
ــعد  ــالف دولة القانون س ــو ائت اكد عض
ــالف نوري املالكي  ــي ان زعيم االئت املطلب
ــح قوي لرئاسة الوزراء في احلكومة    مرش
اجلديدة وميتلك حظوظا كبيرة باحلصول 
ــى حصوله على  ــيرا ال على املنصب مش
ــع  ــن جمي ــيني م ــركاء سياس ــم ش دع
ــالل املرحلة  ــي املنصب خ ــراف لتول االط
ــوى  الق ان  ــي  املطلب ــاف  واض ــة  املقبل
ــالف دولة  ــي حاورها ائت ــية الت السياس
القانون ل اتضع خطوطا حمر على تولي 
املالكي رئاسة الوزراء بل ان بعض الكتل 

تدعم هذا التوجه .
ــاد  ــف االحت ــة كش ــد ذي صل ــى صعي عل
الوطني الكردستاني ( حزب طالباني) عن 
مرشحه املقبل ملنصب رئيس جمهورية 
العراق خلفا لفؤاد معصوم الذي يشغل 
املنصب حاليا ونقل موقع االحتاد الوطني 
ــتان عزت  ــان اقليم كردس ــن عضو برمل ع
ــيح محمد صابر  ــه انه مت ترش ــر قول صاب
ــزي لالحتاد  ــس املرك ــن اجملل ــماعيل م اس
ــمي ملنصب رئيس  ــكل رس الوطني وبش

ــهر  ــراق بتاريخ ٢٧ من ش ــة الع جمهوري
ــابق  ايار املاضي في وقت اكد النائب الس
ــدم امكانية  ــر ع ــد جعف ــم محم جاس
اعالن الكابينة الوزارية قبل تشرين االول 
بسبب االزمة السياسية مبينا ان اختيار 
رئيس احلكومة املقبل سيكون املعضلة 
ــر  ــف االكب ــكيل التحال ــي تش ــرز ف االب
ــد والفرز  ــة الع ــر ان عملي ــاف جعف واض
ــل لغاية  ــم تكتم ــات ل ــج االنتخاب لنتائ
ــيتم الطعن  ــي حال اكتمالها س االن وف
فيها والنظر بالنتائج من قبل املفوضية 
ــى احملكمة  ــن ال ــماء الفائزي ــل اس لترس
ــماء اي ان  االحتادية للمصادقة على االس

العملية تستغرق اكثر من شهر كامل .
ــادر  ــرت مص ــا ذك ــورات ايض ــي التط وف
ــح رئاسة  صحفية ان االتفاق على مرش
ــم لغاية االن  ــم يحس ــان اجلديد ل البرمل
ــب جدا  ــى ان االمر صع ــارت ال ــا اش فيم
ــرف يطمح الى   ــبب وجود اكثر من ط بس
املنصب وان بعض القوى السنية تسعى 
ــدة للظفر مبنصب رئيس البرملان من  جاه
ــح فالح  ــو حتالف الفت ــه اكد عض جانب
ــات اجلارية بني  ــس ان املباحث اخلزعلي ام

ــز حول املناصب والتحالفات  الكتل تترك
ــا ان  ــة مبين ــة املقبل ــكيل احلكوم لتش
ــاب نحو  ــب بالذه ــل الترغ ــع الكت جمي
جبهة املعارضة وامنا يدور اليوم عبارة عن 

تفاهمات ليس اال .
ــه اكد  ــة كعادت ــفة صريح ــي مكاش وف
ــن العلوي ان  ــي حس ــب والسياس الكات
ــرز اليدوي وتاخر  ــادة العد والف عملية اع
اعالن النتائج يقف وراءها سليم اجلبوري 
ــى ان العملية تتم برضا ومبباركة  الفتا ال
ــة  ــوي ان لعب ــال العل ــوزراء وق ــس ال رئي

ــر باالنتخابات واللجوء للعد والفرز  التزوي
اليدوي لعبة سياسية قذرة الهدف منها 
ــج واضاعة هيبة النظام  التالعب بالنتائ

الدميقراطي .
ــر الزراعة  ــد وكيل وزي ــب اخر اك من جان
ــاحات  ــس ان املس ــي ام ــدي القيس مه
املزروعة في البالد انخفضت الى النصف 
ــبب موجة  ــي بس ــام املاض ــة بالع مقارن
ــوب نهري دجلة  اجلفاف وانخفاض منس
ــي اذا اردنا مقارنة  ــال القيس والفرات وق
ــاحات املزروعة لهذا العام مع الذي  املس

ــبقه فان حجم الضرر يبلغ (٥٠٪) وقد  س
ــض اخلضار  ــة املائية بع ــتثنت اخلط اس
ــبب عدم وجود مياه كافية لتغطية  بس
ــوزارة حظر  ــة واعلنت ال ــة الصيفي اخلط
ــة الرز والذرة وبعض احملاصيل االخرى  زراع
ــيؤثر  ــديد كما س ــاف الش ــبب اجلف بس
ــبب  ــروة احليوانية بس ــى الث ــاف عل اجلف
نفوق جواميس تعيش في االهوار نتيجة 
ــك  ذل كل  ان  ــه  ل ــف  ومايؤس ــش  العط
ــغل فيه  ــت الذي ينش ــل في الوق يحص
ــي  ــتنا  بصراعاتهم على الكراس ساس

واملناصب .
ــادت مصادر  ــة اف ــورات االمني ــي التط وف
ــورية  ــوات س ــان ق ب ــورية  ــة س صحفي
ــف دير  ــراء ري ــررت صح ــة ح الدميقراطي
ــريط احلدودي بني سوريا  الزور وتامني الش
ــر خبرية ان القوات  ــراق وذكرت تقاري والع
ــاور  ــالث مح ــن ث ــا م ــت بحملته انطلق
ــر الزور من دنس داعش  لتحرير صحراء دي
ــوريا  ــريط احلدودي بني س ــة ان الش مبين
ــراق مت تامينه بالكامل من االرهابيني  والع
ــة عصائب اهل  ــن جانبها حذرت حرك م
ــاع سياسية الخراج  احلق من وجود مس
قوات احلشد الشعبي من الدجيل واعادة 
تنظيم داعش االجرامي الى تلك املنطقة 
مشيرة الى وجود طرف يحاول ان يستثمر 
ــائري ويوجهه نحو احلشد  اخلالف العش
ــم احلركة  ــعبي وقال املتحدث باس الش
ــي ان ماحدث في الدجيل  محمود الربيع
ــائري داخل عشيرة اخلزرج  هو خالف عش
ــرطة واخيه  ــادة الش ــد ق ــل اح ــا قت كم
ــى اختطاف اثنني من  ــل ايام اضافة ال قب

مشايخ العشيرة املذكورة وقتلهما 

بغداد /  
دعا مصرف الرافدين موظفي دوائر الدولة واملتقاعدين الى عدم التعاون 
بغداد  في  املنتشرة  االهلية  واملؤسسات  التجارية  املراكز  بعض  مع 
واحملافظات والتي تدعي قيامها مبنح السلف الشخصية بالتنسيق 
مع املصرف . وقال املكتب االعالمي للمصرف في بيان تلقت ( البينة 
التجارية واملؤسسات  املراكز  ان هناك بعض   ، ) نسخة منه  اجلديدة 
التواصل االجتماعي بني احلني  واجلمعيات االهلية تنشر على مواقع 
للموظفني  السلف  منح  معامالت  بترويج  قيامها  عن  اخبارا  واالخر 
البيان  وطالب   . معينة  مبالغ  لقاء  الرافدين  مصرف  من  واملتقاعدين 
منح  وان  اجلهات  هذه  مع  التعاون  عدم  الى  واملتقاعدين  املوظفني 
البالد  في  املنتشرة  املصرف  فروع  طريق  عن  حصرا  يكون  السلف 
الى  وصوال  قانونية  إلجراءات  تخضع  وهي  الكترونيا  عليها  والتقدمي 

استكمال منحها للموظف او املتقاعد املستحق.

bËiÏ»í€@ıbiäËÿ€a@7œÏm@…Ó�ném¸Î@äíj€aÎ@ıbΩaÎ@ãbÃ€aÎ@¡–‰€a@Ÿ‹n∑@fiÎÖ@Z@ÔiÖ@·◊by@NN@A@w„g@9@á¸Ïœ@âb‡éfl

ÂÌÜ«b‘nΩaÎ@¥–√Ï‡‹€@—‹é€a@|‰fl@Ô«Üm@>€a@ÚÓ‹Á¸a@pbéç˚ΩaÎ@ÚÌâbvn€a@å◊aäΩa@…fl@›flb»n€a@‚Ü»€@Ï«ÜÌ@\ÂÌÜœaä€a^

@Öbj»€a@Ú◊âbj∂@bËvˆbn„@7Ådm@ıaâÎ@—‘ÌÎ@ÎÜÓ€a@Ü»€a@ÚÓ‹‡»€@⁄ä0a@âÏj¶a@Z@Ï‹»€a@NN@Ú∞äï@Ú–ëbÿfl@ø
@kïb‰Ωa@fiÏy@ä£@pbrybjΩaÎ@H@Úôâb»Ωa@I@�i@kÀäÌ@¸@…Ó‡¶aÎ@NN@Ü»i@·é∞@%@ÊbΩ5€a@Úçbˆâ@|ëäfl@Û‹«@÷b–m¸a@NN@bj»ï@@aäflc@È–ïÏi

Ü«b‘n€a@Û‹«@ bœÜ€a@ø@âbj◊@ÒÖb”@Ú€byg@…‰Ω@Öbj»€a@Û‹«@büÏÃô@ÊÏçâbπ@Ú�‰ �ç@ÊÏÓçbÓç@Z@âÜñfl

@÷Ï–‰€bi@ÒÖÜËfl@ÚÓ„aÏÓßa@b‰mÎäqÎ@Ö˝j€a@ø@Ú«ÎâåΩa@ÚœbéΩa@—ñ„@Û‹«@Ï�éÌ@“b–¶a@NN@ÊÏÁ¸@·Ëmb«aäï@ø@b‰nçbçÎ
@›ÓuÜ€a@Âfl@Üíßa@xaäÅ¸@ÚÓçbÓç@ béfl@Âfl@âà§@kˆbñ»€aÎ@NN@÷aä»€a@…fl@bÁÖÎÜy@¥fldm@Ü◊˚m@bÌâÏç

(٢٠) صفحة ــــ السعر ٥٠٠ دينار NO.3003 .              6   . AUG . 2018MONاالثننيالسنة الثالثة عشرة العدد (٣٠٠٣ )               ٦ /  ٨  / ٢٠١٨ جريدة يومية سياسية مستقلة عامة تصدر عن مؤسسة البينة الجديدة 

3
2

3

كتب اِّـحرر السياسي

المالكي مرشح قوي لمنصب رئيس الوزراء .. وحزب طالباني يرشح ( محمد اسماعيل ) لرئاسة العراق .. وإعالن الحكومة بعد ( 3) اشهر

َّـ الهدف

ــا يدور فوق  ــي حاذق وعارف مب اي مراقب سياس
ــة مايتحرك فوق  ــة او حتتها ويقرأ خارط الطاول
ــيني  ــطرجن ويراقب الالعبني السياس رقعة الش
ــي العراقي سيكتشف  ــهد السياس في املش
ــراك الذي  ــاء او صعوبة بان كل احل ــن دون عن م
ــيني هو حراك  ــاء السياس ــدور االن بني الفرق ي
ــي  ــيم الكعكة واحلصص والكراس الجل تقس
واملناصب وهذا مابات يتضح يوما بعد اخر حيث 
ــي نافذ على  يصر كل مكون وكل طرف سياس
ــمية املنصب الذي يريده او يعتقده انه من  تس

ــي احلكومة  حصته ف
ــه  ان ــرى  وي ــة  املقبل
ــه  ب ــدر  واالج ــى  االول
ــتل  تس ــه  الجل وان 
ــمع  ويس ــيوف  الس
ــق  للخيل صهيل يش
ــماء وليس  عنان الس
ــب او لهو هنا   ثمة لع
ــوط  خط ــب  فاملناص
ــوط  خط ــل  ب ــر  حم
ــا  الجله ــة  مقدس
ــث  اجلث ــقط  فلتس

ــول انه ال  ــع دم ومن يق ــول االرض الى جني وتتح
ــي او منصب او موقع تطأه  ــرك االن  لكرس يتح
ــة العراق  ــن وضع مصلح ــل لي اي ــاه فليق قدم
ــن ملاذا  ــة من الزم ــل التفت لبره ــعبه؟ وه وش
ــهر تقريبا  ــذ اكثر من ش ــعب من يتظاهر الش
ــط واجلنوب  ــدن العراق في الوس ــي معظم م ف
وبغداد؟ وهل سيتنازل الساسة عن مصاحلهم 
ــياته؟ ام ان  ــعب واساس ــح الش ــل مصال الج
ــعب رب يرعاه ويدبر له االشياء ؟.. واتوسل  للش
اليكم واقبل جباهكم أن ال تغالطوا انفسكم 

واعترفوا بأن الكراسي هي مشكلتكم .. 

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

*عبد الوهاب جبار

اتوسل اليكم
 واقبل جباهكم ان 
ال تغالطوا انفسكم 
واعرتفوا بأن الكراسي 
هي مشكلتكم

@NN@·ÿé–„a@aÏ�€bÃm@¸
@@·ÿn‹ÿífl@Ôçaäÿ€a

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

أسسها الراحل   رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

َّـ ٩ / ١١/ ٢٠٠٥ 
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  بغداد / 
وقع األردن والعراق اتفاقية تعاون عسكري أمني بهدف 
ــال حماية احلدود،  ــات في مج ــادل اخلبرات واملعلوم تب
وتطوير القدرات االستخباراتية، والتمارين العسكرية 
ــمي للقوات املسلحة  املشتركة.وحسب املوقع الرس
ــتركة  ــتقبل رئيس هيئة األركان املش األردنية فقد اس
ــي مكتبه  ــم فريحات، ف ــد احللي ــود عب ــي محم األردن
ــاع العراقي  ــد، وزير الدف ــة، امس األح ــادة العام بالقي
ــث  ــق له.وبح ــد املراف ــي والوف ــود احليال ــان محم عرف
ــبل  ــترك وس ــيق املش ــان أوجه التعاون والتنس اجلانب

ــني البلدي.كما جرى  ــز عالقات التعاون الثنائي ب تعزي
ــفيرة العراقية في  ــى هامش الزيارة، بحضور الس عل
ــكري أمني تهدف  ــع اتفاقية تعاون عس عمان، توقي
ــال حماية  ــات في مج ــرات واملعلوم ــادل اخلب ــى تب إل
ــتخباراتية، والتمارين  ــدرات االس احلدود، وتطوير الق
العسكرية املشتركة، والبحث وتطوير التكنولوجيا، 
ــة، والتدريب  ــكاله اخملتلف ــاب بأش ــة اإلره ومكافح
ــتركة وتعزيز القدرات  ــر وإقامة الدورات املش والتطوي
ــن اجلانب األردني  ــر توقيع االتفاقية م امليداني.وحض

ــتركة  ــة األركان املش ــاعدي رئيس هيئ ــدد من مس وكبار ضباط القوات املسلحة واألجهزة األمنية.وعلى ع

ــة، امس االحد،  ــة اصدرت وزارة اخلارجي صعيد ذي صل
تصريحا بخصوص توقيع اتفاقية التعاون العسكري 
ــمي باسم وزارة  واالمني مع االْردن.وقال املتحدث الرس
اخلارجية أحمد محجوب ، إن العراق وقع اليوم اتفاقية 
ــة اململكة  ــع حكوم ــي م ــكري واالمن ــاون العس التع
ــذه االتفاقية الى  ــمية، حيث تهدف ه االردنية الهاش
ــن االمني  ــن على الصعيدي ــاون بني البلدي ــز التع تعزي
ــات واخلبرات في  ــالل تبادل املعلوم ــكري من خ والعس
ــر القدرات  ــى تطوي ــدود اضافة ال ــة احل ــال حماي مج

االستخبارية والتدريبية بهدف مكافحة االرهاب. 

?flcÎ@äÿé«@ÊÎb»m@ÚÓ”b–ma@Êb»”ÏÌ@÷aä»€aÎ@ÊÖâ˛a@NNÖÎÜßa@fib©@ø@pbflÏ‹»ΩaÎ@pa5®a@fiÖbjm@“ÜËi

  بغداد / 
ــس االحد، عدم تداوله  ــى البنك املركزي العراقي، ام نف
ــام ٢٠٠٦.  ــابقة قبل ع ــة ١٠٠ دوالر للطبعات الس لفئ
وقال مدير عام دائرة العمليات املالية وادارة الدين العام 
ــزي يتداول جميع  ــر ان البنك املرك ــود محمد داغ محم
ــابقة  ــن عملة الدوالر وجلميع الطبعات الس الفئات م
حتى قبل عام ٢٠٠٦، نافيا ما تردد من عدم تداوله لفئة 
ــاف داغر ان  ــبق عام ٢٠٠٦.واض ــات تس ١٠٠ دوالر لطبع
البنك ليس عنده حتديد الي فئة او طبعة من الدوالر اال 

ــت مزورة، مبينا ان عدم تداولها من قبل البعض  اذا كان
ــوق  ــب الصيرفة يعود الى الس ــني ومكات ــدى املواطن ل

العراقية وليس للبنك عالقة بذلك.

@Ú˜–€@È€ÎaÜm@‚Ü«@Ô–‰Ì@å◊äΩa@Ÿ‰j€a
RPPV@‚b«@›j”@pb»j�€@â¸ÎÖ@QPP

بغداد / 
ــالف النصر رياض  اكد عضو ائت
ان  ــد،  االح ــس  ام ــي،  التميم
رئيس  ــا  التي اطلقه ــروط  الش
ــيد مقتدى  ــار الصدري الس التي
ــأن احلكومة املقبلة  الصدر بش

ــى حيدر  ــق عل ــها تنطب ورئيس
ــه  حتالف ان  ــداً  مؤك ــادي،  العب
ــة اذا  ــاه املعارض ــيذهب باجت س
ــة  ــادي رئاس ــنم العب ــم يتس ل
ــي  ف ــي  التميم ــال  الوزراء.وق
تصريح متلفز ان ”حتالف النصر 

سيذهب الى جبهة املعارضة ان 
ــنم رئيس الوزراء احلالي  لم يتس
حيدر العبادي رئاسة الوزراء مرة 
ــاء  ــاف ان ”كل اعض اخرى“.واض
ــكون  متمس ــر  النص ــف  حتال
ــة  لرئاس ــحا  مرش ــادي  بالعب

ــن  ــه ع ــريطة تنازل ــوزراء، ش ال
الثانية، وبخالف ذلك  جنسيته 
ــيكون اعضاء النصر ضده“،  س
ــدداً على ضرورة ”تنازل كل  مش
ــياتهم  ــيني عن جنس السياس

املزدوجة“.

بغداد / 
ــعب التابعة  ــق الش ــة حتقي ــت محكم صدق
ــداد الرصافة  ــتئناف بغ ــة محكمة اس لرئاس
ــة اعترافات ٣ متهمني مبقتل عائلة في  االحتادي
ــداد .وقال القاضي  ــة الطالبية في   بغ منطق
ــتار بيرقدار املتحدث الرسمي جمللس  عبد الس
ــرف  ــني اعت ــد املتهم ــى ان  اح ــاء االعل القض
ــخاص من عائلة  ــه اجلرمية بقتل ٦ اش بارتكاب

ــني االخرين واحدة بعد الدخول ملنزلهم وسرقة مبالغ مالية.  ــمي ان  املتهم ــد املتحدث الرس واك

ــالح  ــر على اعطاء الس ــم يقتص كان دوره
ــد ارتكاب  ــام باخفائه بع ــر ق ــي واخ للجان
اجلرمية   ،  مبيناً ان  احلادث جنائي وان اجلاني 
ــرقة وانه كان قد  ــب اجلرمية بدافع الس ارتك
ــبقاً.ولفت الى  ــط الرتكاب اجلرمية مس خط
ــوال املتهمني واتخاذ  ان  احملكمة صدقت اق
االجراءات كافة بحقهم وفقاً الحكام املادة 
٤٠٦ من قانون العقوبات بغية احالتهم الى 

احملكمة اخملتصة لينالوا جزاءهم العادل .

Ú€bßa@ÍàÁ@ø@b„âbÓÅ@Úôâb»ΩaÎ@Öbj»€a@Û‹«@’j�‰m@âÜñ€a@¬Îäë@Z@äñ‰€a�bÓˆbö”@·Ëmbœa6«a@’ÌÜñmÎ@ÚÓj€b�€a@ø@Ú‹ˆb«@›n‘∂@¥‡ËnΩa@Û‹«@új‘€a@Z@k»í€a@’Ó‘§
تلقت «البينة اجلديدة» امس مكاملة هاتفية 
من متقاعدين كثر وفي مقدمتهم املتقاعد « 
ــف جوهر» عبروا خاللها عن معاناتهم  يوس
ــوا  ــم يحصل ــبهها ل ــي بس ــتمرة والت املس
ــور عبارة  ــهر لظه ــى رواتبهم منذ (٦) اش عل
(مرفوض) على شريط الراتب لدى مراجعتهم  
ــذ التوزيع « كي كارد» ورغم مراجعتهم  مناف
ــات احلياة  ــد الوطنية واثب ــة التقاع الى هيئ
ــا زاد من معاناتهم  ــكلة لم حتل مم اال ان املش
ــني  ومرتبط ــل  عوائ ــاب  اصح ــم  واغلبه
بالتزامات مالية كدفع بدالت االيجار وغيرها 
ــة .. «البينة  ــة الصعب من متطلبات املعيش
ــؤالء املتقاعدين  ــدة ه ــدة» تضع مناش اجلدي
ــتاذ  ــس الهيئة االس ــام انظار رئي ــزاء ام االع
ــذي نعرف  ــاعدي ال ــد اجلليل الس ــد عب احم

جيدا نخوته جتاه اخوته املتقاعدين.

@@·Ëœbñ„�@ÊÏ»‹�nÌ@ÊÎÜ«b‘nfl

بغداد / 
ــف الوطني  ــد رئيس التحال أك
ــالل لقائه  ــم، خ ــار احلكي عم
وفدا من نواب واعضاء مجلس 
ــس  ام ــار،  االنب ــة  محافظ
ــل اجلميع  ــة حتم ــد، اهمي األح
ــار  ــم املس ــؤولياتهم لدع ملس

الدميقراطي.
وقال مكتبه ، إن رئيس التحالف 
الوطني عمار احلكيم استقبل 
مبكتبه في بغداد وفدا من نواب 
ــة  ــس محافظ ــاء مجل واعض
ــة محافظ االنبار  االنبار برئاس
ــث  وبح ــي  احللبوس ــد  محم

ــع  ــتجدات الوض ــم مس معه
السياسي واوضاع املدينة بعد 
االرهابي. ــش  داع ــن  م اخلالص 
ــى اهمية  ــم عل ــدد احلكي وش
ــؤولياتهم  ملس ــع  اجلمي حتمل 
جتاه املسار الدميقراطي ودعمه 

وتأصيله، 

bËÓ€a@lbÁâ¸a@ÒÖÏ«@Âfl@ÊÜΩa@¥ñ§Î@@@Òâä0a@’üb‰Ωa@âb‡«a@Û‹«@Ü◊˚Ì@·Óÿßa

بغداد / 
اعلن مجلس الوزراء ، امس االحد، عن موافقته 
على فتح قنصلية عامة للجمهورية اللبنانية 
ــرف.وذكر بيان للمجلس ، انه  في النجف االش
ــني ٢٥ و٢٦ من قانون  ــكام املادت ــتنادا ألح “ اس
اخلدمة اخلارجية رقم ٤٥ لسنة ٢٠٠٨ واتفاقية 

ــت املوافقة على  ــا للعالقات القنصلية، مت فين
ــة اللبنانية  ــة للجمهوري ــح قنصلية عامل فت
ــرف“.واضاف البيان انه “ وفق  في النجف االش
للقرار يحتفظ العراق بحقه في فتح قنصلية 
لدى اجلمهورية اللبنانية مستقبال طبقا ملبدأ 

املعاملة باملثل“.

“äë¸a@—v‰€a@ø@ÚÓ„b‰j€@ÚÓ‹ñ‰”@|nœ@Û‹«@Ú‘œaÏΩa

واشنطن / وكاالت / 
ــة، إدارة الرئيس األمريكي  ــة امريكي طالبت صحيف
ــارك   ــرة أخرى، وأن تش ــن العراق م ــدم التخلي ع بع
ــة في بغداد  ــة الدميقراطي ــوة في العملي امريكا بق
ــت تريد فعالً أن  ــكيل احلكومة اجلديدة؛ إذا كان وتش
تتجنب عدم االستقرار في العراق.وقالت الصحيفة 

ــاك جيفني ان  ــون م ــال للكاتب األمريكي ش في مق
ــنطن جتاه العراق ركزت بشكل ضيق  ــة واش سياس
ــذه وجهة نظر قاصرة.وأضاف  على جتنب الهزمية، وه
ــغال صانعي  ــة، أن انش ــب الصحيف الكاتب بحس
قدت بني ترامب  السياسة في أمريكا بالقمة التي عُ
ــمالية، وقمة حلف الناتو، أدى إلى  وزعيم كوريا الش

ــات العراقية التي جرت  حتويل االهتمام عن االنتخاب
ــر من مايو املاضي، واجلهود املتواصلة  في الثاني عش
ــة اجلديدة.ويرى  ــكيل احلكوم ــل تش ــن أج ــاك م هن
ــاركة  الكاتب، أن االنتخابات األخيرة متثل فرصة ملش

الواليات املتحدة في تشكيل احلكومة اجلديدة.

ÙäÅa@Òäfl@÷aä»€a@Â«@Ô‹Çn€a@‚Ü»i@k€b�fl@kflaäm@Z@ÚÓÿÌäfla@Ú–Ózï
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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  

البصرة / البينة الجديدة
أعلنت قائممقامية قضاء الفاو ان خفر السواحل الكويتية جتاوزوا على 
ــد اهللا. وقال قائممقام القضاء وليد  ــن عراقيني في مياه خور عب صيادي
ــواحل الكويتية قاموا بالتجاوز على صيادين  ــريفي ان «خفر الس الش
ــكاتهم  ــداهللا، فضالً عن مصادرة مستمس ــني في مياه خور عب عراقي
ــمية». واضاف ان «الكويت حتاول ايصال رسالة الى العراق ان خور  الرس

عبدهللا هي مياه كويتية وال يجوز االبحار به».

بغداد / البينة الجديدة
ــابق  ــب الس ــف النائ كش
ــالم امس االحد  حسن س

ــر أمريكية بإيقاف  عن أوام
ــة  ــات اجلوي ــذ الضرب تنفي
ــع  ــد مجامي ــة ض العراقي

داعش اإلرهابية في سوريا.
ــالم إن ”التحالف  وقال س
ــات  ــادة الوالي ــي بقي الدول

ــر  أم ــة  األمريكي ــدة  املتح
الضربات  ــذ  تنفي ــاف  بإيق
ــد  ض ــة  العراقي ــة  اجلوي
داخل  ــة  اإلرهابي ــع  اجملامي
الفتا  ــورية“،  الس األراضي 
إلى إن ”واشنطن أمرت مبنع 
ــات العراقية  تنفيذ الضرب
ــوريا  ــع س ــدود م ــرب احل ق
ــد ومضافات  ــود قواع لوج
ــا». له ــني  تابع ــني  إلرهابي
ــذ  ــع تنفي ــاف إن ”من وأض
الضربات اجلوية لم يقتصر 
ــوريا فقط بل عدد  على س
ــل البالد  ــن املناطق داخ م
ــوران  وح ــذف  الق ــوادي  ك
ــر أمريكية“، مبينا إن  بأوام
ــات التحالف الدولي  ”ضرب
ــق احلدودية بني  ــي املناط ف
حصلت  ــوريا  وس ــراق  الع
احلشد  قوات  ــتهداف  الس
الشعبي وفسح اجملال أمام 
اإلرهابية للدخول  ــع  اجملام

إلى البالد“.

بغداد / البينة الجديدة
ــتاني علي الفيلي  أكد عضو احلزب الدميقراطي الكردس
امس االحد أنه ال يوجد أي اتفاق بني حزبه واالحتاد الوطني 
الكردستاني على مرشح رئاسة اجلمهورية، فيما اشار 
ــتانية  ــاب مفتوح امام جميع القوى الكردس الى ان الب
ــغل املنصب. ــات اختيار من يش لالنضمام الى مناقش

ــي إن منصب رئيس اجلمهورية هو من حصة  وقال الفيل
ــالف حوله، لكن يجب  ــيء ال خ ــون الكردي وهذا ش املك
على االحزاب الكردية مبا فيها احلزبان الكرديان الفائزان 
ــني، موضحا  ــخص مع ــد االتفاق على ش ــر املقاع باكث
ــزاب الكردية على  ــابق بني االح ــه كان هناك اتفاق س أن
شخصية جالل طالباني، ومن بعده فؤاد معصوم، لكن 
ــخصية  اليوم وحتى اللحظة، ال يوجد اتفاق على أي ش
جديدة بني الطرفني. واضاف الفيلي، اننا في الدميقراطي 
ــتاني ليس لدينا فيتو على اي شخصية لتولي  الكردس
املنصب، لكنه ومبا انه من حصة الشعب الكردي فيجب 
ــزاب املعارضة  ــوح أمام اح ــاب مفت ــاق عليه، والب االتف
لالنضمام الى املناقشات، الفتا الى أن تقسيم املناصب 
ــة يتم وفق  ــة االحتادي ــتان او احلكوم ــم كردس ــي اقلي ف

االستحقاق االنتخابي وليس كما يريد أي حزب.

البينة الجديدة / وكاالت
هاجم نائب رئيس دولة اإلمارات رئيس 
ــوزراء  حاكم دبي محمد بن  مجلس ال
ــد آل مكتوم، السياسيني العرب  راش
ــوء اإلدارة. وقال ابن  متهماً إياهم بس
ــلة تغريدات على  ــد خالل سلس راش
ــع «تويتر» إن  ــمي مبوق ــابه الرس حس

اخلوض الكثير في السياسة في عاملنا 
ــدة  فس ــة للوقت، ومَ ــي مضيع العرب
وأضاف  ــوارد.  للم هلكة  ومَ ــالق،  لألخ
ــعبه فالوطن  «من يريد خلق إجناز لش
ــاهد، إما  هو امليدان، والتاريخ هو الش
ــها  إجنازات عظيمة تتحدث عن نفس
ــة لكلماتها  ــب فارغة ال قيم أو خط

ــا». وتابع «هنالك فائض  وال صفحاته
ــي العالم العربي،  ــيني ف من السياس
ــي اإلداريني». ــص ف ــا هنالك نق بينم
ــدة أخرى «في  ــول في تغري وأردف بالق
ــو من  ــي ه ــي، السياس ــا العرب عاملن
ــر التعليم، ويدير  يدير االقتصاد، ويدي
اإلعالم، ويدير حتى الرياضة»، موضحاً 

ــي احلقيقية هي  أن «وظيفة السياس
ــهيل حياة االقتصادي واألكادميي  تس
ــهيل  ــل األعمال واإلعالمي، وتس ورج
ــات بدل  ــعوب، وحل األزم ــاة الش حي
افتعالها، وبناء املنجزات بدل هدمها.

ــي يعانيها العالم  ــة الت ورأى أن األزم
العربي هي أزمة إدارة وليست موارد».

وضرب حاكم دبي مثالً للصني واليابان 
اللتني ال متلكان موارد طبيعية، ورغم 
ذلك وصلوا إلى مكان راق، بينما هناك 
دول متلك النفط والغاز واملاء والبشر، 
ــوي، وال متلك  ــك مصيرها التنم ال متل
حتى توفير خدمات أساسية كالطرق 

والكهرباء لشعوبها!
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ــس االحد خمس  انضمــام .. وصلت صباح ام
ــراز (ATR) الى  ــدة من ط ــرات مدنية جدي طائ
مطار مهراباد غرب طهران. ومع انضمام هذه 
الطائرات بلغ عدد ماتسلمته شركة اخلطوط 
اجلوية االيرانية (هما) من هذا الطراز ١٣ طائرة 
مت التعاقد عليها مع شركة (ATR) االيطالية.

ــركة اخلطوط  ــذي لش ــر التنفي ــت املدي وكان
اجلوية االيرانية فرزانة شرفبافي قد زارت فرنسا للتوقيع على 

استالم الطائرات املذكورة.
ــهير  ــية ، املمثل الش ــت وزارة اخلارجية الروس سياســة ..  عين
ــية  ــل اجلنس ــذي يحم ــيغال ال ــتيفن س س
ــية، ممثال عن الوزارة في ملف العالقات  الروس
ــت  وقال ــة.  األمريكي ــية-  الروس ــانية  اإلنس
ــتيفن سيغال  اخلارجية في بيان: ”مت تعني س
ــية  وتتمثل  ممثال خاصا لوزارة اخلارجية الروس
املهمة في املساهمة في زيادة تطوير العالقات 

الروسية األمريكية في اجملال اإلنساني.

نيزك .. كشفت قناة فوكس نيوز االمريكية، 
ــقط  أن نيزكا اخترق الغالف اجلوي لالرض وس
بالقرب من قاعدة امريكية في جزيرة غرينالند 
ــن اجليش تكتم على  ــهر املاضي لك منذ الش
ــا. ــفه من قبل وكالة ناس ــر حتى مت كش اخلب

ــاالرض  ــم ب ــزك ارتط ــاة أن “الني ــرت القن وذك
ــرب من قاعدة االنذار  ــوة ٢٫١ كيلو طن بالق بق
ــالح اجلو االمريكي في جزيرة غرينالند على بعد ٤٣  املبكر لس

كيلومترا شمال القاعدة“.
مسريات .. خرجت نساء العاصمة صنعاء في مسيرة حاشدة 
ــارع الدائري تنديدا واستنكارا بجرائم  في ش
التحالف السعودي وأدواته. ورفعن املشاركات 
ــة  اليمني ــة  اجلمهوري ــالم  أع ــيرة  املس ــي  ف
ــعارات احلرية واالستقالل التي تستهجن  وش
ــف  ــا التحال ــي يرتكبه ــذرة الت ــال الق األفع
ــى اختطاف ثمان  ــعودي، حيث أقدم عل الس
نساء من منطقة التحيتا مبحافظة احلديدة.

ــرة ركاب صغيرة في  ــت طائ تحطــم .. حتطم
جبال األلب بسويسرا وذلك بعد ساعات فقط 
ــقوط  ــن أربعة أفراد إثر س ــرة م من مقتل أس
الطائرة الصغيرة التي كانت تقلها في غابة.

ولم تذكر السلطات تفاصيل تُذكر عن احلادث 
الثاني ولكن شركة الطيران احمللية جيه يو-أير 
ــع لسبعة  قالت ِإن إحدى طائراتها التي تتس
ــت. ولم يُعرف  ــة إلى طيارين اثنني حتطم ــر راكبا باإلضاف عش

عدد األشخاص الذين كانوا على منت الطائرة.
ــة، إن عدد طلبات اللجوء  لجــوء .. قالت وزارة اخلارجية األملاني
ــو املنصرم ارتفع  ــى أملانيا في يولي املقدمة إل
بنسبة ١٤٫٧٪، مقارنة بحزيران املاضي.ووفقا 
ــخصاً قد تقدموا  للبيان، فإن ١٥ ألفا و١٩٩ ش
في متوز املاضي بطلبات جلوء إلى دائرة الهجرة 
ــى أن هذا العدد  ــيرا إل واللجوء االحتادية، مش
ــبة ١٤٫٧ ٪ مقارنة بحزيران  يشكل زيادة بنس

املاضي.

بغداد / البينة الجديدة
ــف رئيس ائتالف دولة القانون نوري املالكي امس األحد عن  كش
ــة احلكومة املقبلة،  ــماء مرشحي الكتلة اخلماسية لرئاس اس
ــائرون واحلكمة ودولة القانون إلى  ــا كتل الفتح والنصر وس داعي
استغالل فترة العد والفرز اليدوي اجلارية حاليا لتشكيل الكتلة 
ــي إن ”على كتل الفتح  ــر. وقال املالكي في تصريح صحف االكب
ــتغالل  ــة، فضال عن دولة القانون اس ــائرون واحلكم والنصر وس
ــكيل الكتلة االكبر  ــرة العد والفرز اليدوي اجلارية حاليا لتش فت
ــبة لشغل  ــخصية املناس ــح الش ــنى لتلك الكتل ترش ليتس
ــة الوزراء مع مصادقة احملكمة االحتادية على نتائج  منصب رئاس
االنتخابات ليتم طرحها على الفضاء الوطني حلصول املقبولية 
ــس الوزراء  ــح ملنصب رئي ــاف املالكي انه ”لم يرش ــه“. واض علي
ــت الراهن على ايجاد القاعدة التي يجب ان  وانه يعمل في الوق
ــح». واشار  ــية في اختيار املرش ــتند عليها الكتل السياس تس
ــحني من بينهم هادي  إلى أن ”لدى الكتل اخلمس عدد من املرش
ــة  ــري وفالح الفياض وطارق جنم“، مؤكدا أن ”الفوز برئاس العام
ــل الفضاء  ــح من قب ــدى مقبولية املرش ــوزراء يعتمد على م ال

الوطني وقوة الكتل التي تقدم الدعم له».

البصرة / البينة الجديدة
أكد محافظ البصرة اسعد العيداني امس االحد ان املولدات التي 
ــتخدمة واستهالكها  ــلت منحة من دولة الكويت هي مس أرس
ــكلة الكهرباء في البصرة. وقال  ــود عال جداً وال تدعم مش للوق
في تصريح صحفي «ان املولدات لم تخصص الى البصرة فقط» 
ــرى. واضاف العيداني «اتفقنا مع  وامنا الى بعض احملافظات االخ
ــفى  وزير الكهرباء على تخصيص مولدتني الى الطوارئ ملستش
ــام في حال حصول  ــفى البصرة الع الصدر التعليمي ومستش
مشاكل في الطاقة الكهربائية». وكانت هيئة املنافذ احلدودية 
ــعة الواحدة منها ١٨٧٥  ــت عن وصول ١٧ مولدة كهرباء س اعلن

KV الى البصرة من دون اي كمرك.

بغداد / البينة الجديدة
أعلنت بعثة احلج العراقية امس االحد، عن وفاة حاج من محافظة 
ــة وحاجة من محافظة كركوك في مكة املكرمة. كربالء املقدس
ــن فهد الكناني ان  ــم البعثة حس ــمي باس وقال املتحدث الرس
ــاج عزيز كرمي ابراهيم البالغ من العمر (٧١) عاما من محافظة  احل
ــم محمد البالغة من العمر  ــة واحلاجة امل ابراهي كربالء املقدس
(٥٨) عاما من محافظة كركوك توفيا صباح امس االحد في مكة 
ــي ان ذوي املتوفي طالبوا  ــة قلبية. واضاف الكنان ــة اثر ازم املكرم
ــيرا الى ان ذوي املتوفية  بإرجاع اجلثة لدفنها في ارض الوطن، مش

فضلوا دفنها في مقابر اململكة العربية السعودية.

بغداد/ البينة الجديدة
ــدوث صراع محتدم  ــف القرار امس األحد ح ــع عضو في حتال توق
ــس النواب  ــس مجل ــامة النجيفي ورئي ــه اس ــس حتالف ــني رئي ب
ــة البرملان اجلديد في حال فوز  ــابق سليم اجلبوري على رئاس الس
ــيح  ــيرا إلى أن التحالف اتفق على ترش االخير باالنتخابات، مش
أسامة النجيفي للمنصب. ونقلت صحيفة «العربي اجلديد» عن 
ــيح  ــه، إن حتالف القرار اتفق على ترش ــو في التحالف قول العض
ــامة النجيفي للمنصب، إال أن هذا الترشيح اصطدم برغبات  أس
ــنة في ائتالف الوطنية بقيادة  قوى أخرى، مؤكداً أن ”النواب الس
ــيح سليم اجلبوري لوالية ثانية، في  إياد عالوي، يصرّون على ترش
ــي جتريها مفوضية  ــات العد والفرز اليدوي الت ــال فاز في عملي ح
ــات البرملانية التي جرت  ــق االنتخاب ــات املنتدبة لصنادي االنتخاب
في ايار املاضي. واشار إلى وجود قوى أخرى تسعى جاهدة للظفر 
ــظ األنبار  ــل الذي طرح محاف ــس البرملان كحزب احل ــب رئي مبنص
ــس النواب إال أن  ــة مجل ــي لرئاس «غرب العراق» محمد احللبوس
لقاء «احللبوسي» األخير برئيس ائتالف دولة القانون نوري املالكي 
أضعف حظوظه بشكل كبير. ورجح عضو حتالف القرار أن يكون 
ــه بقوة واجلبوري  الصراع محتدماً بني النجيفي الذي يطرح نفس

في حال فوزه باالنتخابات.
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بغداد / البينة الجديدة
ــذي يحظى بدعم  ــائرون ال بني حتالف س
ــدى الصدر   ــدري مقت ــار الص ــم التي زعي
ــس الوزراء حيدر  ــس االحد أن دعم رئي ام
ــى الوالية الثانية  العبادي للحصول عل
ــحاب من حزب  ــيكون مرهونا باالنس س
الدعوة اإلسالمية. وقال عضو التحالف 
ــتدعم  ــائرون س ــوي إن ”س ــواد املوس ج
ــة ثانية في  ــادي حلصوله على والي العب
ــمي انسحابه  ــكل رس حال إعالنه بش
ــالمية“، الفتا إلى  من حزب الدعوة اإلس

إن ”بقاء العبادي في الدعوة وعدم إعالنه 
االنسحاب سيؤثر سلبيا على حظوظه 
في تشكيل احلكومة املقبلة». وأضاف إن 
”سائرون ستناقش موضوع التحالفات 
السياسية بعد إعالن نتائج االنتخابات 
ــة االحتادية  ــة احملكم ــة ومصادق النيابي
عليها». وكان الناطق باسم زعيم التيار 
الصدري مقتدى الصدر، صالح العبيدي 
ــي هو  ــة الوطن ــار احلكم ــد أن تي ــد أك ق
ــائرون وأطراف أخرى  ــرب لتحالف س األق

في تشكيل احلكومة املقبلة.

الديوانية / البينة الجديدة
ــن الديوانية امس  ــروع دواج ــد مش ناش
األحد رئيس الوزراء حيدر العبادي متابعة 
ــادرة الزراعية  ــروض املب ــل صرف ق وتفعي
ــزي، مبيناً  ــب تعليمات البنك املرك حس
ــروع فإن انتاجه  أنه في حال اكتمال املش
سيغطي أكثر من ٣٠٪ من احتياج العراق 
ــاج الالحم. وجاء في  لبيض املائدة والدج
بيان للمشروع، نناشد رئيس الوزراء بشأن 

ــروض املبادرة  ــرف ق ــل ص ــة وتفعي متابع
الزراعية وحسب تعليمات البنك املركزي 
ــا الطالق املبالغ  ــات اللجنة العلي وموافق
ــاع الزراعي، مبيناً  اخملصصة لدعم القط
ــة فيه البنى  ــروعنا قائم ومكتمل أن مش
ــعة  ــج ويحتاج إلى توس ــة ومنت التحتي
ــف أكثر  ــي وهو يوظ ــاج احملل ــادة االنت لزي
ــدس زراعي وطبيب  ــن ٤٠٠ عامل ومهن م
ــن كافة اجملاالت. وأضاف  بيطري وفنيني م

ــان، أنه في حال اكتمال كافة مراحل  البي
ــني والعاملني  ــيزيد عدد املرب ــروع س املش
ــب  ــن أربعة آالف منتس ــى أكثر م ــه إل في
ــه يغطي أكثر من ٣٠٪ من احتياج  وانتاج
ــاج الالحم،  ــض املائدة والدج ــراق لبي الع
ــبب التأخير في صرف مبالغ  معتبراً أن س
ــرف الزراعي الذي يدخل  القروض هو املص
ــس لها نهاية من  ــتثمر في دوامة لي املس
ــع البيان، أننا  ــات واملعوقات. وتاب املتطلب

ــة العليا  ــة اللجن ــى موافق ــا عل حصلن
ــهر ولدينا فريق من  قبل أكثر من ثالثة أش
املوظفني متفرغ ملتابعة املعامالت ولكن 
ــات واحلجج  ــون املتطلب ــدوى ك ــدون ج ب
ــا، لذلك نهيب  ــا بعد اجنازه ــدد دائم تتج
ــؤولني على  ــس مجلس الوزراء واملس برئي
ــات املعنيهة بصرف القروض  توجيه اجله
ــاريع  ــراع بالنهوض مبش ومتابعتها لالس
ــج منها. ــة املنت ــاع اخلاص وخاص القط

ــدنا  ــبق وان ناش تم البيان بالقول، س وخُ
رئيس الوزراء ولكن مع األسف لم نلتمس 
ــة أو التحقيق  ــراع اإلجاب أي اهتمام بإس
ــبب التأخير الجناز  ــؤولني عن س مع املس
ــف االف من  ــدرب وتوظ ــي ت ــاريع الت املش
ــل وتقلل من  ــباب العاطل عن العم الش
ــتيراد الهائلة وتساعد على  ــب االس نس
النهوض بالكثير من املشاريع التكميلية 

في كافة اجملاالت.
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بغداد / البينة اجلديدة
كشف القيادي في حتالف الفتح حنني القدو امس األحد عن وجود تقارب كبير 
األكبر,  التحالف  لتشكيل  الفتح  وحتالف  والنصر  القانون  دولة  ائتالفي  بني 
إن   ، القدو  النيابية.وقال  للمعارضة  احلكمة  وتيار  سائرون  حتالف  جلوء  مرجحا 
نتائج  وبطيء بسب عدم حسم  السياسية تسير بشكل خجول  ”املباحثات 
والنصر وحتالف  القانون  دولة  ائتالفي  تقارب واضح بني  ان هناك  اال  االنتخابات 

الفتح لتشكيل التحالف األكبر“.
وأضاف ان ”حتالف الفتح لم يعلن حتالفه بشكل رسمي مع ائتالف سائرون وما 
تشكيل  على  التفاهم  مستوى  الى  ترتق  لم  تشاوريه  كانت  لقاءات  من  جرى 

التحالف وهما االن منافسان من اجل تشكيل التحالف األكبر“.
فشلهما  حال  في  املعارضة  الى  وسائرون  احلكمة  تيار  ”جلوء  أن  القدو  ورجح 
رئيس  بزعامة  النصر  ”حتالف  ان  مبينا  الثالثي“،  التحالف  الى  باالنضمام 
الوزراء حيدر العبادي لم يشترط لغاية االن تسمية العبادي رئيسا للحكومة 

املقبلة“.

  بغداد / البينة اجلديدة
اعلنت محافظة بغداد امس االحد رفضها هدم مبنى مدرسة العقيدة، فيما حددت 
خيارات ملالكيها، مبينة ان االيجارات املتراكمة على املدرسة بلغت ٩٠٠ مليون دينار.
ــاض ان احملافظة ترفض هدم مبنى  ــس محافظة بغداد رياض العض ــال رئيس مجل وق
ــدا انه ال ميكن    ــا وتاريخيا عراقيا، مؤك ــاره مبنى تراثيا وقدمي ــة العقيدة باعتب مدرس
ــة التي متتلك املبنى حررت شكوى  ــتثماره.واضاف العضاض ان الكنيس هدمه او اس
ــة لعدم دفع االيجارات املتراكمة عليها منذ عام ٢٠١٣ والبالغة ٩٠٠  على وزارة التربي

مليون دينار، مبينا ان الوزارة فتحت باب االتصال مع الكنيسة حلل املشكلة.
واشار العضاض ان احملافظة مسؤولة عن وزارة التربية ومدارسها، وبالتالي فاننا نتابع 
ــدا الكنيسة ان تكون لديها املرونة في حل هذه املشكلة وان  هذا امللف املهم، مناش
تتفاهم مع وزارة التربية بشان املدرسة من خالل تقسيط املبلغ او التنازل عن نصف 

االيجارات، او االبقاء على املبنى وانشاء مدرسة اهلية بدون ان يتم هدم املبنى.
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بغداد / البينة اجلديدة
ــي علي  ــة الوطن ــار احلكم ــو تي ــد عض اك
اجلوراني ان هناك تقاراب كبيرا بني احلكمة 
ــائرون من اجل تشكيل الكتلة  وائتالف س
االكبر، مبيناً ان التحالفات مازالت بانتظار 
ــكيل  ــأن تش ــيعي بش ــت الش ــرار البي ق

احلكومة.
ــح متلفز ان ”تيار  ــال اجلوراني في تصري وق
ــائرون،  ــم كبير مع س ــة لديه تفاه احلكم
ــرؤى بني  ــر في ال ــارب كبي ــث هناك تق حي
ــية  ــوى السياس ــني، اال ان كل الق الكتلت
ــيعي فيما يتعلق  ــرار البيت الش تنتظر ق

بالتحالفات وتشكيل احلكومة“.
ــيا  سياس ــا  مارثون ــاك  ”هن ان  ــاف  واض
ــاء من العد  ــل بعد االنته ــتحدثه الكت س
ــتتدخل عند  ــرز، حيث ان املرجعية س والف
الوصول حلد اخلطورة في مايتعلق بالوضع 
السياسي للبالد“. وبني ان ”تيار احلكمة لم 
يقم بحركة سرية لتشكيل الكتلة االكبر 

التي ستنبثق منها احلكومة املقبلة“.

(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
ــة  ــات احلربي العملي ــا  ــرة ضحاي دائ ــفت   كش
ــة  ــات االرهابي ــكرية والعملي ــاء العس واالخط
ــهداء عن وجود ١٥٠ معاملة  ــة الش في مؤسس
لعناصر ارهابية في املناطق احملررة، روجها ذووهم 
ــات ارهابية واخطاء  ــهداء} عملي على انهم {ش

عسكرية.
وقال مدير عام الدائرة، طارق املندالوي، في تصريح 
ــان متابعة واعادة  ــرة لديها جل صحفي، ان الدائ
ــوبها  ــابقة التي يش ــر في كل القرارات الس نظ
الفساد او كان اصحابها من العناصر االرهابية، 
ــب االمني العام جمللس الوزراء وجه  مبينا ان مكت
ــات الواردة في  ــر في جميع املعلوم باعادة النظ
ــف  ــت بعد عام ٢٠١٤ لكش ــي قدم ــات الت امللف
ــن قام ذووهم  ــيئة الذي العناصر االرهابية واملس

بترويج املعامالت لهم على انهم {شهداء}.
ــفت عن  واضاف املندالوي ان مالكات الدائرة كش
وجود اكثر من ١٥٠ معاملة في محافظات االنبار 
وديالى وصالح الدين ونينوى واطراف بغداد روجت 
ــعب  ــازر بحق ابناء الش ــني ارتكبوا مج الرهابي
ــيراً  ــهداء}، مش والقوات االمنية على انهم {ش
ــهداء  ــم من ش ــوا ان ابناءه ــم ادع ــى ان ذويه ال

ــكرية  العس ــاء  واالخط ــة  االرهابي ــات  العملي
ــرة يروجون مثل هذه  ساعدهم في ذلك سماس

املعامالت مقابل مبالغ مالية.
ــك املعامالت  ــف تل ــار املندالوي الى ان كش وأش
جاء بعد ان اعادت الدائرة النظر بصحة الصدور 
ــوزارة الصحة  ــددة ك ــن دوائر متع ــي وردت م الت

ــهادة الوفاة اضافة الى قيد  التي تصدر عنها ش
ــام الشرعي، فضالً عن التدقيق  النفوس والقس
ــتمر وهو ملف مهم مرتبط بوكالة  االمني املس
ــي وزارة  ــات ف ــتخبارات والتحقيق ــؤون االس ش

الداخلية.
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بغداد / البينة اجلديدة
ــكري مطلع،  ــف مصدر عس كش
ــا  ــادات ونواب ــد، ان قي ــس االح ام
ــات على  ــوا ضغوط ــنة مارس سُ
رئيس الوزراء القائد العام للقوات 
ــلحة حيدر العبادي واجبروه  املس
ــادة كبار  ــاء قرار إحالة ق على إلغ

في وزارة الدفاع على التقاعد.
وقال املصدر ، إن رئيس الوزراء حيدر 
ــادي وبناءً على ضغوطات من  العب

ــنية فقد ألغى أمرا  القيادات السُ
وزاريا بالرقم ٦٠٧ في ٣١ متوز والذي 
ن إحالة الفريق الركن رياض  تضمّ
ــوات البرية،  جالل توفيق قائد الق
ــن مزهر زاهر نصيف  والفريق الرك
ــق  ــى، والفري ــات ديال ــد عملي قائ
الركن مرضي مشحن رافع معاون 
ــرة إلى  ــش للمي ــس اركان اجلي رئي
ة انهم جميعا من  ــد بحجّ التقاع

ني. ن السُ املكوّ

ــب عدم  ــذي طل ــدر ال ــد املص واك
ــف عن هويته، أنه في حال  الكش
ــادة للتقاعد  ــؤالء الق ــة ه مت إحال
ــر آخر من  ــن عدد كبي ــد يتمكّ فق
ــول على ترقية  الضباط من احلص
ة،  ــدّ ــذ م ــتحقونها من ــوا يس كان
تبوئهم  ــة  إمكاني ــى  إل باإلضافة 
مواقع جديدة بقيت لفترة طويلة 
ــة  ــة معين ــى مجموع ــرا عل حك
ــن ضمنهم رياض  من الضباط وم

جالل، ومزهر زاهر، ومرضي مشحن 
وآخرين.

ونقل عن مصدر مطلع في رئاسة 
ــرات عديدة  ــود تغيي ــوزراء بوج ال
ــادات  ــض القي ــرأ على بع ــد تط ق
ــاع  الدف وزارة  ــي  ف ــكرية  العس
ــات حترير  ــاركت في عملي التي ش
محافظات املوصل واالنبار وصالح 
ــت  ــتور وحت ــب الدس ــن مبوج الدي

مسمى التوازن الوطني.

