دولية  قابلها فرض عقوبات  كبيرة، 
الشمالية،  كوريا  على  مشددة 

شهد العام ٢٠١٨ انفراجاً.
قمة  إلى  التطور  هذا  وأفضى 
(يونيو)  حزيران   ١٢ في  تاريخية 
الرئيس  بني  سنغافورة  في  املاضي 
والزعيم  ترامب  دونالد  األميركي 

الكوري الشمالي كيم جونغ أون.
«إخالء  التزامه  مجددا  كيم  وأكد 
شبه اجلزيرة الكورية من االسلحة 
إعالن  في  كامل»،  بشكل  النووية 
زمني  بجدول  يرفق  لم  مبهم  نوايا 
نزع  عن  جداً  وبعيد  إجراءات،  وال 
كامل  «بشكل  النووي  السالح 
الرجوع  ميكن  وال  للتحقق  وقابل 

عنه».
اجلانب  في  مكلف  بومبيو  ومايك 
األميركي، بإجراء املفاوضات لتطبيق 
هذا التفاهم، لكن املشاورات تراوح 

مكانها.
ومنذ القمة بني ترامب وكيم، عبرت 
بعض  ألن  أسفها  عن  واشنطن 
وروسيا  الصني  رأسها  وعلى  الدول 
كوريا  على  الضغط  تخفف  بدأت 

الشمالية.
وزير  بالتزام  السبت  بومبيو  واشاد 
الذي  يي  وانغ  الصيني  اخلارجية 

وعده مواصلة تطبيق العقوبات.
لكنه انتقد روسيا خصوصاً مشيراً 
تواصل  بأنها  تفيد  معلومات  إلى 
الشماليني  الكوريني  مع  املبادالت 
الكوريني  للعمال  وظائف  وتؤمن 
الذين  أراضيها  على  الشماليني 
مصدرا  املالية  حتويالتهم  تشكل 

مهما للعائدات لنظام بيونغ يانغ.
انتهاكا  «سيشكل  ذلك  إن  وقال 
و«الواليات  األمن»  مجلس  لقرارات 
على  انتهاك  أي  ستأخذ  املتحدة 
عن  باحلديث  ووعد  اجلد».  محمل 

ذلك مع موسكو.
قطع  كيم  «الرئيس  أن  وأضاف 
النووي  السالح  بـ«نزع  تعهداً» 
للبالد». وتابع: «لكننا نعرف جميعاً 
في  وقتاً»،  يستغرق  األمر  هذا  أن 

محاولة لتبرير غياب تقدم ملموس 
في هذا امللف. واضاف أن «البرنامج 
السالح  لنزع  النهائي  الزمني 
النووي سيحدده الرئيس كيم على 

األقل جزئياً».
بعد  أقول  أن  «يجب  بومبيو:  واكد 
متحد  العالم  إن  هنا  اجتماعاتي 
«إنني  وتابع:  الهدف».  هذا  حول 

متفائل بنجاحنا».

جنوب  دول  مع  محادثاته  وخالل 
شرقي آسيا، حتدث مايك بومبيو من 
املتحدة  الواليات  «قلق»  عن  جديد 
لبحر  الصينية  «العسكرة  من 
حوالي  عن  وأعلن  اجلنوبي».  الصني 
املساعدات  من  دوالر  مليون   ٣٠٠

االضافية لالمن في منطقة احمليط 
الهادىء.

األميركي  اخلارجية  وزير  أكد  كما 
ملتزمة  حكومته  أن  بومبيو  مايك 
التي  األساسية  باملثل  ليبيا  في 
املتحدة،  الواليات  عليها  تأسست 
للجميع».  واحلرية  «السالم  حيث 
تهنئة  على  رد  في  بومبيو،  وقال 

تلقاها من وزير اخلارجية في حكومة 
محمد  الليبية  الوطني  الوفاق 
السنوية  الذكرى  ملناسبة  سياله 
األميركي،  االستقالل  لعيد   ٢٤٢
مع  العمل  ستواصل  واشنطن  أنّ 

يسوده  «عالم  أجل  من  الليبيني 
وأضاف:  واحلرية».  واالزدهار  السلم 
من  نبيلة  جتربة  في  بلدنا  «انخرط 
الرئيس  وصفها  الذاتي  احلكم 
لينكولن بأنها حكومة الشعب من 
أنّ  إلى  مشيراً  وللشعب»  الشعب 

التجربة األميركية «بعد مرور قرنني 
منقطع  جناحاً  تلقى  القرن  ونصف 
النظير ما يزال يلهم اآلخرين إليجاد 
إلى  والظلم  الطغيان  من  طريقهم 
وكان  واحلرية».  النيابي  التمثيل 
بنداً متقدماً على  ليبيا  الوضع في 
أجندة محادثات أميركية - تونسية، 
اخلارجية  الشؤون  وزير  بحث  إذ 

مع  اجلهيناوي  خميس  التونسي 
نظيره بومبيو الوضع في ليبيا ضمن 
إلى عدد من  تطرقت  التي  املداوالت 

القضايا اإلقليمية والدولية .
ووفق مصادر تونسية رسمية، اطلع 

اجلهيناوي بومبيو على نتائج زيارته 
كالً من طرابلس وطبرق وبنغازي في 
قايد  الباجي  الرئيس  مبادرة  إطار 
لتهيئة  املبذولة  واجلهود  السبسي 
«املناخ املناسب» إلجراء االنتخابات 
اتفق  ملا  وفقاً  والبرملانية  الرئاسية 
بني  باريس  اجتماع  في  عليه 
الوزيران  وأكد  الليبيني.  الفرقاء 
أهمية استقرار األوضاع في ليبيا 
ودعم جهود األمم املتحدة لإلسراع 

في إيجاد حل توافقي وشامل .
بأن  اقر  قد  بومبيو  وكان  هذا 
إنتاج  تُواصل  الشمالية  كوريا 
وذلك بعد ستة  انشطارية،  مواد 
التاريخية  القمة  من  أسابيع 
ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  بني 
كيم  الشمالي  الكوري  والزعيم 
جونغ أون. وقال بومبيو خالل جلسة 
«نعم،  الكونغرس:  في  استماع 
انشطارية». مواد  إنتاج  يواصلون 
بعد  ترامب  قال  املاضي،  والشهر 
إنّ  سنغافورة  في  كيم  مع  القمة 
بات  نووية  حرب  بحصول  التهديد 
األميركية  اإلدارة  لكنّ  مستبعداً. 
النتقادات  احلني  ذلك  منذ  تعرضت 
ملموس  تقدم  إحراز  عدم  بسبب 
على األرض.وأضاف بومبيو الذي كان 
الشؤون  جلنة  أسئلة  على  يجيب 
أنّ  الشيوخ  مجلس  في  اخلارجية 
ترامب  وأن  يحدث  ماً»  «تقدّ هناك 
السالح  نزع  فرص  حيال  «متفائل 
وحذر  الشمالية».  لكوريا  النووي 
أن  من  األميركي  اخلارجية  وزير 
الواليات املتحدة لن تسمح بتدهور 
منخرطون  «نحن  قائالً:  الوضع، 
، لكن هذا  في ديبلوماسية صبورة 
وبدأت  إلى ما ال نهاية».  لن يستمر 
بعض  تفكيك  الشمالية  كوريا 
املنشآت في محطة رئيسة الطالق 
منطقة  تُعتبر  الصناعية  االقمار 
الباليستية  لصواريخها  جتارب 

العابرة للقارات، وفقا لتحليل أجراه 
االقمار  التقطتها  خبراء على صور 

االصطناعية في االونة االخيرة.
حتليل  فإن  ذلك،  تأكد  حال  وفي 
موقع «٣٨ نورث» االميركي قد يكون 
بعد  االمام  الى  خطوة  الى  مؤشراً 
املاضي  الشهر  التاريخية  القمة 
من  الرغم  على  وترامب  كيم  بني 
ازاء  شكوكاً  ابدوا  اخلبراء  بعض  ان 
ترامب  ورحب  البادرة.  هذه  أهمية 
جتمع  في  وقال  املعلومات  بهذه 
لقدامى احملاربني في كنساس سيتي 
«صوراً  ان   ، الثالثاء  ميسوري  في 
الشمالية  كوريا  ان  تظهر  جديدة 
رئيس  موقع  تفكيك  عملية  بدأت 
الطالق الصواريخ ونحن نقدر ذلك».

واضاف: «لقد عقدنا لقاء رائعاً مع 
(زعيم كوريا الشمالية) كيم (جونغ 
جداً». جيدة  نتائجه  ان  ويبدو  اون) 

ووصفت كوريا اجلنوبية التي توسط 
بني  التاريخية  القمة  في  رئيسها 
ترامب وكيم عملية التفكيك بانها 
النووية. االسلحة  نزع  نحو  خطوة 

وقال نام غوان بيو نائب مدير مكتب 
االمن القومي الرئاسي للصحفيني: 
«انها مؤشر افضل من عدم القيام 
انهم  «اعتقد  واضاف:  بشيء». 
نزع  نحو  خطوة  خطوة  يتحركون 
على  مؤشر  وفي  النووي».  السالح 
تعتبره  ما  إزاء  واشنطن  صبر  نفاد 
الشمالية  كوريا  جانب  من  تباطؤا 
النووي،  السالح  نزع  قضية  في 
توجه بومبيو الى نيويورك االسبوع 
االمن  مجلس  دول  حلض  املاضي 
االقتصادية  العقوبات  ابقاء  على 
لكي  كيم  على  للضغط  الصارمة 
يتحرك.اال ان الصني وروسيا اعتبرتا 

انه ينبغي مكافأة كوريا الشمالية 
من خالل امكان تخفيف العقوبات 
نظراً الى احلوار مع الواليات املتحدة 

ووقفها التجارب الصاروخية.
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ــني اجلمعة في  ــرات من املواطن تظاهر العش
ــط العاصمة بغداد. كما  ساحة التحرير وس
ــني تظاهروا اجلمعة  ــرات من املواطن إن العش
ــرقي  ــاحة التحرير مبنطقة الباب الش في س
ــني  ــط بغداد. وطالب املتظاهرون بتحس وس
ــؤولني اضافة الى  ــبة املس ــات ومحاس اخلدم
ــرطة بأن  مطالب اخرى. وافاد مصدر في الش
ــرت بقطع الطرق املؤدية  القوات االمنية باش
الى ساحة التحرير وسط بغداد. يشار الى ان 
ساحة التحرير وسط بغداد تشهد في اغلب 
ايام اجلمعة من كل اسبوع تظاهرات حاشدة 
ــة املواطن  ــني واقع معيش للمطالبة بتحس
ــدين وتشكيل  ــبة املسؤولني الفاس ومحاس
ــات من  ــر املئ ــا تظاه ــة. كم ــة املقبل احلكوم
ــط محافظة النجف،  ــني اجلمعة وس املواطن
ــد االعتصام. ــل موع ــن تأجي ــط انباء ع وس

ــني بتظاهرة من  ــن املواطن ــات م ــق املئ وانطل
حتت مجسرات ثورة العشرين وسط احملافظة 
ــم». ان هناك  ــعار «ملينة منك ــون ش ويحمل

انباءً عن تأجيل موعد االعتصام املقرر اليوم 
ــة لتنفيذ  ــة للحكوم ــد العطاء فرص األح
ــرة تظاهر املئات  ــض املطالب. وفي البص بع
ــط محافظة  ــة وس ــني اجلمع ــن املواطن م
البصرة احتجاجا على سوء اخلدمات، فيما 
ــيعتصمون اليوم االحد  اكدوا على انهم س
ــذ املطالب التي وعدو  كذلك .من اجل تنفي
ــا من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي. إن  به
املتظاهرين اكدوا انهم سيعتصمون اليوم 
ــى احلكومة  ــل الضغط عل ــن اج ــد  م االح
ــى ان البصرة  ــار ال ــق مطالبهم. يش وحتقي
ــة  واجلنوبي ــطى  الوس ــات  احملافظ ــب  واغل
تشهد ايام اجلمعة من كل اسبوع تظاهرات 
ــع اخلدمات. ــني واق ــن اجل حتس ــدة م حاش

ــط  هذا وقد تظاهر املئات من املواطنني وس

ــني اخلدمات  ــة وطالبوا بتحس ــالء اجلمع كرب
وتعديل الدستور. إن املئات من شيوخ وعشائر 
ــط  واهالي كربالء تظاهروا، عصر اجلمعة وس

ــني اخلدمات والكهرباء  كربالء وطالبوا بتحس
وتعديل الدستور. وتشهد العديد من مناطق 
ــيما اجلنوبية منها،  ــات العراق الس ومحافظ
تظاهرات كبيرة للمطالبة بتحسني مستوى 
ــة. كما  ــة الكهربائي ــات ومنها الطاق اخلدم

ــأن متظاهري  ــة، ب ــدر امني، اجلمع ــاد مص اف
ساحة التحرير وسط بغداد سلموا مساعد 
ــداد مطالبهم. وقال املصدر  قائد عمليات بغ
ــد عمليات بغداد  ــاعد قائ في حديث إن «مس
ــلم من ممثل  ــن محمد صبري تس اللواء الرك
ــليمها الى  ــب بغية تس ــن املطال املتظاهري
ــد املرجع الديني  ــوزراء». هذا وقد ع ــة ال رئاس
ــة مطالب  ــي اجلمع ــدي اخلالص ــد مه محم
ــير باإلجتاه  املتظاهرين في احملافظات بأنها س
ــاد  الصحيح في املطالبة بتغيير جذور الفس
ــية وطنية،  وبناء أُطر جديدة لعملية سياس
ــائر  ــزاب ومراجع الدين والعش فيما دعا األح
ــرة. وقال  ــر املتظاه ــاق باجلماهي ــى االلتح ال
ــب بيان  اخلالصي خالل خطبة اجلمعة، حس
ــا يبعث على  ــه االعالمي إن «مم اصدره مكتب
ــي اجلماهير املنتفضة  ــد من االمل في وع مزي
املطالبة بحقوقها وحقوق األمة، ما بدأ يؤكد 
عليه خطباء اجلماهير امليدانيني بأن املشاكل 
اليومية التي يعاني منها الشعب اشد العناء 
ــي االّ نتائج  ــديدة، ما ه ــا الش ــم اهميته رغ
ــاد االدارة  ــية اهمها فس عوامل اخرى أساس

ــاط الدولة واجهزتها  االطار السياسي لنش
ــية التي  االدارية، املتمثل بالعملية السياس
ــه اجلائرة». ــالل لتحقيق اهداف ــا االحت تركه
ــي، أن «جماهيرنا املنتفضة  ــاف اخلالص وأض
تسير باإلجتاه الصحيح في املطالبة بتغيير 
ــدة لعملية  ــاء أُطر جدي ــد، وبن جذور املفاس
ــية وطنية عراقية لتحقيق الكرامة  سياس
الوطنية واالستقالل السياسي والعسكري، 
ــن املؤثرات  ــرار العراقي الوطني م ــر الق وحتري
ــتوطنة في  ــائر األمراض املس ــة وس األجنبي
القرار االحتاللي االمريكي الصهيوني». وتابع 
اخلالصي، أن «على جميع ابناء الشعب حتى 
الكتل واألحزاب واملراجع والعلماء والعشائر 
ــاق  االلتح ــة  الدول ــزة  اجه ــي  ف ــني  واخمللص

ــام جماهيري  ــى قي ــز عل ــر والتركي باجلماهي
ــامل للتغيير األساسي،  ــمي ش ــعبي رس ش
ــع العوامل التي  ــاً من جمي ــص نهائي والتخل
اوصلت البالد والعباد الى حافة الهاوية التي 
ــارع الكل  ــا ان لم يس ــن عواقبه ــى م يُخش
ــذر اخلالصي  ــا الكلي».كما ح ــى اصالحه ال
ــد االنتخابات  ــامات» بع من خطورة «االنقس
ــليمة  ــاء قواعد س ــا إلى ارس ــرة، داعي األخي
ــة يصلح  ــية عراقية وطني ــة سياس لعملي
ــر أن من العار  ــد املزمنة»، فيما اعتب «املفاس
ــعبه من نقص  ــراق ان يعاني ش ــد ك الع لبل
ــال اخلالصي خالل  ــاء. وق ــاء وامل ــي الكهرب ف
خطبة اجلمعة في مدينة الكاظمية، «ندعو 
جماهير الشعب العراقي وحكامه احلكماء 
وقادته البسالء، وعلمائه العقالء، إلى التنبه 
ــن  ــع م ــى الترف ــامات ، وإل ــورة االنقس بخط
ــي افرزتها  ــى اخلالّقة الت ــغال بالفوض االنش
ــكل املعهود في  االنتخابات التي جرت بالش

إطار العملية السياسية التي طاملا حذرنا من 
ــدد اخلالصي بالقول  نتائجها الكارثية». وش
ــذه التجارب،  ــه إلى آثار ه ــراق ان ينتب «آن للع
ــد االهتمام  ــا ويعي ــن أخطائه ــتفيد م وليس

ــية  ــن العملية السياس ــدي بالتخلص م اجل
ــي  ــن واملآس ــرز احمل ــا إالّ ان تف ــي ال ميكنه الت
ــعب، ويعمل على إرساء  واملشاكل لهذا الش
ــية عراقية  ــليمة لعملية سياس ــد س قواع
ــة ويتجنب  ــد املزمن ــح املفاس ــة، يصل وطني
ــا اجلهات األجنبية،  ــات التي تدفع إليه املطب

ــح اجملال لبناء عراق قائم على القرار  ما يفس
املستقل لالستفادة من اخليرات الهائلة التي 
أنعم اهللا بها عليها». وأضاف قائالً «من العار 

ــه وامكاناته  ــراق بعراقته وتاريخ ــد كالع لبل
ــعبه من  ــرية، ان يعاني ش ــة والبش الطبيعي
ــدواء والغذاء  ــاء واملاء وال ــص في الكهرب النق
ــام بالتظاهرات  ــن القي ــود م ــا يحمل اجله مم
ــتلزمات  ــى نقصٍ في أهم مس ــاً عل احتجاج
ــال في مختلف البقاع  احلياة، كما يجري احل
ــيب وغيرها ضد  ــطرة واملس ــائر الش من عش
نقص الكهرباء»، مشيرا الى أن العراق «جرّب 
ــية االحتاللية، ان  ــي ظل العملية السياس ف
يتحول من بلد غني إلى بلد ميد يد االستجداء 
ــة)» على حد قوله. ــمى (بالدول املانح ملا تس

قد في  ــر عُ ــك عند مؤمت ــا من ذل ــع «حذرن وتاب
ــم مؤمتر الدول املانحة، وقلنا بأن  بلد جار بإس
ــأن الدول  ــذه املؤمترات أكدت ب ــارب أمثال ه جت
ــح الكثير من الوعود ولكنها عند  املانحة متن
ــد قائالً «فعليه  ». وأك ــي بأي وعدٍ الوفاء ال تف
ــرار العراقي  ــتقالل الق ــاد على اس ان االعتم
ــو الطريق  ــات وتقدمي احللول ه ــة األزم ملواجه
ــليم لبناء العراق وبناه التحتية،  الوحيد الس
ــاريع  وما عداه من االعتماد على الوجوه واملش
ــة لصرف  ــائل خبيث ــة ما هي إال وس األجنبي

االنظار عن املشكالت احلقيقية وأسبابها» .