  بغداد / البينة اجلديدة
ــواب  الن ــس  مجل ــو  عض ــد  ع
ــر احلسيني، امس  السابق ياس
ــغل  لش ــحني  املرش ــد،  االح
ــوزراء ممن متت  ــب رئيس ال منص
ــن  ــم ل ــابقا بأنه ــم س جتربته
يقدموا شيئا جديدا للجماهير 
ــدد  املطالبة باخلدمات، فيما ش
ــتراط على  ــة االش ــى اهمي عل
ــا  ــون رئيس ــأن ال يك ــح ب املرش

ــدورات  ال ــة في  ــة انتخابي لكتل
املقبلة.وقال احلسيني إن منصب 
ــح  الوزراء سيرش رئيس مجلس 
ــر وهو امر  ــن قبل الكتلة االكب م
ــى اللحظة حلني  ــم يحصل حت ل
اعالن النتائج بشكلها النهائي، 
ــماء  موضحا اننا ال نناقش االس
ــر التي يجب  ــش املعايي بل نناق

ــن يتصدى  ــخص م ــا بش توفره
لهذا املنصب.

ــيني، علينا وضع  ــاف احلس واض
ــات  االخفاق ــش  يناق ــج  برنام
ــدم  ــرق لع ــاد ط ــابقة وايج الس
ــكل نهائي  تكرارها وجتاوزها بش
ــغل املنصب،  ــحني لش وان املرش
ــن  ل ــم،  منه ــني  اجملرب ــة  وخاص
ــيئا جديدا للجماهير  يقدموا ش

ــا الى  ــات، الفت ــة باخلدم املطالب
ــة الى  ــر بحاج ــة االكب أن الكتل
ــخصية تكون مستقلة  طرح ش
ــروط التي  ــا الش ــق عليه وتنطب
وضعتها املرجعية من الشجاعة 
ــون  ــى ان يك ــدرة عل ــزم والق واحل
ــراق وليس رئيس  رئيس وزراء للع

كتلة.
ــابق عن كتلة  ــد النائب الس وأك

ــرط  االحرار على اهمية وضع ش
ــس الوزراء  ــخص رئي اضافي بش
ــة وهو ان اليكون  بالدورات املقبل
الن  ــة،  انتخابي ــة  لكتل ــا  رئيس
بدل  ــابقني  الس ــوزراء  ال ــاء  رؤس
ــراق والدولة  ــاء الع ــدأوا ببن ان يب
ــون  يذهب ــح  الصحي ــق  بالطري
ــي  الى بناء حزب او كيان سياس
للمنافسة باالنتخابات الالحقة 
ــدورات  ل ــب  باملنص ــك  للتمس
ــددا على ضرورة ان  متعددة، مش
ــب رئيس  ــع ان منص ــي اجلمي يع
الوزراء باملرحلة القادمة هو حتمل 
مسؤولية كبيرة وان يكون بوجه 
ــر وان يقول بكل صراحة  اجلماهي
انا احتمل النجاح واالخفاق امام 

اجلميع.
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وكاالت / البينة اجلديدة
كشفت صحيفة الشرق االوسط، امس 
السياسية  الكتل  موقف  ان  االحد، 
الى  مشيرة  خجول،  التظاهرات  من 
خط  على  دخلت  الكتل  بعض  ان 
االحتجاجات بطريقة سلبية لتصفية 
مصدر  عن  الصحيفة  حسابات.ونقلت 
السياسية  الكتل  ان  قوله  سياسي 
املظاهرات  من  جدياً  موقفاً  تعلن  لم 
واالحتجاجات إال بيانات خجولة لتأييد 
مطالبها، وكأن هذه الكتل ليست جزءاً 
فاعالً من املشهد السياسي، وأن الكثير 
للمناصب  تصدت  من  قياداتها هي  من 
عشر  اخلمسة  طوال  البالد  في  العليا 
الذي طلب  املصدر  املقبلة.واضاف  عاماً 
العديد  ان  اسمه،  عن  الكشف  عدم 

ال  بأنها  ذلك  تبرر  القيادات  هذه  من 
وقت  في  املظاهرات  موجة  ركوب  تريد 
كل  االحتجاجات  هذه  تستهدف 
الطبقة السياسية، مشيرا الى ان واقع 
مترابطتني  مسألتني  إلى  يشير  احلال 
على  دخلت  القوى  هذه  بعض  أن  وهما 
بطريقة  واالحتجاجات  املظاهرات  خط 
أطراف  مع  حسابات  لتصفية  سلبية 
أو  احمللية  احلكومات  في  كانت  سواء 
املسألة  ان  لها.وتابع  منافسة  قوى  مع 
على  القوى  هذه  حرص  هي  الثانية 
العبادي  حيدر  الوزراء  رئيس  يكون  أن 
املتظاهرين،  مواجهة  في  وحده 
موضحا ان العبادي الذي يقود حكومة 
لتقدمه  الكثير  متلك  ال  أعمال  تصريف 

للمتظاهرين واجلميع يعلم ذلك.

@paäÁbƒn€a@Âfl@›nÿ€a@—”Ïfl@Z@@¡çÎ¸a@÷äí€a
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  بغداد / البينة اجلديدة
اعلن مركز اإلعالم األمني امس االحد 
بعملية  مطلوبني   ٦ اعتقال  عن 
ملدينة  األمين  اجلانب  في  تفتيش 
املوصل، فيما اشار الى معاجلة نفق 
الناطق باسم مركز  لالرهابيني.وقال 
اإلعالم العميد يحيى رسول ، إن قوة 
من قيادة عمليات نينوى متكنت من 
إلقاء القبض على ٦ مطلوبني خالل 
السكك  منطقة  تفتيش  عملية 
األمين  اجلانب  في  القطار  ومحطة 

املوصل، مضيفا «كما عثرت  ملدينة 
قوة أخرى على نفق لالرهابيني خالل 
تفتيش قرية فقة والتالل اجملاور لها، 

وقد مت معاجلته.
واضاف رسول، أن القوات األمنية في 
متكنت  الدين  صالح  عمليات  قيادة 
موضوعة  ناسفة  عبوة  تفجير  من 
داخل كيس بالقرب من أحد املطاعم 
املوصل   - بغداد  العام  الطريق  على 

دون خسائر تذكر.

@6@fib‘n«a@Â‹»Ì@?fl˛a@‚˝«�a
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بغداد / البينة اجلديدة
ــن تغيير مجلس الوزراء  ــس الوزراء، امس االحد، ع ــت االمانة العامة جملل اعلن
ــة ذوي االعاقة  ــا ضمن هيئ ــات اخلاصة ودمجه ــاط ذوي االحتياج ــة ارتب جه
ــر جهة  ــوزراء غي ــس ال ــة ان ”مجل ــان لالمان ــر بي ــات اخلاصة.وذك واالحتياج
ــكيالت هيئة ذوي اإلعاقة  ــاط ذوي االحتياجات اخلاصة ونقلها ضمن تش ارتب
ــروع قانون  ــير اإلجراءات اخلاصة مبش ــات اخلاصة، دون االخالل بس واالحتياج

تعديل قانون الرعاية االجتماعية رقم (١٢٦) لسنة ١٩٨٠ اصولياً“.
ــادة (٣٣) من قانون  ــكام امل ــتناداً الى اح ــك يأتي اس ــى ان ”ذل ــارالبيان ال واش
ــرار اجمللس بتغيير  ــنة ٢٠١٨، مبيناً ان ق ــة االحتادية رقم (٩) لس ــة العام املوازن
ــة الالزمة لذوي  ــي تقدمي الرعاي ــن توجه احلكومة ف ــة االرتباط يأتي ضم جه

االحتياجات اخلاصة، وغيرهم من الفئات الذين بحاجة الى عناية خاصة“.

وكاالت / البينة اجلديدة 
السابقة  النائبة  كشفت 
اخبرت  انها  التميمي  ماجدة 
يوم كان  اجللبي  احمد  املرحوم 
النيابية  املالية  للجنة  رئيسا 
مالية  مخالفة   (٨٦) برصد 
املسحوبة  الكهرباء  وزير  بحق 
وان  الفهداوي  قاسم  يده 
هذه  بان  يتصور  كان  االخير 
الذي  الوزير  تخص  اخملالفات 
في  التميمي  واضافت  سبقه 
اكدت  عندما  انه  متلفز  لقاء 
اخملالفات  هذه  ان  للجلبي 
 : الوزير الفهداوي فقال  تخص 
الوزير شوكت حلك  هذا   . اف   )
.. جاي حامي) واكدت التميمي 

ارسلنا  اولي  كأجراء  انه 
وهناك  الكهرباء  وزير  على 
مخاطبات موجودة في اللجنة 
املالية لكنه رفض احلضور امام 
استفسرنا  ان  وبعد  اللجنة 
حضوره  عدم  سبب  عن 
طريق  عن  الفهداوي  اجاب 
الوزراء  رئيس  بان  السكرتارية 
منه  طلب  قد  العبادي  حيدر 
ان هذا  التميمي  واضافت  ذلك 
وقلنا  صراحة  استغرابنا  اثار 
مينع  ان  الوزراء  لرئيس  كيف 
اللجنة  امام  احلضور  من  وزيرا 
انه  التميمي  واضافت  املالية 
 (٣) الكهرباء  وزير  استدعاء  مت 
التي  امللفات  عرض  في  مرات 

بصدده امام اللجنة املالية كي 
نتخذ االجراء الالزم كي نرسله 

للنزاهة او نقوم باستجوابه او 
رمبا لدى الوزير جوابا يجيبنا به 

ولكنه لم يات واتضح ان الوزير 
السيد  بان  للسكرتارية  قال 
من  منعه  الذي  هو  العبادي 
اجمليء وشددت التميمي بالقول 
وازاء هذه املماطلة اخذت  انها 
اوراقها وذهبت الى النزاهة لكن 
استقرت  عندما  حصل  اخللل 
تلك امللفات لدى مكتب الوزير 
نفسه ليجري بصددها حتقيقا 
اداريا ويشكل هو بنفسه جلنة 
ملعرفة هل عنده مخالفة ام ال؟ 
 : بالقول  التميمي  وتساءلت 
باهللا عليكم هل يعقل ان الوزير 
او  نفسه  على  بالالئمة  يلقى 
يشكل جلنة تقوم بتقصيره ان 
كل الذي فعلته الوزارة هو انها 

موظفني  بحق  التقصير  القت 
فقرا  يعيشون  والذين  صغار 
منا  تطلب  الذي  االمر  مدقعا 
من  للمحاكم  نحن  نذهب  ان 
الذين  اطالق سراح هؤالء  اجل 
الذنب لهم واكدت التميمي ان 
ارتكبها  التي  الكبيرة  اخملالفة 
 (١٨) شراء  هي  الفهداوي 
سيارة من املوازنة االستثمارية 
واشارت انه في مجلس النواب 
النواب  احد  قام  الكويتي 
بان  الوزراء  احد  مبحاسبة 
االخير اشترى (٣) سمكات من 
فشتان  االستثمارية  املوازنة 

بني االمرين .
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كاريكاتير
4مداراتاآلراء ال تمثل سوى وجهات نظر أصحابها والجريدة غري مسؤولة عنها
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سلفية آل سعود واستراتيجيات تمزيق األمة

NO.3003.MON.6.AUG.2018 العدد (٣٠٠٣) االثنين ٨/٦/ ٢٠١٨ 

ــة وعندما يطير  ــا تنطفئ الكهرباء ألعن السياس     عندم
ــة وعندما تتصدر  ــاء من االنابيب الصدئة العن السياس امل
االلغاز في بعض القوائم ألعن السياسة ، لست انا وحدي 
ــة صباح  ــعب الذين يلعنون السياس بل معظم ابناء الش
ــة التي  ــاؤنا يلعنون السياس ــاء . طفلنا وكبيرنا ونس مس
ــعيدة  جلبت االرهاب والتراب ولم جتلب اجلمال واحلياة الس
ــل بنا االمر الى التفكير باقتناء حمار او حصان او  حتى وص
ــا فدميقراطيتنا املصون ادت  حتى جمل ليوصلنا الى عملن
الى تفعيل دور الشيطان الرجيم وان (بعض) االحزاب كأنها 
ــا حتى ماتت  ــكلة الى اخته ــن مش ــياطني فم رؤوس الش
ــورة عجيبة . اال  ــروءة عند البعض بص ــوة واحلمية وامل النخ
ــة متيت الناس واشباح الهالك  لعنة اهللا على هكذا سياس
ــعر دجاج  ــوب حتى ان س ــدب وص ــن كل ح ــم م تتخطفه

ــاديا ارتفع مؤخرا  الس
ــاعات  اش ــبب  بس
ــا  قدمته ــة  مغرض
ــتان  حكومة دجاجس
ــا ان  ــة مفاده االرهابي
ساديا ال متوت إال وهي 
مستلقية على خدها 
ــس)  (ترف وال  ــر  االيس
ــا .. أليس  ــد ذبحه عن
ــن  لك ؟  ــا  عجيب ذاك 
املؤمنون بحب الدجاج 
واملتمسكون بالطعم 

ــي وااليراني  ــرة فالدجاج الترك ــوا حجم املؤام ــذ ادرك اللذي
ــيدة املنزل فعاجلوا الفرمان  فيه رائحة كريهة ال حتبذها س
ــة  ــراء اعداد مهولة من هذا الدجاج . ما دخل السياس بش
في الدجاج ؟ هكذا صاح احدهم في وجهي فقلت له : هل 
الدجاجة املنتوفة افضل أم الدجاجة املهلوسة ؟ لم يفقه 
ــي على ذلك ففي العراق  ــيئا وظنني مجنونا فحمدت رب ش
ــيئا . نعم اجلنون  ــون مجنونا خير لك من ان تفقه ش ان تك
ــلوق  نعمة في هذا الوقت الذي ضاع فيه حق الدجاج املس
واملسكوف على الطريقة السنسكريتية القدمية فمن منا 
ــة ايها السادة ؟ سرقوا احالمنا وبعثروها  ال يلعن السياس
ــيء حي . قال  ــا وأمانينا واحرقوا كل ش ــوا على قلوبن ومش
ــه : اذهب عني واال  ــم تلعن وتولول ؟ قلت ل ــي صديقي : ل ل
ــال لي : والربع  ــى نصف دجاجة وربع نعجة . فق حولتك ال

االخير؟ قلت له : يفيدنا غدا.

Ú����çb��Ó��é�€a@aÏ����‰��»€g

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

ديمقراطيتنا اِّـصون 
ادت اُّـ تفعيل دور 
الشيطان الرجيم وان 
(بعض) االحزاب كأنها 
رؤوس الشياطني

ــر  ــراف» وتصدي ــز واألط ــة «املرك نظري
ــعود: وباستقراء احلالة  سلفية آل س
ــاد نظرية  ــرر أنه مت اعتم ــا أن نق ميكنن
«املركز واألطراف»، والقائمة على وجود 
مركز قوي، يهيمن على باقي األطراف 
ــون للمركز القدرة على  الضعيفة، يك
ــة  واالقتصادي ــية  السياس ــادة  القي
ــي بدورها ال  ــة لألطراف، والت والثقافي
ــوي مهارات  ــتقالل، وحت ــع باالس تتمت
ناقصة وغير مؤهلة. عملت السعودية 
ــى اعتماد املذهب احلنبلي  «املركز» عل
ــت املذاهب  ــمي، ودرَّسَ ــب رس كمذه
ــأت اجلامعات والهيئات  األربعة، وأنش
ــبكة قوية من  ــرعية، وكونت ش الش
ــيخ ابن باز  ــرعيني كالش العلماء الش
ــني والفوزان وغيرهم، ودعمت  والعثيم
ــات الطالبية  ــال اخليرية، والبعث األعم
ــاعدها على ذلك  والتبادل الثقافي، س
ــة الضخمة لعصر  ــدرة االقتصادي الق
ــه دعمت في  ــت ذات ــي الوق البترول.ف
ــرة أيديولوجية ذات  ــر فك األطراف نش
ــاً، تدعو  ــة متعاركة حركي ــوار ثالث أط
ــرم تكوين  ــب األربعة، وحت ــذ املذاه لنب
ــة، ورصدت لذلك  اجلماعات اإلصالحي
ــة. مما أدى إلنتاج  متويالت مالية ضخم
تيارات سلفية «انشطارية» متعاركة 
ــع اجلماعات  ــا بينها، متعاركة م فيم
اإلصالحية، متعاركة مع مجتمعاتها، 
ــزق الفكري  ــج عنها حالة من التم نت
ــة للمجتمعات  اللُحمة الوطني وتأثر 

املستهدفة.
ــوار  األط ــة  ثالثي ــا  األيديولوجي أوالً: 
ــتراتيجية توازن القوى:في الوقت  واس
ــعودية املذاهب  ــدت الس ــذي اعتم ال
ــراف  األط دول  ــي  ف ــت  دعم ــة،  األربع
ــر  ــل بغي ــاع الدلي ــو التب ــة تدع طريق
ــه  ــا «فق ــوا عليه ــا!، أطلق ــد به تقي
ــعودية  الس ــلفية  الس ــرت  الدليل»م
بثالثة مراحل فكرية هي على الترتيب 
ــي  األول ــعودية  الس ــة  الدول ــة  مرحل
ــة اململكة العربية  ــة ثم مرحل والثاني
ــا بعد حرب  ــعودية، ثم مرحلة م الس
ــة  ــت ثالث ــي أنتج ــج ١٩٩١، والت اخللي
أطوار متنافرة داخل الفكرة السلفية 
ــلفية اجلهادية  هي على التوالي الس
ــا حلت  ــة. فأينم ــة واملدخلي والعلمي
ــعودية أنتجت تيارات  ــلفية الس الس
ــا  ــدث م ــة، يح ــوار الثالث ــة لألط تابع
ــوى»، مبعنى أن  ــا عملية «توازن ق بينه
ــتهدف  ــر األيديولوجيا تس تقنية نش
ــب متفاوتة،  وجود األنواع الثالثة بنس
ــلفية  ــة الس ــل اجلماع ــدث داخ ليح
ــا  ــني، مب ــر دائم ــطار وتناف ــة انش حال
الفكرية  ــة  التبعي ــتمرار  اس ــق  يحق
د».فبالرغم  للمركز، بطريقة «فرق تَسُ
ــد  ــالث، جن ــارات الث ــالف التي ــن اخت م
تبعيتهم املنهجية والفكرية جميعاً 
ــال  املث ــبيل  س ــى  فعل ــعودية،  للس
ــع  ــة «ربي ــد رأس املداخل ــر، جن ال احلص
ــية درس  ــعودي اجلنس املدخلي» الس
في اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة 
ر التيار اجلهادي أبو  نَظِّ ــا، ومُ ودَرَّس فيه
ــى علماء  ــي درس عل ــد املقدس محم

ــد احلازمي صاحب  ــعودية، وأحم الس
التيار الفكري األكثر تطرفاً في داعش، 
ــره الكثير،  ــية!، وغي ــعودي اجلنس س
ــلفية  ــركات الس ــث اعتمدت احل حي
ــوال  وأق ــة  منهجي ــى  عل ــا  جميعه
ــعودية أمثال  واختيارات مشايخ الس

ابن باز وابن عثيمني وغيرهم.
ثانياً: نبذ املذاهب األربعة واستراتيجية 
ــرف املذهب  ــاف احملتوى:حيث يع إضع
ــار  ــه ذلك االجتاه الذي س ــي بأن الفقه
ــة االجتهاد  ــن أئم ــام م ــه كل إم علي
ــي  ــكام، والت ــتنباطهم لألح ــي اس ف
اكتسبت قوتها العلمية والعملية من 
إجماع األمة على صحتها منذ القرن 
ــت الذي  ــري. ففي الوق ــث الهج الثال
ــعودية املذاهب األربعة،  اعتمدت الس
ــراف طريقة تدعو  دعمت في دول األط
التباع الدليل بغير تقيد بها!، أطلقوا 
ــل». فجعلت لكل  عليها «فقه الدلي
ــلفي» احلق في االستنباط  «شيخ س
ــا يحلو له،  ــرعي كم ــن الدليل الش م
ــي معني مما  ــلك علم ــر تقيد مبس بغي
ــاء األصول!قاد هذه الطريقة  أقره علم
ــع أقواله  ــيخ األلباني والذي جم الش
ــه في  في كتابه (احلديث حجة بنفس
العقائد واألحكام)، وسمى فيه اتباع 
ــور  ــدة»، ورأى أن جمه لِّ ــب «املُقَ املذاه
املسلمني يأخذون مبذاهب يراها بدعة 
ــبهها باحلكم بغير  ــل وش عظيمة، ب

ــا أنزل اهللا، يقول األلباني: «ولقد عم  م
ــالمية  هذا الوباء وطم كل البالد اإلس
الدينية  ــب  والكت ــة  العلمي ــالت  واجمل
ــن يفتي فيها على  ــادرا، فال جتد م إال ن
الكتاب والسنة إال أفرادا قليلني غرباء، 
ــدون فيها على  ــل جماهيرهم يعتم ب
ــب األربعة!»نتيجة  ــن املذاه مذهب م
لهذا الفراغ العلمي، واجلهل مبسالك 
االستنباط الشرعي، نشأ جيل سلفي 
ــي األصيل بل  ــن احملتوي العلم فارغ م

ويتصارع مع املدارس العلمية املذهبية 
ــر والزيتونة، مما أدى  األصيلة مثل األزه
ــايخ  إلى تبعيته املطلقة ألقوال املش
ــعوديني، فتجد الفتوى في التيار  الس
ــا، قص ولصق  ــلفي في حقيقته الس

من تراث هؤالء.
ثالثاً: استراتيجية احتواء الكفاءات:

في الوقت نفسه مت سحب الكفاءات 
املتميزة التي ظهرت في التيار للمركز، 
مثل الشيخ عبد الرزاق عفيفي، عضو 
ــؤرخ محمود  ــار العلماء، وامل هيئة كب
ــخ  ــوعة التاري ــب موس ــاكر صاح ش
اإلسالمي، ومحمد األمني الشنقيطي 

ــادة الفكرية  ــوى القي ــم. مما ق وغيره
ــة  ــز في مقابلة األطراف الهش للمرك
التي ال متلك إال اإلتباع.صرح محمد بن 
سلمان لصحيفة «واشنطن بوست» 
ــعودية  الس ــلفية  الس ــر  ــأن تصدي ب
ــا املادي كان بطلب من احللفاء  ودعمه
ــاء عليه دعم  ــاردة، وبن ــذ احلرب الب من
النظام السعودي املؤسسات الدعوية، 

واملنظمات اإلسالمية العاملية.

ــي  اجلماع ــل  العم ــة  حرم ــاً:  رابع
واستراتيجية تشتيت اجلهود

ــلفية قد انشطرت إلى  إذا كانت الس
ثالثة فرق متناحرة، فقد أثيرت مسألة 
ــي  والت ــي»  اجلماع ــل  العم ــة  «حرم
ــلفية  ــاً داخل الس ــدىً قوي وجدت ص
ــتيتها،  ــة والعلمية، أدى لتش املدخلي
ــن اجلماعات أو االنتظام  إذ يحرم تكوي
ــي منظم خلدمة  ــل عمل مؤسس داخ
قضيتهم املشتركة!إذ يعدد «رسالن» 
ــلمني»  ــا للمس في كتابه «كفي غش
ــيئة للجماعات اإلسالمية،  اآلثار الس
ــات، والتجمعات،  ويري أن هذه اجلماع
ــة منتنة  ــل اجلماعي بدع ــذا العم وه
ــة، وأذهبت قوتها. كنتيجة  مزقت األم
ــن  م ــرة  كبي ــداد  أع ــرت  ظه ــك  لذل
التجمعات السلفية الصغيرة عدمية 
ــدوى، وغير القادرة على إنتاج حالة  اجل
إصالحية حقيقية، فزادت االنشطارات 
ــواه، وزاد من  ــتت ق ــار وتش ــل التي داخ

تبعية األطراف للمركز القوي.
خامساً: التمويل املادي واستراتيجية 
ــلمان  ــرح محمد بن س ــيطرة ص الس
بأن  ــت»  بوس ــنطن  «واش ــة  لصحيف
ــلفية السعودية ودعمها  تصدير الس
ــاء منذ  ــن احللف ــب م ــادي كان بطل امل
احلرب الباردة، وبناء عليه دعم النظام 
ــة،  الدعوي ــات  املؤسس ــعودي  الس
ــالمية العاملية، وبناء  واملنظمات اإلس
ــروج له.  ــات، التي ت ــد واجلمعي املعاه
ــعودية  ففي مصر كمثال دعمت الس
ــب  ــنة، وأغل ــار الس ــروعات أنص مش
ــور،  الن ــزب  وح ــلفية،  الس ــارات  التي
ــعار  ــت دوراً لطباعة الكتب بأس ل وموَّ
ــنة، واإلمام  ــد الس ــدار أس ــة، ك رمزي
اجملدد لنشر الفكر املدخلي، وغير ذلك 
ــم املركز، وجعل  ــر. مما دعم حتك الكثي
بعض عناصر ومشايخ التيار السلفي 
ــبه مبوظفني تعطيهم السعودية  أش
ــهرية، وما يستتبع ذلك  رواتبهم الش

من فرض سياسات التبعية.
ــة املصرية في  ــي: احلال ــوذج تطبيق من
القرن العشرين انقسم  ــبعينيات  س
ــى العديد  ــلفي اجلهادي إل التيار الس
ــة، كان أبرزها  ــات اجلهادي ــن اجملموع م
وأكبرها اجلماعة اإلسالمية، وجماعة 
ــما على إثر خالف  اجلهاد، الذين انقس
ــهيرة حول  ــة ش ــألة فقهي ــي مس ف
ــير جلأ السادات  إمامة الضرير أم األس
الستدعاء السلفية السعودية كتيار 
ــلمني، بعد خالفه  مضاد لإلخوان املس
معهم، فبالرغم من تواجد السلفية 
ــرينيات، فقد جلأ  ــي مصر منذ العش ف
ــادات إلقامة عالقات مباشرة مع  الس
اخملابرات السعودية، لفتح اجملال لنقل 
ــدة.  ــلفية اجلدي ــا» الس «اإليديولوجي

ــن واقع وثائق  ــد مارك كورتيس -م يؤك
ــه  كتاب ــي  ف ــة-  البريطاني ــرات  اخملاب
ــادات  ــة الس ــري» إقام ــخ الس «التاري
ــس اخملابرات  ــع رئي ــرية م ــات س عالق
ــكل  ــعودية «كمال أدهم»، مما ش الس

ــعودياً جديداً.وعن  ــاً س ــاً مصري وفاق
ــى عبد املنعم أبو  نفس التوقيت حك
ــالمية  ــة اإلس ــس اجلماع الفتوح-رئي
ــعودية  ــلفية الس باجلامعات- أن الس

ــالمي  ــروع اإلس ــى املش ــت عل أقحم
ــاً، عن  ــات املصرية إقحام ــي اجلامع ف

ــي تأتي من  ــب اجملانية الت ــق الكت طري
ــج  ــالت احل ــاآلالف، ورح ــعودية ب الس
ــا الطالب  ــود منه ــرة، التي يع والعم
ــلفياً. وقد حقق السادات  ــيخاً س ش
غرضه، فمع التالمس األول للسلفية 
ــالمية  ــة اإلس ــع احلرك ــعودية م الس
ــدأت احلالة  ــات املصرية، ب ــي اجلامع ف
ــطارية، وبدأ اخلالف والتمزق في  االنش
ــار موالي  لتي ــمت  وانقس ــا،  صفوفه
ــارات  ــلمني، وتي ــوان املس ــر اإلخ لفك
ــلفية مخالفة له، فلم يلبث التيار  س
السلفي سريعاً أن انقسم إلى تيارين 
ــر  ــي، واآلخ ــا علم ــني أحدهم متعارك
ــار العلمي أن  ــم يلبث التي جهادي.ول
انقسم إلى عدة تيارات مختلفة فيما 
ــى جلماعة  ــواة األول ــا الن ــا، منه بينه
الدعوة السلفية باإلسكندرية، وكيان 
ــرة، وكذلك  ــلفية بالقاه احلركة الس
ــايخ والدعاة  ــن املش ــم م ــدد ضخ ع
املستقلني، الذين يرون «حرمة» تكوين 
ــى ميكننا أن نرى «جتمع  اجلماعات، حت
ــة  ــي أو قري ــي كل ح ــا ف ــلفي» رمب س
مختلف مع من يجاوره من السلفيني. 
كذلك دخل هذا التيار في حالة صراع 
ــة بعد تبلور  ــه، خاص فكري مع نفس
ــراع آخر مع األزهر  التيار املدخلي، وص
ــع  ــراع م ــعري»، وص ــريف «األش الش
اجملتمع الذي وصفه فتحي أمني عثمان 
(وكيل جماعة أنصار السنة احملمدية) 
ــعون في  ــعة وتس ــه: « كان تس بقول
ة على هذه اجلاهلية في  املائة من األمَّ
لُقها»، فضال عن  عملها وعقيدتها وخُ
صراعه األصلي مع اإلخوان املسلمني.
ــلفي  الس ــار  التي ــم  انقس ــك  وكذل
ــن اجملموعات  ــى العديد م ــادي إل اجله
اجلهادية، كان أبرزها وأكبرها اجلماعة 
ــاد، اللذين  ــالمية، وجماعة اجله اإلس
ــألة  ــما على إثر خالف في مس انقس
فقهية شهيرة حول إمامة الضرير أم 
ــطارية جنم  ــير. هذه احلالة االنش األس
عنها إضعاف احلركة اإلسالمية بوجه 
ــعة للخالف  ــام، وإيجاد أرضية واس ع
الفقهي والعقدي غير املبررة، ومعارك 
ــلفية  ــة بني أتباع العقيدة الس وهمي
«العملي»  واتخاذ اخلالف  ــاعرة،  واألش
ــلفية بُعداً عقائدياً،  في العقلية الس
ــركاء  ــات بالكفر والبدعة لش واتهام
املاضي القريب. وكانت النتيجة تفكك 
ــات  ــي باجلامع ــاط الطالب ــدة النش وح
ــدة الفكرية داخل  املصرية، وتفرق الوح
ــالمية املصرية، دعم ظهور  احلركة اإلس
ــالن احلرب غير  ــارات التكفيرية، إع التي
ــعرية،  ــررة على األزهر وعقيدته األش املب
ــادات  ــس املصري الس ــل الرئي ــم مقت ث
ــة للمجموعات  ــة منتمي ــد خلي على ي
ــلفية، ثم دخول البالد في  اجلهادية الس
ــات من العنف والعنف املضاد حتى  دوام
ــيادة  ــعينيات، مع بقاء الس ــرة التس فت
ــا  ــة. في ــزة الدول ــى أجه ــة عل العلماني
مشايخ وأتباع التيار السلفي السعودي 

.« لُونَ قِ الَ تَعْ «أَفَ
*باحث دكتوراه َّـ العلوم 

السياسية

السعودية دعمت 
األطراف لنشر 
فكرة أيديولوجية 
ذات أطوار ثالث 
متعاركة حركياً

مرت السلفية السعودية بثالثة مراحل فكرية هي على الرتتيب مرحلة  
الدولة السعودية األوُّـ والثانية ثم مرحلة اِّـملكة العربية السعودية

ابن باز

ابن عثيمني

عبد الرزاق عفيفي

كانت السلفية 
ومازالت منهجاً 
علمياً نقياً، 
ولكن يد النظام 
السعودي عمدت 
إلى استخدامها 
كمطية لتحقيق 
قوتها الناعمة في 
العالم اإلسالمي، 
فتم تصديرها 
بعد حتويلها من 
«مدرسة علمية»، 
إلى «أيديولوجيا 
سياسية»، 
للسيطرة 
على احلركات 
اإلصالحية، وفي 
القلب منها 
اإلخوان املسلمني.

* أحمد فتحي هنداوي
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ــتار  ــدة / عبد الس ــة اجلدي البين
محسن

ــه وزير النقل الكابنت كاظم   وج
فنجان احلمامي بتامني قطارات 
امنة ومريحة للمواطنني الكرام 
ــركة  ــر عام الش ــة  مدي ومبتابع
املهندس سالم جبر سلوم قامت 
ــكك  الس ــاالت  واتص ــارات  إش
بعمل دؤوب لتأمني رحالت سفر 
ــث تتواصل  ــة حي ــة ومريح آمن
ــال اليومية من قبل كوادر  األعم
قسم  اإلشارات واالتصاالت في 
الشركة العامة للسكك احلديد  
ــير  تأمني س ــرض  لغ ــة  العراقي
ــدة  ــة والصاع ــارات النازل القط
ــات العراق كافة  باجتاه محافظ
ــي  ــوط الت ــك اخلط ــيما تل ال س
ــرا باجتاه املناطق  افتتحت مؤخ

ــي محافظاتناالغربية  ــررة ف احمل
ــة  ــي محط ــال ف ــو احل ــا ه كم
سكك الرمادي ومحطة سكك 
احللة ومحطة سكك  السماوة 
ــر أن  ــرة يذك ــة والبص والناصري
ــكك  العاملني داخل محطة س
ــوم أمس  ــروا ي ــادي قد باش الرم
ــار  التي ــال  إيص ــة  بعملي األول 
ــكني  الكهربائي من اجملمع الس
ــد  بع ــة  الفلوج ــة  محط ــى  إل
ــث مت إيصال  ــاع طويل حي انقط
ــر  ــراف مباش املواد الالزمة وبإش
ــة وبالتعاون مع  ــن  مدير احملط م
ــاالت  ــارات واالتص ــم  اإلش قس
ــع  ــي تضطل ــركة الت ــي الش ف
ــالق  انط ــير  س ــني  تأم ــى  مبعن
ــائر  ــة على س ــالت اليومي الرح
والفرعية  ــية  الرئيس ــوط  اخلط

ــل  املفاص ــني  تأم ــالل  خ ــن  م
ــان  لضم ــا  وادامته ــة  احلديدي
ــيابية املطلوبة لقطارات  االنس
نقل املسافرين وقطارات شحن 

ــكل احللقة  البضائع  والتي تش
االهم في عمل السكك احلديد 
العراقية لتعظيم املوارد املالية.

بغداد / البينة اجلديدة
 اعلنت خلية االعالم احلكومي ، عن املباشرة 
بتنفيذ مشروع تاهيل شبكة ماء احلسينية 
ــابع من  ــرة ايام واللقمانية في الس بعد عش
ــان للخلية « ان جلنة  ــهر اجلاري .وذكر بي الش
االعمار اخلدمية االمنية تسلمت (١١)مطلبا 

لتحسني واقع اخلدمات في قضاء احلسينية». 
واضاف البيان «بناء على توجيه رئيس الوزراء 
ــيتم  ــة س ــة االمني ــار اخلدمي ــة االعم للجن
ــروع تاهيل شبكة ماء  املباشرة بتنفيذ مش
ــرة ايام واللقمانية في  ــينية بعد عش احلس

السابع من الشهر اجلاري.

@ıbfl@Úÿjë@›ÓÁbm@ Îäífl@àÓ–‰ni@Òäëbjfl@
›j‘Ωa@ Ïjç¸a@ÚÓ‰Óéßaبغداد / البينة اجلديدة / قاسم حوشي

استقبل مركز الغدير التخصصي  للتأهيل التابع 
جديدة  حالة   (٣٧) الرصافة  بغداد  صحة  لدائرة 
الدماغي لألطفال خالل شهر متوز  ملرضى الشلل 
ان  الدكتور حيدر ضياء محمد قال   املركز  . مدير 
الدماغي  الشلل  حاالت  بعالج  مستمر  املركز 
لألطفال (cp) املصابني ممن يعانون من شلل األطراف 

الطبي  التأهيل  . مبينا  شعبة  والسفلى  العليا 
استقبلت (٣٧) حالة جديدة خالل الشهر املاضي 
لألطفال.  التأهيلي  العالج  بإجراءات  وباشرت 
وأشار محمد أنه مت وضع جدول جلسات عالجية 
أجل  من  مرضية   لكل حالة  أسبوعية  وتاهيلية 
متارين  خالل  من  الطبيعي  العالج  جلسات  إجراء 
اجللوس  ومتارين  والسفلى  العليا  األطراف  تقوية 

املركز  أن  وأضاف   . املصابني  لألطفال   والوقوف 
الشلل  ملرضى  سابقة  حاالت  عالج  في  ساهم 
الوقوف  من  من خالل متكنهم  لألطفال  الدماغي 
واملشي بنسبة معينة بدون مساعدة بعد انتهاء 
املتخصصة  املالكات   ان  إلى  الفتا  العالج.  مدة 
في  استثنائية  جهودا  تبذل  الطبيعي  بالعالج 

سبيل الوصول إلى أعلى نسبه شفاء ممكنة. .

@HCpIfib–üˇ€@ÔÀbflÜ€a@›‹í€a@ÛôäΩ@ÒÜÌÜu@Ú€by@HSWI@›j‘néÌ@@@¥”b»Ωa@›ÓÁdn€@äÌÜÃ€a@å◊äfl

احللة/ البينة اجلديدة
الوطني  االمن  من  مشتركة  قوة  متكنت 
تابع  مستودع  مداهمة  من  بابل  وشرطة 
ملنتسب في شرطة بابل يضم ثمانية اطنان 
من األدوية منتهية صالحية في ناحية النيل 
بشمال احللة السبت املاضي.وقال مصدر في 

شرطة بابل ان معلومات استخبارتية افادت 
وتهريب  بخزن  الشرطة  في  منتسب  بقيام 
تواجده  واستغالل  الصالحية  منتهية  ادوية 
ان  لتمريرها.واضاف  حلة/بغداد  بسيطرة 
القوة اعتقلت املنتسب ومت ضبط الشحنة».

@ÚÓy˝ñ€a@ÚÓËn‰fl@ÚÌÎÖ˛a@Âfl@Êb‰üa@HXI@¡jô
›ibi@fib9@Úüäí€a@ø@kén‰Ω@Ú»ibm

بغداد / البينة اجلديدة 
اعلنت الشركة العامة 
لتجارة احلبوب في وزارة 
استمرار  عن  التجارة 
بواخر  وحتميل  تفريغ 
باحلنطة  محملة 
الواصلة  االسترالية 
حلساب  قصر  ام  ميناء 
 . التموينية  البطاقة 
جاء ذلك في البيان الذي 

االعالمي  املكتب  اصدره 
عام  مدير  عن  نقال  للوزارة 
املكصوصي  نعيم  الشركة 
مواقع  ان  البيان  .واشار 
استلمت  بابل  في  الشركة 
كمية (٧٥٠) طنا من احلنطة 
املقررة  الكمية  اصل  من 
 (٢٧٥٠) والبالغة  للفرع 
صومعة  بني  توزعت   طنا 
 (  ٣٠٨ بكمية(  القدمي  احللة 
اجلديد  احللة  وصومعة  طن 
بكمية ( ٣٩٧) طنا باالضافة 
سيارة   ١٨ استالم  الى  

محملة باحلنطة االسترالية 
مخازن  في  تفريغها  مت 
 (  ٤٤٣٫٦٦٠ و(  كربالء  سايلو 
بني  خان  صومعة  الى  طنا 
السياق  ذات  .وفي  سعد 
استمرار  الى  البيان  لفت  
بالرز  احململة  البواخر  تفريغ 
ميناء  الى  الوارد  الفيتنامي 
تعاقدات  قصرضمن  ام 
البطاقة  حلساب  الوزارة  
التموينيية  ويحملها ملواقع 
الشركة لغرض جتهيز وكالء 

التموين من املادة.

بغداد/ البينة اجلديدة
ــي اهمية دور  ــم االعرج ــر الداخلية قاس ــد وزي  اك
عشائر العراق ووجهائها في دعم ومساندة القوات 
ــوزارة الداخلية « ان االعرجي  ــة .وذكر بيان ل األمني
ــيخ عبد  ــاء امس االول في مكتبه الش التقى مس
ــمري ، وبحثا عددا من املواضيع ذات  اهللا الياور الش
االهتمام املتبادل ومنها دور عشائر العراق الكرمية 
ــوات األمنية  ــاندة الق ــم ومس ــا في دع ووجهائه
ــتقرار في البالد». ــتمر لتدعيم االس ووقوفها املس
من جهته أشاد الشيخ الياور بجهود الوزير ورجال 
ــلم  ــعيهم الدائم لتحقيق الس الداخلية في س

اجملتمعي» .

ÚÓ‰fl˛a@paÏ‘€a@ÒÜ„béflÎ@·«Ö@ø@bËˆbËuÎÎ@÷aä»€a@äˆbí«@âÎÖ@ÚÓ‡Áa@Ü◊˚Ì@Ôuä«¸a

بابل / البينة اجلديدة / علي شريف
اجلبوري  علوان  حمزة  رعد  بابل  محافظة  مجلس  رئيس  دعا 
في  اموالهم  استثمار  الى  احملافظة  في  االموال  رؤوس  اصحاب 
مشاريع تنموية توفر فرص عمل ألبناء بابل و حتقق اكتفاء ذاتي 
ضمن عدد من القطاعات فيها٠جاء ذلك خالل افتتاحه مشروع 

تربية دواجن اللحم و مفقس ، بحضور اعضاء مجلس محافظة 
بابل و رئيس هيئة استثمار احملافظة ، اضافة الى املسؤولني عن 
قطاع الزراعة و الثروة احليوانية في بابل٠و اضاف رئيس اجمللس 
حتقيق  في  كبيرة  بنسبة  سيسهم  املشروع  هذا  ان  اجلبوري: 
عمل  فرص  يوفر  و   ، اللحم  دجاج  قطاع  ضمن  ذاتي  اكتفاء 

 (١٢٣٠٠٠) تبلغ  االنتاجية  ان طاقته  احملافظة حيث  ألبناء  كثيرة 
و معمل إلنتاج االعالف فيه٠  الى وجود مفقس  دجاجة اضافة 
بعد  احملافظة  خارج  الدجاج  حلوم  تصدير  امكانية  الى  واشار 
حتقيق اكتفائها منه ٠واوعد رئيس اجمللس بدعم كافة املشاريع 
االستثمارية التنموية التي تسهم في انعاش اقتصاد احملافظة 

اموالهم  استثمار  الى  فيها  االموال  رؤوس  اصحاب  مطالبا   ،
الى  اضافة  فيها  االقتصاد  تنمية  و  النعاش  محافظتهم  في 
امتصاص البطالة واالستفادة من الشهادات و اخلبرات بدال من 
ان تكون عاطلة عن العمل ، الفتا ان االقتصاد الوطني ال ميكن ان 

ينهض اال بدعم القطاع اخلاص واالستثماري ٠

Úƒœb0a@ø@·:aÏfla@âb‡rnç¸@›ibi@ø@fiaÏfl¸a@êÎ˙â@Ï«ÜÌ@›ibi@è‹©

@›Ó‡§Î@ÕÌä–m@âaä‡nça@Z@Òâbvn€a
@äñ”@‚a@ıb‰Ófl@ø@ÚÓ€a6ç¸a@Ú�‰ßa

@@@ÚÓ‰ÌÏ‡n€a@Ú”b�j€a@lbéß

بغداد/ البينة اجلديدة
انشاء  باجتاه  احلكومي  النشاط  وإدارة  تنسيق  جلنة  وافقت   
احلوكمة االلكترونية، على مقترح قرار اجلباية والدفع االلكتروني 
واحالته الى الدائرة القانونية الستكمال اإلطار القانوني للمقترح 
مجلس  المانة  بيان  الوزراء.وذكر  مجلس  على  لعرضه  متهيداً 
الوزراء امس « ان املوافقة متت خالل اجللسة التي عقدتها اللجنة 
مهدي  الوزراء  جمللس  العام  األمني  برئاسة  العامة  األمانة  مببنى 
العالق ملراجعة إجراءاتها للفترة املاضية وحتديد متطلبات تنفيذ 

التي  التحديات  أبرز  والوقوف على  اإللكترونية  احلكومة  مشروع 
واإلطار  السياسات  التحتية،  (البنى  الثالث  الفرق  عمل  تواجه 
قرار  ناقشت  كما  االلكترونية)،  واخلدمات  التطبيقات  القانوني، 
نة واملوحدة.ووجه األمني العام بتضمني  الشبكة احلكومية املؤمّ
إجنازات اللجنة في احلقيبة الوزارية التي ستسلم الى احلكومة 
القادمة، الفتاً الى ان اللجنة قطعت شوطاً مهماً خالل املرحلة 
السابقة عبر عمل فرقها الثالث لتأمني مختلف اجلوانب املتعلقة 

باستكمال مشروع احلكومة االلكترونية « .

@ÚÌbj¶a@âaä”@Ä6‘fl@Û‹«@’œaÏm@ÚÓ„Î6ÿ€¸a@ÚflÏÿßa@Ú‰¶
Ô„Î6ÿ€¸a@…œÜ€aÎ

بغداد / البينة اجلديدة
االعمار  وزارة  اعلنت 
والبلديات  واالسكان 
عن  العامة  واالشغال 
حتقيق نسب اجناز متقدمة 
طريق  مشروع  تنفيذ  في 
الواقع  مندلي)   – (بلدروز 
ضمن   , ديالى  مبحافظة  
املشاريع املمولة من البنك 
الدولي العادة اعمار املناطق 
احملررة , وبكلفة بلغت اكثر 
من ٨ مليار دينار.وذكر املركز 
شركة  ان  للوزارة  االعالمي 
وباشراف  العامة  اشور 
واجلسور  الطرق  دائرة 
التابعتني للوزارة اجنزت ٩٤٪ 
مندلي)   - (بلدروز  من طريق 
 ٢٥،٥ طوله  يبلغ   الذي 
الطرق  من  يعد  الذي  كم 
املهمة في محافظة ديالى 
سومر  منفذ  يربط  كونه 

ومنها  باحملافظة  احلدودي 
حيث  احملافظات  باقي  إلى 
يتمتع بدور اقتصادي مهم 
عملية  تسهيل  خالل  من 
وإلى  من  البضائع  نقل 
دوره  الى  باإلضافة  املنفذ 
السياحي كونه من املنافذ 

خالل  للزائرين  الرئيسة 
الدينية  الزيارات  مواسم 
كذلك يقوم بدور اجتماعي 
من خالل ربط تلك املناطق 
تنقل  يسهل  مما  ببعضها 
القرى  تلك  بني  املواطنني 
جانبيه.وتابع  على  واملدن 

االعمال  ان  االعالمي  املركز 
شملت اجناز القلع واعمال 
طبقة  وفرش  القشط 
احلصى  وفرش  تعديلية 
١٠سم  بسمك  اخلابط 

بالكامل ١٠٠٪ .  

@ãb¨a@Û‹«@“âbím@Úflb»€a@fibÃë¸aÎ@pbÌÜ‹j€aÎ@Êbÿç¸aÎ@âb‡«¸a@@
µbÌÖ@ø@H@Ô€Ü‰fl@MãÎâÜ‹i@’ÌäüI@ Îäífl

كربالء / البينة اجلديدة 
وحيد  فضيل  محمد  املهندس  قال 
مدير توزيع كهرباء كربالء ، ان مالكات 
املديرية الفنية والهندسية اجنزت في 
شهر متوز اجلاري ولغاية٢٠١٨/٨/١ ربط 
كهربائيا  مقياسا  و/٥٣/  آالف  عشرة 
مقياسا  ميتلكون  ال  ملن  جديدا 
كربالء  محافظة  عموم  في  كهربائيا 
.وأضاف في تصريح صحفي :» ان عدد 
املقاييس املربوطة وصل الى /١١/ ألفا 
و /٦١٤/ مقياسا كهربائيا منذ انطالق 
قطع  ومت  احلالي،  العام  مطلع  احلملة 
جتاوز  حاالت   /٢١٠/ من  اكثر  جتاوزات 
وانذارات حلاالت  انارة مفرطة  مبا فيها 
تخص  قانونية  مبخالفات  اخرى  جتاوز 

الكهرباء في القطاعات كافة «.وبني: 
ان احلملة مستمرة في النصف الثاني 
وبنفس   ٢٠١٨ اجلارية  السنة  من 
عنها  التنويه  مت  وقد  واجلدية،  العزم 
مع  الكربالئية  االعالم  وسائل  في 
تواجد عالقات اعالم املديرية والقسم 
للقيام  بينهما  والتنسيق  القانوني 
مبصاحبة  ميدانية  اعالمية  بحملة 
على  املواطنني  حتث  العاملة  للفرق 
اساسي  بهدف  والترشيد  التعاون 
التجاوزات  وانهاء  الضائعات  لتصفير 
واالرتقاء  الكهربائية  الشبكة  على 
ساعات  وزيادة  الكهرباء  بخدمة 
التجهيز وحتسني منظومة الكهرباء .

  بغداد / البينة اجلديدة
منح  استئناف  الهندية،  السفارة  اعلنت 
تأشيرات الدخول للعراقيني الراغبني بالسفر 
إنه   ، السفارة  االول.وقالت  امس  من  اعتبارا 
سيتم استئناف منح تأشيرات الدخول اعتبارا 
الهندية  السفارة  االحد.وكانت  امس  من 
الدخول  تأشيرات  منح  علقت،  بغداد  في 

وحرمت   ،٢٠١٨ متوز   ٣١ من  اعتبارا  للعراقيني، 
إثر قرارها الراغبني في السفر للهند من ذلك، 
التحصينات  رفع  الى  قرارها  سبب  عازية 
إلى  اإلشارة  السفارة.جتدر  مبنى  عن  االمنية 
يزورون  املرضى  وآالف  العراقيني  الطلبة  مئات 

الهند سنويا للدراسة والعالج.

 بغداد / البينة اجلديدة
ــؤون  ــدت خلية االزمة في وزارة العمل والش عق
االجتماعية اجتماعها الثالث برئاسة الوكيل 
ــدس فالح العامري وحضور  االقدم للوزارة املهن
ــور عبد  ــل الدكت ــؤون العم ــوزارة لش ــل ال وكي
ــن املديرين العامني في  ــرمي عبد اهللا وعدد م الك
ــات النهائية لتنفيذ  ــروج بالتوصي الوزارة للخ
ــوص  ــة بخص ــة الوزاري ــة االزم ــات خلي مخرج
ــن الفقر. وقال  ــة والتخفيف م احلد من البطال
ــهد  ــدم ان املرحلة املقبلة ستش ــل االق الوكي
ــة االزمة وفقاً للتوجيهات  تنفيذ توصيات خلي

واملبادرات التي اطلقتها االمانة العامة جمللس 
ــؤون  ــى ان وزارة العمل والش ــا ال ــوزراء الفت ال
االجتماعية كثفت جهودها بعقد اجتماعات 
ــريعة تضع  خللية االزمة للخروج بتوصيات س
من خاللها احللول الناجعة للحد من البطالة 
ــن اهمها تدريب  ــف من الفقر كان م والتخفي
الباحثني عن العمل مع منحهم اجوراً مالية 

مناسبة عن كل يوم تدريب .  
ــة على ابواب  ــاف ان توصيات خلية االزم واض
ــيتم االعالن  التنفيذ بعد املصادقة عليها وس

ــدمي للدورات قريبا عن موعد بدء الدورات التدريبية (مدفوعة  ــيرا الى ان التق االجر اليومي) مش
ــتمارة معدة لهذا  ــا عبر اس ــيكون الكتروني س

ــع االلكتروني  ــر املوق ــرها عب ــرض يتم نش الغ
للوزارة خالل مدة يتم حتديدها. 

àÓ–‰n€a@laÏic@Û‹«@pbÓïÏm@Z›‡»€a@ÒâaãÎ@ø@Úflã˛a@ÚÓ‹Å

  البينة اجلديدة / احمد احليدري
عمليات  في  متخصص  طبي  فريق  أجرى 
البيطار  ابن  مركز  في  القلب  قسطرة 
التخصصي جلراحة القلب عملية قسطرة 
عالجية معقدة لغلق فتحات متعددة بني 
من  يبلغ  لطفل  سدادة  بواسطة  االذينني 
النازحة  العوائل  من  و  سنوات   (١٠) العمر 

من محافظة صالح الدين
اخصائي  الطبي  الفريق  رئيس  ذلك  ذكر 
امراض القلب و عمليات القسطرة الدكتور 
الهادي حميد الكعبي) راجع املريض  (عبد 
صعوبة  من  يعاني  كان  و  املركز  ذويه  مع 
القلب  ضربات  انتظام  عدم  و  التنفس  في 
و اعياء و بعد اجراء الفحوصات السريرية 
و اخملتبرية و اإلشعاعية و االيكو تبني وجود 
فتحات بني االذينني حيث قرر الفريق الطبي 
كللت  اهللا  بعون  و  قسطرة  عملية  اجراء 
غلق  مت  حيث  الكبير  بالنجاح  العملية 

بواسطة  االذينني  بني  املتعددة  الفتحات 
صحية  بحالة  واملريض  واحدة  سدادة 

جيدة.
و اضاف الكعبي ان اعداد عمليات القسطرة 
التي  لالطفال  والتشخيصية  العالجية 

جترى في مركز ابن البيطار تصل الى اكثر من 
(١٢٧) عملية شهريا و تتراوح بني العمليات 
املعقدة و الصعبة و فوق الكبرى و يبلغ عدد 
املراجعني في العيادة االستشارية لالطفال 

اكثر من (٥٠٠).
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¥‰üaÏ‡‹€@Ú∞äflÎ@Ú‰fle@paâb�”@¥fldni@ÈuÏÌ@›‘‰€a@äÌãÎ

@paãÎbvn€a@…�”@Ú‹ª@âaä‡nça@Z@ı˝iä◊@ıbiäË◊@…ÌãÏm
Úƒœb0a@‚Ï‡«@ø@ÚÓˆbiäËÿ€a@èÓÌb‘Ωa@¡iâÎ

البصرة / البينة اجلديدة
في  والغاز  النفط  هندسة  كلية  طلبة  باشر 
العملي  التدريب  والغاز  للنفط  البصرة  جامعة 
العاملية.  النفطية  شركات  كبرى  في  الصيفي 
كلية  في  الصيفي  التدريب  مسؤول  وذكر 
في  كنيهر  خضير  علي  والغاز  النفط  هندسة 

نفطية  التدريب في شركات  أن   » بيان صحفي 
النفطية  للخدمات  وذرفورد  كشركة  عاملية 
وشركة شلمبرجير وشركة هاليبرتون « يهدف 
الى مزج اجلانب األكادميي باجلانب العملي املهني 
واستمراراً ملنهج االنفتاح والتواصل بني اجلامعة 
يتدرب  ..حيث  العاملية  النفطية  والشركات 

على  الشركات  ورش  في  وعملياً  نظرياً  الطلبة 
امليداني  والعمل  والسالمة  الصيانة  مواضيع 
والعديد من التفاصيل التي تخص قطاع النفط 
عالية  كفاءة  ملنحهم  وتخصصاتهم  يتالءم  مبا 

متهيداً لزجهم في سوق العمل بعد التخرج .
 

@pb◊äí€a@Ù5◊@ø@ÊÏiâÜnÌ@ãbÃ€aÎ@¡–‰‹€@Òäñj€a@Ú»flbu@Új‹ü
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@‚bé‘„a@taÜyg@Öaâc@kflaäm
@pbÌ¸Ï€a@o‡é‘„bœ@ÊaäÌg@ø

ÊaäÌg@fiÏy@ÒÜznΩa

عندما يعود ابنك من مدرسته االبتدائية ال يكون أمامك 
ــوم فقط.  ــدث معه الي ــؤاله عما ح ــوى س أي فرصة س
ستكون املسألة صعبة للغاية إذا ما غامرت بسؤاله عما 
ــبقه، وسيصبح األمر مستحيال  حدث في اليوم الذي س
إذا ما قررت أخذ املغامرة إلى مستويات أعقد وسألته عن 
ــي إذ هكذا يعمل  ــي. هذا طبيع ــه في اليوم التال خطط
ــها  ــل األطفال. يفكر في اللحظة اآلنية التي يعيش عق
ــتعادة ما حدث في  ــقة في محاولة اس فقط، ويجد مش
ــتقبل. أي نظرة  ــيحصل في املس املاضي، أو التنبؤ مبا س
ــة اخلارجية  ــلوك ترامب وعقيدته في السياس أولية لس
ــا ميلك عقل  ــتنتاج بأن هذا الرجل رمب ــتقود إلى االس س
طفل. من الصعب مع ترامب السير في مسارات متسقة 
مع تراكمات سبعة عقود من سياسة خارجية أميركية 
ثابتة منذ انتهاء احلرب العاملية الثانية. ليس سهال أيضا 
ــلم متاما لتقلبات  ــل املتناقض واملستس تتبع هذا العق
ــس األميركي ومزاجه الهش. طبيعة ترامب جعلته  الرئي
ــح ال الرئيس.  ــق البقاء في فقاعة املرش يبدو كمن يعش
ــن مالحظتها عند  ــة ميك ــات جوهري ــة اختالف ليس ثم
ــح ترامب، وإدارة الرئيس ترامب.  املقارنة بني حملة املرش
ــؤوال  ــط أكثر من كونك مس ــا يجعلك تبدو مجرد ناش م
ــد االجتماعات والتلهف  ــؤولية في عق هو اختصار املس
اللتقاط الصور.هذه الصور، التي يحب ترامب أن يأخذها 
ــر النجاح لديه،  خالل القمم مع زعماء آخرين، هي مؤش
ــم. خذ مثال  ــت إليه هذه القم ــس مضمون ما توصل ولي
ــمالي  ــني ترامب والزعيم الكوري الش ــنغافورة ب قمة س
كيم جونغ أون. ترامب بدأ في هذه القمة من النهاية، من 
ــورة املصافحة بني الزعيمني، وليس من  حلظة التقاط ص
ــؤولون في  ــاق الذي يبذله املس البداية، حيث العمل الش
ــتويات األقل، قبل الوصول إلى التسويات النهائية  املس
ــهر، إن لم يكن  ــازه على مدار أش ــني ملا مت إجن ــني الزعيم ب
ــنوات. اليوم يريد ترامب تكرار االستراتيجية نفسها  س
مع إيران. وإيران تريد سببا ميكنها من الوثوق بترامب. في 
ــرع من تغيير  ــذا رئيس يغيّر كالمه بوتيرة أس النهاية ه
ــبع  ــان مجموعة الس ــوم يوافق على بي ــي ي ــه. ف مالبس
ــحب موافقته عليه. يكيل  الكبار، وفي اليوم التالي يس
ــيا روسيا من  ــيا ويقرر طرد ٦٠ دبلوماس االتهامات لروس
ــلم فيها مفتاح  ــنطن، ثم يعقد قمة مع بوتني يس واش
ــرعية أميركية  ــم، ويضفي ش ــتركة للعال ــادة املش القي
ــى عودة «الثنائية القطبية» مرة أخرى. هذا إلى جانب  عل
ــية  ــكل يومي واخلروج عن الدبلوماس تهديد أعدائه بش
ــبهم، ثم يضفي عليهم املديح والثناء كأن  أحيانا في س

شيئا لم يكن.

احمد ابو دوح

رأي

وكاالت / البينة الجديدة
ــي مايك  ــة االميرك ــر اخلارجي ــال وزي ق
ــات املتحدة لديها كل  بومبي إن الوالي
النية للعمل بشكل تعاوني مع تركيا 
ــمال األطلسي  حليفتها في حلف ش
وإنه يأمل بإمكان التوصل حلل لقضية 
ــالل  ــاك خ ــني هن ــني املعتقل االميركي
ــام املقبلة، مؤكدا على «التصميم  األي
ــي  ف ــا  ــنطن خصوص لواش ــر»  الكبي
ــون. وكانت  ــدرو برانس ــف القس أن مل
ــات على  ــت عقوب ــنطن قد فرض واش
ــبوع املاضي  ــني في األس ــن تركي وزيري
ــبب قضية برانسون الذي يحاكم  بس
في تركيا عن دعمه «اإلرهاب». وتسعى 
الواليات املتحدة أيضا إلى إطالق سراح 
ــفارتها احملليني  ــن موظفي س ــة م ثالث
ــا.وأدى تزايد قلق  ــي تركي ــن ف احملتجزي
ــأن عالقات تركيا مع  ــتثمرين بش املس
ــركائها  ــات املتحدة وهي أحد ش الوالي
التجاريني الرئيسيني إلى تراجع الليرة 
ــية. وقال بومبيو  إلى مستويات قياس
ــنغافورة »أجريت  ــي س للصحفيني ف
ــس.  ــري أم ــع نظي ــاءة م ــات بن محادث
ــون  وأوضحت ضرورة اإلفراج عن برانس
ــى الواليات  ــودة إل ــه بالع ــماح ل والس
ــن اآلخرين  ــراج أيضا ع ــدة واإلف املتح
ــاف  وأض ــا».  تركي ــم  حتتجزه ــن  الذي

«أتعشم أن نرى ذلك يحدث خالل األيام 
ــر اخلارجية التركي  ــة». وقال وزي املقبل
ــاووش أوغلو بعد االجتماع  مولود تش
ــن توقع  ــة «بالطبع ال ميك ــوم اجلمع ي
ــل كل القضايا خالل اجتماع واحد.  ح
ولكن اتفقنا على العمل معا والتعاون 
ــن كثب ومواصلة احلوار خالل الفترة  ع
ــا احملادثات بأنها  ــف أيض املقبلة».ووص
ــراك بأن  ــغ االت أُبل ــد  ــاءة للغاية.لق بن
ــان العادة  ــت قد ح ــد والوق ــت نف الوق
القس برانسون وآمل أن يدركوا أن ذلك 
ــا الكبير، ويواجه  ــل على تصميمن دلي
ــون اتهامات بدعم جماعة رجل  برانس
ــن التي  ــح اهللا غول ــي فت ــن الترك الدي
ــيق  تنحي أنقرة باللوم عليها في تنس
محاولة االنقالب التي وقعت في ٢٠١٦. 
ــات ولكنه يواجه  ــذه االتهام وينفي ه
ــجن لفترة  احتمال احلكم عليه بالس
ــون  تصل إلى ٣٥ عاما.ووجهت لبرانس
اتهامات مبساعدة أنصار غولن املقيم 
في الواليات املتحدة والذي تتهمه أنقرة 
ــالب والتي أودت  ــة االنق بتدبير محاول
ــخصا. كما اتهم القس  بحياة ٢٥٠ ش
ــزب العمال  ــلحي ح ــا بدعم مس أيض
ــي غولن  ــور. وينف ــتاني احملظ الكردس
ــو عندما  ــات. وقال بومبي ــذه االتهام ه
ــذه القضية  ــت ه ــا إذا كان ــئل عم س

ــمال  تهدد عضوية تركيا في حلف ش
ــي إن »تركيا شريك في حلف  األطلس
ــات املتحدة  ــي والوالي ــمال األطلس ش
لديها كل النية ملواصلة العمل معها 
بشكل تعاوني». وتتمحور إحدى أسوأ 
ــني البلدين في  ــات في العالقات ب األزم
ــي حول القس  ــمال األطلس حلف ش
ــرف على كنيسة  ــون الذي يش برانس
ــتانتية صغيرة في إزمير ووضع  بروتس
ــبوع املاضي  قيد اإلقامة اجلبرية األس
ــام  ــف الع ــا ونص ــه عام ــد اعتقال بع
ــس». و»التجس بـ»اإلرهاب»  ــه  التهام
ــنطن وأنقرة  ويدور خالف أيضا بني واش
ــوريا وخطة تركيا  ــأن احلرب في س بش
ــيا  ــراء دفاعات صاروخية من روس لش

وإدانة الواليات املتحدة ملسؤول تنفيذي 
ــا يتعلق  ــي فيم ــي ترك ــك حكوم ببن
ــات املفروضة  ــات بخرق العقوب باتهام
على إيران هذا العام. وكان بومبيو أعلن 
قبل لقائه تشاوش اوغلو ان واشنطن 
«مصممة» على إطالق سراح برانسون. 
ــنغافورة «لقد أُبلغ  وقال بومبيو في س
االتراك بأن الوقت نفد والوقت قد حان 
ــون وآمل أن يدركوا  العادة القس برانس
ــى تصميمنا الكبير». أن ذلك دليل عل
ــال محللون ان تركيا ال تريد تصعيد  وق
ــعر  ــببت في تراجع س األزمة التي تس
ــدوالر خمس  ــع جتاوز ال ــرف الليرة م ص
ليرات للمرة االولى.وهذه املواجهة هي 
ــوأ األزمات الدبلوماسية بني  إحدى أس

ــم  ــذ احتالل تركيا للقس ــن من البلدي
ــرص في العام  ــمالي من جزيرة قب الش
ــب  ــد ترام ــس دونال ــد الرئي ١٩٧٤. وأك
ونائبه مايك بنس أنهما يوليان أهمية 
ــون الذي  ــن برانس ــراج ع ــرة لالف كبي
ــرين االول ٢٠١٦  ــا في تش أوقف أساس
ــنتها  في إطار حملة التطهير التي ش
ــلطات بعد االنقالب الفاشل في  الس
ــاطات  ــة القيام بنش ــوز ٢٠١٦ بتهم مت
ــاهم ايضا في توتير  حلساب غولن.وس
مه واشنطن  العالقات الدعم الذي تُقدّ
ــعب الكردية في  لوحدات حماية الش
ــم داعش،  ــل تنظي ــي تقات ــوريا الت س
ــؤالء املقاتلني  ــرة تتهم ه ــا أن أنق علم
ــنطن  ــراد بـ»االرهاب». ودعت واش األك
ــط النفس بعد الهجوم  أنقرة إلى ضب
ــون الثاني/يناير  ــي كان ــنته ف الذي ش
ــورية  ــب فصائل معارضة س ــى جان إل
ــوريا  ــمال س على جيب عفرين في ش
ــعب  ــدات حماية الش ــر وح ــا اضط م
ــن املدينة. ــحاب م الكردية الى االنس
لكن البلدين اتفقا بعدها على خارطة 
طريق بشأن مدينة منبج التي تسيطر 
ــعب بعد  ــدات حماية الش ــا وح عليه
ــد العملية إلى  ــددت أنقرة بتمدي أن ه
البلدة السورية الشمالية حيث توجد 

قوات أميركية.

وكاالت / البينة الجديدة
إن  ــطينية،  الفلس ــة  الرئاس ــت  قال
الرامية لتصفية القضية  «املؤامرات 
ــتمرة،  ــزال مس ــا ت ــطينية م الفلس
ــة، فورين  ــريبات جملل ــد تس ــك بع وذل
ــة  أميركي ــة  خط ــن  ع ــي،  بوليس
ــغيل  ــل وكالة غوث وتش ــاء عم إلنه
ــطينيني (األونروا)».  ــني الفلس الالجئ
ــرته وكالة  ــان نش ــي بي ــاء ذلك ف ج
ــال  نق ــا)  (وف ــطينية  الفلس ــاء  األنب
ــان أنه «مت  ــة .وأوضح البي عن الرئاس
ــائل البريد  ــود رس ــف عن وج الكش
ــاري  ــة ملستش الداخلي ــي  االلكترون
البيت األبيض، والتي دعا فيها جاريد 
ــنر (صهر الرئيس دونالد ترامب  كوش
للتخلص  ــاريه)  ــار مستش وأحد كب
ــروا». وأضاف البيان أن  من وكالة األون
ــراج قضية  ــذه اخلطوات «تأتي إلخ ه
ــات،  املفاوض ــة  ــن طاول ــني م الالجئ
ــس  ــه الرئي ــذر من ــا ح ــف م وتكش
ــن  ــاس م ــود عب ــطيني محم الفلس
اإلدارة  ــه  ــت علي أطلق ــا  م ــورة  خط

الهادفة  ــرن  الق ــة  ــة صفق األميركي
ــطينية  الفلس ــة  القضي ــة  لتصفي
ــل حقوقه  ــن كام ــعبنا م وجتريد ش
املشروعة». و»صفقة القرن» تسمية 
ــنطن  ــاعي واش متداولة إعالميًا ملس
ــطينية،  الفلس ــة  القضي ــاء  إنه
ــذه  ه ــود  بن ــن  ع ــاء  األنب ــارب  وتتض
الصفقة، التي جرى احلديث عدة مرات 
ــالن عنها، ثم  ــراب موعد اإلع عن اقت
ــي عددها الصادر  يتم تأجيل ذلك.وف
السبت املاضي ، نشرت مجلة «فورين 
فوليسي» األميركية املعلومات التي 
حتدثت عنها الرئاسة الفلسطينية.

واعتبرت الرئاسة في بيانها أن «ثبات 
ــطينية، وصمود أبناء  القيادة الفلس
شعبنا سيفشل كل املؤامرات إلنهاء 
القضية الفلسطينية حتت مسميات 
ــة الالجئني  ــة». وأكدت أن قضي مزيف
ــل النهائي،  ــا احل ــدى قضاي هي «إح
التي لن حتل إال من خالل املفاوضات». 
ــف  ــدة نص ــات املتح ــدت الوالي وجم
ــنوية التي تقدمها  ــاعدات الس املس

ـــ٣٠٠ مليون  ــدرة ب ــروا واملق ــى األون إل
ــوى ٧٠ مليون  دوالر، لم يدفع منها س
ــة األممية. ــب الوكال دوالر فقط، حس

ــة الفلسطينية، من  الرئاس وحذرت 
ــات  ــع اخملطط ــض م ــايرة البع « مس
ــة  الهادف ــرائيلية  واإلس ــة  األميركي
ــطينية  الفلس ــة  القضي ــل  لتحوي
ــعى للحرية  ــعب يس ــن قضية ش م
ــتقالل وإقامة دولته املستقلة  واالس
إلى قضية إنسانية». ودعت الرئاسة، 
اجملتمع الدولي وحتديدا مجلس األمن 
ــؤولياته،  الدولي، لـ»الوقوف عند مس
ــادل  ع ــل  ــاد ح ــه إليج إرادت ــرض  وف
ــطينية، وفق قرارات  للقضية الفلس
الشرعية الدولية».وطالبتهم كذلك 
ــة  لتصفي ــاوالت  مح أي  ــاف  بـ»إيق
ــاء وكالة  ــر إنه ــة الالجئني عب قضي
الغوث التي أُنشئت بقرار أممي ملتابعة 
ــاع الالجئني ولن ينتهي دورها إال  أوض
ــذه القضية حال عادال وفق ما  بحل ه
نصت عليه قرارات الشرعية الدولية 

ومبادرة السالم العربية».
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وكاالت / البينة الجديدة
ــي  مقاتل إن  ــؤولون  مس ــال  ق
ــن  الذي ــش  داع ــم  تنظي
األمن في  لقوات  ــلموا  استس
ــي إقليم  ــي ف ــبوع احلال األس
ــالد قد  ــمال الب ــان بش جوزج
ــم  ــو رغ ــى عف ــون عل يحصل
ــم بارتكاب أعمال  اتهامات له
ــاب  اغتص ــمل  تش ــية  وحش
ــو ١٥٠  ــلم نح ــل. واستس وقت
ــم  ــش بينه ــي داع ــن مقاتل م
قائدان كبيران بعدما طردتهم 
ــن معاقلهم  ــة طالبان م حرك
ــابيع من  في جوزجان بعد أس

القتال.
ــن  ــني م ــن املدني ــر اآلالف م وف
ــه  ــوش تب ــي درزاب وق منطقت
ــر منهم مقاتلي  واتهم الكثي

ــم  جرائ ــكاب  بارت ــش  داع
ــل  تفاصي ــردوا  وس ــية  وحش
ــاء وفتيات من  ــأن أخذ نس بش
ــي  وف ــن  واغتصابه ــرهن  أس
ــن. لكن  ــان قتله األحي بعض 
ــم حاكم إقليم  املتحدث باس

ــال إن احلاجة حلث  ــان ق جوزج
ــالم  ــددين على االستس املتش
ــح  األرج ــى  عل ــي  تعن ــد  ق
اتهامات.  ــوا  يواجه ــن  ل أنهم 
ــد رضا  ــدث محم ــال املتح وق
ــو جلماعة  ــوري «هناك عف غف

ــلمت  استس ــي  الت ــش  داع
ــاف  ــة درزاب». وأض ــي منطق ف
ــليم اجلماعة  ــري تس «لن يج
أو قضائية  ــة  أمني ــلطات  لس
ــي عملية  ــاركون ف ألنهم مش
إن األشخاص  وقال  ــالم».  الس

ــكاوى ضد  ــم ش ــن لديه الذي
أفراد من التنظيم لهم مطلق 
ــر للقضاء. احلرية في رفع األم

ــون  ــؤولون حكومي ــال مس وق
ــلم  ــرة يستس م أول  ــذه  إن ه
ــدد الكبير من  ــذا الع ــا ه فيه
ــة واحدة.  ــي داعش دفع مقاتل
ــاء وأطفال  كما قامت عدة نس
ــي التنظيم  ــم صلة مبقاتل له
ــا  أيض ــهم  أنفس ــليم  بتس
وبينما  األفغانية.  ــلطات  للس
ــل  ــن أج ــوط م ــد الضغ تتزاي
ــني  ــالم ب ــات س ــراء محادث إج
الغرب  التي يدعمها  احلكومة 
ــول وحركة طالبان فإن  في كاب
ــة  املتحالف ــة  احمللي ــة  اجلماع
ــتهرت  ــي اش ــش والت ــع داع م
ــية لم تبد  ــا الوحش بأعماله

ــى االنضمام  ــرات عل أي مؤش
ــن اجلنرال  ــذه العملية. لك له
ــي قائد  ــر محمد جوزجان فقي
ــم جوزجان قال  األمن في إقلي
إن أي مقاتل من داعش ارتكب 
جرائم ضد اإلنسانية سيواجه 
ــكوكه  ــر عن ش ــة وعب العدال
ــة. مصاحل أي  ــود  وج ــأن  بش
ــني الذين  ــار إلى أن املقاتل وأش
للحكومة  ــهم  أنفس سلموا 
ــم أنه يعتقد  ــوا أفغانا رغ كان
ــت أو احتجزت  ــان قتل أن طالب
ــي  ــوا ف ــب كان ــني أجان مقاتل
ــى أن  ــة. وأضاف «أخش املنطق
يرتكب هؤالء األشخاص املزيد 
ــالم  ــن اجلرائم بعد االستس م
ــوا محل ثقة  نظرا ألنهم ليس

متاما».
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وكاالت / البينة الجديدة
ــهود إن حشودا غاضبة  قال ش
ــت النار  ــت املتاجر وأضرم نهب
اإلقليم  ــي  ف ــكات  املمتل ــي  ف
ــا  إثيوبي ــرق  بش ــي  الصومال
ــد  تزاي ــع  م ــي  املاض ــبت  الس
ــاع نطاقها  االضطرابات واتس
ــر جنود  في أنحاء اإلقليم ونش
ــكان إن  ــال س ــن اجليش. وق م
ــاء  ــة دخلت مس ــوات إثيوبي ق
ــا  جيجيق ــة  مدين ــة  اجلمع
ــي محاولة  ــة اإلقليم ف عاصم
ــلطات املركزية  من جانب الس
ــؤولني.  فيما يبدو العتقال مس
ــالق النار مع  ــادل اجلنود إط وتب
ــة  ــة حلكوم تابع ــن  أم ــوات  ق
ــهود إن أعمال  اإلقليم. وقال ش
العنف اندلعت منذ ذلك احلني 
ــدن على األقل حيث  في أربع م
ــة  الغاضب ــود  ــت احلش هاجم
ــب  بنه ــت  وقام ــني  املدني
ــة  وكال ــت  ونقل ــكات.  املمتل
رويترز لألنباء عن احد الشهود 
ــكان من غير العرق  قوله «الس
ــتهدفون.  املس هم  الصومالي 
ــم) تتعاون  ــن (اإلقلي ــوات أم ق
ــر إن  ــاهد آخ ــال ش معهم».وق
ــتني على األقل تابعتني  كنيس
ــني األرثوذكس أحرقتا.  لإلثيوبي
ــادق  ــر والفن ــاف أن املتاج وأض
ــا زالت مغلقة. وقال  والبنوك م
ــدات أخرى  ــكان في أربع بل س
ــالق  إط دوي  ــمعوا  س ــم  إنه

ــاهد ثالث  ــال ش ــاص. وق الرص
ــروا  ــود اإلثيوبيني انتش إن اجلن
بعدة مكاتب إدارية في اإلقليم 
ــال  اعتق ــرض  بغ ــي  الصومال
ــح حتى  يتض ولم  ــؤولني.  مس
اآلن ملاذا تسعى حكومة أديس 
أبابا العتقال هؤالء املسؤولني.
اإلثيوبية  ــاع  الدف وزارة  وأكدت 
ــر اجلنود. وقالت في  أكدت نش
ــف العنف على  بيان «لم يتوق
ــن محاوالت من جانب  الرغم م
ــن  ــوات األم ــاع وق ــوات الدف ق
ــدوء». اله ــتعادة  ــرى الس األخ
وتابع البيان «مع تعرض السلم 
واألمن في اإلقليم للخطر فإن 
ــن تظل صامتة  قوات الدفاع ل
في وجه االضطرابات والفوضى 
ــراءات  اإلج ــذ  تتخ ــوف  وس
ــات  ــا لاللتزام ــة طبق الضروري
ــتورية». ولم تقدم الوزارة  الدس
أسبابا وراء نشر اجلنود. ويشهد 
اإلقليم الصومالي أعمال عنف 
ــن املاضيني.  العقدي على مدى 
ــل احلكومة املتمردين في  وتقات
اجلبهة الوطنية لتحرير أوجادن 
ــد أن قامت  ــام ١٩٨٤ بع منذ ع
ــال  النفص ــة  مبحاول ــة  اجلبه
اإلقليم املعروف باسم أوجادن.
الدائرة  ــتباكات  وتسببت االش
ــدود  ــى ح ــام ٢٠١٧ عل ــذ ع من
ــة أوروميا  ــع منطق ــم م اإلقلي
ــرات اآلالف من  في تشريد عش

األشخاص.

وكاالت / البينة الجديدة
ــب طيب أردوغان،  ــن الرئيس التركي رج أعل
ــري العدل  د ممتلكات وزي ــتجمّ ــرة س أن أنق
ــني في تركيا إن وجدت،  والداخلية األميركي
ــاء ذلك خالل  ــة باملثل. ج ــار املعامل في إط
ــام للجناح  ــر الع ــي املؤمت ــة ألقاها ف كلم
ــة،  ــة والتنمي ــزب العدال ــي ح ــوي ف النس
د على أن  ــدّ ــة أنقرة. وش ــة التركي بالعاصم
ــا الواليات  ــرة التي اتخذته ــوة األخي «اخلط
ــون،  ــدة بخصوص القس أندرو برانس املتح
ــت  وكان ــتراتيجي».  اس ــريك  بش ــق  تلي ال 
ــا فرض عقوبات  ــنطن قد أعلنت نيته واش
ل،  ــدل التركي عبد احلميد غُ على وزيري الع
ــليمان صويلو، متذرعة بعدم  والداخلية س
ــون الذي  اإلفراج عن القس األمريكي برانس
ــل محاكمته في تركيا. وجرى حبس  تتواص
ــى  ــون األول ٢٠١٦، عل ــي ٩ كان ــون ف برانس
ــان «ال ميكن  ــدة تهم. وتابع أردوغ خلفية ع

جعل تركيا أداة لتحقيق مكاسب سياسة 
داخلية في أميركا كما فعلت أوروبا، وتكرار 
ــب األميركيني  ــني لن يُكس ــاء األوروبي أخط
ــائل  ــيئًا». ولفت إلى أنه «ميكن حل املس ش

ــدة، عبر تغليب  ــا والواليات املتح ــني تركي ب
ــتراتيجية  ــراكة االس فكرة التحالف والش
ــتركة»،  ــارًا ملصاحلنا املش ــكل إط التي تش
ــا «تنم عن  ــوة األميركية أنه ــرا اخلط معتب

ــت إلى أن  ــا». ولف ــاه تركي ــرام جت ــدم احت ع
ــكل  ــل بش ــية تعم ــوات الدبلوماس «القن
ــنتجاوز قريبًا اجلزء  ــف، وأعتقد أننا س مكث
األكبر من القضايا اخلالفية بيننا عن طريق 
ــرض الواليات  ــل». واعتبر أن ف تغليب العق
ــى وزيري  ــات عل ــة عقوب ــدة األمريكي املتح
ــدل والداخلية التركيني لكونهما تابعا  الع
قضية برانسون عن كثب، أمر غير منطقي. 
واستطرد «نحن صبرنا واآلن أصدر تعليماتي 
ــري العدل  ــنجمد ممتلكات وزي ــالء، س للزم
والداخلية األمريكيني في تركيا إن وجدت». 
ــدد على أن بالده ستطبق مبدأ املعاملة  وش
: «العرب  ــدة، قائالً ــل مع الواليات املتح باملث
ــول: من دَقَّ  ــعبي جميل، يق لديهم مثل ش
ــف األميركية  ــار أردوغان أن املواق ». وأش دُقَّ
ــا عقلية  ــف وراءه ــاه تركيا تق ــرة جت األخي
ــة، وأن الرئيس األمريكي  إجنيلية وصهيوني
ــكل كبير في هذا  رّر به بش دونالد ترامب، غُ

ــه تصحيح املوقف.ودعا  اخلصوص، لذا علي
ــعي  أردوغان، الواليات املتحدة إلى عدم الس
ــابق لبنك «خلق»  ــة املدير العام الس ملبادل
ــون. ــال، بالقس برانس ــاكان أتي ــي، ه الترك

ــم  ــدون بأنه ــن يعتق ــى أن «الذي ــت إل ولف
ــع إلى الوراء  ــيجبرون تركيا على التراج س
ــخيفة  ــة التهديد وقرارات س من خالل لغ
ا هذا  ــرض عقوبات، لم يعرفوا أبدً تتعلق بف
البلد وهذا الشعب». وأردف «نحن ال نريد أن 
ا في لعبة يخسر فيها اجلانبان.  نكون طرفً
ــية والقضائية إلى  ــل اخلالفات السياس نق
الصعيد االقتصادي يضر بالطرفني». وأعرب 
عن أسفه حيال تضخيم اجلانب األميركي 
ــط األمور  ــيطة وخل ــائل البس بعض املس
ــاكل  د على عدم وجود مش ــدّ ببعضها. وش
يستحيل حلها مع الواليات املتحدة والدول 
ــودة اجلانب  ــن أمله في ع ــرى، معربًا ع األخ

األميركي إلى رشده.
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جهاد الخازن 

ــتانفورد األميركية هدد  ــة س ــي جامع ــب ف طال
ــالب الصهيونيني في حرم اجلامعة  مبواجهة الط
بالقوة (اجلسدية)، وقال إنه إذا جاءه أحد الطالب 
ــيئاً من نوع  ــرائيل دميوقراطية أو ش ــال إن إس وق
ــة «ويكلي  ــيضربه. مجل ــو س ــراء فه ــذا اله ه
ستاندارد» اليهودية هاجمت الطالب حمزة داود 
ــالمي»، وجتاهلت  كأنه «حماس» أو «اجلهاد اإلس
ــخصي قد ال ينفذه خوفاً من  أنه يعبر عن رأي ش
ــي األخبار األخرى لعصابة  أن تعاقبه اجلامعة. ف
احلرب والشر اليهودية األميركية التي تؤيد إرهاب 
ــرائيل، قرأت أن الرئيس دونالد ترامب، حليف  إس
اإلرهابي بنيامني نتنياهو تصدى للرئيس الروسي 

ــي حني أن  ــنكي ف ــر بوتني في قمة هلس فالدميي
الرئيس باراك أوباما سكت والرئيس بوتني يهاجم 
السياسة اخلارجية األميركية ويتهمها بارتكاب 
جرائم . مقال للعصابة يتحدث عن أن أوباما أكل 
ــتقراطي ال يوجد  كافيارا، كأن هذا الطعام االرس
إال في روسيا، وأن تقدميه للرئيس األميركي رشوة.

أصدقائي وأنا نشتري الكافيار في أسواق اخلليج، 
ــواق بلدات مثل  وأحياناً أجده في إيطاليا في أس
سان رميو، وهو مرتفع السعر فأشتري قليالً منه، 
ــض األصدقاء.احلقيقة بني ترامب  ــا يفعل بع كم
وبوتني وأوباما أن الرئيس الروسي ميلك مستندات 
ضد الرئيس ترامب، وأن الرئيس أوباما دخل احلكم 
وخرج منه من دون أن يتاجر على حساب املنصب 
ــر  الذي اختاره له األميركيون.عصابة احلرب والش
ــن أقصى اليمني  ــر ملتظاهرين أميركيني م تنتص
في خبر عن تظاهرة في لندن قرب البرملان إلطالق 
ــس رابطة الدفاع  ــراح تومي روبنسون، مؤس س
البريطاني، تخللتها محاولة اعتداء على سائقة 
ــدث وال أدافع عن املعتدي  ــلمة. هذا يح باص مس
ــن أقول إن اخلبر الذي قرأته  أو املُعتدى عليها، لك
ــون عن  يتحدث عن أفراد من أقصى اليمني يفتش

ــارع لوال  ــوم» أو «أعداء» لضربهم في الش «خص
ــون أطلق  ــرطة البريطانية . روبنس ــل الش تدخ
م عليه بالسجن  كِ سراحه بكفالة بعد أن كان حُ
ــابقاً  ــرة الثانية قراراً س ــه للم ــهراً خملالفت ١٣ ش
ــنة بعدم بث تسجيالت حيّة  للمحكمة قبل س
ــام مبنى احملكمة أثناء دخول  عبر اإلنترنت من أم

متهمني إليه.
أقول إن عصابة إسرائيل تزعم أن الرئيس األميركي 
ــي وحتداه. كيف هذا؟ لم أرَ  تصدى للرئيس الروس
ــا قرأت في  ــم العصابة. أختار م ــيئاً من مزاع ش
ــا األميركية مثل «إن املؤمتر الصحافي الذي  امليدي
عقده دونالد ترامب في هلسنكي يتجاوز موقفه 
فيه اجلرمية، فقد كان كالمه ساذجاً وبدا أن بوتني 
ــي جيبه.»عندما كان ترامب في طريقه  وضعه ف
ــل تغريدة  ــة مع بوتني أرس ــنكي للقم إلى هلس
تقول إن امليديا «عدو الشعب». هو قال هذا الكالم 
ــلم لطلبات  ــم يستس ــابق، ث ــر مرة في الس غي
الرئيس الروسي ويتهم امليديا مبا فيه. كان ترامب 
ــورك تاميز» و  ــم «نيوي ــاً اته ــد انتخابه رئيس بع
ــي أن أن» و»أن بي سي»  «واشنطن بوست» و «س
مبعاداة الشعب األميركي، وامليديا األميركية ردت 

ــتالني وجرائمه املعروفة وهو يحكم  مبقارنته بس
روسيا.ال أعتقد أن امليديا األميركية ضد الشعب 
ــل أرى أن حمالت الرئيس على امليديا  األميركي، ب
هي محاولة لتغطية ضعفه إزاء الرئيس الروسي 
ــن دونالد ترامب وهو  ــح أنه ميلك ما يدي الذي أرج
ــل أن يخوض  ــكات اجلمال قب ــيا مع مل يزور روس

معركة الرئاسة.
ــدا كأنه  ــجلت أن ترامب ب ــة س ــا األميركي امليدي
ــنكي. فهو  يخضع إلمالءات بوتني في قمة هلس
لم يعارضه في شيء، وإمنا هاجم أجهزة اخملابرات 
األميركية التي رصدت تدخل روسيا في انتخابات 
ــماء  ــرت أس ــة األميركية عام ٢٠١٦، ونش الرئاس
ــروس الذين كان لهم دور في التدخل.أرى  بعض ال
أن ميديا إسرائيل في الواليات املتحدة تبحث عن 
ــئ فيها دونالد  ــا في كل مرة يخط قضية تثيره
ترامب، أو يذعن للرئيس بوتني. طبعاً باراك أوباما 
ــة، إال أنني أرى أن  ــهل بعد تركه الرئاس هدف س
أخطاءه وخطاياه مجتمعة أقل مما يرتكب دونالد 
ــنكي  ترامب في يوم واحد، وهو ما فعل في هلس

حتت نظر العالم كله.

زمان الدراجي

ــس املالي  ــاد لي ــد بالفس اقص
ــاد العام  الذي  فقط  هو الفس
ــل  مفاص كل  ــي  ف ــرى  استش
ــا اخرج من  ــاة، كنت عندم احلي
ــمع  ــاب يافع اس البيت وانا ش
ــر  امي تقول لي : اهللا يبعد الش
عنك ! فهمتها عندما نضجت 
ــزن  اح ال  ان  ــت  وتعلم ــر  اكث
ــي  ــد عن ــا يبتع ــم عندم او أتأل
ــدون ! وخاصة  ــذال والفاس االن
ــن ويقتربون من  ــب الوط في ح
ــت  ــة الوطن ، الوطن ليس خون
ــة . تذكرت ذلك وانا في  احلكوم
مساء يوم من االيام القريبة مع 
لزيارة  االصدقاء متوجهني  احد 

صديق واوقفت 
ــيارة على  الس
الطريق  جانب 
ــود  ب ــب  ألعات
تعبث  ــباب  ش
ــرح  وف ــرح  مب
م  ــا لنظ با
ــر  تكس و
ت  ــكا ممتل
ــرد  ــن ! ف الوط
الشباب بعنف 
( انت شعليك 
اخللفوك  ــال  م
احلكومة  ــي  ه

ان  ــل  فقب  ، ــويتلنه)  (شمس
اوضح للشباب ان الوطن ليس 
احلكومة سبقني صديقي وكرر 
ــباب! (فعال  ما قالوه تلكم الش
ــلك عالقة هي  ــي انت ش يا اخ
خربانة) ! وفي هذه االثناء كانت 
ــات) واصوات  ــات (الهورن املنبه
ــي   خلف ــيارات  الس ــائقي  س
ــتمني بادب العصبية الني  تش
اوقفت السيارة امامهم لثوان،، 

ــا زين  ــي قال (ه ــاً صاحب وايض
ارتاحيت سبوك الناس من كل 
ــوالفك  ــة يابه بطل من س جه
ــذا املوقف لو  ــد في ه ) ، واعتق
ــواق اعتدوا  ــباب او الس ان الش
ــم مبعاتبتي  علي الني ازعجته
لهم سيتركني وحدي ويرحل،، 
ــدت من  ــيري وع لم اكمل مس
ــل صديقي  ــت الوص ــث اتي حي
ــد بابي عنه دون  لباب بيته واس
ــه ! لكني تاملت  ــم لترك ان اتال
ــوم ما اعتقدته يحب  الني في ي
ــؤولية  ــعور باملس ــن الش الوط
ــباب وال  واجب اجلميع ، فال الش
السواق وال صديقي شعروا بها 
ــالً مني  ــروه تطفالً وتدخ واعتب
ــي وأرتضي مبا  ــيء ال يعنين لش
ــد ان لم تكن لك  ــت ، اعتق القي
ــاند  ــب او مس ــة وكالم طي وقف
ــعب  ــل اخلير للوطن وللش لفع
ــكت ، وتكون  ــل ان تس فاالفض

ــل ! ويا  ــني على الت من اجلالس
مكثرهم اليوم ممن يدعون حب 
ــى ما اظن  ــن ! لكنهم عل الوط
يكرهون الوطن كرهاً باحلكومة! 
ــن  ــو م ــة  ه ــاد احلكوم ان فس
ــاد الفرد ، وفساد الفرد من  فس
ــة ،، لعنة اهللا  ــف احلكوم ضع
الذين  ــراد  واالف احلكومات  على 

تسببوا في ذلك.

د. حكيم جمعة البنا

ــب  ــداف حس االه ــدد  حت ــة  دول ــي كل  ف
ــداف ،كهدف ادنى او  اهميتها، فهناك اه
هدف اوسط  او هدف ابعد ..وسنحدد هذه 
ــات على ضوء االقوال والتصريحات  االولوي
ــة  ــلوك الفعلي املتبع في السياس والس
ــدة االهداف  ــورة ١٤ متوز اجملي ــة لث اخلارجي
ــدف  ــي ه ــى.. ويرتق ــدى او االدن ــة امل قريب
ــالمته  احلفاظ على كيان البالد وامنه وس
ــع املصالح العامة،  ــى ان ال يتعارض م عل
ــدة االراضي  ــعب ووح ــدة الش ــك وح كذل
ــار البيان االول  ــات احلدود لذلك اش وخالف
ــة الكاملة ،  ــد العراقي ــى الوح ــورة ال للث
ــتور الى السيادة واالستقالل  واشار الدس
ــار اليهما الزعيم عبد الكرمي قاسم  ، واش

ــداد العدة  ــن اع ــا م ــه (متكن ــرارا  كقول م
ــالمة  والعدد والتجهيزات التي تضمن س
ــتقالله الوطني) .  الوطن والدفاع عن اس
ــان املصلحة الوطنية العراقية  وعموما ف
ــة وقد قال  ــن االهداف الرئيس كانت ضم
عنها الزعيم قاسم (نحن نخدم مصلحة 
ــدم االمة  ــي املظفر ونخ ــعب العراق الش

العربية اجمليدة 
ــداف  ــي االه ــطة وه ــداف املتوس (٢) االه
ــول في  ــة في الدخ ــازف الدول ــي ال جت الت
ــى مهمة  ــا لكنها تبق ــن اجله ــروب م ح
ــة اخلارجية وما  ــداف السياس ــن اه ضم
ــع الدول  ــادي والتجاري م ــاق االقتص االتف
ــتراكية ودول اجلوار اال مثاال على ذلك  االش
من اجل رفاهية املواطن واسعاده وحتقيق 
التقدم اإلقتصادي واالجتماعي عن طريق 
عقد االتفاقيات االقتصادية والتجارية مع 
ــدول األخرى وتصدير املنتجات الفائضة  ال
واستيراد السلع اإلنتاجية واالستهالكية 

التي حتتاجها الدولة واألفراد
وكانت اهداف السياسة اخلارجية اخلاصة 
باملنطقة العربية حتتل مكانا مرموقا في 
ــاعدة حركات  ــم  كمس فكر الزعيم قاس

ــدن ودعم  ــر وعمان وع ــي اجلزائ ــرر ف التح
ــي نضاله ضد  ــطيني ف ــعب الفلس الش

الصهيونية.
ــداف  االه ــي  وه  / ــدة  البعي ــداف  االه  (٣)
ــة  الدول ــعى  تس ــي  الت ــتراتيجية  االس
لتحقيقها على املدى البعيد كتعاوننا مع 
الدول االسالمية كما جاء في البيان االول 
ــاد االيجابي  ــة احلي ــورة كذلك سياس للث

وعدم االنحياز والتعايش السلمي وحتقيق 
السالم العاملي عن طريق نزع السالح ونبذ 
ــع األمم املتحدة  ــاردة والتعاون م ــرب الب احل
ــام الى  ــة واالنضم ــا املتخصص ووكاالته
االتفاقات الدولية ذات الصيغة العاملية . 

ــيم الهداف  ــذا التقس ــك ان ه ــا من ش م
ــة اخلارجية للثورة لم يكن ثابتا  السياس
ــة  ــة والعربي ــرات الداخلي ــبب التغي بس
ــات،  ــد األولوي ــي حتدي ــرة ف ــة املؤث والدولي
ــطة تقفز  ــض االهداف املتوس وكانت بع
ــدة العربية  ــة فالوح الى االهداف الرئيس
ــة حتى  ــت من ضمن االهداف الرئيس كان
ــغل الشاغل  قبل قيام الثورة وكانت الش
للمسؤولني واالحزاب والرأي العام خاصة 
في االشهر االولى للثورة فقد كان الهدف 
ــرمي  ــد الك ــوزراء عب ــس ال ــي لرئي االساس
قاسم هو االبقاء على كيان العراق ضمن 
ــة العربية كما صعدت االحتاد مع  املنظوم
ــام ١٩٦٢  حيث  ــة في ع ــوريا الى القم س
ارسل اجليش العراقي الى احلدود السورية 
ــورية خوفا  بناء على طلب احلكومة الس
ــوريا  ــاوالت عبد الناصر العادة س من مح

الى نطاق اجلمهورية العربية املتحدة. 

ــم لم  ــم عبد الكرمي قاس ــدو ان الزعي ويب
ــال الولويات االهداف  يكن قد وضع تسلس
وامنا كانت االحداث على االغلب هي التي 
ترفع هدفا وتنزل االخر وقد حدد مجموعة 

اهداف للثورة في اواخر ١٩٦٢ وهي:- 
ــل البالد تضمها  ــاء الوطني/ داخ (١) اإلخ

الوحدة العراقية  
ــي / رابطة االخوة العربية  (٢) االخاء العرب

وجمع الشمل وتوحيد الصفوف .
ــوف  ــع صف / جم ــالمي  االس ــاء  االخ  (٣)
ــالمية والدول االسالمية  ــعوب االس الش
وتوحيد كلمتها لتدافع عن االمة العربية 

و االسالمية . 
ــانية  ــاني / خدمة االنس (٤) االخاء االنس
دول  ــني  ب ــاء  واالخ ــة  احملب روح  ــاعة  واش

العالم.
ــي وتنم عن  ــة املعان ــداف راقي ــذه االه وه
ــورة  الث ــداف  اله ــة  املدروس ــة  السياس

وتوجهاتها في السياسة اخلارجية.
ــة  ــنكمل الدور الذي لعبته السياس وس
ــورة متوز اجمليدة على صفحات  اخلارجيه لث

البينة اجلديدة الغراء قريبا ان شاء اهللا.

تأليف
 *الدكتور  جواد كاظم البيضانـي
العالقة مع اِّـخابرات العراقية:

(نص رسالة املرشد العام)
بسم اهللا الرحمن الرحيم

سنندج
٢٤/رجب 

١٩٨٨/٣/١٢
ــيخ علي.. حتياتي ودعواتي  االخ العزيز الش
ــا أخي  ــوة اجملاهدين خصوص ــع االخ جلمي
ــاركة في  ــبة للمش ــيخ احمد بالنس الش
ــة، كتبت لكم أمس  ــوم على حلبج الهج
ــس بعدم اخلوض وها انا اكتب لكم  وأول ام
مرة اخرى واقول: التقدموا على هذا العمل 
ــؤولية  ــا احتمل مس ــه، وان ــاركوا في والتش
ــد االيرانيني وعند  ــه عن ــاركة في عدم املش
اآلخرين، وقل لبقية االخوة بان للمشاركة 
عواقب غير محمودة، نعم، السيطرة على 
ــم تعرفون  ــداً. ولكنك ــهلة ج حلبجة س
ــر وكم هو حاقد  ــف حزب البعث الكاف كي
ــيخربها  ــك بانه س ــى حلبجة، وال نش عل
بكافة انواع االسلحة ويدمرها، نحن، دائما 

نحاول باستمرار مع ايران للمحافظة على 
حلبجة من القصف املدفعي، ألن حلبجة 
ــة بها هي مركز قوتنا، فاذا  واملناطق احمليط

دمرت فماذا يكون دورنا إذن؟ 
ــيتحدث  ــالة س ــة الى هذه الرس وباالضاف
ــف، ويبلغكم  ــيخ عبداللطي ــم الش اليك
باننا لن نشارك في هذا الهجوم باي شكل 
من االشكال، واكرر مرة اخرى باننا يجب ان 
ال نشارك فيه وانني احتمل كل مسؤوليات 
عدم املشاركة..  استودعكم اهللا والسالم 

عليكم. 
اخوكم عثمان عبدالعزيز.

ــة  حلبج ــى  عل ــوم  الهج ــذ  تنفي مت   (١
ــي ١٤و١٥- ــالل ليلت ــا خ ــتيالء عليه واالس

ــه، غير ان  ــارك احلركة في ــم تش ٣-١٩٨٨ ول
ــاركت في  القوات املتقدمة للحركة قد ش
حترير بعض اجلبال والوديان القريبة احمليطة 
ــتولت على بعض  ــة وخورمال واس بحلبج
ــل املدينة  ــم تدخ ــا ل ــدو. ولكنه ــا الع رباي
ــادرة من املكتب  بناء على التعليمات الص

العسكري للحركة. 
ــب  ــادف ٢٧ رج ــاء املص ــوم االربع ــي ي ٢)وف
ــا مع قوة قوامها  ١٤٠٨ – ١٦-٣-١٩٨٨ دخلن
ــداً من  ــون مجاه ــة وخمس (٤٥٠) أربعمائ
ــن بطلب  ــالح الدي ــز النصر وص ــوات هي ق
ــيروان  ــة وخورمال وس ــي حلبج ــن اهال م
ــاب والفوضى  ــن االره ــة املواطنني م حلماي
ــرج اهالي  ــد حتدث وخ ــات التي ق واملناوش

ــات اهللا اكبر  ــتقبالنا بهتاف ــة الس حلبج
وهللا احلمد وذبحوا الذبائح و وزعوا احللويات 
والطعام وتوجهنا نحو جامع محمد باشا 
ــكر ثم توجهنا الى  الكبير الداء صالة الش
ــى طلب قادة  ــة بناء عل ــز القائمقامي مرك

ــاذ التدابير الالزمة، وطلبنا  العمليات التخ
ــاس وخروجهم الى خارج املدينة  تفريق الن
ــع من  ــرة والرب ــة عش ــاعة احلادي ــي س وف
ــراب من الطائرات  نفس اليوم هاجمت أس
ــواد احملرقة  ــم وامل ــل النابال ــة بقناب محمل
ــت  و ضرب ــة،  الفتاك ــة  الكيمياوي ــواد  وامل

املدينة وماحولها بكل شدة وحقد وقسوة 
ــالء اعداء اهللا  ــن البعثيني العم معروفة م
ــيطان وبعد ساعات  واالنسان واولياء الش
ــة وكأنها بركان من  ــة اصبحت املدين قليل
ــاء  ــان وخمدت صيحات النس ــار والدخ الن
ــة الميكن  ــورة مذهل ــت ص ــال وكان واالطف
ــول  ــن ه ــان م ــم وال باللس ــا بالقل وصفه

الفاجعة. 
ــى الغابات والتلول  ــا ليلة ١٧-٣ ال ٣)إلتجأن
القريبة جنوبي حلبجة مع من جنا من املوت 
ــل وكأننا في يوم يفر  اليدري احد ماذا يعم
ــه وأبيه وصاحبته وبنيه  املرء من اخيه وأم
ــرات البعثية  ــه التي تؤويه والطائ وفصيلت
ــرات اجلبلية  ــارد الناس في الطرق واملم تط
ــى في عمق االراضي  وتطارد املهاجرين حت
ــتى اجلهات ودام ذلك ثالثة  االيرانية ومن ش
ــة بحيث  ــه ومتواصل ــورة كثيف ــام بص أي
ــن القصف  ــر وأحرقوا م ــهد الكثي استش

الكيمياوي والقنابل احملرقة والعدمرة.
ــاذ  ــا بانق ــة وافراده ــوات احلرك ــادرت ق ٤)ب
ــاة او حتت االنقاض  ــي على قيد احلي من بق
ــات املهدمة  ــراج اجلثث من حتت البناي واخ
ــب  ــر اجلماعية، وحس ــي املقاب ــم ف ودفنه
ــهداء  مجمل اال حصائيات وصل عدد الش
ــن  ــدا املفقودي ــي ع ــن االهال ــى ٥٫٥٤٠ م ال
ــر  الكثي ــزال  وماي ــني  واجملروح ــوهني  واملش
منهم حتت التداوي واملعاجلة واني وعدد من 
ــوا يرافقونني قد أصابتنا  أوالدي الذين كان

ــظايا القصف  ــة وش ــموم الكيمياوي الس
اجلوي. 

ــكات في  ــوال واملمتل ــائر االم ٥)تقدر خس
ــدوالرات  ــرات املاليني من ال ــة بعش املنطق
ــر املنقولة عدا  ــة وغي ــوال املنقول ــن االم م
ــأن العالم  ــع ذلك ف ــرية، م ــائر البش اخلس
ــي الدفاع عن حقوق  ــات التي تدع واملنظم
االنسان أو حقوق احليوان سكتت عن تلك 
ــعة حيث أن مئات االلوف من  اجلرائم البش
ــات والطيور قد ماتت في الصحارى  احليوان
ــة قد تعفنت  ــال والوديان وان املنطق واجلب
ــرة اجلثت  ــول الفاجعة وكث ــرت من ه وتغي

املنتشرة فيها. 
ــم العفالقة  ــن كثير من جرائ هذا قليل م
ــى العالم  ــا عل ــني نعرضه ــالء اجملرم العم
والرأي العام العاملي وعلى مسامع اخواننا 
من العرب واملسلمني ونشكو بثنا و حزننا 
الى اهللا ونرفع شكوانا الى اهللا على احلكام 
ــي لقتل  ــا العفلق ــاندوا صدام ــن س الذي
ــعب الكردي املسلم من أحفاد صالح  الش
ــن يد الصليبية  ــن الذي حرر القدس م الدي
ــار احلق وعلى  ــالم على انص ــدة والس احلاق

اجملاهدين في العالم. 
ــائل االعالم  ــماء ابرز واهم وس ملحق باس
ــالمية غير  ــزاب اإلس ــركات واألح ــي احل ف

اجلهادية:
ــات  للتنظيم ــة  التابع ــالم  االع ــائل  وس

االسالمية غير املسلحة

وكان لها وقع مؤثر على الساحة الكردية
ــالمي  ــائل االعالم التابعة لالحتاد االس وس

الكردستاني.
اوالً: املقروءة 

أ-اجمللة 
ــالة  ــتي اي مجلة (رس -مجلة ثةيامى راس

احلق).
ــة  ادبي ــالمية  اس ــة  ثقافي ــة  مجل ــي  وه
ــة من الكتاب  ــب فيها مجموع دورية يكت
ــر االخواني  ــني الى الفك ــالمني املنتم االس
ــاد  ــي لالحت ــب اإلعالم ــراف املكت ــت اش حت
ــن صفر وذلك  ــالمي وبدأت اعدادها م االس
ــزال ماضية  ــون الثاني / ١٩٩٢ ومات في كان

في الصدور. 

ب-الصحيفة
-صحيفة يةكطرتو اي صحيفة االحتاد

ــمية الناطقة باسم  وهي الصحيفة الرس
ــتاني فقد صدر  ــالمي الكردس االحتاد االس
ــا في ١٩٩٤/٤/٢٢ في اليوم  العدد االول منه
ــة الكردية وهي  ــوم الصحاف ــادف لي املص
ــت  ــية ومازال ــالمية سياس ــة اس صحيف

مستمرة. 
يتبع 

*مدير اِّـعهد العراقي للدراسات 
واالبحاث الكردية

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

البعثية تطارد الناس َّـ 
الطرق واِّـمرات الجبلية 
وتطارد اِّـهاجرين حتى َّـ 
عمق االراضي االيرانية ومن 
شتى الجهات ودام ذلك 
ثالثة أيام بصورة كثيفه 
ومتواصلة 
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اهداف السياسة الخارجية 
تحتل مكانا مرموقا َّـ 
فكر الزعيم كمساعدة 
حركات التحرر َّـ الجزائر 
وعمان وعدن ودعم الشعب 
الفلسطيني َّـ نضاله ضد 
الصهيونية

تاِّـت الني َّـ 
يوم ما اعتقدت ان 
صديقي يحب الوطن 
فالشعور باِّـسؤولية 
واجب الجميع

الحلقة (٢٥)

األوبزرفــر: عواقب وخيمة لحــرب ترامب 
ضد الصحفيني

ــدة  ــي جري ــاال ف ــب مق ــدال كت ــاميون تيس س
ــد اإلعالم  ــب ض ــرب ترام ــوان ”ح ــر بعن األوبزرف
ــتجلب عواقب وخيمة“، تناول فيه التبعات  س
ــي دونالد  ــات الرئيس األمريك ــة لتصرف احملتمل
ــدال،  ــة للصحفيني. يقول تيس ــب املعادي ترام
ــؤون الدولية في الغارديان  اخملتص بتحليل الش
ــي على  ــس األمريك ــوم الرئي ــر، إن هج واألوبزرف
وسائل اإلعالم بشكل مستمر ال يشكل فقط 
ــدا للحقيقة، بل يخلق مناخا يصبح فيه  تهدي
ــكل  ــون معرضني خلطر حقيقي وبش الصحفي
ــل  ”اقت ــارة  عب أن  ــدال  تيس ــتمر.ويضيف  مس
ــازي  ــكل مج ــتخدم بش ــت تس ــول“ كان الرس
ــى أصبح  ــة حت ــة احلديث ــة الغربي ــي الثقاف ف
ــذ باإلصرار على  ــا موضع التنفي ترامب يضعه
ــم معاملتهم على  ــب أن تت ــني يج أن الصحفي
ــير تسيدال  أنهم العدو احلقيقي للشعب.ويش
ــن البداية منذ بدأ  ــى أن ترامب كان واضحا م إل
ــائل اإلعالم  حملته االنتخابية حيث اتهم وس
ــن حرب إعالمية  ــا بفبركة األخبار وش مبجمله
ــة معادية لإلعالم  ــه دعاي ــده، ثم قام بتوجي ض

ــالد. ويؤكد  ــر الب ــة عب ــر احلزبي ــى اجلماهي إل
ــدال أن تصرفات ترامب أدت إلى أن يدفع  تيس
ــم كما حدث مع  ــون الثمن بحياته الصحفي
ــدة ”كابيتال غازيت“ في  الصحفيني في جري
ــلح لم يعجبه  والية ميريالند عندما قرر مس
ما يكتب الصحفيون أن يقتل 5 أشخاص في 
مقر اجلريدة. ويختم تيسدال بالقول إن ترامب 
له سياسة محددة وواضحة مع الصحفيني 

مفادها ”إخرسوا وإال..“.