كوريا الشمالية لم توقف 
برنامجيها النووي والباليستي 
وواصلت تحدي قرارات مجلس 
األمن عرب زيادة كبرية َّـ عمليات 
نقل منتجات نفطية بحرا

الخالصي : مطالب 
اِّـتظاهرين َّـ اِّـحافظات 
هي سري باإلتجاه الصحيح َّـ 
اِّـطالبة بتغيري جذور الفساد 
وبناء أُطر جديدة لعملية 
سياسية وطنية

بومبيو يدعو إلى «إبقاء الضغط» على كوريا الشمالية
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بومبيوالرئيس الصيني



إسرائيل تواجه منشورات فيسبوك باالعتقاالت والقبضة الحديدية

ــدت التقارير إن احلجج التي تقدمها أمريكا  واك
ــم القس  ــا بأنها حتاك ــام تركي ــوم على اته تق
ــب باإلفراج  ــريء وتطال ــا وانه ب ــون ظلم برانس
ــل وتطالب كما صرحت  ــه بدون محاكمة، ب عن
ــة هيذر  ــة األمريكي ــم اخلارجي ــة باس املتحدث
ــون  ــع اإلقامة اجلبرية عن أندرو برانس ناورت رف
ــف غريب وغير  ــه، وهذا موق ــه إلى منزل واعادت
ــي، فإذا كان  ــون التركي وال الدول ــول بالقان مقب
ــة اخلارجية األمريكية،  بريئا كما تقول متحدث
ــرار قضائي وليس بقرار  ــال بد أن يثبت ذلك بق ف
سياسي، إال إذا كانت أمريكا ال تعترف بالقانون 

وال باحملاكم في تركيا.
ومن املصادفة أن يصدر الرئيس األمريكي ترامب 
ــدل األمريكي بضرورة  ــابها لوزير الع ــراراً مش ق
ــي في  ــق بقضية التدخل الروس ــف التحقي وق
ــات األمريكية األخيرة، فهذا القرار من  االنتخاب
ــيا حكيما أوالً، ويعتبر  ترامب ليس قرارا سياس
ــس دولة لوزير العدل في  تدخال مرفوضا من رئي
ــف عن طبيعة عقلية ترامب  حكومته، ويكش
القانونية، التي ال تعترف بالقانون وال بالقضاء، 
ــت األبيض أن  ــم البي ــر املتحدثة باس ما اضط
ــج قائلة:  ــذا التصريح الف ــف من وطأة ه تخف
«إن دعوة الرئيس دونالد ترامب إلنهاء حتقيقات 
ــأن التدخل الروسي  وزارة العدل األمريكية بش
في االنتخابات لم يكن أمرًا وإمنا كان رأيًا فقط». 
ــي اليومي  ــر الصحف ــي املؤمت ــاء ذلك ف ــد ج وق
للمتحدثة باسم البيت األبيض، سارة ساندرز، 
ــطس/آب اجلاري، أي  ــوم األربعاء األول من أغس ي
ــية مع  ــال األزمة السياس ــع افتع ــن م بالتزام
ــخصية ترامب  ــن ش ــف ع ــا، وهذا يكش تركي
املضطربة في قراراتها داخل أمريكا وخارجها، 
ــاندرز احلرج من القرار بالتدخل  بدليل تأكيد س
ــة،  ــة خاطئ ــة بطريق ــؤون القضائي ــي الش ف
ــس كان رأيًا وليس  ــه الرئي ــا قال ــت:» إن م فقال
ــنز لوضع حد  ــف سيش ــر العدل جي ــرًا لوزي أم
ــد أن ينتهي هذا  ــس يري ــات، وأن الرئي للتحقيق
ــن، ونحن نتطلع  ــرع وقت ممك التحقيق في أس
ــي أن يكون  ــاندرز إلى نف ــك .»واضطرت س لذل
الرئيس األمريكي ترامب يعرقل العدالة، وقالت 
ــياق «ال توجد أية عرقلة، والرئيس  في هذا الس
ــير األمور، لكنه عبر عن رأيه»،  يعرف كيف تس
ــق يأخذ  ــارخ مبجرى حتقي ــو تدخل ص ــا ه بينم

اهتماماً عاملياً.
هذا يعني أن أمريكا والعالم أمام رئيس أمريكي 

ــه فوق القانون وفوق العدالة، وهذا ما  يرى نفس
يفسر مخالفته للقانون الدولي في العديد من 
ــا قضية القدس، حيث  القضايا الدولية، ومنه
ــد اتفقوا منذ  ــطينيني ق ــرائيل والفلس إن إس
ــلو ١٩٩٣ بأنها قضية تفاوضية، حتل  توقيع اس
ــأن واملفاوضات  ــرارات الدولية ذات الش وفق الق
بينهما، وليس بقرار أمريكي، وكذلك انسحابه 
ــد توقيعه من  ــع إيران بع ــن االتفاق النووي م م
ــرس األمريكي  ــكا ومصادقة الكونغ ــل أمري قب
ــدا عن ذلك اختالفه مع أملانيا  عليه. وليس بعي
ــة  ــا بخدم ــتها واتهامه ــه لسياس ومهاجمت
روسيا، وتضخيم أزمته مع كوريا الشمالية ثم 
ــد ظهر في األيام  ــة مثيرة بينهما. وق إجراء قم
األخيرة أن ترامب يسعى ويخطط إلى إجراء قمة 
ــي روحاني، وقد  ــع الرئيس اإليران مثيرة أخرى م
جاءت تصريحات إيرانية مقربة من روحاني بأنه 
رفض ثمانية طلبات من ترامب للقاء به . ولعل 
ــره ترامب من ضعف  ــات ما أظه ــر تلك األزم آخ
ــي بوتني في قمة هلسنكي  أمام الرئيس الروس
ــادات حادة  ــي، والتي فجرت انتق ــهر املاض الش
ــوري والدميقراطي في  ــني اجلمه ــادة احلزب من ق
ــه، فهذه املواقف  ــرس األمريكي وخارج الكونغ
ــام  ــم أم ــي والعال ــعب األمريك ــد أن الش تؤك

شخصية متغطرسة ومتيل إلى الدكتاتورية، أو 
أنها حتب اإلثارة ولفت األنظار إليها كثيراً، أو أن 
ــعى إلقامة إمبراطورية أمريكية في  ترامب يس
ــعى لتغيير الدستور األمريكي  عهده، وقد يس

العتباره رئيسا أبدياً وخالداً للشعب األمريكي، 
أو لتوريث ابنه أو ابنته من بعده، فهذه العقلية 
فريدة بني الزعماء األمريكيني عبر التاريخ، فهو 
ــه بقدراته  ــة أكثر من إميان ــن بقدراته املالي يؤم
ــي  ــدا ف ــرم أح ــة وال يحت ــية والعقلي السياس

العالم .
ــرض عقوبات  ــكا تهديداتها بف ــذ أمري إن تنفي
ــر الداخلية ووزير  ــا وزي ــى وزيرين تركيني هم عل
ــطس/آب اجلاري يشير  العدل يوم األول من أغس

ــة أوالً،  ــال هذه األزم ــة أمريكية بافتع ــى رغب إل
ــذا االفتعال هو عقلية  ــبب األول في ه وإن الس
ــرة األمنية  ــه، والدائ ــي نفس ــس األمريك الرئي
ــي وصفهم الرئيس  ــة احمليطة به، والت اليميني

ــة االجنيلية  ــان بأصحاب العقلي ــي أردوغ الترك
ــة هم من  ــذه العقلي ــة ه ــة، فحمل الصهيوني
ــل إن األزمات  ــذه األزمات الدولية، ب يفتعلون ه
ــي ذات صلة  ــا داخل أمريكا ه ــي يفتعلونه الت
ــل قضايا الهجرة  ــات اخلارجية أيضاً، مث باألزم
ــول  ــني دخ ــر قوان ــا تغيي ــكا، وقضاي ــى أمري إل
ــى أمريكا، وهي  ــدد من الدول إل ــني من ع مواطن
ــكا الصراع معها، وقد  الدول التي تتصنع أمري
ــهر وضع قوانني مشددة  حاولت أمريكا قبل أش
ــرت أمريكا  ــراك إليها، واضط ــول األت على دخ
ــابها  ــع عنه بعد فرض تركيا قرارا مش للتراج

على دخول املواطنني األمريكيني إلى تركيا.
إن من الغرابة أن تفرض وزارة اخلزانة األمريكية 
ــى وزيرين تركيني هما وزير العدل  عقوباتها عل
ــليمان  ــر الداخلية س ــد غول، ووزي عبد احلمي
ــة األمريكي  ــر اخلارجي ــم يصرح وزي صويلو، ث
ــر اخلارجية التركي  ــو أنه اتصل مع وزي بومبي
جاويش اغلو للقاء به خالل األسبوع احلالي، 
وكأن بومبيو يريد أن يوصل إلى تركيا رسالة 
ــة حول املطالب األمريكية احلقيقية  أمريكي
ــة،  ــة التركي ــات األمريكي ــني العالق لتحس
ــكا على  ــدم موافقة أمري ــي مقدمتها ع وف
ابتعاد تركيا عن التحالف مع أمريكا، وليس 
ــكا أن تكون  ــتراط أمري ــب بل اش هذا فحس
ــإلرادة األمريكية  ــة ل ــذه العالقات خاضع ه
ــات التركية  ــا، وباألخص في العالق وقراراته
ــات التركية اإليرانية  ــية أوالً، وفي العالق الروس
ثانياً، وفي العالقات التركية األوربية ثالثاً، وفي 
العالقات التركية الصينية رابعاً، وفي العالقات 
التركية اإلسرائيلية خامساً، وهكذا، فأمريكا 

تريد أن تكون احلكومة التركية السياسية حتت 
األوامر األمريكية فقط، كما تريد إخراج اجليش 
ــب  ــة التركية حس ــادة الرئاس ــي من قي الترك
التعديالت الدستورية األخيرة التي أتت بالنظام 
ــي التركي اجلديد، وليس من  السياسي الرئاس
ــش األمريكي في  ــة أن يكون قائد اجلي املصادف
ــها  ــرة في يوم األزمة نفس ــا ضيفاً في أنق أورب
ــة، وكأنه يريد  ــية التركي مع احلكومة السياس
حتييد املؤسسة العسكرية عن هذا التصعيد 

مع احلكومة التركية.
إن املواقف العدائية األمريكية نحو تركيا ال أمل 
لها بالنجاح، مثل قضية التأشيرات السابقة، 
ــت  ــقطت خالل أيام، فالعقوبات ليس والتي س
ــاً، وإمنا بهدف  ــي إطالق ــبب القس األمريك بس
تغيير مسار السياسة التركية التي تنـزع نحو 
االستقالل عن السياسة األمريكية. وقد جاءت 
ــد ان تأكدت  ــة العقوبات األمريكية بع سياس
ــب التآمري داخل  ــا عن اللع ــكا من عجزه أمري
األراضي التركية عسكريا واقتصاديا وسياسيا، 
فقد أملت أمريكا وبعض الدول األوربية أن تأتي 
ــة وحكومة تركية  ــرة برئاس ــات األخي االنتخاب
غير حزب العدالة والتنمية ورئيسه رجب طيب 
ــعب التركي ذهبت في  أردوغان ، ولكن إرادة الش
ــفن األمريكية واألوربية،  ــتهي الس غير ما تش
ــبة للعقوبات األمريكية نحو  وباألخص بالنس
ــران، فاإلدارة األمريكية تريد من تركيا أن تقف  إي
إلى جانب العقوبات األمريكية نحو إيران، بينما 
ــن أعلن رفضها  ــت احلكومة التركية اول م كان
ــرة باالقتصاد  ــات املض ــذه العقوب ــزام به االلت
التركي، وقد تبع ذلك مواقف مشابهة من عدد 

من الدول األوربية وغيرها، وهذا حتد إلرادة ترامب 
ــة أمريكية  ــة إمبراطوري ــط إلقام ــذي يخط ال

ترامبية تطاع وال تعصى.
ــة التركية  ــب السياس ــح أن ال تذه ــن املرج م
ــه ترامب  ــذي يخطط ل ــد ال ــذا التصعي ــع ه م
ــد تعمل على تنفيس هذا  وفريقه األمني، بل ق
التصعيد، فترامب ظاهرة أو أزمة أمريكية بحد 
ذاته، وال بد أنه ذاهب ومعه أخطاؤه. وقد كان من 
ــابقة مادلني  رأي وزيرة اخلارجية األمريكية الس
اولبرات أنه يجب تغييره قبل فوات األوان، وهذه 
مسؤولية الشعب األمريكي، وأمريكا لم تخرج 
ــرة القتصادها منذ عام  من أزمات حروبها املدم
ــراق ٢٠٠٣ وغيرها،  ــتان والع ٢٠٠١ على أفغانس
ــتان  ــاع أفغانس ــي أوض ــيئاً ف ــر ش دون أن تغي
ــاد والظلم،  ــراق وغيرهما إال الدمار والفس والع
ــن بداية  ــلة م ــة فاش ــارس سياس ــكا مت فأمري
ــاركتها في  ــرن، ومن احلكمة عدم مش هذا الق

ــاً ثانياً. إن  ــا أيض ــا أوالً، وال مصادمته أخطائه
ــعب التركي ليست في معاندة  مصلحة الش

شخصية متغطرسة، وإمنا مواصلة مطالبتها 
بالتراجع عن أخطائها، وسحب الذرائع الكاذبة 
من بني يديها، فالتسريع بإصدار حكم قضائي 
ــعب  ــي هذه القضية هو من مصلحة الش ينه
ــي أوالً، ويفرغ املكائد اخلارجية من حتقيق  الترك

أهدافها أيضا.

ــاف غيبور» :  ــرائيلي «آس ــول الكاتب اإلس يق
«املسجد األقصى أرض خصبة للتحريض ضد 
إسرائيل ألنه برميل بارود متفجر ميكنه إشعال 
ــالمي  ــطينية والعالم اإلس ــي الفلس األراض
برمته»، ويتابع املتخصص في الشؤون العربية 
«غيبور»، القول – في مقاله مبوقع «إن آر جي» 
ــجع  ــأن األقصى يش العبري: «هذا التوتر بش
احلركة اإلسالمية والتنظيمات الفلسطينية 
ــرائيل،  ــي ضد إس ــق خطاب حتريض ــى خل عل
ــل احلفاظ  ــا، من أج ــات ضده ــد العملي وتأيي
ــية املسجد، واتهام إسرائيل بأنها  على قدس
تهاجم املصلني املسلمني فيه، وتخرق الوضع 

القائم في املكان املقدس لديهم».
ــرائيلية في  ــا، تؤكد الباحثة اإلس من جانبه
معهد أبحاث األمن القومي التابع جلامعة تل 
ــاك العديد من  ــب «أوريت فارلوف»: «ان هن أبي
ــرق التي جتعل من هذا الفضاء االفتراضي  الط
ــن العنف ،  ــى مزيد م ــض عل ــاحة للتحري س
ــات وهم مصابون  ومنها صور منفذي العملي
ــتجلب دعوات  ــي دمائهم، ما يس ــون ف وغارق
فلسطينية باالنتقام»، وتضيف املتخصصة 
ــبكات التواصل االجتماعي أنه: «ميكن  في ش
ــرائيلي في  ــل اإلس ــجيل حالة من الفش تس
ــه ما إن  ــبكات التواصل، ألن ــا عبر ش صراعه
ــة عامة،  ــخصي أو صفح ــاب ش ــق حس يغل
تنشأ في املقابل مائة صفحة أو حساب على 

الفور».
ــالم االلكتروني  ــي اإلع ــص ف ــد لنا اخملت ويؤك
ــرائيلي  اإلس ــالل  االحت أن  وردة»  ــو  أب ــني  «أم
ــطينيني على شبكات  ــاط الفلس يعتبر نش
ــن املعركة التي  ــل االجتماعي جزءً م التواص
ــا:  مضيفً ــطينيني،  الفلس ــد  ض ــا  يخوضه
ــق اآلن على ما يجري في  ــذه املعركة تنطب «ه
ــي، فاالحتالل يعتبر كل  محيط احلرم القدس
ــداث جزءا من  ــور تتعلق باألح ــورة أو منش ص
ــه، بالتالي  ــد إجراءات ــارس ض ــض املم التحري
ــذه االحتالل في  ــو يالحق هؤالء، ليحصي ه ه
ــور  ــف منش ــداث ٦٠٠ أل ــبوع األول لألح األس
ــرائيليني، ومت على  اعتبرها حتريضية ضد اإلس
ــطينيني حتى في الضفة  ــا اعتقال فلس إثره

الغربية».
ــس أن هناك  ــو وردة» املقيم بنابل ــح «أب ويوض
ــة  ــي مالحق ــة، ف ــرائيلية مختص ــر إس دوائ

ــام توجه  ــاك لوائح اته ــطينيني، وهن الفلس
ــطينيني، على خلفية منشورات؛ ألن  للفلس
االحتالل يعتبر شبكات التواصل االجتماعي 
ــن  ــى األم ــورة عل ــة اخلط ــي غاي ــات ف منص
ــددة  ــرائيلي، فيقوم بإنزال عقوبات مش اإلس
ــطيني، ويجبرهم على  ــبان الفلس علي الش

إغالق صفحاتها أثناء التوقيف واملالحقة.
ــالمية (حماس)،  ــة املقاومة اإلس «تأييد حرك
ــبب  ــبكات التواصل االجتماعي»، بس عبر ش
هذه التهمة اعتقلت إسرائيل في مارس (آذار) 
ــي»، ابن  ــطيني «خالد مواس املاضي، الفلس
ــي اجلليل،  ــن قرية عبلني ف ا م ــرين عامً العش
ــي ملدة عام،  ــجن الفعل وحكمت عليه بالس
ــرائيلية أن الشاب  إذ أقرت الئحة االتهام اإلس
ــام املاضي  ــوز) الع ــو (مت ــهر يولي ــر في ش نش

ــبوك  ــه على فيس ــى صفحت ــورات عل منش
حتريضية نحو العنف واإلرهاب.

ــذي تطاله اليد  ــده ال ــي» وح لم يكن «مواس

ــم  ــرائيل ه ــطينيو إس ــرائيلية؛ ففلس اإلس
األكثر عرضة لالعتقال على خلفية ما يسمى 
بـ«التحريض»، وتعد واحدة من أشهر القضايا 
ــطينية، الشاعرة  وأطولها هي قضية الفلس
ــام ٢٠١٥، وهي –  ــور، التي – منذ ع دارين طاط
تعاني مع احملاكم اإلسرائيلية بسبب قصيدة 
ــبكات التواصل االجتماعي،  نشرتها على ش
ــجلت  ــرائيل حتريضية، فقد س واعتبرتها إس
ــعبي  صوتها في قصيدتها «انتفضوا أبناء ش
ــال  ــرائيل باعتق ــف إس ــم تكت ــوا» ول انتفض
الفتاة ثالثة شهور، بل أطلقت سراحها نحو 
ــتمرًا حتى  ــال املنزلي الذي ما زال مس االعتق
ــتخدام اإلنترنت، وقد  اليوم مع منعها من اس
ــجن ملدة  ــى «طاطور» بالس ــل احلكم عل يص

ثمانية أعوام .

ــة  تهم أن  ــرائيلية  اإلس ــم  احملاك ــر  وتعتب
ــني  ــراوح ب ــا يت ــة حكمه ــض» جنح «التحري
ــنوات، وقد متكنت  ــي ثالث س ــهر إلى حوال ش

ــرائيل بني عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦، من اعتقال  إس
ــبب منشورات  ــطيني بس أكثر من ٤٠٠ فلس
ــي، ادعت  ــبكات التواصل االجتماع ــى ش عل
ــة»، منهم ٢٠٠  ــا حتمل مضامني «حتريضي أنه
ــخص من ضمن أولئك يتعرضون حملاكمات  ش
ــة، ويتفاقم األمر اآلن بعد وقوع عملية  جنائي
ــبان من عائلة  ــي قام بها ثالثة ش القدس الت
ــن» من مدينة أم الفحم، إذ لم تكتفي  «جباري
ــرائيل كما طلب وزير األمن الداخلي فيها  إس
ــرات الصفحات  ــالق عش ــاد إردان»، بإغ «جلع
ــل كثفت  ــطينيني عرب، ب ــني الفلس املواطن
ــال العديد  ــن اعتق ــرائيلية م ــرطة اإلس الش
ــطينيي الداخل، وخاصة في مدينة  من فلس
ــر في صفحات  ــم على خلفية النش أم الفح

التواصل االجتماعي.

ولم تكن حملة القمع إال لتنال من النواب 
ــت اإلسرائيلي، فقول  العرب في الكنيس
عضو الكنيست عن القائمة املشتركة، 
ــي: «أن القدس مدينة عربية  أحمد الطيب
ــطينية، وكذلك املسجد  ــالمية فلس إس
ــيبقى إلى األبد»،  األقصى، هكذا كان وس
ــي دوامة تهمة «التحريض»  يدخله اآلن ف
ــت  ــاء الكنيس ــن أعض ــل عدد م ــن قب م
ــر حلد مطالبة  ــني، وقد وصل األم اليميني
ــة بالطيبي  ــت باإلطاح ــس الكنيس رئي
ــرائيلية  ــت الرغبة اإلس ــه، حت ــن موقع م
ــل على تطهير  ــدم التوقف عن «العم بع
الكنيست من هذه اجلهات احملرضة»، كما 
قالت رئيسة قائمة حزب البيت اليهودي 

عضو الكنيست «شولي رفائيلي».
ــذه املعركة  ــرائيل في ه ــى إس ــن تنس ول
ــد صالح»،  ــيخ «رائ ــا اللدود» الش «عدوه
الذي تعتبره «أخطر من يستغل التوترات 
ــاعر الكراهية جتاه  ــول األقصى، ويوزع مش ح
إسرائيل بزعم اقتحاماتها الدائمة للمسجد، 

وهو صاحب لقب (شيخ األقصى)»، وفق تعبير 
الكاتب اإلسرائيلي «آساف غيبور».