اإلندبندنت : دعم اِّـهاجرين
ــتعرض  تس ــا  موضوع ــت  اإلندبندن ــرت  نش
ــعبية  ــاعي الش فيه جانبا من اجلهود واملس
ــاعدة في دعم  ــدة للمس ــي الواليات املتح ف

ــي  ــن الت ــر املهاجري ــمل أس ــم ش ــني ول الالجئ
ــبب سياسة الرئيس  انفصلت عن بعضها بس
ــد ترامب التي أدت لنزع األطفال  األمريكي دونال
ــكرات احتجاز  ــرهم ونقلهم إلى معس من أس
ــير اجلريدة إلى إحدى املتطوعات  منفصلة. وتش
في هذا اجملال، واسمها نايلي باريوس، موضحة 
ــتطيع من  ــت دوما تقوم بجمع ما تس أنها كان
ــي  ــا ف ــة وتضعه ــة والدوائي ــات الغذائي املعون
ــدود اجلنوبية للواليات  ــيارتها لتتجه إلى احل س

املتحدة .

وتضيف اجلريدة أن باريوس قامت دوما بتسليم 
ــتمر إلى املهاجرين  ــكل مس هذه املعونات بش
ــر الوحيد  ــد اجلس ــدود عن ــى احل ــني عل العالق
ــدي الفاصل بني احلدود  ــذي يعبر نهر ريو غران ال
ــدة إن  ــول اجلري ــيكية. وتق ــة واملكس األمريكي
ــات ووضعها في  ــوم بتنظيم املعون ــوس تق باري
حقائب ظهر بحيث تكون كل حقيبة محتوية 
ــاعدات سواء  على مجموعة متكاملة من املس
ــراب أو الدواء ثم تقوم  ــس أو الطعام والش املالب
ــى املهاجرين الذين قام  بتوزيع هذا احلقائب عل
ــن األميال في  ــفر مئات اآلالف م بعضهم بالس

رحل ملحمية للوصول إلى األراضي األمريكية.
وتضيف اجلريدة أن باريوس اسهمت في تأسيس 
ــاط اخليري التطوعي بناء على  مجموعة للنش
ــات تعاني مثل  ــاعدة فئ ــعبية ملس اجلهود الش
ــابقني في اجليش  ــن وحتى اجلنود الس املهاجري
ــية  ــي حتى ولو كانوا اليحملون اجلنس األمريك

األمريكية .

الصنداي تايمز : رسالة أبو حمزة لرتامب
نشرت الصنداي تاميز موضوعا كشفت فيه عن 
ــله الداعية  ــون من 40 صفحة أرس خطاب مك
ــات املتحدة أبو  ــجني في الوالي ــي الس البريطان

ــي دونالد  ــس األمريك ــى الرئي ــزة املصري إل حم
ــذي كان  ــدة إن اخلطاب ال ــول اجلري ــب. وتق ترام
ــري األصل وهو  ــيخ مص ــا بصورة للش مصحوب
ــجن فلورانس في  ــي س ــى األرض ف ــس عل يجل
ــجون  ــورادو األمريكية أحد أكثر الس والية كول
ــف أن  ــة - كش ــديدا في احلراس األمريكية تش
ــرت موللر  ــداء لروب ــارك ترامب الع ــري يش املص
ــيا املزعوم  ــس جلنة التحقيق في تورط روس رئي
ــية األمريكية. في التالعب باالنتخابات الرئاس
ــه  ــدة أن املصري، الذي ذكر نفس ــف اجلري وتضي
ــمه احلقيقي مصطفى كمال  في اخلطاب باس

ــب بالتغلب على حملة  ــى، طالب ترام مصطف
ــقاطه، وذلك  ــالم ضده والتي تهدف إلى إس اإلع
ــت األبيض. ــة للبي ــاة تلفزيوني ــاء قن ــر إنش عب
وبحسب اجلريدة، ذكر املصري في اخلطاب، الذي 
تضمن عريضة االستئناف املقدمة للمحكمة 
ــجن مدى  ــف احلكم الصادر ضده بالس لتخفي
ــره ويعاني  ــتني من عم ــاة، أنه وهو في الس احلي
ــه مبتور اليدين - يقبع  ــن عجز كبير - حيث أن م
ــن تعذيب  ــكو م ــجن االنفرادي ويش ــن الس ره
ــكل متواصل  ــن النوم بش ــن حرمانه م يتضم
عالوة على بث أصوات إليكترونية وميكانيكية 
ــاعات اليوم. وتؤكد اجلريدة  في زنزانته طوال س
ــكل ساخر أن ترامب من  في نهاية املوضوع بش
ــرد على خطاب أبو حمزة املصري  غير الوارد أن ي
ألن وسيلته املفضلة للحوار هي حسابه مبوقع 
ــو األمر الذي ال  ــل االجتماعي، وه تويتر للتواص
ــل عليه ألنه ممنوع من  ميكن للمصري أن يحص

استخدام اإلنترنت.

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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  باسم العجري

ــم اخلطوط  منذ عقد ونيف ؛ واملرجعية ترس
ــة، وتبدي النصح لقادة  العريضة لبناء الدول
البلد، وخصوصا املكلفني مبسؤولية تنفيذية 
ــة  ــات للطبق ــدمي اخلدم ــة، لتق ــي احلكوم ف
ــرة من اجملتمع العراقي، التي تعاني من  الفقي
ــام، فهذه الطبقة تصارع الزمن،  عدم االهتم
ــن ال أمر ملن ال  ــوت يومها، لك ــث عن ق و تبح
ــتجابة من احلكومات  ــاع، ولم جتد إي اس يط
ــى منبر اجلمعة  ــى قالتها عل املتعاقبة، حت
ــا، وهذا األمر يبعث األلم  بصراحة؛ بح صوتن

واحلرقة، في قلوب العراقيني و املرجعية.
أو  ــون  يفقه ال  ــد  ق ــطاء  البس ــون  املواطن

ــير وما تريده  ــم اخلبرة في التفس ليس لديه
ــت تأثير العقل  ــة ومنهم من يقع حت املرجعي
ــبب النتائج، التي  اجلمعي، واألمر واضح، بس
ــية، بلحاظ  ــت إليها العملية السياس وصل
ــدة، املتمسكة بالسلطة،  أن األحزاب الفاس
متكنت من كسب اجلمهور، من ذوي النفوس 
الضعيفة، ومن لديه اجلهل املركب في األمور 
ــم بالتصويت  ــية للبلد، فخدعته السياس
ــراءات، تارة بالتعيينات،  لها، ناهيك عن اإلغ
ــت االنتخابات،  ــوات وق ــراء األص ــرى بش وأخ
ــخصية،  ــة، واملصالح الش ــود الكاذب أو الوع

واحلزبية، وحتى وصل األمر إلى الترهيب. 
ــيد السيستاني؛ منذ  تعرضت مرجعية الس
تصديها، وعلى مدار الزمن إلى هجمة شرسة، 
ــب والشتم، رغم  و كبيرة، ومنظمة من الس
أنها ليست مسؤولة، عن اختيارات املواطن، 
ــاز،  ــذه األصوات النش ــا حتملت كل ه لكنه
وظلت تراعي اجلانب اإلنساني واألخالقي، الن 
ــول الكرمي،  ــة دين، وهي امتداد للرس املرجعي
ــى اله)، فأن رئيس  ــه تعالى عليه وعل (صلوات
ــمع  ــابقتني، لم يس ــة للدورتني الس احلكوم
ــم مطالبة املرجعية بتغيير املنهج  أحدا، رغ

ــرارا وتكرارا؛ أن  ــع للحكومة، وقالتها م املتب
ــوت الطائفي ال يجلب إال الدمار واخلراب  الص
ومزيدا من سفك الدماء، لكن رئيس احلكومة 

ــتجب لنصائح املرجعية، ما زاد األمر  لم يس
ــرنا األرواح،  ــدرت األموال وخس ــدا، فأه تعقي
ــؤال هنا  ــت األرامل، وقٌهرت األيتام، والس وذٌل

ن يتحمل كل ذلك؟ مً
ــرة؛ حذرت املرجعية؛  قبيل االنتخابات األخي

ــعب العراقي من رؤساء  حفظها الباري، الش
الكتل، الذين تسلموا مواقع تنفيذية، طيلة 
ــان ال تنتخبوهم، واجملرب  ــابقة، ب الفترة الس
ــاس دمار البلد،  ــل ال يجرب، فهم أس الفاش
وكررتها في أكثر من جمعة قبل االنتخابات، 
انتخبوا األفضل، واألصلح، واألكفأ، بعد كل 
ــة؟ بالطبع  ــالم املرجعي ــب، هل ت ــذه اخلط ه
ــر أصبح  ــي األم ــا، بالتال ــرأت ذمته ــد ب ال فق
واضحا، كما قال الشاعر (أسمعت لو ناديت 
ــادي)، اليوم األبواق  ــا .. لكن ال حياة ملن تن حي
ــهامها نحو املرجعية، ورفع  بدأت تصوب س
املتظاهرون شعارات، تنال من مقام املرجعية، 
وهؤالء املندسون الذين يخلطون األوراق، هم 
ذيول ألجندات ال تريد اخلير للعراق، فاملرجعية 
ــاريعهم املشبوهة،  قلبت الطاولة على مش

وهي صمام أمان للبلد.
ــرا من األمور  ــة وضحت كثي ــة املرجعي خطب
ــية الوطنية  التي يجب على القوى السياس
ــي هذه املرحلة احلرجة، أن تكون أكثر وعيا،  ف
ــكيل احلكومة، على  ــة، وان تبدأ بتش ووطني
ــة املواطن نصب  ــس واقعية، جتعل خدم أس
ــة القادم  ــس احلكوم ــون رئي ــا، وان يك عينه

ــاد، وهذا األمر ال  ــا وقويا، ويحارب الفس حازم
ــا، وال حتى على  ــى العبادي حتم ــق عل ينطب
ــعب العراق،  ــزب الدعوة، ألنه جربهم الش ح
ــه  ــة، فعلي ــالث دورات متعاقب ــدار ث ــى م عل
ــار  ــة، باختي ــزاب الباقي ــال لألح ــح اجمل فس
ــتقلة، وان كانت  ــو مس ــى ل ــخصية، حت ش
ــة؛ توافق على  ــخصياتها نزيه ــزاب وش األح
ــتقل، وال خوف من رئيس وزراء مستقل،  املس
ــي تبدأ عملية  ــكل حرية، لك ــار وزراءه ب يخت
ــة، وأعتقد  ــات حقيقية للدول ــاء مؤسس بن
ــم تقبل  ــهولة، فل ــر ال يتحقق بس هذا األم
ــذا إن كان والبد  ــية بذلك، ل ــوى السياس الق
ــي، عليه أن  ــن رئيس وزراء من حزب سياس م
ــدين،  ــوة واحلزم مع جميع الفاس يتميز بالق
وتصحيح املنهج احلكومي السائد، وتشريع 

قوانني تخدم املواطن .
ــتراتيجية، لم  ــة اس ــام؛ للمرجعي ــي اخلت ف
ــابقة، جهال كان أم  ــا احلكومات الس تتبعه
ــد إلى ما وصل  ــي التي أوصلت البل عمدا؟ ه
ــاء  ــؤولية؛ رؤس إليه اآلن، وبهذا يتحمل املس
ــابقة واحلالية، ووزراؤهم كل  احلكومات الس

حسب نسبته باملشاركة.
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 *عبد الجبار نوري

ــاء القدر أن يتزامن تاريخ القاء القنبلة     ش
ــدار مجلس  ــيما واص ــى هيروش ــة عل الذري
ــن القرار األممي الرادع للعراق ٦٦١ بفرض   األم
احلصار االقتصادي على العراق بتاريخ واحد 
ــع  ــى اجملتم ــدي عل ــة للمعت ــة رادع كعقوب
ــاء اول قنبلة ذرية  ــكان تاريخ الق الدولي ، ف
نووية في العالم على مدينة هيروشيما في 

( ٦-٨-١٩٤٥)
وتاريخ فرض احلصار االقتصادي على العراق 
بسبب حرب اخلليج الثانية واجتياح العراق 
لدولة الكويت كذلك في(٦-٨-١٩٩٠ وكان آثار 
ــابهة في الزمن  ــات العقوبتني متش وتداعي

واآلثار املدمرة للبشر والبيئة .
ــخصيا مع العقوبة لردع  وباملناسبة انا ش
املعتدي واحلفاظ على السلم العاملي ولكن 
ــادة  ــة واإلب ــرق الهمجي ــذه الط ــت به ليس
ــري  ــة والتي ترقى البادة اجلنس البش املفرط
واعالن كونها مناطق منكوبة بشريا وماديا 
ــطار النووي البادة احلرث  ــتعمال االنش باس
ــي اليابان وخنق  ــل والزرع والضرع ف والنس
الشعب العراقي- الذي ليس له اي ذنب وهو 
ــي زجه في  ــم دكتاتوري وقمع مبتلى بحك
ــادي اضافة  ــة- باحلصار االقتص حروب عبثي
ــتعمال  باس ــكرية  العس ــات  العقوب ــى  ال
األمريكان سالح الدمار الشامل للبحث عن 
ــامل وهمية واخراج اجليش  اسلحة دمار ش
العراقي من الكويت وقصف بغداد بصواريخ 
اليورانيوم ، والحقا تأكد للمجتمع الدولي ( 
ان األمريكان استعملوا القنبلة النيترونية ) 
في حسم معارك اجليش العراقي في ٢٠٠٣  
لذلك تكون اآلثار املدمرة للحصار االقتصادي 
للبشر والبيئة في العراق متشابة بتقاربات 

ــري والبيئة في  ــرة للجنس البش اآلثاراملدم
ــتعرض الكارثة في  كال  ــيما وسأس هيروش

البلدين .
ــد  ــا ض ــا نووي ــا ذري ــكا هجوم ــذت امري نف
ــة احلرب  ــد نهاي ــة عن ــة الياباني األمراطوري
ــني ان اليابان أوقفت  ــة الثانية في ح العاملي
ــائرها  ــكرية خلس العس ــع عملياتها  جمي
ــد أكثر  ــع اجلبهات واك ــي جمي ــة ف الفادح
احملللني العسكريني بأن األمراطورية اليابانية 
ــا نوويا  ــتدع األمر ضربه ــر)، ولم يس (حتتض
ــالم ، ولكن بحجة  ــا على االستس الرغامه
ــدام) الذي نص  ــان  (اعالن بوتس ــض الياب رف
ــالم اليابان بدون شروط ، بينما  على استس
احلقيقة التاريخية تؤكد للرأي العام العاملي 
املتمدن واملتحضر ومحبي السالم العاملي ، 
ــات املتحدة وصقور  ــان رئيس الوالي بان تروم
ــكرية األمريكية ابتهجوا  ــانة العس الترس
ــتغالل الفرصة الذهبية الجراء تطبيق  باس
ــة –بعد تأكدها  ــى خارطة ارضي عملي وعل
ــر احللفاء- واجراء التجربة على  من غض نظ
ــف العالم  ــة ، وكذلك لتخوي ــر والبيئ البش
املستقبلية  ــكرية  العس وفرض سيطرتها 
على الشعوب ، وكان من نتائج القاء القنبلة 
ــيما قتل ما يقارب١٤٠  على مدينتي هيروش
ــيما و٨٠ الفا في  ــي هيروش ــان ف ــف انس أل
ــن املدينتني  ــي وتدمير٦٠٪ م مدينة ناكازاك
ــاء و٩٣٪ من املمرضني  ــوت ٩٠٪ من األطب وم
ــرى وفي مجرد ومضة  ــوت املئات من األس وم
ــوا و٧٠  ــد قتل ــا ق ــريعة كان ٦٦ الف ــني س ع
ــطة التفجير املتكون من  الفا جرحوا بواس
ــرة آالف طن من املواد السامة والقاتلة  عش
ــمم  ــرض املدينتني ومايجاورهما للتس ، وتع
ــوء التغذية وانتشار سرطان  االشعاعي وس
ــذي ادى الى موت اعداد  ــدم (اللوكيميا) ال ال
ــور اضطرابات  ــن اليابانيني ، وظه ــة م الحق
ــاء  علم ــد  واك  ، ــايكولوجية  وس ــية  نفس
ــة : بان القنبلة الذرية التي القيت  السياس
ــالح دمار  ــت اكثر من س ــان  كان ــى الياب عل
ــيا بظهور  ــامل فقد كانت سالحا نفس ش
ــار  ــاالت عديدة كاالختالل العقلي وانتش ح
اجلرمية واالنتحار ، ولم تقتصر اضرار القنبلة 
ــدت الى  ــار بل امت ــي وقت االنفج ــة ف الذري
ــبب استمرار التأثيرات  األجيال الالحقة بس

ــعاعي  ــن التلوث األش ــة ع ــارة الناجم الض
ــاعة االنفجار مات بسبب  والذي لم ميت س
ــهال وفقدان الشهية ونزيف دموي من  األس
األنف واألذن  والفم مع سقوط شعر الرأس ، 

مع نهاية عام١٩٤٥بلغ عدد القتلى ١٤٠الفا 
ــنوات التالية مات  ــس س ــدى اخلم ــى م وعل
ــبب  ــخص ، وان املوت واملرض بس ٦٠ الف ش
ــيما وناكازاكي مستمر على  قنبلة هيروش
ــض التقارير  ــير بع ــال الالحقة ، وتش األجي
ــي  ــني عام ــخص ب ــف ش ــاة ٢٠٠ ال ــى وف ال
ــعاع قد  ــني اخيرا بان االش ١٩٥٠-١٩٩٠، وتب
ــل الياباني  ــى اخلارطة اجلينية للنس اثر عل
ــوهات اخللقية ،  مبوت األطفال وظهور التش
ــتقبلية تاسست  املس تاثيراتها  ولتوضيح 
في عام ١٩٤٨(جلنة ضحايا القنبلة النووية)
ــول آثار  ــراء حتقيقات ح ــا اج ــت غايته وكان
وكان  ــر  البش ــى  عل ــة  النووي ــعاعات  األش
ــات ترومان  ــة وفقا لتوجيه ــيس اللجن تأس
ــكرية ومخابراتية . وفي  ــا لغايات عس طبع
ــنة ١٩٧٥مت انشاء  (مؤسسة بحوث اآلثار  س
االشعاعية) واعلنت احلكومة  اليابانية في 
ــل ضحايا القصف النووي  ٣١-٣- ٢٠٠٩مجم
ــجلت  ــخصا لقوا حتفهم وس ٢٣٥٥٦٩ ش
ــى النصب  ــم وضعت عل ــكل قوائ ــى ش عل
ــالم في املدينتني . واحتفلت  التذكاري للس
-٦-٨ ــي  ف ــعب  والش ــة  الياباني ــة  احلكوم

٢٠١٣مبرور الذكرى ٦٨ لهذه الفاجعة األليمة 
عند النصب التذكاري بدق األجراص واطالق 

احلمام األبيض ، واالستعدادات جارية اليوم 
ــة واملوجعة  ــذه الذكرى املؤمل ــال به لالحتف

اليوم األثنني .
ــى العراق  ــادي عل ــار االقتص ــدد احلص وبص
ــف اآلثار املدمرة التي اصابت  ــوف نكش وس
ــا  ــزال آثاره ــا ت ــنة وم ــدة ١٣  س ــراق ومل الع
ــدر مجلس  ــارية املفعول ، اص ــلبية س الس
ــت : فرض  ــيئ الصي ــن القرار( ٦٦١ ) س األم
ــت طائلة  ــراق وادخاله حت ــى الع احلصار عل
ــي  ــات ف ــملت العقوب ــابع ، وش ــد الس البن
احلصار االقتصادي حظرا جتاريا كامال وايقاف 
ــه النفطية التي تعتبر املورد الرئيس  صادرات
لالقتصاد العراقي بنسبة ٩٥٪ وغلق الطرق 
ــة والبحرية واجلوية ، ونتيجة للقصف  البري
الصاروخي وبأفتك  اسلحة الدمار الشامل 
ــر البيئة التحتية من  ــوم ، ومت تدمي باليوراني
محطات اتصاالت وكهرباء ومصانع ومعامل 
ــوب ومؤن  ــة ومخازن للحب ــآت نفطي ومنش
متوينية واسواق مركزية ومحطات ضخ املياه 
ــى املالجئ وعلى مدى ٤٢ يوما ،  واملنازل وحت
ــة في حياة  ــى نتائج مخيف ــار ال وأدى احلص
ــار املدمرة بهذه  ــن ذكر اآلث ــني ، وميك العراقي

النقاط اخملتصرة وهو  (غيض من فيض) .
ــة آالف طفل عراقي  ــوت اكثر من خمس ١-م
ــل للجيل  ــن العمر ثم وص ــة م دون اخلامس

الالحق ١٥سنة
٢-موت اكثر من مليون ونصف  املليون عراقي 
ــوء التغذية ونقص الدواء وارتفاع  نتيجة س
نسبة األمراض املزمنة كالسكري ، وارتفاع 
ضغط الدم ، وامراض الكبد والكلية، وموت 

٢٥٠  شخصاً كمعدل يومي
٣-نقص الدواء واختفائه احيانا

٤-انتشار التسول والبغاء
ــة  ــة األبني ــبب قل ــم بس ــار التعلي ٥-انهي
ــرب التالميذ للمساهمة في  املدرسية وتس

معيشة أسرهم
٦-انهيار النظام الصحي : قلة املستشفيات 

وهجرة األطباء اخملتصني 
ــور  ــر البنى التحتية من طرق وجس ٧- تدمي
ــبكات املياه  ــراب ش ــع وخ ــل ومصان ومعام

والصرف  الصحي 
ــاءات العلمية واملتخصصني  ٨- هجرة الكف
اكثر من ٣٥ الف باحث علمي وأستاذ جامعي 

وطبيب متخصص ومهندس مرموق
ــني وصل الى  ــة للعراقي ــرة اجلماعي ٩-الهج
ــى دول  ــن مهاجر ال ــة مالي ــر من خمس اكث

املهجر
ــل  ــرذم والتره ــري والتش ــكك األس ١٠-التف
االجتماعي بارتفاع معدالت اجلرمية والرشوة 

والسرقة والتهريب واالنتحار
١١-ارتفاع حجم التضخم وصل الى ٢٤٠٠٠٪ 
ــى هبوط قيمة  ــام ١٩٩٤ ادى ال في نهاية ع
الدينار العراقي من ثالثة ونصف دوالر للدينار 
الى٤٠٠٠ دينار للدوالر الواحد في ظل احلصار 
، فاصبح راتب املوظف ال يكفي لشراء طبقة 
ــض ما دفع العراقيني الى العمل االضافي  بي
ــكناه واضطر العلماء  او بيع اجزاء من دار س
ــم الثمينة، و للعلم  ــاء الى بيع كتبه واألدب
ان احلصار االقتصادي الطويل وضرب العراق 
ــفور األبيض ادى  باليورانيوم املنضب والفس
الى انتشار األمراض السرطانية التشوهات 
ــي انها  ــد وهذا يعن ــوت املوالي ــة وم اخللقي
ــة وظهور هذه اآلثار  اثرت في اخلارطة اجليني
ــكل خاص في محافظة األنبار وكذلك  بش
ــكل  ــط واجلنوب وبش في محافظات الوس
اكيد لوثت التربة واملياه. واكد (املركز الطبي 
ــتقل في  ــو مركز دولي مس ــوم) وه لليوراني
ــه فروع في  ــة املتحدة ول ــات األمريكي الوالي
عدة دول اوربية حيث اجريت في أيلول ٢٠٠٣ 
ــعة شملت  ــعاعية علمية واس دراسة اش
ــوب  ــط وجن ــدن وس ــا وم ــداد وضواحيه بغ
ــر والتربة واملياه  ــدت: تلوث البش العراق وج
ــهادة  علمية من مركز عاملي رصني  وهذه  ش
ــى  لكارثة القنبلة النووية واحلصار  ،  أال ترق
ــرية  ــادي على العراق الى كوارث بش االقتص

وبيئية متشابهة؟؟
ــالل  االحت أن  ــدح  واألف ــر  األخط ان  ــراً  واخي
ــادي  ــارهِ االقتص ــض وحص ــي البغي األمريك
ــر (املنظومة االخالقية)  للعراق قد خرّب ودم
ــعب العراقي في ممارسة طريق الرذيلة  للش
ــال العام  ــرقة امل واللصوصية واخملدرات وس
ــائري  ــي والعش ــي واألثن ــرذم الطائف والتش

وغياب ثقافة املواطنة .

*كاتب ومحلل سياسي عراقي مقيم 
َّـ السويد

ــب مقالة وصف بها  ــداهللا اجلار اهللا رحمه اهللا الذي كت ــي الكاتب الكويتي عب توف
ــزن العميق وذات  ــحة باحل ــك وكانت عبارة عن قطعة فنية متش ــه وكيفية ذل موت

دالالت غاية في الرقي ارتأينا ان نعيد نشرها امتاما للفائدة .
ــلمني سيقومون  ــدي البالي  فإخواني من املس عند موتي لن اقلق ولن اهتم  بجس

بالالزم وهو:
١- يجردونني من مالبسي...

٢- يغسلونني.

٣- يكفنونني .
٤- يخرجونني من بيتي .

   ٥- يذهبون بي ملسكني اجلديد ( القبر ) .
٦- وسيأتي الكثيرون لتشييع جنازتي .

 بل سيلغي الكثير منهم أعماله ومواعيده  ألجل دفني ...
وقد يكون الكثير منهم لم يفكر في نصيحتي يوما من األيام ...

ــي  ــي كتبي حقيبتي أحذيتي مالبس ــص منها مفاتيح ــيتم التخل ــيائي س ٧- أش
وهكذا...

ــي تأكدوا بأن الدنيا لن حتزن  ــوف يتصدقون بها لتنفعن  وإن كان أهلي موفقني فس
علي  ولن تتوقف حركة العالم  واالقتصاد سيستمر 

ووظيفتي سيأتي  غيري ليقوم بها وأموالي ستذهب حالالً للورثة 
بينما أنا  الذي سأحاسب عليها القليل والكثير ...النقير والقطمير ... 

و إن أول ما يسقط مني عند موتي هو اسمي لذلك عندما اموت سيقولون  عني أين 
« اجلثة»..؟ولن ينادوني باسمي 
..!وعندما يريدون الصالة علي 
ــيقولون احضروا «اجلنازة»  س
ــمي  باس ــي  ينادون ــن  ول   !!!
بدفني  ــرعون  يش ــا  ..!وعندم
ــت ولن  ــوا املي ــيقولون قرب س
ــك لن  ــمي  ..!لذل ــروا اس يذك
ــبي وال قبيلتي ولن  يغرني نس
ــهرتي  ــي منصبي وال ش يغرن
ــا وما  ــذه الدني ــه ه ــا أتف فم
أعظم ما نحن مقبلون عليه 
ــي اآلن  اعلم  ــا احل ــا ايه ... في
ــيكون على   ان احلزن عليك س

ثالثة أنواع:
ــك  ــن يعرفون الذي ــاس  الن  -١

سطحياً سيقولون مسكني
ــيحزنون  س ــاؤك  أصدق  -٢
ــم يعودون  ــاعات أو أياماً ث س
إلى  حديثهم بل وضحكهم 

٣- احلزن العميق في البيت
سيحزن أهلك أسبوعا... أسبوعني شهرا... شهرين أو حتى سنة

وبعدها سيضعونك في أرشيف الذكريات!!!
انتهت قصتك بني الناس وبدأت قصتك احلقيقية وهي اآلخرة 

لقد زال عنك:
ــال ...٢- واملال ...٣- والصحة ...٤- والولد ...٥- فارقت الدور...والقصور ٦- والزوج  ١- اجلم
ــؤال هنا :ماذا أعددت لقبرك  ...ولم يبق معك اال عملك وبدأت احلياة احلقيقية والس

وآخرتك من اآلن ؟؟؟ هذه حقيقة حتتاج الى تأمل ... لذلك احرص على :
١- الفرائض ...٢- النوافل ...٣- صدقة السر ... ٤- عمل صالح ...٥- صالة الليل...لعلك 
تنجو ان ساعدت على تذكير الناس بهذه املقالة وانت حي اآلن ستجد أثر تذكيرك 
ــعُ املؤمنني)  ملاذا يختار  ر فإن الذكرى تنف ــإذن اهللا... (وذكّ ــك يوم القيامة ب ــي ميزان ف
ــى أجل قريب  ــى( رب لوال أخرتني إل ــع للدنيا كما قال تعال ــو رج ــت ”الصدقة“ل املي

فأصدق) ولم يقل :   ألعتمر او ألصلي أو ألصوم 
ــة إال لعظيم ما رأى من اثرها بعد موته فأكثروا  ــال العلماء : ما ذكر امليت الصدق ق
من الصدقة ومن افضل ما تتصدق به  اآلن  ١٠ ثوان من وقتك لنشر هذا الكالم بنية 

النصح فالكلمة الطيبة صدقة
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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

عبداهللا الجار اهللا

 خارطة طريق

’‹”c@Â€@ÔmÏfl@Ü‰«

*فراس زوين  

ــدان التي  ــي مقدمة البل ــد العراق ف يع
ــف فيها النفط منذ اوائل القرن  اكتش
ــن االحصائيات  ــداً ع ــرين، وبعي العش
ــام الدقيقة فان حجم  والبيانات واالرق
ــة  ــة الدول ــل خزين ــي تدخ ــوال الت االم
نتيجة بيع النفط توصف بانها هائلة 

وعظيمة.
ــه  والتوج ــة  االقتصادي ــة  الطبيع ان 
ــارها  ــة العراقية في مس ــام للدول الع
ــت مالمحه منذ  ــتراكي والذي بان االش
عام 1958 واستمر لغاية عام 2003 ، بل 
ــؤولة  ولغاية االن جعل الدولة هي املس
ــن تصدير  ــروة املالية املتأتية م ــن الث ع
ــؤولة عن  ــا مس ــك فأنه ــط وكذل النف
التوزيع العادل لهذه الثروة وتقسيمها 
ــع ودعم  ــات اجملتم ــني فئ ــاوي ب بالتس
ــة في محاربة  ــات الدولة اخملتلف قطاع
ــداف التنموية  ــق االه ــة وحتقي البطال

املنشودة حتت مسمى املوازنة العامة.
ــة العامة بانها بيان  حيث تعرف املوازن
تقديري و تفصيل يحتوي على االيرادات 
العامة التي يتوقع حتصلها، والنفقات 
ــنة  العامة التي يجب انفاقها خالل س
قادمة من اجل حتقيق االهداف التنموية 

االقتصادية واالجتماعية.
واحب ان اضع اكثر من خط حتت عبارة 
ــة، فان الهدف  حتقيق االهداف التنموي
ــو  ــة ه ــات العمومي ــي للموازن احلقيق

ــم اخلطوط ووضع االستراتيجيات  رس
واالليات املوضوعية لبناء اقتصاد قوي 
ــني وقادر على الصمود في مواجهة  ومت
ــات  ــت أزم ــواء اكان ــادة س ــات احل االزم
ــق  ــة وف ــة ام خارجي ــة داخلي اقتصادي
االسس واملتباينات احلديثة وتعمل على 
ــبة البطالة والتوزيع العادل  تقليل نس
ــعب  ــني فئات الش ــة ب ــروة الوطني للث
اخملتلفة باإلضافة الى النهوض بالواقع 
اخلدمي واملعاشي والصحي والتعليمي 
ألبناء البلد، وال يخرج اي منطلق فكري 
ــواء  ــن هذه االهداف س ــادي ع او اقتص

اكان رأسماليا ام اشتراكيا .
ــذه االهداف  ــق ه ــدى تطبي ــة م وملعرف
ــتراتيجيات  وموضوعية اخلطوط واالس
االقتصادية املرسومة من قبل احلكومة 
العراقية كهدف رئيس للموازنة العامة 
ــيم اجملتمع الى  ــى تقس ــد نعمد ال فق

قسمني رئيسني،
ــريحة املوظفني احلكوميني  االول هو ش
و العاملني ضمن القطاع العام و الذين 
ــم والتزاماتهم  ــي حياته ــدون ف يعتم
ــذي تعطيه لهم  ــة على الراتب ال املالي
ــي القطاع  ــاء خدماتهم ف ــة لق الدول

العام .
ــم الثاني وميثل شريحة العمال  القس
والكسبة واحلرفيني و اصحاب االعمال 
ــاع اخلاص ممن  ــركات القط ــرة، و ش احل
ــواق  ــي فلك االس ــدورون ف ــون و ي يعمل
ــن التوظيف احلكومي  ــة بعيداً ع احمللي
ويتأثرون بشكل مباشر بتقلبات السوق 
الدورية من ركود وكساد وانتعاش ورواج 

وغيرها من دورات العمل االقتصادي.
ــني الطبقتني بصورتهما الكلية  ان هات
متثالن فئات اجملتمع اخملتلفة والتي يجب 
ــات العمومية  ــتهدفهما املوازن ان تس
ــداف التنموية التي قد  ــي حتقيق االه ف
ــة محددة  ــز على طبق ــب التركي تتطل

ــا بالتأكيد ال  ــا لكنه ــن غيره ــر م اكث
ــن التغاضي عن باقي الطبقات،  تتضم
ــراق  ــي الع ــل ف ــس ماحص ــذا عك وه
ــث اولت  ــة، حي ــنوات املاضي ــي الس ف
ــة أهمية للموظف  احلكومات املتعاقب
احلكومي من خالل االهتمام واحملافظة 
ــتمرار راتبه  ــة واس ــر وادام ــى تطوي عل
ــذا  ــر ه ــى توفي ــرص عل ــهري واحل الش
ــغيلي  ــب والذي ميثل اجلانب التش الرات
ــة دون االلتفات الى  ــن املوازنات اجلاري م
ــب وأصحاب  ــريحة العامل والكاس ش
الورش والبسطاء من الناس والذين لم 
تولي املوازنات السابقة اهتماما كافيا 
ــواق احمللية واخلروج به  الستدامة األس
ــرب اطنابه  ــة الركود والذي ض من حال
ــرة أعوام وبصورة قد  منذ اكثر من عش
ــات مجهولة اذا  ــى نهاي ــود البالد ال تق

استمر احلال على ماهو عليه االن.
ــنوات  ــى موازنات الس ــد الرجوع ال عن
ــواب انفاقها جند ان  ــة وحتليل اب املاضي
ــن مصروفات املوازنات  ما يقارب ٪70  م
ــغيليه  ــت موازنات تش ــابقة كان الس
ــني  ــريحة املوظف ــح ش ــب لصال حتس
ــبي القطاع العام حيث مثلت  ومنتس
ــم ورواتبهم  ــا اجوره ــبة إم هذه النس
ــم او مثلت االنفاق الالزم  ومخصصاته
ــة االدارية وااليفاء  إلدامة وادارة العملي
ــون  ــل املوظف ــي يعم ــا والت بالتزاماته
ــا، واما الـ٣٠٪   ــي اطارها وحتت اروقته ف
ــت  ــات كان ــذه املوازن ــن ه ــة م املتبقي
ــتثمارية تذهب معظمها  ــات اس موازن
ــط  النف ــات  قطاع ــر  وتطوي ــة  إلدام
ــابقة  الس ــب  النس وكل  ــاء  والكهرب
ــب املوازنات اجلارية ام  سواء كانت نس
ــر  ــتثمارية ليس لهما تأثير مباش االس
ــة وحركة  ــواق احمللي ــاج األس ــى انت عل
ــس فأن االنفاق الكبير  العمل بل العك
ــق فكرة التوظيف  على الرواتب وتعمي

ــاً خللق  ــيكون عامالً رئيس احلكومي س
ــر مما  ــأكل اكث ــتهالكي ي ــع اس مجتم
ــاع الزراعي  ــبة القط ــل، وأما نس يعم
والصناعي من املوازنات العمومية فلم 

يتجاوز ٤٪  في احسن األحوال.
ــني  ــني االقتصادي ــض الباحث ــدر بع  يق
ــن االحصائيات  ــة م ــب مجموع وحس
ــابقة  ــوام الس ــات األع ــة مبوازن اخلاص
ــذ  من ــة  العمومي ــات  املوازن ــوع  مجم
ــار  ملي  ١٠٠٠ االن  ــة  ولغاي  2003 ــام  ع
ــم العائدات  ــت تراك ــي مثل دوالر امريك
ــة في تلك الفترة مضافا اليها  النفطي
ــة والتي  ــل غير النفطي مصادر التموي
ــية  ذهبت بجملتها إلدارة وادامة ومتش
ــي القطاع العام دون  رواتب املوظفني ف
ــبة  ان يكون للعمال واحلرفيني والكس
ــورش واملعامل  ــني وأصحاب ال والفالح
ــاع  القط ــي  ف ــني  واملوظف ــرة  الصغي
ــذه املوازنات وان  ــظ من ه ــاص اي ح اخل
ــة منذ عام  ــواق احمللي املتابع حلال االس
ــظ اخللل الصارخ في امليزان  2003 يالح
ــح الواردات من  التجاري الوطني لصال
ــذه نتيجة حتمية لالهتمام  اخلارج، وه
املفرط باجلانب الوظيفي واهمال باقي 

ــة حيث اصبحت  ــات االنتاجي القطاع
االسواق العراقية مرتعاً لكل البضائع 
ــة الرصينة منها والرديئة ناحرةً  العاملي
ــي و محلي من  ــو وطن ــك كل ما ه بذل
ــت  ــن دون ان تلتف ــة وم ــة وزراع صناع
ــار الذي يصيب  ــة الى حجم الدم الدول
ــم الفراغ الذي تركت  اقتصادها و حج
ــاب املعامل  ــا مواطنيها من اصح فيه
والورش الصغيرة واملتوسطة، واكتفت 
ــروة النفطية على املوظفني  بتوزيع الث
ــاع  للقط ــبني  املنتس و  ــني  العمومي
ــور في  ــكل رواتب واج ــى ش ــام عل الع
ــهر وكأن اجملتمع العراقي  نهاية كل ش
ــط واليوجد  ــي فق ــع وظيف ــو مجتم ه
ــاع العام،  ــارج القط ــراد عاملون خ اف
ــات اجملتمع  ــي طبق ــعف باق ــم تس ول
ــة تخلق  ــة حقيقي ــات تنموي مبخطط
ــع الزراعي  ــا الواق ــط من خالله وتنش
ــي القادر على مللمة  والصناعي احلقيق
ــحوقة  ــرة واملس ــل املتناث ــة العم طاق
ــي، وهذا  ــال احلكوم ــأة االهم ــت وط حت
ــي واملنشود  بالذات هو الهدف الرئيس
ــة ففي الوقت الذي  من املوازنات العام
ــي اقرار املوازنة  ينتظر املوظف احلكوم
ــات والعالوات  ــير عجلة الترقي لبدء س
ــن اجل اطالق أموال  وتثبيت العقود وم
السلف واملكافآت واإليفادات الداخلية 
ــد ان العاطلني عن العمل  واخلارجية جن
ــبة  والكس ــني  واملزارع ــال  العم ــن  م
ــم يركزون  ــرف حيارى وه ــاب احل واصح
ــون على  ــهم في اكفهم يجلس رؤوس
مصاطب الصبر ولم تعني هذه املوازنة 
ــيء لواقع السوق والعمل املتردي  أي ش
ــج  ــات النه ــة لتداعي ــة حتمي كنتيج
ــه الدولة خالل  ــذي اعتمدت ــي ال الريع
ــيرتها االقتصادية وهم ال يعرفون  مس
ــوة االهمال احلكومي  ــد قس ايهما اش
لواقعهم املتراجع بتراجع فرص العمل 

ما اضطر الكثير منهم على طرق ابواب 
ــي تعاني اصالً  الوظيفة احلكومية الت
ــل الدولة في  ــبب توغ ــن الترهل بس م
ــتيراد  ــج الريعي وفتح ابواب االس النه
ــبب في انهيار  على مصراعيها ومبا تس
ــي القطاعات  ــة و الزراعة وباق الصناع

االنتاجية احمللية.
ان الثروة النفطية هي خزين قومي لكل 
ــت  ــكل فئات اجملتمع وليس االجيال ول
ــرى وال نعني  ــة دون أخ ــى فئ ــراً عل حك
ــال املوظف او  ــى الدولة اهم هنا ان عل
االنتقاص من حقه ومكانته في اجملتمع 
ــيط واملزارع  بل بيان حق العامل البس
ــب الذي لم يكن لهم حظ من  والكاس
الشهادة ولم يكن له طمع في التعيني 
ــروات من خالل  ــذه الث ــي من ه احلكوم
ــع اقتصادي  ــة الدولة بخلق واق مطالب
وزراعي وصناعي وحتويل وحتى سياحي 
قادر على استيعاب النسب املتصاعدة 
ــوق  من القوى العاملة التي تدخل الس
ــنوي ، ويجب على احلكومة  بشكل س
ــذه املطالب  ــات الى ه ــة االلتف العراقي
ــا متثل  ــروعيتها كونه ــراف مبش واالعت
ــعة من الشعب  مطالب شريحة واس
ــث او خبير  ــى اي باح ــي وان عل العراق
ــيئا من  اقتصادي، بل أي عراقي ميلك ش
ــور ويدرك  ــة ويعي تداعيات االم الثقاف
ــهدتها  ــي ش ــرة الت ــورات اخلطي التط
ــابيع االخيرة  ــة في االس ــدن العراقي امل

ــروراً  ــة البصرة م ــن محافظ ــداء م ابت
ــل  ــة ان يعم ــات العراقي ــكل احملافظ ب
ــل وتنبيه  ــخيص مواطن اخلل على تش
ــادم، فان قطار  احلكومة الى اخلطر الق
ــرج عن  ــد خ ــة ق ــات الوظيفي التعيين
ــد ان اُثقل بقرابة  ــاره الطبيعي بع مس
خمسة ماليني مابني موظف ومتقاعد، 
ــدوده  ــى ح ــل ال ــاس وص ــر الن وان صب
ــات واحللول  ــراء ولم تعد السياس احلم
الترقيعية قادرة على فتل حبال الصبر، 
ــة قادرة  ــرة االف وظيف ــد عش ــم تع ول
ــهد املتفجر ولن تزيد  على تهدئة املش
ــاً، وقد ان االوان  ــة العامة اال رهق املوازن
لوضع حلول حقيقية وجذرية ملشكلة 
ــوء إدارة العمالة العراقية،  البطالة وس
وااللتفات للمطالب اجلماهيرية وتلبية 
ــروعة  ــن مطالبهم املش ــر م ــزء كبي ج
ــة ابواب الصرف  ــن خالل اعادة هيكل م
ــن التوازن  ــق حالة م ــة وخل ــي املوازن ف
ــارج اطار  ــع ممن هم خ ــني فئات اجملتم ب
ــن الثروة  ــة وميلكون م ــة العام الوظيف
ــا ميلك غيرهم ممن هم  الوطنية بقدر م
في السلك الوظيفي العام وخلق فرص 
ــادة بناء واقع  ــل حقيقية تقوم بإع عم
العمل في العراق مبا ميكنه من تشغيل 
ــباب العاطلني في  مئات االالف من الش
ــبر فيه الى بناء  مجتمع يحتاج كل ش

او اعادة البناء .

*باحث اقتصادي

الهدف الحقيقي للموازنات 
العمومية هو رسم الخطوط 
ووضع االسرتاتيجيات 
واالليات اِّـوضوعية لبناء 
اقتصاد قوي ومتني

تكون اآلثار اِّـدمرة للحصار 
االقتصادي للبشر والبيئة َّـ 
العراق متشابة بتقاربات اآلثار 
اِّـدمرة للجنس البشري والبيئة َّـ 
هريوشيما وسأستعرض الكارثة َّـ  
كال البلدين 

سيحزن أهلك أسبوعا... 
أسبوعني شهرا... 
شهرين أو حتى سنة

وبعدها سيضعونك َّـ 
أرشيف الذكريات!!!

على القوى السياسية 
الوطنية َّـ هذه اِّـرحلة 
الحرجة أن تكون أكثر 
وعيا ووطنية وان تبدأ 
بتشكيل الحكومة على 
أسس واقعية
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ــن  ــم م ــام بالرغ ــر مت وادرك كيل
احباطه سبب احتراس باكستان 
ــي  ــبكة حقان ــك ش ــن تفكي م
ــدة لن تبقى في  فالواليات املتح
ــتان الى االبد ومن شان  افغانس
ــى عدو ان يؤدي  حتويل حقاني ال
ــبة  الى نتيجتني ممكنتني بالنس
ــا  وكلتاهم ــاد  اب ــالم  اس ــى  ال
مريعتان وتتمثل احلالة الفضلى 
في ان يجد اجلنود الباكستانيون 
انفسهم غارقني في احلرب التي 
ــي في اجلبال ضد جماعة  التنته
ــون اكثر افادة بكثير  ميكن ان تك
ــى اضغاف  ــل ال ــد االي ــن اجله م

النفوذ الهندي في افغانستان 
اما احلالة االسوا فهي امكانية 
ــرقا فتمارس  ــد احلرب ش ان متت
ــي املناطق  ــف ف ــي العن حقان

احلضرية من باكستان .
ــش  اجلي ــاط  ضب ــاف  وخ
الباكستاني ايا من االحتمالني 
ــط ٢٠٠٦ يناقشون  وبدؤوا اواس
ــمال  ــالم مع ش ــرا اتفاق س س

ــبيها بذلك القائم  وزيرستان ش
ــتان  ــي جنوب وزيرس ــل ف بالفع
ــي  وحذر كيلر وزمالؤه في الـ «س
ــم في جهاز  ــه» نظراءه . اي . اي
من  الباكستاني  ــتخبارات  االس
اي اتفاق سياتي بعواقب كارثية 
ــم لم حتدث  ــة نظره اال ان وجه
ــرت  ــن الوقع وسمس ــر م الكثي
ــتانية التفاق  ــة الباكس احلكوم
ــي ايلول /  ــالق النار ف ــف اط لوق
ــبتمبر ٢٠٠٦ وقد اجنز بفضل  س
املفاوضات السرية التي اجرتها 
ــخصية مالوفة من واشنطن  ش
اجلنرال علي خان اوركزاي الرجل 
ــرف  ــس مش ــه الرئي ــذي عين ال
ــق  ــي املناط ــكريا ف ــدا عس قائ
ــد هجمات ١١ ايلول  القبلية بع
ــبتمبر والذي اعتقد دوما ان  / س
ــتان  ــاردة القاعدة في باكس مط

وافغانستان مهمة «املغفل»  .
ــذ ذلك اليوم  ــد اوركزاي من تقاع
ــرف  مش ــه  وعين ــش  اجلي ــن  م
ــا على املقاطعة احلدودية  حاكم
ــا منحه  ــة م ــمالية الغربي الش
ــق القبلية  ــى املناط ــرافا عل اش
ــة  تهدئ ان  ــزاي  اورك ــد  واعتق
املناطق  ــة في  املقاتل اجملموعات 
القبلية تشكل السبيل الوحيد 
لوقف انتشار احلالة القتالية في 
ــتان  املناطق احلضرية من باكس

ــرف  ــتخدم نفوذه لدى مش واس
ــنات اتفاق  القناع الرئيس بحس

السالم مع شمال وزيرستان .
وبقيت مع ذلك احلاجة الى اقناع 
ــرف ان ياتي  ــنطن وقرر مش واش
ــة اقناع  ــزاي في رحل ــه اورك مع
ــض بفضائل  ــوش والبيت االبي ب
ــزاي  ــال اورك ــالم وق ــاق الس اتف
ــي  ــالم ف ــاق الس ــوش ان اتف لب
ــيتكرر في  ــمال وزيرستان س ش
اجزاء اخرى من باكستان ويتيح 
ــحاب  ــوات االمريكية االنس للق

من البالد باقرب مما هو متوقع .
ادارة  ــي  ف ــؤولون  املس ــم  انقس
ــم اوركزاي  ــوش واعتبر بعضه ب
الشخصية  ضعيف  مسترضيا 
ــامبرالين  تش ــل  بنق ــبهوه  وش
املناطق القبلية لكن قلة منهم 
ــد اي امل في وقف  ــه يوج رات ان
ــمال  ش ــي  ف ــالم  الس ــة  صفق
ــس  الرئي ان  ــى  حت ــتان  وزيرس
ــي  الدبلوماس ــلوبه  باس ــوش  ب
ــخصي جدا خشي في عام  الش
ــار الطلبات على  ــن اكث ٢٠٠٦ م
ــوش  ــي ب ــرف وبق ــس مش الرئي
ــراره في  ــرف على ق معجبا مبش
ــى لهجمات ١١ ايلول  االيام االول
ــات  ــاعدة الوالي ــبمتبر مس / س
ــاردة القاعدة  ــدة على مط املتح
ــؤول  مس ــأ  هي ــا  بعدم ــى  وحت
البيت االبيض التصاالت هاتفية 

ــرف  ــوش ومش ــني ب ــة ب منتظم
ــى  الزعيم  ــط عل ــة الضغ بغي
ــي  ف ــتمرار  لالس ــتاني  الباكس

العمليات العسكرية في املناطق 
ــان النتيجة خيبتهم  القبلية ف
ــا طرح بوش  ــي العادة وادرك م ف
ــرف  ــددة على مش ــب مح مطال

ــكر  في خالل االتصاالت وسيش
ــاعداته في  ــى مس ــرف عل مش
ــد  ــاب ويتعه ــى االره ــرب عل احل

باستمرار الدعم املالي االميركي 
لباكستان .

ــدى كبار  ــائد ل قضى الراي الس
ــي اواخر  ــاري الرئيس ف مستش
ــط  ــن الضغ ــر م ٢٠٠٦ ان الكثي
ــد  ق ــرف  مش ــى  عل ــي  االمريك
كابوسيا  سيناريوها  يستجلب 
ــعبية على  متمثال بانتفاضة ش
ــتانية قد تاتي  احلكومة الباكس
ــة  ــالمية راديكالي ــة اس حكوم
ــن التعامل  ــواز االحباط م ولم ي
ــرف اال اخلوف من احلياة  مع مش
من دونه وهو خوف غذاه مشرف 
ــؤولني  املس ــذرا  مح ــه  بنفس
ــانه  ــي ش ف ــرارا  م ــني  االمريكي
قبضته الضعيفة على السلطة 
ــهدا بنجاته باعجوبة  ومستش
ــه  ــاوالت الغتيال ــدة مح ــن ع م
ــال  احلقيقية  ــاوالت االغتي ومح
ــتراتيجية مشرف  جدا لكن اس
ــا بالفاعلية الكبيرة  متيزت ايض
في احلفاظ على دفق مستمر من 
ــاعدة وفي ابعاد اي مطالب  املس
من واشنطن تتعلق باالصالحات 
ــاق  اتف ان  ــني  تب ــة  الدميقراطي

ــتان  ــمال وزيرس ــالم في ش الس
ــن بوش  ــكل م ــة ل ــكل كارث ش
ــيطرت شبكة  ومشرف فقد س
حقاني على «ميران شاه « فيما 
ــة امبراطوريتها  ــدت اجملموع وط
ــول الطرف  ــى ط ــة عل االجرامي
ــة  االفغاني ــدود  للح ــرقي  الش
ــون وغيرهم من  ــد احلقاني وتعه
ــن  ــزء م ــة كج ــات احملارب اجلماع
ــي  ــات ف ــف الهجم ــاق وق االتف
ــتان اال ان التوغالت عبر  افغانس
ــق القبلية الى  احلدود من املناط
للقوات  ــتهدافا  اس افغانستان 
ــهر التي  الغربية ازدادت في االش
 ٣٠٠ ــبة  بنس ــاق  االتف ــت  اعقب
ــس بوش في  ــة واعلن الرئي باملائ
ــي خريف ٢٠٠٦  مؤمتر صحفي ف
ــة فرار لكن  ــدة في حال ان القاع
ــو الصحيح امتلكت  العكس ه
ــا امنا ولم حتتج  اجلماعة موطن

الى الهروب الى اي مكان .
ــتان متاما  ــادر ارت كيلر باكس غ
ــالم  ــل ان يدخل في اتفاق س قب
ــتان حيز التنفيذ  ــمال وزيرس ش
ــه التي  ــت دورة خدمت ــد انته وق

استغرقت خمسة اشهر واهتم 
قبل مغادرته بجزء اخير من عمل 
ــا لعميله  ــراء هداي لم ينجز ش
الباكستاني االفضل في جنوب 
وزيرستان وهو رجل لم يلتقه قط 
ــل رياضي متحمس وكتب  والرج
لكيلر انه ميكن التاكيد الـ «سي 

ــراء  ــه « ان جتد طريقة ش . اي . اي
ــة  الرياضي ــزات  التجهي ــض  بع
ــن مصادرنا  ــة لواحد م االمريكي
ــي املناطق  ــرية القليلة ف البش
القبلية وبعد فورة من البرقيات 

ــالم اباد والنغلي  بني « وانا « واس
ــة الطلب اذعنت الـ  حول صوابي
ــي النهاية  ــه « ف ــي . اي . اي «س
الرياضية  ــزات  التجهي ووضعت 
داخل طائرة شحن متوجهة الى 
ــن املواد  ــتان مع غيرها م باكس
احلساسة املرسلة الى السفارة 

االمريكية في اسالم اباد 
وبعد ذلك بسنتني في اثر توقيع 
الرئيس بوش امر سريا بتصعيد 
حرب الـ «سي . اي . ايه « اخلفية 
ــل ابو خباب  ــتان قت في افغانس
ــارة بطائرة من دون  املصري في غ
ــب  طيار على بعد ١٢ ميال وحس
ــي . اي . ايه «  ــن قاعدة الـ «س م
في « وانا « وبعدها بثالثة اشهر 
ــق من طائرة الـ  قتل صاروخ اطل
ــي . اي . ايه « تطير بال طيار  «س
ــس في  ــب وهو جال ــد حبي خال
سيارة تويوتا شتايشن متوقفة 
ــي جنوب  ــة تابارغاري ف ــي قري ف
ــتان وبوقوع الغارتني كان  وزيرس
ــى الواليات  ــد عاد ال ــر ق ارت كيل
ــل في الـ  ــدة واعتزل العم املتح
ــش في  ــه « ويعي ــي . اي . اي «س

ــماعه  ــرك ولم يعرف بس البوك
ــل الذي  ــن العم ــر هل اي م اخلب
ــتان ٢٠٠٦ من  قام به في  باكس
ــازار «وانا « الى  ــس في ب التجس
ــف املعلومات  التمحيص في نت
ــي ميران  ــة ف ــى مدرس ــي مبن ف
ــاعد على التسبب  ــاه قد س ش

مبوت الرجلني ومن املرجح انه لن 
يعرف ابدا .