مــاذا عن التحريض اإلســرائيلي ضد 
ا؟ الفلسطينيني على اإلنرتنت إذً

ــم إلى  ــوا به ــرب وألق ــع الع ــوا جمي «اغتصب
ــات ذبح العرب»،  ــر»، «صباح مليء بطاق البح
ــي أخف ما  ــابقة ه ــل التحريضية الس اجلم
ميكن أن تقرأه وتتابعه بالعبرية على شبكات 

التواصل االجتماعي ضد الفلسطينيني.
ــاركات  ــي، ارتفعت عدد املش ــي العام املاض ف
التحريضية التي نشرها اإلسرائيليون اليهود 
ــر من  ــى أكث ــطينيني إل ــرب والفلس ــد الع ض
ــام ٢٠١٦، مقارنة بالعام ٢٠١٥،  الضعف في ع
وحسب ما نشره املركز العربيّ لتطوير اإلعالم 
االجتماعيّ (حملة)، في تقرير يرصد العنصرية 

ــطني  الناش ــورات  منش ــي  ف ــض  والتحري
ــبكات االجتماعيّة،  ــى الش ــرائيليّني عل اإلس
ــرائيلي كتبوا على  فإن: «٦٠ ألف متصفح إس
ا على األقل ضد  ا واحدً اإلنترنت منشورًا عنيفً
ــور عنصريّ  ــرب، حيث وجد ٦٧٥٠٠٠ منش الع
ــبكات  ــيّ كتب ضد العرب على الش أو حتريض
االجتماعيّة في عام ٢٠١٦، مبعدل منشور كل 
عف  ٤٦ ثانية، غالبيّتها على فيسبوك، أي ضِ
ما كان عليه العدد في عام ٢٠١٥، والذي نشر 

فيه ٢٨٠٠٠٠ منشور مشابه».
ــابق أن: «نصف املعتقلني  ويؤكد التقرير الس
ــة التحريض عبر  ــطينيني على خلفي الفلس
ــون  يتعرض ــي،  االجتماع ــل  التواص ــائل  وس
ــمع عن أي  ــة، بينما لم يُس ــات جنائي حملاكم
ملف يفتح بحق اإلسرائيليني احملرّضني»، كما 
ــد أبحاث األمن  ــنوي ملعه ــد الكتاب الس يؤك
ــع جلامعة تل أبيب  ــرائيلي التاب القومي اإلس
والصادر في يناير (كانون الثاني) املاضي، على 
أن السنوات األخيرة تشهد ظاهرة متزايدة من 
ــي يوجهها اليهود  ــعارات العنصرية الت الش
ــرائيل، فـ«هناك  ــطينيني في إس ضد الفلس
ــتغل حرية  ــة متطرفة تس ــات يهودي تنظيم
التعبير لتوجيه رسائل حتريضية ضد العرب، 
ــجع الفتيان اليهود على ارتكاب جرائم  وتش
عنف وإرهاب ضدهم ، ويحظون بغطاء واسع 
ــود، ومن أهمها  ــم الدينيني اليه ــن زعمائه م

منظمة تدفيع الثمن»، حسب تقرير املعهد.
ــرائيلية حازمة ملالحقة «احملرضني  قوانني إس

ضدها» 
ــق  ــام، بتصدي ــذا الع ــرائيل ه ــتهلت إس اس
ــون الرقابة على  ــت» فيها على قان «الكنيس
ــة وحذف أي  ــون يتيح إزال ــبوك، وهو قان فيس
منشورات على شبكات التواصل االجتماعي 
ــني حتريضية وإرهابية  تندرج حتت بند «مضام
ضد إسرائيل»، ويسمح للشرطة اإلسرائيلية 

باعتقال الناشر ومحاكمته.
ــي يوليو  ــذي صدر ف ــروع القانون ال ــا مش أم
ــات  الصالحي ــح  «مين ــو  فه ــي،  احلال ــوز)  (مت
ــب  بحج ــرطة  والش ــة  التنفيذي ــلطة  للس
ــائل  ــائل اإلعالم ووس املواقع الصحفية ووس
ــة التحريض»، وقد  ــالم االجتماعي بذريع اإلع
ــو قانون يوجب  ا، وه ــت املصادقة عليه أيضً مت
على مزودات اإلنترنت منع الوصول إلى مواقع 

تنشر نشاطات ذات طابع إجرامي أو جنائي أو 
«حتريضي» بحسب وجهة النظر اإلسرائيلية، 
ــالق مواقع على  ــا، بإغ ــى القانون أيضً ويقض
ــو للتحريض،  ــث وتدع ــت حت ــبكة اإلنترني ش
ا  ــب ما جاء في القانون، الذي أدخل أيضً حس

تعديالت على قانون «اإلرهاب» في إسرائيل.
ــات  ــون تعليم ــذا القان ــدور ه ــبق ص ــد س وق
ــد التدوينات  ــرائيليني برص ــؤولني إس من مس
ــة نظرهم  ــي تعتبر من وجه ــورات الت واملنش
ــركة  ــى ش ــه إل ــم التوج ــن ث ــة، وم حتريضي
فيسبوك ومطالبتها إزالة وشطب املنشورات 
أو الصفحة التحريضية، وقد متكنت إسرائيل 
ــبتمبر (أيلول) املاضي، من توقيع اتفاق  في س
ــة ما  ــي مبالحق ــبوك يقض ــركة فيس ــع ش م
تعتبره إسرائيل «محتوى حتريضي»، وبالفعل 
ــطيني  ــبوك بحجب احملتوى الفلس قام فيس
ــني  مالي ــا  يتابعه ــة  إخباري ــات  صفح ــن  ع

ــطاء  نش ــابات  حس ــذف  وح ــتخدمني،  املس
فلسطينيني.
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ــاب أن ينعي  استشهاد رفيقه على صفحات شبكات  ــطينيني، فهي ال تريد لشيخ أن يدعو بالنصر عليها، وال تريد لش ــبان الفلس ــيوخ والش ــرائيل تخوض معركة ضاربة مع الش اكدت تقارير اعالمية ان إس
ا مؤسس فيسبوك أن «بعض الدماء  التواصل االجتماعي، التي يتابعها نحو ٨٠٪ من الفلسطينيني. وحتت ذريعة أن هذه األفعال تهدف للتحريض على تنفيذ املزيد من الهجمات ضدها، أقنعت إسرائيل سابقً
ــيل على يد مديره»، ثم أخذت تصدر القوانني إلخضاع الشبكات لسياساتها ومصاحلها، وعلى األرض تواصل اعتقال الفلسطينيني على خليفة نشر صورة أو منشور، األمر الذي زادت وتيرته  ــرائيلية تس اإلس
بعد أحداث القدس القائمة اآلن.«يَتِّم أطفالهم ورمِّل نساءهم»، هذا الدعاء استنفر قوات االحتالل اإلسرائيلي في القدس من أجل اعتقال قائل العبارة السابقة، ومتكنت بالفعل من ذلك في الثالث والعشرين 
ان وادي اجلوز (القدس)، يقف أمام البوابات اإللكترونية املنصوبة بالقرب من باب األسباط، وقد أخذ يدعو غضبًا من إجراءات االحتالل األخيرة لدخول املسجد  من يوليو (متوز) احلالي. لقد كان فلسطينيًا من سكّ

ا إسرائيليًا من كل شيء. ا وخوفً األقصى، اعتقال الرجل الذي جاء ضمن «جهود مكافحة التحريض»، كان خبرًا تعامل معه الفلسطينيون بسخرية شديدة، ورأوا فيه هوسً
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/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

اكدت تقاير اعالمية انه من املؤكد أن 
أمريكا ترامب تفتعل أزمة سياسية 

مع تركيا، ولكن السؤال األهم هو ملاذا؟ 
فقضية القس األمريكي أندرو برانسون 

قضية قضائية بيد احملاكم التركية، 
وأمريكا تعلم أنها ليست قضية سياسية، 

فليس لدى احلكومة التركية مصلحة 
بافتعال أزمة سياسية مع أمريكا، 

ويكفيها ما لديها من مشاكلها مع اإلدارة 
األمريكية حول سوريا واألحزاب الكردية 

اإلرهابية والعالقات التركية الروسية 
واإليرانية وغيرها. ولدى أمريكا نفسها 

سابقة كبرى مع تركيا في املوضوع نفسه 
واحلجج نفسها، فاألدلة التركية القضائية 
كثيرة جداً على زعيم التنظيم املوازي فتح 
اهللا غولن في االنقالب األخير ١٥ متوز/يوليو 
٢٠١٦، وقد طالبت تركيا أمريكا بتسليمه 

مراراً، حيث يقيم في والية بنسلفانيا 
األمريكية، ولكن أمريكا تقول إن املسألة 

بيد القضاء األمريكي، بالرغم من تقدمي 
وزارة العدل التركية منذ سنتني ألكثر 

من مئة ألف وثيقة قانونية تدين غولن 
باالنقالب السابق وأعمال إرهابية ومخالفة 
للقانون، فلماذا على تركيا أن تقبل احلجج 

األمريكية بشأن غولن، بينما ال تلزم 
أمريكا نفسها باحلجج ذاتها بحق القس 

برانسون؟

أمريكا واألزمة السياسية مع تركيا
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الحجج التي تقدمها 
أمريكا تقوم على اتهام 
تركيا بأنها تحاكم القس 
برانسون ظلما وانه بريء 
وتطالب باإلفراج عنه 
بدون محاكمة

تعترب اِّـحاكم 
اإلسرائيلية أن 
تهمة «التحريض» 
جنحة حكمها 
يرتاوح بني شهر 
إُّـ حوالي ثالث 
سنوات
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اردوغانغولنترامب



وفاء الفتالوي
ــم بأربعة جدران  ــا كان يحل لطامل
تضمه وحبيبته حتت سقف عش 
ــاب  ــة الذي يتمناه كل ش الزوجي
مقبل على احلياة بآمال وتطلعات 
ــيخوخة. تربى  تصل الى حد الش
ـــ20 عاما  ــاب صاحب ال ذلك الش
ــم  ــف اجلس ــه نحي ــمر الوج اس
ــا متنقالً من منزل الى  جميل احملي
ــه اللذين لم  ــاة والدي ــر بعد وف آخ
يخلفا له سوى اختني هما سنده 
ــاة املريرة، ترعرع ذو الوجه  في احلي
احلزين بأحضان الطبيعة القروية 
ــبه بجنة خضراء ذات  مبنطقة اش
ــبه التي  ربوع مذهلة منازلها تش
ــالم الكارتون صغيرة  ــا في أف نراه

ــل يضيء  ــاب واحد وقندي ــا ب فيه
ــامت. وعند فجر  ــواده الق الليل بس
ــرج كعادته ليبدأ  صباح جديد خ
ــه عناء وآخره صفاء، بيده  يوماً اول
ــمس  ــعة الش ــارع اش ــاس يص ف
حينما يرفع الى األعلى وينخفض 
ــي  الت ــجار  األش ــذوع  ج ــل  ليقب
ــتحياءً ألدبه ورجولته  تنحني اس
ــا في قلوبها،  التي حفرت معامله
اقبل عليه مجموعة من الشباب 
ــة العفن من  ــم رائح ــوح منه تف
اصحاب اللحى الطويلة يترنحون 
ــا االفاعي حني  ــيرهم كم في مس
ــد. بدت  ــتها من البعي ــرى فريس ت
مالمح االستغراب والتعجب تلوح 
ــاب األسمر ذي  على وجه ذاك الش

العينني الداكنتني وايقن ان املوت 
قادم ال محالة فاستغفر ربه واخذ 
ــر مفهومة،  ــات غي ــم بكلم يتمت
فاذا بتلك الوجوه الشاحبة تلتف 
ــاع ظنا منهم  ــه كالضب من حول
انه سيخاف او يطيع ما جاؤوا من 
ــه بقوة واخذ  ــك فأس اجله، امس
ــجار  يضرب من هنا وهناك واألش
ــذت تختض من هول ما يجري،  اخ
ــا والدماء  ــة حبيبه ــاول حماي حت
ــيل من قدميه وهو يصرخ: ال  تس
لن تأخذوا حبيبتي.. اوالدي.. اهلي..

ــجار  األش ــت  فانحن ــيرتي.  عش
ــح  ــت ري ــماء وهب ــت الس ودلهم
سوداء فايقن أبناء القرية الطيبة 
ــدوم  بق ــماوية  س ــالة  رس ــا  انه

ــهم  اخلطر، فحمل الرجال فؤوس
ــية  القاس ــم  وعصيه ــادة  احل
ــون بخطاهم الطويلة نحو  يهرول
تلك الضباع التي انهكتها فأس 
احلطاب الصغير ليتقاسموا معه 
ــوا كل عبودية،  ــن احلرية ويقتل ثم
ــم  ــات واذا به ــي اال حلظ ــا ه فم
ــر وعيونهم  ــول كبي ــون بذه يقف
ــالع  ــاهدوا ابت ــني ش ــة ح مفزوع
ــي  وتدل ــاع  الضب ــك  لتل األرض 
ــد  ــى جس ــجار عل ــان األش اغص
ــح مالمح  ــاب اجلميل لتمس الش
ــة وجود قادها  ــاء بعد معرك االعي
بكل ضراوة ليكتب اسم حبيبته 
ــجرة  ــي على لوح ش ــه القان بدم

”حبيبتي العراق“.

* فوزي االتروشي 
ــان كان  ــس في الزم ــاب خير جلي الكت
ــم غزو الصحافة  ــيبقى، رغ وما زال وس
ــي لعقولنا.  ــاب الرقم ــة والكت الرقمي
ــه من  ــني دفتي ــا يضمه ب ــاب مب فالكت
افكار وسرد وحكايات وشعر وفلسفة 
وادب وتاريخ ومذكرات وانطباعات يوفر 
ــياحة فكرية يعجز  لنا متعة ولذة وس
ــره. مثلما  ــن توفي ــي ع ــاب الرقم الكت
ــات الغرامية  ــائل الزرقاء واخلطاب الرس
ــر  ــا عب ــاق يتبادلونه ــي كان العش الت
سعاة البريد ستظل حتتفظ بنكهتها 
ــائل  الرس ــزو  غ ــام  ام ــا  وخصوصيته
ــر  والفايب ــاب  الواتس ــر  عب ــرة  القصي
ــزة بقوالب  ــرا ما تكون جاه والتي كثي
ــخصيا ال  ــة.. وانا ش ــات معروف وصياغ

اميل اليها وافضل كتابة جمل خاصة 
ــبة  بي تعبر عن ذاتي في حلظة او مناس
ــة. للكتاب  ــاء واالحب ــاه االصدق ــا جت م
ــن  ــتزادة م ــم واالس ــي التعل ــه ف فرادت
ــة والقراءة  ــات ومراكمة املعرف املعلوم
ــتيعاب  ــى لالس ــيلة املثل ــي الوس فه
ــريعة دون نطق  ــم. فالقراءة الس والفه
ــاهم في  ــوت عالي يس ــات بص الكلم
ــدد الكلمات املقروءة في دقيقة  زيادة ع
ــة  ــغ 1500 كلم ــد تبل ــي ق ــدة والت واح
ــة عقلية  ــراءة رياض ــن الق ــل م ويجع
ــية حقيقية، فهي طب العقول  ونفس
ــى اول مكتبة  ــب الفراعنة عل كما كت
في التاريخ والتي مت انشاؤها اللهتهم. 
بل ان الفراعنة اعطوا الكتاب والقراءة 
توصيف غذاء النفوس التي ال يستقيم 
ــدون القراءة والتتبع. ان القراءة  عودها ب
ــتندت اليه  ــذي اس ــد االول ال ــي الوت ه
ــور  ــة التط ــرية ملراكم ــارة البش احلض
ــو االعلى  ــا نح ــل تباع ــاز املراح واجتي
ــالف ذلك كان ميكن  واالكثر تقدما وبخ
ــب و تتكلس وتتأخر  ملرحلة ما ان تترس
ــرورة بطئ  ــا يعني بالض ــي املضي ، م ف

ــعرت  ــخصيا ش التحرك لالمام. انا ش
ــن مرضي  ــهر املنصرمة م ــالل االش خ
ــراءات التي  ــا افتقده هي الق ــم م ان اه
وكان  ــري  عم ــوال  ط ــا  عليه ــت  ادمن
ــوب والغوغل  ــى اليوتي ــي اللجوء ال عل
ــذات املتعة  ــم يكن ب ــض وان ل للتعوي
ــد الكتب  ــا موائ ــي تقدمه ــذة الت و الل
العامرة مبا لذ وطاب من زاد فكري .  ومن 
ــك بكتابني  ــي انني غالبا ما امس عادت
ــني في احملتوى مثال رواية وكتاب  مختلف
فلسفي، او ديوان شعر و كتاب سيرة او 
تاريخ فاقرأهما بالتزامن وذلك يبعدني 
ــي للقراءة متعة  ــن امللل مثلما يعط ع
اضافية. ان القراءة هي الوسيلة املثلى 
ــا  ــي جفافه ــة و حتاش ــل املوهب لصق
ــة اجلديد في  ــدارك ومالحق ــة امل وتنمي
ــاب  ــاة ، وكل الكت ــي احلي ــتى مناح ش
ــم ينقطعوا عن  ــم ل ــار في العال الكب
ــم على  ــول بعضه ــراءة رغم حص الق
ــوظ)  ــب محف ــل (جني ــل مث ــزة نوب جائ
ــب البارع  ــا الكات ــر. ام ــي الكبي الروائ
ــردياته  ــور) وحكاياته وس ــس منص (اني
ــي النفس فهو  ــيع البهجة ف التي تش

مثال الكاتب املوسوعي بامتياز فكتب 
ــفة واالديان  في االدب والرحالت والفلس
ــية  ــة والسياس ــر االجتماعي والظواه
ــرات الكتب  ــرحيات و ترجم عش واملس
ــه الرائعة  ــني كتب ــة ومن ب ــى العربي ال
و(ارواح  ــم)  العال ــول  ح ــوم  ي  “200”)
ــباح) و (لعنة الفراعنة) وسلسلة  واش
ــور_  ــا زال اجلمه ــب م ــن كت ــرى م اخ
ــد منهم _  ــطور واح وكاتب هذه الس
ــت القصيد ان  ــا، وبي ــت لقراءته يتهاف
ــور) ومقاالته  ــس منص ــب (اني ــذة كت ل
ــة  ــوى واخلفيف ــر واحملت ــة الفك العميق
ــى غزارة  ــاس ال ــا تعود باالس ــل امن الظ
ــذي كان يبدأ العمل  ــراءات الكاتب ال ق
ــاعات  ــي الرابعة فجرا و ال ينام اال س ف
ــس منصور) حافل  ــة. ان عالم (اني قليل
ــل الدقيقة  ــرد اجلميل والتفاصي بالس
ــوارات ذات  ــيقة و احل ــث الش و االحادي
االبعاد العميقة، مما يعطي انطباعا ان 
ــع عن القراءة  ــب قلما كان ينقط الكات
ــي العراق ظاهرة ملفتة هي ان  بنهم. ف
ــف و املثقف او  ــراءة في تراجع مخي الق
ــاعر او الروائي يشعر على االغلب  الش

ــا دام  ــة للقراءة م ــد بحاج ــه لم يع ان
ــو اخلطأ  ــا وهذا ه ــف كتب ــز او يؤل ينج
ــائع وعواقبه وخيمة على  الفادح والش
الكاتب نفسه ألنه يتخلف عن الركب 
ــتجدات على مدار اليوم  ومالحقة املس
ــاعة. هذا الواقع جعل الكثير من  والس
ــعراء وبعضهم على صلة  االدباء والش
ــهر  بكاتب هذا املقال ال يقرأون في الش
ــو املوهبة   ــم مكتمل ــم انه ــا بزع كتاب
ــني ان ال موهبة تبدع دون صقل  متناس
ومترين وتدريب وتأهيل عن طريق القراءة.

ــن العراقي فأن معدل قراءاته  اما املواط
ــى عامليا على االطالق ،  هو من بني االدن
ــتعماالت وسائل التواصل  علما ان اس
ــباب ما زالت  ــي من قبل الش االجتماع
ــتقر  على منهج معني  ــراوح و لم تس ت
جلعل هذه الوسائل مصادر ثروة فكرية 
ــس مجرد ثرثرة و  ــاء معلوماتي ولي واغن
دردشات عائمة بال هدف. القراءة ليست 
ــب ،  ــة فحس ــدا للمعرف ــدرا وحي مص
ــي للعقل و  ــرك االساس ــا هي احمل و امن
ــدان، وهي ال تعني مجرد  للنفس والوج
ــارئ بل تقدم  ــع املعلومات لدى الق جم

ــرات كاتب قضى  خالل كتاب واحد خب
ــب ليقدمه  ــي البحث والتنقي عمره ف
ــوعي  جاهزا للقارئ مثل الكتاب املوس
ــر و حتليل  ــه حف ــارة) وفي ــة احلض (قص
ــل رواية  ــكل وال ميل من اج ــث ال ي و بح
ــذ القرون  ــان وحضارته من قصة االنس
ــخصيا  ــي القدم. وانا ش ــحيقة ف الس
ــون  ــي بقراءتي لنحو خمس اعترف انن
جزءا من هذا الكتاب الذي حرق املؤلف 
ــره لتأليفه، اقول  ــرة اعوام من عم عش
ــع مداركي العقلية الى  اعترف انه وس
ــئلة  حد بعيد وهيأ االجوبة ملئات االس
ــي. والكتابة  ــدور في ذهن ــي كانت ت الت
اخيرا آلية االنسان للوصول بالعقل الى 
ــا و مزجها  ــط املعلومات و تفاعله خل
ــول الى الصنع واالبداع و خلق ما  للوص
ــزارة املعلومات  هو جديد من مجمل غ
ــق لنا ان  ــراءة. افال يح ــة بالق املتحصل
ــيبقى اوفى جليس  نكرر ان الكتاب س
ــر باجدادنا الذين اعتبروا  لنا و ان نفتخ

الكتاب والقراءة “طب العقول“.