العاب بال حدود 
ــور  ــان اجلمه ــن افتت ــم م بالرغ
ــات  واالضطراب ــات  باالنقالب

ــب  وتهري ــال  االغتي ــاوالت  ومح
االسلحة التي نفذتها الـ «سي 
ــه « في العقود االولى من  . اي . اي
ــم االكبر  ــائها كرس القس انش
بكثير من موازنة البرامج العمل 
ــس في  اخلفي في وكالة التجس
ــاردة الدوات احلرب  ــان احلرب الب اب
ــوداء  االكثر اتقانا فالدعاية الس

والعمليات النفسية
 مثلتا في ما مضى حجر الزاوية 
ــه «  ــي . اي . اي ـــ «س ــل ال لعم
ــي انحاء  ــن رش املال ف ــي م اخلف
ــد احلرب العاملية الثانية  اوربا بع
ــر على االنتخابات الى  الى التاثي
ــة متولها  ــة محطات اذاعي اقام
ــي . اي . ايه « في الكتلة  الـ «س
الشرقية في جنوب شرقي اسيا 
وقال فرانك وستر احد قدامى الـ 
« او اس اس « الذي ترقى ليصبح 
رئيسا للمعلومات اخلفية في الـ 
«سي . اي . ايه « ان ادارة مهمات 
ــت الى منظمة  ــة احتاج الدعاي
القيام  ــة ميكنها  ماهرة وناضج
بعدة حمالت تاثير مختلفة في 
ــم  « ارغن  ــا اطلق عليه اس ان م
ــم « الذي يعزف  ووروليتز العظي
ــي معركة  ــيقى احلربية ف املوس
ــي . اي .  االفكار ولم تعد الـ «س
ــرب الباردة  ــه « بعد انتهاء احل اي
ــتثمار بقوة  ــدة في االس جتد فائ
ــي  ــوداء او ف ــة الس ــن الدعاي م
ــرب  ــى احل ــاط عل ــب الضب تدري
النفسية وسقطت البرامج في 
التسعينات ضحية االقتطاعات 

الضخمة في امليزانية .
ــال  ــق بامل ــم يتعل ــر ل ــن االم لك
ــت  االنترني ــيء  فمج ــب  وحس
ــن  ــال م ــات جع ــة املعلوم وعومل
ــالت الدعائية مجازفة  كل احلم
قانونية بالنسبة لـ«سي . اي . ايه 
« اذ يحظر القانون االميركي على 
وكالة التجسس تنفيذ عمليات 
ــالم  االع ــزة  اجه ــد  ض ــة  دعائي
االمريكي والقيام بحمالت تاثير 
ــن االمريكي وامكن  ــى املواط عل
الـ«سي . اي . ايه« قبل االنترنيت 
ــب على  ــني اجان ــع صحفي وض
جداول رواتبها وزرع روايات كاذبة 
ــق  ــن دون القل ــف م ــي الصح ف
حيال تسرب هذه العمليات الى 
ــد ان اصبح  ــم االمريكي بي الدع
في امكان متصفحي االنترنيت 
في نيويرك واتالنتا في منتصف 
التسعينات قراءة مواقع االخبار 
ــرعت  ــي وش ــتان ودب ــن باكس م
وسائل االعالم االميركية تعطي 
اهتماما كبيرا لالخبار اخلارجية 
ــا  تقاريره ــي  ف ــهد  وتستش
وزادت  ــة  االجنبي ــة  بالصحاف
ــي  ــك صعوبة الـ «س نتيجة ذل
ــرفني  ــه «في اقناع املش . اي . اي
ــرس الذين  ــي الكونغ ــا ف عليه
ــة النهائية على  يعطون املوافق
ــة التي تقوم  ــال اخلفي كل االعم
ــان حملة الدعاية  بها الوكالة ب
اخملطط لها « ترتد« على الواليات 

املتحدة . 
ــعى الى ملء  لكن البنتاغون س
ــي  ــا تركت الـ«س ــراغ بعدم الف
ــي  الدعائ ــا  جهده ــه«  اي  . اي   .
ــاب بالضمور ويواجه اجليش  يص
ــة  ــابهة على ممارس ــودا مش قي
عمليات الدعاية على املواطنني 

االمريكيني .

ال
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يحظر القانون االمريكي على وكالة 
التجسس تنفيذ عمليات دعائية ضد 

اجهزة االعالم االمريكي والقيام بحمالت 
تاثري على اِّـواطن االمريكي
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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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حضر  من  جميع  تايالند  ابهرت 
لاللعاب  فينوي  قاعة  في 
بانكوك،  العاصمة  في  الرياضية 
اقيم  حيث  اجلمعة،  مساء 
بطولة  منافسات  افتتاح  حفل 
العالم باملواي تاي لفئة الشباب 
خالل  من  وذلك  والنساء،  للرجال 
شهد  الذي  اجلميل  التنظيم 
املشاركني  من  كبيرا  حضورا 
وشهد  العاملية.  املنافسات  في 
احلفل ايضا غناء نشيد البطولة 
من  تاي)  املواي  (نحن  بعنوان 
الصغار  األطفال  من  مجموعة 
الذين ارتدوا قمصانا حتمل شعار 
قامت مجموعة  وايضا  البطولة، 
بتقدمي  والشابات  الشباب  من 
واالغاني  الرقصات  من  سلسلة 

استعرضت  وبعدها  الشعبية، 
البطولة  في  املشاركة  الوفود 
يحملون  وهم  احلاضرين  امام 
بعدها  وليأذن  بلدانهم،  اعالم 
ممثل احلكومة التايالندية بانطالق 

فعاليات املنافسات العاملية.
اليافعة، زينب علي عبدالكاظم، 
الشبابي  املنتخب  ستمثل  التي 
كغم،   ٣٢ وزن  منافسات  في 
للمواي  الدولي  االحتاد  اختارها 
تاي من بني مجموعة صغيرة من 
املنتخبات  من  الصغار  الالعبني 
اعالم  لرفع  االخرى  املشاركة 
حتمل شعار السالم في مراسيم 
الكبير،  العاملي  احملفل  افتتاح 
اختيار  ترك  اجلمعة،  مساء 
زينب  للفراشة  الدولي  االحتاد 
لدى  كبيرة  ايجابية  اصداء  علي 
وفود  عن  فضال  العراقي،  الوفد 

املنتخبات العربية املشاركة التي 
تغنت بالالعبة الصغيرة متمنني 
االوسمة  احد  واحراز  التفوق  لها 

امللونة في املنافسات.
بطولة  منافسات  قرعة  واوقعت 
العالم، العبينا مبواجهات صعبة 
لكن  نفسه،  الوقت  في  ومعقدة 
جبار  مصطفى  الوفد  رئيس 
وعادل  ساهر  علي  واملدربني  علك 

جواد ابدوا تفاؤال كبيرا بإمكانية 
وعزمهم  االبطال  العبينا 
تقدمي  على  الكبير  واصرارهم 
نهاية  في  تتوج  رائعة  مستويات 
من  عدد  على  باحلصول  املطاف 
صعوبة  برغم  امللونة،  االوسمة 
ابطال  مشاركة  نتيجة  االمر 
على  تاي  املواي  برياضة  العالم 

مستوى فئة الشباب.

استقبل الرئيس الفلسطيني 
مازن»،  «أبو  عباس  محمود 
في  الرئاسة  مبقر  مؤخرا، 
املنتخب  بعثة  اهللا،  رام  مدينة 
العراقي، بحضور رئيس االحتاد 
القدم،  لكرة  الفلسطيني 
املنتخب  وفاز  الرجوب.  جبريل 
مستضيفه  على  العراقي 
في   ،(٣-٠) الفلسطيني 
ملشاركة  حتضيرًا  ودية،  مباراة 
آسيا  بطولة  في  الفريقني 
«اإلمارات ٢٠١٩». ورحب عباس، 
ا  مؤكدً العراقي،  باملنتخب 
األخوية»  العالقات  «عمق 
حرص  ومثمنًا  الشعبني،  بني 

الضيوف على زيارة بالده.
وتابع الرئيس: «نتمنى أال تكون 
لكم  األخيرة  هي  الزيارة،  هذه 
قال  ذلك  الى  فلسطني».  إلى 
املنتخب  مدرب  قاسم،  باسم 
الرافدين  أسود  إنَّ  العراقي، 

الناحية  من  بواقعية  لعب 
على  والدفاعية  الهجومية 
أمام  مباراته،  مجريات  مدار 
قاسم  وأشار  وديًا.  فلسطني 
عقب  الصحفي  املؤمتر  خالل 
اللقاء، إلى أن فريقه وُفق فنيًا، 
وهو  اللقاء،  هذا  في  ونفسيا 
الفوز  حتقيق  في  ساهم  ما 
وأوضح   .(٣-٠) النتيجة  بهذه 
الالعبني  من  عددًا  اختبر  أنه 
في  خاصة  باملباراة،  الشباب 
ظل غياب عدد من األساسيني، 
ه  ووجَّ مختلفة.  ألسباب 
التحية  حديثه،  نهاية  في 
وكافة  الفلسطيني،  للشعب 
على  االحتاد،  في  العاملني 
واالستقبال،  الضيافة،  حسن 
كان  اللقاء  هذا  أن  معتبرا 
الرسائل  من  العديد  يحمل 
املباراة. على  نتيجة  ا عن  بعيدً
نور  اعترف  صلة  ذي  صعيد 
الدين ولد علي مدرب املنتخب 
اخلسارة  بأنَّ  الفلسطيني، 

في  العراق،  أمام   (٠-٣)
جمعت  التي  الودية  املباراة 
كانت  السبت،  الفريقني 
وأوضح  للغاية.  قاسية 
تصريحات  في  علي،  ولد 
أنَّ  املباراة،  عقب  صحفية، 
املنتخب الفلسطيني، فقد 
املباراة،  بداية  في  تركيزه 
خالل  حتسن  مستواه  لكن 
وأضاف  الثاني.  الشوط 
لم  الفدائي،  منتخب  أنَّ 
الفرص،  استغالل  يُحسن 
بجانب  له،  أتيحت  التي 
إهدار ركلة جزاء. ومتنى ولد 
مع  العمل  يتم  أن  علي، 
في  أكبر  بشكل  الالعبني 
نواح،  عدة  من  أنديتهم، 
أن  يجب  الالعب  أن  خاصة 
املنتخب،  إلى صفوف  يأتي 
الناحيتني  من  جاهزًا 
وذلك  والفنية،  البدنية 
النتائج  حتقيق  أجل  من 

املرجوة.

   

يصل اليوم االثنني الى العاصمة بغداد وفد فريق احتاد 
العاصمة اجلزائري، وذلك ملالقاة فريق القوة اجلوية بعد 
غد االربعاء على ملعب كربالء الدولي ضمن مباريات 

دور الـ(٣٢) لكأس العرب لالندية االبطال.
في  كاظم  هيثم  اجلوية  القوة  نادي  سر  أمني  وذكر 
تصريح لوسائل إعالم محلية: «ان وفد احتاد العاصمة 
بغداد  مطار  الى  االثنني  اليوم  عصر  يصل  اجلزائري 
الدولي، وسيتوجه بعدها مباشرةً الى كربالء بسيارة 

خاصة».
الكويتي  التحكيمي  الطاقم  «ان  كاظم:  وأضاف 
النجف  مطار  الى  اليوم  يصلون  املباراة  ومشرفي 

وبعدها الى كربالء».

 

فاهم حسن فتاح
ــعي دؤوب  ــبوق واجتهاد وس اهتمام غير مس
ــعوب االرض على اكمال  ــن دول العالم وش م
ــة بلدانهم من  ــة العمار نهض البنى التحتي
ــور واملالعب  ــوارع والطرق واجلس ــاء الش انش
ــا لراحة  ــاء به ــراء واالعتن ــاحات اخلض والس
ــزراع واالهتمام  مواطنيها ووضع املراقبني وال
ــث االهمال ومحاربة  بها وعندنا العكس حي
ــه وتعقيده حيث قررت  اجلمال والتعتيم علي
ــة لنادي  ــرفة االداري ــؤولة واملش الهيئة املس

ــتثمرين  ــة باالتفاق مع احد املس ــوة اجلوي الق
ــع لعشرين الف متفرج على  بناء ملعب يتس
ــل والذي ال  ــاض ملعبهم القدمي واملتهله انق
ــة التراخيص والتي  ــع معايير جول يتطابق م
ــي ال جتيز اللعب الي ناد  ــى عليها عام وه مض
ــق للمواصفات.  ــه ملعب مطاب ــا لم يكن ل م
وقد استبشر جمهور ومشجعو اجلوية وباقي 
ــاء هذا الصرح  ــور الرياضي خيرا من بن اجلمه
ــرب ملعب  ــط بغداد وبق ــة ومكانه وس خاص
ــب احلبيبية  ــك ملع ــي وكذل ــعب الدول الش
ــن هذا  ــاء منه وم ــى االنته ــك عل ــذي اوش ال
ــة بغداد ودائرة  ــت ادارة اجلوية امان الباب فاحت
ــم للموافقة على منح اجازة العمل  التصامي
للمباشرة في البناء وبعد اجللوس مع االمينة 
ــرة التصاميم رفض العمل بحجة ان بناء  ودائ
ــهيد ومت  امللعب يحجب الرؤية عن نصب الش

الرفض وهو رفض غير منطقي او حتى عقالني 
ــة واهية ال تنطلي على احد وهي  مقنع بحج
ايضا تعبر عن عقلية مغلقة وكأنهم ال يرون 
ــك بنايات  ــهيد فهنال ما يحيط بنصب الش
عالية جدا ومنها وزارة النقل وحقوق االنسان 

ــتثمرون يبنون بنايات حول بحيرة نصب  ومس
الشهيد ملطاعم لزوار جزيرة العاب السندباد 
ــالء لعقول ال نعرف كيف تفكر ابتلينا  وهذا ب
بها ومن الصعوبة مبكان اقناعهم وافهامهم 
ــة والتنظيم  ــة هي اخلدم ــات االمان بان واجب
ــديد مفقودان فيا امانة  واالثنان لالسف الش
العاصمة نريد البناء والبنية التحتية لكسب 
الشباب وعدم ضياعهم ونتمنى ان ال تكونوا 
سببا في هذا الضياع فبناء ملعب هو (جمع 
ــذا امللعب بحد ذاته  ــباب وه وملة) لهؤالء الش
ــط امللعب من  ــا يحي ــذاب وم ــه اجل وتصميم
ــباب وكبار  ــال ومطاعم هو ما يخدم الش مح
ــني فالرجاء  ــن ويوفر فرص عمل للعاطل الس
ــهيد جانبا وعدم  ــب الش ــة وترك نص املوافق
التعكز على حجبه فهو واضح للعيان ونحن 

واجلمهور الواسع في االنتظار.

العراقي  ــاد  االحت ــح  فت
ــوات  ــدم، قن ــرة الق لك
ــدرب  امل ــع  م ــال  اتص
ــي  أنت ــي  الكروات
ــادة  لقي ــيتش،  شاش
ــد  ــن، بع ــود الرافدي أس
اعتذار املدرب السويدي، 

زفني جوران إريكسون.
ــدر مقرب من  وقال مص
ــرة، إن االحتاد  ــاد الك احت
ــدرب  امل ــع  م ــل  تواص
ــر  ــد تعث ــي، بع الكروات
ــع املدرب  ــات م املفاوض

ــذي اعتذر  ــويدي ال الس
بشكل نهائي عن قيادة 

منتخب العراق.
ــدرب  ــى أن امل ــت إل ولف
ــب  ملنتخ ــابق  الس
ــدى موافقة  أب كرواتيا، 
ــادة  قي ــى  عل ــة  مبدئي

أسود الرافدين.
ــاد  ــى أن االحت ــار إل وأش
التعاقد  إلنهاء  يسعى 
ــي  ــدرب الكروات ــع امل م
ــي،  قياس ــت  وق ــي  ف
ــداد الفريق لبطولة  إلع
ــيا التي ستقام في  آس
العام  ــع  مطل اإلمارات، 

املقبل.
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قرر االحتاد املركزي للكرة الطائرة ادخال منتخبنا الوطني في معسكر 
ــتعداد  ــن ١٥-٣٠ آب اجلاري لالس ــدة م ــا للم ــام في بلغاري ــي يق تدريب
ــتقام في  ــيوية التي س ــات بطولة التحدي اآلس ــر ملنافس والتحضي
ــر ان منتخبنا الوطني  ــن ١٥-٣٠ ايلول املقبل. يذك ــريالنكا للمدة م س
ــة البلغارية  ــة مع فرق االندي ــن املباريات التجريبي ــيخوض عدداً م س
ــيوي، علماً ان املنتخب يواصل وحداته  للتحضير اجليد للملتقى اآلس
ــة محافظة النجف حتت  ــكره املقام بقاع ــة حالياً في معس التدريبي

اشراف مدربه عالء خلف.

 بغداد / 

 بغداد / 

ــرار مجلس  ــلبية لق ــارة والتأثيرات الس ــداً األبعاد الض ــدرك جي * ن
ــة تقليص  ــي وارتكز على قضي ــام املاض ــذي صدر في الع ــوزراء ال ال
ــي لها واقتصاره  ــاتية والتقتير في الدعم املال ــدد األندية املؤسس ع
ــنويا تذهب نصفها في تبويب  على منحة ال تتجاوز ملياري دينار س
ــا لقيه القرار  ــات الرياضية. وبرغم م ــة املالعب والقاع إدامة وصيان
ــع االنتقادات احلادة  ــه من رفض صريح من معظم األندية م في حين
ــيرة الرياضة واستمراريتها ويشل  التي وجهت إليه كونه يهدد مس
ــرعت األندية  ــيئ جدا حيث ش تقريبا فاعليتها وجاء في توقيت س
في تعاقداتها مع الرياضيني واملدربني في مختلف األلعاب الرياضية, 
ــن الناحية  ــة بصعوبة تنفيذه م ــع القناع ــة وم ــرار صراح إال أن الق
ــق مفرداته مع نوع  ــة، كما صارت املزاجية حاضرة في تطبي العملي
من االجتزاء لتفاصيله بحسب قناعات كل وزير، كنا نتمنى أن يكون 
ــاتها  ــذا القرار حافزا لألندية وإداراتها نحو إعادة النظر في سياس ه
ــا املالية مع الالعبني, إذ ليس  ــألة تعاقداته املالية خصوصا في مس
ــا مبلغا يقترب  ــدر إدارة ناد م ــبيل املثال أن ته ــن املنطقي على س م
ــن املليار دينار على عقدي العبني فقط في كرة القدم مهما كانت  م
ــها بناء فريقني  ــهرتهما، مع أن بإمكان اإلدارة نفس ــا وش جنوميتهم
ــه لعقدي  ــقف املالي نفس ــلة واليد بالس ــني في كرة الس متكامل
ــس الوزراء  ــدة قرار مجل ــي مؤيدا بش ــي الكرة, كما أجد نفس العب
ــنوية بل من  ــف امليزانية الس ــل الى نص ــن ال يص ــص لك بالتخصي
ــبة ٣٠ باملئة من هذه امليزانية مع دعم إضافي  املمكن أن يكون بنس
من أجل تنفيذ أعمال الصيانة واإلدامة للمالعب والقاعات الرياضية 
ــاس  ــكو في األس ــا وحيويتها والتي تش ــدى أهميته ــي نعلم م الت
ــاس في جناح أي ناد  ــال واالندثار التدريجي مع إنها الركن األس األهم
ــاب, وكلنا نعلم أهمية املالعب  ــد بلوغ البطوالت وحتقيق األلق ينش
في موضوع الرخص اآلسيوية حتى مع عدم استكمال معظم هذه 
األندية شروط ومعايير هذه التراخيص التي يعتمد تنفيذها بشكل 
رئيس على حجم ما يرصد من أموال ومبالغ كفيلة بتوفير متطلبات 
أساسية ومهمة لالحتراف الذي ترتكز عليه روح التراخيص القارية, 
ــيد النفقات واتباع  مع جتديدنا القول أن إدارات االندية مطالبة بترش
ــق مبدأ الضرورات يجب  ــة مالية صحيحة وحكيمة على وف سياس
ــرة القدم  ــكل كامل تقريبا لك ــة وتكرس يش ــع لألمزج أن ال تخض
ــة, نتمنى على احتاد الكرة  ــاب فعاليات أخرى ال تقل أهمي على حس
ــديد في تطبيق قراره اخلاص بتحديد عقود الالعبني في الدوري  التش
ــم  ــم املاضي وضرورة تفعيله هذا املوس املمتاز الذي صدر في املوس
ــمني بعد أن  ــغ أي عقد على ١٥٠ مليون دينار ملوس ــث ال يزيد مبل حي
رصدنا نوعا من الفوضى الصريحة في تعاقدات األندية مع الالعبني 
حتضيرا للموسم اجلديد، وبعيدا عن سياق الضوابط والقيود احملددة 
الصادرة في قرار احتاد الكرة الذي ال نعلم هل بقي ساري املفعول هذا 
ــم والكيفية التي سيتعامل بها األحتاد مع العقود املبرمة بني  املوس
ــة والالعبني التي هي كما قلنا تكاد تكون خارج نطاق ما حدد  األندي
ــك وضع محددات  ــا تقتضي الضرورة كذل ــن معايير وضوابط، كم م
ــاب الرياضية األخرى في  ــود الالعبني في األلع ــة في قضية عق مالي
ــال الرياضي العام  ــلة والطائرة واليد حرصا على امل دوريات كرة الس

وحسن توظيفه وأستخدامه بطريقة مجدية ومثمرة.
السطر األخير..

** أنا ال أقاتل كي أنتصر؛ بل كي ال يضيع حقي!.. إبراهيم نصر اهللا.
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الرجاء اِّـوافقة وترك نصب 
الشهيد جانباً وعدم التعكز 
على حجبه فهو واضح 
للعيان ونحن والجمهور 
الواسع َّـ االنتظار
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الرئيس الفلسطيني يحتفي بالمنتخب العراقي

البينة الجديدة/جواد الخرسان 

في الوقت الذي تعيش فيه الكرة العراقية أزمة حقيقية 
من تردي مستوى وتزوير أعمار وعدم اهتمام من القائمني 
عليها، جند هنالك من يعمل على خدمتها وعلو شأنها 
العمرية  والفئات  الشعبية  بالفرق  اإلهتمام  من خالل 
وتشييد املالعب خلدمة الكرة العراقية. ففي محافظة 
النجف االشرف مت افتتاح ملعب الشهيد علي مدلول 
السيد  قبل  من  ذاتي  ومتويل  بجهود  تشييدة  مت  الذي 
املعروفة  الرياضية  الشخصية  السبح  ابو  قاسم 
الشعبي  الفريق  عن  واملسؤول  النجفية  األوساط  في 
(اجلمهور الرياضي) حيث مت انشاء امللعب بأرض مزروعة 
بالنجيل الطبيعي الذي يضاهي أرقى أرضيات مالعب 

االندية املمتازة.
حضور متميز كبري

القدم  كرة  إحتاد  رئيس  حمود  ناجح  السيد  بحضور 
في  الرياضية  الشخصيات  وبعض  السابق  العراقي 
احملافظة وجمع غفير من اجلماهير الرياضية وعدد من 
االعالميني والفضائيات التي نقلت احلدث عبر عدساتها 
العروض  بعض  جرت  حيث  االفتتاح  كرنفال  انطلق 
احملافظة فضال عن كلمات مقتضبة  لشباب  الكروية 
الكبيرة  املبادرة  بهذة  اشادوا  الذين  املسؤولني  للسادة 

التي من شأنها أن تخدم الكرة النجفية والعراقية.
مباراة مثرية

النجف  رواد  فريقي  بني  ودية  مباراة  انطلقت  وبعدها 
الكروي  ايام مجده  النجف في  نادي  الذين مثلوا فريق 
وخطف  اجلماهيرية  العاصمة  الندية  ندا  كان  حيث 
منها بطولة كأس (أم املعارك) واذاق نادي السد القطري 
الهزمية القاسية مع فريق رواد فريق اجلمهور الرياضي، 
النجف  جنوم  رواد  أن  إال  بالالعبني  العمر  تقادم  رغم 

وامتعت  اطربت  جميلة  فنية  لوحات  قدموا  القدامى 
كبيرة  صخرة  احلسني  عبد  محمد  فمازال  احلضور، 
والزال فالح حسن مخادعا للخصوم بكل  الدفاع  في 
إحترافية ولم يأخذ الزمن من التسديدات الثابتة لعلي 
النجف  غزالن  كان  فيما  ودقة  قوة  ازدادت  بل  هاشم 
وباسم  جنم  وماجد  سلطان  وجاسب  وحودي  عباس 
من  عندهم  ما  افضل  يؤدون  زمالئهم  وبقية  محمد 
عطاء ثر اطرب احلضور الكبير لينتهي اللقاء بفوز رواد 
فريق نادي النجف بخماسية جميلة مقابل هدف واحد 
وعباس  هاشم  علي  الالعبون  تسجيلها  على  تعاقب 
فالح   وضياء  سلطان  وجاسب  محسن  وفهد  وحودي 
الرياضي   اجلمهور  لفريق  الشرف  هدف  سجل  فيما 
بنجاح  قادها  التي  املباراة  في  جودي  حسن  الالعب 
عليها  وعلق  كريدي  عبد  جنم  الكبير  الدولي  احلكم 

املعلق النجفي مجبل االسدي.
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حضر  من  جميع  تايالند  ابهرت 
لاللعاب  فينوي  قاعة  في 
بانكوك،  العاصمة  في  الرياضية 
اقيم  حيث  اجلمعة،  مساء 
بطولة  منافسات  افتتاح  حفل 
العالم باملواي تاي لفئة الشباب 
خالل  من  وذلك  والنساء،  للرجال 
شهد  الذي  اجلميل  التنظيم 
املشاركني  من  كبيرا  حضورا 
وشهد  العاملية.  املنافسات  في 
احلفل ايضا غناء نشيد البطولة 
من  تاي)  املواي  (نحن  بعنوان 
الصغار  األطفال  من  مجموعة 
الذين ارتدوا قمصانا حتمل شعار 
قامت مجموعة  وايضا  البطولة، 
بتقدمي  والشابات  الشباب  من 
واالغاني  الرقصات  من  سلسلة 

استعرضت  وبعدها  الشعبية، 
البطولة  في  املشاركة  الوفود 
يحملون  وهم  احلاضرين  امام 
بعدها  وليأذن  بلدانهم،  اعالم 
ممثل احلكومة التايالندية بانطالق 

فعاليات املنافسات العاملية.
اليافعة، زينب علي عبدالكاظم، 
الشبابي  املنتخب  ستمثل  التي 
كغم،   ٣٢ وزن  منافسات  في 
للمواي  الدولي  االحتاد  اختارها 
تاي من بني مجموعة صغيرة من 
املنتخبات  من  الصغار  الالعبني 
اعالم  لرفع  االخرى  املشاركة 
حتمل شعار السالم في مراسيم 
الكبير،  العاملي  احملفل  افتتاح 
اختيار  ترك  اجلمعة،  مساء 
زينب  للفراشة  الدولي  االحتاد 
لدى  كبيرة  ايجابية  اصداء  علي 
وفود  عن  فضال  العراقي،  الوفد 

املنتخبات العربية املشاركة التي 
تغنت بالالعبة الصغيرة متمنني 
االوسمة  احد  واحراز  التفوق  لها 

امللونة في املنافسات.
بطولة  منافسات  قرعة  واوقعت 
العالم، العبينا مبواجهات صعبة 
لكن  نفسه،  الوقت  في  ومعقدة 
جبار  مصطفى  الوفد  رئيس 
وعادل  ساهر  علي  واملدربني  علك 

جواد ابدوا تفاؤال كبيرا بإمكانية 
وعزمهم  االبطال  العبينا 
تقدمي  على  الكبير  واصرارهم 
نهاية  في  تتوج  رائعة  مستويات 
من  عدد  على  باحلصول  املطاف 
صعوبة  برغم  امللونة،  االوسمة 
ابطال  مشاركة  نتيجة  االمر 
على  تاي  املواي  برياضة  العالم 

مستوى فئة الشباب.

استقبل الرئيس الفلسطيني 
مازن»،  «أبو  عباس  محمود 
في  الرئاسة  مبقر  مؤخرا، 
املنتخب  بعثة  اهللا،  رام  مدينة 
العراقي، بحضور رئيس االحتاد 
القدم،  لكرة  الفلسطيني 
املنتخب  وفاز  الرجوب.  جبريل 
مستضيفه  على  العراقي 
في   ،(٣-٠) الفلسطيني 
ملشاركة  حتضيرًا  ودية،  مباراة 
آسيا  بطولة  في  الفريقني 
«اإلمارات ٢٠١٩». ورحب عباس، 
ا  مؤكدً العراقي،  باملنتخب 
األخوية»  العالقات  «عمق 
حرص  ومثمنًا  الشعبني،  بني 

الضيوف على زيارة بالده.
وتابع الرئيس: «نتمنى أال تكون 
لكم  األخيرة  هي  الزيارة،  هذه 
قال  ذلك  الى  فلسطني».  إلى 
املنتخب  مدرب  قاسم،  باسم 
الرافدين  أسود  إنَّ  العراقي، 

الناحية  من  بواقعية  لعب 
على  والدفاعية  الهجومية 
أمام  مباراته،  مجريات  مدار 
قاسم  وأشار  وديًا.  فلسطني 
عقب  الصحفي  املؤمتر  خالل 
اللقاء، إلى أن فريقه وُفق فنيًا، 
وهو  اللقاء،  هذا  في  ونفسيا 
الفوز  حتقيق  في  ساهم  ما 
وأوضح   .(٣-٠) النتيجة  بهذه 
الالعبني  من  عددًا  اختبر  أنه 
في  خاصة  باملباراة،  الشباب 
ظل غياب عدد من األساسيني، 
ه  ووجَّ مختلفة.  ألسباب 
التحية  حديثه،  نهاية  في 
وكافة  الفلسطيني،  للشعب 
على  االحتاد،  في  العاملني 
واالستقبال،  الضيافة،  حسن 
كان  اللقاء  هذا  أن  معتبرا 
الرسائل  من  العديد  يحمل 
املباراة. على  نتيجة  ا عن  بعيدً
نور  اعترف  صلة  ذي  صعيد 
الدين ولد علي مدرب املنتخب 
اخلسارة  بأنَّ  الفلسطيني، 

في  العراق،  أمام   (٠-٣)
جمعت  التي  الودية  املباراة 
كانت  السبت،  الفريقني 
وأوضح  للغاية.  قاسية 
تصريحات  في  علي،  ولد 
أنَّ  املباراة،  عقب  صحفية، 
املنتخب الفلسطيني، فقد 
املباراة،  بداية  في  تركيزه 
خالل  حتسن  مستواه  لكن 
وأضاف  الثاني.  الشوط 
لم  الفدائي،  منتخب  أنَّ 
الفرص،  استغالل  يُحسن 
بجانب  له،  أتيحت  التي 
إهدار ركلة جزاء. ومتنى ولد 
مع  العمل  يتم  أن  علي، 
في  أكبر  بشكل  الالعبني 
نواح،  عدة  من  أنديتهم، 
أن  يجب  الالعب  أن  خاصة 
املنتخب،  إلى صفوف  يأتي 
الناحيتني  من  جاهزًا 
وذلك  والفنية،  البدنية 
النتائج  حتقيق  أجل  من 

املرجوة.

   

يصل اليوم االثنني الى العاصمة بغداد وفد فريق احتاد 
العاصمة اجلزائري، وذلك ملالقاة فريق القوة اجلوية بعد 
غد االربعاء على ملعب كربالء الدولي ضمن مباريات 

دور الـ(٣٢) لكأس العرب لالندية االبطال.
في  كاظم  هيثم  اجلوية  القوة  نادي  سر  أمني  وذكر 
تصريح لوسائل إعالم محلية: «ان وفد احتاد العاصمة 
بغداد  مطار  الى  االثنني  اليوم  عصر  يصل  اجلزائري 
الدولي، وسيتوجه بعدها مباشرةً الى كربالء بسيارة 

خاصة».
الكويتي  التحكيمي  الطاقم  «ان  كاظم:  وأضاف 
النجف  مطار  الى  اليوم  يصلون  املباراة  ومشرفي 

وبعدها الى كربالء».

 

فاهم حسن فتاح
ــعي دؤوب  ــبوق واجتهاد وس اهتمام غير مس
ــعوب االرض على اكمال  ــن دول العالم وش م
ــة بلدانهم من  ــة العمار نهض البنى التحتي
ــور واملالعب  ــوارع والطرق واجلس ــاء الش انش
ــا لراحة  ــاء به ــراء واالعتن ــاحات اخلض والس
ــزراع واالهتمام  مواطنيها ووضع املراقبني وال
ــث االهمال ومحاربة  بها وعندنا العكس حي
ــه وتعقيده حيث قررت  اجلمال والتعتيم علي
ــة لنادي  ــرفة االداري ــؤولة واملش الهيئة املس

ــتثمرين  ــة باالتفاق مع احد املس ــوة اجلوي الق
ــع لعشرين الف متفرج على  بناء ملعب يتس
ــل والذي ال  ــاض ملعبهم القدمي واملتهله انق
ــة التراخيص والتي  ــع معايير جول يتطابق م
ــي ال جتيز اللعب الي ناد  ــى عليها عام وه مض
ــق للمواصفات.  ــه ملعب مطاب ــا لم يكن ل م
وقد استبشر جمهور ومشجعو اجلوية وباقي 
ــاء هذا الصرح  ــور الرياضي خيرا من بن اجلمه
ــرب ملعب  ــط بغداد وبق ــة ومكانه وس خاص
ــب احلبيبية  ــك ملع ــي وكذل ــعب الدول الش
ــن هذا  ــاء منه وم ــى االنته ــك عل ــذي اوش ال
ــة بغداد ودائرة  ــت ادارة اجلوية امان الباب فاحت
ــم للموافقة على منح اجازة العمل  التصامي
للمباشرة في البناء وبعد اجللوس مع االمينة 
ــرة التصاميم رفض العمل بحجة ان بناء  ودائ
ــهيد ومت  امللعب يحجب الرؤية عن نصب الش

الرفض وهو رفض غير منطقي او حتى عقالني 
ــة واهية ال تنطلي على احد وهي  مقنع بحج
ايضا تعبر عن عقلية مغلقة وكأنهم ال يرون 
ــك بنايات  ــهيد فهنال ما يحيط بنصب الش
عالية جدا ومنها وزارة النقل وحقوق االنسان 

ــتثمرون يبنون بنايات حول بحيرة نصب  ومس
الشهيد ملطاعم لزوار جزيرة العاب السندباد 
ــالء لعقول ال نعرف كيف تفكر ابتلينا  وهذا ب
بها ومن الصعوبة مبكان اقناعهم وافهامهم 
ــة والتنظيم  ــة هي اخلدم ــات االمان بان واجب
ــديد مفقودان فيا امانة  واالثنان لالسف الش
العاصمة نريد البناء والبنية التحتية لكسب 
الشباب وعدم ضياعهم ونتمنى ان ال تكونوا 
سببا في هذا الضياع فبناء ملعب هو (جمع 
ــذا امللعب بحد ذاته  ــباب وه وملة) لهؤالء الش
ــط امللعب من  ــا يحي ــذاب وم ــه اجل وتصميم
ــباب وكبار  ــال ومطاعم هو ما يخدم الش مح
ــني فالرجاء  ــن ويوفر فرص عمل للعاطل الس
ــهيد جانبا وعدم  ــب الش ــة وترك نص املوافق
التعكز على حجبه فهو واضح للعيان ونحن 

واجلمهور الواسع في االنتظار.

العراقي  ــاد  االحت ــح  فت
ــوات  ــدم، قن ــرة الق لك
ــدرب  امل ــع  م ــال  اتص
ــي  أنت ــي  الكروات
ــادة  لقي ــيتش،  شاش
ــد  ــن، بع ــود الرافدي أس
اعتذار املدرب السويدي، 

زفني جوران إريكسون.
ــدر مقرب من  وقال مص
ــرة، إن االحتاد  ــاد الك احت
ــدرب  امل ــع  م ــل  تواص
ــر  ــد تعث ــي، بع الكروات
ــع املدرب  ــات م املفاوض

ــذي اعتذر  ــويدي ال الس
بشكل نهائي عن قيادة 

منتخب العراق.
ــدرب  ــى أن امل ــت إل ولف
ــب  ملنتخ ــابق  الس
ــدى موافقة  أب كرواتيا، 
ــادة  قي ــى  عل ــة  مبدئي

أسود الرافدين.
ــاد  ــى أن االحت ــار إل وأش
التعاقد  إلنهاء  يسعى 
ــي  ــدرب الكروات ــع امل م
ــي،  قياس ــت  وق ــي  ف
ــداد الفريق لبطولة  إلع
ــيا التي ستقام في  آس
العام  ــع  مطل اإلمارات، 

املقبل.
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قرر االحتاد املركزي للكرة الطائرة ادخال منتخبنا الوطني في معسكر 
ــتعداد  ــن ١٥-٣٠ آب اجلاري لالس ــدة م ــا للم ــام في بلغاري ــي يق تدريب
ــتقام في  ــيوية التي س ــات بطولة التحدي اآلس ــر ملنافس والتحضي
ــر ان منتخبنا الوطني  ــن ١٥-٣٠ ايلول املقبل. يذك ــريالنكا للمدة م س
ــة البلغارية  ــة مع فرق االندي ــن املباريات التجريبي ــيخوض عدداً م س
ــيوي، علماً ان املنتخب يواصل وحداته  للتحضير اجليد للملتقى اآلس
ــة محافظة النجف حتت  ــكره املقام بقاع ــة حالياً في معس التدريبي

اشراف مدربه عالء خلف.

 بغداد / 

 بغداد / 

ــرار مجلس  ــلبية لق ــارة والتأثيرات الس ــداً األبعاد الض ــدرك جي * ن
ــة تقليص  ــي وارتكز على قضي ــام املاض ــذي صدر في الع ــوزراء ال ال
ــي لها واقتصاره  ــاتية والتقتير في الدعم املال ــدد األندية املؤسس ع
ــنويا تذهب نصفها في تبويب  على منحة ال تتجاوز ملياري دينار س
ــا لقيه القرار  ــات الرياضية. وبرغم م ــة املالعب والقاع إدامة وصيان
ــع االنتقادات احلادة  ــه من رفض صريح من معظم األندية م في حين
ــيرة الرياضة واستمراريتها ويشل  التي وجهت إليه كونه يهدد مس
ــرعت األندية  ــيئ جدا حيث ش تقريبا فاعليتها وجاء في توقيت س
في تعاقداتها مع الرياضيني واملدربني في مختلف األلعاب الرياضية, 
ــن الناحية  ــة بصعوبة تنفيذه م ــع القناع ــة وم ــرار صراح إال أن الق
ــق مفرداته مع نوع  ــة، كما صارت املزاجية حاضرة في تطبي العملي
من االجتزاء لتفاصيله بحسب قناعات كل وزير، كنا نتمنى أن يكون 
ــاتها  ــذا القرار حافزا لألندية وإداراتها نحو إعادة النظر في سياس ه
ــا املالية مع الالعبني, إذ ليس  ــألة تعاقداته املالية خصوصا في مس
ــا مبلغا يقترب  ــدر إدارة ناد م ــبيل املثال أن ته ــن املنطقي على س م
ــن املليار دينار على عقدي العبني فقط في كرة القدم مهما كانت  م
ــها بناء فريقني  ــهرتهما، مع أن بإمكان اإلدارة نفس ــا وش جنوميتهم
ــه لعقدي  ــقف املالي نفس ــلة واليد بالس ــني في كرة الس متكامل
ــس الوزراء  ــدة قرار مجل ــي مؤيدا بش ــي الكرة, كما أجد نفس العب
ــنوية بل من  ــف امليزانية الس ــل الى نص ــن ال يص ــص لك بالتخصي
ــبة ٣٠ باملئة من هذه امليزانية مع دعم إضافي  املمكن أن يكون بنس
من أجل تنفيذ أعمال الصيانة واإلدامة للمالعب والقاعات الرياضية 
ــاس  ــكو في األس ــا وحيويتها والتي تش ــدى أهميته ــي نعلم م الت
ــاس في جناح أي ناد  ــال واالندثار التدريجي مع إنها الركن األس األهم
ــاب, وكلنا نعلم أهمية املالعب  ــد بلوغ البطوالت وحتقيق األلق ينش
في موضوع الرخص اآلسيوية حتى مع عدم استكمال معظم هذه 
األندية شروط ومعايير هذه التراخيص التي يعتمد تنفيذها بشكل 
رئيس على حجم ما يرصد من أموال ومبالغ كفيلة بتوفير متطلبات 
أساسية ومهمة لالحتراف الذي ترتكز عليه روح التراخيص القارية, 
ــيد النفقات واتباع  مع جتديدنا القول أن إدارات االندية مطالبة بترش
ــق مبدأ الضرورات يجب  ــة مالية صحيحة وحكيمة على وف سياس
ــرة القدم  ــكل كامل تقريبا لك ــة وتكرس يش ــع لألمزج أن ال تخض
ــة, نتمنى على احتاد الكرة  ــاب فعاليات أخرى ال تقل أهمي على حس
ــديد في تطبيق قراره اخلاص بتحديد عقود الالعبني في الدوري  التش
ــم  ــم املاضي وضرورة تفعيله هذا املوس املمتاز الذي صدر في املوس
ــمني بعد أن  ــغ أي عقد على ١٥٠ مليون دينار ملوس ــث ال يزيد مبل حي
رصدنا نوعا من الفوضى الصريحة في تعاقدات األندية مع الالعبني 
حتضيرا للموسم اجلديد، وبعيدا عن سياق الضوابط والقيود احملددة 
الصادرة في قرار احتاد الكرة الذي ال نعلم هل بقي ساري املفعول هذا 
ــم والكيفية التي سيتعامل بها األحتاد مع العقود املبرمة بني  املوس
ــة والالعبني التي هي كما قلنا تكاد تكون خارج نطاق ما حدد  األندي
ــك وضع محددات  ــا تقتضي الضرورة كذل ــن معايير وضوابط، كم م
ــاب الرياضية األخرى في  ــود الالعبني في األلع ــة في قضية عق مالي
ــال الرياضي العام  ــلة والطائرة واليد حرصا على امل دوريات كرة الس

وحسن توظيفه وأستخدامه بطريقة مجدية ومثمرة.
السطر األخير..

** أنا ال أقاتل كي أنتصر؛ بل كي ال يضيع حقي!.. إبراهيم نصر اهللا.
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الرجاء اِّـوافقة وترك نصب 
الشهيد جانباً وعدم التعكز 
على حجبه فهو واضح 
للعيان ونحن والجمهور 
الواسع َّـ االنتظار
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الرئيس الفلسطيني يحتفي بالمنتخب العراقي

البينة الجديدة/جواد الخرسان 

في الوقت الذي تعيش فيه الكرة العراقية أزمة حقيقية 
من تردي مستوى وتزوير أعمار وعدم اهتمام من القائمني 
عليها، جند هنالك من يعمل على خدمتها وعلو شأنها 
العمرية  والفئات  الشعبية  بالفرق  اإلهتمام  من خالل 
وتشييد املالعب خلدمة الكرة العراقية. ففي محافظة 
النجف االشرف مت افتتاح ملعب الشهيد علي مدلول 
السيد  قبل  من  ذاتي  ومتويل  بجهود  تشييدة  مت  الذي 
املعروفة  الرياضية  الشخصية  السبح  ابو  قاسم 
الشعبي  الفريق  عن  واملسؤول  النجفية  األوساط  في 
(اجلمهور الرياضي) حيث مت انشاء امللعب بأرض مزروعة 
بالنجيل الطبيعي الذي يضاهي أرقى أرضيات مالعب 

االندية املمتازة.
حضور متميز كبري

القدم  كرة  إحتاد  رئيس  حمود  ناجح  السيد  بحضور 
في  الرياضية  الشخصيات  وبعض  السابق  العراقي 
احملافظة وجمع غفير من اجلماهير الرياضية وعدد من 
االعالميني والفضائيات التي نقلت احلدث عبر عدساتها 
العروض  بعض  جرت  حيث  االفتتاح  كرنفال  انطلق 
احملافظة فضال عن كلمات مقتضبة  لشباب  الكروية 
الكبيرة  املبادرة  بهذة  اشادوا  الذين  املسؤولني  للسادة 

التي من شأنها أن تخدم الكرة النجفية والعراقية.
مباراة مثرية

النجف  رواد  فريقي  بني  ودية  مباراة  انطلقت  وبعدها 
الكروي  ايام مجده  النجف في  نادي  الذين مثلوا فريق 
وخطف  اجلماهيرية  العاصمة  الندية  ندا  كان  حيث 
منها بطولة كأس (أم املعارك) واذاق نادي السد القطري 
الهزمية القاسية مع فريق رواد فريق اجلمهور الرياضي، 
النجف  جنوم  رواد  أن  إال  بالالعبني  العمر  تقادم  رغم 

وامتعت  اطربت  جميلة  فنية  لوحات  قدموا  القدامى 
كبيرة  صخرة  احلسني  عبد  محمد  فمازال  احلضور، 
والزال فالح حسن مخادعا للخصوم بكل  الدفاع  في 
إحترافية ولم يأخذ الزمن من التسديدات الثابتة لعلي 
النجف  غزالن  كان  فيما  ودقة  قوة  ازدادت  بل  هاشم 
وباسم  جنم  وماجد  سلطان  وجاسب  وحودي  عباس 
من  عندهم  ما  افضل  يؤدون  زمالئهم  وبقية  محمد 
عطاء ثر اطرب احلضور الكبير لينتهي اللقاء بفوز رواد 
فريق نادي النجف بخماسية جميلة مقابل هدف واحد 
وعباس  هاشم  علي  الالعبون  تسجيلها  على  تعاقب 
فالح   وضياء  سلطان  وجاسب  محسن  وفهد  وحودي 
الرياضي   اجلمهور  لفريق  الشرف  هدف  سجل  فيما 
بنجاح  قادها  التي  املباراة  في  جودي  حسن  الالعب 
عليها  وعلق  كريدي  عبد  جنم  الكبير  الدولي  احلكم 

املعلق النجفي مجبل االسدي.

ÚÓ‰œ@ÚyÏ€@ÊÏflÜ‘Ì@ÚÓ–v‰€a@Òäÿ€a@ÖaÎâ@NN@fiÏ€Üfl@Ô‹«@ÜÓËí€a@k»‹fl@Äbnnœa@fib–„ä◊@ø
تزداد األخبار التي تربط لوكا مودريتش بالرحيل عن ريال مدريد 
االستفادة  في  املهتم  ميالن  إنتر  إلى  واالنتقال  الصيف  هذا 
من خدماته. أمر سيدفع املدرب اجلديد جوليان لوبيتيجي إلى 
من  مطروحة  خيارات   ٦ وهنا  حدث،  حال  في  معه  التعامل 

صحيفة ”آس“، منها خيارين من داخل النادي.
داني  الشاب  الدولي  اإلسباني  يأتي  اخليارات  هذه  ضمن  من 
موسم  لديه  بالفعل  هو  الذي  عاما)،   ٢١) صاحب  سبايوس 
ريال  من  إليهم  انتقل  قد  كان  بعدما  مدريد،  ريال  مع  واحد 
يبلغ  قامة  بطول  برشلونة.  من  قوية  منافسة  بعد  بيتيس، 
١٫٧٩، خاص سيبايوس مع ريال مدريد ٢٢ مباراة مبجموع ٨٨٩ 
دقيقة، وسجل هدفني.ولم يكن سيبايوس من ضمن اخليارات 
املفضلة للمدرب السابق زين الدين زيدان، خصوصا بعد تراجع 
مستواه بسلسلة من اإلصابات تعرض لها، لكن يبقى هامش 

التطور كبير أمامه، كأحد أبرز املواهب في آخر السنوات.
خيار آخر هو مواطن لوكا مودريتش ماتيو كوفاسيتش صاحب 
ريال  مع  مواسم   ٣ بالفعل  لديه  الذي   ،١٫٧٨ بطول  عاما)   ٢٤)

وسط  خط  في  فعليا  مودريتش  لوكا  خليفة  ويعتبر  مدريد، 
وصيف بطل العالم منتخب كرواتيا، لكن الشكوك في ريال 

مدريد بشأن مستقبله ال تزال قائمة.
وصل  دقائق  بعدد  مباراة،   ٣٦ زيدان  مع  املاضي  املوسم  ولعب 
من  يتمكن  أن  دون  فقط،  واحد  هدف  صناعة  مع   ،١٨٢٣ إلى 

التهديف.
مودريتش مصمم على الرحيل عن ريال مدريد !

مطروحة،  تبقى  مدريد  ريال  خارج  من  آخرى  خيارات  تأتي  مت 
في مقدمتها ماركو فيراتي جنم باريس سان جيرمان، في سن 
٢٥ عاما، بطول قامة ال يتجاوز ١٫٦٥. لعب املوسم املاضي ٣٠ 
مباراة مع النادي الباريسي في جميع البطوالت وسجل هدفني.
كخيار رابع يأتي سافيتش جنم خط وسط التسيو اإليطالي، 
 ٤٣ اإليطالي  النادي  مع  لعب   ،١٫٩٣ بطول  عاما،   ٢٣ صاحب 

مباراة املوسم املاضي وسجل ١٤ هدفا.
يراقبه  الذي  الهولندي،  أياكس  يوجن جنم  دي  فرينكي  خامسا 
برشلونة منذ مدة ليست بالقصيرة. في عمر ٢١ عاما وبطول 
مباراة   ٢٦ لعب  الصاعد  الهولندي  النجم   .١٫٨٠ يبلغ  قامة 
املوسم املاضي وسجال هدفا.سادسا جنم خط وسط يوفنتوس 
ميراليم بيانيتش، املراقب أيضا من برشلونة، في عمر ٢٨ عاما 
يعتبر أحد الركائز األساسية في خط وسط يوفنتوس . مثل 

الفريق املوسم املاضي في ٣٩ مباراة وسجل ٦ أهداف .

الصينية  على  فيكيتش  دونا  الكرواتية  تغلبت 
تشينج سايساي، وتأهلت لنهائي بطولة واشنطن 
بالروسية  ستلتقي  حيث  للتنس،  املفتوحة 

سفيتالنا كوزنيتسوفا.
واملرشحة  عامليا،  الـ٤٤  املصنفة  فيكيتش  وفازت 
السابعة للقب، على سايساي بنتيجة ٧-٥ و٦-٣، 
لتتأهل للنهائي الذي ستسعى من خالله، حلصد 

ثالث لقب في مسيرتها.
أما كوزنيتسوفا، فكانت قد تغلبت في وقت سابق 
بواقع  بيتكوفيتش،  أندريا  األملانية،  على  السبت 
عن  عامليا،  الـ١٢٨  املصنفة  وستبحث  و٦-٢،   ٦-٢

إضافة اللقب الـ١٨ في مسيرتها.

ــة بريطانية، إن نادي  ــت تقارير صحفي قال
ــي عن  ــرة التخل ــض فك ــي يرف تشيلس
ــازارد، في فترة  جنمه البلجيكي إيدين ه

االنتقاالت الصيفية اجلارية.
ــرته صحيفة «التاميز»  وبحسب ما نش
ــي  تشيلس إدارة  ــإن  ف ــة،  البريطاني
ــازارد، بعد  ــع ه ــدث م ــوف تتح س
ــوز، من أجل  ــات البل ــه لتدريب عودت
التوقيع على عقد جديد مع الفريق 
ــترليني في  مقابل ٣٠٠ ألف جنيه إس

األسبوع.
ــاري،  ــيو س وأوضحت الصحيفة، أن ماوريس
ــاء هازارد  ــد، يريد بق ــي اجلدي مدرب تشيلس
ــتمرار مع البلوز في  ــيتحدث معه لالس وس

املوسم اجلديد.
ــت الصحيفة بأن احلارس تيبو كورتوا،  وختم
ــه لريال  ــي على بيع ــاول إجبار تشيلس يح

مدريد لكن البلوز متمسك به.
ــر بالذكر أن هازارد، وكورتوا، ارتبطا هذا  جدي
الصيف باالنتقال إلى ريال مدريد اإلسباني.

Q@¸ÏflâÏœ@ø@÷aâÎ˛a@¡‹±@ÎÖâbÓínÌâ@âaä”
حياة  في  قرار»  «أصعب  ميثل  قد 
رد  ترك  باختياره  ريتشياردو،  دانييل 
بول واالنضمام لرينو، املوسم املقبل، 
بطولة  سائقي  لبعض  سارة  أنباء 
لكنه  للسيارات،   ١ لفورموال  العالم 
حالة  مواجهة  في  البعض  سيترك 

عدم تيقن بشأن املستقبل.
يجب  التي  الفورية  األسئلة  لكن 
اإلجابة عليها، هي من سيكون بديل 
السائق األسترالي إلى جانب ماكس 
فرستابن؟ وماذا سيحدث لإلسباني 

كارلوس ساينز الذي مت أخذ مكانه؟
إعارة  ظل  في  معا  السؤاالن  وظهر 
ساينز (٢٣ عاما) لرينو من رد بول، في 
٢٠١٨، بعدما احتاج الفريق الفرنسي 
لبديل للبريطاني جوليون باملر، الذي 

لم يكن يؤدي بالشكل املطلوب.
ضمن  بساينز  الدفع  املمكن  ومن 
التوليفة  هذه  لكن  بول،  رد  صفوف 
فرستابن  جانب  إلى  ضمته  التي 

عن  بعيدة  كانت  روسو،  تورو  في 
السالسة املطلوبة.