* وكيــل وزارة الثقافة والســياحة 
واآلثار

حسن لفتة العيبي
واآلداب  ــات  اللغ ــيدة  س ــا  ي

واللهجات 
ــم  املالح ــددة  متع ــا  ي

والسمفونيات 
ــة الطير والبالبل  يا من تفقه لغ

والببغاوات
ــم من افروديت اله احلب  انت اس

واجلمال 
ــة  ــب والسياس ــة احل اله ــت  ان

واجلمال 
وانك كاملة املواصفات 

يا طائر الترجمان
ــورد  وال ــهد  الش ــق  رحي ــا  ي

والبيلسان 
ــل والعني  ــي الفع ــة ف ــا قريب ي

والروح 
ــعب  ــتظل بها الش وخيمة يس

وبلسم للجروح
ــديدة البياض  ــار القمر ش وكمي

والوضوح
ــة كرواتيا كان  ــا إيقون ففرحي ي

لك حضور جميل
ــرس العاملي والكرنفال  بذلك الع

الكروي 
ــال عن  ــم قلي ــد العال ــذي يبع ال

احلروب والقتال والدمار
ــاه من  ــا جن ــم م ــر العال وليتذك

ماكنة احلروب
التي ليس بها غالب وال مغلوب 

كلهم خاسرون جتار احلروب 
فافرحي كثيرا وقبلي اوالدك 

ــن اقدام  ــوا الفوز م ــن انتزع الذي
الرجال 

وهم يحملون الذهب ويستحقون 
ان يجبلوا من معدنه

ــرق  املش ــك  وجه ــاء  م ــن  م او 
كالشمس ويديك البضتني 

كالذهب واللجني 
فابعثي بقبالتك عبر االثير لكل 

العالم 
ــة  ــو ودميوم ــعر بالزه ــذي يش ال

احلضور 
ــر  التجمه ــك  لذل ــا  ابعثيه

واجلمهور 
ــعى اليه  ــذي تس ــس ال للمتنف

الشعوب حينما تتأزم االمور 
وازرعي على اطاللة الوجوه 

البسمة والبشاشة والسرور 

كركوك / البينة الجديدة /  علي شريف
ــاء  ــز للعطــــ ــا رم ــعار (أدباؤن ــت ش حت
ــي  ــي ف ــت الثقاف ــام البي ــم) اق الدائــــ
ــة  ــة تكرميي ــوك اصبوح ــة كرك محافظ
ــعراء  ــاء والكتاب والش ــن االدب لنخبة م
ــم  ــداد هاش في احملافظة وهم (االديب س
البياتي والناقد فاروق مصطفى والشاعر 
ــا ميرزا  ــواني والدكتور يوخن ــف ش يوس
ــر الدوخي)  ــب فهد عنت ــس والكات اخلام
ــن االحتادات واملنظمات  وبحضور ممثلي ع
ــي  ف ــة  والصحفي ــة  واألدبي ــة  الثقافي
ــتهل احلفل بكلمة للناقد  كركوك. واس
ــة  ــه االدبي ــن بدايات ــى ع ــاروق مصطف ف
ــة منذ طفولته حتى االن. بعدها  والنقدي
ــر الدوخي عن  ــد عنت ــدث الكاتب فه حت
ــي مجال  ــاً ف ــة خصوص ــه االدبي اصدارت
ــة وان كركوك بحاجة الى  القصة والرواي
ــاطات ذات  ــق وكتابة مختلف النش توثي

ــي النها حتمل  ــع القصصي والروائ الطاب
تنوعا ثقافيا يتيح ألي كاتب ان يبدع في 
ــاعر يوسف  الكتابة عنها. ثم حتدث الش
ــواره الشعري واصداراته  شواني عن مش
الشعرية سيما وان بداياته كانت باللغة 
الكوردية ثم اصدار الكتاب الثاني باللغة 
ــق واالخير كان قد صدر  العربية في دمش
ــاال كبيرا في  ــذي لقي اقب ــن طهران وال م
ــور يوخنا ميرزا فتحدث  بغداد. اما الدكت
ــن بداياته كمختص في كتابة نصوص  ع
املسرح وانتهت باالختصاص اللغوي بعد 
ــتير باللغة العربية  نيله شهادة املاجس
ــن وتقدميه بحوثا  من جامعة صالح الدي
ــد وكيفية توظيف  كثيرة عن ادوات النق
ــك ختام  ــة في هذا اجملال. وكان مس اللغ
املكرمني ما حتدث به االديب سداد هاشم 
البياتي عن عالقة االدب بالعمل متأسفاً 
على ما مير به اجملتمع من عزوف عن القراءة 

واالهتمام باألدباء واملثقفني وضرورة ايالء 
الدولة الرعاية الكاملة للصفوة املثقفة 
ــاري للمجتمع  ــم الوجه احلض باعتباره
ــاءً  احتف ــات  الكلم ــت  وألقي ــن.  والوط
ــور  ــادة احلض ــل الس ــن قب ــني م باملكرم
ــرمي خليفة  ــد الك ــور عب ــم (الدكت ومنه
ــص واألديب محمد  ــي بول والقاص موش
ــاعر  خضر والكاتب عدنان البياتي والش
ــرحي عبد الرزاق  غضبان التميمي واملس
ــادوا بهذه اخلطوة  محمد عزيز) الذين اش
ــة وان االحتفاء برموز املدينة واجب  املهم
ــع املكرمون  ــاني واخالقي. وقد اجم انس
ــكرهم للبيت الثقافي  على ثنائهم وش
ــون اغلب  ــذه االلتفاتة املهمة ك ــى ه عل
ــات قد اعتادت على تكرمي االدباء  املؤسس
ــم وكان لقاء االدباء  ــني بعد مماته واملثقف
في هذا اليوم هو عرسا حقيقيا ومفخرة 

للتعايش الثقافي بني مكونات املدينة.

ــح لنا ان نفتح فكرة  التي تتي
التفسير الى مساحة اوسع، 
وبالتالي البد أن تكون لوجهة 
قناعات  ــة  األفالطوني ــا  نظرن
ــل، وخلبرتنا في  ــزة الدلي متمي
ان  ــن  ميك ــة،  العنون ــير  تفس
ــا نصبو اليه، بالرغم  نحقق م
ــة،  ــذا عنون ــة هك ــن ان بني م
ــع من  ــي اوس ــى وع ــاج ال حتت

املؤهل.
ــواع  ان كل  ــة  عنون ــكلت  ش
 – ــى  املوت ــد  تفي ال  ــي  احلل
املتكونة من جملتني اسمية 
وفعلية، ومن هنا يكون هناك 
ــتوى احالي مختلف عما  مس
عهد، فتواجد اكثر من اجلملة 
نحوية،  ــياقات  بس ــدة  الواح
ــرا، ال  ال يعطي انطباعا مباش
للتلقي العام وال اخلاص ايضا، 
ــام تأويله,  ــع كل تلق ام ويض
ــنخرج من اطار  لكن نحن س
التأويل الغادميري، اي نتعامل 
ــة من جهتنا فقط  مع العنون
ــك  ــنتعدى ذل ــل س ــال، ب تأوي
ــبته  ــزى املؤلف بنس ــى مغ ال

ــا من  ــي هن ــؤرة، فه ــر املب غي
ــراه قد  ــر احلية، ن ــة نظ وجه
ــام للعنونة  ــار الع ــل االط تأم
ــب  ــن كت ــه عناوي ــرت علي وم
ــعى  كثيرة، وجدنا انها ال تس
ــادرة املألوف،  ــى املناورة ومغ ال
فسعى الى ابتكار مستحدث 

بصورة ابتكارية.
ــي عنونة  ــا واثق اجللب قدم لن
ــتوى داللي،  ــاخرة وفق مس س
ــر،  املباش ــف  التوصي ــارج  خ
ــي  ف ــخرية  الس ــكلت  فش
ــة عدة   ــا داللي ــة أمناط العنون
ــي  ف ــة  مختلف ــياقات  وس
متثيلها كعنونة، سيان كانت 
مرتبطة أو غير مرتبطة باملنت 
النصي، وطبعا هي مثلت وجه 
السخرية –الكومو تراجيدي– 
ــو يتقابل مع  الطابع، حيث ه
شكل ومضمون واقعنا احلالي 
ورمبا االستسقاء  تام،  بشكل 
ــم واخلاص،  ــر العال ــن القه م
والذي يثير الغرابة والتندر متنا 
ال يتناسب مع حيثيات الواقع، 
وأيضا كذلك شكلت العنونة 

ــارج التوصيفات  ــات خ توجه
ــا املرير  ــا واقعن ــي متثل به الت
وعقائديا  ــانيا  وإنس سياسيا 

واجتماعيا.
ــة الراوي –  ــؤرة  املؤلف ودالل ب
ــه كل من املؤلف والراوي  تواج
ــي رواية  -  ــدة ف ــي حاالت ع ف
ــد  تفي ال  ــي  احلل ــواع  ان كل 
ــراوي  ــا كان ال ــى – وطبع املوت
ــل في  ــف التدخ ــح للمؤل يتي
ــتوى  حدود ال تتعارض مع مس
ــي كان  الت ــل,  الفاع ــة  الدالل

ــكل متواصل, في  ــا بش يبثه
ــي كل فصل,  عنونة ثانوية ف
ــى جهة تبئير  ــي متيل بنا ال ه
ــه الى  ــر مما توج ــف, اكث املؤل
ــه من  ــتدل علي ــى املس املعن
ــخصية الراوي,  خالل فعل ش
ــاردا في  والذي هو لم يكن س
ــات االصطالحية، بل  التعريف
كان افتراضيا حسب ضرورات 
النص، ومتطلبات املنت اخملتلف 
عن السائد، وبقي الراوي فاعال 
حتى في خضم الواقع، وليس 

ــدود االفتراضات  ــي ح فقط ف
التي هو سعي اليها.

ــة  الرواي ــي  ف ــراوي  ال ــل  عم
بإجتاهني، كل اجتاه له مهمامه 
ــه دور حيوي  ــا، ول ــول به املوك
ــف واألداء، فاجتاه  ــي التوظي ف
تبئير ما امكن, هو ليس يقوم 
ــق  ــه فنيا، وكما أن نس بازاحت
التبئير ال يخفيه بشكل فني, 
بل يضعه بني التذكر واملثول، 
ــى ادارة ما  ــل عل ــراوي  عم فال
موكل به من حدث, وقد جلأ الى 
احملافظة على جوانب بشكل 
مخلص، وعلى وجه اخلصوص 
ما ارتبط بذاكرته، فكان امينا 
هنا، ولم يبرز ما في بؤره اال في 
ــة، فقام  ــات الرواي آخر صفح
الراوي حسب املنهج التبئيري 
مبهمة تنحصر في -  التمثيل 
ــة  جه ــن  م  – ــخصي  الش
ــة  ــة املناط ــؤولية االولي املس
ــك التمثل  ــابها ذل به، واكس
الشخصي, والوجود املشهود 
ــع الفصول  ــي جمي ــن ف الزم
ــده، وما  ــرا به وح كان منحص

افترضه من سرد حني قام بدور 
ــا او اضطرارا،  ــارد افتراض الس
ــون الراوي  ــي حني يك فطبيع
ــكال في حد ذاته،  وجودا متش
ــرا للتبئير, بل  يكون ال مضط
ــه يكون،  ــزء من وظيفت هو ج
ــاه الثاني, حني  ــي االجت واما ف
ــه ان يكون  ــار لنفس كان يخت
ــا  حتتمه ــرورات  لض ــاردا  س
ــدة الزمن، فيقوم بدوره في  وح
ــه ان يتيح  ــي ميكن ــدود الت احل
بها بالنسب املمكنة ملا بؤره، 
ــددا في  ــا كان مح ــون م اذ يك
حدود الذاكرة واقعا ملموسا، 
وحقيقة جازمة، وليس مجرد 
ــان ذلك  ــد ب ــا، وق ــور عنه تص
ــريعة  في بعض الفصول الس
ــبه  ــي تبدي اش ــاع، والت االيق
ــمينا سردا – السرد  بعودة اس
ــدادي – حيث حترك الراوي  االرت
ــى فعل  ــع، وتقدم ال ــن موق م
ملموس، وصار ساردا ضمنيا، 
ــادي ثم عاد  ــوره امل واكد حض
ــع االول مؤكدا دورها  ــى موق ال

األساس راويا.
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القصة اجليدة هي ذات مقدمة تقود القارئ الى االحساس 
بأنه ازاء عمل حي وجو فني متكامل، ومن عناصرها البداية 
والنهاية، فالبداية الناجحة هي التي حتدد جناح القصة او 
اخفاقها، اما النهاية ففيها ميكن التنوير النهائي للقصة 
ــة األخيرة التي متنح الكشف عن الشخصية  وهي اللمس
ــد تثير الى  ــأة التي ق ــى وفيها املفاج ــلوك او املعن او الس
ــخرية او اإلبتسام او اإلرتياح او حتى القلق والتساؤل.  الس
رَدَ  ولذلك فان كاتب القصة يحتاج الى اإلتصال بغيره ليسَ
ــرك غيره في معرفة ما جرى له ولغيره من بني  ويروى ويش
رَ فيها واختلق األحداث وأحكم  جنسه، فنقل الوقائع وحوّ
ــجها متفنناً في حوار الناس الذين صنعوها واقعيني  نس
ــرت): (القصة القصيرة  ــر واقعيني. يقول (المب كانوا أم غي
ــرد نثري موجز يعتمد على خيال قصاص  هي عبارة عن س
ــن أرض الواقع،  ــال م ــد عليه اخلي ــم ما قد يعتم ــرد، برغ ف
ــلة من  ــان يتألف من سلس فللحدث الذي يقوم به اإلنس

ــابكة  املتش ــع  الوقائ
في حبكة، حيث جند 
التوتر واإلسترخـــــاء 
في ايقاعها التدريجي 
ــل اإلبقاء على  من اج
ــم  ث ــارئ،  الق ــة  يقظ
تكون النهاية مرضية 
من الناحية اجلمالية). 
ــة القصيرة فن  القص
ــي أو كتابي يقوم  قول
ويتخلله  ــدث  ح على 
وصف يطول أو يقصر 
ــوار أو  ــوبه ح وقد يش
ــرز فيه  ــوبه، ويب اليش

شخصية أو أكثر محورية أو ثانوية، فهي تقدم حالة لعائلة 
ــة او فكرة  ــر او حلظة مختزل ــف قصي ــخصية او موق او ش
ــرة الصريحة  ــز موقف، لذا فإن املباش ــاس او لعزي او احس
ــل  ــة وتهله ــيج القص ــف نس ــة تضع ــة الفجّ والتقريري
ــة القصيرة  ــا، ومن عناصر القص ــا وتصدع دعائمه بناءه
ــكيل  ــرا هاما من عناصر تش ــوان إذ ميثل عنص ــا العن ايض
ــتراتيجية أي نص أدبي،  ــة فيها، وجزءاً من اجزاء اس الدالل
ــي القصة، فثمة  ــث وظيفتها ف ــوع العناوين من حي وتتن
ــتمد من مغزاها،  ــن حتيل الى مضمون القصة أو تس عناوي
ــوي، فبعضها  ــة البناء اللغ ــن من ناحي ــف العناوي وتختل
ــج  ــدة وبعضها كلمتني او ثالثة بدءاً تنس يأتي كلمة واح
احلبكة القصصية من اليومي املتكرر ومن املعاش الراهن، 
ــخصية القصصية تتنوع من حيث انتمائها  كما ان الش
ــاناً أو  ــن العوالم اخملتلفة، فهي قد تكون انس ــى عالم م ال
ــرداً خلع عليه القاص صفة  ــيئاً جامداً أو مج حيواناً أو ش
األحياء من نطق واحساس وخيال. ان ما تقتضيه مقومات 
القصة القصيرة هو حلظة التنوير والكشف غير املتوقعة 
ــب أن يرى اإلقتضاب  ــي من حيث ال يرتق ــي جتعل املتلق الت

واإلختزال في العرض والتعبير.

نصية عنونة ما بعد الحداثة – وجهتنا من اول نظرة تلقي رواية - كل انواع الحلي ال تفيد 
اِّـوتــى – اُّـ الوقــوف أكثر من الالزم امام العنونــة، وما فيها من بعد افالطوني, يخرجنا من 
اِّـوقــف العــام لعالقتنا كمنظومة نقدية للعنونة، والتزم تفســريا معاصــرا يؤكد مواجهتنا 

للعنونة تنطلق من ذات اللحظة والزمن ايضا، اي نتواجه بلحظة ما بعد الحداثة..
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فنارات

أحمد البياتي

قراءة /  محمد يونس

قصيدة

متابعة / البينة اجلديدة
ــة  ــي) في كربالء املقدس ــة (ابن فهد احلل ــة العالم عن مكتب
ــعرية للكاتب والصحفي حامد  صدرت مجموعة نصوص ش
ــن القطع الصغير  ــوان (اعتقال الهزمية) وهي م ــي بعن احلمران
ــرة, لوحة الغالف كانت  ــددا من النصوص القصي وتضمنت ع
ــر الطباعي فكان  ــكندر اما التصميم والتحضي البتهاج اس
حليدر الربيعي من اصداراته (رونك سايد – اضحك مع احلكومة 
ــش بيكو) عام  ــايكس داع ــان) عام ٢٠١٣ و(س ــم للبرمل وابتس

٢٠١٦, ولديه حاليا حتت الطبع كتاب (دعافيس صحفية).

êd–€aÎ@>jÓjy Câb‡éflD

الشخصية القصصية 
تتنوع من حيث 

انتمائها إُّـ عالم 
من العوالم اِّـختلفة، 
فهي قد تكون إنساناً 

أو حيواناً
 أو شيئاً جامداً

«قتلة اإلبداع»
ما انفك املسؤولون في وزارة 
ــياحة واآلثار  ــة والس الثقاف
ــالً ونهاراً بأنهم  يصرحون لي

ــم اذا ما عرفتم أن  ــة، ولكن ما رأيك ــاة اإلبداع والثقاف رع
ــة العراقية لم  ــمفونية الوطني ــة الس ــبي الفرق منتس
ــف يتحقق  ــهر؟!.. فكي ــذ (٧) أش ــم من ــلموا رواتبه يتس
ــد رمقه من اجلوع  اإلبداع إذا لم يجد املبدع ما يكفي لس

يا رعاة الثقافة والساهرين عليها؟!
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ــي  ــص ف ــي متخص ــوال إيطال كورات
ــدى  ــار ل ــالمي ومستش ــن اإلس الف
متاحف عاملية، وهو أيضا أستاذٌ في 
ــي ميالنو  ــة الكاثوليكية ف اجلامع
ــبق أن أجنز  ــة أودينه، س ــي جامع وف
ــي املوضوع  ــال ف ــن األعم جملة م
ــيرة فنية من  من بينها «تركيا.. مس
السالجقة إلى العثمانيني» (٢٠١٠)؛ 
ــا  كم  ،(٢٠٠٨) ــي»  الفارس ــنّ  «الف
ــيرة  تولى إعداد كتاب «العراق.. مس
ــى عصر  ــومريني إل ــن الس ــة م فني
ــارك كذلك في  اخللفاء» (٢٠٠٦)؛ وش
ــن بيزنطة إلى  ــف اجلماعي «م املؤل

أسطنبول» (٢٠١٥).
ــاب احلالي  ــداد الكت ــاهم في إع س
ــذي نتولى عرضه جمعٌ من اخلبراء  ال
ــالمي، حاولوا  ــخ الفن اإلس في تاري
ــم تغطية فترات  ــالل أبحاثه من خ
ــة  الفني ــارب  التج ــن  م ــة  متنوع
ــع مثل  ــت مواضي ــالمية تناول اإلس
ــى عاملية الفن  ــن األموي إل «من الف
ــوال،  كورات ــي  جليوفان ــي»  العباس
و»الفن في األندلس وشمال إفريقيا» 
لكونزالو بوراس غوالي، و»الفنون في 
إسبانيا واملغرب إبّان عهديْ املرابطني 

ــن» و»فنون الفترة  دي واملوحّ
ــم  ــة» بقل الفاطمي

كونتاديني،   ــا  آنّ
ت  ا ــر ث مؤ « و

ــيحية  مس
الفن  ــي  ف
في سوريا 
ــر»  ومص

ــي كوراتوال، و»الفن  جلوفان
مطلع  الغربي  ــالمي  اإلس
ــة األوروبية»  عصر النهض
ــا  بويرت ــل  ميغي ــوزي  جل
ــى جانب بحثنيْ  فلكيز، إل
ــا  ــاول فيهم ــنيْ تن تاريخي
ــال  األعم ــاب  الكت ــدُّ  مع
الفنية العائدة إلى فترتيْ 

السالجقة واملماليك.
ــرز كونزالو بوراس  حيث يب
ــن  ــل ع ــي أن التغاف غوال
الفن اإلسالمي في الغرب 
ــاد على مدى عهود  قد س
ــية  سياس لدواع  طويلة، 
أيضا،  واستعالئية  ودينية 
ــة  املركزي ــدة  عق ــراء  ج
ــة  ــن املقارب ــذرة، لك املتج

ــى نقيض  ــف عل ــة تق العلمي
ذلك التمشي. لقد كان إلدوارد 
ــعيد دورٌ بارز في احلثّ على  س
ــا  مب ــة،  املراجع ــك  تل ــوض  خ
ــالمي اعتباره  ــاد للفن اإلس أع
وتثمينه. وعلى العموم جاءت 
الغرب  ــح في  التصحي حركة 

حصيلة انتقادات داخلية للمركزية 
ــات  ــل املقارب ــا جع ــة، م الغربي
ــفّ عن التمادي  الفنية تك
في إلغاء املنتوج الفني 
ــالمي وطمسه،  اإلس
ــى  عل ــد  ونقص
ــوج  املنت ــواء  الس
أو  ــرقي  املش
ــي ممثال في  املغرب
الفني  ــوج  املنت
بالغ  األندلسي 
ــن  لك ــي،  الرق

ــرّض له الفن  ذلك الطمس الذي تع
اإلسالمي في البدء، عقبه ما يشبه 
ــوة الوعي  ــر أو صح ــب الضمي تأني
ــيد حسني  في الغرب، كما يقول س
ــاد مهرجان  ــذ انعق ــر، وذلك من نص
العالم اإلسالمي بلندن سنة ١٩٧٦ 
ــألة  ــرة األولى مس ــاول للم الذي تن
ــت العديد من  ــالمي. بات ــن اإلس الف
ــي طالها الفتح  ــدول األوروبية الت ال
ــوذه  لنف ــت  خضع أو  ــالمي  اإلس
ــى  عل ــاظ  للحف ــدة  جاه ــعى  تس
ــرة وإجنازاتها، بل  ــك الفت ــم تل معال
تفخر بها باعتبارها من مآثر املاضي 

ــي تطرق جوفاني كوراتوال  الزاهر، وف
ــيحية في  ــرات املس ــوع «املؤث ملوض
ــوريا ومصر» أبرز أن الفن  الفن في س
لِه  ــكّ ــالمي وإن هلّت بوادر تش اإلس
ــى أن  ــة، ال يخف ــرة األموي ــع الفت م
ــية احلضارية  تلك املرحلة السياس
كانت وريثة حضارات سابقة وأخرى 
ــه.  ــة تعود إلى العهد نفس منافس
ــد التي أثْرت  ــتبطنت تلك الرواف اس
ــديَّ  ــنَّ الراف ــالمي الف ــب اإلس اجلان
البيزنطي،  والفن  الساساني  والفنَّ 
ــا اختزنته اجلزيرة العربية  فضال عم
ــن تراث  ــابقة م ــا الس ــي عهوده ف
ــدم الدولة  ــوخ ق فنيّ قدمي. ومع رس
ــالمية مع الفترة األموية بدأت  اإلس
ــث عن  ــية تبح ــلطة السياس الس

ــة جمالية  ــن لغ ــات فنية، وع جتلي
م من خاللها كونيتها، وهو ما  تترجِ
ــازات العمرانية،  ــا في اإلجن الح جلي
ــن اخلبرات  ــة م ــف جمل ــر توظي عب
ــة للحضارات األخرى في بناء  احلِرفي
ــييد قبة  ــوي أو في تش ــع األم اجلام
املسجد األقصى، وكذلك في إقامة 
ــرة العائدة  ــة من املعالم املبك جمل
ــت األرضية األولى  لتلك الفترة. كان
التي نشأ فوقها الفن اإلسالمي هي 

ــامية بامتياز، جتلى  أرضية س
ذلك من خالل محورية اللغة 

ــم العمرانية  ــة، وطراز املعال العربي
ــادرة بضرب  واملب ــرة،  الصخ ــة  كقب
ــة عبدامللك بن  ــع اخلليف العملة م
ــد الفني  ــا صبغ البع ــروان. وهو م م
ــة األموية بصبغتني  ــي عهد الدول ف
ــاف إلى  ــرقية، لينض ــالمية وش إس
ــد غربي مع التجربة األموية  ذلك بع

في األندلس.
ــن  ــي كان الف ــور تأسيس ــن منظ م
اإلسالمي في املرحلة األموية يبحث 
ــتوحاة من  ــكيل هوية مس عن تش
رؤية دينية للكون، تَلَت ذلك املرحلة 
ــدا فيها الفنان  ــية، التي غ العباس
ــاب كوني  ــو إلى خط ــلم ينح املس
ــا جاء بارزا  ــي في إجنازاته. وهو م جل
ــي بدت خير  ــامراء الت في معالم س

تعبير عن اللغة الفنية العاملية 
ــئت  أنش ــد  فق ــيني،  للعباس

سامراء على بعد مائة كلم من 
بغداد، على الضفة الشرقية 
أن  ــي  اجلل إذ  ــة.  دجل ــر  لنه
ــنّ  (ف ــالمية  ــون اإلس الفن
اخلط، املعمار، املنمنمات، 
اخلزف) عادة  التزويق،  فن 

ــع فيها  ــا اجتم م
ــي  ئ تنا

ــا ووحدة  ــدة إليه ــاءات العائ الفض
ــا. وهو ما  ــات اجلامعة بينه اخلاصي
ــواة عقدية  ــره إلى ن ــود في جوه يع
ــة التمثل وجتريد  ــص في علوي تتلخ
ــك أن رحابة الفضاء  الصورة. وال ش
اإلسالمي قد خلقت ثراء فنيا تنوعَ 
ــا أضفى تعددا  ــوعِ الثقافات، م بتن
ــواد  وامل ــكال  واألش ــم  املفاهي ــي  ف
عدّ  ــث مُ ــار أتى بح ــذا اإلط ضمن ه
ــوال ملتابعة  ــاب جوفاني كورات الكت
البعد التأصيلي للفن اإلسالمي. إذ 
لم  يندرج سعي األمويني إلقامة معْ
ــي بارز في بيت املقدس بحثاً عن  دين
ــديّ في  ــني فضاء روحي توحي تدش
ــي عريق،  ــراث دين ــة تزخر بت منطق
ــابق. وبإقامة  ــه اإلرث الس روعي في
األمويني دولتهم بالشام، لم يحصل 
ــن إرث املنطقة الفني وإمنا  تهوين م
ــادة توظيفه ضمن  جرت إع
معايير توحيدية إسالمية 
ــاءت  ــا ج ــة. كم خالص
ــة  املعماري ــم  املعال
ــة  املوغل أو  ــة  النائي
التي  ــراء،  في الصح
ــون،  ــأها األموي أنش
يذهب  ــا  كم ليس 
ــني  احمللل ــض  بع
ــن  ع ــئة  ناش
الفاحتني  ــني  حن
للعيش  األوائل 
ــدن  امل ــارج  خ
ــم  عه لطبا
(ص:  البدوية 

ــي الغالب حمامات  ــل هي ف ١٨٨)، ب
ــز  ــة أو مراك ــالع حماي ــة أو ق صحي
استطالع متقدمة، أُنشئت ألغراض 
دة وليست كما توصف «قصور  محدّ
ــأن «قصير  ــي الصحراء»، وذلك ش ف
عمرة» في البادية األردنية (٧١٢-٧١٥ 
ــة املفجر»  ــد الوليد) و»خرب في عه
ــن القرن  ــع الثاني م ــي أريحا (الرب ف
ــات  ــي محط ــالدي)، فه ــن املي الثام
استشفائية وإن بدت معزولة اليوم. 
وقد جتلى في هذه املعالم االستيعاب 
ــارات اجملاورة  ــر لتقنيات احلض املبكّ
الفنية، على غرار توشيح األرضيات 
ــدران  اجل ــق  وتزوي ــاء،  بالفسيفس
بالرسوم، وهو ما أبرز األثري ميكيله 

بيشيريللو تفاصيله.
ــنّ  للف ــرى  الكب ــوار  األط ــاب:  الكت

اإلسالمي.
ــي  ــداد: جوفان إع

كوراتوال ، 
الناشر: جاكا 
بووك (ميالنو) 
ــة  للغ با »

اإليطالية».
سنة النشر: 

.٢٠١٨
د  ــد ع
 : ت لصفحا ا

٢٤٧ص
ذ  ــتا س أ
روما  بجامعة 

/ إيطاليا.

الفن اإلسالمي .. ملمح آسر لحضارة عريقة في شتى مظاهرها وأبعادها السوسيولوجية والدينية

pbœb‘r€a@ � Ï‰ni@ � Ï‰m@�bÓ‰œ@�ıaäq@o‘‹Å@Ôfl˝ç�a@ıbö–€a@Úibyâ
ÖaÏΩaÎ@fibÿë˛aÎ@·ÓÁb–Ωa@ø@�aÖÜ»m@Û–ôc@bfl

albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة  

ال ترتبط بحزب أو حركة
 أو أية جهة دينية أو سياسية

العنـــــوان : بغداد -شارع فلسطني - مقابــل وزارة النقــل - خلف مسبح حي اِّـهندسني
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«رغم تناول قضايا اإلسالم في شتى مظاهرها وأبعادها السوسيولوجية والدينية والسياسية، في الفترة احلالية في الغرب، فإن موضوع 
ــبَقة متجذرة».. بهذه العبارات يستهلّ  ــطحي، تبعا ألحكام مس ــكل س تناوال بش درَجا في الهامش، أو مُ الفنّ في تلك احلضارة يبقى مُ
جوفاني كوراتوال حديثه عن الفن اإلسالمي في مقدمة املؤلَّف العميق واألنيق الذي تولى اإلشراف عليه، والذي حاول فيه، رفقة جمع من 

ت  لت على ضفاف املتوسط وغطّ صني في الفنّ اإلسالمي، الكتابة عن جتليات التجارب اجلمالية اإلسالمية، التي تشكّ املتخصّ
سائر املراحل التاريخية..

*عزالدين عناية

@ø@Ôfl˝ç�a@Â–€a@Â«@›œbÃn€a@Êc@Ô€aÏÀ@êaâÏi@Ï€aå„Ï◊@ã5Ì
@ÚÓ‰ÌÖÎ@ÚÓçbÓç@ aÎÜ€@Ú‹ÌÏü@ÖÏË«@ÙÜfl@Û‹«@Öbç@Ü”@läÃ€a

ÒâàvnΩa@ÚÌå◊äΩa@ÒÜ‘«@ıaäu@�böÌc@ÚÓˆ˝»nçaÎ

متابعة / البينة اجلديدة
ــة حليمة  ــراً اإلعالمية الكويتي ــرت أخي أق
بولند بطالقها بعد أقل من شهرين على 
زواجها، كاشفةً السبب وراء االنفصال 
ــابها  حس ــي  ف ــرت  ونش ــريع.  الس

ــات»،  ــناب ش ــق «س ــى تطبي ــمي عل الرس
ــورة فوزية  ــو لصديقتها الدكت ــع فيدي مقط
الدريع التي قالت إنها نصحتها بالتريث في 
الزواج، بعد أن تنازلت كثيرًا في سبيل حبها 
ــيدة  ــا احملامي عبدالرزاق العنزي، مش لزوجه

ــت بأخالقه». وأوضحت أن آخر مرة  بذات الوق
شاهدت فيها حليمة الحظت أنها قد تغيرت 
ا، حيث كانت ترتدي العباءة و“الشيلة“،  متامً
إرضاء لزوجها، الذي قدمت له تنازالت كثيرة. 
ــي تلفون بكى ونواح  ــت بالقول: «وجان وتابع

من حليمة، عبدالرزاق معصب، ش السالفة 
ــوارات يبيني  ــا بعد ح ــر إن أن ــرزاق أص عبدال
ــاب بعد تصير الثورة  البس نقاب ما أقدر، نق
ــي إال النقاب.. وهذا  املعاكسة، حاوري ناقش

اللي فرقهم».

‚Öbñ€a@kjé€a@—íÿmÎ@bË”˝�i@“6»m@Ü‰€Ïi@Ú‡Ó‹y

متابعة / البينة اجلديدة
في مقابلتها في برنامج صباح 
ــابة  العربية، ظهرت املغنية الش
ث  حال الترك في أبهى حلّة للتحدّ
ــوع  «ممن ــدة  اجلدي ــا  أغنيته ــن  ع
اللمس» التي حصلت على ٥ ماليني 
ــة أيام من  ــاهدة في أول خمس مش
ــياً في  ــا، محققة رقماً قياس طرحه
ــاهدات.اجلميل بهذه الفتاة  عالم املش
ــا، أنها ال  ــرارة طالق أهله ــي عانت م الت
ــا وعلى خجلها  تزال حتافظ على عفويته
ــا من قبل مذيع  ــف. فعند الترحيب به اللطي
العربية أبدت خجلها، خصوصاً بعد مشاركة 
ــابة  ــال بـ»الش ــا ح ــث ووصفه ــة باحلدي املذيع
ــابة  ــر أن الفنانة الش ــت الطفلة». يذك وليس
ــا اجلديدة باللهجة  ــال الترك أطلقت أغنيته ح
ــن إنتاج بالتينوم  ــة «ممنوع اللمس» م اخلليجي
ــاوي، وأحلان  ــد الغرب ــن كلمات حم ــوردز، م ريك
ميثم عالء الدين ومن توزيع MOTIFF بعد غياب 
ــها  ــوة وحتجز لنفس ــود بق ــنوات، لتع دام ٣ س
ــلة  إطاللة عاملية أولى وحصرية ضمن السلس
ــة  ــن بطول Baby Doll Records م ــة  األميركي

ــة Baby Ariel. وكان  ــة األمريكية احملبوب املطرب
ــركة Brat لإلنتاج  ــرمان، مؤسس ش روب فيش
ــراً لها، وهي  ــوس أجنليس مق ــي تتخذ من ل الت
 ،Baby Doll Records ــل اجلهة املنتجة ملسلس
قد شاهد حال واستمع إلى أغنياتها عبر مواقع 
ــب املشاهدة  التواصل االجتماعي، والحظ نس
ــو كليباتها، فقام بالتواصل مع  العالية لفيدي
شركة «بالتينوم ريكوردز»، ليتم الحقاً االتفاق 
ــس» لـ حال  ــوع اللم ــث أغنية «ممن ــى أن تُب عل
ــل  ــى حصرياً ضمن مسلس ــرك للمرة األول الت

.Baby Doll Records

@ÚÓiä»€a@…Ìàfl@Âfl@›v•@⁄6€a@˝y
ıaÏ:a@Û‹«@�Òäëbjflمتابعة / البينة اجلديدة

ــريف من جديد، هذه املرة في فيلم مصري مع  عمر الش
ــريف مييل دائماً  ــان عادل إمام، في الواقع كان الش الفن
ــامح  ــالم أو األعمال الفنية التي تتحدث عن التس لألف
ــامحا مع كافة األديان  الديني، كونه رجال صوفيا متس
ــتطاع نقل تسامحه  واملعتقدات، كان يود كثيراً لو اس
ــخصي إلى العالم احلافل بالفتنة والعنف، لكنه  الش
مات قبل أن يرى ذلك! تندرج قصة حسن ومرقص حتت 
ــيحي  ــوداء، رجل الدين املس ــف الكوميديا الس تصني
ــخصية رجل دين  الذي يضطر للهرب والتخفي في ش
ــلم الذي تهدده جماعة متطرفة  مسلم، والرجل املس
ــى كأمير  ــتالم منصب أخيه املتوف ــبب رفضه اس بس
ــيحي مع عائلته،  لها، فيضطر للهرب والتخفي كمس
ــي اإلثنان، وجتمع بني العائلتني عالقة رائعة، فكل  يلتق
طرف يعتقد أن اآلخر يؤمن مبثل ديانته، لكن ماذا يحدث 

ــح الفيلم لفكرة أن  ــفون احلقيقة؟ يلم عندما يكتش
املصاعب والفتنة ال تطول طرفاً واحداً فقط، بل تلتهم 
ــز، وفي هذا درس مفحم  ــا جميع األطراف دون متيي ناره
ــذه احلقيقة  ــى الكل ه ــن كالعادة، ينس ــع لك للجمي

ويستمروا في كراهيتهم وبغضهم غير املبرر لآلخر.

?ÌÜ€a@|flbén€a@‚˝œc@Âfl@Hó”äflÎ@ÂéyI
ÊbÁá˛a@ø@Ú‘€b«@o€aã@bfl@>€a

متابعة / البينة اجلديدة
ــاً عفوياً وصفته  ــا، موقف ــة أحالم وزوجها مبارك الهاجري الى فرنس ــهدت رحلة النجمة اإلماراتي ش
تعليقات بالطريف، بينما اعتبرته تعليقات أخرى مخرجاً. ونشرت الفنانة اخلليجية مقطع فيديو عبر 
ــات»، رصد ظهور امرأة فرنسية يتطاير جزء من فستانها في الشارع  ــابها في تطبيق «سناب ش حس
أمام الكاميرا وأعني زوجها. وعلقت أحالم «تستري يا حرمة تستري»، وهو ما جعل زوجها يضحك على 
تعليقها الطريف. وأعربت أحالم عن حبها الشديد لفرنسا، موضحة أنها تشعر براحة نفسية مبجرد 

السير في شوارعها والتمتع باألجواء الرائعة والتسوق من أفخم املاركات العاملية هناك.

ÚÓé„äœ@ıb‰éy@Âfl@bËuÎã@Û‹«@âbÃm@‚˝yc
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املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب
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متابعة / البينة الجديدة
ــالح الوحيد املمكن  اللغم هو الس
ــواع  ان ــع  جمي ــد  ض ــتخدامة  اس
السفن احلربية و التجارية الصغيرة 
ــرة و كذلك ايضا الغواصات،  والكبي
وميكن بث األلغام من جميع السفن 
ــات  ــن الغواص ــك م ــة و كذل احلربي
ــا بثها من  ــرات، و ميكن ايض والطائ

السفن التجارية.
ــدم حاجتها الى  ــام بع تتميز األلغ
ــري في تنفيذ مهمتة بل  طاقم بش
ــدة بحرية  ــاج ايضا الى وح وال يحت
ــن اهم  ــة، وم ــذ املهم ــع تنفي لتتاب
ــاض التكلفة  ــزات األلغام انخف ممي
ــالح  ــديد ولذلك يعتبر اجنح س الش
بالنسبة للبحريات الصغيرة نسبيا 
ــا ملواجهة قوة بحرية  عند اضطراه

ــت االرجنتني  ــد قام ــر منها، وق اكب
ــالح بكفاءة  ــذا الس ــتخدام ه باس
ــالل حربها مع اجنلترا اثناء النزاع  خ
االرجنتينية  ــد  الفوكالن ــزر  على ج
التي كانت محتلة من قبل االجنليز، 

وقد ادت األلغام البحرية الى خسائر 
ــر الكبير على  ــا االث ــرة كان له كبي

البحرية البريطانية.
انواع األلغام 

ــام التي  ــمل األلغ ــوع االول: يش الن

ــطح البحر  ــذ وضعها حتت س تتخ
ــطح  وتكون في حالة طفو حتت س
ــافة محددة ومثبتة الى  البحر مبس
ــلك  ــطة س ــل على القاع بواس ثق
ــذا النوع من  ــي ويطل على ه معدن

األلغام: األلغام السلكية. 
ــذي يرقد على  ــي: هو ال النوع الثان
ــتمر في هذا الوضع  قاع البحر ويس
ــب  ــق عليه ألغام القاع حس ويطل

طريقة تشغيل اللغم.