من  البالغ  الهولندي،  السائق  وبات 
العمر ٢٠ عاما، اآلن، احملور الرئيسي 

لتركيز الفريق.
وتألق الفرنسي بيير جاسلي، بطل 
فورموال ٢ عام ٢٠١٦، مع تورو روسو، 
للمشاركة  تصعيده  املمكن  ومن 
في  خبرته  بسبب  بول،  رد  مع 
خالل  هوندا،  محركات  استخدام 

املوسم احلالي.
بول  لرد  شريكا  هوندا  وستصبح 

على صعيد احملركات، في ٢٠١٩.
يد  ستكون  بول،  رد  يقرر  وحتى 

انتقال  أي  وسيظل  مغلولة،  ساينز 
مكالرين  إبداء  رغم  معلقا،  آخر 

االهتمام بالتعاقد معه.
رد  لترك  جاسلي،  تصعيد  وسيؤدي 
روسو،  تورو  مصدرها  أزمة  في  بول 
حيث ال يبدو أن هناك أي سائق شاب 
مؤهل، ميكن تصعيده من أكادميية رد 

الذي  الفراغ  لشغل  للناشئني،  بول 
أن  احملتمل  غير  من  كما  سيحدث، 

يعود ساينز.
اتخاذ  إرجاء  يتم  أن  يعني  قد  وهذا 
قرار، بشأن زميل جاسلي في ٢٠١٨، 
وهو النيوزيلندي بريندون هارتلي، رغم 

أنه بدا أقرب للرحيل عن الفريق.
وسينتظر مكالرين ليرى ماذا سيكون 

قرار فرناندو ألونسو (٣٧ عاما)، بطل 
لومان  بسباق  والفائز  مرتني،  العالم 
٢٤ ساعة، بشأن اخلطوة املقبلة في 

مستقبله.
وسيؤثر القرار الكبير على مستقبل 
زميله البلجيكي، ستوفل فاندورنه، 
البديل،  البريطاني  والسائق  املتعثر، 

الندو نوريس.

ــد،  امبي ــل  جوي ــجل  س
ــيفنتي  س فيالدلفيا  العب 
ــرز، ٢٤ نقطة لكن  سيكس
ــم هو من انتصر  فريق العال
ــي  ــا ف ــى إفريقي ٩٦-٩٢، عل
ــلة  الس ــرة  ك دوري  ــاراة  مب
للمحترفني، في  ــي  األمريك

بريتوريا بجنوب أفريقيا.
ــاد دانيلو جاليناري العب  وق
ــس كليبرز فريق  لوس أجنلي
ــجيل  ــوز بتس ــم للف العال
ــى  ــة إل ــة، باإلضاف ٢٣ نقط
ــي  ثمان ــى  عل ــتحواذه  اس

كرات مرتدة.
وهذا هو الفوز الثالث لفريق 
ــي ٣ مباريات في  ــم ف العال

القارة بعد ٢٠١٥ و٢٠١٧.
وأقيمت املباراة أمام جماهير 

متحمسة في نهاية أسبوع 
ــي أقيمت  ــداث الت ــن األح م

الدوري  ــة  رابط برعاية 
ــوب إفريقيا  ــي جن ف
من أجل زيادة شهرة 
ــة في القارة،  البطول
والبحث عن املواهب 

الشابة.

ــوهد امبيد في معسكر  وش
ــي  ــدود ف ــال ح ــلة ب ــرة س ك
ــي ٢٠١١،  ــرون ف الكامي
ــالث  ــك بث ــد ذل وبع
ــه  ضم ــنوات  س

ــيفنتي  س
ــي  ف ــرز  سيكس
ــار  اختي ــة  عملي

الالعبني اجلدد.
ــادرة مباراة دوري احملترفني  ومب
ــا منحت الفرصة  في افريقي
ــابة من ٢٩  ــابا وش إلى ٧٨ ش
ــارة للتدرب مع  ــي الق دولة ف
ــهر  العبني في البطولة األش

عامليا على صعيد الرياضة.

ــني  ــد، جول ــال مدري ــي لري ــر الفن ــر املدي عب
ــوز فريقه على  ــعادته بف ــي، عن س لوبيتيج
ــخة  ــات النس يوفنتوس (٣-١) ضمن منافس
ــة كأس األبطال الدولية  ــعة من بطول التاس
الودية، لكنه في نفس الوقت قلل من أهمية 

نتائج وديات الفترة التحضيرية للموسم.
ــي أقيمت  ــب املباراة الت ــي تصريحات عق وف
ــد) مبدينة الندوفر  على ملعب (فيديكس فيل
ــي إن «الفريق أظهر  األمريكية، قال لوبيتيج
ــخصيته والبد من مواصلة العمل. اخلطة  ش

اآلن هي التعافي والتدرب غدا جيدا».
ــكل إيجابي جدا اللعب  كما قيم املدرب بش
ــرز أداء العبه  ــه أب ــه لكن ــي» لفريق «اجلماع
ــرة  ــارك ألول م ــذي ش ــيو ال ــو أسينس مارك
بالفترة التحضيرية خالل الشوط الثاني من 

اللقاء كمهاجم وهمي «وهو مركز ليس معتادا 
ــل كيف  ــن يلعب ب ــدا «ال يهم أي ــه» مؤك علي
ــط  يلعب». وحول االنتقال احملتمل لالعب الوس
ــى إنتر ميالن، قال:  ــي لوكا مودريتش إل الكروات
ــأذرع مفتوحة. كما  ــع ننتظره ب ــه العب رائ «إن
ــع: «حتدثت مع  ــي كثيرا».وتاب ــه يعجبن أن لعب
مودريتش بعد كأس العالم، وسوف أحتدث معه 
ــهر اجلاري ملعرفة  مرة أخرى في الثامن من الش
جاهزيته من أجل املشاركة في السوبر األوربي 

ــهر اجلاري».  ضد أتلتيكو مدريد في ١٥ من الش
وواصل: «هو العب أعشقه، هو حاليا العب في 

ريال مدريد وسوف يظل كذلك».
ــي،  ــي لليوف ــر الفن ــل املدي ــه قل ــن ناحيت وم
ماسيميليانو أليجري من خسارة فريقه معتبرا 
أنه لعب أمام «فريق كبير جدا» وتوقع مستقبال 
ــل ماركو  ــل العبيه مث ــي بفض ــرا للملك كبي
ــيوس  ــكيز وفينيس ــيو ولوكاس فاس أسينس
ــول انضمام البرتغالي  ــؤاله ح جونيور. وعن س
ــال أليجري إنه  ــدو للفريق، ق ــتيانو رونال كريس

ــرف تدريبه» كما أن انضمامه سيرفع من  «لش
«مكانة» الدوري اإليطالي.

ــول اإلنكليزي  ــل ليفرب ــر واص ــب اخ ــن جان م
استعداداته الناجحة للموسم اجلديد، وسحق 
نابولي اإليطالي ٥-صفر في مباراة ودية أقيمت 
ــون  ــاركة احلارس البرازيلي أليس في دبلن مبش
ــذي خاض أول مباراة له بقميص «احلمر» بعد  ال
انتقاله اليه من روما اإليطالي مقابل ٧٥ مليون 

يورو.
ــق املدرب  ــة لفري ــة الثامن ــاراة الودي ــي املب وه

األملاني يورغن كلوب استعدادا النطالق الدوري 
ــت  ــه على أرضه ضد وس ــاز الذي يفتتح املمت
ــة  ــام يونايتد، وخرج منتصرا للمرة السادس ه
ــة واحدة كانت في الواليات  مقابل تعادل وهزمي
ــة الودية  ــن كأس األبطال الدولي ــدة ضم املتح

ضد بوروسيا دورمتوند األملاني (١-٣).
وضرب ليفربول باكرا ضد نابولي ومدربه اجلديد 
ــيلوتي، إذ تقدم ٢-صفر بعد أقل من  كارلو انش
ــر (٤) والهولندي  ــس ميلن ــق عبر جيم ١٠ دقائ
ــت النتيجة  ــم بقي ــدوم (٩)، ث ــو فينال جورجين

ــوط الثاني الذي  ــى حالها حتى الش عل
ــهدت بدايته اصابة ميلنر في رأسه  ش
بعد التحام مع املدافع البرتغالي ماريو 

روي، واحتاج الى ١٥ غرزة خلتم اجلرح.
محمد صالح

يسجل الهدف الثالث
ــالح، هداف  ــري محمد ص ــه املص ووج

ــم املاضي (٣٢  الدوري املمتاز للموس
ــم من ٣٨  ــي ملوس ــم قياس ــو رق وه
مرحلة)، الضربة القاضية لنابولي 
ــث (٥٨)،  ــجيله الهدف الثال بتس
ــتاريدج  ــل أن يختتم دانيال س قب
ــو  ــو مورين ــباني البرت (٧٣) واإلس
ــان التهديفي لفريق  (٧٧) املهرج
ــب «أفيفا  ــى ملع ــر» عل «احلم

ستاديوم».
حتضيراته  ــول  ليفرب ويختتم 
ــم اجلديد مبباراة ودية  للموس
ــو اإليطالي  ــد تورين ــرى ض أخ

ــه «انفيلد»،  ــى ملعب ــاء عل الثالث
ــودي الرابع (فاز  ــي لقاءه ال ــا يخوض نابول فيم
في إثنني وخسر واحدا) ضد دورمتوند ثم يلتقي 
السبت مع مواطن األخير فولفسبورغ قبل أن 
ــطس خارج ملعبه  يبدأ الدوري في ١٩ آب/أغس

ضد التسيو .
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<السيدة العجوز> يضرب بقوة من 
ــده مع رونالدو وليفربول  خالل تعاق
ــر إنفاقا في  ــادي األكث ــح الن يصب
ــون  ــده مع أليس ــالده بتعاق دوري ب
ــي  ــا والبرازيل ــي كيت ــي ناب والغين
ــيردان  ش ــري  والسويس ــو  فابيني
ــاكيري، ونادي العاصمة يكتفي  ش
ــي اخملضرم  ــارس اإليطال ــم احل بض
ــار  انتظ ــي  ف ــون  بوف ــي  جانلويج

ــا يتعلق  ــق في ملفه في م التدقي
باللعب النظيف.

ــي  البرتغال ــم  النج ــدوم  ق ــد  بع  
ــتيانو رونالدو وعودة املدافع  كريس
ــى صفوف  إل ــي  ــاردو بونوتش ليون
ــق  ــد فري ــي، أك ــوس اإليطال يوفنت
ــرك  احمل ــه  بأن ــوز  العج ــيدة  الس
ــاالت  االنتق ــوق  لس ــي  األساس
ــن  ــم يك ــا، ول أورب ــي  ــي ف الصيف
ليفربول اإلنكليزي أقل نشاطا في 

ــان جرمان  ــث باريس س مقابل تري
الفرنسي.

ــرائية  ــد أن تراجعت القوة الش بع
ــم  املواس ــة في  اإليطالي ــة  لألندي
ــوة  بق ــرب  لتض ــادت  ع ــرة،  االخي
ــتثمرين أجانب  بفضل وصول مس
ــراء إنترميالن من  ــد ش وحتديدا بع
ــركة صنينغ الصينية، في  قبل ش
حني أن ميالن بات باشراف صندوق 

إيليوت االميركي.
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اكدت تقارير اعالمية انه وتزامنًا 
ــي للعراق عام  ــع الغزو األمريك م
ــوات  الق ــيطرة  س ــد  وبع  ،٢٠٠٣
األمريكية على العاصمة بغداد، 
ــتولت هذه القوات على آالف  اس
واخملطوطات  واملستندات  الوثائق 
ــت  ــي كان ــادرة الت ــات الن واملؤلف
ــة  أبني ــة  أقبي ــي  ف ــة  محفوظ
ــف  واملتاح ــة  العراقي ــرات  اخملاب
ــني  ــن ب ــية، وم ــور الرئاس والقص
ــيف اليهودي  هذه الوثائق، األرش
العراقي، الذي يضم آالف الوثائق 
ــا  ــوراة، نقلته ــن الت ا م ــخً ونس

القوات األمريكية إلى واشنطن.
ترى ماهي هذا األرشيف اليهودي 
ــبة لليهود  ومدى أهميته بالنس
ــول العراقية،  ــة ذوي األص وخاص
ــنطن باتفاقها  وهل ستفي واش
القاضي  العراقية  ــة  مع احلكوم
ــي (أيلول)  ــى بغداد ف ــه إل بإعادت

املقبل؟
وجــد َّـ قبو مغمــور باِّـياه.. مم 
يتكون األرشيف اليهودي العراقي؟

مع اقتراب موعد إعادة األرشيف 
ــي إلى بغداد في  اليهودي العراق
ــبتمبر املقبل، بناءً على اتفاق  س
ــع الواليات  ــة العراقية م احلكوم
ــام ٢٠١٠، ميارس  ــي ع ــدة ف املتح
الواليات  ــرائيلي في  اللوبي اإلس
ــن أجل منع  ا م ــدة ضغوطً املتح
ــراق، بحجة عدم  ــه إلى الع إعادت
قدرة األخير على حفظ األرشيف 
ــيف  األرش ــم  يض إذ  ــه،  وصيانت
اليهودي آالف الوثائق التي عثرت 
عليها الواليات املتحدة، في قبو 
للمخابرات العراقية وسط بغداد 

مغمورًا باملياه.
ــة من وحدة  ــوة أمريكي وكانت ق
ا قد  ــن ٢٦ جنديًّ «ألفا» مكونة م
ــام ٢٠٠٣ بُعيد  عثرت مصادفة ع
ــدوق لهذا  ــى ٢٠٠ صن ــزو، عل الغ
ــيف داخل قبو للمخابرات  األرش
ــيط  ــك أثناء متش ــة، وذل العراقي
ــير إلى  ــو بحثًا عن أدلة تش القب
ــابق  امتالك النظام العراقي الس
ــامل، ويضم  ــار ش ــلحة دم ألس
األرشيف اليهودي العراقي عددًا 
ــتندات  ــن الصور واملس ــرًا م كبي
والوثائق ليهود العراق وتاريخهم 
ا من  ــخً ــك نس ــم، وكذل ووثائقه
ــى مؤلفات  ــة إل ــوراة باإلضاف الت
ــا إلى  ــود أقدمه ــادرة قدمية يع ن

القرن السادس عشر.
ا  ــه أيضً ــا عثر علي ــن ضمن م وم
ــودي في  ــيف اليه ــن األرش ضم
ــة  ــدس باللغ ــاب مق ــداد؛ كت بغ

ــنة  ــى ٤٠٠ س ــود إل ــة يع العبري
ــره  عم ــود  تلم ــاب  وكت ــت،  مض
ــاب  ــى كت ــالوة عل ــنة، ع ٢٠٠ س
ــد الفصح من  ــر لصالة عي صغي
ــاب صالة باللغة  عام ١٩٠٢، وكت
ــية يعود إلى عام ١٩٣٠،  الفرنس
ومجموعة من اخلطب املطبوعة 
ــود لعام  ــا تع ــن أملاني ــام م حلاخ
١٦٩٢، فضالً عن مجلدات مليئة 

بالسجالت املدرسية لطالب من 
العام ١٩٢٠ إلى العام ١٩٧٥.

ــي تاريخ العراق  ويذكر الباحث ف
ــر املولى أن  احلديث، الدكتور ياس
«األرشيف اليهودي العراقي الذي 
ــوات األمريكية  ــرت عليه الق عث
في بغداد يضم تاريخ اليهود في 
العراق وآالف املستندات للعوائل 
ــكن  ــي كانت تس ــة الت اليهودي

العراق قبل هجرتها».
ويضيف املولى: «األرشيف يضم 
ــود  ــي ليه ــجل املدن ــا الس أيضً
ــحبه النظام  ــراق، بعد أن س الع
ــجالت املدنية  ــابق من الس الس
ــظ به في مكان  العراقية واحتف
ــة إخفائه، إضافة إلى  خاص بغي
سندات ملكية العقارات والبيوت 
ــود في  ــا اليه ــي كان ميتلكه الت

العراق قبل هجرتهم».
من بغداد إلى واشنطن وتل أبيب

ــرم بني بغداد  ــم أن االتفاق املب رغ
ــنطن كان ينص على إعادة  وواش
ــى بغداد  ــودي إل ــيف اليه األرش
ا، على نقله من قبل  بعد ١٥ عامً
القوات األمريكية إلى واشنطن، 
ــد تنفيذ  ــرب موع ــع ق ــه وم إال أن
ــذا االتفاق، أفاد مصدر في وزارة  ه
ــبت  ــة العراقية يوم الس الثقاف

٢٢ يوليو (متوز) املاضي، أن العراق 
ــتعادة أرشيفه  لن يستطيع اس

ــرار أعضاء  ــبب إص اليهودي بس
ــرس األمريكي على  ــي الكونغ ف
ــنطن وتل  ــاظ به في واش االحتف

أبيب.
املصدر أكد أن احلكومة العراقية 
بإعادة  ــنطن مؤخرًا  واش طالبت 
ــي  العراق ــودي  اليه ــيف  األرش
ــتولت عليه عام ٢٠٠٣،  الذي اس
ــرس  الكونغ ــي  ف ــاء  أعض أن  إال 

ــاء  ــى إبق ــروّن عل ــي يص األمريك
ــف  ــكا والنص ــي أمري ــه ف نصف
ا أن  ــب، موضحً ــي تل أبي اآلخر ف
ــرات اآلالف  ــيف يضم عش األرش

ــن بينها  ــواد اليهودية، م ــن امل م
ــخ من  كتب ونصوص دينية ونس

التوراة العراقية والكتاب املقدس 
ــى التلمود  ــة إل ــري باإلضاف العب

البابلي، بحسبه.
ــود املبذولة من  ــي خضم اجله وف
ــرائيلي في واشنطن  اللوبي اإلس
ــب  ــيف، طال األرش ــادة  إع ــع  ملن
أعضاء كونغرس أمريكيون بعدم 
نقل هذا األرشيف اخلاص بيهود 
ــث قدم  ــداد، حي ــى بغ ــراق إل الع

مجموعة من أعضاء الكونغرس 
توصية إلى وزارة اخلارجية بذلك، 
ــدم زعيم األقلية في مجلس  وتق
الشيوخ األمريكي تشارلز شومر، 

ــات تومي  ــينس ب ــع كل من س م
ــال،  بلومنت ــارد  وريتش ــس  وآر-بن
ــيوخ  بتوصية إلى مجلس الش

تقول:
ــة التي  ــوز الثقافي ــذه الكن ه
ــاب  ــل كت ــن، مث بثم ــدر  تق ال 
تعود  ــوراة،  الت ولفائف  الصالة 
الذين  وأحفادهم،  ــود  اليه إلى 
ــم  ــا ورائه ــى تركه ــروا عل أُجب
بعدما أجبروا على ترك العراق، 
وعلى وزارة اخلارجية أن توضح 
ــذه  ه أن  ــة  العراقي ــة  للحكوم
القطع األثرية يجب أن تبقى في 

الواليات املتحدة. 
ــارلز  ــى أن تش ــارة ال ــدر اإلش وجت
ــة  ــدم بتوصي ــد تق ــي كان ق توم
ــابه في عام  ــرار مش ــروع ق ومش
ــرر  ومُ ــرس،  الكونغ ــى  ال  ٢٠١٤

حينها باإلجماع.
كنــز يهود العــراق الــذي ظهر من 

العدم
ــتندات التي  ــق واملس آالف الوثائ
ــيف، جتعل  األرش يحتوي عليها 
ــود عامة وليهود  ــه كنزًا لليه من
ــول الباحث  ــراق خاصة، ويق الع
ــي،  ــم االجتماع السياس في عل
ــن احملمودي إن:  ــور نور الدي الدكت
ــي  العراق ــودي  اليه ــيف  «األرش
ــي العراق،  ــم تاريخ اليهود ف يض
ــود العراقيني وأحفادهم  وإن اليه
ــعهم من  يعملون كل ما في وس
أجل عدم إعادة هذا األرشيف إلى 

العراق».
ا  ــد أن هناك حججً احملمودي يؤك
كثيرة لليهود في ذلك، من بينها: 
ــراق على حفظ  ــدرة الع «عدم ق
ــن لزوم  ــذا، فضالً ع ــز مثل ه كن

ــه، خاصة أن  ــتمرارية صيانت اس
ــح في حفظ إرثه  العراق لم يفل
التاريخي خالل األعوام اخلمسة 
ــا ما كانت  ــر املاضية، ودائمً عش
ــة للنهب  ــة عرض ــع األثري املواق

والتخريب».
ــير احملمودي خالل حديثه أن  ويش
ــم (داعش)،  ــيطرة تنظي فترة س
ــن  ــعة م ــاحات واس ــى مس عل
ــه التنظيم من  ــراق، وما فعل الع
ــة واملتاحف  ــر املواقع األثري تدمي
ــت  جعل ــات،  اخملطوط ــب  ونه
ــدرة العراق  ــك في ق اجلميع يش
ــي  ــوروث الثقاف ــظ امل ــى حف عل

للبالد، بحسبه.
وفي ختام حديثه لفت احملمودي 
ــوا أن  ــود لم يتوقع ــى أن اليه إل
ــراق ما  ــم في الع ــون تاريخه يك
ــا في أقبية اخملابرات  زال محفوظً
ــوات  الق ــور  عث وأن  ــة،  العراقي
ل فرصة  ــكّ ــة عليه، ش األمريكي
ــبيل االحتفاظ  ــوّض في س ال تع
به، ولذلك فإنهم لن يعيدوه بأي 

حال من األحوال، حسب قوله.
ــة  لصحيف ــر  تقري ــب  وبحس
«جيروزاليم بوست» اإلسرائيلية، 
ــة األمريكية أنفقت  فإن احلكوم
أكثر من ٣ ماليني دوالر في ترميم 
رِض  ــذي عُ ــيف اليهودي، ال األرش
في جميع أنحاء الواليات املتحدة، 
ــطون أمريكيون يهود  وحث ناش
الواليات املتحدة على عدم إعادة 
ــيف إلى  ــة واألرش ــع األثري القط
العراق، بحجة أنها يجب أن تظل 
في مكان يتيح لليهود العراقيني 
وأحفادهم الوصول إليه، وتساءل 
ــه  ــر ذات ــي التقري ــطون ف الناش

ــتطاعة العراق  عما إذا كان باس
النحو  ــيف على  باألرش االعتناء 
ــم يعد  ــي وقت ل ــب، ف ــذي يج ال
ــة اليهودية في العراق أي  للجالي

وجود، بحسب قولهم.
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الكشف عن معلومات خطيرة بشأن أسلحة صدام حسين وسر مزارع الدجاج الباليستية
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ــة  بريطاني ــة  ــر صحفي تقاري ــفت  كش
ــاردة التي كان  ــن املط ــرارا جديدة ع أس
ــلحة الدمار  ينظمها الغرب ملصادرة أس
الشامل اخلاصة بنظام صدام حسني في 
العراق. ونشرت صحيفة ذا صن أون الين 
ــع العالم األمريكي،  البريطانية حوارا م
ــلحة  ــش األس ــدي، مفت ــو كازاغران روك
ــذي كان مبثابة  ــدة، ال ــع لألمم املتح التاب
شاهد عيان على األوضاع في العراق قبل 
ــهر فقط من بداية الغزو األمريكي  ٣ أش
ــني عام ٢٠٠٣. ووصف  لنظام صدام حس
ــة التفتيش عن  ــم األمريكي عملي العال
ــامل بأنها عملية  ــلحة الدمار الش أس
ــا. وقال  ــاك طائل منه ــس هن ــة لي هزلي
مفتش األسلحة النووية السابق كانت 
ــتخباراتية  ــا معلومات اس تعرض علين
ــلحة صدام  ــول أس ــاذجة ح ــة س مزيف
حسني ذات معلومات غير علمية، أبرزها 
ــة، لو صحت  ــرة بيولوجي ــن مقب كان ع

لقتلت اجلنس البشري بأكمله.
الدجاج الباليستي

وقال كازاغرانداي إنه مت تكليفه مبتابعة 
ــون األول  ــن كان ــني م ــام صدام حس نظ
ــهر من  ــل أش ــى آذار ٢٠٠٣، قب ٢٠٠٢، حت
بداية الغزو األمريكي للعراق، وكان يقود 
ــطة  ــة التي تراقب أنش ــرات األممي اخملتب
العراق املتعلقة بأسلحة الدمار الشامل 

واألسلحة البيولوجية والكيميائية.
ــات  معلوم ــا  لن ــي  تأت ــت  كان ــع  وتاب
ــا  وأملاني ــرائيل  إس ــن  م ــتخباراتية  اس
ــدة األمريكية وبريطانيا،  والواليات املتح
لكنها كلها كانت ذات نهايات مسدودة، 
ــور  ــك األم ــرز تل ــن أب ــى ان م ــيرا ال مش
ــا معلومات  ــة، أنه أتتن ــة الهزلي الطريف

ــريا ألسلحة الدمار  بأن هناك مختبرا س
ــكنيا  ــامل، لنذهب وجنده مبنى س الش
ــجاد وكبار السن يشاهدون  مزينا بالس

برامج تليفزيونية.
وتابع كما أتت إلينا معلومات حول وجود 
ــكود، فذهبنا  مرافق إلخفاء صواريخ س
ــارة عن مزارع للدجاج، حتى  لنجدها عب
ــا مزارع  ــدو أنه ــاخرين يب ــا قولنا س أنن
ــتي، الفتا الى ان شكل  للدجاج الباليس
ــا املنخفضة،  ــا وأبعاده ــي وطوله املبان
ــن  ــون أماك ــن أن تك ــا ال ميك ــد أنه تؤك
ــتية، هي فعليا  ــاء صواريخ باليس إلخف
ــي احدى املرات  ــزارع دجاج. واكد انه ف م
وردتنا معلومات بان نذهب إلى حرم تلك 
ــذا املبنى، ثم  ــا إلى ه ــة، وانتقلن اجلامع
ــفلي، وذهبنا إلى  ــا إلى الطابق الس نزلن
احدى الغرف وستجدون لوحة في احلائط 
خلفها لوحة مفاتيح، حيث عند ادخل 
الرقم سيتحرك اجلدار ليكشف مختبر 
ــلحة سري، موضحا ان كل ذلك كان  أس
ــودة إال في أفالم  ــر موج ــراء، أفكار غي ه
ــا نذهب للمبنى  ــس بوند، ألننا كن جيم
ــيئا خلف  ــفليا وال ش ــا س ــد طابق ال جن

ــدث العالم  ــفل منه. وحت ــق أو أس الطاب
ــى الدكتوراه في  ــي، احلاصل عل األمريك
علم األحياء من معهد ماساتشوستس 
ــق  الفري ــال  انتق ــن  ع ــا،  للتكنولوجي
ــرة ضخمة  ــد أنه مقب ــع يعتق إلى موق
ــلحة البيولوجية في شرق العراق. لألس

ــي حرب اخلليج  ــال كازاغرانداي انه ف وق
ــي ٢٠٠ قنبلة  ــر العراق حوال األولى، نش
بيولوجية على األرض قرب بغداد، كانوا 
ممتلئني برؤوس اجلمرة اخلبيثة وتوكسني 
ــني، ورغم نفي  البوتولينوم واألفالتوكس
ــات الحقة  ــا، إال أن معلوم ــراق وقته الع
ــام صدام  ــرف نظ ــر، واعت ــفت األم كش
ــن نظام  ــر. وتابع لك ــك األم ــا بذل بعده
ــيء وعليكم  صدام قال لنا دمرنا كل ش
ــا إلى موقع  ــك وأخذون ــا في ذل تصديقن
ــلحة البيولوجية. ــل أنه مقبرة لألس قي

ومضى قائال :  وجدنا حفرة ضخمة بها 
نحو ١٨٠ قنبلة الواحدة بحجم شخص 
ــتخدموا قذائف  تقريبا، وقالوا إنهم اس
ــال  فع ــا  ووجدن ــا،  لتفجيره ــة  املدفعي
ــل التي تتفق  ــظايا القناب العديد من ش

ــة لثالث قنابل ما  مع قصتهم، باإلضاف
ــلحة  ــائل من األس ــزال حتتوي على س ت

البيولوجية. واستطرد أعتقد أن هذا كان 
ــات التي قدمها نظام  أحد أهم االعتراف
ــك القنابل لو مت  ــني لنا، فتل صدام حس
ــرها بصورة جيدة، لكان من املمكن  نش
أن تقتل املاليني، ألنها كانت كافية لقتل 

كل شخص على هذا الكوكب .

صدام البيولوجي
ــى أنه قبل  ــم األمريكي، إل ــار العال وأش

غزو العراق بثالثة أشهر التقى أحد أكثر 
ــيئة  ــمعة الس ــخصيات ذات الس الش
ــني في تلك الفترة. في نظام صدام حس
ــابق التقيت  ــي الس ــش األمم ــال املفت وق
ــه، امللقبة  ــيد ط ــاب رش ــورة رح بالدكت
ــة، التي كانت  ــم الدكتورة اجلرثوم باس
ــرز العلماء العراقيني، والتي كان  أحد أب

ــلحة  ــة تطوير األس ــا مبهم موكال له
ــة. وعن االجتماع  العراقي البيولوجية 
قال كانت مراوغة إلى أبعد حد، ال ميكن 
أن تخرج منها مبعلومة مفيدة. كما قال 
ــد أمني،  ــام محم ــه التقى أيضا حس إن

ــة الوطنية بنظام  ــر عام دائرة الرقاب مدي
صدام حسني حينها، ووصف اللقاء بأنه 
محترف للغاية، ومطلع ويفهم حججنا 
ــار إلى أن ضباط  ــهولة. وأش الفنية بس
ــرات العراقية كانت في  ــرطة واخملاب الش
حقيقة األمر حتمي فريق التفتيش األممي 
ــكل  ــة مع الفريق بش ــوا بإيجابي وتعاون

ــعبي  ــط الرفض الش ــة وس ــام خاص ع
ــح كازاغرانداي أنه  ــق األممي. وأوض للفري
ــة التفتيش، ميكنني أن  بعد طول عملي
ــم يكن لديه أي  ــني ل أؤكد أن صدام حس

برامج أسلحة نووية .

عملية التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل  هزلية وليس 
هناك طائل منها حيث كانت تعرض على االمريكان 

معلومات استخباراتية مزيفة وساذجة

األرشيف اليهودي العراقي الذي 
عثرت عليه القوات األمريكية 
َّـ بغداد يضم تاريخ اليهود َّـ 
العراق وآالف اِّـستندات للعوائل 
اليهودية التي كانت تسكن 
العراق قبل هجرتها

ضباط الشرطة واِّـخابرات 
العراقية كانت َّـ حقيقة األمر 
تحمي فريق التفتيش األممي 
وتعاونوا بإيجابية مع الفريق 
بشكل عام خاصة وسط الرفض 
الشعبي للفريق األممي

مساع أمريكية لمنع إعادة األرشيف اليهودي العراقي إلى بغداد
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حسام محمد أمنيكازاغرانداي

حاخام يهودي نتنياهو 



 (                      ) تنشر الحوار الموسع الذي اجرته الغارديان البريطانية مع والدة االرهابي أسامة بن الدن وخفايا وحكايات تنشر الول مرة

حوار / مارتن تشولوف

ــيحة في الزاوية جتلس  في غرفة فس
ــا بألوان  ــا مزركشً ــدي ثوبً ــرأة ترت ام
األحمر  ــا  ــس حجابه وينعك ــة  زاهي
ــى خزانة  ــعرها عل ــي ش ــذي يغط ال
ــة زجاجية، بداخلها صورة  ذات واجه
ــا البكر تتموضع  في قلب إطار البنه
ــة العائلية وبني  بني املمتلكات األثري
ــورة  ــر الص ــة، تظه ــياء الثمين األش
يرتدي  ــا  ا ملتحيً ــمً ا مبتس ــخصً ش
ــي صور  ــكرية، ويظهر ف ــترة عس س
ــى  ــنودًا عل ــة مس ــي الغرف ــرى ف أخ
ا  ــتندً ا إحدى قدميه، مس احلائط رافعً
ــاء من  إلى رف املوقد وقد مت توزيع عش
إحدى األكالت الشعبية وكعك اجلنب 
بالليمون على طاولة طعام خشبية 

كبيرة.
ــوى «علياء غامن»  ــيدة ليست س الس
ــامة بن الدن، جميع األنظار  والدة أس
ــا، بالقرب  ــة موجهة إليه ــي الغرف ف
ــا  أبنائه ــن  م ــان  اثن ــس  يجل ــا  منه
ــع زوجها  ــن، م ــني أحمد وحس الناج
ــاس الرجل الذي  الثاني محمد العط
ــة، لكل فرد  ــام بتربية اإلخوة الثالث ق
ــة ليرويها  ــي العائلة قصته اخلاص ف
ــمه  اس ــط  ارتب ــذي  ال ــل  الرج ــن  ع
باإلرهاب العاملي. لكن علياء غامن هي 
ــك زمام األمور اليوم، تسهب  من متس
ــبة لها ما يزال  في وصف رجل بالنس
ــكل أو  ــا محبوبًا فقد طريقه بش ابنً
ــي صعبة  ــة: «كانت حيات ــر قائل بآخ
ا عني»،  ــدً ا ج ــه كان بعيدً ــة ألن للغاي
وتستأنف حديثها بثقة: «كان طفالً 
ــدة». اليوم  ــا وكان يحبني بش لطيفً
السيدة «علياء» في منتصف عقدها 
السابع وبصحة مضطربة، تشير إلى 
ــل نحيل ذو  ــا العطاس وهو رج زوجه
ــدي مالبس متاثل  ــة حكيمة، يرت هيئ
ما يرتديه ابنيه من ثوب أبيض يرتديه 
ــة، اعتنى  ــبه اجلزيرة العربي رجال ش
ــن الثالثة  ــذ كان في س ــامة من بأس

حتى اشتد عوده.
جتمعت العائلة في إحدى زوايا القصر 
ــدة باململكة  ــي ج ــه ف ــذي ميلكون ال
العربية السعودية التي كانت موطنًا 
ــزال إلى اليوم  ــاللة بن الدن، وما ت لس
ــراءً في  ــر العائالت ث ــن أكث ــدة م واح
اململكة؛ فقد ساهمت إمبراطوريتها 
بالتعاون مع األسرة احلاكمة في بناء 
ــم اململكة احلديثة،  الكثير من معال
ــات  ــد جذورها بعمق في مؤسس ومتت

الدولة.
ــه ونفوذه،  ــزل بن الدن ثروت يعكس من
ا كبيرًا  ــا لولبيًّ في املنتصف جتد دَرَجً
وسطه يؤدي إلى غرف غائرة وواسعة، 
حلّ شهر رمضان وولّى وما تزال أطباق 
ــز أيام  ــوكوالتة التي متي ــر والش التم
ــى كل الطاوالت في  ــد وفيرة عل العي
جميع أنحاء املنزل، ومتتد مزرعة كبيرة 

خارج السياج إلى بقية الشارع.
ــامة هو مبثابة آفة خطيرة  إن إرث أس
ــال على  ــا هو احل ــة كم ــى اململك عل
ــؤولني أنه  ــرته ويعتقد كبار املس أس
ــة بن الدن  ــماح لعائل ــالل الس من خ
ــن أن يثبتوا أن  ــة قصصهم ميك برواي
رجالً منبوذًا وليس عميالً هو املسؤول 
ــم منتقدو  ــداث. ويزع ــك األح عن تل
السعودية منذ فترة طويلة أن أسامة 
ــم الدولة،  ــن الدن لطاملا حظي بدع ب
ــالً الذين خطفوا  ــن بني ١٩ رج وأنه م
ــبتمبر وكان  الطائرة في أحداث ١١ س

للمملكة النصيب األوفر.
أنه ال عجب إذًا أن عائلة أسامة بن الدن 
لم تتخل عن حذرها في مفاوضاتهم 
األولية مع الصحيفة إلجراء املقابلة، 
ــا إذا كان فتح  ــر متأكدين مم فهم غي
ــى أنه  ــيبرهن عل ــروح القدمية س اجل
ــدة أيام  ــن بعد ع ــار، لك ــاف أو ض ش

ــتعداد  ــات، باتوا على اس من املناقش
للتحدث، وذلك في وجود ممثل رسمي 
عن احلكومة السعودية (بعد احلصول 

على موافقة احلكومة).
«أصدقاؤه هم من غسلوا دماغه»

ا محبًا للدراسة،  ــتقيمً لقد كان مس
ــتان  لقد أنفق كل أمواله في أفغانس

حتت ستار األعمال العائلية. 
*والدة بن الدن

ــر  ــامة غي ــوة أس ــني إخ ــس األم ب جتل
األشقاء، وتتذكر ابنها األول الذي وإن 
ا  كان يتسم باخلجل إال أنه كان متفوقً
ــخصيته قوية  ــيًا. أصبحت ش دراس
ومتزنة وكان يتصف بالورع الشديد، 
ــته لالقتصاد  كما تقول: «أثناء دراس
في جامعة امللك عبد العزيز، بدأ مييل 
إلى الراديكالية في فكره؛ غيره الناس 
ا».  ــالً مختلفً ــي اجلامعة، أصبح رج ف
ــن قابلهم هناك هو  أحد الرجال الذي

عبد اهللا عزام، وهو عضو في جماعة 
ا  ــذي نُفي الحقً ــلمني ال اإلخوان املس
ــارًا  ــعودية وأصبح مستش ــن الس م

روحيًا ألسامة.
ــا كان  ــان: «لطامل ــول األم للغاردي تق
ــى ببعض  ــى أن التق ا إل ــدً ــالً جي طف
ــلوا دماغه في  األشخاص الذين غس
ــره حيث  ــرينات من عم ــل العش أوائ
انضم إلى ما يشبه الطائفة الدينية. 
ــال لقضيتهم، وكنت  ــم امل كان لديه
ــأنهم،  ا أن يدعهم وش ــه دائمً أقول ل
ا مبا كان ينوي أن  ــه لم يبح لي أبدً لكن

يفعله ألنه أحبني كثيرًا».
ــافر أسامة  في أوائل الثمانينيات، س
ــالل  االحت ــة  حملارب ــتان  أفغانس ــى  إل
الروسي، يقول حسن شقيق أسامة: 
ــي البداية كان يكنّ  «كل من قابله ف
له من االحترام الكثير، حتى احلكومة 
ــه بطريقة  ــت تعامل ــعودية كان الس

ــامة  ــة ثم جاء أس ــة ومحترم راقي
الً بالفكر اجلهادي. في البداية  محمّ
ــه كان أخي  ــه ألن ــورًا ب ــت فخ كن
األكبر، لقد علّمني الكثير، لكنني 
ــه بوصفه  ــي فخور ب ــد أنن ال أعتق
ــى النجومية ليذهب  رجالً وصل إل

معه كل شيء أدراج الرياح».
ــرق  ليش ــام  باهتم األم  ــت  تنص
ــة  حيوي ــر  أكث ــح  وتصب ــا  وجهه

عندما تعود احملادثة إلى سنوات نشأة 
ا  ــامة األولى: «لقد كان مستقيمً أس
محبًا للدراسة، لقد أنفق كل أمواله 
ــتار األعمال  ــتان حتت س في أفغانس
ــتبه في  العائلية». ترى هل كانت تش

أنه سيصبح جهاديًا؟ جاءت إجابتها: 
ا». «لم يخطر ببالي أبدً

ــامة  أس رأوا  ــم  إنه ــة  العائل ــول  تق
ــام ١٩٩٩،  ــتان ع آخر مرة في أفغانس
ــه مرتني في  ــام الذي زاروه في وهو الع
قاعدته خارج مدينة قندهار مباشرة، 
ــا  ــد كان مكانً ــاء»: «لق ــول «علي تق
ــار حيث قبضوا على  بالقرب من املط
ا  ــعيدً ــة مجندين روس، كان س بضع
ا الستقبالنا، اصطاد حيوانًا وأعدّ  جدً

وليمة على شرفنا، ودعا اجلميع».
ــدث  وتتح ــترخاء  باالس األم  ــدأ  تب
ــة الالذقية  ــي مدين ــن طفولتها ف ع
ــورية، حيث نشأت  الس ــاحلية  الس
ــن العلويني، وهو فرع من  في عائلة م
يتفوق  ــوري  الس «املطبخ  ــيعة.  الش
على الطعام السعودي». كانت تقول: 
ــس في منطقة البحر  «وكذلك الطق
األبيض املتوسط، حيث هواء الصيف 
ــدة مع  ــل يتناقض بش ــئ العلي الداف
حرارة اجلو في جدة». انتقلت «علياء» 
ــعودية في  إلى اململكة العربية الس
ــينيات، ووُلد أسامة  منتصف اخلمس
في الرياض في عام ١٩٥٧، تطلَّق والداه 
ــنوات، وتزوجت من  بعد ذلك بثالث س
«العطاس»، الذي كان آنذاك مسؤوالً 
ــن الدن الوليدة، في  ــي إمبراطورية ب ف
ــامة  ــتينيات، أما والد أس ــل الس أوائ
ــالً من ١١ زوجة على  فكان له ٥٤ طف

األقل!
عندها غادرت األم، وواصل اإلخوة غير 
ــامة احملادثة. من املهم،  ــقاء ألس األش
ــر أن األم نادرًا  ــون، أن نتذك ــا يقول كم
ــا؛ يقول  ا موضوعيً ــاهدً ــون ش ما تك
ــنة اآلن (منذ  أحمد: «لقد مرت ١٧ س
ــبتمبر) وما تزال في حالة إنكار  ١١ س
ــامة. لقد  ــر بأس ــق األم ــا يتعل عندم
ــاء اللوم  ــت إلق ــرًا ورفض ــه كثي أحبت
ــوم من حوله،  ــه، بدالً من ذلك، تل علي
ــب الطيب،  ــط اجلان ــرف فق ــا تع إنه
ا، لم تتعرف  اجلانب الذي رأيناه جميعً

ا إلى اجلانب اجلهادي». أبدً
دمنا». عرفنا منذ البداية [أنه  «لقد صُ
كان أسامة]، خالل الـ٤٨ ساعة األولى 
ــى األكبر  ــن األصغر إل ــادث. م من احل
ا بأننا  سنًا في العائلة، شعرنا جميعً
سنواجه عواقب وخيمة، أما عائلتنا 
ــادوا جميعهم إلى  ــي اخلارج فقد ع ف
السعودية، كانوا مشتتني في سوريا 
ــر الوهابي  ــان ومصر وأوربا. الفك ولبن

ا لتنظيم بن الدن أساسً
ــام ١٩٧٩، كان  ــد الثورة اإليرانية ع بع
ــران حتاول  ــارف بأن إي ــعور ج هناك ش
تصدير حماسة الشيعة إلى العالم 

العربي السني.
ــكام  ح ــام  ق ــني،  احل ــك  ذل ــذ  ومن

ــير صارم  ــق تفس ــعودية بتطبي الس
ــني – وهو اإلسالم الذي  لإلسالم الس
ارس على نطاق واسع في شبه  كان ميُ
ــرن الثامن  ــة منذ الق ــرة العربي اجلزي
ــل الدين محمد  ــر وهو عصر رج عش

ــي عام ١٧٤٤، عقد  بن عبد الوهاب. ف
ا مع احلاكم آنذاك  ــاب اتفاقً عبد الوه
ــعود، ما سمح لعائلته  محمد بن س
ــة بينما حدد  ــؤون الدول ــيير ش بتس
ــخصية  ــددون الش رجال الدين املتش

الوطنية كما أرادوها هم.
ــت في  اململكة احلديثة، التي تأسس
عام ١٩٣٢، تركت كال اجلانبني – رجال 
ا من أن يتم  الدين واحلكام – أكثر بأسً
ــا، يضيف الكاتب أن  تصفية أحدهم
الدولة حبست مواطنيها في مجتمع 
محدد بآراء محافظة: الفصل الصارم 
ــاء؛ أدوار محددة  ــال والنس ــني الرج ب
ــني؛ عدم  ــا لكال اجلنس ــوادة فيه ال ه
التسامح مع األديان األخرى؛ وااللتزام 
ــة، كلها  ــم العقائدي ــام بالتعالي الت

مختومة من قبل آل سعود.
ــذا التحالف  ــرون أن ه ــد الكثي يعتق
ــر في صعود  ــكل مباش ــهم بش اس

ــي، إذ إن نظرة القاعدة  ــاب العامل اإلره
إلى العالم – وتلك اخلاصة بتفرعاتها 
ــالمية (داعش) – مت  ــل الدولة اإلس مث
بَل  ــن قِ ــد كبير م ــى ح ــكيلها إل تش

الكتب الدينية الوهابية.
في عام ٢٠١٨، تريد القيادة السعودية 
ــي هذا  ــط جديد ف ــم خ اجلديدة رس
ــميه محمد بن  العصر وإدخال ما يس
ــلمان بـ«اإلسالم املعتدل» وهذا ما  س
ــة يعيش فيها  ــراه ضروريًا لبقاء دول ي
ــباب  ــكان الش ــن الس ــدد كبير م ع
ــخط في أغلب  الذين يشعرون بالس
ــول إلى  ــة الوص ــن صعوب ــان م األحي
ــائل الترفيه أو احلياة االجتماعية  وس

أو احلريات الفردية.
ــى العديد من  ــلل إل بدأ اإلصالح يتس
ــعودي، وكان من  ــب اجملتمع الس جوان

ــهر يونيو (حزيران)  ــهده ش أبرز ما ش
ــادة  ــى قي ــروض عل ــر املف ــع احلظ رف
ــاك  هن ــت  كان ــيارات.  للس ــاء  النس
ــواق العمل والقطاع  تغييرات في أس
العام املتضخم. مت فتح دور السينما، 

ــاد  ــدأت حملة ملكافحة الفس وب
ــض  وبع ــاص  اخل ــاع  القط ــر  عب
ــا تدعي  ــة. كم ــر احلكومي الدوائ
احلكومة أنها أوقفت كل التمويل 
ــارج  خ ــة  الوهابي ــات  للمؤسس
ــت مدعومة  والتي كان ــة  اململك
ــذ ما يقرب  ــاء دعوي من حتت غط

من أربعة عقود.
ــالج  الع ــذا  ه ــاص  امتص ــم  يت
ــة التدريجية في جميع  بالصدم
أنحاء البالد، إذ ال تعرف اجملتمعات 
ــروطة  ــت مش ــي كان ــة الت احمللي
ــدة املتصلبة  ــن العقي ــود م بعق
ــب أن تفعله إزاء كل  ا ما يج دائمً

ــة. تناقضات  ــرات املفاجئ هذه التغي
كثيرة: بعض املسؤولني واملؤسسات 
ــار احملافظ، بينما يتقبله  تتجنب التي
ــة! رغم كل هذا،  اآلخرون بكل أريحي
ما تزال احلريات السياسية محظورة؛ 
حيث أصبحت السلطة أكثر مركزية 

ومت سحق املعارضة بشكل روتيني.
ــه باألمير  ــب عن لقائ ــدث الكات يتح
ــا  ــذي كان رئيسً ــل، ال ــي الفيص ترك
ــدة ٢٤  ــعودية مل ــتخبارات الس لالس
ــبتمبر ٢٠٠١  ــني ١٩٧٧ و ١ س ــنة، ب س
ــرة  ــبتمبر) بعش (قبل هجمات ١١ س
ــول  ــدة. يق ــي ج ــه ف ــي فيلت ــام، ف أي
ــل  ــه رج ــل أن ــن الفيص ــولوف ع تش
ــبعينيات  ــي منتصف الس ــف ف مثق
من عمره، ونقل عن الفيصل: «هناك 
ــل نهاية االحتالل  ــامة بن الدن قب أس
ــد  وواح ــتان  ألفغانس ــوفيتي  الس

ا  ــك، كان مجاهدً ــل ذل ــده. قب آخر بع
مثاليًا، لم يكن مقاتالً باملعنى احلرفي 
يَ عليه  ــد أُغمِ ــه اخلاص، فق وباعتراف
ــتيقظ، كان  أثناء املعركة، وعندما اس
ــوفيتي».ومع  ــداء الس ــزم االعت ــد هُ ق
ــتان إلى  ــن أفغانس ــن الدن م انتقال ب
ــه باململكة،  ــودان، ومع توتر صالت الس
ــدث معه نيابة  ــي هو الذي حت كان ترك
ــاب أحداث  ــي أعق ــعودية. ف ــن الس ع
ــذه املعامالت  ــبتمبر، تعرضت ه ١١ س
ــة، بعد ذلك –  ــرة ملراقبة مكثف املباش
ا – يرفض أقارب بعض من  وبعد ١٧ عامً
ــالً وأكثر من ٦ آالف جريح في  ٢٩٧٦ قتي
نيويورك وواشنطن العاصمة االعتقاد 
رت مثل هذا الشكل  بأن الدولة التي صدّ
ــظ من الدين ال ميكن أن يكون لها  احملاف
عالقة باحلادث. يؤكد الكاتب أن بن الدن 

ــتان مبعرفة ودعم  ــافر إلى أفغانس س
ــي عارضت  ــعودية الت ــن الدولة الس م
ــوفيتي. جنبًا إلى جنب  ــالل الس االحت
ــعوديون بتسليح  مع أمريكا، قام الس
ودعم اجلماعات التي قاتلت حيث أخذ 

اجملاهد الشاب 
ــروة العائلة معه،  ــن ث ــزءًا صغيرًا م ج
ــوذ، وعندما عاد  ــراء النف فقد اعتاد ش
ــب  ا، حس ــدة، كان رجالً مختلفً إلى ج
ــيًا  ا سياس قول تركي: «لقد طور موقفً
ــيوعيني  ــام ١٩٩٠؛ أراد طرد الش منذ ع
ــني اجلنوبيني من  ــيني اليمني واملاركس
ــه أنه من  ــتقبلته وأخبرت ــن، اس اليم
ــاجد  ــت مس ــورط، كان ــل أال يت األفض
ــر  ــرب املثل األفغاني». ويفس جدة تض
ــل هو  ــده الفيص ــا قص ــب أن م الكات
ــذي تبنته  ــير الضيق لإلميان ال التفس
ــه وجه خال  ــان. «كان لدي حركة طالب
ــل: «لم  ــرات» تابع الفيص ــن التعبي م
ــم. في  ــكات أو يبتس ــي الن ــن يلق يك
ــام ١٩٩٢، كان هناك اجتماع ضخم  ع
ــه حكومة  ــاور نظمت ــي مدينة بيش ف
ــن الدن في  ــد تلقى ب ــريف، وق ــواز ش ن
ــم واملأوى من زعماء  هذه املرحلة الدع
ــاك دعوة  ــان، وكان هن ــل األفغ القبائ
ــاك  ــت هن ــالمي، وكن ــن اإلس للتضام
ــد، التقت أعيننا، لكننا  وحملته من بعي
ــى اململكة بل  ــدث، لم يعد إل لم نتح
ذهب إلى السودان، حيث أسس شركة 
إلنتاج العسل وقام بتمويل مشروعات 
ــقّ طرق جديدة». بحلول عام ١٩٩٦  لش
ــتان، يقول  ــن الدن إلى أفغانس ــاد ب ، ع
ــت أن لديه  ــة عرف ــل إن اململك الفيص
ــود، ذهب  ــه أن يع ــكلة وأرادت من مش
ــار للقاء  ــى قنده ــل إل ــر الفيص األمي
رئيس حركة طالبان «املال عمر» والذي 
بدوره رفض تسليم أسامة للسلطات 
: «أنا ال أكره تسليمه،  السعودية قائالً
ــعب  للش ا  ــدً ج ا  ــدً مفي كان  ــه  لكن
األفغاني» . وقال إن بن الدن قد مت منحه 
ــالمي. ا ملا ميليه الدين اإلس ــأ وفقً ملج

وبعد عامني، في سبتمبر ١٩٩٨، توجه 
الفيصل للمرة الثانية إلى أفغانستان، 
ــرة مت ردعه بقوة؛ يقول عن  لكن هذه امل
ا». وبدالً من  املال عمر: «كان أكثر حتفظً

التحدث بلهجة عقالنية، قال: «كيف 
ــذا الرجل اجلدير  ميكنك أن تضطهد ه
باالهتمام والذي كرس حياته ملساعدة 
ــل إنه حذر  ــلمني؟» يقول الفيص املس
ــأنه أن  ــا يفعله من ش ــن أن م ــر م عم
يضر بشعب أفغانستان. جاءت الزيارة 
العائلية وهذه املرة إلى قندهار في عام 
ــة صاروخية أمريكية  ــد ضرب ١٩٨٨، بع
ــد مجمعات بن الدن – ردًا على  على أح
ــفارات  ــى الس ــدة عل ــات القاع هجم
ــا، يبدو  ــي تنزانيا وكيني ــة ف األمريكي
ــة تُذكر  ــد أي صعوب ــة لم جت أن العائل
ــو ما لم  ــى رجلهم، وه ــي العثور عل ف
ــرات  اخملاب ــبكات  ــه ش فعل ــتطع  تس
ــب  ــعودية والغربية كذلك. بحس الس
ــل فإنه  ــر عن الفيص ــه التقري ــا نقل م
ــبقت أحداث ١١  ــهر التي س ــي األش ف
سبتمبر، علمت وكالة االستخبارات 
ــط  ــري التخطي ــه يج ــعودية أن الس
ــف عام ٢٠٠١،  ــيء مزعج، في صي لش
ــل واحدة من التحذيرات  تلقى الفيص
ــك أن يحدث  ــر يوش ــيء مثي حول ش
ــيني  لألمريكان والبريطانيني والفرنس
ــرف أين، لكنهم  ــرب، لم يكن يع والع
ــيئًا يجري  ــوا يعلمون أن هناك ش كان

تدبيره.