النوع االول/ النوع الطرقي هو الذي 
ينفجر اذا اصطدم جسم السفينة 
ــلك التثبيت  ــة به او بس او الغواص
ويسمى Contact Mine وهو نوع قدمي 
نادرا ما يستخدم االن النوع الثاني/ 
ــعر بالهدف  ــري فيش ــوع التأثي الن
 Infuence ــرات  مؤث ــدة  لع ــة  نتيج
ــى  ــوع ال ــذا الن ــم ه Mines وينقس

ثالثة انواع رئيسية:ـ
ــال  باجمل ــر  يتأث ــذي  ال ــوع  الن  -١
املغناطيسي للسفينة او الغواصة 
ــي توقيت  ــد اقترابها وينفجر ف عن
ــب بحيث يقع االنفجار. حتت  مناس
اللغم  ــمى  السفينة يس منتصف 

.Magnetic Mine املغناطيسي
ــذي يتأثر جهاز التفجير  ٢- النوع ال
ــن رفاصات  ــوت الصادر ع ــه بالص ب
ــي متر بالقرب  ــة البحرية الت القطع
ــوع يطلق عليه  من اللغم وهذا الن

 .Acocstic Mine األلغام الصوتية
ــط  بالضغ ــر  يتأث ــذي  ال ــوع  الن  -٣
اخلارجي نتيجة ملرور جسم القطعة 
ــة او بالقرب منه ويؤثر  البحرية فوق

ــاز التفجير  ــذا الضغط على جه ه
ــار ويتميز هذا النوع  محدثا االنفج
بصعوبة كسحة بل وقد يتعزر ذلك 
مما يتطلب وضع عبوة ناسفة بجواره 
ــور التكنولوجيا  ــره. ومع تط لتدمي

ــكرية مت دمج اكثر من طريقة  العس
ــم بحيث ال  ــي نفس اللغ تفجير ف
ــدوث تأثير  ــم التفجير اال بعد ح يت
ــي ايضا  ــر صوت ــي وتأثي مغناطيس
ــح وتوضع  مما يعقد عمليات الكس

ــزات االضافية لزيادة قدرات  التجهي
ــني امكانيات مقاومة  األلغام وحتس
ــة  ــا واعاق ــني ضده ــراءات التأم اج

عمليات الكسح.
ــن فعالية اللغم  ١- جهاز تأخير زم

ــرة  ــل دائ ــل عم ــاز يؤج ــذا اجله وه
التفجير لفترة زمنية ميكن حتديدها 
سواء بالساعات او بااليام و بالتالي 
ميكن بث األلغام في مناطق معينة 
ــي  ــة اال ف ــى املالح ــر عل دون التأثي

ــد يرتبط مبوعد بدء  توقيت محدد ق
ــمى    ــذا اجلهاز يس ــال مثال وه القت
me Delay Mechanism ويحقق هذا 
ــل اندالع القتال  اجلهاز امكانية قب
ــهلة  ــق الظروف الس ــي خل وبالتال

لتنفيذ مهمة بث األلغام وخصوصا 
ــق التي  ــة واملناط ــاة املعادي في املي

تكون حتت سيطرة العدو.
ــفن هذا اجلهاز يجعل  ٢- عداد الس
ــرور عدد  ــم ال ينفجر اال بعد م اللغ
ــه او بعد  ــفن علي ــن الس ــني م مع
تعرضه لعملية الكسح عدة مرات 
ــة  ــات التكتيكي ــا لالحتياج وطبق
.Ship Count Mechanism املطلوبة

ــع انفجار األلغام  ٣- يوجد جهاز ملن
القريبة من اللغم الذي يتم تفجيره 
وذلك بوضع جهاز معني يقطع دائرة 
ــرض اللغم  ــي حالة تع ــر ف التفجي
ــة حدوث  ــة نتيج ــزازات عنيف الهت
ــاور ويطلق على  ــم مج ــار لغ انفج
انفجار األلغام بـتأثير انفجار األلغام 

االخرى (التفجير التعاطفي).
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متابعة / البينة الجديدة
ــة الوطنية  ــة املصلح ــت مجل قارن
ــة  الدباب ــزات  مي ــني  ب ــة  األمريكي
ــية «أرماتا» (T-١٤) واألمريكية  الروس

.Abrams M١
 ١٤-T وأشارت اجمللة إلى أن «الدبابتني
ــة األمر لهما أداء  وAbrams في نهاي
متشابه وليس ألي منهما ميزة تفوق 
 Abrams الثانية. ومع ذلك فإن أجهزة
ــاز للجيش األمريكي  والتدريب املمت
ــات  للوالي ــكرية  العس ــدة  والعقي
املتحدة تعطيها أفضلية بسيطة». 
وتشير اجمللة إلى أن الدبابة الروسية 
ــن  ــول يضم ــر مأه ــرج غي ــزودة بب امل
ــة  ــا مقارن ــل لطاقمه ــة أفض حماي
ــا أن خفة  ــة، كم ــة األمريكي بالدباب
وزنها جتعلها أكثر قدرة على املناورة. 
ــتيفان  س ــى  إل ــتنادا  اس ــف  وتضي
ــرية  ــة السويس ــن اجلمعي ــر م بوهل
ــة أن «أجهزة  ــاط القوات املدرع لضب
ــكلة جميع  ــي مش ــعار ه االستش
ــة، في حال  ــات». وتضيف اجملل الدباب
ــالح النووي  ــدول للس ــتخدام ال اس

ــات ال معنى  ــتخدام الدباب ــإن اس ف
ــتباكات األولية قد  ــع أن االش ــه، م ل
ــرض اجمللة  ــاركتها. وتفت ــون مبش تك
ــيناريو غير محتمل لنزاع في  أن «س
نهاية عشرينيات القرن اجلاري، مثال 

ــبب  ــط كالينينغراد، بس ــي محي ف
تصادم غير متعمد، قد يسبب معركة 
ــية واألمريكية». ــدروع الروس ــني ال ب
ــيكون في حوزة  في تلك اللحظة س
 ،٧٢B٣M-T ــراز ــات من ط ــيا دباب روس

ــدود  مح ــدد  وع  ،٩٠M-Tو  ،٨٠BVM-و
ــيكون بحوزة  ــن T-١٤. في حني س م
ــخة من  الواليات املتحدة أحدث نس
أن  ــر  يذك  .Abrams  ٤.SEP v  M١A٢
اخلبير العسكري بوهلير قد أعلن في 

ــي، أن الغرب يحتاج ٣-٥  مارس املاض
سنوات حتى يتمكن من إنتاج دبابة 
ــبيه بـ«أرماتا» الروسية، وبالطبع  ش
ــيا  ــتتمكن روس خالل هذه الفترة س
ــاب  ــني هذه الدبابة واكتس من حتس
خبرة كافية الستخدامها في القتال.
وجتدر اإلشارة إلى أن الدبابة الروسية 
ــام عام  ــط عنها اللث ــي أني T-١٤ الت
ــكري، متتلك  ــالل عرض عس ٢٠١٥ خ
ميزات غير متوفرة في أي دبابة ثانية 
ــة وأنها تركز على  ــي العالم، خاص ف
سالمة طاقمها، حيث أن مقصورتها 
ــكان الذخيرة. عالوة  مفصولة عن م
على ذلك، فإن الدبابة مجهزة بنظام 
ــه نظام احلماية  حماية فعال، مبا في
ــى  إل ــة  إضاف  ،Afghanit ــطة  النش
رادارات دقيقة لكشف وتعقب العدو 
ــع العوائق.ويتألف طاقم  وجتاوز جمي
ــخاص، وهي  ــة أش ــن ثالث ــة م الدباب
ــم ميكنه  ــع عيار ١٢٥ مل ــزودة مبدف م
إطالق ٨-١٠ قذائف في الدقيقة، وهي 
ــداف على بعد  ــى رصد األه قادرة عل

عدة كيلومترات.

متابعة / البينة الجديدة
ــد  ــد بع ــا الهن ــة تصنعه ــدث مقاتل أح
ــروع بدأ في  ــي مش ــن التطوير ف ــود م عق
ــن صعوبات،  ــه عانى م ــات إال أن الثمانيني
فرصدت له احلكومة عام ٢٠٠٩ مبلغ ٣٧٠ 
مليون دوالر لوضعه موضع التنفيذ قبل أن 
تدعم املشروع بـ ٢٠٣ ماليني دوالر أميركي، 
ــاج ١٦ مقاتلة  ــا إنت ــة نصب عينه واضع
ــة الصنع  ــة هندي ــون مقاتل ــنويا لتك س
ــنوات القادمة. ــي غضون الس بالكامل ف
ــخته  ــاز» في نس ــاج «تيج ــالق، إنت االنط
ــروع طموح بدأته الهند عام  اجلديدة مش
ــدت له ٣٧٠  ــات ورقية ورص ٢٠٠٩ مبخطط
ــون دوالر لوضعه موضع التنفيذ، لكن  ملي
ــدة حالت دون تنفيذه  عقبات متويلية عدي
ــات  ــأن لبن ــا ب ــة. علم ــرعة املطلوب بالس

ــي الثمانينات  ــى وضعت ف ــروع األول املش
بهدف تعويض املقاتالت الروسية املتقادمة 
ميغ ٢١. ويقع خط إنتاج املقاتلة الهندية 
في منطقة نوكوندي على مساحة ثالثني 
ــيتم رفع  ألف متر مربع، وهو اخلط الذي س
ــن ورائه إلنتاج  ــه، إذ تطمح الهند م قدرت
ــني عامي  ــراز ب ــذا الط ــن ه ــة م ١٦ مقاتل
ــد باكورة  ــت الهن ــد عرض ٢٠١٩/ ٢٠٢٠. وق
ــالت تيجاز  ــد من مقات ــط اجلدي إنتاج اخل
ــورو الدفاعي مطلع عام  في معرض باجنال
٢٠١٧. وتسعى ألن يكون إنتاج هذه الطائرة 
محليا بنسبة ١٠٠٪ في غضون السنوات 
ــد البالد تطوير  القليلة املقبلة حيث تنش
ــادي االعتماد على  ــة لتف ــالت محلي مقات
ــرى. رغم أن الرادار  ــا أي دولة أخ تكنولوجي
ــتيرادهما من اخلارج  واحملرك احلاليني مت اس

ــة حاليا. »تيجاز» التي  بالطائرات املصنع
 Limited ــركة «هال» الهندية تصنعها ش
ــرض  تتع ــم  ل  Aeronautics Hindustan
ــة آالف  ــا مدة ثالث ــالل حتليقه ــوادث خ حل

ساعة.
اِّـميزات

ــة خفيفة، ذات  ــد «تيجاز» طائرة قتالي تع
ــة إنتاج الواحدة  ــد واحد، وتبلغ كلف مقع
ــي ٢١ مليون دوالر أميركي.يبلغ  منها حوال
ــا ١٣٫٢ مترا في حني يصل وزنها إلى  طوله
٦٥٠٠ كيلوغرام، وتبلغ سرعتها القصوى 
ــاعة. ومتتاز تيجاز  ١٩٢٠ كيلومترا في الس
ــق» بتصميم  ــمها «املتأل ــي يعني اس الت
ــكل مثلث دلتا مدعوم من  اجلناح على ش
محرك واحد مما يتيح لها قدرة كبيرة على 
املناورة. تصنع املقاتلة الهندية من عناصر 
ــل  تقلي ــى  عل ــاعد  تس
بصمتها الرادارية، كما 
يزيد  أن صغر حجمها 
رصدها  ــة  صعوب ــن  م
ــتوى  مس أما  ــرا.  مبك
ــر  فتتوف ــلحة،  األس
ــبع  س ــى  عل ــاز  تيج
ــالث  ــل، ث ــاط حتمي نق
حتت كل جناح وواحدة 
ــة  بحمول ــف  باملنتص
ــلحة  قصوى من األس
تصل إلى أربعة أطنان 
حمل  بإمكانها  حيث 
ــو،  ج ــو  ج ــخ  صواري
أرض  ــو  ج ــخ  وصواري
إلى صواريخ  باإلضافة 
مضادة للسفن وأخرى 

موجهة بالليزر.
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اعترف خبراء غربيون بأن منظومة «إسكندر – إم» واحدة من 
ــلحة الروسية، حيث يصل مداه إلى ٥٠٠  أخطر أنواع األس
كم، وال ميكن التنبؤ مبساره ويتمتع بدقة عالية جدا بإصابة 
ــتطيع منظومة  األهداف األرضية والبحرية بآن واحد.وتس
ــكندر — إم» إصابة األهداف الصغيرة وأنظمة إطالق  «إس
ــخ واملدفعية البعيدة املدى والطائرات واملروحيات  الصواري
ــز القيادة ملدى  ــكرية ومراك ــدة في املطارات العس املتواج
ــه ميكن إطالق صاروخ  ــل إلى ٥٠٠ كم. باإلضافة إلى أن يص
ــة ٤ دقائق فقط لتكون  ــني معا، وحتتاج املنظوم أو صاروخ
ــكندر —  ــي وضعية قتالية.وقد مت تصنيع منظومة «إس ف
ــتخدام «تقنية  ــي تعمل على الوقود الصلب، باس إم»، الت
ــي» (Stealth technology). كما أنه ميكن التحكم  التخف
ــكل دائم.  ــت، حيث تقوم باملناورة بش ــارها في أي وق مبس
ــرعة الصاروخ إلى ٢٠٠٠ كم في الساعة، بينما  وتصل س
ــن ومجهز مبواد حارقة  ــرأس احلربي حوالي نصف ط يزن ال
ــكندر —  واختراق ومواد متفجرة أخرى.ميكن ملنظومة «إس
ــر) عالية الدقة من  ــق صواريخ مجنحة (كاليب إم» أن تطل
ــمح بتدمير  ــراز «إر-٥٠٠». وهذا النوع من الصواريخ يس ط
األهداف األرضية للعدو والسفن احلربية أيضا. وقال اخلبير 
ــبوتنيك» إن  ــي ليونكوف، لوكالة «س ــكري، ألكس العس
ــيمكنها من تدمير  ــد املنظومة بصواريخ كاليبر س «تزوي
ــرة  ــل املدم ــطة، مث ــرة واملتوس ــة الصغي ــفن احلربي الس
األمريكية « Arleigh Burke» أو حامالت صواريخ توماهوك، 
ــدى صواريخ كاليبر املضادة  ــخ». وأضاف اخلبير «يصل م إل
ــفن إلى ٥٠٠ كم، وفي املرحلة النهائية عند االقتراب  للس
ــرعة  ــرعته س ــارع الصاروخ لتفوق س ــدف، يتس ــن اله م
الصوت. كما أنه يحلق على ارتفاع منخفض (٥-١٠ أمتار) 
ــتحيل أن يتم إسقاطه من قبل الدفاعات  ولذلك من املس
اجلوية للسفن احلربية. وحسب وزن الرأس احلربي للصاروخ 
(يتراوح بني ٢٠٠ إلى ٥٠٠ كغ) يتم حتديد مهمته، حيث تقوم 
ــا األثقل بتدمير  ــخ األخف بتدمير املدمرات، بينم الصواري
ــكندر» املضادة  ــة صواريخ «إس ــرادات». تعد منظوم الط
للسفن، إضافة جيدة ألنظمة الصواريخ الساحلية، مثال 
ــن منظومة أثقل من  ــتيون»، وهي عبارة ع منظومة «باس
ــتهداف اجملموعات الهجومية  ــكندر» ومصممة الس «إس
ــفن احلربية الكبيرة.ويشار إلى أن  احلاملة للطائرات والس
ــزة بصواريخ مجنحة مضادة  ــتيون» مجه منظومة «باس
ــرع من الصوت من طراز «أونيكس» التي تزن  ــفن أس للس
ــال ليونكوف: «إن  ــر على ارتفاع ١٤ كم. وق ٣ أطنان وتطي
ــة للتعامل مع  ــرة الثقيلة، مصمم ــذا النوع من الذخي ه
السفن احلربية من الدرجة األولى (الكبيرة)، حيث ميكنها 
ــم. وإن مت اجلمع بني  ــداد ٦٠٠ ك ــاحل على امت حماية الس
جميع املنظومات الصاروخية، فسوف نحصل على دفاع 

ساحلي ال يهزم».
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متابعة / البينة الجديدة
ــورية،  ــية إلى احلرب الس ــكرية الروس ــانة العس ــت الترس دخل
ــر متوقعة، كان آخرها  ــا أرض جتارب واختبارات غي وجعلت منه
ــو لتمركز واحدة من  ــر مقطع فيدي في اجملال اجلوي، حيث انتش
ــكرية في حميميم.  ــية بالقاعدة العس أحدث املقاتالت الروس
ــختني من مقاتلة اجليل اخلامس الروسية  وقد شكل ظهور نس
ــوريا اإلعالن األول عن دخولها مرحلة االختبار  (سو – ٥٧) في س
ــركة سوخوي تصنيع املقاتلة لصالح القوات  الفعلي.وتولت ش
ــي تبلغ في  ــرعتها القصوى الت ــز بس ــية، وتتمي ــة الروس اجلوي
ــافة قد  ــاعة، أما أقصى مس ــر في الس ــا ٢٦٠٠ كيلومت أقصاه

تبلغها فهي ٥ آالف و٥٠٠ كيلومتر.
ــة: ١٠ آالف كغ، مدة  ــة قتالي ــة: أقصى حمول ــات الفني املواصف
ــرعة الصعود:  ــاعة ، س ــدة حتى ٥٫٨ س ــة اجلوية الواح الطلع
ــركة املصنّعة: سوخوي، األسلحة في احلاويات  ٣٣٠ م / ث، الش
ــط املدى (كا-٧٧-١)، صاروخ جو  الداخلية، صاروخ جو/ جو متوس
/ جو بعيد املدى (كا-٣٧ إم)، صواريخ جو / سطح املوجهة قريبة 
املدى (إكس-٣٨ إم أ)، صاروخ جو / سطح املضاد للرادار (إكس-٥٨ 
أو شي كا أ)، القنبلة املوجهة (كا أ بي ٥٠٠)، الصاروخ التكتيكي 

املضاد للسفن (إكس ٣٥ أو أ).
مراحل التطور

ــاء  ــية تعلن طرح املناقصة إلنش ــة الروس ــوات اجلوي ٢٠٠١: الق
(مقاتلة القرن الـ٢١)، ٢٠٠٢: قبول عرض مكتب تصميم طائرات 
ــي-٥٠) ، ٢٠٠٤: املوافقة على  ــروع (ت ــد مش ــذي أع ــوخوي ال س
ــتقبل، ٢٠٠٩: االنتهاء من صنع  ــم املقترح ملقاتلة املس التصمي
ــي األولي يقلع من مطار  ــوذج األولي، ٢٠١٠: النموذج العمل النم
ــم الرسمي ملقاتلة اجليل  كومسومولسك، ٢٠١٧: اعتماد االس
ــار محرك املرحلة  ــو-٥٧)، ٢٠١٨: بدء اختب ــية (س اخلامس الروس
ــكرية في مطار  ــدة العس ــني إلى القاع ــال منوذج ــة وإرس الثاني
حميميم في سوريا، ٢٠١٩: تسليم ١٢ طائرة إلى القوات اجلوية 

الروسية.
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18حقائق

ــور  االم ــن  ــب م الغض ان   ــاف  واض
ــث  ــي االحادي ــى ورد ف ــة حت الغريزي
ــن ال يَغضب  ــريفة (ال خيرَ فيم الش
ــل جداً.. (ال  ــب) تعبير جمي اذا اُغض
ــب اذا اُغضب)  ــن ال يغض ــر فيم خي
ــذا الغضب من االمور التي كانت  وه
ــان وتكوين االنسان  في غريزة االنس
ــاالت ينفعل  ــر به ح ــان مت ان االنس
ــو الذي  ــذا الغضب ه ــب وه ويغض
ــان وحافظ  ــظ على نوع االنس حاف
ــخص االنسان ألنه بغضبه  على ش
ــرّض ألمور  ــإذا تع ــه ف يحمي نفس
ــب يغضب،  ــتوجب منه الغض تس
ــب اذا اخرجه عن  ــذا الغض ــن ه لك
ــه هذا  ــه وعن عقل ــن لبّ ــده وع قص
يكون في اجلانب الذي ذكرناه سابقاً 
ــيُنتج آثاراً سلبية واالنسان  وهو س
ــان  ــا.. لكن االنس ــدم عليه ــد ين ق
ــأ من  ــذا الغضب نش ــبَ وه ضِ اذا غَ
ــة  اجتماعي ــخصية  ش ــكلة  مش
اقتصادية سياسية عسكرية وهذا 
الغضب اخرجه من بيته ألن يواجه 
ــذا الغضب  ــكلة وكان ه هذه املش
ــبٌ ممدوح،  ــيطرة هذا غض حتت الس

فظت  نت البالد وحُ صّ ــب حُ وبالغض
نع تَدنيس املقدسات ألن  األراضي ومُ
ــان عندما يغضب وهو يعلم  االنس
ملاذا يغضب ملاذا يذهب ملاذا يتفاعل 
ــج ايجابية  ــج نتائ ــتكون النتائ س
ــل فعل معلوم  ــيكون هذا الفع وس

التصرّف واملنشأ ومعلوم الهدف من 
ألفه الى يائه..

ــذا الذي  ــاذا تكون؟! ه ــة م والنتيج
ــيطرا عليه البد  يغضب غضباً مس
ــان يعبّر عن ذلك له  ان يكون له لس
مطلب يعبّر ذلك له حق أن يعبّر عن 

ملاذا؟واشار  ذلك.. 
الصافي  ان احلقوق تؤخذ، احلقوق ال 
تُعطى، الذي يسلب احلق بطبيعته 
ــالب للحق يريد ان تبقى يده  هو س
ــالبة للحق لكن  ــد س ــد عالية وي ي
على صاحب احلق ان يطالب باحلق.. 

ــن إرجاع احلق  احلقوق تؤخذ، جزء م
هِ  ــلبه حقّ ــان يغضب لس ان االنس
ــلبهِ حقهِ وكان هذا  فإذا غضب لس
ــتكون  ــيطرا عليه س الغضب مس
ــهُ  ــتكون حجت ــة وس ــه قوي حجت
ــهُ واضحاً  ــيكون مطلب ــة وس دامغ

ة له ال عليه..واضاف  وستكون احلجّ
خالل حديثه «لذلك اخواني مسألة 
ــألة مهمة ان االنسان  الغضب مس
يحتاجها للتعبير عن ما عنده، نعم 
ــان ال يغضب لكل شيء وامنا  االنس
يغضب كما قلنا الغضب   الناشيء 

ــاك  ــب؟ هن ضِ ــاذا غَ ــة مل ــن معرف م
ــة  ــية اجتماعي ــكلة   سياس مش
ــكلة  ــة مالية.. وهذه املش اقتصادي
ــل البد ان يعبّر عن غضبه والبد  َ ال حتُ
ــكل حتت  ان يُصحر بقوله لكن بش
السيطرة لقاعدة ان (احلقوق تؤخذ) 
ه ان  ــترجع حقّ فالبد ملن يريد ان يس
يغضب غضباً حتت السيطرة حجةٌ 
ــئة  ــة ومطلب واضح وارادة ناش قوي
ل..وقارن السيد احمد  من هذا التعقّ
ــي  ما بني الغضب الذي ذكره  الصاف
ــاكل وما بني  ــلبية واملش واثارهُ الس
ــذي بهِ  ــوب املقرر ال ــب املطل الغض
االرض  ــت  فظ وحُ ــالد  الب ــت  ظ فِ حُ
ــذا  ــة ه ــات نتيج ــت املقدس مي وحُ
تعالى  ل..اعاننا اهللا  املتعقّ االندفاع 
ــى ان دائماً يكون غضبنا  واياكم عل
ــه من  ــاً في ــه وغضب ــيطر علي س مُ
النتائج الطيبة نسأل اهللا سبحانه 
للجميع..اللهم  ــق  التوفي ــى  وتعال
اغفر للمؤمنني واملؤمنات واملسلمني 
واملسلمات وآخر دعوانا ان احلمد هللا 
ــني وصلى اهللا على محمد  رب العامل

وآله الطيبني الطاهرين.

كربالء اِّـقدسة / البينة الجديدة / جسام السعيدي

ــوق» الى التعبير  ــلوبي احلق ــماهم بـ «مس ــيد احمد الصافي،  من أس ــا ممثل املرجعية العليا في النجف، الس دع
ــيد احمد الصافي خالل اخلطبة الثانية لصالة  ــار الى ان احلقوق تؤخذ وال تعطى.وقال الس عن غضبهم، فيما أش
اجلمعة مانصه: اخوتي اخواتي ذكرنا فيما سبق بعض ما يتعلق مبسألة الغضب فارجوا ان تعيروني اسماعكم..
ذكرنا سابقاً عن االثار السلبية التي تنتج من الغضب غير املبرر وغير املسيطر عليه وقلنا في حينه وذكرنا بعض 

االمثلة على ذلك.اليوم نذكر االثار االيجابية للغضب وهل الغضب يعني االنسان على حتقيق مقاصده أو ال؟.
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ممثل السيستاني في كربالء : الحقوق تؤخذ وال تعطى

ــدي العالق األمني العام جمللس  ١-الدكتور مه
الوزراء

٢-الفريق الركن جليل الربيعي قائد عمليات 
بغداد

ــل البلدي  ــرمي البخاتي الوكي ــدس ك ٣-املهن
ألمني بغداد

ــتار  ــيخ س ــل املرجعية العظمى الش ٤-ممث
الوائلي

ــة  ــر بلدي ــد مدي ــمير محم ــدس س ٥-املهن
الكرادة

٦-أعضاء اجمللس البلدي بقاطع الكرادة
ــى تفجير  ــهداء وجرح ــدد من عوائل ش ٧-ع

الكرادة األرهابي
ــي منطقة  ــن أهال ــني م ــن املواطن ــدد م ٨-ع

الكرادة
٩-عدد من القنوات األعالمية والصحفيني

١٠-عدد من كادر اجمللس االقتصادي العراقي
ــات محكمات من  ــدأ احلفل بتالوة آي وقد أبت
ــورة الفاحتة  ــرمي أعقبها قراءة س القرآن الك
ــرادة والعراق  ــهداء الك ــاً على ارواح ش وقوف
ــالم اجلمهوري .ثم حتدث احد مالكي  ثم الس
اجملمع وهو السيد عبداالله احلسني بكلمة 
ــكر والتقدير ملا قام  ــة تضمنت الش ترحيبي
ــن اعادة  ــادي العراقي م ــس األقتص ــه اجملل ب
ــر واحترق  ــد أن تدم ــى بع ــار املبن ــاء واعم بن
ــي اجلبان مثمنا وقوف  نتيجة العمل األرهاب

ــرادة في  ــع اهالي الك ــادي م ــس االقتص اجملل
ــم اعقبتها كلمة  ــذه الفاجعة الكبيرة .ث ه
ــا  ــي القاه ــي الت ــاد العراق ــس االقتص اجملل
ــعودي البغدادي رئيس  ــيد ابراهيم املس الس
ــال بعد ان ترحم  ــس االقتصادي حيث ق اجملل
ــر االرهابي  ــا التفجي ــهداء وضحاي ــى ش عل
ــي اليوم في حتدٍ  ــهداء العراق ، نلتق وكل ش
ــن لكي  ــداء الوط ــاب ولكل أع ــد لألره جدي
نثبت للعالم أجمع أن الروح الوثابة والتواقة 
ــر وتبني وهكذا  ــر دائماً ماتنتصر وتعم للخي
ــن جديد بعد كل  ــم العراقيون ينهضون م ه
فاجعة ، فيلملموا جراحهم ويعبرون عليها 
ــد  نحو فجر غد جديد مفعم باألمل . وجتس
ــس االقتصادي  ــالق اجملل ــالل اط ــك من خ ذل
ــدأت بتكفل  ــراق) التي ب ــادرة الوفاء للع (ملب
وارسال وعالج اجلرحى خارج العراق ثم تكرمي 
ــروع بتاهيل واعادة  عوائل الشهداء ثم الش
ــذي يعتبر  ــنتر ، وال ــار مجمع الهادي س اعم
ــي منطقة الكرادة  احد الصروح التجارية ف
ــاء الزكية  ــقطت فيه الدم ــل ، والذي س داخ

ــا واخواننا مابني  ــرة للعديد من ابنائن الطاه
ــور مهدي  ــم القى الدكت ــهيد وجريح .. ث ش
ــبة ، حيثُ قال  ــذه املناس ــالق كلمته به الع
ــهداء التي  ــتذكر اليوم دماء الش (ونحنُ نس

ــق العراق  ــرادة وكل مناط ــقطت في الك س
ــذي دُمر  ــوم هذا املبنى ال ــرى نفتتح الي األخ
ــان ، واذ كانت  ــل األرهابي اجلب ــة العم نتيج
ــة مع األرهاب  ــي مواجهة شرس احلكومة ف

الداعشي واألمكانيات املتاحة موضوعة في 
ــرى وتصدى اجمللس  ــة فقد انب خدمة املعرك
ــه جمع من االخيار  االقتصادي العراقي ومع
ــنتر ضمن  ــادي س ــة اله ــار بناي ــادة اعم ألع
ــذا دليل على وحدة  ــادرة الوفاء للعراق وه مب
ابناء شعبنا ووحدة توجهاتهم ومناصرتهم 
ــدر بأعتزاز  ــك نحن نق ــم لبعض لذل بعضه
ــس االقتصادي العراقي  هذه املبادرة من اجملل
ــدر دور اجلهات الداعمة ألجناز هذا العمل  ونق
ــة بغداد  ــدي ألمان ــل البل ــى الوكي ــم الق .ث
ــة أمانة بغداد  ــرمي البخاتي كلم املهندس ك
ــزاً من رموز  ــال ( نفتتح هذا اليوم رم حيثُ ق
ــي  ــتهدفها االرهاب الداعش احلياة التي اس
والذي سقط فيه عشرات الشهداء واجلرحى 
ــريف للمجلس  ــهم والش ، وان التحرك الش
ــادة اعمار  ــادي العراقي ومبادرته ألع االقتص
ــاء للعراق كان  ــذا املبنى ضمن مبادرة الوف ه
ــاون اجلهات  ــت تع ــراً أوجب ــدى كبي ــا ص له
الساندة والداعمة وخاصة امانة بغداد التي 
اشرفت على اعادة الترميم والبناء ، فبوركت 

جهود الشرفاء ممن ساهموا في هذا العمل). 
ــيخ  ــيدة الش ــم القى ممثل املرجعية الرش ث
ــبة قال  ــذه املناس ــي كلمة به ــتار الوائل س
ــع التجاري  ــذا اجملم ــادة بناء ه ــا ( ان اع فيه
ــان وهي  يهدف الى اعادة بناء اجملتمع واالنس
ــداء الدين  ــة موجهة الى اع ــالة ورصاص رس
ــتباحوا دماء املسلمني  واالرهابيني الذين اس
ــهداء التي  ــق ) ثم كلمة عوائل الش بغير ح
ــهداء وهو السيد حازم  القاها والد احد الش
اخملزومي والتي شكر فيها اجمللس االقتصادي 
ــتاذ ابراهيم البغدادي  العراقي ورئيسه االس
ــة من قبل  ــود املبذول ــى اجله ــعودي عل املس
ــن دعموا  ــادي الذي ــس االقتص ــاء اجملل اعض
عوائل الشهداء وقاموا بأعادة اعمار وتاهيل 
ــبقها تكرمي  ــنتر والتي س ــادي س ــة اله بناي
ــى للعالج  ــال اجلرح ــهداء وارس عوائل الش
ــيء فأمنا  ــذا ان دل على ش ــراق وه ــارج الع خ
ــي والتالحم  ــس الوطني العال ــدل على احل ي
ــداه األخوة في  ــف احلقيقي الذي اب والتعاط
ــى عز وجل ان  ــس االقتصادي داعياً املول اجملل
ــناتهم  ــي ميزان حس ــذا العمل ف يجعل ه
ــاء قصائد من  ــات الق ــت الكلم ــد تخلل .وق
ــتذكرت الشهداء  الشعر الشعبي التي اس
ــوات األمنية  ــني ودور الق ــات العراقي وتضحي
الباسلة واحلشد الشعبي البطل في حتقيق 

النصر على األرهاب واعادة األعمار.

البينة الجديدة / خاص

ــادة افتتاح مبنى  ــادي العراقي قبل ايام حفل اع ــوزراء أقام اجمللس االقتص ــة العامة جمللس ال ــة األمان برعاي
ــي اجلبان في تفجير الكرادة ، حيثُ تكفل اجمللس األقتصادي  ــنتر الذي طالته يد األرهاب الداعش الهادي س
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جمهورية العراق
محافظة بغداد

مديرية بلديات محافظة بغداد
الشعبة / االمالك

لجنة البيع وااليجار الثانية 
العدد : ب / ك ٢٧٢
التاريخ : ٢٠١٨/٥/٢٩

إعــــــالن
تعلن لجنة البيع وااليجار الثانية التابعة ِّـديرية بلديات بغداد عن تأجري (محالت تجارية) 
اِّـوصوفة َّـ ادناه ِّـدة (ثالث سنوات) العائدة اُّـ مديرية بلدية (اللطيفية) وفق القانون 
٢١ لسنة ٢٠١٣ فعلى الراغبني باالشرتاك باِّـزايدة العلنية مراجعة البلدية اعاله خالل 
التالي لنشر االعالن َّـ الصحف اِّـحلية  اليوم  البالغة (٣٠) يوماً تبدأ من  مدة االعالن 
ويتحمل من  اِّـقدرة  القيمة  من  البالغة (٥٠٪)  القانونية  التأمينات  معهم  مستصحبني 
ترسو عليه اِّـزايدة االجور واِّـصاريف اِّـرتتبة على ذلك وستجري اِّـزايدة العلنية َّـ تمام 
الساعة (١٠) صباحاً من اليوم بعد االخري ِّـدة االعالن َّـ ديوان البلدية وعلى اِّـشرتكني 
َّـ اِّـزايدة العلنية جلب هوية االحوال اِّـدنية وبطاقة السكن والبطاقة التموينية (اصل 

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

مدير بلديات محافظة بغداد

جمهورية العراق
محافظة بغداد

مديرية بلديات محافظة بغداد
الشعبة / االمالك

لجنة البيع وااليجار الثانية
العدد : ب / ك / ٣٢٥
التأريخ: ٢٠١٨/٧/٤

إعــــــــــــالن
تعلن لجنة البيع وااليجار الثانية التابعة ِّـديرية بلديات 
(ثالث  ِّـدة  ادناه  اِّـوصوف َّـ  (اِّـقهى)  تأجري  بغداد عن 
وفق  (اللطيفية)  بلدية  مديرية  اُّـ  العائدة  سنوات) 
االشرتاك  الراغبني  فعلى   ٢٠١٣ لسنة   ٢١ القانون 
مدة  خالل  اعاله  البلدية  مراجعة  العلنية  باِّـزايدة 
لنشر  التالي  اليوم  من  تبدأ  يوما   (٣٠) البالغة  االعالن 
االعالن َّـ الصحف اِّـحلية مستصحبني معهم التأمينات 
القانونية البالغة (٥٠٪) من القيمة اِّـقدرة ويتحمل من 
ترسو عليه اِّـزايدة االجور واِّـصاريف اِّـرتتبة على ذلك 
وستجري اِّـزايدة العلنية َّـ تمام الساعة (١٠) صباحاً 
من اليوم بعد االخري ِّـدة االعالن َّـ ديوان البلدية وعلى 
اِّـشرتكني َّـ اِّـزايدة العلنية جلب هوية االحوال اِّـدنية 

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

 

نوع الملك  ت
 وموقعه

رقم 
 الملك

المساحة 
 بدل التقدير السنوي ٢م

محل تجاري/  ١
 ٥٠٠,٠٠٠ ١٠ ١/٢ حي السالم

 خمسمائة الف دينار

محل تجاري/  ٢
 ٥٠٠,٠٠٠ ١٠ ١/٧ حي السالم

 خمسمائة الف دينار

محل تجاري/  ٣
 ٥٠٠,٠٠٠ ١٠ ١/٨ السالمحي 

 خمسمائة الف دينار

محل تجاري/  ٤
 ١٠ ٢/٤٩ حي السالم

٥٧٥,٠٠٠ 
خمسمائة وخمسة 
 وسبعون الف دينار

محل تجاري/  ٥
 ١٠ ٢/٥٠ حي السالم

٥٧٥,٠٠٠ 
خمسمائة وخمسة 
 وسبعون الف دينار

محل تجاري/  ٦
 ١٠ ٢/٥١ حي السالم

٧٥٠,٠٠٠ 
سبعمائة وخمسون 

 الف دينار

تجاري/ محل  ٧
 ١٠ ٢/٥٢ حي السالم

٥٥٠,٠٠٠ 
خمسمائة وخمسون 

 الف دينار

محل تجاري/  ٨
 ١٠ ٢/٥٣ حي السالم

٥٥٠,٠٠٠ 
خمسمائة وخمسون 

 الف دينار

 

 

 

 
 

إعــــــالن
ــروم فيه  ــني لفته) طلبا ي ــد الحس ــي (محمد عب ــدم اِّـدع ق
ــى من لديه  ــن ) اُّـ (يحيى) فعل ــم ابنه) من (زي ــل (اس تبدي
ــة خالل مدة  ــة هذه اِّـديري ــى الدعوى مراجع ــرتاض عل اع
ــر يوماً) وبعكسه سوف ينظر بالدعوى  أقصاها (خمسة عش
وفق احكام اِّـادة (٢٢) من قانون البطاقة الوطنية رقم (٣) 

لسنة ٢٠١٦.
اللواء 

ميثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام /وكالة

٢٠١٨/٧/٢٦

إعــــــالن

ــن غضبان نعيس)  ــيد (حس بناًء على الطلب اِّـقدم من الس
ــوي)  الذي يطلب فيه تبديل (لقبه) من (العطبي) إُّـ (اِّـوس
ــذه اِّـديرية خالل مدة  ــه اعرتاض مراجعة ه فعلى من لدي
أقصاها خمسة عشر يوماً وبعكسه سوف تنظر هذه اِّـديرية 
َّـ الطلب وفق أحكام ٢٢ من القانون البطاقة الوطنية رقم 

٣ لسنة ٢٠١٦.
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير األحوال اِّـدنية والجوازات واإلقامة العامة

رئاسة محكمة استئناف البصـــرة االتحادية
محكمة األحوال الشخصية َّـ اِّـعقل

الـعـــدد : ٣٦٢٧ / ش / ٢٠١٨
التاريخ: ٢ / ٨ / ٢٠١٨

إعــــــالن
إُّـ اِّـدعى عليه (محمد طعمة الزم)

ــرعية اِّـرقمة أعاله لدى  ــني) الدعوى الش أقامت اِّـدعية (كاثرين علي عبد الحس
ــب شرح  هذه اِّـحكمة تطالبك فيها (بالتفريق للهجر) وِّـجهولية محل إقامتك حس
ــاط وتأييد اِّـجلس البلدي ِّـنطقة (العطريية  ــرطة الرب القائم بالتبليغ َّـ مركز ش
ــررت اِّـحكمة تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني  اِّـؤرخ ٢٠١٨/٧/١٥) لذا ق
ــة بحقك غيابياً  ــوف يتم إجراء اِّـرافع ــميتني وَّـ حالة عدم حضورك فإنه س رس
ــعة  ــاعة التاس ــق القانون علماً أن موعد اِّـرافعة يصادف ٢٠١٨/٨/٢٨ الس وف

صباحاً. 
القاضي شاكر محمود حمو

إعـــــــــــالن 
بناًء على الدعوى اِّـقامة من قبل اِّـدعي (صالح ذياب جحت) 
ــي) اُّـ (اِّـوُّـ) فعلى  ــذي يطلب (تبديل لقب) من (الرفيع ال
ــن لديه اعرتاض مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة أقصاها  م
ــوف تنظر هذه اِّـديرية َّـ الدعوى  ــه س (١٥) يوماً وبعكس
وفق أحكام اِّـادة (٢٢) من قانون البطاقة الوطنية رقم (٣) 

لسنة (٢٠١٦).
اللواء

هيثم فاضل عباس
مدير األحوال اِّـدنية والجوازات واإلقامة العامة / وكالة

إعـــــــــــالن 
ــي (مكطوف ذياب  ــوى اِّـقامة من قبل اِّـدع ــاًء على الدع بن
ــت) الذي يطلب (تبديل لقب) من (الرفيعي) اُّـ (اِّـوُّـ)  جح
ــذه اِّـديرية خالل مدة  ــه اعرتاض مراجعة ه فعلى من لدي
ــوف تنظر هذه اِّـديرية َّـ  ــه س أقصاها (١٥) يوماً وبعكس
ــوى وفق احكام اِّـادة (٢٢) من قانون البطاقة الوطنية  الدع

رقم (٣) لسنة (٢٠١٦).
اللواء

هيثم فاضل عباس
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة / وكالة

إعـــــــــــالن 
ــيد خمخيم  ــوى اِّـقامة من قبل اِّـدعي (رش ــاًء على الدع بن
ــن (الرفيعي) اُّـ  ــب) م ــب (تبديل لق ــذي يطل ــوش) ال دهم
ــة هذه اِّـديرية  ــن لديه اعرتاض مراجع ــدي) فعلى م (الزبي
ــوف تنظر هذه  ــه س ــدة أقصاها (١٥) يوماً وبعكس خالل م
ــن قانون  ــادة (٢٢) م ــق أحكام اِّـ ــوى وف ــة َّـ الدع اِّـديري

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

هيثم فاضل عباس
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة / وكالة

إعـــــــــــالن 
بناًء على الدعوى اِّـقامة من قبل اِّـدعي (عكار لفته عبدعلي) 
الذي يطلب (تبديل لقب) من (الكيمي) اُّـ (العبودي) فعلى 
ــن لديه اعرتاض مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة أقصاها  م
ــوف تنظر هذه اِّـديرية َّـ الدعوى  ــه س (١٥) يوماً وبعكس
وفق أحكام اِّـادة (٢٢) من قانون البطاقة الوطنية رقم (٣) 