أين أسرة بن الدن اآلن؟
ا) مت  ــن الدن (٢٩ عامً ــامة ب ــزة أس     حم
ــه «إرهابي  ــى أن ــميًا عل ــه رس تصنيف
ــات املتحدة ،  ــل الوالي ــن قب ــي» م عامل
ــده. يبقى بن  ــه ورث عباءة وال ــدو أن ويب

ــض  ــي بع ــعبية ف ــخصية ش الدن ش
ــه أولئك الذين  ــيد ب أجزاء البالد، ويش
يعتقدون أنه قام بعمل إلهي. ومع ذلك، 
ــق الدعم، في  ــب قياس عم من الصع
مح لعائلته املباشرة  الوقت نفسه، سُ
بالعودة إلى اململكة؛ على األقل اثنتان 
من زوجات أسامة (إحداهما كانت معه 
ــي أبوت آباد عندما قتله أفراد القوات  ف
ــون  اخلاصة األمريكية) وأطفاله يعيش
اآلن في جدة. وينقل الكاتب عن أحمد، 
ــامة، في حني  ــقيق ألس األخ غير الش

ــاء:  ــة تضع مائدة العش ــت اخلادم كان
ا مع محمد  «كانت لنا عالقة جيدة جدً
ــابق)، لقد  ــي العهد الس ــن نايف (ول ب
ــال بالعودة».  ــمح للزوجات واألطف س
ــة التنقل  ــا يتمتعون بحري لكن بينم
ــادرة  مغ ــم  ميكنه ال  ــة،  املدين ــل  داخ
ــامة إلى  ــت والدة أس ــة. انضم اململك
احملادثة، تقول: «أحتدث إلى زوجاته في 
ــون في  ــت، إنهم يعيش معظم الوق
ــامة  ــكان قريب».لم تكن أخت أس م
ــة العطاس،  ــقيقة، فاطم ــر الش غي
ــرة.  ــاع الصحيفة مع األس في اجتم
ــس، قالت  ــا في باري ــن منزله لكن م
ــت الحق عبر البريد اإللكتروني  في وق
ــى مقابلة  ــدة عل ــرض بش ــا تعت أنه
والدتها، وطلبت إعادة ترتيب املقابلة 
ــى الرغم من  ــك عل ــا وذل ــن خالله م
ــعرت أن  موافقة إخوانها وزوجها، ش
ــوط في احلديث،  ــا تعرضت لضغ أمه
ــرت على أنها  ــاء» أص ــن األم «علي لك
ــن أن  ــا ميك ــدث، وأنه ــعيدة بالتح س
ــول مما  ــرة أط ــت لفت ــد حتدث ــون ق تك
ــن ابن بن  ــألت العائلة ع ــي. س ينبغ
الدن األصغر «حمزة»، البالغ من العمر 
ــه موجود  ــذي يُعتقد أن ــا، وال ٢٩ عامً
ــام املاضي،  ــتان. في الع ــي أفغانس ف
ــميًا على أنه «إرهابي  مت تصنيفه رس
عاملي» من قبل الواليات املتحدة، ويبدو 
أنه ورث عباءة والده، حتت إشراف القائد 
اجلديد لتنظيم القاعدة، ونائب أسامة 
ــول عمه  ــن الظواهري.يق ــابق، أمي الس
ــأنتقم  ــن: «حمزة كان يقول: (س حس
ــد أن أعيد تذكر ذلك  ــدي). أنا ال أري لوال
املشهد مرة أخرى، لو كان حمزة أمامي 
اآلن، ألخبرته: «اهللا يهديك، فكر مرتني 
حول ما تفعله، ال تسر على نفس خطا 
ــول في أجزاء رهيبة من  والدك، أنت تغ
روحك».إن صعود حمزة بن الدن املستمر 
ــرة للتملص  قد يخفي محاوالت األس
ا  ــك أيضً ــوق ذل ــا، وقد يع ــن ماضيه م
ــكيل حقبة  جهود ولي العهد في تش
جديدة يُنظر فيها إلى بن الدن باعتباره 
ــع احلقيقية،  ــا عن هوية اجملتم انحرافً
ــد العقائد  ــات أنه لم تع ــة إثب ومحاول
ــددة التي فرضتها اململكة قبل  املتش
ذلك مشرِّعة للتطرف، وفي حني أنه مت 
ــي اململكة العربية  محاولة التغيير ف
ــل، إال أنها لم تكن  ــعودية من قب الس
ــة.إن حلفاء  بحجم اإلصالحات احلالي
السعودية متفائلون، لكنهم يقدمون 
ــل الكاتب ما  ــة، ينق ــة حتذيري مالحظ
ــرات البريطاني الذي  قاله ضابط اخملاب
حتدث معه: «إذا لم ينجح ابن سلمان، 
سيكون هناك الكثير ممن يسيرون على 
ا من أنهم  نهج أسامة، ولست متأكدً

سوف يتمكنون من فك اللعنة».
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ا منذ حادث ١١ (أيلول)، تظل عائلة أسامة بن الدن جزءًا مؤثرًا من اجملتمع السعودي، فضالً عن تذكيرهم      بعد مرور ما يقرب من ١٧ عامً
بأحلك اللحظات في تاريخ اململكة، فهل بإمكانهم الهرب من ميراث تلك السمعة؟لسنوات جتنبت عائلته احلديث عنه؛ طوال فترة 
ا لتنظيم القاعدة، وهي الفترة التي شهدت نيويورك وواشنطن غارات انتهت بعد أكثر من  حكمه التي امتدت على مدار عقدين زعيمً
ــتان.في هذه املقابلة، مع والدة بن الدن، التي نشرتها صحيفة «الغارديان» البريطانية، يسلط  ــع سنوات بوفاة أسامة في باكس تس

الصحفي مارتن تشولوف الضوء على حياة الرجل الذي غيَّر مصير الشرق األوسط لألبد.
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لم تجد العائلة أي 
صعوبة تـُذكر َّـ 
العثور على ابنهم  
وهو ما لم تستطع 
فعله شبكات اِّـخابرات 
السعودية

إذا لم ينجح ابن 
سلمان سيكون هناك 
الكثري ممن يسريون 
على نهج أسامة ومن 
غري اِّـؤكد من أنهم 
سوف يتمكنون من 
فك اللعنة
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أسامة بن الدن  (الثاني من اليمني) َّـ زيارة إُّـ فالون، السويد، َّـ عام ١٩٧١

ام اسامة مع زوجها الثاني 



حيدر حاشوش العقابي

احاولُ انسى ..
ــاك دمع في  ــا زال هن فم

غابات عيوني
ومازال هناك خنجر 
يلتمع في خاصرتي

  ************
مثل قبعة قدمية

سقط حبك بأول ريح 
ــة  ملهن ــا  ان ــت  ورجع

التسكع..
  ********

مؤلم ان ترى قاتلك 
ــي  ف ــنن  يتف ــو  وه

القداسة..
ورائحة اخليانة 

ــه كرجل  ــن فم م تفوح 
سكير ...

  *******
اسوأ حب 
في حياتي 

ــك  ــت خيمت ــته حت عش
التي لم تصمد 

من ريح الزمن ....
  ********

كلما كنت احبك 
كان الصراع اشد وقعا 

من احلروب 
لقد غرست خنجرك 

كثيرا في قلب 
الضحية دون رحمة

  *****
اتأمل ..

ــتحق كل  ــي كنت اس ه
هذا اجلرح

هل كنت استحق 
خنجر اخليانة.. بربك

  *********
اتخيلُ ذات صباح 

ــب عرقا خوفا  وانا اتصب
عليك 

كيف حافظتي 
على مالمح الذئب

 ***********

عجبت 
من هذا العالم املقنع ...

ايتها الذئبة
كم كنت اليفة بالقناع

  ***
كنتُ امتنى ان تغادرين 

تغادرين ..
ولكن بال غيوم اخليانة 
كي اظل اذكرك بخير...

  ***
لم اعتمر في حبك..

ولكن صليت 
صالة الوداع 

ــر رغم  ــون انت بخي لتك
جرحك لي.

البينة الجديدة / عكاب سالم 
الطاهر 

ــاء يوم اجلمعة، الثالث  مس
ــاق  ــن آب اجلاري، كان عش م
ــع  ــد م ــى موع ــعر عل الش
ــاعر معن غالب سباح  الش
ــية  امس ــي  ف ــباني،  الش
ــا  رعته ــوار  وح ــتماع  اس
ــة التدرن  ــة مكافح جمعي
ــي  ف ــن  الكائ ــا  مقره ــي  ف
ــات الطبية،  ــع النقاب مجم
مجاور معرض بغداد. من هو 
الشاعر؟ بداية من الضروري 
ــاعر.. ان نقدم تعريفا بالش
ولد في الشامية عام 1962..
ــاد االدباء والكتاب  عضو احت
ــه  ل ــدرت  ص ــني.  العراقي
ــعرية بعنوان:  مجموعة ش
ــمني..  الياس ــار  انتص ــن  حل
ــية االديب رفعت  ادار االمس

مرهون الصفار.
املاضي القريب..

ــاعر يعتلي  ــني كان الش وح
ــتدعي  ــت اس ــة، كن املنص
املاضي غير البعيد. وبالذات، 

الى يوم 2014/4/4..
حينها كان االدباء القادمون 
ــة  العراقي ــات  احملافظ ــن  م
يشاركون في امسية ضمن 
الراحل  ــاعر  الش ــان  مهرج

مصطفى جمال الدين.
عقدت االمسية في مجلس 
ــن في ناحية  آل جمال الدي

گرمة بني سعيد.
ــاعر  الش ــية  االمس ادار 
والتربوي الكبير معن غالب 
ــا  ــباني. يومه ــباح الش س
ــاركني في  قدمني الى املش

االمسية.
ــة التعارف  ــك كانت بداي تل

ــاعر معن.  ــر مع الش املباش
ــت  تلقي ــر،  كبي ــان  وبامتن
ــه الذي  ــداء، ديوان ــه، اه من
ــن انتصار  ــل عنوان: حل حم

الياسمني.
ــك  تل ــد  بع ــا  وتواصلن

االمسية..
ــذا املهرجان او  نلتقي في ه
ــف  ــى كان منتص ذاك.. حت
ــام املاضي،  ــن الع ــس م ماي
ــي مضارب  ــث التقينا ف حي
ــى.. في ريف  قبيلة آل عيس

الكوفة.. حيث ديوان شيخ 
ــور  ــب الدكت ــة النائ القبيل
يومها  ــاوي..  العيس ــود  عب
ــوي  ــع نخب ــاك جتم كان هن

وقبلي.
ــات  فعالي ادارة  ــى  وتول
ــع االديب معن غالب  التجم

سباح الشباني.
ــاعرَ  ــا الش ــه دع ــر ان واتذك
ــري.. زينل  التلعف ــي  العراق
الصوفي الى منصة االلقاء..

ومهد الشباني لذلك ببيت 
ــاء  ــق ج ــعر الرقي ــن الش م

فيه:
ــابَ  ط ــب  باحل ــا  جادلتُه

احملتوى..
ــن؟ قالت  ــن اي ــألتُها م وس

نينوى..
***

ــا.  ــل بينن ــتمر التواص واس

ــية اجلمعة، كنتُ  وفي امس
ــث، اروي  ــى منصة احلدي عل

هذه الوقائع..
ــاعر  ــل بنا الش ــد ان رح بع
ــي حقول  ــباني ف معن الش
والغزلي..  الوجداني  الشعر 
ــاب  اعج ــتحق  اس ــذي  ال

احلاضرين..
وتقدم العديد من احلاضرين 

مبداخالتهم..
ــية قام  وعلى هامش االمس
ــن مدينة  ــاعر القادم م الش
ــه  ــع ديوان ــامية بتوقي الش

اجلديد الذي حمل عنوان:
النصير الثالث والسبعون..

ــاً..  نوعي ــور  احلض كان 
ــعر،  ــح ان الش ــن الواض وم
ــامية والطني  ــة الش ومدين
في  ــوا  تألق قد  ــومري،  الس

هذه االمسية.

البينة الجديدة / طالب كريم حسن
ــة لدعم الثقافة  مببادرة كرمي
ــرج  ــد ف ــتاذ (حمي ــن االس م
دار  ــام  ع ــر  مدي ــادي)  حم
العامة.  ــة  الثقافي ــؤون  الش
ــس االدارة، افتتحَ  رئيس مجل
ــاعر (علي حسن الفواز)  الش
ــام لالحتاد  ــني الع ــب االم نائ
ــاب في  ــاء والكت ــام لالدب الع
العراق، معرض الكتاب الدائم 
في مقر االحتاد بحضور نخبة 
من األدباء والكتّاب والفنانني. 
ــع  جمي ــرض  املع ــم  ويض
ــتى  ــن ش ــدار م ــدارات ال إص
صنوف املعرفة واإلبداع، وقد 

ــدار خصما 40 %  خصصت ال
ــب واجملالت دعماً  جلميع الكت
ــجيعهم على  ــراء ولتش للق
االقتناء ويأتي افتتاح املعرض 
للتواصل وفتح منافذ جديدة 
ومتعددة لتوزيع النتاج االدبي 
ــرائح اجملتمع لكل  ليصل ش

وجمهور  ــاء  ولالدب ــا  أطيافه
التي  ــات  واملهرجان ــدوات  الن
ــى مدار  ــاد عل ــا األحت يقيمه
ــر أن إفتتاح  ــبوع. ويذك االس
املعرض جاءَ مبناسبة إنعقاد 
املهرجان الشعري الذي أقامهُ  

نادي الشعر في االحتاد.

ــة يوميّاتها وأبرز  بدأت بكتاب
ــتها في  التي عاش األحداث 
العراق وخارجه لنقل جتربتها 
التي أثّرت على شخصيتها. 
ــات حياتها  فجمعت صفح
في أول كتاب لها حتت عنوان 
ــجرة البمبر يوميات امرأة  ش
ــة، قالت  ــة. في مقابل عراقي
ــن  فات ــة  العراقي ــة  الكاتب
ــت من خالل  ــراف ”حاول الص
الكتاب نقل جتربتي لتشجيع 
ي العراقيل  الشباب على حتدّ
ــي أحالمهم، رغم  واملضي ف
الظروف الصعبة التي ميرّ بها 
والتي رسمت حياتنا  العراق 
ــا  ــر لتوقّعاتن ــكل مغاي بش
فاتن في  ــتُ  اتّبع وأهدافنا“. 
ــلوب  األس يومياتها  ــة  كتاب
ــل  تسلس ــي  ف ــي  الزمن
ــداث (كرونولوجيا)، بدءاً  األح
ــي كتبت  ــا الت ــن طفولته م
ــي الصفحات األولى  عنها ف
ــى فترة  ــاال ال ــاب، انتق للكت
ــر وصوالً  ــي العم ــا ف مه تقدّ
ــى الصفحة األخيرة حيث  ال
أصبحت في سنّ اخلمسني. 
ــارت في حديثها الى أن  وأش
الكتاب فيه رسالة للشباب 
ــاء  والنس الفتيات  ــة  وخاص
ــروف  ــن الظ ــي يواجه اللوات
ــروب واحلصار  ــة كاحل الصعب
ــى جانب الظروف  إل والنزوح 
ــي يفرضها  ــة الت اإلجتماعي
ــوري  الذك ــع  اجملتم ــن  عليه
ــه. الكتابة  ــن في الذي يعش
ــا ومتنحني  ــعرني بالرض تُش
ــة، الصرّاف  ــن احلري ــاً م نوع
ــة معمارية، تقطن  مهندس
ــارات العربية  ــة اإلم ــي دول ف

املتحدة ومتارس مهنتها منذ 
العام ١٩٨٩. وعلى الرغم من 
ــركتها اخلاصة  انها متلك ش
في حقل التصميم املعماري 
ــد حرّيتها في  ــي، جت والداخل
ــة  الكتاب ــول  وتق ــة،  الكتاب
ــا ومتنحني  ــعرني بالرض تُش
ــة. وبني إبداع  ــاً من احلري نوع
ــة  الكتاب ــنّ  وف ــم  التصمي
ــم  ــن ان التصمي ــر فات تعتب
م من  ــد املصمّ املعماري يقيّ
ــية، لهذا  ــة الهندس الناحي
أجلأ  ــبب وجدتُ نفسي  الس
ــث احلرية  ــة حي ــى الكتاب إل
ــث ميكنني أن  ــة وحي املطلق
ــا أريد وأن  ل م ــكّ م وأُش أصمّ
ــرط. أعبّر عنه دون قيد أو ش
ــع  يجم ــم  جن ــم  الع ــوخ  ك
ــرة،  ــب والهج ــب احل التعذي
ــوخ العم جنم،  إنتقاال الى ك

تداخلت الرواية الثانية لفاتن 
الصراف مع الفنّ التشكيلي 
بكل  ــخصياتها  ش ــم  لرس
ــا  وحاالته ــا  متناقضاته
ــن امتد  ــي زم ــانية، ف اإلنس
لثالثة عقود بني العام ١٩٧٩ 
ثت الكاتبة  والعام ٢٠٠٩. وحتدّ
العراقية عن العمّ جنم، أحد 
ــة،  الرواي ــخصيات  ش ــرز  أب
قائلةً انه رسام وجنّار يعيش 
ــي كوخه الصغير في قرية  ف
ــراق، يتعرض  تقع جنوب الع
ــجون  الس ــي  ف ــب  للتعذي
ــنني طويلة، ثم يتم قطع  س
أذنه في العام ١٩٩٤، ليهرب 
ــا إلى هولندا. وأضافت  بعده
ــبه  الش ــاك  هن ــف  يكتش
ــكله وأسلوبه  الكبير في ش
ــع الفنان الهولندي  الفني م
ــكل  ويتحول ش ــوخ،  فان ك

ــاكاة فنية  ــى مح ــة إل الرواي
ــي  ــا تنته ــانية بينهم وإنس

نهاية غير محسوبة.
خديجة .. وزنا اِّـحارم

الالفت في هذه الرواية، انها 
تتطرق إلى احلروب والصراعات 
التي حدثت في العراق وأثّرت 
بشكل  ــخصيات  الش على 
ــاول  تتن ــا  كم ــف،  مختل
ــا احملارم من خالل  موضوع زن
ــاة خديجة.  ــخصية الفت ش
ــون قد جمعت  وبالتالي، تك
الكاتبة العراقية املبدعة في 
ــدة ردود أفعال  ــا اجلدي روايته
ــرب،  ــاه احل ــخصيات جت الش
ــب، احلب، اإلغتصاب،  التعذي

الهجرة، الظلم واخلوف. 
ــم  ــوخ الع ــة ك ــول رواي وتق
ــي وجه  ــي صرخة ف ــم ه جن
ــاء  إللق ــة  ومحاول ــم  الظل

الضوء على اجملتمع العراقي 
ــية  وتأثير األحداث السياس
ــلوك  ــة على س واإلجتماعي
ــد  وق ــم.  ومصائره ــه  أبنائ
ــي  ف ــراف  الص ــت  جمع
ــلوب الزمن  ــني أس ــة ب الرواي
  Flash Back ــترجاعي  اإلس
ــث  حي ــع،  املتقط ــن  والزم
ــاً  أحيان ــداث  األح ــدم  تتق
أثناء  أخرى  ــاً  أحيان وتتراجع 

السرد. 
الروائي الناجح من يرتك 

العنان لقلمه
ــن أن الرواية أدب  ــر فات تعتب
ــه،  ــدود ل ــي الح ــنّ إبداع وف
ــب  يكت أن  ــي  الروائ ــى  وعل
ــاوالً  مح ــود  قي ــة  أي دون 
ــه. وتقول ليس  إيصال فكرت
ــي  ــل الروائ ــرورة أن ميي بالض
ــة دون  ــن الرواي ــوع م ــى ن إل
غيره، عليه أن يكون متجدداً 
والواقع،  ــال  اخلي بني  ويجمع 
أنا لم أدرس األدب لكنني أقرأ 
ــأس به على  ــديّ اطالع الب ول
ــاليب الكتابة  ــف أس مختل
ــواءً كانت باللغة العربية  س

أو اإلجنليزية.
ــي  الروائ أنّ  ــراف  الص ــرى  وت
ــلوب  ــزم بأس ــح ال يلت الناج
معني، بل يترك العنان لقلمه 
ــرة التي  ــن الفك ــر ع للتعبي
ــه  تراوده، دون أن يضع لنفس

دات قد تقيد إبداعه.  محدّ
شخصيات كوخ العم نجم 
فرضت رأيها... فلم أتمكن 

من التدخل!
ــن  فات ــت  ث حتدّ ــك،  ذل ــى  ال
الصراف عن العالقة اخلاصة 
ــني الكاتب  ــكل ب التي تتش

وشخصياته، قائلةً الصراع 
ــه وبينها ال  ــأ بين الذي ينش
ــد أن يفرغ  ــي حتى بع ينته
ــة روايته،  ــب من كتاب الكات
ــا  ــر عندم ــي األم ــع ف والرائ
ــخصيات  الش ــتقل  تس
ــرر أن حتدد  ــا وتق عن كاتبه
ــداً  بعي ــا  لوحده ــارها  مس
ــذا ماحدث  ــه، وه ــن رغبت ع
ــوخ العم  ــي في رواية ك مع
ــض  ــت بع ــني فرض ــم ح جن
ــم  ول ــا  رأيه ــخصيات  الش

ل! أمتكن من التدخّ
الصراف،  ثت فاتن  أخيرا، حتدّ
ــن  ع ــني،  إلبنت أمّ  ــي  وه
ــتقبلية  املس ــاريعها  مش
ــة جديدة  ــن رواي ــفةً ع كاش
بصدد حتضيرها أعمل حالياً 
على رواية ذات فكرة وأسلوب 
مختلف نوعاً ما عن الروايات 
ــة غرائبية  ــة، هي رواي العاديّ
ــاص  خ ــد  جه ــى  إل ــاج  حتت
وتركيز كبير. أما على صعيد 
ــي  فه ــي،  الهندس ــا  عمله
ــا بتصميم  ــغلة حالي منش
ــة في  ــاريع املهم ــد املش أح
ــة  العربي ــارات  اإلم ــة  دول
ــدة، متمنيةً أن تتمكن  املتح
ــاريعها  من التوفيق بني مش

الهندسية وكتاباتها.
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ما أرانا نقول إال معارا    
                            أو معادا من لفظنا مكرورا

ــلمى  ــاعر اجلاهلي زهير بن ابي س    هذا ما قاله الش
ــك.. الظاهرة  ــه التناص بال ش ــنة.. ان ــل 1400 س قب
ــة.. بل  ــة االبداعي ــي متس العملي ــة الت االصطالحي
ــة تبرز  ــاراتها.. كونها ممارس ــه مس ــا وتوج وحتتويه
ــب على التفاعل مع نصوص  من خاللها قدرة الكات
ــعيد  ــاج نص جديد.. كما يقول س ــرى.. وعلى انت اخ
ــردي).  لقد  ــه (الرواية والتراث الس ــني في كتاب يقط
ــتينيات من  ــرز مصطلح التناص في منتصف الس ب
ــتيفيا) التي  ــى يد (جوليا كرس ــرين عل القرن العش
ــاء من  ــو عبارة عن فسيفس ــص ه ــه (ان كل ن عرفت
االقتباسات..) وهذا يعني انه عبارة عن حدوث عالقة 
ــر النتاج نص  ــابق ونص حاض ــة بني نص س تفاعلي
ــابق  ــي يتعالق فيه النص الس ــه بعد داخل الحق..ان
ــه النص  ــا يتضمن ــق فيعكس م ــص الالح ــع الن م
ــابق في الالحق النتاج نص جديد. والتناص اما  الس
ــمى (االقتباس الواعي او الشعوري).. واما  ظاهر ويس
ــي.. اذ يكون املؤلف فيه غير واع حلضور النص او  خف
ــوص االخرى في نصه الذي يكتبه.. ويقوم هذا  النص
ــي. وهذا يعني  ــاس التفاعل النص التناص على اس
ــاص قائم في كل خطاب يتقاطع مع خطاب  ان التن
آخر ليشكل تفاعال يقوم على (تبادل احلوار) وهذا ما 
ــال (التناص تعدد االصوات) او  تبناه (باختني) الذي ق
(تفاعل نصي). وقد اعتمدت (جوليا كرستيفيا) هذه 
ــى ان احلوار ال يقع  ــة (احلوارية) التي تنص عل النظري
ــني النصوص  ــب وامنا يحدث ب ــني املتحاورين وحس ب
ــارت وجوليا  ــني (روالن ب ــم التوافق ب ــا.. وهنا يت ايض
ــه دور في  ــف ليس ل ــون املؤل ــي ك ــتيفيا).. ف كريس
ــيئا سوى تكرار النصوص  االبتكار. فهو ال يفعل ش
ــص مجموعة من  ــول بارت (ما دام الن ــرى.. اذ يق االخ
ــول عبره املؤلف الى مجرد  النصوص املتداخلة يتح
ــد فاضل ثامر في  ــخ ليس اال..) كما يقول الناق ناس
ــكالية راهنة في النقد  ــه (النص بوصفه اش مقالت
ــة االقالم 1992. اما تودوروف في كتابه  احلديث) مجل
الشعرية فيؤكد ان التناص ينتسب الى اخلطاب وال 
ينتسب الى اللغة.. وهذا اخلطاب اما احادي القيمة او 
متعدد القيم وهو بؤروة حدوث التناص. لذا فالتناص 
ــابقة او متزامنة.. او التقاطع  هو النقل لتعبيرات س
ــدة الى نصوص  ــني وحدات عائ ــل املتبادل ب والتعدي
ــاب النقدي  ــول اخلط ــاء في اص ــا ج ــة.. كم مختلف
ــد.  اما (روالن بارت) فالتناص عنده (اعادة النص  اجلدي
لتوزيع اللغة.. وكل نص هو تناص.. وكل نص ليس اال 
نسيجا جديدا من استشهادات سابقة..) كما جاء 
ــات في النص والتناصية) للدكتور محمد  في (دراس
ــر البقاعي. وهنا يتفق كل من تودوروف وبارت في  خي
ــتدعي مجموعة من اخلصائص  ان النص احلاضر يس

اخلطابية مما يستهدف تعدد القيم.

   من البصرة اُّـ بغداد، تركت منزلها هرباً من القصف لتهاجر َّـ ما بعد اُّـ خارج الوطن ساعيةً 
وراء تحقيــق طموحهــا. لكن عقارب الوقت لم تمح آثار الحــرب التي بقيت مطبوعة َّـ وجدانها، 
لتتحول اُّـ شــخصيات ترويها مخيلة إبداعية اســمها فاتن الصراف. هذه الكاتبة العراقية تكتب 
دون أية قيود، تصرخ َّـ وجه الظلم وتختصر الرواية بكلمتني أدب وفن ابداعي. جمعت صفحات 

حياتها َّـ شجرة البمرب..

@ÒäÁb√@òb‰n€a
ÚÓiä«@ÚÓy˝�ïa

a

فنارات

علوان السلمان

قصيدة

متابعة / البينة اجلديدة 
ــر بغداد/ العراق صدرت اجملموعة  عن دار املنت للطباعة والنش
ــعرية ((نايٌ قلق)) للشاعر عدنان جمعة التي حتتوي على  الش
ــة الناقد د. أنور غني  ــردية، كتب املقدم (٧١) قصيدة نثرية س
ــكيلية (أميرة  ــم الفنانة التش ــوي. الغالف من تصمي املوس

ناجي)، وهي من القطع املتوسط.

@ ÏflÜ€a@—Óï Câb‡éflD
الكثير من األدباء والفنانني 

لديهم نتاجات رصينة في 

ــعر والرواية  ــة والش القص

واملسرح والنقد ال ميتلكون 

املال الكافي لطبع هذه النتاجات، فهل ستنتبه وزارة 

ــا باعتبارها  ــى طبعه ــاعدهم عل ــة لهم وتس الثقاف

ــي بدالً من أن تذهب  ــهد الثقاف منجزاً راقياً يثري املش

أدراج الرياح وتندثر؟

@Öb§¸a@ø@NN@lbnÿ‹€@·ˆaÖ@ûä»fl
÷aä»€a@ø@lb�nÿ€aÎ@ıbiÖˇ€@‚b»€a

ÊÏ»jé€aÎ@s€br€a@7ñ‰€a@äöyÎ@Ô„bjí€a@ä«bí€a@’€dm@NN@ÚjÅbï@ÚÓéflc@ø

HbÓuÏ€Ï„Îä◊I@taÜy˛a@›é‹ém@ø@?flå€a@lÏ‹ç˛a@ÔmbÓflÏÌ@Úibn◊@ø@o»j�ma
lbnÿ‹€@µÎ˛a@pbz–ñ€a@ø@bË‰«@ojn◊@>€a@>€Ï–ü@Âfl@�aıÜi

متابعة / البينة الجديدة

الطاهر مييناً.. فالشاعر معن غالب ومدير األمسية األديب احملامي جليل شعبان



تألف املؤمتر من غازي الكناني رئيساً 
ــاً ود.حكمت  نائب ــر احلديثي  ود.عام
ــر وكافي الزم االمني  داوود أمني الس
املالي وعزيز كرمي عضوا واملستشارة 
ــار) للعضوية وخالل  القانونية (أزه
ــي مت تقدمي  ــر االنتخاب ــاح املؤمت افتت
ــزاز والتقدير لرواد احلركة  دروع االعت
ــراق الفنانني الكبار  الفنية في الع
ــامي عبد احلميد وطارق حسون  س
فريد وسعد الطائي ومحمد شكري 
ــون يعملون قي  ــل الذين اليزال جمي
وقتنا احلاضر من أجل رفعة وسمعة 

الفنون في البلد.
ــى مجريات  ــوء عل ــليط الض ولتس
ــتمر  ــي اس ــة الت ــدورة االنتخابي ال
ــا تباعاً  ــر مواعيده ــا وتغيي جداله
ــات املوجهة  ــن االعتراض وجملة م
من قبل الهيئة العامة وما آلت اليه 
ــة املزرية والتخبطات  أوضاع النقاب
ــة بوضع حد  ــررة كانت كفيل املتك
ــاه  عان ــا  م أن  ــيما  الس ــا  لنهايته

الفني  الوسط 
ــن  م

ــا جعل  ــذا م ــتمر وه ــاط مس إحب
جموعة من الفنانني وقعت عليهم 

مسؤولية التغيير.
ــد  ــوز ٢٠١٨ كان املوع ــخ ٢٨ مت بتأري
ــراء االنتخابات  ــي املقرر الج النهائ
ــال النصاب  ــدم اكتم ــر لع وبالنظ
ــد  ــل املوع ــا مت تأجي ــي له القانون
ــهر وبتمام  ــى الرابع من هذا الش ال
ــاعة العاشرة من صباح اليوم  الس
ــة التصويت  ــدأت مرحل ــور ب املذك
ــز الثقافي  ــي قاعة املرك االخيرة ف
ــادق االقتراع  النفطي وفتحت صن
ــب النقيب.. ــي منص ــة وه اخلمس
ــعبة  الش ــرحية  املس ــعبة  الش
ــة.. والتلفزيوني ــينمائية  الس
الشعبة  ــكيلية..  التش ــعبة  الش
ــهدت القاعة  ــيقية. وقد ش املوس
ــديدا من فناني العاصمة  اقباال ش
بغداد ممن حضروا لألدالء بأصواتهم 
ــم أن تغيير  ــني نصب أعينه واضع
ــن أولويات  ــة نقابتهم هي م هيكل
ــى عاتقهم  ــاة عل ــم امللق مهمته
وهذا ما جعل معظم االصوات 

ــل في إزاحة  ــا الدور الفاع كان له
جميع من تبوأ وتقلد منصباً فيها 
ولم يقدم شيئاً يذكر طيلة الفترة 
ــي قضوها ممثلني عنهم والذين  الت
ــد تركوا  ــوا ق ــة كان ــم الغالبي وه
تكملة املشوار بشتى الطرق التي 
ــث تنوعت  ــت من قبلهم حي اتبع
ــتقالة وبني هجرة العمل  بني االس
ــدم قدرتهم في االيفاء  النقابي لع
ــي قطعوها ملن أدلوا  بوعودهم الت
ــابقة.. ــم في الدورة الس بأصواته
وجاءت االصوات في نهاية املطاف 

وكما يلي:
ــب نقيب  ــار جودي مبنص ــوز د.جب ف
ــني حلصوله على  ــني العراقي الفنان
ــن  ــع ع ــارق شاس ــا بف ١٠١٣ صوت
ــب املنتهية  ــيه وهم النقي منافس

ــذي نال   ــاح املندالوي ال ــه صب واليت
ــم هاتف)  ــاً فقط و(حلي ٦٣٩ صوت
ــف نعيم) ٣٧  ــاً و(د.عواط ٢٩٨ صوت
ــد) ١٣ صوتاً  ــال محم ــاً و(جم صوت
و(عبد االمير املالكي) ستة أصوات  

فقط. 
ــى  عل ــحا  مرش  (٢٠) ــس  وتناف
ــرحية والسينمائية  الشعب املس
ــكيلية  والتش ــة  التلفزيوني
ــيقية فكانت النتائج كما  واملوس

يلي:
ــرحية جاءت أوالً  من الشعبة املس
ــيا كمال ١٢٠٨  الفنانة القديرة آس
اصوات وثانياً الفنانة الكبيرة زهرة 
ــعبة  ــي ٧٤٠ صوتا ومن الش الربيع

جاء  ــة  والتلفزيوني ــينمائية  الس
ــا  ــون ١١٢١ صوت ــي حن االول د.عل
وتلته ثانية رجاء كاظم ١٠٣٤ صوتا 
ــيقية حصد   املوس الشعبة  ومن 
ــادي ٨٥٢ صوتا  ــن محمد ه امللح

وجمال عبد العزيز ٥٨٧ صوتا فيما 
كانت أصوات الشعبة التشكيلية 
ــدي ٩٦٦  ــواد الزي ــل للدكتور ج متي
ــوت ٩٤٢  ــان فاضل وت ــا والفن صوت

صوتا بجدارة واستحقاق.

(البينة الجديدة) كانت هناك .. كرنفال انتخابي كبير بدورة عميد المسرح العربي د. سامي عبد الحميد

¥Ó”aä»€a@¥„b‰–‹€@�bjÓ‘„@ÖÏu@âbjuNÖ@ÚÓ‡én€@�bmÏï@QPQS@|‰∑@Úflb»€a@Ú˜Ó:a@

albaynanew@yahoo.com
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عقد املؤمتر االنتخابي الذي أطلق عليه (دورة عميد املسرح العربي الفنان الدكتور سامي عبد احلميد) الذي اختتم ببغداد بعد انتخابات 
احملافظات العراقية التي انطلقت الختيار ممثليهم للدورة املقبلة، وقد أشرف القاضي غامن عبد اهللا زناد الشمري على العملية االنتخابية 
ــني العراقيني التي جرت  ــرحي (د.جبار جودي) مبنصب نقيب الفنان ــت بفوز الفنان اخملرج املس ــليمة انته ــد جرت بأجواء دميقراطية س وق

بحضور اللجنة التحضيرية املشرفة عليها..

البينة الجديدة / حمودي عبد غريب

@ÖbÁ@Ü‡™Î@·√b◊@ıbuâÎ@ÊÏ‰y@Ô‹«Î@Ô»Óiä€a@ÒäÁãÎ@fib‡◊@bÓçe
Úib‘‰€a@è‹©@ÚÌÏö»i@ÊÎãÏ–Ì@pÏmÎ@›ôbœÎ@ÜÌå€a@ÖaÏuÎ

الدكتور جبار جودي الفائز بمنصب النقيب 

متابعة / البينة اجلديدة
ــاء  ــر الذي أقيم مس ــي حفلها األخي ف
ــة العفوية  ــرت النجم ــس االول، أص أم
شيرين عبد الوهاب على تقبيل زوجها 
ــب أمام  ــام حبي ــاب حس ــرب الش املط

ــة الكاميرا لتحدث عاصفة على  عدس
ــق املتابعون على هذا  االنترنت. فقد علّ
ــيرين  ــه ش ــر الذي تعيش ــب الكبي احل
ــا بخته»  ــارات من مثل «ي ــض العب ببع
ــية» و«أحلى ثنائي في  و«اهللا عالرومنس

ــيرين  ــذا احلب الذي تصرّ ش ــون». ه الك
على إظهاره في كل مرة تظهر فيها مع 
ــبكات مواقع  ــب، أصبح حديث ش حبي
التواصل في غضون ساعات قليلة، واثار 
ــيرين وبني  جدالً بني املؤيدين لعفوية ش

ــول:  احلب عندي اآلن،  املعارضني لها. تق
فيعني رجالً مبعنى الكلمة، روحاً، «روح 
ــق الروح دائم  ــق روح»، «ألن عش بتعش
» كما قال الراحل  ــد فانٍ ــق اجلس وعش

عبد الوهاب.

k���Ó��j�y@‚b���é�y@b����Ë���uÎã@›���Ó��j�‘�m@Û���‹���«@ �ä���ñ��m@Â����Ì7��ë
اِّـلحن محمد هادي والفنانة آسيا كمال الفائزان بعضوية النقابة

بغداد / البينة اجلديدة
أقام االحتاد الدولي إلعالم األقليات وحقوق اإلنسان 
بالتعاون مع الدار العراقية لألزياء إحدى تشكيالت 
ــوان (األزياء داللة قومية)  وزارة الثقافة، ندوة بعن
ــروكل، مؤخرا  ــميران م ــيدة ش ــا الس قدمته
ــام الدار  ــدوة مدير ع ــدار. حضر الن ــى ال مببن
ــم املندالوي،  ــاء عقيل إبراهي العراقية لألزي
ورئيس احتاد إعالم األقليات وحقوق اإلنسان 

محمود منديل، وممثلون عن الديانات واملكونات في 
االحتاد، وعدد من ممثلي املنظمات املدنية واملهتمني.
ــو، أن قيمة  ــميران مروكل اديش ــيدة ش قالت الس
ــوري السرياني وما ميثله  تفاصيل الزي الكلدو آش
ــر العصور ملا  ــى م ــاني عل ــاري وإنس ــن ارث حض م
ــة ومعنوية تعبر عن املوروث  يحمله من دالئل رمزي
ــروكل إلى  ــارت م ــوري. وكما أش ــعبي الفلكل الش
ــتمر لألزياء  ــاد والتطوير املس ــرورة االهتمام اجل ض

ــات  معلوم ــت  وقدم ــرياني̀ة  الس ــورية  `الكلدواش
وتفاصيل دقيقة لتطور تلك األزياء على مر السنني 
ــ̀ة أو̀ األزياء  ــم بـ`األزياء النهريني ــي تُعرِف للعال والت
ــرياني̀ة والتي متيزت معظمها  الكلدو آشورية الس
ــة ومكمالت الزي  ــا من حيث اخلام بدقة صناعته
واإلكسسوارات واإلضافات األخرى كالتطريز على 
القماش إلشكال ورموز متثل حضارات املكون الذي 

ينتمي له الزي.

ıbÌãˇ€@ÚÓ”aä»€a@âaÜ€a@ø@ÒÎÜ„@HÚÓflÏ”@Ú€¸Ö@ıbÌã˛aI

بغداد / البينة اجلديدة
ــينمائي  الس ــل  باب ــادي  ن ــرض  ع
التابع للبيت الثقافي البابلي في 
ــات الثقافية العامة  ــرة العالق دائ
ــة  ــكيالت وزارة الثقاف ــدى تش إح
ــاون مع  ــار بالتع ــياحة واآلث والس
الفيلم  ــينما  ــومر س ــاالت س ص
ــرى) والفيلم  ــرب أخ ــي (ح العراق
السوري (الرجل الذي صنع فيلما) 
يوم األربعاء ٢٠١٨/٨/١ وأدار اجللسة 
ــالم مدير نادي  ــة وعروض األف احلواري
بابل السينمائي اخملرج حسني العكيلي.
ــال العكيلي، مت  ــروض ق ــذه الع ــن ه وع
ــرب أخرى) للمخرج  عرض فيلم (ح
ــوقي الذي  ــد ش ــي أحم العراق
ــكاس واقع  ــه انع ــاول في تن

ــي ومعاناة  ــع العراق ــى اجملتم ــرب عل احل
ــدان األب الذي  ــة الفقيرة بعد فق الطبق
دفع حياته ثمن بقاء حياة عائلته بسالم 
مه األب  وأمان لكن الواقع كان مغاير ملا قدّ
حيث تعيش أسرته بدون وطن، أما الفيلم 
ــر (الرجل الذي صنع فيلما) للمخرج  اآلخ
السوري أحمد إبراهيم فناقش من خالله 

ــن يحصلون على  موضوع اخملرجني الذي
ــى أكتاف الناس  ــا وجوائز دولية عل هداي
ــر أن فيلم  ــاء األبرياء. ويذك ــاب دم وحس
ــي العديد  ــل العراق ف ــرى) مثّ (حرب أخ
ــة وحصل على  ــات الدولي ــن املهرجان م
ــر والتمثيل  ــي التصوي ــز مهمة ف جوائ
ــوري  ــز أخرى، وكذلك الفيلم الس وجوائ
ــا) حصل أيضا  ــل الذي صنع فيلم (الرج
ــي مهرجان  ــزة أفضل فيلم ف ــى جائ عل
ــينمائي الدولي ومهرجان  ــماوة الس الس
ــينمائي الدولي.وشارك  جامعة بابل الس
في اجللسة السينمائية احلوارية عدد من 
الفنانني العراقيني وهم، محسن اجليالوي 
ــم احمد، والدكتور احمد  والدكتور هاش
ــي، وفاضل  ــن الغبين ــن، وحس ــاج الدي ت

شاكر، وفاضل الطائي.

b‡‰Óç@äflÏç@p¸bï@ø@ÚÌâÏçÎ@ÚÓ”aä«@�bfl˝œc@ûä»Ì@Ôˆb‡‰Óé€a@›ibi@Öb„

متابعة / البينة اجلديدة
ــع يوتيوب  ــابه على موق ــى حس عل
ــني  ــان املصري تامر حس طرح الفن
ــيني  ــه اجلديدة ناس ــو ألغنيت فيدي
ليه، التي تشاركه بطولتها املغنية 
ــيل عمران. الكليب  ــعودية أس الس
من إخراج سعيد املاروق الذي حرص 
ــيل بصورة  ــر وأس ــدمي تام ــى تق عل
جميلة جداً تناسب كلمات األغنية 
ــني كان  ــية. يذكر أن حس الرومنس
ــد بعنوان  ــه اجلدي ــرح ألبوم ــد ط ق
ــح حديثاً  ــوقك»، فاصب «عيش بش
ــاعات  ــذ صدوره في الس ــاس من للن
ــوم باقة متميزة  األولى. ويضم األلب

ــن ومنها  ــا احلزي ــي منه ــن األغان م
ــام تامر بتصوير  ــي. كما ق الرومانس
ــا أغنية  ــن االلبوم منه عدة اغان م
ــت جناحاً  ــه التي حقق ــيني لي ناس

باهراً، و١٠٠ وش وعيش بشوقك.

…‡Ø@Ôˆb‰À@kÓ‹◊
Êaä‡«@›ÓçcÎ@?éy@äflbm
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من النافذة

ــن ال يجدون من  ــن الذي ــتقبل هذه الدور كبار الس     تس
ــث إنَّ بعض اآلباء  ــة واالهتمام، حي ــون لهم الرعاي يقدِّم
يجمعون النقود ملثل هذا اليوم الذي ال يجدون فيه سوى 
ــريّة عندهم ضعيفة جداً،  دور املسنني، فالعالقات األس
ــة اخلاصة وواجب  ــالم الوالدين األهمي ــد أعطى اإلس لق
بر وعدم الضجر منهما،  رعايتهما والعناية بهما عند الكِ
ــى رَبُّكَ أَالَّ  ــه العزيز ((وَقَضَ ــي محكم كتاب ــال تعالى ف ق
رَ  بَ كَ الْكِ ندَ نَّ عِ ا يَبْلُغَ  إِمَّ

اناً سَ يْنِ إِحْ الِدَ  إِيَّاهُ وَبِالْوَ
 إِالَّ

ْ وا بُدُ تَعْ
ل  ا وَقُ مَ رْهُ ــا أُفٍّ وَالَ تَنْهَ مَ ل لَّهُ الَ تَقُ ا فَ مَ الَهُ ــا أَوْ كِ مَ هُ دُ أَحَ
ةِ  مَ نَ الرَّحْ لِّ مِ ــاحَ الذُّ نَ ا جَ مَ ضْ لَهُ فِ رِمياً وَاخْ

وْالً كَ ــا قَ مَ لَّهُ
موا  يراً))، فهؤالء من قدّ غِ ا رَبَّيَانِي صَ مَ ا كَ مَ هُ مْ ل رَّبِّ ارْحَ وَقُ
ــبابهم وقوتهم ألبنائهم، ثم عند  عمرهم وحياتهم وش
عافاً لم يجدوا  ــر، وعندما أصبحوا ضِ مهم في العم تقدّ
ــا يحتاجونه، لذلك يتم اللجوء إلى دور  من يقدِّم لهم م
ــنني احلل النهائي لتقدمي  ــنني. لذلك تعتبر دور املس املس
ــن يعانون من  ــاء، أو الذي ــن األصح ــات لكبار الس اخلدم
م لهم الرعاية من عائالتهم،  ــدِّ األمراض وال يوجد من يق
حيث قد يصبح من املستحيل على العائلة تقدمي اخلدمة 
ــن نتيجة مشاكل نفسية أو جسدية أو  الكبيرة للمس
ــه اخلدمة، وتكون  ــود أقارب يقدمون ل ــة، أو عدم وج مادي
ــخصٍ ما أو  ــي الغالب مملوكة للدولة او لش هذه الدور ف
ــخاص كنوعٍ من االستثمار، وتشرِف  مجموعةٍ من األش

عليها الدولة مباشرة 
ــوّع طبيعة هذه  ، وتتن
اخلدمة  ــب  حس الدور 
التي تقدِّمها واملرضى 
ــتقبلهم.  تس ــن  الذي
م هذه الدور جميع  تقدّ
من  للمسن،  اخلدمات 
الفحص  وتقدمي  عالج 
ــا  كم ــه،  ل ــدوري  ال
ــدِّم الرفاهية  ــا تق أنّه
ــية  النفس ــة  والرعاي
ــاعد  وتس ــض،  للمري

على إشراك املسنني في النشاطات التي يحبونها وتزيد 
ــخاص  ــى التواصل مع غيرهم من األش ــن قدرتهم عل م
ــدِّم التعامل  ــات االجتماعيّة، كما أنّها تق ــاء العالق وبن
ــن في حديثه، ففي معظم  ــتماع للمس اللطيف واالس
ــعر املسن بامللل والضجر؛ لعدم تفرّغ األبناء  احلاالت يش
ــا يدخل  ــي الغالب عندم ــم، وف ــغالهم بأعماله وانش
ــاب، ويعتبرها  ــن االكتئ ــدار فإنه يعاني م ــن إلى ال املس
ــع عنه لذلك  ــل املوت، وتخلي اجلمي ــوة األخيرة قب اخلط
فإنه يحتاج إلى عملية إعادة تأهيل نفسي. على الرغم 
ــات االجتماعية بني  ــدور إالّ أنَّ العالق ــار هذه ال من انتش
ــض بعض العائالت فكرة مثل  ــراد ما زالت قويةً وترف األف
ــنني في  هذه الدور، فالعادات والتقاليد ورّثت أهمية املس
ــاطة، ومراعاتهم  ــبب البركة والبس احلياة وأنهم هم س
ــا بلغت درجة  ــن واجبات أقاربهم مهم والعناية بهم م
ــنّني قد  ــنّ بدور رعاية املس القرابة. رغم أن التحاق املُس
ــعر بأنّ أبناءه تخلّوا عنه  ، فيش يُلحق به األذى النفسيّ
ــنّني برزت  ــاة؛ إالّ أنّ احلاجة لدور رعاية املس ــه احلي ونبذت
ــا التغيّرات  ه ــباب أهمّ ة أس ــنوات األخيرة لعدّ ــي الس ف
ــة االجتماعيّة للعائالت واجملتمع،  التي طرأت على البُني
واختالف ظروف العيش، إلى جانب قلة املوارد االقتصاديّة 
ــغاالت  ــاد ضغوطات احلياة، وانش ــادر الدخل، وازدي ومص
ــن  ــاء متفرّغني لرعاية كبار الس ــم يعدّ األبن ــراد؛ فل األف
ــب غياب نظام  ــم أعمالهم، إلى جان ــي العائلة بحك ف
ــم مهام الرعاية بني أفراد العائلة  اجتماعيّ واضح يُقسّ
ــرة الكافية للتعامل مع  الواحدة، عالوةً على غياب اخلب
كثير من املشاكل الصحية التي يعانون منها، وال سيما 

اخلرف واجللطات الدماغيّة.

الحاجة لدور رعاية 
اِّـسنني برزت َّـ السنوات 
األخرية لعدة أسباب أهمها 
التغريات التي طرأت 
على البنية االجتماعية 
للعائالت واِّـجتمع

ÔiäÃ€a@lbjí€a@ÜÓ‹‘m@ÒäÁb√@fiÏy@Ô”aä»€a@ âbí€a@Û‹«@ıaÏôa
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تصوير / احمد الصبيحاوي

ــباب وهو  ــاهد احد الش ــم يعد غريبا ان نش ل
ــوان  ــة  وذات ال ــس ضيق ــا مالب ــي مرتدي ميش
ــع البيئة التي  ــب م ــة صارخة ال تتناس فاقع
ــر من الناس في فهم  يعيش فيها ويحار كثي
ــباب التقليد لدى الشباب باحلياة الغربية  اس
ــخصيته  ــزام مبالمح ش ــن االلت ــراض ع واالع
ــر  ــى م ــت عل ــي عرف ــة الت ــة االصيل العراقي
ــهامة والرجولة  ــع الش ــا منب ــور بانه العص
ــباب بروز  ــالق الفاضلة للتعرف على اس واالخ
هذه الظاهرة قد تسببها ادوار االسرة الغائبة 
والتقليد اعمى مضاف الى عامل اساسي هو 
ــارع فيقول البعض  الغزو الفكري اما راي الش
انها موضة واالخر يقول ان هذه الظاهرة تعبير 

ــان عالمات او  ــرى ان اغلب االحي ــب, ون عن ح
رموز او كتابات بتعابير ال تدخل ضمن النطاق 
ــرمي نعيم قال  ــهم..د. ك االخالقي على مالبس
ــباب اليوم هو  ــي هذا الصدد ان مالبس الش ف
ــرة في عام  ــذه الظاه ــراق مر به ــل فالع مودي
ــض وقميص ضيق واليوم  ١٩٧٠ ببنطلون عري
بعد ظهور املوديالت العاملية اما عن الكتابات 
ــا ان كانت كلمات  ــال بأس به ــى املالبس ف عل
ــبابنا االنتباه الى  ــى ش ــة ومعبرة. وعل جميل
ــأل على معناها  اجلمل االنكليزية وله ان يس
ــة حتى ال يجلب الضرر له وللمجتمع  بالعربي
ــد فقال  ــباب عدي خال ــه. اما الش ــذي حول ال
ــد موديل مثلثها  ــوم يدخل الى البل في كل ي
ــى ما نزل  ــع املوديل مت ــات فانا م ــل املركب مث
ــرائه وبغض النظر  ــواق أقدم على ش في االس

ــد انواع من  ــعر.وأضافت دموع, يوج ــن الس ع
املالبس حسب التقليد من منطقة الى اخرى 
ــدة بالقواعد  ــة ان كانت مقي ــب العائل وحس
ــواق تقتحم في  ــرعية او ال وان كانت اس الش
ــار الشاب نصير  كل يوم بانواع مختلفة.واش
ــم في كل  ــداد تغيرت املعال ــقوط بغ بعد س
شيء منها املالبس وعلى اولياء االمور متابعة 
شؤون اوالدهم وعليهم مالحظة امر في غاية 
اخلطورة ان الطالب ومن كال اجلنسني يذهبون 
ــس غير  ــم مببالب ــهم وجامعاته ــى مدارس ال
مرغوبة دينيا او اجتماعيا او عرقيا وال يقتصر 
ــؤولني  ــاء االمور بل يتعدى الى املس ــى اولي عل
ــت  في اجلامعات ووزراء الدولة فالظاهرة ليس
ــل االمر الى حدوث  ــا فقط فنتائجه قد يص زي

جرائم خلقية.

ــداد – الرصافة  ــف في مديرية كهرباء بغ ــث الينا املوظ    بع
ــى الوظيفة مطلع  ــاد ال ــا انه ع ــول فيه ــني . ط.ح) يق (ياس
ــة وظيفية وال عالوة وال ترفيع  ــه حلد االن بال درج (٢٠١٣) ولكن
ــوة في كهرباء  ــا نعرف جيدا بان االخ ــة راتب.. والنن وال بطاق
ــي  ــاني واملعيش ــداد الرصافة يقدرون جيدا اجلانب االنس بغ
ــكلة  ــم خيرا الن يعاجلوا مش ــم به للموظفني فأننا نتوس
ــرد قريبا مبا يثلج صدر هذا  ــمع ال هذا املوظف والرجاء ان نس

املوظف وعائلته واهللا املوفق.

ــول احلمداني) من سكنة محافظة     اتصل بنا املواطن (رس
ــر بان عدد احملوالت  ــنجار وذك بابل / قضاء احللة / منطقة س
ــل في بناء  ــع احلاص ــد احلاجة نظرا للتوس ــودة ال تس املوج
املساكن واستحداث مناطق اخرى ، وهذا ماتسبب في زيادة 
ــوائيات  ــة الكهربائية نتيجة للعش ــال على املنظوم االحم
التي اثرت كثيرا ، واضاف انه يتم تزويدهم بالتيار الكهربائي 
ــا لنظام  ــاعات قطع وفق ــع س ــف مقابل ارب ــاعة ونص لس
ــريع خدمة  ــدكم بايجاد حل س البرمجة املعمول به ، يناش

للصالح العام.

   اني املوظف (زياد خليل اسماعيل) على مالك وزارة الشباب 
ــي التربية  ــتير ف ــهادة املاجس ــل على ش ــة وحاص والرياض
ــد معاليكم  ــنوات، اناش الرياضية، لدي خدمة فعلية (٤) س
املوافقة على نقل خدماتي الى احدى اجلامعات املستحدثة 
ــه ال مانع لدى دائرتي من  ــة لوزارتكم املوقرة ، علماً ان التابع
ــي بدرجتي وتخصيصي املالي، لذا التمس من معاليكم  نقل
املوافقة رغبة مني ملمارسة التدريس وتقدمي افضل ماعندي 

خلدمة بلدي العزيز.

ــكري من شح  ــكا عدد كبير من املرضى املصابني بالس    ش
ــولني» بانواعه من العيادات الشعبية خصوصا  مادة « االنس
ــة الصدر ، ويقول  ــعبية الثانية / مدين ــادة الطبية الش العي
املرضى انه مضى اكثر من ( ٣ ) اشهر دون حصولهم على هذه 
ــا تتوفر فقط  في املركز التخصصي  املادة احليوية علما انه
ــفى الكندي  ــكري التابع ملستش المراض الغدد الصم والس
ــط بغداد .. فهل يجوز ذلك ياوزارة الصحة .. رجاءً .. رجاءً  وس

مطلوب معاجلة سريعة لهذه الشحة.