لسنة (٢٠١٦).
اللواء

هيثم فاضل عباس
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة / وكالة

إعـــــــــــالن 
ــرحان ذياب  ــة من قبل اِّـدعي (س ــى الدعوى اِّـقام بناًء عل
ــت) الذي يطلب (تبديل لقب) من (الرفيعي) اُّـ (اِّـوُّـ)  جح
ــذه اِّـديرية خالل مدة  ــه اعرتاض مراجعة ه فعلى من لدي
ــوف تنظر هذه اِّـديرية َّـ  ــه س أقصاها (١٥) يوماً وبعكس
ــوى وفق احكام اِّـادة (٢٢) من قانون البطاقة الوطنية  الدع

رقم (٣) لسنة (٢٠١٦).
اللواء

هيثم فاضل عباس
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة / وكالة

إعـــــــــــالن 
بناًء على الدعوى اِّـقامة من قبل اِّـدعي (سعد ذياب جحت) 
ــي) اُّـ (اِّـوُّـ) فعلى  ــذي يطلب (تبديل لقب) من (الرفيع ال
ــن لديه اعرتاض مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة أقصاها  م
ــوف تنظر هذه اِّـديرية َّـ الدعوى  ــه س (١٥) يوماً وبعكس
وفق احكام اِّـادة (٢٢) من قانون البطاقة الوطنية رقم (٣) 

لسنة (٢٠١٦).
اللواء

هيثم فاضل عباس
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة / وكالة

إعـــــــــــالن 
ــلمان  ــريح س ــاًء على الدعوى اِّـقامة من قبل اِّـدعي (س بن
ــن (حيدرعلي) اُّـ  ــم ابن) م ــي) الذي يطلب (تبديل اس الم
(حيدر) فعلى من لديه اعرتاض مراجعة هذه اِّـديرية خالل 
ــه سوف تنظر هذه اِّـديرية  مدة أقصاها (١٥) يوماً وبعكس
ــون البطاقة  ــادة (٢٢) من قان ــكام اِّـ ــق أح ــوى وف َّـ الدع

الوطنية رقم (٣) لسنة (٢٠١٦).
اللواء

هيثم فاضل عباس
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة / وكالة

إعـــــــــــالن 
ــلمان  ــريح س ــاًء على الدعوى اِّـقامة من قبل اِّـدعي (س بن
المي) الذي يطلب (تبديل اسم اِّـجرد) من (سريح) اُّـ (ليث) 
ــذه اِّـديرية خالل مدة  ــه اعرتاض مراجعة ه فعلى من لدي
ــوف تنظر هذه اِّـديرية َّـ  ــه س اقصاها (١٥) يوماً وبعكس
ــوى وفق أحكام اِّـادة (٢٢) من قانون البطاقة الوطنية  الدع

رقم (٣) لسنة (٢٠١٦).
اللواء

هيثم فاضل عباس
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة / وكالة

ضمان أوسع لالنتشار

إعالناتكم في 



ــة العراقية (آب  ــرة األنواء اجلوي ــجالت دائ ــمه مثبت في س برغم أن اس
اللهاب) إال أن الكثير من العراقيني يتفاءلون به ويحفظون عنه الكثير 
من األشعار والنكات، وأعتقد أن مصدر التفاؤل متأتٍ من املقولة ذائعة 
ــرة األولى  الصيت التي حفظوها عن ظهر قلب، تلك التي تقول (العش
ــل فيها األعناب  ــرة الثانية (تق ــمار بالباب)، والعش من آب حترگ البس
ــيما (البرحي) إال بعد  ــاب) وال تنضج أنواع من التمور ال س ــر األرط وتكث
ــرين من آب حيث تنتهي (طباخات الرطب)، أما العشرة األخيرة،  العش
وهنا بيت القصيد ومربط الفرس، فـ(إنها تفتح من الشتا باب)، وعندها 
يتنفس الناس الصعداء ويشعرون بفسحة األمل بعد أن أمضوا أشهراً 
طويلة من العذاب اليومي املتمثل بارتفاع درجات احلرارة فوق معدالتها 
الطبيعية وسط انقطاع شبه تام للتيار الكهربائي الذي أنفقنا عليه 
طوال السنوات املاضية (٤٦) مليار دوالر ولكنها ذهبت أدراج الرياح وظل 

التيار مجرد (واير) بال كهرباء!!
ــي إلهاب احلماس في  ــردي الكهرباء الفضل الكبير ف ــة، فإن لت ولألمان
ــية التي حرّكت الشارع العراقي  ــباب األساس النفوس وكان أحد األس
ــلمية بدأت  ــوع الغفيرة عن بكرة أبيها في تظاهرات س فخرجت اجلم
ــوازي (طباخات الرطب)  ــع متوز املاضي وهي تتصاعد اآلن بوتيرة لت مطل
ــول عنها املرجعية  ــروعة التي تق ــية املش للمطالبة باحلقوق األساس
ــا في كربالء يوم اجلمعة  ــة العليا في اخلطبة التي ألقاها ممثله الديني
ــيني الشريف السيد أحمد الصافي ما نصه  املاضي في الصحن احلس
ــا تؤخذ، وإن  ــة: ((إن احلقوق ال تعطى وإمن ــمع كل الساس ــاً وليس حرفي
غضب الشارع هو السبيل الوحيد إلعادة احلقوق ألصحابها))، وأعتقد 
ــردات، واللبيب  ــير املف ــاج إلى قاموس لتفس ــة ال يحت أن كالم املرجعي

باإلشارة يفهم!!
يقال -والعهدة على القائل- إن والياً عثمانياً يوم كان العراق حتت احتالل 
ــباب احلر اخلانق فور وصوله إلى العراق،  ــأل عن أس الطربوش التركي، س
ــرخ مبن حوله: «اقطعوا هذا  ــل له إنها أيام ينضج فيها التمر، فص فقي
ــواء».. ولكن كل  ــتقيم وتبرد األج ــن جذوره كي تس ــل واقلعوه م النخي
ــراق أصبحوا في خبر كان  ــنابك خيولهم ثرى الع الغزاة الذين وطأت س
ــا تعانيه هذه األيام من  ــامخة على الرغم مم وظلت النخلة العراقية ش
((مؤامرات)) يشيب لها الرأس ألن هناك من يتمنى من أعماقه أن يصبح 

العراق صحراء جرداء تعوي فيها الذئاب وال أنهار فيها وال أرض سواد!!
ــتد درجات احلرارة لتعبر حاجز اخلمسني درجة مئوية، لكن  وفي آب تش
الشعب املطالِب باحلقوق ال يبالي بأشعة الشمس التي تثقب اليافوخ 
ــلت الطبقة  ــه انتزاعاً بعد أن فش ــرة أن ينتزع حقوق ــرر هذه امل ــه ق ألن
ــق بتضحيات  ــدمي منجزات تلي ــا، في تق ــراف رموزه ــية، باعت السياس
ــى امتداد حقب التاريخ، الدم  ــعب الذي ظل ينزف، عل وكبرياء هذا الش

الطهور دفاعاً عن التراب والسيادة والعيش الكرمي.
إنها ((طباخات الرطب)) يا ساسة البالد، والشعب يهتف بال هوادة يريد 
ــاً وخدمات ويريد أن يعرف أين ذهبت املليارات من الدوالرات، ويريد  حقوق
ــكن اللصوص املرفهون، وملاذا ال يساقون إلى السجون  أن يعرف أين يس
ى من  ــا تبقّ ــل تأمرون بقطع م ــون؟!.. وال أدري ه م ــام القضاء يحاكَ وأم
ــبب التجريف  ــا العراقي املذبوح من الوريد إلى الوريد بس رؤوس نخيلن
ــعب كامل  ــى أداء األمانة وإعطاء الش ــم عازمون عل ــق؟! أم إنك أو احلري

حقوقه املنهوبة؟!
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(السنة الثالثة عشرة) العدد (٣٠٠٢) - األحد - ٥ - آب - ٢٠١٨

أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.
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ــد ٢٠٠٣ وحتى  ــس حكم في البالد ما بع ــكيل أول مجل منذ تش
ــوه ويتمناه من  ــق ما يرج ــي يتطلع إلى حتقي ــذا والعراق يومنا ه
ــروعة من أجل النهوض باحلياة املعيشية  أهداف وطموحات مش
اليومية ونهوض وطنه إلى األمام والشعور بالرفاهية واالطمئنان، 

لكن أمنياته مع األسف لم تتحقق برغم بساطتها.
ــج تكبر كلما  ــل كرة الثل ــاكل اليومية هي مث ــإن املش ــادةً ف وع
ــابك  ــاكل تتعقد وتتش ــفل، ودائماً هي املش تدحرجت نحو األس
كلما تقادم الزمن وكلما ال يوجد هناك من يقوم بحلها بحكمة 
ــجاعة.. حتى بات العراقي يتندر على نفسه بالقول  ومقدرة وش
ــا))، وال  ــنني.. دخيل اهللا حلوه ــكلتنا س ــعبي: ((طالت مش الش
ــكاوى الناس  ــت جيداً لش ــمع وتنص ــل إن احلكومة تس ندري ه
وتظلماتهم وهمومهم اليومية التي باتت تتراكم وتزداد تعقيداً 

كلما مر بها الزمن؟
ــي عندما يتظاهر  والعراق
ــلمي  س ــكل  بش ــوم  الي
ــوم  يق ــه  فإن ــوي  وعف
ــع  م ــجاماً  انس ــك  بذل
ــذي  ال ــروع  املش ــه  حق
ــتور وضمنه  ــه الدس كفل
ــم من ذلك  ــون واأله القان
ــب  أوج ــذي  ال ــرع  الش
ــراض والنصح  حالة االعت
ــاج عندما يكون  واالحتج
ــا  ــذا م ــر، وه ــاك منك هن
ــوق احلديث  ــده منط جسّ
ــن  ــريف: ((م ــوي الش النب
رأى منكم منكراً فليغيره 
ــانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك  ــتطع فبلس بيده، فإن لم يس

أضعف اإلميان)) صدق رسول اهللا..
إن احلكومة وكل أصحاب القرار السياسي مطالبون اليوم بسرعة 
االستجابة ملطالب املتظاهرين في معظم مدننا العراقية، فهذا 
ــق مطالبه ليس  ــاف أن حتق ــن الواجب واإلنص ــعبنا وإن م هو ش
ــا يقول ممثل املرجعية  ــتحقاقات مكفولة، وكم منةً وإمنا هي اس
ــيد أحمد الصافي في خطبة يوم اجلمعة  ــماحة الس الدينية س
ــارع هو  ــوق ال تعطى وإمنا تؤخذ وإن غضب الش ــي ((إن احلق املاض
ــا))، وإن من حق  ــى أصحابه ــوق إل ــد إلعادة احلق ــبيل الوحي الس
ــى حقوقه كاملة غير منقوصة  ــي أن يفرح وأن يحصل عل العراق
وإن احلكومة عليها أن تعمل لزرع الفرحة في النفوس وهذا ليس 
ــتحيل املنال إذا ما توفرت اإلرادة اخمللصة واحلقيقية  صعباً أو مس
خلدمة الشعب، وأكيد إن مثل هذه اخلطوات تسجل في صفحات 
التاريخ وإن الشعب يستذكرها ألنها تصب في مصلحته.. فهل 
ــنبقى نردد  ــتبادر احلكومة إلى تقدمي ما ميكن تقدميه أم إننا س س
ــنني.. دخيل اهللا حلوها))،  ــطوانة ((طالت مشكلتنا س ذات األس

واألمل معقود على اخليرين وهم كثر واحلمد هللا.

هل ستبادر الحكومة 
إُّـ تقديم ما يمكن 

تقديمه أم إننا سنبقى 
نردد ذات األسطوانة 

«طالت مشكلتنا 
سنني.. دخيل اهللا 

حلوها»..

بال مجاملة

*عضو نقابة الصحفيني العراقيني
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كتب / رئيس التحرير التنفيذي 

ــرز  أب ــن  م ــد  واح ــاب  اإلره ــة  ــاز مكافح جه
ــة العراقية التي  ــكيالت األمنية القتالي التش
ــي كل املعارك امللحمية  ــارك ف ر لها أن تش قدّ
ــش اإلرهابي منذ العام ٢٠١٤،  ضد تنظيم داع
ــود)  ــب (عرين األس ــتحق لق ــك يس ــو بذل وه
وستبقى بطوالته حاضرة في سجالت الشرف 
ــزول مهما  ــعب والوطن، ولن ت ــاً عن الش دفاع
تقادم الزمن.. ولعل ما مييز هذا اجلهاز املستوى 
ــليح والتجهيز  ــب والتس ــي التدري ــي ف الراق
ــة العالية، واألهم أن  والروح املعنوية واجلهوزي
اجلهاز في تركيبته ميثل كل املكونات العراقية 
ويذوب في بوتقته الكل ويهتف اجلميع بصوت 

جهوري: عاش العراق.. نحن العراق.لقد أتيحت 
ــي فرصة لقاء رئيس جهاز مكافحة اإلرهاب  ل
ــغاتي  ــن الدكتور طالب ش ــق األول الرك الفري
الكناني، مع ثلة من الزمالء الصحفيني، خالل 
ــني، حيث أبهرنا  ــنتني تقريباً وملرت أكثر من س
ــكرية وإجادته أكثر  ــة والعس بثقافته العام
ــه الصائبة وأفكاره النيرة  من (٥) لغات ونظرت
ــم تعامله  ــه املتطلعة، واأله ــديدة ورؤيت الس
ــع املقاتلني وخبرته امليدانية املتراكمة وروح  م
اجلندية املتوثبة في أعماقه، فهو بطل عراقي 
ــى بامتياز، وهو  ــوح الوغ أثبت حضوره في س
ــت ودع عملك  ــة (اعمل بصم ــب مقول صاح
ــق كل عراقي أن  ــن ح ــك).. وبذا م ــم عن يتكل

يفخر بهذا الطراز من الرجال.

ــها الزميل (عبد  ــرة حترير (البينة اجلديدة)، وعلى رأس تعزي أس
ــذي عبد الزهرة  ــس التحرير التنفي ــار)، الزميل رئي ــاب جب الوه
ــني)  البياتي بوفاة املغفور له ابن عمه (احلاج كاظم جالّب حس
الذي توفي يوم اخلميس املاضي ٢٠١٨/٨/٢ إثر جلطة قلبية، وهو 
ــعد وعم املهندس أثير  والد كل من الدكتور جواد واملهندس س
ــار. وقد أقيم مجلس  ــني وعلي وذو الفق وأحمد واملهندس حس
ــدر قطاع /٢ مقابل إعدادية  ــة على روحه في مدينة الص الفاحت

قتيبة.. إنا هللا وإنا إليه راجعون.
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ــة من  ــراح األحب ــرة أف ــط غم وس
ــل واألقارب واحملبني واألصدقاء،  األه
ــمعته الثانية  وني) ش أطفأ (حسّ
من عمره املديد، متمنني له وألبويه 
ولعائلته السعادة الدائمة والعمر 

املديد.
جدته (أم أحمد)

لفيف من املرضى يرفعون األكف 
إلى اهللا بأن يبارك جهود (الدكتور 
ــر) اختصاص  ــح داغ ــم فال قاس
ــدد  الغ ــراض  وأم األورام  ــالج  ع
واملعاجلة الشعاعية، 
لتعامله اإلنساني 
مرضاه  مع  الرائع 
ــخيص  تش و
احلاالت بكل دقة 
مهارة  ــس  تعك

ــذه  ــة له ــة.. فتحي ــدرة فائق وق
ــدد  القامة الطبية العراقية وس
ــاه ذخراً  ــاه وأدامه وأبق اهللا خط

وسنداً للناس.
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بغداد / البينة الجديدة
ــبكة االعالم  ــارك رئيس ش ش
ــو الهيل،  ــي، مجاهد أب العراق
اخلميس املاضي، في استقبال 
ونصب متثال مؤسس جمهورية 
ــهيد عبد  الزعيم الش العراق 
ــم في متنزه الرواد  الكرمي قاس
وسط شبكة اإلعالم العراقي 
ــلمته الشبكة من  بعد أن تس

النحات إيهاب أحمد.
ــه «متهيداً  ــو الهيل إن ــال أب وق
ــم في  ــاحة الزعي ــاح س الفتت
ــتقبلت  اس ــرواد،  ال ــة  حديق

ــي  العراق ــالم  االع ــبكة  ش
ــم  للزعي ــزي  البرون ــب  النص
ــم  ــد الكرمي قاس ــي عب العراق
ــركة املتبرعة بانشاء  من الش
ــبكة  ــر أن ش ــة». يذك احلديق
ــاون  بالتع ــي،  العراق ــالم  اإلع
ــم للتنمية،  ــة قل ــع منظم م
ــاء حديقة الزعيم  تقوم بإنش
ــذي مت فيه  ــي نفس املكان ال ف
ــة  ــى اإلذاع ــي مبن ــه ف اغتيال
ــزن  ــام ١٩٦٣، وي ــون ع والتلفزي
ــال ٦٠٠ كغم فيما يبلغ  التمث

ارتفاعه ٢٥٠ سنتميتراً.

بغداد / البينة الجديدة
ــد مجلس محافظة بغداد، أمس  أك
ــدم بناية  ــدم علمه به ــبت، ع الس
”ثانوية العقيدة“ التراثية في وسط 
ــيرا إلى أنه سينظر  العاصمة، مش
باالمر اليوم األحد. وقال رئيس جلنة 
االعالم باجمللس رعد جبار اخلميسي، 
ــس احملافظة ليس لديه اي  إن ”مجل
ــح املوافقة  ــبق او قد من ــم مس عل
ــة العقيدة  ــة ثانوي ــدم بناي على ه
العاصمة  ــط  التراثية وس ــات  للبن

بغداد“.واضاف اخلميسي ان ”اجمللس 
ــر“، مبينا  ــوم حقيقة االم ينظر الي
ــديد جدا  ــون امانة بغداد ش أن ”قان
ــدم او ترميم  ــأن اتخاذ قرارات ه بش
ــار  االبنية التاريخية والتراثية“. يش
إلى أن ثانوية العقيدة للبنات تعتبر 
ــدم املدارس في  ــدة من اعرق واق واح
ــتها  ــة بغداد حيث أسس العاصم
ــك وكانت  ــة الالتني الكاثولي طائف
ــك  (املل ــن  ــة م ــة هدي املدرس أرض 

فيصل األول).

بغداد / البينة الجديدة
ــي األول  ـــ(٣٠٠٠) ف ــدور عددها ال ــبة ص ملناس
ــة اجلديدة) املزيد  ــي، تلقت (البين من آب احلال
ــي والتبريكات أكد خاللها  من برقيات التهان
ــة  ــم لـ(البين ــم وأمنياته ــلوها دعواته مرس
ــا بالتقدم  ــني فيه ــع العامل ــدة) وجلمي اجلدي
ــى طريق صحافة عراقية رصينة  والنجاح عل
ــة عن احلقيقة  ــة للرأي العام ومدافع وصانع

ومعبرة عن تطلعات الشعب.. 
* نقابة الصحفيني العراقيني *

ــن الزميل مؤيد  ــورة هذه التهاني كانت م باك
الالمي نقيب الصحفيني العراقيني الذي أبدى 
ــبة صدور العدد (٣٠٠٠) وتقدميه  سروره مبناس
ــدة البينة  ــي جري ــع الزمالء ف ــي جلمي التهان
ــهم الزميل رئيس التحرير  اجلديدة وعلى رأس

((عبد الوهاب جبار)).
* الشرق تهنئ *

وهنأ الزميل عبد الرسول زيارة األسدي رئيس 

ــرق للصحافة واإلعالم صدور  ــة الش مؤسس
العدد (٣٠٠٠) من ((البينة اجلديدة)) متمنياً لها 
التألق واإلبداع نحو صحافة حرة ومستقلة.

* تهنئة *
ــبة صدور العدد (٣٠٠٠) تلقت ((البينة  ومبناس
ــالة تهنئة من األستاذ املساعد  اجلديدة)) رس

ــور طالب هاتف طه  ــر القضائي الدكت واخلبي
الطائي أثنى فيها على األداء املهني الصحفي 
الرائع للجريدة التي أصبحت جريدة الشعب 
بامتياز وصوت املظلومني حيثما كانوا. وأشاد 
ــا القضايا  ــي وتناوله ــا املهن ــك بخطه كذل

اليومية بدقة واحتراف.
* امير قبيلة بني عجيل *

ــران الزنبور  ــى عم ــيخ صالح عيس وهنأ الش
ــي عجيل في العراق  ــي أمير قبيلة بن العجيل
ــل التهاني القلبية الى  والوطن العربي بأجم
ــة اجلديدة) وعلى  ــرة حترير صحيفة (البين أس
ــاب جبار   ــتاذ عبد الوه ــل األس ــها الزمي رأس
ــن أعدادها  ــبة بلوغها األلف الثالث م مبناس

وهي شامخة وصرح صحفي عراقي أصيل.
* متقاعدون يهنئون *

ــالتي تهنئة من  ــت (البينة اجلديدة) رس وتلق
ــدرس متقاعد)  ــو جابر (م ــن هما أب متقاعدي

وعباس عبد عنتاكي.
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