م /  نقل خدمات
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محمود داود  البياتي

ــم  تنظي ــى  عل ــني  القائم ــل  لع
املعامالت في املؤسسات احلكومية 
ــذوا من اآلية  ــراق ، لم يأخ ــي الع ف
الكرمية غير مقطعها املذكور آنفاً 
دْ  ــص على (لَقَ ــن جزؤها الذي ين .اي
ميٍ)  وِ

نِ تَقْ سَ ي أَحْ ــانَ فِ ِنْسَ
ا اإلْ نَ لَقْ خَ

ــان  ــتدل به على أن االنس الذي يس
ــن مفضل ومختار من قبل اهللا  كائ
سبحانهُ وتعالى وضمن لهُ ما يلبي 
ــانيتهُ ،  طموحاتهُ و حقوقهُ وانس
لكن ولألسف الشديد لم يكن كلٌ 
منهم راعٍ وكلٌ منهم مسؤولٌ عن 
ــل املواطن العراقي  ــه ، فكاه رعيت
ــهُ كلما مير به  ــل بأصفاد تقرب مثق
الزمن الى اجلزء السفلي من ضمان 
مستحقاته  واستحصال  حقوقه 
ــوره احلياتية  ــتى أم في تنظيم ش
ــراء  اج ــة  موضوع ــت  .فأصبح
ــع  اجملتم ــن  م ــرد  ف ألي  ــة  معامل
ــي مبثابة كابوس يهدده  العراقي ه
ــية عليه  ــد الضغوط النفس ويزي
ــتراتيجية يتفق عليها  .هناك اس
ــي اجملتمع في  ــرائح ف ــب الش اغل
ــة ما وهي  ــألة قيامك مبعامل مس
ــي البال هي  ــر ف ــيء يخط : أول ش
ــد املعارف في الدائرة  هل لديك اح
ــك ،  ــاز معاملت ــي اجن ــة ف اخملتص
ــك تخصيص  ــيء الثاني علي الش
مبلغ من املال لتقوم بتوزيعه على 
ــراءات  ــن االج ــلة م ــكل سلس ش

وعدمية  اململة  الروتينية  واجلزئيات 
ــت فتدل على  ــي ان دل ــدة الت الفائ
ــرزهُ في  ــل املواطن وغ ــال كاه اثق
محيط من اخلطوات اخليالية التي 
ــوى  ــأنها ان ال تتيح لك س ومن ش
ــذي هو البحث  ــار الثالث ، وال اخلي
ــا ادراك ما  ــن معقب .املعقب وم ع
ــوس  ــة الفان ــو مبثاب ــب ، فه املعق
ــن  ــني مم ــر العراقي ــحري ألكث الس
ــون  ــن ال ميتلك ــال ومم ــون امل ميتلك
ــن يجبرون على دفع املال لكي  الذي
ــبح املعاملة ،  ــن ش ــوا م يتخلص
فهو شخص يأخذ جائزة نوبل في 
سرعة اكمال اي شيء مستعصي 
ــة اخلاصة بك ،  ــي املعامل لديك ف
ــل اجلبار؟  ــذا العم ــف يقوم به كي
ــتراتيجية ال  اهللا اعلم !،هذه االس
ــاس الذين ليس  ــمل بعض الن تش
ــاي خطوة من  ــعهم القيام ب بوس

ــث يكتفون  ــوات ، حي ــذه اخلط ه
ــم  عليه ــدوا  يب ــم  وه  ، ــاء  بالدع
ــف  ــنني واضحاً واالس ــى الس اس
ــان جلياً  ــم الزم ــل به ــى مافع عل
ــم ال ميلكون  ــم ، فه ــي مالمحه ف
ــدهم املثقل  سوى شيبهم وجس
ــذا الوطن  ــن خدمة ه ــك م واملنه
ــنا  الذي كانوا يظنون به ظنا حس
ــري بهم  ــم عندما يج بأن يكرمه
ــون االرض  ــم يفترش ــر .تراه العم
انتظاراً او يأتون في الصباح الباكر 
ــمعوا  ــني االف االميال ليس قاطع
كلمة ( معاملتك ينقصها الشيء 
الفالني او التوقيع الفالني او اخلتم 
ــدم  ــهولة وع ــكل س ــي ) وب الفالن
ــني  ــد املوظف ــم أح ــاالة يعيده مب
لتعيدهم  ــرى  اخ ــة  ــى مؤسس ال
ــة  ــة االخرى الى املؤسس املؤسس
ــة طحينج  ــى هالرن ــى ( وعل االول

ناعم ) .تساؤلي هنا اين نظام امتتة 
ــباقا  ــب الذي كان العراق س املكات
ــام البوابة  ــي تطبيقه ؟ وأين نظ ف
ــذي مت انفاق املاليني  االلكترونية ال
ــي ينتهي  ــي ( ٢٠١١ ) لك ــه ف علي
ــيف  به احلال في احد رفوف األرش
ــوم والتكنلوجيا .هل  ــوزارة العل ل
اصبح املواطن العراقي اليستحق 
ــا تقدمه  ــب ولو القليل مم ان يواك
ــرض راحته  ــعوبها لغ ــدول لش ال
والتخفيف من العبء عليه .ام انه 
مقصود استخدام ( نظرية االلهاء) 
ــان البسيط  لكي يبقى هذا االنس
ــكل مايتعلق  ــغوالً ب ــراً ومش حائ
ــي تنظيم حياته وخلق العقبات  ف
والصعوبات لهُ لكي ال يلتفت الى 
الواقع املأساوي املرير .فمن احملزن أن 
ترى قيام احد املواطنني باحتفالية 
ــيتهُ  ــة حصولهُ على جنس نتيج
ــي حقه مبا كفل  ــة التي ه العراقي
ــف  ــتور والقانون ، واملؤس له الدس
انه لم يقوم بهذا األحتفال نتيجة 
اعتزازه وتعبيراً عن فرحه حلصوله 
عليها ، بل قام بهذا بعد سلسلة 
ــل مايقال  ــراءات التي اق ــن االج م
ــت  ــة وليس ــا تعجيزي ــا انه عنه
روتينية .في اخلتام ال يسعني اال أن 
ــعب أرحموا  اقول أرحموا هذا الش
 ، واطفالهم  شيوخهم وشبابهم 
فقد اثقل الدهر سنينهم ، وجرت 
ــرارا ، فكفى بهم  ــم االيام م عليه

بكل هذا تكراراً .

÷aä��������������������»€a@Ô�������œ@p˝�������������flb������������»��������Ωa

بــــوابـــــة

ــدا ارديرن» إلى  ــوزراء النيوزيلندية «جاكين ــة ال  عادت رئيس
جددًا اخلميس املاضي بعد ستة أيام فقط من والدة  العمل مُ
ــخ نيوزلندا  ــة وزراء في تاري ــا األولى، وهي أول رئيس طفلته
ــة اليوم في بلدي  ــرك العمل في إجازة. لكن بعض ساس تت
واموالنا  خيراتنا  ــرقون  يس
ونفطنا وصناعتنا وزراعتنا 
ــرى  اخ ــدول  ل ــافرون  ويس
ميضون هناك اشهرا واياما 
ــذي  ال ــم  عمله ــون  ويترك
خلدمة  ــتور  الدس ــرعوه  ش
ــدة  بعي ــة  فاملقارن ــاس  الن
جدا ما بني ساسة سارقني 
ــرن»  اردي ــدا  «جاكين ــني  وب
ــا  بعمله ــت  التحق ــي  الت
ــى نرى  ــع .. فمت وهي مرض
بلدهم  ــون  يحب ــتنا  ساس
ــهم؟  ــعبهم وناس ــون على عملهم خلدمة ابناء ش ويحرص
ــع دوائرنا  ــي عندما يراج ــي يعان ــرى املواطن العراق ــث ن حي
ــني ( املهم ياخذون  ــرى املفاجآت الن بعض املوظف ووزاراتنا ي
ــم الكاملة) وال يفكرون بأخيهم املواطن.. مآس ال عدّ  رواتبه
ــب الفكر حتى ال نرى  ــا يغيض القلب ويتع ــا وال حصر مم له
ــؤال على  ــاة التي نعانيها ويبقى الس ــكل تلك املعان حال ل

حاله : متى نتخلص من آالمنا ايها الساسة ؟
أخيراً:

ــم يعملون بكل  ــدول االخرى وه ــة ال متى نتعلم من ساس
ــكل مصداقية ؟ وتبقى املقارنة بعيدة بني  اخالص وامانة وب
احلالتني بني ساسة يسرقون وبني ساسة يبنون ويخدمون .. 
فمتى نتعظ من االخرين ونسير باالجتاه الصحيح ونتخلص 
ــاد العراقيني  من كل الصراع واحملاصصة التي انهكت اجس

.. متى .. متى ؟ .. انها امنية البد ان تتحقق.

ال نكاد نرى حال لكل 
تلك اِّـعاناة التي نعانيها 
ويبقى السؤال على 
حاله: متى نتخلص من 
آالمنا ايها الساسة؟

حسني السومري

@Òb�������„b»���fl

احمد البياتي

  (حسقيل ساسون) يهودي عراقي 
ــام  ــراق ع ــة للع ــر مالي كان اول وزي
ــل االول)  ــك (فيص ــام املل ١٩٢١, اق
ــحب  ــام فس ــة طع ــرة مأدب ذات م
ــة (٢٠) دينارا فقام  من خزينة الدول
ــن كل  ديناري ــم   ــقيل بخص حس
ــأله  ــب امللك, وملا س ــهر من رات ش
امللك ملاذا حسمت املبلغ من راتبي, 
ــوال العراقيني, حتى  اجابه هذه ام
ــل القائل (ال  ــه املث ــوا ب ــم ضرب انه
ــاهل  ــقلها) داللة لعدم التس حتس
ــام! .. اما اليوم  والتالعب باملال الع
ــرحون وميرحون وال  فالفاسدون يس

يوجد من يحاسبهم؟

    رد مصرف الرشيد بكتابه ذي العدد (٥٣٢/١٣) في ٢٠١٨/٧/٣٠ على 
ما نشرته جريدتنا بعددها املرقم (٢٩٥٦) الصادر بتاريخ ٢٠١٨/٥/٢٨ 
وحتت عنوان: (امام انظار مصرف الرشيد/ االدارة العامة) متى يتم 
ــكالية؟ واملتعلقة بشكوى املواطن رسول احلمداني من  حل االش
سكنة محافظة بابل حول عطل اجهزة التكييف في فرع احللة 
/٥ وعدم وجود اثاث مناسب الستقبال زبائن املصرف. وبني املصرف 
ــاث في الفرع اعاله خدمة  ــه مت اعادة تأهيل اجهزة التبريد واالث ان

للزبائن الكرام.
«البينة اجلديدة» تتقدم مبوفور الشكر واالمتنان الى ادارة املصرف 
ــاكل وهذا دليل  ــره من هموم ومش لتعاونهم في متابعة ما تنش
ــه لتقدمي  ــة العاملني في ــة وحرفية ومصداقي ــى مهني قاطع عل
ــدد خطاكم ملا فيه خير  ــني وفقكم الباري وس االفضل للمواطن

البالد والعباد.
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NO.3003.MON.6.AUG.2018 العدد (٣٠٠٣) االثنين ٨/٦/ ٢٠١٨ 

ــة  االجتماعي ــؤون  والش ــل  العم وزارة  ردت     
ــي بكتابه ذي  ــم االعالم واالتصال احلكوم قس
ــرته  ــدد (١٢٦٥٩) في ٢٠١٨/٧/٢٣ على ما نش الع
ــم (٢٩٨١) الصادر بتاريخ  ــا بعددها املرق جريدتن
٢٠١٨/٧/٥ واملتضمن شمول لفيف من موظفي  
ــؤون االجتماعية املشمولني  وزارة العمل والش
ــرض صرف رواتبهم وبينت: ان  بالقانون (٢١) لغ
ــا املرقم (١١٥٤٧)  ــة اوضحت بكتابه وزارة املالي

ــى  ــرف عل ــاف الص ــه مت ايق ــي ٢٠١٨/٤/١٨ بأن ف
ــك ال توجد  ــا وبذل ــي مت انفكاكه ــدات الت الوح
ــب  ــرف الروات ــرة بص ــة للدائ ــة او صالحي عالق
والسلف لتلك الوحدات بعد االنفكاك وذكرت 
ــهر نيسان لهذا العام من  بأنه مت صرف راتب ش
قبل الدائرة وعلى املوظفني املشمولني بالقانون 
ــم املوضوع  (٢١) مراجعة محافظة بغداد حلس

واستالم رواتبهم منها.

ــكر والعرفان  ــدم بالش ــة اجلديدة)) تتق ((البين
ــي وزارة  ــال احلكومي ف ــم االعالم واالتص لقس
ــم  ملتابعته ــة  االجتماعي ــؤون  والش ــل  العم
ــم  ــات ته ــن موضوع ــره م ــا تنش ــتمرة مل املس
ــول الناجعة..  ــاد احلل ــن اجل ايج ــني م املواطن
ــباقني في  ــم الباري يا من كنتم من الس وفقك
التفاعل الصميمي وهذا دليل على منهجيتكم 

الرائعة في التواصل الدائم . 

ــكنة محافظة  ــة))  من س ــي جبار عذاف ((قص
ــن جامعة  ــرح.. تخرج م ــان /ناحية املش ميس
ــاء (٢٠١٤- ــة كهرب ــرة باختصاص هندس البص

ــيدين وزيري  ــو يتطلع الى انظار الس ٢٠١٥) وه
ــتفادة من  ــه واالس ــاء بتعيين ــط والكهرب النف
اختصاصه.. ونحن اذ ننشر هذه الشكوى نأمل 

ــؤولية  ــن يتصدون للمس ــادة الذي من كل الس
ــكرا لكل من يسعى  ايالئها اهمية خاصة وش

خلدمة ابناء شعبه.
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ــا بني رغبة  ــة الصراع م ان نتيج
ــع , نرى فوز  ــرء وضميره املمتن امل
ــاعر ممغنطة  االول المتالكه مش

ــيما  الس  , ــروبات  املش ــك  لتل
ــهد نشوب  العراقية تش املنازل 
ــزوج وزوجه  ــني ال ــات ما ب صراع

ــاالت الطالق  ــد ح ــا تزاي , مخلف
ــبب هذه الظاهرة.وعلى هذا  بس
ــال هاتفي  باتص ــاس قمنا  االس
ــى (هـ . و)  ــع رجل اربعيني يدع م
ــي  ,فأجاب قائال « انا رجل احتس
ــا يوميا , ولكني  اخلمور بأنواعه
ــائي جاء  ــب ان انوه ان احتس اح
ــر , وانا  ــة والفق ــة البطال نتيج
فعلت ذلك الجل  نسيان الواقع 
الذي اعيش فيه».الى هنا انتهى 
ــا فأقول: ان  ــل , اما ان كالم الرج

ــام  ــة ه ــلطات احلكومي دور الس
ــل االول لدخول تلك  فهي العام
ــد حدثتنا  ــى البالد , فق ــة ال االف
ــرأة تبلغ من العمر ثالثني عاما  ام
وتدعى (م . ص ) موضحة « زوجي 
ــذ ثالث  ــروبات من ــى املش يتعاط
ــبب الديون الكثيرة  سنوات بس
ــا العالقة  ــاءت بعده عليه , وس
ــود الى املنزل  الزوجية لكونه يع
ــوء  ــاء الس ــورآ». ان اصدق مخم
ــاء  ــدور االكبر في احتس لهم ال

ــم  فأنه  , ــة  الروحي ــروبات  املش
العقول  يخترقون  ــياطني  كالش
بأالعيبهم بالكلمات التي جتذب 
ــادهم  اجس وجتعل  ــخاص  االش
تدمن عليها.خالل زيارتي الحدى 
ــل يلقب  ــت برج ــوزارات التقي ال
ــفا , ان  ــة)  كاش ــو فاطم ـــ (اب بـ
ــدور الفعال  ــاء لهم ال « االصدق
ــخاص الى جتربة  ــي جذب االش ف
ــميات ,  ــذ وغيرها من املس النبي
ــت اوامر  ــد املغلوبني حت ــا اح فأن

ــت  قم ــي  انن ــرف  وأعت  , ــدر  اخمل
ــى  ــا ادى ال ــرارا , م ــا م بتجربته
ــاكل  ــوب مش خراب منزلي ونش
ــد من االصدقاء  كثيرة مع العدي
ــي بفضل  ولكنني تداركت نفس
زوجتي العظيمة , وانا احمد اهللا 
على وجودها في حياتي فلوالها 
ــجن بعيدا  لكنت مرميا في الس
ــي االفتراضي  ــرتي وعامل ــن اس ع
ــة  كصحفي ــا  والواقعي».وان
ــلطات احلكومة بعقد  اطالب س

ــل من هذه  ــة للتقلي دورات فعال
االفة التي تشهدها بعض املنازل 
ــذه الظاهرة  ــة , لكون ه العراقي
ــار بشكل مخيف  بدأت باالنتش
ــاد  ــر بها الفس على ارض ينتش
ــني الدارة  ــم غير مؤهل , فأن كنت
ــباب ,  بلد , فقوموا بتوعية الش
السيما انهم سيكونون يوما ما 
ــم من غير  ــي مناصب تليق به ف
االخرين املرتشني املتواجدين في 

دوائر الدولة.

البينة الجديدة / سالي خليل

زهور تساقطت  واحدة تلو االخرى , على اثر مشروبات روحية اخترقت جذورها واوراقها.شباب بعمر 
ــبب دخول وجبات  ــدى , بس ــاعرهم البريئة س ــرين ربيعا , ذهبت حياتهم وطموحاتهم ومش العش

كبيرة من املشروبات الكحولية في العاصمة وغيرها من احملافظات عن طريق املنافذ.

@Êa@kya@?ÿ€Î@bÓflÏÌ@ä‡®a@Ôénya@b„aZ?Ó»iâa@›uâ
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«                    » تستطلع اراء المواطنين عن احتساء المشروبات الروحية  وآثارها الكارثية ومن الذي يتصدى لها ؟
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ظاهرة عمليات القتل واالغتياالت .. االسباب والدوافع المخدرات تفتك بالشباب العراقي وتدفعهم
 الى العنف والسرقة والقتل

البينة الجديدة / محمد حميد

ــام  هش ــي  االمن ــر  اخلبي ــزو  يع
ــباب  ــي تصريح  اس ــمي ف الهاش
االغتياالت والقتل الى ٥ اسباب ذات 
ــية او قومية ، االولى  جنبة سياس
ــنودا بوثاثق  ان يكون االغتيال مس
رسمية ذات صفة امنية وبالتالي 
هناك من يزور او يتواطأ في تصميم 
هكذا نوع من الوثائق وتسليمها 
ــب ضمن  ــو غير منتس ــى من ه ال
ــارها  ــر االمنية لغرض انتش الدوائ
ــال وقتل من موجود  وبالتالي اغتي
ــمه بالوثيقة .واوضح « ان من  اس
االسباب االخرى السالح السائب 
ــيارات املظللة  ــارع والس في الش
ــام ، الفتا الى ان معظم  وبدون ارق
ــيارات  عمليات االغتيال جرت بس
ــيارات  ــن س ــابهة م ــة ومش قريب
املسؤولني احلكومني «.وتابع « كما 
ــائري ودفع الديات  ان النزاع العش
ــل واالغتياالت ،  ــباب القت من اس
ــذ القانون «.  ــن تنفي ــص م والتمل
ــاالت التي تطال  ــني « ان االغتي وب
ــع الى  ــاط ترج ــؤولني والضب املس
ــلطة  عدم التفاهم في توزيع الس
ــبب  ــروات ، حيث يكون املتس والث
ــع بتولي  ــن يطم ــوم م ــي العم ف
ــى الثروة.  ــب او احلصول عل املنص
ــرى وزارة الداخلية  ــا ت ــن جانبه م
ــاالت  ــل واالغتي ــات القت ان عملي
ــة اخلطر ،  ــى مرحل ــل ال ــم تص ل
ــع اجلرمية  ــري بداف ــا جت وان اغلبه
ــؤول  ــال مصدر مس .وق ــة  اجلنائي
ــي وزارة الداخلية « انه بني احلني  ف
واالخر جتري عملية قتل ملواطن او 
حتى مسؤول بدافع جنائي بحت ، 
حيث اثبتت التحقيقات ان اغلب 
ــف  جرائم القتل التي جرى الكش
ــرقة او  ــا بدافع الس عنها متت ام
ــائري ،  ــليب او النزاع العش التس

ــي للحبوب  ــد التعاط او حتى بع
ــال القيادي  ــدرة». من جانبه ق اخمل
ــعبي كرمي النوري  في احلشد الش
ــلحة التي تقف  أن «اجلهات املس
ــدف  ته ــاالت  االغتي ــة  موج وراء 
ــاع الفتنة  ــى وايق ــر الفوض لنش
ــع العراقي او حتى  بني ابناء اجملتم

النوري،  الكتل السياسية. ورجح 
تصاعد موجة االغتياالت في األيام 
ــدا وجود  ــة القادمة ، مؤك القليل
ــن مع  ــة» تتزام ــة «الكتروني حمل
ــة االغتيال ، تهدف لالطاحة  موج
ــي العراق  ــية ف ــوز السياس بالرم

ــابق محمد  ــرض النائب الس .وتع
ــة اغتيال  ــى محاول ــمري عل الش
ــي عبوة  ــرة ، اخرها ف ــر من م اكث
ــفة جنا منها باعجوبة ، كما  ناس
ــة االغتيال  ــت عملية محاول طال
ــالف الوطنية عبد  ــي ائت زميله ف
ــان في منطقة الدورة  الكرمي عبط
ــت هيئة  ــابق . وكان ــت س ــي وق ف
ــعبي، قد أعلنت في  ــد الش احلش
وقت سابق عن مقتل مدير املالية 
في الهيئة قاسم الزبيدي، متأثراً 
ــه لعملية  ــد تعرض ــه بع بجراح
ــف  اغتيال في بغداد، ثم مت الكش
ــة االغتيال  ــات عملي ــن مالبس ع
الذي كان بدافع مادي .كما تعرض 
ضابطان برتبة عقيد ، االول يعمل 
ــر في  ــل واالخ ــوازات باب ــر ج مدي
ــرطة الدجيل لعمليتي اغتيال  ش
ــلحني  ــق مس ــن طري ــذت ع نف  ،
ــة .كما مت اغتيال  محهولي الهوي
ــرة مؤخرا تبني  ــي في البص محام
في وقت الحق انه بدافع عشائري . 
وشهدت بغداد مؤخرا عملية قتل 
ــة من ٦ افراد بينهم  لعائلة مكون
ــام منزلهم في  ــال بعد اقتح اطف

منطقة الطالبية شرقي بغداد.

متابعة / البينة الجديدة
يعتبر سن املراهقة من أخطر املراحل 
ــي  ــى تعاط ــؤدي إل ــي ت ــة الت العمري
ــدرات، فهي من املراحل  املراهق للمخ
ــي  ــان الت ــاة اإلنس ــي حي ــة ف احلرج
ــدية،  ــا باضطرابات جس يعيش فيه
وهرمونية، والرغبة والفضول بتجربة 
ــة، ولهذا يجب أن  ــور املمنوع كل األم
ــى أبنائهم خالل  ــرص الوالدان عل يح
هذه الفترة وإشعارهم باحلب واحلنان 
ــا تكون  ــادةً م ــرى ع ــكك األس ، التف
ــخاص  أغلب حاالت اإلدمان لدى األش
ــاكل والتفكك  الذين يعانون من املش
ــعرون  ــري، فإذا كان األبناء ال يش األس
ــاكل  ــتمرار املش ــان في ظل اس باألم
ــني الوالدين،  ــجارات العنيفة ب والش
ــي اخملدرات  ــى تعاط ــد يلجؤون إل فق
ــعور بالوحدة،  ــدة الش ــف ح لتخفي
ــر البطالة  ــر والقلق.كما تعتب والتوت
ــع التي ال تقل خطورة  من آفات اجملتم
ــخاص الذي  ــة اخملدرات، فاألش عن آف
يشعرون بالفشل وال يجدون أي عمل 
ــاً في  ــي قدم ــى املض ــاعدهم عل يس
ــعرون باالكتئاب  ــاة، غالباً ما يش احلي
ــدرات  ــى اخمل ــأون إل ــاط، فيلج واإلحب
لعالجه.وكانت وزارة الداخلية حذرت 
ــرة تعاطي  ــي ظاه ــن تفش مؤخرا م
ــة  ــوب الهلوس ــدرة وحب ــوب اخمل احلب
ــض محافظات  ــي بع ــار بها ف واالجت
ــيرة إلى أن هذه الظاهرة  العراق، مش
ــدة في  ــرة جدي ــور ظاه ــى ظه أدت إل
ــال. األطف ــاب  اغتص ــي  وه ــع  اجملتم
ــوزراة اللواء  ــم ال ــال املتحدث باس وق
ــدام  ــة وانع ــن « أن البطال ــعد مع س
ــار  ــباب انتش ــل من أس ــرص العم ف
ــكالت  ــا أن املش ــرة، كم ــذه الظاه ه
ــبب  ــري س ــة والتفكك األس العائلي
ــع األمني  ــى الوض ــر، باإلضافة إل آخ
والسياسي، موضحا أن الفئات التي 
تستهلك املواد اخملدرة، وحسب مؤشر 
ــدى وزارة الداخلية، تبدأ من عمر ١٥  ل
ــنة، ومؤخرا مت رصد ارتفاع  إلى ٤٥ س
ــبة املدمنني في صفوف النساء». نس

ــدام  وانع ــة  البطال أن  ــى  إل ــار  واش
ــار  ــباب انتش ــل من أس ــرص العم ف
ــكالت  ــا أن املش ــرة، كم ــذه الظاه ه
ــبب  ــري س ــة والتفكك األس العائلي
ــع األمني  ــى الوض ــر، باإلضافة إل آخ
والسياسي، موضحا أن الفئات التي 

تستهلك املواد اخملدرة، وحسب مؤشر 
ــدى وزارة الداخلية، تبدأ من عمر ١٥  ل
ــنة، ومؤخرا مت رصد ارتفاع  إلى ٤٥ س
ــبة املدمنني في صفوف النساء. نس
ــدرات الرائجة  ــواع اخمل ــهر أن ومن أش
ــي: امليتامفيتامني، وهو  في العراق ه

ــة  ــتال، واحلشيش ما يعرف بالكريس
واألفيون وكميات قليلة من الهيروين، 
ــة إلى حبوب (٠١) أو ما يعرف  باإلضاف
ــذه احلبوب  ــت له بالكبتاغون، وليس
ــتخدامات طبية، وهي تدخل إلى  اس

العراق من خالل مهربني..

حكم الشريعة اإلسالمية
 من تعاطي اِّـخدرات

لقد شدد التشريع اإلسالمي في حترمي 
ــع تعاليمه  ــدرات ألن ذلك يتفق م اخمل
ــول الضرورية  ــدرات على األص في اخمل
اخلمسة و هي الدين و النفس و النسل 
و املال و العقل و في تعاطي اخملدرات ما 
ينافي مقتضى الشريعة في احملافظة 
ــول و خاصة العقل و  ــى هده األص عل
املال.وهكذا جند الشريعة اإلسالمية 
ــدرات كزراعتها  ــرم كل اتصال باخمل حت
ــاض العلماء في  ــار بها، وقد أف و االجت
ــي وما ينتج عنه  احلديث عن التعاط
من اثار سلبية على املواطن واجملتمع.

وأكد التقرير الصادر عن األمم املتحدة 
ــا لتجارة  ــراق أصبح ممرا رئيس أن الع
ــط بني  ــدرات كونه يقع في الوس اخمل
الدول املنتجة واملستهلكة، ومعلوم 
ــد معبرا للمخدرات  أن الدول التي تع
ــن أبنائها تلك  ــة م ــى ١٠ باملئ يتعاط

اآلفات املهلكة ويدمنون عليها.
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البطالة وانعدام فرص 
العمل من أسباب انتشار 

هذه الظاهرة كما أن 
اِّـشكالت العائلية 

والتفكك األسري سبب 
آخر باإلضافة إُّـ الوضع 

األمني والسياسي

ابو فاطمة : أعرتف انني قمت بتجربتها مرارا ما ادى اُّـ خراب منزلي 
ونشوب مشاكل كثرية مع زوجتي والعديد من االصدقاء 

امرأة ثالثينية:زوجي يتعاطى اِّـشروبات منذ ثالث سنوات بسبب الديون الكثرية حيث يعود يوميا
اُّـ اِّـنزل مخمورا واصدقاء السوء لهم الدور االكرب َّـ ترغيبه باِّـشروبات 

تزايدت في االونة االخيرة في بغداد وبعض احملافظات أعمال القتل واالغتيال التي 
ــية وأمنية ومواطنني ، وبعض تلك العمليات  تعرضت لها شخصيات سياس
ــرى مراقبون، أنها توصف بأنها  ــت في ظروف غامضة ينفذها مجهولون .وي متّ
ــتطيع األجهزة األمنية الكشف عنها، فيما أغلب  تصفيات سياسية ال تس
ــعى الى احلصول على  ــخصيات تس الذين طالتهم عمليات التصفية هم ش
موقع مسؤول في وزارات الدولة او االجهزة االمنية او جتار لديهم اموال ونفوذ

ــي الوقت احلالي بعد القضاء  ــدرات من أخطر اآلفات التي تواجه أفراد اجملتمع ف تعتبر اخمل
ــتقبلها، وتدفع بهم نحو  ــال ومس ــباب واألجي ــش ، حيث تؤدي إلى تدمير الش ــى داع عل
ــار ظاهرة تعاطي اخملدرات غياب االستقرار  ــرقة ، ومن اسباب انتش العنف، واجلرمية والس
ــروب من الواقع  ــية والرغبة باله ــؤدي الضغوط االجتماعية والنفس ــي حيث ت االجتماع
ــاكل احلياة إلى البحث عن شيء يساعد على نسيان وجتاهل األمور  وصعوبة تخطي مش

احمليطة والعيش في عالم اخليال.

NO.3003.MON.6.AUG.2018 العدد (٣٠٠٣) االثنين ٨/٦/ ٢٠١٨ 
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ضمان أوسع لالنتشار

NO.3003.MON.6.AUG.2018 العدد (٣٠٠٣) االثنين ٨/٦/ ٢٠١٨ 

إعــــــــــــــالن

تعلن مديرية بلدية كربالء اِّـقدسة عن وجود أراض 
ــاحات  ــالم الجديدة وبثالث مس َّـ مقربة وادي الس
٤٠م٢ و٥٠م٢ و٦٠م٢ وبأسعار مختلفة ترتاوح 
ــون  ــار إُّـ ملي ــون دين ــني (١٠٠٠٠٠٠ ملي ــا ب م
ــى الراغبني بالحصول  ــمائة ألف دينار)، فعل وخمس
ــة/  ــة بلدية كربالء اِّـقدس ــة مديري ــا مراجع عليه
ــبوع من تاريخ  ــواردات بعد أس ــعبة اِّـالية وال الش
ــتصحبني  ــمية مس ــر اإلعالن َّـ الجريدة الرس نش
ــوال  ــة األح ــة (هوي ــكات اِّـطلوب ــم اِّـستمس معه
ــكن والبطاقة  ــزوج والزوجة وبطاقة الس اِّـدنية لل
التموينية) وسيكون التقديم ِّـدة خمسة عشر يوماً 
وسيتم استالم معامالت اِّـواطنني خالل هذه الفرتة 
وفقاً لالستمارة اِّـعدة من قبل اِّـديرية وبعد انتهاء 
ــاركني علماً  ــة بني اِّـش ــيتم إجراء القرع ــرتة س الف
ــبة ٢٥٪ من تلك اِّـدافن لسكنة  إنه تم تحديد نس

اِّـحافظات األخرى.
م . رئيس مهندسني 
أنمار صالح إبراهيم الرفيعي
مدير بلدية كربالء اِّـقدسة

محكمة االحوال الشخصية َّـ سوق الشيوخ
العدد: ١٤٢٧/ش/٢٠١٨

م/ إعالن
اُّـ/ اِّـفقود /حيدر علي محسن 

الساكن سوق الشيوخ ناحية الكرمة سابقاً 
ــف / دعوى يطلب فيها  ــن يوس اقام اِّـدعي/ علي محس
ــرر تبليغك  ــل اقامتك تق ــك وِّـجهولية مح ــات وفات إثب
ــني محليتني بالحضور امام هذه اِّـحكمة صباح  بصحيفت
ــادف ٢٠١٨/٨/١٢ وَّـ حالة عدم  ــوم اِّـرافعة اِّـص ي
ــوف تجري اِّـرافعة  ــورك او من ينوب عنك قانونا س حض

بحقك غيابيا ووفقا للقانون واالصول.  
القاضي / حسني محمد سلمان

محكمة االحوال الشخصية َّـ سوق الشيوخ
العدد: ١٤٣٨/ش/٢٠١٨

م/ إعالن
اُّـ/ اِّـفقود / علي عباس علي

الساكن سوق الشيوخ / حي الصدر / ٢ سابقاً 
ــوى تطلب فيها  ــة /كوثر داخل كريم/ دع أقامت اِّـدعي
ــرر تبليغك  ــل اقامتك تق ــك وِّـجهولية مح ــات وفات اثب
ــني محليتني بالحضور امام هذه اِّـحكمة صباح  بصحيفت
ــادف ٢٠١٨/٨/١٢ وَّـ حالة عدم  ــوم اِّـرافعة اِّـص ي
ــوف تجري اِّـرافعة  ــورك او من ينوب عنك قانوناً س حض

بحقك غيابيا ووفقا للقانون واالصول.  
القاضي / فهد حسن عبداهللا

محكمة االحوال الشخصية َّـ سوق الشيوخ
العدد: ١٤٣٣/ش/٢٠١٨

م/ إعالن
اُّـ/ اِّـفقود / محمد خالد مجيد / 

الساكن سوق الشيوخ الفضلية سابقاً 
أقام اِّـدعي/ خالد مجيد عبيد/ دعوى يطلب فيها اثبات 
وفاتك وِّـجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك بصحيفتني 
محليتني بالحضور امام هذه اِّـحكمة صباح يوم اِّـرافعة 
ــدم حضورك او  ــادف ٢٠١٨/٨/١٢ وَّـ حالة ع اِّـص
ــوف تجري اِّـرافعة بحقك غيابيا  من ينوب عنك قانونا س

ووفقا للقانون واالصول.  
القاضي/ حسني محمد سلمان

محكمة بداءة الناصرية
العدد: ١٦٦٦/ب/٢٠١٨

إعالن
اُّـ/اِّـدعى عليه/ عبد اهللا أحمد طعمة 

ــاله واِّـقامة من  ــوى البدائية اِّـرقمة أع ــاًء على الدع بن
ــن بخصوص مبلغ الدين  ــل اِّـدعي عبد اهللا جرب حس قب
ــار وِّـجهولية محل  ــرون مليون دين ــة وعش البالغ خمس
ــطة صحيفتني محليتني  إقامتك قرر تبليغك إعالناً بواس
ــق ٢٠١٨/٨/١٢ وَّـ حالة  ــى موعد اِّـرافعة اِّـواف عل
ــتجري اِّـرافعة  عدم حضورك أو من ينوب عنك قانونا س

بحقكم غيابيا ووفق األصول.
القاضي / حميد جبار مزغول

محكمة األحوال الشخصية َّـ الزبري 
رئاسة محكمة استئناف البصرة االتحادية

الــــــعدد : ١٦٧١/ ش /٢٠١٨
التاريخ : ٣١ / ٧ / ٢٠١٨

إُّـ/ اِّـدعى عليه (احمد قيس جهاد)
إعــــــــــالن

أقامت اِّـدعية رويدا جواد كاظم الدعوى الشرعية أمام هذه اِّـحكمة بالعدد أعاله 
ــعد  ــيد س ــب فيها تصديق الطالق الخلعي الواقع بينكما أمام رجل الدين الس تطل
ــرطة  ــاَّـ الواقع بتاريخ ٢٠١٨/١/٣١ ولدى تبليغك بموجب كتاب مركز ش الص
ــدد ٩٤٧٦ َّـ ٢٠١٨/٧/٢٥ تبني أنك مرتحل إُّـ جهة مجهولة  ــور الزبري بالع خ
ــام هذه اِّـحكمة بتاريخ  ــطة صحيفتني يوميتني للحضور أم لذا تقرر تبليغك بواس
ــوف تجري اِّـرافعة  ــرة، وَّـ حال عدم حضورك س ــاعة العاش ٢٠١٨/٨/١٤ الس

بحقك غيابياً.
القاضي فاضل حسني خضري

فقدان هوية األحوال

ــوال  األح ــة  هوي ــدت  فق
ــادرة من دائرة  اِّـدنية الص
أحوال العمارة باسم (كرار 
ــدر محمد نعمة)، على  حي
ــليمها  ــن يعثر عليها تس م

إُّـ جهة اإلصدار.
مع التقدير..

إعالناتكم في 



ــوب والفرات  ــعب العراقي في اجلن ــد تظاهرات الش تتصاع
ــات  ــوق رافضة سياس ــد من احلق ــةً باملزي ــط مطالب األوس
التهميش واإلقصاء والعنجهية واحلزبية التي يستخدمها 
ــؤولني ممن فقدوا اإلحساس بالشعب وانشغلوا  بعض املس
ــتمتاع باملال  ــة ورغبتهم باملزيد من االس مبصاحلهم اخلاص

احلرام.
ــؤول عراقي يستحق ما يتسلّمه من امتيازات    فما من مس
وأموال ومكاسب بينما العراق يتحول إلى قرية خربة بعيدة 
ــوم والغموم وال  ــعبه الهم ــتقرار، حتاصر ش عن األمن واالس
يحصل على أبسط مقومات احلياة والكرامة اإلنسانية، فال 
ــفيات وال طرق وال موانئ  ماء وال كهرباء وال عمل وال مستش
ــية حقيقية يشعر معها  وال تعليم وال تربية وال بنى أساس
ر  ــدّ مق ــه  بأن ــن  املواط
ــي العيش  ــه احلق ف ول
عشر  ــة  خمس الكرمي. 
ــن ما  ــرت ونح ــاً م عام
زلنا نستخدم مطارات 
ومستشفيات  وموانئ 
ــات  وجامع ــدارس  وم
اتصال  ــائل  ووس وطرق 
ووزارات أسسها وبناها 
ــابق الذي  ــام الس النظ
ومتنينا  ــتمناه  ش طاملا 
بزوال  وابتهجنا  رحيله 
وكأن  وجبروته،  حكمه 
لسان حالنا يقول اليوم 
اع من ديرة عفچ). لكننا وبعد خمسة عشر عاماً  (قيّم الرگّ
ــواها من منشآت بينما مئات املليارات  من التغيير ال جند س
ــات وقادة املافيات  ــب وتذهب إلى جيوب العصاب تهدر وتنه
الكبرى حيث ال ماء وال كهرباء وهناك محطات بائسة وقدمية 
ــتوردة من  ال تفي باحلاجة بينما كل بضائعنا وحاجاتنا مس
اخلارج وهناك من يتصدق علينا مبولدات كهرباء وبعض وقود 

تشغيل تلك احملطات وبنزين السيارات.
في مصر بنى السيسي محطة بني سويف العمالقة التي 
تغذي الصعيد جنوب مصر بطاقة توليد هائلة ومببالغ ميكن 
استردادها بطريقة االستثمار، ومحطة توليد بطاقة الرياح 
ــي جبل الزيت على البحر األحمر، ومحطة تعتمد الطاقة  ف
ــوان، وأخرى قرب العاصمة اجلديدة، عدا  الشمسية في أس

عن محطات في بقية أنحاء اجلمهورية العربية.
وفي العراق مت إنفاق مئات املليارات من الدوالر أهدرت لألسف 
ــاد فكأننا في انتظار مصير مشابه  ونهبت من رؤوس الفس
ــدون فانهارت وثارت شعوبها وغيرت  م بها الفاس لدول حتكّ
ــعب  ــرى التاريخ، فحذارِ يا رئيس الوزراء من غضب الش مج

املظلوم.

حبا اهللا العراق بخيرات كثيرة وثروات طبيعية وغير طبيعية ال تنضب 
وجغرافيا ومناخ متنوع، فهناك النهر واجلدول، وهناك اجلبل والوادي 
والهضبة.. وهناك الصحراء والهور، وهناك السهل املنبسط.. وهناك 
ــاً في بطون األرض  ــف أو الذي ما زال حبيس النفط والغاز املستكش
ــق األحمر، وهناك التمور  ــفات والزئب املعطاء والولود.. وهناك الفوس
ــل والبطيخ. ومن يتصفح تأريخ  ــلب واحلنطة والفج واألعناب والش
جب بغربال،  العراق القدمي وحتى احلديث سيتوقف أمام حقيقة ال حتُ
ــل البهيم، كان  ــط اللي ــذا الوطن اجلميل، كما البدر وس ــي أن ه وه
هدفاً لكل الغزاة املتوحشني اآلتني إلينا من أعماق صحارى القحط 
وبؤر العفن وجحور الرذيلة مدفوعني برغبة جامحة للقتل والسلب 
ــنابل اخلضر احلبلى بالقمح وليعيثوا خراباً في  ــطو على الس والس
ــاء أنهاره الرقراق  ــه العامرة بالزروع وأفيائه العذبة وم ربوعه ومروج
وأجواء حضارته املوغلة في القدم وشواخصه التي حتكي قصة وطن 
أول من علّم اإلنسانية حروف القراءة والكتابة وسنّ وشرّع القوانني 
الوضعية لكي يسود العدل ولكي ال يأخذ القوي الضعيف وتنظيم 
ــيّد به  ــن عرف الطابوق ليش ــراء.. وطن أول م ــالت البيع والش معام
ــوارع بالقار وعرف  املدن والزقورات ويبني اجلنائن املعلقة ويبلط الش
ــان العراقي االحتفاالت في شارع املوكب في مدينة بابل  فيه اإلنس
ــتخدمها للطبخ ولشتى األغراض، وفي هذا الوطن  وعرف النار واس
ــة) و(املنجنيق)، أي املدفعية،  ــان املركبة القتالية (املدرع عرف اإلنس
واستخدمها في حروبه الدفاعية أو الهجومية لضرورات الدفاع عن 

النفس ضد املعتدين اآلثمني، الزاحفني من خلف احلدود.
ــدى كل القرون مثل  ــول إليه أن هذا العراق ظل على م ــا أريد الوص م
ــوى  ــتفد من الثروة س ــرة حلوب تنهش ضرعها الضباع ولم يس بق
ــيء في هذا  ــكة بالقرار، التي ترى أن كل ش ــة املتنفذة املاس الطبق
ــوى أن  ــن ملك صرف لها ولعيالها، أما عباد اهللا فليس لهم س الوط
ــوا دماً، أو يتحولوا إلى حطب لطاحونة احلروب أو يدفعوا فاتورة  ينزف

اجلوع ألنهم مشاريع للتضحية األبدية..
ــزروف) وإن خيراته وثرواته  ــراق، يا إخوان، جيب مثقوب أو (خرج م الع
ــبيله.. ويكفي  ــبيل ممتلكيه غير س تذهب دائماً هباءً منثوراً، ألن س
ما أقول أن ثالثة أخبار استوقفتني و(سطرتني) حقاً سأنقلها لكم 

باختصار ولكم احلكم والقرار: 
ــة من صادرات  ــار دوالر إيرادات مالي ــط ٤٧,٦ ملي ــت وزارة النف • حقق
النفط خالل األشهر السبعة املاضية مبعدل سعر بلغ ٦٩,١٦٣ دوالراً 

للبرميل الواحد.
ــي أن إيرادات  ــة كاظم العقاب ــة املنافذ احلدودي ــف رئيس هيئ • كش
ــهر واحد فقط..  ــاء أم قصر وحده بلغت (١٠٦) مليارات دينار لش مين

واحد فقط!
ــة رفع احلجز عن  ــمت قضي ــت وزارة العدل العراقية إنها حس • قال
ــيد احلكوميني لدى مصارف فرنسية  أرصدة مصرفي الرافدين والرش

تتجاوز قيمتها (١١) مليون دوالر.
ــر واجد، لكن  ــي واهللا اخلي ــعني إال القول: يا عم ــام ال يس ــي اخلت وف
ــاك حرامية فإن هذا  ــوا طاملا أن هن ــوب)، وتأكدوا واعلم ــرج مثق (اخل
ــر منهوب.. منهوب.. فمن البطل الذي يقلب الطاولة على رؤوس  اخلي

اللصوص؟!
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هيئة التحرير: ٠٧٩٠١١٩٥٨١٥ــ ٠٧٧٠٧٠١١١١٣لإلعالن َّـ الجريدة: ٠٧٩٠٦٣١٨١٠٩ ــ ٠٧٧٠٢٨٧٢٢٧٣ لالتصال باالدارة: ٠٧٨٠٣٢١٧٢٢٥

(السنة الثالثة عشرة) العدد (٣٠٠٣) - االثنني - ٦ - 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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كأننا َّـ انتظار 
مصري مشابه 

لدول تحكّم بها 
الفاسدون فانهارت 

وثارت شعوبها
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بغداد / البينة الجديدة
ــتاذ  ــة األس ــر الداخلي ــرى وزي أج
ــة  ــة ليلي ــي جول ــم األعرج قاس
ــيطرات  ــدد من الس ــة لع تفقدي
ــة  ــكيالت التابع ــة والتش االمني
ــع الوزير  ــي بغداد. واطل للوزارة ف
ــا موجهاً  ــل عمله ــى تفاصي عل
بضرورة مضاعفة اجلهود من أجل 
ــتقرار وتقدمي  ــق األمن واالس حتقي
ــاون  والتع ــني  ــات للمواطن اخلدم
ــا زار األعرجي خالل  ــم. كم معه
اجلولة عدداً من شوارع العاصمة 
ــاً املواطنني متبادالً احلديث  ملتقي

الودي معهم.

متابعة / البينة الجديدة
ــط» في عددها  ــرق األوس ــرت مجلة «فوربس الش نش
األخير قائمة «النجوم العرب على الساحة العاملية» 
ــاء والتمثيل  ــة جنوم الغن ــة، وضمت القائم احلالي
ــت  ــث صنف ــرب، حي ــة الع ــدم واملوض ــرة الق وك
الفنانة الكبيرة فيروز كـ»أعظم جنوم الفن لكل 
ــا الصادر  ــة في عدده ــور». وصنفت اجملل العص
ــرق أوسطية،  ــهر املاضي بنسختها الش الش
ــرة الفنانة فيروز في  املطربة اللبنانية الكبي
ــكل العصور»  ــوم الفن ل ــة «أعظم جن مرتب
ــن ال يزالون على قيد  ــني العرب الذي للفنان
ــتثنائية  ــة اس ــذه املرتب ــد ه ــاة، وتع احلي
ــة «للنجوم  ــدة داخل تصنيف اجملل وفري
ــة» وهو  ــاحة العاملي ــرب على الس الع
ــه الذي تقوم  ــف األول من نوع التصني

به اجمللة وتعتزم إصداره سنويا.

متابعة / لبينة الجديدة
ا لألمطار  ا كثيفً ــاقطً ــهدت مدينة سعودية تس ش
ــي فيه  ــت الذي تعان ــي الوق ــض الثلوج، ف ــع بع م
ــعودية ارتفاعا كبيرا في درجات احلرارة. وافادت  الس
وسائل اعالم محلية عن غرق شوارع مدينة خميس 

ــار الغزيرة،  ــاه األمط ــة مبي ــوب اململك ــيط جن مش
ــطون  ــوج العديد من الطرق. ووثق ناش وغطت الثل
ــر موقع  ــو مت بثها عب ــي مقاطع فيدي ــعوديون ف س
تويتر مشاهد املياه املتدفقة عبر شوارع املدينة مع 

تساقط املطر بغزارة.

متابعة / البينة الجديدة
ــم لزيارة  ــة أنحاء العال ــياح من كاف يتوافد الس
ــط فيتنام، بعد أقل من شهرين على  ــر وس جس
ــى عليه األمر  ــه، ويصف غالبية من مش افتتاح
ــط فيتنام،  ــير على الغيوم. بني اجلبال وس بالس
ــالن  ــانيتان حتم ــدان خرس ــر ي تظه
ــا تنتميان  ــا، كما لو أنهم ــرا ذهبي مم
ــة، أو كما لو  ــال احمليط ــد اجلب ألح
ــن األرض  ــا خرجتا من باط أنهم
ــغ، أو  ــو فان ــا. ك ــيء م ــب ش جلل
ــالل با  ــد ت ــي)، عن ــر الذهب (اجلس
ــتطاع جذب  ــة، اس ــا الفيتنامي ن

ــي حزيران  ــذ افتتاحه ف ــياح من العديد من الس
ــني لرؤية حتفة  ــك التواق ــيما أولئ ــي، ال س املاض

هندسية فريدة.

متابعة / البينة الجديدة
 ٦ ــن  م ــالب  ط ــق  فري ــر  ابتك
ا  ــلمً س ــة  صيني ــات  جامع
ــو؛  ــة بيان ــى هيئ ا عل ــركً متح
حيث إنه يعزف عندما يخطو 
املارة على إحدى درجاته إحدى 
ــيقي.  ــلم املوس نغمات الس
ــاينا ديلي“  ا ملوقع ”تش ووفقً
ــي زي دب على  ــؤدٍ ف ــزل م ين
في  ــيقية  موس ــاللم  س

محطة سكة حديد دايانتا في شيآن، مقاطعة 
ــي، في الصني. وقد لون املشاركون في  شانكس
ــاللم باللونني  ــباب الس ــدث االبتكاري للش احل
ــح البيانو،  ــود، مثل لوحة مفاتي األبيض واألس
ــاة  ــيقى تلقائيًا عندما يقوم املش وتعزف املوس
ــعار اخلاصة به. وقد  ــغيل أجهزة االستش بتش
ــتخدمي  ــكار إعجاب املارة مس ــى هذا االبت الق
ــكة احلديد.  ــة مبحطة الس ــاللم املتحرك الس
وينتظر الطالب املشاركون في االبتكار، رأي جلنة 

التحكيم الذي يعلن خالل سبتمبر املقبل.

متابعة / البينة الجديدة
الي، في  ــزاع عمّ ــبب ن ــل مغلقا صباح امس بس ــي برج ايف بق
ــتئناف املفاوضات بني اإلدارة واملمثلني النقابيني،  ظلّ اس
ــذا املعلم  ــة على ه ــت الهيئة القيّم ــا أعلن ــب م بحس
ــركة القيّمة  ــادر عن الش ــاء في بيان ص ــياحي. وج الس
ــراب جزء من املوظفني  ــغيل برج ايفل أن «إض على تش
ــياحي، الذي  ــد أغلق املعلم الس ــزال قائما». وق ال ي
ــتقطابا للسياح في العالم،  يعدّ من األكثر اس
عند الساعة ١٦٫٠٠ (١٤٫٠٠ بتوقيت غرينيتش) 
ــزوار الذين  ــنّى لل ــن بعد ظهر األربعاء. وتس م
ــاعة البقاء في  كانوا قد دخلوا قبل هذه الس
لة للبرج أن  الداخل. وأوضحت الشركة املشغّ
«املفاوضات مع اجلمعيات النقابية استؤنفت 
ــاء األربعاء». وهي اقترحت «نصّ اتفاق».  مس

د مصدر نقابي هذه املعلومات. وقد أكّ

 وكاالت / البينة الجديدة
ــام  ــتولى لصوص على ”وس اس
ــض  البع ــر  ــذي يعتب ال ــدز،  فيل
ــزة نوبل  ــة ”جائ ــي أهمي ــه ف أن
ــن  الفائز به  ــي الرياضيات“، م ف
ــلمه، خالل  بعد حلظات من تس
ــو دي جانيرو،  ــل أقيم في ري حف
ــرطة البرازيلية  فيما  تطارد الش
ــتبهني اثنني. ويُعد الوسام  مش
ــركار،  ــر بي ــه كوج ــاز ب ــذي ف ال

ــي  جامعة  ــو كردي يحاضر ف وه
ــة، ذا قيمة  ــردج البريطاني كمب
علمية كبيرة، فيما تبلغ قيمته 
املالية نحو أربعة آالف دوالر، وقد 
وضعه بيركار في  حقيبة، إال أنه 
ــرقته واختفى بعد  اكتشف س
حلظات. وعثر مسؤولو األمن في 
ــينترو حيث  مركز مؤمترات ريوس
ــى احلقيبة  ــم االحتفال، عل أقي

خاوية.

وكاالت / البينة الجديدة
ــة  ملك ــد  حفي ــام  ولي ــر  األمي زار 
ــة بالقدس  ــا أماكن مقدس بريطاني
ــرائيل واألراضي  ــي ختام زيارة إلس ف
ــطينية. وفي البداية صافح  الفلس
ــي احلرم  ــن ف ــال الدي ــن رج ــددا م ع
ــي ثم دخل قبة الصخرة ثم  القدس
ــجد األقصى. وبعد قليل توجه  املس
ــي  إلى احلائط الغربي للحرم القدس
ــرطة  ــكلته حواجز الش ــر ممر ش عب
التي أبقت حشدا من متابعي الزيارة 
ــن احلاخامات  ــدا ورافقه عدد م بعي
خالل زيارة احلائط الغربي. وزار وليام 

ــة القيامة. وتوجد  ــد ذلك كنيس بع
ــي زارها وليام  ــة الت األماكن املقدس
ــرقية التي  ــدس الش ــوم في الق الي
احتلتها إسرائيل في حرب عام ١٩٦٧ 
ثم ضمتها إليها في خطوة لم حتظ 
باعتراف دولي. ويريد الفلسطينيون 
ــرقية عاصمة  أن تكون القدس الش
ــدون إقامتها في  ــم التي يري لدولته
ــاع غزة. وهذه  الضفة الغربية وقط
ــد أفراد  ــمية ألح ــارة رس ــي أول زي ه
األسرة املالكة البريطانية إلسرائيل 
ــطينية. ووصفت  ــي الفلس واألراض

الزيارة بأنها غير سياسية.
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أتقدم بالشكر الجزيل واالمتنان الكبري 

للدكتور الجراح علي الكناني، ِّـا 
قام به َّـ معالجة زوجتي َّـ 
األهلي،  الحارثية  مستشفى 
التوفيق  له  اهللا  من  راجياً 

والعمر اِّـديد.
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